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รูปท่ี 10 แบบรูปการแผพ่ลงังานจากการวดัท่ีความถ่ี 915 MHz   

(ก) ในระนาบ XZ (ข) ในระนาบ YZ 
 
4.  สรุป 
 บทความน้ีน าเสนอสายอากาศแถวล าดบัไดโพลแบบรายคาบล็อก
แฟร็กทรัลตน้ไมส้ าหรับเคร่ืองอ่านอาร์เอฟไอดียา่นยเูอชเอฟ โครงสร้าง
แฟร็กทลัสามารถลดขนาดของสายอากาศไดแ้ละสามารถเพ่ิมค่า F/B ratio
ของสายอากาศได้ จากผลการวดัทดสอบจากช้ินงานจริง มีแบนด์วิดธ์
เท่ากบั 800MHz -1000MHz ซ่ึงครอบคลุมความถ่ีใช้งาน มีอตัราขยาย
สูงสุดเท่ากบั 7.24 dBi แสดงให้เห็นว่าสายอากาศท่ีออกแบบมีขนาดท่ี
เหมาะสม และมีแบบรูปการแผก่ระจายพลงังานแบบเจาะจงทิศทาง ดงันั้น
สายอากาศท่ีออกแบบจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้งานกบั
เคร่ืองอ่าน RFID ท่ีความถ่ีใชง้าน 915 MHz  
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บทคดัย่อ

งาน วิจัย น้ี นํ าเส น อ วิ ธี ก าร เลื อ ก ผู ้ ใช้ งาน เดิ ม เพ่ื อ แ บ่ ง ปั น
ช่องสัญญาณกับผู ้ใช้รายใหม่ในการส่ือสารดาวน์ลิงค์โนมา (Non-

orthogonal multiple access) โดยเคร่ืองรับประยุกต์ใช้การตดัการแทรก
สอดตามลาํดบั (Successive interference cancellation) และมีการจดัสรร
กาํลังส่งแบบผกผนัช่องสัญญาณ (Channel inversion) การเลือกผู ้ใช้มี
วตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมอัตราส่งสารรวมให้มีค่าสูงท่ีสุด ภายใต้เง่ือนไข
บังคับท่ีว่าอัตราส่งสารของผู ้ใช้เดิมต้องไม่ลดลงมากกว่าค่าขีดแบ่ง 
วิธีการเลือกผูใ้ช้ท่ีนาํเสนอเป็นการสืบคน้ไบนารีซ่ึงมีความซบัซอ้นตํ่า ซ่ึง
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสาํคญัสาํหรับการส่ือสารในยคุท่ี 5 ซ่ึงจาํนวนผูใ้ช้หรือ
อุปกรณ์มีสูงกวา่เดิมมาก  
คาํสําคญั: โนมา ดาวน์ลิงค ์การเลือกผูใ้ชง้าน การสืบคน้ไบนารี อตัราส่ง 

Abstract 

This work proposes a method of selecting existing user to share a 
channel with a new user in downlink NOMA (Non-orthogonal multiple 
access). Receivers apply successive interference cancellation to detect 
the message and allocating transmit power by channel inversion is 
deployed. Selecting user is based on maximizing sum achievable rate of 
the selected and new users subject to constraint on rate reduction of the 
existing user. The proposed binary search is much less complex than 
exhaustive search.  The advantage of the binary search is obvious for 
5G systems in which the number of users or mobile stations can be very 
large.  

Keywords: NOMA, downlink, user selection, binary search, 
transmission rate.  

1. บทนํา

ระบบส่ือสารมกัใช้การเขา้ถึงช่องสัญญาณแบบตั้งฉากหรือโอมา 
(Orthogonal multiple access (OMA)) โดยผู ้ใช้งานระบบส่ือสารได้รับ
จดัสรรให้ส่งสารในสล๊อตเวลาหรือช่วงความถ่ีท่ีแตกต่างกันและไม่
ซอ้นทบักนั ดงันั้นสัญญาณสารของผูใ้ช้จึงไม่แทรกสอดกนั ตวัอยา่งเช่น 
ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในยคุท่ี 1  2 และ 4 เป็นตน้ [1], [4] สาํหรับการ
ส่ือสารในยุคท่ี  5 (5G) รองรับอัตราการส่งสารท่ีสูงข้ึน ความหน่วง
น้อยลง และรองรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์จาํนวนมากข้ึน ซ่ึงพบว่าวิธีการ

เข้าถึงช่องสัญญาณแบบไม่ตั้ งฉากหรือโนมา (Non-orthogonal multiple 
access (NOMA)) ซ่ึงอนุโลมให้สญัญาณสารของผูใ้ชต่้างหลายแทรกสอด
กนัไดบ้า้ง  มีประสิทธิภาพเชิงสเปกตรัมท่ีสูงกว่าการเขา้ถึงช่องสัญญาณ
แบบตั้งฉาก [2], [3]  แต่ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนตอ้งแลกกบัความซบัซอ้น
ของการส่งสารและการรับสารท่ีเพ่ิมข้ึน   

ในงานวิจยัน้ีพิจารณาระบบส่ือสารดาวน์ลิงคท่ี์มีผูใ้ช้งานหนาแน่น 
โดยระบบรองรับผูใ้ช้งานรายใหม่ดว้ยวิธีการเขา้ถึงช่องสัญญาณแบบโน
มา โดยผูใ้ช้รายใหม่ร่วมใช้ช่องสัญญาณกับผู ้ใช้งานเดิม สําหรับการ
ตรวจหาสารประยุกต์ใช้การตดัการแทรกสอดตามลาํดับหรือเอสไอซี 
(Successive interference cancellation (SIC)) แ ล ะ ส ถ า นี ฐ า น ใ ช้ ก า ร
จดัสรรกาํลังส่งให้คู่ผูใ้ช้งานท่ีแบ่งปันช่องสัญญาณกันด้วยวิธีผกผนั
ช่องสัญญาณ (Channel inversion) งานวิจยัน้ีนาํเสนอวิธีการเลือกผูใ้ชง้าน
เดิมท่ีจะแบ่งปันช่องสญัญาณกบัผูใ้ชร้ายใหม่ โดยมีฟังกช์นัวตัถุประสงค์
เป็นอตัราส่งสารรวมของผูใ้ช้ทั้งสองและมีเง่ือนไขบงัคบัว่าอตัราส่งสาร
ของผูใ้ช้รายเดิมตอ้งไม่ลดลงมากกว่าค่าขีดแบ่งท่ีกาํหนด วิธีการเลือก
ผูใ้ชท่ี้นาํเสนอเป็นวิธีสืบคน้ไบนารีซ่ึงมีความซบัซอ้นของการสืบคน้นอ้ย
กว่าการสืบคน้จากผูใ้ช้ทุกราย โดยเฉพาะในกรณีระบบส่ือสารยคุท่ี 5 ซ่ึง
จาํนวนอุปกรณ์หรือผูใ้ช้งานอาจมีความหนาแน่นถึงหน่ึงลา้นอุปกรณ์ต่อ
พ้ืน ท่ีห น่ึงตารางกิโลเมตร นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้
ช่องสัญญาณแบบโอมา โนมามีสมรรถนะการส่งสารท่ีสูงกว่าดว้ยแบนด์
วิดทท่ี์เท่ากนั   

สําหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ [5] ซ่ึงนาํเสนอวิธีการเลือกผูใ้ช้
เช่นกนัแต่ใช้ฟังก์ชนัวตัถุประสงคเ์ป็นอตัราส่งสารถ่วงนํ้ าหนกัของผูใ้ช้
ทุกรายในพ้ืนท่ีให้บริการ ซ่ึงแตกต่างจากฟังก์ชนัวตัถุประสงคท่ี์พิจารณา
ในงานวิจยัน้ี ในงานวิจยั [6] นอกจากจะพิจารณาการจางหายสเกลใหญ่
แลว้ยงัพิจารณาการจางหายสเกลเล็กดว้ย โดยมีขอ้สมมติการจางหายเรยลี์ 
(Rayleigh) แต่ใช้กาํลงัช่องสัญญาณเป็นเกณฑ์ในการเลือกผูใ้ช้งาน ซ่ึง
แตกต่างจากงานวิจัยน้ีซ่ึงตัวแปรของการเลือกผู ้ใช้เป็นฟังก์ชันของ
อตัราขยายช่องสญัญาณ  

2. แบบจาํลองช่องสัญญาณ

งานวิจัยน้ีพิจารณาการส่ือสารดาวน์ลิงค์ซ่ึงเป็นการส่งสารจาก
สถานีฐานไปยงัผูใ้ชง้านหรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี กาํหนดให้จาํนวนผูใ้ชห้รือ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีเท่ากบั 𝑀𝑀𝑀𝑀 และกาํหนดให้พ้ืนท่ีให้บริการยอ่ยหรือเซลล์
มีลักษณะเป็นวงกลมมีรัศมีเท่ากับ 𝑅𝑅𝑅𝑅 เมตร โดยสถานีฐานตั้ งอยู่ท่ีจุด
ศูนยก์ลางของพ้ืนท่ีให้บริการและสถานีฐานส่งสารให้ผูใ้ช้งานทั้งหมด
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ดว้ยการเขา้ถึงช่องสัญญาณแบบตั้งฉาก (โอมา)  ดงันั้นสารของผูใ้ช้ต่าง
รายจึงไม่แทรกสอดกนั เม่ือพิจารณาแบบจาํลองช่องสัญญาณไม่ต่อเน่ือง
ทางเวลา (Discrete-time channel model) สัญญาณรับของผูใ้ช้จากสถานี
ฐานเขียนแสดงไดต้ามน้ี 

𝑟𝑟𝑟𝑟 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑛𝑛𝑛𝑛    (1) 
โดยกาํหนดให้ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇  แทนกาํลงัส่งสารของผูใ้ช้นั้น,  𝑠𝑠𝑠𝑠 แทนสญัลกัษณ์สาร
สาํหรับผูใ้ชซ่ึ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละค่าความแปรปรวนเท่ากบัหน่ึง, 𝑛𝑛𝑛𝑛 
แทนสัญญาณรบกวนเกาส์สีขาวแบบบวก (Additive white Gaussian 
noise (AWGN)) ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละกาํลังของสัญญาณรบกวน
ห รือ ค่ าค วาม แ ป รป รวน เท่ ากับ  𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2,  𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸  แ ท น อัต ราข ยาย
ช่องสัญญาณจากสถานีฐานมายงัผูใ้ช้ดงักล่าว ในการศึกษาน้ีมีขอ้สมมติ
ว่าอัตราขยายช่องสัญ ญ าณ เกิดจากการจางห ายสเกลให ญ่  ดังนั้ น
อตัราขยายช่องสัญญาณจึงข้ึนอยู่กบัระยะห่างระหว่างเคร่ืองส่งและรับ
และความยาวคล่ืนของคล่ืนพาห์โดยมีนิยามดงัน้ี [1], [4] 
                    𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸 =  �𝑑𝑑𝑑𝑑0
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2

, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 ≥ 𝑑𝑑𝑑𝑑0      (2) 
โดยกาํหนดให้ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸  แทนระยะทางระหวา่งสถานีฐานกบัผูใ้ชง้านในหน่วย
เมตร, 𝑑𝑑𝑑𝑑0 แทนระยะทางอา้งอิงในหน่วยเมตร โดย  𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 ≥ 𝑑𝑑𝑑𝑑0 ,  𝜆𝜆𝜆𝜆 แทน
ความยาวคล่ืนของคล่ืนพาห์ในหน่วยเมตรและ 𝑚𝑚𝑚𝑚  แทนเลขช้ีกาํลงัการ
สูญเสียวิถีสัญญาณ (Path loss exponent) ซ่ึงมีค่าระหว่าง 2 – 4 ข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดล้อม จากนิยามขา้งตน้เห็นได้ว่าอตัราขยายช่องสัญญาณมีค่า
ลดลงกบัระยะห่าง 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸  และเพ่ิมข้ึนกบัความยาวคล่ืน 𝜆𝜆𝜆𝜆  สําหรับตวัช้ีวดั
สมรรถนะของผูใ้ช้เดิมท่ีอยูใ่นระบบส่ือสาร (Existing user) คืออตัราส่งท่ี
ทําได้ (Achievable transmission rate) จากสถานีฐานในหน่วยบิตต่อ
วินาทีซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

          𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 log2 �1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2

�        (3) 
โดย  𝑊𝑊𝑊𝑊 แทนแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณสําหรับส่งสารให้ผูใ้ช้ใน
หน่วยเฮิรตซ์  

กาํหนดให้พ้ืนท่ีส่ือสารน้ีมีผูใ้ชง้านจาํนวน 𝑀𝑀𝑀𝑀 คนซ่ึงเท่ากบัจาํนวน
ช่องสัญญาณตั้งฉากทั้งหมดท่ีมีในระบบ ในงานวิจยัน้ีพิจารณากรณีท่ีมี
ผูใ้ช้งานหรืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึนมาใหม่ (New user) ในพ้ืนท่ีให้บริการ เพ่ือ
รองรับผูใ้ช้งานดงักล่าว ระบบใช้วิธีการเขา้ถึงช่องสัญญาณแบบไม่ตั้ง
ฉากหรือโนมาสาํหรับผูใ้ชใ้หม่ โดยโนมาอนุโลมใหส้ัญญาณสารสาํหรับ
ผูใ้ช้ใหม่สามารถแทรกสอดกบัสัญญาณของผูใ้ช้เดิมได้ สําหรับวิธีการ
เลือกช่องสัญญาณของผูใ้ช้เดิมเพ่ือแบ่งปันกบัผูใ้ช้ใหม่จะไดน้าํเสนอใน
บทย่อยถัดไป สําหรับการส่งสารของผู ้ใช้ท่ีแบ่งปันช่องสัญญาณกัน
ประยุกต์ใช้การเข้ารหัสแบบซ้อนทบั (Superposition coding)  กล่าวคือ
สัญญาณสารของผูใ้ช้ทั้งสองถูกรวมส่งในช่องสัญญาณตั้งฉากเดียวกัน 
ดงันั้นสัญญาณของผูใ้ช้ทั้งสองแทรกสอดกนัทั้งหมด เคร่ืองรับตอ้งมีการ
ประยกุตใ์ชก้ารตดัสัญญาณแทรกสอดตามลาํดบั (เอสไอซี) เพ่ือตรวจหา
สารของผูใ้ช้แต่ละราย การตรวจสารแบบเอสไอซีเป็นวิธีการพ้ืนฐานแต่
จะมีผลให้เคร่ืองรับมีความซบัซอ้นมากกวา่เดิม  

สําห รับการจัดสรรกําลังส่งสําหรับผู ้ใช้ทั้ งสองในการเข้าถึง
ช่องสัญญาณแบบโนมามกัใช้การจดัสรรกาํลงัดว้ยวิธีผกผนัช่องสัญญาณ 
(Channel inversion) โดยหลักการกาํหนดให้กาํลงัรับของสัญญาณของ
ผูใ้ชท้ ั้งสองเท่ากนัดงัน้ี  

𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸−𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁     (4) 
โดยกาํหนดให้ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸  แทนกาํลงัส่งสารของผูใ้ช้เดิม, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁  แทนกาํลงัส่งสาร
ของผูใ้ช้รายใหม่, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁 แทนอตัราขยายช่องสัญญาณของผูใ้ชร้ายใหม่
จากสถานีฐาน และเง่ือนไขบงัคบักาํลงัส่งรวมของผูใ้ชส้องรายมีดงัน้ี 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 ≤ 2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇      (5)             
จากสมการ (4) และ (5) สามารถคาํนวณกาํลงัท่ีจดัสรรให้ผูใ้ช้งานท่ีมีอยู่
เดิมเท่ากบั 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 = � 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸

� 2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇     (6) 
และกาํลงัส่งสาํหรับผูใ้ชใ้หม่เท่ากบั 
    𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 = � 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸
�2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇      (7) 

ในกรณีท่ีผู ้ใช้ใหม่อยู่ห่างจากสถานีฐานมากกว่าผู ้ใช้เดิมหรือ 
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁 ≤ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸  จะพบว่าการจดัสรรกําลังส่ง 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸  เคร่ืองรับ
ของผูใ้ชเ้ดิมตอ้งตรวจหาสารของผูใ้ชร้ายใหม่ก่อน เน่ืองจากสารของผูใ้ช้
ใหม่มีกาํลงัสูงกว่าสารของผูใ้ช้เดิม จากนั้นจึงสร้างสัญญาณสารของผูใ้ช้
ใหม่แลว้หักลบจากสัญญาณรับ ถา้การตรวจหาสารของผูใ้ช้ใหม่ถูกตอ้ง
จะส่งผลให้สัญญาณรับเหลือแต่สัญญาณของผูใ้ช้เดิมซ่ึงสามารถตรวจหา
ได้โดยไม่มีการแทรกสอด หลังจากการตรวจหาด้วยการตดัการแทรก
สอดเป็นลาํดบัหรือเอสไอซีน้ี อตัราส่งสารของผูใ้ชเ้ดิมท่ีทาํไดมี้ค่าดงัน้ี 

                 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 log2 �1 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2

�              (8) 
เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่งของผูใ้ชเ้ดิมเม่ือประยกุตใ์ช้โนมากบัอตัราส่งเดิม
เม่ือไม่ประยกุตใ์ช้โนมาตามสมการ (3) พบว่าอตัราส่งอาจมีค่าลดลง ซ่ึง
สดัส่วนการลดของอตัราส่งของผูใ้ชเ้ดิมสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

𝜀𝜀𝜀𝜀 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸
 

ซ่ึงสามารถกาํหนดให้การลดลงของอตัราส่งสารของผูใ้ช้เดิมมีค่าไม่เกิน
ค่าขีดแบ่งท่ีกาํหนด เช่น ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ ε ≤ 0.25 เป็นตน้ 

สาํหรับเคร่ืองรับสารของผูใ้ช้รายใหม่ เน่ืองจากการจดัสรรกาํลงัวิธี
ผกผนัช่องสัญญาณส่งผลให้กาํลงัส่งของผูใ้ช้ใหม่มีค่าสูงและกาํลงัของ
สัญญาณแทรกสอดจากสัญญาณของผู ้ใช้เดิมมีกําลังลดลงมาก การ
ตรวจหาสารของผูใ้ช้ใหม่จึงไม่จาํเป็นต้องใช้วิธีเอสไอซีเพ่ือลดความ
ซบัซ้อนของเคร่ืองรับ ดงันั้นอตัราส่งสารท่ีทาํไดส้าํหรับผูใ้ชร้ายใหม่มีค่า
เท่ากบั  

               𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 log2 �1 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2

�   (9) 
ซ่ึงกาํลงัของสญัญาณแทรกสอดเท่ากบั 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸  

3. วธีิการเลือกผู้ใช้ทีเ่หมาะทีสุ่ด 

ในบทย่อยน้ีนาํเสนอวิธีการเลือกผูใ้ช้งานเดิมจาํนวนหน่ึงรายจาก
จํ า น ว น ผู ้ ใ ช้ เ ดิ ม ปั จ จุ บั น เ ท่ า กั บ  𝑀𝑀𝑀𝑀 ร า ย  เ พ่ื อ ร่ ว ม ใ ช้
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ดว้ยการเขา้ถึงช่องสัญญาณแบบตั้งฉาก (โอมา)  ดงันั้นสารของผูใ้ช้ต่าง
รายจึงไม่แทรกสอดกนั เม่ือพิจารณาแบบจาํลองช่องสัญญาณไม่ต่อเน่ือง
ทางเวลา (Discrete-time channel model) สัญญาณรับของผูใ้ช้จากสถานี
ฐานเขียนแสดงไดต้ามน้ี 

𝑟𝑟𝑟𝑟 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑛𝑛𝑛𝑛    (1) 
โดยกาํหนดให้ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇  แทนกาํลงัส่งสารของผูใ้ช้นั้น,  𝑠𝑠𝑠𝑠 แทนสญัลกัษณ์สาร
สาํหรับผูใ้ชซ่ึ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละค่าความแปรปรวนเท่ากบัหน่ึง, 𝑛𝑛𝑛𝑛 
แทนสัญญาณรบกวนเกาส์สีขาวแบบบวก (Additive white Gaussian 
noise (AWGN)) ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนยแ์ละกาํลังของสัญญาณรบกวน
ห รือ ค่ าค วาม แ ป รป รวน เท่ ากับ  𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2,  𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸  แ ท น อัต ราข ยาย
ช่องสัญญาณจากสถานีฐานมายงัผูใ้ช้ดงักล่าว ในการศึกษาน้ีมีขอ้สมมติ
ว่าอัตราขยายช่องสัญ ญ าณ เกิดจากการจางห ายสเกลให ญ่  ดังนั้ น
อตัราขยายช่องสัญญาณจึงข้ึนอยู่กบัระยะห่างระหว่างเคร่ืองส่งและรับ
และความยาวคล่ืนของคล่ืนพาห์โดยมีนิยามดงัน้ี [1], [4] 
                    𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸 =  �𝑑𝑑𝑑𝑑0

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸
�
𝑚𝑚𝑚𝑚
� 𝜆𝜆𝜆𝜆
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑0

�
2

, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 ≥ 𝑑𝑑𝑑𝑑0      (2) 
โดยกาํหนดให้ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸  แทนระยะทางระหวา่งสถานีฐานกบัผูใ้ชง้านในหน่วย
เมตร, 𝑑𝑑𝑑𝑑0 แทนระยะทางอา้งอิงในหน่วยเมตร โดย  𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 ≥ 𝑑𝑑𝑑𝑑0 ,  𝜆𝜆𝜆𝜆 แทน
ความยาวคล่ืนของคล่ืนพาห์ในหน่วยเมตรและ 𝑚𝑚𝑚𝑚  แทนเลขช้ีกาํลงัการ
สูญเสียวิถีสัญญาณ (Path loss exponent) ซ่ึงมีค่าระหว่าง 2 – 4 ข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดล้อม จากนิยามขา้งตน้เห็นได้ว่าอตัราขยายช่องสัญญาณมีค่า
ลดลงกบัระยะห่าง 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸  และเพ่ิมข้ึนกบัความยาวคล่ืน 𝜆𝜆𝜆𝜆  สําหรับตวัช้ีวดั
สมรรถนะของผูใ้ช้เดิมท่ีอยูใ่นระบบส่ือสาร (Existing user) คืออตัราส่งท่ี
ทําได้ (Achievable transmission rate) จากสถานีฐานในหน่วยบิตต่อ
วินาทีซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

          𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 log2 �1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2

�        (3) 
โดย  𝑊𝑊𝑊𝑊 แทนแบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณสําหรับส่งสารให้ผูใ้ช้ใน
หน่วยเฮิรตซ์  

กาํหนดให้พ้ืนท่ีส่ือสารน้ีมีผูใ้ชง้านจาํนวน 𝑀𝑀𝑀𝑀 คนซ่ึงเท่ากบัจาํนวน
ช่องสัญญาณตั้งฉากทั้งหมดท่ีมีในระบบ ในงานวิจยัน้ีพิจารณากรณีท่ีมี
ผูใ้ช้งานหรืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึนมาใหม่ (New user) ในพ้ืนท่ีให้บริการ เพ่ือ
รองรับผูใ้ช้งานดงักล่าว ระบบใช้วิธีการเขา้ถึงช่องสัญญาณแบบไม่ตั้ง
ฉากหรือโนมาสาํหรับผูใ้ชใ้หม่ โดยโนมาอนุโลมให้สัญญาณสารสาํหรับ
ผูใ้ช้ใหม่สามารถแทรกสอดกบัสัญญาณของผูใ้ช้เดิมได้ สําหรับวิธีการ
เลือกช่องสัญญาณของผูใ้ช้เดิมเพ่ือแบ่งปันกบัผูใ้ช้ใหม่จะไดน้าํเสนอใน
บทย่อยถัดไป สําหรับการส่งสารของผู ้ใช้ท่ีแบ่งปันช่องสัญญาณกัน
ประยุกต์ใช้การเข้ารหัสแบบซ้อนทบั (Superposition coding)  กล่าวคือ
สัญญาณสารของผูใ้ช้ทั้งสองถูกรวมส่งในช่องสัญญาณตั้งฉากเดียวกัน 
ดงันั้นสัญญาณของผูใ้ช้ทั้งสองแทรกสอดกนัทั้งหมด เคร่ืองรับตอ้งมีการ
ประยกุตใ์ชก้ารตดัสัญญาณแทรกสอดตามลาํดบั (เอสไอซี) เพ่ือตรวจหา
สารของผูใ้ช้แต่ละราย การตรวจสารแบบเอสไอซีเป็นวิธีการพ้ืนฐานแต่
จะมีผลให้เคร่ืองรับมีความซบัซอ้นมากกวา่เดิม  

สําห รับการจัดสรรกําลังส่งสําหรับผู ้ใช้ทั้ งสองในการเข้าถึง
ช่องสัญญาณแบบโนมามกัใช้การจดัสรรกาํลงัดว้ยวิธีผกผนัช่องสัญญาณ 
(Channel inversion) โดยหลักการกาํหนดให้กาํลงัรับของสัญญาณของ
ผูใ้ชท้ ั้งสองเท่ากนัดงัน้ี  

𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸−𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁     (4) 
โดยกาํหนดให้ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸  แทนกาํลงัส่งสารของผูใ้ช้เดิม, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁  แทนกาํลงัส่งสาร
ของผูใ้ช้รายใหม่, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁 แทนอตัราขยายช่องสัญญาณของผูใ้ชร้ายใหม่
จากสถานีฐาน และเง่ือนไขบงัคบักาํลงัส่งรวมของผูใ้ชส้องรายมีดงัน้ี 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 ≤ 2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇      (5)             
จากสมการ (4) และ (5) สามารถคาํนวณกาํลงัท่ีจดัสรรให้ผูใ้ช้งานท่ีมีอยู่
เดิมเท่ากบั 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 = � 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸

� 2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇     (6) 
และกาํลงัส่งสาํหรับผูใ้ชใ้หม่เท่ากบั 
    𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 = � 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸
�2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇      (7) 

ในกรณีท่ีผู ้ใช้ใหม่อยู่ห่างจากสถานีฐานมากกว่าผู ้ใช้เดิมหรือ 
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁 ≤ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸  จะพบว่าการจดัสรรกําลังส่ง 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸  เคร่ืองรับ
ของผูใ้ชเ้ดิมตอ้งตรวจหาสารของผูใ้ชร้ายใหม่ก่อน เน่ืองจากสารของผูใ้ช้
ใหม่มีกาํลงัสูงกว่าสารของผูใ้ช้เดิม จากนั้นจึงสร้างสัญญาณสารของผูใ้ช้
ใหม่แลว้หักลบจากสัญญาณรับ ถา้การตรวจหาสารของผูใ้ช้ใหม่ถูกตอ้ง
จะส่งผลให้สัญญาณรับเหลือแต่สัญญาณของผูใ้ช้เดิมซ่ึงสามารถตรวจหา
ได้โดยไม่มีการแทรกสอด หลังจากการตรวจหาด้วยการตดัการแทรก
สอดเป็นลาํดบัหรือเอสไอซีน้ี อตัราส่งสารของผูใ้ชเ้ดิมท่ีทาํไดมี้ค่าดงัน้ี 

                 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 log2 �1 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2

�              (8) 
เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่งของผูใ้ชเ้ดิมเม่ือประยกุตใ์ช้โนมากบัอตัราส่งเดิม
เม่ือไม่ประยกุตใ์ช้โนมาตามสมการ (3) พบว่าอตัราส่งอาจมีค่าลดลง ซ่ึง
สดัส่วนการลดของอตัราส่งของผูใ้ชเ้ดิมสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

𝜀𝜀𝜀𝜀 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸
 

ซ่ึงสามารถกาํหนดให้การลดลงของอตัราส่งสารของผูใ้ช้เดิมมีค่าไม่เกิน
ค่าขีดแบ่งท่ีกาํหนด เช่น ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ ε ≤ 0.25 เป็นตน้ 

สาํหรับเคร่ืองรับสารของผูใ้ช้รายใหม่ เน่ืองจากการจดัสรรกาํลงัวิธี
ผกผนัช่องสัญญาณส่งผลให้กาํลงัส่งของผูใ้ช้ใหม่มีค่าสูงและกาํลงัของ
สัญญาณแทรกสอดจากสัญญาณของผู ้ใช้เดิมมีกําลังลดลงมาก การ
ตรวจหาสารของผูใ้ช้ใหม่จึงไม่จาํเป็นต้องใช้วิธีเอสไอซีเพ่ือลดความ
ซบัซ้อนของเคร่ืองรับ ดงันั้นอตัราส่งสารท่ีทาํไดส้าํหรับผูใ้ชร้ายใหม่มีค่า
เท่ากบั  

               𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 log2 �1 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸+𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2

�   (9) 
ซ่ึงกาํลงัของสญัญาณแทรกสอดเท่ากบั 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸  

3. วธีิการเลือกผู้ใช้ทีเ่หมาะทีสุ่ด 

ในบทย่อยน้ีนาํเสนอวิธีการเลือกผูใ้ช้งานเดิมจาํนวนหน่ึงรายจาก
จํ า น ว น ผู ้ ใ ช้ เ ดิ ม ปั จ จุ บั น เ ท่ า กั บ  𝑀𝑀𝑀𝑀 ร า ย  เ พ่ื อ ร่ ว ม ใ ช้

ช่องสัญญาณกับผูใ้ช้งานใหม่ โดยกาํหนดให้อตัราส่งสารรวมมีค่าสูง
ท่ีสุดซ่ึงคาํนวณไดด้งัน้ี 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁               (10)
ภายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัอตัราส่งสารของผูใ้ชเ้ดิมลดลงไม่มากกว่าค่าขีดแบ่ง 
ε  ดงัน้ี

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ (1 − 𝜀𝜀𝜀𝜀)𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 (11)
เม่ือแทนดว้ยสมการ (3) และ (8) และการจดัสรรกาํลงัผกผนัช่องสญัญาณ
ตามสมการ (6) และ (7) สามารถเปล่ียนรูปอสมการ (11) ไดด้งัน้ี

         𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸 �
1

1− 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2
2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇

��1+
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2
�
1−𝜀𝜀𝜀𝜀

−1�
− 1� (12)

ดังนั้ นผูใ้ช้เดิมท่ีจะถูกเลือกต้องมีอัตราขยายช่องสัญญาณ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸 ท่ี
เป็นไปตามอสมการ (12) และเม่ือพิจารณาฟังก์ชันวตัถุประสงค์ซ่ึงเป็น
อตัราส่งสารรวมตามสมการ (10) พบว่าเป็นฟังก์ชันลดกับอตัราส่วน 
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸  หรือเป็นฟังกช์นัเพ่ิมกบั 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸 ดงันั้นการเลือกผูใ้ชท่ี้
ทาํให้ได้อตัราส่งสารรวมสูงสุดทาํได้โดยเลือกผูใ้ช้เดิมท่ีมีอตัราขยาย
ช่องสญัญาณสูงท่ีสุดท่ียงัทาํใหอ้สมการ (12) เป็นจริง 

ในกรณีท่ีจ ํานวนผู ้ใช้ เดิมหรือ 𝑀𝑀𝑀𝑀 มีค่าสูง การเลือกผู ้ใช้ตาม
เง่ือนไขด้วยการสืบคน้ทีละคนเป็นวิธีการท่ีซบัซ้อนมากเกินไป ดงันั้น
เพ่ือลดจาํนวนการสืบคน้ ในงานวิจยัน้ีจึงนาํเสนอวิธีการสืบคน้ไบนารีซ่ึง
จาํนวนการสืบคน้เพ่ือให้ได้ผูใ้ช้ท่ีมีสมบติัตามท่ีกล่าวมาแลว้มีค่าต ํ่ากว่า
การสืบคน้ทุกผูใ้ช ้สาํหรับขั้นตอนวิธีการสืบคน้ไบนารีมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขั้นตอนวิธีท่ี 1 การเลือกผูใ้ชด้ว้ยการสืบคน้ไบนารี 
1: Input 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸1,𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸2, ∙∙∙ ,𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
2: Input 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁
3: Sort 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸1,𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸2, ∙∙∙ ,𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 from the largest to 
the smallest as follows:

𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(1) ≥ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(2) ≥ ∙∙∙ ≥  𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(𝐸𝐸𝐸𝐸)
4: Set 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
5: if 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) and 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) satisfy (12)
6:        Selected_index = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
7: else if 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) and 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) do not        

satisfy (12)
8:        Selected_index = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
9: else
10:       𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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11:       while 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1 do
12: if 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
13: Selected_index = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
14: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ← 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
15: end
16: if  𝑔𝑔𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) satisfies (12)
17: 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ← 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
18: else 
19: 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ← 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
20: end
21:             𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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22:        end
23: end
24: Return 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

ขั้นแรกคือการเรียงอตัราขยายช่องสญัญาณของผูใ้ชท้ ั้ง 𝑀𝑀𝑀𝑀 รายจาก
ค่ามากท่ีสุดไปหาค่าน้อยท่ีสุด จากนั้นตรวจสอบอตัราขยายช่องสัญญาณ
ผูใ้ชท่ี้หน่ึงและผูใ้ชร้ายท่ี 𝑀𝑀𝑀𝑀 ตามอสมการ (12)  ถา้อตัราขยายของผูใ้ชร้าย
ท่ีหน่ึงไม่เป็นไปตามอสมการแต่อตัราขยายของผูใ้ช้รายท่ี 𝑀𝑀𝑀𝑀 เป็นไปตาม
อสมการ ให้คาํนวณดชันีของผูใ้ช้ท่ีอยู่ก่ึงกลาง ถ้าตรวจสอบอตัราขยาย
ช่องสัญญาณผูใ้ช้ท่ีอยู่ก่ึงกลางเป็นไปตามอสมการ สามารถตดักลุ่มผูใ้ช้
คร่ึงหลงัออกจากการพิจารณาได้ แต่ถ้าอตัราขยายของผูใ้ช้ท่ีอยู่ก่ึงกลาง
ไม่เป็นไปตามอสมการ สามารถตดักลุ่มผูใ้ช้ท่ีอยู่คร่ึงแรกออกจากการ
พิจารณาได้ จากนั้นคาํนวณดชันีของผูใ้ช้ก่ึงกลางในกลุ่มท่ีเหลือและวน
ซํ้าตามขั้นตอนท่ี 11 ถึงขั้นตอนท่ี 23 จนเหลือผูใ้ช้สองราย และเลือกผูใ้ช้
ท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงการสืบคน้วิธีน้ีจะตดักลุ่มผูใ้ชอ้อกคร้ังละก่ึงหน่ึง ซ่ึงมีผล
ให้จาํนวนการคาํนวณเปรียบเทียบดว้ยอสมการ (12) มีค่าไม่มาก  
4. ผลการจาํลอง 

รูปท่ี 1 แสดงผลการจาํลองระบบส่ือสารดาวน์ลิงค์ท่ีมีจ ํานวน
ผู ้ใช้งานเท่ากับ 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1000 ราย รัศมีของพ้ืนท่ีบริการเท่ากับ 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
100 เมตร โดยจุดพิกดัของผูใ้ช้มีการกระจายทัว่ทั้งเซลล์แบบยนิูฟอร์ม 
กาํหนดให้เลขช้ีกาํลงัของการสูญเสียวิถีสัญญาณในสมการ (2) เท่ากับ 
𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2 ผู ้ใช้รายใหม่ตั้ งอยู่ขอบเซลล์ดังแสดงในรูป โดยกําหนดให้
สถานีฐานส่งกาํลังเท่ากับ 10 วตัต์ต่อผูใ้ช้  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇  และกาํลังของสัญญาณ
รบกวน 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2 เท่ากบั 0.01 มิลลิวตัตห์รือ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛2⁄   เท่ากบั 60 ดีบี เม่ือเลือก
ผูใ้ชง้านเดิมดว้ยวิธีการสืบคน้ไบนารีตามขั้นตอนวิธีท่ี 1 ไดผ้ลแสดงตาม
รูปท่ี 1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 ตาํแหน่งของผูใ้ชง้านท่ีถูกเลือกเม่ือประยกุตใ์ชข้ั้นตอนวธีิท่ี 1 กาํหนดค่าขีดแบ่ง 

ε เท่ากบั 0.05 0.1 และ 0.2 ตามลาํดบั 
จากรูปท่ี 1 เม่ือกาํหนดให้ค่าขีดแบ่ง ε เพ่ิมข้ึนหรือการทนต่อการลดลง
ของอตัราส่งสารของผูใ้ช้เดิมเพ่ิมข้ึน ตาํแหน่งของผูใ้ช้งานเดิมท่ีถูกเลือก
อยู่ใกลส้ถานีฐานมากข้ึน ถ้าไม่มีเง่ือนไขบงัคบัการลดของอตัราส่งสาร
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การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ ประจำาปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม48

ของผูใ้ช้เดิม ตาํแหน่งของผูใ้ช้ท่ีถูกเลือกท่ีเพ่ิมอตัราส่งรวมสูงท่ีสุดจะอยู่
ห่างจากผูใ้ชใ้หม่มากท่ีสุดหรืออยูใ่กลส้ถานีฐานมากท่ีสุด  

สําหรับความซับซ้อนของการเลือกผู ้ใช้สามารถพิจารณาการ
คําน วณ ใน อ ส ม ก าร (12) ต ารางท่ี  1 แ ส ด งจําน วน ค ร้ังเฉ ล่ี ยก าร
เปรียบเทียบตามอสมการ (12) และอตัราส่งรวมสูงท่ีสุดเฉล่ีย  

จาํนวนผูใ้ช ้( 𝑀𝑀𝑀𝑀) จาํนวนคร้ังเฉล่ียของการ
เปรียบเทียบในอสมการ (12) 

อตัราส่งรวมสูง
ท่ีสุดเฉล่ีย 

100 6.66 12.36 
1,000 9.97 12.39 

10,000 13.36 12.39 
ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนผูใ้ชก้บัจาํนวนท่ีเฉล่ียของการเปรียบเทียบในอสมการ (12) ดว้ย

การสืบคน้ไบนารี และอตัราส่งรวมสูงท่ีสุดเฉล่ีย 
จากตารางท่ี 1 พบว่าการเลือกผู ้ใช้งานด้วยการสืบค้นไบนารีช่วยลด
จาํนวนคร้ังในการคาํนวณเปรียบเทียบตามอสมการ (12) ไดม้าก เช่น เม่ือ
จาํนวนผูใ้ช้งานเดิมเท่ากบั 10000 คน จาํนวนคร้ังการคาํนวณเฉล่ียมีค่า
เท่ากบั 13.36 คร้ังเท่านั้น ซ่ึงนอ้ยกวา่วิธีการสืบคน้จากผูใ้ช้ทุกรายซ่ึงตอ้ง
ใช้การคาํนวณถึง 10000 คร้ัง เม่ือจาํนวนผูใ้ช้งานเพ่ิมข้ึน อตัราส่งสาร
รวมของผูใ้ช้เดิมและผูใ้ช้ใหม่ท่ีแบ่งปันช่องสญัญาณเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ย 
เน่ืองจากรัศมีเซลล์เท่ากบั 100 เมตร ถา้เซลลมี์ขนาดใหญ่ข้ึนจะส่งผลให้
อตัราขยายช่องสญัญาณของผูใ้ชมี้ความแตกต่างมากข้ึน และอตัราส่งสาร
รวมท่ีไดจ้ากการเลือกผูใ้ชจ้ะมีค่าเพ่ิมข้ึนดว้ย 

รูปท่ี 2 แสดงกราฟอตัราส่งสารรวมของผูใ้ช้เดิมและผูใ้ช้รายใหม่
กับค่าขีดแบ่ง ε โดยเม่ือผ่อนปรนให้การลดของอตัราส่งของผูใ้ช้เดิม
เพ่ิมข้ึนไดห้รือ ε เห็นไดว้า่อตัราส่งสารรวมมีค่าเพ่ิมข้ึน  

รูปท่ี 2 แสดงกราฟอตัราส่งสารรวมกบัค่าขีดแบ่ง ε  เม่ือประยกุตใ์ชก้ารส่งสารแบบโน
มาและโอมา  

ในรูปท่ี 2 นอกจากแสดงผลของการเขา้ถึงช่องสัญญาณแบบโนมาซ่ึงมี
การประยุกต์ใช้ เอสไอซีท่ี เค ร่ืองรับแล้ว ยงัแสดงอัตราส่งรวมเม่ือ
กาํหนดให้ผูใ้ช้เขา้ถึงช่องสัญญาณแบบตั้งฉากหรือโอมา  กล่าวคือผูใ้ช้
เดิมและผู ้ใช้ใหม่แบ่งแบนด์วิดท์ช่องสัญญาณตามสัดส่วน ε เม่ือ

เปรียบเทียบการส่งสารแบบโนมาและโอมาพบว่าโนมามีสมรรถนะท่ีสูง
กวา่หรือมีอตัราส่งรวมท่ีสูงกวา่ 
5. บทสรุป 

ใน งาน วิจัย น้ี ได้นําเสน อวิธีก ารเลื อก ผู ้ใช้ เดิม เพ่ื อแบ่ งปั น
ช่องสัญญาณกบัผูใ้ช้รายใหม่ในระบบส่ือสารดาวน์ลิงค์โนมา โดยเป็น
วิธีการสืบค้นไบนารีซ่ึงสามารถลดความซับซ้อนในการคํานวณ
เปรียบเทียบลงไดม้ากโดยเฉพาะเม่ือจาํนวนผูใ้ช้งานหรืออุปกรณ์ส่ือสาร
ในพ้ืนท่ีให้บริการมีจาํนวนมาก งานวิจยัน้ียงัแสดงผลการจาํลองระบบให้
เห็นว่าการเขา้ถึงช่องสัญญาณท่ีอนุโลมให้ผูใ้ช้แทรกสอดกนัไดบ้า้ง (โน
มา) มีสมรรถนะท่ีสูงวา่การเขา้ถึงช่องสัญญาณท่ีไม่ยอมให้ผูใ้ช้ไม่แทรก
สอดกัน เลย (โอมา) แต่อย่างไรก็ตามการเลือกผู ้ใช้ต้องใช้ข้อมูล
อตัราขยายช่องสัญญาณท่ีถูกตอ้งของผูใ้ช้ทั้ งหมด ถ้าขอ้มูลดงักล่าวไม่
สมบูรณ์หรือมีความผิดพลาดการเลือกผูใ้ช้จะคลาดเคล่ือนไม่ถูกตอ้ง ซ่ึง
อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงของช่องสัญ ญาณห รือการประมาณ
อตัราขยายช่องสญัญาณท่ีไม่ถูกตอ้ง 
กติตกิรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไพทอน

เพ่ือใช้เป็นส่ือส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัทฤษฎีรหัสช่องสัญญาณท่ีช่ือว่า 
รหัสรีดโซโลมอน โดยครอบคลุมเน้ือหาส าคญั ได้แก่ ฟีลด์กาลัว การ
เขา้รหัสรหัส ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกบัการส่งผ่านช่องสัญญาณส่ือสาร 
การถอดรหสั รวมถึงตวัอยา่งมาตรฐานการประยกุตใ์ช้รหัสรีดโซโลมอน
ในรหัสคิวอาร์ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีขอ้ดีคือผูเ้รียนสามารถท าความ
เขา้ใจได้ด้วยตนเองผ่านหน้าต่างของโปรแกรมท่ีมีการจดัเรียงไวอ้ย่าง
เป็นระบบ รวมบทเรียนทั้งหมด 3 เร่ืองเรียงล าดับตามการเรียนรู้ทีละ
ขั้นตอน จุดเด่นของโปรแกรมน้ีคือ นอกจากจะบรรจุเน้ือหาค าอธิบายทาง
ทฤษฎีไวใ้นโปรแกรมอยา่งกระชบัแลว้ ผูเ้รียนสามารถก าหนดค่าในการ
เขา้รหัสและถอดรหัสชุดขอ้มูลท่ีก าหนดได้เอง รวมถึงก าหนดจ านวน
และต าแหน่งของบิตท่ีมีความผิดพลาดได้ทั้งหมด ท าให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพและความพึงพอใจของผู ้เรียน อิสระสามารถ
ควบคุมอตัราการเรียนรู้และก าหนดระยะเวลาไดเ้หมาะสม  

ค าส าคัญ: รหัสรีดโซโลมอน, ฟีลด์กาลวั, โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  

Abstract 
This paper presents the development of a computer program in 

Python as self-learning tool for a channel code called Reed Solomon 
code. This learning tool covers several topics including Galois field, 
encoding, error of channel, decoding and example of Reed Solomon 
code application. The advantage of this software is that users can learn 
by themselves through program systematically for all 5 topics step by 
step. In addition to the content contained in the program of theoretical 
explanations and concisely, users can design problems for encoding and 
decoding by themselves including messages as well as the number and 
location of bit errors. The students can learn according to their 
potentials or as desired. As a result, the students can control the rate of 
learning and choose their convenient time to learn. 

Keywords:  Reed Solomon Codes, Galois field, Computer program as a 
Self-Learning Tool 

1. บทน า 
รหัสรีดโซโลมอนเป็นกลุ่มของรหัสไซคลิกประเภทหน่ึงท่ีมี

ความสามารถในการแก้ไขความผิดพลาดแบบสุ่มหลายสัญลักษณ์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การรับส่งขอ้มูลข่าวสารมีความถูกตอ้ง โดย
ถูกพฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1960 โดย Irving S. Reed และ Gustav Solomon 
ณ ห้องปฏิบติัการ MIT’s Lincoln [1] รหัสชนิดน้ีมีความส าคญัในการน า
ประยกุต์ใช้งานในทางปฏิบติัอยา่งแพร่หลาย ยกตวัอย่างเช่น ใช้ในการ
บนัทึกข้อมูล เช่น เทป แผ่นดีวีดี [2] หรือ รหัสคิวอาร์ [3] เพ่ือปกป้อง
ขอ้มูลให้มีข่าวสารดงัเดิมแมมี้การเสียหายจากรอยข่วนบนผิวหนา้ของส่ือ 
ใช้ในระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบเซลลูลาร์  ระบบการส่ือสารผ่าน
ดาวเทียมและระบบแพร่ภาพโทรทศัน์ดิจิตอล เป็นตน้ 

เน่ืองจากเน้ือหาทางทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัรหสัรีดโซโลมอนนั้นเป็นเร่ือง
ท่ีค่อนขา้งมีความซับซ้อน และตอ้งใช้คณิตศาสตร์เฉพาะทาง ท่ีเรียกว่า 
ฟีลดก์าลวั (Galois field) [4-5] เป็นพ้ืนฐานส าคญั ในอดีต ผูท่ี้สนใจอยาก
เรียนรู้ตอ้งศึกษาจากหนังสือหรือต าราเร่ืองรหัสช่องสัญญาณด้วยตนเอง 
ซ่ึงเป็นไปดว้ยความยากล าบาก อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัหลาย
แห่งท่ีมีหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและโทรคมนาคมได้ริเร่ิมให้มี
การสอนในชั้นเรียนตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีหรือระดบับณัฑิตศึกษา จาก
ประสบการณ์ของผูส้อนท่ีผ่านมาในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษา
หลายแห่ง พบวา่นิสิตและนกัศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเขา้ใจ
ถึงรหัสรีดโซโลมอน  และยิ่งถ้าต้องการท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ต้อง
อาศยัความวิริยอุตสาหะและทุ่มเทเวลาอยา่งมาก  

บทความฉบบัน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอการพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้รหัสรีดโซโลมอนดว้ย
ตวัเอง แนวคิดของการสร้างโปรแกรมดงักล่าวมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถท า
ความเขา้ใจในทฤษฎีไดง่้าย เป็นล าดบัขั้นตอน ครอบคลุมเน้ือหาส าคญั 
ได้แก่ ความรู้เบ้ืองตน้ฟีลด์กาลวั (Galois field) การบวกลบคูณหารของ
พหุนามบนฟีล์กาลัว การเขา้รหัสรีดโซโลมอน การจ าลองช่องสัญญาณ
ส่ือสาร การถอดรหัสรีดโซโลมอนทั้งการหาต าแหน่งและค่าของความ
ผิดพลาด จุดเด่นของโปรแกรมน้ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละ
ส่วนในโหมดกราฟฟิกท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างหลาย
หลาย ผูเ้รียนสามารถก าหนดและเลือกตวัอย่างของโจทยท่ี์สนใจทุก ๆ 
แบบไดเ้อง ซ่ึงมีความหลากหลายกว่าโจทยต์วัอยา่งในหนงัสือเรียนมาก 
ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกเรียนเน้ือหาไดแ้ละสามารถทบทวนกลบัไปมา


