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ABSTRACT

The development of an interfacing system for environmental radiation surveillance 
using radio communication network is aimed to improve a way by which environmental 
radiation measurement is transmitted and reported from the regional area monitoring station 
network. This also includes an automatic warning of beacon status via the radio link network 
to the center of environmental radiation control when an abnormal radiation level is detected. 
The interfacing system was developed by simulating the EGAT radio link network, the NT 
2612, and can be separated into two parts. The first part was for a mobile station which can 
manage the output data from the radiation measurement system in the standard form of RS- 
232, IEEE-488, BCD and analog signal. This was accomplished by modulating the signal in 
selected baud rates ranging from 150 to 9600 bps using an economical radio packet capable of 
identifying and recalling the station code number. The other part is the linking system between 
the output data and the microcomputer equipped with a software to manage and evaluate the 
data from 10 surveillance stations for convenient handing of data output, statistical analysis 
and transmitting warning signal. Data transmission was tested using a baud rate of 1200 bps 
and was found to contain no detectable error when digital signal was transmitted while analog 
signal transmission resulted in deviations of less than i  0.003%

The development of this radio link system provides a future trend for the 
environmental radiation monitoring network for countries with nuclear power plants or 
neighboring countries needed to continuously monitor for any abnormal radiation level in the 
environment. In case that the radiation surveillance system detects a high level of radiation, a 
warning signal will be transmitted and appropriate actions may be immediately exercised to 
control impacts o f radiation on environment and living things according to international 
guidelines.



เป ็นที่ทราบกันดีว ่าประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศที่มีความต,องการใช้พลังงาน 
เพิ่มในอัตราสุง ยอมรับการใช้พลังงานนิวเคลียรเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับฐาน
การผลิตไฟฟาดวยแหล่งพลังงานอื่นที่ม ีอยู่เดิม เน ื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียรมีกำลังผลิตกระแส
ไฟฟ้าต่อหน่วยสุงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล*อมตํ่า ประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน ญี่ใ]น ไตหวัน 
เกาหลี ล,วนแล้วแต่ใช ้พลังงานนิวเคลียรทั้งสิ้น อย่างไรกีตามโรงไฟฟ้านิวเคลียรถึงแม,จะมีความ 
ปลอดภัยสุงกีม ีโอกาสที่จะเกิดอุบ ัต ิเหตุเล ็กนอย (incidence) ได ด ิงน ันโดยหลักสากลแลวประเทศ  
ที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร จะมีการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หรือถาประเทศนั้น 
ไม่ม ีการใชโรงไฟฟานิวเคลียร แต่ปะเทศเพื่อนบานใชกีจำเป็นที่จะตองมีการตรวจวัดเช่นกัน ทังนี 
เน ื่องจาก เม ื่อ เก ิดอ ุบ ัต ิเห ต ุท างร ังส ีข ึน สารก ัม ม ัน ตร ังส ีส าม ารถจะyj งกระจายตามกระแสลมท ี่ 
พัดพากระจายออกส่บริเวณใกล้เค ียงตามสภาวะอากาศได้ การที่ภ ูม ิภาคใดมีระบบตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงระดับรังสีที่ลุ[งกว่าปกติได รวดเร็วและแม่นยำ จะช่วยให,หน่วยงานที่ม ีหนาที่ควบ
คุมดูแลความปลอดภัยของประชาชนดานรังส ีและสิ่งแวดลอมสามารถดำเน ินการตรวจหาแหล่งท ี่ 
มา พรอมทังวางแผนแกไข ตลอดจนควบคุมวัฎจักรของการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีไดถูก 
ตองตามหลักสากล และทันท่วงที

อ ย ่างไรก ีต าม การต รวจว ัด ร ังส ีใน ส ิ่งแวด ล ้อม น ั้น จะต องม ีการวางส ถาน ีเค ร ือ ข ่ายให  
ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งจะตรวจวัด ในทางปฏิบัติเครื่องมือตรวจวัดในระหว่างที่ม ีการจัดหาเพื่อขยาย
เครือข่ายมักจะมีระบบรายงานสัญญาณข้อมูลในมาตรฐานต่าง ๆ กัน ตามวัตถุประสงคของบริษัทผู ้
ผลิต ทำใหเกิดอุปสรรคในการสื่อสารข้อมูลเข้าศุนยควบคุมสถานีตรวจวัด จึงจำเป็นตองมีการ 
พัฒนาระบบกลางขึน เพื่อรองรับรูปแบบของการส่งและรับขอมูลในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ติดตังมา 
พรอมกับเครื่องมือ ด ังน ั้นการศึกษาแนวทางในการสรางระบบเชื่อมโยงสัญญาณของระบบตรวจ 
วัดรังสีแบบต่างๆ ใหเป็นเครือข่ายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจะทำใหมีการประเมินระดับรังสี 
ไดแมนยำรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะรองรับความตองการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต สำหรับงานวิจัยนีมีแนวคิดว่าการไฟฟาฝ่าขผลิตแห่งประเทศไทขมีระบบสื่อสารดวยเครือ 
ข ่ายวิทย ุท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพส ุงอย ู่แลวและเป ็นหน ่วยงานท ี่จำเป ็นต ้องเตร ียมการสรางระบบตรวจ  
ก้มมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล,อมแบบต่อเนื่อง หากมีการใช้พลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟ้า อีก 
ทั้งย ังสามารถนำระบบวัดก ้มม ันตภาพรังส ีในส ิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เก ี่ยวข ้องอ ื่นเข ้าโยงก ับ  
ระบบวิทยุสื่อสาร อันอาจเป็นเครือข่ายที่ร ่วมมือกันในอนาคตเพื่อเป็นการประหยัดและสามารถ
พัฒนาระบบได้รวดเร็ว จึงทำการศึกษาและพัฒนาระบบดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลเครือข่ายวิทยุ 
สื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งเครื่องมือตรวจวัดที่มีอยู่เติมภายในประเทศ



และเคร ื่องม ือร ุ่น ให ม ่จากย ู่,ผล ิตท ี่น ิยมใช ้ก ัน ในกล ุ่มประเทศท ี่ใช ้พ ล ังงาน น ิวเคล ียรใน การผล ิต  
กระแสไฟฟ้าเป็นขอมูลพื้นฐาน

2 . ว ัส ด ุอ ป ก รณ แล ะว ิธ ีก าร  

2.1 ช้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณ

2.1.1 แนวทางในการใช้ระบบวิทยุส ื่อสารรายงานผลการวัดปริมาณรังสี

จากการศึกษาช้อม ูลของศนยควบคุมสภาพอากาศและการเฝ ้าระวังทางรังสีในประเทศที่ม  ี
การใช้พลังงานนิวเคลียร (1),(2) พบว่าการสรางเครือข่ายตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอมจำเป็น 
ต้องมีการวางสถานีตรวจวัดไวทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณที่ม ีการเดินเครื่องปฎิกรณนิวเคลียร
จำเป็นต้องจัดการวัดปริมาณรังสีในโซนต่างๆ ตามช้อบังคับสากล ขณะเดียวกันการประมวลผล 
การวัดปริมาณรังส ีในส ิ่งแวดลอมที่แม ่นยำจะตองใชขอม ูลทางสภาพอุต ุน ิยมวิทยามาประมวลผล  
พรอมกันดวยเพ ื่อสรางโมเดลการกระจายของกัมมันตภาพรังส ีเม ื่อม ีการตรวจพบปริมาณรังส ีท ี่ส ูง 
กว่าปกติ ในการหาทิศทางและแหล่งที่มาพรอมทั่งสามารถรายงานผลไปยังศุนย์รับช้อมูลสำหรับ 
เจ ้าห น ้าท ี่ควบ ค ุม ส ถาน ะการณ ์ช ุก เฉ ิน ท างร ังส ีโดยอ ัตโน ม ัต ิผ ่าน ท างเคร ื่องเร ียกป ระจำบ ุค คล  
(pager)

ช้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า การจัดระบบเฝ้าระวังทางรังสีในระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้น  
ที่น ั้นต้องมีสถานีตรวจวัดย่อยหรือสถานีลูกข่ายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศและรายงานผลการ 
ตรวจวัดเช้าสู่ศ ุนยควบคุมและจัดการในส่วนกลางซึ่งเป็นสถานีแม่ข่าย การใช้ระบบสื่อสารทาง
วิทย ุแมจะลงท ุนส ูงแต ่จะทำใหการวางเคร ือข ่ายตรวจว ัดม ีประส ิทธ ิภาพส ูงกว่าการใช ้ระบบเครือ  
ข่ายผ่านชุมสายโทรศัพทกลาง ในส่วนนีเน ื่องจากในประเทศมีหน่วยงานที่วางระบบสื่อสารวิทยุไว 
ทั่วภูมิภาคแลวยังมีช่องสัญญาณเหลือพอที่จะฝากสัญญาณไต้โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ เพียงแต่จัดเป็น 
โครงการความร่วมมือก็น ่าจะทำได โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ 
มีระบบวิทยุสื่อสารที่ม ีประสิทธิภาพ มีสถานีเครือข่ายวิทยุอยู่ท ั่วภูมิภาคของประเทศ ดังแผนที่ 
แสดงตำแหน่งสถาน ีในเปท ี่ 1 สำหรับในบริเวณที่ย ังไม่ม ีสถานีถาวรและควรจะวางตำแหน่งสถานี 
ตรวจวัดรังสีก ็สามารถใชวิทยุรับส่งขนาดเล็กเชื่อมโยงเช้าสถานีประจำภูม ิภาคไต้ โดยไม่ต้องวาง 
สายเคเบิล
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2.1.2 เครื่องมือตรวจวัดสำหรับงานดานเฝ้าระวังทางรังสี

เครื่องมือตรวจวัดที่ต ิดตังตามสถานีตรวจวัดปริมาณรังสี จะมีล ักษณะแตกต่างกันไปตาม 
วัตถุประสงคในการตรวจวัด ซึ่งอาจจะตองการวัดปริมาณรังสีแกมมาในบรรยากาศ ปริมาณรังสีใน 
นา ปริมาณรังสีจากปล่องควัน และปริมาณรังสีบริเวณใกล*พื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ่านิวเคลียร เปึนตน 
เครื่องวัดแต่ละประเภทจะเลือกใช้ห ัววัดรังสีชนิดต่างๆ เช่น ห ัวว ัดไกเกอรแบบวัดฟ ่ล ักซสูงและตํ่า 
หัวว ัดโซเดียมไอโอไดด หัววัดไอออไนเซชันแซมเบอร ในงานวัดรังส ีรวมและใช้ห ัวว ัดรังส  ี
กึ่งตัวนำชนิด HPGe ในการว ัดไอโซโทปรังส ี โดยสามารถแบ่งชนิดของเครื่องมือตรวจวัดรังสีใน  
สิ่งแวดล*อมนี้เป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม คือ

ก. Nuclide Specific Monitor เป ็นระบบตรวจวัดรังสีซ ึ่งออกแบบให้วัดรังสีอัลฟ ่า ฌตา 
และแกมมา และสามารถวิเคราะหชนิดของไอโซโทปและปริมาณรังส ี โดยวัดทั้งปริมาณรังสีจาก 
สิ่งแวดล,อม ด้วยการสูบอากาศผ่านเส,นเทปกระดาษกรองแบบต่อเน ื่อง บางเครื่องอาจออกแบบให  
วัดไอโซโทปเฉพาะของไอโอด ีน และซีเซียม-137 ซึ่งจะพบในการรั่วไหลของรังสีจากแท่งเชื้อ 
เพลิงนิวเคลียร หรือออกแบบให้ว ัดเฉพาะตริเค ียมในบริเวณปฏิบัต ิการดานเครื่องเร่งอนุภาค หรือ 
เครื่องปฎิกรณปรมาณูแบบฟิวชัน เป็นด้น ล ักษณะรูปร่างเครื่องแสดงในรูปที่ 2.ก. ซึ่งอาจจะติดตั้ง 
อยู่ก ับสถานีภาคพื้นดิน หรือแบบเคล ื่อนท ี่ก ็ได ้

ข. Doserate Monitor เป ็นระบบตรวจวัดรังสีซ ึ่งออกแบบให้วัดปริมาณรังสีรวมในสภาพ  
แวดลอม โดยสามารถเลือกชนิดของหัววัดตามความไวในการวัดรังสี ม ีการออกแบบเครื่องวัดให  
สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้ดังรูปที่ 2.ข. หรือออกแบบให้สามารถวัดปริมาณรังส ีรวมในช่วง 
พลังงานต่างๆ โดยเป็นเครื่องที่ต ิดตั้งภายในอาคาร (Indoor) ด ังแสดงในรูปท ี่ 2.ค.

จากการศึกษาขอมูลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี พบว่าเครื่องมือตรวจวัดมีทั้งเครื่องมือรุน 
เก่า เครื่องมือที่ไดจากการช่วยเหลือจากโครงการความรวมมือระหว่างประเทศ และเครื่องมือที่จัด 
หาเองของหน่วยงานที่เกี่ยวของ ดังนันการส่งขอมูลจากเครื่องตรวจวัดรังสีจึงมีรูปแบบหลายรูป
แบ บ ั ทังมาตรฐาน BCD, IEEE-4&8, RS-232 และสัญญาณอนาลอกจากเรตมิเตอร จึงจำเป็นด้อง 
ออกแบบระบบเชื่อมโยงสัญญาณที่สถานีลูกข่ายเพ ื่อรองรับสัญญาณช้อมูลในมาตรฐานต่าง ๆ แบบ 
อเนกประสงคและจัดระบบผสมสัญญาณผ่าน radio modem พรอมทั้งสามารถกำหนดรหัสเรียก 
ขานของสถานีแม่ข่ายกับลูกข่ายได เพ ื่อสะดวกในการจำแนกขอมูลและติดตามขอมูลวัดปริมาณ
รังสีเฉพาะสถานีลูกแบบต่อเนื่องเมื่อจำเป็น



ก. Nuclide specific monitor ‘น. Outdoor doserate monitor



2.2 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณและโปรแกรมควบคุมการทำงาน

ระบบตรวจวัดเพื่อการเฝ้าระวังทางรังสีผ ่านเครือข่ายวิทยุส ือสารที่พ ัฒนาขึนนีเป็นการออก 
แบบระบบเชื่อมโยงสัญญาณที่สถานีตรวจวัดปริมาณรังสี (ลูกข่าย) หรอมทังโปรแกรมการรับและ  
จัดการข้อมูลที่ศูนย์ควบคุม (แม่ข่าย) ด ังแสดงการทำงานในแผนภาพรูปที่ 3

สายอากาศ สายอากาศ

ระบบ 
เชื่อมโขง
สัญญาณ

[1 DATA ’N V

เครื่องมือ หัววัดรังสี
ตรวจวัด

ปริมาณรังสี
MICROCOMPUTER

A

สถานีตรวจวัดปริมาณรังสี คูนขควบคุม

รูปที่ 3 แผนภาพการทำงานของระบบสื่อสารข้อมูล

การทำงานดานสถานีตรวจวัดปริมาณรังสีเร ิ่มจากข้อมลวัดปริมาณรังสีจากเครื่องตรวจวัด . . .  . 1 „  .  ^  ~

รังส ีจะถ ูกสงเขาระบบเชอมโยงส ัญญาณตามมาตรฐานการสงขอมูลของเครืองแตละชน ิดเก ็บไวท  ี
หน่วยความจำที่เตรียมไวในรูป (packet) รวมกับรหัสของสถานีวัด เพื่อรอสัญญาณ RTS (Request 
To Send) จากสถานีควบคุม เมื่อได้รับสัญญาณ RTS ข้อม ูลจากระบบเชื่อมโยงสัญญาณจะถูกส่ง 
เข ้าโมเด็มแปลงสัญญาณในระบบ FSK (Frequency Shift Key)(4) เพ ื่อนำไปผสมสัญญาณใน 
ระบบวิทยุส ื่อสารส่งออกอากาศ ทางด้านศูนย์ควบคุมเมื่อรับข้อมูลจากสถานีวัดโปรแกรมควบคุม 
จะทำการจัดลำดับทำงาน โดยตรวจสอบรหัสประจำสถานี นำข้อมูลไปบันทึกตามตำแหน่งข้อมูลที ่
จัดไว พร้อมทั้งสรางเส*นกราฟแสดงผลของแต่ละสถานีเพื่อรอการเรียกอ่านข้อมล ในกรณีท ี่พบV ' ’ ' I I £ , 7  14 5'
ความผิดปกติจะสงสัญญาณ RTS ไปยังสถานีตรวจวัดนันและติดตามขอมูลในลักษณะ “polling” 

โครงสรางของระบบเชื่อมโยงสัญญาณและระบบรับส่งขอมลของสถานีตรวจวัด แสดงใน  
แผนภาพรูปทั 4 ประกอบดวยวงจรตาง ๆ ดังนิ



รปที่ 4 แผนภาพโคร'}สรางของระบบ;ชื่อมโยงสัญญาพสำหรับเฝ้าระวังทางรังสี NT.2612



1. ส ่วนควบคุมการทำงานของระบบเล ือกใช้ไมโครคอนโทรณลอรตระกล (MCS-51) 
เน ื่องจากสะดวกในการออกแบบและลดการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ล*วนลง

2. ระบบรับช้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีต่าง ๆ ได ้แก่ การรับช้อมุลแบบ RS- 
232 ใช ้ 1C เบอร MAX232 ทำหน้าที่ร ับช้อมุล การรับช้อมุลแบบ BCD และการรับช้อม ุลแบบ  
IEEE-488 ใช ้ 1C เบอร 74245 2 ชุด ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร (Buffer) หลังการติดต่อรับข*อมุลแล้ว 
จะทำการส ่งช ้อม ุลใน ้ CPU MCS-51 ทางบัสช้อมุล (Data Bus) และการติดต่อรับช้อมุลแบบ 
อนาลอกใช ้ 1C เบอร ADC0809 ทำหน้าที่แปลงช้อมุลจากอนาลอกไปเป็นช้อมุลเช ิงตัวเลข และทำ 
การส่งช ้อม ุลเช ิงต ัวเลขใน ้ CPU ทางบัสช้อม ุลของไอชี เบอร 8155 (Parallel Port)

3. การติดต่อรับ-ส่งช้อมูลผ่านโมเด็มวิทยุเป็นตามมาตรฐาน RS-232 ใช ้ไอช ีเบอร  
MAX232 ติดต่อผ่านทางพอรด 3 ของ CPU ด้วยอัตราข*อมุล 1200 bps

4. หน่วยความจำถาวรของระบบใช้ไอชีเบอร 2764 ชึ๋งมีความชุ 8 ก ิโลไบต บรรช ุ
โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบหน้าท ี่ควบคุมการทำงานของวงจรต่างๆ ผ่านบัฟ่เฟ่อรและ 
พอรด 8155 ท ี่จ ัดไว ้

5. การพารามิเตอรของการส่งสัญญาณมาตรฐาน RS-232 และรหัสประจำเครื่องสามารถ 
เล ือกจากสวิตช์รหัสขนาดเล็กที่จ ัดไว โดยตรวจสอบสถานะได้จากวงจรแสดงผล LCD

3. ผลการศึกษาวิจัย

จากการใช ้ไมโครคอนโทรลเลอรตระกล MCS51 เป ็นส ่วนควบคุมการทำงานและใช ้ไอช ี 
MAX232 จัดการด้านระบบรับส่งข*อมูลมาตรฐาน RS-232 ทำใน ้การปรับสมรรถนะระบบทำได  ้
สะดวกรวดเร็ว และผลทดสอบการทำงานของสถานีล ูกข่ายในการรายงานผลการตรวจวัดรังสีใน 
รูปแบบของสัญญาณต่างๆ ผ่านโมเด็มวิทยุ (radio modem) ด้วยอัตราการส่งสัญญาณ 1200 bps ไม ่
พบขอผิดพลาดของช้อมุลเชิงตัวเลข สามารถเรียกขานรหัสสัญญาณที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม
ควบคุมจากศุนยควบคุมแม่ข่ายไดถูกตอง คงมีส่วนของการแปลงขอมุลอนาลอกจากเรตมิเตอรตอง 
ปรับปรูงการใชไอช ี A DC ที่ม ีค ุณภาพสุงกว่าน ี้ เพื่อให,ขอมุลเชิงตัวเลขมีความเป็นเชิงเส้นสุงขึ้น 
แผนภาพการจัดระบบทดสอบแสดงในรูปที่ 5 และ 6 รูปแบบการแสดงผลขอมูลตรวจวัดรังสีบน 
หน้าจอที่ศ ุนยควบคุมแสดงในรูปที่ 7



รูปที่ 5 การจัดอุไเกรณทดสอบของสถานี(เมขาย (ศูนยกวบคุม)

รูปที่ 6 การจัดอุใเทรณทดสกนของสถานีลูทข่ไย (สถานีตรวจวัดปริมาณรังสี)

ก. การเรียกขานสถานี A4 ข. การ(รียกขานสถานี A5



รูปที่ 7 ผลทดสอบการเรียกขานรหัสสถานีแม่ข ่ายกับลูกข่าย

4 .  บ ท ว ิจ ารณ แ อ ะส ร ุป ผ ล

4.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการพ ัฒนาระบบเช ื่อมโยงส ัญญาณสำหรับเฝ ้าระวังทางรังส ีผ ่านทางเคร ือข ่ายวิทยุ 

สื่อสารโดยจำลองการทำงานระบบเครือขายด้วยวิทยุส ื่อสารมือถือ ไดขอมูลสรุปดังน ี้
1. ระบบเช ื่อมโยงส ัญญาณที่พ ัฒ นาข ึนสามารถรับส ัญญาณจากเครื่องตรวจวัดปริมาณ  

รังสีที่ม ีการส่งขอมูลทางออทในมาตรฐานตาง ๆ และกำหนดรหัสเรียกขานเพื่อรับการเรียกขอมูล 
จากสถานีแม่ข่ายผ่านโมเด็มวิทยุแบบประหยัดด้วยอัตราส่งขอมูล 12(K) bps ได้ถูกด้อง

2. โปรแกรมควบคุมการรายงานผลการวัดที่ศนยควบคุมทำงานบน DOS สามารถรองรับ 
ขอมูลได 10 สถานี และกำหนดรหัสเรียกขานในภาวะปกติ รวมทั้งสามารถเกาะกับสถานีลูกข่าย 
เมื่อตรวจพบปริมาณรังสีผดปกติโดยอัตโนมัติพรอมเสียงเตือน การแสดงผลการวัดรังสีออกแบบ  
ใหแสดงเสนกราฟเฉพาะสถานีหรือเปรียบเทียบขอมูลแต่ละสถานีได้

3. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณที่พ ัฒนาขึ้นใช้อุปกรณที่หาได้ง่ายภายในประเทศล้วน ทำใหมี 
ราคาประหยัดและบำรุงรักษาง่าย

4. การใชเคร ือขายว ิทย ุส ื่อสารรายงานช้อม ูลจะฝ ็ความเป ็นอ ิสระกวาการรายงานขอม ูล  
ผ่านสายโทรศัพท ์ ซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่อง สิ่งรบกวน สายไมว่างในชวงการใช้โทรศัพท ์หนาแน่น  
การเกิด cross talk เป็นตน



4.2 ขอเสนอแนะ
1. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณที่พ ัฒนาขึ้นน ี้เป ็นแนวทางในการสรางระบบเครือข ่ายในการ 

ควบคุมสิ่งผิดปกติทางรังสี การที่จะประเมินแหล่งที่มาและการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีใน 
บริเวณต่าง ๆ จะต*องใช*ขอมลทางอุตุนิยมวิทยาประกอบ และใช ้โปรแกรมสำเร ็จ2ปในการสราง 
โมเดลการกระจายของภาวะอากาศ ซึ่งต*องเกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของ

2. ข*อจำกัดของการส่งข*อมูลของระบบเชื่อมโยงสัญญาณนี้ค ืออัตราความเร็วในการส่ง 
ข*อมูลท่ี 1200 bps ซึ่งถ้าจะปรับให*เร็วกว่านี้จะต้องใช้ radio modem ท ี่ม ีประสิทธิภาพสูงกว่าน ี้
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