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บทที่ 1 แผนท่ีสถานประกอบการและวัสดุอุปกรณรังสี 

 

1.1 การเขาสูระบบ 

เขาสูหนาแผนท่ีสถานประกอบการและวัสดุอุปกรณรังสี URL: https://gistdaportal.gistda.or.th/oap/ 

 
รูปที่ 1 แสดงหนาเขาสูแผนที่ 

            
                    รูปท่ี 2 แสดงหนาเขาสูระบบ 

จากน้ันระบบจะแสดงหนาแผนที่ ดังรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 หนาแผนที่ 

เขาสูระบบดวย Username – Password ของ GISTDA Portal 
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1.2 สวนประกอบและวิธีใชงาน 

สวนประกอบและวิธีใชงานของหนาแผนที่ มีรายละเอียดดังน้ี 

1)           Home เครื่องมือหนาแรก คลิกท่ีปุมเพื่อรีเซ็ตขอบเขตแผนท่ีไปยังขอบเขตเริ่มตนของแผนท่ี  

2)           My Location ตําแหนงของฉัน ชวยใหเครือขายสามารถตรวจจับตําแหนงของผูใชงานและ   

ซูมแผนที่ไปยังตําแหนงของผูใชงานได 

3)          Zoom Slider สําหรับควบคุมการซูมในการแสดงผลบนหนาแผนท่ี คลิกที่ปุม + เพ่ือซูมเขา   

             และปุม – เพ่ือซูมออก 

4) 

  

                                                                  

 

ตัวอยาง การคนหาสถานท่ีต้ังวัสดุอุปกรณทางรังสี เม่ือพิมพช่ือสถานท่ี ระบบจะซูมไปยังตําแหนงน้ัน ผูใชงาน

สามารถคลิกที่ตําแหนงดังกลาว เพื่อดูรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดในหนาตาง Pop-Up  

 
รูปที่ 4 การคนหาสถานที่จากกลองเครื่องมือคนหา และการแสดงหนาตาง Pop-Up ของสถานที่ 

เคร่ืองมือคนหา ใชในการปอนชื่อเพ่ือคนหาตําแหนงสถาน

ท่ีตั้งวัสดุอุปกรณทางรังสี สถานท่ีสําคัญ หรือท้ังหมด โดย

สามารถเลือกคนหาจากช่ือสถานที่ทั้งหมดหรือเลือกคนหา

ตามประเภทของสถานที่ได แลวพิมพชื่อสถานท่ี จากน้ันกด

ปุมแวนขยายจะซูมไปยังตําแหนงน้ันบนหนาแผนที่  
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5) หนาตางแสดงรายละเอียดขอมูล (Pop-up) เม่ือตองการดูขอมูลแตละตําแหนง โดยการคลิกที่จุด

ตําแหนงบนแผนท่ี จะปรากฏหนาตาง Pop-up แสดงขอมูลของสถานประกอบการ ขอมูลใบอนุญาต หรือวัสดุ

อุปกรณทางรังสี ผูใชงานสามารถคลิกท่ี Zoom to เพ่ือขยายหนาจอไปยังตําแหนงน้ันๆ ได หรือคลิกท่ี … สําหรับ

ใชงานฟงกชันเพิ่มเติม ดังน้ี 

              ขยับหนาจอไปยังตําแหนง                           

    เพ่ิมหมุดตําแหนง  ดังตัวอยาง  

 

              

   คนหาสถานที่จากระยะรัศมี ดูรายละเอียดการใชงานเพ่ิมเติม ท่ีหนา 5 

             คนหาเสนทางจากตําแหนงที่เลือก             คนหาเสนทางไปยังตําแหนงที่เลือก      

 

รูปท่ี 5 หนาตาง Pop-up และฟงกชันเพิ่มเติม 
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 6)          เคร่ืองมือวัด โดยการวาดบริเวณที่ตองวัดบนแผนท่ี ซึ่งสามารถเลือกได 3 รูปแบบ คือ การวัด

ขนาดพ้ืนท่ี การวัดระยะทาง และการวัดตําแหนงพิกัด  

ขั้นตอน การใชเคร่ืองมือวัดพื้นท่ี (polygon) : (1) คลิกท่ีไอคอน   (2) วาดพ้ืนที่บนแผนท่ี    

(3) แสดงผลการวัดขนาดพ้ืนที่   (4) กําหนดหนวยวัด/แปลงเปนหนวยวัดพ้ืนที่อ่ืนๆ          

 
รูปท่ี 6 ตัวอยางการวัดพื้นท่ี (polygon) ดวยเครื่องมือวัด 

การใชเครื่องมือวัดระยะทาง/ความยาวเสนตรง (Distance) : (1) คลิกท่ีไอคอน  เพ่ือวัดความยาว         

(2) คลิกจุดเริ่มตนบนแผนท่ีและคลิกจุดถัดไปหรือจุดส้ินสุด  (3) กําหนดจุดสิ้นสุดโดยการ Double-click      

(4) แสดงผลลัพธความยาวระยะทาง  (5) กําหนดหนวยวัด/แปลงเปนหนวยวัดความยาวอ่ืนๆ 

 
รูปที่ 7 ตัวอยางการวัดระยะทาง/ความยาวเสนตรง (Distance) ดวยเครื่องมือวัด 
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การใชเครื่องมือวัด Point/ Location : (1) คลิกท่ีไอคอน Location  (2) คลิกตําแหนงจุดที่ตองการบน

แผนท่ี  (3) เคร่ืองมือวัดจะแสดงคาพิกัดของตําแหนงในแบบ Degrees (decimal) หรือเปลี่ยนเปนแบบ DMS ได 

ดังรูป 

 

 

รูปที่ 8 การวัดพิกัดตําแหนง Point/ Location ดวยเครื่องมือวัด 

7)           เคร่ืองมือคนหาสถานท่ีจากระยะรัศมี ใชในการคนหาสถานที่ต้ังวัสดุอุปกรณทางรังสีจากระยะ 

              รัศมีท่ีผูใชงานกําหนด 

 
        รูปที่ 9 การใชเครื่องมือคนหาสถานที่จากระยะรัศมี 

 

ข้ันตอน 

(1) คลิกเลือกปุมเครื่องมือ 

(2) กําหนดเหตุการณ/ตําแหนงจุดท่ีสนใจบนแผนท่ีโดยใช

เครื่องมือกําหนดจุดตําแหนง/ การลากเสน หรือวาดพ้ืนท่ี

บนแผนท่ี คลิกไอคอน  เพ่ือลบเหตุการณ/จุดท่ีสนใจ 

(3) กําหนดระยะรัศมี โดยลากแถบเลื่อนหรือปอนคา

ตัวเลขและกดปุม Enter 

(4) ระบบจะแสดงผลลัพธเปนพ้ืนท่ีรัศมีจากตําแหนงหรือ

พ้ืนที่ท่ีกําหนดไว 
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(5) คลิกท่ีปุม ขอมูลสถานท่ีต้ังวัสดุอุปกรณทางรังสี ในหนาตางจะแสดงรายการสถานที่ต้ังวัสดุอุปกรณ

ทางรังสีท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ีรัศมี รวมท้ังระยะทางจากจุดที่กําหนด ซ่ึงสามารถคลิกท่ีไอคอนรูปรถยนตเพ่ือนําทาง

ไปยังตําแหนงน้ันๆ ได 

 
รูปท่ี 10 การใชเครื่องมือคนหาสถานที่จากระยะรัศมี 

(6) ท่ีปุม Download .CSV ผูใชงานสามารถคลิกเพ่ือนําออกขอมูลผลลัพธการวิเคราะหออกมาในรูปแบบ

ไฟล .CSV ได 

 
รูปที่ 11 ตัวอยางขอมูลผลลัพธที่ไดจากการดาวนโหลด .CSV 



 

  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

 

7 

ขั้นตอนการเปดไฟลขอมูล มีดังน้ี 

(1) เปด MS-Excel หนา New Blank Workbook 

(2) เลือกแท็บ DATA คลิกเลือก From Text แลวเลือกไฟลที่ดาวนโหลดไว 

 
รูปท่ี 12 การเปดไฟลขอมูลรูปแบบ .CSV 

(3) จะแสดงหนาตาง Text Import Wizard สําหรับต้ังคาการนําเขาขอมูล ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 

 - เลือก Delimited แลวกด Next 

 
รูปท่ี 13 หนาตาง Text Import Wizard 
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- เลือก Comma และกด Next 

 

รูปท่ี 14 หนาตาง Text Import Wizard (ตอ) 

 - เลือก General แลวกด Finish 

 
รูปท่ี 15 หนาตาง Text Import Wizard (ตอ) 

 - ที่หนาตาง Import Data กด OK 

 

รูปท่ี 16 หนาตาง Import Data 
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- ผลลัพธขอมูลท่ีเปดจากไฟล .CSV 

 
รูปท่ี 17 ขอมูลไฟล .CSV 

8)              เครื่องมือคํานวณเสนทาง คํานวณเสนทางตามลําดับต้ังแต 2 ตําแหนงขึ้นไป  

 
     รูปที่ 18 ตัวอยางการใชงานเครื่องมือคํานวณเสนทาง 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 

(1) กําหนดจุดเริ่มตน-ปลายทาง โดยการพิมพท่ีอยูในกลอง

ขอความหรือคลิกไอคอน  วางท่ีตําแหนงบนแผนท่ี กด 

Add เพ่ือเพ่ิมตําแหนงถัดไป  

(2) เลือกประเภทการเดินทาง เพ่ือใหผลลัพธสอดคลองกับ

การใชงาน และกดท่ี Option เลือก Return to start หาก

ตองการใหมีการคํานวณเสนทางแบบไป-กลับ พรอมท้ัง

กําหนดหนวยระยะทาง MI = ไมล หรือ KM = กิโลเมตร  

(3) กด Get Directions เพ่ือแสดงเสนทาง หรือ Clear เพื่อ

ลางการคนหาเสนทาง 

(4) แสดงผลลัพธระยะเวลา ระยะทางท่ีใชในการเดินทาง 

และคําอธิบายเสนทาง 

(5) คลิกไอคอน  Print เพ่ือแสดงเสนทางในหนาตางใหม

สําหรับการพิมพ 
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9)          แผนท่ีฐาน ใชในการเลือกแสดงหรือปรับเปลี่ยนแผนท่ีฐานท่ีแสดงในหนาแผนท่ี 

 
รูปท่ี 19 หนาตางสําหรับเลือกแผนท่ีฐาน 

10) ตารางสรุปรายงาน สามารถเปดเคร่ืองมือไดท่ีปุมลูกศรท่ีขอบลางสุดของแผนท่ี เปนการแสดงมุมมอง

แบบตารางของรายงานสรุป ไดแก รายงานประเภทวัสดุอุปกรณทางรังสี รายงานประเภทความเสี่ยง รายงาน

ประเภทการใชประโยชน(วัสดุกัมมันตรังสี) รายงานประเภทการใชประโยชน(วัสดุนิวเคลียร) และรายงานประเภท

การใชประโยชน(เคร่ืองกําเนิดรังสี) โดยผูใชงานสามารถสลับไปมาระหวางแถบเพ่ือเลือกดูรายงานตางๆ ได และใน

สวน Options ผูใชงานสามารถเลือกกรองขอมูล แสดงหรือซอนคอลัมภ และสงออกขอมูลในรูปแบบไฟล .CSV ได 

 
รูปที่ 20 แสดงเคร่ืองมือตารางสรุปรายงาน 

 

ท่ีหนาตาง Options ผูใชงานสามารถเลือกใชคําส่ังเพิ่มเติมได ดังน้ี  

Filter กรองขอมูล 

Show/Hide columns แสดงหรือซอนคอลัมภ 

Export all to .CSV สงออกขอมูลในรูปแบบไฟล .CSV 
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 (1) Filter การกรองขอมูล ผูใชสามารถกําหนดเงื่อนไขการกรองขอมูลตามฟลดหรือเงื่อนไขเปนกลุมได 

เพื่อแสดงเฉพาะขอมูลที่ตองการในตาราง Attribute ดังตัวอยาง หากตองการเอาเงื่อนไขการกรองออกใหคลิกท่ี 

เครื่องหมายกากบาท ท่ีรายการเงื่อนไขการกรองน้ันๆ 

 
รูปที่ 21 ตัวอยางการกําหนดเงื่อนไขกรองขอมูลจากตารางสรุปรายงาน 

(2) Show/Hide columns แสดงหรือซอนคอลัมภ หรือคลิกท่ีเคร่ืองหมาย + ท่ีดานขวาของหนาตาง

ตาราง Attribute จากน้ันคลิกเครื่องหมายถูกในกลองหนารายการคอลัมภท่ีตองการแสดง หรือคลิกเคร่ืองหมาย

ออกเม่ือตองการซอน 

 
รูปที่ 22 หนาตางสําหรับเลือกแสดงหรือซอนคอลัมภในตารางสรุปรายงาน 

 (3) Export all to .CSV คลิกเพ่ือสงออกขอมูลในรูปแบบไฟล .CSV ระบบจะแสดงหนาจอยืนยันการ   

ดาวนโหลด จากน้ันเปดไฟล .CSV ไดจากโปรแกรม Microsoft-Excel (ศึกษาข้ันตอนการเปดไฟลไดจากหนา 11 

ของเอกสาร) 

 
รูปที่ 23 ตัวอยางขอมูลรายงานสรุป ที่นําออกมาในรูปแบบไฟล .CSV 
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11)          เครื่องมือแสดงรายการชั้นขอมูลและสัญลักษณ ซึ่งสามารถกดเลือกเพ่ือแสดง หรือไมแสดง    

              ช้ันขอมูลท่ีตองการได 

 
รูปท่ี 24 แสดงเครื่องมือรายการชั้นขอมูล 

 

 
รูปที่ 25 คําสั่งเพิ่มเติมสําหรับชั้นขอมูลในหนาตางรายการชั้นขอมูล 

ท่ีหนาตางรายการชั้นขอมูล ผูใชงานสามารถคลิกท่ีไอคอน  เพ่ือใชงาน

คําส่ังในการแสดงผลช้ันขอมูล ไดดังน้ี 

Turn all layers on เปดการแสดงช้ันขอมูลท้ังหมด 

Turn all layers on ปดการแสดงชั้นขอมูลท้ังหมด 

ที่ช้ันขอมูล สามารถคลิกที่ไอคอน ... เพื่อใชงานคําส่ัง

เพ่ิมเติมได ดังน้ี  

Zoom to ขยายหนาจอไปยังตําแหนงชั้นขอมูลน้ันๆ 

Transparency กําหนดการแสดงผลระดับความโปรงใส

ของชั้นขอมูล 

Move up เล่ือนชั้นขอมูลไปขางบน (สงผลในการแสดงผล

ชั้นขอมูลท่ีอยูบนจะแสดงทับช้ันขอมูลที่อยูลางในรายการ) 

Move down เลื่อนช้ันขอมูลไปขางลาง 
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12)         คําอธิบายสัญลักษณ แสดงปายกํากับและสัญลักษณสําหรับชั้นขอมูลในแผนท่ี 

 
รูปที่ 26 แสดงเครื่องมือคําอธิบายสัญลักษณ 

13)         เครื่องมือรายงานเชิงแผนภูมิ ท่ีหนาตางเครื่องมือจะแสดง ลิงคสําหรับดูระบบรายงานเชิง

แผนภูมิจํานวนสถานประกอบการทางรังสี จํานวนวัสดุกัมมันตรังสี จํานวนวัสดุนิวเคลียร จํานวนเคร่ืองกําเนิดรังสี 

ซึ่งจํานวนขอมูลจะเปล่ียนแปลงตามขอบเขตของหนาแผนที ่ดังรูป 

 
รูปที่ 27 แสดงหนาตางเครื่องมือรายงานเชิงแผนภูมิ 
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ในสวนของ ระบบรายงานเชิงแผนภูมิสถานประกอบการและวัสดุอุปกรณรังส ีมีการแสดงผลรายงาน

ขอมูลรูปแบบ Dashboard และสามารถคลิกเพ่ือส่ังพิมพไดท่ีไอคอน          

 
รูปที่ 28 ระบบรายงานเชิงแผนภูมิสถานประกอบการและวัสดุอุปกรณรังสี 

โดยหนารายงานประกอบดวยขอมูลแตละสวนดังน้ี จํานวนสถานท่ีตั้งวัสดุอุปกรณทางรังสี จํานวน

ใบอนุญาตวัสดุอุปกรณทางรังสี จํานวนเครื่องกําเนิดรังสี จํานวนวัสดุนิวเคลียร และจํานวนวัสดุกัมมันตรังสี  

 
รูปท่ี 29 สวนแสดงรายงานจํานวนสถานท่ีตั้งและจํานวนใบอนุญาตของวัสดุอุปกรณทางรังสีและจํานวนวัสดุอุปกรณรังสี 
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 สวนแสดงรายงานตามพ้ืนท่ี ผูใชงานสามารถเลือกแสดงเฉพาะขอบเขตพ้ืนที่ท่ีตองการไดตามรายภาคหรือ

เลือกตามรายจังหวัด แลวคลิกท่ีปุม คนหา เน้ือหาในหนารายงานจะแสดงผลตามขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีเลือก 

 
รูปท่ี 30 สวนแสดงรายงานตามพื้นที่ ตัวอยาง การเลือกคนหาตามภาค 

สวนแสดงรายงานของวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบดวย ประเภทการใชประโยชน สถานะใบอนุญาต 

ประเภทความเส่ียง และลักษณะการใช ซ่ึงผูใชงานสามารถเลือกดูโดยการเปล่ียนแท็บ หรือคลิกท่ีลูกศรมุมวาของ

หนาตาง และเมื่อผูใชงานชี้ขอมูลบนแผนภูมิ ท่ีหนาแผนที่จะแสดงไฮไลทตรงตําแหนงของขอมูลดังกลาว ดังรูป 

 
รูปที่ 31 สวนแสดงรายงานของวัสดุกัมมันตรังสี 
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สวนแสดงรายงานของเครื่องกําเนิดรังสี ประกอบดวย ประเภทการใชประโยชน สถานะใบอนุญาต 

ประเภทความเส่ียง และลักษณะการใช ซ่ึงผูใชงานสามารถเลือกดูโดยการเปล่ียนแท็บ หรือคลิกท่ีลูกศรมุมวาของ

หนาตาง ดังรูป 

 
รูปท่ี 32 สวนแสดงรายงานของเครื่องกําเนิดรังสี 

สวนแสดงรายงานของวัสดุนิวเคลียร ประกอบดวย ประเภทการใชประโยชน สถานะใบอนุญาต ประเภท

ความเส่ียง และลักษณะการใช ซ่ึงผูใชงานสามารถเลือกดูโดยการเปลี่ยนแท็บ หรือคลิกท่ีลูกศรมุมวาของหนาตาง 

ดังรูป 

 
รูปที่ 33 สวนแสดงรายงานของวัสดุนิวเคลียร 
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14) เครื่องมือสําหรับเลือกวัสดุและอุปกรณทางรังสีตามพ้ืนท่ีและเคร่ืองมือคนหาวัสดุอุปกรณทางรังสี 
                                          ซ่ึงผูใชงานสามารถคลิกเลือกเงือนไขตามที่ตองการไดในเคร่ืองการคนหาทั้ง    

5 รูปแบบ จากน้ันผลลัพธจะแสดงในหนาตางของเครื่องมือแสดงรายการขอมูลวัสดุอุปกรณทางรังสีท่ีไอคอน                       

และหากตองการลางการต้ังคาในการคนหา ใหผูใชงานคลิกท่ีแถบเครื่องมือน้ันๆ อีกครั้ง 

(1)          เคร่ืองมือเลือกวัสดุและอุปกรณทางรังสีตามพ้ืนที ่คลิกเลือกพ้ืนท่ีตามขอบเขตท่ีตองการให

แสดงในหนาแผนที่ หรือคนหาสถานท่ีตามประเภท  

 
รูปที่ 34 แสดงการใชงานเครื่องมือเลือกพ้ืนที่ 
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(2)         เคร่ืองมือคนหาวัสดุและอุปกรณทางรังสี ผูใชงานสามารถเลือกคนหาตามประเภทการใช

ประโยชน ประเภทความเสี่ยง สถานะใบอนุญาตได โดยคลิกท่ีกลองรายการท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 35 แสดงหนาตางเครื่องมือคนหาทั้งหมด 

(3)         เครื่องมือคนหาวัสดุกัมมันตรังสี ผูใชงานสามารถเลือกคนหาโดยพิมพชื่อธาตุ เลือกชนิดของ

วัสดุกัมมันตรังสี ประเภทการใชประโยชน ลักษณะการใชประโยชน ประเภทความเส่ียง และสถานะใบอนุญาตได 

 
รูปท่ี 36 แสดงหนาตางเครื่องมือคนหาวัสดุกัมมันตรังสี 
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(4)          เครื่องมือคนหาวัสดุนิวเคลียร ผูใชงานสามารถเลือกคนหาโดยพิมพช่ือธาตุ เลือกชนิดของวัสดุ

นิวเคลียร ประเภทการใชประโยชน ลักษณะการใชประโยชน ประเภทความเสี่ยง และสถานะใบอนุญาตได 

 
รูปท่ี 37 แสดงหนาตางเครื่องมือคนหาวัสดุนิวเคลียร 

(5)         เคร่ืองมือคนหาเคร่ืองกําเนิดรังสี ผูใชงานสามารถเลือกคนหาโดย เลือกประเภทการใช

ประโยชน ชนิดเครื่องกําเนิดรังสี ลักษณะการใชประโยชน ประเภทความเสี่ยง และสถานะใบอนุญาตได 

 
รูปที่ 38 แสดงหนาตางเครื่องมือคนหาเครื่องกําเนิดรังสี 
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15)          เครื่องมือแสดงรายการขอมูลวัสดุอุปกรณทางรังสี ที่หนาตางเครื่องมือจะแสดงจํานวนวัสดุ

อุปกรณทางรังสี วัสดุนิวเคลียร เครื่องกําเนิดรังสี ท่ีอยูในพื้นท่ีขอบเขตแผนท่ีท่ีกําหนดหรือจากการเลือกคนหาดวย

เครื่องมือ                                      ซ่ึงผูใชสามารถคลิกที่ลูกศร (Dropdown) ของประเภทวัสดุเพ่ือดูรายการ

ชื่อสถานท่ีตั้งและประเภทความเส่ียง และสามารถคลิกช่ือสถานท่ีต้ังในรายการบนหนาตาง เพ่ือแสดงตําแหนงบน

หนาแผนท่ีและดูขอมูลเพิ่มเติมในหนาตาง Pop-up ได 

 
รูปที่ 39 แสดงหนาตางเครื่องมือรายการขอมูลวัสดุอุปกรณทางรังสี 
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16)          เครื่องมือรายการขอมูลสถานประกอบการทางรังสี ท่ีหนาตางเคร่ืองมือจะแสดงจํานวนของ 

ขอมูลสถานท่ีตั้งวัสดุอุปกรณทางรังสี และจํานวนขอมูลใบอนุญาตวัสดุอุปกรณทางรังสีท่ีอยูในพ้ืนท่ีขอบเขตแผนท่ี

ท่ีกําหนด ซ่ึงผูใชสามารถคลิกท่ีลูกศร (Dropdown) เพื่อดูรายการช่ือสถานท่ีต้ังพรอมจํานวนใบอนุญาต และใน

สวนจํานวนขอมูลใบอนุญาตวัสดุอุปกรณทางรังสีจะแสดงรายการช่ือสถานท่ีพรอมประเภทใบอนุญาตและจํานวน

วันอนุญาตท่ีเหลือ รวมท้ังสามารถคลิกท่ีช่ือสถานท่ีต้ังท่ีตองการในหนาตางเคร่ืองมือเพ่ือดูรายละเอียดขอมูลของ

ตําแหนงน้ันๆ เพ่ิมเติมได 

 
รูปที่ 40 แสดงหนาตางเครื่องมือรายการขอมูลสถานประกอบการทางรังสี 
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บทที่ 2 ระบบตรวจสอบการแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

 
2.1 การเขาสูระบบ 

URL: https://gistdaportal.gistda.or.th/oap/report-recheck/ 

            
                    รูปท่ี 41 แสดงหนาเขาสูระบบ 

จากน้ันระบบจะเขาสูหนาตรวจสอบการแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

 
รูปที่ 42 หนาตรวจสอบการแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

 

 

 

 

 

 

เขาสูระบบดวย Username – Password ของ GISTDA Portal 
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2.2 สวนประกอบและวิธีใชงาน 

1) สถิติการแจงเหตุ แสดงจํานวนการเหตุรวม ตามขอบเขตพ้ืนท่ีในหนาตางแผนที่ 

 
รูปท่ี 43 แสดงสถิติการแจงเหตุ แสดงจํานวนการเหตุรวมตามขอบเขตพื้นที่ในหนาตางแผนที่ 

2) สถิติการตรวจสอบการแจงเหตุ แสดงสถิติในรูปแบบแผนภูมิวงกลม พรอมสัดสวนเปอรเซ็นตของการ

ตรวจสอบแตละประเภท และแสดงไฮไลทท่ีตําแหนงบนแผนท่ี 

 
รูปท่ี 44 แสดงสถิติการตรวจสอบการแจงเหตุ แสดงสถิติในรูปแบบแผนภูมิวงกลม 

3) สถิติการแจงเหตุรายวัน แสดงกราฟจํานวนการแจงเหตุรายวัน ซ่ึงสามารถคลิกเลือกดูตําแหนงท่ีมีการ

แจงเหตุของแตละวันบนแผนท่ีไดจากกราฟ 
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รูปท่ี 45 สถิติการแจงเหตุรายวัน 

4) ประเภทการแจงเหตุรายวัน แสดงกราฟแผนภูมิแทงจํานวนการแจงเหตุแตละประเภทของแตละวัน 

พรอมแสดงตําแหนงบนแผนท่ี 

 
รูปท่ี 46 ประเภทการแจงเหตุรายวัน 

5) ตรวจสอบการแจงเหตุ ผูใชงานสามารถเลือกจุดการแจงเหตุบนแผนท่ี หรือบนรายการสรุปผลรวมเพ่ือ

ตรวจสอบการแจงเหตุ จากน้ันจะแสดงแบบฟอรมสําหรับการตรวจพ้ืนที่รับแจง ผูตรวจสามารถเลือกรายการเพ่ือ

เปล่ียนสถานะการตรวจ เพ่ิมรายละเอียดผลการตรวจสอบ และแนบภาพประกอบผลการตรวจสอบพ้ืนที่จริง

สําหรับรายงานผลได รวมท้ังผลลัพธในรูปแบบแผนภูมิและกราฟ 



 

  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

 

25 

 
รูปที่ 47 แสดงหนาตางการตรวจสอบการแจงเหตุ 

 6) กรองขอมูลแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเครียรและรังสี ผูใชงานสามารถกําหนดการกรองของมูลไดตาม

ชวงเวลาที่เกิดเหตุ โดยระบุวัน เดือน ป และประเภทของสถานะการแจงเหตุ ซึ่งผลลัพธจะแสดงตําแหนงท่ีตรงต

ตามเงื่อนไขในหนาแผนท่ี และแสดงสถิติการตรวจสอบการแจงเหตุ สถิติประเภทการแจงเหตุในรูปแบบแผนภูมิ

วงกลมและกราฟสถิติการแจงเหตุรายวัน รวมทั้งแสดงผลในหนาตางสรุปผลรวมการแจงเหตุ  

 
รูปที่ 48 แสดงการกรองขอมูลแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเครียรและรังสี 
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7)           สรุปผลรวมการแจงเหตุ แสดงผลรวมของการแจงเหตุท้ังหมดและสัญลักษณ ผูใชสามารถคลิก

ดูรายการของประเภทการตรวจสอบเพ่ิมไดโดยคลิกท่ีลูกศร (Dropdown) ซึ่งจะแสดงวัน เวลา ท่ีแจงเหตุและเกิด

เหตุและหนวยงานของแตละตําแหนง 

 
รูปที่ 49 แสดงผลรวมการแจงเหตุ 

8) แผนที่ฐาน ผูใชสามารถเลือกเพ่ือเปล่ียนการแสดงแผนท่ีฐานไดโดยคลิกท่ีไอคอน  

 
รูปท่ี 50 แสดงชุดแผนที่ฐาน 
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  บทที่ 3 ระบบแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 

 
3.1 การเขาสูระบบ 

 
ผูใชงานท่ัวไปสามารถเขาสูหนาระบบแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีไดโดยไมตองทําการ Log In 

โดยเขาไปท่ี URL: https://bit.ly/2D5FJS1 

 
รูปท่ี 51 หนาระบบแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 



 

  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

 

28 

3.2 สวนประกอบและวิธีใชงาน 

 ระบบแจงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี เปนสวนของแบบฟอรมการแจงเหตุแบบออนไลน ซึ่งผูใชงาน

สามารถกรอกขอมูลตามรายการท่ีกําหนด และสงการแจงเหตุไดในทันที มีรายละเอียดดังน้ี 

1) แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูล ผูใชงานสามารถระบุขอมูลไดตามรายการท่ีระบบมีไว และแนบไฟล

รูปภาพเพ่ือใชเปนหลักฐานในการแจงเหตุได 

 
รูปที่ 52 แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลเพื่อแจงเหตุ 
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 2) ระบุตําแหนงเกิดเหตุ ผูใชงานสามารถระบุตําแหนงของจุดเกิดเหตุไดบนแผนท่ี เพ่ือประกอบกับขอมูล

การแจงเหตุ โดยสามารถเลือกใชได 2 วิธี ดังน้ี 

2.1) เลือกปุม Search โดยพิมพชื่อสถานท่ีที่ตองการในกลอง Find address or Place แลวกด

ปุมแวนขยาย หรือการปกหมุดบนแผนท่ี โดยผูใชงานสามารถคลิก/ลากหมุดไปวางตําแหนงที่ตองการได  

 
รูปท่ี 53 ระบุตําแหนงจุดเกิดเหตุ โดยใชการ Search 

  2.2) เล่ือกปุม Lat/Lon สําหรับการระบุตําแหนงตามพิกัด โดยใสคา Latitude (Y) และ 

Longitude (X) แลวกดปุม Set Location 

 
รูปท่ี 54 ระบุตําแหนงจุดเกิดเหตุ โดยใชการระบุคาพิกัด Lat/Lon 
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 3) สงขอมูลการแจงเหตุ เมื่อกรอกขอมูลครบถวนและระบุตําแหนงเรียบรอยแลว ใหคลิกสงขอมูลแจงเหตุ 

เปนอันเสร็จส้ิน 

 
รูปท่ี 55 สงขอมูลการแจงเหตุ 

 


