
หน่วย ส ำรวจอุทกวิทยำ เคลื่อนที่ จ.น่ำน
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

ศูนย์อุทกวิทยำชลประทำนภำคเหนอืตอนบน
ส ำนักบริหำรจัดกำรน  ำและอุทกวิยำกรมชลประทำน



หัวหน้าหน่วยส ารวจอุทกวิทยา จ.น่าน
นาย เชิดชู   มะโนเจริญ
นายช่างส ารวจ

พนักงานขับรถยนต์
นาย มานิตย์   สมบัติปัน
พนักงานขับรถยนต์ 

เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยส ารวจ
นาย วัชรชัย   วิละขันค า   
พนักงานระดับน  า  บ.1

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยส ารวจ
นาย นิกร   กันใจแก้ว
พนักงานวัดระดับน  า  บ.1

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย





ส ำรวจปริมำณน  ำฝน 1 สถำนี
➢ 1.ชลประทำนน่ำน                                          ต. ไชยสถำน  อ. เมือง           จ. น่ำน

ส ำรวจระดับน  ำ        9 สถำนี
➢ 1.สถำนี N.1 แม่น  ำน่ำน                       ต.ในเวียง       อ.เมือง            จ.น่ำน
➢ 2.สถำนี N.64 แม่น  ำน่ำน        บ้ำนผำขวำง      ต.บ่อ            อ.เมือง            จ.น่ำน
➢ 3.สถำนี N.65     ห้วยน  ำยำว       บ้ำนปำงสำ        ต.ผำทอง       อ.ท่ำวังผำ        จ.น่ำน 
➢ 4.สถำนี N.49 น  ำ ยำว           บ้ำน น  ำยำว       ต.อวน          อ.ปัว จ.น่ำน
➢ 5.สถำนี N.13A แม่น  ำน่ำน        บ้ำนไผ่งำม         ต.ส้ำน อ.เวียงสำ         จ.น่ำน
➢ 6.สถำนี N.75     น  ำว้ำ              บ้ำน ท่ำลี่          ต.ขึ่ง อ.เวียงสำ         จ.น่ำน
➢ 7.สถำนี N.63 น  ำแหง            บ้ำน หัวเมือง      ต.ศรีษะเกษ    อ.นำน้อย         จ.น่ำน
➢ 8.สถำนี  N.86   แม่น  ำน่ำน         บ้ำน ส้อ ต.เปือ อ.เชียงกลำง     จ.น่ำน
➢ 9.สถำนNี.87 น  ำมวบ บ้ำน ภูแยง        ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข         จ.น่ำน

สถำนีรับผิดชอบ



ส ำรวจปริมำณน  ำ  8  สถำนี
➢ 1.สถานี N.1   แม่น  าน่าน                              ต.ในเวียง             อ.เมือง                จ.น่าน 
➢ 2.สถานี N.64   แม่น  าน่าน        บ้านผาขวาง         ต. บ่อ                อ.เมือง                จ.น่าน
➢ 3.สถานี N.65 ห้วยน  ายาว       บ้านปางสา          ต.ผาทอง             อ.ท่าวังผา            จ.น่าน 
➢ 4.สถานี N.49 น  ายาว            บ้านน  ายาว          ต.อวน                อ.ปัว จ.น่าน
➢ 5.สถานี N.13A แม่น  าน่าน        บ้านไผ่งาม           ต.ส้าน อ.เวียงสา             จ.น่าน
➢ 6.สถานี N.75      น  าว้า              บ้านท่าลี่             ต.ขึ่ง อ.เวียงสา             จ.น่าน
➢ 7.สถานี N.86      แม่น  าน่าน        บ้าน ส้อ ต.เปือ อ.เชียงกลาง          จ.น่าน
➢ 8.สถานี N.87 น  ามวบ บ้านภูแยง           ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข             จ.น่าน 

ส ำรวจตะกอนแขวนลอย   4   สถำนี
➢ 1.สถานี N.1  แม่น  าน่าน                        ต.ในเวียง         อ.เมือง           จ.น่าน
➢ 2.สถานี N.64   แม่น  าน่าน      บ้านผาขวาง    ต.บ่อ             อ.เมือง           จ.น่าน 
➢ 3.สถานี N.65 ห้วยน  ายาว     บ้านปางสา     ต.ผาทอง         อ.ท่าวังผา       จ.น่าน
➢ 4.สถานี N.75 น  าว้า              บ้านท่าล่ี      ต. ขึ่ง อ.เวียงสา        จ.น่าน



สถำนี N.1 แม่น  ำน่ำน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน

วันที่ 19 มิ.ย. 63  ส ารวจปริมาณน  าที่สถานี N.1 ระดับน  า 1.14 ม.     ได้ปริมาณ 104.23ลบม./วิ

เหนือแนว ท้ายแนวป้าย BM



วันที2่2 มิ.ย.ตัดหญ้าแนวเสาระดับ สถานีN.1



สถำนี N.64 แม่น  ำน่ำน  ต.บ่อ  อ.เมือง  จ.น่ำน

วันที่ 3 มิ.ย. 63  ส ารวจปริมาณน  าที่สถานี N.64 ระดับน  า 1.50 ม.     ได้ปริมาณ 65.35 ลบม./วิ.

เหนือแนว                                            ท้ายแนว                                                         แผ่นระดับ แนวส ารวจ 



วันที่22 มิ.ย. 63 ตัดหญ้าแนวส ารวจ สถานี N.64



สถำนNี.65  ห้วยน  ำยำว  ต.ผำทอง อ. ท่ำวังผำ จ.น่ำน 

วันที่  22 มิ.ย. ตัดหญ้าแนวส ารวจสถานี N.65 

ป้าย แนวส ารวจ แผ่นระดับ



สถำนี N.49 น  ำยำว  ต.อวน อ . ปัว จ.น่ำน

ป้าย ท้ายแนวเหนือแนว

แผ่นระดับ

แนวส ารวจ

วันที่ 8 มิ.ย.  63  ส ารวจปริมาณน  าที่สถานี N.49 
ส ารวจไม่ได้เนื่องจากความลึกของน  าน้อยเกินไป เครื่องไม่สามารถส ารวจได้



สถำนี N.75 น  ำว้ำ ต. ขึ่ง อ. เวียงสำ จ.น่ำน

วันที่ 6 มิ.ย. 63  ส ารวจปริมาณน  าที่สถานี N.75 ระดับน  า 2.78 ม.     ได้ปริมาณ 90.78 ลบม./วิ

ป้าย เหนือแนว ท้ายแนว แนวส ารวจ



วันที2่5ม.ิย. 63 ตัดหญ้าแนวส ารวจ สถานี N.75



สถำนี N.13A แม่น  ำน่ำน ต. ส้ำน อ. เวียงสำ จ.น่ำน

วันที่ 20 มิ.ย. 63  ส ารวจปริมาณน  าที่สถานี N.13A ระดับน  า 1.42 ม.     ได้ปริมาณ 112.61  ลบม./วิ

เหนือแนว แนวส ารวจท้ายแนวป้าย



สถำนี N.86 แม่น  ำน่ำน  ต.เปือ อ.เชียงกลำง จ.น่ำน

วันที่ 8 มิ.ย. 63  ส ารวจปริมาณน  าที่สถานี N.86 ระดับน  า 0.84 ม.     ได้ปริมาณ 14.32 ลบม./วิ

เหนือแนว ท้ายแนว แผ่นระดับ



สถานี N.87  น  ามวบ ต. ดู่พงษ์ อ.สันติสุข   จ.น่าน   

เหนือแนว ท้ายแนว แผ่นระดับ แนวส ารวจ



จุดส ำรวจปริมำณน  ำ จ.น่ำน ปีน  ำ63
เดือน  มิถุนำยน   2563

สถานี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวมจ านวน/
ส ารวจได้

N.1 2 2 4 8/8

N.13A 2 2 3 7/7

N.64 2 2 3 7/7

N.65 2 2* 2 6/5

N.49 2 1* 2** 5/2

N.75 2 2 3 7/7

N.86 2 2 2 6/6

N.87 0 0 0

รวมเดือน 14 27 19

รวมสะสม 14 41 60



จุดส ำรวจตะกอน ปีน  ำ63
เดือน มิถุนำยน 2563

สถำนี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม

N.1 2 2 3 7

N.64 2 2 3 7

N.65 2 1 2 5

N.75 2 2 3 7

รวมเดือน 8 7 11

สะสม 8 15 26



ตำรำงผลกำรส ำรวจปริมำณน  ำ หน่วยส ำรวจอุทกวิทยำ จ.น่ำน
ประจ ำเดือน มิถุนำยน2563  ตั่งแต่วันท่ี  1-27

ล ำดับ

สถำนี

ชื่อแม่น  ำ

ระดับน  ำสูงสุด ระดับน  ำที่ส ำรวจได้ เวลำ ควำมกว้ำง เนื อที่ ควำมเร็ว ปริมำณน  ำ

หมำยเหตุ

CODE
ม.

(ร.ส.ม.)
วันที่

ม.
(ร.ส.ม.)

วันที่ ส ำรวจ ( ม. ) ( ม2.) (ม./วินำท)ี (ม3./วินำท)ี

1
N.1 น่ำน 1.32 20/6/63 1.14 19/6/63

11.01-11.03 70.66 231.9 0.45 104.23
River Ray

2 N.13A น่ำน 1.45 20/6/63 1.42 20/6/63 09.42-09.45 101.80 285.00 0.40 112.61 River Ray

3
N.64 น่ำน 2.13 20/6/63 1.50 3/6/63

09.23-09.29 50.97 51.09 1.28 65.35
River Ray

4
N.65 ห้วยน  ำยำว 0.81 20/6/63 0.58 22/6/63

11.03-11.04 13.02 4.83 1.33 6.40
River Ray

5
N.49 น  ำยำว 1.92 18/6/63 1.27 22/6/63

13.30-13.31 30 - - --
River Ray

6 N.75 น  ำว้ำ 3.52 19/6/63 2.78 6/6/63 10.00-10.03 44.05 122.84 0.74 90.78 River Ray

8 N.86 น่ำน 2.00 5/6/63 0.84 3/6/63 10.37-10.39 53.03 43.50 0.33 14.32 River Ray

9 N.87 น  ำมวบ 3.64 24/6/63 - - - - - - River Ray



ตรวจสอบควำมพร้อมสถำนีอุทกวิทยำ หน่วยส ำรวจอุทกวิทยำเคลื่อนที่ จ.น่ำน 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

ล ำดับ สถำนี 1 2 3 4 5 6 8 9 หมำยเหตุ
ที่ สถำนะ N.1 N.13A N.64 N.65 N.49 N.75 N.86 N.87
1 ป้ำยสถำนี ใหม่ ใหม่ ไม่มี เก่ำ ใหม่ เก่ำ ไม่มี ไม่มี ดี, ใหม่, เก่ำ, 

2 ทำสีป้อมโทมำตร เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ - - - รอปรับปรุง

3 เช็ดท ำควำมสะอำดป้อมโทรมำตร ปรับปรุงแล้วปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้วปรับปรุงแล้ว
ปรับปรุง

แล้ว - - -
4 สติ๊กเกอร์ ป้ำยสถำนีติดป้อมโทรมำตร - ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ - -
5 ควำมพร้อมของเสำระดับน  ำ ดี ดี ดี ดี ดี รอปรับปรุง ดี ดี
6 ทำสีเสำระดับ ปรับปรุงแล้ว ดี ดี ดี ดี รอปรับปรุง ดี ดี

7 ทำสี BM. ,เขียนตัวหนังสือสีแดง - - - - - - -

8 เลขและเส้นแบ่งแนวระยะส ำรวจน  ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ

9 เขียนบอร์ดเตือนภัย
ติดบอร์ด ติดบอร์ด

10 ตัดหญ้ำ ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงแล้ว
11 Flood Mark - - - - - - - -
12 หมุด R1,R2 ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่
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กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัน า้กบัปริมาณน า้
สถานีน า้แม่น่าน  N.1  อ.เมือง  จ.น่าน



                   ตาราง ตดิตามการส ารวจปรมิาณน ้า หน่วยเคลือ่นท่ังหวดัน่าน ปีน ้า62ปีน ้า63

ระดับน ้า N.1 N.13A N.49 N.64 N.65 N.75 N.86 N.87

7.00ม. 6.50ม. 4.50ม. 9.50ม. 5.00ม. 11.00ม.
1217ลบม./วิ 1622ลบม./วิ 319ลบม./วิ 1211ลบม./วิ 280ลบม.วิ 1409ลบม./วิ
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แผนปฏิบัติงาน ของหน่วยส ารวจอุทกวิทยาน่าน
เดือน  กรกฎาคม 2563

- เก็บข้อมูลระดับทุกสถานี
- ส ารวจปริมาณน  าและเก็บตะกอนแขวนลอยตามสถานการณ์
- ตัดหญ้าแนวส ารวจ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



รถยนต์ ประจ าหน่วย   หมายเลขทะเบียน ขอ4806 เชียงใหม่
ชป. 041-3461  

พนักงานขับรถยนต์
นาย มานิตย์   สมบัติปัน

พนักงานขับรถยนต์

2มิ.ย.63 16 มิ..ย.639ม.ิย.63






