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สถำนีรับผิดชอบ

ส ำรวจปริมำณน  ำฝน 6  สถำนี
1.สถานี P.64 น ้าแม่ตื่น ต.บ้านหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
2.สถานี P.76 น ้าแม่ลี ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.เชียงใหม่
3.สถานี P.82 น ้าแม่วาง ต.แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
4.โครงการหลวงทุ่งหลวง                  บ้านห้วยตอง         อ.แม่วาง             จ.เชียงใหม่
5.โครงการหลวงขุนวาง                    บ้านขุนวาง           อ.แม่วาง             จ.เชียงใหม่
6.โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย       บ้านสบสอย          อ.จอมทอง           จ.เชียงใหม่



ส ำรวจระดับน  ำ 16 สถำนี
1.สถานี P.1 แม่น ้าปิง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
2.สถานี P.5 น ้าแม่กวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
3.สถานี P.14A น ้าแม่แจ่ม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
4.สถานี P.24A น ้าแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
5.สถานี P.71A น ้าแม่ขาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
6.สถานี P.73 แม่น ้าปิง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
7.สถานี P.73A แม่น ้าปิง ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
8.สถานี P.76 น ้าแม่ลี ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ล้าพูน 
9.สถานี P.77 น ้าแม่ทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 
10.สถานี P.81 น ้าแม่กวง ต.บวกค้าง            อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
11.สถานี P.82 น ้าแม่วาง ต.แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
12.สถานี P.84 น ้าแม่วาง ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
13.สถานี P.85 น ้าแม่ลี ต.ศรีเตี ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน 



14.สถานี P.87 น ้าแม่ทา ต.ป่าซาง อ.บ้านป่าซาง จ.ล้าพูน
15.สถานี P.64 น ้าแม่ตื่น ต.บ้านหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
16.สถานี P.94 น ้าแม่แจ่ม ต.บ้านเชียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่



ส ำรวจปริมำณน  ำ  14  สถำนี

1.สถานี P.1 แม่น ้าปิง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
2.สถานี P.5 น ้าแม่กวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
3.สถานี P.14A น ้าแม่แจ่ม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
4.สถานี P.24A น ้าแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
5.สถานี P.71A น ้าแม่ขาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
6.สถานี P.73 แม่น ้าปิง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
7.สถานี P.73A แม่น ้าปิง ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
8.สถานี P.76 น ้าแม่ลี ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ล้าพูน 
9.สถานี P.77 น ้าแม่ทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 
10.สถานี P.81 น ้าแม่กวง ต.บวกค้าง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 



11.สถานี P.82 น ้าแม่วาง ต.แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
12.สถานี P.84 น ้าแม่วาง ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
13.สถานี P.85 น ้าแม่ลี ต.ศรีเตี ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล้าพูน 
14.สถานี P.87 น ้าแม่ทา ต.ป่าซาง อ.บ้านป่าซาง จ.ล้าพูน



ส ำรวจตะกอนแขวนลอย   8   สถำนี

1.สถานี P.1 แม่น ้าปิง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
2.สถานี P.5 น ้าแม่กวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล้าพูน
3.สถานี P.73 แม่น ้าปิง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
4.สถานี P.73A แม่น ้าปิง ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
5.สถานี P.76 น ้าแม่ลี ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ล้าพูน 
6.สถานี P.77 น ้าแม่ทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 
7.สถานี P.82 น ้าแม่วาง ต.แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
8.สถานี P.84 น ้าแม่วาง ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 



สถำนี P.1 แม่น  ำปิง   ต.วัดเกต   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

BM

วันท่ี   24    กุมภาพันธ์   2563



สถำนี P.1 แม่น  ำปิง   ต.วัดเกต   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ป้ายสถานี P.1 

วันท่ี   24    กุมภาพันธ์   2563



สถำนี P.1 แม่น  ำปิง   ต.วัดเกต   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.67 - P.1

วันท่ี   24    กุมภาพันธ์   2563



สถำนี P.1 แม่น  ำปิง   ต.วัดเกต   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่
เสาระดับ

วันท่ี  24   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.06 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  77.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  116.94 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.026  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 3.069  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.1 แม่น  ำปิง   ต.วัดเกต   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

แนวส้ารวจ

วันท่ี  24   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.06 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  77.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  116.94 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.026  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 3.069  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.1 แม่น  ำปิง   ต.วัดเกต   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี  24   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.06 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  77.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  116.94 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.026  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 3.069  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.5 น  ำแม่กวง   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.5 



สถำนี P.5 น  ำแม่กวง   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.5 - P.81



BM

สถำนี P.5 น  ำแม่กวง   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563



เสาระดับ

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563



แนวส้ารวจ
สถำนี P.5 น  ำแม่กวง   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.77 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  54.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 48.80 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000   ลบ.ม./วิ



เหนือแนวส้ารวจ

สถำนี P.5 น  ำแม่กวง   ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

วันที่   17   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.77 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  54.80 ม.    เนื อที่รูปตัด 48.80 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000   ลบ.ม./วิ



ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.77 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  54.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 48.80 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000   ลบ.ม./วิ



ป้ายสถานี P.14A

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



BM

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



เสาระดับ

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563

ก่อนปฏิบัติงาน



เสาระดับ

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563

ขณะปฏิบัติงาน



เสาระดับ

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563

ขณะปฏิบัติงาน



เสาระดับ

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563

ขณะปฏิบัติงาน



เสาระดับ

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563

ขณะปฏิบัติงาน



เสาระดับ

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563

หลังปฏิบัติงาน



แนวส้ารวจ

สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า -0.65 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  40.50 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 5.68 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.533 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 3.026   ลบ.ม./วิ



สถำนี P.14A น  ำแม่แจ่ม  ต.บ้ำนแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่
ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า -0.65 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  40.50 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 5.68 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.533 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 3.026   ลบ.ม./วิ



ป้ายสถานี P.24A

สถำนี P.24A น  ำแม่กลำง  ต.บ้ำนหลวง   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



BM.

สถำนี P.24A น  ำแม่กลำง  ต.บ้ำนหลวง   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันที่   18   กุมภาพันธ์    2563



เสาระดับ
สถำนี P.24A น  ำแม่กลำง  ต.บ้ำนหลวง   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า  0.27 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  24.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  2.63 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.246  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.648  ลบ.ม./วิ



แนวส้ารวจ
สถำนี P.24A น  ำแม่กลำง  ต.บ้ำนหลวง   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า  0.27 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  24.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  2.63 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.246  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.648  ลบ.ม./วิ



เหนือแนวส้ารวจ
สถำนี P.24A น  ำแม่กลำง  ต.บ้ำนหลวง   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า  0.27 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  24.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  2.63 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.246  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.648  ลบ.ม./วิ



ท้ายแนวส้ารวจ

สถำนี P.24A น  ำแม่กลำง  ต.บ้ำนหลวง   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า  0.27 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  24.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  2.63 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.246  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.648  ลบ.ม./วิ



ป้ายสถานี P.71A

สถำนี P.71A น  ำแม่ขำน  ต.บ้ำนกลำง   อ.สันป่ำตอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



BM.

สถำนี P.71A น  ำแม่ขำน  ต.บ้ำนกลำง   อ.สันป่ำตอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



เสาระดับ

สถำนี P.71A น  ำแม่ขำน  ต.บ้ำนกลำง   อ.สันป่ำตอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



แนวส้ารวจ

สถำนี P.71A น  ำแม่ขำน  ต.บ้ำนกลำง   อ.สันป่ำตอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



เหนือแนวส้ารวจ
สถำนี P.71A น  ำแม่ขำน  ต.บ้ำนกลำง   อ.สันป่ำตอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 0.75 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  30.00 ม.    เนื อที่รูปตัด 20.12 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.027  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.546  ลบ.ม./วิ



ท้ายแนวส้ารวจ
สถำนี P.71A น  ำแม่ขำน  ต.บ้ำนกลำง   อ.สันป่ำตอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 0.75 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  30.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 20.12 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.027  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.546  ลบ.ม./วิ



BM.

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



เสาระดับ

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



แนวส้ารวจ

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



ขณะปฎิบตัิงาน

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



เหนือแนวส้ารวจ
สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันที่   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 0.52 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  109.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 213.63 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.005  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.094  ลบ.ม./วิ



ท้ายแนวส้ารวจ

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 0.52 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  109.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 213.63 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.005  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.094  ลบ.ม./วิ



โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย
เปิดบานประตู 1 บาน (บานประตู 9)

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันที่   18   กุมภาพันธ์    2563



โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย
เปิดบานประตู 1 บาน (บานประตู 5)

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันที่   18   กุมภาพันธ์    2563



โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย
เปิดบานประตู 1 บาน (บานประตู 9)

สถำนี P.73 แม่น  ำปิง  ต.แม่สอย   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันที่   18   กุมภาพันธ์    2563



ป้ายสถานี P.73A

สถำนี P.73A แม่น  ำปิง  ต.สมแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



BM.

สถำนี P.73A แม่น  ำปิง  ต.สมแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



สถำนี P.73A แม่น  ำปิง  ต.สมแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

เสาระดับ

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



ขณะปฎิบัติงาน

สถำนี P.73A แม่น  ำปิง  ต.สมแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



ขณะปฎิบัติงาน

สถำนี P.73A แม่น  ำปิง  ต.สมแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563



สถำนี P.73A แม่น  ำปิง  ต.สมแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

เหนือแนวส้ารวจ

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า  0.10 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  84.10 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  121.95 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.016  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.955  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.73A แม่น  ำปิง  ต.สมแปะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี   18   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า  0.10 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  84.10 ม.    เนื อที่รูปตัด  121.95 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.016  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.955  ลบ.ม./วิ



ป้ายสถานี P.76

สถำนี P.76 น  ำแม่ลี   ต.ศรีวิชัย   อ.ลี    จ.ล ำพูน

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563



BM.

สถำนี P.76 น  ำแม่ลี   ต.ศรีวิชัย   อ.ลี    จ.ล ำพูน

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563



สถำนี P.76 น  ำแม่ลี   ต.ศรีวิชัย   อ.ลี    จ.ล ำพูน

เสาระดับ

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563



สถำนี P.76 น  ำแม่ลี   ต.ศรีวิชัย   อ.ลี    จ.ล ำพูน

แนวส ารวจ

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563



สถำนี P.76 น  ำแม่ลี   ต.ศรีวิชัย   อ.ลี    จ.ล ำพูน

เหนือแนวส้ารวจ

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.15 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  29.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  5.37 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.233  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.250   ลบ.ม./วิ



สถำนี P.76 น  ำแม่ลี   ต.ศรีวิชัย   อ.ลี    จ.ล ำพูน
ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563
ระดับน ้า 1.15 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  29.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  5.37 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.233  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.250   ลบ.ม./วิ



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน
ป้ายสถานี P.77

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน
BM.

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน

เสาระดับ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน
เหนือแนวส้ารวจ

มีฝายดินกั นล้าน ้าอยู่ประมาณ 30 เมตรจึงท้าให้น ้าไม่ไหล

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน

แนวส้ารวจ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน

ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า 1.30 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  1.50 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  0.28 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน
ท้ายแนวส้ารวจ

มีฝายดินกั นล้าน ้าอยู่ประมาณ 300 เมตรจึงท้าให้น ้าไม่ไหล

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน
ท้ายแนวส้ารวจ

มีฝายดินกั นล้าน ้าอยู่ประมาณ 300 เมตรจึงท้าให้น ้าไม่ไหล

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.77 น  ำแม่ทำ  ต.ทำสบเส้ำ   อ.แม่ทำ   จ.ล ำพูน
รูปท้ายฝายกระสอบทราย

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



ป้ายสถานี P.81

สถำนี P.81  น  ำแม่กวง  ต.บวกค้ำง   อ.สันก ำแพง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



BM.
สถำนี P.81  น  ำแม่กวง  ต.บวกค้ำง   อ.สันก ำแพง   จ.เชียงใหม่

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563



เสาระดับ
สถำนี P.81  น  ำแม่กวง  ต.บวกค้ำง   อ.สันก ำแพง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



แนวส้ารวจ

สถำนี P.81  น  ำแม่กวง  ต.บวกค้ำง   อ.สันก ำแพง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.81  น  ำแม่กวง  ต.บวกค้ำง   อ.สันก ำแพง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563

แนวส้ารวจ



เหนือแนวส้ารวจ

สถำนี P.81  น  ำแม่กวง  ต.บวกค้ำง   อ.สันก ำแพง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



ท้ายแนวส้ารวจ

สถำนี P.81  น  ำแม่กวง  ต.บวกค้ำง   อ.สันก ำแพง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.82  น  ำแม่วำง  ต.แม่วิน   อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

ป้ายสถานี P.82

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.82  น  ำแม่วำง  ต.แม่วิน   อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

เสาระดับ

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.82  น  ำแม่วำง  ต.แม่วิน   อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

แนวส้ารวจ

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.82  น  ำแม่วำง  ต.แม่วิน   อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

เหนือแนวส ารวจ

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า 0.46 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  10.00 ม.    เนื อที่รูปตัด  3.79 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.495  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.874  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.82  น  ำแม่วำง  ต.แม่วิน   อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

ท้ายแนวส ารวจ

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า 0.46 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  10.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  3.79 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.495  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.874  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.84  น  ำแม่วำง  ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

ป้ายสถานี P.84

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.84  น  ำแม่วำง  ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

วันท่ี   17   กุมภาพันธ์    2563

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.82 - P.84



สถำนี P.84  น  ำแม่วำง  ต.ทุ่งปี้   อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

BM.

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.84  น  ำแม่วำง  ต.ทุ่งปี้   อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

เสาระดับ

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.84  น  ำแม่วำง  ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

แนวส้ารวจ

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.84  น  ำแม่วำง  ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

เหนือแนวส้ารวจ

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า  -0.08 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  18.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  2.14 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.139  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.297  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.84  น  ำแม่วำง  ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วำง   จ.เชียงใหม่

ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า  -0.08 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  18.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  2.14 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.139  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.297  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน
ป้ายสถานี P.85

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.76 - P.85



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

BM.

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

ขัดแผ่นเสาระดับ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563

ก่อนปฎิบตัิงาน



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

ขัดแผ่นเสาระดับ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563

ขณะปฎิบตัิงาน



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

ขัดแผ่นเสาระดับ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563

หลังปฎิบัติงาน



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

แนวส้ารวจ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

เหนือแนวส้ารวจ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า -1.25 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  26.70 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  16.78 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.85  น  ำแม่ลี   ต.ศรีเตี ย   อ.บ้ำนโฮง่ จ.ล ำพูน

ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า -1.25 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  26.70 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  16.78 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.87  น  ำแม่ทำ  ต.ป่ำซำง   อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน

ป้ายสถานี P.87

วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.87  น  ำแม่ทำ  ต.ป่ำซำง   อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน

BM.

วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.87  น  ำแม่ทำ  ต.ป่ำซำง   อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน

เสาระดับ

วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.87  น  ำแม่ทำ  ต.ป่ำซำง   อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน

แนวส้ารวจ

วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563



สถำนี P.87  น  ำแม่ทำ  ต.ป่ำซำง   อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน

เหนือแนวส้ารวจ

วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า 0.57 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  25.82 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  22.17 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000  ลบ.ม./วิ



สถำนี P.87  น  ำแม่ทำ  ต.ป่ำซำง   อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน

ท้ายแนวส้ารวจ

วันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2563
ระดับน ้า 0.57 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  25.82 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  22.17 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.000  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.000  ลบ.ม./วิ





ตำรำงติดตำมกำรส ำรวจปริมำณน  ำ หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดล ำพูน ปีน  ำ 62



ที่ 14 สถำนี/Code-แม่น  ำ เม.ย.
62

พ.ค.
62

ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย
62

ต.ค
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค
63

ก.พ.
63

ม.ีค.
63

จุด
ส ำรวจ
ทั้งปี

1 สถานี P.1  แม่น  าปิง 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 27

2 สถานี P.5 น  าแม่กวง 2 1 3 3 5 3 2 2 2 3 2* 28/1

3 สถานี P.14A น  าแม่แจ่ม 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 25

4 สถานี P.24A น  าแม่กลาง 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 25

5 สถานี P.71A น  าแม่ขาน 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 26

6 สถานี P.73 แม่น  าปิง 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 24

7 สถานี P.73A แม่น  าปิง 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 24

8 สถานี P.76 น  าแม่ลี 2 2* 3 2 5* 3 2 2 2 2 2 27/ 2

9 สถานี P. 77 น  าแม่ทา 2 2** 3*** 2** 4** 4 2 2 3 3 2* 29/ 10

10 สถานี P.81 น  าแม่กวง 2 2 3 3 5 3 2 2 2 3 1 28

11 สถานี P.82 น  าแม่วาง 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 25

12 สถานี P.84 น  าแม่วาง 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 25

13 สถานี P.85 น  าแม่ลี 2** 2** 3*** 2** 4**
*

3 2 2 2 2 3* 27/12

14 สถานี P.87 น  าแม่ทา 2** 2** 3*** 2** 3**
*

3** 2 2 2* 2** 2** 25/ 18

รำยงำนจุดส ำรวจปริมำณน้ ำอุทกวิทยำ  จ.ล ำพูน ปีน้ ำ 2562                          หมำยเหตุ * = ไม่สำมำรถวัดปริมำณน้ ำได้



รายงานจดุส ารวจตะกอนอทุกวิทยา  จ.ล าพนู  ปีน ้า 2562                         หมำยเหตุ * = ไม่สำมำรถเก็บตะกอนได้
ที่ 8 สถำนี/Code-แม่น  ำ เม.ย.

62
พ.ค.

62
ม.ิย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

จุดส ำรวจ
ทั้งปี

1 สถานี P.1  แม่น  าปิง 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 27

2 สถานี P.5 น  าแม่กวง 2** 1* 3 3 5 3 2 2 2 3 2* 28/4

3 สถานี P.73 แม่น  าปิง 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 24

4 สถานี P.73A  แม่น  าปิง 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 24

5 สถานี P.76 น  าแม่ลี 2 2* 3 2 5* 3 2 2 2 2 2 27/ 2

6 สถานี P. 77 น  าแม่ทา 2** 2** 3*** 2** 4** 4 2 2 3 3 2* 29/ 12

7 สถานี P.82 น  าแม่วาง 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 25

8 สถานี P.84 น  าแม่วาง 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 25

รวม 16/ 4 15 / 4 19/3 17/2 32/3 25 16 16 18 18 17/2 209 / 18



ระดับน้ ำสูงสุดของเดือน  กุมภำพันธ์  ปีน้ ำ 2562

ล าดบั
สถานี

ช่ือแม่น ้า
ระดบัน ้าสูงสุด ระดบัน ้าท่ีส ารวจได้ เวลา ความกว้าง เน้ือท่ี ความเรว็ ปริมาณน ้า

หมายเหตุ
CODE ม.(ร.ส.ม.) วนัท่ี ม.(ร.ส.ม.) วนัท่ี ส ารวจ ( ม. ) ( ม2.) (ม./วินาที) (ม.3/วินาที)

1 P.1 แม่น ้ำปิง 1.42 11 1.39 3 14.16-14.44 79.00 146.14 0.049 7.144 Current meter
2 P.5 น ้ำแม่กวง 1.91 4 1.80 7 9.30-10.02 54.80 50.54 0.005 0.247 Current meter
3 P.14A น ้ำแม่แจ่ม -0.45 1 -0.47 6 15.32-15.48 40.50 8.93 0.538 4.802 Current meter
4 P.24A น ้ำแม่กลำง 0.30 1 0.30 6 13.15-13.28 24.80 3.28 0.256 0.840 Current meter
5 P.71A น ้ำแม่ขำน 0.80 1 0.80 6 11.50-12.14 30.00 21.36 0.037 0.784 Current meter
6 P.73 แม่น ้ำปิง 0.76 11 0.65 6 14.20-14.31 108.09 314.63 0.004 1.322 M.9
7 P.73A น ้ำแม่กวง 0.19 16 0.19 6 14.52-15.04 78.40 157.69 0.021 3.256 M.9
8 P.76 น ้ำแม่ลี้ 1.16 2 1.15 7 13.42-13.56 29.00 5.37 0.233 1.250 Current meter
9 P.77 น ้ำแม่ทำ 1.39 1 1.33 7 14.52-15.02 1.60 0.28 0.004 0.001 Current meter
10 P.81 น ้ำแม่กวง 0.75 7 0.75 7 15.42-15.56 7.00 1.53 0.107 0.164 Current meter
11 P.82 น ้ำแม่วำง 0.49 1 0.49 6 10.16-10.25 10.00 4.00 0.517 2.064 Current meter
12 P.84 น ้ำแม่วำง 0.02 24 -0.07 6 10.55-11.06 18.80 2.32 0.140 0.326 Current meter
13 P.85 น ้ำแม่ลี้ -0.92 1 -0.98 7 10.08-12.29 27.10 22.32 0.004 0.088 Current meter
14 P.87 น ้ำแม่ทำ 0.57 1 0.57 7 10.46-11.06 25.82 22.17 0.000 0.000 Current meter



ตรวจสอบความพร้อมสถานีหน่วยส้ารวจอุทกวิทยาเคลือ่นที่จังหวัดล้าพูน
ประจ้าเดือน  กุมภาพันธ์  2563



ตรวจสอบความพร้อมสถานีหน่วยส้ารวจอุทกวิทยาเคลือ่นท่ีจังหวัดล้า
ประจ้าเดือน   กุมภาพันธ์  2563



แผนปฏิบัติงำนหน่วยส ำรวจอุทกวิทยำเคลื่อนที่จังหวัดล ำพูน
ประจ ำเดือน   มีนำคม   2563

1. ส ำรวจปริมำณน  ำ 14 สถำนี
2. ส ำรวจตะกอน 8 สถำนี
3. ตัดหญ้ำแนวส ำรวจสถำนี
4. งำน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยครับ



ขอจบรำยกำรน ำเสนอของ
หน่วยส ำรวจอุทกวิทยำเคลื่อนที่จังหวัดล ำพูน


