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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 ้าแม่แจม่ 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

วันที่   28  พฤษภาคม   2563



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

ป้ายสถานี P.1 

วันที่   28  พฤษภาคม   2563



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

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.67 - P.1

วันที่   28  พฤษภาคม   2563



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

ติดธงเตือนภัย สถานี P.1

วันที่   28  พฤษภาคม   2563



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

วันที่   28  พฤษภาคม   2563
ระดับน ้า 0.91 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  75.01 ม.    เนื อที่รูปตัด  99.22 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.013  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.304   ลบ.ม./วิ



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

วันที่   28  พฤษภาคม   2563
ระดับน ้า 0.91 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  75.01 ม.    เนื อที่รูปตัด  99.22 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.013  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.304   ลบ.ม./วิ



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

วันที่   28  พฤษภาคม   2563
ระดับน ้า 0.91 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  75.01 ม.    เนื อที่รูปตัด  99.22 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.013  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.304   ลบ.ม./วิ



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

ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่   28  พฤษภาคม   2563
ระดับน ้า 0.91 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  75.01 ม.    เนื อที่รูปตัด  99.22 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.013  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.304   ลบ.ม./วิ



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

วันที่   20    พฤษภาคม    2563

ป้ายสถานี P.5 



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

วันที่   20    พฤษภาคม    2563

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.5 



BM

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

วันที่   20    พฤษภาคม    2563



เสาระดับ

วันที่   20    พฤษภาคม    2563



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

วันที่   20    พฤษภาคม    2563

ก่อนปฏิบัติงาน



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

วันที่   20    พฤษภาคม    2563

ขณะปฏิบัติงาน



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

วันที่   20    พฤษภาคม    2563

หลังปฏิบัติงาน



เหนือแนวส้ารวจ

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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 1.89 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 54.50 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  52.82 ตร.ม.

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



ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 1.89 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 54.50 ม.    เนื อที่รูปตัด  52.82 ตร.ม.

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



ท้ายแนวส้ารวจ สถานี P.5 ประมาณ 3 กิโลเมตร

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ท้ายแนวส้ารวจ สถานี P.5 ประมาณ 3 กิโลเมตร
ฝายอาคาร บ้านยู้ ปิดบานประตูทั งหมด

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ป้ายสถานี P.14A

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563



BM

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563



เสาระดับ

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563

ขณะปฏิบัติงาน



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563

ขณะปฏิบัติงาน



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563

หลังปฏิบัติงาน



แนวส้ารวจ

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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า -0.70 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 19.70 ม.    เนื อที่รูปตัด 4.34 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.258 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.116  ลบ.ม./วิ



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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า -0.70 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 19.70 ม.    เนื อที่รูปตัด 4.34 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.258 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.116  ลบ.ม./วิ



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

วันที่   25   พฤษภาคม    2563



ป้ายสถานี P.24A

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



BM.

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.31 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 22.80 ม.    เนื อที่รูปตัด 4.34 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.204 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.884  ลบ.ม./วิ



ท้ายแนวส้ารวจ

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.31 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 22.80 ม.    เนื อที่รูปตัด 4.34 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.204 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.884  ลบ.ม./วิ



เจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลระดับน ้า

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ป้ายสถานี P.71A

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



BM.

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ขัดแผ่นเสาระดับ

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

ก่อนปฎิบตัิงาน
วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

ขณะปฎิบัติงาน
วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

หลังปฎิบตัิงาน
วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.80 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 28.20 ม.    เนื อที่รูปตัด  20.19 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.004  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.076  ลบ.ม./วิ



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.80 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 28.20 ม.    เนื อท่ีรูปตัด  20.19 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.004  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.076  ลบ.ม./วิ



BM.

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ป้ายสถานี P.73

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



แนวส้ารวจ

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



เขียนตัวเลขระยะจุดส้ารวจ

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ขณะปฏิบัติงานส้ารวจปริมาณน ้า

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 3.30 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 182.00 ม.    เนื อที่รูปตัด 647.14 ตร.ม.

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



ท้ายแนวส้ารวจ

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 3.30 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 182.00 ม.    เนื อที่รูปตัด 647.14 ตร.ม.

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



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

วันที่   5   พฤษภาคม    2563

เจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลระดับน ้า



ภำพถ่ำยและรูปตัดขวำงล ำน  ำสถำนีส ำรวจอุทกวิทยำ  แม่น  ำปิง (P.73)
บ้ำนสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0

-50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

ระ
ดับ

 -
เม

ตร
 (ร

.ท
.ก

.)

ระยะ - เมตร

รูปตัดขวำงล ำน  ำแม่น  ำปิงที่แนวส ำรวจปริมำณน  ำ

รูปตัดปี2563 ระดับน ้าขณะส้ารวจ

ระดับน  ำ 3.00 ม. (ร.ส.ม.)

ตลิ่งฝ่ังซ้ำย 7.11 ม. (ร.ส.ม.) ตลิ่งฝ่ังขวำ 6.28 ม. (ร.ส.ม.)

**หมำยเหตุ** ระดับส ำรวจเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563

เหนือแนว 100 ม.

.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563

เหนือแนว 100 ม.
ระดับน ้า 3.00 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563

เหนือแนว 100 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563

เหนือแนว 100 ม.
ฝั่งซ้าย 7.30 ม.ฝั่งขวา 7.00 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563

เหนือแนว 100 ม.

ฝั่งซ้าย
7.30 ม.

ฝั่งขวา
7.00 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563

ท้ายแนว 100 ม.

.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563
ท้ายแนว 100 ม.

ระดับน ้า 3.00 ม. ระดับผิวน ้า 3.00 ม. ระดับตลิ่ง 4.20 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563
ท้ายแนว 100 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563
ท้ายแนว 100 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563
ท้ายแนว 100 ม.

ฝั่งขวา 6.85 ม. ฝั่งซ้าย 7.17 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563
ท้ายแนว 100 ม.

ฝั่งซ้าย
7.17 ม.

ฝั่งขวา
6.85 ม.



ส้ารวจตลิ่ง สถานีP.73 ทั งเหนือแนวและท้ายแนว 100 ม.
ทั งสองด้าน ( ฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา )

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

วันที่   25    พฤษภาคม    2563

ส้ารวจเหนือแนว
ส้ารวจแนวถนนเหนือแนว 100 ม. ฝั่งขวาระดับตลิ่งสูง  7.00 ม.
ส้ารวจแนวถนนเหนือแนว 100 ม. ฝั่งซ้ายระดับตลิ่งสูง  7.30 ม.
ส้ารวจท้ายแนว
ส้ารวจแนวถนนท้ายแนว 100 ม. ฝั่งขวาระดับตลิ่งสูง  6.85 ม.
ส้ารวจแนวถนนท้ายแนว 100 ม. ฝั่งซ้ายระดับตลิ่งสูง  7.17 ม.
สรุปตลิ่ง สูง-ต่้า ของสถานี P.73 อยู่ท่ีระดับ 6.85 ม.(ที่ระยะเหนือและท้าย 100 ม.)
*** แต่คอสะพาน สูง-ต่้า อยู่ท่ี 6.28 ควรใช้ระดับคอสะพาน 6.28 ม. ***



โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย
ปิดบานประตูทั งหมด

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย
ปิดบานประตูทั งหมด

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



ป้ายสถานี P.73A

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



BM.

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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

เสาระดับ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

แนวส้ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563

เขียนตัวเลขระยะจุดส้ารวจ



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563

ขณะปฏิบัติงานส้ารวจปริมาณน ้า



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

เหนือแนวส้ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า  -0.20 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 82.00 ม.    เนื อที่รูปตัด 135.74 ตร.ม.

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



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

ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า  -0.20 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 82.00 ม.    เนื อที่รูปตัด 135.74 ตร.ม.

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



ป้ายสถานี P.76

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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



BM.

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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

เสาระดับ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับดิน  0.05  เซนติเมตร



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

แนวส ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

เหนือแนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับดิน   1.20 ม.



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

แนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

ก่อนปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

ขณะปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

ขณะปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

หลังปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

มีฝายดินกั นล้าน ้าอยู่ประมาณ 30 เมตร

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

เจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลระดับน ้า

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ป้ายสถานี P.81

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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

ก่อนปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

ขณะปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

ขณะปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

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

หลังปฏิบัติงาน
วันที่   20   พฤษภาคม    2563



เหนือแนวส้ารวจ

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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า  0.84 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  21.00 ม.    เนื อที่รูปตัด  4.40 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.112 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.491  ลบ.ม./วิ



ท้ายแนวส้ารวจ

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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า  0.84 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  21.00 ม.    เนื อที่รูปตัด  4.40 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.112 ม./วินาที    ปริมาณน ้า 0.491  ลบ.ม./วิ



เจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลระดับน ้า

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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ป้ายสถานี P.82

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

BM.

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

เสาระดับ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

ตัดหญ้าแนวส้ารวจ

ขณะปฎิบัติงาน
วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

แนวส้ารวจ

หลังปฎิบัติงาน
วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

ขณะปฏิบัติงานส้ารวจปริมาณน ้า

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

เหนือแนวส ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.44 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 10.00 ม.    เนื อที่รูปตัด  3.84 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.501  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.923  ลบ.ม./วิ



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

ท้ายแนวส ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.44 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 10.00 ม.    เนื อที่รูปตัด  3.84 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย  0.501  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.923  ลบ.ม./วิ



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

เจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลระดับน ้า

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

ป้ายสถานี P.84

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.82 - P.84



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

BM.

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

เสาระดับ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

แนวส้ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563



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

เหนือแนวส้ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า  0.08 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 18.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 4.97 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.234  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.166  ลบ.ม./วิ



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

ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่   21   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า  0.08 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 18.80 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 4.97 ตร.ม.

ความเร็วเฉลี่ย 0.234  ม./วินาที    ปริมาณน ้า 1.166  ลบ.ม./วิ



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

วันที่   21   พฤษภาคม    2563

ข้อมูลระดับน ้า



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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

BM.

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

เสาระดับ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

แนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

เหนือแนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า -1.68 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  21.00 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 8.46 ตร.ม.

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



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

ท้ายแนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า -1.68 เมตร  ความกว้างผิวน ้า  21.00 ม.    เนื อที่รูปตัด 8.46 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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

ป้ายสถานีคู่เตือนภัย สถานี P.77 - P.87

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

BM.

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

เสาระดับ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

แนวส้ารวจ

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.55 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 25.40 ม.    เนื อที่รูปตัด 20.43 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

วันที่   20   พฤษภาคม    2563
ระดับน ้า 0.55 เมตร  ความกว้างผิวน ้า 25.40 ม.    เนื อท่ีรูปตัด 20.43 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

เจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลระดับน ้า

วันที่   20   พฤษภาคม    2563



ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ
301.30 0.00 301.53 3.73
301.40 0.40 301.94 8.98
301.50 2.00 301.82 7.55
301.60 6.30 301.41 1.30
301.70 13.80
301.80 21.00
301.90 33.00
302.00 47.00
302.10 66.00
302.20 91.00
302.30 105.00
302.40 119.50
302.50 134.00
302.60 150.00
302.70 166.00
302.80 183.50
302.90 201.00
303.00 219.00
303.10 236.50
303.20 253.00
303.30 271.00
303.40 290.00
303.50 308.50
303.60 327.00
303.70 346.50
303.80 365.00

RC.ปนี ้า2019 RC.ฤดแูล้ง จุดสา้รวจป2ี020
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ปริมำณน ำ้ - ลบ.ม./วนิำที

กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระดับน ำ้กบัปริมำณน ำ้
สถำนีแม่น ำ้ปิง  P.1 ต.วดัเกตุ  อ. เมือง  จ.เชียงใหม่

RC.2019

ปีน ้ำ2020

RC.ฤดูแล้ง
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กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระดับน ำ้กบัปริมำณน ำ้
สถำนีแม่น ำ้ปิง  P.1 ต.วดัเกตุ  อ. เมือง  จ.เชียงใหม่

RC.2019

ปีน ้ำ2020

RC.ฤดูแล้ง

ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ ระดบั ปริมาณ
301.30 0.00 301.53 3.73
301.40 0.40 301.94 8.98
301.50 2.00 301.82 7.55
301.60 6.30 301.41 1.30
301.70 13.80
301.80 21.00
301.90 33.00
302.00 47.00
302.10 66.00
302.20 91.00
302.30 105.00
302.40 119.50
302.50 134.00
302.60 150.00
302.70 166.00
302.80 183.50
302.90 201.00
303.00 219.00
303.10 236.50
303.20 253.00
303.30 271.00
303.40 290.00
303.50 308.50
303.60 327.00
303.70 346.50
303.80 365.00

RC.ปนี ้า2019 RC.ฤดแูล้ง จุดสา้รวจป2ี020



ระดับน ้ำ P.1 P.5 P.14A P.24A P.71A P.73 P.73A P.76
<0 -0.12 -0.70 -0.05 -1.10 -0.20 0.05

0.20 0.20 0.32  0.34 0.10

0.40 0.40

0.60 0.53

0.80 0.94  0.91   0.80  0.78

1.00 1.03 1.44 0.90

1.20
1.40 1.32

1.60
1.80 1.82  1.89

2.00 1.93

2.20 2.27

2.40
2.60
2.80
3.00 3.12

3.20 3.30

3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
ตล่ิง 3.70 5.00 3.50 4.00 5.00 6.28 6.80 5.40

ตำรำงติดตำมกำรส้ำรวจปรมิำณน ้ำ หน่วยเคล่ือนที่ ล้ำพูน ปีน ้ำ 2563
นำย กฤษดำ ถำปัน



ระดับน ้ำ P.77 P.81 P.82 P.84 P.85 P.87
<0 -0.01 -1.54

0.20 0.10  0.08

0.40 0.40 0.52 0.56 0.58

0.60 0.50 0.59

0.80 0.80  0.84

1.00 1.00

1.20 1.20

1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
ตล่ิง 3.80 5.80 3.80 4.00 3.50 4.75

ตำรำงติดตำมกำรส้ำรวจปรมิำณน ้ำ หน่วยเคล่ือนที่ ล้ำพูน ปีน ้ำ 2563
นำย กฤษดำ ถำปัน



ท่ี 14 สถำน/ีCode-แม่น  ำ เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย
63

ต.ค
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

จุด
ส ำรวจ
ท้ังปี

1 สถานี P.1  แม่น  าปิง 2 3 5

2 สถานี P.5 น  าแม่กวง 2** 2** 4/4

3 สถานี P.14A น  าแม่แจ่ม 2 2 4

4 สถานี P.24A น  าแม่กลาง 2* 2 4/1

5 สถานี P.71A น  าแม่ขาน 2** 2 4/2

6 สถานี P.73 แม่น  าปิง 2** 2** 4/4

7 สถานี P.73A แม่น  าปิง 2** 2** 4/4

8 สถานี P.76 น  าแม่ลี 2** 2** 4/4

9 สถานี P. 77 น  าแม่ทา 2** 2** 4/4

10 สถานี P.81 น  าแม่กวง 2* 2 4/1

11 สถานี P.82 น  าแม่วาง 2 2 4

12 สถานี P.84 น  าแม่วาง 2 2 4

13 สถานี P.85 น  าแม่ลี 2** 2** 4/4

14 สถานี P.87 น  าแม่ทา 2** 2** 4/4

รวม 28/18 29/14 57/32

รำยงำนจุดส ำรวจปริมำณน้ ำอุทกวิทยำ  จ.ล ำพูน ปีน้ ำ 2563                          หมำยเหตุ * = ไม่สำมำรถวัดปริมำณน้ ำได้



รายงานจดุส ารวจตะกอนอทุกวิทยา  จ.ล าพนู  ปีน ้า 2563                         หมำยเหตุ * = ไม่สำมำรถเก็บตะกอนได้
ท่ี 8 สถำน/ีCode-แม่น  ำ เม.ย.

63
พ.ค.

63
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

จุดส ำรวจ
ทั้งปี

1 สถานี P.1  แม่น  าปิง 2 3 5

2 สถานี P.5 น  าแม่กวง 2** 2** 4/4

3 สถานี P.73 แม่น  าปิง 2** 2** 4/4

4 สถานี P.73A  แม่น  าปิง 2** 2** 4/4

5 สถานี P.76 น  าแม่ลี 2** 2** 4/4

6 สถานี P. 77 น  าแม่ทา 2** 2** 4/4

7 สถานี P.82 น  าแม่วาง 2 2 4

8 สถานี P.84 น  าแม่วาง 2 2 4

รวม 16/10 17/10 33/20



ระดับน้ ำสูงสุดของเดือน  พฤษภำคม  ปีน้ ำ 2563

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 แมน่ ้ำปิง 1.54 14 1.32 13 9.25-10.59 78.00 134.05 0.056 7.548 Current meter
2 P.5 น ้ำแมก่วง 2.17 3 1.93 14 10.24-10.44 54.50 54.87 0.000 0.000 Current meter
3 P.14A น ้ำแมแ่จม่ 0.25 12 0.20 13 17.58-18.20 59.00 35.63 0.592 21.096 Current meter
4 P.24A น ้ำแมก่ลำง 0.43 3 0.34 13 14.55-15.05 22.80 4.93 0.218 1.075 Current meter
5 P.71A น ้ำแมข่ำน 145 9 0.90 13 13.28-13.52 28.70 23.20 0.004 0.087 Current meter
6 P.73 แมน่ ้ำปิง 3.42 19 3.30 21 15.40-16.52 182.00 647.14 0.000 0.000 Current meter
7 P.73A น ้ำแมก่วง 0.20 9 -0.20 13 17.20-17.44 82.00 135.84 0.000 0.000 Current meter
8 P.76 น ้ำแมล่ี้ 0.05 1 0.05 20 13.01-13.01 0.00 0.00 0.000 0.000 ระดับดิน
9 P.77 น ้ำแมท่ำ 1.43 11 1.20 14 14.32-14.32 0.00 0.00 0.000 0.000 ระดับดิน
10 P.81 น ้ำแมก่วง 1.00 8 1.00 8 9.25-9.38 21.00 7.26 0.204 1.478 Current meter
11 P.82 น ้ำแมว่ำง 0.67 11 0.59 13 11.58-12.08 10.00 4.83 0.551 2.657 Current meter
12 P.84 น ้ำแมว่ำง 0.15 12 0.10 13 12.40-12.49 18.80 5.32 0.235 1.250 Current meter
13 P.85 น ้ำแมล่ี้ -1.62 1 -1.64 14 12.20-12.30 23.50 9.08 0.000 0.000 Current meter
14 P.87 น ้ำแมท่ำ 0.63 1 0.56 14 11.12-11.28 25.40 21.51 0.000 0.000 Current meter



ตรวจสอบความพร้อมสถานีหน่วยส้ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่จังหวัดล้าพูน
ประจ้าเดือน  พฤษภาคม  2563

ล ำดบั สถำนี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมำยเหตุ

ที่ สถำนะ P.1 P.5 P.14A P.24A P.71A P.73 P.73A P.76 P.77

1 ปำ้ยสถำนี ไม่มี ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ดี, ใหม่, เก่ำ, รอปรบัปรงุ

2 ทำสปีอ้มโทมำตร - ปฎบิตัิแล้ว - ปฎบิตัิแล้ว - ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว - ปฎบิตัิแล้ว ช ำรดุ ,มี, ไม่มี,ปฎบิตัิแล้ว

3 เช็ดท ำควำมสะอำดปอ้มโทรมำตร ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

4 สติก๊เกอร์ ปำ้ยสถำนีตดิปอ้มโทรมำตร ไม่มี ดี ดี ดี ไม่มี ดี ดี ดี ดี

5 ควำมพร้อมของเสำระดบัน  ำ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

6 ทำสเีสำระดบั ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

7 ทำส ีBM. ,เขียนตวัหนังสอืสแีดง ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

8 เลขและเสน้แบง่แนวระยะส ำรวจน  ำ ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

9 เขียนบอร์ดเตอืนภัย ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

10 ตดัหญำ้ ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

11 Flood Mark ไม่มี ไม่มี ไม่มี ปฎบิตัิแล้ว ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

12 หมุด R1,R2 มี มี มี มี มี มี มี มี มี



ตรวจสอบความพร้อมสถานีหน่วยส้ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่จังหวัดล้าพูน
ประจ้าเดือน  พฤษภาคม  2563

ล ำดบั สถำนี 10 11 12 13 14 หมำยเหตุ

ที่ สถำนะ P.81 P.82 P.84 P.85 P.87

1 ปำ้ยสถำนี ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ดี, ใหม่, เก่ำ, รอปรบัปรงุ

2 ทำสปีอ้มโทมำตร ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ช ำรดุ,มี,ไม่มี,ปฎบิตัิแล้ว

3 เช็ดท ำควำมสะอำดปอ้มโทรมำตร ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

4 สติก๊เกอร์ ปำ้ยสถำนีตดิปอ้มโทรมำตร ดี ดี ดี ดี ดี

5 ควำมพร้อมของเสำระดบัน  ำ ดี ดี ดี ดี ดี

6 ทำสเีสำระดบั ดี ดี ดี ดี ดี

7 ทำส ีBM. ,เขียนตวัหนังสอืสแีดง ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

8 เลขและเสน้แบง่แนวระยะส ำรวจน  ำ ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

9 เขียนบอร์ดเตอืนภัย ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

10 ตดัหญำ้ ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว ปฎบิตัิแล้ว

11 Flood Mark ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

12 หมุด R1,R2 มี มี มี มี มี



แผนปฏิบัติงำนหน่วยส ำรวจอุทกวิทยำเคลื่อนที่จังหวัดล ำพนู
ประจ ำเดือน   มิถุนำยน   2563

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



ขอจบรำยกำรน ำเสนอของ
หน่วยส ำรวจอุทกวิทยำเคล่ือนที่จังหวัดล ำพูน


