
งานน าเสนอ ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งท่ี 2/2563

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.แพร่-พะเยา
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



1.นาย ปรีชา  สายสุข    หัวหน้าหน่วยแพร่-พะเยา

2.นาย ประยุทธ  ไชยโชค พนักงานขับรถยนต์ ส.2

3.นาย สมบูรณ์   จินดาเสน     พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

4.นาย สง่า        วิชาเร็ว ช่างฝีมือสนาม ช 2

5.นาย ธนิวัฒนน์ กันใจแก้ว พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่อุทกวิทยาแพร่-พะเยา 

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยฯ



1.นาย ทนงศักดิ์ ศรีสุข พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

2.นาย กิตติศักดิ์  วัฒนนพันธ์     พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยอุทกวิทยาพะเยา
4.นาย ผยอง  พึ่งศรี พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

5.นาย ทรงฤทธิ์ แสงศรีจันทร์ พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่อุทกวิทยาแพร่-พะเยา 
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยอุทกวิทยาแพร่ Y.20



หน่วยอุทกวทิยา จ.แพร-่พะเยา



แผนที่สถานีที่รับผิดชอบ



สถานีรับผิดชอบ
ส ารวจปริมาณน้ าฝน 3  สถานี
1. สถานี 400151( Y.1C) แม่น ้ายม  บ้านน ้าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี 400111( Y.20) แม่น ้ายม  บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี 730100 อุทกวิทยาพะเยา (ฝายกวาง) ต.ฝายกวาง  อ.เชียงค้า จ.พะเยา
ส ารวจระเหยรายวัน1สถานี
1.สถานี 730110 อุทกวิทยาพะเยา (ฝายกวาง) ต.ฝายกวาง  อ.เชียงค้า จ.พะเยา
ส ารวจระดับน้ า 9 สถานี
1. สถานี Y.1C แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20  แม่น ้ายม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24 น ้าป้ี  ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.31 แม่น ้ายม บ้านสระ ต.บ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5. สถานี Y.34  น ้าแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถานี Y.36 น ้าควร บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
7. สถานี Y.37 แม่น ้ายม บ้านใหม่กลาง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
8. สถานี Y.38 น ้าแม่ค้ามี  บ้านแม่ค้ามีต้าหนักธรรม ต.แม่ค้ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9 สถานี Y.65 น ้าพี บ้านพี ต.บ้านพี อ.บ้านหลวง จ.น่าน



สถานีรับผิดชอบส ารวจปริมาณน้ า  9  สถานี
1. สถานี Y.1C แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20  แม่น ้ายม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24  น ้าป้ี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.31 แม่น ้ายม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5. สถานี Y.34  น ้าแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถานี Y.36  น ้าควร บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
7. สถานี Y.37 แม่น ้ายม บ้านใหม่กลาง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
8. สถานี Y.38  น ้าแม่ค้ามี บ้านแม่ค้ามีต้าหนักธรรม ต.แม่ค้ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9 สถานี Y.65 น ้าพี บ้านพี ต.บ้านพี อ.บ้านหลวง จ.น่าน
ส ารวจตะกอนแขวนลอย   5   สถานี
1. สถานี Y.1C แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถานี Y.20  แม่น ้ายม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถานี Y.24  น ้าป้ี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. สถานี Y.37 แม่น ้ายม บ้านใหม่กลาง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
5 สถานี Y.65 น ้าพี บ้านพี ต.บ้านพี อ.บ้านหลวง จ.น่าน



1. สถานี Y.1C แม่น้ ายม บ.น้ าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

6 ก.พ.63
ระดับน ้า=0.00 ม.
ปริมาณน ้า=1.704 
ลบ.ม./วิ



1. สถานี Y.1C แม่น้ ายม บ.น้ าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

ตัดหญ้า 23 ม.ค.63



2. สถานี Y.20 แม่น้ ายม บ.ห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

4 ก.พ.63
ระดับน ้า=0.57 ม.
ปริมาณน ้า=0.847 
ลบ.ม./วิ



2. สถานี Y.20 แม่น้ ายม บ.ห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ตัดหญ้า 20 ก.พ.63



3. สถานี Y.24 น้ าป้ี บ.มาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

5 ก.พ.63
ระดับน ้า=1.58 ม.
ปริมาณน ้า=0.398 
ลบ.ม./วิ



3. สถานี Y.24 น้ าป้ี บ.มาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันที่ 5 ก.พ.63 ระดับน ้ำ1.58 ม.ระดับน ้ำต่้ำกว่ำฝำยน ้ำลัน 0.12 ม.เท่ำกับน ้ำจะ
ล้นฝำยและเริ่มไหลที่ระดับน ้ำ1.70 ม.



3. สถานี Y.24 น้ าป้ี บ.มาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตัดหญ้า 20 ก.พ.63



4.สถานี Y.31 แม่น้ ายม บ.สระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

5 ก.พ.63
ระดับน ้า=0.68 ม.
ปริมาณน ้า=1.111 
ลบ.ม./วิ



4.สถานี Y.31 แม่น้ ายม บ.สระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตัดหญ้า 20 ก.พ.63



5.สถานี Y.34 น้ าแม่หล่าย บ.แม่หล่าย  ต.แม่หล่าย  อ.เมือง  จ.แพร่

20 ก.พ.63
ระดับน ้า=1.91 ม.
ปริมาณน ้า=0.689 
ลบ.ม./วิ



5.สถานี Y.34 น้ าแม่หล่าย บ.แม่หล่าย  ต.แม่หล่าย  อ.เมือง  จ.แพร่

ตัดหญ้า 20 ก.พ.63



6. สถานี Y.36  น้ าควร บ.ป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

5 ก.พ.63
ระดับน ้า=2.23 ม.
ปริมาณน ้า=0.837 
ลบ.ม./วิ



6. สถานี Y.36  น้ าควร บ.ป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

ตัดหญ้า 20 ก.พ.63



7.สถานี Y.37 แม่น้ ายม บ.ใหม่กลาง  ต.วังชิ้น  อ.วังชิ้น  จ.แพร่

4 ก.พ.63
ระดับน ้า=2.21 ม.
ปริมาณน ้า=0.460 
ลบ.ม./วิ



7.สถานี Y.37 แม่น้ ายม บ.ใหม่กลาง  ต.วังช้ิน  อ.วังช้ิน  จ.แพร่

ตัดหญ้า 20 ก.พ.63



4 ก.พ.63
ระดับน ้า=0.55 ม.
ปริมาณน ้า=0.000 
ลบ.ม./วิ

8. สถานี Y.38 น้ าแม่ค ามี บ.แม่ค ามีต าหนักธรรม ต.แม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่



8. สถานี Y.38 น้ าแม่ค ามี บ.แม่ค ามีต าหนักธรรม ต.แม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ตัดหญ้า 20 ก.พ.63



8. สถานี Y.65 น้ าพ้ี ต.บ้านพ้ี อ.บ้านหลวง จ.น่าน

4 ก.พ.63
ระดับน ้า=0.55 ม.
ปริมาณน ้า=0.000 
ลบ.ม./วิ



ตัดหญ้า 20 ก.พ.63

8. สถานี Y.65 น้ าพ้ี ต.บ้านพ้ี อ.บ้านหลวง จ.น่าน



20 ก.พ.63 ฝายน้ าล้น ค.ส.ล.ท้ายแนวส ารวจ ประมาณ 800 ม.

8. สถานี Y.65 น้ าพ้ี ต.บ้านพ้ี อ.บ้านหลวง จ.น่าน



หน่วยอุทกวิทยา พะเยา ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา



20 ก.พ.63







รายงานแสดงจุดส้ารวจปริมาณน ้า ปีน ้า 2562
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยส ำรวจอุทกวิทยำเคลื่อนท่ี จังหวัด แพร่-พะเยำ ปีน ้ำ 2562

สถานี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 รวมจุด
ส ารวจ

Y.1C 3 2 3 4 15 2 1 2 3 2 3 40/40

Y.20 2 1 3 4 6 2 1 2 2 2 2 27/27

Y.24 2* 1 3* 4 8 2 1 2 2 2* 2* 29/25

Y.31 2 1 3 3 4 2 1 1 2 1 2 22/22

Y.34 2 1 3* 4** 3 2 1 1 1 1* 1 20/16

Y.36 0 0 3 1 2 2 1 1 1 1 1 13/13

Y.37 2 1 3 3** 10 6 1 2 2 2 2 34/32

Y.38 2* 0 0 0 6 2 1 2 2 2** 1 18/15

Y.65 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2* 2* 11/9

รวมเดือน 15 7 21 23 54 22 9 15 17 15 16

รวมสะสม 15 22 43 66 120 142 151 166 183 198 214

หมายเหตุ *คือไม่สามารถวัดปริมาณน้ าได้



หน่วยส ำรวจอุทกวทิยำเคลือ่นที่ จังหวดั แพร่-พะเยำ
รำยงำนจุดส ำรวจตะกอน  เดอืน กมุภำพนัธ์ 2563

สถำนี
เดอืน รวมจ ำนวนจุด

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

/ส ำรวจได้

Y.1C 3 2 3 3 4 2 1 2 3 2 3 28/28

Y.20 2 1 3 3 4 2 1 2 2 2 2 24/24

Y.24 2* 1* 3* 3 4 2 1 2 2 2* 2* 24/19

Y.37 2 1 3 3** 4 2 1 2 2 2 2 24/22

Y.65 - - - - - 2 1 2 2 2* 2** 11/8

รวมจุดรำย
เดอืน

9 5 12 12 16 10 5 10 11 10 11

รวมจุดสะสม 9 14 26 38 54 64 69 79 90 100 111
หมายเหตุ *คือไม่สามารถตักตะกอนใด้



ตำรำงผลกำรส ำรวจปริมำณน ำ้

หน่วยส ำรวจอุทกวทิยำเคลือ่นที่ จังหวดัเชียงรำย
ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ พ.ศ.  2563

ล าดับ ชื่อแม่น้ า
ระดับน ้ำสูงสุด ระดับน ้ำที่ส ำรวจใด้ เวลา

ความ
กว้าง

เนื้อที่ ความเร็ว ปริมาณน้ า
หมายเหตุ

COD
E

ม.(ร.ส.ม.) วันที่ ม.(ร.ส.ม.) วันที่ ส ารวจ ( ม. ) ( ม2.)
(ม./

วินาที)
(ม3./
วินาที)

1 Y.1C แม่น ำ้ยม 0.01 1 ก.พ.63 0.00 6 ก.พ.63 8.47-8.50 32.85 41.91 0.044 1.704 River Ray

2 Y.20 แม่น ำ้ยม 0.60 1 ก.พ.63 0.57 4 ก.พ.63 15.21-15.29 50.76 82.62 0.016 0.847 River Ray

3 Y.24 น ำ้ป้ี 1.62 1 ก.พ.63 1.58 5 ก.พ.63 15.30-15.32 32.93 73.04 0.010 0.398 River Ray

4 Y.31 แม่น ำ้ยม 0.70 1 ก.พ.63 0.68 5 ก.พ.63 14.53-14.58 50.26 82.41 0.019 1.111 River Ray

5 Y.34 น ำ้แม่หล่ำย 1.92 3 ก.พ.63 1.91 20 ก.พ.63 16.06-16.10 39.46 39.99 0.025 0.689 River Ray

6 Y.36 น ำ้ควร 2.28 5 ก.พ.63 2.23 5 ก.พ.63 13.51-13.58 27.38 18.52 0.040 0.837 ส ารวจท้ายแนว60 ม.

7 Y.37 แม่น ำ้ยม 2.30 5 ก.พ.63 2.21 4 ก.พ.63 10.33-10.47 65.43 113.84 0.017 0.460 ฝายท้ายแนว 1กม.

8 Y.38 น ำ้แม่ค ำมี 0.56 1 ก.พ.63 0.55 4 ก.พ.63 14.12-14.20 8.00 1.16 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

9 Y.65 น ำ้พี้ 0.55 1 ก.พ.63 0.52 ม. 20 ก.พ.63 11.04-11.10 14.00 6.28 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล





แผนปฏิบัตงิำนหน่วยส ำรวจอุทกวทิยำ จ.แพร่-พะเยำ

ประจ าเดือน มีนาคม 2563
- ส ารวจปริมาณน้ าและตะกอนตามรอบส ารวจ
- ตัดหญ้าท าความสะอาดแนวส ารวจ
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย



กำรตรวจเช็คและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ด้วยตนเอง

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563
หน่วย ส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.แพร-่พะเยา
เลขทะเบียน นค 18  ชป 041-2821
ยี่ห้อ Mishubishi รุ่น สตราด้า
พนักงานขับรถยนต์ นาย ประยุทธ ไชยโชค

รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน นค 18 
เชียงใหม่ ชป.041-2821



ใบตรวจเช็คสภาพรถยนต์

ก.พ. 63 ก.พ. 63ก.พ. 63ก.พ. 63





จบการน าเสนอ
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ แพร่-พะเยา

ขอบคุณครับ


