
งานน าเสนอ ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที3่/2564

วันที่ 29มีนาคม 2564
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.แพร-่พะเยา
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



1.นาย ปรีชา  สายสุข    หัวหน้าหน่วยแพร่-พะเยา

2.นาย ประยุทธ  ไชยโชค พนักงานขับรถยนต์ ส.2

3.นาย   สง่า        วิชาเร็ว ช่างฝีมือสนาม ช 2

4.นาย   ชูชาติ     เกาะแก้ว             พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

5.นาย   มานะกิจ  ไชยโชค             พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่อุทกวิทยาแพร่-พะเยา 

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยฯ



1.นาย ทนงศักดิ์ ศรีสุข พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

2.นาย กิตติศักดิ์  วัฒนพันธ์     พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

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

5.นาย ทรงฤทธ์ิ แสงศรีจันทร์ พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่อุทกวิทยาแพร่-พะเยา 
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยอุทกวิทยาแพร่ Y.20



เจา้หนา้ทีป่ระจ ำหน่วยแพร่



แผนที่สถานีที่รับผิดชอบ



สถานีรับผิดชอบ
ส ารวจปริมาณน้ าฝน 3  สถานี
1. สถำนี 400151( Y.1C) แม่น  ำยม  บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี 400111( Y.20) แม่น  ำยม  บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี 730100 อุทกวิทยำพะเยำ (ฝำยกวำง) ต.ฝำยกวำง  อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ
ส ารวจระเหยรายวัน1สถานี
1.สถานี 730110 อุทกวิทยำพะเยำ (ฝำยกวำง) ต.ฝำยกวำง  อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ
ส ารวจระดับน้ า 9 สถานี
1. สถำนี Y.1C แม่น  ำยม บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี Y.20  แม่น  ำยม บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี Y.24 น  ำป้ี  ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
4. สถำนี Y.31 แม่น  ำยม บ้ำนสระ ต.บ้ำนสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
5. สถำนี Y.34  น  ำแม่หล่ำย บ้ำนแม่หล่ำย ต.แม่หล่ำย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถำนี Y.36 น  ำควร บ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ
7. สถำนี Y.37 แม่น  ำยม บ้ำนใหม่กลำง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
8. สถำนี Y.38 น  ำแม่ค ำมี  บ้ำนแม่ค ำมีต ำหนักธรรม ต.แม่ค ำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9 สถำนี Y.65 น  ำพี บ้ำนพี ต.บ้ำนพี อ.บ้ำนหลวง จ.น่ำน



สถานีรับผิดชอบส ารวจปริมาณน้ า  9  สถานี
1. สถำนี Y.1C แม่น  ำยม บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี Y.20  แม่น  ำยม บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี Y.24  น  ำป้ี บ้ำนมำง ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
4. สถำนี Y.31 แม่น  ำยม บ้ำนทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
5. สถำนี Y.34  น  ำแม่หล่ำย บ้ำนแม่หล่ำย ต.แม่หล่ำย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถำนี Y.36  น  ำควร บ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ
7. สถำนี Y.37 แม่น  ำยม บ้ำนใหม่กลำง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
8. สถำนี Y.38  น  ำแม่ค ำมี บ้ำนแม่ค ำมีต ำหนักธรรม ต.แม่ค ำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9 สถำนี Y.65 น  ำพี บ้ำนพี ต.บ้ำนพี อ.บ้ำนหลวง จ.น่ำน
ส ารวจตะกอนแขวนลอย   5   สถานี
1. สถำนี Y.1C แม่น  ำยม บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี Y.20  แม่น  ำยม บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี Y.24  น  ำป้ี บ้ำนมำง ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
4. สถำนี Y.37 แม่น  ำยม บ้ำนใหม่กลำง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
5 สถำนี Y.65 น  ำพี บ้ำนพี ต.บ้ำนพี อ.บ้ำนหลวง จ.น่ำน



1. สถำนี 400151( Y.1C) แม่น  ำยม  บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่

27 มี.ค.64



2. สถำนี 400111( Y.20) แม่น  ำยม  บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่

26 มี.ค.64



3. สถำนี 730100 อุทกวิทยำพะเยำ (ฝำยกวำง) ต.ฝำยกวำง  อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ
ส ารวจระเหยรายวัน1สถานี

สถานี 730110 อุทกวิทยำพะเยำ (ฝำยกวำง) ต.ฝำยกวำง  อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ

26 ม.ีค.64



4. สถำนี อุตุ-อุทกวิทยำ โครงกำรอ่ำงเก็บน  ำน  ำปี้ อ.เชียงม่วนจ.พะเยำ

26 มี.ค.64



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

3 มี.ค. 64  ระดับน้ า 0.04 ม.  ปริมาณน้ า 1.073 ลบ.ม./วิ



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

ตัดหญ้า 15 มี.ค.64



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

3 มี.ค. 64  ระดับน้ า 0.47 ม.  ปริมาณน้ า 0.763 ลบ.ม./วิ



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

ตัดหญ้า 26 มี.ค.64



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

4 มี.ค. 64  ระดับน้ า 1.56 ม.  ปริมาณน้ า 0.000 ลบ.ม./วิ



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

4 มี.ค.64



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

4.มี.ค. 64  ระดับน้ า 0.50 ม.  ปริมาณน้ า 0.000 ลบ.ม./วิ



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

ตัดหญ้า 4 มี.ค.64



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

3 มี.ค. 64  ระดับน้ า 1.68 ม.  ปริมาณน้ า 0.000 ลบ.ม./วิ



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

ตัดหญ้า 3 มี.ค.64



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

4 มี.ค.64 64  ระดับน้ า 2.60 ม.  ปริมาณน้ า 0.524 ลบ.ม./วิ  ส ารวจที่แนวส ารวจสะพาน



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

3 มี.ค.64 64  ระดับน้ า 1.77 ม.  ปริมาณน้ า 0.000 ลบ.ม./วิ



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

3 ม.ีค.64



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

3 มี.ค. 64  ระดับน้ า 0.67 ม.  ปริมาณน้ า 0.000 ลบ.ม./วิ



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

ตัดหญ้า 26 มี.ค.64



8. สถานี Y.65 น้ าพี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

4 มี.ค. 64  ระดับน้ า 0.17 ม.  ปริมาณน้ า 0.000 ลบ.ม./วิ



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



26 มี.ค.64



เดือน มีนำคม 2564



เดือน มีนำคม 2564



เดือน มีนำคม 2564



เดือน มีนำคม 2564



รายงานแสดงจุดส้ารวจปริมาณน ้า ปีน ้า 2563
ประจ้าเดือน มีนาคม 2564

หมายเหตุ *คือไม่สามารถวัดปริมาณน้ าได้

หน่วยส ำรวจอุทกวทิยำเคลือ่นที่ จงัหวดั แพร่-พะเยำ

สถานี 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 รวมจุด
ส ารวจ

Y.1C 2 2 2 3 14 4 4 3 3 3 2 2 44/44

Y.20 2* 2 3 4 6 3 3 3 3 2 2 2* 35/33

Y.24 2** 2** 4** 4** 6 3 3 3 3* 2* 2** 1* 35/22

Y.31 2* 2** 3* 3 6 3 3 3 3 2 2 1 33/29

Y.34 2** 2** 2** 2** 4 3 2 3 3* 2 2 1 28/19

Y.36 2* 2** 3* 2 4 3 3 3 3 2 1 1 29/25

Y.37 2** 2** 3*** 3 12 3 3 3 3 2 2** 1* 39/29

Y.38 2** 2** 2** 3*** 8 3 2 3 3** 2** 2** 1 33/18

Y.65 2** 2** 3* 2 3 3 3 3* 2* 2** 2** 1* 28/16

รวมเดือน 18 18 25 26 63 28 26 27 26 19 17 11 304

รวมสะสม 18 36 61 87 150 178 204 231 257 276 293 304 304



หมายเหตุ *คือไม่สามารถตักตะกอนใด้

หน่วยส ำรวจอุทกวทิยำเคลือ่นที่ จงัหวดั แพร่-พะเยำ

รำยงำนจุดส ำรวจตะกอน  เดอืน มีนำคม 2564

สถำนี
เดอืน รวมจ ำนวนจุด

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ม.ิ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

ม.ีค. 
64

/ส ำรวจได้

Y.1C 2 2 2 3 10 4 3 3 3 3 2 2 39/39

Y.20 2* 2 3 3 6 3 3 3 3 2 2 2* 34/32

Y.24 2** 2** 4** 2 6 3 3 3 3* 2* 2** 1* 33//22

Y.37 2** 2** 3*** 3 9 3 3 3 3 2 2** 1* 36/26

Y.65 2** 2** 3* 2 3 3 3 3* 2* 2** 2** 1* 28/16

รวมจุดรำย
เดอืน

10 10 15 13 34 16 15 15 14 11 10 7 170

รวมจุดสะสม 10 20 35 48 82 98 113 128 142 153 163 170 170



ตำรำงผลกำรส ำรวจปริมำณน ำ้

หน่วยส ำรวจอุทกวทิยำเคลือ่นที ่จังหวดัแพร่-พะเยำ
ประจ ำเดอืน มนีำคม พ.ศ.  2564

ล าดับ ชื่อแม่น้ า

ระดับน ำ้ค ำ่สุดประจ ำเดอืน ระดับน ำ้ทีส่ ำรวจใด้ เวลา
ความ
กว้าง

เนื้อที่ ความเร็ว ปริมาณน้ า
หมายเหตุ

COD
E

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

วินาที)
(ม3./
วินาที)

1 Y.1C แม่น ำ้ยม -0.07 23 มี.ค.64 -0.01 16 มี.ค.64 11.19-11.23 34.13 45.75 0.033 0.239
ฝายเหนือแนว500ม.

ท้ายแนว1 กม.

2 Y.20 แม่น ำ้ยม 0.43 15 มี.ค.64 0.47 3 มี.ค.64 14.47-14.51 45.70 75.50 0.013 0.763 River Ray

3 Y.24 น ำ้ป้ี 1.40 26 มี.ค.64 1.56 4 มี.ค.64 11.46-11.48 36.57 75.08 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

4 Y.31 แม่น ำ้ยม 0.46 13 มี.ค.64 0.50 4 มี.ค.64 14.19-14.24 46.67 66.77 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

5 Y.34 น ำ้แม่หล่ำย 1.68 3 มี.ค.64 1.68 3 มี.ค.64 16.09-16.12 37.04 32.36 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

6 Y.36 น ำ้ควร 2.53 27 มี.ค.64 2.60 4 มี.ค.64 13.20-13.24 51.71 27.12 0.014 0.524 ส ารวจท้ายแนว100 ม.

7 Y.37 แม่น ำ้ยม 1.50 27 มี.ค.64 1.77 3 มี.ค.64 10.30-10.34 69.19 93.59 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

8 Y.38 น ำ้แม่ค ำมี 0.66 3 มี.ค.64 0.67 3 มี.ค.64 13.44-13.50 19.75 12.33 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

9 Y.65 น ำ้พี้ 0.12 25 มี.ค.64 0.17 4 มี.ค.64 10.50-10.53 10.90 4.95 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

ตั่งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2564





งานอื่นๆ
วันที1่6 มีนาคม 64 ต้อนรับคณะฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยาส านักบริหารจัดการน้ า

และอุทกวิทยา มาดูงานลุ่มน้ ายม





งานอื่นๆ
-

งานอื่นๆ
วันที1่7 มีนาคม 64 ต้อนรับคณะฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยาส านักบริหารจัดการน้ า

และอุทกวิทยา และคณะผู้ใช้น้ ายมจาก อ.เมือง,อ.สอง จ.แพร่ มาดูงานลุ่มน้ ายม



งานอื่นๆ
วันที1่7 มีนาคม 64 ต้อนรับคณะฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยาส านักบริหารจัดการ

น้ าและอุทกวิทยา และคณะผู้ใช้น้ ายมจาก อ.เมือง,อ.สอง จ.แพร่ มาดูงานลุ่มน้ ายม



งานอื่นๆ
วันที1่7 มีนาคม 64 ต้อนรับคณะฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยาส านักบริหารจัดการ

น้ าและอุทกวิทยา และคณะผู้ใช้น้ ายมจาก อ.เมือง,อ.สอง จ.แพร่ มาดูงานลุ่มน้ ายม



งานอื่นๆ
วันที1่7 มีนาคม 64 ต้อนรับคณะฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยาส านักบริหารจัดการ

น้ าและอุทกวิทยา และคณะผู้ใช้น้ ายมจาก อ.เมือง,อ.สอง จ.แพร่ มาดูงานลุ่มน้ ายม



งานอื่นๆ
วันที1่7 มีนาคม 64 คณะฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยาส านักบริหารจัดการน้ าและ

อุทกวิทยา มาดูต้นน้ าแม่น้ ายม

น  ำงิมน  ำควร น  ำยม



งานอื่นๆ
วันที1่7 มีนาคม 64 คณะฝ่ายวิจัยอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยาส านักบริหารจัดการน้ าและ

อุทกวิทยา มาดูต้นน้ าแม่น้ ายม



งานอื่นๆ
วันที่ 18 มีนาคม 64 เข้าดูงานที่อุทยานแห่งชาติห้วยสะเกิง ดูต้นก าเนิดน้ างิม



งานอื่นๆ
วันที่ 18 มีนาคม 64 เข้าดูงานที่อุทยานแห่งชาติห้วยสะเกิง ดูต้นก าเนิดน้ างิม



งานอื่นๆ
วันที่ 18 มีนาคม 64 เข้าดูงานที่อุทยานแห่งชาติห้วยสะเกิง ดูต้นก าเนิดน้ างิม



แผนปฏิบัตงิำนหน่วยส ำรวจอุทกวทิยำ จ.แพร่-พะเยำ

ประจ าเดือน เมษายน 2564
- ส ารวจปริมาณน้ าและตะกอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- ตัดหญ้าท าความสะอาดแนวส ารวจ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



กำรตรวจเช็คและบ ำรุงรักษำรถยนต์ ด้วยตนเอง
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

หน่วย ส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.แพร่-พะเยา
เลขทะเบียน ขอ-4880  ชป 041-3465
ยี่ห้อ FROD
พนักงานขับรถยนต์ นาย ประยุทธ ไชยโชค

รายงานสภาพรถยนต์ FROD เลขทะเบียน ขอ-4880
เชียงใหม่ ชป.041-3465



แบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ  รหัส ชป 041-3461  ม.ีค.64



ใบตรวจเช็คสภำพรถยนต์

2 มี.ค.64 16 ม.ีค.64 23 มี.ค. 649 มี.ค.64



มีนำคม64



จบการน าเสนอ
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ แพร่-พะเยา

ขอบคุณครับ


