กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประว ัติสถานี
สถานีสารวจอุทกวิทยานา้ สา (N.88)
บ้านกลาง ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน

ศูนย์อท
ุ กวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สาน ักอุทกวิทยาและบริหารนา้
มีนาคม 2565

ประวัติสถานี ‘
รหัส

N.88 ’

1. ที่ต้งั
แม่น้ ำ
อำเภอ

น้ ำสำ
เวียงสำ

บ้ำนกลำง
จังหวัด น่ำน

.

ตำบล

แม่สำ
’

ง

พิกดั
LAT
18° 35’ 00”
N.°
แผนที่ระวำง
5146 III แผ่นที่ 82
พื้นที่รับนา้
- ตำรำงกิโลเมตร
ความยาวจากต้นนา้ ถึงสถานีสารวจ
เปิ ดเพื่อจุดประสงค์
พัฒนำแหล่งน้ ำ
เตือนภัยน้ ำท่วม
กาหนดที่ต้งั หน่ วยสารวจโดย
เมื่อ
พ.ศ. -

LONG

100° 43’ 00”

‘
กิโลเมตร
บริ หำรจัดกำรน้ ำ
งำนวิจยั ลุ่มน้ ำ
ตำแหน่ง
’

แผนผังลุ่มนา้ น่ าน

E.°

แผนผังลุ่มนา้ น่ าน

แผนผังสังเขปการเดินทางไปสถานี

2. ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ที่รำบลุ่ม
3. ลักษณะลานา้
เหนือแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ ำ
ท้ำยแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ ำ

ที่รำบเชิงเขำ
-

ทุ่งนำ

ภูเขำ

ลำน้ ำตรง ประมำณ - เมตร
ลำน้ ำตรง ประมำณ - เมตร

4. ลักษณะท้องนา้
กรวด
หิน
ทรำย
5. รูปร่ างลานา้ เป็ นรูป
ตัว U
ตัว V
กว้ำงประมำณ
เมตร
ระดับตลิ่งฝั่งซ้ำย
199.421 ม.(ร.ท.ก.) มีลกั ษณะ มีวชั พืชปกคลุม
ระดับตลิ่งฝั่งขวำ
199.066 ม.(ร.ท.ก.) มีลกั ษณะ มีวชั พืชปกคลุม
’
6. ความลาดชัน
7. ความสู งท้ องนา้ เทียบกับระดับนา้ ทะเล
189.575 ม.(ร.ท.ก.)
8. สิ่งกีดขวาง
เหมือง
อยู่
แนวสำรวจ
เมตร
ฝำย
อยู่
แนวสำรวจ
เมตร
เขื่อน
อยู่
แนวสำรวจ
เมตร
อื่นๆ……………………………………………………………………

’

9. หมุดหลักฐาน
ตั้งอยูท่ ี่ รำคำ -

ชัว่ ครำว
ถำวร
ชนิด มำตรฐำนทองเหลือง ขนำด 30 * 30 ซม.
ฝั่ง - ของลำน้ ำ
ม. (ร.ท.ก.)
สถำนที่ใกล้เคียง -

10. การโยงราคาระดับเป็ น ร.ท.ก.
จำกหน่วยงำน อำเภอ จังหวัด รำคำที่โยงจำกหน่วยงำน
- ม.(ร.ท.ก.)
11. เสาระดับ
จำนวน ต้น
ต้นที่ 1 เป็ น ติดแผ่น - เมตร
ต้นที่ 2 เป็ น ติดแผ่น - เมตร
ต้นที่ 3 เป็ น ติดแผ่น - เมตร
หมำยเหตุ (เสำไม้ใช้ขนำด -" x -" หรื อ -" x -" ,
12. แผ่นระดับติดตอม่อสะพาน
ตอม่อที่ 1 ติดแผ่น
ตอม่อที่ 2 ติดแผ่น
ตอม่อที่ 3 ติดแผ่น
13. ศูนย์เสาระดับ รำคำ
189.525

เมื่อวันที่ รวม
ถึง
ถึง
ถึง
-

เมตร
เมตร ทำสี
เมตร ทำสี
เมตร ทำสี
-

เสำคสล. -x - ม. )
เมตร ถึง
เมตร ถึง
เมตร ถึง

ม.(ร.ท.ก.)

เมตร
เมตร
เมตร

14. เครื่ องวัดระดับนา้ อัตโนมัติ
ยีห่ อ้
หมำยเลข
ติดตั้งเมื่อ

เดือน

-

15. เริ่มทาการสารวจระดับนา้ เมื่อ
16. เครื่ องมือตรวจวัดทางโทรมาตร
ลาดับ

รายการ

No. พ.ศ. -

พ.ศ. จานวน

หน่ วย

17. พนักงานอ่านระดับนา้ ชื่ อ บ้ำนเลขที่ - หมู่ - ตำบล อำเภอ รหัสไปรณี ย ์ หมำยเลขโทรศัพท์
เลขบัญชีธนำคำร 18 บ้ านพนักงาน อยู่ห่างจากสถานีประมาณ
19 เริ่มทาการสารวจปริมาณนา้ เมื่อ
พ.ศ. แบบหน่ วย
ประจำ
เคลื่อนที่
20. เริ่มทาการสารวจอุตุเมื่อ
- พ.ศ. -

ยี่ห้อ

จังหวัด
-

รุ่น

-

เมตร

21. ขนาดของคอกอุตุ
กว้ำง - เมตร
ยำว - เมตร
ประกอบด้วย หม้อวัดน้ ำฝน ธรรมดำ จำนวน - ใบ
เครื่ องวัดน้ ำฝนอัตโนมัติ ยีห่ อ้ - หมำยเลข เครื่ องวัดอุณหภูมิ ยีห่ อ้
เครื่ องวัดกำรระเหย -ถังแพน หมำยเลข -Hook gage หมำยเลข - Stalling well หมำยเลข เครื่ องวัดกระแสลม ยีห่ อ้ - หมำยเลข -

S/N

22. บ้ านพักและที่ทาการ
เช่ำ
ปลูกสร้ำง
ลักษณะ
ชั้นเดียว
สองชั้น
เช่ำเมื่อ
เลขที่
ปลูกสร้ำงเมื่อ เลขที่
-

ฝ่ ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ

ศูนย์อุทกวิทยำชลประทำนภำคเหนือตอนบน

