กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สาน ักบริหารจ ัดการนา้ และอุทกวิทยา
เมษายน 2557

ประวัตสิ ถานี ‘
รหัส P.83 ’
1. ทีต่ ้งั
แม่น้ ำ
อำเภอ

แม่ แจ่ ม
แม่แจ่ม

ตำบล ช่ างเคิ่ง
จังหวัด เชี ยงใหม่

ง
’

พิกดั
LAT
18° 29’ 45” N.°
LONG 98° 21’ 55” E.°
แผนที่ระวำง
4645-I แผ่นที่ 106
‘
พืน้ ทีร่ ับนา้
2,240 ตำรำงกิโลเมตร
ความยาวจากต้ นนา้ ถึงสถานีสารวจ 101.35 กิโลเมตร
เปิ ดเพือ่ จุดประสงค์
พัฒนำแหล่งน้ ำ
บริ หำรจัดกำรน้ ำ
เตือนภัยน้ ำท่วม
งำนวิจยั ลุ่มน้ ำ
กาหนดทีต่ ้งั หน่ วยสารวจโดย นาย ณรงค์ ปั ญจะ ตำแหน่ง เจ้ าพนักงานอุทกวิทยา 6
เมื่อ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ 2546
ที่ต้ งั สถำนีจำกแผนที่ 1:50000

P.83

’

แผนทีส่ ั งเขปการเดินทางไปสถานี
2. ลักษณะภูมิประเทศ
ที่รำบลุ่ม
ที่รำบเชิงเขำ
ทุ่งนำ
ภูเขำ
3. ลักษณะลานา้
เหนือแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ ำ ลำน้ ำ ตรง ประมำณ 250 เมตร
ท้ำยแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ ำ ลำน้ ำ ตรง ประมำณ 250 เมตร

อื่นๆ
’

4. ลักษณะท้องนา้
กรวด
หิน
ทรำย
5. รู ปร่ างลานา้ เป็ นรู ป
ตัว U
ตัว V
กว้ำงประมำณ 94 เมตร
ระดับตลิ่งฝั่งซ้ำย 3.514 ม.(ร.ส.ม.) มีลกั ษณะ ลักษณะพื้นที่
ระดับตลิ่งฝั่งขวำ 4.944 ม.(ร.ส.ม.) มีลกั ษณะ ลักษณะพื้นที่
-

รู ปตัดขวางลานา้ ปี 2546 สถานี นา้ แม่ แจ่ ม (เหนือแนวสารวจ)

รู ปตัดขวางลานา้ ปี 2546 สถานี นา้ แม่ แจ่ ม (แนวสารวจ)

รู ปตัดขวางลานา้ ปี 2546 สถานี นา้ แม่ แจ่ ม (ท้ ายแนวสารวจ)

6. ความลาดชัน
1:13 ( 0.076923 )
7. ความสู งท้ องนา้ เทียบกับระดับนา้ ทะเล -0.100 ม.(ร.ส.ม.)
8. สิ่ งกีดขวาง ( ไม่ มี )
เหมือง
อยู่ แนวสำรวจ - เมตร
ฝำย
อยู่ แนวสำรวจ - เมตร
เขื่อน
อยู่ แนวสำรวจ - เมตร
อื่นๆ
9. หมุดหลักฐาน
ชัว่ ครำว
ตั้งอยูท่ ี่ คอสะพำน
รำคำ 4.944 ม. (ร.ส.ม.)

ถำวร ชนิด หมุดฐำนหลัก ขนำด - x - ซม.
ฝั่ง ซ้ำย ของลำน้ ำ
สถำนที่ใกล้เคียง -

10. การโยงราคาระดับเป็ น ร.ท.ก.
จำก สถำนี - อำเภอ - จังหวัด รำคำที่โยงจำกหน่วยงำน - ม.(ร.ส.ม.) เมื่อวันที่ 11. เสาระดับ
จำนวน 2
ต้น รวม 5.00 เมตร
ต้นที่ 1 เป็ น ไม้ ติดแผ่น 0.00 เมตร ถึง
1.00 เมตร ทำสี ขำว
ต้นที่ 2 เป็ น ตอม่อ ติดแผ่น 1.00 เมตร ถึง
5.00 เมตร ทำสี ดำ
ต้นที่ 3 เป็ น ติดแผ่น - เมตร ถึง
เมตร ทำสี ต้นที่ 4 เป็ น ติดแผ่น - เมตร ถึง
เมตร ทำสี ต้นที่ 5 เป็ น ติดแผ่น - เมตร ถึง
เมตร ทำสี ต้นที่ 6 เป็ น ติดแผ่น - เมตร ถึง เมตร ทำสี หมำยเหตุ (เสำไม้ใช้ขนำด 6 " x 6 " หรื อ 6 " x 8 " , เสำคสล 0.15 x 0.25 ม. )
12. แผ่นระดับติดตอม่ อสะพาน
ตอม่อที่ 1 ติดแผ่น
- เมตร ถึง
เมตร
ตอม่อที่ 2 ติดแผ่น
- เมตร ถึง
เมตร
ตอม่อที่ 3 ติดแผ่น
- เมตร ถึง
เมตร
13. ศูนย์ เสาระดับ รำคำ

-

ม.(ร.ส.ม.)

14. เครื่องวัดระดับนา้ อัตโนมัติ ( ไม่ มี )
ยีห่ อ้ หมำยเลข No. ติดตั้งเมื่อ - เดือน - พ.ศ. 15. เริ่มทาการสารวจระดับน้าเมื่อ
พ.ศ. 2546
16. เครื่องมือตรวจวัดทางโทรมาตร ( ไม่ มี )
ลาดับ

รายการ

จานวน

หน่ วย

ยีห่ ้ อ

17. พนักงานอ่านระดับนา้ ชื่อ นาย มนูญ สนธิ
บ้ำนเลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบล ช่ างเคิ่ง อำเภอ แม่ แจ่ ม จังหวัด เชี ยงใหม่
รหัสไปรษณี ย ์ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัญชีธนำคำร 18 บ้ านพนักงาน อยู่ห่างจากสถานีประมาณ
เมตร
19 เริ่มทาการสารวจปริมาณนา้ เมื่อ
พ.ศ. แบบหน่วย
ประจำ
เคลื่อนที่
20. เริ่มทาการสารวจอุตุเมื่อ
พ.ศ. 21. ขนาดของคอกอุตุ
กว้ำง - เมตร
ยำว - เมตร
ประกอบด้วย หม้อวัดน้ ำฝน ธรรมดำ จำนวน - ใบ หมำยเลข เครื่ องวัดน้ ำฝนอัตโนมัติ ยีห่ ้อ - หมำยเลข เครื่ องวัดอุณหภูมิ
ยีห่ ้อ - หมำยเลข เครื่ องวัดกำรระเหย -ถังแพน หมำยเลข - หมำยเลข - Stalling well หมำยเลข เครื่ องวัดกระแสลม ยีห่ อ้ - หมำยเลข -

รุ่ น

S/N

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

ภาคผนวก
สาเนาบันทึกข้ อความ

ฝ่ ำยวิเครำะห์และประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยำและบริ หำรน้ ำภำคเหนื อตอนบน
เมษำยน 2557

