กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประว ัติสถานี
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ศูนย์อท
ุ กวิทยาและบริหารนําภาคเหนือตอนบน
สํ าน ักอุทกวิทยาและบริหารนํา
มีนาคม 2557

ประวัติสถานี ‘
รหัส P.44 ’
. ทีตัง
แม่นาํ
อําเภอ

นําแม่ตีบ
บ้ านธิ

บ้าน หนองหอย
จังหวัด ลําพูน

ตําบล บ้ านธิ

ง
’

พิกดั
LAT
18° 35 ’ 12” N.°
LONG 99° 09’ 27” E.°
แผนทีระวาง 4844 - IV แผ่นที 152 ‘
พืนทีรับนํา
35 ตารางกิโลเมตร
ความยาวจากต้นนําถึงสถานีสํารวจ
11.708
กิโลเมตร
เปิ ดเพือจุดประสงค์
พัฒนาแหล่งนํา
บริ หารจัดการนํา
สํารวจระดับนํา
เตือนภัยนําท่วม
งานวิจยั ลุ่มนํา
กําหนดทีตังหน่ วยสํารวจโดย นาย วิทยา วุฒิ (ว.วุฒ)ิ ตําแหน่ง เจ้ าพนักงานอุทกวิทยา 3
เมือ วันที 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2525
’
ทีตังสถานีจากแผนที :50000

P.44

แผนผังแสดงลํานํา P.44

แผนทีสังเขปการเดินทางไปสถานี

หมายเหตุ

A จุดเริมต้นการเดินทางจากศูนย์ อุทกวิทยาและบริหารนําภาคเหนือตอนบน
อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
B สถานีสํารวจอุทกวิทยา นําแม่ ตบี ( P.44 )

2. ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ทีราบลุ่ม
ทีราบเชิงเขา
ทุ่งนา
ภูเขา
3. ลักษณะลํานํา
เหนือแนวสํารวจ ลักษณะลํานํา ลํานําตรง ประมาณ 35 เมตร
ท้ายแนวสํารวจ ลักษณะลํานํา ลํานําตรง ประมาณ 35 เมตร
4. ลักษณะท้องนํา
กรวด
หิน
ทราย
ดิน
5. รู ปร่ างลํานําเป็ นรูป
ตัว U
ตัว V
กว้างประมาณ 90.00 เมตร
ระดับตลิ งฝั งซ้าย 2.494 ม.(ร.ส.ม.) มีลกั ษณะ ลักษณะพืนที
ระดับตลิ งฝั งขวา 2.668 ม.(ร.ส.ม.) มีลกั ษณะ ลักษณะพืนที
-

’

6. ความลาดชัน

1:35 ( 0.028571 )

7. ความสู งท้ องนําเทียบกับระดับนําทะเล
8. สิงกีดขวาง
เหมือง
อยู่
ฝาย
อยู่
เขือน
อยู่
อืนๆ
-

- ม.(ร.ส.ม.)
-

แนวสํารวจ
แนวสํารวจ
แนวสํารวจ

-

เมตร
เมตร
เมตร

9. หมุดหลักฐาน
ชัวคราว
ถาวร ชนิด หมุดทองเหลือง ขนาด 0.40 x 0.40 ซม.
ตังอยูท่ ี ริ มทุ่งนาด้ านทิศตะวันออกติดกับรั วสวนของนางแก้ วลูน อินแสง ห่ างจากเสาต้ นที3
71.20 เมตร ฝั ง ขวา ของลํานํา
ราคา 4.332 ม. (ร.ส.ม.)
สถานทีใกล้เคียง -

10. การโยงราคาระดับเป็ น ร.ส.ม.
ตังอยู่ฝังขวาของลํานํา ริ มทุ่งนาด้ านทิศตะวันออกติดกับรั วสวนของนางแก้วลูน อินแสง โดยห่ าง
จากนําห้ วยแม่ตีบประมาณ 188 ม. ห่ างจากเสาต้ นที3 ( 3.00 – 5.00 ) 71.20 ม. และห่ างจากบ่ อนําใน
สวนของนางแก้วลูน ไปทางทิศเหนือ 28.70 ม. ทําด้ วยคอนกรี ตหล่อขนาด 0.40 x 0.40 ม. ฝั งหมุด
เหลืองของกรมชลประทาน มีคอกไม้สีขาวล้อมไว้ สังเกตเห็นได้ ชัดเจน
ราคาทีโยงจากหน่วยงาน 4.332 ม.(ร.ส.ม.) เมือวันที 23 เมษายน 2525
11. เสาระดับ
จํานวน 3
ต้น รวม 5.00 เมตร
ต้นที เป็ น นําใน ติดแผ่น 0.00 เมตร ถึง
3.00 เมตร ทาสี ขาว
ต้นที เป็ น
ติดแผ่น 1.00 เมตร ถึง
3.00 เมตร ทาสี ขาว
ต้นที เป็ น
ติดแผ่น 3.00 เมตร ถึง
5.00 เมตร ทาสี ขาว
ต้นที เป็ น
ติดแผ่น - เมตร ถึง
- เมตร ทาสี ต้นที เป็ น
ติดแผ่น - เมตร ถึง
- เมตร ทาสี ต้นที เป็ น
- ติดแผ่น - เมตร ถึง
- เมตร ทาสี หมายเหตุ (เสาไม้ใช้ขนาด - " x - " หรื อ - " x - " , เสาคสล - x - )
12. แผ่นระดับติดตอม่อสะพาน
ตอม่อที 1 ติดแผ่น
ตอม่อที ติดแผ่น
ตอม่อที 3 ติดแผ่น

-

เมตร ถึง
เมตร ถึง
เมตร ถึง

-

เมตร
เมตร
เมตร

13. ศู นย์เสาระดับ ราคา
0.000
ม.(ร.ส.ม.)
14. เครืองวัดระดับนําอัตโนมัติ ( ไม่มี )
ยีห้อ หมายเลข No. ติดตังเมือ เดือน พ.ศ. 15. เริมทําการสํารวจระดับนําเมือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
16. เครืองมือตรวจวัดทางโทรมาตร ( ไม่มี )
ลําดับ

รายการ

จํานวน

หน่ วย

ยีห้ อ

รุ่น

17. พนักงานอ่านระดับนํา ชือ นาย สําราญ ครั งนันตา
บ้านเลขที 42 หมู่ 10 ตําบล มะเขือแจ้ อําเภอ เมือง จังหวัด ลําพูน
รหัสไปรณี ย ์ - หมายเลขโทรศัพท์
เลขบัญชีธนาคาร
18 บ้ านพนักงาน อยู่ห่างจากสถานีประมาณ
เมตร
19 เริมทําการสํารวจปริมาณนําเมือ
พ.ศ. 2525
แบบหน่วย
ประจํา
เคลือนที
20. เริมทําการสํารวจอุตุเมือ
พ.ศ. 2525
21. ขนาดของคอกอุตุ
กว้าง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
ประกอบด้วย -หม้อวัดนําฝนธรรมดา จํานวน - ใบ หมายเลข -เครื องวัดนําฝนอัตโนมัติ แบบ Syphor
-เครื องวัดอุณหภูมขิ องอากาศ แบบ สูงสุด-ตําสุด ยีห้อ Thousend Support
-เครื องวัดอุณหภูมิผวิ นําธรรมดา แบบ Float Thermometer
-เครื องวัดการระเหย -ถังแพน แบบ Amarican Class A
-เครื องวัดกระแสลม แบบ Countes ( Cap Counter Anemometer)
-เครื องวัดอุณหภูมิความชืน แบบ ตุ้มแห้ ง – ตุ้มเปี ยก

S/N

22. บ้ านพักและทีทําการ
เช่า
ปลูกสร้าง
ลักษณะ
ชันเดียว
สองชัน
เช่าเมือ
เลขที ปลูกสร้างเมือ เลขที -

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

ด้ านข้ าง

ภาคผนวก
สําเนาบันทึกข้ อความ

ภาพประกอบสถานี
แม่ตีบ( P.44 ) อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ถ่ายก่อนรื อถอน

แสดงเสาระดับนําและกระเช้ าวัดนํา

แสดงเสาระดับและกระเช้ าวัดนํา ก่ อนปิ ดสถานี สํารวจอุทกวิทยา P.44
นําแม่ ตีบ สถานี P.44 อ.บ้ านธิ จ.ลําพูน

ฝ่ ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยาและบริ หารนําภาคเหนือตอนบน
มีนาคม 2557

