กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประว ัตส
ิ ถานี
สถานีสารวจอุทกวิทยา นา้ แม่สะเมิง(P.45)
ี งใหม่
ต. สะเมิงใต ้ อ. สะเมิง จ. เชย

ศูนย์อท
ุ กวิทยาและบริหารน ้าภาคเหนือ ตอนบน
สาน ักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา
มีนาคม 2557

ประวัติสถานี ‘
รหัส P.45 ’
1. ทีต่ ้ งั
แม ่น้ ำ
อำเภอ

แม่ สะเมิง
สะเมิง

ตำบล สะเมิงใต้
จังหวัด เชี ยงใหม่

ง
’

พิกัด
LAT
18° 49’ 23” N.°
LONG 98° 44’ 00” E.°
แผนที่ระวำง 4746 – IV แผ่นที่ 73
‘
พืน้ ทีร่ ับน้า
200 ตำรำงกิโลเมตร
ความยาวจากต้ นน้าถึงสถานีสารวจ 31 กิโลเมตร
เปิ ดเพือ่ จุดประสงค์
พัฒนำแหล่งน้ ำ
บริ หำรจัดกำรน้ ำ
เตือนภัยน้ ำท่วม
งำนวิจยั ลุม่ น้ ำ
กาหนดทีต่ ้ งั หน่ วยสารวจโดย
นาย วิทยา วุฒิ ( ว.วุฒิ ) ตำแหน่ง เจ้ าพนักงานอุทกวิทยา 3
เมือ่ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ 2525
’
ที่ต้งั สถำนี จำกแผนที่ 1:50000

P.45

แผนผังลุ่ มน้าปิ ง

แผนทีส่ ั งเขปการเดินทางไปสถานี
2. ลั กษณะภูมิประเทศ
ที่รำบลุม่
ที่รำบเชิงเขำ
ทุง่ นำ
ภูเขำ
3. ลั กษณะล าน้า
เหนื อแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ ำ ลำน้ ำตรง ประมำณ 20 เมตร
ท้ำยแนวสำรวจ ลักษณะลำน้ ำ ลำน้ ำตรง ประมำณ 80 เมตร

4. ลั กษณะท้องน้า
กรวด
หิ น
ทรำย
5. รูปร่ างล าน้าเป็ นรูป
ตัว U
ตัว V
กว้ำงประมำณ 108
ระดับตลิ่งฝั่ งซ้ำย - ม.(ร.ส.ม.) มีลกั ษณะ ลักษณะพื้นที่
ระดับตลิ่งฝั่ งขวำ - ม.(ร.ส.ม.) มีลกั ษณะ ลักษณะพื้นที่

’

เมตร
-

6. ความลาดชัน

1:214 ( 0.00467289 )

7. ความสู งท้องน้าเทียบกับระดับน้าทะเล 8. สิ่ งกีดขวาง
เหมือง
อยู ่
ฝำย
อยู ่
เขื่อน
อยู ่
อื่นๆ
-

9. หมุดหลั กฐาน
ชัว่ ครำว
ตั้งอยูท่ ี่
รำคำ 5.000 ม. (ร.ส.ม.)

ถำวร

ม.(ร.ส.ม.)
แนวสำรวจ
แนวสำรวจ
แนวสำรวจ

-

เมตร
เมตร
เมตร

ชนิ ด หั วหมุดทองเหลือง ขนำด 0.40 x 0.40 ซม.
ฝั่ ง ซ้ าย ของลำน้ ำ
สถำนที่ใกล้เคียง
-

10. การโยงราคาระดับเป็ น ร.ส.ม.
ตั้งอยู่ฝั่งซ้ ายของลานา้ ใต้ ต้นไม้ ใหญ่ ห่ างจากถนนสาย อ.สะเมิง – หมู่บ้านแม่ ลานเงิน 12.00 ม. และ
ห่ างจากเสาระดับนา้ ทั้ง 3 ต้ น 60.00 ม. ไปทางทิศตะวันออก ทาด้ วยคอนกรี ตขนาด 0.40 x 0.40 ม. หั วหมุด
ทองเหลืองของกรมชลประทานมีคอกไม้ มาสี ขาวล้ อมไว้ สังเกตุไ ด้ ชัดเจน
รำคำที่โยงจำกหน่วยงำน 0.000 ม.(ร.ส.ม.) เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2525
11. เสาระดับ
จำนวน 3
ต้น รวม 5.00 เมตร
ต้นที่ 1 เป็ น เสาไม้ เนือ้ แข็ง ติดแผ่น 0.00
เมตร ถึง
1.00 เมตร ทำสี ขาว
ต้นที่ 2 เป็ น เสาไม้ เนือ้ แข็ง ติดแผ่น 1.00
เมตร ถึง
3.00 เมตร ทำสี ขาว
ต้นที่ 3 เป็ น เสาไม้ เนือ้ แข็ง ติดแผ่น 3.00
เมตร ถึง
5.00 เมตร ทำสี ขาว
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 - " x - " หรื อ - " x - " , เสำคสล - x - )
12. แผ่ นระดับติดตอม่ อสะพาน
ตอม ่อที่ 1 ติดแผ่น
ตอม ่อที่ 2 ติดแผ่น
ตอม ่อที่ 3 ติดแผ่น

-

13. ศูนย์ เสาระดับ รำคำ
0.000
14. เครือ่ งวัดระดับน้าอัตโนมัติ ( ไม่ มี )
ยี่ห้อ
หมำยเลข ติดตัง้ เมื่อ เดือน
15. เริ่มทาการสารวจระดับน้าเมื่อ

เมตร ถึง
เมตร ถึง
เมตร ถึง

-

ม.(ร.ส.ม.)
No.
พ.ศ.

-

พ.ศ. 2525

เมตร
เมตร
เมตร

16. เครื่องมือตรวจวัดทางโทรมาตร ( ไม่ มี )
ลาดับ

รายการ

จานวน

หน่วย

ยี่ห้อ

17. พนักงานอ่ านระดับน้า ชื่อ นาย สะผิน นามใหม่
บ้ำนเลขที่ 44 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชี ยงใหม่
รหัสไปรษณีย์ หมำยเลขโทรศัพท์
เลขบัญชีธนำคำร 18 บ้ านพนักงาน อยู่ห่างจากสถานีประมาณ
เมตร
19 เริ่มทาการสารวจปริมาณน้าเมื่อ
พ.ศ. 2525
แบบหน่วย
ประจำ
เคลื่อนที่
20. เริ่มทาการสารวจอุตุเมื่อ
พ.ศ. 21. ขนาดของคอกอุตุ
กว้ำง - เมตร
ยำว - เมตร
ประกอบด้วย หม้อวัดน้ ำฝนธรรมดำ ยี่ห้อ - หมำยเลข เครื่ องวัดน้ ำฝนอัตโนมัติ ยี่ห้อ - หมำยเลข เครื่ องวัดอุณหภูมิ
ยี่ห้อ - หมำยเลข เครื่ องวัดกำรระเหย -ถังแพน หมำยเลข - หมำยเลข - Stalling well หมำยเลข เครื่ องวัดกระแสลม ยี่ห้อ - หมำยเลข
22. บ้ านพักและทีท่ าการ
เชำ่
ปลูกสร้ำง
ลักษณะ
ชั้นเดียว
สองชั้น
เชำ่ เมือ่
เลขที่ ปลูกสร้ำงเมือ่ เลขที่ -

รุ่น

S/N

ภาคผนวก
สำเนำบันทึกข้ อควำม

ฝ่ ำยวิเครำะห์ และประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยำและบริ หำรน้ ำภำคเหนื อ ตอนบน
มีนำคม 2557

