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ประวัตสิ ถานี ‘
รหัส P.86 ’
1. ทีต่ ้งั
แม่น้ า แม่ ออน
อาเภอ สันกำแพง

สะพาน จังหวัด เชี ยงใหม่

ตาบล ออนใต้

ง

พิกดั
LAT
18° 44’ 18” N.°
LONG 99° 13’ 18” E.°
แผนที่ระวาง 4846-III
แผ่นที่ 92 ‘
พืน้ ทีร่ ับนา้
97
ตารางกิโลเมตร
ความยาวจากต้ นนา้ ถึงสถานีสารวจ
21.6
กิโลเมตร
เปิ ดเพือ่ จุดประสงค์
พัฒนาแหล่งน้ า
บริ หารจัดการน้ า
เตือนภัยน้ าท่วม
งานวิจยั ลุ่มน้ า
กาหนดทีต่ ้งั หน่ วยสารวจโดย ตาแหน่ง
เมื่อ วันที่ - เดือน - พ.ศ. ที่ต้ งั สถานีจากแผนที่ 1:50000

แผนผังลุ่มนา้ แม่ ออน

แผนทีส่ ั งเขปการเดินทางไปสถานี

2. ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ราบลุ่ม
ที่ราบเชิงเขา
ทุ่งนา
ภูเขา
3. ลักษณะลานา้
เหนือแนวสารวจ ลักษณะลาน้ า ลาน้ า ประมาณ
ท้ายแนวสารวจ ลักษณะลาน้ า ลาน้ า ประมาณ
4. ลักษณะท้องนา้
กรวด
หิน
ทราย
5. รู ปร่ างลานา้ เป็ นรู ป
ตัว U
ตัว V
กว้างประมาณ
ระดับตลิ่งฝั่งซ้าย
345.43 ม.(ร.ท.ก.) มีลกั ษณะ ลักษณะพื้นที่ ระดับตลิ่งฝั่งขวา
345.35 ม.(ร.ท.ก.) มีลกั ษณะ ลักษณะพื้นที่ 6. ความลาดชัน
7. ความสู งท้ องนา้ เทียบกับระดับนา้ ทะเล - ม.(ร.ท.ก.)
8. สิ่ งกีดขวาง
เหมือง
อยู่
แนวสารวจ
เมตร
ฝาย
อยู่
แนวสารวจ
เมตร
เขื่อน
อยู่
แนวสารวจ
เมตร
อื่นๆ 9. หมุดหลักฐาน
ชัว่ คราว
ถาวร ชนิด ขนาด ตั้งอยูท่ ี่ ฝั่ง ของลาน้ า
ราคา 345.535
ม. (ร.ท.ก.)
สถานที่ใกล้เคียง 10. การโยงราคาระดับเป็ น ร.ท.ก.
จาก ราคาที่โยงจากหน่วยงาน
ม.(ร.ท.ก.) เมื่อวันที่ 11. เสาระดับ
จานวน ต้น รวม เมตร
ต้นที่ 1 เป็ น ติดแผ่น
เมตร ถึง
ต้นที่ 2 เป็ น ติดแผ่น
เมตร ถึง
ต้นที่ 3 เป็ น ติดแผ่น
เมตร ถึง
ต้นที่ 4 เป็ น ติดแผ่น
เมตร ถึง
ต้นที่ 5 เป็ น ติดแผ่น
เมตร ถึง
ต้นที่ 6 เป็ น ติดแผ่น
เมตร ถึง หมายเหตุ (เสาไม้ใช้ขนาด
- " x- " หรื อ -" x - " , เสาคสล - x - )

เมตร
เมตร
เมตร

ซม.

เมตร ทาสี เมตร ทาสี เมตร ทาสี เมตร ทาสี เมตร ทาสี เมตร ทาสี -

’

12. แผ่นระดับติดตอม่ อสะพาน
ตอม่อที่ 1 ติดแผ่น
- เมตร ถึง
ตอม่อที่ 2 ติดแผ่น
- เมตร ถึง
ตอม่อที่ 3 ติดแผ่น
- เมตร ถึง
13. ศูนย์ เสาระดับ ราคา
341.205
ม.(ร.ท.ก.)
14. เครื่องวัดระดับนา้ อัตโนมัติ (ไม่ มี)
ยีห่ อ้
หมายเลข No. ติดตั้งเมื่อ
เดือน พ.ศ. –
15. เริ่มทาการสารวจระดับนา้ เมื่อ
พ.ศ. 16. เครื่องมือตรวจวัดทางโทรมาตร ( ไม่ มี )
ลาดับ

รายการ

จานวน

หน่ วย

17. พนักงานอ่านระดับนา้ ชื่อ บ้านเลขที่ - หมู่ ตาบล อาเภอ รหัสไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร 18 บ้ านพนักงาน อยู่ห่างจากสถานีประมาณ
19 เริ่มทาการสารวจปริมาณนา้ เมื่อ
พ.ศ. แบบหน่วย
ประจา
เคลื่อนที่
20. เริ่มทาการสารวจอุตุเมื่อ
พ.ศ. -

เมตร
เมตร
เมตร

ยีห่ ้ อ

รุ่ น

จังหวัด -

เมตร

S/N

21. ขนาดของคอกอุตุ
กว้าง - เมตร
ยาว - เมตร
ประกอบด้วย หม้อวัดน้ าฝน ธรรมดา จานวน
เครื่ องวัดน้ าฝนอัตโนมัติ ยีห่ ้อ
เครื่ องวัดอุณหภูมิ
ยีห่ ้อ
เครื่ องวัดการระเหย -ถังแพน หมายเลข - หมายเลข
Stalling well
เครื่ องวัดกระแสลม ยีห่ อ้
22. บ้ านพักและทีท่ าการ
เช่า
ปลูกสร้าง
ลักษณะ
ชั้นเดียว
สองชั้น
เช่าเมื่อ
เลขที่ ปลูกสร้างเมื่อ เลขที่ -

ใบ หมายเลข หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

-

ฝ่ ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยาและบริ หารน้ าภาคเหนื อตอนบน
มีนาคม 2557

