
๑. การส ารวจระดบัน ้ า 

 

 

แผนการส ารวจทางอุทกวิทยา 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
 

 

๑. รายชื่อสถานีส้ารวจระดับน ้า เพื่อจัดท้าสารสนเทศ จ้านวน ๗๗ สถานี 

    ๑.๑ สถานีส้ารวจระดับน ้า ๓ เวลา จ้านวน ๑๙ สถานี 

๑.๑.๑ สถานี P.24A น ้าแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๑.๑.๒ สถานี P.64 น ้าแม่ตื่น บ้านหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

๑.๑.๓ สถานี P.65 น ้าแม่แตง บ้านม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ่

๑.๑.๔ สถานี P.73A แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๑.๑.๕ สถานี P.92A น ้าแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๑.๑.๖ สถานี W.21 แม่น ้าวัง บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๑.๑.๗ สถานี Y.24 น ้าปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
๑.๑.๘ สถานี Y.30 ห้วยโป่ง บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล้าปาง 
๑.๑.๙ สถานี Y.36 น ้าควร บ้านป่าคา อ.ปง จ.พะเยา 
๑.๑.๑๐ สถานี N.13A แม่น ้าน่าน บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน 

๑.๑.๑๑ สถานี N.63 น ้าแหง บ้านหัวเมอืง อ.นาน้อย จ.น่าน 

๑.๑.๑๒ สถานี N.75 น ้าว้า สะพานท่าลี ่ อ.เวียงสา จ.น่าน 
๑.๑.๑๓ สถานี G.4 น ้าแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 
๑.๑.๑๔ สถานี G.11 น ้าแม่ลาว บ้านดอนสล ี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
๑.๑.๑๕ สถานี G.12 น ้าฝาง บ้านใหมร่ิมฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
๑.๑.๑๖ สถานี I.6 น ้าแวน บ้านน ้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 
๑.๑.๑๗ สถานี I.14 น ้าอิง บ้านน ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
๑.๑.๑๘ สถานี I.17 น ้าอิง บ้านเจดีย์งาม อ.เมือง จ.พะเยา 
๑.๑.๑๙ สถานี SW.5A น ้าปาย บ้านท่าโปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 
   



 
 
๑.๒ สถานีส้ารวจระดับน ้า ๒๔ เวลา จ้านวน ๕๘ สถานี 

๑.๒.๑ สถานี P.1 * แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๒ สถานี P.4A 
**

 น ้าแม่แตง บ้านแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๓ สถานี P.5 
*
 น ้าแม่กวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน 

๑.๒.๔ สถานี P.14A 
*
 น ้าแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๕ สถานี P.20 * แม่น ้าปิง บ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๖ สถานี P.21 
*
 น ้าแม่ริม บ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๗ สถานี P.56A
***

 น ้าแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๘ สถานี P.67 
*
 แม่น ้าปิง บ้านแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๙ สถานี P.71A 
*
 ห้วยแม่ขาน บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๐ สถานี P.73 
***

 แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๑ สถานี P.75 
*
 แม่น ้าปิง บ้านช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๒ สถานี P.76
 **

 น ้าแม่ลี  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี  จ.ล้าพูน 

๑.๒.๑๓ สถานี P.77 
***

 น ้าแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 

๑.๒.๑๔ สถานี P.79
 *

 น ้าแม่กวง บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๕ สถานี P.80
 ***

 น ้าแม่ลาย บ้านโป่งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๖ สถานี P.81
 *

 น ้าแม่กวง บ้านโป่ง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๗ สถานี P.82
 **

 น ้าแม่วาง บ้านสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๘ สถานี P.84 
**

 น ้าแม่วาง บ้านพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๑๙ สถานี P.85 
**

 น ้าแม่ลี  บ้านหล่ายแก้ว อ.บ้านโฮง่ จ.ล้าพูน 

๑.๒.๒๐ สถานี P.85A * น ้าแม่ลี  บ้านหล่ายแก้ว อ.บ้านโฮง่ จ.ล้าพูน 

๑.๒.๒๑ สถานี P.86 
*
 น ้าแม่ออน บ้านโหง้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๒๒ สถานี P.87 
***

 น ้าแม่ทา บ้านป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน 

๑.๒.๒๓ สถานี P.90
 *

 แม่น ้าปิง บ้านทับเดื่อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่



๑.๒.๒๔ สถานี P.91 
*
 น ้าแม่ขอด บ้านสันปูเ่ลย อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๒๕ สถานี P.92 
*
 น ้าแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๒๖ สถานี P.93 
*
 น ้าแม่ริม บ้านสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๒๗ สถานี P.94 
*
 น ้าแม่แจ่ม บ้านเจียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

๑.๒.๒๘ สถานี W.1C
 ***

 แม่น ้าวัง สะพานเสตุวาร ี อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๑.๒.๒๙ สถานี W.3A 
*
 แม่น ้าวัง บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๐ สถานี W.5A
 *

 แม่น ้าวัง บ้านเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๑ สถานี W.6A 
*
 แม่น ้าวัง บ้านสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๒ สถานี W.10A
 *

 แม่น ้าวัง บ้านดอนมลู อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๓ สถานี W.16A
***

 แม่น ้าวัง บ้านไฮ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๔ สถานี W.17 
**

 น ้าแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๕ สถานี W.17A 
*
 น ้าแม่สอย บ้านทุ่งทอง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๖ สถานี W.18A 
*
 น ้าแม่ต ้า บ้านสบต ้า อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๗ สถานี W.20 
*
 น ้าแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๘ สถานี W.21A
 *

 แม่น ้าวัง บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๑.๒.๓๙ สถานี W.22
***

 น ้าแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๑.๒.๔๐ สถานี W.25
 *

 แม่น ้าวัง บ้านร่องเคาะ อ.วังเหนอื จ.ล้าปาง 

๑.๒.๔๑ สถานี W.26
 *

 ห้วยแม่ต๋า บ้านเมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๑.๒.๔๒ สถานี Y.1C 
*
 แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่

๑.๒.๔๓ สถานี Y.13A 
**

 น ้างาว บ้านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง 

๑.๒.๔๔ สถานี Y.20
 **

 แม่น ้ายม บ้านห้วยสกั อ.สอง จ.แพร ่

๑.๒.๔๕ สถานี Y.31
 **

 แม่น ้ายม บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

๑.๒.๔๖ สถานี Y.34
 ** น ้าแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร ่

๑.๒.๔๗ สถานี Y.37
 **

 แม่น ้ายม บ้านวังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร ่

๑.๒.๔๘ สถานี Y.37A
 *

 แม่น ้ายม บ้านวังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร ่



๑.๒.๔๙ สถานี Y.38 
**

 น ้าแม่ค้ามี บ้านแม่ค้ามีต้าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร ่

๑.๒.๕๐ สถานี N.1 
**

 แม่น ้าน่าน หน้าส้านักงานป่าไม ้ อ.เมือง จ.น่าน 

๑.๒.๕๑ สถานี N.49 
**

 น ้ายาว บ้านน ้ายาว อ.ปัว จ.น่าน 

๑.๒.๕๒ สถานี N.64 
**

 แม่น ้าน่าน บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน 

๑.๒.๕๓ สถานี N.65 
**

 ห้วยน ้ายาว บ้านปางสา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

๑.๒.๕๔ สถานี G.8
 **

 น ้าแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

๑.๒.๕๕ สถานี G.9 
**

 น ้าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๑.๒.๕๖ สถานี G.10 
*
 น ้าแม่ลาว บ้านหนองผ้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๑.๒.๕๗ สถานี KH.72 
**

 น ้าแม่ค้า บ้านแม่ค้าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

๑.๒.๕๘ สถานี KH.89 
**

 น ้าแม่จัน บ้านหัวสะพาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
 

หมายเหตุ  *   โครงการโทรมาตรขนาดใหญ ่
 

 
** โครงการโทรมาตรขนาดเลก็  

 
*** โครงการโทรมาตรขนาดใหญ่และโครงการโทรมาตรขนาดเลก็ 

 



๒. การส ารวจปริมาณน ้ า 

 

 

แผนการส ารวจทางอุทกวิทยา 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
 

 

  ๒. รายชื่อสถานีส้ารวจปริมาณน ้า เพื่อจัดท้า Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve จ้านวน ๖๕ สถานี 

๒.๑ สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

๒.๒ สถานี P.4A น ้าแม่แตง บ้านแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๒.๒ สถานี P.5 น ้าแม่กวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน 

๒.๔ สถานี P.14A น ้าแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๒.๕ สถานี P.20 แม่น ้าปิง บ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

๒๖. สถานี P.21 น ้าแม่ริม บ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

๒.๗ สถานี P.24A น ้าแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๒.๘ สถานี P.56A น ้าแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

๒.๙ สถานี P.67 แม่น ้าปิง บ้านแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

๒.๑๐ สถานี P.71A ห้วยแม่ขาน บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่

๒.๑๑ สถานี P.73 แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๒.๑๒ สถานี P.75 แม่น ้าปิง บ้านช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๒.๑๓ สถานี P.76 น ้าแม่ลี  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี  จ.ล้าพูน 

๒.๑๔ สถานี P.77 น ้าแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 

๒.๑๕ สถานี P.79 น ้าแม่กวง บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๒.๑๖ สถานี P.80 น ้าแม่ลาย บ้านโป่งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๒.๑๗ สถานี P.81 น ้าแม่กวง บ้านโป่ง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม ่

๒.๑๘ สถานี P.82 น ้าแม่วาง บ้านสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๒.๑๙ สถานี P.84 น ้าแม่วาง บ้านพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๒.๒๐ สถานี P.85 น ้าแม่ลี  บ้านหล่ายแก้ว อ.บ้านโฮง่ จ.ล้าพูน 



๒.๒๑ สถานี P.86 น ้าแม่ออน บ้านโหง้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม ่

๒.๒๒ สถานี P.87 น ้าแม่ทา บ้านป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน 

๒.๒๓ สถานี P.91 น ้าแม่ขอด บ้านสันปูเ่ลย อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

๒.๒๔ สถานี P.92 น ้าแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๒.๒๕ สถานี P.93 น ้าแม่ริม บ้านสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

๒.๒๖ สถานี W.1C แม่น ้าวัง สะพานเสตุวาร ี อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๒.๒๗ สถานี W.3A แม่น ้าวัง บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง 

๒.๒๘ สถานี W.5A แม่น ้าวัง บ้านเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๒.๒๙ สถานี W.6A แม่น ้าวัง บ้านสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 

๒.๓๐ สถานี W.10A แม่น ้าวัง บ้านดอนมลู อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๒.๓๑ สถานี W.16A แม่น ้าวัง บ้านไฮ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๒.๓๒ สถานี W.17 น ้าแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๒.๓๓ สถานี W.17A น ้าแม่สอย บ้านทุ่งทอง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๒.๓๔ สถานี W.18A น ้าแม่ต ้า บ้านสบต ้า อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๒.๓๕ สถานี W.20 น ้าแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๒.๓๖ สถานี W.21 แม่น ้าวัง บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๒.๓๗ สถานี W.22 น ้าแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๒.๓๘ สถานี W.25 แม่น ้าวัง บ้านร่องเคาะ อ.วังเหนอื จ.ล้าปาง 

๒.๓๙ สถานี W.26 ห้วยแม่ต๋า บ้านเมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๒.๔๐ สถานี Y.1C แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่

๒.๔๑ สถานี Y.13A น ้างาว บ้านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง 

๒.๔๒ สถานี Y.20 แม่น ้ายม บ้านห้วยสกั อ.สอง จ.แพร ่

๒.๔๓ สถานี Y.24 น ้าปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

๒.๔๔ สถานี Y.30 ห้วยโป่ง บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล้าปาง 

๒.๔๕ สถานี Y.31 แม่น ้ายม บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

๒.๔๖ สถานี Y.34 น ้าแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร ่

๒.๔๗ สถานี Y.36 น ้าควร บ้านป่าคา อ.ปง จ.พะเยา 

๒.๔๘ สถานี Y.37 แม่น ้ายม บ้านวังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร ่

๒.๔๙ สถานี Y.38 น ้าแม่ค้ามี 
บ้านแม่ค้ามตี้าหนัก
ธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร ่

๒.๕๐ สถานี N.1 แม่น ้าน่าน หน้าส้านักงานป่าไม ้ อ.เมือง จ.น่าน 



๒.๕๑ สถานี N.13A แม่น ้าน่าน บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน 

๒.๕๒ สถานี N.49 น ้ายาว บ้านน ้ายาว อ.ปัว จ.น่าน 

๒.๕๓ สถานี N.64 แม่น ้าน่าน บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน 

๒.๕๔ สถานี N.65 ห้วยน ้ายาว บ้านปางสา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

๒.๕๕ สถานี N.75 น ้าว้า สะพานท่าลี ่ อ.เวียงสา จ.น่าน 

๒.๕๖ สถานี G.4 น ้าแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

๒.๕๗ สถานี G.8 น ้าแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

๒.๕๘ สถานี G.9 น ้าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๒.๕๙ สถานี G.10 น ้าแม่ลาว บ้านหนองผ้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๒.๖๐ สถานี G.11 น ้าแม่ลาว บ้านดอนสล ี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๒.๖๑ สถานี I.14 น ้าอิง บ้านน ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

๒.๖๒ สถานี I.17 น ้าอิง บ้านเจดีย์งาม อ.เมือง จ.พะเยา 

๒.๖๓ สถานี KH.72 น ้าแม่ค้า บ้านแม่ค้าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

๒.๖๔ สถานี KH.89 น ้าแม่จัน บ้านหัวสะพาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

๒.๖๕ สถานี SW.5A น ้าปาย บ้านท่าโปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 



   ๓. การส ารวจอุตุนยิมวิทยา 
 

 

 

แผนการส ารวจทางอุทกวิทยา 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
 

 

๓. รายชื่อสถานีส ารวจอุตุนิยมวิทยา เพื่อจัดท าสารสนเทศ จ านวน ๔๙ สถานี  
 ๓ .๑  สถานีส ารวจน  าฝนรายชั่วโมง จ านวน ๑๕ สถานี 

๓.๑.๑ สถานี 075C7 TP.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๒ สถานี 071D7 TUP.02 น ้าแม่แตง ฝายแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๓ สถานี 076C7 TP.20 แม่น ้าปิง บ้านเกาะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๔ สถานี 077C7 TP.21 น ้าแม่ริม บ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๕ สถานี 078C7 TP.81 น ้าแม่กวง บ้านโป่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่

๓.๑.๖ สถานี 079C7 TP.86 น ้าแม่ออน บ้านโฮ้ง 
อ.สัน
ก้าแพง 

จ.เชียงใหม ่

๓.๑.๗ สถานี 076E7 TP.56A น ้าแม่งดั บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๘ สถานี 077E7 TP.65 น ้าแม่แตง บ้านม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๙ สถานี 078E7 TP.67 แม่น ้าปิง บ้านแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

๓.๑.๑๐ สถานี 071F7 TP.73 แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๑๑ สถานี 076F7 TP.92 น ้าแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่
๓.๑.๑๒ สถานี 16447 W.20 น ้าแม่ตุย๋ บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 
๓.๑.๑๓ สถานี 16457 W.21 แม่น ้าวัง บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 
๓.๑.๑๔ สถานี 16467 W.25 แม่น ้าวัง บ้านร่องเคาะ อ.วังเหนอื จ.ล้าปาง 
๓.๑.๑๕ สถานี 17227 TP.5 น ้าแม่กวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓.๒  สถานีส ารวจน  าฝนรายวัน จ านวน ๒๑ สถานี 

๓.๒.๑ สถานี 07391 
 

ส้านักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเตล็ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
๓.๒.๒ สถานี 07801 (P.82) น ้าแม่วาง บ้านสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่
๓.๒.๓ สถานี 07811 

 
โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๓.๒.๔ สถานี 071B1 
 โครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๓.๒.๕ สถานี 07731 (P.64) น ้าแม่ตื่น บ้านหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่
๓.๒.๖ สถานี 07751 (P.65) น ้าแม่แตง บ้านม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ่

 ๓.๒.๗ สถานี 07761 
 

อนามัยห้วยหม้อ บ้านห้วยหม้อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่
๓.๒.๘ สถานี 07771 

 
อนามัยห้วยแก้ว บ้านเตาบม่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม ่

๓.๒.๙ สถานี 07781 
 

อนามัยนาเม็ง บ้านนาเมง็ อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่
๓.๒.๑๐ สถานี 07791 

 
อบต.เทพเสด็จ บ้านปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๓.๒.๑๑ สถานี 079A1 
 

โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยลึก บ้านห้วยลกึ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
๓.๒.๑๒ สถานี 

  
โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๓.๒.๑๓ สถานี 17181 (P.76) น ้าแม่ลี  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี  จ.ล้าพูน 
๓.๒.๑๔ สถานี 16151 (W.15A) น ้าแม่จาง บ้านสบเป๊าะ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง 
๓.๒.๑๕ สถานี 16331 (W.16A) แม่น ้าวัง บ้านไฮ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 
๓.๒.๑๖ สถานี 40151 (Y.1C) แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่
๓.๒.๑๗ สถานี 40111 (Y.20) แม่น ้ายม บ้านห้วยสกั อ.สอง จ.แพร ่
๓.๒.๑๘ สถานี 28331 

 โครงการชลประทานน่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ อ.เมือง จ.น่าน 
๓.๒.๑๙ สถานี 08271 

 
หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย บ้านสันทรายหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 

๓.๒.๒๐ สถานี 73100 
 

หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อ.เมือง จ.พะเยา 
๓.๒.๒๑ สถานี 20111 (SW.5A) น ้าปาย บ้านท่าโปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

 
 
๓.๓  สถานีส ารวจระเหยรายวัน จ านวน ๕ สถานี 

๓.๓.๑ สถานี 07391 
 

ส้านักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเตล็ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
๓.๓.๒ สถานี 07731 (P.64) น ้าแม่ตื่น บ้านหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่
๓.๓.๓ สถานี 40111 (Y.20) แม่น ้ายม บ้านห้วยสกั อ.สอง จ.แพร ่
๓.๓.๔ สถานี 73100 

 
หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา 

๓.๓.๕ สถานี 20111 (SW.5A) น ้าปาย บ้านท่าโปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 



 
๓.๕  สถานีส ารวจกระแสลมผิวพื นรายวัน จ านวน ๒ สถาน ี

๓.๕.๑ สถานี 07391 
 

ส้านักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเตล็ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

๓.๕.๒ สถานี 20111 (SW.5A) น ้าปาย บ้านท่าโปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. . การส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน ้ า 

 

 

แผนการส ารวจทางอุทกวิทยา 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
 

 

๔. รายชื่อสถานีส้ารวจตะกอนแขวนลอยในล้าน ้าเพื่อจัดท้า Rating Curve ตะกอนแขวนลอย ในล้าน ้า จ้านวน ๓๑ สถานี 

๔.๑ สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

๔.๒ สถานี P.4A น ้าแม่แตง บ้านแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๔.๓ สถานี P.5 น ้าแม่กวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน 

๔.๔ สถานี P.21 น ้าแม่ริม บ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

๔.๕ สถานี P.56A น ้าแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

๔.๖ สถานี P.67 แม่น ้าปิง บ้านแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

๔.๗ สถานี P.73 แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๔.๘ สถานี P.73A แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๔.๙ สถานี P.75 แม่น ้าปิง บ้านช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๔.๑๐ สถานี P.76 น ้าแม่ลี  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี  จ.ล้าพูน 

๔.๑๑ สถานี P.77 น ้าแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 

๔.๑๒ สถานี P.79 น ้าแม่กวง บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๔.๑๓ สถานี P.80 น ้าแม่ลาย บ้านโป่งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๔.๑๔ สถานี P.82 น ้าแม่วาง บ้านสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๔.๑๕ สถานี P.84 น ้าแม่วาง บ้านพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๔.๑๖ สถานี P.92 น ้าแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๔.๑๗ สถานี P.92A น ้าแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๔.๑๘ สถานี W.1C แม่น ้าวัง สะพานเสตุวาร ี อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๔.๑๙ สถานี W.3A แม่น ้าวัง บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง 

๔.๒๐ สถานี W.16A แม่น ้าวัง บ้านไฮ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 



๔.๒๑ สถานี W.17 แม่น ้าวัง บ้านหนองนาว อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๔.๒๒ สถานี W.25 แม่น ้าวัง บ้านร่องเคาะ อ.วังเหนอื จ.ล้าปาง 

๔.๒๓ สถานี Y.1C แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่

๔.๒๔ สถานี Y.20 แม่น ้ายม บ้านห้วยสกั อ.สอง จ.แพร ่

๔.๒๕ สถานี Y.37 แม่น ้ายม บ้านวังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร ่

๔.๒๖ สถานี N.1 แม่น ้าน่าน หน้าส้านักงานป่าไม ้ อ.เมือง จ.น่าน 

๔.๒๗ สถานี N.64 แม่น ้าน่าน บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน 

๔.๒๘ สถานี N.65 ห้วยน ้ายาว บ้านปางสา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

๔.๒๙ สถานี G.8 น ้าแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

๔.๓๐ สถานี G.9 น ้าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๔.๓๑ สถานี I.14 น ้าอิง บ้านน ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
 



๕. การส ารวจรูปตดัขวางล าน ้า 

 

 

แผนการส ารวจทางอุทกวิทยา 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
 

 

  ๕. รายชื่อสถานีส้ารวจรูปตัดขวางล้าน ้า เพื่อจัดท้าสารสนเทศ จ้านวน ๗๗ สถานี 

๕.๑ สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

๕.๒ สถานี P.4A น ้าแม่แตง บ้านแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๕.๓ สถานี P.5 น ้าแม่กวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน 

๕.๔ สถานี P.14A น ้าแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๕.๕ สถานี P.20 แม่น ้าปิง บ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

๕.๖ สถานี P.21 น ้าแม่ริม บ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

๕.๗ สถานี P.24A น ้าแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๕.๘ สถานี P.56A น ้าแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

๕.๙ สถานี P.64 น ้าแม่ตื่น บ้านหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

๕.๑๐ สถานี P.65 น ้าแม่แตง บ้านม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ่

๕.๑๑ สถานี P.67 แม่น ้าปิง บ้านแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

๕.๑๒ สถานี P.71A ห้วยแม่ขาน บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่

๕.๑๓ สถานี P.73 แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๕.๑๔ สถานี P.73A แม่น ้าปิง บ้านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

๕.๑๕ สถานี P.75 แม่น ้าปิง บ้านช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๕.๑๖ สถานี P.76 น ้าแม่ลี  บ้านแม่อีไฮ อ.ลี  จ.ล้าพูน 

๕.๑๗ สถานี P.77 น ้าแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน 

๕.๑๘ สถานี P.79 น ้าแม่กวง บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๕.๑๙ สถานี P.80 น ้าแม่ลาย บ้านโป่งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่

๕.๒๐ สถานี P.81 น ้าแม่กวง บ้านโป่ง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม ่



๕๒๑ สถานี P.82 น ้าแม่วาง บ้านสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๕.๒๒ สถานี P.84 น ้าแม่วาง บ้านพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม ่

๕.๒๓ สถานี P.85 น ้าแม่ลี  บ้านหล่ายแก้ว อ.บ้านโฮง่ จ.ล้าพูน 

๕.๒๔ สถานี P.85A น ้าแม่ลี  บ้านหล่ายแก้ว อ.บ้านโฮง่ จ.ล้าพูน 

๕.๒๕ สถานี P.86 น ้าแม่ออน บ้านโหง้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม ่

๕.๒๖ สถานี P.87 น ้าแม่ทา บ้านป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล้าพูน 

๕.๒๗ สถานี P.90 แม่น ้าปิง บ้านทับเดื่อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๕.๒๘ สถานี P.91 น ้าแม่ขอด บ้านสันปูเ่ลย อ.พร้าว จ.เชียงใหม ่

๕.๒๙ สถานี P.92 น ้าแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๕.๓๐ สถานี P.92A น ้าแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

๕.๓๑ สถานี P.93 น ้าแม่ริม บ้านสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

๕.๓๒ สถานี P.94 น ้าแม่แจ่ม บ้านเจียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

๕.๓๓ สถานี W.1C แม่น ้าวัง สะพานเสตุวาร ี อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๕.๓๔ สถานี W.3A แม่น ้าวัง บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง 

๕.๓๕ สถานี W.5A แม่น ้าวัง บ้านเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๕.๓๖ สถานี W.6A แม่น ้าวัง บ้านสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง 

๕.๓๗ สถานี W.10A แม่น ้าวัง บ้านดอนมลู อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๕.๓๘ สถานี W.16A แม่น ้าวัง บ้านไฮ อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๕.๓๙ สถานี W.17 น ้าแม่สอย บ้านหนองนาว อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๕.๔๐ สถานี W.17A น ้าแม่สอย บ้านทุ่งทอง อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๕.๔๑ สถานี W.18A น ้าแม่ต ้า บ้านสบต ้า อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๕.๔๒ สถานี W.20 น ้าแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๕.๔๓ สถานี W.21 แม่น ้าวัง บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๕.๔๔ สถานี W.21A แม่น ้าวัง บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ล้าปาง 

๕.๔๕ สถานี W.22 น ้าแม่จาง บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง 

๕.๔๖ สถานี W.25 แม่น ้าวัง บ้านร่องเคาะ อ.วังเหนอื จ.ล้าปาง 

๕.๔๗ สถานี W.26 ห้วยแม่ต๋า บ้านเมืองมาย อ.แจ้หม่ จ.ล้าปาง 

๕.๔๘ สถานี Y.1C แม่น ้ายม บ้านน ้าโค้ง อ.เมือง จ.แพร ่

๕.๔๙ สถานี Y.13A น ้างาว บ้านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง 

๕.๕๐ สถานี Y.20 แม่น ้ายม บ้านห้วยสกั อ.สอง จ.แพร ่

๕.๕๑ สถานี Y.24 น ้าปี้ บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 



๕.๕๒ สถานี Y.30 ห้วยโป่ง บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล้าปาง 

๕.๕๓ สถานี Y.31 แม่น ้ายม บ้านทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

๕.๕๔ สถานี Y.34 น ้าแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร ่

๕.๕๕ สถานี Y.36 น ้าควร บ้านป่าคา อ.ปง จ.พะเยา 

๕.๕๖ สถานี Y.37 แม่น ้ายม บ้านวังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร ่

๕.๕๗ สถานี Y.37A แม่น ้ายม บ้านวังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร ่

๕.๕๘ สถานี Y.38 น ้าแม่ค้ามี บ้านแม่ค้ามตี้าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร ่

๕.๕๙ สถานี N.1 แม่น ้าน่าน หน้าส้านักงานป่าไม ้ อ.เมือง จ.น่าน 

๕.๖๐ สถานี N.13A แม่น ้าน่าน บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน 

๕.๖๑ สถานี N.49 น ้ายาว บ้านน ้ายาว อ.ปัว จ.น่าน 

๕.๖๒ สถานี N.63 น ้าแหง บ้านหัวเมอืง อ.นาน้อย จ.น่าน 

๕.๖๓ สถานี N.64 แม่น ้าน่าน บ้านผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน 

๕.๖๔ สถานี N.65 ห้วยน ้ายาว บ้านปางสา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

๕.๖๕ สถานี N.75 น ้าว้า สะพานท่าลี ่ อ.เวียงสา จ.น่าน 

๕.๖๖ สถานี G.4 น ้าแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

๕.๖๗ สถานี G.8 น ้าแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

๕.๖๘ สถานี G.9 น ้าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๕.๖๙ สถานี G.10 น ้าแม่ลาว บ้านหนองผ้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๕.๗๐ สถานี G.11 น ้าแม่ลาว บ้านดอนสล ี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๕.๗๑ สถานี G.12 น ้าฝาง บ้านใหมร่ิมฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

๕.๗๒ สถานี I.6 น ้าแวน บ้านน ้าแวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา 

๕.๗๓ สถานี I.14 น ้าอิง บ้านน ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

๕.๗๔ สถานี I.17 น ้าอิง บ้านเจดีย์งาม อ.เมือง จ.พะเยา 

๕.๗๕ สถานี KH.72 น ้าแม่ค้า บ้านแม่ค้าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

๕.๗๖ สถานี KH.89 น ้าแม่จัน บ้านหัวสะพาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

๕.๗๗ สถานี SW.5A น ้าปาย บ้านท่าโปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 


