
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ของข่าว 2/2557            วันที่ 6 กันยายน 2557              (เวลา 09.00 น.) 
เรื่อง รายงานสาธารณภัย สภาวะอากาศ และปริมาณน้้าฝน 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (1)(2) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ้าเภอทุก อ้าเภอ 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอรายงานสาธารณภัย ประจ าวันท่ี 6 กันยายน 2557 ดังน้ี 
1. สภาวะอากาศ (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา )  

1.1 ลักษณะอากาศท่ัวไปของประเทศไทย ร่องมรสุมก้าลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความ
กดอากาศต่้าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย 
ลักษณะเช่นน้ีท้าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ในภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี และภาค
ตะวันออก บริเวณจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนที่
ตกสะสมต่อเนื่องไว้ด้วย ส้าหรับทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรในระยะนี้  

1.2 พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

มีเมฆเต็มท้องฟ้าและฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ปริมาณน้้าฝน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ จนถึง เวลา 07.00 น. วันน้ี วัดได้                     0.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้้าฝนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึง เวลา 07.00 น. วันน้ี      วัดได้                  464.4 มิลลิเมตร  
อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้  33.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเมื่อเช้าวันน้ีวัดได้  24.5 องศาเซลเซียส  
พระอาทิตย์ข้ึนเช้าวันพรุ่งนี้เวลา  06.04 น.   พระอาทิตย์ตกเย็นวันน้ีเวลา  18.27 น. 
 

  
แผนที่อากาศผิวพื้นอุตุนิยมวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 0-3533-5798  โทรสาร 0-3533-5798 
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2. สถานการณ์น้ า 
    2.1 ปริมาณน้้าในเข่ือนเปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00 น. (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

เขื่อน ปริมาตรเก็บกักน้ า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตรน้ าวันน้ี 
(ล้าน ลบ.ม.) 

เปอร์เซ็นต์ความจุ(%) 

ภูมิพล 13,462 4,791.25 35.59 
สิริกิติ์ 9,510 4,722.34 49.66 
ป่าสักชลสิทธ์ิ 785 409.10 52.11 

   2.2 ปริมาณการระบายน้้า เปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00น.  (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 
เขื่อน ปริมาณน้ าระบายท้ายเขื่อน 

(ลบ.ม./วินาที) 
เปรียบเทียบเมื่อวาน 

(ลบ.ม./วินาที) 
ปริมานน้้าผ่าน จ.นครสวรรค์ 1,232 เพิ่มขึ้น 120 
เจ้าพระยา 1,009 เพิ่มขึ้น 120 
ป่าสักชลสิทธ์ิ 20.32 เพิ่มขึ้น 11.37 
พระรามหก 15.90 ลดลง 0.37 

 

2.3 ข้อมูลระดับน้้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 
แม่น้ า สถานีตรวจวัด ระดับตลิ่ง เมตร

(รทก.) 
ระดับน้ าวันนี้

(เมตร) 
เปรียบเทียบเม่ือวาน

(เมตร) 
เจ้าพระยา ปตร.บางกุ้ง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล  4.00 - - 

 ปตร.C36 คลองบางหลวง อ.บางบาล 3.94 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.94 เพิ่มขึ้น 0.28 
 ปตร.C37 คลองบางบาล อ.บางบาล 3.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.56 เพิ่มขึ้น 0.24 
 ปตร.C35 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา 4.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.93 เพิ่มขึ้น 0.17 
 หน้าพระต้าหนักสิริยาลัย 4.30 - - 
 โรงสูบน้้าที่9 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา  2.40 - - 
 โรงสูบน้้าที่ 12 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน  2.35 - - 
 ปตร.บ้านแขก ต.บางไทร อ.บางไทร 1.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.88 เพิ่มขึ้น 0.02 
แม่น้้าน้อย ปตร.กุฎี ต.กุฎี อ.ผักไห่ 3.00 ล้นตลิ่ง 0.11 เพิ่มขึ้น 0.21 

 โรงสูบน้้าที่ 4 ต.น้้าเต้า อ.บางบาล 2.20 - - 
 โรงสูบน้้าที่ 8 ต.กระแชง อ.บางไทร 1.70 - - 

ลพบุรี ปตร.คลองตาเมฆ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก 7.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.52 ลดลง 0.02 
 ปตร.วัดอุโลม ต.มหาราช อ.มหาราช  3.50 - - 

ป่าสัก ปตร.S26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.11 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.86 เพิ่มขึ้น 0.02 
 S5 หน้าสาธารณสุขจังหวัด  4.91 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.49 เพิ่มขึ้น 0.04 

การคาดการณ์สถานการณ์   ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ระดับน้้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1. แม่น้้าเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อ.บางปะอิน อ.บางไทร คลองบางหลวง คลองโผงเผง และคลอง

บางบาล ระดับน้้าจะเพิ่มข้ึนประมาณ 15-30 ซม.  
2. แม่น้้าน้อยต้ังแต่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร ระดับน้้าจะเพิ่มข้ึนประมาณ 10-20 ซม. 
3. แม่น้้าลพบุรีตั้งแต่ อ.บ้านแพรก  อ.มหาราช  อ.บางปะหัน อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้้าจะลดลงประมาณ 1-5 ซม.  

 4. แม่น้้าป่าสักตั้งแต่ อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้้าจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1-5 ซม. 
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2.3 ข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าต่าง ๆ เปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00 น. (ที่มา ส้านักอุทกวิทยาและบริหารน้้า  กรมชลประทาน) 

แม่น้ า สถานีตรวจวัด 
ระดับตลิ่ง 

เมตร
(รทก.) 

ระดับน้ าวันน้ี 
(เมตร) 

เปรียบเทียบ 
เม่ือเช้า 
(เมตร) 

ระบายวันน้ี 
ลบ.ม./วินาท ี

เปรียบเทียบ 
เม่ือเช้า 

ลบ.ม./วินาที 
ปิง P.12C อ.สามเงา จ.ตาก 5.54 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.34 ทรงตัว 24 เท่าเม่ือวาน 
 P.2A อ.เมือง จ.ตาก 5.72 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.69 เพิ่มขึ้น 0.08 298 เพิ่มขึ้น 25 
 P.7A อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร 5.87 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.85 ลดลง 0.02 341 ลดลง 7 
 P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 38.08 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.51 เพิ่มขึ้น 0.08 360 เพิ่มขึ้น 36 

วัง W.23 อ.สามเงา จ.ตาก 6.27 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.88 ลดลง 0.47 269 ลดลง 58 
 W.4A อ.สามเงา จ.ตาก 6.1 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.34 ลดลง 0.04 305 ลดลง 7 

ยม Y.14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 12 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.67 ลดลง 0.12 1297 ลดลง 37 
 Y.6 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 10 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.85 เพิ่มขึ้น 0.12 1204 เพิ่มขึ้น 38 
 Y.3A อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 10.15 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.11 เพิ่มขึ้น 0.35 1186 เพิ่มขึ้น 107 
 Y.33 อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย 9.56 ล้นตลิ่ง 1.96 เพิ่มขึ้น 0.27 938 เพิ่มขึ้น 51 
 Y.4 อ.เมือง จ.สุโขทัย 7.43 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.13 ลดลง 0.09 542 ลดลง 14 
 Y.16 อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก 7 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.15 เพิ่มขึ้น 0.16 361 เพิ่มขึ้น 16 
 Y.17 อ.สามเงา จ.พิจิตร 7.04 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.65 เพิ่มขึ้น 0.11 260 เพิ่มขึ้น 8 
 Y.5 อ.โพทะเล จ.พิจิตร 8.25 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.01 เพิ่มขึ้น 0.2 214 เพิ่มขึ้น 10 

น่าน N.12A อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 12.24 ต่้ากว่าตลิ่ง 10.25 ลดลง 0.62 92 ลดลง 92 
 N.2B อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 7.63 ต่้ากว่าตลิ่ง 6.19 เพิ่มขึ้น 0.19 248 เพิ่มขึ้น 27 
 N.60 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 9.7 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.46 ลดลง 0.16 334 ลดลง 26 
 N.27A อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10.61 ต่้ากว่าตลิ่ง 6.46 ลดลง 0.62 348 ลดลง 56 
 N.22 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 9.17 ต่้ากว่าตลิ่ง 8.77 ลดลง 1.3 19 ลดลง 35 
 N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก 10.54 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.36 ลดลง 0.45 460 ลดลง 45 
 N.7A อ.เมือง จ.พิจิตร 10.78 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.71 เพิ่มขึ้น 0.21 748 เพิ่มขึ้น 28 
 N.8A อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 11.29 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.42 เพิ่มขึ้น 0.28 804 เพิ่มขึ้น 34 
 N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 28.3 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.74 เพิ่มขึ้น 0.24 835 เพิ่มขึ้น 41 

สะแกกรัง ปตร.Ct.2A จ.อุทัยธานี 21.34 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.98 เพิ่มขึ้น 0.02 - - 
เจ้าพระยา C.2 อ.ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค ์ 26.2 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.48 เพิ่มขึ้น 0.27 1232 เพิ่มขึ้น 120 
 C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 16.34 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.84 เพิ่มขึ้น 0.36 1009 เพิ่มขึ้น 120 
 C.3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 11.7 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.82 เพิ่มขึ้น 0.45 1075 เพิ่มขึ้น 115 
 C.7A อ.เมือง จ.อ่างทอง 9.32 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.7 เพิ่มขึ้น 0.36 932 เพิ่มขึ้น 98 
 C.36 คลองบางหลวง อ.บางบาล 3.94 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.94 เพิ่มขึ้น 0.26 281 เพิ่มขึ้น 35 
 C.37 คลองบางบาล อ.บางบาล 3.9 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.56 เพิ่มขึ้น 0.23 46 เพิ่มขึ้น 8 
 C.35 ต.บ้านป้อมอ.พระนครศรีอยุธยา 4.2 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.93 เพิ่มขึ้น 0.21 569 เพิ่มขึ้น 44 

 C.29A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 3.4 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.38 เพิ่มขึ้น 0.02 1995 ลดลง 7 
ป่าสัก S.39 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 51.9 ต่้ากว่าตลิ่ง 8.16 เพิ่มขึ้น 0.06 302 เพิ่มขึ้น 4 

 S.28 A อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 31.46 ต่้ากว่าตลิ่ง 14.05 เพิ่มขึ้น 0.4 15 เพิ่มขึ้น 9 
 S.9 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 22.56 ต่้ากว่าตลิ่ง 13.79 ทรงตัว 20 เท่าเม่ือวาน 
 S.26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.11 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.86 เพิ่มขึ้น 0.11 - - 
 S.5 หน้าสาธารณสุขจังหวัด 4.91 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.49 เพิ่มขึ้น 0.19 - - 

 

 



 
4 

 

2.4 ผังสถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา ตอนบน  (ที่มา : ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.5 ผังสถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา ตอนกลาง  (ที่มา : ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) 
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2.6 สถานการณ์น้้าในแม่น้้าต่างๆ (ที่มา : ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)  
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3.การด าเนินการ/การแจ้งเตือน/การช่วยเหลือ 

 พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายรองรับสถานการณ์ พื้นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์อุทกภัย มี รอง ผู้อ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายทหาร)  ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ้านวยการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 
นายอ้าเภอเสนา นายบางบาล และ หัวหน้าส้ายักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ            
ณ วัดบันไดช้าง อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 

 

 

 

 

 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                               (ลงช่ือ)         
              (นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา) 
  หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
 

 


