
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ของข่าว 6/2557            วันที่ 10 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 าวันที่ 10 กันยายน 2557 ดังนี้ 
1. สภาวะอากาศ (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  

1.1 ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทย  ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท้าให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ ส้าหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
และอ่าวไทย มีก้าลังค่อนข้างแรง ท้าให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-80 ของพ้ืนที่ และมีฝน
หนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องไว้ด้วย ส้าหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตรหรือ 5 วา 
ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้  

1.2 พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

มีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่  
ปริมาณน้้าฝน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ จนถึง เวลา 07.00 น. วันนี้ วัดได้                     0.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้้าฝนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึง เวลา 07.00 น. วันนี้      วัดได้                  519.4 มิลลิเมตร  
อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้  34.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเมื่อเช้าวันนี้วัดได้  24.5 องศาเซลเซียส  
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา  06.05 น.   พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้เวลา  18.24 น. 
 

  
แผนที่อากาศผิวพ้ืนอุตุนิยมวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 
 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 0-3533-5798  โทรสาร 0-3533-5798 
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1.3 ปริมาณน้ าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง (ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 

 

 

สถาน/ีลุ่มน้ า 
ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

คิดเป็นปริมาณน้ า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ระดับน้ า 
จะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 

(ซม.) 
ปริมาณน้ า

วันนี้ 
เปรียบเทียบ 
กับเมื่อวานนี้ 

ระดับน้ าท่ีจะ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยใน

วันพรุ่งนี้ 

เปรียบเทียบ    
กับเมื่อวานนี้ 

1. สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา 
(อ.ท่าเรือ) 

0.00 106.189   

2. ปริมาณฝนเฉลี่ยจาก 19 สถานี ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 0.12 2,556.64 0.31 ลดลง 5.19 0.03 ลดลง 0.37 

     2.1 ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา (อ.บางบาล           
อ.บางปะอิน  อ.พระนครศรีอยุธยา        
และอ.บางไทร)  เฉลี่ยจาก 4 สถานี  

0.38 714.66 0.27 ลดลง 4.1 0.07 ลดลง 1.06 

     2.2 ลุ่มแม่น้้าป่าสัก  (อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง   
อ.ภาชี อ.วังน้อย และ อ.อุทัย         
เฉลี่ยจาก 7 สถานี 

0.00 815.61 0.00 ลดลง 1.71 0.00 ลดลง 0.35 

     2.3 ลุ่มแม่น้้าลพบุรี (อ.บ้านแพรก             
อ.มหาราช และ อ.บางปะหัน)        
เฉลี่ยจาก 3 สถานี 

0.00 281.11 0.00 ทรงตัว 0.00 ทรงตัว 

     2.4 ลุ่มแม่น้้าน้อย (อ.ผักไห่ อ.เสนา            
อ.บางซ้าย และ อ.ลาดบัวหลวง)      
เฉลี่ยจาก 5 สถานี 

0.10 745.26 0.07 ลดลง 0.21 0.03 ลดลง 0.08 

3. ปริมาณน้้าฝนในแต่ละลุ่มน้้า เหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 ลุ่มแม่น้้า ดังน้ี 
 
     3.1 ลุ่มแม่น้้าปิง (ก้าแพงเพชร เชียงราย 

เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน 
ล้าปาง ล้าพูน สุโขทัย) 

            เฉล่ียจาก 9 จังหวัด 

0.12 34,536.83 4.14  

     3.2 ลุ่มแม่น้้าวัง (เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 
พะเยา แพร่ ล้าปาง ล้าพูน) 

            เฉล่ียจาก 7 จังหวัด 
0.17 10,793.17 1.83  

     3.3 ลุ่มแม่น้้ายม  (ก้าแพงเพชร ตาก  
นครสวรรค์  น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก แพร่ ล้าปาง สุโขทัย อุตรดิถต์) 

            เฉล่ียจาก 11 จังหวัด 

0.21 24,046.89 5.05  

     3.4 ลุ่มแม่น้้าน่าน  (ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ 
น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
แพร่ เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

            เฉล่ียจาก 11 จังหวัด 

0.32 20,523.42 6.57  

      3.5 ลุ่มแม่น้้าสะแกกรัง  (ก้าแพงเพชร ตาก     
           นครสวรรค์ อทุยัธานี)                    

เฉลี่ยจาก 4 จังหวัด      
1.51 4,906.53 7.41  

                                                                              รวม 5 ลุ่มน้ า 25.00  
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หมายเหตุ 1.  ส าหรับข้อ 1. เป็นกรณีที่สมมุติว่า ฝนตกในปริมาณเท่ากันครอบคลุมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. ข้อมูลจากสถานีฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา  
  วิเคราะห์และประเมิน โดยคณะท างานประเมินสถานการณ์ การเกิดอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3. จากการวิเคราะห์ของคณะท างานฯ โดยใช้ข้อมูลฝนจากสถานีฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งใช้หลักเกณฑ์วันที่ฝนตกหนัก และวันก่อนหน้านี้ 2วัน
  มีการระบายน้ าจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก ในอัตราที่ไม่เปล่ียนแปลง หลังจากมีฝนตกหนัก 1 วัน เม่ือเปรียบเทียบระดับน้ าตาม
  ลุ่มน้ าต่าง ๆ กับวันที่ผ่านมา ระดับน้ าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย ดังนี้  
   - ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  ปริมาณน้ า 27 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 7 ซม.  

  - ลุ่มแม่น้ าป่าสัก  ปริมาณน้ า 39 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 8 ซม.  
  - ลุ่มแม่น้ าลพบุรี  ปริมาณน้ า  15 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 2 ซม.  
  - ลุ่มแม่น้ าน้อย  ปริมาณน้ า 27 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ าจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 11 ซม.  

                  (ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าว สามารถน าไปใช้อ้างอิงและค านวณระดับน้ าที่จะเพิ่มขึ้นในลุ่มน้ าดังกล่าว ในวันข้างหน้าได้ ซึ่งจะมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง) 

 
2. สถานการณ์น้ า 

    2.1 ปริมาณน้้าในเข่ือนเปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00 น. (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

เขื่อน ปริมาตรเก็บกักน้ า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตรน้ าวันนี้ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

เปอร์เซ็นต์ความจุ(%) 

ภูมิพล 13,462 4,981.39 37.00 
สิริกิติ์ 9,510 4,980.97 52.38 
ป่าสักชลสิทธิ์ 785 506.78 64.56 

    

สถาน/ีลุ่มน้ า 
ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

คิดเป็นปริมาณน้ า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ระดับน้ า 
จะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 

(ซม.) 
ปริมาณน้ า

วันนี้ 
เปรียบเทียบ 
กับเมื่อวานนี้ 

ระดับน้ าท่ีจะ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยใน

วันพรุ่งนี้ 

เปรียบเทียบ    
กับเมื่อวานนี้ 

4.  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย จังหวัดใกล้เคียง 9 จังหวัด 
 

   4.1 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดนครสวรรค์  
    เฉลี่ยจาก  17 สถานี 

0.00 9,597.67 0.00  
 

   4. 2 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดชัยนาท                    
เฉลี่ยจาก 10 สถานี 

0.00 2,470.00 0.00  
 

   4. 3 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดลพบุรี                     
เฉลี่ยจาก 15 สถานี 

0.00 6,199.70 0.00  
 

   4.4 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดสระบุรี                     
เฉลี่ยจาก 14 สถานี 

0.04 3,576.49 0.14  
 

   4.5 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดสิงห์บุรี                     
เฉลี่ยจาก 6 สถานี 

0.00 822.47 0.00  
 

   4.6 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดอ่างทอง                     
เฉลี่ยจาก 7 สถานี 

3.50 968.37 3.39  
 

   4.7 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเลย                    
เฉลี่ยจาก 21 สถานี 

0.00 11,424.60 0.00  
 

   4.8 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดชัยภูม ิ
    เฉลี่ยจาก  19 สถานี 

2.28 12,788.30 29.16  
 

   4.9 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ ์
    เฉลี่ยจาก  16 สถานี 

1.22 12,688.40 15.48  
 

                                                                              รวม 9 จังหวัด 48.17  
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2.2 ปริมาณการระบายน้้า เปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00น.  (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

เขื่อน 
ปริมาณน้ าระบายท้ายเขื่อน 

(ลบ.ม./วินาที) 
เปรียบเทียบเมื่อวาน 

(ลบ.ม./วินาที) 
วานนี้ วันนี้ 

ปริมานน้้าผ่าน จ.นครสวรรค์ 1,304 1,270 ลดลง 34 
เจ้าพระยา 1,050 1,050 เท่าเม่ือวาน 
ป่าสักชลสิทธิ์ 80.25 100.27 เพ่ิมข้ึน 20.02 
พระรามหก 92.47 78 ลดลง 14.47 

 

2.3 ข้อมูลระดับน้้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ที่มา : โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

แม่น้ า สถานีตรวจวัด ระดับตลิ่ง เมตร
(รทก.) 

ระดับน้ าวันนี้
(เมตร) 

เปรียบเทียบเมื่อวาน
(เมตร) 

คลองบางหลวง ปตร.c36 ต.บางหลวง อ.บางบาล 3.94 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.44 ลดลง 0.09 
คลองบางบาล ปตร.c37 ต.กบเจา อ.บางบาล 3.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.13 เพิ่มข้ึน 0.09 

เจ้าพระยา ปตร.บางกุ้ง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล 4.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.40 เพิ่มข้ึน 0.04 
 ปตร.c35 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา 4.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.68 ลดลง 0.04 
 หน้าพระต้าหนักสิริยาลัย 4.30 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.05 เพิ่มข้ึน 0.07 
 โรงสูบน้้าท่ี9 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา 2.40 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.25 เพิ่มข้ึน 0.10 
 โรงสูบน้้าท่ี 12 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน 2.35 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.40 เพิ่มข้ึน 0.05 
 ปตร.c29a บ้านแขก ต.บางไทร อ.บางไทร 1.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.69 เพิ่มข้ึน 0.02 

แม่น้้าน้อย ปตร. กุฎี ต.กุฎี อ.ผักไห ่ 3.00 ล้นตลิ่ง 0.63 เพิ่มข้ึน 0.11 
 โรงสูบน้้าท่ี 4 ต.น้้าเต้า อ.บางบาล 2.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.37 เพิ่มข้ึน 0.15 
 โรงสูบน้้าท่ี 8 ต.กระแชง อ.บางไทร 1.70 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.32 เพิ่มข้ึน 0.14 

ลพบุร ี ปตร.คลองตาเมฆ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก 7.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.60 ลดลง 0.04 
 ปตร.วัดอุโลม ต.มหาราช อ.มหาราช 3.50 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.95 เพิ่มข้ึน 0.05 

ป่าสัก ปตร.S26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.11 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.19 เพิ่มข้ึน 0.03 
 S5 หน้าสาธารณสุขจังหวัดฯ 4.91 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.22 เพิ่มข้ึน 0.06 

 

การคาดการณ์สถานการณ์   ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ระดับน้้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1. แม่น้้าเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อ.บางปะอิน อ.บางไทร คลองบางหลวง คลองโผงเผง และคลอง

บางบาล ระดับน้้าทรงตัว 
2. แม่น้้าน้อยตั้งแต่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร ระดับน้้าทรงตัว 
3. แม่น้้าลพบุรีตั้งแต่ อ.บ้านแพรก  อ.มหาราช  อ.บางปะหัน อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้้าทรงตัว 

 4. แม่น้้าป่าสักตั้งแต่ อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้้าทรงตัว 
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2.4 ข้อมูลระดับน้้าในแม่น้้าต่าง ๆ เปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00 น. (ที่มา ส้านักอุทกวิทยาและบริหารน้้า กรมชลประทาน) 

แม่น้ า สถานีตรวจวัด 
ระดับตลิ่ง 

เมตร
(รทก.) 

ระดับน้ าวันน้ี 
(เมตร) 

เปรียบเทียบ 
เมื่อเช้า 
(เมตร) 

ระบาย 
ลบ.ม./วินาที 

เปรียบเทียบ 
เมื่อเช้า 

ลบ.ม./วินาที วานนี้ วันนี้ 
ปิง P.12C อ.สามเงา จ.ตาก 5.54 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.34 ทรงตัว 24 24 เท่าเมื่อวาน 
 P.2A อ.เมือง จ.ตาก 5.72 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.92 ลดลง 0.07 248 226 ลดลง 22 
 P.7A อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร 5.87 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.12 ลดลง 0.13 293 250 ลดลง 43 
 P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 38.08 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.59 ลดลง 0.07 355 324 ลดลง 31 

วัง W.23 อ.สามเงา จ.ตาก 6.27 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.32 ลดลง 0.29 149 124 ลดลง 25 
 W.4A อ.สามเงา จ.ตาก 6.10 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.22 ลดลง 0.22 160 147 ลดลง 13 

ยม Y.14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 12.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.20 ลดลง 1.06 648 439 ลดลง 209 
 Y.6 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 10.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.61 ลดลง 0.77 621 446 ลดลง 175 
 Y.3A อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 10.15 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.27 ลดลง 1.43 592 430 ลดลง 162 
 Y.33 อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย 9.56 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.46 ลดลง 1.22 583 456 ลดลง 127 
 Y.4 อ.เมือง จ.สุโขทัย 7.43 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.42 ลดลง 0.46 421 359 ลดลง 62 
 Y.16 อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก 7.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.01 เพิ่มข้ึน 0.05 370 375 เพิ่มข้ึน 5 
 Y.17 อ.สามเงา จ.พิจิตร 7.04 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.49 เพิ่มข้ึน 0.20 257 265 เพิ่มข้ึน 8 
 Y.5 อ.โพทะเล จ.พิจิตร 8.25 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.76 ลดลง 0.07 230 227 ลดลง 3 

น่าน N.12A อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 12.24 ต่้ากว่าตลิ่ง 11.16 ลดลง 0.14 22 16 ลดลง 6 
 N.2B อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 7.63 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.41 ลดลง 0.13 104 90 ลดลง 14 
 N.60 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 9.70 ต่้ากว่าตลิ่ง 9.12 ลดลง 0.25 120 86 ลดลง 34 
 N.27A อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10.61 ต่้ากว่าตลิ่ง 8.51 ลดลง 0.60 224 173 ลดลง 51 
 N.22 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 9.17 ต่้ากว่าตลิ่ง 9.19 ลดลง 0.12 12 7 ลดลง 5 
 N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก 10.54 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.49 ลดลง 0.60 314 260 ลดลง 54 
 N.7A อ.เมือง จ.พิจิตร 10.78 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.88 ลดลง 0.58 666 591 ลดลง 75 
 N.8A อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 11.29 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.93 ลดลง 0.33 782 742 ลดลง 40 
 N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 28.30 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.80 ลดลง 0.16 853 824 ลดลง 29 

สะแกกรัง ปตร.Ct.2A จ.อุทัยธานี 21.34 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.99 ลดลง 0.07 - - - 
เจ้าพระยา C.2 อ.ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์  26.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.38 ลดลง 0.09 1304 1270 ลดลง 34 
 C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 16.34 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.69 ทรงตัว 1050 1050 เท่าเมื่อวาน 
 C.3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 11.70 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.42 เพิ่มข้ึน 0.11 1150 1179 เพิ่มข้ึน 29 
 C.7A อ.เมือง จ.อ่างทอง 9.32 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.32 ลดลง 0.07 1058 1039 ลดลง 19 
 C.36 คลองบางหลวง อ.บางบาล 3.94 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.44 เพิ่มข้ึน 0.11 336 354 เพิ่มข้ึน 18 
 C.37 คลองบางบาล อ.บางบาล 3.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.13 เพิ่มข้ึน 0.09 60 64 เพิ่มข้ึน 4 
 C.35 ต.บ้านป้อมอ.พระนครศรีอยุธยา 4.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.68 ลดลง 0.04 631 622 ลดลง 9 

 C.29A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 3.40 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.19 เพิ่มข้ึน 0.02 1512 1410 ลดลง 102 
ป่าสัก S.39 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 51.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.35 เพิ่มข้ึน 0.08 350 356 เพิ่มข้ึน 6 

 S.28 A อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 31.46 ต่้ากว่าตลิ่ง 12.16 เพิ่มข้ึน 0.38 65 80 เพิ่มข้ึน 15 
 S.9 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 22.56 ต่้ากว่าตลิ่ง 12.54 เพิ่มข้ึน 0.08 85 90 เพิ่มข้ึน 5 
 S.26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.11 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.19 เพิ่มข้ึน 0.03 - - - 
 S.5 หน้าสาธารณสุขจังหวัด 4.91 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.22 เพิ่มข้ึน 0.06 - - - 
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2.5 ผังสถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา ตอนบน  (ที่มา : ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 3.1 พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคท่ี 1 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายรองรับสถานการณ์ พ้ืนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ในการเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์อุทกภัย มี รอง ผู้อ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายทหาร)  ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ้านวยการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 
นายอ้าเภอเสนา นายบางบาล และ หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ วันที่ 5 
กันยายน 2557 ณ วัดบันไดช้าง อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 

 

 

 

 

      

 3.2 สถานการณ์ผลกระทบน้ าล้นตลิ่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 มีพ้ืนที่น้้าล้นตลิ่งท่วมเสาเรือนใต้ถุนบ้าน จ้านวนทั้งสิ้น    
2 อ้าเภอ 8 ต้าบล 49 หมู่บ้าน 1,314 ครัวเรือน แบ่งเป็น 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่ ครัวเรือน 
1 เสนา หัวเวียง 3-11,13 426 
  บ้านกระทุ่ม 1-10 231 
  บ้านโพธิ์ 1,4-9,12 108 
  บ้านแพน 1-2,8 23 
  รางจรเข้ 5-7 145 

รวม 5 34 933 
2 ผักไห่ กุฎี 12 40 
  บ้านใหญ่ 1-6 123 
  ท่าดินแดง 1-8 218 

รวม 3 15 381 

 หมายเหตุ  

- อ้าเภอเสนาน้้าเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 จ้านวน 474 ครัวเรือน วันนี้ขึ้นอีก จ้านวน 459 
ครัวเรือน รวมเป็น 933 ครัวเรือน 

- อ้าเภอผักไห่น้้าเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 จ้านวน 375 ครัวเรือน วันนี้ขึ้นอีก จ้านวน 6 ครัวเรือน 
รวมเป็น 381 ครัวเรือน 

 3.3 การแจ้งเตือน 
 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้้าล้นตลิ่ง ฉบับที่ 1        
แจ้งเตือนประชาชนในเขตพ้ืนที่ริมคลองบางหลวง คลองบางบาล แม่น้้าเจ้าระยา และแม่น้้าน้อย เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
การระบายน้้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น จาก 631 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,400 – 1,600 ลบ.ม./
วินาที ระดับน้้าจะสูงขึ้นประมาณ 1.00 เมตร จึงให้ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัย 
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 3.4  การช่วยเหลือ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ส่งเจ้าหน้าที่และ
ทหารเข้าช่วยประชาชนเหลือขนย้ายสิ่งของในพ้ืนที่น้้าลุ่มต่้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเรือส้าหรับให้ประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบน้้าล้นตลิ่งยืมใช้ 
 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                               (ลงชื่อ)         
              (นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา) 
  หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

ส้านักงาน ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทร 0-3533-5161,0-3533-5798 
E-mail. poproaya@hotmail.com 
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