
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ของข่าว 10/2557            วันที่ 14 กันยายน 2557              (เวลา 09.00 น.) 
เรื่อง รายงานสาธารณภัย สภาวะอากาศ และปริมาณน้ําฝน 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (1)(2) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอทุก อําเภอ 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอรายงานสาธารณภัย ประจ าวันท่ี 14 กันยายน 2557 ดังน้ี 
1. สภาวะอากาศ (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา )  

1.1 ลักษณะอากาศท่ัวไปของประเทศไทย มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทําให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ 60-70 ของพื้นที ่
และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก 
สําหรับทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  
 อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส ์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทะเลจีนใต้
ตอนกลางในวันที่ 15 กันยายน และคาดว่าในช่วงวันที่ 16-18 กันยายน พายุนี้จะมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ทําให้
มีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงข้ึนด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไป 

1.2 พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

มีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ปริมาณน้ําฝน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ จนถึง เวลา 07.00 น. วันน้ี วัดได้                     0.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ําฝนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึง เวลา 07.00 น. วันน้ี      วัดได้                  523.4 มิลลิเมตร  
อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้  34.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเมื่อเช้าวันน้ีวัดได้  24.6 องศาเซลเซียส  
พระอาทิตย์ข้ึนเช้าวันพรุ่งนี้เวลา  06.06 น.   พระอาทิตย์ตกเย็นวันน้ีเวลา  18.20 น. 
 

  
แผนที่อากาศผิวพื้นอุตุนิยมวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 0-3533-5798  โทรสาร 0-3533-5798 
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1.3 ปริมาณน้ าท่ีเกิดจากฝนตกในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง  (ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  

 

 

สถานี/ลุ่มน้ า 
ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

คิดเป็นปริมาณน้ า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ระดับน้ าในล าน้ า 
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

(ซม.) 
ปริมาณน้ า

วันนี้ 
เปรียบเทียบ 
กับเม่ือวานนี้ 

ระดับน้ าที่จะ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยใน

วันพรุ่งนี้ 

เปรียบเทียบ    
กับเม่ือวานนี้ 

1. สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา  
(อ.ท่าเรือ) 

0.00 106.189 0.00  

2. ปริมาณฝนเฉลี่ยจาก 19 สถานี ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2.45 2,556.64 6.26 ลดลง 18.31 0.70 ลดลง 1.03 

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

0.00 714.66 0.00 ลดลง 12.78 0.00 ลดลง 3.31 

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

0.07 815.61 0.06 ลดลง 9.49 0.01 ลดลง 1.95 

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

0.00 281.11 0.00 ลดลง 1.08 0.00 ลดลง 0.14 

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

9.20 745.26 6.86 เพิ่มขึ้น 3.13 2.79 เพิ่มขึ้น 1.27 

3. ปริมาณนํ้าฝนในแต่ละลุ่มนํ้า เหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  5 ลุ่มแม่นํ้า ดังน้ี 
 
     3.1 ลุ่มแม่นํ้าปิง (กําแพงเพชร เชียงราย 

เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน 
ลําปาง ลําพูน สุโขทัย) 

            เฉล่ียจาก 9 จังหวัด 

0.47 34,536.83 16.23  

     3.2 ลุ่มแม่นํ้าวัง (เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 
พะเยา แพร่ ลําปาง ลําพูน) 

            เฉล่ียจาก 7 จังหวัด 
0.48 10,793.17 5.18  

     3.3 ลุ่มแม่นํ้ายม  (กําแพงเพชร ตาก  
นครสวรรค์  น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก แพร่ ลําปาง สุโขทัย 
อุตรดิถต์) 

            เฉล่ียจาก 11 จังหวัด 

0.49 24,046.89 11.78  

     3.4 ลุ่มแม่นํ้าน่าน  (กําแพงเพชร นครสวรรค์ 
น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

            เฉล่ียจาก 11 จังหวัด 

0.59 20,523.42 12.11  

      3.5 ลุ่มแม่นํ้าสะแกกรัง  (กําแพงเพชร ตาก     
           นครสวรรค์ อุทัยธานี)                    

เฉลี่ยจาก 4 จังหวัด      
1.16 4,906.53 5.69  

                                                                              รวม 5 ลุ่มน้ า 50.99  
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หมายเหตุ 1.  ส าหรับข้อ 1. เป็นกรณีที่สมมุติว่า ฝนตกในปริมาณเท่ากันครอบคลุมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. ข้อมูลจากสถานีฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา  
  วิเคราะห์และประเมิน โดยคณะท างานประเมินสถานการณ์ การเกิดอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3. จากการวิเคราะห์ของคณะท างานฯ โดยใช้ข้อมูลฝนจากสถานีฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงใช้หลักเกณฑ์วันที่ฝนตกหนัก และวันก่อนหน้านี้ 2วัน
  มีการระบายน้ าจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก ในอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากมีฝนตกหนัก 1 วัน เมื่อเปรียบเทียบระดับน้ าตาม
  ลุ่มน้ าต่าง ๆ กับวันที่ผ่านมา ระดับน้ าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ดังนี้  
   - ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  ปริมาณน้ า 27 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7 ซม.  

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

                  (ซ่ึงเกณฑ์ดังกล่าว สามารถน าไปใช้อ้างอิงและค านวณระดับน้ าที่จะเพิ่มขึ้นในลุ่มน้ าดังกล่าว ในวันข้างหน้าได้ ซ่ึงจะมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

สถานี/ลุ่มนํ้า 
ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

คิดเป็นปริมาณนํ้า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ระดับนํ้าในลํานํ้า 
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

(ซม.) 
ปริมาณนํ้า

วันน้ี 
เปรียบเทียบ 
กับเม่ือวานน้ี 

ระดับนํ้าที่จะ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยใน

วันพรุ่งน้ี 

เปรียบเทียบ    
กับเม่ือวานน้ี 

4.  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย จังหวัดใกล้เคียง 9 จังหวัด 
 

   4.1 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดนครสวรรค์  
    เฉลี่ยจาก  17 สถานี 

0.00 9,597.67 0.00 ลดลง 2.02 
 

   4. 2 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดชัยนาท                    
เฉลี่ยจาก 10 สถานี 

0.00 2,470.00 0.00 ลดลง 7.04 
 

   4. 3 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดลพบุรี                     
เฉลี่ยจาก 15 สถานี 

0.30 6,199.70 1.86 ลดลง 14.45 
 

   4.4 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดสระบุรี                     
เฉลี่ยจาก 14 สถานี 

0.00 3,576.49 0.00 ลดลง 37.62 
 

   4.5 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดสิงห์บุรี                     
เฉลี่ยจาก 6 สถานี 

0.00 822.47 0.00 ลดลง 18.85 
 

   4.6 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดอ่างทอง                     
เฉลี่ยจาก 7 สถานี 

0.00 968.37 0.00 ลดลง 12.52 
 

   4.7 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเลย                    
เฉลี่ยจาก 21 สถานี 

0.88 11,424.60 10.05 ลดลง 9.25 
 

   4.8 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดชัยภูมิ 
    เฉลี่ยจาก  19 สถานี 

0.03 12,788.30 0.38 ลดลง 20.21 
 

   4.9 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    เฉลี่ยจาก  16 สถานี 

1.56 12,688.40 19.79 เพิ่มขึ้น 13.45 
 

                                                                              รวม 9 จังหวัด   32.08  
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2. สถานการณ์น้ า 

    2.1 ปริมาณน้ําในเข่ือนเปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00 น. (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

เขื่อน ปริมาตรเก็บกักน้ า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาตรน้ าวันน้ี 
(ล้าน ลบ.ม.) 

เปอร์เซ็นต์ความจุ(%) 

ภูมิพล 13,462 5,063.08 37.61 
สิริกิติ์ 9,510 5,100.04 53.63 
ป่าสักชลสิทธ์ิ 785 579.38 73.81 

    

2.2 ปริมาณการระบายน้ํา เปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00น.  (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

เขื่อน 
ปริมาณน้ าระบายท้ายเขื่อน 

(ลบ.ม./วินาที) 
เปรียบเทียบเมื่อวาน 

(ลบ.ม./วินาที) 
วานน้ี วันน้ี 

ปริมานนํ้าผ่าน จ.นครสวรรค์ 1,033 986 ลดลง 47 
เจ้าพระยา 936 858 ลดลง 78 
ป่าสักชลสิทธ์ิ 200.41 250.96 เพิ่มข้ึน 50.55 
พระรามหก 126.40 146.00 เพิ่มข้ึน 19.60 

 

2.3 ข้อมูลระดับน้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ที่มา : โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

แม่น้ า สถานีตรวจวัด ระดับตลิ่ง เมตร
(รทก.) 

ระดับน้ าวันนี้
(เมตร) 

เปรียบเทียบเม่ือวาน
(เมตร) 

คลองบางหลวง ปตร.c36 ต.บางหลวง อ.บางบาล 3.94 ต่ํากว่าตลิ่ง 0.94 ลดลง 0.26 
คลองบางบาล ปตร.c37 ต.กบเจา อ.บางบาล 3.90 ต่ํากว่าตลิ่ง 1.45 ลดลง 0.20 

เจ้าพระยา ปตร.บางกุ้ง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล  4.00 ต่ํากว่าตลิ่ง 0.50 ทรงตัว 
 ปตร.c35 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา 4.20 ต่ํากว่าตลิ่ง 1.84 ลดลง 0.19 
 หน้าพระตําหนักสิริยาลัย 4.30 ต่ํากว่าตลิ่ง 2.27 ลดลง 0.15 
 ปตร.c29a บ้านแขก ต.บางไทร อ.บางไทร 1.90 ต่ํากว่าตลิ่ง 0.86 ลดลง 0.10 

แม่นํ้าน้อย ปตร. กุฎี ต.กุฎี อ.ผักไห่ 3.00 ล้นตลิ่ง 0.19 ลดลง 0.20 
ลพบุรี ปตร.คลองตาเมฆ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก  7.00 ต่ํากว่าตลิ่ง 3.70 ลดลง 0.10 

 ปตร.วัดอุโลม ต.มหาราช อ.มหาราช  3.50 ต่ํากว่าตลิ่ง 0.90 ทรงตัว 
ป่าสัก ปตร.S26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.11 ต่ํากว่าตลิ่ง 4.86 เพิ่มขึ้น 0.06 

 S5 หน้าสาธารณสุขจังหวัดฯ 4.91 ต่ํากว่าตลิ่ง 3.28 ลดลง 0.12 

 

การคาดการณ์สถานการณ์   ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ระดับน้ําในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1. แม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อ.บางปะอิน อ.บางไทร คลองบางหลวง คลองโผงเผง และคลอง

บางบาล ระดับน้ําจะลดลงประมาณ 10-20 ซม. 
2. แม่น้ําน้อยต้ังแต่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร ระดับน้ําจะลดลงประมาณ 10-20 ซม. 
3. แม่น้ําลพบุรีตั้งแต่ อ.บ้านแพรก ระดับน้ําจะลดลงประมาณ 5-10 ซม.  อ.มหาราช  อ.บางปะหัน อ.พระนครศรีอยุธยา 

ระดับน้ําทรงตัว 
 4. แม่น้ําป่าสักตั้งแต่ อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ําจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1-5 ซม. 
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2.4 ข้อมูลระดับน้ําในแม่น้ําต่าง ๆ เปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00 น. (ที่มา สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า  กรมชลประทาน) 

แม่น้ า สถานีตรวจวัด 
ระดับตลิ่ง 

เมตร
(รทก.) 

ระดับน้ าวันน้ี 
(เมตร) 

เปรียบเทียบ 
เม่ือเช้า 
(เมตร) 

ระบาย 
ลบ.ม./วินาที 

เปรียบเทียบ 
เม่ือเช้า 

ลบ.ม./วินาที วานน้ี วันน้ี 
ปิง P.12C อ.สามเงา จ.ตาก 5.54 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.34 ทรงตัว 24 24 เท่าเม่ือวาน 
 P.2A อ.เมือง จ.ตาก 5.72 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.12 ลดลง 0.07 188 168 ลดลง 20 
 P.7A อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 5.87 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.37 ลดลง 0.05 186 170 ลดลง 16 
 P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 38.08 ต่ํากว่าตลิ่ง 2.97 ลดลง 0.08 205 177 ลดลง 28 

วัง W.23 อ.สามเงา จ.ตาก 6.27 ต่ํากว่าตลิ่ง 4.30 ลดลง 0.17 64 54 ลดลง 10 
 W.4A อ.สามเงา จ.ตาก 6.10 ต่ํากว่าตลิ่ง 3.57 ลดลง 0.41 98 79 ลดลง 19 

ยม Y.14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 12.00 ต่ํากว่าตลิ่ง 9.12 ลดลง 0.17 188 156 ลดลง 32 
 Y.6 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 10.00 ต่ํากว่าตลิ่ง 7.22 ลดลง 0.15 184 164 ลดลง 20 
 Y.3A อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 10.15 ต่ํากว่าตลิ่ง 7.69 ลดลง 0.76 202 146 ลดลง 56 
 Y.33 อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 9.56 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.19 ลดลง 0.78 228 175 ลดลง 53 
 Y.4 อ.เมือง จ.สุโขทัย 7.43 ต่ํากว่าตลิ่ง 3.82 ลดลง 0.47 163 131 ลดลง 32 
 Y.16 อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 7.00 ล้นตลิ่ง 0.53 เพิ่มขึ้น 0.12 419 431 เพิ่มขึ้น 12 
 Y.17 อ.สามเงา จ.พิจิตร 7.04 ต่ํากว่าตลิ่ง 2.42 เพิ่มขึ้น 0.05 275 279 เพิ่มขึ้น 4 
 Y.5 อ.โพทะเล จ.พิจิตร 8.25 ต่ํากว่าตลิ่ง 1.94 ลดลง 0.04 220 218 ลดลง 2 

น่าน N.12A อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 12.24 ต่ํากว่าตลิ่ง 11.35 ลดลง 0.06 10 8 ลดลง 2 
 N.2B อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 7.63 ต่ํากว่าตลิ่ง 7.55 ลดลง 0.04 79 75 ลดลง 4 
 N.60 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 9.70 ต่ํากว่าตลิ่ง 9.41 ลดลง 0.11 63 49 ลดลง 14 
 N.27A อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10.61 ต่ํากว่าตลิ่ง 9.54 ลดลง 0.06 93 89 ลดลง 4 
 N.22 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 9.17 ต่ํากว่าตลิ่ง 9.27 ลดลง 0.15 11 9 ลดลง 2 
 N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก 10.54 ต่ํากว่าตลิ่ง 8.69 ลดลง 0.05 163 159 ลดลง 4 
 N.7A อ.เมือง จ.พิจิตร 10.78 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.55 ลดลง 0.19 418 399 ลดลง 19 
 N.8A อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 11.29 ต่ํากว่าตลิ่ง 4.69 ลดลง 0.23 561 537 ลดลง 24 
 N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 28.30 ต่ํากว่าตลิ่ง 4.03 ลดลง 0.23 675 650 ลดลง 25 

สะแกกรัง ปตร.Ct.2A จ.อุทัยธานี 21.34 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.26 ลดลง 0.04 - - - 
เจ้าพระยา C.2 อ.ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค ์ 26.20 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.16 ลดลง 0.14 1,033 986 ลดลง 47 
 C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 16.34 ต่ํากว่าตลิ่ง 5.67 ลดลง 0.29 936 858 ลดลง 78 
 C.3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 11.70 ต่ํากว่าตลิ่ง 4.37 ลดลง 0.33 967 836 ลดลง 131 
 C.7A อ.เมือง จ.อ่างทอง 9.32 ต่ํากว่าตลิ่ง 4.67 ลดลง 0.06 957 940 ลดลง 17 
 C.36 คลองบางหลวง อ.บางบาล 3.94 ต่ํากว่าตลิ่ง 0.94 ลดลง 0.26 317 281 ลดลง 36 
 C.37 คลองบางบาล อ.บางบาล 3.90 ต่ํากว่าตลิ่ง 1.45 ลดลง 0.20 59 50 ลดลง 9 
 C.35 ต.บ้านป้อมอ.พระนครศรีอยุธยา 4.20 ต่ํากว่าตลิ่ง 1.84 ลดลง 0.19 629 588 ลดลง 41 

 C.29A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 3.40 ต่ํากว่าตลิ่ง 2.36 ลดลง 0.10 1,881 1,728 ลดลง 153 
ป่าสัก S.39 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 51.90 ต่ํากว่าตลิ่ง 8.01 ลดลง 0.34 333 311 ลดลง 22 

 S.28 A อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 31.46 ต่ํากว่าตลิ่ง 9.15 เพิ่มขึ้น 0.79 186 230 เพิ่มขึ้น 44 
 S.9 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 22.56 ต่ํากว่าตลิ่ง 11.01 เพิ่มขึ้น 0.36 183 216 เพิ่มขึ้น 33 
 S.26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.11 ต่ํากว่าตลิ่ง 4.86 เพิ่มขึ้น 0.06 90 93 เพิ่มขึ้น 3 
 S.5 หน้าสาธารณสุขจังหวัด 4.91 ต่ํากว่าตลิ่ง 3.28 ลดลง 0.12 - - - 
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2.5 ผังสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตอนบน  (ที่มา : สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.6 ผังสถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ตอนกลาง  (ที่มา : สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) 
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2.7 สถานการณ์น้ําในแม่น้ําต่างๆ (ที่มา : สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน)  
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3. การด าเนินการ/การแจ้งเตือน/การช่วยเหลือ 

 3.1 สถานการณ์ผลกระทบน้ าล้นตลิ่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2557 มีพื้นที่น้ําล้นตลิ่งท่วมเสาเรือนใต้ถุนบ้าน จํานวนทั้งสิ้น    
2 อําเภอ 10 ตําบล 64 หมู่บ้าน 1,496 ครัวเรือน แบ่งเป็น 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่ ครัวเรือน 
1 เสนา หัวเวียง 3-11,13 452 
  บ้านกระทุ่ม 1-10 269 
  บ้านโพธ์ิ 1,3,4-9,12 182 
  บ้านแพน 1-2,8 23 
  รางจรเข้ 5-7 192 
  บางนมโค 2-4 16 

รวม 6 38 1,134 
2 ผักไห่ กุฎี 12 27 
  บ้านใหญ ่ 1-6 65 
  ท่าดินแดง 1-8 194 
  อมฤต 1-11 76 

รวม 4 26 362 

หมายเหตุ  

- อําเภอผักไห่น้ําเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 จํานวน 478 ครัวเรือน วันน้ีลดลง จํานวน 116 
ครัวเรือน แบ่งเป็น ต.กุฎี 13 ครัวเรือน ต.บ้านใหญ่ 58 ครัวเรือน ต.ท่าดินแดง 24 ครัวเรือนและ ต.อมฤต 21 ครัวเรือน คงเหลือ
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 362 ครัวเรือน 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                               (ลงช่ือ)         
              (นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา) 
  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
 

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