
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ของข่าว 14/2557            วันที่ 18 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 18 กันยายน 2557 ดังนี้ 
1. สภาวะอากาศ (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  

1.1 ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทย พายุโซนร้อน“คัลแมกี” (KALMAEGI)  ได้อ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อม
ความกดอากาศต่้าแล้ว โดยเมื่อเวลา 04.00 น.วันนี้ (18 ก.ย.57) ได้ปกคลุมประเทศลาวและพม่าตอนบนโดยจะสลายตัวในบริเวณ
เดียวกัน ลักษณะเช่นนี้ท้าให้ในช่วงนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา  น่าน 
ล้าพูน ล้าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล้าภู อุดรธานี และสกลนคร ระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงต่อไปอีก 1 วัน 
 ส้าหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก้าลังแรง ท้าให้ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝน
หนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต  
และกระบี่ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีก้าลังแรง 
โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 นี้  

1.2 พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 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                  568.3 มิลลิเมตร  
อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้  32.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเมื่อเช้าวันนี้วัดได้  25.0 องศาเซลเซียส  
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา  06.06 น.   พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้เวลา  18.17 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) 

 
 

 

สถานี/ลุ่มน้้า 
ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

คิดเป็นปริมาณน้้า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ระดับน้้าในล้าน้้า 
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

(ซม.) 
ปริมาณน้้าวันน้ี เปรียบเทียบ 

กับเมื่อวานน้ี 
ระดับน้้าที่จะ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยใน
วันพรุ่งน้ี 

เปรียบเทียบ    
กับเมื่อวานน้ี 

1. สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา 
(อ.ท่าเรือ) 

0.00 106.189 0.00  

2. ปริมาณฝนเฉลี่ยจาก 19 สถานี ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 0.00 2,556.64 0.00 ลดลง 0.48 0.00 ลดลง 0.14 

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

0.00 714.66 0.00 ลดลง 0.08 0.00 ลดลง 0.02 

     2.2 ลุ่มแม่น้้าป่าสัก  (อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง   
อ.ภาชี อ.วังน้อย และ อ.อุทัย)  เฉลี่ย
จาก 7 สถานี 

0.00 815.61 0.00 ลดลง 0.41 0.00 ลดลง 0.08 

     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 

0.00 745.26 0.00 ลดลง 0.09 0.00 ลดลง 0.04 

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

เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์   
แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน สุโขทัย)  

            เฉลี่ยจาก 9 จังหวัด 

2.04 34,536.83 70.45 เพิ่มขึ้น 42.48  

     3.2 ลุ่มแม่น้้าวัง (เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 
พะเยา แพร่ ล้าปาง ล้าพูน) 

            เฉล่ียจาก 7 จังหวัด 
2.87 10,793.17 30.98 เพิ่มขึ้น 20.62  

     3.3 ลุ่มแม่น้้ายม  (ก้าแพงเพชร ตาก  
นครสวรรค์  น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก แพร่ ล้าปาง สุโขทัย 
อตุรดิถต)์ เฉลี่ยจาก 11 จังหวัด 

0.76 24,046.89 18.27 เพิ่มขึ้น18.27  

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

            เฉล่ียจาก 11 จังหวัด 

0.63 20,523.42 12.93 เพิ่มขึ้น12.93  

      3.5 ลุ่มแม่น้้าสะแกกรัง  (ก้าแพงเพชร ตาก 
           นครสวรรค์ อุทัยธานี)                 กก
กกกกกก เฉลี่ยจาก 4 จังหวดั      

0.63 4,906.53 3.09 เพิ่มขึ้น 3.09  

                                                                      รวม 5 ลุ่มน้ า 135.72  
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานี/ลุ่มน้้า 
ปริมาณฝน 
(มิลลิเมตร) 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

คิดเป็นปริมาณน้้า 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ระดับน้้าในล้าน้้า 
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

(ซม.) 
ปริมาณน้้าวันน้ี เปรียบเทียบ 

กับเมื่อวานน้ี 
ระดับน้้าที่จะ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยใน
วันพรุ่งน้ี 

เปรียบเทียบ    
กับเมื่อวานน้ี 

4.  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย จังหวัดใกล้เคียง 9 จังหวัด 

   4.1 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดนครสวรรค์  
    เฉลี่ยจาก  17 สถานี 

0.12 9,597.67 1.15 ลดลง 9.02  

   4. 2 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดชัยนาท                    
เฉลี่ยจาก 10 สถานี 

0.00 2,470.00 0.00 ลดลง 0.25  

   4. 3 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดลพบุรี                     
เฉลี่ยจาก 15 สถานี 

0.00 6,199.70 0.00 ทรงตัว  

   4.4 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดสระบุรี                     
เฉลี่ยจาก 14 สถานี 

0.00 3,576.49 0.00 ลดลง 0.36  

   4.5 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดสิงห์บุรี                     
เฉลี่ยจาก 6 สถานี 

0.00 822.47 0.00 ลดลง 0.21  

   4.6 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดอ่างทอง                     
เฉลี่ยจาก 7 สถานี 

0.00 968.37 0.00 ลดลง 0.07  

   4.7 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเลย                    
เฉลี่ยจาก 21 สถานี 

0.07 11,424.60 0.80 เพิ่มขึ้น 0.08  

   4.8 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดชัยภูมิ 
    เฉลี่ยจาก  19 สถานี 

1.50 12,788.30 19.18 เพิ่มขึ้น 19.18  

   4.9 ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    เฉลี่ยจาก  16 สถานี 

0.91 12,688.40 11.55 เพิ่มขึ้น 11.55  

                                                                     รวม 9 จังหวัด 32.68  
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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 5,122.36 38.05 
สิริกิติ์ 9,510 5,191.85 54.59 
ป่าสักชลสิทธิ์ 785 590.42 75.21 

    

2.2 ปริมาณการระบายน้้า เปรียบเทียบเมื่อเช้า เวลา 09.00น.  (ที่มา โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา) 

เขื่อน 
ปริมาณน้ าระบายท้ายเขื่อน 

(ลบ.ม./วินาที) 
เปรียบเทียบเมื่อวาน 

(ลบ.ม./วินาที) 
วานนี้ วันนี้ 

ปริมานน้้าผ่าน จ.นครสวรรค์ 845 826 ลดลง 19 
เจ้าพระยา 702 674 ลดลง 28 
ป่าสักชลสิทธิ์ 200.74 180.32 ลดลง 20.42 
พระรามหก 142.85 131.05 ลดลง 11.80 

 

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 1.51 ลดลง 0.12 
คลองบางบาล ปตร.c37 ต.กบเจา อ.บางบาล 3.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.96 ลดลง 0.07 

เจ้าพระยา ปตร.บางกุ้ง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล 4.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.22 ลดลง 0.18 
 ปตร.c35 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา 4.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.23 ลดลง 0.03 
 โรงสูบน้้าท่ี 9 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา 2.40 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.55 เพิ่มขึ้น 0.05 
 โรงสูบน้้าท่ี 12 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน 2.35 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.58 เพิ่มขึ้น 0.09 
 ปตร.c29a บ้านแขก ต.บางไทร อ.บางไทร 1.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.92 เพิ่มขึ้น 0.10 

แม่น้้าน้อย ปตร. กุฎี ต.กุฎี อ.ผักไห ่ 3.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.17 ลดลง 0.07 
 โรงสูบน้้าท่ี 4 ต.น้้าเต้า อ.บางบาล 2.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.90 ทรงตัว 
 โรงสูบน้้าท่ี 8 ต.กระแชง อ.บางไทร 1.70 ต่้ากว่าตลิ่ง 0.64 ลดลง 0.04 

ลพบุร ี ปตร.คลองตาเมฆ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก 7.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.68 ลดลง 0.13 
 ปตร.วัดอุโลม ต.มหาราช อ.มหาราช 3.50 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.10 เพิ่มขึ้น 0.10 

ป่าสัก ปตร.S26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.11 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.11 ลดลง 0.10 
 S5 หน้าสาธารณสุขจังหวัดฯ 4.91 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.46 เพิ่มขึ้น 0.05 

การคาดการณ์สถานการณ์   ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ระดับน้้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1. แม่น้้าเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อ.บางปะอิน อ.บางไทร คลองบางหลวง คลองโผงเผง และคลอง

บางบาล ระดับน้้าจะลดลงประมาณ 5-10 ซม. 
2. แม่น้้าน้อยตั้งแต่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร ระดับน้้าจะลดลงประมาณ 1-5 ซม. 
3. แม่น้้าลพบุรีตั้งแต่ อ.บ้านแพรก อ.มหาราช  อ.บางปะหัน อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้้าจะลดลงประมาณ 5-10 ซม. 

 4. แม่น้้าป่าสักตั้งแต่ อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้้าจะลดลงประมาณ 5-10 ซม. 
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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 5.19 เพิ่มข้ึน 0.03 140 148 เพิ่มข้ึน 8 
 P.7A อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร 5.87 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.62 ลดลง 0.07 115 95 ลดลง 20 
 P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 38.08 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.29 ลดลง 0.11 115 88 ลดลง 27 

วัง W.23 อ.สามเงา จ.ตาก 6.27 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.53 ลดลง 0.21 52 41 ลดลง 11 
 W.4A อ.สามเงา จ.ตาก 6.10 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.20 เพิ่มข้ึน 0.06 50 52 เพิ่มข้ึน 2 

ยม Y.14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 12.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 8.90 เพิ่มข้ึน 0.01 193 194 เพิ่มข้ึน 1 
 Y.6 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 10.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.04 ทรงตัว 188 188 เท่าเมื่อวาน 
 Y.3A อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 10.15 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.23 เพิ่มข้ึน 0.26 160 179 เพิ่มข้ึน 19 
 Y.33 อ.ศรีส้าโรง จ.สุโขทัย 10.63 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.97 เพิ่มข้ึน 0.33 172 194 เพิ่มข้ึน 22 
 Y.4 อ.เมือง จ.สุโขทัย 7.45 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.85 เพิ่มข้ึน 0.24 117 130 เพิ่มข้ึน 13 
 Y.16 อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก 7.00 ล้นตลิ่ง 0.64 ลดลง 0.02 445 443 ลดลง 2 
 Y.17 อ.สามเงา จ.พิจิตร 7.04 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.39 ทรงตัว 281 281 เท่าเมื่อวาน 
 Y.5 อ.โพทะเล จ.พิจิตร 8.25 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.09 ลดลง 0.03 212 210 ลดลง 2 

น่าน N.12A อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 12.24 ต่้ากว่าตลิ่ง 11.30 เพิ่มข้ึน 0.06 8 10 เพิ่มข้ึน 2 
 N.2B อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 7.63 ต่้ากว่าตลิ่ง 7.55 ลดลง 0.05 80 75 ลดลง 5 
 N.60 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 9.70 ต่้ากว่าตลิ่ง 9.39 ลดลง 0.11 65 51 ลดลง 14 
 N.27A อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10.61 ต่้ากว่าตลิ่ง 9.64 เพิ่มข้ึน 0.05 79 82 เพิ่มข้ึน 3 
 N.22 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 9.17 ต่้ากว่าตลิ่ง 9.42 ลดลง 0.25 10 6 ลดลง 4 
 N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก 10.54 ต่้ากว่าตลิ่ง 8.89 ลดลง 0.20 159 143 ลดลง 16 
 N.7A อ.เมือง จ.พิจิตร 10.78 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.58 ลดลง 0.11 407 396 ลดลง 11 
 N.8A อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 11.29 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.98 ลดลง 0.26 534 507 ลดลง 27 
 N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 28.30 ต่้ากว่าตลิ่ง 4.38 ลดลง 0.07 622 616 ลดลง 6 

สะแกกรัง ปตร.Ct.2A จ.อุทัยธานี 21.34 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.07 ลดลง 0.02 - - - 
เจ้าพระยา C.2 อ.ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์  26.20 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.65 ลดลง 0.06 845 826 ลดลง 19 
 C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 16.34 ต่้ากว่าตลิ่ง 6.42 ลดลง 0.12 702 674 ลดลง 28 
 C.3 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 11.70 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.22 ลดลง 0.19 758 694 ลดลง 64 
 C.7A อ.เมือง จ.อ่างทอง 9.32 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.71 ลดลง 0.17 715 674 ลดลง 41 
 C.36 คลองบางหลวง อ.บางบาล 4.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.57 ลดลง 0.12 222 208 ลดลง 14 
 C.37 คลองบางบาล อ.บางบาล 3.80 ต่้ากว่าตลิ่ง 1.86 ลดลง 0.07 35 33 ลดลง 2 
 C.35 ต.บ้านป้อมอ.พระนครศรีอยุธยา 4.58 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.61 ลดลง 0.03 512 506 ลดลง 6 

 C.29A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 3.00 ต่้ากว่าตลิ่ง 2.02 เพิ่มข้ึน 0.10 1705 1487 ลดลง 218 
ป่าสัก S.39 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 52.59 ต่้ากว่าตลิ่ง 10.55 ลดลง 0.50 232 205 ลดลง 27 

 S.28 A อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 31.46 ต่้ากว่าตลิ่ง 10.24 ลดลง 0.37 189 169 ลดลง 20 
 S.9 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 22.56 ต่้ากว่าตลิ่ง 11.28 ลดลง 0.17 207 191 ลดลง 16 
 S.26 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 7.90 ต่้ากว่าตลิ่ง 5.90 ลดลง 0.10 85 80 ลดลง 5 
 S.5 หน้าสาธารณสุขจังหวัด 4.70 ต่้ากว่าตลิ่ง 3.25 เพิ่มข้ึน 0.05 - - - 
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2.5 ผังสถานการณ์น้้าในลุ่มน้้าเจ้าพระยา ตอนบน  (ที่มา : ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2.6 ผังสถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 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 สถานการณ์ผลกระทบน้ าล้นตลิ่ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2557 มีพ้ืนที่น้้าล้นตลิ่งท่วมเสาเรือนใต้ถุนบ้าน จ้านวนทั้งสิ้น    
2 อ้าเภอ 7 ต้าบล 34 หมู่บ้าน 441 ครัวเรือน แบ่งเป็น 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่ ครัวเรือน 
1 เสนา หัวเวียง 3-5,7-8,10-11 190 
  บ้านกระทุ่ม 1-10 130 
  บ้านแพน 1-2,8 23 
  รางจรเข้ 5-7 44 

รวม 4 23 387 
2 ผักไห่ กุฎี 12 16 
  บ้านใหญ่ 5-6 14 
  ท่าดินแดง 1-8 24 

รวม 3 11 54 

หมายเหตุ      

- อ้าเภอเสนาน้้าท่วมใต้ถุนบ้านเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 จ้านวน 908 ครัวเรือน วันนี้ลดลง จ้านวน 521 ครัวเรือน 
แบ่งเป็น ต.หัวเวียง 211 ครัวเรือน ต.บ้านกระทุ่ม 101 ครัวเรือน ต.บ้านโพธิ์ 108 ครัวเรือน และ ต.รางจรเข้ 101 ครัวเรือน 
คงเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จ้านวน 387 ครัวเรือน 

- อ้าเภอผักไห่น้้าท่วมใต้ถุนบ้านเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 จ้านวน 154 ครัวเรือน วันนี้ลดลง จ้านวน 100 ครัวเรือน 
แบ่งเป็น ต.กุฎี 69 ครัวเรือน ต.บ้านใหญ่ 13 ครัวเรือน และ ต.ท่าดินแดง 18 ครัวเรือน คงเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จ้านวน 
54 ครัวเรือน 
 
 
 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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