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1. ความเปนมา 

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2534 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริ ณ วังไกลกังวล ใหการกอสราง
โครงการพระราชานุสาวรียฯ มีการใชนํ้าท่ีเก็บในสระเก็บนํ้าจํานวนมากเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก
พืชฤดูแลงของราษฎร ท่ีมีพื้นท่ีอยูรอบบริเวณพระราชานุสาวรียฯ 

 วันที่ 24 ตุลาคม 2538 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลอยนํ้า
เขาพื้นท่ีของพระราชานุสาวรียฯ เพื่อเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหแกราษฎรท่ีถูกนํ้าทวม 
และเพื่อเปนการเก็บนํ้าไวใชเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลงอีกทางหน่ึงดวย และนําท่ีไดเก็บกักไวในสระ
เพื่อใหเกษตรกรนําไปใชประโยชนตามแนวพระราชดําริดานการเกษตรกรรมในชวงฤดูแลง โดยสงเสริม
อาชีพเสริมแกราษฎร 4 โครงการ คือ โครงการสงเสริมการปลูกขาวนาปรัง โครงการปลูกพืชอายุสั้น
และไมผล โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา และโครงการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน 
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 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาปรับปรุงบริเวณพื้นท่ี
โครงการใหสามารถเก็บนํ้าไดมากข้ึนเปน 200 ไร เหลือเปนพื้นท่ีพระราชานุสาวรียไว 50 ไร และยกระดับ
ถนนในพื้นท่ีข้ึนดวย 

 วันที่ 4 ธันวาคม 2538 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัสกับบุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯ 
ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สรุปความไดวา 

  ...ในท่ีสุด ปน้ีนํ้าก็ทวมและเกิดระลึกข้ึนมาไดวามีโครงการน้ีอยู...จึงใหคนไปถายรูป มีหลาย
ฝายท้ังทางภาคพื้นดิน ท้ังทางอากาศ ในรูปไดเห็นวามีการสูบนํ้า ปลายหน่ึงของทอจุมอยูในสระ และ
ดูดนํ้าออกจากสระ นํ้าในสระน้ันมีระดับวัดได 3 เมตร 50 เซนติเมตร แตเมื่อดูแลวขางนอก นํ้าข้ึนสูง
ไปมากกวาน้ัน จึงบอกใหผูวาราชการจังหวัดสั่งหยุดสูบนํ้าออกไปและถาอยางไรใหเปดประตูนํ้าท่ีเปน
ทอ และชองท่ีเปดนํ้าใหเขา-ออกได ใหนํ้าเขามา นํ้าก็คอยๆ เขามาเอื่อยๆ นํ้าจึงข้ึนมาหนอย แตวาเขามา
ชามาก... ก็เลยบอกวา ใหฟนคัน ใหใชรถตักท่ีเขาเรียกวาแบ็คโฮตักคันท่ีกั้นนํ้าน้ันใหนํ้าเขามา...และใน
เวลาเดียวกันก็วัดระดับนํ้า ปรากฏวาระดับนํ้าทางดานตะวันออกคือ นํ้าท่ีมาจากแมนํ้าปาสักสูงกวาดาน
ท่ีมาจากแมนํ้าเจาพระยาประมาณ 20 เซนติเมตร ความรูน้ี ไมมีใครเคยรูวา นํ้าท่ีอยูในทุงดานปาสักมี
ความสูงกวาแมนํ้าเจาพระยา และความรูน้ี ทําใหเจาหนาท่ี รวมท้ังกรมชลประทานเกิดความรูวา นํ้าทวม
กรุงเทพฯ มาจากไหน และไปไหน... 

 ...ก็บอกใหทําตอไปจนกระท่ังนํ้าขางนอกกับนํ้าขางในเทากัน และวัดดูโดยตอจากมาตร
วัดนํ้า ซึ่งทีแรกสูง 4 เมตร ตอข้ึนมา 5 เมตร ก็ทวม 5 เมตร จนกระท่ังข้ึนมาถึง 5 เมตร 70 เซนติเมตร 
เปนอันวานํ้าท่ีเขามาในบริเวณน้ันจากเดิม 3 เมตร 50 เซนติเมตร ข้ึนมาเปน 5 เมตร 70 เซนติเมตร 
และนํ้าในสระน้ันแทนท่ีจะมีประมาณหาแสน ก็ข้ึนมาเกือบสองลานลูกบาศกเมตร เมื่อถึงขนาดน้ันแลว 
จึงสั่งใหปดได ใหปดเพื่อท่ีจะเก็บนํ้าน้ีไวขางใน ...ทําใหราษฎรเห็นวาอนุสาวรียน้ีทําประโยชน และ
สมเด็จพระสุริโยทัย น้ีเปนวีรสตรีในอดีต กลับมาเปนวีรสตรีในปจจุบันดวย ฉะน้ันโครงการน้ีก็ไดผล
เต็มท่ี... 

 ...ทฤษฎีใหมน่ีมีไวสําหรับปองกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะทําใหรํ่ารวยมากข้ึน 
ในยามท่ีมีอุทกภัยก็สามารถท่ีจะฟนตัวไดเร็ว โดยไมตองใหทางราชการไปชวยมากเกินไปทําให
ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองไดอยางดี ฉะน้ันจึงไดสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม...   

 วันที่ 23 มกราคม 2539 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระราชานุสาวรียสมเด็จ 
พระสุริโยทัย เพื่อทรงเยี่ยมเกษตรกร และทอดพระเนตรความกาวหนาในการดําเนินงานการกอสราง
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อางเก็บนํ้าในพื้นท่ีรอบพระราชานุสาวรีย ในการน้ี ทรงเปดคันบังคับนํ้า เพื่อปลอยนํ้าเขาสูทอสงนํ้าท่ี 
2 เพื่อสงนํ้าใหแกพื้นท่ีการเกษตรของราษฎรท่ีอาศัยอยูโดยรอบ และทรงมีพระราชดําริในเร่ืองตางๆ
กับคณะทํางานเฉพาะกิจดานการแกไขปญหานํ้าทวม และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการแกไข
ปญหานํ้าทวมและการประกอบอาชีพของราษฎร โดยพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการพิจารณา
นําทฤษฎีใหมมาใชงานโดยใหขุดสระนํ้าในพื้นท่ีลุมตํ่าในเขตโครงการและบริเวณใกลเคียง เพื่อเปน
แหลงเก็บกักนํ้าในฤดูฝน และพิจารณาเพิ่มระดับเก็บกัก รวมท้ังใหขุดลอกสระเก็บนํ้าใหลึกลงไปตาม
ความเหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณความจุใหสระเก็บนํ้า 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2539 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อทรงเกี่ยวขาวในนาซึ่งเปนโครงการ
สงเสริมอาชีพปลูกขาวนาปรัง และพระราชทานขาวท่ีทรงเกี่ยวเพื่อไปใชในพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ ในการน้ีทรงมีพระราชดําริใหกรมชลประทาน กรมโยธาธิการ และกรมพัฒนา
ท่ีดิน ปรับปรุงสระเก็บนํ้าพระราชานุสาวรียฯ โดยขุดดินกนสระใหมีความลึกโดยเฉลี่ยอีกประมาณ 1 เมตร 
เพื่อกักเก็บนํ้าใหมากกวาเดิม ดินท่ีขุดไดสวนหน่ึงใหนําไปทําทางสัญจรดานทิศเหนือขนานไปกับคันกั้นนํ้า 
ใหประชาชนใชเปนเสนทางเช่ือมระหวางถนนริมแมนํ้ากับถนนสายใหญ ดินอีกสวนหน่ึงใหนําไปทํา
ถนนเสริมคันกั้นนํ้าเดิมใหสูงถึงระดับ 6.20 เมตร (รทก.) หากมีนํ้าไหลหลากมากเหมือนป 2538 จะได
ระบายนํ้าเขามาในสระเก็บนํ้า นํ้าจะไดไมทวมหลังคันกั้นนํ้า ซึ่งจะทําใหมีนํ้าเก็บกักไวใชในฤดูแลงเพิ่ม
มากข้ึน 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และไดทรงเปด 

คันบังคับนํ้าเพื่อปลอยนํ้าเขาสูทอสงนํ้าสายท่ี 2 เพื่อสงนํ้าใหแกพื้นท่ีการเกษตรของราษฎรท่ีอยู
อาศัยโดยรอบพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2539 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุงมะขามหยอง เพื่อทรงเกี่ยวขาว 
ในแปลงนาขาวของราษฎรซึ่งเปนโครงการสงเสริมอาชีพปลูกขาวนาปรัง รอบพื้นท่ีพระราชานุสาวรียฯ 

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 
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2. ลักษณะของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  โครงการพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย มพีื้นท่ีโดยรวมท้ังสิ้นประมาณ 256 ไร 
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 พระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย สวนสาธารณะ และอื่นๆ  
   มีพื้นท่ีประมาณ 56 ไร ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

 องคพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัยทรงชาง ประดิษฐานบน
เกาะเนินดิน พื้นท่ีประมาณ 24 ไร  

 อาคารประกอบอื่นๆในบริเวณ เชน อาคารจําหนายผลิตภัณฑ
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน สวนแสดงแผนผังบริเวณ 
และอาคารบํารุงรักษา ระบายนํ้าและบานพักเจาหนาท่ี 

  สวนที่ 2 พื้นที่สระเก็บน้ํา  
   มีพื้นท่ีประมาณ 200 ไร  สามารถกักเก็บนํ้าไวใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรม
ในชวงฤดูแลง และรองรับนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลาก 

   - พื้นท่ีผิวนํ้าท่ีระดับเก็บกัก  158 ไร 

   - ปริมาณความจุท่ีระดับเก็บกัก  1,209,000  ลูกบาศกเมตร 
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   - ระดับคันกั้นนํ้า   + 6.20   เมตร (รทก.)  
   - ระดับเก็บกักปกติ   + 4.50  เมตร (รทก.) 
   - ระดับเก็บกักสูงสดุ   + 5.760 เมตร (รทก.) 
     (ในป 2538 เกิดปญหาอุทกภัยสามารถกกัเก็บนํ้าได 1,583,040 ลกูบาศกเมตร) 
   - ปริมาณนํ้าเก็บกักท่ีสามารถ  500,000 ลูกบาศกเมตร 
     นํามาใชประโยชนโดยวิธีการธรรมชาติ 

 
3. แนวทางการบริหารจัดการน้ํา 
 โครงการชลประทานพระนครศรีอยธุยา ดําเนินการบริหารจัดการสระเก็บนํ้าโครงการ
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย ในรูปแบบพื้นท่ีแกมลิง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 3.1 การเติมน้ําเขาสระ  
  การรับนํ้าเขาสูพื้นท่ีสระเก็บนํ้า ทําโดยใชระบบทอเพื่อเติมนํ้า ประกอบดวย 3 
รูปแบบ ดังน้ี 
   (1) ทอสงนํ้าจากคลองชัยนาท – อยุธยา จํานวน 1 ทอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.80 เมตร ความยาว 516 เมตร สงนํ้าได 0.73 ลูกบาศกเมตรตอวินาที หรือวันละ 63,000 ลูกบาศกเมตร
สามารถสงนํ้าไดเฉพาะในฤดูฝน ชวงเดือนตุลาคม นํ้าในคลองชัยนาท – อยุธยา จะสามารถไหลเขาสระ
เก็บนํ้าไดสวนหน่ึง 
   (2) โรงสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยา โดยติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าไฟฟาขนาดเสนผาศูนยกลาง 
10 น้ิว จํานวน 3 เคร่ือง บริเวณหนาวัดเกตุ ตําบลบานใหม อําเภอพระนครศรีอยุธยา สามารถสูบนํ้าได 
0.60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที หรือวันละ 166,000 ลูกบาศกเมตร โดยสงนํ้าไปตามทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 1 ทอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 x 254 เมตร สามารถสูบนํ้าเขาสระไดท้ังฤดูแลงและฤดูฝน 
และหากนํ้าในแมนํ้าเจาพระยามีระดับสูง จะสามารถไหลเขาสระเก็บนํ้าไดโดยธรรมชาติ   
   (3) ทอรับนํ้าและระบายนํ้าทรงสี่เหลี่ยมจํานวน 2 ทอ ขนาด 1.5 x 1.80 เมตร 
จํานวน 1 แหง  ในชวงฤดูนํ้า สามารถรับนํ้าเขาพื้นท่ีไดวันละประมาณ 300,000 ลกูบาศกเมตร 

  3.2 การนําน้ําไปใชประโยชน  
   ในชวงฤดูแลงจะทําการสงนํ้าใหแกพื้นท่ีเกษตรกรรมรอบโครงการฯ จํานวน 
1,037 ไร ผานระบบชลประทาน ประกอบดวย 
   (1) อาคารระบายนํ้าท่ี 1 (ดานทิศเหนือ) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าดวยไฟฟาขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง สามารถสูบนํ้าได 
0.20 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  สงนํ้าใหพื้นท่ีการเกษตรทางดานทิศเหนือ 
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   (2) อาคารระบายนํ้าท่ี 2 (ดานตะวันออก) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าดวยไฟฟาขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง สามารถสูบนํ้าได 
0.20 ลกูบาศกเมตรตอวินาที สงใหพื้นท่ีการเกษตรทางดานทิศตะวันออก 
   (3) อาคารระบายนํ้าท่ี 3 (ดานทิศใต) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าดวยไฟฟา ขนาด เสนผาศูนยกลาง 10 น้ิว จํานวน 1 เคร่ือง สามารถสูบนํ้าได 0.20  
ลูกบาศกเมตรตอวินาที สงใหพืน้ท่ีการเกษตรทางดานทิศใต 
   (4) คูสงนํ้าดาดคอนกรีต จํานวน 3 สาย ความยาวรวม 4,070 เมตร 
   สายท่ี 1 ขนาดทองคูกวาง 0.30 เมตร ยาว 1,290 เมตร มีพื้นท่ีเกษตรกรรม
จํานวน 242 ไร  
    สายท่ี 2 ขนาดทองคูกวาง 0.30 เมตร ยาว 1,740 เมตร มีพื้นท่ีเกษตรกรรม
จํานวน 522 ไร  
   สายท่ี 3 ขนาดทองคูกวาง 0.30 เมตร ยาว 1,040 เมตร มีพื้นท่ีเกษตรกรรม
จํานวน 165 ไร  

   ปจจุบันโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า
(กลุมพื้นฐาน) “ทุงมะขามหยอง” คิดเปนพื้นท่ีรับประโยชน 1,037 ไร ครอบคลุมพื้นท่ี ตําบลบานใหม 
ตําบลวัดตูม และตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  3.3 การบริหารจัดการน้ําในชวงเกิดอุทกภัย 
   ในชวงนํ้าหลากและเกิดปญหาอุทกภัย โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 
จะทําการเฝาระวัง และติดตามสถานการณนํ้าในสระเก็บนํ้าตลอดเวลา โดยในป 2553 และ ป 2554 
ไดดําเนินการ ดังน้ี  

 ป 2553 ทําการเปดรับนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเขาสูพื้นท่ีสระเก็บนํ้า
โดยวิธีการธรรมชาติ (Gravity) จนเต็มสระเก็บนํ้าท่ีระดับ + 5.0 เมตร (รทก.) 

  ซึ่งสูงกวาระดับเก็บกักปกติ 50 เซนติเมตร โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกพื้นท่ีภายในโครงการ  

 ป 2554 เกิดปญหาอุทกภัยรายแรงในหลายพื้นท่ี ระดับนํ้าในแมนํ้า
เจาพระยามีระดับสูงต้ังแตเดือนกันยายน สงผลให  นํ้าเขาทวมเต็มพื้นท่ีสระเก็บนํ้าสูงถึงระดับ +7.00 
เมตร (รทก.) สูงกวาระดับคันกั้นนํ้ารอบสระท่ีมีระดับ +6.20 เมตร (รทก.) คิดเปนปริมาตรนํ้าประมาณ 
5.4 ลานลูกบาศกเมตรเมตร ภายหลังระดับนํ้าลดลงไมปรากฏวาอาคารระบบชลประทานไดรับความ
เสียหาย  
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   การเปดรับนํ้าเขาพื้นท่ีสระเก็บนํ้าพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย เปนการ
บริหารจัดการตามหลักการของแกมลิง โดยในยามนํ้าหลากจะเปดรับนํ้าเขาสระเก็บนํ้าโดยวิธีธรรมชาติ 
และในชวงฤดูแลงจะบริหารจัดการนํ้าดวยระบบชลประทาน เพื่อนํานํ้าไปใชประโยชนทางการเกษตรกรรม 
ซึ่งเปนการพรองนํ้าเพื่อเตรียมพรอมท่ีจะรองรับปริมาณนํ้าหลากคร้ังตอไป 

 

 

 
  

   
 
 
    
  
   
 
 

 

  

  

 

สภาพพืน้ที่โดยรอบพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทยั บริเวณทุงมะขามหยอง 

ในชวงที่เกิดปญหาอุทกภัย เดือนตุลาคม 2538 สามารถเก็บกักน้ําได 1,583,040 ลูกบาศกเมตร 

 


