โครงการกอสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย
สถานที่ตั้ง
256 ไร ตําบลบานใหม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ความเปนมา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2534
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริ ณ วังไกลกังวล ใหการกอสรางโครงการ
พระราชานุสาวรียฯ มีการใชน้ําที่เก็บในสระเก็บน้ําจํานวนมากเพื่อประโยชนในการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของ
ราษฎร ที่มีพื้นที่อยูรอบบริเวณพระราชานุสาวรียฯ
วันที่ 24 ตุลาคม 2538
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลอยน้ําเขาพื้นที่ของ
พระราชานุสาวรียฯ เพื่อเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหแกราษฎรที่ถูกน้ําทวม และเพื่อเปนการเก็บ
น้ําไวใชเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลงอีกทางหนึ่งดวย และนําที่ไดเก็บกักไวในสระ เพื่อใหเกษตรกรนําไปใช
ประโยชน ต ามแนวพระราชดํ าริ ด านการเกษตรกรรมในช ว งฤดู แล ง โดยส งเสริ มอาชี พเสริ มแกร าษฎร 4
โครงการ คือ โครงการสงเสริมการปลูกขาวนาปรัง โครงการปลูกพืชอายุสั้นและไมผล โครงการสงเสริมอาชีพ
การเลี้ยงปลา และโครงการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2538
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาปรับปรุงบริเวณพื้นที่โครงการให
สามารถเก็บน้ําไดมากขึ้นเปน 200 ไร เหลือเปนพื้นที่พระราชานุสาวรียไว 50 ไร และยกระดับถนนในพื้นที่ขึ้นดวย
วันที่ 4 ธันวาคม 2538
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัสกับบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สรุปความไดวา
...ในที่สุด ปนี้น้ําก็ทวมและเกิดระลึกขึ้นมาไดวามีโครงการนี้อยู...จึงใหคนไปถายรูป มีหลายฝายทั้ง
ทางภาคพื้นดิน ทั้งทางอากาศ ในรูปไดเห็นวามีการสูบน้ํา ปลายหนึ่งของทอจุมอยูในสระ และดูดน้ําออกจาก
สระ น้ําในสระนั้นมีระดับวัดได 3 เมตร 50 เซนติเมตร แตเมื่อดูแลวขางนอก น้ําขึ้นสูงไปมากกวานั้น จึงบอก
ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งหยุดสูบน้ําออกไปและถาอยางไรใหเปดประตูน้ําที่เปนทอ และชองที่เปดน้ําใหเขาออกได ใหน้ําเขามา น้ําก็คอยๆ เขามาเอื่อยๆ น้ําจึงขึ้นมาหนอย แตวาเขามาชามาก... ก็เลยบอกวา ใหฟนคัน
ใหใชรถตักที่เขาเรียกวาแบ็คโฮตักคันที่กั้นน้ํานั้นใหน้ําเขามา...และในเวลาเดียวกันก็วัดระดับน้ํา ปรากฏวา
ระดับน้ําทางดานตะวันออกคือ น้ําที่มาจากแมน้ํ าปาสักสู งกวาด านที่มาจากแมน้ํ าเจาพระยาประมาณ 20
เซนติเมตร ความรูนี้ ไมมีใครเคยรูวา น้ําที่อยูในทุงดานปาสักมีความสูงกวาแมน้ําเจาพระยา และความรูนี้ ทํา
ใหเจาหนาที่ รวมทั้งกรมชลประทานเกิดความรูวา น้ําทวมกรุงเทพฯ มาจากไหน และไปไหน...

...ก็บอกใหทําตอไปจนกระทั่งน้ําขางนอกกับน้ําขางในเทากัน และวัดดูโดยตอจากมาตรวัดน้ํา ซึ่งที
แรกสูง 4 เมตร ตอขึ้นมา 5 เมตร ก็ทวม 5 เมตร จนกระทั่งขึ้นมาถึง 5 เมตร 70 เซนติเมตร เปนอันวาน้ําที่เขา
มาในบริเวณนั้นจากเดิม 3 เมตร 50 เซนติเมตร ขึ้นมาเปน 5 เมตร 70 เซนติเมตร และน้ําในสระนั้นแทนที่จะ
มีประมาณหาแสน ก็ขึ้นมาเกือบสองลานลูกบาศกเมตร เมื่อถึงขนาดนั้นแลว จึงสั่งใหปดได ใหปดเพื่อที่จะเก็บ
น้ํานี้ไวขางใน ...ทําใหราษฎรเห็นวาอนุสาวรียนี้ทําประโยชน และสมเด็จพระสุริโยทัย นี้เปนวีรสตรีในอดีต
กลับมาเปนวีรสตรีในปจจุบันดวย ฉะนั้นโครงการนี้ก็ไดผลเต็มที่...
...ทฤษฎีใหมนี่มีไวสําหรับปองกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะทําใหร่ํารวยมากขึ้น ในยามที่มี
อุทกภั ย ก็ส ามารถที่จ ะฟน ตั ว ได เ ร็ ว โดยไมต องให ทางราชการไปช ว ยมากเกิน ไปทําให ป ระชาชนมีโ อกาส
พึ่งตนเองไดอยางดี ฉะนั้นจึงไดสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม...
วันที่ 23 มกราคม 2539
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อ
ทรงเยี่ยมเกษตรกร และทอดพระเนตรความกาวหนาในการดําเนินงานการกอสรางอางเก็บน้ําในพื้นที่รอบ
พระราชานุส าวรีย ในการนี้ ทรงเปด คันบั งคับ น้ํา เพื่อปล อยน้ําเขาสู ทอสงน้ํ าที่ 2 เพื่อสงน้ําใหแกพื้น ที่
การเกษตรของราษฎรที่อาศัยอยูโดยรอบ และทรงมีพระราชดําริในเรื่องตางๆกับคณะทํางานเฉพาะกิจดานการ
แกไขปญหาน้ําทวม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ําทวมและการประกอบอาชีพของ
ราษฎร โดยพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการพิจารณานําทฤษฎีใหมมาใชงานโดยใหขุดสระน้ําในพื้นที่ลุม
ต่ําในเขตโครงการและบริเ วณใกลเ คีย ง เพื่อเปน แหล งเก็บ กักน้ําในฤดู ฝน และพิจ ารณาเพิ่มระดั บเก็บ กัก
รวมทั้งใหขุดลอกสระเก็บน้ําใหลึกลงไปตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณความจุใหสระเก็บน้ํา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2539
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนิน ไปยังพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อทรงเกี่ยวขาวในนาซึ่งเปนโครงการสงเสริมอาชีพปลูก
ขาวนาปรัง และพระราชทานขาวที่ทรงเกี่ยวเพื่อไปใชในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในการ
นี้ทรงมีพระราชดําริใหกรมชลประทาน กรมโยธาธิการ และกรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงสระเก็บน้ําพระราชานุ
สาวรียฯ โดยขุดดินกนสระใหมีความลึกโดยเฉลี่ยอีกประมาณ 1 เมตร เพื่อกักเก็บน้ําใหมากกวาเดิม ดินที่ขุดได
สวนหนึ่งใหนําไปทําทางสัญจรดานทิศเหนือขนานไปกับคันกั้นน้ํา ใหประชาชนใชเปนเสนทางเชื่อมระหวาง
ถนนริมแมน้ํากับถนนสายใหญ ดินอีกสวนหนึ่งใหนําไปทําถนนเสริมคันกั้นน้ําเดิมใหสูงถึงระดับ 6.20 เมตร
(รทก.) หากมีน้ําไหลหลากมากเหมือนป 2538 จะไดระบายน้ําเขามาในสระเก็บน้ํา น้ําจะไดไมทวมหลังคันกั้น
น้ํา ซึ่งจะทําใหมีน้ําเก็บกักไวใชในฤดูแลงเพิ่มมากขึ้น

2. การดําเนินงานสนองพระราชดําริ หนวยงานตางๆ ไดรวมกันสนองพระราชดําริ ดังนี้
ป 2540-2541
2.1 ดําเนินการขุดลอกสระเก็บน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไดเพิ่มขึ้นจจากเดิม 1,080,000 ลบ.ม. เปน
1,200,000 ลบ.ม
2.2 กรมปาไม ทําการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ปลูกตนไมเพื่อการใชสอย เชน ไผสีสุก ยูคาลิปตัส เพื่อใช
เผาถาน และปลูกแฝก 3 แถวรอบสระเก็บน้ํา
2.3 กรมชลประทาน จัดทําบอเล็กในสระใหญพรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา เพื่อใหสามารถสงน้ําออกจากสระให
ไดมากที่สุด พรอมดําเนินการปรับปรุงระบบสูบน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขาสระเก็บน้ํา
2.4 การไฟฟาไดทําการปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน และระบบไฟฟาของระบบสูบน้ํา
2.5 จัดทําถนนเชื่อมระหวางคันคลองชลประทานกับถนนสายบางปะอิน-บางปะหัน เพื่อใหราษฎรใชสัญจร
ไปมา (ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาเปนผูจัดซื้อ)
การสงเสริมอาชีพใหกับราษฎร
1) สงเสริมการทํานาปรัง พื้นที่ 504 ไร
2) สงเสริมการปลูกไมผล(มะมวง, กระทอน, ขนุน) 33 ราย
3) สงเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดน้ําทวม
4) สงเสริมการปลูกผัก 9 ราย
5) สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ํา (ปลายี่สก, ปลาตะเพียน) 18 ราย
6) สงเสริมดานปศสัตว (ไก, เปด, สุกร) 30 ราย
การขยายผลทฤษฎใหม ทําการคัดเลือกเกษตรกร 1 ราย ซึ่งอยูบริเวณโครงการ ไดแก นายทองดี นิลมงคล
ซึ่งตองการทําตามแนวทฤษฏีใหมในพื้นที่ของตนเอง
3. ลักษณะของโครงการ
โครงการพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 256 ไร ประกอบดว ย
องคประกอบ 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 พระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย สวนสาธารณะ และอื่นๆ มีพื้นที่ประมาณ 56
ไร ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้
- องคพระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัยทรงชาง ประดิษฐานบนเกาะเนินดิน พื้นที่
ประมาณ 24 ไร
- อาคารประกอบอื่นๆในบริเวณ เชน อาคารจําหนายผลิตภัณฑการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน สวนแสดงแผนผังบริเวณ และอาคารบํารุงรักษา ระบายน้ําและบานพักเจาหนาที่
สวนที่ 2 พื้นที่สระเก็บน้ํา มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนเพื่อการ
เกษตรกรรมในชวงฤดูแลง และรองรับน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก
- พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก
158
ไร

- ปริมาณความจุที่ระดับเก็บกัก
1,209,000 ลูกบาศกเมตร
- ระดับคันกั้นน้ํา
+ 6.20
เมตร (รทก.)
- ระดับเก็บกักปกติ
+ 4.50
เมตร (รทก.)
- ระดับเก็บกักสูงสุด
+ 5.760
เมตร (รทก.)
(ในป 2538 เกิดปญหาอุทกภัยสามารถกักเก็บน้ําได 1,583,040 ลูกบาศกเมตร)
- ปริมาณน้ําเก็บกักทีส่ ามารถ
500,000 ลูกบาศกเมตร นํามาใชประโยชน
โดยวิธีการธรรมชาติ
4. พื้นที่รับประโยชน สามารถสงน้ําชวยเหลือพื้นที่การเกษตร (นาปรัง) ได 504 ไร จํานวน 2 ครั้งตอป และ
ชวยใหราษฎรสามารถทําการเกษตรอื่นๆไดตลอดฤดูกาล

