1 ลุมน้ําเจาพระยา
อําพัน อยูคงคราม (2534) ไดระบุไวในการศึกษาเรื่องความผันแปรของปริมาณตะกั่วในแมน้ํา
เจาพระยาจากจังหวัดนครสวรรค ถึงจั งหวั ดสมุ ทรปราการ เกี่ ยวกับลุ มน้ําเจ าพระยา (Chao

Phraya

Watershed) วา เปนลุมน้ําที่เกิดจากลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง ลุมน้ํายม และลุมน้ํานาน ไหลมารวมกันที่อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 45,000 ตารางกิโลเมตร รูปแบบของลําธารเปนแบบ dendritic มี
Form Factor เทากับ 0.23 ซึ่งมีคานอยกวาหนึ่ง แสดงวารูปรางของลุมน้ํามีลักษณะคอนขางไปทางรูป
สี่เหลี่ยม (rectangular-shaped basin) ความยาวของลําน้ําประมาณ 380 กิโลเมตร สวนคาสัมประสิทธิ์ความ
หนาแนน (compactness coefficient) เทากับ 1.58 แสดงใหเห็นวารูปรางลุมน้ํามีลักษณะคอนขางผิดปกติ (คา
เทากับหนึ่งเปนพื้นที่วงกลม) สวนการไหลของน้ําในลุมน้ําเจาพระยา จะไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต

2 แหลงกําเนิดของแมน้ําเจาพระยา
แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําที่เกิดจากแมน้ําสี่สายทางภาคเหนือ ไดแก แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม
และแมน้ํานาน ตนกําเนิดของแมน้ําดังกลาว เกิดจากเทือกเขาทางภาคเหนือ
ลักษณะของเทือกเขาภาคเหนือ
NEDECO (1965) ไดศึกษาลักษณะของเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย พบวาดานทิศ
ตะวั น ตกจะเปน ต น กํ า เนิ ด ของลุมน้ํ าป ง และลุมน้ํ าวัง ซึ่ง มี ค วามยาวประมาณ 500 กิโ ลเมตร และ 220
กิโลเมตร ตามลําดับ ชนิดของหินจะเปนหินแกรนิต และหิน gneiss ชวงหุบเขามีความลึกสูงสุดประมาณ 1020 เมตรตอกิโลเมตร (ความลึกที่เพิ่มขึ้นตอกิโลเมตร) กระแสน้ําจะไหลผานหุบเขาที่ลึกและกวางในชวงฤดู
ฝน พัดพาตะกอนตางๆลงมามากมาย ดังนั้นการพัดพาตะกอนเขาสูลุมน้ําปง และลุมน้ําวังจึงเปนตะกอนที่มา
จากหินอัคนี ซึ่งสวนใหญจะเปนตะกอนจากดินทรายเปนจํานวนมาก
แมน้ําวังจะไหลมารวมกับแมน้ําปง เปนแมน้ําสายเดียวกันที่ประมาณ 40 กิโลเมตร เหนือจังหวัด
ตาก เมื่อรวมกันแลวยังคงเรียกวาแมน้ําปง จากนั้นก็จะไหลเขาสูที่ราบกวางใหญปลายทางคือที่ปากน้ําโพ
จังหวัดนครสวรรค กระแสน้ําในชวงนี้จะไหลชาลง เกิดการตกตะกอนทําใหเกิดดินทรายบนฝงและเกาะ
กลางน้ํา การพัดพาตะกอนจะลดนอยลง ดวยเหตุนี้ดินทรายจึงเกิดการทับถมกันเปนจํานวนมากบริเวณปาก
แมน้ําปง
ดานทิศตะวันออกจะเปนตนกําเนิดขอลุมน้ํายม และลุมน้ํานาน มีความยาวประมาณ 500 กิโลเมตร
และ 490 กิโลเมตร ตามลําดับ ชนิดของหินจะเปนหินทราย หินดินดาน และหินปูน ลุมน้ํายมและลุมน้ํานาน
มีแนวของลําน้ําคอนขางจะแคบและลึก ริมฝงจะสูง ฉะนั้นกระแสน้ําที่พัดพาตะกอนเขาสูลุมน้ํายมและลุม
น้ํานานจึงคอนขางแรงและเปนตะกอนดินที่มาจากหินปูน หินทราย ตลอดจนหินดินดาน ซึ่งจะเปนดิน
เหนี ย วและตะกอนละเอี ย ด สํ า หรั บ ลุ ม น้ํ า ยม และ ลุ ม น้ํ า น า นจะไหลมารวมกั น ที่ ป ากน้ํ า โพ จั ง หวั ด
นครสวรรค บริเวณปากแมน้ําจะเปนดินเหนียวและดินตะกอนละเอียด
เมื่อลุมน้ําปง ลุมน้ํายม และลุมน้ํานาน ไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค บริเวณปากลุมน้ําปง
จะเกิดความลึกของทรายที่ทับถมกันประมาณ 42 เซนติเมตรตอกิโลเมตร สวนปาก ลุมน้ํายมและลุมน้ํานาน
จะเปนดินเหนียวและดินตะกอน ความลึกของดินที่ทับถมกันประมาณ 9 เซนติเมตรตอกิโลเมตร ทําให
กระแสน้ําพัดพาตะกอนของลุมน้ําปงสูงกวาลุมน้ํายมและลุมน้ํานาน ฉะนั้นจึงพบวาแมน้ําเจาพระยาตั้งแตใต

จังหวัดนครสวรรคลงมาจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีดินทรายจากปากแมน้ําปง ซึ่งดินทรายนี้จะ
สะสมตามริมฝงและเกาะกลางน้ําเปนจํานวนมาก สวนทางตอนใตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาจนถึงปาก
แมน้ําเจาพระยาจะเปนดินเหนียว และดินตะกอนละเอียด สาเหตุดังกลาวเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากแมน้ําลํา
คลองตางๆ ที่ไหลมารวมกับแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนที่ราบลุมกรุงเทพมหานคร
ก็เปนดินตะกอนและดินเหนียว ดินดังกลาวจะถูกกระแสน้ําพัดพาไปตกตะกอนปากแมน้ําจนทําใหเกิดสัน
ดอนในบริเวณปากแมน้ํา แมน้ําเจาพระยาบริเวณนี้มีการตกตะกอนสูงเนื่องมาจากมีการไหลของกระแสน้ํา
ชาลงเพราะไดรับอิทธิ พ ลจากน้ํ าทะเลหนุน ความลาดเทของแมน้ําเจาพระยาในชว งกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 5-6 เซนติเมตรตอกิโลเมตร และบริเวณใกลปากแมน้ํา ความลาดเทประมาณ 2 เซนติเมตรตอ
กิโลเมตร ซึ่งนับไดวาเปนความลาดชันที่นอยมาก
3 แมน้ําเจาพระยา
แมน้ําเจาพระยา เปนแมน้ําสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย รวมตัวจากแมน้ําสายหลัก 4 สายจาก
ภาคเหนือ ไดแก แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน โดยไหลมารวมตัวกันที่ปากน้ําโพ รวมเปนสาย
เดียว และไหลออกสูอาวไทยที่ปากน้ํา จ.สมุทรปราการ โดยเรียกรวมวา "แมน้ําเจาพระยา" แมน้ําอันเปน
สัญลักษณหนึ่งของแผนดินสยาม (กรมควบคุมมลพิษ , 2554)
สําหรับที่มาของชื่อ "เจาพระยา" นั้นไมมีหลักฐานปรากฏชัด สมเด็จฯกรมพระยาดํารง- ราชานุภาพ
ทรงบันทึกไวในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาวา "ที่เราเรียกกันวาปากน้ําเจาพระยาทุกวันนี้ แต
โบราณเรียกวาปากน้ําพระประแดง ภายหลังเมื่อแผนดินงอกหางออกไปไกล เมืองพระประแดงจึงเรียกวา
ปากน้ําบางเจาพระยา"
ดาน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเลาถึงแมน้ําเจาพระยาวา เริ่มตนที่จุดรวมของแมน้ํานาน และแมน้ํา
ปง ที่ปากน้ําโพ นครสวรรค ไปสิ้นสุดไหลออกทะเลที่ปากน้ําเมืองสมุทรปราการ ตําบลตรงที่แมน้ํานี้ไหล
ออกทะเลนั้นเคยมีชื่อวา "เจาพระยา" ชื่อตําบลนั้นก็เลยใชเรียกชื่อแมน้ําทั้งสายวา "แมน้ําเจาพระยา"
เชนเดียวกับที่เอาชื่อตําบลที่แมน้ําสายอื่นๆ ไหลออกสูทะเลเรียกเปนชื่อแมน้ํา เชน แมน้ําบางปะกง แมน้ําทา
จีน แมน้ําแมกลอง เปนตน
เอนก นาวิกมูล (2541) ไดระบุไวในวารสารเมืองโบราณ วา แมน้ําเจาพระยาเริ่มตนนับตั้งแต
จังหวัดนครสวรรคไหลผานจังหวัดตางๆ ในภาคกลางรวม 9 จังหวัด และไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 380 กิโลเมตร ความกวางประมาณ 200-400 เมตร ตอนบนของ
แมน้ําบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (กิโลเมตรที่ 277 จากปากแมน้ํา) มีเขื่อนเจาพระยา ซึ่งเปนเขื่อนกัก

เก็บน้ําเพื่อการชลประทาน ตลอดลําน้ํามีคลองตางๆ ที่ไหลมารวมกับแมน้ําเจาพระยา เชน คลองลพบุรี
คลองบางแกว คลองบางบาน คลองบางหลวง รวมทั้งแมน้ํา ปาสัก ที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา ที่
อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริเวณกิโลเมตรที่ 142 จากปากแมน้ํา) เนื่องจากแมน้ําเจาพระยาไหล
ลงสูทะเลที่จั งหวัดสมุทรปราการดังกล าว จึงทําใหการขึ้นลงของน้ําทะเลมีอิทธิพ ลตอการไหลของน้ํ า
ตลอดจนคุณภาพของน้ํา ในบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา ซึ่งอิทธิพลดังกลาวจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับ
ปริมาณของน้ําในแมน้ําเปนสําคัญ
4 ลักษณะภูมิอากาศแมน้ําเจาพระยา
Royal Irrigation Department (1987) ไดศึกษาลักษณะทางกายภาพของแมน้ําเจาพระยาไวดังนี้
แมน้ําเจาพระยาตั้งอยูในเขตอากาศรอน มีลมมรสุม (tropical monsoon cyclones) พัดผาน ซึ่ง
ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดฤดูฝนและฤดูแลง
ในชวงฤดูฝนจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดียพัดผานในชวงเดือนเมษายนถึง
เดือนตุลาคม ทําใหมีความชื้นสูง ฝนจะตกมาก ประกอบกับมีลมพายุหมุน (tropical cyclones) ที่เกิดใน
มหาสมุทรแปซิฟกตอนใตเคลื่อนเขาสูลุมน้ําในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ทําใหมีฝนตกติดตอกัน
นาน
ในชวงฤดู แ ลง เดือ นพฤศจิ ก ายนถึง เดือ นมีน าคม จะมีอ ากาศเย็น และแหง แลงเพราะลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดผาน ฝนจะนอย ความชื้นต่ํา
ปริ ม าณฝนตกในลุ ม น้ํ า แต ล ะป เ ฉลี่ ย 1,400 มิ ล ลิ เ มตร จากทางทิ ศ ตะวั น ตกไปทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนถึงรอยละ 85 ของปริมาณฝนตกทั้งหมด สําหรับในชวงที่
มีลมพายุหมุน จะมีปริมาณน้ําฝนเกิน 100 มิลลิเมตร ตอวัน
อุณหภูมิของแมน้ําเจาพระยาในชวงฤดูฝนมีคาตั้งแต 27-32 องศาเซลเซียส ชวงฤดูหนาวมีคาตั้งแต
20-27 องศาเซลเซียส
การระเหยของน้ําในลุมน้ําเจาพระยาจะระเหยสูงสุดในเดือนเมษายน และระเหยต่ําสุด ในเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน โดยเฉลี่ย 100-250 มิลลิเมตรตอเดือน ความผันแปรของการระเหยของน้ําคอนขาง
ต่ํา (คอนขางคงที่) ปริมาณของน้ําแม น้ําเจาพระยาจะขึ้น อยูกับฤดูกาล (ปริ มาณฝนตก) เนื้อที่รับน้ําฝน

ประมาณ 45,000 ตารางกิโลเมตร น้ําในแมน้ําเจาพระยาจะเริ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนและสูงสุดในเดือน
กันยายนหรือตุลาคม
5 ลักษณะทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตรแมน้ําเจาพระยา
นิพนธ ธีระชัยกุลพานิช (2544) ไดศึกษาสภาพธรณีเทคนิคของลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง พบวา
แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําเกาในยุคไพลสโตซีน เปนหนึ่งแควหลักของแมน้ําซุนดาเหนือ รวมสมัยกับแมน้ํา
แมกลอง และแมน้ําพุมดวง-ตาป ตอมาในตนยุคโฮโลซีน น้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากการละลายของน้ําแข็ง ทํา
ใหขอบเขตแมน้ําเจาพระยาหายไป เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาเกือบทั้งหมดจมอยูใตอาวไทยโบราณ
จากนั้นจึงเริ่มการทับถมของดินตะกอนใหมอีกครั้งเปนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน
บริเวณที่ราบแถบลุมแมน้ําเจาพระยาเปนที่ราบกวางใหญ แบงยอยออกเปนสองตอน คือ ตอนเหนือ
ในลุมแมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน และตอนใต ในลุมแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีนและแมน้ํา
บางประกง แผนดินของลุมแมน้ําเจาพระยา ทั้งหมดนั้น สวนใหญเปนทุงนากวางใหญมีคลองที่ขุด
ตอเนื่องกันอยูมากมาย เวลาหนาน้ําหลากจนทวมพื้นดิน ก็จะนําน้ําทวมทุงนา พัดพาเอาดินเลน ที่มีธาตุ
อาหารเปนตะกอนมาใหพื้นดิน ทําใหพื้นที่ราบทั้งหมดมีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการทํานา ปลูก
ขาวเปนสวนใหญ ถือเปนแหลงที่ เปนอูขาวอูน้ําของประเทศไทย สวนที่เปนปากแมน้ําที่อยูในแมน้ํา
เจาพระยานั้น จะเกิดมีดินดอนสามเหลี่ยมตอเนื่อง เปนอันเดียวกัน เกิดเกาะนอยใหญเปนระยะ ๆ ทําใหเกิด
ปรากฏการณแผนดินน้ําไหล ทรายมูลในแมน้ําสายใหญ และดวยเหตุที่แมน้ําเจาพระยานั้นไหลคดเคี้ยวไป
มา จนเกิดพื้นที่เกาะขนาดใหญไดกลายเปนแหลงที่อุดมสมบูรณ ดวยมีแมน้ําลอมรอบ และพื้นที่เกาะนั้นได
ตั้งราชธานี คือ กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ตามลําดับ การตั้งถิ่นฐานบานเมืองของคน
สยามหรือคนไทยนั้น ไดมีความรูความชํานาญ และประสบการณตอภูมิประเทศที่มีแมน้ําลําคลองหลายสาย
หลายแคว ซึ่งเปนแหลงมีปลา และไหลผานลงสูทะเล ทําใหพื้นที่อุดมสมบรูณดวยเรือกสวนไรนา ซึ่งมีขาว
และพืชพันธธัญญาหารเพาะปลูกไดมากมายหลายชนิด จนมีคํากลาววา "ในน้ํามีปลาในนามีขาว" และแมน้ํา
นั้นจะเปนเสนทางที่ผูคนไดใชอาศัยสัญจรไปมา ติดตอกันไดโดยสะดวก โดยใชเรือเปนพาหนะ ดังนั้น คน
ไทยจึงไดตั้งบานเมือง เปนหลักแหลงอยูริมแมน้ําลําคลองเมืองใหญ และราชธานีของอาณาจักรตาง ๆ ได
ตั้งอยูริมแมน้ําทั้งสิ้น เชน กรุงสุโขทัย ตั้งอยูริมฝงแมน้ํายม นครพิงคหรือเชียงใหม ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปง กรุง
ศรีอยุธยา ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ก็ไดสรางเมืองอยูริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาเชนเดียวกัน

6 ลักษณะการใชพื้นที่ดินลุมน้ําเจาพระยา
วิไลวรรณ โกยทอง (2540) ไดกลาวลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ในงานวิจัย เรื่องอิทธิพลของ
ฤดู ก าลต อ คุ ณ ภาพน้ํ า ในแม น้ํ า เจ า พระยา ถึ ง อาชี พ เกษตรกรรมของคนไทยนั้ น ได อ าศั ย น้ํ า จากแม น้ํ า
เจาพระยาและลําคลองตาง ๆ เขาไปชวยการทํานา รูจักสรางระหัดวิดน้ําหรือหาวิธีนําน้ําจํานวนมาก จาก
แมน้ําใหไหลเขาสูทองนานับพันไรพื้นที่นาจะขุด ดินยกขันทําเปนขอบกั้น ใหน้ําคงอยูเลี้ยงตนขาว การพลิก
พรวนดินไดใชแรงควายลากไถ อันเปนเครื่องมือสําคัญในการทํานาปลูกขาว ซึ่งคนไทยไดเรียนรูการเพาะ
ตนกลา สําหรับนําลงไปปลูกเรียงกันในพื้นที่นาอยางมีระเบียบ การเติบโตของตนขาวนั้น ตองอาศัยน้ําหลอ
เลี้ยงใหขาวออกรวง และใหมีเมล็ดขาวสีทองจํานวนมากมาย แมวาในปจจุบันนี้จะมีการเพาะปลูกพืชไร
อยางอื่น เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ถั่วเหลือง เปนตน การทํานาปลูกขาวยังเปนความชํานาญและ
อาชีพหลักของคนไทย
กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม (2550) ระบุวา พื้นที่ดินลุมน้ําเจาพะยาตั้งแตจังหวัดนครสวรรค
ลงไปถึงปากแมน้ําเจาพระยา สวนใหญเปนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาแลว โดยสัดสวนของการใชพื้นที่ดังนี้
พื้นที่เพาะปลูกจะมีมากถึงรอยละ 70 หรือประมาณ 31,500 ตารางกิโลเมตร ที่ดินดังกลาวใชเปนที่
นาประมาณรอยละ 70 หรือประมาณ 22,000 ตารางกิโลเมตร โดยแบงเปนนาดํารอยละ 20 หรือประมาณ
4,200 ตารางกิโลเมตร นาหวานรอยละ 30 หรือประมาณ 17,800 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ปาจะอยูตามแนวจาก
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของลุมน้ํามีประมาณรอยละ 20 หรือประมาณ 9,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่
วางเปลา พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่อื่นๆ มีประมาณรอยละ 10 หรือประมาณ 4,500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใน

พื้น ที่สว นนี้จ ะใช ใ นการพั ฒนาอุตสาหกรรมเปน สว นใหญจ ากการใช พื้น ที่ ดิ น บริ เ วณลุมน้ํา เจ า พระยา
ดังกลาว
สํานักจัดการน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (2554) ไดแบงเขตพื้นที่ตามสภาพการใชประโยชนของที่ดินใน
กิจกรรมหลักๆ ไดดังนี้
เขตเกษตรกรรม สวนใหญอยูในชวงเจาพระยาตอนบนและตอนกลาง จะมีบางในพื้นที่อยูในชวง
ลางของแมน้ําแถบจังหวัดสมุทรปราการ สภาพทั่วๆไปของเขตนี้เปนสวนผลไม ทุงนา และบานเรือนจะ
หนาแนนตามริมฝงแมน้ําและเขตตัวเมือง
เขตปาไม สวนใหญอยูในชวงเจาพระยาตอนบน ในเขตจังหวัดนครสวรรค ชัยนาท และทางตอน
เหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอําเภอ ภาชี และอําเภออุทัย
เขตอุ ต สาหกรรม เป น เขตที่ อ ยู ช ว งตอนล า งของแม น้ํ า มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมขนาดย อ มและ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน ส วนใหญจะอยูในเขตราษฎรบูรณะ (กรุงเทพมหานคร) ในสวนอําเภอพระ
ประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย และอําเภอเมือง (จังหวัดสมุทรปราการ) สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ
เขตชุมชน ตัวเมือง ยานการคา เปนเขตอยูชวงตอนกลางและชวงตอนลางของแมน้ํา โดยเฉพาะ
จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เปนเขตที่ประชากรอาศัยอยูหนาแนน
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