
การจัดลําดับสําคัญของสิ่งขวางกั้นลํานํ้าและ
ริเร่ิมรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสมเพื่อฟนฟูการเดินทาง

ของปลาในลุมนํ้าสาขาแมนํ้าโขงเขตประเทศไทย
บุญสง ศรีเจริญธรรม1 อภิรดี หันพงศกิตติกูล2 ทิวารัตน เถลิงเกียรติลีลา2

โกศล ศรีพุฒินิพนธ2 ณัฐพล อองมะล3ิ และ อดุลวิทย ชูเชิด4

1ราชการบริหารสวนกลาง 2กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
3กองประมงตางประเทศ 4ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

บทคัดยอ

การจัดลําดับสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ําและริเร่ิมรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสมเพื่อฟนฟูการเดินทางของปลาในลุมน้ํา

สาขาแมน้ําโขงเขตประเทศไทยไดดําเนินการศึกษาในลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง เขตจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย โดยทําการ

รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคม 2561 ถึงธันวาคม 2562 ประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิ สารสนเทศภูมิศาสตร และการสํารวจ

ภาคสนาม แลวนําขอมูลทั้งหมดมาประเมินสิ่งขวางก้ันลําน้ําดวยเกณฑดานกายภาพระยะไกล ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม รวม 

14 ตัวชี้วัด เพื่อจําแนกและจัดลําดับสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ําและคัดเลือกพื้นที่นํารองในการติดตั้งทางผานปลาสาธิต 1 แหง 

จากนั้นจึงดําเนินการรวบรวมขอมูลชนิดพันธุปลา ชีววิทยาปลา อุทกวิทยา และชลศาสตรของพื้นที่นํารอง เพื่อพิจารณาทางเลือก

รูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสม และออกแบบโครงสรางทางผานปลาที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง

ผลการศึกษาพบวาพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางมีจํานวนสิ่งขวางก้ันลําน้ํารวม 174 โครงสราง จาก 157 จุด โดย

สิ่งขวางก้ันลําน้ําจํานวน 108 โครงสราง จาก 91 จุด ไดรับการประเมินวาเปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลา ซึ่งประกอบดวย

ประตูระบายน้ํา ฝายน้ําลน ฝายชะลอน้ํา ทอลอดระบายน้ํา ทอสงน้ํา และทางขามน้ํา ผลการจัดลําดับพบวาฝายหวยวังชางมี

คะแนนรวม 52 คะแนน จัดอยูในกลุมที่มีความสําคัญมาก 6 ลําดับแรก และไดรับการพิจารณาวามีความเหมาะสมมากที่สุดใน

การติดตั้งทางผานปลานํารองเพื่อบรรเทาผลกระทบและเปนจุดสาธิตการเรียนรู เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ตนน้ําที่ดี อยูใกลกับ

แมน้ําโขง และเปนบริเวณที่มีการทําการประมงคอนขางมาก

จากการวิเคราะหความสอดคลองเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสมพบวารูปแบบทางผานปลา

แบบ cone fishway ไดรับการประเมนิวามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุดโดยมีคะแนนรวม 24 คะแนน ในขณะที่การประเมิน 

ทางเลือกของที่ตั้งโครงสรางทางผานปลาและชองทางเขาสูทางผานปลาพบวาตําแหนงบริเวณฐานฝายดานริมฝงซายของลําน้ํา

ไดรับการประเมินวาเปนจุดที่เหมาะสม เมื่อออกแบบในเบื้องตนดวยขอมูลขนาดปลา ชวงระยะเวลาการไหลของน้ํา ความ

แตกตางของระดับน้ําบริเวณฝาย และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทายฝายพบวาโครงสรางทางผานปลาควรมีความสูง 2.0 เมตร มี

ความลาดชัน 1:18 มีหวงน้ํารวม 20 หวง โดยแตละหวงมีความตางระดับ 10 เซนติเมตร และมีความยาวของโครงสรางทางผาน

ปลารวมไมนอยกวา 34 เมตร
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Abstract

The study on prioritizing barriers and initiate optimal fish passage design for restoring fish migrations 
in the river basin of Mekong tributaries, Thailand, has been implemented in the Huai Luang River Basin, 
Udon Thani and Nong Khai Province during January 2018 to December 2019. In this study, the available 
information, satellite imagery data and ground truth field survey were used to identify each potential 
barrier. Remote assessment, biological assessment and socioeconomic assessment of 14 indicators were 
applied to prioritize all barriers. Also, fish species, fish biology, hydrology and hydraulics data was used for 
compatibility analysis of optimal fish passage model and its structural design.   

The result showed that there were 174 structures from 157 sites were across river and streams 
on the Lower Huai Luang Basin. From the field appraisal, 108 structures from 91 sites were identified as 
the barriers to fish migration including dams, regulator gates, weirs, culverts, pipes, and fords. With 
remote, biological and socio-economic assessments, 6 barriers were listed as a high priority and require 
remediation. Among these, Huai Wang Chang Weir (52 scores), which located on the Huai Luang tributary, 
has been selected for remediation fish passage and demonstration in the river system due to the 
upstream flood area is in good condition for fish in the spawning season. The location does not far away 
from Mekong River and it is the important site for the fishery. 

Considering of the suitable options of the fish passage model that are compatible with the Huai
Wang Chang Weir were depended on biology, hydrology and hydraulics. Relevant information is needed 
to decide the optimal design of fish passage including designing the location of the fish pass and the 
location of the entrance to the fish pass structure according to the area conditions of the Huai Wang Chang. 
The most suitable fishway pattern selected for Huai Wang Chang Weir was cone fishway which got the 
highest 24 scores from compatibility assessment and should be located at the lower weir based of the 
left side of river bank. It was designed considering the structure characteristic, size of migratory fish, 
natural flow, duration of water, the difference of water level between the upper and lower areas in dry 
and flood season and changing of water level at the downstream area. Fishway structure is 2.0 meters in 
height and 1:18 in slope. It contains 20 pools with a 10-centimetre drop between baffles with more than 
34 meters in total length. 

Keywords: fish passage, prioritizing barrier, Huai Luang River, Huai Wang Chang weir, cone fishway 
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คํานํา

ระบบนิเวศของแมน้ําโขงตอนลางรวมทั้งลําน้ําสาขา
ที่เชื่อมตอกับแมน้ําโขงเปนระบบนิเวศแบบแมน้ําลําธารที่มี
ความสําคัญมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งนี้
เนื่องจากลุมน้ําโขงเปนลุมน้ําที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชนิดพันธุปลาที่สูงมาก รวมทั้งมีความซับซอน
ของแหลงอาศัยสัตวน้ําอยางมากเชนกัน นอกจากนี้ลุมน้าํโขง
ตอนลางยังเปนแหลงสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร 
โภชนาการ และความเปนอยูที่ดีแกประชากรในลุมน้ําที่มี
มากกวา 60 ลานคน (Hortle, 2007; Baran & Ratner, 
2007) โดย Osbourne (2009) คาดการณวาประชากรใน
ลุมน้ําจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเปนสองเทาในชวงประมาณป 2573
และถาเปนไปตามการคาดการณก็จะยิ่งสรางแรงกดดันอยาง
มากตอความตองการใชประโยชนสัตวน้ําในบริเวณพื้นที่
ลุมน้ําโขง (Sverdrup-Jensen, 2002) 

ตลอดชวงเวลาที่ผานมาแหลงที่อยูอาศัยของปลามี
การเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมอยางมากและเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ทั้งจากการพัฒนาผานโครงการสรางเข่ือน ฝาย 
ประตูระบายน้ํา รวมทั้งถนนและทางสัญจรในรูปแบบตาง ๆ 
วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาประกอบดวยการผลิตไฟฟา
พลังน้ํา การชลประทาน การปองกันน้ําทวม และการ
คมนาคม อยางไรก็ตามโครงสรางเหลานี้ไดสงผลกระทบให
เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการไหลของน้ํา การลําเลียง
ตะกอน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และการแยกสวนหรือ
ตัดการเชื่อมตอของสายน้ํา (Poff & Hart, 2002; Moore, 
2015) ซ่ึงสงผลกระทบตอเนื่องถึงระดับความอุดมสมบูรณ
และความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุปลาที่มีในลําน้ํา
นั้น ๆ (Jungwirth, 1998; Lucas & Baras, 2001)

ดวยความจําเปนเพื่อใหมีการพัฒนาไดครบตามวงจร
ชีวิตในแตละข้ันตอน พันธุปลาหลายชนิดจึงตองมีการอพยพ
หรือเดินทางยายถ่ินเพื่อเขาสูแหลงที่อยูอาศัยที่จําเปนในแต
ละชวงวัย ทั้งเพื่อการพัฒนาดานการเติบโต การสืบพันธุ
วางไข และการเลี้ยงตัวในวัยออน พฤติกรรมของการอพยพ
หรือความตองการในการเดินทางที่สัมพันธกับสถานที่และ
ชวงเวลาอาจมีความแตกตางกันไปตามแตละชวงวัยของชนิด
พันธุปลานั้น ๆ การอพยพนอกจากเปนไปตามความตองการ
ของพฤติกรรมในแตละชวงวงจรชีวิตแลว ยังมีสาเหตุมาจาก
ความตองการหลีกเลี่ยงจากสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายทั้ง

จากคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรม มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํา 
และมีอุณหภูมิน้ําที่สูงข้ึนอีกดวย (Marden et al., 2015) 

การเดินทางขามโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่เปน
โครงสรางขนาดกลางถึงขนาดใหญมีขอจํากัดอยางมากที่จะ
ทําใหปลาและสัตวน้ําไมสามารถเคลื่อนที่ผานไปได ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอเนื่องถึงระดับความอุดมสมบูรณและความ
หลากหลายของชนิดพันธุนั้น ๆ ที่มีในลําน้ําตอนบน รวมถึง
พื้นที่ตอนลางของสิ่งขวางก้ันลําน้ําดวย ในขณะที่โครงสราง
สิ่งขวางก้ันลําน้ําขนาดเล็กอาจมีความเปนไปไดในบาง
ชวงเวลาในรอบปที่พันธุปลาจะสามารถเดินทางขามไปได 
แตก็พบวายังมีการขวางก้ันการเดินทางโดยเฉพาะชนิดพันธุ
ที่อพยพในชวงตนฤดูกอนที่ระดับน้ําจะเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งการ
อพยพยของพันธุปลาหลายชนิดในแมน้ําโขงและลําน้ําสาขา
พบวามีการอพยพไดหลายชวงเวลาในรอบป (Poulsen et al., 
2004; Ngoichansri et al., 2014; Hanpongkittikul et al., 
2015) เชนเดียวกับการอพยพของปลา Chinook salmon ใน
California (Banks et al., 2011) ซึ่งจะสงผลกระทบตอความ 
หลากหลายทางพันธุกรรมของชนิดพันธุนั้นดวย ดังนั้นถาพันธุ
ปลาหลายชนิดไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม
ใหมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานการสืบพันธุวางไขและการ
เลี้ยงตัวในวัยออน ก็จะสงผลกระทบตอเนื่องและสะสมมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งตอระดับความชุกชุมและความสามารถในการ
ดํารงประชากรของพันธุปลาชนิดนั้น ๆ (Aman, 2013) 

ในชวงเดือนธันวาคม 2560 ไดมีความตกลงรวมกัน
ดําเนินโครงการการริเร่ิมทางผานปลาในภูมิภาคลุมน้ําโขง
ตอนลางเพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา
ที่มีระดับความสูงไมมากนัก โดยโครงการดังกลาวเปนการ
ดําเนินงานใน 5 ประเทศ ไดแก สหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในสวนของ
ประเทศไทยเปนการดําเนินงานที่เปนความรวมมือ 3 ฝาย 
ไดแก United States Department of the Interior (US-DOI) 
ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อกอสรางทางผานปลา และ 
Australian Centre for International Agricultural Research 
(ACIAR) ที่ใหการสนับสนุนดานเทคนิควิชาการและความรูดาน
ทางผานปลา และกรมประมงที่สนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณในการดําเนินการวิจัยและดําเนินโครงการ
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สําหรับการออกแบบและกอสรางทางผานปลาจําเปน 

ตองมีการศึกษาถึงความเหมาะสมในการกําหนดรูปแบบและ

ออกแบบโครงสรางภายในทางผานปลาใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและชนิดพันธุปลาที่มีอยูจริงในพื้นที่ โดย 

FAO (2013) รายงานวาหลักการในการประยุกตหรือปรับใช

รูปแบบทางผานปลาใหมีประสิทธิภาพตองใชความรูดาน

วิชาการประมงรวมกับวิศวกรรม เชน ความรูดานชีววิทยา

ปลา พฤติกรรมในการเดินทางยายถ่ินของปลา รูปแบบและ

ประสิทธิภาพของทางผานปลาแบบตาง ๆ รวมทั้งขอมูลดาน

นิเวศและอุทกวิทยาที่จะชวยเสริมประสิทธิภาพของทางผาน

ปลาใหมีมากยิ่งข้ึน โดยขอเท็จจริงความรูดานนี้ไดมีการพัฒนา

มาคอนขางมากในประเทศแถบทวีปยุโรป อเมริกา และ

ออสเตรเลีย ซึ่งอาจเปรียบเสมือนคลังขอมูลที่สามารถสืบคน

เพื่อนํามาพิจารณาและปรับใชได เพียงแตจําเปนตองมีขอมูล

และขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่ที่มีความถูกตองและแมนยํา

เพื่อใชประกอบการพิจารณาออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่นั้น ๆ ไมใชเปนการไปคัดลอกแลวนํามาใชโดยไมมีการ

ปรับแกใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง ดังนั้นจึงตอง

ใหความสําคัญกับการออกแบบที่มีความเขากันไดกับสภาพ

พื้นที่อยางแทจริง

การศึกษาวิจัยรูปแบบนี้เปนโครงการวิจัยนํารองที่

ดําเนินการเปนคร้ังแรกในประเทศไทย เปนการพัฒนางาน

และเรียนรูดานเทคนิควิธีการของการประเมินเพื่อจัดลําดับ

สําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีผลกระทบตอการเดินทางของ

ปลา การพิจารณาทางเลือกในการกําหนดรูปแบบทางผาน

ปลา รวมถึงการออกแบบโครงสร างทางผ านปลาที่ มี

ประสิทธิภาพ โดยรูปแบบของการวิจัยเปนการนําขอมูลและ

วิธีการศึกษาหลายแบบมาประยุกตและบรูณาการรวมกัน ซึ่ง

ไดแก ดานวิทยาศาสตรการประมง นิเวศวิทยาทางน้ํา ความ

หลากหลายของชนิดพันธุปลา ชีววิทยาปลา อุทกวิทยาและ

ชลศาสตร เทคนิคภูมิสารสนเทศ และวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อให

ทราบถึงตําแหนงที่ตั้งของสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีผลกระทบตอ

การเดินทางของปลา รวมถึงการนําขอมูลโครงสรางสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ํา ชนิดพันธุปลา ชวงเวลาที่อพยพ อุทกวิทยา และ

ชีววิทยามาบูรณาการรวมกันเพื่อพิจารณากําหนดรูปแบบ

และตําแหนงที่ตั้งของทางผานปลาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

อันจะนําไปสูการปรับปรุง แกไข และบรรเทาผลกระทบที่

เกิดจากโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา ซ่ึงเปนการบริหารจัดการ

ดานการประมงรูปแบบหนึ่ง โดยเปนการสนับสนุนใหเกิด

การเพิ่มความอุดมสมบูรณของผลผลิตและคงความ

หลากหลายของชนิดพันธุและความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของปลาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบไดอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน และกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทนใน

ระยะยาวมากกวาการจัดการดวยการปลอยพันธุสัตวน้ํา

ตามปกติทั่วไป 

การศึกษาคร้ังนี้มีลักษณะการวิจัยแบบวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งเปนกระบวนการวิจัยที่ดําเนินการศึกษาแลวนําผล

ที่ไดไปใชพัฒนาและดําเนินงานตอในข้ันตอนตอไป โดยเปนการ

นําไปใชพัฒนา ปรับปรุง แกปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหกับงานที่ดําเนินการใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดย

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

1. สืบคนและจําแนกประเภทของสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่

มีในพื้นที่ศึกษา

2. ประเมินลําดับสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่เปน

อุปสรรคตอการเดินทางของปลา

3. คัดเลือกพื้นที่สิ่งขวางก้ันลําน้ําที่เหมาะสมเพื่อ

ติดตั้งทางผานปลานํารองและสาธิต

4. กําหนดรูปแบบทางผานปลาที่ เหมาะสมและ

ออกแบบโครงสรางทางผานปลาที่มีประสิทธิภาพ

5. ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของหุนสวนและผูมี

สวนไดสวนเสียในการริเร่ิมทางผานปลา

วัตถุประสงค
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วิธีดําเนินการ

1.  แผนการศึกษา

การศึกษาคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยตามแบบการวิจัยแบบ

ผสานวิธี (mixed method) ซึ่งใชวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพรวมกันตามวิธีวิจัยแบบการออกแบบตอเนื่อง

เชิงสํารวจและอธิบาย (explanatory sequential design) ของ

การศึกษาเพื่อจัดลําดับสําคัญของตําแหนงที่ตั้งสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

ที่เปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลา และบูรณาการขอมูล

ที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาทางเลือกของรูปแบบทางผานปลาที่

เหมาะสม รวมทั้งออกแบบตําแหนงที่ตั้งและโครงสราง

ทางผานปลาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการฟนฟูการ

เชื่อมตอสายน้ําใหพันธุปลาหลายชนิดสามารถเดินทางผาน

ไปได โดยข้ันตอนดําเนินการเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลเชิง

ปริมาณกอนแลวนําไปวิเคราะห จากนั้นนําผลที่ไดมาเปน

แนวทางดําเนินงานในข้ันตอนของการรวบรวมขอมูลเชิง

คุณภาพ แลวดาํเนินการวิเคราะหและแปลผล (Creswell & Clark, 

2017; ลิขิตา และประสบชัย, 2561) ผลผลิตโดยรวมของ

การวิจัยคือการนําผลการศึกษาที่ไดซึ่งประกอบดวยรูปแบบ

ทางผานปลา ตําแหนงที่ตั้ง และรูปแบบภายในโครงสราง

ทางผานปลาไปดําเนินการออกแบบในรายละเอียดและ

ดําเนินการกอสรางในพื้นที่ที่กําหนดในการศึกษาเพื่อเปนการ

สาธิต บรรเทาผลกระทบ และเพิ่มความสมบูรณและความ

หลากหลายของพันธุปลาในพื้นที่ที่มีสิ่งขวางก้ันลําน้ํานั้น 

โดยลักษณะของการวิจัยเร่ิมตนดวยกระบวนงาน

ดานการสํารวจประชากรเปาหมายที่เปนประชากรศึกษาของ

โครงการ ซึ่งไดแกจํานวนและที่ตั้งของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

จากนั้นทําการตรวจสอบขอเท็จจริงภาคสนามเพื่อประเมิน

โครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา สภาพกายภาพ และนิเวศแหลงน้ํา 

รวมทั้งสัมภาษณชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ แลวนําขอมูล

ไปวิเคราะหและบูรณาการรวมกัน โดยจากการรวบรวม

ขอมูลพบมีสิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่รวม 157 จุด เมื่อเขา

ตรวจสอบภาคสนามสามารถเขาถึงที่ตั้งของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา

จํานวน 146 จุด สวนอีกจํานวน 11 จุด (6.32%) ไมสามารถ

เขาถึงได เนื่องจากเกิดน้ําทวมพื้นที่เปนบริเวณกวางมาก 

อยางไรก็ตามพื้นที่ที่ไมสามารถเขาถึงไดดังกลาว

ตั้งอยูที่บริเวณตอนกลางของลุมน้ําซึ่งเปนพื้นที่ของลําน้ํา

สาขาที่มีน้ําทวมเปนประจําทุกป อีกทั้งไมใชโครงสรางสิ่ง

ขวางก้ันลําน้ําขนาดใหญจึงไมสงผลกระทบตอการเดินทาง

ของปลาเหมือนกับพื้นที่ตอนลางของลุมน้ํา ดังนั้นจึงไมมี

ผลกระทบตอการศึกษาโดยรวม การศึกษาคร้ังนี้มีกิจกรรมที่

ดําเนินการรวม 4 กลุมกิจกรรม แบงเปน 8 ข้ันตอน (ภาพที่ 1) 

ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 เลือกพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาคัดเลือก

จากการเปรียบเทียบขอมูลของลุมน้ําที่เปนทางเลือกตาม

เกณฑที่กําหนดเพื่อใหไดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ข้ันตอนที่ 2 จําแนกและตรวจสอบขอเท็จจริง โดยทํา

การสืบคนและระบุตําแหนงที่ตั้งสิ่งขวางก้ันลําน้ําจากแผนที่

ภาพถายดาวเทียมและการสํารวจภาคสนาม รวมทั้งตรวจสอบ

และวัดขนาดโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา สภาพพื้นที่ สภาพ

แหลงน้ํา และสัมภาษณชาวประมงตามแบบฟอรมที่กําหนด

ข้ันตอนที่ 3 ประเมินเพื่อจัดลําดับสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่

เปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลา โดยประเมินตามเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ดาน คือ ดานกายภาพระยะไกล ชีวภาพ และ

เศรษฐกิจสังคม แลวนํามาจัดเรียงลําดับสําคัญ 

ข้ันตอนที่ 4 เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเปนพื้นที่นํารองใน

การสรางทางผานปลา โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ

ขอมูลของสภาพขอเท็จจริงและขอจํากัดของแตละพื้นที่เพื่อ

คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

ข้ันตอนที่ 5 เลือกรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสม 

โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบทางเลือกที่เปนไปได

ข้ันตอนที่  6 ออกแบบที่ตั้งและชองทางเขาของ

ทางผานปลา โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากทางเลือกที่มีในพื้นที่

ข้ันตอนที่ 7 ออกแบบขนาดความสูง ขนาดหวงน้ํา 

และโครงสรางภายในทางผานปลา โดยพิจารณาจากขอมูล

ประชากรสัตวน้ําและอุทกวิทยาของพื้นที่

ข้ันตอนที่ 8 ประเมินการมีสวนรวม โดยการสังเกต

จากการปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานและชุมชนในพื้นที่
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ภาพที่ 1  แนวคิดของการประเมินลําดับสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้าํและริเร่ิมรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสม 



2.  พ้ืนท่ีศึกษาและระยะเวลาดําเนินการ

2.1 พ้ืนที่ศึกษา

สืบเนื่องจากการวิจัยในลักษณะนี้ยังไมเคยมีการ

ดําเนินการมากอน การศึกษานี้เปนคร้ังแรกซึ่งเปนความ

รวมมือระหวาง US-DOI ที่สนับสนุนงบประมาณในการ

กอสรางทางผานปลา และ ACIAR ที่สนับสนุนดานเทคนิควิชาการ 

รวมทั้งกรมประมงที่สนับสนุนบคุลากรและงบประมาณในการ

ทําวิจัย ในเบื้องตนไดกําหนดพื้นที่ศึกษาไวในลุมน้ําสาขา

แมน้ําโขงเขตประเทศไทย และเมื่อไดพิจารณาคัดเลือกพื้นที่

ลุมน้ําที่ เหมาะสม คณะผูวิจัยมีความเห็นรวมกันวาควร

ดําเนินการศึกษาในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง เขตจังหวัด

อุดรธานีและหนองคาย (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2  แผนที่ลุมน้ําหวยหลวงแสดงรูปรางลุมน้าํ ลําน้ําสาขา และขอบเขตของลุมน้าํหวยหลวงตอนลาง 

ดัดแปลงจาก : แผนที่ลุมน้ําหวยหลวง-หวยดาน 
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2.2 ระยะเวลาดําเนินการ

การศึกษานี้มีระยะเวลาดําเนินการเพื่อรวบรวม

ขอมูล จัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูลรวม 2 ป ระหวาง

เดือนมกราคม 2561 ถึงธันวาคม 2562 โดยทําการสํารวจ

และรวบรวมขอมูลภาคสนามรวม 5 เที่ยว ดังนี้

- เที่ยวสํารวจที่ 1 ระหวางวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561

- เที่ยวสํารวจที่ 2 ระหวางวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2561

- เที่ยวสํารวจที่ 3 ระหวางวันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2561

- เที่ยวสํารวจที่ 4 ระหวางวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2561

- เที่ยวสํารวจที่ 5 ระหวางวันที่ 10 - 15 กันยายน 2561

3.  วิธีการรวบรวมขอมูล

การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการศึกษาแบบผสานวิธีทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแหลงขอมูลทั้งจากขอมูล

ทุติยภูมิและปฐมภูมิรวมกัน เชน ขอมูลลุมน้ํา ที่ตั้ง สภาพ

พื้นที่ และโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา ขอมูลอุทกวิทยา 

ชลศาสตร ชนิดพันธุปลา ชีววิทยาปลา และนิเวศแหลงน้ํา 

ขอมูลจากการสัมภาษณชาวประมง และการมีสวนรวมของ

หนวยงานและชุมชนในพื้นที่ โดยชวงเร่ิมตนการศึกษาไดมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเจาหนาที่ US-DOI และ ACIAR

ในชวงระหวางวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

เพื่อใหความรูดานการรวบรวมขอมูลแกคณะผูวิจัย 5 ประเทศ 

รวมทั้งเรียนรูการปฏิบัติงานภาคสนามในการสํารวจและวัด

ขนาดของโครงสราง การประเมินและใหคะแนนสิ่งขวางก้ัน

ลําน้ํา และการสัมภาษณชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ 

3.1 การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของประกอบดวย

1) เอกสารรายงานของหนวยงานที่เก่ียวของ เชน 

ขอมูลสภาพลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง ขอมูลสิ่งขวางก้ันลําน้ําใน

รูปแบบตาง ๆ ขอมูลโครงการพัฒนาดานการชลประทานใน

ลุมน้ํา เปนตน

2) เอกสารจากการศึกษาและบทความทางวิชาการ 

เชน รายงานการศึกษาเก่ียวกับทางผานปลา รายงานการศึกษา

ชนิดพันธุปลาในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวง รายงานการทําการ

ประมงในลุมน้ําหวยหลวง เปนตน 

3) ขอมูลรายงานอุทกวิทยาและสถานการณน้ํา

รายวัน เชน ปริมาณน้ําทา ปริมาณการไหลของน้ํา เปนตน

4) ขอมูลภาพถายดาวเทียมและภูมิศาสตรสารสนเทศ 

ของพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวง

3.2 การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

คณะผูวิจัยไดสืบคนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีในพื้นที่ดวย

แผนที่ภาพถายดาวเทียมและการสํารวจขอเท็จจริงภาคสนาม 

พรอมทั้งบันทึกขอมูลโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา สภาพพื้นที่ 

การสัมภาษณชาวประมง การบันทึกภาพ โดยมีเคร่ืองมือ

และอุปกรณที่ใชดําเนินการ (ภาพที่ 3) ประกอบดวย

1) แบบฟอรมบันทึกและรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

2) แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา

แบบดิจติอลและแบบขนาด A4 ที่แยกสวนออกเปนแผนยอย 

พรอมเคลือบพลาสติกกันน้ําจํานวน 6 แผน เพื่อใชตรวจสอบ

เสนทางและทําเคร่ืองหมายยืนยันการเขาสํารวจแลว

3) อุปกรณวัดระยะแบบสายวัด ตลับเมตร ไมวัด

ระยะ และมิเตอรวัดระยะดวยคลื่นแสง

4) เคร่ืองระบุพิกัดตําแหนงทางภูมิศาสตร (GPS)

5) เคร่ืองบันทึกขอมูลและภาพถายที่สามารถสง

ขอมูลทางอินเทอรเน็ต (tablet) 

3.2.1 การสืบคนและระบุตําแหนงสิ่งขวางกั้นลํานํ้า

จากแผนที่ภาพถายดาวเทียมและการสํารวจภาคสนาม 

คณะผูวิจัยไดทําการสืบคนและรวบรวมขอมูลสิ่งขวางก้ัน

ลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางเพื่อทราบถึงจํานวน

ประชากรที่มีทั้งหมด รวมทั้งพิกัดตําแหนงในแผนที่ โดย 

การศึกษาคร้ังนี้ใชแผนที่ภาพถายดาวเทียมจากโปรแกรม 

Google Earth เพื่อสืบคนและพิกัดตําแหนงสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

ซึ่งอางอิงตามวิธีการของ Marsden (2018) และ Marsden 

et al. (2015) รวมทั้งรวบรวมขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เชน 

ขอบเขตลุมน้ํา ลําน้ําสาขา การใชประโยชนที่ดิน หมูบาน 

ถนน เข่ือน ฝาย ประตูระบายน้ํา ฝายชะลอน้ํา เปนตน 

จากนั้นคนหาและพิกัดตําแหนงสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่อาจมีผล 

กระทบตอการเดินทางของปลาเพิ่มเติมในแผนที่ Google Earth 

ที่ผานการขยายสวนเพื่อคนหาจุดตัดของลําน้ําที่เกิดจากถนน

และเสนทางสัญจรในทุกรูปแบบ รวมทั้งโครงการพัฒนาดาน

ชลประทาน ทั้งในลําน้ําสายหลักและลําน้ําสาขาที่อยูถัดข้ึน

ไป จากการสืบคนพบจํานวนสิ่งขวางก้ันลําน้ํารวม 142 จุด 

และเมื่อทําการตรวจสอบขอเท็จจริงภาคสนามไดพบเพิ่มเตมิ

อีกจํานวน 15 จุด รวมเปนจํานวนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีในพื้นที่

ศึกษาทั้งสิ้น 157 จุด 174 โครงสราง
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3.2.2 การจําแนกประเภทสิ่งขวางกั้นลํานํ้าและ
ประเมินระดับคะแนนตามเกณฑตัวชี้วัดที่ศึกษา ในระหวาง
การรวบรวมขอมูลภาคสนามคณะผูวิจัยไดทําการประเมินสิ่ง
ขวางก้ันลําน้ําโดยใหคะแนนตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดรวม 3 
ดาน คือ กายภาพระยะไกล ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม 
จํานวน 14 ตัวชี้วัด (ตารางผนวกที่ 1 และ 2) จากนั้นนํามา
จัดทําฐานขอมูลในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใชใน
การวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ โดยในแตละตัวชี้วัดมี 
คาคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ซึ่งเปนไปตามหลัก scaled scoring 
system ระดับที่สําคัญมากหรือจําเปนมากที่สุดได 5 คะแนน 
และระดับที่ไมสําคัญหรือจําเปนนอยที่สุดได 1 คะแนน
(Marsden, 2018) หลักการกําหนดตัวชี้วัดและคาคะแนน
เปนไปตามหลักวิชาการประมงดังนี้

1)  ปลาและพอแมพันธุปลามีความจํา เปนตอง
เดินทางไปหาแหลงวางไขและแหลงอาศัยที่เหมาะสม สิ่ง
ขวางก้ันลําน้ําที่มีในแตละจุดจะเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอ
การเดินทางและการไมสามารถดํารงประชากรใหมีอยูไดใน
บริเวณพื้นที่เหนือสิ่งขวางก้ันลําน้ํานั้น ๆ

2) สิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ตั้งอยูในตําแหนงใกลลําน้ําสาย
หลัก เชน แมน้ํา โขง หรือพื้นที่ชุมน้ํ าขนาดใหญ จะมี
ความสําคัญมากกวาสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ตั้งอยูหางไกลจากลําน้ํา
สายหลักและพื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญ

3) โครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่เปนสะพานจะถูกจัด
กลุมใหมใหเปนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ไมมีผลกระทบตอการ
เดินทางของปลา ซึ่งไมนํามาประเมินเพื่อจัดลําดับสําคัญ

การประเมินกายภาพระยะไกล (remote assessment) 
เปนการประเมินตําแหนงที่ตั้งของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา ซึ่งเปน
ข้ันตอนที่ใชพิจารณาคัดกรองสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีลําดับ
สําคัญนอยออกไปกอน เพื่อชวยใหการประเมินและสํารวจ
ขอเท็จจริงภาคสนามเปนการดําเนินงานเฉพาะในสวนที่มี
ความสําคัญมากเปนหลัก โดยเกณฑที่ใชประเมินเก่ียวของ
กับกายภาพของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 5 ขอ ดังรายละเอียดใน
ตารางผนวกที่ 2

การประเมินชีวภาพ (biological assessment) 
เปนการประเมินถึงอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในบริเวณพื้นที่สิ่ง
ขวางก้ันลําน้ําวามีมากหรือนอยเพียงใด การประเมินนี้จะ
ชวยจําแนกสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีลําดับสําคัญสูงในแงของ
ผลลัพธของการสนับสนุนกําลังผลิตของแหลงน้ํา ถาหากไดมี
การปรับปรุงทางผานปลาเพื่อใหเชื่อมตอเสนทางน้ํา ซึ่ง

ประกอบดวยเกณฑที่ใชพิจารณา 5 ขอ ดังรายละเอียดใน
ตารางผนวกที่ 2

การประเมินเศรษฐกิจสังคม (socio-economic 
assessment) เปนการจัดลําดับสิ่ งขวาง ก้ันลําน้ํ า โดย
พิจารณาวาถาปรับปรุงทางผานปลา การปรับปรุง ณ ที่จุดใด
จึงจะมีความคุมคาตอการลงทุนและใหผลประโยชนตอบ
แทนมากกวากัน ประกอบดวยเกณฑที่พิจารณา 4 ขอ ดัง
รายละเอียดในตารางผนวกที่ 2

3.2.3 การรวบรวมขอมูลเฉพาะดานเพ่ือใชกําหนด
รูปแบบและออกแบบทางผานปลา สืบเนื่องจากขอจํากัดที่
เกิดจากลักษณะทางกายภาพของโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา
แตละแหงจะสงผลกระทบตอการเดินทางของปลาที่แตกตาง
กันแบงออกได 3 รูปแบบ คือ 

แบบที่ 1 ระดับความเร็วกระแสน้ําที่มีมากเกินกวา
ความสามารถของปลาจะวายน้าํสวนข้ึนไปได 

แบบที่ 2 ความแตกตางของทางน้ําที่ขาดชวงระหวาง
ตอนบนและตอนลางของสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีระยะความสูง
มากกวาระดับที่ปลาจะกระโจนขามผานไปได

แบบที่ 3 ระดับความสูงของโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา
ที่ปดก้ันการเดินทางแบบถาวรในบางชวงเวลา 

ดังนั้นทางเลือกรูปแบบทางผานปลาจึงตองพิจารณา
จาก 3 ปจจัยดังกลาว รวมถึงความตองการในการลําเลียง
พันธุปลาวาจะใหเดินทางไดบางชนิดหรือทุกชนิด ซ่ึงจาก
ลักษณะดังกลาวจึงตองพิจารณาเลือกรูปแบบทางผานที่
เหมาะสมโดยตองรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพิจารณาดังนี้

1) ขอมูลขนาดประชากรปลาที่เดินทาง โดยทําการ
รวบรวมขอมูลชนิดพันธุปลาที่พบในพื้นที่ศึกษา แลวนํามา
จําแนกกลุมตามขนาดความยาวปลาซึ่งแบงออกเปน 5 กลุม 
ไดแก กลุมปลาที่มีขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาด
เล็กมาก และกลุมลูกปลา แลวคํานวณหาสัดสวนของ
ประชากรปลาที่จะมีการเดินทางตามกลุมขนาดปลาที่
กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากประชากรปลาในแตละขนาดจะมี
ความสามารถในการวายน้ําที่แตกตางกัน จึงสงผลใหมีความ
ตองการดานความเร็วของกระแสน้ําที่ตางกัน ปลาขนาดเล็ก
ตองการกระแสน้ําที่ไหลชาและมีความปนปวนของมวลน้ํา
นอย ปลาขนาดใหญตองการความลึกและขนาดหวงน้ําที่
มากข้ึน ถามีปริมาณปลาที่จะเดินทางผานทางผานปลาเปน
จํานวนมากก็มีความตองการขนาดของหวงน้ําที่เหมาะสม
ดวยเชนกัน
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1. แบบฟอรมบันทึกขอมูลภาคสนาม

3. เคร่ือง GPS ใชพิกัดตําแหนงภูมิศาสตร 4. เคร่ือง Tablet ใชบันทึกและสงขอมูลทาง internet

2. อุปกรณวัดระยะแบบตาง ๆ

ภาพที่ 3  เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชดําเนินการรวบรวมขอมูลสิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่ลุมน้าํหวยหลวงตอนลาง
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2) ขอมูลชวงเวลาที่มีการเดินทางของปลาในรอบป 

โดยทําการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาประเมินรวมกันใน 2 

ข้ันตอน คือ (1) สืบคนชวงเวลาของปริมาณน้ําทาที่ไหลหลากใน

พื้นที่ และ (2) ติดตามพฤติกรรมการเดินทางของพันธุปลาใน

แตละขนาดวามีการเดินทางในชวงเวลาใดในรอบป จากนั้น

นําขอมูลของทั้ง 2 ชุด มาหาความสัมพันธรวมกัน

3) ขอมูลระดับความสูงของสิ่งขวางกั้นลํานํ้า เปน

การประเมินความแตกตางของระดับน้ําที่บริเวณตอนบนและ

ตอนลางของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา ทั้งในชวงฤดูน้ํามากและฤดูน้ํา

นอย โดยมีแบบฟอรมการลงขอมูลเพื่อจําแนกระดับความ

แตกตางในรอบป และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําที่เกิดข้ึน 

ณ บริเวณดานบนและดานลางของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา เพื่อใช

พิจารณาออกแบบระดับความสูงของโครงสรางทางผานปลา

4) ขอมูลลักษณะกายภาพของบริเวณพ้ืนที่สิ่งขวาง

กั้นลํานํ้า เปนการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจสภาพพื้นที่

บริเวณที่ไดรับเลือกใหทําการติดตั้งทางผานปลา โดยสํารวจ

พื้นที่บริเวณโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําและพื้นที่ดานทายน้ํา 

เพื่อนําไปประกอบการออกแบบและกําหนดที่ตั้ งของ

โครงสรางทางผานปลา โดยขอบเขตการสํารวจครอบคลุม

พื้นที่ดานขางลําน้ําดานละ 20 เมตร และดานทายลําน้ํา

ประมาณ 50 เมตร

3.2.4 การศึกษาการมีสวนรวมของหนวยงานรัฐ

และชุมชนในพ้ืนที่ การศึกษาคร้ังนี้คณะผูวิจัยใชวิธีการ

รวบรวมขอมูลจากการสังเกตบทบาทและบริบทของการมี

สวนรวมทั้งจากการประสานงานกับหนวยงานรัฐที่กํากับดูแล

สิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่นํารอง การประชุมหารือและชี้แจง 

รวมถึงการประสานงานดานการขอใชพื้นที่ เพื่อดําเนิน

กิจกรรมทางผานปลา การจัดเวทีประชุมชี้แจงและรับฟง

ความเห็นของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการ

ติดตั้งทางผานปลา

4. การวิเคราะหขอมูล

การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลซึ่งไดเรียนรู

มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการใน 2 หลักสูตร คือ 

1) Masterclass in GIS technics and fish passage 

barrier assessment ในระหวาง 7 - 9 พฤศจิกายน 2561

2) Masterclass in fish passage engineering design, 

construction, ecology and monitoring ในระหวาง 13 - 16 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต จังหวัดสมุทรปราการ โดยเจาหนาที่ US-DOI

และ ACIAR (Charles Sturt University & US-DOI, 2018a; 

2018b) 
4.1 การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ดวยเทคนิคระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร (GIS technics)
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ของตําแหนงสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ําในลุมน้ําที่ศึกษาดวยเทคนิควิธีของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS technics) และการซอนทับแผนที่ (overlay
mapping) ซึ่งเปนเทคนิคการนําเสนอและแสดงผลการศึกษา
เชิงพื้นที่ดวยขอมูลที่ตางกัน เชน ลําดับชั้นลําน้ํา ประเภทสิ่ง
ขวางก้ันลําน้ํา เพื่อแสดงใหเห็นวาพื้นที่จุดใดมีผลกระทบมาก
หรือนอยอยางไร (Therivel, 2004; Kemp & O'Hanley, 2010)

4.2 การวิเคราะหแบบหลายเกณฑเพื่อประเมิน 
ลําดับสําคัญ (Prioritize assessment)

เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินลําดับสําคัญของ
สิ่งขวางก้ันลําน้ําดวยการเปรียบเทียบคะแนนจากตัวชี้วัดที่
กําหนดภายใตเกณฑที่พิจารณา 3 ดาน การใหคะแนนเปนวิธีการ 
ที่ใชจัดการความซับซอนของตัวชี้วัดในมิติตาง ๆ ใหสามารถ
นํามาเปรียบเทียบกันไดจากการแปลงรูปใหเปนคาคะแนน 
วิธีการนี้เร่ิมจากการเลือกเกณฑและตัวชี้วัด แลวจัดแบง
ระดับทางเลือกภายใตตัวชี้วัดเปนคะแนนที่ตางกัน 5 ระดับ 
จากนั้นนําคะแนนของแตละตัวชี้วัดมารวมกัน ทางเลือกที่มี
คะแนนรวมสูงสุดเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Marsden 
et al., 2015; Kemp & O'Hanley, 2010)

4.3 การประเมินความเหมาะสมหรือความสอดคลอง 

(Compatibility assessment)

เปนการประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือก

ที่เหมาะสมหรือทางเลือกที่ดีที่สุด วิธีการนี้ทําใหมีความมั่นใจ

หรือเห็นถึงความเชื่อมั่นวากระบวนการพิจารณาตัดสินใจ

เลือกมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ใชพิจารณาจริง โดย

นําเสนอในรูปของตารางจากการกําหนดใหเกณฑหรือตัวชี้วัด

ที่ใชพิจารณาอยูดานหนึ่ง และทางเลือกในการพิจารณา

ดําเนินการอยูอีกดานหนึ่ง แลวพิจารณาระดับคาคะแนนของ

ความสอดคลองกับทางเลือกที่มีในแตละตัวชี้วัด การศึกษา

คร้ังนี้ไดกําหนดใหตัวชี้วัดที่ใชพิจารณาในแตละดานมีคะแนน

แบงเปน 5 ระดับ (ตารางที่ 1) โดยทางเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุด
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เปนทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Therivel, 2004; 

Kemp & O'Hanley, 2010; สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552) ในการศึกษานี้

ไดดําเนินการประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้

1) การประเมินทางเลือกพื้นที่ลุมน้าํที่ศึกษา มีตัวชีว้ดั

ที่ใชพิจารณารวม 4 ดาน คือ

- ระยะเวลาและงบประมาณที่ใชดําเนินการ 

- ความสําคัญของการประมงในลุมน้ํา

- โครงการชลประทานและสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีในลุมน้ํา

- สภาพกายภาพของลุมน้ําและพื้นที่น้ําทวม 

2) การประเมินทางเลือกรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่ใชพิจารณารวม 7 ดาน คือ  

- ประสิทธิภาพของการลําเลียงปลาขนาดเล็ก 

- ประสิทธิภาพของการลําเลียงปลาขนาดกลาง 

- ประสิทธิภาพการขนสงชีวมวลปลาจํานวนมาก 

- ความสอดคลองกับระยะ headwater range 

- ความสามารถในการลําเลียงปลาที่การไหลของน้าํที่

ระดับ 10% ของปริมาณการไหลทั้งหมด 

- ระดับความปลอดภัยที่มีตอประชาชนทั่วไป  

- ความสะดวกและงายในการดําเนินการกอสราง 

โดยตัวชี้วัดและระดับคะแนนของแตละรูปแบบทางผานปลา

เปนผลการศึกษาที่อางอิงจากประสิทธิภาพทางผานปลาที่มี

การศึกษาไวแลวจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด

4.4 การพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสม (Alternative 

development and assessment)

เปนการศึกษาเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของ

การออกแบบที่ตั้งทางผานปลาและตําแหนงทางเขาสูชอง

ทางผานปลา โดยประเมินดวยการพัฒนาทางเลือกที่เปนไป

ไดแลวนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินใจเลือกตามทางเลือก

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปกติทางเลือกของตําแหนง

ที่ตั้งทางผานปลาอาจมีไดหลายทางเลือก แตละทางเลือกก็มี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพที่แตกตางกัน ดังนั้นทางเลือกที่

เหมาะสมควรตองครอบคลุมความเปนไปไดจริงในการนําไป

ปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในพื้นที่ (ตารางที่ 1)

4.5 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปออกแบบโครงสราง

ทางผานปลา

การติดตั้งทางผานปลานอกจากตองการการออกแบบ

ตําแหนงที่ตั้งทางผานปลาและตําแหนงทางเขาสูชองทาง 

ผานปลาแลว ยังมีองคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณาออกแบบ

ใหเหมาะสมอีก 3 สวน คือ 

1) การออกแบบระดับตําแหนงพื้นลางของชองทาง

เขาสูโครงสรางทางผานปลา ระดับความสูง ความลึก และ

จํานวนหวงน้ําที่ใชลําเลียงในทางผานปลา 

2) การออกแบบขนาดหวงน้ําที่ใชลําเลียงในทางผาน

ปลา รวมทั้งชองทางการลําเลียงปลาที่มีขนาดใหญและ

ขนาดเล็ก ปริมาณความเร็วกระแสน้ําและความปนปวนของ

มวลน้ําภายในหวงน้ําในชองทางผานปลา

3) การออกแบบชองทางออกที่เหมาะสมของทางผานปลา

4.6 การประเมินการมีสวนรวม

ดําเนินการประเมินการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียและหุนสวนที่เก่ียวของ โดยประเมินจากบทบาทของผูมี

สวนรวมทั้งบทบาทในฐานะผูมีอิทธิพลและบทบาทของผูมี

สวนไดสวนเสียโดยตรง จากการสังเกตการมีสวนรวมในเวที

ประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ รวมถึงขอเสนอแนะเพื่อนํามาใช

ในกระบวนการตัดสินใจ ประกอบดวยหุนสวนจากสํานักงาน

เทศบาลตําบลสรางคอม สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

และชุมชนและกลุมชาวประมงบานโนนสาวเอ หมู 6 ตําบล

สรางคอม อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี

ตารางที่ 1 แนวทางประเมินความสอดคลองที่จัดแบงระดับ

คาคะแนนของความสอดคลองออกเปน 5 ระดับ

สัญลักษณ ความสอดคลองกับรูปแบบ

ท่ีจะเลือก

ระดับ

คะแนน

√√√√ มีความสอดคลองกันอยางดีเยี่ยม 5

√√√ มีความสอดคลองกันอยางดีมาก 4

√√ มีความสอดคลองกันอยางดี 3

√ มีความสอดคลองกันพอใชได 2

X มีความสอดคลองกันนอยมาก 1

ที่มา : Charles Sturt University & US-DOI (2018b)
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1. พ้ืนท่ีศึกษา การสืบคน และจําแนกประเภทส่ิงขวางกั้น

1.1 พ้ืนที่ศึกษา

สืบเนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนโครงการวิจัยนํารอง

เพื่อประเมินลําดับสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ําและริเร่ิม

รูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสมในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ํา

โขงเขตประเทศไทย โดยภาพรวมของพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ํา

โขงเขตประเทศไทยพบวาประกอบดวยลุมน้ําที่ตั้งอยูใน 2 

ภูมิภาค คือ ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงในพื้นที่ภาคเหนือและใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการรวบรวมขอมูลพบวา

ลุมน้ําสาขาที่สามารถเปนทางเลือกสําหรับดําเนินโครงการมี

จํานวน 13 ลุมน้ํา รายละเอียดดังตารางที่ 2 และภาพที่ 4

เมื่อพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน

ในพื้นที่ซึ่งคณะผูวิจัยใชเปนเกณฑพิจารณาไดแก

1) ระยะเวลาและงบประมาณที่ใชดําเนินงาน 

2) ความสําคัญดานการประมงในพื้นที่ลุมน้ํา 

3) โครงการพัฒนาดานชลประทานที่มีในลุมน้ํา 

4) สภาพกายภาพของลุมน้ําและความลาดชัน 

จากขอมูลและขอเท็จจริงในพื้นที่ลุมน้ําทางเลือกที่

คณะผูวิจัยรวมกันประเมินพบวาพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงเปน

ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงเขตประเทศไทยที่มีความเหมาะสมตอ

การดําเนินโครงการนํารองมากที่สุด (ตารางที่ 3) เนื่องจาก

เปนลุมน้ําขนาดกลางถึงคอนขางเล็ก มีภูมิประเทศเปนที่ราบ

ลุมแองกระทะที่ตั้งอยูใกลกับแมน้ําโขง มีความลาดชันของ

ลุมน้ําคอนขางนอย รวมทั้งสภาวะการประมงในพื้นที่ก็มี

ความสําคัญเนื่องจากมีน้ําทวมเปนประจําทุกป โดยเฉพาะ

พื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางมีรายงานน้ําทวมมากถึงปละ 

90,000 ไร สวนลุมน้ํารองลงมาคือลุมน้ําสงครามและน้ํากํ่า

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิพบวาลําน้ําหวยหลวง

มีตนน้ําอยูที่จังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่ลุมน้ําสวนใหญอยู

ในจังหวัดอุดรธานี และไหลลงแมน้ําโขงที่จังหวัดหนองคาย 

มีพื้นที่ลุมน้ํารวม 2,576,304 ไร (รวมพื้นที่ลุมน้ําหวยดาน) 

ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอ

กุดจับ เมือง หนองหาน เพ็ญ สรางคอม บานดุง พิบูลยรักษ 

จังหวัดอุดรธานี อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ขอบเขต

ลุมน้ําทางเหนือจรดแมน้ําโขงเขตแดนประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกอยู

บนแนวสันปนน้ําระหวางหวยหลวงกับแมน้ําสงคราม ดาน

ทิศตะวันตกและทิศใตจรดเขาภูพานบนแนวสันปนน้ํา มี

ระยะทางตามลําน้ําหวยหลวงประมาณ 240 กิโลเมตร และ

ลําน้ําหวยดานประมาณ 45 กิโลเมตร สภาพพื้นที่สวนใหญ

เปนที่ราบ ลาดเอียงจากทางทิศใตและทิศตะวันออกไปทาง

ทิศเหนือ มีที่ราบลุมอยูตามแนวลําน้ําหวยหลวง และมี

บริเวณพื้นที่น้ําทวมตั้งแตจุดบรรจบลําน้ําหวยหลวงกับลําน้ํา

หวยดานไปจนถึงจุดบรรจบลําน้ําหวยหลวงกับแมน้ําโขง 

ทางตอนใตของลุมน้ํามีแนวเขาภูพานโอบจากดานทิศ

ตะวันตกมาทิศใต พื้นที่ลาดชันลงมาจนสุดแนวที่ตั้งเข่ือน

หวยหลวง พื้นที่ลุมน้ําสวนใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว พืชไร 

มีปริมาณน้ําทามากถึงปละ 1,258 ลานลูกบาศกเมตร 

ในชวงฤดูฝนมีน้ําทาเฉลี่ยปละ 1,229 ลานลูกบาศกเมตร 

และชวงฤดูแลงเฉลี่ยปละ 29 ลานลูกบาศกเมตร ในพื้นที่มี

โครงการชลประทานขนาดใหญคืออางเก็บน้ําเข่ือนหวย

หลวงซึ่งมีความจุ 130 ลานลูกบาศกเมตร และประตูระบายน้ํา

หวยหลวงที่สามารถเก็บกักน้ําไวไดประมาณ 60 ลานลูกบาศก

เมตร และมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กที่

พัฒนาแลวจํานวน 4 และ 104 โครงการ และเนื่องจากลุมน้ํา 

มีปริมาณน้ําทาจํานวนมากจึงทําใหมีน้ําทวมเปนประจํา โดยใน 

รอบปลําน้ําหวยหลวงตองระบายน้ําลงแมน้ําโขงถึงประมาณ 

ปละ 1,000 ลานลูกบาศกเมตร (กรมชลประทาน, 2546)

จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณ

ลุมน้ําหวยหลวงพบมีมากกวา 500 ครัวเรือน โดยมีปริมาณ

ผลจับปลา 500 - 2,000 กิโลกรัมตอคนตอป จากการรายงาน

การสัมภาษณชาวประมงในพื้นที่พบปริมาณผลจับมีจํานวน

ลดลง โดยเฉพาะบริเวณตอนลางของลุมน้ํา โดยในชวงกอน

ป 2547 มีรายงานการจับปลาวันละ 15 - 20 กิโลกรัมตอคน 

ภายหลังจากการสรางประตูระบายน้ําหวยหลวงป 2553 

พบวาผลจับปลาลดลงเหลือ 5 กิโลกรัมตอคนตอวัน (ทิวารัตน 

และคณะ, 2554; Srichaoendham et al., 2011)

บริเวณพื้นที่ตนน้ําหวยหลวงพบมีความหลากหลาย

ของพันธุปลานอยกวาบริเวณพื้นที่ตอนกลางและตอนลาง 

โดยพื้นที่ตอนลางที่มีน้ําทวมเปนบริเวณกวางและอยูใกลกับ

แมน้ําโขงพบมีพันธุปลาจากแมน้าํโขงอพยพเขามาวางไขและ

ผลการศึกษา
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ตารางที่ 2  พื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงเขตประเทศไทยที่เปนทางเลือกสําหรับดําเนินการวิจัยนํารองทางผานปลา

ลุมนํ้าสาขา รหัสลุมนํ้า ความยาวลํานํ้าและลุมนํ้ายอยในพ้ืนที่ พ้ืนที่ลุมนํ้า (ไร)

1. แมน้ํากก 03 มีความยาวรวม 257 กม. อยูในประเทศไทย 157 กม. 4,562,394 

2. น้ําแมจัน 0203 น้ําแมคํายาว 131 กม. และน้ําแมจันยาว 51 กม. 745,733

3. แมน้ําอิง 0204 - 0208 แมน้ําอิงและลําน้าํสาขายาวรวม 422 กม. 4,543,820

4. แมน้ําเลย 0214 - 0215 แมน้ําเลยและลําน้าํสาขา (น้ําสวน น้ําปวน) 2,501,406

5. หวยโมง 0218 ลําน้ําหวยโมง 1,675,891

6. น้ําสวย 0220 ลําน้ําสวย 826,192

7. หวยหลวง 0221 - 0222 ลําน้ําหวยหลวง หวยดาน ยาว 240 กม. และ 45 กม. 2,576,304

8. แมน้ําสงคราม 0224 - 0229 แมน้ําสงครามและสาขา (อูน ยาม คอง) ยาว >340 กม. 8,259,127

9. น้ํากํ่า 0232 - 0233 ลําน้ํากํ่าและน้าํพุง ความยาว >120 กม. 2,197,908

10. หวยบางทราย 0235 ลําน้ําหวยบางทราย 872,675

11. หวยบังอ้ี 0237 ลําน้ําหวยบังอ้ี 950,095

12. แมน้ํามูล 04 แมน้ํามูลและลําน้ําสาขา ยาว > 640 กม. 44,412,479

13. แมน้ําชี 05 แมน้ําชีและลําน้ําสาขา ยาว > 765 กม. 30,707,453

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) (2555)

ภาพที่ 4  ที่ตั้งของพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงเขตประเทศไทยที่เปนทางเลือกของพื้นที่ศึกษานํารอง
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ลุมน้ําสาขา
ระยะเวลาและ

งบประมาณ

การประมง

ในลุมน้ํา

โครงการ

ชลประทาน

กายภาพและ

พ้ืนท่ีน้ําทวม

คะแนน

รวม

1. แมนํ้ากก √√ √√ √√ √√ 12

2. นํ้าแมจัน √√√√ √ √ X 10

3. แมนํ้าอิง √√ √√√ √√ X 11

4. แมนํ้าเลย √√√ √√ √ X 10

5. หวยโมง √√√ √√√ √√ √ 13

6. นํ้าสวย √√√√ √√ √√ √ 13

7. หวยหลวง √√√ √√√ √√√ √√√ 16

8. แมนํ้าสงคราม √ √√√√ √√ √√√√ 15

9. นํ้ากํ่า √√√ √√√ √√√ √√ 15

10. หวยบางทราย √√√√ √ √ √ 11

11. หวยบังอ้ี √√√√ √ √ √ 11

12. แมนํ้ามูล X √√√√ √√√ √√√ 14

13. แมนํ้าชี X √√√√ √√√ √√ 13

ตารางที่ 3 การประเมินความสอดคลองของลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงตอการดําเนินโครงการนํารองทางผานปลา

หมายเหตุ ความสอดคลอง √√√√ (ดีเยี่ยม) = 5, √√√ (ดีมาก) = 4, √√ (ดี) = 3, √ (พอใช) = 2, X (นอย) = 1

เลี้ยงตัวออนในชวงฤดูฝน พันธุปลาบริเวณพื้นที่ตนน้ําพบ

จํานวน 47 ชนิด เปนพันธุปลาประจําถ่ิน 19 ชนิด และพันธุ

ปลาที่อพยพระยะใกลจํานวน 19 ชนิด เชน ปลากดเหลือง 

แขยง ไสตันตาขาว ซิวแกว เปนตน และพันธุปลาที่อพยพ

ระยะไกลจํานวน 9 ชนิด เชน ปลาตะเพียน ตะเพียนทอง 

สรอยขาว ซา เปนตน สวนพื้นที่ตอนกลางและตอนลางตั้งแต

อําเภอเพ็ญ สรางคอม จังหวัดอุดรธานี และอําเภอโพนพิสัย 

จังหวัดหนองคาย พบมีความหลากหลายของพันธุปลารวม 70 

ชนิด เปนกลุมปลาประจําถ่ินจํานวน 18 ชนิด กลุมพันธุปลาที่

อพยพระยะใกลจํานวน 29 ชนิด และกลุมพันธุปลาที่อพยพ

ระยะไกลจํานวน 23 ชนิด เชน กระมัง กาดํา ซา สรอยขาว 

โดยพบพันธุปลาที่อพยพข้ึนมาจากแมน้ําโขงจํานวน 9 ชนิด 

ไดแก สังกะวาด ยี่สก ตะโกก ตะกาก สายยู และโมง เปนตน 

(ทิวารัตน และคณะ, 2554; Srichaoendham et al., 2011)

ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563
Volume 3 Number  1 January – March 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์  25

1.2 การสืบคนและจําแนกประเภทสิ่งขวางกั้นลํานํ้า 
จากการสืบคนเพื่อจําแนกประเภท พิกัดตําแหนง และ

รวบรวมขอมูลสิ่งขวางก้ันลําน้ํา ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการ
เดินทางของปลาในลุมน้ําหวยหลวงตอนลางที่มีระยะทางตาม
ลําน้ําประมาณ 140 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ประมาณคร่ึงหนึ่ง
ของพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวง โดยสืบคนในลําน้าํหวยหลวงและลําน้ํา 
สาขา เชน หวยน้ําเกลี้ยง หวยพาน หวยวังชาง หวยเจียม หวย
เสียว หวยทาเนิน หวยขอนแสน หวยตอน หวยสุมเสา หวยดาน 
และคลองวังชาง พบโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํารวม 142 จุด 

1.2.1 รูปแบบของสิ่งขวางกั้นลํานํ้า 
จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานที่เก่ียวของ

และสํารวจขอเท็จจริงภาคสนามพบโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ํา
ในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงรวม 9 รูปแบบ (ภาพที่ 5) ดังนี้

1) เข่ือนเก็บกักน้าํ (large dam) เปนอาคารที่สรางปดก้ัน 

ทางน้ําเพื่อกักเก็บน้ําหรือยกระดับน้ําใหสูงข้ึน ในพื้นที่ลุมน้ําพบ 
1 จุด คือ เข่ือนหวยหลวง ตั้งอยูที่อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อยู
ในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนบน โดยการศึกษานี้มุงเนนพื้นที่
หวยหลวงตอนลาง ดังนั้นโครงสรางนี้จึงอยูนอกพื้นที่เปาหมาย

2) เข่ือนระบายน้ําหรือประตูระบายน้ําขนาดใหญ 
(large gated weir) เปนอาคารทดน้ําซึ่งสรางปดก้ันลําน้ํา เพื่อ
ใชสําหรับทดน้ําใหมีระดับสูง ในพื้นที่พบจํานวน 2 จุด คือ 
ประตูระบายน้ําหวยหลวงที่อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
และประตูระบายน้ําสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

3) ฝายน้ําลน (weir) เปนอาคารที่สรางข้ึนขวางทางน้ํา
เพื่อทําใหชะลอน้ํา ยกระดับน้ํา หรือผันน้ํา มีลักษณะเปนฝาย
ที่ขณะเมื่อน้ํ ามีมากเกินระดับเก็บกักก็จะลนออกดาน
ทายฝาย ในพื้นที่พบจํานวน 17 จุด เชน ฝายหวยวังชาง ฝาย
หวยน้ําเกลี้ยง ฝายหวยเจียม ฝายหวยน้ําพาน เปนตน



4) ประตูระบายน้ํา (gated weir หรือ regulator) เปน
อาคารทดน้ําที่มีบานบังคับน้ําซึ่งเปนอุปกรณที่ติดตั้งควบคุม
การไหลของน้ําที่ผานอาคาร ในพื้นที่พบจํานวน 14 จุด 

5) ฝายชะลอน้าํ (check dam) เปนสิ่งกอสรางขนาดเล็ก  
ที่สรางขวางลําน้ําขนาดเล็ก เพื่อชะลอน้ํา ลดการกัดเซาะ ลด
การพัดพาตะกอน และใหความชุมชื้น ในพื้นที่พบจํานวน 16 จุด

6) ทอลอดระบายน้ํา (culvert) เปนอาคารลําเลียงน้ํา
ซึ่งสรางลอดถนนหรือคลองสงน้ํา เปนทอรูปทรงกลมหรือ
สี่เหลี่ยม ในพื้นที่พบจํานวน 20 จุด

7) ทอสงน้ํา (pipe) เปนทอลําเลียงน้ําที่สรางลอดถนนที่
มีปริมาณการระบายน้ําไมมากนัก ในพื้นที่พบจํานวน 27 จุด

8) ทางขามน้ํา (ford) เปนทางสัญจรที่อยูบนทาง
ระบายน้ําที่มีระดับน้ําคอนขางตื้นใหรถผานได ในพื้นที่พบ
จํานวน 12 จุด

9) สะพาน (bridge) ไดแก สะพานคอนกรีต และ
สะพานไม ในพื้นที่พบจํานวน 55 จุด

1.2.2 จํานวนและที่ตั้งสิ่งขวางกั้นลํานํ้า
จากการศึกษาขอมูลจากแผนที่ภาพถายดาวเทียม

และการสํารวจขอเท็จจริงภาคสนามรวม 5 เที่ยวสํารวจ พบ
สิ่งขวางก้ันลําน้ําที่อาจเปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลา
ในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางรวม 174 โครงสราง 157 
จุด (ตารางที่ 4 และภาพที่ 6) จําแนกเปนโครงสรางบนลําน้ํา
หวยหลวงมากที่สุด 26 จุด รองลงมาไดแก หวยดาน 21 จุด 
หวยเสียว 13 จุด หวยตอน และหวยหาดซังลําน้ําละ 10 จุด 
หวยเจียม และหวยนาหมูลําน้ําละ 9 จุด หวยทาเนิน หวย
วังชาง และหวยกุดซวยลําน้ําละ 7 จุด หวยพาน หวยขอนแสน 
หวยปากโพง และคลองวังชางลําน้าํละ 6 จุด สวนที่เหลือพบ
ลําน้ําละ 1 - 5 จุด 

ประเภทโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่พบมากที่สุดคือ
สะพานคอนกรีตจํานวน 45 จุด คิดเปนรอยละ 25.86 
รองลงมาคือทอสงน้ํา (pipe) และทอลอดระบายน้ํา (culvert)
จํานวน 27 และ 20 จุด คิดเปนรอยละ 15.52 และ 11.49 
ตามลําดับ ในขณะที่โครงสรางแบบฝายน้ําลน ประตูระบายน้ํา 
และฝายชะลอน้ํา พบจํานวนใกลเคียงกัน 14 – 17 จุด คิดเปน
รอยละ 8.05 - 9.77 สวนโครงสรางประตูระบายน้ําขนาดใหญ
พบ 2 จุด คิดเปนรอยละ 1.15 คือ ประตูระบายน้ําหวยหลวง
ซึ่งตั้งอยูใกลจุดบรรจบลําน้ําหวยหลวงกับแมน้ําโขง และประตู
ระบายน้ําสามพราวตั้งอยูที่บานสามพราว

2. การจัดลําดับสําคัญส่ิงขวางกั้นลําน้ํา

2.1 การประเมินดานกายภาพระยะไกล

จากขอมูลสิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวง

ตอนลางซึ่งพบรวม 157 จุด หลังจากเขาสํารวจขอเท็จจริง

ภาคสนามพบวามีสิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่น้ําทวมซึ่งไม

สามารถเขาสํารวจได 11 จุด สวนใหญตั้งอยูบริเวณตอน 

กลางใกลจุดบรรจบของลําน้าํหวยดานกับหวยหลวง จึงเหลือ

สิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ประเมินไดจํานวน 146 จุด และเมื่อนํา

ขอมูลทั้งหมดมาประเมินดวยเกณฑกายภาพระยะไกลรวม 5 

ดาน (ตารางผนวกที่ 1 และ 2) ไดแก 

1) ลําดับชั้นของลําน้ํา ณ ที่ตั้งสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

2) ระดับการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่สิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

3) แหลงที่อยูอาศัยตอนบนเหนือสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

4) จํานวนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่อยูตอนลาง 

5) สัดสวนของพื้นที่ตอนบนกับพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 

พบวาสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่เขาตรวจสอบและประเมินทั้งหมดมี

คะแนนการประเมินอยูระหวาง 9 - 22 คะแนน โดยสิ่งขวางก้ัน 

ลําน้ําที่มีความสําคัญมากจะมีคะแนนสูง ซึ่งพบมีคะแนนรวม

สูงสุดจํานวน 4 จุด (ตารางที่ 5 และ 6 และภาพที่ 7)

ในสวนของเกณฑประเมินที่ 1 (ลําดับชั้นของลําน้ํา) ซึ่ง

เปนเกณฑที่บงชี้วาสิ่งขวางก้ันลําน้ํานั้นตั้งอยูบนลําน้ําแบบใด 

ลําน้ําขนาดเล็กหรือขนาดใหญ โดยลําน้ําที่มีคาตัวเลขมากจะมี

พื้นที่แหลงอาศัยมากกวา และจะสงผลตอเนื่องถึงเกณฑที่ 2, 

3 และ 5 ซึ่งเก่ียวของกับแหลงอาศัยสัตวน้ํา โดยแหลงอาศัยที่

ดีกวาจะสงผลใหมีประชากรปลามากกวา ดังนั้นสิ่งขวางก้ันลํา

น้ําที่ตั้งอยูบนลําน้ําขนาดใหญจึงมีผลกระทบมากกวา และ

ทํานองเดียวกันขนาดพื้นที่น้ําหรือระยะทางความยาวลําน้ําที่

อยูเหนือสิ่งขวางก้ันก็เปนเกณฑบงชี้วาพื้นที่หรือระยะทางที่

มากกวาจะสงผลใหมีแหลงอาศัยมากกวา สวนจํานวนสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ําที่มีอยูตอนลาง (เกณฑที่ 4) เปนตัวบงชี้ถึงโอกาสใน

การเดินทางของปลาวามีอยูมากหรือนอย ถามีจํานวนสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ําตอนลางมากก็บงบอกวาโอกาสที่ปลาจะเดินทางไปถึง

ตําแหนงดังกลาวมีนอย สําหรับสัดสวนพื้นที่ตอนบนเหนือจุด

ขวางก้ันลําน้ํา (เกณฑที่ 5) ถามีสัดสวนมากก็แสดงถึงลําดับ

สํ า คัญที่ มี มากกว า  โดยระดับคะแนนการประเมินมี

รายละเอียดดังในตารางที่  6 และลําดับชั้นของลําน้ํามี

รายละเอียดดังในตารางที่ 7 และภาพที่ 8
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เข่ือนเก็บกักน้ํา (หวยหลวง) ประตูระบายน้ําขนาดใหญ

ฝายน้ําลนแบบสันแบน ฝายน้ําลนแบบสันคม

ประตูระบายน้ําขนาดกลางรวมกับฝายน้ําลน ฝายน้ําลนขนาดเล็กแบบรูปรางวงรี

ภาพที่ 5 สิ่งขวางก้ันลาํน้าํที่พบในบริเวณลําน้าํหวยหลวงและลําน้าํสาขาเขตจังหวดัหนองคายและอุดรธานี

ฝายน้ําลนขนาดเล็กแบบรูปรางสี่เหลี่ยม ฝายน้ําลนรวมกับทอลอดระบายน้ําแบบสี่เหลี่ยม
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ฝายน้ําลนรวมกับทอลอดระบายน้ําแบบกลม ทอลอดระบายน้ําแบบสี่เหลี่ยม

ทอลอดระบายน้ําแบบกลม ทอสงน้ํา

ฝายชะลอน้ําปรับระดับได สิ่งขวางก้ันลําน้ําแบบทางขาม

สะพานคอนกรีต สะพานไม

ภาพที่ 5  (ตอ)
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ตารางที่ 4 โครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางที่อาจเปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลา

ชื่อลําน้ํา

ประเภทโครงสรางของสิ่งขวางกั้นลําน้ํา

รวมปตร. 
ใหญ

ฝายน้ํา
ลน

ปตร. ฝาย
ชะลอน้ํา

ทอลอด
(culvert)

ทอสงน้ํา
(pipes)

ทางขาม
(ford)

สะพาน
คอนกรีต

สะพาน
ไม

ไมมี
ขอมูล

หวยหลวง 2 4 - - - - - 20 - - 26

หวยนํ้าเกลี้ยง - 1 - - 1 1 - - - - 3

หวยเสือกวาง - - - - - 1 1 - - - 2

หวยหาดซัง - 2 - - 4 3 1 - - - 10

หนองสะเภา - - - - 1 - - - - - 1

หวยพาน - 1 - - 2 1 - 1 1 - 6

หวยเจียม - 2 - - 1 2 - 3 1 - 9

หวยวังชาง - 1 - 1 1 2 - 2 - - 7

หวยเสียว - - 3 1 3 4 1 - - 1 13

หวยทาเนิน - - - 2 - - - 1 - 4 7

หวยขอนแสน - - 2 2 - 1 - 1 - - 6

หวยตอน - - - 2 1 - - 1 1 5 10

หวยกุดซวย - - - 1 - 4 1 1 - - 7

หวยสุมเสา - - - 1 - - - 1 - - 2

หนองตอน - 2 2 - - - - - - - 4

หนองผักไหม - - 1 - 1 - 1 1 - - 4

คลองสมโฮง - - - - - - - 2 - - 2

กุดแคน - - - - - - 2 - - - 2

คลองเดิน - - - - - 3 - 1 - - 4

คลองลัง - - 1 - - 1 - 2 - - 4

หวยนาเงีย - - - - - - - 1 - - 1

หวยปากโพง - 1 1 - 1 - 2 1 - - 6

หวยกานเหลือง - - - - - - 1 1 - - 2

หวยดาน - 1 4 1 1 3 1 3 6 1 21

หวยนาหมู - 1 - 3 3 1 1 - - - 9

คลองวังชาง - 1 - 2 - - - 2 1 - 6

รวม 2 17 14 16 20 27 12 45 10 11 174

รอยละ 1.15 9.77 8.05 9.19 11.49 15.52 6.90 25.86 5.75 6.32 100
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ภาพที่ 6 ประเภทสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่พบในลําน้ําหวยหลวงและลําน้ําสาขาของพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง  

เขตจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย
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ตารางที่ 6 การประเมินดานกายภาพของที่ตั้งสิ่งขวางก้ันลําน้าํในลุมน้าํหวยหลวงตอนลางใน 25 ลําดับแรก

รหัสที่ตั้ง เกณฑที่ 1 เกณฑที่ 2 เกณฑที่ 3 เกณฑที่ 4 เกณฑที่ 5 รวม ลําดับที่

HL0003 5 2 5 5 5 22 1

HL0004 5 2 5 5 5 22 1

HL0006 5 2 5 5 5 22 1

HL0072 5 2 5 5 5 22 1

HL0013 5 2 5 4 4 20 5

HL0639 5 2 5 4 4 20 5

HL0001 5 2 2 5 5 19 7

HL0085 5 2 4 4 4 19 7

HL0086 5 2 4 4 4 19 7

HL0107 5 2 5 4 3 19 7

New004 2 2 5 5 5 19 7

New009 5 2 4 4 4 19 7

HL0002 5 2 1 5 5 18 13

HL0019 3 2 4 5 4 18 13

HL0028 4 2 4 4 4 18 13

HL0744 5 2 5 3 3 18 13

New003 3 2 4 5 4 18 13

New005 2 2 5 4 5 19 13

New006 1 2 5 5 5 18 13

HL0074 3 2 5 4 3 17 20

HL0106 5 2 3 4 3 17 20

HL0193 5 2 4 3 3 17 20

HL0649 4 2 4 4 3 17 20

HL0901 3 2 5 4 3 17 20

HL0030 3 2 4 4 3 16 25
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คะแนน
ประเมิน

จํานวน
สิ่งขวางกั้น

รอยละ
คะแนน
ประเมิน

จํานวน
สิ่งขวางกั้น

รอยละ

22 4 2.74 14 10 6.85
20 2 1.37 13 14 9.59
19 6 4.11 12 24 16.44
18 7 4.79 11 30 20.55
17 5 3.43 10 13 8.90
16 15 10.27 9 5 3.43
15 11 7.53 รวม 146 100

ตารางที่ 5 ระดับคะแนนการประเมินดานกายภาพระยะไกลของสิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง



ภาพที่ 7  สิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวงตอนลางที่มีคะแนนการประเมินดานกายภาพระยะไกลใน 25 ลําดับแรก
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ตารางที่ 7 โครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้าํในลุมน้าํหวยหลวงตอนลางที่ตั้งอยูบนลําดับชั้นของลําน้ําที่แตกตางกัน

ชื่อลํานํ้า
ลําดับชั้นของลํานํ้า รวม

(จุด)
รอยละ
(%)ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5

หวยหลวง - - - - 26 26 17.81

หวยน้ําเกลี้ยง - 2 - - - 2 1.37

หวยเสือกวาง - 1 1 - - 2 1.37

หวยหาดซัง - 4 - - - 4 2.74

หนองสะเภา - 1 - - - 1 0.69

หวยพาน - 2 1 - - 3 2.06

หวยเจียม 1 3 3 7 4.79

หวยวังชาง - - 5 1 - 6 4.11

หวยเสียว - - 5 - 2 7 4.79

หวยทาเนิน - - 6 - - 6 4.11

หวยขอนแสน - 3 2 - - 5 3.42

หวยตอน - - 7 - 3 10 6.85

หวยกุดซวย - 7 - - - 7 4.79

หวยสุมเสา - - 2 - - 2 1.37

หนองตอน 2 - - - - 2 1.37

หนองผักไหม - 4 - - - 4 2.74

คลองสมโฮง - - - - 2 2 1.37

กุดแคน - - - - 2 2 1.37

คลองเดิน - 4 - - - 4 2.74

คลองลัง - 4 - - - 4 2.74

หวยนาเงีย 1 - - - - 1 0.69

หวยปากโพง - 2 2 - 1 5 3.42

หวยกานเหลือง - 1 1 - - 2 1.37

หวยดาน - - 4 16 - 20 13.70

หวยนาหมู - - 5 1 - 6 4.11

คลองวังชาง - 2 4 - - 6 4.11

รวม 4 40 48 18 36 146 -

รอยละ 2.74 27.40 32.87 12.33 24.66 100 -
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ภาพที่ 8  สิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางที่จําแนกตามลําดับชั้นของลําน้ําที่แตกตางกัน
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2.2 การประเมินดานชีวภาพ
จากจํานวนสิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวงตอน 

ลางที่พบรวม 157 จุด เมื่อตัดลดจํานวนพื้นที่ที่ไมสามารถ
สํารวจขอเท็จจริงภาคสนามไดเนื่องจากถูกน้ําทวม 11 จุด 
และสิ่งขวางก้ันลําน้ําประเภทสะพานซึ่งไมสงผลกระทบตอ
การเดินทางของปลาอีกจํานวน 55 จุด ทําใหเหลือสิ่งขวาง
ก้ันลําน้ําที่นํามาประเมินในข้ันตอนที่ 2 และที่ 3 ของการ
ประเมินดานชีวภาพและเศรษฐกิจสังคมจํานวน 91 จุด 

ผลการประเมินดานชีวภาพที่มีตัวชี้วัด 5 ดาน คือ 
1) สภาพสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่เปนอุปสรรคตอการเดินทาง
2) สภาพลําน้ําบริเวณที่มีสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 
3) สภาพลําน้ําและการยังคงมีอยูของน้ําในลําน้ํา
4) แหลงอาศัยของปลาในลําน้าํเหนือสิ่งขวางก้ัน 
5) ความสําคัญของการประมงเหนือสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

พบวาสิ่งขวางก้ันลําน้ําจํานวน 91 จุด มีคะแนนผลการ
ประเมินรวมอยูระหวาง 26 - 46 คะแนน โดยสิ่งขวางก้ันลํา
น้ําที่ไดคะแนนสูงบงชี้วามีผลกระทบดานกายภาพและชีวภาพ
มากดังมีรายละเอียดในตารางที่ 8 และ 9 และภาพที่ 9

สิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ไดรับการประเมินวามีผลกระทบ
ตอการเดินทางของปลามากที่สุดคือโครงสรางหมายเลข 
HL0003 ซึ่งไดแก ประตูระบายน้ําหวยหลวงที่ตั้งอยูตอน
ลางสุดใกลกับแมน้ําโขง รองลงมาไดแกหมายเลข HL0107
(ฝายบานตลิ่งชัน) และ HL0639 (ฝายบานถอนนาเพลิน) ซึ่ง
ตั้งอยูในลําน้ําหวยหลวงเชนกัน สวนหมายเลข HL0030
(ฝายหวยวงัชาง) และ HL0074 (ฝายหวยน้ําพาน) เปนฝายของ
อางเก็บน้ําชลประทานขนาดกลางที่ตั้งอยูในลําน้ําสาขาหวย
วังชางและหวยน้ําพาน ตําบลสรางคอม อําเภอสรางคอม 
จังหวัดอุดรธานี 

ตารางที่ 8 ระดับคะแนนจากการประเมินดานชีวภาพของโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง

คะแนน
ประเมิน

จํานวน
สิ่งขวางกั้น

รอยละ
คะแนน
ประเมิน

จํานวน
สิ่งขวางกั้น

รอยละ

46 1 1.10 32 1 1.10
40 2 2.20 31 6 6.59
38 3 3.30 30 9 9.89
37 1 1.10 29 7 7.69
35 7 7.69 28 6 6.59
34 3 3.30 ≤27 42 46.15
33 3 3.30 รวม 91 100

รหัส
ตําแหนง

เกณฑ 
ที่ 1-5

เกณฑ
ที่ 6

เกณฑ
ที่ 7

เกณฑ
ที่ 8

เกณฑ
ที่ 9

เกณฑ
ที่ 10

เกณฑ

ที่ 6-10
รวม

ลําดับ
ที่

HL0003 22 5 4 5 5 5 24 46 1
HL0107 19 4 4 4 4 5 22 40 2

HL0639 20 5 4 2 5 4 20 40 2

HL0030 16 4 4 4 5 5 22 38 4

HL0074 17 4 5 3 5 4 21 38 4

HL0901 17 3 5 4 5 4 21 38 4

New005 18 3 4 3 5 4 19 37 7

HL0019 18 3 4 2 4 4 17 35 8

HL0086 19 2 4 2 4 4 16 35 8

HL0112 16 4 3 2 5 5 19 35 8

ตารางที่ 9 การประเมินดานชีวภาพของที่ตั้งสิ่งขวางก้ันลําน้าํในลุมน้าํหวยหลวงตอนลางใน 10 ลําดับแรก
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ภาพที่ 9 สิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวงตอนลางที่มีคะแนนประเมินดานชีวภาพใน 25 ลําดับแรก
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2.3 การประเมินดานเศรษฐกิจสังคม 

เมื่อทําการประเมินทางดานเศรษฐกิจสังคมซึ่งมี

ตัวชี้วัดตามเกณฑจํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 

1) ประมาณการคาใชจายในการตดิตั้งทางผานปลา 

2) ความนาเชื่อถือทางดานเทคนิคในการกอสราง

ทางผานปลา

3) ประสิทธิภาพของทางผานปลาในพื้นที่ที่มีสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ํานั้น  

4) ผลประโยชนและผลตอบแทนของทางผานปลานัน้ 

พบวาคะแนนผลการประเมินรวมที่ไดมีคาอยูระหวาง 

42 - 57 คะแนน โดยคาคะแนนที่สูงคือสิ่งขวางก้ันลําน้าํที่มี

ผลกระทบมากจากการประเมินทั้ง 3 ดาน (ตารางที่ 10 และ

11 และภาพที่ 10) โดยผลการศึกษาพบวาสิ่งขวางก้ันลําน้ํา

ที่มีผลกระทบตอการเดินทางของปลามากที่สุดคือโครงสราง

หมายเลข HL0003 ไดแก ประตูระบายน้ําหวยหลวงที่ตั้งอยู

ตอนลางสุดใกลกับแมน้ําโขง รองลงมามี 3 หมายเลข คือ

HL0107 ฝายบานตลิ่งชัน HL0639 ฝายบานถอนนาเพลิน 

ซึ่งตั้งอยูในลําน้ําหวยหลวงสายหลัก และ HL0030 ฝายหวย

วังชาง ซ่ึงตั้งอยูในลําน้ําหวยวังชาง ถัดมาคือหมายเลข 

HL0074 ฝายหวยเจียม และ HL0901 ฝายหวยน้ําพาน ซึ่ง

เปนฝายน้ําลนในลําน้ําสาขาของลําน้ําหวยหลวงเชนกัน

คะแนน
ประเมิน

จํานวน
สิ่งขวางกั้น

รอยละ
คะแนน
ประเมิน

จํานวน
สิ่งขวางกั้น

รอยละ

57 1 1.10 47 4 4.40

52 3 3.30 46 5 5.49

51 2 2.20 45 6 6.59

50 8 8.79 44 7 7.69

49 3 3.30 ≤43 46 50.55

48 6 6.59 รวม 91 100

ตารางที่ 11 การประเมินดานเศรษฐกิจสังคมของที่ตั้งสิง่ขวางก้ันลาํน้าํในลุมน้าํหวยหลวงตอนลาง 6 ลําดับแรก

รหัส

ตําแหนง

เกณฑท่ี
รวม

ลําดับ

ท่ี1-10 11 12 13 14 11-14

HL0003 46 2 2 3 5 11 57 1

HL0030 38 3 3 3 5 14 52 2

HL0639 42 3 1 3 3 11 52 2

HL0107 40 2 2 3 5 12 52 2

HL0074 38 3 3 3 4 13 51 5

HL0901 38 3 3 3 4 13 51 5

ตารางที่ 10  ผลการประเมินดานเศรษฐกิจสังคมของที่ตั้งสิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง
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3. พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการติดตั้งทางผานปลานํารอง

จากการพิจารณาทางเลือกพื้นที่สิ่งขวางก้ันลําน้ําที่

สําคัญมาก 6 ลําดับแรก ดังในภาพที่ 10 เพื่อนําไปสูการติดตั้ง

ทางผานปลาบนโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีอยูเดิม 1 แหง 

เพื่อเปนพื้นที่นํารองและสาธิตการฟนฟูผลกระทบของสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํา

โขงเขตประเทศไทย เกณฑที่ใชพิจารณาประกอบดวย 

1) คัดเลือกจากกลุมสิ่ งขวางก้ันลําน้ําที่ได รับการ

ประเมินวามีลําดับสําคัญมาก 6 จุด 

2) ประเมินความเปนไปไดของประมาณการคาใชจาย

ในการกอสรางใหอยูในวงเงินงบประมาณที่มี 

3) ประเมินความพรอมและความสะดวกในการเขาถึง

เพื่อเปนพื้นที่นํารองในการสาธิตและศึกษาดูงาน 

4) ประเมินความเปนไปไดเบื้องตนของชุมชนในการมี

สวนรวมจัดการทางผานปลา 

5) ประเมินความเห็นดวยและการอนุญาตใหเขาใช

พื้นที่สิ่งขวางก้ันลําน้ําของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล  

6) ประเมินความเห็นและการยอมรับของชุมชนใน

พื้นที่

ผลจากการพิจารณาในเบื้องตนตามเกณฑที่กําหนด

ในขอที่ 1 - 4 (ตารางที่ 12) คณะผูวิจัยมีความเห็นตรงกันวา

สิ่งขวางก้ันลําน้ําในตําแหนง HL0030 มีความเหมาะสมมาก

ที่สุดในการเปนทางเลือกเพื่อกอสรางทางผานปลาในพื้นที่

นํารอง สถานที่ดังกลาวคือฝายน้ําลนของอางเก็บน้ําหวยวังชาง 

ซึ่งอยูในเขตตําบลสรางคอม อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี 

ในสวนของการพิจารณาตามเกณฑขอ 5 - 6 จะไดดําเนินการ

ในพื้นที่ซึ่งตองมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานที่

รับผิดชอบ และประชุมรับฟงความคิดเห็นของชุมชนที่ใช

ประโยชนในบริเวณพื้นที่อางเก็บน้ําหวยวังชางตอไป

ภาพที่ 10  ตําแหนงที่ตั้งของสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ไดรับการประเมินวามีลําดับสําคัญสูงตอการเดินทางของปลา 6 ลําดับแรก
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ตารางที่ 12 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของการติดตั้งทางผานปลาที่บริเวณสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีลําดับสําคัญสูง

ลําดับสิ่งขวางกั้นลํานํ้า ขอเท็จจริงภาคสนามและเหตุผลการพิจารณา

1. HL0003 
ประตูน้ําหวยหลวง
บานดอนคง
ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย

ประตูระบายน้ําหวยหลวงไมไดเปนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ปดก้ันแบบถาวร โดยประตูน้ําจะ
ปดเพื่อรักษาระดับน้ําเฉพาะชวงฤดูแลง สวนฤดูฝนจําเปนตองเปดประตูแบบแขวนบาน 
เนื่องจากลุมน้ําหวยหลวงมีปริมาณน้ําทาจํานวนมาก ซึ่งตองเรงระบายน้ําลงสูแมน้ําโขง
เพื่อปองกันน้ําทวม ดังนั้นในชวงฤดูฝนพันธุปลาจากแมน้ําโขงสามารถเดินทางผาน
โครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําเขาสูลําน้ําหวยหลวงได และโครงสราง ณ จุดนี้ก็มีทางผาน
ปลาที่สรางอยูแลว ซึ่งสามารถดําเนินการจัดการและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนได

2. HL0107 
ฝายบานตลิ่งชัน
บานหินโงม
ต.ตลิ่งชัน อ.สรางคอม
จ.อุดรธานี

เปนฝายที่ตั้งอยูบริเวณตอนกลางดานลางของลําน้ําหวยหลวง อยูเหนือจากที่ตั้งประตูน้ํา
หวยหลวงข้ึนไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอายุใชงานมานานมากกวา 40 ป โครงสรางฝาย
เปนแบบฝายสันคมรุนเกา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการปดก้ันลําน้ําคอนขางถาวร เนื่องจาก
ระดับน้ําเหนือฝายและทายฝายแตกตางกันมาก และการออกแบบทางผานปลาที่เหมาะสม
ยังมีขอจํากัดอยางมาก สืบเนื่องจากโครงสรางเดิมไมแข็งแรง การติดตั้งทางผานปลาตองใช
คาใชจายที่สูงมาก ทางเลือกที่เหมาะสมคือควรสรางทางผานปลาพรอมกับตัวฝายในชวงที่
มีการดําเนินการกอสรางฝายใหมเพื่อทดแทนฝายเดิมที่ชํารุดและหมดอายุใชงาน

3. HL0639 
ฝายบานถอนนาเพลิน
ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ
จ.อุดรธานี

เปนฝายที่ตั้งอยูบริเวณตอนกลางดานบนของลําน้ําหวยหลวง อยูเหนือจากตําแหนงฝาย
ตลิ่งชันข้ึนไปประมาณ 20 กิโลเมตร ตัวฝายมีระดับความสูงที่คอนขางต่ํามาก และลุม
น้ําหวยหลวงดานบนก็มปีริมาณน้ําทาไหลหลากจํานวนมาก ดงันั้นในชวงเร่ิมตนฤดูฝนจึงมี
ปริมาณน้ําทาในลําน้ําหวยหลวงไหลหลากทวมลนฝายจุดนี้ ดังนั้นฝายจุดนี้จึงไมไดเปน
อุปสรรคตอการขวางก้ันการเดินทางของปลามากเทาที่ควร

4. HL0901 
ฝายอางเก็บน้ําพาน
ต.สรางคอม อ.สรางคอม
จ.อุดรธานี

ฝายอางเก็บน้ําพานเปนฝายน้ําลนรวมกับทอลอดระบายน้ําขนาดใหญ ฝายจุดนี้มี
ขอจํากัดดานความตองการรักษาน้ําไวในพื้นที่อางในชวงตนฤดูฝน เนื่องจากอางเก็บน้ํามี
พื้นที่คอนขางมาก (> 6,000 ไร) จึงตองใชเวลาเก็บกักน้ําคอนขางนาน ดังนั้นกวาจะมี
น้ําลนฝายไปเชื่อมตอกับลําน้ําหวยหลวง ก็เปนชวงเวลาเดียวกันกับลําน้ําหวยหลวงดาน
ทายฝายมีระดับน้ําสูงข้ึนจนเออลนตลิ่งเขาทวมพื้นที่ริมฝายเชนกัน โดยภาพรวมฝายจุด
นี้ยังมีสภาพไมเหมาะตอการสรางทางผานปลามากนัก เนื่องจากทางผานปลายังให
ประโยชนตอการเดินทางไมมากเทาที่ควร และสภาพพื้นที่จากลําน้ําหวยหลวงเขาสูอาง
เก็บน้ําพานก็ไมเอ้ืออํานวยตอการเดินทางของปลาเชนกัน

5. HL0030 ฝายหวยวังชาง
ต.สรางคอม อ.สรางคอม
จ.อุดรธานี 

เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวามีความเหมาะสมที่สุด โดยในชวงเร่ิมตนฤดูฝนไมนานก็จะมี
น้ําลนฝายและลนตอเนือ่งไปเปนเวลาหลายเดือน จึงเปนปจจัยที่กระตุนใหปลาในลําน้ํา
หวยหลวงเดินทางเขามาในเสนทางของลําน้ําหวยวังชางจํานวนมาก และมารอติดคาง
อยูที่บริเวณดานลางของฝายหวยวังชาง

6. HL0074 ฝายหวยเจียม 
ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย

เปนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่มีขอจํากัดดานสภาพที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยูหางไกลจากชุมชนมาก 
มีความยากลําบากในการคมนาคมและเขาถึง รวมทั้งขาดการมีสวนรวมของชุมชนใน
การบริหารจัดการ จึงเปนการยากที่จะดูแลใหมีประสิทธิภาพได
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4. การพิจารณาเลือกรูปแบบทางผานปลาท่ีเหมาะสม

ในการพิจารณาเลือกรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ของฝายหวยวังชางซึ่งไดรับการประเมินวามี

ความเหมาะสมตอการติดตั้งทางผานปลานํารองมากที่สุด

จําเปนตองมีขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับ 

- เลือกรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

- กําหนดตําแหนงที่ตั้งของโครงสรางทางผานปลา

- กําหนดตําแหนงชองทางเขาสูทางผานปลา 

โดยขอมูลที่ใชประกอบการพิจารณาประกอบดวยขอมูลชนิด

พันธุปลา อุทกวิทยา และชลศาสตรในพื้นที่ลําน้ําดังนี้ 

1) โครงสรางของขนาดประชากรปลาที่จะตองลําเลียง

ผานชองทางผานปลา 

2) ลักษณะการไหลของน้ําและชวงเวลาที่มีน้ําไหลหลาก

ในบริเวณพื้นที่ฝายหวยวังชางในรอบป 

3) ความแตกตางของระดับน้ําระหวางพื้นที่ตอนบน

และตอนลางฝายหวยวังชาง 

4) ความแตกตางของระดับน้ําตามการเปลี่ยนแปลง

ของฤดูกาลในรอบป 

5) การเปลี่ยนแปลงของลักษณะลําน้ําบริเวณดานลาง

ทายฝายกอนที่จะเขาสูทางผานปลา

4.1 การประเมินขนาดปลาที่เดินทางในพ้ืนที่

จากการรวบรวมขอมูลชนิดพันธุปลาที่พบในลําน้ําหวย

หลวงซึ่งทิวารัตน และคณะ (2554) และ Srichaoendham

et al. (2011) ไดรายงานชนิดพันธุปลาที่พบในชวงป 2553 

- 2558 วามีจํานวนรวม 77 ชนิด เปนกลุมปลาที่อพยพ

ระยะใกลและไกลมากกวา 40 ชนิด เชน ปลากดเหลือง 

แขยง ไสตันตาขาว กระมัง กาดํา ตะเพียน ตะเพียนทอง 

สรอยขาว สังกะวาด ยี่สกไทย ตะโกก ตะกาก สายยู และ

โมง เปนตน เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาจําแนกขนาดความยาว

ปลาซึ่งแบงออกเปน 5 กลุม คือ กลุมปลาที่มีขนาดใหญ ขนาด

กลาง ขนาดเล็ก ขนาดเล็กมาก และกลุมลูกปลา (ตารางที่ 13 

และภาพที่ 11) เพื่อพิจารณาระดับความตองการดานความเร็ว

ของกระแสน้ําและความปนปวนของมวลน้ํา ผลการจําแนกไม

พบกลุมปลาขนาดใหญที่มีความยาว 100 - 300 เซนติเมตร 

และมีการพบไดบางในกลุมปลาที่มีความยาว 50 - 100 

เซนติเมตร (รอยละ 10.38) สวนกลุมปลาที่พบมากที่สุดมี

ความยาว 10 - 50 เซนติเมตร (รอยละ 68.84) รองลงมาคือ

กลุมปลาที่มีความยาว 2 - 10 เซนติเมตร (รอยละ 20.78) 

ดังนั้นกลุมปลาสวนใหญที่ตองลําเลียงผานฝายหวยวังชางคือ

กลุมปลาขนาด 10 - 50 และ 2 - 10 เซนติเมตร ตามลําดับ

4.2 การประเมินชวงเวลาที่มีปลาเดินทางในรอบป

จากขอมูลอุทกวิทยาของลําน้าํหวยหลวง ณ ประตูน้ํา

หวยหลวงและสถานีวัดน้ําบานโนนตูม (สถานี Kh.103) 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวาปริมาณน้ําทาในลําน้ํา

หวยหลวงมีชวงเวลาการไหลหลากในรอบปอยูระหวางเดือน

มิถุนายนถึงตุลาคม บางปถามีน้ําทามาเร็วก็จะเร่ิมไหลหลาก

ตั้งแตเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม โดยชวงเวลาที่มีน้ําลน

ตลิ่งพบอยูในชวงระหวางตนเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือน

ตุลาคมของทุกป ปริมาณการไหลของน้ําทาในชวงฤดูฝนพบ

มีคาระหวาง 20 - 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งมีผลให

ระดับน้ําในลําน้ําหวยหลวงมีระดับเพิ่มสูงข้ึนจากชวงเวลา

ของฤดูแลงประมาณ 3 - 4 เมตร (ภาพที่ 12) 

ตารางที่ 13 การจําแนกกลุมความยาวของชนิดพันธุปลาวัยเจริญพันธุ 77 ชนิด ที่พบในบริเวณพื้นที่ลําน้ําหวยหลวง

ขอมูลชนิดและ
ความยาวปลา

กลุมปลาขนาด
100 - 300 ซม.

กลุมปลาขนาด
50 - 100 ซม.

กลุมปลาขนาด
10 - 50 ซม.

กลุมปลาขนาด
2 - 10 ซม.

กลุมลูกปลา
วัยออน

จํานวนชนดิ - 8 53 16 -

รอยละ - 10.38 68.84 20.78 -
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ภาพที่ 11  การจําแนกโครงสรางของกลุมชนิดพันธุปลาใน   

ลําน้ําหวยหลวงที่มีขนาดความยาวตางกัน 5 กลุม

4.3  การประเมินความสัมพันธระหวางการเดินทาง

ของปลากับขอมูลอุทกวิทยา

จากการนําขอมูลอุทกวิทยาของปริมาณน้ําทาในลุม

น้ําหวยหลวงมาเชื่อมโยงความสัมพันธกับชวงระยะเวลาการ

เดินทางของกลุมปลาแตละขนาด (ภาพที่ 13) จะเห็นวาโดย

ปกติกลุมปลาที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กจะเร่ิมเดินทางเขา

สูฝายหวยวังชางตั้งแตชวงเร่ิมตนฤดูฝนที่มีน้ําทาไหลหลาก

ระหวางชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน และถาปใดมีฤดู

ฝนเร่ิมตนเร็วกวาปกติก็อาจจะมีการเดินทางของปลาได

ตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคม โดยกลุมปลาแตละขนาดมี

ชวงเวลาการเดินทางไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนในกลุมลูก

ปลาวัยออนที่สามารถพบมีการเดินทางไดบางในชวงกลางฤดู

ฝนจนถึงชวงปลายฤดูฝนระหวางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
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ภาพที่ 12 ระดับน้ํารายวันที่ประตูระบายน้ําหวยหลวง (ภาพบน) 

และปริมาณการไหลของน้าํในหวยหลวงทีส่ถานวีัดน้าํ 

Kh.103 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ภาพลาง)

ภาพที่ 13 โครงสรางกลุมปลาและการเดินทางของปลาที่มี

ความสัมพันธกับขอมูลปริมาณน้ําทาในพื้นที่

ลุมน้ําหวยหลวง



4.4 การประเมินรูปแบบทางผานปลา
การประเมินทางเลือกที่เหมาะสมของ

รูปแบบทางผานปลาที่จะนํามาปรับใชและ
ออกแบบในรายละเอียดเพิ่มเติมดวยวิธีการ
ประเมินความสอดคลองซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
รูปแบบทางผานปลาที่มีความเปนไปไดในการ
นํามาปรับใชกับพื้นที่ฝายหวยวังชางที่มีความสูง
ของฝายระดับ 2 เมตร และมีสภาพเปนฝายน้ํา
ลนแบบสันแบนที่ลาดเอียง และมีขนาดสันฝาย
คอนขางกวางมาก (ภาพที่  14) โดยรูปแบบ
ทางผานปลาที่พบวามีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน
และมีความเหมาะสมในการนํามาปรับใชในพื้นที่
มี 3 รูปแบบ คือ 1) แบบ pool and weir 2) แบบ
vertical slot และ 3) แบบ cone fishway โดยใน
การประเมินความสอดคลองไดกําหนดเกณฑที่ใช
พิจารณารวม 7 ดาน แตละดานแบงระดับคะแนน
ออกเปน 5 ระดับ รูปแบบทางผานปลาที่มีระดับ
คะแนนรวมสูงสุดจะเปนรูปแบบที่มีความสอดคลอง
กับสภาพพื้นที่ของฝายหวยวังชางมากที่สุด ซึ่ง
เกณฑที่ใชประเมินความสอดคลองประกอบดวย 

- ประสิทธิภาพในการลําเลียงปลาขนาดเล็ก
- ประสิทธิภาพในการลําเลียงปลาขนาดกลาง
- ประสิทธิภาพในการลําเลียงปลาจํานวนมาก 
- ความสอดคลองกับระยะ headwater range
- ความสามารถลําเลียงปลาที่การไหลของน้ําที่ 10%
- ระดับความปลอดภัยที่มีตอประชาชนทั่วไป
- ความสะดวกและความงายในการกอสราง 

เกณฑท่ีใช
พิจารณา

รูปแบบทางผานปลา

bypass
channel

rock-
ramps
full 

width

rock-
ramps
partial 
width

hybrid cone
fishway

pool & 
weir +
orifice

vertical 
slot

การลําเลียงปลาเล็ก √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√

การลําเลียงปลาใหญ √√ √√ √ √√ √√√ √√ √√√√

การลําเลียงสัตวนํ้าอ่ืน √√√ √√√√ √√√ √√ X X X

Headwater range √√√ √√√√ X √√√ √√√ √√√ √√√√

Tailwater range √√√ √√√√ √ √√ √√ √√ √√√

Operation low flow √√ √√ √√ √√√ √√√√ √√√ √√√√

Operation high flow √√ √√√√ X √√ √√ √√ √√

มีความงายในการสราง √√ √√ √√√ √√ √√ √√ X

ตารางที่ 14 ประสิทธิภาพทางผานปลาที่มีการศึกษาและรายงานเกณฑ

การทดสอบเปรียบเทียบในตางประเทศ

หมายเหตุ มีความสอดคลอง √√√√ ดีเยี่ยม = 5, √√√ ดีมาก = 4, √√ ดี = 3,
√ พอใช = 2,   X นอย = 1

ท่ีมา : Charles Sturt University & US-DOI (2018b)

เมื่อไดพิจารณาทางเลือกรูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสมจาก
ขอมูลที่รวบรวมและวิเคราะหในขอ 4.1 - 4.3 พบวามีผลการพิจารณาดังใน
ตารางที่ 14 และ 15 โดยพบวารูปแบบทางผานปลาแบบ cone fishway มี
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ฝายหวยวังชางมากที่สุด โดยมีคะแนนการ
ประเมินความสอดคลองรวม 24 คะแนน ซึ่งมากกวาแบบ vertical slot และ 
pool and weir ที่มีคะแนนรวม 22 และ 20 คะแนน ตามลําดับ 

เกณฑการประเมิน
รูปแบบทางผานปลาที่เปนทางเลือก

pool & weir cone fishway vertical slot

1. มีประสิทธิภาพในการลําเลียงปลาขนาดเล็กได √√√√ √√√√ √√√√

2. มีประสิทธิภาพในการลําเลียงปลาขนาดกลางได √√ √√√ √√√
3. มีประสิทธิภาพในการลําเลียงปลาจํานวนมากได √√ √√√ √√√
4. มีความสอดคลองกับระยะ Headwater range √√√ √√√ √√√√
5. สามารถลําเลียงปลาที่ระดบัการไหลของน้ํา 10% ได √√√ √√√√ √√√
6. ระดับความปลอดภัยที่มีตอประชาชนทั่วไป √√√√ √√√√ √√√√
7. ความสะดวกและงายในการดําเนินการกอสราง √√ √√√ X

คะแนนรวม 20 24 22

ตารางที่ 15  การประเมินทางเลือกของรูปแบบทางผานปลาที่มีความเหมาะสมกับสภาพของฝายหวยวังชาง
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5. การออกแบบตําแหนงท่ีตั้งโครงสรางทางผานปลา

5.1 การออกแบบตําแหนงที่ตั้งของโครงสรางและ

จํานวนหวงนํ้าในทางผานปลา

จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลภาคสนามที่บริเวณ

ฝายหวยวังชางพบวาสภาพกายภาพของโครงสรางฝายมี

ความแตกตางของความสูง ณ ตําแหนงพื้นคอนกรีตแนวกลาง

สันฝายกับพื้นอาคารชลประทานดานลางทายฝาย (apron)

เทากับ 2.0 เมตร เมื่อสมมุติใหระดับพื้นอาคารดานลางทาย

ฝาย (apron) เปนระดับอางอิงที่มีความสูงเทากับ 0.0 เมตร 

ดังนั้นในชวงฤดูแลงระดับน้ําในอางหวยวังชางเหนือฝาย

อาจจะลดลงไปเหลือที่ระดับประมาณ 1.5 เมตร หรือนอย

กวา เมื่อเทียบกับระดับความสูงอางอิงที่พื้นลางฝาย และ

ในชวงฤดูฝนก็จะเพิ่มสูงข้ึนจนเออลนฝายข้ึนไปถึงระดับ

ประมาณ 3.2 เมตร โดยมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใน

รอบปประมาณ 1.7 เมตร (ตารางที่ 16 และภาพที่ 14) ซึ่ง

สามารถสังเกตไดจากรอยคราบน้ําที่ปรากฎอยูที่โครงสราง

ฝาย สวนพื้นที่ดานลางฝายในชวงแลงเมื่อไมมีน้ําไหลไปหลอ

เลี้ยงลําน้ํา ระดับน้ําทายฝายจะลดลงไปอยูที่ระดับประมาณ 

- 0.3 เมตร และในชวงฤดูฝนที่มีน้ําไหลหลากพบวาระดับน้ํา

ทายฝายสามารถเออลนสูงข้ึนไดถึงระดับ 2.8 เมตร เมื่อ

เทียบกับระดับคาอางอิงที่พื้นลางฝาย โดยมีการเปลี่ยนแปลง

ของระดับน้ําทายฝายประมาณ 3.1 เมตร

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะชวงเวลาที่มีปลา

เดินทางในชวงระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมพบวาระดับ

ความแตกตางของน้ําที่สันฝายและทายฝายก็ยังคงมีมากเกิน

กวาที่กลุมปลาขนาดตาง ๆ จะสามารถเดินทางขามฝายไป

ได (ตารางที่ 16 และ 17 และภาพที่ 14) และชวงเวลา

ดังกลาวจะมีประชากรปลาจํานวนมากเดินทางมาติดคางอยู

ที่บริเวณดานลางทายฝายและถูกทําการประมงไปไดโดยงาย

เกือบทั้งหมด จึงทําใหหมดโอกาสในการเดินทางข้ึนไป

สืบพันธุวางไขเพื่อสรางประชากรใหเปนผลผลิตในปถัดไป 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางมากในการบรรเทาผลกระทบ

ของฝายเพื่อใหพันธุปลาหลากหลายชนิดสามารถเดินทาง

ขามฝายไปสูอางเก็บน้ําตอนบนและลําน้ําที่อยูตอเนื่องข้ึนไป 

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขยายจํานวนประชากรและสราง

ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพใหมาก

ยิ่งข้ึนสืบไป 

เมื่อพิจารณาถึงระดับความสูงของโครงสรางทางผาน

ปลาที่บริเวณฝายหวยวังชางจะเห็นไดวาในขณะชวงเวลาที่

เร่ิมมีน้ําลนฝาย ระดับน้ําในลําน้ําหวยวังชางที่บริเวณ

ตอนลางของทายฝายจะมีระดับสูงข้ึน ซึ่งเปนชวงเวลาที่เร่ิมมี

การเดินทางของพันธุปลาชนิดตาง ๆ ดังนั้นระดับความสูงที่

ตองเร่ิมลําเลียงปลาผานทางผานปลาจะเร่ิมที่ระดับความสูง 

2.0 เมตร และหลังจากนั้นระดับความสูงของน้ําจะเร่ิมลดลง

เมื่อระดับน้ําทายฝายเร่ิมเออลนสูงมากข้ึนเร่ือย ๆ และมี

ความเปนไปไดที่บางชวงเวลาระดับน้ําอาจสูงข้ึนตอเนื่องจน

ทวมสันฝาย เม่ือคํานวณหาจํานวนหวงน้ําที่จะตองมีไดใน

โครงสรางทางผานปลาโดยใชคามาตรฐานของความแตกตาง

ระหวางหวงน้ําที่ระดับ 10 เซนติเมตร พบวาโครงสรางของ

ทางผานปลาแบบ cone fishway ที่ฝายหวยวังชางจะตองมี

จํานวนหวงน้ําในชองทางลําเลียงปลาไมนอยกวา 20 หวง

ตารางที่ 16 ความแตกตางของระดับน้าํในชวงน้าํนอยและน้าํมากที่บริเวณเหนอืฝายและทายฝายหวยวังชาง

ระดับนํ้า ระดับนํ้าในอางเก็บนํ้าตอนบน ระดับนํ้าในลํานํ้าทายฝาย

ชวงน้ํามาก 3.2 เมตร 2.8 เมตร

ชวงน้ํานอย 1.5 เมตร - 0.3 เมตร

ความแตกตาง 1.7 เมตร 3.1 เมตร
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ภาพที่ 14  การประเมินคาความแตกตางของระดับน้าํในชวงน้าํนอยและน้าํมากที่บริเวณเหนอืฝายและทายฝายหวยวังชาง

Villager/official 
support

Fish migration
through site

High
(m)

Bank & apron 
suitability for 

fishway

Main road
distance (km)

ระดับสูง จํานวนมาก 2.0 เมตร มีความเหมาะสมมาก 0 กม.

Village location
(km)

Dry season 
water

Existing structure that 
could made fishway

Safe & easy 
parking

Safe & easy 
access

< 1.0 กม. มีน้ําคอนขางลกึ ใช ใช ใช

Barrier type ฝายน้ําลน ความสูง 2.0 เมตร

Fishway options บริเวณพื้นที่ฐานและสวนลาดเอียงของฝายทางดานซายมือ (หันตามทายลําน้ํา)

ตารางที่ 17  สรุปขอมูลโดยภาพรวมของสภาพฝายหวยวงัชางที่ไดรับเลือกใหเปนพื้นที่นาํรองติดตั้งทางผานปลา
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5.2 การออกแบบชองทางเขาและตําแหนงที่ตั้งของ
ทางผานปลา

ชองทางเขาของทางผานปลาจะถูกออกแบบใหสามารถ
ดึงดูดปลาใหเขาสูชองทางผานปลาเพื่อขนสงใหปลาเดิน
ทางผานฝายหรือสิ่งขวางก้ันลําน้ําไปได ดังนั้นตําแหนงที่ตั้งของ
ชองทางเขาจึงเปนข้ันตอนแรกที่สําคัญที่สุดในการออกแบบ
โครงสรางทางผานปลา รูปแบบของทางผานปลาสวนใหญจะใช
วิธีการจัดการใหมีกระแสน้ําที่ไหลแรงเพื่อดึงดูดปลาใหเขาใกล
ชองทางเขา อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับสภาพการไหลของน้ํา
โดยรอบที่ถูกปดก้ันดวยฝาย กระแสน้ําจากตัวฝายจะมีปริมาณ
มากกวาและดึงดูดปลาใหเขาหาที่บริเวณตําแหนงฐานฝายได
มากกวา ดังนั้นถากําหนดตําแหนงของชองทางเขาไมเหมาะสม
ก็มีความเปนไปไดวาปลาที่จะเดินทางขามสิ่งขวางก้ันลําน้ําจะ
หลงทิศทาง โดยถูกกระแสน้ําจากฝายที่มีมากกวาดึงดูดให
เขาหาและหาตําแหนงชองทางเขาสูทางผานปลาไมเจอ

ในข้ันตอนของการออกแบบเพื่อการจัดวางตําแหนง
ชองทางเขาสูทางผานปลาจึงมีพิกัดตําแหนงในการจัดวาง
ที่ตั้งของชองทางเขาสูทางผานปลาที่ควรตองพิจารณาใน 2 
มิติ โดยการศึกษาในคร้ังนี้ประเมินดวยวิธีการคาดการณ
ผลกระทบจากการวิเคราะหสถานการณ (scenario analysis)
รวมกับวิธีการประเมินความสอดคลอง(compatibility 
assessment) ตามสภาพกายภาพ อุทกวิทยา และชลศาสตร
ที่บริเวณฝายหวยวังชาง ดังนี้ 

1) มิติของตําแหนงตามแนวของระยะทางจากตัวฝาย
ไปดานทายลําน้ํา ซึ่งมีทางเลือกใหพิจารณา 3 ทางเลือก คือ  

1.1) ที่ตําแหนงปลายสุดของความยาวโครงสราง
ทางผานปลาที่สามารถจัดวางไดในแนวเสนตรง 

1.2) ที่ตําแหนงที่ฐานฝายโดยจัดวางโครงสราง
ทางผานปลาในลักษณะรูปตวั V ที่หมุนกลับทิศ 180 องศา 

1.3) ที่ตําแหนงอ่ืน ๆ ที่อยูระหวางชวงกลางของ
ทางเลือกแบบที่ 1.1 และแบบที่ 1.2

2) มิติของตําแหนงตามแนวระนาบที่ขนานไปกับแนว
สันฝาย มีทางเลือกใหพิจารณา 3 ทางเลือก คือ 

2.1) ที่ตําแหนงที่ตั้งริมฝงดานขวาของฝายหวยวังชาง 
2.2) ที่ตําแหนงที่ตั้งริมฝงดานซายของฝายหวยวังชาง 
2.3) ที่ตําแหนงที่ตั้งระหวางชวงกลางของทางเลือกแบบ

ที่ 2.1 และแบบที่ 2.2
จากการพิจารณาทางเลือกของตําแหนงชองทางเขาสู

โครงสรางทางผานปลาทั้ง 2 มิติ พบวา

มิติที่ 1 ตําแหนงของชองทางเขาสูทางผานปลาควร
ตั้งอยูที่บริเวณตอนลางชิดกับแนวฐานฝาย ซ่ึงจะทําใหมี
กระแสน้ําที่ไหลลงมาจากตัวสันฝายชวยดึงดูดปลาใหเขามาสู
บริเวณฐานลางของฝายไดมากที่สุด โดยจากสภาพกายภาพ
ของฝายหวยวังชางจะเห็นวาบริเวณพื้นดานลางสุดของฐาน
ฝายจะเปนบริเวณที่สามารถดึงดูดฝูงปลาเขาหาไดเปน
ตําแหนงสุดทายจากอิทธิพลของกระแสน้ําที่ไหลลงมาจากตัว
ฝาย (ตารางที่ 18)

มิติที่ 2 ตําแหนงของชองทางเขาสูทางผานปลาควร
ตั้งอยูบริเวณริมฝงดานซายของฝาย ซึ่งจะชวยสนับสนุนให
โครงสรางทางผานปลามีประสิทธิภาพเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่ริมฝงจะชวยลดความปนปวนของกระแสน้ําและ
ลดการหมุนวนของมวลน้ําที่ไหลหลากมาจากฝาย ทําใหฝูง
ปลาที่เดินทางสวนน้ําข้ึนมาไมเกิดการหลงทิศทาง (ตารางที่ 
18) และเมื่อพิจารณาจากสภาพพื้นที่บริเวณลําน้ําดานลาง
ทายฝายหวยวังชาง (ภาพที่ 15) จะเห็นวาลักษณะของลําน้ํา
หวยวังชางมีทิศทางโคงไปทางดานขวา สืบเนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพของลําน้ําที่ไหลโคงไปทางดานขวาจะสงผลให
มวลน้ําที่ไหลลนฝายลงสูดานทายน้ํามีปริมาณการไหลหลาก
ของกระแสน้ําที่เบนไปทางริมฝงซายมากกวาริมฝงขวา ซึ่งจาก
มวลน้ําที่ไหลมากกวาทางดานฝงซายของลําน้ํา จึงสงผลใหมี
การกระตุนฝูงปลาโดยสวนใหญวายทวนกระแสน้ําข้ึนมาทาง
ริมฝงดานซายมากกวา ดังนั้นถาหากนําโครงสรางทางผาน
ปลาไปตั้งไวดานฝงขวาของลําน้ําก็จะทําใหปลาสวนใหญอาจ
หลงทิศและหาชองทางเขาสูทางผานปลาไดยากลําบากมาก
ข้ึน ดวยเหตุนี้ตําแหนงโครงสรางทางผานปลาที่เหมาะสมจึง
ควรตองตั้งอยูทางดานริมฝงซายของลําน้ําหวยวังชาง 

อยางไรก็ตามถึงแมว าจะมีความพยายามในการ
ออกแบบโครงสรางทางผานปลาดานตําแหนงที่ตั้งของชอง
ทางเขาใหเหมาะสมแลวก็ตาม ก็ยังตองการการจัดการดาน
เทคนิคเพื่อบังคับกระแสน้ําใหมีระดับการไหลที่ตางกันเพื่อชวย
ดึงดูดใหฝูงปลาแตละขนาดสามารถเขาสูชองทางเขาที่มี
กระแสน้ําไม รุนแรงมากได ซึ่งจะทําใหปลาวายน้ําเขาหา
ชองทางเขาสูทางผานปลาไดสะดวกมากข้ึน ดังนั้นตรงบริเวณ
ใกลฐานลางของฝายตรงตําแหนงที่จะเปนชองทางเขาสู
โครงสรางทางผานปลาจึงจําเปนตองออกแบบแนวกําแพงเปน
ผนังเพื่อเบี่ยงเบนกระแสน้ําบริเวณชองทางเขา ซึ่งจะทําใหฝูง
ปลาเดินทางมาถึงและเขาสูชองทางผานปลาไดงายข้ึนเพื่อเปน
การสนับสนุนใหทางผานปลามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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ตารางที่ 18  ผลการประเมินทางเลือกในการจัดวางตําแหนงชองทางเขาสูทางผานปลาที่เหมาะสมสาํหรับการฟนฟู

ผลกระทบของโครงสรางฝายหวยวงัชาง ตําบลสรางคอม อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 15 แผนผังจากการสํารวจสภาพพื้นที่บริเวณทายฝายหวยวังชางบริเวณที่จะมีการสรางทางผานปลา
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5.3 การออกแบบชองทางออกของทางผานปลา
รูปแบบชองทางออกของโครงสรางทางผานปลาจะถูก

ออกแบบเพื่อใหมีการเดินทางของปลาที่รวดเร็วและปลอดภัย 
ทําใหสามารถเดินทางไปสูพื้นที่เหนือสิ่งกีดขวางได โดยการ
ออกแบบชองทางออกจําเปนตองพิจารณาถึงสภาพที่ตั้งของ
ทางออกซ่ึงคํานึงถึงทิศทางการไหลของน้ํา โดยทั่วไปจะวาง
ชองทางออกไวชิดขอบฝง เมื่อปลาเดินทางออกจากชอง
ทางผานปลาไปยังสวนเหนือน้ําจะไดไมมีความสับสนหรือร้ัง
รอในการเคลื่อนที่ ดังนั้นทางเลือกของชองทางออกจึงควร
ขนานแนวชายฝงและยื่นไปไกลเทาที่จะเปนไปไดจากบริเวณ
ฝาย เพือ่ลดความเสี่ยงจากการพลัดตกกลับลงไปดานลางของ
ฝาย ดังนั้นการออกแบบชองทางออกไดกําหนดใหจัดทําแนว
รองน้ําและแนวผนังยื่นเขาไปในอางเก็บน้ําเพื่อลดความเสี่ยง
ของปลาที่ เดินทางข้ึนแลวจะถูกกระแสน้ําพัดพาใหตก
กลับคืนลงสูดานลางทายฝายเปนระยะทางประมาณ 4 เมตร

5.4 การออกแบบขนาดหวงนํ้าในทางผานปลา
สําหรับการออกแบบชองทางลําเลียงในทางผานปลามี

วัตถุประสงคเพื่อใหมีการไหลของน้ําเพื่อดึงดูดปลาใหวาย
ทวนน้ําข้ึนไป โดยฝูงปลาเดินทางโดยมีความเครียดนอย
หรือไมตองร้ังรอนาน ขนาดชวงความเร็วน้ําและสภาพแสง
เปนขอที่ตองคํานึงถึงที่สําคัญ โดยตองใหมีแสงตามธรรมชาติ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดหรือความลาชา ขนาดของหวงน้ําที่
เปนขนาดมาตรฐานสําหรับลําเลียงปลาที่มีขนาดความยาวไม
เกิน 50 เซนติเมตร จะมีความกวางของหวงน้ําไมนอยกวา 3 เทา
ของความยาวปลา หรือประมาณ 1.5 เมตร ดังนั้นความยาว
ของโครงสรางทางผานปลาที่ตองการโดยรวมถึงความหนา
ของผนังคอนกรีตของแตละหวงน้ําตองมีไมนอยกวา 34 เมตร 
ซึ่งเปนความยาวคอนขางมาก โดยมีคาความชันประมาณ 1:18 
ดวยเหตุนี้ถาเปนการออกแบบโครงสรางตามแนวเสนตรงแนว
เดียวก็จะทําใหมีปญหากับการออกแบบชองทางเขาที่มี
ประสิทธิภาพได ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมคือการออกแบบ
ทางผานปลาใหเปนรูปแบบตัว V เพื่อลดระยะความยาวของ
โครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพในการกําหนดตําแหนง
ชองทางเขาทางผานปลาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ภาพที่ 14) 

5.5 รูปแบบเบื้องตนของทางผานปลาฝายหวยวังชาง
จากการพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบ กําหนดตําแหนง

ที่ตั้ง และออกแบบโครงสรางของทางผานปลา จากขอมูลที่
ผานมาทั้งหมดสามารถออกแบบดวยกรอบแนวคิดโดยรวม
ของรูปแบบทางผานปลาดังมีรายละเอียดในตารางที่ 19 และ

ภาพที่ 16 ซึ่งประกอบดวยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของรวม 4 มิติ คือ 
1) กลุมเปาหมายของชนิดปลาที่เดินทาง 
2) ความตองการและการจัดการความเร็วน้ํา
3) ชวงเวลาใชงานของทางผานปลา 
4) รูปแบบ ที่ตั้ง และโครงสรางของทางผานปลา

6. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

6.1 การประชุมปรึกษาหารือและรับฟงความเห็น 
ในสวนของการศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสียในพื้นที่จากการรวมประชุมปรึกษาหารือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของประกอบดวย เทศบาลตําบลสรางคอม 
สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และชุมชนบานโนนสาวเอ 
รวมหุนสวนละ 1 - 2 คร้ัง พบวาหุนสวนและผูมีสวนไดสวน
เสียในพื้นที่ทั้งหมดไมไดมีความเห็นขัดแยงกับการดําเนินงาน
ทางผานปลาแตประการใด โดยทั้ ง  3 หุนสวน แสดง
ความเห็นดวยกับการมีโครงการทางผานปลาเขามาในพื้นที่
และยินดีเขารวมดําเนินงานที่จะมีข้ึนในอนาคตอันใกล และ
จากการสังเกตบทบาทก็เห็นวาทุกหุนสวนไมไดมีความกังวล
หรือมีความรูสึกไมสบายใจหรือไมพอใจกับการมีโครงการ
ทางผานปลา ณ ฝายหวยวังชางดังกลาว โดยชวงวันเวลาที่ได
มีการประชุมปรึกษาหารือและรับฟงความเห็นในพื้นที่ของทั้ง 
3 หุนสวน มีดังนี้

1) การประชุมปรึกษาหารือรวมกับเทศบาลตําบล
สรางคอม ซึ่งเปนหนวยงานสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบใหดูแล
รักษาฝายหวยวังชางตอจากกรมชลประทาน จากการถาย
โอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 รวม 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
และ16 ตุลาคม 2562

2) การประชุมปรึกษาหารือรวมกับสํานักงานประมง
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลดานการประมงใน
พื้นที่ ไดรวมปรึกษาหารือรวม 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
และ 15 ตุลาคม 2562

3) การประชุมชี้แจงและรับฟงความเห็นของชุมชน
บานโนนสาวเอ หมู 6 ตําบลสรางคอม อําเภอสรางคอม 
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนชุมชนที่ตั้งอยูใกลกับฝายหวยวังชาง
และมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับการสรางทางผานปลา ณ 
ฝายหวยวังชางแหงนี้ ณ ศาลาประชาคมบานโนนสาวเอ เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
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ตารางที่ 19  ภาพรวมของรูปแบบทางผานปลาที่เปนทางเลือกสําหรับนําไปออกแบบกอสรางในรายละเอียด

มิติที่เกี่ยวของ รายละเอียด

1.กลุมพันธุปลาเปาหมาย

- ขนาดพันธุปลาเปาหมาย ขนาด 2 - 60 ซม. ขนาดที่เหมาะสมระหวาง 5 - 20 ซม.

- ชวงเวลาที่เหมาะสมแกการใชงาน ทุกชวงเวลาที่มีน้ําไหลลนสันฝายในชวงฤดูฝน

2. การไหลของนํ้าในทางผานปลา

- ปริมาณการไหลและเวลาทีใ่ชงานได ระดับที่เหมาะสม 0 - 30 ลบ.ม./วินาที ชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม

- ขนาดความลึกที่เหมาะสมในทางผานปลา ลึก 0.9 ม. ที่ระดับน้ําเหนือสันฝายประมาณ 60 ซม.

- ขนาดความลึกสูงสุดในทางผานปลา ลึก 1.2 ม. ที่ระดับน้ําเหนือสันฝายประมาณ 90 ซม.

- ขนาดความลึกนอยสดุในทางผานปลา ลึก 0.7 ม. ที่ระดับน้ําเหนือสันฝายประมาณ 30 ซม.

- ชวงที่คาดการณวาจะมีปลาเดินทางมาก ที่ระดับน้ําประมาณ 60 ซม. เหนือสันฝาย

3. ชวงเวลาใชงานทางผานปลา

- ระดับน้ําสูงสุดที่ใชงานได ประมาณ 100 ซม. เหนือระดับสันฝาย

- ระดับน้ําต่ําสุดที่ใชงานได ประมาณ 30 ซม. เหนือระดับสันฝาย

- ระดับน้ําทายฝายสูงสุดที่ใชงานได ประมาณ 200 ซม. เหนือพื้นฐานฝาย (มากกวานี้โครงสรางจมน้ํา)

- ระดับน้ําทายฝายต่ําสุดที่ใชงานได ประมาณ 30 ซม. เหนือพื้นฐานฝาย

4. รูปแบบทางผานปลา

- ปฏิเสธทางผานปลาในรูปแบบ - vertical slot เพราะตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางเดิมมาก
- pool & weir เพราะมีระดับความปนปวนของกระแสน้าํมาก   

ไมเหมาะสมตอการเดินทางของปลาที่มีขนาดเล็ก

- รูปแบบทางผานปลาที่เลือก cone fishway

- ขนาดความยาวของทางผานปลา ความยาวรวม 35.7 ม. ชวงบน 21.2 ม. ชวงลาง 14.5 ม.

- ขนาดความกวางของทางผานปลา ความกวางภายในประมาณ 2.4 ม.

- ขนาดความลึกของทางผานปลา ความลึกประมาณ 1.2 ม.

- ความตางระดับในแตละหวงน้าํ ประมาณ 10 ซม.

- ขนาดชองวางระหวางแทง cone ความสูง 30 ซม. สวนบนชองกวาง 21 ซม. ดานลางกวาง 10 ซม. 

- ความลาดชันของทางผานปลา ความลาดชัน 1 : 18 

- ขนาดและจํานวนหวงน้าํ ความยาว 1.5 ม. ความกวาง 2.4 ม.  จํานวน 20 หวง 

- ชองทางเขาที่เหมาะสมของทางผานปลา ดานฝงซายของฝายที่ตรงฐานลางฝาย มีแผนก้ันชวยลดกระแสน้าํ

- ขนาดแผนก้ันชะลอความเร็วกระแสน้ํา ขนาดความสูง 1.5 ม. ความกวาง 2.4 ม. 

- ประมาณการความเร็วกระแสน้ําสูงสุด ประมาณ 1.4 ม./วินาที

- ประมาณการความปนปวนของน้าํ ประมาณ 4.7 - 19.9 วัตต/ลบ.ม.
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ภาพที่ 16 การออกแบบรูปแบบทางผานปลาฝายหวยวังชางในเบือ้งตนตามรูปแบบของ Cone Fishway
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ภาพที่ 17 การประชุมปรึกษาหารือรวมกับเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลสรางคอม และการขออนุญาตใชพื้นที่

6.2 บทบาทในการมีสวนรวม

จากการประสานงาน ประชุมชี้แจง และรวมปรึกษา 

หารือกับเทศบาลตําบลสรางคอม โดยปลัดเทศบาลสรางคอม

ในฐานะรักษาการนายกเทศบาลตําบลสรางคอม รวมทั้ง

ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสรางคอม พรอม

ดวยเจาหนาที่ เทศบาลรูสึกยินดีที่มีโครงการทางผานปลานํา

รองในพื้นที่ และแสดงพรอมในการรวมดําเนินงาน รวมทั้ง

หากมีการสงมอบทางผานปลาใหเทศบาลดูแลรักษาตอไปใน

อนาคตก็มีความยินดีเปนอยางยิ่ง อีกทั้งในระหวางที่มีการ

ดําเนินการกอสรางก็ยินดีใหเจาหนาที่เทศบาลเขามารวมใน

การควบคุมงานและตรวจรับการกอสรางทางผานปลาที่ฝาย

หวยวังชางดวย (ภาพที่ 17)

ในสวนของชุมชมบานโนนสาวเอซึ่งไดกอตั้งข้ึนเมื่อ

ประมาณป 2504 โดยยายถ่ินฐานมาจากจังหวัดสุรินทร 

ปจจุบันมีสมาชิกรวม 260 ครัวเรือน มีสมาชิกที่มาเขารวม

ประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจํานวน 37 ราย โดย

สมาชิกดังกลาวเปนกลุมครัวเรือนภายในชุมชนที่มีความ

เก่ียวของกับการทําการประมงในพื้นที่ฝายและอางเก็บน้ําหวย

วังชาง ตัวแทนของชุมชนดังกลาวมีความเห็นดวยกับการ

ดําเนินโครงการทางผานปลา และพรอมทั้งยินดีที่จะเขามามี

สวนรวมในการบริหารจัดการการประมงในบริเวณทางผาน

ปลาที่จะมีการสรางข้ึนดังกลาว โดยยินดีสงตัวแทนเขา

มารวมติดตามการกอสรางและรวมประสานงานรวม 2 ราย 

สวนในดานของขอคิดเห็นและขอเสนอแนะนั้น ในขณะนี้

ชุมชนยังไมมีความเห็นในประเด็นดังกลาว

ในสวนของการจัดตั้งกติกาในการควบคุมการทําการ

ประมงในบริเวณชองภายในของทางผานปลานั้น ผูนําชุมชน

และตัวแทนสวนใหญมีความเห็นวาไมเปนปญหา ชุมชน

สามารถตั้งกฎระเบียบ ควบคุม และจัดการรวมกันได และ

จะไดดําเนินการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อดูแล

ในเร่ืองดังกลาวตอไป (ภาพที่ 18)
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ภาพที่ 18 การประชุมปรึกษาหารือรวมกับชุมชนบานโนนสาวเอ หมูที่ 6 ต.สรางคอม อ.สรางคอม จ.อุดรธานี

1. สิ่งขวางกั้นลํานํ้าในลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง

จากการศึกษาคร้ังนี้พบวามีสิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่

ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางเขตจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

รวม 157 จุด 174 โครงสราง จําแนกประเภทได 9 รูปแบบ เม่ือ 

นําผลการศึกษามาจัดแบงประเภทสิ่งขวางก้ันลําน้ําใหมโดย

แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมเข่ือนและฝาย (weir  barriers) กลุม 

ประตูระบายน้ํา (floodgates barriers) และกลุมทางสัญจร 

(road barriers) ตามการจัดแบงของ NSW Fisheries (1999)

ซึ่ง NSW Fisheries (1999) ไดรายงานจํานวนสิ่งขวางก้ันลําน้ํา 

ที่สํารวจพบใน 5 พื้นที่ของรัฐนิวเซาทเวล ประเทศออสเตรเลีย 

วาประกอบดวยกลุมเข่ือนและฝาย 457 จุด (13.78%) กลุม

ประตูระบายน้ํา 1,117 จุด (33.67%) และกลุมทางสัญจร 

1,743 จุด (52.55%) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาคร้ังนี้

ที่พบวาประกอบดวยกลุมเข่ือนและฝาย 33 จุด (30.56%)

กลุมประตูระบายน้ํา 16 จุด (14.81%) และกลุมทางสัญจร 

59 จุด (54.63%) จะเห็นไดวาสัดสวนของกลุมทางสัญจรนั้นมี

ปริมาณคารอยละในระดับที่ใกลเคียงกันคือ 52.55% และ 

54.63% ในขณะที่คาสัดสวนรอยละของกลุมเข่ือนและฝาย

กับกลุมประตูระบายน้ํานั้นมีปริมาณสัดสวนอยูในทิศทาง

ตรงกันขาม โดยในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางพบวาสิ่ง

ขวางก้ันลําน้ําในกลุมเข่ือนและฝายมีจํานวนสัดสวนมากกวา

กลุมประตูระบายน้ํา 

2. การจัดลําดับสําคัญของสิ่งขวางกั้นลํานํ้า

จากการประเมนิและจัดลําดบัสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ํา

ในพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางซึ่งพบมีจํานวน 157 จุด 174

โครงสราง เมื่อทําการสํารวจภาคสนามพบวาสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่

เปนอุปสรรคที่แทจริงมีจํานวนลดลงเหลือ 91 จุด หรือคิดเปน

รอยละ 57.96 ของจํานวนที่พบทั้งหมด ซ่ึงในจํานวนดังกลาว

พบวามีปริมาณที่นอยกวาผลการศึกษาเพื่อจัดลําดับสําคัญของ

วิจารณผลการศึกษา

ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563
Volume 3 Number  1 January – March 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์  51



สิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา Barwon และ Moorabool

ของประเทศออสเตรเลีย (Marden et al., 2016) ที่พบมีจํานวน

มากถึง 822 จุด และในลุมน้ําเซจําพอน (XeChamphone)

ของประเทศ สปป.ลาว ที่พบมีสิ่งขวางก้ันลําน้ํามากถึง 798 

จุด (Marsden et al., 2014) โดยในพื้นที่ลุมน้ําเซจําพอนนั้น

พบสิ่งขวางก้ันลําน้ําสวนใหญเปนโครงสรางขนาดเล็กและ

ตั้งอยูบนลําน้ําสาขาที่อยูในลําดับชั้นของลําน้ํายอยที่สูงข้ึนไป 

ซ่ึงแตกตางไปจากการศึกษาคร้ังนี้ที่สวนใหญมีลักษณะเปน

โครงสรางขนาดใหญ อยางไรก็ตามจํานวนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่

พบเปนอุปสรรคแทจริงจํานวน 91 จุด หรือคิดเปนรอยละ 

57.96 ของโครงสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่พบทั้งหมดในพื้นที่ลุม

น้ําหวยหลวงตอนลางนั้นมีคาสัดสวนรอยละที่ใกลเคียงกับ

รายงานการศึกษาของลุมน้ําเซจําพอนที่พบมีจํานวนสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ําที่เปนอุปสรรคที่แทจริงรอยละ 58.10 

เทคนิคการประเมินลําดับสําคัญนี้เปนวิธีการประเมินที่

ผานเกณฑใหคะแนนและจัดลําดับซึ่งนิยมนําไปปฏิบัติกันใน

ประเทศแถบทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และ

ประสบความสําเร็จในการทดลองใชในลุมน้ําโขงตอนลางที่ 

สปป.ลาว ที่ลุมน้ําเซจําพอนและลุมน้ํางึม จากโครงการความ

ชวยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียผานทาง ACIAR ซึ่งวิธีการนี้

มีความงายในการใหคะแนนและจัดลําดับ แตก็มีพลังในการ

ประเมินและสามารถนําไปปรับใชกับทุกสภาพพื้นที่ศึกษาได 

(Marsden et al., 2014; Marsden et al., 2018)

3. การเลือกรูปแบบและออกแบบโครงสรางทางผานปลา

จากการศึกษาเพื่อพิจารณาทางเลือกรูปแบบทางผาน

ปลาดวยการประเมินความสอดคลองพบวารูปแบบของ

ทางผานปลาแบบ cone fishway ไดรับการประเมินวามี

ความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีตําแหนงที่ตั้งอยูที่บริเวณริมฝง

ดานซายของลําน้ํา และมีชองทางเขาอยูที่บริเวณใกลแนว

ฐานลางของฝายหวยวงัชาง มีความชันของทางผานปลา 1:18

และมีลักษณะโครงสรางเปนแบบรูปตัว V ซึ่งสอดคลองกับ

สภาพอุทกวิทยาและชลศาสตรของพื้นที่ซึ่งจะชวยทําใหกลุม

ปลาที่เดินทางสามารถเขาสูชองทางเขาโครงสรางทางผาน

ปลาไดโดยไมหลงทิศ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับรูปแบบของ

ทางผานปลาเข่ือนปากมูลซ่ึงเปนแบบ pool & weir ที่มีระดับ 

ความชันที่คอนขางมาก โดยทางผานปลาเข่ือนปากมูลมีความ

ชันที่ 1:6 จึงทําใหประสิทธิภาพในการเดินทางของปลาที่

ทางผานปลาเข่ือนปากมูลมีคาคอนขางต่ํามากและเปนไปได

ลําบาก อีกทั้งชองทางเขาสูทางผานปลาก็ยังยื่นยาวออกไป

ตามแนวลําน้ําดานลางที่เลยจากแนวตัวเข่ือนออกไปมาก จึง

สงผลใหฝูงปลาที่เดินทางมาถึงบริเวณดังกลาว หาชองทาง

เขาสูโครงสรางทางผานปลาไมเจอ เนื่องจากหลงทิศทางไป

กับการติดตามกระแสน้ําไปที่บริเวณแนวฐานลางของเข่ือน 

ซึ่งมีกระแสน้ําที่ดึงดูดพันธุปลาเขาหาไดมากกวา และขอดอย

ประสิทธิภาพที่ เปนอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ

โครงสรางทางผานปลาของเข่ือนปากมูลตั้งอยูที่ริมฝงดาน

ตรงกันขามกับชองระบายน้ําที่ปลอยออกมาจากกังหันปนไฟ

ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ซึ่งชองทางดังกลาวมีมวลน้ําที่มี

จํานวนมากกวามวลน้ําที่ปลอยออกมาทางชองทางของ

ทางผานปลามาก ดังนั้นจึงทําใหปลาสวนใหญถูกดึงดูดดวย

กระแสน้ําหลงทิศทางเขาสูบริเวณดานฝงตรงขามทางผานปลา 

จึงเปนผลใหทางผานปลาเข่ือนปากมูลมีประสิทธิภาพที่ต่ํามาก 

ซึ่งในการออกแบบทางผานปลาของฝายหวยวังชางไดคํานึงถึง

จุดออนและขอดอยที่พบจากทางผานปลาเข่ือนปากมูลดังกลาว 

ในสวนของโครงสรางทางผานปลาของประตูระบาย

น้ําสุรัสวดี จังหวัดสกลนคร ที่มีความชันระดับ 1:10 และ

ทางผานปลาประตูระบายน้ําธรณิศนฤมิตร จังหวัดนครพนม 

ที่มีความชันระดับ 1:12 และมีตําแหนวของโครงสรางทางผานปลา 

ตั้งอยูทางดานริมฝงดานซายของลําน้าํเชนกัน จะเห็นวาความ

ชันของทางผานปลาฝายหวยวังชางที่มีคา 1:18 นั้น มีระดับ

คาความชันนอยกวามาก ซึ่งจะสงผลใหพันธุปลาที่ เดิน

ทางผานในชองทางของทางผานปลาฝายหวยวังชางสามารถ

เดินทางไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกวามาก และเมื่อ

พิจารณาในสวนของตําแหนงที่ตั้งของชองทางเขาสูทางผาน

ปลาของทั้ง 2 ประตูระบายน้ําที่ตั้งอยูใกลกับแนวฐานลาง

ของโครงสรางประตูระบายน้ํา ซึ่งทําใหปลาไมหลงทิศทางไป

ไกลจากชองทางเขาของทางผานปลามากนัก และมีผลให

ทางผานปลาทั้ง 2 แหง มีประสิทธิภาพคอนขางสูง ก็มีความ

สอดคลองกับการลักษณะตําแหนงของรูปแบบทางผานปลา

ของฝายหวยวังชางเชนกัน อยางไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบ

ทางผานปลาของฝายหวยวังชางมีความทันสมัยมากกวาและ

มีความชันของโครงสรางที่นอยกวา จึงมีโอกาสที่จะสงผลให

ปลาสามารถเดินทางไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา (เสนห 

และคณะ, 2540; ชํานาญ และคณะ, 2551; Ngoichansri et al., 

2014; Hanpongkittikul et al., 2015) 
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4. การพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานทางผานปลา

สืบเนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําโขงตอนลางมีประชากรในลุมน้ํา

จํานวนมากที่มีวิถีชีวิตดวยการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรสัตวน้ํา

เพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ รวมถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุปลาในลุมน้ําก็มีจํานวน

สูงมากเปนอยางยิ่งเชนกัน โดยพบมีรายงานชนิดพันธุปลา

มากกวา 780 ชนิด ดังนั้นการบรรเทาผลกระทบจากสิ่งขวาง

ก้ันลําน้ําเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณและความหลากหลาย

ของชนิดพันธุปลาจึงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการอยางมาก 

รูปแบบทางผานปลาที่เหมาะสมจึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่จะชวย

ในการลดผลกระทบที่เกิดข้ึนเพื่อชวยใหพันธุปลาหลายชนิด

สามารถเดินทางขามผานสิ่งขวางก้ันลําน้ําข้ึนไปสูตอนบนลําน้ํา

เพื่อพัฒนาตามวงจรชีวิตและสรางความสมบูรณในพื้นที่ให

กลับคืนได การวิจัยคร้ังนี้เปนการนาํเขาเทคโนโลยีและความรู

ที่ผานการพฒันาแลวจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

และในทวีปยุโรปมาปรับใชดําเนินการ เพื่อสนับสนุนใหมีการ

อพยพหรือเดินทางยายถ่ินของพันธุปลาที่สอดคลองตาม

ความตองการหรือความจําเปนในการหาแหลงอาศัยที่สําคัญ

ของปลา ซึ่ง Hortle & Nam (2017) ไดแบงออก เปน 3 ดาน คือ  

1) การเดินทางของปลาวัยเจริญพันธุเพื่อหาแหลง

สืบพันธุวางไขที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของปลา

2) การเดินทางของปลาวัยออนและวัยรุนเพื่อหาแหลง

อาหารและแหลงเลี้ยงตัววัยออน

3) การเดินทางของปลาวัยเจริญพันธุและวัยรุนเพื่อหา

แหลงหลบภัยในบางชวงเวลาในรอบป

5. การออกแบบทางผานปลา

การออกแบบและการกอสรางทางผานปลาเปน

ข้ันตอนที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการฟนฟูผลกระทบที่

เกิดข้ึนจากสิ่งขวางก้ันลําน้ํา เนื่องจากความผิดพลาดใด ๆ ที่

เกิดข้ึนในข้ันตอนนี้จะนําไปสูการติดตั้งทางผานปลาที่ดอย

ประสิทธิภาพ ดังเชนทางผานปลาของเข่ือนปากมูลที่มี

ขอผิดพลาดจากการออกแบบและการกําหนดตําแหนงที่ตั้ง

ของทางผานปลาและตําแหนงชองทางเขาสู โครงสราง

ทางผานปลา ซึ่งทําใหขัดขวางการสนับสนุนการเดินทางของ

ปลาผานโครงสรางนั้น ดังนั้นสิ่งนี้จึงเปนประเด็นที่สําคัญที่

จะตองมีการออกแบบและทําการกอสรางใหมีความถูกตอง

เพื่อสรางความมั่นใจวาทางผานปลาจะมีประสิทธิภาพใน

พื้นที่แหงนั้นอีกยาวนาน

การออกแบบทางผานปลาเปนทักษะเฉพาะทางและ

ตองการขอมูลจํานวนมาก ทั้งจากนักชีววิทยาประมงและ

วิศวกรรวมกัน จากรายงาน FAO (2013) ระบุวาขอมูลที่ใช

ประกอบการตัดสินใจเพื่อออกแบบทางผานปลานัน้อยางนอย

ตองประกอบดวย 

1) รูปแบบของทางผานปลา ซึ่งตองข้ึนกับรูปแบบของ

สิ่งขวางก้ันลําน้ํา เชน ความสูงของโครงสราง รูปแบบของลําน้ํา 

และชนิดปลาและพฤติกรรมของพันธุปลาที่มีในพื้นที่ เปนตน

2) ชองทางเขาสูทางผานปลา ตองมีความเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ สามารถเชื่อมตอถึงระดับพื้นทองน้ําของลําน้ํา 

และมีกระแสน้ําที่สามารถดึงดูดปลาเขาหาได 

3) มิติของขนาดทางผานปลา ไดแก ขนาดของหวงน้ํา 

ความชัน ความปนปวนของมวลน้ํา ระยะเวลาการใชงานในรอบป 

การวิจัยคร้ังนี้สามารถนําความยุงยากซับซอนของ

ปจจัยและข้ันตอนทางวิชาการดังกลาวมาปรับวิเคราะหและ

พิจารณาดําเนินงานดวยการประเมินความสอดคลองและ

ความเหมาะสมอยางเปนลําดับข้ันตอน ชวยทําใหสามารถลด

ความยุงยากซับซอนลงไปมาก และยังนํามาซึ่งแนวทางและ

ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยขอมูลที่จําเปนนั้น

ยังคงไดรับการประเมินดวยวิธีการวิเคราะหความเหมาะสม

และความสอดคลอง ในขณะที่ขอมูลที่เปนคามาตรฐานก็

สามารถนํามาปรับใชโดยตรงโดยไมตองพิจารณาดําเนินการ

ใหม ดังเชน การออกแบบขนาดของหวงน้ําซึ่งมีคามาตรฐาน

ที่ไดมีการศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งไดแก

- ขนาดความยาวหวงน้ําที่นอยที่สุด ใชคา 3 เทาของ

ความยาวของขนาดปลาที่ใหญที่สุด

- ขนาดความกวางของหวงน้ําที่นอยที่สุด ใชคา 2 เทา

ของขนาดความยาวปลาที่ใหญที่สุด 

- ขนาดความลึกของหวงน้ําที่นอยที่สุด ใชคา 5 เทา

ของขนาดความกวางลําตัวปลาที่ใหญที่สุด 

- ขนาดความกวางของชองน้ําในหวงน้ํา ใชคา 3 เทา

ของความกวางลําตัวปลา (นอยที่สุด 20 ซม.)

- ความปนปวนของกระแสน้ํา ใชคา 30 - 50 วัตตตอ

ลูกบาศกเมตร
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1. จากการสํารวจขอมูลสิ่งขวางก้ันลําน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา

หวยหลวงตอนลางพบวามีจํานวนมากอยางที่ไมคาดคิดมา

กอน ซึ่งเกิดจากการดําเนินโครงการพัฒนาของประเทศทั้ง

ดานชลประทาน คมนาคม และปองกันน้ําทวม และสงผล

กระทบตอเนื่องเปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลา โดยใน

พื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงตอนลางพบมีจํานวน 91 จุด รวม 108 

โครงสราง ซึ่งบงชี้วาเปนสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่แบงแยกระบบ

นิเวศของแหลงน้ําออกจากกัน ทําใหมีผลกระทบตอความ

สมบูรณสัตวน้ําและความหลากหลายของชนิดพันธุปลาใน

บริเวณพื้นที่แหงนั้น 

2. การประเมินเพื่อจัดลําดับสําคัญของสิ่งกีดขวางลําน้ํา

ที่เปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลาในลุมน้ําหวยหลวง

ตอนลางไดแสดงใหเห็นวาสิ่งขวางก้ันลําน้ําจํานวน 91 จุด 

มีความสําคัญและเปนอุปสรรคในระดับที่แตกตางกัน ดังนั้น

ในการดําเนินการแกปญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบควรเร่ิมตน

ในพื้นที่ที่มีลําดับความสําคัญมากกอนจึงจะคุมคาและเกิด

ประโยชนตอบแทนตอการลงทุนและตอชุมชนมากที่สุด พื้นที่

ดังกลาวอยูในลําน้ําหวยหลวงสายหลักและลําน้ําสาขาที่อยู

ใกลกับแมน้ําโขง เชน หวยน้ําพาน หวยวังชาง และหวยเจียม 

โดยเปนกลุมที่มีลําดับสําคัญมาก 6 ลําดับแรก สวนขอมูลที่ได

จากการจัดลําดับสําคัญของทั้งลุมน้ําหวยหลวงตอนลางนั้นก็

พรอมเปนขอมูลที่ใหการสนับสนุนในการนําไปใชประโยชน

เพื่อดําเนินการในข้ันตอไปได 

3. การพิจารณาเลือกพื้นที่นํารองที่เหมาะสมเพื่อ

ติดตั้งทางผานปลาสาธิตจาก 6 พื้นที่ ที่มีความสําคัญมากใน

กลุมแรก พบวานอกเหนือจากเกณฑการประเมินทั้ง 3 ดาน

แลว การพิจารณาในรายละเอียดของแตละพื้นที่ที่เกณฑเดิม

ยังไมครอบคลุมก็ยังมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเชนกัน ผลการ

พิจารณาแสดงใหเห็นวาสิ่งขวางก้ันลําน้ําที่ฝายหวยวังชางมี

ความเหมาะสมและมีลําดับสําคัญสูงสุด ซึ่งควรดําเนินการ

กอนและใหผลประโยชนตอบแทนมากที่สุด ดังนั้นจึงควร

เลือกฟนฟูและออกแบบเพื่อติดตั้งทางผานปลาในพื้นที่แหงนี้

4. ทางผานปลาในรูปแบบ cone fishway ไดรับการ

พิจารณาจากการประเมินความสอดคลองวามีความเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ฝายหวยวังชางมากที่สุด รองลงมาคือแบบ 

vertical slot และ pool and weir  

5. การออกแบบตําแหนงโครงสรางและชองทางเขาสู

ทางผานปลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดระบุวา

ควรจัดวางที่ตําแหนงทางผานปลาที่บริเวณริมฝงดานซายของ

ลําน้ํา โดยมีชองทางเขาอยูที่บริเวณฐานลางของฝายหวยวังชาง 

ดังนั้นรูปรางของทางผานปลามีลักษณะเปนรูปตัว V โดย

ทางเขาอยูที่ฐานฝายแลวเดินทางข้ึนขนานไปตามดานทายลํา

น้ํา จากนั้นหมุนกลับในมุม 180 องศา ข้ึนมาสูดานบนของตัว

โครงสรางฝายหวยวังชาง

6 .  จากการออกแบบในเบื้องตนของโครงสราง

ทางผานปลาพบวาควรมีระดับความสูง 2.0 เมตร มีความชัน 

1:18 มีหวงน้ํารวมจํานวน 20 หวง แตละหวงมีความตางระดับ 

10 เซนติเมตร และมีความยาวในเบื้องตนไมนอยกวา 34 เมตร

7. การประชุมชี้แจงและรับฟงความเห็นของผูมีสวน

รวมและชุมชนในพื้นที่ไดมีมติเห็นพองตรงกันในการดําเนิน

โครงการติดตั้งทางผานปลาเพื่อลดผลกระทบของฝาย และ

ยังแสดงความยินดีที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ประมงในบริเวณทางผานปลาที่จะมีการกอสรางข้ึนในอนาคต

8. ภาพรวมของการศึกษานี้เปนการนําเทคนิคและ

ความรูที่พัฒนาแลวมาปรับใชเพื่อประเมินพื้นที่ที่มีปญหา

อุปสรรคดังเชนพื้นที่นํารองลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง สําหรับ

นําไปสูการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบซึ่งจะนําไปสูการ

สรางความสมบูรณของสัตวน้ําและความหลากหลายทาง

ชีวภาพใหคงอยูสืบไป รวมทั้งยกระดับความรูดานการประเมิน 

การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และการออกแบบที่มี

ประสิทธิภาพดวย

สืบเนื่องจากความรูมีความสําคัญตอสังคมมนุษยและ

การจัดการทรัพยากรสัตวน้ําเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งความรูที่ใชประโยชนเพื่อการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําให

ยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใหยังคงอยู

สืบไป ดวยเหตุนี้ผลงานวิจัยนี้จึงสามารถนําไปใชประโยชนได

ในหลายดานดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ขอเสนอแนะ
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1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชนดานสาธารณะ
โครงการวิจัยนี้เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะไดผลลัพธ

คือรูปแบบหรือประเภทของทางผานปลาที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ของบริเวณสิ่งขวางก้ันลําน้าํที่ไดรับการประเมินวา

มีลําดับสําคัญมากในลุมน้ําหวยหลวงตอนลางซึ่งไดแก

ทางผานปลาแบบ cone fishway ณ ฝายหวยวังชาง ตําบล

สรางคอม อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี พรอมทั้งแนวคิด

เบื้องตน (concept design) ของตําแหนงที่ตั้งและการจัด

วางโครงสรางทางผานปลา รวมทั้งรูปแบบภายในโครงสราง

ทางผานปลา เชน ความสูง ความลึก ความยาว ขนาดหวงน้ํา 

ความลาดชัน เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปเขียนแบบ

ใหเปนแบบพิมพเขียวของทางผานปลาฝายหวยวังชางที่

พรอมดําเนินการกอสรางในพื้นที่ เนื่องจากมีงบประมาณ

สนับสนุนการกอสรางอยูแลว ดังนั้นประโยชนของงานวจิัยนีก็้

คือทําใหเกิดทางผานปลาฝายหวยวังชางในชวงระยะเวลา 6 

เดือน ของป 2563 โดยเปนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

ในทันทีในเชิงสาธารณะซึ่งจะสงผลตอเนื่องถึงระดับความ

สมบูรณของผลผลิตปลาและความหลากหลายของชนิดพันธุ

ปลาในอางเก็บน้ําฝายหวยวังชางและการดํารงวิถีชีวิตของ

ชุมชนในพื้นที่ดังกลาว โดยรูปแบบและรายละเอียดของ

โครงสรางทางผานปลาไดผานกระบวนการตรวจสอบความ

ถูกตองและความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ปรึกษา

จากประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาดวย 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชนดานนโยบาย
งานวิจัยนี้สามารถนําองคความรูที่ไดไปเปนประโยชน

ในกระบวนการกําหนดนโยบายหรือแนวทางดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งในระดับประเทศหรือทองถ่ิน ดวย

การกําหนดเปนนโยบายวาผลกระทบจากโครงการพัฒนาใน

อนาคตไมวาจะเปนดานการคมนาคมหรือดานพัฒนาแหลงน้าํ 

ถาหากมีการสรางสิ่งขวางก้ันลําน้ําควรตองมีการดําเนินการ

บรรเทาปญหาและผลกระทบจากการพัฒนาไปพรอมกันใน

คร้ังเดียว เชน โครงสรางแบบทอลอดระบายหรือทอสงน้ํา

ของเสนทางคมนาคม หรือโครงการประตูระบายน้ํา เข่ือน 

และฝายซึ่งโครงสรางจากโครงการพัฒนานั้นจะสงผลใหเกิด 

headlose ความเร็วของกระแสน้ําที่มีมากเกิน ความปนปวน

ของมวลน้ําที่มีมากเกิน ความลาดชันที่สูงมากเกิน หรือ

คุณภาพน้ําที่ เสื่อมโทรม จะตองทําการปรับปรุงแกไข

โครงสรางเพื่อชวยลดผลกระทบตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการ ซึ่ง

ในปจจุบันองคความรูและเทคโนโลยีที่ใชในการปรับปรุงมีอยู

พรอมแลว ดังนั้นจึงไมควรตองมาทําการแกไขปญหาใน

ภายหลัง ซึ่งจะมีความยากลําบากในการจัดหางบประมาณ

และการดําเนินการภายหลังในหลายกรณีอาจทําใหมีความ

ขัดแยงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของดวย

3. ขอเสนอแนะการใชประโยชนดานวิชาการและความรู 
งานวิจัยนี้สามารถนําองคความรูที่ได รวมถึงแนวทาง

และวิธีการดําเนินการวิจัยไปเปนประโยชนทางดานวิชาการ 

และการเรียนรู รวมถึงการเรียนการสอนไดดวย เชน

1) กระบวนการศึกษาวิจัยนี้เปนองคความรูใหมเกือบ

ทั้งหมด ซึ่งยังไมเคยมีการดําเนินงานมากอนในกรมประมง

หรือในประเทศไทย และไมมีในระบบการเรียนการสอนของ

สถาบันการศึกษาในประเทศเชนกัน ดังนั้นจึงเปนการ

ยกระดับความรูเก่ียวกับแนวทางการประเมินเพื่อจัดลําดับ

สําคัญ การพิจารณาและประเมินทางเลือก แนวทางออกแบบ 

โครงสรางทางผานปลาใหมีประสิทธิภาพ ประเด็นเหลานี้

สามารถนําไปเผยแพรและสรางความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู

เก่ียวกับการประเมินปญหาและแกปญหาจากโครงการพัฒนา

แหลงน้ําหรือโครงการดานการคมนาคมที่ เ ก่ียวของกับ

ทรัพยากรสัตวน้ํา เพื่อชวยลดผลกระทบจากการพัฒนาที่ทํา

ใหเกิดการขวางก้ันเสนทางการเดินทางและความอุดม

สมบูรณของสัตวน้ํา รวมถึงความรูเก่ียวกับรูปแบบทางผาน

ปลาตางๆ ให กับสถาบันการศึกษาดานวิชาการประมง 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หรือหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

เชน กรมประมง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทางหลวง กรม

ทางหลวงชนบท หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เปนตน

2) กระบวนการศึกษาวิจัยนี้สามารถยืนยันถึงองค

ความรูและเทคโนโลยีทางดานวชิาการที่มีอยูซึ่งสามารถนําไป

ถอดเปนชุดความรู หรือนําไปพัฒนาและปรับปรุงใหเปนคูมือ

ปฏิบัติงานหรือแนวทางดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมี

ความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน บริบทขององคกร 

หรือความรูเฉพาะดานของโครงสรางที่ดําเนินการ เชน ฝาย

ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563
Volume 3 Number  1 January – March 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์  55



ประตูน้ํา ทอลอดระบายน้ํา หรือเฉพาะพื้นที่และระบบนิเวศ
ที่มีความเฉพาะเจาะจง เชน  ระบบนิเวศพื้นที่ปากแมน้ําหรือ
ระบบนิเวศพื้นที่ปาพรุ เปนตน เพื่อนําไปสูแนวคิดของการ
ออกแบบหรือความตองการเชงิพื้นที่ของรูปแบบทางผานปลา
ที่เหมาะสม ซึ่งแตเดิมประเทศไทยยังใหความสําคัญกับงาน
ทางดานนี้นอยมาก และไมไดคํานึงผลกระทบที่ เกิดข้ึน 
ในขณะที่ปจจุบันกลุมประเทศที่พัฒนาแลวไดใหความสําคัญ
และขับเคลื่อนกระแสการพัฒนาของงานทางดานนี้อยาง
ตอเนื่องและมีความกาวหนาไปเปนอันมาก

4. ขอเสนอแนะเพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม
ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปสูการทําวิจัยตอยอดเพื่อ

ประโยชนดานการเรียนรูหรือการสรางนวัตกรรม เชน
1) ควรทําวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพทางผานปลา

ของฝายหวยวังชางวาสามารถลําเลียงชนิดพันธุปลาไดทุกชนิด
และทุกขนาดประชากรที่มีในพื้นที่หรือไม เพื่อนําไปสูการพัฒนา 
และปรับปรุงโครงสรางทางผานปลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2) ควรทําวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางของปลา
ในระบบนิเวศแหลงน้ําแบบตาง ๆ เพื่อนําไปปรับใชและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางผานปลาที่มีอยู ซึ่งรวมถึงชนิดพันธุปลา
ที่สําคัญ เฉพาะถ่ิน หรือหายากใกลสูญพันธุ และชวงระยะ 
เวลาของการอพยพตามวงจรชีวิตและตามปจจัยอุทกวิทยา

หรือสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยกระตุน รวมถึงพฤติกรรมการ
วายน้ํา ระยะเวลาการยายถ่ิน และกลุมปลาที่มีการยายถ่ิน 

3) ควรทําวิจัยที่เก่ียวของกับการตอบสนองของปลา
และสัตวน้ําตอลักษณะชลศาสตรที่แตกตางกันของการไหล
ผานของมวลน้ําและการเขาสูทางเขาโครงสรางทางผานปลา 
โดยเฉพาะความปนปวนที่แปรปรวนตามความเร็วกระแสน้าํที่
ตางกันกับชนิดพันธุปลาชนิดตาง ๆ 

5. ขอเสนอแนะเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธความรู 
ผลงานวิจัยนี้สามารถนําองคความรูที่ไดมาขยายผล

เพื่อเปนประโยชนในเชิงสรางสรรคดวยการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธสรางความรูและการเรียนรู ใหกับหนวย
ราชการที่เก่ียวของ สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่ที่มี
สวนรวม โดยจัดทําการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู 
การศึกษาและเรียนรูจากจุดสาธิตใหกับชุมชนในพื้นที่อ่ืน ๆ 
และนําไปสูการเสริมพลังและพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินใน
บริบทที่คลายกันได เพื่อสรางการมีสวนรวมในการจัดการ
และแกปญหารวมกัน โดยรูปแบบที่ดําเนินการของทางผาน
ปลาในลักษณะนี้ใชงบประมาณดําเนินการไมมากนัก ซึ่ง
หนวยงานทองถ่ินสามารถสนับสนุนงบประมาณไดดวยตนเอง 
เพียงแตตองการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีที่ใชในการ
ดําเนินการเทานั้น
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ตารางผนวกที่ 1  เกณฑ ตัวชี้วัด และวิธีการวัดเพื่อประเมินลําดับสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวง

เกณฑและตัวชี้วัด วิธีการวัด

มิติดานกายภาพแหลงน้ํา

1. ตําแหนงท่ีตั้งตอการปดก้ันระบบแมนํ้า

โดยใชขอมูลลําดับช้ันของลํานํ้า

- สิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีตั้งอยูบริเวณดานลางระบบแมนํ้าจะเปนอุปสรรคและมีผลกระทบมาก

ท่ีสุดตอการเดินทางสูแหลงอาศัยตอนบนของพันธุปลา

2. ตําแหนงท่ีตั้งตอการปดก้ันสภาพลํานํ้า

ท่ีดีโดยขอมูลการใชพ้ืนท่ี

- สภาวะท่ีดีของลุมนํ้าจะสงผลใหประชาคมปลาในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบทางลบจาก

มลภาวะนอยกวาสภาวะท่ีเสื่อมโทรม

3. ตําแหนงท่ีตั้งตอการปดก้ันพ้ืนท่ีโดยใช

ขอมูลพ้ืนท่ีแหลงอาศัยและระยะทาง

ตามลํานํ้า

- ตําแหนงสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีตั้งบนแมนํ้าสายหลักหรือบนพ้ืนท่ีชุมนํ้าขนาดใหญหรือ

ตอนลางลุมนํ้าจะเปนอุปสรรคมากและมีผลกระทบตอพันธุปลาหลายชนิดมากกวาลํา

นํ้าหรือพ้ืนท่ีนํ้าท่ีมีขนาดเล็กกวา
4. ตําแหนงท่ีตั้งตอจํานวนสิ่งขวางก้ันลํา

นํ้าท่ีมี โดยใชขอมูลจํานวนสิ่งขวางก้ัน 
ท่ีมีกอนดานหนา

- ตาํแหนงสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีมีจํานวนนอยหรือไมมีเลยท่ีบริเวณตอนลางจะชวยใหการ
เดินทางของปลาถึงจุดท่ีตองการไดมากกวาสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีมีจํานวนมากกวา ซึ่งมี
ความยากตอการเดินทางมาถึง

5. ตําแหนงท่ีตั้งตอการปดก้ันพ้ืนท่ีแหลง
อาศัยโดยใชขอมูลสัดสวนพ้ืนท่ี
ตอนบน

- พ้ืนท่ีขนาดใหญของแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีอยูเหนือพ้ืนท่ีปดก้ัน ถายิ่งมีขนาดใหญก็ยิ่งไดรับ
ประโยชนจากการปรับปรุงบรรเทาผลกระทบสิ่งขวางก้ันลํานํ้ามากกวา

มิติดานชีวภาพแหลงอาศัยและปลา

6. ขนาดโครงสรางสิ่งขวางก้ันลํานํ้าตอ
อุปสรรคการเดินทางของปลา

- สิ่งขวางก้ันลํานํ้าขนาดใหญจะมีผลกระทบมาก ทําใหมีความตองการฟนฟูและบรรเทา
ผลกระทบมากกวา จะไดคะแนนสูง สิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีต่ําและสงผานปลาไดบาง มี
ผลกระทบนอยกวา ไดคะแนนนอย

7. สภาพของลํานํ้าและริมฝงตอการเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยของปลา

- สภาพลํานํ้าและริมฝงท่ีดีมีผลใหเปนแหลงอาศัยท่ีดีไดคะแนนสูงกวาสภาพลํานํ้าท่ี
เสื่อมโทรมและริมฝงท่ีเปลี่ยนสภาพ

8. สภาพการไหลและการยังคงสภาพของ
สายนํ้าตอการเปนแหลงอาศัยของปลา

- ลํานํ้าท่ีมีปริมาณนํ้าและการไหลตามธรรมชาติจะมีแหลงอาศัยของปลาท่ีดีกวา มี
คะแนนมากกวาลํานํ้าท่ีมีขอจํากัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงมาก ไดคะแนนลดลง

9. สภาพแหลงอยูอาศัยในลํานํ้าตอการ 
อยูอาศัยของปลา

- ท่ีอยูอาศัยในลํานํ้าท่ีมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณจะสนับสนุนประชาคมปลา
ไดมากกวา จะไดคะแนนสูงมากกวา

10. สภาพปญหาของสิ่งขวางก้ันลํานํ้า   
ตอการประมงในพ้ืนท่ี

- ความสําคัญของพ้ืนท่ีสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีมีตอการประมงมากหรือเปนแหลงผลิตปลาท่ี
ดีจะมีคะแนนมาก พ้ืนท่ีท่ีสําคัญตอการประมงนอยจะไดคะแนนนอยลง 

มิติดานเศรษฐกิจสังคม

11. คาใชจายในการฟนฟูปรับปรุง
โครงสรางทางผานปลา

- คาใชจายท่ีต่ํากวาจะมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะดําเนินการ สิ่งขวางก้ันขนาดเล็กตองการ
ทางผานปลาท่ีเรียบงายจะมีคาใชจายนอยกวาในการแกปญหาจะไดคะแนนมากกวา
โครงสรางท่ีมีอุปสรรคและมีขนาดใหญ

12. ความยากงายดานเทคนิคและวิธีการ
ออกแบบทางผานปลา

- การออกแบบทางผานปลาท่ีเรียบงายดวยวิศวกรรมในพ้ืนท่ีจะงายตอการดําเนินการ
และสามารถดําเนินการไดในทองถ่ินจะไดคะแนนสูงกวาทางผานปลาท่ีตองการเทคนิค
ในการออกแบบและกอสรางมากข้ึน

13. ประสิทธิผลของทางผานปลา - รูปแบบทางผานปลาท่ีใหผลลัพธตอการเดินทางท่ีดีกวาจะไดรับคะแนนมากกวา
14. ผลตอบแทนดานผลผลิตทางการ

ประมงกับชุมชน
- การปรับปรุงในพ้ืนท่ีท่ีมีผลผลิตปลาตอชุมชนมากกวาจะไดรับคะแนนมากกวาการ
ปรับปรุงในพ้ืนท่ีท่ีมีผลผลิตปลาตอชุมชนท่ีนอยกวา
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ตารางผนวกที่ 2 เกณฑและระดับคะแนนการประเมินลําดับสําคัญของสิ่งขวางก้ันลําน้ําในลุมน้ําหวยหลวง

ประเภทระดับชั้นของลําน้ํา (stream order) ระดับคะแนน

ก. จุดขวางก้ันลํานํ้าท่ีตั้งอยูบนลําดับช้ันลํานํ้าลําดับท่ี 1 1

ข. จุดขวางก้ันลํานํ้าท่ีตั้งอยูบนลําดับช้ันลํานํ้าลําดับท่ี 2 2

ค. จุดขวางก้ันลํานํ้าท่ีตั้งอยูบนลําดับช้ันลํานํ้าลําดับท่ี 3 3

ง. จุดขวางก้ันลํานํ้าท่ีตั้งอยูบนลําดับช้ันลํานํ้าลําดับท่ี 4 4

จ. จุดขวางก้ันลํานํ้าท่ีตั้งอยูบนลําดับช้ันลํานํ้าลําดับท่ี 5 5

เกณฑขอท่ี 1 ประเภทลําดับช้ันของลํานํ้า

เกณฑขอท่ี 2 ความเขมขนของการใชประโยชนท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีสิ่งขวางก้ันลํานํ้า
ประเภทระดับการใชประโยชนท่ีดิน ระดับคะแนน

ก. จุดขวางก้ันท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีมีการใชประโยชนท่ีดิน  < 2.0 % 5

ข. จุดขวางก้ันท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีมีการใชประโยชนท่ีดิน 2.0 - 9.9 % 4

ค. จุดขวางก้ันท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีมีการใชประโยชนท่ีดิน 10 - 25 % 3

ง. จุดขวางก้ันท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีมีการใชประโยชนท่ีดิน  26 - 40 % 2

จ. จุดขวางก้ันท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีมีการใชประโยชนท่ีดิน  > 40 % 1

เกณฑขอท่ี 3 แหลงท่ีอยูอาศัยตอนบนเหนือสิ่งขวางก้ันลํานํ้า

ประเภทแหลงท่ีอยูอาศัยตอนบนเหนือสิ่งขวางกั้นลําน้าํ ระดับคะแนน

ก. พ้ืนท่ีตอนบน > 3,125 ไร หรือมีระยะทาง > 30% ของความยาว 5

ข. พ้ืนท่ีตอนบน 1,250-3,124 ไร หรือมีระยะทาง 21 - 30% ของความยาว 4

ค. พ้ืนท่ีตอนบน 625-1,249 ไร หรือมีระยะทาง 11 - 20% ของความยาว 3

ง. พ้ืนท่ีตอนบน 62-624 ไร หรือมีระยะทาง 2 - 10% ของความยาว 2

จ. พ้ืนท่ีตอนบน 0–61 ไร หรือมีระยะทาง < 2% ของความยาว 1

เกณฑขอท่ี 4 จํานวนของโครงสรางสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีอยูตอนลาง 

จํานวนสิ่งขวางกั้นลําน้ําท่ีอยูตอนลาง ระดับคะแนน

ก.  ไมมีสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีอยูตอนลาง (0 จุด) 5

ข.  มีสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีอยูตอนลางจํานวน 1 - 3 จุด 4

ค.  มีสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีอยูตอนลางจํานวน 4 - 6 จุด 3

ง.  มีสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีอยูตอนลางจํานวน 7 - 10 จุด 2

จ.  มีสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีอยูตอนลางจํานวน > 10 จุด 1

สัดสวนพ้ืนท่ีตอนบนเหนอืจุดขวางกั้นลาํน้ํากับพ้ืนท่ีลุมน้าํท้ังหมด ระดับคะแนน

ก.  สัดสวนพ้ืนท่ีตอนบนมีมากกวา > 30 % ของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 5

ข.  สัดสวนพ้ืนท่ีตอนบนอยูระหวาง 21 - 30 % ของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 4

ค.  สัดสวนพ้ืนท่ีตอนบนอยูระหวาง 11 - 20 % ของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 3

ง.  สัดสวนพ้ืนท่ีตอนบนอยูระหวาง 2 - 10 % ของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 2

จ.  สัดสวนพ้ืนท่ีตอนบนมีนอยกวา < 2 % ของพ้ืนท่ีลุมนํ้า 1

เกณฑขอท่ี 5 สัดสวนของพ้ืนท่ีตอนบนกับพ้ืนท่ีลุมนํ้าท้ังหมด 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ)

เกณฑขอท่ี 6 รูปแบบของสิ่งขวางก้ันลํานํ้าท่ีเปนอุปสรรคตอการเดินทางของปลา

เกณฑขอท่ี 7 สภาวะของลํานํ้า

เกณฑขอท่ี 8 การไหลและการยังคงสภาพของสายนํ้า

รูปแบบของสิ่งขวางกั้นลําน้ํา ระดับคะแนน

ก.  แบบ Dam หรือ Weir มีความสูงมากกวา 4.0 เมตร 5

ข.  แบบ Dam, Weir หรือ Regulator ท่ีสูงระหวาง 2.1 - 4.0 เมตร 4

ค.  แบบ Dam, Weir หรือ Regulator ท่ีสูงระหวาง 1.0 - 2.0 เมตร 3

ง. แบบ Weir หรือ Causeway ท่ีสูง < 1.0 เมตร, Culverts หรือ Pipes ท่ีกวาง < 50% ของลํานํ้า 2

จ.  แบบ Causeway หรือ Ford ท่ีสูง < 0.3 เมตร, Culverts หรือ Pipes ท่ีกวาง > 50% ของลํานํ้า 1

สภาวะของพ้ืนท่ีตอนบนเหนือสิ่งขวางกั้นลําน้ํา ระดับคะแนน

ก.  ดีมาก  ไมมีการตัดทําลายตนไมและพันธุไมแนวชายฝงออกไป 5

ข.  ดี  มีการตัดทําลายตนไมและพันธุไมแนวชายฝงออกไปบาง 4

ค.  พอใช  มีการตัดทําลายตนไมและพันธุไมแนวชายฝงออก 25 - 50 % 3

ง.  แย  มีการตัดทําลายตนไมและพันธุไมแนวชายฝงออก 51 - 75 % 2

จ.  แยมาก  มีตนไมและพันธุไมแนวชายฝงอยูนอยมาก 1

สภาวะการไหลและการยังคงสภาพของสายน้ํา ระดับคะแนน

ก.  มีนํ้าในลํานํ้าเปนเปนปกติตามธรรมชาติอยางถาวร 5

ข.  มีนํ้าในลํานํ้าคอนขางปกติ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงบาง 4

ค.  นํ้าในลํานํ้าอาจขาดบางในบางป หรือมีคงเหลืออยูนอยมาก 3

ง.  นํ้าในลํานํ้าอาจขาดติดตอกันหลายป หรือมีแองนํ้าเกิดข้ึน 2

จ.  นํ้าในลํานํ้าอาจขาดในทุกป มีแองนํ้าเกิดข้ึนถาวร 1

แหลงอาศัยของปลาในลําน้ําเหนือสิ่งขวางกั้นลําน้ํา ระดับคะแนน

ก.  ดีมาก  มีบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าขนาดกวางใหญใหปลาทุกชนิดอาศัยได 5

ข.  ดี  มีบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าขนาดปานกลางใหปลาทุกชนิดอาศัยได 4

ค.  พอใช  มีบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าขนาดเล็กใหปลาทุกชนิดอาศัย 3

ง.  แย มีบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าท่ียังพอใหปลาทุกชนิดอาศัยไดบาง 2

จ.  แยมาก ไมมีบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าใหปลาทุกชนิดอาศัยอยูได 1

เกณฑขอท่ี 9 แหลงอาศัยของปลาในลํานํ้าเหนือสิ่งขวางก้ันลํานํ้า

เกณฑขอท่ี 10 ความสําคัญดานการทําประมงตอชุมชนเหนือสิ่งขวางก้ันลํานํ้า

ความสําคัญดานการทําประมงตอชุมชนเหนือสิ่งขวางกั้นลําน้ํา ระดับคะแนน

ก.  มกีารทําการประมงสูงมาก มีชาวประมงจํานวนมาก 5

ข.  มกีารทําการประมงเปนประจํา มชีาวประมงพอสมควร 4

ค.  มกีารทําการประมงนาน ๆ ครั้ง 3

ง.  มกีารทําการประมงนอยมาก 2

จ.  ไมมกีารทําการประมง 1
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ)

เกณฑขอท่ี 11 การประมาณคาใชจายในการติดตัง้ทางผานปลา

เกณฑขอท่ี 12 ความนาเช่ือถือดานเทคนิคของการกอสรางทางผานปลา

คาใชจายในการปรับปรุงทางผานปลา ระดับคะแนน

ก.  มีคาใชจายนอย หรือ ทางผานปลามีความสูงนอยกวา 1 เมตร 5

ข.  มีคาใชจายปานกลาง หรือ ทางผานปลามีความสูง 1 - 3 เมตร ไมตองใชเทคนิคมาก 4

ค.  คาใชจายนอย-ปานกลาง หรือ ทางผานปลามีความสูง 1 - 3 เมตร แตตองใชเทคนิคมาก 3

ง.  คาใชจายปานกลาง-มาก หรือ ทางผานปลามีความสูง 3 - 6 เมตร ตองใชเทคนิคมาก 2

จ.  คาใชจายมาก หรือ ทางผานปลาสูงมากกวา 6 เมตร ตองใชเทคนิคอยางมาก 1

สภาวะของการกอสรางทางผานปลา ระดับคะแนน

ก.  เปนรูปแบบท่ีงาย เขาถึงไดสะดวก ไมตองการรายละเอียดทางวิศวกรรมมาก 5

ข.  เปนรูปแบบท่ีงาย เขาถึงคอนขางลําบาก มีความตองการดานวิศวกรรมมากข้ึน 4

ค. เปนรูปแบบท่ียากข้ึน เขาถึงไดสะดวก ไมมีความตองการรายละเอียดดานวิศวกรรม 3

ง.  เปนรูปแบบท่ียากข้ึน เขาถึงคอนขางลําบาก หรือมีรายละเอียดทางวิศวกรรมมากข้ึน 2

จ.  เปนรูปแบบท่ีซับซอน มีรายละเอียดทางวิศวกรรมมาก หรือตองการรูปแบบพิเศษ 1

เกณฑขอท่ี 14 ผลประโยชนและผลตอบแทนของทางผานปลา

เกณฑขอท่ี 13 ประสิทธิภาพของทางผานปลาในพ้ืนท่ีท่ีมีสิ่งขวางก้ันลํานํ้า 

ประสิทธิภาพของการปรับปรุงเพ่ือใหปลาเดินทางผาน ระดับคะแนน

ก. ใหพันธุปลาทุกชนิดเดินทางในทุกอัตราการไหลของนํ้า 5

ข. ใหพันธุปลาทุกชนิดเดินทางในเกือบทุกอัตราการไหลของนํ้า 4

ค. ใหพันธุปลาทุกชนิดเดินทางในบางอัตราการไหลของนํ้า 3

ง. ใหพันธุปลาบางชนิดเดินทางในบางอัตราการไหลของนํ้า หรือพันธุปลาเพียง 2 - 3 ชนิด 
เดินทางในทุกอัตราการไหลของนํ้า

2

จ. ใหพันธุปลาบางชนิดเดินทางในบางอัตราการไหลของนํ้า 1

ปริมาณผลตอบแทนท่ีชุมชนจะไดรับประโยชน ระดับคะแนน

ก.  ดีมาก มีชุมชนมากกวา 6 หมูบาน ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ไดรับประโยชน 5

ข.  ดี มีชุมชน 4 - 6 หมูบาน ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ไดรับประโยชน 4

ค.  พอใช มีชุมชน 2 - 3 หมูบาน ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ไดรับประโยชน 3

ง.  แย มีชุมชน 1 หมูบาน ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ไดรับประโยชน 2

จ.  แยมาก ไมมีชุมชนไดรับประโยชนเลย 1
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