บันไดปลา (FISH LADDER)
บทนํา
หลายคนเมื่อไดยินคําวาบันไดปลาก็คงจะแปลกใจและนึกไมออกวาคืออะไรกัน จะเหมือนบันไดคน บันไดลิง หรือ
แมแตบางคนที่เคยเห็นบันไดปลามาแลวก็อาจจะไมเขาใจการทํางานของบันไดดีนัก จนเปนขาวคราวทางหนาหนังสือพิมพ
โดยเฉพาะกรณีของบันไดปลาที่เขื่อนปากมูล อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจึงอยากจะอธิบาย และชี้แจงใหกับผู
อานที่สนใจ หรือวิศวกรที่ทํางานใกลชิดไดเห็นภาพและเขาใจในการทํางานของบันไดมาก
บันไดปลาที่ถูกสรางขึ้นมีความตองการที่จะชวยใหปลาและสัตวน้ําอยางอื่น สามารถเดินทางผานสิ่งกีดขวางทางเดิน
ไปได เชน ในกรณีการสรางเขื่อนปดกั้นลําน้ําที่ปลาและสัตวน้ํามีการเดินทางหรือไมก็ กรณีที่ปลาตองการเดินทางผานหนาผา
น้ําตก ใหขึ้นไปหาที่ผสมพันธุหรือวางไขได
ปลาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ซึ่งคนไทยใชบริโภคเปนอาหารหลักชนิดหนึ่งตลอดมา ธรรมชาติของปลาโดย
ทั่วไปจะมีการอพยพยายถิ่นที่อยูเชนเดียวกับสัตวอื่นๆ การอพยพของปลาเกิดจากเหตุผลหลายประการดวยกัน เชน เพื่อหา
แหลงอาหารเพื่อผสมพันธุ เพื่อวางไข และหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมเปนตน ดังนั้นในกรณีที่เสนทางการอพยพ
ถูกปดกั้น เชน จากการสรางเขื่อน นักวิทยาศาสตรจึงไดคิดคนหาวิธีการที่จะชวยอนุรักษพันธุปลาใหผานสิ่งกีดขวางไปได ใน
บรรดาทางผานของปลาที่นิยมกอสรางกันมาก คือ บันไดปลา (Fish Ladder หรือ Fish Way) คือ สิ่งที่เอื้ออํานวยใหปลา
สามารถวายน้ําขึ้นลองผานเขื่อน หรือโตรกผาตามธรรมชาติที่กดี ขวางทางสัญจรตามชีพจรของปลาไดอันประกอบดวยสะพาน
น้ําที่แบงเปนขั้นตอนหรือหวงน้ําเล็กๆ เรียงติดตอกันไปตามระดับเชิงลาดจากสันเขื่อนลาดต่ําลงสูระดับน้ําดานทายน้ําจากการ
ศึกษาของกรมประมงพบวา การกอสรางเขื่อนชัยนาทมีผลกระทบตอปริมาณสัตวน้ําในบริเวณลุมน้ําเจาพระยา ซึ่งเคยมีความ
ผูกพันธุหลากหลายดวยพันธุปลา กุง และสัตวน้ําอื่นๆ ในอดีตใหลดนอยลงอยางเห็นไดชัดทั้งดานเหนือน้ําและทายน้ําสําหรับ
ในประเทศไทยก็มีบันไดปลาโจนอยู 4 แหงดวยกันคือ ที่กวานพะเยา จังหวัดพะเยา ที่หนองหาน จังหวัดสกลนคร ที่บึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคและที่เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
รูปที่ 1 แสดงน้าํ ไหลผานฝายน้าํ ลัน

1. การอพยพของปลา (The Migrations of Fishes)
การอพยพเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของปลาเชนเดียวกับสัตวอื่นๆ ซึ่งหมายถึงการปรับตัวครั้งสําคัญของปลา เพื่อ
เสาะหา สภาพแวดลอมอันเหมาะสมกับความตองการของชีวิตในชวงนั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันความอยูรอดทั้งตนเองและ
ของลูกที่เกิดตามมาในอนาคต ดังนั้นการอพยพจึงเปรียบเสมือนสายในที่เชื่อมโยง "ชวงชีวิต" แตละชวงในชีพจักรของปลา ให
ติดตอกันโดยไมขาดตอน
1.1 วงจรของการเดินทางหรืออพยพยายถิ่นของปลามักประกอบดวยวัตถุประสงคสําคัญดังนี้
1) การเดินทางเพื่อวางไข (Spawning Migration) หมายถึงการเดินทางจากถิ่นเดิมอันเปนเแหลงหากินหรือแหลง
หลบหนาวไปสูแหลงวางไข
2) การเดินทางเพื่อหากิน (Feeding Migration) เปนการเดินทางจากแหลงวางไขหรือแหลงหลบหนาวไปสูแหลงหา
กิน
3) การเดินทางเพื่อหลบหนาว (Wintering Migration)
4) เดินทางหลบหนีมลภาวะ เชน หนีน้ําเสีย หรือหนีน้ําเค็ม
1.2 ลักษณะของการอพยพเดินทาง
สําหรับการอพยพยายถิ่น (Migration) ของปลาไดมีการจําแนกตามลักษณะของการอพยพเดินทางไวดังนี้
ก. การเดินทางประจําฤดูกาล (Local and Seasonal Move - Ment) หมายถึง การเดินทางเพื่อเปลี่ยนถิ่นเฉพาะใน
ฤดูกาลหนึ่งๆ ซึ่งมีอาณาบริเวณการเดินทางไมกวางไกลนัก เชน เดินทางจากฝงดานตะวันออกของทะเลสาบไปสูฝงตะวันตก
เปนตน
ข. การแพรกระจาย (Dispersal) หมายถึง การเดินทางรอนเรไปโดยไรจุดหมาย ถึงทางอันแทจริงโดยอาจจะมีเสน
ทางประจําหรือไมก็ได
ค. การอพยพยายถิ่นที่แทจริง (True Migration) หมายถึง การเดินทางเพื่อหากินและการผสมพันธุ โดยมีแหลงหา
กินอยูในถิ่นหนึ่ง แตเมื่อจะผสมพันธุจะตองกลับไปยังถิ่นที่เคยอยู อยางที่เห็นไดชัดคือ ปลาแซลมอล ปลาเทราท การอพยพที่
แทจริงของปลาสามารถแบงแยกเปนลักษณะตางๆ ไดดังนี้
1) Diadromous คือ ปลาที่มีการอพยพเดินทางไปมาระหวางทะเลกับนานน้ําจืด แบงออกเปน
- Anadromous คือ ปลาที่ใชชีวิตสวนใหญหากินอยูในทะเลแตตองอพยพเขาสูนานน้ําจืดเพื่อ
การผสมพันธุและการ วางไข ปลาประเภทนี้ไดแก ปลาแซลมอน ปลาตะลุมพุก (Hilsa loli)
และปลาปากกลม
- Catadromous คือ ปลาที่ใชชีวิตสวนใหญหากินอยูในน้ําจืด แลวอพยพออกสูทะเลเพื่อวางไข
เชน ปลาไหลทะเล(Anquila anquilla) ในประเทศไทยเราก็มีอยูชนิดหนึ่งทางภาคใตคือ
ปลาตูหนา (Anquila australis)
- Amphidromous คือ ปลาที่อพยพไป - มาระหวางทะเลแลน้ําจืด แตการอพยพยายถิ่นนั้นไม
ใชเพื่อไปผสมพันธุ หรือวางไข แตจะเกิดเฉพาะในสวนหนึ่งของชีพจรเทานั้น
2) Potamodromous คือ ปลาที่มีการอพยพยายถิ่นจํากัดอยูเฉพาะในนานน้ําจืดนั้น
3) Oceanodromous คือ ปลาที่มีการอพยพยายถิ่นจํากัดอยูเฉพาะในทะเลเทานั้น
1.3 การอพยยายถิ่นของปลาในประเทศไทย
การศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากเทียบกับตางประเทศแลวนับวานอยมาก สืบเนื่องมาจากการมองขามสิ่ง
เหลานี้ไปของนักวิชาการประมง จากบทความของเสนห ผลประสิทธิ์ (2521) ไดรายงานวา ปลาฉนาก (Pristis cupidatus)
เปนปลาทะเลซึ่งพบวาขึ้นไปถึงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ปลากระเบนน้ําจืด (Dasvabatus bleeken) เปนปลาทะเลมี ผู
พบบอยๆ ตามแมน้ําที่มีสวนติดตอกับทะเล ปลาตะลุมพุก (Hilsa toli) ปลาชนิดนี้สวนใหญจะอาศัยอยูในทะเล แตมักพบ
เสมอแถบโรงงานสุราบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร ปลาโดกหรือปลาตะเพียนน้ําเค็ม (Namatolosa nasus) เปนปลาทะเลที่ มัก
อพยพยายถิ่นเขามาในแมน้ําเปนครั้งคราว ปลาสะพัด (Scleropages Formosus) พบวาอาศัยอยูในแมน้ําลําคลองใน จังหวัด
ตราด บางครั้งก็พบในทะเล จึงเชื่อวาเปนปลาที่มีการอพยพยายถิ่นระหวางน้ําจืดกับทะเลอีกชนิดหนึ่ง ปลาตะพัดเปนปลาใน

ยุคโบราณที่ยังหลงเหลืออยูเพียงชนิดเดียวในประเทศไทย สัตวอื่นๆ นอกจากปลาแลว กุงกามกราม (Macrobrachium
rosenbergil) มีการอพยพยายถิ่นนานน้ําจืดออกสูปากน้ําที่มีน้ํากรอย เพื่อวางไขลูกกุงวัยออนจะอาศัยเลี้ยงตัวอยูในบริเวณ
ปากน้ําระยะหนึ่งจนกระทั้งเจริญเติบโตถึงระยะหนึ่งแลวจึงจะเดินทางขึ้นสูตอนเหนือของแมน้ําที่มีน้ําจืดสนิท และเมื่อจะวางไข
ก็จะเดินทางลวงลงมาสูบริเวณปากน้ําอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากพฤติกรรมในรูปแบบของการอพยพยายถิ่นแลว เชื่อวาปลาในประเทศไทยยังมีการเดินทางภายในนานน้ําจืด
อีกดวยเชน การเดินทางจากแมน้ําหนึ่งไปยังอีกแมน้ําหนึ่ง หรือจากแมน้ําเขาสูหนองบึง หรือในการกลับกันก็ดี สําหรับผูมีบาน
เรือนอยูริมแมน้ําคงจะเคยไดยินพอแมหรือปูยาตายายเลาเรื่องการจับปลาในฤดูน้ําหลาก และน้ําลดอันสนุกสนาน ปลานานา
ชนิดที่ เดินทางทวนกระแสน้ําขึ้นเหนือนั้น สวนมากจะเดินทางออกจากหนองบึงลงสูแมน้ํา หรือจากแมน้ําเขาสูหนองบึง ทั้งนี้
เพื่อเสาะแสวงหาแหลงวางไขอันเหมาะสมหรือตามความตองการ ซึ่งแตกตางกันออกไปตามชนิดของปลา ครั้นลวงมาถึงปลาย
ฤดูหนาวน้ําเริ่มจะลดระดับปลาในหนองบึงตางๆ จะถอยรนลงสูแมน้ําเปนฝูงใหญๆ กอนที่น้ําในหนองบึงจะลดแหงขอด พฤติ
กรรมเชนนี้ของปลาก็ยอมถือไดวาเปนการเดินทางไดทั้งสิ้น
บันไดปลาในประเทศไทย
ปจจุบัน บันไดปลาในประเทศไทยมีอยู 4 แหง คือ กวานพะเยา หนองหาน บึงบอระเพ็ด และเขื่อนปากมูล การ กอ
สรางบันไดปลาในประเทศไทยไดมีการถกเถียงกันระหวางนักวิชาการ 2 กลุมแรกคือ พวกที่ตองการใหสรางบันไดปลา และไม
ตองการสรางเพราะเห็นวาไมจําเปน โดยทั้งสองฝายไดใหเหตุผลโตแยงซึ่งกันและกัน และในที่สุดก็ปรากฎวากลุมที่ไมตองการ
สรางจะเปนฝายชนะทุกครั้งไป อันที่จริงแลวปลาและสัตวน้ําในประเทศไทยนี้ มีการอพยพยายถิ่นแตระยะการเดินทางไมไกล
และการเปลี่ยนที่อยูอาศัยไมเห็นเดนชัดอยาง เชน ปลาแซลมอนในตางประเทศการเดินทางเทาที่ปรากฎมักจะเดินทางไป มา ระหวางลําคลอง หนองบึงตางๆ ที่ติดตอเชื่อมโยงถึงกันได เพื่อแสวงหาแหลงวางไขอันเหมาะสม และแหลงหากินอันอุดม
สมบูรณ กวาที่มีอยูเดิมซึ่งที่สุดจะนํามาซึ่งผลผลิตของสัตวน้ําที่สูงกวา ที่จะถูกกักไวในบริเวณอันจํากัด จุดที่ฝายตองการให
สรางจะแพอยูเสมอก็คือ การขาดความรูและรายละเอียดเกี่ยวกับบันไดปลา และการอพยพยายถิ่นของปลาปรากฎวาความรูที่
นํามาใชอางอิงมักเปนความรูเรียนมาทางทฤษฎีเทานั้น หาไดมีขอมูลในทางปฏิบัติอันเกิดจากการทดลองคนควาอยางจริงจังไม
และประกอบกับราคากอสรางบันไดปลาสูงมากยอมยากแกการตัดสินใจลงทุน
รูปที่ 2 แสดงน้าํ ไหลผานรูระบาย

2. คุณสมบัติ สวนประกอบและการออกแบบบันไดปลา
บันไดปลาเปนสิ่งกอสรางเพื่อการเดินทางอพยพของปลาผานสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะมีสวนชวยในการอนุรักษพันธุปลา
บันไดปลาจะมีประสิทธิภาพหรือไมก็ขึ้นอยูกับการออกแบบและกอสราง ที่จะตองสอดคลองกับอุปนิสัยของปลาที่จะใช สวน
มากแลวบันไดปลาที่ถูกสรางจะใหผลไมไดดี เพราะขาดการศึกษาขอมูลที่เหมาะสมของแตละทองถิ่น
2.1 คุณสมบัติเบื้องตนของบันไดปลา
2.1.1 จะตองเหมาะสมกับชนิดของปลาที่มีอยูในแหลงน้ํานั้นๆ เพื่อใหปลาที่มีอยูสว นใหญสามารถวาย
ผานเขื่อนหรือสิ่งกีดขวางไปไดโดยสะดวก
2.1.2 ตองเปนแบบที่ใชการไดกับระดับน้ําที่บริเวณเหนือเขื่อนและใตเขื่อนทุกระดับ ไมวาระดับน้ําจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลมาก - นอยเพียงไรก็ตาม
2.1.3 ไมวาปริมาณของน้ําที่ไหลผานบันไดปลา จะมากหรือนอยเทาใดก็สามารถใชไดผลเสมอ
2.1.4 ตองเปนแบบที่สามารถวายผานไดโดยไมบาดเจ็บหรือบอบช้ํามากนัก
2.1.5 ปลาสามารถหาทางเขาบันไดปลาไดโดยงายปราศจากอาการรีรอหรือหลงทาง
2.2 สวนประกอบที่สาํ คัญของบันไดปลา
2.2.1 ทางเขา (Fish Entrance) เปนสวนแรกของการเขาสูบันได ซึ่งความสูงของน้ําที่ตกลงไมควรเกิน 1
ฟุต เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของปลาที่จะเดินทางเขามาสูบันไดแผนกั้นชองทางเขามีอยู 3 แบบคือ
1) Weirs
2) Orifices และ
3) Slots ดังรูปที่ 1, 2, 3
2.2.2 ทางผาน (Fish Passages) เปนชองทางผานของปลาระหวางการเดินทาง
2.2.3 ทางออก (Fish Exitts) เปนสวนสุดทายที่ปลาจะออกจากบันไดไปสูดานเหนือน้ํา ในการออกแบบ
ตองคํานึงถืง
1) สามารถควบคุมปริมาณการไหลของน้ําในรางบันไดได
2) สามารถควบคุมปริมาณน้ําไหลเขาสูบันไดได ระหวางเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทาง
ดานเหนือน้ํา
3) สามารถปองกันการติดคางของพวกเศษขยะ, สวะ ฯลฯ ได
2.2.4 น้ําลอปลา (Auxiliary Water Supply) เพื่อความประสงคที่จะดึงดูดความสนใจของปลาใหเดินทาง
เขาสูบันไดปลา ทั้งนี้น้ําลอปลาจะตองไหลเทลงตรงสวนดานทางเขาของบันไดปลาดังรูปที่ 4
2.3 การออกแบบบันไดปลา
การออกแบบบันไดปลานั้น จําเปนจะตองมีความรูหลายดานดวยกัน อาทิเชน การประมง วิศวกรรมและชีววิทยา
ประกอบกันมีหลักการออกแบบดังนี้
2.3.1 ตองทราบอุปนิสัยและชีวประวัติบางประการของปลาที่จะใชบันไดปลา อาทิเชน ความสามารถใน
การ วายน้ํา ขนาดของตัวปลา ฤดูที่ปลาอพยพเดินทางและชนิดของปลา ซึ่งจะตองทําการศึกษาใหละเอียดเพื่อผลทางการออก
แบบ บันไดปลา
2.3.2 ขนาด สัดสวนของบันไดปลา อันไดแก ความกวาง ความลึก และความยาว ซึ่งจะตองพิจารณาเงื่อน
ไขดังตอไปนี้
ก) จํานวนของปลาที่คาดหมายไววาจะใหผานบันไดปลา
ข) ปริมาณน้ําที่ผานบันไดปลา
ค) ความสูงทั้งหมดของบันไดปลา

2.3.3 ความลาดเอียงของบันไดปลา (Slope) ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและชนิดของปลา ไดเคยมีการ
ศึกษาความลาดเอียงของบันไดปลาโจน มีตั้งแต 1 - 4 ถึง 1 - 30 ในการออกแบบตองคํานึงถึงความเหมาะสมของปจจัย
อื่นๆ ดวย เชนความสามารถของปลาในการผานบันไดปลา การบังคับความเร็วของกระแสน้ํา ความสูงของเขื่อนหรือสิ่งกีด
ขวางและสถานที่กอสราง
2.3.4 ชนิดของแผนลดความเร็ว เชน Weirs, Orifices Slots
2.3.5 ความเร็วของกระแสน้ําในบันไดปลา Rousefell (1965) ไดใหคําแนะนําวาในการออกแบบ
ความเร็วของกระแส น้ํา จะตองมีการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่เปนตัวควบคุมอยูคือ
1) ชนิดและขนาดของปลา
2) ความสูงของเขื่อนหรือสิ่งกีดขวาง
3) ระยะทางระหวางหวงพักปลาในบันไดปลา
4) ขนาดและแบบของบันไดปลา
2.3.6 แบบทั่วๆ ไปของบันไดปลาที่นิยมคือ
- แบบ Simple Sluice หรือ Inclined Chute เปนแบบงายๆ คลายรางระบายน้ํา จะมีอุปกรณ
ลดความเร็วของ กระแสน้ํา หรือหวงพักเหนื่อยของปลาไวดวยหรือไมก็ได เหมาะสําหรับ
เขื่อนที่ไมสูงนักและปลาที่มีขนาดเล็กเทานั้น
- แบบ Pool Type เปนแบบที่นิยมใชกันกวางขวางกวาแบบอื่นๆ ประกอบดวยหวงพักน้ําเรียง
รายติดตอกัน ที่กนราง อาจมีทอระบายน้ําเล็กๆ เชื่อมตอระหวางแตละหวงพักน้ําไวดวยก็ได
ใชไดผลดีกับปลาที่แข็งแรง วองไว
- แบบ Denil Type เปนแบบที่มีลักษณะคลายคลึงกับ Pool Type แตมีขนาดเล็กกวาและการ
ติดตั้งแผงลดความเร็วของน้ําผิดกันคือ แบบนี้ แผงลดความเร็วน้ําจะติดตั้งเอนไปขางหนาสู
กระแสน้ํา จะทําใหกระแสน้ํามวนกลับลงเบื้องลาง ชวยลดความเร็วของน้ําในบริเวณนี้ปลา
สามารถวายผานไดสะดวกขึ้น ใชไดผลดีกับปลาแซลมอน
- แบบ Fish Look ประกอบดวยประตูบังคับน้ําที่ตองอาศัยเครื่องจักรกลชวยทุนแรงในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสําหรับเขื่อน สูงๆ ที่สรางในเนื้อที่จํากัด
- แบบ Deep Baffle Channel ชวยใหปลาสามารถเดินทางผานน้ําตกที่สูงชัน และกระแสน้ํา
ไหลเชี่ยวจัดได

2.3.7 วัสดุที่ใชในการกอสรางจําเปนตองเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติดี ไมเกิดขอบคม เกิดซอกอับ จะทําให
ปลาไดรับบาดเจ็บหรือหลงทางและวัสดุประกอบการกอสรางควรจะคลายคลึงกับสภาพที่เปนจริงตามธรรมชาติ เพื่อที่ปลาจะ
ไมตกใจจนไมผานบันไดปลา
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