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บทคัดยอ

พืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรวทิยาเขตบางเขน เปนพืน้ทีลุ่มตํา่ มกีารใชระบบการบรหิารจดัการนํา้ผิวดนิแบบโครง
ขายคูนํ้าคันดิน (polder system) นับแตปพ.ศ. 2535 เปนตนมา มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด โครงขาย
คูนํ้าและแหลงนํ้าถูกรุกลํ้าและแทนที่ดวยอาคารสิ่งปลูกสรางใหมตลอดเวลา เกิดปญหาหลัก 2 ประการคือ ปญหาน้ํา
ทวมขังหลังเกิดฝนตกหนักและนํ้าเนาเสีย จึงเกิดคําถามวาระบบการบริหารจัดการนํ้าผิวดินที่เปนอยู ณ ปจจุบันมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอบรับตอการพัฒนาเปล่ียนแปลงพ้ืนที่หรือไม ผูศึกษาไดนําแนวคิดของการบริหารจัดการน้ํา       
ผิวดินแบบ LID (Low Impact Development) มาใชเปนกรอบในการศึกษาพื้นที่ เพื่อบรรเทาปญหานํ้าทวมและลดผล 
กระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม ดวยการเลียนแบบวิถีธรรมชาติที่สามารถ กักเก็บ ชะลอ ใชประโยชนและบําบัดนํ้าผิวดิน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด    ผลการศึกษาพบวา ระบบคูนํ้าคันดินท่ีใชอยูในวิทยาเขต ณ ปจจุบันตอบสนองแนวคิดของ 
LID จึงควรไดรับการอนุรักษไว เทคนิคของระบบกักเก็บน้ําดวยพืชพรรณ (bio-retention หรือ rain garden) ระบบทาง
ระบายนํ้ามีพืชพรรณปกคลุม (vegetated swales) ระบบกักเก็บน้ําดวยพื้นท่ีชุมน้ํา (stormwater wetlands) สามารถ
ประยุกตใชเขากับเขตนันทนาการและหอพักนิสิตเนื่องจากมีปริมาณพื้นท่ีเปดโลงเปนผืนใหญ ในขณะท่ีเทคนิค การทํา
พื้นผิวแบบรูพรุน (permeable pavements) และเทคนิคหลังคาเขียว (green roofs) สามารถประยุกตใชกับพื้นท่ีสวน
การศึกษาและบริการซึ่งมีความหนาแนนของการพัฒนาสูง สวนเทคนิค การปรับปรุงดิน (soil amendment) การลด
ทอนขอบทางและรางระบายนํ้า (curb & gutters) สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกพื้นท่ีในวิทยาเขต    ควรปรับพื้นท่ี
เกาะกลางถนน แถบพื้นที่เปดโลงขางถนนและรอบที่จอดรถ สวนหยอมรอบอาคาร ใหเปนภูมิทัศนลุมตํ่า (depressed 
landscape) ในรูปของ ระบบกักเก็บนํ้าดวยพืชพรรณ (bio-retention) และระบบทางระบายน้ํามีพืชพรรณปกคลุม 
(vegetated swales) เพื่อชะลอและรับนํ้าที่แหลงกําเนิดโดยตรง มหาวิทยาลัยควรรักษาโครงขายพื้นท่ีเปดโลงในระดับ
ผงัแมบทใหทาํหนาทีส่าธารณปูโภคสเีขยีว (Space green infrastructure) ทีก่ระจายอยางทัว่ถึงทกุพืน้ทีม่ากกวาอนุรกัษ
พื้นที่เปดโลงขนาดใหญบางสวนเพื่อเปนพื้นที่รับนํ้าโดยตรง และกําหนดกลยุทธการปรับพื้นที่แบบเคารพตอสภาพ
แวดลอม (strategic grading) สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ซอนช้ันเพื่อการใชที่ดินอยางคุมคาเพื่อสงวนรักษาพื้นท่ีเปดโลงที่
เหลอืไว ควรปรับปรุงระบบระบายน้ําโดยการแยกน้ําเสยีและน้ําผิวดนิออกจากกัน ทาํการบําบดัน้ําเสียตนทางกอนปลอย
ลงสูระบบรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อลดมลพิษใหกับแหลงนํ้าสาธารณะ    

คาสําคัญ: การออกแบบเพ่ือบริหารจัดการนํ้าผิวดินอยางยั่งยืน สาธารณูปโภคสีเขียว LID 
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Abstract

Kasetsart University, Bangkhen Campus situates upon a lowland area.  The polder system plays an important 
role in stormwater management for the campus area.  Since 1992, rapid campus development has been 
affecting on the campus’s open space reduction.  New constructions encroach upon existing surface drainage 
system, causing two major problems : ash oods and stormwater pollutions.  This study begins with a question 
: can the existing campus stormwater management answer for the campus physical developments and changes?   
With that in mind, this study uses the concept of Low Impact Development (LID) in stormwater management, 
in order to nd a better way to alleviate the campus drainage problems by mimicking the natural process of 
store, retain, detain and inltrate.  The study found that the existing ditches networks rightly respond to LID 
concepts and must be protected.  Bio-retention/ Rain Gardens, Vegetated Swales and Stormwater Wetlands 
could be applied into recreational and student housing zones where green open space is in large patch sizes 
and connected.  Permeable Pavements and Green Roofs could be used in high density zone for educational 
and services uses.  Soil amendment and eliminating Curbs & Gutters are techniques that could be practiced 
in any area.  Vegetated swales and Bio-retentions could be applied into narrow strips and small patches of 
open space i.e. street medians and right of way, parking lot medians and small green space next to the buildings 
for the purpose of LID on-site management.  In the long run, the university should incorporate the “Green 
Infrastructure” into the campus master plan.  Due to the campus’ constant physical growth, there should be 
guidelines for both existing and new land developments using Strategic Grading and On-lot runoff management.  
Multi-storey developments and limited building footprints should be encouraged in order  to preserve the existing 
campus open space.  The current system of CSO should be converted into separate drainage system to improve 
stormwater quality of the campus area. 

Keywords: stormwater sensitive design and planning, green infrastructure, LID  



87  

ผูชวยศาสตราจารย ศนิ  ลิ้มทองสกุล

บทนํา

พื้นที่วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกวา 
700 ไรนัน้ มลีกัษณะลุมตํา่กวาบริเวณโดยรอบเน่ืองจาก
เปนพื้นที่การเกษตรมาแตเดิม “นํ้า” เปนองคประกอบ
สาํคญัของมหาวทิยาลยัมาโดยตลอด แรกเริม่เกษตรกลาง
บางเขนเคยเปนสถาบนัการศกึษาทีเ่นนการเรยีนการสอน
ทางดานเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญในอดีตจึงเปน    
พื้นท่ีแปลงเกษตรสลับกับพ้ืนท่ีของแหลงน้ําเพ่ือการ
ชลประทาน จากการศึกษาผังแมบทเดิมที่จัดทําขึ้นโดย
บริษัทที่ปรึกษา Demonte-Chan/Rader Campus 
Planning Consultant ในชวงป พ.ศ. 2515-2519 พบวา 
บริษัทที่ปรึกษาใหความสําคัญกับการวางระบบการ
หมุนเวียนและระบายนํ้าตามวิธีชลประทานเกษตรดวย
การเสนอใหสรางระบบคนัดนิกัน้นํา้ (dike) โดยรอบพืน้ที่
วิทยาเขตพรอมกับการติดตั้งสถานีสูบนํ้าออกจากพ้ืนที่
เปนจุดๆ ตามริมฝงถนนงามวงศวานและคลองบางเขน 
และเสนอใหมีการจัดทําพื้นที่หนวงน้ํา (detention 
storage) ในรูปของสระหรือบอนํา้ ค ูคลอง และพ้ืนทีเ่ปด
โลงไมดาดแข็ง เพื่อชวยสรางขีดความสามารถในการ
รองรับ ชะลอ กักเก็บ และระบายนํ้าผิวดิน (runoff) ให
ไดตามปรมิาณทีค่าดการณไว แนวคดินีเ้ปนการนําเสนอ
การจัดการระบบระบายน้ําผิวดินผานการกําหนดผังการ
ใชที่ดินและการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมที่สอดคลอง
กับสภาพภูมิศาสตรแบบฝนตกชุกและเปนที่ราบลุมต่ํา
ของวิทยาเขต ดวยการเลียนแบบธรรมชาติและใหความ
สําคัญแกการชะลอและกักเก็บนํ้ากอนระบายออกสู
ภายนอกวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยเองก็ไดรับเอา
แนวคิดนี้มาปฏิบัติตามดังปรากฏใหเห็นไดจากลักษณะ
ของผังกายภาพท่ีเกิดขึ้นจริงในยุคนั้น

เมือ่มหาวิทยาลยัมกีารเจริญเตบิโตและพัฒนาขององคกร 
การพัฒนาจึงมาพรอมกับความตองการของพ้ืนที่อาคาร
เพื่อการใชสอยเพิ่มมากขึ้น วิทยาเขตบางเขนไดมีอัตรา
การขยายตัวของพื้นที่อาคารและถนนอยางรวดเร็วและ
เปนไปอยางกาวกระโดดในชวงป พ.ศ. 2535-2544 
(พาสินีและคณะ, 2545) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง  
ตอเนื่องจวบจนถึงปจจุบัน การพัฒนาพื้นที่สงผลให
ปรมิาณพ้ืนสเีขียวทีเ่ปดโลงลดลง แหลงนํา้ขนาดใหญและ
โครงขายคูนํ้าดั้งเดิมถูกรุกลํ้าดวยการถมและแทนท่ีดวย
การใชระบบทอระบายนํ้าฝงดินขนาดใหญ (piping 

system) เพื่อเพ่ิมพื้นที่ผิวในการกอสรางและตกแตง     
ภูมิทัศนอาคารและในการสรางทางสัญจรเชนถนนหรือ
ทางเทา นอกจากนี้โครงขายคูนํ้าบางสวนไดรับการดาด
แข็งตลิ่งและทองคูเพื่อเหตุผลของ “ความเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม” อาคารสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นใหมของ
ทกุหนวยงานไดมกีารยกระดับอาคารใหสงูกวาพ้ืนดินโดย
รอบคอนขางมากเพ่ือปองกันปญหานํ้าทวม เปนการผลัก
ภาระไปใหพื้นที่อื่นที่มีระดับตํ่ากวา นอกจากน้ีสิ่งปลูก
สรางใหมๆ ที่เกิดขึ้นทําใหระดับพื้นดินภายในวิทยาเขต 
มีความสูงตํ่าเปนแหงๆ  กีดขวางการไหลของน้ําผิวดินลง
สูแหลงรับน้ํา โครงขายการระบายนํ้าที่ไดถูกตัดขาดออก
จากกันเปนชวงๆ จากการถมที่ดินทําใหเกิดความสับสน
ของทศิทางการระบายนํา้ นํา้ในคนูํา้ตองเดนิทางไกลเพิม่
ขึน้กอนถงึสถานีสบูน้ํา  ดงันัน้เมือ่เกดิฝนตกหนักจงึทาํให
เกิดน้ําทวมขังภายในพื้นท่ีวิทยาเขตเฉพาะจุดไดงายข้ึน
และยาวนานข้ึนกวาปกติ ถนนภายในวิทยาเขตหลายชวง
จึงทําหนาที่เปนแหลงกักเก็บนํ้าผิวดินที่ยังไมสามารถ
ระบายออกจากพ้ืนทีไ่ดทนั นอกจากน้ีคณุภาพน้ําผิวดนิที่
ถูกระบายออกจากพื้นที่ยังเต็มไปดวยตะกอนและสารปน
เปอนโดยไมไดรับการบําบัดกอนระบายลงสูแหลงนํ้า
สาธารณะภายนอกวทิยาเขตแตอยางใด การเปลีย่นแปลง
ทางกายภาพท่ีเกดิขึน้กบัพืน้ท่ีสเีขยีวเปดโลงและโครงขาย
การระบายนํ้านี้สงผลกระทบทางลบตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบายน้ําผิวดินภายในวิทยาเขต ทําใหขีด
ความสามารถในการรับ ชะลอ กักเก็บ และระบายน้ําผิว
ดินของพื้นท่ีลดลงเม่ือเกิดฝนตกหนัก มหาวิทยาลัยได
ตระหนักถึงปญหานํ้าทวมขังนี้ ดังนั้นในป พ.ศ. 2545 
มหาวิทยาลัยจึงไดทําการแกไขปญหานํ้าทวมขังและการ
สับสนของทิศทางการระบายนํ้าในพื้นที่บางจุดดวยการ
วางทอระบายน้ําขนาดใหญใตดินสําหรับการระบายทาง
ลดั (by pass) เพ่ือรนเวลาและระยะทางในการระบายน้ํา
บางสวนไปสูสถานีสบูนํา้ แตจากปญหานํา้ทวมขงัหลงัเกดิ
ฝนตกหนัก ณ ปจจุบันท่ียังคงเกิดขึ้นอยูและมีแนวโนมที่
จะเพิ่มมากขึ้นแสดงใหเห็นวา การแกปญหาดวยการเพิ่ม
ขนาดทอระบายนํ้าและการปรับทิศทางการระบายนํ้าให
ลัดสั้นท่ีสุดยังมิใชการแกปญหาที่ตรงจุด

สภาพปญหาของระบบการบรหิารจดัการระบายนํา้ผวิดิน
ที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นวาวิทยาเขตบางเขนประสบกับ
ภาวะการเจรญิเตบิโตของกายภาพอยางรวดเรว็เกนิกวาที่
โครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานเดิมสามารถรองรับได  
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แมวาจะมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา แตทวาการ
ดําเนินการกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับแนวคิด
หลักของระบบคนูํา้คนัดนิ สะทอนถงึความไมเขาใจสภาพ
พื้นท่ีดั้งเดิมอันเปนพื้นที่ลุมของวิทยาเขต และสะทอนถึง
แนวคิดการบริหารจัดการท่ีอยูบนพ้ืนฐานวา “นํ้าผิวดิน
เปนสิ่งที่ไมพึงประสงค สมควรกําจัดออกจากพื้นที่ใหเร็ว
ทีส่ดุ”1 ความพยายามในการแกปญหาเหลานีเ้ปนการแก
ปญหาทีป่ลายเหต ุเปนการแกปญหาแบบแยกสวน จงึเกดิ
คําถามวาเราสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ
ระบายน้ําผิวดินของวิทยาเขตบางเขนไดอยางไร ตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว า “เกษตรเขียวสะอาด 
ปราศจากมลพิษ” เม่ือแนวทางการบริหารจัดการเดิมไม
สามารถตอบโจทยได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึง
ตองการกระบวนทัศนใหมในการทําความเขาใจและแก
ปญหาการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพดวยวิธี
คิดท่ีเปนนวัตกรรมใหม  สอดคลองกับพฤติกรรมการ
ระบายน้ําดั้งเดิมของพ้ืนที่ และเกิดผลกระทบตอสภาพ
แวดลอมนอยท่ีสุด การศึกษาช้ินนี้จึงใชแนวทางการ
บริหารจัดการระบบระบายนํ้าผิวดินที่คํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม (Low Impact Development : LID)2 
เปนตนแบบของแนวคิดที่พึงปฏิบัติ เพื่อนํามาปรับใชกับ
การดําเนินการในพ้ืนท่ีวทิยาเขตบางเขน โดยตระหนักถึง
ความตองการในการใชที่ดินจากการเจริญเติบโตทาง
กายภาพของวิทยาเขตบางเขนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

การศึกษาวิจัยไดนําขอมูลจากการศึกษาของพาสินีและ
คณะ (2545) เก่ียวกับผังการใชที่ดินและแนวทางการ
วางระบบระบายนํ้าผิวดินแรกเริ่มของมหาวิทยาลัย เพื่อ
วเิคราะหหาแนวโนมการเพ่ิมขึน้และลดลงของสัดสวนการ
ใชที่ดินประเภทตางๆ และการเปล่ียนแปลงของระบบ
ระบายนํ้าผิวดินจากอดีตถึงปจจุบัน นอกจากนี้ไดมีการ
รวบรวมขอมูลจากการสํารวจพื้นที่เพิ่มเติมในรูปของ
แผนที่ ภาพถาย รูปวาด และการสัมภาษณแบบเจาะจงผู
ที่มีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบ
ระบายนํ้าผิวดินและการใชที่ดินภายในวิทยาเขต เพื่อ

ทําการวิเคราะหหาแนวโนมของลักษณะการพัฒนาพื้นที่
มหาวทิยาลยัทีจ่ะมผีลกระทบตอประสทิธภิาพการระบาย
นํ้าผิวดินของวิทยาเขตบางเขนในอนาคต การศึกษาวิจัย
ไดใชกรอบแนวคิดของ LID มาทําการศึกษาเปรียบเทียบ
เพือ่หาแนวแนวทางการบรหิารจดัการระบบระบายนํา้ผวิ
ดินภายในวิทยาเขตท่ีสงเสริมพฤติกรรมการไหลของน้ํา
ตามธรรมชาติและคํานึงถึงลักษณะการใชงานของพื้นท่ี
ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติในการ
ออกแบบวางผังพื้นท่ีเปดโลงของวิทยาเขตบางเขนตาม
แนวคิด LID 

LID: สูแนวคิดสาธารณูปโภคสีเขียว

ตามธรรมชาติเมือ่เกดิฝนตกลงมา นํา้สวนหน่ึงจะตกคาง
อยูที่พืชพรรณตั้งแตไมยืนตนจนถึงไมคลุมดินและระเหย
สูชั้นบรรยากาศ สวนหน่ึงจะซึมกลับลงดินหลังจากผาน
การกรองสารปนเปอนบางชนิดตามวิถีธรรมชาติ สวนท่ี
เหลอืจงึไหลลงสูแหลงน้ําลาํคลองตางๆ แตลกัษณะพืน้ที่
ในเขตเมืองอนัมสีดัสวนของปริมาณพ้ืนผิวดาดแข็งจาํนวน
มากเชน ลานจอดรถ ถนน ดาดฟาอาคาร กลับสกัดกั้น
มใิหนํา้ฝนท่ีตกลงมาซึมกลบัสูชัน้ใตดนิ ปรมิาณนํา้ผิวดนิ
จํานวนมหาศาลจึงเกิดขึ้นและสรางภาระท่ีตองทําการ
ระบายออกจากพ้ืนที่อยางรวดเร็วเพื่อปองกันการทวมขัง 
เอกสารเผยแพรแนวคิด LID Strategies โดย Prince 
George’s County 3 กลาวไววา ระบบการบริหารจัดการ
นํา้ผวิดนิ ณ ปจจบุนัในเขตเมอืงใหญสวนมากยงัเปนแบบ
อนรุกัษนยิม (Conventional Stormwater Management) 
และมแีนวคิดพืน้ฐานวา “นํา้ผวิดนิเปนส่ิงทีไ่มพงึประสงค 
ตองจัดการระบายออกจากพื้นที่อยางรวดเร็วท่ีสุด” 
แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพความรวดเร็ว
ของการระบายนํ้าออกจากพื้นที่ไมวาจะมีปริมาณมาก
เพียงใดก็ตาม ดังนั้นองคประกอบตางๆ ไดแก ถนน 
หลังคา รางระบายนํ้า ขอบทาง ทอน้ํา ลานจอดรถ จึงได
รบัการออกแบบใหสามารถลําเลียงน้ําผิวดนิออกจากพ้ืนที่

1 แนวคิดนี้เปนแนวคิดการบริหารจัดการน้ําผิวดินแบบอนุรักษนิยม (Conventional System) ที่เชื่อม่ันในระบบระบายน้ําแบบพ่ึงพา
โครงสราง(Structural System) อันไดแกทอและบอพักคอนกรีตตลอดจนบอรับนํ้าขนาดใหญวา สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
นํ้าผิวดินของพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
2 บาศมน (2550) ไดเรียกแนวทางน้ีวา “แนวทางการออกแบบเพ่ือลดปญหาน้ําทวม” 
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ไดอยาง “รวดเร็วที่สุด” นํ้าผิวดินจํานวนมากจะไหลลงสู
ทอระบายนํ้าใตดิน กอนเดินทางไปสูระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมขนาดใหญทีป่ลายทาง (end-of-pipe-system) และ
ปลอยลงสูแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหาสิ่ง
แวดลอมตามมาอยางตอเนื่อง ไดแกมลพิษปนเปอนใน
แหลงนํ้าธรรมชาติ มลพิษปนเปอนแหลงนํ้าใตดิน และ
การกัดเซาะชายฝง (Ferguson, 2002) ระบบการบริหาร
จดัการนํา้ผวิดนิแบบอนรุกัษนยิมน้ี ไมเปดโอกาสใหระบบ
อทุกวทิยา (hydrologic cycle) ในพืน้ทีส่ามารถทําหนาที่
ของตวัเองไดอยางทีค่วรจะเปนตามธรรมชาติ หากแตถกู
แทรกแซงดวยกระบวนการเชิงวิศวกรรมท่ีเรงใหเกิด
ความเรว็เกนิปกต ินอกจากนีเ้มือ่ระบบมอีายเุกาแกกต็อง
ใชงบประมาณจํานวนมหาศาลในการซอมแซมหรือสราง
ใหม นอกจากการทําหนาท่ีระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีแลว 
ระบบน้ีไมสามารถตอบสนองการเปนแหลงนํ้าใชอุปโภค 
สิง่อาํนวยความสะดวกของชุมชน (community facilities) 
การเปนภูมิทัศนที่ดีของชุมชนตลอดจนเปนถิ่นที่อยู  
(habitat) ของสัตวทองถิ่นอื่นๆ ในพื้นที่ได ซึ่งความ
ตองการนอกเหนือท่ีกลาวมาน้ีเปนสวนสําคัญของการ
พฒันาสภาพแวดลอมเมืองอยางยัง่ยืน4 ในป พ.ศ. 2542 
หลังจากการคนคว าวิจัยอยางยาวนาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแหงเทศบาลเมืองปรินซจอรจ มลรัฐ
แมรี่แลนด (Prince George County Maryland, 
Department of Environmental Resources) รวมกับ
สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Environmental Protection Agency) ไดเผยแพรคูมอืท่ีชือ่
วา Low-Impact Development Design Strategies: An 
Integrated Design Approach  เพื่อเปนแนวทางตนแบบ
ใหกับหนวยงานทองถ่ินในมลรัฐตางๆ ไดนําไปปรับใช 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําผิวดินใหมีความ
เปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตรและสรางความย่ังยืนให
แกสภาพแวดลอม โดยไดนําเสนอวา LID คือทางเลือก
ใหมของการบริหารจัดการนํ้าผิวดินที่สามารถปองกันนํ้า
ทวมและอนุรักษหรือฟนฟูระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ลุม
นํ้านั้นๆ ดวยการใหความสําคัญกับการจัดการ ณ พื้นที่
ตนทาง (on-site management) Coffman (2002) 

อธิบายวาแนวคิด LID นั้นมุงเนนการรักษาสภาพระบบ
อทุกวิทยาในพ้ืนท่ีหลงัการพัฒนาปรับเปล่ียนใหใกลเคยีง
กับสภาพด้ังเดิมกอนการพัฒนา (predevelopment 
hydrologic function) ตลอดจนมุ งฟ นฟูหนาที่ทาง
อุทกวิทยาในพ้ืนท่ีที่สูญเสียไปใหกลับมาดีกวาเดิม ดวย
การเลยีนแบบพฤตกิรรมการไหลของนํา้ตามธรรมชาตอินั
ไดแก การกกัเกบ็ หนวงเวลาการระบาย การซมึกลบัและ
การระบายออกของปริมาณนํ้าผิวดินท่ีเปนแบบแผน
เดียวกันตอเนื่องตลอดภายในพ้ืนท่ี โดยแนวทาง LID 
สามารถนาํมาประยกุตใชเพือ่วางแผนในการพฒันาพืน้ที่
ใหมหรอืการปรบัปรงุพืน้ท่ีเกา (retrot) ในสภาพแวดลอม
เมือง ประโยชนขั้นพื้นฐานของแนวทาง LID คือการ
อนุรักษและปรับปรุงคุณภาพนํ้า ปองกันมลพิษปนเปอน
นํ้า บริหารจัดการนํ้าผิวดินอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ปองกนัน้ําทวมและประหยดัท้ังคากอสรางและบาํรงุรักษา  
สามารถอนุรักษแหลงนํ้าใตดิน ตลอดจนสรางสภาพ
แวดลอมท่ีนาอยูใหกับชุมชนได (Guillette, 2010) ใน
ทางปฏิบัติ  LID เปนการสรางภูมิทัศนเพื่อการบริหาร
จัดการนํ้าผิวดินอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยมุงเนน
การจัดการบนพื้นท่ีตนทาง เพื่อจัดการนํ้าฝน ณ พื้นท่ีที่
ตกทนัที มากกวาการผลกัภาระใหระบบสวนกลาง  Hager 
(2003) ไดอธิบายรายละเอียดการประยุกตใชแนวทาง 
LID เพื่อสรางสรรคภูมิทัศนวาสามารถจะเริ่มตั้งแตระดับ
การจัดการวางผังที่เนนย้ําการอนุรักษองคประกอบทาง
ภูมิทัศนธรรมชาติดั้งเดิมที่สําคัญของพื้นท่ี เชน กลุมพืช
พรรณสําคัญ เนิน แองนํ้าลุมตํ่า และจํากัดพื้นท่ีทํางาน
กอสรางใหอยูในวงแคบท่ีสดุ เคารพตอสภาพภมูปิระเทศ
ดั้งเดิม (strategic grading) จากนั้นจึงบูรณาการเทคนิค
พเิศษตางๆเพือ่จดัการกบันํา้ผิวดนิทีเ่กดิขึน้ โดยคาํนึงถงึ
หนาที่ของการลําเลียง (conveyance) กักเก็บ (storage) 
ซมึกลับ (inltration) และ การจัดภมูทิศัน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

• การลาํเลยีงนํา้ผิวดนิผาน รองระบายน้ําผิวหญา 
(grassed channels) ทางระบายนํา้มีพชืพรรณ
ปกคลุม(vegetation swales/ bio-swales/ 

3 www.epa.gov/owow/NPS/lid/lidnatl.pdf
4 http://www.ciria.com/suds/background.htm
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การประยุกตใชแนวทางการบริหารจัดการนํ้าผิวดินดวยแนวคิด LID 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

bio-retention channels) และการซอยยอยพืน้
ผิวดาดแข็งมิใหตอเนื่องดวยการปลูกพืชพรรณ
แทนที่

• การสรางกระบวนการกกัเกบ็เพือ่ลดปรมิาณนํา้
ผิวดินสูงสุดที่ถูกระบายออกจากพื้นที่ (peak 
discharge) ดวยองคประกอบภูมิทัศนตางชนิด
เชน บอเกบ็นํา้ใตทางเทา (pedestal sidewalks) 
สวนหลังคา สวนในบาน ถังเก็บนํ้าฝน (rain 
barrels) หรือหนวยเก็บนํ้าใตดินในลักษณะ
อื่นๆ

• การสรางกระบวนการการซึมกลับเพื่ออนุรักษ
ระดับนํ้าใตดินในพ้ืนที่ดวยองคประกอบภูมิ
ทัศนเชน พื้นผิวแบบรูพรุน (permeable/ 
porous pavements) คนูํา้ สระนํา้ และอปุกรณ
หนวงนํ้าใตดินเพื่อการปลอยซึมกลับภายหลัง 
(exltration devices)

• การจดัภมูทิศันเพือ่สงเสรมิกระบวนการลาํเลยีง 
กกัเก็บ ซมึกลับ การปรับลดความชันพืน้ที ่และ
การใชพืชคลุมดินทองถิ่น

ทั้งนี้เทคนิคของ LID ไมจําเปนตองเปนสิ่งใหม แตเปน
นวตักรรมทางแนวคิดของการบริหารจดัการนํา้ผวิดนิ โดย
รวบรวมและปรับปรุงเทคนิควธิีการตางๆ ที่มีอยูเดิมเขา
ดวยกนั เพือ่สรางแนวทางการบรหิารจดัการนํา้ทีเ่บ็ดเสรจ็
และกระจายตัวอยางทั่วถึงในพื้นที่ตนทาง  สามารถตอบ
สนองทั้งการปองกันนํ้าทวมและฟนฟูระบบนิเวศของ
สภาพแวดลอม เทคนิคของ LID ไมจําเปนตองพึ่งพา
โครงสรางอันซับซอน แตเปนการใชองคประกอบทาง   
ภูมิทัศนเพื่อการระบายน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
หลากหลาย ดวยเหตุนี้ LID จึงถูกใชสลับกับคําวา 
“สาธารณูปโภคสีเขียว” (green infrastructure)5 อยาง
แพรหลาย ความมีประสิทธิภาพของ LID ทําให EPA ของ

สหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจเปนอยางยิ่งตอการนํา
แนวคิด LID และ Green Infrastructure ผนวกเขาไวใน
การออกกฎหมายควบคุม (stormwater regulations) ที่
กําลังอยูระหวางการปรับปรุงและมีกําหนดจะแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2545 นี้  โดย EPA มีแนวโนมที่จะนํา
เทคนิคเฉพาะของ LID บางเทคนิคบรรจุลงไปในเน้ือหา
ของกฎขอบงัคบัไดแก สวนกักเกบ็นํา้ดวยพืชพรรณ (rain 
garden) ทางระบายนํา้มพีชืพรรณปกคลมุ (bio-swales) 
หลังคาเขียว (green roofs) พื้นผิวแบบรูพรุน (porous 
paving) ลดการใชขอบทาง (curb cuts) และถังเก็บน้ํา
ฝน (rain barrels & cisterns.)6 เพื่อเปนการสนับสนุน
แนวคิดน้ี ASLA (American Society of Landscape 
Architecture) จึงไดทําการประชาสัมพันธใหผูที่ไดนํา
เทคนิค LID ไปใชกับโครงการจริง ไดสงรายละเอียดการ
ประเมินผลแนวทางการใช LID มายัง ASLA โดย ASLA 
ตั้งเปาที่จะรวบรวมตัวอยางจริงใหได  300 ตัวอยางเพื่อ
นําสง EPA ภายในเดือน มี.ค. 2555 นี้ การเคลื่อนไหว
อยางจริงจงัในประเทศสหรัฐอเมรกิาตลอดจนในภูมภิาค
อื่นทั่วโลก7 ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ LID และ
แนวคิดสาธารณูปโภคสีเขียว ตอการพัฒนาสภาพ
แวดลอมเมอืงอยางยัง่ยืน ดงัน้ันเมือ่ยอนกลบัมาพจิารณา
กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน จึงสมควรเปนอยางยิ่งที่จะมีการนําแนวคิดนี้มา
ทําการศึกษาเพื่อคนหาแนวทางและเทคนิคที่เหมาะสม
กับสภาพอุทกวิทยาของพื้นท่ี

วิทยาเขตบางเขนจากอดีตสูปจจุบัน

1. สถานการณพื้นที่สีเขียวเปดโลง

จากการศกึษาพบวา นบัแตมหาวทิยาลยัเริม่มกีารกาํหนด

5 เอกสารเผยแพรของ U.S. Department of Housing and Urban Development Ofce of Policy Development and Research, The Practice of 
Low Impact Development  กลาวอธิบายไววา Green Infrastructure Development มีความหลายของระดับการใชงาน ตั้งแตการใชถังเก็บนํ้าฝนใน
บานพักอาศัยไปจนถึงการบริหารจัดการนํ้าผิวดินในระดับเมือง จังหวัด และประเทศ  
Available: (www.huduser.org/publications/pdf/practlowimpctdevel.pdf) [ cited August 30, 2011].  อางใน Dunn (2010).
6 Bradford Mckee. 2011. Land Matters: Got Stormwater? Landscape Architecture Magazine, March 2011, Vol 101:4. ในบทความน้ีได
มีการใชคําวา LID ควบคูไปกับคําวา Green Infrastructure เชนกัน
7 Larry Coffman  ผูเชี่ยวชาญคนสําคัญในการพัฒนาแนวคิด LID รวมกับ Prince George County ไดกลาวไววา แนวคิด LID มิไดเปนแนวคิดใหม
หากแตมีการถือกําเนิดมาแลวในชวงตนของ ค.ศ. 1980s ในประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส และญี่ปุน  อางใน Hager (2003) 
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ผังแมบทเม่ือป พ.ศ. 2534 สามารถจําแนกการใช
ประโยชนทีด่นิของวทิยาเขตบางเขนไดเปน เขตการศึกษา 
เขตการบริหารและสนับสนุนการศึกษา เขตบริการ เขต
พักอาศัยและนันทนาการ พาสินีและคณะ (2545)
ทาํการเปรียบเทียบผังแมบทของวิทยาเขต ระหวางป พ.ศ. 
2534 และ 2543 พบวาในระยะชวงเวลา 9 ปนี้ 
วิทยาเขตมีมีแนวโนมการขยายตัวที่สูงมาก การใชที่ดิน
ไมเปนไปตามผังแมบทท่ีกําหนด เกิดการใชพื้นท่ีแบบ
ผสม (mixed use) เกือบทุกเขต กอใหเกิดปญหาการ
กอสรางอาคารที่ไมมีระบบชัดเจน เกิดปญหาจราจรและ
มลภาวะเปนพิษ จนถึงปจจุบัน ณ ป พ.ศ. 2554 สภาพ
การณการใชทีด่นิของวทิยาเขตกย็งัไมเปลีย่นแปลง กลาว
คือไมมีแผนในการใชที่ดินที่ชัดเจน อาคารหลายอาคาร
ตัง้อยูบนพืน้ทีท่ีไ่ดรบัการกําหนดไวใหเปนพ้ืนทีส่เีขยีวเปด
โลง8 เพื่อการบริการและนันทนาการและเพ่ือการเปน
พื้นที่กันชนระหวางพ้ืนที่วิทยาเขตกับถนนใหญภายนอก 
เป นท่ีน าสังเกตวาในขณะท่ีมีการพัฒนาอาคารส่ิง      
ปลูกสรางตางๆ ในวิทยาเขตเพ่ือรองรับการเติบโตของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง แตพื้นที่สีเขียวเปดโลงตลอด
จนพื้นที่รอยตอระหวางหนวยงานกลับยังคงอยูในสภาพ
ดัง้เดมิและมจีาํนวนลดนอยลง ปราศจากการปรบัปรงุให
เหมาะสมกบัการใชงานและบางสวนยงัคงสภาพเปนพืน้ที่
รกรางขาดการดูแล เปนพื้นที่ดอยใช แหลงนํ้าและคูนํ้า
บางสวนตื้นเขิน รกรางกลายเปนพื้นที่เสื่อมโทรม ที่ตั้ง
ของอาคารใหมหลายอาคารรุกลํ้าแหลงนํ้าและโครงขาย
คูระบายนํ้าเดิม พื้นท่ีเปดโลงเหลาน้ีจึงถูกลดบทบาทลง
จากการเปนองคประกอบสําคัญของภูมิทัศนวิทยาเขต
บางเขนกลายเปนเพียงแคพื้นที่ “เหลือใช” จากการ
พัฒนา 

2.  สัดสวนการใชที่ดินในวิทยาเขต ณ ปจจุบัน
  
จากการสาํรวจในป พ.ศ. 2553  พบวามีสดัสวนของพืน้ที่
สีเขียวเปดโลงที่ยอมใหนํ้าซึมผานไดคิดเปนรอยละ 45 
ของท่ีดินในวิทยาเขตท้ังหมด ในขณะท่ีสัดสวนของพ้ืนที่
อาคารและพื้นท่ีดาดแข็งอื่นๆ คิดเปนรอยละ 56 ของ
ที่ดินในวิทยาเขตท้ังหมด (ดูภาพที่ 2) ในการสํารวจพบ

วาเขตท่ีพืน้ทีส่เีขยีวเปดโลงทีม่ลีกัษณะเปนผนืขนาดใหญ 
(patch) และคอนขางตอเนื่องถึงกันอยูในเขตของพื้นท่ี
หอพักและการนันทนาการ สวนเขตท่ีมีพื้นที่เปดโลงสี
เขียวหลงเหลือนอยที่สุดคือ เขตพื้นที่การศึกษา บริการ
การศกึษา และการพาณชิยกรรม (ดภูาพที ่1) พืน้ทีล่าน
จอดรถบนดินมีสัดสวนการใชที่ดินในวิทยาเขตมากที่สุด
เปนอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือการใช
ทีด่นิเพือ่การปลกูสรางอาคารของทัง้วิทยาเขตรอยละ 19 
ใกลเคียงกับการใชที่ดินเพื่อเปนสวนพักผอนรอยละ 18 
สวนพืน้ทีแ่หลงนํา้น้ันมสีดัสวนคดิเปนรอยละ 8 ของพืน้ที่
วทิยาเขต แมในภาพรวมสดัสวนการใชทีด่นิระหวางพืน้ที่
สเีขยีวเปดโลงและพืน้ทีด่าดแขง็รวมถงึอาคารสิง่ปลกูสราง
ตางๆ คอนขางมีความใกลเคียงกัน แตจากการพิจารณา
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวิทยาเขตในอดีตจนถึง
ปจจบุนั พบวาแนวโนมของการใชทีด่นิเพือ่การปลกูสราง
สิ่งกอสรางใหมๆ ยังจะคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการพัฒนา
เติบโตของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทากับวาพื้นผิวท่ีรองรับและ
ซึมกลับของน้ําผิวดินจะมีสัดสวนท่ีลดลงเร่ือยๆ เชนกัน 
หากไมมีการกําหนดแผนการใชที่ดินที่ชัดเจนและเหมาะ
สมก็จะทําใหเกดิปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอมในวิทยาเขต
ตามมาอยางแนนอนในอนาคต

3.  ลักษณะการระบายน้ําผิวดินในวิทยาเขต
บางเขน

ปจจุบันโครงขายการบริหารจัดการระบายนํ้าผิวดินของ
วิทยาเขตบางเขนประกอบดวย ระบบคูนํ้าผสมผสานกับ
ระบบทอระบายนํา้ใตดนิและระบบทางระบายนํา้แบบเปด 
(ดูภาพที่ 3 และ 4)  และแหลงนํ้าหลากหลายขนาดท่ี
กระจายตัวอยู ณ จุดตางๆ ในวิทยาเขต โดยกลุมแรกทํา
หนาที่ซึมน้ํากลับและลําเลียงน้ําออกจากพื้นท่ี สวนกลุม
หลงัทาํหนาทีร่บั ชะลอน้ํา และซึมน้ํากลับ เพือ่ลดปริมาณ
นํ้าผิวดินท่ีตองระบายออกจากพื้นท่ีวิทยาเขต ระบบผสม
ผสานนี้เปนระบบที่เอื้อตอการบริหารจัดการปริมาณนํ้า
ผิวดินเปนจํานวนมากในพ้ืนท่ีลุมตํ่าเม่ือเกิดฝนตกหนัก   
โดยปรมิาณนํา้ผวิดินท่ีเกิดขึน้หลงัฝนตกหนกัจะไดรบัการ
หนวง กักเก็บ ซึมกลับ ในพื้นที่วิทยาเขตกอนจะคอย

8 พื้นที่สีเขียวเปดโลงในการศึกษานี้หมายรวมถึง พื้นผิวที่ยอมใหนํ้าซึมผานไดเชน สนามหญา พื้นดิน พื้นบล็อกหญา พื้นกรวด และแหลงนํ้าตางๆ 
ไดแกบึง สระ และโครงขายคูระบายนํ้า
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การประยุกตใชแนวทางการบริหารจัดการนํ้าผิวดินดวยแนวคิด LID 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

ภาพที่ 2: ผังแสดงการแบงเขตแสดงลักษณะการใชที่ดินในวิทยาเขต  
(ที่มา: จากการสํารวจและกําหนด เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2554)

ภาพที่ 1: แผนภูมิแสดงสัดส วนการใช ที่ดินภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
(ที่มา: จากการสํารวจและคํานวณ เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2554)
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ทาํการทยอยสูบออกดวยเครือ่งสูบนํา้ขนาดใหญ 2 จดุลง
สูระบบระบายน้ําสาธารณะของกทม.อันไดแก คลองหมู
ไผทางดานเหนือของพ้ืนที่และคลองระบายน้ําริมถนน
วภิาวดรีงัสติ ดงันัน้ในฤดฝูนจงึมกีารพรองนํา้ในครูะบาย
นํา้เตรยีมไวเสมอเพือ่รบัปรมิาณนํา้ผวิดนิทีจ่ะเกดิขึน้จาก
พายุฝนตกหนัก  จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีกองยาน
พาหนะและอาคารสถานทีข่องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบไดใหขอมูลวา โครงขายคูระบายน้ํา
แบบเปดในวิทยาเขต เปนระบบน้ําน่ิงท่ีจะเกิดการ
เคลือ่นไหวถายเทกต็อเม่ือมกีารผลกัดนันํา้และสบูนํา้ดวย
เครื่องกลออกจากพ้ืนที่ ดังนั้นการระบายน้ําออกจาก
วิทยาเขตท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีความสะดวก
ของการไหล ปราศจากสิ่งกีดขวาง คูรับนํ้าและแหลงน้ํา
ทั้งหลายสามารถเช่ือมตอเปนโครงขายอยางสมบูรณไม
ขาดชวง นอกจากน้ีระบบระบายน้ําในวิทยาเขตบางเขน
เปนระบบรวมหรือที่เรียกวา CSO (Combine Sewage 
Overow) โดยทาํหนาทีร่บันํา้เสยีจากอาคารและนํา้ผวิดนิ
รวมถึงนํ้าฝนที่ตกลงมาโดยตรง ใหไหลรวมกันกอน
ระบายลงสูแหลงนํา้สาธารณะ จากการสาํรวจพบวานํา้ผวิ
ดินจากคูระบายนํ้าในวิทยาเขตจะถูกสูบออกสู ระบบ
ระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโดยไมมีการบําบัดแต   
อยางใด

อยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวแลววา ปจจุบันโครงขายการ
ระบายนํ้าผิวดินในวิทยาเขตไดถูกรุกลํ้าจากการกอสราง
อาคาร และถูกเปลี่ยนแปลงดวยการดาดแข็ง แทนที่ดวย
ระบบทอระบายใตดินและทอลอด (culvert) หรือจน
กระทัง่ถมทบัเพือ่เปลีย่นแปลงการใชงาน สิง่เหลานีก้อให
เกิดปญหาที่สําคัญตามมาไดแก 1. คุณภาพนํ้าเนาเสีย
และปนเปอนสารโลหะหนัก สารเคมีและสารแขวนลอย 
2. การเกิดนํา้ทวมขงัเมือ่เกดิฝนตกหนักเนือ่งจากระบาย
นํ้าไมทัน ในกรณีแรกนั้นพบวาเนื่องจากมหาวิทยาลัยยัง
ใชระบบระบายน้ําแบบรวม จึงทําใหนํ้าเสียจากอาคาร
ไหลลงสูคูระบายน้ําโดยตรง ดังนั้นจึงเกิดภาวะของคูนํ้า
เนาเสียเปนจุดๆในบริเวณที่มีการปลอยนํ้าเสียออกมา

9 นํ้าเสียจากอาคารประเภท โรงอาหาร หอพัก ศูนยผลิตภัณฑนม หองปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร เกิดจากการชําระลางสิ่งสกปรกท้ังหลาย 
เชน การอาบน้ํา การลางภาชนะอุปกรณตางๆ อนึ่งแมศูนยผลิตภัณฑนมมีบอบําบัดนํ้าเสียท่ีเกิดจากการผลิตนมโดยตรงแตนํ้าในคูระบายน้ําบริเวณ
ศูนยฯ ก็ยังเกิดการเนาเสียอยู 

ภาพที่ 4: คูระบายนํ้าภายในวิทยาเขต
(ที่มา :  ภาพถาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)

ภาพที่ 3: ทางระบายนํ้าพุทธรักษาบนเกาะกลางถนน
เมื่อวันฝนตกหนัก 
(ที่มา :  ภาพถาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554)

เปนปริมาณมากจากอาคารประเภท โรงอาหาร หอพัก 
ศูนยผลิตภัณฑนม หองปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร9 
นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวาทอลอด ที่เกิดจากการ   
ปดผิวหนาของคูนํ้าเพื่อใชประโยชนเปนลานดาดแข็ง
สําหรับจอดรถ (ดูภาพที่ 5)  มีสวนท่ีทําใหเกิดนํ้าเนา
เสีย เน่ืองจากเมื่อเกิดการสูบนํ้าเพื่อระบายนํ้าออกจาก
พื้นที่ นํ้าระดับผิวบนอันเปนน้ําฝนท่ีรับเขามาใหมจะถูก
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ระบายออกกอน บริเวณทองทอยังคงเหลือนํ้าเกาตกคาง
ที่คุณภาพไมดีทําใหเกิดนํ้าเนาเสียได หากมีการใชทอ
ลอดมากขึน้กส็ามารถสันนษิฐานไดวา จะเกิดการเนาเสยี
ของน้ําในคูนํา้เพิม่ขึน้อยางแนนอน สวนกรณีของการปน
เปอนโลหะหนักนั้น แมวาปจจุบันยังมิไดมีงานวิจัยเร่ือง
การปนเปอนของนํา้ในวทิยาเขตบางเขนทีช่ดัเจน แตหาก
เทียบเคียงขอมูลสนับสนุนจากงานศึกษาท่ีมีอยูมากเร่ือง
คุณภาพนํ้าผิวดินในพื้นที่เมืองที่มีการพัฒนาหนาแนน 
พบวานํา้ผวิดนิเหลานีจ้ะมกีารปนเปอนของสารโลหะหนัก
เชน ตะก่ัว จะมาจากพื้นที่จอดรถ โดยปนเปอนมากับ
นํ้ามันและสารหลอลื่นที่ใชในเครื่องยนต ในขณะที่
สารละลายแรธาตุจําพวก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส นั้นมา
จากปุยและสารเคมีตางๆที่ใชในการดูแลรักษาภูมิทัศน    
กรณีของการเกิดนํ้าทวมขังในพ้ืนที่วิทยาเขตพบวาเกิด
จากสาเหตุหลักๆ ได 2 ประการ ประการแรกคือการมี
ปริมาณนํา้ผวิดนิทีต่องระบายออกจากพ้ืนที ่(peak runoff 
discharge) สูงเกินขีดความสามารถในการกักเก็บและ
ระบายออก ประการทีส่องมสีิง่กดีขวางการไหลของนํา้ผวิ
ดินมิใหลงสูแหลงรับนํ้า สาเหตุของประการแรกนั้นเกิด
จาก วทิยาเขตมีพืน้ทีด่าดแข็งและพ้ืนทีอ่าคารคลุมดนิเพ่ิม
ขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทําใหเกิดนํ้านอง
พ้ืนท่ีเพิม่มากข้ึนและมีอตัราการไหลลงสูแหลงรับนํา้เปน
ปริมาณมากข้ึนและเร็วขึน้เน่ืองจากไมมพีืน้ผวิขรุขระตาม
ธรรมชาติชวยชะลอความเร็วการไหลของนํ้าผิวดิน แต
เนือ่งจากโครงขายการระบายน้ําท่ีมอียูไมสามารถทําการ
รบัและสูบนํา้ผวิดนิปริมาณมากท่ีเกิดขึน้ออกจากพ้ืนทีไ่ด
ทัน จึงสงผลใหนํ้าผิวดินสวนเกินคงคางอยูบนถนนและ
พื้นท่ีตํ่าในหลายจุดของวิทยาเขตง นอกจากน้ีการมีสิ่ง
กีดขวางการไหลของนํ้าผิวดิน จากการทรุดตัวของพื้นที่
ถนน ทางเทา ทําใหทอระบายนํ้าเกิดการทรุดตัว และ
ระดับพื้นที่การกอสรางสิ่งปลูกสรางใหมที่ไมสัมพันธกับ
ระดับดินเดิมเชนขอบของคูระบายน้ําดาดแข็งที่สูงกวา
พืน้ท่ีดนิโดยรอบ สิง่เหลานีท้าํใหนํา้ผวิดนิไมสามารถไหล
ลงแหลงรับนํ้าไดสะดวก สงผลใหเกิดการทวมขังของน้ํา
ผิวดิน (ดูภาพที่ 6)

การวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่
ตอการดําเนินการตามแนวทาง LID

ในการวิเคราะหพื้นที่ผูศึกษาไดแบงการพิจารณาเปน 2 
ระดับคือ ระดับผังแมบทและระดับพื้นที่เฉพาะ โดยใน

ภาพที่ 5: การสรางที่จอดรถครอมคูนํ้าเดิมและแทนท่ีดวย
ทอลอดขนาดใหญ บริเวณพ้ืนที่ดานหลังอาคาร KU avenue 
(ที่มา: ภาพถาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)

ภาพที่ 6: ขอบดาดแข็งของคูระบายน้ําที่สูงกวาระดับพื้นดิน
กีดขวางมิใหนํ้าผิวดินไหลลงไดอยางสะดวก 
(ที่มา: ภาพถาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)

ระดับผังแมบทไดมีการตั้งเกณฑย อยเพื่อพิจารณา
ศักยภาพพื้นท่ีตามเกณฑเพื่อหาความเปนไปไดของ
การนําแนวทาง LID เขาประยุกตใชกบัพืน้ทีโ่ดยครอบคลุม
หวัขอดงันี ้ศกัยภาพการอนุรกัษแหลงนํา้ดัง้เดมิ ศกัยภาพ
การอนุรักษพื้นที่สีเขียวเปดโลงขนาดใหญ ศักยภาพใน
การประยุกตใชกลยทุธปรบัปรงุจากของเดิม ศกัยภาพใน
การพัฒนาใหเปนพื้นท่ีภูมิทัศนลุ มตํ่า (landscape 
depression) ซึ่งเกณฑนี้เปนการพิจารณาจากความ
ตองการพื้นท่ีของแตละกลยุทธและเทคนิค LID วา
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ตองการมากนอยเพียงใด ดังนั้นจึงพบวาพื้นที่ในเขต
หอพักและนันทนาการมีศักยภาพสูงสุดในเกือบทุกดาน
เนือ่งจากมีพืน้ทีเ่ปดโลงขนาดใหญหลงเหลอืมากทีส่ดุ ใน
ขณะทีพ่ืน้ทีส่วนการศึกษา การบริการ และการพาณิชยกรรม 
มีพื้นที่เปดโลงหลงเหลือนอยกวา สามารถประยุกตใช
กลยุทธปรับปรุงจากของเดิมและจํากัดปริมาณพื้นดาด
แข็งเปนหลัก 

ในระดับการหาศักยภาพของพ้ืนที่เฉพาะในการศึกษาน้ี
ไดทาํการพิจารณาความเปนไปไดของการเลือกใชเทคนิค
ที่เปนตัวแทนของ LID วาควรประยุกตใชเขากับพื้นที่
ลักษณะเชนใดในวิทยาเขตผลปรากฏดังตารางท่ี 1 ดัง 
ตอไปนี้ 

ในกรณีของเทคนิคสวนหลังคา (roof garden)นั้น เมื่อ
เทียบกับการจัดภูมิทัศนบนดินตามปกติจะพบวา คา
กอสรางตั้งตนยังมีราคาคอนขางสูง หากขาดการบํารุง
รกัษาท่ีดแีละสม่ําเสมอก็จะใชงานไดไมเต็มประสิทธภิาพ 
ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยอาจจะมีขอจํากัดทางดาน
แรงงานคนและงบประมาณในการบํารุงรักษาที่เพียงพอ 
อยางไรก็ตามหากมีการศึกษาแนวทางการทําสวนหลังคา

ที่มีการดูแลรักษาต่ําในอนาคต สวนหลังคาก็นาจะเปน
ทางเลือกท่ีดีทางหน่ึง  ในสวนของ rain barrels & 
cisterns นั้นแมกรรมวิธีในการติดตั้งถังเก็บน้ําไมวาจะ
เปนใตดินหรือบนดินไมซับซอนแตอยางใด แตก็ตองการ
พื้นที่ที่ใกลกับตัวอาคารเพื่อรับนํ้าฝนจากหลังคา ดังนั้น
ในเขตที่มีความหนาแนนของอาคารคอนขางสูงอาจจะใช
เทคนคิน้ีไดยากเนือ่งจากอาจกลายเปนสิง่กดีขวางการใช
พืน้ที ่และอาจจะสรางทศันียภาพทีไ่มดแีกสภาพแวดลอม
ไดหากไมมกีารกาํบงั สวนในกรณ ีpermeable pavement 
นั้น ตองมีการคิดคนวิธีที่สามารถสรางพ้ืนผิวท่ียอม      
ใหนํ้าซึมผานและไมทรุดตัว เน่ืองจากในวิทยาเขตน้ัน
ปจจุบันพื้นท่ีจอดรถและทางเทาที่มีการปูบล็อกหญาเกิด
ปญหาการทรดุตวัอยางสงู เกดิอุปสรรคตอการใชงานเปน
อยางมาก

นอกจากเทคนคิพเิศษทีม่กีารศกึษาเพือ่ประยุกตใชเขากบั
พื้นที่วิทยาเขตแลว การบริหารจัดการในระดับการ
วางแผนและการกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการ
ใชที่ดิน มีความสําคัญเปนอยางมาก วิทยาเขตบางเขน
จําเปนตองมีเกณฑและขอกําหนดในการพัฒนาพื้นที่
สาํหรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและกรณีของการ

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความเหมาะสมของการนําเทคนิค LID ประยุกตใชกับพื้นท่ีในวิทยาเขต

เทคนิค ลักษณะพ้ืนที่ที่เหมาะสม

ทางระบายน้ํามีพืชพรรณปกคลุม 
(vegetated swales)

 เกาะกลางถนน สงเสริมการสรางทางระบายนํ้าเกาะกลางพุทธรักษาในพ้ืนที่
วิทยาเขตมากข้ึน  โดยอาจจะเปล่ียนวัสดุพืชพรรณทีใชเพ่ือสรางความนาสนใจ

 ไหลทางขนาบถนนสายหลักของวิทยาเขต โดยตองไมขัดแยงกับการใชงานของ
พื้นท่ี

ระบบกักเก็บนํ้าดวยพืชพรรณ 
(bio-retention/rain gardens)

พื้นท่ีสวนหยอมบริเวณ คณะ สํานัก สถาบัน 

 ระบบกักเก็บนํ้าดวยพื้นท่ีชุมน้ํา 
(stormwater wetlands)

พื้นท่ีสีเขียวลุมต่ําขนาดใหญในสวนหอพักและนันทนาการและพ้ืนที่รอยตอระหวาง
หนวยงาน 

พื้นผิวแบบรูพรุน 
(permeable pavements)

พื้นท่ีลานจอดรถ ลานกีฬายอย และลานเอนกประสงค 

ถังเก็บนํ้าฝน 
(rain barrels & cisterns)

พื้นท่ีขางอาคารสิ่งปลูกสรางที่ยังมีพื้นที่ดานขางอาคารหลงเหลืออยูและตองมีการกําบัง
หรืออกแบบมิใหเปนที่รบกวนทัศนียภาพทางสายตา

สวนหลังคา (roof gardens) พื้นท่ีดาดฟาอาคารขนาดใหญที่มีการเขาถึงจากผูใชที่มีปริมาณมากและหลากหลาย 
สามารถเปนพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือการพักผอนได 
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ปรบัปรงุพืน้ท่ีเดมิ เพือ่ใหเกดิภมูทิศันทีม่คีวามสอดคลอง
ในการชะลอ กักเก็บ ซึมกลับ และระบายของน้ําผิวดิน
ตลอดโครงขาย  ควรมีการปองกันการกระจายตัวของ
พืน้ท่ีดาดแขง็และอาคารสิง่ปลกูสรางอยางไรทศิทางดวย
การสงเสริมการพัฒนาอาคารแบบซอนชั้นในบริเวณที่มี
การพัฒนาอยางคอนขางหนาแนนอยูเดมิไดแก เขตพืน้ที่
การศกึษา และบรกิารสวนกลาง ควรตองมกีารตรวจสอบ
อยางจริงจังใหผังบริเวณของพื้นที่ก อสรางใหมตอง
สอดคลองกับระดับเดิมของพ้ืนที่รอยตอ ไมกีดขวางการ
ไหลของน้ําผิวดิน และตองนํากลยุทธของ strategic 
grading ที่กําหนดใหเก็บรักษาสภาพเดิมของพ้ืนที่กอน
การกอสรางใหมากที่สุดเพื่อทําใหลักษณะการระบายนํ้า
ของพ้ืนท่ีกอนและหลังการพัฒนาอยูในสภาพใกลเคยีงกนั
มากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัมเีทคนคิทีส่ามารถกระทาํไดทนัที
ในทุกพื้นที่ไดแก การปลูกพืชพรรณบริเวณพ้ืนที่หนาดิน
โลงวางเพื่อชะลอการไหลของนํ้าหรือการปลูกแถบพืช
พรรณคลุมดิน (vegetation strips) เพื่อกรองและชะลอ
การไหลของนํา้บรเิวณพ้ืนทีด่าดแขง็เชน ทีจ่อดรถ สนาม
กฬีา ลานเอนกประสงคเปนตน (ดภูาพท่ี 7)  และเทคนิคที่ 
นาสนใจอีกเทคนิคคือ การปรับปรงุดนิ (soil amendment) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการซึมนํ้ากลับและเพ่ิมแรธาตุใน
ดนิ อยางไรก็ตาม เทคนิคการลดปริมาณขอบทางและราง
ระบายนํ้า (curb & gutter) เพ่ือสงเสริมการระบายน้ํา
แบบไหลแผซาน (sheet drain) อาจจะมีขอจํากัดใน
การนําไปใช เนือ่งจากพ้ืนทีใ่นวทิยาเขตตองการโครงขาย
ทางเดินเทาที่ตอเนื่องตลอดท้ังพื้นที่ อาจจะตองมีการ
ศกึษาการออกแบบพ้ืนทีท่างเทาริมถนนทีไ่มกดีขวางการ
ระบายน้ําเชนการวางแนว vegetated swale ไวตรงกลาง
ระหวางผวิการจราจรและผิวทางเทา เปนตน (ดภูาพที ่8 
และ 9) 

สิ่งสําคัญยิ่งอีกประการในการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่
วิทยาเขตตามแนวทาง LID คือการอนุรักษองคประกอบ
ภูมิทัศนที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการการระบาย
นํา้ผิวดนิของพ้ืนท่ี ไดแก โครงขายคูนํา้ในสภาพธรรมชาติ 
และเกาะกลางถนนทางระบายน้ําพุทธรักษา เนื่องจาก
องคประกอบทั้งสองนี้รวมถึงแหลงนํ้าดั้งเดิมภายใน
วิทยาเขต และพื้นที่สีเขียวเปดโลงขนาดใหญเชน สวน
พรรณไม สนามหญาโลง สนามกีฬา ทําหนาที่ชวยหนวง
ชะลอและกักเก็บน้ําผิวดินเม่ือเกิดพายุฝนตกหนัก โดย
การอนุรักษองคประกอบภูมิทัศนเหลานี้จะตองเปน

ภาพที่ 8: ตัวอยางการใชเทคนิค ทางระบายนํ้ามีพืชพรรณ
ปกคลุม ในพ้ืนที่จอดรถ 
(ที่มา: http://www.lakesuperiorstreams.org/stormwater
/toolkit/ lterstrips.html (Retrieved August 19, 2011))

ภาพที ่9: สภาพทางเทาบนถนนสวุรรณวาจกสกิจิ ณ ปจจบุนั 
(ที่มา: ภาพถาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)

ภาพที่ 7: สภาพพ้ืนที่จอดรถในวิทยาเขต 
(ที่มา: ภาพถาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)

มากกวาการอนุรกัษเพยีงแครปูแบบซ่ึงไมสามารถตอบรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีได  การอนุรักษตองอยูบน
พื้นฐานของความเขาใจและความตั้งใจที่จะสงเสริมความ
สมบูรณของระบบอุทกวิทยาในพื้นที่และขณะเดียวกัน 
ตองสอดคลองกับความตองการใชงานในปจจุบันของ
วิทยาเขตดวย
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ผูชวยศาสตราจารย ศนิ  ลิ้มทองสกุล

สรุปผลการศึกษา

แนวทางการศกึษาบริหารจดัการนํา้ผวิดนิในมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนนั้น มีจุดมุงหมายหลัก
เพือ่แกปญหานํา้ทวมขงัเม่ือเกิดฝนตกหนกั และแกปญหา
นํา้เนาเสยีและปนเปอนมลพษิในแหลงนํา้ดวยแนวคดิ LID 
ถึงแมผลการศึกษาจะพบวาปญหานํ้าทวมขังในพื้นที่
วิทยาเขตนั้น ยังไมมีความรุนแรงแตสรางความรําคาญ
และความเดอืดรอนในชวงระยะเวลาสัน้ๆหากมฝีนตกลง
มาอยางหนัก เนื่องจากยังมีสัดสวนพื้นที่เปดโลงสีเขียวที่
สามารถรับนํา้และหนวงน้ําอยูในพ้ืนทีไ่ดอยูเกอืบคร่ึงหน่ึง
ของที่ดินทั้งหมดในวิทยาเขต และโครงขายคูรับนํ้าใน
พื้นที่ยังคอนขางมีความตอเนื่อง แตในอนาคตหากการ
พัฒนาพื้นที่เปนไปแบบไรทิศทางและขาดแนวทางที่
ชัดเจน อาจสงผลใหปริมาณพ้ืนที่รับนํ้าลดลง และสวน
ทางกบัปรมิาณน้ําทีต่องสบูออกสูภายนอกท่ีมากขึน้ สราง
ปญหานํ้าทวมขังในพื้นที่ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังให
เกิดข้ึนได ในระยะยาวจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เนือ่งจากมหาวิทยาลัยตองนาํเงินสวนหน่ึงมาใชแกปญหา
ปลายเหตุอันเกิดจากระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใชการ
ไมได จึงสมควรตองมีแผนงานในการอนุรักษและฟนฟู
สภาพแหลงนํ้าเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพเชิงอุทกวิทยา
อยางสมบูรณ ในสวนปญหาคุณภาพน้ําเนาเสียเปนปญหา
เรงดวนที่ตองไดรับการแกไขเนื่องจากมีแนวโนมจะเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตทางกายภาพของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการแยกระบบ
ระบายน้ําผิวดินและน้ําเสียของอาคารออกจากกัน และ

แยกบําบัดนํ้าเสีย ณ พื้นท่ีตนทางกอนปลอยลงสูระบบ
ระบายน้ํารวมของวิทยาเขต อยางไรกต็ามตองมกีารศกึษา
ตอไปวาระบบบําบัดน้ําเสียแบบใดจึงจะเหมาะสม สวน
ปญหามลพิษปนเปอนในน้ําผิวดินจําพวกสารโลหะหนัก 
สารแขวนลอย และสารละลายแรธาตุที่เกิดขึ้น สามารถ
ใชเทคนิคกรองและบําบัดท่ีตนทางเชน ระบบกักเก็บนํ้า
ดวยพชืพรรณ (bio-retention/rain garden) และแถบพชื
พรรณ (vegetation strip) ผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
พ้ืนท่ีจอดรถบนดิน ตลอดจนลดทอนการสรางภูมิทัศนที่
ตองใชสารเคมีในการบํารุงรักษาสูง 

มหาวิทยาลัยตองการแผนเชิงรุกและเปนนวัตกรรม      
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต ดวยระบบ
สาธารณูปโภคสีเขียวที่สามารถตอบโจทยทั้งการปองกัน
นํ้าทวมและการรักษาคุณภาพน้ําตลอดจนตอบสนอง
ความตองการในการใชงานเชิงนันทนาการ เปนภูมิทัศน
เอนกประสงค (multi-functional landscape) ทีส่ามารถ
เปนท้ังสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ดแูลรกัษางาย
และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและตอประชาคมผูใชใน
มหาวิทยาลัย การสรางระบบสาธารณูปโภคสีเขียวน้ัน 
ตองอาศัยแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
โดยในระยะส้ันควรทําการเปล่ียนแปลงหรือแกไขปญหา
ที่สามารถกระทําไดทันทีไดแก การปรับปรุงส่ิงกีดขวาง
การระบายนํ้าผิวดิน ณ ปจจุบันเชน ปรับระดับขอบบน
ของคูระบายน้ําดาดแข็งท่ีสูงกวาระดับพื้นดินโดยรอบ 
ปรบัระดับทอรบันํา้ฝงใตทางเทาทีส่งูกวาระดับถนน การ
สรางทางระบายนํา้ปกคลมุดวยพืชพรรณ ในบรเิวณท่ีจอด
รถหรอืลานดาดแขง็ขนาดใหญ จนกระทัง่การปรบัปรงุดนิ
ภายในพื้นท่ีเปดโลง ในวิทยาเขตทุกสวน ใหมีความรวน
ซุย นํ้าซึมผานได เพิ่มแรธาตุในดิน ลดการใชสารเคมี
บํารุงภูมิทัศน เพื่อลดความแนนของดิน เปนตน ในแผน
ระยะยาวมหาวทิยาลยัควรพจิารณานาํเทคนคิ LID ทีส่าํคญั 
ไดแก ทางระบายนํ้าปกคลุมดวยพืชพรรณ (vegetated 
swales) ระบบกักเก็บนํ้าดวยพืชพรรณ (bio-retention/
rain gardens) ผวิพืน้แบบรูพรนุ (permeable pavements)  
ระบบกกัเกบ็นํา้ดวยพืน้ทีชุ่มนํา้ (stormwater wetlands) 
ถังเก็บน้ําฝน (rain barrels & cisterns) และสวนหลังคา 
(roof gardens) มาปรับใชในพ้ืนที่วิทยาเขตอยางเปน
ระบบ อยางไรก็ตามการปรับปรุงน้ีจะสามารถกระทําได
กต็อเม่ือมหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย การควบคุมนํา้ ณ 
พื้นที่ตนทาง เพื่อใหทุกหนวยงานรับผิดชอบการจัดการ

ภาพท่ี 10: ตัวอยางการใชทางระบายน้ํามีพืชพรรณปกคลุม 
แทนการใชขอบทางและรางระบายเพ่ือรับน้ําผิวดินจากถนน                                              
(ที่มา: http://www.lakesuperiorstreams.org/stormwater/ 
toolkit/ images/vegetated.jpg (Retrieved August 20, 
2011))
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การประยุกตใชแนวทางการบริหารจัดการนํ้าผิวดินดวยแนวคิด LID 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

นํ้าผิวดินท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีครอบครองดวยแนวทาง LID 
โดยถือวาเปนหนาที่ของทุกหนวยงาน ไมผลักภาระไปยัง
สวนกลางคือ กองยานพาหนะและอาคารสถานที่เทานั้น 
มหาวทิยาลยัควรตัง้เปาหมายในการลดทอนการใชระบบ
ระบายนํ้าที่พึ่งพาโครงสราง สงเสริมระบบโครงขายการ
ระบายนํ้าแบบไมพึ่งพาโครงสรางเลียนแบบธรรมชาติ 
อนุรักษและฟ นฟูระบบโครงขายคูนํ้าและพื้นที่ลุ มตํ่า
ตลอดจนแหลงนํ้า ณ ปจจุบัน ที่มีบทบาทสําคัญในพ้ืนที่ 
เพ่ือเช่ือมตอกัน ทําใหเกิดโครงขายของพ้ืนท่ีรับน้ําท่ี
สมบูรณและกระจายตัวทั่วพื้นที่วิทยาเขต ไมรวมศูนยอยู
เพียงบริเวณใดบริเวณหน่ึงเพียงอยางเดียว และทายท่ีสดุ
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําผังอนุรักษโครงขายพื้นที่สี
เขียวเปดโลงในวิทยาเขต ควบคูกับผังการใชประโยชน
ที่ดินในวิทยาเขต เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาที่ดินอยาง
ยั่งยืนในอนาคต 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ําผวิ
ดินตามแนวทางของ LID เพื่อประยุกตใชเขากับ พื้นที่
วทิยาเขตบางเขนชิน้นี ้มุงศกึษาประเดน็เชงิกายภาพ โดย
คํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการระบายนํ้า
หรือลักษณะอุทกวิทยาของพื้นที่ อยางไรก็ตามยังมีราย
ละเอียดปลีกยอย ของเทคนิค LID แตละชนิดอีกมากท่ี
ตองไดรบัการศึกษาเพิม่เตมิถงึประสทิธภิาพในการ ชะลอ 
กักเก็บ กรอง ซึมกลับ บําบัด และการควบคุมการตก
ตะกอนตลอดจนการกัดเซาะ ในสภาพแวดลอมของ
วิทยาเขตที่เปนพื้นที่ลุมตํ่า มีฝนตกชุก ดินอุมนํ้าและ
ระบายนํ้ายาก วาควรเปนอยางไรและดําเนินการไดมาก
นอยเพียงใด ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธกีาร
ดาดแข็งคูระบายนํ้ากับการปลอยใหเปนไปในลักษณะ
ธรรมชาตินั้นวามีขอดีและขอดอยตอการความเหมาะสม
ของอุทกวิทยาในพ้ืนที่วิทยาเขตอยางไร นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นทางทัศนคติและการยอมรับของผูเก่ียวของทั้งผู
กําหนดนโยบาย ผูใช ตลอดจนผูดูแลรักษา ที่ตองมีการ
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสีเขียวที่
สรางประโยชนสูงสุดใหกับพ้ืนที่วิทยาเขต 
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