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 ปีที่ 15 ฉบับที่ 06 ประจําเดือนมิถุนายน 2552

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยวิทยา พงษมาลา เขารวมประชุมพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม (หลักสูตร 3) วันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม

รอยัลเบ็ญจา กรุงเทพฯ 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการ

คัดเลือกนักเรียนรับทุนพระราชทาน  เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา

หรือธรณีฟสิกสหรือ พฤษศาสตร ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย วันท่ี 27 พฤษภาคม 

2552 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 ๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ไดรับเชิญเปนวิทยากร

อบรมครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดราชบุรี วันที่ 26- 27 

พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยวิมล ขวัญเก้ือ ผูชวยศาสตราจารย ปทุมพร    

เมอืงพระ และนางนงนุช เอือ้วงศ ไดรบัเชญิเปนวทิยากรของโครงการบริการวชิาการ

เรื่องการสรางองคความรูเพื่อเฝาระวังมลพิษ ฟนฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมโดย

พลัง 3 ประสานบวร (บาน วัด โรงเรียน) ระหวางวันที ่ 4 – 7 มิถุนายน 2552               

ณ วนอทุยานแหงชาต ิตาํบลแมราํพงึ อาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบครีขีนัธ 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

บรรยายใหความรูแกผูเขารวมสัมมนาการสงเสริมความรูการจัดการสิ่งแวดลอม

ชุมชนสูอุตสาหกรรมวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเวล นครปฐม 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ  

  - ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ บรรยายวิชา 01210597 สัมมนา        

แกนิสิตปริญญาโท ในหัวขอ Decentralized Wastewater Management วันที่ 13 

และ 15  มิถุนายน 2552  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  - ไดรับเชิญเปนผูบรรยายพิเศษใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท   

สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552 ลักษณะวิชา 

วล.642 เทคโนโลยีการบําบัด น้ำเสียดวยวิธีทางชีววิทยา ณ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป ไดรับเชิญเปน

วิทยากรบรรยายหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

วันที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.) 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน เขารวมประชุมพิจารณา

รางหนังสือเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน (สาระที่ 4-5) ชวงชั้นที่ 

4 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2552 ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

 ๏ อาจารย ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนโรแบร ไดรับเชิญเปน

อาจารยพิเศษ วิชา Gis and Remote Sensing วันที่ 14 ,21 และ 28 

มิถุนายน 2552 ณ วิทยานานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล ไดรับเชิญเปน 

  - ผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 22 

กรกฎาคม 2552  ณ คณะจิตรกรรมและประติมากรรมและภาพพิมพ 

  - กรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 2551 

วนัที ่23 – 24 กรกฎาคม 2552  ณ คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยวมิล ขวัญเกือ้ ไดรบัเชญิเปนกรรมการสมาคม

พนัธศุาสตรแหงประเทศไทย ใหแกสมาคมพนัธศุาสตรแหงประเทศไทย  

 ๏ อาจารยดร.เชาวรีย เรืองวิไลทรัพย  ไดรับเชิญเปนอาจารย

พิเศษรายวิชา สพคน 431 จุลชีววิทยาทางอาหาร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 

ปการศึกษา 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญ 

  - จากคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศลิปากร เปนอาจารย

พเิศษ หวัขอเรือ่ง การจัดการทรพัยากรปาไมและสตัวปา” วนัที ่5 ,12 กนัยายน 

2552 ณ อาคาร 50 ป มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร  

 เปดเทอมปการศึกษาใหมนี้ มีนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรรวมท้ังสิ้น 2,794  คน  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมของ

คณะฯ ทุกคน สําหรับนักศึกษาปที่ 1 ทั้งระดับปริญญาตรี  โท และเอก จะพบวาการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตรคอนขางยาก ขอให

นักศึกษาใชความพยายามใหเต็มศักยภาพของตนเอง เพ่ือเก็บเกี่ยวความรู วิชาการและประสบการณที่จะเปนประโยชนแกนักศึกษาอยาง

มาก ในสวนของคณะฯ ก็เตรียมพรอมในทุกๆดานเพ่ือใหทั้งนักศึกษาใหมและนักศึกษาเกาทุกชั้นปไดรับประโยชนอยางเต็มที่  ซึ่งนอกจาก

จัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา และสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แลว  เรายังตระหนักถึงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนอีกหนาที่ที่สําคัญของสถานศึกษาที่ตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหไดรับความเช่ือถือ ไววางใจ 

ยอมรับในระบบบริหารการศึกษาของเรา และยังจะตองพัฒนาตอไปอีกอยางตอเนื่อง   จึงนับเปนโอกาสที่ดีของนักศึกษาทุกคนที่จะนําเอา

สิ่งตางๆ เหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองท้ังในดานการเรียนรูและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ขอใหทุกคนโชคดีและประสบความ

สําเร็จตามที่ตั้งใจไว 
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  - เปนอาจารยพิเศษรายวิชา 765 107 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Environmental Science and Tourism Industry)     

ใหแกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว ปการ

ศึกษา 2552  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  - เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร 

ประจาํปการศกึษา 2551 ระหวางวนัที ่14 - 15 กรกฎาคม 2552 ณ คณะอกัษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  - เปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปการศึกษา 2551 

ระหวางวันที 1- 15 กันยายน 2552 

  - เปนผูประเมินภายนอกวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในกลุมสาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพภายนอกกรณี              

“รอพินิจ”ระหวางวันที่ 30 – 31พฤษภาคม 2552 ณ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ไดรับเชิญเปน

ผูทรงคุณวุฒิประจํากลุมวิจัย โครงการพัฒนากลุมวิจัยสูความเปนเลิศ เพื่อ

เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ ไดรับเชิญเปนอาจารย

พเิศษสอนระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  ปการศกึษา 2552 

ณ ภาควชิาหลกัสตูรและวิธสีอน คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร  

               ๏ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น เขารวมประชุมและ    

เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ AMC 2009 5th  Asian 

Mathematical Conference ระหวางวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2552              

ณ เมืองกัวลาลัมเปอร   ประเทศมาเลเซีย 

 ๏ อาจารยวภิาวรรณ เลาอรณุ ขยายเวลาศกึษาตอภายในประเทศ 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิต ิ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ตั้งแตวันที ่ 6 มิถุนายน 2548 ถึงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2552 นั้น     

ไดรบัอนญุาตใหขยายเวลาศึกษาตอจนถงึวันที ่31 ตุลาคม 2552  

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

 คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการ การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิทยาศาสตร ทุกวันศุกรสุดทายของเดือนระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2552 โดยครั้งที่ 3 

หัวขอ สถานภาพการดําเนินงานเก่ียวกับกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับฯ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยากรโดย  รองอธิการบดี(พระราชวังสนามจันทร) อาจารย ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช  วันที่ 29   มิถุนายน 

2552 หอง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร  

 คณะวิทยาศาสตรจัดพิธีไหวครู ประจําป

การศึกษา 2552 วันพฤหัสบดีที่ 25  มิถุนายน 2552 

พิธีไหวครู เวลา 09.00 น. และมอบรางวัลใหแกนัก

ศึกษาที่เรียนดี ในเวลา 10.00 น.   ณ หอง 5406 

อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวทิยาศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดวันรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ ประจําปการศึกษา 2551 วันที่ 22, 25 และ 26 มิถุนายน 2552 ณ หอง 

4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร  
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 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร จดัพธิปีฐมนิเทศนักศกึษาใหม ประจาํปการศกึษา 2552 วันพธุที ่3 มิถนุายน 2552 ณ  หองไววิทย พทุธาร ีชัน้ 

3 อาคารวทิยาศาสตร 1   คณะวิทยาศาสตร 

 ภาควิชาชีววิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบความ

เปนพิษในสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีดานไบโอเซนเซอรและไมโครเบียลฟูเอล

เซลล Environmental Toxicity Assessment Biosensors & Microbial 

Fuel Cell Technologies ในระหวางวันท่ี 2-3 มิถุนายน 2552 ณ ภาควิชา

ชีววิทยา 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ประจําภาคการศึกษาตน         

ปการศึกษา 2552  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552  ณ  หอง 1639 อาคาร

วิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตรและการดําเนินงานของภาค

วิชาคอมพิวเตอร”  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2552 – 2 มิถุนายน 2552           

ณ โรงแรมคอนยารด แมริออท หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จัดโครงการอบรมแนะแนวการดําเนินการจัดทําการคนควา

อิสระและวิทยานิพนธในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  และสาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552  ณ  หอง 1639 

อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร 

 



ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมีความประสงคที่จะสง     
ขอเสนอแนะขาวสารหรือที่อยูโปรดแจง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093                    
โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 

4

รศ.ดร.กนกพร สวางแจง 
   นับตั้งแตสนามบินสุวรรณภูมิเปดใหบริการ แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของการใชพื้นที่และการขยายตัวของชุมชนเริ่มสอเคาวาจะไมตางจากที่เคย  

เกิดขึ้นกับสนามบินดอนเมือง จากท่ีนากวางใหญคอย ๆ เปล่ียนเปนบานจัดสรรและสถานประกอบการ พ้ืนที่กวา 20,000 ไร ในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

ภายในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคมากมาย และมีโครงการตอเนื่องเกิดขึ้นโดยรอบท้ังโครงการสําคัญที่เปนไปตามขอกําหนดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

และโครงการอ่ืนที่ไมไดอยูในขอกําหนด กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากเดิมซึ่งเปนพื้นที่ลุมตั้งอยูบริเวณ “แกมลิง” อยางรวดเร็ว 

   นั่นจึงเปนเหตุผลที่ทําให รศ.ดร.กนกพร สวางแจง อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทํา

การศึกษาเร่ือง “การพัฒนากลไกการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางนิเวศเชิงยุทธศาสตร: กรณีศึกษาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝาย

วิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เพ่ือวิเคราะหรายละเอียดทางสิ่งแวดลอม และตรวจติดตามผลกระทบทางนิเวศที่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ อันเน่ืองมาจากการเกิดโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งกําหนดกรอบยุทธศาสตรการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางนิเวศ โดยทําการ

ศึกษาในเขตพื้นที่ อ.บางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และเขตประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

   “เปนที่ตระหนักวา ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับโครงการไมสามารถใชเปนกลไกเพื่อควบคุมการพัฒนาโครงการอยางครอบคลุม ดัง

นั้นจึงไดมีการพัฒนาศาสตรใหม ขึ้นมา คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร ซึ่งเปนระบบที่พิจารณาผลที่เกิดตอสิ่งแวดลอมต้ังแตระดับสูงคือระดับนโยบาย 

สูระดับลางคือระดับแผนและแผนงาน จนกระท่ังโครงการ 

   จากการวิเคราะหรายละเอียดทางส่ิงแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ตั้งแตป พ.ศ.2525-2549 จากภาพถายทางอากาศและ

ภาพถายดาวเทียม พบวาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะโครงการหมูบานจัดสรร เปนโครงการที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบระหวางชวง

เวลากอนและหลัง โดยมีการขยายเครือขายถนนท่ีตอเนื่องจากทาอากาศยานฯ เปนปจจัยสําคัญของการขยายตัว  

   โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนโครงการท่ีมีความเสี่ยงตอผลกระทบส่ิงแวดลอมสูงสุด ทั้งการเพิ่มของจํานวนและประสิทธิภาพของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมซึ่งพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือเขตประเวศ รองลงมาคือเขตลาดกระบัง อ.บางพลี และ อ.บางเสาธง 

   ในเขต อ.บางพระและ อ.บางเสาธงนั้นมีการเปล่ียนแปลงสูสภาพความเปนเมืองสูงถึงรอยละ 85 โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเขต ต.บางแกว สวนพื้นที่

เกษตรกรรมท่ียังคงรักษาสภาพแวดลอมเดิม กลับลดลงรอยละ 60 ขณะที่เขตกรุงเทพฯ พบวาเขตประเวศพ้ืนที่สวนใหญมีสภาพความเปนเมืองสูง ตางจากเขต

ลาดกระบังที่ยังคงก้ำก่ึงระหวางความเปนเมืองและการพัฒนาพื้นท่ีที่ยังคงสภาพเดิมทางสิ่งแวดลอม 

   ส่ิงมีชีวิตหลักท่ีสามารถใชเปนตัวแปรและไดรับผลกระทบทางดานที่อยูอาศัย อันเนื่องมากจากการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินไดชัดเจน คือ นก โดยกลุม

นกเมืองอยางนกเขา (ชวาไฟ) นกกระจอก นกกระจิบ นกพิราบ นกขุนทอง นกกางเขน นกนางแอน ฯลฯ สามารถปรับตัวเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

   แตสําหรับนกกา นกขม้ิน นกเหยี่ยว นกฮูก  นกแรง นกแสก นกแขก นกเหวา  นกกระเด็น นกโพระดก กลับเริ่มหายไปจากพื้นที่ เชนเดี่ยวกับนกที่

เปลี่ยนพฤติกรรมยายถ่ิน ไดแก นกแซงแซว หางปลา(ดํา) และนกนางนวล  เม่ือที่นาและบอปลาเริ่มหายและมีหมูบานจัดสรรมาแทนที่ 

   การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นยังสงผลตอถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวประเภทตาง ๆ ดวย โดยพบวาความหลากหลายของสายพันธุชนิดปลาไดลดลงซึ่งมีสาเหตุ

หลักจากคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะในพื้นท่ียานอุตสาหกรรม ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ เชน ปลาดุกอุย ปลาชอน 

   นอกจานี้ยังมีสัตวจําพวก พังพอน ตุกแก ผึ้ง ผีเสื้อ ตั๊กแตน ไสเดือน เตา ฯลฯ ก็ลดจํานวนลงดวย แตกลับพบปลานิลมากขึ้นเนื่องจากการทําบอปลา

ของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งปลาชัคเกอรที่มีการแพรพันธุอยางรวดเร็วเนื่องจากชาวบานนํามาปลอย 

   สวนหอยโขง หอยกาบ ตะพาบน้ำ หิ่งหอย แมลงปอ ปลาเนื้อออน ปลาตะเพียน ปลากรวย ปลาเสือ งูแสงอาทิตย หายไปจากทุกพื้นที่ที่ทําการศึกษา 

แตกลับพบวามีหอยเชอรี่ หอยขม ทาก ตะขาบ กิ้งกือ ยุง แมลงวัน งูเหลือม งูหลาม มาแทนที่และแพรระบาดอยางรวดเร็ว รวมทั้งกิ้งกาหัวแดง ซึ่งมาพรอมกับดินลูก

รังเพื่อทําถนน รวมทั้งอึ้งอาง งูจงอาง ท่ีอพยพมาจากถิ่นอื่น  

   โครงการตอเนื่องเกิดขึ้นมากมายกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่ และที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ สาเหตุหลักของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมา

จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ ท่ีเรียกติดปากวาเมกะโปรเจคท หรือโครงการตอเนื่อง ซึ่งจะตองคิดวา เราจะทําอยางใหการพัฒนาโครงการตาง ๆ อยูในกรอบการ

พัฒนาที่ยั่งยืน เพราะทุกอยางสงผลสะทอนกลับตอการดํารงชีวิตของผูคนในปจจุบัน” รศ.ดร.กนกพร สรุป. 
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