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กระทูถามที่ ๒๐๑/ร.
สภาผูแทนราษฎร
๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง ความคืบหนาในการกอสรางและเปดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กราบเรียน ประธานสภาผูแทนราษฎร
ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม ถามนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดขอใชพื้นที่สาธารณะประจําหมูบานเพนียด อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี พื้นที่จํานวน ๑,๗๘๕ ไร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งชาวบานไดยินยอมพรอมใจออกจาก
พื้นที่ดังกลาว เพื่อใชเปนที่กอสรางสถานศึกษา เพื่อใหลูกหลานไดรับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใกลบาน
และใชเชื่อเปน “วิทยาเขตบานเพนียด” ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกอสรางอาคาร ๒ หลัง
และอาคารที่จอดรถ ไดปรับปรุงพื้นที่ขุดสระ ปลูกพืช แตยังไมไดดําเนินการเปดเรียนหรือกอสราง
อาคารเพิ่มเติมแตอยางใด จึงขอเรียนถามวา
๑. รัฐบาลมีนโยบายจะเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือไม และขอทราบความ
คืบหนาการกอสรางอาคารเรียน และงบประมาณในการกอสราง
๒. รัฐบาลมีนโยบายใหเกษตรกรไดเขาไปทําประโยชนในที่ดินดังกลาวไดหรือไม เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมดําเนินการเปดการเรียนการสอน ขอทราบรายละเอียด
ขอใหตอบในที่ประชุมสภา
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
อํานวย คลังผา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
จังหวัดลพบุรี
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คําตอบกระทูถามที่ ๒๐๑/ร.
ของ นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เรื่อง ความคืบหนาในการกอสราง และเปดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขาพเจา นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทูถาม
ของทานสมาชิกผูมีเกียรติ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดขอใชพื้นที่สาธารณะประจําหมูบานเพนียด อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี พื้นที่จํานวน ๑,๗๘๕ ไร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งชาวบานไดยินยอมพรอมใจออกจาก
พื้น ที่ดังกลาว เพื่อใชเปนที่กอสรางสถานศึกษา เพื่อใหลูกหลานไดรับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ใ กลบาน และใชชื่อเปน “วิทยาเขตบานเพนียด” ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกอสราง
อาคาร ๒ หลัง และอาคารที่จอดรถ ไดปรับพื้นที่ขุดสระ ปลูกพืช แตยังไมไดดําเนินการเปดเรียน
หรือกอสรางอาคารเพิ่มเติม แตอยางใด
คําถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายจะเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือไม และขอทราบ
ความคืบหนาการกอสรางอาคารเรียน และงบประมาณในการกอสราง
คําตอบที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียน
ชี้แ จงวา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับความเห็น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ โดยสรุปความเปนมา
ของโครงการ และมติของสภามหาวิทยาลัย ฯ ดังนี้
จากแนวนโยบายการศึกษาของรัฐ บาล ที่มุงเนนการกระจายโอกาส และความเสมอภาค
ทางการศึกษาไปสูภูมิภาค คณะรัฐ มนตรีใ นการประชุม วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดมีม ติ
เห็น ชอบใหม หาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ดํ าเนิ น โครงการจัด ตั้งวิ ทยาเขตลพบุรี เพื่ อขยายโอกาส
ทางการศึ กษาไปสู ภูมิ ภาค และใหบ ริก ารจัด การศึ กษาครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นเขตภาคกลางตอนบน
โดยโครงการจัด ตั้ง วิท ยาเขตลพบุ รี ไดเ ริ่ม จัด การเรีย นการสอนหลัก สูต รปริญ ญาโท สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร ธุรกิ จ ภาคพิ เศษ ในปการศึ กษา ๒๕๔๒ ต อเนื่ องมาจนถึ งป การศึก ษา ๒๕๕๐
มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษารวมทั้ ง สิ้ น ๑๗๖ คน รวมทั้ ง ดํ า เนิ น งานวิ จั ย และให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
แกประชาชน ชุม ชน และองคกรในพื้น ที่โดยรอบ โดยมีงานวิจัยในระยะป ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙
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จํานวน ๘๐ โครงการ ไดรับงบประมาณแผนดินในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยอาคาร
อเนกประสงค อาคารฝก อบรม รวมทั้ง สิ่ง กอ สรา งอื่น ๆ ในระยะ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐
รวมประมาณ ๑๑ ลานบาท และงบประมาณดําเนินการ ประมาณ ๔๒ ลานบาท โดยมหาวิทยาลัย
จัดเงินรายไดสนับสนุนทุกป ๆ ละประมาณ ๓ ลานบาท รวมทั้งสิ้น ๒๔,๖๘๗ ลานบาท
การดําเนิน งานภายใตปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และความขาดแคลนงบประมาณ
ทําใหโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี รวมทั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อีก ๒ แหง คือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ไมสามารถ
ดําเนิน การใหเปน ไปตามแผนแมบทที่ไดรับอนุมัติได ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงได
แต ง ตั้ ง คณะทํ า งาน เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตลพบุ รี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูล
และเสนอทิศทางการดําเนินงานสําหรับโครงการจัดตั้งวิทยาเขต ทั้ง ๓ แหง โดยมอบใหคณะทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนแมบท ใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบัน เปนแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ไดแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อหาขอสรุปความเปนไปได ในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง
๓ วิทยาเขต ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเปนไปได
ในการดําเนินงานตามแผนงานที่ปรับปรุงขึ้นใหม โดยคณะทํางาน ฯ ไดรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
ที่เคยเขาไปดําเนินการในพื้นที่ของโครงการจัดตั้ง ฯ วิทยาเขตแตละแหง ในที่สุดสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ไดมีมติใหดําเนินการโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตลพบุรี ดังนี้
๑. ใหดําเนิน การเปนลักษณะสถานีวิจัย โดยกําหนดภารกิจใหชัดเจน คือ ๑) ใหพื้น ที่
อําเภอโคกเจริญ เปนสถานีวิจัย ในสังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตย เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ดําเนินการวิจัย และปลูกพืชไรเปนหลัก เนนใหสามารถสรางรายได และบริหารงานอยางคลองตัว
๒) พื้นที่ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง ใหลดขนาดพื้นที่ลงตามความเหมาะสม และความจําเปน
ของงานที่ จ ะดํ า เนิ น การ โดยคื น พื้ น ที่ บ างส ว นที่ เ หลื อ เป น ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาอาชี พ แก เ กษตร
โดยย า ยไปสั ง กั ด สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาระบบนิ เ วศเกษตรมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการวิ จั ย
และสนับสนุนพัฒนาเกษตรกร ชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพ การจัดฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ โดยเนน
ประสานความรวมมือกับ อบต.ในทองที่ศูนยวิจัย และพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร
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๒. ใหยกเลิกการจัดการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี แตใหคณะที่เปน
เจาของหลักสูตรในวิทยาเขตบางเขน ดูแลรับผิดชอบนิสิตที่กําลังศึกษาของหลักสูตร ซึ่งมีเปาหมาย
จะจบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๒
คําถามที่ ๒ รัฐบาลมีนโยบายใหเกษตรกรไดเขาไปทําประโยชนในที่ดินดังกลาวไดหรือไม
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมดําเนินการเปดการเรียนการสอน ขอทราบรายละเอียด
คําตอบที่ ๒ กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนชี้แจงวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษา
ที่มีภารกิจหลักดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีวิทยาเขต และศูนย/สถานีวิจัยกระจายอยูตามภูมิภาคของประเทศ โดยมุงเนนการใหบริการตามภารกิจ
หลัก ทั้ ง ๔ ดาน ตามศักยภาพ และความพรอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตการสนับสนุ น
งบประมาณจากภาครัฐ กรณีของวิทยาเขตลพบุรี ที่ไมสามารถดําเนินการตอไปไดก็ดวยเหตุและปจจัย
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปญหาอุปสรรคตาง ๆ
แมวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะไมไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อําเภอโคกเจริญ
และอําเภอโคกสําโรง ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตลพบุรีแลวก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยังคงดําเนินการ
ตามภารกิจ ทั้งการวิจัย และการบริหารวิชาการในลักษณะของศูนย สถานีวิจัย เฉกเชนเดียวกับศูนย/
สถานีวิจัย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินการอยูในภูมิภาคตาง ๆ โดยเปนการศึกษาคนควา
วิจัยของอาจารยและนักวิจัย ในการสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเกษตร และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ใหดีขึ้น ดําเนินการใหการบริการแกประชาชน โดยนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดการ
พัฒนาดานการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนยังเปนสถานีฝกงานใหแกนิสิตอีกดวย
สภามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร มีม ติใ หโครงการจัดตั้งวิท ยาเขตลพบุรี ดําเนิน การเป น
ลักษณะสถานีวิจัย แทนการจัดตั้งเปนวิทยาเขต จึงไดมีการดําเนินการ ดังนี้
พื้นที่อําเภอโคกเจริญ ใหเปนสถานีวิจัย ในสังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร โดยมีภารกิจ คือ ๑) ดําเนินการวิจัย และคนควาทดลองดานพืชไร โดยมุงเนน
มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด และพืชตระกูลถั่ว ๒) ใหการฝกงานภาคปฏิบัติแก นิสิต นักศึกษา
ที่เ รี ย นในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเกษตร ของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร และสถาบั น อื่ น
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ๓) ใหบริการพื้น ที่เพื่อดําเนิน งานวิจัย และสนับสนุน งานวิจัย
ดานพืชไรของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ ๔) ใหบริการ
ดา นความรู ท างวิ ช าการ เช น การฝ ก อบรม การแสดงผลงานทางวิ ช าการ การบรรยายพิ เ ศษ
การจัดทําแปลงสาธิต การตอบปญหา และใหคําแนะนําแกเกษตรกร ขาราชการ นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ๕) การผลิตเมล็ดพันธุ ตนพันธุดีใหแกเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป
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พื้น ที่ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหลดขนาดพื้น ที่
ลงตามความเหมาะสม และความจํ าเป น ของงานที่ จ ะดํา เนิ น การ โดยคืน พื้ น ที่ บ างส ว นให กั บ
องคการบริหารสวนตําบลเพนียด แลวจัดตั้งพื้นที่สวนที่เหลือเปนศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร
แลวยายไปสังกัดสถานีคน ควา และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดยเปนศูนยที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน
หรือองคกรในทองถิ่น เชน การจัดฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ และการทําวิจัย ตลอดจนการสนับสนุน
และประสานงานกับโครงการ หรือกิจกรรมของนิสิตจากคณะ และชมรมตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
โดยรอบพื้นที่ตั้งของศูนย ใหเกิดความยั่งยืนในการดํารงชีพ และประกอบอาชีพ ซึ่งมีการดําเนินงาน
และวางแผนการดําเนินงานไวแลว ดังนี้
๑) ดานการวิจัย มีโครงการวิจัยที่ดําเนิน การแลว ๖ โครงการ คือ โครงการสงเสริ ม
เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สําคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
โครงการศึกษาผลงานทางอริโลพาธิตของถั่วเขียวที่มีตอพืชที่ปลูกตาม คณะเกษตร ภาควิชาพืชไรนา
โครงการคัดเลือกสายพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ที่ปรับปรุงพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเกษตร
ภาควิช าโรคพืช โครงการศึกษาผลของสารเพอรไรทตอการเจริญเติบโต และองคประกอบผลผลิต
ของมันสําปะหลังที่ปลูกในชุดดินวิเชียรบุรี คณะเกษตรกําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา โครงการ
ศึกษาผลของการจัดการปุยเคมีต ามคาวิเคราะหดิน ตอ การเจริญเติบโต และองคประกอบผลผลิ ต
ของมันสําปะหลังที่ปลูกในชุดดินวิเชียรบุรี คณะเกษตรกําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา และโครงการ
ศึกษาป จจั ยที่ เกี่ ยวข องในการลดปริ ม าณการสูญ เสีย น้ํา ในการผลิตข าว คณะเกษตรกํ าแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สําหรับโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ๖ โครงการ คือ โครงการศึกษา
องคความรูเรื่องออย - วัชพืช คณะเกษตร ภาควิชาพืชไรนา โครงการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่
เพื่อการผลิตมันสําปะหลังอยางมีประสิทธิภาพ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา โครงการการศึกษา
ผลของการตัดแตงกิ่งสบูดํา ตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของสบูดํา ของศูนยวิจัยและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร โครงการจัดการดินปุย และน้ํา เพื่อเพิ่มผลผลิตสบูดํา คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา
โครงการคัดเลือกสายพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ที่ปรับปรุงพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช และโครงการศึกษาตนแบบระบบการปลูกพริกคุณภาพครบวงจร เพื่ออุตสาหกรรม
แปรรูปพริก คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช
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๒) ดานการบริการวิชาการ มี ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการนิสิต รวมใจเทิดไท ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู โดยนิสิตดําเนินการในศูนย ฯ และหมูบานนกเขาเปลา จํานวน ๕ โครงการ/
กิจ กรรม คื อ โครงการด า นการส ง เสริ ม การเลี้ ยงสั ตว (หมู) โดยสโมสรนิสิ ต คณะสัต วแพทย
และนิ สิ ต เทคนิ ค การสั ต วแพทย โครงการพั ฒ นาสาธารณู ป โภค และสภาพแวดล อ มชุ ม ชน
โดยสโมสรนิสิต คณะวนศาสตร โครงการพัฒนาทางการเกษตร โดยสโมสรนิสิต คณะเกษตร
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต โดยสโมสรคณะศึกษาศาสตร วิทยาศาสตร และ
ชมรมมหาวิทยาลัยชาวบาน โครงการคายอนุรักษพลังงานชุมชน ๒) โครงการเรงดวนเรื่องการแกไข
ปญหาปศุสัตวในเขตจังหวัดลพบุรี บานนกเขาเปลา ซึ่งมีปญหาที่ตองแกไข คือ โรคพยาธิใบไมในเลือด
โรคพยาธิเสนดาย โรคบรูเซลโลซิส โรคพยาธิเม็ดเลือดในโค - กระบือ โรคแอนนาพลาสโมซีส
เชื้อริกเก็ตเซีย อยูบ นเม็ดเลือดสีแ ดง โรคบาบิชิโอวิส (โรคไขเ ห็บ ) โรคทริบ พาโนโซเมีย ชิส
และโรคปากและเทาเปอย
สําหรับนโยบายในการใหเกษตรเขาไปใชป ระโยชนใ นที่ดิน เพื่ อทํากิน อัน เนื่องมาจาก
ความยากจนของเกษตรกรนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และหน ว ยงานราชการในท อ งถิ่ น
และเกษตรกรที่เกี่ยวของ ในพื้นที่หารือรวมกัน สรุปไดดังนี้
๑. กรณีการขอใชพื้นที่ทํากินของเกษตรกรที่ไมมีที่ทํากิน เห็นควรใหนายกองคการบริหาร
สว นตํ า บล (อบต.) หารื อ กั บ ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาอาชี พ แก เกษตร ในการกํา หนดพื้ น ที่ ใ ช ส อย
แลวประสานขอใชพื้นที่ทํากินตามความเหมาะสม กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหถูกตองตามระเบียบราชการ
(ปจจุบันยังไมไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แตอยางใด)
๒. ในเบื้องตนไดอนุญาตใหเกษตรกรนําวัวเขาไปเลี้ยงในพื้นที่ ที่ไมมีการปลูกพืชเพื่องานวิจัยได
แตขอใหชวยดูแลวัวใหอยูภายในขอบเขต และปองกันวัวเขาไปในพื้นที่ปลูกพืชทดลองวิจัยของศูนยวิจัย
และพัฒนาอาชีพแกเกษตร

