
สนามกอลฟและโรงแรม รัฐวิสาหกิจแหงความอัปยศ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

แมเจาโวย  แมแตสนามกอลฟยังเปนรัฐวิสาหกิจ

ขาวการแยงชงิผลประโยชนระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือที่เรียกกัน
ยอๆวา ททท. กบักรมปาไมในรอบเดือนมีนาคมที่ผานมานี้ (2526) ทํ าใหคนเปนอันมากตองอุทาน
ถอยคํ าขางตนนี้

สํ าหรบัผูที่มีสามัญสํ านึกแหงความชอบธรรมอยูบาง ก็คงอดรูสึกประหลาดใจมิได
วา เหตใุดรัฐบาลจึงตองไปลงทุนสรางสนามกอลฟดวยตนเอง แตอีกหลายคนอาจพากันสรรเสริญ
วา รัฐบาลไทยนีดี้แสนดีหนักหนา อุตสาหสรางสนามกอลฟ เพื่อใหคนไทยไดมีที่ยืดแขงยืดขา

และแลวเราก็สามารถยืดอกโออวดไดวา ไทยเปนประเทศเดียวในโลกเสรีที่รัฐบาล
ลงทนุในกจิการสนามกอลฟในรูปรัฐวิสาหกิจ

ศึกชิงเขาใหญระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยกับกรมปาไมซึ่งปะทุ 
มาตั้งแตตนป 2526 นับเปนกรณียกจิอันควรแกการสรรเสริญ เพราะเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู
วา  รัฐบาลไทยเปนหวงพลานามัยของประชาชนถึงกับสรางสนามกอลฟในรูปรัฐวิสาหกิจ

ไมเพยีงแตสนามกอลฟเทานั้น  โรงแรมที่เปนรัฐวิสาหกิจก็มีดวย

การสงเสริมการทองเที่ยว จุดเริ่มตนแหงปญหา
เราจะไมสามารถเขาใจความขัดแยงระหวาง ททท. กบักรมปาไมในปจจุบันไดเลย 

หากมไิดศึกษาความเปนมาของอุทยานเขาใหญ
การพัฒนาเขาใหญใหเปนแหลงทองเที่ยวเริ่มตนในป 2503 ในยุครัฐบาล 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต โดยใหกองสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูดํ าเนินการกอสรางที่พักและ
สาธารณูปโภค แตตอมากองสลากฯไมสามารถดํ าเนินกิจการตอไปได จึงโอนกิจการไปใหแก 
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในป 2507 กิจการดังกลาวนี้เรียกกันอยางเปน 
ทางการวา “โรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ” และโดยที่รัฐบาลเปนเจาของแตเพียงผูเดียว  
จงึมฐีานะเปนรัฐวิสาหกิจ

กอนหนานั้นในป 2505 ไดมีการตรากฎหมายใหเขาใหญเปนอุทยานแหงชาติ 
โดยใหกรมปาไมเปนผูดูแล ความขัดแยงในผลประโยชนเร่ิมปรากฏขึ้น เมื่อกรมปาไมเร่ิมมีกิจการ
บานพัก และการณก็ปรากฏดวยวา กิจการบานพักของกรมปาไมมีผลกระทบกระเทือนตอฐานะ
การประกอบการของโรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ
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ในป 2509 มีการตกลงกันวา จะมีการแบงปนพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยให 
องคการสงเสรมิการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดูแลพื้นที่จํ านวน 30 ตารางกิโลเมตร สวนที่เหลืออีก 
254 ตารางกิโลเมตร ใหอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม

แตการแบงปนพื้นที่ความรับผิดชอบ แมจะตกลงกันไดในหลักการ ก็หาไดมีการ
ดํ าเนนิการในทางปฏิบัติแตประการใดไม จวบจนกระทั่งตนป 2526 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(เดิมคือองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) จึงเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เพื่อขอสิทธิผูกขาดกิจการบานพักบนอุทยานเขาใหญแตเพียงผู เดียว และขอพื้นที่ในสวน 
รับผิดชอบ 30 ตารางกิโลเมตรตามขอตกลงเดิม

ขอเรียกรองของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดังกลาวนี้ กอใหเกิดปฏิกิริยาจาก
กรมปาไมเปนอันมาก วิวาทะระหวางหนวยงานทั้งสองจึงเกิดขึ้น

กรมปาไมตองการใหคณะรัฐมนตรีตัดสินอยางเด็ดขาดวา จะใหกรมปาไมหรือ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนผูดํ าเนินกิจการบานพัก การบํ ารุงรักษาและการพัฒนาอุทยาน
เขาใหญ เจาหนาที่กรมปาไมบางคนถึงกับกลาวหาวา การทองเที่ยวฯมีสวนทํ าลายปา โดยการ 
ตัดไมขายใหแกนักทองเที่ยว

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเองตองการผูกขาดกิจการบานพักทั้งหมด เพราะ
กิจการบานพักของกรมปาไมมีสวนทํ าใหรายไดของโรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญต่ํ ากวาที่ควร
จะเปน

พันเอกสมชาย หิรัญกิจ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยถึงกับออกโรง 
โจมตกีรมปาไมดวยตนเอง ดวยการชี้ใหเห็นวา กิจการบานพักของ ททท.นัน้ ไดจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณชิย และตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลตลอดมา แตกิจการบานพักของกรมปาไมไมตอง
เสยีภาษีใดๆ  สวนขอกลาวหาที่วา  ททท.มสีวนท ําลายปานั้น  พันเอกสมชายชี้แจงวา  ไมที่ ททท.  
ตัดขายแกนักทองเที่ยวนั้นเปนไมเนื้อออนซึ่งผุพังและลมแลว  ททท. ไมเคยทํ าผิดระเบียบของ
อุทยานแหงชาติ

สนามกอลฟและโรงแรม : ผลพวงของการสงเสริมการทองเที่ยว
นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวเริ่มข้ึนอยางจริงจังในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต จนถึงกับมีการจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2502  ซึ่งตอมาไดกลายมาเปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ผลของนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวประการหนึ่งก็คือ การกอเกิดของรัฐ
วสิาหกจิเกีย่วกับสนามกอลฟและโรงแรมอยางนอย 3 แหง คือ

(1) โรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ
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(2) สนามกอลฟบางพระ
(3) โรงแรมบางแสน

 รัฐวสิาหกจิทัง้สามแหงนี้ถือกํ าเนิดในป 2507 เหมือนกัน และอยูในการดูแลของ
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจสามใบเถา 
ดังกลาวนีย้งัมลัีกษณะทีเ่หมือนกันในขอที่วา ตางแขงกันขาดทุนมาเปนเวลาชานาน แมในบางป
จะมีกํ าไรบาง แตกํ าไรที่ไดก็นอยนิด ซึ่งเทียบไมไดกับกิจการประเภทเดียวกันของเอกชน  
แตลักษณะเดนเหนือขออ่ืนก็คือ  รัฐวิสาหกิจทั้งสามนี้ไมเคยมีกํ าไรนํ าสงรัฐแมแตนอย

โรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ
จากการศกึษางบดุลของโรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญในรอบ 10 ป ระหวางป 

2515-2524 เราพบวา รัฐวิสาหกิจแหงนี้ขาดทุนอยูเกือบทุกป โดยมีกํ าไรอยูเพียงปเดียว คือ  
ป 2522 ซึง่มกี ําไรเพียง 0.150 ลานบาท และตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ รัฐวิสาหกิจแหงนี้ไมเคย
น ําก ําไรสงรัฐแมแตสตางคแดงเดียว  ทั้งนี้เนื่องมาจากไมมีกํ าไรนั่นเอง ในระยะเวลา 10 ปดังกลาว
นี ้ โรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญมียอดขาดทุนรวม 6.417 ลานบาท ซึ่งนับวาอยูในเกณฑสูง 
เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา กิจการประเภทเดียวกันของเอกชนลวนแลวแตมีกํ าไรทั้งสิ้น มิฉะนั้น 
กค็งมอิาจทนประกอบการอยูไดในระยะยาว (ดูตารางที่ 1)

พันเอกสมชาย หิรัญกิจ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหสัมภาษณ
หนงัสือพิมพมติชน ฉบับวนัที ่ 23 มีนาคม 2526 วา กิจการโรงแรมบนเขาใหญยังคงมีกํ าไรอยู  
แตตองเจียดกํ าไรไปชดเชยการขาดทุนของสนามกอลฟ ทั้งนี้ปรากฏวา สนามกอลฟเขาใหญ 
ตองขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท

สนามกอลฟบางพระ
สนามกอลฟบางพระเปนรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว 

เชนเดยีวกบัโรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ จากการศึกษางบดุลของสนามกอลฟบางพระในรอบ 
10 ป ระหวาง 2515-2524 เราพบวา รัฐวิสาหกิจแหงนี้ขาดทุนอยูถึง 7 ป โดยมีกํ าไรเพียง 3 ป 
ระหวางป 2522-2524 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการประกอบการทั้ง 10 ป ปรากฏวา  
สนามกอลฟบางพระมียอดขาดทุนรวม 2.862 ลานบาท (ดูตารางที่ 2)

โรงแรมบางแสน
โรงแรมบางแสนเปนหนึ่งในสามใบเถาของรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากนโยบายการ 

สงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งมีผลการประกอบการไมนอยหนาสองใบเถาที่กลาวมาขางตน จากการ
ศึกษางบดลุของโรงแรมบางแสนในรอบ 10 ป ระหวางป 2515-2524 เราพบวา รัฐวิสาหกิจแหงนี้
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ขาดทนุอยูถงึ 8 ป โดยมีกํ าไรเพียง 2 ป ระหวางป 2522-2523 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการ
ประกอบการรวม 10 ป  ปรากฏวา  โรงแรมบางแสนมียอดขาดทุนรวม 3.525 ลานบาท (ดูตารางที่ 
3)

การประกอบการที่ตองประสบการขาดทุนมาเปนเวลาชานาน ทํ าใหในที่สุด 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยประกาศใหเอกชนเชากิจการไปดํ าเนินการ โดยมีเงื่อนไขวา ผูเชา
ตองจายคาสทิธกิารเชาไมนอยกวา 4 ลานบาท คาเชาตอปไมนอยกวาปละ 1.2 ลานบาท โดยมี
ระยะเวลา 15 ป แตจะมีการปรับอัตราคาเชาในทุกๆ 5 ป นอกจากนี้ ผูเชาจักตองรับซื้อเครื่องปรับ
อากาศ ตูเยน็ เครื่องทํ าความรอน และเฟอรนิเจอรหรืออุปกรณอ่ืนๆที่มิใชสวนควบของอาคาร

สนามกอลฟและโรงแรม เหตุใดจึงตองเปนรัฐวิสาหกิจ
ดูเหมือนจะไม มีประเทศใดในโลกเสรีที่ รัฐบาลเข าไปยุ งเกี่ยวกับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจถึงกับเปนผูประกอบกิจการสนามกอลฟและโรงแรมเสียเอง และนี่อาจถือไดวาเปน
ตัวอยางของรัฐวิสาหกิจนอกตํ ารา

ใครจะตอบไดโดยไมตะขิดตะขวงใจวา เหตุใดรัฐบาลจึงตองประกอบกิจการ
สนามกอลฟและโรงแรม

สํ าหรับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสมดังเชนประเทศไทย กิจการที่รัฐบาล
ควรจะเปนผูประกอบการโดยตรง ไดแก กิจการที่มีลักษณะเปนสินคาสาธารณะที่แท (Pure Public 
Goods) ดังเชนบริการการปองกันประเทศ บริการการรักษาความสงบภายในประเทศ รวมตลอด
กจิการสาธารณูปโภคทั้งหลาย สวนการผลิตสินคาเอกชนที่แท (Pure Private Goods) ควรจะ
ปลอยใหเปนหนาที่ของภาคเอกชน รัฐบาลควรจะเขามาแทรกแซงการผลิตสินคาเอกชนก็ตอเมื่อ
การผลิตสินคาดังกลาวนี้มีผลกระทบทั้งในดานดีและดานไมดีตอสังคมโดยสวนรวม แตการ 
แทรกแซงนัน้มิไดหมายความวา รัฐบาลจะตองเปนผูผลิตเสียเอง

สนามกอลฟและโรงแรมเปนกิจการที่เอกชนสามารถประกอบการได และโดย 
ขอเท็จจริงเอกชนสามารถประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐบาลเสียอีก ไมมีเหตุผล
อันใดทีจ่ะสนับสนุนใหรัฐบาลเขาไปประกอบกิจการเหลานี้

หากจะกลาวอางวา สนามกอลฟและโรงแรมเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับนโยบาย 
การสงเสริมการทองเที่ยว แตการที่รัฐวิสาหกิจเหลานี้ตองประสบการขาดทุนเปนจํ านวนมากและ 
เปนระยะเวลาอนัยาวนาน ยอมเปนประจักษพยานอันดีวา นโยบายดังกลาวนี้ลมเหลวโดยสิ้นเชิง 
เพราะบงชีใ้หเหน็วา ผลของการสงเสริมการทองเที่ยวมีไมมากพอที่จะทํ าใหกิจการเหลานี้สามารถ
ยนือยูไดดวยตัวของตัวเอง แตเหนือส่ิงอื่นใด การสงเสริมการทองเที่ยวมิไดมีนัยวา รัฐจะตองเขาไป
ประกอบกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวทั้งปวงเสียเอง มิฉะนั้นรัฐคงตองประกอบกิจการ
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จ ํานวนมาก นบัต้ังแตการผลิตของที่ระลึกไปจนถึงภัตตาคาร และกิจการอาบอบนวด แทที่จริงนั้น 
เมือ่รัฐมนีโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว และเห็นวา โรงแรมและสนามกอลฟเปนกิจการที่จํ าเปน 
เพื่อการนี้ รัฐก็นาที่จะหามาตรการที่จะสนับสนุนใหเอกชนเปนผูประกอบการ ในเมื่อขอเท็จจริง 
กฟ็องอยูแลววา เอกชนสามารถประกอบกิจการเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพมากกวาองคกรของรัฐ
เปนอันมาก

ใครเปนผูไดรับประโยชนจากสนามกอลฟของรัฐ หากมิใชขาราชการทั้งฝายทหาร
และพลเรอืน  รวมตลอดทั้งพอคาและนายทุนที่ตองการติดตอกับขาราชการเหลานั้น

ใครเปนผูไดรับประโยชนจากกิจการโรงแรมของรัฐ หากมิใชอภิสิทธิชนกลุมเดียว
กนันี้

และมีเหตุผลอะไรที่จะยังคงนํ ารายไดของแผนดินอันเกิดจากหยาดเหงื่อของ
ประชาชนทั้งประเทศมาจุนเจือการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจซึ่งกอประโยชนเฉพาะแตอภิสิทธิชน 
กลุมนอยในสังคม

การที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตัดสินใจใหเอกชนเชาโรงแรมบางแสน 
ไปดํ าเนนิการจงึนบัเปนยางกาวที่ถูกตอง แมวาจะเปนการยอมรับความไรประสิทธิภาพขององคกร
ของรัฐกต็าม แตขอที่นาสงสัยก็คือ เหตุใดการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงไมใชนโยบายเดียวกันนี้
กบัสนามกอลฟบางพระ  และโรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ

หากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยยึดถือนโยบายใหเอกชนเชากิจการไป 
ดํ าเนินการ ก็คงไมตองมีวิวาทะกับกรมปาไมใหเปนที่บาดหมางใจกัน เพราะแทที่จริงนั้น  
ส่ิงทีห่นวยงานทัง้สองทะเลาะเบาะแวงกัน ก็คือ กิจการที่หนวยงานของทั้งสองไมควรตองทํ า

กรมปาไมไมควรเขาไปยุงเกี่ยวในกิจการบานพัก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไมควรยึดถือเปนหนาที่ที่จะตองประกอบกิจการ 

โรงแรมและสนามกอลฟ
แตความบาดหมางใจที่เกิดขึ้น ก็เปนเพราะความไรประสิทธิภาพของการ 

ทองเที่ยวฯในการประกอบกิจการโรงแรมและสนามกอลฟ ซึ่งไมใชความผิดของ ททท. แตเปน
ความผิดพลาดดานนโยบาย ในเมื่อการประกอบการของโรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญประสบ
การขาดทุน ททท. ซึ่งเปนผูรับผิดชอบจึงแสดงความรับผิดชอบดวยการเรียกรองขอสิทธิผูกขาด 
กจิการบานพักบนอุทยานเขาใหญแตเพียงผูเดียว

แต ททท. ลืมตอบคํ าถามพื้นฐานวา
 เหตใุดรัฐบาลจึงตองเขาไปประกอบกิจการโรงแรมและสนามกอลฟเสียเอง1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ปที่ 3 ฉบับที่ 115 วันที่ 2 - 7 พฤษภาคม  2526



6

ตารางที่ 1
รายได รายจาย และกํ าไรนํ าสงรัฐ
โรงแรมและสนามกอลฟเขาใหญ

ป 2515 – 2524
(ลานบาท)

ป รายได รายจาย กํ าไร (+)
ขาดทุน (-)

กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 2.709 3.783 - 1.074 -

2516 2.939 4.172 - 1.233 -

2517 2.547 3.665 - 1.118 -

2518 3.771 4.574 - 0.803 -

2519 3.805 4.960 - 1.155 -

2520 4.747 4.784 - 0.037 -

2521 5.980 6.146 - 0.166 -

2522 7.653 7.503 - 0.150 -

2523 7.964 8.594 - 0.630 -

2524 9.874          10.225 - 0.351 -

ที่มา เอกสารงบประมาณประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ      สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตรวจรับรองงบดุลถึงป 2519
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ตารางที่ 2
รายได รายจาย และกํ าไรนํ าสงรัฐ

สนามกอลฟบางพระ
ป 2515 – 2524

(ลานบาท)

ป รายได รายจาย กํ าไร (+)
ขาดทุน (-)

กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 3.212 3.714 - 0.502 -

2516 3.649 4.013 - 0.364 -

2517 3.784 3.864 - 0.080 -

2518 3.790 4.621 - 0.031 -

2519 4.306 4.872 - 0.566 -

2520 4.599 5.193 - 0.594 -

2521 5.472 5.757 - 0.285 -

2522 6.352 6.240 + 0.112 -

2523 7.917 7.753 + 0.164 -

2524 9.348 9.264 + 0.084 -

ที่มา เอกสารงบประมาณประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ     สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตรวจรับรองงบดุลถึงป 2519
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ตารางที่ 3
รายได รายจาย และกํ าไรนํ าสงรัฐ

โรงแรมบางแสน
ป 2515 – 2524

(ลานบาท)

ป รายได รายจาย กํ าไร (+)
ขาดทุน (-)

กํ าไรนํ าสงรัฐ

2515 4.694 6.103 - 1.409 -

2516 5.070 5.903 - 0.833 -

2517 5.527 6.150 - 0.623 -

2518 6.316 7.002 - 0.686 -

2519 6.847 6.998 - 0.151 -

2520 8.215 8.496 - 0.281 -

2521 8.842 9.363 - 0.521 -

2522         11.949 10.721 + 1.228 -

2523         13.890 13.519 + 0.371 -

2524         15.413          16.033 - 0.620 -

ที่มา เอกสารงบประมาณประจํ าปงบประมาณตางๆ
หมายเหตุ     สํ านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตรวจรับรองงบดุลถึงป 2519
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