
20 คําถาม (ที่ยังไมไดรับคําตอบ) ทําไมตองยายไปจุฬา? 
 
1. ทําไมไมมีการเปดเผยรายงานเรื่องการศึกษาสถานที่?  มีเพียงกระดาษแผนเดียว? 
 
2. เปนการศึกษาอยางมี “ประสิทธิภาพ” เชื่อถือไดหรือไม? 
 

จากกระดาษแผนเดียวนั้น พบขอผิดพลาดทางตัวเลข การละเลยขอมูลสําคัญ และยังไมมีการเปรียบเทยีบเชงิ
คุณภาพของสถานที่แตอยางใด 

 
3. คาเชา TCDC ที่เอ็มโพเรยีมปละ 47.5 ลานบาทมาจากไหน?  

 

 
ที่มา: เอกสารประกอบการแถลงขาวของ OKMD วันที่ 22 ตุลาคม 2550 

 
ในปจจุบัน TCDC ไดทําการเชาพื้นที่จากเอ็มโพเรียมทั้งหมด 5,196.96 ตร.ม. (รวมพื้นที่ใหบรกิารและพื้นที่
สํานักงาน) โดยทางเอ็มโพเรียมไดเสนอคาใชจายในสวนของคาเชาและคาบริการพื้นที่ในอัตราเหมารวม
สําหรับพื้นที่ทัง้หมดในราคา 600 บาท/ตร.ม./เดือน 
 
น่ันคือ คาเชาพื้นที่ (รวมคาบริการฯ) ที่ TCDC ตองจายใหเอ็มโพเรียมตามสญัญา คือ 3.12 ลานบาท
ตอเดือน  (5,196.96 ตร.ม. x 600 บาท) หรือ 37.42 ลานบาทตอป (5,196.96 ตร.ม. x 600 บาท x 12 
เดือน)ไมใช 47.5 ลานบาท ตามที่กลาวอาง   
 

คาร้ือถอน, คาเสีย
โอกาส, คาใชจายใน
การประชาสัมพันธ
สถานท่ีใหม??? 
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4. ทําไมคาเชา 6 ป ถึงเทากับ 243.3 ลานบาท? 
หากคาเชา TCDC ที่เอ็มโพเรียมปละ 47.5 ลานบาทจริง รวมระยะเวลา 6 ป โดยเพิ่มขึ้นปละ 10% ตัวเลขคา
เชารวมระยะเวลา 6 ป ควรมากกวา 243.3 ลานบาท หรือถาหากตัวเลขคาเชาตอป 47.5 ลานบาท เปนคาเชา



ที่เฉลี่ยแลวสําหรับ 6 ป ตัวเลขคาเชารวมระยะเวลา 6 ป ก็ควรจะเปน 285 ลานบาท ไมใช 243.3 ลานบาทอยู
ดีนั่นเอง แสดงใหเห็นถึงความรีบรอนและขาดความนาเชื่อถือในการเตรียมตวัเลข 
 

5. คาใชจายในการรื้อถอนและคาเสียโอกาสอยูที่ไหน?  คาใชจายในการประชาสัมพันธสถานที่ใหมควรเปน
เทาไหร? 

ในเอกสารดังกลาว นอกจากการเปรียบเทียบคาเชาและการระบุคาดาํเนินการตกแตงและวางระบบแลว ไมมี
การนําคาใชจายในการรื้อถอน คาเสียโอกาสจากสินทรัพยเคลื่อนยายไมไดของสถานที่เดิม และคาใชจายใน
การประชาสัมพันธสถานทีใ่หม มาคํานวณดวย  
 
หากรวมคาใชจายในการรื้อถอน คาขนยาย วางระบบใหม และคาเสยีโอกาสในการใชพ้ืนที่เดิมอีกเกือบ 80 
ลานบาทเขาไป จะเรียกวา “ประหยัด” ไดจริงหรือเปลา? 
 

6. ทําไมถึงไมมีการเปรียบเทียบคาใชจายตอตารางเมตร? แลวคาใชจายตอผูใชบริการหนึ่งคนเปนเทาไหร? 
พ้ืนที่ใหบริการที่เอ็มโพเรียมมีขนาด 4,482.74 ตร.ม. ในขณะที่พ้ืนที่ใหบริการทีจ่ามจุรีสแควร (ชั้น 2 และชัน้ 
3) มีขนาดเพียง 2,562 ตร.ม. ควรไดมีการเปรียบเทยีบทั้งคาใชจายตอหนวยพื้นที่ (คาใชจายตอ ตร.ม.) 
และคาใชจายตอหนวยผูใชบริการ (ตนทุนการใหบริการตอผูใชบริการหนึ่งคน) ดวย 
 

7. ลักษณะของพื้นที่เหมาะกับการใหบริการของ TCDC หรือเปลา? 
พ้ืนที่ที่ไดรับการจัดสรรจากจามจุรีสแควรนั้น แบงออกเปน 3 สวน คอื พ้ืนที่ใหบริการชั้น 2 ขนาด 1,302 ตร.
ม. พ้ืนที่ใหบริการชั้น 3 ขนาด 1,260 ตร.ม. และพ้ืนที่สํานักงานชั้น 12 (3,250 ตร.ม. โดยเปนการใชพ้ืนที่
สํานักงานรวมกันระหวาง OKMD, TCDC และ สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวตักรรมการเรยีนรู) 

 
8. พื้นที่ชั้น 2 เพดานต่ํา (ใสฝาแลวเหลือประมาณ 2.1 เมตร) ไมมีชองแสงและเต็มไปดวยเสา (เน่ืองจากเปน

พื้นที่ลานจอดรถ) ทําหองสมุดไดหรือ? 

 
พ้ืนที่ลานจอดรถเพดานต่ํา ไมมีชองแสงและหนาตาง 

 
พ้ืนที่หองสมุดปจจุบัน (เอ็มโพเรียม) 
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9. พื้นที่ชั้น 3 เปนพื้นที่สําหรับรานคาขนาดเล็ก ขนของขนาดใหญไมได ทํานิทรรศการไดดวยหรือ? 

 
 พ้ืนที่ชั้น 3 ในสวนของรานคา 

 
พ้ืนที่จัดนิทรรศการในปจจุบัน เพดานสูง 6 เมตร 

 
10. พื้นที่ใหบริการชั้น 2 และ 3 ไมสามารถเชื่อมตอถึงกันได มีปญหาตอคุณภาพการใหบริการหรือไม? 

 
11. ทําไมถึงมีพืน้ที่สํานักงานเยอะแตมพีื้นที่ใหบริการนอย? 

พ้ืนที่ปจจุบันที่เอ็มโพเรียมนั้น พ้ืนที่เชาสวนที่เปนพ้ืนที่ใหบริการมถีึง 4,482.74 ตร.ม. ในขณะที่พ้ืนที่
สํานักงานมีเพียง 714.22 ตร.ม. ในขณะที่พ้ืนที่ที่จามจุรีสแควรนั้นมีพ้ืนที่ใหบริการรวม 2 ชั้นเพยีง 2,562 ตร.
ม. แตใชพ้ืนทีส่ํานักงาน (ชั้น 12) ถึง 3,250 ตร.ม. ซึ่งถึงแมวาจะเปนการใชพ้ืนทีส่ํานักงานรวมกันระหวาง 
OKMD, TCDC และ สถาบนัสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู ก็ยังถือไดวาเปนการใชพื้นที่
สํานักงานมากเกินความจาํเปนอยูดี 
 

12. พื้นที่หองสมุดใหมสามารถรองรับผูใชบริการไดเพยีงพอหรือไม? 
ในปจจุบัน มีผูใชบริการหองสมุดเพื่อการออกแบบของ TCDC เปนจํานวนมากในวันเสาร-อาทิตย ทําให
บอยครั้งที่เจาหนาที่หองสมุดตองเปดพื้นที่เพ่ิมในหองออดิทอเรียมเพื่อรองรับผูใชบริการ ในขณะที่พ้ืนที่
หองสมุดที่จามจุรีสแควรซึ่งตั้งอยูบนชั้น 2 มีลักษณะพืน้ที่เปนรูปตัวยูและเต็มไปดวยเสาคั่นกลาง จึงมีความ
เปนไปไดสูงทีจ่ะรองรับผูใชบริการไดไมเพียงพอ 

 
13. ไดมีการศึกษาเปรียบเทยีบจํานวน คณุภาพ และความหลากหลายของผูใชบริการดวยหรือไม? 

ในการพิจารณาเรื่องการยายพื้นที่ดังกลาว เปนที่นาเสียดายวาผูทีท่ําการศึกษา ไดละเลยประเด็นเชิง
คุณภาพที่สําคัญที่สุดไป น่ันคือ การเปรียบเทียบจํานวน คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผูใชบริการ  ในสวนของจํานวนผูใชบริการนั้น ควรจะตองทําการเปรียบเทียบขอมูลผูใชบริการเชน จํานวน
ผูใชบริการเอม็โพเรียมและจํานวนผูใชบริการรถไฟฟา BTS สถานีพรอมพงศ เทียบกับประมาณการ
ผูใชบริการจามจุรีสแควรและจํานวนผูใชบริการรถไฟใตดิน สถานีหัวลําโพง เปนตน 
 
ในสวนของคณุภาพและความหลากหลายของผูใชบริการนั้น มีความจําเปนที่จะตองทําการศกึษาถึงประโยชน
ของสถานที่ทีมี่ตอกลุมเปาหมายหลักของ TCDC ซึ่งประกอบดวยนักออกแบบ ผูประกอบการ นักเรียนและ
นักศึกษาดวย  
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14. ทําไมไมมีการศึกษาความออนไหวตอประเด็นสถาบันการศึกษากอนตัดสินใจ? 
ในปจจุบันมีผูใชบริการหองสมุดเพื่อการออกแบบ
ของ TCDC ที่เปนนักเรียน นิสิตนักศึกษาอยูถึง 
46% (ขอมูลถงึเดือนตุลาคม 2550) โดยในสวน
ของนิสิตนักศกึษานั้น สวนใหญมาจากคณะที่
เกี่ยวของกับการออกแบบจากตาง
สถาบันการศกึษา  
 
หาก TCDC ยายไปอยูจามจุรีสแควร นักศึกษา
สถาบันอ่ืนๆ จะไปใชบริการหรือไม???? 
         ผูใชบริการหองสมุดเพ่ือการออกแบบ TCDC 

 
15. จะทําอยางไรเม่ือไมมีพื้นที่จัดกิจกรรม? 

ในการศึกษาเรื่องการยายสถานที่ดังกลาว ไมไดจัดสรรพื้นที่สําหรับรองรับการจัดกิจกรรมตางๆ ของ TCDC 
เชน การบรรยาย หรือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการเสนอวา ใหขอใชพื้นที่ของคณะตางๆ ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั สําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งขอเสนอดังกลาว นอกจากจะตอกย้ํา
ภาพลักษณที่เก่ียวของกับสถาบันการศึกษาแลว ยังเปนสิง่ที่ไมสะดวกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม ซึ่ง
อาจจะไมคุนเคยกับคณะตางๆ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ความไมเพียงพอเร่ืองที่จอดรถสําหรับ
บุคคลภายนอกในมหาวิทยาลัยก็เปนความไมสะดวกทีต่องพิจารณาใหถี่ถวน 
 

16. ไดมีการศึกษาความเสี่ยงของโครงการดวยหรือไม? จริงหรือไมที่จามจุรีสแควรขายโครงการไมได และ
อยากให TCDC ไปอยูเพือ่เรียกลูกคา? 

อาคารจามจุรีสแควร เดิมชือ่ จุฬาไฮเทค เปนโครงการที่เริ่มการกอสรางมากวา 10 ป และยังไมไดเปด
ใหบริการ และไมมีขอมูลวาทางโครงการสามารถขายพื้นที่โครงการไดตามเปาหมายหรือไม  
 
การผูกพันพ้ืนที่ในระยะยาวกับโครงการทีย่ังไมเปดและมีปญหาในการดําเนินงานมากวา 10 ป นั้น ถือเปน
ความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งถาหากโครงการไมสามารถหาผูเชาพื้นที่ไดตามเปาหมาย แนนอนวาจะสงผลกระทบ
ตอจํานวนผูใชบริการของทั้งตัวอาคารเองและ TCDC 

 
17. การศึกษาเรื่องการยายพื้นที่มีความ “โปรงใส” หรือไม?  ทําไมตองตัดสินใจอยาง “เรงรัด” และ “รวบรัด” 

มาก? ทําไมถึงไมมีคนจาก TCDC เขารวมศึกษาโครงการ? 
ตามแผนการดําเนินงานระยะยาวนั้น TCDC ไมไดกําหนดใหเอ็มโพเรียมเปนสถานที่ใหบรกิารถาวร โดยมี
ความตั้งใจเดิมคือ ใชสถานที่ที่เอ็มโพเรียมเปนเวลา 5 ป และทําการยายไปที่ใหม โดย TCDC ไดทําสัญญา
กับเอ็มโพเรียมเปนระยะเวลา 3 ป โดยมีเง่ือนไขวา TCDC มีสิทธิ์ตอสัญญากับทางตึกไดอีกเปนเวลา 2 ป 
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ซึ่งหลังจากเปดใหบริการไดระยะเวลาหนึง่ TCDC ไดตั้งคณะทํางานเพื่อสรรหาพื้นที่ใหมหลังจากหมดสัญญา 
5 ป ในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยไดดําเนินการหารือกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เรื่องความ
เปนไปไดในการยาย TCDC ไปที่ถนนราชดําเนิน  
 
อยางไรก็ดี หลังจากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารและพฒันาองคความรู 
(OKMD) ซึ่งเปนองคกรแมของ TCDC ไดมีการสั่งระงับการดําเนินกิจกรรมรวมทั้งการจัดจางและ
เบิกจายทุกอยางของ TCDC (ชัว่คราว) ในเดือนธันวาคม 2549 การหารือเร่ืองดังกลาวจงึเปนอันยุติไป 
 
การที่ OKMD จัดตั้งคณะกรรมการคัดสรรพื้นที่สําหรับ TCDC โดยไมมีคนจาก TCDC เขารวมศึกษาโครงการ 
ทั้งที่ในความเปนจริง TCDC เปนผูใหบริการแกสมาชิกและเปนผูบริหารพื้นที ่ จึงรูจุดแข็ง-จุดออนในการ
ใหบริการและการใชพ้ืนที ่

 
18. ทําไมผูที่ตัดสินใจเลือกสถานที่จึงเต็มไปดวยคนจากจุฬาฯ? 

การตัดสินใจเลือกสถานที่คอือาคารจามจุรีสแควรนั้นกระทําโดยนายอภินันท โปษยานนท อดีตคณบดีคณะ
ศิลปกรรม จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, นายจรรมนง แสงวเิชียร คณบดีคณะศิลปกรรม จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั และคณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหาสถานที่ทําการแหงใหม ซึ่งมี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ 
อยุธยา เปนประธานอนุกรรมการ   

 
19. ผูจัดการโครงการก็มาจากบริษัทในเครือของคนจากจุฬาฯ?  ซึ่งเปนทั้งศิษยเกาจุฬาฯ และเปน

อนุกรรมการพิจารณาสรรหาสถานที่?  
โครงการดังกลาวมีผูจัดการโครงการคือ ดร.ภิรมย แจมใส จากบริษทั CM 49 ซึ่งเปนบริษัทลกูของบริษัท 
A49 (บริษัทของนายนิธิ สถาปตานนท อนุกรรมการสรรหาฯ และ ศิษยเกาคณะสถาปตยกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) สําหรับบรษิัทผูออกแบบน้ัน อยูระหวางการคัดเลอืกระหวางบรษิัท A49 และ
บริษัทอ่ืนๆ  

 
โดยกอนหนาน้ีบริษัท A49 ไดทําการออกแบบใหกับอาคารกระทรวงวัฒนธรรมมูลคาหลายพันลาน
บาท ซึ่งเปนโครงการของนายอภินันท โปษยานนท ในสมัยรัฐบาลที่แลว 
 
อยางน้ีเรียกวา “เปนธรรม” หรือเปลา? 
 

20. อะไรคือ ประหยัด โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม????? 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

จาก 20 คําถามขางตนตอการพิจารณายายสถานที่ TDCD ไปอาคารจามจุรีสแควร นั้นสามารถสรุป
ประเด็นไดดังนี้ 
 

1) เปนการศึกษาที่ขาดความนาเชื่อถือทางตวัเลขโดยสิ้นเชิง 
2) เปนการศึกษาที่ขาดประสทิธิภาพ โดยละเลยการวิเคราะหเชงิคณุภาพ ไมวาจะเปนเรื่อง

คุณสมบัติและลักษณะของพื้นที่ ประโยชนที่ผูใชบริการไดรับ ความออนไหวในเรื่อง
สถาบันการศกึษา และอ่ืนๆ 

3) เปนการศึกษาที่มีขอสงสยัตอสังคมเกีย่วกับความโปรงใสและเปนธรรม 
 

จากประเด็นดังกลาว มีขอเสนอแนะตอการพิจารณายายสถานที่ TCDC ดังนี้ 
 

1) ชะลอมติเรื่องการยายสถานที่ TCDC ไปจามจุรีสแควร พรอมแตงตั้งคณะทํางานชุดใหมใน
การสรรหาพื้นที่ใหมเพื่อความโปรงใส โดยคณะทํางานดังกลาวตองประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ และผูที่มีความเขาใจในการดาํเนินงานของ TCDC ทั้งในสวนของ
ระบบและลักษณะการดําเนินงาน 

2) จัดจางผูเชี่ยวชาญในการศกึษาโครงการและประเมินสถานที่ เพ่ือการวิเคราะหทีม่ี
ประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ซึ่งรวมถึงประโยชนที่สังคมจะไดรับ 

3) ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบตอความออนไหวตอประเด็นสถาบนัการศึกษา 
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