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องคการโชหวยแหงประเทศไทย (อชท.) ปฏิสนธิตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมือ่ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2545 แมรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะแถลงขาว
เสมือนหนึ่งวา องคกรใหมนี้มีชื่อวา “องคการมหาชนรวมคาปลีกเขมแข็ง” (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2545) แตชื่อดังกลาวอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดและมิไดสื่อความหมาย
ตรงตอความเปนจริง ไมวารัฐบาลจะตั้งชื่อองคกรใหมนี้อยางไร ชื่อ “องคการโชหวยแหงประเทศ
ไทย” ตรงตอความเปนจริงและเขาใจไดงายกวาชื่อใดๆ
องคการโชหวยแหงประเทศไทยไดรับจัดสรรงบประมาณ 395 ลานบาทจาก
งบกระตุน เศรษฐกิจ มีจุดมุงหมายที่จะสรางความเขมแข็งแกรานคาปลีกรายยอย โดยมีเปาหมาย
ทีจ่ ะระดมรานคาปลีกรายยอยเขารวมโครงการ 100,000 รายภายในกําหนดเวลา 5 ป รานคาปลีก
รายยอยแตละรานมีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท ทั้งนี้ดวยการใชบริการสินเชื่อหองแถวจาก
ธนาคารออมสิน องคการโชหวยแหงประเทศไทยจะมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 10,000 ลานบาท
ซึง่ ทําใหมอี ํานาจตอรองกับผูผลิตในการซื้อสินคาตางๆ โดยไดรับสวนลดที่ผอนปรนภายใตเงื่อนไข
เดียวกับที่ Discount Stores ไดรับ ดวยวิธีการเชนนี้ องคการโชหวยแหงประเทศไทยจะชวยให
รานคาปลีกรายยอยสามารถซื้อสินคาในราคาถูกลงได และอยูในฐานะที่จะแขงขันในธุรกิจ
การคาปลีกไดดขี ึ้น ในอีกดานหนึ่ง องคการโชหวยแหงประเทศไทยจะชวยลดสภาพคลองลนเกิน
ในภาคเศรษฐกิจการเงิน เนือ่ งจากจะมีการปลอยกูแกรานคาปลีกรายยอยมากขึ้น
องคการโชหวยแหงประเทศไทยมิเพียงแตจะสรางผลเชื่อมโยงระหวางภาคการ
คาปลีกกับภาคเศรษฐกิจการเงินเทานั้น หากยังสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในดาน
อื่นๆไดดวย ดังเชนการสรางผลเชื่อมโยงไปสูธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และการ
สรางผลเชื่อมโยงไปสูโครงการ ‘หนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ’ เพราะองคการโชหวยแหงประเทศไทย
อยูใ นฐานะที่จะรับผลิตผลิตจาก SMEs และชุมชนในภูมิภาคตางๆมาจัดจําหนายได
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แตการสรางความเขมแข็งแกธุรกิจการคาปลีกรายยอยมิไดอยูที่การสรางอํานาจ
ตอรองกับผูผ ลิตเพื่อใหไดสวนลดในระนาบเดียวกับธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญเทานั้น หากยังอยู
ที่การพัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบการของธุรกิจการคาปลีกรายยอยอีกดวย
องคการโชหวยแหงประเทศไทยจึงถือเปนหนาที่ในการพัฒนาผูคาปลีกรายยอยใหมีการจัดการที่ดี
การดึงรานคาปลีกรายยอยเขารวมโครงการเปนปมเงื่อนสําคัญของการดํารงอยู
ขององคการโชหวยแหงประเทศไทย หากปราศจากผูเขารวมโครงการเสียแลว โครงการนี้ยอม
ลมเหลวอยางไมเปนทา ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจึงออกแบบโครงการดวยการใหสิ่งจูงใจในการดูดดึง
ผูเ ขารวมโครงการอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก การไดรับบริการสินเชื่อหองแถวจากธนาคาร
ออมสินอยางนอยรายละ 100,000 บาท อีกดานหนึ่งไดแก การไดรับอภัยโทษดานภาษีอากร
โดยกระทรวงการคลังใหคํามั่นวา จะไมตรวจสอบการเสียภาษียอนหลัง ดวยโครงสรางสิ่งจูงใจ
ดังกลาวนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยกําหนดเปาหมายวา จะระดมรานคาปลีกรายยอย
เขารวมโครงการใหได 10,000 รายภายใน 6 เดือนแรก (มติชน ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2545)
นโยบายการสถาปนาองคการโชหวยแหงประเทศไทยมีผลตรงกันขามกับนโยบาย
การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรมีนโยบายขาย
รัฐวิสาหกิจใหแกเอกชน กระทรวงการคลังกําหนดแผนและเรงรัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ถึงกับ
จัดตัง้ หนวยงานใหมเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ตัวนายกรัฐมนตรีเองกลาวถึงความไรประสิทธิภาพ
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก รอื่ น ของรั ฐ อยู  เ นื อ งๆ แต แ ล ว กลั บ ตั ด สิ น ใจจั ด ตั้ ง หน ว ยงานใหม
เพื่อประกอบกิจการโชหวย ถึงจะจัดตั้งเปนองคกรมหาชน มิไดจัดองคการในรูปรัฐวิสาหกิจ และ
พยายามบริหารเยี่ยงธุรกิจเอกชน แตปญหาพื้นฐานที่ดํ ารงอยูจะทํ าใหองคกรมหาชนที่จัดตั้ง
ขึ้นใหมนี้ไมมีประสิทธิภาพในการประกอบการ มิหนํ าซํ้ายังเอื้อตอการใชอํานาจทางการเมือง
ในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจอีกดวย
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร วาดฝนวา ดวยการสถาปนาองคการโชหวย
แหงประเทศไทย รานคาปลีกรายยอยจะมีความเขมแข็ง ถึงขั้นที่จะตอกรกับธุรกิจคาปลีกยักษใหญ
จากตางประเทศได การวาดฝนเชนนี้ยอมเกินเลยจากความเปนจริงโดยมิพักตองสงสัย ถึงองคการ
โชหวยแหงประเทศไทยจะเติบใหญจนในภายหลังมีขนาดไมยิ่งหยอนกวา Tesco Lotus หรือ
Makro แตมีเหตุผลที่นาเชื่อวา องคการโชหวยแหงประเทศไทยมิไดมีประสิทธิภาพในการ
ประกอบการเทียบเทียมยักษใหญในธุรกิจการคาปลีกเหลานี้ เพราะองคการโชหวยแหงประเทศ
ไทยมิไดมีความเปนเจาของที่ชัดเจน ในขณะที่ Tesco Lotus และ Macro มีความเปนเจาของ
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ที่ชัดเจน ผูเปนเจาของยอมควบคุมและกํากับใหฝายบริหารประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ
แตสิ่งจูงใจเชนนี้จะไมมีอยูในองคกรที่ความเปนเจาของไมชัดเจน โดยที่องคการโชหวยแหง
ประเทศไทยอยูในขายนี้
ถึงองคการโชหวยแหงประเทศไทยจะไดรับสวนลดจากผูผลิตในอัตราเดียวกับที่
Tesco Lotus และ Makro ไดรับ หากประสิทธิภาพในการประกอบการตํ่ากวา ยอมทําใหราคาสิน
คาที่ขายสูงกวายักษใหญในธุรกิจการคาปลีกเหลานี้ ในประการสํ าคัญ องคการโชหวยแหง
ประเทศไทยตองเสียตนทุนการกระจายสินคาสูงกวา เนื่องจากตองกระจายสินคาแกรานคาปลี
กรายยอยจํานวนมาก โดยที่แตละรานสั่งซื้อสินคาแตละรายการจํานวนไมมาก มิไยตองกลาววา
การฉอราษฎรบังหลวงและการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของผูที่มีอํานาจทางการเมืองจะมี
ผลซําเติ
้ มฐานะของการประกอบการขององคการโชหวยแหงประเทศไทยโดยมิพักตองสงสัย
หากรัฐบาลตองการแทรกแซงธุรกิจการคาปลีก รัฐบาลมิจําตองแทรกแซงดวยการ
กระโดดเขาไปเปนผูประกอบการเอง ดังเชนการกอตั้งองคการโชหวยแหงประเทศไทย รัฐบาล
สามารถแทรกแซงโดยออม ดวยการกําหนดนโยบาย กฎกติกา และการจัดระเบียบธุรกิจ เริ่มตน
ดวยการสกัดธุรกิจการคาปลีกยักษใหญจากตางประเทศ รัฐบาลไทยตั้งแตป 2538 เปนตนมา
ดํ าเนินนโยบายการเปดเสรีการคาปลีกเกินเลยกวาระดับที่มีขอผูกพันกับองคการการคาโลก
วิกฤติการณการเงินป 2540 ยิ่งทํ าใหรัฐบาลไมกลาแตะตองบรรษัทระหวางประเทศ เพราะ
กริง่ เกรงการไหลออกของเงินทุนตางประเทศ ซึ่งจะมีผลในการซํ้าเติมวิกฤติการณการเงินที่ดํารงอยู
นอกจากการงับประตูเพื่อสะกัดการไหลบาเขามาของธุรกิจการคาปลีกยักษใหญ
จากต างประเทศแลว รัฐบาลยังสามารถกํ าหนดกฎกติกาและจัดระเบียบใหธุรกิจยักษใหญ
ประกอบการเฉพาะเมืองขนาดใหญ และกํากับทําเลที่ตั้งดวย ในประการสําคัญ กระทรวงพาณิชย
สามารถใชกฎหมายการแขงขันทางการคาในการควบคุมและกํากับธุรกิจการคาปลีกยักษใหญมิให
รังแกรานคาปลีกรายยอย เพื่อปองกันมิใหเกิดปรากฏการณ ‘ปลาใหญกินปลาเล็ก’ ได
หากรัฐบาลยังมิไดงับประตูเพื่อสะกัดการไหลบาของบรรษัทระหวางประเทศ
ที่เขามาประกอบธุรกิจการคาปลีก และมิไดจัดระเบียบธุรกิจการคาปลีกเพื่อใหมีการแขงขัน
ที่เปนธรรมและปราศจากการผูกขาด การจัดตั้งองคกรของรัฐเพื่อประกอบกิจการโชหวยมิอาจ
ชวยใหรานปลีกรายยอยมีความเขมแข็งขึ้นมาได เพราะองคการโชหวยแหงประเทศไทยที่จัดตั้ง
ขึ้นใหมมีปญหาในตัวของมันเองอยูแลว บรรดาผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่วาดฝนอยางเริดหรู
ไมวาจะเปนผลเชื่อมโยงที่มีตอ SMEs หรือที่มีตอโครงการ ‘หนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ’ ลวนแลวแต
เปนเรือ่ งเลือ่ นลอย เพราะรานคาปลีกรายยอยมีพื้นที่ประกอบการจํากัด รานคาเหลานี้จะรับสินคา
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อะไรมาขาย ยอมขึ้นอยูกับสภาพตลาดและทําเลที่ตั้ง รวมตลอดจนอัตราผลตอบแทนสัมพัทธ
ทีไ่ ดรับจากการขายสินคาแตละประเภท
การจัดตั้งองคการโชหวยแหงประเทศไทยมิใชนวัตกรรมดานนโยบาย เพราะ
แนวนโยบายลักษณะนี้ปรากฏมากอนแลวตั้งแตทศวรรษ 2490 ไมวาจะเปนองคการสรรพาหาร
สํานักงานขาว องคการคลังสินคา องคการคาของคุรุสภา ฯลฯ หากบทเรียนจากประวัติศาสตร
สามารถใหคําทํ านายที่ถูกตองแมนยํ า เมื่อองคการโชหวยแหงประเทศไทยกอเกิดดวยอํ านาจ
การเมือง การใชอํานาจการเมืองในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากองคการแหงนี้เปนเรื่อง
ที่คาดการณได ความจํากัดของทรัพยากรอาจทําใหสินเชื่อหองแถวของธนาคารออมสินกระจุก
อยู ใ นจั ง หวัดบุรีรัมย หรือในจังหวัดที่เปนฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรครัฐบาล การขาด
ความสํานึกในความเปนเจาของอาจทําใหการบริหารจัดการขององคการโชหวยแหงประเทศไทย
เปนไปอยางหละหลวม การรุมทึ้งองคการโชหวยแหงประเทศไทยจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้น
แกองคการสรรพาหาร สํานักงานขาว องคการคลังสินคา และองคการคาของคุรุสภา
ประชาชนคนไทยควรจะเตรียมตัวเตรียมใจรอรับภาระอันเกิดจากมรณกรรมของ
องคการโชหวยแหงประเทศไทย และควรสวดภาวนาใหธนาคารออมสินสามารถเรียกคืนสินเชื่อ
หองแถวไดหมด

