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บทน�ำ
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Movements) เป็นรูปแบบ
การค้าทางเลือกที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 โดยเป็นการรวมกลุ่มของ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาล ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในแถบยุโรป
มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งระบบการค้าที่จะช่วยให้ผู้ผลิตชายขอบและผู้ผลิตที่ด้อย
โอกาสในประเทศก�ำลังพัฒนาเข้าถึงตลาดเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความ
ยากจน และสร้างการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนั้น ขบวนการ
การค้าทีเ่ ป็นธรรม ยังถูกมองว่าเป็นขบวนการทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ ท้าทายระบบการค้า
แบบเสรี เนื่ อ งจากหลั ก การของการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม อ้ า งว่ า เป็ น การค้ า ที่
ไม่ได้ทำ� งานบนพืน้ ฐานของกลไกตลาด แต่เป็นระบบการค้าทีท่ ำ� งานบนพืน้ ฐาน
ของความร่วมมือในการควบคุมตลาด โดยการใช้สิทธิและอ�ำนาจอันชอบธรรม
ที่เป็นประชาธิปไตย และการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ อาทิ การก�ำหนด
ราคาประกันขั้นต�่ำ  การก�ำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษของสินค้า และการก�ำหนด
มาตรฐานและวิธีการผลิต อันได้แก่ การผลิตที่ให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส การผลิตที่
ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรม ยังอ้างอีกว่าการด�ำเนินการการค้าใน
รูปแบบดังกล่าว ไม่ใช่การค้าเพื่อการกุศลที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผผู้ ลิตทีด่ อ้ ยโอกาสเท่านัน้ แต่เป็นรูปแบบการค้าทีว่ างอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการเป็นพันธมิตรระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลประโยชน์
กับทั้งสองฝ่าย โดยผู้ผลิตมีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภค ขณะเดียวกัน ผูบ้ ริโภคก็มหี น้าทีล่ ดปัญหาความยากจน
ของผูผ้ ลิตจากการซือ้ สินค้าทีม่ ตี รารับรองการค้าทีเ่ ป็นธรรม (Sylla, 2014; World
Fair Trade Organization, 2004)
ปัจจุบัน การค้าสินค้าในระบบการค้าที่เป็นธรรมได้ขยายตัวและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงานของ Fairtrade International (FLO) ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2010-2014 ให้ข้อมูลว่า ในปี ค.ศ. 2014 มีกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและกลุ่มผู้ใช้
แรงงานที่เข้าร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 1,226 กลุ่ม
คิดเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ประมาณ 1.65 ล้านคน จากปี ค.ศ. 2010
ทีม่ กี ลุม่ ผูผ้ ลิตรายย่อยและกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานประมาณ 905 กลุม่ คิดเป็นเกษตรกร
และผู้ใช้แรงงาน ประมาณ 1.2 ล้านคน โดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและกลุ่มผู้ใช้
1

แรงงานนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ แม้ว่า
ในปี ค.ศ. 2013 อัตราการเติบโตของการค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในตลาด
ระหว่างประเทศจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจาก
ปี ค.ศ. 2011 ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 27 แต่การค้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมในตลาดระหว่างประเทศก็ยงั คงถือว่ามีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
โดยตลาดสินค้าการค้าที่เป็นธรรมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทวีปยุโรป และประเทศ
อังกฤษถือว่าเป็นตลาดการค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้
สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมที่ มี ก ารค้ า ขายมากที่ สุ ด ในตลาดระหว่ า งประเทศ
ส่วนใหญ่จะเป็น สินค้าเกษตรและอาหาร ได้ แก่ กาแฟ ชา โกโก้ น�้ ำ ตาล
และกล้วย เป็นต้น (Fairtrade International, 2012; Fairtrade International, 2015)
แม้วา่ ในปัจจุบนั จากข้อมูลของธนาคารโลก ประเทศไทยจะมีประชากร
ที่อยู่ต�่ำกว่าเส้นความยากจน หรือ มีรายได้ต�่ำกว่า 3.1 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน
ไม่ถึงร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ แต่ประเทศไทยก็ยังคงถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา และยังคงมีประชากรที่เผชิญกับปัญหาความยากจน
และปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพออยู่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งถือว่า
เป็ น กลุ ่ ม ประชากรแรงงานส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ ด้ ว ยเหตุ นี้ ในปั จ จุ บั น
กลุ ่ ม เกษตรกรรายย่ อ ยบางกลุ ่ ม จึ ง เริ่ ม ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มในขบวนการการค้ า ที่
เป็นธรรม เนื่องจาก มีความต้องการที่จะเข้าถึงตลาดเพิ่มมากขึ้น และต้องการ
ที่จะได้รับราคาประกันของสินค้า และค่าธรรมเนียมพิเศษของสินค้า ทั้งนี้
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก และ
ปัญหาการได้รายได้ที่ไม่แน่ นอน โดยกลุ ่ มเกษตรกรรายย่ อ ยส่ ว นใหญ่ ใ น
ประเทศไทยจะขอรับรองมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมจากหน่วยงาน Fairtrade
International หรือที่เรียกว่า FLO โดยจากข้อมูลของ FLO-Cert พบว่า มีกลุ่ม
ผูผ้ ลิตรายย่อยในประเทศไทยทีเ่ ข้าร่วมในขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมประมาณ
22 กลุม่ โดยทัง้ หมดใน 22 กลุม่ นี้ เป็นกลุม่ เกษตรกรรายย่อยทีผ่ ลิตสินค้าเกษตร
หลากหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง ผัก กล้วย กาแฟ
โกโก้ น�้ำตาล น�้ำมันพืช น�้ำผึ้ง ฝ้าย และถั่ว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยที่เข้าร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งมีประมาณ 12 กลุ่ม และรองลงมา
จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง เสาวรส และสับปะรด ซึ่งมีประมาณ
5 กลุ่ม และส่วนใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยในขบวนการการค้าที่
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เป็นธรรมในประเทศไทยจะส่งสินค้าไปขายยังยุโรป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุม่ ผูล้ ติ ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ และผูค้ า้ สินค้าการค้า
ที่เป็นธรรมในประเทศไทย พบว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมของกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในประเทศไทยนั้น ยังถือว่ามีส่วนแบ่งทาง
การตลาดค่ อ นข้ า งน้ อ ยมาก เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ในทวี ป แอฟริ ก าและ
ตะวันออกกลาง ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อย
ในประเทศไทยควรที่จะมีข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจตลาดสินค้าที่เป็นธรรม
ในทวีปอืน่ นอกจากตลาดสินค้าทีเ่ ป็นธรรมในทวีปยุโรปเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ขยาย
ช่องทางการตลาดเพิม่ ขึน้ และเพือ่ ปรับยุทธศาสตร์การผลิตเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการทางตลาดเพิ่มขึ้น
ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วในทวีปเอเชีย ที่ปัจจุบันมี
การรับซื้อสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจากกลุ่มผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสในกลุ่มประเทศ
ก�ำลังพัฒนาต่างๆ แม้วา่ จากการทบทวนข้อมูลทางเอกสาร จะพบว่า ตลาดการ
ค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นยังคงมีสัดส่วนทางการตลาดคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 1.7
ของตลาดสินค้าที่เป็นธรรมทั่วโลก แต่ Committee on Fair Trade Studies of
Institute for International Trade and Investment (ITI) ของญี่ปุ่น ได้ให้ข้อมูลว่า
ตลาดการค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศญีป่ นุ่ ก็ยงั คงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี ค.ศ. 2008 มูลค่าค้าปลีกโดยรวมของตลาดสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
อยู่ที่ 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของการค้าที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 26 จากปี ค.ศ. 2007 ที่มีมูลค่าค้าปลีกโดยรวมของตลาดสินค้าการค้า
ที่เป็นธรรมอยู่ที่ 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2011 เมือง
Kumamoto ของญี่ปุ่น ได้ถูกประกาศให้เป็น Fair Trade Town ซึ่งถือว่าเป็น
เมืองแรก และประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีการประกาศดังกล่าว และในปี
ค.ศ. 2014 เมือง Kumamoto ยังได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม International Fair
Trade Towns Conference ครั้งที่ 8 ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ที่การจัดประชุมถูกจัด
ภายนอกทวีปยุโรปด้วย ต่อมาญี่ปุ่นยังได้มีการประกาศ Fair Trade Town
เพิ่มขึ้นอีกที่เมือง Nagoya และเมือง Zushi ในปี ค.ศ. 2015 และปี ค.ศ. 2016
ตามล�ำดับ โดยการประกาศว่าเป็น Fair Trade Town ของญี่ปุ่นนี้ จะส่งผลท�ำให้
ตลาดสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นมีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การเป็น Fair Trade Town มีเงื่อนไขว่า นอกจากการจัดซื้อและการน�ำเข้าสินค้า
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การค้าทีเ่ ป็นธรรมจากภาคเอกชนแล้ว ยังมีเงือ่ นไขให้หน่วยงานภาครัฐของญีป่ นุ่
ต้องจัดท�ำนโยบายและด�ำเนินการในทางปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ สินค้าการค้าทีเ่ ป็น
ธรรมจากกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาด้วย
จากข้อมูลข้างต้น บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ส�ำรวจ และ
ท�ำความเข้าใจว่า ญี่ปุ่นในฐานะประเทศพัฒนาแล้ว มีสถานการณ์ขบวนการ
การค้าทีเ่ ป็นธรรมอย่างไร และญีป่ นุ่ มีกระบวนการจัดการทางการตลาดของการ
ค้าสินค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศอย่างไร เพือ่ เป็นข้อมูลความรูใ้ ห้กบั กลุม่ เกษตรกร
รายย่อยในประเทศไทยได้มคี วามเข้าใจตลาดสินค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศญีป่ นุ่
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้า และยุทธศาสตร์
การผลิต เพื่อการเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้น
บทความนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 การ
อธิบายภาพรวมของขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในระดับสากล ซึง่ รวมถึงความ
เป็นมา กระบวนการทางการตลาด สถานการณ์ทางการตลาด มาตรฐานสินค้า
และการรณรงค์ บทที่ 2 กล่าวถึงขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งรวมถึงการเกิดขึ้นและพัฒนาการของการค้าสินค้าที่เป็นธรรมทั้งในเรื่องการ
ตลาด การน�ำเข้า และการสนับสนุนต่างๆ ผ่านการจัดตั้ง “เมืองการค้าสินค้าที่
เป็นธรรม” บทที่ 3 การอธิบายถึงความสอดคล้องและความแตกต่างของ
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับขบวนการดังกล่าวใน
ระดับสากล และบทที่ 4 การอธิบายถึงโอกาสของการน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็น
ธรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งน�ำเข้าอื่นๆ ในแต่ละ
รายการสินค้า รวมทั้งข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรไทยในการส่งออกสินค้าการค้า
ที่เป็นธรรมไปยังตลาดญี่ปุ่นด้วย
วิธีการศึกษาที่ประยุกต์ใช้ในบทความนี้ จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เป็นหลัก โดยการศึกษาเอกสาร จะศึกษา
จากเอกสารทางราชการ อาทิ นโยบายและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในญี่ปุ่น ข้อมูลสถิติของขบวนการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการสัมภาษณ์ จะให้ความส�ำคัญแก่ร้านค้าที่ค้าสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมในเมืองที่ประกาศเป็น Fair Trade Town และเมืองที่มีร้านค้า
สินค้าการค้าที่เป็นธรรม แต่ไม่ได้เป็น Fair Trade Town
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บทที่ 1
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในระดับสากล: พัฒนาการ
มาตรฐาน และการรณรงค์
1.1 พัฒนาการและความหมายของการค้าที่เป็นธรรมในระดับสากล
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Movements) เป็นรูปแบบ
ทางการค้าที่ถูกพัฒนามาจาก “การค้าแบบสมานฉันท์” (solidarity trade) ซึ่ง
เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการค้าแบบสมานฉันท์ เริ่มขึ้นจากการ
ที่กลุ่มเคลื่อนไหวทางศาสนา กลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชน และกลุ่มองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ ได้พยายามที่จะรวบรวมสินค้า
โดยเฉพาะสิ น ค้ า หั ต ถกรรม จากกลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ย ากจน และคนด้ อ ยโอกาส
ในประเทศผู้แพ้สงคราม และประเทศด้อยพัฒนาไปขายให้กับกลุ่มผู้บริโภค
ในประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อการให้ความช่วยเหลือ และการขจัด
ปัญหาความยากจน (Sylla, 2014; World Fair Trade Organization, 2004)
ต่อมา ในช่วงทศวรรษ 1960 รูปแบบการค้าแบบสมานฉันท์ได้ปรากฏ
ขึ้นในทวีปยุโรป โดยเริ่มจากหน่วยงาน OXFAM เริ่มซื้อสินค้าหัตถกรรมจากลุ่ม
ผู้อพยพในประเทศจีนมาขายที่ OXFAM shop ในประเทศอังกฤษ และในปี
ค.ศ.1964 องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาลต่างๆ ในทวีปยุโรป อาทิ
OXFAM, AgroFair, TraidCraft, Alternativa3, Solidar’Monde, SERRV
International ฯลฯ ก็ ไ ด้ ร วมตั ว กั น จั ด ตั้ ง The Alternative Trading
Organization-ATO หรือ First Fair Trade Organization ขึ้น รูปแบบการค้าแบบ
สมานฉันท์ (solidarity trade) จึงได้เริ่มถูกพัฒนาเป็นรูปแบบ “การค้าทางเลือก”
(alternative trade) โดย ATO ที่ถูกจัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะที่จะ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตที่ยากจนและคนด้อยโอกาสในประเทศก�ำลังพัฒนาให้เข้า
ถึงตลาดเพิ่มมากขึ้น และการขจัดปัญหาความยากจนเท่านั้น แต่ ATO ยังถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างระบบการค้าที่มีความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
และการสนับสนุนระบบการค้าที่เป็นธรรมมากขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศก�ำลัง
พัฒนาและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วย โดยที่หลักการการค้าของ ATO ไม่ได้
ท�ำงานบนพืน้ ฐานของกลไกตลาด แต่เป็นระบบการค้าทีม่ งุ่ เน้นการท�ำงานทีว่ าง
อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือในการควบคุมตลาดโดยการใช้สิทธิและอ�ำนาจ
อันชอบธรรมที่เป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.1968 United Nations
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Conference on Trade and Development-UNCTAD ยังได้ประกาศอีกด้วยว่า
“การค้าไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือ” (Trade not Aid) โดยมุ่งเน้นว่าควรที่จะมี
การสร้างระบบการค้าทีม่ คี วามเป็นธรรมระหว่างกลุม่ ประเทศโลกเหนือและกลุม่
ประเทศโลกใต้ มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะการค้าที่เอื้อผลประโยชน์
ให้เฉพาะแก่กลุม่ ประเทศโลกเหนือ และการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพือ่
การค้าของกลุ่มประเทศโลกเหนือที่มีให้กับกลุ่มประเทศโลกใต้ ซึ่งการประกาศ
ดังกล่าว ถือว่าเป็นการเน้นย�้ำถึงการให้ความส�ำคัญของการสร้างระบบการค้า
ทางเลือกให้เกิดขึ้น (Sylla, 2014; World Fair Trade Organization, 2004)
ในช่วงทศวรรษ 1970 ในประเทศต่างๆ  ในทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป
เริ่มมีกลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าของการค้าที่เป็นธรรม และเกิดร้านค้าปลีกสินค้าของ
การค้าที่เป็นธรรมที่ถูกเรียกว่า Third World Shop หรือ Fair Trade Shop
เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ การค้าสินค้าหัตถกรรมในระบบ
การค้าที่เป็นธรรม เริ่มที่จะไม่ได้รับความสนใจ และมีสัดส่วนทางการค้าที่
เสื่อมถอยลง เนื่องจาก สินค้าหัตถกรรมถูกมองว่ามีรูปแบบของสินค้าที่ล้าสมัย
ประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ กลุม่ ผูส้ นับสนุนขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรม
เริ่มมีความกังวลต่อกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�ำลังพัฒนาที่ก�ำลังปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้น ในช่วงเวลานี้เอง การค้าในขบวนการการค้าที่
เป็นธรรม จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการค้าสินค้าหัตถกรรมมาเป็นการค้าสินค้า
เกษตรและอาหาร โดยสินค้าเกษตรและอาหารที่เริ่มมีการค้าขายในระบบ
การค้าที่เป็นธรรมในช่วงต้น ก็คือ กาแฟ และชา และต่อมาก็ได้มีการขยายไปสู่
สินค้าเกษตรและอาหารชนิดอื่น เช่น ผลไม้ น�้ำตาล ข้าว ฝ้าย ถั่ว ฯลฯ โดย
ปัจจุบนั กาแฟ ถือว่าเป็นสินค้าทีถ่ กู รูจ้ กั มากทีส่ ดุ ในขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรม
แม้ว่า ในช่วงทศวรรษ 1970 ถึงทศวรรษ 1980 การค้าสินค้าของ
ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมจะมีการเติบโตและขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ มีการเกิดขึน้
ของกลุม่ ผูน้ ำ� เข้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม และการเกิดขึน้ ของร้านค้าสินค้าการค้า
ที่เป็นธรรมเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงการขยายตัวของประเภทสินค้าของการค้า
ที่เป็นธรรมจากสินค้าหัตถกรรม ไปสู่สินค้าเกษตรและอาหาร แต่ขบวนการ
การค้าทีเ่ ป็นธรรมก็ยงั คงกระจุกตัวอยูเ่ ฉพาะในแถบทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป
และการค้าสินค้าของการค้าที่เป็นธรรมใน Fair Trade Shop ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ต่างๆ ก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมได้มากนัก
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ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 กลุ่มขบวนการการค้าที่เป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูน้ ำ� เข้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม จึงเริม่ มีความคิดทีจ่ ะน�ำสินค้าของการค้าทีเ่ ป็น
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มยอดขายของสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมในระบบตลาดมากขึ้น ในช่วงเวลานี้เอง เพื่อที่จะสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และการจ�ำแนกระหว่าง
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมกับสินค้าในระบบการค้าทั่วไป กลุ่มขบวนการการค้า
ที่เป็นธรรมในประเทศต่างๆ จึงเริ่มคิดค้นที่จะออกตรารับรองให้กับสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ เป็นตรารับรองทัง้ ความเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมของ
การท�ำงานของผู้ผลิต และตรารับรองในคุณภาพสินค้า โดยในปี ค.ศ.1988
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ที่มีชื่อว่า Stichting Max Havelaar ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ ถือว่าเป็นองค์กรในขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมองค์กรแรก
ที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและออกตรารับรองสินค้าในขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
โดยเฉพาะการออกตรารับรอง “Max Havelaar” ให้กับสินค้ากาแฟ และต่อมา
กลุ ่ ม ขบวนการการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมในประเทศอื่ น ๆ เช่ น ประเทศเบลเยี่ ย ม
สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค นอร์เวย์ และฝรั่งเศส ก็เริ่มปรับใช้ตรารับรอง
“Max Havelaar” ในประเทศของตน นอกจากนี้ กลุม่ ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในประเทศอื่นๆ ยังได้จัดตั้งองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและออกตรารับรอง
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมอีกมากมาย อาทิ การจัดตั้งองค์กร “Transfair” ใน
ประเทศเยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ออสเตรีย อิตาลี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
การจัดตั้งองค์กร “Fairtrade Mark” ในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ การจัดตั้ง
องค์กร “Rättvisemärkt” ในประเทศสวีเดน และการจัดตั้งองค์กร “Reilu
kauppa” และ “Rejäl handel” ในประเทศฟินแลนด์
อย่างไรก็ตาม การออกตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม จ�ำเป็นต้อง
มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ในช่วงระยะแรกที่มีการก�ำหนดตรารับรอง
สินค้าการค้าที่เป็นธรรม สินค้าของผู้ผลิตในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาที่เข้าร่วม
ในขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมยังมีจำ� นวนไม่มาก องค์กรทีอ่ อกตรารับรองต่างๆ
จึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานให้ แต่ต่อมา เมื่อสินค้า
ของกลุ่มผู้ผลิตในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาที่เข้าร่วมในขบวนการค้าที่เป็นธรรม
มีจ�ำนวนมากขึ้น ท�ำให้องค์กรที่ออกตรารับรองสินค้า เริ่มผลักภาระค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบให้กับกลุ่มผู้ผลิตในประเทศก�ำลังพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ
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การเกิดขึ้นของการออกตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม จึงเริ่มส่งผลกระทบ
ต่อผู้ผลิตในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาในการที่จะน�ำสินค้าของตนเข้าสู่ตลาดใน
ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรม นอกจากนี้ การเกิดขึน้ ขององค์กรทีอ่ อกตรารับรอง
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก ยังก่อให้เกิดการ
แข่งขันทางการตลาดของการแย่งชิงผู้ผลิตในขบวนการการค้าที่เป็นธรรมขึ้น
เนื่องจาก กลุ่มผู้ผลิตในประเทศก�ำลังพัฒนาไม่สามารถจ่ายค่าตรวจสอบ
มาตรฐานให้กบั ทุกองค์กรทีอ่ อกตรารับรองได้ ดังนัน้ กลุม่ ผูผ้ ลิตจึงต้องตัดสินใจ
เลือกว่าจะน�ำสินค้าของตนเข้าผ่านมาตรฐานรับรองขององค์กรใด ของประเทศใด
เพือ่ ทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดและจ�ำหน่ายสินค้าของตนให้ได้รายได้มากทีส่ ดุ ในช่วงเวลา
นี้เอง จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมอีกครั้ง
จากการเป็นการค้าทางเลือก (alternative trade) เปลี่ยนเป็น “การค้าตรารับรอง
ทางจริยธรรม” (ethical label trade) อีกทั้ง ในช่วงเวลานี้ ขบวนการการค้าที่
เป็นธรรมก็เริ่มถูกตั้งค�ำถามจากกลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้สนับสนุนการค้า
ทางเลือกว่า ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม ยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มผู้ผลิตที่ยากจน และด้ อ ยโอกาสในประเทศก� ำ ลั งพั ฒ นา และมี ความ
เป็นธรรมทางการค้าจริงหรือไม่ หรือเอาเข้าจริงแล้ว ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ก็เป็นเพียงขบวนการหนึง่ ทีถ่ กู ครอบง�ำด้วยระบบการค้าเสรีตามแนวคิดเสรีนยิ มใหม่
(Sylla, 2014)
จากปัญหาของการแข่งขันทางการตลาดในขบวนการ การค้าทีเ่ ป็นธรรม
ท�ำให้เกิดการแข่งขันการค้าตรารับรองระหว่างองค์กรที่ออกตรารับรองสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศต่างๆ ประกอบกับความซ�ำ้ ซ้อนของมาตรฐานของ
สินค้าทีเ่ ป็นธรรม และความซ�ำ้ ซ้อนของการตรวจรับรองให้แก่กลุม่ ผูผ้ ลิต องค์กร
ที่ออกตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และกลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็น
ธรรมในประเทศต่างๆ จึงมีความต้องการที่จะน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
จากกลุ่มผู้ผลิตด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน และต้องการที่จะรวมกลุ่ม
ทางการค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการตลาด ในช่วงทศวรรษ 1990 องค์กร
ที่ออกตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรมและกลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็น
ธรรมในประเทศต่างๆ จึงเริ่มมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และร่วมมือกัน
เพือ่ ก�ำหนดตรารับรองมาตรฐานสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลขึน้
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานสากลในการรับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยกลุ่มขบวนการการค้าที่เป็นธรรม ยังคงถูกแบ่งออกเป็น
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2 ระบบ คือ การจัดตั้งองค์กร The International Federation of Alternative
Traders (IFAT) ในปี ค.ศ. 1989 ท�ำหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานสากลในการรับรอง
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรม (organization
certification) และ การจัดตั้งองค์กร Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO) ในปี ค.ศ. 1997 ท�ำหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานสากลในการ
รับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม (product certification)
The International Federation of Alternative Traders (IFAT) ถูกจัดตั้งขึ้น
จากความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้น�ำเข้า และร้านค้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรม ประมาณ 324 หน่วยงาน ใน 70 ประเทศ IFAT เป็นองค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรฐานและออกตรา
รับรองให้กับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
(organization certification) โดย IFAT จะท� ำ หน้ า ที่ ใ นการประกั น ระบบ
(guarantee system) มากกว่าการรับรองรายสินค้า องค์กรและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมองค์กรใดทีเ่ ป็นสมาชิก ทีผ่ า่ นการตรวจ
สอบมาตรฐานและได้รบั ตรารับรองจาก IFAT แล้ว สินค้าทีถ่ กู ผลิตและจ�ำหน่าย
ภายใต้องค์กรนัน้ ทุกประเภท จะถือว่าได้รบั การรับรองว่าเป็นสินค้าการค้าทีเ่ ป็น
ธรรม และสามารถใช้ตรารับรองสินค้าจาก IFAT (ดูรูปที่ 1) ได้ทุกตัว โดยที่
ไม่จำ� เป็นต้องได้รบั การตรวจสอบสินค้าอีก ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 IFAT ได้เปลีย่ น
ชื่อเป็น The World Fair Trade Organization (WFTO) และในปี ค.ศ. 2013
WFTO ได้มกี ารก�ำหนดและประกาศใช้ตรารับรองของ WFTO แทนตรารับรอง IFAT
(ดูรูปที่ 2)
รูปที่ 1 IFAT Mark

รูปที่ 2 WFTO Mark

ที่มา: The Eco Fashion World

ที่มา: The World Fair Trade Organization
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ส�ำหรับ Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) องค์กรนี้
ถูกจัดตั้งขึ้นจากการร่วมมือกันของกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้น�ำเข้า และร้านค้าสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรม จ�ำนวน 25 หน่วยงาน ใน 50 ประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหน่วย
งานที่ เ คยใช้ ต รารั บ รองของ “Max Havelaar” และ “Transfair” FLO
เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรฐานสากลให้กับสินค้าการค้าที่เป็น
ธรรม (product certification) โดยมีหน่วยงาน FLOCERT ท�ำหน้าที่ในการตรวจ
สอบมาตรฐาน และออกตรารับรองให้กับสมาชิก โดยสินค้าที่ถูกผลิต น�ำเข้า
หรื อ จ� ำ หน่ า ย ภายใต้ ก ลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต กลุ ่ ม ผู ้ น� ำ เข้ า และร้ า นค้ า สิ น ค้ า การค้ า
ทีเ่ ป็นธรรมทีเ่ ป็นสมาชิกของ FLO จะต้องถูกตรวจสอบมาตรฐานตามกฎเกณฑ์
ที่ FLO ก�ำหนดเป็นรายสินค้า เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ถึงจะ
สามารถใช้ตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของ FLO ได้ (ดูรูปที่ 3)
รูปที่ 3 The International Fairtrade Certification Mark

ที่มา: Fairtrade International

แม้ว่า มาตรฐานสากลของสินค้าการค้าที่เป็นธรรมได้ถูกก�ำหนดขึ้นมา
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมร่วมกันแล้ว ซึ่งแบ่งออก
เป็น 2 ระบบ กล่าวคือ มาตรฐานของ WFTO และ FLO แต่ก็ยังคงมีกลุ่มผู้ผลิต
กลุ่มผู้น�ำเข้า และร้านค้าสินค้าที่เป็นธรรมในประเทศต่างๆ อีกเป็นจ�ำนวนมาก
ที่ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของทั้ง WFTO และ FLO และยังคงด�ำเนินการค้าที่
เป็นธรรมตามรูปแบบและมาตรฐานการค้าของตัวเอง ไม่วา่ จะเป็น การค้าสินค้า
ที่เป็นธรรมที่ไม่ใช้ตรารับรอง และการค้าสินค้าที่เป็นธรรมที่ใช้ตรารับรอง
ที่ถูกก�ำหนดโดยองค์กรของตัวเอง
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ปัจจุบนั การค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมมีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ทีห่ ลากหลาย และยังคงมีการแข่งขันกันระหว่างตรารับรองของมาตรฐานสินค้า
โดยช่องทางทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรม สามารถแบ่งออกเป็น
4 ช่องทางหลักๆ ดังนี้  (ดูรูปที่ 4)
1) การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านองค์กรการค้าทางเลือก
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรในประเทศพัฒนาแล้ว ที่ท�ำ
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการค้าแก่กลุ่มผู้ผลิตชายขอบและด้อยโอกาส
ในประเทศก�ำลังพัฒนา และด�ำเนินการการค้าที่เป็นธรรมโดยไม่ใช้ตรารับรอง
ทางการค้า โดยทีก่ ารค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมในประเทศก�ำลังพัฒนาจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรการค้า
ทางเลือก และน�ำสินค้าที่ตนผลิตเพื่อจ�ำหน่ายและส่งมอบให้แก่องค์กรการค้า
ทางเลือกโดยตรง เมื่อองค์กรการค้าทางเลือกรับซื้อและน�ำเข้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมแล้ว องค์กรการค้าทางเลือกอาจด�ำเนินการแปรรูปสินค้าเอง และ
จ�ำหน่ายสินค้าให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริโภคโดยตรงผ่านการค้าออนไลน์ หรือจ�ำหน่ายผ่าน
ร้านค้าการค้าที่เป็นธรรม หรือองค์กรการค้าทางเลือกอาจจะน�ำสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมจ�ำหน่ายไปยังกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเพื่อแปรรูปสินค้า เมื่อบริษัทผู้ผลิต
แปรรูปสินค้าแล้ว บริษัทผู้ผลิตอาจจะจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้กับ
กลุ่มผู้บริโภคโดยตรงผ่านการค้าออนไลน์ในนามของบริษัทเอง หรืออาจ
จ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้กับบริษัทที่จ�ำหน่ายสินค้าปลีก หรืออาจจะ
จ�ำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และห้างสรรพสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่าน
องค์กรการค้าทางเลือก ไม่มีการใช้ตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม จึงอาจ
จะไม่ ค ่ อ ยมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในกระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม
และอาจไม่สามารถถูกจ�ำแนกออกจากสินค้าในช่องทางขายปกติได้ ดังนัน้ สินค้า
การค้าที่เป็นธรรมในช่องทางนี้ ส่วนใหญ่จึงมักจะไม่ถูกน�ำไปจ�ำหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้า หรือมีบริษทั ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าปลีกรับซือ้ สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ผ่ า นช่ อ งทางนี้ ม ากนั ก การน� ำ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมสู ่ ผู ้ บ ริ โ ภคผ่ า นช่ อ งทางนี้
ส่วนใหญ่จึงมักจะด�ำเนินการโดยการค้าออนไลน์ในนามขององค์กรการค้า
ทางเลือก หรือบริษัทผู้แปรรูปสินค้า หรือร้านค้าปลีกสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ที่ร่วมมือกับองค์กรการค้าทางเลือก และมีการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
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เกี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรมขององค์กรตัวเอง ดังนั้น แม้ว่าการค้าสินค้าการค้า
ทีเ่ ป็นธรรมผ่านองค์กรการค้าทางเลือก จะมีชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทีส่ นั้
กว่าช่องทางอื่นๆ แต่ก็เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคอาจจะเข้าถึงสินค้าที่เป็นธรรม
ได้ยาก เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะไม่รู้จักช่องทางในการจ�ำหน่ายสินค้ามากนัก
2) การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านการรับรองขององค์กร
การค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีการออกตรารับรองการค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมโดย
องค์กรของตัวเอง โดยการค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ กลุม่ ผูผ้ ลิต
สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศก�ำลังพัฒนาจะเข้าเป็นสมาชิก และน�ำสินค้า
ที่ตนผลิตเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานจากองค์กรที่ออกตรารับรองการค้า
สินค้าทีเ่ ป็นธรรมเป็นรายสินค้า เมือ่ สินค้าผ่านมาตรฐานและได้รบั ตรารับรองแล้ว
องค์กรที่ออกตรารับรองการค้าสินค้าที่เป็นธรรมอาจจะรับซื้อสินค้าจากกลุ่ม
ผู้ผลิตดังกล่าว และด�ำเนินการส่งออกสินค้านั้นให้กบั กลุ่มบริษทั ผูส้ ง่ ออกสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมที่เป็นสมาชิกหรือพันธมิตร หรือในกรณีที่องค์กรที่ออกตรา
รับรองการค้าสินค้าที่เป็นธรรมไม่ได้ด�ำเนินการรับซื้อสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิต
แต่ท�ำหน้าที่เป็นเพียงองค์กรที่ตรวจสอบมาตรฐานและออกตรารับรองเท่านั้น
กลุ่มผู้ผลิตก็จะน�ำสินค้านั้นไปจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทผู้ส่งออกสินค้าการค้า
ทีเ่ ป็นธรรมด้วยตัวเอง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ บริษทั ผูส้ ง่ ออกทีเ่ ป็นสมาชิกของ
องค์กรทีอ่ อกตรารับรองการค้าสินค้าทีเ่ ป็นธรรม เมือ่ กลุม่ บริษทั ผูส้ ง่ ออกรับซือ้
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมมาแล้ว ก็จะจ�ำหน่ายสินค้าไปยังบริษัทผู้น�ำเข้าสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรมในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์กรทีอ่ อกตรา
รับรองการค้าสินค้าที่เป็นธรรม หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมก็จะจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมไปยังกลุ่มบริษัทผู้ผลิตที่เป็น
สมาชิกขององค์กรที่ออกตรารับรองการค้าสินค้าที่เป็นธรรมเพื่อแปรรูปสินค้า
เมื่อบริษัทผู้ผลิตแปรรูปสินค้าแล้ว บริษัทผู้ผลิตอาจจะจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้บริโภคผ่านการค้าออนไลน์ในนามของบริษัทเอง โดยมี
การใช้ตรารับรองสินค้าขององค์กรที่ออกตรารับรองการค้าสินค้าที่เป็นธรรม
ควบคู่ไปด้วย หรืออาจจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้กับบริษัทที่จ�ำหน่าย
สินค้าปลีกที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรที่ออกตรารับรองการค้าสินค้าที่เป็น
ธรรม หรืออาจจะจ�ำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และ
ห้างสรรพสินค้า เพื่อการจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคก็ได้
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เนือ่ งจาก การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ สินค้า
การค้าที่เป็นธรรมจะมีตรารับรองสินค้า ซึ่งมีการประกันความน่าเชื่อถือของ
กระบวนการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม ท� ำ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต และ
ผู้จ�ำหน่ายสินค้าของการค้าที่เป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ มีโอกาสที่จะน�ำสินค้า
เข้าไปขายให้แก่บริษัทที่จ�ำหน่ายสินค้าปลีก ร้านค้าปลีกสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
และห้างสรรพสินค้า ได้มากว่าช่องทางแรก ดังนัน้ องค์กรทีอ่ อกตรารับรองการค้า
สินค้าที่เป็นธรรมส่วนใหญ่ จึงมักจะไม่แปรรูปสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าด้วย
ตัวเอง แต่จะท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐาน และ
ออกตรารับรองเท่านั้น
3) การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านการรับรองของ WFTO
ในการค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมในประเทศก�ำลังพัฒนา จะเข้าเป็นสมาชิกของ WFTO เมือ่ องค์กรของ
กลุม่ ผูผ้ ลิตได้รบั ตรารับรองจาก WFTO แล้ว สินค้าทีถ่ กู ผลิตภายใต้องค์กรทัง้ หมด
จะถือว่า เป็นสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และกลุ่มองค์กรผู้ผลิตก็จะสามารถน�ำ
สินค้าทีถ่ กู ผลิตภายใต้องค์กรทัง้ หมดไปจ�ำหน่ายให้กบั กลุม่ บริษทั ผูส้ ง่ ออกสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมที่เป็นสมาชิกและผ่านการรับรองจาก WFTO ได้ เมื่อกลุ่ม
บริษัทผู้ส่งออกสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่เป็นสมาชิกของ WFTO รับซื้อสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรมมาแล้ว ก็จะสามารถจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ หมดภายใต้บริษทั ไปยัง
บริษัทผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นสมาชิก
ของ WFTO หลังจากนัน้ กลุม่ บริษทั ผูน้ ำ� เข้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีเ่ ป็นสมาชิก
WFTO ก็จะสามารถจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมไปยังกลุ่มบริษัทผู้ผลิตที่
เป็นสมาชิก WFTO เพื่อแปรรูปสินค้า เมื่อบริษัทผู้ผลิตแปรรูปสินค้าแล้ว บริษัท
ผูผ้ ลิตอาจจะจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมให้แก่ผบู้ ริโภคผ่านการค้าออนไลน์
ในนามของบริษัทเอง หรืออาจจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้แก่บริษัทที่
จ�ำหน่ายสินค้าปลีก ที่ได้รับใบอนุญาตจาก WFTO หรืออาจจะจ�ำหน่ายสินค้า
ผ่านร้านค้าปลีกสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และห้างสรรพสินค้า เพื่อให้กลุ่ม
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้
เนือ่ งจาก การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ สินค้า
การค้าที่เป็นธรรมจะมีตรารับรองสินค้าของ WFTO ซึ่งเป็นตรารับรองที่เป็น
มาตรฐานสากล ที่มีการประกันความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตและ
จ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม และมีการประกันระบบขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับการค้าที่เป็นธรรม ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคได้มากกว่าช่องทางที่ 1 และ 2
ดังนั้น ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ จึงมีความสามารถ
ที่จะน�ำสินค้าเข้าไปขายให้กับบริษัทที่จ�ำหน่ายสินค้าปลีก ร้านค้าปลีกสินค้า
การค้าที่เป็นธรรม และห้างสรรพสินค้า ได้มากกว่าช่องทางที่ 1 และ 2
4) การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านการรับรองของ FLO ใน
การค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในประเทศก�ำลังพัฒนา จะเข้าเป็นสมาชิกของ FLO และน�ำสินค้าที่ตนผลิต
เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานจาก FLO เป็นรายสินค้า เมื่อสินค้าได้รับตรา
รับรองจาก FLO แล้ว กลุ่มองค์กรผู้ผลิตก็สามารถน�ำสินค้าที่ได้รับการตรวจ
รับรองแล้วไปจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทผู้ส่งออกสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่เป็น
สมาชิกกับ FLO ได้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ กลุม่ ผูผ้ ลิตต้องการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมประเภทอื่นเพิ่มเติม จะต้องลงทะเบียนกับ FLO ใหม่ และ
สินค้าที่ผลิตและจ�ำหน่ายก็จะถูกตรวจสอบใหม่เป็นรายสินค้า เมื่อกลุ่มผู้ผลิต
จ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้กับกลุ่มบริษัทผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกของ
FLO แล้ว กลุ่มบริษัทผู้ส่งออกก็จะจ�ำหน่ายสินค้าไปยังบริษัทผู้น�ำเข้าสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรมในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว ทีเ่ ป็นสมาชิกของ FLO หลังจากนัน้
กลุม่ บริษทั ผูน้ ำ� เข้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมก็จะจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ไปยังกลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิตทีเ่ ป็นสมาชิกกับ FLO เพือ่ แปรรูปสินค้า เมือ่ บริษทั ผูผ้ ลิต
แปรรูปสินค้าแล้ว บริษัทผู้ผลิตอาจจะจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้กับ
กลุ่มผู้บริโภคผ่านการค้าออนไลน์ในนามของบริษัทเอง หรืออาจจ�ำหน่ายสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมให้กับบริษัทที่จ�ำหน่ายสินค้าปลีก ที่ได้รับใบอนุญาตจาก FLO
หรืออาจจะจ�ำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม และห้างสรรพสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้
เนือ่ งจาก การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ สินค้า
การค้าที่เป็นธรรมจะมีตรารับรองสินค้าของ FLO ซึ่งเป็นตรารับรองที่เป็น
มาตรฐานสากล ที่มีการประกันความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตและ
จ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ WFTO แต่เนือ่ งจาก
FLO มีความแตกต่างจาก WFTO ตรงที่การรับรองของ FLO เป็นการรับรอง
เฉพาะรายสินค้า มากกว่าที่จะเป็นการประกันระบบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าที่เป็นธรรมทั้งองค์กร ท�ำให้ระบบตรวจสอบของ FLO มีความยุ่งยาก
น้อยกว่า ดังนั้น ปัจจุบัน จึงมีกลุ่มองค์กรผู้ผลิต กลุ่มบริษัทผู้ส่งออกและน�ำเข้า
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กลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิต และกลุม่ บริษทั จ�ำหน่ายสินค้าปลีกจากทัว่ โลก เข้าเป็นสมาชิก
และขอใบอนุญาตการใช้ตรารับรองของ FLO มากกว่า WFTO และในปัจจุบัน
การค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางของ FLO ก็เป็นทีถ่ กู รูจ้ กั แพร่หลายมากทีส่ ดุ ด้วย
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกต ก็คือว่า การค้าสินค้าที่เป็นธรรมที่มีการใช้
ตรารับรองการค้าสินค้าที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น องค์กรที่ออกตรารับรอง
การค้าสินค้าทีเ่ ป็นธรรมโดยองค์กรตัวเอง หรือการค้าสินค้าทีเ่ ป็นธรรมทีใ่ ช้ตรา
รับรองของ WFTO หรือ FLO นั้น หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มองค์กร
ผูผ้ ลิต กลุม่ บริษทั ผูส้ ง่ ออกและน�ำเข้า กลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิต และกลุม่ บริษทั จ�ำหน่าย
สินค้าปลีก ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด จะต้องเป็นสมาชิกขององค์กร
ที่ อ อกตรารั บ รอง และกลุ ่ ม องค์ ก รผู ้ ผ ลิ ต กลุ ่ ม บริ ษั ท ผู ้ ส ่ ง ออกและน� ำ เข้ า
กลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิต และกลุม่ บริษทั จ�ำหน่ายสินค้าปลีก อาจจะต้องได้รบั การตรวจ
สอบตามมาตรฐาน และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง หรือค่าใช้จ่าย
ในการขอใบอนุญาตในการใช้ตรารับรองนั้น ดังนั้น แม้ว่าการค้าสินค้าที่เป็น
ธรรมที่มีการใช้ตรารับรองสินค้า อาจจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ และการ
เพิ่มขึ้นของการเข้าถึงตลาดของสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของทั้งผู้ผลิตและ
ผูบ้ ริโภค แต่การค้าสินค้าทีเ่ ป็นธรรมทีม่ กี ารใช้ตรารับรองสินค้า อาจท�ำให้ตน้ ทุน
การผลิตของสินค้าการค้าที่เป็นธรรมเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลให้สินค้าที่เป็นธรรม
ที่มีการใช้ตรารับรองสินค้ามีราคาสูงกว่าสินค้าที่เป็นธรรมที่ไม่ใช้ตรารับรอง
สินค้า ซึ่งก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ได้ยากขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือ การค้าสินค้าที่เป็นธรรมผ่าน
องค์กรการค้าทางเลือกที่ไม่ใช้ตรารับรองสินค้า ส่วนใหญ่จะสนับสนุนการค้า
ทางตรง (direct trade) ที่มุ่งเน้นการลดจ�ำนวนพ่อค้าคนกลางในห่วงโซ่อุปทาน
และท�ำให้ชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าสัน้ ลง เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ผผู้ ลิตและ
ผู้บริโภคมากที่สุด ขณะที่ การค้าสินค้าที่เป็นธรรมผ่านองค์กรที่ออกตรารับรอง
สินค้าการค้าที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น องค์กรที่ออกตรารับรองมาตรฐานโดย
องค์กรของตัวเอง หรือ องค์กรทีอ่ อกตรารับรองมาตรฐานสากลโดย WFTO หรือ
FLO องค์กรเหล่านี้ ไม่ได้มงุ่ เน้นให้เกิดการค้าทางตรง หรือการลดจ�ำนวนพ่อค้า
คนกลางในห่วงโซ่อุปทาน แต่ต้องการสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า
และผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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ที่มา: สร้างขึ้นมาจากข้อมูลของ Fairtrade South Africa, n.d.; Fair for Life, n.d.;
Fair Trade USA, n.d.; Alter trade Japan, n.d.; Seiko, n.d.; Bezencon, 2009, p.62
as cited in Stefanska and Nestorowicz, 2015, p.38

นอกจาก การก�ำหนดมาตรฐานสากลของการค้าในขบวนการค้าที่
เป็นธรรมแล้ว กลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และร้านค้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมในทวีปยุโรป ยังมีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือการค้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมระหว่างประเทศขึ้นด้วย ได้แก่ การจัดตั้ง European Fair Trade
Association ในปี ค.ศ.1990 และการจัดตั้ง The Network of European
Worldshops (NEWS) ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งต่อมา FLO, IFAT, NEWS และ EFTA
ได้ร่วมมือกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายการค้าที่เป็นธรรม ที่ถูกเรียกว่า FINE ขึ้นใน
ปีค.ศ.1998 อันเป็นคณะท�ำงานอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งไม่มีโครงสร้างการ
ท� ำ งาน และไม่ มี อ� ำ นาจในการตั ด สิ น ใจใดๆ แต่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยที่ ท� ำ หน้ า ที่
สนับสนุนการพัฒนาขบวนการการค้าที่เป็นธรรม ผ่านการประชุมและการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก (ดูรปู ที่ 4) โดยในปี ค.ศ. 2001 สมาชิก
ของ FINE ได้ร่วมกันก�ำหนดค�ำนิยามการค้าที่เป็นธรรม ว่าหมายถึง
“การเป็ น หุ ้ น ส่ ว นทางการค้ า ซึ่ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการเจรจา,
ความโปร่งใส และการเคารพ ทีค่ น้ หาความเท่าเทียมทางการค้าระหว่างประเทศ
ที่มากขึ้น การค้าที่เป็นธรรมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเสนอ
เงื่ อ นไขทางการค้ า ที่ ดี ก ว่ า และการประกั น ความมั่ น คงในสิ ท ธิ ข องผู ้ ผ ลิ ต
และแรงงานชายขอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา”  (FINE, 2001)
16

Consumers

Small producers

รูปที่ 4 ห่วงโซ่อุปทานของการค้าสินค้าที่เป็นธรรม

รูปที่ 5 โครงสร้างสมาชิกของเครือข่ายการค้าที่เป็นธรรม หรือ FINE

ที่มา อ้างจาก Stefanska, M. and Renata Nestorowicz, 2015

ปัจจุบัน สถานการณ์ทางตลาดของการค้าที่เป็นธรรมได้ขยายตัวและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงานของ Fairtrade International (FLO) ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2010-2014 ให้ข้อมูลว่า ในปี ค.ศ. 2014 มีกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและ
กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานทีเ่ ข้าร่วมในขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีส่ มัครเป็นสมาชิกของ
FLO เพิ่มขึ้นประมาณ 1,226 กลุ่ม คิดเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ประมาณ
1.65 ล้านคน จากปี ค.ศ. 2010 ที่มีกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ประมาณ 905 กลุ่ม คิดเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ประมาณ 1.2 ล้านคน
โดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกของ FLO มีทั้งหมด
74 ประเทศ ซึง่ ประมาณร้อยละ 80 ของกลุม่ ผูผ้ ลิตรายย่อยและกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ FLO อยู ่ ใ นประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางขั้ น ต�่ ำ  (lower
middle-income countries-LMICs) และประเทศที่มีรายได้ต�่ำ  (low-income
countries-LICs) ตามเกณฑ์ที่ World Bank ก�ำหนด นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิต
รายย่อยและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกของ FLO มีประมาณร้อยละ 64
อยูใ่ นทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง ขณะที่ ร้อยละ 20 อยูใ่ นทวีปอเมริกาใต้
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และแคริเบียน และร้อยละ 16 อยู่ในทวีปเอเชียและแปซิฟิก โดย 10 อันดับของ
ประเทศที่มีกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกของ FLO
มากที่สุด ได้แก่ 1. เคนยา 2. เอธิโอเปีย 3. แทนซาเนีย 4. อินเดีย 5. กานา
6. เปรู 7. โคลัมเบีย 8. อูกันดา 9. เม็กซิโก และ 10. มาลาวี (ดูตารางที่ 1)
ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกของ FLO
ประมาณร้อยละ 49 เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทกาแฟ (ดูตารางที่ 2) (Fairtrade
International, 2015c)
ตารางที่ 1 รายชื่อ10 อันดับของประเทศที่มีกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย
และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกของ FLO มากที่สุด ปีค.ศ.2014
ชื่อประเทศ

จ�ำนวนสมาชิก (คน)

1.   Kenya

415,400

2.   Ethiopia

154,500

3.   Tanzania

153,200

4.   India

147,600

5.   Ghana

110,400

6.   Peru

65,400

7.   Colombia

57,800

8.   Uganda

54,400

9.   Mexico

38,600

10. Malawi

37,800

ที่มา: Fairtrade International, 2015c

แม้ว่า ในปี ค.ศ. 2013-2014 รายได้โดยรวมจากการจ�ำหน่ายสินค้าที่
เป็นธรรมจะมีมูลค่าอยู่ที่ 951 ล้านยูโร ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1
จากปี ค.ศ. 2012-2013 ที่รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม มีมูลค่าอยู่
ที่ 946 ล้านยูโร แต่การจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษของสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม หรือ
การจ่ายเงินพรีเมียมให้กับองค์กรผู้ผลิตในปี ค.ศ. 2013-2014 มีมูลค่าอยู่ที่
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106.2 ล้านยูโร ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี ค.ศ. 2012-2013
ที่การจ่ายเงินพรีเมียมให้กับองค์กรผู้ผลิตมีมูลค่าอยู่ที่ 95.2 ล้านยูโร โดยตลาด
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทวีปยุโรป และประเทศอังกฤษ
ถือว่าเป็นตลาดการค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ นอกจากนี้ สินค้าการ
ค้าทีเ่ ป็นธรรม 6 ชนิดหลัก ทีไ่ ด้รบั การจ�ำหน่ายมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั ได้แก่ กาแฟ
ชา โกโก้ น�้ำตาล ฝ้าย และกล้วย โดยสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ถูกผลิตและได้
รับการจ�ำหน่ายในปริมาณมากที่สุด ได้แก่ กล้วย อย่างไรก็ตาม สินค้าการค้าที่
เป็นธรรมทีไ่ ด้รบั รายได้และเงินค่าพรีเมียมจากการจ�ำหน่ายมากทีส่ ดุ ก็คอื กาแฟ
(ดูตารางที่ 2) ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ได้รับการรับรองโดย FLO
ทั้ ง หมด มี ป ระมาณร้ อ ยละ 52 เป็ น สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ (Fairtrade
International, 2015c)
ตารางที่ 2 จ�ำนวนผูผ้ ลิตสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม ปริมาณสินค้าการค้าทีเ่ ป็น
ธรรมที่ถูกจ�ำหน่าย และจ�ำแนกตามประเภทสินค้า ปี ค.ศ 2014

ที่มา: Fairtrade International, 2015c

1.2 มาตรฐานของการค้าที่เป็นธรรม
แม้วา่ มาตรฐานการค้าทีเ่ ป็นธรรมจะมีหลากหลายมาตรฐาน ตามความ
หลากหลายของช่องทางของขบวนการการค้าที่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น การค้า
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สินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านองค์กรการค้าทางเลือก หรือองค์กรที่ออกตรา
รับรองการค้าสินค้าที่เป็นธรรมโดยตัวเอง หรือ การค้าสินค้าที่เป็นธรรมผ่าน
องค์กรที่ออกตรารับรองมาตรฐานสากล ผ่าน WFTO และ FLO ตามที่อธิบาย
ไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน คือ มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมของ WFTO และ FLO
ดังนั้น เนื้อหาส่วนนี้ จึงขออธิบายถึงมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมของ WFTO
และ FLO เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ดังนี้
1) มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมของ WFTO
WFTO เป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ท�ำหน้าที่
ในการก� ำ หนดมาตรฐานและออกตรารั บ รองให้ กั บ องค์ ก รและหน่ ว ยงาน
(organization certification) ทีเ่ กีย่ วข้องกับขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรม โดย IFAT
จะท�ำหน้าที่ในการประกันระบบ (guarantee system) มากกว่าการรับรองสินค้า
(product certification) ดังนั้น มาตรฐานของ WFTO จึงมุ่งเน้นที่การจัดการและ
การด�ำเนินการขององค์กรที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติตามหลักการ
การค้าที่เป็นธรรมของ WFTO 10 ประการ และการปฏิบัติตามอนุสัญญาของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation (ILO)
Conventions)
หลักการการค้าที่เป็นธรรมของ WFTO 10 ประการ ได้แก่
(1) การสร้างโอกาสส�ำหรับผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสในทางเศรษฐกิจ
(Creating Opportunities for Economically Disadvantaged
Producers)
(2) ความโปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบ (Transparency and
Accountability)
(3) การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trading Practices)
(4)   การจ่ายราคาที่เป็นธรรม (Payment of a Fair Price)
(5) การไม่ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานทีถ่ กู บังคับ (Ensuring no Child
Labour and Forced Labour)
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(6) การไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ การให้
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจของผู้หญิง และการให้เสรีภาพของการ
รวมกลุ่ม (Commitment to Non Discrimination, Gender
Equity and Women’s Economic Empowerment, and
Freedom of Association)
(7) การมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีและปลอดภัย (Ensuring
Good Working Conditions)
(8) การจัดหาความสามารถให้กับผู้ผลิต (Providing Capacity
Building)
(9) การสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรม (Promoting Fair Trade)
(10) การเคารพต่อสิ่งแวดล้อม (Respect for the Environment)
หลักการ 10 ประการนี้ จะถูกน�ำมาใช้กบั สมาชิกของ WFTO ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trading members-FTOs) และสมาชิกที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า (Non trading members - NTOs)
สมาชิกทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า (Trading members-FTOs) จะแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มองค์ผู้ผลิต (Producer FTOs -PO) และ 2. กลุ่มองค์กรการ
ตลาด (Marketing FTOs-MO)
(1) กลุ่มองค์กรผู้ผลิต (Producer FTOs -PO) จะประกอบด้วยสมาชิก
4 รูปแบบ ได้แก่
(1.1) สหกรณ์ หรือสมาคมผู้ผลิตอย่างเป็นทางการที่ถูกควบคุม
โดยกลุ่มผู้ผลิต
(1.2) บริษัท หรือองค์กรที่มีการจ้างงานลูกจ้างให้ผลิตสินค้า
การค้าที่เป็นธรรม
(1.3) บริษทั ทีท่ ำ� สัญญากับผูผ้ ลิตแต่ละรายเพือ่ ให้ผลิตสินค้า และ
จ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้กับบริษัท
		(1.4) องค์กรร่วมใหญ่ขององค์กรผูผ้ ลิต ทีป่ ระกอบไปด้วยสมาชิก
กลุ่มองค์ผู้ผลิตจ�ำนวนหลายกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นองค์กรผู้ผลิต
หลากหลายรูปแบบตามข้อ 1.1-1.3 โดยองค์กรร่วมใหญ่
จะท�ำหน้าที่ในเรื่องการตลาด และการค้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรม
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(2) กลุ่มองค์กรการตลาด (Marketing FTOs-MO) จะประกอบด้วย
สมาชิก 3 รูปแบบ ได้แก่
(2.1) ผู้ค้าปลีก
(2.2) ผูค้ า้ ส่ง อาทิ ผูส้ ง่ ออก ผูน้ ำ� เข้า และบริษทั ทีม่ ตี ราสินค้าต่างๆ
(2.3) องค์ ก รการตลาด (เช่ น ผู ้ ส ่ ง ออกระดั บ ชาติ (national
exporters)) ที่ซื้อสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจากกลุ่มผู้ผลิต
และผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม และท� ำ
การตลาดให้กับสินค้าของตัวเอง
สมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า (Non trading members -NTOs) คือ
องค์กรหรือเครือข่ายที่สนับสนุนการค้าที่เป็นธรรม ที่เป็นองค์กรซึ่งไม่ได้ผลิต
หรือจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมเป็นกิจกรรมหลัก  
สมาชิกของ WFTO ทั้งที่เป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการค้า  (FTOs) และ
สมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า (NTOs) นอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักการ
การค้าที่เป็นธรรม 10 ประการของ WFTO ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ระบุไว้
ว่าสมาชิกแต่ละประเภทจะต้องปฏิบัติตามอย่างไรแล้ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน WFTO Guarantee System Handbook: WFTO Fair Trade Standard) สมาชิก
ทั้ ง หมดจะต้ อ งถู ก ประเมิ น องค์ ก รเพื่ อ ประกั น ระบบ (guarantee system)
ขององค์กรว่าเป็นไปตามหลักการการค้าที่เป็นธรรมจริงหรือไม่
การตรวจสอบเพือ่ ประกันระบบของ WFTO จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
(1) การประเมินองค์กรโดยตัวเอง (Self assessment) ซึ่งเป็นการ
ประเมินทุก 2-3 ปี
(2) การตรวจสอบการติดตามการท�ำงาน (Monitoring audit) เป็นการ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบของ WFTO ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ทุก 2-6 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยงขององค์กร
(3) การตรวจสอบโดยผู้เยี่ยมชมที่เป็นสมาชิก WFTO (Peer visit) ซึ่ง
อาจจะถูกแต่งตั้งโดยสมาชิกทางด้านการค้า (FTOs) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบทุก 2-6 ปี ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของความเสีย่ งขององค์กร
การประเมินองค์กรเพื่อป้องกันระบบทั้ง 3 ระดับข้างต้นนั้น จะใช้เวลา
ประเมินอย่างน้อย 2-3 ปี โดยในปีแรก องค์กรผู้สมัครเป็นสมาชิกของ WFTO
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ทั้งที่เป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการค้า (FTOs) และสมาชิกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การค้า (NTOs) จะได้รับสถานะเป็นเพียงแค่สมาชิกชั่วคราว (provisional
member) และเมื่อองค์กรผู้สมัครเป็นสมาชิกผ่านการประเมินในปีที่ 2 จึงจะได้
รับสถานะการเป็นสมาชิก (member) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรผู้สมัครเป็น
สมาชิกจะได้รับสถานะการเป็นสมาชิก (member) ในปีที่ 2 แล้ว องค์กรผู้สมัคร
ยังคงไม่สามารถที่จะใช้ตรารับรองการค้าที่เป็นธรรมของ WFTO ได้ จนกว่า
องค์กรผู้สมัครจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติรับรองการประกันระบบจาก
WFTO’s Board ให้มสี ถานะเป็นสมาชิกทีไ่ ด้รบั การรับรอง (guaranteed member)
จึงจะสามารถใช้ตรารับรองของ WFTO ได้ โดยเมื่อองค์กรผู้สมัครได้รับอนุมัติ
เป็นสมาชิกที่ถูกรับรองแล้ว สินค้าการค้าที่เป็นธรรมทุกชนิดที่ถูกผลิตภายใต้
องค์กรจะถือว่าเป็นสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
2) มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมของ FLO
FLO เป็นองค์กรระหว่างประเทศทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการ
ก�ำหนดมาตรฐานสากลและการรับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม (product
certification) ดังนัน้ มาตรฐานส่วนใหญ่ของ FLO แม้วา่ จะมีการก�ำหนดกฎเกณฑ์
การปฏิ บั ติ แ ละข้ อ บั ง คั บ ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานของสมาชิ ก แต่ ล ะประเภทไว้
เช่นเดียวกับ WFTO แต่มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุเพื่อประกันระบบหรือ
หน่วยงาน หากมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกันว่าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมถูกผลิตและ
ถูกจ�ำหน่ายตามหลักการการค้าที่เป็นธรรม นอกจากนี้ มาตรฐานของ FLO
ที่แตกต่างจาก WFTO อย่างชัดเจน ก็คือ การก�ำหนดราคาขั้นต�่ำ  (fair trade
minimum price) และการก� ำ หนดราคาพรี เ มี ย มของสิ น ค้ า (fair trade
premium price) ของสินค้าแต่ละประเภทไว้ด้วย
สมาชิกของ FLO ทัง้ หมดจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎบัตรหลักการการค้าทีเ่ ป็น
ธรรม (The Charter of Fair Trade Principles) ซึ่งเป็นกฎบัตรที่ FLO และ WFTO
ประกาศใช้ร่วมกัน โดยกฎบัตรหลักการการค้าที่เป็นธรรม (The Charter of Fair
Trade Principles) ประกอบด้วย หลักการ 5 ประการ ดังนี้
(1) การเข้ า ถึ ง ตลาดของผู ้ ผ ลิ ต ชายขอบ (Market access for
marginalized producers)
(2) ความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน (Sustainable
and equitable trading relationships)
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(3) การสร้างความสามารถและการให้อ�ำนาจกับผู้ผลิต (Capacity
building and empowerment)
(4) การสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักเกี่ยวกับการค้าที่เป็น
ธรรมเพิ่มขึ้น (Consumer awareness raising and advocacy)
(5) การค้าที่เป็นธรรมเป็นพันธะสัญญาทางสังคม (Fair Trade as a
social contract)
หลักการ 5 ประการข้างต้น จะถูกน�ำไปใช้กบั สมาชิกของ FLO ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต (Producer Networks) องค์กรการค้าที่เป็นธรรมใน
ระดับชาติ (National Fairtrade Organizations-NFO) องค์กรการตลาด (Fairtrade
Marketing Organizations-FMO) และกลุ่มผู้ค้าต่างๆ
นอกจากนี้ FLO ยังได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานของการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีจ่ ะ
ถูกน�ำไปใช้กับสมาชิกแต่ละประเภทเพิ่มเติมด้วย โดยมาตรฐานของการค้าที่
เป็นธรรมของ FLO จะแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐานใหญ่ๆ ได้แก่
(1) มาตรฐานส�ำหรับผู้ผลิต ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อน�ำไปใช้กับกลุ่มผู้ผลิต
ที่เป็นสมาชิก โดยจะแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน คือ
(1.1) มาตรฐานส�ำหรับองค์กรผู้ผลิตรายย่อย (standards for
        small producer organization)
(1.2) มาตรฐานส�ำหรับแรงงานรับจ้าง (standard for hired labor)
(1.3) มาตรฐานส�ำหรับการผลิตในรูปแบบสัญญา (standard
for contract production)
(2) มาตรฐานส�ำหรับผู้ค้า ซึ่งถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อน�ำไปใช้กับบริษัท
ทุ ก บริ ษั ท ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ซึ่ ง มี ก ารซื้ อ และขายสิ น ค้ า การค้ า ที่
เป็นธรรม
(3) มาตรฐานของสิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม จะประกอบไปด้ ว ย
2 มาตรฐาน ซึ่ ง ถู ก ก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อ น� ำ ไปใช้ กั บ สิ น ค้ า การค้ า
ที่เป็นธรรมในแต่ละประเภท ได้แก่
(3.1) ราคาขั้นต�่ำของสินค้า (minimum price) ถูกก�ำหนดขึ้น โดย
มีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตจากความไม่แน่นอนของ
ราคาตลาด โดยราคาขั้นต�่ำจะถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิต
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ใช้เป็นราคามาตรฐานในการต่อรองกับผู้ค้า หรือถูกบังคับ
ใช้กับผู้ค้าเพื่อให้ผู้ผลิตรายย่อยได้รับราคาที่สอดคล้องกับ
ต้นทุนการผลิตจริง อย่างไรก็ตาม เมือ่ ราคาตลาดของสินค้า
มีราคาสูงขึ้นกว่าราคาขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ ผู้ผลิตก็ควรที่จะ
ได้รับราคาตามราคาตลาด โดยราคาขั้นต�่ำของสินค้าจะ
ถู ก ก� ำ หนดแตกต่ า งไปในแต่ ล ะประเภทสิ น ค้ า และแต่
ละประเทศของผู้ผลิตสินค้า เนื่องจาก มีต้นทุนการผลิตที่
แตกต่างกัน
(3.2) ค่าพรีเมียมของสินค้า (premium price) คือ เงินจ�ำนวนหนึง่
ทีถ่ กู จ่ายให้กบั ผูผ้ ลิต ซึง่ ถูกจ่ายแยกจากราคาสินค้าการค้า
ที่เป็นธรรม หรือราคาขั้นต�่ำ  โดยค่าพรีเมียมของสินค้า
จะถูกก�ำหนดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อการลงทุนส�ำหรับ
การพั ฒ นาการผลิ ต การพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ของผูผ้ ลิตรายย่อยและผูใ้ ช้แรงงาน รวมถึงการ
พั ฒ นาชุ ม ชนของเขา โดยค่ า พรี เ มี่ ย มของสิ น ค้ า ก็ จ ะ
ถูกก�ำหนดแตกต่างไปในแต่ละประเภทสินค้า และแต่ละ
ประเทศของผูผ้ ลิตสินค้า เช่นเดียวกับราคาขัน้ ต�ำ่ ของสินค้า
มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมของ FLO ข้างต้น จะถูกน�ำไปใช้กับสมาชิก
ของ FLO ในแต่ละประเภท และสมาชิกจะของ FLO จะถูกตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโดยหน่วยงานทีเ่ รียกว่า FLOCERT ซึง่ จะถูกตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
1-2 ครัง้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการค้าทีเ่ ป็นธรรมที่ FLO ก�ำหนด ไม่วา่ จะเป็น
มาตรฐานของผู้ผลิต มาตรฐานของผู้ค้า และมาตรฐานของสินค้านั้น จะถูกน�ำไปใช้
กับสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้ผลิตและผู้ค้าลงทะเบียนไว้ตั้งแต่สมัครเป็นสมาชิก
เท่านั้น ถ้าผู้ผลิตหรือผู้ค้าต้องการที่จะผลิตหรือจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ประเภทอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรก ผู้ผลิตหรือผู้ค้านั้นจะต้องน�ำสินค้า
ของตนสมัครเข้าสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมใหม่ และจะต้องถูกตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของระบบการผลิต การรับซือ้ และการจ�ำหน่ายเป็นรายสินค้าไป
1.3 การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์การค้าที่เป็นธรรม: เมืองการค้าที่
เป็นธรรม (Fair Trade Town)
แม้ ว ่ า ขบวนการการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมจะมี พั ฒ นาการทางการค้ า มา
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อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่กลไกของมาตรฐานสากลของ
การค้าทีเ่ ป็นธรรมเพิง่ จะถูกก�ำหนดอย่างเป็นระบบชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1990
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่นาน ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมจึงยังคงไม่เป็นที่รู้จักโดย
กลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภคมากนัก นอกจากนี้ ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
ยังคงเป็นการค้าทางเลือกที่จำ� กัดเฉพาะการผลิตสินค้าของกลุม่ ผูผ้ ลิตทีย่ ากจน
และด้อยโอกาสในประเทศก�ำลังพัฒนา เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ ฐี านะ
ในประเทศพัฒนาแล้ว จึงส่งผลให้ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมมีกลุ่มผู้ผลิตและ
กลุ่มผู้บริโภคจ�ำนวนน้อย และช่องทางการตลาดและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมก็มีจ�ำนวนน้อยด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อที่จะท�ำให้
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อช่วยให้
เกิดการขยายตัวของช่องทางการตลาดและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
การค้าที่เป็นธรรม และการเพิ่มขึ้นของการค้าของสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการรณรงค์ เ กี่ ย วกั บ การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมจึ ง ถื อ เป็ น
เครื่องมือหนึ่งที่ส�ำคัญ
การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์การค้าที่เป็นธรรม โดยส่วนใหญ่
นอกจากจะถูกด�ำเนินการผ่านผู้ค้าและองค์กรทางการตลาดที่เป็นสมาชิกของ
WFTO, FLO และองค์กรการค้าทางเลือกที่ออกตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็น
ธรรมด้วยตนเอง ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมาของการค้าที่
เป็นธรรม หลักการการค้าที่เป็นธรรม และการโฆษณาสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ประเภทต่างๆ ในแผ่นพับ เว็บไซต์ วารสาร และการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรมให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริโภคในประเทศพัฒนาแล้วได้รจู้ กั และมีการซือ้
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้ว การรณรงค์การค้าที่เป็นธรรมที่น่าสนใจ
อีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มการขยายตัวของช่องทางการตลาดและช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการค้าสินค้าที่เป็น
ธรรมเป็นอย่างมาก ก็คือ การจัดตั้ง “เมืองการค้าที่เป็นธรรม” (Fair Trade Town)  
เมืองการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Town) เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง
Garstang ประเทศอั ง กฤษ จากการริ เริ่ ม ของ Bruce Crowther ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
The Garstang Oxfam Group (GOG) โดยเขาได้เริ่มประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
ให้คนในเมือง Garstang ได้รู้จักสินค้าการค้าที่เป็นธรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992
ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ แต่ผลของการด�ำเนินการดังกล่าว
ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จมากนัก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2000 เขาได้ริเริ่มเชิญ
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นายกเทศมนตรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ผู้น�ำศาสนา และเจ้าของธุรกิจมาประชุม
เพือ่ หารือเกีย่ วกับสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม และขอร้องให้พวกเขาลงนามเพือ่ ซือ้
และใช้สิน ค้าการค้าที่เป็ นธรรม จากการประชุ มในครั้ ง นั้ นประมาณ 95%
ของผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงนามในสัญญา และผลจากการด�ำเนินการดังกล่าว
ท�ำให้สนิ ค้าการค้าเป็นธรรมได้รบั การกระจายไปทัว่ เมือง Garstang สินค้าการค้า
ที่เป็นธรรมเป็นที่รู้จักและรับรู้โดยผู้บริโภคในเมืองเพิ่มขึ้น และมียอดจ�ำหน่าย
เพิ่มสูงขึ้น ต่อมา ในปีค.ศ. 2001 ในการประชุมสภาต�ำบลประจ�ำปีประชาชน
ในเมือง Garstang จึงได้ประกาศให้เมืองของเขาเป็น The World First’s Fair
Trade Town
จากความส�ำเร็จของการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ดงั กล่าว Fairtrade
Foundation ซึ่งเป็นองค์กรการค้าที่เป็นธรรมในระดับชาติ (National Fairtrade
Organizations-NFO) ของประเทศอังกฤษ และเป็นสมาชิกของ FLO จึงได้เริ่ม
ด�ำเนินการประกาศ Fair Trade Town Goals และ Action Guide รวมถึงการให้
รางวัลกับเมืองที่ได้รับสถานะ Fair Trade Town ด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการ
ด�ำเนินการดังกล่าว ก็เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของ Fair Trade Town ไปยัง
เมืองอื่นๆ ในประเทศอังกฤษ ต่อมาการด�ำเนินการดังกล่าวได้กระจายตัวไปยัง
ประเทศและภูมิภาคต่างๆ  จนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันเป็น Fair Trade Towns
International Network ขึ้น และ Fair Trade Town Goals และ Action Guide
ที่ Fairtrade Foundation ที่ประกาศใช้ในประเทศอังกฤษ ก็ถูกน�ำไปปรับใช้เป็น
หลักการของ Fair Trade Towns International Network ด้วย
Fair Trade Town Goals และ Action Guide ของ Fair Trade Towns
International Network มีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมายที่ 1: สภาท้องถิน่ ต้องมีมติให้การสนับสนุนการค้าทีเ่ ป็นธรรม
และเห็นด้วยที่จะใช้สินค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้
i มติของสภาท้องถิ่น จะต้องเป็นค�ำแถลงการณ์ที่จะสนับสนุนการค้า
ที่เป็นธรรม
i คณะกรรมการสภาจะต้องด�ำเนินการตามมติที่จะสนับสนุนการค้า
ที่เป็นธรรม โดยการแนะน�ำสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในที่ท�ำงาน ที่ประชุม และ
โรงอาหาร
i สภาท้องถิ่นมีข้อผูกพันที่ต้องจะใช้สินค้าที่เป็นธรรม เมื่อไหร่ก็ตาม
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ที่เป็นไปได้ ในที่ท�ำงาน  ที่ประชุม และโรงอาหาร
i ต้องมีชื่อตัวแทนของสภาท้องถิ่นเป็นกลุ่มคณะท�ำงานอ�ำนวยการ
การค้าที่เป็นธรรม
เป้าหมายที่ 2: สินค้าการค้าที่เป็นธรรมต้องมีเพียงพอพร้อมให้บริการ
ในร้านค้าปลีก และร้านอาหารในพื้นที่ และท้องถิ่น ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้
i จ�ำนวนร้านค้าปลีก และร้านอาหารที่จ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็น
ธรรม จะต้องขึ้นอยู่กับจ�ำนวนประชากรในพื้นที่และท้องถิ่นนั้นๆ
- จะต้องมีร้านค้าปลีกจ�ำนวน 1 ร้าน ต่อจ�ำนวนประชากรในพื้นที่
ประมาณ 2,500 คน และจะต้องมีรา้ นอาหารจ�ำนวน 1 ร้าน ต่อจ�ำนวนประชากร
ในพื้นที่ประมาณ 5,000 คน โดยทุกๆ ในพื้นที่ที่มีจ�ำนวนประชากรเพิ่มขึ้น
10,000 คน จะต้องมีการเพิ่มขึ้นของร้านค้าปลีกจ�ำนวน 1 ร้าน และจ�ำนวน
ร้านอาหารจะต้องมีจ�ำนวนครึ่งหนึ่งของร้านค้าปลีก
i สินค้าการค้าที่เป็นธรรมต้องมีอย่างน้อย 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้
รับตรารับรอง Fairtrade Mark จาก FLO ถูกขายในร้านค้าปลีก และร้านอาหาร
ในพื้นที่และท้องถิ่น
i ร้านค้าปลีก และร้านอาหารในพื้นที่และท้องถิ่น ต้องเปิดจ�ำหน่าย
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
เป้าหมายที่ 3: สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมต้องถูกใช้ในสถานทีท่ ำ� งานและ
องค์กรชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้
i สถานทีท
่ ำ� งาน และองค์กรชุมชนต่างๆ ไม่สามารถขายสินค้าการค้า
ที่เป็นธรรมให้พนักงานและลูกค้าได้
i นายจ้างในสถานทีท่ ำ� งานทีม่ ลี กู จ้างมากกว่า 100,000 คน จะต้องแนะน�ำ
สินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างได้รู้จัก
เป้าหมายที่ 4: ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความสนใจและ
สนับสนุนการใช้สินค้าการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้
i บทความเกีย่ วกับการค้าทีเ่ ป็นธรรม และการรณรงค์การค้าทีเ่ ป็นธรรม
ต้องปรากฏในสื่อของท้องถิ่น และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
i การจัดกิจกรรมการค้าเป็นธรรมถูกจัดขึ้นทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี
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เป้าหมายที่ 5: ต้องมีการจัดตัง้ กลุม่ คณะท�ำงานอ�ำนวยการการค้าทีเ่ ป็น
ธรรมในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินงานตามข้อผูกพันที่จะเป็นเมือง
การค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้
i กลุ่มคณะท�ำงานอ�ำนวยการการค้าที่เป็นธรรมต้องพบกันอย่าง
สม�่ำเสมออย่างน้อย 1 ปี
i สมาชิกของกลุ่มคณะท�ำงานอ�ำนวยการการค้าที่เป็นธรรมต้องเป็น
ตัวแทนของท้องถิ่น
i กลุ่มคณะท�ำงานอ�ำนวยการการค้าที่เป็นธรรมต้องด�ำเนินงานตาม
เป้าหมายของการเป็น Fair Trade Town อย่างต่อเนื่อง และการต่ออายุสถานะ
การเป็น Fair Trade Town
i กลุ่มคณะท�ำงานอ�ำนวยการการค้าที่เป็นธรรม ต้องแน่ใจว่า การจัด
กิจกรรมการค้าเป็นธรรมถูกจัดขึ้นทุก 2 สัปดาห์
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บทที่ 2
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น
2.1 พัฒนาการของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น
แม้ว่าขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น จะเกิดขึ้นช้ากว่า
ในทวีปยุโรป กล่าวคือ เริ่มเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 แต่พัฒนาการของ
ขบวนการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่น ก็มีพัฒนาการที่สอดคล้องกับขบวนการการค้า
ที่เป็นธรรมในระดับสากล กล่าวคือ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงระยะแรก ใน
ช่วงทศวรรษ 1970-1980 การค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นเริ่มพัฒนามาจากรูปแบบ
การค้ า แบบสมานฉั น ท์ (solidarity trade) ช่ ว งระยะที่ 2 ในช่ ว งทศวรรษ
1980-1990 การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมในญี่ ปุ ่ น มี ก ารพั ฒ นาไปสู ่ ก ารค้ า ทางเลื อ ก
(alternative trade) และช่วงระยะที่ 3 ในช่วงทศวรรษ 1990–ปัจจุบัน การค้าที่
เป็นธรรมในญีป่ นุ่ มีการพัฒนาไปสูก่ ารค้าตรารับรองทางจริยธรรม (ethical label
trade)
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่น สันนิษฐานได้ว่าถูกพัฒนามาจาก
รูปแบบการค้าแบบสมานฉันท์ (solidarity trade) โดยเริ่มจากการที่กลุ่มองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรในประเทศญี่ปุ่นต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแก่กลุม่ คนยากจนและกลุม่ ผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ นประเทศก�ำลังพัฒนา โดย
ในปี ค.ศ.1972 เยาวชนอาสาสมัครในประเทศญีป่ นุ่ ได้เดินทางไปช่วยฟืน้ ฟูและ
พัฒนาภาคเกษตรของประเทศบังคลาเทศ และได้พบว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากการการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาดั ง กล่ า ว แท้ จ ริ ง แล้ ว คื อ
กลุ่มประชากรที่ร�่ำรวย ขณะที่ประชากรที่ยากจนจ�ำนวนมากยังคงไม่ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เยาวชนอาสาสมัครจึงกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นและรวมตัว
กันจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรชื่อว่า “Help Bangladesh Committee
(HBC)” หรือที่ชาวบังคลาเทศเรียกว่า “Shapla Neer” เพื่อเปิดกล่องรับบริจาค
เงินให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยากจนในบังคลาเทศ โดยในช่วงแรกของ
การให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา เมือ่ องค์กร Shapla Neer ได้รบั เงินบริจาค
มาแล้ว สมาชิกขององค์กรส่วนใหญ่ได้เลือกที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนา
ทางด้านการศึกษาเป็นล�ำดับแรก โดยการน�ำเงินบริจาคไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ และดินสอ มอบให้แก่หมู่บ้านที่ยากจนในประเทศ
บังคลาเทศ เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาทางด้านการศึกษา จะช่วยให้เกิดการ
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พัฒนาทางอาชีพและสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการให้ความช่วยเหลือ
ในครั้งแรก องค์กร Shapla Neer กลับพบว่าประชาชนได้น�ำอุปกรณ์การเรียน
การสอนไปจ�ำหน่ายเพือ่ ให้ได้เงิน และน�ำเงินมาซือ้ อาหาร เนือ่ งจาก ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับปัญหาความหิวโหย จากความล้มเหลวในการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว ต่อมา องค์กร Shapla Neer จึงได้ส่งสมาชิกขององค์กรไปยัง
หมู่บ้านที่ยากจนในประเทศบังคลาเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และเรียนรู้
ถึงวิถชี วี ติ ของประชาชนในหมูบ่ า้ น และพบว่า ผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่มอี าชีพ
ในการท�ำสิ่งของหัตถกรรมจากปอกระเจา ในปี ค.ศ.1974 องค์กร Shapla Neer
จึงได้เริ่มรับซื้อสินค้าหัตถกรรมของประชาชนชาวบังคลาเทศมาขายในประเทศ
ญี่ปุ่น และต่อมาได้พัฒนาการค้าดังกล่าวไปสู่การค้าทางเลือก โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างการค้าที่เป็นธรรม โดยการให้ความส�ำคัญในเรื่องของการจ่ายราคาที่
เป็นธรรมและการจัดหาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เหมาะสมให้กับผู้ผลิต
โดยองค์กร Shapla Neer ถือว่าเป็นองค์กรแรกที่ด�ำเนินการค้าที่เป็นธรรม
ในประเทศญี่ปุ่น (Shapla Neer, n.d.)
ต่ อ มา ได้ มี อ งค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก� ำ ไรที่ มี รู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน
เช่ น เดี ย วกั บ องค์ ก ร Shapla Neer เกิ ด ขึ้ น อี ก โดยในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
ปี ค.ศ. 1986 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ชื่อว่า “Japan Committee for Negros
Campaign (JCNC)” ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเกาะ Negros
ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประสบปัญหาความหิวโหย เนื่องจากผลผลิตข้าวภายใน
ประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภค ท�ำให้ราคาข้าวภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับราคาน�้ำตาลในตลาดโลกมีราคาตกต�่ำ  ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในเกาะ Negros ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกอ้อย ท�ำให้ไม่สามารถ
จ�ำหน่ายผลผลิตของเขาในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตได้ ประชาชนใน
เกาะ Negros จึงขาดแคลนรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ JCNC จึงได้
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเกาะ Negros โดยการจัดส่งอาหาร และ
อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ไปให้ ต่อมา เมื่อปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร
เริ่มทุเลาลง JCNC จึงคิดที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเกาะ Negros
ในระยะยาว และแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารจากสาเหตุของปัญหา
JCNC จึงเริ่มให้ความช่วยเหลือทางการค้า (trade aid) โดยการจัดหาระบบ
การค้าทางเลือก (alternative trade) ให้กับประชาชนในเกาะ Negros โดยการ
รับซื้อผลิตภัณฑ์น�้ำตาลจากผู้ผลิต และให้กองทุนส�ำหรับการฝึกอบรมการผลิต
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ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1986 ประชาชนผู้ผลิตน�้ำตาลในเกาะ Negros
จึงรวมตัวกันจัดตัง้ เป็นกลุม่ องค์กรทางการค้าทีเ่ รียกว่า “Alter Trade Corporation
(ATC)” เพื่อเป็นช่องทางในการด�ำเนินการค้าผลิตภัณฑ์น�้ำตาลของเขาให้กับ
ผูบ้ ริโภคในประเทศญีป่ นุ่ ผ่านความร่วมมือของ JCNC และต่อมาในปี ค.ศ. 1989
“Alter Trade Japan (ATJ)” ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ด�ำเนินการค้าทางเลือกได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ปัจจุบัน ATJ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ด�ำเนินการค้าที่เป็นธรรมที่ไม่ใช้ตรารับรอง
สินค้า แต่มงุ่ เน้นการเสริมสร้างให้เกิดการค้าทางตรงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
เพือ่ ลดจ�ำนวนพ่อค้าคนกลางในห่วงโซ่อปุ ทาน และเพิม่ ประโยชน์ทางการค้าให้
กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ATJ ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบทางการ
ค้าทีเ่ อือ้ ให้ผผู้ ลิตในประเทศก�ำลังพัฒนาสามารถเลือกอาชีพทีส่ อดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชุมชนได้ ปัจจุบัน ATJ ได้ขยายการน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจาก
กลุม่ ผูผ้ ลิตในประเทศก�ำลังพัฒนาอืน่ ๆ อีกหลายประเทศ อาทิ การน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
และกล้ ว ยจากประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ การน� ำ เข้ า กุ ้ ง จากประเทศอิ น โดนี เซี ย
การน�ำเข้ากาแฟจากประเทศเอกวาดอร์ เปรู เม็กซิโก แทนซาเนีย และลาว และ
การน�ำเข้าน�้ำมันมะกอกจากปาเลสไตน์ เป็นต้น (Alter Trade Japan, n.d.)
จากการเกิดขึ้นขององค์กร Shapla Neer และ ATJ ที่มีการพัฒนาการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (development aid) ไปสู่การให้ความช่วยเหลือ
ทางการค้ า (trade aid) โดยเฉพาะการค้ า ในรู ป แบบการค้ า สมานฉั น ท์
(solidarity trade) ซึ่งเป็นการค้าที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
ประสบภัยพิบัติในประเทศก�ำลังพัฒนา และการพัฒนาการค้าดังกล่าวไปสู่
รูปแบบการค้าทางเลือก (alternative trade) ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ประกอบกับในช่วงทศวรรษ 1990 ขบวนการการค้า
ที่เป็นธรรมในระดับสากล ได้มีการก�ำหนดหลักการของการค้าที่เป็นธรรม
การก�ำหนดมาตรฐานของสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และการออกตรารับรองให้
กับสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ ทีจ่ ะน�ำสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมเข้าสูช่ อ่ งทางการ
จัดจ�ำหน่ายที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มยอดขายของการค้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมในระบบตลาดมากขึน้ ในช่วงเวลานีเ้ อง ประเทศญีป่ นุ่ จึงเริม่ มีการขยาย
ตัวของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการค้าที่เป็นธรรมที่ใช้ตรา
รับรองสินค้า
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ในปี ค.ศ.1991 มีผู้ประกอบการทางสังคม (social entrepreneur)
ชาวอังกฤษ ชื่อ Safia Minney ได้เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น และได้จัดตั้ง
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ที่ชื่อว่า “Global Village” ขึ้น เพื่อน�ำเสนอแนวคิด
และหลักการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศญีป่ นุ่ และจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็น
ธรรมในประเทศญีป่ นุ่ ผ่านทางแค็ตตาล็อกสินค้าทีเ่ รียกว่า “Earth catalog”  โดย
ไม่ได้มีการใช้ตรารับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ต่อมา ในปี ค.ศ.1993 องค์กร “Transfair Japan” ซึ่งเป็นองค์กรแรก
ในประเทศญี่ปุ่นที่ท�ำหน้าที่ออกใบอนุญาตการใช้ตรารับรองสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมได้ถูกจัดตั้งขึ้น (ดูรูปที่ 6) และในปี ค.ศ. 1995 Global Village ได้จัดตั้ง
บริษทั ทีช่ อื่ ว่า “Fair Trade Company” ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้องค์กรทีท่ ำ� หน้าที่
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมในตราสิ น ค้ า ที่ เรี ย กว่ า “People Tree”
(ดูรูปที่ 7) ในปี ค.ศ. 1996 Fair Trade Company ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
WFTO และในปี ค.ศ. 1997 สินค้าในตรา “People Tree” เริ่มใช้ตรารับรอง
มาตรฐานสากลของสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของ WFTO (ดูรูปที่ 8) และเริ่มมี
การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วผ่ า นร้ า นค้ า ปลี ก สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม
ทั่วประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสินค้าในตรา “People Tree” ถือว่าเป็นตราสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
รูปที่ 6 ตรารับรอง Transfair Japan

ที่มา: http://organicnetwork.biz/natural-and-organic-lifestyle/
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รูปที่ 7 ตราสินค้า People Tree

ที่มา: http://www.peopletree.co.jp

รูปที่ 8 สินค้า People Tree ที่ใช้ตรารับรอง WFTO

ที่มา: http://www.peopletree.co.jp

ในปี ค.ศ. 1997 Transfair Japan ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับขบวนการ
การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมในระดั บ สากลและได้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง Fairtrade Labelling
Organization International หรือ FLO และในปี ค.ศ. 2002 เมื่อ FLO ได้มีการ
ประกาศใช้ตรารับรอง The International Fairtrade Certification Mark แทนที่
การใช้ตรารับรองของหน่วยงานทีอ่ อกตรารับรองของประเทศต่างๆ ทีเ่ ป็นสมาชิก
และในปี ค.ศ. 2004 FLO ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานย่อย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. FLO
International หรือ FLO eingetragener Verein (FLO e.V.) ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนด
และทบทวนมาตรฐานสินค้าการค้าที่เป็นธรรม และให้ค�ำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ผลิต
รายย่อยและกลุ่มผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก และ 2. FLOCERT
ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบมาตรฐาน และออกตรารับรองให้กับกลุ่มผู้ผลิต และ
กลุ่มผู้ค้าที่เป็นสมาชิก Transfair Japan จึงได้มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้ตรา
รับรองสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของตนเองมาเป็นการใช้ The International
Fairtrade Certification Mark และ Transfair Japan เปลี่ยนชื่อเป็น Fairtrade
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Label Japan (FLJ) โดย FLJ ถือเป็นองค์กรการค้าที่เป็นธรรมระดับชาติ
ของญีป่ นุ่ ทีท่ ำ� หน้าทีอ่ นุมตั กิ ารใช้ตรารับรองการค้าทีเ่ ป็นธรรม และการประสาน
งานกับกลุ่มบริษัทผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกของ
FLO ปัจจุบันสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ตรารับรองของ FLO
เริ่มเป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียงในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมทีใ่ ช้ตรารับรองของ FLO ส่วนใหญ่จะถูกจ�ำหน่ายโดยบริษทั AEON ซึง่
เป็นห้างสรรพสินค้าที่จ�ำหน่ายสินค้าปลีกขนาดใหญ่และมีอยู่ท่ัวประเทศญี่ปุ่น
ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าการค้าที่เป็นธรรมได้มากกว่าการค้าสินค้า
ที่เป็นธรรมผ่านร้านค้าปลีกสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
นอกจากการขยายตัวของการน�ำเข้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม อันเป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้น�ำเข้าต่างๆ และการเกิดขึ้นของร้านค้าปลีกสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมเป็นจ�ำนวนมากแล้ว ในช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา
ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในญีป่ นุ่ โดยเฉพาะกลุม่ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร
ต่างๆ ยังมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าที่
เป็นธรรมในประเทศญีป่ นุ่ โดยการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่าน
แผ่นพับ เว็บไซต์ วารสาร และการจัดนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งมีความพยายาม
ในการสร้างความเป็นสถาบันให้แก่ขบวนการการค้าสินค้าที่เป็นธรรมมากขึ้น
โดยในปี ค.ศ. 2004 ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในญีป่ นุ่ ได้จดั ตัง้ The Fair Trade
Student Network (FTSN) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำ� เนินการสนับสนุนส่งเสริมการค้า
ทีเ่ ป็นธรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเมืองต่างๆ ของประเทศญีป่ นุ่ ต่อมา
ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2011 กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่เมือง Kumamoto
ได้รวมตัวกันจัดตั้ง Fair Trade Town Japan (FTTJ) เพื่อรณรงค์และสนับสนุน
ให้เกิดเมืองการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงได้ก�ำหนดมาตรฐานและ
หลักการปฏิบัติของการเป็นเมืองการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นขึ้น ต่อมา
ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2011 เมือง Kumamoto ถูกประกาศเป็น Fair Trade
Town แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชีย และในปี ค.ศ. 2014 Fair
Trade Town Japan (FTTJ) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Fair Trade Forum Japan (FTFJ)
โดยในปัจจุบัน FTFJ นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ประกาศและรับรอง
การเป็น Fair Trade Town ในประเทศญีป่ นุ่ รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
Fair Trade Town ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการสนับสนุนการจัดตั้ง Fair Trade
University ในประเทศญี่ปุ่นด้วย ต่อมา ญี่ปุ่นได้ประกาศ Fair Trade Town
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เพิ่มขึ้นอีกที่เมือง Nagoya และเมือง Zushi ในปี ค.ศ.2015 และปี ค.ศ. 2016
ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 แสดงเหตุการณ์ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น
ปี ค.ศ.

เหตุการณ์

1972

องค์กร Help Bangladesh Committee (HBC) หรือที่เรียกว่า
Shapla Neer  ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

1974

องค์กร Shapla Neer รับซื้อสินค้าหัตถกรรมของประชาชน
ชาวบังคกลาเทศมาขายในประเทศญี่ปุ่น

1986

องค์กร Japan Committee for Negros Campaign (JCNC) ถูก
จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

1986

บริษัท Alter Trade Company (ATC) ถูกจัดตั้งขึ้นที่ Negros
ประเทศฟิลิปปินส์

1987

JCNC น�ำเข้าสินค้าน�้ำตาลที่เป็นธรรม จาก ATC

1991

องค์กร Global Village ถูกจัดตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น

1993

องค์กร Transfair Japan (TFJ) ถูกจัดตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น

1995

บริษัท Fair Trade Company หรือ People Tree ถูกจัดตั้งขึ้น
เป็นหน่วยงานภายใต้ Global Village เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าการค้า
ที่เป็นธรรม

1996

บริษัท Fair Trade Company หรือ People Tree เข้าร่วม
เป็นสมาชิกของ IFAT หรือ WFTO

1997

บริษัท Fair Trade Company หรือ People Tree จ�ำหน่ายสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมที่มีตรารับรองของ IFAT หรือ WFTO

1997

Fairtrade Labelling Organization International หรือ
FLOถูกจัดตั้งขึ้น และ Transfair Japan ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

2004

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม The Fair Trade Student Network
(FTSN) ถูกจัดตั้ง

2004

AEON Company เริ่มน�ำสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ใช้ตรารับรอง
ของ FLO มาจ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
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ปี ค.ศ.

เหตุการณ์

2011

ขบวนการเมืองการค้าที่เป็นธรรม Fair Trade Town Japan
(FTTJ) ถูกจัดตั้ง

2011

เมือง Kumamoto ถูกประกาศให้เป็น Fair Trade Town
เมืองแรกของประเทศญี่ปุ่น

2014

Fair Trade Town Japan (FTTJ) เปลี่ยนชื่อเป็น Fair Trade
Forum Japan (FTFJ)

2015

เมือง Nagoya ถูกประกาศให้เป็น Fair Trade Town

2015

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม NPO corporation Fair Trade
Nagoya Network ถูกจัดตั้ง

2016

เมือง Zushi ถูกประกาศให้เป็น Fair Trade Town

ที่มา: แปลและสรุปความจาก Ikegami and Uyama, 2003
2.2 กระบวนการทางการตลาดของขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศ
ญี่ปุ่น
จากพั ฒ นาการของขบวนการการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมในญี่ ปุ ่ น ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับพัฒนาการของขบวนการดังกล่าวในระดับสากล ท�ำให้กลุ่มผู้น�ำ
เข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายประเภท ทั้งกลุ่มผู้น�ำ
เข้าที่มีรูปแบบการด�ำเนินงานในลักษณะขององค์กรการค้าทางเลือกที่ไม่ใช้ตรา
รับรองสินค้า และกลุ่มผู้น�ำเข้าที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่ออกตรารับรองสินค้า
สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้น�ำเข้าที่เป็นสมาชิกของ WFTO และ FLO
ดังนั้น กระบวนการทางการตลาดและการน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของ
ประเทศญี่ปุ่น จึงมีช่องทางการด�ำเนินการและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่
หลากหลาย อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในระดับ
สากล ดังนี้
1) การน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านองค์กรการค้าทางเลือก
(alternative trade organization-ATOs) โดยไม่ใช้ตรารับรองสินค้าการค้าที่
เป็นธรรม การค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ กลุ่มผู้น�ำเข้า ที่เป็น
องค์กรการค้าทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร หรือบริษัท
ผู้น�ำเข้าในประเทศญี่ปุ่น จะรับซื้อและน�ำเข้าสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศ
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ก�ำลังพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าวัตถุดิบ และองค์กรการค้าทางเลือกก็จะ
ด�ำเนินการแปรรูปสินค้า และจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมโดยตรงผ่าน
การค้าออนไลน์ในนามขององค์กร หรือร้านค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่เป็น
เครือข่ายกับองค์กร อย่างไรก็ตาม บางองค์กรการค้าทางเลือกก็อาจจะไม่ได้
ด�ำเนินการแปรรูปสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมในนามขององค์กรเอง
แต่จะจ�ำหน่ายสินค้าวัตถุดิบที่เป็นสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้แก่กลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อแปรรูปสินค้า เมื่อบริษัทผู้ผลิตแปรรูปสินค้าแล้ว
บริษัทผู้ผลิตก็จะจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมให้แก่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง
ผ่านการค้าออนไลน์ในนามของบริษัท
องค์กรการค้าทางเลือกในญี่ปุ่นมีจ�ำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการ
ท�ำฐานข้อมูลรายชื่อของกลุ ่ มบริ ษัทเหล่ า นี้ อย่ า งไรก็ ต าม องค์ ก รการค้ า
ทางเลือกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในญี่ปุ่น ได้แก่ Shapla Neer และ Alter Trade
Japan Inc.  
Shapla Neer เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรที่รับซื้อสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมที่แปรรูปแล้วจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น
สินค้าหัตถกรรม สบู่ และน�้ำมันบ�ำรุงผิว และจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ของตนส่วนใหญ่ผ่านร้านค้าปลีกการค้าที่เป็นธรรมที่เป็นเครือข่ายขององค์กร
นอกจากนี้ Shapla Neer ยังจ�ำหน่ายสินค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมให้กบั องค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรที่เป็นองค์กรการค้าทางเลือกอื่น และกลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้า
การค้าที่เป็นธรรม ซึ่งน�ำสินค้าที่รับซื้อจาก Shapla Neer ไปขออนุญาตใช้ตรา
รับรองการค้าของ FLO ด้วย
ส่วน  Alter Trade Japan Inc. จะจ�ำหน่ายสินค้าของตนส่วนใหญ่ให้กับ
บริษัท APLA Shop (Alternative People’s Linkage in Asia) และบริษัท APLA
Shop ก็จะด�ำเนินแปรรูปสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมสู่ผู้บริโภค
ผ่านการค้าออนไลน์
2) การน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองการ
ค้าที่เป็นธรรม (fair trade certified organization) ซึ่งเป็นสมาชิกของ WFTO โดย
การค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ บริษัทผู้น�ำเข้าในประเทศญี่ปุ่นที่
เป็นสมาชิกของ WFTO จะถือว่าเป็นกลุ่มองค์กรทางด้านการตลาด (Marketing
FTOs-MO) ที่ ด� ำ เนิ น การรั บ ซื้ อ และน� ำ เข้ า สิ น ค้ า จากกลุ ่ ม องค์ ก รผู ้ ผ ลิ ต
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(Producer FTOs -PO) ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกของ WFTO
โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้น�ำเข้าที่เป็นสมาชิกของ WFTO ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อ
น�ำเข้าสินค้ามาแล้ว นอกจากจะแปรรูปสินค้าเอง และจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั กลุม่
ผูบ้ ริโภคโดยตรงผ่านการค้าออนไลน์ในนามของบริษทั เองแล้ว ยังมีการจ�ำหน่าย
สินค้าวัตถุดิบของตนให้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิต บริษัทที่จ�ำหน่ายสินค้าปลีก และ
ร้านค้าปลีกสินค้าการค้าที่เป็นธรรมด้วย
บริษัทผู้น�ำเข้าที่เป็นสมาชิกของ WFTO ในญี่ปุ่น มี 2 บริษัท ได้แก่ Fair
Trade Company Ltd. (People Tree) และ One Planet Café Ltd. (OPC)
Fair Trade Company Ltd. มีการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
และบริษทั ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าปลีกในประเทศญีป่ นุ่ หลากหลายบริษทั ได้แก่  Urban
Research Co., Ltd., Corporation mash Beauty Lab, Mash Style Lab Co.,
Ltd., Ryohin Keikaku Co., Ltd. (Muji), StylingLife Holdings Inc., Abba House
International Inc., Actus Co.Ltd., Mitsukoshi Isetan Co., Tokyu Hands Co.,
Ltd., Aeon Retail Co., Ltd., Daichi-o-Mamoru-Kai (The Association to
Preserve the Earth), Natural House Ltd., Yamishisonya Co., Ltd.,
Mitsubishi Food Co. , Ltd., Raccoon Co., Ltd., และจ�ำหน่ายให้แก่ร้านค้า
ปลีกสินค้าที่เป็นธรรมอีกประมาณ 450 ร้าน
ส่วน One Planet Café Ltd. (OPC) ได้มีการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่ม
บริษัทผู้ผลิต และบริษัทที่จ�ำหน่ายสินค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Sony
(Tokyo head office), Tokyo Disneyland, Epson, Fujitsu, Bandai (Toy Co.),
Ricoh, Lush, Kao, Suruga Bank, Yamazakura & Kokuyo (paper Co.),
Mainichi Newspapers, Lumine department stores,  Asias 1st International
Fair Trade Town conference, Reform Pro (housing Co.), Marche Group
(restaurant chain), Roppongi Hills Breakfast business forum, Sweden
Embassy และ British Embassy เป็นต้น
3) การน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมโดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง
การค้าที่เป็นธรรม (fair trade certified organization) ซึ่งเป็นสมาชิกของ FLO
โดยการค้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านช่องทางนี้ บริษทั ผูน้ ำ� เข้าในประเทศญีป่ นุ่
ที่เป็นสมาชิกของ FLO จะรับซื้อและน�ำเข้าสินค้าจากกลุ่มองค์กรผู้ผลิต (small
producer organization-SPO) ในประเทศก�ำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกของ FLO
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เมื่อบริษัทผู้น�ำเข้าที่เป็นสมาชิกของ FLO ในประเทศญี่ปุ่นน�ำเข้าสินค้ามาแล้ว
ก็จะจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั กลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิตในประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นสมาชิกของ FLO
หรือ บริษทั จ�ำหน่ายสินค้าปลีกทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้ตรารับรองสินค้าของ FLO
เพื่อแปรรูปสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าในนามของบริษัท โดยมีการใช้ตรารับรอง
ของ FLO ควบคู่ไปด้วย หรือบริษัทผู้ผลิตอาจจะด�ำเนินการแปรรูปสินค้าและ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในประเทศญี่ปุ่น
บริษทั ผูน้ ำ� เข้าทีเ่ ป็นสมาชิกของ FLO ในญีป่ นุ่ ประกอบด้วยหลายบริษทั
ได้แก่ MAR Co., LTD., Mitsubishi Corporation, Tachibana & Co., Ltd.,
ITOCHU Corporation, Kanematsu Corporation, SC Foods Co., Ltd.,
Wataru & Co., Ltd., Marubeni Corporation Beverage Dept, Toyo Cotton
(Japan) Co., Flower Auction Japan, S&B Foods Inc. และ S.ISHIMITSU &
CO., LTD
บริษัทผู้ผลิต และบริษัทจ�ำหน่ายสินค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับใน
อนุญาตให้ใช้ตรารับรองสินค้าของ FLO ได้แก่ Starbucks Coffee Japan Co.,
Ltd., Ogawa Coffee Co., Ltd., IE ehato Co., Ltd., Kyowaz Coffee Co., Ltd.,
Aeon Co., Ltd., Higuchichi Ltd., VLC International Co., Ltd., Ethicafe Co.,
Ltd., Ryohin Keikaku Co., Ltd. (Muji), Camel Coffee Co., Ltd. (Kaldi Coffee),
Ministop Co., Ltd. Toho Marketing Support Co., Ltd., Universal Trading
Co., Ltd.,  Smiles Co., Ltd., Poplife Co., Kyoei Tea Co., Ltd., Daiichi Coffee
Co., Ltd., N. Harvest Co., Ltd., Select Inc., Makaibari Japan Ltd.,
Decorage Co., Ltd., Nova Co., Ltd., Rita trading Co., Ltd., Labotech Co.,
Ltd., French and Foreign Trade Co., Ltd., Japan New Tree Co., Ltd.,
Tomoe Co., Ltd., Mitoku Co., Ltd., Rita Trading Co., Ltd., Solar Eclipse
Co., Ltd., Morinaga Seika Co., Ltd., Maruta Tanaka Ginkgo Processing Co.,
Ltd., S-BEE Food Co., Ltd., Seiyu Co., Ltd., Eleven International Co., Ltd.,
Kukiiki Sangyo Co., Ltd. Fair Trade Cotton Initiative Co., Ltd., First Textile
Co., Ltd., Specified nonprofit corporation Oxfam Japan, Co-op Union
Federation, และ Wakachi Aiki Project General Association
นอกจากช่องทางการตลาดทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดแล้ว รายงานของ Institute
for International Trade and Investment (ITI) ในปี ค.ศ. 2009 ยังอธิบายว่า
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ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของสินค้าที่เป็นธรรมสู่ผู้บริโภคในญี่ปุ่น มีการด�ำเนิน
การผ่านกลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่เป็น ATOs คิดเป็นสัดส่วนของ
การจ�ำหน่ายประมาณร้อยละ 82 ของการค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมทั้งหมด
ขณะที่ การด�ำเนินการผ่านกลุม่ ผูน้ ำ� เข้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีผ่ า่ นการรับรอง
โดย WFTO และ FLO  คิดเป็นสัดส่วนของการจ�ำหน่ายประมาณร้อยละ 18 ของ
การค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์บริษัทผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่
เมือง Kumamoto ซึ่งพบข้อมูลว่า ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นมีกลุ่มบริษัทผู้น�ำเข้า
สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีม่ กี ารด�ำเนินงานในลักษณะขององค์กรการค้าทางเลือก
(ATOs) เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก (Matsuike, Yukiko, personal interview, June
11, 2017;  Tomoko, Kiyota, personal interview, June 12, 2017)
2.3 ประเภทของสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น
จากรายงานของ Institute for International Trade and Investment (ITI)  
ในปี ค.ศ. 2009 อธิบายว่า ผลของการส�ำรวจตลาดค้าปลีกของสินค้าการค้า
ทีเ่ ป็นธรรม พบว่า ประเภทของสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีไ่ ด้รบั การจ�ำหน่ายมาก
ที่สุด คือ สินค้าประเภทอาหาร โดยมีอัตราการจ�ำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 79 ของ
สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทัง้ หมด โดยกาแฟ ช็อคโกแลต และชา ถือว่าเป็นสินค้า
อาหารที่ได้รับการจ�ำหน่ายมากที่สุด รองลงมาคือ ผลไม้แปรรูป ขณะที่สินค้า
อาหารประเภทอื่นๆ ยังไม่ค่อยถูกจ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมากนัก เนื่องจาก
บริษทั ผูน้ ำ� เข้าและร้านค้าปลีกต่างๆ ยังคงไม่ตอ้ งการทีจ่ ะแบกรับความเสีย่ งกรณี
ทีส่ นิ ค้าหมดอายุ และเสียหายจากกรณีของการจ�ำหน่ายสินค้าไม่ได้ตามก�ำหนด
เวลา นอกจากนี้ ประเภทสินค้าที่ถูกจ�ำหน่ายรองมากลงมาจากสินค้าประเภท
อาหาร คือ เครื่องนุ่งห่ม โดยมีอัตราการจ�ำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 10 ของสินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรมทัง้ หมด (ดูตารางที่ 4) ซึง่ ข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว สอดคล้อง
กั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ร ้ า นค้ า สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมที่ เ มื อ ง
Kumamoto และเมือง Hiroshima (ดูรปู ที่ 9-14) (Institute for International trade
and Investment, 2009) (En Shop, personal Interview, June 9, 2017; Yaki,
Hiromitsu, personal interview, June 1, 2017; Akashi, Shoko, personal
interview, June 12, 2017)
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ตารางที่ 4 อัตราการจ�ำหน่าย และส่วนแบ่งของประเภทสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2007-2008
อัตราการจ�ำหน่าย

อัตราการเปลีย่ นแปลง
ปี ค.ศ. 2007 ปี ค.ศ. 2008 ของการเติบโต
ประเภทสินค้า

100.0

100.0

10.7

1. อาหาร

79.3

79.2

10.8

2. สินค้าหัตถกรรม 8.9

8.6

6.4

3. เครื่องนุ่งห่ม

10.7

10.7

11.6

4. อื่นๆ

1.1

1.5

46.3

ที่มา Institute for International Trade and Investment, 2009
รู ป ที่ 9 สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมที่ ถู ก จ� ำ หน่ า ยใน Max Value
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมือง Hiroshima

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
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รู ป ที่ 10 สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมที่ ถู ก จ� ำ หน่ า ยในที่ ร ้ า น En Shop
ที่เมือง Hiroshima (1)

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รู ป ที่ 11 สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมที่ ถู ก จ� ำ หน่ า ยในที่ ร ้ า น En Shop
ที่เมือง Hiroshima (2)

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
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รูปที่ 12 สินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�ำหน่ายในร้านกาแฟ Link Cafe
ที่เมือง Kumamoto

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560

รูปที่ 13 สินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�ำหน่ายในที่ร้าน Loveland Shop
ที่เมือง Kumamoto (2)

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
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รูปที่ 14 สินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�ำหน่ายในที่ร้าน Loveland Shop
ที่เมือง Kumamoto (2)

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

แม้ว่า Institute for International Trade and Investment (ITI) จะรายงาน
ว่าตลาดการค้าสินค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นยังคงมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 2008 มูลค่าการค้าปลีกโดยรวมของตลาดสินค้าที่
เป็นธรรม อยูท่ ี่ 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ มีอตั ราการเติบโตของการค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
คิดเป็นร้อยละ 26 จากปี ค.ศ. 2007 ที่มีมูลค่าค้าปลีกโดยรวมของตลาดสินค้า
ที่ เ ป็ น ธรรมอยู ่ ที่ 62 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ แต่ จ ากงานศึ ก ษาของ Ikegami
ปี ค.ศ. 2003 และปี ค.ศ. 2005 และข้อมูลของ Fairtrade Label Japan (FLJ)
หรือ Fairtrade Japan ซึ่งเป็นสมาชิกของ FLO กลับให้ข้อมูลว่า การค้าสินค้าที่
เป็นธรรมในประเทศญีป่ นุ่ ไม่วา่ จะเป็นการค้าผ่านร้านค้าปลีกของสินค้าการค้า
ทีเ่ ป็นธรรม หรือการค้าผ่านห้างสรรพสินค้า มียอดจ�ำหน่ายของสินค้าเพียงเล็กน้อย
ซึง่ แทบจะไม่สามารถทีจ่ ะน�ำไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ผูผ้ ลิต
ที่ยากจนและด้อยโอกาสในประเทศก�ำลังพัฒนาได้ (Fairtrade Label Japan,
n.d.; Ikegami and Uyama, 2003; Ikegami, 2005) โดย FLJ ให้ข้อมูลว่า สาเหตุ
ที่ยอดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมมีเพียงเล็กน้อย เป็นเพราะผู้บริโภค
ชาวญี่ปุ่นยังคงมองว่าการค้าที่เป็นธรรมเป็นเรื่องของการกุศล และการบริจาค
แม้ว่าการเลือกซื้อสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจะเป็นความรับผิดชอบแบบหนึ่งที่
ผูบ้ ริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว ควรจะให้ความช่วยเหลือต่อผูผ้ ลิตทีด่ อ้ ยโอกาส
และยากจนในประเทศก�ำลังพัฒนา แต่ความคิดนีก้ ย็ งั คงมีความส�ำคัญค่อนข้างน้อย
เมือ่ เปรียบเทียบกับการค�ำนึงถึงการซือ้ สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัย และ
มีราคาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ ผูบ้ ริโภคชาวญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ ยังคงมีการตัง้ ค�ำถาม
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ด้วยว่า เมือ่ พวกเขาเลือกซือ้ สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมแล้ว เขาจะมัน่ ใจได้อย่างไรว่า
เงินจากการซื้อของเขาจะถูกส่งไปยังผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสและยากจนในกลุ่ม
ประเทศก�ำลังพัฒนาจริง และปริมาณเท่าใด (Fairtrade Japan, n.d.) ยิ่งไปกว่านั้น
จากการสัมภาษณ์บริษทั ทีน่ ำ� เข้าสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีเ่ มือง Hiroshima ยังได้
ข้อมูลว่า บริษัทไม่มีข้อมูล และไม่ทราบว่า เงินพรีเมียมของสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมที่บริษัทจ่ายนั้น จะถูกจ่ายให้แก่กลุ่มผู้ผลิตในประเทศก�ำลังพัฒนา
จ�ำนวนเท่าใด และมีขนั้ ตอนกระบวนการด�ำเนินการอย่างไร บางส่วนของบริษทั
ผู้น�ำเข้าที่น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรม มองการค้าที่เป็นธรรมว่าเป็นธุรกิจ
ประเภทหนึง่ และไม่ได้มองว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุม่ ผูผ้ ลิตทีย่ ากจนใน
ประเทศก�ำลังพัฒนา (Yamada, Hiroshi (personal interview, 13 June 2017)
และจากการสัมภาษณ์ร้านค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่เมือง Kumamoto และ
เมือง Hiroshima ยังได้ข้อมูลอีกว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่ซื้อสินค้า
การที่เป็นธรรมนั้น พวกเขาไม่รู้ว่าเขาก�ำลังซื้อสินค้าการค้าที่เป็นธรรม แต่พวก
เขาตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมตามความชื่ น ชอบในคุ ณ ภาพและ
คุณสมบัติของสินค้า (En Shop (personal interview, 9 June 2017); Akashi,
Shoko (personal interview, 12 June 2017)
2.4 Kumamoto เมืองการค้าที่เป็นธรรม
การจัดตั้งเมืองการค้าที่เป็นธรรมของเมือง Kumamoto เริ่มจากกลุ่ม
เคลือ่ นไหวทางสังคมทีน่ ำ� โดย Shoko Akashi โดยในปี ค.ศ. 1991 Shoko Akashi
ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักกับ Safia Minney ผู้ก่อตั้ง Global Village และ People
Tree เธอจึงเริ่มตระหนักถึงปัญหาความยากจนของกลุ่มผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสใน
ประเทศก�ำลังพัฒนา และรู้จักกับการค้าที่เป็นธรรม ในปี ค.ศ. 1993 Shoko
Akashi ได้จัดตั้งร้านค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Loveland shop
ที่เมือง Kumamoto และเริ่มรับซื้อสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวมาจ�ำหน่ายใน
ร้าน อย่างไรก็ตาม ยอดจ�ำหน่ายของสินค้าที่เธอรับซื้อมานั้นมีจ�ำนวนน้อย
Shoko Akashi เลยพยายามทีจ่ ะคิดหาวิธกี ารทีจ่ ะขยายตลาดของสินค้าดังกล่าว
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตที่ยากจนในประเทศก�ำลังพัฒนา
เพิ่มขึ้น ในปี ค.ศ. 2003 Shoko Akashi และพันธมิตรที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวการ
ค้าที่เป็นธรรมของเธอ จึงเริ่มขบวนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับ
การค้าที่เป็นธรรมผ่านแผ่นพับ การจัดนิทรรศการ และการพูดอภิปรายใน
งานสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคและหน่วยงานราชการต่างๆ ในเมือง Kumamoto
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ได้รู้จักการค้าที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น และในปี ค.ศ. 2009 Shoko Akashi และและ
พันธมิตรที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวการค้าที่เป็นธรรม ได้จัดตั้ง Fair Trade City
Promotion Committee และเริ่มติดต่อและประสานงานกับนายกเทศมนตรีของ
เมือง Kumamoto เพือ่ รณรงค์ให้เมือง Kumamoto ได้รบั การจัดตัง้ เป็น Fair Trade
Town ต่อมาในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2011 กลุ่มเคลื่อนไหวการค้าที่เป็นธรรม
ในเมือง Kumamoto ได้รวมตัวกันจัดตั้ง Fair Trade Town Japan (FTTJ) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ท�ำหน้าที่ประกาศและรับรองการเป็น Fair Trade Town ในประเทศ
ญี่ปุ่น และได้ก�ำหนดมาตรฐานและหลักปฏิบัติของการเป็นเมืองการค้าที่เป็น
ธรรมในประเทศญี่ ปุ ่ น ขึ้ น ต่ อ มาในเดื อ นมิ ถุ น ายน ปี ค.ศ. 2011 เมื อ ง
Kumamoto ได้รับการประกาศให้เป็น Fair Trade Town แห่งแรกของประเทศ
ญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชีย และเป็น Fair Trade Town ล�ำดับที่ 1,000 ของโลก
และในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2011 Fair Trade City Kumamoto Promotion
Committee ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมเมืองการค้าที่
เป็นธรรมของ Kumamoto ตามเงื่อนไขมาตรฐานและหลักการปฏิบัติของการ
เป็นเมืองการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นของ FTTJ ที่ได้ก�ำหนดไว้  นอกจาก
นี้ หน่วยงานภาครัฐยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานภาคส่วนที่ 3 (Third party หรือ
Daisan Sector) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีไ่ ม่ใช่ทงั้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาค
เอกชน แต่เป็นหน่วยงานที่รับช่วงกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐมาด�ำเนินการ
ได้แก่ Kumamoto International Foundation เป็นหน่วยงานที่รับช่วงด�ำเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมเมืองการค้าที่เป็นธรรมของเมือง Kumamoto ด้วย
ต่อมาในปี ค.ศ. 2014 เมือง Kumamoto ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
Fair Trade Town International Conference ครั้งที่ 8 ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่การ
จัดประชุมดังกล่าวถูกจัดภายนอกทวีปยุโรป ในปีเดียวกัน Fair Trade Town
Japan (FTTJ) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Fair Trade Forum Japan (FTFJ) โดยที่ FTFJ
ในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ประกาศและรับรองการเป็น
Fair Trade Town ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
การจัดตั้ง Fair Trade University ในประเทศญี่ปุ่นด้วย ต่อมาญี่ปุ่นได้ประกาศ
Fair Trade Town เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ที่ เ มื อ ง Nagoya และเมื อ ง Zushi
ในปี ค.ศ. 2015 และปี ค.ศ. 2016 ตามล�ำดับ (Japan for Sustainability, 2011;
Asia Nikkei, 2014; Fair Trade City Kumamoto Steering committee, n.d.)
(Akashi, Shoko (personal interview, 12 June 2017)
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การเป็น Fair Trade Town ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะต้องยึดหลัก
ปฏิบัติตาม Fair Trade Town Goals และ Action Guide ของ Fair Trade Towns
International Network แล้ว FTFJ ยังได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติ ในการเป็น Fair
Trade Town ของญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก 6 ข้อ ได้แก่
1. การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนและการขยายภาคส่วนสนับสนุน
(Establish of promotional organization and expansion of
support sector)
2. การเพิม่ การตระหนักเกีย่ วกับการค้าทีเ่ ป็นธรรมของพลเมือง และ
การขยายตัวของขบวนการการค้าที่เป็นธรรม (Expanding the
fair trade town movement and raising awareness of citizens)
3. การค้าที่เป็นธรรมจะต้องแทรกซึมไปสู่ภาคประชาสังคมท้องถิ่น
(Permeating into local civil society)
4. การมีสว่ นในการฟืน้ ฟูชมุ ชนท้องถิน่ (Contributing to revitalization
of local community collaboration)
5. การท�ำให้สนิ ค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมถูกวางจ�ำหน่ายอย่างเพียงพอ
ในร้านค้าท้องถิ่น (Making fair trade products available at
local shops)
6. การมี ห น่ ว ยงานรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม
(Having local government support fair trade)
ขั้นตอนการสมัคร และการได้รับการรับรองการเป็นเมืองการค้าที่เป็นธรรมใน
ประเทศญี่ปุ่น มีดังนี้
1. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครไปที่ส�ำนักเลขาธิการของ FTFJ เพื่อชี้แจง
ว่าผูส้ มัคร ซึง่ เป็นองค์กรส่งเสริมการค้าทีเ่ ป็นธรรมของเทศบาลเมือง
ประสงค์จะรับรองเมืองทีต่ นสมัครให้เป็นเมืองการค้าทีเ่ ป็นธรรม
และเมื อ งที่ ส มั ค รนั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามมาตรฐาน
6 ข้อ รวมถึงผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครการขอรับ
รองเมืองให้ครบถ้วย
2. ส�ำนักเลขาธิการของ FTFJ จะตรวจสอบใบสมัครที่ส่งมาภายใน
หนึ่งเดือนและหากมีการพิจารณาว่าจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลและ
เอกสารเพิ่มเติม จ�ำเป็นต้องยื่นค�ำขอจากผู้สมัคร
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3. ส�ำนักเลขาธิการ ของ FTFJ จะส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบ
ให้กับคณะกรรมการรับรองการจัดตั้ง Fair Trade Town ประเทศ
ญี่ปุ่นพิจารณาและตรวจสอบ และคณะกรรมการรับรองจะต้อง
ตรวจสอบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
4. หากผลการพิ จ ารณาและผลการตรวจสอบการรั บ รองเมื อ ง
การค้าที่เป็นธรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการ
รับรองจะออกใบรับรองเมืองการค้าทีเ่ ป็นธรรมให้กบั ผูส้ มัคร และ
แจ้งสถานะเมืองการค้าที่เป็นธรรมให้กับ Fair Trade Town
International Network รับทราบ
5. หากคณะกรรมการรับรองพิจารณาว่าผู้สมัครยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน หรือเอกสารยังไม่ครบถ้วน ผูส้ มัครจะได้รบั การแจ้งถึง
เหตุผลและเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนดังกล่าว รวมถึงการได้รับ
ค� ำ แนะน� ำ ที่ จ� ำ เป็ น จากส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารของ FTFJ เพื่ อ ให้
การสมัครของผู้สมัครเป็นไปตามหลักเกณฑ์
6. ผูส้ มัครยังคงสามารถยืน่ ใบสมัครมาที่ FTFJ ได้อกี ครัง้ หลังจากที่
ได้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของ ส�ำนักเลขาธิการของ FTFJ แล้ว
7. ผู ้ ส มั ค รสามารถร้ อ งเรี ย นในกรณี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง และ
สามารถยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ่ อ คณะกรรมการการรั บ รองได้
คณะกรรมการที่ถูกกล่าวหาจะจัดให้มีสถานที่เพื่อรับฟังค�ำร้อง
ของทั้งผู้สมัครและคณะกรรมการรับรอง และจะพิจารณาตัดสิน
ผลในขั้นสุดท้าย
8. ระยะเวลาของการรับรอง จะมีก�ำหนดระยะเวลา 2 ปี ผู้สมัครที่
ประสงค์ จ ะยื่ น ค� ำ ขอต่ อ อายุ ก ารรั บ รอง จะต้ อ งยื่ น ค� ำ ขอ
อย่างน้อยหกเดือนก่อนที่ระยะเวลาการรับรองจะหมดอายุ
จากการสัมภาษณ์ และการศึกษาภาคสนามพบว่า การที่เมือง Kumamoto ถูกประกาศเป็น Fair Trade Town ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าการ
ค้าทีเ่ ป็นธรรมได้มากกว่าเมืองทีไ่ ม่ใช่ Fair Trade Town โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
เปรียบเทียบกับเมือง Hiroshima เนื่องจาก พบว่า มีร้านค้าและร้านอาหารการ
ค้าทีเ่ ป็นธรรมมากกว่าทีเ่ มือง Hiroshima โดยในเมือง Kumamoto มีรา้ นค้าและ
ร้านอาหารการค้าที่เป็นธรรม จ�ำนวนมากถึง 78 ร้าน และเมือง Kumamoto
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ก็มีการจัดท�ำแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของร้านค้า และร้านอาหารการค้าที่เป็นธรรม
ท�ำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการเข้าถึงสินค้าเพิ่มขึ้น (ดูรูปที่ 15-17) อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ยังพบว่า มีผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าการค้าที่เป็นธรรมใน
ร้านค้า และร้านอาหารในเมือง Kumamoto ประมาณร้อยละ 50 เท่านั้น ที่รู้ว่า
เขาก�ำลังซือ้ สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม ขณะทีผ่ บู้ ริโภคทีซ่ อื้ สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ทีเ่ หลือก็ยงั คงตัดสินใจซือ้ สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมตามความชืน่ ชอบในคุณภาพ
และคุณสมบัติของสินค้า (Akashi, Shoko (personal interview, 12 June 2017)
รูปที่ 15 รายชื่อร้านค้า และร้านอาหารการค้าที่เป็นธรรม ที่เมือง Kumamoto

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
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รูปที่ 16 แผนที่ร้านค้า และร้านอาหารการค้าที่เป็นธรรม ที่
เมือง Kumamoto

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
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รูปที่ 17 ตัวอย่างรายชื่อร้านค้าที่มีชื่อเสียง ที่เมือง Kumamoto

ที่มา: จากการศึกษาภาคสนาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
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บทที่ 3

ความสอดคล้องและความแตกต่างของขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
ของญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมระดับสากล
จากข้อมูลของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น และขบวนการ
การค้าที่เป็นธรรมระดับสากลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
ของญี่ปุ่นมีทั้งความสอดคล้อง และความแตกต่างจากขบวนการค้าที่เป็นธรรม
ระดับสากล กล่าวคือ ในด้านปรัชญาและหลักการ
ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น และขบวนการการค้าที่เป็นธรรม
ในระดับสากล มีมมุ มองทีส่ อดคล้องกันว่า การค้าทีเ่ ป็นธรรม อันเป็นการค้าทาง
เลือก (alternative trade) หมายถึง การทีก่ ลุม่ ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภคซึง่ เป็นคนรวยควร
ให้ความช่วยเหลือทางการค้าแก่กลุม่ ผูผ้ ลิตทีย่ ากจนและด้อยโอกาส ได้มโี อกาส
การเข้าถึงตลาดเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น อันจะช่วยท�ำให้พวกเขามีโอกาส
หลุดพ้นจากความยากจนมากขึน้ นอกจากนี้ ในปัจจุบนั ขบวนการการค้าทีเ่ ป็น
ธรรมของญี่ปุ่น และขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในระดับสากล ยังคงมุ่งเน้น
เฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางการค้าแก่กลุ่มผู้ผลิตที่ยากจนและด้อยโอกาส
ในประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต�่ำ  (lower
middle-income countries-LMICs) และประเทศที่มีรายได้ต�่ำ  (low-income
countries-LICs) ตามเกณฑ์ที่ World Bank ก�ำหนดเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมของญีป่ นุ่ และขบวนการ
การค้าที่เป็นธรรมในระดับสากล จะมองว่าการค้าที่เป็นธรรม คือการให้ความ
ช่วยเหลือทางการค้าแก่กลุ่มผู้ผลิตที่ยากจนและด้อยโอกาสในประเทศก�ำลัง
พัฒนา แต่ในทางหลักการ ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในญีป่ นุ่ ไม่ได้มเี ป้าหมาย
ที่จะแทรกแซงและควบคุมกลไกทางการตลาด ดังจะเห็นได้ว่า รูปแบบของ
การค้าที่เป็นธรรมส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นการค้าทางตรง (direct trade)
ระหว่างผู้ผลิตในประเทศก�ำลังพัฒนาและผู้ค้าในประเทศพัฒนาแล้ว และการ
เจรจาตกลงทางการค้ า ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งราคา หรื อ ปริ ม าณการซื้ อ ขาย
ก็ยังคงอยู่บนเงื่อนไขของอุปสงค์และอุปทานของตลาด นอกจากนี้ ผู้ค้าสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นยังมองว่า การค้าที่เป็นธรรมเป็นช่องทางใน
การด�ำเนินธุรกิจแบบหนึ่ง อันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการแข่งขัน
ทางการค้าในระบบตลาดเสรีด้วย จากข้อมูลที่พบเหล่านี้ สันนิษฐานได้ว่า
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ในทางหลักการแล้ว มุมมองความเป็นธรรมทางการค้าของญี่ปุ่นยังคงอยู่บน
พื้นฐานของการค้าเสรี ที่ยังคงให้ความส�ำคัญแก่สิทธิพื้นฐานในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน และสินค้าการค้าที่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่อง
การเข้าสู่ตลาดและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ
ในทางตรงกันข้าม ในทางหลักการของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมใน
ระดับสากล นอกจากความต้องการจะสร้างระบบการค้าเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ย ากจนและด้ อ ยโอกาสในประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาแล้ ว ยั ง มี
เป้าหมายเพือ่ ทีจ่ ะสร้างระบบการค้าทีไ่ ม่ได้วางอยูบ่ นหลักการของการค้าเสรีดว้ ย
เนื่องจาก เป้าหมายของขบวนการการค้าที่เป็นธรรม คือ การสร้างระบบการค้า
ทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวยให้กลุม่ ผูผ้ ลิตทีย่ ากจนได้รบั โอกาสของการกระจายรายได้อย่าง
เท่าเทียม ดังเห็นได้วา่ ขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในระดับสากลพยายามสร้าง
เงือ่ นไขทางการค้าเพือ่ แทรกแซงและควบคุมกลไกตลาดผ่านกระบวนการในการ
ต่อรองเพื่อก�ำหนดราคา การสร้างตลาดเฉพาะของตัวเอง รวมถึงการสร้าง
(ก�ำหนด) มาตรฐานทางการค้าและการผลิตสินค้าของตนเอง เป็นต้น จากข้อมูล
ที่พบเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า มุมมองความเป็นธรรมทางการค้าของระบบ
การค้าที่เป็นธรรมในระดับสากลนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการลดความ
ไม่เท่าเทียมกันของความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิต และมองว่าความเป็น
ธรรม คือการกระจายความเป็นธรรม (distributive justice) และการเสริมสร้าง
ความสามารถให้กับบุคคล หรือกลุ่มคน เพื่อเป็นทางเลือกอันจะน�ำไปสู่การ
มีชีวิตที่ดีขึ้น
ในด้านของวิธีการด�ำเนินการ ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นก็มี
ทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างจากขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในระดับสากล
กล่าวคือ ประการแรก ขบวนการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น มีจุดเริ่มต้นและ
พัฒนาการที่สอดคล้องกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมระดับสากล กล่าวคือ
มี พั ฒ นาการแบ่ ง ออกเป็ น 3 ช่ ว งเวลา คื อ ช่ ว งระยะแรกเริ่ ม พั ฒ นา
มาจากการ “การค้าแบบสมานฉันท์” (solidarity trade) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ผลิตที่ยากจนและด้อยโอกาสในประเทศก�ำลังพัฒนา
ได้มีโอกาสการเข้าถึงตลาดเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วงระยะที่ 2 การค้า
แบบสมานฉันท์ได้พัฒนารูปแบบเป็น “การค้าทางเลือก” (alternative trade)
ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบการค้าที่มีความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
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โดยผู้ผลิตมีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็มีหน้าที่ลดปัญหาความยากจนของผู้ผลิตโดย
การซื้อสินค้าที่เป็นธรรม และช่วงระยะที่ 3 การค้าทางเลือกได้พัฒนาไปสู่
“การค้าตรารับรองทางจริยธรรม” (ethical label trade) โดยมีการก�ำหนด
มาตรฐานสากลของการค้ า สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม อาทิ มาตรฐานของผู ้ ผ ลิ ต
มาตรฐานของผูค้ า้ และมาตรฐานของสินค้า เป็นต้น และมีการตรวจสอบรับรอง
การปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งในช่วงเวลานี้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กลไก
ทางค้าของระบบการค้าที่เป็นธรรมถูกก�ำหนดอย่างชัดเจน
ผลจากการที่ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น มีจุดเริ่มต้นและ
พัฒนาการที่สอดคล้องกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมระดับสากล ดังนั้น
กระบวนการทางการตลาดและการน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น จึงมีช่องทางการด�ำเนินการและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่หลาก
หลาย ซึง่ มีความสอดคล้องกับขบวนการการค้าทีเ่ ป็นธรรมในระดับสากล ได้แก่
1. การน�ำเข้าและการจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมผ่านองค์กรการค้าทางเลือก
(alternative trade organizations-ATOs)  2. การน�ำเข้าและการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมผ่านองค์กรที่เป็นสมาชิกของ WFTO และ 3. การน�ำเข้าและ
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านองค์กรที่เป็นสมาชิกของ FLO
นอกจากนั้น ประเภทสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ได้รับการจ�ำหน่ายมากที่สุดทั้ง
ในระบบการค้าที่เป็นธรรมระดับสากล และระบบการค้าที่เป็นธรรมในประเทศ
ญี่ปุ่น คือ กาแฟ โกโก้ (ส�ำหรับท�ำช็อคโกแลต) และชา ในเวลาเดียวกัน สินค้า
การค้าทีเ่ ป็นธรรมทีไ่ ด้รบั การจ�ำหน่ายในขบวนการค้าทีเ่ ป็นธรรมในระดับสากล
และขบวนการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น ถูกน�ำเข้ามาจากกลุ่มผู้ผลิตในทวีป
แอฟริกาและตะวันออกกลางมากที่สุด และรองลงมาคือ จากทวีปอเมริกาใต้
และแคริเบียน โดยสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ถูกน�ำเข้าจากทวีปเอเชียและ
แปซิฟิกยังคงมีสัดส่วนจ�ำนวนน้อย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น จะมีจุด
เริ่มต้นและพัฒนาการที่สอดคล้องกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมระดับสากล
แต่รปู แบบของการค้าทีเ่ ป็นธรรมทีม่ มี ากทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ ยังคงเป็นการค้า
ในรูปแบบของการค้าทางเลือก (alternative trade) ที่ไม่ใช้ตรารับรองสินค้า
ซึ่งส่วนใหญ่จะสนับสนุนการค้าทางตรง (direct trade) ที่มุ่งเน้นการลดจ�ำนวน
พ่อค้าคนกลางในห่วงโซ่อุปทาน และท�ำให้ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าสั้นลง
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เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ นอกจากนี้ การค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในรูปแบบการค้าทางเลือก ไม่ได้ให้ความส�ำคัญแก่การก�ำหนดกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานการค้า อาทิ การก�ำหนดราคาขั้นต�่ำที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิต หรือ
การก�ำหนดค่าพรีเมียมของสินค้าอันเป็นจ�ำนวนเงินพิเศษทีจ่ า่ ยให้แก่ผผู้ ลิตเพือ่
พัฒนาระบบการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ มีความปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภค และรักษา
สิ่งแวดล้อม แต่ให้ความส�ำคัญกับการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า
ในแต่ละราย และการท�ำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ขณะที่ ขบวนการค้าที่เป็น
ธรรมในระดับสากล ไม่ได้มงุ่ เน้นให้เกิดการค้าทางตรง และการท�ำให้ชอ่ งทางการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าสั้นลง แต่ต้องการสร้างระบบการค้าที่มีความเป็นธรรมให้แก่
ทัง้ ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน นอกจากนี้ ขบวนการค้าทีเ่ ป็น
ธรรมในระดับสากล ยังให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ทางการค้า ได้แก่ มาตรฐานของผู้ผลิต มาตรฐานของผู้ค้า และมาตรฐานของ
สินค้า ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการก�ำหนดราคาขั้นต�่ำ  และค่าพรีเมียมของสินค้า
อันเป็นเสมือนข้อบังคับทีท่ งั้ ผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ทีเ่ ป็นสมาชิกจะต้องปฏิบตั ติ าม ทัง้ นี้
เพื่อให้การด�ำเนินการทางการค้าที่เป็นธรรมมีแนวทางการปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงตลาดของทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค
ในด้านของประเภทสินค้า ในระบบการค้าที่เป็นธรรมในระดับสากล
ประเภทสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ได้รับการจ�ำหน่ายมากที่สุดรองลงมาจาก
กาแฟ โกโก้ และชา ก็คือ กล้วย ขณะที่ประเภทสินค้าที่ได้รับการจ�ำหน่ายมาก
ทีส่ ดุ รองลงมาในระบบการค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศญีป่ นุ่ คือ ผลไม้แปรรูป และ
เครื่องนุ่งห่ม ส่วนในด้านของมูลค่าการค้า จากรายงานของ FLO ได้ให้ข้อมูลว่า
ในปี ค.ศ. 2010 ยอดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมในระดับสากลมีมลู ค่าเพิม่
ขึ้นอยู่ที่ 4.36 พันล้านยูโร จากยอดจ�ำหน่ายปี ค.ศ. 2009 ที่มีมูลค่า 3.44 พัน
ล้ า นยู โร ขณะที่ ใ นปี ค.ศ. 2010 ยอดจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม
ในญี่ปุ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 14.4 ล้านยูโร จากยอดจ�ำหน่ายปี ค.ศ. 2009 ที่
มูลค่า 11.2 ล้านยูโร โดยของยอดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นใน
ปี ค.ศ. 2010 คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.3 ของยอดจ�ำหน่ายสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในระดับสากล (Fairtrade, 2012) จากข้อมูลนี้ แสดงให้เห็นว่าการค้าที่เป็นธรรม
ในญี่ปุ่นยังคงมีอัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการค้าที่เป็น
ธรรมในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การค้าที่เป็น
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ธรรมในญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ เป็นการค้าในรูปแบบการค้าทางเลือกทีไ่ ม่ใช้ตรารับรอง
สิ น ค้ า และไม่ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานของสิ น ค้ า ดั ง นั้ น สิ น ค้ า การค้ า ที่
เป็นธรรมจึงมีความน่าเชื่อถือน้อย และส่วนใหญ่ไม่ถูกน�ำไปจ�ำหน่ายในห้าง
สรรพสินค้า ท�ำให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเข้าถึงสินค้าการค้าที่เป็นธรรมได้ยาก และ
ยังคงไม่รจู้ กั การค้าทีเ่ ป็นธรรมและสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมมากนัก  2) แม้วา่ การ
ค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะถูกด�ำเนินการผ่าน
การค้าทางตรง โดยไม่ใช่ตรารับรองสินค้า แต่ราคาของสินค้าการค้าที่เป็นธรรม
ก็ยังคงมีราคาสูงกว่าราคาตลาดของสินค้าโดยปกติ 3) ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังคงไม่ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการค้าที่เป็นธรรม
แต่ให้ความส�ำคัญกับการบริโภคสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัย และมีระดับ
ราคาทีเ่ หมาะสม และเลือกซือ้ สินค้าตามความชืน่ ชอบในคุณภาพและคุณสมบัติ
ของสินค้า
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บทที่ 4
โอกาสการน�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่น
และข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรไทย
แม้ว่ายอดจ�ำหน่ายของสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นใน
ปัจจุบันจะยังคงมีจ�ำนวนน้อย แต่ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น
ก็มคี วามพยายามอย่างมากทีจ่ ะประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้การค้าทีเ่ ป็นธรรม
เติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการจัดตั้งเมืองการค้าที่เป็นธรรม
ในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงยังคงมีแนวโน้มที่จะน�ำเข้าสินค้าการค้าที่
เป็นธรรมจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศก�ำลังพัฒนาต่างๆ และประเภทสินค้า
การค้าที่เป็นธรรมที่มีโอกาสจะถูกน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด
ก็คือ กาแฟ โกโก้ (ส�ำหรับท�ำช็อคโกแลต) และชา โดยกาแฟ ส่วนใหญ่ถูกน�ำเข้า
มาจากประเทศกัวเตมาลา เม็กซิโก โคลัมเบีย เปรู เอธิโอเปีย รวันดา อินเดีย
อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ ไทย และพม่า โกโก้ ส่วนใหญ่ถูกน�ำเข้ามาจากประเทศ
กานา เคนยา และคอสตาริกา และชา ส่วนใหญ่ถกู น�ำเข้ามาจากประเทศศรีลงั กา
และอินเดีย
นอกจากสินค้าประเภทกาแฟ โกโก้ และชา แล้ว สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ที่มีโอกาสจะถูกน�ำเข้าไปจ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นรองลงมา ก็คือ ผลไม้แปรรูป
เช่น ผลไม้ในน�้ำเชื่อมกระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และแยมผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน�ำ
เข้ามาจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อูกันดา และมาดากัสการ์ และสินค้าประเภท
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่วนใหญ่น�ำเข้าฝ้ายอินทรีย์มาจากประเทศอินเดีย เปรู อียิปต์
และคาเมรูน
ส�ำหรับประเทศไทย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มผู้ผลิตที่เข้าร่วมใน
ขบวนการค้าที่เป็นธรรม 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกและได้รับการ
รับรองจาก WFTO และ 2. กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจาก
FLO โดยกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไทยที่เข้าร่วมในขบวนการค้าที่เป็นธรรมที่เป็น
สมาชิกของ WFTO ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม ซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิกที่ได้รับการรับรอง (guaranteed member) เพียง 3 กลุ่ม (ดูตารางที่ 5)
ขณะที่ กลุ่มผู้ผลิตที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ FLO ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเกษตรและอาหาร ปัจจุบนั มีสมาชิกจ�ำนวน 22 กลุม่ โดยประเภทของกลุม่
ผูผ้ ลิตสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมในประเทศไทยทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ คือ กลุม่ ผูผ้ ลิต
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ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีจ�ำนวนถึง 12 องค์กร รองลงมาจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง เสาวรส และสับปะรด มีจ�ำนวน 5 องค์กร (ดูตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มผู้ค้าในประเทศไทย
ที่เข้าร่วมในขบวนการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้การรับรองของ WFTO
สมาชิกที่ได้รับการรับรอง
(guaranteed member)

สมาชิกที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
(member)

สมาชิกชั่วคราว
(provisional member)

1. Fair Trade Chiang Mai
Co., Ltd.
2. Green Net Cooperative
3. Thai Tribal Crafts Fair
Trade Co. Ltd.

1. Thai Craft Fair Trade
Company Limited
2. WEAVE (Women’s
education for advancement
and empowerment)

1. Lofty Bamboo
2. Soap-n-Scent
3. Y. Development
Cooperation / YD Craft

ที่มา: http://wfto.com/find-supplier
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ตารางที่ 6 กลุ่มผู้ผลิตรายย่อย และกลุ่มผู้ค้าในประเทศไทย
ที่เข้าร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้การรับรองของ FLO
ประเภทสินค้า

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต

ชื่อกลุ่มผู้ค้า

1. ข้าว

1.1   สหกรณ์กรีนเนท จ�ำกัด
(Green Net Cooperative)
1.2   กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี
1.3   เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเอฟที
เอส จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
1.4   เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าว
อินทรีย์และแฟร์เทรดไทย
(TOFTA) จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
1.5   เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียจ์ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ
       จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
1.6   สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา
และไทยเจริญจํากัด
       จังหวัดยโสธร
1.7   กลุ่มเกษตรกรท�ำนาบากเรือ
จังหวัดยโสธร
1.8   กลุ่มเกษตรกรท�ำนานาโส่
จังหวัดยโสธร
1.9   เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน�้ำอ้อม
จังหวัดยโสธร
1.10 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
จังหวัดศรีสะเกษ
1.11 สหกรณ์เกษตรอินทรียก์ องทุน
ข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.12 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านปรือ จังหวัดบุรีรัมย์

1.1  Aden International Co., Ltd.  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.2   Riceland Foods Ltd.
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.3  Grace Bio Co., Ltd.
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.4   Herba Bangkok S.L.
       จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.5   K.R.S. Spicy Food
       จังหวัดปทุมธานี
1.6  Foodtech Solutions
(Thailand) Co., Ltd.
       จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
1.7  Progressive Farmer Business
Co., Ltd จังหวัดอุบลราชธานี
1.8  Thai Union Manufacturing
Co. Ltd. จังหวัดเพชรบูรณ์
1.9  Northern Food Complex
Co., Ltd จังหวัดเชียงราย

2. กล้วย

2.1   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
กล้วยไข่และไม้ผลทุ่งเบญจา
จังหวัดจันทบุรี

2.2  Blue River Products Limited
จังหวัดราชบุรี
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ประเภทสินค้า

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต

ชื่อกลุ่มผู้ค้า

3. อ้อย

3.1   กลุ่มผู้ผลิตน�้ำตาลแฟร์เทรด   3.1  Nakornphet Sugar Limited
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นครเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร
3.2  K.R.S. Spicy Food
      จังหวัด ปทุมธานี
3.3  S&J International Enterprises
Public Company Limited
จังหวัดชลบุรี
3.4  Samroiyod Corporation
Limited จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.5  Northern Food Complex
Co., Ltd จังหวัดเชียงราย

4. กาแฟ และโกโก้

4.1   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและ
แปรรูปกาแฟดอยช้าง
       จังหวัดเชียงราย

4.1  Doi Chaang Coffee Original
Co.,Ltd. จังหวัดเชียงราย
4.2  S&J International Enterprises
Public Company Limited
จังหวัดชลบุรี

5. ผลไม้สด (ลิ้นจี่
มะม่วง เสาวรส และ
สับปะรด)

5.1   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่
ขุนช่างเคียน จังหวัดเชียงใหม่
5.2   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
มะม่วงชัยนาม จังหวัดพิษณุโลก
5.3   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
เสาวรสบ้านดอกแดง เชียงใหม่
5.4   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์
ผู้ปลูกสับปะรดแฟร์เทรด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.5   กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด
แฟร์เทรด จังหวัดตราด

5.1  Koerner Agro Export Center
Co., Ltd จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5.2  Blue River Products Limited
จังหวัดราชบุรี
5.3  Dole Thailand Ltd
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.4  Samroiyod Corporation
Limited
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.5  Saming Foods Corporation Ltd
จังหวัดตราด

6. ผลไม้อบแห้ง

ไม่มีกลุ่มผู้ผลิต

6.1  S&J International Enterprises
Public Company Limited
จังหวัดชลบุรี

7. สมุนไพรและเครื่องเทศ 7.1   กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
(พริก, ตระไคร้, ขิง)
แฟร์เทรด จังหวัดศรีสะเกษ
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7.1  S&J International Enterprises
Public Company Limited
จังหวัดชลบุรี
7.2  K.R.S. Spicy Food
      จังหวัดปทุมธานี

ประเภทสินค้า

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต

ชื่อกลุ่มผู้ค้า

8. น�้ำผึ้ง

ไม่มีกลุ่มผู้ผลิต

8.1   S&J International
Enterprises Public
Company Limited จังหวัด
ชลบุรี

9. ถั่ว

9.1    Green Net Cooperative
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

9.1   Green Net Cooperative
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
9.2   S&J International Enterprises
Public Company Limited
จังหวัดชลบุรี

10. น�้ำมันพืช

10.1  Green Net Cooperative
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10.2  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน�้ำอ้อม
จังหวัดยโสธร
10.3  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
จังหวัดศรีสะเกษ

10.1  S&J International Enterprises
Public Company Limited
จังหวัดชลบุรี
10.2   K.R.S. Spicy Food
       จังหวัดปทุมธานี
10.3   Northern Food Complex
Co., Ltd จังหวัดเชียงราย

11. ฝ้าย

ไม่มีกลุ่มผู้ผลิต

11.1 S&J International Enterprises
Public Company Limited
จังหวัดชลบุรี

12. ผัก

12.1  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
แฟร์เทรด จังหวัดศรีสะเกษ
12.2  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต         
มันส�ำปะหลังหนองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

12.1 K.R.S. Spicy Food
       จังหวัดปทุมธานี
12.2 Blue River Products
Limited จังหวัดราชบุรี
12.3 Sanguan Wongse Industries
Co., Ltd. จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: FLOCERT

62

ประเด็นทีน่ า่ สังเกต คือ กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยจะเป็นผลิตสินค้าประเภทข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ แต่ญปี่ นุ่ ไม่ใช่ตลาด
สินค้าข้าวของไทย เนือ่ งจาก ข้าวเป็นอาหารหลักทีญ
่ ปี่ นุ่ สามารถผลิตได้เอง และ
สามารถผลิตได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนั้น คนญี่ปุ่นผลิต
และบริโภคข้าวพันธุเ์ ฉพาะของตัวเอง ไม่นยิ มทีจ่ ะบริโภคและน�ำเข้าข้าวพันธุอ์ นื่
จากประเทศอื่น ดังนั้น การขยายตลาดสินค้าการค้าที่เป็นธรรมประเภทข้าวใน
ญีป่ นุ่ จึงมีความเป็นไปได้นอ้ ย อย่างไรก็ตาม กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ในประเทศไทยก็ยังคงมีโอกาสที่จะส่งออกสินค้าการค้าที่เป็นธรรมประเภทอื่น
เข้าสูต่ ลาดญีป่ นุ่ ได้ โดยเฉพาะ สินค้าประเภทกาแฟ และผลไม้แปรรูปต่างๆ และ
ญี่ ปุ ่ น ก็ เ คยน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วจากประเทศไทยมาแล้ ว (ดู รู ป ที่ 18-19)
เพียงแต่ว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้ากาแฟ และผลไม้แปรรูปของไทย อาจจ�ำเป็นต้องมี
การท�ำการตลาด โดยการสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว และการประชาสัมพันธ์ตัว
สินค้าให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดกลุ่มผู้น�ำเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจากประเทศ
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สินค้าการค้าที่เป็นธรรมของประเทศไทยที่ถูกน�ำเข้าไป
จ�ำหน่ายในญีป่ นุ่ ยังคงมีสดั ส่วนทางการตลาดน้อย ท�ำให้กลุม่ ผูน้ ำ� เข้าสินค้าการ
ค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น และผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นยังคงไม่รู้จักสินค้าการค้าที่เป็น
ธรรมของประเทศไทยมากนัก
รูปที่ 18 กาแฟตราล้านนากาแฟทีถ่ กู เคยถูกน�ำเข้าไปจ�ำหน่ายในประเทศญีป่ นุ่
(ปัจจุบันไม่ได้ถูกจ�ำหน่ายแล้ว)

ที่มา http://www.wakachiai.com/fairtrade/products/coffee/
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รูปที่ 19 สับปะรดและมะม่วงแปรรูปจากบริษัท Samroiyod Food
Corporation Ltd. ประเทศไทยที่ถูกน�ำเข้าไปจ�ำหน่ายใน
ประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: http://www.wakachiai.com/fairtrade/producers/samroiyod/

นอกจากขบวนการการค้าที่เป็นธรรม (fair trade movement) ซึ่งเป็น
รูปแบบการค้าทางเลือกที่มีในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผู้เขียนประสงค์จะเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า ในประเทศญี่ปุ่นยังมีรูปแบบการค้าทางเลือกอื่นที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (organic trade) การค้าทางตรงระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค (direct trade) และการค้าสินค้าของผู้ผลิตในท้องถิ่นให้กับผู้บริโภคใน
ท้องถิ่น (locally produce - locally consume trade) โดยเฉพาะการค้าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ อาจเป็นรูปแบบการค้าทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่กลุ่มผู้ผลิต
ไทยน่าจะมีโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญีป่ นุ่ ได้ เนือ่ งจาก ตัง้ แต่ใน
ปี ค.ศ. 2011 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากกรณีแผ่นดินไหว และเกิด
ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่เมือง Fukushima ส่งผลท�ำให้การผลิตทาง
การเกษตรในบางพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของสาร
กัมมันตภาพรังสี ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นจึงเริ่มไม่แน่ใจในสินค้าเกษตรและอาหารที่
ผลิตในบางพืน้ ทีข่ องประเทศ ท�ำให้การน�ำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้ม
สูงขึน้ นอกจากนี้ ในปัจจุบนั เกษตรกรชาวญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผูส้ งู อายุ
ท�ำให้ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารและอัตราการพึ่งพาตนเองทาง
อาหารลดลง ประเทศญี่ปุ่นจึงมีแนวโน้มที่จะน�ำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
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จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม สินค้า
เกษตรอินทรียท์ มี่ โี อกาสทีจ่ ะถูกน�ำเข้ามาในประเทศญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
ประเภทผักและผลไม้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า รูปแบบการค้าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ อาจจะเป็นรูปแบบการค้าทางเลือกทีผ่ ผู้ ลิตไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะมี
โอกาสในการท�ำตลาดได้มากกว่ารูปแบบการค้าที่เป็นธรรมด้วย เนื่องจาก
ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นอาจมีความเต็มใจมากกว่าในการจ่ายเงินในราคาสูงให้แก่
สินค้าอินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าการค้าที่เป็นธรรม เนื่องจาก สินค้า
อินทรีย์มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของคุณภาพของสินค้า และเป็นความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคมากกว่า ในขณะที่ การซือ้ สินค้าการค้าทีเ่ ป็นธรรมโดยส่วนใหญ่แล้ว
มีแรงจูงใจในการช่วยเหลือ (charity) มากกว่า แต่ในกรณีที่กลุ่มผู้ผลิตผักและ
ผลไม้อินทรีย์ของไทยสามารถที่จะได้รับทั้งตรารับรองเกษตร และตรารับรอง
การค้าทีเ่ ป็นธรรมด้วย ก็อาจจะเป็นการเพิม่ โอกาสทางการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตไทย
เพิ่มมากขึ้นไปอีกก็เป็นได้
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