
124 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  |  jsn June Vol.8 No.1

บทคัดย่อ

การค้าที่เป็นธรรม คือ การค้าทางเลือกท่ีถูกด�าเนินการโดยองค์กรที่มิใช่รัฐบาลในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือท้าทายต่อระบบการค้าเสรี และการเสริมสร้างการเข้าถึงตลาดแก่ผู้ผลิตรายย่อยท่ียากจนใน

ประเทศก�าลังพัฒนา บทความน้ี จึงพยายามท่ีจะตอบค�าถามว่า ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นจะ

สามารถเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหาร โดยการเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าสินค้าเกษตร

และอาหารให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาได้หรือไม่  โดยวิธีการศึกษาที่ใช้ในบทความนี้ เป็นการ

ศึกษาทางเอกสาร และการสัมภาษณ์บริษัทที่น�าเข้าและร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น 

และแนวคิดที่ประยุกต์ใช้ในการศึกษา คือ แนวคิดอธิปไตยทางอาหารที่ระบุไว้ใน Declaration of Nyéléni ปี ค.ศ. 

2007 และหลกัการอธปิไตยทางอาหารข้อที ่3 เรือ่ง Localises Food Systems ผลจากการศกึษาพบว่า แม้ว่าขบวนการ

การค้าที่เป็นธรรมในประเทศญ่ีปุ่นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดแก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา 

แต่โอกาสการเข้าถึงตลาดการค้าท่ีเป็นธรรมของญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลงัพฒันา เนือ่งจาก กระบวนการการค้าของขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่่นไม่ได้เชือ่มความสมัพันธ์

ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และการท�าให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นแกนกลางของการตัดสินใจทางการค้า ตามหลักการ

อธิปไตยทางอาหารข้อที่ 3 เรื่อง Localises Food Systems โดยห่วงโซ่อุปทานของการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นยัง

ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการค้าจ�านวนมาก อาทิ บริษัทน�าเข้า บริษัทผู้ผลิตและแปรรูป และบริษัทจัด

จ�าหน่าย ส่งผลให้ผูผ้ลติรายย่อยในประเทศก�าลงัพฒันาแทบจะไม่ได้มีโอกาสตดิต่อสมัพนัธ์กับผูบ้รโิภคในประเทศญีปุ่น่

เลย นอกจากนี้ การค้าท่ีเป็นธรรมของญ่ีปุ่นยังเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าของผู้ค้าในประเทศก�าลังพัฒนาและผู้ค้า

ของญีปุ่น่ มากกว่าทีจ่ะเป็นการค้าทางตรงระหว่างผูผ้ลติในประเทศก�าลงัพฒันาและผูค้้าของญีปุ่น่ ดงันัน้ การค้าทีเ่ป็น

ธรรมของญีปุ่น่จงึไม่ได้แตกต่างไปจากการค้าในระบบการค้าเสรหีรอืการค้าโดยปกต ิซึง่ผู้ค้าดเูหมอืนจะมอี�านาจทางการ

ตลาดมากกว่าผู้ผลิต และขบวนการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นก็แทบจะไม่ได้ช่วยปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทาง

อ�านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคในระบบการค้าปัจจุบันด้วย
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Abstract

Fair trade is an alternative trade provided by non-governmental organizations in developed 
countries that targets the challenge of trade liberalization and strengthens market access 
for smallholder farmers in developing countries. This article aims to answer the question 
whether the fair trade movement in Japan can strengthen food sovereignty by increasing 
the decision-making power regarding food and agricultural trade for smallholder farmers 
in developing countries. The methodology in this article was documentary research and 
interviews with fair trade companies and fair trade shops in Japan. The conceptual framework 
applied the food sovereignty concept as defined in the Declaration of Nyéléni, 2007 and its 
principle in Article 3: Localises Food Systems. The results showed that even though the fair 
trade movement in Japan increased market access for smallholder farmers in developing 
countries, it was not able to strengthen food sovereignty for them because Japanese fair trade 
does not bring food producers and consumers close together and does not put producers 
and consumers at the center of decision-making according to the food sovereignty principle 
in Article 3: Localises Food Systems. The fair trade supply chain in Japan is still comprised 
of many trade stakeholders, such as importing companies, manufacturers, and processing 
companies and distributors, and therefore small producers in developing countries hardly 
have the opportunity to connect with Japanese consumers. In addition, Japanese fair trade 
is trade between traders in developing countries and Japanese traders rather than direct 
trade between producers in developing countries and Japanese traders. Thus Japanese 
fair trade does not differ from neoliberal trade or conventional trade, where traders seem 
to have more market power than producers. The fair trade movement in Japan has barely 
helped to improve the unequal power relations among producers, traders, and consumers 
in the current trade system.
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1. บทน�า

ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ ถูกพฒันาขึน้

ในช่วงทศวรรษ 1970 ตามกระแสการพัฒนาของ

ขบวนการคา้ทีเ่ป็นธรรมในยุโรป โดยขบวนการการค้าที่

เป็นธรรมในญีปุ่น่ อาจอธบิายได้ว่า เริม่ต้นพฒันามาจาก 

“การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและความช่วย

เหลื อ เ พ่ื อการ พัฒนา  (human i t a r i an  and 

development  aid)” แก่กลุม่คนทีป่ระสบภยัพบัิตแิละ

กลุ่มคนยากจนในประเทศก�าลังพัฒนา ไปสู่ “การให้

ความช่วยเหลือทางการค้า (aid for trade)” โดยเฉพาะ

การค้าในรูปแบบ “การค้าสมานฉันท์ (solidarity 

trade)” ซึง่เป็นการค้าทีก่ลุม่องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร

ในประเทศพัฒนาแล้วรับซ้ือสินค้าที่ถูกผลิตโดยกลุ่มผู้

ผลติรายย่อยทีย่ากจนในประเทศก�าลงัพฒันาไปจ�าหน่าย

ในประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจาก การให้ความช่วยเหลือ

ทางการค้า ถูกมองว่าจะช่วยให้กลุ ่มคนยากจนใน

ประเทศก�าลังพัฒนาสามารถพึ่งพาตนเอง และเกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนได้มากกว่าการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน และการให้ทรัพยากรต่าง ๆ ต่อมาในช่วง

ทศวรรษ 1980 “การค้าสมานฉนัท์ (solidarity trade)” 

ได ้ พัฒนาไปสู ่ รูปแบบของ “การค ้าทางเลือก” 

(alternative trade) ซึ่งเป็นรูปแบบทางการค้าที่เชื่อม

โยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และการ

สนบัสนนุความเป็นธรรมทางการค้าเพิม่ขึน้ ท้ังนี ้เพือ่ให้

ความช่วยเหลือต่อกลุ ่มผู ้ผลิตรายย่อย โดยเฉพาะ

เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาท่ีได ้รับ

ผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

(structural adjustment program-SAPs) และใน

ปลายทศวรรษ 1980-1990 “การค้าทางเลือก” 

(alternative trade) ได้พัฒนาไปสู่ “การค้าตรารับรอง

จริยธรรม” (ethical label trade) เนื่องจาก ต้องการ

น�าสนิค้าทีเ่ป็นธรรมเข้าสูช่่องทางการจดัจ�าหน่ายทีใ่หญ่

ขึ้น โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

การเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค เละเพื่อเพิ่มยอดขายของ

สินค้าในระบบตลาด นอกจากน้ี เพื่อที่จะสร้างความ

ม่ันใจให้กับผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าการค้าที่เป็นธรรม 

และการจ�าแนกระหว่างสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมกับสนิค้า

ในระบบการค้าทั่วไปด้วย ในปัจจุบัน ขบวนการการค้า

ที่เป็นธรรม หรือ การค้าตรารับรองจริยธรรมในประเทศ

ญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. การค้าที่

เป็นธรรมผ่านการเป็นสมาชิกของ World Fair Trade 

Organization (WFTO) และ 2. การค้าที่เป็นธรรมผ่าน

การ เป ็นสมาชิกของ  Fa i r t r ade  Labe l l i n g 

Organization (FLO) หรือที่ เรียกว่า Fairtrade 

International นอกจากนี ้ตลาดสินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม

ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ยังได้ขยายตัวและมีการเติบโตของ

ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก และญี่ปุ่นยังถือว่าเป็นประเทศ

พัฒนาแล้วในภูมิภาคเอเชียที่มีการรับซ้ือและมียอด

จ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมมากท่ีสุดด้วย 

อย่างไรก็ตาม นอกจากขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน

และให้ความช่วยเหลอืแก่กลุ่มผู้ผลติรายย่อยเพือ่ให้หลดุ

พ้นจากความยากจนแล้ว ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ในปี 

ค.ศ. 1996 กลุ่มเคลื่อนไหวชาวนาและเกษตรกรใน

ประเทศก�าลังพัฒนาต่าง ๆ ก็ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม

เคลื่อนไหวเกษตรกรระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า La Via 

Campesina ประกาศแนวคดิอธปิไตยทางอาหาร (food 

sovereignty) ซึ่งเป็นแนวคิดอาหารทางเลือก ในการ

ประชุม World food Summit เพื่อเรียกร้องถึงสิทธิ

ทางการผลติและการก�าหนดในระบบเกษตรและอาหาร 

ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้า

สินค้าเกษตรและอาหารของพวกเขาด้วย อกีทัง้ในปี ค.ศ. 

2007 ในการประชุม Nyéléni 2007 Forum for Food 

Sovereignty ที่เมือง Nyéléni ประเทศมาลี กลุ่ม

เคลือ่นไหวอธปิไตยทางอาหารทีเ่ข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

รวมถึงกลุ่ม La Via Campesna ยังได้กล่าวว่า ควรที่จะ

สนับสนุนขบวนการค้าที่เป็นธรรมในการเสริมสร้าง
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อธิปไตยทางอาหารด้วย (The International Nyéléni 

Newsletter, 2007)

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างแนวคิดอธิปไตยทางอาหารและการค้าท่ีเป็น

ธรรม ในงานศึกษาของ Bacon ปี ค.ศ. 2015 งานศึกษา

ของ Burnett ปี ค.ศ. 2017 และงานศึกษาของ Zerb ปี 

ค.ศ. 2014 ได้อธิบายว่า ท้ังสองแนวคิดมีเป้าหมาย

เหมอืนกนั คอืเป็นแนวคดิทีถ่กูสร้างข้ึนมาเพือ่ท้าทายต่อ

การพัฒนาตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) 

และต้องที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลงัพฒันาให้ดขีึน้ อย่างไร

ก็ตาม ทั้งสองแนวคิดถูกถกเถียงว่ามีกลยุทธ์ในการ

ด�าเนินการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ แนวคิดอธิปไตยทาง

อาหารเป็นแนวคิดที่ต่อต้านและปฏิเสธระบบการค้า

ระหว่างประเทศที่ด�ารงอยู่ในปัจจุบัน (against and 

outside strategies) ในขณะที่ การค้าที่เป็นธรรมไม่ต่อ

ต้านและปฏิเสธการค้าระหว่างประเทศที่ด�ารงอยู่ใน

ปัจจุบัน แต่ทว่าพยายามจัดหาโอกาสที่ช่วยสร้างความ

เป็นธรรมทางการค้าเพิ่มขึ้นในระบบการค้าปัจจุบัน 

(inside strategies) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดทั้งสอง

จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน แต่งานศึกษายังคงอธิบายว่า 

แนวคิดอธิปไตยทางอาหารและการค้าท่ีเป็นธรรมยังคง

เป็นแนวคดิทีช่่วยเติมเตม็กันและกันมากกว่าทีจ่ะขัดแย้ง

กนั และแนวคดิทัง้สองมบีทบาทส�าคญัในการจดัการกบั

ความไม่เป็นธรรมของระบบการค้าสินค้าเกษตรและ

อาหารระหว่างประเทศ (Bacon, 2015; Burnett, 2017; 

Zerb, 2014) 

นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ปฏิบัติการของขบวนการการค้าที่เป็นธรรม พบว่า งาน

ศกึษาส่วนใหญ่ยงัคงอธบิายว่า การค้าทีเ่ป็นธรรมยงัคงมี

ข้อจ�ากัดในการขจัดปัญหาความยากจนและการเสริม

สร้างความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในประเทศ

ก�าลังพัฒนา 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1. เงื่อนไขราคาสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมยังคงเป็นปัญหาและไม่สามารถ

ถูกบงัคบัใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 2. กฎเกณฑ์และเงือ่นไข

ของการรบัรองมาตรฐานการค้าทีเ่ป็นธรรมมเีป็นจ�านวน

มากและเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยบางกลุ่มที่มี

ความสามารถเท่านั้น และ 3. ค่าใช้จ่ายในการรับรอง

มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่เพิ่มต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกรรายย่อย ข้อจ�ากัดดังกล่าวจึงส่งผลให้การค้า

ที่เป็นธรรมเป็นที่ถกเถียงว่าไม่ได้หลุดพ้นไปจากกลไก

การท�างานของระบบการค้าเสร ีซึง่กระบวนการทางการ

ตลาดยังคงอยู ่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน และผู้ผลิต

รายย่อยยังคงจ�าเป็นต้องเผชิญกับแข่งขันทางการค้า 

(Bacon, 2010; Bacon 2015; Burnett, 2017; Jaffee, 

Kloppenburg and Monroy, 2004; Jaffee, 2007; 

Naylor, 2014; Sylla 2014; Taylor, 2002; Torgerson, 

2009; Zerb, 2014) อย่างไรก็ตาม งานศึกษาส่วนใหญ่ 

เป็นงานศึกษาปฏิบัติการของขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกในประเทศ

ก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคละตินอเมริกา โดยยัง

คงมงีานศึกษาปฏิบตักิารขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมใน

ประเทศผู้บริโภคหรือผู้น�าเข้าในประเทศพัฒนาแล้ว

จ�านวนน้อย และงานศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นงาน

ศกึษาเกีย่วกับมมุมองของผูบ้ริโภคต่อการค้าทีเ่ป็นธรรม

มากกว่าที่จะเป็นการศึกษากระบวนการทางการค้าของ

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศพัฒนาแล้ว โดย

งานของ Moore ปี ค.ศ. 2004 อธิบายว่า การค้าทาง

เลือกอาจถูกเปลี่ยนเป็นช่องทางการแสวงหาก�าไรของ

บริษัทต่าง ๆ โดยการอ้างถึงความชอบธรรมในเรื่องของ

ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อ

ลดปัญหาดงักล่าว ควรเพิม่การศกึษาเกีย่วกบัมมุมองของ

ผู้บริโภคต่อการค้าที่เป็นธรรม และแนวโน้มของการค้า

ที่เป็นธรรมและการบริโภคทางจริยธรรม รวมถึง การ

เสริมสร้างการตระหนักเกี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรมแก่ผู้

บรโิภค (Moore, 2004) ในขณะที ่งานของ Goff ปี ค.ศ. 

2016 อธบิายว่า ผูบ้รโิภคควรจะมคีวามรบัผดิชอบในการ

ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาต ิและมคีวามรบัผิดชอบใน
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การเลอืกการค้าทีใ่ห้ความเป็นธรรมมากกว่าการค้าทีห่า

ผลประโยชน์ (Goff, 2016) 

 ดังนั้น บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปฏิบัติการของขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรม โดยเฉพาะ

กระบวนการทางการค้าของการค้าทีเ่ป็นธรรมในประเทศ

ผู้บริโภคหรือผู้น�าเข้าในประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายมุมมองความเข้าใจ

เกี่ยวกับขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่

อุปทาน และเพื่อท่ีจะถกเถียงและตอบค�าถามว่า 

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในบริบทของประเทศผู้น�า

เข้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศญีปุ่น่ จะสามารถเสรมิ

สร้างอธิปไตยทางอาหาร โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงตลาด ที่ช่วยเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและ

ตัดสินใจทางการค้าให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศ

ก�าลังพัฒนา ได้หรือไม่ อย่างไร 

2. ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น 

 ตามทีไ่ด้อธบิายข้างต้น ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรม

ในประเทศญี่ปุ ่นถูกพัฒนามาจากรูปแบบการค ้า

สมานฉันท์ (solidarity trade) โดยองค์กรแรกที่ด�าเนิน

การทางการค้าสมานฉันท์ในญี่ปุ ่น มีชื่อว่า องค์กร 

Shapla Neer เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรที่รับซื้อ

สินค้าหัตถกรรมของประชาชนชาวบังคลาเทศไปขายใน

ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974  และต่อมา ก็มีองค์กร

ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมากมายในประเทศญี่ปุ่น จน

กระทัง่ในปี ค.ศ. 1989 องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไรทีช่ือ่

ว่า Alter Trade Japan (ATJ) เริ่มปรับเปลี่ยนจากการ

ให้ความช่วยเหลอืทางการค้าสมานฉนัท์ไปสูร่ปูแบบของ 

“การค้าทางเลือก (alternative trade)” ที่พยายามจะ

สร้างช่องทางการค้าในรูปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสม

โดยเฉพาะแก่ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา ซ่ึง

เป็นการมุง่เน้นการสร้างการค้าทางตรงระหว่างผูผ้ลติใน

ประเทศก�าลงัพฒันาและผูบ้รโิภคในประเทศพฒันาแล้ว 

เพื่อลดจ�านวนพ่อค้าคนกลางในห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่ม

ประโยชน์ทางการค้าให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเพิ่มข้ึน 

ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมในยุโรป ได้มีการประกาศเกี่ยวกับ “การค้าที่เป็น

ธรรม  (fair trade)” ซ่ึงเป็นการค้าทางเลือกในอีกรูป

แบบหนึง่ โดยการจดัหาช่องทางเฉพาะแก่สินค้าของกลุ่ม

ผูผ้ลติรายย่อยในประเทศก�าลงัพฒันาผ่าน  “การค้าตรา

รับรองทางจริยธรรม (ethical label trade)” โดยการ

ก�าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่าง ๆ ของสินค้าการค้าที่

เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดมาตรฐานของสินค้า 

การก�าหนดราคาขั้นต�่า การก�าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ

ของสินค้า และการออกตรารับรองให้กับสินค้าการค้าที่

เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อที่จะน�าสินค้าที่ถูกรับซื้อมาจากกลุ่ม

ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายท่ีใหญ่ขึน้ โดยเฉพาะห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 

เพื่อขยายตลาดสินค้าและเพิ่มยอดจ�าหน่ายสินค้าให้แก่

กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา ในช่วงเวลา

นี้เอง การค้าทางเลือกในประเทศญี่ปุ่นจึงเริ่มมีการปรับ

เปลี่ยนไปสู่การค้าตรารับรองทางจริยธรรม และองค์กร

ที่ไม่แสวงหาผลก�าไรในญี่ปุ่นก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในยุโรป หรือที่เรียกว่า 

ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในระดบัสากล โดยในปี ค.ศ.

1993 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งองค์กรที่ท�าหน้าที่

ตรวจสอบและออกตรารับรองให้แก่สินค้าการค้าที่เป็น

ธรรม โดยใช้ชื่อองค์กรว่า Transfair Japan ซึ่งถูกปรับ

ใช้มาจากองค์กร Transfair ของประเทศเยอรมณี และ

ในปี ค.ศ. 1995 บรษัิทชือ่ว่า Fair Trade Company ซ่ึง

เป็นบริษัทน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมบริษัทแรกใน

ประเทศญีปุ่น่ถูกจดัต้ังขึน้โดยผูป้ระกอบการชาวองักฤษ 

ในปี ค.ศ. 1996 Fair Trade Company ได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกของ The International Federation of 

Alternative Traders (IFAT) หรือ World Fair Trade 

Organization (WFTO) ซึง่เป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีก่�าหนด 

ตรวจสอบ และให้การรบัรองระบบการค้าทีเ่ป็นธรรมแก่

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าทีเ่ป็นธรรม (guarantee 
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system or organization certification) ในปี ค.ศ.

1997 Fair Trade Company เริ่มจ�าหน่ายสินค้าการที่

เป็นธรรมของบริษัทตนในประเทศญ่ีปุ่นในตราสินค้า 

People Tree พร้อมกับการใช้ตรารับรองของ WFTO 

บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าร่วมกับตราสินค้าของตัวเอง 

และในปีเดียวกัน Transfair Japan ได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศอื่น ๆ 

และได้ร่วมก่อตั้ง Fairtrade Labelling Organization 

International หรือ Fairtrade International หรือ 

FLO ซึ่งเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ก�าหนด ตรวจสอบ และ

รับรองมาตรฐานสากลแก่สินค้าการค้าท่ีเป็นธรรม 

(product certification) และในปี ค.ศ. 2002 Transfair 

Japan ได้เปลีย่นชือ่องค์กรเป็น Fairtrade Label Japan 

(FLJ) และได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ตรารับรองสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมของ FLO Mark แทนท่ีตรารับรองเดิมของ

องค์กร โดยในปัจจุบัน FLJ ถือเป็นองค์กรการค้าสินค้า

ที่ เป ็นธรรมระดับชาติ  (nat ional  fa i r t rade 

organization) ของญ่ีปุ่นท่ีท�าหน้าท่ีอนุมัติการใช้ตรา

รบัรองสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมให้แก่บริษัทผูจ้ดัจ�าหน่าย

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมท่ีเป็นสมาชิกของ FLO ใน

ประเทศญี่ปุ่น  (สิรินทิพย์, 2560)

ปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 2016 ญีปุ่น่มยีอดจ�าหน่ายสนิค้า

ที่เป็นธรรมประมาณ 86 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.

2015 ที่มียอดจ�าหน่ายอยู่ที่ 74 ล้านยูโร ซึ่งมีอัตราการ

เตบิโตอยูที่ร้่อยละ 13 (Fairtrade International, 2016; 

Fairtrade International 2017) อกีทัง้ ในปี ค.ศ. 2011 

เมือง Kumamoto ของญ่ีปุ่น ได้ถูกประกาศให้เป็น 

Fair Trade Town ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองแรก และประเทศ

แรกในทวปีเอเชยีทีม่กีารประกาศดงักล่าว และในปี ค.ศ.

2014 เมือง Kumamoto ยังได้เป็นเจ้าภาพในการ

ประชมุ International Fair Trade Towns Conference 

ครั้งที่ 8 ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ท่ีการจัดประชุมถูกจัด

ภายนอกทวีปยุโรปด้วย ต่อมาญี่ปุ่นยังได้มีการประกาศ 

Fair Trade Town เพิ่มขึ้นอีกท่ีเมือง Nagoya เมือง 

Zushi และเมอืง Hamamatsu  ในปี ค.ศ. 2015 ปี ค.ศ.

2016 และปี ค.ศ. 2017  ตามล�าดับ โดยการประกาศว่า

เป็น Fair Trade Town ของญีปุ่่นนี ้จะส่งผลท�าให้ตลาด

สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่มกีารขยายตวัและเติบโต

เพิ่มขึ้น เนื่องจาก การเป็น Fair Trade Town มีเงื่อนไข

ว่า นอกจากการจดัซือ้และการน�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็น

ธรรมจากภาคเอกชนแล้ว ยังมีเงื่อนไขให้หน่วยงานภาค

รัฐของญี่ปุ่นต้องจัดท�านโยบายและด�าเนินการในทาง

ปฏิบัติในการจัดซ้ือสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจากกลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนาด้วย (สิรินทิพย์, 2560)

3. ขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น  

 กับแนวคิดอธิปไตยทางอาหาร 

 อธปิไตยทางอาหาร (food sovereignty) หมายถงึ 

สิทธิและอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจในระบบ

เกษตรและอาหารของผู้ผลิต โดยในแถลงการณ์นีย์เลน่ี 

ปีค.ศ. 2007 ได้นยิามอธปิไตยทางอาหารล่าสุดว่า หมายถึง

สิทธิของประชาชนที่จะผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมี

ความสอดคล้องกับวัฒนธรรม ด้วยวิธีการที่ด�ารงรักษา

ระบบนิเวศ และสิทธิในการก�าหนดระบบอาหารและ

เกษตรของพวกเขาเอง” (The International Nyeleni 

Newsletter, 2007a) และ ในแถลงการณ์นีย์เลนี่ ได้น�า

เสนอหลักการที่จะน�าไปสู่อธิปไตยทางอาหาร 6 ข้อ 

ได้แก่ 1. การมุ่งเน้นอาหารเพื่อประชาชน (focuses on 

food for people) 2. คณุค่าของผูจ้ดัหาอาหาร (values 

food providers) 3. การท�าให้ระบบอาหารเป็นของท้องถิน่ 

(localises food systems) 4. การควบคุมทางท้องถิ่น 

(puts control locally) 5. การสร้างความรู้และทักษะ 

(builds knowledge and skills) และ 6. การท�างาน

ร ่ ว ม กั บ ธ ร รมช าติ  ( wo r k s  w i t h  n a t u r e ) 

(The International Nyeleni Newsletter, 2007b) 

โดยในหลักการอธิปไตยทางอาหารในข้อที่ 3 เรื่องการ

ท�าให้ระบบอาหารเป็นของท้องถิ่น (Localises Food 

Systems) ได้มีการระบใุนประเดน็ทางการค้าว่า “การที่
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จะท�าให้เกิดอธิปไตยทางอาหารนั้น จะต้องท�าให้ผู้ผลิต

และผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกนั และท�าให้ผูผ้ลติ

และผู ้บริโภคเป็นแกนกลางการตัดสินใจในประเด็น

อาหาร” (The International Nyéléni Newsletter, 

2007b) ในขณะที ่การค้าทีเ่ป็นธรรม หมายถงึ “การเป็น

หุน้ส่วนทางการค้า ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของการเจรจา ความ

โปร่งใส และการเคารพ ที่ค้นหาความเท่าเทียมทางการ

ค้าระหว่างประเทศท่ีมากขึ้น การค้าที่เป็นธรรมช่วยให้

เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยการเสนอเงือ่นไขทางการ

ค้าทีด่กีว่า และการประกนัความมัน่คงในสทิธขิองผูผ้ลติ

และแรงงานชายขอบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลัง

พัฒนา” (Fairtrade International, 2011) ซึ่งดูเหมือน

ว่าการค้าทีเ่ป็นธรรมจะช่วยสนบัสนนุอธปิไตยทางอาหาร 

อนัจะช่วยเพิม่อ�านาจในการก�าหนดและตดัสินใจทางการ

ค้าให้แก่ผู้ผลิตรายย่อยหรือเกษตรกรรายย่อยโดยหลัก

การ แต่ในทางปฏิบัติจริง ขบวนการการค้าที่เป็นธรรม

อาจไม่สนับสนุนอธิปไตยทางอาหารในประเทศยากจน 

แต่เป็นเพียงการเสริมสร้างการเข้าถึงตลาดรูปแบบหนึ่ง

เท่านั้น โดยดูจากกรณีขบวนการการค้าที่เป็นธรรมใน

ประเทศญี่ปุ่น

จากข้อมูลเกีย่วกบัขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมใน

ประเทศญี่ปุ่นในข้างต้น การท่ีขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมของญี่ปุ่นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับขบวนการการ

ค้าทีเ่ป็นธรรมในระดบัสากล กระบวนการทางการตลาด

ของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นจึงไม่แตกต่าง

และไม่ได้ท้าทายหลักการของแนวคิดการค้าท่ีเป็นธรรม

ในระดับสากล โดยในปัจจุบันขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมในญี่ปุ ่น ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่มใหญ่ คือ 

1. ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสมาชกิของ WFTO 

ซึง่เป็นการค้าทีเ่ป็นธรรมผ่านการรบัรองระบบหน่วยงาน 

(guarantee system) และ 2. การค้าที่เป็นธรรมผ่าน

การเป็นสมาชิกของ FLO ซึ่งเป็นการค้าผ่านการรับรอง

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมเป็นรายสินค้า (product 

certification) โดยบริษัทผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมที่เป็นสมาชิกของ WFTO ในประเทศ

ญี่ปุ่น มีเพียงจ�านวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. Fair Trade 

Company – People Tree Japan และ 2. One 

Planet Café Ltd. (The World Fair Trade 

Organization, n.d.) โดยบรษิทัผู้น�าเข้าและจดัจ�าหน่าย

สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสมาชกิของ WFTO จะเป็น

บริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และผู้ประกอบการจะเป็น

ชาวต่างชาติ ในขณะที่ บริษัทผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมท่ีเป็นสมาชิกของ FLO ใน

ประเทศญีปุ่น่ มจี�านวนประมาณ 83 บริษทั (FLOCERT, 

n.d.) (ดตูารางที ่1) และส่วนใหญ่เป็นบรษิทัเอกชนทีน่�าเข้า

และจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งมีการจ�าหน่าย

สนิค้าของบรษิทัตวัเองอยูแ่ล้ว ไม่ใช่บรษิทัท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่

เพื่อจ�าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะ แต่มีความ

สนใจในสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมเพือ่จะใช้เป็นช่องทางใน

การพฒันาทางการตลาด นอกจากนี ้ส่วนใหญ่เป็นบรษิทั

เอกชนสัญชาติญี่ปุ่นมากกว่าบริษัทต่างชาติ
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ต�ร�ง 1 ร�ยชื่อบริษัทผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยสินค้�ก�รค้�ที่เป็นธรรมที่เป็นสม�ชิกของ FLO ในประเทศญี่ปุ่น

Fairtrade Importers
(importing from country of origin)

Fairtrade Licensee
Trader Certified Customer of National 

Fairtrade Organization

1. MAR CO., LTD. 1. Wakachiai Project 1. Starbucks Coffee Japan 
Co., Ltd.

25. S&B Foods Inc. 49. FUKUICHI Co., Ltd.

2. Tachibana & Co., Ltd. 2. decollage S.A 2. Ogawa Coffee Co., Ltd. 26.Mitsumoto Coffee 
Co., Ltd.

50. UNICAFÉ INC.

3. ITOCHU Corporation 3. Dai-ichi Coffee Co. (dai) 3. Kyowaz Coffee Co., Ltd. 27. ART COFFEE CO., LTD. 51. Mikiya Coffee.Co., Ltd.

4. Kanematsu Corporation 4. KOBETEA CO., LTD. 4.  AEON TOPVALU Co., Ltd. 2 8 . U C C  U E S H I M A 
COFFEE CO., LTD

52. NPO Kirinkan

5. SC Foods Co., Ltd. 5. N. Harvest Co., Ltd. 5. Higuchichi Ltd. 29. Chocolate Design 
Company

53. JUN Co., Ltd.

6. Wataru & Co., Ltd. 6. Labotec Co., Ltd. 6. Ethicafe Co., Ltd. 30. Wataru & Co., Ltd. 54. KURABO INDUSTRIES 
CO., LTD.

7. Toyo Cotton
    (Japan) Co., Ltd.

7. Makaribari Japan 7. Camel Coffee Co., Ltd.   
    (Kaldi Coffee)

31. KEY COFFEE INC 55. Maruyama Coffee 
Co., Ltd.

8. Flower Auction Japan 8. Saitou Coffee CO.,LTD. 8. Toho Marketing Support  
   Co., Ltd.

32. WALTZ Co., Ltd. 56. TOKYO FUGETSUDO 
CO., LTD.

9. S&B Foods Inc. 9. Nova Co., Ltd. 9. POPLIFE CO. 33. Hanshin Trading Co. 57. HIRO INTERNATIONAL 
Co., Ltd.

10. S.ISHIMITSU & CO., LTD. 10. Kyoei Tea Co., Ltd. 34. TITICACA CO., LTD. 58. Fukuske Corporation

11. MC Agri  Alliance 11. Daiichi Coffee Co., Ltd. 35. JAPANESE CONSUMERS 
CO-OPERATIVEUNION

59. KOMEDA Co., Ltd.

12. Daiichibouseki CO., LTD. 36. Mon Loire Co., Ltd. 60. NuZeeJAPAN, Inc

13. N. Harvest Co., Ltd. 37. Hotman Co., Ltd. 61. IMPACK CORPORETION

14. Makaibari Japan Ltd. 38.  CAPITAL CORPORATION 62. Flower Auction 
Japan

15. Decorage Co., Ltd. 39. Transeed Group 63.Tanaka Banana Co., Ltd.

16. Nova Co., Ltd. 40. sisam inc.

17. Labotech Co., Ltd. 41.CONSUMERS CO-
OPERATIVE SAPPORO

18. Kukiiki Sangyo Co., Ltd. 42. ORBIS Inc.

19. Fair Trade Cotton  
       Initiative Co., Ltd.

43. TOYOTSU FASION 
EXPRESS CO., LTD.

20. Wakachi Aiki Project  
      General Association

44. Saitou Coffee CO., LTD.

21. Dart Coffee Co., Ltd. 45. MORINAGA & CO.,LTD.

22. Hinode Keori Co., Ltd. 46. Asante Co., Ltd.

23. Tsubouchi Towel Inc. 47. Aoyagi Coffee Factory

24. KOBETEA CO., LTD. 48. Japan Tea Trading 
Co., Ltd.
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ที่ม�: https://www.flocert.net/about-flocert/customer-search/

ส�าหรับขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการประกัน

ระบบของ WFTO ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า ในขั้นตอน

แรกนั้น บริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการน�าเข้าและ

จ�าหน่ายสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมท่ีใช้ตรารับรองของ 

WFTO สามารถที่จะส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและ

ขัน้ตอนทางการค้าของ WFTO ซึง่รวมถงึการส�ารวจราย

ชื่อผู้ผลิตและประเภทสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมได้จาก

เว็บไซต์ของ WFTO ก่อน และเมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะ

เข้าร่วมขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมกับ WFTO บริษัท

จะต้องลงทะเบยีนสมคัรเป็นสมาชกิ และผ่านการประกนั

ระบบและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ของ WFTO ก่อนที่

จะสามารถด�าเนินกิจกรรมทางการค้าสินค้าที่เป็นธรรม

ได้ โดยเมื่อบริษัทในประเทศญี่ปุ่นสมัครเป็นสมาชิกของ 

WFTO บริษัทจะถูกจัดให้อยู่ในประเภทสมาชิกองค์กร

ทางการตลาด (Marketing FTOs-MO) และถูกตรวจ

สอบเพือ่ประกนัระบบ ซึง่การตรวจสอบจะแบ่งออกเป็น 

3 ระดับ คือ 1. การประเมินองค์กรโดยตัวเอง (self-

assessment) ซึ่งเป็นการประเมินทุก 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของความเส่ียงขององค์กร  2. การตรวจสอบ

การติดตามการท�างาน (monitoring audit) เป็นการ

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบของ WFTO ซึ่งเป็นการตรวจ

สอบทุก 2-6 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของความเส่ียงของ

องค์กร และ 3. การตรวจสอบโดยผูเ้ยีย่มชมทีเ่ป็นสมาชกิ 

WFTO (peer visit) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบทุก 2-6 ปี 

ขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยงขององค์กร โดยการ

ตรวจสอบเพื่อประกันระบบส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่าง

น้อยประมาณ 2-3 ปี ก่อนทีจ่ะได้รบัสถานะของการเป็น

สมาชิก โดยในปีแรก บริษัทจะได้รับสถานะเป็นเพียงแค่

สมาชกิชัว่คราว (provisional member) และเมือ่บรษิทั

ผ่านการประเมนิในปีที ่2 จงึจะได้รบัสถานะของการเป็น

สมาชิก (member) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะได้รับ

สถานะของการเป็นสมาชิก (member) ในปีที่ 2 แล้ว 

บรษัิทยงัคงไม่สามารถทีจ่ะใช้ตรารบัรองการค้าทีเ่ป็นธรรม

ของ WFTO ได้ จนกว่าบริษัทจะได้รับการตรวจสอบ

และอนุมัติการรับรองการประกันระบบจาก WFTO’s 

Board ให้มีสถานะเป็นสมาชิกที่ได ้รับการรับรอง 

(guaranteed member) จึงจะสามารถใช้ตรารับรอง

ของ WFTO ได้ โดยเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกที่

ได้รับการรับรองแล้ว สินค้าการค้าที่เป็นธรรมทุกชนิดที่

ถูกน�าเข้าและจ�าหน่ายภายใต้องค์กรจะถือว่าเป็นสินค้า

การค้าที่เป็นธรรม ซึ่งสามารถใช้ตรารับรองของ WFTO 

ร่วมกับตราบริษัทของตนได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านการ

ตรวจสอบรับรองอีก นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถ

ที่ จะ เลือกได้ว ่าจะน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรม

ประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าประเภทอาหาร หรือ

สินค้าประเภทหัตถกรรม หรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ หรือ

สินค้าท่ีแปรรูปแล้ว และบริษัทยังสามารถที่จะเลือกได้

ว่าจะน�าเข้าสินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมรายใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ผลิต

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่เป็นสมาชิกของ WFTO หรือ 

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าการค้าที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่สมาชิกของ 

WFTO หรอื กลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางเลือกอืน่ ๆ  ทีด่�าเนนิการ

ตามหลกัการของการค้าทีเ่ป็นธรรม และเมือ่บรษิทัน�าเข้า

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมมาแล้ว บริษัทสามารถที่จะ

แปรรูปและจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมด้วยตัวเอง 

หรอืจ�าหน่ายต่อให้ร้านค้าปลีกต่าง ๆ  เพือ่จ�าหน่ายให้กบั

ผู้บริโภคต่อไปก็ได้เช่นกัน  (ดูภาพที่ 1) (World Fair 

Trade Organization, 2014; World Fair Trade 

Organization, n.d.)

ในขณะที ่ขัน้ตอนตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน

การค้าที่เป็นธรรมของ FLO บริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่

ต้องการน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านการรับรอง

ของ FLO นั้น บริษัทผู้น�าเข้าที่ด�าเนินการติดต่อการซื้อ

ขายกับผู้ผลิตสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศก�าลัง

พัฒนาเป็นล�าดับแรก จะถูกเรียกว่า “ผู้ค้า” (Trader) 

ผู้ค้าที่เป็นสมาชิกของ FLO จะต้องซื้อและน�าเข้าสินค้า
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จากกลุม่ผูผ้ลติสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสมาชกิของ 

FLO เท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้ตรารับรอง Fairtrade mark 

ของ FLO ได้ โดยก่อนการด�าเนินการซื้อขายสินค้า ผู้ค้า

สามารถทีจ่ะเข้าไปส�ารวจประเภทสนิค้า และรายชือ่กลุม่

ผู้ผลิตสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศก�าลังพัฒนา

ต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ FLO ได้จากเว็บไซต์ของ FLO 

และผู้ค้าสามารถที่จะด�าเนินการติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับ

การด�าเนินการซื้อขายกับผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของ FLO 

ได้โดยตรงก่อนโดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านการพิจารณาจาก 

FLO อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทผู้น�าเข้าหรือผู้ค้าตัดสินใจ

ได้ว่าจะด�าเนินการซ้ือขายสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมกับผู้

ผลติรายใด ประเภทสนิค้าใด ปรมิาณเท่าไหร่ ผูค้้าจ�าเป็น

ต้องลงทะเบียนสมคัรเป็นสมาชกิกบั FLO International 

หรือ Fairtrade International พร้อมกับแจ้งราย

ละเอียดประเภทสินค้า และปริมาณสินค้าท่ีบริษัท

ต้องการจะซ้ือขายอย่างชัดเจน เพื่อให้การท�าหน้าท่ีใน

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานซึ่งจะถูกด�าเนินงานโดย

หน่วยงาน FLOCERT เป็นไปอย่างถกูต้องเรยีบร้อย โดย 

FLOCERT จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 

6 เดอืน ถงึ 1 ปี เมือ่ผูค้้าได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรอง

ตามมาตรฐานของผู้ค้า และมาตรฐานของสินค้าจาก 

FLOCERT แล้ว ผู้ค้าก็จะสามารถน�าเข้าสินค้าการที่เป็น

ธรรมตามประเภทและปริมาณสินค้าที่บริษัทของตนได้

รบัการตรวจสอบเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศญีปุ่น่ได้ โดย

ผู้ค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายราคาขั้นต�า่และ

ค่าพรีเมียมสินค้าให้กับผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ในกรณีถ้า

ผู้ค้าต้องการจะจ�าหน่ายสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมประเภท

อื่นเพิ่มเติม จ�าเป็นจะต้องลงทะเบียนประเภทสินค้ากับ 

FLO ใหม่ และสินค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�าหน่ายก็จะถูก

ตรวจสอบใหม่เป็นรายสินค้า โดยเมือ่บรษิทัผูค้้าผ่านการ

รับรองจาก FLOCERT แล้ว บริษัทผู้ค้าสามารถที่จะน�า

เข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมท้ังท่ีเป็นสินค้าวัตถุดิบและ

สนิค้าทีแ่ปรรปูแล้ว และส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าวตัถุดบิ 

บริษัทสามารถน�าสินค้าวัตถุดิบมาแปรรูปและบรรจุ

หีบห่อในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตน และจัดจ�าหน่าย

สินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือสามารถที่จะจ�าหน่าย

สินค้าวัตถุดิบที่น�าเข้ามาให้กับบริษัทผู้ผลิตหรือแปรรูป

สนิค้า (manufacturer and processor) หรอืบรษิทัจดั

จ�าหน่ายสินค้า (distributor) ภายในประเทศญี่ปุ่นอีก

ล�าดับหนึ่งก็ได้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับบริษัทผู้ผลิตหรือ

แปรรูปสินค้า และบริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าภายใน

ประเทศญีปุ่น่ทีร่บัซือ้สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจากบรษิทั

ผู้ค้าญีปุ่น่ทีเ่ป็นผู้น�าเข้านัน้ ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องลงทะเบยีน

สมัครเป็นสมาชิกกับ FLO International หรือ 

Fairtrade International แต่ต้องสมัครลงทะเบียนเป็น

สมาชกิกบั Fairtrade Label Japan (FLJ) ซ่ึงเป็นองค์กร

การค้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมระดับชาติ (national 

fairtrade organization) ของญี่ปุ่น เพื่อขออนุมัติการ

ใช้ตรารับรอง Fairtrade mark หรือเพื่อให้ได้รับสถานะ

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใช้ตรารับรอง (licensee) อย่างไร

ก็ตาม แม้ว่า บริษัทผู้ผลิตหรือแปรรูปสินค้า และบริษัท

จดัจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศญีปุ่น่ทีร่บัซือ้สินค้าการ

ค้าที่เป็นธรรมจากบริษัทผู้ค้าญี่ปุ่นที่เป็นผู้น�าเข้า จะไม่

ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ Fairtrade International แต่

บริษัทเหล่านี้ ก็ยังคงต้องถูกตรวจสอบมาตรฐานการค้า

โดยหน่วยงาน FLOCERT (ดูภาพที่ 2) (Fairtrade 

International, n.d.) 
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ภ�พที่ 1 ขั้นตอนก�รสมัครสม�ชิก และก�รประกันระบบของ WFTO

ภ�พที่ 2 ขั้นตอนตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นก�รค้�ที่เป็นธรรมของ FLO

ที่ม�: Chas, n.d.

ที่ม�: Fairtrade International, n.d.



สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์์  |  Sirinthip Narinsilp 135

จากข้อมลูข้างต้น ได้แสดงให้เหน็ถงึความแตกต่าง

ของขบวนการการค้าท่ีเป็นธรรมระหว่าง WFTO และ 

FLO โดยนอกจากรปูแบบและกระบวนการในการรบัรอง

มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมของขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมทั้ง 2 ที่แตกต่างกันแล้ว ขบวนการการค้าท่ีเป็น

ธรรมระหว่าง WFTO และ FLO ยังมีเงื่อนไขของราคา

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมท่ีแตกต่างกันด้วย โดยราคาท่ี

เป็นธรรม (fair price) ของ WFTO ก�าหนดว่า คือ ราคา

ตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (negotiated price) 

ในขณะที่ FLO ได้ก�าหนดว่าราคาที่เป็นธรรม คือ ราคา

ขัน้ต�า่ทีถ่กูก�าหนดให้ครอบคลมุต้นทนุการผลติของผูผ้ลติ

รายย่อยและปกป้องผูผ้ลติรายย่อยจากความผนัผวนของ

ราคาตลาด (fairtrade minimum price) และ FLO ยัง

ได้ก�าหนดค่าพรีเมยีมสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม (fairtrade 

premium) ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่ถูกจ่ายให้กับผู้ผลิตแยก

ต่างหากจากราคาซือ้ขายสนิค้าเพือ่ช่วยให้ผูผ้ลติรายย่อย

น�าไปลงทุนพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิตด ้วย 

นอกจากนี้ WFTO ยังได้ก�าหนดว่าจะบริษัทผู้ค้าท่ีผ่าน

การรบัรองของ WFTO สามารถทีจ่ะซือ้และน�าเข้าสนิค้า

การค้าที่เป็นธรรมรายใดก็ได้ ในขณะที่ FLO ได้ก�าหนด

ว่าบริษัทผู้ค้าที่ผ่านการรับรองของ FLO ต้องซื้อและน�า

เข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมจากสมาชิกผู้ผลิตของ FLO 

เท่านั้น  (ดูตารางที่ 2) ความแตกต่างของขบวนการการ

ค้าที่เป็นธรรมทั้งสองนี้ จึงยังคงถูกตั้งค�าถาม ว่ารูปแบบ

ใดจะช่วยสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการให้

อ�านาจแก่ผู ้ผลิตรายย่อยมากกว่ากัน อย่างไรก็ตาม 

ในปัจจบุนั องค์กร บรษิทั หรอืหน่วยงานทีเ่ป็นผูน้�าเข้าและ

ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมในประเทศญ่ีปุ่น 

ส่วนใหญ่มักจะนิยมเลือกเป็นสมาชิกและใช้ตรารับรอง

ของ FLO มากกว่าท่ีจะเลือกท่ีเป็นสมาชิกและใช้

ตรารบัรองของ WFTO เนือ่งจาก กระบวนการการตรวจ

สอบรับรองเป็นรายสนิค้าของ FLO มคีวามเข้มงวดน้อยกว่า 

และใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยกว่า และสินค้าการค้า

ที่เป็นธรรมที่ใช้ตรารับรองของ FLO จะถูกจ�าหน่ายใน

ช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากกว่าสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก WFTO ได้แก่ ห้างสรรพ

สินค้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ AEON ซปุเปอร์มาร์เกต็ ร้าน

ค้าปลีกสินค้าที่เป็นธรรม ร้านค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

และร้านค้าสินค้าเพื่อสุขภาพทั่วประเทศญี่ปุ่น

แม้ว่าขบวนการการค้าที่เป็นธรรม WFTO และ 

FLO จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้สร้างข้อสงสัยและ

ค�าถามในเรื่องของความเป็นธรรมทางการค้า แต่สิ่งที่

เหมือนกันของขบวนการการค้าที่เป็นธรรมระหว่าง 

WFTO และ FLO ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในข้างต้น 

คือ ก่อนที่สินค้าจะถูกจ�าหน่ายไปยังผู้บริโภคนั้น ห่วงโซ่

อปุทานของขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมทัง้สองยงัคงเตม็

ไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมาก อาทิ บริษัทผู้น�า

เข้า บริษัทผู ้ผลิตหรือแปรรูปสินค้า และบริษัทจัด

จ�าหน่ายสินค้า ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นทั้ง

ที่ผ่าน WFTO และ FLO จึงดูเหมือนว่าไม่ได้มีความ

แตกต่างไปจากการค้าในระบบปกติ

นอกจากนี้ ขบวนการค้าที่เป็นธรรมของ FLO ใน

ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นขบวนการการค้าที่เป็นธรรมที่มีบริษัทผู้ค้า

ในญี่ปุ่นเข้าร่วมมากที่สุด ยังชี้ให้เห็นว่า บริษัทผู้ค้าที่เข้า

ร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรมดังกล่าว ส่วนใหญ่

เป็นบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาตใช้ตรารับรอง (fairtrade 

licensee) ที่ท�าหน้าที่ในการจัดจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีจ�านวนถึง 63 บริษัท 

มากกว่าที่จะเข้าร่วมในขบวนการการค้าที่เป็นธรรมใน

สถานะของผู้น�าเข้า (fairtrade importer) ที่ท�าหน้าที่

ติดต่อกับผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาโดยตรง 

และท�าหน้าทีจ่่ายเงนิค่าราคาขัน้ต�า่และค่าพรเีมยีมสนิค้า 

ซึ่งพบว่ามีจ�านวนเพียงแค่ 20 บริษัท (ดูตาราง 1) 

ขบวนการค้าทีเ่ป็นธรรมของ FLO ในญีปุ่น่ จึงสะท้อนให้

เห็นว่ายังคงมีความคลุมเครือระหว่างเป้าหมายเพื่อ

ต้องการจ�าหน่ายสินค้าอันน�ามาซึ่งก�าไร กับความ

ต้องการทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืผูผ้ลติรายย่อยในประเทศ

ก�าลงัพฒันาอย่างแท้จรงิ โดยข้อมลูทางเอกสาร และการ
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ประเด็น
World Fair Trade Organization 

(WFTO)
Fairtrade Labelling Organization 

International (FLO)

1. ตรารับรอง

2. รูปแบบของการรับรอง การรับรองระบบหน่วยงาน (guarantee 
system) 

การรับรองรายสินค้า (product certification)

3. เงื่อนไขราคาสินค้าการค้าที่เป็นธรรม 1. ราคาตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

(negotiated price)

2. ไม่มีค่าพรีเมียมสินค้า

1. ราคาขัน้ต�า่สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม (fairtrade 
minimum price)
2. ค่าพรเีมยีมสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม (fairtrade 
premium price)

4. ขั้นตอนของการตรวจสอบรับรอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
1. การประเมินองค ์กรโดยตัวเอง (self-
assessment)
2. การตรวจสอบการติดตามการท�างาน 
(monitoring audit)
3. การตรวจสอบโดยผู้เย่ียมชมที่เป็นสมาชิก 
WFTO (peer visit)

FLOCERT ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบรับรอง 2-3 ปี 6 เดือน – 1 ปี

6. สถานะของการเป็นสมาชิกผู้ค้า สมาชิกมี 3 ระดับ คือ
1. สมาชิกชั่วคราว (provisional member)
2. สมาชิก (member)
3. สมาชิกที่ได้รับการประกัน (guarantee 
member)

เม่ือผ่านการรับรองแล้วจะได้รับสถานะสมาชิก 
เป็น “ผู้ค้า” (trader member)

7. การน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรม สามารถน�าเข้าและจ�าหน่ายจากกลุม่ผูผ้ลติ และ
ผู้ส่งออกสินค้าการค้าที่เป็นธรรมผ่านขบวนการ
การค้าที่เป็นธรรมรายใดก็ได้

สามารถน�าเข้าและจ�าหน่ายจากกลุม่ผูผ้ลติ และ
ผู้ส่งออกสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมท่ีเป็นสมาชิก
ของ FLO เท่านั้น 

ต�ร�ง 2 คว�มแตกต่�งของขบวนก�รก�รค้�ที่เป็นธรรมระหว่�ง WFTO และ FLO

ที่ม�: สร้�งจ�กข้อมูล World Fair Trade Organization, 2014, World Fair Trade Organization, n.d., และ Fairtrade 
International, n.d.

สัมภาษณ์พบว่า บริษัทผู้ขอรับใบอนุญาตใช้ตรารับรอง 

(fairtrade licensee) ส่วนใหญ่จะรับซื้อสินค้าวัตถุดิบ

การค้าที่เป็นธรรมจากบริษัทผู้น�าเข้า แล้วน�าไปแปรรูป

และท�าบรรจุภัณฑ์ในตราสินค้าของต้น เช่น บริษัท 

Morinaga & CO., Ltd. รับซื้อวัตถุดิบโกโก้ซึ่งเป็นสินค้า

การค้าทีเ่ป็นธรรมจากบรษิทั Tachibana & Co., Ltd. 

แล้วน�าไปแปรรูป เป็นช็อคโกแลตในตรา Morinaga 

จ�าหน่ายให้กับผู ้บริโภค (Action Against Child 

Exploitation, n.d.) และบรษิทั AEON ซ่ึงเป็นบรษัิทค้า

ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 

นอกจากจะรบัซือ้สินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่ป็นสนิค้าขัน้

สดุท้ายจากบรษิทัผูน้�าเข้าในญีปุ่น่ มาจ�าหน่ายเป็นสนิค้า

ปลีกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้า

สะดวกซื้อภายใต้บริษัทของตนแล้ว AEON ยังได้รับซื้อ

สินค้าวัตถุดิบประเภทโกโก้จากประเทศโดมินิกัน และ

กาแฟจากประเทศโคลัมเบียและกัวเตมาลา จากบริษัท

ผู้น�าเข้าสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมมาแปรรูปและบรรจุ

หีบห่อในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตน และจ�าหน่ายสินค้า

การค้าทีเ่ป็นธรรมให้แก่ผูบ้รโิภคในชือ่และตราบรษิทัของ

ตนด้วย (อย่างไรกต็าม บรษิทั AEON ไม่สามารถให้ข้อมลู
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รายชื่อบริษัทผู้น�าเข้าที่ตนรับซื้อสินค้าได้)  (FLOCERT, 

n.d.; AEON, personal interview, December 8, 

2017) นอกจากนี้ ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ 

ยงัพบว่า บางบรษิทัผูค้้าของญีปุ่น่ทีร่่วมในขบวนการการ

ค้าทีเ่ป็นธรรมในสถานะของผูค้้า (trader) ทีเ่ป็นผูน้�าเข้า 

(fairtrade importer) กไ็ม่ได้ตดิต่อเพือ่น�าเข้าสนิค้าการ

ค้าที่เป็นธรรมกับผู้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนาโดยตรง

ด้วย แต่น�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจากบริษทัส่งออก

สินค้าการค้าที่เป็นธรรมในประเทศก�าลังพัฒนาอีกต่อ

หนึ่ง อาทิ บริษัท Wataru & Co., Ltd. น�าเข้ากาแฟที่

แปรรูปแล้วจากบริษัทส่งออก ECOLSIERRA EXPORT 

S.A.S ในประเทศโคลัมเบีย ซ่ึงมีการรับซ้ือเมล็ดกาแฟ

จากกลุ่มผู้ผลิต Red de Productores Ecológicos de 

la Sierra Nevada de Santa Marta -RED ECOLSIERRA 

(Red ECOLSIERRA) (Speacial Coffee Wataru 

Online Shop, n.d.) อีกต่อหนึ่ง และบริษัท Labotech 

Co., Ltd. ได้มีการน�าเข้าสินค้าชาจาก KETEPA Kenya 

Tea Packers Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปและบริษัทส่ง

ออกสนิค้าในประเทศเคนยาท่ีรบัซือ้ใบชาจาก RUKIRIRI 

Tea Factory Company Ltd. และ  IRIAINI Tea 

Factory Company Ltd. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตอีกต่อหนึ่ง

เช่นกัน โดยบริษัท Labotech ให้เหตุผลว่า การที่บริษัท

ไม่น�าเข้าชาจากกลุม่เกษตรกรรายย่อยในประเทศเคนยา

โดยตรง เนื่องจาก บริษัทต้องการน�าเข้าชาแบบซองท่ี

แปรรูปแล้ว ไม่ต้องการน�าเข้าใบชาท่ีเป็นสินค้าวัตถุดิบ 

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจ�าหน่ายสินค้าดัง

กล่าวให้ได้ บรษิทัจึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าจากบรษิทัแปรรปู

และบริษัทผู้ค้าในประเทศเคนยาแทน นอกจากนี้ ด้วย

บริษัท Labotech ไม่ได้รับซ้ือจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง 

บริษัทจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยมากนัก 

รวมถึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งผ่านราคาขั้นต�่า และค่า

พรเีมยีมสนิค้าทีจ่ะถกูจ่ายไปให้กบักลุม่ผูผ้ลติรายย่อยว่า

มขีัน้ตอนการด�าเนนิการอย่างไร (FLOCERT, n.d.; Labotech 

Co., Ltd., personal interview, June 13, 2017) 

จากข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

กระบวนการทางการตลาดของขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมของญี่ปุ่น ทั้งที่เป็นสมาชิกของ WFTO และ FLO 

ข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าขบวนการการค้าที่เป็น

ธรรมจะจ�ากัดเฉพาะการค้าระหว่างกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย

ที่ยากจนในประเทศก�าลังพัฒนาและกลุ่มผู้บริโภคใน

ประเทศพฒันาแล้ว เพ่ือเสรมิสร้างการเข้าถงึตลาดให้แก่

ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา แต่กระบวนการ

ทางการตลาดของการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น ตั้งแต่ขั้น

ตอนของการน�าเข้าจนกระทั่งการจ�าหน่ายสินค้าไปยังผู้

บรโิภค ไม่ได้ปรากฏความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่างผูผ้ลติ

รายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนาและผู้บรโิภคในญีปุ่น่ ซึง่

จะช่วยเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและต่อรองราคาสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนาตามหลักการอธิปไตยทางอาหารในข้อที่ 3 

Localises Food Systems ตามทีไ่ด้อธบิายไว้ในข้างต้น 

เพราะ ขบวนการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นเป็นการเลือก

และตัดสินใจโดยบริษัทผู้น�าเข้าของญี่ปุ่น นอกจากนั้น 

ขบวนการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ก็อาจจะไม่ได้สร้างความ

สัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนา 

และผู้ค้าในประเทศพฒันาแล้วด้วย เนือ่งจาก ข้อมลูจาก

การสมัภาษณ์บรษิทัผูน้�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมของ

ญีปุ่น่บางกลุม่ ยงัคงไม่ได้ซือ้สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจาก

กลุ่มผู้ผลิตหรือเกษตรกรรายย่อยโดยตรงด้วย แต่ซื้อ

สินค้าผ่านบริษัทผู้ส่งออกในประเทศก�าลังพัฒนา ดังนั้น 

การน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นยังคงปรากฏ

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าและผู้ค้า ดังนั้น 

ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ จงึไม่ได้แสดงให้เหน็

ว่าช่วยเพิม่อ�านาจในการก�าหนดและตดัสนิใจทางการค้า

ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตรายย่อย หรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยใน

ประเทศก�าลังพัฒนา 

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจากการส�ารวจประเภทสินค้า

การค้าที่เป็นธรรมที่ถูกจ�าหน่ายในญี่ปุ่น ซึ่งพบว่าสินค้า

ส่วนใหญ่ทีถ่กูจ�าหน่าย ได้แก่ 1. กาแฟ 2. ฝ้าย 3. ชา และ 
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4. โกโก้ แม้ว่า อาจจะสนันษิฐานได้ว่า บรษิทัน�าเข้าญีปุ่น่

อาจต้องการเลอืกท่ีจะน�าเข้าสนิค้าการค้าท่ีเป็นธรรม ซ่ึง

เป็นประเภทสินค้าส่วนใหญ่ท่ีถูกผลิตในตลาดการค้าท่ี

เป็นธรรมมากทีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะได้ให้ความช่วยเหลอืแก่กลุม่

ผู้ผลิตรายย่อยที่ยากจนในประเทศก�าลังพัฒนาได้มาก

ทีสุ่ด เนือ่งจาก ขอ้มลูของ Fairtrade International ใน

ปี ค.ศ. 2014 ได้ให้ข้อมูลว่า ประเภทสินค้าการค้าที่เป็น

ธรรมท่ีมีจ�านวนผู้ผลิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1. กาแฟ มีจ�านวนผู้ผลิตจ�านวน 812,500 คน 2. ชา มี

จ�านวนผู้ผลิตจ�านวน 364,100 คน 3. โกโก้ มีจ�านวนผู้

ผลิตจ�านวน 179,800 คน  4. น�้าตาล มีจ�านวนผู้ผลิต

จ�านวน 62,700 คน และ 5. ฝ้าย มีจ�านวนผู้ผลิตจ�านวน 

54,700 คน จากผู้ผลิตสินค้าการค้าท่ีเป็นธรรมท่ีเป็น

สมาชิกของ FLO จ�านวนทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้านคน 

อย่างไรกต็าม ประเภทสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมทีถ่กูผลติ

มากทีส่ดุในระบบการค้าทีเ่ป็นธรรมข้างต้นนัน้ กส็ามารถ

ทีจ่ะอธบิายได้ว่า เป็นประเภทสนิค้าทีส่ามารถทีจ่ะสร้าง

มูลค่าทางการค้าได้สูงกว่าสินค้าเกษตรและอาหาร

ประเภทอื่น โดยเฉพาะสินค้าอาหารหลัก หรือสินค้า

เกษตรและอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น โดยจาก

รายงานของ Institute for International Trade and 

Investment (ITI)  ในปี ค.ศ. 2009 และจากการ

สัมภาษณ์ร้านการค้าที่เป็นธรรมที่เมือง Kumamoto 

และ Hiroshima ก็พบข้อมูลด้วยว่า สินค้าการค้าที่เป็น

ธรรมทีส่นิค้าอาหารสด ยงัไม่ค่อยถกูจ�าหน่ายในประเทศ

ญี่ปุ่นมากนัก เนื่องจาก บริษัทผู้น�าเข้าและร้านค้าปลีก

ต่าง ๆ ยังคงไม่ต้องการท่ีจะแบกรับความเสี่ยงกรณีท่ี

สินค้าหมดอายุ และเสียหายจากกรณีของการจ�าหน่าย

สินค้าไม่ได้ตามก�าหนดเวลา ดังนั้น สินค้าของการค้าที่

เป็นธรรมทีจ่ะถกูผลติและจ�าหน่ายในระบบการค้าทีเ่ป็น

ธรรม จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่า อาจจะไม่ใช่สินค้าทุก

ประเภท ที่จะมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเข้าถึง

ตลาดการค้าที่เป็นธรรม หรือ สินค้าท่ีจะถูกผลิตและ

จ�าหน่ายในระบบการค้าที่เป็นธรรม อาจจะต้องเป็น

สินค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ

สามารถที่จะแข่งขันในระบบตลาดนี้ได้

อีกทั้ง ส�าหรับสถานการณ์ทางการตลาดของการ

ค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่น แม้ว่าจากข้อมูลทางเอกสารของ 

Fairtrade International จะให้ข้อมูลว่าการค้าที่เป็น

ธรรมในญีปุ่น่เริม่ขยายตวัและมกีารเตบิโตของตลาดเพิม่

ขึน้ โดยในปี ค.ศ. 2016 ญีปุ่น่มยีอดจ�าหน่ายสินค้าทีเ่ป็น

ธรรมประมาณ 86 ล้านยโูร เพิม่ขึน้จากปี ค.ศ. 2015 ท่ีมี

ยอดจ�าหน่ายอยู่ที่ 74 ล้านยูโร ซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่

ที่ร ้อยละ 13 (Fairtrade International, 2016; 

Fairtrade International 2017) และ ในปี ค.ศ. 2011 

เมือง Kumamoto ของญี่ปุ่น ได้ถูกประกาศให้เป็น 

Fair Trade Town ซึ่งถือว่าเป็นเมืองแรก และประเทศ

แรกในทวปีเอเชียท่ีมกีารประกาศดงักล่าว ซ่ึงมแีนวโน้มว่า

จะส่งผลท�าให้ตลาดสินค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่มกีาร

ขยายตวัและเตบิโตเพิม่ข้ึน อย่างไรก็ตาม จากงานศกึษา

ของ Ikegami ปี ค.ศ. 2003 และปี ค.ศ. 2005 และข้อมลู

ของ Fairtrade Label Japan (FLJ) กลับให้ข้อมูลว่า 

การค้าสินค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ ่น ไม่ว่าจะ

เป็นการค้าผ่านร้านค้าปลีกของสินค้าการค้าที่เป็นธรรม 

หรือการค้าผ่านห้างสรรพสินค้า มียอดจ�าหน่ายของ

สินค้าเพยีงเลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยอดจ�าหน่ายของ

สนิค้าปกต ิซึง่ยอดจ�าหน่ายดงักล่าวแทบจะไม่สามารถที่

จะน�าไปช่วยเหลอืและพฒันาคณุภาพชวีติของกลุม่ผูผ้ลติ

ที่ยากจนและด้อยโอกาสในประเทศก�าลังพัฒนาได้ 

(Fairtrade Label Japan, n.d.; Ikegami and Uyama, 

2003; Ikegami, 2005) โดย FLJ ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่

ยอดจ�าหน่ายสินค้าการค้าที่เป็นธรรมมีเพียงเล็กน้อย 

เป็นเพราะผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นยังคงมองว่าการค้าที่เป็น

ธรรมเป็นเรื่องของการกุศล และการบริจาค แม้ว่าการ

เลอืกซือ้สนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมจะเป็นความรบัผดิชอบ

แบบหนึ่งที่ผู ้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว ควรจะให้

ความช่วยเหลือต่อผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสและยากจนใน

ประเทศก�าลังพัฒนา แต่ความคิดนี้ก็ยังคงมีความส�าคัญ
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ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการค�านึงถึงการซื้อ

สินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะ

สม นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีการ

ตัง้ค�าถามด้วยว่า เมือ่พวกเขาเลอืกซือ้สนิค้าการค้าทีเ่ป็น

ธรรมแล้ว เขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เงินจากการซื้อของ

เขาจะถูกส่งไปยังผู้ผลิตท่ีด้อยโอกาสและยากจนในกลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนาจริง และปริมาณเท่าใด (Fairtrade 

Japan, n.d.) ในทางกลับกัน เมื่อสัมภาษณ์บริษัทผู้น�า

เข้าสินค้าการค้าที่เป็นธรรมในญ่ีปุ่นเก่ียวกับมุมมองการ

ให้ความช่วยเหลอื บริษทัผูน้�าเข้าสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรม

ในญ่ีปุน่ส่วนใหญ่กลบัมองว่าการค้าทีเ่ป็นธรรมเป็นธรุกจิ

ประเภทหนึ่ง และไม่ได้มองว่าเป็นการให้ความช่วย

เหลือกลุ ่มผู ้ผลิตท่ียากจนในประเทศก�าลังพัฒนา 

(Labotech Co.,Ltd. (personal interview, 13 June 

2017) อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์ร้านค้าสินค้าการค้าที่

เป็นธรรมทีเ่มอืง Kumamoto และเมอืง Hiroshima ยงั

ได้ข้อมลูอกีว่า ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคชาวญีปุ่น่ทีซ่ือ้สนิค้าการ

ที่เป็นธรรมนั้น พวกเขาไม่รู้ว่าเขาก�าลังซื้อสินค้าการค้า

ที่เป็นธรรม แต่พวกเขาตัดสินใจซ้ือสินค้าการค้าท่ีเป็น

ธรรมตามความชื่นชอบในคุณภาพและคุณสมบัติของ

สนิค้า (En Shop (personal interview, 9 June 2017); 

Akashi, Shoko (personal interview, 12 June 2017) 

ข้อมลูเหล่านี ้จึงสะท้อนให้เหน็ว่า แม้ว่าขบวนการ

การค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงตลาดให้แก่ผู้ผลิตและเกษตรกรรายย่อยใน

ประเทศก�าลังพัฒนา แต่ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมใน

ประเทศญีปุ่น่ อาจจะไม่ได้ช่วยสร้างอธปิไตยทางอาหาร

ให้แก่ผู ้ผลิตและเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนา โดยเฉพาะการเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและ

ตัดสินใจทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารให้แก่

เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา เนื่องจาก

ผู ้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนาและผู้บริโภคในประเทศ

พัฒนาแล ้วแทบจะไม ่ มี โอกาสติดต ่อสัมพันธ ์ กัน 

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ ่นจึงไม่

ปรากฏให้เห็นว่าช่วยให้ผู้ผลิตในประเทศก�าลังพัฒนามี

อ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าที่เพิ่มขึ้น 

และ/หรือมีอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจทางการ

ค้าที่เหนือกว่าผู้ค้าซึ่งเป็นที่ถกเถียงในระบบการค้าเสรี

หรอืระบบการค้าในปัจจบุนัได้ ในทางกลบักนั ขบวนการ

การค้าที่เป็นธรรมในญี่ปุ่นดูเหมือนว่ายังคงให้อ�านาจใน

การก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าแก่บริษัทผู้ค้าญี่ปุ่น

มากกว่า เนื่องจาก บริษัทผู้ค้าในญี่ปุ่นยังคงมีอ�านาจใน

การก�าหนดและตัดสินใจว่าจะน�าเข้าสินค้าการค้าที่เป็น

ธรรมประเภทใด จ�านวนเท่าไหร่ จากประเทศผู้ผลิตใด 

ในขณะที่ผู้ผลิตและเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนาดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงตัวเลือกทางการค้าของ

บริษัทผู้น�าเข้าญี่ปุ่นเท่านั้น

4. บทสรุป

 ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ให้โอกาสในการ

เข้าถึงตลาดแก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลัง

พัฒนาเพิ่มขึ้น แต่การมีโอกาสการเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้น

ของเกษตรกรรายย่อย อาจไม่ได้หมายถึงว่า เกษตรกร

รายย่อยจะมอีธปิไตยทางอาหาร ผลการศึกษาในข้างต้น 

สะท้อนให้เหน็ว่า ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในประเทศ

ญี่ปุ่น ไม่ได้ช่วยเพิ่มอ�านาจในการก�าหนดและตัดสินใจ

ทางการค้าสนิค้าเกษตรและอาหารแก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลงัพฒันา และแทบจะไม่ได้ช่วยปรบัเปลีย่น

ความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ผลิต 

ผู้ค้า และผู้บริโภคในระบบการค้าปัจจุบัน โดยปัจจัยท่ี

ท�าให้ขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ไม่สามารถช่วย

เสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลังพัฒนาได้ อาจอธิบายได้ว่า เป็นผล

มาจากการทีป่ฏิบตักิารของขบวนการการค้าทีเ่ป็นธรรม

ของญี่ปุ่นยังคงท�างานอยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน

กับระบบการค้าเสรี ซ่ึงเป็นข้อถกเถียงเช่นเดียวกับงาน

ศึกษาที่มีมาอยู ่ก ่อน โดยแม้ว ่า งานศึกษาที่มีอยู ่

ก ่อนจะเป็นงานศกึษาเกีย่วกบัปฏบิตักิารของขบวนการ
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การค้าที่เป็นธรรมในประเทศผู้ผลิตในประเทศก�าลัง

พัฒนา และศึกษาเงื่อนไขของการค้าที่เป็นธรรมต่างๆ 

แต่ผลการศึกษาของงานชิ้นน้ี ได้ให้ค�าตอบที่เน้นย�้า

ว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ตราบท่ีกระบวนการทางการ

ตลาดของขบวนการการค ้าที่ เป ็นธรรมยังคงถูก

ด�า เนินการโดยผู ้ค ้ าและผู ้บริ โภคที่อยู ่ ในระบบ

เดียวกันกับระบบการค้าเสรี เงื่อนไขทางการค้าท่ีเป็น

ธรรมต่างๆ ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มอ�านาจใน

การก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าแก่ผู้ผลิตรายย่อย

ในประเทศก�าลังพัฒนาอาจจะไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ผู ้ผลิตรายย่อยและเกษตรกร

รายย่อยที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากห่วงโซ่อุปทาน

ของระบบการค้าเสรี ก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้อง

เผชิญกับการแข่งขันทางการผลิต และดูเหมือนว่าผู้

ผลิตรายย่อยจะยังคงเป็นตัวเลือกทางการค้ามากกว่า

ที่จะเป็นผู้เลือกผู้ค้าในตลาด ยิ่งไปกว่าน้ัน ด้วยการ

พิจารณาการซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคในระบบการค้า

ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงให้ความส�าคัญกับราคาสินค้า

ที่ถูก และมีคุณภาพดีมากกว่าความเป็นธรรมทางการ

ค้า ตราบที่ผู ้บริโภคไม่ได้มีความรู ้และความเข้าใจ 

รวมถงึไม่ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการค้าทีเ่ป็นธรรม 

ผู ้ผลิตรายย่อยและเกษตรกรรายย่อยในประเทศ

ก�าลังพัฒนา ก็ดูเหมือนว่า แทบจะไม่มีอ�านาจในการ

ก�าหนดและตัดสินใจทางการค้า 

อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาของงานชิน้นี ้ เป็นงาน

ศึกษาปฏบิตักิารของขบวนการค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ ในการ

เสรมิสร้างอธิปไตยทางอาหาร โดยเฉพาะการเพิม่อ�านาจ

และการก�าหนดและตัดสินใจทางการค้าตามหลักการ

อธปิไตยทางอาหารข้อท่ี 3 เรือ่ง Localises Food Systems 

ผ่านการศกึษากระบวนการทางการตลาดของขบวนการค้า

ทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ ซึง่เป็นประเทศผู้น�าเข้าสินค้าการค้าท่ี

เป็นธรรม แต่ทว่า การศกึษาการเสรมิสร้างอธปิไตยทาง

อาหารของเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลังพฒันามหีลาก

หลายมติ ินอกจากมิตทิางการตลาดแล้ว ยงัมมีติกิารเสรมิ

สร้างอ�านาจในการผลิตและการเข้าถึงทรพัยากรด้วย ซึง่ผล

การศึกษาของงานชิน้นี ้ ยงัไม่ได้ตอบค�าถามและถกเถยีงใน

ประเดน็ดงักล่าว ว่าของขบวนการค้าท่ีเป็นธรรมในญีปุ่น่ 

สามารถเสรมิสร้างสิทธิทางการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ในประเทศก�าลังพัฒนาอย่างไร ในงานศึกษาชิ้นต่อไป 

ผู้ศกึษาจงึเหน็ว่า ควรมกีารศกึษาปฏบิตักิารของขบวนการ

การค้าทีเ่ป็นธรรมญีปุ่น่ในลกัษณะรายกรณศีกึษาทีม่คีวาม

สัมพันธ์เชื่อมโยงกับปฏิบัติการของขบวนการการค้าที่

เป็นธรรมของกลุม่ผูผ้ลติท่ีส่งออกสนิค้าการค้าทีเ่ป็นธรรมใน

ญีปุ่น่ ทัง้นี ้เพือ่ขยายความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัขบวนการ

การค้าทีเ่ป็นธรรมในญีปุ่น่ และเพือ่ตอบค�าถามเกีย่วกบั

ขบวนการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นในการเสริมสร้าง

อธปิไตยทางอาหารของเกษตรกรรายย่อยในประเทศก�าลงั

พฒันาทีค่ลอบคลุมมากขึน้
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