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บทบาทของสหกรณกับการขับเคล่ือน ระบบการคาท่ีเปนธรรม 
1จุฑาทิพย  ภัทราวาท 

 

 แรงบันดาลใจที่ทําใหเขียนบทความเรื่องนี้มาจาก 3 ประการ ประการแรกคือ ความประทับใจที่
ไดรับจากการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมชาวนาโครงการขาวคุณธรรมภายใตชุดโครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ที่พวกเขาได
กําหนดปฏิญญาชาวนาคุณธรรม ซ่ึงจะนําไปถือปฏิบัติโดยทั่วกันวา ตนจะกินขาวที่ปลูก เหลือแลวจึงขาย การลด
อบายมุข 3 ประการ ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําหรับชาวนาอยางเขมงวด อีกทั้งจะผลิตขาวที่มีคุณภาพดีเปนอาหาร
ปลอดภัยเพื่อจําหนายผานกระบวนการตลาด ภายใตเครือขายพันธมิตรเพื่อใหผูบริโภคไดซ้ือขาวในราคา
พอสมควร 
  แรงบันดาลใจประการที่สอง เกิดขึ้นในระหวางที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษายกรางแผนพัฒนาการ
สหกรณ ฉบับที่ 2 จึงไดรับรูวา คนที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณสวนใหญยังใหความสําคัญกับการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณที่มุงการแขงขัน เฉกเชนเดียวกับธุรกิจโดยทั่วไป มากกวาทําธุรกิจเพื่อประโยชนสูสมาชิก
เปนสําคัญตามอัตตลักษณของการเปนสหกรณ 
  แรงบันดาลใจประการที่สาม เกิดขึ้นเมื่อไดมีโอกาสเขารวมประชุมงานวิจัยดาน Social 
Economy ระดับโลกครั้งที่หนึ่งที่ประเทศแคนาดาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา ซ่ึงในการประชุมดังกลาวนี้มีนักวิจัย
จาก30 ประเทศ จํานวน 300 คนเขารวมประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน
โอกาสในครั้งนี้ทําใหไดรับรูวาในหลายประเทศที่วาแถบเอเชีย ยุโรป อเมริกา ตางก็หันมาใหความสนใจกับการ
ขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ เพื่อประโยชนทางสังคมมากขึ้น โดย เนนเรื่อง การคาที่เปนธรรม การพัฒนาระบบ
การเงินเพื่อสังคม ตลอดจนการจัดสรรกําไรเพื่อสวัสดิการของสมาชิกสหกรณเปนสําคัญ 
  เนื้อหาสาระของบทความฉบับนี้ อางอิงจากบทความที่ทานอดีตอธิบดี เชิญ บํารุงวงศ ไดถอด
ความ เร่ือง Fairtrade  อางอิงจาก สารานุกรมอิสระ Vikipidia เปนหลัก ซ่ึงมีส่ิงที่อยากชวนทานผูอานหันมาให
ความสําคัญ กับ บทบาทของสหกรณกับการขับเคลื่อนสูระบบการคาที่เปนธรรมดังตอไปนี้ 
 
1.  ความเปนมาและสถานการณของการคาท่ีเปนธรรม (Fairtrade)  
  การคาสินคาแฟรเทรด (Fairtrade) เริ่มขึ้นระหวางป 2483 ถึง 2493 โดยกลุมศาสนาและ
องคการพัฒนาเอกชนที่มีแนวคิดทางการเมือง ไดดําเนินการพัฒนาหวงโซอุปทานสินคาแฟรเทรดในกลุม
หมูบานของประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงสินคาสวนใหญเปนหัตถกรรมจากปอกะเจา  สวนในทวีปยุโรปนั้น ไดริเร่ิม
ขึ้นในราวป 2503 และไดรับการยอมรับในนานาประเทศในป 2511 เมื่อการประชุมสหประชาชาติเรื่องการคา
และพัฒนา (อังคถัด)ไดเนนใหมีการเสริมสรางความสัมพันธทางการคาที่เปนธรรมกับประเทศโลกที่กําลัง
พัฒนา 

 
1 ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประสานงานชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ 
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  ในปพ.ศ. 2508 ไดมีการตอตานองคการการคาทางเลือก (The Alternative Trading 
Organization: ATO) แหงแรกและองคการพัฒนาเอกชนออกแฟมของอังกฤษ ไดเร่ิมรณรงคคําขวัญชวยเหลือ
การขาย (Helping-by-selling) เปนโปรแกรมขายสินคาหัตถกรรมนําเขาในรานออกแฟมและสินคาตามใบสั่ง
ไปรษณียในประเทศอังกฤษ 
  ป พ.ศ.2512 รานคาปลีกแหงแรกในประเทศเนเธอแลนดไดนําหลักการคาที่เปนธรรมมาใช 
โดยสินคาภายในรานจะเปนสินคาที่ผลิตภายใตเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมในแถบประเทศที่ยังไมพัฒนา จากนั้น
ยังมีรานคาแบบนี้ดําเนินการในกลุมประเทศเบเนลักซ เยอรมัน และประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆ 
  ในปพ.ศ. 2531 การขายสินคาแฟรเทรดไดพัฒนาใหมีการติดปายตราสินคาแฟรเทรด “สติชติ่ง
แม็กซ ฮาเรลลาร (Stichting Max Harelaar) ขึ้นเปนครั้งแรกโดยการริเร่ิมของ นิโครูเชน,ฟรานสวันเดอรฮอฟฟ, 
องคการพัฒนาเอกชนชาวดัทซใซลิดาริดาด ซ่ึงมีผลตอการเพิ่มยอดขายและการกระจายตอไปสูผูบริโภค
กวางขวางขึ้น และในป 2540 ก็ไดมีการกอตั้งองคการปายสินคาแฟรเทรดระหวางประเทศขึ้น (FLO)ในฐานะ
เปนองคการกลาง มีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานสินคาแฟรเทรด สนับสนุน ตรวจสอบ และรับรองผูผลิตที่ถูก
เอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนการใหขอมูลขาวสารสินคาแฟรเทรดดวย 
  ในปจจุบันมีกวา 50 ประเทศ ที่ไดใชเครื่องหมายรับรองสินคา บนผลิตภัณฑตามที่ FLO 
รับรองสินคาที่สําคัญ ไดแก กาแฟ ชา ขาว กลวยหอม โกโก ผาฝาย น้ําตาลทราย น้ําผ้ึง น้ําผลไม ถ่ัวตางๆ ผลไม
สด สมุนไพร และเครื่องเทศ เหลาองุน ฟุตบอลฯลฯ 
  ดวยความพยายามที่จะหนุนเสริมระบบการรับรองสินคาแฟรเทรด และเปดโอกาสใหผูผลิต
สินคาหัตถกรรมไดจําหนายอยางกวางขวางขึ้นสมาคมการคาที่เปนธรรมระหวางประเทศ (IFAT) ไดเร่ิมใช
เครื่องหมายการคาใหมในป 2547 เพื่อบงบอกลักษณะองคการการคาที่เปนธรรมโดยเรียกวา เครื่องหมายFTO 
(FTO Mark) ซ่ึงจะทําใหผูบริโภครูจักองคกรสินคาแฟรเทรดที่จดทะเบียนแลวทั่วโลกและรับประกันวาเปน
สินคาที่ไดมาตรฐานในเรื่อง สภาพการทํางาน คาจาง การใชแรงงานเด็กและสภาพแวดลอม 
 

2.หลักการสําคัญของการคาท่ีเปนธรรม 
  การคาที่เปนธรรมนั้นตองเปนยุทธศาสตรในการแกปญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมุงไปที่กระบวนการสรางโอกาส แกผูผลิต ซ่ึงไดรับการเอารัดเอาเปรียบภายใตระบบการคาที่แขงขัน โดยมี
หลักการสําคัญ 7 ประการ 

1. การสรางโอกาสแกผูผลิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ 
2. ความโปรงใส และตรวจสอบได 
3. การสรางสมรรถนะแกผูผลิตในการปรับปรุงทักษะ การจัดการและการเขาถึงตลาดใหมๆ 
4. การจายราคาที่เปนธรรม 
5. ความเที่ยงธรรมในการจายผลตอบแทนโดยไมคํานึงถึงเพศ 
6. สภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
7. การคุมครองสิ่งแวดลอม 
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3. ผลกระทบของการคาท่ีเปนธรรมตอเศรษฐกิจและสังคม 
  ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยตางๆ ในอเมริกาและแคนาดาในระหวางป 2545-2549 สรุป
ใหเห็นวา การคาที่เปนธรรมไดมีสวนเสริมสรางองคการผูผลิตใหเขมแข็งขึ้น ชวยยกระดับรายไดของผูผลิตราย
เล็ก คุณภาพชีวิตและสุขภาพใหดีขึ้น เปดโอกาสการเขาถึงสินเชื่อและแหลงทุน การไดโอกาสศึกษาอบรม เพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถนะในการผลิต และที่สําคัญยังชวยยกระดับราคาผลผลิตและการกระเพื่อมทางเศรษฐกิจอยางมี
นัยสําคัญแกชุมชน การสรางการจางงาน แกครัวเรือนขนาดเล็ก อยางไรก็ตามยังมีขอโตแยงสําหรับการคาที่เปน
ธรรมในแนวทางที่ไมเห็นดวย วาเปนการบิดเบือนราคาที่เปนจริงโดยมีการตั้งราคาสูงกวาราคาตลาด ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดสภาวะอุปทานรวมกันในระยะยาวได นอกจากนั้นยังมีขอเสนอที่จะพัฒนามาตรฐานการคาที่เปนธรรม
ใหเครงครัดขึ้น 
 

4. บทบาทของสหกรณกับการขับเคล่ือนระบบการคาท่ีเปนธรรม 
  เมื่อพิจารณาอัตตลักษณของสหกรณในประเด็นการเปนองคการธุรกิจของสมาชิก ซ่ึงมี
จุดหมายทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิกโดยมีเครือขายความ
รวมมือในรูปของขบวนการสหกรณ ซ่ึงเชื่อมโยงอยางกวางขวางตั้งแตระดับฐานรากถึงนานาชาติ ยอมเปนจุด
แข็งอยางสําคัญที่จะพัฒนาระบบการดําเนินธุรกิจเชิงบูรณาการที่จะเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน ในการดําเนิน
รูปธรรมการผลิต การคาและบริการเพื่อนําประโยชนคืนกลับสูสมาชิก 
  ในประเทศไทยนั้นพบวา ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญ ไดแกยางพารา ขาวเปลือก ปาลมน้ํามัน 
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง และน้ํานมดิบ อยูในมือของสหกรณการเกษตร คิดเปนรอยละ 13 ,4.8 ,7.8 ,8.7, 0.45 ,1 
และ 73 ของปริมาณผลผลิตของประเทศในป 2549 ดังนั้นจึงเปนสิ่งทาทายที่จะพัฒนาระบบการการคาของผลผลิต 
การเกษตรตาง ๆ เหลานี้ ใหเกิดเปนระบบการคาที่เปนธรรม ก็จะเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซ่ึงหากขยายผลในวงกวาง
ขึ้น ก็จะชวยใหนโยบายการพัฒนาการเกษตร ของประเทศบรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้น 
  ดวยเหตุผลปจจัยที่กลาวมาขางตน เมื่อทีมที่ปรึกษาของสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีโอกาส
ยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)ซ่ึงจะถูกนําไปใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ ในชวง 4 ปตอไป กรอบคิดเรื่องการคาที่เปนธรรมกับบริบทการดําเนินงานของสหกรณจึงไดถูกหยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณาภายใตกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของและในที่สุด ก็ไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ 
เร่ืองการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานในแผนฯดังกลาว โดยมีเปาประสงคสําคัญคือ การยกระดับการพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณไปสูระบบการคาที่เปนธรรม ซ่ึงเปนทิศทางที่ช้ีใหเห็นถึงบทบาทความสําคัญของสหกรณใน
โลกเศรษฐกิจ สังคม ที่สหกรณตองแสดงความแตกตางใหเห็นวากําไรสูงสุดมิใชส่ิงสําคัญเพียงอยางเดียวแต       
คุณคาที่สําคัญไมยิ่งหยอนกวา ก็คือ การสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจของคนสหกรณ 
 

5. ภารกิจท่ีทาทายคนสหกรณ 
  หากแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็ยอมหมายความวา 
กรอบทิศทางการพัฒนา หรือส่ิงที่เปนนโยบายการพัฒนาสหกรณ ประการสําคัญ ประการหนึง่ คอื เร่ืองบทบาทการ
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พัฒนาธุรกิจสหกรณ เพื่อ การสรางระบบการคาที่เปนธรรมก็จําเปนที่พวกเรา จะตองเขามามีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อใหระบบการคาที่เปนธรรม เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม.......นี่แหละคือส่ิงทาทายที่ทิ้งไว
พิสูจน....ความสามารถของสหกรณไทย...เพื่อการนําพาสูสังคมเปนสุขตามวิสัยทัศนการพัฒนาสหกรณ 
 

 
เอกสารอางอิง 

1. เชิญ บํารุงวงศ (2550) บทความแปลจากสารานุกรมอิสระวิกิพีเดีย 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fairtrade 

 




