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ความเปนมาของแฟรเทรด (การคาที่เปนธรรม)
เมื่อกลาวถึงแฟรเทรดหรือการคาที่เปนธรรมอาจมีคนไมมากนักในประเทศไทย
ที่รูจักวาแฟรเทรดคืออะไร ทั้งที่แฟรเทรดไดเกิดขึ้นมากวา 60 ปแลว แมวาจะไมมีบท
บันทึกที่ชัดเจนแตจากการรวบรวมขอมูลของ Marlike Kocken ผูจัดการของสมาคม
การคาที่เปนธรรมในยุโรป (European Fair Trade Association: EFTA) ระบุวากิจกรรม
แรกของแฟรเทรดเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษ 1940s โดย Edna Ruth Byler
ที่ตอมาไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลแรกที่ทําการคาแบบแฟรเทรด หรือการคาแบบเปน
ธรรม โดยนําสินคาประเภทเย็บปกถักรอยของกลุมผูหญิงยากจนจากประเทศ Puerto
Rico มาจําหนายในสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. 1946 Edna Ruth Byler เดินทางไปประเทศ Puerto Rico ไดเห็นความ
ยากจนของผูคนในประเทศนั้น ซึ่งเปนแรงผลักดันให Byler เริ่มกิจกรรมการชวยเหลือ
โดยเธอมีความเชื่อวาเธอสามารถสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใหแกผูผลิตงานฝมือ
ตางๆ ไดโดยการหาตลาดใหแกงานของพวกเขา โดยเริ่มจากการนําสินคาหัตถกรรมของ
กลุมผูหญิงมาจําหนายในหมูญาติและเพื่อนของเธอในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนํา
สินคาหัตถกรรมใสในทายรถและตระเวนขาย พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวความเปนอยู
ความยากจนของเหลาผูผลิตงานหัตถกรรมเหลานัน้ ทําใหผูคนในชุมชนของเธอไดรับรู
ความเปนมาของผูผลิตงานหัตถกรรมที่พวกเขาซื้อไป จากกิจกรรมเริ่มตนของ Byler นี้
ถือเปนยางกาวที่สําคัญของการเริ่มตนการเคลื่อนไหวในการขจัดความยากจนของผูคน
ในสังคมโดยใชวิธีการหาตลาดใหแกสินคาของพวกเขา
ในป ค.ศ. 1952 Byler และ Ruth Lederach ไดรวมกันจัดแสดงและจําหนายสินคา
หัตถกรรมที่ The Mennonite World Conference เมือง Basel ประเทศ Switzerland ซึ่งถือ
เปนโครงการสงเสริมงานหัตถกรรมในตางประเทศครั้งแรก
ในป ค.ศ. 1958 รานคาแบบแฟรเทรดแหงแรกไดถือกําเนิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ตอมารูจักกันในชื่อ SELFHELP: Crafts of the world ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมตอเนื่องมาถึง
ปจจุบัน แมวา Byler จะเกษียณไปตั้งแตป ค.ศ. 1970 แตกิจการ SELFHELP Crafts และ
เจตนารมณของเธอยังคงไดรับการสืบทอดตอมาและเปนองคกรที่สามารถพึ่งตนเองได
ตั้งแตป ค.ศ. 1986 โดยมียอดขายถึง 3.6 ลานเหรียญ ทั้งยังเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญ
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ในการกอตั้ง IFAT: The International Fair Trade Association เมื่อป ค.ศ. 1989
SELFHELP Crafts ไดเปลี่ยนชื่อเปน Ten Thousand Villages ในป ค.ศ. 1996 และ
เติบโตขึ้นเปนลําดับมียอดขายถึง 20 ลานเหรียญ SELFHELP Crafts ในป ค.ศ. 2006 และ
ยังคงดําเนินธุรกิจภายใตหลักการของแฟรเทรดจนถึงปจจุบัน
สวนในยุโรป Oxfam ไดเริ่มธุรกิจแบบแฟรเทรดในสหราชอาณาจักรในชวงปลาย
ทศวรรษ 1950s โดยผูบริหารของ Oxfam เดินทางไปเยือนฮองกงและไดเห็นงานหัตถกรรม
ของผูอพยพชาวจีนจึงเริ่มนํามาจําหนายในสหราชอาณาจักร ในป ค.ศ. 1959 Fair Trade
Original ประเทศเนเธอรแลนดไดกําเนิดขึ้น โดยเริ่มจากกิจกรรมใหความชวยเหลือผูทุกข
ยากที่ประเทศอิตาลี ตอมาไดปรับการใหความชวยเหลือเปนการทําการคาเพื่อการพัฒนา
(development trade) ตอมาในชวงป ค.ศ. 1960-1970 องคกรพัฒนาเอกชนหลายๆ องคกรใน
แถบภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา เห็นความสําคัญของระบบการคาแบบแฟรเท
รดจึงใหการสนับสนุนผูผลิต โดยเฉพาะกลุมผูผลิตที่ดอยโอกาสใหเขาสูระบบการคาแบบ
แฟรเทรด โดยเปลี่ยนจากการใหความชวยเหลือเปนการดําเนินธุรกิจการคาแทน (Bowen.
2001. pp. 21-41)
ดังนั้นในป ค.ศ. 1968 เมื่อมีการประชุมของ United Nations Conference on Trade
and Development: UNCTAD ที่กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย จึงไดกําหนดปรัชญาใหมใน
การชวยเหลือผูผลิตที่ดอยโอกาสวา “Trade not Aid” ซึ่งถือเปนการกําหนดแนวทาง
ของระบบการคาแบบแฟรเทรดอยางชัดเจน (Bowen. 2001. pp. 21-41; Kocken, 2008,
pp. 1-3)
ปจจุบันในระบบการคาแบบแฟรเทรดมีผูผลิตรายยอยและแรงงานที่อยูในระบบ
แฟรเทรดมากกวา 1 ลาน 2 แสนคน และมีองคกรที่ดําเนินธุรกิจในระบบการคาแบบแฟร
เทรดมากกวา 3,000 องคกรกระจายอยูในประเทศตางๆ มากกวา 60 ประเทศทั่วโลก
(Clarke, 2010; Kocken, 2008, pp. 1-3)
แฟรเทรด คืออะไร
คําวา แฟรเทรด (Fair Trade) ไดถูกนํามาใชเปนครั้งแรกโดย Michael Barratt
Brown เมื่อป ค.ศ. 1985 ในงานประชุมสัมมนา Trade and Technology ณ กรุงลอนดอน
สวนกอนหนานั้นการคาลักษณะนี้ถูกเรียกวา Alternative trade หรือ Alternative
commerce (“History”, n.d.)
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แฟรเทรด เปนระบบการคาที่มุงเนนในการสรางความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ใหแกคูคาและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตั้งแตเกษตรกรผูผลิต ผูแปรรูป ผูจัดจําหนาย
ผูบริโภค รวมทั้งผูใชแรงงานที่อยูในระบบการคาแบบแฟรเทรด โดยเกษตรกรผูผลิต ผู
แปรรูป และผูจัดจําหนายสามารถขายสินคาไดในราคาที่เปนธรรม ในขณะที่ผูบริโภค
สามารถซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีไดในราคาที่เปนธรรมเชนกัน อีกทั้งผูที่ทํางานกับองคกร
แฟรเทรดจะไดคาตอบแทนที่เหมาะสม มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี มีความ
ปลอดภัย ไมถูกกีดกันเรื่องเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา องคกรแฟรเทรดยังใหความสําคัญ
ในการดูแลรักษาสภาพแวดลอม และเนนการสงเสริมสนับสนุนในเรื่องของความยั่งยืน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม (“Principles”, n.d.; “What”, n.d.) ฉะนั้น แฟร
เทรด (Fair Trade) ก็คือ Trade fairly หรือการคาอยางเปนธรรมที่สรางความพอใจใหแก
คูคาและผูเกี่ยวของทุกฝาย
หลักการของการดําเนินธุรกิจแฟรเทรด
องคการแฟรเทรดสากล (IFAT) ไดกําหนดหลักในการดําเนินการ 10 ประการ
สําหรับองคกรที่อยูภายใตระบบแฟรเทรดที่ตองปฏิบัติตามในการดําเนินงาน ดังนี้
(“แฟรเทรด”, ม.ป.ป.; “10 Standards”, n.d.; “Principles”, n.d.)
1. สรางโอกาสสําหรับผูผลิตที่ดอยโอกาส องคกรภายใตระบบแฟรเทรดทําการคา
ดวยจุดประสงคในการชวยขจัดความยากจนของผูผลิตให ลดนอยลง ไมวาผูผลิตจะเปน
บุคคล ธุรกิจครอบครัว หรือองคกรที่กอตั้งเปนกลุมการคาแบบแฟรเทรด นอกจากจะ
สามารถสรางความมั่นคง ในฐานะการเงินใหกับผูผลิตแลวยังสามารถสงเสริมการเปน
เจาของธุรกิจใหกับผูผลิตเพื่อใหพึ่งพาตนเองไดอีกดวย
2. มีความโปรงใสและมีความรับผิดชอบโดยจิตสํานึก องคกรภายใตระบบแฟรเท
รดตองมีความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบโดย
จิตสํานึกตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ใหความเคารพและความเปนธรรมตอคูคา รักษา
ขอมูลทางการคาของคูคา ใหโอกาสพนักงาน สมาชิกขององคกร และเกษตรกรผูผลิตใน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และคูคาตองสามารถรับรูขอมูลไดตามที่ควรรับรู องคกร
ตองมีชองทางการสื่อสารที่ดีและเปดเผยในทุกระดับของการทํางาน
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3. มีความสัมพันธทางการคาที่ดี เพื่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนทั้งทางดานสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของผูผลิต องคกรภายใตระบบแฟรเทรดจึงไมเพียงแตคํานึงถึง
ผลประโยชนทางการคาเปนสําคัญเทานั้น หากแตใหความสําคัญกับการรักษาความ
สัมพันธภาพระยะยาว ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความเปนพันธมิตร ความเชื่อมั่น และการ
เคารพซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการพัฒนา และการเติบโตของระบบการคาแบบแฟร
เทรด หรือการคาที่เปนธรรมอยางยั่งยืน
4. ราคายุติธรรม ราคาที่ยุติธรรมคือราคาที่ไดมีการตกลงยินยอมรวมกันระหวาง
ทุกๆฝาย ราคานี้ตองเปนราคาที่เปนธรรมกับผูผลิต คือเปนราคาที่คุมกับตนทุนและมี
สวนตางที่เปนผลกําไรสําหรับผูผลิต ในขณะเดียวกันราคานี้ตองเปนธรรมตอผูบริโภค
ดวย ซึ่งจะทําใหสินคานั้นๆ สามารถขายไดในตลาด ราคาที่เปนธรรมนี้ยังตองสะทอนถึง
คาตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและมีความเสมอ
ภาคกัน โดยไมเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกตางอื่นๆ นอกจากนี้องคกร
ภายใตระบบแฟรเทรดยังตองมีการชําระเงินแกผูผลิตอยางรวดเร็วดวยวิธีการที่เหมาะสม
รวมทั้งใหการสนับสนุนทางการเงินตามสมควรแกผูผลิต เชน การชําระเงินคาสินคา
บางสวนลวงหนา และสงเสริมใหผูผลิตสามารถผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม
5. ไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ องคกรภายใตระบบแฟรเทรดตอง
เคารพตอสิทธิของเด็กตามที่กฎหมาย และองคกรสหประชาชาติกําหนด ไมใชแรงงาน
เด็ก หากเด็กมีสวนรวมในการผลิตเพื่อการเรียนรู หรือการสืบทอดภูมิปญญา การมีสวน
รวมของเด็กนั้นตองไมกระทบตอสภาพความเปนอยู ความปลอดภัย การศึกษาภาคบังคับ
และการสันทนาการของเด็ก องคกรตองทําใหเกิดความมั่นใจตอผูมีสวนเกี่ยวของวาไมมี
แรงงานที่ถูกบังคับใหทํางานอยูในสถานที่ทํางานขององคกร
6. มีความเสมอภาคทางเพศและไมเลือกปฏิบัติ องคกรภายใตระบบแฟรเทรดตอง
ไมเลือกปฏิบัติตอพนักงานหรือสมาชิกองคกรในการจางงาน การจายคาตอบแทน การ
ใหการอบรม การเลื่อนตําแหนง การเลิกจาง หรือใหเกษียณ ไมวาจะมีความแตกตางดาน
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ และผูพิการ องคกรตองใหโอกาสสําหรับหญิงและชายในการ
พัฒนาความสามารถ ผูหญิงไดรับการฝกการเปนผูนํา และไดรับการสงเสริมใหมีบทบาท
ในการเปนผูนํามากยิ่งขึ้น องคกรตองเห็นคุณคาการทํางานของผูหญิง และรับประกันวา
ผูหญิงไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม นอกจากนี้องคกรภายใตระบบแฟรเทรดตองให
ความใสใจตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภและหญิงที่มีเด็กออน ผูหญิง
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ตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องผลประโยชนทางการผลิตที่ควรไดรับ องคกรตอง
มีความเคารพตอวัฒนธรรม ประเพณี และไมมีการแบงแยกหรือกีดกันทางดานศาสนา
เชื้อชาติ อายุ และผูพิการ
7. มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี องคกรภายใตระบบแฟรเทรดตองมีการ
สงเสริมสภาพการทํางานใหปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตองมีน้ําดื่มที่สะอาด สุขาที่ถูก
สุขลักษณะ และมีบริการทางการแพทยที่จําเปน มีชั่วโมงการทํางานซึ่งสอดคลองกับ
กฎหมายแรงงาน และองคกรตองมีการสรางความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพ และความ
ปลอดภัยใหกับพนักงาน หรือสมาชิกขององคกรอยูเปนประจํา
8. มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหแกผผู ลิต องคกรภายใตระบบแฟรเทรด
พยายามพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพใหแกพนักงานหรือสมาชิกขององคกร
โดยมีกิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุนชวยเหลือเฉพาะดานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงาน การผลิต และการเขาสูตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ ทั้ง
ตลาดที่เปนแฟรเทรดและตลาดหลักอื่นๆดวย
9. ประชาสัมพันธ “แฟรเทรด” (การคาที่เปนธรรม) องคกรภายใตระบบแฟรเท
รดตองสรางความตื่นตัวเรื่องการคาที่เปนธรรมใหเกิดขึ้นในทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย
พยายามสื่อความเปน แฟรเทรดใหกับคูคาและผูที่เกี่ยวของโดยมีจุดประสงคเพื่อสราง
ความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในตลาดการคาสากล
10. มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอม องคกรภายใตระบบแฟรเทรดพยายามใช
ประโยชนอยางคุมคาจากวัตถุดิบที่หาไดงายและมีอยูทั่วไปในทองถิ่น มีการสงเสริมและ
สนับสนุนการใชวัสดุรีไซเคิล (recycle) และวัสดุที่ยอยสลายงายสําหรับบรรจุภัณฑ
นอกจากนี้ยังสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการ
ลดการใชพลังงาน การใชทรัพยากรตางๆตองใชอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
หากพิจารณามาตรฐานทั้ง 10 ประการขางตนอยางละเอียด จะพบวามาตรฐาน
ดังกลาวครอบคลุมทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ในการพัฒนาอยางยั่งยืน
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