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 นาย Ramon Lopez รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (DTI) เปิดเผยว่า
ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นได้เดินหน้าเริ่มกระบวนการการทบทวนทั่วไปของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น 
(The Philippines-Japan Economics Partnership Agreement: PJEPA) ที่มีผลบังคับใช้มากว่าทศวรรษเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งตามมาตรา 
161 ของความตกลงดังกล่าวก าหนดให้ต้องมีการทบทวนและการน าไปใช้ โดยทั้งสองฝ่ายในปี 2554 (การทบทวน
ครั้งแรก) และหลังจากนั้นในทุก ๆ 5 ปี เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนจากทั้งสองฝ่าย โดยการทบทวนครั้งล่าสุด
เกิดขึ้นในปี 2559 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วม PJEPA ครั้งที่ 5 ณ กรุงมะนิลา โดยขอบเขตในการ
ทบทวนดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นไปยังประเด็นดังต่อไปนี้ การค้าสินค้า (Trade in Goods) กฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
(Rules of Origin) การค้าบริการ (Trade in Services) การลงทุน (Investments) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(Government procurement) และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ทั้งนี้ ในการทบทวนความตก
ลงดังกล่าว ฟิลิปปินส์พยายามปรับแก้เงื่อนไขที่ดีกว่าและยืดหยุ่นขึ้นส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กล้วย 
สับปะรด เนื้อไก่ และปลาทูน่า เป็นต้น โดยเฉพาะสินค้ากล้วยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการผลักดันให้ลด
ภาษี โดยปัจจุบันกล้วยจากประเทศฟิลิปปินส์ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 18 ในช่วงฤดูหนาว และต่ ากว่า ร้อย
ละ 8 ในช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์  (PSA) ระบุว่าในปี 2563 ฟิลิปปินส์ส่งออก
กล้วยไปยังญี่ปุ่นมีปริมาณถึง 1.345 ล้านตัน ท าให้ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกหลักส าคัญส าหรับสินค้าทางการเกษตร
ของฟิลิปปินส์ทั้งนี้ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น (PJEPA) ถือเป็นความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 
(Bilateral Free Trade Agreement) ฉบับแรกของฟิลิปปินส์ที่มีการลงนามในสมัยประธานาธิบดี Gloria 
Macapagal-Arroyo และนาย Junichiro Koizumi อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายน 2549 และได้รับ
การให้สัตยาบันโดยวุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อเดือนตุลาคม 2551 โดยมีผลบังคับใช้อย่าง เป็นทางการในเดือนธันวาคม 
2551 

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  
นอกจากเหนือความตกลง PJEPA กับฟิลิปปินส์แล้ว ญี่ปุ่นยังมีข้อตกลงทวิภาคีอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ โดย

ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 ข้อตกลงทวิภาคี รวมถึงประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยและญี่ปุ่นก็ได้มีการลงนามความตกลง 
Bilateral FTA ระหว่างกันที่เรียกว่า Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) มาตั้งแต่
ปี 2550 โดยประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าส าคัญอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นส่งออกไปไทยเฉลี่ยปีละ 2.186 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ และญี่ปุ่นน าเข้าจากไทยเฉลี่ยปีละ 3.230 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าไทย
มีความได้เปรียบในการแข่งขันส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากสินค้าหลายรายการของไทยมีคุณภาพที่ดีกว่า
ฟิลิปปินส์  อย่างไรก็ตาม การทบทวนความตกลง JPETA คาดว่าจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของสินค้า
ฟิลิปปินส์ไปยังญี่ปุ่นหรือรวมทั้งสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งออกมายังฟิลิปปินส์ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องติดตามประเด็นที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะมีการเจรจาทบทวนภายใต้ความตกลงดังกล่าว 
เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยบางรายการไปยังตลาดญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ในภายหลัง 

ฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่นเดินหน้าทบทวนความตกลง PJEPA ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 
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 นาย Juan Miguel del Rosario ประธานสภาแอนิเมชั่นแห่งฟิลิปปินส์ (ACPI) และประธานบริษัท 
Toon City Animation, Inc. เปิดเผยว่า ความต้องการแอนิเมชั่นจากบริษัทบันเทิงระดับโลกก าลังเติบโตเพ่ิมขึ้น
อย่างมากท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  เนื่องจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ท าให้การถ่ายท า
แบบ Live-Outsourcing Studio ในฟิลิปปินส์ก าลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนพนักงาน ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ถือ
เป็นศูนย์กลางเอาท์ซอร์สของบริษัทให้บริการสตูดิโอแอนิเมชั่นชั้นน าในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และ
ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดฯ พบว่า Animator ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ที่ท างานจากที่บ้านถูกชักชวนให้ท างานอิสระ 
(Freelancing) ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้นและลาออกจากบริษัท ส่งผลให้บริษัทสตูดิโอต่างๆ ต้องค้นหา
พนักงานใหม่และมีความต้องการจ้างงานจ านวนมากทั่วประเทศทั้งในเมืองเซบู เมืองอิโลอิโล (Iloilo) หรือเมือง 
Bicol เป็นต้น โดยสตูดิโอขนาดใหญ่ได้หันมาใช้นโยบายรับประกันการท างานที่สม่ าเสมอเพ่ือดึงดูดผู้ที่มี
ความสามารถให้เข้ามาร่วมงาน เนื่องจากปัจจุบัน Animator ส่วนมากเลือกที่จะท างานอิสระหรือท างานให้กับ
สตูดิโอขนาดเล็กมากกว่า นอกจากนี้ นาย Juan Miguel del Rosario ระบุว่าปัจจุบันพนักงานของบริษัท Toon 
City Animation ส่วนใหญ่ยังคงท างานระยะไกลหรือท างานจากที่บ้านและในอนาคตบริษัทฯ ก็จะยังคงนโยบาย
รูปแบบการท างานระยะไกลต่อไปในลักษณะไฮบริดผสมผสานกับการท างานในส านักงาน และเห็นว่าการท างาน
จากระยะไกลสามารถสร้างโอกาสให้กับชาวฟิลิปปินส์ในการท างานนอกเขตเมืองหลวงได้ นอกจากนี้ นาย Eric 
Calderon ผู้ผลิตแอนิเมชั่นจากลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า ความต้องการแอนิเมชั่นทั่วโลกก าลังเติบโต 
แต่อาจจะไม่มากเท่าที่หลายคนคาดการณ์ เนื่องจากแอนิเมชั่นมีการเติบโตขึ้นมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึง
เป็นการยากที่จะระบุว่าการแพร่ระบาดฯ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้แอนิเมชั่นเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม มี Project 
จ านวนมากที่ต้องหันมาเลือกใช้แอนิเมชั่น เนื่องจากไม่สามารถถ่ายท าแบบ Live-action ได้ ทั้งนี้ อุตสาหกรรม  
แอนิเมชั่นทั่วโลกก าลังประสบกับการหยุดชะงักเมื่อต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานไปเป็นการท างานระยะ
ทางไกลแต่ก็ยังคงมีประสิทธิผลที่ดี ส าหรับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของฟิลิปปินส์ นาย Calderon เห็นว่า การจ้าง 
แอนิเมชั่นและความสามารถในการแข่งขันของ Animation Outsourcing ในฟิลิปปินส์จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมเอาท์ซอร์สมีการท างาน Remote Work เป็นปกติอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตาม เห็นว่า
หากอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในฟิลิปปินส์ไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ก็อาจกลายเป็น
ปัญหาคอขวดอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภายหลังได้ 
 

 

--------------------------------------- 
 

ส านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1  
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