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 นาย Alan T. Tanjusay โฆษกและเจ้าหน้าที่สนับสนุนนโยบายของ Associated Labor Unions- 
Trade Union Congress of the Philippines กล่าวว่า หากร่างกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิต (Excise Tax) ถุงพลาสติกแบบหิ้วในอัตรา 20 เปโซต่อกิโลกรัมมีผลบังคับใช้คาดว่าผู้บริโภคและกลุ่ม
แรงงานจะต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาษีดังกล่าว เนื่องจากผู้ประกอบการ/โรงงานผู้ผลิตถุงพลาสติกจะขึ้นราคา
สินค้าและจะผลักภาระต้นทุนส่วนเกินดังกล่าวให้กับผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอาจถึงขั้นต้อง
ยุติการผลิตหรือลดขนาดการด าเนินการลง (Downside operations) ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังแรงงานใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งเห็นว่า การเสนอร่างกฎหมายใหม่ดังกล่าวมีความล้มเหลวและไม่มีความชัดเจนในการ
ให้เหตุผลที่เพียงพอว่าเหตุใดสินค้าถุงพลาสติกแบบหิ้วต้องถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตและเชื่อว่ากฎหมาย
ดังกล่าวจะท าลายอุตสาหกรรมภายในและการจ้างงานในประเทศในที่สุด นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ฟิลิปปินส์ (The Federation of Philippine Industries: FPI) ก็ได้ออกมาให้ความเห็นเช่นเดียวกันว่ากฎหมาย
ดังกล่าวถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discriminatory) และได้ตั้งค าถามถึงเหตุผลของการเลิกใช้ถุงพลาสติก ในขณะที่
ถุงหิ้วแบบอ่ืน ๆ ก็สามารถกลายเป็นขยะและไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้เช่นกัน ซึ่งหากเจตนารมณ์ของร่ าง
กฎหมายดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับถุงพลาสติกจะสามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะได้จ านวนมากก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับถุงพลาสติกอย่างแท้จริง นอกจากนี้ มาตรการ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย เนื่องจากจะท าให้ผู้บริโภคต้อง
หันไปซื้อถุงหิ้วประเภทอ่ืน ๆ ที่มีราคาสูงกว่า 
 ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  
 ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบกับปัญหาภาวะมลพิษจากพลาสติกที่เลวร้ายของโลก โดยข้อมูล
ของ Global Alliance for Incinerator Alternatives ที่เผยแพร่ในปี 2562 ระบุว่า ฟิลิปปินส์ผลิตขยะพลาสติก
มากกว่า 163 ล้านชิ้นต่อวัน โดยในจ านวนนี้เป็นขยะจากถุงพลาสติกกว่า 93 ล้านชิ้นต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกช้
อปปิ้งประมาณ 48 ล้านชิ้น และถุงฟิล์มบาง (Thin film bags) 45 ล้านชิ้น ท าให้ขยะพลาสติกสร้างปัญหาที่น่า
เป็นห่วงให้กับฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีชุมชนแออัด  ทั้งนี้ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีกฎหมายพระราชบัญญัติ
การจัดการขยะมูลฝอยในระบบนิเวศน์ Republic Act 9003 บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2544 และมีบทลงโทษที่เข้มงวด
จนได้รับการยกย่องว่าเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าที่สุดฉบับหนึ่งของโลก แต่กลับประสบความล้มเหลวใน
การบังคับใช้มาตลอดระยะเวลา 20 ปี เนื่องจากความขัดแย้งกับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการกับขยะพลาสติกที่ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ท าให้ปัญหาขยะพลาสติกยังคงเป็นวิกฤตส าคัญในฟิลิปปินส์  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังผ่านมาตรการต่าง ๆ ทั้งการออกกฎหมายใหม่ ๆ รวมถึงการใช้มาตรการทางภาษี
มาบังคับใช้ โดยร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับถุงพลาสติกดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในมาตรการของ
รัฐบาลฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะช่วยลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมทางเลือกอ่ืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถสร้างภาษีให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มากถึง 4 พันล้านเปโซต่อปี และจะถูกน าไปใช้
ในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไปอย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายดังกล่าวกลับได้รับการต่อต้านจากกลุ่มโรงงานผู้ผลิต

ฟิลิปปินส์จ่อเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตถุงพลาสติก 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 
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พลาสติกในประเทศ เนื่องจากการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตถุงพลาสติกจะมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตถุงพลาสติก
สูงขึ้นและจะมีการผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคต่อไป ซึ่งอาจท าให้การใช้ของภาคครัวเรือนลดลงและส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตลดลงตามไปด้วย 

 Foodpanda ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารทางออนไลน์ชั้นน า สามารถครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 70                
ในตลาดแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอร์รี่บนมือถือในฟิลิปปินส์ หลังความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา                  
นาย Daniel Marogy กรรมการผู้จัดการ Foodpanda Philippines เปิดเผยว่า ผลจากการบังคับใช้มาตรการล็อก
ดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางออกนอกบ้าน
ได้และต้องหันมาสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ซึ่งตัวเลือกผู้ให้บริการจัดส่งอาหารทางออนไลน์ใน
ช่วงแรกของการล็อกดาวน์ก็มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ทั้งนี้  จากฐานข้อมูลของบริษัทพบว่า บัญชีผู้ ใช้งานของ 
Foodpanda ในฟิลิปปินส์เพ่ิมขึ้นถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์2563 นอกจากนี้ จ านวน
ร้านอาหารที่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าก็เพ่ิมขึ้นกว่า 5 เท่า รวมถึงยอดสั่งซื้อก็เพ่ิมขึ้นถึง 12 เท่า ส่งผลให้ 
Foodpanda สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ถึงร้อยละ 70 ของตลาดแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอร์รี่บนมือถือใน
ฟิลิปปินส์ในปี 2563 ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ พบว่าคู่แข่งส าคัญของบริษัท Foodpanda ถือ
ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 2 ใน 3 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดแต่เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้บริการจัดส่ ง
อาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ท าให้เป็นเรื่องยากส าหรับคู่แข่งที่จะจัดการกับปริมาณความต้องการดังกล่าวได้ 
ส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้บริการกับ Foodpanda มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าจ านวนผู้ขับขี่ (Rider) ของ 
Foodpanda ก็เติบโตเพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่า นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ และคาดว่า
จ านวน Rider ของบริษัทฯ จะยังคงไม่ลดลงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการผ่อนปรนมาตรการและข้อจ ากัดให้ผู้คนสามารถ
เดินทางไปรับประทานอาหารนอกบ้านได้มากขึ้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้  ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการจัดส่งอาหารจะได้รับ
ประโยชน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ แต่การให้บริการยังมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 12 ของธุรกิจบริการ
อาหาร (Food Service) ทั้งหมด ดังนั้น ในแง่ของทิศทางแนวโน้มตลาดฟู้ดเดลิเวอร์รี่จะยังเติบโตได้อีกหลายปี
ข้างหน้า ท าให้มีช่องทางในการขยายธุรกิจได้อีกมากจนกว่าพื้นที่ในตลาดดังกล่าวจะอ่ิมตัว 
 ชาวฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่าเป็น “คนรักอาหาร” ท าให้มีความเชื่อที่ว่าหากต้องการจะสร้างธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จในฟิลิปปินส์ จะต้องท าธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร ทั้งนี้ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า ธุรกิจ
ฟู้ดเดลิเวอร์รี่ผ่านแอปพลิเคชันเริ่มเป็นที่นิยมและมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ เนื่องจากปัญหารถติดที่
ต้องใช้เวลานานในการเดินทางไปร้านอาหาร ปัญหาการรอคิวยาวในช่วงอาหารกลางวันและอาหารค่ าซึ่งกลายเป็น
เรื่องที่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับชาวฟิลิปปินส์ท าให้ในระยะหลังธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร์รี่จึงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะ
ร้านอาหารจานด่วน และยิ่งประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันก็ยิ่งส่งเสริมให้ธุรกิจ
บริการจัดส่งอาหารตามความต้องการของลูกค้าในฟิลิปปินส์เติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างมากและมีการให้บริการอย่าง
กว้างขวาง ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากในฟิลิปปินส์
แต่ธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) กลับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลพวงการ
ใช้มาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่เข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์หรือร่วมหุ้ น
ลงทุนกับคู่ค้าชาวฟิลิปปินส์ รวมไปถึงธุรกิจเฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มของไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการเพ่ือลดผลกระทบและเพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ โดยการหันมาใช้ช่องทางออนไลน์และ
หรือใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอร์รี่ ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ

Foodpanda ขึ้นแชมป์ฟู้ดเดลิเวอร์รี่ในฟิลิปปินส์ 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลปปินส์ 
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ร้านอาหารไทยหลายรายได้หันมาเข้าร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอร์รี่ชั้นน า ไม่ว่าจะเป็น 
Foodpanda และ GrabFood เพ่ือเปิดรับออร์เดอร์ทางออนไลน์รวมทั้งบางรายก็ได้เปิดบริการDelivery & Pick 
up เอง ซึ่งถือเป็นการปรับตัวและรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ได้เป็นอย่างด ี
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