
  ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2564 
 

1 

 
สาธารณรัฐฟลปิปนส 

Republic of the Philippines 
 

 
 
เมืองหลวง มะนิลา  
 
ท่ีตั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย 7,107 หมูเกาะ พ้ืนท่ีประมาณ 300,000 ตร.กม. 
(3 ใน 5 ของไทย) แบงเปน 3 พ้ืนท่ีสำคัญ : ตอนเหนือเกาะลูซอน (Luzon) รวมมะนิลา ตอนกลาง หมูเกาะวิสายาส 
(Visayas) รวมหมู เกาะปาลาวันและมินโดโร และตอนใต เกาะมินดาเนา (Mindanao) และหมู เกาะ Sulu 
ฟลิปปนสมีชายฝงทะเลยาวถึง 36,289 กม. หรือมีชายฝงทะเลยาวเปนอันดับ 5 ของโลก ฟลิปปนสอยูในเขต 
Pacific’s Ring of Fire ซ่ึงเปนเขตแผนดินไหวรุนแรงและแนวภูเขาไฟ (ท้ังประเทศมี 106 ลูก)  
 
อาณาเขต  
 ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก ทะเลจีนใต และชองแคบ Bash 
 ทิศใต ติดกับมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลฟลิปปนส  
 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลเซเลเบสและทะเลซูลู  
 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลฟลิปปนสตะวันตก (ทะเลจีนใต) 
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ภูมิประเทศ หมูเกาะตาง ๆ ของฟลิปปนสแบงเปน 3 ภาค : ภาคเหนือ เกาะลูซอนใหญท่ีสุด มีท่ีราบ  
2 แหงคือ ท่ีราบลุมแมน้ำคากายันและท่ีราบมะนิลา ตอนกลางเกาะเปนท่ีราบใหญท่ีสุดของประเทศและเปน
ท่ีตั้งเมืองหลวงมะนิลา ภาคกลาง หมูเกาะวิสายาส ประกอบดวย เกาะมินโดโร มาสตาเบ ซามาร ปาไน       
เนกรอสเซบู โปโซล และเลเต ภาคใต เกาะมินดาเนา มีขนาดใหญอันดับ 2 รองจากเกาะลูซอน ภูเขาสูงท่ีสุด : 
ภูเขาอาโป บนเกาะมินดาเนา ความสูง 9,692 ฟุต และภูเขาไฟท่ียังไมดับอีก 21 ลูก ในจำนวนนี้เปนภูเขาไฟท่ี
คุกรุนมาก 6 ลูก : มายอน ตาอาล บูลซูาน พินาตูโบ คาลาอัน และฮิบอค 
 
ภูมิอากาศ  ภูมิอากาศของฟลิปปนสคลายคลึงกับไทยมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปอยูระหวาง 26-27  
องศาเซลเซียส ฝนตกชุกตลอดป ปริมาณน้ำฝนอยูระหวาง 2,000-4,000 มม.ตอป แบงเปน 3 ฤดู : ฤดูฝน 
(มิ.ย.-ก.ย.) โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานในชวง มิ.ย.-มี.ค. และมีฝนตกทางภาคตะวันตกของเกาะเปน
สวนมากมีฝนตกกระจายโดยท่ัวไปบางสวนของประเทศ เกาะมินดาเนาจะมีฝนตกเกือบตลอดท้ังป ฤดูหนาว 
(ต.ค.-ก.พ.) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานในชวง พ.ย.-มี.ค. เปนลมเย็นและแหงแลงอาจทำใหเกิดฝน
ตกบางครั้ง ฤดูรอน (มี.ค.-พ.ค.) มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผาน ทำใหเกิดฝนตกหนักบริเวณชายฝง 
ความชื้นเฉลี่ย 75-85% ฟลิปปนสประสบกับพายุไตฝุนปละประมาณ 25 ลูก 
 
ประชากร  110.8 ลานคน (ก.ค.2564) ตากาล็อก 24.4% บิซายา/บินิซายา 11.4% ซีบูเอโน 9.9%   
อิลโลคาโน 8.8% ฮิลิไกนอนอิลองโก 8.4% บีโคล 6.8% วาไร 4% และอ่ืน ๆ 27.1% สัดสวนประชากร
จำแนกตามอายุ: วัยเด็ก (0-14 ป) 32.42% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 62.71% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 
4.86% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 70.32 ป เพศชาย 66.78 ป เพศหญิง 74.03 ป อัตราการเกิด 
22.66 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.99 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของ
ประชากร 1.49% 
 
ศาสนา  คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 80.6% โปรเตสแตนต 8.2% ศาสนาคริสตนิกายอ่ืน ๆ 3.4% 
อิสลาม 5.6% และศาสนาอ่ืน ๆ 2.2% 
 
ภาษา  ฟลิปโนและอังกฤษเปนภาษาราชการ แตมีภาษาทองถ่ินมากกวา ๑๗๐ ภาษา เกือบท้ังหมด
เปนตระกูลภาษายอยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก นอกจากนี้ ยังมีภาษาตางประเทศ ท่ีใชกันมากในฟลิปปนส
อีก ๘ ภาษา ไดแก สเปน จีนฮกเก้ียน จีนแตจิ๋ว อินโดนีเซีย ชินดปญจาบ เกาหลีอาหรับ ชาวฟลิปปนสยังใช
ภาษาท่ีเรียกวา ทากรีส (Tagalog + English) คือการพูดตากาล็อกผสมอังกฤษในประโยคสนทนา  
 
การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 93.8% งบประมาณดานการศึกษาป 2565 ประมาณ 15.24 ลาน
ดอลลารสหรัฐ การศึกษาภาคบังคับ 6 ป สาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาประสงคเขาเรียนมากที่สุด คือ     
วิศวกรรมการบินและอวกาศ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร แพทยศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร 
 
การกอตั้งประเทศ 
 ชนเผาแรกที่อพยพเขามาในฟลิปปนส คือ เผาปกมี่ ซ่ึงเปนพวกหาของปาและไมมีที่อยูเปน
หลักแหลง ตอมาชนเผามาเลยอพยพเขามาและนำวัฒนธรรมอิสลามมาสูฟลิปปนส หลังจากนั้นนายเฟอรดิ
นานด แมกเจลแลน นักเดินเรือชาวโปรตุเกสสำรวจพบหมู เกาะฟลิปปนสเม่ือป  2064 และตั้งชื่อวา 
“ฟลิปปนส” เพ่ือเปนเกียรติแกพระเจาฟลิปท่ี 2 แหงสเปน ฟลิปปนสกลายเปนอาณานิคมของสเปนนานถึง 
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327 ป ชาวฟลิปปนสพยายามตอสูกับสเปนจนไดรับเอกราชเม่ือ 12 มิ.ย.2411 และตั้งสาธารณรัฐฟลิปปนส 
แตก็ยังไมมีผลสมบูรณเพราะสเปนแพสงครามและยกฟลิปปนสใหสหรัฐฯ เม่ือ 10 ธ.ค.2411 ฟลิปปนสจึงตก
อยู ใตการปกครองของสหรัฐฯ เม่ือป  2445 และไดรับเอกราชอยางสมบูรณ เม่ือ 4 ก.ค.2489 หลังสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งท่ี 2 
 
วันชาต ิ 12 มิ.ย. 
 
การเมือง ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนารัฐบาล ซ่ึง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน วาระการดำรงตำแหนง 6 ป จำกัดใหดำรงตำแหนงเพียงวาระเดียว    
นายโรดริโก ดูเตอรเต ชนะการเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 9 พ.ค.2559 กำหนดครบวาระใน 30 มิ.ย.2565 สวนการ
เลือกตั้งครั้งตอไปกำหนดใน 9 พ.ค.2565 
 ฝายบริหาร :  ประธานาธิบดีมีอำนาจแตงตั้ง ครม. และ ออท. รวมท้ังควบคุมฝายบริหาร กระทรวง 
ทบวง กรมตาง ๆ แตไมมีอำนาจในการยุบสภา 
 ฝายนิติบัญญัติ :  ทำหนาท่ีพิจารณากฎหมายและขอตกลงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของประเทศ 
ใหความเห็นชอบงบประมาณและภาษี รวมถึงพิจารณาการปลดประธานาธิบดีออกจากตำแหนง ประกอบดวย 
2 สภา คือ 1) วุฒิสภามีสมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระไมเกิน 6 ป และไมเกิน 2 สมัย 
โดยมีการเลือกตั้งใหมก่ึงหนึ่งทุก 3 ป และ 2) สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) มีสมาชิกไมเกิน 304 คน (243 คน มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรง และอีก 61 คนมาจากการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อจากตัวแทนสาขาอาชีพตาง ๆ) มีวาระ 
3 ป และไมเกิน 3 สมัย 
 ฝายตุลาการ :  ศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) ศาลอุทธรณ และศาลชั้นตน ซ่ึงศาลชั้นตนมีระดับ
เทศบาลและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ฟลิปปนสยังมีศาลศาสนาอิสลาม (Sharia Court) ในเขตปกครองตนเอง
บังสาโมโรเพ่ือพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามสำหรับชาวฟลิปปนสมุสลิมในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะ ท้ังนี้ ศาลฎีกา ประกอบดวย ประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาศาลฎีกา 14 คน ซ่ึงถูกเสนอชื่อโดย
ประธานาธิบดีและผานการลงมติจากรัฐสภา โดยมีหนาท่ีพิจารณาคดีการเมือง คดีอุทธรณ คดีฎีกา รวมถึงคดีท่ี
มีความสำคัญระดับประเทศ เชน การสั่งปลดประธานาธิบดี หรือการระงับการประกาศใชกฎอัยการศึก 
 องคกรอิสระ :  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการตรวจสอบการประพฤติมิชอบ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 พรรคการเมืองสำคัญ :  พรรค Laban ng Demokratikong Pilipino/ PDP–Laban (พรรค
รัฐบาล) พรรค Liberal Party/LP พรรค United Nationalist Alliance พรรค People Power Coalition 
พรรค PuwersangMasa และพรรค Kilusang Bagon Lipunan 
 
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยใชกลไกตลาด สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพคลาย
กับไทย สินคาเกษตรเปนรายไดหลัก รวมถึงสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ อยางไรก็ดี 
สภาพภูมิประเทศท่ีเปนหมูเกาะสงผลใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกมีนอย โดยสวนใหญจะอยูบริเวณท่ีราบต่ำและเนินเขาท่ี
ปรับใหเปนข้ันบันไดในบริเวณเกาะลูซอน ขณะเดียวกันประชากรสวนใหญนิยมประกอบอาชีพในตางประเทศ 
ฟลิปปนสจึงพ่ึงพารายไดจากแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ คือ 
แกไขปญหาความยากจน ปราบปรามการทุจริต เรงสรางงานเพื่อแกไขปญหาชาวฟลิปปนสไปทำงาน
ตางประเทศ กอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
และดึงดูดการลงทุน สงเสริมการทองเที่ยวและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ดานอาหาร 
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 ปงบประมาณ : ม.ค.-ธ.ค.  (งบประมาณป 2565 วงเงิน 98.91 ลานดอลลารสหรัฐ) 
 
 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : เปโซฟลิปปนส (PHP)  
 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 50.80 เปโซ (ต.ค.2564) 
 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 1.53 เปโซ (ต.ค.2564) 
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) :  361,500 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  ป 2563 ติดลบ -9.6%  โดยชวง ม.ค.-มี.ค.2564 ติดลบ -3.9 % และ 
เม.ย.-มิ.ย.2564 อยูท่ี 11.8 % รัฐบาลต้ังเปาหมายวา ท้ังป 2564 จะเติบโต 4-5% 
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป :  3,298 ดอลลารสหรัฐ  
แรงงาน :  43.65 ลานคน  
รายไดแรงงานในตางประเทศ :  33,190 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) และ 2,300 ลานดอลลารสหรัฐ 
(ม.ค.-พ.ค.2564) มาจากซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สิงคโปร กาตาร และฮองกง โดยมีแรงงานใน
ตางประเทศประมาณ 549,800 ลานคน  
อัตราการวางงาน :  8.1%  
อัตราเงินเฟอ :  2.4%  
ดุลการคาระหวางประเทศ :  ขาดดุล 26,890 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) และขาดดุล 3,290.85 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ค.2564) 
มูลคาการสงออก :  91,052 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) และ 48,926.79 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2564)   
สินคาสงออก :  แผงวงจรไฟฟา คอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ ไม เซมิคอนดักเตอร สินแร (นิเกิล 
ทองแดง ทองคำ) อุปกรณการแพทย ชิ้นสวนยานยนต น้ำมันมะพราว อาหารทะเล กลวย และผลไมเมืองรอน 
คูคาสงออกท่ีสำคัญ :  จีน สหรัฐฯ ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร  
มูลคาการนำเขา :  89,811.54 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) และ 74,178.47 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2564) 
สินคานำเขา :  แผงวงจรไฟฟา น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต เม็ดพลาสติก เหล็ก อาหารสัตว ขาวสาลี ขาว 
คูคานำเขาท่ีสำคัญ :  จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐฯ สิงคโปร  
คูคาสำคัญ :  จีน ญี่ปุน สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร เกาหลีใต 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ :  6,500 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) และ 442.78 ลานดอลลารสหรัฐ 
(ม.ค.-มิ.ย.2564) เปนการลงทุนจากสหรัฐฯ เนเธอรแลนด สิงคโปร ฝรั่งเศส และญี่ปุน รัฐบาลตั้งเปาหมายวา 
ท้ังป 2564 อยูท่ี 4,100 ลานดอลลารสหรัฐ 
ทรัพยากรธรรมชาติ :  นิเกิล ทองแดง ทองคำ โครเมียม ปาไม ทรัพยากรทางทะเล เปนผูผลิตทองแดงรายใหญ
ท่ีสุดในอาเซียน และเปน 1 ใน 10 ผูผลิตทองคำรายใหญท่ีสุดของโลก 
 
การทหาร :   กองทัพฟลิปปนสประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. ประธานาธิบดีเปนผูบัญชาการกองทัพ      
รมว.กระทรวงกลาโหม เปนรองผูบัญชาการกองทัพ และเสนาธิการกองทัพคือ ผบ.ทสส. ซึ่งรับผิดชอบดาน
ยุทธการในนามประธานาธิบดี ผบ.ทสส.คนปจจุบันคือ พล.อ.Jose Faustino Jr. (ดำรงตำแหนงเม่ือ 31 ก.ค.2564) 
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  งบประมาณดานการทหาร : 4,260 ลานดอลลารสหรัฐ (ปงบประมาณ 2565) กำลังพลรวม  

143,100 นาย  กำลังพลรวม (คน) : ทบ. 101,000 นาย  ทร. 24,500 นาย  ทอ. 17,600 นาย  กกล.อ่ืน ๆ ท่ี

มิใชทหาร 12,300 นาย  กกล.สำรอง 131,000 นาย 

 ยุทโธปกรณสำคัญ :  ถ.เบา Scorpion 7 คัน รถถังหลัก 54 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 387 คัน 
อาวุธปลอยนำวิถีประเภทพ้ืนสูอากาศ 1 เครื่อง เรือลาดตระเวนและตรวจการณชายฝงสำหรับ ทร. 65 ลำ 
เรือฟริเกต (HDF-3000) 1 ลำ เรือลาดตระเวนและตรวจการณชายฝง 63 ลำ เรือบรรทุกอากาศยานจำนวน 2 ลำ 
เรือยกพลข้ึนบก 4 ลำ เรือระบายพล 11 ลำ เรือสงกำลังบำรุง 6 ลำ บ.FA-50PH 1 ฝูง บ.โจมตีภาคพ้ืนดิน 1 
ฝูง บ.ลาดตระเวน 1 ฝูง บ.คนหาและกูภัย 4 ฝูง บ.ลำเลียง 4 ฝูง บ.ฝกซอม 3 ฝูง ฮ.โจมตี 2 ฝูง บ.ติดตั้ง
ขีปนาวุธพิสัยใกล AIM-9L Sidewinder บ.ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยปานกลาง AGM-65 Maverick เรือลาดตระเวน
และตรวจการณชายฝงสำหรับหนวยยามชายฝง 87 ลำ อากาศยานไรคนขับรุน Hermes 450 จำนวน 4 ลำ และ 
รุน Hermes 900 จำนวน 9 ลำ ท้ังนี้ ฟลิปปนสมีแผนพัฒนาปรับปรุงกองทัพระยะ 15 ป งบประมาณรวม 
40,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก Horizon I (ป 2555-2560) Horizon II (ป 2561-2565) 
และ Horizon II (ป 2566-2572)  
 
สมาชิกองคการระหวางประเทศ ท่ีสำคัญ เชน ADB, APEC, ARF, ASEAN, BIS, CD, CICA (observer), CP, 
EAS, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, 
IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, 
MINUSTAH, NAM, OAS (observer), OPCW, PCA, PIF (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, 
UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMOGIP, UNOCI, UNWTO, UPU, World Bank, WCO, WFTU 
(NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO 
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงเสริมและกระตุนภาครัฐและเอกชน
ใหรวมกันพัฒนาเพ่ือผลประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคมอยางสูงสุด โดยสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และวิจัยวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร การจัดการดานภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเกษตร โภชนาการ ดานสุขภาพ การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม 
และรายยอย (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) อีกท้ังการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดาน
เทคโนโลยี และสงเสริมการวิจัยระดับทองถ่ิน ฟลิปปนสจัดตั้งหนวยงานดานอวกาศเม่ือป 2562  
 
การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 247 แหง : ทาอากาศยานนานาชาติ 16 แหง ท่ีสำคัญ คือ  
ทาอากาศยานนินอยอากิโนในกรุงมะนิลา และมีแผนกอสรางทาอากาศยานแหงใหมท่ี จ.บูลาคัน เสนทางรถไฟ
ระยะทาง 532 กม. ถนนระยะทาง 216,387 กม. และการเดินทางโดยเรือเฟอรรีเชื่อมระหวางเกาะตาง ๆ 
โทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 4.16 ลานเลขหมาย (ป 2563) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 115.82 ลาน
เลขหมาย (ป 2563) ระบบเครือขาย Globe Telecom, Touch Mobile, Smart Communications, Talk N 
Text, Sun Cellular  รหัสโทรศัพท +63 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 79 ลานคน หรือ 87% ของประชากร
ท้ังหมด (ป 2563) รหัสอินเทอรเน็ต .ph เว็บไซตการทองเท่ียว : https://philippines.travel/ 
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การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-มะนิลา (ประมาณ 1,800 กม.) ทุกวัน สายการบิน
ฟลิปปนสท่ีบินตรงมาไทย : ฟลิปปนสแอรไลน และเซบูแปซิฟก ระยะเวลาในการบิน 3 ชม. 50 นาที เวลาท่ี
ฟลิปปนสเร็วกวาไทย 1 ชม. นักทองเท่ียวไทยเดินทางเขาฟลิปปนสไดโดยไมตองขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม  
 1) การเลือกตั้งประธานาธิบดีใน 9 พ.ค.2565 ซ่ึงจะจัดข้ึนพรอมกับการเลือกตั้งรองประธานาธิบดี 
วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนายกเทศมนตรี และเสถียรภาพทางการเมืองหลังจากสมัยของ
ประธานาธิบดีดูเตอรเต    
 2) แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจจากวิกฤติ COVID-19 หลังจากรัฐบาลฟลิปปนสพยายาม
กระตุนเศรษฐกิจดวยการผลักดันการบังคับใชกฎหมายปรับปรุงภาษีฉบับใหม เพ่ือลดการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคล
และนิติบุคคลเม่ือ ม.ค.2564 เปนเก็บภาษีเหลือรอยละ 25 จากเดิมรอยละ 30 รวมถึงเพ่ิมการจัดเก็บภาษีบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล อีกท้ังกระตุนการใชจายของภาครัฐในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 3) แนวโนมความขัดแยงกับจีนในขอพิพาททะเลจีนใตหลังสมัยของประธานาธิบดีดูเตอรเตซ่ึงมี
ทาทีผอนปรนตอจีน แมวาจีนยังคงขยายอิทธิพลทางทหารในพ้ืนท่ี รวมถึงประกาศกฎหมายหนวยยามฝง (Coast 
Guard Law -CGL) ฉบับใหม ท่ีใหอำนาจเรือตรวจการณของจีนขับไลเรือตางชาติรุกล้ำนานน้ำท่ีจีนอางกรรมสิทธิ์ 
และความพยายามของฟลิปปนสในการดึงมหาอำนาจตะวันตกมาถวงดุลจีนมากข้ึน ซ่ึงเปนสาเหตุใหตัดสินใจตอ
อายุความตกลงวาดวยการเยือนของกองกำลังทหารระหวางฟลิปปนสกับสหรัฐฯ (Visiting Forces Agreement - 
VFA) เม่ือ ก.ค.64 เพ่ือสกัดก้ันการรุกล้ำของเรือจีน   
 4) พัฒนาการการกอการรายในฟลิปปนสหลังจากสถานการณในอัฟกานิสถาน และความเสี่ยง
การจัดต้ังเปนสาขาจังหวัด (wilayah) ของกลุม Islamic State (IS) โดยกลุมกอการรายทองถ่ินท่ีเคลื่อนไหวสำคัญ 
คือ กลุมอาบู ไซยาฟ (Abu Sayyaf Group-ASG) ซ่ึงประกาศสวามิภักดิ์ตอกลุม IS กลุม Maute กลุมนักรบเสรีภาพ
บังสาโมโร (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters - BIFF) กลุม Daulah Islamiyah -Hassan และกลุม DI-
Turaifie ขณะท่ีรัฐบาลฟลิปปนสยกระดับการปราบปรามกลุมกอการรายในชวงป 2563-2564 โดยบังคับใช
กฎหมายตอตานการกอการรายฉบับใหม หรือ Anti-Terrorism Act (ATA of 2020) เม่ือ 9 ก.ค.2563   
   5) ความคืบหนาสันติภาพในมินดาเนาหลังจากจัดตั้ งเขตปกครองตนเองบั งสาโมโร 
(Bangsamoro in the Autonomous Region in Muslim Mindanao-BARMM) โดยมีกำหนดเลือกตั้งรัฐบาล
ภายใต BOL ในป 2568 ซ่ึงเดิมกำหนดในป 2565 แตเลื่อนออกไปจากการแพรระบาดโรค COVID-19 ทำใหการ
ยกรางกฎหมายลำดับรองลาชา  
 
ความสัมพันธไทย-ฟลิปปนส  
 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการเมื่อ 12 ก.ย.2492 โดยฟลิปปนสเปน
ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีไทยสถาปนาความสัมพันธฯ มีความสัมพันธกับไทยในฐานะมิตรประเทศ
ท่ีรวมกอตั้งอาเซียนและเปนแนวรวมท่ีสนับสนุนบทบาทกันในเวทีระหวางประเทศ ความสัมพันธทวิภาคีราบรื่น
และใกลชิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะดานการทหาร สวนดานเศรษฐกิจอยูในลักษณะพันธมิตรเชิงแขงขัน       
ท้ังดานการคาและการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 
 การคาไทยกับฟลิปปนส ฟลิปปนสเปนคูคาอันดับ 15 ของไทย และอันดับ 5 ในอาเซียน ป 2563 
มีมูลคารวม 250,894 ลานบาท ไทยสงออกมูลคา 156,168 ลานบาท และนำเขามูลคา 94,726 ลานบาท ขณะท่ี
การคาชวง ม.ค.-ก.ย.2564 มีมูลคา 249,260 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 65,581 ลานบาท   
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 สินคาสงออกของไทย : รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา เครื่องสำอาง สบู 
และผลิตภัณฑรักษาผิว เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกลและสวนประกอบเครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก  
 สินคานำเขาจากฟลิปปนส : เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา 
สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 
น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑยาสูบ 
 ขอตกลงสำคัญ :  ความชวยเหลือทางทหาร (14 มี.ค.2490) ความตกลงวาดวยไมตรี-พาณิชย-
การเดินเรือ (14 มิ.ย.2492) บริการเดินอากาศ (27 เม.ย.2496) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางทูตและราชการ (31 ก.ค.2505) ความตกลงวาดวยท่ีดิน (21 พ.ค.2506) ความตกลงทางวัฒนธรรม
ไทย-ฟลิปปนส (22 ก.ค.2518) ความรวมมือดานการเกษตร (29 ส.ค.2522) การสงผูรายขามแดน (16 มี.ค.2524) 
การเวนการเก็บภาษีซอน (14 ก.ค.2525) ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ (11 เม.ย.2526) การจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-ฟลิปปนส (24 ส.ค.2535) ความรวมมือดานการทองเท่ียว 
(24 มี.ค.2536) การสงเสริมและคุมครองการลงทุน (30 ก.ย.2538) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ทางทหาร (20 ส.ค.2540) ความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม (18 ธ.ค.2541) การจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการรวมความรวมมือทวิภาคี (24 ส.ค.2542) บันทึกความเขาใจวาดวยการขจัดคราบน้ำมัน     
(23 พ.ย.2542) ความตกลงทางการคา (27 พ.ย.2542) บันทึกความเขาใจความรวมมือการวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร (30 พ.ค.2543) สนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟลิปปนสวาดวยการโอนตัวผูตองคำ
พิพากษาและความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (12 ต.ค.2544) ความตกลง
แลกเปลี่ยนขอสนเทศ และจัดตั้งวิธีการดำเนินการในการสื่อสาร (5 พ.ย.2545) บันทึกความเขาใจความรวมมือดาน
การเกษตร (19 ต.ค.2546) บันทึกความเขาใจความรวมมือน้ำมันและกาซธรรมชาติ (19 ต.ค.2546) บันทึกความ
เขาใจวาดวยการซ้ือขายขาวไทย-ฟลิปปนส (8 เม.ย.2553) บันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนครู           
(10 ก.พ.2558) บันทึกความเขาใจวาดวยการปราบปรามยาเสพติด (20 ก.ย.2560) ไมตออายุบันทึกความ
เขาใจวาดวยการซ้ือขายขาวไทย-ฟลิปปนส (ป 2560-2561) เนื่องจากฟลิปปนสมีกฎหมายการเปดเสรีนำเขาขาว 
(Republic Act No. 11203) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชน (17 ม.ค.2562) 
 

--------------------------------------------- 
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นายโรดริโก ดูเตอรเต 
(Rodrigo Duterte) 

 
ตำแหนง ประธานาธิบดีฟลิปปนส    
 
เกิด 28 มี.ค.2488 (อายุ 77 ป/ป 2565) ท่ี Maasin,  
 Southern Leyte เปนบุตรชายของนาย Vicente G. Duterte  
 (เสียชีวิต/อดีตผูวาการเมืองดาเวา) และนาง Soledad R. Duterte  
 (เสียชีวิต/อดีตครู) 
 
สถานภาพ  - สมรสครั้งท่ี 1 กับนาง Elizabeth Zimmerman มีบุตร 3 คน (หญิง 1 คน  
   ชาย 2 คน ไดแก Paolo, Sara และ Sebastian) 
  - สมรสครั้งท่ี 2 แตงงานโดยไมจดทะเบียนสมรส กับนางสาว Honeylet Avancena  
   มีบุตรสาว 1 คน (Veronica) 
การศึกษา  
ป 2511 - รัฐศาสตรจาก Lyceum of the Philippines University 
ป 2515 - นิติศาสตรจาก San Beda College ในมะนิลา 
 
ประวัติทางการเมือง 
ป 2520-2522 - ท่ีปรึกษาพิเศษ สำนักงานอัยการเมืองดาเวา 
ป 2522-2524 - อัยการผูชวยระดับสี่ สำนักงานอัยการเมืองดาเวา 
ป 2524-2526 - อัยการผูชวยระดับสาม สำนักงานอัยการเมืองดาเวา 
ป 2526-2529 - อัยการผูชวยระดับสอง สำนักงานอัยการเมืองดาเวา 
ป 2529-2531 - รองนายกเทศมนตรีเมืองดาเวา และเปนอาจารยสอนกฎหมายอาญา  
  และวิธีพิจารณาความอาญาโรงเรียนนายรอยตำรวจ 
ป 2531-2535 - นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 
ป 2535-2538 - นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 
ป 2538-2541 - นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 
ป 2541-2544 - สมาชิกสภาคองเกรส เขตท่ี 1 เมืองดาเวา 
ป 2544-2547 - นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 
ป 2547-2550 - นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 



   ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2564 9 

ป 2550-2553 - นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 
ป 2553-2556 - รองนายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 
ป 2556-2559 - นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา 
 

--------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีฟลิปปนส 
 

ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte 
รองประธานาธิบดี Maria Leonor Robredo 
รมว.กระทรวงการตางประเทศ Teodoro L. Locsin Jr.  
รมว.กระทรวงเกษตร William Dar 
รมว.กระทรวงงบประมาณและการบริหาร Tina Rose Marie Canda 
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Leonor Briones 
รมว.กระทรวงพลังงาน Alfonso Cusi 
รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ Roy Cimatu 
รมว.กระทรวงการคลัง Carlos Dominguez III 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข Francisco Duque III 
รมว.กระทรวงมหาดไทยและการปกครองทองถ่ิน Eduardo Año 
รมว.กระทรวงยุติธรรม Menardo Guevarra 
รมว.กระทรวงแรงงานและการจางงาน Silvestre Bello III 
รมว.กระทรวงกลาโหม Delfin Lorenzana 
รมว.กระทรวงโยธาธิการและทางหลวง Roger G. Mercado 
รมว.กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี Fortunato Dela Peña  
รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา Rolando Joselito Bautista 
รมว.กระทรวงการปฏิรูปการเกษตร Bernie F. Cruz 
รมว.กระทรวงการทองเท่ียว Bernadette Romulo Puyat 
รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม Ramon Lopez 
รมว.กระทรวงคมนาคม Arthur Tugade 
รมว.กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร Jose Arturo de Castro 
รมว.กระทรวงความม่ันคงมนุษยและการพัฒนาชนบท Eduardo del Rosario 
ท่ีปรึกษาดานความม่ันคง Hermogenes Esperon  
โฆษกประธานาธิบดี Harry Roque 
 

--------------------------------------------- 
    (พ.ย.2564) 
 

 


