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ฟิลิปปินส์ ภายใต้การน าของของของประธานาธิบดีโรดริโก ดเูตอร์เต :  
จุดเปล่ียนดุลอ านาจในภมิูภาค 

 ผลการเลอืกต้ังประธานาธบิดีฟลิปิปินส ์เมือ่เดือน พ.ค.๕๙ 
ที่ผา่นมา นายโรดรโิก ดูเตอรเ์ต เป็นผู้ชนะการเลือกต้ัง โดยได้รับ
คะแนนเสียงท่วมท้นด้วยการประกาศจะกวาดล้างอาชญากรรม
ให้ได้ภายใน ๖ เดือน ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ ต.ค.๕๙ 
ประธานาธบิดีโรดรโิก ดูเตอรเ์ต ได้เดินทางเยือนจนีอย่างเป็นทางการ
และมีการลงนามในเอกสารความร่วมมือ ๑๓ ฉบับ๑ แม้จะไม่ใช่
ครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ด าเนินนโยบายที่เป็นอิสระจากสหรัฐฯ เช่น
ในปี ๔๗ ฟลิปิปินสไ์ด้ถอนกองก าลังรักษาสันติภาพออกจากอิรัก 
ซึ่งขัดกับความต้องการของสหรัฐฯ ท าให้นางกลอเรีย อาร์โรโย 
ประธานาธบิดีในขณะนัน้ต้องหันกลบัไปด าเนนิความสมัพนัธก์บัจนี 
ดังนั้นการเยือนครั้งนี้ จึงอาจเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนบริบท
ความสมัพนัธร์ะหวา่งฟลิปิปินสก์บัมหาอ านาจในภูมิภาคที่ส าคัญ 
ดังประเด็นต่อไปนี้ 

การแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจจากจีน: เป็นการ
เอื้อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับฟิลิปปินส์ เนื่องจาก
ประธานาธิบดีดูเตอร์เตมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะท าให้ 
ชาวฟิลิปปินส์พ้นจากความยากจนภายในปี ๒๕๖๕ ด้วยการ
ปฏิรูปภาษีและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน๒ ฟิลิปปินส์จึง

แสดงความต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความริเริ่ม
เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ ๒๑ และแนวเขตเศรษฐกิจ
บนเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) ของจีน ซึ่งจะท า
ให้ฟิลิปปินส์ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ าจากจีน โดย
อาศัยการลงทุนจากธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ที่จีน
ต้ังข้ึน ซึง่คาดวา่รฐัสภาฟลิปิปินสจ์ะให้สตัยาบันการเข้าเป็นสมาชกิ
ใน พ.ย.๕๙ และหากแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้างต้น
เป็นไปตามทีไ่ด้วางแผนไว ้จะสามารถเพิม่การจดัอนัดับความนา่เชือ่ถือ
ส าหรับการเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพสูงในการลงทุนของ
ฟิลิปปินส์ อันจะน ามาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

การเดินเกมรุกเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้: 
ประธานาธบิดีดูเตอรเ์ตได้มกีารรือ้ฟืน้การเจรจาเพือ่แกไ้ขข้อพพิาท
ในทะเลจีนใต้อีกครั้ง หลังจากศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ 
(Permanent Court of Arbitration: PCA) มคี าตัดสนิกรณีข้อพพิาท
ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ว่า จีนไม่สามารถอ้าง
กรรมสิทธิ์ใดๆ โดยอาศัยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้งกับ
กรรมสิทธิ์ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของชาติต่างๆ ได้ ซึ่งจีนแสดง 
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 ประธานาธบิดีโรดรโิก ดูเตอรเ์ต ของฟลิปิปินส ์ได้เดินทางเยือนจนีอย่างเป็นทางการครัง้แรกหลงัเข้ารบัต าแหนง่ ซึง่การเยือนครัง้นี้
ผู้น าฟลิปิปินสม์ุง่หวงัจะเสรมิสรา้งมติรภาพ และความสมัพนัธร์ะดับทวภิาคกีบัจีนในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการค้าและ
เศรษฐกจิ สว่นในด้านความมัน่คงเนน้ย้ าวา่วา่วา่ การหันกลบัไปฟืน้ฟคูวามสมัพนัธก์บัจนีจะไมส่ง่ผลกระทบต่ออ านาจอธิปไตยทางทะเลของ
ฟิลิปปินส์ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนครั้งนี้ จะท าให้ฟิลิปปินส์ยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  
กับจนี และจะเป็นการหันหลงัให้พนัธมติรเกา่อย่างสหรฐัฯ หรอืไม ่ซึง่จะถือเป็นการพลกิประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งฟลิปิปินส์กับ
สหรัฐฯ และจีน ในภูมิภาค ภายใต้การน าของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ที่อาจน าไปสู่จุดเปลี่ยนดุลอ านาจของมหาอ านาจใน
ภูมิภาคครั้งส าคัญ 

จดุเปล่ียนดุลอ านาจในภมูภิาค จดุเปล่ียนดุลอ านาจในภมูภิาค จดุเปล่ียนดุลอ านาจในภมูภิาค    



ทา่ททีีช่ดัเจนวา่จะไมเ่ข้ารว่มกระบวนการพจิารณาคดี รวมทัง้กลบัเรง่
ด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคบนเกาะปะการังสการ์โบโรห์ 
(Scarborough Shoal) ให้เร็วย่ิงข้ึน รวมถึงการใช้กองเรือเพื่อ
แสดงการอ้างสิทธิ์โดยผลักดันเรือประมงฟิลิปปินส์ให้ออกไปจาก
พื้นที่ ซึ่งการเยือนจีนครั้งนีท้ั้งสองประเทศได้มีบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างหน่วยยามฝั่งจีนและหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ในการ
จัดต้ังคณะกรรมการร่วมยามฝั่งว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล 
อันถือว่ากลไกการปรึกษาหารือสองฝ่ายมีพัฒนาการที่น่ายินดี 
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ จีนได้ถอนกองเรือออกมาจาก
หมู่เกาะปะการังสการ์โบโรห์ และเรือประมงฟิลิปปินส์สามารถ
กลับมาท าการประมงได้เป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ปี  

การด าเนินนโยบายต่างประเทศที่สะท้อนความเป็น
อิสระและลดการพึ่งพาสหรัฐฯ : การเยือนจีนครั้งนี้ เกิดข้ึน
หลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต เรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนก าลัง
เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษออกจากเกาะมินดาเนา และได้มีค าสั่ง
ห้ามกองทัพฟิลิปปินส์ลาดตระเวนร่วมทางเรือกับต่างประเทศ 
ในพื้นที่นอกน่านน้ าชายฝั่งทะเลเกิน ๑๒ ไมล์ทะเล พร้อมกันนี้
ได้เสนอให้กองทัพฟิลิปปินสพ์ิจารณาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จาก
จนีและรสัเซยีแทน เนือ่งจากข้อเสนอเรือ่งราคาและเงนิกูร้ะยะยาว 

ซึง่การกระท าดังกลา่วแสดงออกถึงการด าเนนิโนบายต่างประเทศที่
สะท้อนความเป็นอิสระและลดการพึ่งพาสหรัฐฯ แม้จะมี 
“ข้อตกลงเพิม่พนูความรว่มมอืด้านกลาโหม” (Enhanced Defence 
Cooperation Agreement: EDCA) ซึ่ ง เ ป็นการอนุญาตใ ห้
กองทัพสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพร่วมกับฟิลิปปินส์ นอกจากนี้สหรัฐฯ 
ยังเป็นผู้สนับสนุนความช่วยเหลือ ๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก
งบประมาณด้านการต่างประเทศ และอกี ๔๐ ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
จากกองทุนฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของโลก๓ ซึ่งการสนับสนุน
ดังกล่าวนับเป็นแรงผลักดันส าคัญเมื่อครั้งที่ฟิลิปปินส์ต่อต้านจีน
อย่างแข็งกร้าวในประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ การปรับ
นโยบายของฟลิปิปินสค์รัง้นี ้จงึถือเป็นจดุเปลีย่นที่ส าคัญไม่เฉพาะ
ฟิลิปปินส์ แต่ยังส่งผลกระทบต่อดุลอ านาจในภูมิภาคอีกด้วย 

 

 บทสรุป 
การเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีดูเตอร์เตครั้งนี้ 

ท าให้ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในทะเลจีนใต้ที่ได้ด าเนินมาอย่าง
ยาวนานบรรเทาลง เมื่อฟิลิปปินส์ที่แสดงการต่อต้านจีนอย่าง
แข็งกร้าวได้มีท่าทีอ่อนลง โดยหันมาปรับความสัมพันธ์กับจีน
และเน้นการสร้างความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคาดว่า

ประเทศคู่ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ที่เหลือ คือ เวียดนาม 
มาเลเซีย และบรูไน ก็น่าจะแสดงท่าทีที่อ่อนลงเช่นกัน 

ส าหรับความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ อาจมาถึง
จุดเปลี่ยนที่สหรัฐฯ ไม่ใช่ประเทศเจ้าอาณานิคมเหมือนที่ผ่านมา 
การใชฟ้ลิปิปินสเ์ป็นตัวแทนในการปิดกัน้จนี จงึไมง่า่ยเหมอืนในอดีต 
ซึง่การทีป่ระธานาธบิดีดูเตอรเ์ตประกาศจะด าเนนินโยบายต่างประเทศที่
เป็นอิสระนั้น อาจมาจากการที่ฟิลิปปินส์ได้รับการสนับสนุนจาก
สหรัฐฯ ในด้านทางทหารมาในระดับที่สูงมากจนยากที่จะ
เพิ่มเติมข้ึนได้อีกแล้ว ฟิลิปปินส์จึงหันไปแสวงประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากจีน เพราะการหันไปหาจีนจะไม่ได้สร้างประโยชน์
เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ฟิลิปปินส์ยังสามารถย่ืนข้อเสนอ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาข้อพิพาท
ในทะเลจีนใต้ได้อีกด้วย ดังนั้นการด าเนินความสัมพันธ์ดังกล่าว
จึงอาจมิใช่การหันหลังให้พันธมิตรเก่าอย่างสหรัฐฯ แต่เป็นการ
ปรับความสัมพันธ์และเพิ่มพันธมิตรใหม่ เพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติฟิลิปปินส์เป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุด 

หากความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ ถูกลดบทบาท
ความส าคัญลง จุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ คงเหลืออยู่ในภูมิภาคจะ
กลายเป็นสนามบินอู่ตะเภาของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และ
เป็นจุดกึ่งกลางของอาเซียน ซึ่งสหรัฐฯ เคยใช้เป็นฐานทัพในช่วง
สงครามอินโดจีน และเคยมีความพยายามรื้อฟื้นในการขอใช้
สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
มนุษยธรรมมาแล้ว รวมถึงองค์การบริหารการบินและอวกาศ
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautic and Space 
Administration: NASA) กเ็คยขอรว่มศกึษา วจิยั และส ารวจสภาพ
ภูมิอากาศในเชงิอตุุนยิมวทิยาเมือ่ปี ๕๕ สหรฐัฯ จงึอาจหันกลบัมา
ขอฟื้นฟูฐานทัพเก่าทีเ่คยใช้ ในการรองรับทรัพยากรทางทหาร ที่
ต้องเคลื่อนย้ายออกจากฟิลิปปินส์หากในอนาคตสหรัฐฯ ต้อง
ถอนก าลังออกจากฟิลิปปินส์จริง ซึ่งกองทัพไทยควรแสวง
ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว ให้สหรัฐฯ ให้การยอมรับบทบาท
ของไทยโดยไม่กระทบกับความสัมพันธ์กับจีน โดยกองทัพไทย
ควรมีการเตรียมพิจารณาและหาแนวทางรับมือในเรื่องนี้ต่อไป 

 

 ข้อมูลอ้างอิง 
๑ www.chinaembassy.or.th/eng/zgyw/t1407682.htm 
๒ www.ditp.go.th/ditp_pdf.php? 
๓ www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=2 6 9 5 &filename= 
index 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา SSC  Focus    กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง   คณะผู้จัดท า (ศศย. สปท.   T/F : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖

    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / ส่ิงแวดล้อม    

           อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖  website : http://ssc.rtarf.mi.th 

บทวิเคราะห์โดย น.ส.ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์  ผู้ช่วยนักวิจัย ศศย.สปท. 

f Thailand  

  
S S C 

c u s 


