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การเลือกต้ังฟิลิปปินส์ การเลือกต้ังฟิลิปปินส์ การเลือกต้ังฟิลิปปินส์ ๒๕๖๒: ๒๕๖๒: ๒๕๖๒: บทพสิจูน์ความนิยม และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ บทพสิจูน์ความนิยม และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ บทพสิจูน์ความนิยม และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ    

 ผลการเลือกตั้ง และปรากฏการณ์ความนิยม 
 การเลือกตั้งท่ัวไปของฟิลิปปินส์ในปี ๒๕๖๒ เกิดขึ้นระหว่าง
การด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้ังระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่นทุก ๓ ปี ของต าแหน่งท่ีหมดวาระ และผู้สมัครใหม่ 
เมื่อ ๑๓ พ.ค.๖๒ ท่ีผ่านมา ได้สร้างปรากฏการณ์ชนะการเลือกตั้ง
โดยพรรครว่มรฐับาลของประธานาธิบดดีเูตอรเ์ต เป็นผูค้รองเสยีงขา้งมาก
ในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสมาชิกวุฒิสภา ๑๒ ท่ีนั่ง (จาก ๒๔ ท่ีนั่ง) 
ซึ่งผู้สมัครท่ีประธานาธิบดีดเูตอร์เตให้การสนับสนุนสามารถคว้ามาได้
ถงึ ๙ ท่ีนัง่ และอีก ๓ ท่ีนัง่ตกเป็นของผูส้มคัรอิสระ ขณะท่ีวุฒสิมาชกิอีก 
๑๒ ท่ีนั่ง (ท่ียังคงอยู่ในต าแหน่ง) เป็นพันธมิตรเดิมของประธานาธิบดี
ดูเตอร์เต จึงแสดงให้เห็นว่าผู้น าฟิลิปปินส์ยังคงครองใจประชาชน
ส่วนใหญ่ ดังท่ีสถาบัน Social Weather Stations (SWS)๑ ซึ่งเป็น
องค์กรวิจัยภาคเอกชน ได้ส ารวจคะแนนความนิยมของประธานาธิบดี
ดูเตอร์เต ก่อนการเลือกตั้ง เมื่อ มี.ค.๖๒ พบว่า ชาวฟิลิปปินส์ร้อยละ 
๘๑ มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของประธานาธิบดีดูเตอร์เต 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ธ.ค.๖๑ ท่ีมีคะแนนร้อยละ ๗๔ โดย SWS จัดให้อยู่ใน
ประเภท “ดีมาก” โดยเฉพาะในพื้นท่ีมินดาเนาท่ีมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๘๓ เมื่อ ธ.ค.๖๑ เป็นร้อยละ ๙๒ ในมี.ค.๖๒ ซึ่ง 
SWS จัดให้อยู่ในประเภท “ยอดเยี่ยม” ซึ่งถือเป็นคะแนนความนิยม
ในตัวผู้น าท่ีสูงท่ีสุดในประวัติศาสตร์การเมืองฟิลิปปินส์  
 บทวิเคราะห์  
 จากผลการเลือกตั้งท่ีพรรครัฐบาลครองเสียงข้างมากในสภา 
และการไดร้บัความนยิมสงูท่ีสดุในประวัตศิาสตรก์ารเมืองฟิลิปปินส์นั้น 

คะแนนเสยีงสว่นหนึง่ อาจมาจากความส าเรจ็ในการด าเนินยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศ ดังนี้ 
 การด าเนินนโยบายต่างประเทศที่สะท้อนความเป็นอิสระ
และลดการพึ่งพาสหรัฐฯ: หลังจากประธานาธิบดีบารัก โอบามา 
(ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะนั้น) ได้วิจารณ์นโยบายการประกาศ
สงครามขจดัยาเสพตดิและการปราบปรามอาชญากรรมของประธานาธิบดี
ดูเตอร์เต ว่าเป็นสิ่งท่ีขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน๒ ถือเป็นจดุเปลีย่นของ
ความสมัพนัธ์ท่ีท าใหป้ระธานาธิบดดีเูตอรเ์ต มท่ีาทีแขง็กรา้วต่อสหรัฐฯ 
มากย่ิงขึ้น โดยการเรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนก าลังเจ้าหน้าท่ีหน่วยรบ
พเิศษออกจากเกาะมนิดาเนา และไดเ้สนอใหก้องทัพฟลิปิปินส์พิจารณา
จดัซือ้อาวุธยุทโธปกรณจ์ากจนี และรสัเซยีแทน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าฟลิปิปินส์
ไดด้ าเนนินโยบายตา่งประเทศท่ีสะท้อนความเป็นอิสระ และลดการพึง่พา
สหรฐัฯ เพือ่หลกีเลีย่งการถกูสหรฐัฯ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการปิดลอ้มจนี 
 การฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ ์และแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
จากจีน:  ประธานาธิบดดีเูตอรเ์ตหนัมาเริม่ตน้ความสมัพนัธ์ระดบัทวิภาคี
กับจีนในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย 
“ดูเตอร์เตโนมิกส์” ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์
ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ 
“Build-Build-Build” โดยมีเป้าหมายท่ีจะท าให้ชาวฟิลิปปินส์พ้น
จากความยากจนภายในปี ๒๕๖๕  ด้วยการประกาศเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึง่ของโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งท าให้ฟิลิปปินส์
ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ า ผ่านธนาคารเพื่อการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานแหง่เอเชยี (Asian Infrastructure Investment Bank:  
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ปี ปี ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ถอืเป็น ถอืเป็น ““ปีแหง่การเลอืกตัง้ปีแหง่การเลอืกตัง้” ” ทีอ่าจสรา้งจุดเปลีย่นครัง้ส าคัญทัว่โลก เนือ่งจากมีการเลอืกตัง้ในหลายประเทศทัง้ สหรัฐทีอ่าจสรา้งจุดเปลีย่นครัง้ส าคัญทัว่โลก เนือ่งจากมีการเลอืกตัง้ในหลายประเทศทัง้ สหรัฐฯ ฯ 

สหราชอาณาจักร อนิเดยี ไทย และฟลิปิปินส ์โดยเฉพาะฟลิปิปินส ์ทีไ่ดจั้ดการเลอืกตัง้กลางสมัยเม่ือ สหราชอาณาจักร อนิเดยี ไทย และฟลิปิปินส ์โดยเฉพาะฟลิปิปินส ์ทีไ่ดจั้ดการเลอืกตัง้กลางสมัยเม่ือ ๑๓ ๑๓ พ.ค.พ.ค.๖๒ ๖๒ ทีผ่่านมา โดยพรรครฐับาทีผ่่านมา โดยพรรครฐับาลล
และพันธมิตรของประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นด้วยการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร และพันธมิตรของประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นด้วยการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่เคยสร้างปรากฏการณ์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายมาแล้วเม่ือ พ.ค.หลังจากที่เคยสร้างปรากฏการณ์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายมาแล้วเม่ือ พ.ค.๕๙ ๕๙ ดังนั้นผลการดังนั้นผลการ
เลือกตั้งครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอกย้ าถึงความนิยมในตัวผู้น า ความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ และขับเคลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอกย้ าถึงความนิยมในตัวผู้น า ความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ และขับเคลื่อน
นโยบายภายในประเทศ ในวาระการด ารงต าแหน่ง นโยบายภายในประเทศ ในวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ๓ ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการสืบทอดนโยบายของปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการสืบทอดนโยบายของ
ประธานาธิบดีดูเตอร์เตที่จะหมดวาระลงในปี ประธานาธิบดีดูเตอร์เตที่จะหมดวาระลงในปี ๒๕๖๕ (๒๐๒๒)๒๕๖๕ (๒๐๒๒)  

   การเลือกต้ังฟิลิปปินส์ การเลือกต้ังฟิลิปปินส์ การเลือกต้ังฟิลิปปินส์ ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒   

เพศชาย ๔๙  % เพศหญิง ๕๑ % 

ผูม้สีทิธ์ิเลอืกตัง้ชาวฟลิปิปนิส ์๖๑ ลา้นคน แบง่เปน็  

อายุ ๓๐-๔๔ มี ๓๒ %

อายุ ๖๕ ขึ้นไปมี ๙ %

อายุ ๑๘-๒๙ มี ๓๑ % 

อายุ ๔๕-๖๔ มี ๒๘ % 

ยุทธศาสตรด์า้นการต่างประเทศท่ีผ่านมายุทธศาสตรด์า้นการต่างประเทศท่ีผ่านมายุทธศาสตรด์า้นการต่างประเทศท่ีผ่านมา   :::   (๑) (๑) (๑) ลดการ
พึ่งพาสหรัฐ (๒) การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีน และ 
(๓) ไม่น าประเด็นทะเลจีนใต้มาเป็นวาระส าคัญในท่ี
ประชุมต่าง ๆ 

ทิศทางการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการทิศทางการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการทิศทางการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศในอนาคต ต่างประเทศในอนาคต ต่างประเทศในอนาคต : (๑) ยังคงเป็น
พันธมติรทางทหารกับสหรัฐฯ (๒) ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน และ 
        (๓) รเิริม่การเจรจา เพื่อการส ารวจ 
        ทรัพยากรร่วมกับจีนในทะเลจีนใต้ 



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

    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม/เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเตมิ

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี               การทหาร              พลังงาน/ส่ิงแวดล้อม    

           อื่น  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................. ...............................................................................

AIIB) ท่ีจีนตั้งขึ้น๓ ส่งผลให้ในปี ๖  เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตสงูท่ีสดุ
ในเอเชยี (รอ้ยละ ๖.๙) นอกจากนียั้งท าใหปี้ ๖  และ ปี ๖๑ ฟลิปิปินส์
มกีารลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
สูงท่ีสุด เมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียนท้ัง ๑  ประเทศ๔ 
 ประเดน็เรือ่งทะเลจีนใตร้ะหวา่งฟลิปิปนิส ์และจีน: ประธานาธิบดี 
ดูเตอร์เต เน้นย้ าว่าการหันกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนจะไม่
ส่งผลกระทบต่ออ านาจอธิปไตยทางทะเลของฟิลิปปินส์ อันจะเห็นได้
จากการไม่น าประเด็นค าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ (Permanent Court of Arbitration: PCA) กรณทีะเลจนีใตม้า
เป็นวาระส าคัญในท่ีประชุมต่าง   โดยเฉพาะเวทีอาเซียน แต่จะมุ่ง
ผลักดันการเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of 
Conduct in the South China Sea : COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 ส าหรบั นโยบายภายในประเทศ นโยบายส าคญัอีกประการหนึง่
ท่ีส าคัญคือ การเปลี่ยนผ่านเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา 
(Autonomous Region in Muslim Mindanao: ARMM) สู่การเป็น
เขตปกครองตนเองบังสาโมโรมสุลมิมนิดาเนา (Bangsamoro Autonomous 
Region in Muslim Mindanao: BARMM) เพือ่แกไ้ขปัญหาความขดัแย้ง
ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จ หลังจากได้ลง
ประชามต ิเมือ่ ๒๒ ม.ค.๖๒ และประชาชนเหน็ดว้ย รฐับาลจงึไดแ้ตง่ตั้ง
คณะท างานเปลี่ยนผ่าน Bangsamoro Transition Authority เมื่อ 
๒๙ ม.ีค.๖๒ โดยมนีายมรูาด อิบราฮมิ ผูน้ าแนวร่วมปลดปล่อยอิสลาม
โมโร (Moro Islamic Liberation Front: MILF) เป็นหวัหนา้คณะท างานฯ 
และก าหนดจะจดัตัง้รฐับาลบังสาโมโรครัง้แรกในปี ๖๕ ซึ่งความส าเร็จ
ดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต ได้รับ
คะแนนนิยมจากประชาชนในพื้นท่ีมินดาเนาเพิ่มมากขึ้น 

 ทศิทางการด าเนนิยทุธศาสตรก์ารตา่งประเทศในอนาคต  
 ทิศทางการด าเนนิยุทธศาสตรก์ารตา่งประเทศระหว่างฟลิปิปินส ์
กับชาติมหาอ านาจในอนาคต มีดังนี้ 
 ความสมัพนัธฟ์ลิปิปนิส ์และสหรฐัฯ: ความสมัพนัธ์ดา้นการทหาร
คาดว่าฟิลิปปินส์ยังคงเป็นพันธมิตรทางทหารของสหรัฐฯ โดยล่าสุด
เมื่อ ๑ มี.ค.๖๒ นายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของ สหรัฐฯ ได้กล่าวหลังเข้าเย่ียมคารวะประธานาธิบดี
ดูเตอร์เตท่ีกรุงมะนิลาว่า กิจกรรมทางทหารใดก็ตามท่ีส่งผลกระทบ
ตอ่เสถยีรภาพดา้นความมัน่คงของฟลิปิปินส ์ย่อมถอืเป็นการครอบคลมุ
พันธกรณีด้านความมั่นคงตามมาตรา ๔ (ปี ๒๔๙๔) ท่ีระบุอยู่ใน
สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็น
ครัง้แรกท่ีเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของสหรฐัฯ กลา่วถงึขอ้ตกลงดา้นความมัน่คง
ระดับทวิภาคีที่สหรัฐฯ และฟลิปิปินสล์งนามร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
นอกจากนี ้เมือ่ ๑ เม.ย.๖๒ กองทัพฟลิปิปินส ์และกองทัพสหรฐัฯ ยังได้
ปฏิบัติการซ้อมรบบาลิกาตันประจ าปี ๖๒ ซึ่งถือเป็นการซ้อมรบร่วม
ประจ าปีครัง้ใหญท่ี่สดุของท้ังสองประเทศอีกด้วย 
 ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์ และจีน: ในอนาคตจีนจะมีบทบาท
ส าคัญอย่างย่ิง ต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ดังจะเห็นได้จากการเยือนของ
นายหวัง อ้ี มนตรแีหง่รฐัและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ

ของจนี เมือ่ ๒๙ ต.ค.๖๑ ประธานาธิบดดีเูตอรเ์ต ได้กล่าวว่าฟิลิปปินส ์
และจนีเป็นมติรประเทศ ผลการพฒันาของจนีน ามาซึง่โอกาสครัง้ส าคญั
แก่โลก ด้วยเหตุนี้ฟิลิปปินส์จึงเห็นจีนเป็นหุ้นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด และ
การเดนิทางเยือนฟลิปิปินสข์อง ประธานาธิบด ีส ีจิน้ผงิ เมือ่ ๒  พ.ย.๖๑ 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสรา้งการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งเป็น
ประธานาธิบดจีนีคนแรกท่ีเดนิทางเยือนฟลิปิปินสใ์นรอบ ๑๓ ปี จงึย่ิงเป็น
การตอกย้ าความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศดังกล่าว 
 ข้อเสนอต่ออาเซียน ประเทศไทย และกองทัพ 
 ทิศทางการด าเนนิยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศภายใตก้ารน า
ของประธานาธิบดีดูเตอร์เตในอนาคตนั้น ฟิลิปปินส์จะยังคงให้
ความส าคัญกับประเทศมหาอ านาจอย่างจีน และพันธมิตรเก่าอย่าง 
สหรัฐฯ ดังนั้นการวางบทบาทของฟิลิปปินส์จึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่ออาเซียน แต่ท่ีผ่านมาฟิลิปปินส์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ในประเด็น
ทะเลจีนใต้ ฟิลิปปินส์หลีกเลี่ยงการกดดันจีนในประเด็นดังกล่าว ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการแสดงบทบาทน าในการจัดการกับปัญหาขอ้พพิาท
ในทะเลจนีใต ้จนปัจจบัุนประเทศคูก่รณไีดก้ลบัสูก่ารแกไ้ขข้อพิพาทด้วย
วิธีการเจรจา จนน ามาสูก่ารเรง่ผลกัดนัการเจรจาจดัท าประมวลการปฏบัิติ
ในทะเลจนีใต ้(COC) ใหม้คีวามคบืหนา้ในปัจจบัุน 
 อย่างไรกต็าม ในประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ จากกระแสความกังวล
เกีย่วกบัการแผข่ยายอิทธิพลและกบัดักหนี้สินจากการด าเนินโครงการ 
BRI ของจนี จงึเป็นกรณศีกึษาส าคญัส าหรบัประเทศตา่ง   ในอาเซยีนใน
การรกัษาความสมัพนัธ์กบัชาตมิหาอ านาจให้มีความสมดุล บนพื้นฐาน
ของความเป็นธรรมส าหรับท้ังสองฝ่าย  
 ส าหรบัประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนมีบทบาทส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ  การเป็น “โซ่ข้อกลาง” ในการประสานความเข้าใจ 
และสรา้งความไว้เนือ้เชือ่ใจใหเ้กดิขึน้ในอาเซยีน เพือ่แสดงถงึความเป็น
เอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนต่อประชาคมโลก 
ซ่ึงฟลิปิปินสถ์อืเป็นตวัอย่างท่ีดีในการยึดมั่นหลักการ และค่านิยมของ
อาเซยีนในเรือ่งการประสานงาน ฉนัทามต ิและความรว่มมอื ส าหรบัทิศทาง
การด าเนนิยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศในอนาคต จะยังคงสืบทอด
นโยบายเดมิ และไทยควรสานตอ่ความสมัพนัธ์ในประเดน็ตา่ง   ตอ่ไป  
 ในส่วนของกองทัพ ควรน าความส าเร็จของฟิลิปปินส์ เช่น 
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ระบวนการสันติภาพในมินดาเนา การต่อต้าน
การกอ่การรา้ย และการสง่เสรมิความรว่มมอืดา้นการแลกเปลีย่นขา่วกรอง 
เป็นตน้ มาเป็นกรณศีกึษาในแนวทางการปฏบัิต ิโดยผา่นกลไกการประชมุ
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers' Meeting: 
ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence 
Ministers' Meeting: ADMM) และการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมประเทศ
คู่เจรจา (ADMM-Plus) ต่อไป  
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