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Republic of the Philippines 
 

 
 

เมืองหลวง มะนิลา  

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต7 ประกอบด7วย 7,107 หมูAเกาะ พ้ืนท่ีประมาณ 300,000 ตร.กม. 

(3 ใน 5 ของไทย) แบAงเปPน 3 พ้ืนท่ีสำคัญ : ตอนเหนือเกาะลูซอน (Luzon) รวมมะนิลา ตอนกลาง หมูAเกาะวิสายาส[ 

(Visayas) รวมหมูAเกาะปาลาวันและมินโดโร และตอนใต7 เกาะมินดาเนา (Mindanao) และหมูAเกาะซูลู ฟeลิปปeนส[

มีชายฝghงทะเลยาวถึง 36,289 กม. เปPนอันดับ 5 ของโลก ฟeลิปปeนส[อยูAในเขต Pacific’s Ring of Fire ซ่ึงเปPน

เขตแผAนดินไหวรุนแรงและแนวภูเขาไฟ (ท้ังประเทศมี 106 ลูก)  

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟeก ทะเลจีนใต7 และชAองแคบ Bash 

 ทิศใต7 ติดกับมหาสมุทรแปซิฟeกและทะเลฟeลิปปeนส[  
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 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลเซเลเบสและทะเลซูลู  

 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลฟeลิปปeนส[ตะวันตก (ทะเลจีนใต7) 

 

ภูมิประเทศ หมูAเกาะตAาง ๆ ของฟeลิปปeนส[แบAงเปPน 3 ภาค : ภาคเหนือ เกาะลูซอนใหญAท่ีสุด มีท่ีราบ  

2 แหAงคือ ท่ีราบลุAมแมAน้ำคากายันและท่ีราบมะนิลา ตอนกลางเกาะเปPนท่ีราบใหญAท่ีสุดของประเทศและเปPน

ท่ีต้ังเมืองหลวงมะนิลา ภาคกลาง หมูAเกาะวิสายาส[ ประกอบด7วย เกาะมินโดโร มาสตาเบ ซามาร[ ปาไน  

เนกรอสเซบู โปโซล และเลเต ภาคใต7 เกาะมินดาเนา มีขนาดใหญAอันดับ 2 รองจากเกาะลูซอน ภูเขาสูงท่ีสุด : 

ภูเขาอาโป บนเกาะมินดาเนา ความสูง 9,692 ฟุต และภูเขาไฟท่ียังไมAดับอีก 21 ลูก ในจำนวนน้ีเปPนภูเขาไฟท่ี

คุกรุAนมาก 6 ลูก : มายอน ตาอาล บูลูซาน พินาตูโบ คาลาอัน และฮิบอค 

 

ภูมิอากาศ  ฟeลิปปeนส[อยูAในเขตมรสุมทำให7มีสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักอันเน่ืองจากพายุและ

ไต7ฝุ�นป�ละประมาณ 25 ลูก อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป�อยูAระหวAาง 26-27 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกตลอดป�  

ปริมาณน้ำฝนอยูAระหวAาง 2,000-5,000 มม.ตAอป� แบAงเปPน 3 ฤดู : 1) ฤดูร7อน (มี.ค.-พ.ค.) อุณหภูมิเฉล่ีย

ประมาณ 35 องศาเซลเซียส โดยกรุงมะนิลาจะร7อนและมีฝุ�นละอองมากท่ีสุด 2) ฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) ปริมาณ

น้ำฝนอยูAท่ีประมาณ 5,000 มม. โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต7พัดผAาน ทำให7มีฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ี

ติดตAอกันหลายวัน รวมถึงในชAวง ก.ค.-ต.ค. มีลมพายุหลายลูกกAอตัวข้ึนทางทิศตะวันออกของเกาะลูซอนและ

หมูAเกาะวิสายาส[ ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาของฟeลิปปeนส[แบAงความแรงของพายุเปPน 4 ระดับ และหากพายุมีความแรง

ถึงระดับ 2 ข้ึนไป โรงเรียน ราชการ และห7างร7านตAาง ๆ จะหยุดทำการช่ัวคราว และ 3) ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) 

อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 17-28 องศาเซลเซียส โดยหนาวท่ีสุดในชAวง ธ.ค. มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ    

พัดผAาน เปPนลมเย็นและแห7งแล7งอาจทำให7เกิดฝนตกบางคร้ัง 

 

ประชากร  114.6 ล7านคน (ก.ย.2565)  มากเปPนอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต7 รองจากอินโดนีเซีย 

และมากเปPนอันดับ 12 ของโลก มีประมาณ 180 ชาติพันธุ[ แบAงเปPน ตากาล็อก 24.4% วิสายาส[ 11.4% ซีบูเอโน 

9.9% อิลโลคาโน 8.8% ฮีลีไกโนน 8.4% บีโคล 6.8% วารี 4% ชาติพันธุ[ท7องถ่ินอ่ืน ๆ 26.1% ชาติพันธุ[

ตAางชาติ 0.1% อัตราการเพ่ิมข้ึน 1.6% อัตราส�วนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ป� 32.42% 

อายุ   15-64 ป� 62.71% อายุ 65 ป�ข้ึนไป 4.86% อายุขัยเฉล่ีย 70.14 ป� ชาย 66.6 ป� หญิง 73.86 

ป� 

 

ศาสนา  คริสต[นิกายโรมันคาทอลิก 79.5% โปรเตสแตนต[ 6.1% อิสลาม 6% ศาสนาอ่ืน ๆ 7.4% 

และไมAนับถือศาสนา 0.1% 

 

ภาษา  ฟeลิปeโนและอังกฤษเปPนภาษาราชการ แตAมีภาษาท7องถ่ินมากกวAา 170 ภาษา เกือบท้ังหมด

เปPนตระกูลภาษายAอยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก นอกจากน้ี ยังมีภาษาตAางประเทศ ท่ีใช7กันมากในฟeลิปปeนส[
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อีก 8 ภาษา ได7แกA สเปน จีนฮกเก้ียน จีนแต7จ๋ิว อินโดนีเซีย ชินด[ปgญจาบ เกาหลีอาหรับ ชาวฟeลิปปeนส[ยังใช7

ภาษาท่ีเรียกวAา ทากรีส (Tagalog + English) คือการพูดภาษาตากาล็อกผสมกับภาษาอังกฤษในประโยค

สนทนา  

 

การศึกษา  อัตราการรู7หนังสือ 96.3% งบประมาณด7านการศึกษาป� 2566 ประมาณ 12,060 ล7าน

ดอลลาร[สหรัฐ การศึกษาภาคบังคับ 6 ป� สาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค[เข7าเรียนมากที่สุด คือ     

วิศวกรรมการบินและอวกาศ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร[ แพทยศาสตร[และ

สาธารณสุขศาสตร[  

 

การก0อต้ังประเทศ 

 ชนเผAาแรกที่อพยพเข7ามาในฟeลิปปeนส[ คือ เผAาปeกมี่ ซึ่งเปPนพวกหาของป�าและไมAมีที่อยูAเปPน

หลักแหลAง ตAอมาชนเผAามาเลย[อพยพเข7ามาและนำวัฒนธรรมอิสลามมาสูAฟeลิปปeนส[ หลังจากน้ันนายเฟอร[ดินานด[ 

แมกเจลแลน นักเดินเรือชาวโปรตุเกสสำรวจพบหมูAเกาะฟeลิปปeนส[เม่ือป� 2064 และต้ังช่ือวAา “ฟeลิปปeนส[” เพ่ือ

เปPนเกียรติแกAพระเจ7าฟeลิปท่ี 2 แหAงสเปน ฟeลิปปeนส[กลายเปPนอาณานิคมของสเปนนานถึง 327 ป� ชาวฟeลิปปeนส[

พยายามตAอสู7กับสเปนจนได7รับเอกราชเม่ือ 12 มิ.ย.2411 และต้ังสาธารณรัฐฟeลิปปeนส[ แตAก็ยังไมAมีผลสมบูรณ[

เพราะสเปนแพ7สงครามและยกฟeลิปปeนส[ให7สหรัฐฯ เม่ือ 10 ธ.ค.2411 ฟeลิปปeนส[จึงตกอยูAใต7การปกครองของ

สหรัฐฯ เม่ือป� 2445 และได7รับเอกราชอยAางสมบูรณ[เม่ือ 4 ก.ค.2489 หลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 

วันชาติ 12 มิ.ย. 

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเปPนประมุขและหัวหน7ารัฐบาล 

ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน วาระการดำรงตำแหนAง 6 ป� จำกัดให7ดำรงตำแหนAงเพียงวาระเดียว    

การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังลAาสุดจัดข้ึนเม่ือ 9 พ.ค.2565 โดยนายเฟอร[ดินานด[ มาร[กอส จูเนียร[ (Ferdinand 

Marcos Jr.) ชนะการเลือกต้ัง มีวาระการดำรงตำแหนAงระหวAางป� 2565-2571 

 ฝ�ายบริหาร :  ประธานาธิบดีมีอำนาจแตAงต้ัง ครม. และ ออท. รวมท้ังควบคุมฝ�ายบริหาร กระทรวง 

ทบวง กรมตAาง ๆ แตAไมAมีอำนาจยุบสภา 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ :  ทำหน7าท่ีพิจารณากฎหมายและข7อตกลงท่ีเก่ียวข7องกับผลประโยชน[ของประเทศ 

ให7ความเห็นชอบงบประมาณและภาษี รวมถึงพิจารณาการปลดประธานาธิบดีออกจากตำแหนAง ประกอบด7วย 

2 สภา คือ 1) วุฒิสภามีสมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระไมAเกิน 6 ป� และไมAเกิน 2 สมัย 

โดยมีการเลือกต้ังใหมAก่ึงหน่ึงทุก 3 ป� และ 2) สภาผู7แทนราษฎร (ส.ส.) มีสมาชิก 316 คน (253 คน มาจาก      

การเลือกต้ังโดยตรง และอีก 63 คนมาจากการเลือกต้ังตามบัญชีรายช่ือจากตัวแทนสาขาอาชีพตAาง ๆ) มีวาระ 

3 ป� และไมAเกิน 3 สมัย 
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 ฝ�ายตุลาการ :  ศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) ศาลอุทธรณ[ และศาลช้ันต7น ซ่ึงศาลช้ันต7นมีระดับ

เทศบาลและระดับภูมิภาค นอกจากน้ี ฟeลิปปeนส[ยังมีศาลศาสนาอิสลาม (Sharia Court) ในเขตปกครองตนเอง

บังสาโมโรเพ่ือพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข7องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามสำหรับชาวฟeลิปปeนส[มุสลิมในพ้ืนท่ี

โดยเฉพาะ ท้ังน้ี ศาลฎีกา ประกอบด7วย ประธานศาลฎีกาและผู7พิพากษาศาลฎีกา 14 คน ซ่ึงถูกเสนอช่ือโดย

ประธานาธิบดีและผAานการลงมติจากรัฐสภา โดยมีหน7าท่ีพิจารณาคดีการเมือง คดีอุทธรณ[ คดีฎีกา รวมถึงคดีท่ี

มีความสำคัญระดับประเทศ เชAน การส่ังปลดประธานาธิบดี หรือการระงับการประกาศใช7กฎอัยการศึก 

 องค[กรอิสระ :  คณะกรรมการข7าราชการพลเรือน คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผAนดิน คณะกรรมการตรวจสอบการประพฤติมิชอบ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 พรรคการเมืองสำคัญ :  ระบบพรรคการเมืองของฟeลิปปeนส[เปล่ียนไปเปPนระบบหลายพรรค 

หลังจากเหตุการณ[โคAนอำนาจอดีตประธานาธิบดีเฟอร[ดินานด[ มาร[กอส เม่ือป� 2529 พรรคการเมืองใน

ฟeลิปปeนส[พัฒนาอยAางตAอเน่ือง แตAยังมีปgญหาภายในพรรค สมาชิกพรรคขาดความจงรักภักดีตAอพรรค ต7องการ

มีอำนาจทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน[ตัวเอง สมาชิกพรรคคAอนข7างมีอิสระมากในการเลือกพรรคและเปล่ียน

พรรคท่ีสังกัด การหาเสียงของแตAละพรรคจะชูนโยบายท่ีเปPนจุดเดAน หาเสียงสนับสนุนจากกลุAมผลประโยชน[

และใช7อิทธิพลทางการเมือง พรรคการเมืองท่ีสำคัญ ได7แกA พรรค Lakas–CMD มี ส.ส. จำนวน 64 คน พรรค 

Party-list Coalition Foundation จำนวน 58 คน พรรค PDP-Laban จำนวน 43 คน พรรค National Unity 

Party จำนวน 36 คน พรรค Nacionalista Party จำนวน 34 คน และ ส.ส.จากพรรคอ่ืน ๆ รวม 81 คน 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจฟeลิปปeนส[เปPนแบบเสรีโดยใช7กลไกตลาด สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

คล7ายกับไทย ภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญท่ีสุดคือภาคบริการ รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

ฟeลิปปeนส[มีข7อได7เปรียบทางการค7าและการลงทุน ในเร่ืองท่ีต้ังมีเส7นทางการค7าระหวAางทะเลจีนใต7และ

มหาสมุทรแปซิฟeก มีตลาดการบริโภคภายในประเทศขนาดใหญAท่ีมีจำนวนประชากรมาก ขนาดเศรษฐกิจของ

ฟeลิปปeนส[เติบโตอยAางรวดเร็ว โดยเฉล่ีย 4-6% ตAอป� แรงงานในประเทศมีคุณภาพและมีอัตราคAาจ7างในระดับต่ำ 

จึงเปPนปgจจัยหลักท่ีดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากตAางประเทศ (FDI) ฟeลิปปeนส[ยังมีธุรกิจบริการบริหารจัดการ

ระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing-BPO) ท่ีโดดเดAน ได7แกA การบริการข7อมูลลูกค7าทางโทรศัพท[ 

(Call Center) ซ่ึงมีปgจจัยจากแรงงานฟeลิปปeนส[ท่ีมีทักษะการใช7ภาษาอังกฤษและมีสำเนียงการใช7ภาษาอังกฤษ

ท่ีฟgงงAายกวAาคูAแขAงทางธุรกิจอยAางอินเดีย ต7นทุนการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะด7านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชAน 

คAาไฟฟ า น้ำประปา มีราคาต่ำกวAาประเทศท่ีเปPนฐานการผลิตในหลายประเทศ  

 การสAงออกแรงงานไปทำงานในตAางประเทศได7รับความสนใจจากชาวฟeลิปปeนส[มาก เน่ืองจาก

ได7คAาตอบแทนสูงและรัฐบาลสนับสนุน โดยสร7างรายได7เข7าประเทศคิดเปPน 10% ของ GDP ประเทศท่ีนิยมไป

ทำงาน ได7แกA สหรัฐฯ ซาอุดีอาระเบีย แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส[ ญ่ีปุ�น และอิสราเอล สาขาอาชีพท่ีนิยม 

ได7แกA แมAบ7าน กAอสร7างและโยธา การบริการ ทAองเท่ียว โรงแรม ปeโตรเคมี วิศวกร แพทย[ พยาบาล ลูกเรือ 

และอาชีพท่ีใช7ทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังน้ี แรงงานฟeลิปปeนส[ในตAางประเทศต7องเผชิญกับแรงกดดันหลายด7าน   

ท้ังจากวัฒนธรรมท่ีแตกตAาง ความเครียดจากการทำงานหนัก การหAางจากครอบครัว และการแขAงขันกับ
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แรงงานจากประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสตรีมักเจอปgญหาการลAวงละเมิดทางเพศและทำร7ายรAางกายจากนายจ7าง 

การปฏิบัติท่ีไมAเหมาะสมของนายจ7าง การได7รับคAาจ7างไมAเปPนธรรม และการเอาเปรียบแรงงานในด7านตAาง ๆ   

ซ่ึงรัฐบาลฟeลิปปeนส[หAวงกังวลตAอสวัสดิภาพของแรงงาน แตAยังไมAสามารถแก7ไขปgญหาในเชิงรุกได7 สำหรับใน

ไทยมีครูสอนภาษาอังกฤษชาวฟeลิปปeนส[ 25% ของครูตAางชาติท้ังหมด เพราะมีอัตราคAาจ7างถูกกวAาครูเจ7าของ

ภาษาชาวตะวันตก ทำให7มีการร7องเรียนเร่ืองคAาจ7างและสวัสดิการท่ีไมAเทAาเทียมกับครูสัญชาติอ่ืน 

 ป�งบประมาณ : ม.ค.-ธ.ค.  (งบประมาณป� 2566 วงเงิน 94,4000 ล7านดอลลาร[สหรัฐ) 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : เปโซฟeลิปปeนส[ (PHP)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารBสหรัฐ : 1 ดอลลาร[สหรัฐ : 58.89 เปโซ (ต.ค.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 1.55 เปโซ (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ[มวลรวมในประเทศ (GDP) : 327,365 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (2564)  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  ป� 2564 ขยายตัวอยูAท่ี 5.6% และรัฐบาลต้ังเป าหมายวAาป� 2565  

จะขยายตัวท่ีระหวAาง 7.0-9.0% สAวนป� 2566-2567 จะขยายตัวได7ท่ี 6.0-7.0% 

รายได7เฉล่ียตAอหัวตAอป� :  3,548.8 ดอลลาร[สหรัฐ (2564) 

แรงงาน :  46.27 ล7านคน (2564) 

รายได7แรงงานในตAางประเทศ :  ประมาณ 743,000 คน (ป� 2564) รายได7เข7าประเทศ 31,418 ล7านดอลลาร[สหรัฐ 

(ป� 2564) และ 20,985 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2565) โดยสAวนใหญAเปPนแรงงานท่ีทำงานในสหรัฐฯ 

สิงคโปร[ ซาอุดีอาระเบีย ญ่ีปุ�น และสหราชอาณาจักร  

อัตราการวAางงาน :  6.6% (2564) 

อัตราเงินเฟ อ :  4.5% (ป� 2564) และรัฐบาลประเมินวAาป� 2565 จะอยูAท่ี 5.3% 

ดุลการค7าระหวAางประเทศ :  ขาดดุล 43,226.08 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ป� 2564)  

มูลคAาการสAงออก :  74,653 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ป� 2564) และ 51,160 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2565)   

สินค7าสAงออก :  เครื่องจักรกลและสAวนประกอบ สินแรA (นิเกิล ทองแดง) สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร ช้ินสAวน

ยานยนต[ เซมิคอนดักเตอร[ เคมีภัณฑ[ ปeโตรเคมี เคร่ืองนุAงหAม อุปกรณ[การแพทย[ ถAานหิน ข7าว มะพร7าว ข7าวโพด 

อ7อย กล7วยหอม มะมAวง สับปะรด และการประมง 

คูAค7าสAงออกท่ีสำคัญ :  สหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ�น ฮAองกง สิงคโปร[ และไทย 

มูลคAาการนำเข7า :  117,879 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ป� 2564) และ 92,970 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ม.ค.-ส.ค.2565) 

สินค7านำเข7า :  สินค7าอิเล็กทรอนิกส[ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป สAวนประกอบรถยนต[ เหล็ก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

และสAวนประกอบ อาหารสัตว[ ข7าวสาลี ข7าว 

คูAค7านำเข7าท่ีสำคัญ :  จีน ญ่ีปุ�น เกาหลีใต7 อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และสิงคโปร[  

คูAค7าสำคัญ :  สหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ�น ฮAองกง สิงคโปร[ และไทย 
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การลงทุนโดยตรงจากตAางประเทศ :  10,520 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ป� 2564) เปPนการลงทุนจากสิงคโปร[ ญ่ีปุ�น 

สหรัฐฯ และเนเธอร[แลนด[  

ทรัพยากรธรรมชาติ :  นิกเกิล ทองแดง ทองคำ โครเมียม ป�าไม7 ทรัพยากรทางทะเล เปPนผู7ผลิตทองแดงรายใหญA

ท่ีสุดในอาเซียน  

 

การทหาร :   กองทัพฟeลิปปeนส[ประกอบด7วย ทบ. ทร. และ ทอ. ประธานาธิบดีเปPนผู7บัญชาการกองทัพ      

รมว.กระทรวงกลาโหม เปPนรองผู7บัญชาการกองทัพ และเสนาธิการกองทัพคือ ผบ.ทสส. ซึ่งรับผิดชอบด7าน

ยุทธการในนามประธานาธิบดี ผบ.ทสส.คนปgจจุบันคือ พล.อ. Bartolome Vicente Bacarro (ดำรงตำแหนAง

เม่ือ 8 ส.ค.2565) 

  งบประมาณด7านการทหาร : 4,280 ล7านดอลลาร[สหรัฐ (ป�งบประมาณ 2566) กำลังพลรวม  

145,300 นาย  แบAงเปPน : ทบ. 103,200 นาย  ทร. 24,500 นาย  ทอ. 17,600 นาย  กกล.อ่ืน ๆ ท่ีมิใชAทหาร 

12,300 นาย  กกล.สำรอง 131,000 นาย 

 ยุทโธปกรณ[สำคัญ :  อาวุธปลAอยนำวิถีประเภทพ้ืนสูAพ้ืน 1 เคร่ือง อาวุธปลAอยนำวิถีประเภทพ้ืน

สูAอากาศ 1 เคร่ือง อาวุธปลAอยนำวิถีประเภทอากาศสูAอากาศ 1 เคร่ือง ถ.เบา Scorpion 7 คัน รถถังหลัก 54 คัน 

รถลำเลียงพลหุ7มเกราะ 387 คัน เรือฟริเกต 2 ลำ เรือลาดตระเวนและตรวจการณ[ชายฝghงสำหรับ ทร. 58 ลำ เรือ

สะเทินน้ำสะเทินบก 2 ลำ เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญA 4 ลำ เรือระบายพล 15 ลำ เรือสAงกำลังบำรุง 4 ลำ 

บ.FA-50PH 1 ฝูง บ.โจมตีภาคพื้นดิน 1 ฝูง บ.ลาดตระเวน 1 ฝูง บ.ค7นหาและกู7ภัย 4 ฝูง บ.ลำเลียง 4 ฝูง 

บ.ฝ̈กซ7อม 4 ฝูง อากาศยานไร7คนขับ 1 ฝูง ฮ.โจมตี 2 ลำ เคร่ืองบินขับไลA 39 ลำ เคร่ืองบินติดต้ังขีปนาวุธพิสัยใกล7 

AIM-9L Sidewinder 1 ลำ เคร่ืองบินติดต้ังขีปนาวุธพิสัยปานกลาง AGM-65 Maverick 1 ลำ เรือลาดตระเวน

และตรวจการณ[ชายฝghงสำหรับหนAวยยามชายฝghง 80 ลำ ท้ังน้ี ฟeลิปปeนส[มีแผนพัฒนาปรับปรุงกองทัพระยะ 15 ป� 

งบประมาณรวม 40,000 ล7านดอลลาร[สหรัฐ โดยแบAงเปPน 3 ระยะ ได7แกA Horizon I (ป� 2555-2560) Horizon II 

(ป� 2561-2565) และ Horizon III (ป� 2566-2572)  

 

สมาชิกองคBการระหว0างประเทศ ท่ีสำคัญ เชAน 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 

 

วิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร[และเทคโนโลยีสAงเสริมและกระตุ7นภาครัฐและเอกชน

ให7รAวมกันพัฒนาเพ่ือผลประโยชน[ด7านเศรษฐกิจและสังคมอยAางสูงสุด โดยสนับสนุนการถAายทอดเทคโนโลยี

และวิจัยวิทยาศาสตร[ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร การจัดการด7านภัยพิบัติ การเปล่ียนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ การเกษตร โภชนาการ ด7านสุขภาพ การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสAงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยAอม 

และรายยAอย (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) อีกท้ังการพัฒนาบุคลากรให7มีความรู7ด7าน

เทคโนโลยี และสAงเสริมการวิจัยระดับท7องถ่ิน ฟeลิปปeนส[จัดต้ังหนAวยงานด7านอวกาศเม่ือป� 2562  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ทAาอากาศยาน 85 แหAง : ทAาอากาศยานนานาชาติ 12 แหAง ท่ีสำคัญ คือ  

ทAาอากาศยานนินอยอากิโนในกรุงมะนิลา เส7นทางรถไฟระยะทาง 77 กม. ถนนระยะทาง 33,212 กม. และ        

มีการเดินทางโดยเรือเฟอร[รีเช่ือมระหวAางเกาะตAาง ๆ โทรคมนาคม : โทรศัพท[พ้ืนฐานให7บริการประมาณ 4.73 

ล7านเลขหมาย (ป� 2564) โทรศัพท[เคล่ือนท่ี 153 ล7านเลขหมาย (ป� 2564) ระบบเครือขAาย Globe Telecom, 

Touch Mobile, Smart Communications, Talk N Text, Sun Cellular รหัสโทรศัพท[  +63 จำนวนผู7 ใช7

อินเทอร[เน็ตประมาณ 76 ล7านคน หรือ 68% ของประชากรท้ังหมด (ป� 2564) รหัสอินเทอร[เน็ต .ph เว็บไซต[   

การทAองเท่ียว : https://philippines.travel/ 

 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-มะนิลา (ประมาณ 1,800 กม.) ทุกวัน สายการบิน

ฟeลิปปeนส[ท่ีบินตรงมาไทย : ฟeลิปปeนส[แอร[ไลน[ และเซบูแปซิฟeก ระยะเวลาในการบิน 3 ชม. 30 นาที เวลาท่ี

ฟeลิปปeนส[เร็วกวAาไทย 1 ชม. นักทAองเท่ียวไทยเดินทางเข7าฟeลิปปeนส[ได7โดยไมAต7องขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

 

สถานการณBสำคัญท่ีน0าติดตาม  

 1) การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประธานาธิบดีเฟอร[ดินานด[ มาร[กอส จูเนียร[ หลังเข7ารับ

ตำแหนAงเม่ือ 30 มิ.ย.2565 ซ่ึงมีแนวโน7มจะรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได7 จากการท่ีตระกูลการเมืองท่ีเปPน

พันธมิตรชนะการเลือกต้ังด7วย เฉพาะอยAางย่ิงนางซารา ดูเตอร[เต ท่ีได7รับเลือกเปPนรองประธานาธิบดี แตAปgญหาด7าน

เศรษฐกิจถดถอยอาจทำให7รัฐบาลฟeลิปปeนส[เผชิญกับความท7าทายในการสร7างความเช่ือม่ันตAอประชาชน 

 2) สถานการณ[เศรษฐกิจฟeลิปปeนส[ท่ีมีแนวโน7มจะเติบโตได7จากการเปeดประเทศ การทAองเท่ียว 

การฟ®¯นตัวของการบริโภคในประเทศ การเพ่ิมการจ7างงาน และการลงทุนของรัฐบาลในโครงสร7างพ้ืนฐาน อยAางไรก็ดี 

การท่ีฟeลิปปeนส[ประสบปgญหาเงินเฟ อและหน้ีสาธารณะสูง เปPนอุปสรรคท่ีรัฐบาลต7องเรAงแก7ไขเพ่ือลดราคาสินค7า 

พลังงาน และขนสAงในประเทศ 

 3) ความสัมพันธ[ระหวAางฟeลิปปeนส[กับประเทศมหาอำนาจ ท่ีมีแนวโน7มวAาประธานาธิบดีมาร[กอส 

จูเนียร[จะกลับมาใกล7ชิดกับสหรัฐฯ มากข้ึนเพ่ือถAวงดุลอำนาจกับจีนโดยเฉพาะจากปgญหาทะเลจีนใต7 จากเดิมท่ี

คAอนข7างใกล7ชิดและเกรงใจจีนเปPนพิเศษเพ่ือหวังผลประโยชน[ทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีการประกาศกฎหมาย 

หนAวยยามฝg hง (Coast Guard Law-CGL) ฉบับใหมAของจีน ที ่ให7อำนาจเรือตรวจการณ[ของจีนขับไลAเรือ

ตAางชาติรุกล้ำนAานน้ำท่ีจีนอ7างกรรมสิทธ์ิ ทำให7ฟeลิปปeนส[มีความเส่ียงเผชิญหน7ากับจีนมากข้ึน 

 4) สถานการณ[ด7านความม่ันคงปลอดภัยในฟeลิปปeนส[ยังมีความไมAแนAนอนสูงมากจากการกAอเหตุ

รุนแรงของกลุAมกAอความไมAสงบในประเทศ โดยกลุAมท่ีเคล่ือนไหวสำคัญ ได7แกA กลุAมคอมมิวนิสต[และกลุAมกAอการร7าย

ในมินดาเนา เฉพาะอยAางย่ิงกลุAมอาบู ไซยาฟ (Abu Sayyaf Group-ASG) ซ่ึงประกาศสวามิภักด์ิตAอกลุAม Islamic 
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State (IS)  กลุAม Maute กลุAมนักรบเสรีภาพบังสาโมโร (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters- BIFF) กลุAม 

Daulah Islamiyah-Hassan และกลุAม DI-Turaifie โดยสAวนใหญAจะกAอเหตุวางระเบิดและลักพาตัวเรียกคAาไถA 

นอกจากน้ี ฟeลิปปeนส[ยังมีความเส่ียงถูกจัดต้ังเปPนสาขาจังหวัด (wilayah) ของกลุAม IS ท้ังน้ี รัฐบาลฟeลิปปeนส[

ยกระดับการปราบปรามกลุAมกAอการร7ายต้ังแตAป� 2563 หลังจากบังคับใช7กฎหมายตAอต7านการกAอการร7ายฉบับใหมA 

หรือ Anti-Terrorism Act (ATA of 2020) เม่ือ 9 ก.ค.2563   

   5) ความคืบหน7าของกระบวนการสันติภาพในมินดาเนา หลังจากจัดต้ังเขตปกครองตนเองบังสา

โมโร (Bangsamoro in the Autonomous Region in Muslim Mindanao-BARMM) โดยมีกำหนดเลือกต้ัง

รัฐบาลภายใต7กฎหมาย Bangsamoro Organic Law (BOL) ในป� 2568 ซ่ึงเดิมกำหนดในป� 2565 แตAเล่ือน

ออกไปจากการแพรAระบาดของโรค COVID-19 ทำให7การยกรAางกฎหมายลำดับรองลAาช7า  

 

ความสัมพันธBไทย-ฟ@ลิปป@นสB  

 สถาปนาความสัมพันธ[ทางการทูตอยAางเปPนทางการเมื่อ 12 ก.ย.2492 โดยฟeลิปปeนส[เปPน

ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต7ท่ีไทยสถาปนาความสัมพันธ[ฯ กับไทยในฐานะมิตรประเทศท่ีรAวมกAอต้ัง

อาเซียนและเปPนแนวรAวมท่ีสนับสนุนบทบาทกันในเวทีระหวAางประเทศ ความสัมพันธ[ทวิภาคีราบร่ืนและใกล7ชิด

มาโดยตลอด โดยเฉพาะด7านการทหาร สAวนด7านเศรษฐกิจอยูAในลักษณะพันธมิตรเชิงแขAงขันท้ังด7านการค7าและ

การดึงดูดการลงทุนจากตAางประเทศ 

 การค7าไทยกับฟeลิปปeนส[ ฟeลิปปeนส[เปPนคูAค7าอันดับ 15 ของไทย และอันดับ 5 ในอาเซียน ป� 2564 

มีมูลคAารวม 344,550 ล7านบาท ไทยสAงออกมูลคAา 233,440 ล7านบาท และนำเข7ามูลคAา 121,110 ล7านบาท ขณะท่ี

การค7าชAวง ม.ค.-ส.ค.2565 มีมูลคAา 266,235 ล7านบาท ไทยได7เปรียบดุลการค7า 76,332 ล7านบาท   

 สินค7าสAงออกของไทย : รถยนต[ อุปกรณ[และสAวนประกอบ แผงวงจรไฟฟ า เหล็ก เหล็กกล7า 

น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคร่ืองสำอาง สบูA และผลิตภัณฑ[รักษาผิว เคร่ืองจักรกลและสAวนประกอบ

เคร่ืองจักรกล ผลิตภัณฑ[พลาสติก และทองแดง 

   สินค7านำเข7าจากฟeลิปปeนส[ : เคร่ืองคอมพิวเตอร[ อุปกรณ[และสAวนประกอบ แผงวงจรไฟฟ า 

สินแรAโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ[ สAวนประกอบและอุปกรณ[ยานยนต[ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ[ยาสูบ ไดโอด 

ทรานซิสเตอร[และอุปกรณ[ก่ึงตัวนำ เคร่ืองจักรไฟฟ าและสAวนประกอบ และถAานหิน 

 ข#อตกลงสำคัญ :  ความชAวยเหลือทางทหาร (14 มี.ค.2490) ความตกลงวAาด7วยไมตรี-พาณิชย[-

การเดินเรือ (14 มิ.ย.2492) บริการเดินอากาศ (27 เม.ย.2496) ความตกลงวAาด7วยการยกเว7นการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทางทูตและราชการ (31 ก.ค.2505) ความตกลงวAาด7วยท่ีดิน (21 พ.ค.2506) ความตกลงทางวัฒนธรรม

ไทย-ฟeลิปปeนส[ (22 ก.ค.2518) ความรAวมมือด7านการเกษตร (29 ส.ค.2522) การสAงผู7ร7ายข7ามแดน (16 มี.ค.2524) 

การเว7นการเก็บภาษีซ7อน (14 ก.ค.2525) ความรAวมมือทางวิทยาศาสตร[และวิชาการ (11 เม.ย.2526) การจัดต้ัง

คณะกรรมาธิการรAวมวAาด7วยความรAวมมือทวิภาคีไทย-ฟeลิปปeนส[ (24 ส.ค.2535) ความรAวมมือด7านการทAองเท่ียว 

(24 มี.ค.2536) การสAงเสริมและคุ7มครองการลงทุน (30 ก.ย.2538) บันทึกความเข7าใจวAาด7วยความรAวมมือ

ทางทหาร (20 ส.ค.2540) ความรAวมมือด7านการป องกันและปราบปรามอาชญากรรม (18 ธ.ค.2541) การจัดต้ัง
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คณะกรรมาธิการรAวมความรAวมมือทวิภาคี (24 ส.ค.2542) บันทึกความเข7าใจวAาด7วยการขจัดคราบน้ำมัน     

(23 พ.ย.2542) ความตกลงทางการค7า (27 พ.ย.2542) บันทึกความเข7าใจความรAวมมือการวิจัยและพัฒนา   

การเกษตร (30 พ.ค.2543) สนธิสัญญาระหวAางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟeลิปปeนส[วAาด7วยการโอนตัว           

ผู7ต7องคำพิพากษาและความรAวมมือในการบังคับให7เปPนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (12 ต.ค.2544)         

ความตกลงแลกเปล่ียนข7อสนเทศ และจัดต้ังวิธีการดำเนินการในการส่ือสาร (5 พ.ย.2545) บันทึกความเข7าใจ    

ความรAวมมือด7านการเกษตร (19 ต.ค.2546) บันทึกความเข7าใจความรAวมมือน้ำมันและก±าซธรรมชาติ         

(19 ต.ค.2546) บันทึกความเข7าใจวAาด7วยการซ้ือขายข7าวไทย-ฟeลิปปeนส[ (8 เม.ย.2553) บันทึกความเข7าใจวAาด7วย

การแลกเปล่ียนครู (10 ก.พ.2558) บันทึกความเข7าใจวAาด7วยการปราบปรามยาเสพติด (20 ก.ย.2560) ไมA     

ตAออายุบันทึกความเข7าใจวAาด7วยการซ้ือขายข7าวไทย-ฟeลิปปeนส[ (ป� 2560-2561) เน่ืองจากฟeลิปปeนส[มีกฎหมาย   

การเปeดเสรีนำเข7าข7าว (Republic Act No. 11203) บันทึกความเข7าใจวAาด7วยความรAวมมือด7านสารสนเทศและ

ส่ือสารมวลชน (17 ม.ค.2562) 

 

--------------------------------------------- 
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นายเฟอรBดินานดB มารBกอส จูเนียรB 

(Ferdinand Marcos Jr.) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีฟeลิปปeนส[    

 

เกิด    13 ก.ย.2500 (อายุ 66 ป�/ป� 2566) ท่ีกรุงมะนิลา ฟeลิปปeนส[   

  เปPนบุตรคนกลางของนายเฟอร[ดินานด[ มาร[กอส อดีตประธานาธิบดี 

ฟeลิปปeนส[ และนางอิเมลดา มาร[กอส แตAเปPนบุตรชายเพียงคนเดียว จึงถูก

วางบทบาทให7ข้ึนมาผู7นำฟeลิปปeนส[ต้ังแตAเด็ก 

 

สถานภาพ  สมรสกับนางหลุยส[ อาราเนตา มาร[กอส อาชีพทนายความ มีบุตรชาย 3 คน 

 

การศึกษา  

ป� 2513-2517   - อุดมศึกษาจากโรงเรียน Worth สังกัดสถาบัน Benedictine สหราช- 

อาณาจักร 

ป� 2518-2521 - ประกาศนียบัตรพิเศษในสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร[ 

มหาวิทยาลัยออกซ[ฟอร[ด สหรัฐฯ 

 

ประวัติการทำงาน 

ป� 2523-2526   - รองผู7วAาการจังหวัดฮีลากังอีโลคอส  

ป� 2526-2529    - ผู7วAาการจังหวัดฮีลากังอีโลคอส  

ป� 2535-2538          - สมาชิกสภาผู7แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดฮีลากังอีโลคอส  

ป� 2541-2550   - ผู7วAาการจังหวัดฮีลากังอีโลคอส สมัยท่ี 2  

ป� 2550-2553          - สมาชิกสภาผู7แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดฮีลากังอีโลคอส สมัยท่ี 2 

ป� 2553-2556   - สมาชิกวุฒิสภา 



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 11 

ป� 2559   - สมัครชิงตำแหนAงรองประธานาธิบดี แตAพAายแพ7ให7แกAนางเลนี โรเบรโด 

9 พ.ค.2565   - ได7รับเลือกต้ังเปPนประธานาธิบดีคนท่ี 17 ของฟeลิปปeนส[ โดยสามารถเอาชนะ

นางเลนี โรเบรโด คูAแขAงสำคัญด7วยคะแนนเสียงเด็ดขาด (31 ล7านเสียง ตAอ 

14.7 ล7านเสียง) 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ  - นายมาร[กอส จูเนียร[ หรือชื่อเลAน “บอง บอง” ถูกปลูกฝgงและฝ̈กฝนให7

เปPนผู7นำมาต้ังแตAวัยเด็ก และในฐานะลูกชายของประธานาธิบดีฟeลิปปeนส[ท่ี

ปกครองประเทศมากวAา 2 ทศวรรษ นายมาร[กอส จูเนียร[ ปรากฏตัวตAอ

สาธารณะต้ังแตAอายุ 3 ขวบ และมีสAวนสำคัญในการหาเสียงให7กับบิดา 

 - นายมาร[กอส จูเนียร[ ต7องท้ิงตำแหนAงผู7วAาจังหวัดฮีลากังอีโลคอส เพ่ือ   

หนีภัยทางการเมืองตามครอบครัวไปยังรัฐฮาวาย สหรัฐฯ หลังจากอดีต

ประธานาธิบดีมาร[กอส บิดา ถูกโคAนล7มอำนาจเม่ือป� 2529 และเดินทางกลับ

ฟeลิปปeนส[เม่ือป� 2534 หลังจากอดีตประธานาธิบดีมาร[กอสถึงแกAอสัญกรรม 

เม่ือป� 2532 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีฟ@ลิปป@นสB 

 

ประธานาธิบดี      Ferdinand Marcos Jr. 

รองประธานาธิบดี     Sara Duterte 

รมว.กระทรวงการตAางประเทศ    Enrique Manalo 

รมว.กระทรวงเกษตร     Ferdinand Marcos Jr. 

รมว.กระทรวงงบประมาณและการบริหาร   Amenah Pangandaman 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Sara Duterte 

รมว.กระทรวงพลังงาน     Raphael Lotilla 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล7อมและทรัพยากรธรรมชาติ  Toni Yulo-Loyzaga 

รมว.กระทรวงการคลัง     Benjamin Diokno 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Maria Rosario Vergeire 

รมว.กระทรวงมหาดไทยและการปกครองท7องถ่ิน  Benjamin Abalos Jr. 

รมว.กระทรวงยุติธรรม     Jesus Crispin Remulla 

รมว.กระทรวงแรงงานและการจ7างงาน   Bienvenido Laguesma 

รมว.กระทรวงกลาโหม     Jose Faustino Jr. 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและทางหลวง   Manuel Bonoan 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี   Renato Solidum Jr. 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  Erwin Tulfo 

รมว.กระทรวงการปฏิรูปการเกษตร   Conrado Estrella III 

รมว.กระทรวงการทAองเท่ียว    Maria Esperanza Christina Frasco 

รมว.กระทรวงการค7าและอุตสาหกรรม   Alfredo E. Pascual 

รมว.กระทรวงคมนาคม     Jaime Bautista 

รมว.กระทรวงสารสนเทศและการส่ือสาร   Ivan John Enrile Uy 

รมว.กระทรวงความม่ันคงมนุษย[และการพัฒนาชนบท Jose Acuzar 

ท่ีปรึกษาด7านความม่ันคง     Clarita Carlos 

โฆษกประธานาธิบดี     Cheloy Garafil 

 

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

    (ต.ค.2565) 

 

 


