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จับตาเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2022: ตามดูนโยบายของผู้ท้าชิงประธานาธิบดี 

รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี  
ทุก 6 ปี ในวันจันทร์ที่สองของเดือนพฤษภาคม โดยล่าสุดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่หรือประธานาธิบดี       
คนที่ 17 ของฟิลิปปินส์กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยตามรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์กำหนดให้
การเลือกตั ้งประธานาธิบดีเกิดขึ ้นควบคู่ ไปกับการเลือกตั ้งรองประธานาธิบดี สภาคองเกรสซึ ่งแบ่งเป็น 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (Senate) จำนวน 12 ที่นั่ง (จากทั้งหมด 24 ที่นั่ง) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) แบ่งเป็นแบบ ส.ส. ตัวแทนตามเขตเลือกตั้ง 253 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (Party List) จำนวน 63 ที่นั่ง 
รวมทั้งการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอีกทั้งหมดมากกว่า 18,000 ตำแหน่ง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ชาวฟิลิปปินส์มากกว่า 65.7 ล้านคนภายในประเทศ และ
อีกกว่า 1.8 ล้านคนทั่วโลกจะได้ลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ือ
สรรหาประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ โดยหนึ่งใน
สามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือคิดเป็นจำนวน 20.4 ล้าน
คนมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ในขณะที่ร้อยละ 52 หรือ
คิดเป็นจำนวน 32.2 ล้านคน มีอายุระหว่าง 31 – 59 ปี  
และร้อยละ 14 หรือคิดเป็นจำนวน 9.1 ล้านคน มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ การเลือกตั้งในครั้งนี้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งของฟิลิปปินส์ (The Commission on Elections: Comelec) ได้ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่ง
ประธานาธิบดีรวม 10 คน รองประธานาธิบดี 9 คน วุฒิสภา 64 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ 
(Party List) 177 คน โดยจำนวนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยมีการ
เลือกตั้งมา และเพ่ิมข้ึนจากการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2559 ที่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียง 6 คน   
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ทั้งนี้ เมื ่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ ได้
ประกาศเริ่มต้นการหาเสียงเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยบรรดาผู้สมัครจะมีระยะเวลาสามเดือน
ในการหาเสียงเพ่ือเรียกคะแนนสนับสนุนจากประชาชนซึ่งจะไปสิ้นสุดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ก่อนวันเลือกตั้ง
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยผลการสำรวจความเห็นหรือผลโพลล่าสุดของ OCTA Research Group ซึ่งทำ
การเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2565 จากประชาชนชาวฟิลิปปินส์ พบว่า นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส 
จูเนียร์ หรือ “บองบอง” ลูกชายอดีตผู้นำเผด็จการประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 
คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาได้แก่ นางเลนี โรเบรโด รองประธานาธิบดีปัจจุบัน (ร้อยละ 22) นายฟรานซิสโก อิสโก 
โมเรโน นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา (ร้อยละ 9) และนายแมนนี ปาเกียว สมาชิกวุฒิสภาและอดีตนักมวยชื่อดัง 
(ร้อยละ 7) และนายแพนฟิโล แลคสัน สมาชิกวุฒิสภา (ร้อยละ 4) โดยในบรรดาตัวเต็งชิงดำเก้าอ้ีตำแหน่ง
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ดังกล่าวต่างได้เดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้น โดยบางคนได้เปิดตัวหาเสียงมานานแล้ว 
ขณะที่บางคนก็เพ่ิงเริ่มออกสตาร์ทหาเสียง โดยมีการชูนโยบายและคำม่ันสัญญาต่างๆที่น่าสนใจเพ่ือเรียกคะแนน
นิยมจากประชาชน โดยสรุป ดังนี้ 

1. นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ หรือที ่รู ้จักกันในชื ่อ “บองบอง” บุตรชายของอดีต
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ผู้นำเผด็จการที่ปกครองฟิลิปปินส์ยาวนานถึง 21 ปี (ปี 2508 – 2529) 
ก ่อนถูกโค ่นอำนาจลงจากการปฏิว ัต ิพล ังประชาชน ได้ลงสมัครภายใต ้พรรค Federal Party of the 
Philippines และจับคู ่กับนางซาร่า ดูเตอร์เต ลูกสาวของประธานาธิบดีดูเตอร์เต ซึ ่งลงสมัครชิงตำแหน่ง         
รองประธานาธิบดีในลักษณะ Running-mate โดยนโยบาย/แคมเปญที่ใช้หาเสียงสำคัญ ได้แก่  

นโยบายด้านสังคม การเมือง และความม่ันคง 

• ดำเนินสงครามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เตต่อไป แต่เน้นการป้องกันแทนการบังคับใช้กฎหมาย
และปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแทนการปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดเป็นอาชญากรของชาติ  

• ทำให้การทำแท้งเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากการข่มขืน หรือการร่วมประเวณี
ระหว่างพี่น้อง  

• แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รรัปชัน เสริมสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล
เพื่อลดการฉ้อโกง และหากพบว่ามีคณะรัฐมนตรีคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะดำเนินการ     
ตามกฎหมาย 
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นโยบายด้านสังคมและการเมือง 

• หารือกับบริษัทขนาดใหญ่เกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานที่เรียกว่า “Endo” (คนงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาโดยไม่มี
หลักประกันการดำรงตำแหน่ง) โดยจะขอให้บริษัทปรับเปลี่ยนระบบเพื่อให้พนักงานบางส่วนกลายเป็น
พนักงานประจำที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ 

• จัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับแรงงานชาวฟิลิปปินส์พลัดถิ่นในต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น   
ในตลาดแรงงานระหว่างประเทศ และใช้วิธีทางการทูตโน้มน้าวให้ประเทศต่างๆ จ้างแรงงานชาวฟิลิปปินส์ 

• ไม่คำนึงถึงคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการปี 2559 และดำเนินการข้อตกลงทวิภาคีกับจีนเกี่ยวกับข้อพิพาท
น่านน้ำ ปฏิเสธความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ในการดำเนินการกับจีนสำหรับข้อพิพาททางทะเล  

• ไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกฎหมายต่อต้านราชวงศ์ (Anti-Dynasty Law) เนื่องจากตระกูลทาง
การเมืองที่มีอำนาจในประเทศไม่ได้เลวร้ายเสมอไป  

• ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลเกี่ยวกับคดีความร่ำรวยของตระกูลมาร์กอส  

• เผยแพร่บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และมูลค่าสุทธิ (แม้ว่าในตอนแรกนายบองบอง มาร์กอสจะต่อต้านการแสดง
เอกสารดังกล่าวต่อสาธารณะ เนื่องจากเกรงว่าเอกสารดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมือง) 

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า/แนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

• สานต่อนโยบาย “Build Build Build” หรือ “สร้าง สร้าง สร้าง” ของประธานาธิบดีดูเตอร์เตในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อยกระดับท่าเรือ สนามบิน ถนน ทางรถไฟ และทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย (A major Logistic Hub in Asia) รวมทั้งปรับปรุงระบบเรือข้ามฟากแม่น้ำ
ปาซิก (Pasig River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญใจกลางกรุงมะนิลาและย่านปริมณฑลให้ทันสมัย  

• อนุญาตให้ทำเหมืองแร่ (Mining Operation) เพื่อเพิ่มรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจ (แต่จะระมัดระวังการให้
ใบอนุญาตการทำเหมืองแร่แบบเปิด เนื่องจากความยากลำบากในการควบคุมมลพิษ) 

• สนับสนุนการฟื้นตัวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมือง Bataan เพ่ือปรับปรุงแหล่งพลังงานของประเทศ  

• ผลักดันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ ท่ามกลาง “New World Order” ที่ปรากฎขึ้นภายหลังการ
รุกรานยูเครนของรัสเซีย 

• ให้การนิรโทษกรรมภาษีสำหรับผู้ประกอบการ MSMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหญ่ของ 
โควิด-19 และให้ Tax Holiday สำหรับผู้ประกอบการที่เพ่ิงเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ 

• ลดการนำเข้าสินค้าเกษตรและระงับการใช้กฎหมายเปิดเสรีการนำเข้าข้าว (The Rice Tariffication Law) 
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบและทำลายภาคการเกษตรในท้องถิ่น โดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงการ
ผลิตในท้องถิ่นแทน 

• รื้อฟื้นโครงการที่อยู่อาศัยของ BLISS (ฝ่ายบริหารของมาร์กอส) และสร้างอาคารสูงระฟ้าในเขตเมือง 
เนื่องจากที่ดินมีจำกัด ซึ่งดีกว่าการขยายที่อยู่อาศัยในแนวราบ 
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นโยบายด้านสาธารณสุข 

• เพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อนและสถาบันชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์ (เพ่ือที่สถาบันจะสามารถผลิตวัคซีนได้เอง) 

 

2. นางเลนี โรเบรโด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี เป็นผู้สมัครชิงประธานาธิบดี
หญิงเพียงคนเดียวในการเลือกตั้งครั้งนี้ในนามผู้สมัครอิสระ และได้จับคู่ในลักษณะ Running-mate กับนาย   
ฟรานซิส แพนกิลิแนน (Francis Pangilinan) สมาชิกวุฒิสภาซึ่งลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี ทั้งนี้     
นางเลนี โรเบรโดได้ชูแคมเปญ “การปฏิวัติสีชมพู (Pink Revolution)” และใช้สีชมพูจะเป็นสีประจำแคมเปญ    
ในการรณรงค์หาเสียงของนางเลนีในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

นโยบายด้านสังคม การเมือง และความม่ันคง 

• ทำสงครามกับยาเสพติดด้วยวิธี Modification โดยการให้ความสำคัญกับการบังคับใช้ในระดับท้องถนน
น้อยลง แต ่ เน ้นไปที ่การฟื ้นฟ ูสมรรถภาพของผู ้ต ิดยาเสพต ิด และดำเน ินการตามข้อเสนอแนะ                    
ของคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติดเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

• ฟื้นการเจรจาสันติภาพกับกองกำลัง CPP-New People's Army-National Democratic Front of the 
Philippines เพ่ือช่วยยุติการก่อความไม่สงบที่มีมายาวนานหลายทศวรรษ 

• สร้างพันธมิตรกับประเทศอื่นๆ เพื่อบังคับใช้คำตัดสินของอนุญาโตตุลากรปี 2559 เพื่อรักษาจุดยืนของ
ประเทศในปัญหาทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก และดำเนินการเจรจาพหุภาคีและยุติทางเลือกทางการทูตทั้งหมด
กับจีนเกี่ยวกับข้อพิพาทน่านน้ำทะเล 

• จัดสรรเงิน 5 หมื่นล้านเปโซต่อปีเป็นเวลาหกปี เพื่อดำเนินโครงการบ้านจัดสรรแบบสังคมสงเคราะห์   
โดยการสร้างที่อยู่อาศัยในเมืองที่ปลอดภัยและมีราคาไม่แพง ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้รื้อถอนและบังคับขับไล่ 

• เสริมความแข็งแกร่งและปรับปรุงการป้องกันประเทศ (National Defense) ให้ทันสมัย 
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นโยบายด้านสังคม การเมือง และความม่ันคง 

• ปกป้องสวัสดิการของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFWs) โดยทำข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศที่เป็น
แหล่งทำงานของแรงงาน OFWs และยกระดับทักษะแรงงานเพ่ือไม่ให้ตกงานในต่างประเทศ 

• สร้างโครงการระดับชาติสำหรับผู้ว่างงาน โดยผู้ตกงานจะได้รับเงินช่วยเหลือเทียบเท่ากับเงินเดือนสามเดือน 
นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า/แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

• สานต่อนโยบาย Build Build Build แต่เน้นการพัฒนาพื้นที่ชนบท  

• ดำเนินแผนการสร้างงานมูลค่า 1.92 แสนล้านเปโซ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ 

• เสนอก่อตั้งกองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1 แสนล้านเปโซ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย        
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) โดยจะให้การเงินช่วยเหลือแบบมีเงื ่อนไข และให้เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำในการฟื้นฟูธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs เพื่อให้ฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19   
และให้สิ่งจูงใจเพ่ือไม่ให้เลิกจ้างพนักงาน 

• ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิต และสร้างงาน "ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" มากขึ้น เช่น การขนส่งที่เป็นมิตร          
ต่อสิ่งแวดล้อม (ยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์และระบบที่ยั่งยืน) 

• เสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการเดินเรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการต่อเรือของฟิลิปปินส์        
("อุตสาหกรรมสีน้ำเงิน") โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็น         
ซัพพลายเออร์ด้านการเดินเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก 

• ฟื้นฟูความไว้วางใจในรัฐบาลด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ  The Ease of Doing Business Act 
และเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในกระบวนการของรัฐบาล 

นโยบายด้านสาธารณสุข 

• จัดสรรเงินจำนวน 5 แสนล้านเปโซเพื ่อเป็นเงินทุนสำหรับแผน COVID-19 ที่ครอบคลุมระบบการ
รักษาพยาบาลและพนักงานด่านหน้า รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ 

•  เพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขเพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้น และจัดตั้งโรงพยาบาลระดับตติยภูมิให้เพ่ิม   
มากขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท รวมทั้งเร่งเปิดตัวระบบการรักษาพยาบาลสากล 

• ปฏิร ูป Philippines Health Insurance Corp. และแต่งตั ้งผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพและ
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) ในหน่วยงาน 

นโยบายด้านการศึกษา 

• ผลักดันให้เริ่มการเรียนแบบตัวต่อตัวสำหรับนักเรียนในพ้ืนที่เสี่ยงต่ำ เพ่ือให้สามารถเปิดโรงเรียนได้อีกครั้ง  

• เพิ่มงบประมาณการศึกษาของประเทศจากปัจจุบันร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 6 ของ GDP และดำเนินโครงการ
ประเมินการเรียนรู้ระดับชาติในการพิจารณาถึงโอกาสที่นักเรียนพลาดไปในช่วงการแพร่ระบาดฯ เพื่อสร้าง
โปรแกรมแก้ไขช่องว่างดังกล่าว 
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3. นายฟรานซิสโก อิสโก โมเรโน ปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา ลงสมัครชิงตำแหน่ง
ประธานาธิบดีภายใต้พรรค Aksyon และได้จับคู่กับในลักษณะ Running-mate กับนายวิลลี ออง (Willie Ong) 
แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจซึ่งงโด่งดังจากการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางการแพทย์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
เช่น Facbeook และ Youtube ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี 

นโยบายด้านสังคม การเมือง และความม่ันคง 

• สนับสนุนนโยบายที่ไม่แบ่งแยกเพศ (แม้ว่านายโมเรโน จะต่อต้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกันก็ตาม) 
และให้ตัวแทนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) เข้ามาร่วมบริหารงาน   

• เพิ่มงบประมาณภาครัฐเพื่อการวิจัยและพัฒนาจากปัจจุบันร้อยละ 0.16 ให้เป็นไปตามมาตรฐานโลกที่       
ร้อยละ 2 ของ GDP 

• ยืนยันคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการต่อจีนและปกป้องสิทธิการทำประมงของชาวประมงฟิลิปปินส์ในทะเล
ฟิลิปปินส์ตะวันตกโดยทำตามแบบอย่างของประธานาธิบดี Joko Widodo แห่งอินโดนีเซีย (ซึ่งไปเยือนเกาะ
พิพาทท่ีอินโดนีเซียและจีนอ้างสิทธิ์เมื่อเดือนมกราคม 2563) 

• ให้เจ้าของบริษัทโซเชียลมีเดียรับผิดชอบต่อการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จในหมู่ชาวฟิลิปปินส์โดยอ้างกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปี 2555 (The Cybercrime Prevention Act of 2012) 

• ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์
สมบัติที่ได้มาโดยมิชอบของตระกูลมาร์กอส  

• จัดสรรงบร้อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้กับการสร้างที่อยู่อาศัยในแต่ละปี        
เพ่ือสร้างบ้านรองรับภัยพิบัติ 1 ล้านหลัง ในระยะเวลา 6 ปี สำหรับคนไร้บ้านประมาณ 4.5 ล้านคนของประเทศ     
(3 ล้านคนอยู่ในเขตเมโทรมะนิลา)  

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า/แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

• ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่หรือจังหวัดที่มีดัชนีการพัฒนาต่ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต    
เกาะวิซายัสและเกาะมินดาเนา เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมากข้ึน 

• ลดภาษีน้ำมันและไฟฟ้าลงร้อยละ 50 โดยให้รัฐบาลแบกรับรายได้ที่เสียไป เพื่อรับมือกับราคาน้ำมันและ    
ค่าไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้น 

• ส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อการลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและสร้างงานในท้องถิ่น 
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4. นายแมนนี ปาเกียว วัย 42 ปี อดีตนักมวยที่มีชื ่อเสียงระดับโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้พรรค PDP-Laban Party และจับคู ่ในลักษณะ 
Running-mate กับนายโฮเซ ลิวิโอโค อเตนซา (Jose Livioko Atienza) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัด Buhay 
ซึ่งลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี 

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า/แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

• สนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs โดยเพิ่มความพร้อมในการให้สินเชื่อจำนวน 3 หมื่นล้านเปโซ และ            
ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 

• ระงับการแปรสภาพที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อปกป้องเกษตรกรจากการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และผลักดันการผ่านร่างพระราชบัญญัติการใช้ที่ดินแห่งชาติ (National Land Use Act)         
เพ่ือกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์และบ้านจัดสรร  

• เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร จัดหาทุนที่ปราศจากความเสี่ยง สร้าง
ระบบชลประทานให้มากขึ้น และจัดตั้งกระทรวงประมงและทรัพยากรทางน้ำ  

• ห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เพ่ือปกป้องเกษตรกรในท้องถิ่น 
นโยบายด้านสาธารณสุข 

• สร้างโรงพยาบาลของรัฐและศูนย์ดูแลสุขภาพทั่วประเทศให้มากขึ ้น  โดยมีเป้าหมายที่จะจัดหาเตียง           
ในโรงพยาบาลเพิ่มอีก 107,000 เตียงใน 1,000 วันแรกทีเ่ข้าดำรงตำแหน่ง 

• มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์จำนวน 10,000 คนต่อปี เพื่อให้ได้สัดส่วนแพทย์หนึ่งคนต่อชาว
ฟิลิปปินส์ 1,000 คน เพ่ือกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และเพ่ิมเงินเดือนแก่บุคลากรทางการแพทย์ 

นโยบายด้านการศึกษา 

• เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาจากร้อยละ 3.17 เป็นร้อยละ 4.3 ต่อ GDP เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่            
มีคุณภาพ และแก้ไขหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาโดยเน้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM) รวมทั้งหลักสูตรเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนชาวฟิลิปปินส์สามารถแข่งขันกับประเทศ
อ่ืนๆ และเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหาร 

• ลงทุนในเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง (Fiber-optic technology) เพื่อเชื่อมต่อโรงเรียน หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปรับปรุงการสื่อสารในระบบราชการ 
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นโยบายด้านสังคม การเมือง และความม่ันคง 

• ทำสงครามกับยาเสพติด แต่จะใช้วิธีทางที่ถูกต้องโดยจะไม่มีการวิสามัญฆาตรกรรม และจะเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งจะใช้กล้องติดตัวในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะใช้งบจากการผลักกันการต่อต้นคอร์รัปชั่น 

• ไม่ยอมให้จีนกลั่นแกล้งฟิลิปปินส์ในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก แต่จะเปิดกว้างในการหารือเกี่ยวกับการสำรวจ
ร่วมกันตราบเท่าที ่ส ิทธิอธิปไตยของฟิลิปปินส์ได้ร ับการยอมรับและได้ร ับการคุ ้มครอง และจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดำเนินการเจรจาสันติภาพกับจีน 

• สร้างเรือนจำขนาดใหญ่ (Mega Prison) ที่มีโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถานกักขังหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
ที่ถูกจับกุมและถูกตัดสินว่าทุจริต โดยจะติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณและกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบ
ได้จากทำเนียบประธานาธิบดี (Malacanang) 

• กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Statement 
of assets, Liabilities, and Net Worth: SALN) และ ลงนามในการสละสิทธิ์ความลับทางธนาคารเพื่อให้มี
การตรวจสอบเป็นประจำ และจัดตั้งศาลพิศษคดีทุจริต (Special courts for corruption cases) 

• ผลักดันสภาคองเกรสจัดทำแผนแม่บท 50 ปี สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและความสามารถในการ
รับมือกับภัยพิบัติเพื่อรับเงินงบประมาณและดำเนินการโดยฝ่ายบริหารทุกฝ่าย รวมถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย     
เพ่ือรองรับกับภัยพิบัติสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตอันตราย จัดตั้งโดมอเนกประสงค์ท่ีป้องกันแผ่นดินไหวและ
พายุไต้ฝุ่น ระบบควบคุมน้ำท่วมที่มปีระสิทธิภาพ และการเก็บสายเคเบิลใต้ดินสำหรับการสื่อสารและพลังงาน 

• จัดลำดับความสำคัญของที่อยู่อาศัยฟรีสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติและชุมชนที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน
สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานนอกระบบหรือครอบครัวที่ให้เช่าเท่านั้น 

• ให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูกมากขึ้นโดยใช้ดาวเทียมโคจรต่ำและบังคับให้
ผู้ให้บริการส่งมอบ Bandwidth ตามท่ีสัญญาไว้กับสมาชิก 

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า/แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

• ให้เพื่อนนักธุรกิจที่มั ่งคั ่งจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์และใช้นโยบายการจ้างงานเฉพาะชาวฟิลิปปินส์ และ
สนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs ผ่านการให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และสามารถ
สร้างงานให้ชาวฟิลิปปินส์หลายล้านคน 

• ให้ความสำคัญกับการอนุมัตคิ่าแรงขั้นต่ำ 50,000 เปโซสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (HCWs) ในภาครัฐและ
เอกชน (ค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบันสำหรับ HCW ของรัฐบาลคือ 20,000 เปโซ ภาคเอกชน 13,000 เปโซ) 

• ขจัดความจำเป็นในการนำเข้าปลา ขยายสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้ชาวประมงเพื่อซื้อเรือลำใหญ่ และ
ปรับปรุงวิธีการตกปลาให้ทันสมัย รวมท้งการเพ่ิมผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายด้านสาธารณสุข 

• ไม่สนับสนุนการบังคับให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และไม่เห็นด้วยกับนโยบายห้ามผู้ที ่ไม่ได้รับวัคซีน          
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะและข้อจำกัดอ่ืนๆ ในการเคลื่อนย้าย 

• จัดลำดับความสำคัญการรักษาในโรงพยาบาล การตรวจร่างกาย และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     
สำหรับผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
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5. นายแพนฟิโล แลคสัน อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงสมาชิกวุฒิสภา เคยลง
สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื ่อปี 2547 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับการลงสมัครชิงตำแหน่ง
ประธานาธิบดีในครั้งนี้ นายแพนฟิโล แลคสัน ได้จับคู่ ในลักษณะ Running-mate กับนายวิเซนต์ ซี.ซัตโต 
(Vicente C. Sotto) อดีตนักแสดงตลก ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภาและลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี 

นโยบายด้านสังคม การเมือง และความม่ันคง 

• รื้อฟ้ืนการเจรจาสันติภาพกับผู้ก่อความไม่สงบ แต่เปลี่ยนให้เป็นความคิดริเริ่มที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น 
เนื่องจากมีการรับรู้ว่า "ขาดความจริงใจ" ในหมู่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในฟิลิปปินส์ 

• สนับสนุนแนวทางองค์รวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และผลักดันการรณรงค์ ให้ข้อมูล            
ที่กว้างข้ึน โดยส่งบุคลากรไปให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆ 

• ปฏิรูปโครงการ The Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) โดยจะไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินสดเท่านั้น แต่จะจัดหาชุดครองชีพให้กับคนยากจนที่ยากจนที่สุด 

• เดินหน้าสู่กระบวนการดิจิทัลของภาครัฐ โดยเริ่มจากการนำระบบบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้อย่าง         
เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• ให้คงคณะทำงานเฉพาะกิจแห่งชาติ (The National Task Force) เพื่อยุติความขัดแย้งกับกองกำลังติด
อาวุธคอมมิวนิสต์ 

• ดำเนินการชำระล้างระบบราชการครั้งใหญ่ (Massive Cleansing) เพื่อกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันและ          
ใช้หลักการของ "ความเป็นผู้นำโดยตัวอย่าง" 

• ดำเนินร่วมกับประเทศอ่ืนๆ เกี่ยวกับปริมาณสำรองก๊าซในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก ส่งเสริมการเป็นพันธมิตร
กับประเทศที่อ้างสิทธิ์อ่ืนๆ เพ่ือขัดขวางการรุกรานและขยายตัวของจีน 

นโยบายด้านการศึกษา 

• ดำเนินโครงการ “หนึ่งนักเรียน หนึ่งอุปกรณ์ (One Student One Gudget)” และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   
เพ่ือช่วยให้นักเรียนที่ยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบ “วิถีปกติใหม่”  

• เพิ่มเงินเดือนสองเท่าแก่ครูในโรงเรียนของรัฐ และขอให้รัฐสภาออกกฎหมายเพื่อขึ้นค่าจ้างแก่ครูโรงเรียน
เอกชน รวมทั้งให้คณะกรรมการค่าจ้างและผลิตภาพแห่งชาติปรับปรุงอัตราค่าจ้างสำหรับภาคการศึกษา 
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นโยบายด้านสังคม การเมือง และความม่ันคง 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

• ให้รัฐบาลใช้อำนาจกำกับดูแลกิจกรรมบนโซเซียลมีเดียเพิ่มเติม  

• พยายามรักษาสวัสดิการของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFWs) และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาใน
ท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงภาคการผลิตและให้โอกาสในการทำงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น 

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า/แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

• ผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่เปลี่ยนจากนโยบาย "Build Build Build" เป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นและช่วยรัฐบาลลดค่าใช้จ่ายลง 

• สนับสนุนเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและ   
ตรงเป้าหมาย เพ่ือให้ฟ้ืนตัวจากผลกระทบโควิด-19 

• ฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมโดยให้เงินอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อุปกรณ์ทางการเกษตร ระบบชลประทาน และ      
สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร และยุติ “ความคิดที่ต้องพ่ึงพาการนำเข้า” 

นโยบายด้านสาธารณสุข 

• ผลักดันงบประมาณเต็มจำนวนตาม พ.ร.บ. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นมูลค่า 2.6 แสนล้านเปโซ ซึ่งถือ
เป็นหนึ่งในเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุอัตราส่วนของเตียงในโรงพยาบาลหนึ่งเตียงต่อทุกๆ 800 คน 

• เพ่ิมสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทางการแพทย์และจัดตั้งสถานีอนามัยในทุกหมู่บ้าน (Barangay) 

• ใช้แนวทาง "เชิงรุก" มากขึ้นสำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพ รวมทั้งดำเนินการแจกจ่ายวัคซีนให้ง่ายขึ้น 
และไม่สนับสนุนให้ทหารเข้ามาดำเนินการ 

นโยบายอ่ืนๆ 

• เปลี่ยนการจัดทำงบประมาณแบบเงินสดเป็นการจัดทำงบประมาณตามภาระผูกพัน  และใช้แผน “Zero-
budgeting” และหยุดการสูญเสียเงินงบประมาณประจำปี 

• สนับสนุนการกระจายอำนาจไปยังชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณมักติดอยู่กับรัฐบาลกลาง    
ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า 

 

  นี่คือส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี และคาดว่าผู้ที่จะคว้าเก้าอี้
ประธานาธิบดีคนที่ 17 ไปครองจะอยู่กับ 5 ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบรรยากาศการเมืองในฟิลิปปินส์
คึกคักขึ้นทันทีหลังการเริ่มรณรงค์หาเสียงของบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่ง
ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่เป็นไปอย่างดุเดือด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19            
โดยผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่โดดเด่นทั้ง 5 คน จากผู้สมัคร 10 คนดังกล่าวข้างต้นต่างเดินหน้าออก
ตระเวนหาเสียงตามสถานที่ต่างๆ และต่างชูนโยบายที่ประชาชนให้ความสำคัญทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ      
การฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาและระบบสาธารณสุขเพ่ือเรียกคะแนนเสียงจากประชาชน โดยตัวเต็งในการ
เลือกตั้งที่มคีะแนนนำโด่งจากผลการสำรวจ คือ นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ บุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการ
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เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส มาพร้อมนโยบายการรวมใจก้าวผ่านปัญหาเศรษฐกิจ
และวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสัญญาว่าจะสานต่อนโยบาย
สงครามยาเสพติด และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน "Build Build Build" ของ
ประธานาธิบดีดูเตอร์เต ในขณะที่คู่แข่งคนสำคัญอย่าง นางเลนี โรเบรโด  
ชูนโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย และสัญญาว่าจะฟื้นฟู
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ด้วยโครงการจ้างงาน 1.92 
แสนล้านเปโซ และจัดสรรเงินจำนวน 5 หมื่นล้านเปโซ ต่อปี    เพ่ือช่วยเหลือ
คนยากจน สำหรับผู้สมัครคนอ่ืนที่ได้รับความสนใจอย่างนายแมนนี ปาเกียว 
อดีตนักมวยชื่อดังได้ชูนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันและสัญญาว่าจะทำสงครามยาเสพติดต่อไปแต่ไม่มีการวิสามัญ
ฆาตกรรม รวมทั้งจะขอให้เพื่อนมหาเศรษฐีเข้ามาลงทุนในท้องถิ่น และจ้างงานเฉพาะชาวฟิลิปปินส์ และนายอิสโก 
โมเรโน ผู้ว่าราชการกรุงมะนิลาซ่ึงมีผลงานดีการพัฒนาเมืองหลวงเป็นที่ยอมรับของชาวฟิลิปปินส์ชูเป้าหมายที่จะลด
ภาษีเชื้อเพลิงและไฟฟ้าลงครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มจำนวนเงินที่ใช้ไปกับการศึกษา ที่อยู่อาศัย และธุรกิจ
ขนาดเล็ก สำหรับนายแพนฟิโล แลคสัน จะสานต่อโครงการ Build Build Build ของประธานาธิบดีดูเตอร์เต
เช่นเดียวกัน เนื่องจากยังมีโครงการอีกจำนวนยังไม่แล้วเสร็จแต่จะเปลี่ยนการดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาคัฐและเอกชนให้มากขึ้น และจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 โดยสนับสนุนเงินทุนให้แก่ 
MSMEs และสัญญาจะชำระล้างระบบราชการ เพ่ือกำจัดการทุจริตคอร์รัปชัน 
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน และ
ข้อจำกัดด้านเคลื่อนย้าย ไดก้ลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับบรรดาผู้สมัครในการรณรงค์การเลือกตั้ง 
และการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงของการแพร่ระบาดใหญ่ที่ทำให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่จำกัดระหว่างผู้ลงสมัครเลือกตั้งกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซ่ึงได้ส่งผลให้อินเตอร์เน็ตและโซเซียล
มีเดียกลายเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั ้งนี้         
เป็นที่ทราบดีว่าในสังคมฟิลิปปินส์ โซเชียลมีเดียถือเป็นสื่อที่ทรงพลังและเป็นวิธีที่ง่ายที่สามารถเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างดีและปัจจุบันแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียกลายเป็นสถานที่สำหรับการเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง
ของประชาชน โดยชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียในการรับข้อมูล
ข่าวสารและสิ่งอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ทำให้บรรดาผู้สมัครต่างหันมาทุ่มใช้กลยุทธ์หาเสียง     
ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียเพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชน อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็มีแนวโน้มที่จะถูก
บิดเบือนข้อมูลและข่าวปลอมเกี่ยวกับผู้สมัครลงเลือกตั้ง ทำให้นักวิจารณ์มองว่าอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์       
ที ่อาจเข้ามามีบทบาทชี้ชะตาการเลือกตั ้ง  และผู ้สมัครรับเลือกตั ้งอาจฉวยประโยชน์จากการเติบโตของ
แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี ้

ทั้งนี ้ คงต้องติดตามต่อไปว่า ใครจะสามารถคว้าชัยชนะเป็นผู้นำฟิลิปปินส์คนต่อไปและ        
จะเข้ามาบริหารประเทศตามนโยบายและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์หรือไม่ !  
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