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เก่ียวกับ Philippine Institute for Development Studies :PIDS 

  
 _ PIDS เป็นหน่วยงานรัฐ ๑๙๗๗ ทําหน้าท่ีในการวิจยัในส่วนของการกําหนดนโยบาย เพ่ือ

จดัทําข้อเสนอเชิงนโยบาย และให้เปิดให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อ

การกําหนดนโยบาย 

 _ ได้รับงบประมาณจากภาครัฐเป็นหลกั แต่ทําหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ และยงัได้รับทนุจาก

หน่วยงานต่างประเทศในการจดัทํางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 _ ทําวิจยัเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ในปี ๒๐๑๕ _ ๒๐๑๙ เน้น Building 

more resilient systems เช่น เร่ือง ASEAN Economic Community (AEC) Mid-term Review 

Philippine Country Study, The ASEAN Economic Community and the Philippines: 

Implementation, Outcomes, Impacts and Way Forward, etc. 

 _ นอกจากนีย้งัสร้างเครือข่ายกบัหน่วงานอ่ืนๆ ในการทํางานด้านการวิจยั เช่น NEAT, 

EAON etc. 

Philippines at the glance 

 _ PHI is one of the fastest-growing countries in the region. Cambodia is the fastest. 

 _ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึง่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการเติบโตมากท่ีสดุในภมิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมี GDP โตขึน้มากกว่าร้อยละ ๖ ตัง้แต่ปี ๒๐๑๒ ซึง่อตุสาหกรรมและการ



บริการเป็นภาคส่วนท่ีเติบโตมากท่ีสดุของประเทศ ในขณะท่ีภาคเกษตรกรรมการเติบโตลดลง (แต่ก็

ยงัคงเป็นรายได้หลกัของประเทศ) ถ้าดใูน subsector พบว่า การก่อสร้างมีการเติบโตสงูสดุ ในขณะ

ท่ี เกษตรกรรม และการประมงเป็น ๒ ภาคท่ีการเติบโตติดลบ 

 _ Overseas remittances ในปี ๒๐๑๖ มีมลูค่าอยู่ท่ีประมาณ ๒๗ พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

 _ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย มีส่วนแบ่งของการค้าในอาเซียนสงูสดุ ๓ อนัดบั โดยท่ีฟิลิปปินส์มี

ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ ๖ 

 _ อาเซียนเกิดขึน้ในปี ๒๐๑๕ แต่มวลรวมการค้าภายในภมิูภาคมีลดลงในปี ๒๐๑๖ ซ่ีงอาจ

เกิดจากการค้ากบัประเทศนอกภมิูภาคมากขึน้ 

 _ ในฟิลิปปินส์ อตัราการว่างงานลดลง แต่อตัราการทํางานท่ีไม่ตรงกบัความต้องการมีสงูขึน้  

 _ The country lags behind its neighbors in progress made in reducing poverty. 

Proportion of population below $1.90 PPP a day by country 

 _ รายได้หลกัของรัฐบาลของฟิฯ มาจาก BIR เช่น ภาษี (มีนโยบายท่ีจะนําเสนอลดอตัรา

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา แต่เพิม่ VAT แต่ยงัเป็นท่ีถกเถียงอยู่ เพราะจะทําให้ค่าครองชีพของบคุคล

สงูขึน้) 

 _ budget deficit ลดลงในช่วงปีก่อนหน้า แต่ปัจจบุนักําลงัเพิม่ขึน้ ในยคุ ปธน. คนปัจจบุนั 

ท่ีพยายามลดคอรัปชัน่ และมีนโยบายในการสร้างสาธารณปูโภค ซึง่ส่งผลตอ่การเพิม่ขึน้ของการใช้

งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล 

 

Selected SDG indicators based on baseline report 

 _ มีเปา้หมายในการลดจํานวนของประชาชนชาย หญิง และเด็ก ในทกุๆ วยั ท่ีเป็นคนจนใน

ทกุๆ มิติ ให้ลดลงเป็น ๑.๒ ล้านคน (อตัราอยู่ท่ี ๒๑.๖ ล้นคนในปี ๒๐๑๕) ซึง่พบว่า แม้ว่าอตัรา

ความยากจนจะลดลง แต่จํานวนของคนจนยงัคงไม่เปล่ียนแปลงมากนกั (Poverty rate has gone 

down but number of poor has not changed much) โดยมีอตัราความยากจนต่างกนัในเขตเมือง

และชนบท (ปี ๒๐๑๕ เขตเมืองท่ี ๑๐.๖ บนบท ๒๙.๘) ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ท่ี ARMM, Corang Eastern 

Vishay’s, SOCCSKSARGEN, Northern Mindanao and Bicol Region 

((ประเทศไทยจดัการกบัอตัราการเกิดได้ ซึง่แตกต่างกบัในฟิฯ ท่ีมีอตัราการเกิดสงู) 



 _ มีเปา้หมายให้ประชาชนทกุคน โดยเฉพาะคนจน และ vulnerable มีสิทธิเท่าเทียมในการ

เข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การบริการขัน้พืน้ฐาน การเป็นเจ้าของ และการมีท่ีดินและ

อสงัหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีพืน้ฐาน และการบริการทางการเงิน 

รวมทัง้ microfinance ท่ี ๑.๔ ปี ๒๐๓๐ 

 

เป้าหมายที่ ๓ ด้านสุขภาพ 

 _ มุ่งหมายให้ในปี ๒๐๓๐ มีอตัรา ๓.๒ ในการลดอตัราการตายของเด็กท่ีเกิดใหม่ หรืออายุ

น้อยกว่า ๕ ปี ซึง่เป็นเปา้หมายของประเทศอ่ืนๆ เช่นกนั ในการลดอตัรา 

 _ มุ่งหมายให้ในปี ๒๐๓๐มีอตัราท่ี ๔.๓ ในส่วนของการสร้างให้ประชาชนทัง้ชายและหญิงมี

ความเท่าเทียมกนัในการเข้าถึงการศกึษาในระบบ 

 

เป้าหมายที่ ๑๐ reduce inequality within and among countries 

 _ มุ่งหมายในเร่ืองรายได้ให้มีอตัรา ๑๐.๑ ปี ๒๐๓๐ ให้มีรายได้เติบโตขึน้ (เป็นตวัชีว้ดัของ

การสร้างความเท่าเทียมกนัของประชาชน) 

 

SDG / Goals / Indicators 

10-Point Socio-Economic Agenda of the Deterge Administration 

๑. คงนโยบาย macroeconomic ซึง่รวมถึงเร่ืองของบประมาณ monetary และนโยบายการค้า 

๒. ปฏิรูประบบการเก็บภาษี และพฒันาระบบการเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง indexing 

taxes to inflation 

๓. ส่งเสริมการแข่งขนัและการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (pursue ลดข้อจํากดั

ในเร่ืองของการถือครองของคนต่างชาติ ยกเว้นในส่วนท่ีเก่ียวกบัการถือครองท่ีดิน เพ่ือท่ีจะ

ดงึดดูการลงทนุทางตรงจากต่างชาต ิ

๔. การขยายสาธารณปูโภครายปี โดยใช้เงินร้อยละ ๕ ของ GDP โดยใช้ความร่วมมือรัฐ_

เอกชนเป็นบทบาทสําคญั (ประชารัฐ???) 



๕. ส่งเสริมการพฒันาชนบทและห่วงโซอ่ปุทาน (Value chain) โดยการเพิม่ผลผลิตด้าน

การเกษตรและบรรษัทในชนบท และการท่องเท่ียวในชนบททัง้จากในและนอกประเทศ (เพ่ือ

พฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบท) 

๖. สร้างให้เกิดความปลอดภยัของเจ้าของท่ีดินในการดงึดดูการลงทนุ … 

๗. ลงทนุในเร่ืองของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ซึง่รวมถึงด้านสขุภาพ ระบบการศกึษา และ

การเช่ือมทกัษะกบัการพฒันาให้เกิดตรงกบัความต้องการของภาคธุรกิจ 

๘. ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดนวตักรรมและความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ให้เกิดการพฒันาตนเองอย่างยัง่ยืน และมีส่วนร่วม 

๙. พฒันาการปกปอ้งกนัทางสงัคม ซึง่รวมถึง government’s Conditional Cash Transfer 

program ในการปกปอ้งคนจนจากการตระหนกในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

แลความไม่มัน่คงต่างๆ 

๑๐. สร้างความมัน่คงในเร่ืองของการนํา Responsible Parenthood and Reproductive Health 

Law มาใช้ เพ่ือให้คู่แต่งงานท่ียากจนมีข้อมลูเก่ียวกบัทางเลือกด้านการเงินและการวางแผน

ครอบครัว 

 

แผนพัฒนาฟิลิปปินส์ ๒๐๑๗ _ ๒๐๒๒ 

 _ AmBisyon Natin 2040 (The Vision, Our Ambition) มีหลกั ๓ ประการ คือ ความ

เข้มแข็ง (Strong), Prosperous และปลอดภยั (Secure) โดยท่ีมีภาคส่วนท่ีมีแนวโน้มสําคญัในการ

ขบัเคล่ือนแผนดงักล่าว คือ การพฒันาท่ีอยู่อาศยัและเขตเมือง การผลิต (ด้านอาหาร สินค้าเก่ียวกบั

ท่ีอยู่อาศยั การบริการ และการคมนาคมขนส่ง) การเช่ือมโยง (ถนน ท่าเรือ สนามบิน สะพาน และ

การส่ือสาร) การบริการด้านการศกึษา การบริการทางการเงิน การบริการด้านสขุภาพ การบริการท่ี

เก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว การพฒันาการเกษตร และการพฒันาเขตชนบท 

 _ ตัง้เปา้หมาย ในการลดอตัราความยากจนจากร้อยละ ๒๑.๖ เป็น ๑๔ ซึง่เท่ากบัการทําให้

ประชาชนจํานวน ๖ ล้านคนพ้นจากความยากจน โดยมีกลยทุธ์ 

๑. Enhancing the social fabric 

a. สร้างระบบการจดัการท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 



b. ส่งเสริมการจดัการด้านยตุิธรรมท่ีเป็นธรรมและ swift 

c. ส่งเสริมวฒันธรรมและคณุค่าของความเป็นฟิลิปปินส์ 

๒. Reducing inequality 

a. ขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

b. ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของอตุสาหกรรมและการบริการ 

c. สร้าง Human Capital Development 

d. ลด vulnerability ของบคุคลและครอบครัว 

e. สร้างชมุชนท่ีปลอดภยัและมัน่คง 

๓. Increasing growth potential 

a. Reaching for the Demographic Dividend 

b. พฒันาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ให้มีความเข้มแข็ง 
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