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Exclusive ! พ.อ.ดิ๊กสัน พ ีเฮอร์โมโซ : ‚ความขัดแย้งต้องเอาชนะด้วยสันติภาพไม่ใช่สงคราม‛ 

 

โดย อิมรอน ซาเหาะ โรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต ้(DSJ) 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6855 

 

ถอดความจากห้องเรียนสันติภาพ ‚เม่ือทหารท างานสันติภาพ‛ โดย ‚พ.อ.ด๊ิกสัน พี เฮอร์โมโซ‛ 

นายทหารจากกองทพับกฟิลิปปินส์ บทเรียน 40 ปีความขดัแยง้ท่ีมินดาเนา เปล่ียนทหารนกัรบเป็นนกัสร้าง

สันติภาพ เผยจุดเปล่ียนส าคญัอยู่ท่ีระดบันโยบาย ท าให้ปัญหาท่ีเร้ือรังมีโอกาสแก้ไขได ้ย  ้ากระบวนการ

สันติภาพตอ้งสร้างความไวใ้จทั้งสองฝ่าย สารพนัปัญหาท่ีตอ้งระวงัและ 3 ส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไปใหส้ าเร็จ 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขดัแยง้และความหลากหลายทาง

วฒันธรรมภาคใต ้(CSCD) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ร่วมกบั โรงเรียน

วิชาการเมือง ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(College of Deep South Watch) จดับรรยายสาธารณะหวัขอ้ 

เม่ือทหารท างานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา โดย พ.อ.ด๊ิกสัน พี เฮอร์โมโซ 

นายทหารจเรและโฆษกประจ า กองพลทหารราบท่ี 6 กองทพับกฟิลิปปินส์ ค่ายซิอองโก จงัหวดัมากินดาเนา 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

การบรรยายคร้ังน้ีจดัข้ึนท่ีศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้อาคารเรือนพกัรับรอง ม.อ.ปัตตานีโดยมี 

รศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศิริโชค หวนัแกว้ จากศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รับหน้าท่ีแปลและน าการอภิปราย มีตวัแทนภาคประชาสังคม นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีรัฐทั้งต ารวจและทหาร

มาร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัเป็นจ านวนมาก 

จากนักรบสู่นักสร้างสันติภาพ 

พ.อ.ด๊ิกสัน เร่ิมตน้การบรรยายวา่ ตวัเขาเกิดในเมืองโกตาบาโตซ่ึงเป็นพื้นท่ีสู้รบระหวา่งรัฐบาลกบั

กลุ่มกองก าลงัติดอาวธุ(ทางภาคใตข้องประเทศ) ตวัเขาเร่ิมมีบทบาทตั้งแต่อายุยงันอ้ยโดยเป็นทหารสู้รบกบั

กองก าลงัติดอาวุธบงัซาโมโร ซ่ึงตั้งแต่ปี 1970 เป็นตน้มาเป็นเวลากวา่ 40 ปีท่ีมีการสู้รบกนัมา เกิดขอ้สงสัย

วา่ท าไมจึงแกปั้ญหาอะไรไม่ไดเ้ลย จึงเป็นท่ีมาของการเปล่ียนจากนกัรบมาเป็นผูส้ร้างสันติภาพ 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6855
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พ.อ.ด๊ิกสัน บรรยายต่อไปว่า เหตุการณ์หน่ึงท่ีส าคญัของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือ การชุนนุมขบัไล่

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ท่ีถนน EDSA ในปี 1986 ซ่ึงคร้ังนั้นทหารเขา้ขา้งประชาชน เพราะ

หากท าตามค าสั่งประธานาธิบดีในเวลานั้น คงท าใหมี้ประชาชนเสียชีวติจ านวนมาก 

ภายหลังจากประชาชนได้รับชัยชนะในการชุมนุมคร้ังนั้ น คอรีย์ อากีโน ก็ได้รับเลือกเป็น

ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศฟิลิปปินส์ 

จุดเร่ิมต้นของการเจรจา 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวว่า คอรีย ์อากีโน เร่ิมเดินทางไปพบกลบักลุ่มต่างๆ พร้อมกบัเปิดโต๊ะเจรจากบั

หลายๆ กลุ่ม เช่น กลุ่ม MILF รวมไปถึงพรรคคอมมิวนิสตด์ว้ยในปี 1996 จนถึงประธานาธิบดีคนต่อมาคือ 

นายพลฟิเดล รามอส ก็สามารถมีขอ้ตกลงกบักลุ่ม MILF ได ้

แต่ในปี 2000 ในช่วงของประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา มีการเปล่ียนนโยบายใหม่โดยใชว้ิธีการ

ปราบปรามอยา่งเดียวจนท าใหก้ารเจรจาตอ้งยติุลง การสู้รบกบักลุ่มกองก าลงัติดอาวธุท าใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมาก แต่ทหารสามารถคุมพื้นท่ีไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวต่อไปวา่ ในสมยั กลอเรีย มาคาปากลั-อาร์โรโย เป็นประธานาธิบดี มีการไปพูดคุย

กบัมหาเธร์ โมฮมัหมดั นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียในขณะนั้น ให้มาช่วยเป็นคนกลางในการไกล่

เกล่ียกบักลุ่ม MILF มาเลเซียจึงกลายมาเป็นฝ่ายท่ี 3 ท าใหเ้กิดการเจรจาสันติภาพข้ึน 

ตอนนั้น ขอ้เรียกร้องของ MILF ในช่วงแรกคือตอ้งการเอกราชเพื่อปกครองแบบรัฐอิสลาม ภายหลงั

ฝ่ายท่ีสามสามารถเจรจาต่อรองจนเปล่ียนขอ้เรียกร้องเป็นเขตปกครองพิเศษ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวอีกว่า ต่อมาในสมยั เบนนิกโน อากีโน ประธานาธิบดีในปัจจุบนั ได้ประกาศ

นโยบายในการปกครองประเทศท่ีส าคญั 5 ประการ ซ่ึง 1 ใน 5 ประการดงักล่าวก็คือ การสร้างสันติภาพท่ี

เป็นธรรม ครอบคลุมทุกฝ่าย มีความย ัง่ยนืและการมีหลกันิติธรรม 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าววา่ ประธานาธิบดีเป็นผูน้ าท่ีมาจากพลเรือนมีอ านาจสั่งการทหารได ้และกองทพั

เป็นเพียงเคร่ืองมือของการน านโยบายไปปฏิบติั 
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จุดเปลีย่นอยู่ทีร่ะดับนโยบาย 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าววา่ เม่ือนโยบายเปล่ียน การปฏิบติังานก็เปล่ียนและความคิดก็ยอ่มเปล่ียนไปดว้ย 

โดยเปล่ียนจากความคิดท่ีตอ้งการเอาชนะดว้ยสงคราม มาเป็นการเอาชนะดว้ยสันติภาพ 

‚แมก้องทพัมีศกัยภาพท่ีจะปราบปรามได้ แต่กองทพัก็ตระหนกัว่าหน้าท่ีจริงๆ ก็คือการคุม้ครอง

ความปลอดภยัของประชาชน เพราะภยัท่ีแทจ้ริงก็คือการคุกคามความสงบของประชาชนต่างหาก‛ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวดว้ยวา่ ‚ส่ิงท่ีเราจะตอ้งท าความเขา้ใจก็คือ ท าไมกลุ่มกองก าลงัติดอาวุธจึงเลือกท่ี

จะจบัอาวุธสู้กบัเรา อาจมีเง่ือนไขบางประการท่ีท าให้เขาไม่สามารถใชชี้วิตเหมือนคนปกติทัว่ไปได ้ดงันั้น

แทนท่ีเราคิดท่ีจะก าจดัเขา เปล่ียนมาเป็นแกปั้ญหาโดยอาศยัความเขา้ใจน่าจะถูกกวา่ เพราะการท่ีเราคิดท่ีจะ

ก าจดัเขา ท าใหเ้ขาส่งต่อความคิดหรืออุดมการณ์ไปสู่รุ่นต่อรุ่นและมนัจะไม่จบไม่ส้ิน‛ 

‚ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งท าก็คือ ปิดเสียงปืนให้ไดก่้อนหรือหยุดยิงนัน่เอง และการพูดคุยจะตอ้งเกิดข้ึ นแต่

จะตอ้งคุยบนหลกัการไม่ใช่คุยบนความตอ้งการ เพราะหากคุยบนความตอ้งการมนัก็จะไม่ส้ินสุดเช่นกนั ท่ี

ส าคญัจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้ได ้หากหยุดยิงไดเ้ม่ือไหร่ก็จะน าไปสู่ขอ้ตกลงสันติภาพได ้และจะเกิด

บรรยากาศท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหาความมัน่คงของประชาชนได‛้ พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าว 

ทีม่าของกองก าลงัติดอาวุธโมโร 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวว่า ท่ีมาของกลุ่มกองก าลงัติดอาวุธในโมโร เร่ิมตั้งแต่ก่อนสงครามโลกเสียอีก 

เพราะสเปน(เจา้อาณานิคมขณะนั้น) ปกครองโดยการปฏิบติัต่อชาวโมโรอยา่งไม่เสมอภาค และพยายามชกั

จูกใหห้นัมานบัถือศาสนาคริสต ์แต่ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนความเช่ือของคนโมโรได ้

‚ยงัมีเร่ืองเล่าท่ีน่ากลวัเกินจริง เช่น เม่ือมีเด็กท าผิดหรือไม่เช่ือฟังผูใ้หญ่ก็จะโดนขู่วา่เด่ียวจะโดนโม

โรมาจบั เป็นตน้ ท าให้ภาพของชาวโมโรในความคิดของคนฟิลินปินส์เต็มไปดว้ยความหวาดกลวั‛ พ.อ.ด๊ิก

สัน กล่าว 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวอีกวา่ ความส าเร็จของกระบวนการเจรจาสันติภาพกบักลุ่ม MILF ส่งผลให้เกิดร่าง

กฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรท่ีจะสร้างหน่วยการเมืองบงัซาโมโรข้ึนมา ซ่ึงก าลงัอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ในสภาเพื่อประกาศใชต่้อไป 
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‚บางคร้ังการเจรจาก็มีขอ้เสียอยา่งหน่ึงก็คืออาจท าใหเ้กิดกลุ่มติดอาวธุเพิ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ย

กบัการเจรจาและแยกออกมา ตวัอยา่งเช่น กลุ่ม MILF เองก็แตกออกมาจากการท่ีรัฐบาลฟิลิปปินส์เจรจากบั 

MNLF แมมี้การอธิบายวา่ เป็นการแตกแยกทางยทุธศาสตร์ภายในกลุ่มเองก็ตาม‛ พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าว 

ปัญหาทีเ่ร้ือรังมีโอกาสแก้ไขได้ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าววา่ ประสบการณ์ท่ีผา่นมาบอกกบัเราวา่ ยงัมีโอกาสท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ียืดเยื้อ

ยาวนานได ้แต่ไม่สามารถจดัการไดโ้ดยใชก้ าลงัทหารเพียงอย่างเดียว และทหารเองก็เป็นเพียงแค่เคร่ืองมือ

ของรัฐเท่านั้น ส่ิงท่ีส าคญัจริงๆ ก็คือกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 

อยา่งการท าประชามติ 

‚นอกจากนั้นบทบาทของภาคประชาสังคมก็ส าคญัไม่แพก้นั ท่ีขาดไม่ไดก้็คือเสียงหรือบทบาทของ

ผูห้ญิง‛ พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าว 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าววา่ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไม่ไดคิ้ดเอาเอง แต่มาจากการเป็นทหารท่ีไดด้ าเนินการตามท่ี

กล่าวขา้งตน้มาแลว้ แต่ก่อนอ่ืนเราจะตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้กบัประชาชนเพื่อเขาเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการสันติภาพได ้เพราะเม่ือกระบวนการสันติภาพส าเร็จเม่ือไหร่ คนท่ีจะไดรั้บประโยชน์เต็มๆ ก็คือ

ประชาชน 

โรดแมปสันติภาพ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวต่อไปว่า แมจ้ะมีขอ้ตกลงสันติภาพแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดสันติภาพ

ในทนัที  กระบวนการสันติภาพยงัตอ้งเดินทางต่อไป ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือโรดแมปสันติภาพ เพราะโรดแมป

คือ ส่ิงท่ีจะบอกวา่มนัจะเร่ิมตรงไหนและไปจบท่ีตรงไหน 

ต้องสร้างความไว้ใจทั้งสองฝ่าย 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าววา่ ขั้นตอนท่ีส าคญัก็คือการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ เพราะแน่นอนวา่กลุ่มต่อตา้น

รัฐยอ่มไม่ไวใ้จรัฐ และรัฐเองก็ไม่ไวใ้จกลุ่มต่อตา้น เรียกไดว้า่อยูภ่าวะสูญเสียความไวว้างใจ ดงันั้นการสร้าง

ความเช่ือมัน่จะตอ้งเกิดข้ึนทั้งสองฝ่าย โดยรัฐจะตอ้งเป็นฝ่ายเร่ิมก่อน โดยการแสดงความจริงใจและจริงจงั

ออกมาผา่นมาปฏิบติัไม่ใช่เพียงแค่การพูดเท่านั้น 
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‚ท่ีส าคญัทุกๆ คนหรือทุกๆ ฝ่ายจะตอ้งเช่ือมัน่ในแนวทางน้ีอยา่งเหนียวแน่น โดยเฉพาะระดบัผูน้ า

ของทุกฝ่าย เพราะในช่วงของการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจอาจมีกลุ่มไม่หวงัดีสร้างสถานการณ์ข้ึน เพื่อท าลาย

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้นเราจึงจะตอ้งยดึมัน่ในเส้นทางหลกัท่ีไดต้ั้งไว‛้พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าว 

คนในสนามรบและการส่ือสารส าคัญมาก 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวอีกว่า ส่ิงส าคญัท่ีจะยุติสงครามไดก้็คือคนท่ีอยู่ในสนามสงคราม นัน่ก็คือทหาร

หรือนกัรบของทั้งสองฝ่าย จะตอ้งไม่ออกจากแนวทางหลกัหรือเป้าหมายหลกัของกระบวนการสันติภาพ 

‚ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือส่ือ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญั เพราะเม่ือเราส่ือสารให้ผูค้นโดยเฉพาะประชาชนเขา้ใจ

แลว้ กระบวนการสันติภาพก็จะท างานต่อไปได ้ขอ้มูลข่าวสารคืออ านาจท่ีสามารถเปล่ียนความคิดคนได‛้ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าว 

ทหารกบักระบวนการสันติภาพ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวว่า ทหารด าเนินการตามนโยบายของชาติ คือมีการปรับแผนความมัน่คงภายใน 

โดยแทนท่ีจะเอาชนะดว้ยสงคราม ก็เปล่ียนไปเป็นการจดัการให้เกิดความยุติธรรม ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ท่ีจะ

เปล่ียนวิธีการท างานของทหารได ้เพราะทหารถูกฝึกมาให้สู้รบ แต่จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ทหารเองก็

เขา้ใจแลว้วา่ทางออกเป็นอยา่งไร 

‚ในช่วงแรกๆ มีทหารท่ีไม่เขา้ใจและไม่เห็นดว้ยกบัแนวทางน้ี ซ่ึงมีทหารระดบัสูงอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย 

แต่วิธีการจดัการก็คือ คนท่ีออกจากแนวทางหรือละเมิดสิทธิของประชาชนจะถูกจบักุมคุมขงั หรือไม่ให้

เติบโตในต าแหน่งหน้าท่ี จนปัจจุบนัทหารท่ีไม่เขา้ใจกระบวนการสันติภาพไม่มีเหลือแล้ว‛ พ.อ.ด๊ิกสัน 

กล่าว 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวต่อไปวา่ การหยดุยงิเป็นค าสั่งท่ีลงมาจากระดบัผูบ้ริหาร ดงันั้นการท่ีทั้งสองฝ่ายจะ

หยดุยงิไดจ้ริงๆ นอกจากมีค าสั่งลงมาแลว้ ยงัจะตอ้งมีนายทหารยศสูงในฝ่ายรัฐและผูอ้าวุโสในฝ่ายกลุ่มติด

อาวุธคอยท าหน้าท่ีเป็นกรรมการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะกิจร่วมกนัในการติดตามหรือตรวจสอบ หากมีการ

ละเมิดขอ้ตกลงหยดุยงิ 
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หน่วยเอเอฟพเีพ่ือสันติภาพ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวว่า ในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2011 มีการจดัตั้งหน่วยงานเอเอฟพี เพื่อกระบวนการ

สันติภาพ (Creation of the AFP Peace Process Office) คาดวา่หน่วยงานน้ีน่าจะอยูถึ่งปี 2020 นอกจากนั้นยงั

จดัท าหลกัสูตรสันติภาพรวมอยูใ่นการฝึกทหารทั้งหมด รวมทั้งในหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา

และวทิยาลยั 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวอีกวา่ ท่ีส าคญัก็คือ กลุ่มองคก์รภาคประชาสังคมมีความส าคญัมากในการต่อชีวิต

กระบวนการสร้างสันติภาพในช่วงท่ีการเจรจามีโอกาสลม้ เพราภาคประชาสังคมสามารถท าหนา้ท่ีกดดนัทั้ง

สองฝ่ายได ้แต่ปัญหาอยูท่ี่องคก์รภาคประชาสังคมมีมากจนแยกไม่ออกวา่องคก์รไหนท างานจริงหรือองคก์ร

ไหนจดัตั้งเพื่อดึงเงินสนบัสนุนมาใช ้

‚ดงันั้นหน้าท่ีอยา่งหน่ึงของหน่วยงาน AFP ก็คือการแยกแยะวา่ใครเป็นใครในองคก์รภาคประชา

สังคม‛ พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าว 

สารพนัปัญหาทีต้่องระวงั 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวว่า นอกจากเร่ืองการไม่ไวว้างใจอย่างท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีเร่ืองทศันคติหรืออคติ 

เช่น เม่ือทหารมุสลิมถูกส่งลงไปยงัชุมชนมุสลิมเพื่อท างานชุมชนสัมพนัธ์หรืองานพฒันา กลบัถูกมองวา่เขา้

มาสอดแนมหรือมาสืบขอ้มูลจากชุมชน เป็นตน้ 

‚ท่ีส าคญัคือความอ่อนไหวในเร่ืองวฒันธรรม เช่น ในเดือนรอมฎอนทหารน าอาหารไปให้ชาว

มุสลิมในช่วงกลางวนั ซ่ึงเกิดจากการไม่รู้ว่าเขาถือศีลอดอยู ่วิธีการแกก้็คือเชิญอิหม่ามหรืออุสตาซมาสอน

เหล่าทหารในเร่ืองการวางตวัเม่ือตอ้งเขา้ไปในชุมชนของมุสลิม‛ พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าว 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวว่า นอกจากนั้นยงัมีปัญหาเร่ืองการลา้งแคน้ระหว่างตระกูลท่ีเรียกวา่ ‚ริโด‛้ ซ่ึง

ทหารท่ีไม่ระมดัระวงัตนเองอาจถูกลากเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยโดยไม่ไดต้ั้งใจ อีกเร่ืองก็คือปัญหาปืนหายบ่อย 

ส่ิงท่ีจะตามมาก็คือปัญหาอาชญากรรมหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และยงัมีปัญหาเร่ืองการอพยพดว้ย 

3 ส่ิงทีต้่องท าต่อไปให้ส าเร็จ 

พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวว่า ส่ิงท่ีจะตอ้งท าต่อไปให้ส าเร็จคือ 1.กระบวนการสันติภาพ (peace process) 

จะตอ้งท าดว้ยความจริงใจ และห้ามออกนอกเส้นทางน้ี 2.DDR คือการปลดอาวุธ(Disarmament) ยุติการ
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ระดมมวลชน/เคล่ือนไหวต่อตา้น(Demobilization) และการกลบัคืนสู่สังคม (Reintegration) อยา่งหลงัเร่ิมท า

ไดบ้า้งแลว้ แต่สองอยา่งแรกยงัท าไม่ส าเร็จ 3.SSR คือแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูปภาคความมัน่คง (Security 

Sector Reform) ซ่ึงก็ยงัคงตอ้งด าเนินการต่อไป 

‚นบัจากความเคล่ือนไหวท่ีเป็นชยัชนะของประชาชนในปี 1986 เป็นตน้มา และจากประสบการณ์

การสู้รบมาหลายสิบปี ท าให้คิดได้ว่าการแก้ปัญหาความขดัแยง้จะตอ้งเอาชนะด้วยสันติภาพไม่ใช่ด้วย

สงคราม ช่วงแรกๆ ยงัไม่มัน่ใจวา่วธีิน้ีจะสามารถยติุปัญหาไดห้รือไม่ แต่จากท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้ท าให้เรา

ไดเ้ห็นวา่ ส่ิงท่ีท าอยูน้ี่แหละคือค าตอบท่ีแทจ้ริง‛ พ.อ.ด๊ิกสัน กล่าวทิ้งทา้ย 
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ทหารกบักระบวนการสันติภาพในมินดาเนา 

 

โดย ฟารีดา ปันจอร์ 

ท่ีมา http://deepsouthwatch.org/node/4225  

 

เป็นเวลากวา่ 4 ทศวรรษท่ีสงครามและความรุนแรงระหวา่งกองก าลงัทหารฟิลิปปินส์ (Arm Force 

of the Philippines - AFP) และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front - MILF) ได้

เกิดข้ึนในมินดาเนา รวมทั้งหมู่เกาะ Sulu  เกาะ Tawi-Tawi เกาะ Basilan และ Palawan  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ใน

มุมมองของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (Government of the Republic of the Philippines - GRP) นั้นมองความขดัแยง้

ดงักล่าววา่เป็นความพยายามของมุสลิมทางตอนใตท่ี้จะแบ่งแยกดินแดน ส่วน MILF มองวา่น่ีไม่ใช่สงคราม

แบ่งแยกดินแดน แต่มองวา่ฟิลิปปินส์ ไดป้ระโยชน์จากสเปนและสหรัฐอเมริกา ผูเ้ขา้มาครอบครองหมู่เกาะ

ฟิลิปปินส์ในอดีต  ซ่ึงรวบเอาดินแดนของบรรพบุรุษของพวกเขาไวอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง พวกเขาจึงตอ้งต่อสู้

เพื่อท่ีจะปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระ  ดงันั้น การใชก้ าลงัอาวุธจากทั้งสองฝ่ายจึงเป็นยุทธวิธีหลกัในการ

น าไปสู่เป้าหมายในการเอาชนะฝ่ายตรงขา้มเร่ือยมา จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าในปัจจุบนั กองก าลงัทหารของ

ฟิลิปปินส์ไดเ้ปล่ียนแปลงแนวทางการต่อสู้ในรูปแบบไหนและอยา่งไร? 

เม่ือกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนท่ีฝ่ายกองก าลงัทางทหารของฟิลิปปินส์จะเปล่ียนท่าทีจากการใชม้าตรการ

ทางทหารมาสู่แนวทางแบบสันติมากข้ึนนั้น พวกเขามกัติดวนอยู่ในความพยายามของการแก้ไขปัญหา

ทางการเมืองท่ีมกัจบลงดว้ยมาตรการทางการทหาร นบัตั้งแต่ปี 1997 ในช่วงสมยัประธานาธิบดีฟิเดล รา

มอส เม่ือรัฐบาลแสดงเจตนาวา่จะมีการพูดคุยอยา่งเป็นทางกบั MILF ส่วน MILF เองก็แสดงเจตนาและตอบ

รับท่าทีของรัฐบาลอยูเ่นืองๆ แต่การใชก้ าลงัจากทั้งสองฝ่ายยงัคงด าเนินอยูต่่อไป กระนั้นก็ยงัมีความพยายาม

ของรัฐบาลในการหาช่องทางในการพูดคุยระหว่างสองฝ่าย เช่น การตั้งคณะกรรมการทางเทคนิคระหว่าง 

MILF – GRP (Technical Committees of the MILF and GRP) เพื่อเป็นกลไกในการเจรจาในประเด็นต่างๆ  

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์การโจมตีคร้ังใหญ่ก็เกิดข้ึนเม่ือกองก าลงัทหารรัฐบาลฟิลิปปินส์ไดโ้จมตีค่ายอบูบา

การ์  ซ่ึงเป็นค่ายใหญ่ของกลุ่ม MILF  และ มาตรการปราบปราม MILF (all-out war) ซ่ึงเกิดข้ึนช่วงปี 1999  

ในสมยัของประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา ก็ท  าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสันติภาพเป็นอยา่งมาก 

http://deepsouthwatch.org/node/4225
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แมใ้นสมยัภายใตก้ารบริหารงานของประธานาธิบดีกลอเรีย มาคาปากลัป์ อาร์โรโย  (2001-2010) 

การพูดคุยส่วนใหญ่จะด าเนินไปอย่างราบร่ืน และมีขอ้ตกลง หรือ agreement  ท่ีตกลงกนัได้ดว้ยดี แต่

มาตรการทางการทหารบางประการก็เขา้มาแทรกจนท าให้เกิดผลกระทบกบัการเจรจาซ่ึงก าลงัเกิดข้ึนท่ี

กวัลาลมัเปอร์ ในช่วงเวลานั้น การรุกทางการทหารท าให้การเจรจาไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร กล่าวคือ ความ

ร่วมมือในการฝึกกองก าลงัทหารระหวา่งสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ท่ีมีข้ึนท่ีเกาะ Luzon เกาะ Mindoro 

แหลม Zamboanga  และ จงัหวดั Basilan ในหมู่เกาะ Sulu เป็นไปเพื่อปราบปรามกลุ่มอบูซายาฟ มีการเฝ้า

ระวงักลุ่ม MILF และอบูซายาฟท่ีเช่ือว่าเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอลักออิดะห์ ท าให้ฝ่ายท่ีสนบัสนุนให้มีการ

แกปั้ญหาดว้ยก าลงัทหารก็ยิง่มีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการใชก้ าลงัระหวา่ง MILF และรัฐบาลในช่วงเวลาน้ี 

แต่หลงัจากนั้น กองก าลงัทหารฟิลิปปินส์ (AFP)  ก็ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกระบวนการ

สันติภาพ เพื่อจดัท ากรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโรตั้งแต่ปี 2010 กระบวนการสันติภาพดงักล่าวท าให้เกิดความ

เช่ือมัน่วา่จะครอบคลุมกลุ่มท่ีใชแ้นวทางการทหารในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมียทุธศาสตร์ ในแง่น้ี ภาคประชา

สังคมมินดาเนามีส่วนส าคญัอยา่งมากในการเปิดประตูไปสู่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร  

การมีส่วนรวมของฝ่ายทหารในกระบวนการสันติภาพนั้น มีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีภาคประชาสังคมมี

ส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมข้ึน เช่น ในปี 2010 ภาคประชาสังคมจดัให้มีการพูดคุย

ระหว่างทหาร บาทหลวงคาทอลิกและโปรแตสแตนท์ และผู ้รู้ศาสนาชาวมุสลิม (Bishops-Ulama 

Conference) งานพูดคุยดงักล่าว เป็นตวัอย่างของการเปิดพื้นท่ีเพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกบัฝ่าย

ทหาร นอกจากงานดา้นการสนบัสนุนให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ีทหารแลว้ ภาคประชา

สังคมยงัผลกัดนัใหเ้กิดนายทหารท่ีถือธงน าสันติภาพ (peace champions) ตวัอยา่งของบุคคลส าคญัท่านหน่ึง

คือ นายพลเรยม์นัโด เฟอเรอร์ (General Raymundo Ferrer) ผูเ้ป็นนายทหารคนแรกท่ีจบหลกัสูตรหลกัการ

เปล่ียนผ่านความขดัแยง้และสันติภาพ จากนั้นเขาได้สานงานด้านการสร้างหลกัสูตรเพื่อสันติภาพให้กบั

นายทหารคนอ่ืนๆ จนถึงปี 2010 มีนายทหารท่ีจบหลกัสูตรน้ีแลว้จ านวน 36 คน นายทหารท่ีเป็นคนน าธง

สันติภาพน่ีเองก็ร่วมกนัสร้างเครือข่ายเพื่อสันติภาพในการขยายการติดต่อและมีการขยายเครือข่ายกบักลุ่มท่ี

มีความหลากหลายในพื้นท่ี สร้างความร่วมมือระหวา่งพลเรือนและน าไปสู่การขยายประเด็นต่างๆ เช่น การ

สร้างวฒันธรรมสันติภาพ การพฒันาในเชิงเศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูการท างานอาชีพในพื้นท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการต่อสู้ดว้ยอาวธุ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีกลุ่มภาคประชาสังคมและคนท่ีท างานสันติภาพในระดับรากหญ้า เช่น ชุมชน ผูน้ า

ศาสนา เยาวชนและองคก์รต่างๆ ท่ีไม่ค่อยไดท้  างานร่วมกนั ไดเ้ขา้มาร่วมกนัและท างานร่วมกบัฝ่ายทหาร



10 
 

เป็นคร้ังแรกๆ อีกทั้งขยายการพูดคุยเก่ียวกบักระบวนการสันติภาพร่วมกับกลุ่ม MILF ตวัอย่างท่ีเป็น

รูปธรรม คือชุมชนรากหญา้ท่ีท างานกบัทหาร มีการตั้งเขตเพื่อสันติภาพ (Peace Zone) โดยมีเป้าหมาย

เพื่อท่ีจะปกป้องสมาชิกในชุมชนจากการต่อสู้กบัดว้ยอาวุธ อีกทั้งความสัมพนัธ์ในการท างานท่ีเกิดข้ึนผา่น

การอบรมจากสถาบนัเพื่อสันติภาพ ท าให้ภาคประชาสังคมมัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากฝายทหาร 

สู่การพยายามสร้างสันติภาพในระดบัทอ้งถ่ิน 

มีสัญญาณท่ีดีวา่ในสมยัของประธานาธิบดีเบนิกโน อากีโน ท่ี 3 (2010 – ปัจจุบนั) น่ีเองท่ีกองก าลงั

ทหารมีความตั้งใจในการปฏิรูปหน่วยงานของตนเอง โดยมีการออกคู่มือการปฏิบติัการงานข่าวกรองท่ีอิงกบั

หลกัสิทธิมนุษยชน (Guidebook on Human Rights-Based Intelligence Operations) และ กฎท่ีเก่ียวกบั

พฤติกรรมและการสู้รบของกองก าลงั (Rules of Behavior and Rules of Engagement)  ซ่ึงการปฏิรูปงานข่าว

กรองดงักล่าวไม่ไดแ้ยกส่วนระหวา่งดา้นความมัน่คงกบังานดา้นสันติภาพอีกต่อไป ในความเห็นของ เทเร

ซิตา้ ควินโตส เดลส์ (Teresita  Quintos Deles) ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีในกระบวนการสันติภาพ ในงาน

สัมมนาของหน่วยงานข่าวกรองของกองก าลงัทหารฟิลิปปินส์ เม่ือปี 2011 เธอให้ความเห็นว่า การสร้าง

สันติภาพท่ีด าเนินไปไดด้ว้ยดี จ  าเป็นตอ้งอาศยังานข่าวกรองท่ีดี และการมีงานข่าวกรองของทหารท่ีดีท าให้

คาดถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากพูดคุยบนโตะ๊เจรจา นอกจากน้ี เธอยงัขอบคุณต่องานท างานข่าวกรองของฝ่าย

ทหารท่ีท างานสนบัสนุนกระบวนการสันติภาพอยา่งเต็มท่ี อีกทั้งเช่ือมัน่วา่การสร้างผูน้ าประชาธิปไตยและ

การสร้างพลเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยให้เขม้แข็ง เป็นพื้นฐานท่ีดีต่อการสร้างความยุติธรรมและความสงบ

สุขแก่ฟิลิปปินส์ 

สอดรับกบัความเห็นของนายทหารคนหน่ึงท่ีปฏิบติัการในพื้นท่ี ร้อยเอก อาร์ทูโร เอ็ม  ดูมาลากนั 

(Army Captain Arturo M. Dumalagan) นายทหารท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่จงัหวดั Lanao del Sur ในมินดาเนา 

แสดงความคิดวา่ การมีกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร (Framework Agreement on the Bangsamoro)[1] จะท าให้

ฝ่ายทหารเกิดความมัน่ใจมากข้ึนในการบรรลุถึงสันติภาพในพื้นท่ีของมินดาเนาและไม่ตอ้งต่อสู้กบั MILF 

ดว้ยก าลงัอาวธุอีกต่อไป  แต่จะเนน้การร่วมมือในการต่อสู้เร่ืองอาชญากรรมในพื้นท่ี เช่น การลกัขโมย การ

ลกัพาตวั ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ เขามีความหวงัวา่ต่อไปน้ีบทบาทของทหารจะมีเพียงการต่อสู้ภยัจากนอก

ประเทศ แทนท่ีจะต่อสู้กบัประชาชนของตนเอง 

เขาเนน้ย  ้าวา่การต่อสู้ระหวา่ง MILF และรัฐบาลจะยงัด าเนินต่อไป แต่จะเปล่ียนแนวทางออกไปจาก

เดิมนบัตั้งแต่มีขอ้ตกลงบงัซาโรข้ึน สุดทา้ยเขาแสดงความเห็นวา่ แมว้า่จะมีการเซ็นขอ้ตกลง แต่การน าไปใช้

ใหเ้กิดผลเป็นกระบวนการท่ียากมากกวา่และเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุด  
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อาจกล่าวไดว้่ากระบวนการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหมู่ผูส้ร้างสันติภาพไม่ไดส้ามารถเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

เม่ือกล่าวถึงบทบาทของทหารในกระบวนการสันติภาพก็ไม่ไดแ้ยกออกจากการสนบัสนุนทั้งจากภาคประชา

สังคมและรัฐบาลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีความขดัแยง้ก าลงัด าเนินไป นายทหารท่ีถือธงน าสันติภาพควร

ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงเราจ าเป็นต้องตระหนักด้วยว่า

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนจะปรับตวัไปในทิศทางบวกระหว่างภาคประชาสังคมและทหารในมินดาเนานั้น 

ยงัคงด ารงอยู่ในบริบททางการเมืองส่วนกลางท่ีเก่ียวพนักบัประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอิทธิพล

ของทหารในการเมืองและการปกครองของฟิลิปปินส์อีกดว้ย ความเป็นจริงของความขดัแยง้ทางดา้นอาวุธ

ในประเทศดงักล่าว ยงัคงเป็นท่ีทา้ทายท่ีจะสร้างทหารท่ีถือธงดา้นสันติภาพ ในขณะทหารรุ่นเก่าก็ยงัคง

แนวคิดท่ีมุ่งแต่จะปราบปรามกลุ่มติดอาวธุอยูเ่ช่นกนั 
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เหตุปะทะระหว่างการเจรจา: ทางตันหรือบททดสอบของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา? 

 

โดย ฟารีดา ปันจอร์ สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

ท่ีมา http://deepsouthwatch.org/node/7188 

 

หลงัจากกระบวนการสันติภาพมินดาเนาด าเนินมาไดร้ะยะหน่ึงตามโรดแมบท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยถึง

ขั้นตอนท่ีร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร (The Proposed Bangsamoro Basic Law - BBL) ก าลงัเขา้สู่

กระบวนการพิจารณาโดยสมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์  กระทัง่ในวนัท่ี 25 มกราคม  2558 ท่ีผา่นมา เกิดเหตุ

ปะทะคร้ังใหญ่ระหวา่งขบวนการติดอาวุธ (MILF, BIFF, PAGs) และกองก าลงัพิเศษ (Special Action Force 

–SAF) ระหวา่งปฏิบติัการพิเศษต่อตา้นการก่อการร้าย ท่ีเรียกวา่ Oplan Exodus ท่ีเมืองมามาซาปาโน ใน

จงัหวดัมากินดาเนาทางตะวนัตกของเกาะมินดาเนา ความรุนแรงระรอกใหม่น้ีถือเป็นเหตุการณ์สูญเสียคร้ัง

ใหญ่ท่ีสุดนบัตั้งแต่มีการเซ็นกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร (Framework Agreement  on the  Bangsamoro - 

FAB) ระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front - 

MILF) เม่ือวนัท่ี  27 มีนาคม 2557  มีผลท าให้กองก าลงัพิเศษซ่ึงข้ึนตรงต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ฟิลิปปินส์ (The Philippine National Police -PNP) เสียชีวติไป 44 นาย  กลุ่มขบวนการติดอาวุธ อยา่งนอ้ย 18 

รายและพลเมืองอีก 4 คนเสียชีวติ ก่อใหเ้กิดค าถามข้ึนวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนผลกระทบและทา้ทายอยา่งไร

ต่อ กระบวนการสันติภาพท่ีด าเนินอยูใ่นขณะน้ีระหวา่งรัฐบาลและ MILF 

หากจะกล่าวถึงประสบการณ์ของฟิลิปปินส์ ความรุนแรงในระหว่างการด าเนินกระบวนการ

สันติภาพไม่ใช่ส่ิงใหม่ แต่เคยเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี ในช่วงปี  2539  2543  และ 2546  กระนั้นก็จ  าเป็นตอ้งอาศยั

เวลากว่ากระบวนการสันติภาพจะสามารถเดินหน้าต่อไปได ้ส าหรับเหตุรุนแรงในคร้ังน้ีถือว่ากระทบต่อ

กรอบเวลาและขั้นตอนท่ีเหลืออยูข่องกระบวนการสันติภาพ  ทั้งการพิจารณาร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโม

โร และขั้นตอนของการก่อตั้งรัฐบาลบงัซาโมโรในช่วงปี 2559  หลงัจากเกิดเหตุการณ์ท่ีเมืองมามาซาปาโน 

สภานิติบญัญติัของฟิลิปปินส์ไดช้ะลอการกระบวนการร่างกฎหมายบงัซาโมโรเอาไวท้นัที  โดยพวกเขาได้

หันให้ความส าคัญกับการสืบหาข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ปะทะท่ีเกิดข้ึน เพื่อค้นหาสาเหตุต่างๆ จาก

คณะกรรมการแต่ละชุด ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการสืบหาขอ้เทจ็จริงคร้ังน้ี 

http://deepsouthwatch.org/node/7188
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ประเด็นท่ีได้รับความสนใจและถูกตั้งค  าถามทนัทีจากสมาชิกรัฐสสภาของฟิลิปปินส์ คือความ

จริงใจของฝ่าย MILF ต่อกระบวนการสันติภาพ เน่ืองจากหลงัจากเหตุการณ์ มีคลิปวดีิท่ีฝ่ายกองก าลงัพิเศษท่ี

ถูกท าร้ายเผยแพร่ออกมาในโซเชียลมีเดียมีหลายฝ่ายเช่ือว่าเป็นการกระท าของ MILF  และไดเ้ช่ือมโยงว่า  

MILF เก่ียวขอ้งกบักลุ่มก่อการร้าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกท่านหน่ึงถึงกบัถอนการรับร่างกฎหมาย

พื้นฐานบงัซาโมโรเขา้มาพิจารณาในสภา ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการไม่ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกรอบ

ขอ้ตกลงบงัซาโมโรก่อนหนา้น้ี  อยา่งไรก็ตาม ฝ่าย MILF มีโอกาสช้ีแจงในคร้ังแรกต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

เวทีการรับฟังความคิดเห็นของวุฒิสภา (The Senate hearing on the Mamasapano clash) ต่อกรณีการปะทะ

ในเหตุการณ์ท่ีเมืองมามาซาปาโน 

ความทา้ทายต่อมาคือ เกิดค าถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพของกลไกยุติความรุนแรงในระหว่างการ

ด าเนินกระบวนการสันติภาพ หรือ การละเมิดขอ้ตกลงหยุดยิงโดยคู่ขดัแยง้ กล่าวคือมีหลกัฐานท่ีช้ีวา่ในช่วง

ก่อนการปฏิบติัการ SAF และ MILF ไม่มีประสานงานอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งหน่วยงานท่ีปฏิบติัการในพื้นท่ี

กบั คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหยุดยิง เช่น คณะกรรมการร่วมเพื่อลดการเป็นปรปักษ์ (Coordinating 

Committee of the Cessation of Hostilities -CCCH) และคณะท างานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Joint Action Group 

- AHJAG) 

จากข้อสงสัยสู่รายงานการสืบหาข้อเทจ็จริงฉบับต่างๆ 

หลงัจากวนัท่ี 25 มกราคมท่ีผ่านมา ส่ือสารมวลชนในประเทศต่างให้ความสนใจและให้ข้อมูล

เก่ียวกับจากปฏิบติัการของ SAF ในปฏิบติัการ Oplan Exodus ว่าเป็นปฏิบติัการเพื่อการจบักุมตวั

ผูก่้อการร้ายท่ีทางรัฐบาลฟิลิปปินส์และส านกังานสอบสวนกลางหรือ FBI  สหรัฐอเมริกา ตอ้งการมากท่ีสุด 

คือ Zulkifli Bin Hir alias หรือ ‚Marwan‛  และ Amin Baco ชาวมาเลเซีย  อีกทั้งหวัหนา้กลุ่ม Abu Sayaff ซ่ึง

ก็คือ Ahamad Akmad atabl Usman (Usman) ชาวฟิลิปปินส์  ซ่ึงเคล่ือนไหวอยูใ่นพื้นท่ีควบคุมของ MILF  

ปฏิบติัการดงักล่าวของ SAF ท าใหเ้กิดการปะทะระหวา่งกองก าลงั SAF  กบั MILF กลุ่มนกัรบอิสระอิสลาม

บงัซาโมโร (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters -BIFF) และกองก าลงัติดอาวุธอิสระอ่ืนๆ  (Private 

armed groups – PAGs)  มีผลท าให้มีผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมาก แมจ้ะสามารถสังหาร Marwan ไดแ้ทบจะ

ในทนัที 
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ความสูญเสียดงักล่าวท าให้ ส่ือมวลในประเทศให้ความสนใจในประเด็นของการ ปฏิบติัการต่อสู้ท่ี

ผิดพลาด (Misencounter) ท าให้ต ารวจชุดกองพิเศษเสียชีวิตถึง 44 นาย น ามาสู่การตั้งคณะกรรมการสืบหา

ขอ้เทจ็จริง ทั้งจากฟากฝ่ังรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  ซ่ึงมีประมาณ 7  หน่วยงาน ไดแ้ก่  สมาชิก

วุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรของฟิลิปปินส์  คณะกรรมการสอบสวนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ฟิลิปปินส์  (The PNP Board of Inquiry) กองทพัฟิลิปปินส์ (Armed Forces of the Philippines) กระทรวง

ยติุธรรม (The Department of Justice-DOJ) คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริงฝ่าย MILF (The MILF Special 

Investigative Commission) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Commission on Human Rights -CHR) 

และคณะกรรมระหวา่งประเทศเพื่อประเมินติดตามกระบวนการสันติภาพ  (International monitoring team 

of the peace process- IMT)  การสืบหาขอ้เท็จจริงต่อเหตุการณ์ดงักล่าขวเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะท าให้เกิดความ

เขา้ใจต่อประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นขอ้สงสัยจากมุมมองของแต่ละหลายฝ่าย อีกทั้งการเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว

เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนสู่สันติภาพมินดาเนาของในอนาคต 

มุมมองทีห่ลากหลายจากรายงานสืบหาข้อเทจ็จริง 

วนัท่ี 13 มีนาคม  2558 คณะกรรมการสอบสวนของส านกังานต ารวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ ไดเ้ผยแพร่

รายงาน 130 หนา้ วา่ดว้ยการปะทะท่ีเมืองมามาซาปาโน ในบทสรุปผูบ้ริหารของคณะกรรมการชุดน้ีไดมุ้่ง

ไปสู่ค าถามส าคญัในหลายประเด็นดว้ยกนัวา่ ต ารวจจากชุดหน่วยรบพิเศษดงักล่าวถูกสังหารไดอ้ยา่งไร ใคร

ท่ีเป็นผูท่ี้รับผิดชอบการตายของพวกเขา สาเหตุอะไรท่ีท าให้เกิดการปะทะและกองก าลงัไหนท่ีเผชิญหน้า

กบักองก าลงั SAF ในรายงานมีขอ้คน้พบหลายประเด็นดว้ยกนั แต่มุ่งเนน้ไปท่ีประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ความ

รับผิดชอบของประธานาธิบดีต่อการปฏิบติัการทางทหาร  การไม่ปฏิบติัตามสายการบงัคบับญัชาของ

ผูบ้งัคบับญัชา การด าเนินงานท่ีผดิพลาดในขั้นตอนของการปฏิบติัการ และ ความผิดพลาดของ SAF ในการ

ประสานกลไกการหยุดยิงตามขอ้ตกลงหยุดยิง แมร้ายงานประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายรอบ

ด้าน กระนั้นรายงานช้ินน้ีก็ยงัมีข้อจ ากดัการเข้าถึงขอ้มูลส าคญัๆ เช่น ข้อมูลปากค าของประธานาธิบดี  

ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของกองทพัฟิลิปปินส์ และหลักฐานการรับส่งข้อมูลทางโทรศพัท์ในช่วงของการ

ปฏิบติัการ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางนิติวทิยาศาสตร์ 

วนัท่ี 17 มีนาคม  วุฒิสภาไดเ้ผยแพร่ร่างรายงานฉบบัเต็ม 129  หน้า ว่าดว้ยเหตุการณ์ปะทะท่ีเมือง

มามาซาปาโน ในรายงานฉบบัน้ีไดร้ะบุถึงความรับผิดชอบของประธานาธิบดีท่ีไดส้ั่งการให้ผูบ้ญัชาการ

ต ารวจแห่งชาติท่ีเคยถูกสั่งพกังานไวก่้อนหนา้น้ีเป็นผูบ้ญัชาการปฏิบติัการ อีกทั้งยงัไดร้ะบุถึงความผิดพลาด
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และมีค าถามต่อความน่าเช่ือถือในปฏิบติัการทางทหารซ่ึงส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมข้ึน นอกจากน้ี รายงาน

ฉบบัน้ีไม่ไดใ้ชค้  าวา่การปฏิบติัการดงักล่าวเป็น ‚การต่อสู้ท่ีผิดพลาด‛  แต่ใชค้  าวา่  ‚การสังหารหมู่‛ ท าให้

นายต ารวจเสียชีวิต 44 คน ซ่ึงเป็นผลจากการต่อสู้ระหวา่ง SAF และ MILF โดยรายงานระบุวา่กลุ่ม MILF 

นั้นเป็นผูเ้ร่ิมระดมยิงอาวุธเขา้ใส่กองก าลงัพิเศษก่อน กระนั้นเป็นประเด็นน้ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีขดัแยง้กับ

รายงานของ MILF  สุดทา้ยรายงานของวุฒิสภายงัสะทอ้นให้เห็นท่ีมุมมองท่ีไม่เห็นดว้ยต่อส านกังานท่ี

ปรึกษาประธานาธิบดีว่าดว้ยกระบวนการสันติภาพ (OPAPP) ในการด าเนินขอ้ตกลงสันติภาพและร่าง

กฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรกบั MILF 

วนัท่ี  23 มีนาคม หัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพของ MILF  โมฮาการ์ อิกบาล ได้เสนอรายงาน

เหตุการณ์ปะทะจาก  MILF จ านวน 35 หนา้ ต่อวฒิุสภา หลงัจากท่ีเขาไดช้ี้แจงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาก่อน

หน้าน้ี รายงานมุ่งในประเด็นจากการรวบรวมข้อเท็จจริงว่า กองก าลังอิสลามบังซาโมโร หรือ BIAF 

(Bangsamoro Islamic Armed Forces- BIAF ) เป็นปีกการทหารของกองก าลงั MILF  ท่ีมีความชอบธรรมใน

การป้องกนัตวัเองจากกอง SAF  ซ่ึงรายงานระบุวา่ SAF ยงิอาวธุเขา้ใส่สมาชิกของ MILF ก่อนท าให้เสียชีวิต

ไปสองราย แต่ดว้ยความช านาญท่ีเหนือวา่ในสภาพภูมิประเทศแถบนั้น ท าใหพ้วกเขาสามารถท่ีจะหลบซ่อน

ตวัและตอบโตก้ลบัไปได ้  รายงานระบุว่าไม่มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ MILF  ในการบงัคบัใช้

ขอ้ตกลงผา่นกลไกท่ีมีอยูคื่อ  AHJAG และ CCCH   ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้  AHJAG จะตอ้งแจง้ต่อ CCCH 

ของฟากฝ่ังรัฐบาลและ  MILF ก่อน 24 ชัว่โมงก่อนการปฏิบติัการ เพื่อท่ีจะมีเวลาอพยพชาวบา้นออกจาก

พื้นท่ีสู้รบ  นอกจากน้ี MILF ปฏิเสธคลิปวิดีโอท่ีบ่งช้ีวา่สมาชิกของ MILF นั้นท าร้ายสมาชิกของชุดกอง

ก าลงัพิเศษ เน่ืองจากในพื้นท่ีแถบนั้นมีกองก าลงัติดอาวุธอ่ืนๆ เคล่ือนไหวอยูใ่นพื้นท่ีดว้ย  กระนั้นรายงาน

หลายฉบบัก่อนหนา้น้ีระบุวา่ MILF มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ปะทะ 

วนัท่ี  5 เมษายน คณะกรรมการระหวา่งประเทศเพื่อประเมินและติดตามกระบวนการสันติภาพ หรือ  

IMT (International Monitoring Team) ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีตั้งข้ึนเพื่อติดตามการหยุดยิงของรัฐบาล ได้

เสนอรายงานต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ รายงานระบุว่า ทั้ง SAF และ MILF ได้ละเมิดขอ้ตกลงหยุดยิง ใน

เหตุการณ์การปะทะดว้ยอาวุธ รายงานระบุว่า SAF นั้นลม้เหลวในการร่วมมือกบักองทพัฟิลิปปินส์ (The 

Armed Forces of the Philippines- AFP) และหน่วยงานต ารวจอ่ืนๆ อีกทั้งเพิกเฉยกบักลไกลการหยุดยิง  ใน

แง่น้ีรัฐบาลฟิลิปปินส์ละเมิดต่อ บทบัญญัติการปฏิบัติการด าเนินข้อตกลงหยุดยิงกับ MILF ปี 1997 

(Operational Guidelines on the General Cessation of Hostilities)  ในรายงานระบุอีกวา่ ไม่มีหลกัฐานท่ี
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เพียงพอท่ี MILF จะต้องรับผิดชอบต่อการตายของนายต ารวจ 44 นาย และไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะ

กล่าวหาวา่พวกเขาใหท่ี้หลบซ่อนกบักลุ่มก่อการร้าย 

วนัท่ี 22 เมษายน  ส านกังานสืบสวนกลาง (The National Bureau of Investigation-NBI) และ

ส านกังานพิเศษแห่งชาติในคดีอาญา (National Prosecution Service -NPS)  กระทรวงยุติธรรม ไดเ้สนอ

รายงานเก่ียวกบัเหตุปะทะดงักล่าวจากการรวบรวมหลกัฐานโดยเฉพาะพยานคนส าคญัท่ีอยู่ในเหตุการณ์ 

รายงานน้ีไดเ้สนอแนะใหมี้การด าเนินคดีบุคคล 90 คน คือ MILF และกลุ่มกองก าลงัอ่ืนๆ  ในฐานฆาตกรรม

และลกัทรัพยส์มาชิกหน่วยปฏิบติัการพิเศษท่ี 55 ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ก้าวต่อไปของกระบวนการสันติภาพ 

หลงัจากท่ีสภานิติบญัญติัได ้เล่ือนการพิจารณาร่างกฎหมายบงัซาโมโรออกไป  เพื่อให้ขอ้คน้พบ

และขอ้เสนอแนะจากรายงานชุดต่างๆ ปรากฏ  จากน้ีรัฐบาลถือเป็นหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมในการ

ด าเนินคดีกบัสมาชิกของ MILF และกองก าลงัติดอาวุธอ่ืนๆ ในเหตุการณ์การปะทะ (แมมี้ขอ้โตแ้ยง้จาก 

MILF) โดยขณะน้ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้เร่ิมกลบัมามุ่งพิจารณา ร่างกฎหมาย

พื้นฐานบงัซาโมโรอีกคร้ัง เหตุผลดงักล่าวหยิบยกข้ึนจาก รูฟัส โรดิเกส ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ

ของสภาผูแ้ทนราษฎรให้ความเห็นต่อการพิจารณาร่างกฎหมายบงัซาโมโรวา่ เราควรแยกขั้นตอนของการ

พิจารณาร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรออกจากเหตุการณ์การปะทะท่ีมามาซาปาโน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนยิ่ง

ตอ้งท าใหก้ลบัมาพิจารณาวา่ ในความเป็นจริงแลว้ ร่างกฎหมายบงัซาโมโร เป็นนโยบายท่ีดีหรือไม่อยา่งไร 

ให้อ านาจกบั MILF มากเกินไปหรือไม่  โรดิเกส ให้ความเห็นวา่ ร่างกฎหมายบงัซาโมโรดงักล่าวควรจะ

ไดรั้บการเขา้พิจารณาในสภา และจะสามารถผา่นการพิจารณาไปได ้แม ้MILF จะปฏิเสธท่ีจะมอบสมาชิก 

MILF ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้สู่การพิจารณาคดี เน่ืองจากร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร ไม่ไดเ้ป็นของ MILF 

เท่านั้น  แต่เป็นของผูค้นในมินดาเนาซ่ึงตอ้งการสันติภาพท่ีย ัง่ยนื 

ทางฟากฝ่ังของ สมาชิกวุฒิสภา เฟอดินาน มาคอส จูเนียร์ ประธานคณะกรรมการท้องถ่ินของ

วุฒิสภา หลงัจากไดรั้บรายงานเหตุการณ์การปะทะท่ีเมืองมามาซาปาโนหลายฉบบั รวมทั้งฉบบัของ MILF  

กล่าวว่าทางวุฒิสภายินดีเดินหน้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรอีก

คร้ัง แต่ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าคือ การปรับปรุงกลไกการหยุดยิงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อป้องกนัเหตุสูญเสีย

ในอนาคต   เขาเสริมวา่เหตุการณ์ท่ีมามาซาปาโน เกิดข้ึนในเวลา 5.30 น. ถึง 6.30 น. ของวนัท่ี 25 มกราคม  
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แต่การหยุดยิงเกิดข้ึนในเวลา 4 โมงเยน็  ซ่ึงกินเวลากวา่ 11 ชัว่โมง แต่เรา จะสามารถรักษาชีวิตของผูค้นได ้

หากใชเ้วลาเพียง 11 นาทีเท่านั้นการหยดุยงิ 

ในการน้ี ประธานาธิบดี เบนนิกโน อากีโน ท่ี 3 ไดแ้สดงความเห็นว่า การพิจารณาร่างกฎหมาย

พื้นฐานบงัซาโมโรในก าลงัอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการเฉพาะกิจของสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงเป็นไปใน

เชิงบวก เม่ือเทียบกบับรรยากาศหลงัเหตุการณ์ใหม่ๆ  แต่เป็นท่ีกงัวลวา่ ร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรฉบบั

ท่ีจะไดรั้บการปรับปรุงในอนาคตน้ีอาจไม่เป็นท่ียอมรับเพราะอาจจะถูกลดทอนความส าคญัและประโยชน์

ต่างๆท่ีชาวบงัซาโมโรพึงไดรั้บ  ทั้งน้ีสภานิติบญัญติัจะสามารถพิจารณาผา่นร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร

ไดใ้นช่วงส้ินเดือนมิถุนายน 2015 
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รายงาน:สันติภาพทีม่ินดาเนาฝันนีย้งัอกีไกล 

 

โดย โรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต ้ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(DSJ) 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/2942  

 

โมฮ าหมดั อามีน ประธานส านักงานเลขาธิการกลุ่ม MILF ไม่เห็นด้วยกบัแนวคิดของ Tresita 

‚Ging‛ Deles ผูเ้ป็น Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) Secretary ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา

ประธานาธิบดีดา้นกระบวนการสันติภาพ เก่ียวกบัเง่ือนไขการรวมตวัของโมโร เพื่อสร้างสันติภาพในมินดา

เนา  

‚แนวความคิดน้ีของรัฐบาลต้ืนเขินเกินไป‛ โมฮ าหมดั อามีน กล่าว 

ขอ้เสนอของ Deles ระบุวา่ หนทางสร้างสันติภาพถาวรตอ้งรวมเง่ือนไขสามอยา่ง นัน่คือ 

หน่ึง การเจรจากบักลุ่ม MILF ตอ้งประสบผลส าเร็จ 

สอง ขอ้ตกลงสันติภาพฉบบัสุดทา้ยท่ีท าไวก้บักลุ่ม MILF ตอ้งไดรั้บการน าไปปฏิบติัครบถว้น 

สาม ตอ้งปฏิรูปธรรมาภิบาลการปกครองตนเองของมุสลิมในมินดาเนา 

โมฮ าหมดั อามีนบอกวา่ ประเด็นการรวมตวักนัของโมโรในมินดาเนา ไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะกลุ่มกบฏ 

หรือกลุ่มติดอาวธุท่ีมีอยูห่ลายกลุ่มเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มคนทัว่ไปอ่ืนๆ ดว้ย พวกเขาตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนั 

การรวมตวัจึงยากอยา่งยิ่ง และมนัจะไม่เกิดข้ึน เวน้แต่การต่อสู้ของกลุ่ม MILF ท่ีก าลงัขบัเคล่ือนอยูน่ั้น ท า

ไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัของแต่ละคน ซ่ึงอาจรวมไปถึงได้ร่วมงานกบัรัฐบาล หรือได้ผลประโยชน์

รูปแบบอ่ืนตอบแทน 

‚สูตรรวมตวัของรัฐบาลอนัน้ี ไม่มีเจตนาอย่างอ่ืนนอกจากพยายามจะตรึงสภาพการณ์ท่ีทรงตวั

เอาไว ้นัน่คือให้กลุ่มโมโรอยู่ดว้ยกนัให้ได ้ภายใตโ้ครงสร้างการเมืองอนัใหญ่โตของประเทศฟิลิปปินส์‛ 

เป็นค ากล่าวของโมฮ าหมดั อามีน 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/2942
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กบัค าถามท่ีวา่ ความตอ้งการร่วมกนัของโมโรคืออะไร โมฮ าหมดั อามีนช้ีวา่ เป้าหมายของพวกเขา

ไม่มีอะไรมากไปกวา่ ตอ้งการตดัสินชะตากรรมของตวัเอง จดัการชีวิตของตนเองในวิถีทางท่ีสอดคลอ้งกบั

สิทธิทางการเมือง การรวมตวั สิทธิดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นวฒันธรรม และศีลธรรม ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ี

ก าหนดสถานภาพ และความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัรัฐบาลกลาง ท่ีมะนิลาอยา่งชดัเจน 

พวกเขาตอ้งการมีรัฐของตวัเองท่ี ‚เป็นของพวกเขา เพื่อพวกเขา และโดยพวกเขา‛ ท่ีสามารถจะมอง

หาวธีิการในการตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา โดยท่ีไม่ตอ้งหวาดกลวั หรือตอ้งเอาใจใคร 

สรุปว่าหากจะให้การรวมตวักนันั้นเกิดข้ึนจริง ก็ตอ้งมีกลไกท่ีมีอ านาจอย่างแทจ้ริง มีทรัพยากร 

และขอบเขตในการจดัการ เพื่อจะไดด้ าเนินการตามความตอ้งการคือ ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม ‚บงั

สาโมโร‛ ได ้
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‚ประชาสังคมเข้มแข็ง‛ บทเรียนกระบวนการสันติภาพจากมินดาเนา 

 

โดย โรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต(้DSJ) 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5143  

 

เวทีถอดเรียนสันติภาพจากมินดาเนา นกัวิชาการม.อ.ปัตตานี ช้ี องค์กรภาคประชาสังคมมินดาเนา

เขม้แขง็ ท างานเป็นเครือข่าย สามารถเช่ือมโยงกบัโลกภายนอกโดยตรง ส่วนบทเรียนชายแดนใต ้ประชาชน

ในพื้นท่ีและนอกจากพื้นท่ีตอ้งมาร่วมก าหนดทางออกท่ีเป็นวาระประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

เ ม่ือว ันท่ี  21 ธันวาคม 2556 ท่ีอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการส่ือสาร ห้องเ รียน A310  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) สถานีวิทยุร่วมดว้ยช่วยสลาตนั (Media Selatan) จดัการ

เสวนาเร่ือง ‚ถอดบทเรียนมินดาเนากบัความคาดหวงัสันติภาพปาตานี‛ โดยมีนกัศึกษาและตวัแทนองคก์ร

ภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเขา้ร่วมรับฟัง 

CSO ทีม่ินดาเนาเข้มแข็ง ครบเคร่ือง 

อ.ฮารา ชินทาโร่ อาจารย์แผนวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เปิดเผยวา่ จากการท่ีศึกษาดูงานท่ีมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ พบวา่ ถึงแมว้า่มินดาเนา ไดรั้บความเสียหาย

จากภาวะสงครามอย่างหนัก แต่ส่ิงท่ีน่าประทบัใจขององค์กรภาคประชาสังคมในมินดาเนา คือ มีความ

เขม้แข็งมาก ซ่ึงแต่ละองคก์รมียุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการท างาน ท่ีส าคญัมีการท างานเป็น

เครือข่าย นอกจากน้ีองคก์รภาคประชาสังคมในมินดาเนามีความสามารถในเร่ืองการบริหารการเงิน บริหาร

องคก์ร การประชาสัมพนัธ์และเขียนรายงานสูงมาก 

‚ท่ีส าคญัองคก์รภาคประชาสังคมในมินดาเนาสามารถพูดภาษาองักฤษได ้ท าให้องคก์รภาคประชา

สังคมในมินดาเนา สามารถท่ีจะถ่ายทอดอุดมการณ์ เป้าหมายขององค์กรต่อโลกภายนอกไดโ้ดย โดยท่ีไม่

จ  าเป็นท่ีจะตอ้งผา่นนายหน้า ซ่ึงมนัท าให้เกิดความเช่ือมโยงกบัโลกภายนอกโดยตรง จุดน้ีผมคิดว่าเป็นส่ิง

องคก์รภาคประชาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตต้อ้งเรียนรู้‛ อ.ฮารา เปิดเผย 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5143
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อ.ฮารา เปิดเผยอีกวา่ กระบวนการสร้างสันติภาพท่ีมินดาเนา ลม้เหลวไม่ต ่ากวา่ 5 คร้ัง ทุกคร้ังท่ีเกิด

ความลม้เหลวจะเกิดการปะทะกนัระหว่างกองก าลงั ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตและมีประชาชนถูกขบัไล่

ออกจากพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการล้มกระบวนการสันติภาพนั้น ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา คือความ

เสียหาย ดงันั้นของใหทุ้กฝ่ายตอ้งมีความจริงใจในการพคุยสันติภาพ 

‚การหยุดชะงกัการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกบักลุ่มทีเห็นต่างนั้น ไม่ไดห้มายความว่าทั้ง 2 

ฝ่าย ละทิ้งกรอบการลงนามเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีผา่นมา แต่วา่การพูดคุยสันติภาพจะตอ้งเร่ิมตน้

ใหม่อีกคร้ัง ส่วนจะเร่ิมส่วนเม่ือไรนั้นไม่ทราบ‛ อ.ฮารา กล่าว    

 อ.ฮารา กล่าวถึงผลส าเร็จของกระบวนการสันติภาพวา่ฝ่ายการเมืองมีความจ าเป็นท่ีตอ้งแสดงท่าท่ี

ถึงความจริงใจในเร่ืองน้ี เพื่อให้เกิดความไวว้างใจระหวา่งกนั เพราะในการกระบวนการพูดคุย ส่ิงท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือความไวว้างใจระหวา่งกนั 

ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ 

นางเรืองรวี พิชยักุล ผูป้ระสานงานโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) กล่าวว่า 

จากการสังเกตส่วนตวัในฐานะท่ีท างานในพื้นท่ีอยา่งยาวนาน ไม่คาดคิดมาก่อนวา่การเจรจาจะเกิดเร็วขนาด

น้ี รู้สึกวา่ไม่มีความพร้อม เม่ือเกิดข้ึนโดยท่ีไม่มีความพร้อมความคิดและจิตใจ ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่มี

ความมัน่ใจว่าตวัจริงหรือตวัปลอม ซ่ึงท าให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีตั้งแต่แรกเร่ิมของเจรจา ความรู้สึกตรงน้ี

เยยีวยายากมาก เพราะอาจจะเป็นความผดิพลาดของผูท่ี้ริเร่ิม 

นางเรืองรว ีกล่าวอีกวา่ การเจรจาท่ีผา่นมา ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีส่วนร่วม อยา่งก็ไรตามประชาชน

ดีใจ แต่ในความดีใจมีความไม่มัน่ใจมากกวา่ ดงันั้นในช่วงท่ีการเจรจาชะงกัลงนั้น ประชาชนในพื้นท่ี ทั้งคน

มลายู พุทธ คริสต์ และคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย ตอ้งมาก าหนดวาระของประชาชนวา่ตอ้งการสันติภาพ

แบบไหน สันติภาพท่ีประชาชนตอ้งการจริงๆ คืออะไร อยากให้มีการเจรจาพร้อมกบัมี Road Map ในการ

เจรจาดว้ย 

‚ดิฉันมีหวงัตลอดในการท่ีแกปั้ญหาในพื้นท่ี เพราะพื้นท่ีตรงน้ีควรท่ีให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสิทธิ

เป็นเจา้ของในการก าหนดทางออก ไม่ใช่เฉพาะคน 2 คน เท่านั้น ตอ้งมีฝ่ายท่ี 3 ดว้ย นั้นคือประชาชน และ

ควรท่ีฝ่ายท่ี 4 คือองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรท่ีสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพ เพื่อให้การ

เจรจาเป็นไปอยา่งโปร่งใส่‛ นางเรืองรว ีกล่าว 
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องค์กรประชาสังคมมินดาเนากบักระบวนการเจรจาสันติภาพ 

 

โดย ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้(CSCD) 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/node/6069  

 

บรรดาองคก์รประชาสังคมในฟิลิปปินส์ถือเป็นตวัแสดงส าคญัต่อการแกไ้ขความขดัแยง้และสร้าง

สันติภาพในมินดาเนามายาวนาน พวกเขาท างานเคล่ือนไหวอย่างเข้มข้นมาตั้ งแต่ยุคเผด็จการของ

ประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา (1998-2001)  โดยมีเป้าหมายเพื่อขบัเคล่ือนความยุติธรรมและสันติภาพท่ี

ย ัง่ยืน (just and lasting peace) ในอดีตบทบาทของประชาสังคมของฟิลิปปินส์ในความขดัแยง้ในมินดาเนา

ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ยงัมีไม่มากนักในกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์ 

(Government of the Philippines)และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic liberation Front - 

MILF)  จนกระทัง่ตั้งแต่สมยัประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากลัป์ อาร์โรโย  (2001-2010) กลุ่มประชาสังคม

มีบทบาทในกระบวนการการเจรจาสันติภาพอยา่งเห็นไดช้ดั บทความน้ีตอ้งการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ

องคก์รภาคประชาสังคมมินดาเนาในกระบวนการเจรจาสันติภาพวา่มีแนวทางและวิธีการท างานอยา่งไรใน

การเขา้ไปมีบทบาทในกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลและ MILF  บทเรียนดงักล่าวอาจสามารถน ามา

ปรับใช้ได้กบักรณีปัญหาชายแดนใตใ้นกระบวนการสู่การพูดคุยสันติภาพช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมาระหว่าง

รัฐบาลและ BRN  (กุมภาพนัธ์ 2013) ซ่ึงพบวา่ท่ีผา่นมา ภาคประชาสังคมชายแดนใตพ้ยายามสร้างบทบาท

ในกระบวนการพูดคุยสันติภาพมากข้ึน 

การมีส่วนร่วมของประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ 

ประชาสังคมในฟิลิปปินส์ เร่ิมท างานดา้นการแทรกแซงเพื่อสันติภาพ (Peace Intervention) มา

ตั้งแต่ยคุประธานาธิบดี เฟอดีนาน มากอส (1917-1989) ท่ีมีการประกาศใชก้ฎอยัการศึกไปทัว่ประเทศ ส่งผล

ให้เกิดการปฏิวติัประชาชน (EDSA revolution)  เพื่อขบัไล่ระบอบเผด็จการ การท างานของประชาสังคม

หลงัยุคสมยัน้ีถือเป็นงานดา้นสันติภาพท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยประวติัศาสตร์ของการเคล่ือนไหวท่ีประกอบไป

ดว้ยองคก์รหรือกลุ่มทางสังคมต่างๆจากทุกภาคส่วนของฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกบักลุ่มประชาสังคมมินดาเนา

ทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์  มีความพยายามในการท างานดา้นสันติภาพตั้งแต่เหตุการณ์สังหารหมู่ชาวมุสลิม

http://www.deepsouthwatch.org/node/6069
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โมโร (Jabidah Massacre)  โดยกองก าลงัทหารฟิลิปปินส์ซ่ึงน าไปสู่การนองเลือดในทศวรรษท่ี 1970   แม้

การณรงค์และการสั่งสมประสบการณ์การท างานขององค์กรประชาสังคมยงัไม่ส่งผลมากในช่วงสาม

ทศวรรษแรก แต่ในช่วงตน้ทศวรรษปี 2000 กลุ่มประชาสังคมเป็นท่ียอมรับในวงกวา้งในการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในการสร้างสันติภาพ ระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์และขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโร (GPH-MILF) 

ความขดัแยง้ท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ีเนน้เฉพาะความขดัแยง้การแบ่งแยกดินแดนทางตอนใตข้องประเทศ 

ระหวา่ง MNLF และรัฐบาล ท่ีด าเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 และระหวา่ง MILF และรัฐบาลฟิลิปปินส์กวา่ส่ี

ทศวรรษหลงัจากนั้น ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ในสมยัการปกครองของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส 

รัฐบาลมีความตอ้งการริเร่ิมเจรจาสันติภาพทั้งกบัพรรคฝ่ายซ้าย (National Democratic Front –NDF) MILF 

และ กลุ่มทหารท่ีตอ้งการยึดอ านาจรัฐ (Reform the Arm forces Movement – RAM)   แต่ในห้วงเวลานั้น

เหตุการณ์ท่ีมินดาเนาทางตอนใตข้องประเทศยงัคงประทุข้ึนจนท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งชาวคริสตแ์ละ

มุสลิม ช่วงเวลานั้นองค์กรประชาสังคมท่ีน าโดยฝ่ายศาสนจกัร เนน้การท างานสานเสวนาระหว่างศาสนา 

การปรึกษาหารือจากประชาชนรากหญา้ เช่น โครงการท่ีช่วยให้ชาวคริสต์มีความเขา้ใจชาวมุสลิมในเดือน

รอมฎอน หรือ Duyong Romadon  การสานเสวนา Sisilah (Chain) Peace Dialogue ท่ีเมืองซมัโบองักาใน

เดือนพฤษภาคมปี 1984   การประชุมระหวา่งผูน้ าศาสนาคริสตแ์ละมุสลิม (Bishop-Ulama conference) ในปี 

1996 หลงัจากรัฐบาลเจรจากบั MNLF  อยา่งไรก็ตามการสานเสวนาดงักล่าวไดรั้บการวิจารณ์วา่กรอบใน

การเสวนาดงักล่าววา่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็นความขดัแยง้เชิงชาติพนัธ์ุมากกวา่ศาสนา 

อีกทั้งองค์กรประชาสังคมทอ้งถ่ินมีความพยายามรณรงค์ให้มีการปลดอาวุธของกลุ่มก่อความไม่

สงบต่างๆ ตั้งแต่ช่วงปี 1980 ไม่วา่เป็นการเคล่ือนไหวของคอมมิวนิสต ์และกลุ่มก่อความไม่สงบต่างๆ ตั้งแต่

ทางเหนือจนสู่มินดาเนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทศวรรษท่ี 1990 ท่ีมีการประกาศพื้นท่ีสันติภาพ (Peace Zone) ใน

มินดาเนาตามขอ้ตกลงในปี 1996  เงินทุนต่างๆ ท่ีได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศถูกน ามาใช้ในการ

รณรงคก์ารไม่ใชอ้าวุธ ทั้งในระดบัหมู่บา้น ระดบัเทศบาล  มีการก่อตวัของพื้นท่ีสันติภาพ ไม่วา่จะถูกเรียก

โดยฝ่ายรัฐบาลหรือกลุ่มประชาสังคม (Sanctuaries of peace หรือ Peace and development communities)  

กระนั้นแนวความคิดดงักล่าวก็ยงัไม่สัมฤทธ์ิผล เพราะยงัมีการใชค้วามรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายอยา่งต่อเน่ือง

โดยเฉพาะสมยัประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดาซ่ึงประกาศใชม้าตรการ All Out War  ท่ีเนน้การปราบปราม

กลุ่มติดอาวุธอย่างหนักหน่วง มีบางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น ท่ีจงัหวดั Napalaan นั้น ท่ีถือเป็นตวัแบบพื้นท่ี

สันติภาพได ้แต่โดยรวมถือวา่เขตสันติภาพต่างๆ ยงัมีผลในระยะอนัสั้น 
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เป้าหมายหน่ึงของกลุ่มประชาสังคมคือมีอิทธิพลต่อคู่ขดัแยง้ (Track 1) ในการเจรจาสันติภาพ โดย

เรียกร้องทั้งสองฝ่ายให้ริเร่ิมหรือกลบัมาท าให้การพูดคุยสันติภาพมีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะโดยรณรงค์หา

เสียงสนบัสนุนการเป็นผูส้ังเกตการณ์และผูอ้  านวยความสะดวกในกระบวนการเจรจา นอกจากจดัประชุม

หรือเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสันติภาพดงัท่ีเกิดข้ึนในอดีต  การท่ีกลุ่มประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการ

เจรจาสันติภาพนั้น เพราะท่ีผา่นมารัฐบาลมกัใชช่้องทางการเจรจาท่ีกลุ่มประชาสังคมนั้นเขา้ไม่ถึง ซ่ึงพวก

เขาเขา้ใจขอ้จ ากดัเหล่าน้ีดี และตอ้งการเรียกร้องไปยงัคู่ขดัแยง้ทั้งสองให้เจรจาดว้ยความโปร่งใส บทบาท

ส าคญัท่ีผา่นมาของภาคประชาสังคมมินดาเนามีดงัน้ี 

การผลกัดันกรอบนโยบายเพ่ือสันติภาพ 

ในปี 1993 มีความตอ้งการรัฐบาลประธานาธิบดีฟิเดล รามอส ในการนิรโทษกรรมกลุ่มการเมือง

ฝ่ายซ้ายและกลุ่มก่อความไม่สงบต่างๆ ท่ีต่อตา้นรัฐบาล โดยเฉพาะคอมมิวนิสส์และ MILF กลุ่มประชา

สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายผูน้ าศาสนาต่างๆ ได้ให้ค  าปรึกษาอย่างเงียบๆ ต่อประธานาธิบดี ให้ผลกัดนั

กระบวนการนิรโทษกรรมเพื่อสันติภาพท่ีย ัง่ยืนและครอบคลุมทุกกลุ่ม  ดงันั้น จึงเกิดคณะท างานเพื่อความ

เป็นหน่ึงของชาติ (National Unification Commission – NUC)   ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัขององคก์รประชา

สังคมเพื่อก่อร่างให้เกิดหลกัการพื้นฐานเพื่อสันติภาพหกประการ (Six paths to peace) อนัไดแ้ก่ ประการ

แรก การแกไ้ขปัญหารากเหงา้ของความไม่สงบนั้นจะตอ้งมีการปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ประการ

ท่ีสอง มีฉนัทามติร่วมกนัในการปรึกษาหารือการแกไ้ขปัญหาในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ประการท่ีสาม 

ผลกัดนัให้เกิดการเจรจาสันติภาพกบักลุ่มติดอาวุธ ประการท่ีส่ี สร้างความสมานฉันท์ในระหว่างกลุ่มติด

อาวธุและการฟ้ืนฟูผูไ้ดรั้บผลกระทบ ประการท่ีหา้ จดัการกบัความขดัแยง้และการปกป้องพลเรือน ประการ

ท่ีหก สร้างบรรยากาศสันติภาพในเชิงบวก หลกัทั้งหกประการต่อมาเป็นพื้นฐานในการก่อตั้งส านกังานท่ี

ปรึกษาประธานาธิบดีในกระบวนการสันติภาพ (Office of the Presidential Adviser on the Peace Process - 

OPAPP) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ‚โอพปั‛ ในปี 2001 ซ่ึงมีผูน้ าภาคประชาสังคมคนอยา่ง เทเรซิตา้ ควินโตส เดลส์ 

(Teresita  Quintos Deles) คณะกรรมการมารดาสันติภาพแห่งมินดาเนา เขา้ไปในฐานะท่ีปรึกษา

ประธานาธิบดีดว้ย  กล่าวไดว้า่ในปัจจุบนัOPAPP ท าหนา้ท่ีหลกัในการผลกัดนักระบวนการสันติภาพตาม

แนวทาง Six paths to peace ท่ีครอบคลุมไปถึงการเจรจาสันติภาพ ซ่ึงด าเนินมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบนัดว้ย 
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การเป็นทีป่รึกษาให้กบัรัฐบาลและ MILF 

เม่ือนางกลอเรีย อาโรโย ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคมปี 2001 และออกนโยบาย 

All Out Peace  ซ่ึงเปิดให้ตวัแทนประชาสังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจและนกัการศาสนาเขา้มาแกปั้ญหาแบบ

สันติร่วมกบัรัฐบาล ผา่นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Kusong Mindanaw - ความเขม้แข็งของมินดาเนา) ในการ

กลบัมาเจรจากบั MILF อีกคร้ัง หลงัจากหยุดชะงกัเน่ืองจากความรุนแรงในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา เพราะ

รัฐบาลมีความตอ้งการให้ผูอ้พยพหนีภยัสงครามกวา่หลายแสนคนไดก้ลบับา้น และให้มีตวัแทนชาวมินดา

เนาอยู่ในคณะรัฐบาล อีกทั้งตอ้งการลดกองก าลงัทหารในพื้นท่ี นอกจากน้ีก่อนการเจรจาสันติภาพในรอบ

แรกท่ีเมืองทริโปลิ ประเทศลิเบีย ในเดือนมิถุนายนเม่ือ 2001 เครือข่ายกลุ่มประชาสังคมร่วมกบัรัฐบาลก็จดั

เวทีคู่ขนานกบัการเจรจาสันติภาพ โดยมีตวัแทนของประชาสังคมท่ีโดดเด่นเขา้ร่วมอยา่ง ไอรีน ซานดิเอโก 

(Irene Santiago) คณะกรรมการมารดาสันติภาพแห่งมินดาเนา (Mindanao Commission on Mother for 

Peace) กระนั้นเวทีสันติภาพของรัฐบาลท่ีเน้นการปรึกษาหารือกบัภาคประชาสังคมในการสร้างโอกาสใน

การเขา้ไปร่วมกบัการเจรจาสันติภาพ ค่อนขา้งจะเป็นไปอย่างเร่งรีบและขาดการมีส่วนร่วมท่ีมาจากในวง

กวา้ง ไม่วา่จะเป็นทั้งกลุ่มคนจน คนชนบท คนเมือง คนพิการหรือกลุ่มอ่ืนๆ ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะน าเสนอใน

เร่ืองของวาระท่ีเป็นของตวัเองได ้มีเพียงผูน้ าประชาสังคมสองสามคนเท่านั้นท่ีสามารถท่ีจะเขา้ไปน าเสนอ

ค าปรึกษาแก่ได ้ทวา่เสียงของพวกเขานั้นไม่มีอิทธิพลมากนกั 

การท าหน้าทีสั่งเกตการณ์การเจรจา    

การจดัเวทีคู่ขนาน (Peace Panel) ส่งผลอยูบ่า้งเม่ือในการเจรจาสันติภาพรอบสองท่ีประเทศมาเลเซีย

เม่ือ ปี 2003 ในรัฐบาลอาโรโย ่เครือข่ายภาคประชาชนมินดาเนา (Mindanao People Caucus-MPC) ซ่ึงเป็น

เครือข่ายท่ีรวมเอาภาคประชาสังคมหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนั ประกอบดว้ยกลุ่มสนบัสนุนผลกัดนัสันติภาพ

กว่า 20 กลุ่ม มีทั้งชาวมุสลิม คริสเตียนและ Lumad  (ชนพื้นเมือง) โดยท าหนา้ท่ีสนบัสนุนเร่ืองของงาน

พูดคุยสันติภาพ ได้ส่งคณะตวัแทนไปสังเกตการณ์โดยพยายามเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกคณะเจรจาและ

คณะกรรมการดา้นเทคนิคระหวา่งอาหารหรือระหวา่งพกัการประชุมในประเด็นการให้สิทธิชนพื้นเมืองให้

เขา้มาเป็นตวัแทนในคณะท างานของเขตแดนบรรพบุรุษ (Technical Working Group on Ancestral domain) 

ผลของการเขา้มาร่วมสังเกตการณ์คร้ังนั้นท าใหรั้ฐบาลยอมรับการค าแนะน าของตวัแทนประชาสังคม  ความ

พยายามของ MPC น้ีเป็นการริเร่ิมความพยายามการพูดคุยสามฝ่ายโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นหน่ึง

เดียวและพฒันาวาระท่ีเป็นวาระร่วมกนัท่ามกลางความรุนแรงท่ียงัคงด าเนินไป 
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ความรุนแรงในพื้นท่ียงัคงด าเนินต่อไป ท าให้การพูดคุยท่ีเป็นทางการตอ้งหยุดชะงกัลง แต่การ

ท างานรักษาพื้นท่ีสันติภาพขององคก์รประชาสังคมยงัคงมีความจ าเป็น คือการเฝ้าระวงัการหยุดยิงระหวา่ง

รัฐบาลและ MILF หรือ Bantay ceasefire ในปี 2003  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของ

คณะท างานร่วมเพื่อยุติการเป็นศตัรู (Joint Committee on the Cessation of Hostilities – JCCH) ท่ีตั้งข้ึนก่อน

หนา้น้ีตามขอ้ตกลงเดือนสิงหาคมในปี 2001  นอกจากน้ีความพยายามในการวิพากษว์ิจารณ์นโยบายของรัฐ

ยงัคงด าเนินต่อไป ในประเด็น เขตสันติภาพและการพฒันาพิเศษหลงัจากขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลกบั MILF 

ในปี 1996 ว่าไม่ไดท้  าให้เกิดความเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ ดงันั้นองค์กรประชาสังคมจึงพยายามหาทาง

เลือกเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนท่ี ไม่ใช่แค่การพูดคุยกนัในฟอร่ัมหรือการปรึกษาเท่านั้น แต่การเจรจาทางการเมือง

ถือเป็นส่ิงท่ี เร่ิมสร้างขอ้ยติุ ความขดัแยง้และมีการแสวงหาสันติภาพ 

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาโดยตรง 

บทบาทของกลุ่มประชาสังคมในการเป็นท่ีปรึกษาให้แก่รัฐบาลยงัคงมีความส าคญัในการสานต่อ

กระบวนการสันติภาพ มีตวัแทนประชาสังคมท่ีโดดเด่นเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพท่ีเป็น

ทางการมากข้ึน เช่น ซิลเวีย ปารากูยา (Sylvia Paraguya) ประธานสภาการพฒันาองคก์รพฒันาเอกชนของ

มินดาเนา (Mindanao Caucus of Development NGOs - MinCODE) คร้ังหน่ึงเคยเขา้ไปเป็นตวัแทนผูห้ญิง

และชนพื้นเมืองหน่ึงเดียวในคณะเจรจาสันติภาพฝ่ายรัฐบาล ในปี 2004 เม่ือรัฐบาลและ MILF กลบัมาเจรจา

กนัอีกคร้ังเก่ียวกบัขอ้สัญญาดินแดนในการขยายเขตปกครองมุสลิมมินดาเนา (Autonomous Region in 

Muslim Mindanao-ARMM)  แมก้ารเจรจาล่มหลายคร้ัง แต่เธอก็ยงัคงไม่หยุดท างานดา้นสันติภาพต่อไปใน

การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจริงจงัโดยมองผ่าน ปัญหาความรุนแรง ความไม่เป็นธรรม ความ

สูญเสียต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้น 

การพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลและ MILF ย ังคงด าเนินต่อเน่ืองเร่ือยมากระทั่งสมัย

ประธานาธิบดีเบนนิก โนอากิโน ท่ี 3  เขาเขา้ไดพ้บปะกบัประธาน MILF เป็นคร้ังแรกท่ีประเทศญ่ีปุ่นในปี 

2011 ซ่ึงต่อมาทั้งสองฝ่ายไดต้กลงมีการเจรจาสันติภาพกนัแบบเร่งด่วน หรือ fast track ในช่วงเวลานั้น การ

เจรจาสันติภาพมีสัญญาณท่ีดีข้ึนเน่ืองจากแรงสนบัสนุนท่ีได้รับจากประชนอย่างกวา้งขวางในการแก้ไข

ปัญหาแบบสันติ ในการน้ี ส่ือสารมวลชนแขนงต่างๆ มีส่วนส าคญัในการให้เกิดพื้นท่ีของการพูดคุยถกเถียง

ไปสู่สาธารณะ มีการเปิดพื้นท่ีใหภ้าคส่วนต่างๆ ทั้งองคก์รท่ีไม่ใช่รัฐ นกัวิชาการ กระทัง่เจา้หนา้ท่ีรัฐ ให้เขา้
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มาร่วมกนัในการใชแ้นวทางท่ีสันตินบัตั้งแต่รัฐบาลเอสตราดาออกนโยบาย  All  Out War  ในปี 2000  โดย

ท าสัญญาประชาคมร่วมกนัวา่ ‚น่ีคือมินดาเนาของพวกเรา‛ [ ‚This is OUR Mindanao‛] 

การอ านวยความสะดวกในการเจรจา  

ปี 2010  รัฐบาลอากิโน เดินหนา้กระบวนการเจรจาสันติภาพท่ีเป็นทางการทนัที หลงัจากท่ีมีการส่ง

สัญญาณจากกลุ่ม MILF วา่พวกเขาไม่ตอ้งการแบ่งแยกดินแดนอีกต่อไป แต่ตอ้งการการปกครองตวัเองอยา่ง

จริงจงัท่ีไม่เหมือนกบัการจดัตั้งเป็นเขตปกครองตนเองของชาวมุสลิมมินดาเนา (ARMM)  ช่วงก่อนท่ีรัฐบาล

และ MILF ไดเ้ซ็นกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร (Framework Agreement on the Bangsamoro-FAB) ในวนัท่ี 

15 ตุลาคม 2012 พลังกลุ่มประชาสังคมปรากฏเด่นชัดข้ึนด้วย โดยเฉพาะพลงัของผูห้ญิงประชาสังคม 

ศาสตราจารยมี์เรียม โคโรเนล-เฟอเรอร์ (Professor Miriam Coronel-Ferrer) ผูห้ญิงคนแรกท่ีไดรั้บต าแหน่ง

ประธานการประชุมในเวทีสันติภาพฝ่ังรัฐบาลเพื่อการพูดคุยกบัขบวนการ MILF  เธอไดรั้บความเช่ือถือ

เน่ืองจากมีผลงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสันติภาพในมินดาเนามาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือน าหลกัการของข้อตกลงไปปฏิบัติ 

ส่ิงท่ีแตกต่างจากข้อตกลงในอดีต คือในกรอบข้อตกลง FAB ฉบับน้ีได้ให้อ านาจในการมี

คณะกรรมการเปล่ียนผา่น (Transition Commission - TC) โดยมีลกัษณะความร่วมมือในแบบประชาธิปไตย 

ประชาสังคมสามารถเสนอกฎหมายจากภาคประชาชนไดเ้องจากตวัแทนซ่ึงมีความหลากหลายในบงัซาโม

โรท่ีไดรั้บเลือกมาทั้งจากรัฐบาลฟิลิปปินส์และ MILF ในการร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร (Bangsamoro 

Basic Law - BBL) เพื่อทดแทนกฎหมายเดิมท่ีใชก่้อตั้งเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา โดยมีแนวร่วม

เครือข่ายองคก์รภาคประชาสังคม ท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มและเครือข่ายอยา่งนอ้ย 150 กลุ่ม ทั้งมุสลิม คริสต์

เตียน และชนพื้นเมืองท่ีตอ้งการสนบัสนุนและผลกัดนักฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรร่วมกนั 

บทสะท้อนองค์กรประชาสังคมในกระบวนการเจรจาสันติภาพ 

1. สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้คู่ขดัแยง้ให้กลบัมาเจรจาสันติภาพ  องค์กรประชาสังคมช่วยจดั

โครงสร้างทางการเมืองและทางสังคมใหม่ เพื่อยุติความรุนแรงและมุ่งไปสู่กระบวนการสันติภาพ ในการ

เจรจาสันติภาพ กลุ่มประชาสังคมต่างไดรั้บบทเรียนจากการถูกกดักนัท าไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

เจรจาตั้งแต่มีข้อตกลงในปี 1996  และแม้ยงัเกิดความรุนแรงท่ีเร่ือยมา องค์กรประชาสังคมท่ีแตกต่าง

หลากหลายต่างรวมตวักนัในการเวทีสาธารณะเพื่อสันติภาพนบัคร้ังไม่ถว้น โดยถกเถียงในประเด็นต่างๆ 



29 
 

เพื่อใหร้ากเหงา้ของปัญหาเป็นท่ีรับรู้ ตลอดจนหาทางเลือกเพื่อสันติภาพและมีการก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ 

ในการส่งเสียงสนบัสนุนทางการเมือง  

จนกระทัง่ในปี 2001 องคก์รประชาสังคมต่างๆ สามารถจดัตั้งคณะติดตามและประเมินสถานการณ์

ความรุนแรงในระดบัทอ้งถ่ิน (Monitoring Teams) และไดรั้บการช่ืนชมจากทั้งรัฐบาลและ MILF ในการท า

ให้เกิดขอ้ตกลงหยุดยิง (Bantay Ceasefire) เพื่อยบัย ั้งเหตุการณ์ความรุนแรงต่อมาท่ีเกิดข้ึนในปี 2003  การ

พยายามยติุเหตุการณ์ความรุนแรงช่วยสร้างความชอบธรรมในการเจรจา ท าใหคู้่ขดัแยง้มีความเช่ือมัน่ในการ

ฟ้ืนกระบวนการเจรจาท่ีเป็นทางการกลบัคืนมา โดยสามารถหาเสียงสนบัสนุนทางการเมืองเพื่อตา้นทาน

นโยบายของรัฐท่ีมุ่งเนน้เร่ืองของการเอาชนะกนั ทั้งๆ ท่ีตวัเองมีบทบาทจ ากดั 

2. สามารถเป็นพื้นท่ีกลางในกระบวนการสันติภาพ ผลกระทบต่อการตดัสินในของรัฐบาลในสนาม

การเมืองท่ีมีการแข่งขนักนัของแต่ละรัฐบาลมกัมีความแตกต่างกนั เช่น ในสมยัประธานาธิบดี กลอเรีย อาโร

โยนั้น มีสมาชิสภาหลายคนมาจากประชาสังคม แต่อิทธิพลของพวกเขายงัไม่เพียงพอท่ีจะสามารถกดดนั

รัฐบาลได้โดยตรง กระนั้นแรงกดดนัอย่างต่อเน่ืองจากองค์กรประชาสังคมสามารถสร้างแรงกดดนัทาง

การเมืองต่อรัฐบาลระดบัชาติ ทอ้งถ่ิน กองก าลงัทหาร และ MILF  เพราะองคก์รประชาสังคมใชข้่าวสาร

อย่างมีประสิทธิผลในการรักษาการเจรจาและกระบวนการสันติภาพร่วมกบัพนัธมิตรต่างๆเพื่อก าหนด

ยทุธศาสตร์ท่ีหลากหลาย ในการสร้างสันติภาพและเพื่อลบลา้งความเขา้ใจผิดวา่องคก์รประชาสังคมให้การ

สนบัสนุนฝ่ายก่อความรุนแรง เพราะองคก์รประชาสังคมนั้นไม่ไดส้นบัสนุนกลุ่มท่ีใชค้วามรุนแรง ประชา

สังคมมีความตอ้งการใหห้ลายฝ่ายพูดคุยกนัโดยเฉพาะประเด็นการเรียกร้องเอกราชในดินแดนหรือพื้นท่ีของ

ชาวมุสลิมฟิลิปปินส์ แมรั้ฐบาลมองเร่ืองน้ีด้วยความคิดมีความระแวงสงสัย  แต่ก็เป็นหน้าท่ีของประชา

สังคมในการสร้างความสมดุลในการสร้างพื้นท่ีสันติภาพท่ีอยูร่ะหวา่งรัฐบาลและ MILF 

3. มีบทบาทหลากหลายในกระบวนการเจรจาสันติภาพ  เป้าหมายหน่ึงของประชาสังคมคือมี

อิทธิพลเหนือ Track  1 ในกระบวนการเจรจาสันติภาพ นอกจากการจดัเวทีหรือ การท างานรณรงคส์ันติภาพ

ในแบบต่างๆ ซ่ึงทั้งหมดถือวา่เป็นการด าเนินงานตั้งแต่อดีต ซ่ึงนบัแต่เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีปะทุข้ึนตั้งแต่ 

ปี 2001  เป็นตน้มา มีความต่ืนตวัของประชาสังคมอยา่งมาก พวกเขามีบทบาทท่ีหลากหลายในกระบวนการ

เจรจาสันติภาพ แมมี้ขอ้จ ากดัและอุปสรรคมาก เม่ือมีการเจรจาอย่างเป็นทางการเกิดข้ึนระหว่างรัฐบาล

ฟิลิปปินส์และ MILF  ประชาชนตามทอ้งถ่ินต่างๆ  องคก์รประชาสังคม และองคก์รของชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ 

ต่างมีความผิดหวงัท่ีพวกเขาไม่ไดเ้ขา้ร่วมในโต๊ะเจรจา ท าให้เกิดความไม่ไวว้างใจว่าการเจรจาขาดความ

โปร่งใสและความรับผิดชอบ กระนั้นองค์กรประชาสังคมส่วนใหญ่ได้พยายามท าให้เกิดเวทีสันติภาพ

คู่ขนานไปในการช่วยให้กระบวนการเจรจาดงักล่าวด าเนินไปไดอ้ยา่งดีในระหวา่งกระบวนการเจรจา  และ
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เปิดทางให้ประชาสังคมไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเจรจาสันติภาพ เช่น การสังเกตการณ์หรือ

เข้ามาร่วมโดยตรง (ซ่ึงมีข้อจ ากัด) การเข้าร่วมเวทีสันติภาพในหลายคร้ังมีทั้ งการตั้ งค  าถามหรือ

วิพากษว์ิจารณ์ต่อการเจรจา และมีทั้งการสนบัสนุนการเจรจา เช่น การท่ีกลุ่มประชาสังคมแสดงความเป็น

กงัวลต่อการเป็นตวัแทนของรัฐบาลในการเจรจา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการกีดกนัชนกลุ่มนอ้ยและผูห้ญิงให้เขา้

มามีส่วนร่วม มีความกงัวลต่อการเจรจาท่ีลา้ช้าและใช้ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ บ่อยคร้ังท่ีองค์กรประชา

สังคมต่างๆ  มีผูต้ ั้งขอ้สังเกตว่าการเพิ่มข้ึนขององค์กรประชาสังคมต่างๆ ท่ีเขา้มาร่วมในพิธีเปิดงานการ

เจรจาสันติภาพกว่า 10 องค์กรของดงักล่าวตั้งแต่ปี 2004-2005  เป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้แก่ประชา

สังคมในกระบวนการเจรจา 
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ภาคประชาสังคมมินดาเนากบัเส้นทางสู่กระบวนการสันติภาพ 

 

โดย ฟารีดา ปันจอร์ 

ท่ีมา http://deepsouthwatch.org/node/4136  

 

               แมค้นท างานในองค์กรภาคประชาสังคมในฟิลิปปินส์ตอ้งเผชิญหน้ากบักระบวนการสันติภาพท่ี

หยดุชะงกัคร้ังแลว้คร้ังเล่า แต่พวกเขาก็มีความพยายามยนืหยดัในการสร้างสันติภาพท่ามกลางความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนทางตอนใตข้องประเทศ การก่อตวัของภาคประชาสังคมท่ีได้ด าเนินมาอย่างยาวนานนับแต่ความ

ขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร  (MNLF) แสดงให้เห็นถึงความ

ต่อเน่ืองและความเปล่ียนแปลงต่องานดา้นสันติภาพของพวกเขา 

               เม่ือกล่าวถึง ความบาดหมางท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูป้กครองและกลุ่มมุสลิมโมโรในเร่ืองขอ้พิพาททาง

ดินแดนมินดาเนาทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์  ถือวา่เกิดข้ึนมาอย่างยาวนานตามห้วงเวลาของประวติัศาสตร์ 

ตั้งแต่การต่อตา้นการรุกรานของจกัรวรรดินิยมสเปน (ระหวา่ง ค.ศ.1521-1898)  และการต่อตา้นนกัล่าอาณา

นิคมชาวอเมริกนั (ระหวา่ง ค.ศ.1898-1946)  จนมาถึงในยคุปัจจุบนั (ตั้งแต่ ค.ศ.1970) ท่ีมีการต่อตา้นรัฐบาล

ฟิลิปปินส์น าโดยแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front - MNLF ) ซ่ึงนบัเป็น

จุดเร่ิมตน้ในการสู้รบท าใหผู้ค้นราว 120,000 ราย ถูกสังหารและอีกกวา่ 2 ลา้นคนตอ้งกลายเป็นผูอ้พยพ 

             แม้มีความพยายามในการสร้างสันติภาพมาตลอดหลายรัฐบาลท่ีผ่านมา แต่ก็ยงัถือว่ามีความ

ยากล าบากในการแสวงหาสันติภาพอยา่งย ัง่ยืน นบัตั้งแต่ ฟิเดล รามอส ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี (1992-

1998) เขามีความพยายามเป็นคร้ังแรกในการบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพกบักลุ่ม MNLF ในขอ้ตกลงสันติภาพ

ฉบบัสมบูรณ์ (Final Peace Agreement) ในปี 1996  แต่ดว้ยการอา้งวา่ขอ้ตกลงกล่าวบิดเบือนไปจากกรอบท่ี

รัฐบาลท าไวต้ั้งแต่ตน้ กลบัท าใหก้ลุ่มยอ่ยภายใน MNLF ไม่พอใจ น ามาสู่การเรียกร้องเอกราชจากฟิลิปปินส์ 

และแยกตวัออกมาก่อตั้งแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front - MILF) กลุ่ม

ดงักล่าวเป็นกลุ่มกองก าลงัติดอาวธุท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดทางท่ีเกาะมินดาเนาทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์           

             ความพยายามของเครือข่ายภาคประชาสังคมในช่วงเวลานั้นเป็นไปในลกัษณะของการเปิดพื้นท่ีการ

พูดคุยระหว่างศาสนา ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970  น าโดยกลุ่มองค์กรพฒันาเอกชนท่ีตอ้งการ

http://deepsouthwatch.org/node/4136
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ปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวคริสตแ์ละชาวมุสลิมในประเทศ ต่อมาในสมยัของประธานาธิบดี ฟิเดล 

รามอส ช่วงปี 1992 ความพยายามดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนต่อโดยรัฐบาลซ่ึงมีการก่อตั้งคณะกรรมการ

เพื่อเอกภาพแห่งชาติ (National Unification Commission - NUC)  ตามมาดว้ยสัมมนาระหวา่งผูน้ าศาสนา

คริสตแ์ละมุสลิม (Bishops-Ulama Conference) ในปี 1996   

           อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกรอบของความขดัแยง้ทางศาสนาทั้งหมด 

เพราะการต่อสู้ของกลุ่ม MNLF ท่ีเขาอา้งว่าเป็นตวัแทนชาวโมโรมุสลิมส่วนใหญ่เป็นการเคล่ือนไหวใน

แบบชาติพนัธ์ุนิยมไม่ใช่ปัญหาทางศาสนา ดงันั้น การสนับสนุนให้มีการพูดคุยระหว่างศาสนาจึงยงัไม่

สะทอ้นการแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด  นอกจากน้ีสถานการณ์ความรุนแรงยงักระตุน้ให้ชาวฟิลิปปินส์ท่ีเป็นคน

ส่วนใหญ่ของประเทศมีความยากล าบากและไม่ไวว้างใจชาวมุสลิมท่ีเป็นชนส่วนนอ้ยในประเทศ 

              เน่ืองจากภาคประชาสังคมทอ้งถ่ินไม่สามารถรีรอรัฐบาลและฝ่ายขบวนเป็นฝ่ายสร้างสันติภาพได้

อีกต่อไป พวกเขาจึงก็มีความพยายามอีกคร้ังในช่วงหลงัของทศวรรษท่ี 1990 ในการผลกัดนัและประกาศให้

มีเขตสันติภาพ หรือ ‚Peace Zones‛ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหมู่บา้นต่างๆ ซ่ึงบางคร้ังก็มีหน่วยงานรัฐใน

ระดับท้องถ่ินให้การสนับสนุน ช่วงเวลาน้ีจดัได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงการท างานสร้าง

สันติภาพในระดับรากหญา้เช่น มีความพยายามในการจดัให้มีท่ีพ  านักเพื่อสันติ หรือ ‚Sanctuaries for 

Peace‛ ใน 42 ชุมชน 

              เม่ือประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราดา (1998-2001) เขา้รับต าแหน่ง แมเ้ขาจะสานต่อการพูดคุยอยา่ง

เป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกนั เขาก็ไดป้ระกาศมาตรการท่ีแข็งกร้าวในการท าสงครามกบักลุ่ม MILF (all-

out war) น ามาสู่ความไม่พอใจกบัฝ่ายตรงขา้มและเกิดเหตุการณ์การปะทะกนัระหวา่งสองฝ่ายอยูบ่่อยคร้ัง 

ในขณะท่ีภาคประชาสังคมสานต่อความพยายามในการจดัตั้งเขตสันติภาพต่อไป เช่น ชาวคริสต์และชาว

มุสลิมน าโดยบาทหลวงคาทอลิกท่ีเมือง Nalapaan จงัหวดั North Cotabato ไดพ้ยายามตอบโตม้าตรการ

ดงักล่าวดว้ยการสร้างตวัอย่างเขตสันติภาพท่ีเมือง Nalapaan ซ่ึงถือเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีประวติัศาสตร์ความ

ขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุ ศาสนา และเศรษฐกิจสูง การสร้างเขตสันติภาพดงักล่าวนบัวา่เป็นการเยียวยาบาดแผล

จากสงครามและดึงเอาชุมชนต่างๆ เขา้มาอยูด่ว้ยกนัจนชุมชนรอบขา้งเอาเป็นแบบอยา่ง ดว้ยความช่วยเหลือ

ขององคก์รระหวา่งประเทศ แต่ความรุนแรงท่ีปราศจากสัญญาณแห่งการมีขอ้ตกลงสันติภาพจากรัฐบาล ท า

ใหเ้ขตสันติภาพของพวกเขายงัไร้หลกัประกนัดา้นความปลอดภยั 



33 
 

            คร้ังเม่ือประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากลัป์ อาร์โรโย เขา้มาบริหารประเทศ (2001-2010) ก็มีความ

พยายามอีกคร้ังในกรอบขอ้ตกลงทัว่ไปเพื่อเร่ิมตน้การพูดคุยเพื่อสันติภาพคร้ังใหม่ (Agreement for the 

General Framework for the Resumption of Peace Talks) ซ่ึงมีการลงรายละเอียดในการให้อ านาจเขต

ปกครองตนเองของชาวมุสลิมมินดาเนา (Autonomous Region of Muslim Mindanao: ARMM) แต่เม่ือกอง

ก าลงัความมัน่คงของรัฐบาลบุกโจมตีกลุ่ม MILF ในปี 2003 ท่ี Buliok Complex ซ่ึงเป็นค่ายและฐาน

บญัชาการท่ีใหญ่ท่ีสุดของขบวนการ MILF  ความรุนแรงคร้ังใหญ่จึงไดเ้กิดข้ึนอีกคร้ัง ต่อมาในปี 2008 การ

ต่อสู้กนัก็เกิดข้ึนอีกเม่ือ MILF ตอบโตอ้ยา่งรุนแรงต่อการออกบนัทึกความตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัอาณาเขตท่ี

เป็นของบรรพบุรุษ หรือ Memorandum of Agreement on Ancestral Domain (MOA-AD) ซ่ึงบนัทึกดงักล่าว

มีปัญหาติดขดัอยูท่ี่รัฐธรรมนูญและกฎหมายของฟิลิปปินส์ 

            ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีอาร์โรโย องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทโดยตรง

มากข้ึนท่ีจะเขา้ไปมีอิทธิพลโดยตรงต่อรัฐบาล เช่น การจดัให้มีเวทีสันติภาพในระดบัประเทศน าโดยนัก

รณรงค์ภาคประชาสังคมคนส าคญัอย่างไอรีน ซานติอาโก (Irene Santiago) ผูก่้อตั้งองค์กรมารดาเพื่อ

สันติภาพ (Mothers for peace) หรือ การจดัให้มีเวทีสันติภาพร่วมกนัทั้งจากองค์กรภาคประชาสังคมและ

ฝ่ายรัฐบาลในช่วงกลางปี 2001 แต่เม่ือความรุนแรงไดเ้กิดข้ึนในช่วงปี 2003 ท่ีค่าย Buliok Complex ภาค

ประชาสังคมทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับระหว่างประเทศก็รีบพฒันาให้เกิดข้อตกลงหยุดยิง Bantay 

Ceasefire โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร IID (The Initiatives of International Dialogue) และ ส านกั

เลขาธิการสภาประชาชนมินดาเนา (Secretariat of the Mindanao Peoples Caucus) เพื่อพฒันาคณะท างาน

ประเมินและติดตามในระดบัทอ้งถ่ิน ( Local Monitoring Team) ในการติดตามกลไกการหยุดยิงของรัฐบาล 

อยา่งไรก็ตาม ความพยายามดงักล่าวยงัมีลกัษณะของการปิดลบัและไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคส่วน

ทางการเมือง อีกทั้งยงัขาดแคลนการสนบัสนุนทางดา้นการเงินอีกดว้ย 

              หลงัจากนั้นในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาตวัแทนจากภาคประชาสังคมท่ีโดดเด่น เร่ิมเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการสันติภาพท่ีเป็นทางการมากข้ึน เช่น ซิลเวีย ปารากูยา (Sylvia Paraguya) ได้เขา้ไปเป็น

ประธานสภาการพฒันาองคก์รพฒันาเอกชนของมินดาเนา (Mindanao Caucus of Development NGOs - 

MinCODE) ส่วน เทเรซิตา้ ควนิโตส เดลส์ (Teresita  Quintos Deles) เขา้ไปในฐานะผูช่้วยประธานาธิบดีใน

กระบวนการสันติภาพ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกระบวนการพูดคุยสันติภาพท่ีค่อนขา้งเป็นความลบัมีช่องทาง

ในการพูดคุยเป็นการเฉพาะ อีกทั้งยงัมีเทคนิคในกระบวนการพูดคุยค่อนขา้งสูง ท าให้ภาคประชาสังคม
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โดยทัว่ไปรู้สึกตึงเครียดและปราศจากความมัน่ใจในส่ิงท่ีพวกเขาสามารถจะพูดได้ในการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกบัรัฐบาลเพื่อเป็นท่ีปรึกษาไดอ้ยา่งอิสระ   

             ไม่นานมาน้ี ความหวงัเร่ิมมีมากข้ึนเม่ือรัฐบาลของประธานาธิบดี เบนิกโน อากีโน ท่ี 3  (2010 – 

ปัจจุบนั) เดินหนา้กระบวนการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการทนัที หลงัจากท่ีมีการส่งสัญญาณจากกลุ่ม 

MILF ว่าพวกเขาไม่ตอ้งการแบ่งแยกดินแดนอีกต่อไป แต่ตอ้งการการปกครองตวัเองอย่างจริงจงัท่ีไม่

เหมือนกบัการจดัตั้งเป็นเขตปกครองตนเองของชาวมุสลิมมินดาเนา (ARMM) จนมาถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 

2012 รัฐบาลไดเ้ซ็นกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร (Framework Agreement on the Bangsamoro) ท่ีให้อ านาจ

มากกวา่การเป็นเขตปกครองตนเองแบบเดิม ซ่ึงรวมเอาประเด็น ‚การแบ่งสรรอ านาจและความมัง่คัง่‛ อยูใ่น

นั้นดว้ย 

              ในกรอบข้อตกลงบงัซาโมโร ซ่ึงเป็นกฎหมายพื้นฐานเบ้ืองต้น ในเน้ือหาของข้อตกลงน้ีได้ให้

อ านาจในการมีคณะกรรมการเปล่ียนผ่านท่ีมีลกัษณะความร่วมมือในแบบประชาธิปไตยท่ีให้ภาคประชา

สังคมสามารถเสนอกฎหมายจากภาคประชาชนไดเ้อง แสดงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ในการท างานของภาค

ประชาสังคมและแง่มุมในการจดัการความขดัแยง้ ควบคู่กนัไปนั้น ภาคประชาสังคมก็ผนึกความเขม้แข็ง

มากข้ึน เช่น การท่ีสภาประชาชนมินดาเนาไดเ้ขา้ไปร่วมกบัคณะท างานระหว่างประเทศเพื่อประเมินและ

ติดตามการปกป้องพลเรือน (Mindanao People’s Caucus involvement in the Civilian Protection 

Component of the International Monitoring Team) ร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชนสองแห่ง คือ ศูนย์

ปฏิบติัการสิทธิมนุษยชนมินดาเนา (Mindanao Human Rights Action Center - MinHRAC)  และองคก์ร

มุสลิมในภาครัฐและภาควิชาชีพต่างๆ (Muslim Organization of Government and Other Professionals - 

MOGOP) 

         ในการน้ีรัฐบาลอากีโน เดินหน้าตามนโยบายความมัน่คงของประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือและ

ท างานในเชิงการบูรณาการกระบวนการสันติภาพอยา่งจริงจงั โดยก่อตั้งส านกัท่ีปรึกษาประธานาธิบดีใน

กระบวนการสันติภาพ (Office of the Presidential Adviser on the Peace Process - OPAPP)  หน่วยงาน

ดงักล่าวมีหนา้ท่ีผลกัดนักระบวนการสันติภาพให้อยู่ในกระแสหลกัของสังคม เพื่อหาความสนบัสนุนจาก

สาธารณชนในการผลกัใหรั้ฐบาลและกลุ่มติดอาวธุรักษาโต๊ะเจรจาและก่อร่างขอ้ตกลงสันติภาพให้เร็วเท่าท่ี

สามารถจะท าได ้ความพยายามดงักล่าวประกอบไปดว้ยการส่ือสารมวลชน การรณรงคข์บัเคล่ือนทางสังคม 

ร่วมกบัภาคส่วนท่ีหลากหลายในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสันติภาพ เพื่อให้กระบวนการ

สันติภาพอยูใ่นความตระหนกัรู้แก่สาธารณชน 
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          ส่ิงน้ีเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาสังคมโมโรและรัฐบาล เร่ิมเข้าใจถึงความส าคัญต่อ

กระบวนการสันติภาพมากข้ึนในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา แมป้ระเด็นความขดัแยง้ท่ีซูลูและบาซิลนัจะฉุดร้ัง

การพฒันาภาคประชาสังคมใหน้อ้ยกวา่ในมินดาเนาส่วนกลาง แต่ภาคส่วนประชาสังคมมุสลิม ไม่วา่จะเป็น

อูลามาอแ์ละอลีมตั (ผูรู้้ศาสนาหญิง) ก็เขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนในการช่วยแกปั้ญหา เช่น การมีสภาอูลามาอ์

เพื่อสันติภาพและการพฒันา (Sulu Ulama Council for Peace and Development) เกิดข้ึนในปี 2010 ท่ีท างาน

ร่วมกบัจงัหวดัในประเด็นการพฒันาและกองก าลงัความมัน่คงการรักษาสันติภาพและความสงบเรียบร้อย 

          นอกจากน้ีก็ยงัมีภาคประชาสังคมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและท างานร่วมกบัองคก์รระหวา่งประเทศไม่

ว่าจะเป็นมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) หรือศูนยส์นทนาเพื่อมนุษยธรรม (Centre for Humanitarian 

Dialogue - HD) ก็เพื่อท่ีจะเป็นตวัเช่ือมต่อระหวา่งกลุ่ม MNLF และ MILF โดยให้ความส าคญักบัรากหญา้ 

เพื่อน าเสนอวาระของชาวโมโร ‚Moro Agenda‛ ร่วมกนั อีกทั้งกระบวนการสันติภาพไดร้วมเอาพลงัของ

ผูห้ญิงในภาคประชาสังคมดว้ย เช่น ศาสตราจารยมี์เรียม โคโรเนล-เฟอเรอร์ (Professor Miriam Coronel-

Ferrer) เป็นผูห้ญิงคนแรกท่ีข้ึนเป็นประธานเวทีสันติภาพของรัฐบาลในการพูดคุยกบัขบวนการ MILF 

         โดยสรุปแลว้ แมภ้าคประชาสังคมมินดาเนาจะมีขอ้จ ากดัในตวัเองอยู่มากและบ่อยคร้ังอาจมีอิทธิพล

นอ้ยในการท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลากวา่ 40 ปี แห่งความขดัแยง้ แต่จากการเดินทางของ

ภาคประชาสังคมท่ีผ่านมาสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายของวิธีการของพวกเขาในการพิสูจน์ว่าวิธี

ทางการทหารนั้นใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป แต่เรียกร้องใหห้นัหนา้มายึดมัน่ต่อแนวทางของสันติภาพ ความพยายาม

ตลอดมาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือส่วนส าคญัในการเก้ือหนุนการท างานดา้นสันติภาพของรัฐบาลท่ีก าลงั

ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั จากท่ีเคยท างานในแนวราบ ไม่วา่จะเป็นการสร้างพื้นท่ีพูดคุยกนัระหวา่งคนต่างศาสนา 

การสร้างพื้นท่ีสันติใหแ้ก่ชุมชนของตนท่ีไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรง กลบักา้วเขา้มาสู่การเดินหนา้เขา้

สู่การมีส่วนร่วมเพื่อก าหนดนโยบายสันติภาพร่วมกบัรัฐบาล 
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เราต้องการบังซาโมโร?: กระบวนสันติภาพทีค่รอบคลุมทุกกลุ่ม 

 

โดย ฟารีดา ปันจอร์ 

ท่ีมา http://deepsouthwatch.org/node/5511 

 

หลงัจากกวา่ 17 ปี ของความพยายามในการพูดคุยและเจรจาสันติภาพระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์และ

แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF) ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 ท่ีจะถึง

น้ีมีการก าหนดให้เป็นวนัลงนามรับรองในข้อตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุมเน้ือหาทั้ งหมด หรือ 

Comprehensive Agreement of Bangsamoro (CAB) ก่อนหนา้น้ี การพูดคุยท่ีต่อเน่ืองถึง 43 คร้ัง ในช่วงเวลา

กวา่สิบปีท่ีผา่นมา ไดพ้ฒันาขอ้ตกลงระหวา่งคู่ขดัแยง้ให้ลงตวั โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน

พื้นท่ีความขดัแยง้ และถือเป็นกระบวนการท่ีสรุปบทเรียนจากก่อนหนา้น้ีไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

บทเรียนประการส าคญัคือการท าให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมกระบวนการสันติภาพอย่างครอบคลุม

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้กรณีเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งทางของการพูดคุยและเจรจาก็เป็นขอ้ย  ้าเตือน

ถึงบทเรียนเหล่าน้ี ดงัเช่นเหตุการณ์อุกอาจเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 ท่ีเมืองซัมโบองักา (Zamboanga) ใน

ภูมิภาคมินดาเนา เม่ือกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร  (Moro National Liberation Front – MNLF) 

บุกจบัประชาชนเป็นตวัประกนั ท าใหผู้ค้นกวา่ร้อยคนถูกสังหารและไดรั้บบาดเจ็บ ส่วนอีกหลายพนัคนตอ้ง

ยา้ยท่ีอยู ่การจบักุมตวัประกนัน้ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีผูน้ าของ MNLF กล่าวหารัฐบาลวา่ไม่น าพวกตนเขา้มา

อยูใ่นวงพูดคุยสันติภาพท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นขณะน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงความเปราะบางในการพูดคุยสันติภาพ

ท่ีก าลงัด าเนินอยูร่ะหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์และ MILF (ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีแตกตวัจาก MNLF ก่อนหนา้น้ี) 

แมเ้มืองซัมโบองักาจะไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของดินแดนหลกัใน ‚บงัซาโมโร‛ หรือพื้นท่ีซ่ึงอยู่ใน

กรอบขอ้ตกลงในการเจรจาสันติภาพท่ีจะตอ้งถูกจดัตั้งข้ึน แต่เหตุการณ์ในคร้ังนั้นท าให้ตวัแทนของรัฐบาล

รุดหน้าจดัเวทีสร้างความเขา้ใจและขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพในเมืองดงักล่าว โดยเปิดโอกาสให้แก่

ภาคส่วนต่างๆ ไดส่้งเสียง แต่ส่ิงน้ีก็ท  าให้ตอ้งมีการทบทวนกนัวา่ส่วนผสมหน่ึงท่ีจะท าให้ความขดัแยง้ใน

มินดาเนานั้นยุติลง คือ การท าให้กระบวนการสันติภาพตอ้งมีลกัษณะของการเขา้มาร่วมมือกนัจากทุกฝ่าย

รวมทั้งกลุ่ม MNLF 

http://deepsouthwatch.org/node/5511
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การลงนามในวนัท่ี 27 มีนาคมน้ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากเม่ือเดือนมกราคมปี 2557 ท่ีผา่นมา ทั้งรัฐบาล

และ MILF ไดพู้ดคุยในประเด็นส าคญัสุดทา้ยในภาคผนวกของกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร  (Framework 

Agreement on the Bangsamoro, คลิกอ่าน ‚เปิดขอ้ตกลง ‘บงัซาโมโร’ ฉบบัแปลไทย‛) คือ  ‚กระบวนการ

กลบัไปสู่ภาวะปกติ‛ ท าใหใ้นทา้ยท่ีสุดทั้งสองฝ่ายไดบ้รรลุถึงการพูดคุยในกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร ฉบบั

ท่ีไดล้งนามความตกลงร่วมกนัไวเ้ม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555  ท่ีครอบคลุมตั้งแต่กรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร 

และภาคผนวกทั้งส่ีไดแ้ก่ กลไกการจดัการตวัแบบทางการเมือง  การแบ่งสรรรายไดแ้ละความมัง่คัง่ การแบ่ง

สรรอ านาจ  กระบวนการกลบัไปสู่ภาวะปกติ อีกทั้งประเด็นเพิ่มเติม ซ่ึงก็คือ น่านน ้าบงัซาโมโรและเขตแดน

แห่งความร่วมมือ 

พิธีลงนามในกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโรในปี 2555 ระหวา่ง นายมาวิค เลโอเนน หวัหนา้คณะพูดคุย

ฝ่ายรัฐบาลฟิลิปปินส์และ นายโมฮกัเกอร์ อิกบาล หวัหนา้คณะพูดคุยฝ่าย MILF พร้อมดว้ย เต็งกู ดาโต๊ะอบั

ดุลจฟัฟาร์ เตง็กูมูฮมัหมดั ผูอ้  านวยความสะดวกจากมาเลเซีย 

ทั้งน้ี กรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโรดงักล่าวถือวา่เป็นแนวทางแรกเพื่อมุ่งไปสู่การยุติความขดัแยง้ทาง

การเมืองระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์และ MILF  น าไปสู่การสร้างหลกัการ กระบวนการและกลไกร่วมกนั เพื่อ

เปล่ียนผ่านไปสู่หน่วยการปกครองตนเองบงัซาโมโรภายในปี 2559 (ค.ศ.2016)  อย่างไรก็ตาม กรอบ

ขอ้ตกลงดงักล่าวยงัไม่ใช่ขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ย (Final Peace Agreement - FPA) เพราะจ าตอ้งมี

คณะกรรมการเปล่ียนผา่น (Transition Commission -TC)  ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแทนซ่ึงมีความหลากหลาย

ในบงัซาโมโรท่ีได้รับเลือกมาทั้งจากรัฐบาลฟิลิปปินส์และ MILF เพื่อร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร 

(Bangsamoro Basic Law - BBL) ข้ึนมาทดแทนกฎหมายเดิมท่ีใชก่้อตั้งเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา ( 

Autonomous Region in Muslim Mindanao - ARMM) ซ่ึงหลายฝ่ายมองวา่ประสบกบัความลม้เหลวมาแลว้ 

เม่ือกฎหมายได้ผ่านรัฐสภาของฟิลิปปินส์และได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีแล้ว จะมีการท า

ประชามติเพื่อก าหนดดินแดนหลกัในเขตปกครองตนเองบงัซาโมโร หลงัจากนั้นจะมีการเลือกตั้งรัฐบาล

แห่งบงัซาโมโรข้ึนในปี 2559 

กล่าวอีกอยา่งก็คือกวา่จะบรรลุถึงขอ้ตกลงสุดทา้ย กรอบขอ้ตกลงดงักล่าวจะตอ้งมีการน าไปถกเถียง

จากหลายฝ่ายดว้ยกนั เม่ือเดือนตุลาคม ปี 2556 คณะกรรมการเปล่ียนผ่านได้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ

ร่วมกนัในการท างานกบัพื้นท่ีกลางองคก์รภาคประชาสังคมมินดาเนาเพื่อสันติภาพ (Mindanao Civil Society 

Organizations Platform for Peace – MCSOPP) เพื่อท่ีจะด าเนินการสร้างแนวร่วมเพื่อการปรึกษาหารือ

สาธารณะในการร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร (Bangsamoro Basic Law- BBL) สมาชิกของเครือข่าย
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องคก์รภาคประชาสังคม ประกอบไปดว้ยกลุ่มและเครือข่ายอยา่งนอ้ย 150 กลุ่มทั้งมุสลิม คริสเตียน และกลุ่ม

ชนพื้นเมืองท่ีตอ้งการสนบัสนุนและผลกัดนัเร่ืองของความโปร่งใส การเขา้มามีส่วนรวมของภาคส่วนต่างๆ 

ในทอ้งถ่ิน เพื่อขบัเคล่ือนการเป็นเจา้ของของกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรร่วมกนั  

ในแง่น้ี การปรึกษาหารือนั้นจะเป็นการสร้างโอกาสท่ีดีมากข้ึนในการสร้างความเป็นเจา้ของให้กบั

ภาคส่วนสาธารณะของกระบวนการร่างกฎหมายพื้นฐาน และเปิดให้คณะกรรมการเปล่ียนผ่านไดเ้รียนรู้

เก่ียวกับความกังวลและความคาดหวงัของผูค้น สุดท้ายแล้ว ภาคประชาสังคมจะเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการทางประวติัศาสตร์ท่ีไมใช่แค่คนสองสามคนบนโต๊ะเจรจา หากแต่เป็นผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ขัดแย้งทั้ งหมด ซ่ึงต้องลงนามข้อตกลงร่วมกันในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทาง

ประวติัศาสตร์ 

ส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนขณะน้ีแตกต่างจากขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ย (Final Peace Agreement) ของ

รัฐบาลกบั MNLF ในปี 2539 ในแง่ของการเขา้มามีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ   

กล่าวคือขอ้ตกลงในคร้ังนั้นส่งผลใหมี้การก าหนดเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา หรือ ARMM  โดยใน

ระยะแรกมีการจดัตั้ งเขตพฒันาพิเศษเพื่อสันติภาพและการพฒันา (Special Zone of Peace and 

Development-SZOPAD) โดยมีการลงประชามติในระยะท่ีสองจากประชาชนเพื่อก าหนดเขตแดนหลกัของ

มินดาเนา และต่อมาจึงริเร่ิมงานพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง เพื่อกระตุน้การลงทุนจาก

ต่างชาติ 

กระนั้น ก็มีขอ้ห่วงกงัวลจากภาคประชาสังคมในเวลานั้นวา่ MNLF และรัฐบาล ยงัคงมีบทบาทน า

ในการก าหนดชะตากรรมตนเองของบงัซาโมโร ทั้งในแง่ของดินแดนและผูค้น ส่วนกลุ่มชนพื้นเมือง 

(Indigenous People - IPs) มกัถูกกีดกนัมิให้เป็นส่วนหน่ึงของชาวบงัซาโมโร เพราะพวกเขาถูกนิยามวา่เป็น

เพียงคนบนท่ีสูงหรือชาวเขาเท่านั้น นอกจากน้ีผูท่ี้ไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลาม ชาวคริสเตียนก็ยงัถูกกีดกนัอีก

ดว้ย 

            จุดบอดทางประวติัศาสตร์คร้ังนั้ นได้สร้างความแตกแยกระหว่างผู ้คนหรือกลุ่มคนมากข้ึน 

ประสบการณ์ก่อนหน้านั้นก าลงับอกว่าสันติภาพจะก่อก าเนิดข้ึนไดห้าไดม้าจากขา้งบนเท่านั้น การเจรจา

สันติภาพท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัฐบาลและ MNLF ในขณะท่ีภาคส่วนต่างๆ ท าได้เพียงแต่รอคอยและเขา้ไป

เก่ียวขอ้งเม่ือมีการลงประชามติเท่านั้น ทั้งน้ี หากยอ้นกลบัไปดูการขบัเคล่ือนแนวทางการก าหนดชะตา

กรรมตนเองในเวลานั้น กลบัเป็นเพียงความตอ้งการของกลุ่มชนชั้นน าของชนกลุ่มน้อยท่ียงัคงอยู่ภายใต้

แนวคิดการพฒันาประเทศในแบบเสรีนิยมใหม่ท่ีเนน้ในเร่ืองการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน
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จากสถาบนัๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางของชนชั้นน าของชนกลุ่มใหญ่ท่ีครอบง าประเทศอยู่

ในช่วงตน้ยคุ 90 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส (2535-2541) 

ในขณะนั้น รัฐบาลมีวิสัยทศัน์วา่มินดาเนาจะถูกผนวกรวมเขา้กบัเศรษฐกิจของประเทศ หรือตาม

กรอบท่ีก าหนดไว ้เช่น BIMP-EAGA (The East ASEAN Growth Area) ซ่ึงเป็นการเติบโตของกลุ่มประเทศ

อาเซียนตะวนัออก ท่ีประกอบไปดว้ย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมินดาเนาจะไดรั้บการ

ส่งเสริมให้พฒันาตลาดของประเทศท่ีเป็นไปไดใ้นภูมิภาค ขณะท่ี MNLF ยงัไม่ไดมี้โครงการพฒันาทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความโดดเด่นจะน าเสนอหรืออภิปรายกบัรัฐท่ีลึกซ้ึงมากพอ 

            แมใ้นแง่ของกระบวนการให้ได้มาซ่ึงขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ยจะมีความคล้ายคลึงกบักรอบ

ขอ้ตกลงบงัซาโมโรระหวา่งรัฐบาลกบั MILF ในปัจจุบนั อีกทั้งการน าของของกลุ่มขบวนการ ท่ีเปล่ียนจาก 

MNLF  มาเป็น MILF ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการก่อขบัร่างและขบัเคล่ือนกลไกต่างๆ เพื่อเปล่ียน ARMM มา

เป็นเขตปกครองตนเองบงัซาโมโร  แต่ในแง่ของเน้ือหาและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนั้น หลาย

ภาคส่วนไดพ้ยายามเรียนรู้จากส่ิงท่ีลม้เหลวในอดีตวา่ เหตุผลของการต่อสู้เพื่อก าหนดชะตากรรมของตนเอง

นั้น จ  าเป็นตอ้งมีการทบทวนวา่  ชนพื้นเมืองควรจะเป็นท่ียอมรับวา่พวกเขามีประวติัศาสตร์และมีดินแดนท่ี

มีความเฉพาะเช่นเดียวกนัชาวโมโรหรือไม่เพียงใด ดงันั้นผูค้นในฐานล่างควรทั้งท่ีเป็นคนบงัซาโมโรและ

ชนพื้นเมืองควรไดรั้บการสนบัสนุนใหต่้อสู้ร่วมกนัเพื่อก าหนดชะตากรรมและสร้างชีวิตของตนเองร่วมกนั 

ไม่นานมาน้ี กระบวนการปรึกษาหารือเพื่อร่างกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร ก็เกิดข้ึนภายใตก้รอบ

ขอ้ตกลงบงัซาโมโรดงักล่าว เครือข่ายภาคประชาสังคมมินดาเนาซ่ึงได้การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ

ร่วมกนักบัคณะกรรมการเปล่ียนผ่านบงัซาโมโร ไดจ้ดัให้เกิดกิจกรรมท่ีสะทอ้นการเขา้มามีส่วนร่วมของ

ภาคสาธารณะและการปรึกษาหารือระหวา่งกลุ่มภาคประชาสังคมชนพื้นเมืองต่างๆ 24 กลุ่ม ทั้งจากจงัหวดับู

คิดนอน, ดาเวา และโกตาบาโต รวมทั้งผูน้  าของชนเผ่าบงัซาโมโร ในลกัษณะของการหารือเพื่อแบ่งปัน

ขอ้มูลและความกา้วหนา้ของการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลกบั MILF  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย

พื้นฐานท่ีเป็นท่ีตอ้งการจากขอ้เสนอและขอ้แนะน าจากชนกลุ่มนอ้ย  เพื่อไม่ตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้และ

แตกแยกกันดังในอดีต เน่ืองด้วยเหตุผลจากทั้ งการเมือง ผลประโยชน์ของนักการเมืองและตัวแสดง

ต่างประเทศ 

ในการน้ี ผูน้  าบงัซาโมโรและชนเผา่ร่วมกนัในพิธีกรรม ‚การยืนยนักลบัมาเป็นเครือญาติ‛ ซ่ึงถือ

เป็นสัญลกัษณ์ระหว่างบงัซาโมโรและกลุ่มชนพื้นเมืองเพื่อการเขา้มาร่วมมือกนัในการเอาชนะอุปสรรค

ต่างๆ จากภายนอก ท่ีเคยท าใหผู้น้  าแตกแยกกนั 
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แง่มุมดงักล่าวเป็นผลมาจากการเขา้มามีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมภายใตก้รอบขอ้ตกลงบงัซา

โมโรในฐานะผูส้ังเกตการณ์ ตั้งแต่การเจรจาระดบัท่ีเป็นทางการระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินน์ กบั MILF ในการ

เจรจาสันติภาพตั้งแต่คร้ังท่ี 39 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ในการน้ีภาคประชาสังคมจ าเป็นตอ้งเขา้ใจประเด็นท่ี

ส าคญั เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลต่างๆ ไปเผยแพร่ภายในชุมชนของตนเอง เพราะพวกเขาให้ความส าคญัเป็นอย่าง

มาก ในเร่ืองของความครอบคลุม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมโดยตรง จากภาคส่วนต่างๆ ในการเจรจา

สันติภาพ  แมว้า่ในระหวา่งของการเจรจาอาจมีอุปสรรคและขั้นตอนต่างๆ ท่ีมีความยุง่ยากและซบัซ้อน และ

บ่อยคร้ังก็รู้สึกไดว้่าเร่ืองของสันติภาพนั้นอาจถูกอา้งจากกลุ่มผูมี้อ  านาจท่ีเหนือกว่า กระนั้นมีเพียงวิธีการ

จดัการชีวิตของตนเองโดยปราศจากการข่มขู่โดยการใช้อาวุธ หรือในหนทางของประชาธิปไตยเท่านั้นท่ี

พวกเขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได ้โดยร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ  จากฐานล่าง

เพื่อต่อตา้นระบบการเมืองส่วนกลางท่ีครอบง าชีวิตของพวกเขาอยู ่

ความกา้วหนา้ของการพูดคุยหรือการแสวงหาสันติภาพของมินดาเนาดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความ

เตรียมพร้อมของรัฐบาลฟิลิปปินส์และ MILF ในการมุ่งแสวงหาสันติภาพในภูมิภาคอย่างจริงจงั แมก้าร

ด าเนินการดงักล่าวจะอยูใ่นระหวา่งเส้นทางท่ีอาจตอ้งเจอกบัอุปสรรคต่างๆ ในขั้นตอนของการน ากฎหมาย

ต่างๆ ไปบงัคบัใช้ในทางปฏิบติั อย่างไรก็ตามส่ิงส าคญัท่ีสุดในตอนน้ีคือ  ทุกฝ่ายมีการให้ความส าคญักบั

การแผนท่ีน าทาง (Roadmap) ท่ีถูกออกแบบใหทุ้กๆ ขั้นตอนนั้นอยูภ่ายในขอบเขตท่ีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงมีความยืดหยุ่น ความโปร่งใส ความครอบคลุมและกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยท่ีไดจ้ากเน้นการ

ปรึกษาหารือในวงกวา้ง ทั้งน้ี ฟิลิปปินส์หวงัไวว้่าบงัซาโมโรจะได้รับประโยชน์จากการบูรณาการทาง

เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน ท่ีจะเป็นประตูไปสู่การคา้ในระดบัภูมิภาคทั้งจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

ประสบการณ์จากรัฐบาลและ MILF ฟิลิปปินส์ดังกล่าวน่าจะเป็นแรงบงัดาลใจส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนกระบวนการสันติภาพในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยหรือ ‚ปาตานี‛ ต่อไป แมว้า่ในเวลาน้ีจะยงัคง

มีความวุ่นวายของการเมืองส่วนกลางเกิดข้ึนโดยไม่มีทีท่าว่าจะส้ินสุด และเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ี

ท าให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลและ BRN ต้องหยุดชะงกัลง แต่การก่อตวัและการ

ขับเคล่ือนงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมในห้วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมามีส่วนส าคัญในผลักดัน

กระบวนการสันติภาพใหย้งัคงเดินหนา้ต่อไปได ้ท่ามกลางความรุนแรงในพื้นท่ีท่ียงัไม่มีมีท่าวา่ส้ินสุด ทั้งน้ี

หากสัญญาณของการพูดคุยสันติภาพระหวา่งรัฐบาลกบั BRN กลบัมาอีกคร้ังหน่ึง ภาคประชาสังคมชายแดน

ใตจ้ะตอ้งมีความเขม้แข็งมากข้ึนและมีบทบาทส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตวัแสดงหลกัอ่ืนๆ ในการพูดคุย

สันติภาพ 
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ความเป็นไปและหัวใจของ Self -determination: มุสลมิโมโรและชนพืน้เมืองในมินดาเนา 

 

โดย ฟารีดา ปันจอร์ 

ท่ีมา http://deepsouthwatch.org/node/4638 

 

            ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในตอนใตข้องฟิลิปปินส์กบัภาคใตข้องประเทศไทยมีความใกลเ้คียงกนัใน

หลายเร่ือง จนกระทัง่มีผูนิ้ยมศึกษาเปรียบเทียบทั้งสองกรณีน้ีอยู่บ่อยคร้ัง เพราะนอกจากลกัษณะพื้นฐาน

ของปัญหาแลว้ แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ผา่นกระบวนการสันติภาพก็มีความใกลเ้คียง ประเด็น

ล่าสุดท่ีมีการหยิบยกเร่ือง ‚สิทธิความเป็นเจา้ของ‛ ข้ึนมาพูดถึงจากขอ้เสนอของบีอาร์เอ็น ก็ยิ่งท าให้ภาพ

เปรียบเทียบกบักระบวนการสันติภาพท่ี ‚บงัซาโมโร‛ แจ่มชดัข้ึน 

            ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในมินดาเนา ทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์ท่ีด าเนินมากวา่ 4 ทศวรรษระหวา่งกลุ่ม

แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front- MNLF) แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ

โมโร (Moro Islamic Liberation Front- MILF ) และรัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้อยู่

ท่ีการท่ีชาวมุสลิมทางตอนใต้ ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ท่ีสุดต้องการอ านาจในการปกครองตนเอง 

(Political autonomy) แมรั้ฐบาลฟิลิปปินส์จะยอมรับใหมิ้นดาเนามีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดา

เนา (Autonomous Region in Muslim Mindanao-ARMM)ในช่วงทศวรรษท่ี 1990  แต่สถานะการยอมรับใน

เชิงโครงสร้างของเขตปกครองตนเองดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่รัฐบาลเขา้ใจและเขา้ถึงความหมาย

ของการปกครองตนเองอยา่งแทจ้ริง 

            ในขณะท่ีความหมายของค าวา่ Self – determination (การก าหนดชะตากรรมตนเอง) ยงัมีช่องวา่งต่อ

การให้ความหมายและนยัยะส าคญัทางการเมืองท่ามกลาง กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ทั้งในชาวมุสลิมโมโร 

ชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ และรัฐบาลฟิลิปปินส์ ดงันั้นการท าความเขา้ใจต่อท่ีมาท่ีไปและสาระส าคญัในประเด็น

ของ Self- determination จึงมีความหมายต่อการท าความเขา้ใจอนาคตของบงัซาโมโร (Bangsamoro) ใน

ฐานะท่ีเป็นหน่วยทางการปกครองทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากท่ี รัฐบาล

ฟิลิปปินส์และ MILF มีการเซ็นสัญญาขอ้ตกลงสันติภาพ (Framework Agreement on the Bangsamoro : 

http://deepsouthwatch.org/node/4638
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FAB)  ในช่วงตุลาคม เม่ือปี 2012 ท่ีผา่นมา (ดูค าแปลของเอกสารดงักล่าว เปิดขอ้ตกลง ‘บงัซาโมโร’ ฉบบั

แปลไทย) 

การต่อสู้ของชาวโมโร 

            เม่ือกล่าวถึงการต่อสู้ของชาวโมโรซ่ึงมีความเป็นมาตั้งแต่เม่ือห้าร้อยปีก่อนเพื่อต่อตา้นอาณานิคม

สเปนท่ีก าลังเข้าครอบครองดินแดนมินดาเนา ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  แม้สเปนจะ

สามารถควบคุมดินแดนหลกัของมินดาเนาได้ แต่ยงัไม่สามารถเข้าครอบครองดินแดนหลกัท่ีมีสุลต่าน

ปกครอง เพราะมีการใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือในการต่อตา้นการครอบง าของเจา้อาณานิคม ในการดึงเอาชาว

โมโรและชาวพื้นเมืองอ่ืนๆ เขา้มาร่วมมากข้ึน การต่อสู้ดงักล่าวก่อให้เกิดชนชั้นในโครงสร้างทางสังคม  

เศรษฐกิจ การเมืองท่ีได้รับอิทธิพลจากสเปน โดยลูกหลานของชาวฟิลิปปินส์ท่ีถูกส่งให้ไปเล่าเรียนใน

ต่างประเทศ ไดรั้บเอาแนวความคิดไดค้วามคิดแบบตะวนัตกเขา้มาต่อสู้เขา้อาณานิคม ในเวลาเดียวกนัก็เกิด

นกัต่อสู้ชาวโมโรทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์ 

            ในปี 1898 ผลของสนธิสัญญาปารีส ท าให้สเปนขายดินแดนอเมริกาและรับช่วงต่อในการ

ครอบครองฟิลิปปินส์ การต่อสู้ของชาวโมโรยงัด าเนินต่อไปเคียงข้างกับฝ่ายท่ีต่อต้านสหรัฐอเมริกา 

กล่าวคือสุลต่านของดินแดนมากินดาเนาและซูลู สนบัสนุนพวก Katipunan  ฝ่ายคอมมิวนิสต์และพรรค

สังคมนิยมในช่วงแรก  อยา่งไรก็ตาม พลวตัทางการเมืองและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างอ านาจ

ของสหรัฐอเมริกา เม่ือฟิลิปปินส์มีรัฐธรรมนูญฉบบัแรกในปี 1935 ตวัแทนของมินดาเนา และซูลู ก็เขา้มามี

ส่วนร่วมในโครงสร้างอ านาจใหม่ของรัฐบาล 

            หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็ก าเนิดข้ึน ส่ิงท่ีสหรัฐอเมริกาวางรากฐานไวก้็

เกิดผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ในทางกลบักนัสหรัฐอเมริกาก็ไดรั้บ

ประโยชน์ในเร่ืองของสินค้าส่งออก การพฒันาเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาการโยกยา้ย

ประชากรทางตอนเหนือตอนกลาง ให้อพยพลงมาทางตอนใต้ของประเทศเพื่อท่ีจะจัดสรรท่ีดินให ้ 

นอกจากน้ีการจดัการศึกษาและศาสนายิง่ท  าใหช้าวโมโรและชาวพื้นเมืองอ่ืนๆ ถูกจ ากดัอ านาจลงไปดว้ย  

            ในปี 1968 เกิดขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดน หรือ MIM  (Mindanao Independence 

Movement) น าโดย Nur Misuari ซ่ึงเป็นแกนน ารุ่นหนุ่มสาวในเวลานั้น และการลุกฮือของผูน้ าทางการเมือง

ทอ้งถ่ิน อยา่ง Jose Maria  แกนน าของพรรคคอมมิวนิสต ์ เม่ือกล่าวถึงขบวนการของ Nur Misuari  ใน

เบ้ืองต้นนั้ น พวกเขามีสายสัมพันธ์และได้รับการสนับสนุนจากประเทศมุสลิม เช่น ลิ เบีย หรือ 
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ซาอุดิอาระเบีย แต่พอมาช่วงหลงั การสนบัสนุนจากต่างประเทศนอ้ยลง  การเคล่ือนไหวทางการเมืองถูกชกั

น าโดยการเมืองกระแสหลกัของรัฐบาลมากข้ึน  เป็นผลให้ในเวลาต่อมาอ านาจของสุลต่านมากินดาเนาและ

ซูลูก็อ่อนแอลง   

            เม่ือ ปี 1969  Nur Misuari ก่อตั้งขบวนการ MNLF ซ่ึงเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนท่ีโดดเด่น

ข้ึนมา MNLF มีส่วนอย่างมากในการเคล่ือนไหวของชาวโมโร ในการต่อสู้ก าหนดชะตากรรมของตวัเอง

ต่อไป  ซ่ึงอยูภ่ายนอกโครงสร้างของการเมืองแบบปกติ 

            ความขดัแยง้ภายในท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม MNLF  ท าให้ MILF แยกตวัออกมา แต่เป้าหมายของ MILF 

ในช่วงนั้น คือ ยงัคงตอ้งเป็นเอกราชจากฟิลิปปินส์ (political secession)  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ถูกยึดครอบโดยเจา้

อาณานิคมมะนิลา (manila colonialism)  ในช่วงเวลานั้น MILF ไดรั้บการสนบัสนุนจากชาติท่ีเป็นสมาชิก

องคก์ารการประชุมอิสลาม (Organisation of the Islamic Conference- OIC)  ไม่วา่จะเป็นการสนบัสนุน

อาวธุ และการช่วยเหลือในรูปแบบท่ีเปิดเผยและไม่เปิดเผย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 1972  เม่ือประธานาธิบดี

เฟอร์ดินานด ์มากอส ประกาศกฎอยัการศึกเพื่อท่ีจะกดดนักลุ่ม MILF และพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งฟิลิปปินส์  

(The Communist Party of the Philippines - CPP)  เพื่อท่ีจะต่อสู้กบัรัฐบาลลางเหมือนกนั  และแมใ้นช่วง

ทศวรรษน้ีจะมีการเจรจากนัระหวา่งรัฐบาลและ MNLF แต่มกัจะประสบความลม้เหลว 

MILF และชนพืน้เมืองในการต่อสู้เพ่ือการก าหนดชะตากรรมตนเอง 

            ในแง่ของการให้ความหมายของการตอ้สู้ในเชิงอุดมการณ์ของกลุ่ม MNLF พวกเขาเน้นในแง่ของ

แนวคิดอุดมการณ์อิสลาม ผสมแนวคิดแบบชาตินิยม และแนวคิดโลกย์วิสัย (Secularism) ซ่ึงคล้าย

แนวความคิดของเหล่าชาติมุสลิมท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ร OIC  ส่วนในแวดวงของกลุ่ม MILF ไดเ้ขา้เป็น

สมาชิกและรับเอาแนวความคิดของกลุ่มภารดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood)  ท่ีมีตน้ก าเนิดในอียิปต ์ท่ี

พวกเขามีความเช่ือมัน่อยู ่โดยเร่ิมจากการท่ีพวกเขารวบรวมกลุ่มโมโรทั้ง 13 กลุ่มชาติพนัธ์ุ   

            MILF นิยามถึงบงัซาโมโรวา่เป็นการรวมเอากลุ่มผูอ้าศยัดั้งเดิมตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งการล่าอาณานิคมท่ี

อาศยัอยูใ่นดินแดนมินดาเนา รวมทั้งกลุ่มชนของหมู่เกาะต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น Palawan และ  Sulu  อีกทั้ง

ลูกหลานของพวกเขาทั้งเลือดผสมและเช้ือสายแท ้แต่เป็นท่ีน่ากงัวลวา่การรวมเอาความเป็นบงัซาโมโรอยา่ง

ผิวเผินแสดงให้เห็นถึงแง่มุมในเชิงของกลไก มากกว่าการเผยให้เห็นถึงประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์

ร่วมกนั ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ท่ีอิงอยูก่บัการบรรลุผลดว้ยกระบวนการทางการเมือง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง MILF 

ยงัไม่ได้พิจารณาจะรับกลุ่มหรือปัจเจกชนอ่ืนๆ เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชาติหรือท่ีร่วมต่อสู้เพื่อท่ีจะ
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ปลดปล่อยบงัซาโมโร  การอธิบายท่ีดูผิวเผินดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ MILF ยงัไม่ไดมี้การยอมรับสิทธิของ

ชนพื้นเมืองอ่ืนๆ ว่ามีอตัลกัษณ์เฉพาะมีประวติัศาสตร์และมีบรรพบุรุษท่ีเป็นของตนเอง แต่ในมุมมองของ 

MILF ชนพื้นเมืองดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของบงัซาโมโรทั้งหมด 

            แต่หากพิจารณาตามบริบทของการต่อสู้ทางประวติัศาสตร์ กลุ่มชนส่วนใหญ่ของมินดาเนาประกอบ

ไปดว้ยชาวโมโร ชนกลุ่มนอ้ยหรือ Lumads  ผูต้ ั้งถ่ินฐานชาวคริสต ์ รวมทั้งกลุ่มชนท่ีอยูบ่นหมู่เกาะใกลเ้คียง 

ซ่ึงต่างต่อสู้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการปลดปล่อยตนเองทั้งจากความโลภของทุนนิยมโลกและคนในทอ้งถ่ินเพราะ

พวกเขาต่างทนทุกขต่์อปัญหาเดียวกนั กระนั้น พวกเขาก็ไม่เคยเขา้ถึงความเป็นเอกภาพหรือเป็นหน่ึงเดียวกนั

เลย ในความเป็นจริงแลว้ ความแตกต่างของพวกเขาถูกแบ่งแยกโดยตลาดทุนของโลกและหุ้นส่วนในระดบั

ทอ้งถ่ิน เสมือนวา่พวกเขาเป็นแรงขบัส าคญัในตลาด ดงันั้นการต่อสู้ของกลุ่มชนเหล่าน้ีเอง ควรท่ีจะท าความ

เขา้ใจในบริบทของประวติัศาสตร์ และบริบทท่ีเนน้ถึงความเป็นจริง 

            แมก้ารท่ีรัฐบาลให้มินดาเนามีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา (ARMM)  แต่การแกไ้ข

ปัญหาจากกรอบของรัฐชาติดงักล่าว ยงัน ามาสู่ความขดัแยง้แตกแยกมาเป็นเวลายาวนาน อยา่งไรก็ตาม การ

ต่อสู้ดว้ยแนวทางแบบประชาธิปไตยในการก าหนดชะตากรรมของตนเองหรือ Self determination  ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม ยงัคงจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนต่อไป  ทั้งจากฝ่าย MILF และชนพื้นเมือง 

จาก ARMM สู่กรอบข้อตกลงบังซาโมโร 

            การก่อตั้ง ARMM ท่ีเป็นผลจากขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์และ MNLF สมยัรัฐบาลต่างๆ ใน

ปี 1976  1989  และ1996  ยงัมีความลม้เหลวในการน าเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา หรือ ARMM มา

ประยกุตใ์ช ้  ต่อมาเม่ือ MILF ร่วมกบั OIC เพื่อสานต่อในเร่ืองของการแกไ้ขโดยมีมาเลเซียเป็นตวักลาง แต่

ก็เป็นเพียงการเปล่ียนแปลงในเชิงของรูปแบบ ยงัไม่ไดเ้ป็นการเปล่ียนแปลงในเชิงเน้ือหาและจุดยืนท่ีอิงอยู่

กบัฝ่ายรัฐบาล การเปล่ียนแปลงในเร่ืองของเน้ือหาหมายความว่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีออกนอกกรอบซ่ึง

กระทบต่อการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ เพื่อท่ีจะส่งผลไปสู่การเปล่ียนแปลงกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโร   

            ARMM  ไม่ไดเ้กิดข้ึนมากจากการเจรจาสันติภาพ (peace negotiation) และยงัถูกคว  ่าบาตรจากกลุ่ม 

MILF มาโดยตลอด ซ่ึงต่างจากกรอบขอ้ตกลงบงัซาโมโรใหม่ท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการของการตดัสินใจ 24 ขอ้ ท่ี

เป็นรูปแบบของการปกครองในแบบของทบวง (ministerial form of government) ต่อมาในเดือนธนัวาคม ปี 

2006 ในสมยัประธานาธิบดี เบนนิกโน อากีโนท่ีสาม เม่ือรัฐบาลฟิลิปปินส์มีขอ้เสนอให้กบั MILF เก่ียวกบั

เร่ืองของการก าหนดชะตากรรมตนเอง เพราะในอดีตรัฐบาลมกัปฏิเสธการก าหนดชะตากรรมตนเองของชาว
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โมโรเพื่อแกไ้ขปัญหาเขตแดนท่ีเป็นของบรรพบุรุษ กรอบขอ้ตกลงใหม่น้ีเป็นขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลและ 

MILF แมใ้นรายละเอียดการก าหนดชะตะกรรมตนเอง ยงัไม่ไดมี้การแจกแจงรายละเอียด แต่ในโครงฉบบั

ร่างมีการก าหนดตวัแบบแล้วเรียบร้อย เช่น ขยายดินแดน การปกครองตวัเอง การมีกฎบตัรของชาวโมโร

และการสร้างพลงัจากรายไดท้างภาษีใหม้ากยิง่ข้ึน 

            ในการเปล่ียนผ่านไปสู่บงัซาโมโรน้ี ดินแดนบงัซาโมโรขยาย จาก ARMM ซ่ึงมีชาวโมโรเป็นคน

ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ จงัหวดัของ ARMM เดิม คือ Basilan, Sulu, Tawi-tawi, Maguindanao, Lanao del Sur และ

เมืองหลวงของ Marawi กบั Lamitan; หกเมืองของจงัหวดั Lanao del Norte  ท่ีไดรั้บการลงประชามติให้

รวมอยูใ่น ARMM  เม่ือปี 2001 คือ  Baloi, Munai, Nunungan, Pantar, Tagoloan และTangkal;หมู่บา้นเขต

ปกครองทอ้งถ่ิน Aleosan, Carmen, Kabacan, Midsayap, Pigcawayan and Pikit ใน North Cotabato ไดรั้บ

การลงประชามติให้รวมอยูใ่น ARMM  เม่ือปี 2001; เมืองหลวงของ Cotabato and Isabelai ใน Basilan; และ

ดินแดนใกลเ้คียงต่างๆ ท่ีสามารถมีผูเ้ลือกตั้งไดอ้ยา่งน้อย 10 เปอร์เซ็นต ์จะมีการรวมเขา้มาก่อนท่ีจะมีการ

ใหส้ัตยาบนัต่อกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร ในการน้ีภาคีทั้งสองจะท างานร่วมกนัการสร้างความยอมรับของ

กฎหมายบงัซาโมโรอยา่งเป็นทางการท่ีท างานโดยคณะกรรมการเปล่ียนผา่น 

            ส่วนชนพื้นเมืองก็เขา้มามีส่วนร่วมทั้งกบัรัฐบาลและ MILF ในกรอบขอ้ตกลงน้ี ซ่ึงมีการระบุถึงสิทธิ

ของชนพื้นเมืองไวใ้นมาตราท่ี 1 (5) มาตราท่ี 3 (6) มาตราท่ี 6 (3) วา่พวกเขาจะมีอตัลกัษณ์ร่วมในการเป็น

คนบงัซาโมโร ในฐานะท่ีเป็นชนพื้นเมืองหรือผูพ้  านกัอาศยัดั้งเดิมของมินดาเนาและหมู่เกาะซูลู รวมทั้งหมู่

เกาะท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั ทั้งลูกผสมหรือสายเลือด อีกทั้งเสรีภาพในการเลือกของชนพื้นเมืองอ่ืนๆ จะไดรั้บการ

เคารพ และจะถูกน าข้ึนมาในระบบยุติธรรมของบงัซาโมโร ซ่ึงเป็นการยอมรับในกระบวนการแบบชน

พื้นเมือง เพื่อเป็นทางเลือกในการยติุขอ้พิพาท 

          นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างใหม่จาก ARMM มาสู่บงัซาโมโร ไดมี้การเปล่ียนแปลงใน

กลไกและโครงสร้างทางการเมืองใหม่ในมุมมองท่ีกวา้งข้ึนในพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งมีความจ าเพาะเจาะจง และ

เน้นไปท่ีความส าคญัของเป็นพหุนิยม ชีวิตและอนาคตความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ใช่มุ่งแต่การรักษา

สถานภาพทางการเมืองของกลุ่ม MILF ดงัท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีตเหมือนตอนท่ี MNLF เซ็นสัญญาสันติภาพ

และมีการก่อตั้ง ARMM ผลท่ีเกิดข้ึนคือ  MNLF มีความตอ้งการรักษาสถานะทางการเมืองของตนเองเอาไว ้
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            ประเด็นหลกัในการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและเน้ือหาจาก ARMM สู่บงัซาโมโร เน่ืองจากวา่เดิม

พื้นท่ีแห่งน้ีไม่มีความเป็นอิสระทางดา้นเศรษฐกิจ ดงันั้นเพื่อท่ีจะมีวาระทางเศรษฐกิจท่ีเป็นของตนเองและ

ปลดปล่อยตวัเองจากเศรษฐกิจท่ียึดแต่เศรษฐกิจส่วนกลางของประเทศ กรอบทางด้านการจดัการทาง

เศรษฐกิจน้ีเป็นตวัส าคญัในการก าหนดการก าหนดชะตากรรมตนเอง ซ่ึงไม่ได้มีแง่มุมทางการเมืองอย่าง

เดียวแต่เป็นเร่ืองของกระบวนการทางประชาธิปไตยดว้ย   

            ประธานาธิบดีอากีโน เนน้ย  ้าวา่การท่ีจะสร้างสันติภาพอยา่งย ัง่ยืนในมินดาเนา จะน ามาเปล่ียนแปลง

ความคิดของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างๆ รวมทั้ง MILF ไม่ตอ้งการท่ีจะท าการแบ่งแยกดินแดนอีกต่อไป  

จากท่ีมุ่งแต่จบัปืนข้ึนต่อสู้มาสู่การท่ีพวกเขาใช้ได้ประโยชน์จากท่ีดิน คา้ขายสินคา้ และเปิดโอกาสต่างๆ 

ใหก้บัผูค้น อยา่งไร อ านาจในการป้องกนัประเทศและความมัน่คง การต่างประเทศ นโยบายทางการเงินและ

เงินตรา ความเป็นพลเมืองและการกลบัคืนสู่ภาวะท่ีเป็นปกติยงัคงอยู่ภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีของรัฐบาลกลาง 

ส่วนกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและทางกฎหมายจะตอ้งมีการด าเนินต่อไปเพื่อการเปล่ียนผา่นไปสู่บงัซา

โมโร  ขอ้ตกลงดงักล่าวน้ีจะสร้างความมัน่ใจใหก้บัชาวฟิลิปปินส์ไดว้า่ท่ามกลางการด ารงอยูข่องวฒันธรรม

ท่ีมีความหลากหลาย ประเทศยงัคงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ชาวฟิลิปปินส์แห่งบงัซาโมโรดงัจะไดรั้บการ

รับประกนัในเร่ืองของความยุติธรรมและความเท่าเทียมกนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัเก็บภาษี  รายได ้และ

ดอกผลต่างๆ ท่ีมาจากดินแดนแห่งน้ี 

            โดยสรุปแลว้ การสร้างและกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกทางการเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคนกลุ่มชาวโม

โร และ MILF เป็นพื้นฐานในเร่ืองของการบรรลุถึงสิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตนเองในการเคารพ

ประวติัศาสตร์และชาติพนัธ์ุท่ีถูกกดข่ีอยา่งเช่นชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ การก าหนดชะตะกรรมของดงักล่าวเป็นส่ิง

ท่ีชาวโมโรจะตอ้งน าไปใช้โดยปราศจากการฆ่า การต่อสู้ การฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ เพราะในดินแดนแห่งน้ี มี

ความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา ส่วนในกระบวนการเจรจาสันติภาพระหวา่งรัฐบาลและ MILF ก็

จ  าเป็นตอ้งสนบัสนุนเหล่าชนพื้นเมืองในการต่อสู้ด้วยเช่นกนั ไม่ใช่เพียงยุติความรุนแรงท่ีกระท าต่อกนั

เท่านั้น สันติภาพท่ีแทไ้ม่อาจจะบรรลุถึงความส าเร็จ หากสิทธิทางการเมืองไม่ไดรั้บการเคารพและความไม่

เป็นธรรมยงัด ารงอยูใ่นทางสังคม ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นบทเรียนใหก้บัเราในกรณีชายแดนใตก้็เป็นได ้
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การเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลปิปินส์ 2016 และแนวโน้มกระบวนการสันติภาพมินดาเนา 

 

โดย ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้ 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/node/8664 

 

หลังจากความล้มเหลวของรัฐบาล เบนนิกโน อากิโนในการผลักดันร่างกฎหมายบังซาโมโร 

(Bangsamoro Basic Law หรือ BBL)เขา้สู่สภาฯ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวถูกคาดหวงัวา่จะเป็นเคร่ืองมือทาง

การเมืองในการให้อ านาจพิเศษในการปกครองตนเองในภูมิภาคทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์  อาจกล่าวไดว้่า 

นบัเป็นเวลากวา่ 17 ปีท่ี เจรจาสันติภาพนั้นมาสู่ช่วงเวลาท่ีมีความหวงัมากท่ีสุด ในช่วงเดือนมีนาคมปี 2014

ผูน้ าขบวนการปลดปล่อยมุสลิมโมโร หรือ MILF  ซ่ึงเป็นขบวนการต่อตา้นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และ

รัฐบาลฟิลิปปินส์ ไดมี้การเซ็นขอ้ตกลงบงัซาโมโรฉบบัครอบคลุม หรือ Comprehensive Agreement of 

Bangsamoro หรือ CAB  ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิทางการเมืองต่างๆ แก่ชาวมุสลิมมินดาเนา  และหน่ึงปี

หลงัจากนั้น  MILF ก็ไดจ้ดัพิธีปลดอาวุธนกัรบ โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสันติภาพ การผ่านร่าง

กฎหมายบงัซาโมโร และจะเป็นการเพิ่มอ านาจขอ้ตกลงบงัซาโมโรให้สามารถน าปฏิบติัไดจ้ริง แต่ห้วงเวลา

แห่งความหวงัดงักล่าว ก าลงัจะผา่นพน้ไป ยิ่งในช่วงเวลาท่ีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เร่ิมใกลเ้ขา้มา 

หลายๆ คนเร่ิมพูดถึงระบบราชการท่ีอ่อนแอ   ความไม่สนใจใยดีของฝ่ายนิติบญัญติัและความรุนแรงท่ี

เกิดข้ึน ในบางช่วงเวลาเป็นตวัฉุดร้ังกระบวนการสันติภาพในมินดาเนาลง  แต่การต่อสู้ของชาวมินดาเนา

ยงัคงด าเนินต่อไป 

หลายคนมองว่า ความขดัแยง้จะจบลงเม่ือมีการปกครองตนเองและหลงัจาก ขอ้ตกลงบงัซาโมโร

ฉบบัครอบคลุมนั้นผา่นสภาฯ  ซ่ึงในปี 2014  หลงัจากขอ้ตกลง CAB  รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่ิมท่ีจะช่วยในการ

พฒันาเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา  หรือ Autonomous Region of Muslim Mindanao- ARMM โดย

สร้างถนน โรงเรียน  โรงพยาบาล ในภูมิภาคแห่งน้ีท่ีเป็นภูมิภาคท่ียากจนมากท่ีสุดแห่งน้ี  แมบ้างคร้ังจะท า

ให้ MILF  มีความไม่ไวว้างใจ ต่อกบัรัฐบาลท่ีดูเหมือนว่าจะใช้โอกาสน้ีในการลงมือปฏิบติัการเพื่อท่ีจะ

เอาชนะจิตใจประชาชน โดยการสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  แต่ห้วงเวลาส าคญัท่ีท าให้กระบวนการ

สันติภาพหยุดชะงกั คือ ในเดือน มกราคมปี 2015 ท่ีผา่นมา กองก าลงัพิเศษ 44 นาย  ถูกสังหารเสียชีวิต ใน

ระหว่างปฏิบัติหน้า ท่ี  เ น่ืองจากมีความขัดข้องต่อระบบการส่ือสารและสายการบังคับบัญชาซ่ึง

http://www.deepsouthwatch.org/node/8664
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ประธานาธิบดี อากิโน ตอ้งรับผิดชอบโดยต าแหน่งอย่างเต็มท่ีต่อการสูญเสีย  เหตุการณ์ดงักล่าวยิ่งเป็นส่ิง

ฉุดร้ังต่อกระบวนการสันติภาพลง  โดยเฉพาะการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายบงัซาโมโรจากสภา ซ่ึงกรณี

ดงักล่าวไดเ้พิม่ความขดัแยง้มากข้ึน 

ในตอนน้ี การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ก าลงัจะเกิดข้ึนและจะเขา้มาท าหน้าคนใหม่เขา้มา

บริหารท่ีในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามยงัมีความหวงัต่ออนาคตของร่างกฎหมายบงัซาโมโร ทั้ง MILF 

และรัฐบาล ยงัไม่ยกเลิกความหวงัในเร่ืองน้ี เม่ือหัวหน้าคณะเจรจาจากฝ่ัง MILF และประธานส านักท่ี

ปรึกษาประธานาธิบดีในกระบวนการสันติภาพ ไดอ้อกร่างแถลงการณ์ร่วมต่อฝ่ายนิติบญัญติั โดยไดข้อร้อง

ใหฝ่้ายกฎหมายนั้นท างานหรือพิจารณาร่างกฎหมายบงัซาโมโรต่อไป โดยผลของขอ้ตกลง CAB ยงัคงมีผล

ต่อไปแมมี้การเปล่ียนรัฐบาล อีกทั้ง MILF  ยงัคงเดินหน้า ส่งสัญญาณท่ีจะรักษาความอดทน แมก้ลุ่มติด

อาวธุอ่ืนๆ ตอ้งการจบัอาวุธต่อสู้และปฏิเสธร่างกฎหมายบงัซาโมโร  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ตั้งแต่มกราคม ปี 2015 

มีกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มดว้ยกนั ท่ีตอ้งการเขา้ไปเป็นพนัธมิตรร่วมกบั ISIS    

ประธานท่ีส านกัท่ีปรึกษาประธานาธิบดี แห่งฟิลิปปินส์ Miriam Coronel-Ferrer กล่าววา่การรักษา

ความไวว้างใจจะเป็นโอกาสใหก้บับงัซาโมโร  ซ่ึงรัฐบาลสมยัหนา้จะตอ้งรักษาเจตจ านงทางการเมืองเอาไว ้

เธอกล่าวอีกวา่แม ้OPAPP ไดด้ าเนินงานมาเป็นระยะเวลากวา่ 6 ปี  แต่ก็ยงัมีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีตอ้งท าอีกมาก และเรา

มาถึงจุดท่ีเราไดท้  ามนัแลว้ เธอยงักล่าวอีกวา่ ส าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่  ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งอาจ

พิจารณาผูส้มคัรท่ีสามารถสร้างผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพท่ีก าลงัเดินหนา้อยูใ่นขณะน้ี ไม่เพียงแต่

การเจรจาสันติภาพท่ีเกิดข้ึนกบั MILF  เท่านั้น แต่จะตอ้งด าเนินการกบัพรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Communist Party of the Philippines /New People’s Army/National Democratic Front (CPP/NPA/NDF)   

ส่วนเลขาธิการ OPAPP  Teresita Quintos Deles  กล่าววา่ ส าหรับภารกิจของประธานาธิบดีสมยัหนา้ มี

กระบวนสันติภาพหลกัสองกระบวนการท่ีผูส้มคัรประธานาธิบดีจะตอ้งด าเนินการ รวมทั้งความกา้วหน้า

หลกัสามอย่างจะตอ้งพิจารณาในช่วงของการบริหารงานของประธานาธิบดีคนต่อไป อีกทั้งยงัมีขอ้ตกลง

ระหวา่งรัฐบาลฟิลิปปินส์กบักลุ่มกองก าลงัติดอาวุธอ่ืนๆ เช่น   CBA-CPLA, RPM-P/RPA/ABB ท่ีจะน าไป

ปฏิบติัใชจ้ริงในหลายพื้นท่ี 

ส าหรับการเมืองในการเมืองของฟิลิปปินส์ มีนกัวิเคราะห์ตั้งขอ้สังเกตวา่ การเลือกตั้งนั้นในทุกคร้ัง 

น ามาสู่การเร่ิมตน้ในการท าส่ิงใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงานท่ีเป็นมรดกของตวัเอง  ประธานาธิบดีแต่ละคนจึงมกั

น าตวัเองออกมาใหห่้างไกลจากการเมืองในแต่ละการบริหารงานของแต่และรัฐบาล โดยเฉพาะในนโยบายท่ี

ประเด็นท่ีถกเถียงกนัอยา่งมาก ท าใหค้่อนขา้งเกิดความน่ากงัวลต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตวัผูน้ าประเทศ วา่
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จะกระทบต่อกระบวนการสันติภาพมินดาเนาท่ีก าลงัเดินหนา้ไปอยา่งไร  ซ่ึงเสียงโหวตจากมิดาเนานั้นเป็น

ส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะวา่เป็นแหล่งท่ีเรียกไดว้า่เป็นผลประโยชน์ของภาคส่วนเอกชน ในภูมิภาค และมีแง่มุม

ในเร่ืองของการพฒันา ใครท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจไดว้า่กระบวนการสันติภาพจะเดินหนา้ต่อนั้นจะไดรั้บ

การสนบัสนุน 

หากมองในแง่ของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา จะเห็นไดว้่า ผูส้มคัรของประธานาธิบดีทั้ง 5  

คน ไดแ้ก่ Jejomar Binay  รองประธานาธิบดีคนปัจจุบนั  Grace Poe สมาชิกวุฒิสภา  Miriam Defensor-

Santiago  อดีตวฒิุสมาชิก   Mar Roxas   นกัการเมืองและหลานของอดีตประธานาธิบดี Manuel Roxas  และ

นายกเทศมนตรีเมือง Davao, Rodrigo Duterte  จากผูส้มคัรทั้งหมด มีเพียง Roxas ท่ีถูกน าเสนอโดยพรรค

ของประธานาธิบดีอากิโน เขาไดป้ระกาศต่อสาธารณะวา่จะยงัคงสานต่อในเร่ืองแผนปฏิบติัการต่างๆของ

ระบบบริหารงานเดิมในกระบวนการสันติภาพ    

ส่วน Poe ประกาศวา่ จะพยายามขยายการพูดคุยกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ในมินดาเนาให้มากข้ึน เพราะเธอ

สนบัสนุน ร่างกฎหมายบงัซาโมโรฉบบัเดิม  ขณะท่ี Binay นั้น สนบัสนุนร่างกฎหมายบงัซาโมโรฉบบั

ปรับปรุงแกไ้ข  ส่วน Defensor-Santiago  เคยวิจารณ์เน้ือหาของกฎหมายบงัซาโมโรฉบบัเดิมท่ีกระทบต่อ

ธรรมนูญของประเทศ  และเธอก็สนบัสนุนร่างฉบบัแกไ้ขแลว้มากกวา่   

Duterte ผูส้มคัรคนเดียวจากมินดาเนาท่ีสนบัสนุนร่างกฎหมายบงัซาโมโรฉบบัดั้งเดิมและมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะน าขอ้ตกลง CAB นั้นไปปฏิบติัใช้ได ้ เขายงักล่าวกบัผูน้ า MILF ว่าจะมีการระบุ BBL ไวใ้น

รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน หากได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี  และถึงขั้นท่ีจะเปล่ียนระบอบการ

ปกครองของประเทศเป็นระบอบสหพนัธรัฐ แทนท่ีสาธารณรัฐ 

 อยา่งไรก็ตามนกัวิเคราะห์มองวา่การรณรงค์เสียงเลือกตั้งก็ไม่สามารถท่ีจะเป็นตวัการันตีไดว้า่ ค  า

สัญญาของผูส้มคัรนั้น จะท าตามเช่นตามท่ีนโยบายท่ีไดห้าเสียงไป เพราะในอดีตผูน้ ามกัไม่ค่อยมีความ

จงรักภกัดีกบันโยบายหรืออุดมการณ์ของตวัเอง และมกัเปล่ียนพรรค ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการทางการ

เมืองหรือในเร่ืองของความรู้สึกของสาธารณะชน 

ไม่ว่าใครจะได้ข้ึนมาเป็นประธานาธิบดี  ข้อตกลงสันติภาพตั้งในปี 2014 นั้นยงัมีผลและ เป็น

ภาระหนา้ท่ีท่ีประธานาธิบดีคนต่อไปท่ีตอ้งสานต่อ ซ่ึงหมายความว่า รัฐบาลในสมยัหน้าจะตอ้งคน้หาทาง

ในการท่ีจะน าไปใช ้ขณะเดียวกนัร่างกฎหมายมินดาเนาฉบบัล่าสุด จะตอ้งเป็นท่ียอมรับต่อประชาชนของ

มินดานา และจะไม่น าผูค้นใหก้ลบัมาเป็นศตัรูกนัอีกเน่ืองดว้ยความล่าชา้พวกเขากลบักลบัไปสู่การเป็นศตัรู
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กนั  จากโพลส ารวจความคิด Pulse Asia เม่ือตน้เดือนมีนาคมท่ีผ่านมา แบ่งผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งออกเป็น 4 

ภูมิภาค ไดแ้ก่  National Capital Region (NCR), Metro Manila  ผูมี้สิทธ์ิ 6.253  ลา้นคน Balance of Luzon 

เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของฟิลิปปินส์  ผูมี้สิทธ์ิ 21  ลา้น สาม Visayas ผูมี้สิทธ์ิ 11.315 ลา้นคน  และส่ี  Mindanaoผู ้

มีสิทธ์ิ  12.627 ลา้นคน รวมมีผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง 80 เปอร์เซ็นต ์

หากคิดตามภูมิภาค ใน เมโทรมะนิลา Poe มีคะแนนน า 30% ตามมาดว้ย Duterte 29% Binay 23%  

และ Roxas คิดเป็น 9% ท่ี Balance of Luzon Poe ชนะกวา่ 34%  Biney 26% และ Duterte  16%  ตามมาดว้ย  

Roxas 15% ส่วนท่ี Visayas Roxas นั้นมีคะแนนน าท่ี 36%  Biney 21 % Poe  20% และ Duterte 18% ในมิน

ดาเนา Duterte นั้นน าเป็นอนัดบัหน่ึงดว้ยคะแนนกวา่ 46 %  Roxas เป็นท่ี2 กวา่  20% เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ี Poe 

และ Binay มีคะแนนสูสีกนั 15% และ 14% ตามล าดบั 

โดยสรุปแลว้  Poe สามารถท่ีจะไดต้ าแหน่งประธานาธิบดี ดว้ยคะแนน 11.396 ลา้นคะแนน ส่วน  

Duterte นั้นตามมา ท่ี 10.809 ลา้นคะแนน  ซ่ึงอาจพลิกผนัให้เขาเป็นฝ่ายชนะไดเ้ช่นกนั หาก Duterte ชนะ

คะแนนทั้งในลูซอนและหากมินดาเนาโหวตให้เขา ภูมิภาคทางตอนใตจ้ะไดป้ระธานาธิบดีเป็นคนแรกของ

ฟิลิปปินส์ 
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ฟิลปิปินส์ลงนามสันติภาพมินดาเนา จบความขัดแย้งยาวนาน 40 ปี 

 

โดย โรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต ้ 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3632 

 

รัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมุสลิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟิลิปปินส์ไดล้งนามในขอ้ตกลง

สันติภาพแลว้วนัน้ีท่ีท าเนียบประธานาธิบดี ขอ้ตกลงดงักล่าวได้ร่างขั้นตอนการด าเนินงานท่ีจะยุติความ

ขดัแยง้ในเกาะมินดาเนาภายในปี 2559 หลงัการสู้รบระหวา่งทั้งสองฝ่ายด าเนินมากวา่ 40 ปี 

แผนท่ีแสดงให้เห็นเขตปกครองพิเศษเดิมในเกาะมินดาเนา ทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์ซ่ึงแทนดว้ย

พื้นท่ีสีเขียวโดยจุดสีแดง คือเขตท่ีมีการลงคะแนนเสียงในปี 2544 วา่ตอ้งการรวมเขา้ไปในเขตปกครองพิเศษ

ของมุสลิมมินดาเนาดว้ย ท่ีมาภาพ: เวบ็ไซต ์The Philippines Inquirer  

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 รัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มปลดปล่อยมุสลิมโมโร ซ่ึงเป้นกลุ่มต่อสู้เพื่อ

การแบ่งแยกดินแดนท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟิลิปปินส์ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพแล้วว ันน้ีท่ีท าเนียบ

ประธานาธิบดี กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวไดร่้างขั้นตอนการด าเนินงานท่ีจะยุติ

ความขดัแยง้ในเกาะมินดาเนาภายในปี 2559 หลงัการสู้รบระหวา่งทั้งสองฝ่ายด าเนินมากวา่ 40 ปี 

หัวหน้าการเจรจาจากทั้ งสองฝ่ายได้ลงนามในกรอบข้อตกลงสันติภาพในวนัน้ี ณ ท าเนียบ

ประธานาธิบดี ซ่ึงมีการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ระดบัชาติดว้ย โดยมี ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิญโน่ อาคี

โน่, หวัหนา้ขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโร มูราด อิบราฮิม และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบ ราซกั ใน

ฐานะผูไ้กล่เกล่ีย เขา้ร่วมในพิธีลงนามดงักล่าว 

กรอบขอ้ตกลงดงักล่าว ก าหนดให้มีเขตปกครองตนเองใหม่ท่ีช่ือวา่ "บงัซาโมโร" ซ่ึงแปลวา่ "ชาติ

มุสลิม" ท่ีเกาะมินดาเนา ทางตอนใตข้องฟิลิปปินส์ภายในปี 2559 

องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ ได้แสดงความยินดีต่อการลงนามในขอ้ตกลง

ดงักล่าว ซ่ึงบรรลุหลงัการเจรจาระหวา่งขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโรและรัฐบาลฟิลิปปินส์ ด าเนินมาก

วา่ 15 ปี 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3632
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อยา่งไรก็ตาม ทางหวัหนา้ของขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโร เช่นเดียวกบัผูส้ังเกตการณ์อิสระ

และรัฐบาลต่างประเทศ ไดก้ล่าวดว้ยความระมดัระวงัว่า เส้นทางไปสู่สันติภาพยงัมีอุปสรรคท่ียงัขวางกั้น 

และการลงนามในวนัจนัทร์ไม่ไดก้ารันตีวา่ความขดัแยง้จะยติุลง 

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้รับการตอ้นรับในกรุงมะนิลา แต่ขา้พเจา้ตอ้งย  ้าว่า น่ีเป็นเพียง

จุดเร่ิมตน้ชองการเดินทางไปสู่สันติภาพเท่านั้น" กาซิล จาฟาร์ รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองของอิบราฮิม ให้

สัมภาษณ์กบัส านกัข่าวเอเอฟพี  

การต่อสู้เพ่ือเอกราช 

กลุ่มขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโรได้ต่อสู้เพื่อเอกราช และอ านาจในการปกครองตนเองมา

ตั้งแต่ทศวรรษ 2510 ในเกาะมินดาเนา ซ่ึงพวกเขามองวา่เป็นมาตุภูมิของตน ตั้งแต่ก่อนท่ีชาวเสปนท่ีเผยแพร่

ศาสนาคริสตจ์ะเขา้มายดึครองประเทศใหเ้ป็นอาณานิคมเม่ือราว 500 ปีท่ีแลว้ 

ในปัจจุบนั ชาวมุสลิม 4-9 ลา้นคน นบัวา่เป็นชนกลุ่มนอ้ยในมินดาเนา หลงัจากท่ีประชาชนกรชาว

แคทอลิกอพยพเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีมากข้ึน แต่พวกเขาก็ยงัถือวา่เป็นประชากรส่วนใหญ่ในบางพื้นท่ี โดยใน

เขตการปกครองท่ีจะมีข้ึนใหม่ จะท าใหช้าวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นท่ีน้ี 

ความขดัแยง้ท่ีด าเนินมาเป็นระยะเวลานาน ไดท้  าให้มินดาเนา ซ่ึงเป็นพื้นท่ี 1 ใน 3 ของฟิลิปปินส์ 

และเตม็ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและพื้นท่ีเพาะปลูก ตอ้งตกอยูใ่นความยากจนท่ียืดเยื้อยาวนาน และยงัท า

ให้การครอบครองอาวุธท่ีไม่มีการจดทะเบียน และขุนศึกทางการเมืองท่ีต่อสู้เพื่อแย่งชิงการถือครองท่ีดิน 

เพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมุสลิม ก็สามารถยึดครองพื้นท่ีท่ีกฎหมายไม่สามารถคุม้ครองได้

ดว้ย 

มีการประมาณการณ์ว่า มีผูเ้สียชีวิตจากความขดัแยง้ดังกล่าวแล้วอย่างน้อย 150,000 คน โดย

ส่วนมากเสียชีวติในการสู้รบท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 2510 เม่ือเกิดการปะทะอยา่งหนกั 

ขอ้ตกลงหยุดยิงระหวา่งขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโรและรัฐบาลฟิลิปปินส์ท่ีมีข้ึนในปี 2546 

ไดท้  าใหเ้กิดสันติภาพมากข้ึน แต่ยงัคงมีความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะๆ ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา 

ขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโร เป็นกลุ่มต่อสู้เพื่อเอกราชท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลือในขณะน้ี 

หลงัจากท่ีขบวนการปลดปล่อยโมโรแห่งชาติ หรือ Moro National Liberation Front (MNLF) ไดล้งนามใน

สนธิสัญญาสันติภาพกบัรัฐบาลไปเม่ือปี 2539 
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สนธิสัญญาดงักล่าว ไดน้ าไปสู่การตั้งเขตปกครองตนเองในมินดาเนา ซ่ึงต่อมา อาคีโนไดก้ล่าวถึง

เม่ือสัปดาห์ท่ีผา่นมาวา่ เป็น "การทดลองท่ีผดิพลาด" เน่ืองจากการคอร์รัปชัน่ท่ีสูงและความยากจนท่ีเลวร้าย

ลง โดยเขตปกครองตนเองใหม่น้ี จะแทนท่ีเขตปกครองพิเศษอนัเก่า  

อุปสรรคต่อสันติภาพ 

การโจมตีโดยขบวนการปลดปล่อยโมโรแห่งชาติ หรือกลุ่มอิสลามขนาดเล็กท่ียงัตอ้งการเอกราช 

ถูกมองวา่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในอนาคต รวมถึงกลุ่มฝ่ายคา้นจากนกัการเมืองสาย

ศาสนาคริสตแ์ละผูน้ าทางธุรกิจ นอกจากน้ี รัฐสภาแห่งชาติ ยงัจ  าเป็นตอ้งผ่านกฎหมายว่าดว้ยเขตปกครอง

ตนเองดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม อาคีโน หน่ึงในประธานาธิบดีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคนหน่ึงของฟิลิปปินส์ ได้

ใชทุ้นทางการเมืองและความพยายามส่วนบุคคลอยา่งมากในการยติุความรุนแรงดงักล่าว 

ผูเ้ช่ียวชาญมองว่า ประธานาธิบดีอาคีโนอาจจะสามารถโน้มน้าวประชากรส่วนมากท่ีเป็นชาว

แคธอลิกให้มาสนบัสนุนการปกครองตนเองของชาวมุสลิมได ้ซ่ึงต่างจากสมยัของประธานาธิบดีอาร์โรโย 

ท่ีไม่ค่อยไดรั้บความนิยมมากนกั 

ทั้งสองฝ่าย ไดก้ าหนดให้ปี 2559 เป็นเส้นตายของการด าเนินแผนการดงักล่าว เน่ืองจากเป็นเวลาท่ี

อาคีโนตอ้งลงจากต าแหน่งประธานาธิบดีตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

การเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการ ได้เกิดข้ึนท่ีมาเลเซียเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยอาคีโน ได้

ประกาศว่าสามารถบรรลุ "กรอบข้อตกลง" หลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือนท่ีกรุง

กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

 

ที่มา : เว็บไซต์ส านักข่าวประชาไท (http://www.prachatai.com/journal/2012/10/43172) ซ่ึงแปล

และเรียบเรียงจาก Philippines signs truce with Muslim rebels (http://www.aljazeera.com/video/asia-

pacific/2012/10/2012101524117145978.html) 
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OIC เรียกร้อง 2 แนวร่วมปลดปล่อยโมโร ร่วมมือกนัเพ่ือสันติภาพในมินดาเนา 

 

แปลโดย ธีรเมธิศวร์ เหลืองอุบล จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8523 

 

องค์การความร่วมมืออิสลามเรียกร้องให้แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF) และกลุ่มแนว

ร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (MNLF) ในฟิลิปปินส์ ร่วมมือกนัเพื่อสันติภาพท่ีครอบคลุมในมินดาเนา 

เว็บไซต์ http://www.luwaran.com/ ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีเกาะติดกระบวนการสันติภาพมินดาเนา 

ประเทศฟิลิปปินส์ รายงานเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2559 ท่ีผ่านมาว่า 57 ประเทศสมาชิกองค์การความ

ร่วมมืออิสลามหรือ โอไอซี (OIC) เรียกร้องให้ผูน้  าของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic 

Liberation Front - MILF)  และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร(Moro National Liberation Front- 

MNLF) ให้เสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีผ่านเวทีร่วมมือการท างานร่วมบังซาโมโร 

(Bangsamoro Coordination Forum –BCF)เพื่อสันติภาพท่ีครอบคลุมในมินดาเนา 

องค์การความร่วมมืออิสลามซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก

องค์การสหประชาชาติ ได้เสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวในท่ีประชุมสุดยอดอิสลาม (Islamic Summit 

Conference) คร้ังท่ี 13 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงอิสตลับูล สาธารณรัฐตุรกี  ระหวา่งวนัท่ี 14-15 เมษายน 2559 โดยมี

ผูน้ ารัฐบาลจากประเทศสมาชิกเขา้ร่วมประชุมเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อชาวมุสลิมทัว่

โลกพร้อมเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ในแถลงการณ์ซ่ึงเผยแพร่ในตอนทา้ยของการประชุม มีใจความว่า ‚ท่ีประชุมเรียกร้องให้ผูน้ าของ

ทั้งแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front - MILF) และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อย

แห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front- MNLF) เสริมสร้างความเขม้แข็งในการประสานงานและ

ความร่วมมือผ่านเวทีร่วมมือการท างานร่วมบงัซาโมโร หรือ BCF อีกทั้งขอให้ท างานร่วมกับผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อความใกล้ชิดยิ่งข้ึน ส่งเสริมความร่วมมือและความสามคัคีกับภาคส่วนเหล่านั้นเพื่อ

รักษาการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งสันติ เพื่อรับประกนัว่าสันติภาพท่ีครอบคลุมจะเกิดข้ึนในทาง

ตอนใตข้องฟิลิปปินส์ได‛้ 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8523
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โดยในแถลงการณ์ระบุวา่ ‚ท่ีประชุมเรียกร้องใหเ้ลขาธิการเดินหนา้ความพยายามเพื่อหาความตกลง

ร่วมระหว่างกลุ่มต่างๆ ท่ีลงนามในขอ้ตกลงบงัซาโมโรฉบบัครอบคลุม(Comprehensive Agreement of 

Bangsamoro – CAB) และขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กบัแนวร่วมกลุ่มปลดปล่อย

แห่งชาติโมโร เม่ือปี 1996 เพื่อพฒันากลไกรับรองความคืบหน้าของขอ้ตกลงเหล่าน้ี และการปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงบงัซาโมโรฉบบัครอบคลุมอย่างจริงจงั ด้วยเป้าหมายท่ีจะบูรณาการความคืบหน้าท่ีเกิดข้ึนใน

ขอ้ตกลงสันติภาพเหล่าน้ีไปสู่กฎหมายฉบบัใหม่‛ 

องค์การเพื่อความร่วมมืออิสลามไดจ้ดัให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่ม

แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร ซ่ึงน าไปสู่ขอ้ตกลงสันติภาพปี 1976 และขอ้ตกลงสันติภาพฉบบัสมบูรณ์ 

ปี 1996 

กลุ่มแนวร่วมอิสลามปลดปล่อยแห่งชาติโมโรไดเ้ขา้ร่วมในการเจรจาต่อรองสันติภาพกบัรัฐบาลใน

ปี 1997  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2014 ทั้งสองกลุ่มลงนามในข้อตกลงบงัซาโมโรฯ ด้วยหวงัจะน า

สันติภาพท่ีย ัง่ยนืมาสู่ภาคใตข้องฟิลิปปินส์ 

ขอ้ตกลงบงัซาโมโรฯ ใหอ้ านาจในการออกกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรโดยรัฐสภาฟิลิปปินส์ ซ่ึงจะ

เปิดทางไปสู่การสถาปนากลุ่มทางการเมืองจดัการตนเองบงัซาโมโร 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา ร่างกฎหมายไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาฟิลิปปินส์ ท าให้กลุ่ม

แนวร่วมฯ และประชาชนชาวบงัซาโมโรผิดหวงัอย่างมาก ซ่ึงในแถลงการณ์ฉบบัดงักล่าวยงัระบุดว้ยว่า 

องคก์ารความร่วมมืออิสลามมีความผดิหวงัต่อการท่ีร่างกฎหมายบงัซาโมโรไม่ผา่นความเห็นชอบจากสภาฯ 

เช่นกนั 

 

ทีม่า : http://www.luwaran.com/home/index.php/news/76-international/686-oic-urges-milf-mnlf-

to-strengthen-unity-for-comprehensive-peace-in-mindanao 

 

 

 



60 
 

รายงานพเิศษ : การพบกนัเป็นการส่วนตัว การพูดคุยสันติภาพ(มินดาเนา)ระหว่างดูเตอร์เตกบัมูราด 

 

แปลโดย ธีรเมธิศวร์ เหลืองอุบล โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8989  

 

เมืองดาเวา (มินดานิวส์/18 มิถุนายน 2559) โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ท่ีมาจาก

การเลือกตั้งล่าสุด ไดเ้ขา้พบกบัผูน้ าของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (MNLF) และกลุ่มแนวร่วม

ปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF) เม่ือคืนวนัท่ี 17 มิถุนายน เพื่อพูดคุยในประเด็นสันติภาพระหวา่งวาระการ

บริหารของดูเตอร์เต 

ขณะเดียวกนัก็ยงัประชุมเป็นส่วนตวักบัประธานของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร อลั ฮจั มูราด 

เอบราฮิม ภายหลงัจากนั้น ดูเตอร์เตเขา้พบกบัดาตู อาบูล คายร์ อาลนัโต แห่ง ลาเนา เดล เซอร์ ประธานฝ่าย 

MNLF และตวัแทนของฝ่าย MILF ซ่ึงน าโดยมูราด ณ แจค็ก้ีส์ เรสโตคาเฟในโรงแรมเอเลน่า 

‚กลุ่มดังกล่าวยืนยนัว่าจะสนับสนุนและร่วมมือกบัรัฐบาลใหม่รวมทั้งจะเดินหน้ากระบวนการ

สันติภาพ‛ คริสโตเฟอร์ ลอวเ์รนซ์ บอง โก ผูช่้วยบริหารของดูเตอร์เตกล่าวกบัผูส่ื้อข่าวของมินดานิวส์ 

‚จะเป็นการพบกนัแบบส่วนตวักบัมูราด‛ โกกล่าว ซ่ึงเขาจะรับหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยพิเศษและหวัหน้า

เจา้หนา้ท่ีในดา้นการจดัการของประธานาธิบดี 

เขาระบุวา่ หลงัจากการประชุมกลุ่ม ก็มีการพูดคุยซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 

โก ซ่ึงอยู่ในการประชุมกลุ่มด้วย ปฏิเสธท่ีจะให้รายละเอียด เช่นเดียวกับมูราดท่ีไม่อนุญาตให้

สัมภาษณ์เพื่อสอบถามความเห็น แต่แหล่งข่าวของมินดานิวส์ระบุว่า ผูแ้ทนคนอ่ืนๆ ออกจากห้องประชุม

เพื่อใหผู้น้  าทั้งสองฝ่ายหารือกนัก่อนกลบัมาปิดการประชุมร่วมกนัอยา่งเป็นทางการ 

การประชุมคร้ังน้ีเป็นการพบกนัคร้ังแรกระหว่างมูราด ในวยั 67 ปีกบัดูเตอร์เต ในวยั 71 ปี  ซ่ึงดู

เตอร์เตเองก็เคยเขา้เยี่ยมค่ายดาราปานนัของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรหรือ MILF ท่ีซุลตาน กุดารัต 

เมืองมากูอินดาเนา เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ระหวา่งการเดินทางไปหาเสียงในเมืองโคตาบาโต ในขณะนั้นมู

ราดอยูต่่างประเทศ ดูเตร์เตไดรั้บการตอ้นรับโดยกาซาลี จาฟาร์ รองประธานคนท่ีหน่ึงของกลุ่ม และสมาชิก

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8989
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คณะกรรมการส่วนกลางคนอ่ืนๆ แมว้า่จะมีความพยายามในการพบกนัเป็นการส่วนตวัอีกสองคร้ังก่อนการ

เลือกตั้งซ่ึงไม่เกิดผล 

แหล่งข่าวระบุวา่การพูดคุยระหวา่งทั้งสองนั้น ‚ผ่านไปไดอ้ยา่งสวยงาม และ เป็นประโยชน์มาก‛ 

แต่ปฏิเสธท่ีจะใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม 

ชะตากรรมของกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร (BBL) ถูกยกข้ึนมาเช่นท่ีคาดไวแ้ละแหล่งข่าวระบุว่า

จะการพูดคุยเป็นไปในเชิงบวกมาก 

การประชุมสภาสมยัท่ี 16 ภายใต้การบริหารของอากิโนไม่สามารถผ่านกฎหมายฉบบัน้ี ซ่ึงจะ

เปิดทางไปสู่การจดัตั้ง ‘บงัซาโมโร’ ท่ีเป็นเขตการปกครองตนเองทางการเมืองแห่งใหม่ซ่ึงจะมาแทนภูมิภาค

จดัการตนเองในเขตมุสลิมมินดาเนา (the Autonomous Region in Muslim Mindanao หรือ เออาร์เอม็เอม็) 

การผา่นกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรเป็นส่ิงส าคญัในกระบวนการสันติภาพเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบั

การปลดอาวุธและก าลงัพลของ MILF เช่นเดียวกบัการค่อยๆ ถอนก าลงัทหารออกจากพื้นท่ีซ่ึงเคยมีความ

ขดัแยง้มาก่อนในระยะการกลบัคืนสู่ภาวะปกติน้ี 

ก่อนหน้านั้น ปันเตาลีออน อลัอาเรซ จูเนียร์ ผูแ้ทนจากจงัหวดัดาเวา เดล นอร์เต ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้ง

จากดูเตอร์เตให้เป็นโฆษกรัฐสภา กล่าวกบัผูส่ื้อข่าวในมะนิลาวา่ ‘ไม่ตอ้งการ’ กฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร

อีกแลว้ เน่ืองจากจะมีแผนการพิจารณาปรับแกรั้ฐธรรมนูญปี 1987 เพื่อเปล่ียนไปสู่ระบอบสหพนัธรัฐ 

‚แม่บท‛ 

ในระหวา่งการรณรงคห์าเสียง ดูเตอร์เตกล่าวย  ้าเสมอวา่ภายใตก้ารบริหารประเทศของเขาจะแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดท่ีเป็นความอยติุธรรมทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนกบัชาวโมโร 

ในการเขา้เยี่ยมค่ายดาราปานันของกลุ่ม MILF เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ดูเตอร์เตกล่าวถึงแผนท่ีจะปรับแก้

รัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการเปล่ียนจากระบอบประธานาธิบดีไปสู่ระบอบสหพนัธรัฐ แต่‚หากใชเ้วลานาน 

และหากจะลดความตึงเครียด ในรัฐบาลของผม ผมจะโน้มน้าวให้สภาผ่านกฎหมาย BBL แลว้ท าให้เป็น

แม่แบบส าหรับสหพนัธรัฐ‛ 

ท่ีลานเมืองโคตาบาโต ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งประธานาธิบดีคนเดียวจากมินดาเนาน้ีย  ้าถึง

ความจ าเป็นท่ีจะแก้ไขความไม่เป็นธรรมทางประวติัศาสตร์ท่ีกระท ากับชาวโมโรและให้ค  ามั่นท่ีจะ
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ด าเนินการภายใตก้ารบริหารของเขา ‚เราพยายามไปสู่สหพนัธรัฐนิยม บงัซาโมโรอยูบ่นแผนท่ีในปัจจุบนั 

ขอให้เราอย่าไดไ้ปแตะตอ้งอีกแลว้ มาท าให้ (บงัซาโมโร) เป็นตวัอย่างส าหรับท่ีอ่ืนๆ ผมจะเร่งขอให้สภา

ผา่นกฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโร‛ 

เขากล่าววา่ เขาจะบอก นูร์ มิซูอารี ประธานผูก่้อตั้ง MNLF ดว้ยเช่นกนัวา่ ‚ขอให้ท าตามนั้นในมิน

ดาเนาและทัว่ทั้งฟิลิปปินส์‛ มิซูอารี ผูท่ี้ดูเตอร์เตนบัเป็นสหายนั้นเป็นผูก่้อตั้ง MNLF ซ่ึงร่วมลงนามใน

ขอ้ตกลงสันติภาพฉบบัสุดทา้ยในปี 1996 และการน าขอ้ตกลงฉบบัน้ีไปปฏิบติัตามก็ยงัไม่สมบูรณ์แบบ 

ในการดีเบตระหวา่งผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคร้ังสุดทา้ย ดูเตอร์เตกล่าววา่ ‚ไม่มีส่ิง

ใดสามารถปลอบประโลมชาวโมโรได ้ถา้คุณไม่ใหก้ฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรแก่พวกเขา‛ 

เม่ือถูกถามระหวา่งการให้สัมภาษณ์ผูส่ื้อข่าวท่ีท าการของรัฐบาลหรือ ‘มาลากานงั’ แห่งภาคใต ้ซ่ึง

ตั้งอยูใ่นปานากนั เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม เพื่อขอความชดัเจนเก่ียวกบัค ามัน่สัญญาและแผนการของอลัวาเรซ

เก่ียวกบักฎหมาย BBL ดูเตอร์เตตอบว่า ‚ระบอบสหพนัธรัฐจะรับรองเขตแดนท่ีคุณยืนอยู่ในตอนน้ี อลั

วาเรซไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะรับรองกฎหมายน้ีเพื่อการกีดกั้นหรือแบ่งแยกส่วนอ่ืน ผมมีความยินดีท่ีจะปล่อยโครง

ร่างนบัแต่น้ีไป เขตแดนของพวกเขาไม่มีปัญหาใด แต่เราตอ้งก าหนดในส่วนอ่ืนใหม่ดว้ย ทุกฝ่ายตอ้งไดรั้บ

การปฏิบติัมาตรฐานเดียวกนั วา่กนัอย่างเต็มท่ีแลว้ คุณก็เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายท่ีใหญ่ข้ึน และน่ีแหละ

คือระบอบสหพนัธรัฐ ดงันั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นกฎหมาย BBLจะโดดเด่นออกมา แต่เป็นส่วนหน่ึงของการตั้ง

สหพนัธรัฐได ้ซ่ึงน่ีคือความหมายท่ีจริง ผมมัน่ใจวา่น่าจะไม่มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนไปจากน้ี‛ 

ขอ้ตกลงฉบบัสมบูรณ์วา่ดว้ยบงัซาโมโร (CAB) ซ่ึงลงนามโดยรัฐบาลและกลุ่ม MILF เม่ือวนัท่ี 27 

มีนาคม 2014 อนุญาตใหมี้การผา่นกฎหมาย BBL เพื่อเปิดทางไปสู่การก่อตั้งบงัซาโมโร 

ในแถลงการณ์เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน มูราดกล่าววา่กลุ่ม MILF ‘รักษาจุดยืนวา่กฎหมาย BBL ท่ีมา

จากขอ้ตกลงฉบบัสมบูรณ์นั้น จะตอ้งไดรั้บการรับรองให้เป็นกฎหมายโดยเร็ว ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของการปฏิบติัตามขอ้ตกลงเท่านั้น แต่เพื่อรับมือกบัความโดดเด่นท่ีไม่เหมือนใครของบงัซาโมโร ท่ีไม่พบ

ไดใ้นสหพนัธรัฐอ่ืนใดดว้ย‛ 

เขายงัอา้งถึงแถลงการณ์ฉบบัก่อนหน้าของดูเตอร์เตเก่ียวกบัการท าให้กฎหมาย BBL เป็นแม่แบบ

ส าหรับสหพนัธรัฐ 
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‚พีน้่องพูดคุยกนั‛ 

การพบปะระหว่างดูเตอร์เตกบักลุ่มดงักล่าวครอบคลุมหลายประเด็น อาทิ การบรรลุถึงสันติภาพ

ภายใตก้ารบริหารของดูเตอร์เต กฎหมายพื้นฐานบงัซาโมโรหรือ BBL ความจ าเป็นในการหาแนวทางท่ีเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของแนวร่วมโมโร การเปล่ียนไปสูระบอบสหพนัธรัฐ ยาเสพติด และการลกัพาตวัเพื่อ

เรียกค่าไถ่ 

อาลนัโต รองประธานในช่วงแรกหลงัการก่อตั้งกลุ่ม MNLF ก่อนเขา้รับต าแหน่งประธานของแนว

ร่วมในปี 2014 กล่าวถึงการหารือกนัคร้ังน้ีวา่ เป็นการพูดคุยของพี่นอ้ง (ระหวา่งพี่ชายนอ้งชาย) 

อาลนัโตกล่าวกบัสถานีโทรทศัน์เอบีเอส-ซีบีเอ็นว่า แนวร่วมโมโรทั้งสองไดแ้สดงการสนบัสนุน

ของชาวโมโรต่อดูเตอร์เตวา่เขาเป็น ‚ลูกแท้ๆ  ของมินดาเนาและพี่ชายท่ีดีจากมินดาเนา‛ เขากล่าววา่พวกเขา

เห็นว่าชยัชนะในการเลือกตั้งของดูเตอร์เตเป็นการลงประชามติว่า ชาวฟิลิปปินส์ยินดีเปล่ียนไปสู่ระบอบ

สหพนัธรัฐซ่ึงเหมาะกบัรัฐบาลบงัซาโมโรเป็นอยา่งดี 

เม่ือถูกถามในรายการเอเอ็นซีวา่ดูเตอร์เตไดก้ าหนดกรอบเวลาส าหรับการผ่านกฎหมาย BBL ไว้

อยา่งไร อาลนัโตตอบวา่ ‚จะมีการช้ีแจงหลงัจากเขาสาบานตนเขา้รับต าแหน่งประธานาธิบดี‛ 

เขากล่าววา่อาจจะมี ‚ขอ้ตกลงและจุดยืนฉบบัสมบูรณ์ท่ีจะถูกน าเสนอโดยประชาคมโมโรผา่นผูน้ า

ของกลุ่ม MILF ดว้ยการสนบัสนุนจากกลุ่ม MNLF ซ่ึงจะส่งไปในเวลาท่ีเหมาะสม‛ 

จีซุส ดูเรซา ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีวา่ดว้ยกระบวนการสันติภาพ ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นการประชุมคร้ังน้ี

เพราะอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากออสโล นอร์เวย์ หลังจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการท่ีประสบ

ความส าเร็จกวา่สองวนักบัแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ กล่าวกบัมินดาเนานิวส์ เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 

วา่เขาจะเขา้ปรึกษาหารือกบัหลายภาคส่วยเก่ียวกบัโรดแมพ็ของสันติภาพในบงัซาโมโร 

ครอบคลุม 

‚มนัจะตอ้งครอบคลุมแนวร่วมโมโรทุกกลุ่ม‛ ดูเรซากล่าว ซ่ึงหมายถึงกลุ่ม MILF และกลุ่ม MNLF 

เขาระบุวา่ เขามองในแง่ดีต่อผลลพัธ์ของการพูดคุยเพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงจดัข้ึนโดย

การอ านวยความสะดวกขององคก์รเพื่อความร่วมมืออิสลาม (OIC) ในปี 2010 ซ่ึงน าไปสู่ขอ้ตกลงระหวา่ง
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ผูน้ าของกลุ่มแนวร่วมทั้งสอง และน ามาซ่ึงการก่อตั้งคณะท างานประสานงานบงัซาโมโร (Bangsamoro 

Coordination Foru-BCF) 

เฉพาะแนวร่วม MNLF ภายใตก้ารน าของอาลนัโตเท่านั้นท่ีเขา้ร่วมในการประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ีผา่น

มา แต่ฝ่ายของมิซูอารี, มุซลิมิน เซมาและคนอ่ืนๆ ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 

โฆษกของมิซูอารีให้ขอ้มูลกบัมินดานิวส์เม่ือวนัเสาร์วา่ ดูเตอร์เตจะเขา้พบกบัมิซูอารีท่ีซูลูในเวลา

อนัควร 

เซมาระบุในวนัเดียวกนัวา่ พวกเขารอใหอ้งคก์ารเพื่อความร่วมมืออิสลามจดัการแต่ ‚เราก าลงัพูดคุย

กบักลุ่ม MILF เก่ียวกบัความคืบหนา้ของบรรดาขอ้ตกลงท่ีมีการลงนามไวก้บัรัฐบาลภายใตก้ฎหมายจดัการ

ตนเอง ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงทริโปลี 1976 และข้อตกลงสันติภาพฉบบัสุดทา้ย ปี 1996 โดยไม่ละเลย

ขอ้ตกลงฉบบัสมบูรณ์วา่ดว้ยบงัซาโมโร (ของกลุ่ม MILF) เขาระบุวา่ เขาหวงัวา่ประเด็นเหล่าน้ีจะถูกจดัการ

ใหเ้รียบร้อยในการประชุมของคณะท างานประสานงานบงัซาโมโร (BCF) คร้ังหนา้ 

เซมาเคยเสนอไวก่้อนหน้าน้ีเก่ียวกบัการเจรจาส่ีฝ่ายซ่ึงประกอบไปดว้ย รัฐบาล กลุ่ม MNLF กลุ่ม 

MILF และ OIC ‚ภายใตบ้ริบทปัจจุบนัซ่ึงประธานาธิบดีดูเตอร์เตเช่ือมัน่ในระบอบสหพนัธรัฐ การเจรจาส่ี

ฝ่ายน้ีเหมาะสมอยา่งมาก‛ 

 

ทีม่า : http://www.mindanews.com/peace-process/2016/06/19/one-on-one-meeting-duterte-and-murad-

talk-peace/ 
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บทเรียนกระบวนการสันติภาพ มองผ่านอาเจะห์และมินดาเนา 

 

โดย รอฮานี จือนารา โรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต ้(DSJ) 

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5077  

 

แมว้า่ขณะน้ีหลายเสียงในพื้นท่ีต่างออกมาแสดงความคิดเห็นวา่การเจรจาสันติภาพระหวา่งบีอาร์

เอน็กบัรัฐบาลเพื่อไทยนั้นไดล่้มเสียแลว้ ดว้ยเสถียรภาพทางการเมืองและสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี 

แต่ตวัแทนภาครัฐและอดีตตวัแทน GAM ของอาเจะห์ประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งผูท่ี้เคยอยูใ่นคณะตวักลาง

ของมินดาเนาก็ต่างบอกวา่ การเจรจานั้นตอ้งใชเ้วลา การพูดคุยสันติภาพของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตถื้อ

เป็นการเร่ิมตน้ รัฐและประชาชนอยา่เพิ่งถอดใจ 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 9 ธนัวาคม 2556 ทางสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกนัศูนยศึ์กษา

สันติภาพและความขดัแยง้จุฬาลงกรณ์ไดจ้ดัประชุมรับฟังและท าความเขา้ใจกระบวนการพูดคุยสันติภาพ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีตวัแทนจากประเทศไทย คือ ศอ.บต. และ สมช. และต่างประเทศซ่ึงเป็น

ตวัแทนจาก GAM อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และตวัแทนคณะตวักลางของมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ 

มาร่วมแลกเปล่ียน 

ยืนยนันโยบายการพูดคุยต้องเดินหน้าต่อไป 

ผศ. ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดก้ล่าวอยา่งมัน่ใจ

วา่ แมว้า่ขณะน้ีจะมีการยบุสภา แต่กระบวนการเจรจาสันติภาพจะตอ้งด าเนินการต่อไป เพราะการพูดคุย

สันติภาพไดเ้ป็นนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรีท่ีไดเ้สนอและรับรองจากรัฐสภาเม่ือตน้ปี 2556 ท่ีแลว้

โดยมีกรอบเวลาท างานตั้งแต่ปี 2555 - 2557 โดยทางรัฐบาลมีภารกิจเปิดพื้นท่ีรับฟังความเห็นต่างดว้ยสันติ

วธีิ และลดเง่ือนไขของความขดัแยง้ท่ีเป็นสาเหตุของความรุนแรงในทุกรูปแบบและทุกกลุ่ม 

รูปแบบการเจรจาไม่มีรูปแบบส าเร็จรูปและต้องใช้เวลา 

ในขณะท่ี Former Major General Jaakko Oksanen, Crisis Management Initiative, Marti Ahtisaari 

Center ผูท่ี้เคยอยูใ่นคณะตวักลาง กรณีอาเจะห์  กล่าววา่กระบวนการสันติภาพในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่าง

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5077
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ข้ึนอยูก่บับริบทของพื้นท่ี ดงันั้นไม่มีรูปแบบการเจรจาใดท่ีสามารถไปใชไ้ด ้แต่เราสามารถเรียนรู้เพื่อเลือก

วา่ส่วนไหนจะเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตน และตอ้งใชเ้วลาในการปรึกษาหารือ ท่ีส าคญัตอ้งมีการติดตามวา่

ขอ้ตกลงไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดหรือไม่ อยา่งกรณีอาเจะห์ ประธานาธิบดีอาดีซารี ยดึเป้าหมายหลกั

ของการพูดคุย คือนึกถึงศกัด์ิศรีของประชาชนทุกคนไม่ใช่เพียงแต่คนในโตะ๊เจรจาเท่านั้น 

ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงของ  General Jakko การแถลงการณ์ภายหลงัจากการเจรจานั้น ไม่ควรมี

แถลงการณ์ถึงรายละเอียดในการพูดคุย แต่รายงานเพียงบรรยากาศของการพูดคุยเท่านั้น เช่น การพูดคุย

เป็นไปอยา่งราบร่ืน เพราะคณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายจ าเป็นตอ้งรักษาน ้าใจของมวลชนทุกฝ่ายเพื่อใหทุ้กคน

พอใจกบัการเจรจา และขอ้ตกลงใดๆ ก็ตอ้งมีการติดตามใหท้ั้งสองฝ่ายปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากน้ี General Jakko มองวา่ คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายตอ้งมีเจตจ านงร่วมกนัวา่ทางออกคือ การคุยกนั 

และหวงัเพื่อใหป้ระชาชนไม่อยูท่่ามกลางความขดัแยง้อีกต่อไป และตอ้งสร้างความไวว้างใจกนัและกนั   

ต้องเร่ิมทีก่ารสร้างความเข้าใจปัญหาทีแ่ท้จริง 

ดา้น Mr.Muhammad Nur Djuli, จากGAM อาเจะห์ประเทศอินโดนีเซีย มองวา่ การเจรจาท่ีดีตอ้ง

เร่ิมท่ีการสร้างความเขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริง อยา่งกรณีความขดัแยง้ในอาเจะห์ บุคคลท่ีสามมกัมองวา่เป็นเร่ือง

เช้ือชาติ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ตอ้งการปฏิวติั ตอ้งการการแบ่งแยกดินแดน  แต่แทจ้ริงแลว้ประเด็นส าคญัคือ 

อ านาจอธิปไตย 

Muhammad Nur ไดย้  ้าเตือนวา่ หากไดมี้โอกาสสังเกตสภาพเมืองอาเจะห์ขณะน้ีก็จะเร่ิมมีการพฒันา

ไปในทางท่ีถูกตอ้งโดยเร่ิมมีร้านคา้ท่ีมีสินคา้ถูกๆ จากประเทศจีน รถรามากข้ึน แต่ถา้พิจารณาใหลึ้กข้ึน 

สันติภาพท่ีแทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึน เพราะหลงัจากเซ็นสัญญาสันติภาพแลว้คนท่ีเคยเป็นกองก าลงัติดอาวธุหลาย

คนตอ้งตกงาน เหยือ่จากความรุนแรงก็ไม่ไดรั้บการเยยีวยาและไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เด็กก าพร้าจ านวน

เป็นแสนคนยงัไม่มีคนดูแล ท่ีน่าสนใจคือ การเซ็นสัญญาเอม็โอยสูันติภาพท่ีผา่นมาแปดปีแลว้นั้นยงัไม่ได้

รับการปฏิบติัแต่อยา่งใด 

ค าถามคือ เหตุใดขณะนั้น GAM จึงตอ้งเซ็นสัญญาสันติภาพ ค าตอบคือตอนนั้นทุกคนเบ่ือสงคราม

เหลือเกิน หรือสันติภาพไดม้าเม่ือคนข้ีเกียจท าสงครามแลว้หรือ  หรือวา่หลกัฐานวา่การเกิดสันติภาพนั้นเป็น

ส่ิงส าคญักวา่เพื่อใหส้ันติภาพยนืยงต่อไป ซ่ึงเขาย  ้าวา่เราจ าเป็นตอ้งตั้งค  าถามส่ิงเหล่าน้ี 
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ส่ิงส าคัญคือตั้งค าถามให้ถูกต้อง จึงจะแก้ปัญหาได้ถูกจุด 

ดา้น Prof.Abhoud Syed Ab Ghafer Tengku Mohamed ผูท่ี้เคยอยูใ่นคณะตวักลาง กรณีมินดาเนา ได้

กล่าววา่ ส าหรับการพูดคุยสันติภาพของประเทศไทยถือวา่เป็นการเร่ิมตน้พูดคุยดงันั้นก็อยา่เพิ่งถอดใจ  เขา

ย  ้าวา่ ส าหรับเขานั้นมองวา่ การเจรจาเป็นวถีิท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาท่ีใชอ้าวธุ เพราะกรณีมินดาเนาเองก็

ตระหนกัดีวา่ การใชอ้าวธุนั้นไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้พราะยิง่ใชอ้าวธุก็ยิง่เกิดความรุนแรง และไม่มี

ทางออก เน่ืองจากกองก าลงัของมินดาเนาไม่สามารถเอาชนะกองก าลงัของรัฐบาลฟิลิปปินส์ได ้

ทั้งน้ี Syed Lingga ไดร้ะบุความคืบหนา้ของการพูดคุยเจรจาของมินดาเนาโดยมีมาเลเซียเป็น

ตวักลางวา่ เม่ือคืนท่ีผา่นมา (วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556) ไดเ้ซ็นสัญญาลงนามภาคผนวกในการแบ่งอ านาจเสร็จ

ส้ินท่ีเมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

นอกจากน้ีเขาไดถ้อดประสบการณ์การเจรจาวา่ เหตุใดการเจรจาตอ้งใชเ้วลานานนั้นเพราะท่ีผา่นมา

เราไม่ไดต้ระหนกัถึงบริบทของปัญหาอยา่งชดัเจน อนัดบัแรกการเจรจาท่ีส าคญัคือตอ้งตั้งค  าถามใหถู้กตอ้ง

ก่อนถึงจะแกปั้ญหาไดถู้กจุด อยา่งกรณีมินดาเนาท่ีวิเคระห์ปัญหาผดิพลาดท าให้นกัวชิาการ รัฐบาลและ

ประชาชนหลงทางมาหลายปี 

เช่นเม่ือตน้ปี 1960 มีการใชอ้  านาจของชนชั้นน าท าให้เกิดความขดัแยง้กบัมุสลิม จึงมีวเิคราะห์วา่

ประชาตอ้งมีส่วนร่วม ท าให้มีการจดัเสวนารวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรวมคนให้เป็นกลุ่มเดียวกนั เพื่อให ้

คริสตเ์ตียนกบัมุสลิมมีความเขา้ใจกนั ในขณะท่ีรัฐบาลตอ้งการผนวกรวมคนมุสลิมใหอ้ยูใ่นกระแสหลกัคือ 

คริสตเ์ตียน ทั้งท่ีจริงแลว้ไม่ใช่ทางออกท่ีถูกตอ้งและไม่ใช่ความตอ้งการของคนในพื้นท่ี พอสิบปีใหห้ลงั ก็

เพิ่งรู้วา่บงัซาโมโรตอ้งการอ านาจในการปกครองของตนเองไม่ใช่อ่ืนใด   

ทั้งน้ีหากเรามองวา่เป็นปัญหาระหวา่งมุสลิมกบัคริสตเ์ตียนแลว้เราก็จะแกปั้ญหาไม่ถูกจุด คนสอง

กลุ่มก็จะต่อสู้กนัอีก ดงันั้นกรณีมินดาเนาคนส่วนใหญ่เป็นคริสตเ์ตียน ทหารต ารวจเป็นคริสตเ์ตียน แต่ใน

จ านวนนั้นก็มีบรรดาทหารท่ีเป็นมุสลิมอยูด่ว้ย 

เจรจาสันติภาพต้องแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ฉะนั้นการหาประเด็นหลกัของปัญหาจะช่วยใหแ้กปั้ญหาไดร้วดเร็วข้ึน และการเจรจาท่ีดีตอ้งตั้ง

จุดประสงคข์องการเจรจาสันติภาพวา่เป็นไปเพื่อแกไ้ขความขดัแยง้หรืออยา่งไร มิเช่นนั้นมิอาจแกปั้ญหาท่ี
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แทจ้ริงไดแ้ต่เป็นเพียงแค่ถ่วงเวลาเท่านั้น เพราะรากเหงา้ของปัญหายงัคงอยู ่ เม่ือรู้ปัญหาแลว้ก็ตอ้งระบุตวั

แสดงของขั้วอ านาจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัต่างๆ  และออกมาพูดคุยเจรจาแบบประนีประนอม 

เน่ืองจากความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายท่ีขดัแยง้กนัอยูคื่อ รัฐบาลตอ้งการใหทุ้กอยา่งเป็นไป

ตามปกติเหมือนเดิม ส่วนคนบงัซาโมโรตอ้งการแยกดินแดนออกมา ขณะนั้นกรอบของบงัซาโมโร ไดล้ง

นาม วา่จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไม่ใช่ใหเ้หมือนเดิม 

ฉะนั้นการเจรจากบัคู่ขดัแยง้ท่ีไม่สมมาตรหรือไม่สมดุลน้ีตอ้งปรับใหอ้ านาจสมดุลกนั รัฐบาลตอ้ง

ยอมรับอตัลกัษณ์ของคนบงัซาโมโร และสร้างหลกัประกนัวา่ คนบงัซาโมโรสามารถปกครองตนเองได ้

ในทางกลบักนัคนบงัซาโมโรตอ้งยอมรับวา่มีคนฟิลิปปินส์อยูใ่นมินดาเนาดว้ย และตอ้งยอมรับวา่เป็น

ดินแดนของฟิลิปปินส์อยู ่ ส าหรับโครงสร้างของการเจรจานั้นตอ้งมีคนกลางเพื่อ อยา่งมินดาเนาคือ ประเทศ

มาเลเซีย และกลุ่มเอน็จีโอระหวา่งประเทศเพื่อติดตามการเจรจาใหเ้กิดผลและไม่เกิดการละเมิด ซ่ึงก็เป็นผล

ท าใหค้วามรุนแรงลดลง 

ส่ิงส าคญัเราตอ้งไม่กลวัเร่ืองการพฒันาอยา่งมินดาเนาก็มีโครงการท่ีใหป้ระชาชนมีอาหารกินอยา่ง

เพียงพอ เอาชนะความกลวัท่ีเราอาจจะไม่รู้วา่อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือ รัฐกลวัวา่รัฐไม่อยากคุยกบักอง

ก าลงัเพราะเกรงวา่จะอีกฝ่ายจะมีสถานะอ่ืน กองก าลงัอาจกลวัรัฐบาลจะหลอก หรือวา่ถูกบงัคบั หรือล่อลวง

ใหมี้การเซ็นท่ีไม่เป็นธรรม เป็นตน้ 

การเจรจาท่ีดี ตอ้งมีขอ้ตกลงทีดี ขอ้ตกลงท่ีตอ้งตอบโจทยค์วามทุกขย์ากของประชาชนในพื้นท่ีและ

ส่ิงท่ีไดต้อ้งไม่ใช่ทางออกชัว่คราว แต่ตอ้งเป็นทางออกท่ีย ัง่ยนืและท่ีไม่มีความรุนแรง    
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‘ประชาสังคมทีเ่ข้มแข็งมีส่วนส าคัญในการสร้างสันติภาพ’ บทเรียนจากพม่าและมินดาเนา 

 

โดย อิมรอน ซาเหาะ  

ท่ีมา http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6734  

 

สโมสรโรตารี จดัเวทีเรียนรู้กระบวนสันติภาพ ทั้งชายแดนใต้/ปาตานี พม่าและมินดาเนา เผย

มุมมองต่อสันติภาพมีทั้งดา้นบวก-ดา้นลบ ดร.โนเบิร์ตช้ีปัจจยัสู่ความส าเร็จและความส าคญัของฝ่ายท่ีสาม 

ดา้นผอ.Non-Violence Peaceforce ยกตวัอยา่งบทบาทภาคประชาสังคมและผูน้ าศาสนาแกค้วามขดัแยง้ใน

พม่า ฝ่ายท่ีสามและบทบาทพลเรือนในการตรวจสอบหยุดยิงในมินดาเนา พร้อมย  ้าภาคประชาสังคมตอ้ง

เขม้แขง็เพื่อใหส้องฝ่ายยอมรับ ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการลดการละเมิดขอ้ตกลงหยดุยงิ 

สโมสรโรตารีเซนตพ์อล ภาค 5960 สหรัฐอเมริกา และ สโมสรโรตารีควนลงั -หาดใหญ่ ภาค 3330 

จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ‚เร่ืองการสันติภาพและมิตรไมตรีท่ีย ัง่ยืนในประเทศไทย‛ (Peace Process : 

Building Sustainable Peace and Goodwill in Thailand) คร้ังท่ี 1 วนัเสาร์ท่ี 10 มกราคม 2558 ท่ีผา่นมา ณ 

คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี โดยมีสมาชิกสโมสรโรตารี 

ผูน้  าศาสนา นกัวชิาการและภาคประชาสังคมเขา้ร่วม 

การประชุมเชิงปฏิบติัการดงักล่าว มีทั้งหมด 3 คร้ัง ระหวา่ง โดยคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 11 มกราคม 2558 ณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ และคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 13 มกราคม 2558 ณ ศูนยโ์รตารีประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกบั Nonviolent Peaceforce (NP) Peace Resource Center (PRC) และคณะ

วิทยาการส่ือสาร สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้(CSCD) และสถาบนั

สันติศึกษา ม.อ. 

 

มุมมองต่อสันติภาพด้านบวก-ด้านลบ 

การประชุมเร่ิมดว้ยกิจกรรมแสดงจุดยนืต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมเลือกยืนบน

เส้นตรงกลางหอ้งประชุมท่ีสมมติวา่ ดา้นหน่ึงของก าแพงหอ้งคือดา้นบวก และดา้นตรงขา้มคือดา้นลบ พบผู ้

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6734
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เขา้ส่วนใหญ่เลือกยืนตั้งแต่ตรงจุดบวกสุดก าแพง ไปจนถึงลบกลางๆ แต่ไม่มีใครเลือกยืนตรงจุดลบสุด

ก าแพง 

จากนั้นไดสุ่้มเลือกถามบางคนวา่ ท าไมถึงเลือกยนืตรงจุดนั้น โดยผูเ้ขา้ร่วมบางคนท่ีเลือกยืนดา้นลบ

ใหเ้หตุผลวา่ คนท่ีแสดงตวัในการสนบัสนุนกระบวนการสันติภาพยงัมีอยูน่อ้ย เพราะยงัเจอแต่คนหนา้เดิมๆ 

ท่ีมาร่วมประชุมลกัษณะน้ี 

ส่วนผูเ้ข้าร่วมท่ีเลือกยืนตรงกลาง แสดงความเห็นว่า หากจะเปรียบเทียบกระบวนการสร้าง

สันติภาพเหมือนกบัการเมืองไทย จะเห็นไดว้า่การเมืองไทยมีความพยายามใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดการ

ปรองดอง แต่ก็ยงัไม่ส าเร็จเพราะมีเง่ือนไขอ่ืนๆ อีกมาก 

ในขณะท่ีผูเ้ขา้ร่วมท่ีเลือกยืนดา้นบวก กล่าววา่ เราเช่ือมัน่วา่กระบวนการสร้างสันติภาพจะเกิดข้ึน

ไดจ้ริง หากพวกเราทุกคนศรัทธา 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ-ความส าคัญของฝ่ายทีส่าม 

หลงัจากนั้นมีการบรรยายหวัขอ้ ‚การเร่ิมตน้ใหม่ของกระบวนการสร้างสันติภาพ‛ โดยนางสาวรุ่ง

รวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นกัวิจยัอิสระและ ดร.โนเบิร์ต โรเปอร์ส นกัวิจยัอาวุโส สถานวิจยัความขดัแยง้และ

ความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้(CSCD) โดยนางสาวรุ่งรวีไดอ้ธิบายปรากฏการณ์ท่ีผา่นมา เพื่อปู

พื้นฐานใหผู้เ้ขา้ร่วมไดมี้พื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการสร้างสันติภาพอยา่งใกลเ้คียงกนั 

นางสาวรุ่งรวีไดต้ั้งขอ้สังเกตบางประการต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ เช่น การริเร่ิมการพูดคุย

สันติภาพอยา่งเป็นทางการ นบัวา่เป็นความกา้วหนา้ทางนโยบายท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง และการท่ีขบวนการ BRN 

ยินยอมท่ีจะพูดคุยสันติภาพภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทย แสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะ

ประนีประนอมและแสวงหาทางออกร่วมกบัรัฐไทย 

‚ท่ีส าคญัเม่ือดูสถิติเหตุการณ์ในช่วงตน้เดือนรอมฏอนท่ีผา่นมาท าให้เห็นวา่ BRN สามารถควบคุม

กองก าลงัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั เป็นตน้‛ 

ในขณะท่ี ดร.โนเบิร์ต โรเปอร์ส กล่าวถึงบทเรียนพื้นฐานจากการสร้างสันติภาพว่า ไม่มีความ

ขดัแยง้ใดท่ีไม่มีทางออก แต่ค าถามคือจะตอ้งมีเหยือ่อีกสักก่ีราย และทุกฝ่ายมกัจะเช่ือวา่ตวัเองถูก ดงันั้นฝ่าย
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ท่ีสามจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการสันติภาพ ท่ีส าคญัยิ่งคือความขดัแยง้ยืดเยื้อนานเพียงใด ก็จะ

ท าให้ความขดัแยง้กลายเป็นเร่ือง(ระบบ)ท่ีถาวรยิ่งข้ึน และความขดัแยง้ท่ีรุนแรงเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการ

พฒันา 

ดร.โนเบิร์ต ยงักล่าวอีกวา่ ความส าเร็จของกระบวนการสันติภาพจะตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์และ

ความกลา้หาญ และตอ้งมีการล็อบบ้ีท่ีเขม้แขง็อยา่งไม่ลดละ และสันติภาพจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากทั้งสองฝ่ายไม่

ยอมประนีประนอม‚สุดทา้ย ในการสร้างสันติภาพจะตอ้งท าทั้งใน ‚เชิงลบ‛ (negative peace) คือ การลด

ความรุนแรงและใน ‚เชิงบวก‛ (positive peace) คือ การจดัการกบัปัญหารากเหงา้และปัญหาเชิงโครงสร้างท่ี

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้รุนแรงข้ึน‛ 

 

ตัวอย่างบทบาทภาคประชาสังคม-ผู้น าศาสนาในพม่า 

หลงัจากนั้น มีการบรรยายหวัขอ้ ‚กระบวนการสันติภาพในพม่า‛ (Myanmar Peace Process) โดย 

Mr.Shadab Mansoori ผูอ้  านวยการ Non-Violence Peaceforce ประจ าประเทศพม่า โดย Mansoori กล่าววา่ 

กลุ่มติดอาวุธในพม่ามีมากกวา่ 30 กลุ่ม ในค.ศ. 1995 เคยมีการลงนามหยุดยิงมาแลว้แต่ก็สู้รบกนัต่อมาอีก

กวา่ 15 ปี จนค.ศ. 2010 ก็เร่ิมมาคุยกนัใหม่และมีการตกลงกนัวา่รัฐบาลจะคืนอ านาจใหก้บัพลเรือน 

Shadab กล่าวต่อไปวา่ ภาคประชาสังคมจ าเป็นจะตอ้งเขา้มามีบทบาทและคอยตรวจสอบเพราะทั้ง

สองฝ่ายต่างไม่มีความไวใ้จกนัเลย โดยเขาไดย้กตวัอยา่งกรณีรัฐคะฉ่ินซ่ึงนกัธุรกิจเขา้มามีส่วนร่วมในการ

เป็นคนกลางเพื่อช่วยสร้างสันติภาพ และดว้ยความพยายามของนกัธุรกิจเหล่านั้น ท าให้รัฐคะฉ่ินเร่ิมหนัมา

สนใจกระบวนการสร้างสันติภาพมากข้ึน 

อีกตวัอยา่งท่ี Shadab ยกตวัอยา่งถึงกรณีท่ีผูน้ าศาสนาเขา้มาช่วยในการเป็นคนกลางในการท าหนา้ท่ี

ติดตามและตรวจสอบการหยดุยงิระหวา่งชนกลุ่มนอ้ยชาวคริสตก์บัรัฐบาลพม่า 

 

ฝ่ายพลเรือนกบัการตรวจสอบหยุดยงิในมินดาเนา 

หวัขอ้สุดทา้ยของการบรรยายคือเร่ือง ‚บทเรียนกระบวนการสันติภาพมินดาเนา‛ (Learning From 

Mindanao Peace Process) โดย Mr.Atif Hameed ผูอ้  านวยการ Non-Violence Peaceforce ประจ าประเทศ
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ฟิลิปปินส์ โดยเขากล่าวถึงกองก าลงัติดอาวุธกลุ่มใหญ่ๆ หลายกลุ่มในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น Moro Islamic 

Liberation Front (MILF), Moro Nationa Liberation Front (MNLF), Bangsamoro Islamic Freedom, Abu 

Sayyaf  

เขากล่าววา่ การด าเนินการเร่ืองกระบวนการสร้างสันติภาพกบักลุ่มติดอาวุธต่างๆ เหล่านั้นมีความ

ซบัซอ้น 

Atif กล่าวต่อไปวา่ ในการเจรจาระหวา่งกลุ่ม MILF กบัรัฐบาลนั้น ในค.ศ.2000 มีการเปิดศึกกนัคร้ัง

ใหญ่ จนทั้งสองฝ่ายเห็นวา่น่าจะตอ้งมีฝ่ายท่ี 3 เขา้มาช่วย ซ่ึงรัฐบาลไดเ้ชิญประเทศมาเลเซียเขา้มาท าหนา้ท่ี

เป็นผูอ้  านวยความสะดวกและท าหนา้ท่ีในการติดตามการละเมิดขอ้ตกลงการหยดุยงิ 

Atif กล่าวต่ออีกวา่ ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 มีฝ่ายพลเรือนเขา้มามีส่วนร่วมในช่วงสุดทา้ยของขอ้ตกลงใน

การสร้างสันติภาพมากข้ึน ภายใตก้ลไกท่ีเรียกวา่ International Contact Group โดยพวกเขาไดเ้ขา้ไปสร้าง

กลไกเพื่อท างานร่วมกบัรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธ (Track1)  ตลอดจนมีผูแ้ทนเขา้ไปตรวจสอบการหยุดยิง

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชน 

 

ภาคประชาสังคมต้องเข้มแข็งเพ่ือให้สองฝ่ายยอมรับ 

Atif อธิบายว่า ในช่วงแรกๆ ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับบทบาทของภาคประชาสังคม แต่ภาคประชา

สังคมก็ใชเ้วลาหลายปีในการพยายามเสริมสร้างศกัยภาพของตวัเอง จนเม่ือมีทกัษะท่ีดีข้ึนก็สามารถเขา้ไปมี

บทบาทในการตรวจสอบความรุนแรงท่ีกระท าโดยทั้งสองฝ่ายได ้

Atif อธิบายต่อไปวา่ ปัจจุบนัภาคประชาสังคมมีกลไกท่ีเขม้แขง็มาก ซ่ึงพวกเขาก็ใชเ้วลานานนบัสิบ

ปีในการสร้างเครือข่าย เม่ือมีเครือข่ายแล้วจะรู้สึกว่ามีอ านาจมากข้ึน และมีการขยายการสร้างเครือข่าย

ออกไปเร่ือยๆ นอกจากนั้นแลว้ภาคประชาสังคมยงัท างานแบบเขา้ถึงจริงๆ เช่น จะเขา้ไปนัง่ตรงจุดตรวจ

หรือด่านพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีส่วนอยา่งส าคญัในการช่วยลดการละเมิดขอ้ตกลงในการหยดุยงิ 

 

 

 



73 
 

ตัวแทนจากโอไอซีอพัเดตการจัดตั้งกรรมการสันติภาพส าหรับฟิลปิปินส์ตอนใต้เพ่ือการพฒันากระบวนการ

สันติภาพบังซาโมโร 

 

แปลโดย ยาสมิน ซตัตาร์ ยาสมิน ซตัตาร์ นกัศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอิสตนับูล 

ท่ีมา http://deepsouthwatch.org/node/9618 

 

เวบ็ไซตข์องโอไอซีระบุวา่ จากการเยือนอยา่งเป็นทางการของตวัแทนองคก์รความร่วมมืออิสลาม

หรือโอไอซี 4 วนั ตวัแทนโอไอซีจะเสนอรายงานพฒันาการล่าสุดของกระบวนการสันติภาพบงัซาโมโรต่อ

คณะกรรมการสันติภาพของโอไอซีเพื่อกรณีฟิลิปปินส์ตอนใต ้

จากรายงานข่าวหัวข้อว่า ‚จะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสันติภาพของโอไอซีเพื่อกรณี

ฟิลิปปินส์ตอนใต ้หรือ PCPS พร้อมกบัขอ้สรุปของโอไอซี ในการประชุมสภารัฐมนตรีกระทรวงการ

ต่างประเทศคร้ังท่ี 43 ณ เมือง Tashkent ประเทศอุซเบกิสถาน ในวนัท่ี 18-19 ตุลาคม 2016‛ 

จากการเยือนของตวัแทนโอไอซีน าโดยเอกอคัรราชทูตพิเศษ Sayed Kassem Elmasry พร้อมดว้ย

ตวัแทนจากฝ่ายชนกลุ่มนอ้ยและชุมชนมุสลิม ไดเ้ขา้รับฟังการสรุปในประเด็นดา้นแผนของคณะบริหารชุด 

Duterte ในการจดัการประเด็นบงัซาโมโร จากนาย Jesus Dureza ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีดา้นกระบวนการ

สันติภาพ 

Dureza เผยถึง แผนของรัฐบาลว่า ในเชิงกฎหมายจะมีการใช้กฎหมายท่ีจะผ่านการรับรองซ่ึงจะ

สร้างใหเ้กิดอตัลกัษณ์ทางการเมืองท่ีอิสระของบงัซาโมโรอยา่งมีนยัยะส าคญัและการใชร้ะบบสหพนัธรัฐใน

กรณีบงัซาโมโรน้ีก็จะเกิดข้ึนเช่นกนั 

Dureza เสริมวา่ กฎหมายท่ีเสนอร่างไปนั้นจะขยายจุดส าคญัโดยคณะกรรมการเปล่ียนผา่นบงัซาโม

โร (Bangsamoro Transition Commission (BTC) ) ซ่ึงจะเพิ่มสมาชิกใหม่ท่ีมาจากตวัแทนของกลุ่มสาย

สุลต่านเดิม, กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร หรือ MNLF  และกลุ่มชนพื้นเมือง โดยจะขยายสมาชิก

จาก 15 คนเป็น 21 คน  

http://deepsouthwatch.org/node/9618
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Dureza เนน้ถึงความส าคญัของการมีบทบาทท่ีต่อเน่ืองของโอไอซี ซ่ึงมีส่วนส าคญัในกระบวนการ

สันติภาพและยกยอ่งความส าเร็จของโอไอซี โดยเฉพาะในการท าใหเ้กิดคณะท างานประสานงานบงัซาโมโร 

(Bangsamoro Coordination Forum (BCF)) 

จากบทความช้ินน้ีระบุวา่ ตวัแทนโอไอซีก็ไดพู้ดคุยกบัตวัแทนกลุ่มโมโร ไม่วา่จะเป็น MNLF และ 

MILF เพื่อรับฟังความเห็นของพวกเขาต่อกระบวนการสันติภาพดว้ยเช่นกนั  

โอไอซีไดช่้วยประสานในการสร้างคณะท างานประสานงานบงัซาโมโรซ่ึงเป็นช่องทางส าหรับกลุ่ม

ปลดปล่อยบงัซาโมโรในการเพิ่มความเขม้แข็งและประสานความร่วมมือและความเป็นหน่ึงของกลุ่มต่างๆ 

ซ่ึงเป็นส่วนท่ีรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทางการทูตส าหรับการต่อสู้ของบงัซาโมโรในการก าหนดใจ

ตนเอง (self-determination) 

 

ท่ีมา : http://luwaran.com/index.php/news/76-international/911-oic-delegation-to-update-peace-

committee-for-the-southern-philippines-on-dev-t-of-bangsamoro-peace-process 

 

http://luwaran.com/index.php/news/76-international/911-oic-delegation-to-update-peace-committee-for-the-southern-philippines-on-dev-t-of-bangsamoro-peace-process
http://luwaran.com/index.php/news/76-international/911-oic-delegation-to-update-peace-committee-for-the-southern-philippines-on-dev-t-of-bangsamoro-peace-process

