
ประชาสงัคมมินดาเนา
กบักระบวนการสนัติภาพ

ฟารีดา ปันจอร์

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี



ความเขา้ใจพื้นฐาน



ความขดัแยง้ในมินดาเนา

• สาเหตุความรุนแรงในมินดาเนามีความ
หลากหลายและซับซ้อน อาทิ การฆ่าล้างแค้น
ร ะห ว่ า งตร ะ กู ล  (RIDO)  ก า ร ลั กพา ตั ว  
เศรษฐกิจนอกกฎหมาย รวมทั้งการแบ่งแยก
ดินแดน

• แต่ปัญหา“ความรุนแรงและปัญหาการ
ปกครอง” ในมินดาเนา เป็นปัญหาสาํคัญมาก
ในเชิงภมูิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคง
ทางตอนกลางและทางตะวนัตกของภูมิภาค
อกีทั้งมีมิติที่เป็นปัญหาร่วมกับประเทศที่มีชาว
มุส ลิมเ ป็นชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคเอเ ชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือที่อื่นๆ  เช่น  จังหวัด
ชายแดนใต้ของไทย



ความขดัแยง้ในมินดาเนา

• การครอบครองของเจา้อาณานคิมสเปนเม่ือร้อยปีก่อนเม่ือ 500 กว่าปีก่อน ส่งผล
กระทบทั้งทางสงัคม  เศรษฐกจิ การเมือง ต่อชาวมุสลิมโมโร

• การครอบงําจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ในช่วงก่อนและหลัง 
สงครามโลกคร้ังที่ 2 เช่น การโยกย้ายของประชากรจากภมิูภาคอื่นๆ  

การจาํกดัสทิธเิสรีภาพทางการศกึษาและศาสนา นาํไปสู่แนวคิดการแบ่งแยก           

ดินแดนของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (MNLF)ซ่ึงใช้วิธกีารต่อสู้หลาย  

รปูแบบทั้งวิธทีางการเมืองและวิธกีารทางทหาร ตั้งแต่ ค.ศ.1968 (พ.ศ. 2511)



กลุ่มติดอาวุธต่างๆ ในมินดาเนา



Tawi-Tawi
Sulu

Basilan Maquindanao

Lanao del Sur North Cotabato

Lanao del North

Davao
Zamboanga City

Cagayan de Oro City 



ความขดัแยง้ในมินดาเนา

• ช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 แม้รัฐบาลประกาศเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนาหรือ ARMM แต่
การพัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนที่หลากหลายมีจาํกดั หลายพ้ืนที่ขาดการพัฒนา มี
ปัญหาความยากจน และการคอรัปช่ันสงู

• ความรนุแรงในมินดาเนาเกดิมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา พร้อมๆ กบัความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธกีารทางการเมืองและการเจรจาสนัติภาพ (กว่า 17 ปี  40 กว่าคร้ัง ) หลายคร้ัง
ประสบความล้มเหลวโดยปัญหาหลักมาจากการแตกแยกทางอดุมการณท์างการเมืองในฝ่าย
ขบวนการและความไม่จริงใจของฝ่ายรัฐในการแก้ปัญหาด้วยวิธทีางทางการเมืองอย่างแท้จริง  มี
การใช้กาํลังเข้าปราบฝ่ายขบวนการหลายคร้ัง ( เช่น all-out-war policy, 2000)

• ผลกระทบที่เกดิขึ้น มีจาํนวนผู้เสยีชีวิตจากสงครามกว่า 120,000 ประชาชนกว่า 2 ล้านคนต้อง
เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน 



องค์กรประชาสงัคมมินดาเนา

• ประชาสงัคมมินดาเนาเกี่ยวข้องกบัการทาํงานสร้างสนัติภาพหลายด้าน ได้แก่ ดาํเนินการสาน

เสวนาระหว่างผู้คนในชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย การพยามสร้างพ้ืนที่สนัติภาพใน

ระดับชุมชนและเกี่ยวข้องกบักระบวนการเจรจาสนัติภาพ

• ในแง่ขององค์ประกอบมีความหลากหลาย 

• ประชาสงัคมมินดาเนาเขา้ใจเป้าหมายในการยติุสงครามและสามารถนาํฝ่ายรฐับาลและ 

MILF เขา้มาสู่กระบวนการเจรจาสนัติภาพหลงัจากลม้เหลวหลายครั้ง



กลุ่มองค์กรประชาสงัคมมินดาเนา



ตดิตามการ
หยุดยงิ

1. สายการพฒันา

 มีลักษณะการทาํงานที่เป็น
เครือข่ายของเครือข่าย

 มีเป้าหมายพัฒนาชีวิตและ
เศรษฐกจิ สร้างความไว้วางใจกนั
ระหว่างชุมชน

 มีองค์กรเครือข่ายร่วมในด้านการ
สร้างสนัติภาพโดยเฉพาะ

 ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
เช่น World Bank หรือ IID ฯลฯ

องค์กรด้านการ

พัฒนา

(MinCODE)

การสาน
เสวนา
ระหว่าง
ศาสนา

บรรเทาสา
ธารณภยั/
เยียวยา/
พัฒนา
ชุมชน

คณะทาํงาน
ผู้หญิงมินดา

เนา



องค์กรด้าน
ศาสนาคริสต์
ทาํร่วมงานกับ
องค์กรอ่ืนๆ 

2. สายศาสนา

 มีการเคล่ือนไหวมาอย่างนาน
ตั้งแต่ ช่วงการต่อต้านกฎอยัการ
ศึก (1972-86)

 เน้นกจิกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกบังาน
ด้านสนัติภาพและการจัดการ
ความขดัแย้ง 

การสร้างความเข้าใจระหว่าง
ศาสนาซ่ึงอาจแตกต่างตามความ
ร่วมมือของแต่ละกลุ่มงาน 

กลุ่ม
องค์กร
ศาสนา
คริสต์ 

องค์กรของ
มุสลมิและ
ชนพืน้เมือง

กลุ่ม
องค์กร
ศาสนา



สภาธุรกิจ
มินดาเนา

3. สายธุรกิจ

สภาธุรกจิทาํหน้าที่เช่ือม
ความสมัพันธร์ะหว่างชุมชน สร้าง
ความเท่าเทยีมในเชิงเศรษฐกจิ

สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กบัรัฐบาล 
เพราะมีผลงานที่น่าสนใจ  

บางหน่วยงานเช่ือมโยงกบั
การเมืองท้องถิ่นอย่าง ARMM

 โดยภาพรวมเป็นกลุ่มองค์กรที่
ต้องการสร้างบรรยากาศและความ
เช่ือม่ันในภาคธุรกจิ

สภาธุรกจิ 
ARMM

เวทภีาคธุกจิ
ของชาวมุสลิม



พรรค
การเมือง
ที่ไม่องิ
ฝ่ายซ้าย

4. สายอุดมการณท์างการเมือง

 เป็นองค์กร ปัจเจก บุคคลหรือ พรรค
การเมือง ที่อยู่เหล่ือมซ้อนกนักบัภาค
ประชาสงัคม

 ไม่ได้มุ่งเอาชนะหรือแข่งขนัใน
การเมืองกระแสหลัก แต่มีเป้าหมาย
เปล่ียนแปลงทางการเมืองและสงัคมที่
แตกต่างกนั

กลุ่มองิ
อุดมการณ์

ของ 
MNLF

กลุ่มอิง
อุดมการณ์
ของ MILF
รรคการเมือง



เน้นการทาํงาน
ภาคธุรกิจและ

การจัดการ
ความขัดแย้ง

• 5. องคก์รนอกพื้ นที:่ องคก์ร
ระหว่างประเทศและนอกพื้ นที่

 เป็นองค์กรหรือเครือข่ายที่มุ่ง
ทาํงานเพ่ือจัดการความขดัแย้ง
ข้ามภมิูภาค

จัดหางบประมาณสนับสนุนการ
ทาํงานของชุมชนต่างๆที่ได้รับ
ผลกระทบ

การทาํวิจัยสงัเคราะห์องค์ความรู้

 งานด้านสทิธมินุษยชนระหว่าง
ประเทศ

การบรรเทา
สาธารณะภยั
และการฟ้ืนฟู
เยียวยาจาก

สงคราม

การอาํนวย
ความสะดวก 

สร้างเครือข่าย
และองค์ความรู้
ในการจัดการ
ความขัดแย้ง



กลุ่มที่ทาํงานด้าน
การพัฒนาและการ

เยียวยา 
บรรเทาสาธารณภัย

6. สายเครือข่าย

 เป็นเครือข่ายของเครือข่ายทาํงาน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 งานพัฒนา การฟ้ืนฟู

การทาํงานระหว่างภาคธุรกจิ 
รัฐบาลและประชาสงัคม

 เครือข่ายที่รวมตัวโดยเฉพาะเพ่ือ
ผลักดันกระบวนการสนัติภาพ เช่น 
การหยุดยิง และการเจรจา
สนัติภาพ

กลุ่มที่ทาํงาน
ร่วมกันระหว่าง

ประชาสังคม ธุรกิจ 
และรัฐบาล 
Kusog

Mindanao Mindanao Lawmakers 
Association

Confederation of Mindanao 
Governors and City Mayors

กลุ่มที่ทาํงานด้าน
สันตภิาพ
โดยเฉพาะ



กลุ่มเยาวชนคน
รุ่นใหม่ชนชัน้

กลางที่มี
การศึกษา 

7.สายเครือข่ายมุสลิม

 มีข้อระแวงสงสยัจากสงัคมทั่วไป
ในฟิลิปปินสว่์าการทาํงานของ
ภาคประชาสงัคมมุสลิมจะเป็น
กระบอกเสยีงให้กบักลุ่มติด
อาวุธหรือไม่อย่างไร

การเกดิขึ้นของคนรุ่นใหม่ และ
คณะกรรมการอสิลาม ช่วยสร้าง
ความเข้าใจในอสิลามและสงัคม
ในวงกว้าง

การสร้างความ
เข้าใจระหว่าง

อสิลามกับ
ประชาธิปไตย



ประเดน็การทาํงานสร้างสนัติภาพ



1.การสานเสวนา สร้างความเข้าใจระดบัชุมชน 

Duyog
Ramadan

The Sisilah
(Chain) Peace 

Dialogue

1970s (2513)



การสานเสวนา สร้างความเข้าใจระดบัชุมชน 

The Bishops-
Ulama

Conference

1990s (2533)
The Ulama

League of the 
Philippines



หลกัการพ้ืนฐานเพ่ือสนัติภาพหกประการ 

(National Unification Commission – NUC )
1) การแก้ไขปัญหารากเหง้าของความไมส่งบจะต้องมีการปฏิรูปสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง

2) มีฉนัทามติร่วมกนัในการปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน

3) ผลกัดนัให้เกิดการเจรจาสนัติภาพกบักลุม่ติดอาวธุ 

4) สร้างความสมานฉนัท์ในระหวา่งกลุม่ติดอาวธุและการฟืน้ฟผูู้ ได้รับผลกระทบ

5) จดัการกบัความขดัแย้งและการปกปอ้งพลเรือน

6) สร้างบรรยากาศสนัติภาพในเชิงบวก 

1992 (2535)



2.การสร้างพ้ืนท่ีสนัติภาพ
(Spaces for Peace, Peace Zone )

Nalapaan, Pikit ,Cotabato

After all-out-war policy 
2000

 ร่วมมือกบัหลายหน่วยงาน ทัง้รัฐและเอกชน

 การเข้าไปช่วยเหลือทางจิตใจและสงัคมของผู้คนใน

ชมุชน ท่ีได้รับผลกระทบจากสงครามและการผสาน

รอยร้าวของชมุชนตา่งๆ 

 หมูบ้่านใกล้เคียงนําไปเป็นแบบอยา่งในการสร้าง

พืน้ท่ีสนัติภาพ

 การสร้างพืน้ท่ีปลอดภยัไมใ่ช่การสร้างสนัติภาพท่ี

ยัง่ยืน ถ้าไร้การเจรจาสนัติภาพ



3.บทบาทในกระบวนการสนัติภาพ

การจัดเวที
ประชาสังคม

2000s 
(2543)



บทบาทในกระบวนการสนัติภาพ

ตวัแทนการเจรจาสนัตภิาพระหว่างรัฐบาลและ MILF 2001

 ซิลเวีย ปารากูยา (Sylvia Paraguya) ประธานสภาการพัฒนา
องค์กรพัฒนาเอกชนของมินดาเนา (Mindanao Caucus of 
Development NGOs - MinCODE) คร้ังหน่ึงเคยเข้าไปเป็น
ตวัแทนผู้หญิงและชนพ้ืนเมืองหน่ึงเดยีวในคณะเจรจา



3.บทบาทในกระบวนการสนัตภิาพ

กลไกการติดตามความขดัแย้งในระดับพ้ืนที่ 

คณะกรรมการ
หยุดยงิระดับ

ท้องถิ่น 

(ล้มเหลว)

คณะกรรมการหยุดยงิ
ของภาคประชาสังคม

(Bantay
Ceasefire)

2003
(สาํเร็จ)

MILF

รัฐบาล

ผู้นําศาสนาที่

ได้รับกายอมรับ

จากสองฝ่าย

ตัวแทนจาก

องค์กรภาค

ประชาสังคม



บทบาทในกระบวนการสนัติภาพ

ผลกัดนัการเจรจาสนัติภาพระหว่าง รฐับาลและ MILF 2004
 องค์กรอย่าง Consortium of Bangsamoro Civil Society, Initiatives for International 

Dialogue, Institute of Bangsamoro Studies ต่างพยายามผลักดันให้รัฐบาลและ MILF 
มาพูดคุยจนเป็นผลสาํเรจ็อกีคร้ัง



บทบาทในกระบวนการสนัตภิาพ

การทําหนา้ทีส่งัเกตการณก์ารเจรจา

ปี 2003 Mindanao People Caucus-MPC
กลุ่ม 20 กลุ่ม มีทั้งชาวมุสลิม คริสเตียนและ 
ชนพ้ืนเมืองทําหน้าที่สนับสนุนการพูดคุย
สันติภาพ ได้ส่งคณะตัวแทนไปสังเกตการณ์
โดยพยายามเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกคณะ
เจรจาและคณะกรรมการด้านเทคนิคระหว่าง
อาหารหรือระหว่างพักการประชุมในประเดน็
การให้สิทธิชนพ้ืนเมืองให้เข้ามาเป็นตัวแทน
ในคณะทํา ง านของเขตแดนบรรพบุรุษ
(Technical Working Group on Ancestral 
domain)



บทบาทในกระบวนการสนัตภิาพ

การอํานวยความสะดวกใน
การเจรจา

ปี 2010 มีเรียม โคโรเนล-เฟอเรอร์
(Professor Miriam Coronel-Ferrer) 
ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตาํแหน่งประธาน
คณะเจรจาสนัติภาพฝั่งรัฐบาล



บทบาทในกระบวนการสนัติภาพ

การนาํนโยบายไปปฏิบติั

2012 (2555) Framework 
Agreement on the Bangsamoro-FAB ได้ให้
อํานาจคณะกรรมการเปล่ียนผ่าน (Transition 
Commission - TC) ซ่ึงเป็นตัวแทนของประชา
สังคมที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยกลุ่มและ
เครือข่ายอย่างน้อย 150 กลุ่ม ทั้งมุสลิม คริสต์
เตียน และชนพ้ืนเมือง

พวกเขาเสนอกฎหมายจากภาคประชาชนต่อ
รัฐบาลฟิลิปปินสแ์ละ (Bangsamoro Basic Law 
-BBL) เพ่ือทดแทนกฎหมายเดิมที่ ใช้ ก่อต้ัง 
ARMM



สรุปบทบาทของภาคประชาสังคมมินดาเนา

1.สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้คู่ขดัแย้งให้กลบัมาเจรจาสันตภิาพ
• กลุ่มประชาสงัคมต่างได้รับบทเรียนจากการถูกกดักนัเข้าไปมส่ีวนร่วมในการเจรจาตั้งแต่มข้ีอตกลงในปี 

1996 และแม้ยังเกดิความรนุแรงที่เร่ือยมา 

• องค์กรประชาสงัคมที่แตกต่างหลากหลายต่างรวมตัวกนัในการเวทสีาธารณะเพ่ือสนัติภาพนับคร้ังไม่ถ้วน 
โดยถกเถยีงในประเดน็ต่างๆ เพ่ือให้รากเหง้าของปัญหาเป็นที่รับรู้  ตลอดจนหาทางเลือกเพ่ือสนัติภาพ
และมกีารกาํหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการส่งเสยีงสนบัสนุนทางการเมอืง 

• จนกระทั่งในปี 2001 องค์กรประชาสงัคมต่างๆ สามารถจัดตั้งคณะติดตามและประเมนิสถานการณค์วาม
รนุแรงในระดับท้องถิ่น (Monitoring Teams) และได้รับการช่ืนชมจากทั้งรัฐบาลและ MILF ในการทาํให้
เกดิข้อตกลงหยุดยิง (Bantay Ceasefire) เพ่ือยับยั้งเหตุการณค์วามรนุแรงต่อมาที่เกดิขึ้นในปี 2003  
การพยายามยุติเหตุการณค์วามรนุแรงช่วยสร้างความชอบธรรมในการเจรจาทาํให้คู่ขดัแย้งมคีวามเช่ือมั่น
ในการฟ้ืนกระบวนการเจรจาที่เป็นทางการกลับคืนมา โดยสามารถหาเสยีงสนับสนุนทางการเมอืงเพ่ือ
ต้านทานนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นเร่ืองของการเอาชนะกนั ทั้งๆ ที่ตัวเองมบีทบาทจาํกดั



2. สามารถเป็นพืน้ทีก่ลางในกระบวนการสันตภิาพ

• จุดยืนองคก์รประชาสงัคมไม่ไดส้นบัสนุนผูใ้ชค้วามรุนแรง แต่ตอ้งการ
ใหห้ลายฝ่ายหาทางออกโดยการเจรจาสนัติภาพ โดยเฉพาะประเด็น
ความชอบธรรมทางการเมืองในดินแดนของชาวมุสลิมฟิลิปปินส ์แม้
รฐับาลมองเรื่องนี้ ดว้ยความคิดมีความระแวงสงสยั แต่ก็เป็นหนา้ที่
ของประชาสงัคมในการสรา้งความสมดุลในการสรา้งพื้ นที่สนัติภาพที่
อยู่ระหว่างรฐับาลและ MILF
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