
 
                 วารสารการเมอืงการปกครอง   

                 ปีที่ 8 ฉบับที ่1  ประจ าเดอืนมกราคม – เมษายน  2561                                                                      267 

 

กระบวนการสันตภิาพในมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ ค.ศ. 1972-1976 
รวนิทร์  ค าโพธ์ิทอง*  

 
บทคดัย่อ 

 บทความน้ี มุ่งศึกษาการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในมินดาเนาระหวา่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
และรัฐบาลเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส (Ferdinand Marcos) ค.ศ. 1972-1976  เน่ืองจากมีความรุนแรง
เพิ่มมากข้ึนในสมยัของรัฐบาลมาร์กอส  โดยมีมูลเหตุของปัญหามาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและ
นโยบายของรัฐต่อเร่ืองชาติพนัธ์ุและเร่ืองความแตกต่างทางศาสนา ระหว่างชาวโมโร ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม และชาวคริสต์ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์-โรมนัคาทอลิก จากการศึกษาช้ีวา่การแบ่งแยก
ดินแดนได้ปรากฏชัดเจนข้ึน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการก่อตัวของขบวนการนักศึกษา และ
ปัญญาชน และเหตุการณ์ท่ีท าให้ความขดัแยง้ต่อชาวมุสลิมและความรุนแรงจากปัจจยัทางการเมือง
ในฟิลิปปินส์ท่ีเพิ่มระดบัความรุนแรงมากข้ึนกวา่เดิม ในสมยัรัฐบาลมาร์กอส ไดแ้ก่   1) เหตุการณ์ 
Jabidah Massacre ค.ศ. 1968 ท่ีเกิดการสังหารหมู่กลุ่มคอมมานโดชาวโมโรบนเกาะซาบาห์ จน
น าไปสู่การจดัตั้งกลุ่มมุสลิมส าคญั คือ Muslim Independence Movement (MIM)  ค.ศ. 1968 และ
กลุ่ม Moro National Liberation Front (MNLF) ค.ศ. 1969    2) เหตุการณ์การสู้รบระหวา่งชาวโมโร
และชาวคริสเตียนในโคตาบาโต (Cotabato) ในมินดาเนา  ค.ศ. 1970 ) เหตุการณ์ประทว้งรัฐบาล
มาร์กอสของขบวนการนกัศึกษา กรรมกร กลุ่มคอมมิวนิสต ์และกลุ่มมุสลิมทางภาคใต ้ค.ศ. 1970-
1972 กระทัง่เป็นเหตุผลหน่ึงซ่ึงท าให้เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ประกาศกฏอยัการศึก ในวนัท่ี 21 
กนัยายน ค.ศ. 1972 ภายหลงัการประกาศกฎอยัการศึกไดส่้งผลให้สถานการณ์ในภาคใตมี้ความตึง
เครียด และความขดัแยง้สูงข้ึน จนน าไปสู่การผลกัดนันโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา
จากทั้งสองฝ่าย อยา่งไรก็ตาม การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในสมยัรัฐบาลเฟอร์ดิ
นานด์ มาร์กอส ค.ศ. 1972-1976  กลบัไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากรัฐบาลมาร์กอสไม่มีความ
ตั้งใจท่ีจะแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตริโปลี (Tripoli Agreement)  
แต่ความลม้เหลวดงักล่าวถือเป็นบทเรียนส าคญัท่ีท าให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพอยา่งจริงจงั
ในสมยัรัฐบาลถดัมาคือ รัฐบาลของคอราซอน อาคีโน (Corazón Aquino) ประธานาธิบดีคนท่ี 11 
และรัฐบาลของฟิเดล รามอส (Fidel Ramos) ประธานาธิบดี คนท่ี 12 การศึกษาน้ี จะแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมาของการแบ่งแยกดินแดนและรายละเอียดของกระบวนการสันติภาพคร้ังแรกใน
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ ขอ้ตกลงตริโปลี (Tripoli Agreement)  ค.ศ. 1976 และผลในทางปฏิบติั 
ในสมยัรัฐบาลเฟอร์ดินานด ์มาร์กอส  
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Peace process in Mindanao, the Philippines from 1972 to 1976 
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Abstract 

 

This article aims to study conflicts solving in Mindanao between separatist 

groups and Ferdinand Marcos's government in 1972-1976 because violence became 

more and more severe and intense. The main causes were from the economy policy 

and the policy of ethnicity and the difference of religious back ground between Moro 

people who are Muslims whereas the rest are Catholics. The study showed that 

conflicts and the attempt to separate became very obvious. Students and educated 

people network was formed . Conflicts with Muslims and political problems led to the 

higher level of violence during Marcos's governing. Certain problems were; 1) 

Jabidah Massacre in 1968 of Moro people in Sabah island. This led to the forming of 

important Muslim groups which are Muslim Independence Movement (MIM) in 1968 

and Moro National Liberation Front (MNLF) in 1969. 2) Conflicts and war between 

Moro people and the Christians in Cotabato, Mindanao in 1970. 3) Protests of 

students, labors and Muslim groups toward Marcos's government in 1970-1972. With 

all those protests, Ferdinand Marcos decided to declare the martial law in September 

21, 1972. After this law was declared, tensions and conflicts became more severe in 

the southern part of the country. However, conflicts and violence solving during 

Ferdinand Marcos's government in 1972-1976 was not succeeded because they didn't 

put enough effort and sincerity, especially the failed of Tripoli Agreement. But, this 

failure was the important lesson to build peace for the next government of Corazón 

Aquino, the 11th president, and later Fidel Ramos, the 12th president. This study 

describes the causes the attempt to separate, the details of peace process in the 

Philippines which was Tripoli Agreement in 1972, and the results during Ferdinand 

Marcos's times. 
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บทน า  
 บทความน้ี มุ่งศึกษาการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในมินดาเนาระหวา่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
และรัฐบาลเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส (Ferdinand Marcos) ค.ศ. 1972-19761 เน่ืองจากมีความรุนแรง
เพิ่มมากข้ึนในสมยัของรัฐบาลมาร์กอส  ระหว่าง ค.ศ. 1972-1986  มีประชาชนถูกทารุณกรรม 
35,000 คน ถูกจบักุมคุมขงั 70,000 คน และถูกสังหาร 3,257 คน (National Council of Churches in 
the Philippines, 2007, p. 22) ในประเทศฟิลิปปินส์ มีการระบุค าเรียกชาวมุสลิมไวห้ลากหลายเพื่อ
ก าหนดความหมายและอตัลกัษณ์  ทั้งจากวฒันธรรมสมยัอาณานิคม แวดวงวชิาการ และการก าหนด
ข้ึนของกลุ่มชาวมุสลิมเอง งานศึกษาของรองศาสตราจารยสี์ดา สอนศรี ช้ีว่า มุสลิมในประเทศ
ฟิลิปปินส์เป็นชาติพนัธ์ุต่างหากท่ีเรียกวา่ โมโร (Moro) ซ่ึงมาจากค าวา่ Moors ท่ีสเปนใชเ้รียกมุสลิม
ท่ีต่อตา้นสเปนขณะเขา้โจมตีทางใตข้องหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และ Moors คือกลุ่มชนท่ีเคยปกครอง
สเปนมาก่อนตามประวติัศาสตร์ของสเปน โดยมีมุสลิมหวัรุนแรงกลุ่มหน่ึงพยายามรวมตวักนัและ
เรียกตวัเองว่ากลุ่มโมโร หรือชาติโมโร (Bangsamoro) ต่อมานูร์ มิซูอาริ (Nur Misuari) ผูน้ าของ
กลุ่ม Moro national Liberation Front (MNLF)2 ไดพ้ฒันาแนวคิด Bangsamoro (Moro nation) ข้ึน 
โดยค าว่า Bangsa นั้นอาจหมายถึงผูสื้บสายโลหิตเดียวกนั เผ่าเดียวกนั เช้ือชาติหรือชาติเดียวกนั 
นอกจากน้ี ยงัมีค าวา่ มุสลิมฟิลิปิโน (Muslim Filipinos) ซ่ึงงานศึกษาของ Robert D. McAmis ระบุ
วา่ ในรายงานศึกษาจ านวนมากท่ีจดัท าข้ึนโดยชาวมุสลิม พบวา่ พวกเขาไม่ไดคิ้ดวา่ตนเองเป็นฟิลิปิ
โน แต่เสนอว่า พวกเขา คือ ชาวมุสลิม และช้ีว่า ใน ชาวมุสลิมท่ีมีการศึกษาจะเสนอว่าตนเองเป็น
มุสลิมฟิลิปิโนและระบุว่า ในงานวิชาการของมุสลิมและคริสเตียนก าหนดให้ค  าว่า โมโร ใน
ความหมายเชิงบวก เช่นเดียวกบักบัมุสลิมฟิลิปิโน และยงัมีการใช้ค  าว่า ชาวโมโร หมายถึง ชาว
มุสลิมในฟิลิปปินส์ อีกดว้ย ค าเรียกท่ีแตกต่างกนัน้ี มีมูลเหตุของปัญหามาจากปัจจยัทางการเมือง 
เศรษฐกิจและนโยบายของรัฐต่อเร่ืองชาติพนัธ์ุและเร่ืองความแตกต่างทางศาสนาในมินดาเนา (สีดา 
สอนศรี,  2550, McAmis, 1974, p.43) ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และชาวคริสเตียน โดยมีการเรียกวา่ 
เป็นคริสเตียน ฟิลิปปินโน (McAmis, 1974, p.44) ท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์แต่มีค าอธิบายหน่ึงวา่ ชาว
พื้นเมืองท่ียอมเปล่ียนศาสนาสเปนจะเรียกว่า อินโดส (Indios) เป็นช่ือเรียกกลุ่มคนในอาณานิคม

                                                           
1 เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส (Ferdinand Marcos) คือประธานาธิบดีคนท่ี 10 ของฟิลิปปินส์ (ในกรณีท่ีนับตั้งแต่ในสมัยซ่ึงฟิลิปปินส์
เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐ มาร์กอส จะเป็นประธานาธิบดี คนท่ี 6) ด  ารงต าแหน่ง  ค.ศ. 1965-1986  สมัยท่ี 1 ค.ศ. 
1965-1969 สมัยท่ี 2 ค.ศ. 1969-1972 และสมัยท่ี 3 ค.ศ. 1981-1986  ซ่ึงระหว่าง ค.ศ. 1972-1981 เป็นช่วงท่ีมาร์กอส ปกครองภายใต้
กฎอัยการศึก โดยพ้นจากต าแหน่งจากพลังประชาชนใน ค.ศ. 1986  
2 นูร์ มิซูอาริ (Nur Misuari) คือผู้น ากลุ่ม Moro national Liberation Front (MNLF) เป็นมสุลิมท่ีมีแนวคิดมาร์กซิสม์ซ่ึงต่อต้าน
จักรวรรดินิยมและทุนนิยมโดยได้รับทุนจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The University of the 
Philippines-U.P.) เม่ือจบระดับปริญญาโทได้ศึกษาต่อท่ีประเทศลิเบียแล้วกลบัมาเป็นอาจารย์ท่ี U.P. เม่ือ ค.ศ. 1966-1968 และร่วม
ก่อตั้งกลุ่ม MNLF ในช่วง ค.ศ. 1970  
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ทัว่ไป แต่ภายหลงัจะกลายมาเป็นชาวฟิลิปิโน (ณัฐนี อมรประดบักุล, 2556)  และภายหลงัจาก
สงครามโลก คร้ังท่ี 2 ชาวมุสลิมในมินดาเนาและซูลู มีความคิดวา่ ค  าวา่ “ฟิลิปิโน” (Filipino) ควร
จะหมายความถึง กลุ่มประชาชนท่ียอมอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปนเดิมเท่านั้น (สีดา สอนศรี, 
2550, น. 16) 
 จากการศึกษาช้ีวา่การแบ่งแยกดินแดนไดป้รากฏชดัเจนข้ึน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการก่อ
ตวัของขบวนการนักศึกษา และปัญญาชน และเหตุการณ์ท่ีท าให้ความขดัแยง้ต่อชาวมุสลิมและ
ความรุนแรงจากปัจจยัทางการเมืองในฟิลิปปินส์ท่ีเพิ่มระดบัความรุนแรงมากข้ึนกว่าเดิม ในสมยั
รัฐบาลมาร์กอส ไดแ้ก่  
 1) เหตุการณ์ Jabidah Massacre ค.ศ. 1968 ท่ีเกิดการสังหารหมู่กลุ่มคอมมานโดชาวโมโร
บนเกาะซาบาห์ จนน าไปสู่การจดัตั้ งกลุ่มมุสลิมส าคญั คือ Muslim Independence Movement 
(MIM)  ค.ศ. 1968 และกลุ่ม Moro National Liberation Front (MNLF) ค.ศ. 1969  
 2) เหตุการณ์การสู้รบระหวา่งชาวโมโรและชาวคริสเตียนในโคตาบาโต (Cotabato) ในมิน
ดาเนา ค.ศ. 1970   
 3) เหตุการณ์ประทว้งรัฐบาลมาร์กอสของขบวนการนกัศึกษา กรรมกร กลุ่มคอมมิวนิสต ์
และกลุ่มมุสลิมทางภาคใต ้ค.ศ. 1970-1972  
 จากเหตุการณ์ข้างต้นท าให้เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ประกาศกฏอัยการศึก ในวนัท่ี 21 
กนัยายน ค.ศ. 1972 ภายหลงัการประกาศกฎอยัการศึกไดส่้งผลให้สถานการณ์ในภาคใตมี้ความตึง
เครียด (สีดา สอนศรี, 2550, หนา้ 31) และความขดัแยง้สูงข้ึน จนน าไปสู่การผลกัดนันโยบายและ
โครงการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาจากทั้งสองฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลมาร์กอส ใชก้ลยุทธ์ คือ 1. การเจรจากบั
หวัหนา้ของชาวมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ3  2. การมอบต าแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลแก่ชาวมุสลิม 3. การ
จดัตั้ งโครงการพฒันาข้ึนในภาคใต้  และฝ่ายตวัแทนของชาวมุสลิม ได้ผลักดนัให้เกิดขอ้ตกลง
ตริโปลี (Tripoli Agreement) ใน ค.ศ. 1976  ท่ีมีการเจรจาเพื่อประนีประนอมระหวา่งตวัแทน 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ตวัแทนรัฐบาลมาร์กอส ตวัแทนองค์กรมุสลิมโลก the Organisation of the Islamic 
Conference (OIC)  และตวัแทนกลุ่ม Moro National Liberation Front (MNLF)  โดยมีสาระส าคญั
คือ เรียกร้องให้บริเวณมินดาเนา 13 จังหวัด และ 9 เมือง (Cities) เป็นเขตปกครองตนเอง 
(Autonomous)  
 อย่างไรก็ตาม การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในสมยัรัฐบาลเฟอร์ดินานด ์
มาร์กอส ค.ศ. 1972-1976  กลบัไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากรัฐบาลของมาร์กอส ไม่มีความตั้งใจ

                                                           
3 ในสมัยรัฐบาลของมาร์กอส นี ้จะใช้ค าเรียกว่า ชาวมสุลิมภาคใต้  ส่วนค าว่า โมโร น้ัน ได้มีการน ามาใช้เรียกกันอย่างชัดเจน ในสมัย
รัฐบาลของอากีโน ท่ี 3 ส่วนในประวัติศาสตร์ของมินดาเนาก่อนสมัยใหม่น้ัน สเปน ได้เรียกชาวมสุลิมว่า มัวร์ (Moore) และสุลต่าน
ของมินดาเนา เรียกชาวมสุลิมว่า บังซาโมโร (Bangsamoro)  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsameaf.mfa.go.th%2Fth%2Forganization%2Fdetail.php%3FID%3D206&ei=C_RcU9u6M4aMrQe1nICQBw&usg=AFQjCNFehU0MGGBxu8lF-gsK5_6afp0c0w&sig2=UZVt3kmHUgiChXqo7ukd7Q&bvm=bv.65397613,d.bmk
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ท่ีจะแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตริโปลี สีดา สอนศรี ไดส้รุปความ
ลม้เหลวของการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในมินดาเนาของรัฐบาลฟิลิปปินส์ วา่มาจากปัจจยั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ประการแรก มีการเปล่ียนผูน้ า ในหน่วยงานบ่อยมาก ในระยะ 10 ปีระหวา่งปี 1963-1973 มี
การเปล่ียนแปลงประธานอย่างน้อย 5 คน ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการโครงการและพนกังาน 3 คน ประการท่ี
สอง งบประมาณในการพฒันาไม่เพียงพอ งบประมาณท่ีควรให้คือ 132 ลา้นเปโซ แต่ตามความเป็น
จริงแล้วไดรั้บเงินเพียง 24 ล้านเปโซเท่านั้น ประการท่ีสาม หน่วยงานพฒันามินดาเนา มิใช่เป็น
หน่วยงานท่ีถาวร เพราะฉะนั้นการท างานจึงไม่ต่อเน่ืองและขาดการประสานงานกนั (สีดา สอนศรี, 
2550, น.8) แต่ความลม้เหลวดงักล่าวถือเป็นบทเรียนส าคญัท่ีท าให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพ
อยา่งจริงจงัในสมยัรัฐบาลถดัมาคือ รัฐบาลของคอราซอน อากีโน (Corazón Aquino) ประธานาธิบดี
คนท่ี 11 และรัฐบาลของฟิเดล รามอส (Fidel Ramos) ประธานาธิบดี คนท่ี 12 
 งานศึกษาน้ีจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของการแบ่งแยกดินแดนและรายละเอียดของ
กระบวนการสันติภาพคร้ังแรกในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ ขอ้ตกลงตริโปลี ค.ศ. 1976 และผล
ในทางปฏิบติั ในสมยัรัฐบาลเฟอร์ดินานด ์มาร์กอส โดยงานศึกษาขอ้ตกลงตริโปลีมีคุณูปการส าคญั
ต่อประเทศไทยเน่ืองจากไม่เคยมีการศึกษาในรายละเอียด ความเป็นมา นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการสันติภาพ ท่ีพฒันาไปสู่การจดัท าขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ย (Final 
Peace Agreement) ค.ศ. 1996 โดยเนน้การศึกษาเร่ืองนโยบายเพื่อสันติภาพในมินดาเนา สมยัรัฐบาล
ของเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ในกรอบของอาณาบริเวณศึกษา ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีสอด
รับกบักระแสฟ้ืนฟูอิสลาม (Islamic Revival) ในทศวรรษ 1970 (Lapidu, 1997, pp. 444-445) และ
กระแสฟ้ืนฟูให้มุสลิมเป็นปึกแผ่น (Solidarity) ของค์การต่างๆ และขบวนการนักศึกษามุสลิม 
(Mutalib, 1990, p. 879) ทั้งน้ี ยงัมีประโยชน์ต่อการจดัท ากระบวนการสันติภาพ 3 จงัหวดัชายแดน
ใตใ้นประเทศไทยอีกดว้ย 
 
ความเป็นมาของการแบ่งแยกดินแดนในมินดาเนา  
 มินดาเนา (Mindanao) หมายถึงทั้งบริเวณหมู่เกาะมินดาเนาและหมู่เกาะซูลู ทางภาคใตข้อง
ฟิลิปปินส์ (ณฐันี อมรประดบักุล, 2556) การก่อตวัของความขดัแยง้และการแบ่งแยกดินแดนในมิน
ดาเนาระหว่างชาวโมโร  ชาวมุสลิม กบัชาวฟิลิปิโนท่ีอพยพมาจากเกาะตอนเหนือ คือลูซอน และ
เกาะตอนกลาง วิสายาส์ ใน ค.ศ. 1912 และกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีภาษาแตกต่างกนัอีกกว่า 30 กลุ่ม 
(ethnolinguistic groups) (Kamlian, 1999,  p. 7) รวมถึงความขดัแยง้ระหวา่งชาวมุสลิมกบัชาวคริส
เตียนฟิลิปิโนนั้น ถูกระบุวา่มีจุดเร่ิมตน้มาตั้งแต่สมยัอาณานิคมของสเปน ค.ศ. 1565  และเกิดความ
ขัดแย้งท่ีมีผลมาจากการเมืองการปกครองของรัฐบาลของมาร์กอสในสมัยอาณานิคมของ
สหรัฐอเมริกา  
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ทั้ งน้ี เ ม่ือมีการส ารวจงานวิจัยช้ินส าคัญท่ีเก่ียวข้องพบว่างานศึกษาด้านพัฒนาการ
ประวติัศาสตร์ของการแบ่งแยกดินแดนของมินดาเนาไดแ้สดงให้เห็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขความขดัแยง้คือการเจรจาสันติภาพในขอ้ตกลงตรีโปลี ดงัต่อไปน้ี 
 1) งานศึกษาของ Jamail  A. Kamlian นกัวิชาการประวติัศาสตร์ของฟิลิปปินส์  ไดแ้บ่ง
การศึกษา Bangsamoro People ออกเป็น 4 สมยั  
 สมยัท่ี 1 ช่วงฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปน โดยช้ีประเด็นส าคญัของนโยบายการ
ปกครองของสเปนวา่ ชาวสเปนใชว้ธีิปกครองอาณานิคมแบบยโุรป 
 สมัยท่ี 2 สมัยมุสลิม และจักรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกา จุดเร่ิมต้นเม่ือ ค.ศ. 1898 
สหรัฐอเมริการบชนะสเปนใน Spanish-American War ซ่ึงมีชนวนเหตุมาจากสเปนปกครองคิวบา
อย่างอยุติธรรม ผลกระทบภายหลงัสงครามดงักล่าวไดส่้งผลให้สหรัฐฯ ท าสนธิสัญญาปารีสท่ีมี
ประเด็นเก่ียวขอ้งกบัฟิลิปปินส์ คือ สหรัฐอเมริกาไดสิ้ทธ์ิครอบครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์ เกาะกวม 
และเปอร์โตริโก (Puerto Rico) จากสเปนโดยตอ้งจ่ายเงิน 20 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้แก่สเปน ซ่ึง 
Kamlian สรุปบทบาทของสหรัฐอเมริกาในสมยัน้ีวา่ ไม่ใช่เป็นแค่การขยายเวลาท่ีเป็นมรดกตกทอด
จากการเป็นอาณานิคมของสเปนซ่ึงมีแต่เพียงการสร้างอคติและความเกลียดชงัแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่สหรัฐฯ ได้สร้างมิติความขดัแยง้ในแง่ของการเป็นผูผู้กขาดและควบคุมกรรมสิทธ์ิท่ีดินขนาด
ใหญ่ โดยเปรียบเทียบว่าสหรัฐฯ เป็นเหมือนบรรษทัทางเศรษฐกิจของ Bangsamoro (Kamlian, 
1999,  p. 18)  
 สมยัท่ี 3  สมยัมุสลิม และฟิลิปปินส์ยุครัฐอาณานิคมใหม่ ซ่ึง Kamlian ตั้งขอ้สังเกตส าคญั
ภายหลงัฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ว่าสถานะของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ท่ีเป็นอิสระทางการเมืองนั้น เป็นการเร่ิมตน้ของโชคร้ายส าหรับ Bangsamoro People 
เน่ืองจากถูกปกครองทั้งชนชั้นน าฟิลิปิโน และชนชั้นน า ชาวมุสลิม ท่ีปฏิเสธจะให้อิสระและ
อธิปไตยต่อ Bangsamoro People  จากงานศึกษาของ Jamail  A. Kamlian สะทอ้นให้เห็นปัจจยั
ส าคญัในการก่อตวัของแนวคิดการแบ่งแยกดินแดนในมินดาเนาว่ามีการสั่งสมมาตั้งแต่สมยัท่ี
ฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสเปน ซ่ึง Kamlian ช้ีให้เห็นว่าสเปนเน้นการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมดว้ยการกล่อมเกลาทางคริสต์ศาสนา และการประนีประนอมทางการเมืองดว้ยการผอ่น
ปรนนโยบายการปกครองดว้ยการคงสถานะของสุลต่าน หากเลือกท่ีจะริดรอนอ านาจดว้ยวิธีแยบยล 
ด้วยการให้อ านาจการปกครองและสร้างความร่วมมือทางนโยบายแก่ ชาวมุสลิม และชาวคริส
เตียนฟิลิปิโนให้เกิดข้ึน การครอบง าของสเปนจึงมุ่งเน้นหย ัง่รากทางวฒันธรรม และประสบ
ผลส าเร็จในการเผยแพร่ศาสนาคริสต ์ 
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2) งานศึกษาของ Syed Serajul Islam นกัวชิาการดา้นอิสลามของมาเลเซีย  
 Syed Serajul Islam เนน้การศึกษารากประวติัศาสตร์การแบ่งแยกดินแดนในมินดาเนาตั้งแต่
สมยัอาณานิคมของสเปนจนถึงสมยัอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่า รากฐานของความ
ขดัแยง้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่สมยัเป็นอาณานิคมของสเปน ค.ศ. 1565 การเขา้มาของสเปนไดท้  าให้เกิดการ
ต่อสู้กบัสุลต่านมุสลิมในหมู่เกาะมินดาเนาและซูลู และช้ีวา่ สเปนเป็นชาติท่ีเรียกชาวมุสลิมในมินดา
เนาวา่ Moore ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดแนวคิดการแบ่งแยกดินแดน เร่ิมตน้ข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 19  
ท่ีสุลต่านในมินดาเนาอนุญาตให้สเปนมีอ านาจในธุรกิจทางภาคเหนือของมินดาเนาเพื่อให้รอดจาก
การถูกแทรกแซงทางจารีตประเพณี แต่วิธีการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ได้ส่งผลกระทบส าคญัต่อ
อ านาจอธิปไตยของฟิลิปปินส์ คือท าให้สเปนสามารถควบคุมส่วนอ่ืน ๆ ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ได ้
รวมทั้งประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลงชนพื้นเมืองให้เป็นคาทอลิกอีกดว้ย ต่อมาบทบาท
ของสเปนท่ีปฏิบติัต่อฟิลิปปินส์เข้มงวดข้ึนเพราะความขดัแยง้ระหว่างชุมชนมุสลิมและชุมชน
คาทอลิก โดยสเปนใชก้องทพัในการต่อสู้กบัชาวโมโรเพื่อพิชิตมินดาเนาเพราะตอ้งการให้มินดาเนา
เป็นอาณานิคม และเป็นคริสเตียน เม่ือคาทอลิกเป็นพนัธมิตรกบัสเปนจึงร่วมมือต่อสู้กบัมุสลิมใน
มินดาเนา นอกจากน้ี สเปนได้ใช้วิธีการส าคญัอีกประการ นัน่คือการสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่ชาว
มุสลิมและชาวคาทอลิก  
 ใน ค.ศ. 1898  ผลจากการท่ีสหรัฐอเมริกาไดรั้บชยัชนะใน Spanish-American War ท าให้
สหรัฐฯ เขา้ควบคุมฟิลิปปินส์ รวมถึงหมู่เกาะมินดาเนาและซูลูทั้งท่ีสเปนไม่มีอ านาจครอบครอง
เบ็ดเสร็จในหมู่เกาะดงักล่าว เป็นผลให้ชาวโมโรต่อสู้กบัสหรัฐฯ จนกระทัง่ส่งผลให้สุลต่านซูลู
จดัท า The Bates Treaty วนัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 1899 สนธิสัญญาน้ี ยอมรับอ านาจการปกครอง
ประชาชน และอ านาจบางอยา่งในการปกครองทอ้งถ่ินของสุลต่าน แต่สนธิสัญญาน้ีมีระยะเวลาสั้น
เกินกวา่จะเห็นผลส าเร็จ และช้ีใหเ้ห็นนโยบายส าคญัของสหรัฐฯ ในการปกครองฟิลิปปินส์ท่ีมาจาก
แนวคิดพื้นฐาน คือ การบูรณาการมุสลิมให้เขา้เป็นรัฐประชาชาติ คือการสร้างจงัหวดัโมโร ท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมจากส่วนกลาง คือ มะนิลา และการวางนโยบาย policy of attraction ซ่ึงเป็น
นโยบายท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดว้ยการเปล่ียนแปลงในทางวฒันธรรม 
คือ การท าให้กลายเป็นประชาชนคาทอลิกท่ีมีความศิวิไลซ์ และทนัสมยั ทา้ยท่ีสุดอิสลาม กล่าวไว้
ว่า ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ไม่ใช่ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรม แต่เป็น
บทบาทของสหรัฐอเมริกาในสมยัอาณานิคมท่ีเป็นผูห้ว่านเมล็ดพนัธ์ุของความเคล่ือนไหวเพื่อ
แบ่งแยกดินแดนในมินดาเนาและซูลู (Islam, 2005, p. 28-32)  
 3) งานศึกษาของ Thomas M. McKenna นกัวิชาการดา้นมานุษยวิทยาในสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
งานวจิยั Muslim Rulers and Rebels ช้ินน้ี มีพื้นฐานของการศึกษาพลงัความสามคัคีของอิสลาม และ
ความไม่เสมอภาคทางสังคม (McKenna, 1998, p. xiii) McKenna เน้นการศึกษาพฒันาการทาง
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ประวติัศาสตร์ร่วมสมยัตั้งแต่สมยัอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา โดยมีความสนใจท่ีจะเขา้ถึงรากเหงา้ 
และความหมายของการต่อสู้เพื่อการแบ่งแยกของมุสลิมฟิลิปปินส์ ด้วยการลงพื้นท่ีศึกษาเมือง 
Cotabato ทางตะวนัตกเฉียงใต้ในมินดาเนาท่ีปรากฏการต่อต้านและการแบ่งแยกดินแดนข้ึน 
การศึกษาของ McKenna มีขอ้สันนิษฐานหลกัจากทฤษฎีรัฐชาติสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นความเคล่ือนไหว
ของนกัชาตินิยมโดยมีแรงบนัดาลใจส าคญัมาจากแนวคิดของชนชั้นน าชาตินิยม และมีจุดมุ่งหมาย
ในการศึกษาคือการอธิบาย ความยอ้นแยง้หรือความขดักนัของการต่อสู้ของนกัชาตินิยมมุสลิม ใน
เมือง Cotabato  การให้ความส าคญักบัอตัลกัษณ์ และชาติพนัธ์ุชาตินิยมของ McKenna จึงมีพื้นฐาน
ทั้งสาขามานุษยวิทยาและรัฐศาสตร์  ในทางรัฐศาสตร์ไดใ้ช้แนวคิดชุมชนจินตกรรมของเบเนดิก 
แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) เป็นส าคญั เน่ืองจากเป็นการอธิบายชาติจากวิธีการศึกษาแบบ
มานุษยวิทยา วา่ชาติเป็นจินตกรรมท่ีถูกสร้างข้ึน และผลจากการสร้างจินตกรรมชาติ ใน 200 ปีท่ี
ผา่นมาท าให้เกิดความรุนแรงโดยมีประชาชนนบัลา้นคนถูกฆ่าและเสียชีวิตจากกรอบและขอ้จ ากดั
ในทางจินตกรรมดงักล่าว (McKenna, 1998, pp.14-15)  

4) งานศึกษาของสีดา สอนศรี  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชาวไทย  มีงานศึกษาดังไปน้ี        
1. ความขดัแยง้ในมินดาเนาภาคใตข้องฟิลิปปินส์ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มแบ่งแยกดินแดนภาคใต ้
MNLF, MILF  2. รัฐกบัสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ จากความขดัแยง้สู่ความร่วมมือ ท่ีมีจุดประสงค์
ส าคัญเพื่อสืบค้นรากเหง้าปัญหาของการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ในมินดาเนา รวมทั้งปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน (สีดา สอนศรี, 2549, น. 8-12)) และช้ีวา่ รากเหงา้ของปัญหามาจาก
ขอ้สันนิษฐานทางชาติพนัธ์ุวิทยาและภาษา (สีดา สอนศรี, เร่ืองเดียวกนั, น.3) 3. การเมืองการ
ปกครองในสมยัรัฐบาลของมาร์กอส (สีดา สอนศรี, 2529, 2530) ซ่ึงพบวา่เนน้การศึกษาตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 1960-1990 โดยเป็นช่วงเวลาท่ีสอดรับกบังานช้ินน้ีดว้ย สีดา มีขอ้เสนอเร่ืองพฒันาการ
ประวติัศาสตร์ของการแบ่งแยกดินแดนในมินดาเนาไว ้ดงัน้ี 1. ก่อนสมยัอาณานิคม 2. ในสมยัอาณา
นิคมของสเปน ค.ศ. 1565-1898 สีดาเห็นสอดคลอ้งกบั Thomas A. McKenna นกัมานุษยวิทยา วา่ 
การก่อกบฏของมุสลิมมิใช่เกิดจากการรุกรานท่ีดินของสเปน แต่มาจากความรู้สึกชาตินิยมมากกวา่ 
ซ่ึงความรู้สึกชาตินิยมน้ีมีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจยั คือ การต่อตา้นการครอบครองและกล่อมเกลาของ
ของสเปน และสเปนไดว้างนโยบายจากสอง และ 3. ในสมยัอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานั้น และ
ระบุว่า เป็นช่วงท่ีกลุ่มมุสลิมได้พฒันาแนวคิดอิสลามเพื่อต่อตา้นจกัรวรรดินิยมอเมริกนั โดยได้
สะท้อนให้เห็นถึงนัยยะส าคัญของสถานะและชาติพนัธ์ุภายหลังฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจาก
สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ว่า ชาวมุสลิมชนชั้นน าได้เขา้ร่วมกบัรัฐใหม่ท่ี
เกิดข้ึน รวมถึงเห็นดว้ยกบันโยบายการอพยพชาวฟิลิปิโนคริสเตียนเขา้มาอยูใ่นมินดาเนา ขณะท่ีชาว
โมโร หรือชาวมุสลิมท่ีไม่ไดม้าจากครอบครัวชนชั้นน าเร่ิมก่อตวัข้ึนเป็นขบวนการเพื่อเรียกร้องให้
มินดาเนาแบ่งแยกเป็นเขตปกครองตนเอง (สีดา สอนศรี, 2549, น. 3-5) ส่ิงส าคญัในยุคการปกครอง
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ของสหรัฐอเมริกา ในด้านเศรษฐกิจ คือ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอ่ืนๆ กับ
ฟิลิปปินส์ในรูปแบบบรรษทัขา้มชาติ  และในดา้นการบริหารการปกครอง คือ การกล่อมเกลาให้
ชาวมุสลิมเป็นฟิลิปปินส์ Filipization  ดว้ยนโยบายการปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจเขา้สู่ส่วนกลาง 
เป็นส าคญั (สีดา สอนศรี, 2549, น. 11) 
 ผลจากการศึกษาพฒันาการทางประวติัศาสตร์ในมินดาเนาดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่การก่อ
ตวัของการแบ่งแยกดินแดนปรากฏข้ึนในสมยัฟิลิปปินส์ถูกปกครองโดยอาณานิคม ตั้งแต่ ค.ศ. 
1565 และเกิดความขดัแยง้ชดัเจนในช่วงการปกครองของสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดว้า่พฒันาการทาง
ประวัติศาสตร์ของมินดาเนามีชุดค าอธิบายว่า เป็นประวัติศาสตร์ชาตินิยมชาติพันธ์ุหรือ
ประวติัศาสตร์ของคนท่ีถูกผลกัให้ออกไปอยู่ชายขอบในดินแดนของตนเอง แมว้่าจะไม่ไดถู้กแย่ง
ชิงพื้นท่ีเพื่อสร้างค าอธิบายหรือตีความทางประวติัศาสตร์อยา่งหลากหลายแนวทาง แต่นโยบายของ
รัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการอพยพคนจากภูมิภาคอ่ืนหรือต่างศาสนาลงไปในมินดาเนา และ
พลวตัของความขดัแยง้ในสมยัอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา ท าให้เกิดความขดัแยง้ในพื้นท่ี เกิดขอ้
ถกเถียง และเกิดความเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมในมินดาเนา รวมทั้งการครอบง า และ
กลมกลืนทางวฒันธรรม เช่น ในสมยัอาณานิคมของสเปน ชาวโมโรบางกลุ่มตอ้งการท าให้มินดา
เนาเป็น Islamization ส่วนสเปนตอ้งการท าให้ชาวพื้นเมืองกลายเป็นสเปน หรือเพื่อกลืนชาติและ
กล่อมเกลาให้ชาวมุสลิมรับวัฒนธรรมสเปน (Hispanization) ขณะท่ีในสมัยอาณานิคมของ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในยคุท่ีสหรัฐฯ ปกครองฟิลิปปินส์ภายใตน้โยบายของรัฐบาลเครือจกัรภพ
ดว้ยการน ารัฐธรรมนูญ ฉบบั ค.ศ. 1935 มาใช ้เพื่อตอ้งการท าให้มินดาเนาเป็น Filipization กระทัง่
ท าให้เกิดความขดัแยง้จากการช่วงชิงพื้นท่ีทางการเมืองของรัฐบาลและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนโดย
ความรุนแรงเพิ่มระดบัข้ึนสูงท่ีสุดในสมยัรัฐบาลของเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ระหว่าง ค.ศ. 1972-
1976 (ณฐันี อมรประดบักุล, 2556)  
 
กระบวนการสร้างสันติภาพในมินดาเนา ค.ศ. 1972-1976 
 การแบ่งแยกดินแดนในมินดาเนา สมยัรัฐบาลเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส มีความขดัแยง้และ
ความรุนแรงมากยิง่ข้ึนดว้ยสาเหตุหลกั 3 ประการ  
 ประการแรก เป็นผลมาจากโครงการให้พัฒนาการศึกษาโดยทุนการศึกษาของ
คณะกรรมการบูรณาการแห่งชาติ (Commission on National Integration-CNI) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 
1957  ท  าให้เกิดการก่อตวัของขบวนการนักศึกษา และปัญญาชน เน่ืองจากได้รับรู้องค์ความรู้
สมยัใหมร่วมทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองในการศึกษาระดบับณัฑิต  
 ประการท่ีสอง นโยบายการสร้างรัฐประชาชาติมีความเขม้แข็งข้ึนจนไปสู่จุดสูงสุดของการ
ดึงอ านาจเขา้สู่รัฐบาลกลาง (ณฐันี อมรประดบักุล, 2556)  
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 ประการท่ีสาม บทบาทของทหารและต ารวจในสมยัรัฐบาลมาร์กอสไดรั้บการสนบัสนุนให้
เป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบสังคมและเป็นกองก าลงัหลกัท่ีดูแลมินดาเนา  
 ส่วนในดา้นของเหตุการณ์ทางการเมืองไดเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจาก 3 เหตุการณ์ ต่อไปน้ี 
 1) เหตุการณ์ Jabidah Massacre ค.ศ. 1968 ท่ีเกิดการสังหารหมู่กลุ่มคอมมานโดชาวโมโร
บนเกาะซาบาห์โดยสันนิษฐานว่าเกิดข้ึนโดยกองทพัของรัฐบาลแต่ไม่มีการไต่สวนหาผูรั้บผิดตาม
กระบวนการยุติธรรมจึงน าไปสู่การจดัตั้งกลุ่มมุสลิมส าคญั คือ Muslim Independence Movement 
(MIM)  ค.ศ. 1968 และกลุ่ม Moro National Liberation Front (MNLF) ค.ศ. 1969  
 2) เหตุการณ์การสู้รบระหวา่งชาวโมโรและชาวคริสเตียนในโคตาบาโต (Cotabato) ในมิน
ดาเนาค.ศ. 1970   
 3) เหตุการณ์ประทว้งรัฐบาลมาร์กอสของขบวนการนกัศึกษา กรรมกร กลุ่มคอมมิวนิสต ์
และกลุ่มมุสลิมทางภาคใตค้.ศ. 1970-1972 (ณฐันี อมรประดบักุล, 2556) 
 เม่ือวเิคราะห์จากเหตุการณ์ดงักล่าวจะพบวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในมินดาเนาไดก้ระจุกตวั
อยูใ่นพื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งมีชาวมุสลิมอาศยัอยูห่นาแน่น ไดแ้ก่ ภาคตะวนัตก
ของมินดาเนา ภาคกลางของมินดาเนา รวมทั้ง 4 จงัหวดัในภาคใตข้องมินดาเนา ไดแ้ก่  จงัหวดั 
Davao del Sur จงัหวดั Sarangani จงัหวดั South Cotabato และจงัหวดั Sultan Kudarat (Judd, 2005, 
p.1) โดยในช่วง ค.ศ. 1970-1980  พบว่าสถิติความรุนแรงกรณีความขดัแยง้ในมินดาเนาคาดว่ามี
ผูเ้สียชีวิตมากถึง 120,000 ราย และผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บเป็นจ านวนมากจนไม่สามารถนบัตวัเลขได ้
(ณฐันี อมรประดบักุล, 2556) 
 ทั้งน้ี สีดา สอนศรี ไดว้เิคราะห์ถึงปัญหาในสังคมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1969-1970 ไว้
ดงัน้ี 
 1. สาเหตุมาจากความเส่ือมโทรมทางการเมือง เน่ืองจากรัฐบาลมาร์กอส ไม่ปฏิบติัตาม
ค ามัน่สัญญา และนโยบาย มีคอร์รัปชั่นของมาร์กอส ท าให้เกิดปฏิกิริยาจากนักศึกษา ประชาชน 
กลุ่มมุสลิม และกลุ่มคอมมิวนิสต ์(New People’s Army-NPA) เช่น ใน ค.ศ. 1969  การเดินขบวน
ประทว้งของกลุ่ม Movement for a democratic Philippines (MDP) เสนอขอ้เรียกร้องให้รัฐบาล
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและความเหล่ือมล ้ า และประทว้งการฉ้อฉลในการเลือกตั้งของรัฐบาล ใน 
ค.ศ. 1970  MDP และ Lapiang Malay (Free party) ไดร่้วมกนัประทว้งร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ี
มาลากันย ัง  (Malacanyang)  และรัฐบาลด าเนินการปราบปรามองค์การนักศึกษา Kabatang 
Makabayan (KM), เกิดความเคล่ือนไหวของกลุ่มมุสลิมข้ึน เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดั Cotabato 
ขณะนั้น จดัตั้ง Mindanao Independence Movement  และกลุ่ม Black shirts กรรโชกทรัพยจ์ากชาวค
ริสเตียนฟิลิปิโน   
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ใน ค.ศ. 1971 กลุ่มนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแห่งฟิลิปปินส์ (University of Philippines) 
และองค์การนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ ด าเนินการประทว้งรัฐบาลคร้ังใหญ่ ใน ค.ศ. 1972 กลุ่ม กองทพั 
NPA ท่ีมีช่ืออยูใ่นพรรคคอมมิวนิสต์ของฟิลิปปินส์ ไดข้ยายกองก าลงัและก่อการติดอาวุธออกไป 
ทั้งน้ี สถิติความรุนแรงทางการเมือง ค.ศ. 1970-1972  พบวา่มีขอ้มูลผูเ้สียชีวิต ประมาณ 30 คนต่อ
สัปดาห์จนกระทัง่ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1972 (สีดา สอนศรี, 2529, น. 6-15) 
 2. สาเหตุมาจากความเส่ือมโทรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาท่ีท าให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์เขา้สู่วิกฤต ไดแ้ก่ ปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาทุนส ารองเงินตรา ปัญหาการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ ปัญหาการว่างงานและปัญหาแรงงาน ปัญหาการปฏิรูปท่ีเดิน ปัญหาการเพิ่มข้ึนของ
ประชากร ปัญหาชาวจีนกบับทบาททางเศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจนมีมาก (สีดา สอนศรี, 2529, น. 15-16) ซ่ึง
รัฐบาลมาร์กอส วางนโยบายเน้นไปท่ีการแก้ปัญหาการปฏิรูปท่ีดิน โดยใน ค.ศ. 1970  จดัตั้ ง
คณะกรรมการเก่ียวกับท่ีดิน (Land Authority) คณะกรรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
(Agricultural Productivity Commission) คณะกรรมการบริหารสินเช่ือเพื่อการเกษตร (Agricultural 
Credit Administration) ธนาคารท่ีดิน (Land Bank) ส านกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัท่ีดิน (Office of the 
Agrarian Counsel) และประกาศ Republic Act no. 6389 ท่ีมีสาระส าคญัคือ การครอบครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกระทรวงการปฏิรูปท่ีดิน และก่อตั้งโครงการจดัหาท่ีดิน
ใหช้าวนากูโ้ดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ ค.ศ. 1972-1975 (สีดา สอนศรี, 2529, น. 21)  
 3) สาเหตุมาจากความเส่ือมโทรมทางสังคม ท่ีสืบเน่ืองมาจากการคอ์รัปชั่นของรัฐบาล
มาร์กอส และนโยบายการอพยพประชากรในเมืองหลวง โดยเฉพาะในมะนิลาให้ไปตั้งถ่ินฐานใน
มินดาเนา รวมถึงปัญหาความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุและศาสนาระหวา่งชาวมุสลิมและชาวคริสเตียนฟิ
ลิปิโนในภาคใต ้อีกดว้ย (สีดา สอนศรี, 2529, น. 24-27)  
 จากสถานการณ์ทั้งหมดประกอบกบัการท่ีมาร์กอส ตอ้งการเป็นประธานาธิบดีต่อแมจ้ะไม่
เป็นไปตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1935 ท่ีบญัญติัวา่ ประธานาธิบดีจะไดรั้บเลือกตั้งไดไ้ม่
เกิน 2 สมยั ซ่ึงวาระของมาร์กอสจะส้ินสุดลงกลางปี ค.ศ. 1972 (สีดา สอนศรี, 2529, น.28) จึงเป็น
สาเหตุให้รัฐบาลมาร์กอส ประกาศกฎอยัการศึกในวนัท่ี 21 กนัยายน ค.ศ.1972  ถือเป็นจุดพลิกผนั
คร้ังส าคญัทางการเมืองของฟิลิปปินส์อีกคร้ังหน่ึง (ณฐันี อมรประดบักุล, 2556)  
 ภายหลงัการประกาศกฎอยัการศึกไดเ้กิดความรุนแรงข้ึนในมินดาเนาอยา่งต่อเน่ือง และมี
การเสนอขอ้เรียกร้อง 4 ประการ คือ  
 1. ถอนทหารของรัฐบาลทั้งหมดออกจากทางใต ้ 
 2. คืนดินแดนภาคใตท้ั้งหมดใหก้บักลุ่มโมโร 
 3. ใชก้ฎหมายมุสลิมและประเพณีของมุสลิมในภาคใต ้
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 4. ยนิยอมใหภ้าคใตป้กครองตนเอง (Autonomy) (สีดา สอนศรี, 2549, น. 22) 
 แต่ขอ้เรียกร้องดงักล่าวไม่ไดรั้บการตอบรับจากรัฐบาลมาร์กอส จึงเกิดสงครามเต็มรูปแบบ
ข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1972  โดยกลุ่ม Moro National Liberation Front (MNLF) ไดต่้อสู้กบั
ทหารของฝ่ายรัฐบาลมาร์กอสในมินดาเนา ท่ีจงัหวดัซูลู จงัหวดัโคตาบาโตะ และจงัหวดัลาเนา 
ความเคล่ือนไหวคร้ังน้ีของ MNLF มีเป้าหมายเพื่อต้องการปลดปล่อยชาวมุสลิมโดยแบ่งแยก
ออกมาเป็นเขตปกครองอิสระ ซ่ึง Abdurasad Asani คณะกรรมการกลางของกลุ่ม MNLF ไดช้ี้แจง
เหตุผลในการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ส่ิงท่ีฟิลิปปินส์กระท าในชาวมุสลิม ในมินดาเนา ซูลู บาซิลนั และปาลาวนั คือ การ
ปกครองแบบอาณานิคม และท าให้ชาวมุสลิม ไม่มีกฎหมาย ปราศจากสิทธิท่ีจะปกครองตนเอง 
ปราศจากเสรีภาพ และอิสระ  

2. ส่ิงท่ีฟิลิปปินส์กระท าเป็นเช่นเดียวกบัสมยัอาณานิคม และเป็นการครอบง าท่ีแสวงหา
ผลประโยชน์ การปราบปราม และแบ่งแยกชาวมุสลิม ออกมา โดยระบอบการปกครองของ
ฟิลิปปินส์ และเป็นการปกครองแบบทอ้งถ่ิน และเป็นนโยบายท่ีท างานร่วมกนั  

3. ระบอบมาร์กอสในฟิลิปปินส์นั้นมีการร่วมมือกันกระท าอาชญากรรมในการฆ่าล้าง
เผา่พนัธ์ุอยา่งทารุณโหดร้ายต่อชาวมุสลิม 
 4.  ถึงแมว้่าจกัรวรรดินิยมอเมริกนั จะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหารกบั
ฟิลิปปินส์อยา่งต่อเน่ือง แต่นัน่เหมือนกบัมลทินต่อระบอบการปกครองของฟิลิปปินส์ท่ีเหมือนเป็น
หนา้ท่ีหรือความช่วยเหลือใหป้ระกอบอาชญากรรม (Kamlian, 1999, pp. 23-24)   
 สาระส าคญัในขอ้เรียกร้องของกลุ่ม MNLF คือ ตอ้งการอิสรภาพทางการเมืองการปกครอง
ตนเองท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีน าเขา้ไปสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพคร้ังแรกในระดบัประเทศ
ระหวา่งตวัแทน 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ตวัแทนรัฐบาลมาร์กอส ตวัแทนองคก์รมุสลิมโลก  และตวัแทนกลุ่ม 
Moro National Liberation Front (MNLF)  เพื่อจดัท าขอ้ตกลงตริโปลี ข้ึน เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม ค.ศ. 
1976 (Kamlian, 1999, pp. 24-25)  
 
ข้อตกลงตริโปล ี(Tripoli Agreement) ค.ศ. 1976 
 กระบวนการสร้างสันติภาพคร้ังแรกของรัฐบาลสาธารณฟิลิปปินส์และกลุ่ม MNLF เพื่อ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในมินดาเนา คือ การจดัท าขอ้ตกลงตริโปลี ข้ึนท่ีกรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย 
เม่ือ ค.ศ. 1976 ขอ้ตกลงน้ี ถือเป็นทางการและมีความร่วมมือระหวา่งประเทศหรือมีบทบาทฝ่ายท่ี
สามเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นคร้ังแรก คือ องคก์รมุสลิมโลก  (Organization of the Islamic Conference-
OIC)   โดยสาระส าคญัของขอ้ตกลงตริโปลี คือ ตอ้งการให้เขต 13 จงัหวดัในมินดาเนาท่ีมีมุสลิม
มาก เป็นเขตปกครองตนเอง ไดแ้ก่ 1.จงัหวดั Basilan 2. จงัหวดั Sulu 3. จงัหวดั Tawi-Tawi 4. 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsameaf.mfa.go.th%2Fth%2Forganization%2Fdetail.php%3FID%3D206&ei=C_RcU9u6M4aMrQe1nICQBw&usg=AFQjCNFehU0MGGBxu8lF-gsK5_6afp0c0w&sig2=UZVt3kmHUgiChXqo7ukd7Q&bvm=bv.65397613,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsameaf.mfa.go.th%2Fth%2Forganization%2Fdetail.php%3FID%3D206&ei=C_RcU9u6M4aMrQe1nICQBw&usg=AFQjCNFehU0MGGBxu8lF-gsK5_6afp0c0w&sig2=UZVt3kmHUgiChXqo7ukd7Q&bvm=bv.65397613,d.bmk


 
                 วารสารการเมอืงการปกครอง   

                 ปีที่ 8 ฉบับที ่1  ประจ าเดอืนมกราคม – เมษายน  2561                                                                      279 

 

จงัหวดั Zamboanga der Sur 5. จงัหวดั Zamboanga del Norte 6.  จงัหวดั Lanao del Sur 7. จงัหวดั 
Lanao de Norte 8. จงัหวดั South Cotabato 9. จงัหวดั Davao del Sur 10. จงัหวดั North Cotabato 
11. จงัหวดั Maguindanao 12. จงัหวดั Sultan Kudarat และ 13. จงัหวดั Palawan รวมถึงเมืองและ
หมู่บา้นในพื้นท่ีดงักล่าวดว้ย (Kamlian, 1999, p. 26) 
 สถานะองคค์วามรู้ของขอ้ตกลงตริโปลี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  
 1. ศึกษาในสถานะเอกสารทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงมกัจะเป็นงานศึกษาโดยนกัวิชาการดา้น
ประวติัศาสตร์ของฟิลิปปินส์และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในฟิลิปปินส์นั้น พบว่าการศึกษาส่วน
ใหญ่จะมาจากกลุ่มนักวิชาการชาวมุสลิม  กลุ่มขบวนการเคล่ือนไหวมุสลิม กลุ่มองค์กรพฒันา
เอกชนหรือส่ือมุสลิมในมินดาเนา  เช่น กลุ่ม Moro National Liberation Front (MNLF), กลุ่ม Moro 
Islamic Liberation Front (MILF) เป็นตน้ งานศึกษาในฐานะเอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั คือ 
งานวิจยัเร่ือง Bangsamoro Society and Culture  ของ Jamail  A. Kamlian นกัวิชาการประวติัศาสตร์
ชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ งานช้ินน้ี มีข้อเสนอหลัก คือศึกษากระบวนการสันติภาพของรัฐบาล
มาร์กอสและมีการศึกษาขอ้ตกลงตริโปลี ในด้านพฒันาการประวติัศาสตร์ก่อนการเจรจา และมี
การศึกษาผลของขอ้ตกลงฯ ท่ีสืบเน่ืองไปจนถึงรัฐบาลของรามอส ซ่ึงพบว่าขอ้เสนอในประเด็น
ส าคญัท่ีเคยอยูใ่นขอ้ตกลงตริโปลีไดถู้กน าเขา้ไปสู่รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Kamlian, 
1999, pp. 56-67)  
 2. ศึกษาในดา้นกระบวนการสร้างสันติภาพ (Peacebuilding) หรือขอ้ตกลงสันติภาพ หรือ
ขอ้เรียกร้องของกลุ่มมุสลิมเพื่อใหเ้กิดสันติภาพ ซ่ึงเป็นงานศึกษาทางดา้นสิทธิมนุษยชนโดยองคก์ร
ระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน องคก์รท่ีเก่ียวกบัดา้นเศรษฐกิจการพฒันาต่างๆ จากนกัวิชาการ
ตะวนัตกและจากเอเชีย  รวมถึงนักวิชาการและองค์กรพฒันาเอกชน หรือด้านสิทธิมนุษยชนใน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีงานศึกษาประเด็นน้ีมากท่ีสุด โดยงานศึกษาช้ินส าคญั คือ งานศึกษาเร่ือง 
Moros and Khaek: the Position of  Muslim Minorities in the  Philippines and Thailand ของ Peter 
Gowing ผูอ้  านวยการ Dasanlan Research Center ในฟิลิปปินส์ ไดศึ้กษาขอ้เรียกร้องเพื่อสันติภาพ
ของชาวมุสลิมในมินดาเนาไวอ้ยา่งละเอียดจ านวน 10 ขอ้ และงานศึกษาเร่ือง Negotiated Peace: A 
Slow Train to Bangsamoro Development ของ Camen Abubakar นกัวิชาการจากสถาบนัอิสลาม
ศึกษาของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (Diliman) ซ่ึงงานศึกษาช้ินน้ี มีข้อเสนอหลักของการศึกษา
เก่ียวกบัพฒันาการของกระบวนการสันติภาพ ตั้งแต่สมยัรัฐบาลมาร์กอส รัฐบาลอากีโน จนถึงสมยั
รัฐบาลรามอส ช่วง ค.ศ. 1965-1999 และรายงานวิจยัช้ินส าคญัดา้นสิทธิมนุษยชน เร่ือง  “Let the 
Stones Cry Out” An Ecumenical Report on Human Rights in the Philippines and a Call to Action 
ซ่ึงเผยแพร่โดย National Council of Churches in the Philippines รายงานช้ินน้ี เสนอขอ้มูลดา้นสิทธิ
มนุษยชน คือสถิติความรุนแรงและกรณีศึกษาของครอบครัวผูสู้ญเสีย เป็นหลกั พร้อมทั้งไดย้กตวั
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กระบวนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และขอ้ตกลงในสมยัรัฐบาลอากีโนและรามอสมากล่าวถึงไว้
อีกดว้ย 
 3. ศึกษาในแง่นโยบายของรัฐ โดยการศึกษาขอ้ตกลงตริโปลีในรูปแบบนโยบาย จะมี
การศึกษาออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1. สมยัของรัฐบาลมาร์กอส  เน้นการศึกษาความเป็นมา 
กระบวนการเจรจา และขอ้เสนอระหว่าง  MNLF และกลุ่มมุสลิมต่างๆ  กบัรัฐบาลมาร์กอส และ
มกัจะศึกษาโดยนกัวิชาการมุสลิม ซ่ึงเนน้การศึกษาขอ้เรียกร้องของชาวมุสลิม 2. สมยัของรัฐบาล
อากีโน และรัฐบาลรามอส โดยในสมยัของทั้งสองรัฐบาลจะเป็นการน าขอ้ตกลงตริโปลีมาปรับเป็น
นโยบาย จึงเป็นการศึกษาเน้ือหาเพื่อน ามาเจรจา และแกไ้ข ระหวา่งกลุ่มมุสลิมต่างๆ รัฐบาลฯ และ
ฝ่ายท่ีสาม เช่น สหพนัธรัฐมาเลเซีย  และองคก์รมุสลิมโลก ซ่ึงเป็นการศึกษาในดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ และ OIC มีบทบาทค่อนขา้งสูง จึงมีงานศึกษาบทบาทของ OIC ในกระบวนการ
สันติภาพในมินดาเนาหลายช้ินทั้งในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เอง และนกัวิชาการในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเบ้ืองตน้ คืองานวิจยัเร่ือง Bangsamoro Society and Culture  ของ 
Jamail  A. Kamlian นกัวิชาการประวติัศาสตร์ชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ ท่ีมีขอ้เสนอหลกัเก่ียวกบั
นโยบายของรัฐบาลมาร์กอส และบทบาทของ OIC กบัขอ้ตกลงสันติภาพในมินดาเนาอีกดว้ย 
 ส่วนในประเทศไทยมีงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัข้อตกลงตรีโปลี คือ งานวิจยัเร่ือง ความ
ขดัแยง้ในมินดาเนาภาคใตข้องฟิลิปปินส์: ศึกษาเฉพาะกลุ่มแบ่งแยกดินแดนภาคใต ้MNLF, MILF 
ของสีดา สอนศรี ท่ีเน้นศึกษาความสัมพนัธ์ของโครงการพฒันามินดาเนาและความสัมพนัธ์ของ
รัฐบาลมาร์กอสกบักลุ่ม MNLF และผลในทางปฏิบติัของนโยบายการแก้ไขปัญหามินดาเนา ใน
รัฐบาลอากีโน โดยเฉพาะภายหลงั ขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ย  ค.ศ. 1996 ในรัฐบาลของรามอส 
ซ่ึงสีดาให้ความส าคญัเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีการน าขอ้ตกลงดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมทั้ง
หน่วยงานและโครงการต่างๆ และยงัมีงานศึกษาของจิรวฒัน์ แสงทอง นักวิชาการด้านเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตข้องไทย เสนอวา่ ขอ้ตกลงตริโปลี มีสถานะส าคญัในประวติัศาสตร์การแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ในมินดาเนาอย่างนอ้ยสองประการ ประการแรก คือการเป็นหมุดหมายส าคญัของการ
เปล่ียนแนวทางการเคล่ือนไหวของขบวนการมุสลิมในมินดาเนา จากการแบ่งแยกดินแดนมาสู่
รูปการปกครองตนเอง และประการท่ีสอง คือเป็นแหล่งอ้างอิงในการเจรจาต่อรองและการท า
ขอ้ตกลงสันติภาพทุกฉบบัตั้งแต่นั้นมา (จิรวฒัน์ แสงทอง, 2556, น. 12)  
 ผลของการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ ขอ้ตกลงตริโปลี ไดรั้บการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย ทั้งการศึกษา
จากรัฐบาลมาร์กอส หรือนักวิชาการกลุ่ม MNLF รวมถึงงานศึกษาในประเทศไทย ปัจจยัส าคญั
เน่ืองมาจากข้อตกลงตริโปลีไม่บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบติั และมีลกัษณะเป็นการลงนามเพื่อ
ต่อรองทางการเมืองของรัฐบาลมาร์กอส เช่น วิธีการจดัท าประชามติท่ีมีการคอร์รัปชัน่ คือ ไม่ให้
จงัหวดัภาคใตท่ี้มีมุสลิมมากจดัท าประชามติ (สีดา สอนศรี, 2549, น. 31) เป็นตน้ ประกอบกบั
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รัฐบาลมาร์กอสไม่ไดมี้ความตั้งใจจริงท่ีจะด าเนินการตามขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว ดว้ยเหตุผลส าคญั คือ
ไมเ่ตม็ใจท่ีจะใหอิ้สรภาพแก่จงัหวดัทางภาคใต ้(สีดา สอนศรี, 2549, น. 29)   

อยา่งไรก็ตาม การเจรจาสันติภาพจากขอ้ตกลงตริโปลีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัท าขอ้ตกลง
สันติภาพ โดยมีความพยายามในสมยัรัฐบาลของอากีโนท่ีจะสานต่อ แต่ไม่ส าเร็จเน่ืองจากประสบ
ปัญหาในการแก้ไขการเมืองภายใน หากในท้ายท่ีสุด ได้เกิดการเจรจาสันติภาพท่ีบรรลุผลข้ึน
ระหว่างรัฐบาลกบักลุ่ม MNLF ข้ึนในสมยัประธานาธิบดีฟิเดล รามอส คือ ขอ้ตกลงสันติภาพขั้น
สุดทา้ย ค.ศ. 1996 ท่ีมีเน้ือหาส าคญัท่ีจดัท าตามขอ้ตกลงตรีโปลี เป็นการน าขอ้ตกลงฯ ไปท าแผน
โครงการให้เกิดผลและถือเป็นการประเมินความส าเร็จของขอ้ตกลงดงักล่าว (สีดา สอนศรี, 2549, 
น. 34) และจากงานศึกษาของสีดา ท่ีศึกษาขอ้ตกลงสันติภาพภายหลงัการลงนาม ขอ้ตกลงสันติภาพ
ขั้นสุดทา้ย  ค.ศ. 1996 พบวา่มีการจดัตั้งเขตพิเศษ คือ เขตเพื่อสันติภาพและการพฒันา (SZOPAD)  
สภาท่ีปรึกษา (CA) และสภาฟิลิปปินส์ภาคใตเ้พื่อสันติภาพและพฒันา (SPCPD) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีน าโครงสร้างและกลไกเก่ียวกบัสันติภาพไปใชใ้ห้เกิดผลในรูปทางปฏิบติั โดยสีดา เสนอให้เห็น
รายละเอียดของ 3 หน่วยงานดงักล่าว วตัถุประสงคข์องโครงการ และปัญหาในการปฏิบติังานไวใ้น
เบ้ืองตน้ รวมทั้งบทบาทของฝ่ายท่ีสามในการให้ความช่วยเหลือ เช่น สหประชาชาติ เป็นตน้ ซ่ึง
ปรากฏต่อมาวา่ การจดัตั้งเขตพิเศษดงักล่าวถูกระบุไวใ้น ขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ย  ค.ศ. 1996 
(สีดา สอนศรี, 2549, น.34-41) นโยบายดงักล่าวเป็นส่วนหลกัในขอ้ตกลงตรีโปลี ท่ีเป็นเสมือน
เคร่ืองมือทางการเมืองให้รัฐบาลของมาร์กอส ซ่ึงจดัท าขอ้ตกลงฯ น้ีข้ึนแต่ไม่ปฏิบติัให้ด าเนินการ
นโยบายตามการลงนามฯ ภายหลงั ค.ศ. 1976  

ในอีกทางหน่ึง ยงัมีการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุ เป้าหมาย และขอ้ตกลงตรีโปลี ภายใน
งานศึกษาเก่ียวกบัเหตุการณ์ความรุนแรงในมินดาเนาของชาวมุสลิมฟิลิปิโน ค.ศ. 1970-1972 ของ 
Robert McAmis mujไดย้ืนยนัปัญหาของชาวมุสลิมและศึกษาเหตุการณ์ความรุนแรงในมินดาเนา
โดยเฉพาะตั้งแต่ ค.ศ. 1970 และศึกษาการสังหารหมู่มุสลิมในโคตาบาโต และลาเนา เดลซูรี และ
เหตุการณ์ Tacub massacre ค.ศ. 1971 และวิเคราะห์ความขดัแยง้ท่ีน ามาสู่การประกาศกฎอยัการศึก 
ของรัฐบาลมาร์กอส และมีงานศึกษาเร่ือง Contasting agenda for peace in the muslim south ของ 
Peter Gowing  ซ่ึงมีขอ้เสนอของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของรัฐบาลมาร์กอส และกลุ่ม MNLF 
ในก่อนและหลงัการจดัท าขอ้ตกลงตรีโปลี ไวอ้ยา่งน่าสนใจ ทั้งน้ี ผูศึ้กษามีความเห็นสอดรับกบังาน
ของ Gowing ในขอ้เสนอท่ีวา่ ขอ้ตกลงตรีโปลี มีความส าคญัในสถานะท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิด
กระบวนการเจรจาสันติภาพและการสร้างความร่วมมือในทางนโยบายของรัฐบาลและกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดน นอกจากน้ี  Gowing วิเคราะห์ถึงขอ้เรียกร้องภายหลงัขอ้ตกลงฯ ของกลุ่ม MNLF ใน ค.ศ. 
1977 ในเร่ืองปัจจยัท่ีท าให้ข้อตกลงฯ น้ีไม่ประสบความส าเร็จ เช่น เกิดจากกลุ่มมาร์กซิสต์-
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คอมมิวนิสต ์และเกิดการคอร์รัปชัน่ระหวา่งรัฐกบักลุ่ม MNLF จนไม่อาจประสานความร่วมมือกนั
ได ้ 

จากงานศึกษาและวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ดังกล่าวท่ีให้
ความส าคญัต่อขอ้ตกลงตรีโปลี จึงพบว่าขอ้เสนอของขอ้ตกลงตรีโปลีท่ีกลุ่ม MNLF เสนอต่อ
รัฐบาลของมาร์กอสและเกิดผลทางปฏิบติัสอดรับใน ขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ย  1996  ต่อมานั้น 
มีดงัต่อไปน้ี  
 1. ใหเ้ขตมุสลิมในภาคใตมี้สิทธิจดัตั้งศาลชารีอะห์ 
 2. มีสิทธิจดัตั้งโรงเรียน วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั 
 3. มีระบบการปกครองของตนเอง 
 4. มีระบบเศรษฐกิจและการเงินของตนเอง 
 5. มีสิทธิในการน าเสนอและมีส่วนร่วมต่อรัฐบาลกลาง 
 6. มีกองก าลงัพิเศษในภูมิภาค 
 7. จดัแบ่งเปอร์เซ็นตท่ี์เหมาะสมจากรายไดข้องการท าเหมืองแร่และแร่ธาตุ 
 8. มีสภานิติบญัญติัระดบัภูมิภาคและคณะผูบ้ริหารพิเศษ (Kamlian, 1999, p. 57) 
 ในภายหลงัของการจดัท าขอ้ตกลงตรีโปลี กลบัพบวา่ รัฐบาลของมาร์กอส ละเมิดขอ้ตกลง
ตริโปลี และขอ้ตกลงฯ ดงักล่าวยงัถูกข้ึนบญัชีด าดว้ยเหตุผลหลายประการ โดยเหตุผลส าคญัหน่ึงท่ี
ท าให้เกิดความขดัแยง้ในมินดาเนาข้ึนคือ การออกกฎหมาย 1618 ให้ภูมิภาคท่ี 9 และ 12 ซ่ึงมีชาวค
ริสเตียนอยูอ่าศยัจ านวนมากนั้นแบ่งเป็นเขตปกครองตนเอง จึงท าให้เกิดการต่อสู้ระหว่างกองทพั
ของรัฐและกลุ่ม MNLF ข้ึนตั้งแต่ ค.ศ. 1979 ทา้ยท่ีสุด ส่งผลให้ นูร์ มิซูอาริ ผูน้  ากลุ่ม MNLF 
ในช่วงเวลานั้นตอ้งล้ีภยัไปยงัตะวนัออกกลาง (สีดา สอนศรี, 2549, น. 23)  
 กล่าวโดยสรุป ขอ้ตกลงตริโปลี ค.ศ. 1976 มีความส าคญัต่อการศึกษาทั้งในแง่ของการ
เจรจาสันติภาพคร้ังแรกในมินดาเนาและแสดงใหเ้ห็นความไม่จริงใจในการน าไปปฎิบติั รวมทั้งการ
คอร์รัปชัน่ในสมยัรัฐบาลของมาร์กอส ท่ีท าให้ขอ้ตกลงตรีโปลี เป็นเสมือนเคร่ืองมือทางการเมือง 
และท่ีส าคญัซ่ึงองคก์รระหวา่งประเทศใหค้วามสนใจคือ ในแง่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล
ของมาร์กอส ต่อชาวมุสลิมในมินดาเนา  และในสมยัน้ียงัมีความรุนแรงทางการเมืองเกิดข้ึนจากการ
ปราบปรามฝ่ายตรงขา้มทางการเมืองอีกดว้ย โดยเฉพาะภายหลงัการประกาศกฎอยัการศึก เม่ือ ค.ศ. 
1972 จนกระทัง่ท าให้เกิดการจบักุมและคุมขงัประชาชนฟิลิปิโนกวา่ 60,000 คน โดยปราศจากการ
สอบสวนและท าให้ประชาชนตอ้งติดคุกอยู่เป็นเวลาหลายปี รวมถึงถูกทรมาณทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ (Sambayanang, 1980, p.9) จากการศึกษาได ้จึงช้ีให้เห็นทั้งความส าคญัและบทเรียนจาก
ขอ้บกพร่องของขอ้ตกลงตริโปลี และผลสืบเน่ืองเบ้ืองตน้ท่ีน าไปสู่การสร้างกระบวนการสันติภาพ
อยา่งในสมยัรัฐบาลต่อมา คือรัฐบาลของคอราซอน อากีโน โดยท าให้เกิด Jeddah Accord ค.ศ. 1987 
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ข้ึน ระหว่างกลุ่ม MNLF กบัรัฐบาลอากีโน ซ่ึงขอ้เสนอใน Jeddah Accord ของกลุ่ม MNLF คือ
ตอ้งการให้มีเขตปกครองตนเองของมุสลิมในภาคใต ้อนัประกอบดว้ย 5 เกาะในหมู่เกาะบาซิลนั, 
มินดาเนา, ปาลาวนั, ซูลู และตาว-ีตาว ีนอกจากนั้น กลุ่ม MNLF ยงัไดย้ื่นขอ้เสนอต่อรัฐบาลให้สาน
ต่อแนวทางปฏิบติัจากขอ้ตกลงตริโปลี (Majul, 1988, pp.918-919) แมใ้นทา้ยท่ีสุดจะไม่บรรลุผลแต่
จะเห็นไดว้่ากลุ่ม MNLF ไดใ้ห้ความส าคญัต่อขอ้ตกลงตรีโปลีจึงน าเน้ือหาหลกัมาเรียกร้องอย่าง
ต่อเน่ือง  และในสมยัรัฐบาลของฟิเดล รามอส ไดบ้รรลุขอ้ตกลงสันติภาพกบักลุ่ม MNLF โดยมีการ
จดัท าขอ้ตกลงสันติภาพขั้นสุดทา้ย ข้ึน เม่ือ ค.ศ. 1996 ซ่ึงมีเน้ือหาหลกัมาจากข้อเรียกร้องใน
ขอ้ตกลงตริโปลี ค.ศ. 1976 
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