
10 ฟ�ลิปป�นส�  *  P h i l i p p i n e s

ฟ�ลิปป�นส� 
P h i l i p p i n e s 



Õ“§“√‡ª‚μ√π“  μ÷°·Ω¥ Ÿßμ‘¥Õ—π¥—∫‚≈°  ¡§”

°≈à“«∑’Ë«à“ ç¡“‡≈‡ ’́¬ ‚∫‡≈–Àåé À√◊Õ ¡“‡≈‡´’¬∑”‰¥â! 



12 ฟ�ลิปป�นส�  *  P h i l i p p i n e s

ประวัติศาสตร 
และตำนาน 
 

ชาวฟลิปปนสมีเรื่องเลาขานถึงการกำเนิดแผนดินที่พวกเขาอยูอาศัย

ดวยกันหลากหลายเรื่องราว เชนตำนานที่วาแตเดิมพื้นที่บริเวณนี้มีแต

ทองน้ำเวิ ้งวาง ตอมามีนกเจาเลหตัวหนึ่งอยากใหมีแผนดินเกิดขึ้น  

จึงไปยุแหยทองฟากับทะเลใหผิดใจจนทะเลาะกันดุเดือดถึงข้ันลงมือลงไม 

ขวางปากอนหินและเกาะแกงเขาใสกัน ในที่สุดทะเลยอมแพ กอนหิน

และเกาะแกงตางๆ กลายเปนหมูเกาะฟลิปปนส 

 เรื ่องเลาของคนโบราณอาจเปนความพยายามเขาใจสภาพภูมิ

ประเทศที่ตัวเองอยูอาศัย ซึ่งประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญนับรวมได

ถึง 7,107 เกาะ สวนมากมักเปนเกาะขนาดเล็กไมมีผูคนอาศัย มีเพียง

เกาะใหญ 11 อันดับแรกเทานั้นที่มีคนอยู กินเนื้อที่รอยละ 94 หรือ

เกือบทั ้งหมดของประเทศ เกาะขนาดใหญที ่ส ุดอยู ตอนเหนือสุด  

ชื่อเกาะลูซอน มีพื้นที่ถึง 1 ใน 3 ของประเทศฟลิปปนสทั้งหมด 

  ในทางธรณีวิทยา เหตุที่สภาพภูมิประเทศของฟลิปปนสเต็มไป

ดวยเกาะแกง เนื่องจากการสั่นสะเทือนครั้งแลวครั้งเลาของเปลือกโลก

บริเวณนี้ สงผลใหเกิดความปนปวนอยางรุนแรงทั้งบนและใตพื้นดิน 

รวมไปถึงพื้นมหาสมุทร ลาวาปริมาณมหาศาลจากสวนลึกของโลก 

จึงถูกพนออกมาพรอมแรงระเบิดอันทรงพลังของภูเขาไฟกวา 200 ลูก

ในหมูเกาะ กลาวไดวาฟลิปปนสเปนประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาไฟคุกรุน 

จึงมีขาวภูเขาไฟระเบิดปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง 
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 นอกจากนี้ เกาะทุกเกาะของฟลิปปนสยังมีแนวโนมที่จะเกิด 

แผนดินไหวอยูตลอดเวลา สงผลใหจนถึงทุกวันน้ีภูมิประเทศของฟลิปปนส

ก็ยังผันแปรไมหยุดหยอน แมไมรุนแรงเหมือนเม่ือสองรอยลานปกอนก็ตาม                                  

 
l การตั้งถิ่นฐานยุคแรก 
ตั้งแตอดีต บริเวณที่เปนประเทศฟลิปปนสปจจุบันนับวามีความ

สัมพันธกับพื ้นที ่อื ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนอยมาก

เนื่องจากเปนเกาะอยูหางไกล เมื่อมีชนเผาตางๆ ทยอยอพยพเขามาอยู

ในแตละเกาะจึงมีวัฒนธรรมแตกตางกันไมไดรวมตัวเปนกลุมกอนชัดเจน 

นักโบราณคดีสำรวจพบเครื่องมือหินในหลุมฟอสซิลชาง แรด 

และควาย ในหุบเขาบนเกาะลูซอน แสดงใหเห็นวามนุษยเริ่มตั้งถิ่นฐาน

ฟลิปปนสมีภูมิประเทศเปนเกาะซึ่งเปนอุปสรรคอยางหนึ่งของการพัฒนาประเทศ 
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บริเวณนั้นตั้งแตยุคหินเกา ราว 40,000 ปกอนหนามาแลว ตอมาเมื่อถึง

ยุคหินใหมก็พัฒนาเปนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว  

ชวง 5,000-3,000 ปกอนคริสตกาล ชนเผาอินโดนีเซียซึ่งมีเชื้อสาย

มองโกลอยดและคอเคซอยดเดินทางอพยพทางเรือเขามายังพื้นที่แถบนี้

แลวทำการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทำนาแบบขั้นบันไดบนพ้ืนท่ีไหลเขา

ของชนเผาบอนตอก (Bontoc) และอีฟเูกา (Ifugao)  

กลุมตอมาที่อพยพเขาสูฟลิปปนสคือ มาเลย ซึ่งเขามาพรอม

วัฒนธรรมอิสลาม คนเหลานี้รวมกลุมกันและรักษาเอกลักษณของตน

ไดอยางเขมแข็ง 

นอกจากนี้ ฟลิปปนสยังมีการติดตอคาขายกับชาวอินเดียใน

อาณาจักรศรีวิชัยและมัชปาหิต ทำใหไดรับอิทธิพลการแตงกายอยาง

การนุงโสรงและมีผาโพกหัว ขณะที่การขุดพบเรือโบราณ เครื่องประดับ

ชายหาดบนเกาะมินดาเนา 
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ทองคำ รวมถึงงานโลหะที่เมืองบูตวนบนเกาะมินดาเนา บงบอกวา

มนุษยยุคตนในฟลิปปนสทำการคาทางทะเลมาตั้งแตศตวรรษที ่ 10 

เปนอยางนอย หลักฐานที่พบในปาลาวันยืนยันถึงการคาอันเฟองฟูกับ

ราชวงศซงของจีน ชาวจีนมีการติดตอคาขายและแตงงานกับชาว

ฟลิปปนส รวมท้ังสืบทอดสายเลือดการคาจนกลายเปนกลุมท่ีทรงอิทธิพล 

ทางเศรษฐกิจในฟลิปปนสจนถึงปจจุบัน  

สภาพภูมิประเทศของฟลิปปนสที่เปนเกาะแกงจำนวนมาก ทั้งยัง

มีภูเขาไฟและแผนดินไหวเกิดขึ้นตลอดป นับวาเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเปนตัวแบงแยกใหภาษาและวัฒนธรรม

ของบรรดาชนเผาที่มีอยูไมนอยกวา 100 เผา แตกตางกันออกไป 

ฟลิปปนสมีชนเผานับรอยเผา 
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คาเครื่องเทศ - ลาอาณานิคม 

โลกตะวันตกรูจักเครื่องเทศมาตั้งแตกอนคริสตกาล โดยรับ

เอาวัฒนธรรมการปรุงอาหารใหรสเผ็ดรอนและมีกลิ่นหอม

ฉุนมาจากอินเดีย แตเครื่องเทศเปนพืชพันธุที่เติบโตในเขต

รอนชื ้นไมสามารถปลูกในยุโรปได จึงมีการออกเสาะหา

เครื่องเทศจากดินแดนที่ไกลออกไป 

หลายรอยปตอมา ธุรกิจคาเครื่องเทศเติบโตอยาง 

ตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการในการปรุงและถนอม

อาหารของชาวยุโรป จนเม่ือคริสตศตวรรษท่ี 15 ชาวโปรตุเกส

ซึ่งชำนาญดานการเดินเรือทะเลก็เปนชาวตะวันตกชาติแรกที่

ดั้นดนมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต แลวยึดครองเกาะ

โมลุกกะหรือหมูเกาะเครื ่องเทศซึ่งอยู ในพื้นที ่อินโดนีเซีย 

เอาไวได 

โปรตุเกสผูกขาดการคาเครื่องเทศในเสนทางนี้เปน

เวลารอยกวาป ทำใหบริษัทสัญชาติโปรตุเกสร่ำรวยมหาศาล 

ตอมาสเปนพัฒนาทักษะการเดินเรือจนฝาคลื ่นลมมาถึง

ฟลิปปนสและเขายึดครอง ถือวาไดทั้งแหลงวัตถุดิบสำคัญ

และยังไดควบคุมเสนทางเดินเรือไปพรอมกัน สวนผูบริโภค

ก็ไดประโยชนเพราะการแขงขันกันทำใหเครื่องเทศราคาถูกลง 

การคาเครื่องเทศเมื่อ 400 ปกอน เปนการคาขาย

ทางทะเลที ่ต องเดินทางไกลนับหมื ่นกิโลเมตร ใชเวลา

รอนแรมนานเปนเดือนเปนป มีนโยบายแหงชาติสนับสนุน 

และยังเปนการคาที่พวงมากับการลาอาณานิคม การเผยแผ

ศาสนาคริสต รวมทั้งการแสวงประโยชนจากแรงงานราคาถูก

ไปพรอมกัน 
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l ฟลิปปนสภายใตการปกครองของสเปน 
ผูคนในฟลิปปนส เดิมดำรงชีพแบบชนเผาอยูอาศัยกันอยาง

กระจัดกระจายและทำมาหากินกันตามเกาะแกงตางๆ บูชาผี และมี

ผูนำคือ หัวหนาเผา โดยมีรูปแบบการปกครองที่พัฒนาสูงสุดเพียงแค

ระดับหมูบานที่เรียกวา บารังไก (Barangay) แตยังไมทันที่จะสราง

อารยธรรมเปนของตนเอง ก็ตองเผชิญกับมหาอำนาจจากซีกโลกตะวันตก 

เนื่องจากเปนแผนดินที่มีเครื่องเทศอุดมสมบูรณไมวาจะเปนพริกไทยดำ 

อบเชย กานพลู ลูกจันทนเทศ เกลือ ฯลฯ 

สเปนตองการมีสวนรวมในการคาเครื่องเทศ จึงสงคณะสำรวจ 

ดินแดนไปทางมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 

1542 นักสำรวจชื่อ รูจี โลเปซ เดอ วิลลาโลบอส พรอมดวยเรือ 5 ลำ 

และลูกเรืออีก 350 คน ไดออกเดินเรือไปสำรวจแถบหมูเกาะ การสำรวจ

ไมประสบผลสำเร็จมากนัก แตวิลลาโลบอสก็ตั้งชื ่อใหหมูเกาะนี้วา  

หมูเกาะฟลิปปนส เพ่ือเปนเกียรติแกเจาชายฟลิป โอรสของพระเจาชารล

ที่ 5 แหงสเปน แมวาโปรตุเกสคัดคานการกระทำของสเปน แตสเปน 

ก็ยังคงยึดมั่นที่จะอางสิทธิ์ในหมูเกาะดังกลาว 

ค.ศ. 1564 มิกูเอล โลเปซ เดอ เลกาสป พรอมดวยผูคนจำนวน

หน่ึงออกเดินเรือจากเม็กซิโกตามคำส่ังของเจาชายฟลิปท่ีไดข้ึนครองราชย

เปนพระเจาฟลิปแลวเขามายึดครองหมูเกาะฟลิปปนส ตั้งนิคมแหงแรก

บนเกาะเซบู แลวขยายตอไปยังเกาะเลเต เกาะปาไน เกาะมินโดโร และ

ท่ีราบอันสมบรูณของเกาะลซูอน เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1571 เลกาสป

เขายึดเมืองมะนิลาตั้งเปนเมืองหลวงของอาณานิคมแหงใหมนี้ 

สเปนยึดครองหมูเกาะฟลิปปนสไดโดยไมเสียเลือดเนื้อ เพราะ

สภาพพื้นเมืองของหมูเกาะฟลิปปนสมิไดมีอำนาจการปกครองสวนใด
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จะตอตาน ชาวพ้ืนเมืองสวนมากอยูกันเปนหมูบาน ซ่ึงเปนกลุมเครือญาติ

ที่เล็กมาก สวนทางตอนใตแมจะมีการรวมตัวกันไดบางแบบชุมชน

อิสลาม แตก็ไมไดมีอำนาจเพียงพอจะตอตานสเปน 

เมื ่อพระเจาฟลิปสงเลกาสปออกมานั ้น ไดสงบาทหลวงชื ่อ  

อังเดรซ เดอ อูรดา เนตา ซึ่งเคยคุมเรือไปกับคณะสำรวจของวิลลา

โลบอสมาดวย บาทหลวงผูนี้และคณะมิชชันนารีตองการเขามาเผยแผ

ศาสนาคริสต โชคดีท่ีศาสนาอิสลามเพ่ิงเร่ิมเขามาในแถบหมูเกาะภาคใต

เรือวิกตอเรีย (Victoria) หนึ่งในคณะเรือ 5 ลำของสเปน  

ที ่ออกไปสำรวจดินแดนตะวันออกรวมกับ เฟอรดินานด  

แมกเจลแลน (Ferdinand Magellan) เรือลำนี้ควบคุมดวย

กัปตัน ฮวน เอลคาโน (Juan Sebastian Elcano) ออกจาก

ทาเรือในป ค.ศ. 1519 เดินทางถึงประเทศฟลิปปนสเมื่อวันที่ 

6 มีนาคม ค.ศ. 1520 กองเรือสเปนไดรับการตอนรับจากชาว

พื้นเมืองอยางดีในตอนแรก แตเมื่อแมกเจลแลนเดินทางไปที่

เกาะเซบู แลวหวังจะนำราชาแหงเซบูพรอมบริวารเขารีต  

ลาปูลาปูซึ่งเปนหัวหนาเผาของเกาะมักตัน กลับคิดกบฏตอ

ราชาเซบูและสหายตางชาติ จึงชักชวนพลพรรค 2,000 คน 

ลุกขึ้นสูกับทหารสเปนติดอาวุธ เพื่อรักษาเกาะของตนเอาไว 

แมกเจลแลนถูกปลิดชีพในเหตุการณนั้น 

ลูกเรือที่เหลือรอดเพียง 18 คน จาก 265 คน จึงนำ

เรือวิกตอเรียเดินทางกลับสเปน และกลายเปนเรือลำแรกที่

เดินทางรอบโลก 

 

วิกตอเรีย เรือลำแรกท่ีไดเดินทางรอบโลก 
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ของฟลิปปนสบางแหงในปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ยังไมไดฝงรากลง 

ในแถบภาคกลางและภาคเหนือเลย จึงทำใหมิชชันนารีปฏิบัติการไดงาย

ขึ้น ชาวพื้นเมืองยังคงนับถือวิญญาณและบูชาธรรมชาติ แตเนื่องจาก

พวกมิชชันนารีมีจำนวนนอย การเผยแผศาสนาคริสตจึงดำเนินไปอยาง

ลาชา ทำใหการนับถือผีวิญญาณของชาวพื้นเมืองไมไดรับความกระทบ

กระเทือนมากนัก ในตอนนั้นองคการศาสนาและการเมืองของสเปนตาง

พึ่งพากันและกัน คือรัฐสนับสนุนศาสนา ฝายบาทหลวงก็ชวยสงเสริม

การรวมอำนาจทางการเมืองของรัฐ 

สเปนสถาปนาตัวเองเปนประเทศแม มีบทบาทในการจัดวาง

โครงสรางทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงศาสนา 

สงผลใหคนพื้นเมืองหันมานับถือศาสนาคริสต และกลายเปนประเทศที่

มีจำนวนประชากรชาวคริสตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

เครงครัดในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้ 

โบสถเปาไว สไตลบาร็อก ยูเนสโกยกยองใหเปนมรดกโลก 
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สเปนจัดระบบชนชั้นในสังคมฟลิปปนสเสียใหม โดยแบงออกเปน 

ชนชั้นสูง หมายถึงชาวสเปน ทำหนาที่เปนผูปกครองและผูกขาดการ 

รับราชการ รองลงไปคือ ชนชั้นกลาง หมายถึงพวกลูกครึ่งที่เกิดจากการ

สมรสระหวางชาวสเปนกับชาวพื้นเมือง โดยเรียกลูกครึ่งผูชายวา เมส- 

ตีโซ เรียกผูหญิงวา เมสตีซา พวกลูกครึ ่งเหลานี ้ไดรับสิทธิใหเปน

ขาราชการได กลุมสุดทายคือ ชนชั้นต่ำ หมายถึงชาวพื้นเมืองซึ่งกลาย

เปนผูตองเชาที่ดินทำกิน ทั้งที่เคยอยูอาศัยและทำกินบนที่ดินผืนนั้นมา

นานนับพันป เนื่องจากไมมีการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นอกจากนี้ชนชั้นต่ำ

ยังถูกชาวสเปนกดขี่เอารัดเอาเปรียบ ตั้งแตการถูกเกณฑแรงงาน เรียก

เก็บภาษี รวมถึงถูกบังคับใหขายผลผลิตในราคาถูกดวย 

ดานการแบงเขตการปกครอง สเปนจัดใหมีการปกครองแบบ

จังหวัด แบงยอยลงไปเปนเมือง และเล็กลงไปเปนหมูบาน โดยใช

รากฐาน บารังไก ที่มีมาแตเดิม ศูนยกลางอยูที่เมืองหลวง คือ มะนิลา 

โบสถซานอากุสติน ในมะนิลา / ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 
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แลวบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงไป ผูนำระดับลางมีหนาที่สำคัญคือ 

จัดเก็บภาษีจากคนในหมูบานสงใหแกรัฐบาลสเปน ถือวาเปนการรวบ

อำนาจทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไวที่กลุมผูปกครองชาว

สเปน โดยไมเปดโอกาสใหชาวพื้นเมืองไดมีสิทธิ์มีเสียงเลย 

แมถูกกดขี่และเอาเปรียบสารพัด แตคนพื้นเมืองฟลิปปนสกลับ

จงรักภักดีตอชนชั ้นปกครองชาวสเปนผูเปนนายอยางเหนียวแนน  

ถึงขนาดเคยรวมกับชาวสเปนตอสูกับฮอลันดา ซึ่งเปนมหาอำนาจจาก

ยุโรปอีกรายที่พยายามรุกฐานที่มั่นของสเปนในฟลิปปนส เมื่อชวงกลาง

คริสตศตวรรษที่ 17 

ที่เปนเชนนี ้เนื ่องจากสเปนใชหลักจิตวิทยาการปกครองผาน

ศาสนาและการศึกษา โดยการศึกษาในฟลิปปนสอยูในอำนาจของ

คณะสอนศาสนาและบาทหลวงเยซูอิตที่สอนเปนภาษาสเปน กิจการ

ทางศาสนาตางๆ ลวนไดรับงบประมาณสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาล

ยานอินตรามูโรส ในกรุงมะนิลา ไกลออกไปคือ โบสถมะนิลาคาธีดรัล 
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สเปน บรรดาบาทหลวงจะทำหนาที่ผูกใจชาวฟลิปปนส เพื่อใหสำนึก

และรูสึกวาตองตอบแทนตอผูมีพระคุณ ทำใหชาวฟลิปปนสไมลุกฮือ 

ข้ึนตอตานการปกครอง จนอยูใตการปกครองของสเปนยาวนานถึง 400 ป 

นอกจากนี้ ยังเนื่องจากชาวพื้นเมืองเดิมตางอยูกันเปนชนเผา 

ประกอบกับภูมิประเทศเปนหมูเกาะ ทำใหไมมีสำนึกถึงความเปน 

กลุมกอน หรือเปนชาติเดียวกัน ถือเปนอุปสรรคตอการรวบรวมกำลัง

เขาตอสูกับเจาอาณานิคม 

 

l การตอสูเพื่อเอกราช 
แมวาจะใชหลักจิตวิทยา แตการปกครองแบบกดขี่ก็เพาะเชื้อ

ความไมพอใจลึกๆ แกคนพื้นเมือง อยางไรก็ตามการเคลื่อนไหวตอตาน

เพิ่งปรากฏขึ้นชัดเจนในราวป ค.ศ. 1872 โดยเกิดกรณีกบฏคาวิเต เปน

ความขัดแยงระหวางทหารฟลิปปนสกับคนงานคลังสรรพาวุธที ่ถูก

ยกเลิกคาตอบแทน กลุมคนงานจึงรวมกับพระชาวพื้นเมืองกอกบฏ  

แตในที่สุดก็ถูกสเปนปราบปรามอยางราบคาบ 

การตอตานเจาอาณานิคมที่มีพลังและสรางการเปลี่ยนแปลง 

ในเวลาตอมาเริ่มตนราวปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยกลุมคนชั้นกลาง

ลูกครึ่งที่สั่งสมทุนทรัพยจนมีฐานะด ี และนิยมสงลูกหลานไปเรียนตอ

ตางประเทศ เพื่อใหมีทัศนะกวางไกล  

คนรุนใหมเหลานี้เดินทางกลับบานเกิด พรอมความคิดสมัยใหม

และความตื่นตัวทางการเมือง โดยเฉพาะเริ่มมีแนวคิดวิพากษวิจารณ

การศึกษาในฟลิปปนสที่ไมไดสรางเสริมสติปญญาแกผูเรียน แตกลาย

เปนเครื่องมือหาประโยชนโดยมิชอบของฝายศาสนาและการเมือง จน

ทำใหเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองใหจัดการศึกษาโดยไมตองอยูใต
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อิทธิพลของศาสนจักร กลายเปนจุดเริ ่มตนสูอิสรภาพทางความคิด  

ซึ่งรวมถึงการคิดทบทวนจนเห็นการเอารัดเอาเปรียบของสเปน จนใน

ที่สุดเลือดรักชาติก็สูบฉีดไปทั่ว ชาวฟลิปปนสตางผนึกพลังกันไดดวย

สำนึกรวมแหงความเกลียดชังเจาอาณานิคมสเปนนั่นเอง 

ในอีกซีกโลก การปฏิวัติสเปนเพื่อโคนพระนางอิซาเบลลาที่ 2 ใน 

ค.ศ. 1868 สงผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกครองในฟลิปปนส 

โดยมีการจัดการเลือกตั้งและใหเสรีภาพแกหนังสือพิมพ เจาหนาที่

อาณานิคมที่มีทัศนะเอนเอียงไปทางประชาธิปไตยถูกสงมาทำงานใน

ฟลิปปนส ใหเดินทางไปยังเกาะตางๆ เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงดาน

ระบบการบริหารและแนวคิดทางการเมือง ความตื่นตัว การถกเถียง

ทางการเมือง และอภิปรายในที่สาธารณะแพรระบาดไปทั่ว จนในที่สุด

เกิดความวุนวายขนานใหญจากการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ 

โดยมีคนรุนใหมผูรักชาติเปนหัวขบวน 

ในชวงเวลาที่ชาวฟลิปปนสกำลังกูชาติ สหรัฐอเมริกาซึ่งคอยๆ 

เติบโตเปนมหาอำนาจรายใหมก็เกิดความขัดแยงกับสเปนในแถบ

อเมริกาใต สหรัฐฯ จึงสงเรือรบเขามายังอาวมะนิลา และถลมทัพเรือ

สเปนจนยอยยับ 

เมื่อเปนฝายแพ สเปนจึงตองยอมยกฟลิปปนสใหสหรัฐฯ ในป 

ค.ศ. 1898 ซึ่งเปนปเดียวกับที่เกิดการปฏิวัติในฟลิปปนส โดยวันที่ 12 

มิถุนายน 1898 ถือเปนวันชัยชนะแหงการปฏิวัติของคนพื้นเมือง มีการ

ประกาศตั้งฟลิปปนสเปนสาธารณรัฐ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ รวม

ทั ้งปรับโครงสรางการเมืองการปกครองใหม และนายพลเอมิลิโอ  

อากินาลโด (Emilio Aguinaldo) ผูนำทหารชาวพื้นเมืองตอสูกับทหาร

สเปนไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีคนแรกของฟลิปปนส แตแลว
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นายพลเอมิลิโอ อากินาลโด (Emilio Aguinaldo) ผูนำทหารชาวพื้นเมือง 

ตอสูกับทหารสเปน ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีคนแรกของฟลิปปนส  
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นายแพทยโฮเซ รีซาล (Jose Rizal) ถือเปนผูนำ

ทางความคิดคนสำคัญ ท่ีนำฟลิปปนสกาวสูเอกราช 

รีซาลไดรับการศึกษาจากวิทยาลัยคริสตศาสนา

ในมะนิลา กอนเดินทางไปเรียนตอดานการแพทย

ที่สเปน และศึกษาวิชาอื่นๆ ที่ฝรั่งเศส เยอรมนี 

และเบลเยียม 

 หนังสือเร ื ่อง อันลวงละเมิดมิได 

(Noli Me Tangere) ที่เขาเขียนขึ้นระหวางตระเวน

ยุโรป กลาวถึงการปกครองอยางกดขี่ขมเหงของ

ชาวสเปน หนังสือเลมนี้รวมทั้งเอกสารที่เขาเขียน

ถูกลักลอบนำเขาไปเผยแพรในฟลิปปนส และกลายเปน

เครื่องมือกระตุนใหคนพื้นเมืองกอการปฏิวัติตอตานสเปน 

หลังเดินทางกลับมายังฟล ิปปนส ร ีซาลจัดตั ้ง 

สันนิบาตฟลิปปนส (La Liga Filipino) ซึ่งเปนการรวบรวม

ผูคนเพื่อรวมกันหาทางออกจากปญหาความไมเปนธรรมที่

ชาวฟลิปปนสเผชิญอยู ไมนานหลังจากนั้น เขาถูกจับกุมตัว

และประหารชีวิต ในขณะที่มีอายุเพียง 35 ป 

หนังสือและบทความของรีซาล ถายทอดแนวความ

คิดและเปนแรงบันดาลใจใหแก คนฟล ิปปนส รวมถึง 

อังเดรส โบนิฟาซิโอ (Andres Bonifacio) ซึ่งตัดสินใจกอตั้ง

ขบวนการชื่อ คาติปูนัน (Katipunan) เพื่อกอบกูอิสรภาพแก

ฟลิปปนส เมื่อรีซาลถูกจับ ชาวฟลิปปนสยิ่งโกรธแคนและพา

กันลุกฮือกอการกบฏไปท่ัวทุกจังหวัด นำไปสูการสูรบกับทหาร

ของรัฐบาลสเปน 

 

โฮเซ รีซาล คุณหมอวีรบุรุษ 
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ฟลิปปนสก็กลับตองตกอยูใตอำนาจของประเทศมหาอำนาจรายใหม 

อีกอยางไมทันตั้งตัว 

 

l ประชาธิปไตยใตเงาอเมริกา 
ความจริงการเขายึดฟลิปปนสตอจากสเปนไมใชเรื ่องบังเอิญ 

สหรัฐอเมริกาหมายตาฟลิปปนสไวกอนหนานั้นแลว เนื่องจากตองการ

ทำเลตั้งฐานทัพเรือเพื่อติดตอคาขายกับจีน อีกทั้งทรัพยากรอันอุดม-

สมบูรณของฟลิปปนสก็เปนสิ่งดึงดูดใจ 

สหรัฐอเมริกาตางจากสเปนตรงที ่ สหรัฐฯ มุ งความสนใจที ่ 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากฟลิปปนสเปนหลัก รวมท้ังดานความม่ันคง 

ซึ่งในป ค.ศ.1947 มีการจัดตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ในฟลิปปนสรวม 23 แหง 

สวนในแงการเมืองการปกครอง สหรัฐฯ ถือเปนหนาที่ที่จะใหการศึกษา 

ช้ีนำแนวความคิดเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

ของประชาธิปไตยแกฟลิปปนส 

มีการจัดระบบการศึกษาใหทันสมัยดวยหลักสูตรอเมริกัน มุงให

ทุกคนไดเขาเรียนภาคบังคับในชั้นประถม พรอมกับจัดตั้งโรงเรียนศึกษา

ผูใหญ รวมถึงมหาวิทยาลัยแหงชาติ ไดแก มหาวิทยาลัยฟลิปปนส 

(University of the Philippines – U.P.) ใชภาษาอังกฤษและสเปนในการ

สอน สวนวิธีการศึกษา มุงใหนักเรียนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ

คนควาดวยตัวเอง ซึ่งเปนสวนสำคัญที่กอใหเกิดความตื่นตัวทางสังคม 

และการมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางของประชาชนมาจนถึง

ปจจุบัน  

ดานการเมืองการปกครอง สหรัฐฯ พยายามสรางความเขาใจ

เรื ่องการเมืองขั ้นพื ้นฐานแกประชาชนชาวฟลิปปนส มีการจัดการ 
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มหาวิทยาลัยฟลิปปนส (University of the Philippines – U.P.) ใชภาษาอังกฤษและสเปน 

ในการสอน 

กองบัญชาการกองทัพฟลิปปนส 
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ฟลิปปนสเปนสวนหนึ ่งของความมั ่นคงของสหรัฐอเมริกาใน

มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก โดยสหรัฐฯ เขาตั้งฐานทัพในฟลิปปนส

รวม 23 แหง ซึ่งรวมทั้งฐานทัพอากาศคลารกและฐานทัพเรือที่อาว

ซูบิค โดยมีสัญญาเชา 99 ปและสหรัฐฯ มีอำนาจในการตัดสินคดี 

ที่เกิดขึ้นในฐานทัพทั้งหมด ตามขอตกลงเรื่องฐานทัพ ค.ศ. 1947  

 ในปเดียวกัน มีการลงนามในสนธิสัญญาความชวยเหลือ

ทางการทหารระหวางสองประเทศ โดยสหรัฐฯ จะเปนที่ปรึกษาและ

ชวยฝกทหารใหกองทัพฟลิปปนส สวนทหารในกองทัพฟลิปปนส 

ถูกสงไปรวมรบกับสหรัฐฯ ทั้งในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงคราม

เกาหลี นอกจากนี้ฟลิปปนสยังเปนฐานที่มั่นสำคัญในภูมิภาคแถบ

นี้ที่สหรัฐฯ ใชในการตอสูกับลัทธิคอมมิวนิสตที่แพรระบาดในชวง

ทศวรรษ 1960-1970 อีกดวย 

หลังป ค.ศ. 1975 ชาวฟลิปปนสเริ่มตอตานฐานทัพสหรัฐฯ 

เพราะฐานทัพทำใหเกิดแหลงเสื่อมโทรม สถานเริงรมย โสเภณี รวม

ท้ังปญหาเด็กจำนวนมากถูกทอดท้ิงเพราะเกิดมาไมมีพอ ทำใหสหรัฐฯ 

และรัฐบาลฟลิปปนสตองกลับมาทบทวนขอตกลงระหวางกัน 

ป ค.ศ. 1983 สหรัฐฯ และฟลิปปนสมีการทำสัญญาฉบับใหม 

โดยสหรัฐฯ จะใชฐานทัพเพียง 2 แหง คือฐานทัพเรือที่อาวซูบิค 

และฐานทัพอากาศคลารค โดยฟลิปปนสจะไดรับคาเชาเพิ่มขึ้นกวา

เดิมเกือบเทาตัว 

จนถึงปจจุบัน ยังคงมีกระแสตอตานฐานทัพสหรัฐฯ จาก

ชาวฟลิปปนสดวยเหตุผลดานสิทธิมนุษยชนและคุณภาพสังคม 

ขณะที่รัฐบาลฟลิปปนสหวังประโยชนจากรายไดทั้งจากคาเชาและ

การกระจายเม็ดเงินสูชุมชนบริเวณรอบฐานทัพ 

ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ณ ฐานที่มั่นในฟลิปปนส 
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ประเทศทั่วโลกขณะนั้น รวมถึงเหตุการณ 14 ตุลา ของประเทศไทย  

ซึ ่งเกิดขึ ้นกอนหนาการตอสู ของชาวฟลิปปนสหลายป เหตุการณ  

14 ตุลา ถือเปนแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่งหมูนักศึกษาปญญาชนที่ 

ตอตานมารกอสยังพูดถึงกันอยูเสมอ 

 

l การเมืองหลังมารกอส 
คอราซอน อากีโน ภรรยามายของ เบนิกโน อากีโน ไดรับชัยชนะ

ในการเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีตอจากเฟอรดินานด อี มารกอส ภารกิจ

สำคัญของรัฐบาลนางอากีโนคือแกไขรัฐธรรมนูญ เพื ่ออุดชองโหว 

มิใหผูนำแสวงหาประโยชนสวนตัว แตการคอรรัปชันก็เกิดขึ้นอีกครั้ง 

ในสมัยที่ โจเซฟ เอสตราดา เปนประธานาธิบดี 

โจเซฟ เอสตราดา มาจากครอบครัวเช้ือสายสเปนท่ีร่ำรวย เขาเปน 

อดีตดารานักแสดงที ่ชวยเหลือคนจนมาตลอด เอสตราดาเริ ่มงาน 

การเมืองจากระดับทองถิ่น และสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบด ี

ในป ค.ศ. 1998 ดวยนโยบายชวยคนจน 

เอสตราดาเดินหนานโยบายชวยคนจนมาไดไมเทาไร ก็เผชิญกับ

ขอกลาวหารับสินบนจากบอนการพนันเถื่อน คอรรัปชัน และเอาญาต ิ

พี่นองบริวารมาเปนที่ปรึกษา รวมทั้งนำเงินของรัฐบาลไปสนับสนุน

บริษัทเอกชนอยางไมถูกตอง 

แมมีการดำเนินการทางกฎหมาย แตเมื่อประชาชนเห็นแนวโนมที่

เอสตราดาจะพนผิด ก็พากันออกจากบานสูทองถนน เพ่ือขับไลเอสตราดา

จนพนตำแหนง แลวถูกศาลพิพากษาโทษจำคุกตลอดชีวิตในเวลาตอมา 

นับวาเปนครั้งที่สองที่ประชาชนชาวฟลิปปนสรวมพลังกันเพื่อขับไลผูนำ

หลังจากขจัดเผด็จการมารกอสเมื่อ 14 ปกอน 
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l พลังประชาชนอีกครั้ง 
กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย เปนหญิงรางเล็ก การศึกษาดี

ลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีดิออสดาโด มาคาปากัล ไดรับการ

สนับสนุนจากทุกฝายใหขึ้นเปนประธานาธิบดีแทน โจเซฟ เอสตราดา 

อารโรโยเรียนจบระดับปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตร ที่มหา

วิทยาลัยจอรจทาวน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเพื่อนรวมรุนของนาย

บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

หลังรับตำแหนง อารโรโยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เปนอันดับแรก โดยการผอนปรนกฎระเบียบดานการลงทุนเพ่ือดึงนักลงทุน

กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย 

อดีตประธานาธิบดีฟลิปปนส 
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จากตางชาติ รวมถึงเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แตเธอก็ตองใชเวลาไมนอย

ในการรับมือกับกลุมกอการราย อาบูเซยาฟ (Abu Sayyaf) ที่มีมาตั้งแต

สมัยประธานาธิบดีมารกอส 

อารโรโยดำรงตำแหนงประธานาธิบดีเพียง 4 ป ภาพลักษณที่เคย

เปนที่ยอมรับของประชาชนก็เริ่มมัวหมอง จากกรณีทุจริตเลือกตั้งในป 

ค.ศ. 2005 ที่ทำใหประชาชนรวมตัวประทวง แตอยางไรก็ตาม เธอยัง

สามารถกลับมาดำรงตำแหนงประธานาธิบดีเปนสมัยท่ี 2 จนตอมารัฐบาล

อารโรโยก็ถูกประทวงอีกครั้งจากกลุมชาวนา ดวยกรณีเวนคืนที่ดินไปทำ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามมาดวยทหารพยายามกอรัฐประหาร

และเรียกรองใหถอดถอนอารโรโยจากตำแหนง รวมถึงเกิดการประทวง

กรณีเจาหนาที่รัฐบาลทุจริตรับสินบน แตอารโรโยก็รอดตัวไดทุกครั้ง 

วันที่ 25 กุมภาพันธ ค.ศ 2008 ชาวฟลิปปนสนัดรวมตัวกันที่ 

จัตุรัสเอ็ดซา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณครบรอบ 22 ป ขับไลเผด็จการอดีต

ประธานาธิบดีมารกอส ทุกคนที่มารวมกิจกรรมตางแสดงออกอยาง

ชัดเจน วานี่คือการรวมพลังของประชาชนชาวฟลิปปนสอีกครั้ง เพื่อ 

ตอตานรัฐบาลนางอารโรโย นับไดวาความเกลียดชังที่คนฟลิปปนสมีตอ

นางอารโรโยอาจเทียบไดกับที่เคยมีตอเผด็จการมารกอสในอดีตเลย 

ทีเดียว 

หลังพนตำแหนงประธานาธิบดีเมื่อป ค.ศ. 2010 อารโรโยถูกตั้ง

ขอหาโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป ค.ศ. 2004 โกงการเลือกตั้ง

วุฒิสภาเมื่อป ค.ศ. 2007 จนทำใหคนในสังกัดของเธอ 12 คนกวาด

ชัยชนะในเขตเลือกตั้งในจังหวัดมากินดาเนา และทุจริตดวยการเอื้อ

ประโยชนสัมปทานรัฐหลายโครงการใหแกตนเอง ครอบครัว และกลุม 

ผูสนับสนุน ซึ่งอารโรโยปฏิเสธทุกขอกลาวหา 
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ปลายป ค.ศ. 2011 อารโรโยซึ่งกำลังพักรักษาอาการปวยดวยโรค

กระดูกคอในโรงพยาบาลที่กรุงมะนิลาถูกออกหมายจับขอหาโกงการ

เลือกตั้ง เธอไมไดรับอนุญาตใหประกันตัว ทั้งยังมีการจัดเจาหนาที่

ตำรวจเฝาหนาหองพักท่ีโรงพยาบาล เพ่ือปองกันไมใหหลบหนี และจะรอ

จนกวาอาการของนางอารโรโยจะดีขึ้น จึงจะนำตัวออกจากโรงพยาบาล 

ซึ่งหากพบวามีความผิดจริง นางอารโรโยจะตองถูกจำคุกเปนเวลา 40 ป 

 

l นอยนอยเดินหนาแกโกง 
ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนที่ 15 ของฟลิปปนส คือ

เบนิกโน อากีโน ที่ 3 หรือเปนที่รูจักกันในชื่อ นอยนอย เปนลูกชายของ

อดีตประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน และผูนำฝายคานผูลวงลับนาย

เบนิกโน อากีโน จูเนียร 

นโยบายหาเสียงทำใหนอยนอยไดรับคะแนนเสียงทวมทนจาก 

ผูลงคะแนนชาวฟลิปปนส และไดเปนประธานาธิบดีตอจากนางอารโรโย 

ประธานาธิบดี เบนิกโน อากีโน 
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คือการปราบปรามการทุจริต ซึ่งการจับกุมดำเนินคดีกับนางอารโรโย 

อาจถือเปนการแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน

ตามท่ีนอยนอยเคยประกาศไว แตส่ิงท่ีทาทายการทำงานของประธานาธิบดี

ฟลิปปนสอยางแทจริง ไมเพียงอยูที่การแกปญหาทุจริตแบบขุดรากถอน

โคน แตยังรวมถึงการแกปญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจที่ฝงราก

ลึกในสังคมฟลิปปนสมายาวนานดวย 

หากโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมืองยังไมเขมแข็งพอที่จะ

สรางความกินดีอยูดี รวมทั้งแกปญหาชนชั้นนำทุจริตคอรรัปชัน พลัง

ประชาชนก็พรอมจะกระโจนสูทองถนน เพื่อเรียกรองประชาธิปไตยและ

ความเปนธรรมใหแกฟลิปปนสอยางที่ผานมา 

 
พรรคการเมืองที่สำคัญ 
l Liberal Party of the Philippines (LP) กอตั้งขึ้นในวันที่ 

19 มกราคม 1946 โดย มานูแอล โรซาส (Manuel Roxas) ประธานาธิบดี

คนแรกของฟลิปปนส ซึ่งเคยอยูในกลุม ลิเบอรรัล 

วิง ของพรรคเกาแกชื่อ Nacionalista มากอน 

แนวทางของพรรคคือตอตานเผด็จการ 

โดยเห็นไดชัดเจนในสมัยมารกอส ซึ่งแมจะถูก

รัฐบาลปราบปรามอยางหนัก จนผูนำพรรคถูก

สังหาร แตพรรค LP ก็ยังยืนหยัดในแนวทางนี ้

ตอไป นอกจากนี้พรรคยังมุงมั่นจะตอสูกับการ 

คอรรัปชันโดยถือเปนผูสนับสนุนใหไลผูนำที่คอรรัปชันออกจากตำแหนง 

ในสมัยประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา 

สมาชิกพรรค LP ท่ีไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี ไดแก เอลปดีโอ 
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กีรีโน และ ดิออสดาโด มาคาปากัล สวนคนท่ีไดรับตำแหนงประธานาธิบดี

คนลาสุดของพรรคคือ เบนิกโน อากีโน ที่ 3 หรือ นอยนอย ซึ่งถูกคาด

หวังวาจะเปนผูนำความเปลี่ยนแปลงอยางแทจริงมาสูสังคมฟลิปปนส 

l The Nacionalista (NP) เปนพรรคการเมืองเกาแก ไมเฉพาะ
สำหรับในฟลิปปนสเทานั้น แตยังเปนพรรคเกาแกในเอเชียดวย กอตั้ง

มาตั้งแตป ค.ศ. 1907 โดยจุดประสงคแรกของการ

กอตั้งพรรค เปนไปเพื่อปลดแอกประเทศจากเจา

อาณานิคม โดยยึดแนวทางสันติ หลังจากนั้นก็

พรรค Lakas ผานรอนผานหนาวทั้งในสงครามโลก

ครั้งที่ 2 สงครามเย็น จนถึงยุคเผด็จการมารกอส 

ที่เมื่อผานพนมาไดก็มีการชูคำขวัญ ชาติอยูเหนือ 

อ่ืนใด (The Nation Above All Else) ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการรวมคน

ที่คิดตางใหมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สมาชิกพรรคที่เคยไดรับตำแหนงประธานาธิบด ี ไดแก รามอน 

แมกไซไซ และ เฟอรดินานด อี. มารกอส 

l Christian Muslim Democrates (CMD) หรือท่ีในฟลิปปนส
นิยมเรียกวา Lakas ถือเปนพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จเรื่อง

ประชานิยม ใสใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ มีสาย

สัมพันธอันดีกับสหรัฐอเมริกา ผลงานโดดเดนของ

พรรคการเมืองนี้คือมีการเจรจากับกลุมผูแบงแยก

ดินแดนชาวมุสลิม และกลุมกบฏคอมมิวนิสต 

สมาชิกพรรคท่ีไดดำรงตำแหนงประธานาธิบดี 

ไดแก ฟเดล วี รามอส และ กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย 
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มีพรรคการเมืองชื่อ Ang Ladlad แปลวา เผยตัวตนออกมา กอ

ตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 21 กันยายน ค.ศ. 2003 โดยดานตัน เรโมโต 

(Danton Remoto) เปนตัวแทนของกลุมเลสเบียน เกย กะเทย 

และเหลาคนแปลงเพศของฟลิปปนส พรรค Ang Ladlad  

สงเสริมสิทธิมนุษยชน และมุงหวังใหทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ 

เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเพศใดก็ตาม 

ดวยความที ่ไดชื ่อวาเปนพรรคเกย Ladlad  

จึงเคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธไมใหเขา

รวมลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีเหตุผลวาเปนพวกทำผิด

ศีลธรรมและผิดปกติ อยางไรก็ตาม ในที่สุดผูพิพากษา

ก็วินิจฉัยใหพรรค Ladlad เปนฝายชนะคดีและออก 

คำสั่งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองพวกเขา 

 

พรรคเกยเผยตัว! 

l The Nationalist People’s Coalition (NPC) เกิดขึ้นในการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในป ค.ศ. 1992 จากที่ยอนไปเมื่อ

ชวงป ค.ศ. 1990 มีกลุมนักการเมืองอิสระวิตกกังวลเก่ียวกับความวุนวาย

ของชาติ การเมือง และเศรษฐกิจ จึงไปทาบทาม

อดีตเอกอัครราชทูต ชื ่อ เอดูอารโด แดนดิง  

โกฮวงโก (Eduardo “Danding” Cojuangco) ใหมาเปน

ผูนำกลุม แลวลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี 

คร้ังท่ี 4 ตอนแรกแดนดิงอยูกับพรรค Nacioanalista 

แตตอมาเหลาผูสนับสนุนของเขาก็เห็นวาควรไป

ตั้งพรรคใหม เพื่อจะไดทำอะไรไดเปนอิสระมากขึ้น 
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กอนสเปนจะครอบครองฟลิปปนส ในมินดาเนาและซูลูมีสุลตานมุสลิมอยูมากอน 

และชาวมุสลิมยังมีการขยายตัวอยางรวดเร็วไปทางเหนือถึงมินโดโร ลูซอน และ 

วิสายาส โดยการแตงงานกับชาวพื้นเมือง 

เมื่อสเปนตามดวยสหรัฐฯ เขาครอบครองฟลิปปนส ชาวมุสลิมรูสึกวา

ตนเองถูกคุกคามจากการเขามาเผยแผศาสนาของเหลามิชชันนารี รวมท้ังตองสูญเสีย

ที่ทำกินจากนโยบายสนับสนุนใหชาวคริสตมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคใต กอใหเกิด

ความขัดแยง จนถึงขั้นสูรบระหวางชาวคริสตกับมุสลิม และเมื่อรัฐบาลฟลิปปนส

สงทหารไปชวยชาวคริสตเหตุการณจึงยิ่งตึงเครียดมากขึ้น เพราะชาวมุสลิมเขาใจ

วารัฐบาลเขาขางฝายตรงขาม 

ในป ค.ศ. 1968 แกนนำมุสลิมทางภาคใต มีการจัดตั้งองคกรที่ใชชื่อวา 

Moro National Liberation Front หรือ MNLF โดยมีเปาหมายเพื่อเรียกรองการ

ปกครองตนเองจากรัฐบาลฟลิปปนส เมื่อประธานาธิบดีเฟอรดินานด อี. มารกอส 

ประกาศกฎอัยการศึก มีการเคลื่อนกำลังเพื่อกดดันให MNLF วางอาวุธ ในป ค.ศ. 

1974 คาดวากองกำลัง MNLF มีจำนวนราว 50,000 - 60,000 คน 

กลุมประเทศอิสลามในตะวันออกกลาง เห็นอกเห็นใจมุสลิมทางภาคใต

อาบูเซยาฟ (Abu Sayyaf) กลุมแบงแยกดินแดน 
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ของฟลิปปนส จึงชวยสนับสนุนเงินทุนและอาวุธ นอกจากนี้ยังมีชาวมุสลิมจาก

ฟลิปปนสเดินทางไปทำงานในประเทศตะวันออกกลางเปนจำนวนมาก 

ป ค.ศ. 1977 รัฐบาลประธานาธิบดีมารกอสแกปญหาการแบงแยกดินแดน 

โดยยินยอมใหมีการปกครองตนเองในบางพื้นที่ของมินดาเนา เพื่อผอนคลายความ

ตึงเครียด 

อยางไรก็ตาม MNLF ไมใชตัวแทนของชาวมุสลิมทั้งหมดในภาคใต โดย

ตอมาไดมีการแยกตัวออกไปจัดตั้งกลุมใหมที่ใชชื่อวา อาบูเซยาฟ (Abu Sayyaf) 

หมายถึง คนผู ถือดาบ ขึ ้นอีก เชื ่อกันวากลุ มนี ้มีสายสัมพันธกับมุสลิมใน

อัฟกานิสถาน รวมทั้งเครือขายอัล กออิดะห (Al Qaeda) รัฐบาลฟลิปปนสถือวา

อาบูเซยาฟเปนกลุมกอการราย เพราะทั้งทำรายประชาชน และลักพาตัวทั้งชาว

ฟลิปปนสและชาวตางชาติเพื่อเรียกคาไถ 

วันท่ี 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 กราเซียและ มารติน เบิรนแฮม คูสามี - ภรรยา

มิชชันนารี ซึ่งเดินทางไปทำงานที่เกาะปาลาวัน ถูกสมาชิกกลุมอาบูเซยาฟจับตัว

ไปเรียกคาไถและกักขังไวเปนเวลา 1 ป 11 วัน จนกระท่ัง วันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 2002 

กองทหารฟลิปปนสบุกเขาชวยเหลือกราเซียออกมาได แตมารตินสามีของเธอเสียชีวิต 

ทั้งที่กอนหนานี้ไดจายเงินตามที่กลุมอาบูเซยาฟเรียกรองแลว แตก็ยังไมเปนที่

พอใจ และถูกเรียกรองมากขึ้นอีก เมื่อรอดชีวิตมาไดกราเซียเขียนหนังสือชื่อ  

In the Presence of My Enemies เพื่อถายทอดประสบการณในชวงที่ถูกจับตัว 

เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนสิ่งยืนยันถึงพิษภัยของชนกลุมนอยติดอาวุธกลุมนี้ 

หลังเหตุการณถลมตึกเวิลดเทรดในสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 

2001 หรือที่เรียกกันวา เหตุการณ 9/11 การกอการรายกลายเปนภัยคุกคามและ

สรางความกังวลแกทั้งสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร รวมถึงฟลิปปนส ทำใหความ

สัมพันธระหวางประเทศตางๆ ในโลกดูเหมือนจะมีการแบงคายขึ้นอีกครั้ง แมไม

ชัดเจนเหมือนในชวงสงครามเย็นที่สหรัฐฯ เปนหัวเรือใหญของฝายประชาธิปไตย 

ขณะที่สหภาพโซเวียตเปนแกนนำของโลกคอมมิวนิสต 

เหตุการณระเบิดที่บาหลีและจาการตาในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้ง

มะนิลาและเมืองแซมบวงกา (Zamboanga) ทางตอนใตของฟลิปปนส หางจากกรุง

มะนิลาราว 860 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ 9/11 ถูกเชื่อมโยงเขากับ

การกอการรายระหวางประเทศ ทำใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จำเปนตองมีความรวมมือกับประเทศมหาอำนาจอยางสหรัฐฯ อีกครั้ง 
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