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บทคัดย่อ

การที่นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัดก้าวลงจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของ
มาเลเซียในปี ค.ศ.2003 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองมาเลเซีย โดยเฉพาะ
การถ่ายโอนอำ�นาจทางการเมืองสู่ผู้นำ�รุ่นใหม่และการเปิดพื้นที่ทางการเมืองสำ�หรับ
ประชาชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ทำ�ให้ขบวนการประชาสังคมในมาเลเซีย
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 3 ขบวนการที่สำ�คัญ คือ การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน
กฎหมายความมัน่ คงภายในซึง่ เป็นกฎหมายทีร่ ฐั บาลมาเลเซียมักนำ�มาใช้เพือ่ ควบคุม
ผูท้ มี่ คี วามคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล การเคลือ่ นไหวของขบวนการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิของ
ชาวฮินดู (Hindu Rights Action Force: HINDRAF) โดยกลุม่ ชาวอินเดียทีเ่ รียกร้องสิทธิ
ในฐานะพลเมืองให้ทดั เทียมกับกลุม่ เชือ้ ชาติอนื่ ๆใน มาเลเซีย และการเคลือ่ นไหวของ
แนวร่วมเพือ่ การเลือกตัง้ ทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละยุตธิ รรม (Coalition for Clean and Fair Elections:
Bersih) ซึง่ ระยะแรกเรียกร้องให้รฐั บาลและคณะกรรมการเลือกตัง้ ของมาเลเซียจัดการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม และต่อมาได้ยกระดับการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
นาจิบ ราซัคลาออกจากตำ�แหน่ง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม
ข้างต้นส่งผลต่อสำ�นึกทางการเมืองของประชาชนมาเลเซียและก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ที่สำ�คัญต่อการเมืองมาเลเซีย
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Abstract

When Dr Mahathir Mohamad announced his retirement as Prime Minister
of Malaysia in 2003, several political changes took place, especially a transfer
of political power to a young leader and more open political space for citizen
engagement. The changes escalated the growth of civil society. Three important
civil movements were a movement against the Internal Security Act, which was
often used to repress those in opposition to the government, the Hindu Rights
Action Force (HINDRAF), which aimed to preserve and protect Hindu’s rights in
Malaysia, and the Coalition for Clean and Fair Elections (Bersih), which sought
to reform the electoral system to ensure clean and fair elections and later demanded the resignation of Prime Minister Najib Razak. These civil society movements had an impact on political consciousness of Malaysian citizens and
contributed to significant political changes in Malaysia.
Keyword : Malaysia, Civil Society, Political Action
แนวคิดและการเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคมในมาเลเซียก่อน ค.ศ. 2003
ปัจจุบันคำ�ว่า “ประชาสังคม” (Civil Society) เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างว่าหมายถึง
การรวมตัวและทำ�งานร่วมกันของผูท้ กี่ ระตือรือร้นนำ�เสนอความต้องการทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นประโยชน์โดยรวมของผูค้ น โดยภาคประชาสังคมมีขอบข่าย
ความสนใจและปฏิบตั กิ ารทีห่ ลากหลายตัง้ แต่เรือ่ งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม (เอนก เหล่าธรรมทัศน์. 2542: 35–61; ธีรยุทธ บุญมี. 2547 : 17-35)
ที่ผ่านมาภาคประชาสังคมมักดำ�รงอยู่ในลักษณะ “กันชน” ระหว่าง “อำ�นาจรัฐ” กับ
“พลเมือง” การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมจึงมักมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นหรือ
เผชิ ญ หน้ า กั บ อำ � นาจรั ฐ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามภาคประชาสั ง คมมี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการ
สร้างสรรค์สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และช่วยยกระดับคุณภาพของ
รัฐบาล ตลอดจนสร้างความหวังให้กับระบอบประชาธิปไตย (Verma. 2002: 2)
สำ�หรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียถือเป็นประเทศหนึ่งที่ภาค
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ประชาสังคมเข้มแข็งทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ร่วมภูมภิ าค เพราะภาคประชาสังคม
มาเลเซียมีการเคลื่อนไหวที่กว้างขวางและเข้มข้นในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
อาจมาจากภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ทผี่ คู้ นในดินแดนแห่งนีม้ แี นวคิดและการร่วมกลุม่
เคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของคนหมู่มากมาอย่างยาวนาน แม้ว่าแนวคิด
และการเคลือ่ นไหวในอดีตอาจมิได้สอดคล้องกับนิยามหรือลักษณะของประชาสังคม
ทีย่ ดึ ถือกันในปัจจุบนั นัก เพราะขณะทีแ่ นวคิดและปฏิบตั กิ ารภาคประชาสังคมทีย่ ดึ ถือ
กันในปัจจุบนั ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดต่างๆ อาทิ เสรีภาพ ความยุตธิ รรม มนุษยธรรม
จากนักคิดและนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมโลกตะวันตก (ทศพล สมพงศ์. 2556 :
17–84 ; Ernest Gellner. 1984 ; Jean Lee Cohen and Andrew Arato. 1994) แต่
แนวคิดและปฏิบัติการภาคประชาสังคมในมาเลเซียมีรากฐานจากแนวคิด บริบทและ
เงื่อนไขภายในของดินแดนแห่งนี้ และค่อยๆผสมผสานกับอิทธิพลของแนวคิดและ
ปฏิบัติการจากโลกตะวันตกในเวลาต่อมา
แนวคิดและปฏิบัติการของประชาสังคมในมาเลเซียมีรากฐานจากผลประโยชน์
ร่วมกันของ “กลุ่มเชื้อชาติ” ต่างๆที่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ โดยมีจุดเริ่มต้นในยุค
อาณานิคมซึ่งอังกฤษนำ�แรงงานชาวจีนและอินเดียมายังมลายาเพื่อตอบสนองการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ต่อมาจำ�นวนแรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจน
ใกล้เคียงกับชาวมลายู แต่ความต่างกันระหว่าง “เจ้าบ้าน” กับ “ผูม้ าใหม่” รวมถึงนโยบาย
“แบ่งแยกและปกครอง” ของอังกฤษ ทำ�ให้กลุ่มเชื้อชาติต่างๆมีสถานะที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน เช่น แม้ชาวมลายูจะมีสิทธิทางการเมืองและสังคมมากกว่ากลุ่มเชื้อชาติ
ที่อพยพเข้ามา แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากเจ้าอาณานิคมจึงยังคงมี
ฐานะยากไร้ ขณะที่ “ผูม้ าใหม่” โดยเฉพาะชาวจีนทีแ่ ม้ไม่มสี ทิ ธิทางการเมืองและสังคม
มากนักกลับได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากเจ้าอาณานิคมจนมั่งคั่งขึ้นอย่าง
รวดเร็วและเริ่มเรียกร้องสิทธิด้านอื่นๆมากขึ้น สภาพเช่นนี้ทำ�ให้ผู้คนหลากเชื้อชาติ
เริม่ รวมตัวกันขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือคนเชือ้ ชาติเดียวกัน การเคลือ่ นไหวปกป้องผลประโยชน์
ส่วนรวมในระยะนี้จึงอิงกับผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติโดยมิได้เคลื่อนไหวเพื่อ
ประโยชน์ ข องประชาชนโดยรวม ซึ่ ง ต่ า งไปจากแนวคิ ด และปฏิ บั ติ ก ารของภาค
ประชาสังคมที่ยึดถือกันในปัจจุบัน
การเคลือ่ นไหวเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของกลุม่ เชือ้ ชาติตา่ งๆ ในมลายา/ในยุค
อาณานิคมเกิดขึ้นในทุกกลุ่มเชื้อชาติ โดยชาวมลายูที่เห็นว่าเจ้าอาณานิคมให้สิทธิ
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ต่างๆแก่ผู้อพยพจนใกล้เคียงกับที่พวกตนได้รับในฐานะเจ้าของดินแดนแห่งนี้จึงเริ่ม
ตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงทศวรรษ 1920-1930 (ไพลดา
ชัยศร. 2547 ; William R. Roff. 1967; Edmund Terence Gomez and JOMO
K.S.1999) ส่วนชาวจีนเริ่มก่อตั้งองค์กรหรือสมาคมต่างๆ ถึง 3 รูปแบบ คือ การรวม
กลุ่มตามสายเลือด การรวมกลุ่มสมาคมการกุศลและการรวมกลุ่มแบบสมาคมลับ
(Koon. 1988) ขณะที่ชาวอินเดียเริ่มก่อตั้ง “สมาคมศูนย์กลางชาวอินเดียแห่งมลายา”
(Central Indian Association of Malaya : CIAM) ขึ้นในทศวรรษ 1930 (Rajeswary
Ampalavanar.1981) การเคลื่อนไหวปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติเช่นนี้จะ
กลายเป็นรากฐานของแนวคิดและประสบการณ์ของภาคประชาสังคม รวมถึงการเมือง
ระดับที่สูงขึ้นของชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติต่อไปในอนาคต
ต่อมาเมือ่ เจ้าอาณานิคมอังกฤษประกาศว่าจะให้เอกราชแก่มลายา โดยมีเงือ่ นไข
ว่าทุกเชื้อชาติต้องทำ�งานการเมืองร่วมกันได้ ผู้นำ�การเมืองของชาวมลายูจากพรรค
อัมโน (United Malays National Organization) ผู้นำ�ชาวจีนจากพรรคสมาคมชาวจีน
มาเลเซีย (Malaysian Chinese Association : MCA) และผู้นำ�ชาวอินเดียจากพรรค
สภาชาวอินเดียแห่งมลายา (Malaysian Indian Congress: MIC) จึงตกลงทำ�งาน
การเมืองร่วมกันในนาม “พรรคพันธมิตร” เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของอังกฤษ
เงือ่ นไขดังกล่าวทำ�ให้ผคู้ นแต่ละเชือ้ ชาติลดการเคลือ่ นไหวเพือ่ ผลประโยชน์ของเชือ้ ชาติ
ตนเองลงชัว่ ขณะหนึง่ และเริม่ สนใจการเมืองในเวทีระดับชาติมากขึน้ จากช่วงเวลานัน้
จนถึงการได้รับเอกราชใน ค.ศ.1957
สถานการณ์การเมืองระดับชาติขา้ งต้นทำ�ให้การเคลือ่ นไหวในภาคประชาสังคม
ลดน้อยลง และต้องรอถึงทศวรรษที่ 1970 ภาคประชาสังคมในมาเลเซียจึงเริ่มก่อตัว
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยเริ่มมีแนวคิดและปฏิบัติการที่เริ่มสอดคล้องกับแนวทางของโลก
ตะวันตกมากขึ้น แต่ยงั ไม่อาจตัดขาดความสัมพันธ์กบั เรื่องเชือ้ ชาติไปได้ เพราะความ
เคลือ่ นไหวของประชาสังคมยุคนีเ้ ริม่ ต้นจากความขัดแย้งระหว่างชาวมลายูกบั ชาวจีน
ในเหตุการณ์จลาจลครัง้ ใหญ่ในค.ศ.1969 ซึง่ รัฐบาลมาเลเซียวิเคราะห์วา่ ความขัดแย้ง
ดังกล่าวเกิดจากความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจระหว่างชาวจีนกับชาวมลายู รัฐบาล
มาเลเซียจึงประกาศ “นโยบายเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Policy : NEP) ค.ศ.
1971 ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเป็นพิเศษแก่ชาวมลายูซึ่งเป็น “ภูมิปุตรา”
ของดินแดนแห่งนี้ โดยอธิบายว่าหากชาวมลายูมฐี านะดีขนึ้ จะไม่ขดั แย้งกับชาวจีนอีก
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ต่อไปและเอกภาพถาวรก็จะเกิดขึน้ ในทีส่ ดุ (Malaysia Government. 1971: 4-6) อย่างไร
ก็ตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่ทมี่ งุ่ ให้ความช่วยเหลือชาวมลายูเป็นพิเศษกลับสร้างความ
ไม่พอใจให้แก่กลุ่มเชื้อชาติอื่นๆรวมถึงชาวมลายูบางกลุ่มที่มิได้รับผลประโยชน์อย่าง
เต็มที่จากนโยบายดังกล่าวเช่นกัน
เมือ่ นโยบายเศรษฐกิจใหม่กอ่ ให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างคนในชาติ ชาวมาเลเซีย
บางส่ ว นจึ ง เริ่ ม เคลื่ อ นไหวในภาคประชาสั ง คมเพื่ อ ดู แ ลสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์
ของตน และเริม่ ขยายตัวเคลือ่ นไหวในประเด็นอืน่ ๆออกไปอย่างต่อเนือ่ ง เห็นได้จาก
การก่อตัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนจำ�นวนมากในเวลาดังกล่าว เช่น ขบวนการยุวชนอิสลาม
มาเลเซีย (Malaysian Islamic Youth Movement หรือ Angkatan Belia Islam Malaysia:
ABIM, ค.ศ.1971) สมาคมผู้บริโภคแห่งมาเลเซีย (The Federation of Malaysian
Consumers Association: FOMCA, ค.ศ.1973) สมาคมพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแห่งมาเลเซีย
(The Environmental Protection Society Malaysia: EPSM, ค.ศ.1974) องค์กรเพื่อน
โลกแห่งมาเลเซีย (Friends of the Earth Malaysia หรือ Sahabat Alam Malaysia: SAM,
ค.ศ.1977) ขบวนการมลายูเพื่อสำ�นึกแห่งชาติ (Malay for National Consciousness
Movement หรือ Aliran Kesedaran Negar: Aliran, ค.ศ.1977) และสมาคมกิจสังคม
ของสตรีมาเลเซีย (All-Women’s Action Society of Malaysia : AWAM, ค.ศ.1988)
เป็นต้น (Kaneko. 2002: 181)
นอกจากสถานการณ์การเมืองภายในแล้ว ในช่วงทศวรรษ 1970 ยังมีสถานการณ์
สากลที่สำ�คัญคือการขยายตัวของแนวคิดฝ่ายซ้ายและการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และสั ง คมของคนหนุ่ ม สาวที่ แ พร่ ห ลายไปทั่ ว โลกและส่ ง ผลต่ อ การขยายตั ว ของ
ภาคประชาสังคมในมาเลเซีย ดังเหตุการณ์ใน ค.ศ.1974 ทีน่ กั ศึกษามหาวิทยาลัยมลายา
จัดชุมนุมร่วมกับผู้ยากไร้ในเขตเมืองและเกษตรกรในเขตบาลิง(Baling) รัฐเคดาห์ เพื่อ
ประท้วงรัฐบาล ทำ�ให้รัฐบาลมาเลเซียจับกุมผู้เคลื่อนไหวในกิจกรรมนี้หลายราย เช่น
ศาสตราจารย์ไซอิด ฮุสเซ็น อาลี (Syed Husin Ali) แห่งมหาวิทยาลัยมลายา และ
อันวาร์ อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมลายาและ
เป็นประธานขบวนการยุวชนอิสลามมาเลเซีย เป็นต้น (Chandra Muzaffar. 1986: 13)
อย่างไรก็ตามเป็นทีน่ า่ สังเกตว่าภาคประชาสังคมมาเลเซียทีข่ ยายตัวขึน้ มากในระยะนี้
ยังเน้นเคลื่อนไหวในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นหลัก อาจมีเพียง
“ขบวนการมลายูเพือ่ สำ�นึกแห่งชาติ” (Aliran) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาเสรีภาพ
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ความยุติธรรมและความเป็นหนึง่ เดียวกันในสังคมมาเลเซีย ทีด่ ำ�เนินงานเกีย่ วข้องกับ
ภาคการเมืองอย่างชัดเจน (ดูประวัติองค์กร Aliran ใน “History,” Retrieved October,
15, 2015, from : http://aliran.com/about-us/hisory) ส่วนการเคลือ่ นไหวภาคประชาสังคม
โดยมีเป้าหมายทางการเมืองนัน้ จะเริม่ เติบโตมากขึน้ ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา
การเติบโตของภาคประชาสังคมมาเลเซียโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในด้าน
การเมืองในทศวรรษ 1980 เป็นผลจากปัจจัยสองประการ ประการแรก เกิดขึ้นเพราะ
นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด2 ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในขณะนั้น
เป็นผู้นำ�ทางการเมืองแบบ “อำ�นาจนิยม” ที่มักใช้กลเม็ดทางการเมืองและอำ�นาจที่มี
อยู่ “ควบคุม” คู่แข่งทางการเมืองหรือผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาอยู่เสมอ (R.S. Milne
and Diane K. Mauzy. 1999. In Won Hwang, 2003) ทั้งนี้นับตั้งแต่การครองอำ�นาจ
เมือ่ ค.ศ. 1981 เขามักใช้มาตรการแข็งกร้าวตอบโต้ผทู้ ”ี่ เห็นต่าง” จากตัวเขาโดยเฉพาะ
กลุม่ นักเคลือ่ นไหวภาคประชาสังคม นักวิชาการ สือ่ มวลชนและนักการเมืองฝ่ายค้าน
จนบางครัง้ ถึงขัน้ ใช้กฎหมายทีร่ นุ แรงต่อคนเหล่านี้ ดังกรณี “ปฏิบตั กิ ารลาลัง” (Operation
Lalang) เมื่อ 27 ตุลาคม ค.ศ.1987 ซึ่งตัวเขาใช้กฎหมายความมั่นคงภายในจับกุม
ผู้ที่มีทัศนคติตรงข้ามกับรัฐบาลกว่า 100 คน3 โดยในจำ�นวนนั้นมีนักเคลื่อนไหว
ภาคประชาสังคมหลายคน เช่น จันดรา มูซาฟาร์ (Chandra Muzaffar) ประธานองค์กร
สิทธิมนุษยชน ALIRAN ลิม ฟง เส็ง(Lim Fong Seng) ประธานสมาคมการศึกษาของ
ชาวจีน กัว เกีย ซุง (Kua Kia Soong) ประธานฝ่ายกิจการสาธารณะแห่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ฮาลิม อาร์ชัท (Halim Arshat) ไอรีน ซาเวียร์ (Irene Xavier) สมาชิก
องค์กรช่วยเหลือสตรี (Woman ’s Aid Organization) เป็นต้น (New Straits Times.
28 October 1987: 1-2 ; New Straits Times. 29 October 1987: 1-3; Far Eastern
Economic Review. 12 November 1987: 12-14) การทีน่ ายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด
ใช้อำ�นาจแข็งกร้าวเช่นนี้ทำ�ให้ประชาชนจำ�นวนไม่น้อยเริ่มไม่พอใจและหาแนวทาง
เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอำ�นาจของนายกรัฐมนตรีผู้นี้มากขึ้น
นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่าง ค.ศ.1981 -ค.ศ. 2003 และเคยดำ�รง
ตำ�แหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง ที่สำ�คัญคือการดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วง
ค.ศ.1986-1999 ทำ�ให้เขามีอำ�นาจอย่างสูงผ่านการบังคับใช้กฎหมายและองค์กรด้านความมั่นคงต่างๆ
3
Operation Lalang เป็นภาษามลายู ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Weeding Operation” อาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
“ภารกิจถอนรากถอนโคน”
2
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ประการที่สอง คือ สถานการณ์ทางการเมืองของโลกในช่วงทศวรรษ 1980 ถึง
ทศวรรษ 1990 ซึ่งความขัดแย้งระดับโลกเริ่มคลี่คลายและนำ�ไปสู่การสิ้นสุดสงคราม
เย็น โดยมาเลเซียในช่วงดังกล่าวมีสถานการณ์ส�ำ คัญ คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งมลายา
ได้กลับมาเจรจากับรัฐบาลเพื่อทำ�สนธิสัญญาสันติภาพและประกาศวางอาวุธทำ�ให้
สงครามกลางเมืองที่มีมายาวนานยุติลง แต่ขณะที่บรรยากาศเรื่องเสรีภาพและ
สันติภาพกำ�ลังแพร่หลายอยู่น้ัน รัฐบาลมาเลเซียกลับยังคงควบคุมการแสดงออก
ทางการเมืองของชาวมาเลเซียอย่างเข้มงวด ภาวะเช่นนีท้ �ำ ให้ชาวมาเลเซียจำ�นวนมาก
ต้องการสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึน้ การเคลือ่ นไหวภาคประชาสังคมในมาเลเซีย
จึงเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น เช่น ขบวนการนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีนัยยะทางการเมืองมากขึ้น และเริ่มมีผู้ก่อตั้ง
องค์การพัฒนาเอกชนใหม่ๆ ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น
เงือ่ นไขสองประการข้างต้นทำ�ให้ชาวมาเลเซียหันมาเคลือ่ นไหวในภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะการก่อตัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ มากขึน้ เช่น ขบวนการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (National Human Rights Society: HAKAM) ในค.ศ.1988 และอดีตผู้ต้องหา
ใน“ปฏิบตั กิ ารลาลัง” ได้กอ่ ตัง้ องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (Voice of The Malaysian
People / Suara Rakyat Malaysia : SUARAM) ใน ค.ศ.1989 เพือ่ เคลือ่ นไหวให้รฐั บาล
ยกเลิกกฎหมายความมัน่ คงภายใน (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ.2553) และยังมีผกู้ อ่ ตัง้ องค์กร
สภาทนายความแห่งมาเลเซีย (Bar Council of Malaysia) ซึง่ มักวิจารณ์การทีร่ ฐั บาลมาเลเซีย
บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่ชอบธรรม (ดูประวัตอิ งค์กรสภาทนายความแห่งมาเลเซียใน
“About US,” Retrieved October, 15, 2015, from: www.malaysianbar.org.my/
bar_council.html.) และองค์กรการเคลื่อนไหวสากลเพื่อโลกที่ยุติธรรม (International
Movement for a Just World: JUST) ที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชน (“About US,”
Retrieved October, 15, 2015, from: www.just_international.org. Retrieved
October, 15, 2015) เป็นต้น แต่การก่อตัง้ องค์กรเหล่านีย้ งั ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะรัฐบาล
มาเลเซียยังคงใช้มาตรการต่างๆเพื่อกีดกันไม่ให้องค์กรเหล่านี้ได้จดทะเบียนก่อตั้ง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Khoo. 2013: 80-81)
ภาคประชาสังคมในมาเลเซียเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำ�คัญในปลาย
ทศวรรษ 1990 เมื่อนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน
จับกุมนายอันวาร์ อิบราฮิมรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ทำ�ให้ภาคประชาสังคม
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ตลอดจนบรรดาผู้สนับสนุนนายอันวาร์ อิบราฮิม และพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมกัน
เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายอันวาร์ อิบราฮิม เพราะมองว่ากรณีดงั กล่าวเป็นความขัดแย้ง
ทางการเมืองมากกว่าปัญหาความมัน่ คงของประเทศ ต่อมานักเคลือ่ นไหวภาคประชาสังคม
ได้ร่วมมือกับนักวิชาการ สื่อมวลชนและนักการเมืองฝ่ายค้านก่อตั้ง “แนวร่วมเพื่อ
ประชาธิปไตยของประชาชน” (Coalition for People’s Democracy / Gasan Demokrasi
Rakyat) (Hwang. 2003: 314) และขยายตัวเป็นแนวร่วมการเมืองชื่อ “ปฏิรูป”
(Reformation/ Reformasi) ซึ่งวิจารณ์รัฐบาลและเสนอแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ต่อมาแนวร่วมนี้ก่อตั้ง “แนวร่วมทางเลือก” (Barisan Alternative/ Barisan Alternatif)
เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ.1999 โดยมีพรรคการเมืองต่างๆ
เข้าร่วมด้วย เช่น พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย (Pan Malaysian Islamic Party : PAS)
พรรคกิจประชาธิปไตย (Democratic Action Party: DAP) พรรคยุติธรรมแห่งชาติหรือ
พรรคเคอ อดิลัน (Keadilan) และพรรคประชาชนมาเลเซีย (Malaysian People’s
Party) สิง่ เหล่านีเ้ ป็นความพยายามของภาคประชาสังคมทีต่ อ้ งการสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับ “แนวร่วมแห่งชาติ” (National Front : Barisan Nasional)
ของรัฐบาลซึ่งปกครองประเทศมาอย่างยาวนาน
ภาคประชาสังคมมาเลเซียมีบทบาทอย่างสูงในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปค.ศ.1999
โดยนำ�ข้อมูลเรือ่ งความไร้ประสิทธิภาพ การทุจริต และการใช้อ�ำ นาจอย่างไม่ชอบธรรม
ของรัฐบาลมาเปิดเผยต่อประชาชนในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
การเลือกตัง้ ของมาเลเซีย (Martinez. 2001:189) การเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคม
ครั้งนี้ทำ�ให้พรรคฝ่ายค้านได้รับคะแนนเสียงมากขึ้นกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านๆ มา แต่
เนื่องจากความพร้อมในด้านต่างๆและประสบการณ์ทางการเมืองของแนวร่วมแห่ง
ชาติจึงทำ�ให้ฝ่ายรัฐบาลยังสามารถรักษาเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎร คือ 148
ที่นั่งจากทั้งหมด 193 ที่นั่ง ขณะที่กลุ่มแนวร่วมทางเลือกได้รับการเลือกตั้ง 42 ที่นั่ง
(Funston. 2006: 133)
สถานการณ์ทางการเมืองมาเลเซียในเวลาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคมในมาเลเซียจะเข้มแข็งมากขึ้นทั้งในแง่
แนวคิดและปฏิบตั กิ ารต่างๆ แต่จากข้อจำ�กัดหลายประการของขบวนการเหล่านี้ อาทิ
งบประมาณ ช่องทางการสือ่ สาร กำ�ลังคน อุดมการณ์บางประการทีไ่ ม่เป็นเนือ้ เดียวกัน ฯลฯ
ตลอดจนบารมีและชั้นเชิงทางการเมืองของนายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด ทำ�ให้ภาค
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ประชาสังคมมาเลเซียในระยะนีย้ งั ไม่อาจสร้างความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองได้มาก
นัก อย่างไรก็ดกี ารเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคมในระยะนีก้ ลายเป็นรากฐานสำ�คัญ
ของสำ�นึกทางการเมืองใหม่ของประชาชนมาเลเซีย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังจากนาย
แพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัดก้าวลงจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในค.ศ. 2003
ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในมาเลเซียหลังยุคนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด
นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด ก้าวลงจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อ
ค.ศ.2003 หลังจากครองตำ�แหน่งมายาวนานถึง 23 ปี และได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
หลายประการให้แก่มาเลเซีย อาทิ การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด ตลอดจนการยกระดับสถานะของมาเลเซียในเวทีระหว่าง
ประเทศ ขณะเดียวกันตัวเขาได้สร้างแบบแผนการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อพลังท้าทาย
ทางการเมืองต่างๆจนทำ�ให้ยากที่ผู้ใดจะท้าทายอำ�นาจทางการเมืองของเขาได้ การ
ก้าวลงจากตำ�แหน่งของนายกรัฐมนตรีผู้นี้จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญต่อ
ประเทศนี้ และสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม
ในมาเลเซียเช่นกัน ทั้งนี้หลังจากยุคนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด มาเลเซียได้
เปลี่ยนแปลงผู้นำ�มาแล้วถึงสองคน คือ นายอับดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวี (ค.ศ.
2003–2009) และ นายนาจิบ ราซัค (ค.ศ.2009–ปัจจุบนั , เมษายน ค.ศ.2016) ถึงแม้วา่
ทัง้ สองคนนีม้ ปี ระสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารมายาวนาน แต่การรับตำ�แหน่ง
ผูน้ �ำ ประเทศต่อจากนายกรัฐมนตรีทปี่ ระสบความสำ�เร็จมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ของมาเลเซีย
นับเป็นแรงท้าทายที่สำ�คัญสำ�หรับบุคคลทั้งสอง
นายอับดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวี เป็นนักการเมืองอาวุโสในพรรคอัมโน มี
ภูมิหลังทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษาจากมหาวิทยาลัยมลายา มีภาพลักษณ์สุขุม
ประนีประนอมและซื่อสัตย์ จนมีฉายาว่า “นายสะอาด” (Mr.Clean) อย่างไรก็ตามการ
ก้าวขึ้นมาดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของเขาต่อจากนายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด
ซึ่งยังมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มากทำ�ให้นายกรัฐมนตรีผู้นี้ไม่อาจบริหารประเทศได้
อย่างอิสระ นอกจากนี้รัฐบาลของนายอับดุลเลาะห์ บาดาวียังได้รับผลกระทบจาก
ระบบเศรษฐกิจโลกทีผ่ นั ผวนอย่างต่อเนือ่ งทำ�ให้ประสบปัญหาด้านงบประมาณ จนไม่
อาจพัฒนาประเทศได้ในระดับเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมมัด เคยทำ�ไว้
ยิ่งกว่านั้นการที่ตัวเขาดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากเหตุการณ์วินาศกรรม
ตึกเวิร์ลด์ เทรด เซ็นเตอร์ ที่สหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 2001 ซึ่งทำ�ให้รัฐบาลสหรัฐฯ
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เริ่มขัดแย้งกับชุมชนชาวมุสลิมและกระแสอิสลามภิวัตน์ (Islamization) ได้แพร่หลาย
ไปทัว่ โลก ภาวะเช่นนัน้ ทำ�ให้ประชาชนมาเลเซียเริม่ หันมานิยมพรรค PAS ซึง่ มีแนวทาง
อิงกับหลักศาสนามากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำ�ให้อับดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวี
ได้รับคำ�วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและสูญเสียความนิยมทางการเมืองอย่างรวดเร็ว
เมือ่ พรรค PAS ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ กระทัง่ กลายเป็นคูแ่ ข่งทีส่ �ำ คัญของพรรค
อัมโน นายอับดุลเลาะห์ บาดาวีได้เสนอนโยบายอิสลามฮาดารี (Islam Hadhari :
Civilizational Islam) ซึ่งมีแนวคิดว่าศาสนาอิสลามกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
สมัยใหม่สามารถผสมผสานกันได้ผ่านหลักการสำ�คัญ เช่น เคารพพระเจ้า ประชาชน
มีเสรีภาพ สร้างเสริมความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาที่สมดุล ปกป้องสิทธิของ
ชนกลุ่มน้อยและผู้หญิง การผสมผสานทางวัฒนธรรม เป็นต้น (The Star. 2004 : 2)
การประกาศนโยบายนีน้ า่ จะมาจากภูมหิ ลังส่วนตัวของนายอับดุลเลาะห์ บาดาวีทเี่ ป็น
ทายาทของปู่และบิดาซึ่งเป็นนักปราชญ์ด้านศาสนาที่สำ�คัญของมาเลเซีย รวมทั้งตัว
เขาเองที่สำ�เร็จการศึกษาด้านศาสนา แต่ในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นความพยายามของ
อับดุลเลาะห์ บาดาวีทต่ี อ้ งการดึงคะแนนนิยมจากชาวมลายูมสุ ลิมกลับมา หลังจากคน
กลุ่ ม นี้ เริ่ มหั น ไปสนั บ สนุน พรรค PAS มาตั้ง แต่ปลายยุ คนายกรั ฐ มนตรี ม หาเธร์
โมฮัมหมัด อย่างไรก็ตามนโยบายอิสลาม ฮาดารี กลับสร้างความตระหนกให้แก่ผู้คน
เชื้อชาติอื่นๆในมาเลเซีย เพราะคนเหล่านี้ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมาเลเซียกำ�ลังจะเปลี่ยน
การปกครองประเทศจาก “รัฐทางโลก” ไปสู่ “รัฐศาสนา” หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น
ประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นๆจะได้รับผลกระทบหรือไม่ และต่อมาชาวมาเลเซียผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มิใช่ชาวมลายูได้แสดงออกถึงความวิตกนี้ในการเลือกตั้งโดย
ได้หันไปลงคะแนนให้พรรคฝ่ายค้านมากขึ้น
นอกจากนีน้ ายอับดุลเลาะห์ บาดาวี ยังได้เสนอนโยบายสำ�คัญอีกประการหนึง่ คือ
การประกาศว่าจะสร้างความโปร่งใสในระบบราชการ ปฏิรปู ระบบตำ�รวจ และตรวจสอบ
การใช้งบประมาณของรัฐบาลทีล่ งทุนในโครงการขนาดใหญ่ ( Lopez. 2003 -2004 : 13)
นโยบายนี้ริเริ่มตรวจสอบนโยบายขนาดใหญ่ที่เคยได้รับการสนับสนุนและอนุมัติจาก
อดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด เช่น การสร้างเขื่อนในซาราวัก การสร้างรถไฟ
รางคู่ การสร้างสะพานเชือ่ มระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ (The Economist, January 31,
2004: 25) การตรวจสอบเหล่านีส้ ร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างนายกรัฐมนตรี
อับดุลเลาะห์ บาดาวีกับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ซึ่งในที่สุดหลังจากที่
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พรรคอัมโนต้องเสียที่นั่งจำ�นวนมากในการเลือกตั้งทั่วไป ประกอบกับปัญหาต่างๆ ที่
รุมเร้ารัฐบาล นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัดจึงออกมาเชิญชวนให้สมาชิกพรรคอัมโน
ออกมากดดันจนทำ�ให้นายอับดุลเลาะห์ บาดาวี ลาออกจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพรรคอัมโนใน ค.ศ.2009
ส่วนนายนาจิบ ราซัค เป็นบุคคลที่มีเครือข่ายและแรงสนับสนุนทางการเมือง
อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นบุตรชายของอับดุล ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่สอง
ของมาเลเซีย ขณะทีน่ า้ คนหนึง่ ของเขาเป็นภริยาของฮุสเซ็น ออนน์ อดีตนายกรัฐมนตรี
คนที่สามของมาเลเซีย และตัวเขายังเป็นหลานตาของโมฮัมหมัด โนอาห์ โอมาร์
(Mohammad Noah Omar) หนึ่งในนักชาตินิยมผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอัมโนและเป็น
นักการเมืองผูก้ ว้างขวางของมาเลเซีย ดังนัน้ ถึงแม้วา่ นายนาจิบ ราซัคจะเริม่ เข้าสูเ่ ส้นทาง
การเมืองโดยไม่คาดคิดใน ค.ศ.1976 ด้วยวัยเพียง 23 ปี เนื่องจากต้องลงสมัคร
รับเลือกตั้งซ่อมแทนบิดาที่เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน แต่เครือข่ายทางการเมืองจาก
ครอบครัวทำ�ให้นายนาจิบ ราซัค สามารถเริม่ ต้นก้าวเดินบนเส้นทางการเมืองได้อย่าง
ไม่ยากลำ�บากนัก
เมื่อนายนาจิบ ราซัค ก้าวขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น ชาวมาเลเซีย
จำ�นวนไม่นอ้ ยมองว่านักการเมืองซึง่ มีภมู หิ ลังครอบครัวทีโ่ ดดเด่น และสำ�เร็จการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ จะ
สามารถนำ�พาประเทศมาเลเซียฝ่าฟันปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจให้เจริญรุดหน้า
ได้อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังจากขึ้นสู่ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียงไม่นานนัก
นายนาจิบ ราซัคต้องเผชิญกับมรสุมทางการเมืองหลายระลอก โดยเฉพาะจากการ
เชือ่ มโยงตัวเขาเข้ากับข่าวอือ้ ฉาวหลายประเด็น เช่น การเปิดโปงว่ามีการทุจริตในการ
จัดซื้อเรือดำ�น้ำ�สองลำ�จากฝรั่งเศสในขณะที่นายนาจิบ ราซัคดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อปี ค.ศ. 2002 รวมทั้งประเด็นที่องครักษ์สองคนของเขา
เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนางสาวชาริบูกิน อัลทันทูยา (Shaaribuugiin Altantuyaa)
นางแบบและล่ามชาวมองโกเลียซึ่งเป็นเพื่อนหญิงคนสนิทของนายอับดุล ราซัค บา
กินดา (Abdul Razak Baginda) เพื่อนสนิทและที่ปรึกษาทางการเมืองของนายนาจิบ
ราซัค ซึง่ การฆาตกรรมและใช้ระเบิดทำ�ลายร่างผูห้ ญิงคนนีก้ อ่ ให้เกิดการวิจารณ์อย่าง
กว้างขวาง แม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ก็ออกมาร่วมวิพากษ์วิจารณ์
นายนาจิบราซัคในเรือ่ งนีอ้ ย่างรุนแรง ( “Mahathir : Who ordered killing of Altantuya,”
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Retrieved November, 10, 2015, from: http : www.malaysiakini.com/news/294012;
“Najib Rubbishes Claim Sirul acted under orders to kill Altantuya,” Retrieved
November, 10, 2015, from : http://themalaysiainsider.com/malaysia/article/najib-rubbishes-claim-sirul-acted-murder-orders-to-kill-altantuya ; “Murder of Mongolian national Altantuya Shaaribu: Some things to know about the case,”
Retrieved November, 10, 2015, from : http://straitstimes.com/singapore/murdur-of-mongolian- national-altantuya -shaaribu: some- things- to- know -about
-the –case).
แต่แรงท้าทายสำ�คัญที่สุดในชีวิตทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค
เกิดขึ้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2015 เมื่อวารสาร Wall Street Journal รายงาน
ว่า โครงการสำ�คัญของรัฐบาล คือ 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ซึ่ง
นายนาจิบ ราซัคสนับสนุนให้จดั ตัง้ ขึน้ โดยเปิดขายพันธบัตรและกูเ้ งินเพือ่ ระดมทุนมา
ใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศต้องประสบปัญหาขาดทุนกว่า 374,000
ล้านบาท และที่ร้ายแรงกว่านั้นคือพบหลักฐานว่ามีการโอนเงินจากกองทุนดังกล่าว
กว่า 23,000 ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบ ราซัค ในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ.
2014 ซึ่งตรงกับช่วงหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซีย กรณีอื้อฉาวนี้ทำ�ให้
บรรดาแกนนำ�ทางการเมืองมาเลเซียหลายคนออกมาวิจารณ์นายนาจิบ ราซัค อาทิ
นายมูห์ยิน ยาสซิน รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในรัฐบาลนายนาจิบ ราซัคเองที่กล่าว
ว่าข้อกล่าวหานี้ร้ายแรงและกระทบต่อความน่าเชื่อของผู้นำ�รัฐบาล นายนาจิบ ราซัค
จึงควรทำ�ความจริงให้ปรากฏโดยเร็ว ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ก็
เรียกร้องให้นาจิบ ราซัคลาออกจากตำ�แหน่ง ส่วนฝ่ายค้านและภาคประชาสังคม
มาเลเซียก็เรียกร้องให้นายนาจิบ ราซัคลาออกจากทุกตำ�แหน่งเพื่อความโปร่งใสใน
การตรวจสอบเช่นกัน เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้รัฐบาลมาเลเซียจึงตั้งคณะกรรมการ
พิเศษอันประกอบด้วยหลายภาคส่วน อาทิ อัยการสูงสุด สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของมาเลเซียเข้าตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าว
(กาแฟดำ�. 2558: 2; “Report prompts police raid of 1MDB offices,” 2008 : 4A)
อย่างไรก็ตามจนกระทั่งปัจจุบันการตรวจสอบดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและนายนาจิบ
ราซัคยังคงดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่เช่นเดิม
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผูน้ �ำ ทางการเมืองมาเลเซียในยุคหลังจากนายก
รัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดก้าวลงจากตำ�แหน่งนั้นมีความเข้มแข็งทางการเมืองน้อย
กว่าผู้นำ�ทางการเมืองในยุคก่อนหน้า และขณะเดียวกันผู้นำ�ทั้งสองคนยังดำ�เนิน
นโยบายที่ผิดพลาดและมีข้อครหาหลายประการ ทั้งยังไม่รวมการที่ประเทศมาเลเซีย
ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมหลายประการ ซึ่งสิ่ง
เหล่านีล้ ว้ นทำ�ลายความเชือ่ มัน่ ของประชาชนมาเลเซียทีม่ ตี อ่ ผูน้ �ำ รัฐบาล ทำ�ให้รฐั บาล
อ่อนแอลงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน และสถานการณ์เช่นนีจ้ ะส่งผลดีตอ่ การเคลือ่ นไหว
ทางการเมืองของภาคประชาสังคมในมาเลเซียที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไป

การเคลือ่ นไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคมในมาเลเซีย
ค.ศ. 2003–2015

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2003 เป็นต้นมา ภายในมาเลเซียมีความเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองหลายประการ สถานการณ์เหล่านั้นทำ�ให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
ภาคประชาสังคมขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ 3
ประการทีส่ �ำ คัญ คือ การเคลือ่ นไหวต่อต้านกฎหมายความมัน่ คงภายใน การเคลือ่ นไหว
ของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวฮินดู (Hindu Rights Action Force : HINDRAF)
และการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for
Clean and Fair Elections หรือ Bersih) ซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งสามประการนี้มีทั้ง
ความโดดเด่นในเรือ่ งแนวคิดและปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นไหวและส่งผลต่อการยกระดับสำ�นึก
ทางการเมืองของชาวมาเลเซียจำ�นวนมาก และยังส่งผลกระทบทีส่ �ำ คัญต่อสถานการณ์
ทางการเมืองในมาเลเซียหลายประการเช่นกัน
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายใน
การเคลือ่ นไหวภาคประชาสังคมเพือ่ ต่อต้านกฎหมายความมัน่ คงภายในนำ�โดย
“องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย” ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 โดยในระยะแรกองค์กร
SUARAM มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ต้องโทษจากกฎหมายความมั่นคงภายใน
และครอบครัวของคนเหล่านี้ และเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากกฎหมาย
ดังกล่าวสูส่ าธารณชน และองค์กรนีไ้ ด้เคลือ่ นไหวทางการเมืองร่วมกับภาคประชาสังคม
อื่นๆ อย่างเข้มข้นเรื่อยมาตั้งแต่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของภาคประชาสังคมในช่วง
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ปลายทศวรรษ 1980 ดังที่กล่าวไปข้างต้น
กฎหมายความมั่นคงภายใน (Internal Security Act: ISA) ค.ศ.1960 เป็นเครื่อง
มือสำ�คัญทีร่ ฐั บาลมาเลเซียใช้เพือ่ รักษาความสงบของประเทศแห่งนีม้ าอย่างยาวนาน
โดยที่กฎหมายฉบับนี้ให้อำ�นาจอย่างสูงแก่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง เช่น
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐได้ทันที
และสามารถคุมขังคนเหล่านัน้ ได้โดยไม่จ�ำ กัดเวลาและไม่จ�ำ เป็นต้องไต่สวนอย่างเปิดเผย
ทั้งยังไม่จำ�เป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำ�ผิดจริงตามข้อกล่าวหา
อย่างไรก็ตามหลังการเริ่มบังคับใช้เพียงไม่นานนักก็มีข้อสังเกตว่ารัฐบาลมาเลเซียเริ่ม
นำ�กฎหมายฉบับนีม้ าใช้เพือ่ จับกุมและคุมขังบุคคลจำ�นวนมากซึง่ ไม่แน่ชดั นักว่ามีความ
ผิดฐาน “ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ” ดังกรณีนายอันวาร์ อิบรอฮิม ตลอดจน
การจับกุมนักวิชาการ นักการเมือง สมาชิกองค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ จำ�นวนมากที่มี
ทัศนะทางการเมืองแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาลเป็นจำ�นวนมากมาโดยตลอดช่วงเวลาทีม่ ี
การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
นับตั้งแต่ ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา รัฐบาลมาเลเซียใช้อำ�นาจกฎหมายความมั่นคง
ภายในจับกุมบุคคลจำ�นวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่รัฐบาลมาเลเซียมองว่า
เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้าย แต่ขณะเดียวกันทางการมาเลเซียก็ได้นำ�กฎหมาย
ฉบับนี้มาจับกุมคู่แข่งทางการเมืองและบุคคลที่มีทัศนคติตรงข้ามกับรัฐบาลมาเลเซีย
อีกหลายคน เช่น ใน ค.ศ. 2003 ทางการมาเลเซียได้จับกุมชาย 9 คนซึ่งเป็นสมาชิก
พรรค PAS คู่แข่งสำ�คัญของรัฐบาลในข้อหาการก่อการร้าย โดยหนึ่งนั้น คือ บุตรชาย
ของ นิก อาซิส นิก มัท (Nik Aziz Nik Mat) ผูน้ �ำ จิตวิญญาณของพรรค PAS (SUARAM.
2004 : 25) และใน ค.ศ.2008 ได้จับกุมนางเทเรซ่า ก๊อก (Teresa Kok) สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านทีเ่ รียกร้องให้รฐั บาลยกเลิกการใช้ตวั อักษรอาหรับเขียน
ป้ายชื่อถนน และเรียกร้องให้มัสยิดในเขตรัฐสลังงอร์ลดเสียงลำ�โพงลงขณะปฏิบัติ
ศาสนกิจ รัฐบาลจึงจับกุมนางเทเรซ่า ก๊อก โดยให้เหตุผลว่าเธอมีแนวคิดที่เป็นภัยต่อ
เอกภาพของประชาชนในประเทศ (SUARAM. 2010: 8-9) ทั้งยังจับกุม รายา เพตรา
กามารุดดิน (Raja Petra Kamarudin) ผู้ก่อตั้งและดูแลเว็บไซต์ Malaysia Today
สื่อทางเลือกสำ�คัญซึ่งมักเปิดเผยข้อมูลด้านลบของรัฐบาลมาเลเซีย รวมถึงจับกุม
นางสาวตัน ฮุน เช็ง (Tan Hoon Cheng) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Sin Chew Daily ทีม่ กั
เสนอข่าวตำ�หนิรฐั บาลมาเลเซีย (SUARAM. 2010: 8-9) และการจับกุมนางสาวเจิง้ ลี หวี
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(Cheng Lee Whee) เลขาธิการองค์กร SUARAM สาขารัฐยะโฮร์ หลังเธอนำ�เสนอข่าว
ชาวมาเลเซียกลุ่มหนึ่งในรัฐยะโฮร์ชุมนุมประท้วงรัฐบาลซึ่งบังคับเวนคืนที่ดินของคน
เหล่านี้มาใช้ในโครงการของรัฐ ทางการมาเลเซียจึงตั้งข้อหาเธอว่าเผยแพร่ข่าวสารที่
ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ( “Suaram member detained under ISA,
out on bail,” 2008 : 2) เป็นต้น
ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในอย่างไม่เป็นธรรม องค์กร
SUARAM พยายามเคลื่อนไหวในสองแนวทาง แนวทางแรก คือ ช่วยเหลือและให้
คำ�แนะนำ�ทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายความ
มัน่ คงภายในทัง้ ทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งขังและครอบครัว และทำ�บันทึกเรียกร้องให้รฐั บาลปล่อยตัว
ผู้ต้องขังเหล่านี้ โดยองค์กร SUARAM ได้ดำ�เนินงานตามแนวทางนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
องค์กรในค.ศ.1989 ส่วนแนวทางที่สอง ซึ่งองค์กร SUARAM เริ่มดำ�เนินงานเข้มข้น
ขึน้ หลังจาก ค.ศ. 2003 และกลายมาเป็นการเคลือ่ นไหวทีม่ ผี ลต่อสถานการณ์ทางการ
เมืองในมาเลเซียอย่างยิ่ง คือ การจัดทำ�โครงการ “ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความ
มั่นคงภายใน” (Abolish ISA) และริเริ่มจัดตั้ง “ขบวนการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมาย
ความมั่นคงภายใน” (Abolish ISA Movement/ Gerakan Mansuhkan) อันเป็นการ
คัดค้านอย่างแข็งกร้าวต่อการดำ�รงอยู่ของกฎหมายฉบับนี้ โดยโครงการนี้ได้ริเริ่มจัด
ชุมนุมผู้คนประท้วงต่อต้านการดำ�รงอยู่ของกฎหมายความมั่นคงภายใน (“Suaram
member detained under ISA, out on bail,” 2000 : 2) ทั้งนี้องค์กร SUARAM เริ่ม
จัดชุมนุมดังกล่าว เมือ่ ค.ศ. 2007 โดยได้รวบรวมผูค้ นไปชุมนุมและจุดเทียน ณ สถาน
ที่คุมขังบุคคลภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายใน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวคน
เหล่านั้น (Soong. 2009 : 16)
การชุมนุมใหญ่ครั้งสำ�คัญที่องค์กร SUARAM จัดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
มาเลเซียยกเลิกกฎหมายความมั่นคงภายใน เกิดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ
จัตรุ สั เอกราช โดยการชุมนุมครัง้ นีเ้ ป็นการชุมนุมครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เรียกร้องให้
รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยทางการมาเลเซียและสำ�นัก
ข่าวตะวันตกระบุว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมราว 10,000 คน (“Hundreds held in large protest in Malaysia,” Retrieved November, 20, 2015, from: http://www.nytimes.com
/2009/08/02 /world/asia/02malaysia.html?_r=1) แต่สื่อทางเลือกของมาเลเซียและ
สำ�นักข่าวสำ�คัญในโลกมุสลิมระบุว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมราว 20,000 คน (“20,000
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rally in city centre, tear gas fired,” Retrieved November, 20, 2015, from : http://
www.malaysiakini.com/news/ 109707, “Scores held after Malaysia protest more
than 60 demonstrators against security law likely to be charged,” Retrieved
November, 23, 2015, from : http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2009/08/2009824192616951.html) ขณะที่องค์กร SUARAM ระบุว่ามีผู้เข้าร่วม
ชุมนุมกว่า 30,000 คน (SUARAM. 2010 : 24)
การเคลือ่ นไหวทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ ขององค์กร SUARAM คือการริเริม่ จัดทำ�
เอกสารสิทธิมนุษยชนประจำ�ปีของมาเลเซีย โดยร่วมมือกับองค์การสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 ทั้งนี้รายงานดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลที่สำ�คัญใน
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย โดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ด้านต่างๆทีร่ ฐั บาลหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทำ�ต่อประชาชน รายงานประจำ�ปีวา่ ด้วย
สิทธิมนุษยชนของมาเลเซียที่องค์กร SUARAM จัดทำ�ขึ้นได้รับการยอมรับจากองค์กร
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าเป็นเอกสารสำ�คัญสำ�หรับการค้นคว้าและอ้างอิง
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนของมาเลเซียมาโดยตลอด
นอกจากการเคลื่อนไหวข้างต้นแล้ว องค์กร SUARAM ยังได้แสวงหาความร่วม
มือกับองค์กรต่างๆทัง้ ภายในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่แรกเริม่ ก่อตัง้
ทั้งนี้หลักจาก ค.ศ. 2003 เป็นต้นมาองค์กร SUARAM ได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน
อีก 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “Freedom of
Expression and the Media in Malaysia” และใน ค.ศ. 2008 ได้ร่วมมือกับองค์กร
Empower จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิมนุษยชนและก่อตั้ง Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งมีสมาชิกเป็นองค์กรเอกชนในมาเลเซีย จำ�นวน 56 องค์กร
และทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Soong.
2009 : 7) ทั้งนี้ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยขยายขอบข่ายแนวร่วมในการทำ�งานของ
SUARAM ทั้งกับองค์กรภายในประเทศและองค์กรระดับนานาชาติซึ่งทำ�ให้องค์กร
SUARAM เผยแพร่การต่อสู้และแสวงหาการสนับสนุนเพื่อต่อต้านการดำ�รงอยู่ของ
กฎหมายความมั่นคงภายในออกไปได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
หลังองค์กร SUARAM เคลือ่ นไหวอย่างจริงจังต่อเนือ่ งมากว่าสองทศวรรษ ทำ�ให้
ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมในมาเลเซียตระหนักถึงปัญหาการดำ�รงอยูข่ อง
กฎหมายความมัน่ คงภายในและสนับสนุนแนวคิดและการทำ�งานขององค์กร SUARAM
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มากขึน้ ดังสะท้อนให้เห็นว่ามีชาวมาเลเซียมากขึน้ เรือ่ ยๆทีเ่ ข้ามาร่วมในกิจกรรมหรือ
การชุมนุมทางการเมืองทีอ่ งค์กร SUARAM จัดขึน้ ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วการเคลือ่ นไหวอย่าง
ต่อเนื่องขององค์กร SUARAM ก็ทำ�ให้รัฐบาลมาเลเซียต้องยอมยกเลิกการบังคับใช้
กฎหมายความมั่นคงไปในปี ค.ศ. 2012 หลังจากที่กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐบาลมาเลเซียมายาวนานถึง 52 ปี

การเคลื่อนไหวของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวฮินดู

ดังทีก่ ล่าวไปข้างต้นว่าความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างกลุม่ เชือ้ ชาติตา่ งๆ
ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน และรัฐบาลมาเลเซียแต่ละยุค
พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งบางครั้งอาจระงับปัญหา
ความขัดแย้งเฉพาะหน้าไปได้ แต่บางครัง้ นโยบายของรัฐบาลกลับมีสว่ นสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างเชื้อชาติเสียเองดังกรณีของนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลมุ่งให้สิทธิพิเศษ
ทางเศรษฐกิจแก่ชาวมลายูจนสร้างความไม่พอใจแก่ชาวจีนและชาวอินเดียในมาเลเซีย
เป็นต้น ดังนั้นแม้ว่าจะผ่านเวลามายาวนานแต่ปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติใน
มาเลเซียยังดำ�รงอยู่เรื่อยมา ทั้งนี้หลังจาก ค.ศ. 2003 ความขัดแย้งทางเชื้อชาติใน
มาเลเซียได้ระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของชาวอินเดียในมาเลเซียที่
ต้องการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์จากรัฐบาลมาเลเซียให้มากขึ้น
ชาวอินเดียเป็นประชากรทีส่ �ำ คัญอีกกลุม่ หนึง่ ในมาเลเซียซึง่ เริม่ เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
ในดินแดนแห่งนี้ในยุคอาณานิคม โดยปัจจุบันมีชาวอินเดียราว 7 % ของประชากรทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ชาวอินเดียมีโอกาสทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจต่ำ�กว่าชาวมลายู
และชาวจีนอย่างเห็นได้ชัด แต่ที่ผ่านมาชาวอินเดียในมาเลเซียแทบไม่เคยเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิของตน อาจมีเพียงการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่าน
พรรค MIC หรือผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนบางกลุ่มเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาล
มาเลเซียให้ความสำ�คัญกับชาวมลายูมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ผลักดันให้กลุ่มเชื้อชาติ
อื่นๆ โดยเฉพาะชาวอินเดียและชาวจีนที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในภาคประชาสังคมมากขึ้น (Verma. 2002: 33)
การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาสังคมครั้งสำ�คัญของชาวอินเดียใน
มาเลเซียเริม่ ต้นขึน้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 หลังจากรัฐบาลมาเลเซียมีค�ำ สัง่
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2559)

ให้ รื้ อ ถอนศาสนสถานของศาสนาฮิ น ดู ซึ่ ง เป็ น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของชาวอิ น เดี ย ใน
กัวลาลัมเปอร์ ต่อมามีชาวอินเดีย 14 คนเข้าขัดขวางการรื้อถอนดังกล่าว ทำ�ให้การ
จับกุมกลุ่มบุคคลเหล่านั้นฐานที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานการณ์นี้
ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในชุมชนชาวอินเดียในมาเลเซีย ต่อมาสถานการณ์
ดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะยกระดับไปสูส่ ถานการณ์ความขัดแย้งทางเชือ้ ชาติและศาสนาขึน้
ระหว่างชาวอินเดียและชาวมลายู (Hamid. 2007: 13) หลังการรือ้ ถอนศาสนสถานดังกล่าว
ชาวอินเดียในมาเลเซียได้ก่อตั้งกลุ่ม HINDRAF ขึ้นโดยรวบรวมชาวอินเดียออกมา
ชุมนุมและเดินขบวนเรียกร้องสิทธิของชาวอินเดียในวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007
การชุมนุมครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่ชนชั้นนำ�ชาวมลายูที่เป็นแกนนำ�รัฐบาล
มาเลเซียอย่างยิง่ เพราะเป็นการชุมนุมครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ของชาวอินเดียในมาเลเซียเท่าที่
เคยมีมา ดังปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ถึงราว 30,000 คน (“Special report :
HINDRAF Protest,” Retrieved December, 7, 2015, from http : www.malaysiakini.com
/news/75250) โดยผู้เข้าร่วมการชุมนุมในขบวนการ HINDRAF กล่าวว่ากว่า 50 ปีที่
ผ่านมาชาวอินเดียได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองและถูกทำ�ให้ดูเหมือน
ไร้ความสำ�คัญในสังคมมาเลเซีย (“ฮินดูในมาเลย์ฮอื ประท้วงอีกรอบ,” 2550: 2) ต่อมา
ชาวอินเดียทีม่ าร่วมชุมนุมต่างพากันเดินไปตามท้องถนนในกัวลาลัมเปอร์และตะโกนว่า
“เราต้องการความยุติธรรม” (“Special report : HINDRAF protest,” Retrieved
December, 7, 2015, from: www.malaysiakini.com/news/75315) โดยขบวนการ
HINDRAF ได้นำ�ผู้เข้าร่วมชุมนุมเดินทางไปยังสถานทูตอังกฤษประจำ�มาเลเซียเพื่อ
เรียกร้องให้รฐั บาลอังกฤษชดใช้เงินให้พวกเขา 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯในฐานะทีน่ �ำ พา
บรรพบุรษุ ของพวกเขามายังดินแดนแห่งนีเ้ พือ่ ใช้แรงงานในสมัยอาณานิคม นอกจากนี้
ยังเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียปฏิบัติและให้สิทธิต่างๆ แก่ชาวอินเดียให้เท่าเทียมกับ
ชาวมลายู (“ตำ�รวจมาเลย์ใช้แก๊สน้ำ�ตาสลายม๊อบปฏิรูปเลือกตั้ง” 2550 : 16)
หลังจากทีช่ าวอินเดียจากทัว่ ประเทศหลัง่ ไหลมาชุมนุมกันมากขึน้ ทำ�ให้แกนนำ�
รัฐบาลมาเลเซียเริ่มกล่าวหาแกนนำ�การชุมนุมครั้งนี้ว่าอาจมีส่วนพัวพันกับขบวนการ
ก่อการร้าย และเมื่อสถานการณ์การณ์การชุมนุมขยายตัวมากขึ้น นายนาจิบ ราซัค
รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ประกาศว่า “...จะใช้กฎหมายความมั่นคงภายในกับ
ทุกกลุม่ ทีพ่ วั พันหรือมีพฤติกรรมในลักษณะขบวนการก่อการร้าย รวมถึงกลุม่ HINDRAF
ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงด้วย...” (SUARAM. 2008: 6) ขณะที่นายฮิชามมุดดิน ฮุสเซ็น
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(Hishamudin Hussein) แกนนำ�พรรคอัมโน เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียใช้กฎหมาย
ความมัน่ คงภายในจัดการขบวนการ HINDRAF โดยให้เหตุผลว่า “...ขบวนการนีใ้ ช้การ
ส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ท ตลอดจนการเดินขบวน เพือ่ ยุยง มุง่ ร้าย
และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน...” (SUARAM.
2008: 6)
หลังจากผู้นำ�ทางการเมืองชาวมลายูฝ่ายรัฐบาลแสดงความคิดเห็นสอดคล้อง
ต้องกันว่ารัฐบาลควรปราบปรามการเคลื่อนไหวของขบวนการ HINDRAF รัฐบาล
มาเลเซี ย จึ ง มี คำ � สั่ ง ให้ ส ลายการชุ ม นุ ม โดยผู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ เ ล่ า ว่ า กลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม
HINDRAF ตะโกนก่นด่าพร้อมปาขวดน้ำ�ใส่ตำ�รวจที่เข้าสลายการชุมนุม ขณะที่ตำ�รวจ
ใช้แก๊สน้�ำ ตาและรถดับเพลิงฉีดน้�ำ ขับไล่ผชู้ มุ นุมทัง้ ยังใช้กระบองทำ�ร้ายผูช้ มุ นุม และมี
รายงานว่าตำ�รวจจับผู้เข้าร่วมชุมนุมไปกว่า 100 คน (“ตำ�รวจมาเลย์ใช้แก๊สน้ำ�ตา
สลายม๊อบปฏรูปเลือกตัง้ ” 2550 : 16) ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2007 รัฐบาลมาเลเซีย
ประกาศว่าขบวนการ HINDRAF เกี่ยวพันกับขบวนการก่อการร้ายเพราะได้รับการ
สนับสนุนจากขบวนการพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Libertaion Tigers of Tamil Eelam : LTTE)
ในศรีลังกา (SUARAM. 2008 : 11) และในวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ทางการ
มาเลเซียใช้อำ�นาจกฎหมายความมั่นคงภายในจับกุมแกนนำ�ขบวนการ HINDRAF
5 คน (SUARAM. 2008 : 13)
หลังจากรัฐบาลมาเลเซียได้สลายการชุมนุมของชาวอินเดียและใช้อ�ำ นาจกฎหมาย
ความมั่นคงจับกุมแกนนำ�ขบวนการ HINDRAF ทำ�ให้สมาชิกกลุ่มของกลุ่มนี้เดินทาง
เข้าพบเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำ�มาเลเซียเพื่อร้องเรียนต่อไปยังนายบัน คี มูน
เลขาธิการสหประชาชาติว่ารัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายเหยียดเชื้อชาติ (“HINDRAF
submits ‘racism’ memo to UN,” retrieved December, 7, 2015, from: http://www.
suhakam.org.my/wp-content/uploads/2013/12/HINDRAF-submits-racism-memoto-UN.pdf.) อย่างไรก็ตามแกนนำ�กลุ่ม HINDRAF กล่าวว่าแม้รัฐบาลจะปราบปราม
อย่างรุนแรง แต่ขบวนการ HINDRAF จะเคลือ่ นไหวต่อไปอย่างสันติทง้ั ภายในประเทศและ
ระดับนานาชาติ (“ โยงผูป้ ระท้วงมาเลย์อนิ เดียมีเอีย่ วกับกบฎพยัคฆ์ทมิฬ” 2550 : 10)
การทีร่ ฐั บาลมาเลเซียปราบปรามขบวนการ HINDRAF อย่างรุนแรง ทำ�ให้ภาคประชาสังคม
ต่างๆจำ�นวนมากออกมาเคลือ่ นไหววิจารณ์รฐั บาลมาเลเซีย เช่น พรรคสังคมนิยมแห่ง
มาเลเซียได้จัดชุมนุมแนวร่วมราว 200 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 เพื่อวิจารณ์
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การที่รัฐบาลสลายการชุมนุมของขบวนการ HINDRAF อย่างรุนแรง (“มาเลย์เจอ
ประท้วงรอบใหม่” 2550 : 12) และทนายความด้านสิทธิมนุษยชนจำ�นวน 40 คน
เดินขบวนเนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย
และวิ จ ารณ์ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ว่ า การสลายการชุ ม นุ ม ที่ ผ่ า นมานั้ น เป็ น การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน (“ตำ�รวจมาเลย์จบั 9 ผูป้ ระท้วงฐานชุมนุมวันสิทธิมนุษยชน” 2550 : 12)
นอกจากนี้องค์กรสากล เช่น องค์กรฮิวแมน ไรท์ วอทช์ (Human Rights Watch) ก็ได้
ออกมาร่วมประณามการกระทำ�ดังกล่าวของรัฐบาลมาเลเซียเช่นกัน (“จวกมาเลย์
ไม่เท่าเทียมกัน” 2550 : 21)
การเคลื่อนไหวของขบวนการ HINDRAF ถือเป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
ครั้งใหญ่ที่สุดของชาวอินเดียในมาเลเซียเท่าที่เคยมีมา โดยขบวนการดังกล่าวมีส่วน
ปลุกเร้าชาวอินเดียมาเลเซียซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเรียกร้องสิทธิใดๆจากรัฐบาลมาเลเซีย
มากนักให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิต่างๆ ของตนในฐานะพลเมืองมาเลเซีย และใน
เวลาต่อมาชาวอินเดียในมาเลเซียจะเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นทั้งในระดับ
ภาคประชาสังคมและในเวทีการเมืองระดับชาติ

การเคลือ่ นไหวของแนวร่วมเพือ่ การเลือกตัง้ ทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละยุตธิ รรม

นับตั้งแต่ช่วงเวลาของการเรียกร้องเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน พรรคอัมโนเป็น
พรรคการเมืองที่ทรงอิทธิพลและกุมอำ�นาจบริหารประเทศมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามหลังจาก ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา พรรคอัมโนอยูใ่ นช่วงเวลาทีต่ อ้ งเผชิญหน้า
กับความเปลี่ยนแปลงและแรงท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะจากภาคประชาสังคม
ที่ไม่แน่ใจต่อประสิทธิภาพของพรรคอัมโนในฐานะผู้นำ�รัฐบาล และการมีข้อกังขาว่า
การทีพ่ รรคอัมโนสามารถรักษาสถานะผูน้ �ำ ทางการเมืองมาได้อย่างต่อเนือ่ งนัน้ เป็นสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ โดยบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมหรือไม่ โดยเฉพาะคำ�ถามว่าพรรคการเมืองทีก่ มุ อำ�นาจรัฐ
จะสามารถจัดการเลือกตัง้ โดยไม่เอือ้ ประโยชน์ให้ตนเองได้หรือไม่ อย่างไร และเหตุใด
พรรคอัมโนจึงสามารถรักษาชัยชนะมาได้โดยตลอด ไม่ว่าประชาชนจะลดความนิยม
ต่อรัฐบาลและหันมาสนับสนุนฝ่ายค้านเพิม่ ขึน้ เท่าไรก็ตาม คำ�ถามเหล่านีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้น
ให้ภาคประชาสังคมมาเลเซียเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้งขึ้นใหม่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งขึ้น
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การเรียกร้องให้ปฏิรปู ระบบการเลือกตัง้ ในมาเลเซียเริม่ ต้นขึน้ ใน ค.ศ.2003 โดย
นักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมหลายกลุ่มได้ร่วมกันก่อตั้งขบวนการชาวมาเลเซีย
เพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม (The Malaysian for Free and Fair Election :
MAFREL) (Lee Hock Guan. 2011: 77) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ.2004 ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม
การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจยังมิได้ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้คนหรือมีผลกระทบต่อ
เวทีการเมืองมาเลเซียมากนัก เพราะพรรคอัมโนที่นำ�โดยนายอับดุลเลาะห์ บาดาวี
ยังสามารถคว้าชัยชนะทางการเมืองได้อย่างเด็ดขาด แต่กระนัน้ บรรดาภาคประชาสังคม
ผูเ้ คลือ่ นไหวในประเด็นนีย้ งั มุง่ มัน่ นำ�เสนอข้อมูลให้ประชาชนมาเลเซียเห็นถึงข้อบกพร่อง
ในการจัดการเลือกตั้งในมาเลเซียต่อมา
หลังการเลือกตัง้ ค.ศ. 2004 ภาคประชาสังคมในมาเลเซียซึง่ ยังรูส้ กึ ถึงความไม่ชอบ
มาพากลในการเลือกตัง้ ทีผ่ า่ นมาได้รว่ มกันก่อตัง้ คณะกรรมการร่วมเพือ่ ปฏิรปู การเลือกตัง้
(Joint Action Committee for Electoral Reform) ขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005
เพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูประบบการเลือกตั้งในมาเลเซีย ต่อมาคณะกรรมการนี้ได้จัด
ประชุมปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ.2006 และ
พัฒนาเป็น “แนวร่วมเพือ่ การเลือกตัง้ ทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละยุตธิ รรม” (Coalition for Clean and
Fair Elections) หรือมีชื่อเรียกในภาษามลายูว่า “Bersih” ซึ่งแปลว่า “ความสะอาด”
หรือ “ความบริสุทธิ์” ที่ย่อมาจากชื่อภาษามลายูว่า Gabungan Pilihanraya Bersih
dan Adil ขึ้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 โดยการแถลงร่วมกันของตัวแทน
ภาคประชาสังคมจากองค์กรพัฒนาเอกชนและพรรคการเมือง เช่น ยับ สวี เส็ง (Yap Swee
Seng) ผูอ้ �ำ นวยการบริหารองค์กร SUARAM มาเรีย ชิน อับดุลลาห์ (Maria Chin Abdullah)
ผู้อำ�นวยการบริหารกลุ่มพัฒนาสตรี (Women’s Development Collective : WDC)
ไซอิด ชาฮาร์ ไซอิด โมฮามัด (Syed Shahir Syed Mohamud) สภาสหภาพการค้า
มาเลเซีย (Malaysian Trade Union Congress) นางวัน อาซีซะห์ อิสมาอิล หัวหน้า
พรรคเคอ อดิลัน นาชารุดดิน แมต อีซา (Nasharudin Mat Isa) รองหัวหน้าพรรค PAS
ซาลาฮุดดิน อายุป (Salahudin Ayub) ประธานยุวชนพรรค PAS ลิม กวน เอ็ง (Lim
Guan Eng) เลขาธิการพรรค DAP นางเทเรซ่า ก๊อก จากพรรค DAP เป็นต้น
ในแถลงการณ์ก่อตั้งแนวร่วม Bersih นั้น คณะผู้ก่อตั้ง Bersih ได้ยื่นข้อเรียกร้อง
ให้รัฐบาลและคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งมาเลเซียปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งให้
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บริสุทธิ์ยุติธรรมผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ควรปฏิรูประบบการลงคะแนนเสียงโดย
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ออกเสียงทุกคนทั้งในและนอกประเทศ ควรจัดให้มีการลง
คะแนนเสียงทางไปรษณียท์ โ่ี ปร่งใสตรวจสอบได้ ควรจัดหาหมึกพิมพ์ลายนิว้ มือทีล่ บออก
ได้ยากมาใช้กับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะที่ผ่านมาการใช้หมึกคุณภาพต่ำ�ที่
สามารถล้างออกได้งา่ ยทำ�ให้บคุ คลบางกลุม่ ฉวยโอกาสสวมสิทธิม์ าลงคะแนนซ้�ำ ซ้อน
ต้องต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งและหยุดเล่นการเมืองสกปรกทุกรูปแบบ รวมถึง
เรียกร้องให้ทกุ พรรคการเมืองสามารถเข้าถึงสือ่ ของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน และให้จดั ตัง้
องค์กรที่วางแผนปฏิรูประบบการเลือกตั้งของประเทศ เป็นต้น (Weiss. 2009 : 752)
ต่อมาแนวร่วม Bersih วิเคราะห์ว่ารัฐบาลมาเลเซียกำ�ลังเสียความนิยมจาก
ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน แนวร่วม Bersih จึงได้เชิญชวน
ประชาชนมาเลเซียให้ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม โดย
ครั้งแรกได้จัดการชุมนุมที่เรียกว่า Bersih Rally ขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.
2007 โดยประชาชนมาเลเซียราว 30,000 คน ออกมาเข้าร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้
รัฐบาลมาเลเซียปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ทั้งนี้บรรดาผู้ที่มาร่วมประท้วงได้นัดหมาย
กันใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำ�องค์พระราชาธิบดี โดยผู้ประท้วงได้เดินทางไปยัง
พระราชวังเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้แทนพระองค์เพื่อเรียกร้องให้พระราชาธิบดีทรงเข้ามา
แทรกแซงให้มกี ารปฏิรปู ระบบการเลือกตัง้ ก่อนทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปีค.ศ.2008
การชุมนุมครัง้ นัน้ สร้างความไม่พอใจให้แก่รฐั บาลมาเลเซียและในทีส่ ดุ รัฐบาลมาเลเซีย
มีคำ�สั่งให้ใช้แก๊สน้ำ�ตาและปืนฉีดน้ำ�แรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมและมีรายงานว่าตำ�รวจจับ
ผู้เข้าร่วมชุมนุมไปถึง 245 คน (“ตำ�รวจมาเลย์ยิงแก๊สน้ำ�ตาสลายมอ็บปฎิรูปเลือกตั้ง,”
2550 : 16 ; “ตำ�รวจมาเลย์รวบผูป้ ระท้วงนับร้อย ” 2550: 16 ; “มาเลย์นบั หมืน่ ประท้วง
เรียกร้องปฏิรูปเลือกตั้ง” 2550 : 2)
หลังการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกในปีค.ศ. 2007 ขบวนการ Bersih ได้ยกระดับการ
เคลือ่ นไหวไปอีกขัน้ หนึง่ คือ เริม่ สนับสนุนพรรคการเมืองและบุคคลทีล่ งสมัครรับเลือก
ตั้งเพื่อแข่งขันกับตัวแทนจากรัฐบาล โดย นักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมจำ�นวน
มากต่างพากันลงแข่งขันในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปค.ศ.2008 โดยเฉพาะการลงสมัครรับเลือก
ตัง้ ในนามพรรคเคอ อดิลนั อาทิ กลุม่ นักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชน เช่น เอลิซาเบท
หว่อง (Elizabeth Wong) ศิวราษา ราเซียห์ (Sivarasa Rasiah) ซิม เจ๋อ ทเสียน (Sim
Tze Tzian) เทียน ฉั่ว (Tian Chua) บล็อกเกอร์ผู้จัดทำ�เว็บไซต์วิพากษ์วิจารณ์นโยบาย
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ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ เช่น ชาร์ลส์ ซานติอาโก (Charles Santiago) และโทนี พัว
(Tony Pua) และนักรัฐศาสตร์และผูเ้ คลือ่ นไหวด้านแรงงาน เช่น พี. รามาสามี (P. Ramasamy)
รวมถึง เอ็ม มโนฮาราน (M. Manoharan) ผู้นำ�ขบวนการ HINDRAF นอกจากนี้ยังมี
ผูเ้ คลือ่ นไหวช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากไร้ในมาเลเซียมายาวนาน เช่น เอ็ม. มโน เจยะกุมาร
เทวราช (M. Mano Jeyakumar Devaraj) และนาเซอร์ ฮาชิม (Nasir Hashim) ลงสมัคร
ในนามพรรคสังคมนิยมแห่งมาเลเซีย (Socialist Party of Malaysia / Parti Sosialis
Malaysia : PSM) ซึ่งต่อมาชนะการเลือกตั้ง ถือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนาม
พรรคสังคมนิยมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 (Weiss. 2009 : 755)
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมภาคประชาสังคมโดยเฉพาะขบวนการ Bersih ใน
ช่วงการเลือกทั่วไปของมาเลเซีย ค.ศ. 2008 ทำ�ให้พรรคฝ่ายค้านได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาเป็นจำ�นวนมาก และทำ�ให้จ�ำ นวนผูแ้ ทนราษฎรของพรรคแนวร่วมรัฐบาลน้อยลง
เป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ.2004 ซึ่งแนวร่วม
แห่งชาติของฝ่ายรัฐบาลได้ส.ส.จำ�นวน 198 คน แนวร่วมทางเลือกของฝ่ายค้านได้
ส.ส. 20 คน ขณะที่การเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ.2008 นั้นแนวร่วมแห่งชาติของรัฐบาลได้
ส.ส.จำ�นวน 140 คน แนวร่วมทางเลือกของฝ่ายค้านได้ส.ส.เพิ่มขึ้นเป็น 82 คน
ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทำ�ให้นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองมาเลเซียเรียกขาน
ปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น “สึนามิทางการเมือง” (Newsweek. 10 March 2008 : 28-29)
และความล้มเหลวของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตัง้ ครัง้ นีเ้ ป็นหนึง่ ในเหตุผลสำ�คัญทีท่ �ำ ให้
นายอับดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวี ต้องลาออกจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
พรรคอัมโน ก่อนที่จะผ่องถ่ายอำ�นาจทางการเมืองให้แก่นายนาจิบ ราซัค ในที่สุด
ผลการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2008 สะท้อนให้เห็นว่าแนวร่วมแห่งชาติของฝ่าย
รัฐบาลสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนโดยเฉพาะจากประชาชนที่มิใช่ชาวมลายู
ทั้งนี้ภาคประชาสังคมได้กลายเป็นพลังที่มีผลสำ�คัญต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพราะ
พรรคการเมืองมีข้อจำ�กัดที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที ขณะที่
ภาคประชาสังคมสามารถดำ�เนินงานต่างๆได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องกังวลว่าจะ
สูญเสียคะแนนนิยมจากผูส้ นับสนุนทางการเมือง ยิง่ กว่านัน้ แนวคิดและปฏิบตั กิ ารของ
ผูเ้ คลือ่ นไหวในภาคภาคประชาสังคมยังสามารถก้าวข้ามพรมแดนเรือ่ งเชือ้ ชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรมได้โดยง่าย ทั้งยังสามารถเสนอหรือยกระดับประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว (Weiss. 2009 : 744-747) ซึง่ ข้อได้เปรียบเหล่านีท้ �ำ ให้ภาคประชาสังคมสามารถ
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สร้างคะแนนให้แนวร่วมฝ่ายค้านได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ�
หลังจากประสบความสำ�เร็จในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ.2008 แนวร่วม Bersih
ยิง่ มีบทบาทในเวทีการเมืองมาเลเซียมากขึน้ โดยสามารถระดมมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของพวกเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยแนวร่วม Bersih ได้จัดชุมนุมอีกขึ้นเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม ค.ศ.2011 โดยใช้ชื่อว่า Bersih 2.0 และต่อมาในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.
2012 แนวร่วม Bersih ได้จดั ชุมนุมครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ หนึง่ ซึง่ เป็นการชุมนุมทางการเมือง
ภาคประชาสังคมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียโดยใช้ชื่อการชุมนุมว่า
Bersih 3.0 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้มากกว่า 100,000 คน ขณะที่บางแหล่งข้อมูล
อ้างว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมถึง 300,000 คน (SUARAM. 2013 : 15) ทั้งนี้รายงานของ
องค์กร Malaysian Bar องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึง่ ในมาเลเซียรายงานถึงเหตุการณ์
Bersih 3.0 ไว้อย่างน่าสนใจว่าการชุมนุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากว่า 100,000 คน แต่การ
ชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบ โดยกลุม่ ผูช้ มุ นุมมิได้กอ่ กวนหรือยัว่ โมโหเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ
ผู้ปฏิบัติงานแต่อย่างใด กลับเป็นฝ่ายตำ�รวจที่ใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวหาเย้ยเยาะ
ส่อเสียดผู้ชุมนุม ต่อมาจึงเริ่มเกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาราว 15.00 น. โดยตำ�รวจ
เริ่มใช้แก๊สน้ำ�ตาและรถฉีดน้ำ�ใส่ประชาชน และเริ่มมีการขว้างปาสิ่งของไปมาระหว่าง
ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ (Malaysian Bar. 2002 : 1-2)
ขบวนการ Bersih กลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่อีกครั้งใน ค.ศ.2015
เมื่อชาวมาเลเซียจำ�นวนมากไม่พอใจที่พบว่ามีการโอนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทจาก
กองทุน “1 Malaysian Development Bhd” ของรัฐบาลเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของนายก
รัฐมนตรีนาจิบ ราซัค โดยนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้แถลงถึงเรื่องดังกล่าวอย่าง
คลุมเครือว่าเงินก้อนนัน้ โอนมาจากผูส้ นับสนุนทางการเมืองทีไ่ ม่ประสงค์ออกนามจาก
ตะวันออกกลาง ภาวะเช่นนี้ทำ�ให้แนวร่วม Bersih จัดชุมนุมใหญ่ขึ้น และยกระดับ
ข้อเรียกร้องครั้งสำ�คัญจากที่เคยมุ่งเพียงเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
มาสู่ ก ารเรี ย กร้ อ งให้ น ายนาจิ บ ราซั ค ลาออกจากตำ � แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ทั น ที
ความร้อนแรงของประเด็นดังกล่าวทำ�ให้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า Bersih 4.0
เป็นจำ�นวนมาก โดยผู้จัดชุมนุมอ้างว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 200,000 คน แต่ฝ่ายรัฐบาล
เย้ยว่าผู้จัดชุมนุมกล่าวเกินจริงเพราะมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่เกิน 30,000 คนเท่านั้น
แม้จนถึงขณะนี้ (เมษายนค.ศ. 2016) นายนาจิบ ราซัค ยังคงไม่ลาออกจาก
ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีและการไต่สวนในคีดอี อื้ ฉาวดังกล่าวยังไม่ปรากฏผลชัดเจน แต่
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การเคลือ่ นไหวของแนวร่วม Bersih ก็สร้างความวิตกให้แก่นายนาจิบ ราซัคและรัฐบาล
มาเลเซียอยูไ่ ม่นอ้ ย ดังเห็นได้จากการทีบ่ รรดานักการเมืองฝ่ายรัฐบาลตัง้ แต่ระดับแกนนำ�
จนถึงนักการเมืองหน้าใหม่ตา่ งพากันออกมากล่าวโจมตีการชุมนุมครัง้ นีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงมีความพยายามจากนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่จัดเตรียมผู้สนับสนุนในรูปแบบ
“ม็อบชนม็อบ” ทั่วประเทศ ดังกรณีของการจัดตั้งจัดตั้งขบวนการ Himpunan Rakyat
Bersatu ซึง่ มีค�ำ ขวัญในการต่อสูว้ า่ “ต่อสูเ้ พือ่ เกียรติยศของชาวมลายู” และมีสญ
ั ลักษณ์
คือการสวมใส่เสื้อสีแดง โดยคนกลุ่มนี้นับหมื่นคนได้ออกมาชุมนุมร่วมกันเมื่อวันที่
16 กันยายน ค.ศ. 2015 โดยนอกจากการชุมนุมครัง้ นีจ้ ะจัดขึน้ เพือ่ แสดงการสนับสนุน
นายนาจิบ ราซัคแล้ว พวกเขายังต้องการแสดงให้เห็นว่าชาวมลายูควรมีอภิสิทธิ์และ
ได้รบั การปกป้องเหนือกว่ากลุม่ เชือ้ ชาติอนื่ ๆ ในมาเลเซีย การเคลือ่ นไหวเช่นนีเ้ ป็นการ
ส่งความนัยไปยังแนวร่วม Bersih เพราะชาวมลายูบางส่วนมองว่าขบวนการ Bersih
เป็นการเคลือ่ นไหวของชาวจีนมาเลเซียทีท่ า้ ทายชาวมลายู การเคลือ่ นไหวครัง้ นีจ้ งึ นำ�
บรรยากาศความขัดแย้งระหว่างเชือ้ ชาติกลับสูม่ าเลเซียอีกครัง้ หนึง่ โดยเฉพาะเมือ่ การ
ชุมนุมดังกล่าวได้พยายามฝ่าแนวป้องกันของตำ�รวจเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนและที่อยู่
อาศัยของชาวจีนในกัวลาลัมเปอร์ (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. 2558 : 10)
ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านยังไม่สามารถใช้พื้นที่ในสภาผู้แทนราษฎรสั่นคลอน
รัฐบาลมาเลเซียทีค่ รองอำ�นาจมาอย่างยาวนานได้มากนัก การเคลือ่ นไหวของแนวร่วม
Bersih กลับกลายเป็นความหวังและเป็นย่างก้าวสำ�คัญของการเมืองภาคประชาสังคม
มาเลเซียที่ทำ�ให้ผู้คนตระหนักถึงความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลภายใต้การนำ�ของ
นายนาจิบ ราซัคยิ่งขึ้น ความสำ�เร็จของแนวร่วม Bersih ในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
มิได้เกิดขึน้ เพียงชัว่ ข้ามคืน แต่มาจากปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ั สมมาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การที่
แนวร่วมนี้นำ�โดยนักเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม และได้รับการสนับสนุนจาก
นักการเมืองฝ่ายค้านทำ�ให้พวกเขาผสมผสานการทำ�งานทางการเมืองของคนสองกลุม่ นี้
เข้าด้วยกัน แนวร่วม Bersih จึงสามารถขับเคลื่อนขบวนการได้อย่างรวดเร็วตามแบบ
องค์กรพัฒนาเอกชน ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์จากฐานมวลชนของพรรค
ฝ่ายค้านได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การที่แนวร่วม Bersih เคลื่อนไหวโดยก้าวข้าม
ประเด็นเรื่องเชื้อชาติอันเป็นรากเหง้าความขัดแย้งในมาเลเซียมายาวนานก็ทำ�ให้
ชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติสามารถเข้าร่วมชุมนุมนี้ได้ทั่วกัน และประการสุดท้ายคือ
ผูข้ บั เคลือ่ นแนวร่วม Bersih สามารถนำ�เทคโนโลยีการสือ่ สารสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์
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เช่น การส่งข้อมูลต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว โดยเฉพาะการนัดหมายสถานที่และเวลาในการชุมนุมอย่างรวดเร็วที่เรียกว่า
“Flash Mob” รวมไปถึงการจัดการชุมนุมใหญ่ ทำ�ให้แนวร่วม Bersih ขยายตัวไปได้
อย่างกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ

สรุป

เมือ่ นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีผทู้ รงอิทธิพลทางการเมือง
ของมาเลเซียก้าวลงจากตำ�แหน่งในปีค.ศ. 2003 ความสำ�เร็จทางการเมืองและการ
บริหารตลอดระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งที่ยาวนานของเขาทิ้งช่องว่างที่สำ�คัญเอาไว้
จนผู้ที่ก้าวเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวต่อจากตัวเขายากที่จะเติมเต็มให้เท่าเทียมได้
นอกจากนี้นับตั้งแต่เวลาดังกล่าวเป็นต้นมาสถานการณ์ต่างๆ ของโลกและมาเลเซีย
มีความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญหลายประการทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถาโถมเข้าใส่เวทีการเมืองมาเลเซียอย่างรุนแรง
และรวดเร็วจนกระทั่งบรรดาผู้ที่เคยมีบทบาทในโครงสร้างการเมืองเดิมของมาเลเซีย
ต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อเผชิญหน้ากับแรงท้าทายใหม่ๆ เหล่านี้
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงนานัปการที่เกิดขึ้นในมาเลเซียนับตั้งแต่ ค.ศ. 2003
เป็นต้นมา ภาคประชาสังคมมาเลเซียกลับเป็นภาคส่วนที่สามารถรับมือกับความ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและสามารถยกระดับการเคลือ่ นไหวและมีบทบาท
เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของ 3 ขบวนการที่สำ�คัญ คือ การ
เคลือ่ นไหวเพือ่ ต่อต้านกฎหมายความมัน่ คงภายใน การเคลือ่ นไหวของขบวนการต่อสู้
เพื่อสิทธิของชาวฮินดู (Hindu Rights Action Force : HINDRAF) และการเคลื่อนไหว
ของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for Clean and Fair
Elections : Bersih) ซึ่งทั้ง 3 ขบวนการนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นแสดงให้เห็นถึงการ
เคลื่อนไหวของขบวนการประชาสังคมมาเลเซียที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายมา
เป็นผูเ้ ล่นทีส่ �ำ คัญอีกภาคส่วนหนึง่ ในเวทีการเมืองมาเลเซียเท่านัน้ หากยังแสดงให้เห็น
ว่าการเคลือ่ นไหวของขบวนการเหล่านีไ้ ด้สง่ ผลประชาชนมาเลเซียให้มคี วามตืน่ ตัวและ
ตระหนักรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ทางการเมืองของตน ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ในเวทีทางการ
เมืองมาเลเซียมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตรหมายใหม่ที่มีนัยยะสำ�คัญว่าอาจจะ
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญต่อการเมืองมาเลเซียต่อไปในอนาคต
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