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วรรณกรรมที่ ศึ ก ษาเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
(political economy) มาเลเซีย มีจุดร่วมกัน
ประการหนึ่ง คือ การอธิบายประเด็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจที่ไม่เท่าเทียมซึ่งยึดโยง
อยู่ กั บ มิ ติ ท างชาติ พั น ธุ์ (ethnicity) ที่ ก ลุ่ ม
ชาติพันธุ์มลายูซึ่งผูกโยงอยู่กับศาสนาอิสลามมี
สถานะทางสังคม และสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เหนือกว่ากลุม่ ชาติพนั ธุอ์ น่ื ๆ
ในแง่นต้ี ลอดประวัตศิ าสตร์สมัยใหม่ของมาเลเซีย
จึ ง เต็ ม ไปด้ ว ยการต่ อ สู้ ต่ อ รองทางเศรษฐกิ จ
การเมืองระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอำ�นาจที่ไม่

เท่าเทียม ทว่าการถกเถียงในประเด็นดังกล่าว
ไม่ใช่เรื่องง่ายในวงการวิชาการมาเลเซีย และ
หลายครัง้ นักวิชาการจำ�นวนมากมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ศึ ก ษาและอธิ บ ายพลวั ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม
การเมืองมาเลเซียในลักษณะที่ขาดความเป็น
ฆราวาส (non-secularity) บทความนี้ เ ลื อ ก
ปริทัศน์งานวิชาการ 4 ชิ้นเพื่อให้ภาพกว้างของ
สังคมการเมืองมาเลเซียที่แตกต่างออกไปจาก
ภาพทีเ่ ราคุน้ ชินมาเลเซียในฐานะแบบอย่างของ
สั ง คมพหุ สั ง คมที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ แ ละ
ปราศจากความรุนแรง โดยมุ่งสะท้อนรูปแบบ

ผูเ้ ขียนขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ สามท่านสำ�หรับข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนยังขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง บรรณาธิการ และ “นางสาวฐิตารีย์ ศรีสุรัตน์” ที่กรุณาอำ�นวยความสะดวกในการ
ดำ�เนินการเป็นอย่างดี ความผิดพลาดใดๆ ในข้อเขียนนี้เป็นของผู้เขียนแต่ผู้เดียว
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ความสัมพันธ์ระหว่างมิติชาติพันธุ์ กับมิติทาง เป็นการสร้างเงือ่ นไข หรือ “ชนวน” ทีม่ ศี กั ยภาพ
เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งชี้ให้เห็นพลวัต นำ�ไปสู่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ได้ในที่สุด
ของเศรษฐกิจการเมืองมาเลเซียในปัจจุบัน
“ชนวน” ดังกล่าวถูกจุดขึ้นอีกครั้ง ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของอังกฤษในช่วงหลัง
มรดกจากอาณานิคม
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ แนวนโยบายใหม่นรี้ จู้ กั
ความเคลือ่ นไหวทางการเมืองทีส่ �ำ คัญหลัง กันดีในชื่อ “ข้อเสนอจัดตั้งสหภาพมาลายัน”
สงครามโลกครั้งที่สองของมาเลเซีย ได้แก่ การ (Malayan Union Proposals) ข้อเสนอจัดตั้ง
เรียกร้องการปฏิรูปการปกครอง ให้เป็นรูปแบบ สหภาพมาลายัน ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยว
ของการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย กับการถือสัญชาติ โดยให้สิทธิการถือสัญชาติ
เพือ่ เป็นหนทางสูก่ ารเป็นรัฐเอกราชโดยสมบูรณ์ ตามถิน่ กำ�เนิด ซึง่ กำ�หนดสิทธิความเป็นพลเมือง
แต่หนทางดังกล่าวต้องพบกับอุปสรรคจากความ แก่ผู้ที่เกิดในมาลายาและสิงคโปร์ทั้งหมดหรือที่
ไม่ยินยอมพร้อมใจของจักรวรรดินิยมอังกฤษที่ อาศัยอยู่ตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้
จะละทิ้ ง อำ � นาจและผลประโยชน์ ข องตนเอง ที่อพยพเข้ามาใหม่สามารถขอโอนสัญชาติได้
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว การเมืองภายใน เมือ่ อยูเ่ กิน 5 ปีขนึ้ ไป ข้อเสนอดังกล่าวทำ�ให้ชาว
ของมาเลเซียยังคงไม่มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะ จีนและอินเดียกว่าครึ่งกลายเป็นพลเมืองของ
อคติทางเชื้อชาติ และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม มาลายันได้โดยทันที ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์
ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ทีน่ �ำ ไปสูค่ วามรุนแรงอยูบ่ อ่ ยครัง้ อื่ น ๆ ก็ มี สิ ท ธิ์ ข อสั ญ ชาติ ไ ด้ ข้ อ เสนอจั ด ตั้ ง
ประเด็นความขัดแย้งทางชาติพันธุ์พัฒนา สหภาพมาลายันจึงสวนทางอย่างสิ้นเชิงจาก
และถูกทำ�ให้ชัดเจนขึ้นโดยนโยบายต่างๆ ของ นโยบายฝักใฝ่มลายูตามที่อังกฤษเคยยึดถือมา
อังกฤษซึ่งเข้ามาสู่คาบสมุทรมลายูในฐานะเจ้า ก่อน
อาณานิคม นับตั้งแต่นโยบายแบ่งแยกอำ�นาจ
ข้อเสนอจัดตั้งสหภาพมาลายันจึงถูกต่อ
ด้วยการมอบอำ�นาจรวมถึงสิทธิพิเศษทางการ ต้านจากชาวมลายู เพราะเป็นการลดอำ �นาจ
เมืองบางประการแก่กลุม่ ชาติพนั ธุม์ ลายู ในขณะ ทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์มลายู ข้อเสนอ
เดียวกันก็ได้มอบอำ�นาจทางเศรษฐกิจการค้าแก่ จัดตั้งสหภาพมาลายันจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�
กลุม่ ชาติพนั ธุจ์ นี และกลุม่ แรงงานอินเดีย ซึง่ เกิด ไปสู่ความตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งแสดงผ่านการ
มาจากอคติของเจ้าอาณานิคมอังกฤษเรือ่ งความ ออกมาเคลื่อนไหวในแนวทางชาตินิยมของชาว
เกียจคร้านของชาวมลายู และความขยัน สู้งาน มลายู ดังจะเห็นได้จากการก่อตั้งพรรคอัมโน
หนักของชาวจีน และอินเดีย ทีก่ ลายมาเป็นฐาน (United Malays National Organization – UMNO)
คิดของการแบ่งงานกันทำ�ตามกลุ่มชาติพันธุ์ใน ของชาวมลายู เพือ่ ให้พรรคอัมโนเป็นตัวแทนใน
ลักษณะดังกล่าว ทำ�ให้เกิดช่องว่างและความห่าง การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก่ชาวมลายู หรือ
เหินกันระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ พร้อมกับนำ�ไปสู่ เป็ น กระบอกเสี ย งที่ สำ � คั ญ ในการต่ อ ต้ า นข้ อ
การขีดเส้นแบ่งขอบเขตทางอำ�นาจของแต่ละ เสนอจัดตัง้ สหภาพมาลายัน โดยการเคลือ่ นไหว
กลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งต่างพยายามรักษาอำ�นาจ แสดงออกผ่านการคว่�ำ บาตรรัฐบาลอังกฤษ ด้วย
และผลประโยชน์นั้นให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ตน ซึ่ง การไม่ให้ความร่วมมือ เหล่าผู้นำ�มลายูพร้อมใจ
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กันไม่เข้าร่วมการประชุมกับรัฐบาลอังกฤษ ทาง
ฝ่ายอังกฤษจึงจำ�ต้องพิจารณาข้อเรียกร้องของ
พรรคอัมโน และยกเลิกข้อเสนอจัดตั้งสหภาพ
มาลายัน พร้อมเสนอข้อเสนอใหม่ คือ การจัดตัง้
“สหพันธรัฐมลายา” (Federation of Malaya) การ
จัดตัง้ สหพันธรัฐมลายาเป็นการกลับมาให้อภิสทิ ธิ์
แก่ชาวมลายูอกี ครัง้ ไม่วา่ จะเป็นประเด็นในเรือ่ ง
สัญชาติ การเมือง และการบริหาร ข้อเสนอการ
จัดตัง้ สหพันธรัฐมลายาจึงนำ�มาสูค่ วามไม่พอใจ
ในกลุ่มชาติพันธุ์จีนและอินเดีย แต่ถึงแม้จะมี
ความไม่พอใจดังกล่าวแต่ข้อเสนอก็ถูกดำ�เนิน
การต่อไป เพราะสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์จีน
และอินเดียไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์หลักของประเทศ
ต่อมาอังกฤษมีด�ำ ริให้สหพันธรัฐมลายา ก่อ
ตั้ ง ชาติ ม ลายู ที่ เ ป็ น เอกภาพขึ้ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว น
ทั้งนี้ไม่ได้เป็นเพราะ อังกฤษต้องการยุติการ
แสวงหาผลประโยชน์ในคาบสมุทรมลายู หากแต่
อังกฤษต้องการจำ�กัดการเคลื่อนไหวของพรรค
คอมมิวนิสต์มลายา (Communist Party of Malaya)
ที่สร้างความไร้เสถียรภาพให้สหพันธรัฐมลายา
โดยการต่อสูด้ ว้ ยกำ�ลังอาวุธในชนบท ซึง่ นำ�ไปสู่

การประกาศภาวะฉุกเฉินใน ค.ศ.1948 โดยความ
รุ น แรงจากการก่ อ การร้ า ยดั ง กล่ า วลดลงเมื่ อ
สหพันธรัฐมลายาได้รบั เอกราชอย่างสมบูรณ์ ใน
ฐานะ “สหพันธรัฐมาเลเซีย” (Federation of
Malaysia) ในวันที่16 กันยายน ค.ศ.1963 ด้วย
การรวมสิงคโปร์ ซาราวัค และบอร์เนียวเหนือ
เข้าไว้ภายใต้รัฐบาลกลางเดียวกัน โดยมีกรุง
กัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวง และมีการจัดตั้ง
พรรคพันธมิตร (Alliance Party) ซึ่งประกอบไป
ด้วย พรรคอัมโน พรรคของชาวจีนที่มีชื่อว่า
สมาคมชาวจีนมาเลเซีย (Malaysian Chinese
Association–MCA) และพรรคของชาวอินเดีย
คือ สภาชาวอินเดียมาเลเซีย (Malaysian Indian
Congress–MIC) พรรคอัมโนพยายามรัก ษา
ความเป็นผูน้ �ำ ของพรรคพันธมิตร แต่เมือ่ เห็นว่า
ฐานเสียงพรรคพันธมิตรประสบความล้มเหลวใน
การเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ.1969 พรรคอัมโนจึง
ขยายสมาชิก ของกลุ่มพันธมิตรออกไป ด้วย
การนำ�เอาฝ่ายค้านบางพรรคที่เป็นตัวแทนของ
กลุ่ ม ต่ า งๆ เข้ า มาร่ ว มเป็ น สมาพั น ธ์ แ ห่ ง
พรรคการเมืองทีเ่ รียกว่า แนวร่วมแห่งชาติ (Bariปีท่ี 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556 69

san Nasional–BN) อย่างไรก็ตาม การสร้างระบบ
พั น ธมิ ต รตามรู ป แบบดั ง กล่ า วสะท้ อ นการ
แสดงออกของการผสานผลประโยชน์ทางการ
เมืองระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยจะมีพรรคอัมโน
เป็นแกนนำ�
การขึ้นสู่อำ�นาจของพรรคอัมโนส่งผลดีให้
แก่กลุ่มชาติพันธุ์มลายู มากกว่าชาติพันธุ์อื่นๆ
ถึงแม้ว่าจะมีพรรคแนวร่วม แต่สิทธิพิเศษอย่าง
หนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพรรคอัม
โนซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในชือ่ ภูมบิ ตุ ร (Bumiputera) หรือ
ลูกแห่งแผ่นดิน (Son of the Soil) โดยภูมิบุตรมี
โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสิทธิ
พิเศษหลายประการ อาทิ มีสิทธิในโอกาสด้าน
การศึ ก ษามากกว่ า ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ กล่ า วคื อ
รัฐบาลมีการกำ�หนดโควตาการเรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัยให้แก่ชาวมลายูภูมิบุตร ทำ�ให้ชาว
มลายู เ หล่ า นี้ ถึ ง แม้ จ ะมี ผ ลการเรี ย นต่ำ � แต่ ก็
สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ง่าย
ขึ้ น ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ จ ะเป็ น
นั ก ศึ ก ษาชาวจี น เป็ น กลุ่ ม ที่ ส ามารถสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยได้จำ�นวนมากสุด นอกจากนั้น
รั ฐ ยั ง มี ค วามพยายามผลั ก ดั น ให้ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เลือกใช้ภาษามลายูเป็น
ภาษาหลักตามพระราชบัญญัติของกระทรวง
ศึกษาธิการในปี ค.ศ.1961 เป็นต้น นโยบายการ
เลือกปฏิบตั ขิ องพรรคอัมโนทีก่ ล่าวไปข้างต้น นำ�
ไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ทางตรง ดัง
ปรากฏผ่ า นเหตุ ก ารณ์ ก ารจลาจลในเดื อ น
พฤษภาคม ค.ศ.1969
จากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำ�ให้
ตุน อับดุล ราซัค (Tun Abdul Razak) นายก
รัฐมนตรีของมาเลเซีย เร่งแก้ไขสถานการณ์ เพือ่
รั ก ษาสถานะของประเทศ และเพื่ อ ประคั บ
ประคองเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศให้
70 วารสารกึง่ วิชาการ

เดินหน้าอีกครัง้ นำ�มาสูก่ ารประกาศใช้ “นโยบาย
เศรษฐกิจใหม่” (New Economic Policy–NEP)
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1970 ถึง 1990 เพื่อลด
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ความ(ไม่)สำ�เร็จของเศรษฐกิจใหม่

นโยบายเศรษฐกิจใหม่ มีวัตถุประสงค์ 2
ประการ ประการแรก เพือ่ ขจัดความยากจนของ
ประชาชนทุกชาติพันธุ์ ประการถัดมาเพื่อการ
ปรับ โครงสร้า งทางสังคมใหม่ แต่ทั้งสองเป้า
หมายกลับมีความขัดแย้งกันเอง เนือ่ งจากในทาง
ปฏิบัติ รัฐต้องการเปลี่ยนสัญญาประชาคมเดิม
ทีว่ า่ ให้ชาวมลายูมหี น้าทีใ่ นกิจการทางการเมือง
และชาวจี น มี ห น้ า ที่ ใ นกิ จ การทางเศรษฐกิ จ
นโยบายเศรษฐกิจใหม่จึงถูกประกาศใช้เพื่อลด
ช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างชาวมลายูกับชาว
จีน ด้วยการส่งเสริมและให้สิทธิพิเศษแก่ชาว
มลายู ในแง่นี้ การนำ�นโยบายเศรษฐกิจใหม่ไป
ปฏิบัติจึงส่งผลตรงกันข้ามกับเป้าประสงค์ของ
นโยบาย กล่าวคือ แทนทีน่ โยบายเศรษฐกิจใหม่
จะแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล้�ำ ทางเศรษฐกิจและ
ความยากจน รวมทั้งการปรับโครงสร้างทาง
สังคมใหม่ นโยบายดังกล่าวกลับเป็นอุปสรรคต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหา
สำ�คัญ คือ การใช้ระบบพวกพ้อง (cronyism) ซึ่ง
ให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มทุนและธุรกิจเฉพาะที่มี
เครือข่ายกับนักการเมืองในรัฐบาล อาทิ การ
หยิบยื่นโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชาวมลายูซึ่ง
เป็นภูมบิ ตุ รทีม่ สี ายสัมพันธ์อนั ดีกบั นักการเมือง
เพื่อผลัก ดันกลุ่มพวกพ้องของตนให้สามารถ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้
การเข้ามาแทรกแซงของรัฐไม่เพียงเป็นการ
อำ�นวยผลประโยชน์แก่เครือข่ายพวกพ้องของ
ฝ่ายการเมืองผู้กุมอำ�นาจรัฐ หากแต่ยังเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันของกลุม่ ทุนต่างชาติในระบบ
ตลาด ด้วยเหตุนจี้ งึ ทำ�ให้นโยบายเศรษฐกิจใหม่
เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากกว่าที่จะเป็นมาตรการในการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพราะผู้ที่ได้
รับผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายดังกล่าว
ไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ แต่เป็นเพียงกลุม่ เศรษฐี
ใหม่ (new rich) ที่เป็นภูมิบุตรซึ่งมีสายสัมพันธ์
แนบแน่นกับผู้ถือครองอำ�นาจรัฐและนักการ
เมืองพรรครัฐบาล
แม้ อั ต ราความยากจนในมาเลเซี ย จะลด
น้ อ ยลงหลั ง จากการประกาศใช้ น โยบาย
เศรษฐกิจใน ค.ศ.1970 เป็นต้นมา จาก 49.3 %
เหลือเพียง15 % ในปี ค.ศ.1990 ก่อนที่จะ
ประกาศยกเลิกนโยบายเศรษฐกิจใหม่ แต่จาก
การศึกษาพบว่าอัตราความยากจนที่ลดลงเป็น
ผลมาจากปัจจัยอืน่ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับนโยบาย
เศรษฐกิ จ ใหม่ เพราะโครงการอั น เกิ ด จาก
นโยบายเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนไม่มคี วาม
โปร่งใส และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำ�คัญ
ของนโยบาย โดยเฉพาะงบประมาณของ
โครงการ และกลุม่ เป้าหมายของการนำ�นโยบาย
เป็นปฏิบัติ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการต่าง ๆ ของนโยบายเศรษฐกิจใหม่ส่วน
มากไม่ใช่กลุ่มคนยากจน เช่น โครงการอุดหนุน
ราคาน้ำ�มันดีเซล ค.ศ.1983 ที่รัฐบาลอุดหนุน
ราคาน้�ำ มันดีเซลแก่ผปู้ ระกอบอาชีพประมง ทว่า
ประโยชน์จากนโยบายไม่ได้ตกอยูก่ บั ผูป้ ระกอบ
อาชีพประมงรายย่อย ซึ่งใช้เรือที่มีเครื่องยนต์
ขนาดเล็ก หรือ เรือที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ แต่ผล
ประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ประกอบกิจการ
เรื อ ประมงขนาดใหญ่ ในแง่ นี้ ผ ลของการนำ �
นโยบายไปปฏิบตั จิ งึ ไม่ตรงกับกลุม่ เป้าหมายของ
นโยบายเศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ มุ่ ง ลดช่ อ งว่ า งทาง

เศรษฐกิจและปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ทส่ี �ำ คัญทีส่ ดุ ของนโยบาย
เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้น “การขจัดความยากจน
ของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ให้หมดไป” จึงไม่เห็นผลที่
ชัดเจนและไม่ได้รับการยอมรับนับถือ ทว่าเรื่อง
ดังกล่าวก็ไม่อาจเป็นตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จ หรือ ล้ม
เหลวของนโยบายเศรษฐกิ จ ใหม่ ไ ด้ ทั้ ง หมด
เพราะ ถึ ง แม้ น โยบายเศรษฐกิ จ ใหม่ จ ะไม่ ใช่
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่หากพิจารณาจากความสำ�เร็จในการ
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น ชาว
มลายูภูมิบุตร ย่อมสามารถกล่าวได้ว่านโยบาย
เศรษฐกิจใหม่ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี
ความสำ�เร็จดังกล่าวยังผูกโยงอยูก่ บั บทบาทของ
รัฐในระบบเศรษฐกิจ ทีร่ ฐั บาลมาเลเซียยังเป็นผู้
บริหารจัดการและควบคุมกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
โครงสร้างและสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน รวมทัง้ เป็น
เจ้าของธุรกิจสำ�คัญหลายประเภท โดยกิจการที่
รัฐเข้าไปควบคุมแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง
เป็นกิจการเกีย่ วกับโครงสร้างและสาธารณูปโภค
พืน้ ฐาน เช่น การประปา และการคมนาคม กลุม่
ที่สองเป็นกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อาทิ
บรรษัทเพือ่ การพัฒนายางแห่งมาเลเซีย และการ
ปิ โ ตรเลี ย มแห่ ง ชาติ กลุ่ ม สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่
รัฐวิสาหกิจ และบริษทั เอกชนทีร่ ว่ มก่อตัง้ โดยรัฐ
กิจการทั้งสามกลุ่มของรัฐ โดยเฉพาะสองกลุ่ม
หลังถูกพัฒนาขึ้นมามีนัยสำ�คัญ เพื่อเป้าหมาย
ของรัฐในการผลักดันให้ชาวมลายูเข้าไปเป็นผูถ้ อื
หุ้ น ในกิ จ การที่ รั ฐ เป็ น เจ้ า ของ โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจ อีก ทั้งรัฐยังมีก ารจัดตั้งโครงการ
กองทุนหลักทรัพย์ภมู บิ ตุ ร เพือ่ ชาวมลายูอกี ด้วย
ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ชาวมลายูได้เข้าไปถือ
สิทธิในกิจการดังกล่าวมากกว่าเดิมถึงร้อยละ 50
ความสำ � เร็ จ ของนโยบายเศรษฐกิ จ ใหม่ จึ ง
ปีท่ี 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556 71

สะท้อนออกมาในรูปของการผลักดันชาวมลายู
ภู มิ บุ ต รให้ เข้ า ไปมี บ ทบาทในภาคธุ ร กิ จ โดย
เฉพาะการเป็นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการทีค่ วบคุมโดยรัฐ
ไม่ใช่ความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ความสำ�เร็จจากนโยบายเศรษฐกิจใหม่จึง
เป็ น การมุ่ ง เน้ น ไปที่ ผ ลประโยชน์ ข องกลุ่ ม
ชาติ พั น ธุ์ ม ลายู โดยเฉพาะที่ อ ยู่ ใ นเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์กับนักการเมือง และนักการเมือง
จากพรรคอัมโนเป็นส่วนใหญ่ โดยพิจารณาได้
จากความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจทีก่ ลุม่ คนเหล่านีไ้ ด้
รั บ ทว่ า กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ อื่ น กลั บ ไม่ ไ ด้ รั บ ผล
ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นตามวัตถุประสงค์
ของนโยบายเศรษฐกิจใหม่ อย่างไรก็ตามเรือ่ งดัง
กล่าวสามารถเข้าใจได้ เพราะการที่พรรคอัมโน
มีจุดยืนที่ชัดเจนในการให้สิทธิพิเศษ (Ketuanan
Melayu) แก่ชาวมลายูภูมิบุตร ย่อมส่งผลดีต่อ
คะแนนนิยมของพรรคอัมโน เพราะประชาชนที่
มีชาติพันธุ์มลายูและเป็นภูมิบุตรเป็นฐานเสียง
สำ�คัญของพรรคในการเลือกตั้งทุกระดับ ซึ่งนำ�
มาสู่คำ�ถามสำ�คัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมใน
ความเป็ น พลเมื อ งของประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
ชาติพันธุ์มลายู และไม่ใช่ภูมิบุตร ทว่าประเด็น
เรื่ อ งสิ ท ธิ พิ เ ศษของชาวมลายู แ ละความเป็ น
มลายูถอื เป็นเรือ่ งความมัน่ คงของชาติ (national
security) จึงเป็นประเด็นต้องห้าม (taboo) ใน
พื้นที่สาธารณะของสังคมการเมืองมาเลเซีย ซึ่ง
รวมถึงการถกเถียงในวงวิชาการด้วย

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง?

จากที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
“ชาติพันธุ์” กับ “เศรษฐกิจการเมือง” มีลักษณะ
พึง่ พิงซึง่ กันและกัน (symbiosis) ซึง่ ยากทีจ่ ะแยก
ออกจากกัน กล่าวคือ กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการ
72 วารสารกึง่ วิชาการ

พรรคการเมืองทำ�หน้าที่รักษาผลประโยชน์และ
สถานะเฉพาะของกลุ่ ม ตน ในขณะเดี ย วกั น
พรรคการเมืองก็นำ�เสนอนโยบายที่ตอบสนอง
ต่อกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะเพื่อเป็นฐานคะแนนใน
การเลือกตัง้ ดังนัน้ พรรคการเมืองซึง่ เป็นสถาบัน
การเมื อ งสำ � คั ญ ที่ เ ป็ น กั น ชน (buffer) ไม่ ใ ห้
ประชาชนออกมาปะทะกันโดยตรงจึงมีลักษณะ
เป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ดั ง นั้ น อาณา
บริเวณสาธารณะของสังคมการเมืองมาเลเซียจึง
ยากจะหลี ก เลี่ ย งมิ ติ ท างชาติ พั น ธุ์ ที่ เ ป็ น
โครงสร้างของสังคมได้ อย่างไรก็ตามการเมืองที่
ปราศจากพันธะทางชาติพนั ธุก์ ย็ งั คงเป็นสิง่ ทีพ่ งึ
ปรารถนาของคนอีกจำ�นวนมาก
การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปในปี ค.ศ.2008 ส่ ง
สัญญาณทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองที่จะลดอคติทางชาติพันธุ์ กล่าวคือ พรรค
อั ม โนเริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางของนโยบาย
เนื่องจากคะแนนเสียงของพรรคตกต่ำ�ลงอย่าง
มาก โดยพรรคอัมโนพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้อง
ถิ่นใน 5 รัฐ คือ กลันตัน ปีนัง สลังงอร์ เคดาห์
และเปรัก ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านสำ�คัญอย่าง
พรรคเกออาดิลนั (Parti Keadilan Rakyat – PKR)
หรือ พรรคยุติธรรมแห่งชาติ (People’s Justice
Party) ของอดีตรองนายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบรา
ฮิม (Anwar Ibrahim) และพรรคพาส (Parti Islam
Se-Malaysia–PAS) หรื อ พรรคอิ ส ลามแห่ ง
มาเลเซีย (Islamic Party of Malaysia) ได้รับเสียง
ข้างมากและสามารถจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐ
สลังงอร์ ซึ่งเป็นรัฐใจกลางของมาเลเซียได้ ใน
รัฐกลันตันพรรคพาสยังสามารถรักษาฐานเสียง
และได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลาย ในขณะ
ที่พรรคอัมโนได้รับเลือกเพียง 6 ที่นั่งจาก 44 ที่
นั่ง และได้รับเลือกเข้าไปในรัฐบาลท้องถิ่นเพียง
2 จาก 14 ที่นั่ง

ผลการเลือกตัง้ ทัว่ ไปสะท้อนให้เห็นคะแนน
นิยมที่ตกต่ำ�ลงของพรรคอัมโน และมีนัยสำ�คัญ
ต่ออนาคตทางการเมืองของมาเลเซีย ซึง่ อาจนำ�
ไปสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองมาเลเซีย เพราะ
ความนิยมที่เสื่อมถอยลงของพรรคอัมโนทำ�ให้
พรรคเสียเปรียบพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรค
เกออาดิลนั และพรรคพาส ซึง่ เป็นคูแ่ ข่งทางการ
เมืองสำ�คัญ โดยเฉพาะเมือ่ พรรคพาสมีทนี่ งั่ มาก
ขึ้นในสภาจากการเลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ.2008
ทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำ�ให้พรรคอัม
โนเสื่อมความนิยมลงมี 3 ประการ ได้แก่
1. ความอยุติธรรมอันเกิดจากการดำ�เนิน
นโยบายภูมิบุตร ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อ
ชาวมลายูทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม อย่างเกินพอดีจนกระทบต่อความเป็น
ธรรมทางสังคม ซึง่ ส่งผลให้รอยร้าวและความไม่
พอใจของกลุ่มชาติพันธุ์จีนและอินเดียเพิ่มมาก
ขึ้น
2. ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและทุนนิยม
พวกพ้องส่งผลให้รัฐมนตรีของพรรคอัมโนถึง 4
คนไม่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเหนือความคาด
หมายด้วยประเด็นอือ้ ฉาวเกีย่ วกับการทุจริต ใน
ขณะเดียวกันภายในพรรคอัมโนเองก็มีความไม่
พอใจระบบพวกพ้องทีเ่ กิดขึน้ อาทิ การใช้อ�ำ นาจ
ของอั บ ดุ ล ละห์ อะห์ มั ด บาดาวี (Abdullah
Ahmad Badawi) ในการแต่งตั้งลูกเขยขึ้นดำ�รง
ตำ�แหน่งสำ�คัญในพรรค เป็นต้น
3. พรรคเกออาดิลันที่นำ�โดยอันวาร์ อิบรา
ฮิม รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ โดยชูนโยบายยกเลิก
การใช้แผนเศรษฐกิจทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษแก่ชาวมลายู
มุสลิม เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับประชาชนมาเลเซียโดยไม่คำ�นึง
ถึงชาติพนั ธุ์ ซึง่ ทำ�ให้พรรคเกออาดิลนั ได้ทนี่ งั่ ใน
สภาผู้แทนราษฎรถึง 31 ที่นั่ง

การเลือกตัง้ ทัว่ ไปดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมาเลเซียจำ�นวนหนึง่ ทีม่ ากพอสมควร
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสนั บ สนุ น พรรคการเลื อ กที่ ชู
นโยบายทางสายกลาง โดยยกเลิกสิทธิพเิ ศษของ
ชาวมลายู เพราะแม้แต่ชาวมลายูเองก็มีจำ�นวน
มากที่มองว่าการให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมลายูภูมิ
บุตร ไม่ได้มคี วามหมายเท่ากับการทีช่ าวมลายูที่
เป็ น ภู มิ บุ ต รเป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ หญ่ แ ละเป็ น
เจ้าของประเทศ ในทางตรงกันข้ามกลับให้นยั ถึง
ความต่ำ�ต้อยและด้อยกว่าของชาติพันธุ์มลายู
อีกทั้งประสบการณ์จากอดีตที่ผ่านมาแสดงให้
เห็นว่าการที่เศรษฐกิจการเมืองมาเลเซียถูกผูก
อยู่กับชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งอย่างไม่มีความ
สมดุล จะนำ�มาสูค่ วามขัดแย้งทางชาติพนั ธุห์ รือ
ความรุนแรงโดยตรง จากการปะทะกันของกลุม่
ชาติพันธุ์ที่เสียประโยชน์จากนโยบายของชาติที่
อยุตธิ รรม ในแง่นจี้ งึ มีกระแสทีเ่ รียกร้องให้มกี าร
ปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของมาเลเซียเสีย
ใหม่
ดังนั้นการเลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ.2008 จึง
เป็นหลักหมุดความสำ�เร็จขั้นต้นของผู้ที่เชื่อใน
การปฏิรปู (reformists) และกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ไี่ ม่ใช่
มลายู ในส่วนของแนวร่วมแห่งชาติที่นำ�โดย
พรรคอัมโนเองก็มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป นา
จิป ราซัค (Najib Razak) นายกรัฐมนตรีจากพรรค
อัมโน พยายามที่จะบริหารประเทศโดยใช้ทาง
สายกลาง และได้ประกาศเน้นย้ำ�ว่า “มาเลเซีย
ต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคง” และมี “ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ” นอกจากนั้นรัฐบาล
มาเลเซียภายใต้การนำ�ของเขายังมุ่งเน้นการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่อผลักดันการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายเศรษฐกิจการเมืองทีค่ อ่ นข้างไปใน
ทางสายกลางของรัฐบาลนาจิป ราซัค ทำ �ให้
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พรรคอัมโนกลับมาอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น เพราะ
นโยบายที่ มี ลั ก ษณะประนี ป ระนอมดั ง กล่ า ว
ทำ�ให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนโดยรวม อาทิ การแก้ปัญหาความไม่
พอใจของคริสตชนที่เกิดจากการสั่งยึดคัมภีร์
ไบเบิลภาษามลายูกว่า 30,000 เล่มในรัฐซาราวัก
โดยการใช้ท่าทีประนีประนอม ด้วยการให้คืน
คั ม ภี ร์ เ หล่ า นั้ น เสี ย ทำ � ให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หา
เฉพาะหน้าได้ รัฐบาลภายใต้การนำ�ของนาจิปยัง
มี ดำ � ริ ที่ จ ะปฏิ รู ป กฎหมายเพื่ อ ให้ พ ลเมื อ งมี
เสรีภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการแก้ไขกฎหมาย
ความมั่นคงภายใน (Internal Security Act - ISA)
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศสภาวะข้อยกเว้นของ
กฎหมายปกติในนามของความมั่นคงของชาติ
นอกจากนัน้ รัฐบาลยังมีแนวโน้มทีจ่ ะยกเลิกการ
ให้สิทธิพิเศษ หรือ โควตาแก่บริษัทตามเงื่อนไข
ทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อที่จะลดการพึ่งพารัฐบาล
ของกลุ่มผู้ประกอบการภูมิบุตร

ปรากฏการณ์ “เบอร์เซะ”

กระแสวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลนาจิปเริม่ เพิม่
มากขึน้ และเปลีย่ นรูปเป็นการเคลือ่ นไหวต่อต้าน
จากภาคประชาชนในเวลาต่ อ มา ซึ่ ง นำ � ไปสู่
ปรากฏการณ์เบอร์เซะ (Bersih) ซึง่ มีความหมาย
ว่า “สะอาด” ในภาษามาเลย์ ที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง
ให้รฐั บาลภายใต้การนำ�ของนายกรัฐมนตรีนาจิป
ปฏิรูปการเลือกตั้งเสียใหม่ เพราะการเลือกตั้งที่
ผ่ า นมาในอดี ต ไม่ เ ป็ น ไปโดยความบริ สุ ท ธิ์
ยุตธิ รรม ดังนัน้ การปฏิรปู ระบบและกระบวนการ
การเลือกตัง้ จึงเป็นการแสดงความบริสทุ ธิใ์ จและ
ความโปร่งใสของรัฐบาล
การชุมนุมเบอร์เซะเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่
10 พฤศจิกายน ค.ศ.2007 และตามด้วยการ
ชุมนุมเบอร์เซะ 2.0 (Bersih 2.0) ในวันที่ 9
74 วารสารกึง่ วิชาการ

กรกฎาคม ค.ศ.2554 โดยเหตุการณ์เบอร์เซะ 2.0
จบลงด้วยการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจ และมีผู้ถูกจับกุมหลายพันคน ใน
ขณะที่การชุมนุมเบอร์เซะ 3.0 (Bersih 3.0) ครั้ง
ล่าสุดในเดือนเมษายน ค.ศ.2012 มีการปราบ
ปรามผู้ ชุ ม นุ ม โดยการใช้ กำ � ลั ง ตำ � รวจและ
แก๊ ส น้ำ � ตา รวมทั้ ง การจำ � กั ด การทำ � ข่ า วของ
สื่อมวลชนต่างชาติ ซึ่งนำ�ไปสู่การตั้งคำ�ถามต่อ
รัฐบาลมาเลเซียในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน โดยเฉพาะการชุมนุมซึ่งเป็นเสรีภาพขั้นพื้น
ฐาน ทว่าข้อเท็จจริงก็คอื กลุม่ ผูช้ มุ นุมละเมิดหลัก
ข้อห้ามของศาสนาอิสลามซึง่ การชุมนุมประท้วง
เป็นข้อห้าม และหลักศาสนาข้างต้นถูกอ้างเป็น
เหตุผลโดยรัฐในการสลายการชุมนุม
คำ�ถามสำ�คัญจากการสลายการชุมนุมเบอร์
เซะ 3.0 ที่ใหญ่กว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนก็คือ
“ความเปลี่ยนแปลง” ในมาเลเซียมีความเป็นไป
ได้หรือไม่ในความเป็นจริง เพราะเมื่อพรรคอัม
โนซึ่งเป็นพรรคที่ครองเสียงข้างมากยังไม่มีท่าที
ทีช่ ดั เจน แม้จะมีการประนีประนอมและเน้นการ
บริหารโดยยึดทางสายกลางมากขึ้น ทว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วย่อมไม่ส่งผลดีต่อพรรค
การเมืองเก่าอย่างอัมโนที่ยึดโยงตัวเองกับกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ และความเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง สถานะ
พิเศษของศาสนาอิสลามในมาเลเซีย ในแง่นหี้ าก
พิจารณาจากอดีตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องที่พึงประสงค์ หากแต่
เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นภายนอกการริเริ่มของ
กลุม่ การเมืองทีค่ รองอำ�นาจรัฐ แนวโน้มในอนาคต
จึงเชื่อได้ว่าเศรษฐกิจการเมืองมาเลเซียจะยังคง
ลักษณะเฉพาะของการ “เลือกนับรวม” คนบาง
กลุม่ “ไม่รบั รวม” คนอีกจำ�นวนมากทีม่ งุ่ เห็นการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมืองที่ไม่สมมาตรอย่างรวดเร็ว

