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Several social movements in Malaysia have successfully organized mass
mobilizations and maintained their campaign during the late 2000s. This thesis focuses on
the roles and analyzes key factors affected the phenomenon. The study collected data
from three cases including Coalition for Clean and Fair Elections (BERSIH), Hindu Rights
Action Force (HINDRAF) and Voice of the Malaysian People (SUARAM) during the period of
2007 and 2012. This research uses qualitative methodologies and applies social movement
theory (SMT) including political opportunity structure (POS), resource mobilization (RMT)
and framing.
The study found that these social movements in Malaysia have important roles in
promoting public awareness on their demands. In order to achieve their goals and gain
political legitimacy, they mobilized support through organizing mass protests. There are
three major conditions that all these three successful social movements in Malaysia have
in common. First, several political opportunity structure opened opportunity for the
movements to mobilized mass support particularly authoritarian regime, unfair election
system, Internal Security Act (ISA), marginalization of ethnic minorities, and failure of nongovernmental party and Human Rights Commission of Malaysia in defending rights of nonMalay citizen. Second, resource mobilization techniques and conditions enhanced the
movements to mobilized their support especially leadership, transnational networks, and
mobilizing by social media. Finally, the movement successfully constructed and utilized
their frames including unfair election, ethnic minorities’ injustice and human rights frames.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีลักษณะ “พหุสังคม” (plural society) เป็นสังคมที่แยกส่วนไม่มี
การผสมกลมกลื น กั น ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ประชากร 2 กลุ่ ม หลั ก คื อ กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ ม ลายู ซึ่ ง เป็ น
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย และกลุ่มที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายู ประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติจีนและ
กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย ซึ่ ง อพยพเข้ ามาในช่ ว งสมั ย อาณานิ ค มของอัง กฤษ ส่ งผลให้ วั ฒ นธรรมทาง
การเมืองมาเลเซียมีลักษณะของการต่อสู้ขัดแย้ง และประสานผลประโยชน์กันระหว่างพรรคการเมือง
ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเชื้อชาติ ด้วยลักษณะเฉพาะของสังคมมาเลเซียที่มีการแบ่งแยกกันสูงมาตั้งแต่
สมัยอาณานิคมและส่งผลมาจนถึงสังคมปัจจุบัน มาเลเซียจึงมักประสบกับปัญหาและความขัดแย้งทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับประเด็นทางเชื้อชาติ
ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติเหล่านี้ได้ส่งผลให้การแสดงออกทางการเมืองของชาว
มาเลเซียจึงมีลักษณะของการผลักดันนโยบายหรือผลประโยชน์ผ่านพรรคการเมืองที่เป็นทั้งผู้นาและ
ตัวแทนของแต่ละเชื้อชาติ การก่อตั้งพรรคการเมืองของมาเลเซียจึงมีลักษณะเป็นตัวแทนของแต่ละ
กลุ่มเชื้อชาติ (Funston, 2001: 166) และยังเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับการเมืองการปกครองมาเลเซีย
ที่ต้องคานึ งถึงการมีตัวแทนของแต่ล ะเชื้อชาติเข้ามาร่ว มกันเพื่อเรียกร้องเอกราช จนนาไปสู่การ
รวมกลุ่มพันธมิตรทางการเมืองเป็น “แนวร่วมแห่งชาติ” (Barisan Nasional - BN) ในปี พ.ศ. 2517
ประกอบด้ว ยพรรคการเมืองที่เป็ นตั ว แทนของกลุ่มเชื้อชาติหลั ก ๆ โดยมีพรรคองค์การแห่ งชาติ
เอกภาพชาวมลายูหรือพรรคอัมโน (United Malays National Organization - UMNO) เป็นพรรค
นาสาคัญซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูและชนพื้นเมือง พรรคสมาคมชาวจีนมาเลเซีย
(Malaysian Chinese Association - MCA) เป็นตัวแทนทางการเมืองของชาวมาเลเซียเชื้อชาติจีน
และพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย (Malaysian Indian Congress - MIC) เป็นตัวแทนทางการเมือง
ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย (Liow and Leifer, 2015: 102) ร่วมกับพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็ก
อีกจานวนหนึ่ง เพื่อสร้างฐานเสียงสนับสนุนทางการเมืองจากชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ รวมทั้งพยายาม
สร้ างความยอมรั บ ต่อความหลากหลายทางเชื้อ ชาติช าติอีกทางหนึ่งด้ว ย ด้ว ยการส่ งเสริม ระบบ
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อุปถัมภ์ทางเชื้อชาติที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคอัมโนที่ให้
การสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูและชนพื้นเมืองเป็น
พิเศษ ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศและเป็นฐานเสียงสาคัญ ส่งผลให้แนวร่วมแห่งชาติ
สามารถเข้าสู่อานาจทางการเมืองและครองอานาจในการบริหารประเทศมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า
50 ปี หลังจากได้รับเอกราชจากอาณานิคมอังกฤษ
นอกจากการแสดงออกทางการเมืองของมาเลเซียจะมีการผลักดันนโยบายหรือผลประโยชน์
ผ่านพรรคพรรคการเมืองแล้ว ในมาเลเซียก็ยังมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมและกลุ่มองค์กรภาค
ประชาสังคมทั้งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติ และตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มี
เปูาหมายแตกต่างกัน ซึ่งมีบทบาทในการผลักดันนโยบายหรือผลประโยชน์ของขบวนการเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายเช่นเดียวกันอีกด้วย เช่น ขบวนการดาวะห์ (Dakwah) ที่มีเปูาหมายเพื่อกระตุ้นให้มีการ
ฟื้นฟูและรักษาหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามในมาเลเซีย และขบวนการเคลื่อนไหวทางการศึกษาของ
กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ จี น (Dongjiaozong) เพื่ อ ปกปู อ งสิ ท ธิ ใ นการศึ ก ษาภาษาจี น ในมาเลเซี ย เป็ น ต้ น
(Govindasamy, 2015: 116) ทั้งนี้ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม
ของมาเลเซียได้มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นทั้งในเชิงขอบข่ายการทางานและเชิงปริมาณมาตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 2510 จากเดิมที่เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับประเด็นอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและศาสนา
เศรษฐกิจ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่ได้มีเปูาหมายทางการเมือง ซึ่งในระยะต่อมาได้มีการขยาย
บทบาทไปสู่การต่อรองทางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็ นทางด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิในทาง
การเมือง (Weiss and Hassan, 2003: 1) ซึง่ ทาให้สามารถรวบรวมผู้สนับสนุนและสมาชิกได้เพิ่มมาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซียยังคงมีการควบคุมด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวดในการทากิจกรรม
หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคง
ของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ
บริ บ ททางการเมืองของมาเลเซีย ที่มี เสถียรภาพมาอย่างต่ อเนื่องภายใต้ รัฐ บาลแนวร่ว ม
แห่งชาติดูเหมือนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการลงจากตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
โมฮัมหมัด (Mahathir Mohammad) ในขณะที่นายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี (Abdullah
Ahmad Badawi) ซึ่งครองตาแหน่งต่อมาก็ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพที่มั่งคงทางการเมืองเอาไว้ได้
เช่นเดิม ซึ่งเห็นได้จากความเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนมาเลเซียที่ได้เริ่มปรากฏบทบาท
มากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกลับมามี
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บทบาทและการขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นจากการทางานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองฝุายค้ าน
กับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม (civil society) และองค์กรพัฒนาเอกชน (non - government
organization) โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการเดินขบวน การชุมนุมประท้วง และการรณรงค์ยื่นข้อเรียกร้อง ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งประเด็น
ทางด้ า นสั ง คม การเมื อ ง และเศรษฐกิ จ ที่ ม าเลเซี ย ก าลั ง เผชิ ญ อยู่ ใ นขณะนั้ น ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ออกมามีบทบาทในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
และประสบความสาเร็จในการระดมมวลชนผู้สนับสนุนจากประชาชนชาวมาเลเซียได้เป็นจานวนมาก
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น บ่อยครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซีย แม้ว่ากฎหมายของมาเลเซียจะมี
ข้อจากัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่การเคลื่อนไหว
ของขบวนการเหล่านี้ได้กระตุ้นให้การเมืองภาคประชาชนของมาเลเซียกลับมามีบทบาทที่สาคัญอีก
ช่วงเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางการเมืองในมาเลเซียไม่ได้เพิ่งปรากฏขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
เท่านั้น โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียได้มีพัฒนาการมา
ตามลาดับหลังจากได้รับเอกราชจากอาณานิคมอังกฤษเป็นต้นมา เพียงแต่ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้
อาจจะไม่ได้มีบทบาทในการเคลื่อนไหวที่มีผู้สนับสนุนขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่องหรือสร้างผล
สะเทือนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากบริ บททางการเมืองของมาเลเซียในช่วงเวลานั้นไม่ ได้เปิด
โอกาสให้ มีการเคลื่อนไหวมากนัก อย่างเช่น ขบวนการมลายูเพื่อสานึก แห่ งชาติ (Aliran) ซึ่งเป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความพยายามในการปฏิรูปทางการเมืองที่ปรากฏบทบาทการ
เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ทศวรรษ 2510 ขบวนการมลายูเพื่อสานึกแห่งชาติ นับเป็นขบวนการเคลื่อนไหว
ขบวนการแรกของมาเลเซียที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีเปูาหมายเพื่อสร้างความเป็น
ธรรม เสรีภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกกลุ่มเชื้อชาติในสังคมมาเลเซีย ในสมัยรัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ขบวนการมลายูเพื่อสานึกแห่งชาติยังคงทางานอย่างต่อเนื่องใน
ประเด็นการใช้อานาจโดยมิชอบ การทุจริต และการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาล แต่ก็ไม่ค่อยได้รับ
การสนับสนุนเนื่องจากกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องมีเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลาง และยังเป็นช่วง
ทศวรรษที่มาเลเซียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียและ
นักเคลื่อนไหวมากนัก (Nain, 2002: 122-123)
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ทั้ง นี้ การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งในมาเลเซี ย ได้ ป รากฏความเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ อั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและการเมืองของมาเลเซียในช่วงทศวรรษ 2540 มา
จนถึงต้นทศวรรษ 2550 ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดโอกาสสาหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
มาเลเซียให้กลับมามีบทบาทมากขึ้นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและชี้นาทางสังคมในประเด็นข้อ
เรียกร้องต่าง ๆ โดยเหตุการณ์การเคลื่อนไหวครั้งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
หลังปี พ.ศ. 2550 คือ ขบวนการปฏิรูป (Reformasi) ที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างปี พ.ศ. 2541 จนถึง
ปี พ.ศ. 2542 ได้ทาให้เกิดกลุ่มที่สนับสนุนนายอันวา อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) ซึ่งประกอบด้วย
นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวจากทั้งองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยกลุ่ม
ผู้สนับสนุนเหล่านี้ได้มีการรวมตัวกันและพัฒนาไปเป็น กลุ่มการเมืองฝุายค้านของมาเลเซีย รวมทั้งยัง
สนับสนุนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของขบวนการต่าง ๆ ในระยะเวลาต่อมา กลุ่มการเมืองฝุายค้าน
ในมาเลเซีย จึ งสามารถกลั บ มามีพื้นที่ และบทบาททางการเมืองที่ส าคั ญ อีกครั้งหนึ่ง ผนวกกับ ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมาเลเซียก็กาลังเผชิญกับสภาวะปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายด้าน เช่น
วิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤตภาวะความเป็น ผู้นาทางการเมือง การตระหนักรู้ของประชาชนต่อระบบ
อานาจนิยมของรัฐบาล และผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงของชาวมาเลเซียในประเทศเพื่อนบ้านที่
ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น (Weiss, 2006: 5)
ขบวนการปฏิรูปมีเปูาหมายเพื่อการปฏิรูปที่ครอบคลุมทั้งประเด็น ทางด้านสังคม การเมือง
และกระบวนการยุ ติธรรมของมาเลเซีย ซึ่งต่อมาขบวนการปฏิรูปได้ขยายไปสู่ การเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่ต่อต้านนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด พรรคอัมโน และรัฐบาลแนวร่วม
แห่ ง ชาติ ขบวนการปฏิ รู ป เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ น ายอั น วา อิ บ ราฮิ ม อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถูกนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ปลดออกจากทุกตาแหน่งใน
รั ฐ บาลและถู ก ไล่ อ อกจากการเป็ น สมาชิ ก พรรคอั ม โน เนื่ อ งจากผู้ น าทั้ง สองมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ไ ม่
สอดคล้องกันเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ (Weiss, 2010: 106) ในช่วงที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจต้มยากุ้งในปี พ.ศ. 2540 โดยนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ยืนยันว่าวิกฤตเศรษฐกิจ
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการของรัฐบาลมาเลเซีย เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และ
การจ้างงานภายในประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่จาเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) ในขณะที่นายอันวาร์
อิบ ราฮิ ม เสนอว่า ควรกู้ยื ม เงิ น จากกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศมาใช้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญหาวิ ก ฤต
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เศรษฐกิจของมาเลเซีย (ตีรณ พงศ์เมฆพัฒน์, 2542: 26) ซึ่งนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด มองว่า
นายอัน วาร์ อิ บ ราฮิม มีท่า ทีโ อนอ่อนผ่ อ นตามแนวทางของชาติมหาอานาจตะวั นตกที่มีบทบาท
ควบคุมระบบและแทรกแซงระบบเศรษฐกิจโลกมากเกินไป โดยระหว่างที่นายอันวา อิบราฮิม ถูกปลด
จากตาแหน่งนั้น ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2541 เขาได้เริ่มเคลื่อนไหวในฐานะแกนนาของขบวนการ
ปฏิรูปอย่างเป็นทางการเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปสังคมและการเมือง โดยได้ออกเดินทางไปทั่วประเทศ
เพื่อปราศรัยอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และประท้วงต่อต้านรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
วิกฤตทางเศรษฐกิจ และการทุจ ริ ตของรัฐ บาล ต่ อมาในวั นที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2541 ได้มี การ
เคลื่ อ นไหวครั้ ง ใหญ่ โ ดยการชุ ม นุ ม ประท้ ว งบนท้ อ งถนนใกล้ กั บ บริ เ วณจั ตุ รั ส เอกราชกลางกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 40,000 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝุายค้าน
อย่างเช่น พรรคกิจประชาธิปไตยและพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย การเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิ รูป
ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อนในมาเลเซีย เนื่องจากการชุมนุมประท้วงในมาเลเซียถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้
รัฐบาลได้สั่งให้มีการสลายการชุมนุม ในขณะที่นายอันวา อิบราฮิม ก็ถูก จับกุมด้วยข้อหาการทุจริต
และการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายใน (Internal Security Acts ISA) (Freedman, 2006: 109-110)
ถึ ง แม้ ว่ า ขบวนการปฏิ รู ป จะมี ก ารเคลื่ อ นไหวในช่ ว งระยะไม่ น านนั ก แต่ ก็ ไ ด้ ส ร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในมาเลเซียที่สาคัญหลายประการ กล่าวคือ ประการ
แรก การเคลื่ อนไหวของขบวนการปฏิรูปถือเป็น การตอบโต้ทางการเมือ งอย่างเป็นรูปธรรมของ
ประชาชน โดยการที่นายอันวา อิบราฮิม ถูกปลดออกจากตาแหน่งและถูกดาเนินคดีนั้นได้ส่งผลให้เกิด
ขบวนการเคลื่ อ นไหวที่ ส นั บ สนุ น นายอั น วา อิ บ ราฮิ ม และในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น การต่ อ ต้ า น
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดอีกด้วย ประการที่สอง เป็นการเคลื่อนไหวที่ทุกกลุ่มเชื้อชาติและชน
ชั้น ในสั งคมเข้ ามามีส่ ว นร่ ว ม แม้ว่ าจะนาโดยนั กเคลื่ อ นไหวที่ ผ ลั กดัน ประเด็นทางด้า นการเมือ ง
ประการที่สาม เป็นการผลักดันที่เกิดขึ้นจากทั้งองค์กรที่ไม่เป็นสถาบัน (non - institutionalized)
อย่ างเช่น องค์กรพัฒ นาเอกชน และองค์กรที่เป็นสถาบัน (institutionalized)

อย่างเช่น พรรค

การเมืองฝุายค้าน ซึ่งทางานร่วมกันในการต่อสู้เรียกร้องต่อรัฐให้มีการตอบสนองหรือปรับปรุงแก้ไขใน
ประเด็น ต่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้มี เปู าหมายเดียวกันก็ตาม นอกจากนั้นหลั งจากการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการปฏิรูปได้มีการพัฒนาและขยายไปสู่การร่วมมือกันของกลุ่มพรรคการเมืองฝุา ยค้านของ
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มาเลเซียโดยมีการก่อตั้งเป็น แนวร่วมทางเลือก (Barisan Alternatif - BA) ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมา
กลายมาเป็น แนวร่วมประชาชน (Pakatan Rakyat - PR) ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อลงเลือกตั้งแข่งขันกับ
แนวร่ ว มแห่ งชาติ และประการสุดท้ายการเคลื่ อนไหวของขบวนการปฏิรูปยัง เป็นการกระตุ้น ให้
ตระหนั กถึงประเด็น การใช้อานาจรัฐ โดยมิช อบอย่างกว้างขวางอีกด้ว ย (Nair, 2007: 350) ใน
ขณะเดียวกัน อินเตอร์เน็ตก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเป็นพื้นที่สาหรับ การวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลและการรณรงค์ห าเสียงเลือกตั้ง โดยขบวนการปฏิรูปได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางในการระดมมวลชนระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและพรรค
การเมืองฝุายค้านในมาเลเซีย เนื่องจากมีข้อจากัดในการเข้าถึงสื่อกระแสหลักที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล
(Balassiano and Pandi, 2013: 1583)
แม้ว่าการเคลื่ อนไหวของขบวนการปฏิรูปจะหยุดลงหลังจากการเลือกตั้งทั่ว ไปในปี พ.ศ.
2542 ซึ่งแนวร่วมแห่งชาติยั งคงสามารถครองอานาจการเป็นรัฐบาลได้เช่นเดิม แต่ขบวนการปฏิรูปก็
เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความเข้าใจของชาวมาเลเซียต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม แนวคิด
ทางด้านสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การปกปูองสิทธิ มนุษยชน และกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว
หรือการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูป
ยังก่อให้เกิด “ความรู้สึกร่วมต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในประเทศของพวกเขา และความตั้งใจในการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต” (Nain, 2002: 123) สาหรับประชาชนชาวมาเลเซีย ทั้งนี้ จากเหตุการณ์
การใช้อานาจโดยมิชอบของรัฐบาลกับ นายอันวา อิบราฮิม ได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อการถูกจากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการใช้กฎหมายความมั่นคงภายในซึ่งให้อานาจรัฐบาลใน
การจับกุมและคุมขังโดยปราศจากการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมแบบปกติ จึงทาให้ ชาว
มาเลเซียกล้ า มีความที่จ ะออกมาเผชิญหน้ากับรัฐ มากขึ้น ขบวนการปฏิรูปจึงมีส่ ว นส าคัญในการ
กระตุ้นให้เกิดสานึกทางการเมืองกับชาวมาเลเซี ยอย่างแพร่หลาย และประสบความสาเร็จในการ
รวบรวมพั น ธมิตรผู้ ส นั บ สนุ น ที่ มาจากทุ กเชื้อชาติ ในมาเลเซีย ในขณะที่กลุ่ ม การเมืองฝุ ายค้านที่
พัฒนาขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวขบวนการปฏิรูป ก็ยังคงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาการ
เคลื่อนไหวในสังคมมาเลเซียในระยะต่อมา ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าขบวนการปฏิรูปจึงมีอิทธิพลต่อการ
เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงต้นทศวรรษ 2550
การปรากฏขึ้นของบทบาทและการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงปี พ.ศ.
2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของมาเลเซียใน
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ช่วงเวลาดังกล่าว 2 ประการ คือ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนหลังจาก
การลงจากตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดในปี พ.ศ. 2546 และประการที่สอง การ
ขยายตัว ของกลุ่ ม ภาคประชาสั งคมที่ มีบทบาทการเคลื่ อนไหวต่อสู้ เพื่อ ประชาธิ ปไตย และการมี
บทบาทของกลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้านที่รวมตัวกันในนามของแนวร่วมประชาชนเพื่อแข่งขันทาง
การเมืองกับแนวร่วมแห่งชาติ จะเห็นได้ ว่าโอกาสทางการเมืองดังกล่าวนี้ได้กระตุ้น และส่งเสริมให้
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเข้ามามีบทบาทในการต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนขบวนการไปสู่เปูาหมายที่
ต้องการ โดยเฉพาะความร่วมมือกันระหว่างพรรคการเมืองฝุายค้านกับกลุ่มภาคประชาสังคม
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมของมาเลเซี ย ได้ ป รากฏบทบาทและการขยายตั ว อย่ า ง
กว้างขวางมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา แม้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะได้รับอิทธิพลมา
จากการเคลื่อนไหวและการก่อรูปขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 2540 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียไม่ได้มีบทบาทในการเคลื่อนไหวมากนักและหากมี การเคลื่อนไหวก็
เป็นเพียงการเคลื่อนไหวในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดถึงความ
แตกต่างระหว่างบทบาทการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงก่อนหน้าปี พ.ศ.
2550 และหลั ง จากปี พ.ศ. 2550 กล่ า วคื อ ในช่ ว งก่ อ นหน้ า ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ ง เป็ น ยุ ค สมั ย ของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ซึ่งครองอานาจอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปี พ.ศ.
2546 ทาให้รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติมีเสถียรภาพที่เข้มแข็งมากทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จน
อาจกล่าวได้ว่าเป็นรัฐบาลใน ระบอบกึ่งอานาจนิยม (semi-authoritarianism) เนื่องจากมีลักษณะ
ของการควบคุมสื่ออย่างเข้มงวด มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการจับกุมผู้ที่มีความ
คิดเห็นขัดแย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการทางานของรัฐบาลด้วยกฎหมายความมั่นคงภายใน
(Embong, 2016: 51) จึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้มีการ
สร้างกลไกต่าง ๆ มาควบคุมและจากัดพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะการอ้างถึงความจาเป็น ใน
การสร้างระบบการรักษาความสงบของชาติ ทาให้รัฐมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและออกกฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการก่อความไม่สงบ (Sedition Act) กฎหมายว่าด้วย
ความลับของทางราชการ (Official Secrets Acts) และกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงภายใน (Internal
Security Act) ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพรรคการเมืองฝุายค้าน และยังเป็น
การควบคุมสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกด้วย (ชัยโชค จุลศิริวงศ์, 2546: 308)
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ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญของมาเลเซียจะมีการรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการ
ชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การตีพิมพ์ การตั้งสมาคม และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง เป็นต้น แต่สิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติและความสงบ
สุขหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งรัฐบาลแนวร่วมแห่ง ชาติได้อ้างถึงเหตุผลทางด้านการรักษา
ความมั่น คง การสร้ างความเป็ น เอกภาพระหว่างเชื้ อชาติ และการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ มาอย่า ง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้เคยกล่าวไว้ว่า “หน้าที่ของรัฐบาล
คื อ การสร้ า งความสงบและความปรองดองผ่ า นความมั่ น คง ทางการเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ” (Weiss and Hassan, 2003: 6) นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญมาเลเซียยังมีการห้ามการนาเอานโยบายของรัฐในประเด็นที่อ่อนไหว (sensitive issues)
มาวิพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะหรือในรัฐสภา รวมถึงการถกเถียงในวงวิชาการด้วย โดยประเด็นที่
อ่อนไหวดัง กล่ าว ได้ แก่ สถานะและอานาจของผู้ ปกครองเชื้อชาติมลายู ความเป็นพลเมืองของ
พลเมืองที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายู ภาษามลายูในฐานะภาษาประจาชาติ สิทธิพิเศษของชาวมาเลเซียเชื้อ
ชาติมลายูและชนพื้นเมืองเดิม และสถานะของศาสนาอิสลามในฐานะศาสนาประจาชาติ (Moten,
2008: 14) ถ้าหากมีการฝุาฝืนด้วยการนาเอาประเด็นเหล่านี้มาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะถูกลงโทษตาม
กฎหมาย
นอกจากนี้ ในช่ วงกว่าสองทศวรรษของการดารงตาแหน่ง นายกรัฐ มนตรี ของนายมหาเธร์
โมฮัมหมัด ยังเป็นช่วงที่มาเลเซียพัฒนาไปสู่ความทันสมัยอย่ างรวดเร็วโดยเฉพาะการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ด้ว ยการพัฒนาที่ร วดเร็ว เหล่านี้ จึง ทาให้นายกรัฐ มนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้ประกาศ
นโยบายวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020) ของมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็น นโยบาย
ระยะยาวในการเปลี่ยนแปลงมาเลเซียให้ก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2563 แต่อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์ ทางการเมืองของมาเลเซีย เริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลั งจากการลงจากตาแหน่งของ
นายกรั ฐ มนตรี ม หาเธร์ โมฮั ม หมั ด ทาให้ ก ลุ่ ม การเมื องหรือ ภาคประชาสั งคมต่า ง ๆ มี พื้น ที่ท าง
การเมืองมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเริ่มอ่อนลง อันสืบเนื่องมาจาก
หลายปัจจัย เช่น การขาดภาวการณ์เป็นผู้นา การแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือความขัดแย้งภายในรัฐบาล
การทุจริตคอรัปชั่น ความบาดหมางทางเชื้อชาติที่เพิ่มมากขึ้น และการกลับมามีบทบาทอีกครั้ง ในปี
พ.ศ. 2547 ของนายอันวา อิบราฮิม ในฐานะแกนกลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้าน เป็นต้น (Jha, 2008:
118) โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงปี พ.ศ. 2550
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จนถึงปี พ.ศ. 2555 ที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียได้กลับมาสร้างความตื่นตั วทาง
การเมืองที่สาคัญอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะที่สาคัญหลาย
ประการ ได้แก่ การเกิดขึ้นของขบวนการใหม่ ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ความสาเร็จในการระดม
ผู้สนับสนุน และการสร้างผลสะเทือนต่อรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของนายกรัฐมนตรีอับดุล
ละห์ บาดาวี ที่รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติต้องเผชิญกับวิกฤตความนิยมที่ลดลงอย่างชัดเจน
นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอับดุละห์ บาดาวี ได้สืบทอดตาแหน่งต่อจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
โมฮัมหมัดในปี พ.ศ. 2546 ด้วยการให้สัญญากับชาวมาเลเซียในการปฏิรูปทางการเมือง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันทางการเมือง และการปรับปรุงแก้ไขในความบกพร่องของประเด็นต่าง ๆ เช่น
การปรั บ ปรุ งกระบวนการยุ ติธ รรม การปกปูองสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต และการให้
เสรีภาพกับประชาชนมากขึ้น จากการให้คามั่นสัญญาเหล่านี้ได้ทาให้นายอับดุลละห์ บาดาวี ได้รับ
ความนิยมจากชาวมาเลเซียจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางในเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุม
อย่างเข้มงวดในสมัยนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ส่งผลให้นายอับดุลละห์ บาดาวี ได้รับชัยชนะ
อย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 แต่ในขณะดารงตาแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี ส มัย แรกนโยบายการปฏิ รูป ของเขาที่ เ คยสั ญ ญาไว้กั บชาวมาเลเซีย ก็ ยัง คงล้ ม ลุ ก
คลุ กคลานและไม่ป ระสบความส าเร็จมากนัก จึงส่ งผลให้ เกิด จุดเปลี่ ยนส าคัญคือ ปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า สึนามิทางการเมือง (political tsunami) ในการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 12 ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2551 เมื่อแนวร่วมแห่งชาติภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ไม่สามารถรักษา
เสียงข้างมากจานวน 2 ใน 3 ของสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมือง
มาเลเซีย และยังได้คะแนนนิยม (popular vote) น้อยกว่ากว่าแนวร่วมประชาชนอีกด้วย นับว่าเป็น
ความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งใหญ่ของแนวร่ว มแห่งชาติและพรรคแกนนาอย่างพรรคอัมโนด้ว ย
เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะยังคงรักษาอานาจทางการเมืองเอาไว้ได้
จะเห็นได้ว่าหลังจากได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2547 ความนิยมต่อรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ
และความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ได้เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2550 ซึ่งได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมออกมาชุมนุม
ประท้วงหลายขบวนการ ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ ก็ย่าแย่ลง จากที่เขาเคยได้กล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนว่าเขาคือ ผู้นาของชาวมาเลเซียทั้งมวล (leader of all Malaysian) และจะทาให้พลเมือง
มาเลเซียมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจากความรู้สึกด้อยกว่าหรือเหนือกว่าไม่ว่าจะด้านเชื้อ
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ชาติหรือศาสนา เจตนารมณ์ดังกล่าวของเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวมาเลซียกลุ่มที่ไม่ใช่
เชื้อชาติมลายู (Lee, H. G., 2008: 187-188) อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงจาก
นโยบายทางสายกลางที่ให้ความเท่าเทียมกับทุกเชื้อชาติ กลับมาเป็นการสนับสนุนนโยบายที่ปกปูอง
และส่งเสริมประเด็นของเชื้อชาติมลายู และนโยบายอิสลามานุวัตรเพื่อให้มาเลเซียกลายเป็นสังคม
มุส ลิ ม โดยได้ รั บ การผลั กดั น และสนั บสนุ นจากพรรคอั ม โนซึ่ง เป็น แกนนาของแนวร่ว มแห่ งชาติ
ประเด็นเหล่านี้ได้ทาให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้สัญญาของนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บา
ดาวี ลดลง และส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากชาวมาเลเซียกลุ่ม
ที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายูที่เคยให้การสนับสนุนแนวร่วมแห่งชาติได้หันไปลงคะแนนเลือกตั้งให้กับแนวร่วม
ประชาชนหรื อกลุ่ ม พรรคการเมื อ งฝุ ายค้า นมากขึ้ นโดยเฉพาะกลุ่ ม เชื้ อชาติจี นและอิ นเดีย ที่เ คย
สนับสนุนพรรคสมาคมชาวจีนมาเลเซียและพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย
จากความเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งได้ นาไปสู่แรงกดดันจากนายมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีต
นายกรัฐมนตรีและผู้สนับสนุน ซึ่งได้กดดันในนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ลงจากตาแหน่งใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นนายมหาเธร์ โมฮัมหมัด ก็ได้สนับสนุนนายนาจิบ ราซัค (Najib
Razak) ก็ขึ้นครองตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมา โดยถูกวางตัวให้มาเป็นผู้ปฏิรูปทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ แต่การปฏิรูปเหล่านี้โดยเฉพาะการปฏิรูปทางการเมืองก็เกิดขึ้นเพียงระยะเวลาอันสั้น และ
ระบบอานาจนิยมเหมือนจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นปรากฏการณ์จากผลการเลือกตั้งในปี พ.ศ.
2551 จึงได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองของ
มาเลเซีย นั่นก็คือ ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวมาเลเซียต่อแนวร่วมแห่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นเยาวชนและชนชั้นกลางใหม่ที่หันไปเลือกกลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้าน ทาให้แนว
ร่วมแห่งชาติอาจไม่สามารถที่จะรักษาอานาจเอาไว้ได้ตลอดไปจากการใช้นโยบายการเมืองที่อยู่บน
พื้นฐานของเชื้อชาติ ในขณะเดียวรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่ย่าแย่ลงจากค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตของรัฐบาลที่ถูกเผยแพร่ออกมามากขึ้นยิ่งทาให้ความนิยม
ต่อรัฐบาลเสื่อมลง นอกจากนี้ การกาเนิดขึ้นของสื่อทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และทาให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบตัดสินใจในการเลือกตั้งได้อีกด้วย (Singh,
2009: 161)
ในขณะเดีย วกัน ช่ว งก่อนที่จะมีการเลื อกตั้ง ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่ มการเมืองฝุ ายค้านของ
มาเลเซียก็ได้เริ่มมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการกลับมาของนายอันวา อิบรา
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ฮิม ในฐานะของแกนน าของกลุ่ มพรรคการเมื อ งฝุ ายค้า น ด้ว ยการก่อ ตั้ง แนวร่ ว มระหว่ างพรรค
การเมืองฝุายค้านในนามของ แนวร่วมประชาชน (Pakatan Rakyat - PR) โดยเกิดจากการร่วมตัว
ของกลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้าน 3 พรรค ได้แก่ พรรคประชายุติธรรม (Parti Keadilan Rakyat PKR) พรรคกิจประชาธิปไตย (Democratic Action Party - DAP) และพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย
(Parti Islam Se-Malaysia - PAS) (Liow and Leifer, 2015: 285) เพื่อที่จะลงแข่งขันในการ
เลือกตั้งเป็นรัฐบาลทางเลือกและสร้างฐานเสียงสนับสนุนจากชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติ เนื่องจากแนว
ร่วมประชาชนมีนโยบายและแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ การ
ยึดหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดสึนามิทางการเมืองดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น แนวร่วมประชาชนยัง มีบทบาทสาคัญในการเป็นแกนนาและให้การสนับสนุน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งเริ่มมีบทบาทขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะการเข้าไปมีบทบาท
ส าคั ญในการเคลื่ อ นไหวของแนวร่ ว มเพื่ อการเลื อ กตั้ งที่ บริ สุ ท ธิ์แ ละยุติ ธ รรม ซึ่ง มีเ ปูา หมายเพื่ อ
เรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูประบบการเลือกตั้ง บริบทเหล่านี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทาให้แนวร่วมแห่งชาติ
เริ่มขาดเสถียรภาพทางการเมือง และส่งผลในทางที่ดีต่อการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนของ
มาเลเซียมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีบทบาทสาคัญในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้
ปรากฏการเคลื่อนไหวทั้งขบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่และขบวนการทางสังคมที่มีอยู่แล้ว บทบาท
สาคัญของการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในช่วงเวลาดังกล่าวมีหลายประการ คือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียจานวนมากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมและการเคลื่อนไหวในหลากหลายรูปแบบทั้งการลงชื่อสนับสนุน การเดินขบวนแสดงพลัง
และการชุมนุมประท้วง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวในช่วงดังกล่าวประสบความสาเร็จใน
การระดมมวลชน นอกจากนี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังได้ดาเนินการอย่ างต่อเนื่อง แม้ว่าการ
เคลื่อนไหวเหล่านี้จะถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับการตอบสนองต่อเปูาหมายที่
เรียกร้องจากรัฐบาล โดยส่วนใหญ่แล้วยุทธวิธีในการต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่มีบทบาทสาคัญในช่วงดังกล่า วคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social
media) ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวได้นามาเป็นเครื่องมือการเผยแพร่ข้อเรียกร้อง การระดมทรัพยากร
และสร้างการสนับสนุนจากประชาชน อย่างไรก็ตาม การออกมาเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม
เหล่ านี้ ก็ยั งถือ ว่าผิ ดกฎหมายส าหรับ มาเลเซียที่ห้ า มการแสดงว่า คิดเห็ น หรือวิพ ากษ์วิจ ารณ์ทาง
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การเมือง ทาให้รัฐบาลยังต้องใช้อานาจรัฐในการจัดการและควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มา
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมแต่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียก็ยังคงปรากฏให้
เห็น โดยเฉพาะการขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซียในช่วงปี
พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 มีปรากฏการณ์ที่สาคัญหลายประการ โดยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เรียกได้ว่าเป็น สึนามิทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2551
ส่งผลให้แนวร่วมแห่งชาติไม่สามารถรักษาเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสภาไว้ได้เช่นเดิมอย่างที่เคย
เป็นมา และอาจกล่าวได้ว่าจากผลการเลือกตั้งดังกล่าวได้ส่งผลสะเทือนขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลังจากนั้น โดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่แสดงถึง ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล
และการแข่งขันอย่างเข้มข้นมากขึ้นระหว่างแนวร่วมแห่งชาติกับแนวร่วมประชาชน พร้อม ๆ กับการ
กลับเข้ามาสู่ปริมณฑลทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งของนายอันวา อิบราฮิม นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งยัง
ได้แสดงให้เห็ นว่าระบบทางการเมืองแบบเก่าที่ตั้งอยู่บนการอุปถัมภ์ทางเชื้อชาติ ไม่ส ามารถที่จะ
รั บ รองความมั่ น คงของอ านาจทางการเมื อ งได้ อี ก ต่ อ ไป เนื่ อ งจากต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเกิ ด ขึ้ น ของ
การเมืองใหม่ (new politics) ที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการทาง
การเมือง ซึ่งท้าทายกับแนวคิดทางการเมืองแบบเดิม (O'shannassy, 2011: 173-174) อย่างไรก็ตาม
รัฐ บาลมาเลเซียภายใต้นายกรั ฐ มนตรีนาจิบ ราซัค ได้มีความพยายามในการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าวโดยได้มีการพิจารณาที่จะทาให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองและ
ยอมรับต่อความหลากหลายทางสังคมมากขึ้น เพื่อหวังเรียกคะแนนนิยมของรัฐบาลกลับคืนมาอีกครั้ง
หนึ่ง
จากความสาคัญของการเคลื่อนไหวที่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 มี
ความน่าสนใจในการศึกษาบทบาทการขยายตัว และความสาเร็จของขบวนการ เนื่องจากว่าไม่ได้เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียจะมีการขยายตัวอย่างชัดเจนและ
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซีย เพราะฉะนั้นการศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวจะ
ทาให้สามารถอธิบายให้เห็นถึงปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลหรือส่ งผลกระทบต่อการสร้างบทบาทและการ
ขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนของมาเลเซีย โดยการวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
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ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และศึกษาผ่านกรณีศึกษาทั้ง 3 ขบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าแต่ละขบวนการมีความแตกต่างกันของเปูาหมาย การระดมมวลชน ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
การสร้างความชอบธรรมของขบวนการ และการสร้างผลสะเทือนต่อรัฐและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ บทบาทในการเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่ อ งในช่ว งปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และประสบความส าเร็ จในการระดมมวลชน
ผู้สนับสนุน รวมทั้งได้สร้างผลสะเทือนให้รัฐบาลต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของขบวนการ แม้ว่าจะ
ยังไม่บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายก็ตาม ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการเมืองภาคประชาชนของมาเลเซียใน
ช่ว งเวลาดังกล่ าวได้เกิดขยายตัว และเติบโตมากขึ้นอย่างเห็ นได้ชัดจากการเข้ามามีส่ว นร่ว มและ
ตระหนั กถึงสิทธิและเสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การศึกษาปรากฏการณ์การ
เคลื่ อนไหวทางการเมืองดังกล่าวนี้จึงอาจมีส่ ว นช่ว ยในการอธิบายและสร้างความเข้าใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซียในบริบทร่วมสมัย
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ได้ยกมาเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for Clean and Fair Elections - BERSIH) กองกาลังปฏิบัติการ
เรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย (Hindu Rights Action Force - HINDRAF) และองค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซีย (Suara Rakyat Malaysia - SUARAM) ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้มีบทบาท
การเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนในระหว่างปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 โดยจะเห็นได้จากการสร้าง
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวจากการกระทารวมหมู่ทั้งการยื่นข้อเรียกร้อง
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การชุมนุมประท้วงและการเดินขบวน รวมทั้ง
การรณรงค์ในประเด็นต่าง ๆ ผ่านสื่อสั งคมออนไลน์ เพื่อสร้างแรงกดดันให้ รัฐ บาลตอบสนองต่อ
เปูาหมายของขบวนการและเป็นการสร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้
ทั้ง 3 กรณีศึกษายังประสบความสาเร็จในการระดมมวลชนผู้สนับสนุนออกมาเคลื่อนไหวได้จานวน
มากหลายหมื่นคน การเคลื่อนไหวในช่วงเวลาดังกล่าวจึงว่าเป็นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่กว่าการ
เคลื่อนไหวในช่วงก่อนหน้านี้ ของมาเลเซีย การเคลื่ อนไหวขนาดใหญ่ที่กล่ าวมานี้จึงถือเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซีย
ที่มีการเติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและความชอบธรรมที่
มากขึ้นในการสร้างบทบาทเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเปูาหมายของขบวนการ
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แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมหรือที่เรียกว่า แนวร่วมเบอร์เซะห์ เป็นแนว
ร่วมที่เกิดจากความร่วมมือของพรรคการเมืองฝุ ายค้าน กลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนา
เอกชน มี เ ปู า หมายเพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลปฏิ รู ป ระบบการเลื อ กตั้ ง เนื่ อ งจากแนวร่ ว มมองว่ า
กระบวนการเลือกตั้งของมาเลเซียไม่มีความเป็นธรรมจากการถูกแทรกแซงโดยรัฐ การเคลื่อนไหวครั้ง
สาคัญของแนวร่วมเบอร์เซะห์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 3 ครั้งในช่วงเวลาที่ศึกษา คือ ในปี พ.ศ.
2550 2554 และ 2555 โดยการออกมาเดินขบวนและการชุมนุมประท้วงซึ่งสามารถระดมมวลชน
ผู้สนับสนุนได้เป็นจานวนมากนับหมื่นคน ทั้งนี้แนวร่วมเบอร์เซะห์ถือได้ว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแม้ว่าจะริเริ่มขึ้นโดยแกนนาจาก
พรรคการเมืองฝุายค้าน แต่ช่วงหลังก็ได้ขยายตัวขึ้นมาสู่การมีบทบาทนาของกลุ่มองค์กรภาคประชา
สังคม (Embong, 2016: 53)
ขบวนการต่อมาเป็นการเคลื่อนไหวของกองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย หรือ
กลุ่มฮินดราฟ เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย มีวัตถุประสงค์
เพื่อปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งการดารงรักษาวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประท้วงต่อการใช้อานาจ
โดยมิชอบของรัฐในการรื้อถอนศาสนสถานของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ซึ่งการชุมนุมของกลุ่ม
ฮินดราฟมีทั้งที่เป็นการชุมนุมย่อยที่เกิดขึ้นตามศาสนสถานที่ถูกรื้อถอน และการชุมนุมประท้วงครั้ง
ใหญ่กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่กลุ่มฮินดราฟมีความแตกต่างจากแนวร่วมเบอร์
เซะห์ คือ เป็นกลุ่มที่ออกมาเพื่อปกปูองการเลือกปฏิบัติและการถูกผลักให้เป็นชายขอบของเชื้อชาติ
อิน เดียในมาเลเซีย (Mohamad,

2008: 444) ทั้งทางด้านสิทธิทางการเมืองและนโยบายทาง

เศรษฐกิจที่ขาดความเท่าเทียมจนทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียต้องตกอยู่ในสภาวะที่ลาบากกว่า
เชื้อชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นล่างและผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น เปูาหมายของกลุ่มฮิน ดราฟจึงเป็น
ประเด็นเฉพาะทางเชื้อชาติไม่ได้เป็นประเด็นร่วมของทุกกลุ่มในสังคม ทาให้กลุ่มผู้ที่สนับสนุนส่วน
ใหญ่จึงเป็นชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
และขบวนการสุ ด ท้าย คื อ องค์ก รเสี ยงประชาชนมาเลเซีย มีเ ปูาหมายเพื่อปกปูองและ
สนับสนุนประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยเฉพาะการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการ
บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในซึ่งองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมองว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเนื่ อ งจากให้ อ านาจรั ฐ ในการจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งสงสั ย ในคดี เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงโดยไม่
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จาเป็นต้องสอบสวน องค์กรเสียงประชาชนจึงเกิดมาจากการรวมตัวกันของนักเคลื่อนไหวขององค์กร
พัฒนาเอกชนร่วมกับผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน องค์กรเสียง
ประชาชนเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่บทบาทในการออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
ในทศวรรษมาตั้งแต่ทศวรรษ 2540 โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประท้วงครั้งสาคัญในปี พ.ศ. 2550
และ 2552 เนื่องจากในช่วงแรกจะเป็นการทางานในลักษณะของการสร้างการตระหนักรู้ทางด้านสิทธิ
มนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับ
การสนับ สนุ นจากชาวมาเลเซีย จ านวนมากเนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง
1.2 คาถามของการวิจัย
1.2.1 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียมีบทบาทการเคลื่อนไหวอย่างไร ในช่วงปี
พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555
1.2.2 ปั จ จัย และเงื่อนไขใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จและการขยายตัวของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2550
จนถึงปี พ.ศ. 2555
1.3.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการขยายตัวและความสาเร็จ ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555
1.4 สมมติฐานของการวิจัย
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมในมาเลเซีย ในช่ว งปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 มี
บทบาทในการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นข้อ
เรียกร้องของขบวนการ ซึ่งพยายามแสดงให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องได้รับการ
ปรั บ ปรุ งแก้ ไข เพื่ อ เป็ น การสร้ างความชอบธรรมในการเคลื่ อนไหวและสร้ า งการสนั บสนุ นจาก
ประชาชน และการชุมนุมประท้วงขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจานวนมาก เพื่อสร้างแรงกดดัน
ต่อรัฐบาลให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของขบวนการ สาหรับการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหว
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ทางสังคมของมาเลเซียในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยที่สาคัญ คือ ปัจจัยภายในขบวนการ
จากการที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมประสบความสาเร็จในการระดมมวลชนผ่านการสร้างการ
ตระหนักรู้และการสร้างความชอบธรรมให้กับขบวนการเคลื่อนไหว และการใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว
ที่หลากหลายในการต่อสู้เรียกร้องกับรัฐบาลเพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมายของขบวนการ อย่างเช่น
การสร้างการสนับสนุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ เป็นต้น สาหรับ
ปัจจัยภายนอกขบวนการ เกิดขึ้นจากโอกาสทางการเมืองที่เอื้อให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีการ
ขยายตัว โดยเฉพาะสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สาคัญของมาเลเซียในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่องการขยายตัวและบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย ผู้ศึกษาได้
กาหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 2 กรอบ คือ กรอบของระยะเวลาและกรอบของกรณีศึกษา สาหรับ
กรอบของระยะเวลา ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบระยะเวลาในการศึกษาระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี
พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นช่วงที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียสามารถสร้างการเคลื่อนไหว
ที่มีขนาดใหญ่และมีการขยายตัวอย่างชัดเจนจากการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความแตกต่าง
อย่ า งชั ด เจนกั บ บทบาทการเคลื่ อ นไหวในช่ ว งก่ อ นปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะในยุ ค สมั ย ของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ซึ่งรัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงทาให้โอกาสในการสร้างการ
เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นไปได้ยาก จึงทาให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง
น้อยและไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นการ
ปรากฏขึ้นของการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสาหรับ
บทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ศึกษาจะเลือกศึกษา
เฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ละเลยต่อการพิจารณาถึงบริบททางการเมืองหรือเงื่อนไขปัจจัยที่
เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าปี พ.ศ. 2550 มาประกอบการวิเคราะห์ ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย สาหรับกรอบ
ของกรณีศึกษา เนื่องจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี
พ.ศ. 2555 มี ห ลายขบวนการและยั ง มี ค วามหลากหลายทั้ ง รู ป แบบและเปู า หมาย ผู้ ศึ ก ษาจึ ง
จาเป็นต้องเลือกขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จและ
การขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผู้ศึกษาได้เลือ ก

26
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีบทบาทในการสร้างการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่และมีการเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจานวนมาก และสร้างผลสะเทือนต่อทั้งสังคม
มาเลเซียและการตอบสนองรัฐบาลมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ผู้ศึกษา
มุ่งเน้นการศึกษาบทบาทและปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวและความสาเร็จของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในมาเลเซีย ผ่านการเลือกกรณีศึกษา 3 กลุ่มขบวนการที่มีบทบาทการเคลื่อนไหวที่สาคัญใน
ช่วงเวลาดังกล่าว คือ แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for Clean and
Fair Elections - BERSIH) กองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย (Hindu Rights Action
Force - HINDRAF) และองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (Suara Rakyat Malaysia - SUARAM) ซึ่ง
ทั้ง 3 กรณีดังกล่าวที่เลือกมาศึกษานั้นเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความหลากหลายและ
แตกต่างกันทั้งการเกิดขึ้นของขบวนการ เปูาหมาย และกลุ่มผู้สนับสนุน เพื่อสะท้องถึงบทบาทและ
การขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความหลากหลายในมาเลเซีย
1.6 วิธีการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด คือ การเก็บข้อมูล
จากการศึกษาเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นในทางวิชาการจากเอกสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่า งประเทศ ซึ่ ง แบ่ งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ เอกสารชั้ นต้ น (primary
documents) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่เผยแพร่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้ง 3 กรณีศึกษา
ประกอบด้วย เอกสารข้อเรียกร้อง รายงานประจาปี จดหมายข่าว และข้อมูลที่เผยแพร่ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของขบวนการ เช่น รายงานประจาปีทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซีย (Suaram’s Malaysia Human Rights Report) เอกสารข้อเสนอการปฏิรูประบบการ
เลือกตั้งของแนวร่วมเบอร์เซะห์ (Submission to The Parliamentary Select Committee for
Electoral Reform) เป็นต้น ประเภทที่สอง คือ เอกสารชั้นรอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ให้
ข้อมูล และความคิดเห็ น ทางวิช าการ ประกอบด้ ว ย บทความ รายงานวิ จัย วิท ยานิพนธ์ หนังสื อ
หนังสือพิมพ์ และข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่ งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียและกรณีศึกษาทั้ง 3 ขบวนการ นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากการ
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สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) เพื่อเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ซึ่งได้แก่ อาจารย์และนักวิชาการที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการเกี่ยวกับ การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเมือง
มาเลเซีย
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการทาความเข้าใจต่อ บทบาทการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย รวมทั้งยังสร้างความเข้าใจต่อปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวและความสาเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2550
จนถึงปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นข้อมูลในการอธิบายปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
มาเลเซีย ซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมืองของมาเลเซีย
1.8 เค้าโครงการนาเสนอผลงานวิจัย
บทที่ 1 บทนา เป็นการกล่าวถึงโครงร่างและภาพรวมของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ความ
เป็นมาและความสาคัญของปัญหา คาถามของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการ
วิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political
Opportunity Structure) ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) และ
ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing Theory)
บทที่ 3 การเคลื่ อ นไหวของแนวร่ ว มเพื่ อ การเลื อ กตั้ ง ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละยุ ติ ธ รรม ( BERSIH)
นาเสนอบทบาทในการเคลื่อนไหว และวิเคราะห์ปัจจัยการขยายตัวและความสาเร็จของแนวร่วมเพื่อ
การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
บทที่ 4 การเคลื่ อ นไหวของกองก าลั ง ปฏิ บั ติ ก ารเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ช าวอิ น เดี ย (HINDRAF)
นาเสนอบทบาทในการเคลื่อนไหว และวิเคราะห์ปัจจัยการขยายตัวและความสาเร็จของกองกาลัง
ปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย
บทที่ 5 การเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (SUARAM) นาเสนอบทบาทใน
การเคลื่อนไหว และวิเคราะห์ปัจจัยการขยายตัวและความสาเร็จขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษา
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาเรื่อง “การขยายตัวและบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย ช่วงปี
พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 กรณีศึกษา แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม กองกาลัง
ปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย และองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ” เป็นการศึกษาบทบาทและ
วิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและการขยายตัว ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
มาเลเซียจากทั้ง 3 กรณีศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องมีเครื่องมือหรือ
แนวทางในการศึกษาทางวิชาการ ในบทนี้จึงเป็นการทบทวนกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นามาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียโดยใช้กรอบ
แนวคิดและทฤษฎี 3 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure)
เพื่อน ามาอธิบ ายเหตุการณ์ห รื อสถานการณ์ทางการเมืองของมาเลเซียที่มีผ ลต่อการเกิดขึ้นและ
ขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเน้นการวิเคราะห์ผ่านการสร้างตัวชี้วัดโครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการระดมทรัพยากรของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ได้แก่ โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ โครงสร้างเชิงสถาบัน ยุทธศาสตร์เชิงโครงสร้างที่
ดารงอยู่ และโครงสร้างพันธมิตร
ประการที่สอง ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) เพื่อนามา
อธิบ ายเกี่ย วกับ ความสามารถของขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมในการระดมมวลชนและระดม
ทรัพยากรเพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมาย โดยจุดเน้นสาคัญในการวิเคราะห์อยู่ที่เงื่อนไขที่เพียงพอ 3
ประการ คือ องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม กระบวนการระดมทรัพยากร และยุทธวิธีการเคลื่อนไหว
รวมทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายของขบวนการและการใช้เครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ในการระดม
มวลชนและขยายการสนั บสนุ นจากประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพ
ประการที่สาม ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing Theory) เพื่อนามาอธิบาย
กระบวนการสร้างความหมายให้กับขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน เป็นการสร้างความเชื่อและ
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ความความหมายที่นาไปสู่ความชอบธรรมต่อกิจกรรมและการณรงค์ขององค์กรการเคลื่อนไหว ด้วย
การวิเคราะห์ผ่านกรอบการอธิบายของกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด 3 ประการ คือ การ
สร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหา การสร้างกรอบโครงในการหาคาตอบของปัญหา และการสร้าง
กรอบโครงในการจูงใจ เพื่อการระดมมวลชนและสร้างการสนับสนุนจากประชาชนในการเข้ามาร่วม
กับการต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
2.1 ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure)
ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมืองเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของทฤษฎีกระบวนการทาง
การเมือง (Political Process Theory) ที่มีแง่มุมในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
กาเนิ ด การพัฒ นา การเติบ โต รวมถึง ความส าเร็จและความล้ มเหลวในการบรรลุ เปูา หมายของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งนี้ ประภาส ปิ่นตบแต่ง ได้อธิบายความหมายของโครงสร้างโอกาส
ทางการเมืองว่า หมายถึง เหตุการณ์หรือกระบวนการทางสังคมในระดับกว้างที่มีผลทาให้โครงสร้าง
หรื อ สถาบั น ทางการเมื อ งซึ่ ง ลงรากปั ก ฐานในระบบการเมื อ งปกติ ข ณะนั้ น อยู่ ใ นสภาวะที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในโอกาสทางการเมืองที่เอื้อหรือไม่เอื้อต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (ประภาส ปิ่น
ตบแต่ง, 2552: 97) ในขณะที่ Tarrow และ Tilly (2009 อ้างถึงใน Edwards, 2014: 83) ได้ให้นิยาม
ความหมายของโครงสร้างโอกาสทางการเมืองว่า ลักษณะของสถาบันและระบบทางการเมืองที่เอื้อ
หรือขัดขวางการกระทารวมหมู่ของผู้กระทาการทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะเหล่านั้น ทั้งนี้
โอกาสทางการเมืองเกิดมาจากสิ่งที่ฝังอยู่ในโครงสร้างของระบอบทางการเมือง อย่างเช่น วงรอบของ
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซึ่งอาจเปิดช่องทางหรือโอกาสสาหรับการกระทา
รวมหมู่ และระบบการเมืองทั้งที่ทาหน้าที่ฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติของรัฐก็มีอิทธิพลต่อโอกาส
ทางการเมือง เป็ นต้ น นอกจากนี้ โ อกาสทางการเมืองยังสามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแนวร่ว ม
พันธมิตรและความขัดแย้งระหว่างผู้นาทางการเมืองอีกด้วย (Edwards, 2014: 83)
แนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมืองถูกพัฒนาขึ้นโดย Eisinger (1973 อ้างถึงใน มณีมัย
ทองอยู่, 2557: 86-87) ซึ่งวิเคราะห์ว่า การประท้วงมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพแวดล้อม
ทางการเมือง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ของการประท้วงกับโครงสร้างโอกาสทาง
การเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการเอื้อหรือขัดขวางในการที่พลเมืองจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองผ่านสถาบันทางการเมือง และมีผลโดยตรงต่อโอกาสที่พลเมืองจะดาเนินการประท้วงและการ
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สร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งนี้ Eisinger ยังได้มีการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างทาง
การเมืองที่ทาให้เกิดการประท้วง กล่าวโดยสรุปคือ สมมุติฐานแบบที่หนึ่ง การประท้วงจะมีมากขึ้นใน
สังคมที่โครงสร้างทางการเมืองแบบปิด ซึ่งให้โอกาสน้อยต่อการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงแก่คน
กลุ่ มน้ อยและกลุ่ มที่เสี ย เปรี ย บ การกีดกั้น ไม่ให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มทางการเมืองจะนาไปสู่ การ
ประท้วงของประชาชน และสมมุติฐานแบบที่สอง การประท้วงจะเกิดขึ้นบ่อยในสังคมที่มีส่วนผสมของ
โอกาสและข้อจากัด และการประท้วงจะเกิดขึ้นน้อยทั้งในสังคมที่มีระบบปิดกั้นกดขี่และในสังคมที่มี
ระบบเปิดที่ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กล่าวคือ ในสังคมปิด มีการกดขี่สูงทาให้การ
ประท้วงเกิดขึ้นน้อย เพราะมันทาให้ต้นทุนหรือการสูญเสียของการประท้วงมีสูง นอกจากนี้ในสังคม
ปิดการประท้วงมักไม่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผล เพราะผู้นาที่มีความเป็นเผด็จการรวบอานาจ มักไม่สนใจต่อ
ข้ อ เรี ย กร้ อ งของผู้ ป ระท้ ว ง ในสั ง คมเปิ ด ที่ มี เ สรี ภ าพและผู้ น าตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน ดังนั้นไม่มีความจาเป็นต้องมีการประท้วง เพราะหากความต้องการหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ในสังคมซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างสังคมปิด
และสังคมเปิด โอกาสในการประท้วงจะมีสูง โดย Eisinger (1973 อ้างใน มณีมัย ทองอยู่, 2557: 88)
ได้อธิบายเกี่ยวกับโอกาสที่การประท้วงจะเกิดขึ้นมากในสังคมที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางของสังคมปิดและ
เปิดว่าเป็นเพราะอัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากับระดับความคาดหวังของคน ถึงแม้ว่า
การเปลี่ยนแปลงกาลังเกิดอยู่ก็ตาม ในขณะที่โครงสร้างของโอกาสทางการเมืองเปิดกว้างมากขึ้ น กลุ่ม
คนที่เคยไร้อานาจจะเริ่ม มีสิทธิมีเสียงมากขึ้น การได้รับสิทธิและพัฒนาการของสิทธิ ที่เกิดขึ้น จนใน
ที่สุดกลุ่มคนเหล่านี้อาจหันไปใช้วิธีการประท้วงเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจ
นอกจากนี้ Eisinger (1973 อ้างใน มณีมัย ทองอยู่, 2557: 89) ยังได้เสนอเกี่ยวกับประเด็น
การรับรู้ของผู้กระทาการต่อโอกาสทางการเมือง โดยให้ความสาคัญการต่อสู้ที่ประสบความสาเร็จ ซึ่ง
จะกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้ครั้งต่อ ๆ ไป ผู้นาที่พยายามระดมมวลชนเพื่อการประท้วงจะไม่สามารถดึง
คนเข้ามาร่วมได้อีก หากการประท้วงเหล่านั้นไม่เคยประสบความสาเร็จเลย ในสภาพแวดล้อมของการ
ประท้วงจะมีกลไกที่ให้ข้อมูลปูอนกลับ ความสาเร็จและความล้มเหลวของการประท้วงจะสื่อให้ชุมชน
ทางการเมืองรู้ว่าโอกาสแห่งความสาเร็จของการประท้วงในครั้งต่อ ๆ ไป จะอยู่ในระดับใด รวมทั้งส่ง
ข้อมูลปูอนกลับ นี้ต่อกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งอาจกาลังวางแผนการประท้วงอยู่ด้วยว่าควรจะจัดการประท้วง
หรือไม่ แนวคิดเรื่องข้อมูลปูอนกลับ (Feedback) และแนวคิดว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวหนึ่ง ๆ จะมี
ผลต่อโอกาสของกลุ่มอื่น ๆ มีความสาคัญต่อแนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมืองของขบวนการ
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เคลื่ อ นไหวทางสั ง คม และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการรั บ รู้ ต่ อ โอกาส (perception

of

opportunity)
ทั้งนี้ ยังมีนักคิดคนสาคัญที่ได้มีการพัฒนาและอธิบายแนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น นั่นก็คือ Tarrow (1998 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ , 2557: 90) ซึ่งได้พัฒนา
แนวคิดเรื่องโครงสร้างโอกาสทางการเมืองโดยเสนอว่า โครงสร้างโอกาสทางการเมือง ประกอบด้วย
โอกาส (opportunity) และข้อจากัด (constraint) โอกาสทางการเมือง หมายถึง มิติต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
กับการต่อสู้ทางการเมือง ซึ่งเหนียวแน่น แต่ไม่จาเป็นต้องเป็นแบบทางการ ถาวร หรือดาเนินการใน
ระดับชาติ ที่กระตุ้นผู้คนให้เข้าร่วมในการเมืองของการต่อสู้ ข้อจากัดทางการเมือง หมายถึง ปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น การกดขี่บีบคั้น และรวมถึงความสามารถของผู้มีอานาจในการสร้างแนวต้านที่เข้มแข็งต่อ
ผู้ก่อการจลาจล ซึ่งทาให้เกิดความกลัวที่จะต่อสู้ ต่อมา Tarrow (1999 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง
, 2552: 101-102) ได้พัฒนาและเพิ่มการอธิบายตัวชี้วัดโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
ขบวนการทางสั ง คม โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ โอกาสระดั บ พื้ น ฐาน (fundamental
opportunity) ซึ่ ง ค่ อ นข้ า งแข็ ง ตั ว เปลี่ ย นแปลงได้ ย าก เช่ น ธรรมชาติ แ ละโครงสร้ า งของระบบ
การเมือง ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของรัฐ รูปแบบการปราบปราม ความสามารถของรัฐ เป็น
ต้น และโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (immediate opportunity) และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น การ
เพิ่มขึ้นของระบบการเข้าถึงระบบและพื้นที่การตัดสินใจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง
ความขัดแย้งหรือการแตกแยกในหมู่ชนชั้นนาทางการเมือง พันธมิตรที่มีอิทธิพล การปราบปรามและ
การส่งเสริมขบวนการ เป็นต้น
ทั้งนี้ Tarrow (1998 อ้างถึงใน สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 156-157) ยังได้มีการอธิบายถึง
ลักษณะที่สาคัญของโครงสร้างโอกาสทางการเมือง 5 ประการ คือ ประการแรก การเปิดกว้างทาง
การเมื อ ง การขยายสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง โดยเฉพาะในประเทศที่ โ ครงสร้ า งทางการเมื อ งไม่ เ ป็ น
ประชาธิ ป ไตยมั ก จะกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวเรี ย กร้ อ งของประชาชน ประการที่ ส อง การ
เปลี่ยนแปลงพันธมิตรทางการเมือง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพันธมิตรในการเลือกตั้งซึ่งส่งผลต่อ
สถานะของรัฐบาลและฝุายค้านที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง และกระตุ้นให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาเคลื่อนไหวประท้วง และอาจทาให้ชนชั้นนาต้องหาทางสร้างแนว
ร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ประการที่สาม การแตกแยกของชนชั้นนา ความขัดแย้งในหมู่
ชนชั้นน ากระตุ้น ให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมออกมาเคลื่อนไหว และยังกระตุ้นให้ช นชั้นนา
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บางส่วนที่สูญเสียอานาจหันไปให้การสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ประการที่สี่ การมีแนว
ร่ ว มที่ ท รงอิ ทธิ พล หากได้ รั บ การสนับ สนุน จากแนวร่ว มหรื อเครือ ข่ ายโดยเฉพาะการจากพรรค
การเมืองหรือองค์กรทางสังคมในด้านทรัพยากรต่าง ๆ และประการสุดท้าย การปราบปรามและการ
สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยรัฐได้มีการสร้างกลไกขึ้นมาควบคุมหรือปราบปรามการ
ชุมนุมประท้วงอย่างเช่นกฎหมายความมั่นคง การตอบสนองของรัฐต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองมี
ลักษณะที่สาคัญตามระบบทางการเมืองกล่าวคือ รัฐที่เป็นประชาธิปไตยจะเอื้อต่อการเคลื่อนไหว
มากกว่ า รั ฐ ที่ มี ลั ก ษณะแบบอ านาจนิ ย ม ซึ่ ง มั ก จะตออบสนองการเคลื่ อ นไหวประท้ ว งด้ ว นการ
ปราบปรามหรือสลายการชุมนุม
จากการศึกษาเปรียบเทียบขบวนการเคลื่อนไหวด้านสันติภาพของ Kriesi และคณะ (1995
อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2552: 102-109) ได้พัฒนากรอบการศึกษาโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองที่เชื่อมโยงการวิเคราะห์กับทฤษฎีการระดมทรัพยากร โดย Kriesi ได้ให้นิยามโครงสร้าง
โอกาสทางการเมืองว่า คือ ข้อบ่งชี้หรือตัวชี้วัดถึงความกล้าของตัวกระทาการ (actor) ทางสังคมและ
การเมืองในการที่จะใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อก่อรูปขบวนการทางสังคมว่ามีมากขึ้นหรือลดลง
การนิยามในลักษณะนี้เน้นไปที่การสร้างตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโอกาสทางการเมืองกับ
สมรรถนะในการระดมทรั พยากรของขบวนการทางสั งคม ได้แก่โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ
โครงสร้างเชิงสถาบัน ยุทธศาสตร์เชิงโครงสร้างที่ดารงอยู่ และโครงสร้างพันธมิตร กล่าวโดยสรุปดังนี้
2.1.1 โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ
โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ (national cleavage structures) หมายถึง ความขัดแย้ง
และแตกแยกในหมู่ชนชั้นนาทางการเมือง กลุ่ม องค์กร และสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เปิดโอกาสให้
กลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถใช้เป็นช่องทางในการเคลื่อนไหวและระดมทรัพยากร
เพราะจะสามารถชักนาให้ฝุายหนึ่งฝุายใดในความขัดแย้งนั่นเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการเมืองได้ง่าย
อีกทั้งช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนาเสนอเปูาหมาย
ของตนมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับการเมืองและสังคมได้ นอกจากนี้ความแตกแยกและความขัดแย้งใน
หมู่ช นชั้น น าทางการเมืองยั งทาให้กลุ่ ม คนที่ไม่เคยกล้ าออกมาเคลื่ อนไหวทางการเมือง กล้าที่จะ
ปรากฏตัวในเวทีการเมืองสาธารณะ เพราะเป็นโอกาสทางการเมืองที่ลดต้ นทุนในการรวมกลุ่ม เพิ่ม
ทรัพยากร และประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวประท้วง
2.1.2 โครงสร้างเชิงสถาบัน
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โครงสร้างเชิงสถาบัน (institutional structure) หมายถึง สถาบันที่เป็นทางการของระบบ
การเมือง ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางการเมือง ที่บางช่วงอาจเปิดโอกาสให้การเคลื่อนไหวของขบวนการทาง
สังคมประสบความสาเร็จได้ และบางช่วงเวลาก็อาจทาให้การเคลื่อนไหวประสบความล้มเหลวและล่ม
สลายลง โดยจากการศึกษาโครงสร้างโอกาสทางการเมืองในลักษณะโครงสร้างเชิงสถาบัน ของ
Kitschelt (1986 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 104-105) ได้มีการจาแนกเงื่อนไขโครงสร้าง
เชิงสถาบั นออกเป็น 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก คือ เงื่อนไขโครงสร้างเชิงสถาบันในระบบการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อปัจจัยนาเข้า (input) ได้แก่ พรรคการเมืองในแบบพรรคมวลชน สมรรถนะของฝุายนิติ
บัญญัติในการพัฒนา และควบคุมนโยบายอย่างอิสระจากฝุายบริหาร ความเป็นไปได้ของการสร้าง
พันธมิตรทางนโยบาย เป็นต้น เงื่อนไขเชิงโครงสร้างเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของการเป็นระบบเปิด
(openness) หรือโอกาสทางการเมืองที่เปิดสาหรับขบวนการทางสังคม และส่วนที่สอง คือ เงื่อนไข
โครงสร้างสถาบันที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์หรือปัจจัยออก (output) คือ สมรรถนะของระบบการเมืองใน
การนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งตัวชี้วัดของความเป็นระบบเปิด คือ ลักษณะกลไกของรัฐที่มีการกระจาย
อานาจหรือมีลักษณะการรวมศูนย์ต่า ระบบราชการที่ไม่เข้มแข็งหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีลักษณะ
แบบรัฐราชการ
ในขณะที่งานศึกษาของ Della Porta และ Diani (1999 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง ,
2552: 105-106) ได้จาแนกชุดตัวแปรด้านโครงสร้างอานาจรัฐออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่หนึ่ง
ตัวแปรด้านขอบเขตและระดับการกระจายอานาจของรัฐ กล่าวคือ ยิ่งรัฐส่วนกลางมีการกระจาย
อานาจให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ขบวนการทางสังคมได้เข้าถึงและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น รัฐในระบบสหพันธรัฐเปิ ดโอกาสให้ขบวนการทาง
สังคมเข้าถึงและมีส่วนร่วมในอานาจรัฐได้มากกว่ารัฐในระบบรัฐเดี่ยว ชุดที่สอง ความหลากหลายใน
การครอบครองอานาจ ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการแบ่งแยกหน้าที่และการคานอานาจระหว่างฝุาย
บริห าร ฝุายนิติบั ญญัติ และฝุายตุลาการ พบว่า ในระบบประธานาธิบดีมีแนวโน้มที่จะเปิดให้กับ
ขบวนการทางสังคมมากกว่าระบบรัฐสภา เพราะผู้ตัดสินเชิงนโยบายมีความหลากหลายมากกว่าใน
ระบบรัฐสภา ขณะที่ในรัฐบาลผสมหากมีการแบ่งเป็นฝักฝุายหรือเป็นกลุ่มย่อยมากเท่าใด ก็ยิ่งทาให้
ขบวนการทางสังคมสามารถหาพันธมิตรทางการเมืองได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้รัฐที่มีระบบราชการอ่อนแอ
มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝุาย ขาดการประสานงานภายใน จะเปิดและเอื้อให้ขบวนการทางสังคม
สามารถเข้าไปสู่กระบวนการเชิงนโยบายได้มากกว่ารัฐที่มีระบบราชการเข้มแข็ง มีงบประมาณมาก
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และมีความเหนียวแน่นภายในสูง และชุดที่สาม การบริหารรัฐกิจ ซึ่งมีรากฐานจากระบบกฎหมายที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐที่มีระบบกฎหมายแบบโรมันมักมีลักษณะปฏิเสธการติดต่อกับภายนอก และ
มีแนวโน้มที่จะต่อต้านการกดดันจากภายนอกหรือตัวกระทาการนอกสถาบันทางการเมือง ในขณะที่
รัฐที่มีระบบกฎหมายแบบแองโกล-แซกซอน มีรากฐานทางความคิดที่เปิดโอกาสให้ตัวกระทาการนอก
สถาบั น ทางการเมืองเข้ามามีส่ ว นร่ว มมากกว่า ดังนั้น จึงมักจะมีกลไกการมีส่ ว นร่วม เช่น การลง
ประชามติ ประชาพิจารณ์ ระบบการถอดถอนผู้บริหาร เป็นต้น
2.1.3 ยุทธศาสตร์เชิงโครงสร้างที่ดารงอยู่
ยุทธศาสตร์ เชิงโครงสร้างที่ดารงอยู่ (prevailing structure strategies) หมายถึง
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และท่าทีของชนชั้นนาหรือผู้มีอานาจหน้าที่ทางการเมืองที่มีผลต่อปฏิบัติการของ
ขบวนการทางสังคม ซึ่งเป็นทั้งการปฏิบัติโดยผ่านกลไกกฎหมายและนโยบายที่เป็นทางการ และ
ปฏิบั ติการที่ดาเนิน การอย่ างไม่เป็ นทางการหรือไม่ผ่ านช่องทางในระบบการเมืองปกติ

ทฤษฎี

กระบวนการทางการเมื อ ง เชื่ อว่ า ขบวนการทางสั งคมเคลื่ อ นตั ว อย่ า งช้ า ๆ ภายใต้ บ ริ บ ททาง
วัฒนธรรมทางการเมืองและระบบการเมือง ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการเคลื่อนไหวของขบวนการทาง
สังคมจึงได้รับอิทธิพลและปรับเปลี่ยนไปตามคุณลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองระดับชาติ
Kriesi (1995 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 107-108) ได้แบ่งวัฒนธรรมของรัฐใน
การเผชิญหน้ากับขบวนการทางสังคมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง วัฒนธรรมแบบกีดกัน
ขัดขวาง และปราบปราม (exclusive) เป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์และการเผชิญหน้าแบบแยกขั้ว โดยรัฐ
มองขบวนการทางสังคมที่มีความขัดแย้งกับรัฐในฐานะที่เป็นฝุายตรงกันข้าม ขบวนการทางสังคมจึง
ถูกขีดเส้นให้อยู่นอกระบบทางการเมืองปกติ ดังนั้น รัฐจึงมีปฏิสัมพันธ์ กับขบวนการในลักษณะของ
การปราบปราม และเผชิญหน้าด้วยความรุนแรง และลักษณะที่สอง วัฒนธรรมยอมรับปรับร่วม
(inclusive) รัฐมองการเคลื่อนไหวทางสังคมว่าเป็นเรื่องปกติในการแสดงออกทางการเมือง และไม่ได้
มองขบวนการทางสังคมที่ขัดแย้งกับรัฐ ในฐานะฝุายตรงกันข้าม ดังนั้นรัฐจึงมีปฏิสัมพันธ์กับขบวนการ
ทางสังคมในรูปแบบของการยอมรับเข้าสู่ระบบการเมืองปกติ โดยการเปิดช่องทางในระดับต่าง ๆ
ให้กับการเคลื่อนไหว
มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของรัฐในการเผชิญหน้ากับขบวนการทางสังคมว่า วัฒนธรรม
แบบยอมรั บ ปรั บ ร่ ว มอาจจะน าไปสู่ ก ารครอบง า และในทางตรงกั น ข้า ม วั ฒ นธรรมแบบกี ด กั น
ขัดขวาง ปราบปราม ก็อาจนาไปสู่การลุกขึ้นสู้ของกลุ่มคนชายขอบมากยิ่งขึ้น รัฐจะมีวัฒนธรรมการ
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เผชิ ญ หน้ า กั บ ขบวนการทางสั ง คมแบบใดนั้ น สั ม พั น ธ์ กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาการด้ า น
ประชาธิปไตยของแต่ละรัฐ กล่าวคือ รัฐในระบบอานาจนิยม รัฐที่มีประวัติศ าสตร์และพัฒนาการ
ทางด้านประชาธิปไตยที่ล้าหลัง หรือรัฐประชาธิปไตยที่เพิ่งเปลี่ยนผ่านมาจากรัฐแบบอานาจนิยมนั้น
มีแนวโน้มที่วัฒนธรรมการเผชิญหน้าแบบปราบปรามด้วยความรุนแรงจะถูกผลิตซ้าและนากลับมาใช้
เมื่อเกิด “ความวุ่นวายทางการเมือง” หรือเมื่อมีการเคลื่อนไหวประท้วง ทั้งนี้เพราะการใช้กลไกความ
รุนแรงในการปราบปราม ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐ ที่มีประวัติศาสตร์และผ่ านพัฒ นาการการต่อสู้ เพื่อ
ประชาธิปไตยอย่างเข้มข้น มีระบบประชาธิปไตยที่ลงรากปักฐานในสังคมและระบบการเมือง เพราะ
รัฐเหล่านี้จะมีวัฒนธรรมในการเผชิญหน้ากับขบวนการทางสังคมในลั กษณะของการยอมรับปรับร่วม
มากกว่าการปราบปราม
2.1.4 โครงสร้างพันธมิตร
โครงสร้างพันธมิตร (alliance structure) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้าน
บริบททางการเมือง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่เปิดกว้างจนทาให้ขบวนการทางสังคมสามารถเข้าถึง
ช่องทางการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองปกติได้ และการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองรวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงวงข่ายทางการเมืองของชนชั้นนา อันเป็นภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดช่องว่างทางอานาจใน
หมู่ช นชั้น น าขึ้น ขณะเดีย วกัน ก็เป็ นโอกาสในการเพิ่มพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือทรงอิทธิพลของ
ขบวนการทางสังคม โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากฝุายที่สาม (third parties) ซึ่งมีสมมติฐาน
ที่ว่า ความสาเร็จหรือ ความล้มเหลวของขบวนการทางสังคมนั้นอยู่กับการสนับสนุนจากฝุายที่สาม
อย่างเช่นการศึกษาของ Schumaker (1975 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 109) พบว่า การ
ได้รับการสนับสนุนจากสังคม คือ การได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่นที่มา
จากการเลื อ กตั้ ง สื่ อ มวลชน และกลุ่ ม คนในชุม ชนทั่ ว ไป มีผ ลในทางบวกต่ อความส าเร็ จในการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประท้วง
อย่างไรก็ตาม กรอบในการวิเคราะห์ระหว่างทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมืองกับทฤษฎี
การระดมทรัพยากรก็มีความแตกต่างที่สาคัญ กล่าวคือ ในขณะที่ทฤษฎีการระดมทรัพยากรที่ให้
ความสาคัญกับการวิเคราะห์มิติด้านองค์กรและการจัดการภายในองค์กรเพียงมิติเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยภายใน แต่ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมืองซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทฤษฎีกระบวนการ
ทางการเมืองให้ความสาคัญกับปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะมิติด้านการเมืองและมิติเชิงสถาบัน ซึ่งเป็น

36
มิติของการวิเคราะห์ภายนอกอาณาบริเวณขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับ
โอกาสทางการเมืองที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งนอกจากที่โอกาส
ทางการเมืองเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเองก็ยังสามารถสร้างโอกาสทางการเมืองขึ้นเองได้จากการเคลื่อนไหว
ต่อสู้ และสามารถส่งต่อให้กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ ได้อีกด้วย (ประภาส ปิ่นตบแต่ง ,
2552: 93-94)
2.2 ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory)
ทฤษฎีการระดมทรัพยากร เป็นกรอบในการอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยให้
ความสาคัญเกี่ยวกับความสามารถของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการระดมทรัพยากรเพื่อให้
สามารถบรรลุเปูาหมาย การเลือกใช้ยุทธิวิธีในการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ และเงื่อนไขปัจจัยที่
ส่ งผลต่อ ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั งคม ซึ่งทฤษฎี การระดม
ทรัพยากรเป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory)
มาใช้ในการอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อทฤษฎีการระดม
ทรัพยากรเป็นนักเศรษฐศาสตร์ คือ Olson และ Oberschall (1973 อ้างถึงในมณีมัย ทองอยู่, 2557:
55) ซึ่งมีฐานคติว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่มีเหตุผล (rational action) และเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน (self-interest) ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวได้มีการอธิบายว่า ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสั งคมเป็ น การกระทาที่ มีเหตุผ ลของกลุ่ มทางสั งคมและผู้ กระทาการทางสั งคมในการดาเนิ น
กิจกรรมทางการเมือง และมองว่าปัจเจกบุคคลจะชั่งน้าหนักระหว่างต้นทุนและผลได้ของการเข้ามามี
ส่วนร่วมในขบวนการและจะตัดสินใจกระทาการเมื่อคาดว่าผลได้จะสูงกว่าต้นทุน ในขณะที่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior Theory) ได้อธิบายการปฏิบัติการรวมหมู่ของขบวนการ
เคลื่ อ นไหวทางสั ง คมว่ า ในภาวะปกติ ธ รรมดาที่ ป ราศจากความตึ ง เครี ย ด มนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ มี ค วาม
สมเหตุสมผล แต่เมื่อเข้าร่วมการประท้วงหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงได้เปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู่ความไร้เหตุผล แต่ในการอธิบายของทฤษฎีการระดมทรัพยากรเห็นว่าผู้ประท้วงไม่ได้มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมและยังคงมีเหตุผล ปัจเจกชนตัดสินใจเข้าร่วมการประท้วงหรือขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมเป็นผลมาจากกระบวนการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล จึงทาให้ปฏิบัติการรวมหมู่ที่ตามมาเป็นสิ่งที่
มีเหตุผลด้วย (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 89)
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งานบุกเบิกชิ้นสาคัญของ Olson (1965 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2552: 74-76) คือ
เรื่อง The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups เป็น
พื้นฐานสาคัญในการพัฒนาทฤษฎีการระดมทรัพยากร โดยเสนอว่า การเกิดขึ้นของกลุ่มและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเป็นสิ่งปกติ ปัจเจกชนมีเหตุผลในการคานวณผลได้ผลเสียในการเข้าร่วม โดย
ปัจเจกที่มีเหตุมีผลจะเข้าร่วมกระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วม (collective goods) หรือ
ผลประโยชน์สาธารณะ (public goods) ถ้าต้นทุนของการเข้าไปมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลไม่มากไป
กว่าผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล ซึ่ง Olson ได้มีการอธิบายทางทฤษฎีจากคาถามที่ว่า เหตุใดปัจเจก
บุคคลเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกลุ่มในบางสถานการณ์ หรือทาไมมนุษย์ที่คานึงถึง ผลประโยชน์ส่วนตน
จึงเข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อส่วนรวม โดยเขาได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจเจกชนจะเข้าร่วมการกระทา
รวมหมู่ในบางสถานการณ์เนื่องจากมีสิ่งกระตุ้น ซึ่งอาจจะเป็นการบังคับ การลงโทษ หรือการจูงใจ
ดังนั้นการกระทารวมหมู่ (collective action) จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัย 2 ประการ คือ เหตุกระตุ้นร่วม
(collective incentive) และเหตุกระตุ้นสาหรับปัจเจก (selective incentive) ซึ่งเหตุกระตุ้นทั้งสอง
ประการจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกัน
ทั้ ง นี้ ทฤษฎี ก ารระดมทรั พ ยากรมี ฐ านคติ ใ นการอธิ บ ายการเกิ ด และการรวมกลุ่ ม ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เหมือนกับทฤษฎีพฤติกรรมการรวมหมู่ (Collective Behavior
Theory) คือ ความเดือดร้อนร่วมของผู้คน (shared grievances) เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่สาคัญและ
เป็น “เงื่อนไขจาเป็น” (necessary condition) ที่ทาให้เกิดการกระทาการร่วมหรือขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ทฤษฎีการระดมทรัพยากรได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความเดือดร้อน
ความรู้สึกถูกลิดรอน หรือความไม่พอใจของผู้คน มีอยู่ทั่วไปในสังคม แล้วเหตุใดขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อคัดค้านจึงเกิดขึ้นบางพื้นที่เท่านั้น และการรวมกลุ่มของผู้คนยังเกิดขึ้นในช่วงบริบททางเศรษฐกิจ
และการเมืองบางลักษณะเท่านั้น ดังนั้นกรอบการวิเคราะห์ที่สาคัญของของทฤษฎีการระดมทรัพยากร
จึ ง อยู่ ที่ ก ารอธิ บ ายการเกิ ด และการพั ฒ นากระบวนการทางสั ง คมไปสู่ ค วามเข้ ม แข็ ง ตลอดจน
ความส าเร็ จ ของขบวนการทางสั งคมด้ว ย “เงื่อนไขเพียงพอ” (sufficiency

condition)

ซึ่ง

ประกอบด้วยเงื่อนไขด้าน องค์กรเคลื่อนไหวทางสังคม กระบวนการระดมทรัพยากร และยุทธวิธีการ
เคลื่อนไหว เป็นจุดเน้นสาคัญในการวิเคราะห์ของทฤษฎีการระดมทรัพยากร โดยมีนักทฤษฎีคนสาคัญ
คือ John D. McCarthy และ Myer N. Zald (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 76-77)
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McCarthy และ Zald (1977 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2552: 77-78) ได้พัฒนา
ทฤษฎีการระดมทรัพยากรโดยให้ความสาคัญกับกรอบในการวิเคราะห์ที่สาคัญ 3 ประการ คือ องค์กร
เคลื่อนไหวทางสังคม การระดมทรัพยากร และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม เพราะจะเข้ามาทาหน้าที่ในการ
รวบรวมทรั พ ยากร และสร้ างกิ จ กรรมในการระดมทรั พ ยากรซึ่ ง ถือ เป็น สิ่ ง ส าคั ญของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้นความสาเร็จ ล้มเหลว หรือการสร้างผลสะเทือนโดยการเคลื่อนไหวต่อสู้
ของขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมจึงขึ้นอยู่กับกลุ่มและองค์กรในบริบทแวดล้อมของขบวนการ
เคลื่ อนไหวทางสั งคม นอกจากนี้ องค์กรการเคลื่อนไหวทางสั งคมยังมีภ ารกิจส าคัญในการคิดค้น
นวัตกรรมด้านวิธีการต่อสู้ อันได้แก่ ยุทธิวิธีการระดมผู้สนับสนุน ยุทธวิธีดึงสาธารณชน และชนชั้นนา
เพื่ อ ให้ เ ปลี่ ย นมาเป็ น ผู้ เ ห็ น อกเห็ น ใจ หรื อ ท าให้ ผู้ ที่ ขั ด ขวางต่ อ ต้ า นกลายเป็ น ผู้ ที่ เ ป็ น กลางเมื่ อ
ขบวนการทางสังคมกระทาการภายใต้บริบททางสังคม
2.2.1 องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม
องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement organization - SMO) ตามการนิยาม
ของ McCarthy และ Zald (1976 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 78) หมายถึง องค์กรที่มี
ลักษณะซับซ้อนหรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นทางการที่มีจุดหมายของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นฝุายขบวนการ
ทางสังคมหรือฝุายต่อต้านที่จะทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุจุดหมายของขบวนการ ในขณะ
ที่ Tarrow (1999 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2552: 78) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าองค์กรการ
เคลื่ อนไหวทางสั งคมเป็ น องค์กรการกระทาการรวมหมู่ที่ มีปฏิ สั มพั นธ์กั บฝุ ายตรงข้ าม และเป็ น
โครงสร้างการเชื่อมโยงที่มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้นากับผู้ตามหรือความร่วมมือระหว่างองค์กรกับส่วน
ต่าง ๆ ขององค์กร โดยองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมอาจมีลักษณะเป็น 1) องค์กรที่เป็นทางการ
เช่น องค์กรกรีนพีซ สหภาพแรงงาน สมาคม 2) องค์กรที่ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มก่อการร้าย การ
ประชุมทางวิชาการ และ 3) เครือข่าย ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่หลวมกว่าองค์กร
ทั้งนี้ McCarthy และ Zald (1977 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ , 2557: 61-62) เสนอว่า
องค์กรการเคลื่ อนไหวทางสั งคมสามารถเปรีย บได้กับธุรกิจ หรือหน่ว ยของผู้ ประกอบการในทาง
เศรษฐกิจซึ่งตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้อ งการหรื ออาจสร้างความต้องการขึ้น และจะต้ องกระทาการเพื่อให้ ความ
ต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวคิดเรื่อง อุตสาหกรรมขบวนการทางสังคม
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(social movement industry-SMI) เป็นกลุ่มขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทางานต่อสู้หรือ
รณรงค์ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งต้องมีการแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงตลาด และยังต้องไปแข่งขันกับองค์กรการ
เคลื่อนไหวอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร และเมื่ออุตสาหกรรมขบวนการทางสังคมมารวมตัวกัน
นาไปสู่การเป็น ภาคส่วนของขบวนการทางสังคม (social movement sector-SMS) ภาคส่วนของ
ขบวนการทางสังคมก็ต้องไปแข่งขันกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่สาคัญในสังคม อันได้แก่ ภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร ดังนั้น องค์กรของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงมีบทบาท
และหน้าที่สาคัญในการระดมคนและทรัพยากร ทาหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวของขบวนการ ทาการแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อแย่งชิงทรัพยากร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
บทบาทในการปรับเปูาหมายและยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อบรรลุเปูาหมายและการดารง
อยู่ต่อไปของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Byrne,1966 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 78)
นอกจากนี้เปูาหมายที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมคือการทาให้ปัจเจกชน
และองค์กรเห็นด้วยกับขบวนการให้มากที่สุด ซึ่งอาจทาให้ผู้ที่เห็นด้วยกับขบวนการกลายเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนโดยเฉพาะการให้ทรัพยากรแก่ขบวนการด้วย
2.2.2 การระดมทรัพยากร
ทรั พ ยากรเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การประสบความส าเร็ จ ในการเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องจากทรัพยากรมีความจาเป็นสาหรับการอยู่รอดขององค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ทรัพยากรจึงถูกกาหนดว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม
และการสร้างการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ McAdam, McCarthy และ Zald (1988 อ้างถึงใน Cress and
Snow, 1996: 1090) เสนอว่า ทรัพยากร อาจหมายถึง ทรัพยากรที่องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม
จาเป็นในการเคลื่อนไหวและนามาปรับใช้เพื่อการนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายของพวกเขา อันได้แก่
เงิน ความชอบธรรม ประชาชน ความสามารถหรือความชานาญ เป็นต้น
องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงจาเป็นต้องมีทรัพยากรสนับสนุนเพื่อให้สามารถดาเนิน
กิจกรรมตามเปูาหมายได้ โดยผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครองทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับองค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมก็คือ ปัจเจกบุคคล และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ใน
หลายมิติ คือ 1) สมาชิกผู้ร่วมจุดหมายเดียวกัน (adherent) คือ ปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กรที่เชื่อ
ในเปูาหมายร่วมของขบวนการทางสังคม 2) สมาชิกผู้สนับสนุน (constituent) คือ ปัจเจกบุคคลที่
อุดหนุนทรัพยากรแก่องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม 3) สาธารณชนผู้เฝูามอง (bystander public)
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คื อ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก ผู้ ร่ ว มจุ ด หมายเดี ย วกั น แต่ รั บ รู้ ใ นจุ ด หมายและการกระท าการของ
ขบวนการทางสังคม และ 4) ฝุายตรงกันข้าม (opponent) คือ ผู้ที่ทั้งไม่เห็นด้วยกับจุดหมายและการ
กระทาการเพื่อนาไปสู่การบรรลุจุดหมายของขบวนการทางสังคม (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 7980) นอกจากนี้ ในปรากฏการณ์ท างสังคมซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกระทาการอยู่อาจแบ่ง
ปั จ เจกบุ ค คลหรื อกลุ่ มองค์ก รที่เ กี่ ยวข้ องโดยพิ จารณาจากการได้รั บ หรื อ ไม่ ไ ด้รั บ ประโยชน์จ าก
ความสาเร็จ กล่าวคือ 1) ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง (potential beneficiary) คือ ปัจเจกหรือกลุ่ม
องค์ ก รที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของขบวนการทางสั ง คมและได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความส าเร็จ ขององค์ ก ร
เคลื่อนไหว และ 2) ผู้ให้การสนับสนุนแต่ไม่ได้รับประโยชน์ (conscience adherent) คือ ปัจเจกหรือ
กลุ่มองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการทางสังคม เป็นกลุ่มที่เห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่
รับประโยชน์จากความสาเร็จขององค์กรเคลื่อนไหว ทั้งนี้ การแบ่งประเภทผู้ถือครองทรัพยากรสาหรับ
องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นประเภทต่าง ๆ ก็เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการ
ระดมทรัพยากรขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น การพยายามเปลี่ยนแปลงชักจูงสาธารณชน
ผู้เฝูามอง (bystander public) ให้เป็นสมาชิกผู้ร่วมจุดหมายเดียวกัน (adherent) หรือการขยาย
เปูาหมายของขบวนการเพื่อขยายวงขอบของผู้ที่จะเข้ามารับประโยชน์โดยตรง การชักจูงเปลี่ยนแปลง
ให้ เปลี่ ย นแปลงให้ ส มาชิก ที่เชื่อในเปูาหมายร่ว มให้ เป็นสมาชิกผู้ ส นับ สนุน และรักษาสถานภาพ
ดังกล่าวนี้เอาไว้ เป็นต้น (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 80)
McCarthy และ Zald (1977 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 81-82) ยังได้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการระดมทรัพยากรและกระบวนการไหลเวียนทรัพยากรขององค์กร
การเคลื่อนไหวทางสังคมจากผู้ถือครองทรัพยากรประเภทต่าง ๆ กับการพัฒนาเติบโตของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ดังนี้
1. องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
โดยตรง (potential

beneficiary) เข้ าร่ว มจานวนมาก แต่การได้ รับทรัพยากรสนับ สนุน จาก

ผู้สนับสนุนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง (conscience adherent) ด้วย ยิ่งช่วยให้องค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและเครืออุตสาหกรรมของขบวนการทางสังคม (SMIs) พัฒนาจนนาไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายได้ เพราะผู้สนับ สนุนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์มักจะเป็นกลุ่มผู้ครองทรัพยากรประเภท
เงินและเวลามากกว่ากลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง
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2. องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่พึ่งพา “ผู้สนับสนุนขาจร” (isolated constituents)
ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ให้ทรัพยากรกับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยที่ มิได้มีปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการเคลื่อนไหวขององค์กรนั้น การไหลเวียนทรัพยากรจากกลุ่มผู้สนับสนุนขาจรย่อมส่งผล
กระทบต่อความไม่มั่นคงขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ เพราะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์น้อย
และยังมีการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรกับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมต่าง ๆ ทาให้ผู้สนับสนุนขาจร
อาจเปลี่ยนการสนับสนุนละการจัดสรรทรัพยากรให้กับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ ได้ โดย
มีเปูาหมายของขบวนการเป็นส่วนสาคัญในการตัดสินใจให้การสนับสนุน ดังนั้น การรณรงค์ผ่ านสื่อ
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จึงเป็นกิจกรรมสาคัญในการช่วยประสานและเชื่อมโยงผู้สนับสนุนขา
จรเข้ากับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หรือการสร้างการ
เป็นข่าวให้กับกิจกรรมขององค์กร เป็นต้น ที่สาคัญการนาเสนอเปูาหมายขององค์กรจาเป็นต้องสร้าง
ความน่าสนใจและแสดงถึงความคุ้มค่า เพราะปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อให้การ
สนับสนุนของผู้สนับสนุนขาจร
3. องค์ก ารเคลื่ อนไหวทางสั งคมที่ เชื่ อมโยงสมาชิ กผู้ ส นั บสนุ นที่ ได้ รับ ผลประโยชน์ และ
ผู้สนับสนุนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์เข้ากับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านโครงสร้างแบบเครือข่าย
พันธมิตรและผ่านการสร้างแรงจูงใจของความเป็นปึกแผ่นเพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มที่จะเกิดความตึง
เครียดและความขัดแย้งภายใน เพราะพื้นฐานที่แตกต่างกันของทั้งสองกลุ่มอาจนาไปสู่ปัญหาการ
แบ่งแยกเป็นก๊กเหล่าภายในองค์กรและปัญหาความเป็นเอกภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์จัดสรรทรัพยากรที่ตนถือครองอยู่ให้กับองค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมมากกว่าหนึ่งองค์กร
จากการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนไร้บ้าน Cress and Snow ได้จาแนก
ทรัพยากรเป็น 4 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรความชอบธรรม เป็นการสร้างความเห็นชอบจากองค์กร
ภายนอกเกี่ยวกับเปูาหมายและการทากิจกรรมขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่ง ให้ความสาคัญ
กับการให้เหตุผลและความสมเหตุสมผลภายในขบวนการและการเห็นด้วยจากภายนอกขบวนการ
ได้แก่ การแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการกระทาการรวมหมู่ 2) ทรัพยากรทางวัตถุ ซึ่งอาจเป็นสิ่งของหรือการอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น เครือมือเครื่องใช้ สถานที่ประชุม สถานที่ทางาน เงิน การจ้างงาน การรับส่ง เป็นต้น 3)
ทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร อาจหมายถึงองค์ ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างการกระทารวมหมู่
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การสร้างการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสนับสนุน (strategic support) หมายถึงองค์
ความรู้ที่มีส่วนช่วยให้บรรลุเปูาหมายในการกระทาการรวมหมู่อย่างเช่นการนั่งประท้วงและการเข้าไป
ยึดพื้นที่ การสนับสนุนทางเทคนิค (Technical support) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยในการพัฒนา
องค์กรและการดารงรั กษาองค์กรให้อยู่รอด รวมทั้งการสร้างการเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกที่มี
ศักยภาพในการระดมทรัพยากร และ 4) ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนทรัพยากร เวลา
และการช่วยเหลือให้กับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นาขบวนการ
สมาชิกผู้เชื่อฟัง เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (Cress and Snow, 1996: 1094-1096)
ในขณะที่ Edwards และ McCarthy (2007 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ , 2557: 68-73) ได้
จาแนกทรัพยากรออกเป็น 5 ด้าน คือ
1. ทรัพยากรด้านหลักธรรมจริยา (moral resource) ได้แก่ ความชอบธรรม (legitimacy)
การสนับสนุนความร่วมมือ (solidarity support) และการสนับสนุนจากผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในสังคม
(celebrity) นักเคลื่อนไหวที่ดาเนินการสอดคล้องกับประเด็นที่ถูกยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรมโดย
สถาบันหลัก ๆ ในสังคม มักจะได้เปรียบกลุ่มที่ไม่สามารถสะท้อนถึงความชอบธรรมได้ ตัวอย่างการ
เคลื่อนไหวในประเด็นที่จัดว่าเป็นความชอบธรรมของคนหมู่มาก เช่น การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตย การเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางสีผิว เป็นต้น การเคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านี้ใน
เวลาที่เหมาะสมมั กได้รั บ การสนั บสนุ นจากคนจานวนมากเนื่องจากเป็นประเด็น ที่ส อดคล้ องกั บ
ความถูกชอบธรรมหรือหลักธรรมจริยาที่เป็นสากล
2. ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม (cultural resource) ทรัพยากรด้านวัฒนธรรมกินความถึง
สิ่งประดิษฐ์และผลผลิตทางวัฒนธรรม เช่น เครื่องมือทางความคิด (conceptual tools) และความรู้
เฉพาะเรื่องที่เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง รวมถึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวของแต่ละคน (tacit knowledge)
เกี่ยวกับการทางานบางด้านให้บรรลุผล เช่น การจัดกิจกรรมประท้วง การจัดแถลงข่าว การจัดประชุม
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร การจัดงานเทศกาล หรือการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้
ยังกินความถึงองค์ความรู้ทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และเทคนิควิธีในการระดมมวลชน การจัดตั้งมวลชน
และการผลิตอุป กรณ์ เครื่องมือสื่อสารเพื่อการเคลื่อนไหว เช่น ดนตรี วรรณกรรม จดหมายข่าว
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วีดีโอ เป็นต้น
3. ทรัพยากรด้านองค์กร - สังคม (social organization resource) ประกอบด้วย 1)
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สินทรัพย์สาธารณะต่าง ๆ เช่น บริการ ไปรษณีย์ ถนน ทางเดินเท้า ที่อานวย

43
ความสะดวกในชีวิตประจาวัน โครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพยากรส่วนรวมที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
และ 2) เครือข่ายและกลุ่มองค์ที่อยู่ภายนอกขบวนการมักถูกควบคุมกีดกัน ขบวนการทางสังคมต่าง ๆ
มักมีโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรนี้
4. ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้มากกว่าทรัพยากรอีก
สามประเภทที่กล่าวถึงข้างต้น ทรัพยากรมนุษย์หมายรวมถึง แรงงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความ
ช านาญ รวมทั้ ง สภาวะผู้ น า ทรั พ ยากรเหล่ า นี้ อ ยู่ ติ ด ในตั ว บุ ค คลมากกว่ า ติ ด อยู่ กั บ องค์ ก รหรื อ
วัฒนธรรม ซึ่งองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมย่อมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
5. ทรัพยากรทางวัตถุ (material resource) หมายถึง สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า ทุน
เงินตราและทุนฝีมือมนุ ษย์ เช่น ทรัพยากร เงินตรา ทรัพย์สิน พื้นที่สานักงาน ครุภัณฑ์ และวัส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ทรัพยากรเงินตราได้รับความสนใจในเชิงการวิเคราะห์มากที่สุด ทั้งนี้เพราะ
เงินตราเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกขบวนการ และเป็นสิ่งที่ สามารถจับต้องได้และแลกเปลี่ยนทดแทนได้
ง่ายกว่าทรัพยากรอื่น ๆ
ทั้งนี้ ในการที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ได้นั้นจะต้องเข้าให้
ถึงทรัพยากรเหล่านั้นก่อน โดยกลไกที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้
นั้นมี 4 แบบ ได้แก่ 1) การระดมจากผู้สนับสนุน (aggregation) หมายถึง กลไกที่ทรัพยากรซึ่งอยู่
กระจัดกระจายตามปัจเจกชนต่าง ๆ ถูกแปลงมาเป็นทรัพยากรรวมชุดหนึ่งและถูกนามาจัดสรรโดยนัก
เคลื่อนไหว 2) การผลิตเอง (self-production) หมายถึง กลไกที่องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือ
ผู้น าขบวนการสร้ าง หรื อสร้ างมูล ค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรที่ได้ระดมมา ด้ว ยการผลิตเองจากภายใน
ขบวนการ เช่น กรอบแนวทางในการสร้างกิจกรรมรวมหมู่ กลวิธีการดาเนินกิจกรรม การก่อตั้งองค์กร
การเคลื่อนไหว การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัด
ฝึกอบรม รวมทั้งมีการผลิตสินค้าต่าง ๆ เพื่อขาย เช่น หนังสือ เสื้อยืด หรือสิ่งที่มีตราสัญลักษณ์ของ
การเคลื่อนไหว เป็นต้น 3) การเข้าครอบครอง (co-optation/appropriation) ขบวนการทางสังคม
มักใช้ป ระโยชน์ จ ากความสั มพัน ธ์ที่ มีกับองค์กรทางสั งคมอื่น ๆ ที่ไม่ ได้ตั้ งขึ้นเพื่อการเคลื่ อนไหว
กล่ า วคือ เป็ น การหยิ บ ยื ม ทรั พยากรโดยโปร่ งใสและได้รั บอนุ ญาตจากกลุ่ ม องค์ กรซึ่ งเป็ นผู้ ร ะดม
ทรัพยากรนั้น องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมจานวนมากมีองค์กรอื่นเป็นสมาชิกทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และ 4) การอุปถัมภ์ (patronage) หมายถึง การที่ทรัพยากรถูกมอบให้แก่อ งค์กร
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การเคลื่ อนไหวทางสั งคม โดยปั จเจกบุคคลหรือองค์กร เช่น การอุปถัมภ์ด้านการเงิน การให้เงิน
สนับสนุนจากมูลนิธิ การบริจาคเงินจานวนมากจากภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการอุปถัมภ์ทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การให้ยืมบุคลากรมาเป็นการชั่วคราว (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 74-77)
2.2.3 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว
Tilly (1995 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2552: 154) ได้ให้ความหมายของยุทธวิธีการ
เคลื่อนไหวว่าหมายถึง เครื่องมือทั้งหมดที่กลุ่มขบวนการมีและถูกนามาใช้เพื่อเรียกร้องต่ อปัจเจก
บุคคลหรือกลุ่มคนซึ่งตกเป็นเปูาหมายของการเรียกร้อง โดยส่วนใหญ่แล้ว วิธีหลักในการเคลื่อนไหว
เพื่อบรรลุเปูาหมาย ผลประโยชน์ หรือความต้องการของขบวนการทางสังคม คือ การใช้การกระทา
รวมหมู่ (collective action) ด้วยยุทธวิธีขัดขวางท้าทายระบบการเมืองปกติ (disruptive tactic)
เช่น การกระทาระดมมวลชนและผู้ ส นับสนุน (mass

mobilization) การสร้างอัตลั กษณ์ร่ว ม

(collective identity) ของผู้คนในขบวนการหรือการสร้างเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง เป็นต้น การ
สร้างอานาจและอิทธิพลผ่านวิธีการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นนอกพื้นที่และช่องทางระบบการเมืองปกติ และ
มักมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกับโครงสร้างสถาบันที่ลงรากปักฐานในสังคม ซึ่งนาไปสู่การ
ต่อต้านขัดขวางและปราบปรามโดยรัฐหรือฝุายต่อต้านขบวนการทางสังคม (counter-movement)
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 83) โดยยุทธวิธีดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ปฏิบัติการ
ท้าทายแบบที่ไม่ผิดกฎหมายและปฏิบัติการท้าทายที่มีลักษณะละเมิดกฎหมายแต่ปฏิบัติการด้ว ย
ยุทธวิธีที่ไม่มีความรุนแรง
ตัวอย่างของยุทธวิธีการขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติที่มีความสาคัญและนิยมใช้ โดย
จาแนกตามรูปแบบและลักษณะของกิจกรรม สาหรับ ปฏิบัติการท้าทายที่มีลักษณะละเมิดกฎหมาย
คือ อารยะขัดขืน (civil disobedience) หมายถึง ปฏิบัติการทางการเมืองซึ่งมีลักษณะเป็นสาธารณะ
(public) สันติวิธี (nonviolent) และมีมโนสานึกที่ขัดต่อกฎหมายปกติ โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะไม่กระทาตามกฎหมาย เพื่อปลุก
จิตสานึกของผู้คนในสังคมให้ตระหนักถึงความไม่ยุติธรรมของกฎหมายหรือนโยบายและโครงสร้างที่ไม่
เป็นธรรมของสังคม ทาให้ผู้คนเข้ามาเห็นด้วยหรือสนับสนุน และสาหรับลักษณะของกิจกรรมที่อยู่ใน
ระดับที่ไม่ผิดต่อกฎหมายแต่เป็นการกระทาท้าทายซึ่งหน้า คือ การบอยคอตหรือการปฏิเสธไม่ยอมรับ
(boycott) การบอยคอตเป็ นการกระทาที่ไม่ล ะเมิดหรือผิ ดต่อกฎหมาย แต่จาเป็นต้องอาศัยการ
แลกเปลี่ยนด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือความสะดวกสบายของผู้ร่วมกระทาการ นอกจากนี้ก็
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ยังมี การนั่งประท้วง (sit-in) คือ การบุกเข้าไปนั่งประท้วงในสถานที่เฉพาะซึ่งมักจะเป็นสถานที่หวง
ห้ า มหรื อ ไม่ มี สิ ท ธิ ส าหรั บ กลุ่ ม คนที่ บุ ก เข้ า ไป นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี รู แ บบอื่ น ๆ ที่ ถู ก น ามาใช้ ใ นการ
เคลื่อนไหว เช่น การปิดล้อมสถานที่เพื่อขัดขวางไม่ให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามปกติ หรือการ
ชุมนุมโดยสงบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อแสดงการคัดค้าน (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 157161) นอกจากนี้ ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
ปัจจุบัน คือ การสร้างการประท้วงข้ามชาติ (Cross-National Diffusion of Protest) ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ขยายออกไปยังต่างประเทศ โดยแนวคิดนี้ให้ความสาคัญกับโครงสร้างของ
องค์กร ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวหรือการให้ความหมายจากขบวนการหนึ่งไปยังอีกขบวนการหนึ่ง
จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ ง จากศูนย์กลางไปสู่รอบนอกและในทางกลับกันจากรอบนอกเข้าสู่
ศูนย์กลาง โดยการกระจายการเคลื่อนไหวเหล่านี้จาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงผ่านสมาชิกของขบวนการ
หรือสื่อมวลชน (Kriesi et al.,1995 อ้างถึงใน Della Porta and Diani, 2006: 186) ทั้งนี้ การขยาย
การประท้ ว งไปยั ง ต่ างประเทศถื อเป็ น อี กยุ ท ธวิ ธีห นึ่ ง ในการสร้ า งความกดดั น และเรี ย กร้อ งการ
สนับสนุนจากกลุ่มเปูาหมาย
2.3.4 การสร้างเครือข่ายขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม
ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเป็นทฤษฎีที่มีจุดเน้นเรื่องบทบาทของทรัพยากรภายนอกที่ถูก
นาเข้ามากับการระดมพลังในขบวนการทางสังคม โดยทฤษฎีการระดมทรัพยากรบางสานักได้มีการ
เสนอเพิ่มเติมเกี่ย วกับ ความส าคัญของเครือข่าย นักทฤษฎีคนส าคัญคือ Oberschall (Crossley,
2002 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ , 2557: 65) ได้เสนอว่า มนุษย์อยู่รวมกันเป็นนกลุ่ม เป็นชุมชน เป็น
เครือข่าย และรูปแบบอื่น ๆ ของการสมาคมและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เครือข่ายการสมาคม
และการพึ่งพาอาศัยกันบางรูปแบบจะค่อนข้างอ่อนแอ ไร้โครงสร้าง และขาดการจัดระเบียบ แต่บาง
เครื อข่ายก็มีความเข้มแข็งและมีการจัดระเบียบสูง เครือข่ายที่ดารงอยู่เหล่ านี้เป็นแหล่งที่มาของ
ทรัพยากรที่สามารถดึงมาใช้ในการต่อสู้ ชุมชนและเครือข่ายจึงเป็นที่มาของผู้นา เป็นพื้นที่แห่งการ
สมาคม เป็นช่องทางและวิธีการสื่อสาร และเป็นแห่งสะสมทรัพยากร ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ส่ ว นใหญ่ จึ ง เกิ ด และเติ บ โตขึ้ น จากเครื อ ข่ า ย ชุ ม ชน และองค์ ก รที่ ด ารงอยู่ แ ล้ ว และเกิ ด ขึ้ น ใน
สภาพการณ์ที่กลุ่มทางสังคมมีเครื อข่ายโยงใยกันมากกว่าในสถานการณ์ที่กลุ่มทางสังคมอยู่โดดเดี่ยว
กระจัดกระจาย นอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มเติมว่า ชุมชนหรือกลุ่มที่ถูกกดขี่มักจะได้รับทรัพยากรการ
เคลื่อนไหวจากชุมชนหรือกลุ่มที่เป็นพันธมิตร (alliance) ซึ่งมีทรัพยากรมากกว่า การประท้วงของ
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ขบวนการที่ไร้อานาจมักจะได้รับการหนุนช่วยและกระตุ้นโดยการสนับสนุนทรัพยากรจากชนชั้นนา
ภายนอก เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มที่เข้มแข็งจึงจะมีทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการประท้วงที่
มีประสิทธิภาพ
แม้ว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากรจะให้ความสาคัญกับทรัพยากรจากภายนอก แต่ก็ไม่อาจ
ละเลยความสาคัญของเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายในชุมชน (indigenous networks) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้คน ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Tilly (Jenkins,
1983 อ้างถึงใน สมชัย ภัทรธนานันท์ , 2559: 100) ได้เสนอเกี่ยวกับศักยภาพในการระดมพลังของ
กลุ่ มส่ ว นใหญ่แ ล้ ว ก าหนดโดยระดับความเป็น องค์ กรของกลุ่ มที่ ดารงอยู่ ก่อนที่จะเกิด ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (preexisting group organization) ทั้งนี้เพราะกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ที่เข้มข้น
ร่วมกันและมีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แน่นหนาภายในหมู่สมาชิกย่อมมีการจัดตั้งใน
ระดับสูง ดังนั้นจึงมีความพร้อมในการระดมพลัง ทั้งนี้ เครือข่ายที่เอื้อต่อการก่อตัวของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทแรก องค์กรชุมชน (communal organization)
องค์กรประเภทนี้เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านความสัมพันธ์เชิงประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งมีนัย
เชิงสัญลักษณ์และศีลธรรม อย่างเช่น ศาสนา วัฒนธรรม หรือชาติพันธุ์ และประเภทที่สอง องค์กรเชิง
สมาคม (association organization) ซึ่งเป็นการรวมตัวที่เป็นแบบแผน มีความผูกพันที่สะท้องถึง
ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม อย่างเช่น สหภาพแรงงาน พรรคการเมือง หรือองค์กรอาสาสมัครอื่น ๆ
(สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 100) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมกับพรรคการเมืองมีลักษณะของความเกี่ยวข้องหลายรูปแบบ เช่น การสร้างความสัมพันธ์
กั บ ผู้ มี ต าแหน่ ง ในพรรคการเมื อ งไปจนถึ ง ความพยายามในการเข้ า ไปมี อิ ท ธิ พ ลครอบง า การ
ประสานงานร่ ว มกัน ไปจนถึงการทางานอย่างอิส ระต่อกัน ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมมักจะ
พัฒนาการเชื่อมโยงเป็นการเฉพาะกับพรรคการเมืองหรือเครือข่ายพรรคการเมือง เช่น ขบวนการ
แรงงานมักจะเริ่มขึ้นมาจากพรรคสังคมนิยม ขบวนการเคลื่อนไหวทางเชื้อชาติมักจะสร้างสัมพันธ์กับ
พรรคการเมืองแบบภูมิภาคนิยมเพื่อสร้างการสนับสนุน เป็นต้น (Della Porta and Diani, 2006:
213) การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะช่วยให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมประสบ
ความสาเร็จได้
ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับเครือข่ายเป็นสิ่งที่ยากจะแยกออก
จากกัน เนื่องจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่ไม่เคยร่วมมือกันมาทางาน
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ร่วมกัน แต่เป็นเรื่องของคนที่ร่วมมือกันอยู่แล้วทาการเปลี่ยนเครือข่ายของพวกเขาไปสู่บางอย่างที่
แตกต่างออกไป การเกิดขึ้นของขบวนการใหม่มาจากการแปลงรูปของเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว โครงสร้าง
องค์กรของเครื อข่ายเหล่ านี้ มัก จะกลายเป็นองค์กรส าคั ญของขบวนการ ในทางกลั บกัน บางครั้ ง
ขบวนการเองเป็ นผู้ ส ร้ างเครือข่ายใหม่ ๆ ขึ้น โครงสร้างเครือข่ายของขบวนการเป็นสิ่ งที่มีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย มีเครือข่ายหรือเครือข่ายย่อยหลายประเภทภายในเครือข่ายของขบวนการ
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์กรเหล่านี้กับผู้สนับสนุนภายนอกองค์กร และมี
ความซ้าซ้อนในการเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้เครือข่ายยังมีความสาคัญต่อการดารงอยู่ของ
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในสภาวะที่ย ากล าบากหรื อ ไม่ เ อื้อ ต่ อ การเคลื่ อ นไหว เนื่ อ งจาก
เครือข่ายจะเป็นช่องทางที่สมาชิกของขบวนการมาประชุมและมีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อเป็นการรักษา
เครือข่ายในการเคลื่อนไหวเมื่อโอกาสนั้นมาถึง (Crossley, 2002 อ้างถึงใน สมชัย ภัทรธนานันท์ ,
2559: 101)
นอกจากนี้ บทบาทการเคลื่ อ นไหวของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในปั จ จุ บัน ได้ ใ ห้
ความส าคัญกับ การคานึ งถึงความท้าทายต่อแนวคิดของขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมและการ
ประท้วงที่เกิดขึ้นมาจากทรัพยากรที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ โลกาภิวัตน์ การเติบโตของการเคลื่อนไหวข้าม
ชาติ (Tarrow, 2006 อ้างถึงใน Edwards, 2014: 151) และการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ได้แก่การสื่ อสาร
โดยโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ โลกาภิวัตน์มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของคน
ทุน สินค้า และแนวคิด ที่ข้ามพรมแดนของชาติ ซึ่งทาให้เกิดการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมไปสู่ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประเด็นด้านสันติภาพ การขยายตัวของ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัฒนธรรมการบริโภคแบบตะวันตก ซึ่งขับเคลื่อนโดยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและองค์กรทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รูปแบบที่มีบทบาท
ส าคัญของโลกาภิวัตน์ เหล่ านี้ เห็ น ได้ชัดเจนจากการเกิดประเด็ นใหม่ทางด้านสิ่ งแวดล้ อมส าหรั บ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและเปูาหมายใหม่ของการเคลื่อนไหว สาหรับกระบวนการและกลไก
(process and mechanisms) ที่มีความสาคัญในการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจากระดับชาติไปสู่ระดับนานาชาติ McAdam และคณะ (2001 อ้างถึง
ใน Edwards, 2014: 152-153) ได้จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลไกของสภาวะแวดล้อม
(environmental mechanisms) ซึ่งเป็นอิทธิพลจากภายนอกที่ส่งผลต่อสภาพการดารงชีวิตในสังคม
เช่น ความแพร่หลายของประชาธิปไตยและความไม่พอใจที่เคลื่อนย้ายจากระดับชาติไปสู่นานาชาติ 2)
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กลไกของความสัมพันธ์ (relational mechanisms) นั่นคือ ความเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงกับบุคคล
กลุ่มบุคคล และเครือข่ายส่วนบุคคล อย่างเช่น ความแพร่หลายของสื่อใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต การ
สื่อสารผ่ านทางโทรศัพท์มือถือ และสื่อสั งคมออนไลน์ รวมทั้งการส่ งเสริมเครือข่ายข้ามชาติจาก
สมาชิกหรือตัวแทน และ 3) กลไกขององค์ความรู้ (cognitive mechanisms) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการ
ผ่ า นการเปลี่ ย นแปลงการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจทั้ ง ในระดั บ ส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นรวม เช่ น การ
เปลี่ ย นแปลงอัตลั กษณ์ และการเชื่อมโยงกรอบโครงความคิดสากลไปสู่ บริบทระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
ในขณะที่ Tarrow (2001 อ้างถึงใน Smith, 2004: 324-326) ได้ระบุถึงกระบวนการที่มีส่วน
สาคัญในการเพิ่มทรัพยากรและยกระดับการเคลื่อนไหวในระดับชาติและนานาชาติไว้ 4 ประเภทคือ
1) การเป็นนายหน้า (brokerage) ซึ่งหมายถึงการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้กระทาการในประเทศ
กับผู้กระทาการต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความความเข้าใจใหม่หรืออัตลักษณ์ใหม่ นายหน้าคือผู้ที่
มีเครือข่ายหรือเป็นผู้ประสานที่เป็นตัวเชื่อมเครือข่ายส่วนบุคคลและอุดมการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้
เข้ามาร่วมกระทาการ นับว่ามีความสาคัญในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 2)
การให้การรับรอง (certification) หมายถึงการสร้างการยอมรับหรื อความชอบธรรมของผู้กระทาการ
และการเคลื่อนไหวจากผู้มีอานาจหรือองค์กรอื่น ๆ ในสั งคม การให้การรับรองจากผู้ กระทาการ
ระหว่างประเทศทั้งที่เป็นกลุ่มพลเมืองข้ามชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศมีความสาคัญที่ส่งผลต่อ
การต้อสู้ทางการเมืองในระดับชาตินั่นก็คือการชุมนุมประท้วง ซึ่งการต่อสู้ของนักเคลื่อนไหวที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกลุ่มระหว่างประเทศหรือการอ้างอิงขบวนการเคลื่อนไหวที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
จากกลุ่มภายนอกประเทศ จะทาให้นักเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 3) การ
สร้างตัวแบบ (modeling) หมายถึง การนารูปแบบของการกระทารวมหมู่หรือการสร้างองค์กรมา
ปรับใช้ซึ่งได้มีการพัฒนาและถูกใช้กับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากกลไกของการแพร่กระจาย (diffusion)
ข้ามชาติโดยเห็นได้ชัดจากการแพร่หลายของแนวคิดระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศ
และ 4) ความเหมาะสมขององค์กร (institutional appropriation) หมายถึง การใช้ทรัพยากรของ
องค์กรหรือความมีชื่อเสียงเพื่อสนับสนุนเปูาหมายในการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่ม
ทั้งนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการและกลไกที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้มีความสาคัญในการช่วยอธิบายแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงจากการต่อสู้
ในระดับชาติไปสู่การต่อสู้ในระดับนานาชาติ สร้างความเข้าใจต่อการเคลื่อนไหวที่ขยายตัวจากที่หนึ่ง
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ไปยังอีกที่หนึ่ง และช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้เรียกร้องข้ามชาติจากการอธิบายถึงประเด็น
แนวคิด และนักเคลื่อนไหวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างระดับชาติและนานาชาติ ปรากฏการณ์
ของของโลกาภิวัตน์จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวภายในประเทศอาจประสบกับความยากลาบากในการระดมมวลชน
สาหรับการเปลี่ย นแปลงทางสั งคมขนาดใหญ่ ถ้าหากไม่ มีการพิจารณาถึงนโยบายหรือปัจจัยจาก
ทรัพยากรข้ามชาติ ซึ่งนักเคลื่อนไหวอาจต้องนายุทธศาสตร์ใหม่มาปรับใช้โดยเฉพาะจากอิทธิพลของ
การเมืองโลก โดยผู้กระทาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้องใช้องค์กรระดับโลกเพื่อการ
ยกระดับการต่อสู้ของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงสภาวะของรั ฐ (Smith, 2004: 327) ตัวอย่างของ
การสร้ างการสนับ สนุ นของขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น การ
เคลื่อนไหวของเพื่อต่อต้านการประหารชีวิตและการปฏิบัติการด้วยความรุนแรงของตารวจโดยกลุ่ม
นักเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาได้มีการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เพื่อกดดันรัฐบาล ส่งผลให้พวกเขาสามารถโน้มน้าวประชาชนส่วนใหญ่ให้เห็นด้วยกับเปูาหมายของ
ขบวนการ เนื่องจากข้อเรียกร้องของพวกเขาสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
ความคิดเห็น ของรัฐ บาลอื่น ๆ กลุ่มนักเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงได้รับความชอบธรรมเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อบรรลุเปูาหมายของขบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
Keck และ Sikkink (1998 อ้างถึงใน Smith, 2004: 316) เรียกว่า ผลการสะท้อนกลับ (boomerang
effect) เพื่อใช้ในการอธิบายยุทธวิธีของการใช้บริบทระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทาของ
รัฐบาล
2.3.5 การขยายตัวของอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
การวิเคราะห์การขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบัน มีความจาเป็นต้อง
คานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and
communication technology-ICT) ซึ่งนอกจากจะเป็นปัจจัยสาคัญในการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์แล้ว ยังได้ส่งผลกระทบกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและ
การสื่อสารทางการเมือง (Flesher Fominaya, 2014: 127) ที่มีส่วนสาคัญในการสร้างการสนับสนุน
หรือขยายเครือข่ายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลจากการปรากฏขึ้นของสื่อใหม่ (new media) โดยเฉพาะการสื่อสาร
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ด้ ว ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ บ นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต มี บ ทบาทส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก
เคลื่อนไหวสามารถสื่อสารไปยังสมาชิกหรือประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ในขณะที่ Castells (2012 อ้างถึงใน Loong, 2014: 4) เสนอว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแบบใหม่ทาให้เกิด สื่อสังคมออนไลน์แบบใหม่ ซึ่งทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
สามารถสื่อสารความรู้สึกไม่พอใจและสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกร่วมให้กลายไปเป็นการกระทา
รวมหมู่ที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) คือ กลุ่มของ
โปรแกรมที่มีพื้นฐานอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต ซึ่งสามารถสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่กว้างขวางผ่าน
การสร้างเนื้อหาโดยผู้ใช้เอง มีราคาถูก การใช้งานง่าย และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล โดยที่ผู้ใช้งาน (users) เป็นได้ทั้งผู้ผลิตเนื้อหาสาระและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริโภค
เนื้อหาเหล่านั้นด้วย ทาให้เกิดความแพร่หลายขององค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเข้าถึงได้อย่าง
กว้ า งขวางและสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่า งรวดเร็ ว ผ่ า นโปรแกรมของสื่ อ สั ง คมออนไลน์
อย่างเช่น บล็อก (blogs) เครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต (internet forum) เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือ
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น นับว่าเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะในการสื่อสารข่าวและข้อมูล รูปแบบ
ของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ทาให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส่งข้อความ อัปโหลดวีดีโอ
รูป ภาพ ข้อความ และแสดงมุมมองหรือความคิดเห็น ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ใน
ประเด็นต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย (Loong, 2014: 5-6)
นอกจากนี้ Castells และคณะ (2006 อ้างถึงใน Edwards, 2014: 157-158) ยังมองว่า สื่อ
ใหม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการสื่อสาร เนื่ องจากข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารไม่ได้ถูก
ควบคุมโดยรัฐหรือสื่อกระแสหลัก เพราะบุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงกับบุคคลอื่น ๆ
ผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ด้วยความรวดเร็วเป็นปัจจุบัน (in real time) โดยเขาเรียกการ
สื่อสารลักษณะนี้ในหลายรูปแบบว่าเป็น การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล การสื่อสารแนวระนาบ
หรือการสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือยังได้ช่วยเพิ่มบทบาทในการระดม
มวลชนสาหรับการประท้วง อย่างเช่น การรวมตัวของกลุ่มคนในสถานที่หนึ่งอย่างฉับพลั นซึ่งอาจ
จัดตั้งขึ้นโดยการส่งผ่านข้อความ (flash mobs) นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือยังมีรูปแบบการใช้งานที่
หลากหลาย (multi-modality) ทั้งรูปภาพ เสียง และข้อความ ทาให้สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
และแบ่งปันการสื่อสารเหล่านั้นไปยังเครือข่ายได้ นักเคลื่อนไหวสามารถใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้า
(face-to-face) เพื่อสื่อสารความไม่พอใจ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือการสร้างความรู้สึกร่วม จะ

51
เห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของสื่อใหม่และช่องทางการสื่อสารได้ทาให้เกิดการแพร่กระจายของความไม่
พอใจ แนวคิด และเหตุการณ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือแม้แต่จากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่ง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและนักเคลื่อนไหวได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เหล่านี้มาใช้ในการสร้างการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยเฉพาะการขยายการสนับสนุน ขบวนการให้
กระจายออกไปในวงกว้าง โดย McCarthy และ Zald 1973 (1973 อ้างถึงใน Edwards, 2014: 63)
ได้ให้ความสาคัญกับบทบาทของสื่อในการสร้างพลังในการเรียกร้อง การสร้างแนวร่วม การสร้าง
ภาพลั กษณ์ และการชักชวนประชาชนให้ เข้ามามีส่ วนร่ว ม ซึ่งแกนนาขององค์กรการเคลื่ อนไหว
สามารถนาสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ที่สนับสนุนและฝุายตรงข้าม อย่างเช่น การผลิตความไม่
พอใจที่หาทางออกไม่ได้ หรือการสร้างความไม่พอใจให้แพร่กระจายออกไปมากขึ้น รุนแรงขึ้น หรือ
เร่งด่วนมากขึ้น เป็นต้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบใหม่เหล่านี้มีประโยชน์ที่
เอื้ อให้ เกิ ด การขยายตั ว ของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมหลายประการ กล่ า วคื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแบบใหม่เหล่านี้ เป็นเครื่องมือที่สามารถการกระจายข้อมูลข่าวสารและ
ประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่า การสร้ างความเข้มแข็งให้กับขบวนการที่ขาดแคลน
ทรัพยากรในการยกระดับการเคลื่อนไหวทางการเมือง การเชื่อมโยงบุคคลที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง
ๆ ยังเอื้อต่อการพัฒนาเป็นเครือข่ายข้ามชาติ และสนับสนุนให้เกิดการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม
ระหว่างเครือข่ายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับกลุ่มต่าง ๆ และระหว่างแกนนาของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมกับสมาชิกของพวกเขา นักเคลื่อนไหวยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสื่อสารเรื่องราว การรายงานการเคลื่อนไหว รายงานกระบวนการมีส่วนร่วม และทา
ให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเชื่อมโยงกับกลุ่ มอื่น ๆ หรือสมาชิกทั่วโลกเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
รูปแบบใหม่ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังทาให้เกิดรูปแบบของ ยุทธวิธีการใช้สื่อ
(tactical media) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความไม่พอใจที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วย
ตัวเองผ่านการสื่อสารด้วย วิทยุ วีดีโอ และอินเตอร์เน็ต อย่างเช่น การนาเสนอภาพการปฏิบัติการของ
ตารวจในระหว่างการชุมนุมประท้วงให้แพร่กระจายออกไป ซึ่งอาจถูกนามาใช้ในการตั้งคาถามถึง
ความชอบธรรมในการใช้อานาจรัฐและสร้างความชอบธรรมให้กับขบวนการเอง หากมีการละเมิด
อานาจโดยการปราบปรามหรือการจับกุม (Flesher Fominaya, 2014: 127-130)
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สาหรับบริบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Wong (2008 อ้างถึงใน Loong, 2014: 4) ได้เสนอ
ว่า โทรศัพท์มือถือ การส่งข้อความ และอินเตอร์เน็ตถูกนามาใช้ในการสร้างการเคลื่อนไหวและการ
ชุมนุมประท้วง ในขณะที่นักวิชาการอื่ น ๆ เสนอว่า เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทาให้ผู้ที่ถูกผลักให้เป็นชาย
ขอบในช่วงก่อนหน้านี้หรือพรรคการเมืองใหม่เข้ามามีบทบาทในฐานะของผู้กระทาการ และทาให้นัก
เคลื่อนไหวสามารถเข้าถึงประชาชนจนกลายเป็นขบวนการหรือชุมชนข้ามชาติ ในบริบทของมาเลเซีย
การขยายตั ว ของอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ส่ ง ผลต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงของภู มิ ทั ศ น์ ท างการเมื อ งที่ ส าคั ญ
เนื่องจากชาวมาเลเซียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านสานักข่าวอิสระและรูปแบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ต่ า ง ๆ โดยรั ฐ บาลต้ อ งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ยการพั ฒ นา
เทคโนโลยีขั้นสูงในช่วงทศวรรษ 1990 (Wong, 2003 อ้างถึงใน Loong, 2014: 10) เพื่อเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจึงได้ปล่อยให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต
ซึ่ ง เห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า รั ฐ บาลมาเลเซี ย ไม่ ไ ด้ ม องว่ า อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ ของเสรี ภ าพและ
ประชาธิปไตย รัฐบาลพิจารณาอินเตอร์เน็ตเป็นเพียงเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็ง รัฐบาลมาเลเซียจึงมองการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในทางตรงข้ามกับพรรคการเมือง
ฝุายค้านและภาคประชาสั ง คม ในขณะที่ พรรคการเมืองฝุ ายค้านและภาคประชาสั งคมได้ใช้การ
ขยายตัวของอิน เตอร์เน็ตเป็ นเครื่องมือ ในการต่อสู้ ทางการเมืองและท้าทายการครอบงาทางด้าน
อุดมการณ์ รวมทั้งมีความพยายามในการสร้างวาทกรรมการก้าวสู่ การเป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็
ตาม การขยายตัวของอินเตอร์เน็ตได้ทาให้เกิดพื้นที่ที่เป็นประชาธิปไตยและส่งผลการเปลี่ยนแปลงผล
การเลือกตั้งในมาเลเซียในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม ในทฤษฎีการระดมทรัพยากร อินเตอร์เน็ตนับเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ
สาหรับการเคลื่อนไหวทางสังคม อินเตอร์เน็ตจึงถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นักวิชาการให้ความสาคัญ
ในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการกระทาการรวมหมู่ โดยพิจารณาอินเตอร์เน็ตใน
ฐานะเครื่องมือทีม่ ีต้นทุนต่าในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน การเคลื่อนไหว และการมี
ส่วนร่วมสาหรับนักเคลื่อนไหวและผู้สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้งการขยายตัวการ
เกี่ ย วกั บ การน าเสนอการเคลื่ อ นไหวของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม โดยเฉพาะขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางสาหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ (social media) (Harlow, 2012 อ้างถึงใน
Lee, F. L., 2015: 308) อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้เกิดการพบปะส่วนบุคคล
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ในการแลกเปลี่ย นความคิดเห็น และเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็น ช่องทาง
สาหรับการส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วจึงมีประสิทธิภาพในการทาให้เกิดการตีพิมพ์เผยแพร่และ
การประสานงานในการกระทาการรวมหมู่ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวหรือ การรณรงค์การ
กระทารวมหมูใ่ นสังคมร่วมสมัยส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตในฐานะที่เป็นเครื่องมือใน
การระดมมวลชนและสร้างการเคลื่อนไหว
นอกจากนี้การขยายตัวของอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า การเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมือง (citizen self - mobilization - CSM) และการระดม
มวลชนเพื่อการกระทาการรวมหมู่ โดยพลเมืองโดยไม่ต้องอาศั ยความสัมพันธ์กับกลุ่มทางสังคมหรือ
การเมือง เนื่องจากการเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นและ
สร้างขึ้นมาจากปัจเจกบุคคลเป็นหลัก โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากกลุ่มที่มีมาก่อน
หน้าหรือองค์กรต่าง ๆ (Lee, F. L., 2015: 308) อย่างไรก็ตามได้มีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement organization - SMO) กับการ
เคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองในฐานะที่เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งในทฤษฎีการระดมทรัพยากร
กล่าวคือ การดารงอยู่ขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการ
สร้างการเคลื่อนไหวที่มีพลังเข้มแข็งมากขึ้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน และการมีส่วน
ร่วมในการเคลื่อนไหวออนไลน์ ในอีกทางหนึ่งประชาชนทั่วไปยังสามารถจัดตั้งและเคลื่อนไหวเพื่อการ
กระทาการรวมหมู่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตจึงได้กลาย
มาเป็นตัวแทนขององค์กรที่เอื้อให้เกิดการกระทารวมหมู่ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรการเคลื่อนไหวทาง
สังคมก็ไม่ได้ถูกแทนที่จากการขยายตัวมากขึ้นของการเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมือง เนื่องจาก
องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมยังมีศักยภาพที่สาคัญในการระดมทรัพยากรซึ่งส่งผลต่อการสร้างการ
กระทาการรวมหมู่ที่มีความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองก็ไม่ได้
สร้างขึ้นง่าย ๆ เนื่องจากมีลักษณะที่ ยืดหยุ่นต่อการเคลื่อนไหวและไม่สามารถจับต้องได้อย่างเป็น
รูปธรรม (Lee, F. L., 2015: 310) ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมกับการ
เคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองมีลักษณะที่มีการส่งเสริมระหว่างกัน
การเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ได้เพิ่มความสาคัญมากขึ้นในทุกระดับของการเคลื่อนไหว
ทางสังคมไม่เพียงเพราะสามารถสร้างการกระทาการรวมหมู่ได้ง่าย ๆ แต่ยังเริ่มการกระทาการรวมหมู่
โดยพลเมืองทั่วไป และสามารถทางานไปด้วยกันกับการเคลื่อนไหวขององค์กรการเคลื่อนไหวทาง
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สังคม การเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นกับประเด็นใหม่เพื่อ ให้เกิด
การเคลื่อนไหวเรียกร้อง การเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองมีส่วนช่วยในการเพิ่มการเคลื่อนไหว
และทาให้มีผู้สนับสนุนเพิ่มมากขึ้นในประเด็นที่เรียกร้องและนาไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร
การเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงการขยายจานวนและขอบข่ายของการรณรงค์และการกระทาการรวม
หมู่ การเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองยังมีความเกี่ยวพันกับรูปแบบและวิธีการ
ของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวด้วยตนเองมีความแตกต่างจากการเคลื่อนไหวขององค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับประเด็นเปูาหมาย การประนีประนอมกับผู้มีอานาจและยุทธศาสตร์ที่
นาเสนอ ผลกระทบจากอิน เตอร์เน็ตและการเคลื่ อนไหวด้ว ยตนเองของพลเมืองยัง ทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มแบบใหม่หรือการเกิดขึ้นของนักเคลื่อนไหวออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ เพื่อเป็นที่ของการ
แบ่งปันภาพถ่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของทฤษฎีการระดมทรัพยากรโดยสรุป คือ กระบวนการของการ
กระทารวมหมู่ โดยเห็นว่า ความไม่พอใจเป็นเงื่อนไขจาเป็น แต่ไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม การเข้ามาร่วมในขบวนการทางสังคมเกิดจากการคานวณผลได้ผลเสียที่จะได้
จากการเข้าร่ว ม เพราะการที่ปัจ เจกบุคคลต้องการผลประโยชน์ไม่ได้ห มายความว่าจะต้องแสดง
พฤติกรรมร่วมเสมอไป ทฤษฎีการระดมทรั พยากรจึงต้องการจะอธิบายว่า ปัจเจกบุคคลเข้าร่วมใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพราะเหตุใด เมื่อใด โดยให้ความสาคัญกับการระดมทรัพยากรเพื่อการ
เคลื่ อ นไหวทางการเมือง โครงสร้ า งโอกาสทางการเมื อง และส่ ว นที่ส าคัญ ที่สุ ดอย่างองค์ก รการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
2.3 ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing Theory)
ปัญหาของแนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขบวนการทางสั งคมได้มีการละเลย
ภารกิจที่สาคัญของขบวนการทางสังคม นั่นคือ งานของการสร้างความหมาย (meaning work) ซึ่ง
หมายถึง การต่อสู้เพื่อการผลิตความคิดและความหมายต่าง ๆ เพื่อการระดมพลังและต่อต้านการ
ระดมพลัง (Benford และ Snow, 2000 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ , 2557: 107-108) ตามแนวคิดนี้
ขบวนการทางสังคมมิใช่เป็นแค่ผู้ส่งต่อ (carriers) ความคิดและความหมายที่ดารงอยู่แล้วหรือเกิด
ขึ้ น มาเองโดยอั ต โนมั ติ หรื อ จากสถานการณ์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของผู้ ค น หรื อ จาก
อุดมการณ์ที่มีอยู่ แต่ในทางตรงข้ามแนวคิดนี้มองว่า นักกิจกรรมในขบวนการทางสังคมคือ ผู้กระทา

55
การตามความหมาย ซึ่งทาการผลิตและดูแลรักษาความหมายที่ผลิตขึ้นในกลุ่มผู้สนับสนุนขบวนการ
รวมทั้งกลุ่ มผู้ที่เฝูาดูขบวนการอยู่ห่าง ๆ คนเหล่ านี้ รวมไปถึงสื่อสารมวลชน รัฐบาลท้อ งถิ่น และ
รัฐบาลกลาง ซึ่งอาจเรียกว่า “การเมืองของการสร้างความหมาย” (the politics of signification)
โดย Benford และ Snow (1988 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่, 2557: 108-109) ใช้คาว่า การสร้าง
กรอบโครง (framing) ซึ่งอธิบายว่าการสร้างกรอบโครงความคิดมีลักษณะที่เป็นกระบวนการ เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการกระทา ต้องมีผู้กระทาการ และเป็นการแข่งขันต่อสู้ในระดับของการสร้างความจริง
(reality construction) และผลของกระบวนการสร้างกรอบโครงเหล่านี้อาจเรียกว่าเป็น “กรอบโครง
ความคิดของการกระทารวมหมู่” (collective action frames)
กรอบโครงความคิดของการกระทารวมหมู่ให้ความสาคัญกับการกาหนดว่าอะไรที่เกี่ยวข้อง
กับการกระตุ้นความรู้สึกของกลุ่มและอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง อะไรอยู่ในกรอบ (in frame) อะไรอยู่นอก
กรอบ (out of frame) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเปูาหมายในการเคลื่อนไหว นอกจากนี้กรอบโครง
ความคิดยังสามารถปรับเปลี่ยนได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายของขบวนการ หรือต้องการให้มี
ความสัมพันธ์กับผู้กระทาการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มาจากความไม่พอใจ สถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรม
หรือการเคลื่อนไหวจากความไม่พอใจในบริบทของการกระทารวมหมู่ โดยที่ แนวคิดเรื่องกรอบโครง
ความคิดในการกระทารวมหมู่หรือในขบวนการทางสังคมถูกพัฒนาขึ้นจากงานของ Erving Goffman
โดย Goffman (Benford and Snow, 2000 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่, 2557: 109) มองว่า กรอบ
โครงความคิด คือ แผนผังของการตีความ (schemata of interpretation) ซึ่งทาให้ปัจเจกสามารถ
บอกตาแหน่ งแห่งที่ เข้าใจ ระบุ และอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทาให้สิ่งเหล่านั้น มีความหมาย
ขึ้นมา กรอบโครงความคิดของการกระทารวมหมู่ทาหน้าที่ในการตีความผ่านการแสดงให้เห็ นถึง
ความส าคั ญ การเชื่อมโยง และการเปลี่ ยนแปลงกรอบโครงความคิด ซึ่งเป็นวิ ธีการในการจูงใจ
ผู้สนับสนุน การเปลี่ยนจากสาธารณชนผู้เฝูามองให้กลายเป็นผู้สนับสนุน และการสร้างการยอมรับ
จากกลุ่มเปูาหมาย (Snow, 2004: 384-385) ดังนั้น กรอบโครงความคิดของการกระทารวมหมู่ จึง
เป็นการสร้างชุดของความเชื่อและความหมายที่มุ่งสู่การกระทาการ สร้างแรงบันดาลใจและความชอบ
ธรรมต่อกิจกรรมและการรณรงค์ขององค์กรการเคลื่อนไหว
2.3.1 การสร้างกรอบโครงความคิดของการกระทารวมหมู่
กรอบโครงความคิดถู กสร้ า งขึ้น เมื่ อผู้ ร่ว มขบวนการมีก ารสร้า งความเข้ าใจร่ ว มเกี่ย วกั บ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พวกเขาคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการหาเหตุผลว่าใครหรืออะไรคือ
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สาเหตุของปัญหา และทางออกของปัญหาคืออะไร จากนั้นก็วางแนวทางและเรียกร้องให้ผู้อื่นเข้า
มาร่วมมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง Benford และ Snow (2000 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่,
2557: 110-114) ได้นาเสนอกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด ของการกระทาการรวมหมู่เป็น 3
ลักษณะคือ การสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหา การสร้างกรอบโครงในการหาทางออกของ
ปัญหา และการสร้างกรอบโครงในการจูงใจ
1. การสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหา (diagnostic framing) ประกอบด้วยการระบุถึง
ตัวปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยส่วนใหญ่ขบวนการทางสังคมมักไม่ค่อยประสบความยุ่งยากใน
การระบุปัญหา แต่การวินิจฉัยถึงสาเหตุของปัญหามักจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า Gamson
(1982 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ , 2557: 111) เรียกว่า กรอบโครงความคิดว่าด้วยความยุติธรรม
(injustice frame) โดยมักจะพบในขบวนการเคลื่อนไหวแบบต่อต้าน การประท้วง และการกบฏ ซึ่ง
ผู้เข้าร่ว มขบวนการเห็น ว่าการกระทาของผู้มีอานาจขาดความยุติธรรม รวมทั้งพบในขบวนการที่
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจากขบวนการทางสังคมมีเปูาหมายอยู่
ที่การแก้ไขปัญหาหรือหาทางเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่กรอบในการวินิจฉัย
ปัญหาจะต้องระบุที่มาหรือสาเหตุของปัญหา รวมทั้งตัวกระทาการให้เกิดปัญหา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่เป็นปัญหา
2. การสร้างกรอบโครงความคิดในการหาทางออกของปัญหา (prognostic framing) มี
ความหมายรวมไปถึงข้อเสนอในการแก้ปัญหา แผนการแก้ปัญหา หรือยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
เป็นการแสวงหาคาตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทา ซึ่งทางออกของปัญหาย่อมต้องเชื่อมโยงกับการวินิจฉัย
ถึงสาเหตุของปั ญหา กล่ าวคือ ตัวปัญหาและผลการวิเคราะห์ส าเหตุของปัญหาจะเป็นตัวกาหนด
ทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่า การแก้ปัญหามักจะเกิดขึ้นในสนามที่มี
องค์กรต่าง ๆ อยู่ร่วมด้ วยกันเป็นจานวนมาก ไม่ว่า จะเป็นองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม ฝุายตรง
ข้ามขบวนการ และสื่อสารมวลชน เป็นต้น เราจึงมักพบว่า กรอบโครงความคิดเกี่ยวกับทางออกของ
ปัญหามักจะมีการกล่าวถึงข้อโต้แย้งต่อตรรกะของทางออกปัญหาของฝุายตรงข้ามและเหตุผลของการ
เสนอทางออกของตัว ขบวนการ กรอบการโต้แย้งความคิดของฝุ ายตรงข้ามนี้เรียกว่า กรอบโครง
ความคิดโต้กลับ (counter framing)
3. การสร้างกรอบโครงความคิดในการจูงใจ (motivation framing) มีเปูาหมายเพื่อดึงคน
เข้ามาร่วมกับขบวนการ เป็นการกระทาผ่านภาษาและการเลือกใช้ศัพท์ที่จะเป็นการกระตุ้นให้คนกลุ่ม

57
ต่าง ๆ เข้าร่วมและสนับสนุนขบวนการ Benford (1993 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่, 2557: 113-114)
พบว่า ศัพท์ที่ใช้บ่อยได้แก่ ความรุนแรงของปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา ความชะงัด และหน้าที่ที่
พึงกระทา คาศัพท์เหล่านี้จะบีบให้คนกลุ่มคนต่าง ๆ เห็นถึงความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าร่วมใน
ขบวนการ แม้ว่าในบางครั้งคาศัพท์เหล่านี้ อาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง ขบวนการทางสังคมจ ะ
เลือกใช้คาศัพท์ที่เรียกร้องว่านี่คือภาระหน้าที่ ของพวกเขาที่จะต้องเข้าร่วมในขบวนการเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การสร้างกรอบโครงความคิดดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถส่งผลให้เกิด
การระดมพลังได้อย่างจริงจัง หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนขบวนการ องค์กรการเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่มีศักยภาพจะเป็นผู้สนับสนุนขบวนการที่อยู่วงนอกออกไป ผ่านการสร้างพันธมิตร
ทางกรอบโครงความคิด
2.3.2 กระบวนการสร้างพันธมิตรทางกรอบโครงความคิด
กระบวนการสร้างพันธมิตรทางกรอบโครงความคิด (frame alignment processes) ตาม
การอธิบายของ Snow และคณะ (1986 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ , 2557: 114-126) หมายถึง การ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดที่ถูกปรับผ่านการตีความหมายของปัจเจกกับองค์กรการเคลื่อนไหว จนทาให้
บางชุดของความสนใจ ค่านิยม และความเชื่อของปัจเจก กับกิจกรรมเปูาหมาย และอุดมการณ์ของ
องค์กรการเคลื่อนไหว มีลักษณะลงรอยเข้ากันและส่งเสริมกัน ซึ่งการสร้างพันธมิตรทางกรอบโครง
ความคิด มีความส าคัญและเป็ น เงื่อนไขที่ จาเป็น ต่อการสร้างความเข้มแข็งและการขยายจานวน
ผู้เข้าร่วมในขบวนการทางสังคม การสร้างพันธมิตรทางกรอบโครงความคิด สามารถจาแนกได้เป็น 4
ประเภท คือ การเชื่อมโยงกรอบโครงความคิ ด การขยายกรอบโครงความคิด การยืดกรอบโครง
ความคิด และการเปลี่ยนกรอบโครงความคิด
1. การเชื่อมโยงกรอบโครงความคิด (Frame bridging) หมายถึง การเชื่อมโยงกรอบโครง
ความคิดสองกรอบขึ้นไปซึ่งมีความสอดคล้องกันในประเด็นปัญหาและความคิดต่อทางออกของปัญหา
แต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยอุปสรรคเชิงวิธีการหรือเชิงการจัดการ การเชื่อมโยงกรอบโครง
ความคิดสามารถกระทาได้ในระดับองค์กรและในระดับปัจเจก หรือระหว่างองค์กรการเคลื่อนไหวกับ
ปัจเจกก็ได้ โดยการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรการเคลื่อนไหวกับปัจเจกจะเน้นการเชื่อมต่อกับกลุ่มคนที่
ยังไม่เข้าร่วมกับขบวนการแต่ทว่ามีความคับข้องใจหรือประสบกับความไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับคนใน
ขบวนการ รวมทั้งมีแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับวิธีการเชื่อมโยง
สามารถกระทาได้โดยองค์กรการเคลื่อนไหวทาหน้าที่เชื่อมประสานและขยายข่าวสารข้ อมูลผ่าน
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เครื อข่ ายความสั มพั น ธ์ทั้งในระดับ บุคคลและระดับองค์ กร รวมทั้งผ่ านสื่ อสารมวลชน โทรศัพ ท์
จดหมาย จากนั้นจึงดึงพวกเขาเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรการเคลื่อนไหว
2. การขยายกรอบโครงความคิด (frame amplification) หมายถึง การทากรอบโครง
ความคิดเกี่ยวกับประเด็น ปัญหา และเหตุการณ์ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ด้วยเหตุที่ความหมายของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ การที่จะทาให้ปัจเจกชนหันมาให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมในขบวนการทางสังคมจึง
ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของกรอบโครงความคิด ซึ่ง Snow และคณะ (1986 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่ ,
2557: 117-119) เสนอว่า การขยายกรอบโครงความคิดมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง การขยาย
กรอบโครงความคิดด้านค่านิยม (value amplification) หมายถึงการเลือกระบุและการสร้างความ
ชัดเจน รวมทั้งการยกระดับค่านิยมบางอย่างที่มวลชนเปูาหมายยึดถืออยู่ เพื่อเชิญชวนหรือระดมให้
คนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในขบวนการ โดยค่านิยมที่พบว่าถูกนามาใช้บ่อย คือ ค่านิยมที่เชื่อมโยงกับ
ประชาธิปไตย เช่น ค่านิยมในเรื่อง ความเสมอภาค และเสรีภาพ และยังมีการขยายไปสู่ป ระเด็นเรื่อง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนการแสดงออกอย่ างเสรีของบุคคลต่อประเด็นสาธารณะที่เคารพต่อ
หลักการประชาธิปไตย ค่านิยมเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงออกถึงความเดือดร้อนและการแสดงความ
คิดเห็นคัดค้านต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม และลักษณะที่สอง การขยายกรอบโครงความคิดด้านความ
เชื่อ (belief amplification) โดยในขบวนการทางสังคมมีความเชื่อ 5 แบบที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ
ระดมมวลชนและกระบวนการมีส่วนร่วมในขบวนการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับความหนักหน่วงรุนแรง
ของปัญหา ประเด็นความทุกข์ยาก เดือดร้อนที่ขบวนการกาลังเข้าไปเกี่ยวข้อง ความเชื่อเกี่ยวกับจุด
กาเนิดของสาเหตุหรือข้อกล่าวหา ความเชื่อแบบตายตัวเกี่ยวกับปรปักษ์ของขบวนการ ความเชื่อ
เกี่ยวกับโอกาสของการเปลี่ยนแปลงหรือผลสาเร็จของการกระทารวมหมู่ และความเชื่อเกี่ยวกับความ
จาเป็นและความถูกต้องเหมาะสมของการลุกขึ้นต่อสู้
3. การยืดกรอบโครงความคิด (frame extension) หมายถึง การปรับกรอบโครงความคิด
เกี่ยวกับเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ของขบวนการให้สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเปูาหมายที่
อยู่นอกขบวนการให้ได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่า สาเหตุที่ต้องมีการยืดกรอบโครง
ความคิดในส่วนที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากบางครั้งวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมของขบวนการไม่สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหา ความสนใจ และทัศนคติของกลุ่มเปูาหมายที่ขบวนการต้องการระดมเข้ามาร่วมใน
ขบวนการ คนเหล่านี้จึงไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องหันมาสนใจกับขบวนการ องค์กรการเคลื่อนไหว
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ทางสังคมจึงอาจต้องใช้วิธี การยืดกรอบโครงความคิดให้มีความชัดเจน และตอบประเด็นปัญหาของ
กลุ่มเปูาหมายเพื่อขยายมวลชนสนับสนุน
4. การเปลี่ยนกรอบโครงความคิด (frame transformation) เป็นกระบวนการที่องค์กรการ
เคลื่อนไหวต้องสร้างให้เกิดขึ้น เมื่อกรอบโครงความคิดที่องค์กรการเคลื่อนไหวเสนอไม่สอดคล้องหรือ
ขัดกับหลักจริยธรรมของรูปแบบการดาเนินชีวิต พิธีกรรม และกรอบการตีความที่ดารงอยู่ในสังคม
การสร้างความเข้าใจใหม่และการตีความแบบใหม่จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องทาเพื่อให้ขบวนการทางสังคม
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การเปลี่ยนกรอบโครงความคิด มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกคือ
การเปลี่ยนกรอบโครงความคิดในขอบเขตเฉพาะ (domain-specific transformation) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ครอบคลุมแง่มุม
ต่าง ๆ ของชีวิต และรูปแบบที่สอง คือ การเปลี่ยนกรอบโครงความคิดแบบตีความครอบคลุมทั้งหมด
(global interpretive frame transformation) เช่น การเปลี่ยนโลกทัศน์ การเปลี่ยนระบบคิด
ทั้งหมด เป็นต้น
2.3.3 ผลสะเทือนของกรอบโครงความคิด
ผลสะเทื อนของกรอบโครงความคิ ด (frame

resonance) หรื อเรีย กอี กอย่า งหนึ่ง ว่ า

ผลสาเร็จของกรอบโครงความคิด หมายถึง ประสิทธิผลหรือศักยภาพในการระดมมวลชนของกรอบ
โครงความคิดที่ถูกเสนอขึ้นมา ปัจจัยที่ส่งผลให้กรอบโครงความคิดประสบความสาเร็จ ปัจจัยดังกล่าว
สามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ความน่าเชื่อถือของกรอบโครงความคิด และความสาคัญ
ของกรอบโครงความคิด (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 127-131)
1. ความน่าเชื่อถือของกรอบโครงความคิด (credibility of frame) อยู่กับปัจจัย 3 ประการ
คือ ประการแรก ความสอดคล้องของกรอบโครงความคิด (frame consistency) หมายถึงความ
สอดคล้องต้องกันระหว่าง ความเชื่อ ข้ออ้าง และการกระทาของสิ่งที่องค์กรเคลื่อนไหวเสนอ ประการ
ที่ ส อง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ า นข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ส นั บ สนุ น กรอบโครงความคิ ด หมายถึ ง ความ
สอดคล้องต้องกันระหว่างกรอบโครงความคิดกับเหตุการณ์จริงในโลก โดยให้เน้นให้เห็นถึงข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนให้ดูมีน้าหนักสมจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มผู้สนับสนุนขบวนการ ประการ
ที่สาม ความน่าเชื่อถือของผู้สร้างกรอบโครงความคิด โดยเฉพาะผู้พูดที่มีความน่าเชื่อถือจะสามารถ
โน้ มน้ า วใจผู้ ฟั ง ให้ เชื่ อ ตามได้ ดี กว่ า ยิ่ งผู้ ส ร้า งกรอบหรือ องค์ ก รที่ เขาสั ง กั ดมี ส ถานภาพละความ
เชี่ยวชาญมากเท่าใดในสายตาของผู้สนับสนุนหรือผู้ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนขบวนการ กรอบโครง
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ความคิดก็น่าจะยิ่งน่าเชื่อถือและประสบความสาเร็จมากขึ้นเท่านั้น จะเห็นว่า ขบวนการทางสังคมต่าง
ๆ มักจะเชิญให้ผู้ที่มีสถานภาพทางสังคม ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นผู้แสดงทัศนะ
จุดยืน เปูาหมาย ข้อโต้แย้ง และกรอบโครงความคิดของขบวนการของสาธารณชน
2. ความสาคัญของกรอบโครงความคิด (salience of frame) ความสาคัญของกรอบโครง
ความคิดประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติแรก มิติด้านความเป็นศูนย์ก ลาง (centrality) เกี่ยวข้องกับ
ความสาคัญองค์ประกอบต่าง ๆ ของกรอบโครงความคิดในด้ านความเชื่อ ค่านิยม และความคิด ต่อ
ชีวิตของมวลชนเปูาหมาย ยิ่งค่านิยม ความเชื่อ และความคิดของกรอบโครงความคิดมีความสาคัญกับ
มวลชนเปูาหมายมากเท่าใด ความสาเร็จในการระดมมวลชนจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น มิติที่สอง มิติด้าน
ความสอดคล้องกับประสบการณ์ (experimental commensurability) โดยเป็นกรอบโครงความคิด
ทีส่ อดคล้องหรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตประจาวันของมวลชนเปูาหมายหรือไม่ หรือ
ว่ากรอบนั้นมีความเป็นนามธรรมและห่างไกลจากชีวิตและประสบการณ์ของมวลชนเปูาหมาย ยิ่ง
กรอบโครงความคิดนั้นมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงมากเท่าใด ความสาคัญของมันก็จะยิ่งมี
มากขึ้น และความสาเร็จในการระดมมวลชนก็จะยิ่งมีมากขึ้น และมิติที่สาม มิติด้านความสอดคล้อง
กับเรื่องเล่า (narrative fidelity) กรอบโครงความคิดที่เสนอมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอย่างไร
หากสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งที่มีอยู่เดิมในวัฒนธรรมได้ ก็หมายถึงว่า กรอบโครงความคิด นั้นมีความ
สอดคล้องกับเรื่องเล่า และมีผลสะท้อนสะเทือนทางวัฒนธรรม (cultural resonant) ยิ่งกรอบโครง
ความคิดมีความสอดคล้องกับเรื่องเล่ามากเท่าใด ความสาคัญของกรอบก็จะยิ่งมีมากขึ้นและโอกาสที่
จะประสบความสาเร็จในการระดมมวลชนก็จะยิ่งมีมากขึ้น
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอัน
ได้แก่ ทฤษฎีการระดมทรัพยากร ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมือง และทฤษฎีการสร้างกรอบ
โครงความคิด เป็ น แนวคิดที่จ ะช่ว ยสร้างกรอบความคิดในการศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย โดยเฉพาะอธิบายถึงเงื่อนไขปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว บทบาทและการขยายตัว รวมทั้งการประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กล่าวคือ ทฤษฎีการระดมทรัพยากร ได้ถูกนามาใช้ในการอธิบาย
ความสามารถขององค์กรการเคลื่อนไหวในการระดมทรัพยากรประเภทต่าง ๆ รวมทั้งยุทธวิธีในการ
เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนให้ขบวนการเคลื่อนไหวสามารถบรรลุเปูาหมายที่ต้องการได้ ในส่วนของ
ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมืองก็สามารถช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการเมือง
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กับการเคลื่อนไหวประท้วงที่อาจจะเป็นทั้งการเอื้อหรือเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวของขบวนการ
เคลื่ อนไหวทางสั งคม ซึ่งเกี่ ย วข้องสั มพัน ธ์กับปัจจัยทางสั งคม การเมือง และเศรษฐกิจที่มีความ
เปลี่ยนแปลงในขณะนั้น และสุดท้ายคือทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด โดยขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมจาเป็นต้องสร้างความหมายและผลิตความเชื่อหรือค่านิยมที่สร้างความชอบธรรมให้กับการ
เคลื่อนไหว เพื่อที่จะระดมมวลชนให้เข้ามาร่วมสนับสนุนขบวนการ ซึ่งถือว่าเป็นปั จจัยสาคัญประการ
หนึ่งที่อาจส่งผลต่อความสาเร็จในการระดมพลังของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ อาจกล่าวได้ว่า
ทฤษฎี ทั้ ง 3 ดั งกล่ า วเป็ น เครื่ องมือ ส าคั ญ ที่ ให้ กรอบแนวคิด เพื่อ การศึ กษาและสร้า งความเข้ าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย โดยให้ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งปัจจัยภายในขบวนการและปัจจัยภายนอกขบวนการผ่าน
ทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ทฤษฎีการระดมทรัพยากร และทฤษฎีการสร้างกรอบโครง
ความคิด ซึ่งช่วยในการสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวภาคประชาชนและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
(Coalition for Clean and Fair Elections - Bersih)
แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม หรือที่เรียกกันว่า แนวร่วมเบอร์เซะห์ เป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาทในการ
เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้มีความ
บริ สุ ท ธิ์ และยุ ติ ธ รรม แนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ ถื อได้ ว่ า เป็ น ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมที่ไ ด้ ส ร้ า ง
ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซีย
นั่นคือ การได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียจานวนหลายหมื่นคน ซึ่งมาจากทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ
และทุกศาสนา โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนและชนชั้ นกลาง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มแกนนาและผู้สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านอีกด้วย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555
แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มีบทบาทในการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องผ่านการรณรงค์และยื่นเสนอวิธีการ
ในการปฏิรูปต่อรัฐบาล การเดินขบวน และการชุ มนุมประท้วง แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง
เป็นรูปธรรมจากรัฐบาล สาหรับเนื้อหาที่จะนาเสนอในบทนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง
บทบาทการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และส่วนที่
สอง บทวิเคราะห์ ปัจ จัย ความสาเร็จและการขยายตัวของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ ซึ่งประกอบด้วย 3
ปัจจัยที่สาคัญคือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ได้แก่ การเมืองแบบระบบอานาจนิยมกับ
การจัดการเลือกตั้งของมาเลเซีย และการเปลี่ยนแปลงผู้ทางการเมืองของมาเลเซีย ปัจจัยจากการ
ระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อ นไหว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนา
แนวร่วมเบอร์เซะห์ การขยายเครือข่ายเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติ และการขยายการสนับสนุน
ผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิด ได้แก่ การสร้าง
กรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของระบบการเลือกตั้งมาเลเซีย
3.1 บทบาทของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for Clean and Fair Elections)
หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เบอร์เซะห์ (Bersih) ซึ่งมาจากภาษามลายูแปลว่า ความสะอาด หรือ ความ
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บริสุทธิ์ แนวร่ วมเบอร์ เซะห์เกิดขึ้นจากความร่ว มมือกันของกลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
พัฒนาเอกชน และพรรคการเมืองฝุายค้านของมาเลเซีย มีเปูาหมายเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งของมาเลเซีย เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มองว่าระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียนั้นมีความไม่เป็น
ธรรม โดยปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นทาให้เกิดแนวร่วมเบอร์เซะห์มาจากความเคลือบแคลงสงสัยต่อการ
จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งได้มีการออกไปสังเกตการณ์เลือกตั้งและพบว่ามี
ความผิดปกติที่อาจนาไปสู่การทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 แนว
ร่วมเบอร์เซะห์ได้มีการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 3 ครั้ง เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียยังคงไม่ได้
มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้งตามข้อเรียกร้องของแนวร่วมเบอร์เซะห์
พัฒนาการและความเป็นมาของแนวร่วมเบอร์เซะห์เริ่มต้นมาจากการที่กลุ่มองค์ภาคประชา
สังคมของมาเลเซียได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติที่นาโดยพรรค
อัมโน โดยเฉพาะในประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับการรักษาอานาจทางการเมืองมาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เครื่องมือที่สาคัญของการรักษาอานาจทางการเมืองนั่นก็คือระบบการเลือกตั้ง ในขณะที่แม้ว่ารัฐบาล
แนวร่ ว มแห่ ง ชาติจ ะเริ่ ม ได้รั บ ความนิย มจากประชาชนลดลงหลั งจากปี พ.ศ. 2546 และหั น ไป
สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านเพิ่มมากขึ้น แต่แนวร่วมแห่งชาติก็ยัง คงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
มาโดยตลอด ทาให้กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมของมาเลเซียเหล่ านี้ได้ตั้งข้อสงสัยต่อความโปร่งใสใน
กระบวนการเลือกตั้งของมาเลเซีย ด้วยการตั้งข้อสังเกตเหล่านี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาสังคมมาเลเซียในการเรียกร้องการปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม
ต่อมาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547 กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมของมาเลเซีย
ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็น คณะกรรมการร่วมเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้ง (Joint Action Committee for
Electoral Reform) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 เพื่อทาหน้าที่ในการผลักดันการ
ปฏิรู ป กระบวนการเลื อ กตั้ งของมาเลเซีย ต่ อมาในเดื อนกัน ยายน พ.ศ. 2549 มี การประชุม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารการปฏิ รู ป การเลื อ กตั้ ง ที่ ก รุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ และผลจากการประชุ ม ดั ง กล่ า วท าให้ มี
แถลงการณ์ร่วมออกมา ซึ่งเป็นการกาหนดเปูาหมายระยะยาวและเปูาหมายเร่งด่วนในการปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้ง
หลังจากนั้นแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมหรือแนวร่วมเบอร์เซะห์จึงได้เริ่ม
ดาเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จากการออกแถลงการณ์ร่วมอย่าง
เป็นทางการของผู้นาของพรรคการเมืองฝุายค้านและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนา
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เอกชน ซึ่งประกอบด้ว ยพรรคการเมืองฝุ ายค้าน 5 พรรค ได้แก่ พรรคประชายุติธ รรม พรรคกิจ
ประชาธิปไตย พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย พรรคสังคมนิยมมาเลเซีย และพรรคแห่งรัฐซาราวัค กับ
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนของมาเลเซียจานวน 26 องค์กร อย่างเช่น วัน อา
ซีอะห์ อิสมาอิล (Wan Azizah Wan Ismail) หัวหน้าพรรคประชายุติธรรม ลิม กวน เอ็ง (Lim Guan
Eng) เลขาธิการพรรคกิจประชาธิปไตย นาชารุดดิน มัต อีซา (Nasharudin Mat Isa) รองหัวหน้า
พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย ซาลาฮูดิน อายุบ (Salahudin Ayub) ประธานยุวชนพรรคอิสลามแห่ง
มาเลเซีย ไซอิด ชาฮิห์ ไซอิด โมฮามุด (Syed Shahir Syed Mohamud) สภาหอการค้ามาเลเซีย มา
เรีย ชิน อับดุลละห์ (Maria Chin Abdullah) ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาสตรี และแยป ซวี เซ็ง (Yap Swee
Seng) ผู้อานวยการบริหารองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย เป็นต้น (Bersih, 2007a: Online) โดย
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวนอกจะเป็นแถลงการณ์ในการก่อตั้งแนวร่วมเบอร์เซะห์แล้ว คณะผู้ก่อตั้งแนว
ร่วมเบอร์ซะห์ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซียปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งในปัจจุบันแนวร่วมเบอร์เซะห์มีองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กร
ภาคประชาสังคมที่สนับสนุนเปูาหมายและภารกิจของแนวร่วมเบอร์เซะห์ เพิ่มมากขึ้นเป็น 93 องค์กร
อย่างเช่น องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (SUARAM) สมาคมเยาวชนรุ่นใหม่แห่งมหาวิทยาลัยมาลา
ยา (UMANY) ขบวนการนั กศึ กษาประชาธิ ปไตยและยุ ว ชนมาเลเซี ย และศู นย์ นัก ข่า วอิ ส ระแห่ ง
มาเลเซีย เป็นต้น
แนวร่ ว มเบอร์ เ ซะห์ มี โ ครงสร้ า งการด าเนิ น งานแบ่ ง ออกเป็ น 2 หน่ ว ยงานที่ ส าคั ญ คื อ
คณะกรรมการอานวยการแนวร่วมเบอร์เซะห์ (Bersih Steering Committee) และสานักงาน
เลขาธิการแนวร่วมเบอร์เซะห์ (Bersih Secretariat) ในส่วนของคณะกรรรมการอานวยการแนวร่วม
เบอร์เซะห์เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สาคัญเกี่ยวกับ
การกาหนดและตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ นโยบาย และกิจกรรมการเคลื่อนไหว ควบคุมและสนับสนุน
การบริหารงานของสานักงานเลขาธิการ และสร้างความมั่นใจทางด้านการเงินและความโปร่งใสต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมการอานวยการดังกล่าวจะถูกเลือกมาจากองค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามสนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์อย่างเป็นทางการจานวน 13 คน
และมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ซึ่งประกอบด้ว ยสมาชิกที่มาจาก 2 ประเภท ประเภทแรกคือ
สมาชิกคณะกรรมการอานวยการแห่ งชาติ จานวน 7 คน ซึ่งได้แก่ตาแหน่งที่ส าคัญคือ ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่การเงิน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประเภทที่
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สองคือ สมาชิกตาแหน่ งที่ป รึ กษาประธานกรรมการจาก 6 ภู มิภ าคของมาเลเซีย จานวน 6 คน
นอกจากนี้ก็ยังมีสานักงานเลขาธิการแนวร่วมเบอร์เซะห์ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางานประจาในการดาเนินการตามกิจกรรมและภารกิจของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ ซึ่งประกอบด้วยตาแหน่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประสานงานฝุายต่าง ๆ (Bersih, 2011b:
Online)
อย่างไรก็ตาม การชุมนุมประท้วงไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมมาเลเซีย แม้ว่า
จะมีการจากัดเสรีภาพโดยรัฐบาล แนวโน้มของการเดินขบวนบนท้องถนนและการชุมนุมประท้วงของ
มาเลเซียที่ขยายตัวขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 เริ่มมีความสาคัญตั้งแต่การปรากฏ
บทบาทขึ้นของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการเลือกตั้งในมาเลเซีย โดยได้รับการกระตุ้นจากการตระหนักถึงอานาจของประชาชนในฐานะ
พลเมือง แสดงให้เห็นถึงการกลับมาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในมาเลเซีย และทาให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมกลับมามีพื้นที่ในบริบททางการเมืองของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งจากการปฏิบัติการ
การเคลื่อนไหวที่ได้รับการสนับสนุนและบ่อยครั้งมากขึ้น การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์จึง
ได้รั บ การยอมรั บ ว่ าเป็ น สั ญลั กษณ์ของการปฏิรูป ระบบการเลื อกตั้ง และในอีกทางหนึ่ งก็ยังเป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย ซึ่งการปะทุของความไม่พอใจทางการ
เมืองในมาเลเซียนั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น การทุจริต ระบบอุปถัมภ์ การละเมิดกฎหมาย และ
ความผิดพลาดในการบริหารสถาบันของรัฐต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยจากความไม่พอใจ
ของชาวมาเลเซียในการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งทาให้รัฐบาลได้รับความนิยมลดลงและขยายไปสู่การ
ออกมาเดินขบวนบนท้องถนน ทั้งนี้ การประท้วงและการเคลื่อนไหวจึงได้กลายมาเป็นช่องทางสาคัญ
ในการการเรี ย กร้ องทางการเมืองและการแสดงออกถึงความไม่พอใจหรือความต้องการของชาว
มาเลเซีย
แม้ว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2549 แต่บทบาทของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ก็ยังคงเป็นเพียงการรวมตัวของแนวร่วมจากองค์กรต่าง ๆ และการออกแถลงการณ์
เรียกร้องการปฏิรูปการเลือกตั้งผ่านการประชุมปรึกษาหารือ ในขณะที่ บทบาทการออกมาเคลื่อนไหว
อย่ างเป็ น รู ป ธรรมครั้ ง ส าคัญของแนวร่ ว มเบอร์เซะห์ เกิดขึ้น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 และมีการ
เคลื่อนไหวตามมาอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ยังคงเป็นการนาของพรรคการเมืองฝุายค้านเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญ

66
ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้ง ซึ่งข้อเรียกร้องประการสาคัญคือ การให้ใช้
หมึกที่ลบไม่ออกเพื่อปูองกันการสวมรอยกลับมาใช้สิทธิซ้าสาหรับ การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 ที่กาลัง
จะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2551 ต่อมาในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2554 ได้
มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนาจากที่เป็นนักการเมืองพรรคการเมืองฝุายค้านมาเป็น แกนนา
ที่มาจากองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นกลางทางการ
เมือง และมีการขยายข้อเรียกร้องและเสนอวิธีการในการปฏิรูปการเลือกตั้งหลังจากที่การเรียกร้องใน
ครั้ ง ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองจากรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ในการ
เคลื่อนไหวครั้งที่ 2 ยังได้เริ่มมีการชุมนุมคู่ขนานไปกับแนวร่วมเบอร์เซะห์ที่จัดตั้งในต่างประเทศจาก
ชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ตามเมืองสาคัญต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย และการเคลื่อนไหวครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในปี
ถัดมาโดยใช้ยุทธวิธีการนั่งประท้วงเพื่อแสดงออกถึงความไม่พ อใจต่อการทางานของคณะกรรมาธิการ
การปฏิรูปการเลือกตั้งที่รัฐสภามาเลเซียตั้งขึ้น รวมทั้งมีการชุมนุมประท้วงของแนวร่วมเบอร์เซะห์ใน
ต่างประเทศไปพร้อมกันด้วย การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของแนวร่วมเบอร์เซะห์นับว่าเป็นการชุมนุม
ประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ครั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า บทบาทการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ไม่ว่าจะในรูปแบบของการ
เดินขบวนหรือการชุมนุมประท้วงในแต่ละครั้งเกิดจากการไม่ตอบสนองของรัฐบาลและหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของมาเลเซียในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้เป็น ไปตามข้อ
เรียกร้องอย่างจริงจัง จึงทาให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและมีจานวนผู้สนับสนุนที่ออกมามีส่วน
ร่วมกับการเคลื่อนไหวมากขึ้นตามลาดับ โดยถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะไม่ได้รับการอนุญาต
จากรั ฐ และการชุ ม นุ ม ประท้ ว งมัก จะยุ ติ ล งด้ ว ยการสลายการชุม นุ ม และการปราบปราบจากรั ฐ
เนื่องจากถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย แต่แนวร่วมเบอร์เซะห์ก็ยังคงมีบทบาทในการเคลื่อนไหว
โดยการประกาศนัดหมายเวลาและสถานที่ในการชุมนุมประท้วงล่วงหน้าเสมอ เพื่อทาให้ผู้สนับสนุน
ได้ทราบวัน เวลา และสถานที่นัดหมายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังจะสังเกตได้ว่ าการชุมนุมประท้วง
ส่วนใหญ่ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ยังมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียเพื่อ
สร้างการตระหนักถึงการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม ซึ่งในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ใน
แต่ละครั้งจะมีบทบาทและกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่แตกต่ างกันไปตามความเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางการเมืองของมาเลเซียและการตอบสนองจากรัฐบาล
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การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ครั้งที่ 1 (Bersih 1.0)
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ครั้งแรกได้รับแรงกระตุ้นมาจากการที่ชาวมาเลเซีย
ต้องการให้คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 ซึ่งแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มีการเข้า
ร่วมหารือกับคณะกรรมการเลือกตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับคาตอบที่ชัดเจน จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่
นาไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวประท้วงเพื่อให้มีการเลือกตั้ง และขณะเดียวกันก็ต้องการให้มีการปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้งตามข้อเสนอแนะที่แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้เคยมีแถลงการณ์ต่อรัฐสภามาแล้วในปี
พ.ศ. 2549 แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเพิกเฉยกับข้อเสนอแนะดังกล่ าว แนวร่วมเบอร์เซะห์ 1.0
ต้องการที่จะสร้ างแรงกดดันต่อรั ฐบาลในประเด็นการปฏิรูปการเลื อกตั้งโดยการใช้วิธีการชุมนุม
ประท้วง จึงได้มีการยื่นเรื่องขออนุญาตจากตารวจเพื่อจัดการชุมนุมประท้วงในวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องจากการชุมนุมประท้วงในมาเลเซียจะต้องได้รับการอนุญาตจาก
รัฐจึงจะสามารถกระทาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้ง จะมีการเดินขบวนไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกับ
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียอีกด้วย แต่การขออนุญาตดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่
ตารวจ แต่แนวร่วมเบอร์เซะห์ 1.0 ก็ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าในการชุมนุมประท้วงต่อไป โดยก่อนที่
จะถึงวันชุมนุมได้มีการออกมารณรงค์เพื่อให้ชาวมาเลเซียทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของแนวร่วมเบอร์เซะห์เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ แนวร่วมเบอร์
เซะห์ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ สี เ หลื อ งเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการชุ ม นุ ม ประท้ ว งซึ่ ง สื่ อ ความหมายถึ ง ความเป็ น
ประชาธิปไตย ดังนั้นการรณรงค์ดังกล่าวจึงได้รับการขนานนามว่า คลื่นสีเหลือง (Yellow Wave) โดย
ได้มีการรณรงค์ด้วยการใช้วาทกรรมต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียอย่างเช่น
“ปกปูองมาเลเซีย เอาสิทธิของเราคืนมา” (Save Malaysia: Restore Our Rights) และยังมีการ
วิพากษ์วิจารณ์แนวร่วมแห่งชาติว่าเป็นตัวปัญหาหลักของระบบการเลือกตั้ง (Khoo, 2014a: 96)
การเคลื่อนไหวครั้งแรกของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นการ
นัดหมายรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังสนับสนุนเปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์และกิจกรรมที่สาคัญคือ
การเดินขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เพื่อแสดงพลังเชิง
สัญลักษณ์ในการกดดันรัฐบาลให้มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง เนื่องจากรัฐบาลและคณะกรรมการ
เลือกตั้งยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของแนวร่วมเบอร์เซะห์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เรียกร้องให้นา
หมึกที่ลบออกได้ยากมาใช้ในการพิมพ์ลายนิ้วมือในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่กาลังจะเกิดขึ้น โดยหนังสือ
ร้องเรียนที่นาไปยื่นต่อสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งมาเลเซียนั้นประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการ
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รวมกลุ่มกันของแนวร่วมเบอร์เซะห์และข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งของมาเลเซียให้มี
ความบริสุทธิ์และยุติธรรม รวมทั้งการกล่าวถึงความจาเป็นและเหตุผลในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
การเลือกตั้ง กล่าวคือ “เมื่อการเลือกตั้งมีความเป็นธรรม เสียงของประชาชนจึงจะมีความหมาย และ
สะท้อนความต้องการของประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ประชาชนไม่มีอานาจในการ
เลือกตั้งอย่างแท้จริงมาเป็นเวลานาน และการเมืองของมาเลเซียยังคงมีการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์จาก
นักการเมือง” ทั้งนี้ แนวร่วมเบอร์เซะห์จึงเรียกร้องให้มี การตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดอานาจของ
รัฐบาล ซึ่งทั้งองค์กรภาคประชาสังคม พรรคการเมือง และผู้สังเกตการณ์จากต่างชาติต่างเห็นตรงกัน
ว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมามาเลเซียล้มเหลวในการสร้างกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นธรรม โดยเฉพาะ
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 ได้ปรากฏชัดถึงความไม่เป็นธรรม
และความไม่พอใจของประชาชนต่อระบบการเลือกตั้งของมาเลเซีย อย่างมาก ดังนั้นแนวร่วมเบอร์
เซะห์จึงเห็นว่ามีความจาเป็นที่ชาวมาเลเซียจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
และผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากการกล่าวถึงความสาคัญของการปฏิรูประบบการเลือกตั้งแล้ว สาระสาคัญของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ คือ การเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยแนวทางระยะยาว
และระยะเร่งด่วน โดยแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนมี 4 ประการ คือ ประการแรก การใช้หมึกที่
ลบออกได้ยากเช่นเดียวกับที่ใช้ในอินโดนีเซียและอินเดีย เพื่อปูองกันการกลับมาเลือกตั้งซ้า ประการที่
สอง ปฏิรูประบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ประการที่สาม บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มี ผู้สวมรอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งที่ไม่มี
สิทธิในการเลือกตั้ง และประการสุดท้าย พรรคการเมืองทุกพรรคควรจะสามารถเข้าถึงสื่อของรัฐได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์และวิทยุ
สาหรับแนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งในระยะยาวซึ่งได้เคยปรากฏในแถลงการณ์ร่วมที่
เผยแพร่ต่อรัฐสภามาแล้วในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย 8 ประเด็นสาคัญ คือ
ประเด็นแรก ด้านระบบการเลือกตั้ง มีข้อเสนอแนะในการคิดสัดส่วนจานวนที่นั่งในสภาที่สร้างความ
ได้เปรียบให้กับรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ การแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้มีความได้เปรียบในการชนะการ
เลื อ กตั้ ง และการสร้ า งการตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับ ผิดชอบในแต่ล ะระดับ ทั้งในระดับเขต เทศบาล หรือหมู่บ้าน ประเด็นที่สอง ด้านการจัดการ
เลือกตั้ง แนวร่วมเบอร์เซะห์เห็นว่ามีความจาเป็นต้องปฏิรูปคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อให้สามารถ
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ดาเนิ น การได้อ ย่ างอิส ระและไม่ถูก แทรกแซง โดยให้ มีตัว แทนจากทุก พรรคการเมือ งเข้ าไปเป็ น
คณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุญาตให้มีการสังเกตการณ์จากทั้งองค์กรภายในและองค์กรต่างประเทศ
ประเด็น ที่ส าม ด้านพรรคการเมืองและการเสนอชื่อผู้ มีสิ ทธิรับเลื อกตั้ง มีการเสนอแนะให้ มีการ
ปรับปรุงแก้ไขความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การใช้อานาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การใช้เงินในการสมัครรับเลือกตั้งที่มีมูลค่าสูงทาให้ผู้มีฐานะ
ยากจนไม่สามรถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ซึ่ งเป็นการขัดขวางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ประเด็นที่สี่ ด้านการรณรงค์หาเสียง แนวร่วมเบอร์เซะห์เสนอให้มีการกาหนดการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งนานกว่าเดิมซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547 ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเวลาหาเสียง
เพียง 8 วัน การปกปูองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมประท้วงตามรัฐธรรมนูญ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดจากการเลือกตั้ง และควรสนับสนุนให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่เป็นกลุ่มสตรีหรือกลุ่มคนชายขอบ ประเด็นที่ห้า ด้านสื่อมวลชน แนวร่วมเบอร์เซะห์เสนอให้
ยกเลิ กกฎหมายที่ มีก ารผู กขาดครอบง าสื่ อสิ่ ง พิมพ์ และสื่ อ โทรทัศน์ โ ดยรัฐ บาลแนวร่ว มแห่ ง ชาติ
ประเด็นที่หก ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ การใช้ทรัพยากรและเครื่องมือของรัฐในกิจกรรมการหาเสียงทาง
การเมืองอย่างไม่เป็นธรรม และการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการกระทาที่ผิดกฎหมาย ประเด็นที่เจ็ด ด้าน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้เสนอให้มีการปรับปรุงบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง เพื่อปูองกันการถูกลบรายชื่อหรือโยกย้ายรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งปูองกันการสวมรอยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการใช้สิทธิ
เลือกตั้งซ้าซ้อน (phantom voters) อีกทั้งควรนาเครื่องมือที่เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการ
ลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพื่ อ ปู องกั น ความผิ ด พลาดและการทุ จ ริ ต ประเด็ น สุ ดท้ า ย ด้ า น
กระบวนการเลือกตั้ง เสนอให้มีการนาหมึกที่ลบได้ยากมาใช้พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อปูองกันการลงคะแนน
เสียงซ้า และการปรับปรุงระบบการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ทั้งนี้แนวร่วมเบอร์เซะห์ยังได้มีการ
เสนอแนะให้รัฐสภามาเลเซียมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง (Bersih, 2007c: Online)
แม้ว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์ 1.0 จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการชุมนุมประท้วง โดยรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการเตือนและห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม ประท้วง แต่แนวร่วมเบอร์
เซะห์ 1.0 ก็ยังคงยืนยันที่จะมีการเคลื่อนไหวต่อไป โดยการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 1.0 ใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีผู้เข้าร่วมการชุมนุม ประมาณ 20,000 คน ซึ่งมาจากองค์กรภาค
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ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และที่สาคัญคือผู้ที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้าน โดยทุกคนได้
พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ปลอกแขนสีเหลือง และริบบิ้นสีเหลืองที่มีข้อความและสัญลักษณ์ของ
แนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ การที่แนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ ได้เลื อ กใช้สี เหลื อ งเป็น สี สั ญลั กษณ์ข องการชุมนุ ม
ประท้วงเนื่องจากให้เหตุผลว่าสีเหลืองเป็นสีที่มีความหมายถึงความเป็นประชาธิปไตย สื่อถึง พลังของ
ประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวอย่างเสรีในมาเลเซีย (Bersih, 2007b: Online) ทั้งนี้ แนวร่วม
เบอร์เซะห์ได้มีการนัดหมายตามจุดนัดหมายสาคัญ ได้แก่ มัสยิดจาแมะ (Masjid Jamek) ปาซาร์
เซอนี (Pasar Seni) และมัสยิดเนอการา (Masjid Negara) และมารวมตัวกันที่จัตุรัสเอกราช
(Merdeka Square) หลังจากนั้นได้มีการเดินขบวนไปยังพระราชวังอีสตานา (Istana) เพื่อนาหนังสือ
ร้องเรียนไปยื่นต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในขณะที่รัฐบาลได้พยายามในการสกัดกั้นการ
เข้ามาร่วมชุมนุมของประชาชนด้วยวิธีการต่าง เช่น การปิดเส้นทางถนนสายหลักที่มุ่งไปสู่ใจกลางกรุง
กัวลาลัมเปอร์ การปิดพื้นที่บริเวณจตุรัสเอกราช และการหยุดเดินรถโดยสารสาธารณะอย่างรถประจา
ทางและรถไฟฟูา ที่มุ่งสู่จ ตุรัสเอกราชซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายในการรวมตัวกันแนวร่วมเบอร์เซะห์
นอกจากนี้ตารวจยังได้มีการยึดอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการชุมนุม เช่น เสื้อสีเหลือง ปูาย
ประชาสัมพันธ์ และการโจมตีเว็บไซต์ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในช่วงก่อนหน้า การชุมนุมและระหว่าง
การชุมนุ ม โดยรั ฐ บาลมาเลเซีย ถือว่าการเดินขบวนของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ เป็ นการกระทาที่ผิ ด
กฎหมาย เนื่องจากอ้างว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (Registrar
of Societies - ROS) (Khoo, 2014a: 97) จึงตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ตารวจสกัดกั้นการเดินขบวนและ
สลายการชุมนุมด้วยการใช้แก๊สน้าตาและการฉีดน้า ต่อมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจได้อนุญาตให้มี
คณะผู้แทนเข้าไปยื่นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ของพระราชวัง ซึ่งในคณะผู้แทนนั้นประกอบด้วยนายอับ
ดุล ฮาดี อาวัง (Abdul Hadi Awang) หัวหน้าพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย นายลิม กิต เซียง (Lim Kit
Siang) หัวหน้าพรรคกิจประชาธิปไตย และนายอันวา อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) หัวหน้าพรรค
ยุติธรรมมาเลเซียร่วมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์การเดินขบวนประท้วงของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ 1.0 ทาให้มีแกนนาและผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงถูกจับกุมทั้งหมด 34 คน แต่ก็ได้รับการปล่อย
ตัวในคืนวันเดียวกันนั้น
การเคลื่อนไหวแนวร่วมเบอร์เซะห์ ครั้งที่ 2 (Bersih 2.0)
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เนื่ อ งจากข้ อ เสนอของแนวร่ ว มเบอร์ เ ซะห์ 1.0 ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองจากรั ฐ บาลและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการนาไปปฏิรูปในการเลือกตั้ งทั่วไปครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2551 และ
ถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งแนวร่วมแห่งชาติยังคงได้รับชัยชนะและได้บริหารประเทศต่อไป แต่ รัฐบาล
แนวร่วมแห่งชาติก็ไม่สามารถครองเสียงส่ว นใหญ่ในสภา 2 ใน 3 ได้เช่นเดิมอย่างที่เคยเป็นมา แสดง
ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ความนิยมที่ลดลงของรัฐบาล ในขณะที่ฝุายค้านซึ่งมีการรวมตัว
กันเป็นแนวร่วมประชาชนได้รับคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้น โดยมีนักวิชาการบางส่วนอธิบายว่าเป็นผลมา
จากบทบาทของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่สร้างการตระหนักรู้ทางการเมืองจากการให้ข้อมูล
ข่าวสารในอีกทางหนึ่งนอกจากข้อมูลจากสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะบทบาทการเคลื่อนไหวของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ดังนั้นจากการไม่ตอบสนองของรัฐบาลในการปฏิรูประบบ
เลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาและบทบาทการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างประสบความสาเร็จในการเรียกเสียง
สนับสนุนจากชาวมาเลเซียของแนวเบอร์เซะห์ 1.0 ได้ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันให้รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติดาเนินการปฏิรูปการเลือกตั้งและปฏิรูปทางการเมือง
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
และได้รับการขนานนามว่าเป็น การเดิน เพื่อประชาธิปไตย (Walk for Democracy) และมีการ
ประกาศอย่างเป็นทางการว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์เป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มีการเลือกข้างทาง
การเมืองฝุายใดฝุายหนึ่ง (non-partisan) โดยแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของแกนนาจากแต่เดิมที่เป็นแกนนาจากพรรคการเมืองฝุายค้านไปสู่แกนนาที่มาจากองค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์ ก รภาคประชาสั งคม อีก ทั้ ง ยัง มี ก ารขยายการชุ มนุ ม ไปยั ง เมือ งส าคัญ ต่ า ง ๆ ใน
ต่างประเทศซึ่งมีชาวมาเลเซียอาศัยอยู่ และความเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ต่างไปจากการเคลื่อนไหวของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ 1.0 คือ ชาวมาเลเซียที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้ขยายไปยัง
ทุกกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาในสังคมมาเลเซีย ซึ่งแตกต่างจากการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
1.0 ที่ผู้เข้ามามีส่ว นร่วมในการชุมนุมประท้ว งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านของ
มาเลเซีย ทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 เกิดการขยายตัวและได้รับการ
สนับสนุนจากชาวมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น
แนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชุมนุมประท้วงในครั้งแรก เพื่อเป็นการ
รวบรวมข้อเรียกร้องและเสนอวิธีการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง เพราะจากการเดินขบวนของแนวร่วม
เบอร์เซะห์ 1.0 ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลมาเลเซียและคณะกรรมการเลือกตั้งยัง ไม่ได้มีการพิจารณา
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ประเด็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งตามข้อเรียกร้องของแนวร่วมเบอร์เซะห์ โดยเฉพาะแนวทางใน
การปฏิรูปในระยะสั้น 4 ประการ ตามข้อเสนอของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 1.0 นางอัมบิกา ศรีเนวาสัน
(Ambiga Sreenavasan) แกนนาของแนวร่วมเบอร์ 2.0 จึงได้มีการเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่อปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียที่สาคัญ 8 ประการ (Bersih, 2011a: Online) ได้แก่
ประการแรก การปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากแนวร่วมเบอร์เซะห์ เห็นว่า
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดและน่าสงสัยหลายประการ เช่น การลดลงของจานวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบ้านเดียวกันจานวนมากผิดปกติ หรือ
แม้แต่กรณีของการไม่ป รากฏชื่อในทะเบียนบ้าน บัญชี รายชื่อผู้ มีสิ ทธิเลือกตั้งจึงจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุ บัน และมีความถูกต้องเพื่อไม่ให้มี “ผู้ส วมรอยใช้สิทธิเลือกตั้ง ” (phantom
voters) ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กับผลการเลือกตั้งของประชาชนจะต้องมีความถูกต้องและ
สอดคล้องกัน นอกจากจากนี้แนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ยังได้เรียกร้องให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ของมาเลเซียให้หันมาใช้ระบบลงทะเบียนแบบอัตโนมัติในการลงทะเบียนสาหรับผู้ทมี่ ีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ
ความโปร่งใส
ประการที่สอง การปฏิรูปการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์จะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อรับรองสิทธิของชาวมาเลเซียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การ
ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ไม่ควรเปิดโอกาสให้เพียงเฉพาะชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
เท่านั้น แต่ควรเปิ ดโอกาสให้ มีการลงคะแนนเสี ยงทางไปรษณีย์ภายในประเทศด้วยสาหรับผู้ ที่ไม่
สามารถออกไปลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะ ตารวจ ทหาร และข้าราชการ ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการเลือกตั้ง และระบบการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์จะต้องมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยจะต้องอนุญาตให้ตัวแทนพรรคการเมืองได้เข้าไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ในทุกขั้นตอน
ประการที่สาม การนาหมึกที่ลบออกได้ยากมาใช้ในการเลือกตั้ง แนวร่วมเบอร์เซะห์ต้องการ
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนาหมึกที่ลบออกยากมาใช้ในขั้นตอนของการพิมพ์ลายนิ้วมือสาหรับการ
เลือกตั้งในทุกครั้ง เพื่อปูองกันการทุจริตในการเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ตัดสินใจที่จะนาหมึกที่ลบออกได้ยากมาใช้สาหรับการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในวันสุดท้ายก่อนที่
จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับยกเลิกการใช้หมึก
ดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลทางกฎหมายและข่าวลือเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรม แนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0
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จึงได้มีการเรียกร้องให้ใช้หมึกที่ลบออกได้ยากสาหรับการเลือกตั้งครั้งที่ 13 ที่กาลังจะมาถึง ซึ่งการ
เพิกเฉยของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อข้อเรียกร้องของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ยิ่งทาให้เกิดความสงสัย
ต่อความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง
ประการที่ สี่ การก าหนดให้ มี ก ารรณรงค์ ห าเสี ย งอย่ า งน้ อ ย 21 วั น ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งควรกาหนดเวลาอย่างน้อย 21 วัน เพื่อให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มีเวลา
สาหรับการรณรงค์หาเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีเวลาในการพิจารณา
ไตร่ตรองผู้แทนทางการเมืองของพวกเขา นอกจากนี้ยังทาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มีเวลามากขึ้นในการ
ไปหาเสี ย งในพื้ น ที่ ช นบทห่ า งไกล โดยแนวร่ ว มเบอร์ เ ซะห์ ไ ด้ อ้ า งถึ ง การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรกของ
สหพันธรัฐมลายาในปี พ.ศ. 2498 ภายใต้การปกครองของอาณานิคมอังกฤษได้มีการกาหนดให้มีการ
รณรงค์หาเสียงเป็น เวลา 42 วันก่อนการเลือกตั้ง ในขณะที่ การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ.
2551 พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งกลับมีเวลาเพียงแค่ 8 วันสาหรับการรณรงค์หาเสียง
ประการที่ห้า การเปิดโอกาสให้เข้าถึงสื่อมวลชนอย่างเสรีและเท่าเทียมกัน แนวร่วมเบอร์
เซะห์มองว่าสื่อกระแสหลักของมาเลเซียอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจึงทาให้ไม่มีอิสระในการ
นาเสนอข่าวสารมากนัก และยังมีการปิดกั้น การนาเสนอข่าวสารของพรรคการเมืองอื่น ๆ อีกด้วย
แนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 จึงได้มีการเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อผลักดันให้ ทุกพรรค
การเมืองสามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ในการรณรงค์หาเสียงและการนาเสนอข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อกระแสหลักอย่างเช่น วิทยุ โทรทัศน์แห่งชาติมาเลเซีย รวมทั้งสานักข่าวเบอนามา (Bernama) ที่
ควรมีการแบ่งปัน พื้นที่ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเหมาะสมและเท่า
เทียมกัน
ประการที่หก การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของรัฐ องค์กรของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบอย่างอิสระและเป็นธรรม โดยการยึดหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย องค์กร
ของรัฐที่สาคัญ เช่น ศาลยุติธรรม สภาทนายความ สานักงานต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแห่งชาติ และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น จะต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความเป็นอิสระและเป็น
ธรรมจากการแทรกแซงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เช่นเดียวกับคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งมี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการสร้างระบบการเลือกตั้งที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
ประการที่เจ็ด การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แนวร่วมเบอร์เซะห์และประชาชนชาวมาเลเซีย
มีความเห็นสอดคล้องกันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยในปัจจุบันรัฐบาลได้มี
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การนาเสนอการขจัดการทุจริตที่เป็นเพียงการพูดเพื่อสร้างความนิยมจากประชาชน แต่ในทางปฏิบัติ
กลับไม่สามารถทาให้เกิดความสาเร็จได้ แนวร่วมเบอร์เซะห์จึงต้องการให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประการสุ ดท้าย การต่อต้านการเมืองที่อยู่นอกเหนือกติกา ซึ่งถือ เป็นลั กษณะสาคัญ ทาง
การเมืองของมาเลเซีย แนวร่วมเบอร์เซะห์ เรียกร้องให้นักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคยุติ
พฤติกรรมทางการเมืองในระบบอุปถัมภ์ แต่สิ่งที่ควรให้ความสาคัญคือนโยบายในการพัฒนาประเทศ
สถานการณ์การชุมนุมประท้วงของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ได้เริ่มขึ้นจากการที่แกนนาของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ได้มีการตกลงกับรัฐบาลก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุม โดยยอมรับข้อเสนอของ
รัฐบาลที่จะใช้สนามกีฬาเป็นพื้นที่ในการชุมนุมครั้งนี้ แต่หลังจากนั้นรัฐบาลก็ได้ปฏิเสธการอนุญาตให้
ใช้สนามกีฬาเมอเดอกา (Merdeka Stadium) เป็นพื้นที่ในการชุมนุม อย่างไรก็ตามแนวร่วมเบอร์
เซะห์ ยั ง คงยื น ยั น ที่ จ ะชุ มนุ ม ในสนามกี ฬาต่ อไปตามเดิ ม ในวั นที่มี การชุม นุม เจ้า หน้า ที่ต ารวจได้
พยายามในการสกัดกั้นโดยการปิดเส้นทางการจราจร และหยุดการเดินทางขนส่งสาธารณะในกรุง
กัวลาลัมเปอร์ และหนึ่งวันก่อนหน้านั้นได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแนวร่วมเบอร์
เซะห์ โดยเฉพาะแกนนาคนสาคัญเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เข้ามายังกรุงกัวลาลัมเปอร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะ
มีความพยายามในการขัดขวางการชุมนุม แต่ผู้ชุมนุมบางส่วนก็สามารถเดินทางไปยังสนามกีฬาเม
อเดอกาได้สาเร็จ การชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากกว่าใน
ครั้งแรกโดยมีจานวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 30,000 คน แม้ว่าแกนนาแนวร่วมเบอร์เซะห์จะ
อ้างว่ามีผู้ชุมนุมถึงประมาณ 50,000 คน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการใช้กาลังในการปราบ
ปราบผู้ชุมนุมด้วยการใช้แก๊สน้าตาและการฉีดน้าเพื่อสลายการชุมนุมทาให้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเสียชีวิต 1
ราย และมีการจับกุมผู้เข้าร่วมชุมนุม แกนนา และนักการเมือง ประมาณ 1,600 คน ซึ่งได้มีการทยอย
ปล่อยตัวในภายหลัง (Liow and Leifer, 2015: 104) ในขณะเดียวกันพรรคอัมโนในฐานะพรรค
การเมืองแกนนาของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้มีการแสดงความเห็น
ว่าการชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 เป็นเพียงแค่การสร้างความวุ่นวายในสังคมมาเลเซียเท่านั้น
และอาจนาไปสู่การประท้วงต่อต้านจากฝุายที่ไม่เห็นด้วยกับ เปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้ ทั้งนี้
สิ่งที่รัฐบาลให้ความสาคัญคือความปลอดภัยของประชาชนชาวมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ได้มีการขยายไปยังชาวมาเลเซียที่
อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยมีการร่วมชุมนุมไปพร้อมกับแนวร่วมเบอร์เซะห์ที่ชุมนุมอยู่ในประเทศ
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มาเลเซีย ซึ่งพบว่ามีการชุมนุมของชาวมาเลเซียตามเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งหมด 38 เมือง มีจานวน
ผู้เข้าร่วมชุมนุมรวมกันประมาณ 4,000 คน แสดงให้เห็นว่าชาวมาเลเซียในต่างประเทศมีความเป็น
ห่วงต่อสถานการณ์ทางการเมืองในมาเลเซีย และสนับสนุนเปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในการ
ปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้มีความเป็นธรรม นอกจากนี้แรงกดดันจากการชุมนุมประท้วงของแนวร่วม
เบอร์เซะห์ 2.0 ทาให้รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเลือกตั้ง ขึ้น
เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาและตรวจสอบประเด็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งตามข้อเรียกร้องของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องของของแนวร่วมเบอร์เซะห์อย่างเป็น
รูปธรรมครั้งสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะมีการใช้ความรุนแรงในการต่อต้านการ
ชุมนุม แต่แนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการชุมนุมโดยสงบนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย การชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์
ที่ขยายตัวมากขึ้นในครั้ งนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและการเติบโต
ขยายตัวมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวมาเลเซียอีกด้วย
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ครั้งที่ 3 (Bersih 3.0)
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ครั้งที่ 3 เป็นการนัดหมายชุมนุมประท้วงอย่างสงบที่
เรียกว่า นั่งประท้วง (sit-in) จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555 บริเวณจัตุรัสเอกราชกลางกรุง
กัว ลาลั ม เปอร์ ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ที่เ ป็ นสั ญ ลั กษณ์ ข องการได้ รับ เอกราชจากอาณานิ ค มอั ง กฤษของ
มาเลเซี ย โดยการชุ ม นุ ม ประท้ ว งครั้ ง นี้ มี ปั จ จั ย ส าคั ญ มาจากความไม่ พ อใจต่ อ การท างาน ของ
“คณะกรรมาธิการของรัฐสภาเพื่อการปฏิรูปการเลือกตั้ง” (Parliamentary Selection Committee
on Electoral Reform - PSC) (Khoo, 2014a: 99) ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นโดย
รัฐ สภามาเลเซีย ในเดือนตุล าคม พ.ศ. 2554 หลั งจากการชุมนุมของแนวร่ว มเบอร์ เซะห์ 2.0 ซึ่ง
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการจากแนวร่วม
แห่งชาติ 5 ท่าน กรรมการจากแนวร่วมประชาชน 3 ท่าน และกรรมการจากรัฐสภา 1 ท่าน มีหน้าที่
รับผิดชอบในการรวบรวมและพิจาณาข้อเสนอและคาแนะนาจากคณะอนุกรรมการต่าง ๆ กลุ่มภาค
ประชาสังคมของมาเลเซีย พรรคการเมืองฝุายค้าน รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นจากประชาชน โดย
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แนวร่วมเบอร์เซะห์ก็ได้มีการเสนอร่างแนวทางการปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวพิจารณาเช่นเดียวกัน (Bersih, 2011c: Online)
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หลังจากที่คณะกรรมาธิการของรัฐสภาเพื่อการปฏิรูปการเลือกตั้ง ได้รวบรวมและพิจารณา
ข้อเสนอและคาแนะนาจากทุกฝุายเรียบร้อยแล้วแล้ว ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 จึงได้มีการ
เปิดเผยรายงานการพิจาณาฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง
ของมาเลเซียทั้งหมด 22 ประการ แล้วนาเสนอพิจารณาผ่านสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้
มีการอภิปรายจากภาคส่วนต่าง ๆซึ่ง รัฐสภาก็ได้ผ่านรายงานการพิจาณาฉบับดังกล่าวด้วยเสียงส่วน
ใหญ่เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป ในขณะที่แนวร่วมเบอร์เซะห์และพรรคการเมืองฝุายค้านยังคงไม่ได้
เห็นด้วยกับรายงานการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งฉบับดังกล่าวหลายประการ โดยเฉพาะในประเด็น
ของการติดตามและกากับให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนั้น แนวร่วมเบอร์
แซะจึ งได้ทาหนังสือตอบกลับ ไปยัง คณะกรรมาธิการของรัฐสภาเพื่อการปฏิรูป การเลือกตั้ง โดยมี
ความเห็นว่า ข้อเสนอแนะหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งยัง
ไม่ไ ด้รั บ การพิจ ารณาแก้ไ ขให้ ดีขึ้น จึง ได้มี เสนอแนะกลั บไปยังคณะกรรมาธิก ารชุ ดดัง กล่ า วเพื่ อ
ตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตามคาแนะนา ทั้งนี้ แนวร่วมเบอร์เซะห์ยังเห็นว่า มีอุปสรรคที่ชัดเจนอยู่ 2
ประการคือ ประการแรก คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีความสามารถหรือไม่ได้มีความตั้งใจที่จะริเริ่ม
ในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งตั้งแต่แรก แนวร่วมเบอร์เซะห์จึงไม่มั่นใจต่อการนาข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ประการที่สอง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปเลือกตั้งหลายข้อสามารถทาได้ทันทีโดยไม่ต้องกาหนดกรอบระยะที่เวลานาน (Bersih, 2012b:
Online) จากสาเหตุเหล่านี้ทาให้แนวร่วมเบอร์ เซะห์ไม่มั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13)
ข้อเรียกร้องของแนวร่วมเบอร์เซะห์จะยังคงไม่ได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจัง จึงนาไปสู่การชุมนุมของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ 3.0
ส าหรั บ การเคลื่ อนไหวของแนวร่ ว มเบอร์เ ซะห์ 3.0 ได้ มีการเสนอข้อ เรีย กร้ องเพิ่ม เติ ม
นอกเหนือจากที่เคยได้เสนอแล้วในการเคลื่อนไหวครั้งที่ 2 กล่าวคือ แนวร่วมเบอร์เซะห์ 3.0 เรียกร้อง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซียลาออกจากตาแหน่ง และการอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์
ระหว่างประเทศมาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 อย่างไรก็ตาม การชุมนุมประท้ว งของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ 3.0 ได้มีการนัดหมายที่บริเวณจัตุรัสเอกราช โดยในวันเดียวกันนั้นได้มีการนัด
หมายพร้อมกันกับการชุมนุมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและตามเมืองสาคัญต่าง ๆ ที่มีเครือข่ายแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ทั่วโลก ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการชุมนุมเกิดขึ้น รัฐบาลได้เสนอให้ใช้สนามกีฬาเมอเดอกาเป็น
สถานที่ชุมนุมอีกครั้งหนึ่ง แต่แกนนาของแนวร่วมเบอร์เซะห์ยังคงยืนยันที่จะชุมนุมบริเวณจตุรัสเอก
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ราช เนื่องจากการใช้สนามกีฬาเมอเดอกาทาให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่สะดวกในการเดินทางและไม่มีความ
เชื่อมั่นกับข้อเสนอของทางรัฐบาลที่เกรงว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีกเมื่อถึงวันที่นัดหมายชุมนุม และ
การชุมนุมในสถานที่ปิดจะเป็นการอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะที่หน่วยงาน
ของรัฐบาลได้มีกล่าวโจมตีการชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์ว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวหัวรุนแรง
โดยสื่อที่สนั บสนุ นรั ฐบาลมีการรายงานข่าวว่าผู้ ชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์ มีความพยายามจะ
กระตุ้ น ให้ เกิ ด การจลาจลทางเชื้อ ชาติ การก่ อ ความไม่ ส งบทางการเมื อ ง และการขับ ไล่ รั ฐ บาล
เจ้าหน้าที่ตารวจจึงมีความจาเป็นที่จะต้องปูองกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้ นกับประชาชน ด้วยการสกัดกั้น
ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามายังบริเวณจตุรัสเอกราชถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะก็ตาม ซึ่งในช่วงเหตุการณ์
ปกติสถานที่ดังกล่าวอนุญาตให้สามารถทากิจกรรมทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์สาหรับประชาชนได้ แต่จะไม่อนุญาตสาหรับการทากิจกรรมทางการเมือง (Smeltzer and
Pare, 2015: 125) โดยรัฐบาลอ้างว่าการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ใช่เหตุการณ์ปกติซึ่ง
ส่งผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ จึงมีการประกาศให้การชุมนุมของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ 3.0 เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้บังคับใช้กฎหมายด้วยการปิดเส้นทาง
การจราจรและหยุดการขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อขัดขวางการเข้าสู่พื้นที่ชุมนุม
แต่อย่างไรก็ตาม การชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 3.0 ก็ได้เกิดขึ้นและนับว่าเป็นการชุมนุม
ที่ใหญ่ที่ สุ ด เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ การชุ มนุมใน 2 ครั้งที่ผ่ านมา โดยข้อมูล จากฝุ ายรัฐ บาลอ้ า งว่า มี
ผู้เข้าร่ วมชุมนุ มประมาณ 22,000 คน แต่ข้อมูล ทางแนวร่วมเบอร์ เซะห์ กล่าวว่ามี ผู้ชุมนุม มากถึง
ประมาณ 300,000 คน ในขณะที่ข้อมูลจากสื่อมวลชนภายในประเทศเสนอว่ามีผู้ชุมนุมประมาณ
80,000 - 100,000 คน นอกจากนี้ก็ยังมีการชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในต่างประเทศอีก 35
ประเทศอีกด้วย สถานการณ์การชุมนุมได้นาไปสู่การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่
ต้องการสลายการชุมนุม การชุมนุมได้เกิดความวุ่นวายเมื่อตารวจได้ยิงแก๊สน้าตาและฉีดน้าใส่ผู้ชุมนุม
แก๊สน้าตากว่า 900 กระป๋องได้ถูกยิงใส่ผู้ชุมนุมเพื่อสลายการชุมนุมและผลักดันผู้เข้าร่วมชุมนุมให้ออก
จากพื้นที่ แต่สิ่งที่ทาให้เกิดความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุมคือ การตอบโต้ที่รุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่ง
กระทาเกินกว่าเหตุ จึงทาให้มีการตอบโต้การกระทาของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยการตั้งสิ่งกีดขวาง การ
ขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตารวจ และการสร้างความเสียหายให้กับรถตารวจ ซึ่งทาให้มีการจับกุมผู้
ชุมนุมจานวน 512 คน (Bersih, 2012a: Online) หลังจากนั้นนางอัมบิกา ศรีเนวาสัน แกนนาแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ และนางมาเรีย ชิน อับดุลละห์ (Maria Chin Abdullah) คณะกรรมการแนวร่วมเบอร์
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เซะห์ได้ถูกแจ้งปรับโดยศาลาว่าการกรุงกัวลาลัมเปอร์ (KL City Hall) เป็นเงิน 351203.45 ริงกิต
มาเลเซีย ในข้อหาสร้างความวุ่นวายและทาลายทรัพย์สินสาธารณะ ซึ่งเป็นผลจากการทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะ
ผลจากการชุมนุม ถือได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
มาเลเซียที่สาคัญ เพราะถือว่าเป็นขบวนการที่ประสบความสาเร็จในการขยายตัวไปสู่การสนับสนุน
ของมวลชนจานวนมาก นอกจากการมีผู้สนับสนุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว แนวร่วมเบอร์เซะห์ 3.0 ยังได้ขยาย
เปูาหมายของการปฏิรูปไปยั งประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สิทธิทางศาสนา โครงการประกันสุขภาพแบบใหม่ และการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้การชุมนุมของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ได้กระตุ้นให้รัฐบาลต้องหันกลับมาพิจารณาข้อเรียกร้องต่าง ๆ โดยนายกรัฐมนตรีนา
จิบ ราซัค ได้ให้สัญญาว่าจะปฏิรูปและยกเลิกกฎหมายความมั่นคงภายในที่จากัดสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกทางการเมือง ในขณะที่พรรคการเมืองฝุายค้านเองก็ได้ใช้สถานการณ์การชุมนุมของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ในการโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ โดยได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
ล้มเหลวในการทางานและได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซียน้อยลง โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงใน
การสลายการชุมนุม นาไปสู่การตั้งคาถามต่อรัฐบาลมาเลเซียในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพในการชุมนุม อย่างไรก็ตามแม้ว่าเปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์จะยังไม่ประสบความสาเร็จ
แต่ก็ได้สร้างขบวนการเคลื่อนไหวที่ก้าวข้ามความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหรือแม้แต่แนวคิด
ทางการเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางการเมืองของมาเลเซียใน
อนาคต
3.2 ปัจจัยความสาเร็จและการขยายตัวของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
บทบาทการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมทั้ง 3 ครั้งที่กล่าว
มาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียที่กาลัง
กลั บ มามีบ ทบาทส าคัญ อีก ครั้ ง หนึ่ ง ในบริบ ทการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื องของมาเลเซีย ความ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือการเกิดขึ้นขององค์กรการเคลื่อนไหวที่ประสบความสาเร็จในการได้รับการ
สนั บสนุน จากชาวมาเลเซียจ านวนมาก จนนาไปสู่ การเคลื่ อนไหวที่มีขนาดใหญ่และสามารถขจัด
อุปสรรคที่เกิดจากความหลายทางเชื้อชาติและศาสนา รวมทั้งความกล้าในการออกมาเคลื่อนไหวและ
การกระทารวมหมู่ซึ่งขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและแสดงออกทางการเมืองของมาเลเซีย
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จนอาจนับได้ว่าเป็นขบวนการของชาวมาเลเซียทั้งมวลที่ยังคงสามารถมีบทบาทมาอย่างต่อเนื่องและ
สร้างผลสะเทือนให้กับรัฐบาลในการรับฟังและตอบสนองข้อเรียกร้องของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ซึ่งไม่ได้
เกิดขึ้นบ่อยนักในสังคมมาเลเซีย ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ที่มีประชาชนสนับสนุนจานวน
มากจึงเท่ากับการสร้างแรงกดดันให้กับรัฐได้มากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ความสาเร็จและการเติบโตของ
บทบาทการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยที่สาคัญหลายประการ โดยใน
ส่วนนี้จะเป็นการนาเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและการขยายตัวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ด้วย
การวิเคราะห์และอธิบายผ่านกรอบทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่
สาคัญคือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ได้แก่ การเมืองแบบระบบอานาจนิยมกับการ
จัดการเลือกตั้งของมาเลเซียและการเปลี่ยนแปลงผู้นาทางการเมืองของมาเลเซีย ปัจจัยจากการระดม
ทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนาแนวร่วม
เบอร์เซะห์ การขยายเครือข่ายเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติ และการขยายการสนับสนุน ผ่าน
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิด ได้แก่ การสร้างกรอบ
โครงความคิดเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของระบบการเลือกตั้งมาเลเซีย
3.2.1 ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่มีผลต่อโอกาสการเคลื่อนไหวและการขยายตัวของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ประกอบด้วยประเด็นที่มีความสาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ความไม่พอใจ
ต่อระบบการเมืองอานาจนิยมกับการจัดการเลือกตั้งของมาเลเซีย ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบ
การเมืองของมาเลเซียนั้นมีลักษณะแบบอานาจนิยม โดยมีเพียงรัฐบาลเดียวที่ค รองอานาจมาอย่าง
ยาวนานจึงทาให้มีการผูกขาดอานาจทางการเมืองจากกลุ่มการเมืองของแนวร่วมแห่งชาติเพียงฝุาย
เดียว นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างกลไกต่าง ๆ ทางการเมืองเพื่อรักษาอานาจหรือสืบทอดอานาจทาง
การเมือง ซึ่งส่งผลต่อการจากัดสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะ
การบังคับใช้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือนโยบายที่สร้างความได้เปรียบให้กับ
รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียจะให้การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนทุกลุ่มเชื้อชาติก็ตาม การสร้างกลไกเพื่อรักษาอานาจทางการเมืองที่สาคัญของรัฐบาลแนว
ร่วมแห่งชาติคือ การแทรกแซงระบบการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแนวร่วมเบอร์เซะห์
ว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับแนวร่วมแห่งชาติในการเอาชนะการเลือกตั้งทาให้เกิดความไม่
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เป็นธรรมและการทุจริตในการเลือกตั้งหลายประการ นาไปสู่ความไม่พอใจของกลุ่มพรรคการเมือง
ฝุายค้านและองค์กรภาคประชาสังคมในมาเลเซียจนเกิดเป็นการรวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวทางการ
เมือง นอกจากนี้โครงสร้างของระบบการเมืองการปกครองมาเลเซียที่เป็นกึ่งประชาธิปไตยกึ่งอานาจ
นิ ย ม ยั ง เป็ น โอกาสที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งและขยายตั ว ของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมตาม
สมมุติฐานของ Eisinger เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของระบบการเมืองที่ทาให้เกิดการ
ประท้วง ซึ่งอธิบายว่าโอกาสการชุมนุมประท้วงไม่ค่อยเกิดในระบบที่ปิดสนิทหรือเปิดกว้าง แต่จะ
เกิดขึ้นมากในระบบการเมืองที่เริ่มเปิด หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ งได้ว่าการประท้วงจะเกิดขึ้นมากใน
ระบบการเมืองที่กึ่งเปิดกึ่งปิด เพราะแม้ว่าระบบการเมืองจะเริ่มเปิดแต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้ากว่า
ความคาดหวังของประชาชน (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 138) ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างทาง
การเมื อ งของมาเลเซี ย ที่ ค่อ ย ๆ เปลี่ ย นแปลงไปสู่ การตื่ น ตั ว ทางการเมื อ งมากขึ้ น หลั งสิ้ น สุ ด ยุ ค
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่เคยถูกกีดกันเริ่มมีบทบาททางการเมือง
มากขึ้น และประการที่สอง ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 จนถึงต้นทศวรรษ 2550 สถานการณ์ทาง
การเมืองในมาเลเซียได้มกี ารเปลี่ยนแปลงในหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลงผู้นาทางการเมืองของมาเลเซียที่ส่งผลต่อความมีเสถียรภาพของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ
ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองใหม่และการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายของขบวนการ ทั้งนี้แนวร่วมเบอร์เซะห์ก็
ได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากโอกาสทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งสอง
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นจึงมีส่วนสาคัญในการก่อรูปของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในมาเลเซีย
ระบบการเมืองแบบอานาจนิยมกับการจัดการเลือกตั้งของมาเลเซีย
มาเลเซีย เป็ น ประเทศที่มี ลั กษณะทางการเมืองแบบอานาจนิย ม ลั กษณะโครงสร้ างทาง
การเมืองของมาเลเซี ย ได้ มีการนิ ย ามค าอธิ บายไว้ห ลายรู ปแบบ ได้แก่ กึ่ง ประชาธิ ปไตย (semidemocracy) กึ่ ง อ านาจนิ ย ม (semi-authoritarian) หรื อ ระบบอ านาจนิ ย มจากการเลื อ กตั้ ง
(electoral authoritarian regime) ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ยังมีการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของของ
ประชาชน แม้ว่ารัฐธรรมนูญของมาเลเซียจะมีการรับรองสิทธิมนุษยชนขั้ นพื้นฐานและจัดให้มีการ
เลือกตั้งทุก 5 ปี แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของมาเลเซียยังได้มีการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานหลายประการ โดยการที่รัฐบาลมาเลเซียได้มีการออกกฎหมายต่าง ๆ มาเพื่อควบคุมสื่อและ
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ประชาชน รวมทั้ ง การปราบปรามพรรคการเมื อ งฝุ า ยค้ า นและผู้ ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยทางการเมื อ ง
(Balassiano and Pandi, 2013: 1582) ดังนั้น แม้มาเลเซียจะอ้างว่า ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย แต่ในทางปฏิบัติ กลับมีลักษณะของระบบการเมืองแบบอานาจนิยม โดยมี ลักษณะที่
สาคัญ คือ การมี เพียงพรรคการเมืองเดียวที่เป็นรัฐ บาลบริห ารประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็คือ
รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ซึ่งครองอานาจทางการเมืองมาตั้งแต่หลังจากได้รับเอกราชจากอาณานิคม
อังกฤษเป็นเวลายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ในขณะที่พรรคการเมืองฝุายค้านไม่เคยได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้งแม้แต่เพียงครั้งเดียว ทาให้แนวร่วมแห่งชาติสามารถสร้างความเข้มแข็งและผูกขาดอานาจ
ทางการเมืองเพียงฝุายเดียวมาโดยตลอด
ทั้งนี้ การอธิบายลักษณะการเมืองแบบอานาจนิยมของมาเลเซียมีความสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และองค์กรจัดการ
เลือกตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศมาเลเซียก็จัดอยู่ในรูปแบบการเมืองอานาจนิยมที่มีการ
สืบทอดอานาจจากพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกับประเทศเมียนมาร์
กัมพู ช า สิ งคโปร์ และบรู ไน ซึ่ งจั ด อยู่ ในกลุ่ มเดียวกัน แต่ อาจจะมีลั กษณะทางการเมือ งเฉพาะที่
แตกต่างกัน ความแตกต่างของรูปแบบระบบการเมืองการปกครองเหล่านี้นามาซึ่งความแตกต่างของ
องค์ประกอบอื่น ๆ ทางการเมืองอีกด้วย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบพรรคการเมือง ระบบการ
เลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ , 2558: 153)
เพราะฉะนั้นประเทศที่มีลักษณะการเมืองแบบอานาจนิยมจึงมักถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจากัด
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะประเด็น ที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเลือกตั้ง
เนื่องจากระบบการเลือกตั้งเป็นวิธีการในการเข้าสู่อานาจและสืบทอดอานาจทางการเมืองของรัฐบาล
เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่ระบบการเลือกตั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการเลือกตั้งที่เสรีแต่ไม่
ยุติธรรม (free and not fair) โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองฝุายค้าน กลุ่มภาค
ประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนจนนาไปสู่การรวมตัวแล้วก่อตั้งเป็น แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for Clean and Fair Elections) ซึ่งได้มีการออกมาเคลื่อนไหว
เรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูประบบการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
สาหรับระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียมีลักษณะที่สาคัญโดยสังเขป คือ มาเลเซียมีรูปแบบ
การปกครองแบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีการแข่งขันจากหลายพรรคการเมือง โดยมีแนวร่วม
แห่งชาติที่นาโดยพรรคอัมโนครองอานาจทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน มาเลเซียใช้ระบบการเลือกตั้ง
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แบบเขตเดียวเบอร์เดียว (first past the post system) ในระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์
เดียว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่
ได้รับคะแนนสูงสุดในเขตนั้นจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยในปัจจุบันมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระดับสหพันธ์ทั้งหมด 222 ที่นั่ง ซึ่งระบบการเลือกตั้งดังกล่าวทาให้พรรค
การเมืองขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในการชนะการเลือกตั้ง (Weiss, 2014: 3-4) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจัดการเลือกตั้งของมาเลเซียจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งหมด 5 คน ได้รับการ
แต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งแห่งมาเลเซีย (Yang di - Pertuan Agong) โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการเลือกตั้งส่วนใหญ่จะแต่งตั้ง จากข้าราชการอาวุโสที่เป็น
ตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติและตัวแทนจากรัฐซาบาห์และซาราวัค ในขณะที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มี
อานาจในการกาหนดวันเลือกตั้ง การเลือกตั้งตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียถือเป็นสิทธิไม่ได้เป็น
หน้าที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของมาเลเซียจะต้องเป็นพลเมืองที่ มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ โดยที่พลเมือง
มาเลเซี ย จะต้ อ งท าการลงทะเบี ย นเพื่ อ ให้ มี สิ ท ธิใ นการเลื อ กตั้ ง ก่ อ นที่ จะถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง จริ ง ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดจึงจะถือได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยสมบูรณ์ และทั้งการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ
และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ถือเป็นการบังคับ (Funston, 2001: 181) ทั้งนี้ ในการตั้งข้อสังเกต
การจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยพรรค
ฝุายค้านและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมได้พบปัญหาและข้อสงสัย เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง
หลายประการ โดยเฉพาะการทุจริตและความได้เปรียบในการเลือกตั้งของพรรครัฐบาล
การเมืองแบบอานาจนิย มของมาเลเซียจึงมีความเชื่อมโยงสั ม พันธ์ กับ ระบบการเลื อกตั้ง
โดยเฉพาะการใช้อานาจของรัฐบาลในการแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งเพื่อรักษาอานาจทางการเมือง
จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการรวมตัวกันของหลายภาคส่วนในการก่อตั้ง แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้ง
ที่บริสุทธิ์และยุ ติธรรมหรือแนวร่วมเบอร์เซะห์ เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้งของ
มาเลเซีย เนื่องจากแนวร่วมเบอร์เซะห์มองว่าระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียนั้นมีความไม่เป็นธรรม
การก่อตัวขึ้นของแนวร่วมเบอร์เซะห์มีปัจจัยสาคัญมาจาก การเมืองอานาจนิยมในการจัดการเลือกตั้ง
ของรัฐบาลมาเลเซีย โดยได้มีการสร้างอานาจที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเลือกตั้งใน 4 ประเด็น
สาคัญ คือ ระบบการเลือกตั้ง การผูกขาดอานาจของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ความได้เปรียบในการ
ชนะการเลือกตั้ง และการทุจริตการเลือกตั้ง
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ประเด็นแรก การเมืองแบบอานาจนิยมของมาเลเซียได้ส่งผลต่อระบบการเลือกตั้งและระบบ
พรรคการเมืองของมาเลเซีย โดยความสัมพันธ์ระหว่างระบบพรรคการเมืองกับระบบการเลือกตั้งของ
มาเลเซียมีลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์
เดียว สร้างความได้เปรียบให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มักจะได้ผลประโยชน์จากสัดส่ วนของ
จานวนที่นั่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งและสามารถสืบทอดอานาจได้อย่างต่อเนื่อง
ประการที่สอง การเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวได้ทาให้เกิดการขยายตัวของพรรคการเมืองขนาด
เล็กเพิ่มมากขึ้นในการแข่งขันการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองจากพรรค
การเมืองขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กจะเสียเปรียบในระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียว
เบอร์เดียวและมีโอกาสได้รับชัยชนะน้อยกว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็ตาม และประการสุดท้าย
ระบบพรรคการเมืองที่มีการรวมตัว กันของพรรคการเมืองที่เป็นตัว แทนของกลุ่ มเชื้ อชาติห ลั กได้
ประโยชน์จากวิธีการเลือกตั้งแบบระบบเขตเดียวเบอร์เดียว เพราะจะถือได้ว่าเป็นพรรคแบบพหุนิยมที่
มีตัวแทนของทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ จึงทาให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทุกกลุ่มเชื้อชาติด้วยการเลือกเพียงเบอร์เดียว (Horowitz, 2005: 397-398)
ประเด็นที่สอง การเมืองแบบอานาจนิยมยังส่งผลต่อระบบพรรคการเมืองซึ่งทาให้มีลักษณะ
ระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเด่น (dominant-party system) กล่าวคือ มีพรรคการเมืองเดียวที่
ได้รับเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล แม้ว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ดาเนินกิจการทางการเมืองได้ แต่เป็นการยากที่พรรคการเมืองขนาดเล็กเหล่านั้นจะชนะการเลือกตั้ง
และจัดตั้งรัฐบาลได้ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีการวางกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จากัดสิทธิหรือโอกาสของ
พรรคการเมืองเหล่านั้นในการชนะการเลือกตั้ง (พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์, 2558: 156) สาหรับระบบ
พรรคการเมืองของมาเลเซียจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีเพียงพรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างแนวร่วมแห่งชาติ
เท่านั้นที่ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาล ในขณะที่พรรคการเมืองฝุายค้านไม่เคยได้รับชัยชนะ
หรือเสียงข้างมากเลย แม้ว่าอาจจะมีความแตกต่างจากประเทศที่มีลักษณะการเมืองแบบอานาจนิยม
อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะแนวร่วมแห่งชาติเกิดจากการรวมตัวกันของพรรค
การเมืองที่เป็นตัวแทนของเชื้อชาติหลักในมาเลเซียไม่ได้เป็นพรรคเดี่ยวเหมือนกับประเทศอื่น ๆ แต่ก็
ถือว่ามีความได้เปรียบในการครองเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ในขณะที่พรรคการเมืองฝุายค้านเป็น
พรรคการเมืองขนาดเล็กและมีความเสียเปรียบในระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว แต่ก็เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นครั้งแรกที่พรรค
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การเมือ งขนาดเล็ ก ที่เ ป็ น พรรคฝุ ายค้า นมี การรวมตั ว กั นลงแข่ง ขัน เลื อกตั้ งในนามของ แนวร่ ว ม
ประชาชน ซึ่งประกอบด้วยพรรคกิจประชาธิปไตย พรรคประชายุติธ รรม และพรรคอิส ลามแห่ ง
มาเลเซีย โดยได้รับการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นจนทาให้แนวร่วมแห่งชาติอาจไม่สามารถครองเสียงที่นั่ง 2
ใน 3 ของรั ฐสภาได้และแพ้การเลื อกตั้งในระดับรัฐถึง 5 รัฐ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซีย ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2556 แนวร่วม
ประชาชนได้รับคะแนนนิยม (popular vote) ถึงร้อยละ 51 แม้ว่าจะได้สัดส่วนที่นั่งเพียงร้อยละ 40
(Weiss, 2014: 5) แต่ก็ยังไม่สามารถมีเสียงข้างมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลได้
ประเด็นที่สาม ความได้เปรียบของแนวร่วมแห่งชาติในการชนะการเลือกตั้ง ซึ่งมีสาเหตุมา
จากปัจจัยที่สาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้เปรียบในการชนะการ
เลือกตั้ง (gerrymandering) ซึ่งหมายถึง การกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงทั้งจานวนประชากรและขนาด
ของเขตเลือกตั้งเพื่อให้มีโอกาสในการได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในเขตนั้น โดยเฉพาะการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2505 และปี พ.ศ. 2516 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของเขตเลือกตั้ง และ
ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 รัฐบาลยังได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (Election
Act And Election Offences Act) เพื่อให้อานาจกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเปลี่ยนแปลง
เขตเลือกตั้ง (Govindasamy, 2015: 117) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งดังกล่าวจะสัมพันธ์
กับจานวนประชากร โดยเฉพาะการให้ ความสาคัญกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเชื้อชาติมลายูที่ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในเขตชนบทมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในเขตเมืองซึ่งมีความหลายหลายของกลุ่มเชื้อ
ชาติ เพื่อให้ผู้มีลิทธิเลือกตั้งเชื้อชาติมลายูมีจานวนมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากเชื้อชาติอื่นในแต่ละเขต
เลือกตั้ง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงขนาดของเขตเลือกตั้งและจานวนประชากรจึงมีผลต่อการได้รับชัย
ชนะของแนวร่วมแห่งชาติที่นาโดยพรรคอัมโน โดยมีกลุ่มเชื้อชาติมลายู เป็นฐานเสียงที่สาคัญและเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียให้การสนับสนุน ทาให้แนวร่วมแห่งชาติสามารถชนะการเลือกตั้งและ
ครองเสียงข้างมากในสภามาได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พรรคการเมืองฝุายค้านก็ยากที่จะสามารถ
เอาชนะของแนวร่วมแห่งชาติได้ (Freedman, 2006: 115) การกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง
อย่างไม่เป็นธรรมจึงได้สะท้อนถึงความขัดแย้งของโครงสร้างทางการเมืองทีผ่ ูกติดกับความเป็นเชื้อชาติ
ในมาเลเซีย ความพยายามในการรักษาอานาจเหนือทางการเมืองของกลุ่ มเชื้อชาติ ลายู และการ
แทรกแซงของรัฐบาลต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง และกระบวนการเลือกตั้ง ประการที่สอง การจากัด
เวลาในการรณรงค์หาเสียงที่มีระยะสั้นซึ่งสร้างความได้เปรียบให้กับพรรคฝุายรัฐบาล การเลือกตั้งของ
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มาเลเซียมักถูกกาหนดขึ้นหลังจากการยุบสภาไม่นานนัก ทาให้เกิดปัญหาในการการรณรงค์หาเสียง
ของพรรคการเมือง โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะเป็นผู้กาหนดว่าควรจะใช้เวลาเท่าไรในการหาเสียง
เลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2529 2533 2538 และ 2542 ปรากฏ
ว่ามีการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ ซึ่งได้รับการอธิบายเหตุผลจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่า การปล่อยให้มีการรณรงค์หาเสียงนานเกินไปอาจจะทาให้เกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดและ
เกิดความไม่สงบได้เนื่องจากกังวลถึงความขัดแย้งทางเชื้อชาติ (Funston, 2001: 182) ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวส่งผลให้พรรคการเมืองของมาเลเซีย โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กมีเวลาในการรณรงค์
หาเสียงน้อย ในขณะที่พรรคฝุายรัฐบาลมีความได้เปรียบในการเตรียมการ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมี
อานาจในการกาหนดวันเลือกตั้งว่าจะจัดขึ้นเมื่อใด
ประเด็นสุดท้าย การทุจริตในการเลือกตั้ง ประเด็นนี้ ถือได้ว่าเป็นแรงกระตุ้นสาคัญที่ส่งเสริม
ให้การเกิดการเคลื่อนไหวแนวร่วมเบอร์เซะห์ การทุจริตในการเลือกตั้งถูกหยิบยกขึ้นมานาเสนอต่อ
สาธารณชนอย่างชัดเจนในการเลื อกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มผู้ สังเกตการณ์การ
เลือกตั้งที่มาจากภาคประชาสังคมของมาเลเซี ยอย่างเช่น องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (Suaram)
และองค์กรพัฒนาเอกชนในมาเลเซีย ซึ่งได้มีการทางานรวมกันในการออกไปสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ และพบว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งหลายประการ (Govindasamy, 2015:
117) เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง ความผิดพลาดของทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้มี “ผู้
แอบแฝงใช้สิทธิเลือกตั้ง ” (phantom voters) มาสวมรอยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นจานวนมาก
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ้า ความไม่โปร่งใสของการลงคะแนนทางไปรษณีย์ และการจากัดการ
เข้าถึงสื่อโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล ทาให้พรรคการเมืองอื่น ๆ ไม่สามารถการ
รณรงค์หาเสียงได้อย่างอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการเลือกตั้งยังถูก ตั้งข้อสงสัยจากผู้
สังเกตการณ์การเลือกตั้งว่า มีการประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง และการที่
รัฐบาลเข้าไปมีอิทธิพลเหนือคณะกรรมการเลือกตั้งอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าลักษณะการเมืองแบบอานาจนิยมของมาเลเซี ยได้เข้าไปมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการใช้อานาจของรัฐบาลในการเข้าไปมีอิทธิพลหรือแทรกแซง
กระบวนการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อให้ฝุายรัฐบาลได้ประโยชน์หรือได้เปรียบในการ
ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง จึงแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสืบทอดอานาจทางการเมืองของ
แนวร่วมแห่งชาติผ่านกระบวนการเลือกตั้งและความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางการเมืองที่ผูกติดกับ
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กลุ่ มเชื้อชาติ ซึ่งส่ งผลให้ เกิดความไม่เป็นธรรมและการทุจริตในการเลื อกตั้งของมาเลเซีย ระบบ
การเมืองแบบอานาจนิยมที่มีการแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งจากรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ซึ่งถือได้
ว่ า เป็ น ลั ก ษณะโครงสร้ า งการเมื อ งที่ เ ป็ น ทางการหรื อ สภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ งที่ Eisinger
วิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเคลื่อนไหวประท้วง จึงสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มพรรค
การเมืองฝุายค้าน กลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนของมาเลเซียจนนาไปสู่การร่วมกัน
ก่อตั้งเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์ เพื่อออกมารณรงค์และเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูประบบการ
เลือกตั้งของมาเลเซียให้เกิดความเป็นธรรม เนื่องจากรัฐไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของแนวร่วม
เบอร์เซะห์ แม้ว่าจะมีการรณรงค์และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องใช้ปฏิบัติการรวมหมู่
เพื่อกดดันให้รัฐบาลตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง
การเปลี่ยนแปลงผู้นาทางการเมืองของมาเลเซีย
ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ปี มาจนถึงต้นทศวรรษ 2550 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของมาเลเซียที่สาคัญ กล่าวคือ เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นาทางการเมือง ซึ่งการ
เปลี่ยนผู้นาทางเมืองดังกล่าวมีความสาคัญต่อเสถียรภาพหรือความไร้เสถียรภาพของพันธมิตรทาง
การเมือง (stability or instability of political alignment) เนื่องจากความหากเกิดความไร้
เสถียรภาพทางการเมืองจะส่งผลต่อโอกาสทางการเมืองที่อาจทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการ
ทางสังคมได้ จะเห็นได้ว่า การก่อตั้งแนวร่วมเบอร์เซะห์เกิดขึ้นหลังจากที่มีความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของมาเลเซียที่สาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีมหา
เธร์ โมฮั ม หมั ด กั บ นายอั น วา อิ บ ราฮิ ม ประการที่ ส อง การลงจากอ านาจทางการเมื อ งของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด และประการที่สาม ความนิยมที่ลดลงของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ
ในยุคสมัยของนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี โดยทั้งสามเหตุการณ์ดังกล่ าวมีความสัมพันธ์กับ
โอกาสทางการเมืองและการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมในมาเลเซีย และส่งผลต่อการขยายตัว
ขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนในมาเลเซียเช่นเดียวกัน กล่าวคือ
ประการแรก ความขัดแย้ง ภายในรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ระหว่างนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
โมฮัมหมัด กับนายอันวา อิบราฮิม เกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างของนโยบายทางเศรษฐกิจในช่วงที่เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียในปี พ.ศ. 2540 ทาให้นายอันวา อิบราฮิม ต้องออกจากตาแหน่งในรัฐบาล
แนวร่วมแห่งชาติ และนาไปสู่การก่อตั้งการเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูปที่มีบทบาทในระหว่างปี
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พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2542 เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองมาเลเซีย ผลจากการเคลื่อนไหว
ของขบวนการปฏิรูปได้ขยายไปสู่การก่อตั้ง แนวร่วมทางเลือก (Barisan Alternatif - BA) ในปี พ.ศ.
2542 เกิดจากรวมตัวกันของพรรคการเมืองฝุายค้านของมาเลเซียที่ สาคัญ ได้แก่ พรรคอิสลามแห่ง
มาเลเซีย พรรคประชายุติธรรม และพรรคกิจประชาธิปไตย โดยมีนายอันวา อิบราฮิม เป็นแกนนาเพื่อ
ลงเลือกตั้งแข่งขันกับแนวร่วมแห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้พัฒนากลายมาเป็น แนวร่วมประชาชน (Pakatan
Rakyat - PR) ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับการอธิบายตัวชี้วัด
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองของซึ่งอธิบายว่า ความขัดแย้งหรือการแตกแยกในหมู่ชนชั้นนาทาง
การเมืองมีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นและการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม หรือการสร้างพันธมิตร
ทางการเมืองขึ้นมาเป็นทางเลือกใหม่
นอกจากนี้ความแตกแยกและความขัดแย้งในหมู่ ชนชั้นนาทางการเมืองยังทาให้กลุ่มที่ไม่เคย
กล้าออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง กล้าที่จะปรากฏตัวในเวทีการเมืองสาธารณะ เพราะเป็นโอกาส
ทางการเมืองที่ลดต้นทุนในการรวมกลุ่ม เพิ่มทรัพยากร และประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวประท้วง
ในขณะที่ Kriesi และคณะ (1995 อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 102) เรียกตัวชี้วัดโครงสร้าง
โอกาสทางการเมืองนี้ว่า โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ (national cleavage structures) ซึ่งให้
ความสาคัญกับตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโอกาสทางการเมืองกับสมรรถนะในการระดม
ทรัพยากรของขบวนการทางสั งคม โดยอธิบายในทานองเดียวกัน ว่า ความขัดแย้งและแตกแยกในหมู่
ชนชั้นนาทางการเมืองเปิดโอกาสให้กลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถใช้เป็นช่องทางใน
การเคลื่อนไหวและระดมทรัพยาการ เพราะจะสามารถชักนาให้ฝุายหนึ่งฝุายใดในความขัดแย้งนั้นเข้า
มาเป็นพันธมิตรทางการเมืองได้ และช่องว่างที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมนาเสนอเปูาหมายของตนมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับการเมืองและสังคมได้ ซึ่งเห็น
ได้จากการเกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูปทีเ่ กิดมาจากความขัดแย้งของผู้นาทางการเมืองและ
การรวมตัวกันของพรรคการเมืองฝุายค้านเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับชาวมาเลเซีย
ในกรณีความขัดแย้งที่ทาให้มีการปลดนายอันวาร์ อิบราฮิม ออกจากตาแหน่งในรัฐบาลแนว
ร่วมแห่งชาติเป็นแรงกระตุ้นสาคัญให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียมากขึ้น เนื่องจาก
ในขณะนั้นนายอันวาร์ อิบราฮิม เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ
ของแนวร่วมแห่งชาติ และก่อนที่จะเข้ามาสู่การเป็นนักการเมืองนายอันวาร์ อิบราฮิมเคยเป็นแกนนา
ของกลุ่มยุวชนอิสลามมาเลเซีย (ABIM) ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวของปัญญาชนมาเลเซียและเป็นแกนนา
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นักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ด้วยความสามารถและและบทบาทดังกล่าวจึงทาให้เขาได้เข้าไป
เป็นสมาชิกพรรคอัมโนและตาแหน่งสาคัญหลายตาแหน่งในรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ (นิพนธ์ โซะเฮง,
2560: สัมภาษณ์) ด้ว ยเหตุนี้จึ งทาให้ นายอันวาร์ อิบราฮิม มีเครือข่ายทางการเมืองที่กว้างขวาง
รวมทั้งเครื อข่ายทางวิช าการอีกด้ว ย ในช่ว งดังกล่ าวเขาจึงเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญและมีเครือข่าย
สนับสนุนเป็นจานวนมาก การที่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ปลดเขาออกจากตาแหน่งในรัฐบาล
จึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่สนับสนุนนายอันวาร์รวมทั้งเครือข่ายของเขาเป็นอย่างมาก จนนาไปสู่
การเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูปในเวลาต่อมา
ในขณะเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของคณะกรรมการร่วมเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งที่เริ่ม
ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ก่อนที่จะกลายเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์ในปี พ.ศ. 2549 ก็ยังได้รับอิทธิพล
สาคัญมาจากบทบาทและความสาเร็จในการเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูป โดยเฉพาะความสาเร็จใน
การระดมมวลชนเพื่อการประท้วงขนาดใหญ่และการริเริ่มนาสื่อทางเลือกอย่างอินเตอร์เน็ตมาใช้ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนของแนวร่วมเบอร์เซะห์ที่มาจากผู้สนับสนุนเดียวกันกับ
ขบวนการปฏิรูปนั่นก็คือ แกนนาของพรรคการเมืองฝุายค้านของมาเลเซีย โดยมีนายอันวา อิบราฮิม
เป็นแกนนาคนผู้มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในการปฏิรูป
การเลือกตั้ง หลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวจากการคุมขังในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเปูาหมายสอดคล้องกับ
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนในการปฏิรูปการเลือกตั้ง
ประการที่สอง การลงจากอานาจทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด จะเห็น
ได้ว่าในสมัยของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ถือว่าเป็นผู้นาที่ประสบความสาเร็จในการสร้าง
อานาจของรัฐให้มีความเข้มแข็งและสามารถครองทางการเมืองอานาจมาอย่างยาวนานถึง 22 ปี ซึ่ง
เป็นผลมาจากนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทาให้มาเลเซียมีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างมากภายใต้การควบคุม
ของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ หลังจากที่เขาประกาศลงจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2546 โดยเขาได้เลือกให้ นายอับดุลละห์ บาดาวี ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมา ช่วงเวลา
ดังกล่าวถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สาคัญมากสาหรับมาเลเซีย (Liow and Leifer, 2015:
240) เนื่องจากนายอับดุลละห์ บาดาวี ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเมือง แม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีบารมี
เท่ากับนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่แม้ว่าจะลงจากตาแหน่งแล้วแต่ก็ยังมีอิทธิพลทางการเมือง
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อยู่ทาให้ผู้นาทางการเมืองที่เข้ามาใหม่ไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างอิสระ นอกจากนี้หลังยุคสมัย
ของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด มาเลเซียยังต้องประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญใน
ระดับโลก อย่างเช่น สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่า วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ การลงทุนจากต่างชาติที่
น้อยลง และปั ญหาการก่อการร้ าย เป็นต้น อีกทั้งรัฐ บาลแนวร่ว มแห่ งชาติยังต้องประสบกับการ
สูญเสียความนิยมจากกลุ่มเชื้อชาติมลายูที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ 9/11 ในปี พ.ศ. 2544 เนื่องจาก
รั ฐ บาลมีจุ ด ยื น ในการต่อ กลุ่ มขบวนการมุส ลิ ม หั ว รุ นแรงทาให้ ก ลุ่ มชาวมลายูมุ ส ลิ มหั นไปให้ การ
สนับสนุนพรรคอิสลามแห่งมาเลเซียเพิ่มขึ้น (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2559: สัมภาษณ์)
แต่อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547 นายกรัฐมนตรีอับดุลละห์
บาดาวี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น เนื่องจากเขามีภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่ใสสะอาดและได้มีการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวมาเลเซียในการปฏิรูปทางการเมือง ด้วยนโยบายการทางานที่ว่า “ทางาน
ร่วมกับเขา ไม่ใช่ทางานเพื่อเขา” (Work with me, not for me) นักวิชาการอย่างโทมัส พีพินสกาย
(Thomas Pepinsky) เห็นด้วยว่า ความเป็นผู้นาที่ทันสมัยและการให้ความเชื่อมมั่นในการปฏิรูปทาง
การเมืองของนายอับดุลละห์ บาดาวี มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อการเกิดขึ้นของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในปี
พ.ศ. 2549 โดยผู้มีบทบาทสาคัญในการก่อตั้งแนวร่วมเบอร์เซะห์อย่างผู้นาพรรคการเมืองฝุายค้านได้
พิจารณาถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ว่าเป็นผู้นาที่ มีความเป็นมิตรมากขึ้นและแสดง
ถึงความจริงใจในการปฏิรูป อย่างแท้จริง รวมทั้งได้รับการพูดถึงในฐานะของผู้นาที่มีการรับฟังข้อ
เรียกร้องของประชาชนอีกด้วย ซึ่งเป็นผลการเปลี่ยนแปลงของผู้นาโดยเฉพาะท่าทีในการเปิดกว้าง
ทางการเมือ งมากขึ้น เมื่อเปรี ย บเที ยบกับ ยุคสมั ยของนายกรัฐ มนตรีมหาเธร์ โมฮัม หมัด ซึ่งการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นไปได้ยากจากการควบคุมที่เข้มงวด จากปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับการอธิบายโครงสร้างทางการเมืองของ Tarrow (1998 อ้างถึงใน มณีมัย ทองอยู่, 2557: 90-91)
ที่ ป ระกอบด้ ว ย โอกาส (opportunity) และข้ อ จ ากั ด (constraint) ซึ่ ง ถึ ง แม้ ว่ า ในยุ ค ของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด เป็นยุคที่ผู้นามีอานาจเข้มแข็งจึง ทาให้เกิดข้อจากัดของโอกาสทาง
การเมือง จนอาจเป็นอุปสรรคในการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่บทบาทการเคลื่อนไหวทา
ให้เกิดข้อจากัดของโอกาสทางการเมือง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนผู้นาซึ่งมีท่าทีที่ ลดความแข็งกร้าวลงใน
การใช้อานาจรัฐ ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการเมืองกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมถูก
เปิดออก การประท้วงและการเคลื่อนไหวจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและขยายตัวในช่วงเวลาที่โอกาส
ทางการเมืองถูกเปิดออก
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ประการที่ส าม ความนิย มที่ล ดลงของรัฐ บาลแนวร่ว มแห่ งชาติครั้งส าคัญเกิดขึ้นจากการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2551 เมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏว่าแนวร่วมแห่งชาติไม่สามารถ
รั ก ษาเสี ย งข้ า งมาก 2 ใน 3 ของสภามาเลเซี ย เอาไว้ ไ ด้ นั บ เป็ น ความพ่ า ยแพ้ ค รั้ ง ส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียและนั่นหมายถึงความนิยมที่ลดลงของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ที่เห็น
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง สื บ เนื่ อ งมาจากความไม่ พ อใจของชาวมาเลเซี ย ต่ อ การบริ ห ารประเทศของ
นายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปทางการเมืองตามที่เคยให้คา
สัญญาไว้ได้ เช่น ประเด็นปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น การปฏิรูปตารวจและกระบวนการยุติธรรม
และการปราบปรามการทุจริต เป็นต้น จากเดิมที่เขาเคยได้รับความนิยมจากการสร้างบรรยากาศของ
การพัฒนาประชาธิปไตย ทาให้ชาวมาเลเซียตั้งความหวังไว้กับเขาสูงมากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถ
ทาให้ประสบความสาเร็จได้ทาให้ความเชื่อมั่นของประชาชนลดลง ในขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้ง
ภายในพรรคอัมโนระหว่างนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี กับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด
ซึ่งยังคงมีบทบาทอยู่เบื้องหลังมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการยื้อแย่งตาแหน่งภายในพรรคอัม
โนเพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด วางต าแหน่ ง ใหม่ ทั้ ง นี้ อ ดี ต นายกรั ฐ มนตรี ม หาเธร์ โมฮั ม หมั ด ได้ ก ดดั น ให้
นายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ลาออกจากตาแหน่ง และเสนอชื่อนายนาจิบ ราซัค ขึ้นมาแทนเพื่อ
เป็น การชี้น าสมาชิกพรรคให้ มีการสนับสนุน นับเป็นการสร้างกระแสกดดันให้ เกิดความแตกแยก
ภายในพรรคอัมโนให้มีรอยร้าวมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งนายอับดุลละห์ บาดาวีต้องออกมาส่งสัญญาณใน
การถ่ายโอนอานาจเพื่อบรรเทาความขัดแย้งภายในพรรค (ชปา จิตต์ประทุม, 2559: 163) ซึ่งต่อมาก็
ได้มีการลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 จากการสารวจความคิดเห็น
ของ Merdeka Centre ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว่านายอับดุลละห์ บาดาวี ได้รับความนิยมที่
น้อยลงอย่างมีนัยสาคัญจากร้อยละ 71 มาเป็นร้อยละ 61 หลังจากการเกิดการเคลื่อนไหวของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์และกลุ่มฮินดราฟ (Khoo, 2014a: 93)
นอกจากนี้การกลับมาของนายอันวา อิบราฮิม ในฐานะของผู้นาพรรคการเมืองฝุายค้านก็ถือ
ได้ว่าเป็นตัวเลือกใหม่ทางการเมืองในนามของแนวร่วมประชาชนซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี
พ.ศ. 2551 เพื่อลงแข่งขันในการเลือกตั้งกับแนวร่วมแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซีย
ที่มีอุดมการณ์ทางสายกลางเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเชื้อชาติ จะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่แนว
ร่ ว มเบอร์ เซะห์ พยายามเคลื่ อนไหวในช่ว งก่อนที่จะมีก ารเลื อกตั้งเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้ เห็ น
ความสาคัญในการปฏิรูปการเลือกตั้ง ซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะจากผล
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การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2551 ที่รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยลงจนมีผลต่อเสียง
ข้างมากในสภา ในขณะที่พรรคการเมืองฝุายค้านได้รับคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังก็เป็นผลมา
จากการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียที่มีความต่อเนื่องและมีขนาดที่ใหญ่
มากขึ้น ท าให้ ช าวมาเลเซีย ได้รั บ ข้อมู ล ข่าวสารในอีกด้านหนึ่งนอกจากข่าวสารจากรัฐ บาล ชาว
มาเลเซียเชื้อชาติมลายูที่เคยเป็นฐานเสียงของแนวร่วมแห่งชาติบางส่วนอาจไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือบางส่วนก็ย้ายไปเลือกพรรคฝุายค้าน โดยศาสตรินทร์ ตันสุน มองว่าอาจเป็นไปได้ที่ชาวมาเลเซีย
เหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนใจจากแนวร่วมแห่งชาติแต่เปลี่ยนใจจากผู้นาทางการเมืองในปัจจุบัน (ศาสตริ
นทร์ ตันสุน, 2560: สัมภาษณ์) แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในช่วงเวลา
ของการเลือกตั้งถือว่าเป็ นโอกาสที่สาคัญในการนาเสนอเปูาหมายของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ เพื่อให้
สาธารณะชนผู้เฝูามองได้หันมาสนับสนุนหรือเข้าร่วมขบวนการมากขึ้น และการปรากฏความนิยมที่
ลดลงของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติซึ่ง ครองอานาจมาอย่างยาวนานอาจนาไปสู่การสร้างความมั่นใจ
หรือความกล้าให้กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมให้สามารถมีบทบาทได้อย่างต่อเนื่อง
จากบทบาทการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้ใช้จังหวะโอกาสที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สาคัญเหล่านี้ในการสร้างบทบาทและขยายการเคลื่อนไหวให้เติบโต
ขึ้น โดยจะเห็นว่าความไม่พอใจต่อระบบอานาจนิยมและการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งของ
รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติเป็นปัจจัยหลักสาคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนบทบาทการเคลื่อนไหวของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ ซึ่งระบบอานาจนิยมดังกล่าวเป็นโครงสร้างทางการเมืองที่ดารงอยู่ในสังคมมาเลเซียมา
อย่างยาวนาน แต่จะเห็นได้ว่าประเด็นนี้ได้ถูกหยิบยกหรือให้ความสาคัญขึ้นมาโดยนักเคลื่อนไหวของ
กลุ่ มภาคประชาสั งคมของมาเลเซียในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นช่ว งเดียวกับการลงจากตาแหน่งของ
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งครองอานาจมาอย่างยาวนานกว่า
สองทศวรรษ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของขบวนการชาวมาเลเซียเพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม
(The Malaysian for Free and Fair Election - MAFREL) ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูประบบการเลือกตั้งในมาเลเซีย และหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ. 2547 ทาให้
นายอับดุลละห์ บาดาวี ได้เข้ามาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยแรก ซึ่งมีการสังเกตการณ์การ
เลือกตั้งและพบความไม่โปร่งใสหลายประการ กลุ่มภาคประชาสังคมจึงยังได้ก่อตั้งคณะกรรมการร่วม
เพื่อปฏิรูประบบการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 และพัฒนาไปเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์อย่างเป็นทางการ
ในปี พ.ศ. 2549
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จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาของการเปลี่ยนผู้นาทางการเมืองจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด
ไปสู่นายกรัฐมตรีอับดุลละห์ บาดาวี เป็นช่วงที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวจากภาคประชาสังคมของมาเลเซีย
เริ่มมีการสร้างบทบาทการเคลื่อนไหว เนื่องจากในช่วงยุคสมัยของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด
สามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองได้อย่างเข้มแข็งทาให้กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่าง ๆ
ไม่สามารถหาช่องทางหรือโอกาสในการออกมาเคลื่อนไหวได้มากนัก แต่หลังจากการลงจากตาแหน่ง
และเปลี่ ย นผู้ น าทางการเมื อ งไปสู่ น ายกรั ฐ มนตรี อั บ ดุ ล ละห์ บาดาวี ซึ่ ง มี น โยบายที่ มี ลั ก ษณะ
ประนีประนอมมากกว่า จึงทาให้กลุ่มภาคประชาสังคมมีความตื่นตัวและมีโอกาสในการเคลื่อนไหว
มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายสมัยแรกของนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งที่ 12 แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง จะสังเกตได้ว่านอกจากจะมีเหตุการณ์หรือเหตุผลสาคัญใน
การออกมาเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งของแนวร่วมเบอร์เซะห์แล้ว ยังได้มีการใช้โอกาสในช่วงก่อนการ
เลือกตั้งทั่วไปเพื่อเคลื่อนไหวให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับความไม่พอใจต่อระบบการเลือกตั้งและ
ขับเคลื่ อนเปู าหมายของขบวนการให้ ขยายการสนับสนุนออกไปในวงกว้างของสังคม รวมทั้งการ
ปรากฏความขัดแย้งระหว่างผู้นาทางการเมืองภายในแนวร่วมแห่งชาติหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12
และการรวมตัวกันของพรรคการเมืองฝุายค้านเป็นแนวร่วมประชาชนขึ้นมาเป็นพันธมิตรทางการเมือง
กลุ่มใหม่ ยังได้ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการเคลื่อนไหวมากขึ้นอีกด้วย ฉะนั้นโอกาสในการเคลื่อนไหว
ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ก็มาจากความเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองที่ดารงอยู่ได้เปิดโอกาสให้เกิด
การเคลื่อนไหว
3.2.2 ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสาคัญที่จะสร้าง
การสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมและขยายการเคลื่อนไหวให้มีพลังในการสร้างแรงกดดันเพื่อให้
เกิดการบรรลุเปูาหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มีการสร้างและปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใน
การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการสนับสนุนที่กว้างขึ้นจากชาวมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วย 3 ประการที่สาคัญ
ได้แก่ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนาแนวร่วมเบอร์เซะห์ ซึ่งในทฤษฎีการระดม
ทรัพยากร องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการพิจารณา
ถึงบทบาทการเคลื่อนไหวและการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งทาหน้าที่สาคัญใน
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การระดมคนและทรัพยากรเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะหน้าที่อีกประการหนึ่งขององค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมคือ บทบาทในการปรับเปูาหมายและยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในกรณี
ของแนวร่ ว มเบอร์ เ ซะห์ ไ ด้ มี ก ารปรั บ บทบาทของแกนน าจากในระยะแรก ที่ เ ป็ น แกนน าจาก
นักการเมืองฝุ ายค้านเปลี่ ยนไปสู่ แกนนาที่มาจากกลุ่มองค์กรภาคประชาสั งคมและองค์กรพัฒ นา
เอกชนเพื่อสร้างการสนับสนุนจากทุกชาวมาเลเซียทุกกลุ่มทาให้แนวร่วมเบอร์เซะห์เกิดการขยายตัว
มากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ในการระดมทรัพยากรโดยเฉพาะการระดมทรัพยากรเพื่อมา
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของขบวนการ ประการที่สอง การขยายเครือข่ายเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์
นานาชาติ เป็นยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์อีกวิธีหนึ่งในการขยายการสนับสนุนไปยัง
ชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยมีการตั้งองค์กรเครือข่ายขึ้นมาและมี การเคลื่อนไหวไป
พร้อม ๆ กับการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ในมาเลเซีย เพื่อสร้างแรงกดดันให้ กับรัฐบาล
มาเลเซียในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งของ
มาเลเซีย ซึ่งการเคลื่อนไหวในต่างประเทศของแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาตินอกจากจะเป็นการขยาย
การสนับสนุนไปยังชาวมาเลเซียนอกประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการจับตามอง
จากต่างประเทศต่อสถานการณ์ทางการเมืองในมาเลเซียอีกด้วย และประการสุดท้าย การสร้างการ
ระดมมวลชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการเติบโตขึ้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าว
แนวร่วมเบอร์เซะห์จึงได้นามาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อ
สร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซีย นอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ในการรณรงค์การกระทารวมหมู่อีก
ด้วย โดยเฉพาะการระดมมวลชนเพื่อการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ซึ่งได้มีการ
นัดหมายและสร้างเครือข่ายติดต่อประสานงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต้นทุนต่าในการสร้างการ
เคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงนับว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญ
ประการหนึ่ ง ของขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั ง คมที่ มีส่ ว นท าให้ แ นวร่ ว มเบอร์เ ซะห์ ขยายตั ว และ
แพร่หลายไปสู่ชาวมาเลเซียในวงกว้างมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนาแนวร่วมเบอร์เซะห์
แนวร่วมเบอร์เซะห์เกิดขึ้นโดยการผลักดันจาก 2 กลุ่มที่สาคัญ ได้แก่ กลุ่มพรรคการเมืองฝุาย
ค้านกับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนของมาเลเซีย ซึ่งมีเ ปูาหมายที่เห็นสอดคล้อง
กันในการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง แม้ว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์จะก่อรูปขึ้นจากทั้งสองกลุ่มดังกล่าว
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มาแล้วนั้น แต่ในการเคลื่อนไหวครั้งแรกของแนวร่วมเบอร์เซะห์นั้นผู้นาที่มีบทบาทสาคัญมาจากพรรค
การเมืองฝุายค้าน ในขณะที่ผู้สนับสนุนหรือผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก็มาจาก
ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้าน ซึ่งแนวร่วมเบอร์เซะห์เห็นว่าเป็นข้อจากัดในการระดมมวลชนและ
การขยายฐานสนับสนุนขบวนการ ต่อมาในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนาที่จากเดิมเป็นแกนนาจากกลุ่ม พรรคการเมืองฝุายค้านเปลี่ยนไปเป็น
แกนนาที่มาจากกลุ่มภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนแทน โดยนางอัมบิกา ศรีเนวาสั น
(Ambiga Sreenevasan) ได้ถูกเลือกให้มาเป็นประธานของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากบรรดานักเคลื่อนไหวในกลุ่มภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน เนื่องจากเขา
เป็ น ผู้ ที่มี บ ทบาทส าคัญ ในหลายด้ าน เช่น การด ารงต าแหน่ง ประธานสภาทนายความ การเป็ น
คณะกรรมการขององค์กรที่ช่วยเหลือสตรีและสิทธิของคนพื้นเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทางาน
ทางด้านวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับนิติรัฐ กระบวนการยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
สิทธิทางศาสนา และสิทธิมนุษยชนอีกด้วย นางอัมบิกา ศรีเนวาสัน จึงเข้ามารับหน้าที่เป็นแกนนาคน
สาคัญในการขับเคลื่อนขบวนการของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 การปรับเปลี่ยนบทบาทผู้นาในครั้งนี้ทา
ให้แนวร่วมเบอร์เซะห์มีลักษณะเป็นขบวนการที่มีความเป็นกลางทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลดี มากกว่าผลเสี ย ในพหุ สั งคมมาเลเซี ยที่ บริ บททางการเมืองผู ก ติด กับความเป็น เชื้อ ชาติ การ
ประกาศเป็นองค์กรที่ไม่ฝักใฝุทางการเมืองจึงมีผลดีต่อการขยายการสนับสนุนไปยังคนกลุ่มต่าง ๆ
ของมาเลเซียได้กว้างขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ ยนบทบาทของแกนนาถือได้ว่าเป็นบทบาทและหน้าที่สาคัญ
ขององค์ ก รการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในการระดมทรั พ ยากรให้ กั บ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการตามแนวคิดของทฤษฎีการระดมทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการปรับเปูาหมาย
และยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อการบรรลุเปูาหมายและการดารงอยู่ต่อไปของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 78)
ถึงแม้ว่าจานวนของผู้ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในแต่ละแหล่งข้อมูล
นั้นจะมีความแตกต่างกันไป แต่จาการเคลื่อนไหวทั้ง 3 ครั้งในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้
แสดงให้เห็นอย่างชัดถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนหรือ
การเคลื่อนไหว โดยเมื่อเปรียบเทียบจานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมจะเห็นได้ว่า จากการเคลื่อนไหวของแนว
ร่ว มเบอร์ เซะห์ 1.0 ซึ่งอยู่ภ ายใต้การนาของพรรคการเมืองฝุ า ยค้านนั้น ยัง มีผู้ เข้าร่วมไม่มากนัก
เนื่องจากยังถือว่าเป็นขบวนการยังคงยึดติดอยู่กับพรรคการเมืองฝุายค้าน จึงทาให้ผู้เข้าที่เข้ามามีส่วน
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ร่วมมาจากกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านเป็นหลัก แต่ในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ 2.0 และแนวร่วมเบอร์เซะห์ 3.0 หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้นาที่มาจากกลุ่ม
องค์กรภาคประชาสั งคมและองค์กรพัฒ นาเอกชน ทาให้ ภ าพลั กษณ์ของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ เป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปมากขึ้น ด้วย
ความพยายามในการลดข้อจากัดที่ยึดติดกับพรรคการเมืองฝุายค้านเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาชนจึงทาให้ประสบความสาเร็จในการสร้างการสนับสนุน และการระดมมวลชนเพื่อการ
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านและผู้สนับสนุนที่ไม่ได้คานึงถึง
เชื้อชาติ ศาสนา และแนวคิ ดทางการเมือง ทาให้ การเคลื่ อ นไหวของแนวร่ ว มเบอร์เซะห์ 2.0 มี
ผู้เข้าร่วมมากขึ้นกว่าในครั้งแรก ซึ่งเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมของเบอร์
เซะห์ 1.0 ที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คนในแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0
ในขณะที่การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 3.0 มีจานวนผู้เข้าร่วมมากที่สุดถึง 100,000 คน
(Liow and Leifer, 2015: 104-105)
แต่อย่างไรก็ตาม แนวร่วมเบอร์เซะห์ก็ ยังคงยินดีที่จะทางานร่วมกันกับพรรคการเมืองทุก
พรรคในการสนับสนุนประเด็นการปฏิรูปการเลือกตั้ง และสมาชิกผู้สนับสนุนที่มาจากพรรคการเมือง
ฝุายค้านก็ยังคงมีความสาคัญในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักและมีการทางานประสานกันอย่างใกล้ชิด
กับแนวร่วมเบอร์เซะห์ โดยที่พรรคการเมืองฝุายค้านก็ยังมีการออกมาร่วมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
แม้ ว่ า ในครั้ ง หลั ง ๆ จะไม่ ไ ด้ อ อกมาอย่ า งเป็ น ทางการ แต่ พ รรคการเมื อ งฝุ า ยค้ า นก็ ไ ม่ ไ ด้ ห้ า ม
ผู้ส นับ สนุ นหรือนักการเมืองในพรรคออกมาเคลื่ อนไหวร่ว มกับแนวร่ว มเบอร์เซะห์ ในขณะที่ทาง
ฝุายรั ฐ บาลแนวร่ วมแห่ งชาติก็พยายามสร้างเครือข่ายกับพรรคการเมืองฝุ ายค้านบางพรรค โดย
พยายามยกประเด็นทางด้านเชื้อชาติขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกความนิยมจากฐานเสียงในกลุ่มเชื้อชาติมลายู
กลับมา ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้านเองก็ขาดความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะ
ในประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทางเชื้อชาติหรือเปูาหมายหลักของพรรคที่แตกต่างกันซึ่งไม่สามารถ
ประนีประนอมกันได้ (ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน, 2559: สัมภาษณ์) ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ที่รัฐบาลแนวร่วม
แห่งชาติได้รับความนิยมลดลง แต่กลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้านก็ยังไม่สามารถดึงคะแนนเสียงส่วนใหญ่
จากประชาชนได้จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้วทางทางการเมืองในมาเลเซีย
ทั้ ง นี้ อ าจกล่ า วได้ ว่ า แนวร่ ว มเบอร์ เ ซะห์ เ ป็ น ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการระดมทรัพยากรและการขยายการสนับสนุนไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมมาเลเซีย โดย
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การปรั บ เปลี่ ย นแกนน าของแนวร่ ว มเบอร์ เ ซะห์ ดั ง กล่ า วสามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์
กระบวนการระดมทรั พยากรขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสั งคม นั่นก็คือ ความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงชักจูงสาธารณชนผู้เฝูามอง (bystander public) ให้กลายมาเป็น สมาชิกผู้ร่วมจุดหมาย
เดียวกัน (adherent) หรือแม้แต่การชักจูงเปลี่ยนแปลงให้สมาชิก ผู้ร่วมจุดหมายเดียวกันให้กลายเป็น
สมาชิกผู้สนับสนุน (constituent) ได้จากการกลายเป็นองค์กรที่นาโดยภาคประชาสังคม เนื่องจาก
หากแนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ ยั งให้กลุ่ มพรรคการเมืองฝุายค้านเป็นผู้ มีบทบาทนาอาจทาให้ ผู้ถือครอง
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ให้การสนับสนุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมกับขบวนการ เพราะอาจ
มองว่า กลุ่มแกนนานักการเมืองหรือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านเหล่านั้นถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรง (potential beneficiary) ซึ่งเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่มีผลประโยชน์ทาง
การเมืองแอบแฝงอยู่มากกว่าการทาเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ซึ่งการที่องค์กรการเคลื่อนไหว
ทางสังคมจะพัฒนาจนนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายความสาเร็จได้นั้น McCarthy และ Zald (1977
อ้างถึงใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 81) เสนอว่า จาเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงและผู้สนับสนุนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง (conscience adherent) ซึ่ง
ผู้สนับสนุนกลุ่มนี้จะกระทาด้วยจิตสานึกที่เห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือทรัพยากรและยินดีมอบ
ทรัพยากรบางส่วนให้กับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
ในขณะที่นายฮิสฮามุดดิน ราอิส (Hishamuddin Rais) ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนาของแนวร่วม
เบอร์เซะห์และเป็นนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนได้กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ครั้ง
แรกนั้นมีข้อจากัด ด้านการสนับสนุน การปรับเปลี่ยนให้ กลุ่มองค์การภาคประชาสังคมและองค์กร
พัฒนาเอกชนมาเป็นผู้นาทาให้การเคลื่อนไหวของเบอร์เซะห์ 2.0 กลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของ
มวลชน โดยมองว่าสถานะของกลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้านกับ กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมแม้จะมี
เปูาหมายในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันเพราะพรรคการเมืองเป็น
องค์กรทางการเมืองที่มีความต้องการเพื่อที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาตามระบบการเมืองปกติ
(Khoo, 2014b: 112-113) ในขณะที่กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมเพียงแต่ต้องการปฏิรูประบบการ
เลือกตั้งให้มีความเป็นธรรม การเปลี่ยนบทบาทของผู้นามาเป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมจึงประสบ
ความสาเร็จในการระดมมวลชนและสร้างการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น
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การขยายเครือข่ายเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติ
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ไม่เพียงเกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น แต่ได้มีการขยาย
เครือข่ายไปยังต่างประเทศอีกด้วย การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในต่างประเทศนั้นได้เกิดขึ้น
ตามเมืองสาคัญที่มีชาวมาเลเซียอาศัยอยู่ โดยได้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อแสดงการเคลื่อ นไหวหรือทา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงการสนับสนุนเปูาหมายของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ในการปฏิรูประบบการ
เลื อกตั้ง การเคลื่ อนไหวของแนวร่ว มเบอร์เ ซะห์ ใ นต่า งประเทศนั้น เริ่มขึ้ นครั้ งแรกพร้ อมกั บการ
เคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ที่มีการนัดหมายชุมนุมกันในมาเลเซีย เนื่องจากชาวมาเลเซียที่
อาศัยอยู่ในต่างประเทศจานวนมากก็ยังคงมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ
ของตนเอง และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ อาจเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ
ชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศกับชาวมาเลเซียในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยที่สาคัญคือ
กลไกของความสัมพันธ์ที่เปลี่ย นแปลงการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายส่ว น
บุคคล อย่างเช่น ความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และการส่งเสริมเครือข่ายข้าม
ชาติจากสมาชิกหรือตัวแทน เป็นต้น
สาหรับแนวร่วมเบอร์เซะ กระบวนการยกระดับการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติคือ การ
สร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้กระทาการในประเทศกับผู้กระทาการต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจต่อเปูาหมายการเคลื่อนไหว โดยมมีนายหน้า (brokerage) เป็นผู้ประสานและ
เชื่อมเครื อข่ายให้ เข้ามาร่ ว มกระทาการ (Smith,

2004: 324) ทั้ งนี้ได้มีก ารก่อตั้งองค์กรการ

เคลื่อนไหวทางสังคมขึ้นมาทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
ในต่างประเทศที่เรียกว่า แนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติ (Global Bersih) ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยได้มีการจด
ทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของสิทธิมนุษยชนสากลที่ให้ความสาคัญและส่งเสริมการทางานขององค์กร
พัฒนาเอกชน ซึ่งการก่อตั้งองค์กรการเคลื่อนไหวที่เป็นเครือข่ายของแนวร่วมเบอร์เซะห์ขึ้นมานั้นได้
แสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่สาคัญในการในการช่วยระดมทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งมีความสาคัญในการสร้างกิจกรรมการเคลื่อนไหวของขบวนการเพื่อสร้างแรงกดดันที่มากขึ้นกับ
รัฐบาลมาเลเซีย ทั้งนี้การที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะสามารถระดมทรัพยากรมาใช้ได้นั้น
จาเป็นจะต้องเข้าให้ถึงทรัพยากรเหล่านั้น โดยกลไกในการเข้าถึงวิธีการหนึ่งก็คือ การผลิตเอง (self-
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production) จากภายในขบวนการ (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 75) โดยแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้ใช้วิธีการ
ตั้งองค์กรการเคลื่อนไหวและการสร้างเครือข่ายเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติที่กระจายไปตาม
เมืองต่าง ๆ ทั่ว โลก เพื่อระดมทรั พยากรในการเคลื่ อนไหว นอกจากนี้ทั้ งแนวร่ว มเบอร์เ ซะห์ ใ น
ประเทศและแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติยังได้มีการสร้างผลผลิ ตทางวัฒนธรรม อย่างเช่น การใช้สี
เหลืองเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการ การสร้างตราสัญลักษณ์ และกรอบแนวทางในการสร้างกิจกรรม
การรวมหมู่ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเคลื่อนไหว
แนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติมีเปูาหมายในการสนับสนุนบทบาทและภารกิจของแนวร่วม
เบอร์เซะห์ในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม การพัฒนาทางด้านสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาประชาธิปไตย
ของมาเลเซีย โดยที่ผ่านมาแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนบทบาทของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์หลายประการ เช่น การเผยแพร่ข้อเรียกร้องของชาวมาเลเซียและแนวร่วมเบอร์
เซะห์ ใ ห้ ออกไปสู่ องค์ กรระดั บ นานาชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์ กรสิ ทธิ ม นุษ ยชนสากลและสื่ อ
ต่างประเทศ การสนับสนุนให้ชาวมาเลเซียทั่วโลกร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อสร้างแรงกดดันและกระตุ้นให้
เกิดปฏิรูประบบการเลือกตั้งและการพัฒนาประชาธิปไตยในมาเลเซีย การสร้างการตระหนักรู้และ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับชาวมาเลเซียในต่างประเทศในการมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปกระบวนการ
เลือกตั้ง และการสนับสนุนการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง
(Global Bersih, 2012c: Online)
บทบาทการเคลื่อนไหวของเบอร์เซะห์นานาชาติเ ริ่มขึ้นครั้งแรกพร้อมกับการชุมนุมของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ในประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2554 โดยมีการตั้งเป็นคณะกรรมการแนวร่วมเบอร์
เซะห์นานาชาติ 2.0 (The Steering Committee of Global Bersih 2.0) เพื่อทาหน้าที่ในการ
วางแผนและดาเนินกิจกรรมตามแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 อย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้การสนับสนุนและ
ติดตามกิจกรรมระหว่างประเทศ โดยได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมและการเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึง
การสนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์ตามเมืองสาคัญต่าง ๆ ที่มีชาวมาเลเซียอาศัยอยู่ทั่วโลก เช่น การสวม
เสื้อสีเหลืองหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีสีเหลืองหรือสัญลักษณ์ของเบอร์เซะห์ และการนัดหมายรวมตัวกัน
ตามสถานที่ส าธารณะเพื่อร่ วมกันการแสดงความคิดเห็ นและทาความเข้าใจต่อ ข้อเรียกร้องทั้ง 8
ประการของแนวร่วมเบอร์เซะห์ และร่วมกันหาวิธีการในการที่ทาให้เปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์
บรรลุความสาเร็จ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายและการฉายวีดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจ
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ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซีย การขอความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อ ให้การ
ช่ว ยเหลือ ผู้ ชุมนุมที่ถูกจั บกุม ในช่ว งที่มีการชุมนุมของแนวรวมเบอร์เซะห์ การร่ว มกัน ผลั กดันข้อ
เรียกร้องระยะเร่งด่วน 4 ประการของแนวร่วมเบอร์เซะห์ให้นาไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งให้ดีขึ้น รวมทั้งการรณรงค์ให้ชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง (Global Bersih, 2012a: Online) นอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความสนับสนุน
แนวร่วมเบอร์เซะห์ลงบนปูายและโปสเตอร์ มีการร้องเพลงชาติมาเลเซีย (Negaraku) และการอ่าน
บทประพันธ์ร้อยกรองสนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์ด้วยบรรยากาศที่คึกคัก ในบางสถานที่ได้มีการเชิญ
สื่อมวลชนมาทาข่าวเพื่อเรีย กร้ องให้ รัฐ บาลมาเลเซีย ปล่ อยตัว ผู้ ที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้อานวยความสะดวกและอนุญาตให้มีการทา
กิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ในบางพื้นที่ก็มีตัวแทนของเจ้าหน้าที่มาเลเซียเข้ามาสังเกตการณ์และได้มีการ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอ รวมทั้งพยายามบันทึกชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมไว้เป็นหลักฐานอีก
ด้วย
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในต่างประเทศได้กระจายและขยายไป
ตามเมืองสาคัญที่มีชาวมาเลเซียอาศัยอยู่ทั่วโลก โดยในแต่ละประเทศอาจมีการชุมนุมในหลายเมือง
จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ในปี พ.ศ. 2554 มีแนวร่วม
เบอร์เซะห์นานาชาติเคลื่อนไหวไปพร้อมกันจานวน 38 เมือง และมีจานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมรวมกัน
ทั้งหมด 4,003 คน โดยเมืองที่มีชาวมาเลเซียเข้าร่วมเป็นจานวนมาก เช่น เมลเบิร์น ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ชุมนุมประมาณ 1,000 คน รองลงมาคือซิดนีย์ ประมาณ 500 คน และลอนดอนประมาณ 450 คน
เป็นต้น (Global Bersih, 2012a: Online) หลังจากนั้นสาหรับการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
3.0 ในปี พ.ศ. 2555 ปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นของแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติที่อ อกมาเคลื่อนไหว
ตามเมืองต่าง ๆ จากการสารวจพบว่ามีแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 85 เมือง ใน
35 ประเทศทั่วโลก (Global Bersih, 2012b: Online) ทั้งนี้ในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
ทั้งในมาเลเซียและแนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ นานาชาติ เป็นจุดเปลี่ ยนสาคัญในการสร้างความสั มพันธ์
ระหว่า งชาวมาเลเซี ย ที่ อาศั ย อยู่ ใ นต่า งประเทศกับ ประเทศแม่ ซึ่ งได้ แสดงให้ เ ห็ น ถึง ความเห็ น ที่
สอดคล้องกันในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และการก้าวผ่านความกลัวต่อ
กฎหมายที่จากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของมาเลเซีย และที่สาคัญคือเป็นการสร้าง
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การสนับสนุนให้กับแนวร่วมเบอร์เซะห์ให้ขยายเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงกดดันกับรัฐบาล
มาเลเซียในการสนองตอบต่อข้อเรียกร้องของขบวนการ
การขยายการสนับสนุนผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้ ใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวโดยการใช้การกระทารวมหมู่ (collective
action) ซึ่งได้แก่ การกระทาระดมมวลชนและผู้สนับสนุน (mass mobilization) และการสร้าง
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องและสร้างแรงกดดันให้รัฐมีการปฏิรูประบบการเลือกตั้งตาม
เปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์ แต่เนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้ประสบ
ความสาเร็จได้ ทาให้แนวร่วมเบอร์เซะห์ต้องมีบทบาทในการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะใน
รูป แบบของการเดิน ขบวน การชุมนุมประท้วง และการนั่งประท้วง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งแต่เดิมบทบาทของแนวร่วมเบอร์เซะห์นั้นมีลักษณะของการ
เป็นองค์กรที่มีเพียงประกาศการแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง ต่อมาจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็น การ
กระทาระดมมวลชนและผู้สนับสนุนโดยการมาชุมนุมประท้วงบนท้องถนนจึงทาให้แนวร่วมเบอร์เซะห์
กลายมาเป็นที่รู้จักมากขึ้น และการที่แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียมากขึ้นก็
เป็นเพราะมีความกล้าที่จะออกมาท้าทายต่ออานาจรัฐและการเคลื่อนไหวบนท้องถนน ซึ่งมีส่วนทาให้
แนวร่วมเบอร์เซะห์กลายมาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน (Khoo, 2014b: 112)
การศึกษาเกี่ยวกับการกระทาการรวมหมู่หรือการเคลื่อนไหวระดมมวลชนในทศวรรษที่ผ่าน
มาได้มีการให้ ความสาคัญกับบทบาทของอินเตอร์เน็ต เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ มีต้นทุนต่า รวมทั้งยังทาให้สะดวกต่อ การประสานงานกัน การเคลื่อนไหว
และการมีส่ วนร่ วมของนักเคลื่ อนไหว และขยายไปสู่การเคลื่ อนไหวทางสังคม อินเตอร์เน็ต จึงถูก
นามาใช้ประโยชน์สาหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากการขยายตัว
ขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ (social media) การรณรงค์การกระทารวมหมู่ในสังคมปัจจุบันจึงมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอินเตอร์เน็ตในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการระดมมวลชนหรือสร้างรูปแบบของการ
กระทารวมหมู่ (Lee, F. L., 2015: 308) เช่นเดียวกับการของแนวร่วมเบอร์เซะห์ที่ให้ความสาคัญกับ
สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการเคลื่อนไหว
รวมทั้งยังเป็นสื่อกลางและช่องทางในการประสานงานกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างการสนับสนุนจาก
ชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะบทบาทที่สาคัญในการระดมมวลชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหว นอกจากนี้สื่อ
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สังคมออนไลน์ เหล่านี้ ยังถูกใช้เป็น พื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล เนื่องจากสื่ อ
กระแสหลักของประเทศอย่างสถานีโทรทัศน์และวิทยุหรือแม้แต่สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ถูกควบคุมโดย
รัฐบาล ส่งผลให้พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกจากัด แต่หลังจาก
การขยายตั ว ของอิ น เตอร์ เ น็ ต และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็ บ บล็ อ ก (Blogs) เฟสบุ๊ ค
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และยูทูป (YouTube) ได้ส่งอิทธิพลและมีบทบาทสาคัญต่อการ
ระดมมวลชนและการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย
บทบาทที่สาคัญในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของแนวร่วมเบอร์เซะห์แบ่งออกได้
เป็น 2ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรกคือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแนวร่วมเบอร์เซะห์โดยเฉพาะ
เว็บไซต์หลักที่เป็นทางการของแนวร่วมเบอร์เซะห์ (https://www.bersih.org/) ซึ่งจะมีการเผยแพร่
เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาของขบวนการ แถลงการณ์ข้อเรียกร้อง เครือข่าย และกิจกรรมการรณรงค์
เคลื่อนไหวที่ผ่านมา เป็นต้น และประเด็นที่สองคือ การระดมมวลชนเพื่อการเคลื่อนไหว แนวร่ วม
เบอร์เซะห์ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการนัดหมายการชุมนุมประท้วงเพื่อให้ผู้สนับสนุน
ทราบวันเวลาและสถานที่นัดหมายในการชุมนุม ที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งนอกจากเป็นการลงทุนที่ต่า
แล้วยังสะดวกและแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย พื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ยังถูกใช้เป็น
พื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คและทวิต
เตอร์ได้กลายมาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในการวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นของชาวมาเลเซีย
ทั้งนี้ สาหรับแนวร่วมเบอร์เซะห์ในระหว่างการเริ่มเคลื่อนไหวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลหลักในขณะนั้นได้แก่ เว็บบล็อกและยูทูป หลังจากนั้นในการเคลื่อนไหวครั้ง
ที่สองในปี พ.ศ. 2554 สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซีย
อย่างมาก โดยจากการศึกษาของ Yeoh (2011) พบว่าในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ 2.0 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ประมาณ
34,000 รายที่ร่วมรณรงค์สนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ด้วยการติดปูาย (hash tag) คาสาคัญใน
ทวิตเตอร์ (Twitter keyword) ว่า #bersih และมีการแบ่งปันประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ของการชุมนุมประท้วงดังกล่าวด้วยการเล่าเรื่องและติดปูายคาสาคัญว่า #bersihstories
รวมทั้งยั งมีการเผยแพร่ภ าพถ่ายและวีดีโ อผ่ านช่องทางของยูทูปและสื่ อสั งคมออนไลน์อื่น ๆ ซึ่ง
แตกต่างจากการน าเสนอของสื่อกระแสหลักโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงของตารวจกับผู้ชุมนุม
(Postill, 2014: 91) นอกจากนี้ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงสื่อเหล่านี้ถูกนามาใช้การ
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รายงานข่าวแบบ Real-time และอัพเดตการประท้วง รวมทั้งการรายงานสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างงายดายผ่านช่องทางเว็บไซต์ของแนวร่วม
เบอร์เซะห์ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ เช่น การชุมนุมของเบอร์เซะห์ 2.0 มีการใช้ โทรศัพท์มือถือในการ
รายงานสถานการณ์การชุ มนุมอย่างต่อเนื่องผ่านทางทวิตเตอร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์การจลาจล
ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งพยายามสลายการชุมนุมด้วยการใช้แก๊สน้าตาและเครื่องฉีดน้า
แรงดันสูง และมีการจับกุมสาธารณชนผู้เฝูามองที่สวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ โดยมีการรายงานว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์มากกว่า 19,000 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวในวันนั้น และภายในเวลา 2 วันหลังจากนั้นชาวมาเลเซียมากกว่า 100,000 คน ได้มีการ
กดติดตามหน้ าเฟสบุ๊ค (Facebook page) ที่เรียกร้องให้ นายกรัฐ มนตรีนาจิบ ราซัค ลาออกจาก
ตาแหน่ง (Weiss, 2012: 36-37) ทั้งนี้จากการศึกษาการชุมนุมประท้วงในระหว่างปี พ.ศ. 2553
จนถึงปี พ.ศ. 2554 ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมทั้งในกรณีของ
ต่างประเทศอย่างเช่น ตูนีเซีย อียิปต์ สเปน สหรัฐอเมริกา รวมทั้งในมาเลเซียทีส่ ่งผลให้เกิดการรวมตัว
กันของผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจและสนับสนุนผู้ชุมนุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย G.C. Khoo
(2013 อ้างถึงใน Postill, 2014: 92) เสนอว่า การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ทั้ง 3 ครั้ง ที่ผ่าน
มา แสดงให้เห็น ถึงลักษณะของการมองข้ามความแตกต่างทางเชื้อชาติ และมีการสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของผู้ชุมนุมในการเผชิญหน้ากับการใช้ความรุนแรงจากการสลายการชุมนุมของ
ตารวจ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสื่อเหล่านี้จึงกลายมาเป็นพื้นทีใ่ หม่ในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ และการรายงานข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างไปจากสื่ อกระแสหลัก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับชาวมาเลเซียในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านจากหลายทางนอกจากสื่อกระแสหลัก
ของรัฐบาล
ปรากฏการณ์ การเคลื่ อนไหวออนไลน์ ดังกล่ าวของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ ได้ แสดงให้ เห็ น ว่า
อินเตอร์เน็ตทาให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอินเตอร์เน็ตช่วยทาให้เกิดบทบาทที่
เรียกว่า การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองของพลเมือง (citizen self-mobilization - CSM) ซึ่งเป็น
องค์กรของการกระทารวมหมู่และการเคลื่อนไหวเพื่อ กระทาการรวมหมู่ของพลเมืองทั่วไปที่ไม่ได้มา
จากกลุ่มทางสังคมและการเมือง (Lee, F. L., 2015: 308) การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองของพลเมือง
เป็นวิธีการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นและสร้างขึ้นจากปัจเจกบุคคลซึ่งไม่ได้มีที่มาจากกลุ่มหรือองค์กรที่มีมา
ก่อน การเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม ทาให้เกิดการพบปะส่วน
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บุคคลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ คล้าย ๆ กัน และสร้างความสัมพันธ์ ข้ามพื้นที่ผ่านเครือข่าย
ระหว่างประเทศ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ยังทาให้เกิดช่องทางสาหรับการส่งข้อมูลข่าวสาร
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท าให้ เ กิ ด การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการ
ประสานงานในการกระทาการรวมหมู่ ในทฤษฎีการระดมทรัพยากร อินเตอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบ
ของทรัพยากรที่สาคัญสาหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีต้นทุนต่าในการเคลื่อนไหวและการมีส่วน
ร่วม ในขณะที่การดารงอยู่ขององค์กรการเคลื่อนไหวสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการสร้าง
การเคลื่อนไหวที่มีพลังเข้มแข็งมากขึ้น การสื่อสารกับประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว
ออนไลน์ ประชาชนทั่วไปสามารถจัดตั้งและเคลื่อนไหวเพื่อการกระทารวมหมู่อย่างมีประสิทธิภาพได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาให้อินเตอร์เน็ตกลายมาเป็นตัวแทนขององค์กรที่เอื้อให้เกิด
การกระทารวมหมู่ แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม องค์ กรการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมก็ ไ ม่ ไ ด้ถู ก แทนที่ด้ ว ยการ
เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองของพลเมือง แม้ว่าการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองของพลเมืองจะมีการขยายตัว
ขึ้น องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมก็ยังดารงอยู่และถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีบทบาทสาคัญ ในขณะที่
การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองของพลเมืองนั้นมีความยืดหยุ่นต่อการเคลื่อนไหวและไม่สามารถจับต้อง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองของพลเมืองนั้นเป็นส่วนเสริม
ให้กับองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม แม้ว่า อินเตอร์เน็ต จะเป็นช่องทางในการเคลื่อนไหวเพื่อการ
กระทารวมหมู่ แต่การได้มาซึ่งทรัพยากรหลาย ๆ อย่างไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยพลเมืองทั่วไปผ่าน
อิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น ทรั พ ยากรที่ เ ป็ น องค์ ก รทางสั ง คมในการเชื่ อ มต่ อ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(stakeholder) องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นทางการยังคงมีความสามารถมากกว่าในการ
สร้างการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่จากทั้งทรัพยากรทางด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ (Lee, F. L.,
2015: 310-311) ดังนั้นองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมยังมีความสามรถในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การเคลื่อนไหวอย่างมาก
แม้ว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์จะให้ความสาคัญกับบทบาทในการระดมมวลชนของอินเตอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการเคลื่อนไหวระดมมวลชนด้วยวิธีการอื่น ๆ ในขณะที่บทบาท
ของสื่อสังคมออนไลน์อาจจะมีประสิทธิภาพอย่างมากในสังคมเมืองและคนรุ่นใหม่ แต่สาหรับสังคม
ชนบทที่ห่างไกลออกไปก็ยังคงมีอุปสรรคในการสร้างสานึกของการเคลื่อนไหว การปราศรัยก็เป็นอีก
วิ ธี ห นึ่ ง ในการระดมมวลชนเพื่ อ การเคลื่ อ นไหวที่ ยั ง คงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะก ารปราศรั ย
(ceramah) จากแกนนาของแนวร่วมเบอร์เซะห์ที่ได้เดินทางไปทั่วประเทศโดยได้มีการปราศรัยพบปะ
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กับประชาชนกลุ่มเล็กๆ ไปจนถึงการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อรณรงค์ ในเปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์
โดยเฉพาะในระยะเวลา 2 เดือนก่อนที่จะมีการเคลื่ อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2. 0 ได้มีการ
ปราศรัยตามรัฐต่าง ๆ อย่างเช่น ยะโฮร์ บารู (Johor Bahru) บาตู ปาฮัท (Batu Pahat) และเซอเริม
บัน (Seremban) เป็นต้น (Khoo, 2014b: 114)
สาหรับการรณรงค์ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ด้วยการปราศรัยนั้น ผู้มีบทบาทหลักก็คือแกนนา
ของแนวร่วมเบอร์เซะห์เอง อย่างเช่น การรณรงค์ในรัฐยะโฮร์และรัฐมะละกา แต่บางครั้งแนวร่วม
เบอร์เซะห์ยังได้มีการพึ่งพาเครือข่ายที่สนับสนุนเปูาหมายเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมือง
ฝุายค้านซึ่งมีบทบาทสาคัญในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย ในขณะที่ผู้สนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์
ส่วนหนึ่งก็มาจากรัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองฝุายค้าน ซึ่งผู้นาของพรรคการเมืองฝุายค้าน
เหล่านี้อย่างเช่น นายนิอับดุลอาซิซ บินนิมัต (Nik Abdul Aziz Nik Mat) แกนนาจากพรรคอิสลาม
แห่งมาเลเซีย นายอันวา อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) ผู้นาจากพรรคประชายุติธรรม และนายลิม กิต
เซียง (Lim Kit Siang) ผู้นาจากพรรคกิจประชาธิปไตย จะมีการปราศรัยหรือมีแถลงการณ์สนับสนุน
บทบาทและเปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์ เนื่องจากบารมีนักการเมืองจากพรรคการเมืองฝุายค้าน
เหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลสาคัญในการยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่ทางการเมือง ดังนั้นแนวร่วมเบอร์เซะห์
จึงได้ทางานร่วมกับพรรคการเมืองฝุายค้านในการสร้างจิตสานึกของการเคลื่อนไหวเพื่อเปูาหมายใน
การปฏิรูประบบการเลือกตั้งของมาเลเซีย อีกทั้งแนวร่วมเบอร์ซะห์ยังบทบาทในการเคลื่อนไหวและ
ทางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างเช่น Himpunan Hijau และ National Felda Settlers’
Children Association (ANAK) ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการระดมมวลชน (Khoo,
2014b: 114-116) นอกจากนี้ แนวร่วมเบอร์เซะห์ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ขบวนการเรียกว่า การโฆษณา
แฝง (publicity by accident) กล่าวคือ ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งสื่อทางเลือก
และสื่อกระแสหลักจะมีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า สื่อกระแสหลักที่สนับสนุนรัฐบาลมักจะมี
การรายงานสถานการณ์ด้วยการโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ ก็ตาม แต่การเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าว
เท่ากับเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนต่อเปูาหมายของแนวร่วมเบอร์เซะห์ไปในตัวซึ่งอาจทาให้
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น (Khoo, 2014b: 114)
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3.2.3 ปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของระบบการ
เลือกตั้ง
จากทฤษฎีพฤติกรรมการรวมหมู่ ซึ่งอธิบายการเกิดและการรวมกลุ่มของปัจเจกมีสาเหตุมา
จากความ เดือดร้อนร่วมของผู้คน (shared grievances) เป็นปัจจัยเบื้องต้นสาคัญและเป็น เงื่อนไขที่
จาเป็น (necessary condition) ที่ทาให้เกิดการกระทาร่วมหรือขบวนการทางสังคม (ประภาส ปิ่น
ตบแต่ง, 2552: 76-77) ตามการอธิบายปัจจัยการเกิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ความไม่เป็นธรรมของกระบวนการเลือกตั้งในมาเลเซีย ถือเป็นความเดือดร้อนหรือ
ความไม่พอใจประการสาคัญของชาวมาเลเซียและแนวร่วมเบอร์เซะห์ และเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
ก่อตั้งแนวร่ว มเบอร์ เซะห์ ซึ่งประกอบด้ว ยองค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และพรรค
การเมืองฝุายค้านที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียไม่มีความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นเปูาหมายที่สาคัญของแนวร่วมเบอร์เซะห์คือ การปฏิรูประบบการเลือกตั้งของมาเลเซีย ให้
มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้นาปัจจัย ความไม่เป็นธรรมของระบบการเลือกตั้ง
มาเป็นกรอบโครงความคิดหลักในการสร้างความชอบธรรมและแรงจูงใจในการกระทารวมหมู่ ซึ่ง
กรอบโครงความคิดดังกล่าวจะมีส่วนสาคัญในการช่วยสร้างความหมาย (meaning work) ให้กับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การเชื่อมโยงสร้างเครือข่าย และการเผยแพร่เปูาหมายของขบวนการ
เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวระดมมวลชนและการสนับสนุนจากสมาชิกใหม่
กรอบโครงความคิ ด ถู ก สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ผู้ ร่ ว มขบวนการมี ก ารสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พวกเขาคิดว่าต้องมี การเปลี่ยนแปลง โดยพยายามหาเหตุผลว่าใครหรือ
อะไรคือสาเหตุของปัญหาและทางออกของปัญหาคืออะไร จากนั้นก็วางแนวทางและเรียกร้องให้ผู้อื่น
เข้า มาร่ ว มมื อกัน เพื่อ สร้ า งความเปลี่ ย นแปลง โดยได้ มีการจาแนกกระบวนการสร้า งกรอบโครง
ความคิด ออกได้เ ป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทแรกคือ การสร้ างกรอบโครงในการวินิจ ฉัยปั ญหา
(diagnostic framing) ให้ความสาคัญกับการระบุปัญหา ประเภทที่สองคือ การสร้างกรอบโครงใน
การหาทางออกของปัญหา (prognostic framing) เป็นการเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และ
ประเภทสุดท้ายคือ การสร้างกรอบโครงในการจูงใจ (motivation framing) เป็นการสนับสนุนให้ผู้มี
ส่วนร่วมที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรการเคลื่อนไหว และอธิบายเพิ่มเติมว่า กรอบโครง
ความคิดเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนตายตัวและมีความยืดหยุ่นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ (Karagiannis, 2009: 370)
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ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคมส่ว นใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาในการนาเสนอปัญหา เนื่องจาก
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมมี เ ปู า หมายในการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ หาทาง
เปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาอยู่แล้ว ดังนั้ นจึงมีความจาเป็นที่ขบวนการเคลื่อนไหวจะต้องระบุที่มาหรือ
สาเหตุของปัญหา รวมทั้งตัวกระทาการที่ทาให้เกิดปัญหาหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นปัญหา ใน
กรณีของแนวร่วมเบอร์เซะห์ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาหลักที่ขบวนการนาเสนอคือ ความไม่เป็นธรรมของ
ระบบการเลือกตั้งของมาเลเซีย และสาเหตุของปัญหามาจากการแทรกแซงกระบวนการจัดการ
เลือกตั้งของแนวร่วมแห่งชาติ ซึ่งแนวร่วมเบอร์เซะห์มองว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
การเลือกตั้ง โดยสอดคล้องกับกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหาส่วนใหญ่จึงมักมีความเกี่ยวข้องกับการ
สร้ างกรอบโครงที่เกี่ ย วกับ ความไม่เป็นธรรมหรือเรียกว่า กรอบโครงความคิดด้วยความยุติธ รรม
(injustice frame) โดยมักจะพบในขบวนการเคลื่อนไหวแบบต่อต้าน การชุมนุมประท้วง และการ
กบฏ ซึ่งผู้ร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเห็นว่าผู้มีอานาจได้กระทาการอันขาดความเป็นธรรม รวมทั้งพบ
ในขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้กรอบโครง
ความคิดเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของระบบการเลือกตั้งของมาเลเซีย แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้นามาใช้
ในการสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงต่อรัฐบาลแนว
ร่วมแห่งชาติและคณะกรรมการเลือกตั้งของมาเลเซีย ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเลือกตั้งที่มีความผิดปกติและพฤติกรรมการทุจริต เช่น การแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้เปรียบใน
การชนะการเลือกตั้ง การสวมรอยใช้วิทธิเลือกตั้ง การจากัดเวลาในการรณรงค์ห าเสียง และการ
แทรกแซงการทางานของคณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นต้น มีการส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ไปยังประชาชน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแถลงการณ์ต่อรัฐสภา การยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสมเด็จพระราชาธิ
บดี หรือการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ของแนวร่วมเบอร์เซะห์เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง
นอกจากการสร้างความชอบธรรมในการเสนอปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมของระบบการ
เลือกตั้งแล้ว แนวร่ วมเบอร์เซะห์ยั งได้มีการเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูปการเลื อกตั้งอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกรอบโครงความคิด นั่นก็คือ กรอบโครงในการหาทางออกของ
ปัญหา ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสร้างสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว โดยเริ่มตั้งแต่การแถลงการณ์ข้อ
เรียกร้องต่อรัฐสภาในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งพร้อมกับการก่อตั้งแนวร่วมเบอร์เซะห์อย่างเป็นทางการ และ
จะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมานั้นได้มีการเสนอข้อ
เรี ย กร้ องซึ่งเป็น วิธีการหรื อแนวทางในการปฏิรูปการเลื อกตั้งหรือการแก้ไขปัญหาการทุจริตการ
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เลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรมต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การเดินขบวนเพื่อไป
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสมเด็จพระราชาธิบ ดีแห่งมาเลเซียในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
1.0 ในปี พ.ศ. 2550 แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มีการเสนอให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งทั้งในระยะเร่งด่วน
และในระยะยาว เช่น การนาหมึกที่ลบออกได้ยากมาใช้กับการเลือกตั้งครั้งที่ 12 การปรับปรุงบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ งใหม่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการอนุญาตให้ทุกพรรคการเมืองเข้าถึง
สื่อมวลชนได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน เป็นต้น
ต่อมาในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 นางอัมบิกา ศรีเนวาสัน แกนนาของแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ก็ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของระบบการเลือกตั้ งเพิ่มเติมจากครั้งแรก โดยใน
ครั้ งนี้ ยั งได้มีการเสนอเพิ่ม เติมในประเด็นของการสร้ างความเข้มแข็ง ให้ กับองค์กรของรัฐ เพื่อให้
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย และในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2554 รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภาเพื่อการปฏิ รูปการเลือกตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม
และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน แนวร่วมเบอร์เซะห์เองก็ได้มีการเสนอแนวทางการปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งออกเป็น 9 ประเด็นสาคัญ เช่น การณรงค์การเลือกตั้ง
การทุจริตในระหว่างการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์เลือกตั้ง และการปฏิรูปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งในข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาเพื่อการปฏิรูปการเลือกตั้งฉบับ
ดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างระบบการเลือกตั้งแบบเดิมและข้อเสนอใหม่
จากแนวร่วมเบอร์เซะห์ (Bersih, 2011c: Online) และก่อนหน้าการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์
เซะห์ 3.0 คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้มีการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในการปฏิรูปการเลือกตั้ง
ของมาเลเซีย แต่แนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ก็ยังคงไม่เห็ นด้ว ยกับความคิดเห็ นของคณะกรรมาธิการชุด
ดั ง กล่ า วหลายประการ จึ ง ได้ มี ก ารเสนอข้ อ สั ง เกตและแนวทางการปรั บ ปรุ ง ตอบกลั บ ไปยั ง
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่รายงานฉบับดังกล่าวก็ได้ผ่านการพิจารณา
ของรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวในครั้งที่ 3
ในขณะที่การสร้างกรอบโครงความคิดในการวินิจฉัยปัญหาและกรอบโครงความคิดในการหา
ทางออกของปัญหามีบทบาทส าคัญในการสร้างการสนับสนุน แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพพอในการ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเป็นผู้กระทาการของประชาชน โดย Bert Klandermans เสนอว่า การระบุ
ปัญหาและเสนอการแก้ไขปัญหาเป็นการสร้างจิตสานึกในการเคลื่อนไหวหรือสนับสนุนเปูาหมายของ
องค์กรการเคลื่อนไหวได้ แต่อาจไม่สามารถนาไปสู่การออกมาเคลื่อนไหว จึงมีการสร้างกรอบโครง
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ความคิดในการจูงใจ เพื่อส่งเริมการเข้ามามีส่วนร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการจูงใจผ่าน
วาทกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นการกระตุ้นให้คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเข้าร่วมและสนับสนุนการเคลื่อนไหว
อย่างเช่น การประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ว่าเป็นขบวนการที่ไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ
และศาสนา ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 นางอัมบิกา ศรีเนวาสัน แกนนาของแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้เคยกล่าวว่า
“สิ่ งที่น่ าประหลาดใจส าหรั บ การเคลื่ อ นไหวของแนวร่ ว มเบอร์เซะห์ คือการที่ก้าวข้ามความกลั ว
เหตุการณ์การจลาจลครั้งใหญ่ของกลุ่มเชื้อชาติจีนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยทุกกลุ่มเชื้อชาติ
เข้ามาร่วมกันในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ” (Smeltzer and Pare, 2015: 131-132)
การกล่าวถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและภาระหน้าที่หรือสิทธิของพลเมือง
อย่างเช่น “ปกปูองมาเลเซีย เอาสิทธิของเราคืนมา” (Save Malaysia: Restore Our Rights) การจูง
ใจให้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มของแนวร่วมเบอร์เซะห์
นานาชาติ อย่างเช่น ชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในกรุงปารีสได้มีการชักชวนให้ร่วมกันสนับสนุนแนวร่วม
เบอร์เซะห์ผ่านการแสดงความคิดเห็นว่า “เราชาวมาเลเซียต้องแสดงการสนับสนุนต่อชาวมาเลเซียใน
ประเทศ เราชาวมาเลเซียที่อาศัยในต่างประเทศมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเราควร
ช่วยสนับสนุน” (Leong, 2016: Online) นอกจากนี้แนวร่วมเบอร์เซะห์ยังได้มีการอ้างอิงถึงความเป็น
ประชาธิปไตยโดยมีการขนานนามในการเคลื่อนไหวครั้งที่ 2 ว่าเป็นการเดินเพื่อประชาธิปไตย (Walk
for Democracy) เป็นต้น โดยในช่วงการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 ได้ มีการประกาศ
อย่างเป็นทางการว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์เป็น ขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง
(non-partisan movement) (Khoo, 2014b: 111) แตกต่างจากการเคลื่อนไหวครั้งแรกที่แกนนา
จากพรรคการเมืองฝุายค้านเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหว ซึ่งทาให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านเป็นหลัก
การพยายามสร้ างภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ แ นวร่ ว มเบอร์เ ซะห์ ก ลายเป็ น ขบวนการที่ ไม่ ฝั ก ใฝุ ท าง
การเมืองฝุายใดฝุายหนึ่ง ซึ่งประเด็นที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับกระบวนการสร้างพันธมิตรทางกรอบ
โครงความคิด (framing alignment processes) ที่มีการขยายกรอบโครงความคิดด้านค่านิยม
(Value amplification) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่ สิทธิในการ
แสดงออกถึงความเดือดร้อนและการแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม รวมทั้ง
ค่านิยมความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา และการปฏิรูป ทางการเมือง โดยจะเห็นได้ว่าการ
เคลื่ อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีประเด็นเปูาหมายที่กระตุ้นให้ เกิดการ
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เคลื่อนไหวอย่างอื่นผสมเข้ามาด้วยนอกจากการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง อย่างเช่น การต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ และการต่ อ ต้ า นการเมื อ งที่ อ ยู่
นอกเหนือกติกา เป็นต้น ซึ่งมีส่วนทาให้เกิดแรงจูงใจและขยายการสนับสนุนการเคลื่อนไหวออกไปยัง
ชาวมาเลเซีย กลุ่ ม อื่ น ๆ ได้ กว้ า งขึ้ น ซึ่ ง จากประเด็ นดั ง กล่ า วได้ แสดงให้ เห็ น ว่า ลั กษณะของการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นการเมืองแบบเชื้อชาติอันเกิดจาก
ความไม่เท่าเทียมระหว่างเชื้อชาติเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะหลังทศวรรษ 2540 เริ่มเปลี่ยนมาเป็น
การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมืองจริง ๆ เช่น ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน และปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลให้การเมืองภาคประชาชนของมาเลเซียที่เคยอิงอยู่กับกลุ่มเชื้ อชาติเพียงอย่างเดียวเปลี่ยนมาให้
การสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีเปูาหมายเดียวกัน ดังนั้นนอกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
มาเลเซียจะขยายตัว ขึ้น แล้ ว ยังเป็ นการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบและเปูาหมายในการเคลื่ อนไหวด้ว ย
เช่นกัน (ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน, 2559: สัมภาษณ์)
จากทฤษฎี การสร้ า งกรอบโครงความคิ ดจึ งอาจอธิบ ายได้ ว่า แนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ ประสบ
ความสาเร็จในการขยายการสนั บสนุนไปยังชาวมาเลเซียจากการผลักดันเปูาหมายเพื่อการปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้ง เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นประเด็นร่วมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับชาวมาเลเซียทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา หรือมีแนวคิดทางการเมืองแบบใด การ
เลือกตั้งถือเป็นสิทธิตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อระบบการเลือกตั้งซึ่งเป็น
กติกาในการเข้าสู่อานาจทางการเมืองในการบริหารประเทศถูกมองว่าไม่มีความเป็นธรรม การผลักดัน
ให้เกิดการปฏิรูปการเลือกตั้งของแนวร่วมจึงมีความชอบธรรมที่ไม่ได้ จากัดเฉพาะอยู่ที่ผลประโยชน์
ของกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง แต่เ พื่อความเป็ นธรรมส าหรั บทุก ฝุ า ย จึงท าให้ ได้ รับ การสนั บสนุนจากชาว
มาเลเซียมากขึ้นตามลาดับ
แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือแนวร่วมเบอร์เซะห์ นับได้ว่าเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลมาจากการเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูปในช่วงต้นทศวรรษ
2540 โดยเฉพาะความสาเร็จของขบวนการปฏิรูปในการเคลื่อนไหวระดมมวลชนขนาดใหญ่ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติและไม่แบ่งแยกศาสนา การก่อรูปขึ้นของแนวร่วมเบอร์
เซะห์จึงได้รับอิทธิพลมากจากประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวจากขบวนการปฏิรูปและกลุ่มแนวร่วมใน
การสนับสนุนก็เป็นกลุ่มเดียวกันอีกด้วยโดยเฉพาะกลุ่มองค์กรภาคประชาสั งคมและองค์กรพัฒนา
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เอกชนกับพรรคการเมืองฝุายค้าน บทบาทหลักของของแนวร่วมเบอร์เซะห์คือการเคลื่อนไหวระดม
มวลชนเพื่อรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากความไม่โปร่งใสและ
ไม่เป็นธรรมของระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียรวมทั้งมีการเสนอแนวทางของแนวร่วมเบอร์เซะห์ใน
การปฏิรูประบบการเลือกตั้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดขึ้น 3 ครั้งใหญ่ด้วยการสร้างยุทธวิธีในการระดม
มวลชนผ่านการเดินขบวน การชุมนุมประท้วง และการนั่งประท้ว ง โดยมีชาวมาเลเซียเข้ามามีส่วน
ร่วมกับการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์จานวนมาก อาจกล่าวได้ว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์เป็น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวมาเลเซียทั้งมวลโดยปราศจากการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและ
ศาสนา
จากการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
โดยจะเห็นได้ว่ามีผู้เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับขบวนการเพิ่มมากขึ้นและมีการตอบสนองต่อประเด็นการ
ปฏิ รูป การเลื อ กตั้ งจากรั ฐ บาล ทั้ง นี้ ปัจ จัย ความส าเร็ จ และการขยายตัว ของแนวร่ ว มเบอร์ เซะห์
ประกอบขึ้นจาก 3 ปัจจัยที่สาคัญคือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ได้แก่ การเมืองแบบ
ระบบอานาจนิยมกับการจัดการเลือกตั้งของมาเลเซีย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการครองอานาจอย่าง
ยาวนานของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติที่มีผลมาจากการแทรกแซงระบบการเลือกตั้ง ทาให้เกิดความไม่
พอใจจากหลายภาคส่วนทั้งกลุ่มพรรคการเมืองฝุายค้าน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน จนเป็นสาเหตุที่สาคัญในการรวมตัวเพื่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูประบบการเลือกตั้ง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซีย ในช่วงเวลาดังกล่าวก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ กล่าวคือ ในช่วงการก่อตั้งและ
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองที่
สาคัญหลายเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้นาทางการเมืองอย่างนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
โมฮัมหมัด และนายอันวา อิบราฮิม การเปลี่ยนผู้นาทางการเมืองจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัม
หมัด ไปยั งนายกรั ฐ มนตรี อั บ ดุล ละห์ บาดาวี และการได้รับความนิยมลดลงของรัฐ บาลแนวร่ว ม
แห่งชาติในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2551 เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เหล่านี้เอื้ออานวยให้เกิดโอกาสในการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมาเลเซีย
ปัจจัยจากการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนาแนว
ร่วมเบอร์เซะห์ โดยในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ครั้ งที่สองได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท
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ของแกนนาในการเคลื่อนไหวของขบวนการจากเดิมที่บทบาทหลักอยู่ที่แกนนาจากพรรคการเมืองฝุาย
ค้านเปลี่ยนมาเป็นแกนนาจากกลุ่มองค์การภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อขยายฐาน
การสนับสนุนจากชาวมาเลเซียให้กว้างขึ้นจากการสร้างภาพลักษณ์ของการไม่ฝักใฝุในอุดมการณ์ทาง
การเมืองฝุายใดฝุายหนึ่ง ด้วยความพยายามในการชักจูงสาธารณชนผู้เฝูามองให้เข้ามาสนับสนุน
เปูาหมายและการเคลื่อนไหวระดมมวลชนของแนวร่วมแห่งชาติ นอกจากนี้แนวร่วมเบอร์เซะห์ยังได้มี
การขยายเครือข่ายเป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติ (Global Bersih) เป็นการสร้างแรงกดดันให้
รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบการเลือกตั้ง โดยได้มีการสร้างองค์กรการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
ตามเมืองสาคัญต่าง ๆ ในต่างประเทศที่มีชาวมาเลเซียอาศัยอยู่เพื่อเคลื่อนไหวพร้อมกันในการสร้าง
แรงกดดั น กั บ รั ฐ บาลและเป็ น การแสดงความเป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกั น ของความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
ผู้สนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทบาทการเคลื่อนไหวของแนวร่วม
เบอร์เซะห์นานาชาติยังทาให้เกิดการรับรู้และแพร่หลายสถานการณ์ทางการเมืองของมาเลเซียไปยัง
สายตาของต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนาแนวร่วมเบอร์เซะห์ การขยายเครือข่าย
เป็นแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติ และการสร้างการระดมมวลชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม
การสร้ า งการระดมมวลชนผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ เป็ นอีกปัจจั ยที่มีส่ ว นทาให้ แนวร่ว มเบอร์เซะห์
ขยายตัวออกไปสู่สาธารณะชนได้กว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตและการแพร่หลายของ
อินเตอร์เน็ตที่กลายมามีบทบาทสาคัญสาหรับแนวร่วมเบอร์เซะห์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
การระดมมวลชนเพื่อการเคลื่อนไหว อินเตอร์เน็ตถูกนามาเป็นเครื่องมือสาหรับการเคลื่อนไหวทาง
สังคมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากการขยายตัวขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเว็บบล็อก
เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นพื้นที่ใหม่ในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ
แนวร่วมเบอร์เซะห์ รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล
และปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิด ได้แก่ การสร้างกรอบโครงความคิดเกี่ยวกับ
ความไม่ยุติธรรมของระบบการเลือกตั้งมาเลเซีย ซึ่งเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหว
ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ โดยการระบุถึงความสาคัญของปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสร้างการสนับสนุนจากประชาชน นอกจากนี้เปูาหมายในการปฏิรูป
ระบบการเลือกตัง้ ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ยังเป็นประเด็นร่วมของทุกเชื้อชาติในมาเลเซีย จึงทาให้เป็น
ขบวนการที่สามารถขยายฐานการสนับสนุนไปยังทุกกลุ่มของสังคมมาเลเซียได้ อย่างไรก็ตาม บทบาท
ที่สาคัญในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์คือการยึดหลักการชุมนุมอย่างสงบ แม้ว่าจะถูกใช้
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ความรุนแรงจากรัฐบาลในการสลายการชุมนุม แต่ในอีกทางหนึ่งแนวร่วมเบอร์เซะห์ก็ได้รับความเห็น
อกเห็นใจจากชาวมาเลเซียที่เฝูามองการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น โดยจุดแข็งของแนวร่วมเบอร์เซะห์คือการ
นาเสนอประเด็นการปฏิรูปการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นสาคัญและประเด็นร่วมที่มีความเกี่ย วข้องกับ
ชาวมาเลเซียทุกคนท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้แสดงให้
เห็น ว่าระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียไม่มีความเป็นธรรมด้ว ยการชี้ให้เห็นปัญหา และทาให้ ชาว
มาเลเซีย เห็ นถึงความส าคัญและความจาเป็นในการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง พร้อมกับการเสนอ
แนวทางในการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม จึงทาให้บทบาทในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์
ประสบความสาเร็จและมีการขยายตัวจนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 4
การเคลื่อนไหวของกองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย
(Hindu Rights Action Force - HINDRAF)
กองกาลั งปฏิบั ติการเพื่อเรียกร้องสิ ทธิช าวอินเดียหรือหรือกลุ่ มฮินดราฟ เป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียที่มีฐานการสนับสนุนมาจากองค์กรพัฒนาเอกชนของกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดีย กลุ่มฮินดราฟได้เริ่มต้นเคลื่อนไหวเพื่อปกปูองชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียจากการละเมิดสิทธิ
ทางศาสนา และต่อมาได้ขยายไปสู่การปกปูองผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มเชื้อ
ชาติอินเดียในมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มฮินดราฟมองว่ากลุ่มเชื้อชาติอินเดียมีความเสียเปรียบจากการดาเนิน
นโยบายของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มฮินดราฟนับได้ว่าเป็นขบวนการทางสังคมที่
เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเชื้อชาติที่มีบทบาทสาคัญมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ ง มี ก ารระดมมวลชนเพื่ อ การเคลื่ อ นไหวทั้ ง การเคลื่ อ นไหวขนาดใหญ่ แ ละการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายย่อยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วมาเลเซีย โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้น
ตามศาสนสถานทางศาสนาของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย และบทบาทที่สาคัญในการขยายการสนับสนุนไป
เป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศโดยหวังให้องค์กรระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเชื้อ
ชาติอินเดียสนับสนุนเพื่อสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลมาเลเซียแก้ไขปัญหาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ
โดยสาหรับการนาเสนอในบทนี้จะประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของบทบาท
ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียในพหุสังคมมาเลเซีย บทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ และ
การวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จและการขยายตัวของกลุ่มฮินดราฟในการเรียกร้องเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมทางเชื้อชาติในมาเลเซีย ความสาเร็จและการเติบโตของบทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ่ มฮินดราฟ
ได้เกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยที่สาคัญคือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ได้แก่ การถูกผลักให้เป็น
ชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย และความล้มเหลวของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย ปัจจัย
จากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การขยายพรมแดนการต่อสู้ทาง
การเมืองภายในไปสู่การเมืองระหว่างประเทศ และการขยายการสนับสนุนผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อ
สังคมออนไลน์ และปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติ
แม้ว่ากลุ่มฮินดราฟจะมีความแตกต่างจากแนวร่วมเบอร์เซะห์และองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย อัน

114
เนื่องมาจากเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย แต่ก็นับได้ว่า
เป็ น การเคลื่ อ นไหวที่ มีบ ทบาทส าคั ญในการแสดงให้ เห็ นถึงการดาเนิ นนโยบายทางเชื้อชาติของ
มาเลเซียที่มีปัญหามาอย่างยาวนานและอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากการสร้างแรงกดดันจากทั้งใน
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเสมอภาคทางเชื้อชาติในพหุสังคมมาเลเซีย
4.1 บทบาทของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียในพหุสังคมมาเลเซีย
มาเลเซียมีลักษณะเป็น พหุสังคม (plural society) ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒ นธรรมอย่ างเด่น ชัดแห่ งหนึ่งในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรของมาเลเซี ย
ประกอบขึ้นจากเชื้อชาติที่สาคัญ ได้แก่ มลายู จีน อินเดีย และชนพื้นเมืองอื่น ๆ ทั้งนี้กลุ่มเชื้อชาติ
มลายูและชนพื้นเมืองเป็น กลุ่ มที่อาศัยอยู่บนคาบสมุทรมลายูมาแต่เดิม ส่ วนกลุ่มเชื้ อชาติจีนและ
อินเดียเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาภายหลั ง กลุ่มเชื้อชาติมลายูและชนพื้นเมืองเป็นกลุ่มประชากรที่มี
จานวนมากที่สุด ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามลายูเป็นหลัก กลุ่มนี้เชื่อว่าเขาเป็นผู้มี
สิทธิ์ความเป็นเจ้าของประเทศที่เรียกว่า ภูมิบุตรา (Bumiputera) ซึ่งหมายถึง ลูกของแผ่นดิน กลุ่มที่
มีประชากรรองลงมาคือกลุ่มเชื้อชาติจีน ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ อพยพเข้ามา
ทาการค้าหรื อไม่ก็เป็ น กรรมกรเหมืองแร่โ ดยมักจะอาศัยอยู่รวมกันภายในกลุ่ มภาษาเดียวกันใน
รูปแบบของสมาคมลับ และกลุ่มเชื้อชาติอินเดียซึ่ง มีจานวนประชากรรองจากลุ่มเชื้อชาติมลายูและ
เชื้อชาติจีน ส่วนมากอพยพมาจากอินเดียตอนใต้เพื่อเข้ามาทางานให้กับอาณานิคมอังกฤษ มักอาศัย
อยู่ตามไร่การเกษตรขนาดใหญ่ในเขตชนบทและยังคงปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อใน
ศาสนาฮินดู จะเห็นได้ว่าลักษณะของการอาศัยอยู่รวมกันตามกลุ่มเชื้อชาติ ความแตกต่างทางความ
เชื่อและวัฒนธรรม ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์และการผสมกลมกลืนกันมากนัก จึงทาให้เกิด
การก่อรูปของความเป็นพหุสังคมในมาเลเซียอย่างชัดเจน
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ยิ่งตอกย้าถึงลักษณะของความเป็นพหุสังคมและการแบ่ง แยกทาง
เชื้อชาติในมาเลเซีย ให้ มีความเข้มขึ้นมากขึ้นนั่นก็คืออิทธิพลจาก นโยบายแบ่งแยกและปกครอง
(divide and rule) ของอาณานิคมอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่มีการอพยพของแรงงาน
จานวนมากจากทั้งจีนและอินเดียเพื่อเข้ามาทางานตามความต้องการของอาณานิคม นโยบายแบ่งแยก
และปกครองมีลักษณะของการแบ่งแยกหน้าที่ตามกลุ่มเชื้อชาติ เริ่มจากกลุ่มเชื้อชาติมลายู อาณา
นิคมอังกฤษได้สนับสนุนให้เป็นผู้มีบทบาททางการเมืองและการปกครองในฐานะที่เป็นภูมิบุตรา มี
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อานาจในทางการเมืองและมีอิทธิพลต่อระบบสังคมของประเทศอย่างมาก ในขณะที่กลุ่มเชื้อชาติจีน
และอินเดียได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของอาณานิคม
เช่น กลุ่มเชื้อชาติจีนส่วนมากจะเข้ามาเป็นกรรมกรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งกาลังมีความต้องการ
สูงในขณะนั้น และบางส่วนก็ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าหรือเจ้าของกิจการ กลุ่มเชื้อชาติ จีนเหล่านี้จึง
มักจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแหล่งเหมืองแร่ นับได้ว่าแรงงานเชื้อ
ชาติจีนเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้กับอาณานิคม
สาหรับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ในบริบทของการอพยพ ชาวอินเดียเริ่มมีการอพยพสู่มาเลเซีย
ในช่วงหลังศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่มาทาการค้าในมลายา แต่การตั้งถิ่นฐานนั้นได้เริ่มก่อ
รูปขึ้นหลังจากการมาถึงของแรงงานอพยพจานวนมากจากอินเดีย เพื่อทางานที่ใช้แรงงานหนักใน
พื้นที่เกษตรกรรมของอาณานิคมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 - 20 อันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
การเกษตรที่ต้องการแรงงานจ านวนมาก นโยบายแรงงานของอาณานิคมอังกฤษได้หั นมานิยมใช้
แรงงานชาวอินเดียเนื่องจากแรงงานชาวจีนมีค่าแรงสูงและขั้นตอนการเดินทางมามีความยุ่งยาก
มากกว่า จึงทาให้แรงงานชาวอินเดียน่าสนใจกว่าโดยเฉพาะจากอินเดียใต้ ซึ่งมีการกล่าวว่า “แรงงาน
อินเดียใต้ปรับตัวง่าย ทางานดีภายใต้การควบคุมและมีการจัดการที่ง่ายกว่า พวกเขาไม่ทะเยอทะยาน
มากเมื่ อ เที ย บกั บ ชาวอิ น เดี ย ทางตอนเหนื อ และแรงงานชาวจี น เขามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าจ้างที่ต่ากว่าและค่อนข้างจะปกครองได้ง่าย” นอกจากนี้การที่อาณานิคมอังกฤษก็
ยังสนับสนุนการอพยพย้ายถิ่นของชาวอินเดียก็เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลของประชากรในอาณา
นิคมเพื่อไม่ให้ชาวจีนครอบงาทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป (Mahalingam M, 2015: 6) การสรรหา
แรงงานอินเดียมีทั้งที่ดาเนินการผ่านระบบตัวแทนและไม่ได้ผ่านตัวแทน การนาเข้าแรงงานผ่านตัว
แทนที่เป็นที่นิยมเรียกว่า “ระบบกางะนี” (Kangani) เริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 โดยนายงาน (กา
งะนี) จะเป็นผู้จัดหาแรงงาน เนื่องจากนายงานเคยเป็นคนงานมาก่อนโดยได้รับสิ ทธิบัตรจากรัฐบาล
อาณานิคมและตัวแทนเจ้าของสวนให้ทาสัญญาจ้างคนจากหมู่บ้านของเขาเองในอินเดีย ซึ่งนายงาน
จะได้รับค่านายหน้าจากกรรมกรแต่ละคน (บาร์บารา วัตสัน อันดายา และ ลีโอนาร์ด วาย. อันดายา,
2551: 291) จากปี ค.ศ. 1844-1938 การอพยพผ่านวิธีการตัวแทนกางะนีมีประมาณร้อยละ 62.2
ของชาวอินเดียอพยพทั้งหมด ทาให้แรงงานชาวอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อมาได้มีการจัดหา
แรงงานแบบสมัครใจ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าวิธีแบบกางะนีเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้มีการ
ยกเลิกระบบกางะนีในภายหลัง
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แรงงานอินเดียมีบทบาทสาคัญในภาคการเกษตรและมีลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงต้น
ศตวรรษที่ 20 อาจกล่ าวได้ว่าภาคการเกษตรของมลายาได้ถูกครอบครองโดยแรงงานอพยพชาว
อินเดีย นอกจากการเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมแล้วก็ยังมีชาวอินเดียที่ทางานประเภททักษะ
วิชาชีพและพ่อค้า ซึ่งเป็นการอพยพมาโดยสมัครใจ และส่วนใหญ่ก็ทางานให้กับรัฐบาลอาณานิคม
เช่น พวกซิกส์มักได้รับการว่าจ้างเป็นตารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทางานเอกชน
เป็นต้น กลุ่มเชื้อชาติอินเดียบางส่วนได้รับการว่างจ้างจากอาณานิคมให้ทางานในตาแหน่งข้าราชการ
ประจาอาณานิคมของอังกฤษซึ่งกระจายไปตามรัฐมลายูต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเชื้อสายทมิฬจาก
อินเดียใต้เพราะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและคุ้นเคยกับการทางานตามระบบของอังกฤษ
เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้า หน้าที่อาณานิคมกับแรงงานอพยพ นอกจากนี้กลุ่มเชื้อชาติอินเดียก็ยัง
เป็นแรงงานหลักในการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของอาณานิคม เช่น การสร้างถนน ทางรถไฟ
เป็นต้น (บาร์บารา วัตสัน อันดายา และลีโอนาร์ด วาย. อันดายา, 2551: 290) โดยชาวอินเดียกลุ่มนี้
จะมีการตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตเมืองซึ่งมีความแตกต่างกับชาวอินเดียที่เป็นแรงงานในภาคการเกษตร
ที่จะอาศัยอยู่ในชนบท
ด้ว ยลั กษณะของการตั้งถิ่นฐานและภูมิล าเนาของชาวอินเดียเหล่านี้จึงทาให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างชาวอินเดียที่อยู่ในชนบท (กลุ่มภาคการเกษตร) และชาวอินเดียที่อยู่ในเมือง (พ่อค้าและผู้ที่มี
ทักษะวิชาชีพ) สถานภาพของแรงงานอพยพชาวอินเดียภายใต้ระบบเกษตรกรรมมักถูกเพิกเฉยหรือ ไม่
ค่อยได้รั บความสนใจจากชาวอิน เดียชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของมาเลเซีย ในช่ว งการ
ปกครองของอาณานิคม แนวคิดพหุวัฒนธรรมของ J. S. Furnivall ได้อธิบายว่านโยบายการแบ่งแยก
และปกครองของอาณานิคมอังกฤษว่านาไปสู่การทาให้อัตลักษณ์ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียกลายเป็นคน
อื่น (otherness) ในสังคมมาเลเซีย (Mahalingam M, 2015: 7) จากนโยบายดังกล่าวทาให้มีการ
แยกกันอยู่ตามกลุ่มเชื้อชาติ แรงงานอพยพชาวอินเดียจึงได้มีการจัดตั้งชุมชนผลัดถิ่นขึ้น และยังมีคงมี
การปฏิบัติและรักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้ โดยเชื้อสายทมิฬมากที่สุดในกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ทาให้
ความเป็นทมิฬ (Tamil-ness) มีอิทธิพลครอบงาทางวัฒนธรรม ศาสนา และเป็นตัวแทนทางการเมือง
ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซีย ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียจึงถือได้ว่ามีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ค่อนข้างล าบากและไม่มีอานาจในการต่อรองทางการเมืองมากนัก การที่กลุ่มเชื้อชาติอินเดียใน
มาเลเซียต้องประสบกับสถานะที่ด้อ ยกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่นนั้นจึงเป็นผลกระทบมาจากนโยบายการ
ปกครองของอังกฤษที่มีการแบ่งหน้าที่ตามกลุ่มเชื้อชาติในยุคอาณานิคม ทั้งนี้เหตุผลที่ทาให้อังกฤษ
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ต้องแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ตามเชื้อชาติก็เพื่อให้ง่ายต่อการปกครองด้วยการสร้างความสมดุลทางเชื้อ
ชาติ แต่กลับส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อระบบสังคมของมาเลเซียทาให้เกิดความแตกต่างและความเหลื่อม
ล้าทางสังคมและเศรษฐกิจหลังจากได้ให้เอกราชแก่มาเลเซีย
อย่ า งไรก็ต าม หลั งจากที่ม าเลเซี ยได้รับ เอกราชจากอาณานิค มอัง กฤษในปี พ.ศ. 2500
รัฐบาลมาเลเซียในนามของแนวร่วมแห่งชาติซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตั วกันของพรรคการเมืองที่เป็น
ตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติที่สาคัญอย่างเช่นพรรคอัมโนที่เป็นตัวแทนของเชื้อชาติมลายู พรรคสมาคม
ชาวจีนมาเลเซียเป็นตัวแทนของเชื้อชาติจีน และพรรคสภาอินเดียมาเลเซียเป็นตัวแทนของเชื้อชาติ
อินเดีย ถึงแม้ว่าแนวร่วมแห่งชาติจะประกอบด้วยพรรคการเมื องที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ
เข้ามาเป็ น พัน ธมิตรร่ ว มกัน แต่ การแบ่ง แยกทางเชื้อชาติก็ยังคงดาเนิน ต่อไปในลั กษณะของการ
ประสานผลประโยชน์ (ชัยโชค จุลศิริวงศ์, 2542: 58) รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติได้ถูกครอบงาโดยพรรค
อัมโนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติมลายูซึ่งมีอิทธิพลทางการเมืองและการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศ ยังคงมีน โยบายที่ให้การสนับสนุ นเชื้อชาติมลายูเป็นพิเศษกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ
โดยเฉพาะการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2500 ซึ่งมีลักษณะของการ
ต่อรองทางเชื้อชาติระหว่างเชื้อชาติมลายูและกลุ่มเชื้อชาติที่ไม่ใช่มลายู ซึ่งกลุ่มเชื้อชาติมลายูสามารถ
ยังคงรักษาจารีตที่สาคัญไว้ เช่น การดารงอยู่ของตาแหน่งสุลต่าน การกาหนดให้ศาสนาอิสลามเป็น
ศาสนาแห่งรัฐและกาหนดให้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และการรับรองสิทธิ
พิเศษของเชื้อชาติมลายูและชนพื้นเมือง เป็นต้น มีเปูาหมายเพื่อสร้างความมั่นคงและปกปูองเชื้อชาติ
มลายูให้ทัดเทียมกับกลุ่มที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายู โดยเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติจีนซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ในขณะเดียวกันก็แลกกับการที่กลุ่ มเชื้อชาติที่ไม่ใช่มลายูจะได้รับการ
ลดหย่อนกฎเกณฑ์ในการยื่นขอฐานะความเป็นพลเมือง (บุษกร กาญจนจารี, 2544: 101-102)
นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ ท างเชื้ อ ชาติ ม ลายู ที่ ผู ก ติ ด กั บ ศาสนาอิ ส ลาม
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียได้บัญญัติเกี่ยวกับนิยามของบุคคลที่เป็นเชื้อชาติมลายูว่าเป็น “ผู้ที่
นับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายู และปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมมลายู ” (Susan Leong,
2009: 467) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการให้ความสาคัญกับเชื้อชาติมลายูมากกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่น
ๆ ซึ่งมีนัยสาคัญต่อการแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสองกลุ่มตามพื้นฐานทางเชื้อชาติและศาสนา คือ
กลุ่มประชากรเชื้อชาติมลายูและกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายู รวมทั้งยังมีความหมายโดยนัย
ของการแบ่ งแยกทางศาสนาอีกด้วยคือกลุ่ มที่เป็นมุส ลิ มและกลุ่ มที่ไม่ใช่มุส ลิม ด้วยปัจจัยที่มีการ
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แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ตามกลุ่มเชื้อชาติในยุคอาณานิคม และนโยบายที่เน้นอุดมการณ์ทางเชื้อชาติ
ในช่วงหลังจากได้รับเอกราช แสดงให้เห็นได้ว่าความเหลื่อมล้าทางเชื้อชาติในมาเลเซียได้ค่อย ๆ ถูก
ทาให้ กว้างขึ้น จากนโยบายทางการปกครองของรัฐตลอดมา ทาให้ ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างลาบากและไม่มีอานาจในการต่อรองทางการเมืองมากนัก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสิทธิและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะต่อกลุ่มที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายูอย่าง
กลุ่ มเชื้ อชาติ อิ น เดีย ซึ่ง ก่อ ให้ เ กิด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งเชื้อ ชาติ จนน าไปสู่ ก ารรวมตัว กัน ออกมา
เรียกร้องเพื่อปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ในฐานะความเป็นพลเมืองมาเลเซียเช่นเดียวกับกลุ่มเชื้ อ
ชาติอื่น ๆ
4.2 บทบาทของกองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย
ชาวมาเลเซี ย เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย นั บ ว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ส ถานะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง คง
เสียเปรียบเมื่อเทียบกับกลุ่มเชื้อชาติมลายูซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจทางการเมือง และกลุ่มเชื้อชาติ
จีนที่มีบทบาทครอบงาทางเศรษฐกิจในมาเลเซีย ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคมและเศรษฐกิจ
ระหว่างเชื้อชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเชื้อชาติอิน เดียซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางไปจนถึง
ฐานะยากจน ทั้งนี้ ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเสมอภาคทางเชื้อชาติจน
กลายเป็นประชากรหรือพลเมืองชั้นสองของประเทศ รวมทั้งการที่รัฐบาลละเลยต่อการยอมรับ การ
ดารงความหลากหลายทางเชื้อชาติในสังคมมาเลเซีย ซึง่ จะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น
มา รัฐบาลมาเลเซียได้มีการดาเนินการที่ละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมและศาสนาของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรื้อถอนทาลายสถานที่ทางศาสนาของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย จน
นาไปสู่ความไม่พอใจและความหวาดระแวงระหว่างกลุ่มเชื้อชาติ ซึ่งเป็น ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการ
รวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชนของกลุ่มเชื้ อชาติอินเดียมากกว่า 30 องค์กร เรียกว่า กองกาลัง
ปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย (Hindu Rights Action Force - HINDRAF) หรือ ฮินดราฟ ในปี
พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ง
การดารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย (Farish Ahmad
Noor, 2008: 2) โดยสาเหตุสาคัญที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มฮินด
ราฟมาจากการดาเนินการของรัฐบาลที่ได้รื้อทาลายวิหารฮินดูที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและเตรียม
พัฒนาพื้นที่เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของทางรัฐบาล ทาให้กลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย เกิด
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ความไม่พอใจและเชื่อว่าเป็นผลมาจากอคติทางเชื้อชาติและศาสนาที่ ถูกครอบงาโดยกลุ่มเชื้อชาติ
มลายู อีกทั้งยังเป็นการละเมิด ต่อรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพของศาสนาอื่นในมาเลเซีย ทั้งนี้
กลุ่มฮินดราฟมีนายอูทยกุมาร (Uthayakumar) เป็นทั้งผู้นาและที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และมี
แกนนาทีส่ าคัญอีก 4 คน ได้แก่ นายโมโนฮารัน (Manoharan) นายวาสันทกุมาร (Vasanthakumar)
นายเวทยามูรตี (Wathya Moorthy) และนายกานาบาติเรียว (Ganabathirau) ซึ่งในกลุ่มแกนนา
เหล่านี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักกฎหมาย นักการเมือง และนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยมี
นายเวทยามูรตีและนายอูทยกุมารซึ่งเป็นนักกฎหมายได้มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นทนายความยื่นฟูองต่ อรัฐบาลอังกฤษเพื่อ
เรี ย กร้ องค่าเสี ย หายให้กับ ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียทุกคนจากการถูกละทิ้งให้ เผชิญกับความ
ยากลาบากหลังจากที่ให้เอกราชกับมาเลเซีย
กลุ่มฮินดราฟได้มีบทบาทการเคลื่อนไหวโดยการออกมาชุมนุมประท้วงอย่างชัดเจนในปี พ.ศ.
2550 และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการต่อสู้เพื่อ ปกปูองรักษาวัดฮินดูในมาเลเซีย แต่อย่างไรก็
ตาม ปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มฮินดราฟมาจากกรณีความขัดแย้งในการฝังศพของ
นายมาเนียม มูรตี (Maniam Moorthy) ซึ่งเกิดเขาได้เสียชีวิตลงในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดย
เกิดความขัดแย้งระหว่างภรรยาของเขากับเจ้าหน้าที่ขององค์กรทางศาสนาของรัฐ ซึ่งภรรยาของ
ยืนยันว่าสามีของเขาเป็นชาวฮินดูจะต้องจัดพิธีศพตามแบบฮินดู แต่เจ้าหน้าที่ทางศาสนาซึ่งเป็นมุสลิม
และศาลชารีอะห์ (Syariah) ปฏิเสธข้อคายืนยันของเขา และอ้างว่าสามีของเขานั้นเปลี่ ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลามแล้ว ดังนั้นพิธีศพจะต้องฝังตามหลักศาสนาอิสลาม ในขณะที่ศาลสูงของมาเลเซียก็
ตัดสินว่าในกรณีนี้ไม่ได้อยู่ในอานาจของศาลสูง แต่เป็นขอบเขตอานาจของศาลชารีอะห์ซึ่งสามารถสั่ง
ให้ฝังศพตามอานาจของศาลได้ (Govindasamy, 2015: 120) จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทาให้กลุ่มชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดียเกิดความไม่พอใจอย่างมากและเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มฮินดราฟลุกขึ้นมา
เรียกร้องต่อสถานะความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติและศาสนาในมาเลเซีย
บทบาทของกลุ่มฮินดราฟที่เป็นรูปธรรมเริ่มขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กลุ่มฮินด
ราฟได้มีการชุมนุมอย่างสงบและยื่นเสนอข้อเรียกต่อนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ อะหมัด บาดาวี โดย
สรุปข้อเรียกร้องได้ 3ประการ คือ ประการแรก ยุติความขัดแย้งที่มีมากว่า 50 ปี ของรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐมาเลเซีย ประการที่สอง ยุติความขัดแย้งทางเชื้อชาติ นโยบายอิสลามแบบสุดโต่ง และสิทธิ
พิเศษของเชื้อชาติมลายู และประการสุ ดท้าย เรียกร้องให้ มีนโยบายการแก้ไขปัญหาส าหรับชาว
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มาเลเซียที่มีความยากจนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย การชุมนุมใน
ครั้งนี้ที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 – 2,000 คน (Asha Rathina Pandi, 2014: 81) ซึ่งไม่ได้เป็น
เพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบโต้และทาให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มฮินดราฟให้เป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง ทาให้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติได้รับความสนใจจากสื่อต่าง ๆ มากขึ้น หลังจากมีการเผยแพร่ภาพการชุมนุม
ออกไป หลังจากนั้นในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการได้รับเอก
ราชจากอังกฤษ นักกฎหมายที่เป็นตัวแทนของกลุ่มฮินดราฟก็ยังได้ยื่นฟูองร้องต่อศาลของอังกฤษเพื่อ
เรีย กร้องให้มีการชดเชยค่าเสีย หายต่อการที่อังกฤษได้นาชาวอินเดียจากประเทศอินเดียมาอยู่ใน
มาเลเซียในช่ว งสมัยอาณานิคมเพื่อเป็นแรงงานและหาประโยชน์จากพวกเขา แต่ล้มเหลวใน การ
ปกปูองพวกเขาอย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญที่ถูกครอบงาโดยชาวมลายูมุสลิม (Liow and Leifer,
2015: 179) แม้ว่าในปัจจุบันนี้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียได้ก ลายเป็นชุมชนส่วนหนึ่งในมาเลเซียแต่
กลับต้องตกอยู่ในสภาวะที่ลาบากและมีความไม่เท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
หลังจากนั้นในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้เกิดกลุ่มที่สนับสนุน
การการเรียกร้องของกลุ่มฮินดราฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้มีบทบาททั้งการรณรงค์และ
ประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมุ่งไปที่สภาวะที่ตกต่าของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและและรวบรวมความต้องการในสิทธิความเป็นพลเมืองของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ทั้งนี้
กลุ่มฮินดราฟได้ใช้สื่อต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เนื้อหา รูปภาพ เสียง และสิ่งพิมพ์ให้เป็นที่
รับทราบในวงกว้าง ต่อมาในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 วัดฮินดูที่ชื่อ Mariamman ที่ตั้งอยู่ในรัฐ
สลังงอร์ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาทาการรื้อถอน ทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียที่อาศัยอยู่ใน
บริ เ วณนั้ น ไม่ พ อใจอย่ า งมากเนื่ อ งจากว่ าวั ด ถู ก รื้ อ ถอนก่ อ นที่ จ ะมี ก ารจั ด งานเทศกาลเดปาวาลี
(Deepavali) ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองของชาวฮินดูทั่วโลกยิ่งทาให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น จนเป็น
เหตุให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีชาวมาเลเซียเชื้อ
ชาติอินเดียคนหนึ่งกล่าวว่ า “เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายโดยได้มีการขว้างหินใส่ผู้ชุมนุม
และขว้างเข้าไปในวัดด้วยความโกรธต่อชุมชนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน” (Asha Rathina Pandi, 2014: 82) หลังจากนั้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กลุ่มฮิน
ดราฟได้มีการส่งข้อร้องเรียนไปถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ (Gordon Brown) เพื่อให้เข้ามาเป็น
ตัว กลางในการแก้ไ ขปั ญ หาให้ กั บ กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย โดยมี การกล่ า วโทษว่ า รัฐ บาลมาเลเซี ย มี
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พฤติกรรมกวาดล้างชาวอินเดีย (ethnic cleansing of Indians) และเรียกร้องเรื่องดังกล่าวไปยังศาล
โลกและศาลอาญาระหว่างประเทศ ประเด็นในการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการที่ชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียถูกละเมิดโดยรัฐบาลที่มีการดาเนินนโยบายแบบอิสลามอย่างสุดโต่ง และกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
ยังถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรืออาชญากรรม อีกทั้งยังถูกละเมิดจากการใช้
ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย โดยได้มีการอ้างอิงเกี่ยวกับการกระทาของรัฐ เช่น การทา
ร้ายชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียจนเสียชีวิต การเสียชีวิตจากการปูองกันตัวจากตารวจ และการรื้อ
ถอนทาลายวัดฮินดู เป็นต้น
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มฮินดราฟเกิดขึ้นเมื่อในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2550 ซึ่งเป็นการเดินขบวนของชาวมาเลเซียเชื้อชาติ อินเดียประมาณ 30,000 คน บนท้องถนนกลาง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยการนารายชื่อ 100,000 ชื่อ เพื่อไปยื่นข้อร้องเรียนต่อสมเด็จพระราชินีแห่ง
อังกฤษผ่ านทางคณะกรรมาธิ การสู งของอั งกฤษ (British

High

Commissioner) แห่ ง กรุ ง

กัวลาลัมเปอร์ (Susan Leong, 2009: 470) ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจาประเทศมาเลเซีย
เพื่อปกปูองสิ ทธิทางสังคมวัฒนธรรม ต่อต้านการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ และความเสี ยเปรียบทาง
เศรษฐกิจของเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซีย แม้ว่าจะเป็นการท้าทายต่อรัฐบาลที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุม
ทางการเมืองก็ตาม นอกจากการเดินขบวนไปยื่นข้อร้องเรียนแล้วพร้อม ๆ กันนั้นยังได้มีการชุมนุม
ของคนอินเดียในหลายพื้นที่โดยเฉพาะวัดฮินดูที่สาคัญอย่าง Batu Caves ซึ่งเป็นวัดสาคัญของชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย และบริเวณตึกปิโตรนาส (Petronas Twin Towers) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใจ
กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์อีกด้วย การชุมนุมในครั้งนี้รัฐบาลได้มีการสลายการชุมนุมโดยการใช้แก๊สน้าตา
และการฉีดน้า โดยมีการจับกุมแกนนาของกลุ่มฮินดราฟภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายใน (Internal
Security Act) ของมาเลเซียในข้อหาสร้างความเสียหายและการชุมนุมโดยผิดกฎหมาย โดยในช่วงที่มี
การคุมขังแกนนาได้มีชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียจานวนหนึ่งรวมตัวกัน ที่วัดฮินดู Batu Caves เพื่อ
ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนาของกลุ่มฮินดราฟ และมีการชูปูายรูปภาพของมหา
ตะมะ คานธี (Mahatma Gandhi) เพื่อเป็นการประท้วงต่อการกักขังโดยใช้กฎหมายความมั่นคง และ
กล่าวโทษต่อรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้จนส่งผลต่อความนิยมที่
ลดลงต่อรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ (NEWS18, 2007a: Online) นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศ
ให้กลุ่มฮินดราฟเป็นองค์กรผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสมาคมมาตรา 5 (1) (Section 5 (1) of
the Societies Act) ประกาศให้กลุ่มฮินดราฟเป็นองค์กรผิดกฎหมาย โดยซาอิด ฮามิด อัลบาร์
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(Syed Hamid Albar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ้างว่า กลุ่มฮินดราฟเป็นภัยต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ และความสามัคคี ระหว่างกลุ่มเชื้อชาติ
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam - LTTE) ในศรี
ลังกา ทั้งนี้แกนนาของกลุ่มฮินดราฟถูกจาคุกเป็นเวลา 2 ปี โดยหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมานายอูทย
กุม าร (Uthayakumar) หนึ่ ง ในแกนน าของกลุ่ ม ฮิ น ดราฟได้ ก่ อ ตั้ง พรรคสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Human
Rights Party - HRP) ซึ่งเป็นพรรคที่ให้ความสาคัญกับ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีเปูาหมายเพื่อ
สนับสนุนละเรียกร้องสิทธิให้กับกลุ่มคนที่ถูกผลักให้เป็นชายขอบ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลแนวร่วม
แห่งชาติและพรรคการเมืองฝุายค้านประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการถูก
จ ากัดสิ ทธิทางศาสนาของกลุ่ มเชื้อชาติอินเดีย ในขณะที่ นายเวทยามูรตี (Wathya

Moorthy)

น้องชายของเขายังคงเป็นแกนนาของกลุ่มฮินดราฟ แต่ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
และได้ไปเยือนในหลายประเทศเพื่อให้เกิดการสนับสนุนกลุ่มฮินดราฟ (NDTV, 2009: Online)
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลเซียจานวนหลายหมื่นคนเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มาเลเซีย แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความพร้อมและ
ต้องการในการเข้าไปมีส่วนร่วมและการแสดงความไม่เห็นด้วยซึ่งได้รับการยอมรับจากคนจานวนมาก
เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับรัฐบาลไม่น้อย โดยเฉพาะความพยายามในการ
รักษาความสงบด้วยการยึดพื้นที่จากการชุมนุมคืน ซึ่งตามกฎหมายถือเป็นการท้าทายอานาจรัฐอย่าง
มาก นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังได้มีการตอบโต้การชุมนุมด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การควบคุมสื่อกระแส
หลักของรัฐโดยการครอบงาการรายงานข่าวว่าเกิดผลกระทบในทางลบทางเศรษฐกิจจากการชุมนุม
ประท้วง และการรับประกันว่าผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซียกาลังได้รับการพิจาณา
จากรัฐ เป็นต้น แม้ว่าการเดินขบวนของกลุ่มฮินดราฟในครั้งนี้จะไม่สามารถบรรลุเปูาหมายในการไป
ยื่นข้อร้องเรียนได้สาเร็จเนื่องจากมีการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ตารวจ การปิดถนนสายหลัก และระบบ
ขนส่ งมวลชนที่เข้าสู่ศูน ย์กลางของเมือง แต่กลุ่มฮินดราฟก็ถือว่าประสบความส าเร็จในการระดม
มวลชนเพื่อแสดงพลังของพวกเขาซึ่งทาให้รัฐบาลต้องหันมาให้ความสาคัญมากขึ้น
หลังจากนั้นตามมาด้วยการประท้วงใหญ่ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
กลุ่มฮินดราฟไม่พอใจกับการใช้วรรณกรรมอินเตอร์ลก (Interlok) เป็นตาราในโรงเรียน วรรณกรรม
ดังกล่าวถูกกาหนดในหลักสูตรวิชาวรรณกรรม โดยเป็นหนังสือภาคบังคับที่ต้องอ่านสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั่วประเทศ อินเตอร์ลกกลายมาเป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากใน
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เนื้อหามีคาที่ดูถูกดูแคลนคนมาเลเซียเชื้อชาติอิน เดีย เช่น คาว่า “คนชั้นต่า” (pariah) และ “คนดา”
(black people) ซึ่งพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียเคยเรียกร้องให้มีการยกเลิกวรรณกรรมนี้ในชั้น
เรี ย นมาแล้ ว แต่ก็ยั งไม่ประสบความส าเร็จ กลุ่ มฮินดราฟจึงได้ออกมาเรียกร้องให้ มีการพิจารณา
ทบทวนเนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางเชื้อชาติ โดยได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้อง
บริเวณอาคารศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur City Centre - KLCC) แม้ว่าการ
ออกมาเรียกร้องของพวกเขาจะถูกประกาศว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย และมีการจับกุมผู้เข้าร่วม
ชุมนุมในท้ายที่สุดเนื่องจากเป็นการรวมตัวกันอย่างผิดกฎหมาย
จากบทบาทที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นได้กลุ่มฮินดราฟได้มีพัฒนาการมาโดยเริ่มจากการ
ถูกละเมิดสิทธิทางศาสนาที่สร้ างความไม่พอใจให้กับกลุ่มเชื้อชาติอินเดียกลุ่ มเล็ก ๆ แต่เมื่อมีการ
เผยแพร่ประเด็นเหล่านี้ออกไปก็ทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอิน เดียส่วนใหญ่เกิดความเป็นกังวลต่อ
สถานภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจ ที่ขาดความเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้ง ๆ ที่เป็นพลเมืองของ
มาเลเซียเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในประเด็นการปฏิเสธการรับทางาน ค่าแรงที่มีความเป็นธรรม การ
เข้าถึงการศึกษา สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียม และการปฏิรูปการเลือกตั้ง จนนาไปสู่การรวมตัวกันของ
กลุ่มเชื้อชาติอินเดียที่มาจากหลายภาคส่วนได้ออกมาเรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมืองของพวกเขาที่
ควรได้รับการเคารพและยอมรับจากรัฐบาลมาเลเซีย โดยการรวมตัวของพวกเขามีความเป็นรูปธรรม
ชัดเจนขึ้นจากการตั้งขึ้นเป็นกลุ่มฮินดราฟ ถึงแม้ว่าจะมีพรรคสภาอินเดียชาวมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็น
ตัวแทนทางการเมืองของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียมาตั้งแต่หลั งได้รับเอกราช แต่ก็เป็นเพียงพรรคร่ว ม
รัฐบาลที่ไม่ได้มีอานาจในต่อรองอย่างแท้จริงและล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดีย ในปัจจุบันกลุ่มฮินดราฟจึ งได้รับการยอมรับสาหรับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียในการเป็น
ตัวแทนเพื่อปกปูองผลประโยชน์และเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มเชื้อชาติอินเดียจานวนมากทั้งในมาเลเซียและชาวอินเดียผลัดถิ่นในต่างประเทศ ทา
ให้ ก ลุ่ ม ฮิน ดราฟได้ ข ยายตัว มากขึ้ นทั้ ง ในด้ านการได้ รั บ การสนั บ สนุ น และการสร้ า งบทบาทการ
เคลื่อนไหว
4.3 ปัจจัยความสาเร็จและการขยายตัวของกองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีลักษณะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ทางเชื้อชาติ
ของมาเลเซียเริ่มมีบทบาทการเคลื่อนไหวน้อยลงมาตั้งแต่ยุคของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด มา
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จนถึงสังคมร่วมสมัยของมาเลเซียในปัจจุบัน เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งยังมีความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ
ชาติผ่านนโยบายของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จมากนักในการหลอมรวมชาว
มาเลเซียให้เป็นหนึ่งเดียวกัน กลุ่มฮินดราฟนับว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มี ความมุ่งหมาย
เฉพาะทางด้านเชื้อชาติ ซึ่งมีบทบาทการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นและสาคัญในปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่
แนวโน้มของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ ของมาเลเซียมีเปูาหมายในประเด็นร่วมทางสังคม
เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นเอกภาพให้กับชาวมาเลเซียทั้งมวล แต่กลุ่มฮิ นดราฟกลับสร้าง
บทบาทการเคลื่อนไหวเป็นตัวแทนของเชื้อชาติอินเดียในการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ ซึ่ง
มองว่าชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียถูกผลักให้เป็นประชากรชายขอบของมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง การเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟมีความสาคัญ
ในการสร้างการรับรู้และทาให้ประเด็นทางเชื้อชาติของมาเลเซียกลับมาได้รับความสนใจขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง ถึงแม้ว่าประเด็นทางเชื้อชาติของมาเลเซียจะไม่ได้หายไปจากสังคมมาเลเซีย แต่ในช่วงก่อนหน้า
นี้ประเด็นทางเชื้อชาติกลับไม่ได้รับความสาคัญจากรัฐบาลมาเลเซียมากนักและไม่ได้เกิดความขัดแย้ง
ขนาดใหญ่ที่นาไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีเปูาหมายทางเชื้อชาติ
ดังนั้น บทบาทการเคลื่ อนไหวของกลุ่มฮินดราฟที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 จึงถือได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์สาคัญในการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ทางเชื้อชาติและได้รับ การสนับสนุน
จากชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียทั้งในมาเลเซียและชาวอินเดียผลัดถิ่นในต่างประเทศ และสร้างแรง
กดดันที่ทาให้รัฐบาลมาเลเซียต้องพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความไม่เป็น
ธรรมของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลุ่มฮินดราฟจะเรี ยกร้องในประเด็นที่
เกี่ ย วข้ อ งเฉพาะกลุ่ ม เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย แต่ ก ารเคลื่ อ นไหวในประเด็ น เหล่ า นี้ ก็ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เสถียรภาพทางการเมืองของมาเลเซีย ทาให้ได้รับความสนใจและจับตามองจากทั้งรัฐบาลมาเลเซีย
และองค์กรระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ความสาเร็จและการเติบโตของบทบาทการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มฮินดราฟได้เกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยที่สาคัญคือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ได้แก่ การ
ถูกผลั กให้เป็นชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ความล้ มเหลวของพรรคสภาชาวอินเดีย
มาเลเซีย ปั จจั ยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การขยาย
พรมแดนการต่อสู้ทางการเมืองภายในไปสู่การเมืองระหว่างประเทศ และการสร้างการสนับสนุนผ่าน
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อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่เป็น
ธรรมทางเชื้อชาติ
4.3.1 ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดียในมาเลเซียจนมีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มฮินดราฟเป็นผลมาจากประเด็นที่สาคัญ 2 ประการ
คือ ประการแรก การถูกผลักให้เป็นชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ดาเนินนโยบายเชื้อชาตินิยมของรัฐบาลมาเลเซียและนโยบายอิสลามานุวัตรที่ส่งเสริมความได้เปรียบ
ให้กับชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูอันเป็นฐานเสียงสนับสนุนที่สาคัญของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ทาให้
เกิดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติระหว่างกลุ่มเชื้อชาติมลายู กลุ่มเชื้อชาติจีน และกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
อย่างเช่น นโยบายภูมิบุตรา นโยบายเศรษฐกิจใหม่ เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติอินเดียที่มีสถานะ
ที่ค่อนข้างลาบากกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีจานวนประการเป็นลาดับที่สามจึงทาให้
ไม่มีอิทธิพลในการต่อรองทางการเมืองและส่ว นใหญ่ประกอบอาชีพเป็นแรงงานในภาคการเกษตรที่
กาลั งประสบกับภาวะวิกฤตเนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่กาลั งเข้ามาแทนที่ แม้ว่า
รัฐบาลมาเลเซียในปัจจุบันจะพยายามสร้างความเท่าเทียมและความเป็นเอกภาพทางเชื้อชาติ แต่จาก
โครงสร้างทางการเมืองและนโยบายทางเชื้อชาติที่ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้กลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
ยังคงประสบกับความยากลาบากในปัจจุบัน ไม่เพียงเฉพาะการถูกกีดกันทางเศรษฐกิจเท่านั้น กลุ่ม
เชื้อชาติอินเดียยังได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิทางศาสนาอีกด้วย ด้วยความพยายามของ
รัฐบาลในการให้ความสาคัญกับศาสนาอิสลามในมาเลเซีย เช่น มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับกลุ่ม
ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับกลุ่มที่นับถืออิสลาม และการรื้อถอนศาสนสถานทางศาสนา
ฮินดูที่รัฐบาลอ้างว่าสร้างอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้มีการขออนุญาต เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียเปรียบเสมือนการถูกผลักให้เป็นชายขอบในสังคม
มาเลเซียทั้งที่ควรได้รับสิทธิในฐานะพลเมืองอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ซึ่งเหตุนี้เองที่สร้าง
ความไม่พอใจให้กับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียอย่างมากจนนาไปสู่การเกิดขึ้นของกลุ่มฮินดราฟที่มี
บทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่อปกปูองสิทธิของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย และประการที่สอง ความล้มเหลว
ของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นสถาบันทางการเมืองสาคัญที่เป็นตัวแทนทางการเมือง
และผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซีย แต่กลับไม่สามารถทาหน้าที่ในการปกปู องสิทธิ
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หรือรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้ เนื่องจากพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียเป็นพรรค
ร่วมรัฐบาลกับแนวร่วมแห่งชาติซึ่งมีอิทธิพลในการต่อรองทางการเมืองน้อยมาก และแกนนาพรรคมี
ความจาเป็นที่จะต้องคล้อยตามนโยบายของพรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีอิ ทธิพลมากที่สุดใน
แนวร่วมแห่งชาติเพื่อรักษาสถานะทางการเมืองเอาไว้ ด้วยเหตุนี้จากความล้มเหลวในการเป็นตัวแทน
ทางการเมืองของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียจึงทาให้กลุ่มฮินดราฟได้รับการสนับสนุนจากชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดียมากขึ้น
การถูกผลักให้เป็นชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
ประเด็นการเป็นชายขอบของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซียนั้นเป็นสิ่งที่ชาวมาเลเซียเชื้อ
ชาติอินเดียให้ความสาคัญและแสดงถึงความเป็นกังวลมาโดยตลอดต่อสถานภาพความเป็นพลเมืองที่มี
ความไม่เท่าเทียม ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากการที่นายอุทยกุมาร พนนูซามี แกนนาคนสาคัญของกลุ่มฮินด
ราฟได้กล่าวกับรัฐบาลมาเลเซียหลังจากเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย โดยได้กล่าวว่า “ฉันเชื่อว่า ฉันต้องการเป็นชาวมาเลเซีย แต่ชาวมลายูมุสลิม
ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ฉันเป็นชาวมาเลเซีย พวกเขาไม่อยากจดจาฉันในฐานะชาวมาเลเซีย และไม่
ต้องการยอมรับฉันในฐานะชาวมาเลเซีย ” (Farish Ahmad Noor, 2008: 1) จากคากล่าวข้างต้น
แสดงให้เห็นถึง ความรู้สึกของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียซึ่งสะท้อนถึง สถานภาพของกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดียที่เปรียบเสมือนพลเมืองชั้นสองของประเทศมาเลเซีย โดยไม่ได้รับการยอมรับสถานะความเป็น
พลเมืองอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใน
ยุคอาณานิคมที่มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ตามเชื้อชาติ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในข้างต้น จนทาให้ มี
สถานะที่ยากลาบากทางสังคมและเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ด้ว ยลั กษณะที่ป รากฏเช่นนี้จึงทาให้ เกิดลั กษณะของการถูกผลั กให้เป็นชายขอบของชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ซึ่งผนวกกับการที่รัฐบาลมาเลเซียในช่วงหลังจากได้รับเอกราชก็ได้ดาเนิน
นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นชายขอบของเชื้อชาติอินเดียในหลายประการ โดยเฉพาะการ
ดาเนินนโยบายแบบเชื้อชาตินิยมของรัฐบาลมาเลเซียที่มีความเชื่อมโยงกับสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
ที่ตกต่าของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย และประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสนา กลุ่มฮินดราฟได้
สร้างและขยายการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียโดยการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทาง
สังคมที่เป็นปัญหาของมาเลเซีย อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อ
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ชาติ ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ การถู กผลั ก ให้ เ ป็ นชายขอบของชาวมาเลเซี ย เชื้อ ชาติอิ น เดีย ทั้ ง ทางด้ านสั ง คม
การเมือง และเศรษฐกิจ ประเด็นการถูกผลักให้เป็นชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียได้ถูก
นามาใช้เป็นกรอบโครงความคิ ด (framing) ของขบวนการในการสร้างเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ
โดยได้พยายามแสดงให้เห็นว่าสภาพความทุกข์ยากต่าง ๆ ที่ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียที่ต้องเผชิญ
อยู่นั้นมีสาเหตุมาจากข้อจากัดทางโครงสร้างทางสั งคมและนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย โดยเฉพาะ
ประเด็นที่มีความสาคัญ 2 ประการคือ การดาเนินนโยบายแบบเชื้อชาตินิยมและนโยบายทางด้าน
ศาสนาอิสลามของรัฐบาลมาเลเซีย โดยมีรายละเอียด กล่าวคือ
ประการแรก การดาเนินนโยบายแบบเชื้อชาตินิยมของรัฐบาลมาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียหลังได้รับเอกราชจากอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2500 เกิดขึ้นจากการเป็น
พันธมิตรทางการเมืองระหว่างพรรคอัมโน พรรคสมาคมชาวจีนมาเลเซีย และพรรคสภาชาวอินเดีย
มาเลเซีย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของเชื้อชาติทั้งสามเชื้อชาติเพื่อรวมตัวกันเป็นรัฐบาลใน
การบริหารประเทศด้วยวิธีการประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มเชื้อชาติ โดยผู้นาของพรรค
อัมโนซึ่งเป็ น ตัว แทนของกลุ่ มเชื้อชาติมลายูได้มีการต่อรองทางการเมืองกับพรรคสมาคมชาวจีน
มาเลเซียและพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย เพื่อให้กลุ่มเชื้อชาติมลายูยังคงสามารถรักษาสิทธิแ ต่เดิม
เอาไว้ไ ด้ซึ่ งเรี ย กว่า นโยบายภูมิ บุ ต รา (Bumiputera) โดยได้ มีก ารก าหนดไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญของ
มาเลเซีย พ.ศ. 2500 ซึ่งตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า “ความรับผิ ดชอบของสมเด็จ
พระราชาธิบดีที่จะพิทักษ์ฐานะพิเศษของชาวมลายู และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุมชน
อื่น” เป็นนโยบายที่มีลักษณะของการให้สิทธิพิเศษบางประการกับกลุ่มเชื้อชาติมลายูและชนพื้นเมือง
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดหย่อนคุณสมบัติการเป็นพลเมืองมาเลเซียให้กับกลุ่มที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายู
(เชื้อชาติจีนและอินเดีย) ให้สามารถเป็นพลเมืองได้มากขึ้น ปัจจัยสาคัญของการกาหนดนโยบายภูมิ
บุตราก็เพื่อเป็นการลดความแตกต่างทางด้านฐานะของกลุ่มเชื้อชาติมลายูกับกลุ่มที่ไม่ใช่เชื้อชาติมลายู
ที่ขยายห่างมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติจีนที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสูง และเพื่อเป็นการยืนยัน
ถึงความเป็นเจ้าของประเทศเนื่องจากกลุ่มเชื้อชาติมลายูเป็นผู้ที่ดารงอยู่มาแต่เดิมบนแผ่นดินมลายา
ทั้งนี้สิทธิพิเศษของกลุ่มเชื้อชาติมลายูที่เหนือกว่ากลุ่มอื่น เช่น การสงวนที่ดินบางส่วนไว้สาหรับเชื้อ
ชาติมลายู การสงวนตาแหน่งราชการบางตาแหน่งไว้สาหรับเชื้อชาติมลายู การกาหนดโควตาการเรียน
ต่อระดับมหาวิทยาลัยให้ กับเชื้อชาติมลายูถึงร้อยละ 65 และการกาหนดให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ
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ทางธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาจะต้องมีเชื้อชาติมลายูถือหุ้นถึงร้อยละ 30 เป็นต้น (ชัยโชค จุลศิริวงศ์, 2542: 64)
ในระยะเวลาต่อมาสิทธิพิเศษเหล่านี้ได้สร้างความเหลื่อมล้าทางสั งคมมากขึ้นเนื่องจากการขาดความ
เสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเชื้อชาติ
หลังจากนั้นการบริ หารงานของรัฐบาลมาเลเซียที่เคยอยู่บนหลักการทางานร่วมกันก็ได้มี
ความเปลี่ยนแปลงไป จากการที่พรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติมลายูได้กลาย
มาเป็นผู้มีบทบาทนาทางการเมืองภายในรัฐบาลพันธมิตรที่ต่อมาเรียกว่า รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ
(National

Front) รั ฐ บาลแนวร่ว มแห่ งชาติที่มีพรรคอัมโนเป็นแกนนาได้เริ่ มผลั กดันนโยบาย

สาธารณะที่การสนับสนุนให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ด้ วยหลักการในการสร้างความสมดุลทางสังคมและความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจในลักษณะของการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ยังคงได้รับมรดกมาจากการปกครองของอาณานิคม
อังกฤษ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2513 นโยบายเศรษฐกิจใหม่ได้ถูกนามาใช้เพื่อขจัดความยากจนและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมมาเลเซีย แต่จริง ๆ แล้วเป็นการยกสถานะของสังคมเชื้อชาติมลายู โดย
ไม่ได้รวมกลุ่มเชื้อชาติจีนและอินเดียด้วย สถานการณ์ดังกล่าวยิ่งทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคม
และเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย การนานโยบายเศรษฐกิจใหม่มาใช้หลังจาก
ทศวรรษ 2513 ทาให้เป็นมาเลเซียมีงานในระบบราชการและงานทางด้านวิชาชีพเฉพาะมากขึ้น และ
กลุ่มเชื้อชาติมลายูก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาทางานในระบบราชการแทนที่กลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ทา
ให้งานในระบบราชการที่ส่วนใหญ่เคยเป็นของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมลดลงเรื่อย
ๆ

อัตราส่ ว นการมีงานทาของกลุ่ ม เชื้อชาติอิน เดียลดลงอย่ างชัดเจน จากร้อยละ 9.8 ในช่ว ง

แผนพัฒนาฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2529 - 2533) มาเป็นร้อยละ 5.2 ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มเชื้อชาติมลายูมี
โอกาสเข้าไปสู่งานราชการร้อยละ 83.3 จากการศึกษาของ Chakravarty และ Roslan (อ้างถึงใน
Mahalingam M, 2015: 9) ยืนยันว่าการมีส่วนร่วมของเชื้อชาติอินเดียในงานวิชาชีพเฉพาะและช่าง
เทคนิคลดลงจากร้อยละ 10.8 ในปี พ.ศ. 2513 มาเป็น ร้อยละ 7.6 ในปี พ.ศ. 2543 และการมีส่วน
ร่วมของเชื้อชาติอินเดียในงานราชการลดลงจากร้อยละ 17.2 ในปี พ.ศ. 2513 มาเป็นร้อยละ 8.6 ใน
ปี พ.ศ. 2543 เนื่ องจากการให้ สิ ทธิพิเศษและการแบ่งแยกทางเชื้อชาติในการเข้าสู่ ก ารทางานมี
ผลกระทบที่เกิด จากการเสียเปรียบทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ และสถานะทางการศึกษาของ
กลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
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การถูกผลักให้เป็นชายขอบทางด้านเศรษฐกิจของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ส่วนหนึ่งก็
เป็นผลมาจากการที่กลุ่มเชื้อชาติอินเดียส่วนใหญ่ทางานในภาคแรงงานซึ่งมีประมาณร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเชื้อชาติอินเดียทั้งหมด โดยปัญหาที่แรงงานกลุ่มเชื้อชาติอินเดียเหล่านี้ต้องเผชิญ อย่า งเช่น การ
ได้รับค่าแรงที่ต่าโดยจ่ายเป็นค่าแรงขั้นต่าประมาณ 18 ริงกิตมาเลเซียต่อวัน ความปลอดภัยในการ
ทางานต่า การจ้างแรงงานข้ามชาติแบบเป็นสัญญาจ้างมากขึ้น รายได้ไม่เพียงพอกับค่าที่พักอาศัย
ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าแรง และการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานกาลั งมีราคาแพงขึ้นอย่างมากไม่
ว่าจะเป็นบริการทางด้านสุขภาพหรือการศึกษา เป็นต้น (Devaraj, 2007: Online) นอกจากนี้จะเห็น
ได้ว่าจากที่กล่าวมาข้างต้น ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคการเกษตรมาตั้งแต่สมัย
อาณานิคมซึ่งการเกษตรกรรมมีความเฟื่องฟู แต่ในปัจจุบันภาคการเกษตรไม่ได้มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจอีกต่อไปเนื่องจากรัฐหันไปให้ความสาคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ทาให้ชาวมาเลเซีย
เชื้อชาติอินเดียถูกให้ความสาคัญลดลงด้วยเช่นกัน จากการไม่มีงานทาเนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตร
ลดลงเรื่อย ๆ และถูกนาพื้นที่ไปพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ ทาให้วิถีชีวิตของพวกเขา
ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับการชดเชยหรือช่วยเหลือจากทางรัฐบาล
ในบริบทของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียที่ยากจนในชนบท พวกเขาได้รับผลกระทบจากการ
แทรกแซงนโยบายสาธารณะ เช่น แรงงานเชื้อชาติอินเดียในภาคเกษตรกรรมไม่ได้ถูกกาหนดเป็น
เปูาหมายความสาเร็จของแผนพัฒนาแห่งชาติ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะจัดเป็นกลุ่มที่มีความยากจนซึ่งต้อง
ได้รับการแก้ปัญหาความยากจน แต่ยังคงได้รับการเพิกเฉยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากแผนพัฒนา
แห่งชาติหลังจากได้รับเอกราช แผนพัฒนาแห่งชาติมาเลเซียฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ไม่ได้ตระหนักถึง
สถานะความไม่มั่นคงของชนชั้นแรงงานในภาคการเกษตร แต่ตระหนักถึงกลุ่มเชื้อชาติมลายูที่ ยากจน
มากกว่ากลุ่มเชื้อชาติอินเดีย มีเพียงแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 3 ที่ได้รวมรงงานเชื้อชาติอินเดียไว้ใน
กลุ่มเปูาหมายที่ต้องขจัดความยากจน โดยได้มีการตระหนักถึงสวัสดิการของแรงงานภาคเกษตรกรรม
ซึ่งในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 3 ของมาเลเซียได้มีการระบุถึงกลุ่มที่มี ความยากจน เช่น เจ้าของ
กิจการขนาดเล็ก ชาวนา ชาวประมง เจ้าของสวนมะพร้าว ผู้ ที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ แรงงานภาค
การเกษตรอื่น ๆ คนจนในเมือง และชนพื้นเมือง แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าแผนพัฒนาฉบับที่ 3 ของรัฐบาล
ประสบความล้มเหลว ในขณะเดียวกันการแก้ไขความยากจนในชนบทก็ไม่ได้ รวมภาคการเกษตร ซึ่ง
ถือ เป็ น งานของกลุ่ มเชื้อ ชาติอิ น เดี ย แต่ รัฐ กลั บ ได้ มีก ารดาเนิ น การในการแก้ ไ ขความยากจนที่ มี
เปูาหมายขยายไปสู่กลุ่มชาวมลายูและชาวจีนที่มีความยากจนมากกว่า เช่น การพัฒนาพื้นที่ใหม่ การ
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ชลประทาน การจัดหาความจาเป็นขั้นพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน และการสร้าง
การจ้างงาน เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขยายไปสู่ภาคการเกษตร และแผนพัฒนาฉบับที่ 4 และ 5 เป็น
แผนห้าปีซึ่งยังคงล้มเหลวต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของภาคเกษตรกรรมของชาวอินเดีย การ
ขจัดความยากจนในแผนพัฒนาฉบับที่ 6 ก็ไม่ได้ขยายครอบคลุมไปสู่ภาคการเกษตรเช่นเดียวกัน จะ
สังเกตได้ว่าแผนพัฒนาฉบับหลัง ๆ ไม่ได้รวมภาคเกษตรกรรมเป็นผลทาให้เกิดการผลักให้เป็นชาย
ขอบของชนชั้นแรงงานในภาคเกษตรกรรมของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย มากไปกว่านั้นการขาดความสนใจ
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและข้าราชการชาวมลายูมีเจตนาที่ไม่ดีกับชนชั้น แรงงานภาคเกษตรกรรมของ
กลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ทาให้การอยู่ในภาคเกษตรกรรมของพวกเขาอยู่ในสภาวะที่ลาบากด้วยความ
ยากจนมาอย่างยาวนาน
สถานการณ์นี้ ได้ผ่ านการตั้งข้อสั งเกตจาก Colleta

(Ramachandran,1995 อ้างถึงใน

Mahalingam M, 2015: 8) ว่า “นโยบายของรัฐบาลที่ได้เพิกเฉย ได้ถูกปิดบังจากสายตาของสังคม
มาเลเซีย กระแสหลั ก แรงงานชาวอินเดียในภาคเกษตรกรรมได้กลายเป็นชาวมาเลเซียที่ถูกลื ม ”
ปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการส่งออกในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การเกษตรกาลั งถูกเปลี่ ย นหรื อเอาออกไปเพื่อการก่อตั้งเขตอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจหรือ
เส้นทางคมนาคมสายหลัก ชนชั้นแรงงานภาคการเกษตรชาวอินเดียถูกขับไล่และต่อต้านให้ออกจาก
ภาคการเกษตรโดยปราศจากมาตรการการชดเชยที่เหมาะสม ปราศจากการให้ความช่วยเหลือ พวก
เขาต้องจาใจเข้ามาอยู่บริเวณชานเมืองและกลายไปเป็นพนักงานของพื้นที่ทางเศรษฐกิจในเมือง ด้วย
ภาวะที่ยากจนทาให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและเกิดความสิ้นหวัง ทาให้มีการเชื่อมโยงพฤติการณ์
ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวต่อต้านทางสังคมโดยการตั้งเป็น
ขบวนการและซ่องสุมในการก่ออาชญากรรม มีทั้งหมด 38 ขบวนการ โดยที่สมาชิก 1500 คนมีพื้นเพ
มาจากชนชั้นแรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยมีข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างต่อกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในหลาย
ด้ า น เช่ น มี จ านวนกลุ่ ม เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นที่ ส าธารณะโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตในกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ร้อยละ 14 ในจานวนของคนเร่ร่อนและคนขอทานเป็น กลุ่มเชื้อชาติอินเดียร้อยละ 41
และร้อยละ 14 ของเยาวชนที่กระทาผิดกฎหมายเป็นชาวอินเดียที่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม
(Mahalingam M, 2015: 8) ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียจึงสูญเสียอานาจทางเศรษฐกิจและการถูก
ผลักให้เป็นชายขอบไม่เพียงภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ยังรวมในภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากนโยบาย
ที่ใช้เชื้อชาติเป็นศูนย์กลางของรัฐ
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ประการที่สอง นโยบายกระบวนการอิสลามานุวัตร
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นด้านศาสนานับเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่
สร้างความไม่พอใจให้กับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียอย่างมาก จนทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ฮินดราฟเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านของการสนับสนุน จากกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย อันเนื่องมาจากการ
ละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมและศาสนาจากรัฐบาลมาเลเซียที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยที่ชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียมองว่าถูกครอบงาทางศาสนาโดยกลุ่มเชื้อชาติมลายูมุสลิมในสังคมมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลมาจาก
กระแสนโยบายกระบวนการอิส ลามานุวัตร ซึ่งนิพนธ์ โซะเฮง ได้ อธิบายว่า อิส ลามานุวัตรไม่ไ ด้
หมายความว่าการทาทุกอย่างให้เป็นอิสลาม แต่หมายความว่า กระบวนการในการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของศาสนาอิสลามและโลกมุสลิมให้ทัดเทียมกับโลกตะวันตก (นิพนธ์ โซะเฮง, 2560: สัมภาษณ์)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการอิส ลามานุวัตรได้เริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษ 2523 เป็นต้นมา และมีความ
เข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่การดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายมหาเธร์ โมฮัมหมัด ในปี พ.ศ. 2524
กระบวนการอิสลามานุวัตรได้ถูกนามาใช้ในกลุ่มเชื้อชาติมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลของการแข่งขันกันระหว่างรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนาของพรรคอัมโนกับ
ขบวนการฟื้นฟูศาสนาอิสลามกลุ่มอื่น ๆ เพื่อแย่งชิงฐานมวลชนเชื้อชาติมลายูที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ด้วยการแข่งขันช่วงชิงการให้คานิยามแก่ “อิสลามที่แท้จริง” ที่เหมาะสมกับสังคมมาเลเซีย
(เก็ตถวา บุญปราการ, 2559: 77-78) อันเป็นผลทาให้อิสลามกลายเป็นกลไกหลักในการกาหนดอัต
ลักษณ์ความเป็นเชื้อชาติมลายู โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียได้นิยามความเป็นมลายูว่า
คือ “บุคคลที่พุดภาษามลายู นับถือศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตามจารีตประเพณีมลายู ” ศาสนาจึง
เป็นเงื่อนไขหลักของการเป็นกลุ่มเชื้อชาติมลายู และรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียก็รับรองสิทธิ
ของเชื้อชาติมลายูให้มีสถานที่แตกต่างจากคนกลุ่มเชื้อชาติอื่นในสังคมโดยได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
ตามนโยบายภูมิบุตรา
กระแสกระบวนการอิสลามานุวัตรดังกล่าวไม่เพียงมีผลต่อการดาเนินชีวิตทางด้านการศึกษา
เศรษฐกิจ และสังคมของมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังได้ส่งผลต่อการกาหนดให้ศาสนาอิ สลามมีบทบาทที่
สาคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่อีกด้วย นอกจากนี้พรรคการเมืองหลักยังได้สนับสนุนให้ศาสนาอิสลาม
เป็นแนวทางของการบัญญัติกฎหมายและวิถีปฏิบัติของประเทศ ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูจานวน
หนึ่ ง ต้ องการให้ ม าเลเซี ย เป็ น รั ฐ อิส ลามที่ก ฎหมาย การเมื อ ง และเศรษฐกิ จ ต้ อ งถู ก ก าหนดจาก
คัมภีร์อัลกุรอานและประมวลกฎหมายอิสลาม โดยรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติที่มีพรรคอัมโนเป็นแกนนา
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และเป็ น ตัวแทนของกลุ่ มเชื้อชาติมลายู รวมทั้งพรรคอิส ลามมาเลเซีย (PAS) ได้ให้ การสนับสนุน
กระบวนการอิสลามานุวัตร โดยยังคงมีการกล่าวถึงการสร้างรัฐอิสลามมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งแน่นอนว่า
แนวคิดของการสร้างมาเลเซียให้เป็นรัฐอิสลามนั้นได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางศาสนาของชน
กลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ มากไปกว่านั้นแม้ว่ารัฐธรรมนูญของมาเลเซียจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามาเลเซีย
เป็นรัฐอิสลาม แต่ด้วยอิทธิพลของกระแสกระบวนการอิสลามานุวัตรที่ แผ่ขยายเพิ่มมากขึ้นไปทั่วโลก
รวมทั้งการสนับสนุนจากกลุ่มอิสลามสุดโต่งในท้องถิ่นและพรรคการเมืองของกลุ่มเชื้อชาติมลายูซึ่งถือ
ว่าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของนโยบายประชานิ ยม ทาให้ นายกรั ฐ มนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด มี นโยบายให้
ความสาคัญกับศาสนาอิสลามอย่างมากทาให้เกิดความไม่พอใจจากกลุ่มเชื้อชาติอื่นอย่างมาก ด้วยเหตุ
นี้ผ ลจากกระบวนการอิส ลามานุ วัตรได้เกิดการพัฒ นาองค์กรต่าง ๆ ตามแบบอิส ลามโดยรัฐ บาล
มาเลเซีย เช่น การสร้างธนาคารอิสลาม การสร้างมหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลาม การสร้างศูนย์วิจัย
อิส ลาม และองค์กรต่างๆที่เ กี่ย วกับศาสนาอิส ลาม ซึ่งเป็ นการยืนยัน ได้ว่ารัฐ บาลมาเลเซียความ
ต้องการที่จะส่งเสริมความเป็นอิสลามในวิถีชีวิตของชาวมาเลเซีย นโยบายการกระบวนการอิสลามานุ
วัตรของรัฐบาลจึงได้คุกคามต่อสังคมและวัฒนธรรมของชนกลุ่มเชื้อชาติอื่นๆ มากไปกว่านั้นยังได้สร้าง
ความหวาดระแวง ความลาเอียง และความวิตกกังวลกับกลุ่มเชื้อชาติที่นับถือศาสนาอื่น ๆ
ต่อมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ
เดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2546 นายอับดุลละห์ อะหมัด บาดาวี รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรีต่อ โดยได้เปลี่ยนมาเน้นนโยบาย “อิสลามฮะฎอรี” (Islam Hadhari) ในการบริการ
จัดการพัฒนาสังคมมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คาว่า อิสลามฮะฎอรี เป็น
คาเดิมจากภาอาหรับ 2 คา คือ อิสลาม (Islam) กับ ฮะฎอรี (Hadhari) แปลว่า อารยธรรม เมื่อ
ประกอบเข้าด้วยกันตรงกับคาศัพท์ในภาษาอังกฤษ คือ Civilizational Islam แต่ในที่นี้หมายถึง
“การพัฒนาสังคมมุสลิมสู่การเป็นอารยธรรมที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลาม” (เก็ตถวา บุญ
ปราการ, 2559: 80) ในความจริงแล้วเป็นกระแสหรือวาทกรรมทางปัญญาของรัฐบาลมาเลเซีย โดย
ถูกจาแนกว่าเป็นกระบวนการองค์รวมของการกล่อมเกลาทางศาสนา ถือว่าเป็นหนทางที่จะนามาซึ่ง
สังคมใหม่ที่อุทิศให้ กับหลั กคาสอนของอิส ลามในแง่มุมของการพัฒ นา อิส ลามฮะฎอรี จึ งถือเป็น
กระบวนการการสังเคราะห์ ที่นักวิชาการอิสลามศึกษาและนักการศาสนาที่อยู่ในพรรคอัมโนร่วมสมัย
ได้พยายามคิดค้นและแสวงหาทางออกให้กับสังคมมุสลิมมาเลเซียที่กาลังประสบวิกฤตการณ์พัฒนา
ตามแบบของอิสลาม โดยนโยบายดังกล่าวทาให้มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิม มีศาสนาอิสลามเป็ น
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ศาสนาประจาชาติ สามารถใช้หลักการศาสนาบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสังคมมุสลิมในมาเลเซียกาลังเผชิญหน้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมุสลิม
มาเลเซียมีทั้งที่เป็นกลุ่มสมัยใหม่หรือก้าวหน้า และกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ทาให้
มีการปะทะทางความคิดอย่างรุนแรงในสังคมมุสลิมมาเลเซีย จึงเกิดกลุ่มที่ต้องการแสวงหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหา คือ กลุ่มแนวคิดทางสายกลางที่เปิดกว้างต่อกระแสโลกาภิ วัตน์ ในขณะที่อภิเชษฐ
กาญจนดิษฐ มองว่านโยบายอิสลามฮะฎอรี ของนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี เป็นความพยายาม
ของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติที่ต้องการดึงคะแนนความนิยมจากกลุ่มเชื้อชาติมลายูมุสลิมที่เริ่มไปให้
การสนับสนุนพรรคอิสลามแห่งมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น แต่นโยบายดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับ
กลุ่มเชื้อชาติจีนและอินเดียอย่ างมาก เนื่องจากมีความกังวลว่ารัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติอาจมีความ
พยายามทาให้มาเลเซียกลายเป็นรัฐอิสลาม (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2559: สัมภาษณ์)
นโยบายอิสลามฮะฎอรี (Islam Hadhari) ได้ถูกนามาเป็นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในสังคม
มาเลเซีย ซึ่งไม่เพียงนามาปฏิบัติกับสังคมของมุสลิมเท่านั้นแต่ยังนามาใช้จากัดสิทธิของกลุ่มที่ไม่ได้
เป็ น มุส ลิ มอีกด้ ว ย จนน าไปสู่ ความขัดแย้ง กับระหว่างรั ฐ บาลกั บกลุ่ มเชื้อชาติอินเดี ย โดยเฉพาะ
เหตุการณ์การรื้อถอนวัดฮินดูและศาสนาสถานทางศาสนาฮินดูจานวนมากในช่วงรัฐบาลของนายอับ
ดุลละห์ บาดาวี ซึ่งกลายเป็นสาเหตุในการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียใน
ปี พ.ศ. 2550 การรื้อทาลายศาสนสถานทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียและนักสิทธิมนุษยชนไม่
พอใจและเชื่อว่าเกิดมาจากอคติ ทางเชื้อชาติและศาสนา และเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญที่ประกัน
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเติบโตของกระบวนการอิสลามานุวัตรใน
มาเลเซีย โดยมองว่ารัฐบาลดาเนินการไม่เหมาะสมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิในการนับถือศาสนา
แม้ว่าศาสนาอิสลามจะถูกบัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียว่า “ศาสนาอิสลามเป็น
ศาสนาแห่งสหพันธ์ แต่ศาสนาอื่นก็สามารถที่จะดาเนินกิจกรรมทางศาสนาด้วยความสงบและสันติใน
สหพันธ์” วัดฮินดูและศาสนสถานเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณานิคมของอังกฤษซึ่งไม่ได้
มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นการสร้างขึ้นในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายจึงต้องทาการรื้อถอน โดย
รัฐบาลให้เหตุผลว่าต้องการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งกาลังมีความต้องการสูง วัดฮินดู
เหล่านี้ได้ถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐมามากกว่า 10 ปี แม้ว่าจะมีการต่อต้านจากชุมชนกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดีย โดยพื้นที่ที่มีการรื้อถอนมากที่สุดคือรัฐสลังงอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ Shah Alam ซึ่งเชื่อ
กันว่ามีความพยายามในการทาให้กลายเป็นเมืองของมุสลิมโดยการล้อมกรอบสถานที่ที่ไม่ใช่มุสลิม
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กลุ่มฮินดราฟและกลุ่มภาคประชาสังคมจึงได้มีการรวมตัวขึ้นในช่วงเวลาดังกล่ าวเพื่อต่อต้านการรื้อ
ถอนวัดฮินดูและยังต่อสู้กับนโยบายที่ไม่ยุติธรรมนี้ การที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความสาคัญกับนโยบายอิส
ลามานุวัตรอย่างจริงจังเป็นเสมือนการผลักให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียกลายเป็นกลุ่มชายขอบของ
สังคมมาเลเซีย อีกทั้งการยืนยันของผู้นาประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ต่อการเน้น
ย้าการเป็นประเทศมุสลิมของมาเลเซีย ยิ่งทาให้ความวิตกกังวลและกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจต่อ
กลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิม
นอกจากนั้ น กระบวนการอิ ส ลามานุ วั ต รยั ง ได้ ส่ งเสริ มให้ มีก ารน ากฎหมายอิ ส ลาม หรื อ
กฎหมายชารีอะห์ (Syariah) มาใช้ซึ่งขยายไปมากกว่าการบังคับใช้กับมุสลิมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม
ไปถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมอีกด้วย ในอดีตกฎหมายชารีอะห์ได้ถูกบังคับใช้กับมุสลิมมาเลเซียในสามรัฐ
เท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการบังคับใช้ทุกรัฐ ทาให้เกิดความรู้สึกว่ากฎหมายชารีอะห์มีความสาคัญ
มากกว่ า กฎหมายแพ่ง หรื อ ศาลแพ่ ง ซึ่ ง ไม่ ส ามารถแทรกแซงหรื อ ตั้ งค าถามได้ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สหพันธรัฐมาเลเซียมาตราที่ 121 (1A) ระบุชัดเจนว่าศาลแพ่งหรือศาลแห่งสหพันธ์จะไม่มีอานาจศาล
ในเรื่องที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของศาลชารีอะห์ (Mahalingam M, 2015: 10) การบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่ าวนี้ มีความชัดเจนมากขึ้นจากกรณีการตายของนายมาเนียม มูรตี ในขณะที่ ภ รรยาของเขา
ต้องการที่จะประกอบพิธีกรรมตามแบบศาสนาฮินดู แต่เขาได้ถูกปฏิเสธว่าสามีของเธอได้เปลี่ยนมานับ
ถือศาสนาอิสลามจึงต้องมีการฝังศพตามแบบศาสนาอิสลาม จึงถือว่าศาลแพ่งไม่สามารถพิจารณาใน
เรื่องนี้ได้เพราะเรื่องนี้อยู่ภายใต้ขอบเขตของอานาจศาลชารีอะห์ จึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการอิสลา
มานุวัตรของรัฐบาลมาเลเซียจึงได้ละเมิดสิทธิทางศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียซึ่งถือ
ว่าเป็ นพลเมืองมาเลเซียเช่นเดียวกับกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ทั้งในกรณีของการรื้อถอนศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดูและการขยายอานาจของการบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ไปยังกลุ่มคนที่ไม่ ใช่มุสลิม รัฐบาล
มาเลเซียที่ครอบงาโดยอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มเชื้อชาติมลายูได้ดาเนินนโยบายที่เป็นการผลักให้
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียกลายเป็นกลุ่มชายขอบของสังคมมาเลเซีย จึงเป็นสิ่ง ที่กระตุ้นให้ชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดียต้องออกมาเรียกร้องเพื่อความเสมอภาคของสิทธิพลเมืองและการรักษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มฮินดราฟจึงกลายมาเป็นตัวแทนเพื่อเรียกร้องความเป็น
ธรรมให้กับสิทธิของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
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ความล้มเหลวของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย
ลักษณะที่สาคัญของระบบพรรคการเมืองมาเลเซียคือ การเป็นตัวแทนของเชื้อชาติในการ
รักษาผลประโยชน์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติซึ่งมาจาก
การรวมตัวกันของพรรคการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากตัวแทนของสามกลุ่มเชื้อชาติหลักของมาเลเซีย
ได้แก่ มลายู จีน และอินเดีย ส่งผลให้รัฐบาลของมาเลเซียเป็นรัฐบาลผสม โดยกลุ่มเชื้อชาติมลายูเป็น
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียทาให้พรรคอัมโนซึ่งเป็น พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่มเชื้อชาติมลายูจึงมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างมากในรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ในขณะที่พรรค
การเมืองของกลุ่มเชื้อชาติ จีนและอินเดียเป็นพรรคเล็กที่เข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมือง พรรคการเมืองที่เป็น ตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ก็ไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองมากนัก
แม้ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรทีม่ ีขนาดเป็นลาดับที่ 3 เพราะว่ากลุ่มเชื้อชาติอินเดียอาศัยอยู่อย่างกระจัด
กระจายไปทั่วประเทศและก็ไม่ได้มีเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา ทาให้การตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล
แนวร่ วมแห่ งชาตินั้นมาจากการกาหนดโดยพรรคอัมโนซึ่งเป็นแกนนารัฐบาล โดยได้มีการดาเนิน
นโยบายที่ทาให้เกิดช่องว่างและสร้างความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติ ในสังคมมาเลเซีย ในขณะที่พรรค
การเมืองของกลุม่ เชื้อชาติอื่น ๆ ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดาเนินนโยบาย
เพื่อปกปูองผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติของพวกเขาได้ เนื่องจากพรรคการเมืองเหล่านี้ยังคงต้อง
พึ่งพาสถานะทางการเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ
พรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย (Malaysian Indian Congress - MIC) เป็นพรรคการเมืองที่
เป็น ตัว แทนของชาวมาเลเซีย เชื้อชาติอินเดีย และเป็นพรรคการเมืองที่ร่ว มอยู่ในรัฐบาลแนวร่ว ม
แห่งชาติซึ่งประกอบด้ว ยพรรคอัมโนและพรรคสมาคมชาวจีนมาเลเซีย โดยพรรคสภาชาวอินเดีย
มาเลเซียถือเป็นพรรคที่มีขนาดเล็ กที่สุดเมื่อเทียบกับสองพรรคดังกล่าว ความเป็นมาของพรรคสภา
ชาวอินเดียมาเลเซียได้รับการก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 โดยนายจอห์น ธีวี (John Thivy)
มีวั ตถุ ป ระสงค์ห ลั ก คื อ เพื่ อปกปู อ งและส่ งเสริ ม ผลประโยชน์ ต่า ง ๆ ของกลุ่ ม เชื้ อชาติ อิ นเดีย ใน
มาเลเซีย และเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันระหว่างเชื้อชาติ ด้วยความที่
เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กและก็ไม่ค่อยได้รับการสนใจจากกลุ่มเชื้อชาติอินเดียมากนัก พรรคสภา
ชาวอินเดียมาเลเซียจึงได้ตอบรับคาเชิญจากพรรคอัมโนในปี พ.ศ. 2497 เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกั นทาง
การเมืองในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช และเพื่อหาแรงสนับสนุนจากการได้รับการเอื้อประโยชน์
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จากพรรคการเมืองใหญ่ (ชัยโชค จุลศิริวงศ์ , 2546: 339) ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นแนวร่วม
แห่งชาติที่ครองอานาจทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
การก่ อ ตั้ ง พรรคสภาชาวอิ น เดี ย มาเลเซี ย แม้ ว่ า จะเป็ น การแสดงออกของการรั ก ษา
ผลประโยชน์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในสหพันธรัฐมลายา ซึ่งชาว
อินเดียก็เป็นกลุ่มเชื้อชาติที่มีขนาดเป็นลาดับที่ 3 ของสังคมมาเลเซีย แต่ อย่างไรก็ตาม พรรคสภาชาว
อินเดียมาเลเซียก็ไม่สามารถดึงชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียให้มาเป็นสมาชิกได้มากนัก โดยมาจาก
สาเหตุห ลายประการด้ว ยกัน คือ ประการแรก สมาชิกหลักของพรรคเป็นพวกนักธุรกิจและอาชีพ
เฉพาะทางกลุ่มเล็ก ๆ และที่สาคัญคือ กลุ่มเชื้อชาติอินเดียเหล่านี้มักมีเชื้ อสายทมิฬที่มักจะขัดแย้งกับ
กลุ่มเชื้อชาติมลายูจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคอัมโนในระยะหลัง ประการที่สอง ชาวมาเลเซีย
เชื้อชาติอินเดียส่วนใหญ่มักยึดอาชีพในสวนยางพาราจึงมองว่าพวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
พรรคสภาอินเดียชาวมาเลเซีย ประการที่สาม การเกิดขึ้นขององค์กรและสมาคมของกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดียจานวนมากทาให้มีการแย่งชิงสมาชิก เช่น สมาคมชาวอินเดียมลายู และสมาพันธ์ขององค์กร
ชาวอินเดีย นอกจากนี้กลุ่มเชื้อชาติอินเดียยังเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานจานวนมากเนื่องจากส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพในการใช้แรงงาน (ชัยโชค จุลศิริวงศ์, 2546: 339) ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้
ทาให้พรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นพวกชนชั้นนาชาวอินเดียที่มีความร่ารวย
และยังได้รับการศึกษาแบบตะวันตกด้วย จึงไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้แรงงานชาวอินเดีย
ทั่วไป โดยเฉพาะพวกที่อาศัยอยู่ตามชนบท ส่วนการเข้าร่วมกับแนวร่วมแห่งชาติก็เพียงเพื่อเรียกร้อง
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่พอจะเรียกได้ ทั้งนี้พรรคของชาวอินเดียเป็นเพียงลูกไล่ของพรรคอัมโนและพรรค
สมาคมชาวจี น มาเลเซี ย เท่ า นั้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท าให้ พ รรคสภาชาวอิน เดี ย มาเลเซี ย ต้ อ งเสี ย เสี ย ง
สนับสนุนในหมู่ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียไปอีกส่วน และในบางครั้งยังถูกกล่าวหาว่าไม่ส่งเสริมหรือ
รักษาผลประโยชน์ของชาวอินเดีย แต่กลับยอมเสียผลประโยชน์ให้แก่แนวร่วมแห่ งชาติเพื่อเพิ่มพูน
เปูาหมายของกลุ่มชนชั้นนาเท่านั้น (ชัยโชค จุลศิริวงศ์, 2546: 332-333)
ถึงแม้ว่าพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติมาตั้งแต่
ได้รับเอกราช แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียทั้งหมดและไม่สามารถเป็นปากเป็นเสียง
ในการรักษาผลประโยชน์ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ให้กับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียได้
โดยเฉพาะการปกปูองกลุ่มเชื้อชาติอินเดียจากประเด็นการถูกผลักให้เป็นชายขอบ เนื่องจากพรรคสภา
ชาวอินเดียมาเลเซียมีอิทธิพลทางการเมืองน้อยมากในรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ และจาเป็นต้องโอน
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อ่อนผ่อนตามพรรคอัมโนซึ่งมีอิทธิพลครองงาทางการเมืองในรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง
เสมอมาเพื่อการรักษาอานาจและตาแหน่งทางการเมือง แม้ว่าจะมีความเสียเปรียบทางการเมืองและ
ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในการปกปูองผลประโยชน์ให้กับชาวมาเลเซียเชื้อ
ชาติอินเดีย นักวิชาการอย่างนายปาลานีซามี รามาซามี (Palanisamy Ramasamy) วิพากษ์วิจารณ์
ว่า เป็ น ที่ น่าเสี ยดายที่ผู้ ได้รับ ผลประโยชน์ อย่างแท้จริงคือนักการเมืองของพรรคสภาชาวอินเดีย
มาเลเซียและเครือญาติของพวกเขาไม่ใช่ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียทั้งหมด นอกจากนี้พรรคสภา
อินเดียมาเลเซียยังประสบกับความขัดแย้งจากปัญหาโครงสร้างภายในอย่าง เช่น วิกฤตความเป็นผู้นา
ระบบอุปถัมภ์พวกพ้อง ความขัดแย้งภายในพรรค และการทุจริตคอรัปชั่นที่มี สูงมาก (Mahalingam
M, 2015: 10-11) นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นว่าพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียมีการ
แบ่งแยกกันเองทาง ชนชั้น ศาสนา ภาษา และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ ชนชั้นนาภายในพรรคจึงไม่ได้
เป็น ตัว แทนของชาวมาเลเซีย เชื้อชาติอินเดียทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่ ม คนรากหญ้า ด้วยเหตุผลนี้จึง
ประสบความล้มเหลวในการปกปูองผลประโยชน์และเผชิญหน้ากับปัญหาของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย โดย
การยอมผ่อนผันและยอมรับการครองงาของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ จากความล้มเหลวของพรรค
สภาชาวอินเดียมาเลเซียในการเป็นตัวแทนเพื่อปกปูองผลประโยชน์ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
ดังที่กล่าวมาข้างต้น มีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดการรวมตัวกันขององค์ก รพัฒนาเอกชนของกลุ่มเชื้อชาติ
อิน เดีย เป็ นกลุ่ มฮิน ดราฟและเปิ ดโอกาสให้เกิดการเคลื่ อนไหวเพื่อเรียกร้องการปกปูองสิ ทธิและ
ผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ซึ่ง เป็นโอกาสทางการเมืองสาคัญประการหนึ่งที่เกิดจากความ
ขัดแย้งและแตกแยกในหมู่ชนชั้นนาทางการเมือง กลุ่ม องค์กร และสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ได้เปิด
โอกาสให้กลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถใช้เป็นช่องทางในการเคลื่อนไหวและระดม
ทรัพยากร (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 102-103) จะเห็นได้ว่าความความล้มเหลวของพรรคสภาชาว
อิ น เดี ย มาเลเซี ย เกิ ด จากปั ญ หาความขั ด แย้ ง ของชนชั้ น น าที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในพรรคทั้ ง ในเรื่ อ งของ
ผลประโยชน์และการแบ่งแยกกันเอง ทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ปกปูองผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความไม่พอใจของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียต่อพรรคสภาชาวอินเดีย
มาเลเซียได้ทาให้กลุ่มฮินดราฟได้สร้างบทบาทการเคลื่อนไหวผ่านทางช่องว่างทางอานาจและโอกาสที่
เอื้อให้กลุ่มฮินดราฟได้นาเสนอเปูาหมายขึ้นมาเป็นตัวแทนในการปกปูองผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อ
ชาติอินเดียในมาเลเซีย ซึ่งเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในพรรค
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นอกจากนี้พรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียยังมีปัญหาที่เกิดจากสภาวะความเป็นผู้นาของชนชั้น
นาในพรรคอีกด้วย อย่างเช่น นายซามี เวลลู (Samy Vellu Sangalimuthu) ประธานของพรรคสภา
ชาวอินเดียมาเลเซียในยุคปัจจุบันก็ไม่ได้ให้ความสนใจในการออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงของ
กลุ่มฮินดราฟเท่าที่ควร ซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยความไม่
พอใจต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐมนตรีเชื้อชาติอินเดียในแนวร่วมแห่งชาติ โดยชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียเริ่มตั้งคาถามกับนายซามี เวลลู ว่าประเด็นของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียที่ได้เสนอขึ้นไปทาไมรัฐบาล
ถึงไม่ดาเนินการแก้ไข ทาให้พวกเขามีความผิดหวังอย่างมากกับผู้นาไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้พวกเขา
ได้ ในขณะที่นายซามี เวลลู ได้ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง RTM1 ว่า เขารู้สึกเสียใจกับการที่กลุ่ม
ฮินดราฟต้องออกมาประท้วงบนท้องถนน ซึ่งเขาอ้างว่าประเด็นของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้รับการ
พิจารณาในรัฐบาลตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา และเขายังกล่าวอีกว่าปัญหาไม่ได้มีเฉพาะชาวอินเดีย
ยังมีชาวจีนและชาวมลายูด้วย และพวกเขาก็มีความต้องการเช่นกันจึงไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ตามที่
ต้องการทั้งหมด (NEWS18, 2007b: Online) อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สาคัญดูเหมือนจะอยู่ที่ความ
เป็น ผู้น าของนายซามี เวลลู แม้ว่า เขาจะอยู่ในฐานะผู้นาทางการเมืองของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียใน
มาเลเซียและเป็นรัฐมนตรีเชื้อชาติอินเดีย ที่ครองตาแหน่งทางการเมืองมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 29
ปี แต่ผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียกลับถูก บีบให้แคบลงและมาตรฐานทางการศึกษาของกลุ่ม
เชื้อชาติอินเดียก็แย่ลงอีกด้วย นายซามี เวลลู ยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองที่จากัดในรัฐบาลแนวร่วม
แห่งชาติต่อการกาหนดหรือตัดสินใจในนโยบายและไม่สามารถผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้ เนื่องจากเขายังคงให้ความสาคัญกับรักษาอานาจทางการเมือง
ของตนเอาไว้ (Mohamed, 2007: 2)
นอกจากพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียแล้ว ก็ยังมีพรรคการเมืองของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียอื่น
ๆ อย่างเช่น แนวร่วมความก้าวหน้าชาวอินเดีย (Indian Progressive Front) และพรรคประชาชน
ก้าวหน้า (People’s Progressive Party) ซึง่ เป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างให้มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ แม้ว่าพรรคการเมืองเหล่านี้จะมีชาวมาเลเซียเชื้อชาติชาติอินเดียเป็นแกนนา แต่ก็ไม่สามารถ
ช่วยกลุ่มเชื้อชาติอินเดียให้มีสถานภาพที่ดีขึ้นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะที่เลวร้ายของพวก
เขาไปสู่การให้ความสาคัญในการดารงชีวิตของพวกเขา เพราะว่าพรรคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ครองงาของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ดังนั้นไม่ใช่เพียงเป็นการถูกผลักให้เป็นชายขอบทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจของเท่านั้ น แต่ ช าวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ยังเป็นการถูกผลั กให้เป็นชายขอบทาง
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การเมืองอีกด้วย การดารงอยู่ของพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียเหล่านี้แทบจะ
ไม่ได้ทาหน้าที่ในการเป็นปากเป็นเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียเลย กลุ่ม
ฮินดราฟจึงได้กลายมาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นตัวแทนของชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดีย ซึ่งมีบทบาทในการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิความพลเมืองและปกปูองผลประโยชน์อัน
ควรได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซีย
แม้ว่ากลุ่มฮินดราฟจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจในประเด็นการถูกผลักให้เป็นชายขอบของ
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียและความไม่มีประสิทธิภาพของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียซึ่งไม่ได้ทา
หน้ าที่เ ป็ น ตัว แทนในการปกปู องสิ ทธิ และผลประโยชน์ให้ กั บกลุ่ มเชื้อชาติ อินเดีย แต่โ อกาสทาง
การเมืองก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ทาให้กลุ่มฮินดราฟสามารถสร้างบทบาทการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์นั่นก็คือ การเริ่มก่อตั้งกลุ่มฮิดราฟเกิดขึ้น
ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสาคัญซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลแนว
ร่วมแห่งชาติไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้เช่นเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนผู้นาทางการ
เมืองจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ไปสู่นายกรัฐมนตรีอับดุลละห์บาดาวี แต่การเคลื่อนไหว
ครั้งสาคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 อันเนื่องมาจากโอกาสทางการเมือง 2 ประการ คือ ประการแรก
เมื่อนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี เข้ามาดารงตาแหน่งเขาได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะเข้ามา
ปฏิรูปการเมืองและแก้ไขปัญหาต่าง อย่างเช่น ปัญหาอาชญากรรม การปฏิรูปตารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นการสร้างความหวังให้กั บชาวมาเลเซีย แต่ในปี พ.ศ.
2550 การปฏิ รู ป ดั ง กล่ า วกลั บ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและล้ ม เหลวท าให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ในรั ฐ บาลและ
นายกรั ฐมนตรีอับดุล ละห์ บาดาวี เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผนวกกับในช่ว งเวลาดังกล่ าวรัฐ บาล
มาเลเซียได้มีการรื้อถอนวัดฮินดูเป็นจานวนมากซึ่งยิ่งเป็นการสร้า งความไม่พอในให้กับกลุ่มเชื้อชาติ
อินเดียเป็นอย่างมาก โดยมีข้อมูลจากกลุ่มฮินดราฟว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2549 จนถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 หน่วยงานของรัฐได้มีการรื้อถอนวัดถึง 79 วัด (Soong, 2009: 120) และ
ประการที่สอง อิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ที่เกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่า
ความสาเร็จของแนวร่วมเบอร์เซะห์ในการระดมมวลชนขนาดใหญ่ออกมาเคลื่อนไหวได้สร้างให้เกิด
การรับรู้โอกาสทางการเมืองกับกลุ่มฮินดราฟและกระตุ้นให้เกิดความกล้าในการออกมาเคลื่อนไหว
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4.3.2 ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟในการ
ขยายการสนับสนุนและกระตุ้นให้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบด้ว ย 2 ประการ คือ ประการแรก การขยายพรมแดนการต่อสู้ ทางการเมืองภายในไปสู่
การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการเรียกร้องและสร้างการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะการเสนอข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาลของอินเดียที่เป็นประเทศแม่และรัฐบาลอังกฤษซึ่งเคย
เป็นเจ้าอาณานิคมของมาเลเซียซึ่งนาชาวอินเดียเข้ามาสู่มาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงกดดันให้
รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงนโยบายหรือแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติในมาเลเซีย รวมทั้งยัง
เป็นการสร้างการสนับสนุนจากชาวอินเดียพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักในสิทธิความเป็นพลเมืองที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และประการที่
สอง การสร้างการสนั บสนุน ผ่านอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มฮินดราฟได้มีการใช้
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ประเด็นเกี่ยวกับการถูกผลักให้เป็นชายขอบของกลุ่ม
เชื้อชาติมาเลเซียให้ออกไปสู่สาธารณชนในวงกว้างเพื่อสร้างการสนับสนุน ไม่ ว่าจะเป็นประเด็นที่
เกี่ยวกับ นโยบายทางเศรษฐกิจที่ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ลาบากหรือเสียเปรียบเชื้อชาติอื่น ๆ หรือ
นโยบายที่ละเมิดสิทธิทางศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการ
สนับสนุนโดยเฉพาะจากกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วยังถูก
นามาใช้เป็ นเครื่องมือในการระดมมวลชนเพื่อการเคลื่ อนไหวและวิพากษ์วิจารณ์การทางานของ
รัฐบาลมาเลเซียอีกด้วย การสร้ างยุทธวิธีในการเคลื่ อนไหวของกลุ่ มฮินดราฟจากทั้งสองประการ
ดังกล่าวจึงมีความสาคัญในการช่วยสร้างการสนับสนุนและขยายประเด็นความไม่เป็นธรรมทางเชื้อ
ชาติดังกล่าวให้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การขยายข้อเรียกร้องจากประเด็นการเมืองภายในไปสู่การเมืองระหว่างประเทศ
กลุ่ มฮิน ดราฟได้พยายามทาให้ ประเด็นการการถูกผลักให้ เป็นชายขอบของกลุ่ มเชื้อชาติ
อินเดียในมาเลเซียนั้นเป็นประเด็นระหว่างประเทศเพื่อทาให้การเรียกร้องของพวกเขาได้รับความ
สนใจมากขึ้นและเป็นการกดดันรัฐบาลมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการ
ละเมิดสิ ทธิ ทางศาสนาและวัฒ นธรรม แกนนาของกลุ่ มฮินดราฟได้หั นไปเรียกร้องและสร้างการ
สนั บ สนุ น จากองค์ ก รระหว่ างประเทศ อย่า งเช่ น ในวั น ที่ 31 สิ ง หาคม พ.ศ. 2550 ซึ่ง เป็ น วาระ
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ครบรอบ 50 ปี แห่งการได้รับเอกราชจากอังกฤษ นักกฎหมายที่เป็นตัวแทนของกลุ่มฮินดราฟได้
ฟูองร้องต่อศาลของอังกฤษเพื่อเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายต่อการที่อังกฤษได้นาชาวอินเดีย
จากประเทศอินเดียมาอยู่ในมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้กลายเป็นประชากรส่วนหนึ่งใน
มาเลเซีย โดยที่อังกฤษไม่ได้มีการปกปูองและดูแลสถานะความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียหลังจากที่มาเลเซียได้รับเอกราช (Sivachandralingam Sundara Raja,Thanaseelen
Rajasakran, and Santhidran Sinnappan, 2013: 90) หลังจากนั้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2550 ยังได้มีการส่งข้อร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ (Gordon Brown) โดยมีการกล่าวโทษ
ต่อรัฐบาลมาเลเซียว่า มีพฤติกรรมในการกวาดล้างเชื้อชาติอินเดีย (ethnic cleansing of Indian)
รวมทั้งได้มีการร้องเรียนประเด็นดังกล่าวไปยังศาลโลกและศาลอาญาระหว่างประเทศ ในข้อร้องเรียน
ได้มีการอ้างว่าชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียถูกละเมิดโดยรัฐบาลที่ดาเนินนโยบายแบบอิสลามอย่าง
สุดโต่งและชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย (Asha Rathina Pandi,
2014: 82) นอกจากนี้แกนนากลุ่มฮินดราฟยังได้รณรงค์ไปยังชนกลุ่มน้อยชาวอินเดียในประเทศต่าง ๆ
รวมทั้งประเทศแม่อย่างอินเดียด้วย ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวอินเดีย ทาให้รัฐบาลอินเดียหันมา
ให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2550 การสนับสนุนกลุ่มฮินดราฟทั้งในประเทศและต่างประเทศประสบความสาเร็จจากการรณรงค์
และการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ยากลาบากของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
เพื่อเรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมือง
นอกจากนี้แกนนาของกลุ่มฮินดราฟยังได้มุ่งการเรียกเสียงสนับสนุนไปยังชาวอินเดียและชาว
อินเดียพลัดถิ่นทั่วโลก เพื่อทาให้ฮินดราฟกลายเป็นองค์กรข้ามชาติที่ขยายเปูาหมายกว้างออกไป โดย
การใช้เครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัยในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างอินเตอร์เน็ต แกนนากลุ่มฮินดราฟ
บางคนได้ลี้ภัยจากมาเลเซียและออกไปเคลื่อนไหวนอกประเทศ เช่น นายเวทยา มูรตี พนนูซามี ได้ไป
เคลื่อนไหวที่อินเดียเพื่อให้รัฐบาลอินเดียให้ความสนใจต่อสถานการณ์ความลาบากของชาวมาเลเซีย
เชื้อชาติอินเดีย และแสดงออกถึงการปกปูองพวกเขาเพื่อให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการอ้าง
ถึงความไม่เท่าเทียมทางโอกาสของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียและความรู้สึกที่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เสมอ
ภาค และอ้า งถึ งการที่ก ลุ่ ม เชื้อ ชาติ อินเดีย ได้ท างานอย่างหนัก มาหลายทศวรรษเพื่อช่ ว ยพั ฒ นา
มาเลเซีย แต่พวกเขากลับถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องการศึกษา การทางาน และโอกาสทางธุรกิจ อย่างไม่
เท่าเทียมจากรัฐบาลมาเลเซีย (Flavia Cangia, 2014: 18-19) อย่างไรก็ตามรัฐบาลต่างประเทศ

142
รวมถึงรัฐบาลอินเดียที่กลุ่มฮินดราฟได้ร้องขอการสนับสนุนยังคงสงวนท่าทีในการแสดงออกเนื่องจาก
ไม่อยากแทรกแซงกิจ การภายในของมาเลเซียและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีกับ
มาเลเซีย
การขยายการสนับสนุนผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
ในทฤษฎีการระดมทรัพยากรถือว่าอินเตอร์เน็ตเป็นทรัพยากรที่สาคัญประเภทหนึ่งสาหรับ
การเคลื่อนไหวเนื่องจากช่ว ยสร้างการเคลื่อนไหวและการมีส่ วนร่ว มที่มีต้นทุนต่า โดยองค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างการเคลื่อนไหวที่เข้มแข็ง การสื่อสารกับประชาชน
และการมีส่วนร่ว มในการเคลื่ อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ตจึงได้กลายมาเป็นเสมือน
ตัวแทนขององค์กรที่เอื้อให้เกิดการกระทารวมหมู่ (Lee, F. L., 2015: 310) ซึ่งสอดคล้องกับการ
จาแนกประเภททรัพยากรของ Edwards และ McCarthy ซึ่งอธิบายว่าเครื่องมือสื่อสารเพื่อการ
เคลื่อนไหว อย่างเช่น จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วีดีโอ ถือเป็นทรัพยากรด้านวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มฮินดราฟได้ใช้ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ในการเผยแพร่ ส ภาวะการถูกผลั กให้ เป็นชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียเพื่อสร้างการ
สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งขึ้นจากกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
การสร้างจิตสานึกร่วมในประเด็น การถูกผลักให้เป็นชายขอบของกลุ่ม เชื้อชาติ อินเดียผ่าน
ช่องทางของทั้งสื่อแบบเก่าและสื่อแบบใหม่ ทาให้กลุ่มฮินดราฟสามารถสร้างบทบาทการเคลื่อนไหวที่
ขยายออกไปกว้างขึ้นผ่านการใช้การกระทาการรวมหมู่ (collective action) โดยเฉพาะการชุมนุม
ประท้วงในสถานที่ที่มีการรื้อถอนศาสนสถานทางศาสนาฮินดู และการประท้วงครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.
2550 ที่มีการเคลื่อนไหวประท้วงบนท้องถนนในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเรียกร้องความเสมอภาคของ
สิทธิความเป็นพลเมือง นอกจากนี้ เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีความเข้มงวดทางกฎหมายในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองทาให้มีข้อจากัดเกี่ยวกับ พื้นที่ทางกายภาพในการเคลื่อนไหวและการชุมนุม
ประท้วงทางการเมืองอย่างอิสระ ส่งผลให้กลุ่มฮินดราฟได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการสื่อสาร
อย่างอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ในการขยายและเผยแพร่ข้อเรียกร้องของกลุ่มฮินดราฟเพื่อ
สร้างการสนับสนุนจากกลุ่มเชื้อชาติอินเดียให้มากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างเครือข่ายของรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารที่กว้างขวางของอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
มีความเฉพาะอย่างกลุ่มฮินดราฟ นอกจากนี้เครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางของอินเตอร์เน็ต
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และสื่อสังคมออนไลน์ ยังมีความเป็นอิสระเนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมกิจกรรมหรือ การ
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารได้เพราะเหตุผ ลในการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงส่ งผลดีต่อการสร้า ง
ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการสร้างเครือข่ายซึ่งความจาเป็นสาหรับการต่อสู้
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยการเชื่อมโยงจากพื้นที่ออนไลน์ไปยังพื้นที่ทางกายภาพได้
กลุ่มฮินดราฟได้ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่ในการเผยแพร่
การเรียกร้องของพวกเขาให้สามารถแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่อสายตา
ของนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนกลุ่มฮินดราฟซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ระดมมวลชนโดยการสร้างการรับรู้ไปยังประชาชนทั้งที่สนับสนุนอยู่แล้วหรือผู้ที่กาลังจับตามองการ
เคลื่อนไหวอยู่ได้มากขึ้น กลุ่มฮินดราฟได้ใช้เป็นประโยชน์จากทั้งสื่อแบบใหม่ เช่น บล็อก (Blogs)
เว็บไซต์ (Website) ยูทูป (YouTube) และสื่อแบบเก่า เช่น วีซีดี ใบปลิว เครื่องขยายเสียง เพื่อสร้าง
การตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วและความเข้ า ใจกั บ ประเด็ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งของชาวมาเลเซี ย เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย
ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 กลุ่มฮินดราฟได้การผลิตวีซีดีที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรื้อ
ถอนวัดอินเดียจานวน 50,000 แผ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและอัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบน
สื่ออินเตอร์เน็ตอีกด้วย (Susan Leong, 2009: 470)
ทั้งนี้ในการชุมนุมประท้วงของกลุ่มฮินดราฟซึ่งเกิดขึ้นตามวัดฮินดูต่าง ๆ ที่ถูกรื้อถอนยังได้มี
การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ PoliceWatchMalaysia.com (PWM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ย วกับ การละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ กับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย และนาเสนอ
กิจ กรรมการเคลื่ อ นไหวของกลุ่ มฮิ น ดราฟเพื่อ เป็น การสื่ อ สารแสดงความคิ ดเห็ น กับ ผู้ ส นับ สนุ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่สัมพันธ์กับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียและการระดมมวลชนสนับสนุน
การเคลื่อนไหว นอกจากนี้กลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียยังมีการใช้พื้นบนอินเตอร์เน็ตอย่างบล็อก
ในการตั้งกระทู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ โดยมีการเชิญคนอื่น ๆ เข้ามาร่วมในการ
ชุมนุมประท้วงและการจัดตั้งกลุ่มบนพื้นที่สังคมออนไลน์ด้วยโดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกลุ่มฮินด
ราฟ อีกทั้งยังมีบ ทบาทในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เช่น วันเวลาและสถานที่ชุมนุม และข้อมูล
เกี่ยวกับวัดที่ถูกรื้อถอน ผู้ที่ติดตามก็จะได้รับการสนับสนุนข้อมูลมากขึ้นผ่าน web application เช่น
“Share This” โดยได้เชื่อมโยงกับ social webpage อื่นๆ เช่น Yahoo! My web, Windows live,
Google bookmark, dig, Technorati และ email ในวันที่มีการประท้วงได้มีการโพสต์ข้อความใน
บล็อกที่เกี่ยวกับการแนะนาการมาร่วมชุมนุม สิทธิของประชาชนในการร่วมกันชุมนุม การเชิญชวนให้
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ผู้ ส นั บ สนุ น ออกมาร่ ว มชุ ม นุ ม และมี ก ารอั พ เดทสถานการณ์ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลาของการชุมนุมประท้วง (Asha Rathina Pandi, 2014: 84)
4.3.3 ปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติ
การสร้างกรอบโครงความคิดถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ซึ่งมีความจาเป็นในการสร้างความหมายหรือแนวคิดเพื่อ สร้างความชอบธรรมและแรงจูงใจใน
การกระทารวมหมู่ นอกจากนี้ยังมีส่วนสาคัญในการขยายสมาชิกใหม่และการระดมมวลชนสนับสนุ น
ให้กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้อีกด้วย ลักษณะของกรอบโครงความคิด จึงมีเปูาหมายเพื่อ
เสนอแนวคิดที่มีความชอบธรรมและเอื้อเหตุผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการกระทาการรวมหมู่ โดยนัก
เคลื่อนไหวในขบวนการทางสังคมมักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างและรักษาความหมายที่
ผลิตขึ้นในกลุ่มผู้สนับสนุนขบวนการรวมทั้งกลุ่มสาธารณะชนผู้เฝูามอง โดยกรอบโครงความคิดของ
การกระทารวมหมู่ทาหน้าที่ในการตีความสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะระดม
ผู้มีศักยภาพในการเข้าร่วมขบวนการเข้ามา และเพื่อดึงคนที่เฝูาดูอยู่เฉย ๆ ให้เข้ามาร่วมสนับสนุน
ขบวนการ ดังนั้นกรอบโครงความคิดจึงมีส่วนสาคัญที่ทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถ
ดารงอยู่ได้และมีการขยายตัวจากการสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้น
กลุ่มฮินดราฟได้มีการสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหา (diagnostic) โดยปัญหาสาคัญที่
กลุ่มฮินดราฟได้มีการนาเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นการอธิบายหรือสร้างความหมายให้กับการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มฮินดราฟ คือ การนาเสนอถึงประเด็นความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติระหว่างกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
กับกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคมมาเลเซีย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสาคัญของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียที่
มองว่ า ท าให้ เ กิ ด สภาวะที่ ย ากล าบากทั้ ง ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมมีเปูาหมายในการเคลื่อนไหวเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือหาทางเปลี่ยนแปลงสภาพ
ปัญหาอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้องระบุที่มาหรือสาเหตุของ
ปัญหา รวมทั้งตัวกระทาการที่ให้เกิดปัญหาหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นปัญหา โดยในกรณีของ
กลุ่ ม ฮิน ดราฟสาเหตุข องปั ญหาเกิ ดจากการดาเนิน นโยบายที่ มีลั ก ษณะเชื้ อชาตินิ ยมของรัฐ บาล
มาเลเซีย โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสถานะของกลุ่มเชื้อชาติมลายูมากกว่ากลุ่มเชื้อ
ชาติอื่น ๆ เช่น นโยบายภูมิบุตราที่มีการให้สิทธิพิเศษกับชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูหลายประการ
และนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลอ้างว่านามาใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความเท่า
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เทียมทางเชื้อชาติ แต่นโยบายดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนว่าเป็นการส่งเสริม
สถานะทางเศรษฐกิจ ให้กับกลุ่มเชื้อชาติมลายูเป็นส่ วนใหญ่ นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยัง มีความ
พยายามในการสร้างรัฐอิสลามในมาเลเซีย โดยได้ดาเนินนโยบายที่กระทบหรือละเมิดต่อสิทธิในการ
นับถือศาสนา ซึ่งมีการนากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้กับกลุ่มที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม เช่น กรณี
ของการใช้ศาลชารีอะห์มาตัดสินคดีความในประเด็นทางศาสนา การรื้อถอนวัดฮินดูที่อ้างว่าก่อสร้าง
โดยไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกกฎหมาย เป็นต้น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ ทาให้ชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดียมองว่าพวกเขาถูกรัฐบาลผลักให้เป็นชายขอบของสังคมมาเลเซีย ทั้งนี้ชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดียยังต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ อย่างเช่น ความยากใน
การเข้าสู่การทางานราชการ ความขาดแคลนทางด้านการศึกษาเนื่องจากความยากจน การไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายในการถือครองที่ดินเมื่อถูกเวนคืนจากรัฐเพื่อโครงการพัฒนาพื้ นที่ซึ่งทาให้
เกิดกรณีการรื้อถอนวัดฮินดูหลายแห่ง และกลุ่มเยาวชนเชื้อชาติอินเดียมักถูกมองจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว่าเป็นกลุ่มอันธพาล เป็นต้น (Devaraj, 2007: Online)
ในส่วนของการสร้างกรอบโครงความคิดในการหาทางออกของปัญหา แม้ว่ากลุ่มฮินดราฟจะ
ไม่ได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็มีการเสนอเปูาหมายในภาพรวม
ของการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาความไม่เทียมทางเชื้อชาติและการให้
สิ ท ธิ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ เ ท่ า เที ย มกั น ทุ ก เชื้ อ ชาติ โ ดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วยั ง คงมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายของรัฐบาล
แนวร่วมแห่งชาติ โดยในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มฮินดราฟได้มีข้อเสนอที่สาคัญ
ต่อรัฐบาลได้แก่ การยกเลิกการดาเนินนโยบายภูมิบุตรา นโยบายที่รองรับสาหรับชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดีย และการเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลอังกฤษที่นาพากลุ่มเชื้อชาติอิ นเดียมาสู่สถานภาพใน
ปัจจุบัน (Devaraj, 2007: Online) ทั้งนี้ กรอบโครงความคิดของกลุ่มฮินดราฟเป็นประเด็นที่มีความ
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งต่างกับกรอบโครงความคิดส่วนใหญ่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มักนาเสนอ
กรอบโครงความคิดที่เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นที่ครอบคลุมสาหรับทุกกลุ่มในสังคม ดังนั้นกรอบ
โครงความคิดของกลุ่มฮินดราฟจึงมุ่งเน้นสร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียเป็นหลัก
เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียเป็นการเฉพาะ แม้ว่ากลุ่มฮินดราฟ
จะเปิดกว้างในการรับสมาชิกที่มาสนับสนุนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาชิกผู้สนับสนุนหลักเป็นเพียงกลุ่ม
เชื้อชาติอินเดียในมาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮินดราฟยังได้มีการขยายกรอบโครงความคิดด้าน
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ค่านิยม (value amplification) ซึ่งเป็นการระบุและการสร้างความชัดเจนให้กับค่านิยมเกี่ยวกับความ
เท่าเทียมและความเสมอภาคทางเชื้อชาติในมาเลเซียที่ถือเป็นเปูาหมายสาคัญในการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มฮินดราฟ และค่านิยมเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงออกถึงความเดือดร้อนและการแสดงความคิดเห็น
คัดค้ านต่ อสิ่ ง ที่ไม่ ถูกต้ องชอบธรรม โดยกลุ่ มฮิ นดราฟเองก็ได้ มีการกล่ าวถึงสิ ทธิขึ้ นพื้น ฐานตาม
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียที่ให้การรับรองสิทธิความเป็นพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่ าจะ
เป็น เชื้อชาติห รือศาสนาใด ดังนั้น การขยายกรอบโครงความคิดดังกล่ าวจึงมีความสาคัญและเป็น
เงื่อนไขที่จาเป็นต่อการสร้างความเข้มแข็งและการสร้างแรงจูงใจเพื่อขยายการสนับสนุนจากชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
อาจกล่าวได้ว่าการสร้างกรอบโครงความคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็ นความไม่เป็นธรรมทางเชื้อ
ชาติ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มีค วามส าคัญต่ อความส าเร็จ ของในการสร้ างการเคลื่ อนไหวและการขยายการ
สนับสนุนความสาคัญของกลุ่มฮินดราฟ เนื่องจากความสาคัญและความน่าเชื่อถือของกรอบโครง
ความคิดดังกล่าว โดยในด้านความน่าเชื่อถือของกรอบโครงความคิด (credibility of frame) ซึ่งกลุ่ม
ฮินดราฟได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของค่านิยมหรือเปูาหมายกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเพื่อ
เรียกร้องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย นอกจากนี้ยังได้มี
การนาเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสถานการณ์หรือนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างเชื้อชาติในมาเลเซียรวมทั้งการละเมิดสิทธิทางศาสนา อย่างเช่น การรื้อถอนวัด
ฮินดูที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2550 เป็นต้น รวมทั้งความน่าเชื่อถือของผู้สร้างกรอบโครง
ความคิดซึ่งในกรณีของกลุ่มฮินดราฟที่มีผู้สร้า งกรอบโครงความคิดเป็นนักกฎหมายจากสองพี่น้อง
ตระกูลพนนูซามี มีส่วนสาคัญที่ทาให้กรอบโครงความคิดมีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการสนับสนุนได้ อย่างไรก็ตาม ความสาคัญกรอบโครงความคิด (salience of frame) ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติยั งขยายการสนับสนุนไปยังชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
เนื่องจากสถานการณ์หรือนโยบายที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียมี
ความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย อย่างเช่น การใช้ความ
รุนแรงในการจั ดการกับ ชุมชนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียที่มีการชุมนุมต่อต้านการรื้อถอนวัดฮินดูใน
มาเลเซีย และการถูกตัดสินคดีความโดยใช้กฎหมายอิสลามกับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้
ปัจจั ยจากโครงสร้ างทางการเมืองจากนโยบายของรัฐ บาลที่ส่ งผลให้ ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
กลายเป็นชายขอบของสังคมมาเลเซียมาตั้งแต่ยุคหลังได้รับเอกราชซึ่งเป็นผลกระทบที่เชื่อมโยงมา
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จนถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในปัจจุบัน ดังนั้นการแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของกรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติ จึงมีส่วนสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จในการขยายผู้สนับสนุนไปยังกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย และตระหนักถึงความสาคัญใน
การเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ
กลุ่มฮินดราฟถือเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมที่มีลักษณะพื้นฐานมาจากเชื้อชาติซึ่งมี
บทบาทการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในระหว่างปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 นับจากการลงจาก
ตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่ครองอานาจมาอย่างยาวนาน สถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางเชื้อชาติที่รุนแรงนับตั้งแต่การได้รับเอกราชดูเหมือนว่าจะสงบลงจากการดาเนินนโยบายที่
มุ่งพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งหรือความไม่ เป็นธรรมทางเชื้อชาติจะ
หมดไปจากสังคมมาเลเซียเพียงแต่ถูกกลบไปด้วยนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่พยายามสร้างความเท่ า
เที ย มทางเชื้ อ ชาติ ซึ่ง ก็ยั ง คงไม่ ป ระสบความส าเร็จ เท่ า ที่ค วร กลุ่ ม ฮิน ดราฟนั บ ว่า เป็น ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีบทบาทชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าว ในการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกปูองสิทธิ
ความเป็นพลเมืองและผลประโยชน์ทางเชื้อชาติของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย โดยเริ่มต้นขึ้นจาก
ประเด็นการละเมิดสิทธิทางศาสนาและขยายไปสู่ประเด็นการถูกผลักให้เป็นชายขอบทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง จึงทาให้มีการรวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียโดย
ก่อตั้งเป็นกลุ่มฮินดราฟเพื่อปกปูองสิทธิของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ซึ่งบทบาทการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มฮินดราฟที่สาคัญคือการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านการรื้อถอนศาสนสถานทางศาสนาฮินดูที่
เกิดขึ้นตามชุมชนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียและการเคลื่อนไหวระดมมวลชนเพื่อเรียกร้องและกดดันให้
รัฐบาลมาเลเซียแก้ไขนโยบายที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและละเมิดสิทธิทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะการ
ชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของกลุ่มฮินดราฟในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 หลังจากการเคลื่อนไหวของ
แนวร่วมเบอร์เซะ 1.0 ซึ่งทาให้บรรยากาศทางการเมืองของมาเลเซียเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองกลับมามีความสาคัญอีกช่วงเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เปูาหมายหลักของกลุ่มฮินดราฟคือการปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดียทาให้มีข้อจากัดในการสร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียทั่วไป เพราะฉะนั้น
กลุ่มฮินดราฟจึงได้มีบทบาทการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างและขยายการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียเป็นหลัก โดยปัจจัยที่มีส่วนทาให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มฮินดราฟไม่ได้เกิดขึ้นจากบริบทของ
สังคมมาเลเซียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นผลมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่
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มีความสัมพันธ์กับพหุสังคมและความขัดแย้งทางเชื้อชาติซึ่งยังคงหยั่งรากลึกอยู่ในสังคมมาเลเซียมา
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ป ระสบความส าเร็ จ และการขยายตั ว ของกลุ่ ม ฮิ นดราฟ
ประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง และปัจจัยจาก
การสร้างยุทธิวิธีในการเคลื่อนไหวของขบวนการ สาหรับปัจจัยที่มาจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ซึ่งเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์การถูกผลักให้เป็นชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย โดยเฉพาะ
ประเด็นที่มีความสาคัญ 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็นแรก การดาเนินนโยบายเชื้อชาตินิยมของรัฐบาล
มาเลเซีย ที่มี การส่ งเสริ มการยกสถานะของชาวมาเลเซีย เชื้ อชาติ มลายู เป็น พิเ ศษ โดยที่ไ ม่ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญกับการสร้างความเท่าเทียมให้กับกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ด้วย ซึ่งนโยบายเหล่านี้สร้างความ
ได้เปรียบให้กับกลุ่มเชื้อชาติมลายูทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างเช่น นโยบายภูมิ
บุ ตราที่ไ ด้สิ ทธิพิ เศษแก่ กลุ่ ม เชื้ อชาติม ลายู ในการทางานราชการ การเข้า ถึงการศึกษา และการ
ประกอบธุรกิจ ที่มีโอกาสมากกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่น เป็นต้น และประเด็นที่สอง การส่งเสริม นโยบาย
กระบวนการอิสลามานุวัตร ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยของนายกรัฐมนตรี
มหาเธร์ โมฮัมหมัดและต่อเนื่องมาจนถึงนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ที่พยายามสร้างมาเลเซีย
เป็นรัฐอิสลาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิทางศาสนาของกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคมมาเลเซีย
ดังนั้นการถูกผลักให้เป็นชายขอบของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในประเด็นเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่กลุ่ม
ฮินดราฟได้ใช้เป็นกรอบโครงความคิดในการเรียกร้องต่อสู้เพื่อปกปูองสิทธิความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ
นอกจากนี้ก็ยังมีโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมืองของ
กลุ่มเชื้อชาติอินเดียอย่างพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เอื้อให้เกิดการขยายตัว
ของการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ กล่าวคือ ความล้มเหลวของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย ก็เป็น
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้กลุ่มฮินดราฟก่อตั้งขึ้นและมีบทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่ อปกปูองผลประโยชน์
ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย เนื่องจากพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็น
ตัว แทนทางการเมืองของกลุ่ มเชื้อชาติอินเดียมาอย่างยาวนาน ไม่ส ามารถทาหน้าที่ในการรักษา
ผลประโยชน์และต่อรองทางการเมืองเพื่อสร้างสถานภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย
ในมาเลเซียได้ เพราะพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับแนวร่วมแห่งชาติ ซึ่ง
ถูกครอบงาทางการเมืองโดยพรรคอัมโนที่เป็นพรรคใหญ่และเป็นตัวแทนทางการเมืองของกลุ่มเชื้อ
ชาติมลายู อานาจการตัดสินใจทางนโยบายจึงมาจากพรรคอัมโนเป็นหลัก ในขณะที่พรรคสภาชาว
อินเดียมาเลเซียมีอิทธิพลน้อยมาก
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สาหรับปัจจัยจากการสร้างยุทธิวิธีในการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟประกอบด้วย การขยาย
พรมแดนการต่อสู้ จากการเมืองภายในไปสู่การเมืองระหว่างประเทศ กลุ่มฮินดราฟยังได้สร้างการ
กดดันรัฐบาลมาเลเซียโดยการเรียกร้ องให้องค์กรระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นของ
กลุ่มเชื้อชาติอินเดียให้เข้ามาช่วยเหลือและเป็นแนวร่วมในการเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุง
นโยบาย เช่น การเรียกร้องต่อกลุ่มชาวอินเดียพลัดถิ่นทั่วโลก การส่งข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี
ของอังกฤษในฐานะที่ เคยเป็ น ประเทศเจ้าอาณานิคม เป็นต้น ซึ่งการขยายเวทีในการเคลื่ อนไหว
ดังกล่าวนี้ทาให้กลุ่มฮินดราฟกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ได้รับความสนใจมากขึ้น และ
กลุ่มฮินดราฟยังมีการสร้างการสนับสนุนผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าเป็นอีกยุทธวิธี
หนึ่งในการสร้างความสนใจและสร้างการสนับสนุนโดยเฉพาะในกลุ่มเชื้อชาติอินเดียให้มาสนับสนุน
การเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟมากขึ้น โดยกลุ่มฮินดราฟได้ใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือสาคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มฮินด
ราฟ ทั้งนาเสนอข้อเรียกร้อง ข้อมูลเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิทางเชื้อชาติและศาสนา และการสร้าง
การระดมมวลชนเพื่อชุมนุมประท้วงรัฐบาล เป็นต้น และสาหรับปัจจัยจากการสร้างกรอบโครง
ความคิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติ ก็มีความสาคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ โดยเฉพาะการสร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียเป็น
การเฉพาะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของปัญหาการถูกผลักให้เป็นชายขอบของสังคมมาเลเซียทั้ง
ทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟจึงมี ลักษณะของการขยายตัว ที่
ค่อนข้างแตกต่างจากการเคลื่อนไหวแนวร่วมเบอร์เซะห์ ในขณะที่แนวร่วมเบอร์เซะห์มีเปูาหมายที่เป็น
ประเด็นร่วมในสังคมมาเลเซียจึงสามารถสร้างการสนับสนุนที่เปิดกว้างสาหรับทุกกลุ่ม แต่ในกรณีของ
กลุ่มฮินดราฟ เนื่องจากเป็นประเด็น ที่เรียกร้องมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เฉพาะทางเชื้อชาติ
ทาให้มีข้อจากัดในการสร้างและขยายของเขตของการสนับสนุนไปยังชาวมาเลเซียทุกกลุ่มในสังคม
แม้ว่ากลุ่มอินดราฟจะไม่ได้กีดกันการสนับสนุนจากเชื้อชาติอื่น แต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้สนับสนุน
ในการเคลื่อนไหวหลักของกลุ่มฮินดราฟมาจากชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
เพื่อขยายการสนับสนุนของกลุ่มฮินดราฟจึงต้องพึ่งพิงองค์กรระหว่างประเทศซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ชาวอินเดียเพื่อกดดันรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา อย่างเช่น รัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลอินเดีย และกลุ่มคน
อินเดียพลัดถิ่นในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสื่ อสังคมออนไลน์ในการแพร่กระจายกิจกรรมและข้อมูล
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ข่าวสาร นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟยังได้ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับ
การเมืองมาเลเซีย กล่าวคือ การสร้างความตระหนักรู้ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียต่อการทางานพรรคสภา
ชาวอิน เดีย มาเลเซีย ที่เคยเป็นตัวแทนของชาวมาเลเซีย เชื้อชาติอินเดีย เมื่อชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียส่วนใหญ่เลิกสนับสนุนพรรคสภาอินเดียชาวมาเลเซีย ซึ่งเห็นได้จากผลการเลือกตั้งในปี พ.ศ.
2551 เนื่องจากไม่สามารถทาหน้าที่ในการปกปูองผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้
จากปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีลักษณะทางเชื้อชาติยังคงมีบทบาทที่สาคัญในพหุ สังคมสังคมมาเลเซียเพื่อทา
หน้าที่ปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ทางเชื้อชาติ ตราบใดที่รัฐบาลมาเลเซียยังไม่สามารถสร้างความ
เป็นเอกภาพและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติได้สาเร็จ การเกิดขึ้นและสร้างบทบาทการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มฮินดราฟในปี พ.ศ. 2555 ทาให้เห็นว่าสิทธิที่ไม่เท่า เทียมและความขัดแย้งทางเชื้อชาติยังคงมีอยู่
ในสังคมมาเลเซียแม้จะไม่ปรากฏความรุนแรงอย่างเช่นในอดีต รวมทั้งแสดงให้เห็น ลักษณะสาคัญของ
การเมืองมาเลเซียคือ การเป็นรัฐที่มองหาการสนับสนุนจากประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และนโยบายการเมืองสาธารณะ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเมือง
จากฐานเสียงชนกลุ่มใหญ่นั่นก็คือเชื้อชาติมลายู แม้ว่าจะมีกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ อย่างกลุ่มเชื้อชาติจีน
และกลุ่มเชื้อชาติอินเดียก็ตามซึ่งถูกลดบทบาทและความสาคัญลงตามลาดับ นโยบายแบบชาตินิยม
มลายูจึงได้ส่ง ผลกระทบต่อกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ก็เป็นเหยื่อ
สาคัญของการดาเนินนโยบายที่ส่งเสริมประชากรกลุ่มใหญ่ของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติทาให้กลุ่มเชื้อ
ชาติอินเดียเสียเปรียบมาตั้งแต่อดีตและได้รับผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน
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บทที่ 5
การเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
(Voice of the Malaysian People - SUARAM)
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย นับว่าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญ
มาอย่างยาวนานในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการปกปูองสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
โดยเฉพาะการณรงค์การเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน
(Internal Security Act - ISA) และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ที่ถูกละเมิดจากกฎหมาย
ความมั่นคงภายใน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวมาเลเซียจาก
การถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาอานาจทางการเมืองของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ สาหรับ
เนื้อหาที่จะนาเสนอในบทนี้ประกอบด้วย การทาความเข้าใจความสาคัญของกฎหมายความมั่นคง
ภายในและความสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองของมาเลเซียในแต่ละช่วงสมัย บทบาทการเคลื่อนไหว
ขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย และการวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จและการขยายตัวขององค์กร
เสี ย งประชาชนมาเลเซีย ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 3 ปัจ จัย ที่ ส าคัญ คื อ ปัจ จัย จากโครงสร้า งโอกาสทาง
การเมือง ได้แก่ กฎหมายความมั่นคงภายในกับบริบททางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย
และความล้มเหลวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและ
การสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
สิทธิมนุษยชนไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมือง และการสร้างเครือข่ายทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิด ได้แก่ การสร้างกรอบโครง
ความคิ ด เพื่ อ ปกปู อ งและส่ ง เสริ ม ประเด็ น ทางด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในมาเลเซี ย ทั้ ง นี้ อ งค์ ก รเสี ย ง
ประชาชนมาเลเซียซึ่งบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองเด่นชัดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2550 โดยเฉพาะ
การอาศัยความร่วมมือและการทางานร่วมกับองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การ
ชุมนุมประท้วง การรณรงค์ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการสื่อสารข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่านรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่สาคัญในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลมาเลเซียได้มีการ
ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในที่มีการใช้มากว่า 51 ปี แม้จะมีการร่างกฎหมายความ
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มั่นคงฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นก้าวสาคัญขององค์การเสียงประชาชนมาเลเซียที่ได้
เคลื่อนไหวในประเด็นนี้มาโดยตลอด
5.1 บทบาทขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (Voice of the Malaysian People / Suara Rakyat
Malaysia) หรือที่รู้จักกันในชื่อ SUARAM ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2532 จากการรวมตัว
ของนักเคลื่ อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ร่วมกับผู้ ที่เคยได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
ความมั่นคงภายใน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว โดย
สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้มีบทบาทสาคัญมักมีภูมิหลังมาจากนักศึกษาหัวก้าวหน้า นักวิชาการ หรือ
นักการเมืองฝุายค้านหรือสื่อมวลชนที่วิพากษ์วิจาณ์การทางานของรัฐบาล อย่างเช่นผู้มีบทบาทสาคัญ
อย่าง ดร. กัว เกีย ซุง (Kua Kia Soong) ผู้ก่อตั้งองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย และเคยมีบทบาทใน
การเรียกร้องสิทธิในการศึกษาให้กับกลุ่มเชื้อชาติจีนในมาเลเซีย เป็นต้น (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วร
ฉัตร เจริญผล, 2553: 70-71) องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการ
เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน (Hooi, 2015: 134) และ
มีเปูาหมายเพื่อปกปูองและสนับสนุนประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
กระตุ้นให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การเสียงประชาชนมาเลเซียได้ดาเนินการและ
ทากิจ กรรมมาอย่ างต่อเนื่ องยาวนานมากว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นมาจากการรวมตัวกันของกลุ่ มชาว
มาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นไปในลักษณะ
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมือง โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้อานาจอย่างสูงแก่
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งนอกจาก
รัฐบาลมาเลเซียจะได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ในการควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศแล้ว
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการรักษาอานาจทางการเมืองของรัฐบาล รวมทั้ง
การควบคุ ม ฝุ า ยตรงข้ า มทางการเมื อ งไม่ ใ ห้ มี อ านาจมาต่ อ ต้ า นรั ฐ บาล ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวกับบริบททางการเมืองและความมั่นคงของมาเลเซียตลอดมา
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องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียนับเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญใน
การปกปูองและส่งเสริมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย ซึ่งเห็นได้จากการแถลงเจตนารมณ์
ในการก่อตั้งดังต่อไปนี้
“องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียก่อตั้งขึ้นจากปัจเจกบุคคลที่มีความกังวลเกี่ยวกับความตกต่า
ของรัฐทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเกิดจากการใช้กฎหมายโดยมิชอบและมีการจากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
พลเมืองจนก่อให้เกิดความแตกแยก ทาลายความชอบด้วยกฎหมาย และทาลายคุณค่าของระบอบ
ประชาธิปไตยในมาเลเซีย จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีความจาเป็นที่พลเมืองจะต้องทางานเพื่อ
รณรงค์ ปกป้อง และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการก่อตั้งองค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซียขึ้น” (Soong, 2009: 15)
ทั้งนี้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการกาหนดเปูาและวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 4
ประการคือ การปกปูองและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การสร้างสานึกสาธารณะเกี่ยวกับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานและประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นที่ปรึกษาหารือและการช่วยเหลือ
ทางด้ า นทรั พยากร และการสร้ า งเครื อข่ ายกั บองค์ก รทางด้ า นสิ ท ธิม นุษ ยชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการกาหนดแผนและกิจกรรมขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้ แก่ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่และการสื่อสาร การจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน และการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางด้านกฎหมายให้กับประชาชน (Soong,
2009: 15) โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้กลายเป็น
ศูนย์กลางทางด้านสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย และมีบทบาทที่สาคัญในการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก
การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน รวมทั้งการปกปูองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ
ชาวมาเลเซีย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่ว ยเหลื อเกี่ยวกับการ
ละเมิดอานาจของตารวจและเจ้าหน้าที่รัฐที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เสรีภาพในการพูดและ
การแสดงความคิดเห็ น เสรีภ าพในข้ อมูลข่าวสาร เสรีภ าพในการชุมนุมและการรวมกลุ่ มสมาคม
เสรีภาพทางศาสนา และสิทธิของผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่นฐาน (Soong, 2009: 2) และจากบทบาท
ดังกล่าวได้ทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากชาวมาเลเซียที่ต้อง
เผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองจากรัฐ
เมื่อกล่าวถึงบทบาทและการดาเนินงานที่สาคัญขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจะเห็นได้
ว่ามีความหลากหลายและครอบคลุมในหลายด้านเพื่อให้สามารถบรรลุตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ โดย
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ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการปกปูองและส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชาวมาเลเซีย เช่น การจัดตั้งศูนย์
สิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย เพื่อยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเหยื่อและครอบครัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานจากรัฐอย่างเช่น การจับกุมและการคุมขัง การใช้กาลังขับไล่ การละเมิดอานาจ
ของตารวจ และการผลักให้เป็นชายขอบของสังคม เช่น กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มแรงงาน และกลุ่มชน
พื้นเมืองที่มีแนวโน้มต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์ฉุ กเฉิน
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจะมีการประสานงานกับกลุ่มที่ถูกจับกุมอย่างรวดเร็วเพื่อสังเกตการณ์
และให้ความช่ว ยเหลื อผู้ ที่ถูกจับ กุมในช่วงที่มีการชุมนุมโดยสงบ นอกจากนี้ก็ยังมีการดาเนินการ
เตรียมการช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน การเป็น พยานให้กับผู้ที่
ถูกจับกุม และการสังเกตการณ์การทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียเพื่อเรียกร้อง
ความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (Soong, 2009: 2) โดยได้มีการขยายสาขาขององค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซียเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งใน พ.ศ. 2542 องค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียได้มีการเปิดสาขาในรัฐยะโฮร์บารู เพื่อให้ดาเนินงานให้ทั่วถึงมากขึ้นในเขตทาง
ตอนใต้ของมาเลเซีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการก่อตั้ง
สาขาใหม่ในรัฐปีนังเพื่อดาเนินงานให้มีความครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้
ในแต่ละสาขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางานประจาเป็นผู้ประสานงานและเป็นศูนย์สิทธิมนุษยชน ทางาน
รวบรวมข้อมูล เฝูาระวัง และดาเนินการกรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมาย สร้างการสนับสนุนเครือข่ายของเหยื่อที่ถูกใช้ความรุน แรงละเมิดสิทธิมนุษยชน
และส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนให้กับนักเรียน คนวัยทางาน และกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
เป็นต้น (Soong, 2009: 8)
การจัดทารายงานประจาปีทางด้านสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย องค์กรเสียงประชาชนได้มีเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ ว ยการท างานเป็ น เครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับการทาข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อมูลเหล่านี้ได้มีการตีพิมพ์ทุกปีเพื่อทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยจดหมายข่าวสิทธิ (HAK)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2544 รายงานสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย พ.ศ. 2541 และรายงานสถานะทางด้าน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาเลเซีย พ.ศ. 2542 ซึ่งกาลังมีบทบาทสาคัญอยู่ ในปัจจุบัน อีกทั้ง
ยังได้มีการตีพิมพ์หนังสือทางวิชาการอีกมากมายโดยส่วนใหญ่แล้วมีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของรัฐบาลมาเลเซียและบันทึกเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์
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การเมืองมาเลเซีย เช่น 20 Years Defending Human Rights, Race and Racial Discrimination
in Malaysia: A Historical and Class Perspective, 445 Days Under the ISA - Operaion
Lalang 1987-89 และ The Malaysian Civil Rights Movement เป็นต้น (SUARAM, 2016a:
Online) นอกจากนี้ก็ยังมีการนาข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
อีกด้วย ข้อมูลขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ดังกล่าวเป็นส่วนสาคัญที่ทา
ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และสร้างจิตสานึกทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย ปัจจุบันองค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียยังคงเป็นองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรเดียวในมาเลเซียที่มีการตีพิมพ์ข้อมูล
รายงานทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจาทุกปี รายงานประจาปีทางด้านสิทธิม นุษยชนมาเลเซียได้ให้
รายละเอียดครบถ้วนและเชื่อถือได้ ทาให้รายงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งชาวมาเลเซียเอง
และชาวต่างชาติซึ่งให้ความสนใจทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย ทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ใน
วันสิทธิมนุษยชนสากล รางวัลสิทธิมนุษยชนขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการมอบให้กับ
ชุมชนหรือกลุ่มสมาคมที่มีบทบาทที่โดดเด่นในการปกปูองและส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนของ
มาเลเซีย (Soong, 2009: 3)
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียยังได้มีการสร้างการตระหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ
ประชาชนด้วยการให้ความรู้และการอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สาคัญประการ
หนึ่งขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย โดยกลุ่มเปูาหมายคือ นักศึกษา เยาวชน นักกฎหมาย นักข่าว
คนเมือง แรงงาน ชนกลุ่ มน้ อย และกลุ่ มเชื้อชาติต่าง ๆ ในสั งคม การให้ ความรู้และการอบรมมี
ลักษณะ คือ 1) การรับทราบสิทธิของตนเอง เพื่อให้ประชาชนรู้สิทธิความเป็นพลเมืองของพวกเขา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรทาอย่างไรเมื่อถูกตารวจจับกุม การให้การอบรมเหล่านี้มีความสาคัญสาหรับ
การพัฒนาเพื่อให้เขาสามารถปกปูองตัวเองได้และเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
เครือข่าย 2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็น อย่างเช่น นักข่าว ครู นักกฎหมาย และนักศึกษา เพื่อให้พวกเขามีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน 3) การฝึกงาน องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้รับสมัครการฝึกงานจากมหาวิทยาลัย
ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศเป็ น ระยะเวลา 6 สั ปดาห์ ไ ปจนถึง มากสุ ด 3 เดื อน โดยได้ มีก าร
ออกแบบการฝึกงานเป็นการเฉพาะผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย 4) อาสาสมัคร
เพื่อนขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (Friend of SUARAM) เป็นอาสาสมัครที่สนับสนุนองค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซียด้วยการเสียสละเวลาหรือช่วยเหลือทางด้านการเงิน และเป็นการเรียนรู้
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เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย 5) การจัดฉายหนัง การแลกเปลี่ยนพูดคุย การสัมมนา และการ
จัดการประชุม องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่เป็นระยะเพื่อสร้างการ
ตระหนั กรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน และ 6) การพัฒนาเยาวชน องค์กรเสี ยงประชาชน
มาเลเซียมองว่าเยาวชนและนั กศึกษาเป็นความหวังและอนาคตของการเคลื่อนไหวทางด้านสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนในมาเลเซีย ดัง นั้ น จึ งต้อ งควรให้ การอบรมเชิ งปฏิ บัติก ารส าหรั บเยาวชนเกี่ ยวกั บสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนเนื่ อ งจากเป็ น การพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ ในการบรรลุ เปู าหมายขององค์กรเสี ยงประชาชน
มาเลเซีย (Soong, 2009: 9-10)
นอกจากนั้นองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการรณรงค์ในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น สิทธิ
ในการได้รับการพิจารณาคดี เป็นการรณรงค์ต่อต้านการจับกุมหรือคุมขังจาการใช้อานาจโดยมิชอบ
หรือปราศจากการสอบสวน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัว สิทธิ
ในการได้ รั บ ความยุ ติธ รรม เป็ น การรณรงค์ เพื่อ ให้ เ กิดการตรวจสอบการทางานของต ารวจและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทาความผิดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ (Independent Police Complaints and Misconduct Commission - IPCMC)
และกรณีที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต การสังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูล และการค้นคว้าเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในมาเลเซี ย รวมทั้งการตีพิมพ์รายงานสิทธิมนุษยชนรายปี การส่งเสริมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการเลือกตั้ง เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น (SUARAM, 2016b: Online) รวมทั้งบทบาทในการ
ชุมนุมประท้วง องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซีย
ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่ นคงภายใน โดยเฉพาะการชุมนุมครั้งใหญ่ 2 ครั้ง คือ การชุมนุม
ประท้วงในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการรวมตัวกันของผู้ที่สนับสนุนองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียและผู้ที่
สนับสนุนให้มีการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงภายในได้มีการชุมนุมด้วยการจุดเทียน บริเวณด้านหน้า
ทัณฑสถานกามินตังเพื่อรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมด้วยกฎหมายความมั่นคงภายใน และ
การชุมนุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ในนามของ
เลขาธิการ ขบวนการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายใน (Anti - ISA Movement - GMI) ได้มีการ
นัดหมายชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจของชาวมาเลเซียต่อการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
ภายใน แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมชุมนุมและพยายามสกัดกั้นการชุมนุมด้วย
วิธีการต่าง ๆ ก็ยังมีชาวมาเลเซียจานวนมากเดินทางมาชุมนุม จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการชุมนุมครั้ง
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ใหญ่ที่ สุ ดในการเรี ย กร้ อ งให้ ย กเลิ ก กฎหมายความมั่น คงภายใน โดยจากข้ อ มูล ขององค์ก รเสี ย ง
ประชาชนมาเลเซียระบุว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากกว่า 30,000 คน (SUARAM, 2010: 99) ในที่สุด
รัฐบาลได้มีการสั่งให้มีการสลายการชุมนุม ทาให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและถูกจับกุมเป็นจานวนมาก
ซึ่งในการเคลื่อนไหวครั้ งนี้ได้ทาให้ นายกรัฐ มนตรีนาจิบ ราซัคได้ส่ งสั ญญาณว่ารัฐบาลมีแผนที่จะ
ทบทวนกฎหมายดังกล่าว
บทบาทที่ได้กล่าวมาข้างต้นความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ขององค์การ SUARAM ในการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายในของมาเลเซีย (ค.ศ. 1989 - 2009)”
ผู้วิจัยได้มีการแบ่งบทบาทการดาเนินงานขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้เป็น 2 ระยะที่สาคัญ
คือ ระยะแรกปี พ.ศ. 2532 - 2540 ซึ่งเป็นช่วงของการวางรากฐานขององค์กรและพัฒนาแนวคิด
ทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย และระยะที่สองปี พ.ศ. 2541 - 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขยายตัว
ของการเคลื่ อ นไหวทางการเมือ งกว้า งขวางมากขึ้ น กล่ าวโดยสรุป คือ ในระยะแรกองค์ กรเสี ย ง
ประชาชนมาเลเซียยังคงมีข้อจากัดทั้งในเรื่องของบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์การทางาน และการ
บริการจัดการภายในองค์กรจึงยังไม่สามารถขับเคลื่อนงานในระดับที่กว้างขวาง โดยจะเป็นการมุ่งเน้น
การทางานในด้านการช่ว ยเหลื อผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน
โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย รวมทั้งการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นจากกฎหมายความมั่นคงภายในสู่สาธารณชนผ่านหนังสือและกิ จกรรมเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
ทางานร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายความมั่นคงภายในและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะบทบาทที่สาคัญขององค์กรเสีย งประชาชนมาเลเซียในการริเริ่มให้
องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ทั้งมาเลเซียร่วมมือกันเพื่อร่าง “กฎบัตรสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย ” ขึ้น
ความร่ว มมือดังกล่าวเป็น เริ่มต้นจุ ดสาคัญในการก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย
(SUHAKAM) ส่ ว นการท างานในระยะที่ ส องเป็ น ช่ ว งที่ อ งค์ ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย เริ่ ม มี
ประสบการณ์ในการเคลื่อนไหว รวมทั้งยังมีความพร้อมในด้านกาลังคนและการบริหารจัดการองค์กรที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และบรรยากาศทางการเมื อ งและสั ง คมของมาเลเซี ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดใช้อานาจกฎหมายความมั่นคงภายในจับกุม
และคุมขังรองนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวทาให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจ
เนื่องจากมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง จึงทาให้ขบวนการของการเมืองภาคประชาชนเริ่ม
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ขยายตั ว ขึ้ น โดยเฉพาะประชาชนผู้ ส นั บ สนุ น นายอั น วาร์ อิ บ ราฮิ ม ได้ มี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาล
ดาเนินคดีอย่างโปร่งใส ในสถานการณ์ดังกล่าวทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียเริ่มเคลื่อนไหวทาง
การเมืองอย่างชัดเจนมากขึ้น และมีการสร้างแนวร่วมกับกลุ่มการเมืองในนามของแนวร่วมทางเลือก
(Barisan Alternatif) เพื่อแข่งขันทางการเมืองกับแนวร่วมแห่งชาติ (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร
เจริญผล, 2553: 136-138)
อย่างไรก็ตาม กว่า 20 ปีที่ผ่านมา องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้สร้างการตระหนักรู้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมีความแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มชาวมาเลเซีย จากปฏิบัติการลาลัง (Operation
Lalang) ได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ใช้กฎหมายความมั่นคงภายในเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองใน
การต่อต้านฝุายตรงข้ามทางการเมือง ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากฎหมายความมั่นคงภายในและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ถูกรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ที่ผ่านมานักเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนจานวนมากถูกจับจากการต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชน และบางส่วนก็ถูกกักขังโดยปราศจากการสอบสวน แต่องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียก็
ยังมีนโยบายในการอบรมนักเคลื่อนไหวที่เป็นเยาวชนให้กลายมาเป็นผู้ปกปูองสิทธิมนุษยชน ในทาง
การเมืององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียให้การสนับสนุนระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคใหญ่ใน
ประเทศเพื่อสร้างความสมดุลทางอานาจกับรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติที่มีการใช้ระบบอานาจนิยม และ
ยังคงประณามกับการใช้ความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนแลความยุติธรรมทุกรูปแบบจากรัฐบาล ไม่
ว่าพรรคการเมืองไหนจะเป็ น ผู้ ล ะเมิดก็ตาม การเป็นพยานถือเป็นความรับผิ ดชอบอีกอย่างหนึ่ ง
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีการให้คาปรึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การให้
ข้อมูลกับนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในมาเลเซีย ใน
20 ปีของการก่อตั้งองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้สร้างความแตกต่างจากองค์กรทางสังคมอื่น ๆ
ในมาเลเซียจากการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้พยายามแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้การดาเนินงานทางด้านสิทธิมนุษยชนมีความเข้มแข็ง และขยายการศึกษาทางด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ กั บ ชาวมาเลเซี ย ให้ ก ว้ า งขวางมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (Soong, 2009: 13-14)
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5.2 ปัจจัยความสาเร็จและการขยายตัวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มีบทบาท
สาคัญในการปกปูองการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียโดยเฉพาะที่มีผลกระทบมาจากกฎหมาย
อย่างเช่นกฎหมายความมั่นคงภายใน รวมทั้งกฎหมายฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะการจากัดสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมื อ งมาเลเซี ย ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น แม้ ว่ า องค์ ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย จะมี ก าร
ดาเนินงานมาอย่างยาวนานด้วยบทบาทของการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับผู้ที่ต้องเผชิญ
กับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับชาวมาเลเซีย
แต่ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่สร้างการรับรู้ที่ขยายวงกว้างในสังคมมาเลเซีย ทั้งนี้ บทบาท
ขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียในระหว่างปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญคือ การขยายบทบาทไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งบทบาทในลักษณะดังกล่า ว
เริ่มเห็นได้ชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2540 มาจนถึงต้นทศวรรษ 2550 โดยเฉพาะการกระทา
ระดมมวลชนและผู้สนับสนุน และการสร้างเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง โดยในปี พ.ศ. 2550 และ
พ.ศ. 2552 ได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่มีช าวมาเลเซียให้ การสนับสนุน
จานวนมากเพื่อผลักดัน ความต้องการขององค์กรเสียงประชาชน นั่นก็คือ การเรียกร้องให้รัฐบาล
มาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
องค์ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย ไปสู่ การเคลื่ อ นไหวทางการเมื องมากขึ้ นนั้ นมี ความสั ม พัน ธ์แ ละ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสาเร็จและการขยายตัวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียซึ่งเกิดขึ้นจาก
หลายปัจจัยที่สาคัญ โดยในส่วนนี้จะเป็นการนาเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและการขยายตัว
ขององค์ ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายผ่ า นกรอบทฤษฎี ข บวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่สาคัญคือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ได้แก่ กฎหมายความมั่นคงภายในกับบริบททางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย และความ
ล้มเหลวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้าง
ยุ ท ธวิ ธีใ นการเคลื่ อ นไหว ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงบทบาทจากการเผยแพร่ ความรู้ ทางด้า นสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนไปสู่ การเคลื่ อ นไหวทางการเมือ ง และการสร้า งเครื อข่า ยทางด้า นสิ ทธิม นุษ ยชนทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิด ได้แก่ การสร้างกรอบโครง
ความคิดเพื่อปกปูองและส่งเสริมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
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5.2.1 ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่ส่งผลต่อการขยายตัวขององค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียประกอบด้วย 2 ประการที่สาคัญ ได้แก่ กฎหมายความมั่นคงภายในกับบริบททางการเมือง
และสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย และความล้มเหลวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีเปูาหมายที่สาคัญคือ การเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซีย
ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวถูกนามามาใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองในการรักษาอานาจของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติและจากัดการเคลื่อนไหวของฝุ ายตรง
ข้ามทางการเมือง จึ งส่ งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิ ทธิพลเมือง และสิ ทธิทางการเมืองของ
ประชาชนมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหา
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการ ทั้งในประเด็นของการให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ รัฐ
อย่างสูงในการจับกุมหรือกักขังโดยปราศจากการสอบสวน หรือแม้แต่ความคลุมเครือของการนิยาม
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดด้านความมั่นคง แต่รัฐบาลก็ยังคงยืนยันที่จะบังคับใช้
กฎหมายฉบับดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงได้รับการสนับสนุ นจาก
ประชาชนมาเลเซียอย่างมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากกฎหมายความมั่ น คงภายในจากนั้ น จึ ง ขยายไปสู่ ส าธารณชนทั่ ว ไป นอกจากนี้ อ งค์ ก รเสี ย ง
ประชาชนมาเลเซีย ยั งถือว่าเป็ น หน่ว ยงานส าคัญหรือหน่ว ยงานหลั กในการต่อสู้ เพื่อปกปูองสิ ทธิ
มนุษยชนในมาเลเซีย เนื่องจากแม้ว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2540 รัฐบาลจะถูกกดดันจากกลุ่มองค์กร
ภาคประชาสั งคมและองค์ กรพั ฒ นาเอกชนด้ านสิ ท ธิม นุษยชนให้ มีก ารจั ดตั้ งคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งมาเลเซียขึ้น แต่คณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทาหน้าที่ปกปูองและ
ส่งเสริมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างที่ควรจะเป็น เพราะถูกครอบงาทางการเมืองจากรัฐบาล
แนวร่วมแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงกลายมาเป็นองค์กรสาคัญทางด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะบทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่อปกปูองสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
กฎหมายความมั่นคงภายในกับบริบททางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย
ต้นกาเนิดของกฎหมายทางด้านความมั่นคงของมาเลเซียเป็นผลสืบเนื่องมาจากยุคสงคราม
เย็นที่มีการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสหพันธรัฐม
ลายา (ชื่อเดิมของประเทศมาเลเซียก่อน พ.ศ. 2506) ก็ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยคอมมิวนิสต์
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เช่นเดียวกัน โดยมีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (Malayan Communist Party - MCP) และมี
บทบาทในการการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษซึ่งปกครองสหพันธรัฐมลายาอยู่ใน
ขณะนั้น โดยพรรคคอมมิวนิส ต์มลายาเริ่มมีนโยบายการต่อสู้ ด้ ว ยอาวุธกับเจ้าหน้าที่รัฐและมีการ
สังหารชาวยุโรปในสหพันธรัฐมลายา ทาให้รัฐบาลอาณานิคมอังกฤษกับรัฐบาลสหพันธรัฐมลายาต้อง
ประกาศใช้ “พระราชกฤษฎีกาภาวะฉุกเฉิน ” (Emergency Regulations Ordinance - ERO) ใน
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2491 โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้เจ้ าหน้าที่รัฐสามารถใช้อานาจได้อย่าง
เต็มที่ในการจับกุม คุมขัง และปราบปรามผู้ที่มีส่วนร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในสหพันธรัฐมลายา
โดยใช้ทั้งปฏิบัติการทางการทหารและปฏิบัติการทางด้านการเมืองควบคู่กันไป เป็นผลให้สหพันธรัฐม
ลายาต้องอยู่ในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2491 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2503 โดยคาบ
เกี่ยวตั้งแต่ในช่วงที่เป็นอาณานิคมมาจนถึงช่วงต้นของการได้รับเอกราช (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วร
ฉัตร เจริญผล, 2553: 24) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ความมั่นคงฉบับแรกที่ได้ให้อานาจอย่างสูงแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการให้อานาจ
รัฐบาลในการจับกุมและคุมขังโดยไม่มีการพิจารณาคดี รวมทั้งได้ให้อานาจในการเนรเทศประชาชนได้
อีกด้วย (บาร์บารา วัตสัน อันดายา และ ลีโอนาร์ด วาย. อันดายา, 2551: 452) ซึ่งหลังจากประกาศ
ภาวะฉุ ก เฉิ น รั ฐ บาลได้ มี ก ารสั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ ง สหภาพแรงงาน และองค์ ก รการเมื อ งทั่ ว
สหพันธรัฐมลายากว่า 300 องค์กร จากการใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าวนี้ทาให้ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 2500 มีประชาชนกว่า 34,000 คนถูกจับขังโดยไม่มีการไต่สวน และกลุ่มเชื้อชาติจีนประมาณ 26,000
คน ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ (สุรชาติ บารุงสุข, 2550: ออนไลน์)
เมื่อสถานการณ์การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ในสหพันธรัฐมลายาเริ่มลดความรุนแรง
ลง รัฐบาลสหพันธรัฐมลายาจึงได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 และ
หลั งจากนั้ น ก็ได้ป ระกาศใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ทดแทน นั่นก็คือ กฎหมายความมั่นคง
ภายใน (Internal Security Act - ISA) โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2503
หลั ง จากการประกาศยกเลิ ก ภาวะฉุ ก เฉิ น โดยรั ฐ บาลสหพั น ธรั ฐ มลายาได้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกฎหมายฉบับดังกล่าวในการรักษาความมั่นคงของชาติ ดังนั้น
กฎหมายฉบับนี้จึงให้อานาจสูงสุดแก่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง คือ เจ้าหน้าที่
รัฐ สามารถควบคุมผู้ ต้องสงสั ยว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและสั นติภ าพของรัฐได้ทันที และ
สามารถคุมขังคนเหล่านั้นได้โดยไม่จาเป็นต้องไต่สวนอย่างเปิดเผยและไม่จากัดเวลา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
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ของรัฐยังไม่จาเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลที่ถูกจับกุมคุมขังนั้นกระทาผิดจริงตามข้อกล่าวหานั้น
(อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล, 2553: 4-5) ภายหลังจากการบังคับใช้กฎหมายความ
มั่นคงภายใน รัฐบาลมาเลเซียมักใช้อานาจของกฎหมายฉบับนี้จับกุมและคุมขังชาวมาเลเซียที่มีท่าที
คัดค้านกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่สาคัญคือ ปฏิบัติการลาลัง (Operation
Lalang) ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2530 โดยรัฐบาลมาเลเซียที่นาโดยนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
โมฮัมหมัด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝุายความมั่นคงปฏิบัติการในภารกิจที่เรียกว่าว่า ปฏิบัติการลาลัง
เพื่อจับกุมนักการเมืองฝุายค้าน นักวิชาการ นักศึกษา นักเคลื่อนไหวทางสังคม สมาชิกองค์กรพัฒนา
เอกชน ที่มีทัศนคติทางการเมืองตรงข้ามกับรัฐบาลมาเลเซีย (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญ
ผล, 2553: 5) รัฐบาลมาเลเซียจึงไม่เพียงใช้กฎหมายความมั่นคงภายในเพื่อจับกุมคนที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติเท่านั้น แต่ยังใช้กฎหมายฉบับนี้ในการจับกุมบุคคลที่
เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลอีกด้วย รวมทั้งกรณีของการที่นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้ใช้อานาจ
ของกฎหมายความมั่นคงภายในจับกุมนายอันวา อิบราฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีในข้อหาทุจ ริตใน
หน้าที่และมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ และการเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ในการคัดค้าน
โครงการพัฒนาของรัฐบาล ก็กลับถูกรัฐบาลใช้กฎหมายความมั่นคงภายในเข้าจับกุม เนื่องจากมองว่า
บุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เมื่อพิจารณากฎหมายความมั่นคงภายในจะพบว่ามีประเด็นที่สาคัญอยู่หลายประการ คือ
ประการแรก ความคลุมเครือในเรื่องการนิยามเกี่ยวกับความมั่นคงหรือภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติไม่มีการระบุลักษณะไว้อย่างแน่ชัด เป็นเพียงการกาหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เข้าใจ
ได้ว่า “ภัยต่อความมั่นคง” หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่คุกคามต่อความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของระเบียบสาธารณะ และความเป็นเอกภาพระหว่าง
ประชาชนกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย ลักษณะข้อความกว้าง ๆ เช่นนี้ทาให้สามารถ
ตีความเกี่ยวกับความมั่นคงได้หลากหลายและผู้ที่มีสิทธิตีความนั่นก็คือ รัฐบาลมาเลเซีย ประการที่
สอง คือ การให้อานาจปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างสูง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้
โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบทบาท
สาคัญในการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวในระดับนโยบาย กฎหมายฉบับนี้ยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงาน ทั้งตารวจ ทหาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อาวุธและความรุนแรง
ได้โดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายทาให้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการบังคับ ใช้กฎหมายดังกล่าว
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อย่างเข้มงวดก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียได้โดยง่าย ประเด็น
ที่สาม คือ ภาวะความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน กฎหมายฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายนี้เป็นอย่างดี ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบผลอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชย
ค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บและเสียชีวิต ประเด็น
สุดท้าย คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่ อหลักการสากลของกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะการให้
สิทธิและอานาจการปฏิบัติงานอย่างสูงแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือ
ผู้ต้องขังตามหลักการที่ควรจะเป็นตามหลักกฎหมายสากล (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญ
ผล, 2553: 27-38)
นอกจากกฎหมายความมั่นคงภายในแล้ ว รัฐบาลมาเลเซียยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ อีกที่
กระทบต่อการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้มี
การควบคุมโดยกฎหมายตารวจ (Police Act 1967) ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2531 โดยให้มีการขออนุญาต
ตารวจเป็นเวลา 14 วันก่อนที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้น ซึ่งตารวจมักจะมีการปฏิเสธและยังคงปฏิเสธ
อย่างต่อเนื่องสาหรับการจัดการชุมนุมประท้วงที่จัดขึ้นโดยพรรคการเมืองฝุายค้านและองค์กรพัฒนา
เอกชน หากไม่เชื่อฟังหรือขัดขืนเมื่อมีการชุมนุมเกิน 5 คนขึ้นไปตารวจอาจจะพิจารณาเป็นการชุมนุม
โดยผิดกฎหมาย (illegal assembly) และสามารถสั่งการให้มีการสลายการชุมนุมได้ สิทธิในการ
รวมกลุ่มสมาคมก็ได้ถูกจากัดโดยกฎหมายสมาคม (Societies Act 1966) การรวมกลุ่มตั้งแต่ 7 คน
ขึ้นไป หรื อมีสมาชิกมากกว่านั้ นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ ซึ่งรัฐ บาลมักจะ
ปฏิเสธการจดทะเบียนของสมาคมใหม่ ๆ มีอานาจการกาหนดเงื่อนไขหรือการยกเลิกหรือถอดถอน
จากการเป็นสมาคมได้ สมาคมอาจต้องใช้เวลายาวนานก่อนที่จะมีการรับรองอย่างถูกต้อง นอกจากนี้
ก็ ยั ง มี ก ฎหมายมหาวิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาลั ย ที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ก ารรวมกลุ่ ม สมาคมของนั ก ศึ ก ษาและ
นักวิช าการภายใต้มาตรา 15 (3) ของกฎหมายนักศึกษาและผู้ ที่เป็นสมาชิกของคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นหรือการกระทาใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนพรรค
การเมื อ งฝุ า ยค้ า น การชุ ม นุ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานศึ ก ษาจะต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจากอธิ ก ารบดี
นอกจากนี้การเข้าถึงสื่อก็ยังได้ถูกจากัดจากแนวร่วมแห่งชาติซึ่งผูกขาดสื่อมวลชนรวม ทั้งการเข้าไป
เป็นเจ้าของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการสื่อสาร ส่วนช่องโทรทัศน์ของเอกชนหรือสถานีวิทยุของเอกชน และหนังสือพิมพ์รายวัน
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ก็เป็นเจ้าของโดยกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความเชื่อมโยงกับแนวร่วมแห่งชาติ (Soong, 2009: 42-43) จะ
เห็นได้ว่ากฎหมายเหล่านี้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญของมาเลเซียในหลายส่วน ซึ่งได้มีการรับรองสิทธิ
เสรี ภาพขั้นพื้น ฐานเอาไว้ ทาให้ เป็นการละเมิดต่อสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองในลักษณะ
เดียวกับกฎหมายความมั่นคงภายใน
อย่างไรก็ตาม กฎหมายความมั่นคงภายในได้ให้อานาจแก่ฝุายบริหารอย่างมากจนผลกระทบ
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองของชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิ
พิเศษแก่เจ้ าหน้ าที่รั ฐ ในการจั บ และคุมขังบุคคลต้องสงสั ยได้โ ดยไม่จาเป็นต้องผ่ านการสอบสวน
ผลกระทบในทางการเมืองอย่างสาคัญก็คือ อานาจพิเศษอยู่ในมือของรัฐบาล และรัฐบาลจะใช้อานาจ
นี้อย่ างไรและเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องรอให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่อย่างใดด้ว ย ผลที่
เกิดขึ้นก็คือ อานาจถูกรวมศูน ย์อยู่กับฝุ ายบริหาร อันทาให้ ระบบการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ภ ายใต้การ
ควบคุ ม ของฝุ า ยบริ ห าร หรื อ เรี ย กได้ ว่ า เป็ น การเมื อ งแบบ “ฝุ า ยบริ ห ารเป็ น ใหญ่ ” (executive
supremacy) และกฎหมายความมั่นคงภายในก็กลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์และรอบด้านที่สุดของผู้
มีอานาจ (สุรชาติ บารุงสุข, 2550: ออนไลน์) ทาให้เกิดการรวมกลุ่มกันของภาคประชาชนในการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียซึ่งมีบทบาทสาคัญในประเด็นนี้มาโดยตลอดก็ได้ขยายการ
รณรงค์มากขึ้น ทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ ที่ได้รับผลกระทบและการชุมนุมเรียงร้องให้รัฐบาลยกเลิก
กฎหมายฉบับดังกล่าว แต่รัฐบาลมาเลเซียก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลาง
การวิพากษ์วิจ ารณ์จ ากกลุ่มการเมืองฝุ ายค้านและองค์กรทางด้านสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการบังคั บใช้กฎหมายความมั่นคงภายในว่ายังคงมีความจาเป็นหรือไม่ใน
ภาวะปกติ เพราะเปูาหมายของการสร้างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาก็เพื่อปราบปรามการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ในมาเลเซีย นอกจากนี้ก็ยังมีขยายขอบเขตของการใช้อานาจครอบคลุมในทาง
การเมืองเพื่อใช้จัดการกับฝุายตรงข้ามทางการเมืองและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการดาเนินนโยบายของ
รัฐบาลซึ่งมีความขัดแย้งกับเจตนารมณ์เดิมของกฎหมายฉบับดังกล่าว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2554
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้มีการประกาศยกเลิกกฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่อาจเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
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ความล้มเหลวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย (Human Rights Commission of Malaysia SUHAKAM) เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันและการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
อย่ า งหนั ก ในช่ ว งการเคลื่ อ นไหวของขบวนการปฏิ รู ป ( Reformasi) ซึ่ ง รั ฐ บาลมาเลเซี ย ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการปล่อยให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากหน่วยงานที่สาคัญของรัฐอย่างเช่น
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจและกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลมาเลเซียจึงได้ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง มาเลเซี ย ขึ้ น โดยผ่ า นรั ฐ สภาจากการตราพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาเลเซี ย ในปี พ.ศ. 2542 ขึ้ น มา ซึ่ ง การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียดังกล่าวปราศจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาค
ประชาสังคม แต่ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2543 ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
มาเลเซียเป็นชุดแรก ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ที่สาคัญ 4 ประการคือ ประการแรก
การส่งเสริมการตระหนักรู้และการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประการที่สอง การช่วยเหลือและให้
คาปรึ กษารั ฐ บาลในการตรากฎหมาย การบริห ารงานภาครัฐ ระเบียบข้อบั งคับ และคาแนะน า
เกี่ยวกับมาตรการที่จาเป็นต้องทา ประการที่สาม การให้คาแนะนากับรัฐบาลเกี่ยวกับการพิจารณา
การสนั บ สนุ น หรื อ การเข้า ถึงสนธิ สั ญ ญาและเอกสารสิ ทธิ ต่า งประเทศอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้ องกับ สิ ท ธิ
มนุษยชน และประการสุดท้าย การสอบสวนเพื่อนาไปสู่การพิจารณาร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (Liu, 2015: 297)
ตั้ ง แต่ ที่ มี ก ารก่ อ ตั้ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาเลเซี ย ได้ มี ก ารตั้ ง ข้ อ สั ง เกตและ
วิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มภาคประชาสังคมในมาเลเซียเกี่ยวกับการขาดความเป็นอิสระในการทางาน
และการปฏิบั ติตามหลั กการปารี ส (Paris

Principle)

โดยเฉพาะกระบวนการในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการดั ง กล่ า วซึ่ ง ถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ว่ า ขาดความเป็ น อิ ส ระทางการเมื อ งเนื่ อ งจาก
นายกรัฐมนตรีมีอานาจเต็มในการใช้ดุลยพินิจแต่งตั้ง แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียมาตรา
2 จะมีก ารรั บ รองสิ ทธิเสรี ภ าพขั้น พื้นฐานเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน แต่ก็ ยังปรากฏการละเมิดสิ ท ธิ
มนุษยชนและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการจากัดสิทธิเสรีภาพจากรัฐบาล รวมทั้งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียที่ควรทาหน้าที่ในการปกปูองสิทธิเสรีภาพให้กับชาวมาเลเซียก็ไม่สามารถ
สร้างประสิทธิภาพในการทาหน้าที่ได้อย่างที่ควรจะเป็น ยังคงถูกตั้งคาถามจากสังคม ในขณะที่รัฐบาล
ก็ไม่ได้ให้ความสาคัญและยังคงเพิกเฉยเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของ
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มาเลเซี ย ที่ ม าจากคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาเลเซี ย ท าให้ รั ฐ บาลไม่ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาตาม
คาแนะนาและไม่ได้มีการอภิปรายหรือพูดถึงในการประชุมรัฐสภามาเลเซีย
ทั้ ง นี้ การขาดความเป็ น อิ ส ระและประสิ ท ธิ ภ าพของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง
มาเลเซียได้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มองค์กรพั ฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมที่ทางานทางด้าน
สิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย ซึ่งได้มีการตอบโต้การทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียและ
รัฐบาลมาเลเซียหลายครั้ง อย่างเช่น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 องค์กรพัฒนาเอกชน 32 องค์กร
ได้ ป ระกาศที่ จ ะคว่ าบาตรคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษยชนมาเลเซีย เป็ น เวลา 100 วัน ด้ ว ยการยุ ติ
ข้อ ตกลงทุก รู ป แบบที่ท าร่ ว มกั บ คณะกรรมการดั งกล่ า วเพื่อ เป็น การประท้ ว งต่อ การที่รั ฐ บาลไม่
พิจารณาและดาเนินการตามข้อแนะนาของคณะกรรมการดังกล่าว และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548
องค์กรพัฒนาเอกชน 30 องค์กรได้คว่าบาตรการประชุมสัมมนาเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดได้มีการเชิญบุคคลสาคัญฝุายต่าง ๆ มาร่วมงานจานวนมาก การ
คว่าบาตรดังกล่าวเนื่องมาจากการที่องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านั้นได้มีการตั้งคาถามเกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือและความชอบธรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียในการการจัดประชุมสัมมนา
ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความเห็นว่าหากผู้นามีภาพลักษณ์ของการกระทาความผิดจากการใช้
ความรุน แรงในการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนก็ย่อมขาดความชอบธรรมในการจัดการประชุมดังกล่าว
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัดในฐานะผู้นารัฐบาลที่มีก ารละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
กว้างขวาง และต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม 42 กลุ่ม ได้คว่า
บาตรรายงานประจาปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซียในการประชุมสัมมนาเนื่องในวัน
สิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย เพื่อเป็นการประท้วงเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ ขาดความเป็นอิสระและ
ความไร้ประสิทธิภาพของคณะกรรมการดังกล่าวในการปกปูองสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย (Liu, 2015:
297-298)
ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมาธิการประสานงานระหว่างประเทศของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions ICC-NHRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human
Rights Institutions - ICC-NHRI) ทั่วโลกได้ส่งสัญญาณมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
มาเลเซียเพื่อให้มีการเคร่งครัดในการปฏิบัติการตามหลักการปารีส รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง
เพื่อให้การทางานเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองด้วยการทาให้เกิดความโปร่งใสในการ
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แต่งตั้งและกระบวนการพ้นจากตาแหน่ง ความล้มเหลวในการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากการถูกลดระดับความน่าเชื่อถือจากเกรด A
ไปเป็นเกรด B จากการส่งสัญญาณดังกล่าวทาให้รัฐบาลมาเลเซียได้มีการแก้ไขกฎหมายที่ก่อตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย 2 ครั้ง คือ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 และมิถุ นายน พ.ศ.
2552 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการแต่งตั้งให้มีความโปร่งใสและให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขส่วนอื่น ๆ อีกด้วย (Liu, 2015: 299) ต่อมาในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2552 ในวาระที่ครบรอบ 10 ปี ของกฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มาเลเซีย ที่ประชุมได้มีการหยิบยกเกี่ยวกับประเด็นการทางานของคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาพูดคุย
แสดงความคิดเห็น โดยนักกฎหมายทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ชื่อ Ramdas Tikamdas ได้ให้ความเห็น
ว่า ในระหว่าง 10 ปีแรกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียเป็นช่วงที่สูญหายไป กล่าวคือ
คณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้ทาหน้าที่การปกปูองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียอย่างที่ควรจะ
เป็น เห็นได้ชัดเจนจากการปล่อยให้มีการกักขังโดยปราศจากการสอบสวนจากการบั งคับใช้กฎหมาย
ความมั่นคงภายใน ซึ่งยังคงปรากฏการใช้ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง มีการเสียชีวิตในช่วงที่มีการคุม
ขังแลการเสียชีวิตจากการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ตารวจในช่วงที่มีการควบคุมสถานการณ์หรือการ
สลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สิทธิเสรีภาพทางศาสนาก็ยังคงได้รับการเพิกเฉย และการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าจากความไร้ประสิทธิภาพในการปกปูองสิทธิ
มนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียและการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลในการละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากการใช้ความรุนแรงเพื่อการปราบปรามหรือสลายการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาได้สร้าง
ความไม่พอใจให้กับกลุ่มภาคประชาสังคมมาเลเซียที่สนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชนและยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้เข้ามามีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในการเคลื่อนไหวเพื่อ
รณรงค์ เรี ย กร้ องในการปกปู องการละเมิด สิ ทธิมนุ ษยชน ในขณะที่คณะกรรมการสิ ทธิม นุษยชน
มาเลเซีย ซึ่ งถื อเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ส ามารถทาหน้า ที่ใ นการปกปูอ งสิ ทธิ มนุษ ยชนให้ กับ ชาว
มาเลเซียได้มีส่วนทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐ านเกี่ยวกับความสั มพันธ์ระหว่างอานาจรัฐและโอกาสทางการเมืองและการ
เคลื่อนไหวของ Tarrow ที่แม้จะเสนอว่า รัฐที่รวมศูนย์อานาจซึ่งพร้อมที่จะใช้กาลังปราบปรามและ
ควบคุมการประท้วงจะทาให้ผู้ประท้วงเกรงกลัว และทาให้การต่อต้านปรากฏขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับใน
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สังคมอื่น แต่เขาก็ยังชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีความขัดแย้งกัน คือ การควบคุมกดขี่
ของรัฐอาจทาให้กิจกรรมการรวมหมู่กลับมีความรุนแรงและไม่ออมชอมมากขึ้น (มณีมัย ทองอยู่ ,
2557: 93) โดยเฉพาะการคว่าบาตรของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในการ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียและการที่องค์กรเสียงประชาชนเปลี่ยนบทบาท
มาสู่การออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองมากขึ้นทาให้เกิดการสนับสนุนที่ขยายตัวกว้างออกไปมาก
ขึ้น
นอกจากนี้ ค วามล้ ม เหวในการท างานของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษยชนมาเลเซี ย อั น
เนื่องมาจากการแทรกแซงจากรัฐบาลยังทาให้คณะกรรมการดังกล่าวขาดความชอบธรรมและความ
เชื่อมั่นจากชาวมาเลเซียเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียกลายมาเป็นหน่วยงาน
หลักในการปกปูองและส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียและขยายไปสู่การสร้างบทบาทใน
การเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งมากขึ้นจากการสนับสนุนของชาวมาเลเซีย ด้วยการพยายามแสดงให้เห็นว่า
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในมาเลเซียมีสาเหตุมาจากสถานการณ์และปัจจัยด้านโครงสร้าง
สั ง คมซึ่ ง สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ เพื่ อ ให้ ช าวมาเลเซี ย ตระหนั ก ในพลั ง ร่ ว มของกลุ่ ม ตนแล ะ
ความสามารถที่จะดาเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่ง McAdam เรียกองค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ขบวนการทางสังคมในลักษณะนี้ว่า การปลดปล่อยทางระบบคิด (cognitive liberation)
และจิตสานึกขบถ (insurgent consciousness) โดยได้เสนอว่า การต่อต้านและการประท้วงจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อคนที่มีปัญหาร่วมกันให้ความหมายต่อสถานการณ์ที่พวกตนกาลังประสบ โดยเฉพาะการ
ให้ความหมายต่อสถานการณ์ว่ามีความไม่ยุติธรรมและสมควรได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการกระทา
รวมหมู่ ซึ่งจะทาให้กลุ่มคนเหล่านั้นปลดปล่อยทางระบบคิดและมีจิตสานึกขบถเกิดขึ้น และส่งผลต่อ
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 95-97)
ทั้งนี้ แม้ว่าองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจะเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับแนวร่วมเบอร์
เซะห์ แ ละกลุ่ ม ฮิ น ดราฟซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปลายทศวรรษ 2540 แต่ จ ะเห็ น ได้ ว่ า บทบาทในการ
เคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีบทบาทอย่างสาคัญมาตังแต่ปลายทศวรรษ
2540 มาจนถึงต้นทศวรรษ 2550 ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้นาทางการเมืองในช่วงปลายทศวรรษ 2540 นั้นส่งผลต่อการสร้างการเคลื่อนไหว
และขยายบทบาทการเคลื่อนไหวให้เติบโตขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการเมืองที่เกิดขึ้นร่วมกันของทั้ง 3
กรณีศึกษา โดยเฉพาะสาหรับองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียที่เริ่มมีการปรับบทบาทจากการสร้างการ
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ตระหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายมาสู่การเคลื่อนไหว
ขนาดใหญ่เพื่อสร้ างความกดดันต่อรัฐบาลมากขึ้น ถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นขององค์กรเสี ยงประชาชน
มาเลเซียจะมาจากความไม่พอใจต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน
กับประชาชน และความไม่พอใจต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของมาเลเซียไม่มีประสิทธิภาพในการ
ปกปูองสิทธิมนุษยชนให้กับชาวมาเลเซีย แต่โอกาสทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนมาเป็น
รัฐบาลของนายอับดุล ละห์ บาดาวี ได้เอื้อให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียเริ่มขยับบทบาทการ
เคลื่อนไหวในการระดมมวลชนเพื่อสร้างความกดดันให้รัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
ภายในเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีที่องค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซีย ก่อตั้งมาครบรอบ 20 ปี นอกจากนี้ในช่ว งทศวรรษ 2540 ยังได้มีการตีพิม พ์
รายงานประจาปีทางด้านสิทธิมนุษยชนและการขยายสาขาขององค์กรไปยังรัฐยะโฮร์บารูและรัฐปีนัง
เพื่อทางานทางด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมมากขึ้น
5.2.2 ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
ปั จ จั ย จากการระดมทรั พ ยากรและการสร้ า งยุ ท ธวิ ธี ใ นการเคลื่ อ นไหวขององค์ ก รเสี ย ง
ประชาชนมาเลเซียเพื่อเป็นการขยายการสนับสนุนและสร้างบทบาทการเคลื่อนไหวให้เป็นที่รู้จักในวง
กว้างมากขึ้นซึ่งประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน
ไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมือง และการสร้างเครือข่ายทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งนี้แม้ว่าองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจะมีบทบาทมาอย่างยาวนาน ซึ่งในระยะแรกเป็น
เน้นไปที่การสร้างการตระหนักรู้และเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับชาวมาเลเซียเพื่อ
สร้างฐานในการสนับสนุน โดยเฉพาะบทบาทที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาทางด้าน
กฎหมายและการต่อสู้ทางด้านคดีความให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดจากรัฐไม่ว่าจะเป็น
ผลมาจากกฎหมายความมั่นคงภายในหรือกฎหมายฉบับอื่น ๆ จึงทาให้ผู้ที่เข้ามาสนับสนุนองค์กรเสียง
ประชาชนในช่วงระยะแรกนั้นมาจากกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ครอบครั วของบุ คคลเหล่านั้ นด้ว ย ความเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาทขององค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2550
โดยเฉพาะบทบาทในการระดมมวลชนผู้ ส นับสนุนเพื่อสร้างแรงกดดันให้ รัฐ บาลมาเลเซียยกเลิ ก
กฎหมายความมั่นคงภายใน การเปลี่ยนแปลงบทบาทดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการขยายการ
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สนับสนุนไปยังสาธารณชนทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากทาให้ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่สนใจใน
วงกว้างมากขึ้น จากเดิมที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายมาสู่บทบาทการเป็นผู้นาในการ
เคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้องค์กรเสียงประชาชนยังได้มีการขยายเครือข่ายเพื่อ
สร้างการสนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชนที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะการทางานร่วมกันในลักษณะแนวร่วม
หรือเครือข่ายอาสาสมัครที่เปิดกว้างในการเข้ามาเป็นสมาชิก ซึ่งมีส่วนสาคัญที่ทาให้สามารถขยายการ
สนับสนุนไปยังภาคส่วนต่าง ๆ และสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ทั้งนี้องค์กร
เสียงประชาชนยังได้มีการขยายเครือข่ายทั้งในระดับชาติ โดยนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ ที่ทางานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศแล้วยังมีการขยายสาขาขององค์กรไปยังทาง
ตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศเพื่อให้สามารถดาเนินงานและให้ ความช่วยเหลือทางด้านสิทธิ
มนุษยชนได้อย่ างครอบคลุม รวมทั้งยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้ที่แพร่หลายต่อสาธารณชนทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียยังได้มีการทางานร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบทบาทสาคัญในการประสานงานทางด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
ซึ่งทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนและ
ขยายการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเผยแพร่ความรู้ไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมือง
จากการศึกษาของอภิเชษฐ กาญจนดิฐ และวรฉัตร เจริญผล ที่มีการศึกษาความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองขององค์กรเสี ย งประชาชนมาเลเซียในการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายในของ
มาเลเซียระหว่างปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี พ.ศ. 2552 ได้มีการอธิบายถึงบทบาทการทางานขององค์ กร
เสียงประชาชนมาเลเซียออกเป็นสองระยะ กล่าวคือ ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี พ.ศ.
2540 เป็นการต่อสู้ด้วยการเผยแพร่ความรู้ และในระยะที่สองระหว่างปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ.
2552 เป็นช่วงของการมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น บทบาทที่สาคัญขององค์ กร
เสียงประชาชนมาเลเซียในช่วงระยะแรก คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
ความมั่นคงภายในและเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน
อย่างเช่น เช่น การช่วยเหลือผู้ต้องขังจากปฏิบัติการลาลัง การให้ความช่วยเหลือสมาชิกองค์ กรพัฒนา
เอกชนและนั กวิช าการหลายรายที่แสดงความคิดเห็ นคัดค้านนโยบายด้านเศรษฐกิจและต่อต้าน

171
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลมาเลเซียและต้องโทษคุมขังภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายใน
ด้วยข้อหาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ นอกจากนี้สมาชิกขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
ยังได้ใช้ประสบการณ์ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายในในการให้คาปรึกษากับ
ครอบครัวและทนายความของผู้ต้องขังอีกด้วย (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล, 2553:
85-87) ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียให้ความสาคัญกับการผลิตและเผยแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงภายในและปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย ดังนั้นบทบาทในระยะแรกขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงเป็นการ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อบกพร่องและปัญหาของกฎหมายความมั่นคงภายใน การเผยแพร่แนวคิดและ
การทางานด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย และการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายระหว่างองค์กรพัฒนา
เอกชนกลุ่มต่าง ๆ ในมาเลเซียให้มีการทางานร่วมกันมากขึ้น
แต่อย่ างไรก็ตาม ในระยะที่ส องระหว่างปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2552 บทบาทการ
เคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีการขยายบทบาทไปสู่ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
มากขึ้น การเปลี่ยนบทบาทขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจากในระยะแรกที่เป็นเพียงการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการสร้ างการตระหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนสาคัญที่ทาให้
องค์กรเสียงประชาชนเป็นที่รับรู้และขยายตัวจากการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวมาเลเซีย
มากขึ้น เนื่องมาจากในระยะแรกนั้นองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียยังมีข้อจากัดภายในองค์กรในด้าน
การบริหารจัดการองค์กรทั้งทางด้านบุคคล อุปกรณ์ และงบประมาณ รวมทั้งข้อจากัดจากภายนอกที่
เกิดจากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองซึ่ง Tarrow (1998) เรียกว่า ข้อจากัดทางการเมือง (มณีมัย
ทองอยู่, 2557: 90) ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง นั่นก็คือ สภาวะการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ของมาเลเซี ย ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วก็ เ ป็ น อุ ป สรรคที่ ส าคั ญ ในการออกมา
เคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียให้ความสาคัญอย่างมากในการ
พัฒ นาทางเศรษฐกิจและภารกิจ ด้านความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้จากความสาเร็จในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลมาเลเซียและการตอบโต้จากรัฐบาลต่อองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวทางด้าน
สิทธิมนุษยชนว่าเป็นกลุ่มที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ทาให้องค์กรพัฒนาเอกชนในมาเลเซียรวมถึง
องค์กรสียงประชาชนมาเลเซียที่เพิ่งก่อตั้งในขณะนั้นจึงมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวและยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคประชาชนมากนัก ซึ่งแตกต่างจากบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลังที่
เวทีการเมืองภาคประชาชนของมาเลเซียได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างมากขึ้น ทาให้
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องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้ขยายบทบาทไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองมากขึ้น
รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยจะเห็นได้ชัดเจนจากยุทธวิธี
การเคลื่อนไหวที่มีการใช้การกระทารวมหมู่ (collective action) องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มี
การระดมมวลชนและผู้สนับสนุนเพื่อเคลื่อนไหวประท้วงต่อรัฐบาลมาเลเซียในการต่อต้านการบังคับใช้
กฎหมายความมั่น คงภายในและเรียกร้องให้ รัฐ บาลยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งมีการชุมนุม
ประท้วง 2 ครั้งที่สาคัญ คือ การชุมนุมประท้วงในปี พ.ศ. 2550 และการชุมนุมประท้วงในปี พ.ศ.
2552 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวนมากหลายหมื่นคน แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าร่วม
ชุมนุมและพยายามสกัดกั้นการชุมนุมแต่ก็ยังมีชาวมาเลเซียจานวนมากเดินทางมาเข้าร่วมการชุมนุม
ประท้วงกับองคืกรเสียงประชาชนมาเลเซีย
ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงบทบาทดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย บริ บ ททางการเมื อ งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในมาเลเซียที่สาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ความขัดแย้งของผู้นาทางการเมือง
ระหว่างนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด กับนายอันวาร์ อิบราฮิม ซึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้ทาให้
นายอันวาร์ อิบราฮิม ถูกปลดจากตาแหน่งในรัฐบาลและถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความมั่นคง
ภายใน โดยหลังจากการถูกจับกุมไม่นานบรรดาผู้สนับสนุนทางการเมืองของเขา พรรคการเมืองฝุาย
ค้าน และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนได้ร่วมกันเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลมาเลเซียให้มีการปล่อยตัวนาย
อันวาร์ อิบราฮิม ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวโดยเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน และ
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน 14 องค์กร และพรรคการเมืองใน
มาเลเซียหลายพรรคอย่างเช่น พรรคอิสลามแห่ง มาเลเซียและพรรคกิจประชาธิปไตย ก่อตั้งแนวร่วม
เพื่อประชาธิปไตยของประชาชน (Coalition for People’s Democracy / Gasan Demokrasi
Rakyat) โดยแนวร่วมดังกล่าวพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียให้ความยุติธรรมแก่นายอันวาร์
อิบราฮิม ซึ่งในเวลาต่อมาแนวร่วมดังกล่าวได้ยกระดับขึ้นไปสู่การจัดตั้งแนวร่วมทางการเมืองเป็น
ขบวนการปฏิรูป (Reformasi) (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล, 2553: 118-119) มี
เปูาหมายเพื่อนาเสนอแนวทางปฏิรูปการเมืองในมาเลเซีย ในการนี้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียซึ่ง
เคลื่อนไหวในเรื่องกฎหมายความมั่นคงภายในมาโดยตลอดได้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของขบวนการ
ปฏิรูปในภารกิจด้านการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นที่รัฐบาลมาเลเซียมั กใช้
อานาจกฎหมายความมั่นคงภายในเพื่อดาเนินคดีต่อนักการเมืองฝุายตรงข้าม

173
จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งของผู้นาทางทางการเมืองที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ เกิด
ขบวนการเคลื่อนไหวอย่างขบวนการปฏิรูปขึ้นมามีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมือง สอดคล้อง
กับการสร้างตัวชี้วั ดความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโอกาสทางการเมืองกับสมรรถนะในการระดม
ทรัพยากรของขบวนการทางสังคม กล่าวคือ โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ (national cleavage
structures) หมายถึงความขัดแย้งและแตกแยกในหมู่ชนชั้นนาทางการเมือง กลุ่ม องค์กร และ
สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เปิด โอกาสให้กลุ่มหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการเคลื่อนไหวและระดมทรัพยากร เพราะจะสามารถชักนาให้ฝุายหนึ่งฝุายใดในความ
ขัดแย้งนั่นเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการเมืองได้ง่าย อีกทั้งช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มหรือ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนาเสนอเปูาหมายของตนมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับการเมืองและสังคม
ได้ นอกจากนี้ Tarrow ยังเสนออีกว่า ความแตกแยกและความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนาทางการเมืองยัง
ทาให้ ค นจนซึ่ง เป็ น กลุ่ ม ที่ ไม่ เ คยกล้ า ออกมาเคลื่ อ นไหวทางการเมือ ง กล้ าที่ จ ะปรากฏตัว ในเวที
การเมืองสาธารณะ เพราะเป็นโอกาสทางการเมืองที่ลดต้นทุนในการรวมกลุ่ม เพิ่มทรัพยากร และ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวประท้วง (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 102-103) นอกจากนี้ เนื่องจาก
ขบวนการปฏิรูปเป็นขบวนการทางการเมืองที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายกลุ่ม การที่องค์ กร
เสียงประชาชนมาเลเซียได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับขบวนการปฏิรูป จึงทาให้องค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียสามารถสร้างและขยายสายสัมพันธ์อันดีกับองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกในขบวนการ
ปฏิรูปได้เพิ่มเติมขึ้นจากกลุ่มองค์กรทางการเมืองและสังคม พรรคการเมือง และประชาชนทั่วไปที่เป็น
สมาชิก ของขบวนการปฏิรู ป การเคลื่ อนไหวทางการเมืองขององค์ก รเสี ย งประชาชนในลั กษณะ
ดังกล่าวทาให้องค์กรเสียงประชาชนสามารถขยายเครือข่ายการทางานทางการเมืองออกไปสู่วงกว้าง
มากขึ้น และยังมีผลสาคัญคือทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียเป็นที่รู้จักของชาวมาเลเซี ยมากขึ้น
และทาให้ชาวมาเลเซียเริ่มสนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมากขึ้น
และประการที่สอง การเติบโตของเครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งทาให้ผู้คนสามารถส่ง
ข่าวสารและติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น โดยในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นต้นมานั้น
เป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารในระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความแพร่หลาย ภายใต้การ
เติบโตของเครือข่ายการสื่อสารเหล่านี้ทาให้ชาวมาเลเซียบางส่วนได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมทางการเมือง เป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ในการวิพากษ์วิจ ารณ์ทางการเมืองและ
การทางานของรัฐบาล เช่น การสร้างเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูล
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ข่าวสารนอกจากสื่อกระแสหลักที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล รวมถึงการใช้บริการรับส่งข้อความสั้น (Short
Message Service - SMS) ในโทรศัพท์มือถือ (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล, 2553:
116) อาจกล่ าวได้ว่าในช่ว งการเคลื่ อนไหวของขบวนการปฏิรูป องค์กรพัฒ นาเอกชนต่าง ๆ ใน
มาเลเซียรวมทั้งองค์กรเสีย งประชาชนมาเลเซียได้เริ่มต้นสร้ างและพัฒนา สื่ อทางเลื อก หรือ สื่ อ
กระแสรอง อย่างเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบใหม่เหล่านี้ทาให้ขบวนการปฏิรูป และองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถเผยแพร่แนวคิดและการ
เคลื่อนไหวของตนเองไปสู่ประชาชนโดยตรงได้ง่ายขึ้น ในขณะที่องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียก็เริ่ม
เห็นความสาคัญของการสื่อสารในรูปแบบใหม่นี้เช่นกัน องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงเริ่มพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารโดยตรงจากองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียไปสู่ผู้สนใจในสถานการณ์ทางการเมือง
และประเด็นสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยช่องทางสื่อสารสาคัญที่องค์กรเสียงประชาชนจัดทาขึ้นใน
ระยะแรก คือ การจัดทาเอกสารตีพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อรายงานการทางานขององค์กรสู่สาธารณชน แต่สื่อ
ชนิดนี้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลออกไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้มากนัก ทาให้ในเวลาต่อมาองค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซียได้เริ่มจัดทาเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรสู่วงกว้าง
มากขึ้น โดยเว็บ ไซต์ขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (http://www.suaram.net) มีเนื้อหาที่
สาคัญ เช่น การรวบรวมเอกสารแถลงการณ์ขององค์กร การรวบรวมเอกสารข้อเรียกร้องที่ไ ด้มีการยื่น
ให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตลอดจนรายละเอี ย ดของโครงการที่ อ งค์ กรเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย ก าลั ง
ดาเนินการในปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร เป็นต้น เว็บไซต์จึงถือเป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูลและเรื่องราวการเคลื่อนไหวขององค์กรตลอดจน
เป็นช่องทางในการแสวงหาแนวร่วมและเครือข่ายทางการเมืองกลุ่มใหม่ ๆ รวมทั้งการใช้เป็นช่องทาง
ในการนัดหมายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการเมืองกับชาวมาเลเซียเองและกับผู้คนในพื้นที่ต่าง
ๆ ทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงมีปัจจัยมาจากโอกาสทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของผู้นาทางการเมืองทาให้เกิดขบวนการปฏิรูปขึ้นมาเคลื่อนไหว
เพื่อเสนอเปูาหมายใหม่ในการปฏิรูปทางการเมืองของมาเลเซีย โดยมีองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่มีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงภายใน
และการปกปูองสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย และการเติบโตขึ้นของเครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่ที่กลาย
มาเป็นช่องทางให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความสะดวกรวดเร็วและขยายไปยังกลุ่มชาว
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มาเลเซียได้กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ในการระดมมวลชนหรือการสร้างกิจกรรม
การเคลื่อนไหวให้กับองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียอีกด้วย ทั้งนี้จากการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่นอกจาก
จะมีหน้าที่ในการระดมคนและทรัพยากรเพื่อการเคลื่อนไหวของขบวนการแล้ว ยั งมีบทบาทสาคัญใน
การปรับเปูาหมายและยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อบรรลุเปูาหมายและการดารงอยู่ต่อไป
ของขบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคม ซึ่งทฤษฎีการระดมทรัพยากรที่ให้ ความส าคัญกับองค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement Organization - SMO) ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งของ
การวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
การสร้างเครือข่ายทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามแสวงหาสมาชิกเข้ามา
ทางานกันแบบหลวม ๆ ในลักษณะ “แนวร่วม” หรือ “เครือข่ายอาสาสมัคร” ที่มีความสนใจใน
ประเด็นทางด้านปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย การดาเนินงานในรูปแบบของเครือข่าย
ดังกล่าวมีส่วนสาคัญที่ทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียสามารถระดมทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมได้มากขึ้น เช่น ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรกับองค์กรพัฒนาเอกชน ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม และกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียและเครือข่ายองค์กร
พันธมิตรสามารถระดมกาลังสนับสนุนซึ่งเป็นการสร้างอานาจต่อรองกับรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล, 2553: 65-66) โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วง
เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นเปูาหมายสาคัญขององค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซีย
การดาเนินงานในลักษณะของแนวร่วมหรือเครือข่ายอาสาสมัครขององค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียเกิดขึ้นจากการเปิดกว้างสาหรับสมาชิกที่มีความหลากหลายจากทุกกลุ่มในสังคมมาเลเซีย
โดยองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานอย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพซึ่งประกอบด้ว ย ผู้ อานวยการบริห าร (Executive

Director) คณะเลขาธิการ

(Secretariat) คณะทางานสนับสนุนคณะเลขาธิการ (Secretariat Staff Team) สานักงานสาขา
(Office Branch) เพื่อนขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (Friend of SUARAM) คณะกรรมการ
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ปฏิบัติงาน (Working Committees) และสมาชิก (Member of SUARAM) โดยในแต่ละส่วนก็จะมี
บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล, 2553: 66-68) อย่างเช่น
ในส่วนของสานักงานสาขา ซึ่งในปัจจุบันองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีสานักงานใหญ่ที่เมืองเปอร์
ตาลิง จายา (Petaling Jaya) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐสลังงอร์ สาหรับการดาเนินงานที่ผ่านมาองค์กร
เสียงประชาชนได้มีการขยายสาขาไปยังทางตอนใต้และทางตอนเหนือของมาเลเซีย เพื่อให้สามารถ
ทางานอย่างอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2542 องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการเปิด
สาขาในรัฐยะโฮร์บารู เพื่อให้ดาเนินงานให้ทั่วถึงมากขึ้นในเขตทางตอนใต้ของมาเลเซีย สาขาดังกล่าว
นี้มีเจ้าหน้าที่ทางานประจาเป็นผู้ประสานงานและเป็นศูนย์สิทธิมนุษยชนของเขตทางตอนใต้ ทางาน
รวบรวมข้อมูล เฝูาระวัง และดาเนินการเกี่ยวกับกรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่นการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย สร้างการสนับสนุนเครือข่ายของเหยื่อที่ถูกใช้ความรุ นแรงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนให้กับนักเรียน กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มต่าง ๆ
ในสังคม เป็นต้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการก่อตั้ง
สาขาใหม่ในรัฐปีนังเพื่อดาเนินงานให้มีความครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดย
ได้มีการดาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (Soong, 2009: 8)
“เพื่อนขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ” (Friend of SUARAM) ถือได้ว่าเป็นเครือข่าย
ย่อยที่มีความสาคัญอีกส่ว นหนึ่งในการทากิจกรรมและการเคลื่อนไหวขององค์กรเสี ยงประชาชน
มาเลเซี ย กลุ่ ม เพื่ อ นขององค์ ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย เกิ ด ขึ้ น จากประชาชนที่ ต้ อ งการเป็ น
อาสาสมัครเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือการดาเนินงานขององค์กร
โดยทาหน้าที่ในการช่วยระดมทรัพยากรและการรับบริจาคเพื่อหาทุนมาช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ
อาสาสมัค รเหล่ านี้ มี ความส าคัญมากเนื่ องจากเป็นตัว หลั ก ในการช่ว ยเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรเสี ย ง
ประชาชนในการรณรงค์และการเคลื่อนไหว การจัดทาข้อมูลและการสังเกตการณ์ การค้นคว้าวิจัย
และการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กับประชาชน (Hooi, 2015: 136) ทั้งนี้ ในการดาเนินงานในลักษณะเครือข่ายอาสาสมัครของ
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียยังมีการอนุญาตให้สมาชิกหรือแนวร่วมขององค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซีย สามารถเป็น สมาชิกขององค์กร สมาคม หรือพรรคการเมืองอื่น ๆ ได้ควบคู่กันไปโดยไม่
กระทบกับการทางานขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย อีกทั้งไม่มีนโยบายกีดกั้นหรือจากัดโอกาส
การทางานไว้สาหรับคนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง โดยมุ่งดาเนินงานในการปกปูองสิทธิมนุษยชน สิทธิ
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พลเมือง และสิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นประเด็นปัญหาร่วมกันของทุกกลุ่มเชื้อชาติในสังคมมาเลเซีย ทา
ให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียสามารถแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือได้มากขึ้น
นอกจากนี้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียยังได้มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่ม
พรรคการเมืองฝุายค้าน เนื่องจากองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีแนวคิดที่มีความใกล้เคียงหรือ
สอดคล้องกับความคิดเห็นทางการเมืองของนักการเมืองฝุายค้านของมาเลเซีย เนื่องจากสมาชิผู้ก่อตั้ง
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้รับอิทธิพลทางความคิดบางส่วนจากกลุ่มนักการเมืองฝุายค้านใน
ขณะนั้ น ซึ่ ง ทั้ง สองกลุ่ ม นี้ มี อุ ด มการณ์ท างการเมือ งที่ ค ล้ า ยกัน และไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายความมั่นคงภายในเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เพราะว่าบุคคลจากทั้งสองฝุายยังเคยมี
ประสบการณ์ร่วมกันจากการที่เคยต้องโทษภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายใน นอกจากนี้ทั้งสองกลุ่ม
ยังมีแนวคิดในการปกปูองและสนับสนุนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียอีกด้วย จึงทาให้เกิดจุด
ร่วมทางด้านอุดมการณ์และนาไปสู่ การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักการเมืองของพรรคการเมือง
ฝุายค้านและกลุ่มองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย โดยเฉพาะความสัมพันธ์อันดีกับนายลิมกิต เซียง
และพรรคกิจประชาธิปไตย จนกลายเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่สาคัญขององค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซีย (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล, 2553: 61-62) องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
ยังได้มีการช่วยเหลือและสนับสนุ นให้เกิดการรวมตัวของพรรคการเมืองซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มที่
สนับสนุนและทางานร่วมกับขบวนการปฏิรูป และพัฒนาจนกลายเป็นแนวร่วมประชาชนหรือแนวร่วม
พรรคการเมืองฝุายค้านเพื่อลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2551 ทาให้องค์กรเสียงประชาชน
ได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากพรรคการเมืองฝุายค้านเช่นกัน นอกจากนี้องค์กรเสียงประชาชน
ยังได้มีการตีพิมพ์หนังสือ “May 13 Declassified Documents on the Malaysian Riots of
1969” เขียนโดยนาย Kua Kia Song ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการเปิดเผยความจริงในเหตุการณ์การ
จลาจลทางเชื้อชาติและทาลายมายาคติของรัฐบาล ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดการจลาจลทางเชื้อชาติ ทา
ให้ชาวมาเลเซียหันมาสนับสนุนพรรคการเมืองฝุายค้านมากยิ่งขึ้น (Soong, 2009: 12-13) ผลการ
เลือกตั้งในปี พ.ศ. 2551 จึงปรากฏผลทาให้แนวร่ วมแห่งชาติไม่สามารถครองเสียงข้างมาก 2 ใน 3
ของสภาเอาไว้ได้เหมือนที่เคยเป็นมา ในขณะที่แนวร่วมพรรคการเมืองฝุายค้านได้รับคะแนนเสียงมาก
ขึ้นจากการรวมตัวกันลงแข่งขันทางการเมือง
กระบวนการที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของการยกระดั บ การเคลื่ อ นไหวขององค์ ก รเสี ย ง
ประชาชนมาเลเซีย คือ การสร้ างเครือข่ายทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อสร้างการ
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ยอมรับหรือความชอบธรรมของผู้กระทาการและการเคลื่อนไหวจากผู้มีอานาจหรือองค์กรอื่น ๆ ใน
สังคม จึงอาจกล่าวได้ว่าการได้รับการรับรอง (certification) จากผู้กระทาการระหว่างประเทศทั้งที่
เป็ น กลุ่ มพลเมื องข้ า มชาติ แ ละหน่ ว ยงานระหว่ างประเทศมี ค วามส าคั ญที่ ส่ ง ผลต่ อ การต่ อ สู้ ท าง
การเมืองภายในประเทศ (Smith, 2004: 325) และการขยายการสนับสนุนในวงกว้าง องค์กรเสียง
ประชาชนยั งได้มีการทางานร่ว มกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่สนับสนุน
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อย่างเช่น องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ประสานงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กั บการประชุมสหประชาชาติด้านสิทธิ
มนุษยชนกับเครือข่ายที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (Farouk, 2004: 16) ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรเสียง
ประชาชนที่เป็นองค์กรระดับภูมิภาค เช่น Forum for Human Rights and Development
(FORUM Asia) Asian Human Rights Commission (AHRC) Asia-Pacific Human Rights
Facilitating Team Asia Pacific Women in Law and Development และ International
Federation for Human Rights (FIDH) (Hooi, 2015: 138) นอกจากนี้องค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียมีบทบาทในการเฝูาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐโดยการรวบรวมพยานหลักฐานใน
กรณีของการถูกกักขังโดยปราศจากการสอบสวนและรณรงค์เพื่อยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายที่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายประเด็นในการเคลื่อนไหวไปสู่ประเด็นอื่น ๆ
ในมาเลเซียอีกด้วย เช่นการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิของชนพื้นเมือง เป็นต้น องค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ประสานงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับ
การประชุมสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนกับเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรนิรโทษ
กรรมสากล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียน และคณะกรรมการทนายความสากล เป็นต้น ทาให้
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวและสามารถสร้างการสนับสนุนจาก
ทั้งในประเทศและองค์กรระหว่า งประเทศ เพื่อผลั กดั นให้ รัฐ บาลตอบสนองต่อ ข้อเรียกร้องตาม
เปูาหมายขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจึง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ทาให้ อ งค์ ก รเสี ย งประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการรณรงค์เรียกร้องและการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประเด็นทางด้านสิทธิ
มนุษยชนในมาเลเซีย เนื่องจากการทางานแบบระบบเครือข่ายทาให้สามารถระดมทรัพยากรได้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางวัตถุ อย่างเช่น มีการแลกเปลี่ยนผู้สนับสนุนในการ
เคลื่อนไหวหรือแม้แต่การระดมเงินทุน เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียยังเปิดกว้าง
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ให้สมาชิกเครือข่ายมีอิสระในการไปเป็นสมาชิกองค์กรหรือกลุ่มทางสังคมอื่นได้อีกด้วยจึงถือได้ว่าเป็น
การขยายเครือข่ายไปในตัวอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรเสียงประชาชนยังมีการขยายสาขาขององค์กรไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพื่อเอื้อให้เกิดการทางานที่ครอบคลุมและเข้าถึงชาวมาเลเซียมากยิ่งขึ้น
และยั งมีการสร้ า งาสั ม พัน ธ์กั บ พรรคการเมือ งฝุ ายค้านซึ่ งมีแนวคิด ที่ส องคล้ องกันในการต่ อต้า น
กฎหมายความมั่นคงภายในและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลมาเลเซีย อีกทั้งยังเคยร่วมกัน
เคลื่อนไหวในขบวนการปฏิรูปมาก่อนอีกด้วย นอกจากการสร้างเครือข่ายภายในแล้วองค์กรเสียง
ประชาชนยังมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศที่ทางานทางด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็น
แนวร่วมในการปกปูองและส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชน และสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลมาเลเซีย
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม การที่จะสร้างแนวร่วมอย่างยั่งยืนย่อม
เกิดจากการตระหนักรู้และจิตสานึกของประชาชนชาวมาเลเซีย จึงจะทาให้เปูาหมายขององค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียประสบความสาเร็จได้ เพราะการสนับสนุนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็น
ประเด็นร่วมทางสังคมที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มเชื้อชาติในสังคมมาเลเซีย
5.2.3 ปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิดเพื่อปกป้องและส่งเสริมประเด็นทางด้าน
สิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
จากบทบาทการเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งทา
ให้ได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงแรก ต่อมาองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้ขยายการสนับสนุนไปยังชาว
มาเลเซียมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงและสร้างการ
ตระหนั ก รู้ กั บ ชาวมาเลเซี ย เพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลมี ก ารปรั บ ปรุง แก้ ไ ขประเด็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนของมาเลเซีย ทาให้สามารถขยายการสนับสนุนไปสู่ผู้ที่เห็นด้วยกับเปูาหมายขององค์กรเสี ยง
ประชาชนมาเลเซียในการต่อสู้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐได้ อีกทั้งประเด็นทางด้านสิทธิ
มนุษยชนยังถือเป็นปัจจัยร่วมที่สามารถสร้างผลกระทบกับให้ชาวมาเลเซียได้ทุกกลุ่ม ทาให้องค์กร
เสี ยงประชาชนมาเลเซีย กลายเป็นองค์กรที่เปิดกว้างส าหรับทุกเชื้อชาติในการเข้าร่วมขบว นการ
เคลื่ อ นไหว ซึ่ ง ประเด็ น นี้ มี ค วามส าคั ญ มากส าหรั บ สั ง คมมาเลเซี ย เนื่ อ งจากจะท าให้ ข บวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมได้รับการสนับสนุนและการยอมรับจากชาวมาเลเซียที่กว้างขึ้นกว่าขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีผลประโยชน์เฉพาะทางเชื้อชาติ
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ดังนั้นเปูาหมายหลักในการผลักดันและส่ งเสริมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
ขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงกลายมาเป็นกรอบโครงความคิด (frame) ในการกระทารวมหมู่
และสร้ า งความหมายรวมทั้ ง สร้ า งความชอบธรรมให้ กั บ องค์ ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย ในการ
เคลื่อนไหว โดยจะทาให้เกิดการขยายการสนับสนุนไปยังกลุ่มต่ าง ๆ เพื่อที่จะระดมผู้มีศักยภาพและ
สาธารณชนผู้เฝูามองให้เข้ามาร่วมสนับสนุนขบวนการขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ทฤษฎี
กรอบโครงความคิดจึงเน้นไปที่การสร้างขบวนการเคลื่อนไหว การเชื่อมต่อ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของขบวนการเพื่อสร้างสมาชิกใหม่และสนับสนุนการระดมมวลชน เป็นความพยายามในการ
สร้างจิตสานึก สร้างความชอบธรรม และแรงจูงใจในการกระทารวมหมู่ทั้งในหมู่ของผู้ร่วมขบวนการ
และผู้ที่อยู่นอกขบวนการ ลักษณะของกรอบโครงความคิดมีเปูาหมายเพื่อเสนอรูปแบบที่พึ่งประสงค์
และเอื้อเหตุผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการกระทาการรวมหมู่
จะเห็นได้ว่าองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการสร้างความหมายและความชอบธรรม
ให้กับการรณรงค์เคลื่อนไหว โดยหากพิจารณาตามลักษณะของการสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัย
ปัญหา (diagnostic framing) ซึ่งประกอบด้วยการระบุถึงตัวปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นการ
กาหนดประเด็นปัญหาขึ้นมา การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่พบว่ามีการ
วินิ จฉัยปั ญหาว่ามักเป็น เรื่องของ ความอยุติธรรม หรือเรียกว่า กรอบโครงความคิดว่าด้วยความ
อยุติธรรม (injustice frames) มักจะพบในขบวนการเคลื่อนไหวแบบต่อต้าน การประท้วง และการ
กบฏ ซึ่งผู้ เข้าร่ ว มเห็น ว่า การกระทาของผู้ มีอานาจไม่มีความเป็นธรรม รวมทั้งพบในขบวนการที่
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมี
เปูาหมายอยู่ที่การแก้ไขปัญหาหรือหาทางเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่กรอบใน
การวินิจฉัยปัญหาจะต้องระบุที่มาหรือสาเหตุของปัญหา รวมทั้งตัวกระทาการให้เกิดปัญหาซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นปัญหา (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 111-112) ในกรณีขององค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียซึ่งมีเปูาหมายที่ชัดเจนในการปกปูองสิทธิมนุษยชน มีการระบุถึงปัญหาว่าเกิดจากกฎหมาย
หลายฉบับของมาเลเซียที่กระทบหรือละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
ของชาวมาเลเซีย โดยสาเหตุของปัญหาหรือตัวกระทาการมาจากรั ฐบาลมาเลเซียที่ยังคงบังคับใช้
กฎหมายเหล่านั้น โดยไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
มาเลเซียในปัจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลยังคงใช้กฎหมายเหล่านี้ในการรักษาอานาจทางการเมืองและ
จากัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งจากพรรคการเมืองฝุายค้านและภาคประชาชน
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ทั้งนี้ องค์กรเสี ย งประชาชนมาเลเซียพยายามแสดงให้ เห็ นถึงปัญหาของการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนในมาเลเซียอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ชาวมาเลเซีย
ทุกกลุ่มเชื้อชาติและทุกกลุ่มในสังคมได้ตระหนักถึงสิทธิขึ้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสิ ทธิพลเมืองหรือสิทธิ
ทางการเมืองที่ไม่ควรถูกละเมิดจากรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
มาเลเซียได้ให้การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านั้นไว้อย่างชัดเจน เช่น หมวดที่ 2 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐมาเลเซียได้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน มาตรา 5 สิ ทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มาตรา 8 สิทธิที่จะ
ได้รับการปกปูองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มาตรา 9 เสรีภาพในการเคลื่อนไหว มาตรา 10
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการรวมกลุ่มสมาคม มาตรา 11 เสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา และมาตรา 136 การปกปูองการแบ่งแยกทางเชื้อชาติในกิจการสาธารณะของรัฐ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม การยืนยันสิทธิเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้ความจาเป็นในการปกปูองเสถียรภาพทาง
สังคม ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งอนุญาตให้มีการจากัดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
หลายประการ โดยกฎหมายที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งอ้างสิทธิในนามของการ
รักษาเสถียรภาพทางสังคม ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ได้แก่ กฎหมายความ
มั่นคงภายใน (Internal Security Act-ISA) และกฎหมายการกระทาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
(Security Offences Act-SOSMA) ซึ่งมีความขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในรัฐธรรมนูญมาตรา
5 นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่และการโฆษณา (Printing Press and
Publications Act) กฎหมายความลับทางราชการ (Official Secrets Act) กฎหมายการก่อจลาจล
(Sedition Act) กฎหมายตารวจ (Police Act) กฎหมายการชุมนุมอย่างสงบ (Peaceful Assembly
Act) กฎหมายสมาคม (Societies Act) และกฎหมายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (University and
University Colleges Act) ซึ่งขัดกับมาตรา 10 ในรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การชุมนุม และการรวมกลุ่มสมาคม (Liu, 2015: 291)
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก็เป็นประเด็นที่ถูกละเมิดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิเสรีภาพในการในการชุมนุมอย่า ง
สงบและการรวมกลุ่มสมาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล เช่น มาตรา 149 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์ให้อานาจรัฐสภาในการผ่านกฎหมายเพื่อยับยั้งการกระทาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ หนึ่งในกฎหมายฉบับนี้คือ กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งถูกนามาขยายในการใช้จั ดการ
กับกลุ่มที่มีความไม่พอใจทางการเมือง นักเรียน และนักเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน โดยอ้างว่าการ
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กระทาเหล่ านั้ นเป็ น อันตรายต่อความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชน กฎหมายความมั่นคงภายในได้ให้อานาจตารวจในการกักขัง
บุคคลอย่างน้อย 60 วัน และเป็น ความลั บเพื่อกระบวนการสอบสวน โดยไม่สามารถเรียกร้องให้
พิจารณาคดีตามปกติได้ มีการทรมานและการทาร้ายผู้ถูกจับกุมเกิดขึ้นในระหว่างช่วงที่มีการคุมขัง
หลังจากครบ 60 วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กิจการภายใน) สามารถสั่งให้กักขังโดยไม่
ต้องดาเนินคดีได้อีก 2 ปี และสามารถขังต่อได้โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
ในปี พ.ศ. 2555 หลั งจากมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่ าว
กฎหมายความมั่นคงภายในถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยกฎหมายการกระทาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
(Security Offences Act - SOSMA) นอกจากนั้นพระราชกฤษฎีกาภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Ordinance 1969) เพื่อรักษาความสงบสุขและปูองกันอาชญากรรม ก็ถูกยกเลิกพร้อมกันกับกฎหมาย
ความมั่นคงภายใน อย่างไรก็ตามกฎหมายการกระทาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงที่ตราขึ้นมาแทนที่
กฎหมายความมั่นคงภายในนั้นยังได้ให้อานาจในการกักขังบุคคลเป็นเวลา 28 วัน โดยไม่จาเป็นต้อง
รอคาสั่งศาล โดยตารวจได้พิจารณาเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับการกระทา
ความผิดด้านความมั่นคง กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีการอ้างอิงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีการแก้ไข
ใน พ.ศ. 2555 เช่นกัน โดยได้มีการเพิ่ มเกี่ยวกับ การทากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เป็นอันตรายต่อ
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อย่างเช่น การสนับสนุน การเผยแพร่ และการส่งเสริมการกระทาที่
กระทบต่อความมั่นคงของมาเลเซียและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
กระทาความผิดทางด้านความมั่นคง
ทั้งนีย้ ังได้มีการออกกฎหมายจากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ห้ามการพูดให้เกิดความ
ขัดแย้งความเกลียดชัง การกระตุ้นหรือการส่งเสริมความเป็นชาตินิยม ความเกลียดชังทางเชื้อชาติ
หรือศาสนา และการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตามมักจะมีการกาหนด
มาตรการดังกล่ าวผ่ านกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ กฎหมาย
ความลับทางราชการ กฎหมายการจลาจล โดยปราศจากการคานึงถึงความเหมาะสมและความจาเป็น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงการบริหารของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้อ้างถึงการปฏิรูปสิทธิพลเมืองและ
เสรีภาพของสื่อซึ่งได้ ถูกจากัด โดยต้องการให้มีการต่อสัญญาเป็นรายปี ในการแก้ไขกฎหมายเมื่อปี
พ.ศ. 2555 ให้มีการอนุญาตเกี่ยวกับผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมี
อานาจถอดถอนหรือระงับการอนุญาตในการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งก่อนหน้าหน้ามีอานาจแค่การอนุญาต
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หรือการไม่อนุญาตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้กฎหมาย
เหล่ า นี้ ใ นการตรวจสอบและการอนุ ญ าตหรื อ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ กั บ รั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการเพิ่มอานาจในการถอดถอนการอนุญาตได้ทุกเมื่อ หากการตีพิมพ์
เผยแพร่เหล่านั้นได้รับการพิจาณาแล้วว่ามีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคง
ของชาติ
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2555 สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบได้ถูกกาหนดในมาตรา 27 ของ
กฎหมายตารวจ (Police Act 1967) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจากตารวจก่อนเป็นเวลา 14 วัน
ก่อนที่จ ะมีการชุมนุ ม ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 นายกรัฐ มนตรีนาจิบ ราซัค ได้มีการปฏิรูปเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวใหม่โดยมีการตรากฎหมายการชุมนุมอย่างสงบ (Peaceful Assembly Act) ขึ้นมา
แทนที่ ซึ่งได้มีการจากัดสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งห้ามการชุมนุมประท้วงบนท้องถนนและคนที่มีส่วนร่วมใน
การชุมนุมต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 21 ปี ในส่วนของสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มสมาคมก็ถูกจากัดโดย
กฎหมายสมาคม (Societies Act 1966) องค์กรและกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ มักจะถูกปฏิเสธในการจด
ทะเบี ย นเป็ น สมาคมอย่ า งเป็ น ทางการ โดยมี ก ารก าหนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การท ากิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว และองค์กรหรือกลุ่ มทางสังคมเหล่านี้อาจถูกยกเลิกการดาเนินกิจกรรมได้โดยรัฐบาล
นอกจากนี้กฎหมายวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (University and University Colleges Act 1971) ก็
ได้มีการห้ามนักศึกษาและผู้ที่สังกัดคณะในการแสดงความคิดเห็นสนับสนุน การเข้าข้างฝุายตรงข้าม
ทางการเมือง หรือพรรคการเมืองอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการ
ยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ทาให้การชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปของนักศึกษาถือ
ว่ากระทาได้ตามกฎของมหาวิทยาลัย จากการแก้ไขดังกล่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้รับ
การอนุญาตให้เป็นสมาชิกขององค์กรหรือกลุ่มทางสังคมใดๆ ได้ รวมทั้งการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองต่าง ๆ แต่กฎหมายก็ยังห้ามนักศึกษาเข้าร่วมองค์กรที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมกับ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
จะเห็นได้ว่าการถูกจากัดสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จึงทาให้อ งค์กรเสียง
ประชาชนนามาเป็นเปูาหมายสาคัญในการผลักดันเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในมาเลเซีย เนื่องจากประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในสังคมที่จะต้อง
ได้รับการรับรองและไม่ถูกละเมิด ทาให้ชาวมาเลเซียทุกกลุ่มในสังคมให้การสนับสนุนองค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซีย โดยองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
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การให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่กระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิ
พลเมือง และสิทธิทางการเมืองในมาเลเซีย โดยเฉพาะข้อเรียกร้องสาคัญคือ การยกเลิกการบังคับใช้
กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งมีความคลุมเครือและมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดการ
กับฝุายตรงข้ามทางการเมืองและการรักษาอานาจทางการเมือง โดยองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้
มีการดาเนินโครงการ ยกเลิกกฎหมายความมั่นคงภายใน (Abolish ISA) ซึ่งองค์กรเสียงประชาชน
มองว่ากฎหมายดังกล่าวละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้
นาลินี อีลูนาไล (Nalini Elunalai) (2553 อ้างถึงใน อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ วรฉัตร เจริญผล,
2553: 75) ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ให้คาอธิบายว่า “การที่รัฐบาลมาเลเซียยังคงยืนกราน
บั ง คั บ ใช้ กฎหมายความมั่ น คงภายมในนั้ นเป็ น ปัญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที่ส าคัญ ที่ สุ ด ของ
ประเทศนี้ เพราะนี่คือการที่รัฐบาลเป็นผู้กระทาการละเมิดและคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ของพวกเขาเสียเอง ดังนั้นองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงมองว่านี่เป็นปัญหาที่สาคัญและเร่งด่วน
ที่สุดที่ต้องพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้ได้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับสภาวะสิทธิมนุษยชน และยกระดับ
สภาวะการเป็นประชาธิป ไตยที่แท้จริงในประเทศของเรา” ซึ่งถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวคิดของการสร้างกรอบโครงความคิดในการหาทางออกของปัญหา
(prognostic framing) ซึ่งทางออกของปัญหาจะต้องมีความเชื่อมโยงกับการวินิจฉัยถึงสาเหตุข อง
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากกฎหมายความมั่นคงภายในนั้นมักถูกเจ้าหน้าที่รัฐนามาใช้ในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะการจับกุมและกักขังนักการเมืองฝุายค้าน
การจับกุมและกักขังผู้ชุมนุมประท้วงหรือเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยปราศจากการตั้งข้ อกล่าวหา
และการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรม
ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนได้เริ่มเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ในขณะที่องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียก็ได้กระตุ้นให้รัฐบาลของ
นายนาจิบ ราซัค รวมทั้งฝุายรัฐบาลและฝุายค้ านมีการปฏิรูปทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังตาม
การเรียกร้องของประชาชนชาวมาเลเซีย โดยได้มีการเสนอแนวปฏิบัติในการปฏิรูปที่เรียกว่า ข้อ
เรียกร้องทางด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่กาลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2551 (Human
Rights Demand for the General Election 2008) ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนทั้งหมด 12
ข้อ ที่เรียกร้องต่อผู้นาทางการเมือง เช่น การปฏิเสธการเมืองแบบเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ การยกเลิกกฎหมายที่อนุญาตให้กักขังโดยปราศจากการสอบสวน การปกปูองและเคารพต่อ
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เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการรวมกลุ่ม การให้อิสระกับสื่อมวลชน การปฏิรูป
ตารวจ การปฏิรูประบบการเลือกตั้ง และการเคารพต่อสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็น
ต้น (SUARAM, 2009: 214-215)
นอกจากองค์ กรเสี ย งประชาชนมาเลเซีย จะเรี ยกร้ องให้ รัฐ บาลบาลยกเลิ ก การบัง คับ ใช้
กฎหมายความมั่นคงภายใน และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย
แล้ ว องค์ กรเสี ย งประชาชนมาเลเซีย ยังมี บทบาทส าคัญในการสร้า งการตระหนัก รู้ทางด้า นสิ ท ธิ
มนุษยชนในมาเลเซีย ซึ่งนั บว่าเป็ นความสาเร็จอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ เกิดการขยายตัวของการรับรู้
เกี่ ย วกั บ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง สิ ท ธิ ท างการเมื อ งที่ ไ ม่ ค วรถู ก ละเมิ ด จากรั ฐ และใน
ขณะเดียวกันก็ทาให้ชาวมาเลเซียหันมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนมากขึ้น
การสร้างการตระหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากชาวมาเลเซียบางส่วนยังไม่มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง โดยเฉพาะ
เมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐเขามีสิทธิเรียกร้องอะไรบ้างและจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร การให้
ความรู้ทางด้านกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ประสบกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจึง
เป็นบทบาทที่องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียให้ความสาคัญดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น ใน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 องค์กรเสียงประชาชนสาขารัฐยะโฮร์ได้จัดกิจกรรม “รู้สิทธิของคุณ”
(Know Your Rights) เพื่ออบรมให้กับชุมชนในรัฐยะโฮร์ และในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้จัด
กิจกรรมที่ชื่อว่า “อานาจของตารวจและสิทธิมนุษยชน” (Police powers and human rights) ซึ่ง
เป็น โครงการฝึ กอบรมและได้มีการเผยแพร่ ประเด็นดังกล่ าวผ่ านจุลสารอีกด้วย เป็นต้น (Soong,
2009: 49) ดังนั้นการปลูกฝังและการสร้างการตระหนักรู้ให้กับชาวมาเลเซียก็เป็นยุทธศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาที่สาคัญและยั่งยืนในการเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิ ตามแนวคิดของการสร้างกรอบโครง
ความคิดในการหาทางออกของปัญหาที่กินความถึงข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา แผนการแก้ปัญหา
หรือยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นการแสวงหาคาตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทา (มณีมัย ทองอยู่,
2557: 112) ซึ่งยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมขององค์การเสียงประชาชนมาเลเซียนี้มี
ส่วนทาให้เกิดความชอบธรรมในการสร้างการณรงค์และได้รับการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียมากขึ้น
ทั้งนี้ การสร้างการตระหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนยังถูกนามาใช้เป็นกรอบโครงความคิดใน
การเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุ นขบวนการและสาธารณชนผู้เฝูามองภายนอกขบวนการผ่าน การสร้าง
พันธมิตรทางกรอบโครงความคิด (frame alignment processes) ซึ่งมีส่วนสาคัญและเป็นเงื่อนไขที่
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จาเป็นต่อการสร้างความเข้มแข็งและการขยายจานวนผู้เข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(มณีมัย ทองอยู่, 2557: 114-115) โดยเฉพาะองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มี การขยายกรอบ
โครงความคิด (frame amplification) เกี่ยวกับการตระหนักหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
ซึ่งการขยายกรอบโครงความคิดหมายถึง การทากรอบโครงความคิดเกี่ ยวกับประเด็น ปัญหา และ
เหตุการณ์ให้มีความชัดเจน การที่จะสร้างการสนับสนุนหรือทาให้ผู้คนเข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมจึงขึ้นอยู่กับความชัดเจนของกรอบโครงความคิด ซึ่งจะทาให้ผู้คนสลัดจากกการเพิกเฉยได้
โดยองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้แสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ ของรัฐบาลมาเลเซียที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนผ่านการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่จากัดสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งบทบาทในการสร้างการ
ตระหนั กรู้ ให้ กับ ชาวมาเลเซีย เพื่อสร้า งส านึกเกี่ยวกับสิ ท ธิมนุษยชนถือเป็นการขยายกรอบโครง
ความคิดด้านค่านิยม โดยเฉพาะค่านิยมที่เชื่อมโยงกับประชาธิปไตย เช่น ความยุติธรรม ความเสมอ
ภาค และเสรี ภ าพ และยั งมีการขยายไปสู่ ประเด็นเรื่องสิ ท ธิตามรัฐ ธรรมนูญที่ให้ การรับรองการ
แสดงออกอย่างเสรีของบุคคลต่อประเด็นสาธารณะ ทั้งนี้องค์กรเสียงประชาชนได้ชูค่านิยมทางด้าน
สิทธิมนุษยชนเพื่อการระดมมวลชนมาสนับสนุนขบวนการทั้งในการเคลื่อนไหวและรณรงค์เรียกร้อง
และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองเป็นสิ่งที่มีความสาคัญควรแก่การปกปูองและส่งเสริม ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ
มาเลเซียก็ได้กาหนดสิทธิครอบคลุมในประเด็นเหล่า นี้ไว้แล้วด้วย ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างการจูงใจ
และความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนให้เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนในวง
กว้างมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม วิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซีย คือ การตีพิมพ์รายงานประจาปีด้านสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย (Malaysia
Human Rights Report) รวมทั้งเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนออกมาเผยแพร่ ซึ่ง
ถือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นทางการฉบับสาคัญที่มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่จับตามองของทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รายงานประจาปีด้านสิทธิมนุษยชนของ
มาเลเซียมีที่มาจากการประชุมขององค์กรพัฒนาเอกชนมาเลเซียที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2537 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเป็นการรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยในระยะแรกจะ
เป็น การประมวลสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อมาก็เป็นสร้างการตระหนักรู้
ทางด้านสิทธิมนุษยชนให้กับชาวมาเลเซียด้วย ตั้งแต่นั้นมาก็ได้กลายเป็นรายงานประจาปีที่มีการ
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ตีพิมพ์ทุ กปี โ ดยผู้ มีห น้ า ที่ห ลั กคื อองค์ก รเสี ยงประชาชนมาเลเซีย รายงานประจ าปีทางด้านสิ ท ธิ
มนุษยชนขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการทาข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights) โดยในรายงานฉบับดังกล่าวจะ
เป็นการรายงานสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนในปีนั้น ๆ อย่างละเอียดประกอบด้วยประเด็นต่าง
ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการคุมขังโดยปราศจากการไต่สวนและการจับกุมผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหว การ
ละเมิดอานาจของตารวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้กฎหมาย เสรีภาพในการพูดและแสดงความ
คิดเห็น เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มสมาคม เสรีภาพ
ทางศาสนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการทางานของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ ง
มาเลเซีย และการรณรงค์เรื่องการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม นอกจากนี้ก็ยังมีการนาข้อมูลเหล่านี้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร รายงานดังกล่าวจึงมีส่วนสาคัญในการให้ความรู้และสร้างจิตสานึก
ทางด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในมาเลเซี ย และยั ง เป็ นการขยายการสนั บ สนุ น ไปยั ง ประชาชนได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางมากขึ้นนอกจากจะมีเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชนผ่านเอกสารแล้ว องค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียยังมีกิจกรรมการให้ความรู้และการอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เช่น การสร้างการ
รับรู้เกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านสิทธิมนุษยชน การแลกเปลี่ยน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น ซึ่งองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่เป็นระยะ
นอกจากสื่ อ สิ่ งพิ มพ์ แล้ ว องค์ กรเสี ย งประชาชนมาเลเซี ยยั งได้ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์แ ละ
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การเผยแพร่แถลงการณ์ การเสนอข้อ
ร้องเรียน การระดมมวลชน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารสามารถทาให้เกิดการระดมมวลชนได้ การปรากฏขึ้นของ
อินเตอร์ เน็ ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสนับสนุนการทางานของ
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย อินเตอร์เน็ตได้ช่วยในการส่งเสริมการตระหนักถึงสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองของประชาชน ในปัจจุบันมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้
สะดวกและง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรณรงค์เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา โดยประชาชนสามารถเข้าสู่
อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลได้รอบด้านมากขึ้นเมื่อพวกเขาไม่รับความจริงจากทางภาครัฐ อาจกล่าว
ได้ว่าการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้
ดีขึ้น และเป็นช่องทางสาคัญในการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายที่สนับสนุนองค์กรเสียงประชาชน ใน
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ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการนัดหมายและการประชาสัมพันธ์การทากิจ กรรมขององค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียอีกด้วย
อาจกล่าวได้ว่าการสร้างกรอบโครงความคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จและการขยายตัวขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย โดยเฉพาะ
การสร้างการสนับสนุนในการเคลื่อนไหวและการรณรงค์เรียกร้องจากชาวมาเลเซีย เนื่องจากประเด็น
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชนเป็ น ประเด็น ที่ควรได้รับการเคารพและคุ้มครองจากรัฐ ซึ่งเป็นอุดมการณ์ห รือ
ค่านิยมที่เป็นที่ยอมรับและรับรองในระดับสากล ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความหมายให้กับองค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซียแล้ว ยังเป็นการสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของขบวนการอีกด้วย
ซึ่งก็ถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญประการหนึ่งตามทฤษฎีการระดมทรัพยากร กรอบโครงความคิดที่ช่วย
สร้างความชอบธรรมให้กับองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียเกิดขึ้นมาจากการระบุปัญหาและสาเหตุที่
เกิดจากความไม่เป็นธรรมของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชน ทั้ง นี้ ไ ด้มีก ารเสนอทางออกในการแก้ไขปัญ หาอย่า งเป็นรู ปธรรมด้ว ยการเคลื่ อนไหว
เรียกร้องให้มีการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับสาคัญที่กระทบ
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย นอกจากนี้บทบาทที่ สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับชาวมาเลเซียที่ถือเป็นทั้งยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน และเป็นการขยายกรอบโครงความด้านค่านิยมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น
สิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนซึ่งควรได้รับการเคารพและปกปูองจากการถูกละเมิดจากรัฐ ด้วยเหตุนี้
องค์กรการเคลื่อนไหวที่ดาเนินการสอดคล้องกับประเด็นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรมโดย
สถาบันหลัก ๆ ในสังคมมักจะได้เปรียบกลุ่มที่ไม่สะท้อนถึงความชอบธรรมได้ การเคลื่อนไหวของ
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียที่มีเปูาหมายในการปกปูองและส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนจึงได้รับ
การสนับสนุนจากชาวมาเลเซียจานวนมาก ทั้งจากสมาชิกในขบวนการ ผู้สนับสนุนขบวนการ หรือ
สาธารณชนผู้เฝูามองขบวนการ เนื่องจากเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความชอบธรรมหรือหลักธรรม
จริยาที่เป็นสากล
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียนับเป็นองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีเปูาหมายเพื่อการ
ปกปูองและส่งเสริมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยเฉพาะการเรียกร้องให้รัฐบาล
มาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งมีลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการที่รัฐบาลนามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมฝุายตรงข้ามทางการเมืองและจากัดสิทธิเสรีภาพ
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บางประการของประชาชน แม้ว่าองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจะดาเนินงานทางด้านสิทธิมนุษยชน
ในมาเลเซียมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นในระยะแรกที่มีบทบาทสาคัญในการเผยแพร่
และวางรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นองค์ที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
ภายในในการจับกุมและคุมขังโดยปราศจากการสอบสวน หลังจากนั้นในช่วงทศวรรษ 2540 บทบาท
ขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซี ยไปมีการเปลี่ยนแปลงและขยายไปสู่การเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับขบวนการปฏิรูปเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง
มาเลเซีย โดยองค์กรเสียงประชาชนได้มีบทบาทเป็นตัวแทนของขบวนการในการทางานด้านสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนการรณรงค์และส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 องค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียก็ได้มีบทบาทการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ชัดเจนขึ้นจากการระดมมวลชนและผู้สนับสนุนโดย
การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมนับหมื่นคน แสดงให้เห็นว่าองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้
มีการขยายตัวจากการสนับสนุนของชาวมาเลเซียที่มากขึ้น
ทั้งนี้ ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็ จและการขยายตัว ขององค์กรเสี ยงประชาชนมาเลเซี ย
ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่สาคัญคือ ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ได้แก่
กฎหมายความมั่นคงภายในกับบริบททางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย เนื่องจากกฎหมาย
ความมั่น คงภายในถูกรั ฐ บาลน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อต้า นฝุ ายตรงข้ามทาง
การเมือง และเป็นปัญหาสาคัญของการถูกนามาใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียโดยอ้างถึงความ
มั่นคงและความสงบของชาติ ทาให้ เกิดผลกระทบกับชาวมาเลเซียอย่างมาก การเคลื่อนไหวของ
องค์กรเสีย งประชาชนมาเลเซียในการยกเลิ กการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในจึงเกิดการ
ขยายตัว และได้รับ การสนั บสนุ นจากทุกกลุ่มเชื้อชาติในสังคมมาเลเซีย และโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองอีกประการหนึ่งก็คือ ความล้มเหลวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งมาเลเซีย เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่เปิดโอกาสให้องค์กรเสียงประชาชนได้สร้างบทบาทการเป็นตัวแทนในการปกปูองการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษยชนในมาเลเซีย ท าให้ ส ามารถขยายการสนั บ สนุ น จากชาวมาเลเซี ย มากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซียที่ควรเป็นหน่วยงานในการปกปูองสิทธิมนุษยชนกลับ
ถูกแทรกแซงทางการเมืองและไม่ได้ทาหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็น
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การขยายการสนับสนุนขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียยังมีผลมาจากปัจจัยจากการสร้าง
ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจากใน
ระยะแรกที่เน้นการเผยแพร่และสร้างการตระหนักรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นการรณรงค์และการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เพื่อสร้างแรงกดดันในการแก้ไขปัญหาต่อ
รัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงต้นทศวรรษ 2550 ที่มีการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการ
บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน และปัจจัยอีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างเครือข่ายทางด้านสิทธิ
มนุษยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีการทางานในลักษณะของ
เครือข่ายก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้สามารถระดมทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและการ
เคลื่อนไหวได้มากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายขยายออกไปกว้างมากขึ้นผ่านการเป็นพันธมิตรที่สนับสนุน
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันกับทั้งองค์กร ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ภาคประชา
สังคม ทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรซึ่งกันละกันอันส่งผลดีต่อ
การดาเนินงานทางด้านสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี ปั จ จั ย มาจากการสร้ า งกรอบโครงความคิ ด ขององค์ ก รเสี ย งประชาชน
มาเลเซียในการสร้างความหมายและความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหว กล่าวคือ การสร้างกรอบ
โครงความคิดเพื่ อปกปูองและส่งเสริมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยองค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซี ย ได้น าเสนอกรอบโครงความคิดทางด้านสิ ทธิม นุษยชนมาเป็นอุดมการณ์และ
เปูาหมายหลักในการสร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซีย เนื่องจากประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนถือ
ได้ว่า เป็ น สิ ทธิ ขั้น พื้น ฐานที่มีค วามเกี่ยวข้องกับคนทุกกลุ่ มเชื้อชาติในสั งคมมาเลเซี ย ถึ งแม้ ว่าใน
มาเลเซียจะมีลักษณะพหุสังคมทางเชื้อชาติแต่ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาพึงได้รับการเคารพและ
รับรองสิทธิมนุษยชนจากรัฐไม่ใช่การละเมิด อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐได้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กับประชาชนจึงทาให้เกิดความไม่พอใจและนามาสู่การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล นับได้ว่า
เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับองค์กรเสียงประชาชนในการณรงค์และการเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายขององค์กรนั่นก็คือการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน
อย่างไรก็ตาม องค์กรเสี ยงประชาชนมาเลเซียได้มีบทบาทสาคัญในการให้การความรู้และ
สร้างสานึกทางด้านสิทธิมนุษยชนให้กับชาวมาเลเซีย เพื่อให้ชาวมาเลเซียได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ในการทากิจกรรมด้านนี้องค์กรเสียงประชาชนได้มีการทามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในระยะ
หลังจะมีการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 แต่ก็ยังคงส่งเสริมการ
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ตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอันเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดความยั่งยืนผ่านหลายช่องทาง เช่น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ การจัดทารายงานประจาปีทางด้านสิทธิมนุษยชน การอบรมให้
ความรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเยาวชนเพื่อให้กลายมาเป็นผู้
ปกปูองสิทธิมนุษยชนในอนาคต จะเห็นได้ว่าบทบาทและปัจจัยดังกล่าวมาข้างต้นนี้มีส่วนสาคัญที่ทา
ให้องค์กรเสียงประชาชนเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทโดดเด่นทางด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ
มาเลเซียและประสบความสาเร็จในการเคลื่อนไหวอย่างน้อยก็ส่งผลให้รัฐบาลต้องพิจารณาทบทวน
กฎหมายหลายฉบับที่มีลักษณะของการละเมิดสิทธิของประชาชน เพื่อนาไปสู่การการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวขององค์กรเสียงประชาชนจะส่งผลให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมาย
ความมั่นคงภายในในปี พ.ศ. 2554 แต่รัฐบาลก็ได้มีการร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทน และยังคง
ใช้วาทกรรมเดิมเกี่ยวกับความจาเป็นที่ต้องจากัดเสรีภาพของประชาชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของชาติ และเสถียรภาพของประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์
ทางด้านสิทธิมนุษยชนของมาเลเซียในปัจจุบันยังคงปรากฏทั้งความก้าวหน้าและความล้าหลังใน
ขณะเดียวกัน กล่าวคือ แม้ว่ารัฐบาลจะยอมยกเลิกกฎหมายที่จากัดสิทธิเสรีภาพหลายฉบับรวมทั้ง
กฎหมายความมั่นคงภายในในปี พ.ศ. 2555 แต่ก็ยังคงมีอุปสรรค อย่างเช่น การถูกแทรกแซงทาง
การเมือ งในการทางานของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนมาเลเซี ย การก าหนดข้อ จากั ดใหม่โ ดย
กฎหมายที่ร่างขึ้นมาแทนที่ เป็นต้น รัฐบาลมาเลเซียจึงยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการ
ไม่ยอมรับหลักการสากลทางด้านสิทธิมนุษยชน ความท้าทายที่สาคัญของมาเลเซียคือการก้าวผ่านวาท
กรรมที่จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ ด้วยการให้การเคารพ
และยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง โดยที่การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวมาเลเซีย
เองก็ยังคงมีความสาคัญ
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการขยายตัวและบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ.
2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 กรณีศึกษา แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (BERSIH) กอง
กาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย (HINDRAF) และองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย (SUARAM)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จและการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2555 การเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียกลับมามีความ
เคลื่อนไหวชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปรากฏการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมหลายกลุ่มและเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวระดมมวลชนขนาดใหญ่ที่มีชาวมาเลเซียให้การ
สนับสนุนจานวนมาก ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้ง 3 กรณีศึ กษามี
บทบาทที่ ส าคัญ ในการเคลื่ อ นไหวด้ ว ยการชุ ม นุ มประท้ ว งเพื่อ เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลตอบสนองต่ อ
เปู า หมายขององค์ ก รการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม และยั ง พบว่ า ความส าเร็ จ และการขยายตั ว ของ
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคมทั้ง 3 กรณีศึกษามีผลมาจากปัจจัยที่มีความสาคัญ 3 ประการ คือ
โครงสร้างโอกาสทางการเมือง การระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว และการ
สร้างกรอบโครงความคิดในการเคลื่อนไหว ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนทาให้องค์กรการเคลื่อนไหว
ประสบความสาเร็จในการสร้างบทบาทการเคลื่อนไหวและการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในมาเลเซียในช่วงเวลาดังกล่าว
6.1 ปัจจัยจากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
จากการศึกษาบทบาทและการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียทั้ง 3
กรณีศึกษา พบว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นแรงผลักดันให้ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหว
เกิดจากความไม่พอใจต่อลักษณะทางการเมืองของมาเลเซียที่ดารงอยู่มาอย่างยาวนาน ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นธรรมในประเด็นทางสังคมและการเมือง โดยมีรายละเอียดในแต่ละกรณี
กล่าวคือ
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ในกรณีของแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมหรือแนวร่วมเบอร์เซะห์ ระบบ
การเมืองแบบอานาจนิยมกับการจัดการเลือกตั้งของมาเลเซียเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว
ของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวร่วมเบอร์เซะห์เกิดขึ้นจากความไม่พอใจต่อความไม่เป็น
ธรรมของระบบการจัดการการเลือกตั้งในมาเลเซีย โดยถูกตั้งข้อสังเกตจากกลุ่ม พรรคการเมืองฝุาย
ค้านกับกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนของมาเลเซียที่มองว่ารัฐบาลแนว
ร่วมแห่งชาติได้ใช้อานาจในการแทรกแซงระบบการเลือกตั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบในการได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้งและการรักษาอานาจทางการเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการครองอานาจอย่าง
ยาวนานของรั ฐบาลแนวร่ ว มแห่ งชาติ และอีกปัจจัยก็คือ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างอานาจทาง
การเมื อ งของมาเลเซี ย โดยเป็ น ช่ ว งเวลาที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ น าทางการเมื อ งท าให้ ส่ ง ผลต่ อ
เสถี ย รภาพทางการเมื อ งของรั ฐ บาลมาเลเซี ย ที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การออกมาเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
โดยเฉพาะสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างผู้นาทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วง
เปลี่ ย นผ่ า นได้น าไปสู่ ก ารสร้ างพันธมิต รทางการเมื องใหม่แ ละเปิด โอกาสให้ ก ลุ่ มหรือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมสามารถใช้เป็นช่องทางในการเคลื่อนไหวและระดมมวลชนผู้สนับสนุน
ในขณะที่กองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดียหรือกลุ่มฮินดราฟ มีปัจจัยมาจากความ
ไม่พอใจต่อการถูกผลักให้เป็นชายขอบของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย โดยเฉพาะการที่รัฐบาลดาเนิน
นโยบายเชื้อชาตินิยมที่ให้ความสาคัญกับเชื้อชาติมลายูซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ และ
การดาเนินนโยบายอิสลามานุวัตรเพื่อพยายามที่จะสร้างรัฐอิสลามในมาเลเซียได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
เชื้อชาติอินเดียที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติและการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรม
และศาสนา ทั้งนี้ประเด็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติเป็นประเด็นที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่ องในสังคม
มาเลเซียอันเนื่องมาจากรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติซึ่งถูกครอบงาโดยพรรคอัมโนได้เริ่มเปลี่ยนแปลง
นโยบายจากเดิมที่เป็นการประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเชื้อชาติมาเป็นการดาเนินนโยบายที่
ผลักดันหรื อส่งเสริ มให้ ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้ งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายภูมิบุตราและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งได้สร้าง
ให้เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างกลุ่มเชื้อชาติทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียเกิดความไม่พอใจต่อ
นโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ปัจจัยจากความล้มเหลวของพรรคสภาชาวอิ นเดียมาเลเซีย ก็เป็นโอกาส
ทางการเมืองประการหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทาหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
ในการปกปูองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซีย โดยเฉพาะสถานภาพ
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ของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียที่ไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในแนว
ร่วมแห่งชาติ ความขัดแย้งและแบ่งแยกกันเองภายในพรรค รวมถึงความพยายามในการรักษาอานาจ
ทางการเมืองของผู้นาทางการเมืองของพรรค ทาให้ไม่ได้มีบทบาทในการปกปูองผลประโยชน์ของกลุ่ม
เชื้อชาติอินเดียอย่างแท้จริง ทั้งสองปัจจัยดังกล่าวมีส่วนสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กร
พัฒนาเอกชนของกลุ่มเชื้อชาติอินเดียก่อตั้งเป็นกลุ่มฮินดราฟออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกปูองสิทธิของ
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียจากโอกาสทางการเมืองที่เริ่มเปิดกว้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของผู้ น าทางการเมื อ ง และการรั บ รู้ ข องกลุ่ ม ฮิ น ดราฟต่ อ โอกาสทางการเมื อ งจากการประสบ
ความสาเร็จในการระดมมวลชนผู้สนับสนุนเพื่อการเคลื่อนไหวจากแนวร่วมเบอร์เซะห์ในช่วงก่อนหน้า
การชุมนุมประท้วงของกลุ่มฮินดราฟไม่นานนัก
สาหรับปัจจัยกระตุ้นขององค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย ได้แก่ ความไม่พอใจต่อกฎหมาย
ความมั่นคงภายใน โดยจากการที่รัฐบาลมาเลเซียยังคงบังคับใช้ กฎหมายความมั่นคงภายในได้ส่งผล
กระทบต่อการละเมิด สิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะของการให้
อานาจเจ้าหน้าที่อย่างสูงในการจับกุมและกักขังผู้ต้องหาโดยปราศจาการสอบสวน และยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการนิยามการกระทาที่กระทบต่อความมั่นคงละความสงบสุขของชาติ ทาให้รัฐบาลมาเลเซีย
ใช้กฎหมายดังกล่าวในการเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอานาจทางการเมืองและต่อต้านฝุายตรงข้ามทาง
การเมือง อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชน
อย่างมากจนนาไปสู่การรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าวและองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ทางานทางด้านสิทธิมนุษยชนก่อตั้งเป็นองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
มาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในและสนับสนุนการปกปูองสิทธิมนุษยชนใน
มาเลเซี ย และโอกาสทางการเมื อ งอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ความล้ ม เหลวของคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งมาเลเซีย ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการทางานเพื่อปกปูองและส่งเสริมประเด็นทางด้าน
สิทธิมนุ ษยชน เนื่องจากการใช้อานาจของรัฐบาลในการแทรกแซงการทางานของคณะกรรมการ
ดังกล่าว ดังนั้นจึงทาให้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียจึงมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรทาง
สังคมต่าง ๆ ที่สนับสนุนประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนจนกลายมาเป็นองค์กรหลักที่ทางานทางด้าน
สิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย ปัจจัยทั้งสองประการนี้จึงเอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวและการขยายตัวของ
องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
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ทั้งนี้ แม้ว่าปั จ จัย ความไม่พอใจดังกล่ าวเป็นเหตุผ ลส าคัญในการก่อรูปขึ้นของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม แต่ปัจจัยจากโอกาสทางการเมืองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญเช่นเดียวกัน
ทีเ่ อื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการสร้างบทบาทและการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สั งคม อัน เนื่ อ งมาจากโอกาสที่เ ปิ ดกว้า งขึ้นในการออกมาเคลื่ อนไหวในช่ว งเวลานั้ น ๆ โดยจาก
การศึกษา พบว่า การก่อรูปและการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วง พ.ศ. 2550
จนถึงปี พ.ศ. 2555 มีความสั มพันธ์กับโอกาสทางการเมืองที่ส าคัญหลายเหตุการณ์ โดยเริ่มจ าก
เหตุการณ์ความขัดแย้งของผู้นาทางการเมืองระหว่างนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด กับนายอันวา
อิบราฮิม ที่มีความเห็นไม่ตรงกันในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 จนทาให้นายอันวา
อิบ ราฮิม ถู ก ปลดออกจากทุก ตาแหน่ งในรั ฐ บาลแนวร่ว มแห่ งชาติ และมี การรวมตั ว กั บกลุ่ ม ผู้ ที่
สนับสนุนเขาออกการเคลื่อนไหวในนามของขบวนการปฏิรูปในปี พ.ศ. 2541 เพื่อเรียกร้องให้เกิดการ
ปฏิรูปทางการเมือง นับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่มีผู้ให้การสนับสนุนเป็นจานวนมาก รวมทั้งพรรค
การเมืองฝุายค้านก็ได้ให้การสนับสนุนเช่นเดียวกัน โดยในส่วนนี้องค์กรภาคประชาสังคมอย่างองค์กร
เสียงประชาชนก็ได้เป็นแนวร่วมกับขบวนการปฏิรูป โดยรับผิดชอบในการสร้างการตระหนักรู้และ
รณรงค์เกี่ยวกับการปกปูองจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยความขัดแย้งนี้เองที่ทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มของพันธมิตรทางการเมืองใหม่ขึ้นโดยในปี พ.ศ. 2542 ได้นาไปสู่ การก่อตั้งแนวร่วมทางเลือก
และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กลายมาเป็นแนวร่วมประชาชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของพรรคการเมือง
ฝุายค้านเพื่อลงเลือกตั้งแข่งขันกับแนวร่วมแห่งชาติ การเกิดขึ้นของพันธมิตรทางการเมืองของพรรค
ฝุายค้านจึงทาให้การเมืองมาเลเซียเปลี่ยนไปเป็นการเมืองแบบสองขั้วที่ชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่เป็น
พรรคเดียวครองอานาจทางการเมือง
โอกาสทางการเมืองที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การลงจากตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีมหา
เธร์ โมฮัมหมัด ในปี พ.ศ. 2546 และเปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอับดุลละห์ บาดาวี ซึ่งถือ
ได้ว่าในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ไปจนถึงต้นทศวรรษ 2550 เป็นช่วงรัฐบาลมาเลเซียต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง โดยเฉพาะภาวะความเป็นผู้นาที่
แตกต่างกันของผู้นาทางการเมือง ซึ่งรัฐบาลของนายอับดุลละห์ บาดาวี มีนโยบายที่ผ่อนปรนและเปิด
กว้างทางการเมืองมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด จึงเปิด
โอกาสให้กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่าง ๆ สามารถออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มากขึ้น
โดยจะเห็นได้ว่าจากการก่อตั้งแนวร่วมเบอร์เซะห์และกลุ่มฮินดราฟที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ
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2540 และบทบาทในการเคลื่อนไหวของทั้ง 3 กรณีศึกษาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นทศวรรษ
2550 โดยมีปัจจัยหรือแรงกระตุ้นที่แตกต่างกันซึ่งสัมพันธ์กับเปูาหมายของแต่ละขบวนการ เช่น แนว
ร่วมเบอร์เซะห์ก็มักจะมีการเคลื่อนไหวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อรณรงค์เรียกร้องให้เกิด การ
ปฏิรูปการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส กลุ่มฮินดราฟก็ได้มีการเคลื่อนไหวตามวัดฮินดูต่าง ๆ ที่ทางการ
เข้ามารื้อถอนเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจต่อการละเมิดสิทธิทางศาสนา และองค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการใช้กฎหมายความมั่นคงภายในในช่วงที่มี
เหตุ ก ารณ์ ก ารจั บ กุ ม และคุ ม ขั ง ประชาชนด้ ว ยกฎหมายความมั่ น คงภายใน เป็ น ต้ น และใน
ขณะเดียวกันพันธมิตรของพรรคการเมืองฝุายค้านที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันก็ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุน
กับขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้อีกด้วย นอกจากนี้การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่ในช่วงทศวรรษ 2540 ซึ่งนอกจากจะเป็นทรัพยากรในการระดมมวลชนที่สาคัญแล้วก็
เป็นยังอีกโอกาสและช่องทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและสร้างบทบาทการเคลื่อนไหว รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาลเนื่องจากสื่อ
กระแสหลักถูกจากัดโดยรัฐบาล
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การเกิ ด ขึ้ น และการขยายตั ว ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมทั้ ง 3
กรณีศึกษา นอกจากจะมีแรงผลักดันมาจากความไม่พอใจต่อ ประเด็นต่าง ๆ ในสังคมมาเลเซีย ซึ่ง
ได้แก่ การแทรกแซงระบบการเลือกตั้ง การดาเนินนโยบายที่สร้างความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติ และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังได้ใช้
โอกาสทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะความขัดแย้งของผู้นาทาง
การเมือง การเปลี่ยนแปลงผู้นาทางการเมืองที่ส่งผลต่อนโยบายและเสถียรภาพทางการเมือง และการ
เกิดขึ้นของพันธมิตรทางการเมืองใหม่ ความไร้ประสิทธิภาพของสถาบันทางการเมือง และการเติบโต
ของสื่อสมัยใหม่ ซึ่งโอกาสทางการเมืองเหล่านี้ส่งผลให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถสร้า ง
และขยายบทบาทการเคลื่อนไหวได้โดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ถึงต้นทศวรรษ 2550 อัน
เนื่ องมาจากการเปลี่ ย นแปลงของโอกาสทางการเมืองที่เปิดกว้างขึ้ น เมื่อเปรียบเทียบบริ บททาง
การเมืองในสมัยนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด เนื่องจากโอกาสทางการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นทาให้
กลุม่ คนที่เคยไร้อานาจเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ผนวกกับความไม่เป็นธรรมทาง
สังคมที่ดารงอยู่ในสังคมมาเลเซียได้กระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจและสามารถนาไปสู่การเคลื่อนไหว
ระดมมวลชน
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6.2 ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
การระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีการเคลื่อนไหวถือเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งใน
การใช้วิเคราะห์การเกิด การขยายตัว และความสาเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ ง ของทฤษฎี ก ารระดมทรั พ ยากร โดยทฤษฎี ดั ง กล่ า วถู ก น ามาใช้ ใ นการอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ความสามารถของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการระดมมวลชนและการระดมทรัพยากรเพื่อให้
สามารถบรรลุเปูาหมายหรือความต้องการของขบวนการเคลื่อนไหว ซึ่งให้ความสาคัญกับกรอบในการ
วิเคราะห์เงื่อนไขที่เพียงพอ 3 ประการ คือ องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม กระบวนการระดม
ทรัพยากร และยุทธวิธีการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับ
องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเข้ามาทาหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากรและสร้างกิจกรรมใน
การระดมทรั พยากรซึ่งถือเป็ น สิ่ งส าคั ญของขบวนการเลื่ อนไหวทางสังคม นอกจากนี้องค์กรการ
เคลื่อนไหวทางสังคมยังมีภารกิจสาคัญในการคิดค้นนวัตกรรมด้านวิธีการต่อสู้ อันได้แก่ ยุทธิวิธีการ
ระดมผู้สนับสนุน ยุทธวิธีดึงสาธารณชนและชนชั้นนา เพื่อให้เปลี่ยนมาเป็นผู้เห็นอกเห็นใจ หรือทาให้
ผู้ที่ขัดขวางต่อต้านกลายเป็นผู้ที่เป็นกลางเมื่อขบวนการทางสังคมกระทาการภายใต้บริบททางสังคม
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2552: 77-78) โดยจากการศึกษาพบว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้ง 3
กรณีศึกษาได้ใช้การกระทารวมหมู่ (collective action) โดยเฉพาะการกระทาระดมมวลชนและ
ผู้สนับสนุน (mass mobilization) และการสร้างเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง เป็นยุทธวิธีในการ
เคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเปูาหมายและความต้องการของขบวนการ ซึ่งจากการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมทั้ง 3 กรณีศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2550 พบว่าได้มีการสร้างบทบาทในการ
เคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องและสามารถระดมมวลชนผู้ สนับสนุนได้เป็นจานวน
มากจนกลายเป็นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่อย่างที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมมาเลเซีย ดังนั้น
ปัจจัยจากการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้าง
การเคลื่ อ นไหวหรื อ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นปัจจัยที่มีส่วนทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียเกิดการ
ขยายตัวและเติบโตขึ้น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้ง 3 กรณีศึกษาได้มีการระดมมวลชนและสร้างยุทธวิธีในการ
เคลื่อนไหวที่หลากหลายในการระดมมวลชนผู้สนับสนุน โดยเฉพาะหน้าที่ที่สาคัญขององค์กรการ
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เคลื่ อ นไหวทางสั ง คมในการปรั บ เปู า หมายและยุ ท ธวิ ธี ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละความ
เปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการบรรลุเปูาหมาย
และให้ขบวนการเคลื่อนไหวยังคงดารงอยู่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการขยายการสนับสนุน
ให้กว้างออกไปมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เ ซะห์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงบทบาทแกนนา ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทบาทของแกนนาเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวครั้งที่
สองหรือแนวร่วมเบอร์เซะห์ 2.0 จากเดิมที่บทบาทของแกนนาในการเคลื่อนไหวเป็นนักการเมืองของ
พรรคการเมืองฝุายค้านเปลี่ยนมาเป็นแกนนาที่มาจากกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชน
เพื่ อ เป็ น การขยายการสนั บ สนุ น จากทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คมมาเลเซีย ในขณะที่ อ งค์ ก รเสี ย งประชาชน
มาเลเซียก็มีการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวจากการเปลี่ย นแปลงบทบาทเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้
ว่าในช่วงระยะแรกองค์การเสียงประชาชนมาเลเซียมีบทบาทสาคัญในการสร้างการตระหนักรู้ทางด้าน
สิทธิมนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
มาเลเซี ย เป็ น หลั ก ต่ อ มาในระยะหลั ง ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 2540 องค์ ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย ได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะการเป็นแนวร่วมกับขบวนการ
ปฏิรูปในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองและต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในเป็นเครื่องมือทางการเมืองในกรณีของการจับกุมและ
กักขังนายอันวาร์ อิบราฮิม ทั้งนี้ ในช่วงต้นทศวรรษ 2550 องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีบทบาท
ชัดเจนในการเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องและกดดันให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิก
กฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ ยนยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวดังกล่าว ทั้งการ
เปลี่ยนแกนนาของแนวร่วมเบอร์เซะห์และการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรเสียงประชาชน มีส่วน
ทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวสามารถขยายการสนับสนุนและมีบทบาทเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
นอกจากการปรับเปลี่ยนบทบาทแล้ว ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้ยังได้มีการสร้าง
และขยายเครือข่ายเพื่อสร้างการสนับสนุนให้สามารถดาเนินกิจกรรมตามเปูาหมายของขบวนการ
เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมจาเป็นต้องมีทรัพยากรสนับสนุน
โดยผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครองทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับ องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมก็คือ
ปัจ เจกบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในสั งคม โดยเฉพาะในส่ว นของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ที่มีการขยาย
เครือข่ายขององค์กรไปยังต่างประเทศด้วยการจัดตั้งองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เรียกว่า แนว
ร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติ (Global Bersih) เพื่อให้ชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งให้การ
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สนั บสนุ นกลุ่ มแนวร่ ว มเบอร์ เซะห์ได้เข้ามามีส่ว นร่ว มกับการเคลื่ อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบการ
เลือกตั้งของมาเลเซีย โดยแนวร่วมเบอร์เซะห์นานาชาติได้มีบทบาทในการสร้างการเคลื่อนไหวไป
พร้อม ๆ กับการเคลื่อนไหวภายในมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมประท้วง การเสนอข้อเรียกร้อง
หรือแม้แต่การณ์แถลงการณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ทาให้แนว
ร่วมเบอร์เซะห์สามารถขยายการสนับสนุนจากชาวมาเลเซียได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรง
กดดั น ให้ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ตอบสนองต่ อ ข้ อ เสนอของแนวร่ ว มเบอร์ เ ซะห์ เนื่ อ งจากปรากฏการ
เคลื่อนไหวจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศยิ่งทาให้เป็นที่สนใจและรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
เช่นเดียวกับกลุ่มฮินดราฟที่ได้มีความพยายามในการขยายพรมแดนการต่อสู้ทางการเมืองภายในไปสู่
การเมืองระหว่างประเทศ เพื่อสร้างการสนับสนุนและการตระหนักถึงประเด็นสิทธิของชาวอินเดีย
พลัดถิ่นในมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มฮินดราฟได้มีการเคลื่อนไหวโดยการเรียกร้องไปยังองค์กรระหว่างประเทศ
เช่น การเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลอังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมเดิมของมาเลเซีย การยื่นข้อ
ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ และกลุ่ มชาวอินเดียพลัดถิ่นในประเทศต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้
เกิดการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการถูกผลักให้เป็นชายขอบของกลุ่มเชื้อ
ชาติอินเดียในมาเลเซีย ในขณะที่องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียก็มีการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
และระดมทรัพยากรเช่นเดียวกัน ด้วยการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ที่ทางาน
ทางด้านสิ ทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้องค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียมี
ลักษณะสาคัญคือการทางานแบบหลวม ๆ ในลักษณะแนวร่วมหรือเครือข่ายอาสาสมัครที่มีความสนใจ
ในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียได้มีการขยายสานักงานสาขา
จากเดิมที่มีแต่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ได้มีการตั้งสานักงานเพิ่มเติมไปยังรัฐปีนังที่อยู่ทางตอนเหนือและ
รั ฐ ยะโฮร์ บ ารู ที่ อ ยู่ ท างตอนใต้ ข องมาเลเซี ย เพื่ อให้ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สาหรับการขยายเครือข่ายไปยังองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเสียงประชาชน
มาเลเซียได้มีการทางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่ส่งเสริมประเด็น
ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น การได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ใ ห้กับ การประชุมสหประชาชาติด้านสิ ทธิมนุษยชนกับเครือข่ายองค์กรระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น
การสร้ างการระดมทรั พยากรและยุทธวิธีในการเคลื่ อนไหวที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ
การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียในช่วงเวลาดังกล่าว คือ การใช้อินเตอร์เน็ตและ

200
สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของขบวนการ โดยทั้ง
แนวร่วมเบอร์เซะห์และกลุ่มฮินดราฟได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สร้างกิจกรรมการเคลื่อนไหว รวมทั้งเป็นช่องทางในการประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างการ
สนั บ สนุ น จากชาวมาเลเซี ย โดยเฉพาะบทบาทที่ส าคั ญในการระดมมวลผู้ ส นับ สนุ นเพื่ อออกมา
เคลื่อนไหวและเป็นพื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล เนื่องจากสื่อกระแสหลักของ
มาเลเซียถูกครอบงาโดยรัฐบาลทาให้ชาวมาเลเซียได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกจากัดโดยรัฐบาล แต่การ
ขยายตัวขึ้นของอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าวทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมอย่างแนวร่วมเบอร์เซะห์และกลุ่มฮินดราฟนามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเคลื่อนไหวและ
การระดมทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตขึ้นของเว็บบล็อก เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และยูทูป
รวมถึงเครื่องมือในการสื่อสารที่เติบโตขึ้นและเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วอย่างโทรศัพท์มือถือทาให้
ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้สารมารถสื่อสารไปยังมวลชนผู้สนับสนุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง
บทบาทที่สาคัญของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้สาหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม คือ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการระดมมวลชนเพื่อการเคลื่อนไหว อย่างเช่น การที่แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มีการใช้
สื่ อ ทั้ ง ทวิ ต เตอร์ แ ละเฟซบุ๊ ค ในการนั ด หมายการชุ ม นุ ม และประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การ
เคลื่อนไหว การรายงานสถานการณ์การชุมนุมประท้วง และการแสดงความคิดเห็นหรือรณรงค์ ร่วม
สนับสนุนกับการเคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะห์ ในขณะที่กลุ่มฮินดราฟได้มีการใช้ทั้งสื่อเก่าและ
สื่อสมัยใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้สนับสนุนที่อาจยังไม่ได้เข้าถึงสื่อแบบใหม่ เช่น การผลิตวีดีโอซีดีที่มี
เนื้ อหาเกี่ย วกั บ การรื้ อถอนศาสนสถานของกลุ่ มเชื้อ ชาติ อิน เดี ยเพื่อ แจกจ่ า ยให้ กั บประชาชนใน
ขณะเดียวกันก็มีการอัปโหลดวีดีโอดังกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการนัดหมายในการชุมนุมและ
เผยแพร่สถานการณ์การชุมนุมประท้วงของกลุ่มฮินดราฟที่เกิดขึ้นตามศาสนสถานของชาวอินเดีย เพื่อ
แสดงให้ เห็ น ถึง การละเมิ ด สิ ท ธิ ทางศาสนาของรั ฐ บาลมาเลเซี ย เป็น ต้ น จะเห็ น ได้ ว่ าขบวนการ
เคลื่อนไหวทั้งสองกรณีศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากความแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ประเด็นเปูาหมายหรือความต้องการของขบวนการให้
กระจายไปสู่ประชาชนในวงกว้างเพื่อสร้างการสนับสนุน และบทบาทที่สาคัญในการเปิดกว้างการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการระดมมวลชนเพื่อการเคลื่อนไหว
อย่างไรก็ตาม การระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวก็นับได้ว่าเป็นอีก
ปัจ จั ย หนึ่ งที่มีส่ ว นทาให้ ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมในมาเลเซียเกิดการขยายตั ว และประสบ
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ความสาเร็จในการเคลื่อนไหว ซึ่งจากการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวของมาเลเซียทั้ง 3 กรณีศึกษา
พบว่า มีลักษณะของการสร้างการระดมทรัพยากรและการสร้างยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึง
กั น เพื่ อ การขยายการสนั บ สนุ น ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะการระดมมวลชนผู้ ส นั บ สนุ น เพื่ อ การ
เคลื่อนไหวประท้วง ซึ่งองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมมีบทบาทที่สาคัญในการระดมมวลชนและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้บรรลุตามเปูาหมายของขบวนการ ทั้งนี้การปรับบทบาท
และยุ ท ธวิ ธี ใ นการเคลื่ อ นไหวให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ก็ ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ห นึ่ ง ขององค์ ก รการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีผลต่อการขยายตัวและการดารงอยู่ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งทั้ง
แนวร่วมเบอร์เซะห์และองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียต่างก็มีการปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อสร้างการ
สนับสนุน โดยมีความต่างกันอยู่ที่แนวร่วมเบอร์เซะห์มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของแกนนามาเป็ นกลุ่ม
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน ในขณะที่องค์กรเสี ยงประชาชนมาเลเซียมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทในการเคลื่อนไหวของขบวนการจากการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้มาเป็น
การเคลื่ อ นไหวผลั ก ดั น ทางการเมื อ งมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ยั ง มี ก ารขยายเครื อ ข่ า ยทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งสาขาเพิ่มภายในประเทศอย่างองค์กรเสี ยงประชาชน การสร้ าง
เครือข่ายแนวร่วมเบอร์เซะห์น านาชาติของแนวร่วมเบอร์เซะห์ หรือแม้แต่การยื่นข้อเรียกร้องต่อ
รัฐบาลต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือหรือผลักดันเปูาหมายของกลุ่มฮินดราฟ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สาคัญในการสร้ างการเคลื่ อนไหวและส่ งแรงกดดันให้กับรัฐ บาลมาเลเซียในการตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องของขบวนการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังได้ใช้ประโยชน์จากการ
เติบโตขึ้นของอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและระดมมวลชนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะแนวร่วมเบอร์เซะห์และกลุ่ม
ฮินดราฟได้ใช้สื่อสมัยใหม่เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการนัดหมายการชุมนุมประท้วงที่สะดวกและรวดเร็ว
การรายงานสถานการณ์การชุมนุมประท้วงเพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้าง หรือแม้แต่การวิพากษ์วิ จารณ์
การทางานของรัฐบาลและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
นอกจากนี้จ ะเห็ น ได้ว่า ความสั มพันธ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทั้ง 3 กรณีศึกษาเป็นกลุ่ ม
ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีความทับซ้อนและสนับสนุนกันซึ่งกันและกัน โดยอาจเป็นผลมาจากการที่มี
เปูาหมายที่คล้ายคลึงกัน อย่างเช่น ในกรณีของแนวร่วมเบอร์เซะห์กับองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซีย
ที่มีเปูาหมายในการปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้มีความเป็นธรรม และกลุ่มฮินดราฟกับองค์กรเสียง
ประชาชนมาเลเซียที่เรียกร้องการเคารพสิทธิเสรีภาพและการปกปูองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น หรือการ
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มีความสัมพันธ์กันมาอยู่ก่อนแล้วระหว่างขบวนการ อย่างเช่น การที่แนวร่วมเบอร์เซะห์กับองค์กร
เสี ย งประชาชนมาเลเซีย เคยเคลื่ อนไหวร่ ว มกั นในขบวนการปฏิ รูป และสองขบวนการนี้ก็ มีฐ าน
ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเชื้อชาติจีนเหมือนกัน หรือการมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองฝุายค้าน
อย่ า งเช่ น ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งแกนน าขององค์ ก รเสี ย งประชาชนมาเลเซี ย กั บ พรรคกิ จ
ประชาธิปไตย ซึ่งพรรคกิจประชาธิปไตยก็ยังสนับสนุนแนวร่วมเบอร์เซะห์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามในละ
ขบวนการก็เปิดกว้างสาหรับทุกเชื้อชาติจึงทาให้สามารถแลกเปลี่ยนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนได้
กับทุกขบวนการ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝุายค้านอีกด้วย
6.3 ปัจจัยจากการสร้างกรอบโครงความคิด
การสร้ า งกรอบโครงความคิ ด เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการสร้ า งความชอบธรรมให้ กั บ การ
เคลื่ อนไหวของขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม ในการศึก ษาขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั งคมใน
มาเลเซี ย ทั้ ง 3 กรณี ศึ ก ษาจึ ง ได้ มี ก ารน าทฤษฎี ก ารสร้ า งกรอบโครงความคิ ด เพื่ อ น ามาอธิ บ าย
กระบวนการสร้างความหมายให้กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยให้ความสาคัญกับ การสร้าง
กรอบโครงความคิดของการกระทารวมหมู่ ซึ่งหมายถึงชุดของความเชื่อและความความหมายที่ สร้าง
แรงบันดาลใจและความชอบธรรมต่อกิจกรรมและการณรงค์ขององค์กรการเคลื่อนไหว ทั้งนี้กรอบ
โครงความคิดจะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ร่วมขบวนการมีการสร้างความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาที่พวกเขาคิดว่าต้องมาการเปลี่ยนแปลง โดยมีการหาเหตุผลว่ าใครหรืออะไรคือสาเหตุของ
ปัญหา และทางออกของปัญหาคืออะไร จากนั้นก็วางแนวทางและเรียกร้องให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมมือกัน
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด สามารถจาแนกออกได้เป็น 3
ประการ คือ การสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหา การสร้างกรอบโครงในการหาคาตอบของ
ปัญหา และการสร้างกรอบโครงในการจูงใจ (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 110)
จากการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่า ขบวนการ
เคลื่อนไหวเหล่านี้ได้มีการสร้างกรอบโครงความคิดในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเปูาหมาย
ของขบวนการเพื่อเป็นการสร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะการระดมผู้มีศักยภาพใน
การเข้าร่วมขบวนการเข้ามา รวมทั้งเพื่อดึงสาธารณชนผู้เฝูามองให้เข้ามาร่วมสนั บสนุนขบวนการ
เคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้ง 3 กรณีศึกษาในมาเลเซีย
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในแต่ละขบวนการมีเปูาหมายในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันจึงทาให้กระบวนการ
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สร้ า งกรอบโครงความคิ ด มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามไปด้ ว ย แต่ ก ารสร้ า งกรอบโครงควา มคิ ด ที่ มี
ความสาคัญก็คือ การสร้างกรอบโครงความคิดในการวินิจฉัยปัญหา ประกอบด้วยการระบุถึงตัวปัญหา
และสาเหตุของปัญหา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหามักเป็นเรื่องของความไม่
ยุติธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กรอบโครงความคิดว่าด้วยความอยุติธรรม (injustice frames)
โดยมักจะพบในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบต่อต้านและการชุมนุมประท้วงที่ผู้ร่วมขบวนการ
เห็นว่าการกระทาของผู้มีอานาจขาดความยุติธรรม รวมทั้งพบในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว
สังคมในมาเลเซียพบว่า ทั้ง 3 กรณีศึกษามีการสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ความไม่ยุติธรรมในประเด็นต่าง ๆ ของสังคมมาเลเซีย กล่าวคือ แนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มี การสร้าง
กรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมของระบบการเลือกตั้งมาเลเซีย โดยมีการระบุปัญหาคือ
ความไม่เป็นธรรมของระบบการเลือกตั้ง และสาเหตุของปัญหามาจากการแทรกแซงระบบการเลือกตั้ง
จากรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ สาหรับกลุ่มฮินดราฟได้มี การสร้างกรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความไม่
เป็นธรรมทางเชื้อชาติของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย โดยมีการระบุปัญหาคือ ความไม่เป็นธรรมทาง
เชื้อชาติจากการถูกผลักให้เป็น ชายขอบของกลุ่ มเชื้อชาติอินเดียทั้งทางด้านสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ และสาเหตุของปัญหามาจากการดาเนินนโยบายเชื้อชาตินิยมของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติที่
มีการเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกลุ่มเชื้อชาติมลายู ในขณะที่องค์ กรเสียงประชาชนมาเลเซียมีการสร้าง
กรอบโครงความคิดเพื่อปกปูองและส่งเสริมประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยมีการระบุ
ปัญหาคือ การจากัดสิทธิเสรีภาพและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในมาเลเซีย และสาเหตุ
ของปั ญ หามาจากการที่ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ยั ง คงบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายความมั่ น คงภายในที่ ใ ห้ อ านาจ
เจ้าหน้าที่ในการจับกุมและคุมขังผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดในประเด็นด้านความมั่นคงและ
ความสงบสุขของชาติซึ่งส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจากัดสิทธิเสรีภาพจากกฎหมาย
ฉบับอื่น ๆ อีกด้วย
นอกจากการสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปั ญหาแล้ว ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้ง 3
กรณีศึกษายังมีการสร้างกรอบโครงในการหาทางออกของปัญหา ซึ่งเป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหา
แผนการแก้ ปั ญหา หรื อยุ ทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยทางออกของปัญ หาที่นาเสนอย่อมต้อ ง
เชื่อมโยงกับการวินิจฉัยถึงสาเหตุของปัญหาซึ่งจะเป็นตัวกาหนดทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในแต่ละขบวนการเคลื่อนไหวมีการเสนอทางออกต่อปัญหาที่แตกต่างกันไป โดยใน
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ส่วนของแนวร่วมเบอร์เซะห์ได้มีการเสนอวิธีการหรือแนวทางในการปฏิรูปการเลือกตั้งและการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้บทบาทการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
ในแต่ละครั้งที่ได้มีการยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งต่อรัฐสภาและรัฐบาล ในขณะที่กลุ่มฮินด
ราฟก็ได้มีการสร้างกรอบโครงในการหาทางออกของปัญหาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีความเป็นรูปธรรม
เท่ากับ ข้อเสนอแนะของแนวร่ว มเบอร์เซะห์ โดยกลุ่ มฮินดราฟมีเพียงการเรียกร้องในภาพรวมให้
รัฐบาลมาเลเซียสร้างความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและยกเลิกนโยบายที่มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสิทธิเสรีภาพต่อชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียในด้านต่าง ๆ แต่กลุ่มฮินด
ราฟก็ไม่ได้เสนอวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติต่อรัฐบาลอย่างชัดเจน จึงทาให้กรอบโครงในการหา
ทางออกของปัญหาสาหรับกลุ่มฮินดราฟนั้นไม่มีความเป็นรูปธรรมมากนัก และในกรณีขององค์กร
เสียงประชาชนมาเลเซียก็เป็นอีกขบวนการหนึ่งที่มีการสร้างกรอบโครงในการหาทางออกของปัญหา
อย่างชัดเจน โดยข้อเสนอที่สาคัญขององค์กรเสียงประชาชนคือ การเสนอให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิก
การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีการจากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้ยังได้มีการสร้างกรอบโครงความคิดในการจูงใจ โดยเฉพาะ
การเลือกใช้วาทกรรมต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงความรุนแรงของปัญหาและความจาเป็นใน
การเข้ามาร่วมกันหาทางออกของปัญหา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมและสนับสนุน
ขบวนการ ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องสร้างพันธมิตรทางกรอบโครงความคิดเพื่อเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุน
ขบวนการ องค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ รวมทั้งสาธารณชนผู้เฝูามองเพื่อขยายการสนับสนุน
ในวงกว้างออกไป
จากการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซียทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่าการสร้าง
กรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างกัน 2 ลั กษณะ
ได้แก่ ลักษณะแรก คือ การสร้างกรอบโครงความคิดที่เป็นประเด็นร่วม กล่าวคือ ประเด็นเหล่านี้ที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบกับประชาชนทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งจะเห็นจากการสร้างกรอบ
โครงความคิดของแนวร่ว มเบอร์ เซะห์ และองค์กรเสียงประชาชนมาเลเซียที่ถือว่าเป็นกรอบโครง
ความคิดที่เป็นประเด็นร่วมกับทุกกลุ่มในสังคมมาเลเซียซึ่งมีความเป็นพหุสังคมทางเชื้อชาติ ซึ่งได้แก่
ประเด็นความไม่เป็นธรรมของระบบการเลือกตั้งและประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับ
ใช้กฎหมายของรัฐบาลมาเลเซีย โดยทั้งสองประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่กระทบและเกี่ยวข้องกับทุก
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กลุ่มในสังคมมาเลเซีย และลักษณะที่สอง คือ การสร้างกรอบโครงความคิดที่เป็นประเด็นเฉพาะ ซึ่ง
เห็ นได้จ ากการสร้างกรอบโครงความคิดของกลุ่ มฮินดราฟที่ผลั กดันประเด็นเพื่อปกปูองสิ ทธิและ
ผลประโยชน์ทางเชื้อชาติสาหรับกลุ่มเชื้อชาติอินเดีย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการสร้างกรอบโครงความคิดทั้ง
สองลักษณะก็มีความสัมพันธ์กับการขยายตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมาเลเซีย เนื่องจาก
การสร้างกรอบโครงความคิดที่เป็นประเด็นร่วมย่อมสร้างความได้เปรียบในการขยายการสนั บสนุน
จากทุกกลุ่มเชื้อชาติในมาเลเซียเพราะว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนมีความเกี่ยวข้องและเข้ามามีส่วนร่วมได้
ในขณะที่การสร้ างกรอบโครงความคิดที่เป็นประเด็นเฉพาะมีข้อจากัดในการขยายการสนับสนุน
อย่างเช่นกลุ่มฮินดราฟ ซึ่งแม้ว่ากลุ่มฮินดราฟจะอ้างว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่เปิดกว้างและไม่ได้
ปิดกั้นการสนับสนุนจากกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากรอบโครงความคิดเกี่ยวกับความ
ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มเชื้อชาติอินเดียมีส่วนทาให้ผู้สนับสนุนของกลุ่มฮินดราฟเป็นชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ก็อาจจะแบ่งได้เป็ นกรอบโครงความคิดที่เป็นหลั กสากล นั่นก็คือ การส่งเสริม
คุณค่าประชาธิป ไตยและส่งเสริมแนวคิดสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งทุกกรณีศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
รณรงค์เรียกร้องให้เกิดการปฏิบัติตามหรือยอมรับหลักการดังกล่าว กับอีกลักษณะคือกรอบโครง
ความคิดเฉพาะของกลุ่มขบวนการอันได้ แก่ ความไม่เป็นธรรมของระบบการเลือกตั้ง ความไม่เป็น
ธรรมทางเชื้อชาติ และความไม่เป็นธรรมจากการบังคบใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน แต่อย่างไรก็
ตาม ไม่ว่ า ขบวนการเคลื่ อ นไหวเหล่ า นี้ จ ะมีก ารสร้า งกรอบโครงความคิด ในลั กษณะใด แต่ จ าก
การศึกษาทาให้เห็นชัดว่าการสร้างกรอบโครงความคิ ดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึง เป็นการ
สร้ างความเข้าใจร่ วมเกี่ยวกับ ปัญหาของสั งคมมาเลเซี ยที่กาลั งเผชิญอยู่ ซึ่งขบวนการเคลื่ อนไหว
เหล่านี้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงให้เห็นว่าใครหรืออะไรที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและ
เสนอทางออกต่อปัญหา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมในขบวนการ
เคลื่อนไหว จึงอาจกล่าวได้ว่ากรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อการสร้างความชอบธรรมและการนิยามตัวเองในการเคลื่อนไหว รวมทั้งส่งผลต่อการขยายตัวของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของมาเลเซียทั้ง 3 กรณีศึกษาจะมี
การระดมทรัพยากรและการสร้างกรอบโครงความคิดเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกขบวนการเพื่อสร้างการ
สนับสนุนจากประชาชน แต่ปัจจัย สาคัญที่เป็นตัวกาหนดให้ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นและ
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เติบโตขยายตัวคือ โอกาสทางการเมืองที่เอื้อต่อการสร้างการเคลื่อนไหวของขบวนการ ซึ่ง เป็นผลมา
จากสถานการณ์ทางการเมืองของมาเลเซียที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปลายทศวรรษ 2540 มาจนถึง
ช่วงต้นทศวรรษ 2550 โดยเฉพาะการเปลี่ยนผู้นาทางการเมืองของมาเลเซียที่ส่งผลต่อ การรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล ซึ่งเปิดโอกาสให้ขบวนการเหล่านี้สร้างการเคลื่อนไหวและเกิดการ
ขยายตัวในช่วงดังกล่าว
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