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เลือกตั้งมาเลเซีย 2556 : ชัยชนะของผูแ้ พ้ ?
สารบัญ
วิเคราะห์กอ่ นการเลือกตั้ง
สาเหตุที่พรรคฝ่ายค้านคิดว่าจะได้รับชัยชนะ
ในการเลือกตั้ง
ข้อโต้แย้ง ปัญหาและจุดอ่อน
วิเคราะห์หลังการเลือกตั้ง
ชัยชนะของนายนาจิบ ราซัค
ความพ่ายแพ้ของนายอันวาร์ อิบราฮิม
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
http://www.parliament.go.th/library

2
3
4
5
5
8
9
11

ตามที่มาเลเซียได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎรเป็ น การทั่ ว ไปเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 นั้น ผลการเลือกตั้งชี้ให้เห็นว่าพรรครัฐบาลของ
นายนาจิบ ราซัค ยั งคงชนะการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่ง
ส.ส. 133 ที่นั่ง ลดลงจากเดิม 7 ที่นั่ง ขณะที่ พรรค
ฝ่ า ยค้ า นของนายอั น วาร์ อิ บ ราฮิ ม แม้ จ ะแพ้ ก าร
เลือกตั้ง แต่ได้ที่นั่งส.ส. ถึง 89 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 7
ที่นั่ง และได้รับคะแนนนิยม (popular vote) จาก
ประชาชนสูงกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลประมาณ
5.6 ล้ า นเสี ยง ต่ อ 5.2 ล้ า นเสี ยง ดั งนั้ นชั ย ชนะของ
รัฐบาลกับความพ่ายแพ้ของฝ่ายค้านในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ มีนัยสําคัญต่อการเมืองของมาเลเซียอย่างไรบ้าง
นั้น เป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันต่อไป
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มาเลเซียคือหนึ่งในตัวอย่างของประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมาเป็นเวลาหลายสิบปี
โดยมีกลุ่มพรรคพันธมิตรทางการเมืองเพียงกลุ่มเดียวที่ปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 แต่ในการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุดที่มีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครั้งใหญ่ในมาเลเซีย บรรดาผู้ที่จับตามองการเมืองในมาเลเซียเชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะเป็นการ
เลือกตั้งที่ทัดเทียมกันที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซีย โดยเป็นการแข่งขันระหว่างพรรค
National Front (Barisan Nasional : BN) ซึ่งปกครองมาเลเซียมานานกว่า 50 ปี นําโดยนายกรัฐมนตรีนาจิบ
ราซัค กับพรรค People’s Pact (Pakatan Rakyat : PR) ที่นําโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม
1. วิเคราะห์ก่อนการเลือกตั้ง
พรรคอัมโนยึดครองประเทศมุสลิมสายกลางแห่งนี้ ผ่านการบริหารของรัฐบาลผสมมาตั้งแต่
ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2500 แต่ต้องถูกกดดันเป็นอย่างมาก จากกรณีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และ
การใช้อํานาจรัฐเชิงเผด็จการ อีกทั้งต้องมาต่อสู้กับคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างนายอันวาร์ อิบราฮิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญ สามารถรวบรวมชนกลุ่มน้อยในมาเลเซียให้มาเป็นพวกเดียวกับพรรคฝ่าย
ค้านได้
โดยก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ นาย Ibrahim Suffian นักวิเคราะห์การเมืองมาเลเซียเชื่อว่า การ
เลือกตั้งวันที่ 5 พฤษภาคม อาจเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมาเลเซีย นักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้
บอกว่าไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์กว่า 50 ปีหลังได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ ที่มาเลเซียมีพรรคฝ่ายค้านที่
เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วงชิงอํานาจการเมืองมาจากพรรครัฐบาลเช่นนี้ (ว้อยซ์ ออฟ อเมริกา, 2556)
อย่างไรก็ตาม การที่พรรคฝ่ายค้านจะชนะพรรคพันธมิตรฝ่ายรัฐบาล National Front นั้นคง
จะไม่ใช่เรื่องง่ าย เพราะช่วงเวลา 4 ปี ที่นายกรัฐมนตรี
นาจิบ ราซัค
ปกครองประเทศ มาเลเซีย มีก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง และมีการปฏิรูป
ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ประสบผลสําเร็จหลายครั้ง
ซึ่ ง บรรดานั ก การเมื อ งของพรรครั ฐ บาลต่ า งออกมา
ประสานเสียงว่า ไม่ควรเอาความรุ่งเรืองและความมั่นคง
ของประเทศมาเสี่ยงกับพรรคฝ่ายค้านที่ยังไม่เคยมีผลงาน
นาย Norraesah Mohamed หนึ่งใน
สมาชิกพรรครัฐบาลอัมโนชี้ว่า พรรคพันธมิตรฝ่ายค้านทั้ง
3 พรรคนั้นมีอุดมการณ์แตกต่างกันแต่มารวมตัวกันเพราะ
เหตุจําเป็น เปรียบดั่งนอนหมอนใบเดียวกันแต่ฝัน
คนละเรื่อง ซึ่งตนเชื่อว่าทั้ง 3 พรรคจะนําพามาเลเซีย
ไปคนละทิศละทาง

 การเลือกตั้งครั้งนี้กระแส “อันวาร์” มาแรง ทําให้นายนาจิบ
ราซัคถึงกับต้องหวาดผวา
ที่มา : http://www.koreatimes.co.kr/
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ถึงกระนั้น ผู้นําของพรรคฝ่ายค้าน People’s Pact ยืนยันว่าแม้ไม่เคยบริหารประเทศใน
ระดับชาติ แต่ทางพรรคก็ปกครององค์กรส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วถึง 5 รัฐ และได้รับการยกย่องเรื่องความโปร่งใส
และธรรมาภิบาล ซึ่งเชื่อว่าสามารถนํามาปรับใช้ในการบริหารประเทศระดับชาติได้ นอกจากนี้ทั้ง 3 พรรคยังมี
นโยบายสําคัญๆ ไปในแนวทางเดียวกัน (ว้อยซ์ ออฟ อเมริกา, 2556)
เช่นเดียวกับนาย Ong Kian Ming ของพรรคฝ่ายค้าน Opposition Democratic Action
ยกตัวอย่างว่าทั้ง 3 พรรคต่างมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในมาเลเซียมานาน
นับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพ รวมทั้งมีนโยบายด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน (ว้อยซ์ ออฟ อเมริกา, 2556)
1.1 สาเหตุทพี่ รรคฝ่ายค้านคิดว่าจะได้รบั ชัยชนะในการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในปี 2556 พรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน
คาดหวังว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งด้วยเหตุผลดังนี้
ประการแรก พรรคฝ่ายค้านไม่ต้องแข่งกันเอง ผลจากการที่นายอันวาร์สามารถเจรจากับ
พรรคฝ่ายค้านต่างๆ ทําให้บรรดาพรรคฝ่ายค้านยินยอมที่จะไม่ส่งผู้สมัครเข้าแข่งในเขตพื้นที่เลือกตั้งเดียวกัน
(ในบางเขตยังมีการส่งผู้สมัครแข่งกันเองอยู่บ้าง แต่ลดลงไปมาก) ผลงานเรื่องนี้ของนายอันวาร์เป็นเหตุหนึ่งที่
ช่วยให้การเลือกตั้งครั้งก่อนพรรคฝ่ายค้านได้รับเลือกตั้งจนมีที่นั่งในสภาเพิ่มมากขึ้น
ประการที่สอง แนวร่วมพรรคฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน
นับจากที่แนวร่วมพรรคฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งในหลายเขตเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อน ตลอด 5 ปีที่ผ่าน
มาแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านพยายามสร้างความแข็งแกร่งภายใน ปรับปรุงโครงสร้างพรรค และรวมตัวเข้มแข็งขึ้น
กว่าเดิม มุ่งมั่นที่จะได้เสียงข้างมากในสภาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล ทําลายประวัติศาสตร์ที่พรรคร่วมรัฐบาล (บาริ
ซัน เนชันแนล : บีเอ็น) บริหารประเทศมาอย่างยาวนานถึง 56 ปี
ประการที่สาม ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว ที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านเห็นว่า
รัฐบาลพยายามปกปิดบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร สื่อกระแสหลักเป็นเครื่องมือของรัฐบาล แต่ด้วยการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต ด้วยสื่อทางเลือกต่างๆ พรรคฝ่ายค้าน
ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมือ
อาชีพในการนําเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งให้ประชาชน
รับทราบ มีการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของ
รัฐบาล ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารประเทศผิดพลาด
อย่างไร การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและ
รัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาล
 ในรูปทําให้เรารู้ว่าชาวมาเลเซียประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ
เช่น ชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวมาเลย์
ที่มา : http://rightways.wordpress.com
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ประการที่สี่ พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอนโยบายประชานิยม นายอันวาร์เสนอนโยบายประชานิยม
หลายอย่าง เช่น รัฐจะอุดหนุนราคาน้ํามัน ไฟฟ้า น้ําประปา ค่าบริการทางด่วน ทําให้ราคาสินค้าบริการเหล่านี้
ลดลง และให้เรียนฟรีในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังมีการออกข่าวว่าจะออกนโยบายช่วยให้คนมาเลเซีย
สามารถซื้อรถยนต์ที่ผลิตในประเทศในราคาต่ํากว่าปัจจุบันถึง 250,000 บาท (25,000 ริงกิต) ผู้เสียชีวิตจะได้
ค่าทําศพรายละ 15,000 บาท
1.2 ข้อโต้แย้ง ปัญหาและจุดอ่อน
ในขณะที่สมาชิกแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านหลายคนคิดว่าพวกเขากําลังแข็งแกร่งขึ้นด้วยเหตุผล
ข้างต้น ภายใต้เหตุผลเหล่านั้นมีข้อโต้แย้ง ปัญหาและจุดอ่อนเช่นกัน
ประการแรก พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของพรรค หากยก
เหตุผลว่าแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านรวมตัวเข้มแข็งกว่าอดีต ในทํานองเดียวกันพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลได้เรียนรู้จาก
ความผิดพลาดครั้งก่อน พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของพรรค หวังจะได้รับเลือกตั้งจนมีจํานวนที่นั่งในสภาที่เคย
เสียไปกลับคืนมาเช่นกัน ดังที่นายกฯ นาจิบประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคร่วม
รัฐบาลต้องกลับมาได้รับเลือกตั้งมีเสียงข้างมากจํานวน 2 ใน 3 เช่นที่เคยได้รับมา โดยมีการปรับกลยุทธ์หา
เสียงกับกลุ่มเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ประการสอง พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านมีจุดยืนบางอย่างที่แตกต่างกัน ลักษณะสําคัญ
ประการหนึ่งของพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน คือพวกเขามาจากพรรคที่ตั้งอยู่บนเชื้อชาติ ค่านิยมที่แตกต่าง ทําให้มี
เป้าหมายแตกต่างกันด้วย
ตัวอย่างเช่น พรรคร่วมฝ่ายค้าน Democratic Action Party (DAP) ที่ประกอบด้วยคนเชื้อ
สายจีนเป็นหลัก เห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียม จึงต้องการต่อสู้เรียกร้องความ
เท่าเทียมในสิทธิต่างๆ ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน Parti Islam Se-Malaysia (PAS) เป็นกลุ่มมุสลิมที่ต้องการให้
ประเทศใช้กฎหมายการลงโทษแบบอิสลาม (Hudud laws) ประเด็น Hudud laws กลายเป็นเรื่องขัดแย้ง
ระหว่าง DAP กับ PAS ถึงขั้นแกนนํา DAP บางคนประกาศว่าจะไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของ PAS บางคน
โจมตีว่า PAS ไม่ได้ร่วมมือกับแนวร่วมฝ่ายค้านอย่างจริงจัง จากเหตุดังกล่าวพรรคร่วมรัฐบาลจึงหยิบขึ้นมา
โจมตีว่าแนวร่วมฝ่ายค้านนั้นเป็นกลุ่มที่เปราะบาง
ประการที่สาม ประโยชน์ของสื่อทางเลือก ภายใต้มุมมองของพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านที่เห็น
ว่าพรรคร่วมรัฐบาลยึดครองสื่อกระแสหลักจึงเน้นการใช้สื่อทางเลือก แต่ผู้รับสื่อดังกล่าวจํากัดจําเพาะกับคน
บางกลุ่ม ส่วนใหญ่คือฐานเสียงเดิมของพรรคกับพวกคนรุ่นใหม่ แม้จะช่วยให้ฐานเสียงมีความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น ยังเป็นที่ถกเถียงว่าจะสามารถช่วยเพิ่มจํานวนฐานเสียงให้กับพรรคอย่างเป็นกอบเป็นกําได้หรือไม่
ประการที่สี่ ข้อวิพากษ์เรื่องนโยบายประชานิยม ในขณะที่สมาชิกพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน
โจมตีว่ารัฐบาลเอาเงินภาษีมาแจกประชาชน ทําให้รัฐเป็นหนี้จํานวนมาก ต้องขึ้นอัตราภาษี แต่การที่พรรคแนว
ร่วมฝ่ายค้านชูนโยบายประชานิยมเช่นกัน ทําให้เกิดข้อโต้แย้งว่าพรรคฝ่ายค้านชูนโยบายเดียวกับที่ใช้โจมตี
รัฐบาล และกลายเป็นว่าเกิดการต่อสู้ว่านโยบายประชานิยมของฝ่ายใดดีกว่ากัน
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ในระหว่างการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมีครั้งหนึ่ง ที่นายกฯ นาจิบถึงกับกล่าวว่า "นโยบาย
BR1M (ของรัฐบาล) ที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้ต่ํากว่า 3,000 ริงกิตต่อเดือน แต่นโยบายของ
พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านในการให้เงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงนั้น จะทําให้เกิดการรั่วไหลของเงินจํานวนมาก แต่คน
ที่จะได้ประโยชน์กลับเป็นคนรวยและคนต่างชาติ" (ชาญชัย คุ้มปัญญา, 2556)
2. วิเคราะห์หลังการเลือกตัง้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปรอบล่าสุดของมาเลเซียที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา เกิดขึ้นหลังการประกาศของนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค เพื่อให้มีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยการเลือ กตั้ง คราวนี้จ ะเป็น การ
เลือ กตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นของรัฐต่างๆจํานวน 12 รัฐ จากทั้งหมด 13 รัฐ
ทั่วประเทศ (ยกเว้นรัฐซาราวัก)

 ในการเลือกตั้งครั้งนี้นายนาจิบ ราซัคถูกโจมตีว่าโกงการ
เลือกตั้งอย่างชัดเจน สังเกตในรูปเปรียบเทียบว่านายนาจิบใช้
กลวิธีในการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง
ที่มา : http://www.fanikatun.com/2013/04/

ผลการเลือกตั้ งที่ออกมาว่าพรรคการเมือ ง
13 พรรคที่เป็นพันธมิตรฝ่ายรัฐบาล ที่เรียกตัวเอง ว่า "บาริ
ซัน เนชันแนล" (บีเอ็น) ที่มีพรรค "United Malays
National Organisation" หรือพรรคองค์การสหมาเลย์
แห่งชาติ (อัมโน) ของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค เป็นแกนนํา
ยังคงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อีก โดยมีจํานวนที่นั่ง
ในสภา133 ที่นั่ง แม้จะลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 7 ที่นั่ง
ขณะที่พรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน 3 พรรคในนาม "ปากาตัน
รักยัต" ภายใต้การนําของนายอันวาร์ อิบราฮิม ได้จํานวนที่นั่ง
89 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 7 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านภายใต้การนําของนายอันวาร์ กลับเป็น
ฝ่ายที่ได้รับคะแนนนิยม (popular vote) จากประชาชนสูงกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลประมาณ 5.6 ล้าน
เสียง ต่อ 5.2 ล้านเสียง ขณะที่จํานวนผู้ที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 84.84 เปอร์เซ็นต์
2.1 ชัยชนะของนายนาจิบ ราซัค
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยการนําของพรรคอัมโน มีแนวนโยบาย
บริหารประเทศเน้นชาตินิยมแต่ไม่รุนแรง สนับสนุนชาวมาเลย์ให้มีสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ แนวนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศหลักๆ สรุปได้ดังนี้
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555)
1. ดําเนินนโยบายอย่างเป็นอิสระไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยเฉพาะประเทศตะวันตก
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2. พยายามเข้าไปมีบทบาทนําในอาเซียน และกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศมุสลิม เพื่อเป็นพลังต่อรองกับประเทศตะวันตกในเวทีระหว่างประเทศ
3. พัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบของประเทศ
ตะวันตกมีแนวดําเนินการของตนเอง และให้ความสําคัญต่อเรื่องความมั่นคงภายในประเทศเป็นสําคัญ
นายนาจิบ ราซัค ได้แถลงนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อวัน
เสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยให้สัญญาว่าจะให้เงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย จัดหาที่
อยู่อาศัยและรถยนต์ราคาถูกให้ ขณะเดียวกันก็ให้สัญญาว่าจะดําเนินการปราบปรามการทุจริตและการให้
สินบนอย่างจริงจัง และจะยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา และปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งในประเทศ
ฐานเสียงของพรรคอัมโนหรือพรรค
ร่วมรัฐบาลนั้น คือ คนกลุ่มประชาชนเชื้อสายมาเลย์ที่
มีจํานวนอยู่ราว 50% ของประชากรทั้งหมด และกลุ่ม
คนเชื้อสายท้องถิ่นในรัฐซาราวัก และซาบาห์ ที่มีอยู่ไม่
ต่ํากว่า 15% คนทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับผลประโยชน์จาก
นโยบายประชานิยมของอัมโนในช่วงการปกครองที่
ผ่านมา ซึ่งกลุ่มคนมาเลย์จะได้สิทธิพิเศษต่างๆ ใน
หลายๆ เรื่องทั้งการเข้ารับราชการ การศึกษา และ
อื่นๆ อีกมาก โดยเมื่อช่วงก่อนการเลือกตั้ง รัฐบาลได้
แจกเงินให้กับครอบครัวยากจน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ซาราวักและซาบาห์อีกด้วย
 กรรมการชูมือให้นาจิบ ราซัคเป็นผู้ชนะ แต่ดูจากสภาพผู้ชนะ
แล้วดูร่อแร่อย่างไรพิกล
ที่มา : http://kedahanmalaysian.wordpress.com/

แต่อย่างไรก็ตาม พรรคอัมโนนั้น ถ้าหากไม่หาผู้สมัครที่เป็นทางเลือกใหม่มาแทนที่นายนาจิบ
ราซัค ผู้นําคนปัจจุบัน การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นเรื่องยากที่จะได้รับชัยชนะอีก เพราะว่าตลอดระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งของนายนาจิบ ราซัค ในช่วงที่ผ่านมานั้นการบริหารประเทศขาดความเด็ดขาด เมื่อเทียบ
ฝีมือการบริหารประเทศกับผู้นําคนก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็น อับดุลเลาะห์ อาหมัด บาดาวีหรือดร. มหาเธร์ โมฮัม
หมัด (ธนพล ไชยภาษี, 2556)
หลังการเลือกตั้ง เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพรรคแนวร่วมรัฐบาลยังกุมหัวใจคนจนในชนบทไว้
ได้ก็เพราะนโยบายประชานิยม แต่จากคะแนนความนิยมที่ลดลงทําให้นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ออกมาชี้แจง
ทันทีว่า การเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจของคนมาเลย์เชื้อสายจีน และรัฐบาลจะนําประเด็นนี้
ขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
คะแนนที่พรรคแนวร่วมรัฐบาลได้นั้น ส่วนใหญ่มาจากชนบทแดนไกล ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน
ได้จากชาติพันธุ์หลากหลายในชุมชนเมือง นักวิเคราะห์การเมืองจึงมีความเห็นว่า ชุมชนเมืองกับชนบทใน
มาเลเซียนั้นแตกแยกเป็นที่ประจักษ์และเห็นว่า คนในชุมชนเมืองต้องการให้เปลี่ยนแปลงกลุ่มการเมือง ซึ่งมิใช่
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พรรคแนวร่วมรัฐบาลเดิมมาบริหาร สัญญาณเตือนภัยที่มีต่อ "นาจิบ" และพรรคแนวร่วมรัฐบาลว่าประชาชน
เกิดความเบื่อหน่ายรัฐบาลที่ปกครองประเทศมานานถึง 56 ปี
นอกจากนี้ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงนายนาจิบ เมื่อปีที่แล้ว
ว่า ถ้ารัฐบาลยังไม่สามารถทํางานให้เข้าเป้า โอกาสที่นายนาจิบจะไม่ได้รับเลือกตั้งมีสูงมาก แม้นายนาจิบ
ราซัคได้รับเลือกรวม 2 สมัยคือปี 2552 และปี 2556 แต่คะแนนเลือกตั้งเมื่อปี 2551 ได้ขาดหายไปถึง "เศษ 2
ส่วน 3" และครั้งนี้ปี 2556 นอกจากเรียกคะแนนคืนมาไม่ได้กลับได้คะแนนน้อยลงไปกว่าเก่าอีก เป็นเรื่องหมิ่น
เหม่ที่ได้รับเลือกอย่างทุลักทุเลในประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งนายนาจิบขาดความสามารถในการเจริญไมตรี
กับคนจีนซึ่งมีเป็นจํานวนมาก เป็นเหตุให้คนจีนเหล่านั้นหันไปสนับสนุนพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านของนายอันวาร์
(ชยานันท์ ศุกลวณิช, 2556)
นายสิ ท ธา เลิ ศ ไพบู ล ย์ ศิ ริ อาจารย์ พิ เ ศษโครงการเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งมาเลเซียว่า “โดยจุดสําคัญของการเมือง
มาเลเซียอีกประการหนึ่งคือ สถานการณ์ภายในพรรคอัมโน ที่เป็นพรรคสําคัญในฝ่ายรัฐบาล โดยมีนายนาจิบเป็น
หัวหน้าพรรคปัจจุบัน จะมีการเลือกตั้งผู้นําพรรคภายในปลายปีที่จะถึงนี้” (ประชาชาติธุรกิจ, 2556)
ก่อนหน้านี้ที่มี กระแสข่าวให้นายนาจิบลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรค จนนําไปสู่การ
ประกาศวันเลือกตั้งหัวหน้าพรรคของอัมโน ฉะนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะขึ้นมาแทนนายนาจิบจึงเป็นบุคคลที่
น่าจับตามอง ดังนั้นการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น จะชี้อนาคตของพรรคอัมโน สําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งที่ 14 ที่จะมีขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้าด้วย
ขณะเดียวกันก็มีเสียงสนับสนุนนายนาจิบ

 ในรูปเปรียบเทียบว่ากล่องใส่บัตรลงคะแนนเปรียบเหมือน
โลงศพ และมีคําว่า “จงไปสู่สุคติ (Rest In Peace : RIP)”
ท่ามกลางกระแสโจมตีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการโกงอย่าง
มโหฬาร
ที่มา : http://www.cartoonmovement.com/cartoon/10300

จากบรรดาผู้บริหารพรรคอัมโน โดยนิวส์สเตรตส์ ไทมส์
ระบุว่า ดร.อาห์หมัด ซาฮิด ฮามิดี รองหัวหน้าพรรคอัมโน
ได้ออกมาสนับสนุนให้นายนาจิบ ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
พรรคในการนําพาพรรคให้เข้มแข็งต่อไป สอดคล้องกับ
กรรมาธิการพรรคอัมโนจากรัฐเปรัก ดร.ซามบรี อบีดิน
กาดีร์ ที่กล่าวว่า การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคที่จะมีขึ้น สิ่งที่
ดีที่สุดคือการให้นายนาจิบลงสมั ครรับเลื อกตั้งเพี ยงคน
เดี ย วโดยไม่ มี คู่ แ ข่ ง ซึ่ ง การกระทํ า เช่ น นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่
แต่เป็นประเพณีอันยาวนานของพรรค

นายสิทธายังให้ความเห็นอีกว่า การดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคอัมโน
ต้องเลือกว่า จะเล่นเกมตามแนวทางอนุรักษ์นิยม เพื่อดึงฐานเสียงคนมาเลย์กลับมา หรือจะเปลี่ยนแปลง
แนวทางโดยดึงทุกเชื้อชาติเข้ามา เพื่อพิสูจน์ว่า อัมโนเป็นพรรคของชาวมาเลเซีย ไม่ใช่เพื่อคนมาเลย์ แต่เพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านพีอาร์เองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เนื่องจากการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา หนึ่งในพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน อย่างพรรคปาสที่สูญเสียที่นั่งให้กับแนวร่วม
บีเอ็นในรัฐเกดาห์ และพ่ายแพ้ในเขตชนบท เพราะยังไม่สามารถเจาะฐานเสียงในชนบทได้เหมือนกับที่เกิดขึ้น
ในเมืองใหญ่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2556)
2.2 ความพ่ายแพ้ของนายอันวาร์ อิบราฮิม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งนี้ นายอันวาร์ได้เสนอแนวนโยบาย
เรื่องความเท่าเทียมทางด้านชาติพันธุ์ขึ้นมา เป็นแนวทางสําคัญในการรณรงค์หาเสียง และได้รับการตอบรับ
จากคนเชื้อสายจีนอย่างมาก จนกระทั่งกองเชียร์ของพรรคแนวร่วมฝ่ายรัฐบาลพากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์คน
จีน ที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านว่าเป็นพวกเห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอและไม่สํานึกต่อบุญคุณของ
คนมาเลย์ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ผู้ครองอํานาจอย่างยาวนานและยังมี
อิทธิพลอยู่มากถึงกับกล่าวว่า คนจีนไม่ยอมรับไมตรีของมาลายูเอาเสียเลย รวมถึงนายกรัฐมนตรีนาจิบยังใช้คํา
ว่า “สึนามิคนจีน” ด้วยซ้ําไป
นายอันวาร์ และพันธมิตรฝ่ายค้าน ยังได้ให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะ
พรรครัฐบาล ด้วยการเสนอนโยบายเศรษฐกิจแนวใหม่ที่จะลบล้างนโยบายแบบเดิมที่อาศัยพื้นฐานด้านเชื้อชาติ
และใช้มายาวนานหลายสิบปี ที่เชื่อว่าเป็นตัวหล่อเลี้ยงการคอร์รัปชันและขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจ และ
จะยกเลิกระบบผูกขาดในภาคต่าง ๆ เช่น โทรคมนาคมสื่อสาร การกําหนดราคาข้าวและน้ําตาล จะตรวจสอบ
โครงการที่ต้องสงสัยของรัฐบาล ยกเลิกค่าผ่านทาง ลดภาษีเพื่อให้รถยนต์ราคาถูกและให้เสรีภาพแก่พลเมือง
มากยิ่งขึ้น
ฐานเสียงของพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านเป็นคนรุ่นใหม่และคนเชื้อสายจีน ที่เห็นความไม่เท่า
เทียมของการปกครองของอัมโนที่มักจะให้ความสําคัญกับคนเชื้อสายมาเลย์ แต่คนเชื้อสายอื่นกลับถูกปฏิบัติ
เหมือนคนอื่น ในการเลือกตั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ แม้ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะพ่ายแพ้ไปแต่ก็เป็นนิมิต
หมายอันดีที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปในอีก 4 ปีข้างหน้า ต้องบอกว่าพรรคแนวร่วมฝ่าย
ค้านมาแรงแน่นอน และที่สําคัญคือ อันวาร์ อิบราฮิม ผู้นําพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านประกาศจะอยู่สู้ต่อด้วย
ความพ่ายแพ้ของนายอันวาร์เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการมองข้ามคนจนในชนบท ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เลือกตั้ง
ที่ไปลงคะแนนมากที่สุดหลังจากการเป็นเอกราชของมาเลเซีย

 ในเมื่อชาวจีนเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้ง 2 พรรคเลยต้องเอาใจกันเป็นพิเศษ
ที่มา : http://mahaguru58.blogspot.com/2013/05/
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กระแส "อั น วาร์ " มาแรงมากตามเมื อ งใหญ่ เช่ น กั ว ลาลั ม เปอร์ อิ โ ปห์ ปี นั ง เป็ น ต้ น
การเลือกตั้งครั้งนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงให้น้ําหนักไปที่พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาล ถึงกับ
กล่าวกันว่ามาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแน่ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปดังที่วิเคราะห์ไว้
ทั้งนี้เพราะนักวิเคราะห์ให้ความสําคัญเฉพาะที่เมืองใหญ่ แต่ไม่ให้ความสําคัญกับเมืองเล็ก เช่น ป่าเขาลําเนาใน
ซาราวัก ชาวมาเลย์ของแท้ในชนบท ซึ่งมีเป็นจํานวนมาก แม้กระทั่งการสํารวจประชามติก็มิได้ครอบคลุมไปถึง
ชาว "ซาราวัก" และ "ซาบาห์" การสํารวจประชามติจึงคลาดเคลื่อน ทําให้การคาดการณ์ผลการเลือกตั้ง
ผิดพลาดไป (ชยานันท์ ศุกลวณิช, 2556)
อีก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าดการณ์ ไว้ คื อ ประชาชนส่ว นหนึ่ ง ยั ง ไม่ มั่ น ใจว่ า ถ้ า
เปลี่ยนให้พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านเข้ามาบริหารประเทศแล้ว รัฐบาลใหม่จะเดินไปในทิศทางใด พวกอนุรักษ์นิยม
ยังชอบฝ่ายรัฐบาลอยู่ เพราะไม่กล้าไปเสี่ยงกับของใหม่คือพรรคยุติธรรมของ "อันวาร์ อิบราฮิม"
นายสิ ท ธา เลิ ศ ไพบู ล ย์ ศิ ริ อาจารย์ พิ เ ศษโครงการเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งมาเลเซียว่า นายอันวาร์ ตกขบวนรถไฟ
สายการเมืองไปแล้ว และในการเปลี่ยนแปลงนี้เอง พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านพีอาร์กําลังเข้าสู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อ
สําคัญ ซึ่งหากพิจารณาดูอายุของ นายอันวาร์ ผู้นําฝ่ายค้าน จะเห็นว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งใหม่เขาจะมีอายุ 71 ปี
ผู้นําใหม่ของพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน พีอาร์ที่อาจจะก้าวขึ้นมาคือ นางนูรูล อิซซา อันวาร์ ลูก
สาวของนายอันวาร์ เธอเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่น่าจับตามอง โดยอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยรวมให้กับพรรค
แนวร่วมฝ่ายค้านได้ ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ไม่มากเท่านายอันวาร์ก็ตาม สิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้คือ
คะแนนเสียง ซึ่งชาวมาเลเซียหันมาเลือกพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านพีอาร์ ไม่ใช่เพราะไม่ชอบรัฐบาล แต่เบื่อหน่าย
กับการทํางานของรัฐบาล นายสิทธาชี้ว่า หากพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตอบสนอง
คนมาเลเซียได้ ก็เป็นการยากที่จะก้าวขึ้นไปสร้างประวัติศาสตร์ในการขึ้นเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแทนพรรค
แนวร่วมแห่งชาติมาเลเซีย ที่นําโดยพรรคอัมโนได้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2556)

บทสรุป
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของมาเลเซียครั้งนี้พรรคแนวร่วมฝ่ายค้านได้รับคะแนน
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น แต่มีจํานวนไม่มากเพียงพอที่จะเอาชนะพรรคร่วมรัฐบาลที่ครองอํานาจมายาวนาน ขณะที่
กลไกรัฐสามารถทําให้รัฐบาลครองอํานาจต่อไปอีกสมัยหนึ่ง
กระแสความต้องการเปลี่ยนแปลงของคน
มาเลเซียไม่มากพอที่จะสร้าง "แรงสั่นสะเทือน" ได้ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพลังแห่งความไม่พอใจของ
คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเห็นการจัดการกับคอร์รัปชัน เล่นพรรคเล่นพวก แม้วันนี้รัฐบาลยังคงครองเสียงข้างมาก
ในสภาไว้ได้อีกวาระหนึ่ง แต่เสียงเรียกร้องต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เกิดเป็นกระแสที่แรงขึ้นกว่าเดิม
อย่างไม่ต้องสงสัย
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การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์สําคัญหลายประการ เช่น การเป็นเวทีให้นายอัน
วาร์ อิบราฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่เผชิญข้อกล่าวหาร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศเมื่อหลายปี
ก่อน ได้กลับมามีบทบาทในสังคมมาเลเซียอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งยังเป็นเวทีแห่งการแข่งขันทางความคิดระหว่างคน
รุ่นใหม่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมืองกับคนรุ่นเก่า ที่ยังนิยมชมชอบการทํางานของพรรค
รัฐบาล และเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนชาติเชื้อสายจีนนั้นมีอิทธิพลมากขึ้นในการเมืองมาเลเซีย
จากคําพูดของนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ว่าแม้จะมีชัยชนะในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ แต่ในรัฐที่มีชาวจีนอยู่เป็นจํานวนมากนั้น ตัวแทนของกลุ่มแนวร่วมแห่งชาติกลับพ่ายแพ้ โดยกล่าวถึงการ
ที่ตัวแทนของกลุ่มไม่สามารถเพิ่มจํานวนตัวแทนในรัฐสลังงอร์ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าเกิดจาก "คลื่นสึนามิ
ชาวจีน" ที่ทําให้คะแนนเสียงของตัวแทนกลุ่มมีจํานวนน้อยลงอย่างมากเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ก่อนการ
เลือกตั้ง ผลการสํารวจความเห็นของประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ความนิยมใน
พรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน ทั้ง 3 พรรค นําโดยนายอันวาร์ สูงขึ้นจนสามารถขับเคี่ยวกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 13
พรรคได้อย่างสูสี ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นายอันวาร์ได้รับความนิยมจากประชาชนก็คือ การใช้นโยบายสําคัญต่างๆ
สําหรับประชาชนชาวมาเลเซียในเชื้อชาติต่าง ๆ ทั้ง ชาวจีน และชาวมาเลย์ รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่เป็น
เครื่องแบ่งแยกเชื้อชาติในมาเลเซียที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน ทั้งยังเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบทางการเมืองมากขึ้น
แต่ใช่ว่าพรรครัฐบาลจะมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่สะท้อนจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะ
หลังจากทราบผลการนับคะแนน นายนาจิบได้ให้สัญญาว่า จะเดินหน้า "กระบวนการปรองดองแห่งชาติ" เพื่อ
ขจัดปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติที่เป็นดั่งหนามยอกทางการเมืองของมาเลเซีย โดยยึดหลักการแห่งการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยจะหารือแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติกับผู้นําพรรคในสังกัดกลุ่มแนว
ร่วมแห่งชาติ เพื่อหาทางออกในประเด็นดังกล่าวให้จงใด้
การที่ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง 80% จาก 13 ล้านคน ออกมาใช้เสียงเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นจํานวนผู้ใช้
สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษนั้น แสดงให้เห็นถึงความ
ตื่นตัวทางการเมืองของชาวมาเลเซีย ที่พยายามจะส่งสัญญาณการ "ปลดแอก" ออกจากรัฐบาลพรรคอัมโน ที่
ถือครองอํานาจการบริหารงานมายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ชาวมาเลเซียจึงได้ทางเลือกใหม่คือนายอันวาร์
อิบราฮิมที่เป็นคู่แข่งขันที่สูสีที่สุดในขณะนี้

จัดทําโดย
นายยอดชาย วิถีพานิช
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สํานักวิชาการ
โทร 0 2244 2072
โทรสาร 0 2244 2058
Email: sapagroup01@gmail.com
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