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ความสัมพันธระหวางมาเลเซียกับอังกฤษกําลังอยูในภาวะเสื่อมทรามอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งๆ ที่เพิ่งจะคืนดีกันไดเพียง 6 ปเทานั้น
ภาวะหมางเมินระหวางมาเลเซียกับอังกฤษกอนหนานี้เกิดขึ้นในป 2524 เมื่อ
รัฐบาลอังกฤษประกาศนโยบายการเก็บคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยอังกฤษชนิดที่มีการปฏิบัติ
อยางลํ าเอียง กลาวคือ เก็บจากนักเรียนอังกฤษในอัตราตํ่ ากวาตนทุน แตเก็บจากนักเรียน
ตางชาติเต็มตามตนทุน รัฐบาลอังกฤษตองการประคับประคองฐานะการคลังที่กําลังตกตํ่า แต
แทนที่รัฐบาลอังกฤษจะกําหนดนโยบายอัตราคาเลาเรียนอยางเสมอภาค กลับเลือกใหเงินอุดหนุน
แกนักเรียนชาวอังกฤษเทานั้น รัฐบาลอังกฤษรูสึกชอบธรรมที่จะดํ าเนินนโยบายในลักษณะนี้
ในเมื่อรัฐบาลอังกฤษตองมีพันธะความรับผิดชอบตอชาวอังกฤษเปนปฐมฐาน นักเรียนตางชาติ
ในอังกฤษสวนใหญมาจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ หรือประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้จึงสั่นคลอนสัมพันธภาพระหวาง
อังกฤษกับเครือจักรภพ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาเลเซีย
มาเลเซียถึงกับประกาศนโยบายตอตานสินคาอังกฤษ หากจําเปนตองซื้อสินคา
ตางชาติก็จะเลือกซื้อสินคาจากประเทศอื่นๆกอน หากไมมีทางเลือกจึงจะซื้อจากอังกฤษ นายก
รัฐมนตรีมหาธีร โมฮัมหมัด (Mahathir Mohamad) เปนผูประกาศใชนโยบายการเลือกซื้อสินคา
จากอังกฤษเปนชาติสุดทาย (Buy-British-Last Policy) นี้ แมวานายมหาธีรจะไดชื่อวาเปนผู
ตอตานลัทธิจักรวรรดินิยม และพยายามลางคราบไคลของอาณานิคมดวยการเลิกจัดการศึกษา
ในระดับตางๆเปนภาษาอังกฤษ แตการประทวงนโยบายอัตราคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัย
อังกฤษดวยการตอตานสินคาอังกฤษเชนนี้ กลับสะทอนใหเห็นจิตใตสํานึกที่ตองการคงไวซึ่งความ
เปนอาณานิคมอยางสิ้นเชิง เพราะนายมหาธีรยังคงตองการใหรัฐบาลอังกฤษใหเงินอุดหนุน
การศึกษาแกนักเรียนชาวมาเลเซียดุจเดียวกับที่ใหแกนักเรียนชาวอังกฤษ กลาวอยางถึงที่สุดก็คือ
นายมหาธีรประทวงอังกฤษดวยจิตใตสํานึกที่วา อังกฤษกระทําตัวไมสมกับที่เปน `พี่เอื้อย' หรือ
ผูนําจักรภพ ผูนํามาเลเซียยังคงตองการที่จะใหอังกฤษอุมชูเหมือนยุคสมัยที่ยังเปนอาณานิคม
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ความหมางเมินระหวางมาเลเซียกับอังกฤษ ซึ่งเริ่มมาแตป 2524 ทําทาวาดีขึ้น
ในป 2531 เมื่อนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher) พยายามสมานแผลดวยการแสดง
เจตจํานงที่จะใหเงินชวยเหลือโครงการเชื่อนไฟฟาเปอรกอ (Pergau Dam) เมื่อนายมหาธีรเยือน
อังกฤษในป 2532 รัฐบาลนางแธตเชอรประกาศที่จะใหความชวยเหลือโครงการสรางเขื่อน
ดังกลาวนี้จํานวน 234 ลานปอนดสเตอลิง (หรือประมาณ 346 ลานเหรียญอเมริกัน)
แตแลวเรื่องฉาวโฉก็ปรากฏขึ้น เมื่อมีการเปดโปงกันวาโครงการความชวยเหลือ
การสรางเขื่อนเปอรกอเปนโครงการที่มีผลตางตอบแทนที่มาเลเซียตองซื้ออาวุธจากอังกฤษมูลคา
1,000 ลานปอนดสเตอรลิง การใหความชวยเหลือตางประเทศเพื่อแลกกับการขายสินคาหรือ
ที่เรียกกันวา Aid-for-Trade Programme (= ATP) เปนเรื่องผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
Overseas Aid Act of 1980 ทั้งรัฐบาลนางแธตเชอรและรัฐบาลนายจอหน เมเจอรตางถูกโจมตี
วากระทํ าผิดกฎหมาย ทั้งๆที่ตองมีหนาที่รักษากฎหมายมิหนําซํ้าสื่อมวลชนอังกฤษยังเจาะหา
ขอมูลพบวา บรรดาผูที่ไดประโยชนจากการขายอาวุธใหมาเลเซียลวนแลวแตเปนสมาชิกพรรค
อนุรักษนิยมและเปนผูใกลชิดทานผูหญิงแธตเชอรทั้งสิ้น นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา
มาเลเซียซื้ออาวุธจากอังกฤษในราคาสูงกวาที่ควรจะเปน เรื่องนี้มีผลกระเทือนตอรัฐบาลนาย
มหาธีร โมฮัมหมัดโดยมิพักตองสงสัย ในเมื่อโครงการความชวยเหลือระหวางประเทศกลายเปน
โครงการ `เตะหมูเขาปากหมา' เสียแลว
ความวัวยังไมทันหาย ความควายก็เขามาแทรก เมื่อหนังสือพิมพ The Sunday
Times รายงานขาววา บริษัท George Wimpey International เสนอใหสินบน 50,000 เหรียญ
อเมริกันแกนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อใหไดสัญญาการสรางโรงถลุงแรอะลูมิเนียม เรื่องนี้สราง
ความโกรธแคนแกผูนํ ารัฐบาลมาเลเซียอยางยิ่ง นายมหาธีรใหสัมภาษณสื่อมวลชนและกลาว
ถากถางวา เหตุใดเงินสินบนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงนอยนิดนัก สวนนายอันวาร อิบราฮิม
(Anwar Ibrahim) รองนายกรัฐมนตรี ผูซึ่งนายมหาธีรสนับสนุนใหเปนทายาททางการเมืองถึงกับ
ออกโรงปกปองนายมหาธีรอยางถึงที่สุดวา นายมหาธีรเปนคนสมถะและไมสะสมทรัพยศฤงคาร
อีกทั้งเปนผูที่ผลักดันใหเศรษฐกิจมาเลเซียรุดหนาอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
อยางไรก็ตาม ผูนํ าฝายคานไมยอมหลงคารมทั้งนายมหาธีรและนายอันวาร
นายหลิมกิตเสียง (Lim Kit Siang) เรียกรองใหรัฐบาลมาเลเซียแตงตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อ
ไตสวนขอเท็จจริง (Royal Commission of Inquiry) เพื่อหาขอสรุปใหไดวามีการฉอราษฎร
บังหลวงหรือไม สวนนายการปล สิงห (Karpal Singh) รองหัวหนาพรรคกิจประชาธิปไตย
(Democratic Action Party) เรียกรองใหนายมหาธีรยื่นฟอง The Sunday Times ในประเทศ
อังกฤษ เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ แตจนถึงวันที่เขียนบทความนี้ นายมหาธีรก็ยังมิไดกระทําการ
ตามที่ผูนําพรรคฝายคานเรียกรอง
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แทนที่รัฐบาลมาเลเซียจะตอบโตหนังสือพิมพ The Sunday Times เปนการ
เฉพาะ กลับกระทําการตอบโตอังกฤษทั้งประเทศ การตอบโตปรากฏเปนรูปธรรม 2 ดาน
ดานที่หนึ่ง ไดแก การหามบริษัทอังกฤษเขาประมูลโครงการตางๆของรัฐบาล
มาเลเซีย ถึงจะยื่นซองประมูลก็จะถูกคัดออกตามนโยบายของรัฐบาล นายอันวาร อิบราฮิมถึงกับ
กลาววา บริษัทมาเลยที่รวมทุนกับบริษัทอังกฤษ หากตองการประมูลโครงการของรัฐบาลมาเลเซีย
จะตองแสวงหาหุนสวนหรือผูรวมทุนใหม
ดานที่สอง ไดแก การงดสงนักเรียนมาเลยไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษเปน
การชั่วคราว โดยอางเหตุผลอันยากแกการรับฟงวา นักเรียนมาเลยอาจมิไดรับความปลอดภัยใน
ประเทศอังกฤษ
ผูนํามาเลเซียพยายามตอบโตอยางจํากัดผล เพราะกริ่งเกรงวา การตอบโตจะสง
ผลกระทบชนิดบานปลาย นายอันวารยืนยันวา การคาระหวางเอกชนยังคงเปนไปตามปกติ
แตการตอบโตของรัฐบาลมาเลเซียครั้งนี้ทําใหประชาสังคมโลกมองผูนํามาเลเซียในทางลบ เพราะ
ไมเพียงแตรัฐบาลมาเลเซียจะตอบโตอังกฤษอยางไมเปนธรรมเทานั้น หากยังไมสามารถอธิบายได
อีกวา เหตุใดนายมหาธีรจึงไมกลาฟองหนังสือพิมพ The Sunday Times ในขอหาหมิ่นประมาท
ปฏิกิริยาอยางเกินเลยของผูนํ ามาเลเซียครั้งนี้อาจทํ าใหรัฐบาลอังกฤษจํ าตองตอบโตรัฐบาล
มาเลเซียบาง โดยที่กระทรวงการตางประเทศอังกฤษเริ่มแยมพรายเรื่องนี้เมื่อตนเดือนมีนาคม
2537 ในอีกดานหนึ่ง ทานผูหญิงแธตเชอรซึ่งสนิทสนมกับนายมหาธีรเปนพิเศษ ก็ออกขาวเสนอตัว
เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศทั้งสอง
อยางไรก็ตาม นายอันวาร อิบราฮิม พยายามเบนประเด็นความขัดแยงครั้งนี้ไป
เปนความขัดแยงสวนบุคคลระหวางนายมหาธีร โมฮัมหมัด กับนายรูเปรต เมอรดอก (Rupert
Murdoch) ผูซึ่งไดชื่อวาเปนเจาพอสื่อมวลชนโลก โดยกลาวหาวา นายเมอรดอกเปนผูอยู
เบื้องหลังในการทําลายชื่อเสียงของนายมหาธีร เพราะเหตุที่ไมชอบหนานายมหาธีรนั่นเอง ตาม
อรรถาธิบายของนายอันวาร นายเมอรดอก ซึ่งเปนเจาของหนังสือพิมพ The Sunday Times ได
อาศัยหนังสือพิมพฉบับนั้น `กุ' ขาว เพื่อทําลายชื่อเสียงของนายมหาธีร เพราะนายมหาธีรเคย
วิพากษวิจารณพฤติกรรมการผูกขาดขาวสารของนายเมอรดอก
นายมหาธีรไดชื่อวาเปนนักวิพากษปากกลา หากจะใหสมญานามวา `ส. ศิวรักษ
แหงมาเลเซีย' คงจะไมผิดขอเท็จจริงนัก ในป 2536 เมื่อนายรูเปรต เมอรดอกเขาไปยึดกิจการ
Star TV ในฮองกง โดยใชเงิน 500 ลานเหรียญอเมริกันซื้อหุนจํานวน 63.6% นายมหาธีรก็ออกมา
วิพากษวิจารณวา นายเมอรดอกมีความตองการควบคุมขาวสารในโลกอยางกระจางชัด เพราะ
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Star TV เปนกิจการที่ไมเคยใหกําไร แตนายเมอรดอกกลับทุมเงินจํานวนมากเพื่อยึดครองกิจการ
นายมหาธีรยํ้าวา คนเพียงคนเดียวไมควรมีอํานาจในการควบคุมขาวสารมากจนเกินไป
การเบนประเด็นไปเปนเรื่องความขัดแยงสวนบุคคลระหวางนายมหาธีรกับนาย
เมอรดอก ยิ่งสรางภาพอันเสื่อมเสียแกผูนํามาเลเซียมากขึ้น เพราะอธิบายไดยากยิ่งขึ้นวา เหตุใด
ผูนํามาเลเซียจึงไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดกับนายเมอรดอกหรือหนังสือพิมพ The Sunday
Times แตกลับไปตอบโตอังกฤษทั้งประเทศ?

