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โรฮิงญา
รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง

สุนิตย์ เหมนิล1 / Sunit Hemnil

หนังสือเรื่ อง “โรฮิงญา รั ฐ ชาติพันธุ์ ประวั ติศาสตร์ และความ
ขัดแย้ ง” คืองานเขียนของ “ดุลยภาค ปรี ชารัชช” ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจ าโครงการเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษา (Southeast Asian Study
Program: SEAs) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานเล่มนี ้พิมพ์
โดยสานักพิมพ์มติชน เมื่อเดือนตุลาคม 2558 มีจานวน 135 หน้ า จาหน่ายใน
ราคา 140 บาท พิมพ์ด้วยหมึกที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและใช้ กระดาษถนอม
สายตาทาให้ หนังสือมีความน่าอ่าน รวมทังผู
้ ้ เขียนได้ นาเสนอข้ อมูลเชิงประจักษ์
ที่ผ่านการสารวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
ทาให้ การนาเสนอข้ อมูลมีความหนักแน่นทางวิชาการ ตลอดจนมีน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ ้น
สิ่งแรกที่ผ้ วู ิจารณ์สะดุดตาก่อนที่จะได้ อ่านเนื ้อหาของหนังสือเล่มนี ้ คือ
“ภาพปกหนังสือ” ที่ผ้ เู ขียนได้ ออกแบบภาพปกหนังสือได้ อย่างน่าสนใจ และสื่อ
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ถึงความสัมพันธ์ โดยตรงระหว่างชื่ อเรื่ องและเนื อ้ หาในหนังสื อ โดยที่ ไม่ต้ อง
ตีความอะไรมากนัก ซึ่งภาพปกหนังสือดังกล่าวเป็ นภาพเด็กหญิงชาวโรฮิงญา
คนหนึ่ง หน้ าตามอมแมม ดวงตาที่มีน ้าตาคอเบ้ า ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าเด็กหญิง
คนนี ้คงไม่มีความสุขในการดารงชีวิตมากนัก ซึ่งอาจเหมือนกับชาวโรฮิงญาส่วน
ใหญ่ ที่กล่าวกันว่าเป็ นกลุ่มคนที่ไร้ รัฐ ไร้ สัญชาติ ไร้ บ้ าน ยากจน ถูกกดขี่ จน
กลายเป็ นชนชายขอบที่แทบจะไม่มีพื ้นที่ยืนในสังคมโลก
หนังสื อเล่ มนี ม้ ี เป้าหมายที่ จะตอบค าถามอยู่ 2 ประการ ได้ แก่ 1)
โรฮิงญาเป็ นใคร มาจากไหน มีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ เช่นไร และ 2)
ชนวนปั ญหาโรฮิงญาเกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั ความขัดแย้ งในมิติใดบ้ าง ซึ่งดุลยภาค
จะเน้ นไปที่บริ บทของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็ นแหล่งต้ นตอสาคัญของปัญหาชาว
โรฮิงญา โดยเฉพาะตอนเหนือของรัฐยะไข่ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศบังกลาเทศ
อย่างไรก็ ตาม นอกเหนื อจากเป้าหมายที่ ส าคัญ 2 ประการดังกล่าว
ผู้เขียนยังได้ เสนอมุมมองต่อประเทศอื่ นที่มีส่วนสัมพันธ์ ต่อชาวโรฮิงญา เช่น
ประเทศบังกลาเทศ ไทย มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ตลอดจนองค์ การ
ระหว่างประเทศที่ เข้ ามามี ส่วนเกี่ ยวข้ องในมิ ติต่างๆ ซึ่งเมื่ ออ่านและศึกษา
หนังสื อเล่มนี จ้ นจบแล้ ว ผู้อ่านจะได้ รับความรู้ ในปมประเด็นปั ญหาของชาว
โรฮิงญาได้ เป็ นอย่างดี
สาระสาคัญของหนังสือ
“ท่ามกลางกระแสสังคมที ่เต็มไปด้วยการปะทะขับหน่วง ระหว่างความ
เกลี ยดชังกับความเห็ นอกเห็ นใจ สิ่ งที ่ยงั คงมื ดบอดพร่ ามัวอยู่ในสังคมที ่ได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหาโรฮิ งญา โดยเฉพาะสังคมไทยคงหนี ไม่ พ้นสภาวะขาด
แคลนองค์ ความรู้ (Body of Knowledge)” ข้ อความในข้ างต้ นคือส่วนหนึ่งใน
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หนังสือ “โรฮิงญา รัฐ ชาติพนั ธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ ง” ดังนัน้ หนังสือ
เล่ มนี จ้ ึ งมี หน้ าที่ ในการเต็ มเติ ม องค์ ความรู้ เกี่ ยวกั บปั ญหาโรฮิ ง ญาให้ กั บ
สังคมไทย
สาหรั บโครงสร้ างของหนังสื อ ดุลยภาค ได้ เริ่ มต้ นด้ วยการน าเสนอ
ภาพรวมของผู้คนที่อยู่อาศัยที่รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้ ผ้ ูอ่านได้ เห็น
สภาพแวดล้ อมในด้ านต่างๆ ตลอดจนชื่อเมืองที่สาคัญและชื่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับชาวโรฮิงญา โดยจุดสาคัญในประเด็นนี ้ผู้เขียนได้ ชี ้ให้ เห็นว่า
ถึงแม้ วา่ รัฐยะไข่จะเต็มไปด้ วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สร้ าง
รายได้ อย่างมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็ น บ่อน ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ ป่ าไม้ และ
ทรั พยากรอื่ นๆ แต่ปัญหาเรื่ องการกระจายรายได้ ท าให้ เกิ ดความเหลื่ อมล า้
ระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท รวมถึงสถานการณ์ ความขัดแย้ งระหว่างชุมชน
ต่างศาสนาและชาติพันธุ์ที่รุนแรง โดยเฉพาะชุมชนพุทธยะไข่กับชุมชนมุสลิม
โรฮิงญา ทาให้ รัฐยะไข่กลายเป็ นรัฐที่มีความขัดแย้ งสูงและเป็ นรัฐที่ยากจนที่สุด
ในเมียนมาร์ อีกด้ วย
ถัดมา ดุลยภาค ได้ นาเสนอประเด็นข้ อถกเถียงเชิงลึกเกี่ ยวกับจุดกาเนิด
รากเหง้ า และตัวตนของชาวโรฮิงญา ซึ่งยังเต็มไปด้ วยข้ อถกเถียงและข้ อโต้ แย้ ง
ต่างๆ ของผู้ร้ ู และนักวิ ชาการไว้ เป็ นจ านวนมากและหลากหลายแง่ มุม ทัง้ นี ้
ข้ อเสนอของนักวิ ชาการมี ทัง้ เหมื อนและแตกต่ างกั น อาทิ บางกลุ่ม ได้ ให้
ความเห็นว่าชาวโรฮิงญามีถิ่นฐานอยู่ในดินแดนรัฐยะไข่มาอย่างช้ านาน กับอีก
กลุ่มที่มองว่าชาวโรฮิงญาเป็ นเพียงแค่พวกอพยพจากเบงกอลในยุคอาณานิคม
อังกฤษ ซึง่ มิได้ มีความเก่าแก่โดดเด่นอะไรในประวัติศาสตร์ อาระกันและรัฐยะไข่
โดยประเด็นหลังนี ้ได้ เป็ นปั จจัยสาคัญต่อกระแสความขัดแย้ งในปั จจุบนั ซึ่งการ
นาเสนอในลักษณะนี ผ้ ้ ูวิจารณ์ มองว่าเป็ นการเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจ
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ให้ กับเนื ้อหา ตลอดจนในท้ ายประเด็นนี ้ ดุลยภาค ได้ ให้ ความเห็นถึงรากเหง้ า
และตัวตนของชาวโรฮิงญาในทางประวัติศาสตร์ ไว้ ว่าพวกเขาน่าจะอพยพมาจาก
ดินแดนอื่นเข้ ามายังรัฐยะไข่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ยุคสมัย ได้ แก่
1. ราวศตวรรษที ่ 7 – ศตวรรษที ่ 13 เป็ นยุคแรกในการอพยพของนัก
เดิ นเรื อชาวอาหรับ เปอร์ เซี ย เติ ร์ก (ตุรกี ) เบงกาลี และชนเชื ้อสาย
ต่างๆ จากเอเชี ยใต้และตะวันออกกลาง โดยคนกลุ่มนี ้ได้มาตัง้ สถานี
การค้าในรัฐยะไข่
2. ราวศตวรรษที ่ 15 – ศตวรรษที ่ 17 เป็ นยุคทองทางการค้าและ
พาณิ ชย์ ของรั ฐรอบอ่ าวเบงกอล ท าให้รั ฐยะไข่ กลายเป็ นแหล่ ง
การค้าและพื ้นที ่เศรษฐกิ จที ่สาคัญทาให้ดึงดูดผู้อพยพชาวมุสลิ ม
เข้ามาเป็ นจานวนมาก
3. ราวศตวรรษที ่ 18 – ศตวรรษที ่ 19 เป็ นยุคอาณานิ คมอังกฤษ โดย
อังกฤษได้นาแรงงานมุสลิ มจานวนมากจากเขตเบงกอล เข้ามาตัง้
ถิ่ นฐานในรัฐยะไข่ เพือ่ หวังผลด้านการเมื องและเศรษฐกิ จ ส่งผลให้
ประชากรเพิ่ มจานวนอย่ างรวดเร็ ว จากเดิ มประมาณหนึ่ งแสนคน
เพิ่ มขึ้ นเป็ นประมาณหนึ่ งล้านคน ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นชาวโรฮิ งญา
(หน้า 23)
ซึ่งสอดคล้ องกับงานเขี ยนของ วี ระศักดิ์ นาทะสิ ริ ที่ ได้ ให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับการเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ วของชาวมุสลิมในแคว้ นอารากัน (รัฐยะไข่) มี
สาเหตุอยู่ 2 กรณี (วีระศักดิ์ นาทะสิริ, 2558) ดังนี ้
ชาวจิตตะกองในรัฐเบงกอล ได้ รับการชักจูงจากฝ่ ายบริ หารของอังกฤษ
ในอินเดียให้ อพยพไปทางานในแคว้ นอารากันเพราะอังกฤษต้ องการแรงงาน
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จานวนมากไปทางานภาคการเกษตรในอารากัน เพราะชาวอารากันส่วนใหญ่ได้
หลบหนีพม่าไปในช่วงที่พม่าเข้ าปกครองอารากันตังแต่
้ ปี ค.ศ.1784 และสอง
การที่อังกฤษได้ ให้ ชาวจิตตะกองเช่าที่ดินในระยะยาวนาน 90 ปี ได้ กระตุ้นให้
ชาวจิ ต ตะกองที่ อ ยู่ ใ นรั ฐ เบงกอลต้ องการอพยพเข้ ามาแสวงหาพื น้ ที่ ท า
การเกษตรในแคว้ นอารากันเป็ นจานวนมาก
อย่างไรก็ตาม จากการอพยพและเคลื่อนย้ ายของชาวโรฮิงญาดังกล่าว
สะท้ อนให้ เห็นว่าพลวัตเกี่ ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานของชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่น่าจะ
เป็ นการอพยพมาจากดินแดนอื่นทังจากภู
้
มิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้
(ตะวันออกกลาง) และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มากกว่าเป็ นประชากรที่อาศัยที่
อยู่รั ฐยะไข่ ตัง้ แต่แรกเริ่ ม ส่วนประเด็ นทางด้ านวัฒนธรรมนัน้ บางส่ วนยัง
สามารถธารงวัฒนธรรมเดิมไว้ ได้ อีกส่วนเมื่อเวลาผ่านพ้ นไปได้ เกิ ดการกลื น
กลายทางวัฒนธรรมหรื อลักษณะของเผ่าพันธุ์ลกู ผสม
ภาพรวมของเนื อ้ หาในประเด็ นนีจ้ ึงเป็ นการเสนอมุมมองเกี่ ยวกับจุด
กาเนิดและการอพยพย้ ายถิ่นฐานของชาวมุสลิมโรฮิงญา สามารถสรุปได้ ว่าชาว
โรฮิงญาที่อาศัยอยู่รัฐยะไข่ในปั จจุบนั เป็ นประชากรที่อพยพมาจากดินแดนอื่น
ส่วนเหตุผลในการอพยพนัน้ มี เหตุผลที่ แตกต่างกันและมี ข้ อถกเถี ยงในการ
อพยพอย่างมากมายซึ่ งปั จจุบันยังไม่มี ข้อยุติ แต่ผลที่ ตามคือ ความขัดแย้ ง
ระหว่างเจ้ าของพื ้นที่เดิมกับผู้อพยพเข้ ามาใหม่
เนื อ้ หาของหนั ง สื อ ในประเด็ น ถั ด มา ดุ ล ยภาค ได้ ไล่ เ รี ย งล าดับ
วิวฒ
ั นาการของชาวโรฮิงญาที่ได้ ผ่านความขัดแย้ งนานัปการ ตังแต่
้ อดีตเรื่ อยมา
จวบจนปัจจุบนั ซึง่ เป็ นการนาเสนอพลวัตในแต่ละห้ วงเวลาของความยัดแย้ งทาง
ประวัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ นยุคโบราณหรื อยุคก่อนอาณานิคม ยุคอาณา
นิคม และยุคหลังอาณานิคม ที่เกี่ ยวพันเชื่อมโยงกับปั ญหาของโรฮิงญาอย่าง
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ลึกซึ ้ง โดยเฉพาะความขัดแย้ งทางศาสนาที่ผสมปนเปกันหลายรู ปแบบ ระหว่าง
ชาวพุทธกับชาวมุสลิ มในพื น้ ที่ รั ฐยะไข่ จนนาไปสู่ความสูญเสี ยทัง้ ชี วิ ตและ
ทรัพย์สินอย่างมากมาย ซึง่ ความสูญเสียส่วนใหญ่จะตกกับชาวมุสลิมโรฮิงญา
แต่ กระนัน้ ความขัดแย้ งไม่ ไ ด้ หยุ ดที่ ช าวพุ ทธกั บชาวมุ สลิ ม ที่ เป็ น
ชาวบ้ านธรรมดาเท่านัน้ ดุลยภาคยังได้ นาเสนอในแง่ระดับประเทศที่กลุ่มมุสลิม
มักมองว่ารั ฐบาลเมี ยนมาร์ มี โครงการอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาในสัดส่ วนที่
มากกว่าศาสนาอื่นๆ ดังจะเห็นได้ จากการสังคายนาพระไตปิ ฎก (รัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรี อูนุ) การสร้ างเจดีย์ชเวดากองจาลองที่กรุ งเนปิ ดอว์ (รัฐบาลของ
นายพล ตาน ฉ่วย) ตลอดจนการทาบุญและการสร้ างวัดวาอารามจานวนมาก
ของคณะรัฐบาลในแต่ละสมัย ขณะที่ชาวพุทธกลับมองชาวมุสลิมโรฮิงญาและ
ชาวมุสลิมอื่นๆ ในเมียนมาร์ ว่าเป็ นอันตรายต่อการดารงอยู่ของพระพุทธศาสนา
จึงทาให้ เกิ ดการต่อต้ านชาวมุสลิ มทั่วประเทศ อย่างไรก็ ตาม นอกเหนื อจาก
ประเด็นทางศาสนาแล้ ว ปั ญหาชาวโรฮิ งญาอาจมี ปริ มณฑลความขัดแย้ งที่
ซับซ้ อนคาบเกี่ยวกับปั ญหาความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ การเมือง
การปกครอง ซึง่ ประเด็นต่างๆ ส่งผลให้ เกิดความขัดแข้ งด้ วยกันทังสิ
้ ้น
โดยเฉพาะความรุ นแรงที่เกิดขึ ้นโดยตัวแสดงที่มาจากผู้มีอานาจรัฐเป็ น
ฝ่ ายกระทา คือ รัฐบาล และฝ่ ายที่ถูกกระทา คือ ชาวมุสลิมโรฮิงญา ที่ถือเป็ น
ความขัดแย้ งที่รุนแรงในปั จจุบนั ซึ่งในประเด็นนี ้ ดุลยภาค มองว่าปั ญหาชาว
โรฮิงญาจากแต่เดิมถื อเป็ นปั ญหาภายในของเมียนมาร์ แต่ในสมัยรัฐบาลของ
นายพล ตาน ฉ่วย ความขัดแย้ งในรัฐยะไข่ เริ่มลุกลามบานปลายไปสู่มิติระหว่าง
ประเทศที่เด่นชัดขึ ้น ดังข้ อความที่ดลุ ยภาค อธิบายว่า
“...การเข้าสู่ยุครัฐบาลทหารของนายพล ตาน ฉ่ วย ลักษณะความ
รุ นแรงในรัฐยะไข่ เริ่ มลุกลามบานปลายไปสู่มิติระหว่ างประเทศที ่
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เด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะท่าที การแทรกแซงของมหาอานาจและองค์ กร
ระหว่างประเทศเกี ่ยวกับการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนโรฮิ งญาของทหาร
เมี ยนมาร์ ... (หน้า 63)
การอธิบายนี ้ สะท้ อนให้ เห็นว่าความขัดแย้ งและความรุ นแรงที่เกิดขึน้
ต่อชาวโรฮิ งญา ไม่ใช่ เป็ นเรื่ องภายในของเมี ยนมาร์ เท่ านัน้ เนื่ องจากชาติ
มหาอานาจและองค์กรระหว่างประเทศได้ เข้ าไปแทรกแซงเพื่ อลดปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่ เกิดขึน้ ดังนัน้ ปั ญหาที่แต่เดิมเป็ นปั ญหาภายในของ
เมี ยนมาร์ แต่ปั จจุบันได้ ถูกยกขึน้ สู่เวที ระดับนานาชาติแล้ ว ตลอดจนความ
ขัดแย้ งได้ ทวีความรุ นแรงยิ่งขึน้ เห็นได้ จากการขับไล่ การเผาและทาลายที่พัก
การปราบปรามเข่นฆ่าและการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาโรฮิงญาในกรอบประชาคมโลก มีความซับซ้ อน
และเกี่ ยวโยงกันหลายมิ ติ เช่น รั ฐบาลเมี ยนมาร์ มักมี ความระแวงต่อปั ญหา
โรฮิงญาเป็ นพิเศษ เนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มเครื อข่ายโรฮิงญาที่เคลื่อนไหวอยู่นอก
ประเทศอาจเคลื่ อนไหวเพื่ อท าการกดดันให้ นานาชาติ กลุ่มรั ฐมุสลิ มและ
สหประชาชาติ ทาการกดดันโดยเฉพาะเรื่ องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่งในประเด็นนี ส้ อดคล้ องกับรายงานการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนชาว
โรฮิงญา โดยสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ ระบุว่าปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ ชาวโรฮิงญาต้ องอพยพออกจากเมียนมาร์ เนื่องจากปั จจัยทางการเมือง
และสังคมที่เป็ นผลมาจากภาวะสงคราม สภาพความเป็ นอยู่ที่ยากไร้ รวมทังการ
้
ถูกละเมิดมนุษยชน การถูกจากัดสิทธิในการเดินทาง นับถือศาสนา และสิทธิใน
การประกอบอาชีพโดยอิสระ การถูกยึดที่ดินทากิน รวมทังการตกเป็
้
นเหยื่อของ
การกดขี่ และข่มเหงอย่างไร้ มนุษยธรรมที่ ผ ลักดันให้ ชาวโรฮิ งญาต้ องอพยพ
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หลบหนีออกจากถิ่นฐานของตนเอง (สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิ การสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558) ทังนี
้ ้ รูปแบบในการอพยพส่วนหนึ่ง คือ การอพยพทางเรื อ
หรื อที่เรี ยกว่า “มนุษย์เรื อ” (Boat People) โดยต้ องการที่จะเดินทางจากประเทศ
เมียนมาร์ ไปสูอ่ ีกประเทศหนึง่ โดยผู้อพยพมีความหวังว่าประเทศปลายทางน่าจะ
ให้ ชีวิตที่ดีกว่าประเทศที่จากมา

เรื ออพยพชาวโรฮิ งญาทีล่ ่องอยู่กลางทะเล เป็ นเรื อทีถ่ ูกดัดแปลงมาจากเรื อประมง
ทีม่ า: http://getoutrohingya.blogspot.com/2015/05/blog-post.html
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ทังนี
้ ้ ประเด็นการเดินทางอพยพทางเรื อของชาวโรฮิงญา ศิววงศ์ สุขทวี
ได้ ให้ ทศั นะไว้ ว่า การเดินทางจากบ้ านเกิดของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ (Rakhine)
รั ฐชายฝั่ งตะวันตกของประเทศเมี ยนมาร์ ใกล้ ชายแดนประเทศบังคลาเทศ
กลายเป็ นการอพยพหนี ความรุ นแรงที่ เลวร้ ายที่สุดกรณี หนึ่งของโลกปั จจุบัน
(ศิววงศ์ สุขทวี, 2557) เนื่องจากชาวโรฮิงญามีเพียงเรื อโดยสารที่ถกู ดัดแปลงมา
จากเรื อประมง สภาพของเรื อก็ไม่ส้ ดู ีมากนัก แต่กับมีผ้ โู ดยสารที่มากับเรื อเป็ น
จานวนมาก ผนวกกับระยะทางระหว่างประเทศต้ นทางกับประเทศปลายทาง
ค่อนข้ างไกล ผู้อพยพชาวโรฮิงญาจึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่มีโอกาสได้ ขึ ้นฝั่ง
ส่วนประเด็นการแก้ ไขปั ญหาของชาวโรฮิงญาโดยเฉพาะปั ญหาเฉพาะ
หน้ า ดุลยภาคได้ เสนอมุมมองว่าควรที่จะมุ่งเน้ นไปที่การจัดหาสวัสดิการเพื่ อ
แก้ ไขปั ญหาเรื่ องปากท้ อง อาหารการกิน ตลอดจนเรื่ องที่อยู่อาศัย ผ่านความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น การหามาตรการผ่านองค์การอาเซียน อย่างประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ หรื อการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศ
รอบอ่าวเบงกอลอย่างประเทศไทย เมี ยนมาร์ และบังกลาเทศ เพื่ อให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะรัฐต้ นทางอย่างเมียนมาร์
และรัฐที่เป็ นปลายทางรองรับการอพยพอย่างไทยและมาเลเซีย ทุกประเทศควร
ให้ ความร่ วมมื อกันและขับเคลื่ อนมาตรการให้ ความช่วยเหลื อไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
นอกจากนัน้ ดุลยภาคยัง ได้ ให้ ความเห็ นว่ าปั ญหาชาวโรฮิ ง ญามี
ปริ มณฑลของความขัดแย้ งอย่างรุ นแรง ตลอดจนมี คู่ขัดแย้ งหลายฝ่ าย แต่
กระบวนการแก้ ไขปั ญหาในปั จจุบนั กลับเป็ นไปอย่างคลุมเครื อ กล่าวคือ การ
ขัดกั นระหว่ างลัทธิ คลั่ง ชาติ นิ ยม (Chauvinism) กั บลัทธิ ม นุ ษยธรรมนิ ย ม
(Humanitarianism) โดยดุลยภาค กล่าวว่ากลุ่มแรกมี พื น้ ฐานมาจากแนวคิ ด
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ชาตินิยมแบบสุดโต่งที่เต็มไปด้ วยการปลุกเร้ าอารมณ์อย่างรุนแรงจนบ่มเพาะให้
คนเมี ยนมาร์ และคนยะไข่มี ความรู้ สึกเกลี ยดชังหรื ออยากท าลายล้ างชุมชน
โรฮิงญาให้ สิ ้นซาก ขณะที่กลุ่มหลังกลับมีพื ้นฐานที่เต็มไปด้ วยความเมตตาและ
ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พร้ อมเรี ยกร้ องให้ รัฐเมียนมาร์ และรัฐ
อื่นๆ ให้ ความช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจชาวโรฮิงญาเฉกเช่นกัน
สาหรับประเทศไทย ดุลยภาค ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ ยวกับปฏิกิริยาที่มีต่อ
กระแสโรฮิงญา ที่เกิดการปะทะกันค่อนข้ างสูงระหว่างความคิดที่เห็นแตกต่างกัน
เกี่ยวกับประเด็นโรฮิงญา จนทาให้ สถานการณ์คล้ ายคลึงกับในเมียนมาร์ ในบาง
แง่มุม กล่าวคือ คนไทยกลุ่มหนึ่งได้ แสดงท่าทีต่อต้ านและขับไล่ พร้ อมมองว่า
ชาวโรฮิงญาอาจเข้ ามาชิงพื น้ ที่ทากิ นหรื อแย่งงานคนไทยทา ตลอดจนอาจมี
ความเกี่ยวโยงกับขบวนการก่อความไม่สงบในไทย ทาให้ ชาวโรฮิงญากลายเป็ น
กลุ่มคนที่เป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คง จนบางครัง้ ทาให้ ปัญหาโรฮิงญากลาย
เป็ นเรื่ อง “ดราม่า” ที่เกินความเป็ นจริง ส่วนอีกฝ่ ายก็มีจานวนไม่น้อยเช่นกันที่ได้
แสดงท่าทีอย่างเด่นชัดในการช่วยเหลือชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชน
สื่อมวลชน และคนไทยบางส่วน ซึง่ คนกลุม่ นี ้เห็นอกเห็นใจชาวโรฮิงญาและอยาก
ให้ ทางรัฐบาลไทยให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญาในระดับที่
มนุษย์จะให้ ความช่วยเหลือกันได้
ทัศนะของผู้วิจารณ์
ความบกพร่ องของหนังสือเล่มนี ้จะอยู่ที่ประเด็น “การแก้ ไขปั ญหาชาว
โรฮิงญา” ซึ่ง ดุลยภาค ได้ เสนอแนวทางการแก้ ไขเพียงแนวทางเฉพาะหน้ าใน
ปั จจุบนั ผ่านความร่ วมมือของประเทศต้ นทาง - ปลายทาง และองค์กรอาเซียน
แต่ก็เป็ นเพียงการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า เช่น ปัญหาเรื่ องปากท้ อง เป็ นต้ น ซึง่
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วิจารณ์ หนังสือ: โรฮิงญา รั ฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ ง

ยังขาดการให้ ข้อมูลและแนวทางเกี่ ยวกับการแก้ ไขปั ญหานี ใ้ นระยะยาว ซึ่งผู้
วิจารณ์มีความเห็นว่าถ้ าจะให้ ปัญหาชาวโรฮิงญาได้ รับการแก้ ไขอย่างแท้ จริ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพและยั่ง ยื น ควรสร้ างความร่ วมมื อให้ เกิ ดการบู รณาการของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับปั ญหาทัง้ ระดับประเทศ (ทัง้ ประเทศต้ นทาง –
ปลายทาง) ระดับภูมิภาค (องค์การอาเซียน) และระดับโลก (สานักงานข้ าหลวง
ใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้วิจารณ์มีความเห็นเกี่ยวกับงานชิ ้นนี ้ว่า
เป็ นหนังสื อที่ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ูอ่านที่สนใจในเรื่ องปั ญหาของชาวโรฮิงญา ได้
เข้ าใจภูมิหลัง รากเหง้ าและปั ญหาความขัดแย้ งในมิติตา่ งๆ ของชาวโรฮิงญาได้
อย่างดีเล่มหนึ่ง และสามารถตอบโจทย์การศึกษาเรี ยนรู้ เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาได้
อย่างชัดเจน ตลอดจนช่วยลดอคติที่มองชาวโรฮิงญาประดุจดังเป็ นผู้ร้ายของ
สังคม ให้ หันกลับมามองชาวโรฮิงญาอย่างเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิต จิตใจ ซึ่งเป็ น
กลุ่ ม คนที่ ต้ องการแสวงหาชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า ให้ กั บ ตั ว เองและครอบครั วเฉก
เช่นเดียวกับตัวเรา
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