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  หนังสือเร่ือง “โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธ์ุ ประวัติศาสตร์ และความ
ขัดแย้ง”  คืองานเขียนของ “ดลุยภาค ปรีชารัชช”  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประจ าโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  (Southeast Asian Study 
Program: SEAs)  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ งานเล่มนีพ้ิมพ์
โดยส านักพิมพ์มติชน เม่ือเดือนตุลาคม 2558 มีจ านวน 135 หน้า จ าหน่ายใน
ราคา 140 บาท พิมพ์ด้วยหมึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้กระดาษถนอม
สายตาท าให้หนงัสือมีความน่าอ่าน รวมทัง้ผู้ เขียนได้น าเสนอข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
ท่ีผ่านการส ารวจเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
ท าให้การน าเสนอข้อมลูมีความหนกัแน่นทางวิชาการ ตลอดจนมีน่าเช่ือถือมาก
ยิ่งขึน้ 

สิ่งแรกท่ีผู้วิจารณ์สะดดุตาก่อนท่ีจะได้อ่านเนือ้หาของหนงัสือเล่มนี ้คือ 
“ภาพปกหนงัสือ” ท่ีผู้ เขียนได้ออกแบบภาพปกหนงัสือได้อย่างน่าสนใจ และส่ือ

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ศนูย์การศกึษาบงึกาฬ 
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ถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างช่ือเร่ืองและเนือ้หาในหนังสือ โดยท่ีไม่ต้อง
ตีความอะไรมากนัก ซึ่งภาพปกหนงัสือดงักล่าวเป็นภาพเด็กหญิงชาวโรฮิงญา
คนหนึ่ง หน้าตามอมแมม ดวงตาท่ีมีน า้ตาคอเบ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กหญิง
คนนีค้งไม่มีความสขุในการด ารงชีวิตมากนกั ซึ่งอาจเหมือนกบัชาวโรฮิงญาส่วน
ใหญ่ ท่ีกล่าวกันว่าเป็นกลุ่มคนท่ีไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้บ้าน ยากจน ถูกกดข่ี จน
กลายเป็นชนชายขอบท่ีแทบจะไมมี่พืน้ท่ียืนในสงัคมโลก 

หนังสือเล่มนีมี้เป้าหมายท่ีจะตอบค าถามอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1) 
โรฮิงญาเป็นใคร มาจากไหน มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เช่นไร และ 2) 
ชนวนปัญหาโรฮิงญาเก่ียวโยงสมัพนัธ์กบัความขดัแย้งในมิติใดบ้าง ซึ่งดลุยภาค 
จะเน้นไปท่ีบริบทของประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นแหลง่ต้นตอส าคญัของปัญหาชาว
โรฮิงญา โดยเฉพาะตอนเหนือของรัฐยะไข ่ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศบงักลาเทศ 
 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเป้าหมายท่ีส าคัญ 2 ประการดังกล่าว 
ผู้ เขียนยังได้เสนอมุมมองต่อประเทศอ่ืนท่ีมีส่วนสัมพันธ์ต่อชาวโรฮิงญา เช่น 
ประเทศบังกลาเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตลอดจนองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในมิติต่างๆ ซึ่งเม่ืออ่านและศึกษา
หนังสือเล่มนีจ้นจบแล้ว ผู้ อ่านจะได้รับความรู้ในปมประเด็นปัญหาของชาว
โรฮิงญาได้เป็นอย่างดี 
 
สาระส าคัญของหนังสือ 
 “ท่ามกลางกระแสสงัคมที่เต็มไปด้วยการปะทะขบัหน่วง ระหว่างความ
เกลียดชงักับความเห็นอกเห็นใจ ส่ิงที่ยงัคงมืดบอดพร่ามัวอยู่ในสงัคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาโรฮิงญา โดยเฉพาะสังคมไทยคงหนีไม่พ้นสภาวะขาด
แคลนองค์ความรู้ (Body of Knowledge)”  ข้อความในข้างต้นคือส่วนหนึ่งใน
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หนงัสือ “โรฮิงญา รัฐ ชาติพนัธุ์ ประวตัิศาสตร์ และความขดัแย้ง” ดงันัน้ หนงัสือ
เล่มนีจ้ึงมีหน้าท่ีในการเต็มเติมองค์ความรู้เก่ียวกับปัญหาโรฮิงญาให้กับ
สงัคมไทย 
 ส าหรับโครงสร้างของหนังสือ ดุลยภาค ได้เร่ิมต้นด้วยการน าเสนอ
ภาพรวมของผู้คนท่ีอยู่อาศยัท่ีรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ เพ่ือให้ผู้ อ่านได้เห็น
สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนช่ือเมืองท่ีส าคญัและช่ือกลุ่มชาติพนัธุ์ ซึ่ง
มีความสมัพนัธ์กับชาวโรฮิงญา โดยจดุส าคญัในประเด็นนีผู้้ เขียนได้ชีใ้ห้เห็นว่า
ถึงแม้วา่รัฐยะไข่จะเต็มไปด้วยความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสร้าง
รายได้อย่างมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น บอ่น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ แต่ปัญหาเร่ืองการกระจายรายได้ท าให้เกิดความเหล่ือมล า้
ระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชุมชน
ต่างศาสนาและชาติพันธุ์ ท่ีรุนแรง โดยเฉพาะชุมชนพุทธยะไข่กับชุมชนมุสลิม
โรฮิงญา ท าให้รัฐยะไข่กลายเป็นรัฐท่ีมีความขดัแย้งสงูและเป็นรัฐท่ียากจนท่ีสุด
ในเมียนมาร์อีกด้วย 

ถดัมา ดลุยภาค ได้น าเสนอประเด็นข้อถกเถียงเชิงลึกเก่ียวกบัจดุก าเนิด 
รากเหง้า และตวัตนของชาวโรฮิงญา ซึ่งยงัเต็มไปด้วยข้อถกเถียงและข้อโต้แย้ง
ต่างๆ ของผู้ รู้และนักวิชาการไว้เป็นจ านวนมากและหลากหลายแง่มุม ทัง้นี ้
ข้อเสนอของนักวิชาการมีทัง้เหมือนและแตกต่างกัน อาทิ บางกลุ่มได้ให้
ความเห็นว่าชาวโรฮิงญามีถ่ินฐานอยู่ในดินแดนรัฐยะไข่มาอย่างช้านาน กับอีก
กลุ่มท่ีมองว่าชาวโรฮิงญาเป็นเพียงแคพ่วกอพยพจากเบงกอลในยุคอาณานิคม
องักฤษ ซึง่มิได้มีความเก่าแก่โดดเดน่อะไรในประวตัิศาสตร์อาระกนัและรัฐยะไข่ 
โดยประเด็นหลงันีไ้ด้เป็นปัจจยัส าคญัต่อกระแสความขดัแย้งในปัจจุบนั ซึ่งการ
น าเสนอในลักษณะนีผู้้ วิจารณ์มองว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจ
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ให้กับเนือ้หา ตลอดจนในท้ายประเด็นนี ้ดลุยภาค ได้ให้ความเห็นถึงรากเหง้า
และตวัตนของชาวโรฮิงญาในทางประวตัิศาสตร์ไว้ว่าพวกเขานา่จะอพยพมาจาก
ดนิแดนอ่ืนเข้ามายงัรัฐยะไข ่โดยแบง่ออกเป็น 3 ยคุสมยั ได้แก่ 
 1. ราวศตวรรษที ่7 – ศตวรรษที ่13 เป็นยคุแรกในการอพยพของนกั

เดินเรือชาวอาหรับ เปอร์เซีย เติร์ก (ตุรกี) เบงกาลี และชนเชื้อสาย
ต่างๆ จากเอเชียใตแ้ละตะวนัออกกลาง โดยคนกลุ่มนี้ได้มาตัง้สถานี
การคา้ในรัฐยะไข่  

 2. ราวศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 17 เป็นยุคทองทางการค้าและ
พาณิชย์ของรัฐรอบอ่าวเบงกอล ท าให้รัฐยะไข่กลายเป็นแหล่ง
การค้าและพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคญัท าให้ดึงดูดผู้อพยพชาวมุสลิม
เข้ามาเป็นจ านวนมาก 

 3. ราวศตวรรษที ่18 – ศตวรรษที ่19 เป็นยคุอาณานิคมองักฤษ โดย
องักฤษได้น าแรงงานมุสลิมจ านวนมากจากเขตเบงกอล เข้ามาตัง้
ถ่ินฐานในรัฐยะไข่ เพือ่หวงัผลด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ประชากรเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว จากเดิมประมาณหน่ึงแสนคน 
เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณหน่ึงล้านคน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญา 
(หนา้ 23) 

 
ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ วีระศักดิ์ นาทะสิริ ท่ีได้ให้ความเห็น

เก่ียวกับการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของชาวมุสลิมในแคว้นอารากัน (รัฐยะไข่) มี
สาเหตอุยู ่2 กรณี (วีระศกัดิ ์นาทะสิริ, 2558) ดงันี ้

ชาวจิตตะกองในรัฐเบงกอล ได้รับการชกัจงูจากฝ่ายบริหารขององักฤษ
ในอินเดียให้อพยพไปท างานในแคว้นอารากันเพราะอังกฤษต้องการแรงงาน
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จ านวนมากไปท างานภาคการเกษตรในอารากนั เพราะชาวอารากันส่วนใหญ่ได้
หลบหนีพม่าไปในช่วงท่ีพม่าเข้าปกครองอารากันตัง้แต่ปี ค.ศ.1784 และสอง 
การท่ีอังกฤษได้ให้ชาวจิตตะกองเช่าท่ีดินในระยะยาวนาน 90 ปี ได้กระตุ้นให้
ชาวจิตตะกองท่ีอยู่ในรัฐเบงกอลต้องการอพยพเข้ามาแสวงหาพืน้ท่ีท า
การเกษตรในแคว้นอารากนัเป็นจ านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม จากการอพยพและเคล่ือนย้ายของชาวโรฮิงญาดงักล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่าพลวตัเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่น่าจะ
เป็นการอพยพมาจากดินแดนอ่ืนทัง้จากภมูิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ 
(ตะวนัออกกลาง) และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มากกว่าเป็นประชากรท่ีอาศยัท่ี
อยู่รัฐยะไข่ตัง้แต่แรกเร่ิม ส่วนประเด็นทางด้านวัฒนธรรมนัน้ บางส่วนยัง
สามารถธ ารงวัฒนธรรมเดิมไว้ได้ อีกส่วนเม่ือเวลาผ่านพ้นไปได้เกิดการกลืน
กลายทางวฒันธรรมหรือลกัษณะของเผา่พนัธุ์ลกูผสม 

ภาพรวมของเนือ้หาในประเด็นนีจ้ึงเป็นการเสนอมุมมองเก่ียวกับจุด
ก าเนิดและการอพยพย้ายถ่ินฐานของชาวมสุลิมโรฮิงญา สามารถสรุปได้ว่าชาว
โรฮิงญาท่ีอาศยัอยู่รัฐยะไข่ในปัจจุบนั เป็นประชากรท่ีอพยพมาจากดินแดนอ่ืน 
ส่วนเหตุผลในการอพยพนัน้ มีเหตุผลท่ีแตกต่างกันและมีข้อถกเถียงในการ
อพยพอย่างมากมายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ แต่ผลท่ีตามคือ ความขัดแย้ง
ระหวา่งเจ้าของพืน้ท่ีเดมิกบัผู้อพยพเข้ามาใหม ่ 
 เนือ้หาของหนังสือในประเด็นถัดมา ดุลยภาค ได้ไล่เรียงล าดับ
วิวฒันาการของชาวโรฮิงญาท่ีได้ผ่านความขดัแย้งนานปัการ ตัง้แตอ่ดีตเร่ือยมา
จวบจนปัจจบุนั ซึง่เป็นการน าเสนอพลวตัในแตล่ะห้วงเวลาของความยดัแย้งทาง
ประวัติศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นยุคโบราณหรือยุคก่อนอาณานิคม ยุคอาณา
นิคม และยุคหลังอาณานิคม ท่ีเก่ียวพันเช่ือมโยงกับปัญหาของโรฮิงญาอย่าง
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ลึกซึง้ โดยเฉพาะความขดัแย้งทางศาสนาท่ีผสมปนเปกนัหลายรูปแบบ ระหว่าง
ชาวพุทธกับชาวมุสลิมในพืน้ท่ีรัฐยะไข่ จนน าไปสู่ความสูญเสียทัง้ชีวิตและ
ทรัพย์สินอยา่งมากมาย ซึง่ความสญูเสียส่วนใหญ่จะตกกบัชาวมสุลิมโรฮิงญา 
 แต่กระนัน้ความขัดแย้งไม่ได้หยุดท่ีชาวพุทธกับชาวมุสลิมท่ีเป็ น
ชาวบ้านธรรมดาเท่านัน้ ดลุยภาคยงัได้น าเสนอในแง่ระดบัประเทศท่ีกลุ่มมุสลิม
มักมองว่ารัฐบาลเมียนมาร์มีโครงการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในสัดส่วนท่ี
มากกว่าศาสนาอ่ืนๆ ดงัจะเห็นได้จากการสังคายนาพระไตปิฎก (รัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีอูนุ) การสร้างเจดีย์ชเวดากองจ าลองท่ีกรุงเนปิดอว์ (รัฐบาลของ
นายพล ตาน ฉ่วย) ตลอดจนการท าบุญและการสร้างวัดวาอารามจ านวนมาก
ของคณะรัฐบาลในแต่ละสมยั ขณะท่ีชาวพุทธกลบัมองชาวมุสลิมโรฮิงญาและ
ชาวมสุลิมอ่ืนๆ ในเมียนมาร์ว่าเป็นอนัตรายตอ่การด ารงอยู่ของพระพทุธศาสนา 
จึงท าให้เกิดการต่อต้านชาวมุสลิมทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก
ประเด็นทางศาสนาแล้ว ปัญหาชาวโรฮิงญาอาจมีปริมณฑลความขัดแย้งท่ี
ซบัซ้อนคาบเก่ียวกบัปัญหาความแตกตา่งทางประวตัิศาสตร์ ชาตพินัธุ์ การเมือง
การปกครอง ซึง่ประเดน็ตา่งๆ สง่ผลให้เกิดความขดัแข้งด้วยกนัทัง้สิน้ 
 โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดขึน้โดยตวัแสดงท่ีมาจากผู้ มีอ านาจรัฐเป็น
ฝ่ายกระท า คือ รัฐบาล และฝ่ายท่ีถูกกระท า คือ ชาวมุสลิมโรฮิงญา ท่ีถือเป็น
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ซึ่งในประเด็นนี ้ดุลยภาค มองว่าปัญหาชาว
โรฮิงญาจากแต่เดิมถือเป็นปัญหาภายในของเมียนมาร์ แต่ในสมยัรัฐบาลของ
นายพล ตาน ฉ่วย ความขดัแย้งในรัฐยะไข ่เร่ิมลกุลามบานปลายไปสู่มิติระหว่าง
ประเทศท่ีเดน่ชดัขึน้ ดงัข้อความท่ีดลุยภาค อธิบายวา่ 

“...การเข้าสู่ยุครัฐบาลทหารของนายพล ตาน ฉ่วย ลกัษณะความ
รุนแรงในรัฐยะไข่ เร่ิมลุกลามบานปลายไปสู่มิติระหว่างประเทศที่
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เด่นชดัข้ึน โดยเฉพาะท่าทีการแทรกแซงของมหาอ านาจและองค์กร
ระหว่างประเทศเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนโรฮิงญาของทหาร
เมียนมาร์... (หนา้ 63) 
 

 การอธิบายนี ้สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งและความรุนแรงท่ีเกิดขึน้
ต่อชาวโรฮิงญา ไม่ใช่เป็นเร่ืองภายในของเมียนมาร์เท่านัน้ เน่ืองจากชาติ
มหาอ านาจและองค์กรระหว่างประเทศได้เข้าไปแทรกแซงเพ่ือลดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึน้   ดงันัน้ ปัญหาท่ีแต่เดิมเป็นปัญหาภายในของ
เมียนมาร์แต่ปัจจุบันได้ถูกยกขึน้สู่เวทีระดับนานาชาติแล้ว ตลอดจนความ
ขดัแย้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ เห็นได้จากการขับไล่ การเผาและท าลายท่ีพัก 
การปราบปรามเข่นฆา่และการละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวโรฮิงญา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาโรฮิงญาในกรอบประชาคมโลก มีความซับซ้อน
และเก่ียวโยงกันหลายมิติ เช่น รัฐบาลเมียนมาร์มักมีความระแวงต่อปัญหา
โรฮิงญาเป็นพิเศษ เน่ืองจากเช่ือว่ากลุ่มเครือข่ายโรฮิงญาท่ีเคล่ือนไหวอยู่นอก
ประเทศอาจเคล่ือนไหวเพ่ือท าการกดดันให้นานาชาติ  กลุ่มรัฐมุสลิมและ
สหประชาชาต ิท าการกดดนัโดยเฉพาะเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 ซึ่งในประเด็นนีส้อดคล้องกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาว
โรฮิงญา โดยส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ท่ีได้ระบุว่าปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพออกจากเมียนมาร์ เน่ืองจากปัจจัยทางการเมือง
และสงัคมท่ีเป็นผลมาจากภาวะสงคราม สภาพความเป็นอยู่ท่ียากไร้ รวมทัง้การ
ถกูละเมิดมนษุยชน การถกูจ ากดัสิทธิในการเดินทาง นบัถือศาสนา และสิทธิใน
การประกอบอาชีพโดยอิสระ การถกูยึดท่ีดินท ากิน รวมทัง้การตกเป็นเหย่ือของ
การกดข่ีและข่มเหงอย่างไร้มนุษยธรรมท่ีผลักดันให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพ
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หลบหนีออกจากถ่ินฐานของตนเอง (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558) ทัง้นี ้รูปแบบในการอพยพส่วนหนึ่ง คือ การอพยพทางเรือ
หรือท่ีเรียกว่า “มนษุย์เรือ” (Boat People) โดยต้องการท่ีจะเดินทางจากประเทศ
เมียนมาร์ไปสูอี่กประเทศหนึง่ โดยผู้อพยพมีความหวงัวา่ประเทศปลายทางน่าจะ
ให้ชีวิตท่ีดีกวา่ประเทศท่ีจากมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

        เรืออพยพชาวโรฮิงญาทีล่่องอยู่กลางทะเล เป็นเรือทีถู่กดดัแปลงมาจากเรือประมง 
        ทีม่า: http://getoutrohingya.blogspot.com/2015/05/blog-post.html 
  
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

221        วิจารณ์หนังสอื: โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธ์ุ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง  
 

ทัง้นี ้ประเด็นการเดินทางอพยพทางเรือของชาวโรฮิงญา ศิววงศ์ สขุทวี 
ได้ให้ทศันะไว้ว่า การเดินทางจากบ้านเกิดของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข ่(Rakhine) 
รัฐชายฝ่ังตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ ใกล้ชายแดนประเทศบังคลาเทศ 
กลายเป็นการอพยพหนีความรุนแรงท่ีเลวร้ายท่ีสุดกรณีหนึ่งของโลกปัจจุบัน  
(ศวิวงศ์  สขุทวี, 2557) เน่ืองจากชาวโรฮิงญามีเพียงเรือโดยสารท่ีถกูดดัแปลงมา
จากเรือประมง สภาพของเรือก็ไม่สู้ ดีมากนกั แต่กับมีผู้ โดยสารท่ีมากับเรือเป็น
จ านวนมาก ผนวกกับระยะทางระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทาง
คอ่นข้างไกล ผู้อพยพชาวโรฮิงญาจงึมีความเส่ียงสงูมากท่ีจะไมมี่โอกาสได้ขึน้ฝ่ัง 
 ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาของชาวโรฮิงญาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะ
หน้า ดุลยภาคได้เสนอมุมมองว่าควรท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีการจัดหาสวัสดิการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่ืองปากท้อง อาหารการกิน ตลอดจนเร่ืองท่ีอยู่อาศยั ผ่านความ
ร่วมมือในระดบัภมูิภาค เชน่ การหามาตรการผา่นองค์การอาเซียน อยา่งประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หรือการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศ
รอบอ่าวเบงกอลอย่างประเทศไทย เมียนมาร์ และบังกลาเทศ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะรัฐต้นทางอย่างเมียนมาร์
และรัฐท่ีเป็นปลายทางรองรับการอพยพอย่างไทยและมาเลเซีย ทกุประเทศควร
ให้ความร่วมมือกันและขับเคล่ือนมาตรการให้ความช่วยเหลือไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 นอกจากนัน้ ดุลยภาคยังได้ให้ความเห็นว่าปัญหาชาวโรฮิงญามี
ปริมณฑลของความขัดแย้งอย่างรุนแรง ตลอดจนมีคู่ขัดแย้งหลายฝ่าย แต่
กระบวนการแก้ไขปัญหาในปัจจุบนักลับเป็นไปอย่างคลุมเครือ กล่าวคือ การ
ขัดกันระหว่างลัทธิคลั่งชาตินิยม (Chauvinism) กับลัทธิมนุษยธรรมนิยม 
(Humanitarianism) โดยดุลยภาค กล่าวว่ากลุ่มแรกมีพืน้ฐานมาจากแนวคิด
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ชาตนิิยมแบบสดุโตง่ท่ีเต็มไปด้วยการปลกุเร้าอารมณ์อย่างรุนแรงจนบม่เพาะให้
คนเมียนมาร์และคนยะไข่มีความรู้สึกเกลียดชังหรืออยากท าลายล้างชุมชน
โรฮิงญาให้สิน้ซาก ขณะท่ีกลุ่มหลงักลบัมีพืน้ฐานท่ีเต็มไปด้วยความเมตตาและ
ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน พร้อมเรียกร้องให้รัฐเมียนมาร์และรัฐ
อ่ืนๆ ให้ความชว่ยเหลือและเห็นอกเห็นใจชาวโรฮิงญาเฉกเช่นกนั 
 ส าหรับประเทศไทย ดลุยภาค ได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกับปฏิกิริยาท่ีมีต่อ
กระแสโรฮิงญา ท่ีเกิดการปะทะกนัคอ่นข้างสงูระหว่างความคิดท่ีเห็นแตกต่างกัน
เก่ียวกบัประเด็นโรฮิงญา จนท าให้สถานการณ์คล้ายคลึงกับในเมียนมาร์ในบาง
แง่มุม กล่าวคือ คนไทยกลุ่มหนึ่งได้แสดงท่าทีต่อต้านและขับไล่ พร้อมมองว่า
ชาวโรฮิงญาอาจเข้ามาชิงพืน้ท่ีท ากินหรือแย่งงานคนไทยท า ตลอดจนอาจมี
ความเก่ียวโยงกับขบวนการก่อความไม่สงบในไทย ท าให้ชาวโรฮิงญากลายเป็น
กลุ่มคนท่ีเป็นภัยคกุคามต่อความมัน่คง จนบางครัง้ท าให้ปัญหาโรฮิงญากลาย
เป็นเร่ือง “ดรามา่” ท่ีเกินความเป็นจริง สว่นอีกฝ่ายก็มีจ านวนไมน้่อยเช่นกันท่ีได้
แสดงทา่ทีอย่างเดน่ชดัในการช่วยเหลือชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะนกัสิทธิมนุษยชน 
ส่ือมวลชน และคนไทยบางสว่น ซึง่คนกลุม่นีเ้ห็นอกเห็นใจชาวโรฮิงญาและอยาก
ให้ทางรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญาในระดบัท่ี
มนษุย์จะให้ความช่วยเหลือกนัได้ 
  
ทัศนะของผู้วิจารณ์ 
 ความบกพร่องของหนงัสือเล่มนีจ้ะอยู่ท่ีประเด็น “การแก้ไขปัญหาชาว
โรฮิงญา” ซึ่ง ดุลยภาค ได้เสนอแนวทางการแก้ไขเพียงแนวทางเฉพาะหน้าใน
ปัจจุบนั ผ่านความร่วมมือของประเทศต้นทาง - ปลายทาง และองค์กรอาเซียน 
แตก็่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เชน่ ปัญหาเร่ืองปากท้อง เป็นต้น  ซึง่
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ยงัขาดการให้ข้อมูลและแนวทางเก่ียวกับการแก้ไขปัญหานีใ้นระยะยาว  ซึ่งผู้
วิจารณ์มีความเห็นว่าถ้าจะให้ปัญหาชาวโรฮิงญาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรสร้างความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาทัง้ระดับประเทศ (ทัง้ประเทศต้นทาง – 
ปลายทาง) ระดบัภูมิภาค (องค์การอาเซียน) และระดบัโลก (ส านกังานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ) เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้ วิจารณ์มีความเห็นเก่ียวกับงานชิน้นีว้่า 
เป็นหนังสือท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้ อ่านท่ีสนใจในเร่ืองปัญหาของชาวโรฮิงญา ได้
เข้าใจภูมิหลงั รากเหง้าและปัญหาความขดัแย้งในมิติตา่งๆ ของชาวโรฮิงญาได้
อย่างดีเล่มหนึ่ง และสามารถตอบโจทย์การศกึษาเรียนรู้เก่ียวกับชาวโรฮิงญาได้
อย่างชัดเจน ตลอดจนช่วยลดอคติท่ีมองชาวโรฮิงญาประดุจดงัเป็นผู้ ร้ายของ
สังคม ให้หันกลับมามองชาวโรฮิงญาอย่างเพื่อนมนุษย์ท่ีมีชีวิต จิตใจ ซึ่งเป็น
กลุ่มคนท่ีต้องการแสวงหาชีวิตท่ี ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครั วเฉก
เชน่เดียวกบัตวัเรา 
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