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จากบรรณาธิการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส�ำคัญ
โดยเชิญนักบริหารทีม่ บี ทบาทในการจัดการองค์การขนาดใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะ มาน�ำเสนอแนวคิดและบทเรียน
จากประสบการณ์ ทีจ่ ะมีผลต่อการสร้างคุณค่าทางปัญญาส�ำหรับผูส้ นใจใฝ่รู้ ทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์สกู่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป กิจกรรมแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ผู้จัดการธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายเรือ่ ง “ปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการสร้างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยผู้บรรยายได้น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความส�ำคัญและการเติบโตของระบบการ
เงินอิสลามในโลกปัจจุบนั หลักการพืน้ ฐานในการด�ำเนินงานธนาคารอิสลามโดยทัว่ ไป วิวฒ
ั นาการของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยในฐานะทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา และเรือ่ ง
ส�ำคัญที่สุดคือ การสรุปให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ทราบถึงปัจจัยด้านต่างๆรวม 10 ประการที่มีผลต่อการสร้างความส�ำเร็จ
กิจกรรมที่สองที่ถือเป็นความน่าสนใจและประทับใจสูงสุดของศูนย์อิสลามศึกษา คือการเสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มาบรรยายเรื่อง “แนวคิด โอกาส และความท้าทายของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วย
ความเป็นวิชาการและความเป็นกันเอง ทีอ่ าจจะเรียกได้วา่ เหมาะสมกับค�ำว่าความเป็นพิเศษในการบรรยาย ทีน่ อกจาก
จะเป็นความแหลมคมในการน�ำเสนอแล้ว ยังสะท้อนถึงความมีเสน่หแ์ ละความเป็นกันเองแบบ ดร.สุรนิ ทร์ ทีผ่ ฟู้ งั ทีเ่ ข้า
มาร่วมรับฟังชนิดที่เรียกว่าล้นห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ได้รับอรรถรสทางวิชาการอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ
ในเอกสารข่าวฉบับนี้จึงน�ำสาระส�ำคัญของการบรรยายทั้สองเรื่อง มาอภินันทนาการต่อผู้ที่ติดตามข่าวสาร
จากศูนย์อิสลามศึกษา อนึ่งส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่กล่าวถึง อาจจะดาวน์โหลดจากเทปวิดิทัศน์ทาง www.
cis.kbu.ac.th โดยไม่ต้องเสียค่าบริการแต่อย่างใด ทั้งนี้ด้วยความรักและปรารถนาดี
						
รองศาสตราจารย์				
								
(ปกรณ์ ปรียากร)
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การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ ๑ (The First Islamic Lecture Series)
เมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศูนย์อสิ ลามศึกษาจัดการ
บรรยายเรื่อง ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารงาน
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยนายธีรศักดิ์
สุวรรณยศ ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ
Auditorium Room มีผู้สนใจเข้ารับฟังรวมทั้งสิ้น ๑๒๖
คน ผู้บรรยายได้น�ำเสนอข้อมูลจากผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยแบ่งประเด็น
ออกเป็น ๓ ส่วนคือ หนึ่ง ภาพรวมของโลกทางการเงิน
อิสลาม สอง สรุปสาระส�ำคัญในการบริหารงานธนาคาร
อิสลาม และ สาม ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความส�ำเร็จในการบริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อสรุป
จากการบรรยายที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
๑. ภาพรวมของโลกทางการเงินอิสลาม
เป็นทีป่ รากฎชัดว่าการเงินในระบอบอิสลาม (Islamic Finance) ยังคงมีชอ่ งทางการขยายตัวอีกมากในตลาด
โลก อันเป็นผลมาจากพลเมืองมุสลิมทั่วโลก คิดเป็น ๑ ใน ๔ ของประชากรโลก หรือประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านคน๑
ปัจจุบันอัตราการเติบโตของระบบการเงินอิสลาม อยู่ที่ ๑๐ – ๑๕ % ต่อปีโดยประมาณ โดยมีสินทรัพย์
ในระบบการเงินอิสลาม ณ สิ้นปี ๒๐๐๙ อยู่ที่ US$1.041 Trillion (หรือประมาณ ๓๒ ล้านล้านบาท) และคาดว่า
สินทรัพย์ในระบบการเงินอิสลาม ณ ปี ๒๐๑๒ จะอยู่ที่ US$1.6 Trillion (ประมาณ ๕๐ ล้านล้านบาท)
ประเทศที่มีสินทรัพย์ในระบบการเงินอิสลามมากที่สุดในโลก คือ อันดับหนึ่ง ประเทศอิหร่าน อันดับสอง
ประเทศซาอุดอิ าราเบีย อันดับสาม ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบนั สินทรัพย์ของทัง้ ๓ ประเทศรวมแล้วเกินครึง่ ของสินทรัพย์
รวมในระบบการเงินอิสลามทั่วโลก
ส�ำหรับประเทศทีม่ สี นิ ทรัพย์ในระบบการเงินอิสลามมากทีส่ ดุ ในแถบตะวันตกและยุโรป คือ สหราชอาณาจักร
ซึ่งจากข้อเท็จจริงมีมากเป็นอันดับ ๙ ของโลกการเงินอิสลามเมื่อพิจารณาสินทรัพย์รวมในระบบการเงินอิสลาม
ประกอบด้วย รูปแบบของการธนาคาร ประมาณ ๘๓ % ศุกูกหรือพันธบัตรอิสลาม ประมาณ ๑๑ % รูปแบบ
ของกองทุนรวม ประมาณ ๕ % ตะกาฟุล (การประกันภัย) และอื่น ๆ ประมาณ ๑ %
เป็นทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ ว่าขณะนีใ้ นโลกการเงินอิสลาม ณ ปี ๒๐๑๐ มีกองทุนรวมอิสลามประมาณ 760 กองทุน
มูลค่า ๑.๖๒๑ ล้านล้านบาท กับสถาบันการเงินในระบบการเงินอิสลามกว่า 350 สถาบัน ท�ำให้เห็นว่า การบริการ
ทางการเงินในระบบอิสลามขยายครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในปีปัจจุบันตลาดการเงินอิสลามที่พัฒนามากที่สุดยังคง
เป็น มาเลเซีย อิหร่าน และประเทศในกลุ่ม GCC (Gulf Cooperation Council (GCC; ))مجلس التعاون الخليجي๒
ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and
Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจ�ำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจ�ำนวนประชากรทั้งโลก
๒
The Cooperation Council for the Economic union of the Arab States bordering the Persian Gulf and located on or near the Arabian
Peninsula, namely Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Jordan and Morocco have been invited
to join the Council Arab States of the Gulf (CCASG; Arabic: مجلس التعاون لدول الخليج العربية), also known as the Gulf Cooperation
Council (GCC; )مجلس التعاون الخليجي
๑
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เมือ่ พิจารณาถึงการเติบโตทางการเงินอิสลาม พบว่ามีการขยายตัวเป็นอย่างมากในประเทศต่างๆ ตัวอย่างเช่น
ในแถบตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือ ได้แก่ ตุรกี ซูดาน อียปิ ต์ จอร์แดน และซีเรีย ในเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย ฮ่องกง
สิงคโปร์ บังคลาเทศ ปากีสถาน จีน และอินเดีย ในแถบโลกตะวันตกคือยุโรปและอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ รวมถึง รัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสก�ำลังมีการปรับแก้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งคือ ธนาคารระดับโลกที่กลังเปิดให้บริการทางการเงินแบบอิสลามในรูปของ
หน้าต่างการเงิน (Islamic Windows) ได้แก่ Barclays, BNP Paribas, Citi Group, Deutsche Bank, HSBC
Amanah, Royal Bank of Scotland, Standard Charted และ UBS
๒. สาระส�ำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับระบบธนาคารอิสลาม
ในอัลกุรอาน ซูเราะฮ์อัลบากอเราะฮ์ โองการที่ ๒๗๕
บั ญ ญั ติ ว ่ า “อั ล เลาะฮ์ ท รงอนุ มั ติ ก ารค้ า และทรงห้ า ม
ดอกเบี้ย” ดังนั้น ธุรกรรมของธนาคารอิสลามจึงมีรากฐาน
จาก (๑) คัมภีร์อัลกรอาน (The Qur’an) (๒) จริยวัตรของ
ท่านศาสดามุฮัมมัดหรือซุนนะห์ (The Sunnah or Tradition) ในลักษณะของค�ำสั่ง ข้อต้องห้าม และแบบแผนใน
การปฏิบัติ (๓) อัลหะดิษ (The Hadith) (๔) นิติศาสตร์
อิสลามหรือฟิกห์ (อันมีหลักฐานจากวิธีการอรรถาธิบายถึง
กฎเกณฑ์ รวมทั้งการตีความที่มาของบทบัญญัติในอัลกุรอานและซุนนะห์ โดยมีฐานของการพิจารณาจาก ๔ ส�ำนัก
คิด (มัซฮับ) ของปราชญ์ทางกฎหมายอิสลาม คือ ฮัมบาลี ชาฟิอี มาลืกี และหะนะฟีย์ ซึ่งน�ำมาประมวลรวมกันเป็น
หลักชะรีอะฮ์ คือ กฎหมายอิสลามที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ และเป็นกรอบในการทาธุรกิจของธนาคาร
ในการเปรียบเทียบระหว่างการด�ำเนินงานของธนาคารอิสลามกับของธนาคารกระแสหลัก (Conventional
Banking Systems) นั้นผู้บรรยายชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกันที่สรุปไว้ดังต่อไปนี้
ประเด็นพิจารณา
หลักการดำ�เนิน
ธุรกรรม
ลักษณะธุรกิจ
รายได้
ราคาและกำ�ไร

ระบบธนาคารอิสลาม
ใช้หลักการซื้อขาย หรือหลักการค้า

ระบบธนาคารกระแสหลัก
ใช้หลักการกู้ยืม

การขายสินค้าและบริการ
กำ�ไรจากการขายสินค้าและบริการ
• ราคาขายเมื่อตกลงแล้วเปลี่ยนไม่ได้
• อัตรากำ�ไรจะกำ�หนดตามข้อตกลงที่ชัดเจน
• ราคาจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท ได้แก่
Mudharabah๓, Musharakah๔,Murabahah๕

การค้าขายเงิน
จากดอกเบี้ย
• ไม่มีราคาขาย
• กำ�ไรมาจากอัตราดอกเบี้ย ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
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ความส�ำคัญของการท�ำธุรกรรมของธนาคารอิสลามอีกด้านหนึ่งที่ผู้บรรยายน�ำเสนอคือ เรื่องของดอกเบี้ยที่
มีสองลักษณะคือ ดอกเบี้ยทั่วไป (Riba) และการให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก (Usury) กล่าวคือ
ริบา หมายถึงการเพิ่มขึ้น หรือดอกเบี้ย หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงิน หรือมูลค่าทรัพย์โดยเป็นเงื่อนไขของ
การใช้เงินหรือทรัพย์ โดยเจ้าของเงินหรือเจ้าของทรัพย์ไม่มคี วามเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้เงินของเจ้าของเงิน นอกจาก
นั้น ริบา ยังหมายถึง การให้ยืม การค้าที่มีเงื่อนไขเรียกร้อง ให้ลูกหนี้หรือคู่ค้าต้องให้ผลตอบแทนไม่จะเป็นเงิน สิ่งของ
หรือบริการ อื่น ๆ เช่น ให้กู้เงินแต่มีเงื่อนไขว่าลูกหนี้ต้องยินยอมให้เจ้าหนี้มาดูโทรทัศน์ที่บ้านของลูกหนี้ทุกวันอังคาร
หรือแลกอินทผาลัม ๑ กิโล กับอินทผาลัม ๑ กิโล แต่ลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่งต้องล้างรถให้ ส่วน Usury หมายถึงการเพิ่ม
ขึ้นของเงินต่อเงิน หรือดอกเบี้ย
ในส่วนของธุรกรรมต้องห้ามของสถาบันการเงินอิสลาม ประกอบด้วยการด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับ สุรา ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสุกร ยาเสพติด การพนัน ภาพลามกอนาจาร การค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ธุรกิจผูกขาด การกักตุนสินค้า และ
ธุรกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
๓. ปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้บรรยายชี้ให้เห็นถึงปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อสร้าง
ความส�ำเร็จในการบริหารกิจการให้ประสบผลส�ำเร็จมี
ทั้งหมด ๑๐ ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยที่หนึ่ง มีแผนพัฒนาธนาคาร 3 ระยะเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน คือ ระยะแรก ปี เริ่มต้นในปี พ.ศ.
๒๕๕๑ เป็นการพลิกฟืน้ ภาวะการขาดทุนให้มกี ำ� ไร โดย
เน้นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ธนาคารเริ่มมีผลก�ำไร ๒.๐๙ ล้านบาท ระยะที่สอง เป็นการวางระบบงาน
ใหม่ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ด�ำเนินกลยุทธ์ในดารขยายฐานลูกค้ารายใหญ่ ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อขยายฐาน
ลูกค้ารายย่อยในอนาคต ท�ำให้ปีนี้มีผลก�ำไร ๓๓๔ ล้านบาท จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด�ำเนินกลยุทธ์การเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ ขยายสาขา และเพิม่ ช่องทางการให้บริการและธุรกรรมจากลูกค้ารายย่อย โดยมีการเพิม่ ทุนอีก
๖,๐๐๐ ล้านบาท มีก�ำไร ๑,๒๕๐ ล้านบาท รวมทั้งล้างการขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด ในระยะที่สาม เป็นการด�ำเนิน
กลยุทธ์ Year of Quality by Our Unity ในปี ๒๕๕๔ และ กลยุทธ์ Gear for Banking Excellence ระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
ปัจจัยที่สอง ขยายเงินฝากและปล่อยสินเชื่ออย่างสมดุล จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากแผนผังแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างเงินฝากรวมกับสินเชื่อรวม ที่แสดงไว้ข้างล่างของข้อความนี้ว่า ธนาคารได้พยายามรักษาความสมดุล
ในการขยายเงินฝากและการปล่อยสินเชื่ออย่างสม�่ำเสมอ
Mudharabah คือการแบ่งปันก�ำไรมาใช้ในบัญชีออมทรัพย์ ท�ำให้ลกู ค้าทราบโดยประมาณว่าจะได้รบั ผลตอบแทนจากการฝากเงินกับธนาคารในอัตราเท่าไหร่
Musharakah คือการใช้หลักร่วมท�ำธุรกิจมาใช้ในการท�ำเงินฝากออมทรัพย์โดยแบ่งปันผลตอบแทน
๕
Murabahah การขายแบบมุรอบาฮะฮ์คือการขายที่ผู้ขายสินค้าแจ้งให้แก่ผู้ซื้อสินค้าทราบทั้งต้นทุนของสินค้าที่ซื้อและก�ำไรที่ผู้ขายต้องการ
๓
๔
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ปัจจัยที่สาม: เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสินทรัพย์และทุน ความสัมพัมธ์ที่สะท้อนความแข็งแกร่งของ
สินทรัพย์และทุน จะเห็นได้จากตัวเลขทีแ่ สดง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์รวม หนีส้ นิ รวม และ ทุน ตามแผนผัง
ความสัมพันธ์ ที่แสดงไว้ในแผนผังนี้

ปัจจัยที่สี่: ปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายสาขาเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ลูกค้า เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารมีสาขารวมทั้งสิ้น ๙๒ สาขา ส�ำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ธนาคารจะมีสาขาตาม
แผนการขยายรวมทั้งสิ้น ๑๕๔ สาขา ซึ่งการกระจายสาขาตามภูมิภาคพิจารณาได้จากแผนที่ต่อไปนี้
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ปัจจัยที่ห้า: มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เงินฝากหลากหลาย
ประเภท สินเชื่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ ประกอบด้วยลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจรายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกรรมด้าน
ต่างประเทศ ด้านการน�ำเข้า ส่งออกและปริวรรตเงินตรา กับธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ครบครัน
ปัจจัยทีห่ ก: ให้บริการทีเ่ ข้าถึงระดับรากหญ้าของสังคมและชุมชน อันจะเห็นได้จากผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การอ�ำนวยสินเชื่อทั้งสิ้น จ�ำนวน ๖๑,๘๘๐ ราย วงเงิน ๗,๗๕๕.๒๐ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

อีกส่วนหนึ่งเป็นการด�ำเนินงานเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล รวมส่วนที่ส�ำคัญแบ่งเป็นสองประเภทรวม
เป็นเงิน ๒,๘๗๙,๕๗๐,๐๙๙.๘๗ บาท คือ ประเภทที่หนึ่งโครงการสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลก
ระทบจากอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๓๓ วงเงิน ๑,๑๖๐,๖๙๙,๗๑๖.๔๒ บาท และประเภทที่สองโครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้
ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะวงเงิน หรือ PSA วงเงิน ๑,๗๑๘,๘๗๐,๓๘๓.๔๕ บาท นอกจากนั้นธนาคาร ให้
โอกาสผู้ประกอบอาชีพรากหญ้าใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก ๖ กลุ่มอาชีพคือ กลุ่มอาชีพขายอาหาร กลุ่มอาชีพ
6

ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2				

จดหมายข่าว			

มีนาคม – เมษายน 2555

ขายขนม กลุ่มอาชีพขายเนื้อสัตว์ กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มอาชีพช่างหัตถกรรม และกลุ่มอาชีพรับซื้อขี้ยาง อนึ่ง
ธนาคารมีนโยบายชัดเจน ที่จะให้โอกาสผู้ประกอบอาชีพรากหญ้าในชุมชนไม่แบ่งแยกศาสนา
ปัจจัยทีเ่ จ็ด: ยึดมัน่ ในหลักชะรีอะฮ ธนาคารมีคณะทีป่ รึกษาทางด้านศาสนาประกอบด้วย นายอรุณ บุญชม
เป็นประธานกรรมการ ดร.อิสมาแอล อาลี นายสรกิจ หะซัน ดร.อณัส อมาตยกุล และ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข เป็น
ที่ปรึกษา ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทุกด้านจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะที่ปรึกษา ชะรีอะฮ์ธนาคาร สัญญาทั้งหลายจึง
มีหลักชะรีอะฮ์รองรับและผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะทีป่ รึกษาชะรีอะฮ์ธนาคาร เป็นผลให้กระบวนการและขัน้
ตอนการท�ำธุรกรรมของธนาคารถูกต้อง โดยไม่ยงุ่ เกีย่ วกับธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อห้ามของศาสนาและสิง่ ทีจ่ ะเป็นปัญหาของ
สังคม
ปัจจัยทีแ่ ปด: มีความน่าเชื่อถือ กล่าวคือ ในฐานะทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจอันมีกระทรวงการคลัง (๔๘.๕๔%) และ
สถาบันรัฐวิสาหกิจได้แก่ ธนาคารออมสิน (๓๙.๘๑%) ธนาคารกรุงไทย (๙.๘๓%) เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ (รวมแล้ว 98.18%)
กับผู้ถือหุ้นอื่นๆอีก ๑.๘๒%
ในด้านการบริหารนั้น คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลาย มีบทบาทในการก�ำกับ
ดูแลการบริหารงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร อีกทั้งมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านชะรีอะฮ์
ควบคุมให้การดาเนินงานของธนาคาร ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลามดังที่กล่าวแล้ว โดยมีทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้
และประสบการณ์ ในด้านธนาคารกระแสหลักและธนาคารอิสลาม กับสนับสนุนด้วยการมีพนักงานปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพด้วยระบบงานที่แม่นยา
ปัจจัยทีเ่ ก้า: ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ธนาคารและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการเชิดชูความเป็นธนาคาร
คุณธรรม
ปัจจัยที่สิบ: มีคุณธรรมและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด
ธนาคารบริหารเงินฝากของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการแบ่งปันก�ำไรตามสัดส่วนที่ได้ตกลงไว้
กับลูกค้าเมือ่ ครบระยะเวลา ซึง่ ทีผ่ า่ นมาก�ำไรทีธ่ นาคารท�ำได้จริง ไม่เคยน้อยกว่าทีก่ าไรทีค่ าดว่าจะได้รบั ตามประกาศ
ธนาคาร และถ้ามากกว่าที่คาดไว้ ธนาคารก็จะจ่ายจริงตามสัดส่วน
ในส่วนของสัญญาสินเชื่อของธนาคารมีความชัดเจน ตกลงแล้วไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งลูกค้าจะทราบราคาขาย
ชัดเจน ไม่มีเพิ่ม มีแต่ลดถ้าลูกค้าช�ำระดี ไม่ผิดนัด ทั้งนี้ไม่ว่าดอกเบี้ยในตลาดจะขึ้นอย่างไร ราคาขายจะไม่ขึ้นตาม
ตลาด ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด ธนาคารจะคิดค่าชดเชยความเสียหายจากการผิดนัดชาระหนี้ไม่คิดเบี้ยปรับ ค่าชดเชย
ความเสียหายจากการผิดนัดชาระหนี้ จะคิดจากยอดเงินผ่อนที่ลูกค้าผิดนัด ไม่ได้คิดจากยอดหนี้คงค้าง ทั้งนี้ค่าชด
เชยฯ ที่เรียกเก็บจากลูกค้าธนาคารจะไม่ถือเป็นรายได้ แต่จะเข้ากองทุนบริจาคเพื่อการกุศล อนึ่ง หากลูกค้าประสบ
ความเดือดร้อนในการชาระหนี้ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต เข้าเงื่อนไขธนาคาร ธนาคารพิจารณาปลด
หนี้
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สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง
“แนวคิด โอกาส และความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ความเป็นมา

สื บเนื่ อ งจากอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษม
บัณฑิตพิจารณาเห็นว่า การเตรียมการด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไทย โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีความพร้อม
ในการก้าวเข้าสูก่ ารจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน ในปี
ค.ศ. ๒๐๑๕ นั้น ถือเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญยิ่งของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะด�ำเนิน
ภารกิจในการบริหารมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในทุกด้านคือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการและสายงานสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา การ
พัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาระบสารสนเทศทางการศึกษา และที่ส�ำคัญที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
มาตรฐานของประชาคมอาเซียน โดยในการด�ำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงมีนโยบายส�ำคัญ ในการ
บริหารโครงการพัฒนาการศึกษาก้าวไกลเพื่อผลักดันบัณฑิตไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อนึง่ เพือ่ ความเข้าใจถึงกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์
ข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเรียนเชิญ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มาเป็นผูแ้ สดงปาฐกถาพิเศษทีช่ ใี้ ห้เห็นถึง
ทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานเรื่องนี้ได้มอบหมาย
ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อ�ำนวยการศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้ประสาน
งาน
ในชั้นต้นเลขาธิการอาเซียนจะมาบรรยายเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ติดปัญหาเกี่ยวกับวิกฤติมหา
อุทกภัย จึงเลื่อนมาจัดบรรยายในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ส�ำหรับหัวข้อในการบรรยายพิเศษคือ “แนวคิด
โอกาส และความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
นอกจากนี้เพื่อให้การด� ำเนินการเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ประสานงานกับส�ำนังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ดัง
นั้น เพื่อจะก่อให้เกิดการตื่นตัวร่วมกันในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์
พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นผู้น�ำเสนอแนวคิดเรื่อง “Roadmap of Thai Higher
Education in ASEAN Economic Community”
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การบรรยายพิ เ ศษครั้ ง นี้ ดร.สุ ริ น ทร์ พิ ศ
สุวรรณ ได้น�ำเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
บรรดาผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งในแง่ของคุณค่าของเรื่อง
ที่น�ำเสนอ วิธีการบรรยาย และการสร้างบรรยากาศที่ทั้ง
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การจุดชนวนที่ท้าทาย การ
จิตวิทยาการพูดที่โน้มน้าวให้ผู้ฟังตระหนักคิด กระตุ้น
และปลุกเร้าให้มีความกล้าในการปรับกระบวนทัศน์ รวม
ทั้งให้ก�ำลังใจชาวเกษมบัณฑิตในการก้าวเดินสู่ประชาคม
อาเซียน ด้วยการพัฒนาสมรรถนะให้มีความพร้อมต่อไป

KBU will be Cambridge of ASEAN
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเริ่มการบรรยายด้วยความชื่นชม การจัดบรรยากาศของสถานที่ประชุม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตกแต่งประดับด้วยธงประจ�ำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ท�ำให้ระลึกถึงวิทยาลัยต่างๆ
(Colleges) ของสถาบันการศึกษาชั้นน�ำของอังกฤษสองแห่งคือ University of Oxford และ University of Cambridge (ปัจจุบัน Oxford ประกอบด้วย Colleges จ�ำนวน ๓๘ แห่ง ขณะที่ Cambridge มีจ�ำนวน Colleges ๓๑
แห่ง) ในขณะเดียวกันท่านหยอดค�ำหวานว่า “ในอนาคตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตน่าจะก้าวขึ้นเป็น Cambridge

of ASEAN”

ASEAN is the Thai Intellectual Property
การก่อตัง้ ASEAN เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ประเทศไทย โดย ฯพณฯ ถนัด คอมัตร์ รมว.กระทรวง
การต่างประเทศในเวลานั้น เป็นผู้ผลักดันร่วมกับผู้น�ำอีก ๔ ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
ให้การจัดตั้งอาเซียนเป็นไปตามเจตนารม์ของปฏิญญากรุงเทพ (the Bangkok Declaration) ดังนั้นอาจจะถือได้ว่า
อาเซียนคือ “ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)” ของประเทศไทย
ภายใต้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและคุณลักษณะเฉพาะทางการเมือง ที่มีการรวมศูนย์อ�ำนาจภายใต้รูปแบบ
ทางการปกครองที่แตกต่างของสมาชิกก่อตั้งทั้ง ๕ ประเทศ แต่สิ่งหนึ่งอันส�ำคัญยิ่งคือ ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ในเวทีเล็กที่พร้อมจะต้อนรับทุกฝ่าย
แม้ ASEAN ในเชิงเปรียบเทียบแม้จะเป็น “เวทีเล็ก” แต่ถอื เป็นเวทีทอี่ บอุน่ เป็นกลุม่ ประเทศทีเ่ ปรียบเสมือน
“ไข่แดง” มีสถานะเป็นแกนหลักของงานสถาปัตยกรรมแห่งความร่วมมือ (Fulcrum of cooperation architecture)
เพราะคงเป็นการยากที่จะพัฒนาประเทศได้โดยล�ำพัง เนื่องจากพื้นที่นี้ถ้าปราศจากความเป็นอาเซียน จะเต็มไปด้วย
ปัญหาของการต่อสูแ้ ย่งชิงทรัพยากรทัง้ บนดินและลึกลงไปใต้ทอ้ งทะเลและมหาสมุทร รวมทัง้ การตักตวงผลประโยชน์
จากภูมิภาคที่ก�ำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๕ ปีทผี่ า่ นมา กลุม่ ประเทศอาเซียนมีววิ ฒ
ั นาการทีถ่ อื ได้วา่ ประสบความส�ำเร็จ จนเป็นที่
ยอมรับจากหลายฝ่ายด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และการบริหาร อันจะน�ำไปสู่การสร้างสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
ในกรณีของประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือต่างๆของอาเซียน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
กรณีหนึ่ง คือการที่เราสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ (Detroit of Asia) อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่สิงคโปร์เลือกที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบริการและพาณิชยกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคาร และระบบโลจิสติกส์
ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (The ASEAN Community) ในปี ๒๐๑๕ ภายใต้ค่านิยมร่วมที่ว่า One
Vision, One Identity, One Community ถือเป็นจุดเปลี่ยนอันส�ำคัญยิ่งของ ๑๐ ประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 ด้านซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักสามเสาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political – Security Community - APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community - ASCC)
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community)
อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และความ
มั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไข ปัญหาและความขัดแย้งโดย
สันติวิธี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประเทศสมาชิกได้ร่วมจัดท�ำแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community Blueprint) โดยเน้น ๓ ประการ คือ
๑) การมีกฏเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมกันท�ำเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ทแี่ ตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น หลักการ ประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุน การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม การต่อต้านทุจริต การส่งเสริม หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น
๒) ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาความมั่นคงส�ำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุก
ด้าน ครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม ซึ่งหมายถึง มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
และการระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุข และ
๓) การมีพลวัตและปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ก�ำหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบ ASEAN+3 กับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าหมายอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมี
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดท�ำแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงาน บูรณาการการด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ด้าน คือ
๑) การตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่าง
เสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาส�ำคัญของอาเซียนให้เป็น
รูปธรรม
๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็นด้าน
นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการ
เสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ และ
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๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมภิ าค เพือ่ ให้อาเซียนมีทา่ ทีรว่ มกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดท�ำเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา
ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จ�ำหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
ข้อที่น่าสังเกตในประเด็นของ AEC คือความมีเสรีในการเคลื่อนย้ายของแรงงานหรือวิชาชีพที่มีทักษะสูง (Free flow
of skilled labor or professional) อันได้แก่ วิศวกรรม (Engineering Services) พยาบาล (Nursing Services)
สถาปัตยกรรม (Architectural Services) การส�ำรวจ (Surveying Qualifications) แพทย์ (Medical Practitioners) ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) บัญชี (Accountancy Services)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)
อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อท�ำให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่ง
แวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (functional cooperation) ภายใต้
ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคม
และการพัฒนาวัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด การจัดการภัย
พิบัติ และสิทธิมนุษยชน
โดยมุง่ หวังในการเป็นประชาคมทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสงั คมทีเ่ อือ้ อาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียน
มีสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละมีการพัฒนาในทุกด้านเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity)
ประเด็นที่ถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่ส�ำคัญ
ผู้บรรยายจ�ำลองสถานการณ์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงโอกาสด้านต่างๆที่ส�ำคัญของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
การขยายตัวทางการตลาดของไทยจาก ๖๕ ล้าน ออกไปเป็น ๖๐๐ ล้าน (และถ้าหากรวมตลาดจีนและอินเดียเข้า
มาด้วย จะมีจ�ำนวนถึงเกือบ ๓,๖๐๐ ล้านคน) การเติบโตและความรุ่งเรืองของเอเซียจะกลายเป็นแม่เหล็กส�ำคัญการ
ลงทุนของโลกในอนาคต อันเป็นผลมาจากการตกต�่ำลงของเศราฐกิขอเมริกาเหนือและประชาคมยุโรป การลงทุนที่
เดียวในตลาดเดียวย่อมจะเป็นผลดีต่อการเป็นผุ้น�ำด้านต้นทุน (Cost leadership) รวมทั้งความชัดเจนของการเป็น
ประชาสังคมทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะของความเอือ้ อาทร การแบ่งปัน รวมทัง้ การยอมรับในเอกภาพภายใต้ความแตกต่าง
ทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความท้าทายของการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคนหนุ่มสาวไทยในอนาคต มีประเด็นที่ค่อนข้างหลากหลาย
นับตัง้ แต่การปรับเปลีย่ นแนวคิดและแนวทางในการจัดการศึกษา การวัดผลการศึกษามิใช่เป็นการวัดความรูค้ วามจ�ำ
ด้วยการออกข้อสอบเชิงปรนัย ด้วยการมุ่งเน้นการวัดและพัฒนาไปสู่การมีความสามารถในการท� ำงานที่หลากหลาย
หรือที่เรียกว่า Multifunctional workforce not mono-functional ดังนั้น การลงทุนด้านการศึกษาจึงต้องเป็น
วาระหลักที่ส�ำคัญมากที่สุด ที่จะต้องกระท�ำไปพร้อมๆกับการผลักดันการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ข้อคิดที่ต้อง
สร้างความตระหนักได้แก่ ท�ำอย่างไรจึงจะพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน มีศกั ยภาพในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ด้วยความชาญฉลาดและเข้มแข็ง
ความท้าทายที่ส�ำคัญยิ่งคือความสามารถในการใช้ภาษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะกลายเป็น
ภาษากลางของประชาคมอาเซียน ดังนัน้ การขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษย่อมหมายถึงการขาดสมรรถนะในการ
เสริมพลังและศักยภาพในการแข่งขัน
ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ผู้บรรยายยังเรียกร้องให้สถาบันและบุคลากรอุดมศึกษา ให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาปัจจัยประเภททุน รวมทัง้ การพัฒนาวิธคี ดิ เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ค�ำถามที่ต้องมีค�ำตอบที่ชัดเจนได้แก่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียน
ของนักศึกษาและครูในอาเซียน และยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค
การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน และแนวทางการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ความส�ำคัญของกฏบัตรอาเซียน
ผูบ้ รรยายเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของกฎบัตรอาเซียนจาก ASEAN Charter Mini-book ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ASEAN
Charter ถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกที่ก�ำหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไก
ที่ส�ำคัญต่างๆ ของอาเซียน และให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพของ
อาเซียนในการด�ำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) สร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน และ (๓) ท�ำให้
อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง แท้จริงมากขึ้น
กฎบัตรอาเซียน เป็นการประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และค่านิยม (Value) ของอาเซียนต่างๆได้แก่ ภาพรวม
ของประชาคมอาเซียน คือการรักษาและเพิม่ พูนสันติภาพ ความมัน่ คง เสถียรภาพ การเพิม่ ความร่วมมือด้านการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
ด้านเศรษฐกิจ สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแข่งขันสูง การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีการ
เคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า/บริการ การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น ด้านความมั่นคงของมนุษย์
บรรเทาความยากจน และลดช่องว่างการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีพ ด้านสังคม ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมที่ปลอดภัยมั่นคงจาก
ยาเสพติด เพิ่มพูนความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน ผ่านโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์,
สวัสดิการ และความยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม ความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรกั ษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม ด้านการเมืองความมั่นคง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประชาธิปไตย
เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตอบสนองต่อสิ่งท้าทายความมั่นคง ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค หลายกรณีอย่างเช่น
ความขัดแย้ง ในรูปแบบต่างๆ
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โอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือต่างๆในโลกมุสลิม
ที่มา: http://sameaf.mfa.go.th/th/business-center/
ขอบคุณข้อมูล กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในยูเออี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 หนังสือพิมพ์ The National ฉบับ
วันที่ 28 มีนาคม 2555 ในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ได้น�ำ
เสนอรายงานเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ในประเทศว่า ก�ำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะ
เติบโตได้ร้อยละ 15 ต่อปี

รายงานดังกล่าวอ้างถึงธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยระบุว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา กลุ่ม
ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบนั โรง
พยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพในประเทศได้ให้ความสนใจ
บริการสุขภาพแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยได้
รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางทางการ
แพทย์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในขณะที่โรงพยาบาลบางแห่ง
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ได้ขยายศูนย์บริการและส�ำนักงานไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทั้งใน อิรัก อัฟกานิสถาน เอธิโอเปีย ไนจีเรีย ฯลฯ
ขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์กำ� ลังมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพขนาด
ใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพการแพทย์ภายในประเทศ อาทิ โครงการ Cleveland Clinic และ Burjeel Hospital ใน
กรุงอาบูดาบี โครงการ Saudi German Hospital และ Americal Hospital ในเมืองดูไบ เป็นต้น
ในอีกด้านหนึง่ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูง ยังคงให้ความสนใจเดินทางท่องเทีย่ ว
เชิงการแพทย์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย เนือ่ งจากส่วนใหญ่มคี วามประทับใจในการบริการ
และมาตรฐานทางการแพทย์ในระดับสากลอีกด้วย
โครงการตามแผน Abu Dhabi 2030 ที่ได้รับด�ำเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 Abu Dhabi Council ได้อนุมัติโครงการเพื่อการพัฒนารัฐอาบูดาบีตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2030 ดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนาและก่อสร้างบ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานส� ำหรับชุมชน ซึ่งเป็นการ
ก่อสร้างและซ้อมแซมบ้านพักอาศัย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนในรัฐอาบูดาบี
ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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โครงการก่อสร้าง Khalifa Port และ Khalifa Industrial Zone (KIZAD) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและ
สามารถเปิดใช้งานได้บางส่วนในเดือนกันยายน 2555 โดย Khalifa Port จะเป็นท่าเรือน�้ำลึกขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถ
ให้บริการแก่เรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากและสามารถรองรับสินค้าได้จ�ำนวน 2 ล้านตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ
12 ล้านตัน ในขณะที่ KIZAD จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 417 ตารางกิโลเมตร โดยมีเป้า
หมายรองรับบริษัทชั้นน�ำในสาขาต่างๆ โดยได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงกรรมสิทธิในการถือครองบริษัทโดย
ไม่ต้องมีสปอนเซอร์ท้องถิ่น

นอกจากนี้ รัฐอาบูดาบียังมีแผนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอีก 2 แห่ง ในเขตตะวันตก ได้แก่
(1) Al Ruwais Industrial Zone ขนาด 14 ตารางกิโลเมตร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเลียม พลาสติก
น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ และการขนส่ง
(2) Madinat Zayed Industrial Zone ขนาด 2.5 ตารางกิโลเมตร เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซ อาหาร
และการขนส่ง
โครงการด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่
(1) การก่อสร้างส่วนต่อขยายของท่าอากาศยานอาบูด
าบีขนาด 700, 000 ตารางกิโลเมตร ซึง่ สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้จ�ำนวน 27 ล้านคนต่อปี โดยคาดว่าจะ
สามารถเปิดใช้บริการได้ในปี 2559
(2) การก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายส�ำคัญต่างๆ รวม
ถึงถนน Al Mafraq Ghuwaifat เพื่อเชื่อมรัฐอาบูดาบี
เข้ากับประเทศต่างๆ
(3) การวางระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า และรถราง
ในกรุงอาบูดาบี รวมถึงการเชือ่ มต่อรถไฟฟ้าใต้ดนิ ของรัฐอาบูดาบีกบั รถไฟฟ้าของรัฐดูไบและของประเทศอืน่ ๆ ในอ่าว
อาหรับ โดยในเบื้องต้นรถไฟฟ้าใต้ดินจะให้บริการในระยะทางยาว 131 กิโลเมตร ในปี 2559 – 2560
โครงการด้านสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ การก่อสร้างสถาบันทางการแพทย์และโรงพยาบาล รวม 14 แห่ง รวม
ถึงโครงการก่อสร้าง Cleveland Clinic บนเกาะ Sowwah ในกรุงอาบูดาบี ซึ่งจะเป็นสถาบันการแพทย์ที่ใหญ่และ
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ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์ฟื้นฟูส�ำหรับผู้ป่วย
พิเศษอีกจ�ำนวน 6 แห่ง
โครงการด้านการศึกษา โดยจะมีการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมจ�ำนวน 24 แห่ง และปรับปรุงโรงเรียนเดิมอีก
10 แห่ง รวมถึงการก่อสร้างที่พักส�ำหรับครู – อาจารย์
โครงการด้านพลังงานทดแทน ซึง่ ได้มกี ารอนุมตั งิ บประมาณการก่อสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ Sham
ซึ่งสามารถผลิตพลังงานจ�ำนวน 100 เมกกะวัตต์ ให้แก่โรงไฟฟ้าอาบูดาบี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม
2555 ขณะเดียวกัน ได้มกี ารอนุมตั กิ อ่ สร้างสถานีกงั หันลมบนเกาะ Sir Baniyas เพือ่ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ซึง่ ได้รบั การอนุมตั งิ บประมาณส�ำหรับก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ บนเกาะ Saadiyat ให้แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi และ Guggerheim นอกจากนี้
ยังมีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เมืองอัลเอน (Al Ain National Museum) รวมถึงการออกแบบและ
ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม Hilli ที่เมืองเดียวกัน

เรียบเรียงจาก รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
31 มกราคม 2555
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