
                                                       อิสลามกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ผูเขียน อาจารย บรรจง บินกาชนั 

ขณะท่ีเศรษฐศาสตรอิสลามกําลังถูกสอนกันในมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ัวโลก ดังน้ัน การศึกษาสาขาตางๆของ

เศรษฐศาสตรอิสลามเพ่ือสะทอนถึงโลกทัศนของอิสลามจึงมีความจําเปนมากขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากประเทศมุสลิมเกือบ

ท้ังหมดถูกจัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา การมีตําราเร่ืองเศรษฐกิจการพัฒนาจึงเปนเร่ืองจําเปน ถึงแมวาตําราในบาง

เลมในเร่ืองน้ีอาจมีอยูบางแลวแตก็ยังคงจําเปนท่ีจะตองมีตําราท่ีประเมินยุทศาสตรการพัฒนาของนีโอคลาสสิคและสังคม

นิยมเพ่ือแสดงใหเห็นวาทําไมมันไมสามารถท่ีจะทําใหประเทศมุสลิมมองเห็นภาพการพัฒนาของตนเองและชวยประเทศ

มุสลิมใหสรางยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับโลกทัศนและอุดมคติของอิสลามได หนังสือเลมน้ีถูกจัดเตรียมขึ้นตามคําแนะนํา

ของเพ่ือนๆบางคนและเปนความพยายามท่ีจะตอบสนองความตองการน้ี  

              หนังสือเลมน้ีเกิดขึ้นมาจากบทความตางๆท่ีเตรียมไวเสนอในการสัมมนาเร่ืองเศรษฐกิจอิสลามท่ีจัดขึ้นในกรุง

ไคโรเมื่อเดือนกันยายน คศ 1988 ภายใตการอุปถัมภของสถาบันความคิดอิสลามระหวางประเทศ (International 

institution of Islamic though) รวมกับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรไคโร ความคิดตางๆ ท่ีอยูในหนังสือเลมน้ีมาจาก Islam 

and economic challenge (อิสลามกับความทาทายเศรษฐกิจ ) ซึ้งผลกําลังจัดเตรียมอยูในตอนน้ี แตตอนน้ีมันไดถูก

ตีพิมพแลวโดยมุลนิธิอิสลาม เลสเตอร สหราชอาณาจักรรวมกับสถาบันความคิดอิสลามระหวางประเทศ ดั้งน้ันงานชิ้นน้ี

จึงสะทอนถึงความคิดตางๆท่ีไดถูกแสดงไวในหนังสือเร่ือง Islam and economic challenge โดยการนําเอาวัตถุดิบ

ตางๆท่ีมีอยูในบทท่ีวาดวยการพัฒนาเศรษฐกิจมาใช ความพยายามน้ีมีขึ้นก็เพ่ือท่ีจะผลิตหนังสือท่ีจะเปนประโยชนสําหรับ

ผูท่ีตองการจะเขาใจเร่ืองการพัฒนาในแงมุมของอิสลามและเพ่ือเปนตําราสําหรับใหนักศึกษามหาวิทยาลัยไดใชดวย 

  หมายเหตุและการอางอิง ทุกอยางของหนังหนังสือเลมน้ีจะถูกจัดไวในทายเลมแตการอางอิงถึงคัมภีอัลกรุอานจะถูกใสไว

ทันทีในวงเล็บหลังจากการนํามาอาง หมายเลขขางหนาหมายถึงซูเราะฮ หมายเลขทัดไปหมายถึงประโยคอายะห อยางไร

ก็ตาม การแปลซึ้งเปนของผมไดมาจากคําแปลของ อับดุลเลาฮ ยูซุฟ อะลี ที บี เออรวิง และ มุฮัมหมัด อะซัด  

             ผมขอขอบคณุโดยเฉพาะแก ดร ซอฟร อิสหาก อันซอรี สําหรับการสนับสนุนการจดัเตรียมหนังสือเลมน้ีและ

สําหรับการสละเวลาอานตนฉบับ พรอมกับใหคําเสนอแนะท่ีมีคามีประโยชนเปนอยางมากมาย ดังน้ัน ถาผูอานพบวา

หนังสือเลมน้ีมีความกระจางและอานไดก็ตองใหความยกยองแกเขา ผมขอขอบคุณมูลนิธิอิสลามและสถาบันความคิด

อิสลามระหวางประเทศท่ีอนุญาติใหนําบางบทของหนังสือเลมน้ี islam and the economic challenge มาใชนอกจากนี้

แลว ผมอยางจะใชโอกาสน้ีแสดงความขอบคุณนาย อัซมะตุลลอฮ คาน แหงมูลนิธิอิสลามท่ีใหความชวยเหลือในการ

จัดเตรียมบรรณานุกรมและนายมุบีน อะหมัด ท่ีใหความชวยเหลืองานดานเลขาณุการเปนอยางดี  

เอ็ม อุมัร ชัพรา  

                                                                                                            ริยาฎ  9 เราะญับ 1412 -13 มาราคม 1992 

 

              คาํปรารภ 



                   ในการประชมุคร้ังแรกท่ีทาํเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมการจกังานเมาลิดกลางอิสลามแหงประเทศไทย ฮศ 1425 

นายวนัมหูาํหมดันอร มะทา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  (ในวนัประชมุดาํรงตาํแหนงรองนายกรัฐมนตรี) 

ในฐานะประธานคณะกรรมการจดังานเมาลิดกลาง แสดงความคิด อันถือเปนนโยบายของงานท่ีมุงเนนถึงความสําคัญของ

งานดานวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูคนและสังคม  ท้ังท่ีเปนมุสลิมเพ่ือนรวมชาติท่ีไมใชมุสลิมก็ตาม จะได

เพ่ืมพูนความรูและความเขาใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับอิสลามท่ีเปนท้ังหลักศรัทธา และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะ

ในยคุปจจบุนั แนวความคดิหรือวธิกีารปฏิบตัติามหลักเศรษฐกจินับเปนเร่ืองท่ีหนาสนใจ  ถาหากในการจดังานคร้ังน้ี

สามารถผลิตเอกสารในเชงิวชิาการท่ีเปนประโยชนตอการประยคุตกบัการบริหารพัฒนาชมุชน สังคม ประเทศไดอยางเปน

จริงดวยแลว  ก็ถือเปนการเผยแพร จริยวัตรและคําสอนของทาน นบีมูหําหมัด ท่ีมีคุณุปการตอสังคมอยางยิ่ง 

                ในฐานะรองประธานฝายวชิาการของการจดังานเมาลิดกลางแหงประเทศไทยในคร้ังน้ีผมมคีวามตะหนักวา การ

นําเสนอความคิด ทางวิชาการท่ีจะเปนประโยชนตอการเรียนรู  จําเปนตองกําหนดเร่ืองและผูท่ีรับผิดชอบท่ีมีฝมือจริงๆ 

เพราะทําไดดีก็จะสารตอดวยการศึกษาคนควา วิพากษวิจารณ และมีวิวาทะ (Debates) ท่ีตอเน่ือง แตถาทําไดไมดีพอก็

จะไรประโยชน ดังน้ันผมและคณะกรรมการฝายวิชาการจึงปรึกษาหารือกัน มีความเห็นรวมกันวา  ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือ

การนําผลงานวชิาการของนักวชิาการดานเศรษฐศาสตรอสิลาม ท่ีมชีือ่เสียงเปนท่ียอมรับในทางวชิาการระหวางประเทศ

มาเสนอใหกับแวดวงวิชาการและนักอานในเมืองไทยไดรับรู ดวยการคัดเลือกนักแปลมืออาชีพท่ีชํานาญในสาขาน้ี

เชนเดียวกัน ๕ระกรรมการฝายวชิาการเลือกเอาหนังสือของ Dr M Umer Chapra  เร่ือง islam and economic 

development  มาดําเนินการจัดแปลเปนภาษาไทย สวนผูแปลคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นในฝมือของอาจารย บรรจง 

บินกาซัน  จึงมอบหมายงานน้ีดวยความมั่นใจวา อาจารยบรรจง จะทํางานชิ้นน้ีสําคัญน้ีไดเปนอยางดี แมจะมีเวลาจํากัด

เพียงแค สามเดือนเศษ 

               จุดบรรจบของผูเขียนและผูแปลหนังสือประเภทวิชาการน้ี ในทัศนะผมถือวานาสนใจยิ่งและนาบันทึกไวในคํา

ปรารภน้ี Dr M umer chapra  เปนนักเศรษฐศาสตร จบการศกึษาระดบัปริญญาเอกจากมหาวทิยาลัยมนิเนโซตา ( 

university of Minnesota เคยทํางานเปน ศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตร ในมหาวิทยาลัยตางๆ เชน มหาวิทยาลัย 

วิสคอนซิน มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา กับมหาวิทยาลัยตางๆในปากีสถาน ซาอุดิอราเบียอีกหลายมหาวิทยาลัย 

ดวยกัน ในขณะน้ี Dr M umer Chapra ทํางานในตําแหนงท่ีปรึกษาดานงานวิจัย และฝกอบรมดานการศึกษา (Islamic 

research and training institute) ของธนาคารอิสลามเพ่ือการพัฒนา( Islamic development bank) โดยกอนหนา

น้ีทานผูน้ีไดทํางานท่ีกองทุนการเงินท่ีราชอานาจักร ซาอุดิอราเบีย 35 ป งานของ Dr.M. Chapra มี คุณูปการอยางสําคัญ

ตอการพัฒนาองคความรูและแนวทางปฎิบัติดานเศรษฐศาสตรอิสลาม และสถาบันการเงินท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานอิสลาม 

            งานเขยีนของ Dr M.Umer Chapra ท่ีมีชื่อเสียงมีหลายเลม  นอกจากเลมน้ี อีกสามเลมท่ีไดรับความสนใจจาก

นักวิชาการท่ัวไปก็คือ toward a just monetary system (1985) islam and economic challenge 1992 and the 

future of economics : An Islamic perspective (2000) :ซึ้งผมมีเจตนรมวาในโอกาสตอๆไป จะพยายามผลักดันให

มีดอกาศเปล่ียนแปลงผมงานท่ีเปนภาษาไทยเพ่ือเปนโอกาศเพ่ือการเรียนรูท่ีกวางขวางมากยิ่งขึ้น 



              สําหรับผูแปลหนังสือเลมน้ี คือ อาจารย บรรจล บินกาซัน ท่ีเปนท่ียอมรับอยางสูงจากแวดวงนักวิชาการและนัก

อานแนววชิาการเศรษฐศาสตรทัง้หลาย อาจารยบรรจงเปนบัณฑติทางเศรษฐศาสตรจาก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารยบรรจงเปนนักคิดมุสลิมรุนบุกเบิกของสังคมไทย ท่ีศึกษาขนขวาเขียนบทความ หนังสือวาดวยเศรษฐศาสตร 

อิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของทุน ซะกาต กองทุนการเงิน และสถาบันการเงิน ความเชียวชาญท่ีเกิดจากการอุทิศ

ตนอยางสูง ในฐานะนักวชิาการอิสระ ทําใหอาจารย บรรจงเปนท่ียอมรับ ท้ังในแงความเปนกลางทางวชิาการ  ความลุม

ลึกในการเสนอความคิดความกวางในการมองปญหา ในขณะเดียวกันก็มีความแหลงคมในการเสนอแนวทางแกปญหา 

โดย อาศัยความมีสุรธีภาพในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาหรับ ที่สามารถอุดชองวางระหวางความรูคุณธรรมได

อยางสวยงาม    ปจจบุนั อาจารยบรรจง ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางดานชารีอะหของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและ

ยังทํางานดานการใหความรูแกผูท่ีสนใจและยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ของมูลนิธิสันติชน เปนคณะกรรมการกองทุน ซะ

กาต และคณะกรรมการของศูนยศึกษาอิสลามมูลนิธิศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

               ในหนังสือเลมน้ี Dr M Umer Chapra ตอบคาํถามสําคญัเกยีวกบัรูปแบบในปจจบุนัของการพัฒนาเศรษบกจิ

ท่ีมีวิวัฒนาการอยูในตะวันตกคําถามเหลาน้ีไดแก  

1. แนวทางทางดานเศรษฐกจิท่ีใชในสังคมตะวนัตกเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือไม ? 

2. แนวทางดังกลาวจะนํามนุษยชาติไปสูความสูขและความยุติธรรมหรือไม 

3. การท่ีกลาวกันอยูเสมอวาอิสลามคือวิธีทางแหงความสมบูณณ คําถามท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ อิสลามเสนอ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีหนาจะเปนทางเลือกท่ีดีและไดผล รวมไวผดุงไวซึ้งความยุติธรรมแกมนุษยชาติได

หรือไมอยางไร  

               งานเขยีนของ Dr M Umer chapera ถือเปนความพยายามอยางจริงจังคร้ังแรกและคร้ังสําคัญ ท่ีจะ

พัฒนาพิมเขยีนทางสตปิญญาของรูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกจิแบบอิสลามท่ีจะเปนทางเลือกในทางหน่ึง

นอกจากน้ันก็มีผูวิจารณในเชิง 

สรางสรรควา เขาไดใหอาหารสําหรับความคิดไดอยางดีพอ และไดชีแนวทางท่ีเปนประโยชนอยางมากตอการ

พัฒนาเสนทางยทุศาสตรการพัฒนาแบบอิสลาม 

                 ผมหวังวาหนังสือท่ีมีคุณคาเลมน้ี จะเปนจุดเร่ิมตนสําคัญอีกคร้ังหน่ึง ท่ีจะมีสวนชวยรังสรรคงานดาน

วิชาการดานเศรษฐศาสตรและการพัฒนาแบบอิสลาม กอใหเกิดการศึกษา คนควา วิจัย วิเคาระหและวิพากษ

อยางตอเน่ืองจนสามารถประยุคตกับการปฎิบัติจริง เพ่ือการอยูรวมกันอยางเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

อันเปนรากฐานขแงความสันติสูขตอไป 

                ขอบคณุ Dr Umer Chaora และอาจารย บรรจง บินกาซนัเปนอยางสูง สําหรับคณุปูการของท้ังสอง 

ท่ีมีตอแวดวงวิชาการของไทย ขอ ใหทานท้ังสองไดรับผลตอบแทนท่ีประเสริฐจากเอกองคอัลเลาฮ ซบ ตลอดไป  

                                                                                   

ศ ดร ปกรณ ปรียากร 

                 


