โลกมุสลิม......เรื่องใกล้ ตวั
โดย ดร.อาบิดีน วันขวัญ
นักวิจัยสถาบันระหว่ างประเทศเพือ่ การค้ าและการพัฒนา

ความเคลื่อนไหวของโลกมุสลิมเริ่ มส่ งเสี ยงดังจนเป็ นกระแสหนึ่ งที่โลกจับตามอง
สาเหตุ หนึ่ งมาจากจํานวนประชากรชาวมุสลิ มทัว่ โลกที่ มี อยู่เกื อบ 2,000
ล้านคน
ในปัจจุบนั และมีแนวโน้มจะเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว การศึกษาล่าสุ ดของสถาบันวิจยั
"พิว รี เสิ ร์ช เซ็นเตอร์ " ในสหรัฐฯ ระบุวา่ อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรมุสลิม
ทัว่ โลกมีแนวโน้มจะสู งถึงปี ละ 1.5 เปอร์ เซ็นต์ ในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้า ขณะที่
ประชากรที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมทัว่ โลกอาจเพิ่มจํานวนขึ้นเพียง 0.7 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี เท่านั้น
การเพิม่ ขึ้นของจํานวนมุสลิมทัว่ โลกจะเป็ นเพราะสาเหตุใดนั้น คงไม่สาํ คัญเท่านัยยะต่างๆ
ที่ จะเกิ ดขึ้ นตามมา ไม่ว่าจะเป็ นระบบการเงิ นแบบอิ สลามซึ่ งเติ บโตอย่างรวดเร็ วเฉลี่ ย
ร้อยละ 15 ต่อปี ในระดับโลก มีสถาบันการเงินและธนาคารอิสลามราว 300 แห่ งทัว่ โลก
และมีเงินหมุนเวียนกว่า 7 แสนล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านๆ ดอลลาร์
ในปี 2013 ขนาดตลาดสิ นค้าฮาลาลก็สําคัญ มี มูลค่าปี ละ 547,000 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ
คิดเป็ นร้อยละ 12 ของมูลค่าการค้าสิ นค้าเกษตรกรรมของโลก ตลาดดังกล่าวยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ประเมินว่า ตลาดสิ นค้าฮาลาลจะมีมูลค่ากว่า 600,000 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ เลยทีเดียวในปี นี้
หากเรานึ ก ภาพตามข้า งต้น ปฏิ เ สธได้ย ากว่ า โลกมุ ส ลิ ม มัน มี ค วามน่ า สนใจ
ในตัวมันมากแค่ไหน ดังนั้นความเข้าใจว่ามุสลิมคือใคร อะไรคือโลกมุสลิม และที่จริ ง
นั้นโลกมุสลิมหมายถึงประเทศใดบ้าง สําคัญ!!
มุสลิมคือ คนที่ นับถื อศาสนาอิสลาม โลกมุสลิ มคือกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่ งกลุ่มประเทศที่สามารถเรี ยกว่าเป็ นกลุ่มประเทศ "โลกมุสลิม" ได้น้ นั มีจาํ นวน
57 ประเทศด้วยกัน1 ซึ่ งรัฐชาติท้ งั 57 ประเทศดังกล่าว ได้รวมตัวกันจัดตั้งองค์การระหว่าง
1

โลกมุสลิมจํานวน 57 ประเทศ ประกอบด้วย ทวีปเอเชีย 26 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ บยั ญาณ บาห์เรน บังคลาเทศ
บรู ไน กาตาร์ อินโดนีเซี ย อิหร่ าน อิรัก จอร์ แดน คาซัคสถาน คูเวต คิรกิรสถาน เลบานอน มาเลเซี ย มัลดีฟส์ โอมาน
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ประเทศที่เปรี ยบเสมือนเป็ นองค์การสหประชาชาติของกลุ่มประเทศโลกมุสลิ ม นั่นคือ
องค์การการประชุมอิสลามหรื อ Organization of Islamic Conference (OIC) เรี ยกย่อๆ ว่า
“โอไอซี ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 เป็ นองค์การสังกัดรัฐบาลระหว่างประเทศ มีกฎบัตรของ
องค์ ก ารที่ มี ผ ลเริ่ มบัง คับ ใช้ ต้ ัง แต่ ปี 1972 อย่ า งไรก็ ต ามในการประชุ ม รั ฐ มนตรี
ต่างประเทศสมาชิก OIC ครั้งที่ 38 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 ที่ผา่ นมา มีการลง
มติเปลี่ยนชื่อ OIC จากเดิม คือ The Organization of the Islamic Conference เป็ น
The Organization of the Islamic Cooperation2
องค์ก ารนี้ ตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานแห่ ง สั ม พัน ธภาพร่ ว มกัน ของประชาชาติ มุ ส ลิ ม
ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นกระบอกเสี ยงหลักของศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุดก็วา่ ได้3 ดังนั้นประเทศ
โลกมุสลิมคือประเทศที่เป็ นสมาชิกขององค์การการประชุมอิสลามหรื อโอไอซี ในปั จจุบนั
นัน่ เอง
ประชาชาติมุสลิมในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. กลุ่มประเทศมุสลิม
อาหรั บ คื อ กลุ่ ม ประเทศมุ ส ลิ มที่ เป็ นชาวอาหรั บ พู ด ภาษาอาหรั บ นั่ น เอง
เช่น ซาอุดิอาระเบีย โอมาน เป็ นต้น, 2. กลุ่มประเทศมุสลิมที่มิใช่อาหรับ คือ ประเทศ
มุสลิมที่ประชากรไม่ได้เป็ นชาวอาหรับ ไม่พูดภาษาอาหรับ เช่น มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย
บรู ไร เป็ นต้น ซึ่ งสองกลุ่มแรกรวมกันก็คือ ประเทศสมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม
หรื อโอไอซี นนั่ เอง และ 3. กลุ่มมุสลิมชนกลุ่มน้อยในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น ชาวไทย
มุสลิม เป็ นต้น4

ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซาอุดีอาระเบีย ซี เรี ย อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน เตอร์ กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน สหรัฐอาหรับ
อีมิเรทต์ และเยเมน ทวีปยุโรป 2 ประเทศ ประกอบด้วย อัลบาเนีย และตุรกี ทวีปอเมริ กาใต้ 2 ประเทศ ได้แก่ กายา
นา และสุ รินาม และทวีปแอฟริ กาอีก 27 ประเทศ ประกอบไปด้วย อัลจีเรี ย เซเนกัล เบนิน กาบอง โมร๊ อกโก โตโก
บูร์กินาฟาโซ แกมเบีย โมซัมบิก ตูนิเซี ย แคเมอรู น ลิเบีย ไนเจอร์ อูกนั ดา ชาด กินี ไนจีเรี ย โกตคิววั ร์ โคโมรอส กินี
บิสเซา ซี ราลิโอน จิบูตี อิยปิ ต์ มาลี มอริ ตาเนีย โซมาเลีย และซูดาน
2
http://www.tsacairo.com/content_id735.html
3
จรัญ มะลูลีม, ใน มุสลิมนิวส์, 2550:7-9
4
ศราวุฒิ อารี ย ์ , ใน มุสลิมนิวส์, 2550: 3 - 4
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ถึ ง แม้ ว่ า ประเทศไทยมิ ไ ด้ จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก โลกมุ ส ลิ ม ก็ ต าม
แต่องค์การโอไอซี ถือว่านี่ คือเจตนารมณ์ขององค์การตามวัตถุประสงค์คือ เอาใจใส่ ดูแล
ปั ญหาที่เกิดขึ้นของประชาชาติมุสลิมที่ประสบความรุ นแรงและความไม่สงบทุกภูมิภาค
ของโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย กล่ าวคื อ เพื่อพิทกั ษ์รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ
ประชาชาติ มุสลิ มในโลก ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การปกครองของรั ฐใด ให้ความช่ วยเหลื อ
ในการพัฒนารั ฐมุสลิมที่มีฐานะด้อยทางเศรษฐกิ จ และให้ความช่ วยเหลื อในการพัฒนา
ประชาชาติมุสลิมที่เป็ นชนกลุ่มน้อยในรัฐที่ไม่ใช่มุสลิม5
ดังนั้นด้วยบริ บทของปรากฏการณ์ที่ได้เกิ ดขึ้นดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลต่อการดําเนิ น
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกลุ่ม
ประเทศโลกมุสลิมอันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้6
เป็ นที่ประจักษ์ดีว่ า มีประเทศโลกมุสลิมที่เป็ นเพื่อนบ้านกับไทย 3 ประเทศ คือ
อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย และบรู ไน ดังนั้นประชาคมอาเซี ยน7 ซึ่ งมีนยั ยะสําคัญในหลายด้าน
กับไทยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิ จ เห็ นได้จาก ในปี 2553 ไทยส่ งออกไปอาเซี ยนมีมูลค่า
44,000 ล้านเหรี ยญฯ และนําเข้าจากอาเซี ยน 30,000 ล้านเหรี ยญฯ โดยไทยได้ดุลการค้า
14,000 ล้านเหรี ยญฯ8 ปั จจุบนั มูลค้าการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มอาเซี ยนนั้นแซงหน้า
สหรัฐอเมริ กาและยุโรปเรี ยบร้อยแล้ว
ประเด็นที่ ขอหยิบ ยกในที่ น้ ี คื อ ในประชาคมอาเซี ย นนั้น มี จ าํ นวนประชากร
มุสลิมถึงกว่าครึ่ งหรื อกว่า 300 ล้านคน ซึ่ งจํานวนนี้ สามารถสร้างได้ท้ งั ความก้าวหน้า

5

Charter of the Islamic Conference, ใน Abdullah Ahsan,1988:127 - 134
http://www.deepsouthwatch.org/node/194
7
ประชาคมอาเซี ยน มีสมาชิกรวม 10 ประเทศได้แก่...ไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย สิ งคโปร์ บรู ไน ลาว
กัมพูชา เวียดนาม และพม่า
8
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
6
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ในประชาคมอาเซี ยนหากมีความเข้าใจ และความน่าเสี ยดายจากการเสี ยโอกาส หากไร้ซ่ ึ ง
ความเข้าใจที่เพียงพอ
หากเป็ น ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) ประชากรเกือบ 1,500 ล้านคน
ในจํานวนนี้ จะมีมุสลิมเพิ่มอีกเกือบ 25 ล้านคน และหากเป็ น ASEAN+6 (จีน เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ และอินเดี ย) จะมีประชากรถึงกว่า 3,000 กว่าล้านคน
ในจํานวนนี้ มีมุสลิ มเพิ่มอี กเกื อบ 170 ล้านคน และในอนาคตหากเป็ น ASEAN+8
(จี น เกาหลี ใ ต้ ญี่ ปุ่ น ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ อิ น เดี ย รั ส เซี ย และสหรั ฐ อเมริ กา)
จะมีประชากรไม่ต่าํ กว่า 3,500 ล้านคน ในจํานวนนี้ จะมีมุสลิมเพิ่มอีกเกือบ 30 ล้านคน
สรุ ปว่า ASEAN+8 จะมีมุสลิมมากถึง 525 ล้านคน หรื อเกิน 1 ใน 4 ของมุสลิมทัว่ โลก
เลยทีเดียว
กล่าวได้ว่าตอนนี้ โลกหายใจเข้าออกเป็ นจี น กับ อินเดี ย ในฐานะประเทศตลาด
เกิดใหม่ (Emerging market) ที่มีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโตสู ง ก็คงไม่ผิดที่จะกล่าวว่า
อีก 3 ปี ข้างหน้า (2015) ครึ่ งหนึ่ งของลมหายใจเข้าออกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ก็คงเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมุสลิม ทั้งนี้ ก็เพราะว่าประชากรมุสลิมในอาเซี ยนมีเกือบ
50% และแน่นอนว่าจํานวนดังกล่าวจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันอาเซี ยนให้เดินหน้า
หากมองโลกมุสลิ มที่ อยู่นอกกรอบอาเซี ยน ก็จะพบว่ายังมี ประเทศโลกมุ สลิ มที่ กาํ ลัง
เปล่งเสี ยงพลังเศรษฐกิจอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง นัน่ ก็คือโลกมุสลิม (ตะวันออกกลาง)
เศรษฐกิจโลกมุสลิม (ตะวันออกกลาง) กับไทย
ชาติตะวันออกกลางทุกประเทศถูกรวมอยูใ่ นประเทศโลกมุสลิม ยกเว้น อิสราเอล
มุสลิมตะวันออกกลางโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ไทยได้เปิ ดตลาดและประสบ
ความสําเร็ จใน อเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่น แต่ยงั เข้าถึงตลาดตะวันออกกลางได้นอ้ ย หากการค้า
และการลงทุนของไทยได้รับการกระจายฐานไปสู่ โลกมุสลิมโดยเฉพาะตะวันออกกลาง
มากกว่านี้ ก็น่าจะเป็ นประโยชน์ยิ่ง ตะวันออกกลางเป็ นคู่คา้ ที่ไทยสนใจเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
โดยในปี พ.ศ.2553 ไทยส่ งออกไปยังตะวันออกกลางมูลค่า 9,668 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
คิดเป็ นสัดส่ วนการส่ งออกร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าส่ งออกรวม จัดว่าเป็ นคู่คา้ อันดับ 8
รองจากจี น ญี่ ปุ่น สหรั ฐฯ สหภาพยุโรป ฮ่ องกง สิ งคโปร์ และออสเตรเลี ย โดยสิ นค้า
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ส่ ง ออกหลัก 5
อัน ดับ แรกได้แ ก่ รถยนต์ ข้า ว เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุโ ทรทัศ น์ อัญ มณี
และเครื่ องประดับ และเครื่ องปรั บอากาศ ซึ่ งสิ นค้าเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสิ นค้าส่ งออกสําคัญ
ของไทย
ในปี 2553 ประเทศไทยและ GCC
มี มู ล ค่ า การค้า ระหว่า งกัน 25,724.36
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ร้อยละ 6.59 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย) จําแนกเป็ นการนําเข้า
19,524.72 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐฯ และส่ ง ออก 6,199.64 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐฯ สิ น ค้าที่ ไ ทย
นําเข้าเกินกว่าร้อยละ 80 คือ นํ้ามัน และแก็สธรรมชาติ สิ นค้าที่ไทยส่ งออกไป GCC ได้แก่
ยานยนต์แ ละชิ้ น ส่ ว น เครื่ อ งรั บ วิท ยุ โทรทัศ น์ แ ละชิ้ น ส่ ว น เครื่ อ งปรั บ อากาศและ
ชิ้ นส่ วน เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ และล่าสุ ดในปี 2554 (มค.-มีค.)
ไทยส่ งออกไป GCC แล้ว 1,742.92 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวถึงร้อยละ 13.31 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา9
ทําไมควรสนใจ GCC
กลุ่ ม ตะวัน ออกกลางที่ โ ดดเด่ น และถู ก จับ ตามองมากที่ สุ ด ก็ ค งจะหนี ไ ม่ พ ้น
กลุ่มประเทศ GCC (the Gulf Cooperation Council) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2524
(1981) ประกอบด้วยสมาชิ ก 6 ประเทศในคาบสมุทรอาหรั บ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบี ย
สหรัฐอาหรับเอมิเรต บาห์เรน คูเวต โอมาน และกาตาร์ ส่ วนเยเมน สมัครเข้าเป็ นสมาชิก
GCC ตั้งแต่ปี 2539 แต่ได้รับความเห็ นชอบจากการประชุ มสุ ดยอดของกลุ่มสมาชิ ก
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่กรุ งมัสกัต ประเทศโอมาน ให้เยเมนเป็ นสมาชิกสมทบ
GCC มีกาํ ลังทางเศรษฐกิ จขนาดใหญ่ รวมสู งถึง 715 พันล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ
รวมถึงมีแหล่งนํ้ามันในครอบครองถึง 484 พันล้านบาเรล หรื อสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า
GCC มีน้ าํ มันสํารองถึงร้อยละ 37 ของโลก มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของจํานวนนํ้ามันโดยรวม
ของกลุ่มโอเปค(Organization of Petroleum Exporting Countries-OPEC)10 ทั้งยังมี
9

http://www.depthai.go.th
กลุ่มโอเปค (อังกฤษ: Organization of Petroleum Exporting Countries-OPEC) ได้ถือกําเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2503 มี
สมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศอันประกอบด้วย ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่ าน ประเทศคูเวต และ
ประเทศเวเนซุเอลา โดยมีสาํ นักงานใหญ่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปัจจุบนั กลุ่มโอเปคมีสมาชิกเพิ่มเติมอีก 6
ประเทศ คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกาตาร์ ประเทศไนจีเรี ย ประเทศแอลจีเรี ย ประเทศลิเบียประเทศ

10
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ก๊าซธรรมชาติถึงร้ อยละ 17 ของโลกอีกด้วย จึงถือได้ว่า GCC รํ่ารวยและมีกาํ ลังซื้ อสู ง
มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก นอกจากนี้ ประเทศกลุ่ม GCC มีการพัฒนาที่รวดเร็ วและ
ยังเป็ นประเทศที่มีความมัง่ คัง่ ทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย
การเป็ นสหภาพศุลกากรของประเทศสมาชิกในกลุ่ม GCC ซึ่ งเป็ นการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจในระดับที่ลึกและกว้างกว่าเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA ) กล่าวคือ
FTA เป็ นเพียงการรวมกลุ่มเศรษฐกิ จโดยมี เป้ าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน
ภายในกลุ่ม ที่ทาํ ข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุด หรื อเป็ น 0% และใช้อตั ราภาษีปกติที่สูงกว่า
กับประเทศนอกกลุ่ม แต่สหภาพศุลกากรมีลกั ษณะเป็ นตลาดร่ วม (Single Market) ไม่มี
กําแพงภาษีระหว่างกลุ่มประเทศ GCC และเก็บภาษีศุลกากรอัตราเดียวกัน (Common
Level) กับทุกประเทศนอกกลุ่ม สหภาพศุลกากรจึงทําให้ประเทศในกลุ่ม GCC มีสภาพ
เป็ นเสมือนประเทศเดียวกันหรื อตลาดเดียวกัน ก่อให้เกิ ดผลในด้านบวกต่อการส่ งออก
สิ นค้าไปยังประเทศสมาชิกนี้ สิ นค้าใดที่เข้าไปในประเทศหนึ่ งประเทศใดก็จะเคลื่อนย้าย
ภายในประเทศสมาชิ กได้อย่างเสรี กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ เกี่ ยวกับการนําเข้า
สิ นค้าจะมีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันมากขึ้น มีความโปร่ งใส ซึ่ งจะส่ งผลให้ผสู ้ ่ งออก
ไทยมีภาระค่าใช้จ่ายในการส่ งออกไปประเทศใน GCC ลดลง
ประเด็นที่น่าวิเคราะห์ คือ ตอนนี้ GCC หันหน้าไปทางไหนและหันหลังให้ใคร
ในปี 1980 กลุ่มประเทศ GCC มีส่วนแบ่งการค้ากับองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรื อ
OECD) ถึ ง 85% เนื่ องจากมี ความสัมพันธ์กันทางด้านการเมื อง และเศรษฐกิ จมาอย่าง
ยาวนานก่อนค้นพบนํ้ามันในกลุ่มประเทศ GCC เสี ยอีก หลังค้นพบนํ้ามัน การค้าระหว่าง
สองภูมิภาคนี้ก็ยงิ่ เข้มข้นขึ้น โดย GCC ส่ งออกนํ้ามันให้กบั ประเทศ OECD เป็ นส่ วนใหญ่
ขณะที่ประเทศ OECD ส่ งออกสิ นค้าต่างๆไม่วา่ จะเป็ น สิ นค้าเกษตร เครื่ องอุปโภคบริ โภค
ต่างๆ ให้ GCC ในช่วงเวลาผ่านมา 20 ปี ที่ผา่ นมา
อินโดนีเซี ย ประเทศเอกวาดอร์ (เคยเป็ นสมาชิกในปี ค.ศ. 1973 แล้วถอนตัวไป ปั จจุบนั กลับมาในปี 2007) และ
ล่าสุ ดประเทศแองโกลารวมเป็ น 13 ประเทศและได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่ไปที่เวียนนา ประเทศออสเตรี ย ในปี พ.ศ.
2508
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แต่กระนั้นประเทศ GCC ก็เป็ นผูไ้ ด้เปรี ยบทางการค้ามาโดยตลอด ทําให้ GCC
มีเงินทุนมากมายและส่ วนใหญ่ของเงินทุนก็นาํ กลับไปลงทุนยังกลุ่ม OECD นั่นเอง
ภายหลังเมื่ อประเทศตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging market) เริ่ มมี บทบาทมากขึ้ นเรื่ อยๆ
ประเทศ GCC ก็เริ่ มหันมาทําการค้ากับประเทศตลาดเกิดใหม่ จนกระทัง่ ส่ วนแบ่งการค้า
ระหว่างประเทศ GCC กับกลุ่มประเทศตลาดใหม่มีส่วนแบ่งเป็ น 45% ตัวเลขทางสถิติ
ชี้ ว่า ในช่ วงปี 1980-2009 การค้าระหว่างประเทศ GCC กับกลุ่มประเทศตลาดใหม่
ขยายตัว 11% ในขณะที่การค้าระหว่างประเทศ GCC กับ กลุ่มประเทศ OECD ขยายตัว
เพียง 5% ต่อปี เท่านั้น11
เนื่ องจากพลังงานถื อเป็ นปั จจัยสําคัญในการเปลี่ ยนแปลงเนื่ องจากมี การพัฒนา
ในกลุ่ ม ตลาดใหม่ ม ากขึ้ น มี ก ารคาดการณ์ ว่า อี ก 5 ปี ความต้อ งการพลัง งานในกลุ่ ม
ประเทศตลาดใหม่ท้ งั หมดจะเพิ่มเป็ น 3.9%ต่อปี ขณะที่ ประเทศตลาดใหม่เอเชียจะนําเข้า
พลังงานเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 5% ที่น่าสังเกตก็คือกลุ่ม OECD จะเพิ่มเพียง 0.1% เท่านั้น
ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ดว้ ยกัน ชาติในเอเชียเป็ นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด
ต่อ GCC ย้อนไปในปี 1980 เอเชี ยมีส่วนแบ่งทางการค้ากับ GCC เพียง 10% เท่านั้น
แต่ในปี 2009 ขยับเพิ่มเป็ น 36% หรื อเพิ่มถึง 12% ต่อปี ตั้งแต่ปี 1980 ซึ่ งเพิ่มเป็ นสองเท่า
หากเทียบการค้าระหว่าง GCC กับ OECD ในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศในเอเชียที่มีส่วน
แบ่งมากที่สุดคือ จีน และ อินเดีย อย่างไรก็ตาม ไทยควรที่จะหาช่องทางในการเจาะตลาด
ประเทศ GCC โดยฉวยโอกาสให้ได้มากที่สุดจากนโยบาย Look east policy (นโยบายมอง
ตะวันออก) ของกลุ่มประเทศเหล่านี้
พึงกล่าวด้วยว่ากลุ่ม GCC มีนัยยะสําคัญทางเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
หลังจาก วิกฤติ ธุรกิ จสิ นเชื่ อและการลงทุนด้านอสังหาริ มทรั พย์ในสหรั ฐอเมริ กาหรื อ
วิ ก ฤติ แ ฮมเบอร์ เ กอร์ รวมทั้ง ปั ญ หาหนี้ สาธารณะในยุ โ รปซึ่ งยัง ไม่ มี ที ท่ า ว่ า จะยุ ติ
สิ่ งเหล่านี้ สร้างความปั่ นป่ วนให้กบั ตลาดเงินและตลาดทุนทัว่ โลก แต่กลุ่มประเทศ GCC
ได้รั บ ผลกระทบยัง ค่ อ นข้า งน้อ ยส่ ว นหนึ่ งมาจากราคานํ้ามัน ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งมาก
ในช่วงปี 2003-2008 ซึ่งทําให้มีกาํ ไรจากการขายนํ้ามันมาก พื้นฐานเศรษฐกิจดี
11

GCC trade and Investment flows,(The emerging-market surge) The Economist Intelligence Unit Limited,
2011:7-9
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วิกฤต ดูไบเวิลด์ ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษจิกายน 2010 ซึ่ งมีหนี้ สินที่แบกรับภาระอยู่
ทั้งสิ้ น 4 หมื่นล้านดอลลาร์ 12 ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับ GCC อย่างมีนัยยะสําคัญ
เหตุก็เพราะว่าธนาคารกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่คลุมบังเหี ยนโดยเศรษฐี น้ าํ มัน
ตัวจริ งอย่าง อาบูดาบี (ครอบครองแหล่งนํ้ามัน 1 ใน 10 ของโลก ทั้งยังเป็ นเจ้าของกองทุน
เพื่ อ ความมั่ง คั่ง ที่ มี เ งิ น ทุ น ในมื อ กว่า 9 แสนล้า นดอลลาร์ ) ไม่ รี ร อที่ จ ะเข้า มากอบกู้
สถานการณ์ ให้กบั ดูไบ โดยยื่นมื อเข้าช่ วยเหลื อธนาคารท้องถิ่ นที่มีปัญหาโดยไม่จาํ กัด
วงเงิน กล่าวคือวิกฤตดูไปไม่ได้ผอ่ นคลายเพราะดูไบเอง แต่เพราะความช่วยเหลือของ
อาบูดาบี อย่างไรก็ตามหากดูไบซบเซา ก็อาจจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ GCC มากนัก
เพราะเศรษฐกิจดูไบมีไม่ถึง 10% ของเศรษฐกิจรวม GCC และมูลค่าการค้าของดูไบกับ
กลุ่ม GCC เองก็มีไม่ถึง 10%13 เช่นกัน แต่กรณี ที่ดูไบจะซบเซานั้นนับว่าเกิดขึ้นได้ยาก
เพราะมีพี่เลี้ยงอย่างอาบูดาบี หากถามว่าทําไมอาบูดาบีตอ้ งตามรับผิดชอบให้ดูไบ เหตุคือ
รั ฐ สองรั ฐ ถึ ง แม้จ ะแข่ ง ขัน กัน เองแต่ ก็ เ ป็ นเพื่ อ นตาย มี ห ลายสิ่ ง หลายอย่า งเชื่ อ มโยง
ซึ่ งกันและกัน ทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมือง หากดูไบล้มละลาย อาบูดาบีเองก็ตอ้ งได้รับ
ผลกระทบด้วย
ธุ รกิ จและการลงทุนประเทศ GCC ยังคงเฟื่ องฟูท้ งั ภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม
แต่ลดการทําธุรกิจและการลงทุนในยุโรปและอเมริ กาลง ในขณะเดียวกันก็หนั มาทําธุรกิจ
และลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซี ยนมากขึ้น ประเทศไทยนับเป็ นหนึ่ งประเทศในอาเซี ยน
ที่นกั ธุรกิจและนักลงทุนจากนานาชาติให้ความสนใจ สรุ ป คือ ขณะนี้ GCC กําลังหันหลัง
ให้ตะวันตก และเบนเข็มสู่ ตะวันออกโดยมีเอเชี ยเป็ นเป้ าหมายใหญ่ โจทย์คือ ไทยจะทํา
อย่างไรให้เป็ นเป้ าหมายที่น่าสนใจของ GCC
ผลการศึกษาจากการศึกษาเรื่ อง พืน้ ฐานธุรกิจและการลงทุนกับตะวันออกกลาง14 ชี้
ว่า การประกอบธุ รกิ จและการลงทุนของมุสลิมวางอยู่บนพื้นฐานกฎหมายอิสลาม (ชา
รี อะห์) ดังนั้น การทําการค้า การดําเนินธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมไม่ควรเกี่ยวข้องกับ
12

http://www.thaicontractors.com/content/cmenu/4/46/273.html
13
Global Financial Crisis Highlights GCC’s Policy Challenges by Masood Ahmed. หน้า 4
14
บทความผูเ้ ข้าร่ วมนําเสนอผลงานทางวิชาการ เกี่ยวกับมุสลิมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เรื่ อง พื้นฐาน
ธุรกิจและการลงทุนกับตะวันออกกลาง โดย นิพล แสงศรี
Page | 8

ดอกเบี้ ย การพนัน การหลอกลวง ความไม่ชัดเจน การเอารั ดเอาเปรี ยบ และไม่เป็ นพิษ
เป็ นภัยต่อตนเองและสังคม แต่ควรส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จและการลงทุนด้วยการ
แบกรับความเสี่ ยงร่ วมกัน และแบ่งผลกําไรร่ วมกันแทนที่ระบบดอกเบี้ย การเปิ ดโอกาส
หรื อออกกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้นักธุ รกิ จมุสลิ มเข้ามาทําธุ รกิ จ ด้วยการส่ งเสริ มให้ลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮะลาล โรงแรม รี สอร์ ท โรงพยาบาล และอื่นๆ เท่าที่เป็ นไปได้
นอกจากนี้ รัฐควรสนับสนุ นธนาคารอิ สลามและตลาดหลักทรั พย์ เพื่อหาช่ องทางเปิ ด
ตลาดหุ ้ น อิ ส ลาม ตลอดจนออกมาตรการดึ ง เงิ น ทุ น จากมุ ส ลิ ม โดยจัด สั ม มนาทั้ง
ภาควิชาการและภาคปฏิบตั ิหรื อฝึ กอบรมอยูเ่ สมอ ตลอดจนจัดตั้งองค์กรเพื่อให้คาํ ปรึ กษา
เกี่ยวกับธุ รกิจและการลงทุนกับมุสลิม หรื อ ก่อตั้งสถาบันศึกษาการเงินอิสลามนานาชาติ
ขึ้นในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ การทําตลาดกับมุสลิมอาจสรุ ปได้ ดงั ต่ อไปนี้
 บุ ค ลากรตั้ง แต่ ว างแผนจนถึ ง ปฏิ บ ัติ ก ารจํา เป็ นต้อ งศึ ก ษาขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวติ ของชาวมุสลิม







ต้องเข้าใจเศรษฐศาสตร์ อิสลาม หรื ออย่างน้อยที่สุดก็ตอ้ งเข้าใจพื้นฐาน
ผูป้ ระกอบการไทยที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับอาหารจําเป็ นต้องทราบวิธีการผลิต
“อาหารฮาลาล(Halal)”
และจะต้องระวังไม่ให้มีขอ้ ผิดพลาดในการผลิต
เพราะหากตรวจพบสิ่ งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติแล้ว ผูป้ ระกอบการอาจจะ
ไม่มีโอกาสอีกต่อไปเนื่องจากความเชื่อมัน่ ต่อแบรนด์น้ นั จะหดหายไปทันที
ภาครัฐควรมีความร่ วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด
เพื่อร่ วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยให้ขยายตัวและมีส่วน
แบ่งในตลาดของโลกมุสลิมมากขึ้น
ดําเนิ นการสร้าง “ภาพลักษณ์และความเชื่ อมัน่ ” ของสิ นค้าฮาลาลของไทย
ในตลาดประเทศมุสลิม และนํากลับมาขยายผลในตลาดประเทศที่มิใช่มุสลิม
โดยพัฒนาต่อยอดจากวิสยั ทัศน์ “Kitchen to the World” ที่มีอยูเ่ ดิม
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ผู้ป ระกอบการควรฝึ กพู ด ภาษาท้อ งถิ่ น ให้ ไ ด้ เ พื่ อ ลู่ ท างในการกระชั บ
ความสัมพันธ์และเพิ่มลู่ทางทางการค้ามากยิง่ ขึ้น
การพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ โดยทั่ว ไปแล้ว หากเป็ นมุ ส ลิ ม กลุ่ ม ประเทศ
ในตะวันออกกลาง จะนิ ยมเจรจาการค้าเป็ นการส่ วนตัวและมักให้ความเชื่อใจ
ผ่ า นการใช้ค วามรู้ สึ ก (Trust) มากกว่ า การติ ด ต่ อ ผ่ า นทางเอกสาร ดัง นั้น
เพื่อเป็ นการสร้ างความคุน้ เคยผูป้ ระกอบการไทยจึงควรเดิ นทางไปพบลูกค้า
และคู่เจรจาด้วยตัวเอง
ผูป้ ระกอบการไทยต้องเตรี ยมพร้อมกับภาวะการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง
ต้อ งพัฒ นาสิ น ค้า ให้มี คุ ณ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น เสมอเพื่ อ รั ก ษาและเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดให้มากยิง่ ขึ้น
ทางการไทยควรจะก่อตั้งศูนย์อาํ นวยความสะดวกในการติดต่อข้อมูลข่าวสาร
เพื่ อ ไขข้อ สงสั ย ต่ า งๆในประเทศที่ ท าํ การค้า เพื่ อ ที่ ว่ า หากผู ้ป ระกอบการ
ต้อ งการปรึ ก ษาหรื อ การตัด สิ น ใจเร่ ง ด่ ว นก็ ส ามารถทํา ได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที
และถ้าเป็ นไปได้ก็ควรตั้งศูนย์บริ การข้อมูลในตลาดอิสลามที่มีภาคส่ วนต่างๆ
เข้ามาเป็ นผูช้ ่วยกํากับระบบข้อมูลและคําแนะนํานั้นอย่างสมํ่าเสมอ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าในความเป็ นจริ งแล้ว ไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ยงั มี
โอกาสสู งในการขยายความสัมพันธ์ เพื่อการค้า และดึ งดูดการลงทุนทางตรงจากกลุ่ ม
ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมัง่ คัง่ อย่าง GCC ประเด็นที่สาํ คัญคือ ทางการไทย
จะต้องให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ ลกั ษณะเฉพาะของการปกครองและวิธีทาํ งานของ
รัฐบาลประเทศมุสลิมมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแสดงออกถึงความจริ งใจอย่างมุ่งมัน่ ในการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่ นแฟ้ นยิ่งขึ้น ที่สําคัญ
อี กประการคื อหากเราเข้าใจการติ ดต่ อกับโลกมุ ส ลิ มเป็ นอย่างดี ก็น่าที่ จะไม่ ย ากนัก ที่
เราจะเข้า ใจมุ ส ลิ ม ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นเพื่ อ นบ้า นเราซึ่ งก็ แ ตกต่ า งกัน ไปอี ก และมี มิ ติ
ด้า นวัฒ นธรรมที่ ซับซ้อ นไม่ น้อ ยไปกว่ากัน แต่ ไ ม่ ว่า อย่างไร พื้ น ฐานของวัฒ นธรรม
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ในการค้าและการดํารงชี วิตจะมี ความคล้ายคลึ งกัน หากเข้าใจจุ ดนี้ ได้ก็อาจจะตรงกับ
สุ ภาษิตที่วา่ ยิงปื นนัดเดียวได้นกหลายตัว.....แต่ประเด็นคือ นายพรานจะแม่นมากเพียงใด
เท่านั้นเอง
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