
กฎเกณฑ์การมีเสถียรภาพและความมั่นคงในระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
 
           ระบอบการเงินและเศรษฐกิจอิสลาม ตลอดจนสถาบันการเงินโดยรวมของระบบอิสลาม จะต้องตั้งอยู่
บนหลักการที่ก่อให้เกิดความสงบสุขการมีเสถียรภาพ และความมั่นคง โดยมีอัตราเสี่ยงภัยน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับระบอบที่มนุษย์ได้ต้ังข้ึนมา ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของระบบดอกเบี้ย กฎเกณฑ์ที่ส าคัญดังกล่าวมีดังนี้ 
 
กฎเกณฑ์ท่ีหน่ึง  
          ระบบการเงินระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามวางอยู่บนบรรทัดฐานของหลักจริยธรรมและคุณธรรม เช่น  
การมีความสัจจะ ไว้วางใจได้ โปร่งใส ชัดเจน ช้ีแจงรายละเอียด ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเกื้อหนุนและการ
สร้างความเข้มแข็งและสมบูรณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงพูดได้ว่าไม่มีเศรษฐกิจแบบอิสลาม ที่ปราศจากหลัก
จริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ถูกหล่อหลอมให้เป็นระบบที่ค้ าประกันถึงความสงบสุข  ความ
ปลอดภัย และความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้ประกอบการทั้งหลาย และในเวลาเดียวกัน หลักการอิสลามได้
ทรงห้ามทุกการประกอบการของกิจกรรมทางการเงินหรือเศรษฐกิจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการโกหก การพนัน 
หลอกลวง ฉ้อฉล ไม่ช้ีแจงข้อเท็จจริงการกักตุน การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ความละโมบ การอธรรม 
และการกินทรัพย์สมบัติของเพื่อนมนุษย์ โดยปราศจากความชอบธรรม 
           อิสลามถือว่าการยึดมั่นอยู่บนหลักศรัทธา คุณธรรม และจริยธรรมที่สูงส่ง คือ การภักดีและการเช่ือฟัง
ต่ออัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า การกระท าดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทน หลักศรัทธาดังกล่าวจะส่งผลในการก ากับ 
และควบคุมพฤติกรรมของมุสลิม ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะผู้ผลิต หรือผู้บริโภค ผู้ขาย หรือผู้ซื้อ ไม่ว่าจะจะอยู่ใน
ภาวะที่ธุรกิจมีความเบ่งบาน หรือซบเซาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่มั่นคง หรือพบกับภาวะวิกฤติ 
 
กฎเกณฑ์ท่ีสอง 
            ระบบการเงินและเศรษฐศาสตร์อิสลามวางอยู่บนหลักการเข้าหุ้นส่วนร่วมกันทั้งในด้านผลก าไร และ
การขาดทุน เป็นการกระท ากิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพย์และการมีตัวตนของทรัพย์  กิจกรรมต่างๆ
ดังกล่าว ถูกตัดสินและควบคุมด้วยกับกฎต่อไปนี้ 
1.กฎการอนุมัติ (ฮะลาล) ในสิ่งที่ดีเลิศ 
2.กฎที่ว่าด้วยสิ่งที่เหมาะสมและสมควรที่สุดในอิสลาม 
3.กฎการท าใหเกิดผลประโยชน์สูงสุดตามหลักศาสนา 
4.กฎของผู้ที่ได้รับประโยชน์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และใช้จ่ายค่าเสียหาย หรือบ ารุงรักษา 
          ปฎิสัมพันธ์ที่จริงระหว่างเจ้าของทรัพย์และเจ้าของงาน และความสันทัด (ผู้ประกอบการ) ภายใต้
กฎเกณฑ์ของความเป็นธรรม ความเป็นจริง และการทุ่มเท กฎเกณฑ์ดังกล่าว  จะช่วยผ่อนคลายความหนัก
หน่วงของวิกฤติการณ์ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากจะไม่มีผู้ใดได้รับก าไรอยู่ฝ่ายเดียวตลอดกาล แค่ทั้งหมดมีส่วน
ร่วมในผลก าไร และขาดทุน 
          นักนิติศาสตร์ และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม ได้วางกฎเกณฑ์ของสัญญาการลงทุน และการ
ระดมทุนตามระบอบอิสลามที่วางอยู่บนบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม จากสัญญาดังกล่าวนี้ ส านวนการลงทุน
ใช้ตามรูปแบบดังนี้ อัลมุฎอรอบะฮ์ (การร่วมลงทุน) อัลมุชารอกะฮ์ (การเข้าหุ้นส่วน) อัลมุรอบะหะฮ์ (การค้าที่
เอาผลก าไร) อัลอิซติซนาอ์ (การสร้างงานและอาชีพ) อัสสลัม (การซื้อสินค้าโดยการจ่ายเงินล่วงหน้า) อัลอิญา
เราะฮ์ (การเช่าหรือว่าจ้าง) อัลมุซารออะฮ์ (การร่วมลงทุนในการเพาะปลูก) อัลมุซากาต (สัญญาการดูแลรดน้ า
พืช) และอื่นๆ 



     และเช่นเดียวกับศาสนาอิสลามถือว่าทุกสัญญาการร่วมลงทุน หรือระดมทุนทุกชนิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การกู้ยืมที่มีระบบดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุมัติ และระบบดอกเบี้ยได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเกิด
วิกฤติการณ์การเงินโลกในปัจจุบัน 
 
กฎเกณฑ์ท่ีสาม  
          บทบัญญัติอิสลามไม่อนุมัติการด าเนินกิจกรรมทางการเงินที่อยู่ในรูปตัวเงินสมมุติ¹ ซึ่งตั้งอยู่บนบรรทัด
ฐานของการเดาสุ่มและเสี่ยงโชค อันเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การหลอกลวง หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงของสินค้า  นัก
นิติศาสตร์อิสลามได้ถือว่าทุกกิจกรรมที่มีการประกอบการบนบรรทัดฐานดังกล่าว คือการพนันที่เปน็สิง่ตอ้งหา้ม
ตามหลักศาสนา 
         ซึ่งผู้เช่ียวชาญต่างๆของนักเศรษฐศาสตร์สากลก็ได้ออกมายืนยันว่า  ส่วนหนึ่งจากสาเหตุการเกิด
วิกฤติการณ์ทางการเงินโลกร่วมสมัยนี้ มาจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นที่ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของการเดาสุ่ม 
และไม่มีสินค้าที่แท้จริง เพราะธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นสาเหตุที่แท้จริงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่
มันกลับกลายเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เป็นต้นเหตุการเกิดภาวะเงินเฟ้อ และการถีบตัวของราคาสินค้า ตลอดจนเป็น
สิ่งที่ลากจูงมนุษย์ไปสู่ความตกต่ าทางจริยธรรม และศีลธรรม และยังเป็นต้นเหตุของการล่มสลายอย่างรวดเร็ว
ของสถาบันการเงินที่ด าเนินธุรกรรมในระบอบดังกล่าว ดังที่ได้เกิดกับตลาดในประเทศเอเชียตะวันออก ก็มา
จากสาเหตุของปัญหาที่ใกล้เคียงกัน 
 
กฎเกณฑ์ท่ีสี่  
          บทบัญญัติอิสลามไม่อนุมัติการซื้อขายหนี้ด้วยหนี้ทุกรูปแบบ² เช่น การลดมูลค่าพันธบัตร หรือลด
มูลค่าเช็ค ในกรณีที่ผู้กู้เงินไม่สามารถช าระหนี้ในงวดหนึ่งใดและเช่นเดียวกันอิสลามไม่อนุมัติระบบผ่อนหนี้ด้วย
กับข้ึนราคาดอกเบี้ยแทน³ ท่านศาสดา ห้ามการซื้อขายหนี้ด้วยหนี้ 4 เนื่องจาการกระท าดังกล่าวตามหลัก
นิติศาสตร์อิสลามถือว่าเป็นการซื้อขายหนี้ด้วยหนี้ บรรดาผู้เช่ียวชาญและนักเศรษฐศาสตร์สากลต่างได้ยืนยันว่า
หนึ่งในจ านวนสาเหตุที่ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ด้านการเงินของโลกในยุคนี้ คือการที่บริษัทตัวแทนทางการเงินได้
ท าการค้าด้วยระบบค้าหนี้  จึงเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดเปลวเพลิงของวิกฤติการณ์นี้ 
 
กฎเกณฑ์ท่ีห้า 
           ระบบการเงินและระบบเศรษฐศาสตร์อสิลามได้วางอยู่บนหลกัพื้นฐานของการให้ความสะดวกง่ายดาย 
และผ่อนปรนต่อผูท้ี่มีหนีส้ิน ที่ไมส่ามารถหาเงินมาช าระหนีข้องตนได้ อย่างสุดความสามารถและมีเหตุอันควร
ด้วยเหตุสุดวิสัย  พระองค์อลัลอฮ ฺได้ทรงตรัสว่า ความว่า “และหากเขา (ลูกหนี)้ เป็นผู้ยากไร้ ก็จงใหม้ีการรอ
คอย จนกว่าจะถึงคราวสะดวก และการที่พวกเจ้าจะใหเ้ป็นทานน้ัน ย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้”   
อัลกรฺุอานซเูราะห์อลับะกอเราะฮฺ โองการที่ 280 
      
          การยืนยันของผู้เช่ียวชาญและนกัเศรษฐศาสตรส์ากลได้ระบุว่า หนึ่งในบรรดาสาเหตทุี่ก่อให้เกิด
วิกฤติการณ์การเงินโลก คือ ลูกหนี้งดการช าระหนี้โดยสิ้นเชิง ส่วนเจ้าหนี้ก็ใช้มาตราการการข้ึนอัตราดอกเบี้ย
เรื่อยๆ หรอืเปลี่ยนงวดการช าระหนี้เป็นการทบดอกเบี้ยทีสู่งข้ึน หรอืการยึดหลักทรัพย์ที่ค้ าประกัน เท่ากบัเป็น
การขับไลลู่กหนี้ให้อยู่ในสภาพที่ไร้ถ่ินทีอ่ยู ่ประดจุดังคนบ้านแตกสาแหรกขาด ถูกขับไล่ไสส่ง  อย่างไม่มี
หลักประกันใดๆ จนเป็นเหตุทีท่ าใหเ้กิดการก่อตัวของปัญหาทางสงัคม ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางด้าน
จิตใจ ด้านสังคม ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และอื่นๆ ตามมา 
โดย : ดร. หุซัยน์ ชะหาตะฮ์ 
แปล : มุหัมมัด บินต่วน 



ประวัติความเป็นมาเศรษฐศาสตร์อิสลาม ตอนท่ี 1 
http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1426.0 
อาบ ูอูบัยดิลลาฮ ์ 
อาจารย ์ มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 
 

ในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ที่เราก าลงัจบัตามองอยู่ในขณะนี ้ได้ท าให้เวทีบนโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จากวันหนึ่งไปอีกวันหนึง่ จากปหีนึ่งไปยังอกีปหีนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัการลม้สลายของระบบ
การรวมอ านาจของส่วนกลางในสหภาพโซเวียต ซึ่งได้ท าใหน้ักทุนนิยมบางคนมองว่าน่ีคือวันสิ้นสุดของ
ประวัติศาสตร ์ “the end of history” ถ้าหากว่าระบบสังคมนิยมได้ล้มสลายลงด้วยกาลเวลาที่บง่บอกถึง
ความไม่ยุติธรรมในระบบไม่ใช่สิ่งที่แปลกหากว่าทุนนิยมจะตอ้งเผชิญชะตากรรมเดียวกับระบบทีผ่่านมา การที่
ระบบสงัคมนิยมได้ลม้สลายจะหมายความว่าผู้คนอีกซีกหนึ่งจะมาในระบบทุนนิยมกระนั้นหรอื ค าตอบก็คือหา
ใช่ไม่ ในขณะเดียวกัน ผู้คนอีกหลายคนก าลงัแสวงหาระบบใหม่ทีเ่ข้ามาทดแทนระบบเก่าที่ได้ล้มสลายไปผู้คน
อีกหลายคนรวมถึงอมุมัต(ประชาชาติ) 
  อิสลามยังมองข้ามระบบอสิลาม ซึ่งเป็นระบบเดียวเท่านั้นทีอ่ัลลอฮฺ (ผูท้รงสร้าง) ได้ยินยอมและเคยได้
ทดลองใช้ตั้งแต่สมัยของท่านรอซลูจนถึงสมัยคอลีฟะฮอฺุสมานีที่ตุรกรีะบบเศรษฐกิจแบบอสิลามเป็นระบบที่เกิด
ข้ึนมาจากความเข้าใจที่ว่าอิสลามคือศาสนาทีเ่ป็นสากลจกัรวาลและครบวงจรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าด้านปัจเจก
บุคคล ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกจิ หรอืด้านใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมที่
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย ์อิสลามมีค าตอบใหร้ะบบอิสลามเป็นระบบที่สร้างโดยผู้ทรงสร้างมนุษย์ที่ใช้
ชีวิตอยู่บนโลกนี ้และสร้างแผ่นดินและเวลาให้มนุษย์ได้เคลือ่นไหว ระบบนีเ้ป็นระบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบั
มนุษย์ อิสลามจะให้ความส าคัญในทกุๆ ด้านของการด าเนินชีวิต จะมองว่าชีวิตของมนุษย์ในทุกด้านนั้นคือ
ความเป็นเอกภาพ ด้วยเหตุน้ันอิสลามจึงไมม่ีค าว่า ความเกินไปหรือความรุนแรง (Exstrim)อิสลามได้ให้
ความส าคัญต่อด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าในอัลกุรอ่านจะมอียู่หลายอายาตที่พูดถึงปญัหาทางเศรษฐกจิ ได้ว่า
จะเป็นสมัยมักกะฮ์หรือมาดีนะห์ก็ตาม และกเ็ช่นกันในสุนนะห์ของท่านรอซูล (ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
ไม่ว่าจะในฮาดีษเกาลียะห์ (ค าพูด) เฟียะลียะห ์(การกระท า) หรือตักรีรียะห์ (การเห็นด้วย) ก็ตาม หรอืจะดจูาก
การก่อสร้างสงัคมมสุลมิหรืออารยธรรมอสิลามจะพบเจอฮาดีษที่พูดถึงเรือ่งนี้อย่างละเอียดนอกจากอลักรุอ่าน 
และอัลฮาดีษได้ให้ความส าคัญต่อด้านเศรษฐกจิแล้ว ยังพลักดันให้นักอูลามาอฺ (นักวิชาการอิสลาม) ได้ค้นคว้า
อย่างลึกซึ้งด้วย 

ซึ่งเราจะเจอในงานเขียนของเขาเหล่าน้ันที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคการฟื้นฟู
อิสลาม เราจะเจอนักคิดและนักวิชาการมากมายในโลกอิสลามที่ให้ความส าคัญอย่างจริงจังในด้านนี้.ถ้าเราเรยีบ
เรียงความเป็นมาอย่างเป็นระบบในเชิงประวัติศาสตร์ เราจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งข้ึน ตั้งแต่สมัยของการ
ลงวะห์ยูจนถึงยุคปัจจุบัน 

สมัยของวะห์ยูที่หมายถึงสมัยวะห์ยูก็คือช่วงของอัลกุรอ่านและอัสซุนนะห์ที่ถูกด าเนินใช้ในช่วงที่ท่านน
บีมูฮ าหมัด (ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ยังคงมีชีวิตอยู่นักอูลามะอฺอูศูลุลฟิกฮ์ได้ให้ค านิยามว่า“อัลกุรอ่าน 
คือ กาลาม (ค าพูด) ที่เป็นมุอ์ยีซัต ที่ลงให้กับท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่ถูกเขียน
บนมัซฮับ ที่มีการรายงานแบบมุตาวาตีร (โดยหลายๆ คน) ที่มีการอ่านเป็นอิบาดะห์ส่วนอัสสุนนะห์ได้ให้ค า
นิยามว่า :“อัสสุนนะห์ คือทุกอย่างที่มาจากนบีมูฮัมหมัด (ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่ว่าจะเป็นการพูด 
(เกาลี) การกระท า (เฟียะลี) หรือการยอมรับ (ตักรีร)”อัลกรุอ่านและอัสสุนนะห์คือ แหล่งที่มาของบทค าสอน
อิสลาม เนื้อหาที่มีอยู่ในทั้งสองคือ บทเรียนให้กับมนุษยชาติในการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจอิสลาม คือส่วนหนึ่งที่
ส าคัญในการด าเนินชีวิต 

http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1426.0
http://gotoknow.org/profile/narong-sy


ดังนั้นอัลกุรอ่านและอัลฮาดีษจึงเป็นแหล่งส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วยวิทยญาณ (ฮิกมะห์) บาง
ประการอัลกุรอ่านมิได้ลงมาทีเดียวให้กับมนุษยชาติ จะลงมาเป็นเรื่อยๆ ตามการพัฒนาของสังคมมุสลิมที่อยู่ใต้
การดูแลของวะห์ยูจากท้องฟ้า ใช้เวลาของการเป็นรอซูลอยู่ 22 ปี 2 เดือน 22 วัน ประวัติการด าเนินชีวิตของ
สังคมมุสลิมในช่วงดังกล่าวโดยรวมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงมักกะห์และมาดีนะห์ในช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วง
ของการลงอายาตอัลกุรอ่าน ซูเราะห์มักกียะห์ และซูเราะห์มาดานียะห์ ทุกอายาตที่ลงในระยะเวลา 13 ป ีหรือ
ก่อนการฮิจญเราะห์เรียกว่า ซูเราะห์มักกียะห์ และซูเราะห์ลงหลังจากอิจญเราะห์ เรียกว่า ซูเราะห์มาดานียะห์
อายาตมักกียะห์จะเป็นอายาตที่ให้มุมมองเกี่ยวกับพื้นฐานการด าเนินชีวิตของมนุษย์ จะพูดถึงเรื่องของพระเจ้า 
มนุษย์ โลกจักรวาล และการด าเนินชีวิต อัลกุรอ่านพูดถึงเรื่องพระเจ้าเป็นความเอกะของอัลลอฮฺ (เตาฮีต) 
พื้นฐานทางด้านอากีดะห์ และความอีหม่าน (ศรัทธา) ของมนุษย์มุสลิม อัลกุรอานพูดถึงเรื่องการสร้างมนุษย์ 
เป็นการแสดงถึงการมาของมนุษย์ยังโลกดุนยา ความจริงของการมีชีวิต เป้าหมายของชีวิต และจะด าเนินชีวิต
อย่างไร 

อัลกุรอานได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  (โลกจักรวาล) เพื่อเป็นการใช้
ประโยชน์ อัลกุรอ่านได้พูดถึงเรื่องทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอกภาพของระบบอิสลามสิบสามปีได้ผ่าน
พ้นไป เมื่อท่านรอซูลพร้อมกับศอฮาบะห์ (สาวก) ได้อพยพไปยังนครมาดีนะห์ ก็เป็นการเปิดฉากใหม่ของการ
ดะห์วะห์อิสลาม ในที่นี้พวกเขาเป็นกลุ่มสังคม และมีโครงสร้างทางการเมือง พร้อมกับมีเครือข่ายทางสังคม อา
ยาตอัลกุรอ่านที่ได้ลงมาในช่วงมักกะห์ได้สร้างหลักความคิดรวบยอดให้กับมุสลิม และก็มาใช้ชีวิตอยู่ในมาดนีะห ์
ด้วยเหตุน้ันอายาตต่างๆ ที่ลงในช่วงนี้ได้เกี่ยวกับกฎหมายรายละเอียดจากหลักการโดยรวมที่ลงในช่วงของมัก
กะห์เป็นที่เข้าใจ ณ ตราน้ีก็คือว่า อัล-กุรอ่านเสมือนกับระบบที่เหมาะสมที่สุด ที่ได้ลงมาเป็นช่วงๆ ในการสร้าง
สังคมที่ด าเนินโดยท่านรอซูลในช่วงของการเป็นนบี และเศรษฐกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบ ปัญหาเศรษฐกิจจะกล่าวโดยภาพรวม 

อัลกุรอ่านหรืออัสสุนนะห์มิได้ใช้ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายปัญหาต่างๆอัลกุรอ่านได้ให้
หลักการในเรื่องการเป็นคอลีฟะห์ (ผู้ปกครอง) และเป้าหมายสุดท้ายของการท างานในโลกนี้ก็เพื่อการท าอิบา
ดะห์ต่ออัลลอฮ์ตาอาลาอายาตมาดานียะห์ได้ให้หลักการที่ละเอียดยิ่งข้ึน ในเรื่องของการห้ามกินริบาในระบบ
เศรษฐกิจญาฮีลียะห์ สนับสนุนให้ท าการค้าขาย ห้ามการกินทรัพย์สินผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมให้ท าการซื้อ-ขาย 
ให้ออกซากาต อินฟาก ศอดาเกาะห์ จัดระบบการกู้-ยืม การเช่า การร่วมมือทางเศรษฐกิจ และในทุกด้านของ
เศรษฐกิจ อายาตที่ลงมาในเรื่องของการเงินมีอยู่ประมาณ 70 อายาตด้วยกันในช่วงของวะห์ยูมุสลิมเป็นกลุ่มชน
ใหม่ที่เกิดข้ึนท่ามกลางโครงสร้างของสังคมญาฮีลียะห์ เกิดข้ึนครั้งแรกบนสิ่งแวดล้อมของระบบใหญ่ของญาฮีลี
ยะห์ กลุ่มชนมุสลิมได้เจอปัญหามากมายทางด้านเศรษฐกิจ ในช่วงที่อยู่ ณ เมืองมักกะห์ปีที่  7- 10 ของการ
เป็นนบี มุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย ได้ถูกชาวกุเรชท าการโบยกอตสินค้า  (ตัดขาดทางการค้า) เป็นระยะเวลา 3 
ป ีนั้นเป็นบทเรียนในช่วงต้นของมุสลิม จนท าให้มุสลิมต้องคิดหนักในปัญหาดังกล่าว หลังจากนั้นอัลลอฮฺได้เปิด
ใจให้ชาวมาดีนะห์รับอิสลาม 

สิ่งแรกที่ท่านนบีกระท าในเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือ สร้างความเป็นพี่น้องระหว่างชาวอันศอรแฺละมู
ฮาญีรีนอย่างไรก็ตามกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่ด าเนินอยู่ในระบบเศรษฐกิจก็คือ  การค้าขายและการท า
การเกษตร แต่เนื่องด้วยประเทศใหม่อย่างมาดีนะห์ต้องเผชิญกับศัตรูรอบด้าน และในที่สุดต้องท าสงครามเพื่อ
ปกป้องตนเอง และเผยแผ่อิสลาม และการท าสงครามจ าเป็นต้องเกิดปัญหามากมาย เช่น-งบประมาณอย่าง
มากมายเพื่อใช้จ่ายในการท าสงคราม เป็นตัวพลักดันให้มุสลิมขยันในการท าธุรกิจเพื่อหางบประมาณ เพื่อการ
อยู่รอดของศาสนาและประเทศชาติ-หากมุสลิมชนะก็จะเกิดปัญหาทรัพย์สมบัติที่ยึดมาในสมัยของท่านรอซูล
รายได้ของประเทศได้มาจาก : ซากาต และฆอนีมะห์ (ทรัพย์สมบัติที่ยึดมาได้จากการท าสงคราม) จากการได้ทั้ง
สองนี้ท าให้ชาวมุสลิมต้องได้ใคร่ครวญอย่างหนักถึงอนาคตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้อายาตอัลกุรอ่าน
จะด าเนินประทานลงมาเพื่อความชุมช่ืนของสังคมมุสลิม 



สมัยที่อสิลามมกีารขยายตัวตั้งแต่ช่วงสุดท้ายของท่านนบีแลว้ที่อิสลามเริ่มมกีารขยายตัวจะเห็นได้ว่า
ในช่วงนั้นท่านนบีได้ท าการติดต่อกบัโรม และเปอร์เซีย ในป ีฮ.ศ.ที่ 7 (ปี ค.ศ. 628) เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาเข้า
รับอสิลาม จนท าให้เกิดสงครามกบัโรมครั้งแรกในสงครามมอุ์ตะห์ ปี ฮ.ศ.ที่ 8 และตาบกู ปี ฮ.ศ. ที่ 9ในช่วง
ของอบบูักรข้ึนมาเป็นคอลีฟะห ์ ปี ฮ.ศ. ที่ 12-13 (ปี ค.ศ. ที่ 633 – 634) อบูบกัรไดส้่งอซูามะห์ไปยังบาลกอ 
เขตชายแดนชามและส่งคอลิดบินวาลิดไปปราบปรามกลุม่มรุตัด และท าการขยายไปจนถึงเขตอิรกั และ
ครอบครองเกือบทั้งหมดของเขตตอนใต้ของอัฟริกาและท าสงครามใหญ่กบัโรม ในสงครามยัรมูกในเขตชาม แต่
ท่านเสียชีวิตในขณะที่มสุลมิได้ชนะสงคราม และต่อมาอูมรัก็ขึ้นมาเป็นคอลีฟะห์ ปี ฮ.ศ. 13-23 (ปี ค.ศ. 634 – 
644) ท่านได้ครอบครองทั้งหมดของชาม ซึง่เป็นเขตครอบครองของโรม และท่านครอบครองส่วนใหญ่ของ
อาณาเขตของเปอรเ์ซีย อิรกัและซาวาด และอียิปต์ มีการขยายตัวเรื่อยมาจนสมัยอุสมานบินอฟัฟาน 
  มุสลิมครอบครองเขตทัง้หมดของเปอร์เซีย จากอรีักจนถึงเขตเอเชียกลาง และเขตชายแดนเอเชียใต้ 
ครอบครองทัง้หมดของอาณาเขตโรม จากชามจนถึงอียปิต์ และบางส่วนของอฟัริกา และบางส่วนของอฟัริกา
เหนืออย่างไรก็ตามเมือ่มีการครอบครองอาณาเขตมากข้ึนกจ็ะท าใหเ้กิดปัญหาใหม่ขึ้นมา ไม่ว่าทางด้าน
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเงิน หรือว่าด้านอื่นๆในด้านเศรษฐกจิและการเงินซึง่ทีเ่กิดข้ึนคือ
ประการแรกทรัพย์สมบัติที่ยึดครองมีความหลากหลาย มีทัง้สิ่งทีเ่คลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้ ถ้าสมัย
ท่านนบีมเีพียงสิ่งที่เป็นอาวุธสงคราม เงินและยานพาหนะ มาสมัยนี้มทีั้งอาคาร ที่ดินและอื่นๆประการที่ 
2 : จ านวนทรพัย์สมบัติที่ยึดครองได้มจี านวนมาก จนท าให้งบดุลของประเทศมีอยู่อย่างเหลือเผื่อ ในสมัยของ
อูมัรทรัพยส์มบัติที่ได้มาจะไม่แจกจ่ายให้กบัมญูาฮีดีนเลย และจะมีการพัฒนาก่อน จนท าให้มีการจัดต้ังบัย
ตุลมาลเกิดข้ึนรายได้ของประเทศในสมัยนีจ้ะประกอบด้วย 
1. ซากาต : คือเอามาจากทรัพยส์มบัติของมสุลิมที่ถึงนิศอบ 
2. ฆอนีมะห ์: คือทรัพยส์มบัติที่ยึดมาจากการท าสงคราม 
3. ฆอรอร : คือทรัพยส์มบัติที่ไมเ่คลื่อนที ่เช่น ที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง ที่ได้มาจากคนมุชริกหรอืกาเฟรจะโดย
สงครามหรือสนธิสัญญา 
4. ญิซยะห ์: คือภาษีที่ได้มาจากผู้ที่ไม่ใช่มสุลมิที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตแดนของมุสลิมโดยสนธิสญัญาความปลอดภัย 
5. อูชูร : คือภาษีที่ได้มาจากการบริการทางผ่านการค้าขายในอาณาเขตมุสลิม  

สมัยอจิญติฮาจ : เรียบเรียงวิชาการอสิลามปญัหาความขัดแย้งได้ประทุขึ้นในสมัยสุดท้ายขอคอลีฟะห์
อัรรอชีดีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของอุสมาน บินอัฟฟาน และอาลีบนิอบีตอเลบ การขยายตัวของอสิลามได้
หยุดชงักลงบ้างเล็กน้อย แต่พอมาถึงช่วงของคอลีฟะห์อมุัยยะห ์การขยายตัวของอสิลามก็ได้ขยายตัวเพิ่มข้ึนอีก 
จนสิ้นสุดสมัยของอมูัยยะห์ ในปี ฮ.ศ. 132 และตามด้วยบนอีับบาซียะห ์การขยายตัวของอิสลามก็ยงัคง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องถึงแม้นว่าปญัหาภายในจะหมดไป แต่ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ โดยขยายตัวเป็นเชิง
ความคิด และเกิดแนวคิดใหม่ๆ ข้ึนมา เช่น ฆอวาริส ชีอะห์ และมุอ์ตะซีละ มีการปลอมแปลงฮาดีษ และใน
ที่สุดก็มกีารรวบรวมฮาดีษจนสิ้นสุดลงในสมัยของอมุัรบินอบัดุลอาซีซในเรือ่งของการขยายตัวของอสิลามในช่วง
นี้ก็มีปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่นกันกับด้านเศรษฐกจิ ในช่วงมีการเป็นอยู่ของมสุลมิเริ่มมั่นคง ราบรื่น การ
ก่อสร้าง และสร้างสาธารณบริโภค เริ่มเกิดข้ึนการพฒันาด้านหนึ่งในสมัยนี้ที่มกีารพฒันาเร็วก็คือ ด้านจัดการ
ทางอิสลามศึกษาและทางโลก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2-5 ฮิจเราะห ์ในสมัยนี้ได้มีการขยายตัวจากแนวความคิดสู่
หลักการเชิงปฏิบัต ิจนท าใหเ้กิดกลุ่มทางวิชาการ แต่ละกลุ่มเป็นของตัวเอง เช่นเกิดอูลามะห์ใหญ่ในอสิลาม 
และการก่อตั้งมัซฮบั เช่น อิหม่ามมาลกิ อาบูฮานีฟะห์ อิหมา่มชาฟีอีย์ และอีหม่ามอะห์มัด และคนอื่นๆวิชา
ฟิกฮ์เป็นวิชาหลักในการด าเนินชีวิตของมสุลิมในสมัยนี ้หรอืเราเรียกว่า กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ เช่น วิชา
การเมือง และเศรษฐกจิ จะอยู่ในกีตาบมอูามาลาต ส่วนในเรื่องปรญิญาส่วนใหญจ่ะมาจากยูนานและโรมยิง่
ชัดเจนย่ิงข้ึนในเมื่ออิมามบุคอร ีได้เรียบเรียงฮาดีษในรปูแบบใหม่ คือเรียบเรียงตามลักษณะความส าคัญของ
ฟิกฮ ์ซึ่งกอ่นจากนีจ้ะมกีารเรียบเรียงตามหลกัของผู้รายงานฮาดีษ (มุสนัด) 



  เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว เราสามารถทีจ่ะเข้าใจแนวความคิดเศรษฐศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
เพราะส่วนใหญจ่ะรวบรวมอยู่ในกลุม่วิชาฟิกฮ์ และอูศลูุลฟกิฮ์ณ ตราน้ีเราต้องแยกออกระหว่างระบบเศรษฐกิจ
และวิชาเศรษฐศาสตร์ออกจากกัน เพราะระบบคือวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมหนึ่ง ส่วนวิชาเศรษฐศาสตร์คือ 
ความพยายามที่จะท าความเข้าใจต่อสิ่งทีเ่กิดข้ึนหนงัสอืที่เขียนข้ึนในสมัยนั้น เช่น รีซาละห์อลัศอฮาบะห์ งาน
เขียนของอับดลุลอฮฺ บินมุฆอบฟะอ์ (ฮ.ศ. 109 – 145 / ค.ศ. 727 – 762) เขียนให้กับคอลีฟะหผ์ู้หนึง่ในยุคอับ
บาซียะห์ คืออบูยะอฺฟาร ์อัลมันซรู (ฮ.ศ. 136 – 158 / ค.ศ. 754 – 775) เนื้อหาโดยรวมพูดถึงนโยบายและ
การบริหารจัดการการเงินของประเทศอลัฆอรอร งานเขียนของ อาบูยูซุฟ (ฮ.ศ. 113 – 182 / ค.ศ. 731 –
 789) หนังสือเล่มนีจ้ะเป็นการตอบปัญหา 26 ค าถาม ของ ฮารูน อัรรอชีด (ฮ.ศ. 170 – 193 / ค.ศ. 786 –
 809) เรื่องทัง้ในเลม่เกี่ยวกับ อัลฆอรอรอัลฆอรอร งานเขียนของยะห์ยาบินอาดัม อัลกุรอชี (ฮ.ศ. 140 – 203 / 
ค.ศ. 757 – 818) หนังสือเล่มนีจ้ะมรีูปแบบกระทัดรัดเล่มเลก็จะเป็นการรวบรวมฮาดีษเกี่ยวกับฟิกฮ์ อัล-อัม
วาลอัลอมัวาล งานเขียนของอบูอบูัยด์ บินอลั-กอเซ็ม บินสัลลาม (ฮ.ศ. 157 – 224 / ค.ศ. 774 – 838) 
หนังสือเล่มนีจ้ะพูดถึงเรื่องนโยบายการเงินอย่างครอบคลุม ถ้าเปรียบเทียบกบัเล่มอื่น หนังสอืเล่มนีจ้ะถือว่า
ครอบคลมุทีสุ่ดอัลอัมวาล งานเขียนของ อาบูฮามิด บินซลัยาวัยฮ์ (ฮ.ศ. 180 – 251 / ค.ศ. 796 – 865) 
เนื้อหาเลม่นี้คล้ายกบังานเขียนของอบอููบัย.  

สมัยการหยุดชะงักทางความคิดการเคลื่อนไหวทางวิชาการได้ด าเนินมาตั้งแต่ศตวรรษที่  2 – 5 และ
อ่อนตัวลงในช่วง ศตวรรษที่ 5 ฮิจเราะห์ กระแสของแนวความคิดที่ว่า ประตูฮิจญติฮาจได้ปิดลง และได้เกิดข้ึน 
จนกลายมาเป็นความเช่ือโดยรวมเมื่อมีความเข้าใจว่า ประตูฮิจญติฮาจได้ปิดลงสิ่งที่ตามมาก็คือ ยุคของการตัก
ลิด (การตามแบบปิดหูปิดตา) ก็เกิดข้ึน การเรียนการสอนในสมัยนี้ก็สอนตามผลงานของโต๊ะครูที่เขาเขียนมา
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าไม่มีการพัฒนา ถึงแม้นว่า
โลกอิสลามในสมัยนี้จะทรัพยากรอย่างเหลือเฟือ แต่ความคิดในด้านเศรษฐกิจกอิสลามมิได้มีการเคลื่อนตัวอยา่ง
ที่ตัวการในการที่มีทรัพยากรอยู่อย่างเหลือเฟือ กลับท าให้เกิดแนวความคิดแบบโซฟีในหมู่นักวิชาการ เมื่อมี
ความคิดแบบโซฟีมีอิทธิพลมากข้ึน ท าให้การมีส่วนร่วมในสังคมก็น้อยลง ในที่สุดก็ท าให้เกิดความคิดทางโลก 
และอาคีรัตเกิดข้ึน ในทางวิชาการก็จะแยกระหว่าง วิชาการทางศาสนาและวิชาการทางโลกในสถาบันศึกษา
ศาสนาจะถือว่าวิชาการทางโลกเป็นวิชาที่สร้างความผาสุกในโลกและพื้นดินเพียงอย่างเดียว ส่วนอูลามาอ์จะ
มุ่งมั่นเจาะจงเพียงวิชาการศาสนาเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็ยังมีงานเขียนของอิบนุฆอลดูนที่เกิดข้ึน แต่เสมือนว่า
ผลงานของท่านผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ในสมัยนั้น เพราะสภาพความเป็นจริงมันไกลแสน ไกลกับแนวความคิด
ของสังคมสมัยนั้น 

สมัยการโจมตีทางความคิด : การผสมผสานทางความคิดระหว่างอิสลามสังคมนิยมและทุนนิยมจาก
สภาพทางความคิดดังกล่าวท าให้โลกอิสลามต้องประสบกับยุคที่แสนมืดที่สุดในประวัติศาสตร์ ในศตวรรษที่ 18 
19  และครึ่งหนึ่งของศตวรรษที่ 20 ยุโรป ได้เข้ามาครอบครองโลกของมุสลิม เข้ามาขโมยทรัพยากรที่มาอยู่ 
เอาวัฒนธรรมเข้ามา เปลี่ยนแปลงแนวความคิดท าให้เกิดลิสซึม (ลัทธินิยม) ต่างๆแนวความคิดที่เกิดข้ึนใน
ขณะนั้นมี 3 แนวคิดใหญ่ๆ ที่ท าการแข่งขันกันอย่างรุนแรง คือ อิสลาม คอมมิวนิสต์  และเซกกุลาริสซึม
(ชาตินิยม) ทางด้านเศรษฐกิจก็มีอิสลาม ทุนนิยมและ สังคมนิยม และเราจะเห็นได้ว่า แนวความคิดที่ได้รับชนะ
ในประเทศมุสลิมคือ สังคมนิยมและทุนนิยมการเรียกร้องที่ได้รับเอกราชของประเทศมุสลิมได้เกิดข้ึน แต่มุสลิม
ได้ถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มดังที่กล่าวมาแล้ว มุสลิมถูกรุกรานทางความคิด เช่น บางกลุ่มพยายามใส่ร้ายอิสลาม
ว่าเป็นยาเสพติดส าหรับประชาชนอิสลามเป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนา ท าให้ผู้คนในสมัยนั้นมีความคิดอิสลาม
ไม่มีอะไร ไม่มีความส าคัญเราสามารถเข้าใจได้ว่ามุสลิมในสมัยนั้นมีความมืดมนทางความคิดและวิสัยทัศน์  มี
ความแตกแยกทางความคิด และในขณะเดียวกันแนวความคิดอื่นมีความเข้มแข็ง พวกเขาสามารถสร้างผู้น าทาง
ความคิดของเขาจากกลุ่มของมุสลิมอิสลามเป็นที่ยอมรับเพียงแค่หลักการ ส่วนการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตาม



หลักการ จนกาลเวลาผ่านไปสัญญาของแนวความคิดสังคมนิยมก็ไม่ได้แสดงให้เห็นและล้มสลายไปในที่สุด  ที่
ยังคงอยู่ในขณะนี้ก็คือทุนนิยม ที่ยังคงโลดตันอยู่ใต้ในสังคมปัจจุบัน  

สมัยของการฟื้นฟูอิสลาม (น าอิสลามมาใช้กับการด าเนินชีวิต)ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเคลื่อนไหว
ของอิสลามได้แพ้ในหลายสมรภูมิของการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนไหวอิสลามก็ยัง
ด าเนินต่อไป ตั้งแต่สมัยของ ญาลาลุดดีน อัล-อัฟฆอนี อับดุลเราะห์มาน อัล-กาวากีฟี มูฮัมหมัดอับดุห์ รอชีด
รีฏอ จนถึง ฮาซัน อัลบันนาที่อียิปต์ยามาลุดดีน อัลอัฟฆอนี และอัลกาวากีบย์จะเน้นการเมือง ส่วนมูฮัมหมัด 
อับดุห์ และรอซีครีฏอ จะเน้นด้านความคิดและการศึกษา ถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลุม แต่การฟื้นฟูก็เริ่มเกิดข้ึนมา
ยุคของฮาซัน อัลบันนา ได้ด าเนินการ 2 ประการหลักคือ  
      สร้างวิสัยทัศน์อิสลามโดยภาพรวมพร้อมท้ังทุกอย่างในการด าเนินชีวิต 
          สร้างรูปแบบของการเคลื่อนไหว วิธีการ รูปแบบองค์กรการสร้างและเพิ่มสมาชิกอิสลามคือ ศาสนา
สากลที่ไม่มีแนวคิดได้เทียบเท่า ท าให้มุสลิมมีความมั่นใจ 
1. ต่อความคิดของอิสลามด้านหลักการ 
2. ต่อความสามารถของอุมัตอิสลามในการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งจนท าให้เกิดความมั่นใจอย่างเข้มแข็งต่อ  อัล-
อิสลามสมัยของการท าให้วิชาการเป็นอิสลาม (ท าให้เศรษฐกิจเป็นอิสลาม) - เมื่อตะวันตกเริ่มที่จะตกเป็น ณ 
เริ่มวันใหม่ของมุสลิม 
รูปแบบการท าให้เป็นอิสลามมี 2 ชนิด คือ  
      ท าให้เป็นอิสลามโดยเต็มรูปแบบ 
      ท าให้เป็นอิสลามโดยด้านการปฏิบัติเท่านั้น 
โดยกลุ่มทั่วไปจะเน้นการเผยแพร่อิสลามแบบเต็มรูปแบบ  (กลุ่มทางสังคม) วิชาที่มีการพัฒนาเร็ว คือ วิชา
เศรษฐกิจ โดยผ่านหลายกระบวนการด้วยกัน คือ ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการเปรียบงานเขียนในช่วงต้นของ
เศรษฐศาสตร์ อิสลามจะเป็นงานเขียนที่เปรียบเทียบระหว่างระบบตรงนี้อิสลามจะเปรียบเทียบกับระบบ
เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น สังคมนิยมและทุนนิยม เป็นการตอบสนองต่อจิตวิทยาและความเป็นเหตุเป็นผล ส่วนหนึ่ง
ของนักเขียนในสมัยนี้คือ - ซัยยิด กุฏบ เขียนเรื่อง หลักการอิสลามเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคม (ความ
ยุติธรรมในสังคมอิสลาม) - ดร. มุสตอฟา อัล-ซีบาอี นักคิดอิสลามจากซีเรียเขียนเปรียบเทียบระหว่างอิสลาม
กับสังคมนิยมในหนังสือ “อิสติรอกียะห์ อัล-อิสลาม” (สังคมนิยมอิสลาม) - เชค มูฮัมหมัด อัลฆอซาลี อูลามะ
และนักคิดอิสลามจากอียิปต์ ในปี 94 เขียนหนังสือ “อัล-อิสลาม วาอัล-เอาฏออ อัล-อิญติศอดียะห์” (อิสลาม
และสถานภาพทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน) - แล้วยังมี ดร. อับดุลกอดีร เอาดะห์ :อียิปต ์ - อบูล อะว์ลา อัลเมา
ดูดี :ปากีสถาน  - มูฮัมหมัด บากีส อัล -ศอดร : อิรัก - อบูล ฮาซัน อาลี  อัล-ฮาซานี อัล - นาดาวี  
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ประวัติความเป็นมาเศรษฐศาสตร์อิสลาม ตอนท่ี 2 
 

สมัยอิจญติฮาจ : เรียบเรียงวิชาการอิสลามปัญหาความขัดแย้งได้ประทุข้ึนในสมัยสุดท้ายขอคอลีฟะห์
อัรรอชีดีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของอุสมาน บินอัฟฟาน และอาลีบินอบีตอเลบ การขยายตัวของอิสลามได้
หยุดชงักลงบ้างเล็กน้อย แต่พอมาถึงช่วงของคอลีฟะห์อุมัยยะห์ การขยายตัวของอิสลามก็ได้ขยายตัวเพิ่มข้ึนอีก 
จนสิ้นสุดสมัยของอูมัยยะห์ ในปี ฮ.ศ. 132 และตามด้วยบนีอับบาซียะห์ การขยายตัวของอิสลามก็ยังคง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องถึงแม้นว่าปัญหาภายในจะหมดไป  แต่ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ โดยขยายตัวเป็นเชิง
ความคิด และเกิดแนวคิดใหม่ๆ ข้ึนมา เช่น ฆอวาริส ชีอะห์ และมุอ์ตะซีละ มีการปลอมแปลงฮาดีษ และใน
ที่สุดก็มีการรวบรวมฮาดีษจนสิ้นสุดลงในสมัยของอุมัรบินอับดุลอาซีซในเรื่องของการขยายตัวของอสิลามในช่วง
นี้ก็มีปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่นกันกับด้านเศรษฐกิจ ในช่วงมีการเป็นอยู่ของมุสลิมเริ่มมั่นคง ราบรื่น  การ
ก่อสร้าง และสร้างสาธารณบริโภค เริ่มเกิดข้ึนการพัฒนาด้านหนึ่งในสมัยนี้ที่มีการพัฒนาเร็วก็คือ ด้านจัดการ
ทางอิสลามศึกษาและทางโลก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2-5 ฮิจเราะห์ ในสมัยนี้ได้มีการขยายตัวจากแนวความคิดสู่
หลักการเชิงปฏิบัติ จนท าให้เกิดกลุ่มทางวิชาการ แต่ละกลุ่มเป็นของตัวเอง เช่น เกิดอูลามะห์ใหญ่ในอิสลาม 
และการก่อตั้งมัซฮับ เช่น อิหม่ามมาลิก อาบูฮานีฟะห์ อิหม่ามชาฟีอีย์ และอีหม่ามอะห์มัด และคนอื่นๆวิชา
ฟิกฮ์เป็นวิชาหลักในการด าเนินชีวิตของมุสลิมในสมัยนี้ หรือเราเรียกว่า กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เช่น วิชา
การเมือง และเศรษฐกิจ จะอยู่ในกีตาบมูอามาลาต ส่วนในเรื่องปริญญาส่วนใหญ่จะมาจากยูนานและโรมยิ่ง
ชัดเจนย่ิงข้ึนในเมื่ออิมามบุคอรี ได้เรียบเรียงฮาดีษในรูปแบบใหม่ คือเรียบเรียงตามลักษณะความส าคัญของ
ฟิกฮ์ ซึ่งก่อนจากนี้จะมีการเรียบเรียงตามหลักของผู้รายงานฮาดีษ (มุสนัด) เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าว
แล้ว เราสามารถที่จะเข้าใจแนวความคิดเศรษฐศาสตร์มากยิ่งข้ึน เพราะส่วนใหญ่จะรวบรวมอยู่ในกลุ่มวิชาฟิกฮ์ 
และอูศูลุลฟิกฮ์ ณ ตรงนี้เราต้องแยกออกระหว่างระบบเศรษฐกิจและวิชาเศรษฐศาสตร์ออกจากกัน  เพราะ
ระบบคือวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมหนึ่ง ส่วนวิชาเศรษฐศาสตร์คือ ความพยายามที่จะท าความเข้าใจต่อสิ่งที่
เกิดข้ึน 
   หนังสือที่เขียนข้ึนในสมัยนั้น เช่น รีซาละห์อัลศอฮาบะห์ งานเขียนของอับดุลลอฮฺ บินมุฆอบฟะอ์ (ฮ.ศ. 109 
– 145 / ค.ศ. 727 – 762) เขียนให้กับคอลีฟะห์ผู้หนึ่งในยุคอับบาซียะห์ คืออบูยะอฺฟาร์ อัลมันซูร (ฮ.ศ. 136 – 
158 / ค.ศ. 754 – 775) เนื้อหาโดยรวมพูดถึงนโยบายและการบริหารจัดการการเงินของประเทศอัลฆอรอร 
งานเขียนของ อาบูยูซุฟ (ฮ.ศ. 113 – 182 / ค.ศ. 731 – 789) หนังสือเล่มนี้จะเป็นการตอบปัญหา 26 ค าถาม 
ของ ฮารูน อัรรอชีด (ฮ.ศ. 170 – 193 / ค.ศ. 786 – 809) เรื่องทั้งในเล่มเกี่ยวกับ อัลฆอรอรอัลฆอรอร งาน
เขียนของยะห์ยาบินอาดัม อัลกุรอชี (ฮ.ศ. 140– 203 / ค.ศ. 757 – 818) หนังสือเล่มนี้จะมีรูปแบบกระทัดรัด
เล่มเล็กจะเป็นการรวบรวมฮาดีษเกี่ยวกับฟิกฮ์ อัล-อัมวาลอัลอัมวาล งานเขียนของอบูอูบัยด์ บินอัล-กอเซ็ม 
บินสัลลาม (ฮ.ศ. 157 – 224 / ค.ศ. 774 – 838) หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องนโยบายการเงินอย่างครอบคลุม 
ถ้าเปรียบเทียบกับเล่มอื่น หนังสือเล่มนี้จะถือว่าครอบคลุมที่สุดอัลอัมวาล งานเขียนของ อาบูฮามิด บินซัลยา
วัยฮ์ (ฮ.ศ. 180 – 251 / ค.ศ. 796 – 865) เนื้อหาเล่มนี้คล้ายกับงานเขียนของอบูอูบัย. 
   สมัยการหยุดชะงักทางความคิดการเคลื่อนไหวทางวิชาการได้ด าเนินมาตั้งแต่ศตวรรษที่  2 – 5 และอ่อนตัว
ลงในช่วง ศตวรรษที่ 5 ฮิจเราะห์ กระแสของแนวความคิดที่ว่า ประตูฮิจญติฮาจได้ปิดลง และได้เกิดข้ึน จน
กลายมาเป็นความเช่ือโดยรวมเมื่อมีความเข้าใจว่า ประตูฮิจญติฮาจได้ปิดลงสิ่งที่ตามมาก็คือ ยุคของการตักลิด 
(การตามแบบปิดหูปิดตา) ก็เกิดข้ึน การเรียนการสอนในสมัยนี้ก็สอนตามผลงานของโต๊ะครูที่เขาเขียนมา
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าไม่มีการพัฒนา ถึงแม้นว่า
โลกอิสลามในสมัยนี้จะทรัพยากรอย่างเหลือเฟือ แต่ความคิดในด้านเศรษฐกิจกอิสลามมิได้มีการเคลื่อนตัวอยา่ง
ที่ตัวการในการที่มีทรัพยากรอยู่อย่างเหลือเฟือ กลับท าให้เกิดแนวความคิดแบบซูฟีย์ในหมู่นักวิชาการ  เมื่อมี
ความคิดแบบซูฟีย์มีอิทธิพลมากขึ้น ท าให้การมีส่วนร่วมในสังคมก็น้อยลง ในที่สุดก็ท าให้เกิดความคิดทางโลก 



และอาคีรัตเกิดข้ึน ในทางวิชาการก็จะแยกระหว่าง วิชาการทางศาสนาและวิชาการทางโลกในสถาบันศึกษา
ศาสนาจะถือว่าวิชาการทางโลกเป็นวิชาที่สร้างความผาสุกในโลกและพื้นดินเพียงอย่างเดียว ส่วนอูลามาอ์จะ
มุ่งมั่นเจาะจงเพียงวิชาการศาสนาเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็ยังมีงานเขียนของอิบนุฆอลดูนที่เกิดข้ึน แต่เสมือนว่า
ผลงานของท่านผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ในสมัยนั้น เพราะสภาพความเป็นจริงมันไกลแสน ไกลกับแนวความคิด
ของสังคมสมัยนั้น 
   สมัยการโจมตีทางความคิด : การผสมผสานทางความคิดระหว่างอิสลามสังคมนิยมและทุนนิยมจากสภาพ
ทางความคิดดังกล่าวท าให้โลกอิสลามต้องประสบกับยุคที่แสนมืดที่สุดในประวัติศาสตร์  ในศตวรรษที่ 18 19 
และครึ่งหนึ่งของศตวรรษที่ 20 ยุโรป ได้เข้ามาครอบครองโลกของมุสลิม เข้ามาขโมยทรัพยากรที่มาอยู่ เอา
วัฒนธรรมเข้ามา เปลี่ยนแปลงแนวความคิดท าให้เกิดลิสซึม (ลัทธินิยม) ต่างๆแนวความคิดที่เกิดข้ึนในขณะนั้น
มี 3 แนวคิดใหญ่ๆ ที่ท าการแข่งขันกันอย่างรุนแรง คือ อิสลาม คอมมิวนิสต์ และเซกกุลาริสซึม (ชาตินิยม) 
ทางด้านเศรษฐกิจก็มีอิสลาม ทุนนิยมและ สังคมนิยม และเราจะเห็นได้ว่า แนวความคิดที่ได้รับชนะในประเทศ
มุสลิมคือ สังคมนิยมและทุนนิยมการเรียกร้องที่ได้รับเอกราชของประเทศมุสลิมได้เกิดข้ึน แต่มุสลิมได้ถูกแยก
ออกเป็นสองกลุ่มดังที่กล่าวมาแล้ว มุสลิมถูกรุกรานทางความคิด เช่น บางกลุ่มพยายามใส่ร้ายอิสลามว่าเป็นยา
เสพติดส าหรับประชาชนอิสลามเป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนา ท าให้ผู้คนในสมัยนั้นมีความคิดอิสลามไม่มีอะไร 
ไม่มีความส าคัญเราสามารถเข้าใจได้ว่ามุสลิมในสมัยนั้นมีความมืดมนทางความคิดและวิสัยทัศน์  มีความ
แตกแยกทางความคิด และในขณะเดียวกันแนวความคิดอื่นมีความเข้มแข็ง  พวกเขาสามารถสร้างผู้น าทาง
ความคิดของเขาจากกลุ่มของมุสลิมอิสลามเป็นที่ยอมรับเพียงแค่หลักการ  ส่วนการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตาม
หลักการ จนกาลเวลาผ่านไปสัญญาของแนวความคิดสังคมนิยมก็ไม่ได้แสดงให้เห็นและล้มสลายไปในที่สุด  ที่
ยังคงอยู่ในขณะนี้ก็คือทุนนิยม ที่ยังคงโลดตันอยู่ใต้ในสังคมปัจจุบัน 
   สมัยของการฟื้นฟอูิสลาม (น าอิสลามมาใช้กับการด าเนินชีวิต)ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเคลื่อนไหวของ
อิสลามได้แพ้ในหลายสมรภูมิของการเมืองและเศรษฐกจิ แต่ความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนไหวอสิลามก็ยัง
ด าเนินต่อไป ตั้งแต่สมัยของ ญาลาลุดดีน อัล-อัฟฆอนี อับดุลเราะหม์าน อัล-กาวากีฟี มูฮัมหมัดอบัดุห์ รอชีด
รีฏอ จนถึง ฮาซัน อัลบันนาที่อียปิต์ยามาลุดดีน อัลอัฟฆอนี และอัลกาวากีบยจ์ะเน้นการเมือง ส่วนมูฮัมหมัด 
อับดุห์ และรอซีครีฏอ จะเน้นด้านความคิดและการศึกษา ถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลมุ แต่การฟื้นฟกู็เริ่มเกิดข้ึนมา
ยุคของฮาซัน อัลบันนา ได้ด าเนินการ 2 ประการหลักคือ 
   1. สร้างวิสัยทัศน์อิสลามโดยภาพรวมพรอ้มทัง้ทุกอย่างในการด าเนินชีวิต 
   2. สร้างรูปแบบของการเคลื่อนไหว วิธีการ รูปแบบองค์กรการสร้างและเพิ่มสมาชิกอสิลามคือ ศาสนาสากล
ที่ไม่มีแนวคิดได้เทียบเท่า ท าให้มสุลิมมีความมั่นใจ 
   (1) ต่อความคิดของอิสลามด้านหลักการ 
   (2) ต่อความสามารถของอุมมัตอสิลามในการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งจนท าใหเ้กิดความมั่นใจอย่างเข้มแข็งต่อ อัล-
อิสลามสมัยของการท าให้วิชาการเป็นอิสลาม (ท าให้เศรษฐกิจเป็นอสิลาม) เมื่อตะวันตกเริม่ทีจ่ะตกเป็น ณ เริ่ม
วันใหม่ของมสุลมิ รูปแบบการท าให้เป็นอิสลามมี 2 ชนิด คือ 
   1. ท าใหเ้ป็นอสิลามโดยเตม็รปูแบบ 
   2. ท าใหเ้ป็นอสิลามโดยด้านการปฏิบัตเิท่านั้น โดยกลุ่มทัว่ไปจะเน้นการเผยแพร่อิสลามแบบเต็มรปูแบบ 
(กลุม่ทางสังคม)วิชาที่มีการพัฒนาเร็ว คือ วิชาเศรษฐกิจ โดยผ่านหลายกระบวนการด้วยกัน คือ ข้ันตอนที่ 1 
ข้ันการเปรียบ งานเขียนในช่วงต้นของเศรษฐศาสตร์อสิลามจะเป็นงานเขียนที่เปรียบเทียบระหว่างระบบตรงนี้
อิสลามจะเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกจิอื่นๆ เช่น สังคมนยิมและทุนนิยม เป็นการตอบสนองต่อจิตวิทยาและ
ความเป็นเหตุเป็นผล ส่วนหนึง่ของนักเขียนในสมัยนี้คือ - ซัยยิด กุฏบ เขียนเรื่อง หลักการอสิลามเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมทางสังคม (ความยุติธรรมในสังคมอิสลาม) - ดร. มุสตอฟา อัล-ซีบาอ ีนักคิดอิสลามจากซเีรีย
เขียนเปรียบเทียบระหว่างอสิลามกับสังคมนิยมในหนงัสือ “อิสติรอกียะห์ อัล-อิสลาม” (สังคมนิยมอสิลาม) - 



เชค มูฮัมหมัด อลัฆอซาล ีอูลามะและนักคิดอสิลามจากอียิปต์ ในปี 94 เขียนหนังสือ “อัล-อิสลาม วาอัล-เอาฏ
ออ อัล-อิญติศอดียะห”์ (อิสลามและสถานภาพทางเศรษฐกจิในยุคปัจจุบัน) - แล้วยังมี ดร. อับดุลกอดีร เอา
ดะห์ :อียิปต์ - อบูล อะว์ลา อลัเมาดูดี :ปากสีถาน- มูฮัมหมดั บากีส อัล-ศอดร : อิรัก - อบูล ฮาซัน อาลี อลั-ฮา
ซานี อัล- นาดาวี : 
ผู้เขียนบทความ อ.ณรงค์ หัศนี 
อาจารย์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
 

บทสรุปเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
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      จากรายละเอียดที่ผ่านมาเราสามารถสรุปลักษณะที่โดดเด่น  และส าคัญของระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
ดังนี ้ 
     1.ทรัพย์ทุกประเภท ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮ์ แต่เพียงผู้เดียว ส่วนมนุษย์เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความ
โปรดปรานชนิดนี้ โดยที่พระองค์อัลลอฮ์ ได้ทรงบันดาลให้มันมีความสะดวกง่ายดายกับมนุษย์ และเป็นการรับ
ใช้มนุษย ์
     2. ถือเป็นหน้าที่ที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ ที่จะต้องใช้จ่ายทรัพย์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้มีกรรมสิทธ์ิ
ที่แท้จริง คืออัลลอฮ์ จึงจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายมันเพื่อสนองตอบค าบัญชาของพระองค์ เพื่อก่อให้เกิดระบอบที่
เป็นรูปธรรม 
     3. แท้จริงแล้วพระองค์อัลลอฮ์ ได้ทรงเรียกร้องปวงบ่าวของพระองค์ ให้ใช้จ่ายทรัพย์ในสิ่งที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวล และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของมวลมนุษย์ 
     4. ระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลาม ได้ประสานด้านวัตถุกับจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ภายใต้การผูกมัดบริบททาง
เศรษฐศาสตร์กับบริบททางจริยธรรม บนบรรทัดฐานความไว้วางใจ ความเช่ือมั่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการประกอบธุรกรรม และการแลกเปลี่ยน 
     5. มีดุลยภาพในการดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของปัจเจกชนและสังคม 
     6. มีความปานกลางในการใช้จ่ายและใช้สอย โดยห้ามพฤติกรรมที่สุรุ่ยสุร่าย 
     7. อิสลามห้ามการสะสมทรัพย์ ¹ และเรียกร้องให้เอาทรัพย์สู่สนามการลงทุน โดยถือว่าการสะสมทรัพย์
เป็นอาชญากรรมที่เลวร้าย ที่จะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง ² 
     8. เงินตรามีหน้าที่ส าคัญในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความง่ายดายในการประกอบการและเป็นตัว
ขับเคลื่อนพลังต่างๆ 
 
แนวทางเศรษฐกิจของอิสลามมีลักษณะพื้นฐาน สอง ประการดังนี้ 

1. ความเป็นจริง   
2. จริยธรรม 

           1.ความเป็นจริง คือ ระบบเศรษฐศาสตร์ที่เป้าหมายของมันมีความเป็นจริง เนื่องจากเนื้อหาของระบบ
และกฎเกณฑ์ต่างๆของมัน สามารถขับเคลื่อนเป็นเนื้อเดียวกับความเป็นจริงของมนุษย์ ทั้งในด้านธรรมชาติ 
และคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์ โดยที่ระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามถูกวางบนพื้นฐานของการมีวิสัยทัศน์ในแง่
ความเป็นจริงของมนุษย์ตลอดกาล 
         2. จริยธรรม อิสลามมิได้ให้ความส าคัญด้านเนื้อหาของทฤษฎีด้านเดียว คือการท าให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ แต่อิสลามให้ความส าคัญด้านจิตวิญญาณ เพื่อเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางไปพร้อมๆกับความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ อิสลามจึงได้ผสมกลมกลืนระหว่างกลไกด้านจิตวิญญาณ เพื่อเป็นเส้นทางที่ใช้เดินไปพร้อมๆ
กับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
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ด้วยเหตุน้ี อิสลามได้ผสมกลมกลืนระหว่างกลไกด้านจิตวิญญาณ กับกลไกด้านวัตถุ ด้วยเส้นทางที่จะน าไปสู่การ
ท าให้จุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้มีความเป็นจริง อิสลามจึงได้บัญญัติข้อบังคับเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์เมื่อ
ครบเงื่อนไข จ าเป็นจะต้องจ่ายซะกาตซึ่งถือเป็นอิบาดะฮ์ (การภักดีพระเจ้า) ทางศาสนา  
สิ่งดังกล่าวจะออกมาจากจิตที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่เจิดจ้า เป็นพลังมหาศาลที่ผลักดันมนุษย์ให้เข้าร่วมใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายของเศรษศาสตร์อิสลามให้เป็นรูปธรรม ที่มีศักยภาพที่อยู่ในครรลองของเจตนารมณ์
ของศาสนา และเป็นการแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ และการเข้าใกล้ชิดพระองค์ 
          แท้จริงหลักจริยธรรมด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม ยังไม่เกิดในรูปแบบที่สมบูรณ์ และครอบคลุมในโลก
อิสลาม ยกเว้นจะเกิดอยู่เฉพาะกลุ่มบางกลุ่ม  ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นหากมีนักคิดหรือนัก
นิติศาสตร์อิสลามคนใดไม่กลับมาท าให้เกิดเป็นรูปธรรมในรูปของหลักบรรทัดฐานของแนวคิดเศรษฐศาสตรแ์ลว้ 
ดังกล่าวมิได้หมายความว่าในภาพรวมมันคือหลักจริยธรรมของเศรษฐศาสตร์ที่ถูกน ามาปฎิบัติตาม 
      ดร. อับดุลมะญัด มัซยาน ได้กล่าวว่า “และเราอย่าลืมว่าแท้จริงหลักนิติศาสตร์อิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคสนามของเศรษฐศาสตร์ คือ เส้นทางที่จะแยกภาพลักษณ์ของเนื้อหาแห่งบทบัญญัติอิสลามที่ยืนอยู่
ระหว่างการเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในด้านหลักการ กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ซึ่งได้ฉายภาพอยู่ในรูปของ
กิจกรรมอันมากมายของมนุษย์ ที่มีการวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่าง ๆ นานา  และ
ท่ามกลางความแตกต่างของบริบททางสังคมมนุษย์ ดังนั้นนิติศาสตร์อิสลามจึงมิใช้เป็นแค่เพียงการครอบคลุม
ของตัวบทที่ตายตัว หรือเป็นแค่ภาพของการให้ความสงบสุขของชีวิตที่มนุษย์อาศัยอยู่ ส าหรับในเชิงทฤษฎีของ
หลักเศรษฐศาสตร์ เริ่มนับจากจุดนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของหลักจริยธรรม และหลักการของ
เศรษฐศาสตร์จะมีความแตกต่างกันในบางส่วนที่มีความแตกต่างกันของบริบทที่เป็นสถานการณ์จริงและ
ปัจจุบัน” 
  
เศรษฐศาสตร์อิสลาม  / ดร. มุสฏอฟา  อัลอับดุลลอฮฺ  อัลกิฟรีย์ 
แปลและเรียบเรียง / มุห าหมัด   บินต่วน 
 

เศรษฐศาสตร์อิสลาม 
 

กลุ่มแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม 
๒. กลุ่มแนวความคิดในเศรษฐศาสร์อิสลาม ( The School of Thoughts in Islamic Economics)ตามที่เรา
ได้ทราบถึงความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์อิสลามในเบื้องต้นแล้วว่า วิชาทางเศรษฐศาสตร์อิสลามนั้น ด้วย
หลักการแล้วได้มีมาต้ังแต่การมาของอิสลาม แต่ในสมัยต้นของอิสามมิได้แยกวิชาต่างๆ ออกเป็นสาขาวิชาย่อย 
แต่จะรวมอยู่ในหลักการอิสลามโดยรวม เนื่องด้วยยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลง การเข้ามาของแนวความคิดที่
แปลกปลอมในอิสลามจนท าให้เกิดวิชาต่างๆ ข้ึนมา วิชาเศรษฐศาสตร์อิสลามถือเป็นวิชาใหม่ที่เกิดข้ึนในปลาย
ศตวรรษที่ 20 ในหลักการแล้วนักเศรษฐศาสตร์อิสลามเห็นพ้องกันว่าวิชาเศรษฐศาสตร์อิสลามกับเศรษฐศาสตร์
ทั่วไปย่อมมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอน เพราะเศรษฐศาสตร์ทั่วไปไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบ
เศรษฐกิจ แต่ในระบบอิสลามนั้นมีพระเจ้าเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่าง
แน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อมีค าถามในเรื่องหลักการทางเศรษฐศาสตร์อิสลามก็เริ่มที่จะมีทัศนะที่หลากหลาย
เกิดข้ึน ความแตกต่างทางความคิดของนักเศรษฐศาสตร์อิสลามที่สามารถรวบรวมได้จนถึงปัจจุบันนี้ สามารถ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้กลุ่มที่ 1 ทัศนะในกลุ่มแรกนี้น าโดย Bagir as-Sadr ด้วยงานเขียนของเขาที่ช่ือ
ว่า “อิกติศอดุนา”  ทัศนะในกลุ่มนี้มรความเห็นว่า วิชาเศรษฐศาสตร์นั้นไม่เคยไปในทางเดียวกันกับอิสลาม 



เศรษฐศาสตร์ก็เป็นเศรษฐศาสตร์ อิสลามก็ยังคงเป็นอิสลาม ทั้งสองไม่สามารถที่จะรวมกันได้เลย เพราะทั้งสอง
มาจากปรัชญาที่แตกต่างกัน อีกด้านหนึ่งต่อต้านอิสลาม อีกด้านหนึ่งเป็นอิสลาม  ตามทัศนะของกลุ่มนี้มี
ความเห็นว่า ความแตกต่างทางปรัชญามีผลต่อความแตกต่างทางมุมมองในเรื่องเศรษฐกิจ ตามหลักวิชา
เศรษฐศาสตร์ ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกิดข้ึนเพราะความต้องการของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด ส่วนทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อตอบสนองความต้องการของมุษย์มีอยู่จ านวนจ ากัด ตามทัศนะกลุ่มนี้ปฎิเสฐขัอคิดเห็นดังกล่าว เพราะพวก
เขาเห็นว่าอิสลามนั้นไม่รู้จักกับค าว่าทรัพยากรมีอยู่จ ากัด หลักฐานที่ใช้คือ อายาตอัลกุรอ่านที่มี ใจความ
ว่า “แท้จริงทุกๆ สิ่งนั้นเราสร้างมันตามสัดส่วน” (สูเราะห์อัลกอมัร อายาตที่ 49) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺนั้น
ได้สร้างทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเพียงต่อมนุษย์ในการมีชีวิตในโลกนี้ ทัศนะกลุ่มนี้เช่นกันได้ปฎิเสฐแนวความคิด
ที่ว่า มนุษย์น้ันมีความต้องการที่ไม่จ ากัด ดูได้จากตัวอย่าง การที่มนุษย์ดื่มน้ า เมื่อเขาอิ่มเขาก็จะหยุดกินทันที 
เป็นการไม่จริงที่มนุษย์มีความต้องการไม่จ ากัด (จงเปรียบทัศนะนี้กับทฤษฎีอรรถประโยชน์เพิ่ม กฎของการลด
น้อยถอยลงและกฎของ Gossen ในวิชาเศรษฐศาสตร์) ทัศนะกลุ่มนี้มีความเห็นว่า เศรษฐศาสตร์เกิดข้ึนมาจาก
การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม จนท าให้ผู้ที่แข็งแรงเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่า มีสิทธิในการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรมากกว่า จนท าให้มีความร่ ารวยอย่างล้นหลาม คนที่จนก็จนอย่างน่าเอ็นดู ด้วยเหตุนั้นเศรษฐศาสตร์
ไม่ใช่เกิดข้ึนจากความขาดแคลนทรัพยากร แต่เกิดข้ึนจากความละโมบของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด ด้วยเหตุนั้นพวก
เขาเห็นว่า ค าว่าเศรษฐศาสตร์อิสลามไม่เพียงแค่ไม่เหมาะสมหรือผิดเท่านั้น แต่ยังท าให้หลงผิดไปด้วย ดังนั้นให้
หยุดใช้ค าว่า เศรษฐศาสตร์อิสลามเสีย และเสนอศัพย์ใหม่ให้ ซึ่งมาจากปรัชญาอิสลาม นั้นก็คือค่ าว่า “อิกติ
ศอด” ซึ่งมาจากรากเดิมของค าว่า “กอสด” มีความหมายว่า ความสมดุล ในฐานะที่เท่าเทียมกัน เหมาะสมหรือ
กึ่งกลาง ในแนวทางเดียวกันพวกเขาได้ปฎิเสฐและสลัดทิ้งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และพยายามที่จะสร้าง
และเรียบเรียงทฤษฎีใหม่ที่ได้มาจากการค้นคว้าจากอัลกุรอ่านและอัสสุนนะห์ นักคิดในกลุ่มนี้นอกจาก Bagir 
as-Sadr แล้วก็ยังมี Abbas Mirakhor, Baqiral-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutonchian, Hedayati คน
อื่นๆ กลุ่มที่ 2 ทัศนะของกลุ่มนี้มีความเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มแรก ทัศนะของกลุ่มนี้กลับเห็นด้วยกับทัศนะที่ว่า 
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกิดข้ึนจากการที่ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่
สิ้นสุด อาจจะเป็นจริงว่าอุปสงค์รวมและอุปทานของข้าวสารที่มีอยู่บนโลกนี้อยู่ในจุดดุลยภาพ แต่ถ้าเราไปมอง
ในสถานที่ที่หนึ่งหรือในเวลาเวลาหนึ่งจะพบว่ามีการขาดแคลนเกิดข้ึน แถมยังเกิดข้ึนบ่อยเสียด้วย ตัวอย่างเช่น 
อุปทานข้าวในประเทศอิทิโอเปีย บังลาเทศ แน่นอนย่อมมีความขาดแคลนมากกว่าข้าวสารในประเทศไทย ดัง
เหตุน้ันความขาดแคลนน้ันย่อมมี และอิสลามก็ยอมรับ ดังหลักฐานที่มีใจความว่า “และแน่นอน เราจะทดลอง
พวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิวด้วยความสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ 
ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีกับผู้อดทนเถิด” (สูเราะห์อัลบากอเราะห์ อายาตที่ 155) ส่วนความ
ต้องการของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด ถือเป็นเรื่องปกติ ด้วยหลักฐาน ที่มีใจความว่า  “การสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อ
อวดอ้าง ได้ท าให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน จนกระทั่งพวกเจ้าเข้าไปยังหลุมฝังศพ เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้ และเปล่า
เลยพวกเจ้าจะได้รู้ มิใช่เช่นน้ัน ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้ว” (สูเราะห์อัตตากาซูร อายาตที่ 1-5) และก็ได้มี
ฮาดีษของท่านรซูลที่มีใจความสรุปว่า มนุษย์น้ันไม่เคยมีวันที่เขามีความพอเพียง ถ้าให้ทองหนึ่งก้อน เขาก็จะขอ
ก้อนที่สอง ถ้าให้ก้อนที่สอง เขาก็จะได้ก้อนที่สาม และต่อๆ ไป จนกว่าเขาจะเข้าหลุมฝังศพ ถ้าดูแล้วกลุ่ม
ทัศนะนี้ก็ไม่มีความแตกต่างจากแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป แล้วใหนละที่เป็นอิสลาม ? ความ
แตกต่างของทัศนะนี้กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไปอยู่ที่การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหา ในการที่มนุษย์เจอกับปัญหา
ความขาดแคลนทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด แต่ความต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องเลือก และ
ให้ความส าคัญก่อนหลังเพื่อตอบสนองความต้องการ  และจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับเขาก่อน 
ในการตัดสินใจของมนุษย์ที่ไม่มีศาสนาจะตัดสินใจตามความอ าเภอใจของเขา แต่ส าหรับมนุษย์ที่มีศาสนาจะ
ตัดสินใจตามหลักการศาสนาที่มาจากอัลกุรอ่านและสุนนะห์  นักคิดกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งคือ M.Umer Chapra, 
M.A.Mannan, M.Nejatullah Siddiqi และคนอื่น ส่วนใหญ่พวกเขาท างานกับ Islamic Development 



Bank (IDB) ซึ่งมีงบประมาณอยู่มาก และสามารถขยายแนวความคิดได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาส่วนใหญ่เป็น
บัณฑิตที่จบจากตะวันตก ด้วยเหตุน้ันพวกเขาจึงไม่ทิ้งทฤษฎีทั่วไปลงในถังขยะ การเอาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์
จากเช้ือชาติไม่ใช่สิ่งที่ฮาราม ท่านนบีได้กล่าวว่าวิชาความรู้ส าหรับมุสลิมเปรียบเสมือนสิ่งของที่สูญหาย หากมี
การพบเจออุมมัตอิสลามเป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับ ประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงเหตุการณ์เหล่าน้ีที่นักวิชาการ
มุสลิมได้จับเอาวิชาความรู้จากวัฒนธรรมอื่น เช่น ยูนาน อินเดีย จีน เปอร์เซีย เป็นต้น จนท าให้มีการเพิ่อทาง
ความรุ้และให้แสงสว่างให้กับอิสลาม กลุ่ม 3  ทัศนะของกลุ่มนี้จะวิจารณ์ทัศนะของทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมาว่า 
กลุ่มที่ 1เป็นกลุ่มที่พยามค้นหาสิ่งใหม่ ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนเขาค้นพบมาแล้ว และสลัดทิ้งทฤษฎีเก่าเอา
ทฤษฎีใหม่ ส่วนกลุ่มที่ 2 ถูกวิจารณ์ว่าเป็นกลุ่มที่ลอกเลียนแบบเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกโดยให้ดอกเบี้ย
หายไปและแทนด้วยซะกาตและเนียต(เจตนา) ทัศนะของกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่คิดเชิงวิจารณ์ พวกเขามีความเห็น
ว่าการวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ไม่ใช่เฉพาะกับระบบทุนนิยมหรือสังคมนิยมเท่านั้น แต่กับระบบเศรษฐศาสตร์
อิสลามก็เช่นกัน พวกเขามีความเช่ือมั่นว่าอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด แต่เศรษฐศาสตร์อิสลามนั้นยังไม่
แน่นอน เพราะเศรษฐศาสตร์อิสลามคือผลมาจากการวิเคราะห์ของมนุษย์จากอัลกุรอ่านและสุนนะห์ จนค่าของ
ความเป็นจริงไม่เป็นสิ่งเด็จขาด ทฤษฎีหรือสิ่งค้นพบจ าเป็นต้องทดสอบความถูกต้องอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป นักคิดกลุ่มนี้คือ Timur Kuran(หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของ  University of 
Southern Califonia) , Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya) Muhammad Arif   และคนอื่นๆ 
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ตลาดหลักทรัพย์ในทัศนะอิสลาม 
ความเห็นของสถาบันวินิจฉัยนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ 
          สถาบันวินิจฉัยนิติศาสตร์อิสลาม (Islamic Fiqh Academy)¹ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 
14-20 / 03 / 1990 ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อพิจารณางานค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับตลาด
หลักทรัพย์ที่เคยจัดข้ึนในปี ค.ศ.1989 อาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกันว่า กฎหมายอิสลามส่งเสริมการท ามาหากิน การด าเนินธุรกิจ การลงทุนด้วยทรัพย์สิน และ
การลงทุนด้านอื่นๆที่อยู่บนพื้นฐานอัลอิสลาม โดยจะต้องร่วมกันแบกรับความเสี่ยงและภาระต่างๆ และ
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดเงินหมุนเวียน สร้างผลก าไร และก าลังได้รับความสนใจ การค้นคว้าหาข้อช้ี
ขาดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจถึงหลักศาสนาที่ว่าด้วยเรื่อง
ดังกล่าวและพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
          นักนิติศาสตร์อิสลามและนักกฎหมายอิสลาม ได้พยายามอธิบายหลักการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินและการลงทุน โดยเฉพาะการตลาดและการดูแลตลาด หลังสถาบันวินิจฉัยนิติศาสตร์อิสลามพิจารณา
งานวิจัยเกี่ยวกับระบบและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ที่เสนอมาแล้วสถาบันวินิจฉัยฯได้มติเอกฉันท์ดังนี้ 
     1. การให้ความส าคัญต่อ ตลาดหลักทรัพย์ คือส่วนหนึ่งจากการท าหน้าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการพิทักษ์รักษา
ทรัพย์สินก่อนจะน าไปใช้พัฒนา ช่วยเหลือ และสนองตอบความต้องการทางสังคม ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้
และโลกหน้า 
     2. ตลาดหลักทรัพย์ (แม้ว่าจะมีความต้องการ) ตามทัศนะอัลอิสลามมิใช่รูปแบบและเป้าหมายทางการ
ลงทุนและการพัฒนาด้านทรัพย์สินที่แท้จริง ด้วยเหตุน้ีนักนิติศาสตร์อิสลามและนักเศรษฐศาสตร์อิสลามต่างใช้
ความพยายาม ทุ่มเท เสียสละเวลา เพื่อตรวจสอบระบบ เครื่องมือ และการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมแก้ไขสิ่งที่สมควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายอิสลาม 
     3. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ยึดถือการบริหารและการด าเนินงานเป็นหลัก ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมี
การอ้างอิงถึงการบริหารและการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้ 
ตลอดจนอยู่ภายใต้หลักบัญญัติศาสนาโดยรวม โดยจะต้องไม่ขัดต่อตัวบทหลักฐานหรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา ที่
กล่าวมาจึงเป็นเป็นหน้าที่ของนักปกครองที่จะต้องดูแลฝ่ายบริหารและจัดระบบตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายอิสลาม 
         นอกจากนั้นสถาบันวินิจฉัยอิสลามนิติศาสตร์ยังได้ท าการพิจารณาประโยชน์เชิงบวกและเชิงลบตาม
ทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบตลาดหุ้นได้แก่ 
ก – ประโยชน์เชิงบวกของตลาดหลักทรัพย์ 
     ข้อแรก : ท าให้เกิดความสะดวกในตลาดหุ้นอย่างถาวร ไม่ว่าจะเป็นการพบปะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือ
การท าสัญญาประเภทต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร และสินค้า 
     ข้อสอง : ท าให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆตลอดจนรัฐวิสาหกิจที่
สามารถซื้อขายผ่านหุ้นและพันธบัตร ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม 
     ข้อสาม : ท าให้การซื้อขายหุ้น พันธบัตรสินเช่ือ และสินค้ากับบุคลอื่นๆตลอดจนการแสวงหาประโยชน์จาก
ราคาเหล่าน้ันกลายเป็นเรื่องง่ายข้ึนมา เพราะบริษัทที่ออกหุ้นมาน้ันจะไม่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสของ
มูลค่าหุ้นให้แก่เจ้าของได้ 
     ข้อสี่ : ท าให้ง่ายแก่การทราบมาตรฐานหรือความสมดุลของราคาหุ้น พันธบัตรสินเช่ือและสินค้า ตลอดจน
ความเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทาน 
ข – ประโยชน์เชิงลบของตลาดหลักทรัพย์ 



     ข้อแรก : สัญญาผ่อนช าระในตลาดหุ้นไม่ใช่การซื้อขายจริง เพราะไม่มีการรับเงินส่งสินค้ากันจริงระหว่าง
สองฝ่ายขณะท าสัญญา ซึ่งตามกฎหมายอิสลามแล้วก าหนดให้มีการรับเงินส่งสินค้าจากสองฝ่าย หรืออย่างหนึ่ง
อย่างใด 
     ข้อสอง : ผู้ขายส่วนใหญ่มักจะขายในสิ่งที่ตนเองมิได้ครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหุ้น ผลิตภัณฑ์ และ
สินค้า แต่ผู้ขายหวังว่าจะซื้อคืนจากตลาดหรือรับสินค้าคืนตามวันเวลาที่ก าหนดโดยไม่ต้องจ่ายเงินขณะท า
สัญญาซื้อขายเหมือนการซื้อขายแบบสะลัม² 
     ข้อสาม : ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะขายสิ่งที่เขาซื้อมาก่อนเขาจะได้รับสิ่งนั้น ขณะที่ผู้ขายจะซื้อสิ่งนั้นไปก่อนจะได้
รับมา ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อขายซ้ าไปซ้ ามาก่อนจะได้รับ จนกว่าจะจบลงที่ผู้ซื้อคนสุดท้าย (อาจจะ) ต้องการรับ
สินค้าจากผู้ขายคนแรกที่ขายในสิ่งที่เขามิได้ครอบครอง หรือคิดราคาแตกต่างจากวันที่ส่งมอบ นอกจากนั้นยังมี
การลดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย (ไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้าย) จากการรับราคาที่แตกต่างกันไป
หากต้องการก าไร หรืออาจจะจ่ายอีกราคาหากเกิดความขาดทุนตามวันเวลาที่กล่าวมา โดยลักษณะดังกล่าว
คล้ายกับการพนันและมีความเสี่ยง 
     ข้อสี่ : นักลงทุนจะกักตุนหุ้น พันธบัตร และสินค้าในตลาด เพื่อควบคุมกลุ่มผู้ขายที่จะขายในสิ่งที่มิได้ครอง
ครอบจริง โดยหวังจะซื้อกลับก่อนถึงก าหนดรับส่งด้วยราคาที่ถูกกว่าและส่งมอบ ณ เวลานั้น สิ่งเหล่านี้ท าให้
กลุ่มผู้ขายตกอยู่ในความผิด 
     ข้อห้า : ความเสี่ยงเกิดข้ึนจากสื่อกลางทางการตลาดโดยรวม เนื่องจากราคาไม่เป็นไปตามอุปสงค์และ
อุปทานของตลาด ตลอดจนผู้ที่ต้องการซื้อขายจริงๆ แต่ได้รับผลกระทบมาจากหลายประการด้วยกัน บางส่วน
มาจากกลุ่มบุคคลที่หวังครอบครองตลาด บางส่วนมาจากกลุ่มบุคคลนิยมกักตุนสินค้าจึงปล่อยข่าวโกหก 
หลอกลวง และอื่นๆ ตามกฎหมายอิสลามถือว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้เกิดความเสี่ยง เพราะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงราคาอย่างไม่เป็นตามธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างนักเศรษฐศาสตร์อย่างรุนแรงในตลาดหุ้น และเป็นสาเหตุท าให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินมากมาย
ในระยะ 
เวลาอันสั้น แต่ในเวลาเดียวกันท าให้คนอื่นร่ ารวยข้ึนมาภายในพริบตา โดยไม่ต้องลงทุนและใช้ความพยายาม
แต่ประการใด 

 
http://www.iqraforum.com/forum/index.php?topic=2717.0 
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รางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ 2009: บทเรียนส าหรับการเงินอิสลามในประเทศไทย 
เรียบเรียงโดย ... อสิมาอลี อบูบกัร ์ 
ด้วยพระนามแหง่อัลลอฮผฺู้ทรงยิง่ในความเมตตาผู้ทรงยิ่งในความกรุณา 

“สองผู้ชนะคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรป์ระจ าปีนี้ เอลินอร์ ออสตรอม และ โอลเิวอร์ วิ
ลเลียมสัน กลายเป็นตัวเลือกทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในเวลาน้ี ซึง่โลกก าลังเสาะแสวงหาค าอธิบายจากแง่มุมอื่นในวิชา
เศรษฐศาสตร์ ภายหลังหลกัการแท้ๆ ในเรื่องตลาดเสรีถูกพสิูจน์ว่าใช้การไม่ได้ จากวิกฤตทางการเงินและ
เศรษฐกจิครั้งมโหฬาร”  
อ้างจาก ( http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9520000121653 ) 24 
ตุลาคม 2552 

ตามที่ทุกคนได้ทราบผลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
ประจ าปีนี้ที่เอลินอร์ ออสตรอม และโอลิเวอร์ วิลเลียมสัน เป็นผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินั้น ส าหรับผมแล้ว
ใครได้รับรางวัลดังกล่าวก็ไม่ส าคัญเท่ากับว่า นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกให้การยอมรับแล้วว่าหลักการเรื่องตลาด
เสรีไม่สามารถตอบสนองการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมส าหรับปัจเจกชนและสังคมได้ในเวลาเดยีวกนั 
ซึ่งนักวิชาการอย่าง ศาสตราจารย์เอลิเนอร์ มองในรูปของเศรษฐาภิบาล (Economic Governance) และ 
สมบัติส่วนรวม (the Commons) ว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ส าหรับทุก
คนในชุมชน สิ่งที่เธอเรียกว่า “ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ” ของคนในสังคมสามารถแก้ปัญหาความ
บกพร่องของพลังตลาดได้ดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์พยากรณ์กันไว้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการแทรกแซงอย่างโจง่แจง้
ของรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งการค้นคว้าของเธอถูกมองว่าถูกที่ถูกเวลากับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
เพราะความบกพร่องของตลาดที่เกิดจากนวัตกรรมทางการเงิน ตลาดที่มีข้อมูลมีมูลค่ามากมายมหาศาล ซึ่ง
ไม่ใช่ตลาดที่มีความสมบูรณ์ตามสมมุติฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อีกต่อไป สุดท้ายตลาดนี้ก็กลายเป็นตลาดที่
สร้างโอกาสให้คนที่มีข้อมูลมากกว่าเอาเปรียบคนที่มีข้อมูลน้อยกว่า และเขาก็จะเป็นที่ได้รับผลประโยชน์และ
ตอบสนองความต้องการส่วนตัวสูงสุดของเขา โดยสนใจหรือไม่สนใจสังคมหรือคนอื่นที่อยู่ในสังคมว่าจะเป็น
อย่างไร 

กลับมามองสิ่งที่เรา (มุสลิม) พยายามที่จะน าเสนอ ศาสตราจารย์เอลิเนอร์ บอกว่า “ความสัมพันธ์
อย่างไม่เป็นทางการ” นั่นอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้ อาจจะเป็นค่านิยมที่เหมือนกัน พื้นฐานทางสังคมที่พอกัน 
หรือว่า ความต้องการที่คล้ายๆกัน เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งนั้นที่เธอก าลังมองหาอยู่ คือ ความเช่ือที่เหมือนกันที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสนา โดยเฉพาะศาสนาที่เช่ือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระท า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่ง
ที่เลวร้ายสักน้อยนิดก็ตาม เขาจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ผู้อภิบาลในโลกหน้า ความเช่ือที่ว่าพวกเขา
เป็นเพียงตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าแผ่นดิน และจะต้องท าอย่างไรให้หน้าพื้นดินน้ีมีความสงบสุข เพราะฉะนั้น
ทุกครั้งที่มนุษย์ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ พวกเขาก็จะน าเอาค่านิยม ความเช่ือ และจิตส านึกที่ว่ามาเป็นเงื่อนไข 
หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดเป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พวกเขาจะด าเนินการอย่างเต็ม
ความสามารถ หากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นโทษหรือสร้างความเลวร้ายให้กับคนหมู่มาก เขาก็จะต้อง
ละเว้น แม้มันอาจให้ประโยชน์ต่อตัวเขาเองมากมายมหาศาลก็ตาม แน่นอนทีเดียวราคาที่เหมาะสม คือ ราคาที่
ก าหนดโดยตลาดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากรัฐ แต่หากมีการกระท าใดๆที่กีดขวางการพบกันของอุปสงค์
และอุปทาน รัฐจ าเป็นต้องใช้อ านาจในการแทรกแซงเท่าที่จ าเป็น มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ แต่มนุษย์เป็นผู้ที่มี
ความประเสริฐและเป็นผู้ได้รับอ านาจให้เป็นตัวแทนในการใช้การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ส าหรบัตวัเขาเอง
และมนุษย์อื่นในสังคม และนั่นคือสิ่งที่อิสลามได้สอนไว้ตามหลักการเศรษฐกิจอิสลาม 

อะไรคือบทเรียนที่มุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารและผู้ ใช้บริการ
สถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทย สิ่งแรกที่ผู้ที่มีส่วนในการบริหารจัดการพึงร าลึกอยู่เสมอคือหน้าที่ของ
ตัวเอง หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในฐานะตัวแทนของอัลลอฮฺบนหน้าแผ่นดินในการบริหารจัดการ ในการให้บริการทาง
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การเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามแก่พี่น้องของเราในประเทศไทย ให้พี่น้องของเราได้มีโอกาสออกห่างและ
หลีกเลี่ยงการเงินที่เอารัดเอาเปรียบ การเงินที่มีผลประโยชน์แก่กลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เพราะฉะนัน้การบรกิาร
ของเรา คือ การบริการพี่น้องของเราเอง แน่นอนทีเดียวเราต้องให้บริการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยจติ
ไมตรี การพยายามด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามให้มากที่สุด พวกเราต้องไม่ลืมว่า พวกเราจะถูก
สอบสวนในงานที่เราท าในฐานะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน ว่าเราท างานด้วยความเต็มที่แล้ว
หรือยัง ว่าเราน าเป้าประสงค์ของสังคมเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในการให้บริการทางการเงินหรือยัง ว่าเราใช้
เวลาที่มีค่าของการเป็นตัวแทนของเราได้อย่างคุ้มค่าหรือยัง และว่าเราท าหน้าที่ที่อย่างมี ที่ศาสตราจารย์เอลิ
เนอร์ เรียกว่า “Economic Governance” ในการจัดการ “The Commons” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือ
ยัง 

หากเราเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินอิสลาม เราก็จะต้องมีส่วนในการจัดการ “The commons” โดย
หลักก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองและสังคม และทุกๆครั้งสังคมจะต้องมาก่อนเสมอ แน่นอนที่เดียวเรา
ต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากสถาบันการเงินอิสลามที่มีอยู่ แต่เราต้องมองลูกค้าหรือสมาชิกคนอื่น 
และความสามารถของสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์อิสลามหรือธนาคารอิสลามอยู่ด้วย และถ้าหากว่าเรา
ได้รับสินเช่ือไป เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะช าระสินเช่ือนั่นหรือไม่ เราต้องมองให้ไกลกว่าตัวเราเอง 
หากเราไม่ช าระแน่นอนทีเดียวเราก าลังจะกลายเป็นคนที่ไม่มีสัจจะ และไม่ต้องบอกว่าคนเช่นน้ีจะเป็นเช่นไรใน
สายตาของอัลลอฮฺ แต่ที่ส าคัญในเรื่องของสังคมก็คือ นั่นเป็นการตัดโอกาสกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจจะ
เกิดข้ึนในสังคม ในการจัดสรรและสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรของผู้อื่นที่จะมีโอกาสได้รับสินเช่ือต่อจากเรา 
เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอยู่ในกลุ่มของคอลีฟะห์ที่หย่อนยานต่อหน้าที่เสียเหลือเกิน 

สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืม คือ นอกจากหน้าที่ที่ต้องให้เราห่างจากดอกเบี้ยแล้ว ยังมีเป้าหมายทางการ
เศรษฐกิจอิสลามที่เราต้องพยายามมุ่งไป เช่น การกระจายรายได้ในสังคม เพื่อให้ทุกคนในสังคมพอมีพอกินเป็น
เบื้องต้น ไม่ต้องอดมื้อกินมื้อ การสร้างส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจสังคมให้ดีข้ึน การออกห่างจากสิ่งที่เป็นฆอรอร
(เสี่ยง) ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินในการกระบวนการธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินอิสลาม การไม่เข้า
เกี่ยวข้องการผลิตการขายสิ่งที่ต้องห้าม เป็นต้น เราอาจจะต้องถามตัวเราเองว่า ในแต่ละครั้งของการตัดสินใจ
ทางธุรกิจของสถาบันการเงินอิสลามนั้น เราในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้น าสิ่งเหล่าไปประกอบในการ
ตัดสินใจมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นการด าเนินกิจการของเราน้ันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นคอ
ลีฟะห์บนหน้าแผ่นดินน้ี นั้นคือ เพื่อสังคมที่มีความยุติธรรมและสงบสุข  

หลายๆครั้งเราคิดว่าเพื่อนวัตกรรมและความทันสมัย สถาบันการเงินอิสลามในประเทศเราพยายามจะ
น านวัตกรรมต่างๆทางการเงินมาใช้ นั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามหลักการอิสลามในทุก
กระบวนการ และ สามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ในการน ามาซึ่งความยุติธรรมและ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ โนเบลเศรษฐศาสตร์ 2009 ได้ช้ีให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่า แนวคิดเศรษฐกิจ
ที่มาจากมนุษย์อย่างเดียวเช่นทุนนิยมไม่น่าจะให้ค าตอบที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของมนุษย์ได้ เราต้องเช่ือว่า
เศรษฐกิจแบบที่อิสลามน าเสนอ ซึ่งมีคุณลักษณะที่โลกปัจจุบันก าลังใฝ่หาจะท าให้เราสามารถแก้ปัญหา
เศรษฐกิจที่ยุ่งเหยิงนี้ได้ ทั้งนี้มันข้ึนอยู่กับว่าเราไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใดสามารถน าหลักการที่
อิสลามมาใช้อย่างอย่างมั่นใจ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และอย่างจริงจังหรือไม่แค่นั้นเอง แน่นอนทีเดียวเรา
ต้องการการศึกษาและการปฏิบัติ และบางครั้งลองผิดลองถูกด้วยความไม่รู้บ้างก็ตามที อัลลอฮฺรู้ในสิ่งที่มนุษย์
ไม่รู้เสมอ วัลลอฮูอะลัม 
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ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม(The Fundummental of Islamic Economics) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม กลุ่มแนวความคิดในเศรษฐศาสร์อิสลาม ( The School of 
Thoughts in Islamic Economics) ตามที่เราได้ทราบถึงความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์อิสลามในเบื้องต้นแล้ว
ว่า วิชาทางเศรษฐศาสตร์อิสลามนั้น ด้วยหลักการแล้วได้มีมาต้ังแต่การมาของอิสลาม แต่ในสมัยต้นของอิสาม
มิได้แยกวิชาต่างๆ ออกเป็นสาขาวิชาย่อย แต่จะรวมอยู่ในหลักการอิสลามโดยรวม เนื่องด้วยยุคสมัยมีการ
เปลี่ยนแปลง การเข้ามาของแนวความคิดที่แปลกปลอมในอิสลามจนท าให้เกิดวิชาต่างๆ ข้ึนมา 

วิชาเศรษฐศาสตร์อิสลามถือเป็นวิชาใหม่ที่ เกิดข้ึนในปลายศตวรรษที่ 20 ในหลักการแล้วนัก
เศรษฐศาสตร์อิสลามเห็นพ้องกันว่าวิชาเศรษฐศาสตร์อิสลามกับเศรษฐศาสตร์ทั่วไปย่อมมีความแตกต่างกัน
อย่างแน่นอน เพราะเศรษฐศาสตร์ทั่วไปไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจ แต่ในระบบอิสลามนั้นมี
พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อมีค าถามในเรือ่ง
หลักการทางเศรษฐศาสตร์อิสลามก็เริ่มที่จะมีทัศนะที่หลากหลายเกิดข้ึนตามไปด้วย 

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อสิลาม-ศาสตราจารย์ คูรชีด อะหฺมัด 
ศาสตราจารย์ คูรชีด อะหฺมัดรองหัวหน้า Jamaat-e-Islami Pakistan 
ศาสตราจารย์คูรชีด อะหมฺัด เป็นนักวิชาการที่มีช่ือเสียงคนหนึ่งของโลก ในฐานะเป็นนักการศึกษา นัก
เศรษฐศาสตร์ นักเขียน และเผยแผ่อิสลาม ท่านเกิดทีเ่มืองเดลฮีในวันที่ 23 เมษายน 1932 ส าเรจ็การศึกษา
ปริญญาตรีด้านกฎหมาย ปรญิญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และอิสลามศึกษา และได้รับปรญิญาเอกกิตติมศักดิ์ด้าน
การศึกษาอีกด้วย 

เป็นเรื่องยากที่จะบอกถึงการเสียสละทั้งหมดของศาตราจารย์คูรชีด อะหฺมัด ที่มีต่องานอิสลาม ไม่ว่า
ทางการศึกษา ทางเศรษฐศาสตร์ หรืองานด้านสังคมมุสลิมทั้งหมดได้ ความลึกซึ้งเกี่ยวกับการศึกษา
เปรียบเทียบปรัชญาทางศาสนาทั้งทางตะวันตกและตะวันออก รวมไปถึงด้านเศรษฐศาสตร์และงานวิชาการ
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ด้านอื่นๆ ท าให้ท่านได้รับความเช่ือถือในระดับประเทศและนานาชาติในสาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และ
สาขาอื่นๆที่ประกอบด้วยมุมมองปัญหาที่ซับซ้อน 

ในฐานะนักวิชการ ศาสตร์จารย์คูรชีด อะหฺมัดเคยสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยการาจีระหว่างปี  
1955-68 และเคยเป็นนักวิชาการ นักวิจัยประจ าของ University of Leicester ในประเทศอังกฤษ ท่านเคย
ท างานในฐานะประธานของสถาบันนานาชาติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม (International Institute of 
Islamic Economics) ของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ปากีสตานในระหว่างปี 1983-87 เป็นประธาน
สมาคมนานาชาติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม(International Association of Islamic Economics)ณ 
ประเทศอังกฤษในปี1984-92 เป็นสมาชิกของสภาทีปรึกษาสูงสุด(Supreme Advisory Council) ของมหา
วิทยลัย คิง อับดุลอะซีซ ประเทศซาอุดี อาระเบียในปี 1979-83 และต าแหน่งทางวิชการอื่นๆอีกมากมาย ท่าน
เคยได้รับต าแหน่งทางการเมือง โดยได้รับการรับเลือกเป็นสมาชิกสภาสูงของปากีสตาน 2 สมัย(1985-l997) 
ศาสตราจารย์คูรชีด อะหฺมัดเคยเป็นบรรณาธิการวารสารหลายฉบับ และได้เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและ
อูรดูมากกว่า 70 เล่ม ไม่รวมงานเขียนช้ินเล็กๆอีกจ านวนมาก นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ประโยชน์ทางวิชาการ 
โดยเข้าร่วมประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศอย่างมากมาย 

ด้วยการทุมเทงานด้านเศรษฐศาสตร์ ท่านได้รับรางวัล the First Islamic Development Bank 
Award for Economics ในปี 1988 และรางวัล King Faisal International Prize ในปี 1990 และรางวั 
Prize of American Finance House ทีสหรัฐอเมริกาในปี 1998 

ท่านเริ่มต้นเข้าสู่ขบวนการอิสลาม โดยการเข้าร่วมกับขบวนการนักศึกษาอิสลามของปากิสตาน หรือ
เรียกเป็นภาษาอูรดูว่า อิสลามี ญะมิอัต-อี-ตาลาบา(Islami Jamiat-e-Talaba (IJT)) องค์กรนักศึกษาที่ใหญ่
ที่สุดของปากีสตานในปี 1949 และได้รับเลือกเป็นประธานขององค์กร(Nazim-e-A’ala)ในปี 1953 ในที่สุด
ท่านก็ได้เข้าสู่ขบวนการอิสลามระหว่างประเทศคือ ญะมะอะฮฺ อิสลามียะฮฺ(Jama’at-e-Islami) ในปี 1956 ซึ่ง
เป็นขบวนการอิสลามที่ก่อตั้งโดยเมาลานา อบุล อะอฺลา อัล-เมาดูดี ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิม ท่านเอง
เป็นศิษย์คนส าคัญของซัยยิด เมาดูดี และได้แปลงานเขียนหลายเล่มของซัยยิด เมาดูดี สู่ภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้ท่านยังรับบทบาทส าคัญคือ การเป็นบรรณธิการของวารสารตัรญมะนุล กุรอาน
(Tarjumanul Quran) ซึ่งวารสารที่ส าคัญที่สุดของ ญะมะอะฮฺ อิสลามียะฮฺ ปากีสตาน ปัจจุบันท่านด ารง
ต าแหน่งเป็นรองหัวหน้า (Naib Ameer) ของ ญะมะอะฮฺ อิสลามียะฮฺ ปากีสตาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


