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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

แนวคิดธุรกิจอิสลาม (Islamic Business Concepts) 

 
อิสลามให้ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอิสลามที่มีความ

สมบูรณ์และครอบคลุม และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ
นั้น  อัลลอฮฺทรงบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในโลกนี้ก็เพื่อเป็น
ประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายแก่มวลมนุษย์  ในหลักการของอิสลามการประกอบธุรกิจ
เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายข้างต้น ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้
กล่าวว่า 

وْم » سَم  نَم وْم   َمفَّف وٍن   َم بَمةًة  مُم ْمنِم رْم وْم   ُم رَم ِم  نِم سَم  اّدُل ْميَما  ُم ًُم  اُم   َمفَّف يْم بَمةًة   َم رْم وْم   ُم  نِم
رَم ِم  َْم ِم   ُم ةِم  يَم يَمانَم وْم  ااْم ِم نَم َم  وَم َم َّف َم    ٍن   َم عْم ِم َم  نُم َم َّف ًِم  اُم    لَميْم ةِم  اّدُل ْميَما  ِم  عَم رَم « وَمااآلِم

 (رواه مصلم)
ความว่า "ผู้ใดที่ปลดเปลื้องทุกข์ใดๆ  ของผู้ศรัทธาคนหนึ่งจากความทุกข์ยาก
ในโลกดุนยา  อัลลอฮฺจะปลดเปลื้องหนึ่งความทุกข์ให้กับเขาจากความทุกข์
ยากทั้งหลายในอาคิเราะฮฺ  และผู้ใดที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ล าบาก  
อัลลอฮฺจะทรงท าให้เขาพบความสะดวกง่ายดายในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ” 
(มุสลิม) 

 
นอกจากอิสลามได้ก าหนดให้การท าธุรกิจเป็นฟัรดูกีฟายะฮฺ ที่อย่างน้อยมุสลิมคนหนึ่งใน

ชุมชนต้องปฏิบัติแล้ว อิสลามได้ให้สัญญาว่าผู้ท าธุรกิจจะได้รับรายได้มหาศาล  ดังนั้นธุรกิจจัดว่า
เป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่ดีในการแสวงหาทรัพย์สินสมบัติ  บรรลุความส าเร็จ  สร้างสถานภาพ
ทางสังคม และได้รับการยอมรับ อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา กล่าวไว้ในอัล-กุรอานว่า 

رَّف َم الِربَما» َميْمعَم وَمحَم لَّف اُم اْلْم حَم
َم
أ   (275: اْل رة ) «وَم

ความว่า “และอัลลอฮฺได้อนุมัติการค้าและห้ามดอกเบี้ย ” (อัล-บากอเราะฮฺ  2: 
275) 

 
ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

 اإلحياء للعرايق ختريج مرشل،) «الرزق أعشار تصعة فيٍا فإن باتلخارة عليكم»

2/ 79 )
ความว่า “สูเจ้าจงมีส่วนร่วมในธุรกิจ เพราะเก้าจากสิบส่วนของแหล่งรายได้มา
จากกิจกรรมทางธุรกิจ” (หะดีษมุรสัล, ดู ตัครีจญ์ อัล-อิหยฺาอ์ ของ อัล -อิรอกีย์ 
2/79 ) 
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และท่านศาสนทูตเคยตอบค าถามเกี่ยวกับชนิดของงานที่ดีที่สุดว่า  

 (احلاكم وصححً اازبار رواه) «نربور بيع ولك بيده، الرحل عهل»
ความว่า “งานที่ท าด้วยมือของพวกท่านเองและการซื้อขายทุกรูปแบบที่ถูกต้อง
และได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ” (รายงายโดยอัล-บัซซาร  และ วินิจฉัย
ว่าเศาะฮีหฺโดย อัล-หากิม) 

 
เป็นที่ทราบกันดีว่า การเดินทางไปท าหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺนั้นเป็นหนึ่งในรุก่นหรือเสาหลัก

ของอิสลาม อย่างไรก็ตามการค้าขายในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังเป็นที่อนุมัติ  นั้นก็ชี้ให้เห็นถึงความ
กรุณาปรานขีองอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  และยังแสดงให้เห็นถึงความสูงส่งของการค้าขาย
อีกด้วย อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ตรัสไว้ในอัล-กุรอานว่า 

مْم » ِبكُم الًة ِنو رَّف َاْم فَم ْم ن تَم ْم َمغُم
َم
يَمااٌح أ مْم حُم لَميْمكُم   (198: اْل رة ) «اَم ْمسَم عَم

ความว่า “ไม่มีโทษใดๆ แก่พวกเจ้า การที่พวกเจ้าจะแสวงหาความกรุณาอย่าง
หนึ่งอย่างใดจากพระเจ้าของพวกเจ้า” (อัล-บากอเราะห์ 2: 198)  

 
อันที่จริงแล้วอัล -กุรอานได้กล่าวถึงผู้ที่เดินทางเพื่อการค้าในอายะฮฺเดียวกับผู้ที่ต่อสู้ใน

หนทางของอิสลาม อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ได้ด ารัสไว้ว่า 

اتِملُمَنَم » ونَم يُم َم رُم آآلَم لِم اِم وَم
و فَم ْم َنَم نِم رْمضِم يَم ْم َمغُم

َم بُمَنَم يفِم اْلْم ِم ونَم يَمْضْم رُم آآلَم وَم
ِنل ) «يفِم شَم ِميلِم اِم    (20: املزّم

ความว่า  “...และบางคนอ่ืนต้องเดินทางไปในดินแดนอ่ืนเพื่อแสวงหาความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺ และบางคนอ่ืนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ...” ( อัล-มูซ
ซัมมิล 73: 20)  

 
ดังนั้นไม่เป็นเรื่องที่น่าฉงนแต่อย่างใดหากการทหารที่เข้มแข็งท าให้อิสลามขยายกว้างไกล

ไปถึงตะวันออกกลาง ยุโรปตอนใต้  แอฟริกาเหนือ  และส่วนหนึ่งของเอเซียกลาง  ในขณะที่พ่อค้า
วาณิชมุสลิมสามารถเผยแผ่อิสลามจนถึงคาบสมุทรมาลายู  และส่วนหนึ่งของประเทศจีนตอน
เหนือ โดยอาศัยการค้าขายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 

จากการเกริ่นน าข้างต้น  มุสลิมจึงจ าเป็นต้องรู้ว่าแนวคิดทางธุรกิจที่อิสลามได้ให้ไว้มี
อะไรบ้าง พร้อมทั้งสามารถน าแนวคิดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดทางธุรกิจในอิสลามท่ีส าคัญข้อแรก คือ ธุรกิจมีบทบาทที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  
สังคม และศาสนา นักธุรกิจมุสลิมที่ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  นอกจากจะได้รับความเจริญ
งอกงามทางด้านเศรษฐกิจและท าให้สังคมมีความสมักสมานสามัคคีแล้ว  ยังท าให้เขาได้ใกล้ชิด
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อัลลอฮฺมากยิ่งขึ้นด้วย ธุรกิจที่ซื่อสัตย์มีส่วนช่วยให้อิสลามเป็นศาสนาที่สามารถน าสู่การปฏิบัติ มุ่ง
สู่การพัฒนา และยุติธรรมที่ยั่งยืนส าหรับมนุษยชาติได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง 

แนวคิดธุรกิจอิสลามข้อท่ีสอง  เป็นผลพวงมาจากแนวคิดข้อแรก  นั่นคือ  การท าธุรกิจ
เป็นการให้บริการมวลมนุษย์ที่ส าคัญมาก  ในธุรกิจอิสลามการแสวงหาก าไรต้องมีสมดุลกับการ
ให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์  มีคุณภาพ  และมีราคาที่เหมาะสม
แก่ผู้บริโภค 

แนวคิดการให้บริการในอิสลามมีความหมายมากกว่าความจ าเป็นที่จะให้บริการผู้บริโภค  
กิจกรรมธุรกิจในอิสลามยังต้องสร้างผลประโยชน์อ่ืนๆอีก ดังจะกล่าวเป็นข้อๆ ต่อไปนี้ 

1. สร้างโอกาสในการจ้างงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ว่าจะเป็นงานในต าแหน่ง 

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน 

2. สร้างช่องทางธุรกิจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

3. ท าให้มีการบริจาคส าหรับผู้ยากไร้ในชุมชน 

4. ท าให้เกิดแหล่งที่มาของภาษีธุรกิจและภาษีอ่ืนที่มีความจ าเป็นส าหรับรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากนัก

ธุรกิจมุสลิมจ่ายภาษีต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์และตรงเวลา 

เพราะฉะนั้นธุรกิจในอิสลามมีพื้นฐานที่ส าคัญ คือ  
1. เป็นแหล่งที่มาของรายได้เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ชีวิตตัวเองและครอบครัว 

2. เป็นแนวทางในการจัดหาสินค้าที่ผู้บริโภคและสังคมต้องการ 

3. เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

4. ท าให้เกิดการสร้างงาน ดังที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าองค์การภาคเอกชนใน

เศรษฐกิจแบบตลาดเปิดสามารถสร้างงานได้มากกว่าองค์การภาครัฐ ในอิสลามนั้นการ

หารายได้ด้วยความสามารถของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบ (จ าเป็น) เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

นั่นหมายความว่าเขาสามารถสร้างงานแก่คนในสังคม และจะได้รับความโปรดปราณ

จากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  อีกด้วย 

5. ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการสร้างงานให้ตัวเอง ถ้าหากว่าเขาผู้นั้นมีความสนใจและ

พร้อมที่จะรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้นมุสลิมที่ไม่สามารถหา

งานอ่ืนท าได้อาจสร้างงานให้ตัวเองด้วยการท าธุรกิจ และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา 

ได้สัญญาที่จะให้ความส าเร็จแก่ทุกๆ คนที่ท างานอย่างหนัก  และมีความพยายามในการ

ประกอบอาชีพ 
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อิสลามได้กล่าวถึงการซื้อขายในหลายๆโอกาส  อัล-กุรอานได้ให้ความหมายของการซื้อ
ขายไว้ชัดเจนว่า 

َنَم » ن تَمكُم
َم
لِم إِمالَّف أ َماطِم مْم بِماْلْم مْم بَم ْميَمكُم ََمااَمكُم مْم

َم
ْم أ لُمَا كُم

ْم
يُمَاْم الَم تَمأ يوَم آنَم ِم ا اَّلَّف ٍَم ُي

َم
يَما أ

مْم  اضٍن ِنيكُم و تَمرَم ةًة عَم َمارَم   (29: اانصاء ) « ِم
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้า
โดยมิชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าที่เกิดจากความพอใจของทั้งสองฝ่าย ...” 
(อัล-นิสาอ์ 4: 29) 

 
ดังนั้นแนวคิดท่ีส าคัญอันท่ีสามของธุรกิจอิสลามได้แก่ การท าให้เกิดความพึงพอใจและ

ความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย ผู้ซื้อและผู้ขาย  
นั่นก็หมายความว่าทุกๆ  การซื้อขายที่ถูกกฎหมายนั้นต้องมีความยุติธรรม  และ ความดี

งาม ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายต้องได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจ ในขณะเดียวกัน  ผู้ผลิต  พ่อค้าคน
กลาง  และผู้ขาย  ก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้ผู้บริโภคต้องขาดทุนอย่างเด็ดขาด  การขาดทุนในที่นี้
อาจจะเกิดจาก 

1. ต้องซื้อสินค้าที่พวกเขาไม่ต้องการ หรือไม่ต้องการจ านวนมาก 

2. ต้องซื้อเนื่องจากข้อเสนอที่ว่าสินค้ามีคุณภาพดีกว่า หรือราคาต่ ากว่า 

3. ต้องซื้อเนื่องจากกลัวว่าสินค้าจะขาดตลาด หรือราคาจะสูงข้ึนในอนาคตอันใกล้ 

แม้ว่าอิสลามได้ให้สัญญาถึงผลประโยชน์มหาศาลที่นักธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จจะได้รับ
แล้ว  อิสลามก็ได้ตักเตือนถึงโอกาสมากมายที่นักธุรกิจมีที่จะหลอกลวงลูกค้า  ท่านศาสนทูต  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้บอกเล่าและตักเตือนในเวลาเดียวกันว่า  

  ِإ  اْم َو ْم ِإ »
َو ِإ ِإ اَو ْم َو َو  اْم  (رواه مصلم)«   َو ِإ َّي ُك  ُك َو ِّف ُك  ُك َّي  َو ْم َو ُك ، ِإ َّي اُك ْم  َو

ความว่า “จงออกห่างจากการน าเสนอที่ไม่ถูกต้องในการซื้อขาย ด้วยการชอบ
สาบานบ่อยๆ เนื่องจากมันจะท าให้เกิดการขายที่มากขึ้น (ในระยะแรก) แต่จะ
ท าให้ขาดทุนหลังจากนั้น” (มุสลิม) 

  

رُم » وقُم  اتلَّفاحِم دُم نِم ُم  اللَّف
َم عَم  اْلْم اءِم  وَمالِلِدي ِم َم  ااَّف ِميِ َم  نَم دَم ٍَم رواه )« وَمالُش

 (اارتنذي
ความว่า “นักธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์จะมารวมกัน (ในวันสิ้นโลก ) กับศาสนทูต  
ผู้ที่มีสัจจะ  และเหล่าชุฮะดาอ์ ผู้ที่ เสียชีวิตเพราะการ ต่อสู้ในหนทางอิสลาม ” 
(อัต-ติรมิซีย์) 
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แนวคิดธุรกิจอิสลามท่ีส าคัญข้อท่ีสี่  คือ ความจ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ในการท า
การค้าทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  สุบหานะฮุวะตะอาลา   ความ
ซื่อสัตย์ในการค้าขายเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะท าให้การค้าขายนั้นๆ  ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความ
พึงพอใจ และมีความเห็นชอบ  

แนวคิดธุรกิจอิสลามข้อท่ีห้า  คือ ค ากล่าวของศาสนทูต  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ที่ว่า “อัลลอฮฺเป็นผู้ก าหนดราคา” ผ่านกลไกทางการตลาด ของอุปสงค์ และอุปทาน แนวคิดนี้เป็นที่
ยอมรับในโลกตะวันตกเช่นกัน อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเห็นพลังของอุ ปสงค์ และ
อุปทานผ่าน “มือที่มองไม่เห็น” แต่ในอิสลามเห็นว่านั้นเป็นความต้องการของอัลลอฮฺ ดังนั้นการเข้า
ไปก้าวก่ายกลไกของตลาดและการแข่งขันอย่างเปิดเผยไม่สามารถจะรับได้ในอิสลาม 

ด้วยเหตุนั้นอิสลามได้น าเสนอกรอบแนวคิดธุรกิจมานานกว่า  14 ศตวรรษ  ในห้วงเวลาที่
ธุรกิจในโลกที่ไม่ใช่มุสลิม ไม่มีการวางกฎเกณฑ์ เต็มไปด้วยทุจริต และการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกัน 

เป็นที่น่าสนใจว่าหลังจากโลกตะวันตกได้มีบทบาทในโลกธุรกิจ  และ  ได้มีการน าเสนอ
แนวคิดทางธุรกิจอย่างมากมาย  ธุรกิจในปัจจุบันยังเต็มไปด้วยการหลอกลวงและการเอารัดเอา
เปรียบ ทั้งๆ ที่ได้มีการวางกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดก็ตามที แน่นอนที่เดียวเหตุผลก็คือ แนวคิดธุรกิจของ
ตะวันตกขาดความเข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของมนุษย์อย่างลึกซึ้งนั่นเอง  ในขณะที่ธุรกิจของ
โลกตะวันตกตั้งอยู่บนพื้นฐานของก าไรทางการเงินเป็นส าคัญ ธุรกิจอิสลามนั้นตั้งอยู่บนพื้นของทั้ง
ก าไรทางการเงินและทางจิตวิญญาณ  ธุรกิจตะวันตกให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และการ
บริการที่ดีในระดับหนึ่ง ธุรกิจอิสลามตั้งอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ที่สมบูรณ์  และการบริการที่ดี
เลิศ 

ดังนั้นแนวคิดธุรกิจอิสลามยังเหมาะสมกับการแก้ปัญหาจริยธรรมธุรกิจของโลกปัจจุบัน นี่
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ว่าอิสลามเป็นศาสนาที่มีพลวัต  สามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง  และมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

หากว่าแนวคิดต่างๆ ของธุรกิจอิสลามได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึง แน่นอนทีเดียวมันจะท า
ให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ และที่ส าคัญกว่านั้น คือ ความสุขสันติของมนุษยชาติ เนื่องจากว่า
อิสลามสนับสนุนให้มุสลิมท าธุรกิจอย่างจริงจัง  อาจเป็นสาเหตุให้มุสลิมใช้เวลาทั้งหมดของพวก
เขาในการบริหารรธุรกิจ และแสวงหาก าไรและความมั่งคั่ง จนเขาอาจลืมอัลลอฮฺ  สุบหานะฮุวะตะ
อาลา และท าให้เขาลืมหน้าที่ของเขาต่อลูกค้า  และชุมชนโดยรวม  อัลลอฮฺ  สุบหานะฮุวะตะอาลา  
ให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว ด้วยการสรรเสริญนักธุรกิจที่มีความยึดมั่นต่ออิสลามว่า 

ةِم » َكَم إِمي َماء الزَّف ةِم وَم
الَم إِمقَما ِم اللَّف رِم اِم وَم

و ذِم ْم الَم بَميْمعٌح عَم ةٌح وَم َمارَم مْم  ِم ٍِم ي ٍِم
الٌح الَّف تُملْم رِمحَم

ارُم  بْملَم
َم لُمَ ُم وَماْلْم ًِم ااْم ُم ي لَّف ُم  ِم َْمناًة  َم َم َم َمافُمَنَم يَم   (37: ااَر ) « َم
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ความว่า “บรรดาชายผู้ที่การค้าและการขายมิได้ท าให้พวกเขาหันห่างออกจาก
การร าลึกถึงอัลลอฮฺและการด ารงละหมาด และการจ่ายซะกาต เพราะพวกเขา
กลัววันที่หัวใจและสายตาจะเหลือกลานในวันนั้น” (อัล-นูร 24: 37) 

 


