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บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลาม
ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต.ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงของ
สหกรณ์อิสลามทั้ง.7.แห่ง.จ านวน.18 คน.ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
(Constant.Comparative.Analysis)..ในการจ าแนกโครงสร้างของระบบชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลาม 
ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่เป็นโครงสร้างของระบบชะรีอะห์ภิบาล 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) อนุกรรมการด้านชะ
รีอะห์ภายใน 2) คณะกรรมการชะรีอะห์ 3) คณะที่ปรึกษาชะรีอะห์ของเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม  

จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณอิ์สลามส่วนใหญ่ใน
จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างชะรีอะห์ภิบาลของประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางมากกว่าโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นคือคณะที่
ปรึกษาชะรีอะห์ส่วนกลางไม่ได้ก าหนดหรือควบคุมด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์ หากแต่ให้ข้อเสนอแนะ
เมื่อสหกรณ์อิสลามร้องขอไป เนื่องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่มีคณะกรรมการชะรีอะห์ของสถาบันการเงินอยู่
แล้ว แม้ว่าสหกรณ์อิสลามมีโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลเป็นรูปธรรม แต่บทบาทและแผนงานในการ
ก ากับดูแลยังคงไม่เด่นชัดนัก หากเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยท างานเชิงรุกในการก าหนด
แนวทางด้านชะรีอะห์ภิบาล จะช่วยเสริมความเข้มแข็งในประเด็นนี้ให้กับแต่ละสหกรณ์อิสลามได้ 
ค าส าคัญ: ชะรีอะห์ภิบาล, สหกรณ์อิสลาม, กระบี่, ภูเก็ต  
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Abstract  
This qualitative research aims to explore the Shari'ah governance structure of 

Islamic Cooperatives in Krabi and Phuket Provinces, Thailand. The data were collected by 
in-depth interviews from 18 executives of 7 Islamic cooperatives in Krabi and Phuket 
provinces. Using Constant Comparative Analysis to identify the structure of Shari'ah 
governance of Islamic Cooperatives. Three structures were found as follows: 1) Shari’ah 
subcommittee, 2) Shari’ah board, 3) Shari'ah advisory board. The findings show that the 
structure of Shari’ah governance of Islamic cooperatives in Krabi and Phuket provinces is 
closer to those in the Middle East than the Southeast Asia. That is, the central Shari'ah 
advisory council (CSAC) does not define or regulate the Shari'ah governance of each 
cooperative. CSAC only advise when the Islamic Cooperative requests. Most cooperatives 
have their own Shari'ah committees. Although the Islamic Cooperative has a concrete 
Shari'ah structure. But the role and plan of Shari’ah governance are still unclear. If the 
network of Islamic cooperatives in Thailand is proactive in establishing the Shari’ah 
governance guideline, this will strengthen each Islamic cooperative in this matter. 
Keywords: Shariah Governance, Islamic Cooperative, Krabi, Phuket  
 
บทน า  
 สถาบันการเงินมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยท าหน้าที่ระดม
และจัดสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจจริง การช าระราคาและบริการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นการดูแลให้การด าเนินงานของสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเงินฝากของ
ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ในภูมิภาคเอเชีย การทุจริตของผู้มีอ านาจ
ทั้งทางการเมืองและวงการธุรกิจ น าไปสู่ความล่มสลายของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียจึงเกิดกระแสเรียกร้องความโปร่งใสในการท าธุรกิจกันมากขึ้น เพ่ือ
เรียกความเชื่อถือเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนเพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ  
จึงเกิดความตื่นตัวในเรื่องของบรรษัทภิบาลขึ้นมา  
 สหกรณ์เป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่ไม่ใช่ธนาคารแต่ให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก สหกรณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท โดยใช้ลักษณะอาชีพหรือกิจการของสมาชิกเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) สหกรณ์ทุกประเภทอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (กรมส่งเสริม
สหกรณ์, 2559) แม้จะไม่มีสหกรณ์อิสลามอยู่ใน 7 ประเภทตามการแบ่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ตาม แต่
ค าว่าสหกรณ์อิสลามก็ถูกเรียกโดยสมาชิกของสหกรณ์ที่ด าเนินธุรกรรมตามรูปแบบที่สอดคล้องกับชะ
รีอะห์ (หลักการทางกฎหมายอิสลาม) โดยส่วนใหญ่สหกรณ์อิสลามจดทะเบียนในประเภทสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์บริการ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) สหกรณ์อิสลามได้ด าเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2530 ในจังหวัดปัตตานีในชื่อสหกรณ์อิสลามปัตตานี (Hassama, 2017) หลังจากนั้นจึงมีสหกรณ์อ่ืนๆ                  
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ที่ด าเนินธุรกรรมในรูปแบบคล้ายกันนี้ในจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 54 แห่งในปี พ.ศ. 2557               
(มัซลัน สุหลง และเกษตรชัย และหีม, 2558) อย่างไรก็ตาม สหกรณ์อิสลามเหล่านี้เผชิญกับปัญหาในการ
ด าเนินงาน เนื่องจากสหกรณ์อิสลามไม่ได้มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการก ากับดูแลจากภาครัฐ แม้
จะมีการเรียกร้องให้เพ่ิมประเภทของสหกรณ์อิสลามเป็นสหกรณ์ประเภทที่ 8 เพ่ือให้การด าเนินธุรกรรม
ต่าง ๆ ของสหกรณ์สามารถสอดรับกับกฎเกณฑ์และหลักชะรีอะห์ได้อย่างแท้จริง (มนชยา อุรุยศ, 2553) 
 หากพิจารณาถึงการก ากับดูแลสถาบันการเงินที่ด าเนินธุรกรรมตามหลักชะรีอะห์แล้ว พบว่า
หน่วยงานที่ท าหน้าที่นี้ คือ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) และ The Islamic Financial Services Board (IFSB) ได้ออกกฎเกณฑ์และแนวทางการก ากับ
ดูแลด้านชะรีอะห์หรือชะรีอะห์ภิบาล (Shariah Governance) เพ่ือให้สถาบันการเงินเหล่านั้นได้น าเอาไป
เป็นแนวทางการก ากับดูแลสถาบันการเงิน โดยก าหนดให้สถาบันการเงินต้องคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน
ชะรีอะห์ (Shariah advisory Board: SAB) ภายในสถาบันการเงิน เน้นบทบาทที่เป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่
ในการก ากับดูแล ตรวจสอบและสอบทาน การด าเนินงานของสถาบันการเงินให้อยู่ภายใต้กรอบของ
หลักการอิสลามว่าเรื่องระบบการเงินอิสลาม (AAOIFI, 2010; IFSB, 2009) เพ่ือให้เกิดระบบการถ่วงดุล
และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

ส าหรับประเทศไทย มีเพียงงานวิจัยของ พรชัย  เพชรทองค า (2550) ที่ท าการศึกษาทัศนคติของ
ลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทและหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา (ชะรีอะห์) 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าลูกค้าของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีทัศนคติโดยรวมใน
ระดับสูง ถึงความส าคัญของคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาหรือชะรีอะห์บอร์ดในบทบาทและหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านชะรีอะห์ในการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ พิจารณาผลิตภัณฑ์การเงินและการให้บริหารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ในขณะเดียวกันการก ากับดูแลทางด้านชะรีอะห์ภิบาลยังไม่มีความชัดเจนและเป็นแนวปฎิบัติที่ร่วมกันของ
สถาบันการเงิน ซึ่งมีเพียงแต่ที่จะท าตามกฎระเบียบเรื่องหลักธรรมภิบาลในสถาบันการเงินที่ออกโดย
ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยโดยหลักทั่วไปเท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติด้านชะรีอะห์ภิบาล
ส าหรับสถาบันการเงินที่ให้บริการการเงินอิสลาม ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษา
โครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสถาบันการเงินที่ให้บริการการเงินอิสลาม เพ่ื อที่จะเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทยในการพัฒนา เจริญเติบโต อย่างยั่งยืน มั่งคัง
เทียบเท่าสถาบันการเงินอิสลามของต่างประเทศในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

จากการที่ระบบการเงินอิสลามได้รับความสนใจในหลายพ้ืนที่ของโลก การพัฒนาด้านระบบการ
ด าเนินงานที่ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นสิ่งที่ต้องติดตามไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่สถาบันการเงินอิสลามเหล่านี้ควรให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการก ากับดูแลสถาบัน
การเงินให้มีความสอดคล้องกับหลักการและกฎของชะรีอะห์ (Hasan, 2011; Grassa, 2013) หรือระบบ
ชะรีอะห์ภิบาล อันเนื่องมาจากการประเด็นและปัญหาใหม่ๆ ที่เพ่ิมมากข้ึนในระบบการเงินยุคปัจจุบัน  
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ในระบบชะรีอะห์ภิบาล สถาบันการเงินอิสลามต้องค านึงในหลายๆ แง่มุม อาทิ การรับผิดชอบ 
ความเป็นอิสระ ความสามารถ ความไว้วางใจได้ ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล (Obid & Naysary, 
2014) โดยผู้ที่จะรับประกันได้ว่าการด าเนินงานของสถาบันการเงินมีความสอดคล้องกับระบบชะรีอะห์ภิ
บาลนั้นย่อมเป็นของคณะกรรมการชะรีอะห์ (Shariah Board) คณะกรรมการกลุ่มนี้เป็นส่วนส าคัญของ
ระบบชะรีอะห์ภิบาลที่จะคอยกลั่นกรองการด าเนินงานต่างๆ ของสถาบันการเงินให้มีความสอดคล้องกับ
ระบบชะรีอะห์ ท าหน้าที่หลักส าคัญคือเป็นทั้งผู้ดูแล ควบคุม ตรวจสอบบัญชี ให้แนวทางหรือฟัตวา และ
เป็นที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน (Obid & Naysary, 2014; Grassa, 2013) การตั้งคณะกรรมการชะ
รีอะห์นี่เองจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมของสถาบันการเงินไม่ขัดแย้งกับชะรีอะห์ 
(Grais & Pellegrini, 2006) 

คณะกรรมการชะรีอะห์ของสถาบันการเงินจะถูกตัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้ที่มีความรู้และ/หรือ
ประสบการณ์ด้านชะรีอะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางการเงินอิสลาม (Usmani, 2002) 
โดยคณะกรรมการชะรีอะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลภายใน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถาบันการเงิน (Rammal, 2006)  
 ส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบการเงินอิสลามมีความเข้มแข็งและเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม คือการที่สถาบันการเงินอิสลามมีคณะกรรมการชะรีอะห์และโครงสร้างระบบชะรีอะห์ภิบาลที่
รัดกุม (Hasan, 2011) พร้อมด้วยความเป็นอิสระและอ านาจหน้าที่ในการดูแลการด าเนินงานของสถาบัน
การเงิน โดยสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ ก็มีโครงสร้างและการก าหนดบทบาทคณะกรรมการชะรีอะห์
ทีแ่ตกต่างกัน 

ประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาทางด้านการเงินอิสลามที่เป็นระบบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันการเงินแรกที่เป็นที่รู้จักของประเทศมาเลเซียคือตะบุงฮัจญี (Tabung Haji) 
หรือกองทุนฮัจญ์ ก่อตั้งในปีค.ศ.1969 ตามมาด้วยธนาคารอิสลามในปีค.ศ.1983 (Grassa, 2013) โดย
รูปแบบโครงสร้างของคณะกรรมการชะรีอะห์จะมี 2 ส่วนด้วยกันคือคณะกรรมการชะรีอะห์แห่งชาติ 
(National Shariah Council) ที่จะดูแลให้ค าชี้แนะและก าหนดมาตรฐานด้านชะรีอะห์แก่ธนาคารกลาง
และคณะกรรมการก ากับดูแล นอกจากนี้คณะกรรมการชะรีอะห์แห่งชาติยังมีหน้าที่แก้ปัญหาทางด้านชะ
รีอะห์ของสถาบันการเงินและธนาคารอิสลามและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่  ๆ ที่เสนอมาจาก
สถาบันการเงินอิสลามต่าง ๆ (Grassa, 2013; Hasan, 2011) โดยจะมีชื่อแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
เช่นในมาเลเซียจะเรียกว่าสภาที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ (Shariah Advisory Council) ในอินโดนีเซียเรียกว่า 
สภาชะรีอะห์แห่งชาติ (National Shariah Council) 

ส่วนที่สองคือคณะกรรมการชะรีอะห์ประจ าสถาบันการเงินอิสลามมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินอิสลามให้มีความสอดคล้องกับหลักชะรีอะห์ โดยใช้แนวทางที่คณะกรรม 
การชะรีอะห์แห่งชาติได้วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ (Grassa, 2013) 
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ภาพประกอบที่ 1  แผนภาพแสดงโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชีย 
  ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มา: Grassa (2013) 
 

ในขณะเดียวกันระบบการก ากับดูแลด้านชะรีอะห์ของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีความ
แตกต่างจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศบะห์เรนเท่านั้นที่คณะกรรมการที่ปรึกษาชะ
รีอะห์จะให้ค าแนะน าผ่านทางธนาคารกลางบะห์เรน ส่วนประเทศอ่ืนโดยส่วนใหญ่จะให้กระทรวงที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการเงินของประเทศเป็นผู้ดูแล อาทิ คูเวตให้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สิน
สาธารณะและกิจการศาสนา (Ministry of Awqaf and religious affairs) สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์และ
กาตาร์มอบให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกิจการศาสนาอิสลามเป็นผู้ก ากับชะรีอะห์ของสถาบันการเงิน 
(Grassa, 2013; Hasan, 2011) 

ข้อแตกต่างส าคัญอีกข้อก็คือ คณะกรรมการชะรีอะห์แห่งชาติในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางจะไม่
แทรกแซงหรือก ากับดูแลการท างานของคณะกรรมการชะรีอะห์ประจ าสถาบันการเงิน ยกเว้นกรณีที่มีข้อ
ขัดแย้งหรือหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างสมาชิกในคณะกรรมการชะรีอะห์ประจ าสถาบันการเงิน (Grassa, 2013) 

 
ภาพประกอบที่ 2 แผนภาพแสดงโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชีย  
  ตะวันออกกลาง ที่มา: Grassa (2013) 

บทบาท: ให้ค าแนะน าธนาคารกลาง/
คณะกรรมการก ากบัดูแล 

ระดับชาติ (ธนาคารกลาง 
คณะกรรมการก ากบัดูแล) 

บทบาท: ดูแลและให้
ค าแนะน าสถาบันการเงิน
ในเรื่องของชะรีอะห์ 

คณะกรรมการ 
ชะรีอะห์แห่งชาต ิ

คณะกรรมการชะรีอะห ์
ประจ าสถาบันการเงินอิสลาม 

ระดับสถาบันการเงิน 

 ให้ค าแนะน าด้านชะรีอะห์ 
 ตรวจสอบความสอดคล้องกับชะรีอะห์

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลามตัวใหม ่

คณะที่ปรึกษาแห่งชาติด้านชะรีอะห ์(บะห์เรน) 
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สินสาธารณะและกิจการด้านศาสนา (คูเวต) 
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกิจการศาสนาอิสลาม (สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตต์, กาตาร์) 

ธนาคารกลาง    ให้ค าแนะน าในประเดน็ด้านชะรีอะห์ 
แห่งบะห์เรน 

คณะกรรมการ
ชะรีอะห์สูงสุด 

คณะกรรมการชะรีอะห์ของสถาบันการเงิน 

ให้ค าแนะน าในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่าง
คณะกรรมการชะรีอะห์ของสถาบันการเงิน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามฐานคิดปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ที่ว่า

ความจริงมีลักษณะเป็นอัตวิสัย (subjective) พฤติกรรมของมนุษย์และสังคมมีความเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่ง  
แปรเปลี่ยนไปตามบริบทและการรับรู้ (สุภางค์  จันทวานิช, 2552; วรรณดี  สุทธินรากร, 2559) การศึกษา
ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องความตระหนักและแนวปฏิบัติด้านชะรีอะห์ภิบาลของสถาบัน
การเงินฮาลาลในประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยเลือกในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้คือการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) โดยใช้การเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ไปยังผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ของสหกรณ์อิสลามที่เข้าใจระบบการก ากับดูแลสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต โดยระบุคุณสมบัติ
ว่าต้องเป็นคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้บริหาร หรืออดีตกรรมการที่เคยมีบทบาทในการบริหารสหกรณ์
มาก่อน จนได้ข้อมูลอ่ิมตัวที่จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 18 คน จาก 7 สหกรณ์ ทั้งนี้การเลือกจังหวัดกระบี่
และภูเก็ตเป็นพ้ืนที่วิจัยนั้น อันเนื่องมาจากในบรรดาจังหวัดต่างๆ ที่มีสหกรณ์อิสลามด าเนินการอยู่นั้น 
จังหวัดกระบี่และภูเก็ตมีสัดส่วนประชากรมุสลิมน้อยกว่าจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างแต่กลับมีการขยาย
สาขาและผลการด าเนินงานที่รุดหน้าใกล้เคียงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ตอนล่าง 

ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 18 คน มีอายุในช่วง 28-70 ปี มีระดับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจนถึง
ระดับปริญญาโท มีทั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ จนถึงรองผู้จัดการ ผู้วิจัยได้
ท าการติดต่อเพ่ือนัดแนะเข้าสัมภาษณ์ โดยชี้แจงโครงการวิจัย วัตถุประสงค์และการน าข้อมูลไปใช้ ให้ผู้ให้
ข้อมูลทราบและได้รับการยินยอมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาและ
จดบันทึกข้อมูลก่อนทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เลือกสถานที่และเวลาในการให้สัมภาษณ์เอง ผู้วิจัย
เริ่มจากแนวค าถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของสหกรณ์และลักษณะการด าเนินการของ
สหกรณ์ ก่อนจะเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นที่ต้องการทราบ ใช้ระยะเวลาสัมภาษณ์คนละประมาณ 30-45 
นาที โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2561  

ผู้วิจัยได้ท าการถอดเทปเสียงแบบค าต่อค า (verbatim transcriptions) แล้วใช้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Constant Comparative Analysis) ในการจ าแนกโครงสร้างของระบบชะรีอะห์ภิบาลของ
สหกรณ์อิสลามในด้านชะรีอะห์ภิบาล โดยให้ผู้วิจัยแต่ละคนอ่านบันทึกเพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏ
ก่อน จากนั้นจ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่หลัก (categories) และข้อมูลรอง (subcategories) เปรียบเทียบ
กันโดยใช้ตารางเพ่ือพิจารณาความเหมือนความต่างของข้อมูล และความเชื่อมโยงของข้อมูล ก่อนที่จะ
ถอดตัวแบบของโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลาม  

ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (credibility) ของการวิจัย โดยการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) 
(อรุณี  อ่อนสวัสดิ์, 2551; วรรณดี  สุทธินรากร, 2559) ดังนี้ 

1) ในด้านข้อมูล ผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลในหลายสถานะ ทั้งจากผู้จัดการ รองผู้จัดการ 
ผู้บริหารปัจจุบัน อดีตผู้บริหาร กรรมการด าเนินการ และประธานด าเนินการ จนแน่ใจในข้อมูลที่ได้รับ  

2) ในด้านผู้วิจัย ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะสลับผู้ซักถามในแต่ละประเด็น เพ่ือข้อมูลที่
ได้รับไม่มีอคต ิ
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3) ในด้านข้อมูล ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่แน่น 
(rich) และอ่ิมตัว (saturated) ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทั้ง 4 คน ร่วมกันตรวจสอบเนื้อหากับ
งานวิชาการและการวิจัยด้านชะรีอะห์ภิบาลของต่างประเทศ และปรึกษาผู้รู้เพ่ิมเติมในบริบทที่ศึกษา 
เพ่ือให้แน่ใจเรื่องคุณภาพของข้อมูล   

 
ผลการวิจัย 
 ผู้บริหารของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างด้าน
ชะรีอะห์ภิบาล ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 3 รูปแบบ คือ การแต่งตั้งอนุกรรมการด้านชะรีอะห์ภายใน การ
แต่งตั้งคณะกรรมการชะรีอะห์ และการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาชะรีอะห์แบบไม่เป็นทางการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งอนุกรรมการภายในด้านชะรีอะห์ สามสหกรณ์จากเจ็ดสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่
และจังหวัดภูเก็ต ไดจ้ัดวางโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลโดยก าหนดให้มีอนุกรรมการด้านชะรีอะห์ภายใน 
โดยมีคณะท างานที่คัดเลือกส่วนหนึ่งมาจากฝ่ายสินเชื่อ  ฝ่ายลงทุนและฝ่ายสวัสดิการ โดยประธาน
คณะอนุกรรมการด้านชะรีอะห์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านชะรีอะห์ คณะอนุกรรมการภายในนี้จะอยู่
ภายใต้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ส่วนคณะที่ปรึกษาจากภายนอกจะคัดเลือกนักวิชาการที่มี
ความรู้ด้านชะรีอะห์และประสบการณ์ในสหกรณ์มาก่อน หากมีประเด็นข้อสงสัยทางชะรีอะห์ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการด าเนินการอ่ืนๆ ฝ่ายบริหารจะน าประเด็นนั้น ๆ ส่งต่อไปยัง
อนุกรรมการภายในด้านชะรีอะห์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นครั้งๆ ไป ดังตัวอย่างค าพูด ดังนี้  

“สมมติว่ามีโปรเจคเมเนเจอร์มาหารือเพ่ือให้เราไปร่วมลงทุน เราต้องปรึกษาบอร์ดชะรีอะห์ของ
เราก่อนว่า การไปร่วมลงทุนนั้นมันอยู่ในหลักการอิสลามหรือไม่ ... โดยเราจะปรึกษาบอร์ดชะรีอะห์ของ
เราในทุกโครงการ (โปรเจค) ที่เข้ามา...”  

“...บอร์ดชะรีอะห์ จะมีตัวแทนจากทุกฝ่ายของสหกรณ์ รวมเป็นอนุกรรมการด้านชะรีอะห์ มี
ประชุมทุกเดือน ส่วนที่ปรึกษาจะดึงมาจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย.. .ที่ปรึกษาจะปรึกษาเป็นครั้งๆ 
ไป” 

“อนุกรรมการด้านชะรีอะห์ จะไม่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ...ประเด็น
ต่างๆ จะน าเข้าอนุกรรมการภายในด้านชะรีอะห์ก่อน (เพ่ือคัดกรอง หาข้อสรุป) จากนั้นจะน าความเห็น
ดังกล่าวเข้าท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์” 

“...พวกผมรุ่นก่อตั้งไม่ได้มีความรู้ด้านชะรีอะห์อะไรมากนักในตอนต้น เริ่มจากเล็กๆ ท ากันเอง 
จบป.สี่ ท าด้วยใจรัก เมื่อเงินเยอะขึ้นก็หากรรมการมาช่วยดูแล อาศัยการปรึกษากับผู้รู้จากปัตตานีอยู่
ตลอด หลังๆ เมื่อมีนักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้ก็ดึงมาช่วยงาน...” 
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ภาพประกอบที่ 3 โครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลาม แบบที่ 1 
 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการชะรีอะห์แบบผสม ผู้ให้ข้อมูลจากสหกรณ์หนึ่งกล่าวถึงโครงสร้าง
การจัดตั้งคณะกรรมการชะรีอะห์ของสหกรณ์ไว้ว่า ทางสหกรณ์คัดเลือกกรรมการชะรีอะห์จากภายใน
สหกรณ์จ านวน 3 คน และผู้รู้ในชุมชนที่ได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกสหกรณ์  จ านวน 2 คน โดย
คณะกรรมการชะรีอะห์ชุดนี้จะมีการประชุมเป็นประจ าเพ่ือก ากับดูแลสหกรณ์ให้ถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ 
ประเด็นข้อสงสัยจะถูกน าเข้าที่ประชุมดังกล่าวเพ่ือหาข้อสรุปก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ดังตัวอย่างค าพูด ดังนี้  

 
“เรามีกรรมการชะรีอะห์ของสหกรณ์เอง โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ ... แต่ถ้ามีปัญหาเชิงลึก

จะปรึกษาชุมนุมสหกรณ์อิสลาม” 
“สหกรณ์...เป็นสหกรณ์เล็กๆ...ใช้คนในพ้ืนที่ คนที่คนนับถือ เช่น ครูบาอาจารย์ โต๊ะครู เป็นที่

ปรึกษา สมาชิกก็จะได้รู้จัก ตอนนี้ได้ขยายเอากรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเข้ามาด้วย”  
“ในคณะกรรมการชะรีอะห์หลักจะมี 3 คน ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง จะเป็นชารีอะห์บอร์ดประจ า

สหกรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อีก 2 คนจะคัดเลือกจากผู้รู้ในชุมชน ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ศาสนาอิสลามทั่วๆ ไป 
ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้รู้ด้านการเงินอิสลาม” 

 

คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ ์

คณะอนุกรรมการภายใน
ด้านชะรีอะห ์

ที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ของเครือข่าย
สหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย 

บทบาท: ให้ค าแนะน า/ชี้ขาดใน
ประเด็นด้านชะรีอะห์แก่ผู้จัดการ
ใหญ่ 

บทบาท: ให้ค าแนะน าในกรณีที่
สหกรณ์อิสลามหาขอ้สรุปไม่ได้ 

ผู้จัดการใหญ่และบุคลากร 
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ภาพประกอบที่ 4 โครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลาม แบบที่ 2 
 
3. การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาชะรีอะห์ มีสามสหกรณ์ที่คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์จะ

ใช้ดุลยพินิจในการก ากับดูแลด้านชะรีอะฮ์เอง เนื่องจากคณะกรรมการด าเนินงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจหลักชะรีอะห์ระดับหนึ่ง และสหกรณ์มีขนาดเล็ก หากมีประเด็นปัญหาทางด้านชะรีอะห์ที่เกินก าลัง
การวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประธานสหกรณ์จะใช้การติดต่อโดยส่วนตัวไปยังที่
ปรึกษาชะรีอะห์ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโทรศัพท์หรือแวะไปเยี่ยมเป็นการส่วนตัวเมื่อมี
โอกาส 

“ที่ปรึกษาทางเรื่องของชะรีอะห์ เราจะใช้ที่ปรึกษาชะรีอะห์ของเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม...บอร์ด
นี้ไม่ได้มีการประชุม เราจะโทรศัพท์ไปปรึกษาหรือไปหาโดยส่วนตัว” 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 โครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลาม แบบที่ 3 
 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ ์ คณะกรรมการชะรีอะห์แบบผสม 
(ภายใน 3 คน/ภายนอก 2 คน) 

ที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ของเครือข่าย
สหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย 

บทบาท: ให้ค าแนะน า/ชี้ขาดในประเด็นด้านชะรีอะหแ์ก่
คณะกรรมการด าเนินงาน 

บทบาท: ให้ค าแนะน าในกรณี
ที่สหกรณ์อิสลามหาขอ้สรุป
ไม่ได้ 

ผู้จัดการใหญ่และบุคลากร 

คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ ์

ที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ของเครือข่าย
สหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย 

บทบาท: ให้ค าแนะน าในกรณีที่
สหกรณ์อิสลามหาขอ้สรุปไม่ได้ 

คณะกรรมการด าเนินงานจะ
ก ากับดแูลด้านชะรีอะห์เอง 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการให้ข้อมูลของผู้บริหารสหกรณ์อิสลามทั้ง 4 สหกรณ์ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต                

ในด้านโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาล สามารถอภิปรายได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบกับโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสถาบันการเงินอิสลามในต่างประเทศ 

ประเด็นโครงสร้างด้านชะรีอะห์ของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้บอกเล่ามีด้วยกัน มี
ด้วยกัน 3 รูปแบบด้วยกัน คือ คณะอนุกรรมการภายในด้านชะรีอะห์ คณะกรรมการชะรีอะห์แบบผสม 
และคณะที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ภายนอก พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่มีรูปแบบโครงสร้างด้านชะรีอะห์
คล้ายคลึงกับโครงสร้างด้านชะรีอะห์ของสถาบันการเงินอิสลามแถบตะวันออกกลาง นั่นคือสถาบันการเงิน
อิสลามแต่ละที่มีคณะกรรมการชะรีอะห์ของตนเองท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและดูแลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักชะรีอะห์ ในส่วนของคณะที่ปรึกษาชะรีอะห์ของเครือข่ายสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะท า
หน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการชะรีอะห์สูงสุดของประเทศในโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสถาบัน
การเงินอิสลามในประเทศแถบตะวันออกกลางจะไม่แทรกแซงคือให้แนวทางด้านชะรีอะห์แก่สถาบัน
การเงินในประเทศ หากแต่ให้ค าชี้แนะในกรณีที่แต่ละสถาบันการเงินนั้นๆ ร้องขอ (Grassa, 2013; 
Hasan, 2011) อย่างไรก็ตาม ในบางสหกรณ์อิสลามที่มีขนาดเล็กก็พ่ึงพิงคณะที่ปรึกษาของเครือข่าย
สหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยในประเด็นข้อสงสัยด้านชะรีอะห์ โดยไม่มีคณะกรรมการชะรีอะห์ของ
สหกรณ์เอง ในส่วนนี้หากเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยปรับบทบาทเชิงรุกในการวางแนว
ทางการด าเนินงานของสหกรณ์อิสลามตามหลักชะรีอะห์ภิบาลจะสามารถช่วยเหลือสหกรณ์อิสลามขนาด
เล็กและเสริมการก ากับดูแลสหกรณ์อิสลามขนาดกลางและใหญ่ได้อีกด้วย 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามหลักชะรีอะห์  
นโยบายและแผนด้านชะรีอะห์ภิบาล สหกรณ์ทั้ง 4 แห่งได้ให้ข้อมูลตรงกันในเรื่องนโยบายของ

สหกรณ์ท่ีใช้ชะรีอะห์น า มุ่งด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับหลักชะรีอะห์ ที่ประชุมในทุกระดับ
เน้นย้ าในเรื่องนี้เสมอ แต่เมื่อพิจารณาถึงแผนงานพบว่านโยบายดังกล่าวยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแผนงาน
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้มากนัก ด้วยลักษณะของสหกรณ์ท่ีมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามระเบียบวาระของสหกรณ์จึงท าให้การส่งต่อนโยบายและแผนไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเครือข่าย
สหกรณ์อิสลามท่ีเกิดข้ึนจะช่วยเสริมความเข้มแข็งในประเด็นนี้ให้กับแต่ละสหกรณ์ได้หากหันมาท างานเชิง
รุกมากขึ้น 

 
ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ในการท าวิจัยในครั้งนี้ได้รับการอ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลจากสหกรณ์อิสลามเป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลในบางสหกรณ์อาจไม่ใช่คนที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลสหกรณ์โดยตรง เนื่องจาก
ติดภารกิจบางประการ นอกจากนี้ความเข้าใจต่อประเด็นชะรีอะห์ภิบาลยังคงเป็นเรื่อง ใหม่ที่ไม่ได้
แพร่หลายนักในสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย แม้สหกรณ์อิสลามให้ความส าคัญต่อหลักชะรีอะห์มาเป็น
อันดับแรก แต่การอบรมให้ความรู้และการจัดการในเรื่องนี้ยังคงไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  

จากผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลามที่เป็นอยู่นั้นมี 3 รูปแบบ 
โดยทั้งสามรูปแบบสามารถพัฒนาให้มีลักษณะของความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยใช้จุด
แข็งคือเครือข่ายสหกรณ์อิสลามของจังหวัดและของภูมิภาคที่จะช่วยสนับสนุน ทั้งนี้สหกรณ์อิสลามใน
จังหวัดใกล้เคียงสามารถน ารูปแบบโครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตไปปรับ
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ใช้ตามบริบาทและศักยภาพของสหกรณ์ของตน 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยเสนอว่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการอบรมให้ความรู้ของสหกรณ์อิสลามและ

การจัดการระบบก ากับดูแลสหกรณ์อิสลามให้สอดคล้องกับชะรีอะห์เป็นอีกสองเรื่องที่น่าสนใจในการท า
วิจัยในอนาคต 
 
ค าขอบคุณ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส าหรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ชิ้นนี้ และขอขอบคุณสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษา  
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