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บทความวิจัย

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารหะลาล
ทวี นุ้ยผอม
มะรอนิง สาแลมิง

บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารหะลาลเน้นส่วนวัตถุดบิ
โดยใช้วธิ ีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่าอิสลามให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากอาหารมี
บทบาทและอิทธิพลต่อมนุษย์ในหลายมิติอาหารในอิสลามจะต้องมีคุณสมบัติหลัก 2 ประการคือหนึ่งหะลาลห
มายถึงเป็นที่อนุมัติ สองฏอยยิบหมายถึงดีมีประโยชน์ปราศจากโทษถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ตัวบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารมี 3 ลักษณะคือ 1. ตัวบทบัญญัติที่ระบุว่าหะลาล 2. ตัวบทบัญญัติที่
ระบุว่าหะรอม 3. ไม่มีตัวบทบัญญัติระบุ
โดยหลักการเดิมอาหารทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ยกเว้นอาหารที่มีตัวบทห้ามบริโภค ในอัลกุ
รอานมีอาหารประเภทสัตว์ 10 ชนิดที่ห้ามบริโภค ท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.)ได้ห้ามบริโภคสัตว์บางชนิดเช่น ลา
บ้าน นกที่มีกรงเล็บแหลมคม สัตว์ดุร้ายมีเขีย้ ว
เนื่องจากปัจจัยการผลิตอาหารหะลาลครอบคลุมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สถานที่ผลิตเครื่องมือ
อุปกรณ์การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่งและการวางจาหน่าย ในขณะที่การวิจัยที่แล้วเสร็จ
นี้เป็นการศึกษาเฉพาะวัตถุดิบของอาหารหะลาลเท่านั้น จึงควรมีโครงการวิจัยต่อเนื่องจนครอบคลุมปัจจัย
การผลิตอาหารหะลาลทั้งหมดคาสาคัญ: แบบวัด, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, เกณฑ์ปกติ
คาสาคัญ: กฎหมายอิสลาม, อาหารหะลาล
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RESEARCH

Comparative Study of Islamic Law on Halal Food
Maroning Salaming
Tawee Nuoporm

Abstract
This study examines Islamic Law on Halal food, emphasizing on raw materials. Qualitative
method was employed in this study. Data were collected from various sources of document. Descriptive
analysis was used in data analysis.
The findings in this study show that Islam emphasizes on various aspects of food due to its
importance to human lives. According to Islamic principles, food must contain two main aspects i.e. Halal
and Tayyib, or nutritious benefits.
Islamic principles on food can be classified into 3 features: 1) the Halal/lawful, 2) the Haram or
forbidden, and 3) No specific provision.
The basic of Islamic principles provides that all types of food are lawful, unless proven otherwise.
Al-Quran specifies 10 animals that are forbidden for consumption. The Prophet Muhammad (s.w.)
prohibited some other animals, including donkey, any birds with sharp claws, any feral animals with
fangs.
This research is on raw materials, not all aspects of Halal food. Other research should be
undertaken to cover other aspects including production process, production facilities, production
equipment, packaging, storage, logistics, and distribution.
Keywords: Islamic Law, Halal Food
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บทนา

อาหารเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคัญ ต่ อ การด ารงชีวิต ของมนุ ษ ย์เป็ น อย่า งยิ่ ง ซึ่ ง อาจกล่า วได้ว่า มนุ ษ ย์ไ ม่
สามารถที่จะมีชีวติ อยู่อย่างปกติได้หากปราศจากอาหาร ศาสนาอิสลามเองก็ได้ให้ความสาคัญกับอาหารไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งอื่นๆ ของมนุษย์ จนกระทั่งมีบัญญัติให้บริโภคอาหารที่ดีๆมีประโยชน์ และเป็นที่อนุมัติโดย
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
โดยรวมมุสลิมสามารถที่จะบริโภคทุกสิ่งที่เป็นอาหารได้ ยกเว้นสิ่งที่มิได้รับการอนุมัติโดยบทบัญญัติ
ของศาสนาอิสลาม ทาให้อาหารบางชนิดไม่เป็นที่อนุญาตให้มุสลิมบริโภคได้ จะด้วยสาเหตุเพราะวัตถุดิบเดิม
หรือ ส่วนผสม สิ่งเจือปน กรรมวิธีการ กระบวนการผลิต ผู้ผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่ง ฯลฯ
ปัจจุบันการผลิตอาหารมิเพียงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเหมือนอย่างสมัยก่อนเท่านั้น แต่การ
ผลิตอาหารได้วิวัฒนาการไปสู่การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ธุรกิจการค้า การส่งออกไปยังชุมชน ภูมิภาค
ผู้บริโภคต่างๆทั่วโลก
มุสลิมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้บริโภครายใหญ่ เพราะ ณ ปี พ.ศ.2557 มีจานวนมุสลิมถึง 2008 ล้านคน
(http://www.religiouspopulation.com;http://www.muslimpolulation.comสืบค้น เมื่ อวั น ที่ 2 ธั นวาคม 2559)
สินค้าและบริการหะลาล มีมูลค่าทั่วโลกถึง 1,323 พันล้านล้านดอลล่าร์ ตลาดอาหารหะลาลเติบโต ประมาณ
ปีละ 17,500 ล้านบาท ( Halal Cicot2554,:16) ดังนั้นหากผูใ้ ดที่มีวัตถุดิบ กรรมวิธีการ กระบวนการผลิต การ
บรรจุ การจัดเก็บ การขนส่ง ฯลฯ ที่สามารถให้ความมั่นใจกับชาวมุสลิมได้ว่ ากิจการอาหารของเขาถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามแล้ว เขาก็จะได้ประโยชน์จากการทาอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การ
ส่งออก การบริการหะลาลกับชาวมุสลิมได้มากทีเดียว
ประเทศไทยเห็นถึงความสาคัญอันนี้ จึงมี หน่วยงาน องค์กร โครงการต่างๆมารองรับการเติบโต
ของกิจการหะลาล
ขณะที่มุสลิมมีการถือปฏิบัติตามสานักกฎหมายอิสลามหลักๆอยู่ 4 สานัก โดยแต่ละพืน้ ที่นิยมสานักที่
แตกต่างกันไป ในเชิงการผลิตเพื่อการส่งออกจึงต้องศึกษาถึงบริบทของแต่ละสานักกฎหมายอิสลาม และแต่
ละพืน้ ที่ไปในคราวเดียวกันด้วย
กอปรกับความรู้ความเข้าใจในวิถีของแต่ละศาสนาเป็นสาเหตุสาคัญที่จะทาให้สังคมพหุวัฒนธรรม
ดารงอยู่อย่างสันติสุข
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าบัญญัติอิสลามเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องว่าด้วยอาหาร และ
บัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหารที่ควรรู้ในสังคมมุสลิมไทย
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 4 สานักกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่อง
อาหารหะลาลด้านวัตถุดิบอันนาไปสู่แนวปฏิบัติท่เี ป็นเอกภาพในสังคม และยังเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทาความ
เข้าใจแก่คนต่างศาสนิกและผู้สนใจโดยรวมอีกด้วย
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วิธกี ารดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย แหล่งข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. แหล่งข้อมูล
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะทา การรวบรวมสืบค้น และศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ จากแหล่งข้อมูลที่
สาคัญ 3 ประเภทหลักคือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)
และแหล่งข้อมูลตติยภูมิ (Tetiary Sources)
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิมีดังนี้
1) คัมภีรอ์ ัลกุรอานและหนังสือหะดีษต่างๆ
2) หนังสือ ตารา หรือ เอกสารฟิกฮฺที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาอาหารหะลาลในส่วนของวัตถุดิบ
โดยตรง
แหล่งข้อมู ลทุติยภูมิ ซึ่งจะหมายถึงหนังสือตารา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับประเด็น
ปัญหา
แหล่งข้อมูลตติยภูมิ มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับและภาษาไทย ชื่อสถานที่
เมือง ประเทศ ชีวประวัตินักวิชาการสาคัญๆ ที่ปรากฏในการวิจัยนี้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการวิจัยนี้ ผู้วจิ ัยใช้วธิ ี แนวทางและหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
ก. รวบรวม หนังสือ ตารา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา สาระ รายละเอียด รวมถึง
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนีท้ ั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ข. ตรวจดูความถูกต้อง ครอบคลุม สมบูรณ์ ของแต่ละทัศนะ เนือ้ หา หลักฐาน การโต้แย้ง
ค. ชีแ้ จงที่มาของอายะฮฺ อัลกุรอานที่ปรากฏในการวิจัยนี้
ง. ชีแ้ จงที่มาของบรรดาหะดีษที่ปรากฏในการวิจัยนี้
จ. ชีแ้ จงชื่อจริงและชีวประวัติพอสังเขปของปราชญ์อิสลามที่มีชื่อปรากฏในการวิจัยนี้
ฉ. อธิบายชือ่ สถานที่ เมืองหรือประเทศที่ปรากฏในการวิจัยนี้
ช. อธิบายชื่อกลุ่ม นิกาย ลัทธิหรือ สานัก ที่ปรากฏในการวิจัยนี้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารโดยยึดวิธีวิชากฎหมาย
อิสลามเป็นหลัก เนื่องจากการวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทัศนะของสานักทัง้ สี่ ซึ่งเป็นสานักหลัก
ของกฎหมายอิสลามที่นิยมถือตามกันในสังคมมุสลิม ดังนั้นในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทัศนะ หลักฐาน การ
โต้แย้ง อ้างอิงของแต่ละประเด็นปัญหาผู้วจิ ัยจึงใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
ก. หลักอุศูลุลฟิกฮฺ (หลักกฎหมายอิสลาม)
ข. หลักเกาะวาอิดฟิกฮิยะฮฺ (กฎฟิกฮฺ)
ค. หลั กการหะดีษ ผู้วิจัย จะยึด หะดีษ ที่เศาะฮีหฺ (ถูกต้อ ง) และหะดีษหะสั น (ดี) ในการให้ น้าหนั ก
เปรียบเทียบระหว่างทัศนะต่างๆ
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ง. ทัศนะของอุละมาอฺ (ปราชญ์) สาหรับทัศนะของอุละมาอฺ ที่มีความเห็นตรงกันหรือ มีเพียงทัศนะ
เดียว ผู้วิจัยจะถือว่าเป็นทัศนะที่ถูกต้อง ส่วนทัศนะอุละมาอฺที่มีความเห็นต่างกัน ผู้วิจัยจะให้น้าหนักถือตาม
(ตัรญีหฺ) ทัศนะที่มีหลักฐานถูกต้องสอดคล้องและยังประโยชน์ ชัดเจนมากที่สุด
สรปุผลและอภิปลายผลการวิจัย
สรุปผล
สรุปผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารหะลาลได้ดังนี้
1.ความหมายของอาหารมีความสอดคล้องกันทั้งทางด้านภาษา ด้านศาสนบัญญัติ ตามทัศนะของ
สานักกฎหมายอิสลามทั้งสี่ และตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร ปี พ.ศ.2522ซึ่งอาหารคือ สิ่งที่
สามารถใช้กินหรือดื่มได้ (ลิสานุลอะหรับ,1999/8:/164 ; อัตตัลกีน 1995/1:275;อัลมุบดิอฺ,2002/9:193)โดย
อาหารมาจากสองแหล่งหลักคือ สัตว์ และอื่นจากสัตว์ คือ พืช ผัก ผลไม้ หลักสาคัญของอาหารในอิสลามมี
สองหลักใหญ่คือ หะลาล (เป็นที่อนุมัติ) และฏอยยิบ (ดีมีโภชนาการไม่เป็นพิษภัย) อาหารที่มีเฉพาะโทษหรือมี
โทษมากกว่า ประโยชน์ห รื อ ทั้ง คุณ และโทษเท่า กัน ไม่ เป็ น ที่อ นุ มั ติใ ห้ มุ ส ลิม รับ ประทาน อาหารที่มี เฉพาะ
ประโยชน์ เ ป็ น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ รั บ ประทาน ส่ ว นอาหารที่ มี ป ระโยชน์ แ ละมี โ ทษเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเป็ น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้
รับประทานได้ตามทัศนะที่มีน้าหนักมากที่สุด (ฮาชียะฮ์อัชชังกีฏีย์ อลาเราเฎาะตินนาศิร,1980:19)
2.บัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้
1) บัญญัติท่รี ะบุอาหารที่อนุมัติบริโภค เช่น อาหารทะเลตามความในอายะฮฺ ที่ 96 ของซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ ปศุสัตว์ เป็นที่อนุมัติตามความในอายะฮฺที่ 1 ของ ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ
2) บัญญัติท่รี ะบุอาหารที่ไม่อนุมัติให้บริโภค เช่น อาหาร 10 ชนิดที่ไม่อนุมัติให้บริโภคตามความใน อา
ยะฮฺที่ 3 ของซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ คือ สัตว์ที่ตายเอง เลือด เนื้อสุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอื่นจากอัลลอฮฺที่มัน
(ขณะเชือด) สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตกเหวตาย สั ตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน
นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และสัตว์ท่ถี ูกเชือดบนแท่นบูชา
3) ไม่มีบัญญัติระบุ สิ่งที่ไม่มีบัญญัติระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นที่อนุมัติให้บริโภค
ได้ ถือตามกฎทางศาสนบัญญัติที่ว่า “ ฐานเดิมของสรรพสิ่งนั้นเป็นสิ่งอนุมัติ” ตามนัยของหลักฐาน เช่นที่
อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอายะฮฺที่ 29 ของซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้ง
มวลในโลกไว้สาหรับพวกเจ้า ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า แล้วได้ทาให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและ
พระองค์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง”
3.อาหารหะลาลมีบทบาทและส่งผลต่อมิติต่างๆอย่างสาคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นมิติทางจิตวิญญาณ มิติ
ทางสรีระร่างกาย มิติทางการดาเนินชีวติ มิติทางสังคม มิติทางการตอบรับคาขอพร มิติทางวันแห่งการพื้นคืน
ชีพ มิติทางอุตสาหกรรมการผลิต และมิติทางธุรกิจส่งออก
4.โดยหลักการเดิมอาหารทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้รับประทาน ตามความของอายะฮฺที่ 29 จากซูเราะฮฺ
อัล-บะเกาะเราะฮฺ และอายะฮฺที่ 119,145 จากซูเราะฮฺ อัล-อันอาม ยกเว้นอาหารที่อัลกุรอานหรือหะดีษระบุ
ว่าไม่อนุมัติหรือสิ่งเลวน่ารังเกียจร่างกายไม่ปรารถนา สิ่งสกปรกเป็นพิษภัย หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ส่วน
สานักฮะนะฟีย์มีความเห็นว่าสัตว์น้าอนุญาตให้รับประทานเฉพาะปลาเท่านั้น (บะดาอิอุศศอนาอิอฺ,1986/5:35)
ตามความของอายะฮฺที่ 3 จากซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ มีสัตว์ 10 ประเภทต้องห้ามรับประทานคือ สัตว์
ที่ตายเองรวมทั้งสัตว์ท่ถี ูกเชือดผิดหลักการอิสลาม เลือด สุกร สัตว์ท่ถี ูกพลีให้แก่ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ สัตว์ที่
อัล-นูร
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ถูกรัดคอตาย สัตว์ท่ถี ูกตีตาย สัตว์ท่ตี กมาตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน สัตว์ที่ถูกเชือดบน
แท่นบูชา
ท่านนบีห้ามมิให้รับประทานลาบ้าน นกที่มีกรงเล็บ แหลมคม สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว สัตว์ที่กินสิ่งสกปรก
เป็นหลัก สัตว์สกปรก
นักวิชาการบางท่าน เช่น อีมามอันนะวาวีย์และอลีอัลมัรดาวีย์ มีความเห็นว่าสัตว์ที่นบีสั่งให้ฆ่าและ
สั ต ว์ ที่ น บี ห้ า มฆ่ า ก็ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ต้ อ งห้ า มรั บ ประทาน (เราเฎาะตุ ฏ ฏอลิ บี น , 1987/3:272; อั ล อิ น ศอฟ ,
1995/10:361)
5.จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า กระต่าย เต่า ตะพาบน้า แมงดา กระรอก เป็นที่อนุมัติให้บริโภค
และแมวเป็นที่ต้องห้ามบริโภค ตามทัศนะที่มีน้าหนักมากที่สุด ซึ่งเป็นทัศนะของสานักกฎหมายอิสลามส่วน
ใหญ่ (อัตตัลกีน, 1995/1:275; อัลมัจญ์มูอฺ , 1995/9:30;อัลมุฆนีย์1992/13:344) ในขณะที่สานักชาฟิอีย์และ
รายงานหนึ่งของสานักฮะนะฟีย์มีความเห็นว่า การบริโภคสิ่งดังกล่า วเป็นที่ต้องห้าม (นิฮายะตุลมุหฺตัจ ญ์
,1993/8:151;บะดาอิอุศศอนาอิอฺ,1986/5:144) และมีอีกรายงานหนึ่งของสานักฮะนะฟีย์วา่ การรับประทานสิ่ง
ดังกล่าวเป็นสิ่งน่ารังเกียจ (บะดาอิอุศศอนาอิอฺ,1986/5:144) ซึ่งประเด็นดังกล่าวเคยเป็นที่ถกเถียงและเป็นที่
สนใจอย่างกว้างขวางของมุสลิมในประเทศไทย( Halal cicot , 2554 : 142 )
อภิปรายผล
1.คาว่า “อาหาร” ในอิสลามนั้นคือสิ่งที่รับประทานได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายและหมายรวมถึง
เครื่องดื่ม แต่โดยนั ยทั่ว ไปหมายถึงอาหารเป็น ส่ว นใหญ่ ความหมายของอาหารมีความสอดคล้อ งกันทั้ง
ทางด้านภาษาและด้านศัพท์ทางวิชาการอิสลามหรือศาสนบัญญัติและพระราชบัญญัติอาหารปี พ.ศ.2522
ความสอดคล้อ งในนิย ามความหมายของอาหารเป็ นจุ ดรวมหนึ่งที่ทาให้ ง่ายในการศึกษาสื่อสารเกี่ย วกับ
ประเด็นดังกล่าว (ลิสานุลอะหรับ,1999/8:/164 ; อัตตัลกีน 1995/1:275;อัลมุบดิอฺ,2002/9:193)
ประเภท/แหล่งที่มาของอาหาร อาหารมี 2 ประเภทคือสัตว์และพืช สองประเภทนี้จึงเป็นฐานของ
การศึกษาประเด็นอาหารและการบริโภคของมนุษย์
หลักการเดิมของอาหารคือการอนุมัติให้บริโภคได้ ยกเว้นอาหารที่มีตัวบทห้ามไว้ เช่น สัตว์ที่ตายเอง
เลือด สุกร สัตว์ท่ถี ูกเปล่งนามอื่นจากอัลลอฮฺขณะเชือดมัน สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตกมา
ตาย สัตว์ท่ถี ูกขวิดตาย สัตว์ท่ถี ูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา สัตว์ปีกที่มีกรงเล็ บแหลม
คม สัตว์กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก สัตว์ดุร้ายมีเขีย้ วเป็นต้น
เหตุผลการห้ามรับประทานสัตว์บางชนิด เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซ่ึงมนุษย์อาจจะทราบเหตุผลการ
ห้ามหรือไม่ทราบ แต่ที่มุสลิมมั่นใจอย่างหนึ่งคือการห้ามการสั่ง การอนุมัติหรือบทบัญญัติอิสลามโดยรวมมา
จากพระผู้เป็นเจ้ามีวิทยปัญญาเสมอ
อาหารอื่นจากสัตว์คือพืชผักผลไม้ ตามหลักการเดิมก็เป็นสิ่งรับประทานได้ทงั้ หมด ยกเว้น พืชสกปรก
พืชมีโทษเป็นพิษภัย พืชเมื่อรับประทานแล้วทาให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ (อัตตัลกีน,1995/1:276;อัลมัจญ์
มูอฺ ,1995/4:212)
พืชที่ต้องห้ามรับประทาน ตามตัวบทที่ระบุเจาะจงหรือบอกลักษณะต้องห้ามมีน้อยกว่าสัตว์มาก
มนุษย์จงึ มีอิสระในการรับประทานพืชมากกว่าสัตว์เพียงแค่เป็นพืชที่สะอาด ดีมีประโยชน์ ไม่เกิดโทษ ไม่ทาให้
มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ ได้มาโดยชอบธรรมก็สามารถบริโภคได้
อัล-นูร
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2.บัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารมี 3 ประเภท
2.1 บัญญัติท่รี ะบุว่าหะลาล เช่น หะลาล บริโภคปศุสัตว์ สัตว์ทะเลและอาหารทะเล บัญญัติประเภทนี้
ถือว่าเป็นบัญญัติหลักของอิสลามในการบริโภค เนื่องจากอัลลอฮฺทรงตรัสความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรง
สร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สาหรับพวกเจ้า ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า แล้วทาให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้า
และพระองค์ นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง” (ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราฮฺ : 29) อัลลอฮฺประทานสรรพสิ่งบน
โลกนี้ให้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานสิ่งที่ไม่อนุมัติโดยพระองค์ จะประทานเฉพาะสิ่งที่อนุมัติ
เท่านั้น
2.2 บัญญัติที่ระบุว่าไม่อนุมัติให้บริโภค เช่น อาหารสิบชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน อาหารต้องห้าม 4 ประเภท
ใหญ่ คือ สัตว์ท่ตี ายเองรวมทั้งสัตว์ท่ถี ูกเชือดที่ผดิ เงื่อนไขของหลักการอิสลาม เลือด สุกร สัตว์ที่ถูกเชือดเพื่อ
ผู้อื่นจากอัลลอฮฺ ตามความของอายะฮฺที่ 3 จากซูเราะฮฺ อัล -มาอิดะฮฺ และยังมีสัตว์บางประเภททถูกห้าม
บริโภคโดยการระบุของท่านนบีซึ่งมาในรูปแบบของหะดีษหรืออัสสุนนะฮฺ เช่น สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ
แหลมคม ลาบ้าน สัตว์สกปรกหรือสัตว์ท่กี นิ อาหารสกปรกเป็นหลัก
จากการศึกษาพบว่าบัญญัติห้ามการบริโภคอาหารบางชนิดมีสองลักษณะ
ลักษณะที่หนึ่ง บัญญัติการต้องห้ามที่ระบุเจาะจงตัวตนสัตว์ต้องห้ามแต่เดิมอย่างชัดเจน เช่น การ
ห้ามรับประทานสุกร ตามที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 3
ลักษณะที่สอง บัญญัติการต้องห้ามที่ระบุสาเหตุหรือลักษณะสัตว์ต้องห้ามโดยมิได้เจาะจงตัวตนสัตว์
แต่เดิม เช่นการห้ามรับประทานสัตว์ที่ตายเอง สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอื่นจากอัลลอฮฺที่มันขณะเชือด สัตว์ที่ถูกรัด
คอตาย สัตว์ท่ถี ูกตีตาย สัตว์ที่ตกเหวตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่ น
บูชา (อัลอัฏอิมะฮฺ,1988:12)
2.3 ไม่มีบทบัญญัติระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด นักกฏหมายอิสลามส่วนใหญ่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหะลาล
ถือตามกฎทางนิติศาสตร์อิสลามที่ว่า “เดิมของสรรพสิ่งนั้นเป็นที่อนุมัติ ” อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในโองการที่29
ของซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ ความว่า “ พระองค์คือผู้ที่ได้สร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สาหรับพวกเจ้า ….” และ
ในโองการที1่ 19 ของซูเราะฮฺอัล-อันอาม ความว่า “และมีอะไรเกิดแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคสิ่งที่พระนาม
ของอัลลอฮฺถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ท รงห้ามแก่พวกเจ้า
นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น ” และในโองการที่145ของซูเราะฮฺอัล -อันอาม
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นโองการแก่ฉันนั้น มีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภค
ที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็ นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือเนื้อสุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม
หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอื่นจากอัลลอฮฺที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และ
มิใช่ผลู้ ะเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรงอภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา” อัลลอฮฺทรงแจ้งว่า
เนือ้ สัตว์ทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้รับประทานได้ยกเว้นสี่ชนิดใหญ่เท่านั้น ดังนั้นนอกจากเนื้อต้องห้ามสี่ชนิดจึงหะ
ลาลให้รับประทานได้ (อัตตัลกีน,1995/1:274 ; อัลมุฆนีย์,1992/13:343)ท่านนบีมุฮัมหมัดกล่าวว่า “มุสลิมที่มี
ความผิดร้ายแรงที่สุดคือ ผู้ที่ถามหาสิ่งที่ยังไม่ถูกห้าม และถูกห้ามเพราะการถามหาของเขา” (บันทึกโดยอัต
ติรมิษีย์และอบูดาวุดและอิบนุมาญะฮฺและอัลหากิม)
3.อาหารหะลาลมีบทบาทและส่งผลต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง
3.1อาหารหะลาลในมิติทางวิญญาณ การบริโภคอาหารหะลาลเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้จิตใจมนุษย์มีความ
ยาเกรงเพิ่มความศรัทธาอันเป็นยอดของความดีงามอัลลอฮฺทรทรงตรัสว่า ความว่า “และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่ง
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อนุมัติท่ดี ีๆจากสิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า และพึงยาเกรงอัลลอฮฺผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อ
พระองค์เถิด” (ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ : 88)
3.2 อาหารหะลาลในมิติทางสรีระร่างกาย เนื่องจากการบริโภคอาหารหะลาลดีมีประโยชน์ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการทาให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม การบริโภคสิ่งหะรอมเป็นเหตุให้จติ ใจไม่ได้
รับการชาระให้สะอาด อาจจะเสื่อมเสียส่งผลต่อสรีระร่างกายได้
3.3 อาหารหะลาลในมิติทางการดาเนินชีวติ การบริโภคอาหารหะลาลเป็นการปลดปล่อยพันธนาการ
ตัวเองจากการก้าวเดินของมารร้ายอย่างหนึ่ง และหมายรวมถึงการหลีกห่างจากสิ่งชั่วร้ายที่มารร้ายขวนขวาย
อยู่ เช่น การครอบงาให้ลืมการราลึกถึง อัลลอฮฺ การล่อลวงให้ หลงทาง กีดกันเพื่อให้ ออกจากแนวทางที่
ถูกต้อง หันเหออกจากแนวทางที่เที่ยงตรง การใช้ให้ทาลามกและความชั่ว ในขณะที่การบริโภคอาหารหะลา
ลเป็นการแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่ออัลลอฮฺและพระองค์ก็จะทรงเพิ่มพูนสิ่งดีงามแก่บา่ วผู้ขอบคุณ
3.4 อาหารหะลาลในมิติทางสังคม การที่มนุษย์ทุกภาคส่วนของสังคม บริโภคสิ่งที่หะลาล สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม บริโภคสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม่บริโภค
อาหารของผู้ อื่ น โดยการละเมิ ด ท าให้ ร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตในสภาพที่เ หมาะสม มี สุ ข ภาพจิต ความคิ ด
พฤติกรรมที่ดีทาให้สังคมโดยรวมเป็นสังคมที่สงบสุข น่าอยู่ มีความจาเริญ
3.5 อาหารหะลาลในมิติทางการตอบรับคาขอพร การบริโภคอาหารที่หะลาลเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการ
ตอบรับดุอา การวิงวอนขอจากอัลลอฮฺ เนื่องจากผู้ที่ได้มาซึ่งอาหารและการบริโภคที่ไม่หะลาล ดุอา การขอ
พร คาวิงวอนของเขาอาจถูกอัลลอฮฺปฏิเสธได้
3.6 อาหารหะลาลในมิติทางวันแห่งการฟื้นคืนชีพ การไม่บริโภคสิ่งหะรอมเป็นการรักษาตัวเองให้
รอดพ้นจากการลงโทษและไฟนรกของอัลลอฮฺได้อย่างหนึ่ง ในขณะที่การชอบบริโภคสิ่งหะรอมเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่จะถูกลงโทษและไฟนรกเผาไหม้ตามความที่ท่านนบีกล่าวความว่า “โอ้กะอับ บุตรของอุจญ์เราะฮฺเนื้อที่งอก
จากสิ่งผิดบทบัญญัตินั้น เหมาะสมกับไฟนรกเป็นที่สุด”
3.7 อาหารหะลาลในมิติทางอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากมุสลิมเป็นหนึ่งในผู้บริโภครายใหญ่ของ
โลก ณ ปี พ.ศ. 2553 จานวนมุสลิมมีไม่ต่ากว่า 1,600 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ตลาด
อาหารหะลาลเติบโตประมาณปีละ 17,500 ล้านบาท Halal cicot , 2554 : 16) ทาให้หลายๆภูมิภาคตระหนัก
ถึงความสาคัญของอาหารหะลาล หลายประเทศตื่นตัว เตรียมที่จะเป็นผู้นาหรือศูนย์กลางของกิจการหะลาล
ประเทศไทยก็เล็งถึงความสาคัญอันนีจ้ ึงกาหนดให้มีหน่วยงาน องค์กร โครงการต่างๆ มารองรับอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารหะลาล
3.8 อาหารหะลาลในมิติทางธุรกิจส่งออก โลกปัจจุบันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบตลาด มีการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐาน การผลิตอาหารในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาด ที่
ผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนมีปริมาณน้อย ตลาดอาหารโลกจึงมีบทบาทอย่างสูงต่อโภชนาการและการ
สนองอาหารแก่ชาวโลกในปัจจุบันและอนาคต ณ ปี พ.ศ. 2551 มีประชากรมุสลิมถึง 1.627 พันล้านคนหรือ
ร้อยละ 24.31 ที่ต้องการบริโภคอาหารที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้บริโภคได้เรียกว่าอาหารหะลาล โดยมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 12 ต่อปี และสินค้าหะลาลไม่ได้จากัดการบริโภคเฉพาะในกลุ่มมุสลิม
เท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมแม้ในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิมที่เน้นในเรื่องสุขภาพที่มองว่าหะลาลเป็นอาหารที่
สะอาดและปลอดภัยได้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารหะลาลมากขึ้นถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจการผลิตเพื่อ
ส่งออกอีกทางหนึ่ง
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4.โดยหลักการเดิมอาหารทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค ตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลผัน
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ถือตามความของอายะฮฺ ที่ 29 จากซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ เพราะอัลลอฮฺประทานทุก
สิ่งบนโลกนี้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานสิ่งที่ไม่อนุมัติ โดยพระองค์จะประทานสิ่งที่อนุมัติ
เท่านั้น ท่านนบีกล่าว ความว่า “มุสลิมที่มีความผิดร้ายแรงที่สุดคือผู้ที่ถามหาสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องห้าม และถูก
ต้องห้ามเพราะการถามหาของเขา” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม (เมาสูอะฮฺ อัลหะดีษอัชชะรีฟอัลกุตุบอัส
สิตตะฮฺ,2000:607,1092) หะดีษดังกล่าวบ่งชี้ว่าทุกสิ่งที่อนุมัติ จะไม่ถูกต้องห้ามยกเว้นโดยการต้องห้ามที่
เฉพาะเจาะจง และบางครั้งบางสิ่งถูกต้องห้ามเพราะการถามหาของบางคน นอกจากนั้นทุกสิ่งเป็นที่อนุมัติ
และถือตามกฎทางกฎหมายอิสลามที่วา่ : เดิมทุกสิ่งเป็นที่อนุมัติ
5.จากการศึกษาพบว่า กระต่าย เต่า ตะพาบน้า แมงดา กระรอก เป็นที่อนุมัติให้บริโภค เพราะเดิมทุก
สิ่งเป็นที่อนุมัติให้บริโภค และไม่พบหลักฐานห้ามการบริโภคสิ่งดังกล่าว ประกอบกับยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการ
บริโภคสัตว์ดังกล่าวเป็นพิษภัย ในขณะที่แมวเป็นสิ่งที่ต้องห้ามบริโภคเนื่องจากมีข้อห้ามชัดเจนจากหะดีษของ
ท่านนบีและแมวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเขี้ยวใช้ในการจู่โจมป้องกันตัวหรือขย้าเหยื่อ (อัตตัลกีน, 1995/1:275;
อัลมัจญ์มูอฺ , 1995/9:30;อัลมุฆนีย์1992/13:344)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง ศึ กษาเปรีย บเทียบกฎหมายอิ สลามว่า ด้ว ยอาหารหะลาล คณะผู้วิจั ย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาพบว่าอิสลามมีหลักสาคัญบางประการเกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นหลักที่นักวิชาการอิสลาม
และสังคมยอมรับทั้งสิ้น ดังนั้นในภาคปฏิบัติจึงจาเป็นต้องถือปฏิบัติตามนั้น ในขณะที่การวิจัยพบว่าประเด็น
ปลีกย่อยของข้อกาหนดบทบัญญัติการรับประทานสัตว์บางชนิดมีความแตกต่างกันตามสานักกฎหมายอิสลาม
ทั้งสี่สานัก แนวปฏิบัติหลักคือการอิงกับหลักฐานของบทบัญญัติอิสลาม และรับฟังให้เกียรติแก่ผทู้ ี่เห็นต่างโดย
ไม่ทาให้ความแตกต่างเป็นชนวนไปสู่ความขัดแย้งที่เป็นปัญหา
1.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องในอนาคต
เนื่องจากปัจจัยการผลิตอาหารหะลาล ครอบคลุมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สถานที่ผลิต เครื่องมือ
อุปกรณ์การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่งและการวางจาหน่าย ในขณะที่การวิจัยที่แล้วเสร็จ
นี้เป็นการศึกษาเฉพาะวัตถุดิบดั้งเดิมของอาหารหะลาลเท่านั้น จึงควรมีโครงการวิจัยต่อเนื่องจนครอบคลุม
ปัจจัยการผลิตอาหารหะลาลครบถ้วน
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