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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ดิยะฮฺ (สินไหมชดเชย) สําหรับการทํารายรางกายที่ไมถึงขั้นเสียชีวิต 
 

• ในกรณีที่มีการทํารายรางกายไมถึงขั้นเสียชีวิตโดยเจตนาและไตรตรองไวกอน ผูกระทํา
จะตองรับโทษกิศอศ(การลงโทษตามรูปแบบและลักษณะการทํารายนั้นๆ) แตหากเปนการ
กระทําที่ไมเจตนาก็ไมตองรับโทษกิศอศแตจะตองจายดิยะฮฺแทน  

 
ประเภทของดิยะฮฺสําหรับการทํารายรางกายไมถึงชีวิต 

ดิยะฮฺของอวัยวะรางกายหรือบาดแผลที่ถูกทําราย แบงออกเปนสามประเภท คือ 
 

ประเภทที่หนึ่ง ดิยะฮฺของอวัยวะหรือการเสียประโยชนการใชงานของอวัยวะดังกลาว  
มีดังนี้ 
1. จะตองจายดิยะฮฺเต็มอัตรา (คือ อูฐหนึ่งรอยตัวหรือทองคําหนึ่งพันดีนาร-ผูแปล) 

สําหรับการทํารายอวัยวะที่มีสวนเดียวในรางกาย เชน การทํารายจมูก ล้ิน อวัยวะเพศ คาง 
ตลอดจนการทําใหหูหนวก ตาบอด ไมสามารถพูดได เสียสติ ผิวหนัง หรือหลังพิการ เปนตน 

2. จะตองจายดิยยะฮฺคร่ึงอัตราสําหรับการทํารายอวัยวะที่มีสองสวนในรางกาย เชน ตา 
ฝปาก ลูกอัณฑะ มือ เทา หนวดเครา กน แคมอวัยวะเพศสตรี หรือหนาอก เปนตน ซึ่งการทําราย
อวัยวะดังกลาวหนึ่งขางจะตองจายครึ่งอัตราและหากทํารายทั้งสองขางก็จะตองจายเต็มอัตรา 

ถาทําใหเสียประโยชนหนึ่งขาง จะตองจายครึ่งอัตรา และถาเสียประโยชนทั้งสองขาง 
จะตองจายเต็มอัตรา สวนการทํารายดวงตาที่พิการแตสามารถใชการไดก็จําเปนตองจายเต็มอัตรา
เชนเดียวกัน 

3. อวัยวะของรางกายที่มีส่ีสวน เชน ขนตา แตละสวนจะตองจายดิยะฮฺหนึ่งสวนสี่ และ
หากสูญเสียทั้งหมดก็จะตองจายเต็มอัตรา 

 4. อวัยวะในรางกายที่มีสิบสวน เชน นิ้วมือ หรือนิ้วเทา จะตองจายดิยะฮฺหนึ่งสวนสิบตอ
การสูญเสียหนึ่งสวนและหากสูญเสียทั้งหมดก็จะตองจายเต็มอัตรา สวนในกรณีที่สูญเสียปลายนิ้ว
จะตองจายหนึ่งสวนสามของดิยะฮฺนิ้ว แตสําหรับปลายนิ้วโปงจะตองจายครึ่งดิยะฮฺ แตถาทําใหนิ้ว
หนึ่งนิ้วใดเสียประโยชนการใชงาน ก็ตองจายหนึ่งสวนสิบของดิยะฮฺ และถาทําใหนิ้วทั้งหมดเสีย
ประโยชนการใชงานไป จะตองจายดิยะฮฺเต็มอัตรา 

5. ฟนของมนุษยมีทั้งหมด 32 ซี่ ซึ่งการทําใหสูญเสียแตละซี่นั้นจะตองจายดิยะฮฺเปนอูฐ
หาตัว 

 

• วาญิบจะตองจายดิยะฮฺเต็มอัตราตอการทําใหสูญเสียซึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งของขน
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ตามรางกายทั้งสี่ประเภท คือ เสนผม ขนเครา ขนจอน และขนบริเวณตา โดยคิ้วแตละขาง
จะตองจายครึ่งดิยะฮฺ สวนขนตาและละจุดนั้นจะตองจายหนึ่งสวนสี่ของดิยะฮฺ 

• สวนในกรณีของมือที่เปนอัมพฤติ ดวงตาที่มองไมเห็น หรือฟนที่ดํา ดิยะฮฺของอวัยวะแตละ
สวนนี้คือหนึ่งสวนสามของดิยะฮฺอวัยวะสวนนั้น 

 

ประเภทที่สอง ดิยะฮฺของบาดแผลที่ใบหนา (ชัจญะฮฺ) หรือบาดแผลทั่วไป (ุรูหฺ)  

ชัจญะฮฺ คือ ชื่อเรียกเฉพาะสําหรับบาดแผลที่ศีรษะและใบหนา ซึ่งมีบาดแผลสิบประเภท
ดวยกัน โดยหาประเภทในจํานวนดังกลาวตองวินิจฉัยคาดิยะฮฺ และอีกหาประเภทมีกําหนดไวแลว
ตามบัญญัติดิยะฮฺ ซึ่งหาประเภทที่ตองวินิจฉัยคาดิยะฮฺนั้นมีดังนี้ 

1. อัล-หาริเศาะฮฺ คือ บาดแผลที่บาดผิวหนังแตไมมีเลือดไหล 
2. อัล-บาซิละฮฺ คือ บาดแผลที่มีเลือดไหลเพียงเล็กนอย 
3. อัล-บาฎิอะฮฺ คือ บาดแผลที่ขีดขวนผิวเนื้อ 
4. อัล-มุตะลาหิมะฮฺ คือ บาดแผลที่ฉีกขาดลึกลงไปในเนื้อ 
5. อัล-สัมหาก คือ บาดแผลที่มีรอยฉีกขาดเหวอะหวะแตไมลึกถึงกระดูก  
บาดแผลหาประเภทขางตนนี้ไมมีอัตราดิยะฮฺกําหนดไวอยางชัดเจน หากตองใชการ

วินิจฉัยและประเมินคาซึ่งวิธีการวินิจฉัยและประเมินคาก็คือ ใหประเมินวาหากผูเสียหายเปนทาสที่
ไมไดโดนทํารายรางกายเขาจะมีคาตัวเทาไร จากนั้นใหประเมินวาถาหากทาสคนนั้นมีบาดแผล
จากการถูกทํารายรางกายและรักษาหายแลว ราคาคาตัวเขาจะเหลือเทาไร สวนตางราคาคาตัว
เปนเทาไรก็ใหคิดเทียบสัดสวนกับอัตราดิยะฮฺ จะไดคาชดเชยที่เขาพึงไดรับ 

ทั้งนี้ ใหอยูในการพิจารณาของผูพิพากษา โดยพิจารณาถึงการไดรับความอัปลักษณ การ
ไดรับความเสียหายและการไดรับความเจ็บปวดเปนสําคัญ 

 
บาดแผลหาประเภทตามบทบัญญัติ 

1. อัล-มูฎิหะฮฺ คือ บาดแผลที่ฉีกขาดถึงกระดูกและมองเห็นกระดูกอยางชัดเจน ซึ่งอัตราดิ
ยะฮฺในกรณีนี้ คืออูฐหาตัว 

2. อัล-ฮาชิมะฮฺ คือ บาดแผลที่ทําใหกระดูกแตกหัก ซึ่งอัตราดิยะฮฺในกรณีนี้คือ อูฐสิบตัว 

3. อัล-มุนักกิละฮฺ คือบาดแผลที่ทําใหกระดูกแตกหักและหลุดออกมา มีอัตราดิยะฮฺเปนอูฐสิบ
หาตัว 
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4. อัล-มะมูมะฮฺ คือบาดแผลที่ฉีกขาดถึงเปลือกหุมกะโหลก ซึ่งคาดิยะฮฺของมันคือหนึ่งสวน
สามจากอัตราเต็ม 

5. อัล-ดามิเฆาะฮฺ คือบาดแผลที่กะเทาะเปลือกหุมกะโหลก ซึ่งคาดิยะฮฺของมันคือหนึ่งสวน
สามจากอัตราเต็มเชนกัน 

สําหรับบาดแผลในสวนอื่น ๆ ของรางกายนั้น หากฉีกขาดลึกถึงภายใน ดิยะฮฺของมันคือ
หนึ่งสวนสามจากอัตราเต็ม แตหากไมลึกถึงภายใน ดิยะฮฺของมันขึ้นอยูกับการวินิจฉัย 

 

• อัล-ญาอิฟะฮฺ คือบาดแผลที่ลึกถึงสวนในของทอง หลัง หนาอก ลําคอ หรือสวนที่
คลายคลึงกันกับส่ิงเหลานี้ ซึ่งดิยะฮฺของมันคือหนึ่งสวนสามจากอัตราเต็ม 

 

ประเภทที่สาม ดิยะฮฺของกระดูกที่แตกหัก 

จะตองจายดิยะฮฺในกรณีที่ทําใหกระดูกแตกหัก ดังอัตราตอไปนี้ 
• กระดูกซี่โครง เมื่อแตกหักแลวฟนตามเดิมจะตองจายอูฐหนึ่งตัว 
• กระดูกไหปลาราหนึ่งขาง เมื่อแตกหักแลวหายเปนปกติจะตองจายอูฐหนึ่งตัว หากแตกหัก

สองขางก็จะจายจายอูฐสองตัว 
• แขน ไหล ขาออน หรือแขง เมื่อแตกหักแลวหายเปนปกติจะตองจายอูฐสองตัว 
• หากกระดูกตาง ๆ ขางตนไมหายเปนปกติ คาดิยะฮฺจะขึ้นอยูกับการวินิจฉัย 
• สวนกรณีกระดูกสันหลังนั้นหากแตกหักและไมหายเปนปกติก็จะตองจายดิยะฮฺเต็มอัตรา

เชนกัน 
• สวนกระดูกอื่น ๆ นอกจากที่กลาวมานี้จะไมมีอัตราดิยะฮฺที่แนนอน แตข้ึนอยูกับการ

วินิจฉัย 
• หากผูเสียหายขอใหผูกระทําผิดชดใชคารักษาพยาบาลแทนคาดิยะฮฺ เชนนี้ไมอนุญาตให

ผูกระทําผิดทําตามคําขอดังกลาว ที่จําเปนสําหรับเขาคือชดใชตามอัตราดิยะฮฺที่ศาสนา
บัญญัติไว ไมวาจะมากหรือนอย ดังนั้นผูเสียหายจึงตองพอใจและยอมรับบัญญัติ
ของอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค 

 
ทั้งนี้ บัญญัติตางๆ เกี่ยวกับดิยะฮฺที่ไดกลาวมานี้ ไดอางจากคํารายงานของอบู บักรฺ บิน 

มุหัมมัด บิน อัมรฺ บิน หัซมฺ ที่อางอิงจากปูผานคําบอกเลาของพอของเขาวา ทานนบีมุหัมมัด -
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ไดสงหนังสือแกชาวเมืองเยเมนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงที่เปนบท
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บังคับ (อัล-ฟะรออิฎ) ส่ิงที่เปนบทสนับสนุนและสงเสริม (อัส-สุนัน) และอัตราคาดิยะฮฺ ซึ่งระบุวา  
وِْعَب َجْدُعُه ... «

ُ
نِْف إَذا أ

َ
ِ األ يََة ِمائًَة ِمَن اإلبِِل، َو ِّ ن يِف اجْفِس ا

َ
َوأ

يَُة، ِّ ِ الشَفَتنْيِ ا يَُة، َو ِّ ِ اللَِّساِن ا يَُة، َو ِّ ِ  ا يَُة، ِو ِّ ِ اَكيَْضتنَْيِ ا َو
ِ الرِّْجِل الَواِحَدِة  يَُة، َو ِّ ِ الَعيْننَْيِ ا يَُة، َو ِّ لِْب ا ِ الصُّ يَُة، َو ِّ َكِر ا ا
 ِ يَِة، َو ِّ ِ اجلَائَِفِة ثُلُُث ا يَِة، َو ِّ ُموَمِة ثُلُُث ا

ْ
ِ الَمأ يَِة، َو ِّ نِْصُف ا

لَةِ  َة ِمَن اإلبِلِ  الُمنَقِّ  .َخـْمَس َعرْشَ
نِّ  ِ السِّ َِد َوالرِّْجِل َعرْشٌ ِمَن اإلبِِل، َو َصابِـِع ا

َ
ْصبُـٍع ِمْن أ

َ
ِ لُكِّ أ َو

ن الرُجَل يُـْقتَُل 
َ
ِ الُموِْضَحِة َخـْمٌس ِمَن اإلبِِل، َوأ َخـْمٌس ِمَن اإلبِِل، َو

 
َ
هِب أ ْهِل ا

َ
ِة، َوبَلَ أ

َ
اريم . »لُْف ِدينَارٍ بِالَمْرأ   أخرجه النسا وا

ความวา "ในการทําใหผูอ่ืนเสียชีวิตโดยไมเจตนานั้นจะตองจายดิยะฮฺเปนอูฐ
หนึ่งรอยตัว การทําใหจมูกเสียหายจนอัปลักษณจะตองจายดิยะฮฺ (เต็มอัตรา) 
การทําใหล้ินเสียหายจะตองจายดิยะฮฺ (เต็มอัตรา) การทําริมฝปากทั้งสองขาง
เสียหายจะตองจายดิยะฮฺ (เต็มอัตรา)การทําใหอัณฑะทั้งสองขางเสียหาย
จะตองจายดิยะฮฺ (เต็มอัตรา) การทําใหอวัยวะเพศชายเสียหายจะตองจายดิ
ยะฮฺ (เต็มอัตรา) การทําใหกระดูกสันหลังเสียหายจะตองจายดิยะฮฺ (เต็ม
อัตรา) การทําใหดวงตาทั้งสองขางเสียหายจะตองจายดิยะฮฺ (เต็มอัตรา) การ
ทําใหขาขางหนึ่งเสียหายจะตองจายดิยะฮฺคร่ึงอัตรา การทําใหเปลือกกะโหลก
ฉีกขาดจะตองจายหนึ่งสวนสามของดิยะฮฺ การทําใหเกิดบาดแผลทะลุถึงใน
ทองจะตองจายหนึ่งสวนสามของดิยะฮฺ การทําใหกระดูกแตกหักและหลุด
ออกมาจะตองจายอูฐสิบหาตัว  
การทําใหนิ้วมือหรือนิ้วเทาแตกหักจะตองจายอูฐสิบตัวตอหนึ่งนิ้ว การทําให
เกิดบาดแผลฉีกขาดจนมองเห็นกระดูกจะตองจายอูฐหาตัว ผูชายจะตองถูก
ประหารชีวิตเพราะฆาผูหญิง และคาของดิยะฮฺสําหรับผูที่ใชทองคําเปนหลัก
คือหนึ่งพันดีนาร (เศาะฮีหฺ รายงานโดย อัน-นะสาอีย หมายเลข 4853 และอัด-
ดาริมีย หมายเลข 2277 ดู อิรวาอุลเฆาะลีล หมายเลข 2212 และนัศบุรรอยะฮฺ 
หมายเลข 2/342)  

 
อัตราดิยะฮฺของผูหญิง 

ดิยะฮฺของผูหญิงเมื่อถูกฆาโดยไมเจตนาคือคร่ึงหนึ่งของดิยะฮฺผูชาย เชนเดียวกันกับดิยะฮฺ
ของอวัยวะ หรือบาดแผลตาง ๆ ของนางจะมีจํานวนเปนครึ่งหนึ่งของดิยะฮฺและบาดแผลของผูชาย 
ดังที่มีหลักฐานอางอิงจากคํารายงานของชุร็อยหฺวา  
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ن ِجَراَحاِت الرَِّجاِل : عن رشيح قال
َ
ُّ ِمْن ِعنِْد ُقَمـَر أ ِ ِ ُعْرَوُة اَكاِر تَا

َ
أ

نِّ َوالُموِْضَحِة، َوَما فَْوَق َذلَِك فَِديَةُ  ِة بَلَ  َوالنَِّساِء تَْستَِوي يِف السِّ
َ
الَمْرأ

  أخرجه ابن أ شيبة. اجِّْصِف ِمْن ِديَِة الرُجلِ 
ความวา อุรวะฮฺ อัล-บาริกียฺ ซึ่งเปนตัวแทนจากทานอุมัรไดมาบอกฉันวาดิยะฮฺ
ของบาดแผลผูชายและผูหญิงนั้นเสมอเทากันในกรณีการแตกหักของฟนและ
บาดแผลที่มองเห็นกระดูก  สวนที่เกินไปกวานั้น ดิยะฮฺผูหญิงจะเปนครึ่งหนึ่ง
ของดิยะฮฺผูชาย (เศาะฮีหฺ รายงานโดย อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ ในหนังสือ อัล-
มุศ็อนนัฟ หมายเลข 27487 ดู อิรวาอุลเฆาะลีล หมายเลข 2250) 

 
 


