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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อาหารฮาลาลในบทบัญญัติอิสลาม 
โดย อ.อัสมนั แตอาลี 

เอกสารประกอบการบรรยาย วนั พุธ ที ่14 มกราคม 2552 
ณ หองประชมุราชาวดี รพ.ปตตาน ี

 
 
เนื้อหา 
 1. บทบัญญัติในอิสลาม 

2. บทบัญญัติที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาล 
3. มาตรฐานอาหารฮาลาล 

 
1. บทบัญญัติในอิสลาม 
 บทบัญญัติที่เกี่ยวของการกระทําของมนุษย อันถือเปนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด มี 5 ประการ ดวยกัน 

1. วาญิบ ) واِجب(  หมายถึง การบังคับใชใหกระทําอยางเด็ดขาด เชน ละหมาดหาเวลา ถือศีล
อดเดือนรอมฎอน ปกปดเอาเราะฮฺ และการรับประทานอาหารที่ฮาลาล เปนตน อีกทั้งวาญิบ
ยังมี 2 ลักษณะคือ วาญิบอัยนียและวาญิบกิฟาอีย 
2. หะรอม  )   َحرام   (  หมายถึง การหามอยางเด็ดขาด เชน หามทํารายผูอ่ืน หามกินดอกเบี้ย 
และหามรับประทานอาหารที่หะรอมเปนตน  
3. สุนัต  )ُسنة   (  หมายถึง การบังคับใชใหกระทําอยางไมเด็ดขาดหรือสงเสริมใหกระทํา เชน 
การละหมาดสุนัต การถือศีลอดสุนัต การอานอัลกุรอาน และการบริจาคทั่วไป เปนตน  
4. มักรูฮฺ  )   مكروه   (  หมายถึง การหามอยางไมเด็ดขาดหรือการกระทําที่ไมพึงประสงค เชน 
การรับประทานอาหารที่มีกลิ่นจัด  
5. มุบาหฺ  )  مباح   (    หมายถึง การใหเลือกระหวางจะกระทําหรือละเวนโดยไมมีการบังคับใดๆ 
เชน กิจกรรมทั่วไป ไดแก การกิน การดื่ม การนั่ง การยืน การนอน 

 
 
2. บทบัญญัติที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาล 

ความหมายของ ฮาลาล ( حالل  /   Halal) หมายถึง ส่ิงที่อนุมัติตามบทบัญญัติอิสลาม ซึ่ง
ตรงขามกับหะรอม หมายถึง ส่ิงที่ตองหามตามบทบัญญัติอิสลาม 
 
บทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหาร 
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 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อการบริโภคนั้นมี 3 ประเภท คือ 
- อาหารฮาลาล หมายถึง อาหารที่อนุมัติ 
- อาหารหะรอม หมายถึง อาหารที่ไมอนุมัติ 
- อาหารมัชบูฮฺ หรือ ชุบฮาต หมายถึง อาหารที่ยังมีขอเคลือบแคลงหรือนาสงสัย ที่ยังไม

สามารถระบุไดวาฮาลาลหรือหะรอม จนกวาจะผานการตรวจสอบ พิสูจน และวินิจฉัย ซึ่งตาม
หลักการแลวใหหลีกเลี่ยง 

 
หลักการตางๆ เกี่ยวกับอาหารฮาลาล  
     1. ฮาลาลดวยตัวของมันเอง  ลักษณะฮาลาล ณ ที่นี้ หมายถึง 
 - ตองไมเปนนะญิส(ส่ิงสกปรก) ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท 

1) นะญิส มุค็อฟฟะฟะฮฺ (เบา) ไดแก ปสสาวะเด็กชายอายุไมเกินสองปที่กินแต
นมแม 
2) นะญิส มุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ปานกลาง) ไดแก อุจจาระ ปสสาวะ เลือด มูลสัตว 
ซากสัตว และอื่นๆ 
3) นะญิส มุฆ็อลละเซาะฮฺ (หนัก) ไดแก สุกรและสุนัข  

 - ตองไมเปนสัตวที่มีเขี้ยว งา และกรงเล็บที่แข็งแรง และใชอวัยวะดังกลาวนั้นในการหา
อาหาร เชน สิงโต เสือ หมี ชาง และสัตวอ่ืน ๆที่มีลักษณะคลายกันนี้รวมถึงนกทุกชนิดที่มีกรง
เล็บ เชน แรง เหยี่ยว เปนตน  
 - ตองไมเปนสัตวที่ไมอนุญาตใหฆาตามหลักการศาสนาอิสลาม เชน มด และนกหัวขวาน 
 - ตองไมเปนสัตวที่พิจารณาโดยทั่วไปแลววาเปนสัตวที่นารังเกียจ เชน เหา แมลงวัน 
หนอน คางคาว และสัตวอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน  
 - ตองไมเปนสัตวเลื้อยคลานหรือมีพิษราย เชน กิ้งกา งู และและสัตวอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
คลายกัน  
 - ตองไมเปนสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา 
 

อัลลอฮฺไดตรัสในบทที่ 2 อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 173 วา 
م وحلم اخلزنير وما أهل به لغري ﴿ ِإغما حرم عليكم الميتة وا ِ

ْ ْ َْ ِ ِ ِِ
َُ َ َ َ ََ َ َِ ِ

ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ
 ِاهللا﴾ِ

  )١٧٣: اكقرة (
ความวา  แทริงพระองคทรงหามรับประทานซากสัตว เลือด เนื้อสุกร 
และสัตวที่เชือดเพื่อสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา ทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัมไดหามรับประทานสัตวที่มีเขี้ยวและนกที่มีกรงเล็บ (บันทึกโดยมุสลิม 3574) 
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2. วิธีการไดมาอาหารดังกลาวก็ตองฮาลาล 
ทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวความวา "แทจริงอัลลอฮฺทรงโปรดสิ่งที่ดี 

ดังนั้นพระองคจะไมทรงตอบรับ ยกเวนสิ่งที่ดีเทานั้น" (บันทึกโดยมุสลิม ในกิตาบอัซซะกาต 
บาบเกาะบูลเศาะดะเกาะฮฺมินัลกัสบิฏฏ็อยยิบ) 

 
3. ตองเปนสิ่งที่มีประโยชน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  
به ﴿ نتم  أ ي  ا هللا  ا ا  يقو وا طيبا  ال  حال هللا  ا قكم  ز ر مما  ا  و ِو ِ ُ َ َ ِ ُِّْ ُْ َ ًَ َِّ َ ًَ َ ُ ُ َ َ ُ ُ

َمؤمنون ُ ِ ْ     )٨٨: املائدة  (﴾ُ
ความวา และจงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงใหเครื่องยังชีพแกสูเจา
ซ่ึงสิ่งที่อนุมัติและที่ดีมีประโยชนและจงยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูซ่ึงพวกเจา
ศรัทธาในพระองค (อัลมาอิดะฮฺ : 88) 

 
4. ตองมีความสะอาด ไมมีสิ่งเจือปนจากนะญิส 

 อิสลามถือวาอาหารที่ฮาลาลจะตองเปนอาหารที่ อัลลอฮฺอนุมัติสามารถบริโภคได และ
ตองไมปนเปอนสิ่งที่เปนนะญิสหรือส่ิงสกปรกใดๆ  อิสลามไดกําหนดน้ําที่จะตองชําระลางวัตถุดิบ
ที่จะเอาไปประกอบเปนอาหารจะตองเปนน้ําสะอาด และเปนน้ําที่อนุญาตใหใชไดตลอดจนได
กําหนดกฎเกณฑ วิธีการชําระลางที่ละเอียดเพื่อใหไดอาหารที่สะอาด 
 

5. ตองผานกระบวนการเชือดที่ถูกตองตามหลักการ 
 สัตวบกและสัตวปกทุกชนิดที่ไดรับการอนุมัติใหบริโภคไดนั้นจะตองผานกระบวนการเชือด
ที่ถูกตองตามหลักการอิสลามกอนจะนํามาประกอบเปนผลิตภัณฑอาหารฮาลาล ดังนั้นสัตวบก
หรือสัตวปกที่ตายเอง เปนโรคตาย ถูกรถชนตาย ถูกตีตาย ตกเขาหรือจากที่สูงตาย ฯลฯ รวมถึงที่
ถูกเชือดโดยผูอ่ืนที่มิใชมุสลิมหรือมิไดกลาวดวยพระนามของอัลลอฮฺถือวาเปนซากสัตว ซึ่งอิสลาม
ถือวาหะรอมนํามาบริโภคไมได 
 

6. อุปกรณ ภาชนะที่บรรจุอาหารและสถานที่ในการผลิตตองสะอาดเชนกัน 
 อิสลามยัง ไดกําหนดถึงสถานที่และ ภาชนะ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการผลิตอาหารตองสะอาดดวย ทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวความวา 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาววา "ถาหากสุนัขเลียภาชนะของพวกทาน ก็จง
ลางดวยน้ําเจ็ดครั้ง โดยครั้งแรกใหลางดวยน้ําผสมดิน" (บันทึกโดยอันนะซาอีย 337)  

 ทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวความวา ทานอะบี ษะอฺละบะฮฺ 
ถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา เรามีเพื่อนบานเปนชาวคัมภีร ซึ่งพวกเขาจะนําเนื้อ
สุกรมาทําอาหารในหมอของเขา และใชภาชนะใสสุราเพื่อด่ืมกิน ทานจึงตอบวา "ถาหากทาน
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สามารถหาภาชนะอื่นไดก็ใชภาชนะอื่นไวด่ืมกิน แตหากไมมีก็จงนําภาชนะดังกลาวมา
ชําระลางใหสะอาด และใชด่ืมกินได" (บันทึกโดยอบู ดาวูด อัล-อัลบานีย กลาววาเศาะฮีหฺ ดูใน
เศาะฮีหฺ อบี ดาวูด เลม 2 หนา 727) 
 
 

7. ผูประกอบอาหารควรเปนมุสลิมหรือผูที่มีความเขาใจในหลักการอิสลาม  
ทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวความวา ทานอะบี ษะอฺละบะฮฺ ถามทานน

บีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา โอทานรอซูล ภาชนะของผูที่ต้ังภาคีตออัลลอฮฺ เราสามารถ
นํามาใชในการทําอาหารไดหรือไม ทานจึงตอบวา "ทานจงอยานํามาใชในการทําอาหาร" เขา
กลาววา ถาหากเรามีความจําเปนและเราก็ไมมีภาชนะอื่นอีกแลว ทานจึงตอบวา "ทานจงนํา
ภาชนะดังกลาวมาชําระลางใหสะอาด หลังจากนั้นก็จงใชในการทําอาหารและรับประทาน
อาหารได" (บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ อัล-อัลบานีย กลาววาเศาะฮีหฺ ดูในเศาะฮีหฺอิบนุมาญะฮฺ เลม 
2 หนา 134) 

 
 

8. ตองคํานึงถึงความประหยัดหรือความพอดี 
อัลลอฮฺไดตรัสในอัลกุรอาน 

وا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب المرسفني﴿ َو ِ ِ ِ
ْ ُْ ْ ْ ْ ُّْ ِ ُ َ َُ ِ ُ ُ َ َُ َ ْ ُ    )٣١: األعراف  (﴾ُ

ความวา และพวกเจาทั้งหลายจงกิน จงด่ืม และจงอยาฟุมเฟอย แทจริง
พระองคทรงไมรักผูที่ฟุมเฟอย (อัลอะอฺรอฟ โองการที่ 31) 

 
9. ตองชูกูรฺ(ขอบคุณ) ตออัลลอฮฺพระผูเปนเจาที่ไดทรงประทานอาหารให 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  
ين آمنوا لكوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا﴿ ِيا كفها ا ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ ََ َ َِ َ ِّ ُ ُ ُ َ ُّ َ

ِ إن 
ُكنتم إياه يعبد ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ    )١٧٢: اكقرة  (﴾�ِ�ِ�َِون�ُِ

ความวา บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราไดใหเปนปจจัยยัง
ชีพแกพวกเจา จากสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮฺเถิด 
พระองคเทานั้น ที่พวกเจาจะตองเคารพสักการะ (อัลบาเกาะเราะฮฺ 
โองการที่ 172) 

 
พระองคตรัสอีกวา 

ذ ت﴿ َو ْ
ِ ْأذن ربكم لنئ شكريم ألزيدنكمَ ْ ُْ ُ ََ

ِ
َ ُ ْ َ َ ِ

َ ُّ َ َ
   )٧: إبراهيم  (﴾

ความวา และเมื่อพระผูอภิบาลของพวกเจาไดประกาศวา หากพวก
เจาของคุณ แนแทขาก็จะเพิ่มพูนแกพวกเจา (อิบรอฮีม โองการที่ 7) 
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10. รูจักใชหลักการ รุคเศาะฮฺ(การผอนปรน) ในภาวะจําเปนเพื่อรักษาชีวิต 

 อิสลามไดกําหนดทางออกไวในภาวะที่จําเปน(เฎาะรูเราะฮฺ) โดยกําหนดหลักการ รุค
เศาะฮฺ (การผอนปรน) ซึ่งจะเกิดความยากลําบากหรือถึงขั้นสูญเสียชีวิตหากปฏิบัติตาม
บทบัญญัติที่ไดกําหนดในภาวะปกติ เชน การรับประทานอาหารที่หะรอมเพื่อประทังชีวิตโดยไม
ละเมิดขอบเขต อัลลอฮฺไดตรัสในบทที่ 2 อัลบะเกาะเราฮฺ โองการที่ 173 วา 

م وحلم اخلزنير وما أهل به لغري اهللا﴿ ِإغما حرم عليكم الميتة وا ِ ِِ ِ
ْ ْ َْ ِ ِ

َُ َ َ َ ََ َ َِ ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ

ِ 

ِفمن اضطر لري باغ وال خد فال إعم عليه ْ َْ َ ََ َْ
ِ َ ٍ َ َ ٍ َ َ ُ ْ

ِ
َ    )١٧٣: اكقرة  (﴾َ

ความวา แทจริงพระองคทรงหามรับประทานซากสัตว เลือด เนื้อสุกร 
และสัตวที่เชือดโดยมิไดกลาวนามอัลลอฮฺ แตหากผูใดก็ตามมีความ
จําเปน โดยมิไดต้ังใจและละเมิด ก็ไมเปนการบาปสําหรับเขา 

 
3. มาตรฐานอาหารฮาลาล 

ขอกําหนดในมาตรฐานนี้ใหความสําคัญ 4 ดาน ดวยกัน คือ 
 1.วัตถุดิบ 
 2.กระบวนการผลิต  
 3.การบรรจุภัณฑ และการขนสง 
 4.สุขลักษณะสวนบุคคล 
 
1.วัตถุดิบ ไดแก  พืช  สัตว  และน้ํา       
 1)  แนวทางการเลือกอาหารฮาลาลที่มาจากพืช  

  อิสลามมิไดหามอาหารที่มาจากพืช ยกเวนสิ่งตอไปนี้ 
ก. พืชที่มีอันตราย เชน พืชที่มีพิษที่มีภัยตอรางกาย 
ข. พืชที่ปนเปอนสิ่งสกปรก (นะญิส) 
ค. พืชที่มีสารเสพติด 

พืชทั้งสามชนิดที่กลาวมาขางตนนี้ ที่จริงแลวการหามไมใหบริโภค อันเนื่องมาจาก
อันตราย และนะญิสส่ิงสกปรกที่ปนเปอนอยูในตัวของมัน ซึ่งถาหากสามารถชําระลางหรือดึง
สารพิษเสพติดออกจากมัน ก็จะทําใหพืชทั้งสามชนิดนี้เปนฮาลาลได เพราะฮารอม (หาม) ไมให
บริโภคเปนการหาม สาเหตุของผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คืออันตราย หรือภาษาหลักกฎหมายอิสลาม
เรียกวา หะรอม ลีฆอ็ยรีฮี ( لغيره الحرام , Prohibited for a reason other than itself)  

ดวยเหตุนี้ พืชทุกชนิดจึงเปนวัตถุดิบที่เปนอาหารฮาลาลที่ไมมีกระบวนการกํากับของ
ศาสนามากเหมือนสัตว ซึ่งผูผลิตวัตถุดิบสามารถนําพืชสด ๆ หรือมาแปรเปนสินคาปอนโรงงาน
อุตสาหกรรม อาหารฮาลาลในรูปแบบที่เปนสวนประกอบของอาหาร หรือสารปรุงแตง เชน  

1. Jelly (เยลลี่) ที่เตรียมจากพืช 
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2. Diglyceride (ไดกลีเซอไรด) ที่เตรียมจากไขมันพืช ซึ่งนิยมใชทําสาร
อิมัลซิฟายเออร ทําใหไขมันแขวนลอยในน้ําได 

3. Enzyme (เอนไซม) ที่เตรียมจากพืช ซึ่งเปนสารชวยเรงปฏิกิริยา 
4. Fatty acid กรดไขมัน ที่เตรียมจากไขมันพืช  
5. Lecithin (เลซิติน) ที่เตรียมจากถั่วเหลือง 
6. Maltodextrin (มอลโตเด็กตริน) ที่ไดจากพืช 
7. Monoglyceride (โมโนกลีเซอไรด) ที่เตรียมจากไขมันพืช ซึ่งเปนสาร

ที่นิยมใชทําเปนสารอิมัลซิฟายเออร ทําใหไขมันแขวนลอยในน้ําได 
8. Phospholipids (ฟอสโฟลิปด) ที่เตรียมจากพืช 

หรือสารอื่นๆ ที่สามารถเตรียมจากพืชได ก็เปนสิ่งที่อนุมัติที่เปนสวนประกอบและสารปรุง
แตงของผลิตภัณฑของอาหารฮาลาลได แตส่ิงที่ตองคํานึงถึงก็คือ ตองไมปนเปอนหรือปะปนกับสิง
ที่ตองหามจะเปนสิ่งสกปรก หรือการเตรียมการที่ตองหาม เชน แชกับสุรา 
 แมวา พืชจะเปนวัตถุดิบที่โดยรวมแลวเปนที่อนุมัติทุกชนิด แตหากมีการแปรไปเปนสิ่งที่
มึนเมา เชน การนําองุน อินทผลัม ขาวบารเลย ไปหมักจนกลายเปนสุรา หรือสกัดเปนสาร
แอลกอฮอล  และการสกัดสารจากพืชบางชนิดจนเปนสารเสพติด เชน เฮโรอีน มอรฟน หรืออ่ืน ๆ ก็
จะทําใหส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ไมเปนที่อนุมัติและตองหามไมใหผสมหรือเปนสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล ถึงแมนวาไมมีปฏิกิริยาทําใหมึนเมาหรือมีฤทธิ์ทําใหเสพติดไดก็ตาม 
เพราะถือวาสิ่งที่ไดกลาวมานี้เปนสิ่งที่ตองหามในตัวของมันเอง ดวยเหตุที่ไดแปรสภาพเปนสิ่ง
สกปรก (นะญิส) แลว 
 สําหรับการเตรียมวัตถุดิบที่มาจากพืชนั้น ตามที่เราทราบมาแลววาพืช เปนวัตถุดิบที่ฮา
ลาล เวนแตเปนอันตรายกับมนุษย  ทําใหมึนเมา หรือปนเปอนนะญิส ใหทําการลางจนสะอาด  
และทําใหสารอันตรายหมดไปก็จะทําใหพืชกลับมาเปนวัตถุดิบที่ฮาลาลสามารถนํามาประกอบ
เปนอาหารและสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารฮาลาลได 
 

ข้ันตอนการลางวัตถุดิบที่มาจากพืช 
 1.  นําผักใสภาชนะที่มีรู (ตะแกรงหรือกระชอน) เปดน้ํา หรือราดน้ําใสผักในภาชนะ ใหน้ํา
ชําระลางใหทั่ว และไหลผานออกไป  
 2.  นําผักที่ลางแลวตั้งใหสะเด็ดน้ํา อยานําไปใสในภาชนะที่ไมมีรู เพราะน้ําที่ไหลออกมา
ขังอยูนั้น คือนะญิส เมื่อถูกกับผักก็จะทําใหผักเปนนะญิสไปดวย 
 ขอควรระวัง การลางผักที่มีกลีบใบเปนชั้น ๆ เชน ผักกาดขาว กระหล่ํา ใหแกะใบแตละ
กลีบออกเสียกอน คัดสวนที่ไมตองการทิ้งไป แลวจึงนํามาทําการลางตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลว 
 
 2 )  แนวทางการเลือกวัตถุดิบที่มาจากสัตว 
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การเตรียมวัตถุดิบที่มาจากสัตวทะเล 
 เนื้อสัตวทะเลไมตองผานกระบวนการเชือดเหมือนกับสัตวบก และสัตวทะเลที่ตายแลวก็
สามารถนํามาประกอบเปนผลิตภัณฑอาหารฮาลาลได แตการเตรียมวัตถุดิบที่มาจากสัตวทะเลก็
ควรปฏิบัติเพื่อชําระลาง จากนะญิส และทําใหเนื้อสัตวทะเลสะอาดถูกตองตามหลักการอิสลาม มี
ดังตอไปนี้ 

1) สัตวประเภทปลา ใหขอดเกล็ด หรือขูดเมือกออกใหสะอาดแลว ผาทองเอา
เครื่องในออกใหหมด 

2) สัตวประเภทหอย ปู ถาจะนํามาประกอบอาหารทั้งเปลือกใหทําความสะอาด
เปลือก จนแนใจวาสะอาดแลวเสียกอน 

3) สัตวประเภทกุง ใหตัดสวนที่แหลมออก แลวผาหัวดึงเสนดําทิ้งเสียกอน 
4) นําเนื้อสัตวตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนนี้ใสในภาชนะที่มีรู (ตะแกรง หรือ

กระชอน) ทําการลางใหเลือดหรือส่ิงสกปรกออกใหหมด 
5) เปดน้ําหรือราดน้ําใสเนื้อสัตวในภาชนะนั้นอีกครั้งใหน้ําชะลางใหทั่วและไหล

ผานออกไป 
6) นําเนื้อสัตวที่ลางแลวตั้งใหสะเด็ดน้ํา อยานําไปใสในภาชนะที่ไมมีรู เพราะน้ํา

ที่จะไหลออกมาขังอยูนั้น คือน้ํานะญิส เมื่อถูกกับเนื้อสัตวก็จะทําใหเนื้อสัตว
นั้นเปนนะญิสไปดวย 

 
ขอควรระวัง การนําเนื้อสัตวทะเลแชแข็งไปแชน้ํา เพื่อใหเนื้อสัตวนั้นออนตัวลง ไมถือเปน

การลาง และน้ํานั้นไมสามารถนํามาทําการลางเนื้อสัตวไดอีก เพราะไดมีการปนเปอนนะญิสแลว 
 

การเตรียมวัตถุดิบที่มาจากสัตวบก 
สัตวบกและสัตวปกทุกชนิดที่ไดรับการอนุมัติใหบริโภคไดตองผานกระบวนการเชือดกอน

จะนํามาประกอบเปนผลิตภัณฑอาหารฮาลาลได สวนสัตวบกหรือสัตวปกที่ตายเอง เปนโรคตาย 
ถูกรถชนตาย ถูกตีตาย ตกเขาตาย ฯลฯ รวมถึงถูกเชือดโดยผูอ่ืนที่มิใชดวยพระนามของอัลลอฮฺ
เปนซากสัตว ซึ่งอิสลามถือวาหะรอมนํามาบริโภคไมได 

หลักเกณฑในการเชือดสัตวตามหลักการอิสลาม ประกอบดวย 
1.  สัตวที่นํามาเชือด 
 ก.  เปนสัตวที่ศาสนาอนุมัติใหบริโภคไดเมื่อผานกระบวนการเชือด 
 ข.  ไมมีการทรมานหรือทารุณสัตวกอนการทําการเชือด 
 ค. สัตวตองตายเพราะการเชือดกอนนําไปดําเนินการอยางอื่น 
2.  ผูเชือด 
 ก.  ตองเปนมุสลิม หรือชาวคัมภีรที่เชือดสัตวตามวิธีการอิสลาม 
 ข.  มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ 
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 ค.  ไมเปนโรคติดตอที่สังคมรังเกียจ 
3.  วิธีเชือด 
 ก.  ใหกลาวนามของอัลลอฮฺเมื่อเร่ิมเชือด (บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุอักบัร) 
 ข.  ควรผินหนาไปทางกิบลัต 
 ค.  ควรเชือดโดยตอเนื่องในคราวเดียวกัน โดยไมควรยกมีดขึ้นขณะทําการเชือด 
 ง.  เชือดใหหลอดลมขาด หลอดอาหารและเสนเลือดสองขางของลําคอขาดจาก

กัน 
4.  อุปกรณการเชือด เปนของมีคมที่คมกริบ 
สวนตั๊กแตนและสัตวอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน เปนสัตวที่ถูกยกเวนไมตองผานกระบวนการ

เชือด โดยเปนสัตวที่อนุมัติสามารถบริโภคไดโดยไมตองทําการเชือด 
 
ข้ันตอนการลางวัตถุดิบที่มาจากสัตวบก 
1.  ใหหั่น หรือสับ เปนขนาดที่ตองการจะปรุงเสียกอนหรือหั่นเปนกอนพอประมาณ จึงจะ

นํามาทําการลาง การลางเนื้อสัตวทั้งกอนหรือทั้งตัวกอนจะนํามาหั่นหรือสับ ทําใหมีเลือดติดคาง 
ถือเปนนะญิส (ส่ิงสกปรก) และในกรณีที่จะสับเนื้อใหละเอียดใหหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนํามาลาง
กอนที่จะทําการสับ 

2.  สัตวประเภทไก เปด หรือนก เมื่อเอาเครื่องในออกแลว ใหถึงหลอดลม หลอดอาหาร 
ปอด และเมือกเหนียว ๆ ที่มีอยูขางปกออกดวย  

3.  นําเนื้อใสในภาชนะที่มีรู (ตะแกรง หรือกระชอน) ทําการลางใหเลือดหรือส่ิงสกปรก
ออกใหหมด 

4.  เปดน้ําหรือราดน้ําใสเนื้อในภาชนะอีกครั้ง ใหน้ําชําระลางใหทั่ว และไหลผานออกไป  
5.  นําเนื้อสัตวที่ลางแลวตั้งใหสะเด็ดน้ํา อยานําไปใสในภาชนะที่ไมมีรู เพราะน้ําที่จะไหล

ออกมาขังอยูนั้น คือน้ํานะญิส เมื่อถูกกับเนื้อสัตวจะทําใหเนื้อสัตวเปนนะญิสไปดวย 
 
ขอควรระวัง 

 การนําเนื้อสัตวแชแข็งไปแชน้ํา เพื่อใหเนื้อสัตวนั้นออนตัวลง ไมถือเปนการลาง และน้ํานั้น
ไมสามารถมาทําการลางเนื้อสัตวไดอีก เพราะไดมีการปนเปอนนะญิสแลว 
  

3) การเลือกใชน้ํา    
 ศาสนาอิสลามไดบัญญัติถึงน้ําประเภทตางๆ ดังนี้  คือ 

1.น้ําสะอาด  คือ  น้ําที่สะอาด  และสามารถนําไปทําความสะอาดอื่นๆไดทุกอยาง   น้ํา
ประเภทนี้มี  7 ชนิด  คือ 

 1.1  น้ําฝน 
  1.2  น้ําทะเล 
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  1.3  น้ําคลอง แมน้ํา หวยน้ํา หรือแหลงน้ําที่คลายกัน 
  1.4  น้ําบอ 
  1.5  น้ําจากตาน้ํา น้ําบาดาล 
  1.6  น้ําจากหิมะ 
  1.7  น้ําจากลูกเห็บ 
 
 2. น้ําที่ใชแลว คือ  น้ําที่สะอาดแตถูกนําไปใชชําระลางสิ่งอื่นกอนแลว  จะนํามาใชทํา
ความสะอาดอีกไมได 
 3. น้ําสะอาดที่เปลี่ยนสภาพ  คือน้ําสะอาดที่สารมารถนํามาใชทําความสะอาดสิ่งอื่นๆได  
แตไมสมควรใช   เชนน้ําที่ถูกแดดเผาจนรอนอยูในสภาพที่อาจเกิดสนิมได 
 4. น้ําสกปรก  (นายิส)  คือน้ําที่มีส่ิงสปรกเจือปนอยูและน้ํานั้นมีจํานวนไมถึง 196 ลิตร  
หรือ      ประมาน  11  ปบ  

- ถาน้ํานั้นมีจํานวนมากกวา 196 ลิตร และมีส่ิงสกปรกปนเปอนอยู และทําให
เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น หรือรสเดิม ถือวาเปนนะญิส หามนําไปทําความสะอาด 

- สวนน้ําชา กาแฟ น้ําสม น้ําหวาน น้ําดอกไม น้ําใสยาอุทัย หรืออ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน เปนน้ําสะอาด สามารถนําไปเปนสวนประกอบของอาหาร
ได แตจะเอาไปชําระลางทําความสะอาดสิ่งอื่นไมได 

  
2.กระบวนการผลิต  
 กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล จะตองฮาลาลทุก ๆ ข้ันตอน และอาหารที่ถือวาผาน
กระบวนการฮาลาลไดตอเมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 1.  วัตถุดิบหรือองคประกอบของอาหารฮาลาลไมมีสารปรุงแตง สารประกอบวัตถุดิบที่
ตองหามตามหลักการอิสลาม 
 2.  อาหารตองไมปนเปอนกับนะญิสไมวามากหรือนอย 
 3.  อาหารที่เตรียม  ผานกระบวนการ หรือผานการผลิตโดยสถานที่ผลิตอุปกรณ เครื่องมือ
ปราศจากการปนเปอนดวยนะญิส 
 4.  การเก็บรักษาตองไมปะปนหรือตองไมสัมผัสกับภาชนะบรรจุที่ตองหาม 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  พนักงานผลิตอาหารฮาลาลควรเปนมุสลิม หากมิใชมุสลิมจะตองไมเกี่ยวกับส่ิงที่ไมฮา
ลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เชน เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล หรือสุนัข เปนตน  
 2.  ถาหากจําเปนตองใชพนักงานที่มิใชมุสลิมก็ควรมีผูควบคุมที่เปนมุสลิม 

3.  การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารฮาลาล ควรแยกเก็บรักษาในสภาพที่เฉพาะไมปะปน
กับผลิตภัณฑอาหารที่ไมฮาลาล 
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4.  ภาชนะบรรจุที่เก็บรักษาอาหารฮาลาลจะตองสะอาดปราศจากนะญิส 
  
 
3. อุปกรณ สถานที่ การบรรจุภัณฑ และการขนสง 
 ดวยอาหารฮาลาลจะตองผานกระบวนการผลิตตั้งแตเร่ิมตนเตรียมการผลิต เลือกวัตถุดิบ 
สวนประกอบ สารปรุงแตง การปรุงอาหาร ตลอดสายโซการผลิต” เชน  สถานที่ผลิต อุปกรณ 
ภาชนะบรรจุภาชนะเก็บรักษา จะตองฮาลาลถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่งหะ
รอมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
 
 แนวปฏิบัติตอสถานที่ผลิต อุปกรณการผลิต และการขนสงผลิตภัณฑอาหารฮาลาล มีดังนี้ 
 1.  สถานที่ผลิต จะตองสะอาด ปลอดภัยจากสิ่งปนเปอนที่เปนนะญิส มีระบบปองกันสัตว
ตองหาม เชน สุกร สุนัข เขาในบริเวณสถานที่ผลิตอาหารฮาลาล และไมปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม
ฮาลาล  
 2.  เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการผลิตจะตองสะอาด และไมไดรวมกับการผลิตสิ่ง
ที่ไมฮาลาล 
 3.  การขนสงจะตองแยกสัดสวนเฉพาะอาหารฮาลาล ไมปะปนกับผลิตภัณฑที่ไมฮาลาล 
 4.  การลางสถานที่ผลิต เครื่องมือ อุปกรณและการขนสงจะตองลางใหสะอาดตาม
บัญญัติศาสนาอิสลาม เชน  

 4.1  น้ําที่ใชตองเปนน้ําสะอาด และเปนน้ําที่อนุญาตใหใชได  
4.2  เปดน้ําหรือราดน้ําใหน้ําไหลผานใหทั่วบริเวณสถานที่ผลิต เครื่องมือ อุปกรณ 
หรือรถขนสง ตองใหน้ําไหลผานออกได เพื่อปองกันไมใหน้ําขัง และทําใหเปน
นะญิสได 

 ในกรณีที่สถานที่ผลิต เครื่องมือ อุปกรณผานการใช ผลิตอาหารที่ไมฮาลาลใหเช็ดเศษ
อาหารที่ติดอยูในสถานที่ผลิต หรือติดอยูกับเคร่ืองมือ อุปกรณ ออกใหหมดเสียกอน แลวทําการ
ลางเหมือนที่ไดอธิบายขางตน หากสถานที่ผลิต มีสุกรหรือสุนัขเขามาปนเปอน เครื่องมือ 
อุปกรณผานการใชกับเนื้อสุกร เนื้อสุนัข หรือผลิตภัณฑจากสุกรและสุนัข รถขนสงผานการบรรทุก
สุกร หรือสุนัข ใหทําการลางดวยน้ําสะอาด 7 คร้ัง โดยใหหนึ่งในนั้นเปนน้ําผสมดิน 
 
 
4. สุขลักษณะสวนบุคคล 

  - การแตงกายของพนักงานจะตองมีความสะอาดโดยไมกอใหเกิดความสกปรกที่จะเปน
เหตุใหเกิดการปนเปอนสูอาหารที่ผลิต 

  - ผูปฏิบัติงานควรลางมืออยางสม่ําเสมอ เชน 
  1) กอนการปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสอาหาร 
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  2) ทุกครั้งหลังออกจากหองน้ํา 
  3) หลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะเมื่ออาหารที่พนักงานรับประทานนั้นมีสวนผสมของ

ส่ิงที่หะรอม 
  4) หลังสัมผัสส่ิงที่หะรอมหรือส่ิงปนเปอนนะญิส ซึ่งอาจจะนําไปสูการปนเปอนอาหารใน

กระบวนการผลิตได 
  - ควรสวมถุงมือในการประกอบอาหาร 
  - ควรสวมหมวกคลุมศรีษะกันเสนผมตกลงในอาหาร 

 
****** 
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