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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

4 – ซะกาตสิ่งที่ไดมาจากผนืดิน 
 
ประเภทของสิ่งที่มาจากแผนดิน 

ส่ิงที่มาจากผืนดินก็คือธัญพืช ผลไม สินแร ทรัพยที่ถูกฝง เปนตน 
 
หุกมซะกาตธัญพืชและผลไม 

วาญิบตองจายซะกาตเมล็ดพืชทุกชนิด และผลไมที่มีการตวงและเก็บกักไวเชน อินทผลัม
และองุนแหง เปนตน 

1- อัลลอฮฺไดตรัสวา  
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ความวา “และพระองคนั้นคือผูที่ทรงใหมีข้ึนซึ่งสวนทั้งหลายทั้งที่มีรานยกให
มันเลื้อยไตข้ึนสูงและไมมีรานใหมัน และตนอินทผลัมและพืช โดยที่ผลของมัน
มีลักษณะที่แตกตางกัน และตนมะกอกและตนทับทิม ทั้งที่มีความละมาย
คลายกันและไมละมายคลายกัน จงบริโภคจากผลของมันเถิดเมื่อออกผล และ
จงจายซะกาตสวนอันเปนสิทธิอันพึงจายของมันดวย คือจายในวันแหงการเกบ็
เกี่ยวมันและจงอยาฟุมเฟอย เพราะแทจริงแลวพระองคไมทรงรักเหลาผูที่
ฟุมเฟอยทั้งหลาย” (อัล-อันอาม 141) 

 
2- จากอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
َواقٍ  مَخِْس  ُدونَ  ِفيَما لَيَْس «

َ
 َذوْدٍ  مَخِْس  ُدونَ  ِفيَما َولَيَْس  قٌَة،َصدَ  أ

وُْسٍق  مَخِْس  ُدونَ  ِفيَما َولَيَْس  َصَدقٌَة،
َ
  »َصَدقَةٌ  أ

ความวา “ทรัพยสินที่ไมครบหาอูกิยะฮฺ(หนวยชั่งชนิดหนึ่ง)ไมตองจายซะ
กาต  อูฐที ่ไมครบหาตัวไมตองจายซะกาต  ธัญญพืชที ่ไมครบหาวะสัก
(หนวยตวงชนิดหนึ่ง)ไมตองจายซะกาตเชนกัน” (อัล-บุคอรีย 1405 มุสลิม 
979) 
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เงื่อนไขของซะกาต ธัญพืชและผลไม 

มีเงื่อนไขวาธัญพืชและผลไมนั้นตองอยูในครอบครองในเวลาที่มีการวาญิบซะกาต และ
ครบพิกัดซึ่งมีปริมาณหา วะสัก คือเทากับสามรอย ศออฺ ในสมัยทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม หรือเทียบเทากับ 612 กิโลกรัมของขาวสาลีโดยประมาณ 

- หนึ่งศออฺสมัยทานนบีนั้นเทียบเทากับ  2.40 กิโลกรัมของขาวสาลีโดยประมาณ ดังนั้น
ภาชนะที่มีความจุเทากับจํานวนนี้ถือวาเทากับหนึ่งศออฺของสมัยทานนบี ซึ่งเทากับส่ีกอบมือโดย
มือคนขนาดกลาง 

- ใหทําการเสิรมผลไมของปเดียวเพื่อใหครบนิศอบ(พิกัด)หากเปนชนิดเดียวกันเชน
อินทผลัมชนิดตางๆ เปนตน  

 
จํานวนที่วาญิบสําหรับซะกาตธัญพืชและผลไม 

1- หนึ่งสวนสิบ หรือรอยละสิบ สําหรับผลผลิตที่ไดมาโดยการรดน้ําที่ไมมีภาระใด เชนพืชที่
อาศัยน้ําฝน หรือน้ําจากตาน้ํา เปนตน 

2- ครึ่งของหนึ่งสวนสิบ หรือรอยละหา สําหรับผลผลิตที่ไดมาโดยการรดน้ําที่มีภาระ เชน น้าํ
บอที่ใชเครื่องมือในการตัก เปนตน 
รายงานจากทาน อิบนุ อุมรั เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวาทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

، َوَما ُسيِقَ بِاجَّْضِح « ّياً الُعرْشُ ْو اَكَن َقرَثِ
َ
َماُء َوالُعيُوُن أ ِفيَما َسَقِت السَّ

  .أخرجه اكخاري. »نِْصُف الُعرْشِ 
“ในสิ่งที่อาศัยน้ําฝนและน้ําจากตาน้ํา หรืออาศัยน้ําฝนหรือลําตนดูดน้ําเองนั้น
ตองจายซะกาตหนึ่งสวนสิบ และสิ่งที่มีการรด(อาศัย)น้ําจากการใชระหัดวิด
น้ํา(ถังรด)ตองจายครึ่งของหนึ่งสวนสิบ” [บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข  
1483] 

3- สามสวนสี่ของหนึ่งสวนสิบ หรือ รอยละเจ็ดจุดหา สําหรับผลผลิตที่ไดมาจากน้ําทั้งสอง
แบบ คือใชน้ําจากบอรดใหในบางครั้งบางชวงและไดน้ําฝนรดใหในบางชวงบางคราว 

 
เวลาที่วาญิบซะกาต 

เวลาที่วาญิบซะกาตสําหรับธัญพืชและผลไมคือเมื่อมันเริ่มแข็งและเริ่มใชได ซึ่งการเริ่ม
ใชไดก็คือเร่ิมแดงหรือเร่ิมเหลือง ดังนั้น หากเจาของขายมันหลังจากนั้น(หลังจากเริ่มใชได)ถือวา
เขาตองจายซะกาตเองไมใชผูซื้อ 

- หากธัญพืชและผลไมเสียหายโดยไมไดเจตนาหรือละเลยจากเจาของถือวาการวาญิบ 
ซะกาตของมันหมดไป 
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- ไมตองจายซะกาตสําหรับพืชผักและผลไมทั่วไป(ที่ไมใชประเภทของการจายซะกาต) 
ยกเวนเมื่อเตรียมไวเพื่อทําการคาขายจึงจะตองจายซะกาตราคาของมันจํานวนรอยละ
สองจุดหาเมื่อครบรอบปและถึงพิกัดของมัน 
 

จํานวนซะกาตน้ําผ้ึง 
เมื่อบุคคลหนึ่งไดเก็บน้ําผึ้งจากสิ่งที่เปนกรรมสิทธิ์ของเขา(เชนตนไมของเขา) หรือจากที่ที่

ไมมีใครครอบครองเชน ตนไม(ในปา)หรือภูเขา เขาจะตองจายซะกาตจํานวนหนึ่งสวนสิบ โดยที่
พิกัดของน้ําผึ้งอยูที่ 160 ริฏลฺ อิรอกียฺ ซึ่งเทากับ 62 กิโลกรัม  และหากเขาคาขายน้ําผึ้งก็จะตอง
จายซะกาตเปนซะกาตการคาซึ่งจํานวนที่ตองจายคือรอยละสองจุดหา 
 
หุกมซะกาตสวนที่มีไวใหเชา 

วาญิบตองจายซะกาตเปนจํานวนหนึ่งสวนสิบหรือคร่ึงของหนึ่งสวนสิบสําหรับบุคคลที่เชา
ผืนดินหรือสวนของผูอ่ืน นั่นคือเจาของสวนไมใชผูออกซะกาต ซะกาตดังกลาวรวมทุกสิ่งที่งอกเงย
จากสวนนั้นซึ่งเปนสิ่งที่มีการการตวงและเก็บสะสมไวไดนานจากบรรดาธัญพืชและผลไมที่เปนเม็ด
หรืออ่ืนๆ(หมายถึงพืชที่อยูในประเภทของการจัดเก็บซะกาตทั้งหมด) สวนผูใหเชาก็ตองจายซะกาต
เงินคาเชาหากมันถึงพิกัดและครบรอบปนับจากวันที่มีการทําสัญญาเชา 
 
หุกมซะกาตสิ่งที่นําออกมาจากทะเล 

ทุกสิ่งที่นําออกมาจากทะเล เชนไขมุก หินปะการัง และปลา เปนตน ถือวาไมตองจายซะ
กาต และหากทําการคาขายก็ใหจายซะกาตคาขายจากราคาของมันเปนจํานวนหนึ่งสวนสี่ของหนึ่ง
สวนสิบ(รอยละสองจุดหา) ทั้งนี้หากถึงพิกัดและครบรอบป 

 
จํานวนซะกาตสินแร 

ทุกสิ่งที่นําออกมาจากแผนดินจากบรรดาสินแรตางๆ และสิ่งอื่นที่ไมใชพืชพันธุธัญญาหาร
ใหจายซะกาตเมื่อครบพิกัดเดียวกับทองคําและเงินบริสุทธิ์เปนจํานวน รอยละสองจุดหา โดยคิด
จากราคาของมัน หรือคิดจากปริมาณของมันหากมันมีคาเหมือนเชนทองคําและเงินบริสุทธิ์ 

วาญิบตองจายซะกาตสินแรทันทีที่ไดมันมาถาหากวามันครบพิกัด เนื่องจากมันเปน
ทรัพยสินที่ไมตองนับใหครบรอบปแตประการใด 

 
จํานวนซะกาตทรัพยที่ถูกฝง 

คือทรัพยที่ขุดพบจากการฝงในสมัยโบราณ ซะกาตที่วาญิบในทรัพยประเภทนี้คือหนึ่งสวน
หา ไมวามันจะมีจํานวนมากหรือนอยและไมมีเงื่อนไขวาตองครบพิกัดและครบรอบปดังที่ไดกลาว
ไปแลว ซึ่งทรัพยประเภทนี้จะถูกแจกจายใหแกแหลงแจกจายเดียวกับทรัพยที่ เปนเครื่อง
บรรณาการ สวนที่เหลือคือส่ีในหาสวนจะเปนของผูที่ขุดพบ 


