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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

3 – ซะกาตปศุสัตว 
ปศุสัตวในที่นี้ก็คือ อูฐ วัวควาย และแพะแกะ 

 
หุกมซะกาตปศุสัตว  
ซะกาตปศุสัตวมีสองลักษณะดังนี้ 

1 - วาญิบซะกาต ในอูฐ วัวควาย และแพะแกะ หากเล็มหญาทั้งปหรือเปนสวนใหญ
ของปในทุงหญาหรือในทะเลทรายที่เปนที่อนุญาตใหเลี้ยงได(ไมมีเจาของ) เมื่อครบพิกัดและ
เวียนครบรอบปตองจายซะกาตไมวาจะเลี้ยงเพื่อรีดนม เพื่อขยายพันธุหรือเพื่อใหอวน โดย
ตองจายซะกาตสัตวแตละประเภทตามแตประเภทของมัน   

และจะไมมีการเก็บซะกาตจากผูคนโดยเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดหรือไมดีที่สุด แตจะเก็บสิ่งที่อยู
ในระดับปานกลางของทรัพยสินนั้น 

2 – หากอูฐ วัวควาย แพะแกะและสัตวอื่นๆ รวมถึงนก ถูกเจาของใหอาหารจากสวน
ของเขาเอง หรือซื้อมา หรือเขาหาอาหารนั้นมาใหมันกิน สัตวเหลานี้หากเลี้ยงไวเพื่อคาขาย
และครบรอบปใหตีราคาหากถึงพิกัดตองจายซะกาตรอยละสองจุดหา แตหากไมใชเพื่อการคา
ขายเชนเลี้ยงไวเพื่อรีดนมหรือขยายพันธุโดยใหอาหารเองก็ถือวาไมตองจายซะกาต 
 

พิกัดของสัตวที่ตองจายซะกาต 
พิกัดต่ําสุดของแพะแกะ คือ 40 ตัว และพิกัดต่ําสุดของวัวควาย คือ 30 ตัว สวนพิกัด

ตํ่าสุดของอูฐคือ 5 ตัว 
 

1- จากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเขียน
หนังสือฉบับตอไปนี้ใหทานเมื่อครั้งที่ไดรับคําสั่งใหไปประจําการที่แควนบะหเรน ซึ่งมีใจความ
วา  

 َصىل  هللاِ ا رَُسوُل  فََرَض  اليِت  الصَدقَةِ  فَِريَضةُ  َهِذهِ  ،الرِحيمِ  الرمْحَِن  اهللاِ  ِۢ
َمرَ  َواليِت  ،الُْمْسِلِمنيَ  بَلَ  وََسلمَ  َعلَيْهِ اُهللا 

َ
ُ  بَِها اهللا أ َ  ِمنْ  ُسئِلََها َفَمنْ  ،رَُسو

ْربَعٍ  يِف  ،ُفْعِط  فََال  فَْوَقَها ُسئَِل  َوَمنْ  ،فَلْيُْعِطَها وَْجِهَها بَلَ  الُْمْسلِِمنيَ 
َ
 أ

ينَ  بِلِ  ِمنْ  وَِعرْشِ َها َفَما اْإلِ ا ،َشاةٌ  مَخٍْس  لُكِّ  ِمنْ  الَْغنَمِ  ِمنْ  ،ُدوغَ  بَلََغْت  إِذَ
ينَ  مَخًْسا َ  خَمَاٍض  بِنُْت  فَِفيَها َوثََالعِنيَ  مَخٍْس  إِىَل  وَِعرْشِ غْ

ُ
ا ،أ إِذَ

 ِستا بَلََغْت  فَ
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ْربَِعنيَ  مَخٍْس  إِىَل  َوثََالعِنيَ 
َ
َ  َكُونٍ  بِنُْت  فَِفيَها َوأ غْ

ُ
ا ،أ إِذَ

ْربَِعنيَ  ِستا بَلََغْت  فَ
َ
 َوأ

ا ،اجْلََملِ  َطُروقَةُ  ِحقةٌ  فَِفيَها ِستِّنيَ  إِىَل  إِذَ
 مَخٍْس  إِىَل  وَِستِّنيَ  َواِحَدةً  بَلََغْت  فَ

ا ،َجَذَعةٌ  فَِفيَها وََسبِْعنيَ  إِذَ
 بِنْتَا فَِفيَها تِْسِعنيَ  إِىَل  وََسبِْعنيَ  ِستا َفْعيِن  بَلََغْت  فَ

ا ،َكُونٍ  إِذَ
ينَ  إِىَل  َوتِْسِعنيَ  َدىإِحْ  بَلََغْت  فَ  َطُروَقتَا ِحقتَانِ  فَِفيَها َوِمائَةٍ  ِعرْشِ

ا ،اجْلََملِ  إِذَ
ينَ  بَلَ  َزاَدْت  فَ ْربَِعنيَ  لُكِّ  فَيِف  َوِمائَةٍ  ِعرْشِ

َ
ِ  ،َكُونٍ  بِنُْت  أ  لُكِّ  َو

ْربَعٌ  إِال  َمَعهُ  يَُكنْ  لَمْ  َوَمنْ  ،ِحقةٌ  مَخِْسنيَ 
َ
بِلِ  ِمنْ  أ  ،َصَدقَةٌ  ِفيَها لَيَْس فَ  اْإلِ

نْ  إِال 
َ
َها يََشاءَ  أ ا ،َربُّ إِذَ

بِلِ  ِمنْ  مَخًْسا بَلََغْت  فَ ِ  ،َشاةٌ  فَِفيَها اْإلِ  الَْغنَمِ  َصَدقَةِ  َو
ا َسائَِمتَِها يِف  ْربَِعنيَ  اَكنَْت  إِذَ

َ
ينَ  إِىَل  أ ا ،َشاةٌ  َوِمائَةٍ  ِعرْشِ إِذَ

 بَلَ  َزاَدْت  فَ
ينَ  ا ،َشاتَانِ  ِمائَتَنْيِ  ىَل إِ  َوِمائَةٍ  ِعرْشِ إِذَ

 ِمائَةٍ  ثََالِث  إِىَل  ِمائَتَنْيِ  بَلَ  َزاَدْت  فَ
ا ،ثََالٌث  فَِفيَها إِذَ

ا ،َشاةٌ  ِمائَةٍ  لُكِّ  فَيِف  ِمائَةٍ  ثََالِث  بَلَ  َزاَدْت  فَ إِذَ
 اَكنَْت  فَ

ْربَِعنيَ  ِمنْ  نَاقَِصةً  الرُجلِ  َسائَِمةُ 
َ
نْ  إِال  َصَدقَةٌ  َهاِفي فَلَيَْس  َواِحَدةً  َشاةً  أ

َ
 أ

َها يََشاءَ    .َربُّ
“ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงเมตตากรุณาเสมอ นี่คือคําสั่งวาดวยซะ
กาตที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําหนดเหนือปวง
ชนชาวมุสลิม ซึ่งเปนบทบัญญัติที่อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคไดสั่ง
ไว ดังนั้น ถามุสลิมคนใดถูกเรียกเก็บมันอยางถูกตองก็จงใหมันไป และถา
หากใครที่ถูกเรียกเก็บเกินกวานั้นก็จงอยาให กลาวคือ อูฐจํานวนยี่สิบสี่ตัว
ลงมา ทุกๆ หาตัวของอูฐใหจายแพะหนึ่งตัว ตั้งแตยี่สิบหาตัวถึงสามสิบหา
ตัวใหจายอูฐตัวเมียอายุหนึ่งปหนึ่งตัว ตั้งแตสามสิบหกตัวถึงสี่สิบหาตัวให
จายอูฐตัวเมียอายุสองปหนึ่งตัว ตั้งแตสี่สิบหกตัวถึงหกสิบตัวใหจายอูฐตัว
เมียอายุสามปหนึ่งตัว ตั้งแตหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบหาตัวใหจายอูฐตัวเมีย
อายุสี่ปหนึ่งตัว ตั้งแตเจ็บสิบหกถึงเกาสิบตัวใหจายอูฐตัวเมียอายุสองป
สองตัว ตั้งแตเกาสิบเอ็ดถึงหนึ่งรอยยี่สิบตัวใหจายอูฐตัวเมียอายุสามป
สองตัว ถามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบตัวใหจายดังนี้ คือ ในอูฐทุกๆ สี่สิบตัวนั้น
จายอูฐตัวเมียอายุสองปหนึ่งตัว ทุกๆ หาสิบตัวจายอูฐตัวเมียสามปหนึ่งตัว 
ผูใดที่มีอูฐแคสี่ตัวก็ไมตองจายซะกาต เวนแตเจาของตองการจะจายโดย
สมัครใจ เมื่อมีอูฐครบหาตัวใหจายแพะหนึ่งตัว สวนซะกาตแพะแกะนั้น
เฉพาะพวกสัตวที่หากินตามทุงหญาเอง ตั้งแตสี่สิบถึงหนึ่งรอยยี่สิบตัวให
จายซะกาตหนึ่งตัว ตั้งแตหนึ ่งรอยยี ่สิบเอ็ดถึงสองรอยตัวใหจายซะกา
ตสองตัว  ตั ้งแตสองรอยเอ็ดถึงสามรอยตัวใหจ ายซะกาตสามตัว  ถา
มากกวานั้น ทุกๆ หนึ่งรอยตัวใหจายซะกาตหนึ่งตัว ถาหากวาแพะดังกลาว
ไมครบสี่สิบตัวแมวาจะขาดแคตัวเดียวก็ตาม ก็ไมตองจายซะกาต เวนแต
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เจาของตองการจะจายโดยสมัครใจเอง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 
1454) 
 

2- จากมุอาซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา เมื่อคร้ังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ไดสั่งใหทานไปประจําการที่เยเมน ทานนบีไดสั่งใหจัดเก็บซะกาตจากวัวทุกๆ สามสิบตัวให
เก็บซะกาตเปนวัวตัวผูหรือตัวเมียอายุหนึ่งปหนึ่งตัว และทุกๆ สี่สิบตัวใหเก็บซะกาตเปนวัวตัว
เมียอายุสองปหนึ่งตัว  

 

1- พิกัดของแพะแกะ 
 

 หลังจากนั้น(ต้ังแตตัวที่ส่ีรอยขึ้นไป) ในแพะแกะทุกๆ 100 ตัว จายแพะหนึ่งตัว ดังนั้น
ในแพะ 399 ตัวใหจายแพะสามตัว สวนในแพะ  400 ตัวใหจายแพะสี่ตัว และในแพะ499 ตัว
ใหจายแพะสี่ตัว เปนอยางนี้เร่ือยไป 

 

2- พิกัดของวัวควาย 

จํานวนซะกาต ถึง จาก 

(ตะบีอฺ)ลูกวัวตัวผูหรือตัวเมยีอายหุนึง่ป
หนึง่ตัว 

39 ตัว 30 ตัว 

(มุสินนะฮฺ)วัวตัวเมียอายุสองปหนึ่งตวั 59 ตัว 40 ตัว 
ลูกวัวตวัผูหรือตัวเมียอายุหนึง่ปสองตัว 69 ตัว 60 ตัว 

 

หลังจากนั้น ในวัวทุกๆ 30 ตัว จายลูกวัวตัวผูหรือตัวเมียอายุหนึ่งปหนึ่งตัว และวัวใน
ทุกๆ 40 ตัว จายวัวตัวเมียอายุสองปหนึ่งตัว ดังนั้นในวัว 50 ตัวใหจายวัวตัวเมียอายุสองป
หนึ่งตัว ในวัว 70 ตัว ใหจายลูกวัวตัวผูหรือตัวเมียอายุหนึ่งปหนึ่งตัวและวัวตัวเมียอายุสองป
หนึ่งตัว ในวัว 100 ตัว ใหจายลูกวัวตัวผูหรือตัวเมียอายุหนึ่งปสองตัวและวัวตัวเมียอายุสองป

จํานวนซะกาต ถึง จาก 

แพะหนึ่งตวั 120 ตัว 40 ตัว 
แพะสองตัว 200 ตัว 121ตัว 
แพะสามตวั  399 ตัว 201ตัว 
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หนึ่งตัว และในวัว 120 ตัวใหจายลูกวัวตัวผูหรือตัวเมียอายุหนึ่งปส่ีตัวหรือวัวตัวเมียอายุสองป
สามตัว  เปนอยางนี้เร่ือยไป 

 
3- พิกัดของอูฐ 

 

จํานวนซะกาต ถึง (ตัว) จาก (ตัว) 

แพะหนึ่งตวั 9 5  

แพะสองตัว 14 10 

แพะสามตวั 19 15 

แพะสี่ตัว 24 20 

(บินตุ มะคอฎ)  อูฐตัวเมยีอายุหนึง่ปหนึ่งตัว 35 25 

(บินตุ ละบนู) อูฐตัวเมียอายสุองปหนึ่งตวั 45 36 

(หิกเกาะฮ ฺ) อูฐตัวเมียอายุสามปหนึง่ตัว 60 46 

(ญะซะอะฮฺ) อูฐตัวเมียอายส่ีุปหนึง่ตัว 75 61 

อูฐตัวเมียอายสุองปสองตัว 90 76 

อูฐตัวเมียอายสุามปสองตัว 120 91 

 

เมื่อมีมากกวา 120 ตัว วาญิบตองจายในทุกๆ 40 ตัว อูฐตัวเมียอายุสองปหนึ่งตัว และใน
ทุกๆ 50 ตัวตองจายอูฐตัวเมียอายุสามปหนึ่งตัว ด้ังนั้นในอูฐ 121  ตัว ตองจายอูฐตัวเมียอายุสองป
สามตัว  ในอูฐ 130 ตัว ตองจายอูฐตัวเมียอายุสามปหนึ่งตัวและอูฐตัวเมียอายุสองปสองตัว ในอูฐ 
150   ตัว ตองจายอูฐตัวเมียอายุสามปสามตัว  ในอูฐ 160 ตัว ตองจายอูฐตัวเมียอายุสองปส่ีตัวใน
อูฐ 180 ตัว ตองจายอูฐตัวเมียอายุสามปสองตัวและอูฐตัวเมียอายุสองปสองตัว ในอูฐ 200 ตัว 
ตองจายอูฐตัวเมียอายุสองปหาตัวหรืออูฐตัวเมียอายุสามปส่ีตัว เปนอยางนี้เร่ือยไป  

หากตองจายอูฐตัวเมียอายุสองปแตหาไมไดใหใชอูฐตัวเมียอายุหนึ่งปแทนพรอมกับส่ิง
ชดเชย และสิ่งชดเชยที่วานั้นก็คือ แพะสองตัว หรือเงินยี่สิบดิรฮัม หรืออาจจายอูฐอายุสามปพรอม
กับรับส่ิงชดเชย ส่ิงชดเชยที่กลาวมานั้นอนุญาตเฉพาะในซะกาตอูฐเทานั้น 
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สิ่งที่ใชไดในซะกาตปศุสัตว 

1- ในซะกาตแพะแกะนั้น ใหเลือกเอาแกะที่มีอายุหกเดือน (ญะซะอฺ) หรือแพะที่มีอายุหนึ่ง
ป (ษะนียะฮฺ) 

2- ซะกาตจะรับเฉพาะตัวเมียเทานั้น ตัวผูจะใชไมไดยกเวนในซะกาตวัว และอูฐตัวผูอายุ
สองป อูฐตัวผูอายุสามป และอูฐตัวผูอายุส่ีปแทนอูฐตัวเมียอายุหนึ่งปในซะกาตอูฐ หรือจะใชได
หากสัตวทั้งหมดที่ถึงพิกัดเปนตัวผูก็ถือวาจายเปนตัวผูได 

 

หุกมการรวมและแยกสัตวเพื่อเลี่ยงการจายซะกาต 

จะตองไมรวมสัตวที่แยกอยูและไมตองแยกสัตวที่รวมอยูเพื่อเลี่ยงการจายซะกาตในสวน
ของซะกาตปศุสัตว ดังนั้น หากผูใดมีแพะสี่สิบตัวไมอนุญาตใหเขาแยกมันไปไวในสองที่(เพื่อเลี่ยง
การจัดเก็บซะกาต) เมื่อผูจัดเก็บมาตรวจก็จะพบวาสัตวไมถึงพิกัด  

หรือหากเขามีแพะสี่สิบตัว อีกคนมีส่ีสิบตัวและคนที่สามก็มีส่ีสิบตัว ทุกคนเอามารวมกัน
เพื่อจะไดจายเปนแพะเพียงตัวเดียว เพราะหากแยกกันจะตองจายสามตัว เหลานี้คือการหลีกเลี่ยง
ซะกาตที่ไมอนุญาตใหกระทํา 

ผูจัดเก็บซะกาตตองไมเลือกแตทรัพยที่ดีๆ ในการจัดเก็บ ดังนั้นเขาตองไมจัดเก็บสัตวที่ต้ัง
ทอง พอพันธุ สัตวที่กําลังใหนมลูก และสัตวที่อวนที่เตรียมไวเพื่อกิน แตเขาจะตองจัดเก็บสัตวที่อยู
ในระดับปานกลาง ทรัพยซะกาตทุกประเภทก็ใชหลักการนี้เชนเดียวกัน 
 

 


