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การเชือดสัตว์ตามบัญญติัศาสนาอิสลาม 

                                                                                        เรียบเรียงโดย อับดุลเลาะ  วารีศรี 

                                                   สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ 

หลักเกณฑ์การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

1. สัตว์ท่ีนํามาเชือด 
1.1. ต้องเป็นสัตว์ท่ีศาสนาอิสลามอนุมัติให้ให้เชือดและมุสลิมบริโภคได้ตามบทบัญญัติแห่งศาสนา

อิสลามเม่ือผ่านการเชือดแล้ว 
1.2. การลําเลียงสัตว์ท่ีจะนํามาเชือด ต้องไม่ปะปนกับสัตว์ท่ีต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนา

อิสลาม 
1.3. สัตว์ต้องไม่ได้รับการทรมานหรือทารุณสัตว์ ก่อน ขณะท่ีเชือด และหลังการเชือด 
1.4. สัตว์จะต้องตายเพราะเชือดเท่านั้น และผู้เชือดต้องปล่อยสัตว์นั้นให้ตายสนิทเอง ก่อนนําไป

ดําเนินการอย่างอ่ืน 
 
2. ผู้ทําหน้าท่ีเชือดสัตว์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

2.1. ผู้เชือดสัตว์ต้องเป็นมุสลิม ท่ีมีสุขภาพจิตรสมบูรณ์ มีคววามรู้ความเข้าใจในวิธีการเชือดสัตว์
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

2.2. ผู้เชือดสัตว์ต้องไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ 
2.3. ผู้เชือดสัตว์ต้องใช้อุปกรณ์ท่ีมีคมท้ังนี้ต้องไม่ใช่วัสดุหรืออปกรณ์ท่ีทําจากกระดูก ฟัน และเล็บ

ทําการเชือดสัตว์ และมีการทําความสะอาดด้วยน้ําไหลผ่านในระหว่างการเชือดอย่างเพียงพอ 
 
3. ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับการเชือดสัตว์ 

3.1. การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาจะสมบูรณ์ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3.1.1. อัซซับฮ์ : คือการตัดเส้นท้ังสี่เส้นท่ีลําคอให้ขาดโดยสมบูรณ์   ได้แก่ 

ฮุลกุม : หลอดลม หรือ หลอดคอ 
มะรีอ์ : หลอดอาหาร 
วัดญาน : เส้นเลือดท้ังสองเส้นท่ีอยู่ข้างลําคอ 
ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ในการเชือดแพะ แกะ โค  กระบือ

และสัตว์ปีกต่าง ๆ และยินยอมให้นําวิธีนี้ไปใช้กับสัตว์อ่ืนได้อีกด้วย 
3.1.2. อันนะฮ์ร์ : คือการแทงท่ีหลุมโคนคอ (คว้านเส้นต่างๆ ให้ขาด) เป็นวิธีท่ียอดเยี่ยมในการ

เชือดอูฐและสัตว์ท่ีมีลักษณะคอยาว เช่น อูฐ และอนุญาตให้เชือดโคด้วยวิธีนี้เช่นกัน 
3.1.3. อัลอักร์ : คือการทําให้สัตว์ท่ีไม่สามารถเชือดสัตว์นั้นได้ตามปกติ โดยการทําให้เกิด

บาดแผลท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ท่ีเปรียวท่ีอนุญาตให้ล่า หรือ
สัตว์บ้านท่ีกลายเป็นสัตว์ท่ีเปรียว ถ้าหากผู้ล่าได้สัตว์นั้นมาขณะท่ียังมีชีวิตอยู่เจ้าของสัตว์นั้น
จําเป็นต้องเชือดสัตว์ตัวนั้นด้วยวิธี ซับฮ์ หรือ นะฮ์ร์ แล้วแต่กรณี 
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3.2. เง่ือนไขของการเชือดสัตว์ท่ีมีผลใช้ได้ ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม มีดังต่อไปนี้ 
3.2.1. ผู้เชือดต้องเป็นมุสลิมท่ีบรรลุศาสนภาวะ หรืออยู่ในวัยท่ีแยกแยะได้ (มุมัยยิซ)            

หรือสัตว์ท่ีเชือดโดยชาวคัมภีร์ท่ีเชือดสัตว์ตามวิธีการของบทบัญญัติศาสนาอิสลาม อนุมัติ
ให้มุสลิมบริโภคได้ 

3.2.2. การเชือดสัตว์ต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์มีคมท่ีสามารถตัด และทําให้ขาดได้ด้วยคมของวัสดุ
หรืออุปกรณ์นั้น อาจเป็นโลหะหรือวัตถุอย่างอ่ืนท่ีทําให้เลือดไหลได้ ท้ังนี้ต้องไม่ใช่วัสดุ
หรืออปกรณ์ท่ีทําจากกระดูก ฟัน และเล็บ ซ่ึงไม่อนุญาตให้มุสลิมบริโภคได้ รวมถึงสัตว์
และซากของสัตว์ท่ีตายแอง และการตายของสัตว์ในลักษณะอ่ืนๆดังต่อไปนี้ เช่น 

“สัตว์ท่ีถูกรัดคอตาย” โดยการกระทําของสัตว์เองหรือโดยการกระทําของผู้อ่ืน 
“สัตว์ท่ีถูกตีตาย” คือสัตว์ท่ีตายด้วยการถูกทุบตีด้วยของหนัก 
“สัตว์ท่ีตายเพราะตกจากท่ีสูง” หรือตกลงไปในหลุมบ่อ 
“สัตว์ท่ีถูกขวิดตาย”และ “สัตว์ท่ีถูกสัตว์ป่ากัดตาย” ซ่ึงไม่ใช่เป็นสัตว์ท่ีฝึกไว้สําหรับ

ล่าสัตว์โดยใช้ ปืนลม ธนู สัตว์เลี้ยงท่ีถูกฝึกไว้โดยเฉพาะท่ีส่งออกไป ถ้าหากว่าสัตว์
ท่ีถูกล่าดังกล่าวนั้นยังคงมีชีวิตท่ีม่ันคงอยู่และเจ้าของสัตว์นั้นได้เชือดสัตว์ตัวท่ีถูก
ล่านั้นได้ทัน ก็อนุญาตให้รับประทานได้ 

3.2.3. ผู้เชือดสัตว์ต้องกล่าวนามของอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา ขณะเริ่มเชือดสัตว์ 
การใช้เครื่องบันทึกเสียงเปิดเสียงการกล่าวนามของอัลเลาะห์ ในการเชือดสัตว์ ถือว่าใช้ไม่ได้ แต่หากผู้
เชือดลืมกล่าวนามของอัลเลาะห์ ตาอาลา สัตว์ท่ีเขาเชือดนั้น ถือว่าอนุญาตให้มุสลิมสามารถบริโภคได้ 
3.3. การเชือดสัตว์มีข้อกําหนดหลายประการ ท่ีศาสนาเตือนให้ผู้เชือดสัตว์พึงรําลึกอยู่เสมอว่าต้อง

ให้ความเมตตาต่อสัตว์ท่ีจะเชือด ท้ังก่อนเชือด ขณะเชือด และภายหลังจากเชือดแล้ว           
เช่น จะต้องไม่ลับมีดต่อหน้าสัตว์ท่ีจะเชือด  ไม่เชือดสัตว์ต่อหน้าสัตว์ตัวอ่ืน ไม่เชือดสัตว์ด้วยมีดท่ี
ไม่มีความคม ไม่ทําการทารุณต่อสัตว์ท่ีจะเชือด ไม่ตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ของสัตว์ท่ีจะเชือด   
ไม่ถลกหนัง ถอนขนสัตว์ในขณะท่ีสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายสนิท ไม่จุ่มสัตว์ในน้ําร้อน
นอกจากม่ันใจว่าสัตว์นั้นตายสนิทแล้ว เท่านั้น 

3.4. สัตว์ท่ีจะเชือดต้องไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่มีสิ่งท่ีจะทําให้เนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงถึงข้ัน       
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และจะต้องมีความม่ันใจว่าเนื้อสัตว์นั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3.5. อุปกรณ์การเชือดสัตว์  ต้องเป็นมีดหรือของมีคมท่ีสามารถตัดหรือทําให้หลอดลม          
หลอดอาหาร เส้นเลือดแดงใหญ่และเส้นเลือดดําใหญ่บริเวณสองข้างของลําคอ ขาดได้ด้วย   
ความคมของมีดหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เชือด อาจเป็นโลหะหรือวัสดุอย่างอ่ืนท่ีสามารถตัดขาด    
ทําให้เลือดไหลได้ ท้ังนี้วัสดุท่ีใช้เชือดสัตว์ต้องไม่ใช่วัสดุท่ีทําจากกระดูก ฟัน และเล็บ สําหรับ
ประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ทําการเชือดสัตว์       
ด้วยเครื่องกล เว้นแต่กรณีจําเป็น การกระทําดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 
อนึ่ง สัตว์น้ํา ศาสนาอิสลามอนุมัติให้มุสลิมสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องเชือด แต่ต้องเป็นสัตว์น้ํา    

ท่ีไม่มีพิษ และต้องไม่มีคุณลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับสัตว์ต้องห้ามสําหรับมุสลิม 
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4. การทําให้สัตว์สลบก่อนทําการเชือด 
          การทําให้สัตว์สลบ ไม่แนะนําทําให้สัตว์สลบหรือหมดสติก่อนการเชือด (Stunning) เว้นแต่กรณี  
ท่ีจําเป็น การกระทําดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้บทบัญญัติศาสนาอิสลาม หากมีข้ันตอนการทําให้สลบ 
(Stunning) ในระหว่างการเชือดสัตว์ ผลท่ีได้สัตว์ต้องหมดสติเพียงชั่วคราว รูปแบบการทําให้สลบนั้นต้องไม่
ใช้วิธีการแทงหรือทุบตีทําให้อวัยวะของสัตว์เป็นแผลถาวร พิการ หรือมีแนวโน้มทําให้สัตว์เสียชีวิต และ    
สูญสิ้นลักษณะท่ีเป็นปกติของสัตว์ไป การทําให้สลบสําหรับโรงงานเชือดสัตว์ปีกด้วยกระแสไฟฟ้า 
(Electric Stunning) อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ Water bath Stunner ท่ีมีการให้กระแสไฟผ่านท่ีหัวสัตว์
เท่านั้น 

4.1. หลักเดิมในการเชือดตามบัญญัติศาสนานั้น เป็นการเชือดสัตว์โดยไม่ต้องทําให้สัตว์สลบก่อน 
เพราะการเชือดสัตว์ตามท่ีศาสนาอิสลามกําหนดนั้นนั้นมีเง่ือนไขและระเบียบท่ีดีเยี่ยมอยู่แล้ว     
ในการเชือดสัตว์ ผู้เชือดสัตว์ต้องให้ความเมตตาแก่สัตว์ท่ีจะเชือด และทําให้สัตว์ทรมานน้อยท่ีสุด      
โดยหลักการพ้ืนฐานของการเชือดสัตว์ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ตามศาสนบัญญัติ
อิสลาม โดยคํานึงถึงความมีเมตาต่อสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
เนื้อสัตว์ 

4.2. พร้อมรักษาหลักการในข้อ 4.1 สัตว์ท่ีถูกเชือดภายหลังจากถูกทําให้สลบแล้ว  ถือว่าเป็นการ
เชือดสัตว์ท่ีถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม อนุญาตให้รับประทานได้ เม่ือประกอบกับ
หลักเกณฑ์ทางวิชาการและทางเทคนิคท่ีสมบูรณ์ ตลอดจนต้องมีการทดสอบการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ 
ซ่ึงต้องมีการกํากับดูแลโดยผู้ชํานาญการ และต้องม่ันใจว่าสัตว์ตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนทําการเชือด การใช้
กระแสไฟฟ้าด้วยแรงดัน ความถ่ืของกระแสไฟและเวลาท่ีใช้ ต้องเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท 
ชนิด ขนาด อายุและน้ําหนักท่ีเหมาะสม 

5. วิธีการทําให้สัตว์สลบ 
          ในการเชือดสัตว์ฮาลาลไม่แนะนําทําให้สัตว์สลบ หรือหมดสติก่อนการเชือดเว้นแต่กรณีท่ีมีความ

จําเป็นเท่านั้น  การกระทําดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกําหนดไว้ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม และไม่อนุญาต
ทําให้สัตว์สลบหรือหมดสติก่อนการเชือดด้วยการใช้แก๊สรม หรือใช้ปืนยิงทําให้สัตว์สลบประเภทต่างๆ ซ่ึงอาจ
เป็นสาเหตุทําให้สัตว์ดังกล่าวตายก่อนทําการเชือด และได้รับบาดเจ็บอย่างถาวร เช่น  ทําให้สัตว์กระโหลกแตก 
ร้าว ทะลุ และเกิดบาดแผลด้วยวิธีการต่าง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุทําให้สัตว์นั้นทรมานและตายก่อนเชือดสัตว์ตัวนั้น 
ถือว่าการกระทํานั้นเป็นการต้องห้าม (ฮะรอม) ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามแต่อนุโลมให้ใช้กระแสไฟฟ้า     
ในการทําให้สัตว์สลบได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิชาการและทางเทคนิค ตลอดจนต้องมีการทดสอบ
การมีชีวิตอยู่ของสัตว์ การใช้กระแสไฟฟ้าด้วนแรงดัน ความถ่ืของกระแสไฟและเวลาท่ีใช้ ต้องเหมาะสมกับ
สัตว์แต่ละประเภท ชนิดขนาด อายุและน้ําหนักท่ีเหมาะสม ซ่ึงต้องมีการกํากับดูแลโดยผู้ชํานาญการเฉพาะ 
และต้องม่ันใจว่าสัตว์ตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนทําการเชือดเท่านั้น เช่น การทดสอบการมีชีตวิตอยู่ของสัตว์ปีก
หลังจากการทําให้สัตว์สลบด้วยกระแสไฟฟ้า ควรทําการปลดไก่หรือเป็ดจากราวแขวน จํานวน  5 ตัว มาวาง
กับพ้ืน โดยวางให้ตัวสัตว์นอนอยู่ในท่านอนปกติ และให้สังเกตุว่าสัตว์ท้ังหมดแสดงการมีชีวิตภายในเวลา       
5 นาทีหรือไม่ หากสัตว์เหล่านั้นแสดงอาการการกลับมามีชีวิตและเป็นท่ีม่ันใจของผู้เชือดว่าสัตว์นั้นกลับมามี
ชีวิตเหมือนเดิม ถือว่าสัตว์ตัวนั้นไม่ตายจากการทําให้สลบ 
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6. วิธีการเชือด 
6.1. ผู้เชือดสัตว์ต้องม่ันใจว่าสัตว์ท่ีจะทําการเชือดยังมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ก่อนทําการเชือด 
6.2. ผู้เชือดสัตว์ควรผินหน้าไปทางกิบลัต (นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย) 
6.3. ให้ผู้เชือดสัตว์กล่าวนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา เม่ือเริ่มเชือด (บิสมิลลาฮ์ )         

ผู้เชือดสัตว์ต้องเชือดสัตว์โดยให้มีดหรือของคมมีดตัดผ่านด้านหน้าของลําคอ ตัดผ่านหลอดลม 
หลอดอาหาร เส้นเลือดแดงใหญ่และเส้นเลือดดําใหญ่บริเวณสองข้างของลําคอของสัตว์ขาดจาก
กันโดยสมบูรณ์ด้วยความรวดเร็ว 

6.4. การเชือดสัตว์ ควรเชือดสัตว์โดยต่อเนื่องในคราวเดียวกัน 
6.5. ไม่อนุญาตให้เชือดสัตว์โดยการตัดคอสัตว์ให้ขาดจากกัน 
6.6. สัตว์ต้องตายจากการเชือดโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นและต้องปล่อยสัตว์นั้นให้ตายสนิทเอง   

ก่อนนําสัตว์นั้นไปดําเนินการอย่างอ่ืน เช่น การลวกขน การแล่หนัง 
 

7. การเก็บรักษา การขนส่ง และการนําออกจําหน่าย                                                                  
.      การเก็บรักษา การขนส่ง และการนําออกจําหน่าย  ต้องไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลาม  เช่น รถขนส่งเนื้อสัตว์ ห้องเย็น ตู้เย้น  ตู้แช่ การวางจําหน่ายสินค้า 

 

 

หมายเหตุ 

ฮาลาล (Halal)  หมายถึง  สิ่งของหรือการกระทําใดๆซ่ึงได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม 

ฮารอม (Haram)  หมายถึง  สิ่งของหรือการกระทําใดๆซ่ึงได้รับห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม 

มัซบุฮ.(Mushbooh) หรือ ซุบฮัท (Syubahaat)  หมายถึง สิ่งท่ีน่าเคลือบแคลง สิ่งท่ีต้องสงสัย                                           
ท่ีมุสลิมควรหลีกเลียง 

ตอยยิบ  ( Toyyeb) หมายถีง ดี มีคุณค่า ปราศจากอันตราย ปลอดภัย 

 

 

     ฮาลลาล          ?????  ซุบฮัท  ???????            ฮารอม 
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