
หลักเกณฑ์การเชือดสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

โดย นายสมศักดิ์  ซูโอ๊ะ
นักวิชาการช านาญการ  ฝ่ายกิจการฮาลาล

ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย



คุณรู้จักที่มาของบทบัญญัติศาสนาอิสลามและ
แนวทางการรับรองฮาลาลหรือไม่



การรับรองฮาลาล มี 2 แนวทาง 

นิตศิาสตร์
อิสลาม

กฎหมายของ
ประเทศ



•อัลกุรอาน (ค าด ารัสจากพระเจ้า-ธรรมนูญสูงสุด)   

•อัลฮาดษิ/แบบฉบับของศาสดามูฮัมหมัด (ซอลลัลลอฮฯ) 

เช่น (ค าพดู การกระท า การยอมรับจากศาสดา)   

•มตแิห่งปวงปราชญ์ (อจิญมาอ์)

•การสร้างทฤษฎีเปรียบเทียบ/การอนุมาน (กยิาส)
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บทบัญญัต(ินิตศิาสตร์)ของอิสลามมา
จาก 4 หลักการ ประกอบด้วย



บริบทการรับรองฮาลาลตามหลักนิตศิาสตร์อิสลาม

อัล-กุรอาน คืออะไร
• เป็นด ารัสแห่งอัลลอฮ์ คัมภีร์เล่มสุดท้าย
• เป็นธรรมนูญแห่งศาสนาและการ

บริหาร
• ประทานมายังศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล)
• เมื่อ 1438 ปีที่ผ่านมา 
• มีทั้งหมด 30 ส่วน 114 บท 

6,666 โองการ



แบบฉบบัของท่านศาสดามุฮัมหมัด  (ซอลลัลลอฮฯ)

หมายถงึการแสดงถงึพฤตกิรรม ศาสนา การด าเนินชีวติ

•พระองค์เป็นศาสดาองค์สุดท้าย

•แบบฉบับ คือ ค าพดู สอนใช้   สอนห้าม   แนะน า 

•แบบฉบบัคือ  การกระท าของพระองค์ทุกอริิยาบถ

•แบบฉบับคือ  การยอมรับ จากการกระท าหรือการเสนอแนะจาก
ผู้อ่ืน

บริบทการรับรองฮาลาลตามหลักนิตศิาสตร์อิสลาม
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การเปรียบ คือ การน าเอาทฤษฎีจาก กุรอาน แบบฉบับของศาสดามาเปรียบเทียบ 
โดย น าสิ่งที่ถูกก าหนดเป็นบทบัญญัติ มาท าการวิเคราะห์เปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
โดยปราชญ์ 4 ท่าน

เหล้าถกูห้ามจากหลกัฐานจากกรุอาน/
ค าสอนศาสดา/และมติแหง่ปราชญ์

เบียร์และสิง่มนึเมาอ่ืนๆ ห้ามจาก
การวิเคราะห์พิจารณาตามประมวล

ของนิติศาสตร์อิสลาม



ระบบการรับรองสอดคล้องกับ
กฎหมายของประเทศหรือไม่



• ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
ด าเนินกิจการฮาลาล ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล/
ข้อก าหนดการตรวจรับรองการเชือดและช าแหละปี 2559

• มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 2550 ประกาศโดย ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  

การรับรองรองฮาลาลภายกฎหมายของประเทศ
ภายใต้อ านาจพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม

พ.ศ. ๒๕๔๐
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องค์กรอิสลามในประเทศไทย มี 3 ระดับ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

จ านวน 39 จังหวัด (ท าหน้าที่หน่วยตรวจสอบ)

คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

จ านวน 3 แห่ง



:قول هللا تعالى
ُم َولَْحمُ } َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َواْلدَّ ِّ ُحر ِّ لَّ لِّغَْيرِّ ّللاَّ يرِّ َوَما أُهِّ ْنزِّ  بِّهِّ  اْلخِّ

يَةُ  يَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِّ َواْلُمْنَخنِّقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِّ الَّ َما َوالنَّطِّ

{ ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِّح َعلَى النُُّصبِّ 
، [3آية : سورة المائدة]

ความว่า ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง (เว้นแต่สัตว์
น้ า) เลือด (ทีไ่หลออกมา) เนื้อสุกร (ทุกส่วนของมัน) สัตว์ที่ถูก
เปล่งนามอื่นนอกจากอัลลอฮ์ที่มัน (นามที่ไม่ใช่นามของอัลลอฮ์) 
สัตว์ถูกรัดคอตาย (ถูกหนีบหรือบีบคอจนตาย) สัตว์ที่ถูกตีตาย
(ทุบตีขว้าง) ตกเหว (ตกจากที่สูง)สัตว์ที่ถูกขวิด (สัตว์อื่นขวิด ถูก
รถชน) สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกิน นอกจากเจ้าจะเชือดมันทัน สัตว์ที่
ถูกเชือดบนแท่นบูชา (เพื่อการบูชายันต์) 



การเชือดสัตว์ตามศาสนบัญญัติอิสลาม



สัตว์ที่มีบัญญัติให้เชือด

สัตว์ปีก และสัตว์บก มีบัญญัติให้เชือด

สามารถน ามาเป็นอาหารได้

ส่วนสัตว์น้ า ไม่มีบัญญัติให้เชือด
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สัตว์ฮะรอม
สัตว์ฮารอมและ ผลิตภัณฑ์ฮะรอม 

สุกร หมูป่า และสุนัข

งูและลิง

สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี    
และสัตว์อื่นๆที่คล้ายกัน

นกล่าเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี นกแร้ง และนกอื่นๆที่  

คล้ายกัน



สัตว์ท าลาย และสัตว์มีพิษ

เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง และสัตว์ อื่นๆที่คล้ายกัน

สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศาสนาอิสลาม 

เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน

สัตว์ที่น่ารังเกียจโดยทั่วไป 

เช่น เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์อื่นๆที่คล้ายกัน

สัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ า 

เช่น กบ จระเข้ เต่า และสัตว์อื่นๆที่ คล้ายกัน



ลาและล่อที่เป็นสัตว์เลี้ยงใช้งาน

สัตว์น้ าที่มีพิษหรือเป็นอันตรายทุกชนิด เว้นแต่พิษหรืออันตราย
ดังกล่าวได้ถูกก าจัดออกระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว

สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ประเภทนกที่ไม่ได้ถูกเชือดถูกต้องตาม
บทบัญญัติอิสลาม

เลือดที่มาจากการเชือดหรือไหลออกจากร่างกาย



อาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดความมึนเมา

เครื่องดื่ม แร่ธาตุจากธรรมชาติ และวัตถุเคมีทุกชนิดที่เป็นพิษและ

ก่อให้เกิดอันตราย

อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบอาหารที่ได้จากการดัดแปร

พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) 

จากสารพันธุกรรมของสัตว์ที่ไม่อนุญาตตามบทบัญญัติอิสลาม

วัตถุเจือปนอาหารหรือส่วนผสมอาหารที่มาจากแหล่งข้างต้น



สัตว์ที่ห้ามบริโภค (ฮารอม)



สัตว์ที่ห้ามบริโภค (ฮารอม)



สัตว์ที่ห้ามบริโภค (ฮารอม)





วิธีการเชือดสัตว์ตามศาสนบัญญัตอิสิลาม

ตามบทบัญญัติศาสนามี 3 ประเภทคือ 

1.การเชือด  الذبح (อัซซับฮ)์

2. การแทง: คือ (อันนะฮ์รالنحر)

3.การท าให้เกิดบาดแผล العقر (อัลอักร์) : คือการท า
ให้สัตว์ที่ไม่สามารถเชือดได้ตามปกต ิเกิดบาดแผล
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1.การเชือด  الذبح (อัซซับฮ)์ : คือการตัด
الحلقوم  (ฮุลกูม) : หลอดลม หรือ หลอดคอ
المري (มะรีย์) หลอดอาหารและน้ าดื่ม

الودجان (วัดญาน) : เส้นเลือดทั้งสองเส้นที่อยู่ข้างคอ 

เป็นวิธีการที่ดีที่สุดตามบัญญัติศาสนา    ในการเชือดแพะ แกะ วัว 
และสัตว์ปีกต่าง ๆ และยินยอมให้น าวิธีนี้ไปใช้กับสัตว์อืน่ได้อีกด้วย
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النحر .2 (อันนะฮ์ร) : คือการแทงที่หลุมโคนคอ (คว้านเส้น
ต่าง ๆ ให้ขาด) เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเชือดอูฐ  และสัตว์ที่มี
คอยาว    และอนุญาตให้เชือดวัวด้วยวิธีนี้เช่นกัน



การเชือดอูฐด้วยวิธีการแทงที่ต้นคอ
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العقر .3 (อัลอักร์) : คือการท าให้สัตว์ที่ไม่สามารถเชือดได้
ตามปกต ิเกิดบาดแผลที่ส่วนใดของร่างกาย แม้แต่สัตว์ป่า 
ถ้าหากผู้ล่าได้มันมาขณะที่ยังมีชีวติอยู่  เขาจ าเป็นต้องเชือด
มันด้วยวธีิซับฮ์ หรือ นะฮ์ร์แล้วแต่กรณี



เช่น  การใช้ปืนหน้าไม้
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➢ เป็นมุสลิมสัตว์ที่เชือดโดยคนนอกศาสนานั้นจะ

รับประทานไม่ได้

➢ บรรลุศาสนาภาวะ หรือเด็กในวัยรู้เดียงสา (มุมัยยิซ)

➢ มีสติสัมปชัญญะ(คน บ้า มึนเมาด้วยวิธีการใดก็ตาม)

เงื่อนไขของการเชือดโดยทั่วไปส าหรับผูเ้ชือด



➢ การเชือดต้องใช้สิ่งมีคมที่สามารถตัด และท าให้ขาด

➢ ต้องมีคม ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก หรือวัตถุอย่างอื่นที่ท าให้   

เลือดไหลได้

➢ ต้องไม่ใช่ฟันและเล็บ 

➢ มีความสะอาด

➢ อุปกรณ์ต้องมีความคมไม่เชือดด้วยมีดที่ทื่อ (ไม่คม ) 

เครื่องมือที่ใช้เชือด



อุปกรณ์เชือด



อปุกรณ์เชือดท่ีควรระวงัในการใช้งาน



อปุกรณ์ท่ีไมส่มบรูณ์

มีสนิม

ไม่สมบรูณ์ (บิ่น)



การควบคมุการและการท าความสะอาด

การควบคุมอุปกรณ์เชือด
• ต้องมีความสะอาดก่อนการใช้
• ต้องล้างท าความสะอาดหลัง

การใช้งาน
• การบ ารุงรักษา/การลับความ

คม/การฆ่าเชือ้
• การจัดเก็บที่ถูกวิธี
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รูปแบบการทรมานสัตว์

• จะต้องไม่ลับมีดต่อหน้าสัตว์ที่จะเชือด ไม่เชือดสัตว์ต่อ
หน้าสัตว์อื่น 

• ไม่ท าทารุนต่อสัตว์ที่จะเชือด 

ระเบียบข้อควรระวังในการเชือดสัตว์มีหลายประการ









 การกระท าการใดๆต่อไปจนกว่าจะม่ันใจว่าสัตว์นัน้  
ตายสนิท เช่น 

- การตัดส่วนใด ๆ ของสัตว์
- ไม่ถลกหนัง 
- ต้องไม่ลวก/จุ่มในน า้ร้อน 
- ไม่ถอนขน 



ผู้ เชือดคือใครตามระเบียบ สกอท.

ผู้เชือดสัตว์ตามหลักการศาสนาอสิลาม

• ผู้ ท่ีได้การมอบหมายจากมสุลมิท่ีเป็นผู้บริโภคเนือ้สตัว์
• เป็นผู้ปฏิบตัิตามค าสัง่ใช้จากพระเจ้าและการรูปแบบจากทา่นศาสดา (ซ.ล)ด้าน

การเชือด
• ผู้ ท่ีรับผิดชอบทัง้อาชีพ - ศาสนา
• ผู้ได้รับเกียรติจากในภาระหน้าท่ีท่ีส าคญั



บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบการเชือด



กระบวนการเชือดสัตวต์ามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามฯ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามว่าด้วยการด าเนินกิจการ

ฮาลาล ปี 2552 ข้อที่ 29 ผู้ประกอบการเชือดสัตว์ต้องปฏิบัติดังนี้

oผู้เชือดต้องเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
ไม่เป็นโรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ

oการเชือดต้องกระท าโดยมุสลิมและมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
เชือดสัตว์ตามบทบัญญัติอิสลาม



การเชือดสัตว์ตามระเบียบ สกอท.

oสัตว์ที่จะน ามาเชือดต้องสัตว์ที่ศาสนาอนุมัติ

oสัตว์ที่จะท าการเชือดต้องเป็นสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้เป็น
อาหาร ได้ตามบทบัญญัติอิสลาม

oสัตว์จะต้องมีชีวิต ณ เวลาทีเ่ชือด

oการขนส่งการล าเลียง (ขนส่งระหว่างฟาร์ม-โรงเชือด)



การเชือดสัตว์ตามระเบียบ สกอท.

การเชือดสัตว์

•การเชือดสัตว์ที่อนุญาตตามบทบัญญัติอิสลามต้องแยกออก
จากสัตว์ที่ไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้



การเชือดต้องตัดหลอดลม หลอดอาหาร เส้นเลือดแดงใหญ่ 

และเส้นเลือดด าใหญ่บริเวณล าคอให้ขาดในคราวเดียว

ก่อนที่จะเชือดสัตว์ต้องกล่าวค าว่า “บิสมิลลาฮ,ฺ  بسم هللا“

การเชือดสัตว์ตามระเบียบ สกอท.



 การเชือดให้ใช้เฉพาะมีดหรือเครื่องมือที่คมและไม่ควรยก
ออกจากล าคอสัตว์ขณะท าการเชือดสัตว์จะต้องตายเพราะ
การเชือดโดยไม่ทรมาน

 ไม่แนะน าท าให้สัตว์สลบหรือหมดสติก่อนการเชือด
(stunning) เว้นแต่กรณีที่จ าเป็น การกระท าดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้บทบัญญัติศาสนาอิสลาม

การเชือดสัตว์ตามระเบียบ สกอท.
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กระบวนการเชือดสัตว์ (ต่อ)

oไม่ท าทารุณกรรมต่อสัตว์ก่อนการเชือด

oการเชือดต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความคม

oให้กล่าวนามอัลลอฮ์ ก่อนการเชือด

oผู้เชือดควรหันหน้าไปทางกิบลัต



กระบวนการเชือดสัตว์ (ต่อ)

o ต้องเชือดโดยต่อเนื่องในคราวเดียวกัน

oต้องให้หลอดเลือด 2 เส้น หลอดลม หลอดอาหาร รวมเป็น 4 เส้น

oสัตว์ต้องตายด้วยการเชือดเท่านั้น

oเมื่อเชือดแล้วต้องปล่อยให้สัตว์ตายสนิทก่อนการน าไปด าเนินการ
อย่างอื่น

oการเก็บการรักษา  การขนส่ง การน าออกจ าหน่าย ต้องไม่ปะปนกับ
สิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติอิสลาม



การเชือดสัตว์ตามระเบียบ สกอท.

•ไม่แนะน าให้เชือดสัตว์ปีกโดยใช้เครื่องเชือดกล เว้นแต่
กรณีที่จ าเป็น การกระท าดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย



เชือดสตัว์ปีกโดยใช้เคร่ืองเชือดกล 



ความส าคัญของผู้เชือดในระบบคุณภาพ

• ระบบคุณภาพเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อด าเนินการ ตามนโยบาย 
วิธีการ ขัน้ตอน ของหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ

• ผู้เชือดเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการ

• เป็นผู้ปฏบิัตงิานเชือด / เป็นที่ปรึกษา / เป็นผู้ควบคุม

• เป็นผู้ควบคุมวธีิการเชือด / วิธีการ / กระบวนการ / อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง

• เป็นผู้รักษาคุณภาพของสินค้า

• เป็นผู้ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน

• เป็นผู้แทนองค์กรรับรอง





เป้าหมาย (مقصود) การเชือดตามศาสนบัญัติอิสลามเป็นการ
ด าเนินการตามความประสงค์แห่งพระประสงค์แห่งพระองค์ซึ่งทรงเป็นผู้
คัดสรรสรรพสิ่งที่มีคุณคุ่ณประโยชน์แด่มนุษย์ชาติโดยรวมตามสิ่งที่
พระองค์กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน



การขึน้ทะเบียนผู้เชือดสัตว์ฮาลาล

รับสมัครผู้เชือด

ตรวจสอบ
คุณสมบตัิ

เข้ารับการอบรม

ขึน้ทะเบียน
ผู้เชือด

ผู้ประกอบการร่วมกับ 
สกอจ/สกอท

สกอท/ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ผ่าน / 
ไมผ่่าน

ปฏบิัตงิานในสถาน
ประกอบการ



คุณสมบัตผู้ิเชือด

• รักษาความเป็นมุสลิมที่สมบรูณ์
•ปฏบิตัศิาสนกิจ (อบิาดะห์) อย่างครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ

• รักษาความรับผิดชอบ (อามานะห์) ของตนเอง

• มีความบริสุทธ์ิใจต่อการอาชีพ

•มีความรักในองค์กร

•มีจรรยามารยาทที่ดีที่สะท้อนความเป็นมุสลิม

• มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดต่ีอผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง



وباهلل التوفيق والهداية

Thank you 
شكراَجزيال مع التحيات

ขอบคณุและสวสัดี


