
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-สกุล นายมฮูาํหมดักามลั  มาซอ 

มหาวทิยาลัยทีก่าํลังศึกษา มหาวิทยาลยัอลักอศีม 

ชั้นปีทีศ่ึกษา 3 

สาขาวิชาทีศ่ึกษา อิสลามศกึษา 

2. ข้อมูลบทความ 

ชื่อเร่ือง สวสัดภิาพสตัวใ์นบทบญัญตัอิิสลาม 

จาํนวนหน้า (ไม่รวม

อ้างอิง) 

8 หนา้ 

จาํนวนคาํ (ไม่รวมอ้างอิง) 10740 คาํ 

สวัสดภิาพสัตวใ์นบทบัญญัตอิสิลาม 

สวสัดภิาพสตัว ์(Animal Welfare) ถือเป็นประเดน็ท่ีไดร้บัความสนใจอยา่งมาก ใน

ปัจจบุนั ซึง่สามารถสงัเกตได ้เม่ือมีเหตกุารณห์รอืขา่วคราวท่ีเก่ียวขอ้งการการทารุณกรรมสตัวห์รอื

สตัวถ์กูปฏิบตัดิว้ยความไมเ่หมาะสม ก็จะเกิดกระแสเรยีกรอ้งความเป็นธรรมแก่สตัวแ์ละแบนสนิคา้

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึความสนใจของผูค้น เก่ียวกบัสทิธิและสวสัดภิาพสตัว ์ทัง้ในขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมและในแวดวงวชิาการ บทความชิน้นี ้จงึพยายามอธิบายและนาํเสนอ ขอ้มลูเก่ียวกบั

บทบญัญตัอิิสลามในประเดน็สวสัดภิาพสตัว ์เพ่ือเป็นองคค์วามรูแ้ก่ผูท่ี้สนใจ และเป็นขอ้ปฏิบตัแิก่ผู้

ท่ีเป็นมสุลมิ และยงัเป็นการรณรงคร์ว่มกนัปลกูจิตสาํนกึใหมี้ความเมตตาและปฏิบตัติอ่สตัวด์ว้ย

ความเหมาะสม 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 1 ผูช้มุนมุจาก PETA ทาสีทัง้ตวัถือปา้ยระบขุอ้ความเลกิเอาสตัวม์าขงัเพ่ือความบนัเทิง 

ท่ีมา : PPTVHD 36 



             สวัสดภิาพสัตวค์อือะไร ? 

                   ในพระราชบญัญตัปิอ้งกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(มาตรา ๓) ไดใ้หนิ้ยามของ การจดัสวสัดภิาพสตัว ์วา่  “การเลีย้งหรือการดูแลใหสั้ตวม์ีความ

เป็นอยู่ในสภาวะทีเ่หมาะสม มีสุขภาพอนามัยทีด่ ีมีทีอ่ยู่ อาหาร และนํา้อย่างเพยีงพอ”0

1 

และในขอ้กาํหนดสาํหรบัการเลีย้งสตัวท่ี์องคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ (World 

Organization for Animal Health : OIE) และกฎระเบียบ กฎหมายของสหภาพยโุรป (EU) ได้

กาํหนดไว ้คือ หลกัสวสัดภิาพสตัว ์(Principle of Animal Welfare) 5 ประการ (Five Freedoms of 

Animals) ไดแ้ก่ 

                       1. สตัวท่ี์เลีย้งมีอิสระจากความหิว กระหาย และการใหอ้าหารท่ีไมถ่กูตอ้ง 

(Freedom from hunger and thirst) 

                       2. มีอสิระจากความไมส่ะดวกสบายอนัเน่ืองมาจากสภาวะแวดลอ้ม (Freedom 

from discomfort) มีการระบายอากาศในโรงเรอืนท่ีดีและไมเ่ลีย้งเบียดเสียดหนาแน่น 

                       3. มีอสิระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรอืเป็นโรค (Freedom from pain, injury 

and disease) โดยมีระบบการปอ้งกนัโรคท่ีดี การปฎิบตัติอ่ตวัไก่เป็นไปอยา่งนุ่มนวล การใชอ้ปุกรณ์

อยา่งเหมาะสม พืน้ท่ีการเลีย้งท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองสตัว ์

                      4. มีอิสระจากความกลวัและความทกุขท์รมาน (Freedom from fear and distress) 

ดว้ยสภาวะการเลีย้งดท่ีูไม่ทาํใหเ้กิดความทกุขท์รมานทางจิตใจ เชน่ ระหวา่งการจบัไก่ก่อนการเขา้

โรงเชือดตอ้งทาํอยา่งนุม่นวล 

                       5. มีอสิระในการแสดงพฤตกิรรมตามปกตขิองสตัว ์(Freedom to express normal 

behavior) คือมีอิสระการเป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาต ิและมีความสบายตามชนิดของสตัว์12 

สวัสดภิาพของสัตวใ์นบทบัญญัตอิสิลาม 
                   อิสลาม เป็นศาสนาแหง่ความเมตตา และศาสนทตูของอิสลาม ถกูสง่มาเพ่ือความ

เมตตาแก่ทกุสรรพสิ่งในสากลโลก   อลัลอฮฺตรสัความวา่ 

ًة ِللَْعالَِمنيَ  ال َرْمحَ
�
 َوَما أ�ْرَسلْنَاَك ا

“และเรา(อัลลอฮ)ฺมิได้ส่งเจ้า(มูหมัมัด)มาเพือ่อื่นใด เว้นแตเ่พือ่ความเมตตาแก่สากลโลก” 

(บทอลัอมับยิาอฺ โองการท่ี 170) 
                                                            
1 พระราชบญัญตัปิอ้งกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๓ 
2 ซีพีเอฟ. Animal Welfare : หลักสวัสดภิาพสัตว ์บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน). สืบคน้

เม่ือ สงิหาคม 2564, สืบคน้จาก https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/1026 



                        ชยัคฺ อิบน ุบาซ (อดีตมฟุตีราชอาณาจกัรซาอดุอิาราเบีย) กลา่ววา่ “ทา่น(นบมูีหมั

มัด) คือ ศาสนทตูของอัลลอฮ ฺแก่มวลมนุษย ์ทา่น คือ ความเมตตาจากอัลลอฮแฺกส่ากลโลก 

ด้วยสาสนข์องทา่น และการเชื่อฟังคาํสอนของทา่น ทา่นเปรียบดั่งฝน คือผู้มอบประโยชน์

แกส่ากลโลก สัตวท์ีเ่ป็นพาหนะ ต้นไม้ ญิน(สิ่งเร้นลับทีม่นุษยม์องไม่เหน็ ตามความเชื่อของ

มุสลิม) มนุษย ์และสัตวต์่างๆทัง้ปวง ล้วนได้รับความเมตตาจากทา่น”2

3 
                       ดว้ยเหตนีุบ้ทบญัญตัอิิสลาม จงึเป็นบทบญัญตัท่ีิเป่ียมไปดว้ยความเมตตาและโอบ

ออ้มอาร ีตอ่ทกุสรรพสิ่ง รวมถงึสตัว ์อิสลามสอนใหป้ฏิบตัดิว้ยกบัความเมตตา และในทกุๆการ

ปฏิบตัดิีตอ่ทกุสิ่งท่ีมีชีวตินัน้ คือ บญุผลคณุงามความดีท่ีจะไดร้บัการตอบแทนจากผูเ้ป็นเจา้ 

                       ในหะดีษบทหนึง่ ท่ีถกูบนัทกึโดยอลับคุอรยีแ์ละมสุลมิ ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั- ไดเ้ลา่เรือ่งหนึง่แก่บรรดาเศาะฮาบะฮฺ(สาวกของทา่น) วา่ “ขณะทีช่ายคนหน่ึงกาํลัง

เดนิทางอยู่ เขากรู้็สึกกระหายนํา้อย่างรุนแรง หลังจากน้ันเขากพ็บกับบ่อนํา้ เขาจงึลงไปดืม่

นํา้จากมัน และเมื่อเขาขึน้มา กพ็บสุนัขตัวหน่ึงกาํลังเลียดนิเพราะความกระหาย เขากก็ล่าว

ว่า สุนัขตวันี ้คงจะกระหาย เหมือนทีฉั่นเคยกระหาย เขาจงึลงไปในบ่อนํา้อีกคร้ัง และถอด

ถุงเทา้หนังมาใส่นํา้ และคาบมันดว้ยปากของเขา เพือ่ขึน้มาจากบอ่ และเขากไ็ด้ใหสุ้นัขตัว

น้ันดืม่ใหห้ายจากความกระหาย  อัลลอฮจฺงึขอบคุณเขาและอภยัโทษแก่เขา” บรรดาเศาะ

ฮาบะฮฺจงึถามทา่นนบี -ศ็อลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- วา่ “โอ้ทา่นศาสนทตูของอัลลอฮ ฺแม้แต่

กับสัตว ์(ถา้เราปฏบิัตดิตี่อมัน) เราจะได้รับผลบุญด้วยหรือ ?” ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั- จงึกลา่ววา่ “แน่นอน การทาํดตี่อทุกสิ่งทีห่วัใจยังเปียกชุ่มน้ัน มผีลบุญ”3

4 

                        หะดีษขา้งตน้จงึชีใ้หเ้ห็นถงึความประเสรฐิของการทาํดีตอ่ทกุสรรพสิ่งท่ีมีหวัใจ แลว้

นบัประสาอะไรกบัการทาํดีตอ่เพ่ือนมนษุย ์แนน่อนผลบญุยอ่มเพ่ิมทวีคณู 
                      และในขณะเดียวกนั อิสลามไดเ้ตือนใหร้ะมดัระวงัซึง่การปฏิบตัิตอ่สตัวด์ว้ยความ

ทารุณ เพราะมนัอาจเป็นสาเหตใุหบ้คุคลหนึง่ตอ้งถกูลงโทษในนรกก็เป็นได ้ ในหะดีษ ท่ีถกูบนัทกึ

โดยมสุลมิ ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- กลา่ววา่ “หญิงคนหน่ึงต้องถกูลงโทษในนรก 

เน่ืองจากแมวทีน่างกักขังมันไว้ จนมันตาย  โดยทีน่างไม่ไดใ้หอ้าหารและนํา้ดืม่แก่มัน และ

                                                            
3 ชยัคฺ อิบน ุบาซ. ตัฟสีรอายะฮ. สืบคน้เม่ือ กนัยายน 2564, สืบคน้จาก https://binbaz.org.sa/fatwas/12434 
4 บนัทกึโดย อลับคุอรยี ์เลขท่ี 3467 และมสุลมิ 2245 



ไม่ได้ปล่อยใหมั้นหาอาหารบนพืน้แผ่นดนิ”4

5 หะดีษบทนีจ้งึสาํทบัมสุลมิใหร้ะมดัระวงัมิใหอ้ธรรม

ตอ่สิ่งใด รวมถงึสตัวด์ว้ย 

                       ดงันัน้สวสัดภิาพของสตัว ์จงึเป็นเรือ่งถกูพดูถงึมาเน่ินนานแลว้ในบทบญัญตัิอิสลาม

โดยนกัวิชาการอิสลามทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม   สว่นหนึง่ของสวสัดภิาพสตัว์

ในบทบญัญตัอิิสลาม คือ 

1.การไมฆ่า่สตัวโ์ดยไมมี่จดุประสงคท่ี์ถกูตอ้งหรอืความจาํเป็น 

                       อิสลามอนญุาตใหฆ้า่สตัวก็์ตอ่เม่ือมีจดุประสงคท่ี์ถกูตอ้งเทา่นัน้ เชน่ การใช้

ประโยชนจ์ากมนัในการดาํรงชีพ การทาํยารกัษา การทดลองท่ีก่อประโยชนแ์ก่มวลมนษุย ์การยบัยัง้

อนัตรายจากสตัว ์ เป็นตน้ และไมส่ง่เสรมิใหฆ้า่สตัวเ์พ่ือความสนกุสนานหรอืวตัถปุระสงคอ่ื์นๆท่ีไม่

ถกูตอ้ง ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- กลา่ววา่ “พวกทา่นจงอย่าได้นาํสิ่งใดทีม่ีชีวิตมา

เป็นเป้ายงิเป็นอันขาด” 5

6   ชยัคลุอิสลาม อิบน ุตยัมียะฮฺ -เราะฮิมาฮลุลอฮฺ- (นกัวชิาการอิสลาม 

เสียชีวติปี ค.ศ.1328) ไดก้ลา่ววา่ “การล่าสัตว(์เพือ่การดาํรงชีพ)น้ันอนุญาตใหก้ระทาํได้ ส่วน

การล่าสัตวท์ีไ่ม่มีวัตถุประสงคใ์ดๆเลย นอกจากการละเล่นและสนุกสนานน้ัน เป็นสิ่งทีไ่ม่

สมควรอย่างยิง่(มักรูฮ)ฺ และหากว่ามัน(การล่าสัตว)์เป็นการอธรรมต่อผู้คน ด้วยการทาํ

อันตรายต่อการเพาะปลูก หรือทรัพยส์ินของพวกเขา ย่อมเป็นเร่ืองต้องหา้ม(หะรอม)”6

7 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 หวัของสตัวต์า่งๆ ท่ีถกูตัง้เป็นเหมือนถว้ยรางวลั จากกิจกรรม Trophy Hunting (การลา่สตัวเ์พ่ือความ

บนัเทิง) ซึง่เป็นท่ีนิยมของชาวอเมรกินับางกลุม่ 

ท่ีมา : qz.com 

 

                                                            
5 บนัทกึโดย อลับคุอรยี ์เลขท่ี 3165 และมสุลมิ เลขท่ี 4879 
6 บนัทกึโดย มสุลมิ เลขท่ี 1957 
7 ชยัคลุอิสลาม อิบน ุตยัมียะฮ. อัลฟาตาวาอัลกุบรอ. (1987) เบรุต : สาํนกัพิมพด์าร กตุบุ อลัอิลมิยะฮฺ เลม่ 5 

หนา้ 550  



                        และในหะดีษอีกบทหนึ่งไดบ้ง่ชีว้า่ทกุการฆา่ท่ีไม่มีวตัถปุระสงคท่ี์ถกูตอ้งนัน้ จะตอ้ง

ถกูสอบสวนจากอลัลอฮฺ ผูเ้ป็นเจา้ในวนัแหง่การตดัสิน ทา่นนบี -ศ็อลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- 

กลา่ววา่ “ผู้ใดฆา่นกกระจอกเพยีงตัวหน่ึง หรือสัตวอ์ื่นๆทีน่อกเหนือจากน้ัน โดยไม่ถกูต้อง 

แน่แทเ้ขาจะถกูสอบสวนในวันแหง่การตัดสิน”7

8 

                        และในการฆา่สตัวเ์หลา่นัน้ อิสลามสอนใหป้ฏิบตัดิว้ยความประณีต เพ่ือใหม้นั

เจ็บปวดและทรมานนอ้ยท่ีสดุ ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- กลา่ววา่ “แทจ้ริงอัลลอฮน้ัฺน 

ทรงบัญญัตใิหท้าํดตี่อทุกสิ่ง ดังน้ันเมื่อพวกเขาจะสังหารกจ็งสังหารด้วยด ีและเมื่อพวกเจ้า

จะเชือดสัตวก์จ็งเชือดด้วยด ีและพวกเจ้าจงลับมืดใหค้ม และจงปล่อยมัน(สัตวท์ีถ่กูเชือด)

ได้ผ่อนคลาย”8

9                      

 
2.การไมใ่ชแ้รงงานสตัวเ์กินกวา่กาํลงัท่ีมนัมี 

                         สตัวเ์ป็นสิ่งมีชีวติท่ีมีอารมณแ์ละความรูส้กึ ดงันัน้อิสลามจงึสอนใหป้ฏิบตัิกบัมนั

ดว้ยความเหมาะสม ไมใ่ชแ้รงงานเกินกาํลงัและความสามารถท่ีมนัมี ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั- เคยกลา่วแก่เจา้ของอฐูตวัหนึ่งวา่ “ทา่นไม่ยาํเกรงต่ออัลลอฮหฺรือ เกีย่วกับการดูแล

สัตวต์ัวนี ้ทีอั่ลลอฮทฺรงมอบเป็นกรรมสิทธิแ์กท่า่น แทจ้ริงมันได้ร้องทุกขแ์ก่ฉันว่า ทา่น

ปล่อยใหมั้นหวิโหย และใช้งานมันหนักเกนิไป”9

10  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  ลาในเอเชียใตท่ี้สภาพอ่อนลา้ เน่ืองจากถกูใชง้านอยา่งหนกัในอตุสาหกรรม อิฐบลอ็ก และไม่ไดร้บันํา้

และอาหารท่ีมีคณุภาพเพียงพอ 

ท่ีมา : Prachatai.com 

                                                            
8 บนัทกึโดย อนันะซาอีย ์เลขท่ี 4534 
9 บนัทกึโดย มสุลมิ เลขท่ี 1955 
10 บนัทกึโดย อบดูาวดู เลขท่ี 2549 และอะหมดั เลขท่ี 1745 



              อิมาม อิบน ุรอสลาน -เราะฮิมาฮลุลอฮฺ- (นกัวชิาการอิสลาม เสียชีวติปี ค.ศ.1440) ได้

อธิบายหะดีษบทนี ้วา่ “กล่าวคือ พวกทา่นจงยาํเกรงต่ออัลลอฮ ฺด้วยการปฏบิัตดิ ีต่อสัตว์

เหล่านี ้ซึง่พวกมันน้ันไม่สามารถทีจ่ะเปล่งวาจาเรียกร้องอะไรออกมาได ้และพวกท่านจะ

ถกูสอบสวน ในเร่ืองสิทธิของมัน หากปล่อยใหมั้นหวิโหย กระหาย อ่อนล้า หรือยากลาํบาก 

และในหะดษีนีย้ังชีถ้งึความจาํเป็นทีจ่ะต้องมอบสิทธิแกมั่นทัง้ในเชิงวาญิบ(ภาคบังคับใน

ศาสนา)และมันดูบ(ภาคสมัครใจในศาสนา) เช่น ใหอ้าหาร นํา้ดืม่ ทีเ่พยีงพอต่อมัน หรือ

การปล่อยใหมั้นหากนิอย่างสมบูรณ ์และหากเขาไม่สามารถทาํได้ ผู้ปกครองสามารถบังคับ

ใหป้ฏบิัตสิิ่งดังกล่าว”10

11 

 

3.การไมพ่ลดัพรากลกูของสตัวจ์ากแมข่องมนัเกินก่อนวยัอนัควร 

                       สตัวน์ัน้มีความรกัและความผกูพนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความรกั ความผกูพนัของแมท่ี่

มีตอ่ลกูนอ้ย บทบญัญตัอิิสลามจงึสอนใหมี้ความเมตตาตอ่แมแ่ละลกูของสตัว ์ทา่นอิบน ุมสัอดู       

-เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ-ู รายงานวา่ ครัง้หนึ่งพวกเราเดนิทางพรอ้มกบัทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั- เม่ือทา่นไดไ้ปทาํธุระบางอยา่ง เราไดพ้บนกพรอ้มกบัลกูของมนั 2 ตวั เราจงึจบัลกูของมนั

มา แมน่กจงึสง่เสียงรอ้งครวญคราง  เม่ือทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- กลบัมาจากทาํธุระ 

ทา่นกลา่ววา่ “ใครกันทีท่าํใหน้กตัวนีเ้จบ็ปวดด้วยการพลัดพรากลูกของมัน ? จงรีบนํามัน

กลับยังแม่ของมันเดีย๋วนีเ้ลย”11

12 

 

4.การใชป้ระโยชนจ์ากสตัวอ์ยา่งระมดัระวงั 

                   สตัวน์ัน้ถกูสรา้งมาเพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่มนษุย ์ เช่น เป็นพาหนะ แปรรูปเป็นสิ่งอปุโภค

บรโิภค เป็นตน้   อลัลอฮฺตรสัความวา่ 

ا ِيف بُُطوهنِِ  م� �ْسِقيُمك ّمِ ًة ۖ � ن� لَُمكْ ِيف اْ��نَْعاِم لَِعْربَ
�
  ا َمنَاِفُع َكثَِريٌة َوِمْهنَا تَأ�ُلكُونَ َولَُمكْ ِفهيَ ا َوا

และแทจ้ริงในปศุสัตวน้ั์น ย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้า  

เราได้ใหพ้วกเจ้าได้ดืม่สิง่ทีม่ีอยู่ในทอ้งของมัน(นํา้นม) และในตัวมันน้ันมปีระโยชนม์ากมาย 

และ(ปศุสัตว)์บางชนิดพวกเจ้ากบ็ริโภคมัน 

(บทอลัมอุม์ินนู โองการท่ี 21)   
                                                            
11 อิมาม อิบน ุรอสลาน. ชัหรสุ์นันอบดีาวูด. (2016) อลัฟัยยมู : สาํนกัพิมพด์ารฟะลาฮฺ เลม่ 11 หนา้ 211-212 
12 บนัทกึโดยอบ ูดาวดู เลขท่ี 2675 



                  แตก่ระนัน้การใชป้ระโยชนจ์ากสตัวต์อ้งอยูใ่นพืน้ฐานของความเอ็นดแูละเมตตามนั 

คาํนงึถงึความปลอดภยัของมนัอยูเ่สมอ  ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- ไดเ้คยกาํชบั

ทา่นอิบนิลเราะบีอ ์-เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ-ู เก่ียวกบัการดแูลอฐู วา่ “เมื่อทา่นกลับบ้านของทา่น จงส่ัง

ใหพ้วกเขาใหอ้าหารแก่ลูกอูฐอย่างด ีและจงส่ังใหพ้วกเขาตัดเล็บของพวกเขาใหสั้้น เพือ่

มันจะได้ไม่ข่วนเต้านมของอูฐขณะรีดนมมัน”12

13 

  

5.การไมท่าํรา้ย ทรมาน หรอืทาํใหเ้จ็บปวด 

                      ความอธรรมนัน้ เป็นสิ่งท่ีจะนาํมาซึง่ความโกรธกริว้ของผูเ้ป็นเจา้ และทาํใหห้่างไกล

จากความเมตตาของพระองค ์ซึง่รวมถงึการอธรรมตอ่สตัว ์ไมว่า่จะเป็นการทาํรา้ย ทรมาน หรอืทาํให้

เจ็บปวด   ครัง้หนึง่ทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฮอุะลยัฮิวะสลัลมั- ไดเ้ห็นลาตวัหนึง่ท่ีถกูทาํเครือ่งหมายตรง

ใบหนา้ ทา่นจงึกลา่ววา่ “อัลลอฮ ฺทรงสาปแช่งผู้ทีท่าํสิ่งดังกล่าว”13

14 เพราะสิ่งดงักลา่วเป็นการ

สรา้งความเจ็บปวดแก่สตัว ์และทา่นญาบริ –เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ-ู ไดร้ายงานวา่ “ทา่นนบ ี-

ศ็อลลัลลอฮฮุอะลัยฮวิะสัลลัม- ได้หา้มมิใหท้าํเคร่ืองหมายตรงใบหน้าสัตวแ์ละทุบตตีรง

ใบหน้าด้วย”14

15 

                       ทา่นอลัมบุารอกฟรูยี ์-เราะฮิมาฮลุลอฮฺ- (นกัวชิาการอิสลาม เสียชีวติปี ค.ศ.1934) 

กลา่ววา่ “การหา้มทุบตตีรงใบหน้าน้ัน มันเป็นสิง่ต้องหา้มกระทาํต่อทุกสิ่งมีชวีิต แม้มิใช่

มนุษยก์ต็าม เพราะใบหน้าน้ันคือจุดรวมความงดงาม และลักษณะผิวของมันน้ันอ่อน หาก

ทุบตแีล้ว รอยแผลของมันจะชัดเจน”15

16 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 อฐูท่ีถกูทาํเครือ่งหมาย ตรงใบหนา้ 

ท่ีมา : ทวิตเตอร ์@irshadvetalser 
                                                            
13 บนัทกึโดย อะหมดั เลขท่ี 15961 
14 บนัทกึโดย มสุลมิ เลขท่ี 2117 
15 บนัทกึโดย อตัตริมีซีย ์เลขท่ี 1710 
16 อลัมบุารอกฟรูยี.์ ตุฮฟะตุลอะฮวฺะซีย.์ (ไม่ระบปีุพิมพ)์ เบรุต : สาํนกัพมิพด์ารุลฟิกร ์เลม่ 5 หนา้ 368 



                          และอิบน ุอบับาส -เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมูา ยงัรายงานวา่ “ทา่นบ ี-ศ็อลลัลลอฮฮุอะ

ลัยฮวิะสัลลัม- หา้มมิใหน้าํสัตวม์าตอ่สู้ชนกัน”16

17  

                    ทา่นอะษีม อาบาดีย ์-เราะฮิมาฮลุลอฮฺ- (นกัวชิาการอิสลาม เสียชีวติปี 1911) 

อธิบายวา่ “น่ันคือ การตัง้ใจยั่วยุและป่ันป่วน ระหว่างสัตวท์ัง้สอง ใหต้่อสู้กัน ดั่งทีถ่กูปฏบิัติ

กับแพะแกะ ไก่ และอื่นๆ สาเหตุทีบ่ทบัญญัตหิา้ม คือ เพราะมันเป็นการสร้างความ

เจบ็ปวดและอ่อนล้าแก่สัตวโ์ดยไร้ประโยชนใ์ดๆ นอกจากเป็นเพยีงความสนุกสนานทีไ่ร้

สาระ”17

18 

                          

ru 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ไก่ชนท่ีเจ็บปวดและอ่อนลา้ในการแขง่ขนัชนไก่ 

ท่ีมา : oknation.nationtv.tv 

                             ทัง้หมดท่ีกลา่วมา คือ สว่นหนึง่ของสวสัดภิาพสตัวใ์นบทบญัญตัอิสลาม ศาสนา

แหง่ความเมตตาและทางนาํแหง่สากลโลก ซึง่หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ บทความนีจ้ะเป็นขอ้มลูแก่พ่ีนอ้ง

มสุลมิในการประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นศาสนาในชีวิตประจาํวนั และสามารถใชชี้วติรว่มกนักบัทกุชีวิต

ดว้ยความเมตตา ออ้บโอมอารตีอ่กนัและกนั รวมถงึเป็นองคค์วามรูแ้ก่ผูท่ี้สนใจในประเด็นเก่ียวกบั

สทิธิและสวสัดภิาพสตัว ์เพ่ือรว่มกนัสรา้งและปลกูจิตสาํนกึสงัคมท่ีเป่ียมไปดว้ยความเมตตาและเห็น

คณุคา่ของทกุชีวติ 

 

 

 

 
                                                            
17 บนัทกึโดย อบดูาวดู เลขท่ี  2562 และอตัตริมีซีย ์1708 
18 อะษีม อลัอะบาดีย.์ เอานุลมะอฺบูด. (2005). เบรุต : สาํนกัพิมพอิ์บนฮุซัม ์เลม่ 1 หนา้ 1172 
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