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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

อาหารฮาลาล
1 ขอบขาย
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชสําหรับอาหารฮาลาล ครอบคลุมการจัดหาวัตถุดิบ
การจัดเตรียม กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การนําเสนอและการจัดจําหนาย การรักษาความ
ปลอดภัยของอาหาร และเครื่องหมายและฉลาก
1.2 อาหารฮาลาลที่จะไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ จะตองเปนไปตามขอกําหนดของศาสนบัญญัติ
อิสลามโดยองคกรศาสนาใหการรับรอง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอาหารและการ
แสดงเครื่องหมายและฉลาก
1.3 เนื่องจากการตีความศาสนบัญญัติอิสลามของนิกายและสาขานิกาย อาจมีบางสวนที่แตกตางกัน ความ
แตกตางที่เกิดขึ้น ประเทศผูสงออกและประเทศผูนําเขาหรือผูประกอบการคาของทั้งสองประเทศควรมี
ขอตกลงระหวางกันใหชัดเจน

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ฮาลาล (Halal, )ﺣﻼلหมายถึง สิ่งของหรือการกระทําใดๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตตามศาสนบัญญัติ
อิสลาม
2.2 นญิส (najis, )ﻧﺠﺲหมายถึง สิ่งสกปรกตามศาสนบัญญัติอิสลาม ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแก นญิสชนิด
เบา (มุค็อฟฟะฟะฮฺ, )ﻧﺠﺲ ﻣﺨﻔﻔﺔนญิสชนิดปานกลาง (มุตะวัสสิเฏาะฮฺ, )ﻧﺠﺲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔและนญิสชนิด
หนัก (มุฃ็อลละเซาะฮฺ, )ﻧﺠﺲ ﻣﻐﻠﻈﺔรวมถึงอาหารที่ปนเปอนหรือสัมผัสกับนญิส เวนแตจะไดขจัดนญิส
นั้นออกไปแลว (ตามภาคผนวก ก)
2.3 อัล-กุรอาน ( )اﻟﻘﺮﺁنหมายถึง คัมภีรในศาสนาอิสลามที่อัลลอฮฺ (ซุบบะฮานะฮูวะตะอาลา, ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
 )وﺗﻌﺎﻟﻰทรงประทานใหศาสดามูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม, )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢเปน
ธรรมนูญสูงสุดของศาสนาอิสลาม
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2.4 อัสสุนนะฮฺ ( )اﻟﺴﻨﺔหมายถึง แบบฉบับจากศาสดามูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม, ﺻﻠﻰ اﷲ
 )ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢทั้งทางดานวจนะ การปฏิบัติ การยอมรับ และถือเปนบทบัญญัติรองจากอัล-กุรอาน ()اﻟﻘﺮﺁن
2.5 อัล-อิจมาอฺ ( ) اﻹﺟﻤﺎعหมายถึ ง
ความเห็นพองตองกันหรือมติเอกฉันท หรือการที่ผูที่มี
ความสามารถวิเคราะหหาขอกําหนดจากตัวบทอัล-กุรอาน หรืออัสสุนนะฮฺ ไดเห็นพองตองกันในการ
ตีความศาสนบัญญัติอิสลาม
2.6 อัล-กิยาส ( )اﻟﻘﻴﺎسหมายถึง การนําเอาสิ่งหนึ่งไปเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่ง เชน เกิดเหตุการณหนึ่ง
ขึ้น นักการศาสนาจะใชการเปรียบเทียบเหตุการณนั้นกับอัล-กุรอาน หรืออัสสุนนะฮฺ หรืออัล-อิจมาอฺ หรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นคลายคลึงกันเพื่อการตีความทางศาสนา
2.7 ศาสนบัญญัติอิสลาม (Islamic law, )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔหมายถึง บทบัญญัติที่มุสลิมตองถือปฏิบัติ
โดยยึดตัวบทจากคัมภีรอัล-กุรอาน อัสสุนนะฮฺ อัล-อิจมาอฺ และอัล-กิยาส ซึ่งเปนที่ยอมรับกันตามแนวทาง
ในสาขานิกาย (มัซฮับ, )ﻣﺬهﺐชาฟอี ( )ﺷﺎﻓﻌﻲหรือฮานาฟ ( )ﺣﻨﻔﻲหรือมาลิกี ( )ﻣﺎﻟﻜﻲหรือฮัมบาลี
( )ﺣﻨﺒﻠﻲขึ้นอยูกับแตละประเทศที่จะนําแนวทางนี้ไปใชปฏิบัติวายึดถือในแนวทางใด
2.8 อาหารฮาลาล (Halal food) หมายถึง อาหารที่ไดรับอนุญาตตามศาสนบัญญัติอิสลาม รวมถึงสิ่งอื่นที่
มีความหมายเชนเดียวกันและมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้

3 เกณฑกําหนดสําหรับการใชคํา “ฮาลาล”
3.1 อาหารที่อนุญาตตามศาสนบัญญัติอิสลาม
ตามศาสนบัญญัติอิสลามถือวาแหลงอาหารทั้งหมดเปนที่อนุญาต ยกเวนแหลงอาหารรวมทั้งผลิตภัณฑและ
สิ่งที่ไดจากแหลงอาหาร ตอไปนี้
3.1.1 สุกร หมูปา และสุนัข
3.1.2 งูและลิง
3.1.3 สัตวกินเนื้อเปนอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เชน สิงโต เสือ หมี และสัตวอื่นๆที่คลายกัน
3.1.4 นกลาเหยื่อที่มีกรงเล็บ เชน นกอินทรี นกแรง และนกอื่นๆที่คลายกัน
3.1.5 สัตวทําลาย และสัตวมีพิษ เชน หนู ตะขาบ แมลงปอง และสัตวอื่นๆที่คลายกัน
3.1.6 สัตวที่หามฆาในศาสนาอิสลาม เชน มด ผึ้ง และนกหัวขวาน
3.1.7 สัตวที่นารังเกียจโดยทั่วไป เชน เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตวอื่นๆที่คลายกัน
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3.1.8 สัตวที่อาศัยอยูไดทั้งบนบกและในน้ํา เชน กบ จระเข เตา และสัตวอื่นๆที่คลายกัน
3.1.9 ลาและลอที่เปนสัตวเลี้ยงใชงาน
3.1.10 สัตวน้ําที่มีพิษหรือเปนอันตรายทุกชนิด เวนแตพิษหรืออันตรายดังกลาวไดถูกกําจัดออกระหวาง
กระบวนการผลิตแลว
3.1.11 สัตวบก สัตวปก สัตวประเภทนกที่ไมไดถูกเชือดถูกตองตามศาสนบัญญัติอิสลาม
3.1.12 เลือดที่มาจากการเชือดหรือไหลออกจากรางกาย
3.1.13 อาหารที่ไดจากพืชที่มีพิษหรือทําใหมึนเมาหรือเปนอันตราย เวนแตเมื่อสารดังกลาวไดถูกกําจัด
ออกระหวางกระบวนการผลิตแลว
3.1.14 อาหารและเครื่องดื่มที่กอใหเกิดความมึนเมา
3.1.15 เครื่องดื่ม แรธาตุจากธรรมชาติ และวัตถุเคมีทุกชนิดที่เปนพิษและกอใหเกิดอันตราย
3.1.16 อาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนประกอบอาหารที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified
organism :GMO) จากสารพันธุกรรมของสัตวที่ไมอนุญาตตามศาสนบัญญัติอิสลาม
3.1.17 วัตถุเจือปนอาหารหรือสวนผสมอาหารที่มาจากแหลงขางตนตั้งแต 3.1.1 – 3.1.16
3.2 การเชือดสัตว
3.2.1 การเชือดสัตวที่อนุญาตตามศาสนบัญญัติอิสลามตองแยกออกจากสัตวที่ไมอนุญาตอยางเด็ดขาด
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
3.2.1.1 การเชื อ ดต อ งกระทํ า โดยมุ ส ลิ ม ผู ศ รั ท ธาและมี ค วามรู ค วามเข า ใจในวิ ธี ก ารเชื อ ดสั ต ว ต าม
ศาสนบัญญัติอิสลาม
3.2.1.2 สัตวที่จะทําการเชือดตองเปนสัตวที่อนุญาตใหใชเปนอาหารไดตามศาสนบัญญัติอิสลาม
3.2.1.3 สัตวจะตองมีชีวิต ณ เวลาที่เชือด
3.2.1.4 การเชือดตองตัดหลอดลม หลอดอาหาร เสนเลือดแดงใหญ และเสนเลือดดําใหญบริเวณลําคอให
ขาดในคราวเดียว
3.2.1.5 กอนที่จะเชือดสัตวตองกลาวคําวา “บิสมิลลาฮฺ, ”ﺑﺴﻢ اﷲ
3.2.1.6 การเชือดใหใชเฉพาะมีดหรือเครื่องมือที่คมและไมควรยกออกจากลําคอสัตวขณะทําการเชือด
สัตวจะตองตายเพราะการเชือดโดยไมทรมาน
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3.2.2 ไมแนะนําทําใหสัตวสลบหรือหมดสติกอนการเชือด (stunning) เวนแตกรณีที่จําเปน การกระทํา
ดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข
3.2.3 ไมแนะนําใหเชือดสัตวปกโดยใชเครื่องเชือดกล เวนแตกรณีที่จําเปน การกระทําดังกลาวตองเปนไป
ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ค
3.3 การจัดเตรียม การผลิต การขนสง และการเก็บรักษา
3.3.1 อาหารที่ผานกระบวนการผลิตจะฮาลาลไดตอเมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
3.3.1.1 อาหารตองไมมีสวนประกอบที่มาจากสัตวซึ่งไมอนุญาต หรือมาจากสัตวที่เชือดไมเปนไปตาม
ศาสนบัญญัติอิสลาม
3.3.1.2 ไมมีองคประกอบตามขอ 3.1.1-3.1.17
3.3.1.3 อาหารตองจัดเตรียม ผานกระบวนการผลิต แปรรูป ขนสง หรือเก็บรักษา โดยใชอุปกรณที่ไมมี
การปนเปอนนญิส และเปนไปตามขอ 3.3.3
3.3.1.4 ในระหวางการจัดเตรียม การผานกระบวนการผลิต การเก็บรักษาหรือการขนสง อาหารเหลานั้น
จะตองแยกออกจากอาหารอื่นๆที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ 3.3.1.1 ถึงขอ 3.3.1.3 ขางตน หรือจากสิ่งที่เปน
นญิส
3.3.2 ในระหวางการเก็บรักษาและการขนสง วัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตและผลิตภัณฑอาหารฮาลาล
จะตองแยกออกจากอาหารอื่นๆที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ 3.3.1.1 ถึงขอ 3.3.1.3 หรือมีมาตรการที่สามารถ
ปองกันการปนเปอนจากสิ่งที่เปนนญิส
3.3.3 เครื่องมือ ภาชนะ เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตอาหารฮาลาลตองไมทํามาจากวัสดุที่เปนนญิส
หรือตองไมมีสวนประกอบของนญิสตามศาสนบัญญัติอิสลาม
3.3.4 กรณี การใช อุปกรณ ที่ ผ านการใช กั บอาหารที่ ไม ใชฮาลาลมาก อน ต องลางทํ าความสะอาดตาม
ศาสนบัญญัติอิสลาม ตามขอ 3.4
3.3.5 กรณีที่มีการเปลี่ยนสายการผลิตอาหารที่ปนเปอนนญิสชนิดหนัก (ตามภาคผนวก ก) มาผลิต
อาหารฮาลาล สายการผลิตนั้นจะตองไดรับการลาง และชําระตามศาสนบัญญัติอิสลาม ขั้นตอนการปฏิบัตินี้
จะตองอยูภายใตการดูแลและทวนสอบผลการลางโดยองคกรทางศาสนาอิสลาม เมื่อไดมีการปรับเปลี่ยน
สายการผลิตมาสูการผลิตอาหารฮาลาลแลวตองผลิตอาหารฮาลาลเทานั้น หากมีการเปลี่ยนสายการผลิตไปสู
การผลิตอาหารที่ปนเปอนนญิสชนิดหนักอีก จะไมอนุญาตใหกลับมาสูการผลิตอาหารฮาลาล
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3.4 การชําระลางนญิส ()إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ที่ปนเปอนนญิสทุกชนิดไมวาจะมองเห็นหรือไม
ตองกําจัดดวยวิธีลางทําความสะอาดตามที่ระบุไวในศาสนบัญญัติอิสลาม มีวิธีปฏิบัติดังภาคผนวก ก
3.5 สุขลักษณะอาหาร
อาหารทุกชนิดควรเตรียม ผลิต ปรุง ผานกระบวนการบรรจุ ขนสง และเก็บรักษา ตามศาสนบัญญัติอิสลาม
และกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตามหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารโครงการมาตรฐานอาหาร
เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex General Principles on Food Hygiene) และมาตรฐานอาหารของ
โครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของ
3.6 บรรจุภัณฑและการบรรจุ
3.6.1 บรรจุภัณฑตองฮาลาลและไมเปนวัตถุที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย และไมทํามาจากสิ่งที่
ประกาศวาเปนนญิสตามศาสนบัญญัติอิสลาม
3.6.2 กระบวนการบรรจุ ต อ งกระทํ า ในพื้ น ที่ ที่ ส ะอาด ไม มี ก ารปนเป อ นนญิ ส และปฏิ บั ติ อ ย า งถู ก
สุขลักษณะ
3.7 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ วิธกี ารนําเสนอ การโฆษณา และการจัดจําหนาย
ตองแยกผลิตภัณฑอาหารฮาลาลที่ตองการเก็บรักษา การนําเสนอ และจัดจําหนาย ออกจากผลิตภัณฑที่ไม
ฮาลาลและควรจะแสดงเครื่องหมาย “ฮาลาล,  ”ﺣﻼلหรือ “ซาบีหะฮฺ, ( ”ذﺑﻴﺤﺔเชือดถูกตองตาม
ศาสนบัญญัติอิสลาม) ตามแตกรณี ทั้งนี้เพื่อปองกันการปะปนหรือปนเปอนจากสิ่งที่ไมฮาลาล
3.8 เครื่องหมายและฉลาก
อาหารฮาลาลใหมีขอกําหนดฉลากเพิ่มเติม ดังนี้
3.8.1 วั ส ดุ ที่ เ ป น ฉลากและสั ม ผั ส โดยตรงกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารต อ งไม เ ป น วั ส ดุ ที่ เ ป น นญิ ส หรื อ มี
สวนประกอบที่เปนนญิส หรือปนเปอนนญิส และไมเปนวัสดุที่มีอันตรายตอสุขภาพ
3.8.2 อาหารที่จะกลาวอางวาเปนอาหารฮาลาล ตองแสดงคําวาฮาลาล (Halal, )ﺣﻼلหรือขอความอื่นที่
เทียบเทา เชน ซาบีหะฮฺ ( )ذﺑﻴﺤﺔหรือเครื่องหมายที่ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองบนฉลากอาหาร
3.8.3 การกลาวอางว าเปนอาหารฮาลาลตองไมกระทําในลั กษณะที่ก อให เกิ ดขอสงสั ยเกี่ยวกั บความ
ปลอดภัยของอาหาร และไมทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับการไดรับการรับรองฮาลาล หรือทําใหเขาใจวา
อาหารฮาลาล มีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาหรือมีประโยชนตอสุขภาพมากกวาอาหารชนิดอื่นๆ
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ภาคผนวก ก
ขอกําหนดเกี่ยวกับเรื่องนญิส และวิธีชําระลาง
ก.1 นญิส มี 3 ชนิด คือ
(1) นญิสชนิดเบา ไดแก ปสสาวะของเด็กผูชายซึ่งอายุไมถึง 2 ขวบ ไมไดกินหรือดื่มสิ่งอื่นใดที่ทําใหอิ่ม
นอกจากน้ํานม
(2) นญิสชนิดปานกลาง ไดแก สิ่งที่ไมอยูภายใต นญิสชนิดเบา หรือนญิสชนิดหนัก โลหิต น้ําหนอง
น้ํ าเหลื อง อาเจี ยน อุ จจาระ ป สสาวะ ซากสั ตว ที่ ไม ได เชื อด (ยกเว นปลา และตั๊ กแตน) แต ต องไม ใช
ซากสัตวนญิสชนิดหนัก และน้ํานมของสัตวที่หามรับประทานเหลานี้ สิ่งที่ทําใหมึนเมา
(3) นญิสชนิดหนัก ไดแก สุกร สุนัข หรือสัตวที่เกิดมาดวยการผสมพันธุกับสุนัข หรือสุกร และทุกสิ่งอัน
เนื่องมาจากสัตวดังกลาวนี้
ก.2 วิธีลางนญิส
(1) วิธีลางนญิสชนิดเบา ใหชําระนญิสออกใหหมดเสียกอน แลวใชน้ําพรมบนรอยที่เปอนนญิสนั้นใหทั่ว
โดยไมจําเปนตองใหน้ําไหลผานก็ใชได
(2) วิธีลางนญิสชนิดปานกลาง ใหชําระนญิสออกใหหมดเสียกอน แลวลางดวยน้ําสะอาดใหไหลผานอยาง
นอย 1 ครั้งเพื่อใหสี กลิ่น รส หมดไป และในทางที่ดีใหลางเพิ่มเปน 3 ครั้ง
(3) วิธีลางนญิสชนิดหนัก ใหชําระนญิสออกใหหมดเสียกอน แลวลางดวยน้ําสะอาดใหไหลผาน 7 ครั้ง
แต 1 ใน 7 ครั้งนั้น ตองเปนน้ําดินที่สะอาดตามศาสนบัญญัติอิสลามและมีสภาพขุนแขวนลอย หรือน้ํา
ดินสอพอง และแนะนําใหใชน้ําดินลางในครั้งแรก
หมายเหตุ
คําวา “น้ําสะอาดใหไหลผานอยางนอย 1 ครั้ง” หมายถึง การลางทั่วถึงทุกสวนที่เปรอะ
เปอนนญิส โดยตองทําใหสี กลิ่น รส ของนญิสนั้นหมดไป และคําวา “น้ําสะอาดใหไหลผาน 7 ครั้ง” การ
ปฏิบัติแตละครั้งใหดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกัน
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ภาคผนวก ข
การทําใหสัตวสลบหรือหมดสติกอนการเชือด (สัตวปกและสัตวเคี้ยวเอื้อง)
โดยทั่วไปไมแนะนําทําใหสัตวสลบหรือหมดสติกอนการเชือด เวนแตกรณีที่จําเปน ควรปฏิบัติ ดังนี้

ข.1 ขอปฏิบัติทั่วไป
(1) วิธีการทําใหสัตวสลบอาจใชไดสองวิธีคือการใชไฟฟาและการใชเครื่องกล
(2) การใช เครื่ องมื อทํ าให สั ตว สลบต องมี หั วหน างานที่ เป น มุ สลิ ม ( ) ﻣﺴﻠﻢผู ศรั ทธาควบคุ มการใช
ตลอดเวลา หรืออาจใชพนักงานเชือดที่เปนมุสลิมที่ไดรับการฝกมาอยางดี
(3) สัตวตองถูกทําใหสลบเปนการชั่วคราวและตองฟนสูภาวะปกติดวยตนเองภายในเวลา 5 นาทีภายหลัง
ที่ถูกทําใหสลบ
(4) การทําใหสลบตองไมทําใหสัตวตายหรือทําใหสัตวเกิดการบาดเจ็บอยางถาวร

ข.2 การทําใหสลบดวยไฟฟา
(1) เครื่องมือทําใหสัตวสลบดวยไฟฟาทุกชนิด ตองเปนไปตามมาตรฐานที่หนวยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบ
ดานการเชือดยอมรับ
(2) ตองมีเจาหนาที่ชํานาญการควบคุมความแรงของกระแสไฟฟาที่ใช ตามคาที่แนะนํา ดังนี้
ชนิดสัตว
ไก (chicken)
ลูกแกะ (lamb)
แพะ (goat)
แกะ (sheep)
ลูกโค (calf)
โครุนขุน (steer)
โคแมพันธุ หรือโครีดนม (cow)
โคพอพันธุ (bull)
กระบือ (buffalo)
นกกระจอกเทศ (ostrich)

กระแสไฟฟา (A)
0.25 – 0.50
0.50 – 0.90
0.70 – 1.00
0.70 – 1.20
0.50 – 1.50
1.50 – 2.50
2.00 – 3.00
2.50 – 3.50
2.50 – 3.50
0.75

ระยะเวลา (S)
3.00 – 5.00
2.00 – 3.00
2.00 – 3.00
2.00 – 3.00
3.00
2.00 – 3.00
2.50 – 3.50
3.00 – 4.00
3.00 – 4.00
10.00
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(3) การใชเครื่องทําใหสัตวบกสลบ ควรเปนชนิด “ใชกับหัว” (head only stunner) เทานั้น โดยการวาง
อิเล็กโทรดทั้งสองขั้วไวที่หัวสัตวหรืออาจเปนเครื่องมือไฟฟาชนิดอื่นๆที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยยอมรับ และเปนไปตามขอ ข.2 (1)
(4) การใชเครื่องทําใหสัตวปกสลบควรเปนชนิด “ใชน้ํา” (water bath stunner) หรืออาจเปนเครื่องมือ
ไฟฟาชนิดอื่นๆที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยยอมรับ และเปนไปตามขอ ข.2 (1)

ข.3 การทําใหสลบดวยเครื่องชนิดกล
(1) เครื่องทําใหสลบชนิดกล (mechanical stunner) ควรใชกับโค กระบือ
(2) อนุ ญาตให ใช เครื่ องทํ าให สลบที่ไม เป นชนิ ดเจาะ (non-penetrative)
ดั งเช น แบบหั วเห็ ด
(mushroom head) หรืออาจเปนเครื่องมือชนิดกลอื่นๆที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
ยอมรับ
(3) เครื่องมือตองไมเจาะผานหรือทําใหกะโหลกสัตวแตกทั้งนี้เพื่อไมทําใหสัตวบาดเจ็บอยางถาวร
(4) กะโหลกสัตว (ภายหลังเลาะหนังออกแลว) ตองไมมีรองรอยที่แสดงวาสัตวบาดเจ็บอยางถาวร หาก
พบวากะโหลกถูกเจาะหรือกะโหลกแตก ใหถือวาซากสัตวนั้นไมอนุญาตตามศาสนบัญญัติอิสลามและตอง
แยกออกจากซากสัตวที่อนุญาตตามศาสนบัญญัติอิสลาม
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ภาคผนวก ค
แนวทางการใชเครื่องเชือดกลสําหรับไก หรือสัตวปก
เครื่องเชือดกลสําหรับไก หากจําเปนตองใช จะตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
ค.1 ผูใชเครื่องเชือดกลตองเปนมุสลิมผูศรัทธา จะตองกลาวคําวา “บิสมิลลาฮฺ, ”ﺑﺴﻢ اﷲกอนเปดเครื่อง
เชือดกลใหทํางาน
ค.2 มุสลิมที่เปดเครื่องเชือดกลจะตองไมละทิ้งเครื่องเชือดและสถานที่ระหวางเครื่องเชือดกลทํางาน
ค.3 หากมุสลิมผูใชเครื่องเชือดกลคนแรกจําเปนตองละทิ้งบริเวณที่เชือด ตองมีมุสลิมอีกคนหนึ่งเขามาทํา
หนาที่แทน ทั้งนี้โดยผูใชเครื่องเชือดกลคนแรกตองหยุดเครื่องเชือดกล และผูใชเครื่องเชือดกลคนที่สอง
จะตองเริ่มงานตั้งแตขั้นตอนในขอ 1 ใหม ดวยการกลาวคําวา “บิสมิลลาฮฺ,”ﺑﺴﻢ اﷲ
ค.4 ใบมีดของเครื่องเชือดกลตองเปนชนิดใบมีดเดียวและมีความคม
ค.5 การเชือดจะตองตัดหลอดลม หลอดอาหาร เสนเลือดใหญบริเวณลําคอ (เสนเลือดดําใหญจูกูลาร
(jugular vain) และ เสนเลือดแดงใหญคาโรติด (carotid vain) ใหขาดออกทั้งสองดาน) ของสัตวปกนั้นให
ขาดจากกันในคราวเดียว
ค.6 ผูใชเครื่องเชือดกลจะตองตรวจสอบวาสัตวถูกเชือดอยางถูกตองหรือไม หากสัตวตัวใดไมถูกเชือด
อยางถูกตอง ผูใชเครื่องเชือดกลผูนั้นหรือผูเชือดมุสลิมคนอื่นจะตองทําการเชือดสัตวตัวนั้นซ้ําดวยมีด
ในทันที
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หนวย
หนวย SI และสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวยที่ SI ยอมใหใชได มีดังนี้

ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

กระแสไฟฟา

แอมแปร (Ampere)

A

เวลา

วินาที (Second)

S

หนวย SI (International System of Units หรือ Le Système International d’ Unités; SI)

