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เรื่อง แอลกอฮอล์ที่ใช้ในกระบวนการท�ำละลายหรือที่เรียกว่า Solvent
ค�ำถาม : แอลกอฮอล์ที่ใช้ในกระบวนการท�ำละลายหรือที่เรียกว่า Solvent
สามารถใช้ได้หรือไม่อย่างไร ?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
เอทิ ลแอลกอฮอล์หรือ แอทธานอลเป็นองค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ของสุ ราเมรั ย ทุ ก ประเภท ใช้
ประโยชน์เป็นตัวท�ำละลายและอื่นๆ เมื่อดื่มเข้าไปท�ำให้มีอาการมึนเมา เมื่อแอทธานอลเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของสุราและเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสุราและของมึนเมา ข้อชี้ขาดของแอทธานอลจึงเป็นผลมาจากข้อชี้ขาดในเรื่องสุรา ซึ่งนักวิชาการมีความเห็นต่างกันว่าสุราเป็นนะญิส
หรือไม่ ฝ่ายอัล-ฮะนะฟีย์ อัล-มาลีกีย์ ปวงปราชญ์ในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ และอัล-ฮัมบะลีย์ มี
ความเห็นว่า สุราเป็นนะญิส (1)
ส่วนอิมามเราะบีอะฮ์, อัล-ลัยษ์อิบนุ สะอด์ และนักวิชาการบางท่านถ่ายทอดจากอัล-หะซัน
อัล-บะเศาะรีย์, อิมามอัล-มุซะนีย์, อัช-เชาว์กานีย์และอัศ-ศอนอานีย์ ฯลฯ มีความเห็นว่า สุราเป็นสิ่ง
ที่สะอาด (2)
ทัศนะที่มีน�้ำหนักในเรื่องนี้ คือทัศนะของนักวิชาการฝ่ายแรกที่ถือว่าสุราเป็นนะญิส ดังนั้น
เอทิลแอลกอฮอล์หรือแอทธานอลจึงถือเป็นนะญิส (3)
ในปัจจุบันแอลกอฮอล์ได้ถูกน�ำมาใช้ในด้านอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา) เป็น
(1) อัดดุรรุลมุคต๊าร : 5/289, อัล-ฮิดายะฮ์ ว่า นะตาอิญุลอัฟก๊าร : 9/28, ฮาชิยะฮ์ อัด-ดุซูกีย์ : 1/65, บิดายะตุล
มุจญตะฮิด : 1/76, เราว์เฎาะฮ์ อัฏ-ฏอลิบีน : 10/171, มุฆนีย์อัล-มุห์ตาจญ์ : 1/77, อัล-มุฆนีย์ : 10-241
(2) มุฆนีย์อัล-มุห์ตาจญ์ : 1/77, อะห์กามุล-กุรอาน : 2/656, อัส-ซัยลุลญะรอร; อัช-เชาว์กานีย์ : 1/35, ตัฟซีร
อัล-มะน๊าร : 7/48
(3) มะวาด นะญิสะฮ์ ฟิลเฆาะซาอ์ วัด-ดะวาอ์; อับดุลฟัตตาห์ มะห์มูด อิดรีส : หน้า 61
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วัตถุกันเสียให้กับสารบางชนิดและใช้เป็นตัวท�ำละลาย (Solvent) วัตถุที่มีสภาพเป็นไขบางชนิด
และสารแขวนลอย อันเป็นภาวะที่อนุภาค ซึ่งมีขนาดจ�ำกัดแผ่กระจายอยู่ในของเหลวหรือของแข็ง
โดยไม่ละลายหรือสลายตัวรวมเป็นเนื้อเดียวกับของเหลวหรือของแข็งนั้น จึงนิยมใช้แอลกอฮอล์
เป็นตัวท�ำละลายสารแขวนลอยดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็นตัวท�ำละลายสารสกัดที่ได้จากพืชบางชนิดที่
เป็นส่วนผสมของตัวยาที่มีฤทธิ์หรือสรรพคุณทางยา นอกจากนี้ยังมีการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อท�ำละลาย
สารแขวนลอยที่ปรากฏในกระบวนการผลิตน�้ำหอมและโคโลญจ์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการยังคงมีความเห็นต่างกันในการใช้เอทิลแอลกอฮอล์หรือแอทธานอล
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารและยาว่า เป็นสิ่งที่อนุญาตหรือไม่ ซึ่งความเห็นต่างนี้เป็นผลมาจาก
ข้อชี้ขาดว่า แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่สะอาดหรือเป็นนะญิส และในกรณีที่ถือว่าแอลกอฮอล์เป็นนะญิสนั้น
มีสิ่งสะอาดอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติในการท�ำละลายทดแทนการใช้แอลกอฮอล์หรือไม่ ตลอดจนการ
ใช้แอลกอฮอล์ในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายว่าเป็นความจ�ำเป็นขั้นอุกฤษฏ์หรือไม่
ดร.อบุลวะฟาอ์ อับดุลอาคิร ระบุว่า “ไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นตัวท�ำ
ละลาย เพราะสามารถหาสิ่งอื่น เช่นการใช้น�้ำเป็นตัวท�ำละลายได้ภายใต้สภาพและกระบวนการที่
เหมาะสมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคในทางเภสัชกรรม (1)  ในขณะที่ ดร.นะซีฮ์ กะมาลฮัมม๊าด
มีความเห็นต่างในเรื่องนี้ (2)
และที่ประชุมนิติศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 8 ขององค์กรอิสลามเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศคูเวต ปี ค.ศ. 1995 มีแถลงการณ์ว่า : วัตถุแอลกอฮอล์ไม่ใช่นะญิสตาม
ศาสนบัญญัติ ทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ยืนยันรับรองมาก่อนแล้วว่า หลักเดิมของสิ่งต่างๆ
เป็นสิ่งที่สะอาด ไม่ว่าแอลกอฮอล์นั้นจะเป็นแอลกอฮอล์ล้วนๆ หรือถูกเจือจางด้วยน�้ำ  เนื่องจาก
ให้น�้ำหนักแก่ค�ำกล่าวที่ว่า ความเป็นนะญิสของสุราและสิ่งที่ออกฤทธิ์ท�ำให้มึนเมานั้นเป็นไปใน
เชิงนามธรรม มิใช่เชิงรูปธรรม เพราะถือว่าสุราเป็นความสกปรกโสมมจากการกระท�ำของชัยฏอน
ตามค�ำกล่าวนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นบาปตามศาสนบัญญัติในการใช้แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ เช่น
เป็นสิ่งท�ำความสะอาดผิวหนัง บาดแผลและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวฆ่าเชื้อโรค หรือการ
ใช้น�้ำหอม หรือโคโลญจ์ ซึ่งแอลกอฮอล์จะถูกใช้เป็นตัวท�ำละลาย (Solvent) วัตถุเครื่องหอมที่เป็น
สารแขวนลอย และสิ่งดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างจากสุรา (3)
(1) มับหัษอิอ์ลามีย์ เฮาละ อัล-อิสติฆนาอ์ อะนิลมุหัรเราะมาต วัน-นะญาซาต์ ฟิดดะวาฮ์ วัล-เฆาะซาอ์ : หน้า 6-10
(2) อัล-อัดวียะฮ์ อัล-มุชตะมิละฮ์ อะลา อัล-เกาะหูลาต วัลมุคอดดิรอต, บทวิจัยในวารสาร อัล-มัจญ์มะอ์ อัลฟิกฮิ อัล-อิสลามีย์ (อัร-รอบิเฏาะห์) : เล่มที่ 2 หน้า 224-227
(3) อ้างจากอะอ์ม๊าล ว่า บุหูษ อัด-เดาเราะฮ์ อัส-สาดิสะฮ์ อะชะเราะฮ์ ลิลมัจญ์มะอ์ อัล-ฟิกฮีย์ อัล-อิสลามีย์ ฟี
มักกะฮ์อัล-มุกัรเราะมะฮ์ ค.ศ. 2002 : 2/225-226
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และในแถลงการณ์ข้อที่สองจากที่ประชุมเดียวกันระบุว่า : บรรดาวัตถุจ�ำพวกอาหารซึ่งมีการ
ใช้แอลกอฮอล์ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในกระบวนการผลิตเพื่อท�ำละลายสารแขวนลอยบางชนิด ซึ่ง
จะไม่ละลายในน�้ำไม่ว่าจะเป็นสารแต่งสี วัตถุกันเสียและอื่นๆ อนุญาตให้รับประทานหรือบริโภคได้
เนื่องจากเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก และเนื่องจากแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ที่ถูกเติมเข้าไปนั้นได้ระเหยไป
ในระหว่างกระบวนการประกอบอาหาร” (1)
ดร.นะซีฮ์กะม๊าลฮัมม๊าด อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์อิสลาม คณะอัช-ชะรีอะฮ์ มหาวิทยาลัย
อุมมุลกุรอ มีความเห็นว่า อนุญาตให้ใช้ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยได้ โดยมี
เป้าหมายเพือ่ ใช้ในการรักษาโดยไม่ตอ้ งอิงกับเงือ่ นไขทีว่ า่ ด้วยความจ�ำเป็นขัน้ อุกฤษฏ์  เมือ่ ปรากฏว่า
แอลกอฮอล์นั้นได้สลายเข้าไปในตัวยาแล้ว โดยไม่เหลือสี กลิ่นและรสตามหลักทฤษฎีทางนิติศาสตร์
ที่ว่าด้วยการเสื่อมสภาพ และถ้าหากแอลกอฮอล์ยังไม่สลายเข้าไปในตัวยา ก็อนุญาตตามมัซฮับ
ของอบูฮะนีฟะฮ์และอบูยูซุฟ เพราะแอลกอฮอล์ในปัจจุบันไม่ได้มีการผลิตหรือสังเคราะห์มาจากองุ่น
และอินทผลัม (2)
พิจารณาแล้ว จึงวินิจฉัยว่า แอลกอฮอล์ชนิดแอทธานอลที่เป็นตัวท�ำละลาย (Solvent)
เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นตัวท�ำละลายนั้นต้อง
สลายตัวหรือมีการระเหยโดยส่วนใหญ่ในขั้นตอนของการผลิตหรือการประกอบอาหาร โดยมี
เปอร์เซ็นต์เหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้จ�ำต้องแยกระหว่างการวินิจฉัยชนิดแอทธานอลกับการรับรอง
ฮาลาลว่าเป็นคนละกรณีกัน เพราะการอนุโลมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการให้น�้ำหนักแก่ทัศนะ
ที่นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน ส่วนการรับรองฮาลาลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องชัดเจนและเด็ดขาด กอปรกับ
มีผลิตภัณฑ์ที่ปลอดแอลกอฮอล์และไม่มีการใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการท�ำละลายประเภทอื่นๆ
ในปัจจุบัน ซึ่งสมควรรับรองฮาลาลมากกว่า ดังนั้น ฝ่ายกิจการฮาลาลขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
จึงต้องก�ำหนดกรอบและเงื่อนไขในการรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจน กระบวนการ
ผลิตจากวัตถุดิบที่สะอาดนั้นมีจ�ำนวนน้อยมาก
واهلل اعلم بالصواب
อาศิส พิทักษ์คุมพล
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