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เรื่อง มุสลิมประกอบอาชีพเป็นพนักงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
และร้านสะดวกซื้อ
ค�ำถาม : มุสลิมประกอบอาชีพเป็นพนักงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและร้าน
สะดวกซื้อที่ขายสินค้าอันขัดต่อหลักการศาสนาอิสลาม (ฮารอม) ปะปนกับ
สินค้าทั่วไปได้หรือไม่ ?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
กรณีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในห้างสรรพสินค้าที่จ�ำหน่ายอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ทอดและ
อาหารอิตาเลี่ยน เป็นต้น ให้ผู้เกี่ยวข้องท�ำหนังสือสอบถามหรือประสานไปยังคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ำจังหวัดในแต่ละพื้นที่ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงว่าร้านอาหารดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ำจังหวัดโดยฝ่ายกิจการฮาลาลได้ด�ำเนินการตรวจสอบตามระเบียบขั้นตอนในการรับรอง
อาหารฮาลาลหรือไม่? อย่างไร? ทั้งนี้ ตราบใดที่ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ประจักษ์ ขอให้มุสลิมผู้
เกี่ยวข้องทั้งพนักงานขายและลูกค้าผู้ใช้บริการหลีกห่างจากการเป็นผู้ให้บริการ (พนักงานขาย) ใน
ร้านค้าประเภทดังกล่าว เพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดความสับสน และการเป็นผู้ใช้บริการ เพราะเป็นการ
บริโภคสิ่งที่คลุมเครือในข้อชี้ขาดว่าด้วยอัล-ฮาลาล และอัล-ฮารอม ตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม
ส่ ว นกรณี ร ้ า นสะดวกซื้ อ ประเภทมิ นิ ม าร์ ท ที่ ว างจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ต้ อ งห้ า มจ� ำ พวกสุ ร าและ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรปะปนกับสินค้าทั่วไปนั้น ห้ามมิให้มุสลิมเป็นพนักงานขายอันเกี่ยวข้องกับ
การคิดเงินหรือการส่งมอบสินค้าต้องห้ามหรือเป็นธุระจัดหาสินค้าต้องห้ามแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ
เนื่องจากการกระท�ำดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานว่า

﴾ ﴿ َوالَ تَ َع َاونُوا َعلَى ْال ِْثِ َوال ُْع ْد َوا ِن

ความว่า “และสูเจ้าทั้งหลายอย่าได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนในสิ่งที่เป็นบาป และการละเมิด
ศาสนบัญญัติ” (อัล-มาอิดะฮ์ อายะฮ์ที่ 2)
และมีปรากฏในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัด  ว่า
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ِ ْ إ َّن اهلل َ َو َر ُسول َه َحر َم بَي َع ْالَم ِر َوا ْل َيتَ ِة َو
النْ ِزيْ ِر َواألَ ْصنَا ِم
ْ
ْ َّ

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ได้บัญญัติห้ามการซื้อขายสุรา ซากสัตว์
สุกรและบรรดาเจว็ด” (อัล-บุคอรีย์และมุสลิม) และมีปรากฎในวจนะของท่านอีกว่า

ِ وع
، َو ُم ْعتَ ِص َر َها،اص َر َها
َ ،ل ََع َن اهلل ُ اخل َْم َر
َ اع َها
َ َ َو ُمبْت، وبَاﺋِ َﻌ َﻬﺎ،وساقِيَ َها
َ ،وشا ِربَ َها
ِ ، واحملمولة إلي ِه،وحا ِمل ََها
.وآكلَ ثَ َنِ َها
َ
ความว่า “อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งสุรา ผู้ดื่มสุรา ผู้รินสุรา ผู้ขายสุรา ผู้ซื้อสุรา ผู้คั้นสุรา ผู้ขอให้
คั้นสุรา ผู้แบก (ขนย้าย) สุรา ผู้ที่สุราถูกส่งไปให้ และผู้กินราคาของสุรา” (1)

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในร้านสะดวกซื้อ
ประเภทมินิมาร์ทและซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งที่เป็นสาขาย่อยและสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือ
ศูนย์การค้าทั่วไป ย่อมมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ห้ามมุสลิมบริโภควางจ�ำหน่าย ซึ่งพนักงานขายในร้าน
ดังกล่าวมิอาจหลีกเลี่ยงจากการขาย การคิดเงิน การเป็นธุระจัดหาและการจัดวางสินค้าต้องห้าม
ประเภทดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงตามสัญญาการว่าจ้างระหว่างบริษัทผู้เป็นเจ้าของ
กิจการประเภทดังกล่าวกับพนักงานขายของบริษทั จึงถือเป็นสิง่ ต้องห้ามทีม่ สุ ลิมจะเป็นพนักงานขาย
ในร้านค้าประเภทดังกล่าว เพราะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ศาสนาอิสลามบัญญัติ
ห้ามไว้ (2)  
ทัง้ นี้ ถึงแม้พนักงานขายทีเ่ ป็นมุสลิมในร้านค้าประเภทดังกล่าวจะอ้างว่าตนไม่ได้บริโภคสินค้า
ต้องห้ามดังกล่าวหรือขายสินค้าต้องห้ามดังกล่าวแก่ลูกค้าที่มิใช่มุสลิมก็ตาม ย่อมถือเป็นสิ่งต้องห้าม
ตามบทบัญญัติศาสนาเช่นกัน (3)
อนึง่ ค�ำวินจิ ฉัยนีถ้ อื เป็นข้อชีข้ าดเฉพาะกรณีการทีม่ สุ ลิมเป็นพนักงานขายหรือพนักงานคิดเงิน
หรือพนักงานประจ�ำสโตร์ของร้านค้าประเภทดังกล่าว ไม่รวมถึงพนักงานในแผนกอื่นที่ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการขาย การคิดเงินและการจัดวางสิ่งของในสโตร์ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานท�ำความสะอาด เป็นต้น
واهلل اعلم بالصواب
อาศิส พิทักษ์คุมพล
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