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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การทํารายรางกายที่ไมถึงขั้นทําใหเสียชีวิต 
 

การทํารายรางกายที่ไมถึงขั้นทําใหเสียชีวิต คือ การทํารายสวนใดสวนหนึ่งของรางกายมนุษย
ที่กระทําโดยผูอ่ืน ซึ่งการกระทําดังกลาวไมไดนําไปสูการเสียชีวิต 
 
การทํารายสวนตางๆ ในรางกายใหเกิดบาดแผลหรือขาดวิ่น 

หากเปนการจงใจกระทําใหลงโทษดวยการกิศอศ และหากกรณีที่ไมไดมีเจตนาหรือกรณี
กึ่งเจตนาใหลงโทษดวยการจายดิยะฮฺ 
 
• จําพวกของคนที่ตองโทษกิศอศในกรณีทํารายรางกาย ก็คือคนจําพวกเดียวกันกับผูที่

ตองโทษกิศอศในกรณีฆาผูอ่ืน ถาไมอยูจําพวกดังกลาวก็ไมตองกิศอศ ดังที่ไดอธิบาย
มาแลว ดังนั้น มูลเหตุที่ทําใหตองโทษกิศอศในกรณีทํารายรางกายก็คือมูลเหตุเดียวกันที่
ทําใหตองโทษกิศอศในกรณีของการฆาผูอ่ืน ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันและเหมือนกัน นั่นคือ 
การเจตนากระทํา ดังนั้น จึงไมมีการกิศอศถาหากทําไปโดยไมเจตนาหรือกึ่งเจตนา แตให
ลงโทษดวยการจายดิยะฮฺแทน 

 
การกิศอศในกรณีที่เจตนาทํารายรางกายมีสองรูปแบบ 

รูปแบบที่หนึ่ง อัล-อัฏรอฟ คือ ทําใหสวนตางๆ ของรางกายใหเสียหาย อาทิ การทําราย
ดวงตา จมูก หู ฟน ปาก แกม มือ เทา นิ้วมือนิ้วเทา ขอมือ อวัยวะเพศ เปนตน การกิศอศในกรณีนี้
ผูกระทําจะถูกลงโทษดวยรูปแบบที่เหมือนกับการกระทําของเขาตอเหยื่อทุกประการ คือ ถาทําให
ตาของจําเลยบอด ก็ตองลงโทษดวยการชดใชทําใหตายของโจทกบอดดวย เปนตน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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ความวา : “และเราไดบัญญัติแกพวกเขาไวในคัมภีรนั้นวา ชีวิตตองใชดวยชีวิต และ 
ตาดวยตา และจมูกดวยจมูก และหูดวยหู และฟนดวยฟน และบรรดาบาดแผลก็ใหมี
การชดเชยเยี่ยงเดียวกัน และผูใดใหการชดเชยนั้นเปนทาน มันก็เปนสิ่งลบลางบาป
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ของเขา และผูใดมิไดตัดสินดวยสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงประทานลงมาแลว ชนเหลานี้
แหละคือ ผูอธรรม” (อัล-มาอิดะฮฺ 45) 

 
เงื่อนไขการกิศอศกรณีทําใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเสียหาย 

 การกิศอศจะถูกกําหนดขึ้นโดยมีเงื่อนไขวา เหยื่อผูถูกกระทํานั้นไมไดมีความผิดใดๆ และ
เปนผูที่อยูในศาสนาเดียวกันกับผูกระทํา ดังนั้นการกิศอศจะไมกําหนดหากผูกระทําเปนมุสลิมใน
ขณะที่ผูถูกกระทํานั้นเปนกาฟร และผูกระทํานั้นตองบรรลุวัยตามศาสนบัญญัติ และผูถูกกระทํา
นั้นไมใชบุตรของผูกระทํา และเปนการกระทําที่เจตนา(จงใจ) ดังนั้นเมื่อใดที่ครบตามเงื่อนไขที่ระบุ
นี้การกิศอศก็จําเปนตองถูกดําเนินการใหลุลวง  และใหดําเนินการหากตรงตามเงื่อนไขที่จะกลาว
ตอไปนี้ 
 
เงื่อนไขการดําเนินการกิศอศกรณีทําใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเสียหาย 

1. ไมมีการกระทบกับสวนอื่นๆ ในภายหลัง คือใหตัดจากสวนที่เปนขอตอของรางกาย 
หรือจุดสิ้นสุดของอวัยวะ 
  2. มีความเหมือนทั้งในเรื่องของชื่อและจุดที่จะกระทํา อาทิ ตากับตา ดังนั้นหามทํา
การกิศอศตาขางซายดวยตาขางขวา หรือตาที่บอดกับตาที่มองเห็น เปนตน 
  3. มีสภาพและความสมบูรณเหมือนกันและเทากัน ดังนั้นหามทําการกิศอศมือหรือ
เทาที่สมบูรณเนื่องจากการทํารายมือหรือเทาที่เปนอัมพาต เชนเดียวกับที่ตองไมเอากิศอศดวงตาที่
สมบูรณเพระการทํารายดวงตาที่บอด แตอนุญาตใหทําการกิศอศกลับกันได (คือ การกิศอศอวัยวะ
ที่เปนอัมพาตของผูรายเนื่องจากการที่เขาทําใหทํารายอวัยวะที่สมบูรณของเหยื่อ) และไมตองจาย 
อัรชฺ (คาชดเชยสวนที่เหลือเพราะความสมบูรณที่ตางกันของอวัยวะนั้นๆ) แตอยางใด  
 

กรณีที่เงื่อนไขเหลานี้มีครบถวน ก็อนุญาตใหดําเนินการกิศอศได และหากไมเปนไปตาม
เงื่อนไขใหเปลี่ยนจากการกิศอศเปนการจาย ดิยะฮฺ 

 
 รูปแบบที่สอง อัล-ุรูหฺ หรือ กรณีที่ทําใหเกิดบาดแผลบนรางกาย  ซึ่งหากการกระทํา
ดังกลาวเปนการเจตนา ใหลงโทษดวยการกิศอศ 
 
เงื่อนไขการกิศอศกรณีสรางรอยแผล  

ไมมีความแตกตางจากเงื่อนไขกรณีกระทําการฆา พรอมกับเงื่อนไขที่วาตองสามารถที่จะ
ดําเนินการกิศอศไดโดยไมมีผลกระทบกับสวนอื่นๆ บนรางกายหรือเกินจากสวนที่ถูกทําราย โดยที่
บาดแผลนั้นตองมีจุดที่ส้ินสุดถึงกระดูก เชนกรณีที่เปนบาดแผลแบบ อัล-มูฎิหะฮฺ บาดแผลที่ฉีก
ขาดถึงกระดูกและมองเห็นกระดูกอยางชัดเจน ไมวาจะเปนสวนไหนของรางกาย อาทิ ที่ศีรษะ ตน
ขา หนาแข็ง เปนตน 
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กรณีที่ไมสามารถกระทําการกิศอศไมใหกระทบสวนอื่นๆ และไมลํ้าขอบเขตที่กําหนดได 

การกิศอศใหถือเปนโมฆะ และใหทําการจายดิยะฮฺแทน   
 

สงเสริมใหมีการใหอภัยจากการกิศอศกรณีทํารายสวนใดสวนหนึ่งของรางกายหรือการ
สรางบาดแผลบนรางกายโดยเปลี่ยนเปนการจาย ดิยะฮฺแทน และเปนการดียิ่งกวาหากมีการอภัย
ใหทั้งหมด(ทั้งการกิศอศและการจายดิยะฮฺ) และผูใดที่ใหอภัยในเรื่องที่กลาวมานี้ แทจริงเขาจะ
ไดรับผลบุญจากอัลลอฮฺ และเปนการสงเสริมใหมีการรองขอตอผูที่มีสิทธิในการใหอภัยดังกลาว 

صىل اهللا  َما ُرِفَع إىَل رَُسوِل اهللا :عن أنس بن مالك ر اهللا عنه قال
َمـَر ِفيْـِه بِالَعْفوِ  عليه وسلم

َ
ٌء ِفيْـِه الِقَصاُص، إال أ ْ أخرجه أبو داود . َ

  .وابن ماجه
ความวา: ทานอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “ไมมีเร่ืองใดที่
ถูกฟองไปถึงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับการกิศอศนอกเสีย
จากทานจะสั่งใหมีการอภัยโทษ” (บันทึกโดย อบู ดาวูด หมายเลข 4497 
และอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 2692 สํานวนนี้เปนของทาน) 

 
ผลกระทบที่เกิดจากการทําราย 
1. ผลกระทบที่เกิดจากการถูกทํารายนั้น อยูบนหลักประกันของการกิศอศหรือการจายดิยะฮฺ ทั้ง

กรณีการฆาและกรณีที่นอกเหนือจากการฆา ดังนั้น หากการตัดนิ้วใดนิ้วกอผลกระทบทําให
เกิดเชื้อระบาดไปยังขอมือจนขอมือขาด เชนนี้แลวจําเปนจะตองทําการลงโทษดวยการตัดมือ
ของอาชญากร  และหากเกิดเชื้อระบาดจนกระทั่งกอใหเกิดการเสียชีวิตจําเปนตองลงโทษดวย
การกิศอศ(ประหารใหตายตาม) 

2. ผูกระทําผิด(นักโทษ)ที่เสียชีวิตเนื่องจากการถูกลงโทษในรูปแบบของการหัดด (โทษอาญาโดย
ปกติ) อาทิ การเฆี่ยน การตัดมือจากการขโมย เปนตน หรือจากการถูกกิศอศกรณีทําราย
รางกาย ดังนั้น การจายสินไหมใหกับคนเหลานี้ใหตกเปนความรับผิดชอบของทรัพยสิน
สวนกลาง 

3. หามไมใหทําการกิศอศกรณีทํารายรางกาย จนกวาบาดแผลหรือสวนที่ถูกตัดของเหยื่อ
ผูถูกกระทําจะหายสนิท เนื่องจากอาจจะเกิดมีการติดเชื้อหรือบาดแผลระบาดไปยังสวนอื่นๆ
ของรางกาย เชนเดียวกันนี้จะไมมีการจายสินไหมใหกับผูถูกกระทําจนกวาสวนที่ถูกกระทํานั้น
จะหายสนิท เพื่อรอดูวาอาจเกิดการระบาดไปถึงสวนอื่นๆ ของรางกายหรือไม 

4. เมื่อตัดนิ้วจนขาดโดยเจตนา แลวเหยื่อก็ใหอภัยตอผูทําราย แตเกิดอาการระบาดของเชื้อลาม
ไปสูมือหรือเปนเหตุทําใหเสียชีวิต ในขณะที่การยกโทษดังกลาวนั้นไมไดระบุเงื่อนไขวาตอง
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จายคาทดแทนใดๆ จําเลยก็จะไมถูกลงโทษและไมตองจายดิยะฮฺใดๆ ทั้งสิ้น แตถาหากระบุ
เงื่อนไขการยกโทษวาตองจายคาทดแทนใดๆ จําเลยก็จําเปนตองจายดิยะฮฺใหสมบูรณ 

 
ความยุติธรรมในการรักษาสิทธิ 

ผูใดกระทําการทุบตีผูอ่ืนดวยมือของเขา หรือดวยไมเทา หรือดวยแส หรือดวยการชก การ
กิศอศก็จะถูกดําเนินการตอผูกระทําเสมือนกับที่เขากระทํา เขาจะถูกกระทําเสมือนกับที่เขากระทํา
ผูอ่ืน ดังนั้นเขาจะถูกชกเหมือนกับที่เขาชก ถูกตีเหมือนกับที่เขาตีตรงสวนที่ถูกเขาตี ดวยเครื่องมือ
ที่เขาใชในการทุบตี หรือเปนแบบเดียวกัน นอกเหนือจากผูถูกกระทําจะใหการอภัย 
 
หุกมผูที่แอบมองที่สวนตัวของผูอ่ืน 

 ผูใดที่แอบมองเขาไปยังบานของผูอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต จากนั้นเขาถูกเจาของบานทิ่ม
แทงดวงตาทําใหบอด ดังนั้นผูกระทําไมจําเปนจะตองจายดิยะฮฺ หรือไมถูกทําโทษดวยการกิศอศ
แตอยางใด 

: صىل اهللا عليه وسلم قال أبو القاسم:  اهللا عنه قالعن أ هريرة ر
ن اْمَرءاً اطلََع َعلَيَْك بَِغرْيِ إْذٍن فََخَذْفتَـُه حِبََصاٍة َفَفَقأَت َقيْنَـُه لَـْم «

َ
لَْو أ

  .متفق عليه. »ُجنَاحٌ  يَُكـْن َعلَيَْك 
ความวา รายงานจากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา “หากมีผูหนึ่งไดทําการแอบมองไปยังเจา
โดยไมไดรับอนุญาต แลวเจาก็ทําการขวางกอนหินใสเขา แลวถูกดวงตาของเขา 
แทจริงเจาจะไมตองรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย 6902 สํานวนนี้
เปนของทาน และมุสลิม หมายเลข 2158) 

 
หุกมการถายเลือดใหผูอ่ืน 

การถายเลือดจากผูหนึ่งไปยังอีกผูหนึ่งถือเปนการอนุมัติ ในกรณีที่มีความจําเปน และไมมี
ส่ิงอื่นที่อนุมัติมาทดแทนในสวนนี้ได ซึ่งตองทําโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ และมีความเชื่อสูงวาการ
กระทําดังกลาวจะเปนประโยชน และผูใหไดยินยอมสมัครใจพรอมกับไมมีผลกระทบใดๆ กับเขา  
จึงถือวาเปนการอนุญาตใหกระทําไดเทาที่ผูปวยมีความจําเปนเพื่อความอยูรอดเทานั้น 

 
• อนุญาตใหทําการรวบรวมเลือด(เก็บไวที่ธนาคารเลือด) เพื่อเผื่อไวในกรณีเกิดเหตุจําเปนและ

ฉุกเฉิน อาทิ กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีการคลอดบุตร และกรณีอ่ืนๆ ที่มีการเสียเลือดมาก 
 
 
 


