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‘Thailand Halal- World Number One’  
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ฮาลาล – ขอ้บงัคบัแรก (ฟรัฎอูนี) และ 
หลกัปฏบิตัแิรก (อบิาดะห)์ ของมสุลมิ 

มนุษยเ์อย๋! จงบรโิภคสิง่อนุมตัทิีด่ ีๆ จากสิง่ทีอ่ยู่
ในแผน่ดนิ และจงอยา่ตามบรรดากา้วเดนิของ

ชยัฏอน แทจ้รงิมนัคอืศตัรทูีช่ดัแจง้ของพวกเจา้ 
(อลับะเกอะเรอะฮ ์2: 168) 

ฮาลาล (ًَحللا)  สิง่ทีอ่นุมตัใิหม้นุษยป์ฏบิตัไิด ้หรอืบรโิภคได ้
ตอยยบิ (ا با  สิง่ทีด่ ีมคีณุคา่ ครบถว้น เหมาะสม ถกูสขุอนามยั  (َطيِّ

ِبُعوْاً اًَوََلًَتتَّ باً۬ ًَطيِّ لاً۬ ـٰ ِضًَحلَ َرأ اًفِىًٱۡلأ َهاًٱلنَّاُسًُكلُوْاًِممَّ ٰٓأَيُّ ـٰ َي
ِبينً  ًمُّ ًَعُدو ً۬ ُهًۥًلَُكمأ نًًِۚإِنَّ ـٰ َط يأ  ُخُطَوٲِتًٱلشَّ



• อตุสาหกรรม: อาหารเครือ่งดืม่/
อปุโภค /เครือ่งส าอาง/ 
เครือ่งนุ่งหม่/เครือ่งหนัง/ฯลฯ  

• การแพทย:์ ผลติภัณฑก์ารแพทย ์/
ยาสมนุไพร 

• ทอ่งเทีย่ว: โรงแรมทีพั่ก/ 
ภัตตาคาร/บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สือ่สิง่พมิพ-์บนัเทงิ: หนังสอื/
นติยสาร/ภาพยนตร/์ดนตร/ีฯลฯ 

• การเงนิ: ธนาคาร/ประกนัภัย/ตะกา
ฟลุ/ซกูกุ/ฯลฯ 

• โครงสรา้งพืน้ฐาน: มาตรฐาน/ระบบ
การผลติ/หอ้งปฏบิตักิาร/การรับรอง/
โลจสิตกิส ์

• ไอซที:ี ซอฟทแ์วร/์เว็บไซด/์ฯลฯ  
TIME May 25, 2009 



ขนาดของตลาดฮาลาลโลก 

 ประชากรมสุลมิ 1,800 ลา้น
คน หนาแน่นใน 50 ประเทศ 
มพีอสมควรใน 98 ประเทศ 
สรา้งเศรษฐกจิฮาลาลในปี 
2011 เทา่กบั 3 ลา้นลา้น 
USD เฉพาะอาหารฮาลาล
มลูคา่  680,000 ลา้น 
USD เป็นการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 350,000 ลา้น 
USD 

Imarat Consultant 2012 



• ขนาดประชากรมสุลมิในแตล่ะ
ประเทศ 

• การขยายตวัของประชากร: อตัรา
การเกดิ, การอพยพยา้ยภมูลิ าเนา
การเปลีย่นศาสนา/เขา้รตี 

• รายไดแ้ละอ านาจซือ้ของมสุลมิ
ในแตล่ะประเทศ 

• คา่นยิมของประชากรในสงัคมทัง้
มสุลมิและมใิชม่สุลมิ 



9 

Pew Forum on Religion and Public Life: October 2009 

ประเทศ ลา้นคน 

1 อนิโดนเีซยี 203 

2 ปากสีถาน 174 

3 อนิเดยี 161 

4 บังคลาเทศ 145 

5 อยีปิต ์ 79 

6 ไนจเีรยี 78 

7 ตรุก ี 74 

8 อหิรา่น 74 

9 อลัจเีรยี 34 

10 โมรอคโค 32 

ปี 2009, มสุลมิกระจายใน 148 
ประเทศ, 95% อาศยัในโลกทีส่าม, 
ชาตมิสุลมิร ่ารวยจซีซีมีปีระชากร  
2.3% ของมสุลมิทัง้หมด 

67% ของมสุลมิโลก 



การเตบิโตของประชากรมสุลมิโลก 

• ในปี 2543, ประชากรโลกเตบิโต 1.14% 
เทยีบกบัมสุลมิ 1.9%, เตบิโตลดลงทัง้สอง
กลุม่แตม่สุลมิยังเตบิโตเร็วกวา่ 

• อ านาจการซือ้ของมสุลมิเตบิโตรวดเร็ว 
เนือ่งจาก:  
– การเขา้รตีเป็นอสิลามในโลกที ่1 เตบิโตมากกวา่ใน
โลกที ่3  

– การอพยพของมสุลมิจากโลกที ่3 เขา้สูโ่ลกที ่1 

(http://www.geocities.com/richleebruce/b/islam.html)  



มสุลมิเตบิโตรวดเร็วกวา่ประชากร 
กลุม่อืน่ในทกุประเทศ 
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จดุแข็ง:   
• ประชากร 1.8 ใน 7 พันลา้นคนหรอื 26% ของประชากรโลก มกีาร

ขยายตัวสงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบักลุม่อืน่  
• เป็นเจา้ของแหลง่พลังงานไฮโดรคารบ์อนส ารอง 75% และการ

สง่ออกวัตถดุบิท่ัวโลก 49% 
จดุออ่น:  
• มสีว่นแบง่การคา้โลก 7%; GDP โลก 8% รายไดโ้ลก 6% 
• 22 ใน 57 สมาชกิ OIC อยูใ่ตเ้สน้แบง่ความยากจน 
• ชาตริ า่รวยใน OIC น าเขา้อาหาร ชาตยิากจน OIC ผลติอาหาร แต่

การคา้ระหวา่งสองกลุม่มเีพยีง 10-12% ของการคา้รวม  
• มเีพยีง 5 ชาต ิOIC ทีม่กีารรับรองฮาลาล  
• ขนาดประชากรใหญก่วา่ชาตติะวันตก  2 เทา่ มนัีกวทิยาศาสตรน์อ้ย

กวา่ 6 เทา่มทีนุสนับสนุนงานวจัิยดา้นวทิยาศาสตรน์อ้ยกวา่ 25 เทา่ 
ผลติผูร้ับรางวัลโนเบลดา้นวทิยาศาสตรน์อ้ยกวา่ 70 เทา่ 
 



ภาวะคกุคาม:  
• ชาตทิีม่ใิชม่สุลมิ เชน่ สหภาพยโุรป บราซลิ 
อารเ์จนตนิา สหรัฐอเมรกิา แคนาดา จนี อนิเดยี 
รัสเซยี ฯลฯ เป็นฝ่ายควบคมุตลาดและระเบยีบอาหาร
ฮาลาล 

• เจา้ของธรุกจิอาหารฮาลาลแมใ้นประเทศมสุลมิกลับ
มใิชม่สุลมิ 

โอกาส:  
• เศรษฐกจิไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตนิอ้ย ตลาดอาหาร
ฮาลาลเตบิโตรวดเร็ว 

• ตลาดอาหารโลกมแีนวโนม้สู ่CSR และบรโิภคนยิม
แนวใหมซ่ึง่มฮีาลาลอยูใ่นกลุม่นี ้

 
 
 



• เอเซยีตะวนัตก: ประชากร 189 ลา้นมสุลมิ 94%, GDP ตอ่หัว 

16,800 USD น าเขา้อาหาร 80%, ตลาดหลักของอาหารฮาลาล 

• ยโุรป: ประชากร 597 ลา้น มสุลมิ 6%, GDP ตอ่หัว 24,400 USD, 
ตลาดอาหารฮาลาลระดับบน/อาหารเชือ้ชาตขินาดยักษ์ 

• อเมรกิาเหนอื: ประชากร 332 ลา้น มสุลมิ 2.5%, GDP ตอ่หัว 41,600 
USD, ตลาดอาหารฮาลาลระดับบน/อาหารเชือ้ชาตศิักยภาพสงู  

• อฟัรกิา: ประชากร 913 ลา้น มสุลมิ 52%, GDP ตอ่หัว 2,700 USD, 
น าเขา้อาหารเป็นหลัก, ตลาดมแีนวโนม้สดใส  

• เอเชยีใต:้ ประชากร 1.5 พันลา้น มสุลมิ 31%, GDP ตอ่หัว 1,200 
USD, ตลาดอาหารฮาลาลขนาดใหญท่ีถ่กูมองขา้ม 

• อาเซยีน: ประชากร 600 ลา้น มสุลมิ 46%, GDP ตอ่หัว 3,600 USD, 
การคา้ระหวา่งกนัมสีงู เป็นคูแ่ขง่และคูค่า้ส าคัญ การแขง่ขนัสงู 
น่าสนใจ 
 
 
 
 
 



(Global Trade Atlas) 
หมายเหต:ุ ผลติภัณฑจ์ากประเทศไทย >90%  
ไมม่กีารรับรองฮาลาล 
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Global Trade Atlas 2011, ศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 

 ศกัยภาพที่
ซอ่นอยู ่

2 ขัน้ตอน 



• ประเทศไทยพึง่พารายไดจ้าก
การสง่ออกสงูกวา่ 60% GDP 

• อตุสาหกรรมการเกษตรม ี
มลูคา่เพิม่สงู เกีย่วขอ้งกบั
แรงงานในภาคการเกษตรและ
อตุสาหกรรมจ านวนมาก 

• ตลาดอาหารฮาลาลมขีนาดใหญ ่
ไดรั้บผลกระทบต า่จากความ
ถดถอยทางเศรษฐกจิในโลก
ตะวันตก 



ประเทศไทยพึง่พาการสง่ออก 
การสง่ออกในปี 2554 
• GDP 345 พันลา้น USD 
• มลูคา่การสง่ออก 229 พันลา้น 

USD (64% GDP) 25 พันลา้น 
USD เป็นอาหาร (11% การ
สง่ออก) 

• สดัสว่นการสง่ออกผลติภณัฑ ์
อตุสาหกรรม:ผลติภณัฑเ์กษตร
อตุสาหกรรม 63:37 

• อาหารฮาลาลสู ่OIC 4,800 ลา้น 
USD (12% ของการสง่ออก
อาหาร) 
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อตัราแลกเปลีย่น บาท : USD 

รวม 

อตุสาหกรรม 

เกษตร 

100%  

73.9%  

แหลง่ขอ้มลู  DEP 2008 

25 25 40 40 42 40 32 45 

6.7%  

13.9%  
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อตัราแลกเปลีย่น บาท : USD แหลง่ขอ้มลู  DEP 2008 



0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

ขา้
ว กุง้

ท
นู่า
กร
ะป๋
อง
/แ
ปร
รูป

ไก
สั่ต
วปี์
ก

น ้า
ตา
ล

ผล
ไม
ก้ร
ะป๋
อง
/แ
ปร
รูป

มัน
อัด
เม็
ด/
มัน
เส
น้

ปล
าแ
ช
่เย็
น/
แช
่แข็
ง

ผัก
สด
/แ
ปร
รูป

ปล
าห
มกึ

ปล
าก
ระ
ป๋อ
ง/
แป
รร
ูป

แป้
งม
ันส
 าป
ะห
ลงั

ผล
ไม
ส้ด

น ้า
มัน
ปา
ลม์

น ้า
ผัก
/น
 ้าผ
ลไ
ม
้

เค
รือ่
งป
รุง
รส

เค
รือ่
งด
ืม่ไ
มใ่
ช
่แอ
ลก
อฮ
อล
์

ผล
ติภั
ณ
ฑ
ข์า้
วแ
ปร
รูป

แป้
ง/
สต
าร
ช์

อา
หา
รสั
ตว
เ์ล
ีย้ง

อา
หา
รสั
ตว
อ์ืน่
ๆ

อา
หา
รอ
ืน่

ม
ลู
ค
า่
ก
า
ร
ส
ง่
อ
อ
ก
อ
า
ห
า
ร
 (
ล
า้
น
บ
า
ท

) 

อาหารสง่ออกจากประเทศไทยเกอืบท ัง้หมด 
ฮาลาลโดยธรรมชาต ิ(ขอ้มลู พ.ศ.2551) 

รวมมลูคา่การสง่ออกอาหาร 664,500 ลา้นบาท  

(~14% ของการสง่ออกท ัง้หมด) 

125,600 ลา้นบาท  

(19% ของการสง่ออกอาหาร-เกษตรท ัง้หมด) 

82,650 ลา้นบาท  
(12% ของการสง่ออกอาหาร-เกษตรท ัง้หมด) 



ประเภทผลติภณัฑอ์าหาร 

จ านวนโรงงาน 

 
ขนาดเล็ก 

 
(<50 ลบ)  

 
ขนาดกลาง 

 
(50-100 ลบ) 

 
ขนาดใหญ ่

 
(>100 ลบ) 

 
รวม 

 
ผลติภัณฑจ์ากสตัวแ์ละสตัวปี์ก 443 81 34 558 

ผลติภัณฑจ์ากนม 38 34 16 88 

ผลติภัณฑป์ระมง 277 131 54 462 

น ้ามันจากพชื หรอืสตัว ์หรอืไขมันจากสตัว ์ 140 55 27 222 

ผลติภัณฑผั์กผลไมส้ดและแปรรปู 293 160 30 483 

ผลติภัณฑจ์ากธัญพชื 1,209 147 31 1,387 

น ้าตาลทราย และผลติภัณฑ ์ 57 13 60 130 

ชา กาแฟ โกโก ้ช็อคโกแลต หรอืลกูอม 415 71 18 504 

เครือ่งปรงุและเครือ่งเทศ 342 57 17 416 

น ้าแข็ง 988 290 2 1,280 

เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ 5 13 29 47 

น ้าดืม่ เครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์ 193 47 29 269 

ผลติภัณฑอ์าหารจากแหง้ 309 96 30 435 

อาหารสตัว ์ 361 192 38 591 

 
รวมจ านวนโรงงานอาหารทัง้หมด 

 
5,070 

 
1,387 

 
415 

 
6,872 

จ านวนโรงงานผลติอตุสาหกรรมอาหารของไทย 
ประเภทผลติภณัฑอ์าหาร 

ทีม่า:  ศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกจิการคา้  กรมเศรษฐกจิการพาณชิย ์2552 



สถานประกอบการอาหารฮาลาลในประเทศไทย 

โรงงาน/สถานประกอบการอาหารทกุขนาด        
– รวมทัง้หมด     

– ทีม่ศีกัยภาพผลติอาหารฮาลาล            

– ทีข่อการรับรองฮาลาล                

โรงงานผลติอาหารทีไ่ดม้าตรฐาน             
– รวมทัง้หมด          

– ทีม่ศีกัยภาพผลติอาหารฮาลาล  

– ทีข่อการรับรองฮาลาล                             

– โรงงานอาหารฮาลาลทีส่ง่ออก              
     

 

           
    7,000 

                 6,500 

900 

       ~150 

     

 โรงงานอาหารทีม่ ีGMP ~30% จ านวนนีเ้ป็นโรงงานทีไ่ดรั้บ HACCP ~3% 
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ประเทศสมาชกิโอไอซ ี20 ประเทศทีน่ าเขา้
ผลติภณัฑอ์าหารและการเกษตรจากประเทศไทย

มากทีส่ดุในปี 2550 
ล
า้น
บ
าท

 



6 ชาตจิซีซี ี 4 ชาตทิีม่ใิชอ่าหรบั  

5 ชาตอิาหรบัอืน่ๆ 
1,065  ลา้น USD (+43%)  สว่นแบง่
13% ประชากร 73 ลา้นคน 

5,528 ลา้น USD (+37%)    
สว่นแบง่ 62% ประชากร 37 
ลา้นคน 

2,081 ลา้น USD (+1%)    
สว่นแบง่ 25% ประชากร 
123 ลา้นคน 

ส านักงานพาณชิยไ์ทยประจ า UAE 2553 



ประเทศ พืน้ที ่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร % ปชก.
เตบิโต 

GDP 
(ดอลลา่ร)์ 

GNP 
(ดอลลา่ร)์ 

อาเซยีน 4,479,398 600,072,066 1.185 2,167.94 3,612 

ขอ้มลูปี 2554 (wikipedia, CIA) 



อาเซยีน 2554 

ประเทศ พืน้ที ่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร % ปชก.
เตบิโต 

GDP 
(ดอลลา่ร)์ 

GNP 
(ดอลลา่ร)์ 

อนิโดนเีซยี 1,904,569 237,424,363 1.069 845.68 3,508 

ไทย 513,120 66,720,153 0.566 345.65 5,394 

มาเลเซยี 329,847 28,334,135 1.576 278.68 9,699 

สงิคโปร ์ 710 5,183,700 0.817 259.85 49,270 

ฟิลปิปินส ์ 299,764 92,337,852 1.903 213.13 2,223 

เวยีตนาม 331,210 91,519,289 1.077 135.41 1,498 

พมา่ 676,578 60,280,000 1.084 51.92 832 

บรไูน 5,765 408,786 1.712 15.53 36,583 

กมัพชูา 181,035 13,388,910 1.698 14.20 931 

ลาว 236,800 4,474,878 1.684 7.89 1,203 

รวม 4,479,398 600,072,066 1.185 2,167.94 3,612 



อาเซยีน +6 2555 

ประเทศ พืน้ที ่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร % ปชก.
เตบิโต 

GDP 
(ดอลลา่ร)์ 

GNP 
(ดอลลา่ร)์ 

อาเซยีน 4,479,398 600,072,066 1.185 2,167.94 3,612 

จนี 9,640,821 1,339,724,852 0.493 7,298.00 5,413 

ญีปุ่่ น 377,944 128,056,026 -0.278 5,869.00 45,920 

อนิเดยี 3,288,000 1,210,193,422 1.410 1,676.00 1,389 

เกาหลใีต ้ 99,392 50,004,441 0.204 1,163.00 23,749 

ออสเตรเลยี 7,617,930 22,680,322 1.400 1,488.00 65,477 

นวิซแีลนด ์ 268,021 4,430,400 0.950 161.85 36,648 

อาเซยีน+6 25,771,506 3,355,161,529 0.943 19,823.79 5,908 



โลก 2555 

ประเทศ พืน้ที ่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร % ปชก.
เตบิโต 

GDP 
(ดอลลา่ร)์ 

GNP 
(ดอลลา่ร)์ 

อาเซยีน+6 25,771,506 3,355,161,529 0.943 19,823.79 5,908 

อยี ู 4,324,782 503,492,041 0.098 17,577.00 35,116 

สหรัฐ 9,826,675 313,979,000 0.963 15,094.00 48,386 

เยอรมน ี 357,021 81,799,600 -0.208 3,577.00 43,741 

ฝรั่งเศส 674,843 65,350,000 0.500 2,712.00 42,793 

อาเซยีน 4,479,398 600,072,066 1.185 2,167.94 3,612 

รัสเซยี 17,075,400 143,056,383 -0.470 1,850.00 12,993 



การสง่ออกอาหารจากไทยสูอ่าเซยีน 

Sources: Global Trade Atlas, National Food Institute 



Sources: Global Trade Atlas, National Food Institute 

การสง่ออกอาหารจากไทยสูอ่าเซยีน 



กลยทุธการขยายตลาดอาหารฮาลาล 

• การใหค้วามรูแ้ละพัฒนาเทคนคิการตลาดแกนั่กธรุกจิ ชว่ยเหลอืการ
สรา้งเครอืขา่ยธรุกจิในพืน้ที ่ 

• การแกปั้ญหาพกิดัภาษีการน าเขา้ทีเ่หลือ่มล ้า  

• การเพิม่ความสามารถดา้นการแขง่ขนั (ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นแรงงาน/  
โลจสิตกิส/์ฯลฯ)   

• ตลาดมแีนวโนม้ทีจ่ะรับผลติภัณฑท์ีม่กีารรับรองฮาลาลจากองคก์าร
ศาสนาอสิลามทีม่คีณุภาพจงึจ าเป็นตอ้งการพัฒนาศักยภาพการ
รับรองฮาลาลไทยและสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการขอการรับรอง      
ฮาลาลไทย 

• การพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑฮ์าลาลโดยคงความสามารถดา้นการ
แขง่ขนัไว ้

• การประชาสมัพันธส์รา้งภาพลักษณ์ตราฮาลาลไทยและแนวทาง 
“วทิยาศาสตรฮ์าลาล อตัลักษณ์ประเทศไทย” 



• เปลีย่นทศันคตเิรือ่งพรมแดน; รวมตลาดเขา้กบั
ภมูภิาค 

• ประเทศไทย: เริม่ตลาดภายใน (มสุลมิ 5.5 ลา้น) 
 AEC (มสุลมิ 300 ลา้น) AEC+GMS (มสุลมิ 
330 ลา้น) AEC+BIMSTEC (มสุลมิ 850 ลา้นคน)  



ฝ่ายวชิาการ ศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2555 (สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย) 



มสุลมิในประเทศไทย 2554 

ใต ้
63.3% กลาง, ตต 

28.3% 

ตอ., 5.2% 

เหนอื, 
2.8% 

ตอ.เหนอื, 
0.4% 

ประชากรไทย 66 ลา้นคน  
มสุลมิ 5.5 ลา้นคน (8%) 



ประชากรมสุลมิภาคใต ้พ.ศ. 2551 

พืน้ที ่ ประชากร
รวม 

มสุลมิ รอ้ยละ 

พืน้ทีภ่าคใต ้ 8,741,545 2,811,139 32.16 

นราธวิาส ปัตตาน ี
ยะลา 

1,837,626 1,499,258 81.59 

หา้จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

3,461,803 2,151,001 62.14 

หกจังหวัดภาคใต ้
ชายฝ่ังอนัดามัน 

2,081,651 703,789 33.81 

หา้จังหวัดภาคใต ้
ชายฝ่ังอา่วไทย 
(ไมร่วมปัตตาน ีนราธวิาส) 

4,822,268 608,092 12.61 

ดดัแปลงจากขอ้มลูกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และวสนัต ์ชวีะสาธน.์ โครงการแผนทีภ่มูนิทิศันภ์าคใต:้ 
ฐานเศรษฐกจิและทนุวัฒนธรรม. ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย. http://www.sru.ac.th/TRF/Documents/0097.pdf  

accessed on 3 Jan 2010 



มสุลมิใน 14 จงัหวดัภาคใต ้พ.ศ.2551 
[จ านวนคน (รอ้ยละตอ่ประชากรในจงัหวดั)] 

616,548 คน (85.6%) 

518,551 คน (80.8%) 

438,666 คน (32.8%) 

67,031 คน (13.3%) 

79,138 คน (5.2%) 

19,670 คน (2.0%) 

3,587 คน (0.7%) 

364,159 คน (76.6%) 

213,077 คน (73.9%) 

110,676 คน (18.0%) 

98,102 คน (30.0%) 

188,417 คน (45.0%) 

52,586 คน (21.1%) 

40,5931 คน (22.4%) 
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จังหวดัทีม่มีสัยดิมากทีส่ดุ:  
ปัตตาน ี636 แหง่  
นราธวิาส 605 แหง่  
ยะลา 446 แหง่ 



คณะกรรมการ
กลางอสิลาม
แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการ
อสิลามประจ า
จังหวดั 

คณะกรรมการ
อสิลามประจ า
มสัยดิ 

จังหวัดทีม่ี
ส านักงาน
คณะกรรม
การอสิลาม 

 
 
 

39 สกอจ. 
750 คน 

~ 3,500 สกอม. 
60,000 คน  

สกอท. 
52 คน 

~5,500,000 มสุลมิ  
ในประเทศไทย (8% ประชากร) 



จดุแข็ง 
ปัจจัยภายในทีเ่กดิจากความส าเร็จในมติติา่งๆ ควรสง่เสรมิ  

• องคก์รศาสนาอสิลามตามกฎหมายและสงัคมยอมรับ 

• ประสบการณ์สะสมดา้นการรับรองฮาลาลทีย่าวนาน 

• ม ีพรบ.ทีร่ะบอุ านาจหนา้ทีด่า้นการรับรองฮาลาล
ชดัเจน (กจิการในศาสนาอสิลาม)   

• โครงสรา้งองคก์รทีภ่าคประชาชนมสีว่นรว่ม 

• ตราฮาลาลหนึง่เดยีว 

 



จดุออ่น 
ปัจจัยปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งภายใน ควรหาวธิแีกไ้ข 

• องคส์มาชกิมทีีม่าหลากหลาย มคีวามไมเ่ทา่เทยีมในมติิ
ตา่งๆ มรีปูแบบคลา้ยคลงึระบบการเมอืงมากเกนิไป 

• ขาดประสบการณ์เชงิวชิาการดา้นมาตรฐานและการ
มาตรฐานและการบงัคบัใช ้

• ขาดกลไกการสรา้งระบบธรรมาภบิาลในองคก์ร 

• ขาดหน่วยงานประจ าทีม่คีวามเป็นมอือาชพีสนับสนุน 

• ขาดงบประมาณตอ่เนือ่งสนับสนุนดา้นการด าเนนิงาน/การ
ประชาสมัพันธ/์การสรา้งแบรนด ์ 

 

 

 



ภาวะคกุคาม 
อปุสรรคหรอืขอ้จ ากดัจากภายนอก ควรหาแนวทางลดทอน 

• สงัคมไทยออ่นแอดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

• ขาดกฎหมายสนับสนุนดา้นตา่งๆทีจ่ าเป็น 

• คนในสงัคมภายนอกมทีัศนคตเิชงิยอมจ านน/ขดัแยง้สงู 
สง่ผลกระทบสูภ่ายใน 

• ภาครัฐและภาคธรุกจิขาดความเขา้ใจ ขาดการสนับสนุน
ตอ่องคก์รอยา่งจรงิจัง 

• ประเทศคูแ่ขง่สรา้งปัญหาใหก้บัความน่าเชือ่ถอืตอ่
องคก์ร 

 

 



โอกาส 

ปัจจัยภายนอกทีเ่อือ้ตอ่การด าเนนิงาน ตอ้งใชป้ระโยชน ์

• ฐานความเป็นประเทศผูน้ าดา้นเกษตรอตุสาหกรรมสง่ออก 

• ตลาดฮาลาลขยายตัวอยา่งรวดเร็ว 

• วัฒนธรรมชาตมิสุลมิท่ัวโลกใหค้วามส าคญัดา้นคณุภาพผลติภณัฑ/์
ความสมัพันธเ์ชงิสงัคมมากกวา่ความเป็นชาตมิสุลมิดว้ยกนั 

• สงัคมมสุลมิไทยเครง่ครัดในจารตีประเพณีอสิลาม 

• ประเทศไทยมตีน้ทนุทางสงัคมและวัฒนธรรมสงู 

• ผูป้ระกอบการ/นักธรุกจิไทยมศีักยภาพ ยดืหยุน่ ปรับตัวเร็ว  

• ประเทศไทยเป็นผูน้ าดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยฮีาลาล 

• งานการรับรองฮาลาล มโีอกาสขยายตัวสงู 

 

 

 

 



• เริม่ในปี 2512 ณ ส านัก
จฬุาราชมนตร ีเปลีย่นเป็น สกอจ. 
และ สกอท.ปี 2543 

• ปี 2554 สถานประกอบการขอ
การรับรองฮาลาล 3,600 แหง่ 
(3% ของสถานประกอบการทีม่ี
อยู)่ จ านวน 65,000 ผลติภณัฑ ์

• สดัสว่นสถานประกอบการฮาลาล
ในจังหวัดทั่วประเทศ: จังหวัดม ี
สกอจ. ตอ่ จังหวดัไมม่ ีสกอจ. 
77: 23  

 

 

ใต ้
17% 

ตอ., 
8.6 % 

เหนอื, 
5.4% 

ตอ.
เหนอื, 
4.1% 

กลาง-ตต 
64.9% 

โรงงาน/สถานประกอบการทีไ่ดร้บั
การรบัรองฮาลาลจาก สกอท. 

2552 



SCIENTIFIC SUPPORT 

กอท. 

พรบ.บรหิารองคก์รศาสนาอสิลาม พ.ศ.2540 
ระเบยีบ สกอท. 2554 

กอจ. 39 แหง่ 

ศวฮ.จฬ. 

ฝ่ายกจิการฮาลาล ฝ่ายกจิการฮาลาล 

การรบัรองฮาลาล             
ใน 38 จงัหวดัทีไ่มม่ ีกอจ. 

การรบัรองฮาลาลในจงัหวดั 

การสนับสนุน
ดา้นวชิาการ 

การสนับสนุน
ดา้นวชิาการ 



ศวฮ.จฬ. สถานประกอบการ สกอท./สกอจ. ศวฮ.จฬ. 

 
ขอการรับรอง 

ฮาลาล 
 

 
ฝ่ายกจิการ 
ฮาลาล 

 

 
นติวิทิยา 

ศาสตรฮ์าลาล 
 

 

ตรวจสถานที่
ผลติ 

 

 

ฝ่ายตรวจประเมนิ 
ศาสนา+วทิยาศาสตร ์

 

 

การวางระบบ
มาตรฐาน 

 

 

รับรอง 
ฮาลาล 

 

การฟัตวา 
การควบคมุ 

 

การวางระบบ
โครงสรา้งอืน่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอสิลำมแห่งประเทศไทย 

70  069  005  12  11 

ชนดิผลติภณัฑ ์ รายการผลติภณัฑ ์ ปีทีอ่อกการรับรอง 

รหสัสถานประกอบการ เดอืนทีอ่อกการรับรอง 

1 

2 

3 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอสิลำมแห่งประเทศไทย 

70  069  005  12  11 

ชนดิผลติภณัฑ ์ รายการผลติภณัฑ ์ ปีทีอ่อกการรับรอง 

รหสัสถานประกอบการ เดอืนทีอ่อกการรับรอง 

4 



ฝ่ายวชิาการ ศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2555 (สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย) 



สนิคา้/บรกิารจ านวนมหาศาลเป็น
ผลผลติจากความกา้วหนา้ดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ขาดความเขา้ใจศาสน

บญัญัตอิสิลาม 

สิง่หะรอมหลดุรอด
เขา้สูก่ระบวนการ
ผลติโดยเจตนา  
และไมเ่จตนา 

ผูป้ระกอบการละเมดิ
ระเบยีบ มกอช.วา่ดว้ย
มาตรฐานอาหารฮาลาล 

2550 
  

กระบวนการผลติ
สลบัซบัซอ้น 

วตัถดุบิมทีีม่า
คลมุเครอื 

กระทบตอ่ศรัทธาทาง
ศาสนาของมสุลมิ 

กระทบตอ่สทิธิอ์นัพงึมี
ตามกฎหมายของมสุลมิ 

 





โปรตนีไฮโดร
ลยัเซต 

วตัถดุบิจากธรรมชาต ิ สารเคม ี

น ้ายาเลีย้ง
เชือ้ 

Bacteria 

Bacteria 

เอนไซมจ์าก
อวยัวะ 

INS Number:  234, 261-1, 261-2, 262-1, 
262-2, 263, 270, 280, 281, 282, 283, 
296, 297, 300, 301, 302, 304, 317, 322, 
326, 327, 330, 331-2, 331-1, 331-3, 
332, 332-2, 333, 350-1, 350-2, 351-1, 
351-2, 352-1, 352-2, 363, 381, 415, 
420, 421, 422, 432, 433, 434, 435, 436, 
442, 469, 471, 472b, 472c, 472f, 472g, 
474, 475, 476, 478, 480, 481-2, 481-2, 
482-1,  482-2, 491, 492, 493, 494, 495, 
570, 575, 576, 578, 579, 585, 620, 621, 
622, 623, 627, 631, 634, 635, 636, 639, 
951, 1100, 1520 
 

ปญัหาการปนเป้ือนสิง่ตอ้งหา้มทีพ่บในวตัถดุบิสารเคม ี



สาเหตกุารผลติอาหารฮาลาลไมไ่ดม้าตรฐาน 

1. จติส านกึของผูป้ระกอบการ/พนักงาน 

2. วตัถดุบิหะรอม/ปนเป้ือนหะรอม 

3. กระบวนการผลติไมถ่กูตอ้ง 

4. พนักงานขาดความรูค้วามเขา้ใจ 

5. การขาดการบรูณาการฮาลาลเขา้สูร่ะบบ
ความปลอดภัยอาหารในระดบัปฏบิตังิาน
และการฝึกปฏบิตั ิ

6. ขาดระบบการเฝ้าระวงัตดิตามการ
ปนเป้ือนในอาหารฮาลาล 

7. ขาดการมสีว่นรว่มของกลไกภาค
ประชาชนและภาครัฐ 

 



• เริม่ในคณะสหเวชศาสตร ์จฬ. 2538 จัดตัง้
เป็นศนูยใ์น จฬ. 2547 ไดร้ับการยกยอ่งวา่
เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรฮ์าลาลแหง่
แรกในโลก 

• พืน้ที ่4,200 ตรม. เครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์
140 ชิน้ บคุลากร 55 คน นักวทิยาศาสตร์
มสุลมิ 28 คน 

• จัดตัง้ส านักงานสาขา: ปัตตาน ี2552, 
เชยีงใหม ่2555 

• เป็นเลขานุการ IMT-GT HAPAS 
• วางระบบ HAL-Q ทัว่ประเทศใน 280 

โรงงานครอบคลมุคนงาน 150,000 คน 
• ยกระดบัรา้นอาหารมสุลมิ 100 แหง่ 
• จัดท าบญัชจีากผลวเิคราะห ์12,000 ขอ้มลู  
• อบรมผูบ้รโิภค 30,000 คน 
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เชยีงใหม ่800 ตรม. กรงุเทพฯ 2,700 ตรม. ปตัตาน ี300 ตรม. 

กรงุเทพฯ 400 ตรม. 

http://www.teedinchiangmai.com/watermark.php?path=picture/a69845.jpg




ความภาคภมูใิจสงูสดุ  
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จเปิดแพรคลมุป้ายศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล จฬ. 26 มนีาคม 2555 



กระบวนการใชว้ทิยาศาสตรฮ์าลาลสรา้งความมั่นใจ
ความเป็นฮาลาลตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 
1. การด าเนนิงานดา้นการมาตรฐานฮาลาล 
2. งานนติวิทิยาศาสตรฮ์าลาล 
3. งานระบบโลจสิตกิสแ์ละทวนสอบยอ้นกลับฮาลาล 
4. งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศฮาลาล 



Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol 

วัตถดุบิ กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ ์ โลจสิตกิส ์ ผูบ้รโิภค 



ศวฮ.จฬ. สถานประกอบการ สกอท./สกอจ. ศวฮ.จฬ. 

 
ขอการรับรอง 

ฮาลาล 
 

 
ฝ่ายกจิการ 
ฮาลาล 

 

 
นติวิทิยา 

ศาสตรฮ์าลาล 
 

 

ตรวจสถานที่
ผลติ 

 

 

ฝ่ายตรวจประเมนิ 
ศาสนา+วทิยาศาสตร ์

 

 

การวางระบบ
มาตรฐาน 

 

 

รับรอง 
ฮาลาล 

 

การฟัตวา 
การควบคมุ 

 

การวางระบบ
โครงสรา้งอืน่ 



 
การ
วเิคราะห ์

 
รวม 

ผลติภณัฑท์ีไ่มม่ ี
การรบัรองฮาลาล 

รบัรองฮาลาล รบัรองฮาลาลและ
วางระบบ HAL-Q 

รวม + (%)  รวม + (%)  รวม + (%)  

1 Gelatin 466 181 31.1 130 34.0 55 0 

2 FA 401  146 2.1 203 0.5 52 0 

3 Alcohol 420 222 13.3 131 1.5 67 0 

4 DNA 358 115 2.7 199 5.1 44 0 

รวม 1,745  664 12.7 663 6.0 228 0 

Source: The Halal Science Center Chulalongkorn University 2012 





สรา้งความเขา้ใจในมาตรฐานฮาลาล พัฒนาระบบ
จัดเตรยีมและตรวจสอบเอกสารดา้นตา่งๆ เชน่ คณุภาพ
สถานประกอบการ กระบวนการผลติ วตัถดุบิและทีม่า 
คณุภาพการรับรองฮาลาล ทีม่าของแหลง่ทนุ ความ
น่าเชือ่ถอืของเอกสาร 



• บตัรประชาชน – รับรองตวัผูร้อ้ง 

• หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิ
บคุคล – รับรองกจิการ  

• ใบอนุญาตการประกอบกจิการ
โรงงานแบบ รง.4 

• ใบอนุญาตผลติอาหารแบบ อ.2 

• ใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนต ารับ
อาหารแบบ อ.17, อ.18, สบ.5 

• ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร 
สบ.3 พรอ้มตวัอยา่ง 



• หนังสอืรับรองกรรมวธิี
การผลติ ขัน้ตอนการ
ผลติ วตัถดุบิทีใ่ชเ้ป็น
สว่นผสม พรอ้มส าเนา
หนังสอืรับรองฮาลาล 
จากหน่วยงานที่
น่าเชือ่ถอื 

• เอกสารสรปุผลการ
วเิคราะหจ์าก อย./
หน่วยงานทีม่มีาตรฐาน 



ปญัหาเอกสารทีพ่บ 

• เอกสารรบัรองฮาลาล: 
– ปลอม, หมดอาย,ุ มทีีม่าไมช่ดัเจน, ไดม้าจาก
บรษัิทผูผ้ลติหรอืหน่วยงานทีม่ใิชอ่งคก์รศาสนา, 
องคก์รศาสนาทีไ่มเ่ป็นทีรู่จั้ก/ไมไ่ดรั้บการยอมรับ  

– รับรองโดยขาดความเขา้ใจประเด็นทางวทิยาศาสตร ์
เชน่ กรณีเอนไซม ์มารซ์เมลโล ่ฯลฯ  

– เอกสารไมส่มัพันธก์บัผลติภัณฑท์ีรั่บรอง 

• เอกสารอืน่ๆ: 
– เอกสารรับรองผลการตรวจหอ้งปฏบิตักิารจัดท าโดย
องคก์รศาสนาหรอืหน่วยงานทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 

 

 



การตรวจสอบผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูไ้ดรั้บประโยชน ์เชน่ การ
สมัภาษณ/์สอบถาม ผูผ้ลติ ผูจั้ดซือ้ ผูก้ าหนดนโยบาย   
ผูล้งทนุ ผูใ้ช ้ผูป้ฏบิตั ิผูบ้รโิภค 



การรว่มตรวจสถานทีผ่ลติ สายการผลติ 
ความสะอาด อนามัยบคุคล การฝึกอบรม 
การวางระบบการบรหิารจัดการเพือ่การผลติ
อาหารฮาลาล-ปลอดภัย 



• คณุภาพของโรงงาน/สถานประกอบการ/
บคุลากร 

• ตรวจสอบความเขา้ใจเรือ่งหะรอมและนญสิ 
ของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการผลติ  

• ตรวจสอบการควบคมุจดุวกิฤต ิการก าจัด     
หะรอมและนญสิจากกระบวนการผลติ  

• ตรวจสอบมาตรการป้องกนัการปนเป้ือน การ
ช าระลา้งนญสิ 

• ตรวจสอบการดแูลรักษาเอกสาร 



หะรอม 

สิง่สกปรก 
กอ้นเลอืด 





GMP SOP SSOP 

HACCP 

ฮาลาล 

ตอยยบิ 

ปลอด 
อนัตราย
ทางเคม ี
ชวีภาพ 
กายภาพ 

 

ปลอด 
หะรอม 

การก าหนดจดุ
วกิฤตหิะรอม
และแนวทาง 
การเฝ้าระวงั HAL-Q 



HALAL-GMP/HACCP 5000: 1425 
Management system for halal food production : Principle and definition 

HALAL-GMP/HACCP 5001: 1425 
Management system for halal food production : Requirements 

HALAL-GMP/HACCP 5004: 1425 
Management system for halal food production : Guideline 

HAL-Q Management System  
(Hygiene, Assurance, Liability - Quality System) 

ระบบ HAL-Q พัฒนาขึน้ครัง้แรกในปี 2543 ภายใตช้ือ่ Halal-HACCP  

ตอ่มาปรับเป็น Halal-GMP/HACCP ปัจจบุนัคอื HAL-Q 



Q4  ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการควบคมุนะยสิใหอ้ยูใ่น
ระดับทีป่ลอดภัย/ยอมรับได?้ 

HAL-Q CCP Decision Tree 
Q1  มมีาตรการควบคมุหรอืไม?่  

Y N จัดตัง้ระบบควบคมุความ
ปลอดภัย? 

Y 

Y N 

Q2  ขัน้ตอนนีอ้อกแบบเพือ่ขจัดนะยสิหรอื 
ความไมป่ลอดภัย ใชห่รอืไม?่ 

Q3    ยังคงมกีารปนเป้ือนนะยสิ? 

ไมใ่ช ่CCP หยดุ 

Y N 

ไมใ่ช ่CCP 
 

หยดุ 

CCP 

N ไมใ่ช ่CCP หยดุ 

N Y 

พัฒนาระบบความปลอดภยั? 



4 อนัตราย: กายภาพ, เคม,ี ชวีภาพ, หะรอม 

4 องคป์ระกอบ: คน, วตัถ,ุ กลไก, ทนุ 

136,000,000 
รายการ จาก 

Google วันที ่25 
ตลุาคม 2555 

4 การจดัการ: ระบบ, วเิคราะห,์ ช าระลา้ง, ตดัสนิ 

4 ข ัน้ตอน: บรรยาย, ฝึกปฏบิตั,ิ ปรกึษา, ประเมนิ 



2) ฝึกปฏบิตักิาร 
(2 คน-วนั) 

1) บรรยาย 
(1 คน-วนั) 

3) ใหค้ าปรกึษา 
(2-4 คน-วนั) 

4) ประเมนิ 
(1-3 คน-วนั)  

รบัประกาศนยีบตัร 



ลา้งดว้ยสบูธ่รรมดา 

สะอาดทาง
กายภาพ 

นญสิหนกั
(นามธรรม)
ยงัคงอยู ่

สกุร น า้ลายสนุขั 



ตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิInt J Cos Sc 2009; 31:131-41 



การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เชน่ 
ตรวจวเิคราะหก์ารปนเป้ือนทางเคม ีชวีเคม ี
ชวีวทิยา และฟิสกิส ์



Rt-PCR GC-MS-MS HPLC 

ICP LC-MS-ESI FTIR 



การเก็บตวัอยา่งอาหาร ซือ้จากแหลง่ทีม่มีาตรฐานดา้น
ใบเสร็จ ซือ้อยา่งนอ้ยสองชดุ เก็บแชแ่ข็งที ่-80 C 1 ชดุ 
ใชต้รวจสอบทางหอ้งปฏบิตักิารทันท ี1 ชดุ ท าหลักฐาน
ใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ใชใ้นทางกฎหมาย 







การตรวจสอบกระบวนการนอกสายการผลติ/
สถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การไดม้าของ
วัตถดุบิ การเชอืด โลจสิตกิส ์การขนสง่ การเก็บ
รักษา การจัดจ าหน่าย การดแูลผูบ้รโิภค 



พระองคม์อบแกเ่จา้ซึง่ศาสนาทีส่ะดวกงา่ยดาย มไิดบ้งัคบัในสิง่
ทีพ่วกเจา้ไมม่คีวามสามารถ (อลัฮจัย ์22:78) 

 ปลอดภัยตอ่มสุลมิ 
 ผูบ้รโิภคเขา้ใจและใชง้านไดง้า่ย 
 สรา้งความไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั

ใหก้บัธรุกจิ 
 สรา้งมลูคา่เพิม่แกผ่ลติภณัฑ ์



HAL-Q Quality Control System (HAL-Q QCS)

การใช ้QCS v1 เพือ่การวางระบบ 
HAL-Q ในโรงงาน 

การเชือ่มตอ่กบั SILK Cloud ผา่นระบบ 3G 

นักวชิาการ
ศาสนาอสิลาม
ใช ้QCS v2 ใน
การตรวจ
ประเมนิโรงงาน 

การตดิตัง้โปรแกรม QCS v1 & v2 ในแท็บเล็ต 





Value Chain 
Traceability 
System (VCTS) 

e-Certificate 
Verification 

System (CVS) 

Najis cleansing 
clay liquid + 

Halal QR-code 







ประโยชนข์องบารโ์คด้ฮาลาล 

เครือ่งอา่นของ
รา้นคา้: 
ชือ่ผลติภัณฑ,์ 
ราคา 

โทรศพัทม์อืถอื: 
ชือ่ผลติภัณฑ ์
ชือ่ผูผ้ลติ 
สถานภาพฮาลาล 
เชือ่มตอ่ URL  



Source Deliver Make 

โรงงานผลติ 

Return 

ผูบ้รโิภค โลจสิตกิส ์ ศนูยก์ระจาย
สนิคา้ 

รา้นคา้ปลกี 

ศลุกากร 

Source Source Deliver Source Deliver Customs 

Return Return Return 

Source Deliver 

แหลง่ป้อนวตัถดุบิ โลจสิตกิส ์แหลง่เตรยีมวตัถดุบิ ศลุกากร 

Return 

Deliver Source Deliver Make Customs 

Return Return 

[HAL-Q Quality Control System, e-Certificate Verification System, Value Chain Traceability System] 
S .I .L .K . (Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol) CLOUD 

ebXML ebXML ebXML ebXML ebXML 

HIT SCE 

SCP 

ERP 

HIT SCE 

SCP 

ERP 

LMS 

WMS FMS 

e-Paper 
less 

ebXML 

QR code/ 
barcode 

ebXML 

DMS 
LMS 

WMS FMS 

e-Paper 
less 

WMS
RMS 

National Single Window (NSW) 



การปรกึษาหารอื (ชรูอ) ระหวา่งบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประกอบดว้ยนักวชิาการศาสนาอสิลาม นักวทิยา 
ศาสตรม์สุลมิทีม่คีวามเขา้ใจศาสนบญัญัตอิสิลาม 
และ/หรอืผูไ้ดรั้บประโยชน ์(stakeholder) เพือ่
น าไปสูก่ารตดัสนิ (หกุม่) ใหไ้ดข้อ้สรปุ 



Visit our website @ http://www.halalscience.org 


