
ประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตอาหารแปรรูป

เพื่อการสงออก เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลาก

หลายและมีปริมาณการผลิตสูง นโยบายของภาครัฐจึงไดตั้ง

เปาหมาย และกําหนดเปนหนึ่งในภารกิจเรงดวนที่รัฐบาล

กําลังผลักดัน เพื่อใหประเทศไทยเปนครัวของโลก โดยกาว

ไปสูความเปนศนูยกลางการผลติอาหารของโลก ดวยเลง็เหน็

ถึงศักยภาพอันเกิดจากรากฐานที่มั่นคงดานการเกษตรโดย

มีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกลไกสนับสนุนในการนี้ 

และ “ตลาดอาหารฮาลาล” เปนเปาหมายสําคัญเนื่องจาก

ประชากรมุสลิมที่มีกวา 1,900 ลานคน กระจายอยูในทุก

ภูมิภาคในโลก มีขอมูลวาตลาดของกลุมผูบริโภคอาหาร

ฮาลาล ใน 160 ประเทศ มีมูลคามากกวาปละ 350,000 

ลานบาท และไทยมีสวนแบงของตลาดเพียง 10,000 ลาน

บาท รฐับาลไดสงเสรมิอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลอยางครบ

วงจร และนํานโยบายสูการปฏบัิตอิยางเปนรปูธรรม มกีารกอ

ตัง้ สถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาล ศนูยวทิยาศาสตรฮาลาล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลปตตานี โดยมีเปาหมายเพื่อใหผลิตภัณฑ

อาหารฮาลาลของประเทศไทย ไดรับการ

ยอมรับทั้งจาก สถาบันมาตรฐาน

ลานบาท และไทยมีสวนแบงของตลาดเพียง 10,000 ลาน

บาท รฐับาลไดสงเสรมิอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลอยางครบ

วงจร และนํานโยบายสูการปฏบัิตอิยางเปนรปูธรรม มกีารกอ

ตัง้ สถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาล ศนูยวทิยาศาสตรฮาลาล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลปตตานี โดยมีเปาหมายเพื่อใหผลิตภัณฑ

อาหารฮาลาลของประเทศไทย ไดรับการ

ยอมรับทั้งจาก สถาบันมาตรฐาน

เครื่องหมายฮาลาล

อาหารฮาลาลทั่วโลก และจากผู บริโภคทั้งที่เปนมุสลิม

และมิใชมุสลิมวาถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม และ

สอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใหในอนาคตประเทศไทย

เปนศูนยอาหารฮาลาลอยางแทจริง

“ฮาลาล” มีความหมายวา “ถูกตองตามกฎหรือ 

การอนุญาต ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม” อาหารที่ได

รับการรับรองฮาลาล แสดงวาไดผลิตถูกตองตามศาสน

บัญญัติอิสลาม และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ที่ชาว

มุสลิมสามารถบริโภคได สําหรับกิจการอาหารฮาลาลใน

ประเทศไทยไดดาํเนนิงานมากวา 50 ป โดยมคีณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัด เปนองคกรหลักในการใหการรับรอง 

มาตรฐานฮาลาล…. สงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อการสงออก
    

วรรณดี มหรรณพกุล*
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* นกัวทิยาศาสตรชาํนาญการพเิศษ สาํนกั

เทคโนโลยชีมุชน กรมวทิยาศาสตรบรกิาร
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 ไดมีการจัดรูปแบบการ

บรหิารงานกิจการฮาลาลใหม โดยไดจดัตัง้สถาบันมาตรฐาน

อาหารฮาลาล ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

ฮาลาล เพือ่การสงออกของรฐับาล โดยใหอยูในการกํากบัดูแล

ของคณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย มเีปาหมาย

เพ่ือการพัฒนากลไกการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 

ใหเปนที่นาเชื่อถือยอมรับของผูบริโภคท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยการตรวจรับรองและอนุญาตใหใช 

เครื่องหมายฮาลาล ซึ่งเป นอํานาจหนาท่ีขององคกร

ศาสนาอิสลามเทานั้น คือคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทยและคณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั แตการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะสําเร็จได จําเปนตองมี

ความรวมมือและผลประโยชนรวมกันของ 3 ฝายคือ มุสลิม

ผูบริโภค ผูประกอบการและภาครัฐ กลาวคือ 1) มุสลิม ได

บรโิภคอาหารฮาลาลทีเ่ชือ่ถอืไดวาถกูตองตามบญัญติัศาสนา

อิสลาม มีคุณคาอาหารถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากส่ิงตอง

หามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม) และสิ่งปนเปอนตางๆ ทั้ง

ทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี 2) ผูประกอบการไดรับผล

ประโยชนทางธุรกิจ โดยตระหนักถึงการผลิตอาหารฮาลาล

ท่ีถกูตองตามบญัญตัศิาสนาอสิลาม และปฏบิตัติามระเบยีบ

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย วาดวยการ

รับรองฮาลาล อยางเครงครัด และควบคุมกระบวนการผลิต

ใหไดคุณภ าพอาหารตามมาตรฐานฮาลาล 3) ประเทศชาติ

ไดรับผลประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาครฐัใหการ

สงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมอยางครบวงจร ทัง้ใน

ดานการพัฒนาวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตของผูประกอบการ 

การตลาดและปรับปรุงกลไกการรับรอง “มาตรฐานอาหาร

ฮาลาล” ขององคกรศาสนาอิสลามเพื่อเพิ่มโอกาสการ

สงออกสูตลาดโลก  การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 

เปนหัวใจสําคัญในการผลักดันประเทศไทยสูการเปนผูนํา

ในตลาดอาหารฮาลาล สถาบันมาตรฐานฮาลาล จึงนับเปน

กลไกสําคัญในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานอาหาร

ฮาลาล ของประเทศไทย ใหถูกตองตามตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม และสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่ทั่วโลก

ใชเปนบรรทัดฐาน ไมจะเปน CODEX / HACCP โดยรวม

กับศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน

การตรวจสอบทางผลติภณัฑอาหารทางวทิยาศาสตรอันเปน

นวตักรรมสาํคญัของมาตรฐานอาหารฮาลาลในประเทศไทย

ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล
(Halal Standard) กบัมาตรฐานอตุสาหกรรมอาหาร
ทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล เปนระบบเชิงบูรณาการ 

(Integrated Standard System) โดยมอีงคประกอบ สาํคญั

คือ กระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ

การผลิต” จะตอง “ฮาลาล” คือถูกตองตาม บัญญัติศาสนา

อสิลาม ปราศจากสิง่ “ฮารอม” คอืสิง่ทีต่องหามตามบัญญัติ

ศาสนาอิสลาม ไดแก วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง 

สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลิตภัณฑ

อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอ

สขุภาพ (ตอยยบิ) ซึง่ระบบการจดัการความปลอดภยัในการ

ผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหาร

คุณภาพ (ISO) จึงเปนเรื่องสอดคลองกับหลักการมาตรฐาน

อาหารฮาลาลแตจะแตกตางกันในหลักการสําคัญ คือ 

มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยดึถอืความถกูตองและคุณคา

ตามบญัญติัศาสนาอสิลาม สวนมาตรฐานสากลยดึถอืคุณคา

อาหารโดยมิจําเปนตองถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม
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กรมวิทยาศาสตรบริการ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานอาหารฮาลาล กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

1. ผูกําหนดมาตรฐาน 1. ผูกําหนดมาตรฐาน

1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผูเปนเจา
1.2 ศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.)

1.1 องคกรระหวางประเทศ
1.2 องคกรเอกชน

2. หลักการสําคัญ 2. หลักการสําคัญ

2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งตองหาม)
2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

– ความสะอาด
– ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปอน
– คุณคาทางโภชนาการ
– รักษาสิ่งแวดลอม

2.1 มาตรฐานตามที่องคกรกําหนด
2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)

– ความสะอาด
– ความปลอดภัย
– คุณคาทางโภชนาการ

3. การบริหารมาตรฐาน 3. การบริหารมาตรฐาน

3.1 องคกรศาสนาอิสลามเปนผูรับผิดชอบตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม

3.2 เจาหนาที่ตรวจรับรองมาตรฐานตองเปนมุสลิมที่ดี
และมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

3.1 หนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชนที่มีหนาที่รับ
ผิดชอบ

3.2 เจาหนาที่ตรวจรับรองไมจําเปนตองเปนมุสลิม มี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

4. ระบบมาตรฐาน 4. ระบบมาตรฐาน

4.1 เปนระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาลซึ่งครอบคลุม
ทั้งความถูกตอง (ฮาลาล)  และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม

4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)

4.1 เปนระบบมาตรฐานที่แยกยอย หลายลักษณะ เชน 
มาตรฐาน โรงงาน มาตรฐานการบริหารการผลิต เปนตน

4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เชน มอก. GMP 
, ISO, HACCP

5. ปจจัยการผลิต 5. ปจจัยการผลิต

5.1 วัตถุดิบ สวนผสมและสารปรุงแตงมีที่มาซึ่งพิสูจน
ไดวา “ฮาลาล” ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”

5.2 กระบวนการผลิต จะตอง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน
5.3 สถานที่ผลิตจะตองสะอาด ปลอดภัย จากสิ่งปน

เปอน มีระบบปองกันสัตวทุกชนิดและไมปะปนกับการ
ผลิตสิ่งที่ไมฮาลาล

5.4 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณการผลิตจะตอง
สะอาดและไมไดรวมกับการผลิตสิ่งที่ไมฮาลาล 

5.5 การเก็บรักษา การขนสง และวางจําหนายจะตอง
แยกสดัสวนเฉพาะอาหารฮาลาลไมปะปนกบัสิง่ ทีไ่มฮาลาล 
เพื่อปองกันการสับสนและเขาใจผิดของผูบริโภค

5.6 การลางวตัถุดบิ หรอือุปกรณท่ีใชผลติอาหารทีไ่มฮา
ลาลมากอน จะตองลางใหสะอาดตามบัญญตัศิาสนาอสิลาม

5.1 เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดย ไมคํานึงวา
ฮาลาลหรือไม

5.2 การลางวัตถุดิบหรืออุปกรณท่ีใชผลิตมุงเนนความ
สะอาดเปนสําคัญ
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานอาหารฮาลาล กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

6. พนักงาน 6. พนักงาน

6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเปนมุสลิม หาก
มใิชมสุลมิจะตองไมเกีย่วของกบั สิง่ทีไ่มฮาลาลในขณะผลิต
อาหารฮาลาล  เชน เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล หรือสุนัข

6.2 พนักงานเชือดสัตว ตองเปนมุสลิมมีสุขภาพจิต
สมบรูณ ไมเปนโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ และมคีวามรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเชือดสัตวตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

6.1 พนักงานท่ีผลิตอาหารฮาลาล ไมจําเปนตองเปน
มุสลิม

6.2 พนักงานเชือดสัตว ไมจําเปนตองเปนมุสลิม

 ขั้นตอนสําคัญๆ ในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

1. สถานประกอบการที่ตั้งอยูในจังหวัดที่ไมมีคณะ

กรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั ใหยืน่ยนืคาํขอใชเครือ่งหมาย

รบัรองฮาลาล ตอสาํนกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง

ประเทศไทย

2. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม

แหงประเทศไทยรับเอกสารคําขอ และตรวจสอบเอกสาร 

3. ผูประกอบการรายใหมตองไดรับการอบรมความ

รูเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลจากสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย

4. ผูประกอบการหลังจากไดรับการอบรมเรียบรอย

แลว เอกสารคํารองนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คํารอง (ใน กรณีคําขอไมไดรับอนุมัติใหผูประกอบการแกไข

และยื่น คํารองใหมอีกครั้ง)

5. เมื่ออนุมัติคําขอแลวสํานักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทยแตงตั้งคณะตรวจสอบซึ่ง 

ประกอบไปดวย นักการศาสนา นักวิทยาศาสตรอาหาร 

ผู เชี่ยวชาญดานการผลิต ผู เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว 

(ในกรณีมีการเชือดสัตว)

6. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบกอนการ

ตรวจทุกครั้งเจาหนาที่ ติดตอกับสถานประกอบการเพื่อนัด

หมายการเขาตรวจ ในวันและเวลาที่แนนอน คณะผูตรวจ

สอบเขาตรวจสอบในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการ

ผลิตอยางละเอียดพรอมการทํารายงานการตรวจและการ

ประเมินรวม และตองตรวจสอบในคลังสินคาและหองเก็บ

วัตถุดิบของสถานประกอบการทั้งหมด
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เอกสารอางอิง
ความแตกตางระหวางมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป 

[ออนไลน] [อางถึงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555] เขาถงึจากhttp://www.halal.or.th/th/main//subindex. 

php?page=sub& category =11 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ 

กลางอิสลามแหงประเทศไทย

มาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ อาหารฮาลาล มก.อช. 8400-2550 [ออนไลน] [อางถงึวนัที ่6 ธนัวาคม 

2555] เขาถึงจาก http: //www.centrallabthai.com /web/…../pdf/ Halal _Food_8400_2550 8 

หนา leoyd’ko8Itdi,dkivbl]k,d]k’csj’xitgmLwmp 2548 มาตรฐานอาหาร ฮาลาล /HTS 150 : 1426 

16 หนา FDA/WHO 

7. คณะผู ตรวจสอบเก็บตัวอยางผลิตภัณฑและ

วัตถุดิบที่ตองสงสัยในการผลิตใหกับ สถาบันมาตรฐาน

อาหารฮาลาล รวบรวมเพื่อสงตรวจวิเคราะหยังศูนย

วิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสงคืนผล

การวิเคราะหใหสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล เจาหนาที่

จะรวบรวมรายงานการตรวจสอบ ผลการวิเคราะหจาก

หองปฏิบัติการ เพื่อสงใหคณะกรรมการฝายกิจการฮาลาล

พิจารณาอนุมัติ (ในกรณีการพิจารณาอนุมัติไมผาน ใหผู

ประกอบการแกไข และยื่นคํารองใหมอีกครั้งในระยะเวลา

ที่กําหนด)

8. คณะกรรมการฝายกิจการฮาลาลไดพิจารณา

อนมุตัเิรยีบรอยแลว ผลการอนมุตันิาํเสนอตอคณะกรรมการ

กลางอสิลามแหงประเทศไทย เพือ่อนมุตักิารใหใชเครือ่งรบัรอง

ฮาลาล

ประเทศไทยไดมีผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลที่เปน SMEs 

และอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันไดใหความสําคัญกลุมผูบริโภค 

ฮาลาล ดังนั้น ควรไดเรียนรู และปรับกระบวนการผลิต

ใหสอดคลองกับมาตรฐานฮาลาล เพื่อจะไดยืนขอรับรอง

มาตรฐาน ฮาลาล จะเปนผลดีตอการสงออก เพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ซึ่งมีหนวย

งานภาครฐัพรอมใหการสนบัสนนุองคความรูและเทคโนโลยี 

กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตาม

มาตรฐานอาหารฮาลาล และในป 2557 – 2560 กรม

วิทยาศาสตรบริการ ไดมีแผนงานที่จะสงเสริมศักยภาพผู

ประกอบการไทยเพื่อใหผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานฮาลาล 

ดงันัน้ผูทีส่นใจเขารวมโครงการโปรดตดิตอประสานงานไดท่ี 

สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ 75/7 ถนน

พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2201 7420

16 หนา FDA/WHO 
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