
รายงานการเดินทางเพื่อศกึษาดูงานและสํารวจขอมูลเชิงลึกดานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
ณ ประเทศมาเลเซีย   ระหวางวันที ่26 – 30 มิถุนายน  2553 

------------------------------------------ 

1. ขอมูลเบ้ืองตน 

คณะเดินทางศึกษาดูงานในคร้ังนี้ ประกอบดวย เจาหนาที่ สร.2 สศอ. จํานวน 3 ราย ไดแก 

นางณัฐิยา  มุติตาภรณ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   น.ส.ขัตติยา  วิสารัตน 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  และ น.ส.กนกวรรณ  บัวผุด  เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผนปฏิบัติการ   พรอมดวย ดร.อมร งามมงคลรัตน  รองผูอํานวยการสถาบันอาหาร  

สายปฏิบัติการ   นายอนิรุทธิ์  สมุทรโคจร  ผูอํานวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล และเจาหนาที่สถาบัน

อาหาร จํานวน 3 ราย   โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาขอมูลอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ทั้งในดาน

การผลิต การตลาด และการบริโภค รวมถึงศึกษาลักษณะโครงสรางการกํากับดูแล และนโยบายการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศมาเลเซีย   ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในตลาดมาเลเซียและ

ตลาดโลก โดยอาศัยการยกระดับสถานภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ควบคูไปกับ

การแสวงหาความรวมมือในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลกับประเทศที่มีศักยภาพ 

2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและตลาดสินคาอาหารฮาลาลของมาเลเซีย 

 ประเทศมาเลเซียจัดเปนประเทศผูสงออกอาหารฮาลาลรายใหญ อันดับ 6 ของโลก  รองจาก

สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย ฝร่ังเศส และไทย   และเปนประเทศสมาชิก OIC (Organization of the 

Islamic Conference) ที่มีการสงออกอาหารฮาลาลมากที่สุด   โดยในป 2552 มีการสงออกผลิตภัณฑ 

ฮาลาล (ทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร) มูลคาประมาณ 27,000 ลานบาท 

 ตลาดสดในประเทศมาเลเซียมีลักษณะเหมือนกับตลาดสดในประเทศไทย   สภาพโดยทั่วไป

อาจจะดูไมสะอาดเรียบรอยมากนัก แตก็เปนแหลงซื้อขายสินคาอาหารสด ผักผลไม และอาหารแหงของ

ประชาชนในละแวกนั้น เนื่องจากราคาที่ถูกกวาสินคาในหางฯ ซึ่งราคาผักผลไม ไมตางจากราคาที่ขาย

ในบานเรามากนัก และผลไมบางชนิดยังนําเขามาจากไทย เชน ล้ินจ่ี เงาะ และทุเรียน   สําหรับรานทีข่าย

สินคาไกสด แมวาจะไมมีตราฮาลาลรับรอง แตผูบริโภคก็มั่นใจวาไกนั้นเปนฮาลาล สวนหนึ่งอาจเปน

เพราะความคุนเคยกับผูขายและรูวาผูขายนั้นเปนชาวมุสลิม   นอกจากนี้ ยังมีผูซื้อจํานวนหน่ึงที่ไมใช

ชาวมุสลิมและไมไดสนใจเร่ืองตราฮาลาล 
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 เนื่องจากชีวิตประจําวันที่ตองเรงรีบมากข้ึนในปจจุบัน ทําใหผูบริโภคชาวมาเลเซียมีเวลาใน

การปรุงอาหารเองนอยลง และเร่ิมมองหาความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร สงผลให

พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไป จากเดิมที่ชอบทานอาหารปรุงสุกใหม มานิยมอาหารพรอมรับประทาน

แบบแชแข็ง (Frozen ready-to-eat) มากข้ึน   ในขณะที่ ผูบริโภคบางสวนยังมีความไมมั่นใจในเร่ือง

คุณภาพและรสชาติของอาหารประเภทนี้ 

 แมวาจะมีชาวมุสลิมอาศัยอยูเปนจํานวนมากถึงกวารอยละ 50 ของประชากรทั้งหมด   แต

ประเทศมาเลเซียก็มีความแตกตางของชนชาติ ไมวาจะเปนชาวมาเลย ชาวจีน ชาวอินเดียและ

ชาวตางชาติที่เขามาพํานักอยูในประเทศ  ประกอบกบัการขยายตัวของรานอาหารนานาชาติ เชน อาหาร

ญ่ีปุน อาหารยุโรป อาหารตุรกี และอาหารปากีสถาน เปนตน   ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ สงผลใหเกิดความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมการบริโภคภายในประเทศ   อยางไรก็ตาม สินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ

 

  

  

ภาพบรรยากาศทั่วไปในตลาดสดของประเทศมาเลเซีย 
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อาหารในมาเลเซียยังมีความตองการและใหความสําคัญอยางมากกับการรับรองตราฮาลาล  ทั้งนี้ 

เพื่อใหสามารถตอบสนองกลุมผูบริโภคและลูกคาได ทั้งที่เปนชาวมุสลิม และไมใชชาวมุสลิม 

 สําหรับปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาอาหารของผูบริโภคชาวมาเลเซีย พบวา กลุม

ผูบริโภคระดับกลางข้ึนไปจะคํานึงถึงตราฮาลาลบนตัวสินคานั้น ๆ เปนสําคัญ   ในขณะที่ กลุมผูบริโภค

ระดับลางจะใหความสนใจในเร่ืองราคาสินคามากกวาตราฮาลาล 

3. ขอมูลจากการศึกษาดูงาน   

3.1 งานแสดงสินคา MIHAS 2010 (Malaysia International Halal Showcase)  

 มิฮาส (MIHAS) เปนงานแสดงสินคาและบริการฮาลาลระดับ

นานาชาติที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งจัดข้ึนเปนคร้ังแรก ในป 2543 โดย

กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ของประเทศ

มาเลเซีย   และในปที่ผานมา (ป 2552) พบวา มีผูเขารวมจัดแสดงสินคา

และบริการฮาลาล จํานวน 529 ราย จาก 31 ประเทศทั่วโลก   ผูเขา

เยี่ยมชมงานมากกวา 34,000 คน จาก 65 ประเทศ โดยในจํานวนนี้ 

ประมาณรอยละ 40 เปนผูซื้อทางการคา (Trade buyer)   นอกจากนี้ ในสวนของกิจกรรมการจับคูทาง

ธุรกิจ (Business matching) พบวา มีบริษัทตางชาติที่สนใจเขารวมกิจกรรมเกือบ 600 บริษัท สรางผล

การทําธุรกิจสูงถึง 2 พันลานริงกิต หรือประมาณ 2 หมื่นลานบาท 

 วัตถุประสงคในการจัดงานมิฮาส คร้ังที่ 7 ในปนี้ เพื่อกระตุนและสงเสริมอุตสาหกรรม

ฮาลาล รวมถึงเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนชาวมุสลิมทั่วโลก โดยการช้ีนําชองทางสะดวกใน

การเขาถึงผลิตภัณฑฮาลาลที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาล 

 ผลิตภัณฑและบริการฮาลาลที่นํามาจัดแสดง ประกอบดวย 5 สาขาหลัก ไดแก อาหาร

และเคร่ืองด่ืม   ยาและสมุนไพร   เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ   การเงินและธนาคาร และ

เคร่ืองจักรในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ   นอกจากนี้ ยังมีภาคบริการอื่นๆ เชน หนวยงานภาครัฐ   

หนวยงานใหการรับรองฮาลาล   ศูนยวิจัยและพัฒนาดานอาหาร   องคกรพัฒนาการคา และนิคม

อุตสาหกรรมฮาลาล (Halal parks)  

 

 

 

 

 

   
ตัวอยางบูธจากภาคการเงินและบริการที่มารวมแสดงในงานครั้งนี้ เชน ธนาคาร SME  ศูนยบริการเก็บภาษีศุลกากรอิเล็กทรอนิค 
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 ในป 2553 มีผูรวมจัดแสดงสินคาและบริการฮาลาลรวม 527 ราย แมวาจะลดลงจาก 

ปกอนเพียงเล็กนอย แตก็เปนที่นาสังเกตวามีบริษัทตางชาติสนใจเขารวมจัดแสดงสินคาและบริการมาก

ข้ึน โดยเฉพาะจากประเทศจีน และอิหราน   ในขณะที่ ผูประกอบการไทยสนใจเขารวมแสดงในงานน้ี

เพียง 2 รายเทานั้น   ซึ่งสินคาอาหารและเคร่ืองด่ืม เปนสาขาที่นํามาจัดแสดงมากท่ีสุด   รองลงมา ไดแก 

ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ สมุนไพร เคร่ืองสําอาง และยา   ทั้งนี้ คาดวาผลที่ไดจากการจับคูทางธุรกิจจะ

สามารถสรางยอดขายไดไมตํ่ากวา 2 หมื่นลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
เคร่ืองด่ืมประเภทใหพลังงาน หรือ Energy drink และเบียรไรแอลกอฮอล  

ก็เปนนวัตกรรมเครื่องด่ืมอีกอยางหนึ่งที่พบเห็นไดในงานเชนกัน 

ผลิตภัณฑฮาลาลยอดนิยมภายในงาน ไดแก อาหารพรอมรับประทาน ชา กาแฟ และเครื่องด่ืมธัญญาหารสําเร็จรูป 
  

 

 

 

   
ผลิตภัณฑฮาลาลอื่น ๆ เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิว เคร่ืองสําอาง ยา และสมุนไพร 
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 Sri Kulai  ซึ่งไดรับรางวัลผลิตภัณฑฮาลาลยอดเย่ียม ป 2553 จากงาน World Halal 

Forum ก็เปนตัวอยางหนึ่งของผูผลิตอาหารพรอมรับประทานแบบอุนไดดวยไมโครเวฟ (Microwavable 

frozen ready-to-eat) ที่เนนการผลิตอาหารแชเย็นแชแข็งที่ถูกสุขอนามัย มีรสชาติเหมือนอาหารปรุงสุก

ใหม และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคที่เรงรีบในปจจุบัน   ซึ่งนอกจากจะมีจุดเดน

ในเร่ืองรสชาติแลว ความสะดวกสบายก็เปนอีกปจจัยหนึ่งในการเลือกซ้ือของผูบริโภค   โดยทางบริษัทมี

แผนการผลิตผลิตภัณฑขาวแกงเขียวหวานไกแบบไทย และจะออกวางจําหนายในปหนา 

 นอกจากอาหารพรอมรับประทานแลว เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพก็เปนผลิตภัณฑที่ไดรับ

ความนิยมอยางมากในประเทศมาเลเซีย เชน ผลิตภัณฑชากาแฟยี่หอตางๆ ที่เติมสารสกัดสมุนไพร โดย

ชูจุดเดนของการเปนเคร่ืองด่ืมเสริมความงาม และบํารุงพลังทางเพศ (aphrodisiac property) และสราง

ภาพลักษณของสินคา โดยการสื่อสารขอมูลไปยังผูบริโภคผานตราสินคาของตนเอง อยางเชน 

Mr.Strong   Eagle Power   Super Power เปนตน    

 

 

 

 

 

 

3.2 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF  

 CPF ไดจัดต้ังบริษัทยอยในประเทศมาเลเซียหลายแหง ต้ังแต 

ป 2517 โดยในระยะแรกเปนการลงทุนในธุรกิจสัตวบกครบวงจร ภายใตชื่อ 

บริษัท Pertanian Pertiwi Sdn. Bhd. อยูในนิคมอุตสาหกรรม Senawang 

เพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากสัตวปก ทั้งที่เปนเนื้อสด  

เนื้อแชเย็นแชแข็ง และอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน   ตอมาในป 2535 

ไดขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจสัตวน้ํา ซึ่งดําเนินกิจการโดยบริษัทยอย คือ 

บริษัท Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. ทําการเพาะเล้ียงกุงและแปรรูปกุง และกอต้ังบริษัท Calibre 

Nature (M) Sdn. Bhd. ซึ่งเปนกิจการลงทุนในธุรกิจสัตวน้ําครบวงจร ในป 2548 ตามดวยบริษัท Star 

Feedmills (M) Sdn. Bhd. เพื่อทําการผลิตและจําหนายอาหารสัตวน้ํา ในป 2549   

 

ตัวอยางผลิตภัณฑกาแฟผสมโสม Ali Tongkat 

และสารสกัดสมุนไพรอื่น ที่ใหคุณสมบัติบํารุง

พลังทางเพศ 
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 บริษัท Pertanian Pertiwi Sdn. Bhd. ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในเครือของ CPF ทําการผลิต

และจําหนายผลิตภัณฑไกและเปด ภายใตตราสินคา CP  5 star  Pertiwi และ Champ   โดยบริษัทฯ ได

จัดแบงโรงงานแปรรูปออกเปน 2 สวน คือ 

(1) โรงงานแปรรูปข้ันตน (Primary processing plant) มีแรงงาน 83 คน และเจาหนาที่

ควบคุมคุณภาพ (QC) 12 คน   ผลิตภัณฑหลักไดแก ไกทั้งตัว อกไกและขาไกแบบถอดกระดูกติดหนัง 

เนื้อไกแลเปนชิ้น (Fillet) เนื้อไกสวนตาง ๆ แบบติดกระดูก และเนื้อเปดแบบทั้งตัวและตัดชิ้น   มีกําลัง

การผลิต 16,000 ลานตัน/ป ในสวนของผลิตภัณฑไกแปรรูป และ 800 ลานตัน/ป ในสวนของผลิตภัณฑ

เปดแปรรูป 

(2)  โรงงานแปรรูปข้ันตอไป (Further processing plant) มีแรงงาน 85 คน และ

เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ (QC) 14 คน   ประกอบดวย 4 สายการผลิต ไดแก  

 - อาหารทอด/ยาง (Frying line) เชน เทมปุระนักเก็ต ไกทอดกรอบ ไกยาง BBQ 

แบบเม็กซิกัน และไกปอปรสตมยํา   มีกําลังการผลิต 4,220 ลานตัน/ป  

 - ผลิตภัณฑไสกรอก (Sausage line) เชน ไสกรอกเยอรมัน ไสกรอกพริกไทยดํา  

ไสกรอกโบโลนาไก   มีกําลังการผลิต 2,500 ลานตัน/ป 

 - อาหารนึ่ง (Steaming line) เชน ไกจอ  ลูกชิ้น   มีกําลังการผลิต 620 ลานตัน/ป 

 - ผลิตภัณฑเปดแปรรูป (Duck line) มีกําลังการผลิต 100 ลานตัน/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท Pertanian Pertiwi Sdn. Bhd. เปนผูผลิตสัตวปกแปรรูปรายแรกในทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและในมาเลเซียที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2005 ดานการจัดการความ

ปลอดภัยของอาหาร   นอกจากนี้ ยังควบคุมคุณภาพการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ไดแก ระบบ 

GMP และ HACCP รวมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการฮาลาล ซึ่งทุกบริษัทจะตองมีคณะกรรมการนี้ เพื่อ

ควบคุมดูแลการผลิตทั้งระบบ ต้ังแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การเชือด การแปรรูป การเก็บรักษา และการ

  

ตัวอยางผลิตภัณฑไกแปรรูป ที่จัดจําหนายภายใตตราสินคา 5 Star และไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลแลว 
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ขนสง ใหถูกตองตามมาตรฐานอาหารฮาลาล   โดยจะมีเจาหนาที่จาก JAKIM อยูในองคประกอบ

คณะกรรมการดวย เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินใหหนวยงานทราบเปนระยะ 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑไกแปรรูปตามมาตรฐานอาหารฮาลาล ประกอบดวย

ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การรับและแขวนไก (Receiving and 

Hanging) เมื่อรับไกเปนเขามาจะตองมีการตรวจสุขภาพ

สัตวกอนทําการเชือด (Ante-mortem inspection)   หาก

ไมพบสภาพผิดปกติ จึงนําไกเปนแขวนท่ีขาเก่ียวอยาง

ระมัดระวัง และตองไมทําใหไกไดรับบาดเจ็บ  
 

(2) การทําใหสลบ (Stunning) เปนการปลอย

กระแสไฟฟาที่มีความแรง 6-10 โวลต ผานละอองน้ํา   

เพื่อทําใหไกสลบและไมรูสึกทรมานจากการถูกเชือด ซึ่ง

ตองตรวจใหแนใจวาไกนั้นยังไมตายในข้ันตอนนี้ 

 

(3) การเชือด (Slaughtering) มีดที่ใชทําการ

เชือดจะตองมีความคม และทําความสะอาดทุกคร้ังกอน

การใช   ผูเชือดจะตองเปนชาวมุสลิมเทานั้น และตอง

ผานการฝกอบรมจากหนวยงานของรัฐ (คาใชจายในการ

ฝกอบรมตอคน ประมาณ 50 ริงกิต หรือ 500 บาท และ

ใบประกาศนียบัตรมีอายุ 3 ป)   ซึ่งหลังจากทําการเชือด

ไกเรียบรอยแลว จะตองปลอยใหเลือดไหลออกใหหมด  

โดยในข้ันตอนน้ี จะมีจุดตรวจสภาพของไก 2 จุด คือ หลังการเชือด และหลังการเอาเลือดออก 

(Bleeding) เพื่อดูวาไกไดถูกเชือดอยางถูกวิธี และตายสนิทแลวกอนสงเขาสูข้ันตอนการลวกตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสภาพไก 

คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 

2 ตามลําดับ 
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(4) การลวกและการเอาเคร่ืองในออก (Scalding and Evisceration) หลังจากตรวจ

ความเรียบรอยของซากไกแลว จะนําไกไปลงในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60-64 °C   แลวจึงถอนขน และผา

เอาเคร่ืองในไกออกมา โดยแยกสวนที่บริโภคไดไปลางใหสะอาด 

(5) การลดอุณหภูมิ (Chilling) โดยนําซากสัตวเขาหองเย็นที่อุณหภูมิ ตํ่ากวา 4 °C  

(6) การชําแหละ โดยตัดแตงชิ้นสวนออกเปนผลิตภัณฑรูปแบบตาง ๆ เชน แบบทั้งตัว  

แบบถอดกระดูก และแบบไรกระดูก 

(7) การบรรจุ นําช้ินสวนที่ตัดแตงแลวไปบรรจุถุง และควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ   

หากเปนการแชเย็น อุณหภูมิจะอยูที่ตํ่ากวา 4  °C และการแชแข็ง จะอยูที่ตํ่ากวา -18 °C กอนสงไป

จําหนายใหผูบริโภค หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตอไป 

 ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของบริษัทฯ เนนการจําหนายในประเทศเปนหลัก คิดเปน

สัดสวนรอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด โดยสวนที่เหลืออีกรอยละ 10 จะสงออกไปยังประเทศสิงคโปร 

ฮองกง บรูไน มาลดีฟ และประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค   สําหรับไกสดสวนใหญจะสงไปจําหนายตามตลาด

สดทองถิ่น คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 และสวนที่เหลือจะถูกสงเขาโรงเชือด 

 ชองทางการจําหนายสินคาหลักจะแบงตามมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแก 

สินคาคุณภาพสูง (Premium grade) จําหนายตามรานคาสมัยใหม หรือ Modern trade และ 

Hypermarket เปนสวนใหญ ถือสวนแบงการตลาด รอยละ 23 ของการจําหนายในประเทศ   ในขณะที่ 

สินคาคุณภาพมาตรฐาน (Standard grade) จะจําหนายตามรานคาปลีกทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของบริษัทฯ มีจุดเดนในเร่ืองคุณภาพและรสชาติของอาหาร ซึ่ง

เปนที่ยอมรับอยางมากของผูบริโภคในมาเลเซีย   โดยทางบริษัทฯ จะทําการประชาสัมพันธสินคาผาน

ปายโฆษณา (Billboard) และการจัด Road show ตามหางสรรพสินคาช้ันนํา โดยเชิญชวนใหลูกคา

ทดลองชิมสินคาฟรี  

 

CP Fresh Mart เปนอีกชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ

ของทางบริษัท ฯ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ 
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 ทางบริษัทฯ มีมุมมองวา มาตรฐานรับรองฮาลาลของไทยยังไมเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภคชาวมาเลเซีย   สวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลมาเลเซียใหการสงเสริมและประชาสัมพันธตราฮาลาล 

ของตนอยางจริงจัง ทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลมากข้ึน และใหความสําคัญตอตราฮาลาลของประเทศตน

มากกวาตราฮาลาลของประเทศอ่ืน   นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีบทลงโทษที่รุนแรงตอผูประกอบการที่ไม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับในการผลิตสินคาฮาลาล โดยข้ันแรกจะปดกิจการนั้นทันที และหากยังไม

มีการปรับปรุงภายใน 1 เดือน ทางรัฐบาลจะประกาศยกเลิกการรับรองฮาลาลของบริษัทนั้นทุกตัวสินคา 

 

 

 

 

 

 

3.3 บริษัท เนสทเล จํากัด (มาเลเซีย)  

 บริษัท เนสทเลฯ (มาเลเซีย) จัดเปนผูผลิตสินคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมฮาลาลรายใหญที่สุดรายหน่ึงของโลก โดยเร่ิมตนทําธุรกิจ 

นมขน ภายใตชื่อ บริษัท Anglo-Swiss และขยายกิจการเร่ือยมา 

จนกระทั่งปจจุบันมีโรงงานสาขารวม 7 แหง ทั่วประเทศ 

 นอกจากนี้ บริษัท เนสทเลฯ (มาเลเซีย) ยังเปนบริษัทขาม

ชาติรายแรกที่สมัครใจยื่นขอการรับรองฮาลาล โดยเร่ิมจากการจัดต้ัง

คณะกรรมการฮาลาล ของบริษัทฯ ในชวงยุค 1980  และสามารถขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลใหกับ

สินคาทุกตัวของบริษัทฯ ที่จําหนายในมาเลเซียได ภายในป 2539 และในปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดต้ัง

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (Halal Centre of Excellence) เพื่อสรางระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ฮาลาลใหกับบริษัทเครือขายทั่วโลก   โดยมีผลิตภัณฑในกลุมอาหารฮาลาลกวา 100 รายการ จาก

โรงงานผลิตอาหารฮาลาลของเนสทเลทั้งหมดจํานวน 85 แหง (โรงงานผลิตอาหารในเครือของเนสทเล 

ทั่วโลกมีจํานวน 650 แหง) 

 ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ไดแก กาแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ   นมและผลิตภัณฑจากนม   

อาหาร  ขนมขบเค้ียว  ผลิตภัณฑบํารุงรางกาย และไอศครีม   ภายใตตราสินคาช้ันนํา อยางเชน 

Nescafe   Milo   Maggi   Nesvita และ Kitkat เปนตน  โดย Milo และ Nescafe เปนผลิตภัณฑที่มียอด

จําหนายสูงสุด 

  

ทางบริษัทฯ ไดนําเสนอผลิตภัณฑยอดนิยมใหคณะเดินทางไดลองชิม ขณะทําการสัมภาษณ 



 - 10 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ในปที่ผานมา (ป 2552) บริษัทฯ สามารถสรางยอดการจําหนายไดสูงถึง 3.7 พันลาน 

ริงกิต หรือประมาณ 37,000 ลานบาท ปรับตัวลดลงจากปกอน รอยละ 3.4   ซึ่งนอกจากผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจแลว   ความตองการของตลาดสงออกที่เปล่ียนไปก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง นั่นคือ มีปริมาณ

ความตองการนมผงลดลง และหันมาสนใจผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมพรอมด่ืม และครีมเมอรมากข้ึน ซึ่งสินคา

เหลานี้มีมูลคาตอหนวยตํ่ากวานมผง สงผลใหมูลคาการสงออกลดลง แมวาจะมีปริมาณการสงออก

เพิ่มข้ึนก็ตาม   นอกจากนี้ ความตองการผลิตภัณฑฮาลาลที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องของกลุมประเทศ

ตะวันออกกลางและอาเซียน ก็เปนปจจัยสําคัญในการขยายตัวของปริมาณการสงออกเชนกัน      

 ทางบริษัทฯ จะนําเขาวัตถุดิบจากบริษัทตางๆ ในเครือของเนสทเลทั่วโลก เพื่อ

รับประกันวาสินคาทุกตัวผานมาตรฐานฮาลาล  โดยคณะกรรมการฮาลาลของบริษัทฯ จะทําหนาที่

กําหนดและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารฮาลาลของบริษัทฯ ต้ังแตการนําเขาวัตถุดิบ การผลิต 

การวิจัย การเก็บรักษา และการขนสง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งในป 2553 ทาง

บริษัทฯ ไดดําเนินการสรางระบบขนสงฮาลาล โดยบริหารจัดการการขนสงสินคาฮาลาลใหแยกออกจาก

สินคาที่ไมใชฮาลาลตลอดชองทางการขนสง 

 ผูบริหารของเนสทเลฯ ใหขอคิดเห็นวา แมจะมีคาใชจายสูงในการขอรับรองฮาลาล 

(ประมาณ 700 ริงกิต หรือ 7,000 บาท/รายการ/ป) แตก็คุมคาตอการลงทุน  ซึ่งธุรกิจอาหารฮาลาล

นับเปนหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อยกระดับการเปนผูผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย 

และถูกตองตามหลักจริยธรรม    

 นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ไดมีเปาหมายที่จะขยายตลาดไปสูกลุมผูบริโภคที่ไมใชชาว

มุสลิม อยางเชน ตลาดยุโรป   โดยเนนการประชาสัมพันธและจูงใจใหผูบริโภคกลุมดังกลาวเกิดการ

ยอมรับอาหารฮาลาลมากข้ึน และการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ซึ่งนอกจากประเด็น

การปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาแลว ยังเปนการแสดงถึงความปลอดภัยของอาหารดวย  

  
ตัวอยางผลิตภัณฑยอดนิยม ภายใตตราสินคาตาง ๆ ของเนสทเล 
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3.4 Halal Industry Development Corporation: HDC 

 เปนองคกรของรัฐบาล ภายใตกระทรวงการคาระหวาง

ประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and 

Industry) แตดําเนินการในรูปแบบของเอกชน โดยกอต้ังข้ึน 

เมื่อป 2549 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศมาเลเซีย  

ทั้งในดานมาตรฐาน  การตรวจสอบ  การขอใบรับรอง รวมถึงการสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาและบริการฮาลาลของ

มาเลเซีย   

 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (the Third Industrial Master 

Plan: IMP3) ป 2549-2563 ซึ่งเนนการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ 

รวมถึงดานเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   HDC จึงเรงพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม

ฮาลาลใหเขาสูตลาดโลกมากข้ึน โดยในระยะแรกจะเนนกลุมสินคาสําคัญ 4 กลุม คือ เคร่ืองสําอางและ

เภสัชภัณฑ   สินคาอาหารแปรรูปพิเศษ (Specialty Processed Food) 1   สินคาปศุสัตว   และวัตถุดิบ

ฮาลาล (Halal ingredients) เชน การพัฒนาเจลาตินจากน้ํามันปาลมแทนกระดูกสัตว  

 ขอบเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของ HDC ไมไดหมายความเฉพาะอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงเภสัชภัณฑ เคร่ืองสําอาง และสินคาอุปโภคอ่ืน ๆ รวมถึงการบริการ

ดานอาหาร การเงิน การขนสง และการทองเที่ยว   นอกจากนี้ ยังเกี่ยวของตลอดหวงโซคุณคาของ

                                                 
1 Specialty Processed Food หมายถึง สินคาอาหารแปรรูปที่มีปริมาณการผลิตจํานวนจํากัด  ใชวัตถุดิบที่มี

คุณภาพสูงกวาสินคาประเภทเดียวกันที่วางจําหนายทั่วไปเปนจํานวนมาก (mass products)   อาจนําศิลปะพื้นบาน

และความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุม และ/หรือเฉพาะพื้นที่ มาประยุกตใชในการแปรรูปสินคาอาหาร 

 
บรรยากาศขณะสัมภาษณผูบริหารของเนสทเล และถายภาพรวมกันบริเวณดานหนาบริษัทฯ 
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อุตสาหกรรมฮาลาล ต้ังแตปจจัยการผลิต (พอแมพันธุ อาหารสัตว ปุย)   การจัดการฟารม   การผลิต

วัตถุดิบ (เชน เจลาติน เอนไซม)   การแปรรูป และการจัดจําหนาย 

 จากสถิติขอมูลในป 2548 พบวา กลุมสินคาอาหารและเคร่ืองด่ืมถือครองสวนแบง

ตลาดมากที่สุดถึงรอยละ 62 ของตลาดสินคาฮาลาลโลก   รองลงมาไดแก เภสัชภัณฑ และเคร่ืองสําอาง 

มีสวนแบงตลาด คิดเปนรอยละ 22 และ 10 ตามลําดับ   โดยปจจุบัน มีจํานวนประชากรมุสลิมทั่วโลก

ประมาณ 1,600 ลานคน มีมูลคาตลาดฮาลาลรวม 580,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และหากไมนับรวมทวีป

เอเชีย ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีมูลคาตลาดฮาลาลขนาดใหญแลว จะพบวาทวีปแอฟริกาเปนภูมิภาคที่มีมูลคา

ตลาดฮาลาลสูงสุด   รองลงมาไดแก ยุโรป (รวมรัสเซีย)  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต และโอเชเนีย 

ตามลําดับ 

 นอกจากนี้ HDC ยังใหการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานสําคัญ เชน Halal Parks 

และ Halal Logistics โดยปจจุบันมี Halal Parks หรือนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล รวม 5 แหง สามารถ

สรางการลงทุนจากตางประเทศไดประมาณ 1,500 ลานริงกิต หรือ 15,000 ลานบาท   และมีเปาหมาย

จะขยายเพิ่มเปน 13 แหง   

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนหนึ่งของ Halal park ณ เขต Port Klang และ Melaka ประเทศมาเลเซีย 

 
บรรยากาศขณะสัมภาษณผูบริหารของ HDC และถายภาพรวมกันบริเวณดานหนาบริษัทฯ 
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3.5 International Hala Integrity Alliance : IHIA 

 เปนองคกรระหวางประเทศที่ไมมุงหวังผล
กําไร เร่ิมดําเนินการคร้ังแรกเม่ือเดือนเมษายน 2550 

โดยองคกร IHIA นี้ ถูกกอต้ังข้ึนตามมติที่ประชุม 

World Halal Forum ป 2549 เพื่อเปนหนวยงานหลักในการสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมฮาลาล

ในตลาดโลก โดยการประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับฮาลาล   การจูงใจใหผูประกอบการเห็น

ความสําคัญของการผลิตและบริการฮาลาล   การสนับสนุนดานงานวิจัยและพัฒนา   รวมทั้งการรวมมือ

กับภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 

 IHIA จะดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ โดยการจัด Road show รวมกับสํานักงานการ

พัฒนาศาสนาอิสลามแหงมาเลเซีย  (Department of Islamic Development Malaysia: JAKIM) และ 

HDC เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเร่ืองตราฮาลาลใหกับประชาชนและผูที่เกี่ยวของในประเทศ   สวน

การประชาสัมพันธในตางประเทศ IHIA จะดําเนินการผานเวทีสัมมนานานาชาติ เชน Halal Forum และ 

Dialogue ที่จัดข้ึนในประเทศตางๆ 

 IHIA ใหความเห็นวา แมตราฮาลาลจะมีขอดีในดานการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค

วาสินคานั้นมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย   แตก็มีขอเสียเชนกัน เนื่องจากบางประเทศมองวาการทํา

ใหสัตวสลบ (Stunning) ซึ่งเปนข้ันตอนหนึ่งในการเชือดนั้น เปนการทารุณสัตว และขัดตอกฎระเบียบวา

ดวยเร่ืองสวัสดิภาพสัตว (Animal welfare)  

 ทั้งนี้ บางประเทศอยางเชน อินโดนีเซีย ตุรกี อียิปต ไมอนุญาตใหใชวิธี Stunning ใน

การเชือดสัตว   ในขณะที่ กลุมประเทศความรวมมืออาวอาหรับ 2 (Gulf Cooperation Council: GCC) 

อนุญาตใหใชวิธีการดังกลาวได ซึ่งประเทศเหลานี้จําเปนตองสรางความเขาใจที่ชัดเจนวาการ Stunning 

ไมใชวิธีการที่ทําใหสัตวเสียชีวิต เพียงแตเปนการทําใหสัตวสลบไปเทานั้น เพื่อไมใหไดรับความเจ็บปวด

ทรมานจากการถูกเชือด 

 IHIA ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ภายในปหนา ผลิตภัณฑทุกประเภทจะตองไดรับการรับรอง

ตราฮาลาลจากหนวยงาน JAKIM เทานั้น   โดยจะมีคาใชจายแตกตางกันไปตามขนาดของธุรกิจ 

กลาวคือ ธุรกิจขนาดเล็ก มีคาดําเนินการตอผลิตภัณฑเพียง 100 ริงกิต   ในขณะที่ ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดใหญ มีคาดําเนินการตอผลิตภัณฑ 500 ริงกิต และ 1,000-2,000 ริงกิต ตามลําดับ 

 

                                                 
2 กลุมประเทศความรวมมืออาวอาหรับ ถือกําเนิดขึ้นเม่ือป 2524 ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ คือ บาหเรน คูเวต 

โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
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3.6 Intertek Malaysia 

 เปนหนวยงานเอกชนที่มีความชํานาญดานการทดสอบสินคา

และงานบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหองปฏิบัติการและการตรวจสอบ  

ซึ่งครอบคลุมต้ังแตสินคาเกษตร  น้ํามันปาลม  ปโตรเลียม  เคมี  

เหมืองแร  อาหาร และสินคาสําเร็จรูปอ่ืน ๆ   นอกจากนี้ ยังใหบริการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอมดวย ไดแก 

การตรวจสอบการปนเปอนของจุลินทรียในน้ํา วัตถุดิบ อาหารกึ่งแปรรูป และอาหารสําเร็จรูป   การ

ทดสอบความถูกสุขลักษณะของข้ันตอนตาง ๆ ในการเชือดสัตว เปนตน 

 Intertek ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขณะนี้มาเลเซียไดจัดทํา พ.ร.บ. วาดวยเร่ืองฮาลาล ซึ่งอยู

ระหวางการอนุมัติจากรัฐสภา และจะประกาศใชภายในปหนา   ทั้งนี้ ที่ผานมาการขอตราฮาลาลเปน

เร่ืองของการสมัครใจ และยังเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน โดยตอไปจะอาศัย พ.ร.บ. ดังกลาว 

เปนกฎหมายบังคับ และมอบหมายให JAKIM เปนผูมีอํานาจในการออกใบรับรองฮาลาลสําหรับสินคา

และบริการตาง ๆ    

 การแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะรุนแรงมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดของ

ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ หรือบริษัทขามชาติ อยางเนสทเล จะเปนผูนําอุตสาหกรรมอยูแลว เนื่องจากมี

การพัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และผานการรับรองมาตรฐานสินคาฮาลาล ทําใหไมไดรับ

ผลกระทบมากนักจากการแขงขันกันในอุตสาหกรรม   ในขณะที่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สัญลักษณตราฮาลาลของประเทศมาเลเซีย 

 
บรรยากาศขณะสัมภาษณผูบริหารของ IHIA และถายภาพรวมกันบริเวณดานหนาบริษัทฯ 
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จําเปนตองพัฒนาและสรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการของตน เพื่อเปนจุดขายและสามารถ

แขงขันไดในตลาด 

 สาเหตุหนึ่งที่ทําใหตราฮาลาลของมาเลเซียเปนที่ยอมรับในตลาดโลก นอกเหนือจาก

การเปนประเทศมุสลิมแลว ก็คือ การมีหนวยงานรัฐบาล อยาง JAKIM เปนผูใหการรับรองฮาลาล 

(Certification body: CB) เพียงผูเดียวในประเทศ นั่นหมายความวา บริษัทผูผลิตอาหารที่มีหนวยการ

ผลิตและจําหนายอยูในหลายประเทศ จําเปนตองขอการรับรองฮาลาลจาก JAKIM ดวย  แมวา

ผลิตภัณฑเหลานั้นจะไดรับการรับรองฮาลาลจากประเทศไทย หรือจีนมาแลวก็ตาม    

 ความทาทายสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียที่ตองการเขาสู

ตลาดตางประเทศ ไดแก ความสามารถในการเขาถึงตลาด   การจัดหาชองทางการกระจายสินคา และ

การสรางเครือขายทางการตลาด  ซึ่งการมีพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคตาง ๆ ก็เปนแนวทางหนึ่งในการ

บรรลุความทาทายดังกลาว โดยผูประกอบการบางรายจะอาศัยการเขารวมงานแสดงสินคาฮาลาลระดับ

นานาชาติ เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมกับตน   อยางไรก็ตาม การเขารวมงานดังกลาว อาจจะ

กอใหเกิดคาใชจายที่คอนขางสูงสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก   ดังนั้น หนวยงานรัฐบาล อยาง MATRADE  

ซึ่งทําหนาที่สงเสริมการคาระหวางประเทศ จึงไดใหการสนับสนุนผูประกอบการในรูปของเงินชวยเหลือ

ตาง ๆ เชน การลดคาขนสงทางอากาศของสายการบินแหงชาติใหกับบริษัทที่ไปจัดงานแสดงสินคาใน

ตางประเทศ โดยจะเปนการชวยประชาสัมพันธประเทศอีกทางหนึ่ง ควบคูไปกับการประชาสัมพันธสินคา 

 Intertek ใหความเห็นวา โดยปกติชาวมาเลเซียจะใหความสําคัญอยางมากกับเร่ือง

อาหารฮาลาลอยูแลว   และในปจจุบัน อาหารฮาลาลยังกลายเปนประเด็นที่มีรายละเอียดซับซอนมาก  

เรียกวา ฮาลาลัน ตอจิบัน (Halalan Toyyiban) ซึ่งเปนการตระหนักถึงเร่ืองสุขภาพ ความสะอาด และ

ความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคที่มีการศึกษาจะใหความสนใจในเร่ืองนี้

เปนอยางมาก    

        

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศขณะสัมภาษณผูบริหารของ Intertek 
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4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

1) ประเทศไทยถือวามีศักยภาพในดานแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ   เทคโนโลยีการผลิตที่

ทันสมัย   แรงงานที่มีคุณภาพ   และมาตรฐานการผลิตที่เปนที่ยอมรับ   ซึ่งปจจุบันไดมีการนําเอาจุดแข็ง

ดังกลาว มากําหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย และจัดทํารางยุทธศาสตรการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินคาและบริการฮาลาล 5 ป (พ.ศ.2553-2557) แลว   อยางไรก็ตาม 

เพื่อใหยุทธศาสตรดังกลาวบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริง   จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางกลไกการ

ดําเนินงานที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลไทย ทั้งสินคาฮาลาลที่

เปนอาหารและไมใชอาหาร ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางตอเนื่องและย่ังยืนตอไป    

2) หนวยงานใหการรับรองฮาลาลของไทยควรมีเพียงหนวยงานเดียว เพื่อไมใหเกิดการสับสนของ

ผูบริโภคในตลาดตางประเทศ และสรางความชัดเจนและความเช่ือมั่นในมาตรฐานการรับรองฮาลาลของ

ประเทศไทย โดยมีกระบวนการตรวจสอบอยางละเอียด และมีบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับผูประกอบการที่

ดําเนินการผลิตไมเปนไปตามบทบัญญัติที่กําหนดไว   นอกจากนี้ รัฐบาลควรประชาสัมพันธและให

ความรูแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเห็นถึงความสําคัญในการขอรับรองมาตรฐาน 

ฮาลาล  โดยรัฐบาลควรมีมาตรการดานการตลาดเพื่อชวยเหลือผูประกอบการดังกลาวอีกทางหนึ่งดวย 

ซึ่งปจจุบันสินคาและบริการฮาลาลกําลังเติบโตขึ้นอยางมาก ไมเฉพาะในกลุมประเทศมุสลิมเทานั้น แต

ยังรวมถึงประเทศที่ไมใชมุสลิม อยางเชน จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป อีกดวย   ดังนั้น การมีตรารับรอง

ผลิตภัณฑฮาลาลที่นาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับในระดับสากลจะชวยใหสินคาของไทยสามารถขยายเขาสู

ตลาดโลกไดกวางขวางมากข้ึน 

3) ผูประกอบการอาหารไทยควรใหความสําคัญและเขารวมงานแสดงสินคาฮาลาลระดับ

นานาชาติมากข้ึน   เพื่อศึกษาความตองการตลาดฮาลาลโลกอยางจริงจัง และเพื่อสรางโอกาสในการ

ประชาสัมพันธ และเจรจารวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเขมแข็งในดานสินคาและบริการ 

ฮาลาลอยูแลว ซึ่งจะชวยใหสินคาอาหารฮาลาลและสินคาฮาลาลอ่ืนที่ไมใชอาหารของไทยสามารถ

เขาถึงตลาดโลกไดงายข้ึน รวมถึงการเจาะตลาดใหมในกลุมประเทศที่ไมใชมุสลิมดวย 

--------------------------------------- 

สํานกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 

กันยายน 2553 


