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เปนที่ยอมรับกันวา ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาแตโบราณ และภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และการผลิตอาหาร นับเปนภาคสวนที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางยิ่ง ในชวงประมาณหน่ึงทศวรรษที่ผานมา ภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศไทยเร่ิมมีความต่ืนตัวมากขึ้นในการสงเสริมพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลขึ้นใน
ประเทศไทย เพื่อมุงที่จะสงออกสินคาฮาลาลไทยไปยังตลาดสินคาฮาลาลโลก อันเปนตลาดที่มี
ขนาดใหญ มีมูลคาถึงประมาณ 600 พันลานดอลลารสหรัฐฯ มีโอกาสในการขยายตัวสูง และได
กลายเปนเปาหมายของบรรดาประเทศผูผลิตอาหารตางๆ ที่ตองการเขาแยงชิงสวนแบงการตลาดใน
ตลาดน้ี

รัฐบาลไทยหลายชุดที่ผานมา รวมทั้งรัฐบาลชุดปจจุบัน จึงไดประกาศเปนนโยบายที่จะ
ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสินคาไทยสามารถเขาไปแขงขันในตลาดสินคาฮาลาลโลกบาง
เชนกัน โดยมียุทธศาสตรที่จะใชประโยชนจากพื้นฐานจุดแข็งที่ ประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมและผูผลิตอาหารสําคัญของโลก และยังเปนถิ่นกําเนิดของ “วิทยาศาสตรฮาลาล” ที่
ไดรับการยอมรับแมจากโลกมุสลิม ทั้งน้ี นอกจากประโยชนโดยตรงทางเศรษฐกิจการคาแลว ยัง
หวังกันวา การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต นาจะเอ้ืออํานวยตอความพยายามแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่ดังกลาวไดอีกดวย

ในบริบทของยุทธศาสตรและความสนใจของรัฐบาลไทยเชนน้ี สาธารณรัฐอินโดนีเซียมี
ความนาสนใจมาก ในฐานะตลาดสินคาฮาลาลขนาดใหญที่มีศักยภาพสําหรับสินคาไทย เน่ืองจาก
อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก (ประมาณ 210 ลานคน) มีอุปทานทาง
อาหารสูงเน่ืองจากผลิตอาหารไดไมพอกับความตองการในประเทศ จําเปนตองนําเขาอาหารจาก
ตางประเทศ (รวมทั้งจากไทย) และมีความสัมพันธใกลชิดกับไทยเปนอยางดี อีกทั้งผูนํารัฐบาลทั้ง
สองไดเคยหารือกันแลวถึงความเปนไปไดในการพัฒนาความรวมมือดานฮาลาลระหวางกัน

รายงานการศึกษาฉบับน้ีจึงไดมุงศึกษาลูทางและโอกาสของสินคาอาหารฮาลาล ไทยใน
ตลาดอินโดนีเซีย จุดแข็งและจุดออนของไทย รวมทั้งอุปสรรคและความทาทายที่เกิดจากปจจัยใน
ตลาดอินโดนีเซียดวย ซึ่งประเด็นหน่ึงที่มักมีผูหยิบยกขึ้นมาเสมอคือ ปญหาในเร่ืองการรับรอง
ความเปนฮาลาลจากหนวยงานทางการของอินโดนีเซีย ซึ่งในปจจุบันยังไมไดใหการรับรองอยาง
สมบูรณ ตอกระบวนการตรวจสอบรับรองฮาลาล โดยองคการศาสนาอิสลามของไทย ทําใหสินคา
ไทยที่ไดรับตราฮาลาลมาจากประเทศไทยแลว ยังตองไปผานการตรวจสอบจากหนวยงานทางการ
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ของอินโดนีเซียอีก ทําใหผูสงออกไทยเสียเวลาและตนทุนเพิ่ม และมีนักธุรกิจไทยบางสวนหันไป
ขอรับการตรวจรับรองฮาลาล จากทางการอินโดนีเซียโดยตรงเพื่อเขาไปในตลาดอินโดนีเซีย

รายงานฉบับน้ีไดใชแนวคิด SWOT Analysis ในการประเมินวิเคราะหปจจัยที่เปนจุดแข็ง
และจุดออนของไทยเอง ในสวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล และปจจัยที่เปนโอกาสและอุปสรรค
ของสินคาฮาลาลไทย ที่เกิดจากสภาพแวดลอมในอินโดนีเซีย รวมทั้งใชแนวคิด Competitive
Advantage และ National Diamond Model ของ Michael E. Porter เพื่อพิจารณาถึงความไดเปรียบ
เชิงการแขงขันและปจจัยตางๆ ที่กระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเร่ืองสินคา
ฮาลาลในตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งถือวาเปน Niche Market หรือตลาดที่ลูกคามีความตองการพิเศษ
เฉพาะ ตามแนวคิดของ Porter และนาจะเหมาะกับการใชกลยุทธที่ Porter เรียกวา กลยุทธ Focus
นอกจากน้ัน ผูศึกษาไดพยายามพิจารณาทําความเขาใจเพิ่มเติมในปญหาการรับรองมาตรฐานฮาลาล
วาเปนอุปสรรคตอการสงสินคาไทยเขาไปในตลาดอินโดนีเซียจริงหรือไม และวิเคราะหแรงจูงใจ
ของฝายอินโดนีเซียในเร่ืองการรับรองมาตรฐานฮาลาลน้ีดวย

เมื่อใชแนวคิดทฤษฎีของ Porter ดังกลาวเปนกรอบความคิด ประกอบกับขอมูลขอเท็จจริง
ที่ผูศึกษาคนความา ผูศึกษาไดสรุปเปนขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายของภาครัฐและการ
ดําเนินการของภาคเอกชนไทย เพื่อสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาส และพยายาม
เอาชนะอุปสรรค ของการสงสินคาฮาลาลไทยในตลาดอินโดนีเซีย รวมทั้งการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทย ที่สําคัญ ผูศึกษาไดชี้ใหเห็นวา ลําพังการที่ฝายอินโดนีเซียจะ
รวมใหการรับรอง (หรือไมรับรอง) ตอตราฮาลาลขององคการศาสนาของไทยน้ัน ไมไดเปนปจจัยชี้
ขาดถึงความสําเร็จในการเขาสูตลาดฮาลาลอินโดนีเซียในตัวของมันเอง และหากสามารถโนมนาว
ใหฝายอินโดนีเซียยินยอมรวมใหการรับรองตามคําขอของฝายไทยไดจริง ก็นาจะเปนประโยชน แต
ไมใชเร่ืองจําเปน ทั้งน้ี โดยฝายอินโดนีเซียเองก็มีมูลเหตุจูงใจ ที่อาจจะไมโอนออนผอนตามไทยใน
เร่ืองน้ีอยางสมบูรณอยูดวย และห ากพิจารณาในเชิงธุรกิจโดยแทแลว รัฐก็ควรปลอยให
ผูประกอบการตัดสินใจโดยเสรี อันรวมทั้งการตัดสินใจขอรับตราฮาลาลของอินโดนีเซียตาม
ระเบียบภายในของอินโดนีเซีย โดยใชเกณฑการพิจารณาในเชิงความคุมทุนทางธุรกิจเปนหลัก
ภาครัฐควรดําเนินบทบาทที่เปนการสงเสริมในดานอ่ืนๆ ที่มิใชการเขาแทรกแซงภาคธุรกิจ อาทิ
การรักษาบรรยากาศความสัมพันธทวิภาคีที่ดี การอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ การเขา
ไปแกไขปญหาใหภาคเอกชนเฉพาะเมื่อภาคเอกชนไมไดรับความเปนธรรมจากภาครัฐอินโดนีเซีย
และจําเปนตองมีมาตรการแกไขระดับรัฐตอรัฐ และอาจรวมถึงการสงเสริมความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรฮาลาล อันเปนจุดแข็งของไทย กับอินโดนีเซีย เพื่อหวังผลระยะยาวตอไป
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ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา
อันเปนประโยชนยิ่ง ในการศึกษาคนควาและจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี  จนสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี โดยเฉพาะศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวผู
ศึกษา และไดใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับกรอบความคิดทางวิชาการในดานการบริหารธุรกิจ
อันเปนสิ่งที่เปดโลกทัศนใหมใหแกผูศึกษาและอํานวยประโยชนอยางสูงตอเน้ือหาสาระทาง
วิชาการของรายงานฉบับน้ี

ผูศึกษาใครขอขอบพระคุณแหลงขอมูลทุกทาน ที่ไดกรุณาอนุญาตใหผูศึกษาสัมภาษณ
หรือสนทนาดวยเพื่อรับขอมูลมาใชในการเขียนรายงานฉบับน้ี รวมทั้งหนวยงานและบุคคลที่เปน
เจาของเอกสารที่เกี่ยวของ หรือที่ไดสนใจศึกษาในเร่ืองน้ีมากอน ซึ่งผูศึกษาไดใชประโยชนใน
การศึกษาตอยอดจากงานของท า น โดย เฉพาะผู ศึ กษาขอถือโอกา สขอบพระคุณท า น
เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปติศฤงค เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ผูเปนทั้งผูบังคับบัญชาปจจุบัน
ของผูศึกษาที่ไดอนุญาตใหผูศึกษามาเขารวมรับการอบรมคร้ังน้ี และยังเปนผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย ที่ไดเมตตาใหขอมูลและทัศนะเกี่ยวกับสินคาฮาลาลไทย
ในอินโดนีเซียดวย ขอขอบคุณทานผูอํานวยการ ศริกานต  พลมณี คุณอุรีรัชต รัตนพฤกษ
คุณรองวุฒิ วีรบุตร คุณชีวินทร ณ ถลาง เพื่อนและพี่นองผูรวมงานในกระทรวงการตางประเทศ
และในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ที่ไดใหขอมูลและคําแนะนําตางๆ รวมทั้งใหกําลังใจ
ในฐานะมิตรในบางโอกาสใหผูศึกษาสามารถคําเนินการศึกษาไดตอไปจนเปนผลสําเร็จ

อน่ึง ผูศึกษาขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ ที่ไดดูแลใหความสะดวกแกผูศึกษาในระหวางการเขารับการฝกอบรมและการจัดทํา
รายงานการศึกษา ดวยความมีประสิทธิภาพและไมตรีจิตอันดี

จึงขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่งตอความอนุเคราะหของทุกทานทุกฝาย มา ณ ที่ น้ี ทั้งน้ี
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนใดๆ ที่อาจมีไดในรายงานฉบับน้ี ยอมเปนความรับผิดชอบของผูศึกษา
เองแตผูเดียว
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและผูผลิตอาหารมาแตโบราณ ในอดีตประชากร

สวนใหญของประเทศคือเกษตรกร ดังกลาวกันวา เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศก็ขึ้นอยูกับภาคเกษตรเปนหลัก แมหลังจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมสาขาตางๆ และเศรษฐกิจในภาคสวนอ่ืนๆ ขึ้นมาแลว จนทําใหในระยะหลัง มูลคา
ผลิตภัณฑและบริการนอกภาคเกษตรและมูลคาสินคาสงออกนอกภาคเกษตรของประเทศ จะเพิ่ม
สูงขึ้นจนเกินกวามูลคาของผลิตภัณฑการเกษตรและสินคาสงออกจากภาคเกษตรไปแลวก็ตาม
ประชากรจํานวนไมนอยของประเทศไทย คือกวา 16 ลานคน หรือประมาณรอยละ 37 ของ
ประชากรไทยทั้งหมด ก็ยังคงเปนแรงงานในภาคการเกษตรอยู (สถิติประมาณการในป พ.ศ. 2552)
จากสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรคิด
เปนมูลคาเทากับ 1,447,716.2 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 21.03 ของมูลคาการ
สงออกรวมทั้งหมด และนับเปนรอยละ 10.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (หรือ Gross
Domestic Products - GDP)1

ดวยปจจัยดานภูมิศาสตรและภูมิอากาศที่เอ้ือตอการเกษตร ทําใหไทยเปนอูขาวอูนํ้าที่มี
ชื่อเสียงของโลกสืบมาชานาน นับเปนประเทศผูสงออกอาหารสําคัญเปนลําดับตนๆ (ติดอันดับ 1
ใน 10) ของโลก ทั้งในแงของผลิตภัณฑอาหารที่เปนสินคาโภคภัณฑและผลผลิตปฐมภูมิทางเกษตร
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูปตางๆ สินคาสงออกที่สําคัญของไทยที่จัดเปนสินคาเกษตร และ/หรือสินคาอาหาร มีอาทิ ขาวและ
นํ้าตาลทราย (ซึ่งไทยสงออกมากเปนอันดับ 1 และอันดับ 3 ของโลก ตามลําดับ) ไก กุง ปลา และ
อาหารทะเลอ่ืนๆ มันสําปะหลัง ผักผลไม นํ้ามันปาลม ธัญพืช อาหารกระปองและอาหารแปรรูป
เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ นํารายไดมหาศาลมาสูประเทศทุกป จนเปนที่ยอมรับกันวา ภาคอุตสาหกรรม
อาหารของไทยมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของไทยและรายไดประชาชาติ2

1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ออนไลน, แหลงที่มา: http://www.oae.go.th, 25
พฤษภาคม 2555.
2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน, แหลงที่มา: www.oae.go.th, 25 พฤษภาคม 2555.
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ดวยจุดแข็งดานการเกษตรและการผลิตอาหารของไทยที่มีอยูเปนพื้นฐาน รัฐบาลหลาย
สมัยที่ผานมาไดใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรกรรมและอาหาร เชน
การกําหนดยุทธศาสตร “ครัวไทยสูโลก” ในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซึ่งตอมาไดพัฒนา
เปน “ครัวไทยสูครัวโลก” และ “ไทยเปนครัวอาหารโลก” ในสมัยรัฐบาลชุดปจจุบัน โดย
ยุทธศาสตรประการหน่ึงที่ไดรับความสนใจจากรัฐบาลไทยมากขึ้นในระยะหลัง ในฐานะเคร่ืองมือ
หน่ึงที่จะเอ้ือตอการสงเสริมการสงออกสินคาอาหารไทยได ก็คือ การพัฒนาเสริมสรางความเข็ม
แขงใหอุตสาหกรรมฮาลาลไทย เพื่อใหมีขีดความสามารถออกไปชวงชิงสวนแบงในตลาดอาหาร
ฮาลาลโลกที่มีศักยภาพสูงในการขยายตัว

นโยบายเกี่ยวกับเร่ืองน้ี ที่รัฐบาลไทยในอดีตและปจจุบันไดประกาศไวแลว มีอาทิ
- รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29

ธันวาคม 25513 ในดานเศรษฐกิจ วา (ขอ 4.2.1.4 และ 4.2.1.5) จะดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
และการตลาดสินคาเกษตร เรงรัดการสงออกสินคาอาหารและหาตลาดใหมในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
และสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและการเชื่อมโยงระหวางการผลิตทางการเกษตรกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งใหความสําคัญกับมาตรฐานสากลดานสินคาเกษตรและอาหาร และ
ระบุเปนการเฉพาะเกี่ยวกับฮาลาลไววา (ขอ 4.2.4.6) จะสงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินคาอาหารและบริการฮาลาล อน่ึง ในสวน
ของนโยบายเรงดวน (ขอ 1.1.2) ก็มีการกลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในฐานะปจจัยหน่ึงที่
จะเอ้ืออํานวยตอการสรางสภาพเงื่อนไขที่ดีในการแกไขปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใตดวย

- รัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร ซึ่งแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 25544 ก็ไดกําหนดนโยบายเรงดวน (ขอ 1.11) คือการยกระดับราคาสินคาเกษตร และใน
สวนของนโยบายเศรษฐกิจ ก็ไดกลาวถึงการสงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวโลกทั้งในแงสินคา
เกษตรและอาหารไทย (ขอ 3.3.1.8) การพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
และโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มรายไดใหเกษตรกร อันรวมไปถึงการผลิตสินคาอาหารฮาลาล
(ขอ 3.3.2.3) กลาวถึงนโยบายครัวไทยสูครัวโลก และนโยบายไทยเปนครัวอาหารโลก (ขอ 3.3.4.3)
และยังไดกลาวถึงการพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกอาหารฮาลาลใน
โลกดวย (ขอ 3.3.4.6)

3 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ออนไลน, แหลงที่มา: http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm, 24
พฤษภาคม 2555.
4 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อางแลว.
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เมื่อพิจารณาพัฒนาการของความสนใจของภาครัฐไทยที่ใหตอเร่ืองน้ี พบวา ต้ังแต
ประมาณทศวรรษ 2530 เ ร่ิมมีหนวยงานในประเทศไทยที่ไ ดใหความสนใจในการพัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาลไทย และนับต้ังแตชวงประมาณตนทศวรรษ 2540 เปนตนมา ภาครัฐไทยก็เร่ิม
ต่ืนตัวใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาฮาลาลไทย และการพยายามสงเสริมศักยภาพของ
ไทยในการเขาไปชวงชิงสวนแบงการตลาดในตลาดสินคาฮาลาลโลก เน่ืองจากเร่ิมตระหนักวา
ตลาดสินคาอาหารฮาลาลโลก (รวมทั้งสินคาฮาลาลที่มิใชอาหาร) นับวันที่จะยิ่งทวีความสําคัญ
ยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยที่ฐานของตลาดดังกลาวครอบคลุมถึงผูบริโภคมุสลิมเปนจํานวนมากถึง 1.6 - 1.8
พันลานคน ในประเทศตางๆ ทั่วโลก ไมจํากัดอยูเพียงประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง เอเชียใต
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแอฟริกาเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงชุมชนชาวมุสลิมที่มีกําลังซื้อสูงใน
ประเทศพัฒนาแลว อาทิ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกดวย ประมาณกันวา มูลคาสินคาฮาลาลใน
ตลาดโลกสูงถึงประมาณ 6 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ และยังมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วไดอีกมาก ทําใหตลาดฮาลาลโลกกลายเปนตลาดที่หลายๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศผูผลิต
สินคาอาหาร ใหความสนใจอยางจริงจังในการแสวงประโยชนจากตลาดดังกลาว โดยผูครอบครอง
สวนแบงการตลาดในตลาดสินคาฮาลาลโลกปจจุบัน สวนใหญกลับไมใชประเทศมุสลิมเอง แต
กลับกลายเปนประเทศที่พัฒนาแลวในโลกตะวันตก รวมทั้งประเทศผูผลิตอาหารอ่ืนๆ อาทิ สหรัฐฯ
และประเทศในยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน อารเจนตินา และบราซิล
(ระยะหลังมีประเทศมุสลิมที่มุงมั่นใหความสําคัญกับการเขาแยงชิงสวนแบงตลาดสินคาฮาลาลโลก
ดวยเชนกัน อาทิ มาเลเซีย)5

ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลจึงไดประกาศวิสัยทัศนที่จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต
อาหารฮาลาลปอนสูตลาดฮาลาลโลกบาง โดยอาศัยพื้นฐานความกาวหนาดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย รวมทั้งจุดแข็งดานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรฮาลาล คือการนํา
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรมาใชตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลตามหลักศาสนาในหองปฏิบัติการได
ซึ่งถือวามีกําเนิดขึ้นในประเทศไทยเปนแหงแรก และไดเปนที่ยอมรับของประเทศตางๆ รวมทั้ง
ประเทศมุสลิมแลว นอกจากน้ัน ภาครัฐไทยยังสนใจจะขยายความรวมมือเร่ืองฮาลาลกับมิตร
ประเทศมุสลิมดวย ซึ่งก็ยังคงเปนแนวนโยบายที่ไดดําเนินมาจนถึงปจจุบัน แมจะมีการสะดุดหรือ
ขาดความตอเน่ืองบางชวงบางก็ตาม

5 ศริกานต พลมณี, (2553), รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการเสริมสรางความเช่ือม่ันตอสินคาฮาลาลของ
ประเทศไทย, สวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบรหิารระดบัสูง ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 69,
กรุงเทพฯ: เอกสารจัดทําโดยสํานกังาน ก.พ., หนา ง - จ และหนา 1 - 3.
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ในบรรดามิตรประเทศและประเทศคูคาของไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซียถือวาเปน
ประเทศที่มีความสําคัญประเทศหน่ึง เน่ืองจากเปนพันธมิตรที่มีความใกลชิดกับไทย ทั้งในระดับ
ทวิภาคีและในอาเซียน รวมทั้งในเวทีพหุภาคีดวย ในดานเศรษฐกิจ อินโดนีเซียเปนประเทศคูคา
สําคัญลําดับ 3 ของประเทศไทยในอาเซียน (รองจากมาเลเซียและสิงคโปร) และเปนประเทศคูคา
สําคัญเปนลําดับ 8 ของไทยในโลก ในป พ.ศ. 2554 มูลคาการคาสองฝายเทากับ 17,448 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ โดยไทยเปนฝายไดดุลการคาจํานวน 2,708 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยสินคาสงออก
ของไทยไปยังอินโดนีเซียที่สําคัญ รวมถึงขาว นํ้าตาลทราย ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ผักและผ ลไม
และผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ

เมื่อพิจารณาในบริบทของการเปนตลาดสินคาฮาลาล และบริบทของนโยบายของรัฐบาล
ไทยที่หันมาใหความสนใจกับการสงเสริมการสงออกสินคาฮาลาลไทย อินโดนีเซียนับวาเปนตลาด
ที่นาสนใจยิ่ง เน่ืองจากเปนประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก (ประมาณ 210 ลานคน จาก
จํานวนประชากรทั้งหมด 248 ลานคน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 84.7 ของประชากร
อินโดนีเซียทั้งหมด) และยังมีความตองการอาหารสูง เน่ืองจากไมสามารถผลิตอาหารพอสําหรับ
เลี้ยงประชากรของตนเองได จําเปนตองนําเขาสินคาอาหารจากตางประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียจึง
ใหความสําคัญกับประเด็นความมั่นคงดานอาหาร (Food security) ของประเทศตลอดมา

เมื่อคํานึงถึงปจจัยตางๆ ทั้งจากฝายไทยและฝายอินโดนีเซียดังที่กลาวมาแลว ไทยจึงนาจะ
อยูในฐานะที่จะขยายความรวมมือดานฮาลาลกับอินโดนีเซียไดอยางดี โดยรัฐบาลไทยไดแสดง
ความกระตือรือรนที่จะรวมมือในเร่ืองน้ีกับรัฐบาลอินโดนีเซีย และไดมีการหยิบยกประเด็นดังกลาว
ขึ้นหารือในระดับผูนําแลวในหลายโอกาส อาทิ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร ไดเสนอที่จะ
พัฒนาความรวมมือดานฮาลาลกับอินโดนีเซีย ระหวางการหารือขอราชการกับประธานาธิบดี
ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโนแหงอินโดนีเซีย ในการเยือนกรุงจาการตาเมื่อเดือนกันยายน 2554 และ
นายกรัฐมนตรียังไดหยิบยกเร่ืองน้ีขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงในโอกาสที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียมาพบหารือ
ขอราชการที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ดวย ซึ่งผูนําอินโดนีเซียก็มีทาทีรับฟงดวยดี6

6 ขอมูลเหลานี้ผูศึกษาไดจากเอกสารขอมูลของกระทรวงการตางประเทศ (กรมเอเชียตะวันออกและกรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ) เพ่ือเตรียมการสําหรับการหารือขอราชการระหวางนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ทําเนียบรัฐบาล, บันทึกผลการหารือขาราชการดังกลาว (โทรเลขกระทรวงการ
ตางประเทศ ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ลับ ที่ 1302/433/2555 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) และขอมูล
จากการสัมภาษณนางอุรีรัชต รัตนพฤกษ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง ซ่ึงขณะนั้นยัง
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก (ดูแลเรื่องความสัมพันธไทย-อินโดนีเซีย)
เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2555
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อยางไรก็ดี ในการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยในเร่ืองน้ีน้ัน ปรากฏ
วามีแหลงขอมูลบางกระแสในฝายไทยเองมีทัศนะวายังมีปญหาอยูบาง โดยที่ปญหาสวนหน่ึงก็คือ
สินคาอาหารฮาลาลไทยที่จะสงออกไปสูตลาดอินโดนีเซียน้ัน ยังไมไดรับการรับรองฮาลาลโดย
อัตโนมัติจากองคการศาสนาอิสลามของอินโดนีเซีย แมวาจะไดรับการรับรองฮาลาลมาแลวจาก
องคการศาสนาอิสลามของไทยก็ตาม แตสวนหน่ึงยังจะตองไปขอรับการรับรองและผาน
กระบวนการตรวจสอบฮาลาลของฝายอินโดนีเซียเสียกอน ซึ่งเปนประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นใน
ระดับสูง อาทิ ในการหารือขอราชการระหวางนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียคร้ัง
ดังกลาว (1 มิถุนายน 2555) เชนกัน ปญหาเหลาน้ีเปนเร่ืองที่ผูศึกษามีความสนใจ และจะได
ทําการศึกษาตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพยายามศึกษา และวิเคราะหทําความเขาใจถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอ

การสงออกสินคาฮาลาลของไทยเขาไปยังตลาดอินโดนีเซีย ทั้งในแงปจจัยทั้งที่เกิดจากฝายไทยเอง
และจากฝายอินโดนีเซีย กลาวคือ ลูทางหรือโอกาสที่ฝายอินโดนีเซียเปดใหกับไทย และจุดเดนของ
ฝายไทยที่จะเอ้ืออํานวยตอความพยายามที่จะเขาสูตลาดน้ี ในขณะเดียวกันก็ตองศึกษาถึงอุปสรรค
และความทาทายที่เกิดจากฝายอินโดนีเซีย รวมทั้งจุดดอยของฝายไทยเองที่สงผลกระทบตอความ
พยายามดังกลาว และทําความเขาใจถึงปจจัยเบื้องหลังที่กําหนดพฤติกรรมของตัวแสดงตางๆ ใน
ฝายอินโดนีเซียดวย

1.2.2 เพื่อประมวลและนําเสนอขอสรุปที่ไดจากจากการเก็บขอมูลและการวิเคราะห
เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในการแสวงหาแนวทางแกไขขออุปสรรค เปนขอมูลพื้นฐานใน
การศึกษาตอยอดเพิ่มเติมโดยผูสนใจอ่ืน หรือเปนขอเสนอแนะประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายของฝายไทยไดตอไป

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 จํากัดประเด็นการศึกษาเฉพาะสภาพการณที่เกี่ยวกับการสงสินคาฮาลาลไทยเขา

ไปสูตลาดอินโดนีเซีย ทั้งในแงจุดแข็ง/จุดออนของฝายไทยเอง และโอกาส/อุปสรรคที่เกิดจากฝาย
อินโดนีเซีย ทั้ง น้ี อาจจะมีการกลาวถึงภูมิหลังประกอบเพิ่มเติมบาง อาทิ สภาพทั่วไปของ
อุตสาหกรรมฮาลาลโลก อุตสาหกรรมฮาลาลไทย ภาวะตลาดในอินโดนีเซียและสภาพเงื่อนไขของ
อินโดนีเซียที่เกี่ยวของกับฮาลาล ขอมูลความสัมพันธดานตางๆโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจการคา
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ระหวางไทยกับอินโดนีเซีย หรือความเปนไปไดในการรวมมือระหวางไทยกับอินโดนีเซียในระดับ
ที่พนไปจากความรวมมือในกรอบระดับทวิภาคี ฯลฯ แตจะมิใชจุดเนนของรายงานน้ี

1.3.2 ในแงของชวงเวลา จะกําหนดขอบเขตชวงเวลาที่จะศึกษา โดยเนนหมุดหมายหรือ
จุดเร่ิมตนต้ังแตการประกาศนโยบายของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตรเกี่ยวกับการสงเสริมความ
รวมมือดานฮาลาลระหวางไทยกับอินโดนีเซีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเปนฝายหยิบยกขึ้นในการหารือ
ขอราชการกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ระหวางการเยือนสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนําตนเองหลังเขารับตําแหนง และศึกษาถึง
การดําเนินการตางๆ หลังจากน้ันเปนตนมา โดยเฉพาะกระบวนการนําแนวนโยบายดังกลาวไป
ขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ ทั้งน้ี จะมีการศึกษายอนหลังถึงภูมิหลังและความเปนมาของอุตสาหกรรม
ฮาลาลของไทยประกอบบาง และในการวิเคราะหและเสนอขอสรุปก็จะพยายามมองไปยังอนาคต
ขางหนาดวย

1.3.3 แมในความหมายแทจริงของฮาลาล ตามหลักอิสลาม จะครอบคลุมทั้งสิ่งที่เปน
อาหารและมิใชอาหาร รวมตลอดถึงบริการดวย คือ สิ่งของ ตางๆ และการกระทํา ตางๆ ที่พระเจา
ทรงอนุมติใหมนุษยบริโภคหรือปฏิบัติ ก็ตาม แตในรายงานฉบับน้ี จะมุงเนนความสนใจหลักไปที่
ผลิตภัณฑฮาลาลที่เปนอาหาร อันเปนผลิตภัณฑที่ไทยมีศักยภาพและความสนใจที่จะสงออกไปสู
ตลาดอินโดนีเซีย (โปรดดูขอ 1.6 นิยามศัพทเฉพาะ ประกอบดวย)

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 การเก็บขอมูล

การศึกษาเฉพาะบุคคลน้ี จะเนนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปน ขอมูลปฐมภูมิ และ
ขอมูลทุติยภูมิท่ีเปนเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของของทางราชการไทย อาทิ กรมเอเชีย
ตะวันออกและเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
จาการตา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน บันทึกผลการประชุมระหวาง
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย (รวมถึงทาทีของผูแทนหนวยงานตางๆ ที่ไดแสดง
ไว หรือมีการอางถึงไวในบันทึกการประชุมตางๆ ดังกลาว) ขอมูลที่สืบคนไดจากเอกสารของ
หนวยงานที่เกี่ยวของของฝายอินโดนีเซีย อาทิ MUI และการศึกษาตอยอดจากผลการศึกษาที่มีผู อ่ืน
เคยคนควาไวแลว

นอกจากน้ัน จะเสริมดวยวิธีการเก็บ ขอมูลปฐมภูมิ (ทั้งในแงขอมูลขอเท็จจริง
และความคิดเห็นหรือทัศนะ) โดยการติดตอขอสัมภาษณตัวแสดงตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรง เทาที่
โอกาสจะอํานวย อาทิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา (ซึ่งเคยดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรม
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เศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศมากอน และเคยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทยและสินคาฮาลาลไทยในตลาดฮาลาลโลก) เจาหนาที่กรมกองที่
เกี่ยวของของรัฐบาลไทย ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ ฯลฯ

1.4.2 แนวทางการวิเคราะห
ผูศึกษาจะอิงจากขอมูลพื้นฐานที่ไดรับจากการเก็บขอมูลที่กลาวมาแลวขางตนเปน

หลัก และอาศัยความรูความเขาใจสภาพการณในทองถิ่นของตนเอง จากการที่ผูศึกษากําลัง
ประจําการปฎิบั ติงานอยูจริงในพื้นที่  กลาวคือ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
มาประกอบดวย แลวนํามาวิเคราะหดวยกรอบความคิด คือ SWOT Analysis และ Competitive
Advantage โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกิดขึ้นจากทั้งทางฝายไทยเองและฝายอินโดนีเซีย เพื่อแสวงหาลูทาง
สงเสริมการสงออกสินคาฮาลาลไทยไปสูอินโดนีเซียตอไป

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.5.1 เปนการศึกษาหาลูทางที่จะดําเนินการสนองตอบตอนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก

และ “ไทยเปนครัวอาหารโลก” ของรัฐบาลชุดปจจุบัน รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตรเศรษฐกิจ ใน
การสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงออกไปสูตลาด
อินโดนีเซีย และตอบสนองตอแนวนโยบายและความต่ืนตัวของรัฐบาลไทยในระยะหลัง ในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลและมาตรฐานฮาลาลไทย การสนับสนุนการสงออกสินคาฮาลาลไทย
ออกไปสูตางประเทศ รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือดานฮาลาลกับมิตรประเทศมุสลิม (รวมถึง
อินโดนีเซีย)

1.5.2 ผูศึกษาคาดหวังวา รายงานฉบับน้ีจะมีสวนในการชวยสรางความเขาใจที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ตอภาพรวมของการปฏิบัติและดําเนินการตามนโยบายสงเสริมการสงสินคาฮาลาลไทยเขาไป
ยังตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งมีมิติตางๆ ที่หลากหลายและซับซอน ประกอบดวยปจจัยหลายประการ
รวมทั้งคาดหวังดวยวา การศึกษาน้ีจะชวยทําใหเขาใจปฏิกิริยาระหวางกันของปจจัยตางๆ ทั้งใน
สวนของประเทศไทยและในสวนของอินโดนีเซีย ที่สงผลกระทบตอลูทางและโอกาสของการขยาย
ตลาดสินคาฮาลาลไทยในอินโดนีเซียในปจจุบัน

1.5.3 ผูศึกษาหวังเชนกันวา ขอมูล ขอคิดเห็น และการวิเคราะหในรายงานฉบับน้ี อาจ
เปนสวนหน่ึงที่จะชวยนําไปสูขอสรุปที่อาจเปนขอเสนอแนะทางนโยบายหรือยุทธศาสตรของไทย
ในเร่ืองน้ีตอไปได อันรวมไปถึงขอเสนอแนะที่เปนไปได เกี่ยวกับแนวทางการรวมมือระหวางไทย
และอินโดนีเซียในดานที่เกี่ยวของ ที่จะชวยตอบสนองตอผลประโยชนของฝายไทยเอง ในลักษณะ
ที่ทั้งสองฝายตางไดรับประโยชนดวยกัน (win-win) ทั้งน้ี เพื่อเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาความสัมพันธ
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ทวิภาคีระหวางไทยกับอินโดนีเซียในภาพรวมตอไปในอนาคต รวมทั้งสามารถเปนแหลงขอมูลที่จะ
ใชอางอิงและศึกษาตอยอดตอไปดวย

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
1.6.1 ฮาลาล (Halal حالل ) เปนคําศัพทในภาษาอาหรับ มีที่มาจากคัมภีรอัลกุรอาน และ

มีความหมายตามตัวอักษรวา “อนุมัติ” ในทางศาสนาอิสลาม “ฮาลาล” จึงมีความหมายวา “สิ่งที่
พระเจาทรงอนุมัติ” หรือ “สิ่งของ หรือ การกระทําใดๆ ที่ไดรับการอนุมัติตามศาสนบัญญัติ” (คํา
ตรงขามกับคําวาฮาลาล คือ ฮะรอม Haram َحَرام    ซึ่งมีความหมายในภาษาอาหรับวา “ไมเปนที่
อนุมัติ” และในทางศาสนาอิสลามหมายความวา “สิ่งที่พระเจาทรงหาม”)

ในบริบทของรายงานฉบับน้ี ฮาลาล หมายถึง สิ่งที่พระเจาทรงอนุมัติใหชาวมุสลิม
ปฏิบัติไดหรือบริโภคได และผูศึกษามุงเนนที่อาหารฮาลาลเปนสําคัญ กลาวคือ อาหารที่มุสลิม
สามารถบริโภคได เพราะบริสุทธิ์และไมขัดตอบัญญัติทางศาสนาอิสลาม 7

ทั้งน้ี ผูศึกษาตระหนักดีวา ความหมายแทจริงของคําวา ฮาลาล ตามหลักศาสนา
อิสลามน้ัน กินความครอบคลุมรวมทั้งสิ่งที่เปนอาหาร สิ่งที่มิใชอาหาร (อาทิ เวชภัณฑ เคร่ืองสําอาง
เคร่ืองอุปโภคประเภทสบู นํ้ายาทําความสะอาด ฯลฯ) และบริการ (อาทิ ภัตตาคารฮาลาล การ
ทองเที่ยวเชิงฮาลาล โรงแรมและสปาฮาลาล โรงพยาบาลฮาลาล ธนาคารและระบบการเงินที่
สอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม ฯลฯ) ดวย แตในรายงานฉบับน้ีจะมุงความสนใจในแงอาหาร
ฮาลาล และจะเนนในเร่ืองการสงสินคาอาหารไทยที่เปนฮาลาลไปยังตลาดอินโดนีเซียเปนสําคัญ

มาตรฐานหรือเกณฑกําหนดความเปนฮาลาล (และฮะรอม) น้ัน มุสลิมทั่วโลก
ยึดถือหลักการตามที่ศาสนบัญญัติหรือกฏหมายอิสลาม ( شریعة ชะรีอะฮฺ ในภาษาอังกฤษมักถอด
วา shari’ah / sharia หรือในภาษาอินโดนีเซียถอดเปนอักษรโรมันวา syariah) กําหนดไว ซึ่งมี
รากฐานแหลงที่มาจากคัมภีรอัลกุรอาน แบบอยางคําสอนของทานนบีมุฮัมมัด และมติหรือ
ความเห็นพองตองกันของบรรดานักนิติศาสตรอิสลามหรือผูทรงความรูเร่ืองศาสนบัญญัติ โดยหลัก
ใหญแลว การกําหนดมาตรฐานฮาลาลในแตละประเทศคอนขางจะลงรอยเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมด เน่ืองจากมาจากหลักการเดียวกันของศาสนาอิสลาม แตในทางปฏิบัติ อาจมีการระบุลง
รายละเอียดในกฏหรือระเบียบของแตละประเทศไดผิดแผกตางกัน ละเอียดมากกวาหรือนอยกวากัน

7 “Halal – Wikipedia, the free encyclopedia,” ออนไลน, แหลงที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Halal , 21
พฤษภาคม 2555, ศริกานต พลมณี, อางแลว, หนา 1 และ 8, กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ, (2553),
ศัพทนารูที่เก่ียวของกับชาวไทยมุสลิม , กรุงเทพฯ: บริษัทออฟเซ็ต จํากัด, หนา 19, 112 และ 114, และ เอกสารที่
เก่ียวของของ MUI (ภาษาอินโดนีเซีย แปลสรุปโดยลามทองถ่ินของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา).
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อยูบาง ซึ่งในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (สกอท. หรือ
CICOT) เปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่ในการใหการรับรองมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งออกตรา
รับรองฮาลาล สําหรับสินคาที่จําหนายในประเทศไทย

ตรารับรองฮาลาลของ สกอท.

ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับความเปนฮาลาลและการรับรองฮาลาลในประเทศตางๆ
ก็คือ แมหลักการใหญจะเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แตโดยที่ประเทศมุสลิม แตละประเทศตางก็มี
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและการคุมครองผูบริโภค ระบบกฏหมาย และอ่ืนๆ แตกตางกัน
ในทางปฏิบัติจึงยังคงมีความแตกตางกันในการรับรอง/ไมรับรอง หรือใหการยอมรับ/ไมยอมรับตรา
มาตรฐานฮาลาลระหวางกันอยู

ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย และของอินโดนีเซีย
ปรากฏใน ภาคผนวก ก และ ข

1.6.2 MUI (Majelis Ulama Indonesia) หรือ สภานักวิชาการศาสนาแหงอินโดนีเซีย 8

(ทั้งน้ี ศัพทอาหรับคําวา “อุละมาอ” علماء   หรือถอดเปนอักษรโรมันแบบอินโดนีเซียไดวา Ulama
รูปพหูพจน แปลวาบรรดาผูทรงความรู, ผูรูผูเชี่ยวชาญวิชาการดานศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะดานศา
สนบัญญัติและนิติศาสตรอิสลาม) เปนองคการทางศาสนาอิสลามที่มีความสําคัญสูงสุดของ
อินโดนีเซีย พอเทียบไดใกลเคียงกับหนวยงานของไทยคือ สํานักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทย MUI ไมถือเปนสวนหน่ึงของรัฐบาลอินโดนีเซีย เพราะเปนองคการ
ทางศาสนาที่มีความเปนอิสระและเปนเอกเทศ แตจะประสานงานกับ (และไดรับการสนับสนุนจาก)

8 ขอมูลจากเว็บไซตของ MUI (www.mui.or.id) และเอกสารเผยแพรตางๆ ของ MUI (ภาษาอินโดนีเซีย แปลสรุป
โดยลามทองถ่ินของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา) รวมทั้งจากประสบการณโดยตรงของผูศกึษาเองที่ได
รวมกับคณะผูแทนไทยไปเย่ียมสํานักงานใหญ MUI ในกรุงจาการตา และไดสนทนากับเจาหนาที่ระดับสูงของ
MUI เม่ือวันที ่15 มีนาคม 2555 อนึ่ง ความหมายของศัพทคําวา อุละมาอ มาจาก กรมสารนิเทศ, ศัพทนารูที่
เก่ียวของกับชาวไทยมุสลิม (อางแลว) หนา 109.



10

รัฐบาลอินโดนีเซีย ในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม และใหบริการประชาคมมุสลิมอินโดนีเซีย
ในดานตางๆ

ตราสัญลักษณขององคกร MUI (ซาย) และตรารับรองฮาลาลท่ี MUI ออกใหสินคาฮาลาล
ในประเทศอินโดนีเซีย (ขวา) จะเห็นวามีลักษณะคลายกัน เพียงแตตรารับรองฮาลาลของ MUI มีคํา
วา ฮาลาล (อักษรอาหรับ) ประทับอยูตรงกลางตราสัญลักษณขององคกร MUI

ที่สําคัญคือ ในอินโดนีเซีย MUI เปนองคการที่มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
ตรวจสอบ รับรอง และบังคับใชมาตรฐานฮาลาลสําหรับสินคาฮาลาล (รวมตลอดไปถึงการใหการ
รับรองสถาบันการเงินการธนาคารที่ทําธุรกรรมสอดคลองกับหลักกฏหมายอิสลาม) และในกรณีที่มี
ขอสงสัยหรือกรณีพิพาทในเร่ืองเหลาน้ี ก็มีอํานาจเต็มในการประกาศคําวินิจฉัยชี้ขาดทางศาสนา
(Fatwa) ดวย ทั้งน้ี โดยมีกลไกภายใต MUI ที่ทํางานเกี่ยวของกับสินคาฮาลาล คือ สถาบันวิจัย
อาหาร ยา และเคร่ืองสําอางของ MUI (Lembaga Pengajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika -
Majelis Ulama Indonesia หรือ LPPOM-MUI) ซึ่งมีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรอยูดวย กับ
คณะกรรมาธิการดานคําวินิจฉัยชี้ขาดทางศาสนาของ MUI (MUI Fatwa Committee) รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเร่ืองน้ี

ในรายงานการศึกษาฉบับน้ี ผูศึกษาจะใชตัวยอคือ “MUI” ในการกลาวถึงองคการ
ศาสนา Majelis Ulama Indonesia ดังกลาว



บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎี
 รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จะใชแนวความคิด 2 ประการ คือ แนวคิดหรือตัว

แบบ SWOT Analysis และแนวคิด Competitive Advantage เปนกรอบในการศึกษา
2.1.1 SWOT Analysis

Albert S. Humphrey นักวิชาการดานการจัดการและบริหารธุรกิจแหง Stanford
Research Institute (ขณะน้ันเปนสถาบันวิจัยอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด รัฐแคลิฟอรเนีย
สหรัฐอเมริกา) ไดรับการยกยองวาเปนผูริเร่ิมแนวคิดกรอบการวิเคราะหที่เรียกกันวา SWOT (หรือ
SLOT) Analysis ขึ้นเปนคนแรกในชวงทศวรรษ 1960 เพื่อใชประเมินโอกาสความสําเร็จของ
โครงการธุรกิจ และกําหนดแผนกลยุทธเพื่อการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของโครงการธุรกิจ
ดังกลาว (ในเวลาตอมา ไดมีการนํา SWOT Analysis ไปประยุกตใชกับการกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่มิใชภาคธุรกิจดวย เชน หนวยงานภาครัฐ องคกรที่
ไมไดแสวงหาผลกําไร และบุคคล)1

1) ความหมาย
ชื่อ SWOT (หรือบางคร้ังมีการใชชื่อ SLOT ดวยในความหมายเดียวกัน) เปน

ตัวยอที่มาจากคําเต็มในภาษาอังกฤษ ดังน้ี
S – Strengths หมายถึง จุดแข็ง หรือขอไดเปรียบ ที่มีอยูในองคกร
W – Weaknesses (หรือบางคร้ังก็ใช L- Limitations) หมายถึง จุดออน ขอ

เสียเปรียบ ขอจํากัด ที่มีอยูในองคกร
O – Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเปนปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอก

องคกรที่เปดชองใหสามารถดําเนินงานได หรือเอ้ืออํานวยตอความสําเร็จ และ

1 แหลงที่มา: http://agserver.kku.ac.th/chaichrn/Page-Thai/Teaching-t/Graduate/126752/SWOTAnalysis.htm
และ SWOT Analysis – Wikipedia, the Free encyclopedia , ออนไลน, แหลงที่มา:
http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis, 5 มิถุนายน 2555.



12

T – Threats หมายถึง ภาวะคุกคาม หรืออุปสรรค ที่เปนปจจัยคุกคามการ
ดําเนินงาน ซึ่งมาจากสภาพการณภายนอกองคกร

หลักการที่สําคัญของ SWOT Analysis ก็คือการวิเคราะหสถานการณ
(situation analysis) ที่จะเอ้ือตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการบรรลุถึงเปาหมายที่ต้ังไวขององคกร
โดยการประเมินจาก 2 ดาน คือ การประเมินสภาพการณภายในองคกร (Internal Appraisal) และ
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (External Appraisal) ซึ่งยังแยกยอยออกเปนการ
วิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออนภายในองคกรเอง (Strengths & Weaknesses of Organization) และการ
วิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรค ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก (Threats & Opportunities in
Environment)

การวิเคราะหปจจัยทั้งภายนอกและภายในเหลาน้ี จะชวยใหผูบริหารไดทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มีตอองคกร และความสามารถ (หรือสมรรถนะ) ดานตางๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรที่เหมาะสมตอไป

2) SWOT Analysis กับภูมิปญญาตะวันออก
มีผู เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ นว คิ ด SWOT ข อ ง โล ก ตะ วั นต ก ใ น ค ร่ึง ห ลั ง ข อ ง

คริสตศตวรรษที่ 20 น้ี กับแนวคิดของนักยุทธศาสตรการทหารและนักปราชญจีนโบราณ ยุคชุน
ชิวจ้ันกวอ คือ ซุนวู (ซุนอู หรือ ซุนจ๊ือ Sun Wu/ Sun Tzu, มีชีวิตอยูประมาณ 540 ปกอน ค.ศ -
ประมาณ 490 ปกอน ค.ศ.) ผูแตงตําราพิชัยสงครามซุนวู2 ซึ่งใหความสําคัญตอการที่แมทัพจะตอง
พิจารณาใหทราบอยางถองแทถึงกําลังและสภาพเงื่อนไขอ่ืนๆ ทั้งของฝายตนเองและของฝายขาศึก
กอนที่จะดําเนินยุทธการใดๆ เพื่อนํามาเปนปจจัยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมของฝายตนตอไปได
ดังที่สรุปเปนวาทะอันลือเลื่องของเขาวา “รูเขารูเรา รบรอยคร้ังมิพาย” (知己知彼，百戰
不殆。) ซึ่งนับวาคลายคลึงกันอยางยิ่งกับการดําเนินการวิเคราะห S/W (รูเรา) และ O/T (รูเขา)
หากแตซุนวูไดแสดงทัศนะของเขาในเร่ืองน้ีเอาไวต้ังแตประมาณ 2,500 ปมาแลว

นอกจากน้ัน ผูศึกษาเองก็ขอเสนอวา ในชวงระยะเวลาไลเลี่ยกับยุคของซุนวู
ในประวัติศาสตร ในทางพระพุทธศาสนา ก็ไดมีการกลาวถึงสัปปุริสธรรม คือ “ธรรมของสัตบุรุษ

2 อาทิ Chow-Hou Wee, “Sun Zi Artof War and SWOT Analysis: Perspective and Applications to Business,”
Asia Pacific Management Review (2002) 7 (2), pp. 267-286.
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ธรรมของคนดี หรือธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ” 7 ประการ3 โดยมีสาระมุงถึงการที่ “สัตบุรุษ” หรือ
“คนดี”4 จะตองรูจักหรือตระหนักถึงสภาพเงื่อนไขตางๆ คือ ธัมมัญุตา เปนผูรูจักเหตุ อัตถัญุตา
เปนผูรูจักผล อัตตัญุตา เปนผูรูจักตน มัตตัญุตา เปนผูรูจักประมาณ กาลัญุตา เปนผูรูจักกาล
ปริสัญุตา เปนผูรูจักบริษัท (ในที่น้ี “บริษัท” มีความหมายความวา ประชุมชน) และ ปุคคลัญุตา
เปนผูรูจักบุคคล อันอาจกลาวเทียบเคียงไดวาคลายกับการประเมินสภาพการณในองคกร (คือ
สัตบุรุษตองรูจักตนเอง) และการประเมินสภาพการณภายนอกในมิติดานตางๆ (คือ สัตบุรุษตอง
รูจักกาลอันเหมาะสม ตองรูจักบุคคล (อื่น) และรูจักประชุมชนที่ตนจะเขาไปเกี่ยวของดวย แลว
ดําเนินการตอสภาพน้ันๆ อยางเหมาะสม เปนตน) ทั้งน้ี การประเมินหรือการตระหนักรูดังกลาว ทั้ง
ในสวนตนเองและสวนภายนอกของสัตบุรุษน้ัน ยังจะตองสอดคลองกับการ รูจักเหตุ รูจักผล และ
รูจักประมาณ ดวย

3) ประโยชนของ SWOT
การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร จะชวยใหผูบริหาร

เขาใจไดวาปจจัยตางๆ จะมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร
การประเมินสภาพการณภายในองคกร
- จุดแข็งขององคกร เปนขอไดเปรียบ ทรัพยากร และความสามารถหรือ

สมรรถนะภายใน ที่ผูบริหารสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกร ได และ
ควรรักษาไวและเสริมสรางเพื่อดํารงความเขมแข็งขององคกรตอไป

- ขณะที่จุดออนขององคกร เปนขอเสียเปรียบ หรือลักษณะภายในที่อาจ
ขัดขวางการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งองคกรควรคนหาสิ่งที่เปนจุดออนใหพบ เพื่อหาโอกาสที่จะ
แกไขปรับปรุงและลดจุดออนขององคกรลงใหเหลือนอยที่สุด

การประเมินสภาพแวดลอมนอกองคกร
- โอกาส เปนสภาพแวดลอมภายนอกองคกร รวมทั้งแนวโนม พลวัตร หรือ

เหตุการณ ที่เอ้ือใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคกรไดทั้งทางตรงและทางออม และผูบริหารควร
นํามาใชสนับสนุนการดําเนินการขององคกร

3 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโด), (2543), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หนา 244-246 และ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2551), พจนานุกรมพุทธศาสน
ฉบับประมวลศัพท, กรุงเทพฯ: บริษัทเอสอารพรินติ้งแมสโปรดักส จํากัด, หนา 432.
4 จากการอธิบายขยายความธรรมะหมวดนี้ ทําใหเราเห็นไดวา ศัพทวา “สัตบุรุษ” ในที่นี้ พระพุทธศาสนาดูจะมุง
ใชในความหมายทีใ่กลเคียงกับคําวา Rational actor มากกวาความเปนคนดหีรือคนช่ัวในทางศีลธรรม
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- ในทางกลับกัน อุปสรรคหรือภัยคุกคาม เปนสภาพที่สงผลกระทบทางลบ
กอความเสียหาย หรือขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ที่มาจากสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งอาจ
รวมถึงเหตุการณ แรงกดดัน หรือความเปนไปไดที่อยูนอกเหนือการควบคุม และองคกรตอง
วางแผนปองกัน รับมือเพื่อบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งหลีก เลี่ยง
หรือปรับสภาพองคกรใหแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได

การแสดงการวิเคราะห SWOT สามารถสรางใหอยูในรูปที่เห็นไดชัดเจนและ
เขาใจงายคือ ตาราง 2 X 2 หรือ SWOT Matrix

4) สิ่งที่ควรระมัดระวังในการใชการวิเคราะห SWOT
มีการวิจารณวา การใช SWOT Analysis มีขอดี คือเปนรูปแบบการวิเคราะหที่

คอนขางเขาใจงายและชัดเจน ทําใหผูบริหารสามารถนําไปปรับใชไดอยางสะดวก แตก็มีความเสี่ยง
ตอการที่เร่ืองที่มีมิติซับซอนจะถูกทําใหงายเกินไป (oversimplification) จนอาจนําไปสูความเขาใจ
สถานการณผิดพลาดได ดังน้ัน ในการใช SWOT Analysis จึงมีความจําเปนที่ผูวิเคราะหจะตอง
พิจารณาปจจัยตางๆ อยางถองแทแลวระบุใหไดวา อะไรเปนจุดออน จุดแข็ง โอกาส หรือภัยคุกคาม
เพราะในความเปนจริง ปรากฏการณประการหน่ึงๆ อาจเห็นไมชัดเจนวาเปนปจจัยอะไรกันแน หรือ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาผานไป ซึ่งหากผูบริหารไดประเมินหรือวิเคราะหปจจัยไวโดย
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ก็จะสงผลใหการกําหนดกลยุทธผิดพลาดไปดวย และเพราะเหตุน้ันน่ันเอง จึง
มีผูแนะนําไววา การประเมิน SWOT Analysis ทางที่ดี อาจจะตองคอยกระทําถี่ๆ เร่ือยๆ มากกวา
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หน่ึงคร้ัง เพื่อพยายามปรับแกการกําหนดระบุปจจัยตางๆ วาเปนประเภทใด ใหถูกตองใกลเคียงกับ
ความเปนจริง (หรือสอดคลองกับขอมูลใหมหรือสภาพการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไป) ใหมากที่สุด

2.1.2 Competitive Advantage/ National Diamond Model
แนวคิดเร่ือง Competitive Advantage หรือ “ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน”5 เปน

แนวคิดที่ริเร่ิมและเสนอโดย Michael Eugene Porter นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเสตต สหรัฐอเมริกา โดย Porter เร่ิมพัฒนา
แนวความคิดดังกลาวมาต้ังแตประมาณปลายทศวรรษ 1970 ตอเน่ืองกับตนทศวรรษ 1980 เพื่อที่จะ
พยายามตอบสนองตอขอวิจารณที่นักเศรษฐศาสตรสวนหน่ึงไดวิจารณทฤษฎีการคาระหวาง
ประเทศ วาดวย Comparative Advantage หรือการไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของนักคิดสํานักการคา
เสรี คือ David Ricardo ไว เดิม แนวคิด Comparative Advantage ต้ังสมมติฐานไววา ประเทศตางๆ
ควรจะทําการผลิตเฉพาะสินคาที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (ซึ่งบงชี้โดยตนทุน คาเสีย
โอกาส รวมทั้งปจจัยการผลิตตางๆ สําหรับสินคาชนิดหน่ึงๆ ที่แตละประเทศจะมีอยูไมเหมือนกัน
อาทิ แรงงานคาแรงตํ่าหรือการเขาถึงทรัพยากร) หรือสามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพกวา
ประเทศอ่ืนโดยเปรียบเทียบเทาน้ัน และควรเลือกที่จะซื้อสินคาอ่ืนที่ตนเองไมถนัดหรือไมมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ จากประเทศอ่ืนที่สามารถผลิตสินคาน้ันไดโดยมีความได เปรียบเชิง
เปรียบเทียบสูงกวาแทนที่จะผลิตเอง ทั้งน้ี ผลโดยรวมจากการแบงกันผลิตสินคาคนละประเภท และ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาแตละประเภทกันระหวางประเทศตางๆ โดยเสรีน้ี ในที่สุดจะกอใหเกิด
ผลดีสูงสุดตอผูผลิตและผูบริโภคในทุกประเทศ

Porter เห็นวาคําอธิบายเชิง Comparative Advantage เทาน้ันไมเพียงพอ และ
ประเทศ (หรือองคกรธุรกิจ) ที่เชื่อในคําอธิบายน้ีอาจใหความสําคัญเกินไปกับการพิจารณาตนทุน
คาเสียโอกาส และปจจัยการผลิตเชน แรงงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ ที่ตนมีอยู ในลักษณะสถิตหรือ
คงที่ แลวเลยติดอยูในกับดักของการผลิตและสงออกเฉพาะแตสินคาที่ไมไดราคาสูง เพียงแตมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบมากกวา เชน สินคาวัตถุดิบ สินคาปฐมภูมิ หรือสินคาที่แปรรูปโดยอาศัย
แรงงานราคาถูกตลอดไป นอกจากน้ี แนวความคิด Comparative Advantage ยังไมไดใหความสนใจ
มากพอกับการดําเนินธุรกิจในสถานการณที่มีการแขงขัน Porter จึงไดเสนอแนวคิด Competitive
Advantage ขึ้นมาโดยเนนการที่องคกรธุรกิจดําเนินกลยุทธตางๆ และจัดวางตําแหนงของตนเอง

5 สืบคนจาก www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage และจาก “Competitive Advantage –
Wikipedia, the free encyclopedia,” ออนไลน, แหลงที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_advantage,
และจาก “Michael Porter - Wikipedia, the free encyclopedia,” ออนไลน, แหลงที่มา:
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter, 6 มิถุนายน 2555
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(positioning) เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันขึ้นมาเอง โดยไมตองพึ่งการเปรียบเทียบการ
ไดเปรียบทางปจจัยการผลิตเสมอไป

นิยามของ Competitive Advantage คือ ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรที่องคกร
ธุรกิจหน่ึงมีเหนือคูแขงขันในประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในตลาดเดียวกัน Porter
ไดเขียนหนังสือเร่ือง Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance ขึ้น
เมื่อป ค.ศ. 1985 ซึ่งอธิบายถึงการสรางเสริมความไดเปรียบขององคกรธุรกิจหน่ึงๆ ในทามกลาง
การแขงขัน รวมทั้งอธิบายยุทธศาสตรหรือกลยุทธในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ขององคกรธุรกิจ เพื่อใหสามารถประกอบการไดดีกวา (outperform) องคกรคูแขงขัน กลาวคือ
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงกวา หรืออีกนัยหน่ึงมีคุณคา (Value) สูงในสายตาผูบริโภคและ
ขายใหผูบริโภคไดราคาดีกวา หรือในทางตรงกันขามสามารถเสนอสินคาที่ผูบริโภคยังเห็นคุณคาได
ในราคาที่ตํ่ากวาคูแขงขัน โดยองคกรธุรกิจใชประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (economy to
scale) ความรวดเร็ว (speed) นวัตกรรม และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่ทําใหลดตนทุนลง
ได หรือเพิ่มลักษณะเฉพาะสรางความแตกตางได

จากการพิจารณาใน 2 มิติ คือ การพิจารณาในดานขอบเขตธุรกิจขององคกรธุรกิจ
(Scope of Business Activities) หรือความกวางหรือแคบของตลาดที่องคกรธุรกิจน้ันใหความสนใจ
กับการพิจารณาในแงระดับของความแตกตางหรือการสรางเอกลักษณเฉพาะ (Degree of product
differentiation) Porter ไดเสนอกลยุทธ 3 ประการที่องคกรธุรกิจสามารถใชในการสรางความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันขึ้นมาได คือ

1) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) กรณีน้ี องคกรธุรกิจอาจ
พิจารณาเลือกที่จะดําเนินการผลิตที่ใชกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และอาศัยความ
ไดเปรียบจากการเขาถึงทรัพยากรหรือวัตถุดิบ เพื่อลดตนทุนการผลิตลงใหตํ่าที่สุด และตัดราคาของ
ผลผลิตใหตํ่ากวาราคาที่คูแขงขันจะแขงได กลยุทธน้ีเหมาะสําหรับการมุงปริมาณการขายใหไดมาก
ในสินคาที่ลูกคาไมพิถีพิถัน หรือไมเห็นความแตกตางมากนักระหวางสินคาขององคกรธุรกิจกับ
สินคาของคูแขง

2) กลยุทธดานการสรางความแตกตาง (Differentiation) หากเลือกกลยุทธน้ี
องคกรธุรกิจจะตองสรางคุณคาเฉพาะหรือความแตกตางพิเศษจากผลผลิตของคูแขงขันรายอ่ืนๆ
และกําหนดราคาไวใหสูง (premium price) โดยตองสามารถจูงใจใหผูบริโภคหันมาเลือกผลผลิต
ของตนและยอมจายซื้อในราคาแพง อาทิ สินคาระดับหรูที่มีราคาแพงกวาสินคาชนิดเดียวกันที่เปน
สินคาธรรมดาอ่ืนๆ แตใชการเนนการจูงใจวามีมูลคาเพิ่มหรือคุณคาเฉพาะมากกวา หรือมีความ
แตกตางโดดเดนเปนพิเศษ
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3) กลยุทธมุงเนนที่จุดสนใจ (Focus) ในขณะที่สองกลยุทธแรกมุงไปที่การ
แขงขันขายสินคาหรือบริการขององคการธุรกิจ ใหแก ตลาดทั้งหมดหรือตลาดสวนใหญของ
อุตสาหกรรมน้ันๆ (หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ องคกรธุรกิจพิจารณาเพียงจากมุมของสินคาของตนวา
จะเลือกผลิตใหมีความแตกตางสูงหรือมีราคาถูก แตยังถือวาตลาดหรือผูบริโภคเปนตลาดเดียวกัน
ทั้งสองกลยุทธ) Porter ไดเสนอแนวคิดที่สามเพิ่มเขามา คือการที่องคกรธุรกิจอาจเลือกหันมามุง
ความสนใจหรือ focus ที่ลูกคาที่มีความตองการเฉพาะ หรือ focus เฉพาะบางสวนของตลาดเปน
พิเศษ (niche market หรือ segment market) แลวผลิตสินคาเฉพาะสําหรับลูกคากลุมน้ัน ซึ่งกลยุทธที่
สามคือ Focus น้ีก็ยังคงแบงยอยออกไปไดอีกเปน Cost Focus คือการดําเนินมาตรการดานตนทุน
และราคาในสวนยอยของตลาดเฉพาะที่องคกรธุรกิจมุงเนนความสนใจอยูน้ัน และ Differentiation
Focus คือการดําเนินมาตรการดานการสรางเอกลักษณเฉพาะหรือความแตกตาง ในสวนยอยของ
ตลาดเฉพาะสวนน้ันๆ ที่องคกรธุรกิจใหความสนใจ ลูกคาเฉพาะกลุมภายในตลาดยอยน้ี หาก
องคกรธุรกิจเลือกที่จะศึกษาและจับตลาดไดถูก ก็อาจจะประสบความสําเร็จในการสรางความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันได เพราะคูแขงขันก็อาจไมไดสนใจที่จะเขามาแยงชิงลูกคาใน  niche
market สวนน้ี แตไปมุงขายผลผลิตกับลูกคากลุมอ่ืนๆ ในตลาดใหญของอุตสาหกรรมน้ันๆ แทน

Porter ยังเนนความจําเปนที่องคกรธุรกิจจะตองรูและกําหนดตําแหนงของตน และ
ดําเนินกลยุทธความไดเปรียบเชิงแขงขันของตนไปในทางใดทางหน่ึงที่ชัดเจน องคกรธุรกิจที่ไมรู
วาตนจะไปทางไหนจะตกอยูในสภาพ caught in the middle และไมประสบผลสําเร็จ
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นอกจากการมองในระดับองคกรธุรกิจแลว ในป ค.ศ. 1990 Porter ยังไดเขียน
บทความลงในวารสาร Harvard Business Review และตอมาในปเดียวกันก็ไดจัดพิมพหนังสือขึ้นมา
อีกเลมหน่ึงชื่อ The Competitive Advantage of Nations ซึ่งมุงขยายหรือยกระดับของการวิเคราะห
จากเดิมที่ไดพิจารณาความไดเปรียบเชิงการแขงขันหรือขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร
ธุรกิจหน่ึงๆ (Porter ไมไดระบุชัดเจน แตพอจะกลาวไดวาเปนการมุงพิจารณาถึงองคกรธุรกิจที่
แขงขันอยูในตลาดภายในประเทศเปนหลัก) ไปสูการพิจารณาความไดเปรียบเชิงการแขงขันของ
ประเทศหน่ึงๆ หรือภูมิภาคหน่ึงๆ โดยมองที่ปจจัยองคประกอบตางๆ ของประเทศหรือภูมิภาคน้ันๆ
ที่จะเอ้ืออํานวยตอการสรางเสริมความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม
สาขาใดสาขาหน่ึงที่ต้ังอยูในประเทศ (หรือภูมิภาค) น้ันๆ ในบริบทของการคาและธุรกิจระหวาง
ประเทศ หรือการแขงขันในตลาดโลกของอุตสาหกรรมน้ัน ผลรวมของความไดเปรียบเชิงการ
แขงขันที่องคกรธุรกิจตางๆ ที่ต้ังอยูในประเทศหรือภูมิภาคน้ันๆ มีอยู อันเน่ืองมาจากการที่องคกร
ธุรกิจมีที่ต้ังอยูในประเทศดังกลาว ก็คือความไดเปรียบเชิงการแขงขันหรือขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศน้ันทั้งประเทศ เทียบกับคูแขงขันคือ ประเทศอ่ืนๆ ในโลก6

 Porter ระบุวา ปจจัยเงื่อนไขดานตางๆ ของประเทศหน่ึงๆ ที่อาจสงผลเอ้ืออํานวย
(หรือบั่นทอน-ตามแตกรณี) ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศน้ันเมื่อเปรียบเทียบ กับ
ประเทศคูแขงขันอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสาขาใดสาขาหน่ึง จะประกอบดวยองคประกอบสี่
ดาน ซึ่งมีปฏิสัมพันธกัน กลาวคือ

1) องคประกอบดาน Factor Condition กลาวคือ ปจจัยของประเทศน้ันๆ ที่สงผล
ตอการผลิตในอุตสาหกรรมสาขาน้ันเอง เชน โครงสรางพื้นฐานในประเทศ และ แรงงานฝมือใน
สาขาที่เกี่ยวของในประเทศ ความรูหรือความกาวหนาทางวิทยาการที่เกี่ยวของ ความชํานาญเฉพาะ
ดาน หรือปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ซึ่งมีความจําเปนตอการที่ประเทศจะเขาแขงขันในอุตสาหกรรมน้ันๆ
และยอมสงผลกระทบโดยตรงอยางหลีกเลี่ยงไมได ถึงความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกร
ธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ันที่ต้ังอยูในประเทศน้ัน

2) องคประกอบดาน Demand Conditions คือ ลักษณะหรือธรรมชาติของอุปสงค
หรือความตองการซื้อในคลาดภายในประเทศน้ันตอสินคาหรือผลผลิตสาขาน้ัน ซึ่งหากมี อุปสงค
ในสินคาน้ันสูงอยูแลวภายในประเทศเปนพื้นฐาน และผูบริโภคในประเทศน้ันเองเรียกรองตองการ
สินคาที่มีคุณภาพสูง หรือตองการนวัตกรรมใหมๆ องคกรธุรกิจที่เกี่ยวของในประเทศน้ันก็

6 Michael E. Porter, “The Competitive Advantage of Nations,” Harvard Business Review, March-April 1990,
pp 73-91, และ “ National Diamond – Wikipedia, the free encyclopedia,” ออนไลน, แหลงที่มา:
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Diamond, 7 มิถุนายน 2555.
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จําเปนตองแขงขันกันพัฒนาสินคาของตน เพื่อตอบสนองอุปสงคในประเทศ สงผลใหมีความ
เชี่ยวชาญและทําใหอุตสาหกรรมสาขาดังกลาวของประเทศน้ันมีความเขมแข็งและสามารถออกไป
แขงขันในตลาดตางประเทศไดดวย นอกจากน้ัน หากประเทศตนทางน้ันเปนแหลงอิทธิพลทาง
ความคิดหรือวัฒนธรรมใหประเทศอ่ืนในสาขาหน่ึง องคกรธุรกิจที่คุนเคยกับการตอบสนองอุปสงค
ในประเทศอยูแลว ก็จะสามารถขายสินคาของตนในสาขาน้ันแกตลาดโลกไดงาย

3) องคประกอบดาน Related and Supporting Industries คืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่
มีอยูในประเทศน้ัน ที่มาเกี่ยวของหรือสนับสนุนองคกรธุรกิจในการผลิตสินคาในสาขาน้ันๆ หรือ
เปน supplier ใหกับอุตสาหกรรมสาขาน้ัน ซึ่งหากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของน้ี ในตัวของมันเองมี
ความเขมแข็ง หรือสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยูเองแลว ก็จะมาชวยสงเสริมความไดเปรียบเชิง
การแขงขันของประเทศน้ันในอุตสาหกรรมสาขาน้ันไดเปนอยางดี

4) องคประกอบดาน Firm Strategy, Structure and Rivalry เปนการพิจารณา
ปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะขององคกรธุรกิจสัญชาติน้ันหรือที่ต้ังอยูในประเทศน้ัน ซึ่ง
องคกรธุรกิจในแตละประเทศก็มักจะมีธรรมชาติแตกตางกัน เชน รูปแบบการบริหารจัดการ
โครงสรางธุรกิจที่เปนที่นิยม วัฒนธรรมองคการ (และวัฒนธรรมในสังคมของประเทศน้ัน)
ยุทธศาสตรของบริษัท เปาประสงคของบริษัทหรือบุคคล รวมไปถึงรูปแบบของการแกงแยงแขงขัน
กันทางธุรกิจภายในประเทศน้ันดวย ซึ่งจะมีผลกระทบตอความไดเปรียบเชิงการแขงขันใน
ตลาดโลกในอุตสาหกรรมสาขาเฉพาะหน่ึงๆ อน่ึง Porter เห็นวา หากในธุรกิจสาขาใดมีคูแขงขัน
ภายในประเทศที่ เขมแข็งอยูแลว ก็จะเปนแรงกระตุนผลักดันใหองคกรธุรกิจสาขาน้ันๆ ของ
ประเทศน้ัน จําตองพัฒนาตนเองอยางมาก อันจะชวยสงผลใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของตนในตลาดโลกไดดวย ซึ่งถือวาดีกวาการที่จะมุงพัฒนาใหมีองคกรธุรกิจหลักของชาติที่ผูกขาด
ดําเนินธุรกิจสาขาน้ันเพียงรายเดียวโดยไมมีคูแขงขัน

ปจจัยเงื่อนไขตางๆ เหลาน้ี สามารถเขียนออกมาเปนตัวแบบหรือแผนภูมิ รูปเพชร
หรือขาวหลามตัด ที่เรียกวา Diamond Model ของ Porter หรือ National Diamond โดยมีปจจัย
เงื่อนไขหรือองคประกอบประการที่ 5 ซึ่งเปนองคประกอบเสริม คือบทบาทของรัฐบาล
(Government) ดวย ในทัศนะของ Porter รัฐบาลควรจะตองมีบทบาทที่เหมาะสม ในการสนับสนุน
สงเสริมองคกรธุรกิจในการสรางสภาพที่ดีในองคประกอบ 4 ดานดังกลาวแลว ซึ่งจะตองใชความ
ระมัดระวัง ไมมากเกินไปจนเปนการเขาแทรกแซง หรือกลายเปนการกําหนด นโยบายชวยเหลือ
ภาคเอกชนระยะสั้นที่สงผลเสียในการทําลายความสามารถในการแขงขันในระยะยาวไปเสีย และ
ในขณะเดียวกันก็ไมนอยเกินไปจนกลายเปนการละเลย ละทิ้งภาคธุรกิจ หรือเพิกเฉยตอโอกาสที่
ประเทศจะพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานใหมๆ Porter ใหความสําคัญกับการที่ภาครัฐ
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จะตองเลนบทบาท “กระตุน” องคกรธุรกิจ ใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันขึ้นมา
เอง โดยภาครัฐมีสวนชวยสงเสริม กลาวไดวา Porter ยังคงโนมเอียงไปในทางแนวคิดที่จะให
ภาคเอกชนเปนผูเลนหลักในระบบเศรษฐกิจ (ที่ Porter เห็นวา ควรจะเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี)
และใหภาครัฐมีบทบาทโดยออมในการสงเสริมสนับสนุนเทาที่จําเปนและเหมาะสม

Michael E. Porter กับประเทศไทย เปนที่นาสนใจวา ศาสตราจารย Porter เจาของ
แนวคิด Competitive Advantage และ National Diamond Model ผูน้ี เคยมีงานการศึกษาเกี่ยวกับขีด
ความสามารถในการแขงขันและความไดเปรียบเชิงการแขงขันของประเทศไทยดวย โดย Porter เคย
ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใหมาเยือน
ไทยเมื่อป ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2549) ในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ภายใตโครงการศึกษาและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (ระหวางกุมภาพันธ –กรกฎาคม 2546) และ
Porter ไดเสนอการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในสายตาของเขา
รวมทั้งยังไดกลาวถึงยุทธศาสตรการสรางเสริมความไดเปรียบเชิงการแขงขันตางๆ อาทิ นโยบาย
ไทยเปนครัวโลก (Kitchen of The World) และนโยบายไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตของเอเชีย
(Detroit of Asia) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลยุคน้ันดวย7

7 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  (2546), โครงการศึกษาการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทย, กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
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2.2 วรรณกรรมหรือผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของ
ผูศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาเคยมีการศึกษาในหัวขอที่

เกี่ยวของกับอาหารฮาลาลไทยบางแลว ที่สําคัญ คือ รายงานการศึกษาสวนบุคคล ซึ่งเปนสวนหน่ึง
ของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนที่ 69 ของสํานักงาน ก.พ. เร่ือง การ
เสริมสรางความเชื่อมั่นตอสินคาฮาลาลของประเทศไทย จัดทําเมื่อ พ.ศ. 2553 โดย นางศริกานต พล
มณี ผูอํานวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ตําแหนงในขณะน้ัน) ซึ่งเปน
หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศที่รับผิดชอบในเร่ืองสินคาฮาลาล รายงานฉบับดังกลาวได
ใหภาพและขอมูลทั่วไปที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย และมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ของประเทศอ่ืนโดยเฉพาะมาเลเซีย รวมทั้ง
กลาวถึงโอกาสของการสงออกสินคาฮาลาลของไทยออกไปในตางประเทศ ปญหาและอุปสรรค
และเสนอแนะแนวทางที่จะปรับปรุงกลไกและยุทธศาสตรภายในของฝายไทยเอง เพื่อแกไขปญหา
และสงเสริมความนาเชื่อถือใหกับสินคาฮาลาลไทยในตางประเทศดวย แตยังมิไดมีการเจาะลึกลง
ไปในสวนที่เกี่ยวกับตลาดอินโดนีเซีย เปนการเฉพาะ ซึ่งเปนสวนที่ผูศึกษาต้ังใจจะศึกษาตอยอด
ตอไป

อน่ึง รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง ตลาดสินคาอาหารของโรมาเนียกับโอกาสการ
สงออกของไทย จัดทําโดย นางสาวอังสนา สีหพิทักษ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 2 ป พ.ศ. 2553 ก็ใหภาพเปรียบเทียบที่นาสนใจเกี่ยวกับการศึกษา
ลูทางและโอกาสของสินคาอาหารไทยในตลาดตางประเทศ แมจะไมไดเกี่ยวของกับความเปนฮา
ลาลก็ตาม

นอกจากน้ัน ยังมีเอกสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย อาทิ ยุทธศาสตรการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินคาและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2553-2557) ของสถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งไดใช SWOT Analysis ดวย แตเนนในเร่ืองการพัฒนาฮาลาลไทยเปน
สําคัญ และไมไดเจาะลึกในสวนทื่เกี่ยวกับอินโดนีเซียเปนการเฉพาะเชนเดียวกัน) หนังสือของ
รศ. ดร. วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และขอมูลจาก
ศูนยฯ เอกสารทางราชการของหนวยราชการตางๆ ของไทย และเอกสารของหนวยงานฝายไทยและ
ฝายอินโดนีเซียที่เกี่ยวของ

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการนําแนวคิด SWOT มาประยุกตใชกับการศึกษาในเร่ืองสินคาฮาลาลไทยใน

อินโดนีเซีย ผูศึกษาจะกําหนดเปาหมายคือ การที่สินคาฮาลาลของไทยจะเขาสูตลาดอินโดนีเซียได
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สะดวก และประเมินปจจัยภายในของไทยที่ เปนจุดแข็ง คือ ความกาวหนาในอุตสาหกรรม
การเกษตรและการผลิตอาหารของไทย เจตนารมณทางการเมืองของภาครัฐที่ใหความสนใจ
สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล และความนาเชื่อถือของวิทยาศาสตรฮาลาล ซึ่งมีจุดเร่ิมตนใน
ประเทศไทย และจุดออน คือ ความไมตอเน่ืองและการขาดเอกภาพในการพัฒนาฮาลาลของไทย
และภาพลักษณความไมนาเชื่อถือของกระบวนการรับรองฮาลาลโดยองคการศาสนาอิสลามของ
ไทย จากขาวการพบการปนเปอนสิ่งฮะรอมในสินคาอาหารที่ไดรับตราฮาลาลรับรองจากองคการ
ศาสนาอิสลามของไทยแลว

นอกจากน้ัน ผูศึกษาจะประเมินปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก โดยเนนปจจัยที่เกิดจากฝาย
อินโดนีเซีย ขอที่เปนโอกาส ไดแกความสัมพันธที่ดีและความเปนมิตรที่อินโดนีเซียมีใหกับไทย
อุปทานดานอาหารของอินโดนีเซียซึ่งยังไมสามารถผลิตอาหารเลี้ยงตัวไดเองเพียงพอในประเทศ
รวมทั้งความกังวลของฝายอินโดนีเซียในเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งทําใหอินโดนีเซียตองนําเข า
สินคาอาหารจากตางประเทศรวมทั้งจากไทย ประชากรมุสลิมอินโดนีเซียที่มีจํานวนมาก ความนิยม
ในสินคาอาหารไทยที่มีมาอยูแตเดิมในสังคมอินโดนีเซีย และความเชื่อถือตอวิชาการดาน
วิทยาศาสตรฮาลาลของไทย สวนขอที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม น้ัน หนวยงานบางฝายใน
ประเทศไทยมีทัศนะวา นาจะเกี่ยวกับการรับรองฮาลาลของไทยและอินโดนีเซีย กลาวคือ การที่
ความพยายามของไทยที่จะผลักดันใหตราฮาลาลขององคการศาสนาของไทย ไดรับการรับรองดวย
ในอินโดนีเซีย (mutual recognition arrangement/agreement - MRA) ยังไมประสบความสําเร็จอยาง
เต็มที่น้ัน ทําใหผูประกอบการไทยที่ไดรับการรับรองฮาลาลแลวจากประเทศไทย จําเปนตองไป
ขอรับการตรวจรับรองจาก MUI อีกคร้ังหน่ึงในการวางจําหนายในอินโดนีเซีย เปนการเสียเวลาและ
คาใชจายเพิ่มขึ้น ซึ่งผูมีทัศนะดังกลาวพิจารณาวา ถือเปนอุปสรรคสวนหน่ึงของการจําหนายสินคา
อาหารฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย และผูศึกษาต้ังใจที่จะศึกษาขอมูลและวิเคราะหเพิ่มเติมในสวนน้ี
ตอไป

ในดานของความไดเปรียบเชิงการแขงขันหรือ Competitive Advantage ผูศึกษาเห็นวา
กรอบแนวคิดของ Potter ที่นาจะนํามาใชอธิบายกรณีศึกษาน้ีไดคือ กลยุทธในการมุงเนนที่จุดสนใจ
(Focus) ในตลาดเฉพาะหรือ niche market ในกรณีน้ีคือ ตลาดผูบริโภคชาวมุสลิมอินโดนีเซีย ซึ่งมี
ความตองการพิเศษเฉพาะตางหากไปจากตลาดผูบริโภคสินคาอาหารตามธรรมดาทั่วไป และองคกร
ธุรกิจไทยจําเปนตองใหความสนใจกับลักษณะความตองการพิเศษเฉพาะของผูบริโภคกลุมน้ีในการ
ที่จะพยายามชวงชิงตลาดสวนน้ีมาใหได ทั้งน้ี หากพิจารณาในดานที่วา ประเทศไทยมีความ
ไดเปรียบในการผลิตสินคาอาหารทั่วไปโดยตนทุนที่ตํ่า (หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา มีความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบในการผลิตอาหาร) ไดอยูแลว กลยุทธยอยที่นาพิจารณาสําหรับฝายไทยก็นาจะเปน
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Cost Focus ถาหากสนใจสงออกสินคาอาหารฮาลาลไทยไปยังฐานตลาดขนาดใหญ (ภายใน niche
market น้ี) คือประชากรมุสลิมสวนใหญของอินโดนีเซีย อยางไรก็ดี อาจพิจารณาไดอีกแงมุมหน่ึง
ดวยวา โดยที่ประเทศไทยสามารถผลิตสินคาอาหารบางชนิดที่มีคุณภาพสูง และเปนที่นิยมชื่นชอบ
ของชาวอินโดนีเซีย (ทั้งชาวมุสลิมและมิใชมุสลิม) อยูแลว จึงอาจพิจารณามุงไปที่กลยุทธยอย
Differentiation Focus ประกอบดวยก็ได สําหรับสินคาอาหารไทยบางชนิดที่มีลักษณะคุณคา
เฉพาะตัวสูงโดดเดน และมุงจับตลาดระดับบนภายใน niche market น้ี

สวนในกรอบของ Competitive Advantage ในระดับชาติ หรือ Diamond model ก็
นาสนใจที่จะนํามาปรับใชกับการวิเคราะหอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลของไทย วามีปจจัย
เงื่อนไขใดบางใน 4 ดานน้ีที่เอ้ืออํานวย หรือที่อาจจะยังไมเอ้ืออํานวยมากนัก ตอการพัฒนาความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันในระดับชาติ ของประเทศไทยในสาขาน้ี และบทบาทของภาครัฐที่
เหมาะสมควรจะเปนอยางไร



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 การศึกษากรณีอาหารฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย โดยใช SWOT Analysis
ในการทํา SWOT Analysis ตอกรณีสินคาอาหารฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย ผูศึกษาได

กําหนด เปาหมาย คือ “การที่สินคาฮาลาลของไทยจะเขาสูตลาดอินโดนีเซียไดสะดวก ” และ
ประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (หรือภัยคุกคาม) ในการพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว พอสรุปไดดังน้ี

3.1.1 การประเมินสภาพภายในของประเทศไทยเอง
2) จุดแข็ง (S) ของไทย คือ

(1) ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศไทย ดังที่ได
เสนอขอมูลมาบางแลวในขอ 1.1 บทที่ 1 ของรายงานฉบับน้ี อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมี
พื้นฐานที่มั่นคงจากการเปนประเทศกสิกรรมมายาวนาน มีผลิตภัณฑหลากหลายประเภท มีชื่อเสียง
ในการผลิตสินคา เชน ขาว นํ้าตาล ผลไมเมืองรอน ไกและสัตวปก อาหารทะเลแปรรูป เปนตน มี
การพัฒนาและการปรับรูปแบบการแปรรูปสินคาอาหารไทยใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดอยูเสมอ มาตรฐานอาหารไทยมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับอยางสูงของตลาดตางประเทศ มีการ
นําเทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิตขนาดใหญ และมีแรงงานฝมือที่มี
คุณภาพและถนัดในการผลิตอาหาร นอกจากน้ัน ยังมีภาคเศรษฐกิจสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรและผลิตอาหาร ทั้งธุรกิจสาขาหลัก และสาขาและบริการอ่ืนที่มีสวนสนับสนุน อยาง
พรอมมูล

โครงสรางอุตสาหกรรมอาหารไทย สามารถแบงไดถึง 8 สาขา (ตามการ
จัดแบงของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) คือ สาขาผลิตภัณฑเน้ือ สัตวปก และอาหารสัตว
สาขาผลิตภัณฑประมง สาขาพืชผักผลไมสดและแปรรูป สาขาแปงและผลิตภัณฑจากแปง สาขา
เคร่ืองเทศเคร่ืองปรุงรส นํ้าตาลและขนมหวาน สาขาชา กาแฟและโกโก นมและผลิตภัณฑนม สาขา
เคร่ืองด่ืม สาขานํ้ามันและไขมันบริโภค อาหารพิเศษและอ่ืนๆ1

1 กลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ออนไลน, แหลงที่มา: www.foodfti.com, 12
กรกฎาคม 2555.
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จุดแข็งขอน้ีเปนความจริงอันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งโดยรัฐบาล
ไทย ฝายตางๆ ในประเทศไทยเอง และในตางประเทศ วาประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตอาหาร
หลักสําคัญประเทศหน่ึงของโลก

(2) ทาทีหรือเจตนารมณที่เกื้อกูลของภาครัฐของไทย  หรือการที่รัฐบาลไทย
ไดต่ืนตัวและมีนโยบายที่จะใหความสําคัญตอการสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทยเพื่อมุงสงออกไป
ยังตลาดในตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดในโลกมุสลิม โดยรัฐบาลไทยชุดตางๆ ที่ผานมาไดเล็งเห็น
ทั้งประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแทๆ ในการเสริมสรางและขยายโอกาสทางการตลาดของสินคาอาหาร
ไทยในตางประเทศ และประโยชนในเชิงยุทธศาสตรความมั่นคงที่การสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
ไทยจะชวยเอ้ืออํานวยตอการแกไขปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย ในบทที่ 1
ผูศึกษาไดกลาวแลวถึงนโยบายที่เกี่ยวของของรัฐบาล โดยไดอางถึงทั้งคําแถลงนโยบายของรัฐบาล
ชุดที่แลว ภายใตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคําแถลงนโยบายรัฐบาลชุดปจจุบัน ภายใต
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร ซึ่งตางก็ไดกลาวถึงและใหความสําคัญกับการพัฒนาอาหารฮาลาลไทย

ผูศึกษาไดพบดวยวา แมภายหลังจากการแถลงนโยบายตอรัฐสภา และ
การเขามาทําหนาที่บริหารประเทศอยางเต็มตัวแลว นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณฯ ก็ยังคงแสดงทาทีให
ความสนใจในเร่ืองสินคาฮาลาลไทยอยางตอเน่ือง เชน ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีไดไปเปน
ประธานในพิธีเปดงานแสดงสินคาอาหาร 2555 (THAIFEX – World Food Asia 2012) ซึ่งจัดโดย
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ก็ไดกลาว
สุนทรพจนย้ําวา รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหาร เพื่อ
นําไปสูการเปนศูนยกลางการผลิตและการคาที่มีศักยภาพ รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่ม โดยจะเนน
ยุทธศาสตรสําคัญที่เกี่ยวของ 2 ประการ คือ การผลักดันยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลก และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการตลาดอาหารฮาลาลไทยไปสูสากล2 นอกจากน้ัน ในบริบทของ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศมุสลิมเพื่อนบานของไทย ในแทบทุกโอกาสที่มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง หรือการหารือขอราชการในระดับผูนํารัฐบาล นายกรัฐมนตรีก็มักจะ
หยิบยกประเด็นเร่ืองความรวมมือดานฮาลาลขึ้นหารือกับผูนําประเทศมุสลิมเหลาน้ัน เชน มาเลเซีย

2 “ชูครัวไทย ฮาลาลดันสงออก,” ขาวเศรษฐกิจ, ไทยโพสต, 24 พฤษภาคม 2555.
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อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม ดวยเสมอ3

ที่ผานมา หนวยงานของรัฐตางๆ (อาทิ  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กระทรวงอุตสาหกรรม,
กระทรวงพาณิชย, ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ ศอ. บต., รวมทั้งกระทรวง
การตางประเทศ) ก็ไดปฏิบัติหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของของตนในการตอบสนองนโยบาย
ดังกลาว โดยในชวงแรกๆ ที่หนวยงานภาครัฐไทยใหความสนใจในเร่ืองน้ีตามนโยบายของรัฐบาล
น้ัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หรือที่เรียกกันวา สภาพัฒนฯ)
ไดมีบทบาทเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งจัดต้ังขึ้น
เปนกลไกชัดเจนโดยมีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคการศาสนา
อิสลาม และภาควิชาการ (รวมทั้งกระทรวงการตางประเทศ) เขารวมเปนกรรมการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ 25 กันยายน 2544 ในสมัยของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร (ยุคแรก)
และมีนายวันมูหะมัดนอร มะทา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ตอมาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย) รัฐมนตรีชาวไทยมุสลิมเพียงคนเดียวของคณะรัฐมนตรีขณะน้ันไดรับ
มอบหมายใหเปนประธาน4 อน่ึง มติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวยังไดกําหนดใหหนวยงานตางๆ
ดําเนินการตามแผนปฏิบติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลระยะ 10 ป (2545-2554) ดวย

ผลงานที่เปนรูปธรรมของคณะกรรมการระดับชาติดังกลาว มีอาทิ 5 การ
ผลักดันใหมีการปรับปรุงกลไกรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทยอยางเปนทางการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (สกอท.) ไดประกาศมาตรฐานอาหาร

3 ขอมูลจากการสัมภาษณนางอุรีรัชต รัตนพฤกษ ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กรม
เอเชียตะวันออก (รับผิดชอบความสัมพันธทวิภาคีไทยกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร ฟลิปปนส และ
ติมอรเลสเต) การสนทนามีขึ้นเม่ือ 2 มิถุนายน 2555 ความสนใจของนายกรัฐมนตรีในประเด็นฮาลาล ทําใหนาย
ทรงศัก สายเช้ือ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ไดเดินทางเขามารวมกับกรมเอเชีย
ตะวันออกและกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ จัดการประชุมหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของของไทยเรื่องฮาลาล
เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือเตรียมขอมูลเสนอสํานักนายกรัฐมนตรี เปนการติดตาม
ผลการเยือนมาเลเซียอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี เม่ือ 20 กุมภาพันธ 2555 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีทั้งสองได
หารือเรื่องฮาลาลดวย (โทรเลขกระทรวงการตางประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ที่
1302/274/2555 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555) นอกจากนั้น ในสวนที่เก่ียวกับอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีไดหยิบยก
เรื่องนี้ในโอกาสที่พบหารือขอราชการกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 2 ครั้ง คือ เม่ือ 12 กันยายน 2554 ณ กรุง
จาการตา และ 1 มิถุนายน 2555 ณ กรุงเทพฯ
4 วินัย ดะหลัน, รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก, (อางแลว), หนา 222-223.
5 ศริกานต พลมณี, อางแลว, หนา 18-19.
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ฮาลาลของไทยเปนคร้ังแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 และตอมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช.) ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจขึ้นเพื่อพิจารณารางมาตรฐานอาหารฮาลาล โดยมี รศ . ดร. วินัย ดะหลัน เปนประธาน
คณะอนุกรรมการ และไดกําหนดมาตรฐานฮาลาลแหงชาติของไทยเปนมาตรฐานแบบสมัครใจ
ระดับประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรฐาน มกอช. 8400-2550)6 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2550 โดยไดรับความเห็นชอบจาก สกอท. นอกจากน้ัน ยังมีการจัดต้ังสถาบันมาตรฐานอาหาร
ฮาลาล ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 ภายใตการกํากับดูแลของ สกอท. โดยรัฐบาลไดสนับสนุน
งบประมาณในระยะแรกต้ังจํานวน 30 ลานบาท อน่ึง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดต้ังหองปฏิบัติการกลางดานวิทยาศาสตรฮาลาลตนแบบ  ที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งตอมาไดพัฒนามาเปนศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลที่มี รศ.ดร. วินัย ดะหลัน
เปนผูอํานวยการ7 และมีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่จังหวัดปตตานี เมื่อป 2547 โดย
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหระหวางป 2548 -2552 ถึงกวา 80 ลานบาท เพื่อมุงหวังใหปตตานีเปน
ศูนยกลางการผลิตอาหารฮาลาลของประเทศ เปนตน

ตอมา ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบกลไกการทํางานระดับชาติที่
จะทํางานสนองนโยบายดานน้ี โดยเมื่อป 2552 ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได
มีการจัดต้ัง คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินคาฮาลาล ขึ้น โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (ฝายเศรษฐกิจ) เปนประธาน และมีสถาบันอาหาร ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ (เปลี่ยนจากสภาพัฒนฯ) ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ มีหนาที่กําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรระดับชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรม ฮาลาลของไทยทั้งในระดับสั้นและยาว และ
บูรณาการการทํางานของสวนราชการที่เกี่ยวของกับเร่ืองฮาลาลทั้งหมด ซึ่งยังเปนรูปแบบกลไกที่
สืบมาในรัฐบาลปจจุบัน โดยยังมิไดมีคําสั่งใหยกเลิก

กลาวเฉพาะในสวนของกระทรวงการตางประเทศเอง ไดเร่ิมเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการเพื่อสงเสริมสินคาฮาลาลไทยมาอยางนอยต้ังแตประมาณป 2540 เปนตนมา
โดยไดรวมดําเนินการสงเสริมการตลาดสินคาฮาลาลของไทยใหเปนที่รูจักในตางประเทศมากขึ้น
ในฐานะสวนหน่ึงของการขยายผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยในตางประเทศซึ่งเปนภารกิจ
หลักของกระทรวงการตางประเทศอยูแลว รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธวิทยาศาสตรฮาลาล
ของไทยในตางแดนดวย โดยมีกรมเศรษฐกิจ (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ)

6 ขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน มกอช. 8400-2550 ปรากฏในภาคผนวก ก (ตอมาเม่ือป 2552 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดแกไขช่ือมาตรฐานเปน “มาตรฐานสินคาเกษตร” และแกไขช่ือยอเปน “มกษ”)
7 ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ออนไลน, แหลงที่มา: www.halalscience.org.
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เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และมีกรมภูมิภาคที่เกี่ยวของ อาทิ กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา กรมเอเชียตะวันออก และสถานทูตไทยตางๆ ในประเทศที่เกี่ยวของ มีสวนรวมดําเนินการ
ดวย ในการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การจัด Road-show เยือนตางประเทศเพื่อเผยแพรสินคาฮาลาล
ไทยและสงเสริมตระหนักรูและการรับรองวิทยาศาสตรฮาลาลไทยในตางประเทศ การอํานวยความ
สะดวกใหมีความรวมมือดานกิจการฮาลาลระหวางไทยกับตางประเทศ การเจรจาหารือเพื่อแกไข
ปญหาและอุปสรรคของสินคาฮาลาลสงออกของไทย การติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม
ฮาลาลในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเปาหมายตางๆ 8 นอกจากน้ันต้ังแตชวงหลังป 2547 เมื่อ
สถานการณความมั่นคงในภาคใตรุนแรงขึ้นจนสงผลกระทบตอภาพลักษณไทยในโลกมุสลิมน้ัน
กรมสารนิเทศก็ไดเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธภาพลักษณเชิงบวกของไทยในดาน
ศักยภาพความรวมมือกับโลกมุสลิม รวมทั้งจุดแข็งดานอาหารฮาลาลไทย ใหสื่อมวลชนในประเทศ
มุสลิมไดรับทราบอยางตอเน่ืองดวย9

(3) วิทยาศาสตรฮาลาลตนแบบของโลก ประเทศไทยเปนตนกําเนิดของการ
พัฒนาวิชาการดาน “วิทยาศาสตรฮาลาล” เปนแหงแรกในโลก กลาวคือ การนําเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร มาประยุกตใชตรวจสอบและยืนยัน
คุณสมบัติความเปนฮาลาลหรือตรวจการปนเปอนสารฮะรอมอยางชัดเจนในหองปฏิบัติการได ซึ่ง
เร่ิมมีประวัติมาต้ังแตการจัดต้ังหองปฏิบัติการเพื่อการน้ีเมื่อป พ .ศ. 2539 ที่คณะสหเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยผูมีบทบาทสําคัญในการบุกเบิกการประยุกตใชวิทยาการทาง
วิทยาศาสตรในการตรวจสอบฮาลาล คือ รศ.ดร. วินัย ดะหลัน อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปจจุบันเปน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร ฮาลาล (กอต้ังขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ 13 สิงหาคม 2546 โดยในขณะน้ัน ใชชื่อวา “หองปฏิบัติการกลางและศูนยกลาง
ขอมูลวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาอาหาร ฮาลาล” ในฐานะหองปฏิบัติการตนแบบแมขายของ
ประเทศที่สามารถถายทอดใหหนวยงานวิชาการอ่ืนๆ ที่สนใจตอไปได) และไดมีพัฒนาการสืบมา
จนกระทั่งศูนยฯ ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งในประเทศมุสลิมเองอยางกวางขวาง10

8 ศริกานต พลมณี, อางแลว, หนา 16-21.
9 ประสบการณโดยตรงของผูศึกษาเอง ระหวางรับราชการที่กองประมวลและวิเคราะหขาว กรมสารนิเทศ
กระทรวงการตางประเทศ เม่ือป 2548-2554
10 เชน ผลงานวิจัยของศนูยฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศและรางวัลที่สามในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตรฮาลาล
นานาชาติ จากอดีตนายกรัฐมนตรีดาโตะซรี อั บดุลลาบาดาวี ของมาเลเซียในงาน World Halal Research Summit
2011 ซ่ึงจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย ระหวางวันที่ 4-8 เมษายน 2554 , ออนไลน, แหลงที่มา:
www.halalscience.org.
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เชนในมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และองคกรมุสลิมในประเทศอ่ืนๆ เชน ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร เยอรมัน และฝร่ังเศส รวมทั้งมีความรวมมือทางวิชาการและการลงนามในความ
ตกลงรวมมือ (MoUs) รูปแบบกับหนวยงานดานฮาลาลที่เกี่ยวของในประเทศตางๆ ดวย11

2) จุดออน (W) ของไทย คือ
(1) การขาดความตระหนักรูและเขาใจในเร่ืองฮาลาลอยางเพียงพอในฝาย

ตางๆ ของไทย เชน ภาคธุรกิจของไทยบางสวนเคยมีความเขาใจผิดวา อาหารฮาลาล จะตองเปน
อาหารที่ปรุงเฉพาะในแบบของมุสลิมเทาน้ัน อาทิ ขาวหมกไก หรือซุปหางวัว ไมไดตระหนักวา
แทจริงแลว อาหารฮาลาลคืออาหารอะไรก็ไดที่มุสลิมบริโภคไดตามศาสนบัญญัติ ดังน้ันจึงไมทราบ
วาสินคาอาหารของตนเองน้ันมีความเปนฮาลาลอยูแลว หรือสามารถปรับใหกลายเปนฮาลาลไดไม
ยากนัก หากจะมุงเจาะตลาดสินคาฮาลาลในตางประเทศ การขาดความตระหนักรูดังกลาวทําใหผู
สงออกไทยเคยพลาดโอกาสที่จะเขาสูตลาดสินคาฮาลาลโลกในอดีต เพราะไมคิดวาตนเองมีสินคา
ฮาลาลขายดวย แตปจจุบันจากการประชาสัมพันธทําใหมีความตระหนักรูและต่ืนตัวเร่ืองน้ีมากขึ้น

(2) ความไมตอเน่ืองและขาดเอกภาพในการพัฒนาฮาลาลของไทย  แมวา
รัฐบาลหลายสมัย ต้ังแตสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรเปนตนมา จะไดมีทาทีใหความสําคัญกับ
การสงเสริมสินคาฮาลาลไทย แตหลายคร้ังที่การดําเนินการในระดับปฏิบัติสะดุดไมตอเน่ือง อัน
เน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับผูกําหนดนโยบาย ทําใหหลายคร้ังกลไกในทาง
ปฏิบัติระดับชาติที่จัดต้ังขึ้นตองหมดวาระหรือสิ้นสภาพไปตามอายุของรัฐบาล และตองรอการ
จัดต้ังขึ้นใหมโดยรัฐบาลถัดมา12 ในชวงที่รัฐบาลประสบปญหาอ่ืนที่มีลําดับความสําคัญสูงกวา เชน
ปญหาการเมืองและความวุนวายภายในประเทศ งานดานฮาลาลก็ไดรับแรงขับเคลื่อนจากฝาย
นโยบายนอยลงไป (อาทิ ชวงหลัง พ.ศ. 2549 จนถึง 2551)

นอกจากน้ัน ความต้ังใจเดิมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
(รวมทั้งนโยบายเรงดวนของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดวย) ในอันที่จะสงเสริมใหพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะปตตานี เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อหวังจะเอ้ือใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใตน้ัน ก็ยังไมคืบ หนามากนักในทางปฏิบัติ เน่ืองจากปจจัยดาน
สถานการณความมั่นคง ทําใหนักลงทุนยังลังเลที่จะเขาไปลงทุนในพื้นที่

ในระดับหนวยงานดําเนินการ ในอดีตเคยมีปญหาความไมเปนเอกภาพอยู
บาง (แมกลไกในกรอบคณะทํางานระดับชาติจะชวยไดบาง) ทั้งในเชิงของการทํางานในลักษณะ

11 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (2553), ยุทธศาสตรการและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินคาและบริการ
ฮาลาลระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2553-2557), กรุงเพทฯ: สถาบันอาหาร, ขอ 1.1 (6) หนา 3-4.
12 ศริกานต พลมณี, อางแลว. หนา 24-25.
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ตางคนตางทํา ขาดการประสานงาน การตีความหรือเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรที่ไมตรงกัน การ
ประชาสัมพันธที่ขาดนํ้าหนักและทิศทางที่เปนเอกภาพ แมกระทั่งความขัดแยงระหวางกันเปน
บางคร้ัง โดยเฉพาะกรณีที่ ศริกานต พลมณี เรียกวา “การออนบูรณาการ” (คือความขัดแยงน่ันเอง)
ระหวางกลไกของ สกอท. บางชุดที่ผานมา กับศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล13 อันเน่ืองมาจากปญหาการ
ตรวจพบสารปลอมปนหรือปนเปอนฮะรอม ในผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจาก สกอท. แลววา
เปนฮาลาล ในปจจุบันน้ี การประสานงานมีแนวโนมดีขึ้น14 แตจนกระทั่งขณะน้ี ในทางปฏิบัติก็ยัง
ไมมีการจัดต้ังกลไกระดับชาติขึ้นมาใหมภายใตรัฐบาลชุดปจจุบัน รูปแบบคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินคาฮาลาล ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แตงต้ังไว
ยังคงรูปสืบมาจนถึงยุครัฐบาลปจจุบัน (หรืออยางนอยยังไมปรากฏวามีคําสั่งยกเลิก) แตตัวบุคคล
หรือกรรมการในคณะกรรมการฯ ชุดเดิม นาจะตองถือวาไดสิ้นสภาพไปแลวตามวาระของรัฐบาล
อภิสิทธิ์ฯ และอยางนอยจนถึงเดือนเมษายน 2555 ยังไมปรากฏวามีการแตงต้ังคณะกรรมการฯ ชุด
ใหมขึ้นมา หรือมีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ภายใตรัฐบาลใหมแตอยางใด15

(3) ภาพลักษณความไมนาเชื่อถือของการรับรองฮาลาลของไทย 16 จาก
รายงานขาวในสื่อเร่ืองการรองเรียนที่นําไปสูการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรและพบการปนเปอน
ฮะรอมในอาหารที่ไดรับตราฮาลาลจากองคการศาสนาอิสลามของไทย คือ สกอท. แลว เปนผลให
ตรารับรองฮาลาลของไทยยังมีภาพลักษณที่ไมนาเชื่อถืออยางเต็มที่เทาที่ควร อาทิ ชวงระหวางป
2550-2551 ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลไดรับการขอรองใหตรวจสอบ และไดตรวจพบการปนเปอน
มันหมูในสินคาหอยจอปูยี่หอ JP ที่ไดรับตรารับรองฮาลาลจาก สกอท. แลว (มกราคม 2550) โดยมี
ความนาเคลือบแคลงวา เจาหนาที่บางคนของฝายกิจการฮาลาลของ สกอท. ในขณะน้ันมีพฤติกรรม

13 ศริกานต  พลมณี, อางแลว, หนา 27.
14 นางศริกานต พลมณี, สัมภาษณ, 6 มิถุนายน 2555.
15 ขอมูลจากโทรเลขกระทรวงการตางประเทศ ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สําเนาถึงสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ที่ 1302/274/2555 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 แจงสรุปผลการหารือระหวาง
หนวยงานไทยที่เก่ียวของดานอุตสาหกรรมฮาลาล เพ่ือแลกปเล่ียนขอมูล/ขอคิดเห็นเก่ียวกับความรวมมือดาน
ฮาลาลระหวางไทยกับมาเลเซีย ที่กรมเอเชียตะวันออกจัดขึ้นที่กระทรวงการตางประเทศ เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555
ซ่ึงที่ประชุมหารือเห็นวาการแลกเปล่ียนขอมูลรวมกันครั้งนี้  นาจะเปนประโยชนสําหรับคณะกรรมการฯ ที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหมตอไป และขอมูลประกอบจากการสนทนากับ นางอุรีรัชต รัตนพฤกษ ซ่ึงดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออกอยูในชวงเดือน เมษายน 2555 การสนทนามีขึ้นเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน
2555
16 ศริกานต พลมณี, อางแลว. หนา 24
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ที่ไมชอบมาพากลดวย17 และยังมีกรณีการตรวจพบเน้ือกระตายที่แอบอางใชตรารับรองฮาลาลป
ลอม (กรกฎาคม 2550) การตรวจพบเน้ือสุกรปนในผลิตภัณฑไกเชียงมุสลิม (มกราคม 2551) และ
ไกหยอง ที่ติดตราฮาลาล (มีนาคม 2551) รวมทั้งการตรวจพบ DNA ของสุกรในเตาหูปลาที่ไดรับ
การรับรองฮาลาลแลว (สิงหาคม 2551) ซึ่งกรณีเหลาน้ีนอกจากจะเปนขาวในประเทศไทยเองแลว
ยังเปนขาวในประเทศเพื่อนบานดวย และสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในและ
ตางประเทศ ที่มีตอคุณภาพของสินคาอาหารฮาลาลไทย และไดเคยถูกบางฝายในประเทศมุสลิม
ยกขึ้นเปนกรณีตัวอยางเพื่อโนมนาวผูบริโภคมุสลิมในประเทศของตนเองดวยวา ระบบการรับรอง
ฮาลาลในไทยไมเขมแข็ง เน่ืองจากองคกรศาสนาอิสลามในไทยและการคุมครองผูบริโภค
ชาวมุสลิมของไทยยังไมเขมแข็ง จึงควรไวใจการรับรองฮาลาลของประเทศมุสลิมเองดีกวา

อยางไรก็ดี รศ. วินัยฯ มีความเห็นวา หากมองในแงบวก การที่กระบวนการ
วิทยาศาสตรฮาลาลของไทยประสบความสําเร็จในการตรวจสอบการปนเปอนเมื่อเกิดขึ้น นาจะเปน
เร่ืองดีที่สามารถตรวจรูไดและนําไปสูแกไขปญหาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขึ้นอยูกับวา
องคกรที่บริหารจัดการระบบการรับรองฮาลาล (คือ ฝายกิจการฮาลาลของ สกอท.ชุดในขณะน้ัน)
จะมีทาทีตอเร่ืองน้ีอยางไร เพื่อรักษาภาพลักษณของกระบวนการรับรองฮาลาลของไทย18

3.1.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก (ในท่ีน้ีคือ สภาพจากอินโดนีเซีย)
1) โอกาส (O) ของไทย (ในอินโดนีเซีย) คือ

(1) ความสัมพันธที่ดีที่อินโดนีเซียมีใหกับไทย19 โดยรวมแลวทั้งรัฐบาลและ
ประชาชนอินโดนีเซียสวนใหญยังมองไทยในแงบวก และนโยบายทางการเมืองของอินโดนีเซีย ก็
สนับสนุนความรวมมือกับไทยดานตางๆ ทั้งสองประเทศถือเปนพันธมิตรที่มีความใกลชิด ในระดับ
ทวิภาคี ในอาเซียน รวมทั้งในเวทีพหุภาคี และไมมีความขัดแยงรุนแรงระหวางกัน อินโดนีเซียไมมี
ประวัติศาสตรการเผชิญหนา หรือชิงดีชิงเดนกับไทยในลักษณะที่อินโดนีเซียเคยมีกับมาเลเซีย หรือ
กับจีน และประเด็นปญหาที่มีอยูบางระหวางไทยกับอินโดนีเซียในความสัมพันธทวิภาคีในปจจุบัน

17 วินัย ดะหลัน, รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก. (อางแลว) หนา 73-74 ผลจากกรณีดังกลาวทําให รศ.ดร. วินัยฯ
ประกาศลาออกจากการเปนกรรมการฝายกิจการฮาลาลของ สกอท. ชุดในขณะนัน้
18 วินัย ดะหลัน, เพ่ิงอาง, หนา 74.
19 ขอมูลจากเอกสารของกระทรวงการตางประเทศในการเตรียมการสําหรับนายกรัฐมนตรีพบหารือขอราชการกับ
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย วันที่ 1 มิถุนายน 2555 และจากการสัมภาษณ นายธนาธิป อุปติศฤงค เอกอัครราชทูต ณ
กรุงจาการตา เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 และนางอุรีรัชต รัตนพฤกษ เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2555 และขอมูลทีผู่
ศึกษาไดรับจากประสบการณโดยตรงทีท่ํางานอยู ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
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(อาทิ ปญหาประมงล้ํานานนํ้า) ก็คอนขางนอยและไมรุนแรงเมื่อเทียบกับปญหาที่อินโดนีเซียมีใน
ความสัมพันธกับประเทศอ่ืน เชน มาเลเซียหรือสิงคโปร

ในดานเศรษฐกิจ อินโดนีเซียเปนประเทศคูคาสําคัญลําดับที่ 3 ของไทยใน
อาเซียน (รองลงมาจากมาเลเซียและสิงคโปร) และนับเปนประเทศคูคาสําคัญเปนลําดับที่ 8 ของไทย
ในโลก ในป พ.ศ. 2554 มูลคาปริมาณการคาสองฝายเทากับ 17,448 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยที่ไทย
เปนฝายไดดุลการคา จํานวน 2,708 ลานดอลลารสหรัฐฯ

(2) อุปทานดานอาหารของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีประชากร
มาก (มากที่สุดในอาเซียนและมากเปนอันดับ 4 ของโลก) และยังไมมีความสามารถที่จะผลิตอาหาร
เลี้ยงตัวไดเองเพียงพอในประเทศ เน่ืองจากมีพื้นที่ที่เพาะปลูกไดเพียงรอยละ 11.03 เทาน้ัน20 ปจจัย
เหลาน้ีรวมทั้งความกังวลของรัฐบาลอินโดนีเซียในเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร (Food security) 21

ทําใหอินโดนีเซียตองนําเขาสินคาอาหารจากตางประเทศทุกป รวมทั้งจากประเทศไทยดวย
จากขอมูลของสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงจาการตา

อันเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชยที่ประจําอยูกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ค ทายเลม) ในป 2553 อินโดนีเซียนําเขาสินคาอาหารจากตางประเทศคิด
เปนมูลคาถึง 7,076 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.78 ของมูลคาการนําเขา
ทั้งหมด แบงไดเปนสองประเภทใหญ คือ วัตถุดิบที่นํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร กับอาหารที่
นําเขาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

อยางไรก็ดี ยังมีแนวโนมที่ตองจับตาดูกันตอไปในระยะยาว คือนโยบาย
ของรัฐบาลอินโดนีเซียระยะหลังมาน้ี ที่พยายามสงเสริมการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศให
มากขึ้น และลดการพึ่งพาการนําเขาสินคาจากตางประเทศลง 22 แตในระยะสั้นถึงระยะกลาง เชื่อวา
อินโดนีเซียยังจําเปนที่จะตองนําเขาอาหารจากตางประเทศอยู

(3) การที่ไทยเปนผูสงออกหลักสินคาอาหารมายังอินโดนีเซียอยูแลวใน
ปจจุบัน โดยสินคาอาหารสงออกที่สําคัญของไทยคือ นํ้าตาล ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ขาว ผลไม

20 “Indonesia – CIA The World Factbook,” ออนไลน, แหลงที่มา: www.cia.gov.
21 นอกจากการนําเขาสินคาอาหารจากตางประเทศโดยภาคเอกชนอินโดนีเซียแลว ยังมีการจัด ตั้งรัฐวิสาหกิจ
อินโดนีเซียขึ้นมาดูแลในเรื่องความม่ันคงดานอาหารเปนการเฉพาะ เรียกวา BULOG มีหนาที่จัดซ้ืออาหารบาง
ประเภทจากตางประเทศเขามาแจกจาย หรือจําหนายในราคาถูก ใหประชาชนอินโดนีเซียที่ยากจน ถือเปน
สวัสดิการอยางหนึ่งที่รัฐจัดใหผูมีรายไดนอย ในสวนที่เก่ียวกับประเทศไทย BULOG มักซ้ือขาวสารจากไทย ผาน
องคการคลังสินคา (และซ้ือจากเอกชนไทยบางสวนดวย) ทุกป
22 รองวุฒิ วีรบุตร, หัวหนาฝายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงจาการตา, สัมภาษณ.
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ผัก ขาวโพด ถั่วและธัญญพืช ปลาและสัตวนํ้าอ่ืนๆ เน้ือสัตว อาหารสําเร็จรูป เคร่ืองด่ืม ไขมันและ
นํ้ามัน และนมและผลิตภัณฑนม เปนตน ในป 2554 มูลคาการสงออกสินคาประเภทอาหารของไทย
มายังอินโดนีเซีย ในหมวดสินคาเกษตรมีประมาณมากกวา 27 พันลานบาท และในหมวดสินคา
อุตสาหกรรมเกษตร มีประมาณมากกวา 23.6 พันลานบาท (รายละเอียดปรากฏในตารางสถิติการ
สงออกสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมการเกษตรจากไทยมายังอินโดนีเซีย ในภาคผนวก ง
และ จ ทายเลม) รวมกันแลวมากกวา 5 หมื่นลานบาท หรือพอจะประมาณไดวา อินโดนีเซียนําเขา
สินคาประเภทอาหารจากไทย คิดเปนสัดสวนราวหน่ึงในหาของมูลคาสินคาประเภทอาหารที่
อินโดนีเซียนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด

(4) ประชากรมุสลิมอินโดนีเซียที่มีจํานวนมากที่สุดในโลก  คือประมาณ 210
ลานคน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 248 ลานคน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 84.7 ของ
ประชากรอินโดนีเซียทั้งหมด ดังน้ันอินโดนีเซียจึงนาจะเปนตลาดใหญของสินคาฮาลาลไดอยางดี
ประมาณกันวา มูลคาตลาดอาหารฮาลาลของอินโดนีเซียคิดเปนสัดสวนราวรอยละ 10 ของตลาด
อาหารฮาลาลโลก (มูลคาตลาดอาหารฮาลาลโลกมีประมาณ 600 พันลานดอลลารสหรัฐฯ)
ประชากรสวนใหญในกลุมน้ีมีรายไดตํ่าถึงปานกลาง แตก็ยังมีประชากรมุสลิมอินโดนีเซียบางสวน
(ประมาณรอยละ 10-15) ที่มีกําลังซื้อคอนขางสูงดวย

โดยภาพรวม อินโดนีเซียยังเปนตลาดที่มีศักยภาพที่จะเติบโตไดอีกตอไป
โดยในป 2554 อัตราการเพิ่มของประชากรอยูที่รอยละ 1.04 และในป 2554 เชนเดียวกัน อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียอยูที่รอยละ 6.4 หลังจากที่ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับ
ไมตํ่าวารอยละ 6 ตอปติดตอกันมาหลายป ทําใหชนชั้นกลางเพิ่มจํานวนขึ้นเร่ือยๆและคาดกันวา
อินโดนีเซียนาจะสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไปไดประมาณรอยละ 6 ตอปอีกอยางนอย
ระยะหน่ึง23

(5) ความนิยมอาหารไทยในสังคมอินโดนีเซีย  ทัศนคติทางบวกดานหน่ึงที่
ชาวอินโดนีเซียมีตอประเทศไทยมาชานาน คือความชื่นชอบอาหารไทยวามีคุณภาพ และรสชาติถูก
ปากคนอินโดนีเซียแมแตในภาษาพูดปกติของคนอินโดนีเซียเอง ก็มักจะเรียกผลไมหรืออาหา ร
บางอยางที่รูสึกกันวาเปนของดี ในเชิงยกยอง โดยใชคําคุณศัพทประกอบขยายวา “บางกอก” หรือ
“เซียม” (หมายถึง สยาม) อาทิ “Durian Bangkok” หมายถึงทุเรียนอยางดีจากประเทศไทย (สวนมาก

23 ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงจาการตา (ภาคผนวก ค) และจากโทรเลขของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ถึงกระทรวงการตางประเทศ ที่ JKT 279/2555 ลงวันที ่3 เมษายน 2555 รายงาน
เรื่อง อาหารฮาลาลของไทยในอินโดนีเซีย
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มักจะใชหมายถึงทุเรียนพันธุหมอนทอง) ไกชนพันธุดี เรียกวา “Ayam Bangkok” หรือกลวยพันธุ
หน่ึงที่เปนที่นิยมก็เรียกกันวา “Pisang Siam”

ในปจจุบัน อาหารไทยไดรับความนิยมในอินโดนีเซียมากพอสมควร มี
ภัตตาคารอาหารไทยอยูหลายแหงทั้งในกรุงจาการตาและเมืองทองเที่ยว อาทิ ที่บาหลี บันดุง และ
ยอกยาการตา และสินคาอาหารที่นําเขาจากประเทศไทยก็ เปนที่เชื่อถือของผูบริโภคในอินโดนีเซีย
วาเปนสินคาคุณภาพ รสดี และมีความหลากหลาย และมีวางขายในซูเปอรมารเก็ตชั้นนําของ
อินโดนีเซียทั่วไป24

(6) ความเชื่อถือตอวิชาการดานวิทยาศาสตรฮาลาลของไทย ดังไดกลาวแลว
วา วิทยาศาสตรฮาลาลไดรับการริเร่ิมบุกเบิกโดย รศ. ดร. วินัย ดะหลัน นักวิทยาศาสตรชาวไทย
มุสลิม และผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในบริบทที่เกี่ยวของกับอินโดนีเซียน้ัน เปนการบังเอิญที่ รศ.ดร. วินัยฯ มี
บรรพบุรุษเปนบุคคลสําคัญในวงการศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย กลาวคือ ผูกอต้ัง องคการ
Muhammadiyah25 คือ Kh. Ahmad Dahlan ซึ่งเปนปูของ รศ.ดร. วินัยฯ Muhammadiyah เปน
องคการทางศาสนาอิสลามที่ใหญเปนอันดับสองของอินโดนีเซีย (มีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ
29 ลานคน) และทรงอิทธิพลอยางสูงมายาวนานในประวัติศาสตรอินโดนีเซีย ต้ังแตยุคอาณานิคม
จนถึงปจจุบัน ควบคูกับองคการศาสนาอิสลามอีกองคการหน่ึงที่ใหญที่สุดในอินโดนีเซียคือ
Nadhlatul Ulama (NU) ทั้ง Muhammadiyah และ NU ตางเปนองคกรภาคีสมาชิกที่สําคัญยิ่งของ
MUI ซึ่งเปนองคการบริหารกิจการศาสนาอิสลามระดับชาติที่สูงที่สุดในอินโดนีเซีย

ในฐานะสวนตัว รศ.ดร. วินัยฯ เปนหลานของ Kh. Ahmad Dahlan จาก
บุตรของ Kh. Ahmad Dahlan ที่อพยพมาต้ังรกรากอยูในประเทศไทย สวนในฐานะองคกรหรือ
สถาบันน้ัน ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลของไทยก็มีความรวมมือทางวิชาการอยู กับ MUI,
Muhammadiyah, มหาวิทยาลัย UMS (ในเครือของ Muhammadiyah) ณ เมืองโซโล และหนวยงาน

24 ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงจาการตา (ภาคผนวก ค ทายเลม) และจากการ
สัมภาษณ นางรองวุฒิ วีรบุตร ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงจาการตา (หัวหนาฝายเศรษฐกิจและพหุภาคี)
เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 รวมทั้งจากประสบการณตรงของผูศึกษาเอง
25 “Muhammadiyah – Wikipedia, the free encyclopedia” และจากประสบการณตรงของผูศึกษาเองทีไ่ดไปเย่ียม
เยือนองคการศาสนาดังกลาวแลวหลายครั้ง ทัง้ทีท่ําการใหญขององคการในกรุงจาการตา และสํานักงานเมืองยอก
ยาการตา อันเปนถ่ินกําเนดิดั้งเดิมขององคการ
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อินโดนีเซียอ่ืนๆ อยูแลว โดยศูนยฯ ไดจัดอบรมวิชาการดานวิทยาศาสตรฮาลาล ใหบุคลากรดาน
การตรวจสอบและรับรองฮาลาลของอินโดนีเซียมาแลวหลายรุน26

2) อุปสรรคหรือสิ่งคุกคาม (T) ในอินโดนีเซีย คือ
(1) ประเด็นที่เกี่ยวกับการรับรองฮาลาล ในทัศนะของบางฝายในไทย27 การที่

MUI ไมรับรองตราฮาลาลที่ สอกท. ออกรับรองใหสินคาฮาลาลไทย หรือรับรองยังไมเต็มที่ น้ัน ถือ
เปนอุปสรรคหน่ึงของการที่สินคาฮาลาลไทยจะเขาสูตลาดอินโดนีเซีย และเห็นวา ผูสงออกไทยที่
ไดรับการรับรองฮาลาลจาก สกอท. มาแลว แตตองไปผานกระบวนการตรวจรับรองฮาลาลของ
อินโดนีเซียซ้ําอีกในบางประเภทน้ัน เปนการทําใหผูประกอบการไทยเสียเวลาและมีตนทุนเพิ่มขึ้น
ประกอบกับในระยะหลังผูบริโภคมุสลิมชาวอินโดนีเซียต่ืนตัวใหความสําคัญกับการดูตราฮาลาลมา
กขึ้นดวย จึงทําใหสินคาไทยเสียเปรียบ

ขอเท็จจริงในเร่ืองน้ี คือ อินโดนีเซียมีกฏหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร
รวมทั้งการรับรองฮาลาลหลายฉบับ เชนกฤษฎีกาของกระทรวงกิจการศาสนาอินโดนีเซียเลขที่
519/2001 และเลขที่ 518/2001 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ใหอํานาจ MUI และ LPPOM-MUI ซึ่ง
เปนสถาบันตรวจสอบของ MUI ในการตรวจรับรองฮาลาล ระเบียบของ MUI เอง เลขที่
D-410/MUI/X/2009 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ในการกําหนดหนวยงานมาตรฐานฮาลาลของ
ตางประเทศที่ MUI ใหการรับรองดวย ซึ่งปรากฏวา สกอท. ของไทยก็อยูในรายชื่อที่ไดรับการ
รับรองดวย มาต้ังแตป 2552 แต สกอท.ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก MUI ในสองประเภทเทาน้ัน
คือ กระบวนการเชือดสัตวตามศาสนบัญญัติ และมาตรฐานฮาลาลอาหารแปรรูป ยังมิไดรับการ
รับรองจาก MUI ในประเภทที่สาม คือมาตรฐานฮาลาลของสิ่งปรุงแตงรสและกลิ่น นอกจากน้ันยัง
มีกฏระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียและ
การขึ้นทะเบียนอาหารที่มีมากอนอีกฉบับหน่ึง (เลขที่ 382/MENKES/PER/VI/1989) ซึ่งระบุวา
สินคาใดที่ประกาศหรืออางวาเปนสินคาฮาลาล จะสามารถขึ้นทะเบียน อย . เพื่อวางจําหนายใน

26 ขอมูลจากโทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา (เพ่ิงอาง) จากการสัมภาษณนายรองวุฒิ วีรบุตร ที่
ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา (หัวหนาฝายเศรษฐกิจ) และขอมูลจากการที่ผูศึกษาเองในฐานะ
ผูแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ไดรวมกับคณะผูแทนทางศาสนาของไทย ไปเย่ียมชมสํานักงานใหญ
MUI ในกรุงจาการตา เพ่ือสืบสานศาสนสัมพันธ และไดสนทนากับเจาหนาที่ระดับสูงของ MUI เม่ือวันที่ 15
มีนาคม 2555
27 อาทิ ทาทีของผูแทนสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และผูแทน สกอท. ในการหารือเรื่องฮาลาลกับ
เจาหนาที่กรมเอเชียตะวันออกและกับอัครราชทตู สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร (ขอมูลจากการ
สัมภาษณนางอุรีรัชต รัตนพฤกษ)
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อินโดนีเซียได ตองผานการตรวจรับรองของ MUI กอน โดยหนวยงานดานอาหารและยาของ
กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย (BPOM) จะสงให LPPOM-MUI ตรวจสอบความปนฮาลาล

อยางไรก็ดี แมจะมีกฤษฎีกามอบอํานาจให MUI มากวา 10 ปแลว แต
ในทางปฏิบัติก็พบวามีความลักลั่นและการบังคับใชไมไดจริงอยูมาก ซึ่งสวนหน่ึงมาจากขีด
ความสามารถ กําลังคน และงบประมาณที่จํากัดของ MUI เอง และสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซีย
กําลังอยูระหวางการพิจารณารางกฏหมายใหมที่จะใหอํานาจแก MUI ใหทํางานควบคุมมาตรฐาน
ฮาลาลไดอยางเต็มที่เพียงผูเดียว แตในชั้นน้ีก็ยังคงมีขอถกเถียงกันอยู ในทางปฏิบัติพบวา สิ นคาที่
ผูบริโภคอินโดนีเซียถือวาเปนฮาลาลโดยสภาพอยูแลว เชน ขาวสาร สามารถวางจําหนายไดโดยไม
ตองรับการตรวจรับรองฮาลาล28 สินคาไทยบางชนิดที่นาจะตองรับการตรวจสอบฮาลาลจาก
LPPOM-MUI ดวย คือเคร่ืองสําอาง ซึ่งถือวาควรจะอยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
สถาบัน LPPOM-MUI ดวย (ตามชื่อของสถาบันเอง และในหลักการทางศาสนา MUI คงมุงให
หมายถึงการตรวจสอบฮะรอมจากแอลกอฮอล และเจลาตินที่อาจมาจากหมู หรือเคร่ืองสําอางที่มา
จากรกสัตวบางชนิดเปนสําคัญ) แตในทางปฏิบัติจริง สินคาเคร่ืองสําอางไทยก็สามารถเขาไปวาง
จําหนายในอินโดนีเซียได โดยไมตองผานการตรวจรับรองฮาลาลแตอยางใดเลย29

(2) ความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ ของการบังคับใชกฏระเบียบดังกลาว และ
กฏหมายอ่ืนๆ ของอินโดนีเซียเอง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะอยางหน่ึงของบรรยากาศทางธุรกิจทั่วไป
ในอินโดนีเซีย ไมเฉพาะแตในดานของสินคาฮาลาลเทาน้ัน แตรวมถึงดานอ่ืนๆ ดวย และเปนสวน
หน่ึงของความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซีย ที่ฝายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงจาการตาเรียกวา “ความคาดการณลวงหนาไมได ” (Unpredictability) กฏระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ซ้ําซอน ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติหรือบังคับใช และหลายกรณีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจหรือการตีความตามอําเภอใจของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (และอาจนําไปสูการเรียกรองประโยชน
โดยมิชอบไดงาย) วิธีหน่ึงที่ผูประกอบธุรกิจตางชาติในอินโดนีเซียใชกัน จึงเปนการแสวงหา

28 พงศกร สัจจิพานนท, เจาหนาที่บริษัท CP Intertrade จํากัด (ขาวสารตราฉัตร), สัมภาษณ, 7 มิถุนายน 2555.
29 ขอมูลจากการสนทนากับ นายวุฒิชัย หาญพานิช เจาของและผูอํานวยการบริษัท Harnn Concepts Co.Ltd.
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรไทยและตะวันออก โดย Harnn ถือวา ผลิตภัณฑของตนไมนาจะเก่ียวของกับ
มาตรฐานฮาลาล เพราะไมใชอาหาร และไมเคยไดรับการขอตรวจสอบจากหนวยงานดานฮาลาลของอินโดนีเซีย
เลย (แตตองขออนุญาต BPOM หรืออย. อินโดนีเซียอยางถูกตองตามระเบียบ) นาสังเกตวา เม่ือ Harnn ไมไดอาง
ตัวเปนสินคาฮาลาล BPOM ก็ตรวจผานในแงความปลอดภัยทางสาธารณสุขตามปกติ ไมไดสงตอให LPPOM-
MUI สวน LPPOM-MUI ก็ไมไดออกมาตรวจสอบเองดวย
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หุนสวนหรือพันธมิตรทางธุรกิจชาวอินโดนีเซียที่มีความสามารถจะชวยจัดการกับปญหาลักษณะน้ี
และชวยสรางความชัดเจนทางปฏิบัติใหแนนอนมากขึ้นได

(3) ความเขาใจผิดของชาวมุสลิมบางสวน จากการที่ประเทศไทยมีภาพเปน
เมืองพุทธ (ประกอบกับขาวในสื่อเกี่ยวกับการตรวจพบสารฮะรอมในสินคาฮาลาลไทยที่ผานมา) ทํา
ใหมีบางฝายในประเทศคูแขงที่เปนมุสลิมของไทยเคยอางวา เพราะประเทศไทยเปนเมืองพุทธ
องคการศาสนาอิสลามของไทย รวมทั้งกระบวนการคุมครองผูบริโภคชาวมุสลิมในไทย และระบบ
การตรวจสอบรับรองฮาลาลของไทยจึงไมเขมแข็งและไมนาเชื่อถือเทากับกระบวนการตรวจสอบ
ฮาลาลของประเทศมุสลิมเอง ประเด็นน้ีเปนเร่ืองของภาพลักษณหรือความรูสึกในใจ (หรือจะ
เรียกวาอคติก็ได) ของผูบริโภคมุสลิมบางสวน ซึ่งแกไมไดงายนักไมวาจะชี้แจงดวยหลักฐาน
ขอเท็จจริงอยางไรก็ตาม

3.2 การศึกษาโดยใชแนวคิด Competitive Advantage และ National Diamond Model
3.2.1 Competitive Advantage

เมื่อใชกรอบแนวคิดของ Porter ผูศึกษาพบวา ตลาดสินคาอาหารฮาลาลใน
อินโดนีเซีย จัดไดวาเปนตลาดเฉพาะสวนแบบ Niche Market (ถึงแมตลาดจะมีขนาดใหญมากก็
ตาม) กลาวคือ ผูซื้อมีความตองการพิเศษเฉพาะ (ตามศาสนบัญญัติ) ในเร่ืองของคุณสมบัติของ
สินคา คือตองคํานึงถึงความเปนฮาลาล จึงเหมาะกับการใชกลยุทธ Focus ซึ่งยังอาจพิจารณาแยก
ยอยลงไปไดอีกวา ฝายไทยควรจะใชกลยุทธ Cost Focus หรือ Differentiation Focus

โดยที่ผูซื้อสวนใหญเปนชาวมุสลิมอินโดนีเซียที่มีรายไดตํ่าถึงปานกลาง และให
ความสําคัญกับราคาสินคา และโดยที่ไทยเองก็เปนประเทศผูผลิตที่มี  Comparative advantage ใน
การผลิตอาหารโดยมีตนทุนไมสูงอยูแลว ฝายไทยจึงอาจเนนกลยุทธ Cost Focus ดังเห็นไดวาสินคา
อาหารไทยสวนหน่ึงที่ไดรับโอกาสที่ดีในตลาดอินโดนีเซีย (และเปนสวนใหญของสินคาอาหาร
สงออกของไทยในอินโดนีเซียดวย) คือสินคาที่มีราคาไมสูงนัก เชน ผลิตภัณฑไก (ซึ่งถือเปนแหลง
โปรตีนราคาถูกเมื่อเทียบกับเน้ือวัวและอาหารทะเล) แปง และบะหมี่สําเร็จรูป นอกจากน้ันผูบริโภค
ชาวอินโดนีเซียยังชื่นชอบกลยุทธการตลาดเชิงราคา ประเภทการลดแลกแจกแถม หรือลดราคา
สินคาตามโอกาสดวย30

อยางไรก็ตาม ในสินคาเฉพาะอยางบางประเภท ฝายไทยก็อาจมุงเจาะตลาดชนชั้น
กลางระดับสูง จนถึงชนชั้นสูงชาวมุสลิมอินโดนีเซีย ซึ่งประมาณกันวามีรอยละ 10 -15 ที่มีกําลังซื้อ
สูง โดยใชกลยุทธ Differentiation Focusไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยเร่ืองความนิยมสินคา

30 รายงานของสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ภาคผนวก ค
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อาหารไทยในสังคมอินโดนีเซียรองรับอยูแลว กรณีตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ผลไมไทย เชนทุเรียน
หมอนทอง ซึ่งเปนที่นิยมของชาวอินโดนีเซียมาก แมจะมีราคาแพงในตลาดอินโดนีเซียก็ตาม ขาว
ไทยประเภทคุณภาพดีเยี่ยม เชน ขาวหอมมะลิมะมวงเขียวเสวย มะพราวนํ้าหอม นอกจากน้ันยังมี
สินคาไทยอ่ืนๆ ที่นาจะใชกลยุทธดังกลาวไดเปนอยางดี อาทิ อาหารทะเลแปรรูป หรืออาหารที่
ตอบสนองวิถีชีวิต (lifestyle) ของคนอินโดนีเซียรุนใหมที่มีกําลังซื้อสูง และกิจการภัตตาคารไทย
ระดับนํา31

3.2.2 National Competitive Advantage (Diamond Model)
1) Factor Condition พบวา ไทยมีปจจัยเงื่อนไขที่ดี รวมทั้งถนัดในการผลิต

อาหารทั่วไปอยูแลว และมีโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่เอ้ืออํานวย แตในมิติดานฮาลาลน้ัน นอกจาก
หนวยงานเฉพาะดานที่เกี่ยวของโดยตรงแลว (ซึ่งบางแหงเปนหนวยงานไทยที่มีความเปนเลิศใน
ระดับโลกดวยซ้ํา) ภาคสวนตางๆ ในอุตสาหกรรมอาหารไทยทั่วไป อาจยังไมเชี่ยวชาญในเร่ือง
ฮาลาลมากพอในวงกวาง ซึ่งเปนเร่ืองที่สามารถพัฒนาไดอีกตอไป

2) Demand Condition ภายในประเทศ ตอสินคาอาหารฮาลาล ไมถึงกับสูงมาก
นัก เน่ืองจากชาวไทยมุสลิมแตเดิมมาเปนชนกลุมนอยของประเทศ 32 ฉะน้ันถาถือตามสมมติฐาน
ของ Michael Porter น่ีอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหอุตสาหกรรมฮาลาลไทยแตด้ังเดิมไมถึงกับ
เขมแข็งมากนัก แตขณะน้ีมีพัฒนาการขึ้นอยางตอเน่ือง โดยไทยมุงเปาที่จะออกไปตอบสนอง
อุปทานของผูบริโภคมุสลิมในตางประเทศดวย

ในเร่ืองน้ี Porter เองเคยประเมินไวกวางๆ วา ผูบริโภคชาวไทย (โดยทั่วไป และใน
สินคาตางๆ ทั่วไป มิใชในสินคาอาหารฮาลาลเปนการเฉพาะ) ยังไมไดเปนผูนําแนวโนมของโลก

31 จากขอมูลในภาคผนวก ค คนรุนใหมระดบัรายไดปานกลางถึงสูงของอินโดนีเซีย นิยมการออกไปรับประทาน
อาหารค่ํานอกบาน ในภัตตาคารตามหางสรรพสินคา ซ่ึงทําใหรานตางๆ รวมทั้งรานอาหารไทยตองปรับตัวโดย
ปรับรายการอาหารใหไมมีหมู และจากประสบการณตรงของผูศึกษาเอง มีภัตตาคารไทยระดบันําของโลก เครือ
Blue Elephant Royal Thai Cuisine ไดไปเปดสาขาที่กรุงจาการตาแลว (เจาของเครือฝายหญิงเปนชาวไทยมุสลิม
คือคุณนูรอ โซะมณี สเต็ปเป แตเจาของกิจการในอินโดนีเซียเองเปนนักธุรกิจอินโดนเีซียที่ซ้ือ franchise มา และ
จางผูจัดการภัตตาคารเปนคนไทย ในรายการอาหารไมมีหมูหรือสารฮะรอม แตในสวนของบารของภัตตาคารซ่ึง
ถือวาแยกออกไป ยังขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลไดอยู) นอกจากนั้นยังพบวามีภัตตาคารไทยระดบันําที่มีราคา
คอนขางสูงในบาหลีดวย
32 ตัวเลขสถิติหนึ่งที่กระทรวงการตางประเทศมักใชในการช้ีแจงตอองคการความรวมมืออิสลามหรือ OIC คือ
ประชากรมุสลิมไทยมีจํานวนประมาณรอยละ 10 ของประชากรไทยทั้งหมด
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แตมักเปนผูตามแนวโนมของโลก33 ซึ่งเราจะเห็นไดจริงตามการประเมินของ Porter วา ผูบริโภค
ไทยมีความโนมเอียงที่จะตามกระแสแฟชั่นจากตางประเทศในเร่ืองตางๆ มากกวาจะเปนผูกําหนด
กระแสใหผูบริโภคตางประเทศตองมาตามไทย ซึ่งก็สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของ
ไทยในโลกในระดับหน่ึง และผูศึกษาเห็นวา โดยที่ประเทศไทยมีภาพเปนเมืองพุทธ จึงปฏิเสธ
ไมไดวาการที่ไทยจะพยายามเปนผูกําหนด หรือนําแนวโนมของโลกในเร่ืองอาหารฮาลาล อาจ
เปนไปไดยากสักหนอย แตเมื่อวาเฉพาะในดานอุตสาหกรรมอาหาร พอกลาวไดวา ประเทศไทย
สามารถเปนผูกําหนดกระแสแนวโนมดานอาหารของโลกไดบาง โดยเฉพาะกระแสความนิ ยม
อาหารไทย เชน ตมยํากุง ซึ่งเปนที่นิยมมากแมแตในประเทศมุสลิมอยางมาเลเซีย หรือแกงมัสมั่น
ซึ่งก็เปนอาหารไทยมุสลิม แตไดรับการคัดเลือกโดย CNNGO.com เมื่อป 2554 ใหเปนอาหารยอด
นิยมในระดับสากล ที่ถือวาเปนอันดับที่หน่ึงในอาหารที่อรอยที่สุดในโลก 50 อยาง เปนตน34

3) Related and supporting industries สาขาตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล คือ ภาคเกษตร ภาคประมง ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย ถือไดวามี
ความเขมแข็งสูง

4) Firm Strategy Structure and Rivalry ประเทศไทยมีองคกรธุรกิจผูผลิตอาหาร
รวมทั้งอาหารแปรรูปจํานวนมากและหลากหลาย มีบริษัทที่ผลิตอาหารแปรรูปถึงมากกวา 10,000
บริษัท กวารอยละ 90 เปนผูประกอบการขนาดเล็กและกลาง แตก็มีบรรษัทผูประกอบการขนาด
ใหญ รวมทั้งมีผูผลิตอาหารรายใหญของโลกที่เขามาประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยดวย อาทิ
เครือเจริญโภคภัณฑ (CP) หรือสหพัฒนพิบูล ของไทยเอง และเครือบรรษัทขามชาติ เชน Nestle
Kellogg’s ฯลฯ ดวย35 นอกจากน้ัน ระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารของไทย เปน
ระบบคอนขางเปดเสรี และมีการแขงขันกันอยูพอสมควร อันเปนเร่ืองที่ดีตามความคิดของ Porter
คือ ดีกวาที่จะเปนระบบผูกขาด ซึ่ง Porter เห็นวา มีแนวโนมจะทําใหประเทศน้ันๆ ลดขีด
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาวลงไป

33 การศึกษาวิจัยที่ Porter ดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือป
2546 โปรดดู สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศึกษาการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทย, (อางแลว).
34 http://www.cnngo.com/explorations/eat/worlds-50-most-delicious-foods-067535?page=0,2
35 สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ (กระทรวงพาณิชย) ประจําสหรัฐอเมริกา, “Thai Food Industries,”
ออนไลน, แหลงที่มา: http://www.thaitradeusa.com/home/?page_id=823.



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาในบทที่ 3 ที่ผานมา ผูศึกษาขอสรุปผลและเรียนเสนอขอเสนอแนะ
ดังตอไปน้ี

4.1 ภาพท่ัวไป
สินคาอาหารฮาลาลของไทย ยังมีโอกาสและศักยภาพในตลาดอินโดนีเซียสูง เชนเดียวกับ

สินคาสงออกกลุมอาหารอ่ืนๆ ของไทย ทั้งน้ี ตองตระหนักวา สินคา “ฮาลาล” ไมจําเปนตอง
หมายถึงสินคาที่มีลักษณะเฉพาะของชาวมุสลิมเสมอไป แตหมายถึง สินคาอะไรก็ไดที่ชาวมุสลิม
บริโภคไดเพราะบริสุทธิ์ตามศาสนบัญญัติเทาน้ัน และสินคาอาหารหลายชนิดของไทย เปนฮาลาล
โดยสภาพอยูแลว (โดยเฉพาะในสายตาผูบริโภคอินโดนีเซีย) เชน ขาว ผักผลไม อาหารทะเล นํ้าด่ืม

4.2 การดําเนินการเพื่อสงเสริมจุดแข็งและโอกาส แกไขจุดออนและอุปสรรค
4.2.1 ฝายไทยควรสงเสริม จุดแข็งของสินคาฮาลาลไทย โดยพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล

ดวยยุทธศาสตรที่ตอเน่ืองและเปนระบบ รัฐบาลซึ่งมีนโยบายใหความสนใจในเร่ืองน้ีอยูแลว ควร
ผลักดันใหนโยบายดังกลาวมีผลจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งใชประโยชนจากวิทยาศาสตรฮาลาลไทย
ที่ไดรับการยอมรับ สงเสริมความเขมแข็งและหลากหลายของตลาดอาหารฮาลาลในประเทศ
โดยเฉพาะการแขงขันโดยเสรีของผูประกอบการไทย

4.2.2 ในการแกไขจุดออนของไทย ควรสงเสริมความเปนระบบ การประสานงานกัน
และเอกภาพของหนวยงานไทยตางๆ ที่ทํางานดานฮาลาล เสริมสรางความเขมแข็งในระบบและ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งควรมีทิศทางการทํางานสอดคลองกัน สงเสริมการทําการตลาดสินคา
ฮาลาลไทยในตางประเทศ การยอมรับวิทยาศาสรฮาลาลไทยในตางประเทศ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธแกไขความเขาใจผิดของตางชาติ (หากมี) ทั้งน้ี ควรใหมีหนวยงานเจาภาพรองรับ
อยางชัดเจน และโดยที่ฝายรัฐบาลเองก็ไดเคยแสดงทาทีเชิงนโยบายที่จะใหความสําคัญเร่ืองน้ีแลว
จึงควรดําเนินการใหเปนผลในทางปฏิบัติโดยจัดต้ังกลไกการประสานงานระดับชาติดานฮาลาลขึ้น
มาใหมอยางเปนทางการ แทนกลไกระดับชาติเดิมที่เคยมีแตหมดวาระไปตามรัฐบาลชุดกอนๆ หนา
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น้ี (คือคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินคาฮาลาลในสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ) ซึ่งควรเปนกลไกที่สงเสริมบูรณาการระหวางหนวยงานทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคองคการศาสนา และภาควิชาการที่เกี่ยวของ อน่ึง มีขอพิจารณาวา หนวยงานหลักที่
จะทําหนาที่เปนฝายเลขานุการใหกับคณะกรรมการระดับชาติที่จะต้ังขึ้นใหมน้ี ควรเปนหนวยงาน
ใด ระหวางสภาพัฒนฯ ซึ่งเคยเปนฝายเลขานุการใหมาต้ังแตแรกในยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ
ฯ และไดสั่งสมประสบการณที่เกี่ยวของมายาวนาน หรือจะเปนสถาบันอาหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ซึ่งเคยเปนฝายเลขานุการใหคณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ฯ
อันเปนประเด็นที่มีหลายฝายแสดงความเห็นตางๆ กัน ในแงหน่ึง สภาพัฒนฯ ก็มีความชํานาญใน
สวนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจภาคสวนตางๆ ของประเทศโดยรวม ขณะที่ในอีกแงหน่ึง สถาบัน
อาหารก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือดานอาหาร แตก็มีการใหความเห็นอีกวา ธุรกิจอุตสาหกรรม
ฮาลาลในภาพกวางน้ันไมใชเพียงเร่ืองอาหารเทาน้ัน แตกินความรวมไปถึงสินคาอ่ืนและบริการดวย
ซึ่งในที่สุดก็แลวแตนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล

4.2.3 ในสวนที่เปนโอกาส นับวาสินคาอาหารของไทย (รวมทั้งอาหารฮาลาลไทย) มี
โอกาสคอนขางดีอยูแลวในตลาดอินโดนีเซีย สวนหน่ึงเน่ืองมาจากความจําเปนของอินโดนีเซียเอง
ในการนําเขาอาหารจากตางประเทศมาตอบสนองอุปทานในอินโดนีเซีย ซึ่งยังมีแนวโนมที่จะเปด
โอกาสใหสินคาอาหารสงออกของไทยอยูตอไป อยางนอยในชั้นน้ี (มีประเด็นที่อาจตองติดตามจับ
ตามองตอไปในอนาคต คือนโยบายของอินโดนีเซียในระยะหลัง ที่พยายามเพิ่มการผลิตใหพอเพียง
กับการบริโภคภายใน และพยายามลดการนําเขาสินคา รวมทั้งสินคาอาหาร จากตางประเทศลง1 แต
ความสําเร็จของนโยบายดังกลาวขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการผลิตหรือความสามารถในการผลิต
อาหารของอินโดนีเซีย ซึ่งยังมีขอจํากัด กับอุปทานของประชากรอินโดนีเซีย ซึ่งมีจํานวนมหาศาล
จึงยังไมนาจะเปนผลสําเร็จไดในเร็ววันน้ี) โอกาสอีกสวนหน่ึงเน่ืองมาจากคุณสมบัติของตัวสินคา
ไทยเอง คือคุณภาพสินคาที่เปนที่เชื่อถือของผูบริโภคมาชานาน รสชาติถูกปากคนอินโดนีเซีย ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ รวมทั้งความพรอมของผูประกอบการไทยที่จะปรับผลิตภัณฑไดตาม
ความตองการที่เปลี่ยนไปของตลาด และราคาที่พอสมควร อยูในวิสัยที่คนอินโดนีเซียพอจะหาซื้อ
ได (ยกเวนสินคาระดับ premium บางประเภท ซึ่งผูซื้อชาวอินโดนีเซียระดับรายไดสูงไมเกี่ยงใน
เร่ืองราคา) เปนปจจัยที่ผูประกอบการชาวไทยควรพยายามรักษาไวและสงเสริมยิ่งๆ ขึ้นไป

4.2.4 ในสวนอุปสรรคหรือภัยคุกคาม น้ัน ผูศึกษาเห็นวา ที่ผานมา ผูกําหนดนโยบาย
ไทยมักจะสรุปกันวา การสงเสริมใหตราฮาลาลไทยของ สกอท. (สํานักงานคณะกรรมการกลาง

1 รองวุฒิ วีรบุตร, ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา (หัวหนาฝายเศรษฐกิจ), สัมภาษณ.



42

อิสลามแหงประเทศไทย) ไดรับการรับรองดวยในตางประเทศน้ัน นาจะชวยใหสินคาอาหารฮาลาล
ไทยมีโอกาสในตลาดโลกมุสลิมไดมากขึ้น (ซึ่งก็อาจเปนความจริงอยูบางในระดับโลก แตในที่น้ี
อาจตองพิจารณาในบริบทเฉพาะของอินโดนีเซียประกอบดวย) และในทํานองกลับกัน การที่ตรา
ฮาลาลไทยของ สกอท. ยังไมไดรับการรับรองหรือไดรับการรับรองไมเต็มที่ในประเทศใด ก็มักถูก
มองวา นาจะถือเปนอุปสรรคของสินคาไทยในการเขาสูตลาดน้ันๆ และการที่ภาคธุรกิจไทยไปขอ
ตรารับรองฮาลาลจากทางการประเทศอ่ืน เชน อินโดนีเซียหรือมาเลเซีย เพื่อใหขายสินคาไทยใน
ตางประเทศได ก็เปนเร่ืองที่หนวยงานไทยบางสวนทั้งภาครัฐและภาคองคการศาสนาไมชอบใจนัก
เพราะมักจะเห็นกันวา ควรจะสงเสริมใหผูสงออกไทยขอรับตราฮาลาลจากประเทศไทยเองมากกวา
แลวหากนักธุรกิจไทยยังไมสามารถใชตราดังกลาวไดในตางประเทศอีก ผูมีทัศนคติดังกลาวก็มอง
วาควรเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะเขาไปพยายามโนมนาว แทรกแซง หรือขอรองใหทางการ
ตางประเทศน้ันๆ ตองใหการรับรองตราฮาลาลของไทยดวย

 โดยคํานึงวา การวิเคราะห SWOT ในหลักการ ควรทําซ้ําๆ บอยๆ เพื่อพยายามปรับแก
การกําหนดระบุปจจัยตางๆ วาเปนประเภทใด ใหถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริง (หรือสอดคลอง
กับขอมูลใหมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป) ใหมากที่สุด ผูศึกษาจึงขอเรียนเสนอขอสรุปของผูศึกษาที่ได
จากการศึกษาในบริบทของอินโดนีเซียวา การผลักดันใหตราฮาลาลไทยไดรับการรับรองหรือการ
รับรองรวมกัน (MRA หรือ Mutually Recognition Arrangement) โดยทางการอินโดนีเซียน้ัน
แทจริงแลว นาจะเปนคนละเร่ืองกับการที่สินคาไทยจะมาเขาสูตลาดอินโดนีเซีย (แตมีความ
เกี่ยวเน่ืองกันและมีสวนเกื้อหนุนกันบาง)

ในขอเท็จจริง ปจจุบัน มีสินคาไทยจํานวนมากที่เขามาวางขายในอินโดนีเซียไดอยูแลว
คือ สินคาที่เปนฮาลาลโดยสภาพและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ไมตองขอรับรองฮาลาล (การขอ
ตราฮาลาลไทยโดยไมจําเปนแทนที่จะชวยดานการตลาด กลับจะกลายเปนภาระ เพราะทางกา ร
อินโดนีเซียจะสงให MUI ตรวจสอบการที่สินคาน้ันอางวาเปนฮาลาล ซ้ําอีกทันที ) กับสินคาที่
สกอท. รับรองฮาลาลและ MUI ก็รับรองตราฮาลาล สกอท. แลวดวยในสองประเภท คือเน้ือสัตวที่
ผานกระบวนการเชือดที่รับรองแลว และอาหารแปรรูปที่ไดรับการรับรอง คงมีสินคาไทยอีก
ประเภทเดียวเทาน้ัน คือ สิ่งปรุงแตงรสกลิ่น ที่แมจะไดรับการรับรองฮาลาล ของ สกอท. มาแลว แต
MUI ก็ยังไมใหการรับรองโดยอัตโนมัติ และตองไปผานการตรวจโดย MUI อีกกอน

เมื่อกลาวถึงการบังคับใชกฏหมายฮาลาลที่มีอยูของอินโดนีเซีย ตามขอเท็จจริงก็ยังมีความ
ไมชัดเจนในปจจุบัน เพราะในทางปฏิบัติจริงขณะน้ี ดวยขอจํากัดดานสมรรถภาพของ MUI เอง จึง
ยังคงมีสินคาที่วางขายในตลาดเพียงบางสวนเทาน้ันที่ MUI ไดรับรองฮาลาลจริง และมีบางสวนที่
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แมไมไดรับการรับรองฮาลาลก็ยังสามารถวางขายได และ MUI ก็เคยยอมรับในเร่ืองน้ี2 (ในขณะที่
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร สินคาอาหารทุกชนิด จะตองผานการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของ อย. อินโดนีเซีย ภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เสียกอน
โดยไมยกเวน จึงจะสามารถวางจําหนายได) แตก็มีความเปนไปไดในอนาคตที่จะมีการปรับปรุง
พัฒนากฏระเบียบและการบังคับใชกฏระเบียบที่เกี่ยวของดานฮาลาลของอินโดนีเซียใหมีความ
เขมงวด ชัดเจน และมีประสิทธิภาพขึ้นจริงในทางปฏิบัติตอไป แตไมวาอยางไรก็ตาม การผลักดัน
ใหตราฮาลาล ของ สอกท. ไทยไดรับการรับรองโดยสมบูรณในอินโดนีเซียน้ัน เปนประโยชนหาก
สามารถทําไดจริง แตไมใชเงื่อนไขที่จําเปนในการที่สินคาไทยจะเขาสูตลาดอินโดนีเซีย

สําหรับความเปนไปไดที่รัฐบาลไทยจะสามารถโนมนาว (ผานรัฐบาลอินโดนีเซีย) ให
MUI ยอมรับมาตรฐานการรับรองฮาลาลของ สกอท. ทั้งหมดน้ัน ผูศึกษาเห็นวา เปนเร่ืองที่ MUI
ไดรับมอบอํานาจตามกฏหมายภายในของอินโดนีเซีย เพื่อทําหนาที่คุมครองผูบริโภคชาวมุสลิมของ
อินโดนีเซียเอง ใหสบายใจวาไดบริโภคอาหารที่มีความบริสุทธิ์ตามหลักศาสนา ดังน้ันการจะ
พิจารณาวาจะรวมใหการรับรองตราฮาลาลของตางชาติหรือไม เพียงใด อยางไร จึงเปนดุลยพินิจ
ของฝายอินโดนีเซียโดยแท และผูศึกษามีความเห็นดวยวาฝายอินโดนีเซีย ทั้งรัฐบาลและองคการ
ศาสนา ตางก็มีความภูมิใจในความเปนสังคมมุสลิมที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกของตน
และไดแสดงบทบาทผูนําในวงการมุสลิมโลกตลอดมา รวมทั้งไดประกาศเมื่อป 2552 ที่จะพัฒนาให
อินโดนีเซียเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคที่มุงเชื่อมตอกับตะวันออกกลาง (แขง
กันกับมาเลเซีย) อีกดวย โดยจะผลักดันใหเมืองโบกอรเปน “เมืองฮาลาล” นํารองของอินโดนีเซีย3

ดังน้ันเมื่อคํานึงถึงความรูสึกลึกๆ ของฝายอินโดนีเซียเชนน้ี ความเปนไปไดที่ อินโดนีเซี ย

2 ขอมูลจากฝายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ซ่ึงอางสถิติของ Food and Drug Monitoring
Agency (BPOM) ของอินโดนีเซียเองในป 2554 วา รายการสินคาที่ขึ้นทะเบียนฮาลาลไวกับ BPOM มีเพียงรอยละ
36.73 ที่ไดรับการรับรองจริงโดย LPPOM-MUI และรอยละ 54.9 ของสินคาที่ติดตราฮาลาลในตลาดไมใชตราฮา
ลาลที่ไดรับการรับรองโดยทางการอินโดนีเซีย ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของสํานักงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ณ กรุงจาการตา (ภาคผนวก ค) วา MUI เองแจงวา สินคาที่ผลิตและนําเขามาเพ่ือการจําหนายใน
อินโดนีเซียประมาณ 30,000 ชนิด หรือรอยละ 80 ยังไมมีใบรับรองฮาลาล และยังสอดคลองกับขอมูลที่ รศ.ดร.
วินัย ดะหลัน เปดเผยในการใหสัมภาษณ ศริกานต พลมณี เม่ือป 2553 ดวยวา MUI แจง รศ. ดร. วินัยฯ เองวา
สินคาอาหารในตลาดอินโดนีเซียติดตราฮาลาลทองถ่ินของอินโดนีเซียเองไมถึงรอยละ 20 (ศริกานต พลมณี,
รายงานการศึกษาสวนบุคคล, อางแลว.)
3 ขาวในส่ือมวลชนอินโดนีเซียทีเ่ก่ียวกับเรื่องนี้ อาทิ Theresia Sufa, “Pursuing its pious distinction, Bogor hosts
halal festival”, The Jakarta Post, 28 June 2011. (http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/28/pursuing-its-
pious-distinction-bogor-hosts-halal-festival.html)
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(และ MUI) จะรับฟงและยินยอมตามประเทศไทย (ซึ่งมีชาวมุสลิมเปนเพียงชนกลุมนอย) ไปเสีย
ทั้งหมด ก็อาจเปนไปไดยาก เพราะแมแตกับมาเลเซียที่เปนประเทศมุสลิมดวยกัน ก็ยังมีการแกงแยง
ชิงดีชิงเดนกันในวงการศาสนาอิสลามและวงการฮาลาล 4 และเทาที่ผานมา ก็ตองถือวา ฝาย
อินโดนีเซียไดโอนออนผอนปรนตามคํารองขอของฝายไทยดวยความเห็นอกเห็นใจในระดับหน่ึง
ดวยการยอมใหการรับรอง 2 ใน 3 ประเภทแลว

ในกรณีของการรับรองฮาลาลตอสินคาประเภทสิ่งปรุงแตงรสและกลิ่นที่ยังเปนปญหาอยู
และภาครัฐไทยไดหยิบยกขึ้นกับภาครัฐอินโดนีเซียเปนระยะๆ น้ัน ในทางเทคนิคก็ยังมีประเด็นที่
MUI อาจต้ังขอสงสัยไดจริงๆ วา สารปรุงแตงกลิ่นรสบางอยางน้ัน อาจจะมาจากกระบวนการที่นา
สงสัยวาจะฮาลาลหรือไม (เชน อาจมีแอลกอฮอลหรือสารเจือปนจากสุกรเขามาเกี่ยวของ) จึงตองขอ
ตรวจสอบสินคาฮาลาลไทยประเภทน้ีซ้ําอีก แตก็มีการสันนิษฐานภายในฝายไทยกันเอง (โดยไมได
ระบุชี้ชัด) ดวยวา นอกจากเหตุผลทางเทคนิคโดยแทแลว การที่ MUI มีรายไดสวนหน่ึงจากการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมตรวจสอบและรับรองฮาลาล (อันเปนระบบที่คลายกับการตรวจสอบและรับรอง
ฮาลาลของไทยเอง และของอีกหลายประเทศ) น้ัน อาจเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให MUI ไมเต็มใจที่
จะเสียสละอํานาจในการตรวจสอบและรับรองฮาลาลในตลาดอินโดนีเซีย หากตองไปรวมรับรอง
ตราฮาลาล ของตางประเทศหรือไม เพราะจะมีผลทําให MUI เสียรายไดสวนหน่ึงไปเอง5 ทั้งน้ี ยัง
ไมตองกลาวถึงความเกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียระยะหลัง ที่พยายามจะเสริมสราง
การผลิตเพื่อใหพอเพียงกับการบริโภคภายในประเทศ และพยายามลดการนําเขาสินคารวมทั้งสินคา
อาหารจากตางประเทศ อันอาจนําไปสูความพยายามใชมาตรการกีดกันการคาตางๆ เทาที่จะทําได
และอาจรวมไปถึงการอางเหตุผลด านมาตรฐานฮาลาล (และมาตรฐานอ่ืนๆ เชนมาตรฐาน
สุขอนามัย) ในการกีดกันดังกลาวดวย

ไมวาเหตุผลที่แทจริงของฝายอินโดนีเซียในเร่ืองน้ีจะเปนเชนไรก็ตาม หากพิจารณาในขั้น
สุดทายแลว ผูศึกษาก็เห็นพองกับความเห็นของเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 6 วา ควรจะถือวา

4 นายทรงศัก สายเช้ือ อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร แจงที่ประชุมหารือภายในระหวาง
หนวยงาน ไทยในเรื่องฮาลาล เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 วา ประเด็นการกีดกันการคาของประเทศตางๆ ยังเปน
อุปสรรคตอการสงออกสินคาฮาลาล แมแตระหวางมาเลเซียและอินโดนีเซีย สินคาหลายชนิดของมาเลเซียก็ยังไม
สามารถสงออกไปยังอินโดนเซียได (โทรเลขกระทรวงการตางประเทศ ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร สําเนาถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ที่ 1302/274/2555 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555)
5 ประเดน็เรื่องรายไดของ MUI เองบางสวนมาจากการตรวจสอบและรับรองฮาลาลนั้น ขอมูลสวนหนึ่งไดจากคํา
ใหสัมภาษณของ รศ.ดร. วินัย ดะหลัน ตอศริกานต พลมณี (ศริกานต พลมณี, เพ่ิงอาง.).
6 นายธนาธิป อุปติศฤงค, เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา, สัมภาษณ, 10 กรกฎาคม 2555.
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กระบวนการตรวจสอบและรับรองฮาลาลของประเทศไทย มีขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศ
ไทยที่เปนมุสลิม กลาวคือเพื่อที่พี่นองชาวไทยมุสลิมในประเทศจะไดบริโภคสินคาไดดวยความ
สบายใจวาไมผิดศาสนบัญญัติ สวนกระบวนการตรวจสอบรับรองฮาลาลของประเทศอินโดนีเซีย
น้ัน ก็ตองถือวาเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานของอินโดนีเซียเพื่อ
คุมครองผูบริโภคที่เปนชาวมุสลิมในประเทศของตน ตามกฏหมายและกฏระเบียบของอินโดนีเซีย
ซึ่งผูประกอบการไทยที่จะเขามาในตลาดอินโดนีเซียก็ควรเคารพและปฏิบัติตาม

ผูศึกษาเห็นวา หากตอไป กฏหมายอินโดนีเซียมีควมชัดเจนมากขึ้น และมีผลบังคับ
ในทางปฏิบัติใหผูประกอบการไทยตองนําสินคาของตนไปผานกระบวนการรับรองของ MUI ก็
ควรตองเปนไปตามน้ัน ถือเปนตนทุนที่ตองจาย เชนเดียวกับการนําสินคาไปผานการตรวจ
มาตรฐานอาหารและยาน่ันเอง ซึ่งการคํานวณความคุมคาทางธุรกิจในการนําสินคาเขามาในตลาด
ประเทศน้ี ภาคเอกชนก็จะตองนําตนทุนสวนน้ีไปพิจารณาเองดวย

กรณีตัวอยางที่นานํามาพิจารณาเทียบเคียงได คือ บริษัทผลิตอาหารชั้นนําระดับโลก
Nestlé ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด และสงออกสินคาอาหารไป
ทั่วโลก ในกรณีอินโดนีเซีย Nestlé ไดพิจารณาตลาดอินโดนีเซียในเชิงธุรกิจแลว เห็นวามีความคุม
คาที่จะสงออกมายังตลาดน้ี จึงไดยินยอมดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบตางๆ ของฝาย
อินโดนีเซียแตโดยดี รวมทั้งการขอรับการตรวจสอบจาก อย . อินโดนีเซียและการขอรับการ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตฮาลาลจาก LPPOM-MUI ดวย (อน่ึง นาสังเกตดวยวา ทั้งๆ ที่บริษัท
Nestlé เองก็มีศูนยการผลิตสินคาของตนที่มาเลเซียอยูดวย และผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตใน
มาเลเซียก็ไดรับการรับรองฮาลาลจากทางการมาเลเซียในการจําหนายในประเทศน้ันแลว แตบริษัท
Nestlé ก็มิไดเกี่ยงงอนที่จะมาขอรับการตรวจและรับรองฮาลาลจากทางการอินโดนีเซียอีก สําหรับ
การจําหนายสินคาของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย) ทั้งน้ี ตรรกะที่ Nestlé ใช เปนการพิจารณาจาก
มุมมองเชิงธุรกิจของบริษัทและยอมรับความเปนจริงในการประกอบธุรกิจในแตละประเทศโดยแท
และไมปรากฏวารัฐบาลสวิสไดเขามาเกี่ยวของ อีกทั้งไมไดมีการนําไปเชื่อมโยงประเด็นเขากับการ
ผลักดันหรือการพยายามเรียกรองใหทางการอินโดนีเซียตองรับรองตราฮาลาลของสวิสดวย (หาก
ฝายสวิสมีหนวยงานทางการระดับชาติรับรองมาตรฐานฮาลาลของตนอยู ซึ่งโดยขอเท็จจริงก็ไม
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ปรากฏวามี) เลย7

อันที่จริงถาถือตามแนวคิดของ Porter อยางตรงไปตรงมา และพิจารณาตลาดสินคาฮาลาล
ในอินโดนีเซียวาเปน Niche Market ที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ เหมาะกับการดําเนินกลยุทธ
Focus แลว สิ่งที่ภาคเอกชนไทยตองทําก็คือ ตอบสนองตอความตองการพิเศษเฉพาะน้ัน กลาวคือ
เสนอสินคาที่มีความเปนฮาลาล ตามที่ตลาดน้ีกําหนด คือความเปนฮาลาลที่ผูบริโภคมุสลิม
อินโดนีเซียยอมรับ ซึ่งหากจะหมายถึงการตองไปผานการรับรองฮาลาลจาก MUI ก็ควรตองทํา
มากกวาจะพยายามยัดเยียดความเปนฮาลาลที่อางอิงมาจากประเทศไทย ซึ่งอาจจะไมตอบส นองตอ
Niche Market ดังกลาว

4.3 ขอเสนอเกี่ยวกับการดําเนินการตอไป
หากเปนนโยบาย รัฐบาลก็ยังคงสามารถผลักดันกับรัฐบาลอินโดนีเซีย ขอให MUI

พิจารณารับรองตราฮาลาลของ สกอท. ของไทยอีก 1 ประเภทที่ยังไมไดรับการยอมรับในขณะน้ี ได
ตอไป แตฝายไทยก็ควรจะตองตระหนักดวยวา อาจจะไมงายในทางปฏิบัติที่ฝายอินโดนีเซียจะเห็น
พองยอมตามไทยเสียทั้งหมด ดวยเหตุผลที่กลาวมาแลว

ขณะเดียวกัน ภาครัฐอาจสงเสริมขยายความรวมมือระหวางกัน ในดานที่เปนจุดเดนของ
ไทย คือ วิทยาศาสตรฮาลาล ตอไปจากที่มีความรวมมือกันอยูบางแลว เพื่อหวังผลระยะยาวในการ
โนมนาวให MUI เชื่อมั่นในกระบวนการรับรองฮาลาลของไทยมากขึ้นตอไป หรือให MUI หันมา
ใชวิทยาการของไทยในกระบวนการตรวจสอบของ MUI เอง ซึ่งหากเปนไปได อยางนอยก็จะเปน
การสรางความคุนเคยแกผูประกอบการไทยตอกระบวนการตรวจสอบของอินโดนีเซียที่ จะใช

7 เว็บไซตของบริษัท Nestlé Indonesia (ภาษาอินโดนีเซีย) ระบุชัดเจนวา ผลิตภัณฑ Nestlé ที่วางขายใน
อินโดนีเซียทุกชนิด ไดผานกระบวนการตรวจสอบและรับรองฮาลาลของ LPPOM-MUI ตามระเบียบของฝาย
อินโดนีเซียแลว โปรดดู http://www.nestle.co.id/ina/tentangnestle/faq/Pages/FAQ.aspx (คําถามขอสุดทาย) ทั้งนี้
เว็บไซตของบริษัทฯ ไมไดมีการกลาวถึงกระบวนการรับรองฮาลาลของฝายสวิสเองเลย และไมมีการกลาวถึง
แมกระทั่งตรารับรองฮาลาล มาเลเซียที่บริษัทในเครือเดียวกันไดจากทางการมาเลเซียดวย เว็บไซตของ  Swiss
Broadcasting Corporation สํานักขาวของสวิตเซอรแลนดเอง (www.swissinfo.ch) ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เฉพาะในป
คศ. 2008 บริษัท Nestlé ทํารายไดจากการจําหนายสินคาฮาลาลทั่วโลกไดถึง 5.3 พันลานสวิส ฟรังก หรือประมาณ
5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เว็บไซตดังกลาวใหขอมูลดวยวา ในสวิตเซอรแลนดไมไดมีระบบการรับรองและให
ตราฮาลาล “แหงชาติ” เพียงระบบเดียวเหมือนระบบของไทยหรือของอินโดนีเซีย แตมีประมาณ 100 ตรา หลาย
ตราออกและรับรองโดยองคกรมุสลิมตางๆ ในประเทศยุโรปอื่นๆ  แตใช ในสวิต เซอรแลนดด วย
(http://www.swissinfo.ch/eng/Specials/Islam_and_Switzerland/News_and_views/Questions_raised_over_labelli
ng_of_halal_meat.html?cid=8529974)



47

มาตรฐานเดียวกับไทย และนาจะชวยทําใหสินคาฮาลาลไทยไดรับการรับรองจาก MUI ไดงายขึ้น
อน่ึงภาครัฐอาจพิจารณาตอยอดหรือสงเสริมการดํานินการของศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลของไทย ซึ่ง
ไดสงคณะผูแทนเดินทางไปพบหารือกับ MUI หลายคร้ัง แตมิใชเจรจาให MUI ยอมรับตราฮาลาลของไทย
แตในชั้นน้ีเปนการเจรจาขอให MUI ยอมรับกระบวนการตรวจสอบพิสูจนฮาลาลของไทย กลาวคือ
สินคาอาหารที่ไดรับตราฮาลาลจากไทยแลวตามกระบวนการ หากตองการวางจําหนายในอินโดนีเซีย
ก็ยังคงตองยื่นขอตราฮาลาลจาก MUI อยู เพียงแตให MUI ยอมรับในกระบวนการตรวจของไทย และ
ไมตองตรวจใหมอีก ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนและเวลาลงไปไดสวนหน่ึง 8

นอกจากน้ัน ภาครัฐควรผลักดันใหฝายไทยเองเรงสรางความเปนเอกภาพในระบบตางๆ
ที่เกี่ยวกับฮาลาลของไทย เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของกระบวนการรับรองฮาลาลของไทยเองใน
สายตาอินโดนีเซียดวย

ในสวนของผูประกอบการไทยน้ัน ผูประกอบการไทยอาจขยายโอกาสของตนและเรง
พัฒนา Competitive Advantage ดวยการพิจารณาสรางความโดดเดนดวยนวัตกรรมใหมๆ ที่จะแขง
ไดในตลาดโลก และสรางแรงจูงใจตอผูบริโภคอินโดนีเซีย เชน รักษาปจจัยที่เปนความโดดเดนของ
สินคาไทยไว สรางความแตกตางในเชิงคุณภาพเพื่อกําหนด premium price อีกทั้งควรให
ความสําคัญกับการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับผูนําเขาหรือผูกระจายสินคาชาวอินโดนีเซียเองใน
ทองถิ่นที่เชื่อถือได หรืออาจพิจารณาความเปนไปไดในการเขามารวมลงทุนทําธุรกิจฮาลาลใน
อินโดนีเซีย ซึ่งในทางปฏิบัติ หุนสวนชาวอินโดนีเซียอาจสามารถชวยเหลือหากเกิดปญหาจากความ
ไมแนนอนหรือไมชัดเจนในการดําเนินการตามระเบียบของภาครัฐของอินโดนีเซีย และนาจะชวย
บรรเทาปญหาโอกาสการถูกกีดกันทางการคาลงได ในการน้ี ภาครัฐไทยอาจชวยสนับสนุนสงเสริม
เร่ืองการประสานงาน ชวยจับคูพันธมิตรธุรกิจกับภาคเอกชนทองถิ่นที่นาไววางใจ ประชาสัมพันธ
เชิงภาพลักษณของอาหารไทย และชวยเหลือแนะนําเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับตลาดอินโดนีเซีย รวมทั้ง
แนะนําในเร่ืองการติดตอและดําเนินการตามระเบียบของทางการอินโดนีเซียใหภาคธุรกิจไทยได

ทั้งน้ี ตามแนวคิดของ Porter ในการดําเนินการตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศน้ัน ภาคเอกชนควรจะเปนผูเลนหลัก และภาครัฐควรเขามีบทบาทสงเสริมเพียง
เทาที่จําเปนเทาน้ัน และนาจะปลอยใหกระบวนการตางๆ เปนไปในเชิงธุรกิจ (business-driven) ให

8 นายรองวุฒิ วีรบุตร, ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา (หัวหนาฝายเศรษฐกิจ), สัมภาษณ.
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มากที่สุด 9 ในบริบทของอาหารฮาลาลในอินโดนีเซียน้ัน ภาครัฐไทยควรจํากัดบทบาทเพียงคอย
ดูแลปองกันมิใหทางอินโดนีเซียอางเร่ืองฮาลาลจนถึงขั้นที่จะเปนอุปสรรคทางการคาแบบ
Non Tariff Barriers (NTBs) ได ซึ่งหากมีปญหาเกิดขึ้นเชนน้ันจริง ก็ตองดําเนินการตาม
กระบวนการแกไขขอพิพาททางการคาในระดับรัฐตอรัฐ หรือในชองทางขององคการการคาโลก
(World Trade Organization - WTO) ตอไป

ภาครัฐอาจเลนบทบาทที่ เปนความรับผิดชอบโดยตรงของตน คือ  สราง เสริม
ความสัมพันธทวิภาคีที่ดีในระดับการเมือง และอํานวยความสะดวกในการพัฒนาพันธมิตรระหวาง
ธุรกิจไทยกับธุรกิจอินโดนีเซีย สงเสริมการประชาสัมพันธและการทําการตลาด สงเสริมความ
พรอมของผูประกอบการ สงเสริมการติดตอและความรวมมือทางวิชาการและทางศาสนากับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน ซึ่งในการหารือทวิภาคีระดับผูนําคร้ังลาสุด (วันที่ 1 มิถุนายน 2555)
นายกรัฐมนตรีไดเสนอตอประธานาธิบดีอินโดนีเซียใหมีความรวมมือเกื้อกูลกันดานฮาลาล โดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานวิทยาศาสตรฮาลาล ขอมูลดานอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวาง MUI กับ สกอท. และประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ตอบรับแลววายินดีที่
จะรวมมือกับไทย ในชั้นน้ีจึงขึ้นอยูกับหนวยงานในระดับปฏิบัติทั้งสองฝาย ที่จะนําเอาเจตนารมณ
ของผูกําหนดนโยบาย ไปดําเนินการตอเน่ืองใหเปนผลตอไป

9 ขอมูลจากการสัมภาษณนายรองวุฒิฯ พบวา ภาคเอกชนไทยที่ไปประกอบธุรกิจในอินโดนีเซียอยูแลว มีความ
คาดหวังเพียงจะใหภาครัฐมีบทบาทชวยอํานวยความสะดวกในดานการคาการลงทุน และไมควรเขามายุงเก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจใดๆ โดยภาคเอกชนไทยจะรองขอความชวยหลือจากภาครัฐไทยก็ตอเม่ือไดรับความไมเปน
ธรรมจากภาครัฐอินโดนีเซีย เปนสวนใหญ
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มาตรฐานฮาลาลแหงชาติ (เปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไป)
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

มาตรฐานอาหารฮาลาล เปนระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System)
โดยมีองคประกอบสําคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแตเร่ิมตนถึงสิ้นสุด ตลอด "สายโซการ
ผลิต" จะตอง "ฮาลาล" คือถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง "ฮารอม" คือ
สิ่งท่ีตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิวัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ
สิ่งปนเปอนตางๆ เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหไดผลิตภัณฑอาหารท่ีดี ถูกสุขอนามัย มีคุณคา
อาหาร เปนประโยชนตอสุขภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ผลิตอาหารท้ังระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเปนเร่ือง
สอดคลองกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาล จะแตกตางกันในหลักการสําคัญคือ
มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยึดถือความถูกตองและคุณคาตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
สวนมาตรฐานสากลยึดถือคุณคาอาหารโดยมิจําเปนตองถูกตองตามหลักการศาสนา
อิสลาม

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไป

1. ผูกําหนดมาตรฐาน
1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผูเปนเจา
1.2ศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.)

2. หลักการสําคัญ
2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
2.2 ปราศจากส่ิงฮารอม (ส่ิงตองหาม)
2.3 ตอยยิบ (ด)ี ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

- ความสะอาด
- ความปลอดภัยจากสารพิษและส่ิงปนเปอน
- คุณคาทางโภชนาการ
- รักษาส่ิงแวดลอม

3. การบริหารมาตรฐาน
3.1องคกรศาสนาอิสลามเปนผูรับผิดชอบตามบัญญัติ

ศาสนาอิสลาม
3.2 เจาหนาท่ีตรวจรับรองมาตรฐานตองเปนมุสลิมท่ีดี

และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี

4. ระบบมาตรฐาน
4.1 เปนระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาล ซ่ึงครอบคลุม

ท้ังความถูกตอง (ฮาลาล) และท่ีดี (ตอยยิบ) ตาม
บัญญัติศาสนาอิสลาม

1. ผูกําหนดมาตรฐาน
1.1 องคกรระหวางประเทศ
1.2 องคกรเอกชน

2. หลักการสําคัญ
2.1 มาตรฐานตามท่ีองคกรกําหนด
2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)

- ความสะอาด
- ความปลอดภัย
- คุณคาทางโภชนาการ

3. การบริหารมาตรฐาน
3.1 หนวยงานภาครัฐ หรือองคกรเอกชนท่ีมี

หนาท่ีรับผิดชอบ
3.2 เจาหนาท่ีตรวจรับรองไมจําเปนตองเปน

มุสลิม มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี

4. ระบบมาตรฐาน
4.1 เปนระบบมาตรฐานท่ีแยกยอย หลาย

ลักษณะ เชน มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานการ
บริหารการผลิต เปนตน
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มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไป

 4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)

5. ปจจัยการผลิต
5.1 วัตถุดิบ สวนผสมและสารปรุงแตงมีท่ีมาซ่ึงพิสูจน

ไดวา "ฮาลาล" ปราศจากส่ิง "ฮารอม"
5.2 กระบวนการผลิต จะตอง "ฮาลาล" ทุกขั้นตอน
5.3 สถานท่ีผลิตจะตองสะอาดปลอดภัยจากส่ิง

ปนเปอน มีระบบปองกันสัตวทุกชนิด และไมปะปนกับ
การผลิตส่ิงท่ีไมฮาลาล

5.4 เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณการผลิตจะ ตอง
สะอาดและไมไดรวมกับการผลิตส่ิงท่ีไมฮาลาล

5.5 การเก็บรักษา การขนสง และวางจําหนายจะตอง
แยกสัดสวนเฉพาะอาหารฮาลาล ไมปะปนกับส่ิงท่ีไมฮา
ลาล เพื่อปองกันการสับสนและเขาใจผิดของผูบริโภค

5.6 การลางวัตถุดิบ หรืออุปกรณท่ีใชผลิตอาหารท่ีไม
ฮาลาลมากอน จะตองลางใหสะอาดตามบัญญัติศาสนา
อิสลาม

6. พนักงาน
6.1 พนักงานท่ีผลิตอาหารฮาลาลควรเปนมุสลิม หาก

มิใชมุสลิม จะตองไมเก่ียวของกับส่ิงท่ีไมฮาลาล
ในขณะผลิตอาหารฮาลาล เชน เนื้อสุกร เลือด
แอลกอฮอล หรือสุนัข

6.2 พนักงานเชือดสัตวตองเปนมุสลิม มีสุขภาพจิต
สมบูรณ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจและมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเชือดสัตว ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เชน มอก.
GMP, ISO, HACCP

5. ปจจัยการผลิต
5.1 เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยไม

คํานึงวาฮาลาลหรือไม
5.2 การลางวัตถุดิบหรืออุปกรณท่ีใชผลิต

มุงเนนความสะอาดเปนสําคัญ

6. พนักงาน
6.1 พนักงานท่ีผลิตอาหารฮาลาล ไม

จําเปนตองเปนมุสลิม
6.2 พนักงานเชือดสัตว ไมจําเปนตองเปน

มุสลิม

* (สืบคนจาก เว็บไซตสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ที่
http://www.acfs.go.th/halal/index.php เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555)

ทั้งน้ี   สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดกําหนดมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเชือดสัตว ไวอยาง
ละเอียดแลว คือ “มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 8400-2550 อาหารฮาลาล”
(Thai Agricultural Commodity and Food Standard Halal Food TACFS 8400-2007) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ  78 ง. วันที่  29 มิถุนายน  พ.ศ.
2550 ในฐานะมาตรฐานแบบสมัครใจระดับประเทศ (ตอมาเมื่อป 2552 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณแกไขชื่อมาตรฐานเปน “มาตรฐานสินคาเกษตร” และแกไขชื่อยอเปน “มกษ”) ซึ่งผูสนใจ
สามารถสืบคนและบันทึก (download) เอกสารตนฉบับไดจากเว็บไซตเดียวกัน

หรืออาจดูเน้ือหาโดยยอของมาตรฐานดังกลาวได ตามที่ รศ.ดร. วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการ
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลไดสรุปไววา “ตามศาสนบัญญัติอิสลามถือวาแหลงอาหารทั้งหมดเปนที่
อนุญาต ยกเวนแหลงอาหารรวมทั้งผลิตภัณฑและสิ่งที่ไดจากแหลงอาหาร ตอไปน้ี 1) สุกร หมูปา
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และสุนัข 2) งูและลิง 3) สัตวกินเน้ือเปนอาหารที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เชน สิงโต เสือ หมี และสัตว
อ่ืนๆ ที่คลายกัน 4) นกลาเหยื่อที่มีกรงเล็บ เชนนกอินทรี นกแรง และนกอ่ืนๆ ที่คลายกัน 5) สัตว
ทําลาย เชน หนู ตะขาบ แมลงปอง และสัตวอ่ืนๆ ที่คลายกัน 6) สัตวที่หามฆาในศาสนาอิสลาม
เชน มด ผึ้ง และนกหัวขวาน 7) สัตวที่นารังเกียจโดยทั่วไป เชน เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน
และสัตวอ่ืนๆ ที่คลายกัน 8) สัตวที่อาศัยอยูไดทั้งบนบกและในนํ้า เชน กบ จระเข เตา และสัตว
อ่ืนๆ ที่คลายกัน 9) ลาและฬอที่เปนสัตวเลี้ยงใชงาน 10) สัตวนํ้าที่มีพิษหรือเปนอันตรายทุกชนิด
เวนแตพิษหรืออันตรายดังกลาวไดถูกกําจัดออกระหวางกระบวนการผลิตแลว 11) สัตวบก สัตวปก
สัตวประเภทนกที่ไมไดถูกเชือดถูกตองตามศาสนบัญญัติอิสลาม 12) เลือดที่มาจากการเชือด หรือ
ไหลออกจากรางกาย 13) อาหารที่ไดจากพืชที่มีพิษ หรือทําใหมึนเมา หรือเปนอันตราย เวนแตเมื่อ
สารดังกลาวไดถูกกําจัดออกระหวางกระบวนการผลิตแลว 14) อาหารและเคร่ืองด่ืมที่กอใหเกิด
ความมึนเมา 15) เคร่ืองด่ืม แรธาตุจากธรรมชาติและวัตถุเคมีทุกชนิด ที่เปนพิษและกอใหเกิด
อันตราย 16) อาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีสวนประกอบอาหารที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม
(Genetically Modified Organism : GMO) จากสารพันธุกรรมของสัตวที่ไมอนุญาตตามศาสน
บัญญัติอิสลาม และ 17) วัตถุเจือปนอาหารหรือสวนผสมอาหารที่มาจากแหลงขางตน”  อางจาก
วินัย ดะหลัน, รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก (กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ, 2551) หนา
179-180



ภาคผนวก ข
มาตรฐานฮาลาลของอินโดนีเซีย



ภาคผนวก ข.1
สรุปมาตรฐานฮาลาลตามที่กําหนดโดย MUI ของอินโดนีเซีย
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สรุปมาตรฐานฮาลาลตามท่ีกําหนดโดย MUI ของอินโดนีเซีย
(แปลสรุปโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา)

RESEARCH INSTITUTE  FOR FOODS, DRUGS, COSMETICS
MAJELIS ULAMA INDONESIA (INDONESIAN ULEMA COUNCIL)
________________________________________________________________________

What is Halal?
 Halal can be translated as permitted or allowed. When we talk about foods specifically,

almost every kind of ingredients is considered as halal, except if it’s specifically
mentioned in the Qur'an or Hadith.

What is Haram?
 Haram is something Allah forbids with a strict rule. Everyone who opposes God’s rule

regarding haram will deal with the torment in their next life. Sometimes the people who
opposes God’s rule could get the consequences during their life on earth as well.

What is Halal Certificate?
 Halal certificate is a written fatwa which established by the Indonesian Ulema Council

based on the Islamic law. Halal certificate of a product will be issued based on the result
of the meeting of Fatwa Commission based on audit process conducted by the LPPOM
MUI. Halal certificate is a requirement for obtaining halal labeling on product packaging
from LPPOM MUI as government authorities.

What is the purpose of the Halal Certificate?
 Halal certification for food products, medicines, cosmetics, and other products, made to

provide assurance of the halal status of a product, to calm the mind of the consumer so
they can use the product without any doubts. Sustainability of the production process in
‘halal’ way is guaranteed by the LPPOM MUI by Halal Assurance System.

How long is the validity period of Halal Certificate?
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 Halal certificate is valid for two years. After the validity of halal certificate expires, the
manufacturers have to renew the halal certificates in accordance with halal certificate
renewal procedure applicable.

How to guarantee the product is “halal” after the Halal Certificate issued?
 Firstly, the manufacturer has to prepare every requirements needed for Halal Assurance

System (HAS).
 The manufacturer shall formally appoint a person or team of Halal Internal Auditor (AHI)

which is responsible for ensuring the implementation of the halal production process.
 The manufacturer shall allow LPPOM to conduct observation suddenly (without prior

notice).
 Make periodic reports every six months on the implementation of Halal Assurance

System.
How halal assurance surveillance system implemented?
Control system is done by:

 The Company shall implement the Halal Assurance System throughout the validity
period of Halal Certificate

 The Company is obliged to submit reports on internal audit every 6 (six) months after
issuance of the Halal Certificate.

 Changes in materials, production processes, and other kind of changes are required to be
reported and obtained permission from the LPPOM MUI.

What is Halal Assurance System?
 Halal Assurance System (HAS) is a management system developed, implemented and

maintained by the halal certificate holders to maintain continuity of production processes
in accordance with the provisions of halal by LPPOM MUI. The Halal Assurance System
was first applied by LPPOM MUI in 2005.

Halal Certification Process Terminology
Audit

 Audit is an independent examination, systematic, and functional, to determine whether
input and output activities are appropriate to the purpose.
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Auditor LPPOM MUI
 Auditor is the person appointed by the LPPOM MUI. The person must go through the

selection process which examines competence, quality, and integrity as an auditor.
Auditor was assigned by LPPOM MUI to inspect and act as a witness to see production
activities in the company.

Product Audit
 Product audit is an audit conducted on the product through examination of the production

process, facilities and materials used in the production of these products.
Audit HAS

 HAS audit is an audit conducted of the implementation of HAS on halal certificate
holders.

HAS Certificate
 HAS certificate is a written statement from the company LPPOM MUI MUI stating halal

certificate holder has been implemented production proses in accordance with the
provisions HAS LPPOM MUI.

Audit Memorandum
 Audit Memorandum is a letter or a means of communication between LPPOM MUI and

the party being audited about the audit results that require follow-up.
Evaluation of Audit Results

 Evaluation Audit is an assessment of the audit by auditors meeting mechanism.
Halal Internal Auditor

 Halal internal auditor is a staff/employee or a company appointed internal staff
authorized by the Company’s Management as a coordinator of the implementation of the
HAS.

Fatwa
 Fatwa is the result of ijtihad of the Ulema concerning the legal status of an object or

product based on Islamic law. In the halal certification process, the fatwa will consider
halal status of a product.

LPPOM MUI
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 Research Institute for Foods, Drugs and Cosmetics under Indonesian Ulema Council
(LPPOM MUI), is an institution established by the MUI. Its main responsibility is to
protect Muslim consumers in Indonesia in their consumption process of foods, beverages,
pharmaceuticals, and cosmetics.

MUI Fatwa Commission
 MUI Fatwa Commission is one of the MUI commission in charge of providing legal

advice Islam and ijtihad to produce an Islamic law concerning problems which are faced
by Muslims community. The membership of Fatwa commission is recruited from the
member of Islamic organizations in Indonesia.

Common Standard for Halal Ingredients
 Does not contain pork or pork derivatives
 Does not contain alcohol (including wine) and its derivatives
 All animal products must be taken from slaughter house which implementing Islamic

rule on its process (have to be proved by halal certification which issued by agent which
registered or recognized by MUI.

 Not contain “haram” material such as carrion, blood, and body parts of human.

Summarized from LPOM MUI’s official website:
http://www.halalmui.org



ภาคผนวก ข.2
รายละเอียดของมาตรฐานฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย

(กําหนดโดย LPPOM-MUI)



63

รายละเอียดของมาตรฐานฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย
กําหนดโดย สถาบันวิจัยอาหาร ยา และเคร่ืองสําอางของ MUI (Lembaga Pengajian Pangan Obat-
obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia - LPPOM MUI) คัดจาก General Guidelines of
Halal Assurance System – LPPOM MUI 2008

Appendix 5. HALAL GUIDELINES
A.  Preface
      In this part principle of halal and haram in Al Qur’an and Fatwa from MUI will be described.

Sources of Islamic Law:
1.  Al Qur’an. It is The Holly Book of Islam. It contains philosophy, principles, and

theories of Islamic laws which are work of Allah for the guidance of mankind. It mainly
prescribes permanent, absolute, values and basic principles of Islamic laws.

2. Al-Hadits. It is the authentic practice of Prophet Muhammad (the saying, actions,
habits, and approvals) that explain in detail the application of the Qur’anic  principles.

3. Ijma Shahabat. It is the consensus of the opinion of the shahabat (companions of
the prophet Muhammad based on their understanding of The Al Qur’an and Al Hadits).

4. Qiyas. It is a law making method by comparing thing with cases already explained in
Al Qur’an and Al Hadits.

5. Fatwa. It is Islamic legal opinion about law status of a certain case made by Ulama
(Islamic Scholars).

B. Meaning Of Halal Haram
1. Halal means lawful. In the case of food, most are halal except for some that are

explicitly mentioned in the Al Qur’an or Hadits.
2. Haram is something prohibited by God Almighty. People who deliberately ignore what

is not allowed will face God’s punishment in the life hereafter. Some even face Islamic law
sanctions in life.

C. Principles On Halal And Haram Status
1. Everything is halal unless explicitly forbidden
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2. Only Allah has the right to legislate for man
3. Prohibiting halal and permitting haram is unlawful
4. Haram is always associated with what is bad and harmful
5. There is always a better substitute in halal for that which is haram
6. Anything that leads to haram is considered haram
7. It is haram to declare something halal when it is manifestly haram
8. Good intensions do not justify committing haram
9. One should guard oneself against matters that are on the borderline between halal and

haram
10. In extreme circumstances, haram is permissible within certain limits.

D. Halal And Haram in Al Qur’an
1. Al -Baqarah 168 : “ O ye people !Eat of what is on earth. Lawful and good; and do not

follow the footsteps of the evil one for he is to you and avowed enemy.”
2. Al Baqarah 172-173 : “O ye who believe ! Eat of the good things that we have

provided for you and grateful to Allah, If it is Him ye worship. He hath only forbidden you dead
meat, and blood, and flesh of swine, and that on which any other name hath been invoked besides
that of Allah.”

3. Al-Anam 145 : “ Say : I find not in the message received by me by inspiration any
(meat) forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be dead meat, or blood puored
forth, or the flesh of swine ---for it is a abomination – or what is impious, (meat) on which a name
has been invoked other than Allah. But (even so), if a person is forced by necessity, without
willful disobedience. Or transgressing due limits---thy Lord is oft-forgiving, Most Merciful”.

4. Al-Maidah 3 : “Forbidden to you (for food) are : dead meat, blood, the flesh of swine,
and that on which hath been invoked the name of other than Allah. That which hath been killed
by strangling, or by violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death, that which
hath been (party) eaten by a wild animal, unless ye are able to slaughter it (in due form); that
which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of meat) by raffling with
arrows: that is impiety.”
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5. Al Maidah 90 – 91 : “ O ye who believe! Intoxicants and gambling, (dedication of )
stones, and (divination by) arrows, are an abomination of satan’s plan is (but) to excite enmity
and hatred between you, with intoxicants and gambling, and hinder you from remembrance of
Allah, and from prayer; will ye not then abstain ? “.

6. Al Maidah 96 : “Lawful to you is the pursuit of water-game and its use for food—for
the benefit of yourselves and those who travel : but forbidden is the pursuit of land game ---as
long as ye are in the scared Precincts or in pilgrim garb. And fear Allah, to whom ye shall be
gathered back”.

7. Al A’raf 157 :”… he allows them lawful what is good (and pure) and prohibited them
what is bad (and impure) ….”

E. Fatwa (Islamic Legal Opinion) Of MUI For Materials And Production Process
(No. 4/2003)

1. Khamr
  a. Anything that is intoxicating is considered as khamr (alcohol drink).
  b. Drinks containing a minimum of 1 % ethanol is categorized as khamr
  c. Drinks categorized as khamr is najis (filth)
  d. Drinks those are produced through fermentation process containing less than 1 % ethanol is
not categorized as khamr but is haram for consumption.

2. Ethanol
  a. Ethanol produced by non khamr industry is not najis (pure)
  b. Using of pure ethanol which is produced by non khamr industry is :

1. Mubah (allowed), if it is not detected in the finished product.
2. Haram (prohibited) if it is detected in the finished product.

  c. Using of ethanol produced by khamr industry in food production is haram

3. By product of khamr industry
  a. Fusel oil as by product of khamr industry is haram and najis.
  b. Fusel oil which is not by product of khamr industry is halal and not najis.
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  c. Component that is physically separated from fusel oil as by product of khamr industry is
haram.
  d. Component that is physically separated from fusel oil as by product of khamr industry and
than chemically reacted to be a new compound is halal.
  d. Vinegar is halal.
  e. Yeast separated from khamr and washed to remove taste, smell and colour of khamr is halal.

4. Flavor Imitating Haram Product
Flavor using the name and having sensory profile of a haram product, like rhum flavor, pork
flavor, etc. could not be halal certified although ingredients used are halal.

5. Microbial Product
  a. Microbes which grow on and halal growth media are halal and which grow on
haram growth media are haram.
  b. Microbial consumer products which use haram and najis materials on its growth media in all
production steps (refreshing scale, pilot plant scale and production stage) are haram.
  c. Consumer products containing microbial products which grow on non halal media are haram
  d. Consumer products containing microbial product must be traced back to initial growth media
of the microbes.

6. Use of Sharing Facility
  a. Facility that has been used to produce product containing pork must be cleansed seven times
by water and once of them by dust or its substitute that has similar cleaning power.
  b. Facility must not be alternately used for producing pork and non pork products.

F. Several Examples of Critical Materials
1. Meat

Meat of halal animals could become haram if the animal is slaughtered not according to
the Islamic law. Critical points in slaughtering process are as follows.

i. Slaughter men must be devoted Muslims who daily practice the Islamic rites.
ii. Stunning process should not cause death of animal before slaughtered.
iii. Knife must be sharp.
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iv. In the post slaughtering process, animal should be completely dead before next
process begins and blood should be completely drained.

Imported meat should be supported by following documents or conditions:
i. Halal certificate from a halal certification body approved by LPPOM MUI.
ii. Shipment and other supporting documents such as shipping documents, health

documents, etc.
iii. Halal Certificate should conform to other documents.
iv. The documents should conform to physical conditions, such as packaging and label.
v. Document must have correct lot number, plant number, date of slaughtering, etc.

2. Animal Derivatives
Animal Derivatives are halal if they are derived from halal animals slaughtered according

to the Islamic law, not derived from blood and not contaminated by haram (unlawful) and najis
(impure) materials. Following are examples of animal derivatives or materials that could be
derived from animal derivatives:

i. Fat
ii. Protein
iii. Gelatin
iv. Collagen
v. Fatty Acid and its derivatives(E430 – E436)
vi. Salts or esters of fatty acid (E470-E495)
vii. Glycerol/glycerin (422)
viii. Amino acid (examples : cysteine, phenylalanine, etc.)
ix. Edible bone phosphate (E521)
x. Di/Tricalcium Phosphate
xi. Blood plasma
xii. Globulin concentrate
xiii. Fibrinogen
xiv. Microbe growth media (example : blood agar)
xv. Hormone (example : insulin)
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xvi. Enzyme from pig/cow pancreas (amylase, lipase, pepsin, tripsin)
xvii. Taurine
xviii. Placenta
xix. Milk products and their derivatives and their by products which are processed by

enzyme (example : cheese, whey, lactose, caseine/caseinate)
xx. Several vitamins (examples: A, B6, D, E)
xxi. Activated Carbon
xxii. Bristle

3. Vegetable Products
Materials derived from vegetable are basically halal but if processed with additives

and/or processing aids those are not halal, they become not halal. Therefore it is necessary to
know the production process, the additives and the processing aid used in the making of vegetable
products. Following are examples of vegetable materials that might have critical points:

i. Wheat flour could be enriched by vitamins, among them B1, B2 and pholate acid.
ii. Oleoresin (Chili, spices, etc) may contain emulsifiers (examples: polysorbate/ tween &

monoleat glycerol that might be derived from animals)
iii. Soybean lecithin could be produced by using phospholipase in the production process

to improve its function.
iv. Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) could be produced by using enzyme in

hydrolysis process.

4. By products of Alcoholic Drink Industry and their Derivatives
By products of alcoholic drink industry and their derivatives are haram if they are only

physically separated from the product but if they are chemically reacted to be a new compound
they become halal. Example of by products of alcoholic drink industry and their derivatives are:

i. Cognac oil (by product of cognac/brandy distillation)
ii. Fusel oil (by product of distilled beverages and their derivatives, such as isoamyl,

isobutyl and propyl alcohol, acetaldehyde, 2.3 butanadiol, acetone, diacetyl, etc.)
iii. Brewer yeast (by-product of beer industry)
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iv. Tartaric acid (by product of wine industry)

5. Microbial Product
Status of microbial product could be haram if it belongs to the following categories:
i. Alcoholic drinks (khamr) and their by products
ii. Microbial products grow on media containing haram materials such as blood, peptone

from haram source or produce by using enzyme from haram source.
iii. Microbial products using enymes of haram materials in their production process.
iv. Microbial products using haram additives or processing aid in their production

process, such as antifoams derived from lard, glycerol or other similar substances.
v. Microbial recombinants genes derived from haram materials. Examples are as follows

:
1) .-amilase enzymes and protease resulting from Saccharomyces cereviceae

recombinants with genes from animal tissues.
2) Insulin hormones resulting from E.coli recombinants and genes from pig

pancreas tissues.
3) Human growth hormones resulting from E. coli recombinants.

6. Other Derivatives
The following are examples of other additives those often become critical points :
i. Aspartame (made of amino acid fenilalanin and aspartic acid)
ii. Natural colorings
iii. Flavors
iv. Seasonings
v. Vitamin coatings
vi. Emulsifiers and stabilizers
vii. Antifoams
viii. Etc.



ภาคผนวก ค
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ตลาดสินคาอาหารฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย
(รายงานจากสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงจาการตา)

สินคาอาหารฮาลาล หมายถึง อาหารที่ไมมีสวนผสมขององคประกอบและวัตถุดิบตางๆ ที่
เปนที่ตองหามหรือขัดกับหลักการและกฎหมายของอิสลาม (Islamic Law) หรือเรียกวา Haram
Food/ Material และไมเปนอาหารที่เปนที่ตองหามของชาวมุสลิม (หมู แอลกอฮอล สัตวที่ตายแลว
รางกายมนุษย) รวมทั้งเปนอาหารที่มีขบวนการและวิธีการผลิตที่ขัดกับหลักการและกฎหมายของ
อิสลาม เชน สัตวที่มิไดผานการเชือด และสัตวที่ผานการเชือดอยางไมถูกตองตามหลักกฎหมาย
อิสลาม ทั้งน้ี สวนผสมที่เปนสิ่งตองหามจะรวมถึง สารตางๆ ที่ไดจากสวนประกอบของสัตว
ตองหามโดยเฉพาะจากหมู เชน กระดูก เลือด ไขมัน หนัง เคร่ืองใน โดยมีรายละเอียดของสิ่ง
ตองหาม (Haram Food/Material) เน่ืองจาก ปจจุบันมีการผลิตเจลลาตินจากหนังหมู เพื่อนํามาเปน
สวนประกอบในการผลิตกลิ่น และสวนประกอบของไอศกรีม โยเกิรต ลูกอม เจลลี่ แคปซูลอาหาร
และยา เคร่ืองสําอาง ไสกรอก ซึ่งหากไมไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสลามก็ไมถือวาเปน
อาหารฮาลาล

1. โอกาสทางการตลาด
1.1 ขนาดของตลาดอาหารฮาลาล

ปจจุบัน ตลาดสินคาอาหารฮาลาลของอินโดนีเซียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากไมตํ่ากวา
รอยละ 20 ตอป ทั้งในดานการผลิตและการบริโภค เน่ืองจากอินโดนีเซียเปนตลาดใหญมีประชากร
ประมาณ 240 ลานคน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 2,900 เหรียญสหรัฐ และประชากรรอยละ 80 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ดังน้ัน สินคาอาหารฮาลาลทั้งที่อินโดนีเซียผลิตเองได และนําเขาประมาณรอยละ 90
จะเปนสินคาอาหารฮาลาล นอกจากน้ีกําลังซื้อของผูบริโภคก็มีแนวโนมสูงขึ้ น ตามความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ป 2009 อัตราการขยายตัวของ GDP รอยละ 6.0) ตลาดที่มีลูทางดีจะป
นกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูง และรายไดปานกลาง-สูง (Upper Middle Class) โดยผูบริโภคที่มีกําลัง
ซื้อสูงคิดเปนประมาณรอยละ 15 ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะคนจีน-อินโดนีเซีย ซึ่งจะอาศัย
อยูในเมืองจาการตา สุราบายา และเมืองเมดาน ที่เปนเมืองหลักทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

นอกจากน้ี อินโดนีเซียยังเปนตลาดที่สามารถรองรับกลุมผูบริโภคที่มีรายไดตํ่าดวย
โดยเปนตลาดขนาดใหญอันดับ 4 ของจีนที่ตองการนําสินคาอาหารราคาถูกมาขายตลาดน้ี รวมทั้งยัง
เปนตลาดที่มีศักยภาพในการลงทุนของบริษัทอาหารขามชาติรายใหญของโลก เชน Danone Group
จากฝร่ังเศส Nabisco International จากสหรัฐฯ และ Arnott’s Biscuit จากออสเตรเลีย และยังเปน
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ตลาดที่มีการนําเขาอาหารจากตางประเทศเขามาบริโภค และนํามาผลิตเพื่อ ใชในอุตสาหกรรม
อาหารดวย

1.2 การนําเขาและการบริโภค
โดยในป 2009 อินโดนีเซียมีการนําเขาสินคาหมวดอาหาร คิดเปนมูลคา 7,076 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวน 7.78 % ของมูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมด  ซึ่งมีมูลคา 91,065.47
ลานเหรียญสหรัฐ โดยแบงเปนการนําเขา 2 ประเภท ไดแก

1) วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร (Auxiliary Materials) มีมูลคา 4,261 ลาน
เหรียญสหรัฐ เปนวัตถุดิบที่ยังไมแปรรูปมูลคา 1,352 ลานเหรียญสหรัฐ และวัตถุดิบที่ผานการแปร
รูปที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมมูลคา 909 ลานเหรียญสหรัฐ โดยวัตถุดิบที่นําเขาสวนใหญรอยละ
90-95 เปนอาหารฮาลาล ไดแก ธัญพืช แปงสาลี ขาวโพด นม ถั่วเหลือง ทั้งน้ีเพราะกําลังการผลิต
วัตถุดิบดังกลาวในประเทศยังไมเพียงพอที่จะนําไปผลิตสินคาเพื่อตอบสนองตอความตองการ
อาหารของผูบริโภค

ดังน้ัน รัฐบาลจึงจําเปนตองยกเลิกมาตรการหามนําเขาวัตถุดิบบางประเภท เชน
แปงสาลี ซึ่งยกเลิกมาตรการดังกลาวในป 1998 ทั้งน้ี ธัญพืช และแปงสาลี ถือเปนวัตถุดิบหลัก
สําคัญในการผลิตบะหมี่สด บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง และ ขนมอบกรอบ ที่เปนอาหารที่ไดรับความ
นิยมจากผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย จึงถือเปนโอกาสที่นักลงทุนตางชาติจํานวนมากใหความสนใจใน
ตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงบริษัทขามชาติ เชน โคคาโคลา เปปซี่ ดานอน ที่เขามามีอิทธิพลในตลาด
อินโดนีเซีย

อยางไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมอาหารบางประเภท เชน อุตสาหกรรมบะหมี่
สําเร็จรูป ที่ยังครองตลาดโดยบริษัทผูผลิตทองถิ่น ที่สําคัญคือ กลุมผูผลิตอาหาร IndoFood Group ที่
มีสวนแบงการตลาดของบะหมี่สําเร็จรูปสูงถึง 70% ของมูลคาตลาดรวม 1.09 พันลานเหรียญสหรัฐ
หรือ ปริมาณการบริโภครวม 1 ลานตันตอป ขณะที่อุตสาหกรรมเบเกอร่ีและขนมอบ (Bakery and
Pastry Industry) แตเดิมเปนของผูผลิตทองถิ่นแบบด้ังเดิมรายเล็ก ๆ แตตอมามีบริษัทขามชาติจาก
สิงคโปร Breadtalk ที่เขามามีบทบาทสําคัญในตลาดน้ีที่สามารถขยายสาขาอยางรวดเร็วดวย
ระบบแฟรนไชส อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมเบเกอร่ียังคงเปนการผลิตในครัวเรือน รานสมัยใหมมี
สวนแบงการตลาดเพียง 4 % ของตลาดในประเทศทั้งหมดที่มีขนาดของตลาดรวมที่มากถึง 1.3 ลาน
ตันตอป

2) อาหารที่นําเขามาเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Food for Households) มีมูลคา 2,815
ลานเหรียญสหรัฐ แบงเปน อาหาร/เคร่ืองด่ืมพื้นฐานในการบริโภตของครัวเรือนมูลคา 600.35 ลาน
เหรียญสหรัฐ และอาหาร/เคร่ืองด่ืมที่ใชในการผลิตของครัวเรือนมูลคา 2,215.73 ลานเหรียญสหรัฐ
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ทั้งน้ี อาหารสวนใหญที่นําเขาจะเปนอาหารที่สามารถผลิตไดในประเทศ แตยังไมสามารถผลิตได
เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคในประเทศ หรือผลิตไดแตเสียเปรียบดานตนทุนการผลิต
ดังน้ันจึงตองนําเขา ทั้งสินคาอาหารสําเร็จรูป และปจจัยการผลิตบางสวนจากตางประเทศ เชน ขาว
ขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ ลูกกวาด บะหมี่สําเร็จรูป เปนตน  โดยสินคาอาหารสวนใหญปนการ
นําเขาจากประเทศจีน ซึ่งมีความไดเปรียบในเร่ืองตนทุนการผลิตที่ตํ่า รวมถึงการนําเขาจากประเทศ
อ่ืน ๆ ในกลุมอาเซียนดวยกัน เชน มาเลเซีย ไทย สิงคโปร เปนตน อยางไรก็ตาม สินคานําเขาจากจีน
มักจะมีปญหาดานคุณภาพที่พบสารเคมี/สารอันตรายเจือปนอยูในอาหาร เชน ฟอรมาลีน ทําใหเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค

2. พฤติกรรมผูบริโภคสินคาอาหารฮาลาล
2.1 ดานผลิตภัณฑ

เน่ืองจากประชาชนสวนใหญกวารอยละ 80-85 ของอินโดนีเซีย นับถือศาสนาอิสลาม
และมีรายไดนอย จึงนิยมบริโภคเน้ือสัตวประเภทไก ซึ่งเปนแหลงโปรตีนที่มีราคาถูก (จากขอมูล
ของบริษัท CP Group Indonesia ชาวอินโดนีเซียบริโภคเน้ือไกประมาณ 6 กิโลกรัม/คน/ป) ขณะที่
เน้ือวัวมีราคาคอนขางแพง และอาหารทะเลที่มีราคาสูง นอกจากน้ี ผูบริโภคสวนใหญจะนิยมอาหาร
ที่ทํามาจากแปง โดยมีอัตราการบริโภคแปงสาลีสูงถึง 17.7 กิโลกรัม/คน/ป ไดแก บะหมี่สดและ
สําเร็จรูป กวยเต๋ียว อาหารจําพวกเสน (Pasta) ขนมปง ขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ อาหารสวนใหญ
ที่นิยมเปนอาหารประเภทผัดหรือทอด (Goreng) ที่ใชนํ้ามันเปนสวนประกอบคอนขางมาก ทั้งขาว
ผัด หรือ ของทอดประเภทตาง ๆ เชน กลวยทอด ขาวโพด เผือก เตาหู รองลงไป คือ อาหารประเภท
ยาง (สะเตะ : Sate เชน ไกสะเตะ หรือ เน้ือสะเตะ) รวมถึงอาหารประเภทตม เชน SOTO ขาวตม
เปนตน

สินคาอาหารของไทยจะไดรับการตอบรับจากผูบริโภคชาวอินโดนีเซียเปนอยางดี
เน่ืองจากผูบริโภคใหการยอมรับวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี เชน ผลไมสดและแปรรูป ขาวสาร ผลไม
กระปอง ซอสปรุงรสตางๆ นํ้าพริกเผา และ ของขบเคี้ยว เปนตน

ทั้งน้ี ผูบริโภคที่ เปนกลุมมุสลิมจะใหความสําคัญกับเคร่ืองหมายฮาลาลที่ติดบน
ผลิตภัณฑอาหาร เ น่ืองจากเกิดความมั่นใจวาจะไมมีสวนผสม /สารตองหาม (HARAM
MATERIAL) ที่ขัดกับหลักศาสนา โดยสินคาที่ผลิตในประเทศ จะมีเคร่ืองหมายฮาลาลที่ออกให
โดยหนวยงานรับรองฮาลาลของอินโดนี เซีย (MUI) อยางไรก็ตาม สินคาอาหารนําเขาที่ ติด
เคร่ืองหมายฮาลาลที่ออกโดยหนวยงานรับรองฮาลาลของแตละประเทศ จะตองเปนหนวยงานที่
ไดรับการรับรองการตรวจสอบ/การออกเคร่ืองหมายฮาลาลจากหนวยงานรับรองฮาลาลของ
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อินโดนีเซีย ทั้งน้ี ในการนําเขาสินคาอาหารฮาลาลจะตองเปนไปตามขอบังคับตามกฎระเบียบของ
หนวยงานอาหารและยาของอินโดนีเซีย (BPOM) ดวย กลาวคือ สินคาที่นําเขาไดจะตองมีหมายเลข
ML เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค สวนสินคานําเขาจะติดหรือไมติดเคร่ืองหมายฮาลาลก็ไมได
เปนกฎระเบียบบังคับในการนําเขาแตอยางใด แตหากไมมีหมายเลขทะเบียนอาหารและเคร่ืองด่ืมจะ
ไมสามารถนําเขามาจําหนายได

2.2 ดานราคา
ผูบริโภคระดับสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเปนหลัก เน่ืองจากรายไดที่

คอนขางนอย อัตราคาจางตํ่า  จึงมักเลือกซื้อสินคาที่มีราคาถูก หรือ มีความคุมคาเมื่อเทียบกับราคา
ขณะที่ผูบริโภคที่มีรายไดสูง คิดเปนสัดสวน 10-15 % ของประชากรทั้งหมด มีอํานาจซื้อสูงมาก จะ
ใหความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑ ไดแก ตราสินคา คุณภาพ รสชาติ ความแปลกใหม ความทันสมัย
การออกแบบของราน คุณประโยชนจากสินคา มากกวาราคา ดังน้ัน สินคาอาหารฮาลาลของไทยจึง
เปนที่ยอมรับ และมีรสชาติถูกปากของผูบริโภคอินโดนีเซีย โดยสินคาอาหารฮาลาลของไทยสวน
ใหญจะวางจําหนายในซุปเปอรมารเก็ต

2.3 ดานการจัดจําหนาย
ผูบริโภคที่เปนคนรุนใหม หรือ กลุมที่มีรายไดสูง จะนิยมบริโภคอาหารนอกบานที่

เปนอาหารฮาลาลตามศูนยการคา  และรานอาหาร ทั้งที่เปนของทองถิ่นและสาขาตางจากประเทศ
ดังน้ัน รานอาหารสวนใหญ แมแตรานอาหารไทย ก็มักจะตองเปลี่ยนเมนูเปนอาหารฮาลาลทั้งหมด
โดยไมมีอาหาร/สิ่งปนเปอนที่มิใชอาหารฮาลาลอยูในราน ซึ่งหนารานจะติดคําวา “NO PORK” จึง
จะเปนที่ยอมรับและมั่นใจวาปลอดภัยจากการบริโภคอาหารในราน ในขณะที่คนที่มีรายไดนอยจะ
นิยมบริโภคที่รานอาหาร  ซุมอาหาร หรือ รถเข็นขายอาหารขนาดเล็กตามทองถนน สําหรับผูที่มี
รายไดปานกลางขึ้นไป  จะนิยมจับจายสินคาอาหารที่ ไฮเปอรมาเก็ต (คารฟูร, ลอตเต) และซุปเปอร
มารเก็ต (Hero, Food Hall, Diamond)

2.4 ดานการสงเสริมการตลาด
ผูบริโภคสวนใหญชอบการสงเสริมการตลาดประเภทการลดราคา โดยผูจําหนายมัก

นิยมลดราคาในชวงวันหยุด เสาร อาทิตย โดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ ที่มีผูบริโภคมาเลือกซื้อ
สินคาจํานวนมาก รวมถึงการจัดรายการซื้อ 1 แถม 1 หรือ ซื้อ 2 ชิ้นคิดราคา 1 ชิ้น
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3. การนําขาสินคาอาหารจากไทย
สินคาอาหารฮาลาลที่อินโดนีเซียนําเขาจากไทย 10 อันดับแรก ในป 2010 ไดแก
1) นํ้าตาลทราย นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 333.70 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ รอยละ 7.15

ของการนําเขานํ้าตาลทรายทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณการผลิตในประเทศไมเพียงพอตอความ
ตองการ

2) แปง (Starch) ตางๆ นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 69.046 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ รอยละ
77.28 ของการนําเขาแปงสตารชทั้งหมด เน่ืองจากเปนวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
และ ปริมาณการผลิตแปงในประเทศไมเพียงพอ

3) ผลไมสด นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 51.1 ลานเหรียญสหรัฐ รอยละ 1.09 หรือ
ประมาณกวารอยละ 90 ของการนําเขาผลไมสดทั้งหมด ทั้งน้ี ผลไมไทยที่เปนที่นิยมไดแก ทุเรียน
(หมอนทอง) ลําไย มะขามหวาน มะมวง (เขียวเสวย) ฝร่ัง ชมพู มะพราวนํ้าหอม สมโอ เปนตน
เน่ืองจากความนิยมในผลไมไทยที่มีคุณภาพดี และมีความหลากหลาย

4) ขาว  นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 74.9 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 1.6 ของการ
นําเขาขาวทั้งหมด เน่ืองจากนําเขามาแปรรูปในการผลิตอาหารสําเร็จรูปตางๆ

5) ขาวโพด นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 30.625 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 11.03
ของการนําเขาขาวโพดทั้งหมด

6)  หัวหอม กระเทียม สด/แชเย็น นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 16.691 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือรอยละ 11.50 ของการนําเขาหัวหอม กระเทียม สด/แชเย็นทั้งหมด

7) นํ้า / เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ที่มีรสหวาน นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 13.086 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือรอยละ 33.17 ของการนําเขา นํ้า / เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ที่มีรสหวานทั้งหมด
               8) แปงที่ใชในอุตสาหกรรม  นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 11.786 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
รอยละ 10.08 ของการนําเขาแปงที่ใชในอุตสาหกรรมทั้งหมด
               9) สารปรุงแตงในอาหารสัตว นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 9.253 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
รอยละ 5.06 ของการนําเขาสารปรุงแตงในอาหารสัตวทั้งหมด
            10) นม และครีม นําเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 7.316 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 1.82
ของการนําเขานม และครีมทั้งหมด
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4. อาหารฮาลาลของไทยท่ีมีศักยภาพในการนําเขา
              เน่ืองจากสินคาอาหารของไทยไดรับความเชื่อถือ และไววางใจจากผูบริโภคของ
อินโดนีเซีย วาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี ดังน้ัน สินคาอาหารจากไทย จึงถือเปนสินคาที่มีโอกาสใน
ตลาดอินโดนีเซีย สําหรับสินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดน้ี ไดแก นํ้าตาล ผัก/ผลไมสด ผลไมแปร
รูป เชน ผลไมกระปอง
นํ้าผลไม  ทุเรียนกวน/อบกรอบ มะขาม บะหมี่สําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวตางๆ เคร่ืองด่ืมที่ไมมี
แอลกอฮอล และอาหารสําเร็จรูป  เปนตน

5. กฎระเบียบสําคัญท่ีเกี่ยวของกับสินคาอาหารฮาลาล
1. กฎระเบียบวาดวยการแตงตั้งสถาบันตรวจสอบอาหารฮาลาล ตามกฤษฎีกาของ

กระทรวงการศาสนา (Ministry of Religious Affairs) เลขท่ี 519/2001 และเลขท่ี 518/2001 ลงวันท่ี
30 พฤศจิกายน 2544 สาระสําคัญสรุปไดดังน้ี แตงต้ังให The Indonesian Ulemas Council (MUI)
เปนหนวยงาน ตรวจสอบอาหารฮาลาล ทั้งที่ผลิตและนําเขามาเพื่อการจําหนายใน อินโดนีเซีย โดย
จะมีการตรวจสอบต้ังแต ขบวนการผลิต หองแล็บ/หองทดสอบ การบรรจุหีบหอ บรรจุภัณฑ การ
เก็บสตอค ระบบการขนสง การจัดจําหนาย การตลาด ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑ รวมทั้งการ
ออกใบรับรองฮาลาล (Halal Certification) ทั้งน้ี ผูยื่นขอใบรับรองจะตองใชแบบฟอรมตามที่ MUI
กําหนด

ทั้งน้ี หนวยงาน MUI ไดกอต้ังสถาบันอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง (Institute for Foods,
Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) เพื่อกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ ขอแนะนํา และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับอาหาร ยา และเคร่ืองสําอางที่ผูบริโภคมุสลิมตองบริโภค และใชใหถูกตองตาม
หลักการของศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการผลิตอาหาร การเชือดสัตวเพื่อการบริโภค และการไดรับ
การรับรองฮาลาล ดังน้ัน บริษัทผูผลิตจะตองสรางระบบความมั่นใจในการเปนฮาลาลอยางตอเ น่ือง
ภายใตระบบ Halal Assurance System (HAS) ภายในโรงงานผลิตของตนเองดวย

2. กฎระเบียบวาดวยการแตงบริษัทรัฐวิสาหกิจในการพิมพฉลากเคร่ืองหมายฮาลาล ตาม
กฤษฎีกาของกระทรวงการศาสนา (Ministry of Religious Affairs) เลขท่ี 525/2001 ลงวันท่ี 10
ธันวาคม 2544 สาระสําคัญสรุปไดดังน้ี คือ มีการแตงต้ังให State – Owned Money Printing
Company (PERUM PERURI) เปนผูจัดพิมพฉลากฮาลาลที่ติดอยูกับบรรจุภัณฑของอาหารฮาลาลที่
จําหนายในอินโดนีเซีย
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3. กฎระบียบวาดวยรายชื่อหนวยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลของตางประเทศท่ีไดรับการ
รับรอง ตามกฤษฎีกาของ MUI เลขที่ D-410/MUI/X/2009 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 สาระสําคัญ
สรุปได ดังน้ี

3.1 หนวยงาน MUI ไดกําหนดรายชื่อหนวยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลของ
ตางประเทศที่ไดรับการรับรองจาก MUI ซึ่งมีผลบังคับใช 2 ป นับต้ังแตวันที่ออกพระราชกฤษฎีกา
คือต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยหนวยงานดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนด
รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบอาหารฮาลาลของ MUI

3.2 คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (CICOT) เปนหน่ึงในรายชื่อของ
หนวยงานตามขอ 1 ที่ไดรับการรับรองจาก MUI โดยไดรับการรับรอง 2 กลุมเทาน้ัน คือ 1. การฆา
สัตว (Slaughtering) และ 2. อาหารที่ผานกระบวนการ (Processing Food) ทั้งน้ี อุตสาหกรรมผลิต
กลิ่นอาหาร (Flavor Industry) น้ัน คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ของไทยยังมิไดมีรายชื่อที่ไดรับ
การรับรองจากหนวยงาน MUI โดยขณะน้ีอยูในระหวางขั้นตอนและกระบวนการตวจสอบ ซึ่งจะ
ประกาศการรับรอง ตอไป

4. กฎระเบียบวาดวยการข้ึนทะเบียนอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมท้ัง สวนผสมของอาหาร
ตามกฎระเบียบของ The Minister of Health เลขที่ 382/MENKES/PER/VI/1989 โดยผูผลิตและผู
นําเขาจะตองยื่นขอหมายเลขทะเบียนอาหารและเคร่ืองด่ืม (Merk Luar : ML No.) จากหนวยงาน
อาหารและยาของอินโดนีเซีย (BPOM) สําหรับสินคาที่ผลิต/นําเขา เพื่อการจําหนายในอินโดนีเซีย

5. มาตรการใบอนุญาตนําเขา (Special Import Licensing : NPIK) สําหรับสินคาเกษตร
ไดแก นํ้าตาล ถั่วเหลือง ขาวโพด เปนตน โดยผู นําเขาจะตองไดรับอนุญาตใหนําเขา และตองจด
ทะเบียน/มีเลขทะเบียนของผูนําเขา ซึ่งมีหลายประเภท ไดแก PMDN หรือ PMA  หรือ PMAA

6. มาตรการดานสุขอนามัย (Food Safety : SPS) เชน ผลไมตองระบุในใบรับรองวา
เพาะปลูกในบริเวณที่ปราศจากแมลงวันทอง และปลอดจากสารเคมี และโลหะหนัก เปนตน

ทั้งน้ี หนวยงาน MUI แจงวา สินคาที่ผลิตและนําเขามาเพื่อการจําหนายในอินโดนีเซีย
ประมาณ 30,000 ชนิด หรือรอยละ 80 ยังไมมีใบรับรองฮาลาล

6. ชองทางการกระจายสินคาและการจัดจําหนายสินคาอาหารฮาลาล
1. สินคาอาหารกวารอยละ 90 จะนําเขาโดยผานผูนําเขาทั่วไป (General Importer) และ

บริษัทการคา (Trader)
2. การจัดจําหนายของสินคาอาหารที่นําเขา จะขายผานตัวแทนจําหนาย 3 ประเภท ไดแก

1) ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว (Sole Distributor)
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2) ตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงต้ัง (Official Appointed Distributor)
3) การขายผานตัวแทนการขาย (Sale Agent)

อน่ึงซุปเปอรมารเก็ตสวนใหญของอินโดนีเซียมักจะไมนําเขาโดยตรงจากผูผลิต /สงออก
ของตางประเทศ แตจะซื้อผานผูนําเขา/ตัวแทนจําหนายในประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากการเปนผู
นําเขาเองตองยื่นขออนุญาตตามกฎระเบียบดังกลาว ซึ่ งผูบริหารของซุปเปอรมารเก็ตไมตองการ
รับผิดชอบกับภาระตนทุนและปญหาที่เกิดจากการนําเขาเองโดยตรง ดังน้ัน ขอใหผูสงออกไทย
ติดตอโดยตรงกับผูนําเขา/บริษัทการคาในการเปดตลาดสินคาใหมๆ ในอินโดนีเซีย

-----------------------------------------------------
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงจาการตา
8 กุมภาพันธ 2554



ภาคผนวก ง
สถิติการสงออกสินคาหมวดเกษตรกรรมของไทยไปยังอินโดนีเซีย
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สินคาสงออกของไทย หมวดเกษตรกรรม (รายประเทศ) ไปยัง อนิโดนีเซีย 20 อันดับแรก

ช่ือสินคา 2552 2553 2554 2555
 (ม.ค.-พ.ค.)

2552 2553 2554 2555
 (ม.ค.-พ.ค.)

2552 2553 2554 2555
 (ม.ค.-พ.ค.)

1. ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 3,514.9 5,274.7 8,058.0 5,130.1 21.84 50.07 52.77 185.53 2.21 2.27 2.65 3.54
2. ขาว 2,560.4 4,513.6 14,594.9 4,493.9 47.31 76.29 223.35 -45.09 1.61 1.94 4.80 3.10
3. ผลไมสดแชเย็น แชแขง็แลแหง 1,735.9 1,659.0 2,829.7 897.8 46.41 -4.43 70.57 21.26 1.09 0.71 0.93 0.62
4. ยางพารา 218.2 579.6 802.2 370.5 73.18 165.69 38.40 58.16 0.14 0.25 0.26 0.26
5. ผักสดแชเย็น แชแข็งและแหง 231.6 170.9 577.9 366.5 -54.58 -26.22 238.19 -27.15 0.15 0.07 0.19 0.25
6. ขาวโพด 1,415.3 93.8 679.7 66.6 19.52 -93.37 624.45 -75.94 0.89 0.04 0.22 0.05
7. ใบยาสูบ 264.5 137.3 285.1 35.8 -25.56 -48.08 107.60 -55.89 0.17 0.06 0.09 0.02
8. ธัญญพืช 9.5 35.8 26.0 19.3 -77.03 275.45 -27.34 -21.75 0.01 0.02 0.01 0.01
9. เคร่ืองเทศและสมุนไพร 3.6 4.0 13.5 17.8 -48.37 11.04 233.76 107.95 - - - 0.01
10. เมล็ดผักและสปอรที่ใชสําหรับการเพาะปลูก 96.4 53.5 95.8 13.8 -6.37 -44.48 79.12 -72.17 0.06 0.02 0.03 0.01
11. สินคาปศุสัตวอ่ืน ๆ 16.4 28.0 49.3 9.5 102.81 70.98 76.25 -54.46 0.01 0.01 0.02 0.01
12. ถั่วอ่ืน ๆ 26.8 8.7 13.0 6.0 72.16 -67.58 49.87 6.87 0.02 - - -
13. ปลาสด แชเย็น แชแข็ง 32.3 42.2 43.3 4.5 304.87 30.52 2.74 -84.02 0.02 0.02 0.01 -
14. พืชน้ํามัน 24.7 27.7 7.4 3.6 5,460.57 12.25 -73.42 -27.80 0.02 0.01 - -
15. เนื้อปลาสดแชเย็น แชแขง็ 2.2 5.1 3.7 3.5 1,574.79 132.45 -27.52 123.90 - - - -
16. ถั่วเขียวผิวมัน 32.2 61.8 130.5 3.1 116.92 91.91 111.05 -96.82 0.02 0.03 0.04 -
17. กลวยไม 6.0 5.6 7.2 2.3 -32.82 -7.01 27.70 -13.56 - - - -
18. เนื้อและสวนตาง ๆ ของสัตวที่บริโภคได 0.0 0.4 0.0 0.3 - 7,366.67 - - - - - -
19. ประมงอ่ืนๆ 3.1 0.0 0.1 0.3 -44.10 -99.35 624.62 105.41 - - - -
20. สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย 0.0 0.0 0.0 0.1 -89.55 - - - - - - -

รวม 20 รายการ 10,193.9 12,701.7 28,217.4 11,445.2 24.36 24.60 122.15 -5.10 6.41 5.45 9.29 7.90
อ่ืนๆ 148,724.0 220,154.5 275,653.2 133,481.8 -25.57 48.03 25.21 16.16 93.59 94.55 90.71 92.10
รวมทั้งสิ้น 158,917.9 232,856.2 303,870.7 144,927.0 -23.60 46.53 30.50 14.14 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร



ภาคผนวก จ
สถิติการสงออกสินคาหมวดอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปยงัอินโดนีเซีย
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สินคาสงออกของไทย หมวดอตุสาหกรรมการเกษตร (รายประเทศ) ไปยัง อินโดนีเซีย 16 อนัดับแรก
มูลคา : ลานบาท อัตราขยายตัว (%) สัดสวน (%)

ช่ือสินคา 2552 2553 2554 2555
 (ม.ค.-พ.ค.)

2552 2553 2554 2555
 (ม.ค.-พ.ค.)

2552 2553 2554 2555
 (ม.ค.-พ.ค.)

น้ําตาลทราย 11,396.7 19,363.9 21,357.7 16,814.1 -22.41 69.91 10.30 42.65 7.17 8.32 7.03 11.60
ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ 458.6 589.4 733.4 267.3 -32.95 28.52 24.44 -2.52 0.29 0.25 0.24 0.18
อาหารสัตวเลี้ยง 300.8 331.9 456.0 257.2 4.36 10.31 37.39 53.00 0.19 0.14 0.15 0.18
เคร่ืองดื่ม 421.9 501.3 316.9 229.8 -22.65 18.80 -36.77 76.75 0.27 0.22 0.10 0.16
ผลไมกระปองและแปรรูป 196.6 215.2 240.6 83.3 26.91 9.45 11.82 29.60 0.12 0.09 0.08 0.06
ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว 138.2 241.8 146.1 66.3 1.87 74.90 -39.56 -10.25 0.09 0.10 0.05 0.05
สิ่งปรุงรสอาหาร 103.7 105.2 127.1 55.4 1.39 1.48 20.77 26.04 0.07 0.05 0.04 0.04
นมและผลิตภัณฑนม 313.8 59.2 125.8 52.3 -51.24 -81.14 112.62 5.56 0.20 0.03 0.04 0.04
หมากฝร่ังและขนมที่ไมมีโกโกผสม 23.6 18.8 31.4 38.1 253.82 -20.60 67.50 599.18 0.01 0.01 0.01 0.03
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 45.5 45.1 35.3 31.2 -6.72 -0.77 -21.71 321.22 0.03 0.02 0.01 0.02
ผักกระปองและแปรรูป 18.7 22.1 46.5 14.3 -9.72 17.84 110.62 -15.09 0.01 0.01 0.02 0.01
ผลิตภัณฑขาว 9.3 9.9 8.3 8.0 1.88 6.29 -15.53 216.04 0.01 - - 0.01
เนื้อสัตวและของปรุงแตงที่ทําจากเนื้อสัตว 0.0 1.6 8.9 4.6 -99.82 406,550.00 444.34 43.62 - - - -
ซุปและอาหารปรุงแตง 0.2 0.8 0.1 0.8 -88.99 387.08 -85.92 - - - - -
ไอศกรีม 1.0 5.8 1.5 0.2 11.52 476.24 -74.66 -71.54 - - - -
โกโกและของปรุงแตง 0.3 0.0 0.0 0.0 -77.08 -98.94 -13.89 -88.89 - - - -
รวม 16 รายการ 13,429.0 21,511.8 23,635.6 17,922.9 -22.52 60.19 9.87 41.94 8.45 9.24 7.78 12.37
อ่ืนๆ 145,488.9 211,344.5 280,235.0 127,004.1 -23.70 45.27 32.60 11.07 91.55 90.76 92.22 87.63
รวมทั้งสิ้น 158,917.9 232,856.2 303,870.7 144,927.0 -23.60 46.53 30.50 14.14 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
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New York, 1992

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2530 เขารับราชการเปนเจาหนาท่ีการทูต 3 กรมการเมือง

กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2534 ยายไปกรมเศรษฐกิจ ไดเล่ือนตําแหนงขึ้นเปนเจาหนาท่ีการทูต 4

เมื่อป 2536
พ.ศ. 2536 ประจําการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตําแหนง เลขานุการตรี (ไดเล่ือนตําแหนงขึ้นเปน
เลขานุการโท ณ สถานเอกอัครราชทูตแหงเดิม เมื่อป 2539)

พ.ศ. 2540 ยายไปกรมองคการระหวางประเทศ ตําแหนง เจาหนาท่ีการทูต 5
ก.ย.-ธ.ค. 40 รวมเปนผูแทนในคณะผูแทนไทยในการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ สมัยสามัญ คร้ังท่ี 52 ณ นครนิวยอรก
พ.ศ. 2542 ประจําการ คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงาน

สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา  ตําแหนง เลขานุการเอก
พ.ศ. 2546 ยายไปกรมเอเชียตะวันออก ตําแหนง เจาหนาท่ีการทูต 6
พ.ศ. 2547 ยายไปรับราชการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2548 ยายไปรับกรมสารนิเทศ ตําแหนง เจาหนาท่ีการทูต 7 (นักการทูต

ชํานาญการ)
พ.ค. 2554 – ประจําการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
ปจจุบัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ตําแหนง อัครราชทูตท่ีปรึกษา
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