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บทคัดยอ
งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลตลาดสินคาอาหารฮาลาลของประเทศไทยโดย

ภาพรวมในตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพการซ้ือสูง และศึกษาภาพลักษณในปจจุบันของอาหารฮาลาล
ไทยที่จําหนายในตะวันออกกลาง โดยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ และการสัมภาษณเชิงลึกกลุม
นักวิชาการ หนวยงานรัฐบาล องคกรศาสนา องคกรธุรกิจ ผูประกอบการ และผูบริโภคมุสลิมในตะวันออกกลาง
รวมทั้งส้ินจํานวน 82 คน

ผลการวิจัยพบวา ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสอีกมากในการขยายตลาดสงออกสินคาอาหาร
ฮาลาลไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง อาหารฮาลาลไทยไดรับการยอมรับเรื่องคุณภาพ มีเอกลักษณโดดเดน
เรื่องรสชาติ และการเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งชาวตะวันออกกลางยังใหความเช่ือม่ันในมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหาร การรับรองฮาลาล และเครื่องหมายฮาลาลจากประเทศไทย แตจากการที่นักธุรกิจไทยไมให
ความสําคัญกับการทําตลาดเชิงรุก ขาดการสรางตราสินคาของตนเอง อาหารฮาลาลไทยจึงไมเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย นอกจากนี้ยังพบวาจากตนทุนการผลิตที่สูง สินคาอาหารฮาลาลไทยจึงมีราคาสูงกวาประเทศคูแขง
สงผลใหการนําเขาสินคาอาหารฮาลาลไทยในตลาดตะวันออกกลางมีปริมาณนอย

คําสําคัญ:อาหารฮาลาล การสงออกอาหารฮาลาล ภาพลักษณอาหารฮาลาลไทย ตลาดตะวันออกกลาง ผูบริโภคมุสลิม
ผูบริโภคตะวันออกกลาง

ABSTRACT
This qualitative research aims to explore the overall market information of Thailand’s halal

food products in the high potential market in the Middle East and to examine the current image of
Thai Halal food products sold in the Middle East markets. The study employs the document
analysis of Thai Halal food products and in-depth interview with 82 key respondents, including
Thai government sectors, academics, Islamic sectors, business sectors, halal food product entrepreneurs,
Middle East importers and Muslim consumers from the Middle East. The findings revealed that
Thailand still has a lot of opportunities and high potential for expansion into the Middle East
markets. Thai halal food products are perceived as having good quality, with unique identity as
tasty and healthy foods. Middle East importers and customers rely on food safety standard,
Thailand halal certificate and Thailand halal logo. However, the results also showed that Thai
businessmen have paid less attention to proactive marketing. They lack their own brand image
building procedure. This situation caused the products to be well-recognized in the Middle East.
Furthermore, this research found that the price of Thai halal product is considerably high when
compared to other competitive countries due to its high cost of production, and thus affecting the
small volume of Thai halal food products imported to the Middle East.

Keywords: Halal food, Halal food export, Thai Halal food image, Middle East food market, Muslim
comsumers, Middle East consumers
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บทนํา
ตลาดอาหารฮาลาลปจจุบันมีขนาดใหญเปน 1 ใน 5 ของ

ตลาดการคาอาหารโลกสามารถสรางรายไดจํานวนมากแก
ประเทศผูสงออก โดยในป 2011 มูลคาการสงออกอาหาร
ฮาลาลอาจสูงถึง 1.2 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐฯ (ameinfo.com,
2011) สําหรับประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพ
ดานอาหาร มีโอกาสเปนศูนยกลางธุรกิจอาหารฮาลาลโลก
ได เนื่องจากประเทศไทยมีความไดเปรียบดานวัตถุดิบและ
คาแรงงาน ปจจุบันไทยเปนผูสงออกอาหารรายใหญเปน
อันดับ 5 ของโลก (สํานักขาวโลกมุสลิม, 2553) มีตลาด
สงออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหภาพยุโรป (อียู)
และอาเซียน แตจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก และมาตรการกีด
กันทางการคาที่มากขึ้นสงผลใหประเทศไทยมียอดสงออก
ในตลาดหลักลดลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับสถานการณ
การแขงขันในตลาดอาหารฮาลาลโลกมีความรุนแรงขึ้น
ไทยจึงจําเปนตองพ่ึงพาและแสวงหาตลาดสงออกอาหาร
อื่นที่มีศักยภาพทดแทน ซ่ึงหนึ่งในตลาดสงออกอาหารฮาลาล
ที่นาสนใจของประเทศไทยก็คือตลาดตะวันออกกลาง

ภูมิภาคตะวันออกกลางมีมุสลิมอาศัยอยูหนาแนน
เปนกลุมประเทศที่ร่ํารวยจากการคาน้ํามันรายใหญของ
โลก และไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจคอนขางนอย
เม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่น (ปลัณ พานิชศุภผล,
2552) ประชากรในตะวันออกกลางมีรายไดเฉล่ียตอคนสูง
ถึง 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป แตจากสภาพภูมิประเทศที่
แหงแลง พ้ืนที่สวนใหญเปนทะเลทรายจึงไมเหมาะตอการ
ทําเกษตรกรรม ปริมาณการผลิตอาหารภายในประเทศจึง
ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชนทําใหตองพ่ึงพา
การนําเขาอาหารจากตางประเทศเปนจํานวนมาก หลาย
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยตางใหความสนใจใน
การขยายตลาดสงออกอาหารไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
มากขึ้น แมวาตะวันออกกลางจะไมใชตลาดใหมของผู
สงออกไทยแตเปนตลาดใหมตามยุทธศาสตรของกระทรวง
พาณิชย เนื่องจากที่ผานมารัฐบาลไมไดสงเสริมหรือให
ความสําคัญกับตลาดตะวันออกกลางอยางจริงจัง สินคา
อาหารไทยจึ ง มีสวนแบงในตลาดนี้นอยมาก (กลุม
ประสานงานสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ,
2552) ขณะที่ประเทศผูครองตลาดอาหารฮาลาลรายใหญ
ในตะวันออกกลาง ซ่ึงคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด มีการทําตลาดเชิงรุกอยาง

ตอเนื่อง สรางภาพลักษณใหกับตนเองโดยการสรางความ
เช่ือม่ันในคุณภาพสินคา การรับรองฮาลาลใหกับสินคา
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ และสรางตราสินคาที่แข็งแกรง
เพ่ือชูจุดเดนของสินคาที่มีศักยภาพใหแกประเทศคูคา ดวย
เหตุนี้ประเทศไทยจําเปนตองยกระดับการแขงขันใน
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศ โดยผลิตอาหารให
สอดคลองกับความตองการของตลาด มีการควบคุมคุณภาพ
การผลิตใหไดมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัย
สากล พรอมทั้งสรางภาพลักษณใหกับสินคาฮาลาลไทย
เพ่ือที่จะไดมีขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศ
คูแขงอื่นๆได

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ตองการศึกษาขอมูลตลาด
สินคาอาหารฮาลาลของประเทศไทยในตลาดตะวันออก
กลางที่มีศักยภาพเพ่ือใชประกอบการพิจารณาประเภทของ
อาหารไทยที่มีเอกลักษณโดดเดนซ่ึงควรใหการสงเสริม
เพ่ือสรางภาพลักษณและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกตัวสินคา อีกทั้ง
ยังตองการศึกษาถึงภาพลักษณปจจุบันของอาหารฮาลาล
ไทยที่จําหนายในตะวันออกกลางจากมุมมองของผูเก่ียวของ
กับอุตสาหกรรมสงออกอาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลาง
เพ่ือจะไดทราบถึงภาพลักษณที่แทจริงของสินคาอาหารฮาลาล
ไทยในตลาดตะวันออกกลางเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
สงเสริมภาพลักษณเชิงบวก รวมทั้งเปนขอเสนอแนะใหกับ
ผูเก่ียวของทุกฝาย และที่สําคัญการศึกษาครั้งนี้จะใชเปน
ฐานขอมูลในการวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวกับเรื่องฮาลาลของ
ผูวิจัยตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาขอมูลตลาดสินคาอาหารฮาลาลของประเทศ

ไทยโดยภาพรวมในตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพการ
ซ้ือสูง เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญในการสงเสริมการ
สงออกสินคาอาหารฮาลาลไทยที่มีศักยภาพเปนที่ตองการ
ของตลาด

2. ศึกษาภาพลักษณในปจจุบันของอาหารฮาลาลไทยที่
จําหนายในตะวันออกกลางจากมุมมองนักวิชาการ หนวยงาน
รัฐบาล องคกรศาสนา องคกรธุรกิจ ผูประกอบการ และผูบริโภค
มุสลิมในตะวันออกกลาง



นิยามศัพท
1. อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารที่ผลิตขึ้น

ถูกตองตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม โดยคํานึงถึง
ความสะอาดและคุณคาตามหลักโภชนาการเปนสําคัญ มีการ
ควบคุมการปนเปอนของส่ิงสกปรกตั้งแตขั้นตอนการ
คัดเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา
การกระจายสินคา จนถึงขั้นตอนการวางจําหนาย ทั้งนี้
อาหารฮาลาลเปนอาหารที่สามารถบริโภคไดทั้งมุสลิมและ
ผูที่ไมใชมุสลิม ไดแก (1) ผลิตภัณฑไกแชแข็งและแปรรูป
(2) อาหารทะเลแชแข็งและแปรรูป (3) ผัก ผลไมกระปอง
และแปรรูป (4) เครื่องปรุงรส และ (5) อาหารสําเร็จรูป

2. ตราฮาลาล หมายถึง เครื่องหมายภาษาอาหรับที่ปรากฏ
บนฉลากสินคาบริโภคประเภทส้ินเปลืองที่ผูบริโภคมีโอกาส
ซ้ือบอยใชบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน อาหารสําเร็จรูป อาหาร
กระปอง อาหารทะเลแชแข็ง น้ําพริกแหงตางๆ น้ํามันพืช กลุม
เครื่องปรุงรสที่เปนน้ํา และเครื่องเทศประกอบอาหาร เชน
ผงกะหรี่ ผงพะแนง เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นวาอาหารเหลานี้
ผูนับถือศาสนาอิสลามสามารถบริโภคได

3. ผูบริโภคมุสลิมในตะวันออกกลาง ไดแก
3.1 ผูบริโภคระดับครัวเรือน หมายถึง มุสลิมที่มี

ถ่ินพํานักอยูในตะวันออกกลาง ประเทศที่ประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ซาอุดิอาระเบีย โอมาน คูเวต กาตาร บาหเรน อิรัก อิหราน
จอรแดน เยเมน เลบานอน และตุรกี ผูบริโภคกลุมนี้ มี
ประสบการณทั้งทางตรงและทางออมจากการบริโภคอาหาร
ฮาลาลไทย หรือจากการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
อาหารฮาลาลไทยจากส่ือตางๆ เชน ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน
และส่ืออินเทอรเน็ต

3.2 ผูบริโภคระดับประเทศ หมายถึง ตัวแทนของ
หนวยงานระดับประเทศของประเทศผูนําเขา หรือบริษัท
ผูนําเขาสินคาอาหารฮาลาลเพ่ือจําหนายในตะวันออกกลาง

4.ภาพลักษณอาหารฮาลาลไทย หมายถึง การรับรูความรูสึก
นึกคิด ความเช่ือม่ัน เปนภาพที่เกิดขึ้นในใจเกิดจากประสบการณ
รวมทางตรงและทางออม เปนภาพลักษณดานบวกและดานลบ
ของผูบริโภคมุสลิมตะวันออกกลางที่มีตออาหารฮาลาลจาก
ประเทศไทย (ทั้งที่มีตรารับรองฮาลาล และไมมีตรารับรอง
ฮาลาล) ซ่ึงไดแก (1) ภาพลักษณที่มีตอสินคา (2) ภาพลักษณ
ที่มีตอช่ือเสียงและการเปนที่รูจัก (3) ภาพลักษณดานความ

ปลอดภัยของอาหาร (4) ภาพลักษณดานความเช่ือม่ันในการ
รับรองฮาลาลและเครื่องหมายฮาลาลจากประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายของอาหารฮาลาล

อาหารฮาลาลเปนอาหารทั่วไปที่สามารถบริโภคไดทั้ง
มุสลิมและผูไมใชมุสลิม เพียงแตอาหารฮาลาลจะถูกกําหนด
ไวในบทบัญญัติของอิสลามวาดวยเรื่องส่ิงตองหาม และส่ิง
ที่ไดรับอนุมัติวารับประทานได

ดังนั้น “อาหารฮาลาล” (Halal Food) ตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม คือ อาหารที่ไดรับการอนุมัติจากพระเจา
(ฮัลลอฮ) วาสามารถนําไปบริโภค หรือใชประโยชนได มี
คุณคาตามหลักโภชนาการ สะอาด มีการควบคุมการปนเปอน
จากส่ิงสกปรก ตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นการผลิต
การบรรจุ การเก็บรักษา การกระจายสินคา จนกระทั่งขั้นตอน
การวางจําหนาย

อาหารที่มุสลิมสามารถบริโภคได แบงเปน 3 กลุม ไดแก
สัตว พืช และเครื่องดื่ม สัตวที่สามารถบริโภคได มีดังนี้

1. สัตวน้ําทุกชนิด (สัตวที่ไมสามารถมีชีวิตอยูบนบกได)
เชนปลา กุงหอยและปลาหมึกสวนสัตวที่อนุญาตใหรับประทาน
ไดแตตองผานการเชือดอยางถูกตองตามหลักศาสนา เชน
ไก เปด หาน วัว กระบือ อูฐ แพะ แกะ มา กระตาย เกง และนก
เปนตน

2. เครื่องดื่มจากสัตว ไดแก นมจากสัตว (เชน นมแพะ
นมวัว) และน้ําผึ้ง

3. พืช ผัก ที่ไมเกิดโทษหรือมีพิษตอรางกาย
สวนสัตวที่อิสลามไมอนุญาตใหบริโภคหรือหามใช

เปนผลิตภัณฑฮาลาลโดยเด็ดขาด มีดังนี้
1. สัตวตองหาม ไดแก สุกร สุนัข ลิง แมว
2. สัตวกินเนื้อเปนอาหารที่มีกรงเล็บ เขี้ยว งาแข็งแรง

และสัตวที่ใชเขี้ยว งาทําราย เชน สิงโต เสือ หมี สุนัข หมาปา
และลิง

3. สัตวที่มีพิษ หรือสัตวนําเช้ือโรค เชน หนู ตะขาบ
แมงปอง

4. สัตวที่ไมอนุญาตใหฆาตามศาสนบัญญัติ เชน มด ผึ้ง
นกหัวขวาน

5. สัตวที่มีลักษณะนารังเกียจ สัตวเล้ือยคลาน เชน เหา
แมลงวัน หนอน

6. สัตวที่มีลักษณะคลายลา เชน ลอ



7. สัตวที่ปรากฏชัดวาเปนอันตราย เชน งู แมงปอง
8. สัตวที่ถูกรัดคอตาย หรือถูกตี ถูกขวางจนตาย
9. สัตวที่ตายเอง หรือตกจากที่สูงลงมาตาย
10. สัตวเพ่ือการบริโภคโดยทั่วไปที่ไมไดเชือดตาม

หลักการของศาสนาอิสลาม เชน ถูกเชือดเพ่ือบูชายัญ
นอกจากนี้ ศาสนาอิสลามยังหามรับประทานเลือด

สัตว อาหารที่มาจากพืชมีพิษเปนอันตรายทุกชนิด รวมถึง
อาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
(เครื่องดื่มที่ทําใหมึนเมา) หรือมีสวนประกอบที่เปนอันตราย
สวนเรื่องการเชือดสัตว และการชําระลางส่ิงสกปรกส่ิง
ปนเปอนในอาหารก็ตองปฏิบัติตามหลักศาสนาเชนกัน ใน
สวนของกระบวนการเก็บรักษาอาหารและการขนสง หาก
มีการปะปนกับอาหารที่ไมฮาลาล อาหารนั้นก็จะไมสามารถ
นํามาบริโภคได เชน การเก็บอาหารฮาลาลไวในตูคอนเทน
เนอรเดียวกันในระหวางการขนสง หรือเก็บไวใกลกับเนื้อ
สุกรหรือเนื้อสัตวที่อิสลามไมอนุญาตใหรับประทานแมจะ
มีการแบงสัดสวนพ้ืนที่ในการเก็บแลวก็ตาม

สําหรับสินคาที่จะสงออกไปจําหนายในตะวันออกกลาง
ผูนําเขาจะพิจารณาวาฮาลาลหรือไม และเพ่ือลดปญหาเรื่อง
การนําเขา ผูสงออกของไทยสวนใหญจึงมักจะใหองคกร
ศาสนารับรองฮาลาลใหกับสินคา ทั้งนี้การรบัรองฮาลาลใน
ประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ การรับรองฮาลาล และการขอใช
เครื่องหมายฮาลาล โดยใชกับกิจการดังตอไปนี้ (1) ผลิตภัณฑ
อุปโภคบริโภค (2) การเชือดสัตว (3) การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม และ (4) ผลิตภัณฑฮาลาล ผลิตภัณฑสําเร็จรูป
วัตถุดิบ สวนผสม และ/หรือเนื้อสัตวฮาลาลนําเขาจาก
ตางประเทศ (สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล, 2554) ซ่ึงมี
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และคณะกรรมการ
กลางอิสลามประจําจังหวัด เปนองคกรหลักในการรับรอง
และออกเครื่องหมายฮาลาลแกผูผลิตอาหารฮาลาลที่ผาน
การตรวจสอบ หลังจากผานการตรวจสอบแลวจะประทับ
ตราฮาลาลลงบนฉลากผลิตภัณฑหรือออกใบรับรองฮาลาล
ใหกับองคกรหรือกิจการใดๆที่รองขอ ดังภาพที่ 1 คือ สินคาที่
ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายฮาลาล

ภาพท่ี 1 ตัวอยางของเครื่องหมายฮาลาลที่ประทับบนบรรจุภัณฑสินคา
ท่ีมา: ผลิตภัณฑหมอเส็งคนมุสลิมก็ทานได. (2553). สืบคนเม่ือ 1 เมษายน 2554

จาก http://www.morsengrich.com/morseng-herb-for-muslim

2. แนวคิดเร่ืองภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)
เสริมยศ ธรรมรักษ (2550) กลาววา ภาพลักษณตรา

สินคาโดยรวมเกิดจากองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ คือ
(1) ภาพลักษณของประเทศผูผลิตสินคา (Country of Origin
Image) (2) ภาพลักษณองคกร (Organization Image) (3) ภาพ-
ลักษณผลิตภัณฑ (Product Image) ซ่ึงเกิดจากการที่ผูบริโภคมี
ความเช่ือเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ และการใชงานของ
สินคา (4) ส่ิงที่สรางขึ้นมาเองและมีความเก่ียวของกับตรา

สินคา (Brand Artifacts) เพ่ือชวยสรางภาพลักษณใหกับ
ตราสินคาในเชิงความรูสึกและอารมณ (5) บุคลิกภาพของตรา
สินคา (Brand Personality) จะชวยใหตราสินคามีความลึกมี
ชีวิตชีวา ทั้งนี้ภาพลักษณตราสินคาเกิดจากการรูจักตราสินคา
ภายหลังจากการเปดรับขาวสาร การส่ือสารและประสบการณ
ตางๆ ของผูบริโภค จากนั้นผูบริโภคก็จะเช่ือมโยงขาวสาร
ที่เก่ียวของกับคุณลักษณะบางประการของสินคา ผูใชสินคา
ตลอดจนแหลงที่มาของสินคา โดยขอมูลทั้งหมดจะนําไปสู



ความรูสึกบางอยางตอตราสินคา และรับรูถึงความแตกตาง
ระหวางตราสินคาของบริษัทกับตราสินคาของคูแขง

ดังนั้น การศึกษาเรื่องภาพลักษณตราสินคาจึงชวยให
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคมากขึ้น เพราะการตัดสินใจซ้ือ
สินคาผูบริโภคไมไดพิจารณาเพียงองคประกอบดานหนาที่
และประโยชนใชสอยของสินคาเทานั้น แตจะพิจารณาจาก
องคประกอบอื่นดวย เชน อารมณความรูสึก และทัศนคติที่
ผูบริโภคมีตอสินคานั้น เม่ือองคประกอบเหลานี้ถูกรวมเขา
ดวยกันจะกลายเปนภาพลักษณของตราสินคา (Dobni &
Zinkhan, 1990)

ในการสรางภาพลักษณใหตราสินคาจําเปนตองให
ความสําคัญกับทุกกระบวนการเกิดภาพลักษณตราสินคา
ดังที่ Aaker (1991) ไดอธิบายไววา กระบวนการเกิดภาพลักษณ
ตราสินคามี 3 ขั้นตอน คือ (1) การรูจักตราสินคา (2) ปจจัย
เช่ือมโยงตราสินคา และ (3) ความรูสึกตอตราสินคา

ขั้นแรก คือ การตระหนักรู หรือรูจักตราสินคา (Brand
Awareness) ภาพลักษณตราสินคา เริ่มจากการที่ผูบริโภค
ไดพบเห็นจนเริ่มรูจักตราสินคา และทราบวาตรานั้นเปน
สินคาประเภทใด หากผูบริโภครูจักเพ่ิมขึ้นจนเกิดความ
คุนเคย (Familiarity) จะนําไปสูความชอบ (Liking) ในตัวสินคา
มากขึ้น ซ่ึงความคุนเคยและความชอบในตัวสินคาที่เพ่ิมขึ้น
จะผลักดันใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาในที่สุด ทั้งนี้การ
ตระหนักรูในตราสินคาจะมีความสัมพันธกับการเช่ือมโยง
ตราสินคาในความทรงจําของผูบริโภค และจะเรียกขาวสาร
นั้นออกมาพรอมกับตราสินคาเม่ือตองการ

ขั้นที่ 2 คือ ปจจัยเช่ือมโยงตราสินคา (Brand Associations)
การเช่ือมโยงตราสินคาจะชวยใหผูบริโภคมีภาพลักษณตอ
ตราสินคา และรับรูถึงตําแหนงตราสินคา เนื่องจากการ
เช่ือมโยงตราสินคาเปนเหมือนการสรุปขอมูลตางๆ จํานวน
มากเก่ียวกับตราสินคาทําใหผูบริโภคสามารถประมวลผล
และดึงขอมูลเก่ียวกับตราสินคามาใชไดงายขึ้น งายตอการ
ระลึกจดจํา และที่สําคัญการเช่ือมโยงตราสินคาทําใหผูบริโภค
มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคานั้นๆ ไดอีกดวย
ตัวอยางเชน เม่ือเอยถึงเนสกาแฟ โพรเทค โพรสลิม ผูบริโภค
จะนึกถึงกาแฟแทรสชาติดี ไมมีคอเลสเตอรอล ไขมันต่ํา ดีตอ
สุขภาพ และรูปราง ดังนั้นหากผูประกอบการสงออกอาหาร
ฮาลาลของไทยมีการเช่ือมโยงตราสินคาใหสอดคลองกับ
ส่ิงที่ผูบริโภคตองการนอกจากผูบริโภคจะมีภาพลักษณที่ดี

ตอสินคาแลวยังจะทําใหสินคาเกิดความไดเปรียบในเชิง
การแขงขันอีกดวย

ขั้นที่ 3 คือ ความรูสึกตอตราสินคา (Feeling Towards
the Brand) เม่ือมีความรูบางอยางเก่ียวกับตราสินคา ผูบริโภค
จะประเมินตราสินคาโดยภาพรวมแลวเกิดความรูสึกตอตรา
สินคาในลักษณะตาง  ๆเชน ชอบ ไมชอบ ผูกพัน ช่ืนชม เช่ือถือ
ไววางใจไมไววางใจ ฯลฯ ซ่ึงภาพหรือความรูสึกนึกคิดบางอยาง
ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาเหลานี้เรียกวา ภาพลักษณที่
ผูบริโภคมีตอตราสินคา

กลาวไดวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยสงเสริมให
อาหารฮาลาลไทยมีภาพลักษณเชิงบวกในความรูสึกของ
ผูบริโภคนั้นเกิดจากกลยุทธการตลาดในการสรางตรา
สินคาใหมีความแข็งแกรงเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ซ่ึง
ภาพลักษณที่ดีเหลานี้จะชวยใหสินคาอาหารฮาลาลไทย
สามารถครองตลาดในตะวันออกกลางไดอยางย่ังยืน

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative

Research)ใชการวิเคราะหเอกสาร(Documentary Research)รวมกับ
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

สวนท่ี 1 ศึกษาจากการวิเคราะหเอกสาร (Document
Analysis) โดยการรวบรวมขอมูล สถิติการสงออก และ
ภาพลักษณสินคาอาหารฮาลาลไทยปจจุบันในประเทศ
ตะวันออกกลางจากเอกสารงานวิจัย วารสาร ขอมูลจากเว็บไซต
ขาว บทสัมภาษณ เอกสารสัมมนา และเอกสารการประชุม
ที่เก่ียวของ เพ่ือประเมินและวิเคราะหศักยภาพการสงออก
อาหารฮาลาลของประเทศไทย สภาพปญหา และอุปสรรคที่พบ
ในอุตสาหกรรมสงออกอาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลาง

สวนท่ี 2 ศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) จากกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Respondents) ที่มี
บทบาทหนาที่เก่ียวของกับกิจการฮาลาล การสงเสริมการคา
และการสงออกอาหารฮาลาล จํานวน 7 กลุม 82 คน คัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงที่มีคุณสมบัติครบถวนตรงความ
ตองการและสอดคลองกับงานวิจัย โดยวางแนวทางการ
สัมภาษณ กําหนดประเด็นของขอมูลที่ตองการ พรอมบันทึก
เทป และจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ



ผูใหขอมูลหลักงานวิจัย
กลุมที่ 1 หนวยงานรัฐบาลไทยที่เก่ียวของทั้งในและ

ตางประเทศ จํานวน9 คนไดแก ผูแทนจากกระทรวงตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย กองนโยบาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ และคณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจสินคาฮาลาล

กลุมที่ 2 นักวิชาการ จํานวน 2 คน จากศูนยศึกษานโยบาย
เพ่ือการพัฒนา (CDePS) คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

กลุมที่ 3 องคกรศาสนา จํานวน 3 คน จากสํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และสถาบัน
มาตรฐานอาหารฮาลาลแหงประเทศไทย

กลุมที่ 4 กลุมองคกรธุรกิจ จํานวน 6 คน ไดแก ผูแทน
จากธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตและผู
สงออกสินคาฮาลาลไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพผูประกอบ
ธุรกิจระหวางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย และ
บริษัทฮาลาลกรุป แอนดดริ้งค จํากัด

กลุมที่ 5ผูประกอบการในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
จํานวน 12 คน จําแนกตามประเภทสินคา 5 กลุม คือ (1) อาหาร
กระปอง (2) อาหารทะเลแชแข็ง (3) เนื้อสัตว (4) ผงปรุงรสและ
อาหารสําเร็จรูป และ (5) น้ําผลไม (พิจารณาจากสินคาที่มี
ศักยภาพสงออกสูง และมีโอกาสขยายตลาดในตะวันออกกลาง)

กลุมที่ 6 กลุมผูนําเขาระดับประเทศ คือ ผูนําเขาสินคา
อาหารจากประเทศไทยไปจําหนายในตะวันออกกลาง และ
ผูที่มีความสัมพันธกับกลุมผูนําเขาจากตะวันออกกลางดวย
บทบาทหนาที่หรือการใหคําปรึกษา จํานวน 8 คน ไดแก
ผูนําเขาจากประเทศกาตาร 4 คน ผูนําเขาจากประเทศอิหราน
จํานวน 1 คน ตัวแทนจากสถานทูต 3 คน คือ สถานทูตตุรกี
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสถานทูตกาตาร

กลุมที่ 7 กลุมผูบริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง จํานวน
42 คน ไดแก (1) ผูบริโภคจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต จํานวน
14คน(2)โอมาน จํานวน 6คน (3)คูเวต จํานวน 4 คน (4) อิหราน
จํานวน 4 คน (5) อิรัก จํานวน 3 คน (6) บาเรนห จํานวน 4 คน
(7) เยเมน จํานวน 3 คน และ (8) การตา จํานวน 4 คน เปนชาย
และหญิง อายุระหวาง 20-50 ป มีถ่ินพํานักในตะวันออกกลาง
แตเดินทางมาทํากิจธุระหรือทองเที่ยวในประเทศไทยในชวง

ส้ันๆ (ไมเกิน 6 เดือน) เลือกผูบริโภคจากประเทศที่มีศักยภาพ
ในการซ้ือ และนําเขาสินคาอาหารฮาลาลจากประเทศไทย ผูให
ขอมูลหลักเหลานี้เปนผูที่เคยพบเห็น เปดรับขาวสาร หรือ
เปนผูบริโภคอาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลางในประเทศที่
ตนเองอยูอาศัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) และแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview)

1. กลุมนักวิชาการ และบุคลากรจากหนวยงานของรัฐบาล
องคกรธุรกิจ และองคกรศาสนา เปนผูวางแผนรับผิดชอบ
นโยบายและโครงการตางๆที่เก่ียวของกับอาหารฮาลาล
ไทยเพ่ือการสงออก

ผู วิจัยใชแบบสัมภาษณ เชิงลึก โดยถามคําถาม
ปลายเปด มีประเด็นใหญๆ ไดแก สภาพตลาดอาหารใน
ตะวันออกกลาง สินคาอาหารสงออกที่มีศักยภาพ ภาพลักษณ
อาหารฮาลาลไทย อุปสรรคปญหา ขอไดเปรียบ เสียเปรียบ
ประเทศคูแขงรายสําคัญ (ในอดีต-ปจจุบัน) และขอเสนอแนะ
ตางๆ ที่จะสงเสริมภาพลักษณทางบวกใหกับอาหารฮาลาล
ไทยในตลาดโลก

2. กลุมผูประกอบการ/ผูสงออกไทย และผูนําเขาระดับ
ประเทศ ใชเครื่องมือวิจัย 2 ประเภท คือ

2.1 แบบตรวจสอบรายการ เปนการสอบถามสภาพ
ทั่วไปของผูประกอบการ เชน ประเภทธุรกิจ ประเภทสินคาที่
สงออก ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจสงออก ประเทศ ที่
สงออก การเขารวมเปนสมาชิกและการเขารวมกิจกรรม
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของจัดขึ้น

2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนการสอบถามความ
คิดเห็น เชน ขอมูลตลาดอาหารในตะวันออกกลาง ภาพลักษณ
อาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลาง สินคาอาหารสงออกที่มี
ศักยภาพ เปนที่นิยมของผูบริโภค รสนิยมการบริโภคอาหาร
ของแตละประเทศ และปญหา-อุปสรรค-โอกาสในการทํา
การตลาดและสงออกสินคาอาหารไปยังตลาดตะวันออกกลาง

3. กลุมผูบริโภคมุสลิมในตะวันออกกลาง ใชเครื่องมือ
วิจัย 2 ประเภท คือ

3.1 แบบตรวจสอบรายการ เปนการสอบถามสถานภาพ
ทั่วไปของผูบริโภค เชน ประเทศที่อาศัย ประเภทของอาหาร
ฮาลาลไทยที่เคยบริโภค ความบอยครั้งในการซ้ือ สถานที่ซ้ือ



กิจกรรมการตลาดเก่ียวกับอาหารฮาลาลไทย หรือขาวสาร
ตางๆ ที่เคยเขารวม/พบเห็น

3.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนการสอบถามความ
คิดเห็น เชน สินคาอาหารไทยที่ไดรับความนิยมในแตละ
ประเทศ ภาพลักษณอาหารฮาลาลไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูแขง (ดานคุณภาพ ราคา ความนาเช่ือถือ และ
ความปลอดภัย) ความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธ
ขาวสารของผูประกอบการและรัฐบาล รวมถึงความคิดเห็น
ตอขาวสารสินคาอาหารฮาลาลไทยที่ผูบริโภคเคยไดรับ
ขอมูล

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้พัฒนาแบบสัมภาษณเชิงลึกมาจากแบบ

สัมภาษณเชิงลึกของงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหโอกาส
และศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสูตลาดโลก” ของ
วิสิฐ จะวะสิต และคณะ (2545) รวมทั้งพัฒนาแบบตรวจสอบ
รายการและแบบสัมภาษณเชิงลึกมาจากงานวิจัยเรื่อง “แนวโนม
ความตองการของตลาดสินคาอาหารไทยสําเร็จรูปประเภท
อาหารฮาลาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส” ของกุณฑลี
รื่นรมย และสาวิกา อุณหนันท (2548) เม่ือแบบตรวจสอบ
รายการและแบบสัมภาษณเชิงลึกถูกออกแบบเรียบรอยแลวผูวิจัย
จึงนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จากนั้นนํา
แบบตรวจสอบรายการและแบบสัมภาษณเชิงลึกที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองใช (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางจริง จํานวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความเช่ือม่ัน
(Reliability) ของเครื่องมือวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยรวบรวมเอกสาร

ที่เก่ียวกับกฎเกณฑ นโยบาย แผนงานดานการสงเสริมภาพลักษณ
สินคาอาหารฮาลาลไทย และสถิติการสงออก เริ่มศึกษา
เอกสารตั้งแต พ.ศ. 2544-2552 (พ.ศ. 2544 เปนปที่รัฐบาล
เริ่มมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลอยางเปนรูปธรรม)
และในเดือนมีนาคม 2554 ผูวิจัยมีการศึกษาขอมูลจาก
เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือใชเขียนบทความวิจัยเรื่องนี้

2. การสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก/กลุม
ตัวอยาง รวมทั้งส้ิน 82 คน เก็บขอมูลตั้งแต พ.ศ. 2552-2553

และในเดือนมีนาคม 2554 มีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมโดยการ
สัมภาษณผูบริโภคชาวตะวันออกกลางเพ่ิมอีก 11 คน เพ่ือ
ใชเปนขอมูลเขียนบทความวิจัยเรื่องนี้

- การสัมภาษณหนวยงานรัฐบาล นักวิชาการ องคกร
ศาสนา องคกรธุรกิจ และผูประกอบการไทย ใชระยะเวลา
สัมภาษณคนละ 1-2 ช่ัวโมง ในวันเวลา สถานที่ที่กลุมตัวอยาง
สะดวก โดยจดบันทึกขอมูลและบันทึกเสียงสัมภาษณ

- การสัมภาษณกลุมผูนําเขาจากตะวันออกกลาง
ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการเขารวมงานเจรจาการคา (Business
Matching)ระหวางผูสงออกไทยและผูนําเขาจากตะวันออกกลาง
ที่สภาหอการคาแหงประเทศไทยจัดขึ้น จากนั้นจึงขอนัดหมาย
สัมภาษณในวัน เวลา และสถานที่ที่กลุมตัวอยางสะดวกอีก
ครั้งหนึ่ง ในการสัมภาษณใชลามภาษาอารบิกและภาษา
ฟารซีเปนผูชวยสัมภาษณ ถามตอบระหวางนักวิจัยและ
กลุมตัวอยางตามประเด็นคําถามที่ตั้งไวแลวเก็บบันทึก
ขอมูลโดยการจดบันทึกและบันทึกเสียงสัมภาษณ

- การสัมภาษณกลุมผูบริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง
ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลแบบเจาะจงจากผูบริโภคตะวันออก
กลางที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในชวงเวลาส้ันๆ (ไมเกิน
6 เดือน) โดยเก็บขอมูลในสถานที่ตางๆ ที่ชาวตะวันออกกลาง
สะดวก ไมเรงรัดเวลาในการสัมภาษณ เชน โรงแรม ที่พัก
อาศัย โรงพยาบาลที่มีชาวตะวันออกกลางมาใชบริการ
จํานวนมาก และสถานทูตซ่ึงเปนประเทศที่กลุมตัวอยางอยู
อาศัย โดยใชลามภาษาอารบิกและภาษาฟารซี เปนผูชวย
วิจัยถามตอบระหวางนักวิจัยและกลุมตัวอยางตามประเด็น
คําถามที่กําหนดไว จากนั้นบันทึกขอมูลโดยการจดบันทึก
และบันทึกเสียงสัมภาษณ

การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยเรื่องนี้ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

โดยประมวลผลการวิจัยจาก (1) เอกสารที่รวบรวมได เชน
รายงานการวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และเอกสารที่ไดจาก
แหลงขอมูลที่นาเช่ือถือได (2) ผลสัมภาษณ โดยนําคําตอบ
ที่ไดมาตรวจสอบความเรียบรอยของคําตอบ จากนั้นนํา
ขอมูลที่เก็บไดทั้งหมดมาแยกประเด็น จัดกลุมคําตอบ สรุป
เปนหมวดหมูตามประเด็นคําถามแลวจึงสังเคราะหขอมูล
เขาดวยกัน เพ่ือสรุปเปนผลการวิจัย การศึกษาครั้งนี้
นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรรณนาเนื้อหา (Description)



สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกจาก

กลุมตัวอยางทั้ง 82 คน ไดผลวิจัยจําแนกเปน 2 สวน
สวนท่ี 1 ขอมูลตลาดสินคาอาหารฮาลาลสงออกของประเทศไทย
โดยภาพรวมในตลาดตะวันออกท่ีมีศักยภาพการซื้อสูง

กลุมประเทศในตะวันออกกลางที่มีมุสลิมอยูหนาแนน มี
ศักยภาพการซ้ือสูง และเปนประเทศคูคาสงออกอาหารฮาลาล
ที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ซาอุดิอาระเบีย อิหราน และคูเวต สวนประเทศบาหเรน
โอมาน และกาตาร ถึงจะไมใชประเทศคูคาที่สําคัญของไทย
แตเปนประเทศที่ร่ํารวยและมีอํานาจในการซ้ือสูงเชนกัน
ในบรรดากลุมประเทศตะวันออกกลาง ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสหรือยูเออี นับเปนประเทศคูคาอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย อีกทั้งยูเออียังเปนศูนยกลางทางการคา
นําเขาอาหารเพ่ือสงออกตอไปยังกลุมประเทศความรวมมือ
อาวอาหรับอื่นๆ (Gulf Cooperation Council: GCC) ซ่ึงก็คือ
ประเทศบาหเรน คูเวต โอมาน กาตาร และซาอุดีอาระเบีย

สินคาฮาลาลสงออกสําคัญของไทยในตะวันออกกลาง
คือ (1) ผลิตภัณฑประมง ไดแก อาหารทะเลกระปองและ
แปรรูป กุงแชเย็นแชแข็ง ทั้งนี้ปลาทูนาในน้ํามันพืช และ
ปลาทูนาในน้ําเกลือเปนอาหารกระปองที่มีสัดสวนสงออก
มากที่สุด (2) ขาวและผลิตภัณฑจากขาว โดยสวนใหญเปน
การสงออกขาวขาวและขาวหอมมะลิ (3) ผักและผลไม มี
ผลิตภัณฑหลักเปนผักและผลไมแปรรูป เชน ผลไมกระปอง
รวมถึงน้ําผักและน้ําผลไม (4) ผลิตภัณฑประเภทเนื้อสัตว
สินคาสงออกสําคัญคือ เนื้อไกแปรรูป (5) เครื่องเทศและ
เครื่องปรุงรส

พฤติกรรมการบริโภคของชาวตะวันออกกลางจะนิยม
ซ้ืออาหารสดมาปรุงรับประทานเองมากกวาการซ้ืออาหาร
กระปองหรืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง อยางไรก็ตามจากความ
เรงรีบและตองการความสะดวกสบายในการบริโภคสงผล
ใหการสงออกอาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat) อาหาร
พรอมปรุง (Ready to Cook) และอาหารก่ึงสําเร็จรูป (Instant
Foods) ไดรับความนิยมในการบริโภคมากขึ้น สินคาอาหาร
จากประเทศไทยไดรับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ และรสชาติ
จากผูนําเขาและผูบริโภคชาวตะวันออกกลาง สินคาที่สงออก
ของไทยสวนใหญมีทั้งใชตราสินคา (Brand) ของตนเองใน
นามของประเทศไทย และใชตราสินคาของผูวาจางผลิต
หรือใชตราสินคาของผูนําเขา (Original Equipment Manufacture:

OEM) โดยสวนใหญสินคาอาหารสงออกเหลานี้มีความ
เปนฮาลาลโดยตัวเองอยูแลวผูผลิตจึงไมนิยมติดตราฮาลาล
บนบรรจุภัณฑ

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา มูลคาการสงออกสินคา
อาหารฮาลาลจากประเทศไทยตอหนวยเปนสินคาที่มีมูลคา
นอย เพราะสวนใหญไมผานกระบวนการแปรรูป ขาดการ
สรางภาพลักษณ เอกลักษณ และมูลคาเพ่ิมใหตัวสินคา
สวนสินคาอาหารฮาลาลไทยจําพวกอาหารสดแชแข็ง เชน
ผักสด ผลไมสด และไกแชแข็ง มีบรรจุหีบหอดูธรรมดา
ไมนาสนใจ และสินคามักมีอายุส้ันเนาเสียงาย เปนตน
สินคาไทยในกลุมนี้จึงมีมูลคาการสงออกของสินคาตอหนวย
ไมสูงเทาสินคาอาหารจากยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เพราะถูกมองวามีคุณภาพมาตรฐาน
ต่ํากวา

ในการสงออกสินคาอาหารจําเปนตองใหความสําคัญ
กับเรื่องมาตรฐานฮาลาล และกฏระเบียบการนําเขาของแต
ละประเทศดวย เพราะประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
จะเขมงวดกับการนําเขาอาหารฮาลาลที่ผานการปรุงแตง
และมีสวนผสมของเนื้อสัตว โดยเนื้อสัตวเหลานี้ตองผาน
การเชือดแบบฮาลาลโดยมีใบรับรองฮาลาล (Halal Certificate)
นอกจากนี้ยังเขมงวดเรื่องขั้นตอนการผลิต ความสะอาด
ระบบความปลอดภัย การสงสินคาประเภทอาหารไปขาย
ในตะวันออกกลางผูสงออกจะตองศึกษาตลาดสินคาของ
แตละประเทศใหละเอียดเ ก่ียวกับเรื่องการติด/ไมติด
เครื่องหมายฮาลาล เนื่องจากชาวตะวันออกกลางมีวิธีการคิด
เรื่องนี้แตกตางจากผูที่อาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และประเทศไทย)
ที่ตองการใหสินคาอาหารทุกประเภทติดเครื่องหมายฮาลาลบน
ฉลากอาหารเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค แตสําหรับผู
นําเขาและผูบริโภคชาวตะวันออกกลางแลว สินคาที่ไมมี
สวนผสมของเนื้อสัตวประเภทเล้ียงลูกดวยนม (เปนสัตวที่
ตองผานการเชือดตามหลักฮาลาล) เชน เนื้อวัว ไก แพะ
แกะ เปด และเนื้อสัตวตองหาม เชน เนื้อสุกร สินคากลุมนี้
ไมจําเปนตองติดเครื่องหมายฮาลาลบนปายฉลากสินคา
เพราะอาจทําใหผูบริโภคบางกลุมเกิดความสับสนวาสินคา
นั้นอาจมีสวนผสมที่ไมสามารถบริโภคได สอดคลองกับ
ผลวิจัยของกุณฑลี รื่นรมย และสาวิกา อุณหนันท (2548)
ที่พบวา ในการสงออกสินคาอาหารไปตะวันออกกลางหาก
เปนอาหารประเภทเครื่องดื่ม เชน กาแฟ น้ําตาล หรืออาหาร



ที่ไมมีสวนผสมของเนื้อสัตวไมจําเปนตองติดสัญลักษณฮาลาล
บนบรรจุภัณฑ เพราะอาจทําใหผูบริโภคเกิดความสงสัยได
วาเหตุใดจึงตองติดตราฮาลาลทั้งที่สินคาเหลานี้ฮาลาลอยูแลว

นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบวา แมวาประเทศไทยจะมีศักยภาพ
และโอกาสอีกมากในการขยายตลาดสงออกสินคาอาหารฮาลาล
ไปยังตลาดตะวันออกกลาง แตตะวันออกกลางกลับไมได
รับความสนใจจากกลุมนักธุรกิจไทยมากนัก เพราะมองวา
ตะวันออกกลางเปนตลาดเล็ก นักธุรกิจไทยไมคุนเคยใน
การคาขายกับชาวตะวันออกกลาง สอดคลองกับงานวิจัย
ของอิศรา ศานติศาสน (2551) ที่พบวา นับจากอดีตถึงปจจุบัน
ประเทศไทยใหความสําคัญกับตลาดตะวันออกกลางนอยมาก
เปนเหตุใหประเทศไทยเสียโอกาสในการสงออกสินคา
ไทยไปยังตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหาร
ซ่ึงเปนสินคาที่ไทยมีศักยภาพในการสงออก อยางไรก็ตาม
สินคาอาหารฮาลาลในตะวันออกกลางโดยสวนใหญจะมีผู
ครองตลาดอยูแลวทั้งสินคาที่นําเขาและสินคาที่ผลิต
ภายในประเทศ

การแขงขันในการทําตลาดอาหารฮาลาลของภูมิภาคนี้
ทําได 2 แบบคือ การแขงขันในตลาดคุณภาพ และการแขงขัน
ในตลาดราคา ประเทศผูครองตลาดคุณภาพคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศสหภาพยุโรป (อียู) แคนาดา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ในการแขงขันกับประเทศ
เหลานี้ตองแขงดวยคุณภาพของสินคา สวนการแขงขันใน
ตลาดราคา ประเทศที่ครองสวนแบงตลาดคือ ประเทศบราซิล
จีน อินเดีย และเวียดนาม ดังนั้น หากประเทศไทยตองการ
ชิงสวนแบงตลาดอาหารฮาลาลจากผูครองตลาดเดิม ใน
การดําเนินกลยุทธการตลาดจะตองแขงขันทั้งดานคุณภาพ
และราคา นั่นคือสงออกสินคาที่ดีมีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสมสามารถแขงขันได และอยูบนพ้ืนฐานความเขาใจ
ที่วากลุมประเทศตะวันออกกลางแตละประเทศมีความ
ตองการ รสนิยม และลักษณะการบริโภคอาหารที่แตกตางกัน
โดยในชวงเดือนแหงการถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) เปน
ชวงเวลาที่ชาวตะวันออกกลางมีการซ้ือและบริโภคอาหาร
มากที่สุด ขายไดเกินรอยละ 50 ของยอดขายสินคาอาหาร
ฮาลาลทั้งหมดในแตละป ความเขาใจในเรื่องดังกลาว
ตลอดจนขอจํากัดทางศาสนา และความรูเก่ียวกับมาตรฐาน
การนําเขาอาหารในแตละประเทศจึงมีความสําคัญอยางย่ิง
ตอผูประกอบการที่มีความประสงคจะดําเนินธุรกิจใน
ภูมิภาคนี้

สําหรับขอมูลเก่ียวกับการสงออกอาหารฮาลาล และขอมูล
เก่ียวกับสินคาสงออกอาหารฮาลาลไทยที่มีศักยภาพ มี
โอกาสมากในการขยายตลาด เปนสินคาที่ผูบริโภคและผูนําเขา
ชาวตะวันออกกลางใหความสนใจ ตรงกับรสนิยมการ
บริโภค และขอเสนอแนะตางๆที่ไดจากกลุมตัวอยางชาว
ตะวันออกกลางในรายประเทศ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ชาวยูเออีมีภาพลักษณดีตอสินคาอาหารฮาลาลจาก

ประเทศไทยเรื่องรสชาติ เปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ และ
ยอมรับวาสินคาอาหารจากประเทศไทยมีความปลอดภัยใน
การบริโภค ผลไมสงออกของไทยที่ไดรับความนิยม ไดแก
สม สับปะรด และกลวย นอกจากนี้ปลาทูนากระปองของ
ไทย และอาหารทะเลก็ไดรับความนิยมเชนกัน ปลาทูนา
กระปองที่ชาวยูเออีชอบรับประทานคือ ทูนาในน้ํามัน โดย
ใหเหตุผลวา ทูนาของไทยมีคุณภาพดีเหมือนทูนาจากยุโรป
สวนการเลือกซ้ือสินคามาบริโภคชาวยูเออีจะใหความสําคัญ
ในคุณภาพดานรสชาติมากกวาเรื่องราคา สําหรับสินคา
อาหารไทยที่ชาวยูเออีตองการใหสงไปขายมากขึ้นก็คือ
อาหารทะเลจําพวกปู กุง ปลาหมึก และหอย โดยเนนวา
ตองมีราคาไมแพงมากนัก

อยางไรก็ตาม ผลไมจากประเทศไทยที่สงไปขายในยู
เออีมีราคาแพงกวาสินคาที่นําเขาจากประเทศคูแขง ไดแก
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และจีน อันเปนผลมาจาก
คาขนสงทางเครื่องบินและทางเรือเดินทะเลของไทยซ่ึงมี
ราคาสูง

2. ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ซาอุดิอาระเบียเปนประเทศที่มีอํานาจการซ้ือสูง มีการ

นําเขาอาหารจากทั่วโลก ประชากรสวนใหญอยูในเขตเมือง
แตละครอบครัวจะซ้ือสินคาอยางนอยสัปดาหละครั้ง และ
ซ้ือแตละครั้งในปริมาณคอนขางมากเนื่องจากครอบครัวมี
ขนาดใหญ สินคาอาหารฮาลาลจากประเทศไทยที่มีศักยภาพ
ในการสงออก ไดแก ขาว อาหารทะเลกระปอง/แปรรูป ผักและ
ผลไมกระปอง/แปรรูป รวมทั้งปลาทูนากระปอง เปนตน
แตจากปญหาเรื่องความสัมพันธทางการเมืองทําใหซาอุดิอาระเบีย
ไมอนุญาตใหคนไทย รวมทั้งนักธุรกิจไทยเดินทางเขา
ประเทศ การติดตอเจรจาคาขายในประเทศนี้จึงคอนขาง
ลําบาก การขยายตลาดหรือเจรจาพบปะระหวางนักธุรกิจไทย
และนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียจึงตองทําผานการเขา
รวมงานแสดงสินคา ไดแก (1) งานแสดงสินคา THAIFEX



จัดแสดงที่กรุงเทพฯ (2) งานแสดงสินคาเก่ียวกับอาหาร
เชน งาน Food และงาน Hotel Arabia จัดที่เมืองเจดดาห
ประเทศซาอุดีอาระเบียในชวงปลายเดือนพฤษภาคม (3) งาน
แสดงสินคาเ ก่ียวกับอาหารในประเทศที่อยูใกลเคียง
ซาอุดีอาระเบีย ไดแก งานGulf Foodจัดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
และบาหเรน

ทั้งนี้สินคาอาหารของไทยที่มีศักยภาพในการทําตลาด
ในซาอุดิอาระเบีย ไดแก ขาวขาว ขาวหอมมะลิ อาหาร
ทะเลกระปอง (ทูนา และซารดีน) สับปะรดกระปองและ
ผลไมกระปองอื่นๆ ผลไมแหง ผลไมสด และผักสด น้ําผลไม
กระปอง (น้ํามะพราวออน และน้ํามะขาม) ซอส เครื่องปรุง
อาหาร อาหารทะเลแชเย็น/แชแข็ง ขาวเกรียบญี่ปุนและ
ขนมขบเคี้ยว บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป รวมทั้งใบชา กาแฟ

3. ประเทศอิหราน
แมวาอิหรานเปนประเทศกําลังพัฒนา แตประชากร

มีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปสูงถึง 10,900 เหรียญสหรัฐฯ และมี
ปริมาณการบริโภคอาหารสูงเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
อื่นๆ เชน อังกฤษ และประเทศในยุโรป รสชาติอาหารที่เปนที่
นิยมคือ อาหารรสเปรี้ยว มัน และเค็ม สินคาอาหารจาก
ประเทศไทยที่สงจําหนายในประเทศอิหรานมีหลากหลาย
ไดแก ขาว ปลากระปอง กุง ปลา และผลไมสด อาหาร
เหลานี้มีศักยภาพสูงในการคาขายเพราะไดรับความนิยมสูง
มากในการบริโภค

ในแตละป ขาว เปนสินคาที่มีการนําเขาจากตางประเทศ
เปนจํานวนมาก ที่จริงประเทศอิหร านสามารถปลูกขาว
ภายในประเทศไดแตไมเพียงพอตอความตองการบริโภค
ภายในประเทศ ขาวที่ชาวอิหรานนิยมบริโภคเปนอันดับตนๆ
คือ ขาวไทย รองลงมา คือ ขาวปากีสถาน และขาวอินเดีย
แตจากกระแสขาวในเชิงลบที่กระจายในวงกวางวาขาวจาก
ปากีสถาน และอินเดียไมมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน ทําให
ผูนําเขาและผูบริโภคชาวอิหรานจํานวนไมนอยไมซ้ือขาว
จากปากีสถานและอินเดีย แตหันมาส่ังซ้ือและบริโภคขาว
จากประเทศไทยมากขึ้น สําหรับกลุมสินคาที่มีศักยภาพใน
การสงออกเปนที่ตองการในตลาดอิหรานมาก มีปริมาณ
การส่ังซ้ือจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นทุกป และเปนที่รูจักใน
ฐานะ “สินคาคุณภาพดี มีราคาไมสูงมากนัก” คือ สินคา
จําพวกวัตถุดิบอัดกระปอง ไดแก ขาวโพดกระปอง
ขาวโพดออนกระปอง และสับปะรดกระปอง

กลุมสินคาอาหารที่ผูนําเขาชาวอิหรานใหขอเสนอแนะ
วาควรมีการสงออก คือ ผลไมสด ผลไมกระปอง และผลไม
หมักดองที่ผูสงออกไทยยังไมเคยสงไปขายในประเทศ
อิหราน เพราะจากการที่ผูนําเขาเดินสํารวจตลาดสดหลาย
แหงในประเทศไทยพบวา ภายในตลาดสดของไทยมีผลไม
สด ผลไมกระปอง และผลไมหมักดองที่นาสนใจมากมาย
แตผลไมเหลานี้กลับไมมีการสงออกไปขายในอิหราน

4. ประเทศคูเวต
คูเวตเปนตลาดการคาที่มีศักยภาพอีกประเทศหนึ่ง

เนื่องจากคูเวตตองพ่ึงพาการนําเขาอาหารจากตางประเทศ
กวา รอยละ 90 ประกอบกับประชาชนมีกําลังซ้ือสูง สินคา
อาหารของไทยที่ผูบริโภคและผูนําเขาชาวคูเวตใหความ
สนใจ ไดแก (1) ไกแชแข็ง โดยประเทศบราซิลเปนผูครอง
ตลาดนี้มากที่สุด รองลงมาคือ ฝรั่งเศส สวนประเทศไทยมี
สวนแบงตลาดเปนอันดับที่ 7 (2) ผักผลไม ผักที่ชาวคูเวต
นิยมบริโภค ไดแก ตะไคร และขาฯลฯ สวน ผลไม ไดแก
เงาะ กลวย สมเขียวหวาน แอปเปล มังคุด ผักและผลไม
ไทย มีโอกาสในการแขงขันในคูเวตได แตขอเสียคือ
คาใชจายในการขนสงทางอากาศสูง และไมสามารถขยาย
ตลาดเพ่ือเพ่ิมปริมาณสงออกไดมากเพราะกลุมผูซ้ือสวน
ใหญเปนชาวตางชาติ ผักผลไมสดจากประเทศไทยมัก
บรรจุลงในหีบหอที่ไมดึงดูดใจ เนาเสียงาย และไมมีการ
แสดงช่ือของประเทศไทย (ประเทศแหลงที่มาของสินคา)
บนบรรจุภัณฑ ทําใหผูบริโภคไมทราบวานี่คือสินคาจาก
ประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทนําเขาผัก/ผลไมของคูเวตมี
ลักษณะคอนขางผูกขาดกับบริษัทใหญจากแหลงเดิม อาทิ
ประเทศอาหรับที่อยูใกลเคียง ประเทศฟลิปปนส และ
ประเทศอินเดียฯลฯ บริษัทผูคาผูกขาดเหลานี้จะไมเปด
โอกาสใหมีการนําเขาสินคาประเภทนี้จากประเทศใหมๆ
(3) อาหารทะเล อาหารทะเลที่ไดรับความนิยม ไดแก ปลา
กุง ซ่ึงชาวคูเวตกลาววามีรสชาติดีกวาของคูเวต (4) อาหาร
กระปอง ไดแก ปลาทูนา ผูบริโภคใหขอมูลวาปลาทูนาของ
ไทยมีรสชาติอรอยกวาปลาทูนาจากประเทศอื่น (5) น้ําผลไม
น้ําผลไมไทยที่เปนที่ช่ืนชอบ ไดแก น้ําองุน น้ําสม ซ่ึงชาว
คูเวตบอกวาดื่มอรอยกวาน้ําผลไมของคูเวตมาก

5. ประเทศโอมาน
โอมานเปนตลาดเปดที่มีศักยภาพ มีกําลังซ้ือสูงและ

ไมมีมาตรการกีดกันทางการคาแตปจจุบันสินคาจากประเทศไทย
ประสบปญหาดานการแขงขันในตลาดโอมานเนื่องจากมี



ราคาสูงกวาประเทศคูแขง สินคาอาหารสงออกของไทยใน
โอมาน ไดแก สินคาประเภทปศุสัตว อาหารทะเลกระปอง/
แปรรูป ผักผลไมสด ผลไมกระปอง/แปรรูป น้ําผลไม นม
และผลิตภัณฑจากนม เปนตน ตลาดอาหารทะเลแปรรูป
อาหารทะเลแชเย็น รวมทั้งอาหารทะเลกระปองในโอมาน
มีคูแขงที่สําคัญคือ ประเทศอินเดีย จีน ฝรั่งเศส สวนประเทศ
ที่ครองตลาดเนื้อไกในโอมานคือ ประเทศบราซิล ฝรั่งเศส
เยอรมันนี และเดนมารก ไกจากประเทศบราซิลเปดตลาด
โอมานมาเปนเวลานานทําใหผูบริโภคมีความภักดี (Brand
loyalty) ตอสินคาคอนขางสูง สวนสินคาจากประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป(อียู) นั้นมีขอไดเปรียบดานคุณภาพ มีภาพลักษณ
ที่ดีและเปนที่ยอมรับจากชาวโอมาน

ภาพลักษณของอาหารไทยถูกรับรูวาเปนอาหารที่มี
รสจัดหรือเผ็ด แตชาวโอมานสวนใหญไมนิยมทานอาหาร
รสเผ็ด ดังนั้นอาหารที่มีรสชาติอรอยในทัศนะของชาว
โอมานสวนใหญ คือ อาหารอินเดีย เนื่องจากมีรสชาติ
วิธีการปรุง และสวนผสมใกลเคียงกัน และผูบริโภคบางคน
มองวาราคาสินคาไมใชปจจัยที่สําคัญสุดในการซ้ือ แตส่ิง
สําคัญสุดนั้นคือเรื่องรสชาติ ชาวโอมานชอบรับประทาน
อาหารสดที่นํามาปรุงมากกวาอาหารกระปองหรืออาหาร
แชแข็ง สําหรับอาหารทะเลกระปอง ผูบริโภคโอมานสวนใหญ
จะชอบปลาทูนากระปอง ปลาซารดีน และปลาแซลมอน
ชาวโอมานกลาววา ปลาทูนากระปองของไทยมีรสชาติอรอย
และมีใหเลือกหลากหลาย โดยชาวโอมานจะนิยมรับประทาน
กับขนมปงอาหรับแบบแซนวิช

นอกจากนี้ ปลาสด และอาหารทะเล ก็ไดรับความ
นิยมเชนกัน ผูบริโภคชาวโอมานใหคําแนะนําวา “ปลาที่
บรรจุลงในกระปองไมควรบด เพราะคนโอมานชอบปลา
ช้ินใหญ” อาหารทะเลจําพวกหอย กุง ปู นอกจากจะสงออกใน
รูปของอาหารสดแชแข็งแลวก็ควรสงออกในรูปของอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งดวย สินคาไทยที่ชาวโอมานตองการให
ประเทศไทยสงไปขายมากขึ้นคือ ปลา และผัก เนื่องจากยัง
มีขายไมมาก สําหรับ น้ําผลไม ของไทยที่ชอบคือ น้ํามะพราว
สวน ผลไม ที่มีช่ือเสียง ไดแก เงาะ ลําไย ฝรั่ง ทุเรียน และ
มังคุด แตประเทศไทยสงไปขายในโอมานไมมากและที่
สําคัญเม่ือสินคาถูกสงมาถึงโอมานจะมีราคาแพง ดังนั้นผูที่ซ้ือ
ไปบริโภคไดเปนประจําคือ ผูที่มีไดรายไดคอนขางสูง ขาว
ชาวโอมานจะนิยมบริโภคขาวบาสมาติ (Basmati Rice) จาก

ปากีสถานซ่ึงถือวาเปนขาวที่ดีที่สุด สวนขาวจากประเทศไทยมี
ช่ือเสียงรองลงมา

6. ประเทศบาหเรน
สินคาอาหารฮาลาลไทยมีขายในบาเรนหไมมากนัก

แตคนบาหเรนจํานวนมากชอบรับประทานอาหารไทย
เพราะอาหารไทยกับอาหารบาหเรนบางประเภทมีรสชาติ
ใกลเคียงกัน อาหารไทยมีจุดเดนเรื่องรสชาติ มีรสเผ็ดกวา
อาหารจากประเทศอื่น ชาวบาหเรนชอบอาหารทะเล สวน
ผลไมไทยที่คนบาหเรนนิยมรับประทานและเห็นวารสชาติดี
ไดแก มะมวง และมังคุด ผลไมไทยที่ผูนําเขาชาวบาหเรน
ตองการใหสงไปขายเพ่ิมขึ้นคือ กลวย เนื่องจากกลวยไทย
มีขนาดเล็กนารับประทานกวากลวยหอมของบาหเรนซ่ึงมี
ขนาดใหญกวามาก สวนราคาของอาหารแมวาอาหาร
บางอยางจะมีราคาคอนขางแพงแตชาวบาหเรนมองวามี
คุณภาพ อยางไรก็ตามผูบริโภคที่มีรายไดนอยอาจไมเลือก
ซ้ือสินคาอาหารจากประเทศไทยที่มีราคาแพง

สําหรับสินคาไทยที่มีศักยภาพที่ผูบริโภคและผู
นําเขาบาหเรนใหความสนใจ ไดแก ขาวหอมมะลิ เนื้อไก
แบบเลาะกระดูก เนื้อวัว และอาหารทะเล ซ่ึงสวนใหญมี
การนําเขาจากยุโรปและประเทศซาอุดิอาระเบีย สวนผัก
และผลไมสด สวนใหญนําเขาจากอินเดีย และอาหาร
กระปองสวนใหญนําเขาจากฟลิปปนส

7. ประเทศกาตาร
กาตารเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมีฐานะ

ม่ังคั่ง ปจจุบันกาตารมีความตองการซ้ือสินคาโดยตรงจาก
ประเทศไทยโดยไมผานประเทศที่สาม เชน เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อีกทั้งยังตองการทําการคากับไทย
ในระยะยาว (Long Term Business) แตสินคาอาหารไทยที่
สงไปขายในกาตารมีนอยมากและยังไมเปนที่แพรหลาย
เนื่องจาก นักธุรกิจไทยมองวากาตารเปนตลาดขนาดเล็ก มี
ประชากรเพียงลานกวาคน สําหรับสินคาอาหารสงออกของ
ไทยในกาตาร ไดแก ขาว อาหารกระ ปอง/แปรรูป อาหารทะเล
กระปอง/แปรรูป อาหารสําเร็จรูป ผัก ผลไม และปลาทูนา
ของไทยซ่ึงมีรสชาติดี มีช่ือเสียง และมีขายจํานวนมาก

ที่ผานมาผูคาเนื้อไกของไทยประสบปญหาดานการ
สงออก เพราะเนื้อไกไทยไมสามารถสงไปขายในกาตารได
เนื่องจากยังมีรายช่ือติดอยูในกลุมประเทศที่มีการแพรระบาด
ของไขหวัดนก ปจจุบันประเทศกาตารนําเขาเนื้อสัตวจาก
ออสเตรเลีย ซูดาน ซีเรีย และอินเดีย ทั้งนี้ผูนําเขากาตารให



ขอมูลวาสินคาอาหารฮาลาลของไทยไมมีปญหาเรื่องภาพลักษณ
คุณภาพสินคาอยูในเกณฑใชได แมจะไมไดโดดเดนมากนัก
สําหรับเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของสินคาผูนําเขาจะ
คํานึงถึงเรื่องของคุณภาพและรสชาติเปนอันดับแรก สวนปจจัย
ดานราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากนักหากราคาไม
แตกตางจากสินคาคูแขงจนเกินไป

สวนท่ี2 ภาพลักษณท่ีผูบริโภคชาวตะวันออกกลางมีตอสินคา
อาหารฮาลาลไทย

จากผลการศึกษาสามารถจําแนกภาพลักษณของสินคา
อาหารฮาลาลไทยในดานตางๆ คือ (1) ภาพลักษณที่มีตอสินคา
(2) ภาพลักษณดานช่ือเสียงและการเปนที่รูจัก (3) ภาพลักษณ
ดานความปลอดภัยในอาหาร และ (4) ภาพลักษณดานความ
เช่ือม่ันในการรับรองฮาลาลและเครื่องหมายฮาลาลจาก
ประเทศไทย

1. ภาพลักษณที่มีตอตัวสินคา
สินคาอาหารฮาลาลไทยที่สงไปจําหนายในตะวันออกกลาง

โดยภาพรวมมีภาพลักษณดี เปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ
มีเอกลักษณโดดเดนเรื่องรสชาติ และเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ
กลุมอาหารฮาลาลที่ไดรับการกลาวถึง และเปนที่ช่ืนชอบ
ของ ผูนําเขาและผูบริโภคชาวตะวันออกกลางมากที่สุด คือ
ปลาทูนากระปอง ผลไม (มะมวง มังคุด แตงโม สม กลวย
เงาะ สับปะรด และมะพราว) ผลไมกระปอง น้ําผลไม และ
อาหารทะเล (ปู ปลา และกุง) อยางไรก็ตาม ผูบริโภคมุสลิม
ในตะวันออกกลางมีความตองการและรสนิยมในการ
บริโภคสินคาแตกตางกัน ดังนั้น การขยายตลาดอาหารใน
แตละประเทศจึงตองมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือทราบถึง
ความตองการในการบริโภคที่แทจริงของผูบริโภคในแตละ
ประเทศ

ชาวตะวันออกกลางกลาววา เครื่องเทศ เครื่องแกง
สําเร็จรูปที่นําไปใชประกอบอาหาร รวมทั้งอาหารสําเร็จรูป
อาทิ แกงแพนง แกงเขียวหวาน และแกงเผ็ด มีสวนผสม
ของสมุนไพร เปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีไขมัน
ต่ําทานแลวไมอวนซ่ึงดีกวาอาหารจากยุโรป อเมริกา และ
อาหารของอาหรับที่ มีไขมันสูงทําใหอวนงาย จากผล
การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ชาวตะวันออกกลางในปจจุบันไมไดใหความสําคัญเพียง
รสชาติเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับอาหารที่มีประโยชนเชิง
สุขภาพอีกดวย ซ่ึงหากผูผลิตมีการปรับรสชาติใหสอดคลอง

กับรสนิยมการบริโภคในแตละประเทศและรักษาเอกลักษณ
ของอาหารเชิงสุขภาพไว อาหารไทยก็จะไดรับความสนใจ
เพ่ิมขึ้นทั้งดานปริมาณการบริโภคและมูลคาของสินคาตอ
หนวย

เปนที่นาสังเกตวาเม่ือสอบถามถึงตราสินคาฮาลาลไทย
ที่เปนที่รูจักหรือไดรับความนิยม ผูบริโภคชาวตะวันออกกลาง
เกือบทั้งหมดกลับไมสามารถเอยช่ือสินคาไทยได มีเพียง
น้ําผลไมมาลีเทานั้นที่ผูบริโภคสวนใหญจําไดวาเปนสินคาจาก
ประเทศไทย ดังนั้น การสรางการจดจําช่ือตราสินคา และการ
ระลึกไดจึงเปนเรื่องที่กรมสงเสริมการสงออก และผูสงออก
ไทยควรใหความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากการจดจําช่ือตรา
สินคาจะมีผลตอการซ้ือสินคาและการซ้ือซํ้า เม่ือผูบริโภค
ชาวตะวันออกกลางจดจําช่ือสินคาไทยไมไดนั่นแสดงให
เห็นวาสินคาไทยจะมีโอกาสถูกซ้ือและถูกซ้ือซํ้านอยลง

สําหรับภาพลักษณดานราคาสินคา ผลการวิจัย
พบวา ชาวตะวันออกกลางสวนใหญเห็นพองกันวา สินคา
อาหารจากประเทศไทยมีราคาคอนขางแพง ซ่ึงเปนผลมา
จากผูผลิตอาหารฮาลาลไทยไมสามารถควบคุมตนทุนการ
ผลิตและราคาของวัตถุดิบได นอกจากนี้แลวระบบการ
จัดการโลจิสติกสของประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นกลุมสินคาที่มีราคาแพง จําพวกผลไมสด และอาหาร
ทะเล จึงนิยมบริโภคในกลุมผูที่มีรายไดดี ขณะที่ผูบริโภค
บางกลุมจะเลือกซ้ือสินคาที่มีราคาต่ํากวาทดแทน เชนเดียวกับ
ผูนําเขาชาวตะวันออกกลางสวนใหญระบุตรงกันวาปญหา
เรื่องราคาสินคาแพงเปนอุปสรรคสําคัญเปนอันดับตนตอ
การตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาจากประเทศไทย โดยผูนําเขา
มักจะเลือกนําเขาสินคาจากประเทศอื่นที่มีคุณภาพใกลเคียง
กันแตจําหนายในราคาต่ํากวา

แมวาประเทศตะวันออกกลางจะเปนกลุมประเทศที่
มีอํานาจในการซ้ือและช่ืนชอบอาหารฮาลาลจากประเทศ
ไทยเรื่องคุณภาพและรสชาติ เปนทุนเดิมอยูแลว แตนั่น
ไมไดหมายความวาประเทศเหลานี้จะไมใหความสําคัญ
เรื่องราคาสินคา กลุมผูนําเขาจากตะวันออกกลางจะมีความ
ออนไหวดานราคาคอนขางมาก เนื่องจากการแขงขันสินคา
ประเภทอาหารในตลาดตะวันออกกลางมีสูง ดังนั้น การตั้งราคา
สินคาเพ่ือจําหนายในตลาดตะวันออกกลางจึงตองพิจารณา
ราคาตลาดเปนเกณฑ สวนรัฐบาลควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลอยางครบวงจรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ



แขงขัน โดยตองเรงผลักดันใหมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ฮาลาลที่ไดมาตรฐานควบคูกันไป เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขนสงสินคา ที่สําคัญควรชูภาพลักษณ
ที่เปนจุดแข็งสินคาไทย คือ เรื่องคุณภาพ รสชาติ และเอกลักษณ
ความเปนไทยซ่ึงจะเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน

2. ภาพลักษณอาหารฮาลาลไทยดานช่ือเสียงและการ
เปนที่รูจัก

ผลการศึกษาพบวา สินคาอาหารฮาลาลไทยยังไม
เปนที่รูจักแพรหลาย และไมพบเห็นมากนักในสถานที่จัด
จําหนายสินคาที่เปนที่นิยมในตลาดตะวันออกกลาง คือ
หางสรรพสินคา และรานสะดวกซ้ือ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเทศกาตาร บาหเรน อิหราน และเยเมน แทบจะไมพบ
สินคาอาหารไทยวางจําหนายเลย ขณะที่สินคาไทยประเภท
เส้ือผา เครื่องนุงหม และเฟอรนิเจอรกลับมีช่ือเสียงเปนที่
รูจักอยางแพรหลาย สาเหตุสําคัญที่สินคาอาหารไทยไม
แพรหลายในตลาดนี้เนื่องจาก (1) นักธุรกิจไทยไมสนใจจะขยาย
ตลาดสินคาในตะวันออกกลาง เนื่องจากมองวาปริมาณใน
การส่ังซ้ือนอยไมคุมกับคาการตลาดและการขนสง (2)นักธุรกิจ
ไทยและหนวยงานภาครัฐไมมีความคุนเคยกับการทําตลาด
ในตะวันออกกลาง ขาดขอมูลเชิงลึกทางการคา และไม
เขาใจวัฒนธรรมอิสลามจึงไมสามารถเขาถึงผูนําเขาที่
แทจริงได (3) นักธุรกิจ/ผูประกอบการไมไดรับการชวยเหลือ
และสนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐบาลในการลดตนทุนการ
ผลิต ลดอัตราภาษี และคาขนสง เปนผลใหสินคาไทยมี
ตนทุนการผลิตสูง ประกอบกับถูกพอคาคนกลางกดราคา
ขาย สินคาจึงมีราคาแพงไมสามารถแขงขันดานราคากับ
หลายประเทศ (4) ขาดการทําตลาดเชิงรุก เพราะผูสงออก
ไทยมักไมเขาไปทําตลาดเอง สวนใหญเปนการรอคําส่ังซ้ือ
(Order) จากผูนําเขา อีกทั้งผูประกอบการไทยจํานวนมาก
ขาดการสรางตราสินคาเปนของตนเอง มีการผลิตหรือ
สงออกสินคาโดยใชตราสินคาของประเทศผูส่ังผลิตหรือ
ประเทศผูนําเขา หรือที่เรียกวาการผลิตสินคาแบบ OEM
(Original Equipment Manufacturer) (5) ขาดการประชาสัมพันธ
สินคาและการสงเสริมการขายที่ดี คือ ขาดการประชาสัมพันธ
สินคาทั้งในระดับผูนําเขา และขาดการประชาสัมพันธ
สินคากับผูบริโภคในระดับครัวเรือน เนื่องจากรัฐบาลและ
ผูสงออกตางมองวาไมจําเปน แตในขณะที่ประเทศซ่ึง
ครองตลาดอาหารฮาลาลในตะวันออกกลาง อยางเชน
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และบราซิล มีการทําตลาดในเชิงรุก

มาชานาน และทําโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆที่
ไดรับความนิยมในตะวันออกกลางอยางตอเนื่อง สงผลให
สินคาอาหารฮาลาลของประเทศเหลานี้เปนที่รูจักอยางแพรหลาย
ผูบริโภคเช่ือใจที่จะบริโภค และมีความซ่ือสัตยตอตรา
สินคา

อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากสถิติการสงออกสินคา
อาหารฮาลาลไทยของกรมสงเสริมการสงออกที่ผานมา
กลับพบวา ประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารรายใหญเปน
อันดับตนๆของโลก ในป 2553ไทยมีการสงออกอาหารฮาลาล
เปนอันดับ 5 ของโลก มีมูลคาการสงออกกวา 5,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ (สํานักขาวไทยมุสลิม, 2553) จากขอมูล
ดังกลาวจึงทําใหเช่ือวาที่จริงประเทศไทยมีศักยภาพในการ
สงออกสินคาประเภทนี้ไปยังตะวันออกกลาง ซ่ึงหากไทย
มุงม่ันทําตลาดในตะวันออกกลางอยางจริงจังก็จะมีสวนแบง
ในตลาดนี้มากขึ้น สินคาก็จะเปนที่รูจักแพรหลายเหมือน
กับสินคาไทยหลายประเภทที่สามารถครองตลาดโลกและ
ตลาดตะวันออกกลางไดในปจจุบัน

3. ภาพลักษณดานความปลอดภัยในอาหาร
สินคาอาหารฮาลาลไทยไดรับความเช่ือม่ันจากกลุม

ผูประกอบการไทย ผูนําเขาสินคาในตะวันออกกลาง และ
กลุมผูบริโภคชาวตะวันออกกลางในเรื่องมาตรฐานสินคา
และความปลอดภัย ผูบริโภคชาวตะวันออกกลางจะมอบ
ความไววางใจแกหนวยงานตรวจสอบภายในประเทศ และ
ผูนําเขาในแตละประเทศวาไดตรวจสอบ คัดสรรอาหารที่
ปลอดภัยกอนนําเขามาจําหนายในประเทศ และจาก
ประสบการณการบริโภคผูบริโภคสวนใหญ กลาววา ไมพบ
ปญหาจากการบริโภคสินคาไทย ภาพลักษณสินคาอาหาร
ฮาลาลไทยดูสะอาดใชภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย
สินคาไทยมีระดับความปลอดภัยมากกวาสินคาอาหารจาก
ประเทศจีน อินเดีย และอีกหลายประเทศ อยางไรก็ดี
ผูบริโภคชาวตะวันออกกลางใหความเช่ือม่ันวาอาหารที่
ผลิตจากจากยุโรปและอเมริกามีมาตรฐานดาน ความ
ปลอดภัยมากกวา

ขณะที่ผูนําเขาจะม่ันใจกับสินคาไทยที่ผานเกณฑ
การรับรองมาตรฐานการนําเขาสินคาอาหารและกฏเกณฑ
สากลที่แตละประเทศกําหนดไว เชน มาตรฐานความสะอาด
และปลอดภัย GMP HACCP และ CODEX มาตรฐานระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2000 การสรางความพึงพอใจของลูกคา
และประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร สําหรับ



สินคาประเภทผักสดและผลไมสดของผูสงออกไทยบางราย
เปนกลุมสินคาที่รัฐบาลและผูประกอบการควรเรงดําเนินการ
แกไขเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพราะพบวา
ผักและผลไมสดมีปริมาณสารเคมีตกคางเกินมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่บางประเทศกําหนดไว

หากวิเคราะหแนวโนมการบริโภคอาหารของผูบริโภค
ในปจจุบันจะพบวา ประเทศผูนําเขา และผูบริโภคจะใหความ
สําคัญเรื่องความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น ดังนั้น แนวทาง
ในการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสงออก
ของไทยจําเปนตองเรงดําเนินการสรางระบบตรวจสอบ
รับรองคุณภาพอาหารที่เขมแข็ง โดยผลิตอาหารใหสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลและมาตรฐานฮาลาลซ่ึงแตละประเทศมี
กฏเกณฑการนําเขาอาหารแตกตางกัน ในการควบคุมการ
ผลิตอาหารจึงควรเนนการปองกันมิใหอาหารมีการปนเปอนส่ิง
ที่เปนอันตรายตอการบริโภค เชน การปนเปอนจุลินทรีย
และเคมีตาง  ๆรวมทั้งควบคุมการปนเปอนตามมาตรฐานฮาลาล
ไดแก มุงเนนเรื่องการควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
และการชําระลางวัตถุดิบ ส่ิงเหลานี้มีความสําคัญตอการ
สรางความเช่ือม่ันใหกับอาหารฮาลาลไทยสามารถกาวไป
แขงขันในตลาดตะวันออกกลางและตลาดโลกได

4. ภาพลักษณดานความเช่ือม่ันในการรับรองฮาลาล
และเครื่องหมายฮาลาลไทย

ผลการวิจัยพบวา กลุมผูนําเขาและผูบริโภคชาว
ตะวันออกกลางเห็นวาแมประเทศไทยไมใชประเทศมุสลิม
ก็ไมใชประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอความเช่ือม่ันในการ
รับรองฮาลาลและเครื่องหมายฮาลาลของประเทศไทย ทั้งนี้
กลุมผูนําเขาอาหารและผูบริโภคชาวตะวันออกกลางจะใหความ
เช่ือม่ันวาเปนสินคาฮาลาลหากสินคานั้นไดผานการรับรอง
ฮาลาลอยางถูกตองจากองคกรศาสนา ซ่ึงคือ คณะกรรมการกลาง
อิสลามประจําจังหวัด และคณะกรรมการกลางอิสลาม แหง
ประเทศไทย

ในการออกใบรับรองฮาลาลและอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
ฮาลาลนั้นองคกรศาสนาทั่วโลกจะปฎิบัติภายใตหลักการ
เดียวกันของศาสนาอิสลาม ดังนั้น ผูบริโภคมุสลิมจึงมอบ
ความไววางใจกับผูตรวจสอบ และหากอาหารนั้นไมฮาลาล
จริงแตกลับมีเครื่องหมายฮาลาลปรากฏอยูบนฉลากตาม
หลักการของอิสลามถือวาความผิดทางศาสนาจะไมตกอยู
กับผูบริโภคแตจะตกอยูกับผูตรวจสอบผูรับผิดชอบในการ
นําเขาสินคา รวมทั้งผูจัดจําหนาย และผูผลิต

ผลการศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้แตกตางจากผลวิจัยของ
สุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน (2551) ที่ระบุวา “ประเทศไทยมี
ขอเสียเปรียบ คือ ไมใชประเทศมุสลิมทําใหผูบริโภค
ตางประเทศไมเช่ือม่ันในอาหารฮาลาลของประเทศไทย”อยางไร
ก็ตาม หากพิจารณาจากขอเท็จจริงจะพบวา ประเทศผูสงออก
อาหารฮาลาลรายใหญของโลก ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา
บราซิล แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ประเทศเหลานี้
ไมใชประเทศมุสลิม และประชากรสวนใหญของประเทศ
ไมไดนับถือศาสนาอิสลามเชนกัน แตสินคาอาหารของ
ประเทศเหลานี้กลับไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภคมุสลิม
วาฮาลาล (รับประทานไดตามถูกตองตามหลักศาสนา) จึง
กลาวไดวา การที่ประเทศไทยไมใชประเทศมุสลิมอาจมีขอ
เสียเปรียบเรื่องความเช่ือม่ันในการผลิตและสงออกอาหาร
ฮาลาลเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศมุสลิมผูสงออกอาหาร
ฮาลาล เชน ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย แตส่ิงนี้ไมใช
ประเด็นสําคัญที่สงผลตอภาพลักษณดานความเช่ือม่ันในการ
รับรองฮาลาลของไทย เครื่องหมายฮาลาลไทย และการ
บริโภคอาหารฮาลาลจากประเทศไทย

สําหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว ไดแก เนื้อไก เนื้อวัว หรือ
เนื้อสัตวประเภทอื่น แมวาผูประกอบการไทยจะไดรับอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายฮาลาลแลว แตผูนําเขาจะสงตัวแทนมา
ตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานซํ้าวามีการผลิต การ
จัดเก็บ และสงออกตามกฎเกณฑที่ศาสนาไดกําหนดไว
หรือไม โดยทั่วไปแลวอาหารที่นําเขามาขายในตะวันออก
กลางเกือบทั้งหมดคืออาหารฮาลาล ดังนั้น อาหารที่ศาสนา
ไมอนุมัติใหรับประทาน (ฮารอม) หนวยงานรัฐบาลที่มี
หนาที่ตรวจสอบก็จะไมอนุญาตใหนําเขามาจําหนายใน
ประเทศ สินคาอาหารฮารอมบางประเภท (อาหารที่ไมฮาลาล)
อาทิ เนื้อสุกร และเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
ผูนําเขาจะตองไดรับอนุญาตกอนนําเขามาจําหนาย สวน
ผูขายจะแยกพ้ืนที่ขายไมใหปะปนกับอาหารฮาลาลโดยการ
กําหนดบริเวณพ้ืนที่ขนาดเล็ก มีปายแสดงใหเห็นเดนชัดวา
เปนมุมของอาหารฮารอมเพ่ือจําหนายแกชาวตางชาติที่นับ
ถือศาสนาอื่น

ที่ผานมาแมวาประเทศไทยมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลิตภัณฑที่ไดการรับรองมาตรฐานฮาลาล แตยังขาดการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและขาดการเอาใจใสตอผลการ
ตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือเปนการแกปญหาเรื่องผูนําเขาจาก
ตะวันออกกลางไมยอมรับสินคาอาหารฮาลาลของผูประกอบการ



ไทยบางราย โดยเฉพาะผูประกอบการอาหารที่มีสวนผสมของ
เนื้อสัตว หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงไดแก ผูประกอบการ
องคกรศาสนา และหนวยงานภาครัฐ ควรจะบูรณาการทํางาน
รวมกันเพ่ือสรางเอกภาพและความรวมมือในการรับรอง
ฮาลาลตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา และจําเปนอยางย่ิงที่ตองมี
การตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให สอดคลองกับมาตรฐาน
สากล มีกลไกในการติดตามตรวจสอบ (ตรวจซํ้า) มีการบังคับใช
กฎหมายคุมครองผูบริโภคเพ่ือเอาผิดกับผูประกอบการที่ละเลย
ตอกฎระเบียบการผลิตอาหารฮาลาล รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ใหมีองคความรูในการตรวจสอบจนกระทั่งมีความสามารถ
ในการปฎิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุป
อาหารไทยโดยรวมมีภาพลักษณดี ชาวตะวันออกกลางช่ืน

ชมวาอาหารฮาลาลสงออกของไทยเปนสินคาคุณภาพมี
เอกลักษณเฉพาะดานรสชาติ เปนอาหารเพ่ือสุขภาพ ชาว
ตะวันออกกลางใหความเช่ือม่ันในการรับรองฮาลาลและเช่ือม่ัน
ในเครื่องหมายฮาลาลของไทย แตปญหาสําคัญที่ทําใหไทยมี
มูลคาการสงออกอาหารฮาลาลในตะวันออกกลางนอยมาก
นั่นเปนเพราะประเทศไทยไมไดใหความสําคัญกับการรุก
ตลาดในภูมิภาคนี้อยางจริงจัง สินคาอาหารฮาลาลไทยมีราคา
คอนขางแพง ซ่ึงเกิดจากการบริหารตนทุนการผลิต และ
ระบบโลจิสติกสที่ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถแขงขัน
ในตลาดราคาได นอกจากนี้ จากการขาดการโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคา และการสงเสริมการขายที่ดี กระจาย
สินคาผานชองทางการจําหนายที่เขาถึงผูบริโภคไมทั่วถึง
อีกทั้งผูประกอบการสวนใหญขาดการสรางตราสินคาเปน
ของตนเอง ใชตราสินคาของประเทศผูส่ังผลิตหรือประเทศ
ผูนําเขา ผลิตและสงออกสินคาในลักษณะ OEM เปนผลให
สินคาอาหารฮาลาลไทยไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และมี
มูลคาไมสูงพอที่จะขายในตลาดบน

ในการขยายตลาดสงออกอาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลาง
จําเปนตองปรับปรุงพัฒนาเพ่ือแกปญหาดังกลาวอยาง
เรงดวน โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ
และองคกรศาสนา ที่ตองชวยกันขับเคล่ือนใหอุตสาหกรรม
สงออกอาหารฮาลาลไทยมีขีดความสามารถที่จะแขงขันใน
ตลาดโลกได ส่ิงสําคัญย่ิงในการชิงสวนแบงตลาดอาหาร
ฮาลาลจากประเทศคูแขง คือ ตองมีความรูความเขาใจอยาง
แทจริงในสภาพตลาดของแตละประเทศ เขาใจความ

ตองการของผูบริโภคชาวตะวันออกกลางแตละประเทศวา
มีรสนิยมและลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอยางไร การผลิต
อาหารและสงออกสินคาจะตองสอดคลองกับมาตรฐานสากล
ไดแก มาตรฐาน GMP HACCP และ CODEX มาตรฐาน
การนําเขาอาหารของแตละประเทศ รวมทั้งมาตรฐานฮาลาล
ตามหลักการของอิสลามเพราะเหลานี้มีความสําคัญย่ิงตอ
การสงออกสินคาและสรางความไววางใจในการบริโภค

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมจาก

ผลการวิเคราะหเอกสาร และผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางจํานวน 82 คน ไดขอเสนอแนะดังนี้

1. การสรางภาพลักษณใหสินคาอาหารฮาลาลไทยควร
ศึกษาตลาดอาหารฮาลาลในเชิงลึกเพ่ือทราบถึงสินคาที่เปน
ที่ตองการของผูซ้ือในตลาดตะวันออกกลางแตละประเทศ
อยางแทจริง และควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ
สินคาอาหารฮาลาลในตลาดตะวันออกกลางมากขึ้นโดย
ชูประเด็นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานอาหารใหเปนที่
ยอมรับ เนนยํ้าเรื่องภาพลักษณของอาหารไทยวามีเอกลักษณ
เดนเรื่องรสชาติและการเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งควร
กําหนดกลุมสินคาที่จะประชาสัมพันธใหชัดเจน

2. ควรเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาอาหารฮาลาลไทย
เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสินคา เพ่ิมชองทาง
การจําหนาย และสามารถขยายสินคาสูตลาดบน โดยการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ผลิตและสงออกสินคาอาหาร
เมนูใหมๆ ออกแบบบรรจุภัณฑใหนาดึงดูดใจ ดูสวยงาม
มีความทันสมัย และควรแปรรูปสินคาที่มีมูลคานอยและมี
ชวงเวลาในการจัดเก็บส้ัน (ผัก ผลไม และอาหารทะเล)
เพราะสินคาเม่ือผานการแปรรูปแลวจะมีมูลคาสูงกวา
สินคาที่ไมผานการแปรรูป อีกทั้งจะมีอายุการเก็บและการ
บริโภคยาวนานขึ้น

3. สงเสริมใหผูประกอบการสรางตราสินคาของ
ตนเองแทนการสงออกโดยใชตราสินคาของผูนําเขาหรือผู
ส่ังผลิต (OEM) ทั้งนี้เพ่ือใหสินคาอาหารฮาลาลไทยเปนที่
รูจักมากย่ิงขึ้น เพราะที่ผานมาผูประกอบการอาหารฮาลาล
ไทยสวนใหญจะสงออกวัตถุดิบ และรับจางผลิตอาหาร
แปรรูปเพ่ือสงออกไปตางประเทศ เชน สงออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบาน ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
รวมทั้งสงออกสินคาไปยังกลุมประเทศยุโรป ซ่ึงประเทศ



เหลานี้จะนําสินคาไทยไปติดตรา (Brand) ของตนเองแลว
สงขายตอไป สินคาเหลานี้จะมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นมาก สวน
ผูบริโภคเองก็จะรับรูและจดจําตราสินคาของประเทศผูนําเขา
เหลานี้แทนประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศแหลงกําเนิดสินคา

4. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิต
และขนสงอาหารฮาลาลไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือ
ชวยลดตนทุนสินคาอันจะเปนประโยชนตอการแขงขัน
ดานราคาของผูประกอบการไทยในตลาดตะวันออกกกลาง

5. ในการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคและผู
นําเขา ควรแสดงเครื่องหมายฮาลาลไวที่บรรจุภัณฑหรือ
ฉลากอาหารใหชัดเจนโดยเฉพาะสินคาประเภทเครื่องปรุง
รส เนื้อสัตว (เนื้อไก และเนื้อวัว) รวมทั้งสินคาที่อาจมีการ
ปนเปอนส่ิงที่อิสลามหามบริโภค

6. ปจจุบันระบบการตรวจสอบรับฮาลาลของไทย
ประสบปญหาเรื่องความไมมีเอกภาพ ไมมีมาตรฐานดีพอ
การสรางมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลของไทยใหมี
คุณภาพมากขึ้น ทุกหนวยงานที่เก่ียวของควรมีมาตรฐาน
เดียวกันมีแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหการ
รับรองสินคาอาหารฮาลาลไทยมีภาพลักษณนาเช่ือถือทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

7. ควรปรับปรุงกฏหมาย และระบบคุมครองผูบริโภค
มุสลิม เพ่ือดําเนินการลงโทษอยางจริงจังแกผูผลิต ผู
จําหนายที่ไดรับการรับรองฮาลาลแลวแตละเลยไมปฏิบัติ
ตามขอหามทางศาสนาวาดวยเรื่องอาหารฮาลาล ทั้งนี้เพ่ือ
ไมใหปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอความเช่ือม่ันของ
อาหารฮาลาลไทยที่สงจําหนายในตลาดตางประเทศ

8. ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องการสงออก
อาหารฮาลาล รสนิยมการบริโภค วัฒนธรรมการรับประทาน
ในแบบฉบับของอิสลาม การทําตลาดกับชาวตะวันออกกลาง
รวมทั้งกฏเกณฑทางศาสนาที่เก่ียวของกับฮาลาล มากย่ิงขึ้น
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไม
เพียงพอกับความตองการในการนําผลวิจัยมาใชประโยชน
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมสงออกอาหารฮาลาล

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง

“ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณอาหารฮาลาลแบรนดไทยใน
กลุมผูบริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง” ผูวิจัยมีการศึกษา
เอกสารที่เก่ียวของและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริโภค

ตะวันออกกลางเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดองคความรูที่ทันสมัยและ
มีความสมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ภายใตชุดโครงการวิจัยความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศในตะวันออกกลาง
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยเรื่องนี้
และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เอื้อเวลาในการทํา
วิจัยจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ

บรรณานุกรม
กลุมประสานงานสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ.

(2552). แผนการเปดสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ตางประเทศระหวางป 2552-2555.สืบคนเม่ือ30พฤษภาคม
2552, จากwww.moac.go.th/builder/fard/images/ March.pdf

กุณฑลี รื่นรมย และสาวิกา อุณหนันท. (2548). แนวโนม
ความตองการของตลาดสินคาอาหารไทยสําเร็จรูป
ประเภทอาหารฮาลาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต
(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ปลัณ พานิชศุภผล. (2552). ชองเจาะตลาดอาหรับ 275
ลานคน ทูตพาณิชยช้ีใน 15 ประเทศ เปดโอกาสสินคา
ไทยอีกเพียบ พอตัวจริงเสียงจริงบอกผาน 3 กฎเหล็ก
ไดกินยาวแน. สืบคนเม่ือ 30 พฤษภาคม 2552, จาก
http://www.thailandpages.com/news-news_detail_413.html

วิสิฐ จะวะสิต วงสวาท โกศัลวัฒน สมศรี เจริญเกียรติกุล
และสมเกียรติ โกศัลวัฒน. (2545). การวิเคราะหโอกาส
และศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสูตลาดโลก.
(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล.

สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล. (2554). การรับรองฮาลาล.
สืบคนเม่ือ 1 เมษายน 2554, จาก http://www.halal.or.th/th/
main/subindex.php?page=sub&category=12&id=6

สํานักขาวไทยมุสลิม. (2553). กระทรวงพาณิชยตั้งเปาสงออก
สินคาฮาลาลเปนอันดับ 4 ของโลก. สืบคนเม่ือ 2 เมษายน
2554, จ า ก http://www.thaimuslim.com/overview.php?c=1
&id=7887

สุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน. (2551). การศึกษาศักยภาพ
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือการ



สงออกของประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:
ศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เสริมยศ ธรรมรักษ. (2550). การส่ือสารแบรนด (พิมพครั้งที่ 2).
ปทุมธานี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ผลิตภัณฑหมอเส็งคนมุสลิมก็ทานได. (2553). สืบคนเม่ือ 1
เมษายน 2554, จาก http://www.morsengrich.com/morseng-
herb-for-muslim

อิศรา ศานติศาสน. (2551). มูลคาการสงออกหรือมูลคาเพ่ิม
การสงออก กรณีศึกษาไทย-ตะวันออกกลาง (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing
on the value of a brand name. New York: Free
Press.

Ameinfo.com. (2011). Global halal market value of
$1.2 trillion drives unprecedented interest in
Gulfood 2011. Retrieved April 1, 2010, from
http://www.ameinfo.com/256048.html

Dobni, D., & Zinkhan, G. M. (1990). In search of
brand image: A foundation analysis. Advances
in Consumer Research, 17, 110-119.

อาจารยสาริกา คาสุวรรณ สําเร็จการศึกษา นศ.ม. (การ
ประชาสัมพันธ) เกียรตินิยมเหรียญทอง และ นศ.บ. (การ
ประชาสัมพันธ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบันเปนอาจารย
ประจําภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะกรรมการศูนยนโยบายโลก
มุสลิม คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลงาน
วิชาการที่เก่ียวของกับเรื่องอาหารฮาลาล เชน งานวิจัยและ
บทความวิจัย เรื่อง นโยบายสงเสริมการสงออกอาหารฮาลาล
ไทย และปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณอาหารฮาลาลไทยใน
กลุมผูบริโภคมุสลิมในตะวันออกกลาง บทความวิชาการเรื่อง
ธุรกิจมูลคามหาศาลระดับโลก VS. ธุรกิจการสงออกอาหาร
ฮาลาลไทย และปญหาเรื่องสรางภาพลักษณตราฮาลาล และ
การสรางภาพลักษณใหแกอาหารฮาลาลไทย


