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ปัจจุบนัในตลาดโลกมีผูบ้ริโภคท่ีเป็นมุสลิมอยูป่ระมาณ 2,000 ลา้นคน การคา้ขายจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

เชิงรุกเพื่อท่ีจะเขา้ไปมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารจากประเทศท่ีมีชาวมุสลิมใหม้ากข้ึน อาหารฮาลาล (Halal Food) 

เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากสังคมไทย มิใช่เพียงแต่ ชาวไทยมุสลิมท่ีจาํเป็นตอ้งบริโภคอาหาร ฮา

ลาลเท่านั้น แต่ผูป้ระกอบการซ่ึงตอ้งการผลิตอาหารฮาลาลจาํหน่าย แก่ผูบ้ริโภคมุสลิมในประเทศ และผลิตเพื่อ

การส่งออกในตลาดโลกมุสลิมกจ็าํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจอยา่งจริงจงั ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศท่ีผลิต

อาหารท่ีสาํคญัของโลก ผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจในเคร่ืองหมายน้ีอยา่งจริงจงั ผูท่ี้เกียวขอ้งตอ้งเรียนรู้ 

และอยู่บนพื้นฐานของความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งเพ่ือเตรียมความพร้อมของการผลิต สร้างฐานท่ีแขง็แกร่งให้กบั

ประเทศ  

อาหารฮาลาล (Halal Food) เป็นอาหารท่ีผา่นกรรมวิธีในการทาํ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ 
ตามศาสนบญัญติัของอิสลาม ปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออกสู่
ตลาดโลกมุสลิม ทั้งในดา้นการพฒันาวตัถุดิบ การส่งเสริมผูป้ระกอบการ การแสวงหาตลาดและการพฒันา
กลไกการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ กรมประมง กระทรวงเกษตรแลพสหกรณ์ จึงให้
ความสาํคญัในการให้การพฒันาและสนบัสนุนผูป้ระกอบการอยา่งเตม็ท่ี โดยเนน้การผลิตอาหารอาหารฮาลาล 
ปลอดภยั ให้อาหารของไทยเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีผูท่ี้มิใช่มุสลิมก็
สามารถบริโภคอาหารฮาลาลไดเ้ช่นกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะอาหารฮาลาลตอ้งมีกระบวนการ
ผลิตท่ีถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม ปราศจากส่ิงตอ้งหา้มและมีคุณค่าทางอาหาร เป็นการรับประกนั
วา่ ชาวมุสลิมโดยทัว่ไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินคา้หรือบริการต่างๆ ไดอ้ยา่งสนิทใจ โดยสามารถ
สงัเกตผลิตภณัฑว์า่เป็น “ฮาลาล” ไดจ้ากการประทบัตรา “ฮาลาล” ท่ีขา้งบรรจุภณัฑน์ั้น 

อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลติภัณฑ์อาหารซ่ึงอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอสิลาม

ให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้"  “ฮาลาล” เป็นคาํมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การ

ใหบ้ริการ หรือการจาํหน่ายใด ๆ ท่ีไม่ขดัต่อบญัญติัของศาสนา ดงันั้น เราจึงอาจกล่าวไดว้่า “อาหารฮาลาล” คือ 

อาหารท่ีได้ผ่านกรรมวิธีในการทาํ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบญัญติันั่นเอง เป็นการ

รับประกนัวา่ ชาวมุสลิมโดยทัว่ไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินคา้หรือบริการต่าง ๆ 
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มาตรฐานอาหารฮาลาล 

Codex ไดจ้ดัทาํเอกสาร General Guideline for use of the Term " Halal " ตั้งแต่ปี 2540 และสาํนกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(สมอ.) ไดน้าํมาเรียบเรียงและจดัพิมพเ์ป็นภาษาไทยโดยไดย้ดึหลกั และอา้งอิง
เอกสารภาษาองักฤษดงักล่าว มอก. 1701-2541 (CAC GL- 24/1997) ขอ้แนะนาํน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหป้ระเทศต่าง ๆ 
มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั และมีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฎของศาสนาอิสลาม ทั้งทางดา้นแหล่งท่ีมาของอาหาร 
วิธีการฆ่าสตัว ์การเตรียมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเกบ็รักษาอาหารอีกทั้งยงั
เป็นการส่งเสริมการคา้กบัประเทศมุลลิมท่ีกาํหนดมาตรการนาํเขา้อาหารฮาลาล  และสาํนกังานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ไดก้าํหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 8400-2550 อาหารฮาลาล  

มาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทัว่ไป 

             มาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System)โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั
คือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุด ตลอด "สายโซ่การผลิต" จะตอ้ง "ฮาลาล" คือถูกตอ้งตามบญัญติั
ศาสนาอิสลาม ปราศจากส่ิง "ฮารอม" คือส่ิงท่ีตอ้งห้ามตามบญัญติัศาสนาอิสลาม อาทิ วตัถุดิบ ส่วนประกอบ 
สารปรุงแต่ง สารพิษ ส่ิงปนเป้ือนต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑอ์าหารท่ีดี ถูกสุขอนามยั มีคุณค่าอาหาร 
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ตอยยิบ) ซ่ึงระบบการจดัการความปลอดภยัในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, 
HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเป็นเร่ืองสอดคลอ้งกบัหลกัการมาตรฐานอาหารฮาลาล จะ
แตกต่างกนัในหลกัการสาํคญัคือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตอ้งยดึถือความถูกตอ้งและคุณค่าตามบญัญติัศาสนา
อิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยดึถือคุณค่าอาหารโดยมิจาํเป็นตอ้งถูกตอ้งตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

 

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอตุสาหกรรมอาหารท ัว่ไป 

1. ผูกํ้าหนดมาตรฐาน 
1.1 อลัลอฮฺ (ซ.บ.) พระผูเ้ป็นเจา้ 
1.2ศาสดามฮุมัมัด (ซ.ล.) 
 
2. หลักการสําคัญ 
2.1 ฮาลาล (อนุมัต)ิ ตามบัญญัตศิาสนาอสิลาม 
2.2 ปราศจากสิง่ฮารอม (สิง่ตอ้งหา้ม) 
2.3 ตอยยบิ (ด)ี ตามบัญญัตศิาสนาอสิลาม 
- ความสะอาด 
- ความปลอดภัยจากสารพษิและสิง่ปนเป้ือน 
- คณุคา่ทางโภชนาการ 
- รักษาสิง่แวดลอ้ม 
 
3. การบรหิารมาตรฐาน 
3.1องคก์รศาสนาอสิลามเป็นผูรั้บผดิชอบตามบัญญัตศิาสนา 
อสิลาม 
3.2 เจา้หนา้ทีต่รวจรับรองมาตรฐานตอ้งเป็นมสุลมิ ทีด่แีละมคีวาม 
รูค้วามสามารถในการปฏบิัตหินา้ที ่
 
4. ระบบมาตรฐาน 
4.1 เป็นระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาล ซึง่ครอบคลมุทัง้ความถกู 
ตอ้ง (ฮาลาล) และทีด่ ี(ตอยยบิ) ตามบัญญัตศิาสนาอสิลาม 
4.2 ชือ่ระบบมาตรฐาน คอื ฮาลาล (Halal) 
 
5. ปัจจัยการผลติ 
5.1 วตัถดุบิ สว่นผสมและสารปรุงแตง่มทีีม่าซึง่พสิจูนไ์ดว้า่ "ฮาลาล" 
ปราศจากสิง่ "ฮารอม" 
5.2 กระบวนการผลติ จะตอ้ง "ฮาลาล" ทกุขัน้ตอน 
5.3 สถานทีผ่ลติจะตอ้งสะอาดปลอดภัยจากสิง่ปนเป้ือน มรีะบบ 

1. ผูกํ้าหนดมาตรฐาน 
1.1 องคก์รระหวา่งประเทศ 
1.2 องคก์รเอกชน 
 
2. หลักการสําคัญ 
2.1 มาตรฐานตามทีอ่งคก์รกําหนด 
2.2 การประกันคณุภาพ (Q.A.) 
- ความสะอาด 
- ความปลอดภัย 
- คณุคา่ทางโภชนาการ 
 
 
 
3. การบรหิารมาตรฐาน 
3.1 หน่วยงานภาครัฐ หรอืองคก์รเอกชนทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบ 
3.2 เจา้หนา้ทีต่รวจรับรองไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นมสุลมิ มคีวามรู ้
ความสามารถในการปฏบิัตหินา้ที ่
 
 
4. ระบบมาตรฐาน 
4.1 เป็นระบบมาตรฐานทีแ่ยกยอ่ย หลายลักษณะ เชน่ มาตรฐานโรง
งาน มาตรฐานการบรหิารการผลติ เป็นตน้ 
4.2 ชือ่ระบบมาตรฐานมหีลากหลาย เชน่ มอก. GMP, ISO, HACCP
 
5. ปัจจัยการผลติ 
5.1 เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมโดยไมคํ่านงึวา่ฮาลาลหรอืไม่
5.2 การลา้งวตัถดุบิหรอือปุกรณ์ทีใ่ชผ้ลติมุง่เนน้ความสะอาดเป็น 
สําคัญ 
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ป้องกันสตัวท์กุชนดิ และไมป่ะปนกบัการผลติสิง่ทีไ่มฮ่าลาล 
5.4 เครือ่งจักร เครือ่งมอืและอปุกรณ์การผลติจะตอ้งสะอาด และไม่
ไดร้ว่มกบัการผลติสิง่ทีไ่มฮ่าลาล 
5.5 การเก็บรักษา การขนสง่ และวางจําหน่ายจะตอ้งแยกสดัสว่น 
เฉพาะอาหารฮาลาล ไมป่ะปนกบัสิง่ทีไ่มฮ่ะลาล เพือ่ป้องกนั 
การสบัสนและเขา้ใจผดิของผูบ้รโิภค 
5.6 การลา้งวตัถดุบิ หรอือปุกรณ์ทีใ่ชผ้ลติอาหารทีไ่มฮ่าลาลมากอ่น 
จะตอ้งลา้งใหส้ะอาดตามบัญญัตศิาสนาอสิลาม 
 
6. พนักงาน 
6.1 พนักงานทีผ่ลติอาหารฮาลาลควรเป็นมสุลมิ หากมใิชม่สุลมิจะ 
ตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกับสิง่ทีไ่มฮ่าลาลในขณะผลติอาหารฮาลาล เชน่  
เนือ้สกุร เลอืด แอลกอฮอล ์หรอืสนัุข 
6.2 พนักงานเชอืดสตัว ์ตอ้งเป็นมสุลมิมสีขุภาพจติสมบรูณ์ ไมเ่ป็น 
โรคทีส่ังคมรังเกยีจและมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเชอืดสตัว ์
ตามบัญญัตศิาสนาอสิลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. พนักงาน 
6.1 พนักงานทีผ่ลติอาหารฮาลาล ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นมสุลมิ 
6.2 พนักงานเชอืดสตัว ์ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นมสุลมิ 

ทีม่า สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหง่ประเทศไทย (2551) 
 

 

หน้าทีข่องผู้เชือดสัตว์ตามศาสนบัญญตัิเพือ่ให้ได้เนือ้สัตว์ทีฮ่าลาล มีดงันี ้
1. ตอ้งนบัถือศาสนาอิสลาม 
2. สตัวท่ี์จะเชือดนั้น ตอ้งเป็นสตัวท่ี์รับประทานไดต้ามหลกัศาสนาอิสลาม 
3. ตอ้งไม่ปะปนสตัวท่ี์จะเชือดกบัสตัวต์อ้งหา้มในระหวา่งขนส่ง 
4. ตอ้งไม่ทารุณสตัวก่์อนการเชือด ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเชือดตอ้งมีความคม 
5. ใหผู้เ้ชือดกล่าวพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ ขณะเร่ิมทาํการเชือด โดยตอ้งเชือดในคราวเดียวกนัใหแ้ลว้

เสร็จ โดยไม่ทรมานสตัว ์
6. ตอ้งเชือดใหห้ลอดลม หลอดอาหารและเสน้เลือดขา้งลาํคอของสตัวท่ี์ถูกเชือด ขาดออกจากกนัอยา่ง

ส้ินเชิง โดยสตัวจ์ะตอ้งตายเพราะการเชือดเท่านั้น สตัวน์ั้นตอ้งตายสนิทเองก่อน จึงจะนาํไปดาํเนินการ
อยา่งอ่ืนต่อได ้

ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลติผลติภัณฑ์ฮาลาล มีหน้าที ่ดังต่อไปนี ้
1. รักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภณัฑฮ์าลาลใหส้ะอาดถูกตอ้งตามศาสนบญัญติั ตลอดจนไม่ใชอุ้ปกรณ์

ดงักล่าวร่วมกบัของตอ้งหา้มตามศาสนบญัญติั 
2. วตัถุดิบหลกัในการผลิต ตลอดจนเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ ตอ้งระบุแหล่งท่ีมาอนัน่าเช่ือถือไดว้า่ “ฮาลาล” โดย

ไม่แปดเป้ือนกบัส่ิงตอ้งหา้ม 
3. วตัถุดิบท่ีไดจ้ากสตัวต่์าง ๆ นั้น ตอ้งเป็นสตัวท่ี์ศาสนาอิสลามอนุมติั และหรือไดเ้ชือดตามศาสนบญัญติั 
4. เจา้หนา้ท่ีท่ีควบคุมการผลิต หรือปรุงผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ตอ้งเป็นมุสลิม 
5. ในระหวา่งการขนยา้ย ขนส่ง หรือจาํหน่ายผลิตภณัฑฮ์าลาลนั้น ตอ้งไม่ปะปนผลิตภณัฑฮ์าลาลนั้น ตอ้ง

ไม่ปะปนผลิตภณัฑฮ์าลาลกบัส่ิงตอ้งหา้มตามศาสนบญัญติั 

 

อาหารทีอ่นุญาตตามศาสนบัญญตัิอสิลาม  
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ตามศาสนบญัญติัอิสลามถือวา่แหล่งอาหารทั้งหมดเป็นท่ีอนุญาต ยกเวน้แหล่งอาหารรวมทั้งผลิตภณัฑ์
และส่ิงท่ีไดจ้ากแหล่งอาหาร ต่อไปน้ี (มกษ. 8400-2550) 

1. สุกร หมูป่า และสุนขั 
2. งูและลิง 
3. สตัวกิ์นเน้ือเป็นอาหารท่ีมีเข้ียวและกรงเลบ็ เช่น สิงโต เสือ หมี และสตัวอ่ื์นๆท่ีคลา้ยกนั 
4.  นกล่าเหยือ่ท่ีมีกรงเลบ็ เช่น นกอินทรี นกแร้ง และนกอ่ืนๆท่ีคลา้ยกนั 
5. สตัวท์าํลาย และสตัวมี์พษิ เช่น หนู ตะขาบ แมลงป่อง และสตัวอ่ื์นๆท่ีคลา้ยกนั 
6. สตัวท่ี์หา้มฆ่าในศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง และนกหวัขวาน 
7. สตัวท่ี์น่ารังเกียจโดยทัว่ไป เช่น เห็บ หมดั ไร เหา แมลงวนั หนอน และสตัวอ่ื์นๆท่ีคลา้ยกนั 
8. สตัวท่ี์อาศยัอยูไ่ดท้ั้งบนบกและในนํ้า เช่น กบ จระเข ้เต่า และสตัวอ่ื์นๆท่ีคลา้ยกนั 
9.  ลาและล่อท่ีเป็นสตัวเ์ล้ียงใชง้าน 
10. สตัวน์ํ้ าท่ีมีพิษหรือเป็นอนัตรายทุกชนิด เวน้แต่พษิหรืออนัตรายดงักล่าวไดถู้กกาํจดัออกระหวา่ง

กระบวนการผลิตแลว้ 
11. สตัวบ์ก สัตวปี์ก สตัวป์ระเภทนกท่ีไม่ไดถู้กเชือดถูกตอ้งตามศาสนบญัญติัอิสลาม 
12. เลือดท่ีมาจากการเชือดหรือไหลออกจากร่างกาย 
13. อาหารท่ีไดจ้ากพืชท่ีมีพษิหรือทาํใหมึ้นเมาหรือเป็นอนัตราย เวน้แต่เม่ือสารดงักล่าวไดถู้กกาํจดัออก

ระหวา่งกระบวนการผลิตแลว้ 
14. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีก่อใหเ้กิดความมึนเมา 
15. เคร่ืองด่ืม แร่ธาตุจากธรรมชาติ และวตัถุเคมีทุกชนิดท่ีเป็นพษิและก่อใหเ้กิดอนัตราย 
16. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนประกอบอาหารท่ีไดจ้ากการดดัแปรพนัธุกรรม (genetically modified 

organism :GMO) จากสารพนัธุกรรมของสตัวท่ี์ไม่อนุญาตตามศาสนบญัญติัอิสลาม 

เทคโนโลยกีารผลติอาหารฮาลาล 
การผลิตอาหารฮาลาลตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลดงัน้ี  
1) สถานที ่
สภาพโรงงานหรือสถานท่ีผลิตอาหารตอ้งสะอาดถูกตอ้งตามสุขอนามยัปราศจาก"น่ายสิ" ซ่ึงหมายถึง ส่ิงปฏิกลู
ต่างๆ อนัเป็นท่ีน่ารังเกียจตามหลกัศาสนาอิสลาม เช่น มูลสตัว ์เลือด นํ้าลายของสตัวเ์ล้ียง ฯลฯ 
2) เคร่ืองมือ/อุปกรณ์การผลติ 
จะตอ้งทาํความสะอาดตามหลกัศานาอิสลาม ในกรณีท่ีผลิตอาหารทั้งท่ี ฮาลาล (ฮารอม) โดยใชเ้คร่ืองมือ หรือ
อุปกรณ์เดียวกนัก่อนเปล่ียนกระบวนการผลิตมาผลิตอาหารฮาลาล จะตอ้งลา้งเคร่ืองมือใหส้ะอาด ควบคุม
วิธีการลา้งและทาํความสะอาดใหถู้กตอ้ง 
3) บุคลากรทีป่ระกอบอาหาร 
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หวัหนา้ควบคุมการผลิต ควรเป็นมุสลิม เพื่อความน่าเช่ือถือมากข้ึน ส่วนเจา้หนา้ท่ีในสายการผลิตไม่เป็น มุสลิม
กไ็ด ้
4) การผลติอาหารฮาลาลจะต้องปฏิบัติตามหลกัการศาสนาอสิลามอย่างเคร่งครัด 

4.1) วตัถุดิบ (Raw meterial) 
ส่วนประกอบ (Ingredients) และสารปรุงแต่ง (Additive) จะตอ้งฮาลาล โดยผูผ้ลิตจะตอ้งบอก

แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบและสารปรุงแต่งไดอ้ยา่งชดัแจง้ หรือมีเอกสารรับรองฮาลาลประกอบ นอกจากน้ี ผูผ้ลิต
จะตอ้งระวงัมิใหว้ตัถุดิบและสารปรุงแต่งอาหาร ผสมหรือสมัผสักบัวตัถุดิบ หรือสาร ท่ีไม่ฮาลาล (ฮารอม) ใน
ระหวา่งการเกบ็รักษา การขนส่ง การผลิต การจดัเตรียมใหผู้บ้ริโภค ฯลฯ 

4.2) การเตรียมวตัถุดิบ 
เม่ือวตัถุดิบท่ีฮาลาลแลว้ วตัถุดิบจะตอ้งผา่นขั้นตอนการเตรียมดว้ยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมคือ 

การลา้ง อาจใชถ้งันํ้ าขนาดใหญ่ หรือนํ้าพน่ฝอย กรณีท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีมาจากสตัวต์อ้งลา้งใหถู้กตอ้งตามหลกั
ศาสนาอิสลาม และการเชือดสตัว ์จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการศาสนาอิสลาม 
5) สุขลกัษณะอาหาร 

อาหารทุกชนิดควรเตรียม ผลิต ปรุง ผา่นกระบวนการบรรจุ ขนส่ง และเกบ็รักษา ตามศาสนบญัญติั
อิสลามและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปเก่ียวกบัสุขลกัษณะอาหารโครงการมาตรฐานอาหาร
เอฟ เอ โอ/ดบับลิว เอช โอ (Codex General Principles on Food Hygiene) และมาตรฐานอาหารของโครงการ
มาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดบับลิว เอช โอ เร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) บรรจุภัณฑ์และการบรรจุ 
บรรจุภณัฑต์อ้งฮาลาลและไม่เป็นวตัถุท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์และไม่ทาํมาจากส่ิงท่ี

ประกาศวา่เป็นนญิสตามศาสนบญัญติัอิสลาม และกระบวนการบรรจุตอ้งกระทาํในพื้นท่ีท่ีสะอาด ไม่มีการ
ปนเป้ือนนญิส และปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

7) การเกบ็รักษาผลติภัณฑ์ วธีิการนําเสนอ การโฆษณา และการจัดจําหน่าย  
ตอ้งแยกผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลท่ีตอ้งการเกบ็รักษา การนาํเสนอ และจดัจาํหน่าย ออกจากผลิตภณัฑท่ี์ไม่ฮาลาล
และควรจะแสดงเคร่ืองหมาย “ฮาลาล, ل حال ” หรือ “ซาบีหะฮฺ, ذبيحة ” (เชือดถูกตอ้งตามศาสนบญัญติั
อิสลาม) ตามแต่กรณี ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัการปะปนหรือปนเป้ือนจากส่ิงท่ีไม่ฮาลาล 

8) เคร่ืองหมายและฉลาก 
อาหารฮาลาลใหมี้ขอ้กาํหนดฉลากเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1 วสัดุท่ีเป็นฉลากและสมัผสัโดยตรงกบัผลิตภณัฑอ์าหารตอ้งไม่เป็นวสัดุท่ีเป็นนญิสหรือมี
ส่วนประกอบท่ีเป็นนญิส หรือปนเป้ือนนญิส และไม่เป็นวสัดุท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ 

2.  อาหารท่ีจะกล่าวอา้งวา่เป็นอาหารฮาลาล ตอ้งแสดงคาํวา่ฮาลาล (Halal, حالل ) หรือขอ้ความอ่ืนท่ี
เทียบเท่า เช่น ซาบีหะฮฺ ( ذبيحة ) หรือเคร่ืองหมายท่ีไดรั้บการยอมรับจากหน่วยรับรองบนฉลากอาหาร 
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3. การกล่าวอา้งวา่เป็นอาหารฮาลาลตอ้งไม่กระทาํในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของอาหาร และไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัการไดรั้บการรับรองฮาลาล หรือทาํใหเ้ขา้ใจวา่
อาหารฮาลาล มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกวา่หรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกวา่อาหารชนิดอ่ืนๆ 
 
การดําเนินธุรกจิการผลติอาหารฮาลาล 
อาหารฮาลาลจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีสถาน
ประกอบการมิไดอ้ยูใ่นจงัหวดัท่ีมีคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ส่วนสถานประกอบการท่ีตั้งอยูใ่น
จงัหวดัท่ีมีคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั
ก่อนจึงจะสามารถจาํหน่าย หรือโฆษณาได ้หากสถานประกอบการใดไดรั้บการรับรองฮาลาลแลว้ ประสงคจ์ะ
ขอใช ้"เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล" ใหย้ืน่ขอต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิแต่เพียงองคก์รเดียวในประเทศ ไทย ทั้งน้ีการขอรับรองกดี็ หรือขอใช ้"เคร่ืองหมายฮาลาล" กดี็ 
จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับรองมาตรฐานฮาลา
ลและการใชเ้คร่ืองหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2548 
 

 
 

ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการโรงงานผลิตภณัฑส์ตัวน์ํ้ าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสตัวน์ํ้ าไดรั้บการ

รับรองอาหารฮาลาล นอกจากน้ีธุรกิจ SMEs ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลง โดยผลิตภณัฑ์

สตัวน์ํ้ าท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานฮาลาล เช่น ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ปลาอินทรีเคม็ 

นํ้าปลา นํ้าพริกปรุงรส ฯลฯ โดยมาตรฐานอาหารฮาลาล จะเนน้เร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคม การใหเ้กียรติต่อ

ผูบ้ริโภค ดงันั้น การสร้างความเขา้ใจเร่ืองฮาลาลอยา่งถ่องแท ้การสร้างความมัน่ใจ จึงมีความสาํคญัใน

กระบวนการพฒันาอาหารฮาลาลในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ตัวน์ํ้ าฮาลาล โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ฮาลาลซ่ึง

เป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตต่อไป  

เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 
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