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วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
 

 เพื่อศึกษาพัฒนาโอกาสและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์  
ฮาลาลไทยในตลาดประเทศอนิโดนีเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจฮาลาลไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดประเทศอนิโดนีเซียมากขึน้  

 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เสนอต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย  
และก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้สามารถแสวงหา
ประโยชน์และโอกาสจากตลาดสินค้าในประเทศอนิโดนีเซีย 
 



ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของธุรกิจฮาลาลในประเทศไทย และตลาดฮาลาลใน
ประเทศอนิโดนีเซีย  

 ศึกษาโอกาส อุปสรรค และกลยุทธ์ รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่
ส าคญัในการเข้าสู่ตลาดฮาลาลในประเทศอนิโดนีเซีย  

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศอินโดนีเซีย โดยศึกษา
ผลติภัณฑ์ฮาลาลอย่างน้อย 3 ชนิด 

 เสนอแนะเป็นแนวทาง เพื่อใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย และก าหนดกล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยในประเทศอินโดนีเซียแก่หน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 



วธีิด าเนินการวจิัย 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
 วิเคราะห์ขอ้มูล 
 จดัท า SWOT 
 จดัท ากลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ SWOT 
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แหลง่ขอ้มูล 

 แหลง่ปฐมภมูิ 

ต่างประเทศ สถานฑูตไทยในกรุงจากาตาร์      กงศุลพาณิชย์ ณ 
กรุงจากาตาร์      ส านักส่งเสริมการค้าไทย ณ กรุงจากาตาร์   ผู้น าเข้าสินค้า
ไทยในอินโดนีเซีย(Treader)     สภาอิสลามแห่งชาติอินโดนีเซีย (Majelis 
Ulama Indonesia: MUI)       สถาบันประเมินคุณภาพอาหาร ยา และ
เคร่ืองส าอาง (LPPOM)     ผู้บริโภคระดบักลางและระดบับนในอนิโดนีเซีย   

ในประเทศ  ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย   คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเชียงใหม่    ผู้เช่ียวชาญ
กองการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก    บจก.มาลี สามพราน     
บจก.แฟช่ันฟูดส์    บจก. ยูไนเตด็ฟูดส์  (UFC)     บจก.เชียงรายฟูดส์     บจก. 
โอ วี  อนิเตอร์เนช่ันแนล    บจก.ซันสวีท    บจก. ช้างอวอร์ด   บจม.ไทยเพรส
ซีเดน็ท์ฟูดส์    

 
 แหลง่ทตุยิภมูิ 

 กรมศุลกากร   สถาบันอาหาร   กรมส่งเสริมการส่งออก    กรมการค้า
ต่างประเทศ   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  สถาบันมาตรฐานฮาลาล   
คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย   งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่างๆ   
Websiteต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



ผลของการวจิยั 

 การอภิปรายผลในเร่ืองปัญหากิจการฮาลาลไทยซ่ึงเป็นหน่ึง
ในอุปสรรคส าคัญในการส่งเสริมผลติภัณฑ์อาหารฮาลาลไทย
ให้เข้าสู่ตลาดอนิโดนีเซีย   

 การอภิปรายผลในเร่ืองโอกาสและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์   
ฮาลาลไทยในการเข้าตลาดอนิโดนีเซีย   

 ข้อเสนอแนะจากการวเิคราะห์ผลติภัณฑ์ 3 รายการ   
 การน า เสนอสรุปผลโดยใ ช้วิ ธี วิ เคราะ ห์สถานการณ์                  
และข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
 



ปัญหาเรื่องฮาลาลไทย 



ความเช่ือมัน่ในฮาลาลไทย 



ปัญหาฮาลาลไทย 

 ความไม่มัน่ใจในเครื่องหมายรบัรองฮาลาล 

 เกิดความสูญเสีย/สูญเปล่าจากการก าหนด  

     กลยุทธฮ์าลาลระดบัชาตผิิดพลาด 



ปัจจยัที่มีผลกระทบ 

 ระบบรับรองฮาลาล 
 เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 
 โครงสร้างพืน้ฐานฮาลาล 
 การเข้าถงึตลาดผู้บริโภค 
 การเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งทางการตลาด 

 
 



ความไม่มัน่ใจ 

1  การละเมิด
เคร่ืองหมาย
รับรอง 

• ไม่มรีะบบทีชั่ดเจน 

• การไม่เอาจริงเอาจังต่อผู้ละเมดิ 

• ไม่มฐีานข้อมูลฮาลาล 

• ความไม่ซ่ือสัตย์ของผู้ประกอบการ 



ความไม่มัน่ใจ-2 

2. หน่วยงานที่
รับรองฮาลาล • ไม่เป็นมาตรฐานสากล 

• ไม่แยก HAB และ HCB ออกจาก
กนั 

• ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ 



ความไม่มัน่ใจ 

3. ศักยภาพที่แตก 
ต่างกนัมากของ
คณะท างาน • ขาดระบบก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

ที่ชัดเจน 
• ขาดการพฒันาบุคคลากรที่เป็นระบบ 
• ขาดแคลนเคร่ืองมอืและบุคลากรเฉพาะ
ด้าน 



เกิดความสูญเสีย / สูญเปล่า จากการวางกล

ยุทธฮ์าลาลระดบัชาติผิดพลาด 

4. ขาดทิศทาง
ทางในการ
ด าเนินงาน 

•ขาดความเข้าใจในเร่ืองฮาลาล 
•ประสิทธิภาพในการประเมนิด้าน
การตลาดและผู้บริโภคต ่าเกนิไป 
•ขาดฐานข้อมูลฮาลาล 
•ขาดการประสานข้อมูลและกลยุทธ์ของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
•ขาดการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐาน  
ฮาลาลอย่างจริงจัง 

 



ปัญหาและอุปสรรค  
การเข้าสู่ตลาดฮาลาลอินโดนีเซีย 



โอกาสและอุปสรรคของผลติภณัฑ์ฮาลาลไทย                       
ในประเทศอนิโดนีเซีย 

ศักยภาพและแนวโน้มตลาดอาหารฮาลาลอนิโดนีเซีย 

โอกาสของสินค้าอาหารฮาลาลไทย 

ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า 



อุปสรรคในการน าเขา้สินคา้ 

อนิโดนีเซียใช้มาตรฐานของประเทศ เป็นเกณฑ์หลกัใน
การก าหนดสินค้าฮาลาลน าเข้าโดยทีม่าตรฐานสากลเป็น
เพยีงเกณฑ์พจิารณาประกอบ 

ขั้นตอนการขอน าเข้าล่าช้า 

ปัญหาด้าน logistic  

มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษเีกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา 

 

 



ใช้มาตรฐานของประเทศ 
เป็นเกณฑ์หลกัในการ

ก าหนดสินค้าฮาลาลน าเข้า BPOM      Merk Luar: ML No. 

NPIK (สินคา้เกษตร)      PMDN/PMA/PMAA 

Food Safety : SPS 

The Indonesian Ulemas Council (MUI) 

LP.POM-MUI       HAS                     

  PERUM PERURI 

Indonesian Council of ULAMA (ICU)  
(ก าหนดรายช่ือหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลของต่างประเทศ ท่ีไดรั้บการรับรองจาก MUI ) 



ขั้นตอนการขอ
น าเข้าล่าช้า 

BPOM      Merk Luar: ML No. 

มีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้หลายขั้นตอน 

มาตรการการรับรองฮาลาลซ ้าซ้อน ไม่ประสานกนั 



การคดัเลือกผลิตภณัฑ ์ 
        เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาและสนับสนุน    
         ผลติภัณฑ์ฮาลาลไทยให้มีความสามารถใน   
         การแข่งขันในตลาดประเทศอนิโดนีเซีย  



แนวทางในการคดัเลือก 

ผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลท่ีไทยควรรุกเขา้สูป่ระเทศ

อินโดนีเซีย คอื ผลติภณัฑ์ทีป่ระเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูงและมี
ยอดจ าหน่ายในตลาดประเทศอนิโดนีเซียในระดบัทีน่่าพอใจ แม้ว่าส่วนแบ่ง
การตลาดของผลติภณัฑ์ดงักล่าวยงัอยู่ในอตัราทีย่งัไม่สูงมากนัก แต่เป็น
ผลติภณัฑ์ทีม่ียอดขายเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างมนัีย  

ผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลท่ีไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัใน

ตลาดฮาลาลของอินโดนีเซีย คอืเป็นผลติภณัฑ์อาหารฮาลาลของไทย
ทีม่ีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดโลกอยู่แล้ว แต่ยงัมียอดจ าหน่ายต า่ใน
ประเทศอนิโดนีเซียและเป็นผลติภณัฑ์อาหารฮาลาลทีป่ระเทศอนิโดนีเซียมีการ
น าเข้าสินค้าดงักล่าวในอตัราทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างมีนัย  



ยุทธศาสตรฮ์าลาล 



วิเคราะหส์ถานการณแ์ละขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

วิเคราะหส์ถานการณ ์( SWOT Analysis :  จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และ ภาวะคุกคาม ) 

 

ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

  - ยุทธศาสตร์ระดบัประเทศ 

  - กลยุทธ์องค์กร 



จุดแขง็ (Strength) 

 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลติอาหารเพือ่การส่งออก 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายของวตัถุดบิการเกษตรและมี
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยแีละบุคลากรในอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร 

 อาหารฮาลาลไทยมีความหลากหลายและมีช่ือเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดบัโลก 

 วทิยาศาสตร์ฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับอย่างสูงจาก
หน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลของประเทศอนิโดนีเซีย (MUI) 

 มี พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอสิลามปี พ.ศ.2540 ที่
ครอบคลุมถงึกจิการฮาลาล 
 



จุดอ่อน (Weakness)  

 ยุทธศาสตร์ฮาลาลแห่งชาตถูิกก าหนดขึน้มา  แต่ภาครัฐเองก็
ยงัไม่มีความเข้าใจในเร่ืองฮาลาลอย่างชัดเจน 

 ขาดการบูรณาการกลยุทธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐทีรั่บผดิชอบ
ในเร่ืองฮาลาล ส่งผลให้ทศิทางการส่งออกอาหารฮาลาลไม่
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ขาดฐานข้อมูลฮาลาลทั้งระบบ 
 องค์กรศาสนายงัไม่สามารถน าระเบียบและระบบมาตรฐาน
ฮาลาลทีม่ีอยู่มาบังคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



จุดอ่อน (Weakness) – 2   

 บุคลากรด้านฮาลาลยงัขาดทกัษะในการวางระบบ การตรวจ
รับรอง และตดิตามผลการใช้เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 

 ทกัษะและความเช่ียวชาญของภาครัฐและผู้ประกอบการในการ
เจาะตลาดอาหารฮาลาลในตลาดโลกมุสลมิยงัมีไม่เพยีงพอ 

 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยส่วนใหญ่ยงัเป็นการรับจ้าง
ผลติและยงัมีตราสินค้า(แบรนด์)ของตนเองน้อยมาก 
 



โอกาส (Opportunity)  

 การรวมตวัของกลุม่ประเทศอาเซียนท่ีจะเป็นตลาดเดียวกนั

ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

 ตลาดผูบ้ริโภคขนาดใหญข่องอินโดนีเซียท่ีมีประชากร 245.6 

ลา้นคนซ่ึงมากกว่ารอ้ยละ 80 เป็นมุสลิม และเป็นสดัสว่นเกือบ

ครึ่งหน่ึงของประชาคมอาเซียนท าใหค้วามตอ้งการบริโภคอาหาร

ฮาลาลมีมาก 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของประชากร

ทั้งหมด และในอนาคตภายใน 5 ปีผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึน 100 ลา้นคน  

 



โอกาส (Opportunity)  - ตอ่ 

 การขยายตวัของชุมชนเมืองพรอ้มกบัหา้งรา้นและ

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ ่

 คนรุน่ใหม่มีพฤติกรรมการบริโภคแบบตะวนัตกและ

มากกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดเ้ป็นการใชจ้า่ยในเรื่องของ

การบริโภคอาหาร 

 



อุปสรรค หรือขอ้กีดกนั หรือภาวะคกุคาม (Threat)  

 มาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี  

 อินโดนีเซียมีความไม่เช่ือมัน่ในตรารบัรองฮาลาลของไทยในทุกระดบัชั้น 

 ปัญหาขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้มีความยุง่ยากซบัซอ้นและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 สภาพภูมิประเทศเป็นเกาะแก่งหลายแห่งและมีอาณาบริเวณที่กวา้งมาก 

ตลอดจนอุปสรรคดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท าใหมี้ปัญหาดา้นการ

กระจายสินคา้ ส่งผลกระทบตอ่ตน้ทุนดา้นโลจสิติกส ์

 ยุทธศาสตรฮ์าลาลของคู่แข่งมีความชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากกว่า 

 คู่แข่งขนัมีทกัษะและความเช่ียวชาญในการเจาะตลาดอาหารฮาลาลใน

อินโดนีเซียมากกว่า 

 



ยุทธศาสตรช์าต ิ

ทบทวนยุทธศาสตรช์าตแิละจดัตั้งหน่วยงานก ากบัและ

ดูแลยุทธศาสตรฮ์าลาลแห่งชาตอิยา่งถาวร  

การส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการลงทุนผลิตอาหารฮาลาลใน

รูปนิคมอุตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลไทย-อินโดนีเซีย  

การจดังานฮาลาลไทยเทรดแฟร ์ณ ประเทศอินโดนีเซีย  



ยุทธศาสตรช์าต ิ- 2  

ขยายความรว่มมือระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ

อินโดนีเซีย โดยใชเ้ทคโนโลยดีา้นวิทยาศาสตรฮ์าลาล  

จดัท าระบบฐานขอ้มูลฮาลาลทั้งระบบ  

การสรา้งแรงจูงใจ ส่งเสริม และสนบัสนุน ใหอ้งคก์ร

เอกชน/นกัธุรกิจไทยที่เช่ียวชาญดา้นการตลาดสรา้ง

ตราสินคา้ไทย  

 



กลยุทธอ์งคก์ร (องคก์รภาครฐั / องคก์รศาสนา / องคก์รธุรกิจ) 

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องฮาลาล กิจการฮาลาล

และตลาดฮาลาล  

ประสานความร่วมมือระหว่างองคก์รฮาลาลของสมาชิก

ในกลุ่ม IMT-TG ในการจดัท ามาตรฮาลาลรว่มกนั  
ปรับปรุงระบบมาตรฐานฮาลาลของไทยใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  

ส่งเสริมใหมี้การจัดตั้งสมาคมผูป้ระกอบการอาหารฮา

ลาล  



คู่แข่งทางการคา้ 

ในตลาดฮาลาลอนิโดนีเซีย 



คู่แข่งที่ส าคญั 

 มาเลเซีย 
 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 



กลยทุธข์องคู่แข่ง 

 นโยบายของภาครัฐของประเทศคู่แข่งมคีวาม
ชัดเจนในด้านการพฒันาตลาดฮาลาล 
 จัดสรรงบประมาณจัดท าโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่
สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างพอเพยีง 
 มียุทธศาสตร์ในการพฒันาเชิงรุกอย่างชัดเจน  



มาเลเซีย 

 เป็นประเทศมสุลมิ   และเป็นประเทศที่บกุเบกิเรื่องฮาลาลโลก 

 มีนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศอย่างจรงิจงั

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา  
 ก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรมฮาลาลอย่างชดัเจนภายใตแ้ผน

แม่บทพฒันาอตุสาหกรรมฉบบัที่ 3 (Third Industrial Master Plan: 
IMP3, 2006-2020)  

 มีเป้าหมายหลกัคอืพฒันาประเทศมาเลเซียไปสูก่ารเป็นศูนยก์ลางฮาลาล 

   ของโลก (Global Halal Hub)  
 



มาเลเซีย 

 มีการจดัการและการใหก้ารช่วยเหลอืวสิาหกจิชมุชน/ธุรกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มในทกุระดบัและทกุขัน้ตอน 

 มีการพฒันาดา้นขนสง่อย่างเป็นระบบ ท าใหล้ดตน้ทนุในการ

สง่ออกผลติภณัฑอ์าหารฮาลาล 
 รฐับาลยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อจดัต ัง้

นิคมอตุสาหกรรมฮาลาล 5 แหง่กระจายไปตามแหลง่
อตุสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ  



 รัฐบาลกลางของจีนวางเป้าหมายให้เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ียเป็น
พืน้ทีศู่นย์กลางเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมุสลมิอืน่ๆ  

 ส่งเสริมให้หนิงเซ่ียเป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลที่ใหญ่
และมีศักยภาพไปทั่วโลก  

 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในด้านเงินทุนสนับสนุนรวมไปถึง
นโยบายทีเ่อือ้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  

 ก่อสร้าง “สนามบินโลจิสติกส์หนิงเซ่ีย” โดยตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลาง
การเช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเขตกระจาย
สินค้าไปยงัพืน้ทีต่่างๆในประเทศ 
 

สาธารณรฐัประชาชนจนี 



 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของจีน 
ตั้งเป้ามูลค่าการผลิตเมื่อถึงปีพ.ศ.2558 มูลค่าการผลิตและ
แปรรูปอาหารฮาลาลต้องถงึ 20,000 ล้านหยวน  

 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมและประเทศที่มี
เทคโนโลยทีางด้านวทิยาศาสตร์อาหารทีก้่าวหน้า 

 ร่วมมือกบัประเทศมาเลเซียในการก่อตั้งศูนย์การตรวจสอบ
และรับรองฮาลาล  

 

สาธารณรฐัประชาชนจนี (ต่อ) 



 ศูนย์การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  
 ศูนย์การผลติอาหารฮาลาล  
 ศูนย์การรับรองและออกเอกสารสิทธ์ิ  
 ศูนย์การกระจายสินค้า 
 ศูนย์การจดัแสดงสินค้า  

หนิงเซ่ียเป็นศูนยก์ลางแห่งการพฒันา 5 ศูนย ์


