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การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจอาหารฮาลาล
Logistics Management for Halal Food Business 
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บทคัดยอ
 ความตองการอาหารฮาลาลมีแนวโนมการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากจะเปนตลาดใหญของ         

ประเทศมุสลมิแลว ยงัไดรบัความสนใจจากผูบรโิภคทัว่ไปท่ีเช่ือม่ันในความปลอดภัยของอาหารฮาลาล โดยใน       

การพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยใหเปนทีย่อมรับในตลาดโลก นอกจากการควบคุมการผลิตใหได

มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลามแลว กิจกรรมตางๆ ในโซอุปทานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายหรือโลจิสติกส

ระหวางกลุมตางๆ ในโซอปุทานกม็คีวามสาํคญัไมนอยไปกวากนั  ไมวาจะเปนการจดัการคลงัสนิคา การขนสง 

และการดําเนินงานสถานีปลายทาง และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการไหลของสินคาฮาลาล ตามแนวคิด

ของระบบฮาลาลโลจสิตกิสอืน่ๆ ซึง่นอกจากจะเปนการรับประกันคณุภาพทาํใหผูบรโิภคเชือ่มัน่ในผลิตภณัฑ

อาหารฮาลาลท่ีมกีารสงมอบ ยงัเปนการชวยบริหารจัดการตนทนุโลจิสติกสทีจ่ะเกิดข้ึนในการดําเนินงานอยาง

มีประสิทธิภาพอีกดวย 

คําสําคัญ
 ฮาลาลโลจิสติกส   ฮาลาล   อาหารฮาลาล    

Abstract
  The demand of halal food products is increasing not only from Muslim country but also 

non-Muslim customer that trust in halal food safety. Halal industry in Thailand need to be develop 

to be recognized in international market. The production process must follow Islamic Laws and 

also the activities in the supply chain related to mobility or logistics between the various groups 
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must be considered, involving the series of activities such as the warehousing, transportation, 

terminal operations and others supporting activities alongside the flow of halal logistics. This will 

ensure a consumer’s confidence in the Halal food products. It also manages logistics costs in       

efficiently operation.

Keywords
 Halal Logistics,  Halal,  Halal Food

บทนํา
 ฮาลาล (Halal) หมายความถึง สิง่ของหรือการกระทําใดๆ ซึง่ไดรบัอนุญาตตามบทบัญญตัแิหงศาสนา

อิสลาม โดยผลิตภัณฑฮาลาล (Halal Product) นั้นจะหมายรวมถึง ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีศาสนาอนุมัติ      

ใหใชหรือบริโภคได ซึ่งอาจจะเปนผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค การบริการอาหาร เครื่องดื่มและครัวฮาลาล 

ผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ เวชภัณฑ เวชสําอาง บรรจุภัณฑ โลจิสติกส เปนตน                   

(คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย, 2559) โดยผลิตภัณฑทีจ่ดัวาเปนฮาลาล จะไดรบัการประทับตรา

ฮาลาลท่ีไดรับอนุญาต เปนการรับประกันวา ชาวมุสลิมโดยท่ัวไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภค สินคา

หรอืบรกิารตางๆ ไดโดยสนทิใจ (ฐติมิา วงศอนิตา, ปนดัดา กสิกจิววิฒัน, ฮซุเซน็ นยิมเดชา, บณุฑรี จนัทรกลับ 

และโรสลาวาตี โตะแอ, 2558) โดยมีการประมาณการณวาอุตสาหกรรมฮาลาลท่ัวโลกมีมูลคารวมถึง                 

2.3 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 20 (Global Islamic Finance Report, 2013)       

หนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหการเติบโตขยายตัวอยางมากคือ จํานวนประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก    

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการคาดการณวาจํานวนประชากร 1.6 พันลานคนในป พ.ศ. 2553        

จะเพิ่มขึ้นเปน 2.8 พันลานคนในป พ.ศ. 2593 ซึ่งอัตราการเติบโตนี้จะทําใหในป พ.ศ. 2593 จะมีประชากร    

ที่เปนมุสลิมถึงรอยละ 30 ของประชากรทั้งโลก (Hackett, Connor,  Stonawski, Skirbekk, Potancokova  & 

Abel, 2015)

 นอกจากตลาดฮาลาลจะตอบสนองตอผูบริโภคที่เปนมุสลิม การยอมรับในกลุมผูบริโภคที่ไมใช        

ชาวมุสลิมยังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มองวาผลิตภัณฑหรือบริการที่เปนฮาลาลน้ันเปนสิ่งที่มี  

คณุภาพสงู สะอาดปลอดภัย และมรีะบบการผลติถกูตองตามหลักจรยิธรรม ทัง้ยงัมีประเดน็ของสวัสดภิาพสัตว 

และการรักษาสิ่งแวดลอมดวย (Global Islamic Finance Report, 2013) 

   อุตสาหกรรมฮาลาลในปจจุบันไดขยายไปสู การผลิตสินคาสาขาอื่น นอกเหนืออาหารและ                      

สิง่ท่ีเกีย่วของกบัอาหาร  อาท ิเภสชัภณัฑ เครือ่งสาํอาง เครือ่งอาบนํา้ อปุกรณทางการแพทย รวมถงึการบรกิาร 

เชน การขนสง การเงนิ การธนาคาร การทองเทีย่ว อยางไรกต็าม ตลาดอาหารฮาลาลถือวามคีวามสาํคญัอยางมาก 

และยังคงครองสวนแบงตลาดสูงสุด ดวยสัดสวนรอยละ 61 ของมูลคาตลาดฮาลาลของโลก ตามดวย            

เภสัชภัณฑ และเครื่องสําอาง มีสัดสวนรอยละ 26 และ 11 ตามลําดับ (Elasrag, 2016)
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 ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีทิศทางการเติบโตเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน โดยคาดวาในป พ.ศ. 2559             

ตลาดอาหารฮาลาลโลกจะมีมูลคาประมาณ 829.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ดวยอัตราการขยายตัวเฉล่ีย       

รอยละ 4.5 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ซึ่งมูลคาตลาดอาหารฮาลาลดังกลาวคิดเปนสัดสวน

ประมาณรอยละ 17 ของมูลคาตลาดอาหารโลกท้ังหมด (Global Islamic Finance Report, 2013)

  International Markets Bureau (2011) ไดรายงานสถานการณการผลิตรวมท้ังการรับรองอาหาร    

ฮาลาลของไทยน้ัน ผูประกอบการมีแนวโนมใหความสําคัญกับตลาดฮาลาลมากข้ึน ในชวงเดือนมกราคม   

พ.ศ. 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีการขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลมากกวา  

2,000 รายการ ซึ่งเปนอันดับหนึ่งของโลก ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1

จํานวนอาหารและเครื่องดื่มที่ขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลของประเทศตางๆ ในชวงเดือนมกราคม  

พ.ศ. 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 ในป พ.ศ. 2555 มีบริษัทที่ไดรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลกวา 5,000 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก                        

ป พ.ศ. 2554 กวารอยละ 40 ตอป โดยสถานประกอบการท่ีขอการรับรองสวนใหญเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ    

อาหารเปนหลัก โดยมีสัดสวนรวมกันสูงถึงรอยละ 90 (ผูผลิตอาหาร รอยละ 72  รานอาหาร รอยละ 13             

โรงเชอืดและชําแหละเน้ือสตัว รอยละ 3 และผูนาํเขาอาหาร รอยละ 2) โดยในดานการสงออก มกีารประมาณการ

วาการสงออกอาหารฮาลาลในป พ.ศ. 2558 จะมมีลูคา 174,566 ลานบาท โดยการสงออกไปยังตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา ซึ่งทั้งสองภูมิภาคเปนตลาดสงออกอาหารฮาลาลท่ีสําคัญของไทยโดยมีสัดสวนสงออก                

รอยละ 58 ขณะทีต่ลาดสงออกในภมูภิาคอาเซยีน ไดแก อนิโดนเีซยี มสีดัสวนสงออก รอยละ 21 และมาเลเซยี 

มีสัดสวนสงออก รอยละ 17 สําหรับสินคาสงออกหลักยังคงเปนกลุ มอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ                           

เชน ขาว นํ้าตาลทราย แปงมันสําปะหลัง นอกจากนี้ ยังมีกลุมอาหารทะเลแปรรูป ผักผลไมกระปอง                     

รวมถึงไกสดและแปรรูป เปนตน (ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย, 2559)

  ( ) 
 2,115 

 1,663 

 1,622 

 1,123 

 1,114 
      

        International Markets Bureau, 2011 
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โซอุปทานของอาหารฮาลาล

 มาตรฐานอาหารฮาลาล มีองคประกอบสําคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุด ตลอด    
สายโซการผลิตจะตองถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากส่ิงท่ีตองหามตามบัญญัติศาสนา              
อาทิ วตัถดุบิ สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ สิง่ปนเปอนตางๆ เพือ่ใหไดผลิตภัณฑอาหารท่ีด ีถกูสขุอนามัย 
มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอสุขภาพ ทําใหการบริหารจัดการการดําเนินงานสวนตางๆ มีขั้นตอนที่ตอง
พิจารณามากกวาการผลิตตามมาตรฐานโดยท่ัวไป 
  ในโซอุปทานอาหารฮาลาลโดยท่ัวไป จะประกอบดวยผูที่มีสวนไดสวนเสียหลายกลุม ประกอบดวย 
ผูผลติ/จาํหนายวัตถดุบิ (Suppliers) ผูประกอบการอาหารฮาลาล  คณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย 
หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  ผูคาสง ผูคาปลีก และผูบริโภค (ภาพที่ 1) โดยมีกิจกรรมตางๆ ที่จะ
ชวยสรางคุณคาในโซอุปทานของอาหารฮาลาล เชน
  - การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและไมมีการปนเปอนภายใตขอกําหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาล 
  - กระบวนการผลติและแปรรปูวตัถุดบินาํเขาเปนอาหารฮาลาลทีถ่กูหลกัอนามยัและไมมกีารปนเปอน 
โดยที่กระบวนการผลิตจะตองฮาลาลทุกขั้นตอน 
  - การบรรจุหบีหอบนฉลากท่ีมคีวามนาเชือ่ถือและมเีครือ่งหมายรบัรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  (ฐิติมา  วงศอินตา ,  ปนัดดา                                                 
กสิกิจวิวัฒน, ฮุซเซ็น นิยมเดชา, บุณฑร ีจันทรกลับ และโรสลาวาตี โตะแอ, 2558)

ภาพที่ 1: รูปแบบโซอุปทานอาหารฮาลาล 
ที่มา: ฐิติมา วงศอินตา และคณะ, 2558
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 จะเห็นไดวาหนึ่งในกิจกรรมที่จะชวยสรางคุณคาในโซอุปทานของอาหารฮาลาล คือกระบวนการ

กระจายสินคา ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีสินคาจะถูกกระจายโดยไมมีการปนเปอนตามมาตรฐานอาหารฮาลาลไปยัง    

ผูคาสง คาปลกี กอนทีจ่ะถงึมอืผูบรโิภคตอไป ซึง่ตองอาศัยกระบวนการจัดการดานโลจิสตกิสทีด่แีละเหมาะสม 

โดยกระบวนการทีเ่กดิการไหลของสนิคาและขอมลูจะเกดิในระหวางหนวยงานตลอดหวงโซอปุทาน ดงัแสดง

ในภาพที่ 2

     ภาพที่ 2:  กระบวนการของฮาลาลโลจิสติกส

     ที่มา: Hamid, Talib & Mohamad, 2014

การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจอาหารฮาลาล

  ฮาลาลโลจิสตกิสเปนกระบวนการจัดการไหลของสินคาและขอมลูตลอดหวงโซอปุทานใหเปนไปตาม

กระบวนการที่ไมขัดกับหลักการที่กําหนดในวิถีมุสลิม การไหลของสินคาที่ครอบคลุมตั้งแตผูผลิตจนถึงมือ      

ผูบริโภค มีการไหลของขอมูลที่ครอบคลุมในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เชน ขอมูลผลิตภัณฑ ขอมูล    

ความตองการและระบบการขนสงสินคาโดยตองมีปายช่ือหรือรหัสติดไวที่สินคาฮาลาลนั้นๆ ซึ่งเปนระบบ      

พืน้ฐานทีม่กีารตรวจสอบแหลงทีม่าของสนิคาได (ปยะพงศ เสนยีรตันประยรู, นกิร ศริวิงศไพศาล และเสกสรร 

สุธรรมานนท, 2559) แนวคิดของฮาลาลโลจิสติกสนั้น เพื่อใหผูบริโภคม่ันใจวาผลิตภัณฑที่ไดรับเคร่ืองหมาย

ฮาลาลน้ันไดรับการดูแลตลอดโซอุปทาน และใหผูผลิตสามารถตรวจสอบและออกแบบหวงโซอุปทานได      

ถูกตองตามขอกําหนด โดยฮาลาลโลจิสติกสจะตองมีการต้ังตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน (Key Performance 

Indicators; KPI) ซึ่งจะใชในการตรวจสอบในแตละข้ันตอน (Malaysia Institute of Transport, 2012) 

 โดยหลกัพืน้ฐานของระบบฮาลาลโลจสิติกสนัน้ประกอบดวย 3 ดาน คอื (1) หลกีเลีย่งการสัมผัสและ

ปนเปอนโดยตรงกับฮารอมหรือสิ่งที่เปนขอหาม (2) ลดความเส่ียงที่จะมีการปนเปอนตามลักษณะของสินคา

เชน ของแข็งปนกัน หรือของแหงปนกับของเปยก และ (3) การระบุขอกําหนดและการยอมรับของลูกคาท่ีเปน

ตลาดกลุมมุสลิม สําหรับระบบฮาลาลโลจิสติกสสามารถจําแนกตามประเทศของกลุมลูกคาไดเปน 2 กลุม   
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คือ (1) ระบบฮาลาลโลจิสติกสสําหรับกลุมประเทศที่ไมไดเปนมุสลิมที่จะพิจารณาประเด็นดานหลีกเลี่ยง      

การปนเปอนและลดความเส่ียงท่ีจะมีการปนเปอนเทาน้ัน และ (2) ระบบฮาลาลโลจิสตกิสสาํหรับกลุมประเทศ

มสุลิมทีจ่ะตองพิจารณาประเดน็ดานการระบขุอกาํหนด การยอมรบั และขอกาํหนดของลกูคาตามขอบญัญตัิ

ของศาสนาดวย  ทําใหระบบของประเทศกลุมมุสลิมจะตองมีระบบคลังสินคาหรือการออกแบบการขนสง         

ทีจ่าํเพาะมากกวาประเทศทีไ่มใชกลุมมสุลมิ ซึง่การควบคมุทีต่างกนันีท้าํใหปริมาณการผลติของกลุมประเทศ

ที่ไมใชมุสลิมมีปริมาณตํ่ากวา ทําใหตนทุนการจัดเก็บในคลังและการขนสงสูงกวา สงผลถึงราคาขายของ

สินคาฮาลาลในกลุมประเทศท่ีไมใชมุสลิมที่จะสูงกวากลุมประเทศมุสลิมดวย (Global Islamic Finance 

Report, 2013)

 องคประกอบของฮาลาลโลจิสติกสประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ คลังสินคา (Warehousing) 

การขนสง (Transportation) และการดําเนนิงานสถานีปลายทาง (Terminal Operations) ดงัแสดงในภาพท่ี 3

     ภาพที ่3: องคประกอบของฮาลาลโลจิสตกิส

     ทีม่า: Tieman, 2009 อางถงึใน Bruil, 2010

  โดยการจัดการในแตละสวน จะมุงเนนการพิจารณาการดําเนินงานตามขอบัญญัติของศาสนา                    

ซึง่มคีวามแตกตางกนัดานการจัดการตามลักษณะขององคประกอบแตละสวน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2

การจดัการในแตละองคประกอบของฮาลาลโลจิสตกิส 

ที่มา: Global Islamic Finance Report, 2013 

 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการไหลของสินคาฮาลาลตามแนวคิดของระบบฮาลาล          

โลจิสติกสอื่นๆ ซึ่งจะเปนกิจกรรมที่มีกระบวนการกระจายสินคา เชน การบรรจุหีบหอ การจัดซ้ือจัดหา              

การจัดการตารางสินคาและการจัดการดานสินคา (ปยะพงศ เสนยีรัตนประยูร และคณะ, 2559)   

คลังสินคาในระบบฮาลาลโลจิสติกส จะจัดเก็บสินคาที่ไดรับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล                 

ซึ่งการแสดงสถานะของสินคาหรือผลิตภัณฑมีความสําคัญอยางมาก โดยการแสดงสถานะ            

อาจใชการติดฉลาก ทําเครื่องหมาย หรือการติดรหัสเมื่อจะทําการขนถายออกนอกคลังสินคา       

หากเปนประเทศที่ไมใชกลุมมุสลิม การจัดเก็บสินคาที่ไดรับเครื่องหมายฮาลาลสามารถจัดเก็บใน

คลังเดียวกันกับสินคาทั่วไปไดแตตองมีการแยกสวนพื้นที่ในการจัดเก็บเพื่อไมใหมีการปะปนกัน 

รวมถึงตองไมวางสินคาที่ไดรับรองฮาลาลปะปนกับสินคาที่ไมไดรับการรับรองบนแทนวางหรือ

อปุกรณขนถายเดยีวกนั ในกรณทีีเ่ปนของแชเยน็ สนิคาทีม่ฮีาลาลตองจดัแยกเก็บกบัสนิคาทีต่องหาม 

เชน ผลติภณัฑทีม่สีวนผสมของเน้ือสุกร และ/หรอื แอลกอฮอล)  อยางเดด็ขาด ไมใหมกีารปะปนกัน 

อยางไรกต็าม หากสินคาผลติจากเน้ือของสิง่มชีวีติทีถ่กูตามบทบัญญตั ิ เชน ไก หรอืววั แตไมไดรบั

การผลิตตามหลักศาสนา ก็ยังสามารถเก็บรวมไวในหองแชเย็นที่มีสินคาที่ไดรับฮาลาลได

คลังสินคา 

(Warehousing)

การขนสงในระบบฮาลาลโลจสิตกิสจะมแีนวทางคลายคลงึกบัการจดัการดานคลงัสินคาในประเทศ

ทีไ่มใชกลุมมุสลมิก็สามารถขนสงสินคาฮาลาลรวมกบัสนิคาปกติได เมือ่มกีารจัดวางบนพืน้ทีท่ีไ่มมี

การปะปนกัน แตในการขนสงสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง ผลิตภัณฑที่ไดรับเคร่ืองหมายฮาลาล           

ไมสามารถจัดสงรวมกับสินคาที่ผิดขอบัญญัติของศาสนาได ในการออกแบบระบบขนสง ตูขนสง

หรอืรถบรรทุกตองไดรบัการทาํความสะอาดเพ่ือกําจดัสิง่ปนเปอนทีอ่าจจะมาจากการขนสงครัง้กอน 

โดยตามหลักศาสนาตองทําความสะอาด 7 ครั้ง

การขนสง 

(Transportation)

สถานีปลายทางประกอบดวยจุดที่เกิดการขนถายสินคาขึ้น ไดแก ทาเรือ (Seaports) สนามบิน 

(Airports) และสถานีปลายทางภายในแผนดิน (Inland Terminals) มักจะมีระบบการไหลทั้ง        

ของสนิคาฮาลาลและไมใชสนิคาฮาลาล โดยจะมุงเนนการปองกันการปนเปอนและลดความเส่ียง

ทีจ่ะเกิดขึน้ อยางไรก็ตาม โซอปุทานฮาลาลในปจจบุนัยงัไมมกีารระบุรหสัทีเ่ปนสากล ดงัเชน สนิคา

อนัตราย จงึทาํใหการตรวจสอบอาจจะยงัไมรดักมุนกั ในดานขอกําหนดการขนสง สาํหรบัตูบรรทกุ

สนิคาและคลังสนิคาของสถานีปลายทางจะตองพจิารณาจากตลาดปลายทางวาเปนกลุมประเทศ

มุสลิมหรือไม ในประเทศท่ีไมใชกลุมมุสลิม หองแชเย็นในสถานีปลายทางท่ีมีขนาดจํากัด เชน 

สนามบิน จะตองมกีารบริหารจัดการการจัดเก็บทีม่ปีระสิทธภิาพดวยการใชกลองสําหรบัการขนสง

สนิคาฮาลาลหรอืออกแบบอปุกรณการเคลือ่นยายจัดเกบ็ทีเ่หมาะสมเพือ่ใหสามารถใชพืน้ทีจ่ดัเกบ็

ไดอยางเหมาะสม

สถานีปลายทาง 

(Terminals)
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แนวทางการจัดการโลจิสติกสอาหารฮาลาล

  แนวทางการจดัการโลจสิติกสเปนสวนหนึง่ทีจ่ะชวยเพิม่ความสามารถในการแขงขันของอตุสาหกรรม

อาหารไทย แตในปจจุบันการดําเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของหนวยงานที่เกี่ยวของยังขาด                  

การบูรณาการและความตอเน่ือง เนือ่งจากประเทศไทยมีหลายหนวยงานท่ีทาํหนาทีใ่นการพัฒนาอุตสาหกรรม

ฮาลาล ซึง่แตละหนวยงานกมุ็งเนนดาํเนนิงานตามภารกจิของตนเปนหลกั จงึทาํใหเกดิปญหาการดาํเนนิงาน

ซํ้าซอนรวมทั้งยังขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ทําใหผลสัมฤทธ์ิของโครงการตอภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมยังไมมากอยางที่ควรจะเปน (ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย, 2559) 

  ในงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาดานการจัดการและสงออกอาหารฮาลาล เห็นพองกันวา แนวทาง      

การจัดการโลจิสติกสเปนประเด็นที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลยังตองปรับปรุงและควรมุงเนน

ในเรื่องระบบการจัดการ ระบบการขนสง และรวมไปถึงกระบวนการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ (ตารางที่ 3)

ตารางท่ี 3

ประเด็นการจัดการดานโลจิสติกสของกลุมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

มีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยควรปรับปรุงใหเกิดระบบของ    

การตรวจสอบ เพื่อควบคุมใหสอดคลองกับหลักการมาตรฐานฮาลาล ทั้งในสวนของ              

สถานประกอบการที่จะตองดูแลระบบตั้งแตภายในโรงงาน รวมทั้งในสวนของทาเรือรับ                 

ผูสงวัตถุดิบ บริษัทขนสง และทาเรือสงออกสินคา จําเปนตองมีการปรับโครงสรางพ้ืนฐาน       

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยตองจัดการแยกการขนสง พื้นที่จัดเก็บ ระหวางสินคา   

ฮาลาลออกจากสินคาไมฮาลาลตามหลักการทางศาสนาอิสลาม

อาหารฮาลาล

แปรรูปเน้ือสัตว

(มาเรียม นะมิ, 2556)

สนบัสนนุการพฒันาระบบบรหิารจดัการการผลติและขนสงอาหารฮาลาลไทยใหมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ เพือ่ชวยลดตนทนุสนิคาอนัจะเปนประโยชนตอการแขงขนัดานราคาของผูประกอบการ

ไทยในตลาดตะวันออกกลาง

กลุมอาหารท่ีสงออกไป

กลุมประเทศ

ตะวันออกกลาง 

(สารกิา คาสวุรรณ, 2555)

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยมีการสงออกไปยังกลุมประเทศมุสลิมในอัตรา        

ขยายตวัสงู แตยงัเปนสดัสวนนอยเมือ่เทยีบกบัปรมิาณการสงออกอาหารทะเลแปรรปูทัง้หมด 

ทั้งนี้ไทยมีความพรอมในการแขงขัน เนื่องจากมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน               

แตยังมีปญหาเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศ สงผลใหตนทุน

การผลิตสูงขึ้น จึงควรมีการรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิต รวมถึงการสงเสริมให                          

ผู ประกอบการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด และพัฒนา   

กระบวนการขนสงใหเปนไปตามมาตรฐาน

อาหารทะเลแปรรูป 

(วนิดา ศักดี, 2550)
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ตารางท่ี 3

ประเด็นการจัดการดานโลจิสติกสของกลุมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ตอ)

 นอกจากน้ี Talib, Hamid, Zulfakar & Chin (2015) ไดเสนอถึงอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจัดการ

ฮาลาลโลจิสติกส โดยใชกรณีศึกษากลุมผูใหบริการดานโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย วาเกิดขึ้นไดหลาย  

รูปแบบ (ภาพที่ 4) โดยแบงไดเปนอุปสรรคภายในองคกร และอุปสรรคภายนอกองคกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ภาพที่ 4: อุปสรรคในการจัดการฮาลาลโลจิสติกส

     ที่มา: Talib et al., 2015

  จะเห็นวาการจัดการงานดานโลจิสติกสผลิตภัณฑฮาลาลสามารถปรับการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยความรวมมือของหลายฝาย ไมวาจะเปนของท้ังตัวผูผลิตหรือองคกรเอง 

ที่ตองปรับตัวและสรางความพรอมในการดําเนินงาน รวมกับการสรางความรวมมือระหวางเครือขาย รวมถึง

องคกรภาครัฐหรือหนวยงานรัฐบาลที่ตองปรับนโยบายและสนับสนุนแนวทางในการบริหารงานสําหรับใน   

ดานโลจิสติกสผลิตภัณฑฮาลาล  

จากการเปรียบเทียบการตลาดอาหารฮาลาลในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย พบวา  

การจัดการของการผลิต การตลาด ระบบการขนสง และเทคโนโลยี ตลอดจนการบรรจุหีบหอ

ของประเทศมาเลเซียมีประสิทธิภาพมากกวาของประเทศไทย โดยมาเลเซียมีการจัดการ      

ตั้งแต from Farm to Farm และ from Farm to Table และสําหรับประเทศอินโดนีเซีย                  

ยังจัดการในระดับฟาร มมากกว า  ทําให ไทยตองมีการจัดการเก่ียวกับการพัฒนา                                       

ใหมีประสิทธิภาพดานการทํางาน ดานการผลิตและการตลาดใหดีเทียบเทาคูแขง

อาหารฮาลาลของ

วิสาหกิจชุมชน และ

กลุมธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

(ไพรัช วัชรพันธุ, วีรศักดิ์ 

ตุลยาพร และกิตติ 

เจิดรังสี, 2549)
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สรุป
  ในการทีจ่ะพฒันาธรุกจิสนิคาฮาลาลในประเทศไทยเพือ่ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก นอกจาก

กระบวนการพฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการฮาลาลในดานการผลติใหไดมาตรฐานแลว จาํเปนตอง

มุงผลักดันระบบดานโลจิสติกสของอาหารฮาลาลที่ไดมาตรฐานควบคูกันไปดวย โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ควรมกีารบรูณาการและลดความซํา้ซอนในการบรหิารจดัการ ทัง้นีก้ารปรบัระบบใหไดตามมาตรฐานฮาลาลนัน้  

อาจตองอาศัยความมุงมัน่และเงินทนุในการสรางระบบบุคลากรและการรับรองคุณภาพตลอดหวงโซอปุทาน

ของอาหารฮาลาลใหเปนที่นาเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นจะสามารถขยายตลาดและสราง      

ความเช่ือมั่นในการสงออกอาหารฮาลาล รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย

ใหสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดโลกได
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