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ท่าเรือฮาลาล 
 

ยิ่งศักดิ์ บุญธรรม 
บทคัดย่อ 

ตลาดสินค้าฮาลาลเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคอันมีลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับหลักศาสนาอิสลาม 
เนื่องจากจ านวนประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกมีจ านวนมากท าให้ตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความส าคัญกับการ
ส่งออกสินค้าของประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลของประเทศไทยให้ได้รับความน่าเชื่อถือใน
กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการจึงต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์ตามค าภีร์อัลกุรอ่านที่ได้ก าหนดให้สินค้า
หรือบริการนั้นต้องปราศจากสิ่งต้องห้ามนับแต่กระบวนการตระเตรียมสินค้าจนไปถึงการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค 

สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการค้ากับประเทศในกลุ่มมุสลิมคือ การขนส่งสินค้าที่จะต้องมีกระบวนการ
จัดการสินค้าโดยการแบ่งแยกสินค้าฮาลาลออกจากสินค้าที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน หรือ
จัดให้มีท่าเรือเพ่ือให้บริการส าหรับสินค้าฮาลาลเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่
เป็นฮาลาลของประเทศไทย บทความนี้จะน าเสนอหลักเกณฑ์ของท่าเรือฮาลาลโดยศึกษาจากประเทศที่มีหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ตลอดจนแนวทางในการจัดตั้งท่าเรือฮาลาลของประเทศไทย อันจะเป็นการส่งเสริมการส่ง ออกสินค้าฮาลา
ลของประเทศไทยต่อไป 

 
 
 
 
 

                                                           
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ท่าเรือฮาลาล 
 

ตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่กลุ่มผู้บริโภคมีการบริโภคที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาอิสลาม  
ซึ่งสินค้าหรือบริการที่เป็นฮาลาลนั้นต้องปราศจากสิ่งที่เป็นของต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามจึงท าให้ลักษณะของ
ตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่กลุ่มผู้บริโภคอยู่ในวงจ ากัดหรือที่เรียกว่า (Niche Market) แม้ตลาดสินค้าหรือบริการที่เป็น
ฮาลาลจะเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในวงจ ากัด แต่เนื่องด้วยจ านวนประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก 
ขณะนี้มีจ านวนประมาณ 1,600 ล้านคน และมูลค่าเศรษฐกิจสินค้าที่เป็นฮาลาลในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 3 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ เฉพาะอาหารฮาลาลมูลค่า 680,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการค้าระหว่างประเทศ 350,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 1 ในส่วนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 มีตัวเลขการส่งออกสินค้าอาหารไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม รวมมูลค่า 
6,829.91 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.35 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 
2555 (ม.ค.-มี.ค.) มียอดการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทย รวมมูลค่า 1,591.98 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 
5.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สินค้าฮาลาลไทยก าลังประสบอยู่ก็คือ การส่งออก
สินค้าส่วนใหญ่เป็นการส่งออกวัตถุดิบเพ่ือผลิตเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างชาติ ในขณะที่สินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของไทยเองกลับส่งออกได้น้อยกว่าที่ควร โดยในจ านวนมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลประมาณ 
4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นั้นเป็นการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมไม่ถึง 10% ของการส่งออกอาหารฮาลาล
ทั้งหมด ในขณะที่ประเทศมาเลเซียส่งออก 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปยังกลุ่มประเทศ OIC2 ดังนั้น
เพ่ือเป็นการพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลของไทยให้ได้รับความน่าเชื่อถือในกลุ่ มตลาดของผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามและกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประเทศเหล่านี้
ให้ความส าคัญเรื่องสินค้าหรือบริการที่เป็นฮาลาลนั้นต้องถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเป็นอย่างยิ่ง โดย
ตลาดสินค้าหรือบริการฮาลาลที่ส าคัญ ได้แก่ประเทศในประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ประชากรนับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อที่สูง รวมถึงกลุ่มประเทศในอาเซียนอย่างเช่นประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งในการประกอบธุรกิจการค้ากับตลาดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีความ
เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาเป็นประการส าคัญนั้น ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการจึงต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์ตามที่มี
การบัญญัติไว้ในค าภีร์อัลกุรอ่าน ที่ได้ก าหนดให้สินค้าหรือบริการนั้นต้องปราศจากสิ่งต้องห้าม ตั้งแต่กระบวนการ
ตระเตรียมสินค้าหรือบริการไปจนถึงกระบวนการที่สินค้าหรือบริการนั้นไปถึงมือผู้บริโภค และสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่ง
ในการประกอบธุรกิจการค้ากับตลาดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆจ าเป็นต้องมีการขนส่งสินค้า
ต่างๆ โดยบริการผ่านทางท่าเรือเพ่ือท าการส่งออกหรือน าเข้าสินค้าที่เป็นฮาลาลนั้น ดังนั้นท่าเรื่อที่จะท าการส่งออก
หรือน าเข้าสินค้านั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการสินค้าหรือบริการ โดยการแบ่งแยกระหว่างสินค้าที่เป็นฮาลา
ลแยกออกจากสินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในค าภีอัลกุรอ่านอย่างชัดเจน หรือให้มีการ

                                                           
1 วินัย ดะห์ลัน, ศักยภาพและโอกาสของตลาดอาหารฮาลาลโลกและแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”ของประเทศไทย.  

22 พฤศจิกายน 2555. 

2 Organization of Islamic Cooperation 
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จัดท าท่าเรือเพ่ือให้บริการในการขนส่งสินค้าที่เป็นฮาลาลโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าหรือ
บริการที่เป็นฮาลาลของประเทศไทย 

ท่าเรือในปัจจุบันนั้นนี้มีทั้งท่าเรือท่ีเป็นการบริหารโดยรัฐ บริหารโดยราชการส่วนท้องถิ่น บริหารโดยการ
ท่าเรือ บริหารโดยเอกชน และเป็นการบริหารที่ผสมกันระหว่างรัฐและเอกชน3 ความหมายของ“ท่าเรือ” หรือ “เมือง
ท่า” ทางภาษาอังกฤษใช้ว่า “Port” หรือ “Seaport ” หมายถึงอาณาบริเวณพ้ืนที่ส าหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มี
การทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการด าเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขน
ถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง หรือจากเรือลงเรือ หรืออาจกล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า ท่าเรือ คือ อาณาบริเวณพ้ืนที่ที่มีการ
ติดต่อกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง (Ship/Shore interface)4  

ท่าเรือเป็นอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ก าลังพัฒนา เปรียบเสมือนเป็นจุดรวมเส้นทางของการขนส่งสินค้าและเป็นหน่วยที่มีความซับซ้อนมี
องค์ประกอบที่ท าหน้าที่แตกต่างกันหลายส่วน ในแต่ละส่วนจะมีบทบาทเฉพาะของตัวเองเพ่ือท าหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและขนถ่ายสินค้า ตลอดจนท าหน้าที่เกี่ยวกับการเดินเรือเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
เส้นทางการขนส่งสินค้า (Transport Chain) เริ่มจากการยกขนสินค้าลงเรือจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง  

ดังนั้นผู้ประกอบการท่าเรือจึงมีหน้าที่ ในการให้บริการแก่ เรือที่ เข้ามาและรับส่งสิน ค้า เช่น  
การบริการจัดระบบจราจรบริเวณท่าเรือ บริการน าร่อง บริการน าเรือเข้าจอดเทียบท่า บริการหลักหรือทุ่นส าหรับผูก
หรือโยงเรือขณะรอเข้าเทียบท่า บริการน้ ามันเชื้อเพลิง น้ าจืด และอาหารลูกเรือ รวมทั้งบริการซ่อมเรือ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการท่าเรือยังต้องมีหน้าที่บริการให้แก่ผู้ส่งสินค้าหรือเจ้าของสินค้า เช่น บริการขนถ่ายสินค้าระหว่าง
ยานพาหนะรับสินค้ากับโรงพักสินค้า บริการตรวจนับสินค้าท่ีโรงพักสินค้าและที่หน้าท่า บริการขนย้ายสินค้าในบริเวณ
ท่าเรือกับหน้าท่า บริการโรงพักสินค้าและเก็บรักษา และบริการขนถ่ายสินค้าที่หน้าท่า  

ท่าเรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานและต าแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันไป ดังนั้นการจ าแนกประเภทของท่าเรือ
มีหลายวิธีการ ดังนี้ 

ก. แบ่งแยกตามหน้าที่หรือลักษณะการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ท่าเรือเก็บสินค้าหรือท่าเรือขนส่งสินค้า 
ท่าเรือปลอดภาษี ท่าเรือภายในประเทศ ท่าเรือเพ่ือการทหาร ท่าขนส่งทางทะเลในเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ท่าเรือน้ ามัน ท่าเรือขนส่งผู้โดยสาร   

ข. แบ่งแยกตามลักษณะพ้ืนที่หรือสภาพภูมิศาสตร์ที่ท่าเรือนั้นตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น ท่าเรือชายฝั่งทะเล 
ท่าเรือน้ าลึก ท่าเรือปากแม่น้ า ท่าเรือแม่น้ า   

ค. แบ่งแยกตามขนาดของท่าเรือ เป็นการแยกขนาดท่าเรือ (Port size) เพ่ือเปรียบเทียบวัตถุประสงค์
หรือก าลังการผลิตของท่าเรือแต่ละแห่ง เท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนิยมเปรียบเทียบขนาดท่าเรือจากตัวเลขท่ีส าคัญ  

ท่าเรือฮาลาล คือ ท่าเรือเพ่ือการพาณิชย์ที่มีอาณาบริเวณพ้ืนที่ส าหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า  
มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการด าเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง  

                                                           
3 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒ,ิ ความรู้เรื่องท่าเรือ, (กรุงเทพฯ: ท๊อป, 2552) น. 5. 

4 http://www.md.go.th/marine_knowledge/e-harbour.ph, วันที่สืบค้น 18 สิงหาคม 2556 
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โดยมีกระบวนการจัดการท่าเรือ โดยค านึงถึงกฎเกณฑ์ทีเกี่ยวกับเรื่องฮาลาตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามคือ มีการ
แบ่งแยกสินค้าการให้บริการออกจากสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และ
เป็นท่าเรือประเภทที่มีหน้าที่โดยเฉพาะใช้ส าหรับในการบริการขนส่งสินค้า หรือให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะสินค้าที่
เป็นฮาลาล โดยอาจมีการก่อตั้งท่าเรือที่เป็นฮาลาลที่มีการขนถ่ายเฉพาะสินค้าหรือให้บริการที่เป็นฮาลาล หรืออาจจะ
มีการจัดการแบ่งส่วนในท่าเรือประเภททั่วไปโดยมีการแบ่งแยกการจัดการแบ่งสินค้าที่เป็นฮาลาลหรือการให้บริการที่
เป็นฮาลาลและสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎเกณฑ์ที่บัญญัติในค าภีร์อัลกุรอ่าน แยกออกจากกันโดยชัดเจนโดยมีการ
ก าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับรองเครื่องหมายฮาลาลให้การรับรองท่าเรือที่เป็นท่าเรือฮาลาลหรือที่มีการ
จัดการท่าเรือที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีบัญญัติในค าภีร์อัลกุรอ่าน  

ฮาลาลเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอิสลาม (ชาริอะห์) ฮาลาล (Halal) ซึ่งเป็นค ามาจากภาษา 
อารบิก มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอ่าน แปลว่า การอนุมัติ หรือ อนุญาต  โดยฮาลาลมีความหมายตรงข้ามกับ 
หะรอม (Harom) ซึ่งแปลว่าผิดกฎบัญญัติหรือต้องห้าม ส่วนสิ่งใดที่ต้องสงสัยว่าเป็นฮาลาลหรือหะรอมซึ่งเรียกว่ามัก
รูห์ (Makrooh) ผู้บริโภคมักหลีกเลี่ยงไม่บริโภคสิ่งนั้นนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่อิสลามถือว่าสกปรก (นะยิส) มุสลิมเชื่อว่าไม่
ควรปล่อยให้ร่างกายแปดเปื้อนนะยิส ดังนั้นฮาลาลจึงหมายความว่า การผลิตการให้บริการ หรือการจ าหน่ายใด ๆ ที่
ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า ฮาลาล คือ สิ่งที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการท า ผสม ปรุง ประกอบ 
หรือแปรสภาพ ตามศาสนาบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรือ
อุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ และฮาลาลควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ไม่มีส่วนประกอบหรือปนเปื้อนสิ่งที่ไม่อนุญาตในบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
2. ในกระบวนการเตรียม การแปรรูป การขนส่ง หรือการเก็บรักษาต้องไม่ใช่เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่มี

การปนเปื้อนสิ่งที่ไม่อนุญาตในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
3. ในกระบวนการเตรียม การแปรรูป การขนส่ง หรือการเก็บรักษาต้องไม่มีการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่ไม่

อนุญาตในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
หะรอม หมายถึง สิ่งที่ไม่อนุญาตหรือสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม โดยมีการบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุ

รอ่าน หรือที่มาจากแนวทางที่ศาสดามูฮัมมัดปฏิบัติหรือมีวจนะไว้ (ซุนนะห์) หรือมาจากมติที่เป็นเอกฉันฑ์ที่นักปราชญ์
ในศาสนาอิสลามบันทึกไว้ (อิจมะห์) หรือมาจากวิธิการที่นักปราชญ์ในศาสนาอิสลามเทียบเคียงกับบัญญัติในคัมภีร์อัล
กุรอ่าน (กิยาส) สิ่งที่เป็นหะรอมเหล่านี้ได้แก่ 

1. นะยิส หรือ สิ่งโสโครกตามหลักศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย 
- สุนัขและสุกร 
- ซากสัตว์ หมายถึง สัตว์ที่ตายโดยไม่ได้ผ่านการเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม ยกเว้น ปลาและตั๊กแตน 
- เลือดที่หลั่งริน น้ าเหลือง น้ าหนอง ยกเว้น อวัยวะเช่น ตับและม้าม 
- ปัสสาวะและอุจจาระของมนุษย์และสัตว์ 
- ส่วนที่แยกออกจากสัตว์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้น ผมและขน 
- นมที่เนื้อสัตว์ของมันไม่อนุญาตให้รับประทานเช่น นมลา นมแมว และนมสุกร 
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2. สัตว์ ได้แก่  
- สุนัข งู และลิง 
- สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีกรงเล็บและเข้ียว เช่น สิงโต หมี และสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- นกกินเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรีย์ นกแร้ง และสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- สัตว์มีพิษหรือสัตว์น าโรค เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง และสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน 
- สัตว์ทีพิ่จารณาโดยทั่วไปแล้วเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจ เช่น เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์

อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เช่น กบ จระเข้ และสัตว์อ่ืนที่มีลักษณะที่คล้ายกัน 
- ลาและสัตว์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับลา 
- สัตว์น้ าที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด ยกเว้น เมื่อมีการท าให้สารพิษหรืออันตรายนั้นได้ถูกก าจัด

ออกไปหมดแล้ว 
- สัตว์ที่ถูกพลีชีพกรรมเพ่ือพระเจ้าอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ 
3. อาหารที่มาจากพืชที่มีพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกชนิด ยกเว้น เมื่อสารพิษและอันตรายนั้นได้

ถูกก าจัดออกระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว 
4. อาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ ส่วนประกอบที่มีพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ในปัจจุบันนี้ประเทศที่มีกระบวนการในการจัดการท่าเรือที่เป็นท่าเรือฮาลาลและเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามคือ ท่าเรือNorth Port ของประเทศมาเลเซียซึ่งท่าแห่งนี้ถือเป็นท่าเรือฮาลาลแห่งแรก
ซึ่งท่าเรือ North Port มีที่ตั้งอยู่ในเขตของท่าเรือ Klang Port ซึ่งเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศ
มาเลเซียติดมหาสมุทรอินเดีย โดยท่าเรือ North Port มีที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของท่าเรือ Klang Port ซึ่งถือเป็น
อีกท่าเรือหนึ่งที่มีการให้บริการขนส่งและน าเข้าแต่เฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าฮาลาลเท่านั้นซึ่ง  ประกอบไปด้วย การ
บริการคลังสินค้าฮาลาลและคอนเทนเนอร์ฮาลาล และการบริการอ่ืนๆซึ่งจะเป็นบริการแบบครบวงจร  โดยมี
คลังสินค้าท่ีเป็นฮาลาล 1 แห่ง พื้นที่ 115,000 ตารางฟุต โดยท่าเรือ North Port เป็นท่าเรือที่ได้รับการรับรองฮาลาล
โดย Department Of  Islam Development Malaysia โดยมีองค์กรทางศาสนาอิสลาลที่เรียกว่า Jabantan 
kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ท าหน้าที่ในการให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลแก่สินค้าหรือบริการเนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับฮาลาลโดยเฉพาะ5 ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับฮาลาลของประเทศมาเลเซีย
มีการบัญญัติให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลทั้งส่วนที่เป็นสินค้าและการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าฮาลาลนั้น ซึ่ง
ท่าเรือถือได้ว่าเป็นการบริการที่เก่ียวเนื่องกับสินค้าฮาลาล ประเทศมาเลเซียจึงสามารถให้การรับรองเครื่องหมายฮาลา

                                                           
5 TRADE DESCRIPTION (DEFINITION OF ‘HALAL’) ORDER 2011 

4. For the purpose of these Regulations, “service in relation to the food and goods” includes the storage, transportation 
and retail of such food and goods. 



 ท่าเรือฮาลาล 26            

ลแก่การบริการของท่าเรือได้ นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียได้มีการประกาศใช้ระบบมาตรฐานฮาลาลของประเทศ
มาเลเซียซึ่งเรียกว่า Malaysia Standard  MS  1500:2009 โดยเป็นการออกโดยอาศัยอ านาจตาม The Standard 
of Malaysia Act 1996 โดยมีการน าเอาหลักการทางศาสนาอิสลามมาบัญญัติเป็นมาตรฐานฮาลาลอย่างชัดเจนซึ่ง 
Malaysia Standard  MS  1500:2009 เป็นแนวทางในการแนะน าส าหรับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรือบริการให้มี
การผลิตสินค้าหรือให้มีการบริการที่ถูกต้องตามหลักการทางศาสนาอิสลามนอกจากนี้ประเทศมาเลเซียมีระบบ
มาตรฐานฮาลาลที่เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องฮาลาลซึ่งเป็นบัญญัติขึ้นตามหลักการเรื่องมาตรฐานฮาลา
ลของ IHI Alliance  ICC-IHI Alliance Halal Standard6 จัดท าโดย Islamic Chamber of Commerce and 
Industry (ICCI) ซึ่งเป็นกลุ่มของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอิสลามจากประเทศต่างๆและเป็นตัวแทนภาคเอกชน
ใน OIC และ International Halal Alliance (IHI Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร คือมาตรฐานฮา
ลาลโลจิสติกส์ Halal Logistics Standard MS2400:2010 ฮาลาลโลจิสติกส์ มีความหมายว่า เป็นกระบวนจัดการ
ไหลของสินค้าฮาลาลและการไหลของข้อมูล ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตามกระบวนการที่ไม่ขัดกับหลักการที่
ก าหนดในวิถีมุสลิม ไปยังการไหลของสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค มีการไหลของข้อมูลที่ครอบคลุม
ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลความต้องการและระบบการขนส่งสินค้า โดยต้องมีป้ายชื่อหรือรหัสติดไว้
ที่สินค้าฮาลาลนั้นๆ ซึ่งเป็นระบบพ้ืนฐานที่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้การขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะถูก
แยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ หลีกเลี่ยงการ (Cross) การปนเปื้อน หลีกเลี่ยงการ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถตรวจสอบตลอดกระบวนการขนส่งให้เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้บริโภคท่ีเป็นมุสลิม 

หลักส าคัญในฮาลาลโลจิสติกส์ คือ การแยกสินค้าฮาลาลไม่ให้ปนเปื้อนกับสินค้าไม่ฮาลาล ซึ่งมีการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ความต้องการในแต่ละองค์ประกอบของโลจิสติกส์ มีดังนี้ 

หลักพ้ืนฐานของการขนส่ง ในการขนส่งสินค้าฮาลาลและสินค้าที่ไม่ฮาลาล ผู้บริการบรรทุกสินค้า ควร
คัดแยกสินค้า รถเข็น หรือยานพาหนะที่ขนส่ง (กรณีของการจัดส่งเป็นกลุ่ม) และการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็นไม่ควร
จัดเก็บสินค้าฮาลาลและสินค้าไม่ฮาลาลในภาชนะเดียวกัน โดยเฉพาะเนื้อหมู ซึ่งถือว่าเป็นนายิสที่รุนแรง สิ่งส าคัญต้อง
ค านึงถึงขั้นตอนการท าความสะอาดภาชนะและยานพาหนะในการขนส่งสินค้า และที่อยู่ส าหรับการด าเนินการขนส่ง
สินค้าฮาลาล และต้องรู้ที่มาของภาชนะและยานพาหนะว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ ถ้ามีการปนเปื้อนเกิดขึ้น ต้องล้างน้ า
ถึงเจ็ดน้ า โดยน้ าแรกให้เป็นน้ าดิน นั่นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ นอกจากนี้ ต้องขอใบรับรองการท าความสะอาด 

                                                           
6 IHI Alliance ได้ก าหนดมาตรฐานฮาลาลที่ครบวงจรประกอบด้วย 10 มาตรฐาน ได้แก่ 

1. มาตรฐานเกี่ยวกับโลจิสตกิส์ฮาลาล 
2. มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล 
3. มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการจ าหน่ายอาหารฮาลาล 
4. มาตรฐานเกี่ยวกับการเงินฮาลาล 
5. มาตรฐานเกี่ยวกับยาฮาลาล 
6. มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องส าอางฮาลาล 
7. มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการฆ่าสัตว์ทีเ่ป็นฮาลาล 
8. มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการสัตว์ก่อนถกูฆ่า 
9. มาตรฐานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่เป็นฮาลาล 
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พร้อมจัดเก็บคลังสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่เคลื่อนผ่านห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นลักษณะของสภาพแวดล้อมและการจัดการ
ต่างๆ และบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาลเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่ส่งผลให้คลังสินค้ามีความไวต่อการปนเปื้อน ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ เช่น การจัดการขาเข้าสินค้า การจัดเก็บสินค้า และขาออกของ
สินค้า เพราะฉะนั้นควรมีการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

หลักพ้ืนฐานของคลังสินค้าฮาลาล คือ การแยกสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาล ตลอดกระบวนการใน
คลังสินค้า อันได้แก่ การตรวจสอบสถานะของสินค้าฮาลาลและการติดฉลากสินค้า ผู้ที่บริการควรน าสินค้า  
ฮาลาลและไม่ฮาลาล แยกกันไม่ให้อยู่ภาชนะเดียวกัน สินค้าฮาลาลจะมีชั้นจัดเก็บสินค้าในสถานที่และห้องเย็นที่เป็น
เฉพาะของสินค้าฮาลาลเท่านั้น สินค้าฮาลาลและสินค้าไม่ฮาลาล ควรใส่ภาชนะที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริการควรระบุ
สินค้านั้นๆ เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนกัน การบรรจุภัณฑ์สินค้าฮาลาล ควรเรียงล าดับการติดฉลากสินค้าฮาลาล โดย
สามารถจัดเก็บในสถานที่ที่ก าหนดว่าเป็นสินค้าฮาลาลเท่านั้น ในการสั่งซื้อสินค้าฮาลาล ควรวางสินค้าฮาลาลและ
สินค้าไม่ฮาลาลในภาชนะที่แตกต่างกัน การจัดส่งสินค้าฮาลาล ภาชนะหรือกล่องบรรจุสินค้าฮาลาล ควรระบุว่าเป็น
สินค้าฮาลาลแล้วน าไปบรรทุก หลังจากนั้นน าสินค้าฮาลาลขนถ่ายในรถบรรทุกที่ขนส าหรับสินค้าฮาลาล โดยสินค้าฮา
ลาลและสินค้าไม่ฮาลาลจะแยกด้วยสีที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานในการตรวจสอบ ส่วน
ป้ายฮาลาลควรจะมีสีเดียวกันกับชั้นวางเก็บสินค้า ในกรณีที่สินค้าที่เป็นนายิสรุนแรงไม่สามารถเก็บไว้ในห้องเย็น
เดียวกันกับสินค้าฮาลาล ดังนั้น สิ่งส าคัญควรเน้นในการแยกสินค้าทางกายภาพที่มีการติดฉลาก (รหัสฮาลาล) ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนในการรับสินค้าฮาลาล ก่อนที่ขนถ่ายสินค้าฮาลาลออกไปทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

หลักการพื้นฐานของสถานีขนส่งตามมาตรฐานฮาลาล ต้องให้แน่ใจว่าการแยกสินค้าฮาลาลจากสินค้าไม่
ฮาลาล ผ่านกระบวนการทางสถานีขนส่ง ต้องมีการตรวจสอบสินค้าผ่านบุคคลต่างๆ เช่น ศุลกากร เจ้าหน้าที่สัตว
แพทย์หรือด่านตรวจสัตว์น้ าระหว่างประเทศท่ีสนามบิน อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญ คือ การตรวจสอบของสินค้าฮาลาลใน
เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าฮาลาลได้มาตรฐานและถูกต้องแน่นอน สิ่งที่ควรค านึงมากที่สุด คือ ไม่มีการ
ปนเปื้อนระหว่างสัตว์ที่ฮาลาลและสัตว์ที่ไม่ฮาลาล (เช่นสุกร) ในพ้ืนที่กักกันและการถือครองปศุสัตว์ 

จึงเห็นได้ว่าประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากรัฐบาลด าเนินนโยบายในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับการเมืองมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพท าให้ประเทศมาเลเซียเป็นตลาดฮาลาลขนาด
ใหญ่ของโลก และมีมาตรฐานสินค้าฮาลาลที่กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of 
Islamic Cooperation :OIC) ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 57 ประเทศให้การยอมรับท าให้อุตสาหกรรมฮาลาลถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์การส่งออกที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความส าคัญเป็นอย่างมากโดยมูลค่าส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 23.1 พันล้านริงกิตในปี พ.ศ. 2553 เป็น 36.4 พันล้านริงกิตในปี 2554 และ 38 พันล้านริง
กิต (ราว 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2555 สูงกว่าเป้าหมายการส่งออกอาหารฮาลาลปี 2555 ที่รัฐบาลตั้ง 
ไว้ที่ 37 พันล้านริงกิต7ประกอบกับกระบวนการในการรับรองเครื่องหมายฮาลาลของประเทศมาเลเซียมีกระบวนการที่

                                                           
7 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณชิย์, คู่มือการค้าและการลงทุนสหพันธรฐัมาเลเซีย, (กรุงเทพฯ: ส านักข่าวพาณชิย์ กรมส่งเสริมการ

ส่งออก, 2555) 
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ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจากทั่วโลกและมีมาตรฐานฮาลาลที่เคร่งครัดจึงท าให้
องค์กรทางศาสนา Jabantan kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) มีการให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลแก่
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการรวมถึงท่าเรือที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือบริการภายในประเทศมาเลเซียเท่านั้นแต่
ยังมีให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลแก่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือการบริการที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วยในส่วนที่
เป็นท่าเรือนอกจาก Jabantan kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) จะให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลแก่ท่าเรือ 
North Portcแล้วยังมีให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลแก่ท่าเรือในประเทศเนเธอแลนด์ คือท่าเรือ Rotterdam และ
ท่าเรือ Marseilles ในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียได้มีการเจรจากับรัฐบาลเนเธอแลนด์ตกลงให้ท่าเรือ  
Rotterdam เป็นท่าเรือส าหรับการขนส่งและกระจายสินค้าฮาลลาลที่มาจากประเทศมาเลเซียเข้าสู่ตลาดในกลุ่ม
ประเทศในยุโรปโดยให้มีการจัดการบางส่วนในท่าเรือให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามและให้  Jabantan 
kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ออกใบรับรองฮาลาลให้แก่ท่าเรือ Rotterdam ในส่วนของท่าเรือ Marseilles
ก็มีความตกลงเช่นเดียวกันแต่เป็นเพ่ือการขนส่งและการกระจายสินค้าฮาลาลของประเทศมาเลเซียไปสู่ประเทศใน
แถบแอฟริกาตอนเหนือ 

ในส่วนของท่าเรือฮาลาลในประเทศไทยนั้นในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการก่อตั้งท่าเรือหรือมีการจัดการที่มีการ
ท่าเรือที่มีการแบ่งส่วนที่เป็นท่าเรือฮาลาลโดยเฉพาะ แต่ก็มีแนวความคิดของรัฐบาลที่จะจัดให้มีท่าเรือฮาลาล
โดยเฉพาะโดยการปรับปรุงท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นท่าเรือฮาลาลเพ่ือน าเข้าและส่งออกสินค้าและบริการที่เป็น
ฮาลาล และเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล  ปะนาเระในจังหวัดปัตตานี ที่จะมี
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นฮาลาลครบวงจร จึงจ าเป็นจะต้องมีท่าเรือฮาลาลเพ่ือให้การผลิตสินค้าฮาลา
ลของประเทศไทยมีความเป็นฮาลาลตลอดจากกระบวนการผลิตจนถึงการขนส่งและถึงมือผู้บริโภค และเพ่ือเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นประเทศมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศ
มุสลิมให้มีความมั่นใจในการบริโภคสินค้า หรือบริการที่ผลิตจากประเทศไทยอันจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลา
ลของประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศท่ีเป็นประเทศมุสลิมและประเทศอ่ืนๆได้ และด้วยเนื่องจากท่าเรือเป็นส่วน
หนึ่งในการขนส่งสินค้าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองมาตรฐานฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล  พ.ศ. 2548 ซึ่งได้
ก าหนดให้การขนส่งต้องไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม8 ซึ่งตามระเบียบของคณะกรรมการ
กลางอิสลามเป็นการก าหนดให้เฉพาะกิจการ ดังต่อไปนี้ที่สามารถใช้เครื่องหมายฮาลาลได้คือ  ผลิตภัณฑ์อุปโภค 
บริโภค การเชือดสัตว์ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป วัตถุดิบ ส่วนผสมและ
หรือเนื้อสัตว์ฮาลาลน าเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … ก็ได้มีการ
บัญญัติถึงการบริการที่สามารถขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลได้ซึ่งได้แก่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ก าหนด 

                                                           
8ระเบียบรับรองฮาลาล 48 (ฉบับแก้ไข), ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน 

ฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล พ.ศ. 2548 

 ข้อ 22 ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (12) การเก็บรักษา การขนส่ง และการน าออกจ าหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่ง
ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
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9จึงเห็นได้ว่ากิจการท่าเรือซึ่งถือว่าเป็นการบริการชนิดหนึ่ง แต่ ไม่อาจขอการรับรองเครื่องหมายฮาลาลจาก
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ซึ่งหากพิจารณาจากระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทยฉบับนี้เห็นได้ว่าภาระหน้าที่ในการจัดการให้สินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามหลักการแห่งศาสนาอิสลามจะตกอยู่
แก่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าแต่ฝ่ายเดียว จึงอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่ไม่เป็นฮาลาลในขั้นตอนที่ไม่ได้อยู่ในการ
ควบคุมของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าโดยเฉพาะขั้นตอนที่สินค้านั้นอยู่ในระหว่างการขนส่ง หรือสินค้านั้นอยู่ที่ท่าเรือ 

ดังนั้น สินค้าหรือบริการที่เป็นฮาลาลจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการที่เป็นฮาลาลตั้งแต่กระบวนการ
เตรียมการผลิตสินค้าหรือบริการ กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ และกระบวนการขนส่งสินค้าหรือบริการ 
ตลอดจนกระบวนการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการจนถึงมือผู้บริโภคโดยเฉพาะกระบวนการเมื่อสินค้านั้นอยู่ในขั้นตอน
ของท่าเรือซึ่งเมื่อผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นได้ปฏิบัติในทุกกระบวนการการผลิตของตนที่ถูกต้องตาม
หลักของศาสนาอิสลามครบถ้วนแล้วแต่เมื่อสินค้านั้นถูกส่งมายังท่าเรือเพ่ือท าการส่งออกหรือน าเข้าแต่หากไม่มีท่าเรือ
ฮาลาลโดยเฉพาะหรือท่าเรือไม่ได้มีการจัดการแบ่งแยกสินค้าที่เป็นฮาลาลออกจากสินค้ าที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามก็อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สมควรให้มีการ
จัดตั้งท่าเรือฮาลาลโดยเฉพาะหรือหากไม่สามารถจัดตั้งท่าเรือฮาลาลโดยเฉพาะได้ก็ควรมีการจัดการแบ่งส่วนในท่าเรือ
ประเภททั่วไปโดยมีการแบ่งแยกการจัดการหรือแบ่งสินค้าที่เป็นฮาลาลและสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ใน
ค าภีร์อัลกุรอ่านแยกออกจากกันโดยชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. …  

มาตรา 6 การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ก าหนด เป็นไปโดยถูกต้อง
หรือไม่ขัดหรือแย้งกับบัญญัติศาสนาอิสลาม รวมทั้งมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมเป็นส าคัญ 
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