
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

((ยะลายะลา  ปตตานีปตตานี  นราธิวาสนราธิวาส  สงขลาสงขลา  สตูลสตูล))



““ฮาลาลฮาลาล””
เปนคําภาษาอาหรับมีความหมายทั่วไปวา อนุมัติ 

เมื่อนํามาใชในทางศาสนา จะมคีวามหมายวา....

สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ (เชนอนุมัติใหกิน อนุมัติใหดื่ม  
อนุมัติใหทํา อนุมัติใหใชสอย เปนตน )



““ฮาลาลฮาลาล””
เปนคําที่มีความหมายตรงขามกับคําวา “ฮารอม”

ที่มีความหมายทั่วไปวา  หาม และเมื่อนํามาใชใน

ทางศาสนาจะมีความหมายวา  สิ่งทีศ่าสนาหาม 



“เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการ  
ฝายกิจการฮาลาล  ของคณะกรรมการกลางอิสลาม  
แหงประเทศไทย หรอืคณะกรรมการอิสลามประจาํ  
จังหวัดตาง ๆ ไดอนุญาตใหผูประกอบการทําการ  
ประทับ/แสดงลงบนสลาก ผลิตภัณฑ หรอืกิจการ
ใด ๆ โดยใชสัญลักษณที่เรียกวา  “ฮาลาล”



เขียนเปนภาษาอาหรับวา

ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปนู  หลังกรอบเปน  
ลายเสนแนวตั้ง ใตกรอบภายในเสนขนานมีคําวา
“สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย”
โดยเครื่องหมายดังกลาวนี้ จะออกใหกับผลิตภัณฑ   
อาหารและเครื่องดื่ม



““อาหารฮาลาลอาหารฮาลาล””
คือ.....อาหารที่ไดผานกรรมวิธีในการทาํ ผสม ปรุง ประกอบ 
หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินัน่เอง เปนการรับประกันวา 
ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบรโิภคอาหาร หรืออุปโภคสินคา

 
หรือบริการตาง ๆ ไดโดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ

 


วาเปน
 

“ฮาลาล” หรือไมนั้น ไดจากการประทับตรา“ฮาลาล”
ที่ขางบรรจุภัณฑนั้นเปนสําคัญ 



ประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศที่ผลิตอาหารที่สําคัญ

ของโลก ผูผลิตจึงจําเปนตองใหความสนใจในเครื่องหมายนี ้   
อยางจริงจัง ผูที่เกี่ยวของตองเรียนรู และอยูบนพื้นฐานของ
ความเขาใจอยางถูกตองเพื่อเตรียมความพรอมของการผลิต 



หนาที่ของผูเชือดสัตวตามศาสนบญัญัตเิพื่อใหไดเนื้อสัตวที่ฮาลาล

 ตองนับถือศาสนาอิสลาม
 สัตวที่จะเชือดนั้น ตองเปนสัตวที่รับประทานไดตามหลักศาสนาอิสลาม
 ตองไมปะปนสัตวที่จะเชือดกับสัตวตองหามในระหวางขนสง
 ตองไมทารุณสัตวกอนการเชือด ตลอดจนอุปกรณที่ใชในการเชือด
ตองมีความคม

 ใหผูเชือดกลาวพระนามของพระผูเปนเจาขณะเริ่มทําการเชือด โดยตองเชือด
ในคราวเดียวกันใหแลวเสร็จ โดยไมทรมานสัตว

 ตองเชือดใหหลอดลม หลอดอาหารและเสนเลือดขางลําคอของสัตวที่ถูกเชือด
ขาดออกจากกันอยางสิ้นเชิง โดยสัตวจะตองตายเพราะการเชือดเทานั้น 
สัตวนั้นตองตายสนิทเองกอน จึงจะนําไปดําเนินการอยางอื่นตอได



ผูประกอบการหรือผูผลติผลิตภัณฑฮาลาล 
มีหนาที่ดังตอไปนี้

 รักษาอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑฮาลาลใหสะอาด
ถูกตองตามศาสนบัญญัติ ตลอดจนไมใชอุปกรณดังกลาว
รวมกับของตองหามตามศาสนบัญญัติ

 วัตถุดิบหลักในการผลติ ตลอดจนเครื่องปรุงอื่น ๆ 
ตองระบแุหลงที่มาอันนาเชื่อถือไดวา “ฮาลาล” โดย
ไมแปดเปอนกับสิ่งตองหาม



 วัตถุดิบที่ไดจากสัตวตาง ๆ นั้น ตองเปนสัตวที่ศาสนา  
อิสลามอนุมัติ และหรอืไดเชือดตามศาสนบัญญัติ
 เจาหนาทีท่ี่ควบคุมการผลิต หรอืปรงุผลิตภัณฑนั้น ๆ 
ตองเปนมุสลิม

ในระหวางการขนยาย ขนสง หรือจําหนายผลิตภัณฑ
ฮาลาลนั้น ตองไมปะปนผลิตภัณฑฮาลาลนั้น ตองไม  

ปะปนผลิตภัณฑฮาลาลกับสิ่ง ตองหามตามศาสนบัญญัติ



อาหารฮาลาลอาหารฮาลาล

•  สําหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไดมาจากพืชนั้น 
มนุษยเราไมมทีัศนะที่แตกตางกันมากนัก 

•  อิสลามไมไดหามอาหารทีไ่ดมาจากพืช ยกเวนสิ่งท  ี่
เกิดจากการนําไปหมักจนกลางเปนสุรา ไมวาจะ  
ผลิตจากองุน อินทผลัม ขาวบารเลย หรอืวัตถุอื่นใด  
ก็ตาม เมื่อกลายสภาพเปนสุรา เชนเดียวกับท  ี่
อิสลาม



อาหารฮาลาลอาหารฮาลาล

•  หามสิ่งที่ทําใหมนึเมาและขาดสติ และที่เปน  
อันตรายตอรางกาย  เชน  ยาเสพติดชนิดตาง ๆ 

•  สวนอาหารที่ไดมาจากสัตวนั้น ศาสนาและลัทธ  ิ

ตาง ๆ มทีัศนะที่แตกตางกันอยางกวางขวาง 



สิง่ที่ตองหามสิง่ที่ตองหาม

• หามรับประทานซากสตัว คือ สัตวและสัตวปก  
ที่ตายเองโดยไมไดถูกฆาหรือถูกลาโดยมนุษย 
เหตุผลที่หามกค็ือ การกินเนื้อสัตวที่ตายเองเปน  
สิ่งที่นาขยะแขยงตอความรูสึกของคนทั่วไป 



•  การหามกนิเลอืด คือ มันเปนสิ่งที่นารังเกียจ  
ตอความรูสกึของมนุษย และมันอาจเปน  
อันตรายตอสุขภาพดวยเชนกัน 



ผลกระทบดานบวกของผลกระทบดานบวกของ  AEC AEC ตอเศรษฐกจิตอเศรษฐกจิ  
ของกลุมจงัหวัดภาคใตชายแดนของกลุมจงัหวัดภาคใตชายแดน

• เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ดานอาหาร “ฮาลาล”



กลุมคนที่ไดรับประโยชนมากที่สุดคือกลุมคนที่ไดรับประโยชนมากที่สุดคือ

• นักเรยีน/นักศึกษา/ผูเรียน/ประชาชนในกลุมจังหวัดภาคใต  
ชายแดน

• เจาของกิจการผลิตอาหารฮาลาล
• แรงงานทีร่บัจางในสถานประกอบการผลติอาหารฮาลาล
• เกษตรกรที่เลีย้งสัตว 
• เกษตรกรที่ปลูกพืช ผัก ผลไม



หนวยงานทางการศึกษาที่ควรเปนเจาภาพหนวยงานทางการศึกษาที่ควรเปนเจาภาพ

 สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรหาดใหญ  และ
วิทยาเขตปตตานี

(ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร   
และเทคโนโลยี



หนวยงานทางการศึกษาที่ควรเปนเจาภาพหนวยงานทางการศึกษาที่ควรเปนเจาภาพ

 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร
 มหาวิทยาลยัอสิลามศึกษา
 มหาวิทยาลยัราชภัฎยะลา/สงขลา
 มหาวิทยาลยัทักษิณ
 กศน. จังหวัด/อําเภอ

 วิทยาลยัชุมชน



หนวยงานทางการศึกษาที่ควรเปนเจาภาพหนวยงานทางการศึกษาที่ควรเปนเจาภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
 สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด



หนวยงานตองเตรียมความพรอมหนวยงานตองเตรียมความพรอม

สํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับอาหาร “ฮาลาล”
จัดทําหลักสูตรอาหารฮาลาลสูอาเซียน

จัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับ  
การศึกษา

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการเรียนรู

จัดเตรียมงบประมาณดําเนินงาน

ประสานเครือขายสนับสนุนตามบทบาทหนาที่



หนวยงานสนับสนุน

 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

 ศูนยประสานงาน ฯ (สบย. 12)

 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย
 สํานักงานคณะกรรมการกลางแหงประเทศไทย
 สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 9 

 อุตสาหกรรมจังหวัด



หนวยงานสนับสนุนหนวยงานสนับสนุน  ((ตอตอ))

สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
 ศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล   จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย)

 กระทรวงพาณิชย



หนวยงานสนับสนุนหนวยงานสนับสนุน  ((ตอตอ))

 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรอาหารฮาลาล

ศูนยพัฒนาและกระจายสินคาฮาลาล  บานทาส ู        

ต.น้ําบอ อ.ปานาเระ  จ.ปตตานี



ตัวอยางสินคาฮาลาลตัวอยางสินคาฮาลาล

1.  เนื้อสัตว  เชน วัว  ไก  แพะ  ฯลฯ

2.  อาหารแปลรูป เชน  ปลากระปอง กะป

เครื่องแกง  น้ําบูดู  ฯลฯ

3. ขนม  เชน โรตีตาง ๆ  ลูกหยี  สมแขก ฯลฯ



ตัวอยางสินคาฮาลาลตัวอยางสินคาฮาลาล

4. เครื่องดื่ม  เชน  นมโค  นมแพะ  ฯลฯ



กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
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