ขอมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาลในสหรัฐอเมริกา
1. ระเบียบเกี่ยวกับการนําเขา/สงออก รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานสินคาฮาลาล
1.1 กฎระเบียบการนําเขา
เนื่องจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามิไดมีการกําหนดกฎหมายหรือมาตรฐานเฉพาะสําหรับการผลิต
สินคาอาหารฮาลาล รวมทั้งมิไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลการนําเขาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลแยกเปนการเฉพาะ
ดังนั้น ในการนําเขาหรือสงออกสินคาอาหารฮาลาล จึงเปนไปตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานสินคาอาหารทั่วไปที่
บังคับใชอยูในปจจุบัน กลาวคือ สินคาอาหารฮาลาลที่ผลิตในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศจะตองปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บสิ น ค า อาหารของสํ า นั กงานอาหารและยาแห งสหรั ฐ อเมริกา (USFDA และกระทรวงเกษตรแห ง
สหรัฐอเมริกา (USDA เชนเดียวกับสินคาอาหารทั่วไป และหนวยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ไมมีกฎระเบียบในการ
ควบคุมและตรวจสอบเฉพาะสําหรับอาหารฮาลาลที่นําเขาจากตางประเทศ
อยางไรก็ตาม USDA โดยหนวยงาน Food Safety and Inspection Service (FSIS) ไดกําหนดนโยบาย
มาตรฐานอาหารและการติดฉลาก (Food Standards and Labeling Policy ซึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับสินคาอาหารฮา
ลาล ระบุวาการใชขอความ “ฮาลาลและซาบิยาหฮาลาล” (Halal and Zabiah Halal ในการทําฉลากผลิตภัณฑ
สินคาที่อยูในความรับผิดชอบ จะตองไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกซึ่งเปนบุคคลที่ 3 ที่เหมาะสม 1
0

1.2 กฎระเบียบการสงออก
USDA และ U.S.FDA ใหการสนับสนุนดานสินคาอาหารฮาลาล ไดแนะนําผูผลิตและสงออกสหรัฐฯ ที่
ตองการสงออก สินคาอาหาร ยา และเครื่องสําอางไปยังตลาดผูบริโภคมุสลิม ตองไดรับการรับรองตราฮาลาล
Islamic Food and Nutrition Council of America และ Islamic Services of America เปนองคกรที่รั ฐ บาล
สหรัฐฯ ผูผลิตสินคาและผูสงออกของสหรัฐฯ มีความคุนเคยและใชบริการมากที่สุด
1.3 กฎระเบียบดานการคุมครองผูบริโภคในระดับมลรัฐ
ปจจุบันมี 9 มลรัฐ ซึ่งสวนใหญเปนแหลงชุมชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยูในสหรัฐฯ ไดแก อิลลินอยส มิชิแกน
มินเนโซตา นิวเจอรซี่ แคลิฟอรเนีย แมรีแลนด นิวยอรก เท็กซัส และเวอรจิเนีย ไดมีการออกกฎหมายซึ่งมีรูป
สาระแตกตางกันในแตละมลรัฐตามมุมมองทางดานศาสนา ในบางมลรัฐ เชน มลรัฐนิวยอรก ไดบังคับใหผูนําเขา/
จัดจําหนาย/รานคาสินคาอาหาร ฮาลาลจะตองจดทะเบียน (Registration of Dealers of Halal Food Products)
กั บ หน ว ยงานด า นการเกษตรของมลรั ฐ มลรัฐ อิล ลิน อยสได ออกกฎหมาย Halal Food Act เมื่อป 2545 ซึ่ง
ครอบคลุ มในด า นการป ดฉลากและป องกั น การแอบอาง รวมทั้ งกฎหมายคุมครองผูบ ริโ ภคชาวมุส ลิมภายใต
กฎหมายคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Act) เพื่อปองกันไมใหผูผลิตอาหารแอบอางและหลอกลวง
การใชตราฮาลาลโดยไมไดผานรับรับรองใหถูกตองตามกระบวนการ โดยมีการกําหนดบทลงโทษผูกระทําผิด โดย
สาระสําคัญของกฎหมายในแตละมลรัฐ มีดังนี้ 2
1.3.1 มลรัฐแคลิฟอรเนีย
- การขายผลิตภัณฑที่ไมใชฮาลาลแตอางวาเปนผลิตภัณฑฮาลาลเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
- หากเปนรานอาหารที่ใหบริการอาหารฮาลาลจะตองระบุดวยวารานอาหารของตนใหบริการอาหาร
ที่ไมใชอาหารฮาลาลดวยหรือไม กฎหมายนี้บัญญัติขึ้นเมื่อป 2545
1

1 https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/7c48be3e-e516-4ccf-a2d5-b95a128f04ae/Labeling-Policy-Book.pdf?MOD=AJPERES
2

https://www.halaltransactions.org/single-post/2017/05/01/Halal-Laws-in-the-USA
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1.3.2 มลรัฐอิลลินอยส
- ธุรกิจที่จําหนายทั้งอาหารฮาลาลและที่ไมใชฮาลาลจะตองติดปายสินคาแยกแยะใหชัดเจน
- การจําหนายสินคาโดยระบุวาเปนฮาลาลทั้งที่รูวาไมใชสินคาฮาลาลหรือไมแนใจวาเปนสินคาฮา
ลาล เปนการผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม ผูขายจะไมตองรับผิดหากถูกผลิตหรือผูแปรรูปหลอกลวง
ใหเชื่อวาสินคาที่จําหนายนั้นเปนฮาลาล
- ความผิดทางอาญา (1 หาก ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดโดยเชื่อวาผลิตภัณฑอาหารที่ไมใชฮาลาลเปน
ฮาลาล (2 ลบหรือทําลายเอกสารหรือเครื่องหมายระบุในสินคาฮาลาล เวนแตจะนําไปจําหนาย
เปนสินคาที่ไมใชฮาลาล (3 จําหนายสินคาที่ ติดฉลากฮาลาลที่เปนการหลอกลวงและฉลากที่ ไม
ถูกตอง (4 จําหนาย สินคาฮาลาลในสถานที่เดียวกันกับสินคาที่ไมใชฮาลาลโดยไมมีการระบุอยาง
ชัดเจนวาสถานประกอบการจําหนายทั้งสินคาฮาลาลและไมใชฮาลาล (5 จําหนาย สินคาฮาลาลที่
ไมมีตรารับรองฮาลาลโดยผูผลิต และ (6 ปลอย ใหมีการปนเปอนกันระหวางสินคาฮาลาลและ
สินคาที่ไมใชฮาลาลที่มีไวเพื่อการจําหนาย
1.3.3 มลรัฐแมรีแลนด
- สถานประกอบการที่ขายอาหารฮาลาลจะตองแสดงขอความ “เปดเผยขอมูล” หรือ “disclosure
statement” อยางชัดเจน หากสถานประกอบการจําหนายทั้งสินคาฮาลาลและไมใชฮาลาลจะตอง
แสดงปายระบุอยางชัดเจน
- การนําเสนออาหารที่ไมใชฮาลาลเพื่อจําหนายเปนอาหารฮาลาลเปนการผิดกฎหมาย
- สถานประกอบการที่อางวาเปน “ฮาลาลเทานั้น” หรือ “Halal Only” หากมีการเสนอขายอาหาร
ที่ไมใชฮาลาลถือวาเปนการฉอโกงหลอกลวง
1.3.4 มลรัฐมิชิแกน
- ความผิดทางอาญา ไดแก (1 หากมีการ ปลอมฉลากอาหารที่ไมใชฮาลาลเปนอาหารฮาลาล (2
จําหนายอาหารทั้งฮาลาลและไมใชฮาลาลในสถานที่เดียวกันโดยไมมีการติดฉลากอยางชัดเจน และ
(3 มีผลิตภัณฑที่ไมใชฮาลาลไวในสถานประกอบการที่ระบุวาเปนฮาลาลเทานั้น
1.3.5 มลรัฐมินนิโซตา
- การบรรจุหีบหอ ติดฉลากและจําหนายอาหารฮาลาลซึ่งไมไดมีการจัดเตรียมและเก็บรักษาตาม
กฎหมายและประเพณีของศาสนาอิสลาม เปนการผิดกฎหมาย
- การขายอาหารฮาลาลที่ไมมีเครื่องหมายซึ่งระบุแหลงที่มาของตรารับรองฮาลาลเปนการกระทําที่
ผิดกฎหมาย
1.3.6 มลรัฐนิวเจอรซีย
- มลรั ฐ นิ ว เจอร ซี ย เ ป น หนึ่ ง ในมลรั ฐ แรกที่ อ อกกฎหมายฮาลาลมี ค วามเข ม งวดมากที่ สุ ด
นอกเหนือจาก การลงโทษการติดฉลากที่ไมถูกตองและการจําหนายสินคาฮาลาลที่ไมเปนฮาลาล
แลว สถาน-ประกอบการที่จําหนายอาหารฮาลาลจะตองแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ การ
จัดซื้อ การจัดการและการเตรียมอาหารฮาลาล
- การหลอกลวงขายสินคาที่ไมใชฮาลาลวาเปนสินคาฮาลาล จะสงผลใหถูกปรับ 10,000 เหรียญ
สหรัฐ สําหรับผูกระทําผิดครั้งแรก และ 20,000 เหรียญสหรัฐในครั้งตอไป
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1.3.7 มลรัฐนิวยอรก
- ผูผลิต ผูแปรรูปและผูแบงบรรจุอาหารฮาลาลจะตองลงทะเบียนกับมลรัฐ และระบุชื่อองคกรที่ให
การการรับรองมาตรฐานฮาลาล
- สถานประกอบการที่จําหนายอาหารฮาลาล รวมถึงรถขายอาหารเคลื่อนที่จะตองแสดงใบรับรองฮา
ลาลในที่ที่สามารถเห็นไดอยางเดนชัด
- บริษัทที่จําหนายทั้งสินคาที่เปนฮาลาลและที่ไมใชฮาลาล จะตองแสดงเครื่องหมายอยางชัดเจนที่
แจงวาสถานประกอบการนั้นมีการจําหนายทั้งสินคาที่ฮาลาลและไมใชฮาลาล
1.3.8 มลรัฐเท็กซัส
- การจําหนายอาหารโดยอางวาเปนฮาลาลทั้งที่รูวาไมใชฮาลาล หรือไมมั่นใจวาเปนฮาลาล เปนการ
ผิดกฎหมาย
- บริษัทที่จําหนายทั้งสินคาที่เปนฮาลาลและที่ไมใชฮาลาลจะตองแสดงเครื่องหมายอยางชัดเจนที่
แจงวาสถานประกอบการนั้นมีการจําหนายทั้งสินคาฮาลาลและไมใชฮาลาล
1.3.9 มลรัฐเวอรเนีย
- การขายอาหารที่ระบุวาเปนฮาลาลโดยไมไดระบุผูรับรองผลิตภัณฑฮาลาลเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมาย
2. ตลาดฮาลาลในสหรัฐอเมริกา
2.๑. ขอมูลประชากร
ขอมูลของสถาบัน Pew Research Center คาดการณวาในป ๒๕๕๘ ประชากรชาวมุสลิมที่อาศัยอยูใน
สหรัฐฯ มีประมาณ ๓.๓ ลานคน หรือ คิดเปนรอยละ ๑ ของประชากรสหรัฐฯ ทั้งประเทศ ทั้งนี้ มีการคาดการณวา
จํานวนประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นอีก ๑ เทาตัวภายในป ๒๕๙๓ หรือประมาณ ๘.๑ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ
๒.๑ ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ รัฐบางรัฐจะมีการรวมตัวของชาวมุสลิมมากเปนพิเศษ เชน รัฐนิวเจอรซี่
ประกอบด ว ยชาวมุ ส ลิ มประมาณ ๒ - ๓ เทา มากกวาคาเฉลี่ย ของชาวมุส ลิมในรัฐ อื่น ๆ อยางไรก็ตาม U.S.
Census Bureau ไมมีการเก็บขอมูลดานการนับถือศาสนา จึงทําใหไมมีการเก็บขอมูลประชากรที่เปนชาวมุสลิม
หรือศาสนาอื่น ๆ อยางเปนทางการ 3
2

3

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/
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แมชาวมุสลิมที่อาศัยในสหรัฐฯ จะมีจํานวนประมาณรอยละ ๑ ของประชากรทั้งประเทศ แตอาหารฮาลาล
ก็เปนที่นิยมในการบริโภคในกลุมคนที่ไมใชมุสลิมเชนกัน โดยนาย Adnan Durrani ผูกอตั้งและผูบริหารบริ ษัท
The American Halal Company ตั้งแตป ๒๕๕๓ มีสินคาฮาลาลจําหนายมากกวา ๗๐ ชนิด วางจําหน ายใน
รานคากวา ๒๐,๐๐๐ แหง และมียอดจําหนาย ๔๕ ลานเหรียญสหรัฐ ตอป กลาววา ลูกคาที่ซื้ออาหารฮาลาลจาก
บริษัทของตนรอยละ ๘๐ - ๘๕ ไมใชคนมุสลิม เพราะคนเริ่มเห็นวาการบริโภคอาหารฮาลาลเปนหนทางไปสูการ
ไดรับคุณคาที่ดีขึ้น (better values) เปนการบริโภคอยางมี
จริยธรรม (ethical consumerism) และ เปนการนับสนุนใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น (better environment)4
โดยพฤติกรรมการบริโภคดังกลาวเริ่มเปนที่นิยมมากในผูบริโภคกลุมมิลเลนเนียล (Millennial) หรือผูที่เกิดระหวางป
๒๕๒๓ – ๒๕๔๓ นอกจากนี้ อาหารฮาลาลได ยกระดับจากสั ญลั กษณ ทางศาสนาเป นสั ญลั กษณ ที่รั บรองความ
ปลอดภัยอาหาร ความสะอาด และความนาเชื่อถือ 5 ประกอบกับผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารดังกลาวไดงายขึ้นผาน
การใชบริการ e-commerce และสินคามีวางจําหนายอยางแพรหลาย เนื่องจากผูประกอบการอาหารรายใหญหลาย
แหงตางใหความสําคัญกับการติดตราสัญลักษณฮาลาลบนผลิตภัณฑของตน เชน บริษัท Nestle บริษัท Cargill บริษัท
Nema Food Company บริ ษั ท Midamar บริ ษั ท Namet Gida บริ ษั ท Banvit Meat and Poultry บริ ษั ท
Carrefour บริษัท Isla Delice บริษัท Casino บริษัท Tesco บริษัท Halal-ash บริษัท Al Islami Food บริษัท BRF
บริษัท Unilever เปนตน
4

4 https://thecounter.org/halal-cuisine-faith-meat-slaughter-islam/
5

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-halal-food-and-beverages-market
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๒.2 ขอมูลประชากรชาวมุสลิมในแตละรัฐฯ ของสหรัฐฯ
จากรายงาน American Muslim Market Study 2014-15* ของ Dinar Standard พบวา ประชากร
ชาวมุสลิมที่อาศัยอยูในรัฐตางๆ ของสหรัฐฯ ดังรูป

* ขอมูลใชกลุมประชากรชาวมุสลิมในสหรัฐฯ ที่ ๕.๗ ลานคน และสํารวจในป ๒๕๕๖
2.๓ กลุมสินคาอาหารฮาลาลที่นําเขาในตลาดสหรัฐฯ
2.๓.๑ กลุมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑ (ไกแชแข็งแชเย็น แปรรูป พรอมรับประทาน) ทั้งนี้
ปจจุบันไทยยังไมสามารถสงออกเนื้อไกไปยังสหรัฐอเมริกาได
2.๓.๒ กลุมอุตสาหกรรมประมง (อาหารทะเลประเภทกุงแชแข็งแชเย็น ปลาทูนาแปรรูปและกระป อง
ปลาซารดีนกระปอง ปลาสดแชแข็งและกุงแชแข็ง) อาหารกลุมนี้จัดเปนกลุมอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ ขณะที่
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดผูนําเขาสินคาประมงที่ใหญที่สุดในโลกและถือเปนตลาดหลั กในการสงออกผลิ ต ภั ณฑ
อาหารทะเลแปรรูปของไทย
2.๓.๓ กลุมอุตสาหกรรมธัญพืชและผลิตภัณฑ (ขาวและขาวสาลี) โดยกลุมสินคาที่ไดรับความนิยมบริโภค
มากที่สุดไดแก ขาวโพด (ขนมขบเคี้ยว) ขาวสาลีและผลิตภัณฑ ขาวเจา (Rice) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมช็อคโกแลต
บิสกิส เปนตน 6
5

2.๔ ศักยภาพและมูลคาตลาดอาหารฮาลาลในสหรัฐฯ
สมาคม Islamic Food and Nutrition Council of North America รายงานวา ในป ๒๕๕๙ ผูบริโภค
สหรัฐฯ ใชจายเงินประมาณ ๒ หมื่นลานเหรียญสหรัฐ หรือ ๖.๒ แสนลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ
เทากับ ๓๑ บาท กับการเลือกซื้ออาหารฮาลาล เพิ่มขึ้นรอยละ ๓๓ จากป ๒๕๕๓ และบริษัทเอกชน Technavio
คาดการณวา อัตราการเติบโตประจําป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ของสินคาอาหารฮาลาลมี
คารอยละ ๓.๔๘ จากป ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ 7 นอกจากนี้ เมื่อเทียบมูลคาของตลาดสินคาอาหารฮาลาลในสหรัฐฯ
ระหวางป ๒๕๕๙ และป ๒๕๖๔ พบวา ในป ๒๕๕๙ สินคาอาหารฮาลาลในตลาดสหรัฐฯ มีมูลคาประมาณ ๒.๒๖
6

6
7

https://www.halalsnackbox.com/blogs/about-halal/5-amazing-halal-snacks-to-delight-your-taste-buds
https://www.isahalal.com/news-events/blog/scope-of-Halal-food-in-USA
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หมื่นลานเหรียญสหรัฐ (๗ แสนลานบาท และคาดการณ วาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นประมาณ ๒.๖๘ หมื่นลานเหรียญ
สหรัฐ (๘.๓ แสนล านบาท ในป ๒๕๖๔ 8 หรือเพิ่มขึ้น ๔.๒ พัน ลานเหรีย ญสหรัฐ (๑.๓ หมื่น ลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ ๑๘
7

การคาดการณเปรียบเทียบมูลคาตลาดสินคาฮาลาลในสหรัฐฯ ระหวางป ๒๕๕๙ และ ป ๒๕๖๔

ที่มา: Statista.com

จากการสํารวจขอมูลสินคาอาหารฮาลาลในตลาดสหรัฐฯ จัดทําโดยบริษัท Technavio แสดงใหเห็นวา ป
๒๕๕๙ สินคาอาหารฮาลาลประเภทเนื้อสัตว สัตวปก และอาหารทะเลในตลาดสหรัฐฯ มีมูลคาประมาณ ๑.๕ หมื่น
ลานเหรียญสหรัฐ (๔.๖ แสนลานบาท โดยวางขายในภาคสวนรานคาปลีกประมาณ ๑.๔ หมื่นลานเหรียญสหรัฐ
(๔.๓ แสนลานบาท ซึ่งจํานวนประชากรมุสลิมที่เพิ่มมากขึ้นจะชวยผลักดันใหตลาดสินคาอาหารฮาลาลมีคา CAGR
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๔๘ 9
8

8
9

https://www.statista.com/statistics/795365/halal-food-market-value-in-the-us/
https://www.businesswire.com/news/home/20170815005842/en/Halal-Food-Market---Top-3-Drivers
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ตลาดสินคาอาหารฮาลาลในสหรัฐอเมริกา: ตัวเลขและปจจัยการขับเคลื่อนหลัก

ที่มา: Technavio

นอกจากนี้ สินคาฮาลาลมีการวางจําหนายในหลายชองทาง เชน รานขายของชํา รานซูเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ และรานสะดวกซื้อ ทั้งนี้ สินคาอาหารฮาลาลมีวางจําหนายในซูเปอรมารเก็ตที่เนนการขายสินคาอาหาร
ธรรมชาติ เชน Whole Foods Market ซึ่งถือวาเปนอาหารประเภทหนึ่งที่มีอัตราการโตที่รวดเร็ว
สาเหตุที่สินคาอาหารจําเปนตองมีการรับรองตราฮาลาล เนื่องจากพฤติกรรมเลือกซื้ออาหารจากรานคา
ประเภทเนื้อสัตว อาหารแปรรูป ขนม อาหารพรอมรับประทาน มีมากขึ้น การมีตรารับรองวาอาหารดังกลาวเปน
อาหารฮาลาลจะชวยใหผูบริโภคมั่นใจถึงแหลงที่มาและกระบวนการผลิตตามหลักศาสนาหรือตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหารที่ผูบริโภคเชื่อมั่น
กลาวโดยสรุป แมวาตลาดสินคาอาหารฮาลาลในสหรัฐฯ จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แตก็มีแนวโนมที่จะขยายตัวขึ้น เนื่องจากผูประกอบการมีความตื่นตัวใน
การใชตราสัญลักษณฮาลาล บนสินคาของตนเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคซึ่งประกอบดวยชาวมุสลิม
และผูที่ไมใชชาวมุสลิม โดยในกลุมของชาวมุสลิมนั้นมีความตองการที่จะบริโภคอาหารที่เตรียมตามกรรมวิธีที่
ศาสนากําหนด ในกลุมของผูที่ไมใชชาวมุสลิมในสหรัฐฯ เห็นวา สัญลักษณฮาลาลเปนเครื่องหมายของอาหารที่ผาน
การะบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งถือวาเปนความชอบสวนบุคคล เชนเดียวกับกลุมผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาเกษตร
อินทรีย สินคาปราศจากกลูเตน และสินคา vegan
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาฮาลาล
3.1 ตรารับรองและองคกรใหบริการรับรองมาตรฐานฮาลาลในสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากในสหรัฐอเมริกาไมมีภาครัฐเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลและมีบทบาทสําคัญในเรื่องการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล การรับรองทั้งหมดจึงอยูในการควบคุมดูแลของภาคเอกชนที่เกี่ยวของตามหลักศาสนาอิสลาม โดย
องคกร/หนวยงานที่ ให บริ การรั บรองเครื่ องหมายฮาลาลจะคิ ดค าธรรมเนี ยมการใหบริการตรวจสอบ (fee base
service) และรวมไปถึงการกํากับดูแล (supervision) โดยจะคิดคาธรรมเนียมตอสินคาและมีชวงระยะเวลาของผล
บังคับ และเนื่ องดวยสถานการณ การเติบโตของตลาดฮาลาล ผูผลิตสินคาในสหรั ฐฯ มีความต องการการรั บรอง
เครื่องหมายฮาลาลเพื่อจุดประสงคในการจําหนายสินคาใหแกผูบริโภคชาวมุสลิมภายในประเทศ และเพื่อสงออกไปยัง
กลุมประเทศมุสลิมอื่น ๆ จึงเปนแรงจูงใจใหเกิดองคกร/หนวยงาน หรือภาคเอกชนหันมาใหบริการดานรับรองฮาลาล
มากขึ้น โดยปจจุบันมีองคกรที่ใหบริการรับรองฮาลาลที่สําคัญในสหรัฐฯ มีดังนี้
3.1.1 Halal Food Council International (HFCI)
Halal Food Council International (HFCI)
11738 Somerset Ave
ที่อยู
Princess Anne, MD 21853
(410 548 - 1728
โทรศัพท
(410 548 - 2217
โทรสาร
info@halalfoodcouncilusa.com
อีเมล
https://halalfoodcouncilusa.com/
เว็บไซต
ใหการรับรองฮาลาล (Halal Certificate) สําหรับเนื้อสัตว
บริการ
และสัตวปก อาหารแหง ยาและเครื่องสําอาง
สภาอาหารฮาลาลสากลในสหรัฐอเมริกา หรือ Halal Food Council USA (HFC-USA) เปนองคกรที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานฮาลาลระหวางประเทศในอเมริกาเหนือตั้งแตป 2527 นับเปนองคกรชุมชนระดับรากหญา
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับชุมชนมุสลิมในอเมริกาเหนือผานศูนยและองคกรอิสลาม โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่
เมือง Salisbury มลรัฐ Maryland สหรัฐอเมริกา
สํ า หรั บ กิ จ การด า นการรั บ รองมาตรฐานฮาลาล HFC-USA ปฏิบัติตามแนวทางที่ กํา หนดไว ใน Codex
Alimentarius (1997 สําหรับฮาลาลที่ไดรับการอนุมัติจากประเทศมุสลิมทั้งหมดในโลก รวมถึง มาเลเซีย
สิ ง คโปร แ ละอิ น โดนี เ ซี ย หลั ก เกณฑ เ หล า นี้ ร วมถึ ง มาตรฐานสํ า หรั บ การฆ า สั ต ว ฮ าลาล อาหารฮาลาล
เครื่องสําอางฮาลาล และสินคาอุปโภคฮาลาล ซึ่งไดรับการยอมรับจากประเทศผูนําเขาฮาลาลในโลก รวมถึง
ประเทศมุสลิมทั้งหมดและไดรับ การยอมรับวาเปน องค กรรับรองฮาลาลมืออาชี พที่เชื่ อถือได โดยใหบริการ
รับรองฮาลาล (Halal Certificate) สําหรับเนื้อสัตวและสัตวปก อาหารแหง ยาและเครื่องสําอาง
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3.1.2 ISWA Halal Certification

ISWA Halal Certification
12510 Prosperity Drive Ste 280 Silver Spring, MD
ที่อยู
20904
(301 328-0592, (301 328-0627
โทรศัพท
info@ushalalcertification.com
อีเมล
https://www.ushalalcertification.com/
เว็บไซต
ใหการรับรองฮาลาล (Halal Certificate สําหรับการใช
บริการ
ในประเทศและตางประเทศ
ISWA เปนองคกรเอกชนที่ใหการรับรองฮาลาลที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
ฮาลาลและความดานปลอดภัยอาหารสากลซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วโลกและในหมูประเทศมุสลิม ISWA เปนสมาชิก
ของสภาฮาลาลสากล World Halal Council: WHC) และสภาพอาหารฮาลาลสากล World Halal Food
Council: WHFC)
แผนกรั บ รองมาตรฐานฮาลาลของ ISWA ISWA Halal Certification Department (บริ ห ารงานโดย
บริ ษัท USA Halal Chamber of Commerce, Inc. ซึ่งเปน องค กรบริการเชิงพาณิช ยมืออาชีพที่ไดรับ การ
ยอมรับในระดับสากลและในประเทศ ซึ่งทําหนาที่สงเสริมธุรกิจฮาลาลและสงเสริมความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บ อํ า นวยความสะดวกในการเจรจาระหวา งอุ ตสาหกรรมและผูบ ริโ ภคเพื่ อ ความมั่ น ใจว า
สอดคลองกับกฎหมายอิสลามและชาริอะฮ Islamic Dietary and Shariah Laws) ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดรับการรับรองโดยสมาคมอิสลามแหงวอชิงตัน ISWA)
การบริการและผลประโยชนขององคกรนี้ ไดแก
- ใหการรับรองฮาลาลสําหรับการใชในประเทศและตางประเทศ
- การตรวจสอบสวนผสมฮาลาล Halal ingredients(
- บริการขอมูลลาสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบลาสุดในอุตสาหกรรมฮาลาล
- มีระบบเครือขายธุรกิจฮาลาล
- การใชตรามาตรฐานฮาลาลเพื่อการตลาดและการโฆษณา
- การขยายการเขาถึงตลาดฮาลาลทั้งในและตางประเทศ
- ผลิตภัณฑที่ทดสอบและตรวจสอบโดยหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
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3.1.3 Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)
Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)
IFANCA Head Office
ที่อยู
777 Busse Highway Park Ridge,
Illinois 60068 USA
(847 993-0034
โทรศัพท
(847 993-0038
โทรสาร
contact@ifanca.org.
อีเมล
https://ifanca.org
เว็บไซต
บริการ
ใหการรับรองฮาลาลสําหรับผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม ยา
และผลิตภัณฑดูแลสวนบุคคล
สมาคม IFANCA เปนองคกรอิสระดานกิจการอาหารฮาลาลและโภชนาการอิสลาม ที่ทําหนาที่ใหบริการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาฮาลาลผานการออกใบอนุญาต และตรารับรองของสมาคมใหแก
ผูประกอบการในประเทศตางๆ กวา 20ประเทศ โดยมีสัญลักษณตรารับรองรูปตัว “M” ซึ่งไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางทั้ งในกลุ มผูบริโภคอาหารฮาลาลและองค กรรัฐ บาลของประเทศมุสลิมชั้นนํ าตางเชน เชน
Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), The Majlis Ugama Islam Singapura: MUIS
( the Islamic Religious Council of Singapore), the Muslim World League (MWL): Saudi Arabia
และ Majelis Ulama Indonesia (MUI) เปนตน โดยมีสํานักงานใหญของสมาคมฯ ตั้งอยูที่ เมืองชิคาโก รัฐ
อิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองโตรอนโต รัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดาและ กรุงบรัสเซลล ประเทศ
เบลเยี่ยม รวมถึงตัวแทนบริหารสมาคมยอย หรือ องคกรสมาชิกดานการตรวจสอบรับรองกิจการฮาลาล (sister
organization or affiliates ) กระจายอยู ใ นประเทศผู ส ง ออกสิ น ค า ฮาลาลต า งๆ กว า 30 ประเทศ เช น
Islamic Food council of Europe (IFCE), Australian Federation of Islamic Councils (AFIC),
Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ), South African National Halal
Authority (SANHA) เปนตน
การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานการผลิตสิน คาอาหารฮาลาลของสมาคม IFANCA ครอบคลุ มการ
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต กระบวนการเชือดสัตว (Slaughter House) การทํา
ความสะอาดอาหาร จนถึ ง การบรรจุ หี บ ห อ สิ น ค า โดยให บ ริ ก ารตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานฮาลาลกั บ
อุตสาหกรรมอาหารและสินคาอื่นๆ ที่จัดวาเปนฮาลาลทุกประเภท
การขอรับรองมาตรฐานฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลของสมาคม IFANCA ครอบคลุม
ประเภทกิจการ ดังนี้
1. เนื้อสัตวและสัตวปก แปรรูปและแชแข็ง
2. ผลิตภัณฑอาหารประเภท non meat product และเครื่องดื่มอื่นๆ เชน นม เนยและผลิตภัณฑอาหาร
พรอมปรุง อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน อาหารแชแข็ง ขนมหวานและไอศกรีม สารปรุงแตงและ
สวนผสมอาหาร ผลิตภัณฑอาหารเสริม (nutritional product) เปนตน
3. สินคาอุตสาหกรรม เชน บรรจุภัณฑ (Packaging Material) ยาและเครื่องสําอาง
4. ธุรกิจบริการอาหาร รวมถึงสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ยาและเครื่องสําอาง เปนตน
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3.1.4 Islamic Services of America (ISA)

Islamic Services of America (ISA)
P. O. Box 8268
ที่อยู
Cedar Rapids, Iowa 52408-8268
(319 362-0480
โทรศัพท
โทรสาร
isa@isahalal.com
อีเมล
https://www.isahalal.com/
เว็บไซต
รับรองฮาลาลและการตรวจสอบครบวงจร
บริการ
ISA เปนองคกรรับรองมาตรฐานฮาลาลของสหรัฐฯ สํานักงานใหญตั้งอยูที่มลรัฐไอโอวา โดยเปนองคทไี่ ดรับ
การยอมรั บ และรั บ รองโดยสภาอาหารฮาลาลโลก WHFC), JAKIM (มาเลเซีย (, MUI (อิน โดนีเซีย (, MUIS
(สิงคโปร (และหนวยงานกํากับดูแลอื่น ๆ โดยมีความสัมพันธทางธุรกิจทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย
สิงคโปร แอฟริกา ตะวันออกกลาง/ประเทศในแถบอาว เกาหลีใต เอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต ยุโรป
ฟ ลิ ป ป น ส สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส (ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ม ใ ช เ นื้ อ สั ต ว แ ละไม ใ ช สั ต ว ป กออสเตรเลี ย นิ ว ซี แลนด (
อินโดนีเซีย อเมริกาใตและอีกหลายประเทศ
ISA ใหการรับรองมาตรฐานฮาลาลมาเปนเวลากวา ป โดยใหการรับรองผูผลิตผลิตภัณฑสิ้นเปลือง 40
consumable products) นอกจากนี้ ISA ยังใหความรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับหัวขอ 'ฮาลาล' โดย
เขาไปมีสวนรวมในการสัมมนาระดับนานาชาติ การประชุมและกิจกรรมเพื่อการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และความเชี่ยวชาญกับองคกรอื่น ๆ
3.1.5 Islamic Society of North America (ISNA)
Islamic Society of North America (ISNA)
P O Box 38
ที่อยู
Plainfield, Indiana 46168
โทรศัพท
317.839.8157
อีเมล
info@isna.net
เว็บไซต
https://isna.net/
บริการ
องคกรมุส ลิมที่ใหญที่สุดในอเมริก าเหนื อจัด การประชุ ม
ระดับชาติประจําทุกป มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน
และการอบรม
สมาคม ISNA เปนองคกรทางดานศาสนาชั้นนําที่เกาแกและใหญที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ กอตั้งเปนครั้ง
แรกเมื่อป 2506 มีลักษณะเปนองคกรอิสระที่บริหารงานโดยไมมุงหวังผลกําไร ทําหนาที่เปนองคกรกลาง
ศาสนาอิสลามในการดูแล ตรวจสอบ ใหบริการคําแนะนํา สงเสริมความรูและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่
เปนประโยชนและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวมุสลิมในทวีป รวมทั้งการสรางความรวมมือ
ทางดานกิจการศาสนาอิสลามระหวางชุมชนชาวมุสลิมทั่วโลก โดยแบงการบริหารงานออกเปนหนวยงานยอยที่
ทําหนาที่ใหบริการในดานตางๆ เชน สวัสดิการสังคม สารสนเทศ การศึกษา การคนควาวิจัย สาธารณะสัมพันธ
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รวมทั้งการดูแลตรวจสอบกิจการทางดานฮาลาล โดยในแตละปสมาคม ISNA จะทําการจัดประชุมประจําป ณ
เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดําเนินการดานกิจการศาสนา ซึ่งมีชาวมุสลิม
และผูเกี่ยวของใหความสนใจเขารวมไมต่ํากวา 50,000 คน โดยมีสํานักงานใหญของสมาคมฯ ตั้งอยูที่เมือง
Plainfield รัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมือง Mississauga รัฐ Ontario ประเทศแคนาดา
ในสวนของกิจการดานฮาลาล ISNA ถือเปนองคกรตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑฮาลาลชั้นนําระดับตนๆ ที่
ไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก โดยใหบริการรับรองทั้งสินคาอาหารและกิจการที่เกี่ยวของ
อื่นๆ โดยมีหนวยงาน Halal Certification Agency (HCA) เปนองคกรตัวแทนของสมาคมฯ ที่ทําหนาที่ในเรื่อง
ดังกลาว
3.1.6 Halal Advisory Group

Halal Advisory Group
817 Broadway 5th Floor
ที่อยู
New York, N.Y. 10003
โทรศัพท
(877) 721-4490, (347) 704-0577
โทรสาร
(866 998-6636
อีเมล
info@halaladvisory.com
เว็บไซต
https://www.halaladvisory.com/
บริการ
รับรองมาตรฐานฮาลาล
กลุมที่ปรึกษาฮาลาล เปนองคกรรับรองฮาลาลซึ่งมีสํานักงานใหญในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และมี
สํานักงานในสหรัฐอเมริกาที่เมืองนิวยอรก มลรัฐนิวยอรก
องคกรนี้ใหการรับรองผลิตภัณฑที่หลากหลายครอบคลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก โรงฆาสัตวและการ
บรรจุเนื้อสัตว ผลิตภัณฑอาหารเกษตรและผลิตภัณฑนม เครื่องแตงกายและคาปลีก ขนมอบและขนมหวาน
วัตถุเจือปนอาหารและเอนไซม ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ เครื่องสําอางและของใช
สวนตัว รวมถึงการเดินทางการทองเที่ยวและบริการทางการเงิน
3.1.7 American Halal Foundation

American Halal Foundation
10502 Bermuda Isle Dr.
ที่อยู
Tampa, Florida 33647
โทรศัพท (630 759-4981
info@halalfoundation.org
อีเมล
เว็บไซต https://halalfoundation.org/
บริการ รับรองมาตรฐานฮาลาล
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AHF เปนหนวยงานรับรองฮาลาลที่ไดรับการรับรองระดับสากลที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่ม
ให ก ารรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ ฮ าลาลและกลายเป น องค ก รที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ และได ใ ห ก ารรั บ การรั บ รอง
อุตสาหกรรมผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลทั่วโลก AHF มีสํานักงานตั้งอยูที่มลรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา
AHF ใหบริการรับรองมาตรฐานฮาลาลที่หลากหลาย ไดแก เนื้อสัตวและสัตวปก ขนมปงและเบเกอรี่
สวนผสมอาหาร สารเคมี นมและชีส ฉลากสินคาสวนตัว สารอาหาร การบริการอาหาร และเครื่องสําอาง
3.3 มาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบรับรองสินคาอาหารฮาลาล
รายละเอียดในสวนนี้ ไดอธิบายไวในรายงานที่จัดทําโดยสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํา
กรุงวอชิงตัน ดีซี ป 2551 เรื่อง การศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน และระบบตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารฮา
ลาลในทวีปอเมริกาเหนือ “บทที่ 4 มาตรฐานการผลิตและระบบตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารฮาลาลของ
องคกรอิสลามนทวีปอเมริกาเหนือ” ซึ่งรวบรวมและวิเคราะหมาตรฐานการผลิตอันเปนที่ยอมรับปฏิบัติโดยทั่วไปใน
กลุมองคกรตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลตอตลาดและมีตรา
รับรองฮาลาลเปนที่ยอมรับของผูบริโภคนานาชาติ ไดแก (1 สมาคมอิสลามแหงอเมริกาเหนือ (Islamic Society of
North America: ISNA) (2 สมาคมอาหารและโภชนาการอิ สลามแห งสหรั ฐ อเมริ กา ( The Islamic Food and
Nutrition Council of America: IFANCA) และ (3 กลุมผูบริโภคมุ สลิม (Muslim Consumer Group: MCG) ซึ่ง
ทั้ งสามถื อเป นองค กรพั นธมิ ตรความร วมมื อกิจการฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือที่สําคัญของไทย ที่ไดมีลงนาม
แลกเปลี่ยนความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในบันทึกขอตกลง (MOU) กับตัวแทนหนวยงานฮาลาลไทย เมื่อป 2549
ทั้ งนี้ ขั้ นตอนการขอรั บรองมาตรฐานฮาลาลหรื อการขอใช ตรารับรองฮาลาลจากองค กรหรื อสมาคมฯ
เหลานี้ มีภาพรวมที่คลายคลึงกัน คือ เริ่มตนที่ผูประกอบการยื่นความจํานงขอรับบริการโดยการกรอกคําขอในใบ
สมัครหรือผานทางเวปไซตของสมาคมฯ พรอมเอกสารประกอบคําขอ หรือตัวอยางผลิตภัณฑ โดยสมาคมฯจะจัดสง
เจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญ ไปตรวจสอบการดําเนินงานดานกิจการฮาลาลของสถานประกอบการตั้งแต การวิเคราะห
วั ตถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต แปรรู ป จั ดเก็ บและบรรจุสินคาตลอดจนแนวทางปฏิบัติเรื่ องข อกําหนดด านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยอาหารตางๆ พรอมอบรมและใหคําแนะนําภายใตมาตรฐานของสมาคมฯ หลังจากนั้นจึงจะ
ออกใบอนุ ญ าตรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต หรื อ หนั ง สื อ สํ าคั ญ ให ใ ช ต รารั บ รองสิ น ค า ฮาลาลของสมาคมฯ แก
ผูประกอบการตอไป
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

