
ขอมูลเกี่ยวกับอาหารฮาลาลในสหรัฐอเมริกา 

 

1. ระเบียบเกี่ยวกับการนําเขา/สงออก รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานสินคาฮาลาล 

1.1 กฎระเบียบการนําเขา 
เนื่องจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามิไดมีการกําหนดกฎหมายหรือมาตรฐานเฉพาะสําหรับการผลิต     

สินคาอาหารฮาลาล รวมท้ังมิไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลการนําเขาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลแยกเปนการเฉพาะ  
ดังนั้น ในการนําเขาหรือสงออกสินคาอาหารฮาลาล จึงเปนไปตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานสินคาอาหารท่ัวไปท่ี
บังคับใชอยูในปจจุบัน กลาวคือ สินคาอาหารฮาลาลท่ีผลิตในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศจะตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสินคาอาหารของสํานักงานอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (USFDA  และกระทรวงเกษตรแหง
สหรัฐอเมริกา (USDA  เชนเดียวกับสินคาอาหารท่ัวไป และหนวยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ไมมีกฎระเบียบในการ
ควบคุมและตรวจสอบเฉพาะสําหรับอาหารฮาลาลท่ีนําเขาจากตางประเทศ 

 อยางไรก็ตาม USDA โดยหนวยงาน Food Safety and Inspection Service (FSIS) ไดกําหนดนโยบาย
มาตรฐานอาหารและการติดฉลาก (Food Standards and Labeling Policy ซ่ึง ในสวนท่ีเก่ียวกับสินคาอาหารฮา
ลาล ระบุวาการใชขอความ “ฮาลาลและซาบิยาหฮาลาล” (Halal and Zabiah Halal ในการทําฉลากผลิตภัณฑ
สินคาท่ีอยูในความรับผิดชอบ จะตองไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกซ่ึงเปนบุคคลท่ี 3 ท่ีเหมาะสม0
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1.2 กฎระเบียบการสงออก  
USDA และ U.S.FDA ใหการสนับสนุนดานสินคาอาหารฮาลาล ไดแนะนําผูผลิตและสงออกสหรัฐฯ ท่ี

ตองการสงออก สินคาอาหาร ยา และเครื่องสําอางไปยังตลาดผูบริโภคมุสลิม ตองไดรับการรับรองตราฮาลาล 
Islamic Food and Nutrition Council of America และ Islamic Services of America เปนองคกรท่ีรัฐบาล
สหรัฐฯ ผูผลิตสินคาและผูสงออกของสหรัฐฯ มีความคุนเคยและใชบริการมากท่ีสุด  

1.3 กฎระเบียบดานการคุมครองผูบริโภคในระดับมลรัฐ 
ปจจุบันมี 9 มลรัฐ ซ่ึงสวนใหญเปนแหลงชุมชนชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยูในสหรัฐฯ ไดแก อิลลินอยส มิชิแกน 

มินเนโซตา นิวเจอรซ่ี  แคลิฟอรเนีย แมรีแลนด นิวยอรก เท็กซัส และเวอรจิเนีย ไดมีการออกกฎหมายซ่ึงมีรูป
สาระแตกตางกันในแตละมลรัฐตามมุมมองทางดานศาสนา ในบางมลรัฐ เชน มลรัฐนิวยอรก ไดบังคับใหผูนําเขา/
จัดจําหนาย/รานคาสินคาอาหาร ฮาลาลจะตองจดทะเบียน (Registration of Dealers of Halal Food Products) 
กับหนวยงานดานการเกษตรของมลรัฐ มลรัฐอิลลินอยสไดออกกฎหมาย Halal Food Act เม่ือป 2545 ซ่ึง
ครอบคลุมในดานการปดฉลากและปองกันการแอบอาง รวมท้ังกฎหมายคุมครองผูบริโภคชาวมุสลิมภายใต
กฎหมายคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Act) เพ่ือปองกันไมใหผูผลิตอาหารแอบอางและหลอกลวง
การใชตราฮาลาลโดยไมไดผานรับรับรองใหถูกตองตามกระบวนการ โดยมีการกําหนดบทลงโทษผูกระทําผิด โดย
สาระสําคัญของกฎหมายในแตละมลรัฐ มีดังนี1้2 

1.3.1  มลรัฐแคลิฟอรเนีย  
- การขายผลิตภัณฑท่ีไมใชฮาลาลแตอางวาเปนผลิตภัณฑฮาลาลเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย  
- หากเปนรานอาหารท่ีใหบริการอาหารฮาลาลจะตองระบดุวยวารานอาหารของตนใหบริการอาหาร
ท่ีไมใชอาหารฮาลาลดวยหรือไม กฎหมายนี้บัญญัติข้ึนเม่ือป 2545 

                                                           
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 

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/7c48be3e-e516-4ccf-a2d5-b95a128f04ae/Labeling-Policy-Book.pdf?MOD=AJPERES
https://www.halaltransactions.org/single-post/2017/05/01/Halal-Laws-in-the-USA
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1.3.2  มลรัฐอิลลินอยส  
- ธุรกิจท่ีจําหนายท้ังอาหารฮาลาลและท่ีไมใชฮาลาลจะตองติดปายสินคาแยกแยะใหชัดเจน  
- การจําหนายสินคาโดยระบุวาเปนฮาลาลท้ังท่ีรูวาไมใชสินคาฮาลาลหรือไมแนใจวาเปนสินคาฮา
ลาล เปนการผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม ผูขายจะไมตองรับผิดหากถูกผลิตหรือผูแปรรูปหลอกลวง
ใหเชื่อวาสินคาท่ีจําหนายนั้นเปนฮาลาล  

- ความผิดทางอาญา  (1 หาก ทําใหผูบริโภคเขาใจผิดโดยเชื่อวาผลิตภัณฑอาหารท่ีไมใชฮาลาลเปน
ฮาลาล (2 ลบหรือทําลายเอกสารหรือเครื่องหมายระบุในสินคาฮาลาล เวนแตจะนําไปจําหนาย
เปนสินคาท่ีไมใชฮาลาล (3 จําหนายสินคาท่ี ติดฉลากฮาลาลท่ีเปนการหลอกลวงและฉลากท่ีไม
ถูกตอง (4 จําหนาย สินคาฮาลาลในสถานท่ีเดียวกันกับสินคาท่ีไมใชฮาลาลโดยไมมีการระบุอยาง
ชัดเจนวาสถานประกอบการจําหนายท้ังสินคาฮาลาลและไมใชฮาลาล (5 จําหนาย สินคาฮาลาลท่ี
ไมมีตรารับรองฮาลาลโดยผูผลิต และ (6 ปลอย ใหมีการปนเปอนกันระหวางสินคาฮาลาลและ
สินคาท่ีไมใชฮาลาลท่ีมีไวเพ่ือการจําหนาย 

1.3.3  มลรัฐแมรีแลนด 
- สถานประกอบการท่ีขายอาหารฮาลาลจะตองแสดงขอความ “เปดเผยขอมูล” หรือ “disclosure 
statement” อยางชัดเจน หากสถานประกอบการจําหนายท้ังสินคาฮาลาลและไมใชฮาลาลจะตอง
แสดงปายระบุอยางชัดเจน  

- การนําเสนออาหารท่ีไมใชฮาลาลเพ่ือจําหนายเปนอาหารฮาลาลเปนการผิดกฎหมาย  
- สถานประกอบการท่ีอางวาเปน “ฮาลาลเทานั้น” หรือ “Halal Only” หากมีการเสนอขายอาหาร
ท่ีไมใชฮาลาลถือวาเปนการฉอโกงหลอกลวง 

1.3.4  มลรัฐมิชิแกน 
- ความผิดทางอาญา ไดแก (1 หากมีการ ปลอมฉลากอาหารท่ีไมใชฮาลาลเปนอาหารฮาลาล  (2 
จําหนายอาหารท้ังฮาลาลและไมใชฮาลาลในสถานท่ีเดียวกันโดยไมมีการติดฉลากอยางชัดเจน และ 
(3 มีผลิตภัณฑท่ีไมใชฮาลาลไวในสถานประกอบการท่ีระบุวาเปนฮาลาลเทานั้น 

1.3.5  มลรัฐมินนิโซตา 
- การบรรจุหีบหอ ติดฉลากและจําหนายอาหารฮาลาลซ่ึงไมไดมีการจัดเตรียมและเก็บรักษาตาม
กฎหมายและประเพณีของศาสนาอิสลาม เปนการผิดกฎหมาย 

- การขายอาหารฮาลาลท่ีไมมีเครื่องหมายซ่ึงระบุแหลงท่ีมาของตรารับรองฮาลาลเปนการกระทําท่ี
ผิดกฎหมาย  

1.3.6  มลรัฐนิวเจอรซีย 
- มลรัฐนิวเจอร ซีย เปนหนึ่ งในมลรัฐแรกท่ีออกกฎหมายฮาลาลมีความเขมงวดมากท่ีสุด
นอกเหนือจาก การลงโทษการติดฉลากท่ีไมถูกตองและการจําหนายสินคาฮาลาลท่ีไมเปนฮาลาล
แลว สถาน-ประกอบการท่ีจําหนายอาหารฮาลาลจะตองแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติ การ
จัดซ้ือ การจัดการและการเตรียมอาหารฮาลาล  

- การหลอกลวงขายสินคาท่ีไมใชฮาลาลวาเปนสินคาฮาลาล จะสงผลใหถูกปรับ 10,000 เหรียญ
สหรัฐ สําหรับผูกระทําผิดครั้งแรก และ 20,000 เหรียญสหรัฐในครั้งตอไป 
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1.3.7  มลรัฐนิวยอรก 
- ผูผลิต ผูแปรรูปและผูแบงบรรจุอาหารฮาลาลจะตองลงทะเบียนกับมลรัฐ และระบุชื่อองคกรท่ีให
การการรับรองมาตรฐานฮาลาล  

- สถานประกอบการท่ีจําหนายอาหารฮาลาล รวมถึงรถขายอาหารเคลื่อนท่ีจะตองแสดงใบรับรองฮา
ลาลในท่ีท่ีสามารถเห็นไดอยางเดนชัด  

- บริษัทท่ีจําหนายท้ังสินคาท่ีเปนฮาลาลและท่ีไมใชฮาลาล จะตองแสดงเครื่องหมายอยางชัดเจนท่ี
แจงวาสถานประกอบการนั้นมีการจําหนายท้ังสินคาท่ีฮาลาลและไมใชฮาลาล   

1.3.8  มลรัฐเท็กซัส 
- การจําหนายอาหารโดยอางวาเปนฮาลาลท้ังท่ีรูวาไมใชฮาลาล หรือไมม่ันใจวาเปนฮาลาล เปนการ
ผิดกฎหมาย  

- บริษัทท่ีจําหนายท้ังสินคาท่ีเปนฮาลาลและท่ีไมใชฮาลาลจะตองแสดงเครื่องหมายอยางชัดเจนท่ี
แจงวาสถานประกอบการนั้นมีการจําหนายท้ังสินคาฮาลาลและไมใชฮาลาล  

1.3.9  มลรัฐเวอรเนีย  
- การขายอาหารท่ีระบุวาเปนฮาลาลโดยไมไดระบุผูรับรองผลิตภัณฑฮาลาลเปนการกระทําท่ีผิด
กฎหมาย  

 

2. ตลาดฮาลาลในสหรัฐอเมริกา 

2.๑. ขอมูลประชากร  
ขอมูลของสถาบัน Pew Research Center คาดการณวาในป ๒๕๕๘ ประชากรชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยูใน

สหรัฐฯ มีประมาณ ๓.๓ ลานคน หรือ คิดเปนรอยละ ๑ ของประชากรสหรัฐฯ ท้ังประเทศ ท้ังนี้ มีการคาดการณวา 
จํานวนประชากรมุสลิมจะเพ่ิมข้ึนอีก ๑ เทาตัวภายในป ๒๕๙๓ หรือประมาณ ๘.๑ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 
๒.๑ ของประชากรท้ังประเทศ นอกจากนี้ รัฐบางรัฐจะมีการรวมตัวของชาวมุสลิมมากเปนพิเศษ เชน รัฐนิวเจอรซ่ี 
ประกอบดวยชาวมุสลิมประมาณ ๒ - ๓ เทา มากกวาคาเฉลี่ยของชาวมุสลิมในรัฐอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม U.S. 
Census Bureau ไมมีการเก็บขอมูลดานการนับถือศาสนา จึงทําใหไมมีการเก็บขอมูลประชากรท่ีเปนชาวมุสลิม 
หรือศาสนาอ่ืน ๆ อยางเปนทางการ 2

3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/ 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of-the-u-s-muslim-population/
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แมชาวมุสลิมท่ีอาศัยในสหรัฐฯ จะมีจํานวนประมาณรอยละ ๑ ของประชากรท้ังประเทศ แตอาหารฮาลาล
ก็เปนท่ีนิยมในการบริโภคในกลุมคนท่ีไมใชมุสลิมเชนกัน โดยนาย Adnan Durrani ผูกอตั้งและผูบริหารบริษัท 
The American Halal Company ตั้งแตป ๒๕๕๓ มีสินคาฮาลาลจําหนายมากกวา ๗๐ ชนิด วางจําหนายใน
รานคากวา ๒๐,๐๐๐ แหง และมียอดจําหนาย ๔๕ ลานเหรียญสหรัฐ ตอป กลาววา ลูกคาท่ีซ้ืออาหารฮาลาลจาก
บริษัทของตนรอยละ ๘๐ - ๘๕ ไมใชคนมุสลิม เพราะคนเริ่มเห็นวาการบริโภคอาหารฮาลาลเปนหนทางไปสูการ
ไดรับคุณคาท่ีดีข้ึน (better values) เปนการบริโภคอยางมี 

จริยธรรม (ethical consumerism) และ เปนการนับสนุนใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน (better environment)4 
โดยพฤติกรรมการบริโภคดังกลาวเริ่มเปนท่ีนิยมมากในผูบริโภคกลุมมิลเลนเนียล (Millennial) หรือผูท่ีเกิดระหวางป 
๒๕๒๓ – ๒๕๔๓ นอกจากนี้ อาหารฮาลาลไดยกระดับจากสัญลักษณทางศาสนาเปนสัญลักษณท่ีรับรองความ
ปลอดภัยอาหาร ความสะอาด และความนาเชื่อถือ4

5 ประกอบกับผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารดังกลาวไดงายข้ึนผาน
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

 https://thecounter.org/halal-cuisine-faith-meat-slaughter-islam/ 
5 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-halal-food-and-beverages-market 

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

ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยูในรัฐตางๆ ของสหรัฐฯ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ขอมูลใชกลุมประชากรชาวมุสลิมในสหรัฐฯ ท่ี ๕.๗ ลานคน และสํารวจในป ๒๕๕๖ 

2.๓ กลุมสินคาอาหารฮาลาลท่ีนําเขาในตลาดสหรัฐฯ  
2.๓.๑ กลุมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑ (ไกแชแข็งแชเย็น แปรรูป พรอมรับประทาน) ท้ังนี้ 

ปจจุบันไทยยังไมสามารถสงออกเนื้อไกไปยังสหรัฐอเมริกาได  
2.๓.๒ กลุมอุตสาหกรรมประมง (อาหารทะเลประเภทกุงแชแข็งแชเย็น ปลาทูนาแปรรูปและกระปอง 

ปลาซารดีนกระปอง ปลาสดแชแข็งและกุงแชแข็ง) อาหารกลุมนี้จัดเปนกลุมอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ ขณะท่ี
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดผูนําเขาสินคาประมงท่ีใหญท่ีสุดในโลกและถือเปนตลาดหลักในการสงออกผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูปของไทย 

2.๓.๓ กลุมอุตสาหกรรมธัญพืชและผลิตภัณฑ (ขาวและขาวสาลี) โดยกลุมสินคาท่ีไดรับความนิยมบริโภค
มากท่ีสุดไดแก ขาวโพด (ขนมขบเค้ียว) ขาวสาลีและผลิตภัณฑ ขาวเจา (Rice) บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ขนมช็อคโกแลต
บิสกิส เปนตน5

6 

2.๔ ศักยภาพและมูลคาตลาดอาหารฮาลาลในสหรัฐฯ   
สมาคม Islamic Food and Nutrition Council of North America รายงานวา ในป ๒๕๕๙ ผูบริโภค

สหรัฐฯ ใชจายเงินประมาณ ๒ หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ หรือ ๖.๒ แสนลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ 
เทากับ ๓๑ บาท กับการเลือกซ้ืออาหารฮาลาล เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓๓ จากป ๒๕๕๓ และบริษัทเอกชน Technavio 
คาดการณวา อัตราการเติบโตประจําป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ของสินคาอาหารฮาลาลมี
คารอยละ ๓.๔๘ จากป ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ 6

7 นอกจากนี้ เม่ือเทียบมูลคาของตลาดสินคาอาหารฮาลาลในสหรัฐฯ 
ระหวางป ๒๕๕๙ และป ๒๕๖๔ พบวา ในป ๒๕๕๙ สินคาอาหารฮาลาลในตลาดสหรัฐฯ มีมูลคาประมาณ ๒.๒๖ 

                                                           
6 https://www.halalsnackbox.com/blogs/about-halal/5-amazing-halal-snacks-to-delight-your-taste-buds 
7 https://www.isahalal.com/news-events/blog/scope-of-Halal-food-in-USA 

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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ท่ีมา: Statista.com 

หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ (๗ แสนลานบาท และคาดการณ วาจะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนประมาณ ๒.๖๘ หม่ืนลานเหรียญ
สหรัฐ (๘.๓ แสนลานบาท ในป ๒๕๖๔ 7

8 หรือเพ่ิมข้ึน ๔.๒ พันลานเหรียญสหรัฐ (๑.๓ หม่ืนลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ ๑๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสํารวจขอมูลสินคาอาหารฮาลาลในตลาดสหรัฐฯ จัดทําโดยบริษัท Technavio แสดงใหเห็นวา ป 
๒๕๕๙ สินคาอาหารฮาลาลประเภทเนื้อสัตว สัตวปก และอาหารทะเลในตลาดสหรัฐฯ มีมูลคาประมาณ ๑.๕ หม่ืน
ลานเหรียญสหรัฐ (๔.๖ แสนลานบาท โดยวางขายในภาคสวนรานคาปลีกประมาณ ๑.๔ หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ 
(๔.๓ แสนลานบาท ซ่ึงจํานวนประชากรมุสลิมท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะชวยผลักดันใหตลาดสินคาอาหารฮาลาลมีคา CAGR 
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๔๘8

9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

การคาดการณเปรียบเทียบมูลคาตลาดสินคาฮาลาลในสหรัฐฯ ระหวางป ๒๕๕๙ และ ป ๒๕๖๔ 

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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ท่ีมา: Technavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ สินคาฮาลาลมีการวางจําหนายในหลายชองทาง เชน รานขายของชํา รานซูเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ และรานสะดวกซ้ือ ท้ังนี้ สินคาอาหารฮาลาลมีวางจําหนายในซูเปอรมารเก็ตท่ีเนนการขายสินคาอาหาร
ธรรมชาติ เชน Whole Foods Market ซ่ึงถือวาเปนอาหารประเภทหนึ่งท่ีมีอัตราการโตท่ีรวดเร็ว  

สาเหตุท่ีสินคาอาหารจําเปนตองมีการรับรองตราฮาลาล เนื่องจากพฤติกรรมเลือกซ้ืออาหารจากรานคา
ประเภทเนื้อสัตว อาหารแปรรูป ขนม อาหารพรอมรับประทาน มีมากข้ึน การมีตรารับรองวาอาหารดังกลาวเปน
อาหารฮาลาลจะชวยใหผูบริโภคม่ันใจถึงแหลงท่ีมาและกระบวนการผลิตตามหลักศาสนาหรือตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหารท่ีผูบริโภคเชื่อม่ัน  

กลาวโดยสรุป แมวาตลาดสินคาอาหารฮาลาลในสหรัฐฯ จะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แตก็มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวข้ึน เนื่องจากผูประกอบการมีความตื่นตัวใน
การใชตราสัญลักษณฮาลาล บนสินคาของตนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคซ่ึงประกอบดวยชาวมุสลิม
และผูท่ีไมใชชาวมุสลิม โดยในกลุมของชาวมุสลิมนั้นมีความตองการท่ีจะบริโภคอาหารท่ีเตรียมตามกรรมวิธีท่ี
ศาสนากําหนด ในกลุมของผูท่ีไมใชชาวมุสลิมในสหรัฐฯ เห็นวา สัญลักษณฮาลาลเปนเครื่องหมายของอาหารท่ีผาน
การะบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงถือวาเปนความชอบสวนบุคคล เชนเดียวกับกลุมผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคาเกษตร
อินทรีย สินคาปราศจากกลูเตน และสินคา vegan  

 

ตลาดสินคาอาหารฮาลาลในสหรัฐอเมริกา: ตัวเลขและปจจัยการขับเคล่ือนหลัก 
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3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาฮาลาล 

3.1 ตรารับรองและองคกรใหบริการรับรองมาตรฐานฮาลาลในสหรัฐอเมริกา   
เนื่องจากในสหรัฐอเมริกาไมมีภาครัฐเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลและมีบทบาทสําคัญในเรื่องการรับรอง

มาตรฐานฮาลาล การรับรองท้ังหมดจึงอยูในการควบคุมดูแลของภาคเอกชนท่ีเก่ียวของตามหลักศาสนาอิสลาม โดย
องคกร/หนวยงานท่ีใหบริการรับรองเครื่องหมายฮาลาลจะคิดคาธรรมเนียมการใหบริการตรวจสอบ (fee base 
service) และรวมไปถึงการกํากับดูแล (supervision) โดยจะคิดคาธรรมเนียมตอสินคาและมีชวงระยะเวลาของผล
บังคับ และเนื่องดวยสถานการณการเติบโตของตลาดฮาลาล ผูผลิตสินคาในสหรัฐฯ มีความตองการการรับรอง
เครื่องหมายฮาลาลเพ่ือจุดประสงคในการจําหนายสินคาใหแกผูบริโภคชาวมุสลิมภายในประเทศ และเพ่ือสงออกไปยัง
กลุมประเทศมุสลิมอ่ืน ๆ จึงเปนแรงจูงใจใหเกิดองคกร/หนวยงาน หรือภาคเอกชนหันมาใหบริการดานรับรองฮาลาล 
มากข้ึน โดยปจจุบันมีองคกรท่ีใหบริการรบัรองฮาลาลท่ีสําคัญในสหรัฐฯ มีดังนี้ 

3.1.1 Halal Food Council International (HFCI) 

 

Halal Food Council International (HFCI) 
ท่ีอยู 11738 Somerset Ave 

Princess Anne, MD 21853 
โทรศัพท (410 548 - 1728 
โทรสาร (410 548 - 2217 
อีเมล info@halalfoodcouncilusa.com  
เว็บไซต https://halalfoodcouncilusa.com/  
บริการ ใหการรับรองฮาลาล  (Halal Certificate) สําหรับเนื้อสัตว

และสัตวปก อาหารแหง ยาและเครื่องสําอาง 
สภาอาหารฮาลาลสากลในสหรัฐอเมริกา หรือ Halal Food Council USA (HFC-USA) เปนองคกรท่ีไดรับ

การรับรองมาตรฐานฮาลาลระหวางประเทศในอเมริกาเหนือตั้งแตป 2527 นับเปนองคกรชุมชนระดับรากหญา
ท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับชุมชนมุสลิมในอเมริกาเหนือผานศูนยและองคกรอิสลาม โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี
เมือง Salisbury มลรัฐ Maryland สหรัฐอเมริกา 

สําหรับกิจการดานการรับรองมาตรฐานฮาลาล HFC-USA ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน Codex 
Alimentarius (1997 สําหรับฮาลาลท่ีไดรับการอนุมัติจากประเทศมุสลิมท้ังหมดในโลก รวมถึง มาเลเซีย 
สิงคโปรและอินโดนีเซีย หลักเกณฑเหลานี้รวมถึงมาตรฐานสําหรับการฆาสัตวฮาลาล อาหารฮาลาล 
เครื่องสําอางฮาลาล และสินคาอุปโภคฮาลาล ซ่ึงไดรับการยอมรับจากประเทศผูนําเขาฮาลาลในโลก รวมถึง
ประเทศมุสลิมท้ังหมดและไดรับการยอมรับวาเปนองคกรรับรองฮาลาลมืออาชีพท่ีเชื่อถือได โดยใหบริการ
รับรองฮาลาล  (Halal Certificate) สําหรับเนื้อสัตวและสัตวปก อาหารแหง ยาและเครื่องสําอาง 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@halalfoodcouncilusa.com
https://halalfoodcouncilusa.com/
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3.1.2 ISWA Halal Certification 

 

ISWA Halal Certification 
ท่ีอยู 12510 Prosperity Drive Ste 280 Silver Spring, MD 

20904  
โทรศัพท (301 328-0592, (301 328-0627 
อีเมล info@ushalalcertification.com  
เว็บไซต https://www.ushalalcertification.com/  
บริการ ใหการรับรองฮาลาล  (Halal Certificate สําหรับการใช

ในประเทศและตางประเทศ 
ISWA เปนองคกรเอกชนท่ีใหการรับรองฮาลาลท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน

ฮาลาลและความดานปลอดภัยอาหารสากลซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวโลกและในหมูประเทศมุสลิม ISWA เปนสมาชิก
ของสภาฮาลาลสากล World Halal Council: WHC) และสภาพอาหารฮาลาลสากล  World Halal Food 
Council: WHFC) 

แผนกรับรองมาตรฐานฮาลาลของ ISWA ISWA Halal Certification Department (บริหารงานโดย
บริษัท USA Halal Chamber of Commerce, Inc. ซ่ึงเปนองคกรบริการเชิงพาณิชยมืออาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับสากลและในประเทศ ซ่ึงทําหนาท่ีสงเสริมธุรกิจฮาลาลและสงเสริมความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ อํานวยความสะดวกในการเจรจาระหวางอุตสาหกรรมและผูบริโภคเพ่ือความม่ันใจวา
สอดคลองกับกฎหมายอิสลามและชาริอะฮ  Islamic Dietary and Shariah Laws) ท้ังหมด นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดรับการรับรองโดยสมาคมอิสลามแหงวอชิงตัน ISWA)  

การบริการและผลประโยชนขององคกรนี ้ไดแก  
- ใหการรับรองฮาลาลสําหรับการใชในประเทศและตางประเทศ 
- การตรวจสอบสวนผสมฮาลาล  Halal ingredients( 
- บริการขอมูลลาสุดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบลาสุดในอุตสาหกรรมฮาลาล 
- มีระบบเครือขายธุรกิจฮาลาล 
- การใชตรามาตรฐานฮาลาลเพ่ือการตลาดและการโฆษณา 
- การขยายการเขาถึงตลาดฮาลาลท้ังในและตางประเทศ 
- ผลิตภัณฑท่ีทดสอบและตรวจสอบโดยหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ushalalcertification.com
https://www.ushalalcertification.com/
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3.1.3 Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) 

 

Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)  
ท่ีอยู IFANCA Head Office 

777 Busse Highway Park Ridge, 
Illinois 60068 USA 

โทรศัพท (847 993-0034 
โทรสาร (847 993-0038 
อีเมล contact@ifanca.org.  
เว็บไซต https://ifanca.org  
บริการ ใหการรับรองฮาลาลสําหรับผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม ยา

และผลิตภัณฑดูแลสวนบุคคล 
สมาคม IFANCA เปนองคกรอิสระดานกิจการอาหารฮาลาลและโภชนาการอิสลาม ท่ีทําหนาท่ีใหบริการ

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาฮาลาลผานการออกใบอนุญาต และตรารับรองของสมาคมใหแก
ผูประกอบการในประเทศตางๆ กวา 20ประเทศ โดยมีสัญลักษณตรารับรองรูปตัว “M” ซ่ึงไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางท้ังในกลุมผูบริโภคอาหารฮาลาลและองคกรรัฐบาลของประเทศมุสลิมชั้นนําตางเชน 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 ตั้งอยูท่ี เมืองชิคาโก รัฐ
อิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองโตรอนโต รัฐออนทาริโอ ประเทศแคนาดาและ กรุงบรัสเซลล ประเทศ 
เบลเยี่ยม รวมถึงตัวแทนบริหารสมาคมยอย หรือ องคกรสมาชิกดานการตรวจสอบรับรองกิจการฮาลาล (sister 
organization or affiliates ) กระจายอยูในประเทศผูสงออกสินคาฮาลาลตางๆ กวา 30 ประเทศ เชน 
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 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาอาหารฮาลาลของสมาคม IFANCA ครอบคลุมการ
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกข้ันตอนตั้งแต กระบวนการเชือดสัตว (Slaughter House) การทํา
ความสะอาดอาหาร จนถึงการบรรจุหีบหอสินคา โดยใหบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลกับ
อุตสาหกรรมอาหารและสินคาอ่ืนๆ ท่ีจัดวาเปนฮาลาลทุกประเภท 

การขอรับรองมาตรฐานฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลของสมาคม IFANCA ครอบคลุม
ประเภทกิจการ ดังนี้ 

1. เนื้อสัตวและสัตวปก แปรรูปและแชแข็ง 
2. ผลิตภัณฑอาหารประเภท non meat product และเครื่องด่ืมอ่ืนๆ เชน นม เนยและผลิตภัณฑอาหาร

พรอมปรุง อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน อาหารแชแข็ง ขนมหวานและไอศกรีม สารปรุงแตงและ
สวนผสมอาหาร ผลิตภัณฑอาหารเสริม (nutritional product) เปนตน 

3. สินคาอุตสาหกรรม เชน บรรจุภัณฑ (Packaging Material) ยาและเครื่องสําอาง 
4. ธุรกิจบริการอาหาร รวมถึงสินคาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน ยาและเครื่องสําอาง เปนตน 

mailto:contact@ifanca.org
https://ifanca.org/
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3.1.4 Islamic Services of America (ISA) 

 

Islamic Services of America (ISA) 
ท่ีอยู P. O. Box 8268  

Cedar Rapids, Iowa 52408-8268 
โทรศัพท (319 362-0480 
โทรสาร - 
อีเมล isa@isahalal.com  
เว็บไซต https://www.isahalal.com/  
บริการ รับรองฮาลาลและการตรวจสอบครบวงจร 

ISA เปนองคกรรับรองมาตรฐานฮาลาลของสหรัฐฯ สํานักงานใหญตั้งอยูท่ีมลรัฐไอโอวา โดยเปนองคท่ีไดรับ
การยอมรับและรับรองโดยสภาอาหารฮาลาลโลก  WHFC), JAKIM (มาเลเซีย(, MUI (อินโดนีเซีย(, MUIS 
(สิงคโปร ( และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืน ๆ โดยมีความสัมพันธทางธุรกิจท้ังในสหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย 
สิงคโปร แอฟริกา ตะวันออกกลาง/ประเทศในแถบอาว เกาหลีใต เอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต ยุโรป 
ฟลิปปนส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ผลิตภัณฑท่ีไมใชเนื้อสัตวและไมใชสัตวปก  (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด  
อินโดนีเซีย อเมริกาใตและอีกหลายประเทศ   

ISA ใหการรับรองมาตรฐานฮาลาลมาเปนเวลากวา 40 ป โดยใหการรับรองผูผลิตผลิตภัณฑสิ้นเปลือง 
consumable products) นอกจากนี้ ISA ยังใหความรูและสรางความตระหนักเก่ียวกับหัวขอ 'ฮาลาล' โดย
เขาไปมีสวนรวมในการสัมมนาระดับนานาชาติ การประชุมและกิจกรรมเพ่ือการศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู
และความเชี่ยวชาญกับองคกรอ่ืน ๆ  

 
3.1.5 Islamic Society of North America (ISNA) 

 

Islamic Society of North America (ISNA)  
ท่ีอยู P O Box 38 

Plainfield, Indiana 46168 
โทรศัพท 317.839.8157 
อีเมล info@isna.net  
เว็บไซต https://isna.net/  
บริการ องคกรมุสลิมท่ีใหญท่ีสุดในอเมริกาเหนือจัดการประชุม

ระดับชาติประจําทุกป มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน
และการอบรม  

สมาคม ISNA เปนองคกรทางดานศาสนาชั้นนําท่ีเกาแกและใหญท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ กอต้ังเปนครั้ง
แรกเม่ือป 2506 มีลักษณะเปนองคกรอิสระท่ีบริหารงานโดยไมมุงหวังผลกําไร ทําหนาท่ีเปนองคกรกลาง
ศาสนาอิสลามในการดูแล ตรวจสอบ ใหบริการคําแนะนํา สงเสริมความรูและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ท่ี
เปนประโยชนและเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวมุสลิมในทวีป รวมท้ังการสรางความรวมมือ
ทางดานกิจการศาสนาอิสลามระหวางชุมชนชาวมุสลิมท่ัวโลก โดยแบงการบริหารงานออกเปนหนวยงานยอยท่ี
ทําหนาท่ีใหบริการในดานตางๆ เชน สวัสดิการสังคม สารสนเทศ การศึกษา การคนควาวิจัย สาธารณะสัมพันธ 

mailto:isa@isahalal.com
https://www.isahalal.com/
mailto:info@isna.net
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รวมท้ังการดูแลตรวจสอบกิจการทางดานฮาลาล โดยในแตละปสมาคม ISNA จะทําการจัดประชุมประจําป ณ 
เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือประชุมหารือเก่ียวกับการดําเนินการดานกิจการศาสนา ซ่ึงมีชาวมุสลิม
และผูเก่ียวของใหความสนใจเขารวมไมต่ํากวา 50,000 คน โดยมีสํานักงานใหญของสมาคมฯ ตั้งอยูท่ีเมือง 
Plainfield รัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมือง Mississauga รัฐ Ontario ประเทศแคนาดา 

ในสวนของกิจการดานฮาลาล ISNA ถือเปนองคกรตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑฮาลาลชั้นนําระดับตนๆ ท่ี
ไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภคชาวมุสลิมท่ัวโลก โดยใหบริการรับรองท้ังสินคาอาหารและกิจการท่ีเก่ียวของ
อ่ืนๆ โดยมีหนวยงาน Halal Certification Agency (HCA) เปนองคกรตัวแทนของสมาคมฯ ท่ีทําหนาท่ีในเรื่อง
ดังกลาว 

 
3.1.6 Halal Advisory Group 

 

Halal Advisory Group 
ท่ีอยู 817 Broadway 5th Floor 

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 

กลุมท่ีปรึกษาฮาลาล เปนองคกรรับรองฮาลาลซ่ึงมีสํานักงานใหญในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และมี
สํานักงานในสหรัฐอเมริกาท่ีเมืองนิวยอรก มลรัฐนิวยอรก   

องคกรนี้ใหการรับรองผลิตภัณฑท่ีหลากหลายครอบคลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก โรงฆาสัตวและการ
บรรจุเนื้อสัตว  ผลิตภัณฑอาหารเกษตรและผลิตภัณฑนม เครื่องแตงกายและคาปลีก ขนมอบและขนมหวาน 
วัตถุเจือปนอาหารและเอนไซม ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ เครื่องสําอางและของใช
สวนตัว รวมถึงการเดินทางการทองเท่ียวและบริการทางการเงิน 
 

 
3.1.7 American Halal Foundation 

 

American Halal Foundation 
ท่ีอยู 10502 Bermuda Isle Dr.  

Tampa, Florida 33647 
โทรศัพท (630 759-4981 
อีเมล info@halalfoundation.org  
เว็บไซต https://halalfoundation.org/  
บริการ รับรองมาตรฐานฮาลาล 

mailto:info@halaladvisory.com
https://www.halaladvisory.com/
mailto:info@halalfoundation.org
https://halalfoundation.org/
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AHF เปนหนวยงานรับรองฮาลาลท่ีไดรับการรับรองระดับสากลท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่ม
ใหการรับรองผลิตภัณฑฮาลาลและกลายเปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับและไดใหการรับการรับรอง
อุตสาหกรรมผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลท่ัวโลก AHF มีสํานักงานตั้งอยูท่ีมลรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา  

AHF ใหบริการรับรองมาตรฐานฮาลาลท่ีหลากหลาย ไดแก เนื้อสัตวและสัตวปก ขนมปงและเบเกอรี่ 
สวนผสมอาหาร สารเคมี นมและชีส ฉลากสินคาสวนตัว สารอาหาร การบริการอาหาร และเครื่องสําอาง 
 

3.3 มาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบรับรองสินคาอาหารฮาลาล 
 รายละเอียดในสวนนี้ ไดอธิบายไวในรายงานท่ีจัดทําโดยสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํา
กรุงวอชิงตัน ดีซี ป 2551  เรื่อง การศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน และระบบตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารฮา
ลาลในทวีปอเมริกาเหนือ “บทท่ี 4 มาตรฐานการผลิตและระบบตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารฮาลาลของ
องคกรอิสลามนทวีปอเมริกาเหนือ” ซ่ึงรวบรวมและวิเคราะหมาตรฐานการผลิตอันเปนท่ียอมรับปฏิบัติโดยท่ัวไปใน
กลุมองคกรตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือ ท่ีมีชื่อเสียงและอิทธิพลตอตลาดและมีตรา
รับรองฮาลาลเปนท่ียอมรับของผูบริโภคนานาชาติ ไดแก (1 สมาคมอิสลามแหงอเมริกาเหนือ (Islamic Society of 
North America: ISNA) (2 สมาคมอาหารและโภชนาการอิสลามแหงสหรัฐอเมริกา ( The Islamic Food and 
Nutrition Council of America: IFANCA) และ (3 กลุมผูบริโภคมุ สลิม (Muslim Consumer Group: MCG) ซ่ึง
ท้ังสามถือเปนองคกรพันธมิตรความรวมมือกิจการฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือท่ีสําคัญของไทย ท่ีไดมีลงนาม
แลกเปลี่ยนความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในบันทึกขอตกลง (MOU) กับตัวแทนหนวยงานฮาลาลไทย เม่ือป 2549 

ท้ังนี้ ข้ันตอนการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลหรือการขอใชตรารับรองฮาลาลจากองคกรหรือสมาคมฯ 
เหลานี้ มีภาพรวมท่ีคลายคลึงกัน คือ เริ่มตนท่ีผูประกอบการยื่นความจํานงขอรับบริการโดยการกรอกคําขอในใบ
สมัครหรือผานทางเวปไซตของสมาคมฯ พรอมเอกสารประกอบคําขอ หรือตัวอยางผลิตภัณฑ โดยสมาคมฯจะจัดสง
เจาหนาท่ีหรือผูเชี่ยวชาญ ไปตรวจสอบการดําเนินงานดานกิจการฮาลาลของสถานประกอบการตั้งแต การวิเคราะห
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต แปรรูป จัดเก็บและบรรจุสินคาตลอดจนแนวทางปฏิบัติเรื่องขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยอาหารตางๆ พรอมอบรมและใหคําแนะนําภายใตมาตรฐานของสมาคมฯ หลังจากนั้นจึงจะ
ออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐานการผลิตหรือหนังสือสําคัญใหใชตรารับรองสินคาฮาลาลของสมาคมฯ แก
ผูประกอบการตอไป  

 

สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 


