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ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล 
ของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Need of Administration of Halal Affairs Act  
of Muslim Consumers in Bangkok 

 
ไลลา  หริ่มเพ็ง1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลา
ลของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และ F-test  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครมีความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหาร
กิจการฮาลาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
ต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลในหมวด คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลมากที่สุด รองลงมาคือ 
หมวดทั่วไป และน้อยที่สุด คือ หมวดกองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาลและมาตรการทางการปกครอง เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับความต้องการพระราชบัญญัติ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่
มีเพศและอาชีพต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ  การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ : ความต้องการ, พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล, ผู้บริโภค, อาหารฮาลาล 
 
Abstract 

The present study on the need of administration of Halal Affairs Act of Muslim consumers 
in Bangkok was conducted with objectives as follows: i) To examine the need levels of 
administration of Halal Affairs Act of Muslim consumers in Bangkok, ii) To examine the differences of 
need levels of administration of Halal Affairs Act of Muslim consumers in Bangkok as distributed by 
sex, age, education, occupation, and monthly income. Data was collected from the samples of 400 
people and questionnaires were used as research instrument. Data analysis was carried out in 
descriptive statistics, i.e. frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and 
inference statistics, i.e. t-test and F-test.  

The findings are as follows: Muslim customers in Bangkok showed a high level of the need 
of administration of Halal Affairs Act. With regard to respective aspects, it was found that their need 
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of administration of Halal Affairs Act pointed to the section of Halal system advisory committee as 
the most relevant, followed by the general provisions, whereas the section of Halal standard 
development fund and penalty measures received least attention. When their need levels of 
administration of Halal Affairs Act were compared as distributed by sex, age, education, occupation, 
and monthly income, it was found that Muslim customers of different sexes and occupation 
showed no difference in both overall and respective needs while those with differences in age, 
education, and monthly income showed difference in the overall and respective needs of 
administration of Halal Affairs Act with significance level at .05.  

 
Keywords: Needs, administration of Halal Affairs Act, customer, Halal food  
 
บทน า 

กิจการอาหารฮาลาลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออก
สินค้าของประเทศ ตลาดอาหารฮาลาลเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดตลาดหนึ่ง โดยปกติ
ความต้องการอาหารฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมอย่างเดียวก็สามารถสร้างมูลค่าการบริโภคถึง 6 – 8 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20-25 ของมูลค่าการบริโภคอาหารทั่วโลก และอาหารฮาลาลยังเป็นที่นิยมบริโภคส าหรับคนที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาอิสลามอีกด้วย (วินัย ดะห์ลัน, 2555)  

ในอดีตมาตรฐานอาหารฮาลาลฉบับแรกที่ภาครัฐได้เข้าไปด าเนินการอย่างเต็มตัว คือ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีข้อแนะน าทั่วไปส าหรับการใช้ค าว่า ฮาลาล ซึ่งส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะผูแ้ทนโคเด็กซ์ประจ าประเทศไทยได้ถอดความหมายมาจากมาตรฐานของโคเด็กซ์
แบบค าต่อค า โดยด า เนินการยกร่ างเสนอต่อรั ฐมนตรี  เพื่ ออาศัยอ านาจตามพระร าชบัญญัติมาตฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประกาศใช้เป็นมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศ แต่มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้
ในฐานะมาตรฐานบังคับ จะใช้หรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ และไม่เคยปรากฏผู้ผลิตรายใดมาขอรับรองมาตฐานเลย 
(สมเกียรติ ตรียาภิวัตน์, 2549) 

ปัจจุบันการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทยจึงขึ้นอยู่กับ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ซึ่งการท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมมาตรฐานฮาลาลขององค์กรเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้มาขอใช้มาตรฐานขององค์กรเท่านั้น โดยการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการออกระเบียบมาใช้ควบคู่กัน ซึ่งได้มีการก าหนดเรื่อง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการให้ค ารับรองฮาลาลในส่วนกิจการศาสนาอิสลามและกิจการศาสนาอิสลามในแต่ละ
จังหวัดไว้อย่างชัดเจน ระเบียบที่ออกมาผ่านการแก้ไขมาแล้วหลายครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกก าหนดไว้ เช่น 
สถานที่ประกอบการ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ การเก็บรักษา การล้าง ความสะอาด พนักงาน การขนส่ง การให้บริการ 
การขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการตรวจ ค่าธรรมเนียม และบทลงโทษ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจะพบการฝ่าฝืนของผู้ผลิตและผู้ค้าที่จงใจฝ่าฝืนมาตฐาน แม้ว่าจะมีการก าหนด
ระเบียบดังที่กล่าวไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะมาตรฐานที่ออกมานั้นไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามมาตฐานได้ และเมื่อ
เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานขึ้น ผู้บริโภคก็ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานท่ีผู้บริโภคทุกคนสมควรได้รับ แต่องค์กรซึ่งท าหน้าท่ีในการตรวจรับรองฮาลาลมิได้มีอ านาจในทางกฎหมายที่จะ
ควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งออกมาตรการบังคับหรือลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบหรือเง่ือนไข
ในการให้ค ารับรองได้โดยครบถ้วน อันเป็นผลท าให้มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้ง
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องค์กรที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานฮาลาล การตรวจสอบรับรองและก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับฮาลาลอ
ยู่หลายองค์กร ท าให้การด าเนินงานขาดความเป็นเอกภาพ (สมเกียรติ ตรียาภิวัตน์, 2549) 

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลที่ต่อคณะรัฐมนตรีในแต่ละ
สมัยเพื่อพิจารณารวมทั้งหมด 4 ฉบับ ทั้งที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย สมาชิกวุฒิสภา และที่เสนอโดย
กรรมาธิการอุตสาหกรรม แต่ด้วยความผันผวนทางการเมืองจึงให้ร่างทั้งหมดไม่ได้รับการพิจารณา โดยร่างทั้งหมดก็มี
สาระส าคัญทีไ่ม่แตกต่างกัน  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการ ฮาลาล เพื่อ
ควบคุมตรวจสอบ และออกมาตรการบังคับหรือลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบโดยครบถ้วน 
เพื่อให้มีระบบการควบคุมมาตรฐานที่ดีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการลงโทษ
ผู้กระท าผิดกฎหมายหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบหรือเง่ือนไขที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงท า
การส ารวจต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ร่างฉบับที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้สถาบันมาตรฐานฮาลาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็น
ความส าคัญ และผลักดันให้ตราพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่ อศึ กษา เป รี ยบ เที ยบระดั บคว ามต้ อ งกา รพระร าชบัญญั ติ ว่ า ด้ ว ยก า รบริ ห า รกิ จก า ร  
ฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ตัวแปรต้น    
1.  เพศ  
2.  อายุ 
3.  การศึกษา 
4.  อาชีพ 
5.  รายได้  

ตัวแปรตาม 
ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
1) บททั่วไป  
2) การรับรองระบบงานฮาลาลและการควบคุมมาตรฐานฮาลาล  
3) องค์กรตรวจรับรองฮาลาลและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาล  
4) คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล  
5) การควบคุมและการก ากับดูแล  
6) ส านักงาน (มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ)  
7) เลขาธิการ  
8) กองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาล  
9) มาตรฐานการปกครอง  
10) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล  
11) บทก าหนดโทษ 
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วิธดี าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  260,000 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของยามาเน่ สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขต โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 3 เขต คือ 1) หนองจอก 
2) มีนบุรี 3) เจริญกรุง และ4) วงเวียนใหญ่ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการฮาลาลของ

ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการฮาลาลในแต่ละ
หมวดและน ามาสร้างข้อค าถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลา
ลของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุเทพมหานคร 11 หมวด ประกอบด้วย 1 ) บททั่วไป จ านวน 6 ข้อ 2) การรับรอง
ระบบงานฮาลาลและการควบคุมมาตรฐานฮาลาล จ านวน 10 ข้อ 3) องค์กรตรวจรับรองฮาลาลและการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองฮาลาล จ านวน 12 ข้อ 4) คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล จ านวน 3 ข้อ 5) การควบคุมและการ
ก ากับดูแล จ านวน 10 ข้อ 6) ส านักงาน(มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ) จ านวน 16 ข้อ 7) เลขาธิการ จ านวน 3 ข้อ 8) 
กองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาล จ านวน 10 ข้อ 9) มาตรฐานการปกครอง จ านวน 4 ข้อ 10) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล จ านวน 3 ข้อ 11) บทก าหนดโทษ จ านวน 16 ข้อ มีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scales) 

3. วิธกีารเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ทีมผู้ช่วยวิจัย ท าการจัดอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นวิจัยให้แก่

ผู้ช่วยวิจัย และเก็บข้อมูลในพื้นที ่1) หนองจอก 2) มีนบุรี 3) เจริญกรุง และ 4) วงเวียนใหญ่  โดยใช้ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ตามลักษณะของตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดับความต้องการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับคะแนนตามระดับความคิดเห็น

ในแต่ละรายการ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( �̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบ t-test และ F-test  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลา

ลของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เป็นชายมากท่ีสุด 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และเป็น
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หญิง 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 และผู้ที่มีอายุ 35 – 44 ปี มากที่สุด รองลงมาอายุ 25 – 35 ปี ต่ ากว่า 25 ปี 55 ปี
ขึ้นไป และ 45 – 54 ปีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.5, 27.0,18.3, 8.3 และ 7.0 ตามล าดับ เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ต่ ากว่ามัธยม 
และสูงกว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.8, 26.5, 24.5, 6.5 และ 4.8 ตามล าดับ เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท มากที่สุด รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท 20,000– 30,000 บาท 40,000 บาทขึ้นไป  และ 
30,000 – 40,000 บาท น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.8, 30.0, 8.5, 2.0, 1.8 ตามล าดับและประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาพนักงานทั่วไป ข้าราชการและเกษตรกรน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.8 , 24.8, 15.8 และ 
1.3 ตามล าดับ 

1.2  ระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายหมวด พบว่า หมวด 4 คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ( �̅� = 4.20, S.D.= .529) มากที่สุด  รองลงมาคือ หมวด 1 

บททั่วไป ( �̅�= 4.18, S.D.= .558) และหมวด 3 องค์กรตรวจและรับรองฮาลาล และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

รับรองฮาลาล ( �̅�= 4.07, S.D.= .597) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการน้อยที่สุด คือ หมวด 8 กองทุน

พัฒนามาตรฐานฮาลาล (�̅�= 3.99, S.D.= .650)  
1.2.1  หมวดบททั่วไป อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการให้มีพระราชบัญญัติ

เพื่อท่ีจะควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ( �̅� =4.29, S.D.= .656 ) มากที่สุด รองลงมา
คือ ต้องการให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งหมดมีการด าเนินการอย่างถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับบัญญัติศาสนา

อิสลาม ( �̅�=4.23, S.D.= .643) และต้องการให้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆจากผู้ผลิต

หรือผู้ให้บริการ เท่าที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองหรือปกป้องประโยชน์ของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย (�̅�=4.06 , 
S.D.= .780) น้อยที่สุด 

1.2.2  หมวดการรับรองระบบงานฮาลาลและการควบคุมมาตรฐานฮาลาลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าต้องการให้คณะกรรมการฯมีอ านาจเรียกผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องมาช้ีแจง

หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ตามสมควร (�̅�=4.26, S.D.=.679) รองลงมา คือ 
ต้องการให้คณะกรรมการฯส่งปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญญัติศาสนาอิสลามให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาราชมนตรี

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและผู้ช านาญการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารท าการวินิจฉัย  (�̅� =4.24, 
S.D.=.584) และต้องการให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ จะต้องไม่เป็นคณะที่
ปรึกษาระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮา

ลาล หรือผู้เชือดสัตว์ (�̅�=3.94, S.D.=.862) น้อยที่สุด 
1.2.3 หมวดองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลและการอนุญาตให้ ใช้เครื่องหมายรับรอง 

ฮาลาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต้องการให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและ คณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล เพื่อด าเนินการ

แก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น (�̅�=4.19, S.D.=.715) รองลงมาคือต้องการให้คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ย วกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคอุปโภคอย่างแท้จริง (�̅�=4.12, S.D.=.734) 
และต้องการให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบรับรองฮาลาลและค่ารับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ตามประเภทของ

กิจการที่ขอรับรองฮาลาลตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายก าหนด (�̅�=3.94, S.D.=.900) น้อยที่สุด 
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1.2.4  หมวดคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต้องการให้ผู้ที่
ประสงค์จะยื่นค าขอเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือคณะ

บุคคลผู้มีสัญชาติไทย (�̅�=4.27, S.D.=.643) รองลงมาคือต้องการให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขอเป็นคณะที่ปรึกษา
ระบบงานฮาลาลต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางศาสนาและความรู้ความสามารถในเรื่องฮาลาลและระบบงานการผลิต
เป็นอย่างดีต้องมิใช่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรองฮาลาลและที่ปรึกษาประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ 

(�̅�=4.24, S.D.=.578) และต้องการให้คณะกรรมการฯมีอ านาจประกาศก าหนดชนิดประเภทและขนาดของโรงงาน
หรือสถานประกอบการที่จะต้องจัดให้มีคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลเพื่อด าเนินการวางแผนและปรับปรุงสถานที่ 

(�̅�=4.08, S.D.=.781) น้อยที่สุด 
1.2.5  หมวดการควบคุมและก ากับดูแลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต้องการให้มีที่

ปรึกษาฮาลาล ประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการโดยจะต้องมิใช่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับรองฮาลาล หรือตรวจ

การฮาลาลอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.10, S.D.=.724) รองลงมาคือต้องการให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ตรวจการฮาลาลจ านวน
หนึ่งตามความเหมาะสม พร้อมทั้งก าหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจการฮาลาล เพื่อท าหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลที่จ าหน่ายในท้องตลาดและสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (�̅�=4.09, S.D.=.771) และต้องการให้ผู้ตรวจการฮาลาลมีอ านาจในการยึดหรือ
อายัตผลิตภัณฑ์ วัตถุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด เมื่อมีเหตุอันควร

สงสัยว่ามีการกระท าความผิด (�̅�=3.94, S.D.=.834) น้อยที่สุด 
1.2.6  หมวดส านักงานมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต้องการให้

ส านักงานมาตรฐานฮาลาลจัดให้มกีารศึกษาอบรม พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล 

(�̅�=4.27, S.D.=.704) รองลงมาคือต้องการให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรฮาลาลขึ้นภายในส านักงานมาตรฐานฮาลาล

เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการศึกษาอบรม พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล (�̅�=4.18, 
S.D.=.662) และต้องการให้รายได้ของส านักงานมาตรฐานฮาลาลมาจากเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศหรือบริจาคให้ 

(�̅�=3.91, S.D.=.836) น้อยที่สุด 
1.2.7  หมวดเลขาธิการของส านักงานมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า ต้องการให้บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญญัติ
ศาสนาอิสลามในเรื่องฮาลาล และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลเป็นอย่างดี  รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ในด้านการ

บริหารงานหรือการบริหารองค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (�̅�=4.15, S.D.=.807) รองลงมาคือต้องการให้เลขาธิการมี
อ านาจหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของส านักงานระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด นโยบาย ประกาศ และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

(�̅�=4.04, S.D.=.742)  และต้องการให้คณะกรรมการฯเป็นผู้คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอน เลขาธิการและรอง

เลขาธิการของส านักงานฯ  ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (�̅�=4.02, S.D.=.809) น้อยที่สุด 
1.2.8  หมวดกองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต้องการให้

เงินกองทุนใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและส านักงาน

คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการก าหนด ( �̅�=4.21, S.D.=.717) รองลงมาคือต้องการ
ให้เงินกองทุนเป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานหรือมาตรฐานฮาลาลตามที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน (�̅�=4.09, S.D.=.686) และต้องการให้กองทุนพัฒนามาตรฐาน
ฮาลาลมาจากเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาลที่ปรึกษา  
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ฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล และผู้เชือดสัตว์ (�̅�=3.94, S.D.=.867) น้อยที่สุด 
1.2.9  หมวดมาตรการทางปกครองอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต้องการให้

คณะกรรมการฯมีอ านาจสั่งห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือเปิดให้บริการ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าวัตถุดิบ ส่วนประกอบ 
หรือการให้บริการของผู้ประกอบการเป็นสิ่งท่ีไม่ฮาลาลและ กระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลก าหนด 

(�̅�=4.06, S.D.=.765) รองลงมาคือต้องการให้คณะกรรมการ พิจารณามีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ในกรณีที่
ผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์วิธีการหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด โดยปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท พักใช้หรือเพิกถอนการรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือทั้งหมดหรือใบอนุญาตให้ใช้

เครื่องหมายรับรองฮาลาล และประกาศแจ้งเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ( �̅� =3.98, S.D.=.825) และต้องการให้
คณะกรรมการฯมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือพักหน้าที่ช่ัวคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือถอนการปฏิบัติหน้าที่  
ในกรณีที่การกระท าความผิดของผู้ประกอบการเกิดขึ้นเนื่องจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตรวจรับรองฮาลาล 

ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ หรือผู้เชือดสัตว์ ( �̅�=3.96, S.D.=.841) น้อยที่สุด  
1.2.10 หมวดองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า

ต้องการให้คณะกรรมการฯมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชน ในกรณีที่องค์กรดังกล่าวด าเนิน
กิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือมีการเรียกค่าตอบแทน หรือ

ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ( �̅�=4.18, S.D.=.802) รองลงมาคือต้องการให้
การด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล ไม่ให้องค์กรเอกชนดังกล่าวถอนฟ้อง เว้นแต่ศาล
จะอนุญาตเมื่อเห็นว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ส าหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการ
เรียกค่าเสียหายทดแทนการถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันจะต้องมี

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลมาแสดงต่อศาลด้วย ( �̅�=4.07, S.D.=.759) ต้องการให้
สมาคม มูลนิธิ ศูนย์ ชมรม หรือองค์กรเอกชนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหา
ก าไรจากการประกอบกิจกรรม มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่อ

คณะกรรมการฯได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (�̅�=4.03, S.D.=.797) 
1.2.11 หมวดบทลงโทษอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าต้องการให้บุคคลที่ปลอมใบรับรอง

ฮาลาลหรือเครื่องหมายรับรองฮาลาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปีหรือปรับไม่เกิน400,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(�̅� =4.23, S.D.=.741) รองลงมาคือ ต้องการให้บุคคลที่เลียนใบรับรองฮาลาลหรือเครื่องหมายรับรองฮาลาลเพื่อให้
ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายรับรองฮาลาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือท้ังจ าทั้งปรับ (�̅�=4.13, S.D.=.685) และต้องการให้ผู้ใดที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตนได้มาล่วงรู้เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินการ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี (�̅�=3.89, 
S.D.=.893) น้อยที่สุด 

2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของ
ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน 

2.1  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล ของผู้บริโภค
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

2.2  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล ของผู้บริโภค
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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2.3  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล ของผู้บริโภค
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หมวดบทท่ัวไปและหมวดคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล หมวดเลขาธิการของส านักงาน
มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ หมวดองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล หมวด
การรับรองระบบงานฮาลาล และการควบคุมมาตรฐานฮาลาล และหมวดบทก าหนดโทษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล ของผู้บริโภค
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.5  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล ของผู้บริโภค
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า บททั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิม ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
1.1  ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 หมวด อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการ
ฮาลาลที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาร่างทั้งหมด 4 ฉบับ ทั้งที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย 
สมาชิกวุฒิสภา และที่เสนอโดยกรรมาธิการอุตสาหกรรม ซึ่งร่างทั้งหมดมีสาระส าคัญไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความส าคัญมาก เนื่องจากหลายฝ่ายต้องการเสนอร่างดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความ
ผันผวนทางการเมืองที่ผ่านมาท าให้ร่างไม่ได้รบัการพิจารณา แต่ก็ยังมีความต้องการให้มีพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมเกียรติ ตรียาภิวัตน์ 
(2549) ที่แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเพื่อการแก้ไขปัญหาการค้าอาหารที่ผิดหลักศาสนาอิสลาม
มีความส าคัญอย่างมาก และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายหมวด พบว่า ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลในหมวดคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลมากที่สุด ทั้งนี้
สถานประกอบการอาหารที่ขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิม มุสลิมจึงต้องการให้มีคณะที่ปรึกษา
ระบบงานฮาลาล เพื่อให้มุสลิมเองมั่นใจในการบริโภคสินค้าที่มีตราฮาลาล แต่ทราบแน่ชัดว่าสถานประกอบการไม่ใช่
มุสลิม ประกอบกับมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาในทางลบ จึงต้องการให้มีพระราชบัญญัติมา
ควบคุมการท างานของคณะที่ปรึกษา รวมถึงระบบงานเกี่ยวกับกิจการอาหารฮาลาลทั้งหมด  

1.2  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล ของ
ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศและอาชีพต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
มุสลิมไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง และจะประกอบอาชีพใดก็ต้องการที่จะบริโภคอาหารฮาลาลเหมือนกัน ต้องการที่
จะอยู่ในครรลองของบทบัญญัติอิสลาม จึงมีความต้องการให้มีพระราชบัญญัติมาควบคุมและดูแลเรื่องนี ้และสอดคล้อง
กับ ยุพิน หะสัน (2546) ที่ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู้บริโภค
มุสลิม พบว่า ผู้บริโภคมุสลิมมีความรู้ในเรื่องอาหารฮาลาล และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลในระดับสูง และ
ยังพบว่า กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบยึดหลักการจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลา
ลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.3  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล  ของ
ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มี
อายุต่ ากว่า 25 ปี มีความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลมากกว่าระดับอายุมากกว่า 55 ปี 
ทั้งนี้บุคคลในวัยดังกล่าวอยู่ในวัยเรียนก าลังศึกษาเป็นวัยหนุ่มสาว มีพลัง มีความต้องการเห็นความก้าวหน้า และพัฒนา
ของสังคมมุสลิมมากกว่าวัยผู้ใหญ่ที่ด าเนินชีวิตมานาน เคยชินกับสภาพสังคมแบบเดิมๆ รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตของ
วัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน และมีการตัดสินใจในการเลือกบริโภคเอง ต่างจากวัยผู้ใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะท าอาหารทานเอง
หรือรับประทานอาหารที่ลูกหลานเลือกซื้อมาให้ 

1.4  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภค
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลมากกว่าระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ ทั้งนีผู้้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงมีความความรู้ในระดับที่สามารถตัดสินใจบริโภคอาหารที่ดี ถูกหลัก
โภชนาการ และหลักการศาสนาอิสลาม มีการพิจารณาเครื่องหมายฮาลาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของ
ผลิตภัณฑ์ และการมีความรู้สูงท าให้มีความเรียกร้อง และต้องการที่จะเห็นสังคมพัฒนาขึ้น จึงมีความต้องการให้มีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ในการผลิตอาหารฮาลาล 

1.5  ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภค
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริโภคทีมี
รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท มีความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลมากกว่าผู้ที่มี
รายได้ในระดับต่ ากว่า 10,000 บาท เพราะผู้บริโภคมุสลิมที่มีรายได้สูงมีก าลังซื้อมากกว่าผู้มีรายได้น้อย จึงถือเป็น
ผู้บริโภคมุสลิมกลุ่มใหญ่จึงมีความต้องการให้มีการควบคุมการผลิตอาหารฮาลาลอย่างมาก 

2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล ควรจัดหาบุคลากรที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลที่มีความรู้ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล และการจัดการอาหารฮาลาลโดยตรง ในการตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ควร
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด และเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล และการใช้ตราฮาลา
ลในการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
ยุพิน หะสัน. (2546). รูปแบบการด าเนินชีวิต ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิม . 

วิทยานิพนธน์ิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วินัย ดะห์ลัน. (2555) เอกสารประกอบการสัมมนา ศักยภาพและโอกาสของตลาดอาหารฮาลาลโลกและแนวทาง

ศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับของประเทศไทย.วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555. 
สมเกยีรติ ตรียาภิวัตน์. (2549). กฎหมายอาหารฮาลาล. วิทยานิพนธน์ิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 


