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1. ภาพรวม 

 

ในปี 2559 ผลการส ารวจล่าสุดจาก World Economic Forum ได้จัดอันดับประเทศมาเลเซีย 

เป็นหนึ่งใน 25 ประเทศในโลกที่มปีระชากรที่มีรายได้ต่อหัวจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง 

(upper-middle-income)1 กลุ่มผู้บริโภคหลักที่จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงคือกลุ่มประชากร

วัยท างาน มีการศึกษาขั้นต่ าอยู่ที่ระดับปริญญาตรี มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในด้านการสันทนาการต่างๆ และ

เปิดรับสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ไม่ว่าจะผลิตจากในประเทศหรือน าเข้าจากต่างประเทศ  ส าหรับตลาดอาหารและ

เครื่องดื่มในประเทศมาเลเซีย สามารถสังเกตุได้จากความหลากหลายของสินค้าบริโภคที่จ าหน่ายอยู่ในร้านค้าปลีก

ระดับตา่งๆในประเทศมาเลเซีย  โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าน าเข้าจ าพวกอาหารและเครื่องดื่ม หรือความหลากหลาย

ของร้านอาหารที่มีคอนเซ็บส์จากนานาประเทศ  

 

 

- สินค้าอาหารและเครื่องดื่มน าเข้าจากนานาประเทศในร้านค้าปลีกซุปเปอร์มาเก็ต - 

 

 

                                                           
1 www.weforum.org 



 

   

- ร้านอาหารจากนานาประเทศในกรุงกัวลาลัมเปอร์ – 

 

  เนื่องจากประชากรในประเทศมาเลเซียมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติอย่างชัดเจน โดยแบ่ง

ออกเป็นเชื้อชาติหลักๆคือ ชาวมาเลเซีย-มาลายู มาเลเซีย-จีน และมาเลเซีย-อินเดีย ถึงแม้ว่าแต่ละเชื้อชาติต่างมี

วัฒนธรรมพื้นฐานและการนับถือศาสนาที่แตกแต่งกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสามเชื้อชาติได้อย่าง

ลงตัวคือ การประสมประสานของความหลากหลายในด้านอาหารการกิน ท าให้ประเทศมาเลเซียได้สร้างชื่อเสียงใน

มิติใหม่ของการน าเสนออาหารประจ าชาติที่หลากหลายและแตกต่างจากประเทศอ่ืนในอาเซียน ซึ่งรวมถึงอาหาร

ประจ าเชื้อชาติ ซึ่งแยกเป็นอาหารมาเลย์ อาหารจีน และอาหารอินเดีย หากจะเพ่ิมความมั่นใจให้แก่กลุ่มประชากร

หลักของประเทศซึ่งเป็นชาวมุสลิมนั้น ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มก็จะค านึงถึงการได้รับตราฮาลาล 

หรือร้านอาหารบางรายจะไม่เสิร์ฟหมูหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

  กลุ่มผู้บริโภคชาวมาเลเซียรุ่นใหม่ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคท่ีเข้าถึงข่าวสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว  

ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวที่มีก าลังซื้อนอกจากจะนิยมและเปิดใจกับสินค้าบริโภคจากต่างประเทศแล้ว ยังค านึง 

ถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและหาซื้อได้สะดวก  วิถทีางการค้าและการเป็นอยู่ในปัจจุบันยัง 

ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าน าเข้าจากหลากหลายประเทศได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

  อย่างไรก็ตาม ประเทศมาเลเซียยังคงเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพาการน าเข้าสินค้ากลุ่มอาหารและ

ต้องการน าเข้าวัตถุดิบมาเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูปเพ่ือป้อนตลาดในประเทศ หรือ

ส่งออกต่อไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าจ าพวกผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ซึ่งน าเข้ามาจากประเทศกว่า 120 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cdn.theborneopost.com/newsimages/2016/02/TA02411.jpg&imgrefurl=http://www.theborneopost.com/2016/02/13/a-bright-spot-for-kuching-retailers/&docid=RNdlDyTw6evtwM&tbnid=TtxtUZsHeLDBOM:&w=660&h=495&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwiryYuYjtHNAhXLmJQKHXD3B-oQMwiDAShbMFs&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-IP2vZGipDTA/UDQt6zF7zrI/AAAAAAAACnc/15_ZoDkOTi4/s1600/IMG_2889.JPG&imgrefurl=http://youhadyourlunch.blogspot.com/2012/08/naab-in-bukit-bintang-endless.html&docid=lldymVc8hog0eM&tbnid=ScO7WVOnNE2UcM:&w=600&h=800&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwio_fS2jtHNAhWEopQKHTjaDLkQMwg7KBYwFg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://blog.saimatkong.com/wp-content/uploads/2014/12/10592828_780101538721552_6110818933181450453_n1.jpg&imgrefurl=http://blog.saimatkong.com/food-beverage/hakata-ippudo-ramen-gardens-kl/&docid=KcYOjchYPpbQhM&tbnid=J_STdKU4p0K3-M:&w=800&h=602&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwiw1OOCkNHNAhWCGZQKHRn6CKAQMwhnKEMwQw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif4Ku1kdHNAhUMH5QKHV0UDfgQjRwIBw&url=http://www.vmboatnoodle.com.my/&bvm=bv.125801520,d.dGo&psig=AFQjCNFYANaLATl-B6xBekqdF-zgBaF03A&ust=1467423609027862
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-zmASJSLvC2g/VtqAIcgTcFI/AAAAAAAAm-4/cGKSR1WKn_8/s1600/MalgudiIndianRestaurantPetalingJaya01Front.JPG&imgrefurl=http://bestrestauranttoeat.blogspot.com/2016/03/petaling-jaya-food-malgudi-indian-restaurant-north-south-indian-cuisine-selangor.html&docid=fxVgJSoq-cPN2M&tbnid=d5mhQp4JMEh5mM:&w=800&h=633&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjf4ouTldHNAhXLmZQKHVONBNwQMwhPKCswKw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/--Fe0aJlaFOw/U--B1R2s2fI/AAAAAAAAF7k/sFdxksEXu7k/s1600/Photo%2B07-08-2014%2B20%2B39%2B46.jpg&imgrefurl=http://rebeccahww.blogspot.com/2014/08/bbap-korean-food-nu-sentral-kuala-lumpur.html&docid=poJFq-t20A7ZUM&tbnid=KkuJZH8x3xACDM:&w=1600&h=1195&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwi09-vdktHNAhWJk5QKHdgxA_44ZBAzCDcoNDA0&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://theyumlist.net/wp-content/uploads/2013/05/La-Mexicana-640x500.jpg&imgrefurl=http://theyumlist.net/tag/la-mexicana&docid=sWT8RJvB23kMmM&tbnid=bpWupWtksHgaLM:&w=640&h=500&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwil2JG4ktHNAhWCKZQKHQPFCAQQMwiBAShcMFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://yummietummy.files.wordpress.com/2009/12/nawab1.jpg?w%3D570&imgrefurl=https://yummietummy.wordpress.com/page/6/?archives-list%3D1&docid=QwC-0pnfW-w-4M&tbnid=iZNIQR8wkhpN-M:&w=515&h=343&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwiy9OSdk9HNAhWIFZQKHaj3C8wQMwh4KFIwUg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-I0WWSmNLJCg/VB2hbBS94II/AAAAAAAAQvE/t6w1AW2GoXE/s1600/P1300139.JPG&imgrefurl=http://lwinlee.blogspot.com/2014_09_01_archive.html&docid=a6riRFML__gkHM&tbnid=hP54eUzDuq0L6M:&w=640&h=480&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjgmM2pk9HNAhXBKZQKHcc7BUI4ZBAzCDsoNzA3&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://static.flickr.com/5182/5758479858_7314a7b05f_b.jpg&imgrefurl=http://iamthewitch.com/2011/05/27/italian-pizza/&docid=3PmY13Tv-ADJwM&tbnid=541XQkGnDyr_QM:&w=600&h=399&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjm9MumlNHNAhVGkZQKHQOeCgQQMwiCAShcMFw&iact=mrc&uact=8


ประเทศ รวมถึงประเทศไทย  และน าเข้าสินค้าอาหารจ าพวกแช่แข็งมากกว่า 50 ประเภทสินค้า จากการรายงาน

ของหน่วยงาน The Federal Agricultural Marketing Authority (หรือ FAMA) สังกัดกระทรวงเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรมาเลเซีย (Agriculture and Agro-based Industry Ministry – MOA) รายงานว่า ในปี 

2558 ประเทศมาเลเซียน าเข้าสินค้ากลุ่มอาหารสูงถึง 45.4 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 11.11 ล้าน

เหรียญสหรัญฯ) เมื่อเทียบกับปี 2557 มาเลเซียน าเข้าสินค้ากลุ่มอาหารเป็นเงิน 42.6 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย 

(ประมาณ 9.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 4 ปีที่ผ่านมา มาเลเซียเพิ่มการน าเข้า

สินคา้ประเภทอาหารสูงขึ้นกว่า 12.4 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย จากยอดการน าเข้ารวม 30.2 ล้านเหรียญริงกิต

มาเลเซีย (ประมาณ 7.3 เหรียญสหรัฐฯ) 2 

 

2. มาเลเซียมุ่งเน้นการเป็นประเทศผู้เชี่ยวชาญการผลิตสินค้าเพื่อป้อนตลาดฮาลาลในโลก 

 

  รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้า

มาตรฐานฮาลาลป้อนตลาดโลกให้แล้วเสร็จภายในปี 2563  โดยระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (ปี 

2559 - 2563)3  รัฐบาลมาเลเซียได้ตั้งเป้าหมายในแผนฯดังกล่าวไว้ว่า มาเลเซียจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของ

โลกในด้านการผลิต และเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมใหม่ทางด้านสินค้าและการค้าสินค้าฮาลาล ซึ่งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจดงักล่าวเป็นแผนที่ต่อเนื่องมาจากแผนแม่บทอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 หรือ IMP3 (ปี 2549 - 2563)  

โดยมีจุดประสงค์หลักคอื มาเลเซียมุ่งม่ันที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการมาตรฐานฮาลาลระดับสากล  

  ประชากรชาวมาเลเซียนับถือศาสนามุสลิมในประเทศมาเลเซียมีมากกว่าร้อยละ 60 ท าให้ผู้ผลิต

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มมาเลเซียเล็งเห็นถึงความต้องการที่มีก าลังซื้ออย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคอาหารฮาลาลไม่เพียงแต่เป็นชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนามุสลิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

ผู้บริโภคท่ีค านึงถึงเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรอง

มาตรฐานสินค้าฮาลาลนั้นได้สร้างชื่อเสียงและให้ข้อมูลผู้บริโภคในด้านความเข้มงวดและการควบคุมในการออก

                                                           
2 Price of being a food paradise – The Star Newspaper (7 April 2016) 
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ใบรับรองสินค้ามาตรฐานฮาลาลให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าฮาลาลเป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานหลักซึ่งเป็นผู้ดูแล

ด้านออกใบรับรองสินค้ามาตรฐานฮาลาลในประเทศ ชื่อคือ  Department of Islamic Development 

Malaysia (หรือ JAKIM) ซ่ึงเดิมเปน็หน่วยงานท่ีส านักนายกรัฐมนตรไีด้จัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแล ปกป้อง และสอนเรื่อง

ความถูกต้องจองธรรมตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาหลักของประเทศมาเลเซีย และต่อมาได้ถูกแต่งตั้งให้

ดูแลเพิ่มเติมในเรื่องของการออกกฎควบคุมและการออกใบรับรองมาตรฐานฮาลาลในประเทศมาเลเซีย 

 

 

- ตัวอย่างเครื่องหมายฮาลาลของมาเลเซีย – 

 

 

  ดังนั้น เมื่อผู้ผลิตสินค้าฮาลาลในประเทศมาเลเซีย ผลิตหรือน าเข้าจ าพวกเนื้อสัตว์ อาทิเช่น  

เนื้อวัว เนื้อแกะ และสัตว์ปีก จะต้องได้รับการอนุมัติและขอใบรับรองจากหน่วยงาน JAKIM  ซึ่งการออกใบรับรอง

มาตรฐานฮาลาลนั้นยังสามารถออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมอีกด้วย อาทิเช่น เครื่องดื่ม 

ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลิตภัณฑ์ท าจากนม ขนมปัง และอ่ืนๆ  เนื่องจากผู้ผลิตเล็งเห็นถึงการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า

ในเชิงการตลาด เมื่อได้รับใบรับรองมาตรฐานฮาลาล ท าให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือแม้กระทั่งร้านอาหารต่างๆใน

ประเทศมาเลเซียต้องการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลเพ่ือใช้ตราเครื่องหมายฮาลาลติดลงบนบรรจุภัณฑ์ หรือติด

ป้ายตราฮาลาลไว้หน้าร้านอาหารของตน อย่างไรก็ดี หน่วยงาน JAKIM ได้ยอมรับเครื่องหมายฮาลาลของไทยซึ่ง

ตรวจรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisnPrt-czNAhVIJ5QKHbplCsMQjRwIBw&url=http://seeklogo.com/halal-logo-64752.html&psig=AFQjCNGs5VnUF96KkNxWEchxwrKrcNCMBA&ust=1467279923117957


   

- ตัวอย่างเครื่องหมายฮาลาลของประเทศไทย - 

  นอกจากการน าเข้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีตรามาตรฐานฮาลาลจากต่างประเทศแล้วนั้น รัฐบาล

มาเลเซียยังต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลส่งออกไปยังต่างประเทศเช่นกัน จาก

ความคิดเห็นของ Datuk Seri Jamil Bidin กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท  Halal 

Industry Development Corp (หรือ HDC) จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน มุ่งเน้นการให้บริการด้านการให้

ค าปรึกษา ประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศเพ่ือเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

และสากล HDC ตั้งตนเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่

เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล รวมถึงการแนะน าด้านการลงทุนจากผู้ลงทุนต่างชาติที่

ต้องการลงทุนด้านโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าฮาลาลในประเทศมาเลเซีย  Datuk Seri Jamil Bidin เผยว่า 

“ในปี 2558 ที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าฮาลาลจากประเทศมาเลเซียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 มีมูลค่ากว่า 39.41 

ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 9.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีบริษัทมาเลเซียมากกว่า 5,500 รายได้

ใบรับรองมาตรฐานฮาลาล ในจ านวนนี้ ร้อยละ 92 เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs  ถึงแม้บริษัท 

SMEs เหล่านี้จะได้รับใบรับรองมาตรฐานฮาลาลเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาล

จริงๆแล้วนั้น ยอดการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผลพวงจากบริษัทข้ามชาติ หรือ MNCs เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น

ในขณะนี้ อุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศมาเลเซียที่ได้สร้างสมมากว่า 40 ปีนั้นเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท MNCs 

มากกว่าที่บริษัท SMEs ในประเทศจะได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นการพลาดโอกาสทางธุรกิจหากบริษัท SMEs ไม่ใช้

ประโยชน์จากรากฐานการเอ้ือหนุนอุตสาหกรรมฮาลาลจากภาครัฐ”4 

                                                           
4 “Seize the halal opportunity” The Star Newspaper – 28 March 2016 
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  Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของ

มาเลเซีย ได้กล่าวส่งเสริมนโยบายดังกล่าวว่า  การส่งออกสินค้าฮาลาลจากประเทศมาเลเซียได้เพ่ิมมูลค่าสูงขึ้น  

ทุกปี จาก 35 ล้านริงกิตมาเลเซีย ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 39 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซียในปี 2558  ซึ่งถือว่า

เป็นยอดการส่งที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับยอดการส่งออกในปี 2554 ซึ่งมียอดการส่งออกสินค้าฮาลา

ลเพียง 24 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย โดยตลาดหลักในการส่งออกฮาลาลคือประเทศจีน สิงคโปร์ อเมริกา 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและไทย5  หน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมมาเลเซีย (Malaysian Industrial Development 

Authority - MIDA) เผยว่า อุตสาหกรรมฮาลาลถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อผู้ผลิตในมาเลเซีย เพราะ

เป็นอุตสาหกรรมทีส่ร้างโอกาสในตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล เพราะอุตสาหกรรมฮาลาลโดยรวมมีมูลค่าสูงถึง 2.1 

ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และหากนับเพียงอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มีมูลค่าสูงถึง 693 ล้านเหรียญสหรัฐ  ตลาด

จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่อนึกถึงสินค้าฮาลาลส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเชื่อมโยงถึงอาหาร และเป็นอาหารที่มี

คุณภาพสูง สะอาด ถูกสุขอนามัย และผลิตภายใต้การควบคุมเพ่ือความถูกต้องตามหลักศาสนา6 

  ในการสัมมนาจัดโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (Ministry of 

International Trade and Industry – MITI)  ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ภายใต้

หัวข้อ “Business opportunities in Malaysia and Thailand” นั้น 7  รัฐบาลมาเลเซียได้เชิญผู้แทนจากบริษัท

เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (หรือ CP) ซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศมาเลเซียว่า 

มาเลเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทยที่ CP ได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารฮาลาล

เพ่ือป้อนตลาดในประเทศและส่งออก บริษัทฯยังประสบความส าเร็จในการขยายธุรกิจมายังประเทศมาเลเซียและ

ถือว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในด้านการผลิตอาหารฮาลาล เมื่อเทียบกับการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ 

อินโดนีเซียและบรูไน 

  บริษัท PFP GROUP (Pacific Fish Processing Co. Ltd.) เป็นอีกหนึ่งบริษัทไทยที่ได้ด าเนินการ

ขยายฐานการผลิตและจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งแปรรูปในประเทศมาเลเซียร่วมกับคู่ค้าท้องถิ่นชื่อว่ากลุ่ม ซิม พี 

ฮวด (SIM PEE HUAT) เพ่ือใช้มาเลเซียเป็นฐานผลิตในระบบมาตรฐานฮาลาลโดยเฉพาะเพ่ือใช้เป็นฐานส่งออกไป

                                                           
5 http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3177 
6 www.mida.gov.my 
7 http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/3124 



ยังตลาดฮาลาลทั่วโลก โดยเตรียมเม็ดเงินลงทุนประมาณ 150 – 200 ล้านบาท (ประมาณ 4.2 – 5.7 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) บนพื้นที่การผลิตกว่า 1,200 พันตารางเมตร นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ ผู้อ านวยการบริหาร ได้กล่าว

เสริมว่า บริษัทคาดว่าปี 2560 จะเริ่มด าเนินการได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯไดส้่งออกไปมาเลเซียเฉลี่ยประมาณ 

100 ตันต่อเดือน8 

 

 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในมาเลเซีย  

 

3.1 ร้านค้าปลีก 

  ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในมาเลเซียถือว่าเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 

ผู้บริโภคชาวมาเลเซียมักนิยมซื้อสินค้าบริโภคส าเร็จรูปที่มีแบรนด์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม ่(modern trade) ซ่ึง

รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาเก็ต ร้านค้าปลีกเหล่านี้ได้เปิดร้านและขยายสาขาในเมืองหลวงและหัวเมือง

ต่างๆ ท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (traditional trade) ในเมืองหลวงเริ่มค่อยๆหายไป ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่

ยังคงอยู่ได้คือร้านค้าปลีกขายของช าที่ตั้งอยู่บริเวณตึกแถวในแหล่งที่อยู่ชุมชนอาศัยหนาแน่น หรือร้านค้าปลีก

จ าหน่ายผลไม้และผักสด ซึ่งถือว่าเป็นร้านค้าปลีกแบบเฉพาะซึ่งยังสามารถจับกลุ่มลูกค้าประจ าที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณย่านชุมชนนั้นได้  อย่างไรก็ดี ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ยังคงเป็นช่องทางท่ีนิยม

ส าหรับสินค้าเครื่องดื่มและขนมขบเค้ียวแบบขายส่ง เนื่องจากผู้บริโภคในต่างจังหวัดยังมีความเชื่อเรื่องราคาสินค้า

ในร้านขายของช าจะถูกกว่าซื้อจากในร้านค้าสมัยใหม่ หรืออย่างน้อยการซื้อจากร้านขายของช าขาประจ ายัง

สามารถต่อรองราคาได้ และโดยส่วนใหญ่จะนิยมเลือกซ้ือสินค้าทีมี่แบรนด์และคุ้นเคย ดังนั้นหากเป็นสินค้าใหม่ 

โดยเฉพาะสินค้าน าเข้า ควรพิจารณาในเรื่องการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เหมาะสมกับสินค้า    

 

                                                           
8 “PFP plans halal food production in Malaysia” The Nation newspaper – 25 May 2016 



      

            -  ร้านค้าขายของช าในย่านแหล่งชุมชน -  

  ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบาย จะยังคงนิยมซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคใน

ร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต  ร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต

ในประเทศมาเลเซียมีอยู่เป็นจ านวนมากแต่หลักๆจะเป็นของกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศ อาทิเช่น  AEON BIG 

จากญี่ปุ่น (ควบกิจการมาจาก Carrefour ของฝรั่งเศสในปี 2555) และ Giant ภายใต้บริษัทแม่ชื่อว่า GCH 

(Malaysia) Sdn Bhd จากสิงคโปร์ Tesco จากประเทศอังกฤษ   

             

               

 

ส่วนร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ตที่มีชื่อเสียงและมีสาขาคือ  Cold Storage, Jason, Mercato, Aeon,  

Village Grocers, Jaya Grocers และ B.I.G Group  ในขณะเดียวกัน ในปี 2561 จะมีบริษัทต่างชาติจาก

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือ Lulu Group ทีม่ีแผนการที่จะเปิดไฮเปอร์มาเก็ตในประเทศมาเลเซีย เพ่ือ

รองรับผู้บริโภคชาวมาเลเซียกลุ่มหลักท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูง และมีแนวโน้มขยายสาขารวมทั้งสิ้น 10 สาขา

ในช่วงเวลา 5 ปีแรกของการลงทุน และมุ่งขยายไปยังท าเลหลักๆในเมืองหลวงและหัวเมืองส าคัญในประเทศ

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thinkingandeating.files.wordpress.com/2012/02/sundry-shop-malaysia.jpg&imgrefurl=https://thinkingandeating.wordpress.com/&docid=7ife2_aXmGRfDM&tbnid=xbHwZxiZ7DHAfM:&w=800&h=533&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjVifizxs_NAhVGrY8KHTt2DwcQMwiLAShjMGM&iact=mrc&uact=8


มาเลเซีย9 การขยายตัวของช่องทางการจ าหน่ายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่เหล่านี้ จะท าให้การแข่งขันในด้านราคา

ที่มาพร้อมกับความหลากหลาย และส่งผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านความสะดวกสบาย ดังนั้นผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มควรค านึงถึงปัจจัยหลายด้านในการที่จะจ าหน่ายเข้าสู่ช่องทางดังกล่าว 

โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและราคา เพราะว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีสินค้าให้เลือกมายมายเหล่านี้คือเวทีของการ

ประกวดสินค้าจากนานาประเทศที่ผู้บริโภคชาวมาเลเซียยินดีพร้อมรับให้เข้ามาประชันความมีศักยภาพของสินค้า

อาหารของแต่ละประเทศ    

 

          

    

  นอกจากร้านค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาเก็ตแล้วนั้น ช่องทางการจัดจ าหน่ายอ่ืนๆที่

ชาวมาเลเซียยังให้ความนิยมในการซื้อคือ ร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ (convenient store) ซึ่งในปัจจุบันมีให้

ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้มากมายเช่นกัน อาทิเช่น 7-Eleven, KK mart และ 99 Speedmart และในปี 

2561 บริษัท QL Resources มหาชนจ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทมาเลเซียมีแผนการที่จะน าเข้าฟรานไชส์ร้านค้าสะดวก

ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า Family Mart โดยจะเน้นเลือกสรรการจ าหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่มและขนมขบ

เคี้ยวที่มีคุณภาพดแีละเพ่ือสุขภาพ ท าจากวัตถุดิบธรรมชาติให้มากที่สุด รวมถึงอาหารพร้อมทานทั้งชนิดร้อนและ

เย็น10  ซึ่งตอนนี้ร้านค้าปลีกรายเดิมอย่างเช่น 7-Eleven จึงได้พยายามปรับปรุงโฉมหน้าใหม่เพ่ือให้ดูทันสมัยและ

เหมาะกับการเป็นอยู่และความนิยมของผู้บริโภคในยุคนี้เช่นกัน 

 

3.2 กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร – Food Service 

                                                           
9
 UAE-headquartered LuLu Group to invest RM1.3bil in Malaysia – The Star newspaper – 22 Nov 2015 

10 http://www.thestar.com.my/business/business-news/2016/05/11/ql-to-benefit-from-familymart-only-from-2018/ 



                    

 

  กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารถือเป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่จะเข้าถึงผู้บริโภคชาวมาเลเซียได้โดยตรง

ผ่านกลุ่มสถาบันโรงแรม ร้านอาหารแบบเฉพาะและร้านอาหารหลากสาขา บริษทัรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เป็นต้น 

ช่องทางดังกล่าวยังเป็นช่องทางส าคัญของบริษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ในมาเลเซียโดยเฉพาะร้านอาหารฟาสฟูดส์ซ่ึง

มีร้านอาหารหลากสาขาอยู่ในเครือมากมาย สามารถเข้าถึงผู้บริโภคจ านวนมากโดยตรง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน 

พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายในอดีตได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นกลุ่มที่มีเข้าถึงข้อมูลได้

กว้างขวางขึ้นและมีความเข้าใจและใส่ใจเรื่องโภชนาการของอาหารมากข้ึน ผู้บริโภคบางกลุ่มกลับพยายาม

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารฟาสฟูดส์และหันเหไปหาอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการอาหาร

ฟาสฟูดส์เล็งเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค จึงมีการเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพ่ือตอบสนอง

ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว อาทิเช่น QRS Brands (M) Holdings Sdn Bhd ซึ่งมีร้านอาหารหลากสาขาในเครือ คือ 

KFC, Pizza Huts และ Ayamas  ได้แนะน าเมนูเพ่ือสุขภาพเข้าไปอยู่ในเมนูหลัก หรือการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

การลดปริมาณการใช้น้ าตาล หรือลดการใช้เมนูของทอดด้วยน้ ามัน เป็นต้น  รวมถึง Golden Arches 

Restaurants Sdn Bhd เจ้าของแบรนด์ฟาสฟู้ด Mc Donald’s  หรือ Dommal Food Services Sdn Bhd 

เจ้าของแบรนด์ Domino’s Pizza ก็ต้องปรับตัวใช้กลยุทธ์นี้เช่นกัน ดังนั้นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการขาย

สินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของร้านอาหารในเครือของบริษัท

เหล่านั้นด้วย นอกจากจะเน้นพิจารณาเพียงการขายจ านวนมากโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพ  ณ ปัจจุบัน ธุรกิจบริการ   

อาหารแบรนด์ไทยที่เข้ามาในมาเลเซียแล้ว ได้แก่ Black Canyon, BBQ Plaza และร้านกาแฟ Doi Chaang 

http://johanfarah.blogspot.com/2014_07_01_archive.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://bumifocus.com.my/web/images/clients/Golden-Arches-Restaurants-Sdn-Bhd.jpg&imgrefurl=http://bumifocus.com.my/web/index.php/clients&docid=f3w4rJXZoLlzsM&tbnid=tqnkHIIHDSfclM:&w=300&h=300&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwiFt_KJ3tHNAhUFLI8KHU6IDgcQMwhnKEMwQw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Dominos_pizza_logo.svg/2000px-Dominos_pizza_logo.svg.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Domino's_Pizza&docid=4jz2AFa1gqTBLM&tbnid=SgZ3Dojf_n9KqM:&w=2000&h=2000&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwi08bz83tHNAhVLkJQKHWkgAo8QMwhTKCowKg&iact=mrc&uact=8


   

4. มาเลเซียมุ่งเน้นการสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 

  รัฐบาลมาเลเซียได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกกรรมภาคผลิตอาหารเนื่องจากมี

แนวโน้มการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคการส่งออกเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากการรายงานของ MIDA มูลค่าการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจากมาเลเซียไปยัง 200 กว่าประเทศมีมูลค่าประมาณ 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในที่นี้คิด

เป็นยอดการส่งออกอาหารแปรรูปมูลค่าประมาณ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป

หลักๆ รวมถึง การผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ท าจากนม น้ ามัน ส าหรับ

ปรุงอาหาร ชากาแฟ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เครื่องเทศและผลิตภัณฑ์ผสมเครื่องเทศต่างๆ ซอสปรุงรสและปรุง

อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาและเนื้อสัตว์ ช็อคโกแลตและขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ขนมปังอบ และ

ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงอ่ืนๆ รวมถึงอาหารแช่แข็ง 

 
ยอดการน าเข้าและส่งออกอาหารแปรรูปในมาเลเซีย ปี 255811 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eastcoastmall.com.my/-/media/cma-malls/websites/regional/malaysia/storefront_560/s/sfblackcanyon.jpg?w%3D560%26h%3D462%26bc%3Dffffff&imgrefurl=http://www.eastcoastmall.com.my/en/tenants/dining/restaurant/&docid=pRpAqpOLkYHmuM&tbnid=jjLw30gX_4_IdM:&w=560&h=462&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwiW2qvB4NHNAhVIj5QKHcsbA1kQMwhGKB4wHg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.the-mines.com.my/-/media/cma-malls/websites/regional/malaysia/storefront_560/b/barbqplaza.jpg?w%3D560%26h%3D462%26bc%3Dffffff&imgrefurl=http://www.the-mines.com.my/en/tenants/dining/&docid=Nt0p0BNJWnNXNM&tbnid=dMduR1ZJ7vejPM:&w=560&h=462&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjW2ODWkNHNAhXIjZQKHWQcCiUQMwhMKCgwKA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ivyaiwei.com/2013/09/doi-chaang-coffee-jaya-one-pj/&bvm=bv.125801520,d.dGo&psig=AFQjCNEVjup4vVaK01D0-EgpaGr0Vwz48w&ust=1467445289839934


  จากรายงานสรุปไตรมาสที่ 1 ของ MIDA ยอดการน าเข้าและส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปได้

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558  ข้อมูลล่าสุดของปี 2558 มาเลเซียมีการน าเข้าสินค้าอาหาร

แปรรูปหลักคือ  

 

- ผลิตภัณฑ์พร้อมทานและเพ่ือใช้ในการปรุงอาหารต่างๆ (5.2 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 

- ผลิตภัณฑ์ท าจากนม (3.5 ล้านเหรียญริงกติมาเลเซีย) 

- น้ าตาล และขนมท าจากส่วนผสมน้ าตาล (3.4 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 

- ผักและผลไม้ (1.8 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 

- โกโก้และส่วนผสมท าจากโกโก้ (1.5 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 

 

มาเลเซียส่งออกสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารเพ่ือประกอบการผลิตอาหารแปรรูปในปี 2558 

- ผลิตภัณฑ์พร้อมทานและเพ่ือใช้ในการปรุงอาหารต่างๆ (5.6 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 

- โกโก้และส่วนผสมท าจากโกโก้ (4.1 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 

- ผลิตภัณฑ์ธัญพืชและแป้งเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร (2.8 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย) 

- ผลิตภัณฑ์ท าจากนม (1.4 ล้านเหรียญริงกตมาเลเซีย) 

- เนยเทียมและเนยขาว (1.1 ลา้นเหรียญริงกตมาเลเซีย) 

 

ภาคการผลิตอาหารแปรรูปในประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อ 

เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งออก ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปที่มีความส าคัญรวมถึงการ

ผลิตปลาแปรรูปและปลากระป๋อง เนื้อแปรรูป ขนมขบเคี้ยวมีส่วนผสมน้ าตาล ผลไม้และผักกระป๋อง พริกไทย 

ผลิตภัณฑ์ท าจากนม เส้นหมี่ ขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ 

  ประเทศมาเลเซียได้ถูกจัดเป็นอันดับที่ 5 ในโลกที่มีการส่งออกพริกไทย และผลิตภัณฑ์ที่มี

ส่วนผสมพริกไทยไปยังทั่วโลก  โดยมีสวนปลูกพริกไทยมากท่ีสุดตั้งอยู่ในรัฐซาราวัค (มาเลเซียตะวันออก) ข้อมูล



จากคณะกรรมการพริกไทย แห่งรัฐซาราวัค เผยว่า ในปี 2558 มาเลเซียมีผลผลิตพริกไทยเพ่ิมขึ้นถึง 28,000 

ตัน เมื่อเทียบเก็บปี 2556 มีผลผลิต 26,200 ตัน และปี 2557 มีผลผลิต 27,200 ตัน  

  มาเลเซียยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์โกโก้แปรรูป (โกโก้บด) รายใหญ่ที่สุดเอเซียและติดอันดับ 5 

ในโลก โดยมาเลเซียถือเป็นผู้ส่งออกสุทธิในการผลิตภัณฑ์โกโก้แปรรูปในรูปของช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ขนมท่ีมี

ส่วนผสมโกโก้ 

  ข้อมูลจากส านักข่าว BERNAMA ในปี 2555 รายงานว่า มาเลเซียมีการบริโภคปลาและอาหาร

ทะเลคิดเป็นต่อหัวสูงมาก และคาดว่าภายในปี 2563 ผู้บริโภคชาวมาเลเซียจะบริโภคปลาและอาหารทะเลสูงถึง 

55 กิโลต่อหัว12  ผู้บริโภคชาวมาเลเซียนิยมรับประทานปลา เนื่องจากเชื่อว่าการทานปลาคือการที่ร่างกายได้รับ

โปรตีนมากกว่าและยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับการรับประทานเนื้อสัตว์  อย่างไรก็ตาม ราคาจ าหน่ายปลาและอาหาร

ทะเลสดในปีที่ผ่านมาได้ปรับราคาสูงขึ้น ท าให้ผู้บริโภคหลายรายปรับเปลี่ยนมารับประทานปลาและอาหารทะเล

แช่แข็งแทน 

  ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค มาเลเซียยังเป็นประเทศที่มีอุตสหากรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ติดอันดับ 3 

ของโลก13  มีผลผลิตที่เพียงพอส าหรับการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ปีก เนื้อหมูและไข่  แต่กลับต้อง

น าเข้าเนื้อวัวมากกว่าร้อยละ 80 ของการน าเข้าเนื้อสัตว์โดยรวม เพ่ือน ามาแปรรูปและผลิตเป็นอาหารแปรรูปล

เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ    

  มาเลเซียต้องน าเข้าผลิตภัณฑ์นมและท าจากนมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงนมผงจากนมสด นมผง

พร่องมัน และนมชนิดก้อน โดยส่วนใหญ่น าเข้ามาเพ่ือผลิตนมข้นหวาน นมเปรี้ยว และนมข้นชนิดเหลว เพ่ือป้อน

ให้กับโรงงานแปรรูปอาหารที่ต้องใช้เป็นส่วนผสมอีกต่อ  ในขณะเดียวกัน มาเลเซียยังต้องน าเข้าข้าวสาลีเพ่ือ

ป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตเส้นหมี่และขนมปังอีกด้วย 

 

กฎระเบียบการน าเข้าอาหารสู่ประเทศมาเลเซีย 

กฎระเบียบและหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการอนุญาติการน าเข้าอาหารมายังประเทศมาเลเซียสามารถ

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ 
                                                           
12 http://www.bernama.com/bernama/v3/printable.php?id=639435 
13 http://www.mida.gov.my/home/food-technology-and-sustainable-resources/posts/ 



1. ผักและผลไม้  

หน่วยงาน The Federal Agricultural Marketing Authority (หรือ FAMA) สังกัดกระทรวงเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรมาเลเซียได้ร่างข้อก าหนดการแบ่งเกรดของบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากส าหรับ

ผลิตผลทางการเกษตร (หรือ GPL Registration) โดยก าหนดให้การน าเข้าผลิตผลทางการเกษตร ชนิดสด 

ทุกรายการ ต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์รวมถึงปริมาณ ปริมาตรบรรจุและสเปคสินค้าเป็นภาษามาลายูทุก

กล่องบรรจุ  ส่วนการแบ่งเกรดผลิตผลทางการเกษตรจะต้องแบ่งตามมาตรฐาน MS และ CODEX หรือ

ตามมาตรฐานจากประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 

2. ปลาและอาหารทะเล 

การน าเข้าปลาและอาหารทะเลจะต้องได้รับใบอนุญาติการน าเข้าจากหน่วยงาน Fisheries 

Development Authority of Malaysia สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข  พร้อมกับใบรับรองสุขอนามัย 

ของผลิตภัณฑ์จากประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 

3. ผลิตภัณฑ์ท าจากนมและมีส่วนผสมของนม 

ผู้น าเข้าจะต้องมีใบอนุญาติน าเข้าจาก Department of Veterinary Services Malaysia หรือ DVS 

สังกัดกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาเลเซีย การน าเข้านมสดถูกควบคุมโดยระบบโควต้า

อัตราภาษี ภายใต้อ านาจศาลของ  DVS โดยปริมาณโควต้าของแต่ละปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ DVS 

 

4. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

ผู้น าเข้าเนื้อสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาติน าเข้าจาก DVS  โดยเฉพาะเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะ ต้องสั่งซื้อมา

จากโรงฆ่าสัตว์ในประเทศนั้นๆที่ได้รับใบอนุญาติและการตรวจรับรองจาก DVS และ JAKIM เท่านั้น 

5. ไวน์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ผู้น าเข้าไวน์และเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์จะต้องได้รับใบอนุญาติน าเข้าจาก  The Royal 

Customs and Excise Department of Malaysia  

 



รายละเอียดของหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซด์ของหน่วยงานภาครฐัข้างต้นที่

เกี่ยวข้องในการขอใบอนุญาติน าเข้าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. Federal Agricultural and Marketing Authority (FAMA), Ministry of Agriculture & Agro-based 

Malaysia 

http://www.fama.gov.my/en/home 

2. The Department of Veterinary Services Malaysia, Ministry of Agriculture & Agro-based 

Malaysia 

http://www.dvs.gov.my/ 

3. Fisheries Development Authority of Malaysia, Ministry of Agriculture & Agro-based Malaysia 

http://www.lkim.gov.my/en/ 

4. Royal Malaysian Customs Department (RMCD) 

http://www.customs.gov.my/en 

5. Ministry of Health Malaysia 

http://www.moh.gov.my/english.php 

6. Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) – Checklist to apply Halal Certificate  

http://www.dagangasia.com/download/Checklist%20of%20JAKIM%20Halal%20Certificate_

AGENT.pdf 

 

ปัจจัยท่ีกระทบก าลังซ้ือของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย 

 

  ตลาดอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ า อย่างไรก็ดี ในภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียในปัจจุบัน มีปัจจัยโดยภาพรวมหลายปัจจัยที่ท าให้

ผู้บริโภคชะลอการซื้อ การจับจ่ายใช้สอยที่น้อยลงและการชะลอการซื้อสินค้าราคาแพงเช่นกลุ่มสินค้าอาหารและ

เครื่องดื่มน าเข้าประเภท gourmet และอาจทดแทนด้วยสินค้าคุณภาพใกล้เคียงชั่วขณะ 

http://www.moh.gov.my/english.php
http://www.dagangasia.com/download/Checklist%20of%20JAKIM%20Halal%20Certificate_AGENT.pdf
http://www.dagangasia.com/download/Checklist%20of%20JAKIM%20Halal%20Certificate_AGENT.pdf


  จากข้อมูลสื่อออนไลน์ ASEAN TODAY 14 ในปี 2558 ที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า ธุรกิจค้าปลีกมี

ผลกระทบค่อนข้างมาก จากการชะลอการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในช่วงเทศกาลต่างๆที่ผ่านมา ค่าครองชีพที่

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้คงท่ี ประกอบกับผลกระทบอย่างต่อเนื่องของมาตรการการเก็บภาษีสินค้าและบริการ 

(Goods and Services Tax - GST) ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือน

เมษายน ปี 2558 ที่ผ่านมา บัดนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จากทุกภาคอุตสาหกรรมได้ให้ร่วมมือจดทะเบียนเข้า

ระบบการใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สินค้าและบริการเกือบทุกรายการมีราคาสูงขึ้นอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริโภคชาวมาเลเซียก าลังอยู่ในช่วงปรับตัวกับระบบเศรษฐกิจนี้อยู่  

 

  ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่สุดท้ายของปี 2558 กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติปรับขึ้นราคาค่า

ผ่านทางหลวงส าคัญทั้งหมด 12 เส้นทาง และในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ปรับค่าทางหลวงเพ่ิมขึน้อีก 8 

เส้นทาง อัตราค่าโดยสารรถไฟสาธารณะ เพ่ิมขึ้นเป็นระยะๆระหว่างร้อยละ 36 – 57 ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 

2559  และอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 15  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้

ถนน บริษัทขนส่ง และประชาชนทั่วไป   

 

7. สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่มาท าตลาดในมาเลเซียแล้ว ได้แก่ 

  สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่มาท าตลาดในมาเลเซียแล้วและมีการจัดจ าหน่ายครอบคลุม

ไปยังร้านค้าไฮเปอร์มาเก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตหลักๆในเมืองหลวงและหัวเมืองหลักต่างๆ อาทิเช่น  เครื่องแกงตรา 

Mae Pranom น้ าปลาตราปลาหมึก (Squid) และทิพรส กระทิตราชาวเกาะ หมี่ขาวตราช้างสามเศียร น้ าจิ้มและ

เครื่องแกงตรา Thai Dancer เครื่องแกงตราและเครื่องปรุงอาหารไทย Blue Elephant ขนมขบเคี้ยวท าจาก

สาหร่ายตรา Tao Kae Noi  ถั่วอบกรอบตรา Koh Kae  น้ าดื่มชาเขียวตรา Oishi น้ าผลไม้ตรา Malee และ 

Tipco เป็นต้น 

 

8. ข้อแนะน าผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศไทย 
                                                           
14 http://www.aseantoday.com/2016/01/retail-sector-in-malaysia-more-belt-tightening-in-2016/ 



 

 ผู้ส่งออกรายใหม่ควรเตรียมความพร้อมในการขอตรารับรองสินค้าฮาลาลเพ่ือครอบคลุมการขายสินค้าเข้า

ตลาดมาเลเซียในวงกว้าง อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ส าหรับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมอ่ืนๆที่เป็น

พันธมิตรกับประเทศมาเลเซีย และประเทศท่ีไว้วางใจในความเข้มงวดของการรับรองตราฮาลาลโดย

รัฐบาลมาเลเซีย อาทิเช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและกลุ่มเอเชียกลาง  

 การควบคุมคุณภาพสินค้าให้เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภค  ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว

และมีความต้องการสินค้าใกล้เคียงกับผู้บริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวมาเลเซียได้รับ

อิทธิพลจากการที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ ดังนั้นรสนิยมค่อนข้างโน้มน้าวไปยังสินค้าและ

ดีไซน์จากกลุ่มประเทศตะวันตก ซึ่งมีสินค้าประเภทอาหารที่มีการควบคุมด้านคุณภาพเป็นอย่างดี ผู้

ส่งออกไทยควรค านึงถึงและตั้งเป้าหมายในการรักษาคุณภาพสินค้าให้เท่าเทียมหรือดีกว่ากลุ่มสินค้า

อาหารจากประเทศตะวันตกเสมอ 

 การเตรียมความพร้อมในการสร้างแบรนด์  ผู้ส่งออกไทยไม่เพียงแต่แข่งขันการผลิตสินค้าประเภทอาหาร

และเครื่องดื่มกับผู้ผลิตในประเทศกันเอง แต่ต้องไม่ลืมว่าผู้ผลิตอาหารในมาเลเซียน าเข้าวัตถุดิบต่างๆเพ่ือ

น ามาผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากประเทศไทยเป็นจ านวนมากเช่นกัน และหากเป็นเช่นนั้นได้ก็จะท าให้

ราคาขายปลีกของสินค้าชนิดนั้นๆถูกกว่าการน าเข้ามาจากประเทศไทยแน่นอน อีกท้ังยังมีผู้ผลิตสินค้า

อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยหลายรายยังคงพ่ึงพายอดขายจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต หรือ OEM ซ่ึง

ในการปฏิบัติเช่นนี้ระยะยาวนั้น จะท าให้ผู้ซื้อสามารถจ้างผู้ผลิตจากประเทศอ่ืนที่เสนอราคาถูกกว่ามา

ทดแทนได้อย่างง่ายดาย   

 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ส าคัญในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 

Malaysian International Halal Showcase (MIHAS) 

http://www.mihas.com.my/  

Food & Hotel Malaysia (FHM) 

http://www.foodandhotel.com/home/index.php  

http://www.mihas.com.my/
http://www.foodandhotel.com/home/index.php


Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) 

http://www.mifb.com.my/ 

Halal Fiesta Malaysia (HALFEST) 

http://www.halfest.com.my/  

 

http://www.mifb.com.my/
http://www.halfest.com.my/

