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จีนร่วมมือกับมาเลเซีย ให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลแก่ผู้ประกอบการจีน 

             ส านักข่าว China News Service รายงาน ว่า  บริษัท China Certification & Inspection (Group) (CCIC)  
จ ากัด ซึ่งให้บริการด้านการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินผลการทดสอบ และด้านการรับรองของจีน เป็นหน่วยงานที่ได้รับการ
อนุญาตจากหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ และกักกันโรคสินค้าแห่งประเทศจีน ( General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.) และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมกิจการการรับรอง
แห่งชาติจีน(Certification and Accreditation Administration of P.R.C.) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การประเมินความสอดคล้องของจีน( China National Accreditation Service for Conformity Assessment ) ได้ร่วมลง
นามกับหน่วยงาน JAKIM (Department of Islam Development Malaysia) ผู้ให้บริการด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลา
ลของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560  ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้บริการ
ดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการจีน  

          ปัจจุบัน จ านวนประชากรที่เป็นมุสลิมทั่วโลก คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของโลก ซึ่งนับได้ว่ามี
จ านวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล 2 ,000 ล้านคน ถือว่าเป็นตลาดที่กว้างขวางมาก มูลค่าท่ีจะเกิดจากผลิตภัณฑ์ฮาลาลอาจ
ทะลุ 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

         นาย Wang Fu Yuan ผู้จัดการทั่วไปของ  CCIC (ประจ ามาเลเซีย) กล่าวในงานพิธีลงนามดังกล่าวว่า มาเลเซียเป็น
ศูนย์กลางการผลิต และรับรองสินค้ามุสลิมที่ส าคัญของโลก  รัฐบาลประเทศมาเลเซียก าลังมุ่นมั่นจะสร้างมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้เป็นที่ยอมรับในบริเวณท่ัวโลก โดยตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา หน่วยงาน  JAKIM  (Department of 
Islam Development Malaysia)ให้บริการออกเครื่องหมายรับรองสินค้าฮาลาล และรับผิดชอบด้านควบคุมดูแล และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาล  

         อนึ่ง มาเลเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร  Organization of the Islamic Conference (OIC) การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของมาเลเซียเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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           การลงนามครั้งนี้ จะส่งผลให้การรับรองสินค้าฮาลาลของจีนเป็นระบบมากขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่
ด าเนินธุรกิจฮาลาลของจีนเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลได้ง่ายและสะดวกข้ึน รวมทั้งจะช่วยผู้ประกอบการจีนบุกตลาดฮาลาล
ในต่างประเทศด้วย 

           เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน JAKIM ระบุว่า มาเลเซียมี 13 มาตรฐาน(ระดับสากล)ในการรับรองสินค้าฮาลาล  การที่ได้
ลงนามระหว่าง บริษัท CCIC กับหน่วยงาน JAKIM จะสามารถกระตุ้นความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างสอง
ประเทศ และจะเปิดโอกาสให้สินค้ามาตรฐานฮาลาล 

ของมาเลเซียเข้าสู่ประเทศจีน  

   ความเห็นจาก สคต. ณ เมืองเซี่ยเหมิน 

           ประเทศจีนมีจ านวนประชากรที่เป็นมุสลิมประมาณ 22 ล้านคน โดยชาวมุสลิมในจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ด้านตอน
ในและซีกตะวันตกของประเทศ  อาทิ เขตปกครองอิสระหนิงเซี่ย ( Ningxia Hui Autonomous Region) มณฑลกานซู่  
(Gansu) เขตปกครองอิสระมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) และเขตปกครองตนเองซินเจียง 
 (Xinjiang Uygur Autonomous Region)  
          จีนนอกจากจะต้องการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังต่างประเทศแล้ว ยังต้องการน าเข้าสินค้าฮาลาลจากต่างประเทศ
ด้วย  เนื่องจากสินค้าฮาลาลในแต่ละประเทศจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน  

    แม้ว่า มาเลเซียมีข้อได้เปรียบด้านการส่งออกอาหารฮาลาลเนื่องจากเป็นประเทศมุสลิม ท าให้ตรารับรองอาหารฮาลา
ลของมาเลเซียได้รับการยอมรับในตลาดโลก แต่ สินค้าฮาลาลจากประเทศไทย ยังคงมีโอกาสอย่างมากในการเข้าสู่ตลาดจีน 
แม้ว่าประเทศไทยไม่เป็นประเทศมุสลิม  เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านศักยภาพในการผลิตอาหารเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  

     ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ต้องชูจุดเด่นของสินค้าฮาลาลไทยในตลาดจีน โดยการรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของ
สินค้าท้องถิ่น พฤติกรรมผู้บริโภค จะเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตของสินค้าฮาลาลไทยในมณฑลต่างๆ ของจีน   
     

ที่มา www.fiet.gov.cn 
ประมวลโดย ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 

กันยายน 2560 
 


