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กระทรวงการต่างประเทศ
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หนุนนำ�กระพือ

ฮาลาลไทย
ทุกวันนี้เราก็ส่งออกไปให้
ประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย ความที่มีศักยภาพ
ที่เราผลิตอาหารได้มากมาย
และเราก็มีศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เราก็สามารถ
ต่อยอดไปทางด้านผลิต
ภัณฑ์อื่นๆอย่างที่เรียนไม่ว่า
จะเป็นสปา การบริการ หรือ
เวชภัณฑ์ อย่างที่รัสเซียก็มี
คนสนใจเรื่องเครื่องสำ�อาง
เพราะว่าของเขาเองยังไม่ได้
เริ่มที่จุดนี้เลย ก็เหมือนกับว่า
เขาต้องการที่จะเรียนรู้จากเรา”
• ศันสนีย์ สหัสสะรังษี

างศันสนีย์ สหัสสะรังษี รอง
อ ธิ บ ดี ก ร ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ เปิดเผย
กั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ “ฐาน
เศรษฐกิจ” ถึงบทบาทของ
กรมในการมี ส่ ว นรวมในการ
สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จไทยในเรื่ อ งของ
กิจการฮาลาล ความสำ�เร็จของกรมใน
การนำ�พาผู้ประกอบการไปงานฮาลาล
ในต่ า งประเทศ และชี้ ศั ก ยภาพ
ประเทศไทยในการเป็นฮับของฮาลาลใน
อาเซียน

น

ภาพรวมของกระทรวงการ
ต่ า งประเทศไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ
อาหารฮาลาลอย่างไร ?

กระทรวงการต่างประเทศนั้นมี
ส่วนทีจ่ ะต้องสนับสนุนผลประโยชน์ของ
คนไทยในด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว โดย
เฉพาะของฮาลาลนัน้ ในภาพใหญ่เราอยู่
ในยุทธศาสตร์ของการช่วยสนับสนุนให้
ต่างชาติ และคนไทยด้วยกัน มีความ
เชื่ อ มั่ น ในธุ ร กิ จ ของฮาลาล รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ อย่างที่ 2 เรา
ก็มีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการทำ�การ
ตลาดเพื่อเผยแพร่ ให้คนได้รู้จักเกี่ยว
กั บ เรื่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลของ
ประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ และก็สง่ เสริมให้
มีความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
กิจการฮาลาล

n s.veerapong@thanonline.com

นอกจากนั้นเราก็ได้ส่งเสริมให้
ประเทศไทยรับทราบถึงแนวโน้มและ
ทิศทางของอุตสาหกรรมในด้านนี้ ซึ่ง
จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ก็
คือ ส่งเสริมประเทศไทยในลักษณะของ
“Kitchen of the World” เพราะว่าเรา
เป็นประเทศทีส่ ง่ ออกอาหารเลีย้ งโลกมา
มากมาย ซึง่ ก็มที งั้ อาหารทัว่ ไป และส่วน
ที่เป็นฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด
ฮาลาลนั้นเป็นตลาดที่ ใหญ่มาก เพราะ
ว่าประชากรมุสลิมโลกมีถงึ 1.7 พันล้าน
คน เป็นตลาดทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมาก หลัง
จากปี 2547 ก็เติบโตประมาณ 11% ต่อ
ปี และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2561
คงจะมูลค่าของตลาดฮาลาลประมาณ
ถึง 2.4 พันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เพราะฉะนั้ น ก็ ถื อ ว่ า เป็ น โอกาสที่ ดี
มาก นอกจากนั้ น ตลาดภายในของ
ประเทศไทยเองก็ ข ยายตั ว อย่ า งสมํ่ า
เสมออยู่ที่ปีละประมาณกว่า 20% ธุรกิจ
ของอาหารประเทศไทยก็มีโรงงานผลิต
อาหารประมาณกว่า 30,000 โรงงาน ซึง่
ภายใต้กว่า 30,000 โรงงานนี้ กว่า
8,000 โรงงานก็เข้า มาเกี่ยวข้องกับ
กิจการฮาลาลด้วย ฉะนั้นเราก็จัดว่ามี
ศักยภาพที่พัฒนาได้สูง

ความสำ�เร็จทีผ่ า่ นมาของกรมมี
การนำ�พาผูป้ ระกอบการฮาลาล
ในต่างประเทศอย่างไรบ้าง ?
กระทรวงก็ได้พยายามจะเจาะ

ตลาดฮาลาล โดยอย่างที่ MIHAS นั้น เราก็ได้เข้าไปร่วม 2 ครั้งแล้ว โดยที่
ว่า MIHAS ที่มาเลเซียก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ที่เขาส่งเสริมเรื่องฮาลาล ซึ่งมี
ลักษณะของการจับคู่ธุรกิจด้วย คนที่มาร่วมงานก็ประมาณ 20,000 คน
อย่างปีที่ผ่านมาซึ่งเราเพิ่งไปมาเมื่อเดือนเมษายน ประเทศไทยถือว่ามีบูธ
มาเป็นอันดับ 2 ต่อจากประเทศซาอุดีอาระเบีย เรานำ�ผู้ประกอบการไป
ออกร้านประมาณ 40 ราย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันหลายฝ่าย จากทั้ง
กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ สถาบันอาหาร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันมาตรฐานฮาลาล และ ศอ.บต. ซึ่งเป็น
ครั้งแรกที่ศอ.บตไปเพราะเราทราบมาว่า ภาคใต้นั้นอุดมสมบูรณ์และมี
ความพร้อมที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล เราก็ให้ได้มาออกร้าน และทางเขา
ก็มีศูนย์ท่ีเสนอให้เห็นถึงนวัตกรรมและความพิเศษของผลิตภัณฑ์ทางภาค
ใต้ ก็ประสบความสำ�เร็จด้วยดีสำ�หรับที่ MIHAS ซึ่ง MIHAS นั้นก็เป็นอะไร
ที่เติบโตมากขึ้นเป็นลำ�ดับ มีประเทศที่สนใจเข้าร่วมถึง 26 ประเทศ แม้แต่
บางประเทศอาจจะยังไม่คนุ้ เคยในตลาดฮาลาลก็พยายามเข้ามามีสว่ นร่วม
เราเองก็ได้เข้าไปนำ�เสนอไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป เครื่องดื่ม
หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราก็พยายามให้เขารับรู้ถึงด้านอื่นๆที่เราสามารถ
จะมีขีดความสามารถด้วย เช่น สปา เวชภัณฑ์ หรือไลฟ์สไตล์ในด้านอื่นๆ
เพราะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศแรกๆทีน่ �ำ ในเรือ่ งวิทยาศาสตร์
ฮาลาลเข้ามาในส่วนของการที่เรามีมาตรฐานและผลิตที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาด้วยและเพิ่มมิตินี้เข้ามาด้วย นี่คือส่วนของ MIHAS
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราได้ไปเจาะตลาดหาลู่ทางที่รัสเซีย
เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศทีน่ า่ สนใจไม่พยี งแต่ตวั รัสเซียเอง แต่อย่างเช่น
รัสเซียเขามีสาธารณรัฐตาตาร์ สถานที่สามารถเชื่อมต่อไปสู่ประเทศ CIS
ได้อกี ด้วย ซึง่ เราก็ไปร่วมครัง้ แรก จากทีเ่ ขาจัดมาทัง้ หมด 4 ครัง้ แล้ว ขนาด
งานของเขาอาจจะเล็กกว่า MIHAS และมีคนร่วมประมาณ 10,000 คน ก็
มีประเทศทางตะวันออกกลางเข้ามาร่วมด้วย เราก็ไปจัดไทย Pavilion ด้วย
(บูธแสดงสินค้าขนาดใหญ่) สำ�หรับงานนีก้ เ็ ป็นความร่วมมือในลักษณะทีม
อีกเหมือนกัน เพราะว่าก็มที งั้ กระทรวงพาณิชย์ การท่องเทีย่ ว การบินไทย
สำ�หรับที่จากประเทศไทยก็เป็น ทีมที่เข้มแข็งจากคณะกรรมการกลาง
อิสลาม สถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาล สถาบันมาตรฐานฮาลาล สถาบันอาหาร
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และผูป้ ระกอบการ สำ�หรับครัง้ นีจ้ ะมีคา่ ใช้จา่ ย

ที่สูง ผู้ประกอบการเพิ่งไปหาลู่ทางการ
ตลาดก็จะมี เซ็นทรัล บ้านขนมครูยุ และ
มีมะขาม เราก็ไปหาลู่ทาง และก็ไป
สาธิตการทำ�อาหารโดยเชฟชื่อดัง ทั้ง
การประกอบอาหารโดยเชฟที่มีชื่อ คุณ
อานนท์ และยังมีการสลักผลไม้ และ
นวดด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นอกเหนือจากที่เราไปออกร้าน
แล้ว ก็มีความร่วมมือในการลง MOU
ระหว่างกันกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มี ดร.วินัย
ดะห์ลัน เป็นผู้ลงนามกับ International
Center for Halal Standardization
and Certification ของ Russia และมี
ท่านทูตเป็นสักขีพยานเพื่อความร่วมมือ
และพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานต่อ
ไป
นอกเหนือจากจุดนีแ้ ล้ว ก็ได้เดิน
ทางต่อไปทีส่ าธารณรัฐตาตาร์สถาน ซึง่
มีประชากรมุสลิมถึง 65% เราก็มโี อกาส
ได้ พ บรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าของเขา ซึ่งเรา
ก็บอกเขาว่า เรามางานทีม่ อสโกและเรา
ก็ต่อมาที่นี่เพื่อต้องการที่จะหาลู่ทางจะ
มีความร่วมมือและเจาะตลาดกันมากขึน้
จากนัน้ เราก็ได้ถอื โอกาสบอกเขาว่า เรา
มี Economic Road Map กับประเทศไทย
ที่พัฒนาการทางการเมือง โดยเราก็จะ
มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ ฉะนั้ น
ประเทศไทยก็ จ ะมี ก ฎระเบี ย บและ
บรรยากาศการลงทุ น ที่ ส่ ง เสริ ม ให้
สามารถที่จะใช้ไทยเป็นฮับในเรื่องของ
การลงทุน เรือ่ งของคมนาคม เรือ่ งการ
ขนส่งหลายอย่างที่ไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ เรา
ก็ ไ ปเปิ ด ตลาดตรงนั้ น ซึ่ ง ก็ ค าดว่ า
กิจกรรมทีเ่ ราทำ�ไปทัง้ 2 ส่วนทีเ่ กือ้ หนุน
และเป็ น การเจาะตลาดใหม่ ๆ ให้ กั บ
ประเทศไทย
เราก็คดิ ว่าในเรือ่ งถัดไปเรามอง
หาจุดอืน่ ทีจ่ ะไปเจาะและเข้าไปร่วมเพือ่
ที่จะไปบุกเบิกตลาด ซึ่งเราก็มองอยู่ว่า
อาจจะไปที่ ต ะวั น ออกกลางหรื อ ว่ า
ประเทศตุรกีหรือว่าประเทศทางแถบ
แอฟริกาด้วย เพราะว่ามีหลายจุดที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก

ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็น
ฮับของฮาลาลได้หรือไม่ ?

ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพสู ง
เพราะทุกวันนีเ้ ราก็สง่ ออกไปให้ประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย ความที่
มี ศั ก ยภาพที่ เ ราผลิ ต อาหารได้ ม าก
มาย และเราก็ มี ศั ก ยภาพทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ เราก็สามารถต่อยอดไป
ทางด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างที่เรียนไม่
ว่าจะเป็นสปา การบริการ หรือเวชภัณฑ์
อย่างที่รัสเซียก็มีคนสนใจเรื่องเครื่อง

สำ�อาง เพราะว่าเขาเองยังไม่ได้เริม่ ทีจ่ ดุ
นี้เลย ก็เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะ
เรียนรูจ้ ากเรา สินค้าส่งออกหลายอย่าง
เราก็สง่ ออกไปอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
อย่างมาเลเซียบางอย่างก็ยังต้องอาศัย
วัตถุดิบจากเรา ตลาดที่เป็นผู้ส่งออก
สินค้าฮาลาล 4-5 อันดับแรกของโลก
ไม่ใช่เป็นประเทศมุสลิมเลย อย่างเช่น
ประเทศสหรัฐฯและบราซิล เป็นต้น ซึ่ง
จริงๆแล้วประเทศไทยเราส่งออกได้เป็น
อันดับ 1 ของอาเซียนในปัจจุบัน ใน
อาเซียนด้วยกันจากสถิติของกระทรวง
พาณิชย์มูลค่าจากส่งออกของเราเรื่อง
อาหารอยู่ที่กว่า 5,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพราะฉะนั้นด้วยศักยภาพที่เรา
มีอยู่ในเรือ่ งของการผลิตอาหาร วัตถุดบิ
และการเสริมเข้ามาเรื่องวิทยาศาสตร์
และการที่เรามีมาตรฐานที่สูงและให้
ความมั่ น ใจว่ า ถึ ง แม้ ว่ า การที่ เ ราจะมี
ประชากรมุลสิมที่น้อยก็ไม่ได้ทำ�ให้เรา
หย่อนในเรื่องนี้เลย เพราะมาตรฐาน
ศาสนาเราค่ อ นข้ า งจะสู ง และเราก็ มี
วิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมด้วย ซึ่งตรงนี้
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานต่างๆ ก็พยายาม
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ กั น ถึ ง
มาตรฐานของไทย และก็ส่งเสริมให้ได้
ใช้ ลั ก ษณะของไทยที่ อ อกโดยคณะ
กรรมการกลางอิสลามทีเ่ ป็นตรา “Halal
Diamond” ให้ได้เป็นที่ยอมรับกันกว้าง
ขวางขึน้ ทีเ่ ราส่งออกไปยังประเทศ OIC
ด้วย
ในส่ ว นที่ ยั ง เป็ น อุ ป สรรค์ อ ยู่ ก็
อาจจะเป็ น ในเรื่ อ งของการทำ � ความ
เข้าใจ การประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งที่
ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นทีร่ จู้ กั น้อยในเรือ่ ง
ของฮาลาล เพราะจากเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์และทำ�ความเข้าใจ คิดว่า
ตรงนี้ถ้าเราทำ�มากขึ้นน่าจะเป็นโอกาส
ที่ดี เพราะว่าในเรื่องของการแสวงหา
พันธมิตรเราก็ทำ�อยู่ ไม่ใช่แต่กระทรวง
การต่างประเทศ แต่หมายถึงเราทุกส่วน
ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งก็ พ ยายามแสวงหา
พันธมิตร มี MOU ระหว่างกันมากมาย
อย่างทางศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาลก็ได้มี
การแลกเปลีย่ นกับหลายประเทศ แม้แต่
คณะกรรมการกลางอิ ส ลามก็ มี ก าร
เชื่อมโยงกับกรรมการอิสลามด้วยกัน
อย่างเช่น มาเลเซีย และรัสเซีย เป็นต้น
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีศักยภาพสูง
และมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เกื้อหนุนที่จะ
ทำ�ให้เราเป็นศูนย์กลางของฮาลาลใน
อาเซียนได้

Kwanpen
handmade

Kwanpen เป็นแบรนด์ผู้บุกเบิกกระเป๋าหนังจระเข้ที่มี
ความหรูหราที่สุดแบรนด์หนึ่งในประเทศสิงคโปร์ มีประวัติการ
ผลิตเครื่องหนังจระเข้มานานกว่า 70 ปี และภูมิใจในการเป็น
แบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่า “made in Singapore”
แบรนด์ Kwanpen ก่อตั้งในปี 1938 โดย Mr. Kwan

Pen Seng ผู้ที่อพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
เริ่มต้นจากการซ่อมกระเป๋าให้บรรดาภรรยาของเจ้า
หน้ า ที่ ช าวอั ง กฤษและนั ก ธุ ร กิ จ ต่ า งๆที่ ผ่ า นมาที่
สิงคโปร์ในเวลานัน้ จึงมีโอกาสได้เรียนรูถ้ งึ ความลํา้ ค่า
ของกระเป๋าหนังจระเข้ และจากบริเวณที่อยู่อาศัย มี
จระเข้อยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก จึงเปลีย่ นธุรกิจมาเป็นผูผ้ ลิต
กระเป๋าหนังจระเข้ในที่สุด และได้ส่งต่อวิธีผลิตหนัง
ของสัตว์ดุร้ายชนิดนี้ ให้กับลูกชายของเขาคือ Mr.
Kwan Jr. CEO ของแบรนด์ Kwanpen ในปัจจุบัน
ตั้งแต่ลูกชายมีอายุเพียง 10 ขวบ
ในช่วงเวลาแรกบริษัทเน้นผลิตกระเป๋าหนัง
จระเข้ ส่งต่อแฟชัน่ เฮาส์ระดับทัว่ ไป แต่ใน 2 ทศวรรษ
ต่อมา แบรนด์ Kwanpen ได้พัฒนามาเป็นแบรนด์
ผู้ผลิตกระเป๋าที่มีชื่อเสียงและเน้นการสร้างร้านค้าปลีกเป็นของตนเองเพื่อขาย
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้โดยเฉพาะ
จากเทคนิคการทำ�กระเป๋าทีด่ ที สี่ ดุ จากประเทศในยุโรป และประสิทธิภาพของ
โรงงาน ที่สิงคโปร์ ทำ�ให้แบรนด์ Kwanpen สามารถขยายการผลิตสินค้าให้เหนือ

กว่าแบรนด์อื่นๆ โดยไม่ใช่ผลิตแค่จากหนังจระเข้
เท่านัน้ ยังผลิตสินค้าเครือ่ งหนังทีท่ �ำ จากหนังสัตว์
อื่นๆ เช่น นกกระจอกเทศ งูเหลือม และตัวเงิน
ตัวทอง เป็นต้น
ถึงแม้วา่ ประเป๋าหนังจระเข้จะบ่งบอกถึงความลํา้ ค่าและสถานะของ
ผู้ถือ แต่ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในสีสันสดใส เสริมกับการนำ� Kwanpen ไปอยู่เคียงคู่กับแบรนด์วัยรุ่นในงานการเดินแบบแฟชั่นในเมืองต่างๆ
ทำ�ให้ Kwanpen กลายเป็นที่ต้องการของกลุ่มวัยรุ่นด้วยเช่นกัน

