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กรณีศึกษา โอกาสทางการตลาดสินค้าอาหารฮาลาล

ตลาดอาหารฮาลาลกําลังเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากจากผู้ผลิตอาหารทั่วโลก เน่ืองด้วยค่าใช้จ่ายใน

การบริโภคอาหารของผู้บริโภคชาวมุสลิมราว 2 พันล้านคนกําลังเพ่ิมสูงขึ้นกว่าในอดีตอย่างต่อเน่ือง โดยใน

ปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลมีมูลค่าสูงถึงราว  7  แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 15% ของมูลค่าตลาด

อาหารโลก 

 
ท่ีมา : http://image.bangkokbiznews.com/kt/ 

เมื่อหันกลับมามองในประเทศไทยพบว่าไทยมีสัดส่วนการส่งออกอาหารฮาลาลเพียง 1% ของโลก โดย

สินค้าส่งออกส่วนมากเป็นสินค้าวัตถุดิบฮาลาล เช่น ข้าว นํ้าตาล และสัตว์นํ้า มากกว่าสินค้าอาหารฮาลาลแปร

รูปซึ่งกําลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มชาวมุสลิม ดังน้ันการเติบโตของตลาดอาหารฮาลาลในปัจจุบัน จึงเป็น

โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยหันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือผลิตอาหารฮาลาลแปรรูปรุกสู่ตลาดโลกมากขึ้น 

เส้นทางการเข้าสู่ตลาดอาหารฮาลาลโลกน้ัน ผู้ประกอบการเริ่มได้ด้วยการเข้าสู่ตลาดมุสลิมที่มี

ศักยภาพสูงในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้มากกว่าประเทศ

มุสลิมอ่ืนๆ ในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศท่ีประกาศตนเป็นฮับ (hub) ในการผลิตอาหารฮาลาลโลกจากการมี

ฐานลูกค้าส่งออกเดิมที่เป็นชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ  Organization of the 

Islamic Cooperation (OIC) ทั้ง 57 ประเทศอยู่จํานวนมาก นอกจากน้ีรัฐบาลของทั้งสองประเทศยังได้

ผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยการนําเสนอ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่งผลให้ตลาดอาหารฮาลาลของประเทศดังกล่าวย่ิงทวีความน่าสนใจมากขึ้น 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) มองว่ากลยุทธ์สําคัญที่จะช่วยให้ไทยสามารถ

แข่งขันในทั้งสองตลาดได้ ก็คือการพลิก "คู่แข่ง" ให้กลายมาเป็น "คู่ค้า" ด้วยการร่วมลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการ
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คู่แข่งในท้องถิ่น เพ่ือจัดต้ังฐานการผลิตในประเทศดังกล่าว ดังเช่นกรณีของบริษัท Santory ซึ่งเป็นบริษัท

เครื่องด่ืมสัญชาติญี่ ปุ่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนํ้าผลไม้ทิปโก้ในประเทศไทยที่ เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัท 

GarudaFood ของอินโดนีเซียจัดต้ังโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมขึ้นหรือในกรณีของบริษัท Thai Beverage ที่เข้าซื้อ

กิจการของบริษัท F&N เพ่ือใช้ฐานการผลิตในมาเลเซียบุกเข้าสู่ตลาดอาหารฮาลาลโลก ทั้งน้ีการมีฐานการผลิต

ร่วมกับคู่ค้าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผนวกจุดแข็งจากข้อได้เปรียบต่างๆ ของไทย คือความเช่ียวชาญใน

การแปรรูปอาหารและการมีวัตถุดิบอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เข้ากับจุดแข็งของคู่ค้า คือ ความเช่ียวชาญในการ

กระจายสินค้าสู่ตลาดฮาลาลท่ัวโลก รวมไปถึงช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนอากร

ต่างๆ จากการส่งเสริมของรัฐบาลทั้งสองประเทศ 

ในอีกแง่มุมหน่ึง การมีฐานการผลิตในประเทศคู่ค้ายังเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ

ปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบท้องถิ่นเก่ียวกับอาหารฮาลาลที่ซับซ้อนและมีจํานวนมากได้สะดวกย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในอินโดนีเซียที่รัฐบาลกําลังเร่งออกกฎหมายให้อาหารทุกชนิดที่วางจําหน่ายต้องได้รับ"ฮาลาล"จาก

องค์กรสภาศาสนาแห่งอินโดนีเซีย (MUI) เท่าน้ัน ดังน้ันการอยู่ใกล้ชิดตลาดอินโดนีเซียจึงเป็นช่องทางที่ช่วยให้

ผู้ประกอบการทราบถึงเง่ือนไขและขั้นตอนการผลิตตามกระบวนการตรวจสอบของ MUI ได้มากขึ้น 

ทาง EIC จึงเช่ือว่าเวลาน้ีเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปช่วงชิงส่วน

แบ่งในตลาดอาหารฮาลาล ก่อนที่ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ จะเข้าไปแข่งขันมากขึ้น นอกจากน้ี การเดินหน้าเข้า

สู่ตลาดในเวลาน้ียังรองรับโอกาสที่ตลาดอาหารฮาลาลจะเติบโตขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต

อีกด้วย 

 
ท่ีมา : http://www.themalaysiantimes.com.my/wp-content/uploads/2014/01/photo_5881.jpg 
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นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ 

 
ท่ีมา : http://www.tcijthai.com/office-tcij/headpicture/8dmbU5OMon110602.jpg 

การผลิตอาหารฮาลาลของไทยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และ

นราธิวาส ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก โดยภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลของไทย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดต้ังนิคม

อุตสาหกรรมฮาลาลท่ีปัตตานี ขณะเดียวกันภาครัฐกําลังผลักดันให้จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่ง

ผลิตสินค้าอาหารฮาลาลด้วย เน่ืองจากหลายจังหวัดที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารฮาลาล เช่น 

จังหวัดระนองมีวัตถุดิบสัตว์นํ้าและอาหารทะเล ส่วนจังหวัดกระบ่ีมีความพร้อมด้านสินค้าเกษตร เช่น มะม่วง

หิมพานต์ รวมถึงสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ แพะ แกะ โคและกระบือ จึงถือเป็นแหล่งสนับสนุนด้านวัตถุดิบสําหรับ

ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปฮาลาลเพ่ือส่งออก 
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ตลาดส่งออกอาหารฮาลาลไทยท่ีมีศักยภาพ 

ตลาดตะวันออกกลาง 

 
ท่ีมา : http://yellowthai.yellowpages.co.th/ 

ตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดที่น่าจับตามองมาก โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล เป็นตลาดที่มี

ศักยภาพในการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี จากกําลังซื้อของประชาชนในตะวันออกกลางที่

เพ่ิมขึ้นตามรายได้จากการส่งออกนํ้ามันที่ราคาอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลไทยควรเน้น

เจาะตลาดส่งออกประเทศในตะวันออกกลางที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มนําเข้าอาหารฮาลาลเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศอ่าว (Gulf Cooperation Council : GCC) ถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง แม้จํานวนประชากรไม่มาก

นักราว 39 ล้านคน แต่รายได้เฉลี่ยต่อคนค่อนข้างสูงราว 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีและกลุ่ม GCC มีอัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้จากการส่งออกนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติซึ่ง

เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ โดยเฉพาะประเทศ UAE มีรายได้เฉลี่ยต่อคนราว 42,275 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อปี ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่ม GCC ขณะที่ซาอุดีอาระเบียมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีราว 15,416 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อนุญาตการนําเข้าสินค้าไก่แปรรูปฮาลาลจากไทยในเดือนกันยายน 

2550 โดยอนุมัติโรงฆ่าสัตว์ปีกจํานวน 24 โรง และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจํานวน 36 โรงงานของ

ประเทศไทย หลังจากเจ้าหน้าที่ทางการ UAE เข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารของไทยซึ่งสอดคล้อง

ตามกฎหมายอิสลาม นอกจากน้ี UAE ยังให้การรับรองคุณภาพของอาหารไก่แปรรูปของไทยที่ส่งออกไป

ประเทศกลุ่ม GCC ด้วย การท่ี UAE ให้การรับรองไก่แปรรูปฮาลาลส่งออกของไทยไป UAE และกลุ่มประเทศ 

GCC คาดว่าจะช่วยให้ไก่แปรรูปส่งออกของไทยไปกลุ่ม GCC มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้นด้วย เน่ืองจากกลุ่ม
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GCC ใช้มาตรฐานสินค้าร่วมกัน และจะสนับสนุนให้อาหารฮาลาลอ่ืนๆ ของไทยที่มีแนวโน้มเข้าสู่ตลาด GCC 

ได้มากขึ้นด้วย 

ตลาดอาเซียน 

 
ท่ีมา : http://www.himayah.net/v2/sites/default/files/halal-asean-1.jpg 

ประเทศอาเซียนที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่มาก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน 

โดยเฉพาะอินโดนีเซียถือเป็นตลาดส่งออกอาหารฮาลาลที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี เน่ืองจากเป็นประเทศมุสลิมที่

มีประชากรมากที่สุดในโลก ประชากรมุสลิมในอินโดนีเซียมีประมาณกว่า 200 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า

ร้อยละ 84 ของประชากรทั้งหมดของอินโดนีเซียที่มีจํานวนประมาณ 237 ล้านคน ความต้องการบริโภคสินค้า

ที่ได้รับการรับรองฮาลาลมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชากรชนช้ันกลางที่มีกําลังซื้อมีจํานวนราว 20 

ล้านคน ที่สําคัญ คือ อินโดนีเซียผลิตอาหารในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการภายใน จึงต้องนําเข้า

อาหารฮาลาลจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเนื้อ ปศุสัตว์ และนม มูลค่านําเข้าสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในปี 

2549 มีประมาณ 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปอินโดนีเซียมี

แนวโน้มเติบโตได้ดี และผู้ส่งออกอาหารฮาลาลไทยไปอินโดนีเซียยังได้รับผลดีจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี

ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ด้วย นอกจากน้ี แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีแหล่งทรัพยากรประมง

ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงสุทธิ โดยเฉพาะกุ้งและปลาที่นํารายได้จากการส่งออกเข้า

ประเทศ แต่ความต้องการบริโภคสินค้าประมงภายในประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามการขยายตัวของจํานวน

ประชากรอินโดนีเซียร้อยละ 1.34 ต่อปี ส่งผลให้การนําเข้าสินค้าประมงของอินโดนีเซียมีอัตราขยายตัวใน

ระดับสูง ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวของการส่งออกสินค้าประมง นอกจากน้ีอินโดนีเซียยังประสบปัญหาการลักลอบ

จับปลาที่ผิดกฎหมายในน่านนํ้าอินโดนีเซียที่มีปริมาณอย่างน้อย 1.5 ล้านตันต่อปี ปัจจัยเหล่าน้ีอาจทําให้แหล่ง

วัตถุดิบประมงของอินโดนีเซียไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตทั้งเพ่ือการบริโภคภายในประเทศที่
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ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการผลิตสินค้าประมงเพื่อส่งออกของอินโดนีเซียด้วย จึงน่าจะเป็นโอกาสให้สินค้า

ส่งออกอาหารประมงฮาลาลของไทยไปอินโดนีเซียขยายตัวได้ดีเช่นกัน เพ่ือรองรับความต้องการบริโภคสินค้า

ประมงภายในอินโดนีเซียที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ตลาดประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม 

ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (Non-Muslim Countries) แต่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากก็ถือเป็น

ตลาดที่มีศักยภาพของการส่งออกอาหารฮาลาลเช่นกัน เช่น ประเทศอินเดียมีชาวมุสลิมมากถึง 140 ล้านคน 

ประเทศจีนมีชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 40 ล้านคน การส่งออกอาหารฮาลาลของไทยมีโอกาส

เติบโตในตลาดจีนและอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เน่ืองจากอํานาจซื้อของคนจีนและอินเดียที่เพ่ิมขึ้นตาม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตลาดอินเดียที่มีชนช้ันกลางซึ่งมีอํานาจซื้อถึงราว 300 ล้าน

คน ซึ่งแม้ว่าส่วนหน่ึงจะไม่ใช่คนมุสลิม แต่แนวโน้มที่คนกลุ่มน้ีจะหันมานิยมบริโภคอาหารฮาลาลมีจํานวน

เพ่ิมขึ้น จากความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและคํานึงถึงสุขภาพอนามัยมากขึ้น ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้

นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 8 ล้านคน แม้คนมุสลิมในสหรัฐฯ มีจํานวนไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประชากรชาวมุสลิมทั้งโลก แต่อํานาจซื้อของชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาอิสลามค่อนข้างสูง จึงถือเป็นตลาด

หน่ึงที่สินค้าส่งออกอาหารฮาลาลของไทยมีโอกาสขยายตัวได้ จากปัจจุบันที่สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอาหาร

แปรรูปที่สําคัญของไทย โดยมีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ที่สําคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และ

ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ไทยจึงควรหาโอกาสขยายการส่งออกอาหารฮาลาลที่มีความหลากหลายเข้าไป

สหรัฐฯ มากขึ้น เช่น อาหารพร้อมรับประทาน ผักแปรรูป และเครื่องด่ืมแปรรูป ซึ่งเน้นเรื่องสุขภาพ เช่น 

ปราศจากไขมันหรือนํ้าตาลหรือผสมสมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าส่งออกของไทย 
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ความท้าทายของอาหารฮาลาลไทยในตลาดโลก 

 
ท่ีมา : http://www.fhwexpo.com/images/halal-logo.jpg 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มองเห็นว่าแม้การส่งออกอาหารฮาลาลไทยจะมีปัจจัยสนับสนุนจากตลาดมุสลิม

ของโลกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากจํานวนประชากรมุสลิมที่เพ่ิมขึ้นและกําลังซื้อของคนมุสลิม 

โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางที่สูงขึ้น จากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของการส่งออกน้ํามันที่ราคาอยู่ในระดับสูง

อย่างต่อเน่ืองเป็นประวัติการณ์ รวมท้ังความนิยมอาหารฮาลาลที่ขยายมาสู่กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่คนมุสลิมใน

ประเทศต่างๆ ซึ่งหันมาเน้นบริโภคอาหารที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการส่งออก

อาหารฮาลาลจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบอาหารในประเทศและเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารสุทธิเป็น

อันดับต้นๆ ของโลกที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหาร และได้รับการยอมรับในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม สิ่ง

ท้าทายการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยท่ีภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและภาคเอกชนควรร่วมมือกัน

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง ได้แก่ การสร้างตรารับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทยให้ได้รับการ

ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสิ่งท้าทายจากการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลในตลาดโลกที่ปัจจุบัน

หลายประเทศเล็งเห็นถึงศักยภาพของโอกาสในการขยายการส่งออกอาหารฮาลาล เช่น ประเทศเพ่ือนบ้านของ

ไทยอย่างมาเลเซีย 

สร้างการยอมรับตรารับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลไทย 

เน่ืองจากไทยไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของตรา

รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทยในสายตาผู้บริโภคมุสลิม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสินค้า

อาหารฮาลาลที่เป็นประเทศมุสลิม เช่น ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ตรารับรองสินค้าอาหารฮาลาลของมาเลเซีย
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ในปัจจุบันได้รับความเช่ือถือและมีช่ือเสียงมากกว่าตรารับรองสินค้าฮาลาลของไทย อย่างไรก็ตามปัจจุบัน

ประเทศมุสลิมต่างๆ นําเข้าอาหารฮาลาลจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมมีมูลค่าสูง โดยประเทศผู้ผลิตและส่งออก

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่สําคัญของโลกในปัจจุบัน ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย มีการส่งออกเน้ือสัตว์ฮาลาล

รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีการส่งออกไปขายมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่ประเทศบราซิล เป็นผู้

ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่สําคัญออกไปจําหน่ายในตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่งแม้ว่าประเทศเหล่าน้ี

ไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่การผลิตอาหารฮาลาลที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของหลักศาสนาอิสลามอย่าง

เคร่งครัดจึงได้รับการยอมรับและความน่าเช่ือถือในคุณภาพสินค้าจากผู้บริโภคมุสลิม จนเป็นประเทศผู้ส่งออก

อาหารฮาลาลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก หากสินค้าส่งออกอาหารฮาลาลของไทยที่พัฒนาคุณภาพและความ

น่าเช่ือถือด้านมาตรฐานตามข้อกําหนดอาหารฮาลาลจนทําให้ตรารับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลไทยเป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภคแล้ว เช่ือว่าสินค้าอาหารฮาลาลส่งออกของไทยน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ดีเช่นกัน 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพอาหารฮาลาลที่เข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล 

มาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลสําหรับผู้ตรวจประเมินและมาตรฐานหน่วยรับรองฮาลาล (Certified Body) 

เป็นมาตรการสําคัญที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทยควรเร่งรัดดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ

ที่จะช่วยสนับสนุนให้สินค้าอาหารฮาลาลส่งออกของไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสากลและสร้าง

ความน่าเช่ือถือของตรารับรองสินค้าฮาลาลของไทยในตลาดโลกมากขึ้น 

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซีย 

 
ท่ีมา : http://globthailand.com/wp-content/uploads/2016/08/tn-news-38.jpg 

มาเลเซียมีข้อได้เปรียบด้านการส่งออกอาหารฮาลาลเนื่องจากเป็นประเทศมุสลิม จึงทําให้ตรารับรอง

อาหารฮาลาลของมาเลเซียได้รับการยอมรับในตลาดโลก มาเลเซียมีนโยบายส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาลส่ง
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ออก และมีแผนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลทางตอนเหนือของมาเลเซียใกล้กับชายแดนของจังหวัดสงขลา 

ขณะที่ไทยก็กําลังจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลท่ีปัตตานีเช่นกัน จึงถือเป็นสิ่งท้าทายของการผลิตสินค้า

อาหารฮาลาลส่งออกของไทยที่ต้องแข่งขันกับอาหารฮาลาลส่งออกของมาเลเซียในตลาดโลก เน่ืองจากปัจจุบัน

สินค้าอาหาร ฮาลาลของมาเลเซียค่อนข้างมีช่ือเสียงในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ไทยมีข้อได้เปรียบด้าน

ศักยภาพในการผลิตอาหาร ซึ่งการผลิตอาหารของไทยมีความทันสมัยและก้าวหน้า นอกจากน้ี ไทยเป็น

ประเทศผู้ส่งออกอาหารสุทธิที่มีแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ ขณะที่มาเลเซียยังเป็นประเทศนําเข้าสุทธิสินค้า

อาหาร โดยมูลค่านําเข้าอาหารของมาเลเซียปีละมากกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าอาหารที่มาเลเซีย

นําเข้าสุทธิ เช่น เน้ือวัว และเน้ือแกะ นอกจากน้ี การที่ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียมีความร่วมมือกันภายใต้

ความร่วมมือโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

โดยมีนโยบายร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาลร่วมกันเพ่ือให้สินค้าอาหารฮาลาลเป็นที่ยอมรับใน

ตลาดโลก ซึ่งการที่มาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมจึงน่าจะช่วยส่งเสริมให้สินค้าอาหารฮาลาลส่ง

ออกของไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นในตลาดโลก 

ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลไทย ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ

ด้านสุขภาพและคุณภาพของสินค้า รวมท้ังการผลิตต้องสอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยฉลากสินค้าควร

ระบุแหล่งที่มา วิธีประกอบอาหาร และส่วนประกอบอาหารให้ชัดเจน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก

อาหารฮาลาลไทยควรคํานึงถึงข้อกําหนดของสินค้าฮาลาลในแต่ละประเทศที่เป็นตลาดส่งออกด้วย ทั้งน้ี การ

สนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยในตลาดโลกเป็นการส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่โลกแล้ว การที่ธุรกิจ

ภาคบริการสามารถถูกรับรองว่าเป็นฮาลาลได้เช่นกัน เช่น บริการทางการเงิน และบริการด้านท่องเที่ยว ไทย

จึงควรพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านท่องเที่ยวของไทยเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวมุสลิม เช่น 

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพด้านท่องเที่ยวของไทยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ชาวมุสลิมเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น จากปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวจากประเทศในตะวันออกกลางที่

เดินทางมาประเทศไทยยังมีจํานวนไม่มากนัก ทั้งยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการผลักดันให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางธุรกิจฮาลาล (Thailand Halal Hub) ด้วย 
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เจาะตลาดสินค้าฮาลาลในอินโดนีเซีย โอกาสของผู้ประกอบการไทย 

ประเทศอินโดนีเซียมีชาวมุสลิมเกือบจะมากที่สุดในโลก และต้องการอาหารเพ่ิมขึ้น 8.2% ต่อปี  

ตลาดรวมของอาหารฮาลาลในอินโดนีเซียจึงมีมูลค่าสูงถึง 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3.1 แสน

ล้านบาทและยังมีการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยมีการส่งออกอาหารฮาลาลไปยัง

อินโดนีเซีย คิดเป็นมูลค่าเพียง 2.4 หมื่นล้านบาทต่อปี จากมูลค่าการส่งออกรวม 2 แสนล้านบาท จึงไม่น่า

แปลกใจที่รัฐบาลไทยจะประกาศนโยบายชัดเจน ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาล

ระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลเป็น

อันดับที่ 13 ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท 

การเริ่มต้นเปิดตลาดอาหารฮาลาลในอินโดนีเซียอย่างจริงจัง น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ

ไทย หากสามารถฝ่าฟันข้อจํากัดนานาประการในการทําตลาดประเทศมุสลิม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง

อินโดนีเซียได้ ซึ่งอาหารและเคร่ืองด่ืมถือเป็นสินค้าที่สําคัญของอินโดนีเซีย ที่ยังไม่สามารถผลิตอาหารและ

เครื่องด่ืม ให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศได้ ตลาดอาหารฮาลาลก็เช่นกัน ยังคงเปิดช่องว่างและโอกาส

ให้นักลงทุนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบันที่นิยมอาหาร และเครื่องด่ืมสําเร็จรูป

พร้อมรับประทานและพร้อมด่ืม หรือ RTE และ RTD รวมถึงอาหารเพ่ือสุขภาพและเครื่องด่ืมเพ่ือให้พลังงาน 

ซึ่งประเทศไทยถือว่ามีความชํานาญในการผลิต และทําตลาดสินค้าประเภทน้ี 

จากจํานวนประชากรในอินโดนีเซียที่มีอยู่ราว 248 ล้านคน ในจํานวนน้ีร้อยละ 85 เป็นประชากรชาว

มุสลิม จึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ จุดน้ีเองที่ทําให้ผู้ผลิตในประเทศ 

ยังไม่สามารถผลิตอาหารฮาลาลได้เพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศ ทําให้ในแต่ละปีอินโดนีเซียต้อง

นําเข้าอาหารฮาลาลสูงถึงร้อยละ 90 ของการนําเข้าอาหารทั้งหมด ส่งผลให้อาหารฮาลาลของไทยหลายชนิด 

สามารถส่งออกไปอินโดนีเซียได้อย่างมีศักยภาพ 

อาหารประเภทใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มฮาลาลและน่าลงทุน 

ตลาดอินโดนีเซียมีความต้องการที่สูงในกลุ่มสินค้าอาหารฮาลาลและน่าจะเป็นโอกาสของ

ผู้ประกอบการชาวไทย อาหารฮาลาลที่น่าสนใจและเป็นที่น่าลงทุนของไทยได้แก่ 
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ท่ีมา : https://cdn-okay.cz 

1. ผลไม้สดแช่เย็น : ผลไม้สดของไทยมีรสชาติถูกปากผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างย่ิง อีกทั้งยังถูกยก

ให้เป็นอาหารฮาลาลรับประทานเล่นอย่างหน่ึง ที่น่าสนใจคือ ผลไม้ไทยชนิดใดก็ตามที่มีจําหน่ายใน

ตลาดอินโดนีเซีย จะมีคําว่า “Bangkok” ต่อท้ายช่ือผลไม้ เช่น “Durian Bangkok” เพ่ือให้ผู้บริโภค

ได้ทราบถึงที่มาและแสดงถึงความน่าเช่ือถือของสินค้า ก่อนเลือกซื้อด้วย 

2. ฮาลาลอินทรีย์ : ชาวอินโดนีเซียที่รักสุขภาพจะนิยมรับประทานอาหารฮาลาลอินทรีย์  “Organic 

Halal Food” หรือที่มักเรียกรวมๆ กันว่าอาหารคลีน “Clean Food” การจะเจาะตลาดสินค้ากลุ่มน้ี 

ผู้ประกอบการไทยจะต้องเน้นเจาะตลาดในกลุ่มชาวมุสลิม ที่มีรายได้ระดับปานกลางจนถึงรายได้สูง 

เน่ืองจากผลิตผลประเภทน้ีจะมีต้นทุนการผลิตที่สูง เพราะสินค้าต้องการความสดใหม่ที่มากกว่า

อาหารทั่วไป 

3. เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ : ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามที่มิให้ชาวมุสลิมด่ืมนํ้าที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ ทําให้อินโดนีเซียมีสัดส่วนการนําเข้าเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จากประเทศไทยเป็น

อันดับต้นๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะนํ้าอัดลมท่ีนิยมกันมากในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี ซึ่ง

คิดเป็นจํานวนประชากรเกือบครึ่งหน่ึงของประชากรท้ังหมดในประเทศ นอกจากน้ียังนิยมเครื่องด่ืม

เพ่ือสุขภาพ เช่น นํ้าผักผลไม้รวม นํ้าส้ม นํ้าฝรั่ง และน้ําผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ นอกจากน้ียังมีอาหารแปร

รูปและอาหารพร้อมรับประทาน เช่น อาหารกระป๋อง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว ก็ถูกนํามา

เป็นตัวเลือกในชีวิตประจําวัน และได้รับความนิยมมากขึ้น 
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ช่องทางการจับจ่ายสินค้าอาหารฮาลาล 

ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่นิยมความสะดวกสบาย จึงนิยมซื้อสินค้าผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า 

โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทํางานที่มีจํานวนเกือบร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ สินค้าทุกชนิดจะมี

การกําหนดจุดวางจําหน่ายที่ตายตัว ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินสํารวจนาน ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่ง

อาหารฮาลาลมาจําหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของอินโดนีเซีย ควรใช้วิธีการติดต่อผ่านผู้นําเข้าหรือตัวแทน

จําหน่ายจะดีที่สุด เน่ืองจากซูเปอร์มาร์เก็ตในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ ไม่นิยมนําเข้าอาหารจากผู้ผลิตไทยโดยตรง 

เพราะต้องการหลีกเลี่ยงภาระปัญหาจากการนําเข้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าชาวอินโดนีเซียจะนิยมอาหารฮาลาลที่

ส่งตรงจากประเทศไทยแต่ก็มีความเข้มงวดในการรับประทานอาหารฮาลาลมาก ดังน้ันก่อนที่ผู้ประกอบการ

ไทยจะทําการส่งออก จึงควรมีการศึกษากฎหมายและมาตรการนําเข้าให้ดีเสียก่อน เช่น อินโดนีเซียกําหนดให้

สินค้าอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิด ที่นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนอาหารและยา (ML 

Registration) ตามกฎระเบียบของหน่วยงานอาหารและยาของประเทศอินโดนีเซีย (National Agency for 

Drug and Food Control) เสียก่อน ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถให้ผู้นําเข้า เป็นผู้ช่วยย่ืนเรื่องจดทะเบียน

ดังกล่าวให้ได้ และแม้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่หากไม่ทําการติดตราสัญลักษณ์ฮาลาลรวมถึง

รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแหล่งกําเนิดของสินค้า เช่น ช่ือสินค้า ที่อยู่ผู้ผลิต รายละเอียดส่วนผสม วัน

เดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ ให้เห็นอย่างชัดเจนบนแพ็คเกจหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออกไป ก็

อาจทําให้ชาวอินโดนีเซียหลีกเลี่ยงที่จะจับจ่ายสินค้าน้ันได้เช่นกัน 

แม้จะเป็นตลาดเปิดใหม่ที่นักธุรกิจต่างชาติกําลังให้ความสนใจ แต่ด้วยมีความเป็นท้องถิ่นสูงและมี

ข้อจํากัดหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานข้อบังคับเก่ียวกับอาหารฮาลาล นักธุรกิจไทยที่ต้องการเปิด

ตลาดอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย อาจจะไม่สามารถนํากลยุทธ์ต่างๆ ที่เคยประสบความสําเร็จในประเทศไทย

ไปใช้ได้ แต่จําเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มระดับโลกและมีการทํางานเป็นเครือข่าย โดยมีการผสมผสานรายละเอียด

ในทุกๆ ขั้นตอน ต้ังแต่การผลิต การขนส่ง ช่องทางจัดจําหน่าย และอ่ืนๆ ดังน้ัน ผู้ประกอบการจากประเทศ

ไทยจําเป็นจะต้องศึกษากฎหมาย ข้อบังคับเก่ียวกับกฎหมาย และข้อจํากัดด้านการทําตลาด โดยเฉพาะ

มาตรฐานเครื่องหมายอาหารฮาลาล รวมถึงการเจรจาเพ่ือความร่วมมือทางการค้ากับพันธมิตรธุรกิจท้องถิ่น ซึ่ง

ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการพบความสําเร็จทางการตลาดในอินโดนีเซีย 
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แหล่งที่มา 

อาหารฮาลาลจากไทย...เดินหน้าอย่างไรดี, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC), 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/754 

สร้างการยอมรับตรามาตรฐานฮาลาลไทย : เสริมโอกาสส่งออกอาหารฮาลาล & รองรับตลาดมุสลิมขยายตัว, 

Positioning, https://positioningmag.com/39961 

เจาะตลาดสินค้าฮาลาลในอินโดนีเซีย โอกาสของผู้ประกอบการไทย, Bangkok Bank SME social planet, 

https://www.bangkokbanksme.com/article/11789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


