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โอกาส SME ไทย
ชิงตลาดฮาลาลโลก
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย กรกฎาคม 2561

ประเด็นสำ�คัญ
• ตลาดอาหารฮาลาล ซึง่ มีผบู้ ริโภคชาวมุสลิมทัว่ โลกถึงประมาณ 2,140 ล้านคน ถือว่ามีศกั ยภาพสูง
โดยมีมูลค่าการค้าถึงประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์ฯในปี 2560 โดยปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหาร
ฮาลาลรายใหญ่อนั ดับ 9 ของโลก และมีโอกาสส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SME ไทยทีจ่ ะขยายบทบาทในตลาดนี้
เพิ่มขึ้น ผ่านอาหารแปรรูปต่างๆที่ผู้ประกอบการ SME ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน
อาทิ ผักและผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น
• ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า ตลาดอาหารฮาลาลทีม่ ศี กั ยภาพ และมีแนวโน้มเติบโตในระยะข้างหน้า
ซึง่ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคคือ อาหารทีเ่ น้นสุขภาพ อาทิ อาหารออร์แกนิก และฟังก์ชนั่ นัลฟูดส์
ขณะทีต่ ลาดทีน่ า่ จะมีความต้องการสูง นอกเหนือจากประเทศมุสลิมได้แก่ ประเทศทีไ่ ทยมีขอ้ ตกลงทางการค้า
และมีชาวมุสลิมอยูจ่ ำ� นวนมากอาทิ อินเดีย จีน รวมถึงเพือ่ นบ้านในอาเซียน ประเทศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมุสลิม
เข้าไปท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี 2563 ซึ่งต้องการ
อาหารฮาลาลรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวมุสลิมจ�ำนวนมาก
• ตลาดอาหารฮาลาลมีการแข่งขันสูง และมีหลายๆ ประเทศที่พยายามผลักดันตนเองให้เข้าไปสู่
การเป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญของโลก ส�ำหรับประเทศไทยเอง ซึ่งมีศักยภาพด้านวัตถุดิบต้นน�้ำ อาทิ
เนื้อไก่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ที่มีการผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ รวมถึงการส่งออก
แต่ไทยเองก็ตอ้ งเร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และการยอมรับจากผูบ้ ริโภคชาวมุสลิม
อย่างต่อเนือ่ ง ขณะเดียวกัน ก็ควรศึกษาถึงแนวโน้มความต้องการบริโภคอาหารรูปแบบใหม่ๆ ตามไลฟ์สไตล์
ที่เปลียนแปลงไป รวมถึงการพิจารณาขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีศักยภาพการตลาดสูง โดยใช้
ฐานวัตถุดิบในประเทศเป็นตัวสนับสนุน
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ประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจ�ำนวนประมาณ 2.14 พันล้านคน (ปี 2559)1 และมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี
ค.ศ. 2030 ประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 พันล้านคน ประกอบกับอาหารฮาลาล ได้รับความยอมรับ
ในด้านการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย อาหารฮาลาลจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้เป็นมุสลิม
ส่งผลให้ความต้องการอาหารฮาลาลมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
โดยมูลค่าการค้าตลาดอาหารฮาลาลอยู่ที่ประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2560 (มูลค่าการน�ำเข้า
อาหารของประเทศมุสลิม 57 ประเทศ : OIC) และเป็นที่น่าสังเกตว่า ประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ร้อยละ 53
จะอาศัยอยูใ่ นทวีปแอฟริกา รองลงมาคือเอเชียร้อยละ 32 ยุโรปร้อยละ 8 และอเมริกาเหนือร้อยละ 2 ทีเ่ หลือร้อยละ 5
อยูใ่ นอเมริกาใต้และโอเชียเนีย แต่เมือ่ พิจารณาถึงมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลพบว่าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชีย
เนือ่ งจากเศรษฐกิจและก�ำลังซือ้ ทีส่ งู โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดอี าระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รวมถึงประเทศในแถบอาเซียนอาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น
มูลค่าการค้าอาหารฮาลาลโลก
ประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายส�ำคัญ
อันดับที่ 1 บราซิล
อันดับที่ 2 อินเดีย
อันดับที่ 3 รัสเซีย
อันดับที่ 4 สหรัฐฯ
อันดับที่ 5 อาร์เจนตินา

ที่มา: GlobalTradeAtlas
*ไทยส่งออกเป็นอันดับที่ 9 ของโลก

ประเทศคู่แข่งผู้ส่งออกอาหารฮาลาล
รายส�ำคัญในอาเซียน
- อินโดนีเซีย (อันดับ 7 ของโลก)
- มาเลเซีย (อันดับ 10 ของโลก)

จากมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลที่สูง จึงเป็นช่องทางที่ประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหาร ต่างให้ความสนใจ
และต้องการเข้าไปมีบทบาท เช่นเดียวกับประเทศไทยเอง ก็มีความพยายามจะเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่การผลิต
อาหารฮาลาล โดยผู้น�ำในตลาดอาหารฮาลาลโลก (ตลาด OIC) ได้แก่ บราซิล อินเดีย รัสเซีย สหรัฐฯ และ
อาร์เจนตินา ส่วนไทยอยู่ในอันดับ 9 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลไปตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นตลาด
ทีม่ มี ลู ค่าสูง การแข่งขันก็รนุ แรงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผูส้ ง่ ออกทีเ่ ป็นเพือ่ นบ้านในอาเซียน ทัง้ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ที่ใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นประเทศมุสลิมเพื่อเข้าถึงตลาดนี้ได้สะดวก ดังนั้น ผู้ผลิตอาหาร
ฮาลาลของไทย นอกจากต้องสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการผลิตอาหารฮาลาลที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ยังต้อง
พัฒนารูปแบบอาหารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ
อาหารออร์แกนิก และฟังก์ชั่นนัลฟูดส์ อาหารส�ำหรับคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุ รวมถึงมองหาตลาดส่งออกใหม่ๆ
ที่มีศักยภาพ นอกเหนือจากตลาดประเทศมุสลิม อาทิ ประเทศที่มีชาวมุสลิมเข้าไปท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก หรือ
ประเทศทีไ่ ทยมีขอ้ ตกลงทางการค้า รวมทัง้ ประเทศทีก่ ำ� ลังมีความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลสูงในระยะอันใกล้
เช่น ญี่ปุ่น ที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี 2563 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อรองรับ
นักกีฬาและนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกที่เดินทางไปญี่ปุ่น
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ธุรกิจอาหารฮาลาลของไทย...ทวีบทบาทในตลาดฮาลาลโลก

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมทั้งพืชและสัตว์เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของโลก จึงถือว่า
อยู่ในฐานะหนึ่งในประเทศที่เป็นครัวของโลก และเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลทั้งที่เป็นสินค้า
เกษตรขั้นต้น ทั้งผัก ผลไม้ ข้าว น�้ำตาล เนื้อสัตว์ปีก เช่น ไก่ และสัตว์น�้ำ อาทิ กุ้ง ปลา รวมถึงสินค้าแปรรูป
และอาหารส�ำเร็จรูป อาทิ เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม อาหารส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว ที่ส�ำคัญ
ของโลกด้วยเช่นเดียวกัน
ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ประเทศผูม้ บี ทบาทในตลาดอาหารฮาลาลโลก อันดับ 1-5 ของโลก (บราซิล อินเดีย
รัสเซีย สหรัฐฯ และอาร์เจนตินา) ล้วนไม่ได้แป็นประเทศมุสลิม เช่นเดียวกับไทย ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ใน
อันดับที่ 9 ของโลก แสดงให้เห็นถึงตลาดอาหารที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างส�ำหรับแหล่งผลิตจากที่ต่างๆ
โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการของไทย ให้ความสนใจตลาดอาหารฮาลาลนี้เช่นเดียวกัน พิจารณาจากจ�ำนวน
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ในปี 2560 มี 4,683 บริษัท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2,188 บริษัทในปี 25542 ซึ่งในจ�ำนวนนี้ ร้อยละ 90 เป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
มูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปประเทศมุสลิม (OIC)

ที่มา: GlobalTradeAtlas
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อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การรับรองอาหารฮาลาล ณ ปัจจุบนั ถือว่ายังมีไม่มาก (ประมาณ
ร้อยละ 9) หากเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผูป้ ระกอบการอาหารและเครือ่ งดืม่ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) ทีม่ อี ยูก่ ว่า 48,000 ราย3
แสดงให้เห็นว่ายังมีผปู้ ระกอบการจ�ำนวนมาก ทีย่ งั อยูน่ อกระบบการผลิตอาหารฮาลาล โดยส่วนใหญ่การส่งออกสินค้า
อาหารฮาลาลของไทย จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และส่งออกอาหารที่เป็นสินค้าขั้นต้น อาทิ ข้าว น�้ำตาล
มันส�ำปะหลัง ไก่และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ผักและผลไม้กระป๋อง ขณะที่ผู้ประกอบการ SME
ด้านอาหารของไทย ยังมีบทบาทในตลาดอาหารฮาลาลไม่สงู มาก โดยเฉพาะอาหารแปรรูปต่างๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
SME ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน อาทิ ผักและผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น�้ำผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
โดยทีผ่ า่ นมา ไทยมีการส่งออกอาหารฮาลาลประมาณ 5,824 ล้านดอลลาร์ฯในปี 2560 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.5 (YoY)
โดยตลาดส่งออกหลักจะเป็นประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซีย และตลาดตะวันออกกลาง
ซึง่ คาดว่าจะกลับมามีบทบาทมากขึน้ ภายหลังจากทิศทางราคาน�ำ้ มันปรับเพิม่ สูงขึน้ และมีผลต่อก�ำลังซือ้ ทีส่ งู ขึน้
ทั้งนี้คาดว่า ในระยะต่อไป มีโอกาสที่มูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น
ภายหลั ง จากที่ ป ระเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ (UAE) รั บ รองให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกลางอิ ส ลาม
แห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็นหน่วยรับรองฮาลาลที่ได้รับการยอมรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561
ซึ่งนอกจากจะท�ำให้การส่งออกไปยังประเทศ UAE สะดวกมากขึ้นแล้ว ยังท�ำให้ความเชื่อถือต่ออาหารฮาลาล
ของไทยในประเทศมุสลิมอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย
แนวโน้มตลาดอาหารฮาลที่น่าสนใจ..โอกาสสำ�หรับผู้ประกอบการไทย

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ประเมินแนวโน้มตลาดอาหารฮาลาลทีม่ ศี กั ยภาพ ทัง้ ในด้านประเภทสินค้าและประเทศ
กลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ SME ของไทยน�ำไปเป็นแนวทางลดการแข่งขันและเพิม่ โอกาสในการท�ำตลาด
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
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ประเภทอาหารฮาลาลที่มีแนวโน้มเติบโต
- ตลาดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากขึ้น ตามกระแสการรักและใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
ซึง่ สินค้าในกลุม่ นี้ อาทิ 1.) อาหารทีใ่ ห้ประโยชน์สง่ เสริมต่อสุขภาพ (Functional Food) ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่ใช่อาหารหลัก
แต่เป็นอาหารเสริมที่มีการเพิ่มสารอาหารให้สูงขึ้น เพื่อทดแทนสารอาหารที่ร่างกายอาจได้รับจากอาหารหลัก
ไม่เพียงพอ อาทิ ซุปไก่และรังนกผสมสมุนไพร ข้าวกล้องและธัญพืชที่เสริมสารอาหารและวิตามิน เครื่องดื่ม
เสริมเส้นใยอาหาร เป็นต้น และ 2.) สินค้าที่มาจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี อาทิ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช
ฮอร์โมนเร่งการเติบโต หรือสารปนเปื้อนตลอดทุกขั้นตอนการผลิต (Organic) ซึ่งสินค้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมีราคา
ค่อนข้างสูงกว่าสินค้าทั่วไป แต่ก็เป็นที่นิยมส�ำหรับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง-สูง และในอนาคต หากไทยมีการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มผลผลิต อาหารออร์แกนิกให้มากขึ้น จะท�ำให้ต้นทุนการผลิตปรับลดลง ราคาอาจจะ
เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างมากขึ้น และท�ำให้อาหารกลุ่มนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น
- ตลาดอาหารฮาลาลส�ำหรับคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะที่อยู่ในชุมชนเมือง มีจ�ำนวนและ
ก�ำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น (มีการประมาณว่าผู้บริโภคชาวมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี มีประมาณร้อยละ 60
ของประชากรมุสลิมทัว่ โลก : สถาบันอาหาร) ซึง่ ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีต้ อ้ งการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ มาสนองไลฟ์สไตล์
ดังนั้นอาหารฮาลาลที่สนับสนุนกลุ่มนี้คือ อาหารที่เน้นรสชาติและรูปแบบของอาหารแปลกใหม่ เป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพ พร้อมปรุงหรือพร้อมทาน (ส�ำเร็จรูปแช่แข็ง) ขณะที่รูปแบบการสั่งซื้อก็ต้องอ�ำนวยความสะดวก
และเข้ากับไลฟ์สไตล์ดว้ ย เช่น การสัง่ ซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ ทีม่ เี ครือข่ายโลจิสติกส์คอยจัดส่งอ�ำนวยความสะดวก
ซึ่งผู้ส่งออกของไทยควรเข้าไปในห่วงโซ่การค้ารูปแบบใหม่นี้ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้มากขึ้น
ตลาดอาหารฮาลาลส�ำหรับผูส้ งู อายุ ปัจจุบนั ประเทศต่างๆก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศมุสลิม
ซึ่งอาหารที่เหมาะส�ำหรับกลุ่มนี้คือ 1.)อาหารที่ทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ อาหารที่มีกากใย เช่น
ผัก ผลไม้ ธัญพืชผสมอยู่ รวมถึงอาหารที่ควบคุมปริมาณน�้ำตาล ขณะที่หากเป็นเนื้อสัตว์ก็ควรย่อยง่าย อาทิ
เนื้อปลา เนื้อไก่ที่ท�ำให้นุ่ม 2.)ต้องเป็นอาหารที่ปรุงได้ง่ายสะดวกไม่เป็นภาระกับผู้สูงอายุ และ 3.) ควรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถหยิบจับและแกะได้ง่ายด้วย
ประเทศที่มีศักยภาพเติบโต
ตลาดอาหารฮาลาล นอกจากจะมีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงอยู่แล้ว อาทิ
อินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็ยังมีตลาดที่มีศักยภาพอื่นๆที่ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ขยายตลาดได้ ดังนี้
- ประเทศนอกกลุ่มมุสลิม แต่มจี ำ� นวนประชากรมุสลิมสูงอาทิ อินเดีย (265.8 ล้านคน) จีน (137.8 ล้านคน)
รัสเซีย (27.4 ล้านคน) สหรัฐฯ (6.8 ล้านคน) และแม้วา่ บางประเทศ จะเป็นผูส้ ง่ ออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลก
แต่สินค้าที่ส่งออกบางรายการมีความแตกต่างกับไทย อาทิ สหรัฐฯ จะเป็นสินค้าประเภท ข้าวสาลี ข้าวโพด
ถั่วเหลือง เนื้อวัว ส่วนจีนและอินเดียจะเป็น น�้ำตาล เนื้อไก่และปลา ซึ่งอาจคล้ายคลึงกับไทย แต่ไทยมีชื่อเสียง
ทางด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าเป็นที่ยอมรับ ส�ำหรับสินค้าอาหารที่ไทยมีความแตกต่างคือ ผักผลไม้แปรรูป
ที่มีความหลากหลายตามฤดูกาล และเครื่องปรุงรส ที่น่าจะได้รับความนิยมและสามารถเข้าไปท�ำตลาด
ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้
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- ประเทศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมุสลิมสนใจท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก โดยข้อมูลจาก The Global Economic Impact
Of Muslim Tourism 2015 พบว่าประเทศทีค่ นมุสลิมสนใจท่องเทีย่ ว (นอกกลุม่ ประเทศมุสลิม) คือ สหรัฐฯ EU (28)
จีน ไทยและอินเดีย โดยในส่วนของไทยนัน้ นอกจากนิยมเดินทางมาท่องเทีย่ วแล้ว ชาวมุสลิมยังสนใจเข้ามารักษา
ในโรงพยาบาลเอกชนจ�ำนวนมาก ดังนั้น ผู้ผลิตอาหารฮาลาล อาจเข้าไปเป็นห่วงโซ่สนับสนุนวัตถุดิบให้กับ
กลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาลที่รองรับชาวมุสลิมที่เข้าไปท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะประเทศจีน
และอินเดีย ซึ่งไทยมีข้อตกลงทางการค้าเสรีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านภาษีน�ำเข้าได้
- ประเทศที่มีร้านอาหารไทยไปตั้งอยู่จ�ำนวนมาก จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพบว่า
มีร้านอาหารไทยกระจายอยู่ในประเทศต่างๆถึงประมาณ 20,000 แห่ง ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ตะวันออกกลาง ซึ่งการใช้ช่องทางร้านอาหารไทยในการน�ำเข้าวัตถุดิบอาหารฮาลาล จะช่วยลดความรุนแรง
ของการแข่งขันลงได้ เนือ่ งจากร้านอาหารไทย มีความคุน้ เคยกับวัตถุดบิ จากประเทศไทยเป็นอย่างดี ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
อาจติดต่อกับภาครัฐที่มีข้อมูลร้านอาหารไทยในต่างแดน หรือตัวแทนจัดซื้อจัดจ�ำหน่ายที่ส่งต่อวัตถุดิบ
ให้ร้านอาหารไทย เพื่อให้จัดส่งสินค้าให้
- ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ โดยจะจัดในปี 2563
ซึง่ ปกติจะมีประเทศทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 ประเทศ จ�ำนวนนีม้ ปี ระเทศทีเ่ ป็นประเทศมุสลิม 57 ชาติ โดยญีป่ นุ่
มีการประเมินว่าในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 40 ล้านคน จากจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ ว 25 ล้านคน ในปี 2560 ท�ำให้ประเทศเจ้าภาพ มีความต้องการอาหารฮาลาล เพือ่ รองรับกลุม่ นักกีฬา
และนักท่องเทีย่ วจากประเทศทีเ่ ป็นมุสลิมจ�ำนวนมาก ซึง่ ผูป้ ระกอบการอาหารฮาลาลของไทยจ�ำเป็นต้องเร่งเข้าไป
ติดต่อท�ำการตลาดผ่านร้านค้าปลีกหรือร้านค้าส่งล่วงหน้า ขณะเดียวกัน นักท่องเทีย่ วต่างชาติบางส่วน อาจสนใจ
ท่องเทีย่ วต่อในประเทศใกล้เคียง ซึง่ ก็จะส่งผลให้ความต้องการอาหารฮาลาลในประเทศเหล่านีม้ ีเพิ่มขึ้น
ปัญหาความท้าทายและข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทย
ภาครัฐของไทย ได้มีการตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติด 1 ใน 5 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาล
ของโลกภายในปี 2563 จากทีอ่ ยูใ่ นอันดับที่ 9 ในปัจจุบนั โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการมีแหล่งวัตถุดบิ การเกษตร
ทีม่ คี วามหลากหลายและเพียงพอต่อการส่งออก ขณะเดียวกัน ไทยเองก็มอี งค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
การแปรรูปอาหารหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ขณะที่ภาครัฐก็ส่งเสริมและสนับสนุน
การก�ำหนดมาตรฐานและการตรวจรับรองตราฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากตลาดนีก้ ม็ กี ารแข่งขันทีส่ งู ซึง่ นอกจากประเทศทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิม ทีค่ รองส่วนแบ่งตลาด
ค่อนข้างสูงในตลาดฮาลาลโลก อาทิ บราซิล อินเดีย รัสเซีย สหรัฐฯ และอาร์เจนตินา ซึง่ เป็นผูค้ รองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
อันดับ 1-5 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลโลก ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย ต่างก็มีเป้าหมาย
พุ่งไปที่การเพิ่มบทบาทในตลาดอาหารฮาลาลเช่นกัน อาทิ
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มาเลเซีย เป็นตลาดส่งออกอาหารฮาลาลที่ส�ำคัญของไทย แต่ขณะเดียวกัน รัฐบาลมาเลเซีย ก็ก�ำหนดพื้นที่
ให้รัฐสลังงอร์ ยะโฮร์ ซาราวัก เป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลป้อนสู่ตลาดโลก และตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางฮาลาล
ของโลกในปี 2563 เช่นกัน โดยชูระบบมาตรฐานฮาลาล รวมถึงเครือ่ งหมายรับรองฮาลาลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในตลาดโลก
โดยล่าสุด รัฐบาลมาเลเซียร่วมมือกับ Halal Industry Development Corporation (HDC) ในรูปของ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล และการวางแผนฝึกอบรมจัดโดย HDC เพื่อพัฒนาคุณภาพ
อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นประเทศผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลก จากการทีม่ ปี ระชากรมุสลิมมากถึงประมาณ
260 ล้านคน และเป็นตลาดทีม่ กี ารน�ำเข้าอาหารฮาลาลทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากอาหารบางประเภท ยังผลิตได้ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ อาทิ น�้ำตาล ข้าว ผลไม้ ขณะเดียวกัน อินโดนีเซีย ก็เป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาล
ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก และตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลกเช่นเดียวกับมาเลเซีย ซึ่งมีจ�ำนวน
ประชากรมุสลิมน้อยกว่า
สิงคโปร์ ได้ประกาศวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาล ทั้งยังเน้นกิจกรรมส่งเสริมการท�ำตลาด
อย่ า งจริ ง จั ง ในตะวั น ออกกลาง แต่ สิ ง คโปร์ ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พาการน� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิบ ในการผลิ ต อาหารฮาลาล
จากต่างประเทศสูง
อินเดีย มีความได้เปรียบจากตลาดอาหารฮาลาลในประเทศที่ใหญ่ โดยมีประชากรมุสลิมถึง 265.8 ล้านคน
ท�ำให้มีความได้เปรียบจากการมีตลาดในประเทศรองรับ ทั้งนี้รัฐบาลอินเดีย เร่งส่งเสริมให้ผู้ส่งออกขอรับรอง
ตราฮาลาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือสินค้าในตลาดโลก
จากสภาพการแข่งขันทีร่ นุ แรงดังกล่าว ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการอาหารของไทย ทีม่ คี วามสนใจจะเข้าสูต่ ลาด
อาหารฮาลาล จ�ำเป็นต้องหามาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งมีดังนี้
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- การสร้างความเชื่อมั่น ต่อสินค้าฮาลาลจากไทย โดยต้องสามารถแสดงการตรวจสอบคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทาง โดยอาจใช้ช่วงที่ไทยมีการจัดแสดงสินค้าในประเทศ
และเชิญคูค่ า้ จากต่างประเทศเข้ามาเยีย่ มชมโรงงาน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าสินค้าไทยได้มาตรฐานฮาลาลทีส่ ากล
ยอมรับ
- การเรียนรู้และพัฒนา ในด้านคุณภาพ รูปแบบ รสชาติใหม่ๆ ของสินค้า ให้ตรงกับความต้องการ
และไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคมุสลิมในแต่ละภูมภิ าคทีม่ คี วามหลากหลาย รวมถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคในแต่ละช่วงอายุ อาทิ
คนรุน่ ใหม่ ทีอ่ าจต้องการอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมทาน อาทิ อาหารแช่แข็ง และต้องการรูปแบบบรรจุภณั ฑ์ทสี่ วยงาม
น่าสนใจ
- การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทีภ่ าครัฐของไทยจัดขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ให้คคู่ า้ ได้เรียนรูถ้ งึ รูปแบบ
ของสินค้าอาหารฮาลาลของไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด ขณะเดียวกัน
ก็จะได้พบกับผูน้ ำ� เข้าและตัวแทนจ�ำหน่าย ทีส่ ว่ นใหญ่ ต้องการพบปะโดยตรงกับผูผ้ ลิตสินค้า และอาจจะสามารถ
จับมือเป็นพันธมิตร (Matching) ในการกระจายสินค้าได้
- การขยายฐานการผลิต ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ อาจพิจารณาขยายฐานการผลิตไปยังตลาด
อาหารฮาลาลในต่างประเทศ เพื่อลดข้อจ�ำกัดทางด้านการแข่งขัน โดยอาศัยฐานวัตถุดิบจากไทย
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