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มาเลเซียมีความได้เปรียบในการแข่งขันเรื่องวัตถุดิบฮาลาล 
 

 “มำเลเซียเป็นหนึ่งในผู้เล่นของอุตสำหกรรมน  ำมันปำล์มของโลกท่ีมีควำมได้เปรียบในแข่งขันที่จะเป็น
ผู้ป้อนวัตถุดิบ”  Datuk Seri Jamil Bidin, CEO ของ Halal Industry Development Corporation (HDC) 
กล่ำว 
 
 วัตถุดิบจ ำนวนมำกที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นฮำลำลเนื่องจำกวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นน  ำมันที่มำจำก
สัตว์ จึงถือว่ำไม่ได้เป็นสินค้ำฮำลำลหำกไม่ได้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงของฮำลำล  น  ำมันจำกพืชเหล่ำนี 
ก็อำจสำมำรถถูกทดแทนด้วยน  ำมันปำล์มได้  วัตถุดิบเป็นสิ่งที่มีควำมอ่อนไหวมำกในกำรกระบวนกำรผลิต
สินค้ำฮำลำลเนื่องจำกหำกวัตถุดิบไม่ได้เป็นฮำลำล  ผลิตภัณฑ์นั นก็ไม่ได้กำรรับรองว่ำเป็นสินค้ำฮำลำล ดังนั น  
วัตถุดิบจึงถือว่ำเป็นอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และมำเลเซียควรพยำยำมที่จะถีบตัวเพ่ือไปสู่กำรเป็นซัพพลำย
เออร์หลัก  ซึ่งขณะนี ผู้เล่นหรือบริษัทที่เป็นผู้ป้อนวัตถุดิบฮำลำลมีจ ำนวนไม่มำกนัก  วัตถุดิบที่ใช้ส ำหรับกำร
ผลิตอำหำรและเครื่องส ำอำงค์จ ำนวนมำกมำจำกสัตว์เป็นฐำนหลัก (animal-based)  ส่วนตัวอย่ำงอ่ีนๆ เช่น 
น  ำมัน  สีผสมอำหำร  เจรำติน กรดไขมัน เป็นต้น 
 
 ทั งนี  มำกกว่ำ 95% ของเจรำตินที่ผลิตได้ในโลกในปัจจุบันไม่ได้เป็นฮำลำล  เจรำตินได้ถูกน ำมำใช้
ส่วนใหญ่ในอำหำร เครื่องส ำอำงค์ ยำ (แคปซูลที่ใช้บรรจุยำก็ท ำมำจำกเจรำติน)  หำกเจรำตินที่เป็นฮำลำลมี
เพียง 5% ก็ได้สร้ำงโอกำสที่ยิ่งใหญ่แล้ว  อนึ่ง  กำรลงทุนเพ่ือกำรพำณิชย์ขนำดใหญ่เป็นสิ่งจ ำเป็นและ
อุตสำหกรรมวัตถุดิบฮำลำลจ ำเป็นที่จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือเนื่องจำกผลตอบแทนนำนับประกำร  “ตน
ขอให้รัฐบำลกระตุ้นให้ภำคเอกชนและ Government-lined companies  อัดฉีดเงินทุนเข้ำสู่อุตสำหกรรม
วัตถุดิบฮำลำล เนื่องจำกเป็นอุตสำหกรรมที่ส ำคัญมำกและเป็นห่วงโซ่ส ำคัญของฮำลำลเพ่ือที่จะผลิตสินค้ำฮำ
ลำล” Datuk Seri Jamil Bidin กล่ำว 
 

ที่มำ : Bernama 
3 ตุลำคม 2558 

 
 
 
 
 



มาเลเซียจะเพิ่มนักลงทุนในอุตสาหกรรมทูน่าของท้องถิ่น 
 

มำเลเซียจะเพ่ิมนักลงทุนต่ำงชำติและนักลงทุนท้องถิ่นเข้ำมำขยำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมทูน่ำของ
ท้องถิ่นให้มำกขึ น จำกกำรที่อุตสำหกรรมนี มีกำรเติบโตอย่ำงมีศักยภำพมำกและมำเลเซียอยู่ระหว่ำงกำร
ปรับปรุงยกระดับอุตสำหกรรมดังกล่ำว 

 
นำย Johari Ramli, Deputy Director-General (Management) ของกรมประมง กล่ำวในกำรเปิด

กำรประชุม 2nd ASEAN Task Force Meeting และ 6th ASEAN Tuna Working Group Meeting ในวันที่ 
5 ตุลำคม 2558 ว่ำ กรมฯ ได้ตั งเป้ำที่จะเพ่ิมสัดส่วนกำรถือหุ้นของนักลงทุนท้องถิ่นไว้ 51% ส่วน 49% เป็น
กำรถือหุ้นของต่ำงชำติโดยกำรดึงดูดนักลงทุนมำกขึ นก็จะช่วยยกระดับอุตสำหกรรมทูน่ำในมำเลเซีย ปัจจุบัน
มำเลเซียมีตลำดทูน่ำเขตทะเลตื นรำว 6,000 ตัน และ 1,800 ตันในเขตมหำสมุทรรวมมูลค่ำ 334 ล้ำนริง 
กิตต่อปีทั งในตลำดท้องถิ่นและตลำดระหว่ำงประเทศ 

 
กรมประมงได้พยำยำมช่วยเหลือพ่อค้ำและผู้ประกอบกำร SMEs ในกำรเพ่ิมกำรส่งเสริมกำรตลำด

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ทูน่ำภำยในประเทศ 
  

ที่มำ : Bernama 
5 ตุลำคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาเลเซียก าลังจะลดปริมาณน าเข้าน  ามันปาล์มดิบ 
 

มำเลเซียก ำลังจะลดปริมำณกำรน ำเข้ำน  ำมันปำล์มดิบเพ่ือบริหำรจัดกำรระดับสต๊อกและป้องกันกำร
ตกลงของรำคำ 

 
Datuk Seri Amar Douglas Uggah Embas  รั ฐ มนตรี ก ร ะทร ว ง  Plantation Industries and 

Commodities คำดว่ำ สต๊อกน  ำมันปำล์มดิบในมำเลเซียจะมีถึง 3 ล้ำนตันภำยในเดือนพฤศจิกำยน ศกนี  หำก
ไม่มีกำรด ำเนินกำรมำตรกำรใดๆออกมำ  กำรลดปริมำณน ำเข้ำน  ำมันปำล์มดิบเป็นมำตรกำรหนึ่งที่จะจัดกำร 
สต๊อกให้อยู่ในระดับพอเหมำะซึ่งอยู่รำว 2 ล้ำนตัน  ขณะที่รัฐบำลจะดูว่ำ จะสำมำรถบริหำรจัดกำรสต๊อก
อย่ำงไรได้บ้ำง 

 
Datuk Seri Amar Douglas Uggah Embas  กล่ำวต่อไปว่ำ ตัวเลขสถิติของมำเลเซียเป็นที่ยอมรับ

และเป็นตัวชี ระดับอุปสงค์และอุปทำนของน  ำมันปำล์มดิบในตลำดโลก มำเลเซียได้มีกำรหำรือกับอินโดนีเซียใน
เรื่องนี เม่ือวันที่ 3 กันยำยน ที่ผ่ำนมำและมำเลเซียก็ได้อธิบำยสถำนกำรณ์ให้อินโดนีเซียทรำบ หำกรำคำน  ำมัน
ปำล์มดิบตกลงจะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อมำเลเซียเท่ำนั นแต่ยังรวมถึงอินโดนีเซียด้วย มำเลเซียและอินโดนีเซีย
จึงตกลงกันในระหว่ำงกำรหำรือว่ำ มำตรกำรใดๆที่จะออกมำในอนำคตจะต้องน ำมำหำรือและตกลงร่วมกัน
ก่อน 

 
ภำครัฐของมำเลเซียก ำลังด ำเนินมำตรกำรอ่ืนๆที่จะบริหำรจัดกำรสต๊อกน  ำมันปำล์มดิบ รวมทั งเพ่ิม

กำรบริโภคไบโอดีเซลและกำรให้สิ่งจูงใจ (incentives) ส ำหรับกำรปลูกต้นปำล์มใหม่ซึ่งมีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 
1 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ 

 
อนึ่ง อินเดียได้กลำยมำเป็นผู้น ำเข้ำน  ำมันปำล์มรำยใหญ่สุดของมำเลเซียแทนที่จีนในปีนี   โดยมูลค่ ำ

กำรส่งน  ำมันปำล์มของมำเลเซียไปอินเดียได้ขยำยตัวเพิ่มขึ น 30% เมื่อเทียบกับปี 2557   
 

ที่มำ : New Straits Times 
7 ตุลำคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้อกังวลของมาเลเซียได้รับการพิจารณาในการเจรจาความตกลง TPPA  
 

 ข้อกังวลและประเด็นอ่อนไหวต่ำงๆของมำเลเซียได้รับไว้ในกำรเจรจำในผลสรุปของกำรเจรจำควำม
ตกลง TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) เช่น  ประเด็น เรื่ องกำรจัดซื อจั ดจ้ ำ ง โดยรัฐ  
รัฐวิสำหกิจ และภูมิบุตร 
 
 Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมของ
มำเลเซีย กล่ำวว่ำ  ควำมตกลงได้ให้ควำมยืดหยุ่นแก่มำเลเซีย รวมทั งมีระยะเวลำในกำรปรับตัวที่ยำวขึ น และ
กำรปฏิบัติที่แตกต่ำง (differential treatment) ส ำหรับประเด็นที่มีควำมอ่อนไหว  และไม่ว่ำมำเลเซียจะเป็น
ภำคีในควำมตกลง TPP หรือไม่ก็จะเป็นกำรตัดสินใจร่วมกัน  และทันทีที่กำรจัดเตรียมข้อบทของควำมตกลง
เสร็จสมบูรณ์และเป็นทำงกำรแล้วก็จะมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะและเสนอต่อรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำ ทั งนี ตนจะ
ไม่มีกำรจัดกำรปรึกษำอย่ำงเต็มรูปแบบกับภำคส่วนที่สนใจและสำธำรณะ 
 

Datuk Seri Mustapa Mohamed ย  ำเน้นว่ำ มำเลเซียไม่เคยเป็นภำคีควำมตกลงที่ขัดแย้ งกับ
รัฐธรรมนูญของชำติหรือบั่นทอนนโยบำยหลักของประเทศที่รัฐบำลบริหำรงำนเพ่ือประโยชน์ของประชำชน  
ในประเด็นเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำ  มำเลเซียยังคงยืนยันว่ำ TPPA ไม่ควรกีดกันเข้ำถึงยำของประชำชน 
ขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมมั่นใจสิ่งจูงใจที่จ ำเป็น (incentives) ส ำหรับผู้บุกเบิกที่เป็นผู้ผลิตยำใหม่ๆ  ส่วนเรื่อง
กำรเข้ำสู่ตลำดนั น มำเลเซียก็ได้สรุปผลกำรเจรจำกับประเทศต่ำงๆโดยภำษีน ำเข้ำสินค้ำเกือบทั งหมดเป็นศูนย์ 
บริษัทของมำเลเซียจะมีโอกำสที่จะเข้ำสู่ตลำดได้มำกขึ นโดยเฉพำะสหรัฐฯ แคนำดำ เม็กซิโกและเปรู ซึ่งเป็น
ประเทศท่ีมำเลเซียไม่มีควำมตกลง FTA ด้วย 

 
อนึ่ง ผู้ส่งออกมำเลเซียจะได้เปรียบกำรแข่งขันคู่แข่งในภูมิภำคในกำรส่งออกกลุ่มสินค้ำอุปกรณ์

ชิ นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตภัณฑ์เคมี  ผลิตภัณฑ์น  ำมันปำล์ม  ผลิตภัณฑ์ยำง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอ 
ชิ นส่วนและส่วนประกอบยำนยนต์ 

 
ที่มำ : Bernama 
5 ตุลำคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุปสงค์อุปกรณ์ชิ นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การส่งออกเพิ่มขึ น 
 

มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียในเดือนสิงหำคม 2558 อยู่ที่ 66.5 พันล้ำนริงกิต ขยำยตัวเพ่ิมขึ น 
4.1%  เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ นของอุปสงค์อุปกรณ์ชิ นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ได้ไปชดเชยรำคำ
สินค้ำโภคภัณฑ์ที่ตกต่ ำ  ขณะที่มูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ที่ 10.2 พันล้ำนริงกิต ลดลง 6.1%  

 
นำย Manokaran Mottain หัวหน้ำนักเศรษฐศำสตร์จำก Alliance Research กล่ำวว่ำ ภำพรวมของ

สถำนกำรณ์กำรค้ำภำยนอกโดยรวมยังคงอ่อนแอแม้ว่ำมำเลเซียจะเกินดุลกำรค้ำในเดือนสิงหำคมที่ 54.2 
พันล้ำนริงกิต เทียบกับ 52.2 พันล้ำนริงกิตในช่วงเดียวกันของปีก่อน   

 
ข้อมูลล่ำสุดจำกธนำคำรโลกและ IMF ได้ประเมินทิศทำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอีก 2 ปี

ข้ำงหน้ำว่ำ ดุลควำมเสี่ยงของกำรเติบโตยังคงมีข้อเสียเปรียบอยู่  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนมีสัดส่วนกำร
ส่งออกรวมกันรำว 40%  ของมูลค่ำกำรส่งออกรวม ขณะที่สหรัฐฯ สหภำพยุโรปและญี่ปุ่นมีสัดส่วนแต่ละแห่ง
รำว 10%   กำรส่งออกที่สูงขึ นไปยังสิงคโปร์ ไทย สหภำพยุโรป สหรัฐฯ และปำกีสถำน  ภำพรวมเศรษฐกิจ
มหภำคในภูมิภำคเหล่ำนี มีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินแก่กำรเติบโตของมำเลเซีย 

 
Dr.Yeah Kim Leng นักเศรษฐศำสตร์ กล่ำวว่ำ กำรส่งออกที่เพ่ิมขึ นชี ให้เห็นถึงกำรเริ่มต้นของ 

export momentum ที่ค่อยๆลดลง  หำกเรำสำมำรถคง export momentum ได้ กำรลดลงของกำรน ำเข้ำ
อำจจะเป็นแค่ชั่วครำวเนื่องจำกกำรผลิตจะต้องช่วยเพิ่มกำรส่งออกตำมค ำสั่งซื อ  

 
กำรเพ่ิมขึ นของมูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียมำจำก E&E ถึง 37.7% และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

5.5%  ส่วนมูลค่ำกำรน ำเข้ำที่ลดลงมำจำกน  ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์น  ำมันปำล์ม  น  ำมันดิบ ยำงธรรมชำติ 
แก๊สธรรมชำติ  ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้เป็นหลัก   

 
อนึ่ง สถำบันวิจัย JF Apex คำดว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียในเดือนกันยำยน 2558 จะ

ขยำยตัว 4%  จำกกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตและตัวเลขภำคอุตสำหกรรมของจีนในเดือนกันยำยนทีด่ีขึ นกว่ำ
ที่คำดกำรณ์ไว้เล็กน้อย  อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำกำรเติบโตของกำรน ำเข้ำเดือนกันยำยนจะอยู่รำว 1% เนื่องจำก
อุปสงค์ภำยในประเทศส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำยังคงชะลอตัวเนื่องจำกรำคำสินค้ำสูงขึ นจำกกำรอ่อนตัวของค่ำเงิน
ริงกิต 

 
ที่มำ : The Star 

8 ตุลำคม 2558 


