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ตลาดฮาลาลโลกก าลังโต 

 
 เศรษฐกิจฮำลำลตั้งแต่กำรธนำคำรและกำรเงินไปจนถึงอำหำรและผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมก ำลังเติบโต
ขึ้น โดยฮำลำลสื่อถึงสิ่งที่ได้รับอนุญำตหรือถูกต้องตำมกฎของศำสนำอิสลำม ซึ่งใช้ในกำรอ้ำงอิงในสินค้ำอำหำร
และ lifestyle อ่ืนๆ เช่น เสื้อผ้ำ สินค้ำยำและเวชภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องส ำอำง และผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเอง 
 
 จำกรำยงำนของ Thomson Reuters ระบุว่ำ ข้อมูลกำรใช้จ่ำยของชำวมุสลิมในปี 2557-2558 ของ
ประเทศมุสลิมทั่วโลกในกำรซื้ออำหำรและสินค้ำ lifestyle เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 จำกปี 2556 ที่มีมูลค่ำประมำณ 
2 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (8.3 ล้ำนล้ำนริงกิต) และคำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นถึง 3.7 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี 2562 
โดยมีอัตรำกำรเติบโตต่อปีโดยรวมร้อยละ 10.8  
 
 รำยงำนยังระบุว่ำ  ลูกค้ำของของประเทศมุสลิมมีหลำกหลำยแต่มีค่ำนิยมร่วมกัน น ำปสู่ควำมต้องกำร
รูปแบบต่ำงๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมุสลิมดังกล่ำว เช่น ด้ำนกำรเงิน กฎหมำย อำหำร เสื้อผ้ำ กำรท่องเที่ยว
แบบครอบครัว กำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ำม และกำรปฏิบัติทำงศำสนำ จึงสำมำรถขยำยควำมต้องกำรต่ำงๆ 
ไปสู่กำรท ำธุรกิจแบบมุสลิม เช่น ธุรกิจด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน และธุรกิจประกัน 
 
 ข้อมูลจำก Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) ระบุว่ำ กำรส่งออก
สินค้ำฮำลำลรวมของมำเลเซียในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 มีมูลค่ำ 19.5 พันล้ำนริงกิต เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ  โดยมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำฮำลำลคิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่ำกำร
ส่งออกท้ังหมด  ทั้งนี้ อำหำรและเครื่องดื่มฮำลำลเช่นเดียวกับเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเองที่
เป็นเพียงส่วนเดียวเท่ำนั้นที่ได้รับรำยงำนว่ำมีกำรส่งออกเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลำดังกล่ำว  ขณะที่กำรส่งออกวัตถุดิบ
ของอำหำรฮำลำล  สำรสกัดจำกน้ ำมันปำล์ม และเคมีอุตสำหกรรมลดลง 
 
 ข้อมูลจำก Halal Industry Development Corp (HDC) ระบุว่ำ ขณะนี้แบรนด์สินค้ำที่มีชื่อเสียงต่ำงๆ 
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำติดเครื่องหมำยฮำลำลให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเองและเครื่องส ำอำงของตน
เนื่องจำกสินค้ำดังกล่ำวในตลำดโลกมีมูลค่ำรวม 695 พันล้ำนริงกิต  ส่วน Thomson Reuters กล่ำวว่ำ ในปี 
2556 กำรใช้จ่ำยเงินค่ำเครื่องส ำอำงของชำวมุสลิมทั่วโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เป็น 46 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ กำร
ใช้จ่ำยดังกล่ำวนี้คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของค่ำใช้จ่ำยในส่วนเครื่องส ำอำงของโลก และคำดว่ำจะสูงถึง 73 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐในปี 2562  



 จำกข้อมูลกำรประมำณกำรเมื่อปี 2556 ระบุว่ำ  ประเทศมุสลิมที่ซื้อเครื่องส ำอำงอันดับต้นๆ ได้แก่ 
สหรัฐอำหรับเอมิเรต (4.9 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ตุรกี (4.4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) อินเดีย (3.5 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ) และรัสเซีย (3.4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  
 
 Datuk Seri Jamil Bidin CEO ของ HDC กล่ำวว่ำ บริษัทเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเอง
ที่เป็นฮำลำลได้เริ่มต้นโปรโมทสินค้ำของตนอย่ำงจริงจังเนื่องจำกผู้บริโภคชำวมุสลิมมีควำมรู้มำกขึ้นเกี่ยวกับสินค้ำ
ทำงเลือกอ่ืนนอกเหนือจำกสินค้ำที่ไม่ใช่ฮำลำล ซึ่งมีควำมปลอดภัยและถูกหลักศำสนำ ผู้บริโภคชำวมุสลิมในโลก
ที่มีเกือบ 2 พันล้ำนคนก ำลังตระหนักถึงเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองบำงประเภทว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต้องตำมหลักศำสนำหรือไม่ 
 
 Datuk Siti Nurhaliza Tarudin ผู้ก่อตั้งบริษัท SimplySiti Sdn Bhd กล่ำวถึง ควำมต้องกำรสินค้ำ
เครื่องส ำอำงฮำลำลอย่ำงมำกในกำรจ ำหน่ำยให้กับชำวมุสลิมทั่วโลก จึงต้องแน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ใบรับรอง
ว่ำเป็นสินค้ำฮำลำล  ปัจจุบันมีบริษัทกว่ำ 100 แห่งในมำเลเซียที่ได้รับใบรับรองฮำลำลขำยเครื่องส ำอำงและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเอง เช่น SimpleSiti บริษัท Johnson & Johnson Sdn Bhd บริษัท Wipro Unza (M) 
Sdn Bhd และบริษัท Southern Lion Sdn Bhd  
 
 Jamil กล่ำวว่ำ บริษัทท้องถิ่นควรเริ่มหำตลำดต่ำงประเทศเนื่องจำกตลำดส่วนนี้มีศักยภำพในกำรเติบโต
ที่สูง  กำรส่งออกเครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเองแบบฮำลำลในช่วง 3 ใตรมำสแรกของปี 
2558 มีมูลค่ำ 1.73 พันล้ำนริงกิต หรือร้อยละ 5.6 ของกำรส่งออกรวมของประเทศ  บริษัทท้องถิ่นไม่ควร
พ่ึงพำตลำดภำยในประเทศที่มีประชำกรชำวมุสลิมเพียง 16 ล้ำนคน  ทั้งนี้ ตนสนับสนุนให้บริษัทท้องถิ่นมองไป
ยังตลำดที่อินโดนีเซีย (ชำวมุสลิม 196 ล้ำนคน) อินเดีย (ชำวมุสลิม 133 ล้ำนคน) ปำกีสถำน (ชำวมุสลิม 125 
ล้ำนคน) บังคลำเทศ (ชำวมุสลิม 104 ล้ำนคน) และจีน (ชำวมุสลิม 133 ล้ำนคน) อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งออก
เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเองของบริษัทท้องถิ่นอำจต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยใหม่ๆ เนื่องจำก
กำรแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพำะกับสินค้ำยี่ห้อดังในตลำดโลกที่ผู้บริโภคมักถูกดึงดูดโดยยี่ห้อสินค้ำเด่นๆ ใน
ระดับสำกล ดังนั้นจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับบรรจุภัณฑ์ แบรนด์สินค้ำ และกำรโฆษณำ 
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แผนการเปลี่ยนท่าเรือ Sapangar ให้เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าทางเรือ 
 
 มำเลเซียวำงแผนในกำรเปลี่ยนท่ำเรือ Sapangar ให้เป็นศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือซึ่งจะช่วย
ผลักดันกำรพัฒนำรัฐซึ่งเป็นกำรยกระดับท่ำเรือครั้งใหญ่เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพโดยได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ 800 ล้ำนริงกิตจำกรัฐบำลกลำง 
 
 Tan Sri Joseph Pairin Kitingan รองมุขมนตรีกล่ำวว่ำ กำรจัดสรรงบประมำณดังกล่ำวอยู่ภำยใต้
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ของมำเลเซีย (11th Malaysia Plan) โดยก ำหนดให้ท่ำเรือ Sapangar เป็นส่วน
ส ำคัญตำม National Blue Ocean Strategy ซึ่งเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ท่ำเรือของรัฐซำบำหซ์ึ่งจะช่วยสร้ำงควำมสมดุลด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 Tan Sri Pairin ผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนประจ ำรัฐ ได้เข้ำร่วมรับฟังกำรสรุปแผนกำรซึ่งจัด
โดย Sabah Port Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ  Suria Capital Holding Bhd. โดยมี Datuk Ghulam 
Haidar Khan ผู้ช่วยฯ และ Datuk Karim Bujang ประธำนท่ำเรือซำบำห์เข้ำร่วมด้วย โดย Tan Sri Pairin 
กล่ำวว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงท่ำเรือไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือจะช่วยเพ่ิมกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงรัฐซำบำห์กับตลำดโลก โดยกำรพัฒนำท่ำเรือรองรับสินค้ำที่เพ่ิมมำกขึ้นจะช่วยดึงดูดให้มีกำรเดินเรื อ
เข้ำมำยังท่ำเรือ Sapangar เพ่ิมมำกข้ึน 
 
 ในเฟสแรกของแผนกำรขยำยท่ำเรือ จะเพ่ิมควำมยำวท่ำเทียบเรือจำก 500 เมตร เป็น 1.2 กิโลเมตร 
และเพ่ิมควำมกว้ำงของพ้ืนที่วำงตู้คอนเทนเนอร์จำก 15 เฮกตำร์ เป็น 60 เฮกตำร์ เป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของท่ำเรือจำกเดิม 500,000 TEUs เป็น 1.25 ล้ำน TEUs ทั้งนี้ ท่ำเรือดังกล่ำวตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ยุทธศำสำตร์ส ำคัญที่เป็นใจกลำงของ บรูไน อินโดนีเซีย มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่จะเป็น
ท่ำเรือในแนวเส้นทำงกำรเดินเรือหลักในระดับนำนำชำติ 
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อุตสาหกรรมฮาลาลในมาเลเซียดึงดูดการลงทุน 10.6 พันล้านริงกิตในปี 2558 

  
 ในปี 2558  อุตสำหกรรมฮำลำลในมำเลเซียดึงดูดกำรลงทุนมูลค่ำ 10.6 พันล้ำนริงกิต ประกอบด้วย
กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศมูลค่ำ 5.6 พันล้ำนริงกิต และกำรลงทุนภำยในประเทศมูลค่ำ 5 พันล้ำนริงกิต 
  
 Datuk Seri Dr.Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister กล่ ำ ว ใ นกำ ร ง ำน  “Halal 
Cosmetics and Personal Care Products Industry Forum” ว่ำ นักลงทุนจำกต่ำงประเทศที่เข้ำมำลงทุน
ในอุตสำหกรรมฮำลำลในมำเลเซีย ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อิตำลี สหรัฐอำหรับอิมิเรต ไต้หวัน สหรำชอำณำจักร 
และสิงคโปร์  ผลิตภัณฑ์ฮำลำลจำกท้องถิ่นเป็นที่สนใจอย่ำงมำกจำกผู้บริโภคทั่วโลกด้วยมูลค่ำกำรส่งออก 42 
พันล้ำนริงกิตเมื่อปี 2558 จำกเดิมอยู่ที่ 38 พันล้ำนริงกิตในปี 2557  โดยรำยรับส่วนใหญ่มำจำกกำรส่งออก
วัตถุดิบฮำลำล อำหำร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จำกน้ ำมันปำล์ม  ส่วนตลำดส่งออกหลัก เช่น จีน สิงคโปร์ 
สหรัฐฯ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น  ทั้งนี้ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแสวงหำศักยภำพของตลำดฮำลำลรวมทั้งบริกำร 
ธนำคำรและประกันภัย  โดยมำเลเซียอยู่ในต ำแหน่งที่ดีที่จะใช้ศักยภำพสูงสุดใน อุตสำหกรรมฮำลำล รวมทั้ง
เครื่องส ำอำงค์และผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเองฮำลำล 
 
 Datuk Seri Dr.Ahmad Zahid Hamidi กล่ำวต่อไปว่ำ มูลค่ำกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงค์และ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเองฮำลำลได้เพ่ิมจำก 1.3 พันล้ำนริงกิตในปี 2553 เป็น 2.3 พันล้ำนริงกิตในปี 
2557 ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึง 20%  ปัจจุบัน มีจ ำนวนบริษัทที่ได้รับกำรรับรองฮำลำลจ ำนวน 128 บริษัทในมำเลเซีย
ที่ผลิตเครื่องส ำอำงค์และผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเองฮำลำล   ขณะที่เอเซียยังเป็นตลำดดั้งเดิมของมำเลเซีย
ในผลิตภัณฑ์ฮำลำล  สหรัฐฯมีประชำกรมุสลิมรำว 8 ล้ำนคน และ 40 ล้ำนคนในยุโรป จึงเป็นโอกำสที่ตลำด
จะเติบโตได้อีกมำก  ทั้งนี้ ข้อมูลจำก Euro monitor ได้ประมำณกำรมูลค่ำของตลำดที่มำกกว่ำ 454 ล้ำน
เหรียญสหรัฐในปี 2556  อนึ่ง  มำเลเซียคำดว่ำ อุปสงค์ต่อเครื่องส ำอำงค์และผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรดูแลตนเอง
ฮำลำลในตลำดโลกอยู่รำว 10% ซึ่งแสดงว่ำ ตลำดสินค้ำดังกล่ำวมีมูลค่ำอย่ำงน้อย 45 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ 
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ส่งออกกับราคาสินค้าพ่นพิษ ไตรมาส 4 มาเลเซียโตร้อยละ 4.3 

 
 ปัญหำกำรส่งออกสินค้ำแร่ ปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตร และปัญหำรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ตกต่ ำอำจท ำ
ให้เศรษฐกิจของมำเลซียช่วงไตรมำส 4 เติบโตช้ำที่สุดในช่วงเกือบช่วง 3 ปี โดยเริ่มจำกรำคำน้ ำมันดิบตกต่ ำ
เมื่อปี 2558 ตำมมำด้วยกำรชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีนประเทศคู่ค้ำท่ีใหญ่ที่สุดของมำเลเซีย 
เรื่องอ้ือฉำวทำงกำรเงินของนำยกรัฐมนตรีนำจิ๊บ รำซัค ยังสร้ำงปัญหำให้กับค่ำเงินริงกิตซึ่งเป็นค่ำเงินที่มีภำวะ
ย่ ำแย่ที่สุดในอำเซียนในปี 2558  
 
 รอยเตอร์โพลได้ประมำณกำรกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจช่วงไตรมำสที่ 4 ตั้งแต่เดือนตุลำคมถึงธันวำคม  
2558 ของมำเลเซียไว้ที่ร้อยละ 4.3 ซึ่งเป็นกำรเติบโตที่ช้ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมำสแรกในปี 2556 ที่เติบโตใน
อัตรำเดียวกัน ในขณะที่เศรษฐกิจขยำยตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมำส 3   กำรเติบโตของเศรษฐกิจของมำเลเซีย
โดยรวมหดตัวลงในปี 2558 แต่ยังได้รับแรงหนุนจำกภำคกำรผลิต  ในขณะที่ควำมต้องกำรจำกตลำดโลกลดต่ ำลง
ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำ เช่น น้ ำมันปำล์ม และก๊ำซธรรมชำติเหลว  มูลค่ำกำรส่งออกในเดือนธันวำคม 
2558 เติบโตเพียงร้อยละ 1.4 ลดลงจำกเดิมร้อยละ 6.3 ในเดือนพฤศจิกำยน 2558  
 
 Brian Tan นักวิเครำะห์จำกบริษัทวิเครำะห์ตลำด Nomura กล่ำวว่ำ “สุดท้ำยแล้วและจะได้เห็นกำร
ฟ้ืนตัวของภำคกำรผลิตที่จะมำชดเชยตัวเลขกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและแร่ที่ติดลบ” 
 
 ในช่วงต้นปี 2559 เศรษฐกิจและเงินริงกิตของมำเลเซียเริ่มทุเลำลงหลังจำกที่ประสบปัญหำในปี 
2558 เนื่องจำกเงินต่ำงประเทศกลับเข้ำสู่ตลำดพันธบัตรริงกิตแล้ว  นอกจำกนี้ควำมไม่แน่นอนจำกเรื่อง
อ้ือฉำวเกี่ยวกับกองทุนบริษัท 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) ยังสร้ำงปัญหำให้กับมำเลเซีย แต่
ควำมเสี่ยงทำงกำรเมืองดังกล่ำวได้ยุติลงบำงส่วนภำยหลังอัยกำรมำเลเซียแก้ข้อกล่ำวหำเรื่องอำชญำกรรมและ
คอรัปชั่นให้กับนำยกรัฐมนตรีนำจิ๊บ รำซัค อย่ำงไรก็ตำมคดีดังกล่ำวยังต้องใช้เวลำสอบสวนพอสมควร โดย
เจ้ำหน้ำที่ของสวิสเซอร์แลนด์และสิงคโปร์อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมตรวจสอบเรื่องกำรฟอกเงินและกำรคอรัปชั่น
ที่เชื่อมโยงไปถึงบริษัท 1MDB  
 
 ทั้งนี้ คำดว่ำกำรบริโภคภำคเอกชนจะยังไม่เพ่ิมข้ึนหลังจำกกำรเริ่มเก็บภำษีสินค้ำและบริกำร (Goods 
and Services Tax: GST) ร้อยละ 6 ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2558 อีกทั้งควำมต้องกำรบริโภคอยู่ในระดับต่ ำ 
ประชำชนยังกังวลเรื่องค่ำครองชีพจึงชะลอกำรใช้จ่ำย  เมื่อเดือนที่แล้วมำเลเซียได้ตัดงบประมำณปี 2559 
เพ่ือประหยัดงบประมำณจ ำนวน 9 พันล้ำนริงกิต หลังจำกปัญหำรำคำน้ ำมันดิบต่ ำกว่ำ 35 เหรียญสหรัฐต่อ
บำเรล ซึ่งต่ ำกว่ำที่รัฐบำลประมำณกำรไว้ที่เฉลี่ย 48 เหรียญสหรัฐต่อบำเรล 
 
 อนึ่ง นำยกรัฐมนตรีนำจิ๊บ พยำยำมกระตุ้นกำรบริโภคด้วยกำรใช้มำตรกำรจูงใจเกษตรกร ตัดภำษี
ครัวเรือน และประกำศตัดเงินสบทบประกันสังคมที่ลูกจ้ำงต้องจ่ำยร่วมกับนำยจ้ำงร้อยละ 3  Economists 
Poll คำดว่ำ ในปี 2558  GDP ของมำเลเซียจะโตร้อยละ 4.9 จำกที่รัฐบำลและธนำคำรกลำงคำดคะเนไว้ที่
ระหว่ำงร้อยละ 4.5-5.5 ซึ่งต่ ำกว่ำปี 2557 ที่โตร้อยละ 6 
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