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ฮาลาลเป็นหลักการบริโภคสำคัญสำหรับชาวมุสลิมทีจ่ำเป็นต้องถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่าง
เคร่งครัด โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตามหลักสุจริตวิถีและเป็นไปตาม
หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ปัจจุบันประชากรชาวมุสลิมได้เดินทางไปอยู่อาศัยแพร่กระจายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่ว
โลกมากขึ้น รวมถึงในสหรัฐฯ ซึ่งประชากรเหล่านี้ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติตามดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 
ทำให้ตลาดสินค้าฮาลาลมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ในสหรัฐฯ มีจำนวนประชากรเชื้อสายมุสลิมอยู่อาศัยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2.6 ล้านคนในปี 2553 เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 
3.45 ล้านคนในปี 2564 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.69 คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 1.1 ของประชากรทั้งหมด
ในสหรัฐฯ โดยมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจกลุ่มสินค้าตลาดฮาลาลในสหรัฐฯ พบว่า ปัจจุบันมีมูลค่าตลาด
ทั้งสิ้นประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนดังกล่าวเป็นมูลค่าสินค้าอาหารทั้งสิ้น 8 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าตลาดสินค้าฮาลาลทั้งหมด  

ประชากรชาวมุสลิมในสหรัฐฯ  

แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีหลักฐานบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจน แต่เชื่อได้ว่าชาวมุสลิมเริ่มเข้ามาอยู่ใน
สหรัฐฯ ตั้งแต่สมัยยุคศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นแรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร แต่มีจำนวนประชากรไม่มากนัก 
จนกระทั่งในช่วงยุคศตวรรษที่ 20 ที่เริ่มมีชาวมุสลิมอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในสหรัฐฯ อย่างถูกกฎหมายมากขึ้น
โดยเฉพาะจากประเทศปากีสถาน (ร้อยละ 9) อิหร่าน (ร้อยละ 6) อินเดีย (ร้อยละ 4) และอัฟกานิสถาน (ร้อยละ 
4) ตามลำดับ โดยในระหว่างปี 2534 – 2555 จำนวนประชากรมุสลิมที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนถึง 1.6 
ล้านคน นอกจากนี้ ปัจจุบันชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ทั้งสิ้นราว 2.5 ล้านคน หรือร้อยละ 72 เป็นเป็นกลุ่ม
ประชากรมุสลิมรุ่นที่ 2 ซ่ึงเริ่มมีลักษณะการดำเนินชีวิตและรสนิยมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งนี้ รัฐที่มีประชากรชาวมุสลิมอยู่อาศัยมากที่สุดในสหรัฐฯ ได้แก่ รัฐเทกซัส (ร้อยละ 18.08) 
รองลงมา ได้แก่ รัฐนิวยอร์ก (ร้อยละ 14.18) รัฐอิลลินอยส์ (ร้อยละ 12.75) รัฐแคลิฟอร์เนีย (ร้อยละ 10.51)       
รัฐเวอร์จิเนีย (ร้อยละ 8.30) รัฐฟลอริดา (ร้อยละ 6.97) รัฐนิวเจอร์ซี (ร้อยละ 5.88) รัฐมิชิแกน (ร้อยละ 4.41)     
รัฐเพนซิลเวเนีย (ร้อยละ 2.94) และรัฐจอร์เจีย (ร้อยละ 2.13) ตามลำดับ  
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ตาราง: แสดงรัฐที่มปีระชากรชาวมุสลิมอยู่อาศัยสูงสุด 10 อันดับแรกในสหรัฐฯ ปี 2564 

รัฐ จำนวนประชากรมุสลิม 
(คน) 

จำนวนประชากรทั้งหมดของรัฐ 
(คน) 

สัดส่วนประชากรมุสลิมต่อ
ประชากรทั้งหมดในรัฐ 

(ร้อยละ) 
1. รัฐเทกซัส          498,874        29,730,300  1.68 
2. รัฐนิวยอร์ก          391,404         19,300,000  2.03 
3. รัฐอิลลินอยส์          351,940         12,569,300  2.80 
4. รัฐแคลิฟอร์เนีย          289,971         39,613,500  0.73 
5. รัฐเวอร์จิเนีย          229,124          8,603,980  2.66 
6. รัฐฟลอริดา          192,454         21,944,600  0.88 
7. รัฐนิวเจอร์ซี          162,137           8,874,520  1.83 
8. รัฐมิชิแกน          121,708           9,992,430  1.22 
9. รัฐเพนซิลเวเนีย            81,178         12,804,100  0.63 
10. รัฐจอร์เจีย            58,807         10,830,000  0.54 

ที่มา: World Population Review 

อย่างไรก็ตาม หากคิดเฉพาะรัฐในเขตดูแล สคต. ไมอามี มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่ทั้งสิ้น
ประมาณ 2.90 แสนคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.52 ของทั้งหมดในสหรัฐฯ โดยรัฐฟลอริดามีจำนวนประชากร
ชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด (ร้อยละ 66) รองลงมา ได้แก่ รัฐจอร์เจีย (ร้อยละ 20) รัฐเทนเนสซี (ร้อยละ 6) รัฐ   
แอละบามา (ร้อยละ 4) รัฐเซาท์แคโลไลนา (ร้อยละ 2) และรัฐมิสซิสซิปปี (ร้อยละ 2) ตามลำดับ 

ตาราง: แสดงประชากรชาวมุสลิมอยู่อาศัยในรัฐเขตดูแล สคต. ไมอามี ปี 2564 

รัฐ จำนวนประชากรมุสลิม 
(คน) 

จำนวนประชากรทั้งหมดของรัฐ 
(คน) 

สัดส่วนประชากรมุสลิมต่อ
ประชากรทั้งหมดในรัฐ 

(ร้อยละ) 
1. รัฐฟลอริดา        192,454  21,944,600 0.88 
2. รัฐจอร์เจีย          58,807  10,830,000 0.54 
3. รัฐเทนเนสซี          16,805  6,944,260 0.24 
4. รัฐแอละบามา          10,609  4,934,190 0.22 
5. รัฐเซาท์แคโลไลนา            6,597  5,277,830 0.13 
6. รัฐมิสซิสซิปปี            5,013  2,966,410 0.17 
รวม        290,285  52,897,290 0.55 

ที่มา: World Population Review 
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ระดับรายได้ประชากรชาวมุสลิมในสหรัฐฯ  
จากข้อมูลการสำรวจโดย Institute for Social Policy and Understanding หรือ ISPU ล่าสุด

ในปี 2562 ระบุว่า ประชากรมุสลิมในสหรัฐฯ มีสัดส่วนรายได้น้อยสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ 
โดยครอบครัวชาวมุสลิมที่มีรายได้รวมน้อยกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีสัดส่วนร้อยละ 37 (ค่าเฉลี่ยประชากร
ทั่วไปร้อยละ 26) ครอบครัวชาวมุสลิมรายได้ระหว่าง 30,000 – 75,000 ต่อปีมีสัดส่วนร้อยละ 35 (เท่ากับค่าเฉลี่ย
ประชากรทั่วไป) และครอบครัวชาวมุสลิมที่มีรายได้เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีสัดส่วนร้อยละ 27 (ค่าเฉลี่ย
ประชากรทั่วไปร้อยละ 39) โดยปัจจัยด้านระดับรายได้ครอบครัวเฉลี่ยมีอิทธิพลสำคัญต่อพฤติกรรมการเลือก
บริโภคสินค้าและบริการของประชากรมุสลิมในสหรัฐฯ  
แผนภาพ: แสดงสัดส่วนรายได้กลุ่มประชากรมุสลิมเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไป 

 
 ที่มา: Institute for Social Policy and Understanding 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาลในสหรัฐฯ 

เนื่องจากการบริโภคฮาลาลเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับหลักศาสนา ซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐฯ 
ไม่มีนโนบายควบคุมหรือก้าวก่าย เพราะค่อนข้างเปราะบางและอ่อนไหว ดังนั้น หน่วยงานควบคุมคุณภาพสินค้า
ของรัฐบาลกลาง เช่น สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration หรือ USFDA) 
และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture หรือ USDA) จึงจะควบคุมตามมาตรฐาน
เช่นเดียวกันกับกลุ่มสินค้าทั่วไปเท่านั้น โดยจะไม่มีการกำหนดมาตรฐานเฉพาะสำหรับกลุ่มสินค้าฮาลาล  

อย่างไรก็ตาม ในระดับรัฐท้องถิ่นดังเช่นรัฐอิลลินอยส์ที่ได้ผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
อาหารฮาลาล (The Halal Food Act 2002) ในปี 2544 รวมถึงในหลายรัฐที่ได้ออกระเบียบควบคุมสินค้าฮาลาล 
เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐแมริแลนด์ รัฐมิชิแกน รัฐมินิโซตา รัฐเทกซัส  รัฐนิวเจอร์ซี รัฐนิวยอร์ก และรัฐเวอร์จิเนีย 
เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อควบคุมสินค้าอาหารฮาลาลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าที่
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จำหน่ายถูกต้องตามหลักศาสนา เช่น การแสดงป้ายร้านจำหน่ายสินค้าฮาลาล การแสดงตราสัญลักษณ์บนสินค้า 
และกระบวนการเตรียมสินค้า เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในสหรัฐฯ เองยังมีหน่วยงานเอกชนให้บริการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตและ
เตรียมสินค้า และให้ตรารับรองสินค้าฮาลาล (Halal Certification) ในประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม
ผ ู ้บร ิ โภคด ้วย เช ่น Islamic Services of America USA, Halal Chamber of Commerce และ American 
Halal Foundation (AHF) เป็นต้น  

    
“ตัวอย่างตรารับรองสินค้าฮาลาลจากองค์กรในสหรัฐฯ” 

ตลาดสินค้าฮาลาลไทยในสหรัฐฯ (เฉพาะเขตพื้นที่ดูแล สคต. ไมอามี) 

สินค้าฮาลาล ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ทั้งสัตว์บกและ
สัตว์ทะเล) ซึ่งโดยปกติแล้วสหรัฐฯ มีนโยบายห้ามนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์บกเพ่ือการบริโภคเช่น ไก่ แพะ และวัวจาก
ไทยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในปศุสัตว์ ดังนั้น ไทยจึงมียอดส่งออกกลุ่มสินค้าเนื้อสัตว์ในกลุ่ม
อาหารทะเลจากไทยเท่านั้น นับตั้งแต่ที่เกิดภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เมื่อต้นปีที่แล้ว 
สหรัฐฯ มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากไทยลดลงตามแนวโน้มความต้องการของตลาดที่ลดลง โดย ในปี 
2563 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทยังสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.23 เหลือมูลค่าทั้งสิ้ น 261.38 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คาดว่าสหรัฐฯ จะมีความต้องการบริโภคอาหารทะเลเพ่ิมมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้
จากปัจจัยการฟ้ืนตัวของสภาวะทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาด 

นอกจากนี้ สินค้าอาหารฮาลาลส่งออกจากไทยยังมีปะปนอยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องปรุงทั่วไป 
เช่น น้ำปลา ซอสปรุงรส เครื่องปรุง และอาหารแปรรูปอ่ืน ๆ อยู่บ้าง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มชาวเอเชียที่
อาศัยในเขตพ้ืนที่เป็นหลักยังไม่มีตลาดสินค้าฮาลาลไทยที่เป็นรูปธรรมแน่ชัด ดังนั้น จึงมีจำนวนผู้นำเข้าที่ทำตลาด
เฉพาะกลุ่มสินค้าฮาลาลในเขตพื้นที่เพียงไม่กี่รายเท่านั้น เช่น บริษัท National Markets LLC. (ผู้ประกอบการ
จำหน่ายสินค้าอาหารครบวงจร) ที่เคยเป็นแขกเยือนงานแสดงสินค้า THAIFEX ของกรมฯ ที่ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่
จำหน่ายภายในร้านเป็นสัดส่วนเฉพาะสำหรับลูกค้ากลุ่มชาวมุสลิมโดยเฉพาะ ซึ่งที่ผ่านมา สคต. ไมอามียังไม่เคย
ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาการนำเข้าสินค้าฮาลาล รวมถึงประเด็นการแสดงตรารับรองสินค้าฮาลาลของ
ไทยจากผู้นำเข้ารายดังกล่าวแต่อย่างใด   
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สินค้าฮาลาลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดการเตรียมเนื้อสัตว์เป็นหลัก ซึ่งไทยยังไม่มีสัดส่วนตลาด
ส่งออกเนื้อสัตว์ในสหรัฐฯ เนื่องจากกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์ของสหรัฐฯ ที่ยังคงไม่อนุญาตให้นำเข้าจากไทย 
ดังนั้น หากอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของ
สหรัฐฯ จนสามารถเปิดโอกาสการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ไปยังสหรัฐฯ ได้คาดว่า จะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออก
ไทยได้อีกมากโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเนื้อไก่ และเนื้อแพะที่เป็นที่นิยมบริโภคในกลุ่มชาวมุสลิมทั่วโลก  

แม้ว่าสหรัฐฯ จะมีจำนวนประชากรชาวมุสลิมขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแต่
ก็ยังถือว่ามีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด อีกทั้ง กลุ่มประชากรชาวมุสลิมในสหรัฐฯ ส่วน
ใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ดังนั้น การทำตลาดกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวผู้ประกอบการอาจจะต้องพิจารณาให้
ความสำคัญกับประเด็นด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตและการจัดการให้ต่ำเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคใน
ตลาดที่ยังมีกำลังการซึ่งไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคอื่น นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในสหรัฐฯ ใน
ปัจจุบันยังเป็นกลุ่มประชากรรุ่นที่ 2 ซึ่งอาจจะมีลักษณะการดำเนินชีวิตและรสนิยมการบริโภคแตกต่างและไม่
เคร่งครัดมากเท่ารุ่นก่อนหน้านี้ด้วย  

อีกท้ัง กลุ่มชาวมุสลิมมีลักษณะเด่นที่มักจะรวมกลุ่มกันอย่างแน่นแฟ้นและมักจะให้การสนับสนุน
ธุรกิจภายในชุมชนมุสลิมเป็นหลัก ซึ่งทำให้การเจาะตลาดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายและต้องอาศัยความสม่ำเสมอ
ในการทำตลาดเจรจาสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
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