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          ปัจจุบันประเทศในแถบอาเซียนมีประชากรมุสลิมราว 400 ล้านคน โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มี
ประชากรมุสลิมมากที่สุดในอาเซียน อีกทั้งยังมากที่สุดในโลกราว 240 ล้านคน หรือคิดเป็น 15% ของประชากร
มุสลิมทั่วโลก 

          นอกจากประเทศอินโดนีเซียแล้ว ประเทศมาเลเซียหรือบรูไนก็มีประชากรมุสลิมเกินกว่าครึ่งของประชากร
ในประเทศ โดยมาเลเซียมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามกว่า 60% จากประชากร 30 ล้านคน ในขณะที่บรูไน 
70% ของประชากรในประเทศ 4.3 แสนคน เป็นชาวมุสลิม 

          ส าหรับประเทศสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทย แม้ประชากรส่วนใหญ่จะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม แต่ 15% 
และ 10% ของประชากรในประเทศตามล าดับก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นกัน 

          ดังนั้นด้วยจ านวนประชากรมุสลิมในอาเซียนที่มีอยู่จ านวนมาก ประกอบกับแนวโน้มของประชากรมุสลิมที่
คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วทั่วโลกถึงปีละ 1.5% ในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้า เปรียบเทียบกับประชากรที่นับถือ
ศาสนาอื่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพียง 0.7% ต่อปี 
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          จากการศึกษาของสถาบันวิจัยพิว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ สหรัฐอเมริกา การท าความเข้าใจในวิถีของชาวมุสลิม
รวมถึงการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือรองรับความต้องการของประชากรมุสลิมจึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญ
เนื่องจากตลาดที่มีขนาดใหญ่ 

          ปัจจุบันชาวมุสลิมโดยเฉพาะสตรีเริ่มตื่นตัวและให้ความใส่ใจเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายมากขึ้น อันจะเห็น
ได้จากการที่สตรีชาวมุสลิมมักเลือกใช้เครื่องประดับมาประยุกต์กับเสื้อผ้า หรือฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม) ที่
นิยมตกแต่งด้วยลูกปัดหรือคริสตัลกันมากขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในอาเซียนเติบโตสูงถึง 
10-20% ต่อปี โดยปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่าราว 4.5 แสนล้านบาท 

          ส าหรับแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของวงการแฟชั่นมุสลิมคงหนีไม่พ้นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดอย่าง
อินโดนีเซีย ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตเสื้อผ้ามุสลิมได้มีมูลค่าสูงถึง 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี หรือคิดเป็นมูลค่า
ราว 1.68 แสนล้านบาท 

          กลุ่มนักออกแบบและบริษัทค้าปลีกท้องถิ่นน าโดย Indonesia Islamic Fashion Consortium ได้พยายาม
ปูเส้นทางให้อินโดนีเซียกลายเป็นเมืองหลวงใหม่แห่งแฟชั่นอิสลาม โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการออกเดินสาย
โชว์สินค้าในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง เพ่ือน า เสนอนักออกแบบหน้าใหม่ให้กับวงการแฟชั่นมุสลิมใน
ตลาดโลก อีกทั้งยังได้ออกไปให้ความรู้แก่ นักออกแบบท้องถิ่นในต่างจังหวัดเกี่ยวกับการตลาดและระบบการผลิต
สิ่งทอมุสลิม 

          นอกจากนี้ ยังได้จัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นอิสลามเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นช่องทางในการผลักดันสินค้า
แฟชั่นมุสลิมออกสู่ตลาดโลก โดยคาดว่าตลาดเสื้อผ้ามุสลิมในอินโดนีเซียจะสามารถเติบโตและมีมูลค่าสูงถึง 1 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐได้ภายในปี 2563 

          ส าหรับประเทศไทยมีขนาดตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในอาเซียนเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 3% หรือคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 390 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.24 หมื่นล้านบาท/ปี ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีขนาดตลาด
เป็นสัดส่วนประมาณ 8% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,216 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 36,480 ล้านบาท/ปี 

          ด้วยประชากรมุสลิมที่คาดว่าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วทั่วโลกถึง ปีละ 1.5% ประกอบกับความต้อง การเสื้อผ้า
แฟชั่นมุสลิมในแถบอาเซียนที่มีความต้องการสูงขึ้น ทุกๆ ปีอีไอซีมองว่า "อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิม" เป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต อีกทั้งการเปิดประตูสู่ AEC จะส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการไทยเพ่ิมมากข้ึนในการส่งออก 

          ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยกว่า 500 ราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อัน
ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม และเริ่มมีการขยายการ
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ผลิตเพ่ือส่งออกไปสู่กลุ่มลูกค้าแฟชั่นมุสลิมนอกประเทศในระดับภูมิภาคเออีซี (AEC) 

          อีไอซีมองว่าผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิมไม่น้อยไปกว่า
อินโดนีเซีย จากการที่ผู้ประกอบการไทยมีการผลิตสิ่งทอมุสลิม ที่มีคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการใช้
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาท าเป็นลวดลายผ้า ส่งผลให้ไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดระดับบนมากขึ้น และสามารถเจาะตลาดในแถบอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นโดยใช้
ประโยชน์จากการค้าเสรี ใน AEC โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียซึ่งประชาชนมีก าลังซื้อที่สูง (Purchasing Power) 
ถึง 40,250 บาท/คน/เดือน ซึ่งมากกว่าก าลังซื้อของคนไทยเท่าตัว 

          ทั้งนี้ ธุรกิจไทยควรเน้นให้ความส าคัญกับสินค้าเครื่องแต่งกายที่มีคุณภาพมากกว่าราคา และควร หลีกเลี่ยง
การแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับล่าง เนื่องจากมีผู้เล่นที่ได้เปรียบจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตเป็นปริมาณ
มาก ซึ่งมีความ ได้เปรียบต่อขนาดอยู่แล้วทั้งในอินโดนีเซียและจีน ซึ่งส่งผลให้ ผลิตเสื้อผ้ามุสลิมขายได้ในราคาถูก 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังสามารถต่อยอดมองหาตลาดใหม่ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีประชากร
ที่นับถือศาสนาอิสลามจ านวนมากและมีก าลังซื้อสูง เช่นกัน 

          อย่างไรก็ดี ส าหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเครื่องแต่งกายมุสลิมเพ่ือส่งออก นอกจากจะต้องออกแบบเสื้อผ้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องมีความระมัดระวังในการออกแบบเสื้อผ้าให้ถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลามเนื่องจากวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมีข้อห้ามหลายอย่าง เช่น ห้ามใส่ชุดที่รัดรูปหรือชุดที่ใส่แล้ว
แลดูหวือหวา เป็นต้น 

          อีกทั้งยังต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ดี ยกตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเซียที่มีการน าหลักข้อบังคับ
การแต่งกายของศาสนาอิสลามที่เรียกว่า "ออรัต" (Aurat) มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามน ารูปสัตว์ใหญ่มา
ตกแต่งร่างกายทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เป็นต้น 

          นอกจากนี้ ชาวมุสลิมในมาเลเซียไม่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง เนื่องจากถือว่าเป็นสีของกษัตริย์ แต่
จะนิยมเสื้อผ้าสีเข้ม เช่น สีเทาหรือน้ าตาล รวมถึงสีด าที่ถือว่าเป็นสี่ที่เป็นมงคลดังเช่นสีแดงของ ชาวจีน ดังนั้น
ผู้ประกอบการที่สนใจจะผลิตสินค้าส าหรับตลาดมุสลิมในมาเลเซียจะต้องศึกษากฎข้อบังคับของออรัตให้ดีเสียก่อน 

                                                                


