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ศำสนำอิสลำมไม่ได้เป็นเพียงศำสนำ แต่เป็นหลักปฏิบัติในกำรด�ำเนินชีวิตของผู้นับถือ ค�ำว่ำ ฮำลำล (Halal) 
เป็นภำษำอำรบิก หมำยถึง ถูกต้องตำมกฎหรือได้รับอนุญำตตำมหลักของอิสลำม สิ่งที่ตรงข้ำมกับฮำลำลก็คือ  
ฮะรอม (Haram) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหรือเป็นข้อห้ำมของอิสลำม ท้ังสองค�ำน้ีถูกน�ำไปใช้กับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ 
กำรปฏิบัติตัว รวมทั้งอำหำร เน้ือสัตว์ เครื่องส�ำอำง สิ่งของท่ีใช้กับร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์ยำ เคร่ืองปรุง และ 
เครื่องใช้ที่สัมผัสกับอำหำร โดยมีข้อก�ำหนดว่ำแต่ละกระบวนกำรต้องไม่ขัดต่อหลักศำสนำอิสลำม 

โดยท่ัวไปแล้วอะไรท่ีไม่ได้ถูกหำ้มไว้ในพระคัมภีร์กุรอำน (Qur’an) ถือว่ำเป็นฮำลำล คือถูกต้องและได้รับ 
อนุญำตตำมหลักศำสนำ ยกตัวอย่ำงเช่น อำหำรฮำลำลคืออำหำรท่ีปรำศจำกส่วนประกอบท่ีเป็นข้อห้ำม 
ของอสิลำม ใช้ภำชนะและเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีผ่่ำนกำรท�ำควำมสะอำดตำมหลักศำสนำ ส่วนอำหำรและเคร่ืองดืม่ท่ี 
ถือเป็นฮะรอม ได้แก่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือท�ำให้มึนเมำ ไขมันสัตว์ที่ไม่เป็นฮำลำล โปรตีนธรรมชำติที่มี 
อยู่ในกระดูกหรือหนังสัตว์และเนื้อเย่ือเก่ียวพัน (Gelatins) เอนไซม์จำกสัตว์และผลิตภัณฑ์ท่ีท�ำจำกเอนไซม ์
หมูและผลิตภัณฑ์จำกหมู สัตว์กินเนื้อและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์กินเนื้อ เป็นต้น

ธุรกิจฮาลาล
โอกาสใหม่ของผู้ประกอบการไทย

สแกน QR Code
เพื่อรับชม

GIF
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ปัจจบุนัท่ัวโลกมจี�ำนวนประชำกร 
มสุลิมกว่ำ 1.9 พันล้ำนคน เฉพำะใน 
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรืออำเซียน มีจ�ำนวนประชำกร
มุสลิมมำกถึง 240 ล้ำนคน คิดเป็น
ร้อยละ 42 ของประชำกรท้ังหมด 
ในภมูภิำค เมือ่ประกอบกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกทีเ่ตบิโตท�ำให้ประเทศ
มสุลมิและชำวมสุลมิมกี�ำลงัซือ้เพ่ิม
สูงข้ึน มีจ�ำนวนนักท่องเท่ียวมุสลิม
เพ่ิมขึ้น และควำมต้องกำรสินค้ำ 
ฮำลำลเพ่ิมขึน้ จงึมคีวำมเป็นไปได้สงู 
ว่ำในอนำคตอันใกล้ตลำดสินค้ำ
อุปโภคบริโภคและบริกำรฮำลำล
จะเป็นหนึ่งในตลำดท่ีส�ำคัญและ 
มีมูลค่ำมำกที่สุดของโลก 

Pew Research Center ยัง 

คำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. 2573 ท่ัวโลก 
จะมปีระชำกรมสุลมิมำกถึง 2.2 พัน
ล้ำนคน กำรเพ่ิมข้ึนของประชำกร
มสุลมิจะส่งผลให้มลูค่ำตลำดสนิค้ำ
ฮำลำลเพ่ิมขึน้เป็น 7.76 แสนล้ำนบำท 
ในปี พ.ศ. 2567 ตำมกำรประเมนิของ 
Statista ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริง 
เพรำะจำกกำรศึกษำของ Imarc 
Group พบว่ำ ตลำดอำหำรฮำลำล 
ของโลกในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่ำ 
สูงถึง 1.8  หมื่นล้ำนบำท ซึ่งเป็นผล 
จำกควำมต้องกำรท่ีเพ่ิมสูงขึน้ท้ังจำก 
ผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม

ตัวเลขดังกล่ำวแสดงถึงโอกำส
ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรไทยซึง่มคีวำม
เชี่ยวชำญในกำรผลิตและส่งออก
อำหำรและผลติภณัฑ์อำหำรแปรรปู

ต่ำงๆ ซึ่งแม้ว่ำปัจจุบันประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกสินค้ำฮำลำลอนัดบัต้น 
ของโลก รองจำกบรำซิล อินเดีย 
สหรัฐอเมริกำ จีน และออสเตรเลีย 
แต่ตลำดฮำลำลยังคงเปิดกว้ำง
ส�ำหรับผู ้ประกอบกำรหน้ำใหม่
ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำร
ผลิตสินค้ำคุณภำพ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรใหม่ๆ 
มกีำรให้บรกิำรทีม่ปีระสทิธิภำพและ
ถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำม 
สำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและ
กำรยอมรับในตลำดฮำลำลโลก  
โดยสินค้ำท่ีได้รับควำมนิยม อำทิ 
เนื้อวัว เนื้อไก่ และอำหำรทะเล ผัก
และผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ข้ำวและ
ธัญพืช น�้ำมันและไขมัน ขนมหวำน

โอกาสของธุรกิจฮาลาล
ในตลาดโลก

ในจ�ำนวนนี้ สินค ้ำจ� ำพวก
เนื้อวัว เนื้อไก่ และอำหำรทะเล 
ได้รบัควำมนิยมสูงสุดท้ังในตลำด
ค้ำปลีก ตลำดค้ำส่ง และตลำด
ออนไลน์

นอกเหนือจำก 
สินค้ำแปรรูปที่ก�ำลัง 
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว เช่น 
แฮมเบอร ์ เกอร ์  พิซซำ 
ฮอทด็อก แซนวิช ครีม 
ซุ ป  คุ ก ก้ี  ข น ม ห ว ำ น 
อำหำรสขุภำพ และอำหำร 
ออร์แกนิก

สินค้ำประเภท เครือ่งส�ำอำง 
ก็เป็นที่นิยมอย่ำงสูง โดยจำก 
กำรศึกษำของ Statista คำดว่ำ 
จะมีมูลค่ำตลำดสูงถึง 1.615 
แสนล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2565

1
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ความเชื่อของชาวมุสลิม
และสิ่งที่ต้องรู้ในการท�าธุรกิจฮาลาล

เมื่อ “ฮำลำล” ไม่ได้หมำยถึงอำหำรเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังครอบคลุมกิจกำรของมุสลิมหรือที่เก่ียวข้องกับ 
ชำวมุสลิม ดังนั้นวิถีชีวิตหรือควำมเชื่อของมุสลิมจึงเป็นสิ่งท่ีน่ำสนใจเรียนรู้ในมิติเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจำก 
กำรปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้ำมุสลิมเพ่ือให้สอดรับกับวิถีชีวิตของมุสลิม 
ดังกล่ำว สำมำรถเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เกิดกำรต่อยอด และเพ่ิมมูลค่ำเชิงธุรกิจได้ รวมท้ังเป็น 
กำรขยำยฐำนลูกค้ำให้กว้ำงขึ้น

• ของใช้ที่ท�ามาจากหนังสัตว์ ตำมควำมเชื่อของ
อิสลำมสำมำรถแบ่งได้ ดังนี้

- หนังของสตัว์ทุกชนิด ยกเว้นหมแูละสนุขั ถือว่ำ
สะอำด สำมำรถน�ำมำท�ำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับได้ 
เช่น สำยนำฬิกำ เข็มขัด กระเป๋ำสตำงค์ รองเท้ำ หรือ
เครื่องหนังอื่นๆ  

- หนังของสตัว์ท่ีห้ามรบัประทานเน้ือ เช่น จระเข้ 
ช้ำง เสือ เมื่อมีกำรฟอกจะถือว่ำสะอำดและน�ำมำใช้ได้

• เคร่ืองรางของขลัง สินค้าประเภทบูชา ให้
โชคลาภ รูปปั้นหรือรูปเคารพ ถือเป็นสิ่งต้องห้ำม 
เนื่องจำกขัดกับหลักควำมเชื่อในศำสนำอิสลำม

ความเชื่อกับ
พฤติกรรมของมุสลิม

เมื่อศึกษำถึงวิถีชีวิตของมุสลิมที่เก่ียวเนื่องจำก
ควำมเชื่อทำงศำสนำจะพบว่ำชำวมุสลิมด�ำเนินชีวิต
ภำยใต้กฎเกณฑ์ของศำสนำอย่ำงเคร่งครัด ท�ำให้ชีวิต
ประจ�ำวันของมุสลิมท่ัวโลกมีรูปแบบและกำรปฏิบัติ 
ที่คล้ำยคลึงกัน โดยสำมำรถจ�ำแนกรูปแบบกำรปฏิบัต ิ
ของมสุลมิท่ีเก่ียวเนือ่งกับหลกัควำมเชือ่ รวมถึงแนวทำง
กำรปรับเปล่ียนธุรกิจให้สอดรับกับวิถีแบบมุสลิม 
ออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

1

ความเชื่อกับเครื่องประดับ
และของใช้ต่างๆ

หลักอิสลำมมีข้อห้ำมในเรื่องของเครื่องประดับ 
และของใช้ที่ท�ำจำกวัสดุต้องห้ำมที่ผู ้ประกอบกำร
จ�ำเป็นต้องรู้ อำทิ 

• เครื่องประดับทองค�า ถือเป็นเครื่องประดับ
ส�ำหรับเพศหญิง สตรีมุสลิมสำมำรถสวมใส่ทองค�ำ 
ได้เพื่อควำมสวยงำม แต่ส�ำหรับเพศชำยเครื่องประดับ 
ที่ท�ำมำจำกทองค�ำ รวมถึงของใช ้และภำชนะท่ี 
ท�ำมำจำกทองค�ำถือเป็นสิ่งต้องห้ำม
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2

ความเชื่อกับการแต่งกาย

มุสลิมมีเอกลักษณ์กำรแต่งกำยที่แตกต่ำงจำก
ศำสนำอื่น คือ มีกำรปกปิดร่ำงกำยมิดชิดในส่วนท่ี
ศำสนำห้ำม ส�ำหรับผู้หญิงจะสำมำรถเปิดเผยส่วนของ
ร่ำงกำยได้แค่ใบหน้ำกับฝ่ำมือ ในขณะที่ผู ้ชำยต้อง
ปกปิดร่ำงกำยตัง้แต่สะดอืจนถึงเข่ำ ส่งผลให้มข้ีอจ�ำกัด
ในกำรใช้บริกำรธุรกิจบำงอย่ำง

• ธุรกิจบริการ เช่น สปำ สระว่ำยน�้ำ ฟิตเนส 
ร้ำนตัดผม รวมท้ังธุรกิจด้ำนควำมงำมต่ำงๆ ควรมี 
กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรเพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองข้อจ�ำกัดของกลุ ่มลูกค้ำมุสลิมได้ เช่น 
กำรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อแยกส่วนบริกำรระหว่ำงลูกค้ำ
ชำยและหญิงไม่ให้ปะปนกัน หรือกำรก�ำหนดช่วงเวลำ
ในกำรใช้บริกำรของกลุ่มลูกค้ำชำย-หญิง 

• ธรุกิจเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม มสุลมิในแต่ละภมูภิำค
ของโลกอำจแต่งกำยแตกต่ำงกันตำมบริบทของพ้ืนท่ี 
เช่น รปูแบบของเครือ่งแต่งกำย ลวดลำย สสีนั และชนดิ
ของผ้ำที่สวมใส่ เช่น มุสลิมเพศชำยในตะวันออกกลำง
นิยมใส่ชุดโต๊ป (Thobe) ซึ่งเป็นชุดยำวคลุมข้อเท้ำ 
แขนยำว ส่วนใหญ่เป็นสขีำว ในขณะท่ีผู้หญิง ส่วนใหญ่ 
สวมชุดคลุมยำวสีเข ้ม เรียกว่ำ อบำยำ (Abaya) 
ซึ่งหมำยถึงชุดท่ีมีควำมเรียบง่ำยท้ังด้ำนสีสันและ
รูปแบบ ในขณะที่มุสลิมในแถบประเทศเอเชียหรือ
แอฟริกำมีกำรน�ำเอำแฟชั่นตะวันตกมำปรับรูปแบบให้
เหมำะกับหลักศำสนำ ผู้หญิงมีกำรปกปิดเส้นผมและ
ศีรษะด้วยผ้ำคลุมฮิญำบ (Hijab) ที่มีรูปแบบและสีสัน
ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยของมุสลิม
จงึมวิีวัฒนำกำรของกำรออกแบบและแฟชัน่ท่ีเก่ียวข้อง

มำกมำย มกีำรน�ำเอำแฟชัน่ตะวนัตกเข้ำมำ
ปรบัใชท้�ำให้ชดุดแูปลกตำ สวยงำม

น�ำสมัย มีลวดลำยและสีสัน
หลำกหลำยมำกขึ้น

รู้ ไว้ได้เปรียบ
ผ้ำบำงชนิดเป็นสิ่งต้องห้ำม

ตำมหลักควำมเชื่อของอิสลำม เช่น 
ผ้ำไหม เป็นผ้ำที่ห้ำมผู้ชำยสวมใส่ 
เสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่มที่ท�ำจำก
ผ้ำไหม จะไม่ได้รับควำมนิยม

ในกลุ่มมุสลิมเพศชำย
แต่ผู้หญิงสำมำรถใช้ผ้ำไหมได้
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• เครื่องดื่ม มุสลิมไม่สำมำรถดื่มเครื่องดื่มท่ีมี 
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เหล้ำ เบยีร์ ไวน์ ผลติภัณฑ์
พ้ืนบ้ำนท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องดื่ม
และอำหำรที่ท�ำให้เกิดควำมมึนเมำ

ธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจอำหำรแปรรูป รวมท้ังสนิค้ำ
อุปโภคบริโภคต่ำงๆ จึงต้องค�ำนึงถึงข้อห้ำมดังกล่ำว 
และน�ำมำปรับใช้ในธุรกิจเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำมุสลิม เช่น อำหำรหรือส่วนผสมในอำหำร 
จะต้องปรำศจำกสิง่ต้องห้ำมข้ำงต้น หรอือำจเขยีนแสดง
ส่วนประกอบและวัตถุดิบของอำหำรให้ชัดเจน รวมถึง
กำรแสดง “เครือ่งหมายฮาลาล” ไว้ทีห่น้ำร้ำน บนเมน ู
หรือบนบรรจุภัณฑ์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ
ว่ำสินค้ำดังกล่ำวเป็นสินค้ำฮำลำล มุสลิมสำมำรถ
บริโภคได้ ส่วนผู้ประกอบกำรท่ีไม่ใช่มุสลิมจ�ำเป็นต้อง
มีกำรยื่นขอใช้ “เครือ่งหมำยฮำลำล” ซึ่งเป็นเครื่องหมำย
แสดงมำตรฐำนสำกลท่ีมุสลิมทั่วโลกให้กำรยอมรับ  
เพ่ือแสดงว่ำสินค้ำดังกล่ำวได้มำตรฐำนฮำลำลจริง 
สำมำรถรองรับหรือขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มมุสลิม 
รวมทั้งส่งออกไปยังประเทศมุสลิมทั่วโลก

• เนื้อสัตว์ มุสลิมต้องบริโภคแต่สัตว์ท่ีถูกเชือด
อย่ำงถูกต้องตำมหลักอิสลำม เช่น กำรไม่ท�ำให้สัตว์
ต้องเครียดหรือทรมำนอย่ำงไม่จ�ำเป็น สัตว์ต้องได้รับ
กำรดูแลอย่ำงดีก่อนโดนฆ่ำ สัตว์จะต้องไม่เห็นสัตว์ 
ตัวอื่นถูกฆ่ำ ผู ้ท�ำกำรเชือดสัตว์จะต้องเป็นมุสลิม 
ต้องเอ่ยพระนำมของพระเจ้ำก่อนกำรเชอืด และจะต้อง
ปล่อยให้เลือดไหลจนหมดก่อนท�ำกำรแปรรูป เป็นต้น 
นอกจำกนี ้ผูป้ระกอบกำรต้องทรำบว่ำมสุลมิไม่สำมำรถ
รับประทำนเนื้อหมู เน้ือสุนัข ส่วนผสมท่ีท�ำมำจำกหมู 
เลือดของสัตว์ ซำกสตัว์หรอืสตัว์ทีต่ำยเองโดยธรรมชำติ 
รวมถึงสัตว์มีพิษ สัตว์ที่เป็นผู ้ล ่ำ สัตว์ที่มีกรงเล็บ 
สัตว์เลื้อยคลำน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ 

• สัตว์ทะเล มุสลิมสำมำรถรับประทำนสัตว์ทะเล 
เช่น กุ้ง หอย ปู ปลำ หรือสัตว์ทะเลอื่นๆ ได้โดยไม่ต้อง
ผ่ำนกำรเชือด

3

ความเชื่อกับการบริโภค 

ศำสนำอิสลำมมีข ้อก�ำหนด
เรื่องกำรกินดื่มท่ีเคร่งครัด น่ันคือ 
มุสลิมต้องบริโภคสิ่งท่ีเป็นฮำลำล  
ห้ำมแตะต้องสิ่งที่เป็นฮะรอม ทั้งนี้ 
อำหำรท่ีเป็นฮำลำล-ฮะรอมตำมหลัก 
ศำสนบัญญัติแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง 
หลักๆ ได้แก่

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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โรงแรมฮำลำลแห่งแรกของประเทศไทย
คือ “โรงแรมอัลมีรอซ” (Al Meroz) ต้ังอยู ่
ในย่ำนรำมค�ำแหง กรงุเทพมหำนคร ปัจจบุนั 
ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) และศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำรจงัหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกันผลักดนั 
และสนับสนุนให้ผู ้ประกอบกำรในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ท�ำธุรกิจกำร 
ท่องเท่ียวฮำลำลมำกย่ิงขึ้น  เ พ่ือให ้ เ กิด 
กำรลงทุนใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นในอนำคต

ปัจจุบันในประเทศไทยมีที่พักฮำลำลหรือโรงแรม
ฮำลำลเปิดให้บริกำรแก่ชำวมุสลิมมำกขึ้น โดยเฉพำะ
ในกรุงเทพมหำนครและหัวเมืองใหญ่ ข้อแตกตำ่งจำก
โรงแรมท่ัวไปคือมีบริกำรเฉพำะส�ำหรับชำวมุสลิม เช่น  
กำรจดับฟุเฟต์อำหำรในช่วงละศลีอดหลงัพระอำทติย์ตก 
กำรจัดอำหำรไว้ให้บริกำรก่อนพระอำทิตย์ขึ้น

4

กิจวัตรของมุสลิม

กฎระเบียบที่เคร่งครัดของศำสนำ
อิสลำมส่งผลให้ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มุสลิมมีรำยละเอียดปลีกย่อยมำกมำย 
แตกต่ำงจำกลูกค้ำกลุ่มอื่น อำทิ 

• การละหมาด 5 เวลา เป็นกิจวัตรประจ�ำวันท่ี
ส�ำคัญที่สุดซึ่งมุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
สถำนท่ีต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น สนำมบิน ห้ำงสรรพสินค้ำ 
ร้ำนอำหำร หรือสถำนที่ท่องเท่ียวต่ำงๆ จึงควรจัดให้
มีสถำนท่ีและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของชำวมุสลิม เช่น ห้องละหมำด 
เครือ่งหมำยบอกทิศในกำรละหมำดซึง่หนัไปสูก่ะอ์บะฮ์
ในนครมักกะฮ์ ประเทศซำอุดิอำระเบีย รวมถึงสถำนที่ 
ช�ำระร่ำงกำยก่อนเข้ำละหมำด ซึ่งเป็นบริกำรท่ีมอบ
ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติศำสนกิจของมุสลิม และ 
ส่งผลดีต่อสถำนประกอบกำร รวมถึงธุรกิจท่องเท่ียว
ของประเทศไทยในภำพรวมในกำรเป็นจุดหมำย 
ปลำยทำงท่ีเป็นมิตรกับชำวมุสลิมท้ังในประเทศและ 
นักเดินทำงจำกต่ำงประเทศ 

• การถือศลีอดในช่วงเดอืนรอมฎอน (Ramadan) 
เป็นกิจกรรมพิเศษประจ�ำปี ซึ่งจัดข้ึนในเดือนท่ี 9 
ตำมปฏิทนิอสิลำม เรยีกกันว่ำ “เดอืนบวช” หลกัศำสนำ
ก�ำหนดให้ชำวมุสลิมต้องถือศีลอดอย่ำงเคร่งครัด 
ยกเว้นเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู ้ป่วย โดยจะต้อง 
งดอำหำรและน�้ำทุกชนิดตั้งแต่เวลำพระอำทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอำทิตย์ตกดิน รวมถึงลดละกำรกระท�ำบำป 
ผู ้ประกอบกำรจึงควรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร 
ถือศลีอด งดเว้นกำรจดักิจกรรมทีขั่ดขวำงกำรถือศลีอด 
รวมถึงจัดเตรียมอำหำรฮำลำลให ้นักท่องเ ท่ียว 
ในช่วงเวลำก่อนพระอำทิตย์ขึ้น
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ภาครัฐกับการส่งเสริมธุรกิจฮาลาลในประเทศ
• กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว 

แอปพลิเคชัน “Thailand Muslim Friendly” เพ่ือ 
น�ำเสนอสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวส�ำหรับ
กลุม่ตลำดท่องเ ท่ียวมุสลิม โดยรวบรวมข ้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยว ร้ำนอำหำรฮำลำล มัสยิด และโรงแรม
ที่พักท่ีตอบโจทย์กำรเดินทำงของนักท่องเท่ียวมุสลิม
จำกทั่วประเทศ

• คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
ธุรกิจและสินค้ำฮำลำลแห่งชำติ จัดท�ำ “ยุทธศำสตร ์
กำรส่งเสรมิและพัฒนำศกัยภำพธุรกิจสนิค้ำและบรกิำร
ฮำลำลปี พ.ศ. 2559-2563” เพื่อใช้เป็นแผนงำนในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลในประเทศ 

• ในปี พ.ศ. 2560 สถำบนัมำตรฐำนและมำตรวิทยำ 
ประเทศอิสลำม (Standard and Metrology Institute 
for Islamic Countries: SMIIC) รับประเทศไทย 
เข้ำเป็นสมำชิกองค์กำรควำมร่วมมือของกลุ่มประเทศ
อิสลำม หรือ OIC ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนฮำลำลของประเทศไทย

• กระทรวงพำณิชย์ระบุประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
อำหำรฮำลำลติดอันดับที่ 10 ของโลก

• ภำครัฐจัดท�ำนโยบำย “ครัวไทยสู่ครัวโลก (Thai 
Kitchen to the World)” พร้อมหนุนอำหำรฮำลำล 
สู่ชำติอำหรับ

• หน่วยงำนพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำล (Halal 
Industry Development Corporation: HDC) ประเทศ
มำเลเซีย และสภำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ประเทศไทย ร ่วมลงนำมในบันทึกควำมเข ้ำใจ 
(MOU) เพ่ือส่งเสริมสร้ำงกำรค้ำ กำรลงทุน พร้อมทั้ง 
ขยำยโอกำสและช่องทำงกำรตลำดระหว่ำงผูป้ระกอบกำร 
อุตสำหกรรมฮำลำลของทั้งสองประเทศ ในงำน 
กำรประชุมฮำลำลโลก ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

• OKMD สร้ำงสรรค์เนือ้หำผ่ำนสือ่ส่งเสรมิกำรเรยีนรู ้
ในรูปแบบดิจิทัลและออนไลน์ เพื่อกระตุกต่อมคิดและ
สร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้ประกอบกำรยุคใหม่มองเห็น
ช่องทำงและโอกำสในกำรต่อยอดธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรท่องเที่ยวฮำลำล

ส่ิงส�ำคัญท่ีสุดในกำรประกอบ
ธุรกิจเพ่ือรองรับลูกค้ำมุสลิม คือ 
ผู ้ประกอบกำรจ�ำเป็นต้องศึกษำ
ปฏิบัติตำมหลักของศำสนำอิสลำม
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและวิถีชวิีตของ
ชำวมุสลิม รวมถึงท�ำควำมเข้ำใจ 
พฤตกิรรมแบบฮำลำลอย่ำงรอบด้ำน 
เพ่ือให้สำมำรถน�ำเสนอสินค้ำและ
บริกำรที่เป็นมิตรต่อลูกค้ำมุสลิม
ได ้ตรงจุด ท�ำให ้ ธุรกิจสำมำรถ
ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยและต่อยอด
ในเชงิธุรกิจในวงกว้ำง รวมทัง้สร้ำง
สภำพแวดล้อมให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมำยปลำยทำงท่ีมิตรกับ 
ชำวมสุลมิ  ตัง้แต่กำรเดนิทำง ท่ีพัก 
ร้ำนอำหำร สถำนพักผ่อนหย่อนใจ 
กิจกรรมท่องเที่ยว ไปจนถึงสินค้ำ 
ฮำลำลอย่ำงครบวงจร
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แนวโน้มกำรเพ่ิมจ�ำนวนข้ึนของประชำกรท่ีนับถือศำสนำอิสลำม ส่งผลให้ธุรกิจ 
ฮำลำลมีกำรขยับขยำยและหลำกหลำยย่ิงขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นที่คำดกำรณ์กันว่ำ
ตลำดเศรษฐกิจฮำลำลจะเป็นตลำดเกิดใหม่ที่ทรงอิทธิพลและมีอัตรำกำรเติบโต 
ที่รวดเร็วท่ีสุด และน่ำจะเป็นหน่ึงในโอกำสใหม่ท่ีน่ำสนใจมำกท่ีสุดส�ำหรับ 
ผู้ประกอบกำรไทย

เจาะลึกยุทธศาสตร์ฮาลาลไทย

จับตาตลาดฮาลาลกับโอกาสที่ก�าลังเติบโต
ปัจจบุนัชำวมสุลมิท่ัวโลกมปีระมำณ 1,800 ล้ำนคน กระจำยอยู่ตำมภูมภิำคต่ำงๆ ทัว่โลก

ส�ำหรบั 5 ประเทศท่ีมจี�ำนวนประชำกรมสุลมิมำกทีส่ดุ ได้แก่

5

อียิปต์
ร้อยละ

4.9

4

บงักลาเทศ
ร้อยละ

9.2

3

อินเดยี
ร้อยละ

10.9

2

ปากีสถาน
ร้อยละ

11

1

อินโดนีเซยี
ร้อยละ

12.7



11WThe Knowledge t

เห็นได้ว่ำ 4 ใน 5 ของประเทศที่มีประชำกรมุสลิมมำกที่สุดต้ังอยู่ในภูมิภำคเอเชีย โดยเฉพำะ
อินโดนีเซียเพ่ือนบ้ำนของไทยท่ีมีประชำกรมุสลิมมำกท่ีสุดในโลก ด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้นักลงทุน
มองเห็นโอกำสในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและธุรกิจฮำลำลในเอเชีย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 
ในด้ำนต่ำงๆ ของชำวมสุลมิ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเองท่ีในระยะหลังก็มุง่พัฒนำขดีควำมสำมำรถ
ในกำรรองรับธุรกิจฮำลำลเพื่อสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ทำงเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เศรษฐกิจฮำลำลเติบโตอย่ำงรวดเร็วโดยมีชำวมุสลิมเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก 
มีดังนี้

ประชำกรมุสลิมเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น ถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของโลก

ผู ้ประกอบกำรมองเห็นโอกำสและมีควำมตื่นตัวในกำรพัฒนำส่ิงอ�ำนวย 
ควำมสะดวกเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยเฉพำะอำหำรฮำลำล รวมถึง
สินค้ำ บริกำร และสถำนที่ท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับชำวมุสลิม

เทคโนโลยีท่ีก้ำวหน้ำและส่ือสังคมช่วยให้ชำวมุสลิม
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้อย่ำงง่ำยดำย 
ท�ำให้สำมำรถสบืค้นแหล่งซือ้สนิค้ำในต่ำงประเทศ รวมถึง
แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก และรำยละเอยีดกำรเดนิทำง เพ่ือน�ำ
ไปวำงแผนกำรจบัจ่ำยเงนิและกำรท่องเท่ียวได้ด้วยตัวเอง

ในประเทศมุสลิม เช่น อินโดนีเซีย มำเลเซีย 
รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง จ�ำนวน 
ชำวมุสลิมท่ีมีฐำนะร�่ำรวยและคนชั้นกลำง
ที่มีก�ำลังซื้อมีจ�ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นจำกควำม
ก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ

สงัคมยุคใหม่เปิดโอกำสให้ชำวมสุลมิเข้ำท�ำงำนในสำขำ
อำชีพที่หลำกหลำยมำกขึ้น โดยเฉพำะในสหรัฐอเมริกำ 
และกลุม่ประเทศยุโรปมชีำวมสุลมิทีม่คีวำมสำมำรถเข้ำไป 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงขององค์กร

01

02

03

04

05

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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ตัวอย่างธุรกิจฮาลาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่

ประเทศไทยอยู่ตรงไหน
ในตลาดฮาลาลโลก

ประเทศไทยมีประชำกรท่ีเป็นชำวมุสลิมประมำณ 
5% ของประชำกรท้ังประเทศ หรือรำว 3.5 ล้ำนคน 
นอกจำกน้ีจำกกำรส�ำรวจในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ 
มสุลิม (Non-OIC) ท่ีเป็นจดุหมำยปลำยทำงกำรท่องเทีย่ว 
ของชำวมุสลิมท่ัวโลก เป็นรองเพียงแค่สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ 

ใ น แง่ข อ ง ศั ก ย ภ ำ พ ก ำ ร ผ ลิ ต  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
มคีวำมพร้อมสงูในกำรผลิตสินค้ำฮำลำลเพ่ือส่งออกไปยัง 
กลุม่ประเทศมสุลิม (OIC) โดยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย 
มีกำรส่งออกสินค้ำฮำลำลเป็นอันดับ 9 ของโลก

 
สินค้ำฮำลำลส่งออกที่ส�ำคัญของไทย ได้แก่ 
อาหาร 
มูลค่ำ 1.83 แสนล้ำนบำท

แฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม 
มูลค่ำ 3.22 พันล้ำนบำท

เครื่องส�าอาง 
มูลค่ำ 1.38 หมื่นล้ำนบำท

ที่มำ: สถำบันฮำลำล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ที่มำ: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

อุตสาหกรรม
การผลิต

อำหำร เครื่องดื่ม 
เครื่องส�ำอำง

เครือ่งนุง่ห่ม เครือ่งหนัง

การท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก 

ภัตตำคำร
บริกำรที่เกี่ยวข้อง

การเงิน
ธนำคำร

ประกันภัย 
พันธบัตร

การแพทย์
ผลิตภัณฑ์

ทำงกำรแพทย์ 
ยำรักษำโรค 

สมุนไพร

สื่อสิ่งพิมพ์
และบันเทิง

หนังสือ นิตยสำร 
ภำพยนตร์ ดนตรี

โครงสร้างพืน้ฐาน
มำตรฐำนฮำลำล 

ระบบกำรผลิตห้อง
ปฏิบัติกำร กำรรับรอง 

สินค้ำฮำลำล 

ไอซีที
ซอฟต์แวร์
เว็บไซต์

1 3

6

2

5

4

7

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ พิชิตตลาดฮาลาล

ประเทศไทยมีกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพธุรกิจสินค้ำและบริกำรฮำลำล 
เพ่ือเพ่ิมขดีควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำรไทยในกำรแข่งขันในระดบันำนำชำต ิโดยเป็นกำรส�ำรวจและประเมนิ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจ�ำกัดของไทย เพื่อมองหำโอกำสในกำรพัฒนำและลงทุนในอนำคต

ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล
ทั้งด้านสินค้าและบริการ

ประเทศไทยมีควำมอุดมสมบูรณ์ด้ำนทรัพยำกร 
จนได้ชือ่ว่ำเป็น “ครวัโลก” ถือเป็นแหล่งวัตถุดบิในกำรผลติ 
และส่งออกสนิค้ำเกษตรและอำหำรไปยังประเทศต่ำงๆ 
ทั่วโลก รวมถึงประเทศมุสลิม โดยในปี พ.ศ. 2556 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตรและ
อำหำรฮำลำลล�ำดับท่ี 13 ของโลก ท้ังนี้ประเทศไทย 
มคีวำมพร้อมหลำยด้ำนท่ีเอือ้ต่อกำรพัฒนำอตุสำหกรรม
ฮำลำล เช่น วัตถุดิบท่ีอุดมสมบูรณ์ เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีในกำรแปรรูปที่ทันสมัย สำมำรถสนองตอบ
ควำมต้องกำรบรโิภคสนิค้ำและบรกิำรฮำลำลในประเทศ
และต่ำงประเทศที่เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกัน กิจกรรม 
ในภำคบรกิำรของไทย เช่น กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำร
สำธำรณสุขก็เป็นท่ียอมรับ และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดได้ในระดับโลก

ประเทศไทยมีองค์กรสนับสนุน
อุตสาหกรรมฮาลาลอย่างชัดเจน

ภำครฐัได้ก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดบัชำต ิ
เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลโดยเฉพำะ ทั้งระยะส้ัน
และระยะยำว อีกทั้งไทยมีควำมชัดเจนในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนอำหำรฮำลำล ทั้งในด้ำนนโยบำยและ 
ด้ำนกำรตรวจรับรองฮำลำลตำมหลักกำรศำสนำ 
มีกำรประกำศใช้มำตรฐำนอำหำรฮำลำลภำยใต้ พรบ.
สนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำต ิมหีน่วยงำนหลักอย่ำง 
“คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย” เป็น 
ผู้ก�ำหนดและประกำศใช้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฮำลำล 
ให้ถูกต้องตำมบญัญัตแิห่งศำสนำอสิลำมและมำตรฐำน
สำกล รวมท้ังเป็นผู้อนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยฮำลำล 
เพ่ือขยำยโอกำสในกำรแข่งขันในตลำดสินค้ำฮำลำล 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ประเทศไทยมีความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งกับต่างประเทศ 

หน่วยงำนของไทย เช่น ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และสถำบนัมำตรฐำนฮำลำล
แห่งประเทศไทย ได้มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจกับ
องค์กรมุสลิมในต่ำงประเทศ เพ่ือควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ ยังม ี
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำร
พัฒนำบรเิวณพ้ืนท่ีชำยฝ่ังด้ำนตะวันออก แถบชำยแดน 
ไทย-มำเลเซยี ซึง่ให้ควำมส�ำคญักับกำรขยำยควำมร่วมมอื 
ด้ำนธุรกิจและอตุสำหกรรมฮำลำล ทัง้ส่วนทีเ่ป็นอำหำร 
มิใช่อำหำร และกำรบริกำร เพ่ือผลักดันเขตพ้ืนที ่
อนัดำมนัให้เป็นศนูย์ธุรกิจฮำลำลและศนูย์กำรท่องเท่ียว
ฮำลำล ขณะเดียวกันก็เร่งขับเคล่ือนให้พ้ืนท่ีภำคใต้ 
ตอนล่ำงเข ้ำสู่กำรเป ็นศูนย ์อุตสำหกรรมฮำลำล  
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฮำลำลในส่วนพื้นที่อ่ำวไทย

ภาคบริการของไทย
มีความโดดเด่นและหลากหลาย 

ประเทศไทยมีภำคบริกำรที่มีคุณภำพและมีควำม
หลำกหลำย โดยเฉพำะบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและ
บริกำรด้ำนท่องเท่ียวที่มีศักยภำพสูง มีควำมพร้อม 
ในกำรให้บริกำรเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆ ของโลก 
และมีศักยภำพที่จะพัฒนำให้เป ็นบริกำรฮำลำล 
ในระยะต่อไป เช่น โรงแรมและท่ีพักท่ีเป็นมิตรกับ 
ชำวมุสลิม ร้ำนอำหำรถูกสุขลักษณะ ห้องน�้ำสะอำด
ได้มำตรฐำน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจุดเด่นที่จะผลักดัน
อุตสำหกรรมฮำลำลของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น

จุดแข็ง
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การพัฒนาบริการฮาลาลของไทย
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น 

ผู้ประกอบกำร SME ของไทยส่วนหน่ึงยังขำดควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในกำรประกอบธุรกิจบริกำรฮำลำลให้
สอดคล้องกับหลักศำสนำและควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มุสลิม เน่ืองจำกยังขำดข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี และ
บคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีจะพัฒนำ
ธุรกิจบรกิำรฮำลำลให้มปีระสทิธิภำพ จงึมคีวำมจ�ำเป็น
ต้องเร่งพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด  
กลุ่มผู้บริโภคฮำลำล รวมถึงนักท่องเที่ยวชำวมุสลิม 
ที่เพิ่มจ�ำนวนในตลำดท่องเที่ยวโลกอย่ำงต่อเนื่อง

ประเทศไทยขาดการจัดเก็บข้อมูล
อุตสาหกรรมฮาลาลอย่างเป็นระบบ 

ประเทศไทยยังขำดกำรจ�ำแนกชัดเจนระหว่ำง
สินค้ำฮำลำลกับสินค้ำอื่นๆ ท�ำให ้ไม่สำมำรถใช ้
ประโยชน์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนดทิศทำง
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลแบบครบวงจรได้อย่ำง
เต็มท่ี นอกจำกน้ียังส่งผลให้ขำดกำรบูรณำกำรและ 
ควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำอุตสำหกรรม 
ฮำลำลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ระบบคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาล
โดยรวมยังไม่เข้มแข็ง

ในประเทศไทยยังพบปัญหำกำรปนเป้ือนสิง่ต้องห้ำม 
ในอำหำรฮำลำลอยู่บ่อยครัง้ ส่งผลกระทบต่อควำมเชือ่มัน่ 
ของต่ำงประเทศท่ีมีต่ออำหำรฮำลำลจำกประเทศไทย 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะ
ต้องสร ้ำงมำตรฐำนสินค ้ำและบริกำรฮำลำลท่ีม ี
ควำมรัดกุม ชัดเจน รวมถึงมีมำตรฐำนกำรคุ้มครอง 
ผู ้บริโภคท่ีเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำและ
บริกำรฮำลำลไทยให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก

ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มี
ความช�านาญในการตรวจรับรองฮาลาล

กำรรับรองเคร่ืองหมำยมำตรฐำนฮำลำลในประเทศไทย 
ไม่ว่ำจะส�ำหรับสินค้ำ อำหำร หรือกำรบริกำรจ�ำเป็น
ต้องให้องค์กรทำงศำสนำอิสลำมเป็นผู ้ด�ำเนินกำร 
โดยมงีำนด้ำนวิทยำศำสตร์ฮำลำลเข้ำมำช่วยสนับสนนุ
เพ่ือสร ้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู ้บริโภค แม้องค์กร 
ศำสนำจะมีควำมเข้มแข็งในระดับหน่ึงในด้ำนกำร
ตรวจรับรอง แต่ก็ยังจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนวิทยำศำสตร์ฮำลำลให้มีควำมพร้อมมำกข้ึน 
ทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ

จุดอ่อน
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โอกาสของประเทศไทยในตลาดฮาลาล

ประเทศไทยมีเครือข่ายการค้าที่ดีกับประเทศมุสลิม

ประเทศไทยมคีวำมร่วมมอืในระดบัภูมภิำค ภำยใต้กรอบ ASEAN IMT-GT 
และ BIMSTEC โดยประชำกรมุสลิมภำยใต้กรอบควำมร่วมมือดังกล่ำว 
มอียู่ถึง 578 ล้ำนคน ซึง่เปิดโอกำสให้ประเทศไทยสำมำรถส่งออกผลติภัณฑ์
อำหำรฮำลำลไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลก (OIC) และมีแนวโน้ม 
จะส่งออกเพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง โดยสินค้ำที่นิยมส่งออก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้ำว
และเครือ่งปรงุรส อำหำรทะเลแปรรปู ผกัและผลไม้บรรจกุระป๋อง ผลติภัณฑ์
จำกนม เป็นต้น

ความต้องการบริการฮาลาลในต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น

เมือ่กำรท่องเท่ียวฮำลำลเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้ธุรกิจบรกิำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวที่มีศักยภำพและสำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนอำหำรและ
กิจกรรมทีเ่ป็นมติรต่อชำวมสุลมิเป็นทีต้่องกำรเพ่ิมมำกขึน้ โดยเฉพำะบรกิำร
ทำงกำรแพทย์และกำรรักษำพยำบำล บริกำรครัวฮำลำลในโรงพยำบำล
และโรงแรม รวมถึงบริกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะในช่วงเวลำท่ีมีกำร 
แพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ซึ่งประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับให้เป็น
ประเทศที่ฟื้นตัวจำกโรคโควิด -19 เป็นอันดับ 1 จำก 184 ประเทศทั่วโลก 
ท�ำให้ควำมต้องกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ของไทยเพิ่มสูงขึ้นตำมไปด้วย 

วิกฤตการณ์อาหารโลกเป็นโอกาส
ส�าหรับการส่งออกอาหารฮาลาลของไทย

ปัญหำโรคระบำด ภัยธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ของโลก สร้ำงควำมเสยีหำยให้แก่พ้ืนทีแ่ละผลผลติทำงกำรเกษตรในหลำย
ประเทศท่ัวโลก ส่งผลต่อควำมมั่นคงทำงอำหำรในประเทศก�ำลังพัฒนำ
และประเทศยำกจน ส�ำหรับประเทศไทยวิกฤตน้ีจัดว่ำเป็นโอกำสส�ำหรับ 
กำรส่งออกผลผลิตทำงกำรเกษตรและอำหำร รวมท้ังอำหำรฮำลำลของไทย 
ซึง่เป็นแหล่งผลติวัตถดุบิทำงกำรเกษตรและอำหำรทีส่�ำคญัแห่งหนึง่ของโลก

สินค้าและบริการฮาลาลไทยยังมีโอกาสทางการตลาดสูง

ผู้บริโภคชำวมุสลิมมีจ�ำนวนมำกและส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในภูมิภำคเอเชีย 
อีก ท้ังยังนิยมเดินทำงมำท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงเป็นโอกำส 
ให้ประเทศไทยขยำยส่วนแบ่งในตลำดโลกให้สงูข้ึน ขณะเดยีวกันชำวมสุลมิ
ในกลุ่มประเทศยุโรปและอ่ำวอำหรับที่มีก�ำลังซื้อสูง นิยมบริโภคอำหำร 
นอกบ้ำนเพ่ิมข้ึน จงึเป็นตลำดทีม่ศีกัยภำพสงูอกีแห่งหน่ึงส�ำหรบักำรส่งออก
สินค้ำฮำลำลของไทยในอนำคต



1616 T The Knowledge 

กลุ่มเลือกซื้อสินค้า
แหล่งทอ่งเที่ยวในย่ำนใจกลำงเมือง เดินทำงสะดวกด้วยกำรคมนำคมทีเ่ชื่อมโยง

ผ่ำนรถไฟฟ้ำบทีีเอส (BTS) และรถไฟฟ้ำใต้ดนิเอม็อำร์ที (MRT) โดยเน้นประสบกำรณ์
จับจ่ำยซื้อของให้นักท่องเที่ยวแบบครบวงจร เช่น ศูนย์กำรค้ำเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 
ศูนย์กำรค้ำสยำมดิสคัฟเวอรี ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ 
ซี ไลฟ์ โอเชียน เวิลด์ กรุงเทพฯ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์กำรค้ำเกษร วิลเลจ 
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล ชิดลม ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เอ็มบำสซี เดอะ แพลทินัม 
แฟชั่น มอลล์ ฯลฯ ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนี้มีร้ำนอำหำรฮำลำลและห้องละหมำดไว้รองรับ 
นักท่องเที่ยวมุสลิม นอกจำกน้ีบริเวณใกล้เคียงยังมีสถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงพิพิธภัณฑ์
และศิลปวัฒนธรรม เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร พิพิธภัณฑ์ 
บ ้ำนจิม ทอมป์สัน ชุมชนมุสลิมบ้ำนครัว ซึ่งเป ็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อน 
ควำมเป็นไทยสู่สำยตำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ต่ำงวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานครกับเส้นทางท่องเที่ยวของชาวมุสลิม

กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงและจุดหมำยปลำยทำงส�ำคัญท่ีมีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยว 
มสุลิมจำกทัว่โลก ซึง่มแีนวโน้มจะเตบิโตเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคหลกัในอนำคต เนือ่งจำกมคีวำมพร้อมในทุกด้ำน ได้แก่ 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรคมนำคมท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว บุคลำกรท่ีมีทักษะในกำรท�ำงำน 
กำรบริกำร และสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงๆ กับชำวต่ำงชำติ รวมถึงยังมีสินค้ำ บริกำร และแหล่งท่องเท่ียวท่ี 
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมอยู่มำกมำย

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ท�ำกำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมและ 
ควำมต้องกำรของกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวมุสลิม จนน�ำไปสู่กำรออกแบบรูปแบบกำรบริกำรฮำลำลท่ีเหมำะสม 
โดยได้ร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ผู้เชี่ยวชำญด้ำนมุสลิม บล็อกเกอร์ (Blogger) สำยท่องเที่ยว และตัวแทน
ท่องเท่ียวทัว่ประเทศกว่ำ 700 แห่ง เพ่ือสร้ำงคูม่อืท่องเท่ียวฮำลำล ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูโรงแรม ร้ำนอำหำร มสัยิด 
ธุรกิจบริกำร และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยเส้นทำงท่องเที่ยว
และกิจกรรมที่น�ำเสนอเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา
สถำนท่ีท่องเทีย่วบรเิวณรมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ สำมำรถ

เดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำบีทีเอส เชื่อมต่อกับเรือด่วน
เจ้ำพระยำ เพ่ือเท่ียวชมสถำนท่ีท่ีมีควำมเชื่อมโยง 
ถึงประวัติศำสตร์ มรดกทำงวัฒนธรรม และวิถีชุมชน
ของไทย เช่น พระบรมมหำรำชวัง วัดอรุณรำชวรำรำม 
พิพิธภัณฑ์บ้ำนกุฎีจีน มัสยิดบำงหลวง มัสยิดโกชำ 
มิสยิดฮำรูณ มัสยิดต้นสน โรงภำษีสไตล์ยุโรป เป็นต้น 
ขณะเดียวกันก็มีสถำนท่ีท่องเท่ียวทันสมัย มีส่ิงอ�ำนวย 
ควำมสะดวกครบครันซึ่งนักท่องเท่ียวฮำลำลสำมำรถ 
เดินทำงท่องเท่ียวได้ในบริเวณริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
เช่น ศูนย์กำรค้ำไอคอนสยำม ศูนย์กำรค้ำเอเชียทีค 
เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ไปจนถึงกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียว
ชื่นชอบอย่ำงกำรล่องเรือชมควำมสวยงำมของแม่น�้ำ
เจ้ำพระยำ และกำรรับประทำนอำหำรบนเรือพร้อม 
ชมวิวแม่น�้ำ เป็นต้น
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ในยุคทีท่กุคนเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำรแบบรอบด้ำนผ่ำน
โลกออนไลน์ นกัท่องเทีย่วมุสลมิ ซึง่เป็นกลุม่นักท่องเทีย่ว 
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษเฉพำะตัวก็สำมำรถค้นหำ 
ข้อมูลเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวในเชิงลึกได้มำกขึ้นเช่นกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นจดุหมำยปลำยทำงทีใ่ห้บรกิำรอำหำรฮำลำล 
ที่พักที่มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรปฏิบัต ิ
ศำสนกิจของชำวมุสลิม รวมถึงประสบกำรณ์ท่องเที่ยว
และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในลักษณะอื่นท่ีเป็นมิตร
กับนกัท่องเท่ียวมสุลมิ แน่นอนว่ำประเทศใดท่ีสำมำรถ
พัฒนำศักยภำพ เพ่ือรองรับกำรท่องเท่ียวฮำลำล 
ได้อย่ำงรอบด้ำน สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อสินค้ำ
และบริกำรฮำลำลในประเทศ มีกำรสร้ำงมำตรฐำน
สินค้ำฮำลำลให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีกำรส่งเสริม 

ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย

www.cicot.or.th

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

www.halalstandard.or.th

ผู้ประกอบกำรธุรกิจฮำลำลอย่ำงครบวงจร ประเทศน้ัน
ย่อมได้เปรียบ ในกำรแข่งขนัและช่วงชงิควำมได้เปรยีบ
ในตลำดกำรค้ำและกำรท่องเที่ยวฮำลำล

เห็นได้ว่าการเจาะตลาดฮาลาลต้องอาศัยการ
วางแผนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และไม่มองข้าม 
รายละเอยีดแม้เพยีงเลก็น้อย เพราะทุกองค์ประกอบ 
มีส่วนส�าคัญในการผลัดกันให้อุตสาหกรรมฮาลาล 
ในประเทศเตบิโต สดุท้ายแล้วผู้ท่ีได้รบัผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดก็คือประชาชนในชาติ  
ซึง่หากไม่เร่งช่วงชงิพืน้ท่ีทางการตลาด ประเทศไทย 
เราอาจถูกประเทศท่ีพัฒนาด้านฮาลาลได้ดีกว่ามา 
“ดิสรัป” ก็เป็นได้!

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.halalscience.org

กรมการท่องเที่ยว

www.dot.go.th/home

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

thai.tourismthailand.org/home

กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ด้วย SME ฮาลาล
ภำคใต้ของประเทศไทยมีประชำกรชำวมุสลิมอำศัยอยู่มำกที่สุด โดยเฉพำะในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ ซึ่งหน่วยงำนอย่ำง ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ร่วมกับ 
ศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำรจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ได้จดัท�ำโครงกำรพัฒนำธุรกิจนวตักรรม
ส�ำหรับผู้ประกอบกำร SME เพ่ือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจัดกำรอบรม ให้ค�ำปรึกษำในกำร 
ขอทุน และกำรจัดตั้งธุรกิจ โดยที่ผ่ำนมำมี SME ท่ีได้ริเริ่มธุรกิจและประสบควำมส�ำเร็จมำแล้ว 
ยกตัวอย่ำงเช่น

Fiin Delivery  แพลตฟอร์มให้บริกำรรับ-ส่งอำหำร เปิดช่องทำงสั่งซื้ออำหำรออนไลน์
เบญจเมธา โรงงำนเซรำมกิจำกเน้ือดนิท้องถ่ิน ผสมผสำนเอกลักษณ์และกล่ินอำยวัฒนธรรม
มุสลิมในพื้นที่ชำยแดนใต้
NASREEN ข้ำวเกรียบปลำทอดกรอบไอเดียใหม่ ผลิตในรูปแบบแท่งและแบบแผ่นเพื่อให้
สะดวกต่อกำรรับประทำน

หน่วยงานให้ค�าปรึกษา
ธุรกิจฮาลาล



PASSPORT

บรษิทัชัน้น�ำสญัชำตสิิงคโปร์
ทีใ่ห้บรกิำรข้อมลูข่ำวสำรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียว
และผู ้ประกอบกำรธุรกิจ 
ฮำลำล

AL MEROZ

BLEISURE 
TRAVEL

CRESCENT 
RATING EGYPT

FRIENDLY TRAVEL HALAL INDONESIA

JOURNEY.CLOUD KEBAB LOW SEASON
MUSLIM-FRIENDLY 
HOTEL

GLOBAL MUSLIM 
TRAVEL INDEX

DR. AHMAD 
ELNAGGAR

กำรเดินทำงท่องเท่ียวรูป
แบบใหม่ที่ผสมระหว่ำง 
ค�ำว่ำ  Business และ Leisure  
หมำยถึงกำรพักผ่อนหย่อนใจ 
ระหว่ำงไปท�ำงำนต่ำงถ่ิน

ผลส�ำรวจดัชนกีำรท่องเทีย่ว
ของชำวมสุลมิทัว่โลก เพ่ือให้
เหน็ทศิทำงกำรพัฒนำและ
กำรลงทนุในธุรกิจฮำลำลใน
ประเทศต่ำงๆ

กำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม เมือ่ใช้ในบรบิท
ของกำรท่องเท่ียวฮำลำล
จะหมำยถึงที่ท่องเที่ยวซึ่ง
รองรบัชำวมสุลมิ

อำหำรอำหรบัทีไ่ด้รบัควำม
นยิมจำกนกัท่องเท่ียวมสุลมิ 
มลีกัษณะคล้ำยกับบำร์บคีวิ
ทีน่�ำเน้ือวัว ไก่ แพะ แกะ และ
ผกัมำเสยีบไม้ย่ำง

แอปพลิเคชันส�ำหรับเขียน
บันทึกประจ�ำวันออนไลน์ 
เป็นชุมชนที่เน้นแบ่งปัน 
เรื่องรำวน่ำสนใจระหว่ำง
กำรเดนิทำงท่องเท่ียว

ประเทศท่ีให้ก�ำเนดิธนำคำร
อิสลำมครั้งแรกของโลก 
ซึ่งกลำยเป็นรำกฐำนของ
ธนำคำรอิสลำมท่ัวโลก 
ในเวลำต่อมำ

นกัเศรษฐศำสตร์ชำวอยิีปต์ 
ผูก่้อตัง้ธนำคำร Mit Ghamr 
Savings Bank ซึง่ปรำศจำก
ดอกเบี้ยตำมหลักศำสนำ
อสิลำม

อนิโดนเีซยีมปีระชำกรทีน่บัถือ
ศำสนำอสิลำมร้อยละ 87 ของ
ประเทศ ถือเป็นประเทศทีม่ี
ชำวมสุลมิมำกท่ีสดุในโลก

ในภำษำอำหรับ แปลว่ำ 
อนุมตั ิ เมือ่ใช้ในบรบิททำง
ศำสนำอิสลำมจะหมำยถึง 
สิง่ทีศ่ำสนำอนุมตัใิห้กิน ดืม่ 
และปฏิบตัิ

โรงแรมท่ีจัดเตรียมสภำพ
แวดล้อมและส่ิงอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้เหมำะสม
กับนักท่องเทีย่วมสุลมิ เช่น 
ห้องละหมำด อำหำรฮำลำล

ช่วงเวลำท่ีนักท่องเท่ียว 
เดินทำงมำน ้อยเพรำะ
ไม่ใช่ฤ ดู ก ำ ล ท่อ ง เ ท่ี ย ว 
ของพ้ืน ท่ี น้ันๆ ข ้อดีคือ 
คนไม่เยอะ ตัว๋เดนิทำงและ
ที่พักรำคำไม่สูง

อัลมีรอซ คือโรงแรมฮำลำลแห่งแรก 
ของไทย มีสถำนท่ีประกอบศำสนกิจ
และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกท่ีเหมำะกับ
ชำวมสุลมิธุรกิจฮาลาล
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INDONESIA

NON-OIC

ORGANIZATION  
OF ISLAMIC 
COOPERATION: OIC

QURAN RAMADAN

SALAH UMRAH

ZAKATYANA RESTAURANT

VISA
THE CENTRAL ISLAM 
COUNCIL OF THAILAND

XE CURRENCY

PRAYER MAT

WORLD HALAL FEST

ผ้ำปูส�ำหรับละหมำด เป็น
ผ้ำสะอำดขนำดประมำณ 
3 x 5 ฟุต นิยมใช ้ผ ้ำ 
ก�ำมะหย่ี ท่ีมีสัญลักษณ ์
แสดงถึ งควำมภักดีต่อ
พระเจ้ำ

องค์กำรควำมร่วมมอือสิลำม 
ตั้ งขึ้นในป ี  2512 เ พ่ือ 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมระหว่ำง
ประเทศมุสลิม 57 ประเทศ

ชื่ อ เ รี ย ก เ ดื อ น แห่ ง ก ำ ร 
ถือศีลอดของชำวมุสลิม  
คนไทยเรียกว่ำเดอืนรอมฎอน 
ซึ่งห้ำมชำวมุสลิมบริโภค
อำหำรตัง้แต่พระอำทติย์ขึน้
จนถึงตกดนิ

อั ล กุ ร อ ำ น  คื อ คั ม ภี ร  ์
ศกัดิสิ์ทธ์ิของศำสนำอสิลำม 
ชำวมสุลมิเชื่อว่ำเป็นคัมภีร ์
สุดท้ำยท่ีอลัลอฮ์มอบให้แก่
มนษุยชำติ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กลำงอสิลำมแห่งประเทศไทย 
(กอท.) ให้ค�ำปรกึษำเร่ืองท่ี
เก่ียวกับศำสนำอสิลำม และ
ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์
อำหำรฮำลำล

กำรละหมำดเป็นกำรแสดง
ควำมเคำรพต่ออัลลอฮ ์
วันละ 5 เวลำ ทุกครัง้จะต้อง
หนัหน้ำไปทำงทศิตะวนัตก 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของนครมกักะฮ์

ชำวมุสลิมจะต้องย่ืนขอ
วีซ่ำส�ำหรับแสวงบุญ หรือ 
Hajj Visa จำกทำงกำร
ซำอุดีอำระเบีย ก่อนท่ีจะ
เดินทำงไปร่วมพิธีฮัจญ์ 
ณ นครมักกะฮ์

อุมเรำะห์ คือกำรเดินทำง
ไปแสวงบุญและปฏิบัติ
ศำสนำกิจท่ีนครมักกะฮ์ 
ซึง่ถือเป็นกำรแสวงบญุเลก็
ก่อนเข้ำสูเ่ทศกำลฮจัญ์

แอปพลิ เคชันเช็คอัตรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำ เหมำะ
ส�ำหรับผู้ท่ีเดินทำงระหว่ำง
ประเทศ สำมำรถแปลงค่ำ
ของหลำยสกุลเงนิได้ภำยใน 
ครัง้เดยีว

มหกรรมสินค้ำและบริกำร
ฮำลำลระดบันำนำชำต ิเพ่ือ
ส่งเสริมและยกระดับธุรกิจ
ฮำลำลของไทยให้แข่งขันได้
ในระดบัโลก

ซะกำต คือกำรท�ำทำน
ประจ�ำปี โดยชำวมุสลิม
ต้องน�ำอำหำรหรือทรัพย์สนิ
ส่วนหน่ึงมอบให้แก่ผู ้อื่น 
ในเดือนรอมฎอนเพ่ือลด
ควำมตระหนี่

ร ้ ำ น อ ำ ห ำ ร ฮ ำ ล ำ ล ใ น 
ศนูย์กำรค้ำเอม็บเีค เซน็เตอร์ 
ให้บริกำรอำหำรไทยและ
อำหำรฮำลำลเพ่ือรองรับ 
นกัท่องเท่ียวมสุลมิ

กลุม่ประเทศทีไ่ม่ใช่ประเทศมสุลมิ ประเทศไทยจดัเป็นประเทศ 
Non-OIC ท่ีมีนักท่องเท่ียวมุสลิมมำเยือนมำกเป็นอันดับ 2 
รองจำกสิงคโปร์
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มุสลิม มิลเลนเนียลส์ 
บุกวงการท่องเที่ยวโลก

เมื่อชำวมุสลิมกลำยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของโลกท่ีไม่จ�ำกัดกำรเดินทำงเฉพำะในกลุ่มประเทศมุสลิม 
ด้วยกันอกีต่อไป เมอืงท่องเท่ียวหรอืแหล่งท่องเทีย่วแห่งใดทีม่ส่ิีงอ�ำนวยควำมสะดวกตรงตำมหลักศำสนำอสิลำม
มำกทีสุ่ดย่อมกลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมุสลิมรุ่นใหม่ได้ไม่ยำก

สิ่งที่เติบโตตำมมำคือ “กำรท่องเท่ียวฮำลำล” (Halal Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของชำวมุสลิมที่มีรำยละเอียดปลีกย่อยแตกต่ำงจำกนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น ต้ังแต่โรงแรมท่ีพัก  
ร้ำนอำหำร กำรคมนำคมขนส่ง กิจกรรมกำรท่องเท่ียว สถำนพักผ่อนหย่อนใจ และท่ีส�ำคัญคือ กำรมีสิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวกต่อกำรปฏิบตัศิำสนกจิประจ�ำวันของชำวมสุลมิ น�ำไปสูเ่ทรนด์ท่ีเรยีกว่ำ “Muslim-Friendly Tourism” 
หรือกำรท่องเท่ียวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิม ซึ่งผู้ประกอบกำรควรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับขยำยโอกำส 
ทำงธุรกิจ เพื่อให้สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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กำรแยกกลุ ่มคนตำมช่วงวัยและอำยุจะท�ำให้เข้ำใจพฤติกรรมและแรงขับเคลื่อนทำงควำมคิด 
ของคนในแต่ละรุน่หรอืเจเนอเรชนัได้ดย่ิีงขึน้ ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำมคี�ำหน่ึงท่ีใช้กันแพร่หลำยในวงกำรสือ่ 
และกำรตลำดนั่นคือ “มิลเลนเนียลส์” (Millennials) หรือเรียกอีกชื่อว่ำ “เจเนอเรชันมี” (Generation Me)  
หมำยถึงกลุม่คนทีเ่กิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2524 ถึง 2539 หรอืมอีำยุประมำณ 24-39 ปี ณ ปี พ.ศ. 2563 อย่ำงไรก็ดี 
กำรให้ค�ำนิยำมคนกลุ่มมิลเลนเนียลส์จะเน้นที่อุปนิสัยมำกกว่ำอำยุ 

ลักษณะเด่นของคนกลุ่มน้ี คือมีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง บำงครั้งอำจถือตัวเองเป็นศูนย์กลำง 
มีกำรศึกษำดี ใช้เทคโนโลยีเก่ง ท�ำงำนได้หลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน ให้ควำมส�ำคัญกับคุณค่ำมำกกว่ำ
ปริมำณ แสวงหำควำมส�ำเร็จ เปลี่ยนงำนบ่อย วิถีชีวิตและควำมชอบของคนกลุ่มมิลเลนเนียลส์มีอิทธิพล 
ค่อนข้ำงสงูต่อทศิทำงตลำดในปัจจบุนั โดยเฉพำะแนวคดิท่ีเน้นควำมสมดลุระหว่ำงกำรท�ำงำนและกำรใช้
ชีวิต (Work-Life Balance) ชำวมิลเลนเนียลส์จึงนิยมใช้วันหยุดหรือเวลำว่ำงในกำรออกเดินทำงท่องเที่ยว 
เพื่อแสวงหำประสบกำรณ์ใหม่ และน�ำแบ่งปันพร้อมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนสื่อสังคมอยู่เสมอ 

เมื่อชำวมิลเลนเนียลส์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยท�ำงำนจึงมีก�ำลังซื้อ บวกกับควำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนเทคโนโลยีและวิธีคิดที่ส่งเสริมให้ออกไปใช้ชีวิต ท�ำให้ “กำรท่องเที่ยว” กลำยเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์
คนกลุม่น้ีได้มำก ไม่ว่ำจะเป็นกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ โดยอำศยัเทคโนโลยีและข้อมลู
ข่ำวสำรที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมำกช่วยในกำรวำงแผนและจัดกำรกำรเดินทำง

“Millennials”
ผู้บริโภคหลักที่มีอิทธิพลต่อตลาด
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ปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมกลำยเป็น 
ผู ้บริ โภคหลักที่ เข ้ำมำกระตุ ้นเศรษฐกิจและ
อตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวท่ัวโลก ผ่ำนกำรเดนิทำง 
และกำรใช ้บริกำรสถำนประกอบกำรต ่ำงๆ  
ที่ยึดโยงกับหลักปฏิบัติทำงศำสนำ ทั้งนี้ชำวมุสลิม 
ที่ เดินทำงท่องเท่ียวมำกท่ีสุดคือคนกลุ่มมุสลิม
มิลเลนเนียลส ์  หรือ “Musl im Mil lennials 
Travelers: MMT” โดยคำดว่ำในอกี 2-3 ปีข้ำงหน้ำ 
ตลำดท่องเท่ียวมุสลิมมีแนวโน้มจะขับเคลื่อน 
ด้วยคนกลุ่มน้ีอย่ำงเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบกำร 
จึงควรท�ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของคนกลุ่ม 
มุสลิมมิลเลนเนียลส์ให้ถ่องแท้ เพ่ือโอกำสในกำร 
สร้ำงหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์ 
กำรท่องเที่ยวฮำลำลในอนำคต

ท�าความรู้จัก มุสลิม
มิลเลนเนียลส์ (MMT)
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เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค
กลุ่ม MMT 

ที่มำ: งำนวิจัย Global Muslim Travel Index

ร้อยละ 40
 ของนักท่องเที่ยวมุสลิม คือ 

คนกลุ่ม MMT

อำยุประมำณ 
24-39 ปี 

(ในปี พ.ศ. 2563)

ส่วนใหญ่เดินทำงมำจำก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

(อำเซียน)

นิยมไปเที่ยวกับ
เพื่อนและครอบครัว

วางแผนล่วงหน้า
ก่อนเดินทำงรำว 1-6 เดือน

ท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อนและการพัฒนาตนเอง

เดินทำงท่องเที่ยวปีละ 2-5 ครั้ง 
ครั้งละประมำณ 5-6 วัน

ใช้จ่ำยในกำร
ท่องเที่ยวทริปละ 

16,000 - 63,000 บาท

ใช้บริกำรขนส่งสำธำรณะ 
เน้นสถานที่ที่ไปถึงง่าย 

เดินทางสะดวก

ใช้อินเทอร์เน็ต
ในกำรติดต่อสื่อสำรเป็นหลัก
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กำรที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม MMT จะเลือกประเทศ เมือง หรือแหล่งท่องเที่ยวใดเป็นจุดหมำยปลำยทำง 
กำรท่องเที่ยวในแต่ละทริปอำศัยปัจจัยต่อไปนี้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มหลักๆ ซึง่ช่วยให้ผูป้ระกอบกำรใช้เป็นเคร่ืองมอืในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรท่ีตอบโจทย์นักท่องเท่ียว 
กลุ่มนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จดุหมำยปลำยทำง
มีเอกลักษณ์ที่เป็น

ของแท ้

โรงแรมและที่พัก
รำคำคุ้มค่ำ

เทคโนโลยี
ทันสมัย รองรับ

กำรออนไลน์และ
กำรติดต่อทำงไกล

อำหำรท้องถิ่น
รองรับ

ควำมเป็นฮำลำล

บริกำรขนส่ง
สำธำรณะสะดวก

กำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำร บริกำร

ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ได้ง่ำย

แผนกำรเดินทำง
ยืดหยุ่น 

สำมำรถปรับ
ให้เข้ำกับวิถีมุสลิม

กำรสัมผัส
ประสบกำรณ์

แปลกใหม่ในรำคำ
สมเหตุสมผล

กำรแบ่งปัน
ประสบกำรณ์

ได้ทันที

มุสลิมมิลเลนเนียลส์กับ
การเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว

ที่มำ: TAT Review Magazine

ความเป็นของแท้
(Authentic)

ราคาเหมาะสม 
(Affordable)

เข้าถึงง่าย 
(Accessible) 
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จำกประชำกรมุสลิมท่ัวโลกที่มีเกือบ 2 พันล้ำนคน ในจ�ำนวนน้ีร้อยละ 60 คือชำวมุสลิมท่ีมีอำยุ 
ต�ำ่กว่ำ 30 ปี ซึง่ก็คอืคนกลุม่ MMT ท่ีสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงช�ำนำญ ก่อนท่ีจะตดัสนิใจเดนิทำงท่องเทีย่ว 
มักใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูลและวำงแผนทริปท่องเที่ยว โดยจำกผลส�ำรวจดัชนีกำรท่องเที่ยวของ
ชำวมุสลิมทั่วโลกประจ�ำปี พ.ศ. 2561 (Global Muslim Travel Index: GMTI 2018) ระบุว่ำคนกลุ่ม MMT 
มักศึกษำข้อมูลผ่ำนโลกออนไลน์ด้วยวิธีกำรต่อไปนี้

เห็นได้ชัดว่ำกลุ่ม MMT มีแนวโน้มที่จะเลือกจุดหมำยปลำยทำงที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ได้ดีท่ีสุด โดยข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมมีผลอย่ำงมำกต่อกำรตัดสินใจเลือกจุดหมำยปลำยทำง 
รวมถึงซื้อสินค้ำและบริกำร ดังน้ันหน้ำท่ีของผู้ประกอบกำรจึงไม่เพียงท่ีจะต้องพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่ 
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมมิลเลนเนียลส์ แต่ยังต้องเข้ำใจทิศทำงของกำรท่องเที่ยวฮำลำล รวมถึง
รู้เท่ำทันพฤติกรรมของคนกลุ่ม MMT พร้อมคิดหำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่จะมัดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ได้ 
ใครเคลื่อนไหวก่อน ย่อมได้เปรียบ

แบ่งปันประสบกำรณ์
ได้ทันที

โรงแรม/ที่พักที่เป็นมิตร
กับชำวมุสลิม

ร้ำนอำหำรฮำลำล มัสยิดหรือสถำนที่
ละหมำดที่อยู่ใกล้ๆ

กิจกรรมท่องเที่ยวที่มอบ
ประสบกำรณ์แปลกใหม่

ชมคลิปวิดีโอ
เพื่อดูบรรยำกำศจริง

ติดตำมอินฟลูเอนเซอร์
สำยท่องเที่ยว

โอกาสในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว MMT ผ่านโลกออนไลน์

มองหาอะไร?
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การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

โลกยุคข้อมูลข่าวสารท�าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชุดความรู้ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ย่ิงมีความรู้และ 
มุมมองท่ีกว้างไกลมากเท่าไรก็ย่ิงมีโอกาสในการพัฒนาและสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ในตลาดปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้น

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ OKMD เป็นหน่วยงำนท่ีให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรจัดกำร พัฒนำ และส่งต่อองค์ควำมรู้ให้แก่ประชำชน ภำยใต้แนวคิด “Knowledge is Opportunity” หรือ
ควำมรู้เปรียบดังประตูน�ำไปสู่โอกำสใหม่ในชีวิต โดยเฉพำะควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลก สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจ กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นโอกำสและกำรเตรียมพร้อมในกำรพัฒนำทักษะ
ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21

สถำบันอุทยำนกำรเรียนรู ้  เป็นหน่วยงำนในสังกัด OKMD จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้ ท่ีมุ่งเน ้น 
กำรปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนกำรเรียนรู้ และกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
รวมถึงกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู ้
หลำกหลำยรปูแบบ อันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดกำรเรียนรู ้ ย่ิงขึ้น  
โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรที่สนใจและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้ 
ขึ้นในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ
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ปัจจุบันมีอุทยำนกำรเรียนรู้เครือข่ำยที่เปิดให้บริกำรแล้วในระดับจังหวัด รวม 29 แห่ง ใน 22 จังหวัด และ
พ้ืนท่ีเรียนรู้ขนำดเล็ก 20 แห่ง รวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุง อีก 7 แห่ง โดยในภำคใต ้
มีอุทยำนกำรเรียนรู้เครือข่ำยมำกท่ีสุด รวม 10 แห่ง ได้แก่

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

อุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำ 
อุทยำนกำรเรียนรู้ปัตตำนี 
อุทยำนกำรเรียนรู้นรำธิวำส 
อุทยำนกำรเรียนรู้นครหำดใหญ่ 
อุทยำนกำรเรียนรู้สงขลำ 

อุทยำนกำรเรียนรู้บ้ำนพรุ  
อุทยำนกำรเรียนรู้สตูล 
อุทยำนกำรเรียนรู้นครภูเก็ต 
อุทยำนกำรเรียนรู้สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
เคหะรัษฎำ จังหวัดภูเก็ต 
อุทยำนกำรเรียนรู้นครศรีธรรมรำช

อบจ.สมุทรสาคร 

ทน.สมุทรสาคร

กองพันทหารสื่อสารที่ 101
จ.สมุทรสาคร

ทน.แม่สอด จ.ตาก

ทน.พิษณุโลก

ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี

ทม.อ่างทอง

โรงเรียนทหารขนส่ง จ.นนทบุรี

กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี

ทน.ภูเก็ต 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เคหะรัษฎาภูเก็ต

ทม.สตูล ทม.ปัตตานี

ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทน.สงขลา

ทม.บ้านพรุ จ.สงขลา

กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 จ.สงขลา

ทน.นครศรีธรรมราช

อบจ.ปราจีนบุรี

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี

อบจ.ตราด

กรมทหารราบที่ 152 จ.ปัตตานี

กรมทหารราบที่ 151 จ.นราธิวาส

ทม.นราธิวาส

ทน.ยะลา

ทม.เบตง จ.ยะลา

อุทยานการเรียนรู้สี่มุมเมือง
ทน.ยะลา

อุทยานการเรียนรู้ VR park กทม.

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กทม.

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กทม.

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก กทม.

สโมสรทหารบก กรมสวัสดิการทหารบก กทม.

กองบัญชาการกองทัพบก กทม.

อบจ.สุราษฎร์ธานี

อบจ.กระบี่

ทน.ล�าปาง

มูลนิธินิยมปัทมะเสวี
จ.ล�าปาง

พิพิธภัณฑ์เมืองล�าปาง
ทน.ล�าปาง

ทน.อุดรธานี

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

วชช.น่าน

กรมทหารราบที่ 16 จ.ยโสธร

อบจ.ร้อยเอ็ด

กองพลทหารราบที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด

ทน.นครราชสีมา

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา

กรมทหารราบที่ 23 จ.นครราชสีมา

กรมทหารราบที่ 6 จ.อุบลราชธานี

อบจ.ศรีสะเกษ

จังหวัดบุรีรัมย์

อบจ.เชียงราย

ทม.แม่ฮ่องสอน

อบจ.พะเยา

ทน.พะเยา

อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด อยู่ระหว่างการปรับปรุง/ก่อสร้าง ห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร / Mini TK

ทม.ฉะเชิงเทรา

อบจ.ระยอง

ทน.ระยอง

แผนที่เครือข่าย
TK Park Network
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สถำบันอุทยำนกำรเรียนรู้ยังได้ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและ
ชุมชน ได้แก่ 

แหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดมีชีวิตในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์
ในโรงเรยีนในพ้ืนทีห่่ำงไกล 76 แห่ง ใน 76 จงัหวดั

แหล่งเรียนรู้มีชีวิตระดับต�ำบล

E-Library ในห้องสมุดประชำชนเฉลิมรำชกุมำรี  
103 แห่งท่ัวประเทศ

ภาคีเครือข่าย

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  

ภำคีเครือข่ำยท่ีมีศูนย์เรียนรู้ 
- ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

- ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

- กรมกำรพัฒนำชุมชน 
- ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย

อุทยานการเรียนรู ้ยะลากับการสร้างความเท่าเทียม
ทางการเรียนรู ้ในพื้นที่ชายแดนใต้ 

อุทยำนกำรเรียนรู ้ ยะลำ บริหำรงำนโดยเทศบำลนครยะลำ  
นับเป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ในระดับภูมิภำคแห่งแรกของสถำบันอุทยำน
กำรเรียนรู้ เปิดให้บริกำรเมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. 2550 โดยมีกำร
จัดกำรเรียนรู้ภำยใต้บริบทวัฒนธรรมท้องถ่ินชำยแดนใต้ผสมผสำนกับ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย น�ำเสนอสำระควำมรู้ผ่ำนหนังสือ ดนตรี กิจกรรม 
และสื่อมัลติมีเดีย ให้ประชำชนทุกเชื้อชำติและศำสนำได้เรียนรู้ร่วมกัน 
อันเป ็นยุทธศำสตร ์หนึ่งในกระบวนกำรพัฒนำ กำรสร ้ำงสันติสุข  
ควำมเข้ำใจ ควำมสำมัคคี และควำมเท่ำเทียมกันให้เกิดข้ึนในสังคม 
พหุวัฒนธรรมแห่งนี้ ผ่ำน 4 กลุ่มกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 

1. 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
เพ่ือปลูกฝังและสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น 

กำรเล่ำนิทำน  
โครงกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ TK Mobile Library 
โครงกำร Reading Power ปล่อยพลังรักกำรอ่ำน 
กำรประกวดกำรอำซำน หรือเสียงเรียกสู่กำรละหมำด 
โครงกำรครอบครัวอัจฉริยะ...ด้วยกำรอ่ำน TK Mobile Library
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โครงกำร Reading Power โครงกำรครอบครัวอัจฉริยะ...ด้วยกำรอ่ำน

2

อบรมกำรท�ำอำหำร บูดู มำกกว่ำทรงเครื่อง อบรมภำษำมำลำยู แกแจะนำยู

การส่งเสริมทักษะชีวิต
เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันและสร้ำงจิตส�ำนึกรักบ้ำนเกิดให้แก่เด็กและเยำวชน อันจะน�ำไปสู่
กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ สมำนฉันท์ และเอื้ออำทรต่อกัน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น 

โครงกำรเยำวชนจิตอำสำพัฒนำทีเค ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้ำนจิตสำธำรณะ
ต่อกำรท�ำงำนเพ่ือชุมชน 
โครงกำรอบรมกำรท�ำอำหำร บูดู มำกกว่ำทรงเครื่อง
โครงกำรอบรมภำษำมำลำยู แกแจะนำยู
โครงกำรเลี้ยงลูกอย่ำงไรไม่ให้ถูกบูลลี่
โครงกำรอบรมท�ำอำหำร สูตรอร่อยกับอินทผำลัม 

โครงกำรเลี้ยงลูกอย่ำงไรไม่ให้ถูกบูลลี่
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4 

การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงจินตนำกำร
ผ่ำนกำรใช้สื่อศิลปะและกิจกรรมทำงวัฒนธรรม เช่น 

โครงกำรเรียนรู้ทักษะทำงศิลปะ 
โครงกำรอักษรศิลป์ภำษำอำหรับ/ภำษำจีน  
โครงกำรลุย ล่อง เล่ำเรื่อง เมืองยะลำ 
โครงกำร Creative Food หมี่เบตง สร้ำงสรรค์จัดจำน สร้ำงศิลป์

3

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้เยำวชนและประชำชนท่ัวไปสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำ 
ควำมรู ้และเรียนรู ้ตลอดชี วิต สำมำรถน�ำควำมรู ้ด ้ำนวิทยำศำสตร ์และไอทีไปประยุกต ์ใช ้ 
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น 

โครงกำรแล็บวิทย์ 
โครงกำร Brain เกมคณิต วิทย์สนุก 
โครงกำร Smart App สมำร์ตแอปผู้สูงอำยุ 
โครงกำร Go Green โก กรีน เพ่ือกำรแยกขยะ
ในครัวเรือน 

โครงกำรแล็บวิทย ์                                     
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โครงกำร Creative Food                       โครงกำรอักษรศิลป์ภำษำอำหรับ/ภำษำจีน

โครงกำรลุย ล่อง เล่ำเรื่อง เมืองยะลำ
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โครงกำร Brain เกมคณิต วิทย์สนุก

โครงกำร Smart App สมำร์ตแอปผู้สูงอำยุ                     

ความรู้ ไม่ได้อยู่แค่ในห้อง
ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 อุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำและห้องสมุดมีชีวิตไม่อำจท�ำหน้ำที่เป็น

พ้ืนท่ีส�ำหรับกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้กันได้ แพลตฟอร์มออนไลน์และอินเทอร์เน็ตจึงเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรสร้ำงห้องเรียนและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือให้ประชำชนยังสำมำรถเรียนรู้ได้ แม้ไม่สำมำรถ
เดินทำงมำท่ีอุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำ เช่น 

โครงกำรสอนภำษำออนไลน์ 
โครงกำรสอนศิลปะออนไลน์  
โครงกำรรู้และเข้ำใจ Food Loss, Food Waste ตอน Save Food Good Life บุกบ้ำนคนรักษ์โลก
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีไม่ฟุ่มเฟือย 

กิจกรรมอื่นๆ ของ OKMD 
เพื่อการส่งเสริมธุรกิจฮาลาล

รำยกำร Knowledge Box จัดกิจกรรมไลฟ์สด 
ผ่ำนสือ่สงัคม เรือ่ง Halal Tourism โอกำสใหม่ส�ำหรบั
กำรท่องเท่ียวแบบฮำลำล เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบกำร
และผู ้สนใจสำมำรถมองเห็นช่องทำงและโอกำส 
ในกำรต่อยอดธุรกิจ และเพ่ิมศกัยภำพด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
ท่ีเป็นมิตรกับชำวมุสลิมมำกย่ิงขึ้น

ศูนย์ควำมรู ้กินได้ของ OKMD ร่วมกับวิทยำลัย 
ชุมชนยะลำ จัดกิจกรรม กล่องควำมรู้กินได้ วิเครำะห์
ทรัพยำกรและอำชีพในท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำร
พัฒนำต่อยอดและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น 
อำชีพช่ำงตัดเย็บฮิญำบสตรีมุสลิม อำชีพช่ำงตัดเย็บ
ชุดโต๊ป (มุสลิมชำย)

โครงกำร Go Green
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รวมมิตรข้อมูลตัวเลข
ธุรกิจฮาลาล (HALAL BUSINESS)

ของประชำกรโลก 

ของประชำกรโลก 

24.36% 31.1%

อันดับ 1 
สหรัฐอเมริกา อันดับ 2 

เนเธอร์แลนด์ อันดับ 3 
บราซิล อันดับ 4 

เยอรมนี อันดับ 5 
จีน อันดับ 6 

สเปน

อันดับประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาล พ.ศ. 2562

ที่มำ: World Population Review
ที่มำ: ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรท่องเท่ียว (CTRD)  
         สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลก คาดการณ์ปี 

พ.ศ. 2603 
ประชำกรมุสลิมทั่วโลก

จะมีมำกกว่ำ1,900
ล้านคน 3 พันล้านคน

คิดเป็น

คิดเป็น

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

34,366 ล้านล้านบาท

34,754 ล้านล้านบาท

33,561 ล้านล้านบาท

30,995 ล้านล้านบาท

 1.11%

 3.55%

 8.27%35
มูลค่าตลาดอาหารฮาลาลทั่วโลก 

ปี พ.ศ. 2562 ประมาณ

ล้านล้าน
บาท 

32 Digit o nomyD32 Digit o nomyD

ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์

ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์

อันดับ 7
ฝรั่งเศส อันดับ 8 

แคนาดา อันดับ 9 
อิตาลี อันดับ 10 

เบลเยียม อันดับ 11 
อินเดีย อันดับ 12

ไทย
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ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย

ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์

ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์

ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์

จีน สหรัฐอเมริกา/กลุ่มประเทศ
องค์การความร่วมมืออิสลาม 

ญี่ปุ่น

ของโลก

ของเอเชีย
(รองจำกจีนและอินเดีย)

ในอำเซียน

 2.23%

 6.17%

 11.21%

มูลค่าการส่งออก
อาหารฮาลาลของไทย 

พ.ศ. 2559-2562

โรงงำน

3,386 โรงงาน

เครื่องหมำยกำรค้ำ

12,517
รายการ

ผลิตภัณฑ์

152,636 
ผลิตภัณฑ์

ใบรับรอง

6,955 รายการ

อันดับตลาดส่งออก
อาหารฮาลาลของไทย

พ.ศ. 2562

3

มูลค่าการส่งออก
อาหารฮาลาลของไทย พ.ศ. 2562

อันดับ 12

อันดับ 3

อันดับ 1

33Digit o nomy W 33Digit o nomy W

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

8.75 แสนล้านบาท

8.95 แสนล้านบาท

8.43 แสนล้านบาท

7.58 แสนล้านบาท

ผู้ท�ำธุรกิจฮำลำลไทย

4,703 ราย

ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์

ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์
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ที่มำ: State of the Global Islamic Economy Report, 2563-2564

ที่มำ: State of the Global Islamic Economy Report, 2563-2564

ภำคกำรเดินทำง
และท่องเที่ยว

5.79
พันล้ำนบำท

 70%
สื่อและควำมบันเทิง

6.62
พันล้ำนบำท

 3.7%

เครื่องแต่งกำย
และแฟชั่น

8.36
พันล้ำนบำท

 2.9%

เครื่องส�ำอำง
และควำมงำม

1.97
พันล้ำนบำท

 2.5%

ยำและเวชภัณฑ์

2.8
พันล้ำนบำท

 6.9%

มูลค่าการบริโภคสินค้าฮาลาล
ของชาวมุสลิมทั่วโลก

มำกกว่ำ

60.26
ล้านล้านบาท

34 Digit o nomyD

COVID-19 และผลกระทบต่อ
การใช้จ่ายของผู้บริโภคมุสลิม

อำหำรฮำลำล

34.9
ล้ำนล้ำนบำท

 0.2%

ตลาดสินค้าฮาลาลท่ี ไทยส่งออกมากที่สุด 5 อันดับแรก

จีน
(ประชำกรมุสลิม 
137.8 ล้ำนคน)

สหรัฐฯ
(ประชำกรมุสลิม 

6.8 ล้ำนคน)

กลุ่มประเทศ
มุสลิม (OIC) 57 

ประเทศ

อินเดีย
(265.8 ล้ำนคน)

รัฐเซีย
(24.7 ล้ำนคน)

1 32 4 5
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ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย

ที่มำ: กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

สถำน
ประกอบกำรเชือด

สถำนประกอบกำร
ผลิตอำหำร

สินค้ำน�ำเข้ำ 
(สำรปรุงแต่ง อำหำรส�ำเร็จรูป 

เนื้อสัตว์)

ฮาลาล
เป็นภำษำอำหรับอยู่

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ซึ่งมีพื้นหลังเป็น

แถบเส้นตรงแนวตั้ง

สนง.คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย

กำรบริกำร 
(ร้ำนอำหำร โรงแรม 
สปำ โรงพยำบำล)

ถอดรหัสเลขรับรองฮาลาลไทย

รหัสบริษัท/
เลขทะเบียน

รหัสสินค้ำผลิตภัณฑ์บริษัท/
เลขตำมล�ำดับรำยกำร

เดือน ปี ที่อนุมัติ/
เดือน ปี ที่ออกรหัส

ผลิตภัณฑ์

ประเภทการรับรองฮาลาลในประเทศไทย
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หน่วยงานอนุญาตใช้เคร่ืองหมายฮาลาลและหนังสอืรับรอง 
การผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทย คือ ส�านักงาน 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท)

รหัสผลิตภัณฑ์/
กลุ่มประเภทสินค้ำ

D
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เคล็ดลบัการเป็นผู้เชีย่วชาญด้านฮาลาล
ประชำกรมุสลิมเป็นกลุ่มที่มีอัตรำกำรเติบโตรวดเร็วท่ีสุด ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับฮำลำลขยำยตัวอย่ำง 

ต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจกำรท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้ำนอำหำร ตลอดจนสินค้ำอุปโภคบรโิภคต่ำงๆ ประเทศที่
นบัถือศำสนำอสิลำมอำจจะคุน้เคยกับกำรรองรบัผูบ้รโิภคและนักท่องเทีย่วกลุม่น้ี ตรงข้ำมกับประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศ
มุสลิมทีต้่องท�ำควำมเข้ำใจกลุม่เป้ำหมำยเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบบริกำรให้เหมำะสม  

เครสเซนต์เรตติ้ง (CrescentRating) บริษัทสัญชำติสิงคโปร์ ซึ่งถือก�ำเนดิขึน้ในปี พ.ศ. 2551 กลำยเป็นบริษัท
ระดับโลกที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบฮำลำล หลังหันมำเจำะตลำดเกี่ยวกับธุรกิจ
กำรท่องเท่ียวแบบฮำลำลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันบริษัทกลำยเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมูลเก่ียวกับ 
กำรท่องเที่ยวฮำลำล มีกำรท�ำแบบส�ำรวจและเก็บสถิติท่ีน่ำเชื่อถือท่ีหลำยหน่วยงำนน�ำไปใช้อ้ำงอิง รวมถึง
ให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำแก่หน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชนทั่วโลกในกำรส่งเสริมธุรกิจฮำลำลแบบครบวงจร 
ควำมส�ำเร็จและกำรเตบิโตแบบก้ำวกระโดดของเครสเซนต์เรตติง้จงึเป็นกรณีศกึษำท่ีน่ำสนใจส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร 
ที่สนใจธุรกิจที่เกี่ยวกับฮำลำลทุกประเภท

ในกำรเริ่มท�ำธุรกิจ สิ่งส�ำคัญคือต้องรู้จักและเข้ำใจ
กลุม่เป้ำหมำยเป็นอนัดบัแรก ทว่ำในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ 
แม้อุตสำหกรรมท่องเท่ียวท่ัวโลกจะเริ่มตื่นตัวกับ 
กำรเพ่ิมขึ้นของกลุ่มนักท่องเท่ียวมุสลิมที่มีกำรเดินทำง 
และกำรใช ้ จ่ำยเงินนอกประเทศมำกข้ึนแต่กลับ 
ไม่มีกำรเก็บข้อมูล อย่ำงเป็นระบบเพ่ือน�ำมำอธิบำย 
ปรำกฏกำรณ์ท่องเท่ียวท่ีไม่ขัดต่อหลักศำสนบัญญัต ิ
ของอิสลำม ขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีประชำกรมุสลิม 
คดิเป็นร้อยละ 16 ของประเทศ และพ้ืนท่ีทำงภมูศิำสตร์ 
ถูกแวดล้อมด้วยประเทศเพ่ือนบ้ำนท่ีมีประชำกร 
ส่วนใหญ่เป็นมสุลมิ ได้แก่ มำเลเซยี ซึง่มปีระชำกรมสุลมิ
ร้อยละ 66 บรไูนดำรสุซำลำม ร้อยละ 75 และอนิโดนีเซยี 
ร้อยละ 87 เมื่อเล็งเห็นโอกำสจำกสถำนกำรณ์ท้ังสอง
ประกำรนี ้บริษทั เครสเซนต์เรตติง้ จ�ำกัด จงึพลกิโฉมธุรกิจ
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเก็บรวบรวม จัดกำร 
และสร้ำงฐำนข้อมูลเชิงลึกจำกข้อมูลผู้บริโภคท่ีเป็น 
ชำวมสุลิมจ�ำนวนมำก ซึง่ท�ำให้บรษิทัสำมำรถก้ำวขึน้มำ 
เป็นผู ้น�ำในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวฮำลำลระดับโลก 
ในปัจจุบัน

งำนของเครสเซนต ์ เรตต้ิงคือกำรส�ำรวจและ 
เก็บข้อมูลเชิงสถิติ ทั้งเรื่องกำรเดินทำง กำรจับจ่ำย
ใช้สอย และกำรท่องเท่ียวของชำวมุสลิม เพ่ือช่วย 
ในกำรท�ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกผ่ำน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Big Data) และสรุปออกมำเป็น 
ชุดข้อมูลที่สำมำรถช่วยอธิบำยพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ของนักท่องเท่ียวมสุลิมได้อย่ำงแม่นย�ำ ก่อนจะน�ำข้อมลู
เหล่ำน้ันมำบูรณำกำรเป็นแผนงำนภำคปฏิบัติและ 
ส่งมอบให้หน่วยงำนรฐัและเอกชน รวมถึงผูป้ระกอบกำร 
ธุรกิจประเภทต่ำงๆ น�ำไปปรับใช้จริง เพ่ือรองรับ 
กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของตลำดกำรท่องเที่ยวฮำลำล 
โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมสุลมิเดนิทำงไปยัง
สถำนท่ีต่ำงๆ ทั่วโลกได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักบัญญัติ
ของศำสนำอิสลำม ส่วนผู ้ประกอบกำรก็สำมำรถ
พัฒนำและน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรทำงกำรท่องเทีย่ว 
ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของชำวมุสลิมได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ

สร้าง
นวัตกรรม

วิเคราะห์
พฤติกรรม

ส�ารวจ
เก็บข้อมูล
เชิงสถิติ

ท�าความ
รู้จักกลุ่ม
เป้าหมาย

สร้างธุรกิจจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
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สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมตลาดฮาลาลให้เติบโต

นอกเหนอืจำกกำรบรกิำรให้ข้อมลูและค�ำแนะน�ำแก่องค์กร หน่วยงำน และผูป้ระกอบกำรทีต้่องกำรเข้ำมำเป็น
ส่วนหนึง่ในอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวฮำลำล เครสเซนต์เรตติ้งยังได้สร้ำงนวัตกรรมของตนเองเพื่อสนับสนุนธุรกจิ
ในอุตสำหกรรมฮำลำลให้เติบโตมำกยิ่งขึ้นผ่ำนรูปแบบกำรสร้ำงนวัตกรรมที่พัฒนำมำจำกชุดข้อมูล ดังต่อไปนี้

ที่มำ: www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html

DECODE

จัดท�าแผนที่ระบุพิกัดธุรกิจฮาลาลทั่วโลก
มีกำรรวบรวมข้อมูลและระบุพิกัดท่ีตั้งของธุรกิจฮำลำลในพ้ืนที่ต่ำงๆ 

เพ่ือให้ผูป้ระกอบกำรทรำบว่ำในแต่ละพ้ืนท่ีมธุีรกิจฮำลำลประเภทใดอยู่บ้ำง 
ขณะทีนั่กท่องเท่ียวมสุลมิเองก็มคีูม่อืช่วยเลอืกทีพั่กร้ำนอำหำร และบรกิำร
ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของชำวมุสลิม ท�ำให้กำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว
ท�ำได้ง่ำยและมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น

ท�าการส�ารวจเทรนด์ท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลก
มีกำรร่วมมือกับผู้ให้บริกำรเครือข่ำยช�ำระเงินผ่ำนบัตรรำยใหญ่อย่ำง 

มำสเตอร์กำร์ด (Mastercard) ท�ำกำรส�ำรวจดัชนีกำรท่องเท่ียวของ 
ชำวมุสลิมท่ัวโลก และจัดท�ำเป็นรำยงำนประจ�ำปีที่ช่วยชี้แนะทิศทำง 
กำรพัฒนำและกำรลงทุนส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจฮำลำลในประเทศต่ำงๆ

มองหานวัตกรรมส�าหรับอนาคต
มกีำรแนะน�ำกลยุทธ์เฉพำะทำงทีเ่หมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจฮำลำล 

สมัยใหม่ ช่วยมองหำทำงเลือกและแนวทำงแก้ปัญหำให้แก่ผู้ประกอบกำร
ฮำลำล เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถให้สำมำรถแข่งขัน
ได้ในตลำดในระยะยำว ท�ำกำรส�ำรวจเทรนด์ท่องเท่ียวของชำวมุสลิม 
ทั่วโลก มีกำรร่วมมือกับผู้ให้บริกำรเครือข่ำยช�ำระเงินผ่ำนบัตรรำยใหญ่
อย่ำง มำสเตอร์กำร์ด (Mastercard) ท�ำกำรส�ำรวจดัชนีกำรท่องเที่ยวของ
ชำวมุสลิมทั่วโลก (Global Muslim Travel Index: GMTI) และจัดท�ำเป็น 
รำยงำนประจ�ำปีท่ีช่วยชี้แนะทิศทำงกำรพัฒนำและกำรลงทุนส�ำหรับ 
กำรท�ำธุรกิจฮำลำลในประเทศต่ำงๆ

น�าเสนอรายงานความเคลื่อนไหวของ
ตลาดฮาลาลในปัจจุบัน

มกีำรอัปเดตเทรนด์ตลำด ผลติและเผยแพร่ชดุข้อมลูทีเ่ท่ำทนัสถำนกำรณ์
ออกมำสูส่งัคม เพ่ือให้ผูป้ระกอบกำรได้ท�ำควำมเข้ำใจควำมเคลือ่นไหวและ
กำรเติบโตของตลำดฮำลำลอย่ำงทันสถำนกำรณ์
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ที่มำ: Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index (GMTI)

บริการครบวงจร คือกลยุทธ์แห่งความส�าเร็จ

เคลด็ลบัส�ำคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เครสเซนต์เรตติง้เตบิโตเป็นผู้เชีย่วชำญและผูน้�ำในอตุสำหกรรมท่องเท่ียวแบบ
ฮำลำลคือ กำรให้บริกำรครบวงจร (One-Stop Service) ที่ครอบคลุมทุกควำมต้องกำร รวมถึงกำรคำดกำรณ์และ
จัดเตรียมสินค้ำและบริกำรที่เหนือควำมคำดหมำยไว้ตอบสนองควำมจ�ำเป็นในอนำคตของลูกค้ำอีกด้วย

สปา โรงพยาบาลเรือเฟอร์รี่

โรงแรม สายการบินร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า

Training Academy
 กำรก่อตัง้สถำบนั ซอีำร์ อะคำเดมี 

(CR Academy) เปิดสอนหลักสูตร
กำรตลำดและกำรบริหำรท้ังแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือผลิต
บุคลำกรออกมำรองรับกำรเติบโต
ของธุรกิจฮำลำล

Halal-in-Travel
Consultancy Conference

ก ำ ร จั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ ส ว น ำ 
ทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ 
เ พ่ือแลกเปลี่ ยนข ้อมูลข่ำวสำร 
ในแวดวงธุรกิจกำรท่องเทีย่วฮำลำล

Reports
 กำรจัดท�ำและเผยแพร่รำยงำน

และผลส�ำรวจด้ำนต่ำงๆ ที่มีส่วน
ช่วยชี้แนะและส่งเสริมธุรกิจและ 
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมสินค้ำ 
บริกำร และกำรท่องเท่ียวฮำลำล 
โดยสำมำรถติดตำมอ่ำนได้ผ่ำน
เว็บไซต์ www.crescentrating.com

ผลตอบรับจำกกำรใช้กลยุทธ์ด้ำนต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำร ส่งผลให้เครสเซนต์เรตติ้งเป็น
องค์กรท่ีมชีือ่เสยีงระดบัสำกล ได้ร่วมงำนกับหน่วยงำนรัฐ ส�ำนักข่ำว และองค์กรระดบัโลกมำกมำย 
พร้อมทั้งขยำยฐำนลูกค้ำครอบคลุมธุรกิจหลำกหลำยแขนงที่ต้องกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวแบบ
ฮำลำล ยกตัวอย่ำงเช่น

1 2 3

Business Intelligence (BI)
ก ำ ร น� ำ เ ส น อ เ ท ค โ น โ ล ยี

ซอฟต ์แวร ์ที่ ช่ว ยสรุปภำพรวม 
ในเชิงธุรกิจกำรท่องเท่ียวฮำลำล
ผ่ำนรูปภำพ กรำฟ สถิติ เพื่อให้
ลูกค้ำตัดสินใจวำงแผนธุรกิจได ้
ง่ำยขึ้น

4

Consultancy
 กำรให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำน

ธุรกิจ กำรหำแนวทำงในกำรแก้
ปัญหำ กำรปรับทิศทำงกำรพัฒนำ
และกำรลงทุนส�ำหรับหน่วยงำน 
ทัง้ภำครฐัและเอกชน ผูป้ระกอบกำร 
ฮำลำล รวมถึงนักลงทุนท้ังในประเทศ 
และต่ำงประเทศ

5

Rating Service
 กำร เป็นสถ ำบัน จั ด อั น ดับ 

ควำมน่ำเชื่อถือท่ีได้รับกำรยอมรับ 
ในระดบัเอเชยีและระดบัโลก โดยเน้น 
กำรส�ำรวจ เก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลู 
และวิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยวแบบฮำลำล 
เป็นหลัก

6



GMTI หรอื Mastercard - Crescentrating Global Muslim Travel Index เป็นหน่ึงในผลส�ำรวจ
ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแวดวงอุตสำหกรรมฮำลำล เนื่องจำกมีข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจฮำลำลในหลำกหลำยมิติ อำทิ กำรจัดอันดับรำยชื่อประเทศยอดนิยมของ 
กลุ ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม กำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวและใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต 
กำรรำยงำนข้อมูลเชิงลึกถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว ซึ่งท�ำให้ทรำบว่ำธุรกิจ
หรือสินค้ำฮำลำลประเภทใดก�ำลังได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวมุสลิมช่วยผู้ประกอบกำร 
มีควำมเข้ำใจในกำรท�ำธุรกิจฮำลำลมำกย่ิงขึ้น รวมถึงยังเป็นแหล่งอ้ำงอิงส�ำคัญท่ีช่วยให้รัฐบำล
ประเทศต่ำงๆ น�ำมำใช้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เพ่ือจะได้ลงทุนและพัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ขั้นพื้นฐำนให้พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวมุสลิมยิ่งขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานที่ GMTI ให้ความส�าคัญ

รำยชื่อประเทศท่ีเป็นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ยวมุสลิมและ
ประเภทธุรกิจฮำลำลท่ีปรำกฏในผลส�ำรวจ GMTI กลำยเป็นท่ีสนใจ
ของบรรดำนักลงทุนที่ต้องกำรเข้ำมำกระตุ้นเศรษฐกิจในธุรกิจฮำลำล 
ซึ่งประเทศหรือธุรกิจที่จะติดอันดับของ GMTI ได้น้ัน จะต้องผ่ำนเกณฑ ์
พ้ืนฐำน 4 ประกำรซึง่ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง ทัง้ภำครฐั เอกชน และผู้ประกอบกำร 
สำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อยอดในประเทศหรือธุรกิจของตนเอง เพ่ือดึงดูด 
นักท่องเที่ยวมุสลิมให้มำกขึ้น

การเข้าถึง (ACCESS)
• กำรขอวีซ่ำง่ำยหรือไม่
• กำรคมนำคมพื้นฐำนเพียงพอหรือไม่

การสื่อสาร (COMMUNICATIONS)
• กำรสื่อสำรต้นทำงและปลำยทำงสะดวกและมีประสิทธิภำพหรือไม่
• ควำมเข้ำใจเอกลักษณ์และลักษณะเฉพำะของควำมเป็นฮำลำลหรือไม่

การบริการ (SERVICES)
• บริกำรอำหำรฮำลำลและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับชำวมุสลิมหรือไม่
• สนำมบินและสถำนประกอบกำรเป็นมิตรต่อชำวมุสลิมหรือไม่

สภาพแวดล้อม (ENVIRONMENT)
• สภำพอำกำศเหมำะสมกับกำรเดินทำงท่องเที่ยวหรือไม่
• จุดหมำยปลำยทำง สถำนที่ เทคโนโลยี รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมหรือไม่
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อำหำรเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนในชีวิต
ประจ�ำวันท่ีขำดไม่ได้ ในมมุมองของ
ผูบ้ริโภคล้วนต้องกำรเข้ำถึงอำหำร 
 ท่ีมีควำมหลำกหลำย รสชำติอร่อย 
และรำคำไม่แพง ส่วนผูป้ระกอบกำร 
ก็ต้องติดตำมทิศทำงเทรนด์โลก 
เพ่ือให้จบักระแสควำมนยิมได้อย่ำง
ทันท่วงที โดยเฉพำะในปัจจุบันที่
ผู ้นับถือศำสนำอิสลำมทั่วโลกมี
จ�ำนวนเพ่ิมขึน้ รวมถึงมนัีกท่องเท่ียว
มสุลมิเดนิทำงเข้ำมำยังประเทศไทย

เพ่ิมขึ้น ท�ำให้ธุรกิจอำหำรฮำลำล
เติบโตรวดเร็ว กลำยเป็นธุรกิจท่ี 
น่ำส่งเสริมท้ังในแง่ของกำรบริโภค
ภำยในประเทศ และกำรส่งออกไป
ยังต่ำงประเทศ 

ข้อได้เปรียบของประเทศไทยคือ
มคีวำมพร้อมด้ำนวัตถุดบิกำรเกษตร 
อีกทั้ ง วิ ถีชี วิตของคนไทยยังให ้
ควำมส�ำคัญกับกำรกิน ท�ำให้มี 
ร ้ำนอำหำรและธุรกิจ SME ท่ี
เก่ียวข้องกับอำหำรเกิดขึ้นมำกมำย 

รวมถึงมีบริกำรเดลิเวอรีท่ีเข้ำมำ
เสรมิให้ธุรกิจเก่ียวกับอำหำรกำรกิน
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับผู้ที่มี 
ควำมสนใจเรื่องอำหำร ไม่ว่ำจะ
ชอบกิน ชอบดื่ม ชอบท�ำ หรือชอบ
ถ่ำยรูปอำหำร ก็สำมำรถผันตัวเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ได้หำกมอง
เห็นช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพผ่ำน
วัฒนธรรมกำรกิน

ลักษณะเฉพาะของ
อาหารฮาลาล

สถำบันฮำลำล มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครนิทร์ ระบวุ่ำ “อำหำรฮำลำล” หมำยถึง 
อำหำรที่ผ่ำนกรรมวิธีในกำรท�ำ ผสม ปรุง 
ประกอบ หรอืแปรสภำพตำมบัญญัตอิสิลำม 
และต้องได้รบักำรเครือ่งหมำยรบัรองฮำลำล 
ตำมกฎหมำย เพ่ือรับประกันว่ำชำวมุสลิม
โดยทั่วไปสำมำรถกินอำหำร ใช้สินค้ำ 
หรือใช้บริกำรต่ำงๆ ได้โดยไม่ขัดต่อหลัก 
ศำสนบญัญัตขิองอสิลำม ไม่ว่ำผูผ้ลติอำหำร
ฮำลำลจะเป็นมสุลมิหรอืไม่ก็ตำม 

ผู้ประกอบกำรที่สนใจจะต้องให้ควำม
ส�ำคัญกับเครื่องหมำยฮำลำลอย่ำงจริงจัง 
ต้องศึกษำเรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจอย่ำง
ถ่องแท้เก่ียวกับหลักปฏิบัติของศำสนำ
อิสลำม ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องแหล่งที่มำของ
อำหำร วิธีกำรฆ่ำสตัว์ กำรแปรรปู กำรขนส่ง 
และกำรเก็บรกัษำอำหำร อำทิ
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ปั้นเรื่องกิน
ให้กลายเป็นอาชีพท�าเงิน

ห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
สัตว์ที่ตำยเองอำจตำยด้วยโรคระบำดซึ่งเป็น
อนัตรำยต่อสขุภำพ ดงันัน้ศำสนำอสิลำมจงึบญัญัติ
ให้กินแต่สัตว์ท่ีเชือดอย่ำงถูกต้องตำมกรรมวิธีของ
ศำสนำ โดยผู้เชือดต้องเป็นมุสลิมท่ีเปล่งพระนำม
ของอัลลอฮ์ก่อนลงมือ

ห้ามกินเนื้อสัตว์ต้องห้าม
หมูเป็นสัตว์ที่กินสิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรก ศำสนำ 
อิสลำมจึงห้ำมบริโภคเน้ือหมู รวมถึงเน้ือสัตว์ 
ต้องห้ำมอืน่ๆ เช่น สนุขั เสอื ง ูฯลฯ รวมถึงห้ำมบรโิภค 
เลือดสัตว์เนื่องจำกอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

ห้ามใช้ภาชนะปะปนกัน
ศำสนำอิสลำมไม่อนุญำตให้น�ำภำชนะประกอบ
อำหำรไปใช้ปะปนกับภำชนะที่ใส่เ น้ือหมูหรือ 
สิ่งต้องห้ำมทำงศำสนำ เช่น ห้ำมน�ำจำนท่ีเคยใส่ 
เนื้อหมูมำใช้ท�ำอำหำรหรือใส่อำหำร เป็นต้น

ห้ามใส่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์
อำหำรและเครื่องดื่มทุกชนิดต้องไม่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เนื่องจำกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีขัดต่อหลักศำสนบัญญัติของ
อิสลำมอย่ำงร้ำยแรง
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สแกน QR Code
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จำกข้อก�ำหนดที่มีรำยละเอียดปลีกย่อยมำกมำย
ที่แตกต่ำงจำกศำสนำอื่น  กำรได ้รับกำรรับรอง 
เครื่องหมำยฮำลำล จึงถือเป็นเครื่องรับประกันให้ 
ชำวมุสลิมมั่นใจได้ว่ำจะได้กินอำหำรที่ถูกต้องตำม
บญัญัตศิำสนำ ซึง่กำรจะได้รบัเครือ่งหมำยฮำลำลจะต้อง 
ผ่ำนกำรตรวจสอบและได้รับอนุญำตจำก ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกลำงอสิลำมแห่งประเทศไทย (ฝ่ำยกิจกำร 
ฮำลำล) หรือคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัด

อักษรภำษำอำหรับอยู่ภำยในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ใต้กรอบมีค�ำว่ำ “ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย”

เป็นองค์กรรับรอง ป้ำยกิจกำรและฉลำกผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับฮำลำลจะต้องประทับหรือแสดงเครื่องหมำยนี้

Wความรู้กินได้

ขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล
ในประเทศไทยจะต้องขออนุญำตใช้เครื่องหมำยฮำลำลและขอหนังสือรับรองกำรผลิตอำหำรฮำลได้ที ่ 

ฝ่ำยกิจกำรฮำลำล ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัด หำกจังหวัดที่พักอำศัยไม่มีหน่วยงำนดังกล่ำว
จะต้องติดต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยเท่ำนั้น โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม
ค�ำขอใช้เครื่องหมำยฮำลำล ผ่ำนเว็บไซต์ www.cicot.or.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ที่มา:
ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ www.acfs.go.th

Thai SMEs Center www.thaismescenter.com

ผู้ประกอบกำรอำหำรฮำลำลที่ประสบควำมส�ำเร็จและได้รับควำมนิยมยังสำมำรถต่อยอดสู่ธุรกิจในรูปแบบ
แฟรนไชส์และกำรส่งออก ย่ิงหำกมีกำรท�ำประชำสัมพันธ์ทำงส่ือออนไลน์ต่ำงๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ
ก็จะย่ิงเพ่ิมโอกำสท่ีจะเข้ำถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวมุสลิมที่มีก�ำลังซื้อสูง ซึ่งช่วยให้กิจกำรเติบโตได้อย่ำงรวดเร็วและ
เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง

ร้านน�้าชา โรตี-ชาชัก บุปเฟต์เนื้อโคขุนย่าง อาหารส�าเร็จรูปพร้อมทาน

อาหารออร์แกนิก อาหารฮาลาลส�าหรับผู้สูงอายุ อาหารฮาลาลเดลิเวอรี

ธุรกิจอาหารฮาลาลที่น่าลงทุน

1 32 4 5
ช�าระ

ค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบ

สถานประกอบการ 

รอเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

ยื่นเอกสาร
ณ องค์กรหรือ
หน่วยงานที่

รับรอง 

เตรียมเอกสาร
ให้ครบถ้วน

ตามที่ก�าหนด

ปรึกษา
เจ้าหน้าที่โครงการ

ตรวจประเมิน

6 87 9 10
น�าเครื่องหมาย

ประทับหรือ
แสดงบนสลาก

ช�าระ
ค่าธรรมเนียม
เพื่อรับหนังสือ
รับรองฮาลาล

อนุมัติให้ใช้ 
 เครื่องหมาย

ฮาลาล 

ได้รับแจ้งผ่าน
การตรวจสอบ

รีบนัดหมาย 
ตรวจโรงงาน
หรือกิจการ

ในทุกขั้นตอน

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) แห่งสหรัฐอเมริกำ ตีพิมพ์รำยงำนที่ระบุว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2613  
จ�ำนวนประชำกรมุสลิมมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วและมีจ�ำนวนมำกกว่ำผู้นับถือศำสนำคริสต์ โดยคำดว่ำ 
ร้อยละ 62 จะอำศัยอยู่ในเอเชียแปซิฟิก สะท้อนให้เห็นว่ำชำวมุสลิมคือกลุ่มผู้บริโภคหลักท่ีก�ำลังเติบโตและ 
มีอิทธิพลต่อทิศทำงเศรษฐกิจในอนำคต 

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ แบรนด์ระดับโลกรับรู้ถึงแนวโน้มนี้ จึงมีกำรทดลองผลิตสินค้ำและบริกำรรูปแบบต่ำงๆ 
ออกมำตอบโจทย์ผูบ้รโิภคชำวมสุลมิ รวมถึงกำรหมัน่สร้ำงกำรรบัรู ้(Brand Awareness) โดยสือ่สำรไปยังผู้บรโิภค
กลุ่มน้ีว่ำทำงแบรนด์ใส่ใจในควำมต้องกำรของชำวมุสลิมและค�ำนึกถึงควำมเป็นฮำลำล เพ่ือให้แบรนด์สำมำรถ
ก้ำวเข้ำไปอยู่ในใจของผู้บริโภคมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูงในปัจจุบัน

ดังที่ทรำบกันดีว ่ำควำมเป็นฮำลำลจะต้องสอดคล้องกับหลักกำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำอิสลำม 
ซึง่ไม่เพียงเก่ียวข้องกับอำหำร แต่ยังครอบคลมุอตุสำหกรรมท่ีหลำกหลำย ตัง้แต่กำรผลติ กำรบรกิำร กำรท่องเท่ียว 
รวมถึงธุรกิจทีร่องรบักำรใช้ชวิีตประจ�ำวนัของชำวมสุลมิ โดยเฉพำะธุรกิจเสือ้ผ้ำแฟชัน่ท่ีผูผ้ลติพยำยำมตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของชำวมุสลิมในด้ำนกำรแต่งกำยให้สวยงำม แต่ยังคงควำมถูกต้องตำมบัญญัติศำสนำอิสลำม 
และยังเป็นกำรแสดงเอกลักษณ์อันน่ำภำคภูมิใจของชำวมุสลิม

กลยุทธ์ปั้นแบรนด์
เจาะเทรนด์ฮาลาล

SCAN QR CODE
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สร้างกลยุทธ์และจุดยืนทางการตลาด
สร้ำงจุดยืนของแบรนด์ท่ีมีต่อผู้บริโภคมุสลิม โดยเน้นท่ีกำรสร้ำง 

ควำมพึงพอใจ มอบประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่ รวมถึงมุ ่งตอบสนอง 
ควำมต้องกำรและวิถีชีวิตของชำวมุสลิมโดยค�ำนึงถึงควำมถูกต้องตำม
บัญญัติศำสนำอิสลำม

สื่อสารให้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภค
ศึกษำควำมต้องกำรของผู้บริโภคเฉพำะกลุ่มแบบเจำะลึก และใช้หลัก

กำรตลำดเพ่ือสร้ำงปฏิสมัพันธ์กับกลุม่เป้ำหมำยอย่ำงตรงจดุและสอดคล้อง
กับพฤตกิรรมในชวีติประจ�ำวนั รวมถึงกำรสร้ำงสือ่โฆษณำประชำสัมพันธ์ท่ี
โดนใจเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และจดจ�ำแบรนด์

เลือกประเภทของสินค้าและบริการ
วำงแผนว่ำจะด�ำเนินธุรกิจประเภทใด มกีลุม่เป้ำหมำยเป็นคนกลุม่ใด และ

เน้นชูจุดเด่นอะไรเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย โดยควรค�ำนึงถึงควำมต้องกำร
พื้นฐำนควบคู่ไปกับกำรน�ำเสนอควำมแปลกใหม่ที่แตกต่ำงจำกคู่แข่ง

ประเมินขนาดตลาด
ศึกษำข้อมูลและส�ำรวจตลำดฮำลำลในพ้ืนท่ีของตนเองว่ำมีศักยภำพ

เหมำะแก่กำรลงทุนหรอืไม่ รวมทัง้พิจำรณำสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกตำมหลกั
ศำสนำว่ำมีควำมพร้อมรองรับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้หรือไม่

เห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมฮำลำล 
มีควำมกว้ำงขวำงและหลำกหลำย 
ทั้งยังคงมีโอกำสและควำมท้ำทำย
ที่รออยู่อีกมำก จึงกลำยเป็นตลำดที่
ดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบกำร 
ให ้หันมำพัฒนำสินค ้ำและ 
กำรบรกิำรทีร่องรบัควำมต้องกำร
ของผู ้บริโภคชำวมุสลิม ซึ่ง
กำรจะเริ่มต้นท�ำธุรกิจฮำลำล 
หรือปรับแบรนด์ให้เป็นมิตร 
กับผู ้บริโภคมุสลิมมำกขึ้น 
ควรเริ่มจำก 4 ขัน้ตอน ต่อไปนี้
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เป๊ปซี่ (Pepsi)
และโคคา-โคลา (Coca-Cola) 

ผู้ผลิตเคร่ืองดื่มยักษ์ใหญ่อย่ำงเป๊บซี่ผลิตสินค้ำ
ในรูปแบบกระป๋องท่ีมีตัวอักษรภำษำอำหรับและ 
กรำฟิกอำร์ตท่ีสื่อถึงกลุ ่มชำวมุสลิมในช่วงเดือน 
รอมฎอน ส่วนโคคำ-โคลำก็เคยท�ำโฆษณำน�ำเสนอ
เน้ือหำท่ีเก่ียวกับกำรแบ่งปัน โดยน�ำเสนอเร่ืองรำวของ 
สตรีมุสลิมที่ก�ำลังรอพระอำทิตย์ตกดินในระหว่ำง 
ช่วงถือศีลอด
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โมดานิซา (Modanisa) 
แบรนด ์ เสื้ อผ ้ำแฟชั่นมุสลิม  ก ่อ ต้ัง ข้ึนเมื่ อ 

ปี พ.ศ. 2554 เพ่ือมอบทำงเลือกให้ผู้หญิงมุสลิมได ้
สวมใส่เสื้อผ ้ำและฮิญำบท่ีสวยงำมและมีดีไซน์ 
หลำกหลำยมำกขึ้น โดยยังค�ำนึงถึงหลักอิสลำมที่
ก�ำหนดให้ผู้หญิงต้องแต่งกำยมิดชิด ขณะที่ผู ้ชำย
ก็สำมำรถเลือกชุดโต๊ปที่เหมำะกับบุคลิกภำพและ
รสนิยมส่วนตัวได้ ธุรกิจนี้ตอบโจทย์ชำวมุสลิม 
อย่ำงมำก จนท�ำให้มลีกูค้ำใน 120 ประเทศท่ัวโลกและ
มผีูเ้ข้ำมำชมเว็บไซต์ปีละอย่ำงน้อย 100 ล้ำนคน/ครัง้

เคเอฟซี (KFC) ซับเวย์ (Subway) 
และแมคโดนัลด์ (McDonald’s) 

แฟรนไชส์อำหำรฟำสต์ฟู ้ดอย่ำงเคเอฟซีและ
ซับเวย์ในบำงประเทศมีกำรจ�ำหน่ำยเมนูอำหำร 
ฮำลำลเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภค 
ชำวมุสลิม ขณะท่ีแมคโดนัลด์เห็นว่ำเดือนรอมฎอน
ถือเป็นช่วงเวลำศักดิ์สิทธ์ิที่ชำวมุสลิมทั่วโลกต้อง 
งดรับประทำนอำหำรตั้งแต่พระอำทิตย์ข้ึนจนถึง
พระอำทิตย ์ตกดิน จึ งริ เ ริ่มแคมเปญโฆษณำ 
ในประเทศมุสลิมโดยท�ำเป็นรูปนำฬกำทรำย และ 
ไม่น�ำเสนอภำพอำหำรในช่วงเวลำดังกล่ำว

ไนกี้ (Nike) เอชแอนด์เอ็ม (H&M)
และยูนิโคล่ (Uniqlo) 

ไนก้ีผลิตชุดว่ำยน�้ำคอลเลกชันพิเศษส�ำหรับสตรี
มุสลิม โดยค�ำนึงถึงหลักปฏิบัติทำงศำสนำอิสลำมท่ี 
ห้ำมผู้หญิงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ำรัดรูป หรอืเผยให้เหน็ 
เรือนร่ำงภำยใน ส่วนแบรนด์เสื้อผ ้ำแฟชั่นอย่ำง 
เอชแอนด์เอ็มและยนูโิคลก่ห็นัมำผลติเครื่องแต่งกำย
ส�ำหรับสตรีมุสลิม โดยมีสินค้ำอย่ำงฮิญำบหรือผ้ำ
คลุมศีรษะออกมำวำงจ�ำหน่ำยเช่นกัน

กรณีศึกษา:
การปรับตัวของแบรนด์ระดับโลก
เพื่อช่วงชิงพื้นที่ในตลาดฮาลาล
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5
คุณค่าต้องใส่ใจ

หากคิดท�าธุรกิจฮาลาล
เป้ำหมำยของกำรท�ำธุรกิจคอืกำรสร้ำงรำยได้มำก

ที่สุด แต่ขณะเดียวกันควรค�ำนึงถึงคุณค่ำ (Value) ที่
จะมอบกลับคืนให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในธุรกิจและอุตสำหกรรมฮำลำล
ที่มีควำมเก่ียวพันกับศำสนำอย่ำงไม่สำมำรถแยก
ออกจำกกันได้ ผู้ประกอบกำรยิ่งควรค�ำนึงถึงปัจจัยที่
ควรน�ำมำเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและคุณค่ำให้แก่ธุรกิจ
ฮำลำล ได้แก่

พัฒนานวัตกรรม
กำรสร้ำงและพัฒนำธุรกิจฮำลำลให้ก้ำวหน้ำควร

ค�ำนงึถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมควบคูไ่ปด้วย ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรคิดค้นสินค้ำใหม่ๆ กำรออกแบบอุปกรณ์ท่ีช่วย
แก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวัน หรือกำรสร้ำงสรรค์
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้กำรผลิตสินค้ำฮำลำลมีคุณภำพ 
และประสทิธิภำพดขีึน้ ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนั
ให้ธุรกิจฮำลำลเติบโตก้ำวหน้ำ 

ตัวอย่าง: กำรสร้ำงนวัตกรรมระบบค้นหำวัตถุ
เจือปนในอำหำรฮำลำล

รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ผู ้ประกอบกำรจ�ำเป ็น ท่ีจะต ้องตระหนักถึง 

ควำมรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคม ควรด�ำเนินธุรกิจที่
สร้ำงผลกระทบต่อชุมชนส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด รวมถึงสร้ำงประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ินตำม
สมควร เพื่อกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ตัวอย่าง: กำรจัดให้มีบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียในโรงงำน
ก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้ำธรรมชำติ

บูรณาการความศรัทธา
เข้ากับความหลากหลาย
สินค้ำฮำลำลอำจดูเหมือนเป็นสินค้ำเฉพำะกลุ่ม 

ชำวมสุลมิเท่ำน้ัน แต่ผูป้ระกอบกำรยังสำมำรถเพ่ิมเตมิ 
ควำมหลำกหลำยเพ่ือจบัใจลกูค้ำกลุม่อืน่ได้ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง: ร้ำนอำหำรฟิวชั่นที่ผสมผสำนวัตถุดิบ
พื้นเมืองเข้ำกับอำหำรฮำลำล

เชื่อมต่ออัตลักษณ์
และมรดกทางวัฒนธรรม
ธุรกิจและกำรท่องเที่ยวฮำลำลสำมำรถเชื่อมโยง 

นกัท่องเท่ียวมสุลมิเข้ำกบัชมุชนท้องถ่ินท่ีมปีระวัตศิำสตร์ 
และวัฒนธรรมท่ีน่ำสนใจ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ตัวอย่าง: บริกำรนวดแผนไทยที่มีห้องนวดแยก
ชำย-หญิง

ศึกษาข้อมูลเชิงลึก
เสริมความเข้าใจในชุมชน
นักท่องเที่ยวมุสลิมมีข้อจ�ำกัดปลีกย่อยมำกมำยที่

แตกต่ำงจำกนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ ชุมชนและธุรกิจ
ที่รองรับกำรท่องเท่ียวฮำลำลจึงควรเพ่ิมพูนควำมรู้
เพ่ือน�ำมำปรับใช้กับธุรกิจและสร้ำงชุมชนเป็นมิตร
กับชำวมุสลิม

ตวัอย่าง: กำรพัฒนำแหล่งท่องเทีย่วให้มสีิง่อ�ำนวย 
ควำมสะดวกส�ำหรบันักท่องเท่ียวมสุลมิ เช่น ห้องละหมำด 
สำยฉีดช�ำระในห้องน�้ำ ป้ำยบอกทำงไปห้องละหมำด 
และไกด์ท้องถิ่นที่สำมำรถพูดภำษำอำหรับได้
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5แอปพลิเคชันยอดนิยม
ของนักท่องเทีย่วมุสลิม

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อทุกกิจกรรมในชีวิต แอปพลิเคชันบน 
สมาร์ตโฟนกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวท่ีช่วยให้การท�างานและการใช้ชีวิตสะดวกสบาย
และง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวมุสลิมที่สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน  
เพื่อให้การท่องเท่ียวราบรื่นไม่สะดุด ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเวลาปฏิบัติศาสนกิจ 
การค้นหาที่พักและร้านอาหารฮาลาลระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

ขอแนะน�า 5 แอปพลิเคชันส�าหรับชาวมุสลิมท่ีควรมีติดเครือ่งไว้ในระหว่าง 
การเดินทาง ได้แก่
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2. Halal Trip
ตอบโจทย์ทุกเรื่องกำรเดินทำงส�ำหรับนักท่องเท่ียว

มุสลิม เพ่ิมควำมสะดวกสบำยเมื่อต้องเดินทำงไป 
ต่ำงประเทศด้วยบริกำรค้นหำสถำนที่ท่องเท่ียวและ
ท่ีพักท่ีเป็นมิตรกับชำวมุสลิม ร ้ำนอำหำรฮำลำล 
สถำนที่ละหมำด และสถำนท่ีท่องเท่ียวน่ำสนใจที่ 
ผู้ใช้งำนรำยอื่นแนะน�ำ 

จุดเด่นของ Halal Trip

5ive

1. Muslim Pro
แอปพลิเคชันบอกเวลำละหมำดแม่นย�ำท่ีสุดและ

ได้รับควำมนิยมจำกชำวมุสลิมกว่ำ 80 ล้ำนคนทั่วโลก 
จำกรูปแบบกำรใช้งำนทีเ่ข้ำใจง่ำย ไม่ซบัซ้อน มไีอคอน
ประกอบแต่ละหัวข้อทีเ่ห็นได้ชดัเจน เช่น เวลำละหมำด 
เครื่องหมำยบอกทิศในกำรละหมำด แผนที่มัสยิดและ
ร้ำนอำหำรฮำลำล รวมถึงพระคมัภีร์อลักุรอำนออนไลน์
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมค�ำแปลกว่ำ 40 ภำษำ รวมถึงภำษำ
ไทยในรูปแบบของเสียงอ่ำน ค�ำแปล และเสียงสวด

จุดเด่นของ Muslim Pro
บอกเวลำละหมำดอย่ำงถูกต ้องแม่นย�ำตำม
ต�ำแหน่งที่อยู่
แจ้งเตือนท้ังภำพและเสียง เสียงเรียกละหมำด 
มีควำมหลำกหลำย
เปิดอ่ำนและฟ ังอัลกุรอำนได ้  พร ้อมหมวด 
แปลควำมหมำย 
แนะน�ำร้ำนอำหำรฮำลำลและต�ำแหน่งมัสยิด 
ที่อยู่ใกล้เคียง
ปฏิทินบอกวันส�ำคัญทำงศำสนำอิสลำม

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยค�ำพูดสร้ำงแรงบันดำลใจของ
ชำวมุสลิม
แจ ้งเตือนเวลำละหมำดและระบุทิศในกำร
ละหมำดได้ทุกที่แม้อยู่บนเครื่องบิน
ค้นหำทีพั่กและร้ำนอำหำรได้จำกต�ำแหน่งปัจจบุนั 
พร้อมรีวิวจำกผู้ใช้งำนรำยอื่น
ค ้นหำสถำนท่ีท ่องเท่ียวท่ีน ่ำสนใจ รวมถึงที ่
ท่องเที่ยวที่ให้บริกำรชำวมุสลิมโดยเฉพำะ
มีโปรโมชันและสิทธิพิเศษส�ำหรับนักเดินทำง
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3. Pinsouq 
อำลีบำบำฉบับอิสลำม คือนิยำมของแอปพลิเคชัน 

จำกฝีมือของสตำร์ตอัปชำวมุสลิมท่ีรู ้ทันเทคโนโลยี
และสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับโลกยุคดิจิทัลจนเป็น
ที่มำของ Pinsouq (พินซูก) ตลำดกลำงซื้อขำยสินค้ำ
ฮำลำลท่ีรวมสินค้ำทั่วไทยมำไว้ในท่ีเดียว ผู ้บริโภค
สำมำรถเลือกซื้อสินค้ำออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน 
หรือ www.pinsouq.com ตลอด 24 ชั่วโมงโดยสินค้ำ 
ทุกชิ้นบนแพลตฟอร์ม Pinsouq จะได้รับกำรตรวจสอบ 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำผู ้ซื้อจะได้รับสินค้ำที่ดีที่สุดภำยใต้ 
หลักกำรของศำสนำอิสลำม

จุดเด่นของ Pinsouq 

4. Makan - Thailand Halal Restaurant   
    guide

ค้นหำร้ำนอำหำรฮำลำลท่ัวไทยได้ง่ำยเพียงปลำยนิว้ 
ตั้งแต่ร ้ำนรถเข็นไปจนถึงร ้ำนอำหำรในโรงแรม 
มีบทควำมแนะน�ำร้ำนอำหำร รีวิวจำกชำวมุสลิมท่ีเคย
ใช้บริกำร รวมถึงเครื่องมือค้นหำร้ำนอำหำรฮำลำล
จำกพิกัดท่ีอยู่ ซึ่งช่วยให้กำรเลือกร้ำนอำหำรง่ำยข้ึน 
หมดกังวลเรือ่งกำรหำร้ำนอำหำรฮำลำลเมือ่ต้องเดนิทำง
ไปต่ำงจังหวัดหรือพื้นที่อื่น

จุดเด่นของ Makan -Thailand Halal Restaurant 
guide
ค้นหำร้ำนอำหำรฮำลำลได้ทั่วประเทศ
บอกข้อมูลร้ำนอำหำรฮำลำลอย่ำงละเอียด
แนะน�ำร้ำนอำหำรฮำลำลหลำกหลำยประเภท 
มีภำพประกอบชัดเจน ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ำยขึ้น
มีรีวิวประสบกำรณ์กำรใช้บริกำรจริงจำกผู้ใช้งำน
รำยอื่น

รวบรวมสนิค้ำฮำลำลทุกประเภทไว้ในทีเ่ดยีว ตัง้แต่
เสื้อผ้ำแฟชั่นสตรี หนังสือศำสนำ แบบเรียนภำษำ
อำหรับ
มีสินค้ำพรีเมียมจำกสถำนีโทรทัศน์มุสลิมชั้นน�ำ 
เช่น  White Channel, Yateem TV, TV Muslim, TMTV
มัน่ใจในคณุภำพ สนิค้ำทกุชิน้จ�ำหน่ำยโดยร้ำนค้ำ
แบรนด์ชื่อดัง หรือผู้ผลิตโดยตรง 
มัน่ใจได้ว่ำสนิค้ำทกุชิน้ถกูต้องตำมบญัญัติศำสนำ
อสิลำม ด้วยมำตรฐำนกำรตรวจสอบจำก Pinsouq
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แนะน�าแอปพลิเคชันที่ช่วยขยายโอกาสทาง
ธุรกิจอาหารฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ SME

5. Halal Thai
แอปพลิเคชันท่ีรวบรวมสินค้ำและผลิตภัณฑ์ท่ี 

ผ่ำนกำรรับรองฮำลำลจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กลำงอสิลำมแห่งประเทศไทย โดยจดัแยกเป็นหมวดหมู่
เพ่ือควำมสะดวกในกำรค้นหำ เช่น อำหำร เครื่องดื่ม 
สุขภำพ ยำรักษำโรค นอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ฮำลำลไทยหรอืผูป้ระกอบกำรฮำลำลด้วยกำร
ป้อนหมำยเลขรับรองฮำลำล เลข อย. สแกนบำร์โค้ด 
หรือสแกนคิวอำร์โค้ดที่อยู่บนผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของ Halal Thai

Halal UFU
แพลตฟอร์มอำหำรฮำลำลเดลิเวอรีท่ีช่วย

เพ่ิมช่องทำงกำรขำยให้กว้ำงขึ้น โดยสำมำรถ 
ใช้รบัค�ำสัง่ซือ้ ก�ำหนดเวลำเปิดร้ำน ก�ำหนดรำคำ 
สินค้ำและค่ำจดัส่งสนิค้ำได้บนแอปพลเิคชนัเดียว

HAL Plus
แพลตฟอร ์มตัวกลำงให ้ผู ้ประกอบกำร

ฮำลำลใช ้ติดต ่อสื่ อสำร จับคู่ธุ ร กิจ  และ 
หำพันธมิตรทำงกำรค้ำ รวมถึงรับชมข้อมูล
ข่ำวสำรองค์ควำมรู ้ เ ก่ียวกับฮำลำล ข้อมูล
กิจกรรมต่ำงๆ และสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือผู ้ประกอบกำรท่ีผ่ำน 
กำรรับรองฮำลำลได้ทันที
แบ่งประเภทของสินค้ำและบริกำรไว้อย่ำงชัดเจน  
ใช้งำนง่ำย
ติดต่อผู้ประกอบกำรผ่ำนแอปพลิเคชันได้โดยตรง
มีรำยละเอียดสินค้ำ ข ้อมูลใบรับรอง ข ้อมูล 
ผู้ประกอบกำรครบถ้วน
มีควำมน่ำเชื่อถือ เพิ่มควำมมั่นใจให้ชำวมุสลิม
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Halal Tourism 
โอกาสใหมก่บัการท่องเท่ียวแบบฮาลาล

ปัจจุบันธุรกิจฮำลำลก�ำลังเป็นตลำดใหม่ท่ีผู้ประกอบกำร
ให้ควำมสนใจ ด้วยเลง็เหน็โอกำสจำกจ�ำนวนประชำกรมสุลมิ
ที่เพิ่มขึ้น คุณรัดใจ เปียแก้ว และคุณกนกวรรณ ยีหวังเจริญ 
ชวนทุกคนมำท�ำควำมเข้ำใจวิถีชวีติแบบมสุลมิ เพ่ือไขควำมลบั 
สูเ่ส้นทำงอำชีพที่ตอบโจทย์ในกำรสร้ำงสินค้ำและบริกำร
ส�ำหรับชำวมสุลมิ ในรำยกำร   Knowledge Box   ช่วง   สนุกสดุใจ…  
ไปกับ “Halal Tourism” 

“ตั้งแต่ต้นปีเรามีภัยคุกคามในเรื่องของโรคระบาด ท�าให้
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวฮาลาลอาจได้รับผลกระทบ 
แต่ตลาดอีคอมเมิร์ซหรือตลาดออนไลน์ยังคงมีศักยภาพสูงที่
จะรองรับสินค้าและบริการฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบการควรต้อง
ปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้จากธุรกิจฮาลาล”

SCAN QR CODE
ดูเพิ่มเติม สแกนเลย!

สนกุสุดใจ..ไปกบั
“Halal Tourism”

 สิ่งที่ควรรู้ก่อนสร้ำงบริกำรที่ดี 
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมุสลิม

มูลค่ำกำรท่องเที่ยวของชำวมุสลิม โดยเฉพำะสตรีมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวหลักเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี  
คุณมองเห็นโอกำสจำกธุรกิจฮำลำลหรือไม่ อย่ำรอช้ำรีบดูรำยกำรนี้ แล้วออกไปคว้ำโอกำสมำเป็นของคุณ

 สิ่งของต้องห้ำมของชำวมุสลิม
เดินเกมดีมีชัยไปกว่ำครึ่ง

 ควำมเข้ำใจผิดเรื่องอำหำรอินเดีย
และอำหำรฮำลำล

พร้อมประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

อ้ำงอิง: www.facebook.com/OKMDInspire/videos/647366292550887
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 WHAT's GOiING ON

WHAT'S
GOING ON

The 1st Saudi International
Halal Expo 2021

ริยำด ซำอุดีอำระเบีย

ดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

มหกรรมธุรกิจฮำลำลนำนำชำติคร้ังส�ำคัญ จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกำสทำง
ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจฮำลำลและผู้ที่สนใจได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เก่ียวกับสนิค้ำฮำลำล กำรเจำะตลำดสินค้ำและบริกำรฮำลำล กำรเย่ียมชม 
บูธสินค้ำและบริกำรฮำลำลของผู้ประกอบกำรจำกนำนำประเทศ รวมถึง
กำรน�ำสินค้ำฮำลำลของไทยไปเปิดตัวในตลำดต่ำงประเทศ  

Halal World Food จัดภำยใต้แนวคิด “มหกรรมแสดงสินค้ำอำหำร 
ฮำลำลใหญ่ท่ีสุดในโลก” เปิดกว้ำงให้ทุกคนเข้ำร ่วมงำน ไม่ว่ำจะ
เป็นผู ้ประกอบกำรในแวดวงธุรกิจอำหำรฮำลำล ผู ้ ท่ีก�ำลังจะสร้ำง 
ธุรกิจ ไปจนถึงบคุคลท่ัวไปท่ีมคีวำมสนใจได้เปิดโลกแห่งอำหำรฮำลำลทีม่ ี
ควำมหลำกหลำยอำทิ อำหำรเจและมังสวิรัติ อำหำรจำกเน้ือสัตว์ 
อำหำรกระป๋อง และอื่นๆ รวมถึงเป็นโอกำสในกำรสร้ำงเครือข่ำย 
และมองหำผู้ลงทุนจำกต่ำงประเทศ  

29 Nov
- 1 Dec 
2021

saudihalalexpo.com

Halal World Food
2021

21 - 25
Feb
2021

www.gulfood.com/show-features/halal-world-food
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