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ปจจุบัน ศักยภาพของตลาดนักทองเที่ยวมุสลิมเริ่มเปนที่จับตามองมากขึ้น ทั้งโลกมีประชากรมุสลิม
1.57 พันลานคน คิดเปนรอยละ 23 ของจํานวนประชากรโลก โดยมุสลิมรอยละ 20 อยูในทวีปเอเชีย ประเทศ
ที่มีมุส ลิมมากที่ สุ ดในโลกคื อ อิ นโดนี เซี ย มีม ากถึง 203 ลานคน จากประชากรของประเทศ 243 ลานคน
มาเลเซีย 17 ลานคน ปากีสถาน 174 ลานคน อินเดีย 161 ลานคน บังกลาเทศ 145 ลานคน ประเทศที่ไมใช
ประเทศมุสลิมมีชาวมุสลิมอาศัยอยูรวมกันถึง 300 ลานคน เชน จีน รัสเซียและเยอรมนี มีมุสลิมอยู 22 ลาน
คน 16 ลานคน และ 4 ลานคน ตามลําดับ
จากการวิจั ยของ Crescentrating ผู เชี่ยวชาญดานการท อ งเที่ ยวแบบฮาลาลในสิง คโปรรวมกั บ
DinarStandard บริษัทในสหรัฐฯที่ติดตามตลาดในวิถีชีวิตของมุสลิม พบวา ป 2554 นักทองเที่ยวมุสลิมทั่ว
โลกเปนตลาดเฉพาะกลุมที่มีมูลคาตลาด 126,100 ลานดอลลารสหรัฐ คาดวาความตองการจะเติบโตขึ้นถึง
รอยละ 4.8 ตอปไปจนถึงป 2563 เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยทั่วโลกที่คิดเปนรอยละ 3 และจํานวนชาวมุสลิมทั้งโลก
จะเพิ่ ม จากตั ว เลขป จ จุ บั น 1,600 ล า นคน ไปเป น 2,200 ล านคนในป 2573 คิ ด เป น ร อ ยละ 26.4 ของ
ประชากรโลก
เมื่อกาวสู AEC ในป 2558 อินโดนีเซียจะกลายเปนโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการสรางรายไดเขาสูไทย เพราะ
นอกจากอินโดนีเซียจะเปนประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกแลวยังเปนตลาดขนาดใหญที่สุดใน
อาเซียนอีกดวย โดยรอยละ 20 ของจํานวนมุสลิมในประเทศ หรือ 40 ลานคนจัดอยูในกลุมมีกําลังซื้อสูงและ
นิยมที่จะเดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ หลายประเทศพยายามที่จะเขาไปเจาะตลาดนักทองเที่ยวชาว
อินโดนีเซียเพราะเห็นศักยภาพในขนาดตลาดและกําลังซื้อ ประกอบกับเศรษฐกิจอินโดนีเซียยังอยูในชวงขาขึ้น
GDP เติบโตที่รอยละ 6.2 ตอป
จีนและญี่ปุนกําลังพุงเปาไปยังตลาดนักทองเที่ยวมุสลิมในอินโดนีเซียเชนกัน โดยจีนใชกุยหลินโมเดล
เปนกรณีศึกษาการเปดตลาดทองเที่ยวในประเทศมุสลิมเพื่อนําเสนอเสนทางและผลิตภัณฑการทองเที่ยวแก
นักทองเที่ยวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย พรอมกอตั้งเครือขายพันธมิตรการทองเที่ยวขึ้นเพื่อดึงดูดลูกคามุสลิม
โดยเฉพาะ และเตรียมดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนกอสรางโรงแรม ภัตตาคารและรานอาหารสําหรับชาว
มุสลิม เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศที่เหมาะสมแกชาวมุสลิม
สวนญี่ปุนเนนการรุกอบรม จัดสัมมนาใหความรูแกทุกภาคสวนเกี่ยวกับวัฒนธรรมมุสลิม การตอนรับ
นัก ทอ งเที่ยวมุ ส ลิ ม จั ดทํ าเว็บ ไซต เกี่ ยวกั บ วัฒ นธรรมมุส ลิม โดยเฉพาะเพื่อ ใหชาวญี่ปุนโดยทั่วไปไดศึก ษา

โรงแรมในญี่ปุนไดเตรียมหองละหมาดที่จัดทําอยางถูกตอง มีอาหารฮาลาลไวบริการนักทองเที่ยว มีรายชื่อ
รานอาหารที่มีอาหารฮาลาลไวสําหรับพาทัวรชาวมุสลิมไปทาน นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล
สําหรับนักทองเที่ยวในญี่ปุนอยางชัดเจน รวมไปถึงการยกเวนวีซาใหแกนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียเพื่อเพิ่ม
นักทองเที่ยวชาวมุสลิม
ประเทศไทยมีโอกาสเขาไปเจาะนักทองเที่ยวจากตลาดอินโดนีเซียได เนื่องจากมีปจจัยบวกทั้งระยะ
การเดินทางที่ใกลและสะดวก สามารถบินตรงไดโดยใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมงเศษ ชาวอินโดนีเซียมีความนิยม
ชมชอบในอาหารไทย ประเทศไทยมีความหลากหลายของรูปแบบการทองเที่ยวและราคาไมแพง จากขอมูล
ของสมาคมธุร กิจ การทองเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย (อาซีตา) ระบุวา จํานวนนักทอ งเที่ยวอินโดนีเซียเดิน
ทางเขามาเที่ยวประเทศไทยมีอยู 200,000 คน ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก
แนวโนมตลาดทองเที่ยวมุสลิมอินโดนีเซียยังคงสดใสสําหรับประเทศไทย หากเพียงแตจะตองเขาใจใน
เบื้องตนกอนวาการทองเที่ยวอิสลามหรือการทองเที่ยวเชิงชารีอะฮฺ นั้นมีความแตกตางจากการทองเที่ยวทั่วไป
ตรงที่ก ารทอ งเที่ ยวเชิ งชารี อ ะฮฺ นั้นไมใชก ารเดินทางทางศาสนาหรือ การเดินทางไปแสวงบุ ญ แตคือ การ
พั ก ผ อ นและท อ งเที่ย วที่ เป น ไปตามหลั ก การอิ ส ลาม เชน อาหารและเครื่อ งดื่ม จะตอ งไมมี เนื้ อ หมูแ ละ
แอลกอฮอล และการแยกผูชายผูหญิงในงานหรือสถานที่ทองเที่ยว
นักทองเที่ยวมุสลิมมีเงื่อนไขและความตองการที่แตกตางจากนักทองเที่ยวอื่นๆ ทั้งเรื่องเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย อาหาร ที่พัก การเดินทางและการเลือกซื้อสินคา ดังนั้น นักทองเที่ยวมุสลิมจะกังวลในเรื่องการไดรับ
การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ในระหวางการทองเที่ยววาจะผิดหรือขัดตอหลักศาสนาหรือไม ซึ่งสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับชาวมุสลิม ไดแก โรงแรมที่มีเครื่องหมายกิบลัต (บอกทิศทางของมักกะฮฺ)
ปายบอกทางไปยังหองละหมาด ผาปูละหมาด อาหารฮาลาล หองน้ําที่มีสายฉีดน้ําสําหรับชําระลางรางกาย
และการทองเที่ยวที่มีเวลาสําหรับ การละหมาดประจําวัน ประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพรอมในสิ่ง
เหลานี้อยู
หากประเทศไทยตองการดึงดูดนักทองเที่ยวจากตลาดนักทองเที่ยวมุสลิมนี้ ควรจะตองสรางโครงสราง
พื้นฐานสําหรับบริการนักทองเที่ยวมุสลิม ศึกษาแผนการสงเสริมการทองเที่ยวและนําโมเดลการเจาะตลาด
นักทองเที่ยวมุสลิมของจีนและญี่ปุนมาเปนแบบอยาง แนะนําแนวทางการใหบริการแกนักทองเที่ยวมุสลิมแก
ผูประกอบการธุรกิจ ทองเที่ยวเพื่อ ยกระดับ และเตรียมความพรอ มบริการนักทองเที่ยวมุส ลิมใหรูสึก สบาย
เสมือ นอยูบาน เพิ่มอาหารและสินคาที่เปนฮาลาลใหมากขึ้ น รวมถึงมีไกดที่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได
พอเพียงกับความตองการ นอกจากนี้ ภาครัฐจําเปนจะตองรวมมืออยางเต็มที่กับโรงแรม ตัวแทนการทองเที่ยว
และรานอาหาร วางแผนที่จะสงเสริมและสรางแพคเกจทัวรที่มีเปาหมายเปนนักทองเที่ยวมุสลิม สิ่งเหลานี้จะ
ชวยเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวมุสลิมใหเขามาทองเที่ยวประเทศไทยไดอยางแนนอน

