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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหราน” ไดจัดทําขึ้นจาก
ประสบการณและความสนใจสวนตัวของผูศึกษา โดยระหวางป พ.ศ. 2551-2555 ผูศึกษาไดมีโอกาส
ไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิห ราน และพบวาตลาดขาวอิหรานมีขนาดใหญและ
ศักยภาพสูง แตประเทศไทยกลับไมสามารถสงออกและขยายตลาดขาวในอิหรานไดเทาที่ควร ทั้งที่
ขาวไทยมีคุณภาพและสามารถแขงขันกับขาวจากอินเดียและปากีสถานได สาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก
ปญหาการทําตลาดของผูสงออกขาวไทย ที่ไมสามารถทําใหขาวไทยเปนที่รูจักในหมูผูบริโภคชาว
อิหรานได โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวหอมมะลิของไทย
โดยที่กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการสินคาขาวของไทยและมีหนาที่จัดทํากลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวในตางประเทศ กรมการ
ค าต า งประเทศจึ งจํ า เป น ต องมี กลยุทธเพื่อ ขยายการสงออกขา วไทยไปอิห รานที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาตลาดขาวในอิหราน ดังนี้
ก. ศึกษาลักษณะสินคาขาวในตลาดอิหราน (Product) เชน ชนิดของสินคาขาวในตลาด
อิหราน การนําเขาขาวชนิดตางๆ ของอิหราน รสนิยมการบริโภคขาวชนิดตางๆ ของชาวอิหราน
ข. ศึกษาระดับราคาขาวในตลาดอิหราน (Price) เชน ราคาขาวไทย ราคาขาวของคูแขง
ราคาสงออก
ค. ศึกษาลักษณะชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหราน (Place) เชน รานคาหรือ
ตัวแทนจําหนายขาวในอิหราน
ง. ศึกษาแนวทางการสงเสริมการขายขาวในอิหราน (Promotion) เชน กิจกรรมการ
สงเสริมการขายขาวในอิหราน
ผูศึกษาเห็นวาตลาดอิหรานเปนตลาดที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีความแตกตางจากตลาดเสรี
อื่นๆ กลาวคือตลาดอิหรานเปนตลาดใหมที่รัฐบาลอิหรานยังเปนผูกําหนดนโยบายการนําเขาขาวและ
ควบคุมการนําเขาขาวทั้งโดยตรงและโดยออม ประกอบกับผูนําเขาอิหรานยังไมรูจักขาวหอมมะลิของ
ไทยเทาที่ควร จึงมีความเห็นวากรมการคาตางประเทศควรจะตองเปนผูนําในการบุกเบิกขยายตลาด
ขาวในอิหรานเพื่อนํารองใหภาคเอกชนเขาสูตลาด ซึ่งจากผลการศึกษา สามารถเสนอกลยุทธการ
ขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหราน ดังนี้
ก. กรมการคาตางประเทศควรดําเนินการเชิงกลยุทธขยายตลาดขาว 100% เกรด บี ใน
อิหราน ดังนี้
1) กลยุทธเนนการขายขาว 100% เกรด บี แบบรัฐบาลตอรัฐบาล
2) กลยุทธขายขาว 100% เกรด บี ดวยระบบการคาหักบัญชี (Account trade)
3) กลยุทธขายขาว 100% เกรด บี ใหมูลนิธิทางศาสนา (Bodyads)

จ
ข. กรมการคาตางประเทศควรดําเนินกลยุทธขยายตลาดขาวหอมมะลิในอิหราน ดังนี้
1) กลยุทธสนับสนุนการสงออกขาวหอมมะลิแบบเอกชนตอเอกชน
2) กลยุทธสรางแบรนด branding ขาวหอมมะลิในอิหราน
3) กลยุทธคนควาวิจัยวิธีการหุงขาวหอมมะลิใหถูกใจชาวอิหราน
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จนสามารถกําหนดแนวทางและสามารถปรับปรุงและจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ ซึ่งนาจะเปน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
กรมการค า ตา งประเทศ กระทรวงพาณิช ย เปน หนว ยงานหลักที่รับ ผิดชอบการบริห าร
จั ด การสิ น ค า ข า วของไทย มี ห น า ที่ จั ด ทํา กลยุ ท ธก ารขยายตลาดสิ น ค า ข า วในต า งประเทศ และ
สนับสนุนใหมีการขยายการซื้อขายในรูปแบบตางๆ ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสราง
โอกาสทางการคาและการสงออก รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนและขยาย
ตลาดสินคาขาวในตลาดตางประเทศ ดังนั้น หากกรมการคาตางประเทศมีกลยุทธการขยายตลาด
สินคาขาวไทยเพื่อเปดและขยายตลาดขาวไทยในอิหรานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถ
ขยายตลาดขาวไทยในอิหรานใหเพิ่มมากขึ้น
โดยที่ ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่เชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยูของคนไทยมา
ช า นานจนจวบจนถึ ง ป จ จุ บั น ข า วเป น ทั้ ง อาหารหลั ก ของคนไทยและแหล ง ที่ ม าของเงิ น ตรา
ตางประเทศอีกดวย ในปงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) ไทยสงออกขาว
ปริมาณ 6.852 ลานตัน มูลคา 4,699 ลานเหรียญสหรัฐฯ (141,561 ลานบาท) ราคาสงออกเฉลี่ ย
ประมาณตันละ 686 เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปกอนที่สงออก 6.673 ลานตัน มูลคา
4,621 ลานเหรียญสหรัฐฯ (142,559 ลานบาท) ราคาสงออกเฉลี่ยตันละ 693 เหรียญสหรัฐฯ โดย
ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 2.68 มูลคาในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 1.69 แตมูลคาในรูปเงิน
บาทลดลง รอยละ 0.70 และราคาสงออกเฉลี่ยลดลง รอยละ 0.971 ทั้งนี้ สถานการณการแขงขันทาง
การค า และราคาข า วในตลาดโลกไดทวีความรุน แรง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ อิน เดีย และเวีย ดนาม
ในขณะที่ประเทศผูนําเขาสวนใหญมีผลผลิตขาวเพิ่มสูงขึ้นและไดลดการนําเขาขาวลง ประเทศไทยจึง
จําเปนตองรักษาและแสวงหาตลาดขาวใหมๆ อยูเสมอ เพื่อใหไทยยังคงรักษามูลคาและปริมาณการ
สงออกขาวในตลาดโลกไดตอไป
ในอดีต อิหรานเคยเปนตลาดสงออกขาวที่สําคัญของไทยในระดับตนๆ ดังจะเห็นไดวา ในป
2550 ไทยเคยสงออกขาวไปอิหรานเปนมูลคาสูงถึง 6,899.9 ลานบาท แตตอมามูลคาการสงออกขาว
ไทยไปอิหรานลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป 2555, 2556, 2557 (มกราคม-เมษายน) ไทยสงออกขาว
ไปอิหรานเปนมูลคาเพียง 66.3 ลานบาท 1,418.91 ลานบาทและ 479.5 ลานบาท ตามลําดับ ตลาด
ขาวอิหรานถือไดวาเปนตลาดที่มีศักยภาพของไทยเพราะอิหรานเปนประเทศที่มีประชากรกวา 80.84
ลานคน 2 และมีวัฒนธรรมการบริโภคขาวเปนอาหารเชนเดียวกับคนไทย ในป 2556 อิหรานมีความ
1
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ต อ งการบริ โ ภคข า วถึ ง ป ล ะ 3.4 ล า นตั น แตมี ผ ลผลิต ภายในประเทศเพีย งปล ะ 1.7 ล านตั น จึ ง
จําเปนตองนําเขาขาวปเฉลี่ยละ 1.7 ลานตันทุกป 3 ดังนั้น หากไทยสามารถขยายตลาดขาวอิหรานได
อีกครั้ง ก็จะสามารถยกระดับราคาขาวในประเทศและสงผลใหชาวนาไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
สาเหตุสําคัญสองประการที่ทําใหไทยสงออกขาวไปอิหรานลดลง ไดแก
ประการแรกคือปญหาดานการตลาด กลาวคือในชวงระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา รัฐบาล
อิหรานมอบหมายใหหนวยงานของอิหราน คือ Government Trading Corporation (GTC) เปนผู
ผู ก ขาดการนํ า เข า ข า วจากต า งประเทศแต เ พี ย งผู เ ดี ย ว โดยนํ า เข า ข า วผ า นการประมู ล แบบ
Government to Government และประเทศไทยไดเคยสงออกขาวขาว 100% ชั้น 2 ใหอิหราน
จํานวนหลายแสนตันตอป ซึ่งขาวสารที่ GTC นําเขานั้น ก็เพื่อแทรกแซงราคาขาวและปองกันปญหา
ขาดแคลนขาวภายในประเทศ อยางไรก็ดี หลังจากป 2551 ราคาขาวในตลาดโลกสูงขึ้นอยางมาก
สงผลใหราคาขาวสารในตลาดอิหรานขยับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อแกปญหาราคาขาวและ
ปองกันปญหาขาดแคลนขาวภายในประเทศ รัฐบาลอิหรานเปลี่ยนนโยบายจากเดิมให GTC ผูกขาด
การนําเขา มาสนับสนุนใหผูนําเขาขาวเอกชนอิหรานนําเขาขาวจากตางประเทศ โดยรัฐบาลไดลดภาษี
การนําเขาขาวทุกชนิดจากเดิมรอยละ 140 เหลือรอยละ 4 เพื่อสรางแรงจูงใจในการนําเขาขาว ซึ่ง
ผูนําเขาภาคเอกชนอิหรานไดเริ่มนําเขาขาวบาสมาติกจากอินเดียและปากีสถานเขาสูตลาดอิหรานเปน
จํานวนมาก ในขณะนําเขาขาวไทยเปนปริมาณที่นอยมาก เนื่องจากปญหาการทําตลาดของผูสงออก
ขาวไทยที่ไมสามารถเจาะตลาดอิหรานไดเทาที่ควร
ประการที่สองคือปญหาการคว่ําบาตรทางการคาจากนานาชาติ อิหรานถูกกลาวหาจาก
ประเทศตะวั น ตก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สหรั ฐ อเมริก า ว าเปน ผู ใหก ารสนับ สนุน ผูกอ การรายและ
พยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร สงผลใหมีขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC)
ที่ 1737 (2006) ขอมติ UNSC ที่ 1747 (2007) ขอมติ UNSC ที่ 1803 (2008) ขอมติ UNSCR ที่
1929 (2010) หามการคา การลงทุน การถายโอนอาวุธยุทโธปกรณ วัสดุ อุปกรณที่สามารถมีสวนชวย
สงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม (Uranium enrichment) และโรงไฟฟา
นิวเคลียร แกอิหราน และสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการคว่ําบาตรฝายเดียว (Unilateral sanction) ตอ
อิหรานภายหลังการปฏิวัติอิสลามในอิหรานในทศวรรษที่ 1980 ไดแกกฎหมาย Iran-Libya Sanction
Act (ILSA) กฎหมาย Iran Freedom Support Act (IFSA) กฎหมาย Iran Sanctions Enabling
Act และมาตรการกดดันธุรกิจของอิหราน อาทิ การประกาศขึ้นบัญชีดํา (black list) ธนาคารอิหราน
การผลั กดั น ให ธุ ร กิ จ เอกชนต า งชาติ ลด/ชะลอ/ยุ ติก ารค า การลงทุ น ในอิ ห ร า น การผลั ก ดั น ให
ธนาคาร/สถาบันการเงินประเทศตางๆ ยุติการทําธุรกรรมทางการเงินกับอิหราน ซึ่งสงผลกระทบตอ
การสงออกขาวไทยไปอิหรานอยางหลีกเลียงไมได 4
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อยางไรก็ดี ตั้งแตปลายป 2556 เปนตนมา ชาติตะวันตกเริ่มผอนคลายมาตรการคว่ําบาตร
อิหราน โดยประเทศกลุม P5+15 ซึ่งไดแก อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหรัฐ และเยอรมนีไดการทํา
ขอตกลงกับอิหรานเพื่อจํากัดโครงการนิวเคลียรของอิหราน ซึ่งถือเปนการแลกเปลี่ยนกับการผอน
คลายมาตรการคว่ําบาตรเปนมูลคา 7 พันลานดอลลาร การผอนปรนดังกลาวประกอบไปดวยการผอน
คลายการคว่ําบาตรบางสวนในดานน้ํามัน ชิ้นสวนยานยนต ทองคํา และโลหะมีคาเปนเวลา 6 เดือน
ขอตกลงครั้งนี้ ถือเปนความคืบหนาเปนครั้งแรกนับตั้งแตที่เกิดปญหาดานโครงการนิวเคลียรอิหราน
ตั้งแตป 2556 นอกจากนี้ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แหงสหรัฐอเมริกากลาววาหนทางการทูตได
เปดทางใหทั่วโลกไดมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น พรอมกับเรียกรองสมาชิกสภาคองเกรสใหหลีกเลี่ยงการ
กําหนดมาตรการคว่ําบาตรครั้งใหมตออิหรานอีกดวย ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดสูงที่มาตรการคว่ํา
บาตรจากนานาชาติตออิหรานจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และอาจทําใหการคาระหวางประเทศของ
อิหรานกลับเขาสูภาวะปรกติในอีกไมชา
โดยที่อิหรานเปนตลาดขาวที่มีศักยภาพสูง กรมการคาตางประเทศในฐานะที่เปนหนวยงาน
รับผิดชอบดานการขยายตลาดขาวไทยในตางประเทศ จึงควรเปนผูกําหนดกลยุทธขยายตลาดขาวไทย
ในอิหราน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เรงสงเสริมขาวไทยใหเปนที่รูจักและเปนที่ตองการใน
หมูประชาชนชาวอิหรานโดยเร็ว อันจะสามารถเพิ่มมูลคาและปริมาณการสงออกสินคาขาวไทยไป
ตลาดอิหรานไดในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
นํ า เสนอกลยุ ท ธ ก ารขยายตลาดสิ น ค า ข า วไทยในอิ ห ร า นของกรมการค า ต า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย
1.3 คําถามของการศึกษา
กรมการคาตางประเทศควรมีกลยุทธอยางไรเพื่อใหสินคาขาวไทยเปนที่ตองการในตลาด
อิหราน
1.4 สมมุติฐาน
กรมการคาตางประเทศในฐานะหนวยงานของรัฐบาลควรทําหนาที่และมีบทบาทเปนผูนํา
เชิ ง รุ ก ในการบุ ก เบิ ก และขยายตลาดสิ น ค า ข า วไทยในอิ ห ร า นโดยการนํ า เสนอข า วที่ มี คุ ณ ภาพ
(Product) ตรงตามความตองการของผูบริโภค ในราคาที่แขงขันได (Price) สามารถจัดจําหนายใน
ชองทางที่ สามารถเข าถึ งกลุมเปา หมาย (Place) และจัดกิจ กรรมประชาสัมพันธ (Promotion)
สงเสริมขาวไทยในอิหรานอยางมีประสิทธิภาพ
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาลักษณะทางการตลาดสินคาขาวในอิหราน 4 ประการไดแก
1.5.1 ศึกษาลักษณะสินคาขาวในตลาดอิหราน (Product) เชน ชนิดของสินคาขาวใน
ตลาดอิหราน การนําเขาขาวชนิดตางๆ ของอิหราน รสนิยมการบริโภคขาวชนิดตางๆ ของชาวอิหราน
1.5.2 ศึกษาระดับราคาขาวในตลาดอิหราน (Price) เชน ราคาขาวไทย ราคาขาวของ
คูแขง ราคาสงออก
1.5.3 ศึกษาลักษณะชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหราน (Place) เชน รานคาหรือ
ตัวแทนจําหนายขาวในอิหราน
1.5.4 ศึกษาแนวทางการสงเสริมการขายขาวในอิหราน (Promotion) เชน กิจกรรมการ
สงเสริมการขายขาวในอิหราน
1.6 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.6.1 ใช ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ข อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะ (Qualitative
Research) โดยใชการบรรยาย (Descriptive Analysis)
1.6.2 ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ของกรมการคาตางประเทศ
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน กระทรวงพาณิชย ตั้งแตป 2549 จนถึง
ปจจุบัน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.6.3 วิเคราะหทางสถิติ (Statistic Analysis) จากฐานขอมูลของกรมศุลกากรและ
กระทรวงพาณิชย เพื่อใชเปนแหลงขอมูลทั้งชั้นตน (primary data) และขอมูลชั้นรอง (secondary
data) โดย นํามาประมวล รวบรวม วิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล
1.7 ประโยชนของการศึกษา
กรมการคาตางประเทศ มีกลยุทธการสงเสริมการสงออกสินคาขาวไทยไปตลาดอิหรานที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะหกลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหรานของกรมการ
คาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ไดแก
2.1.1 แนวคิดในการกําหนดกลยุทธ
กลยุทธคือแนวทางในการดําเนินงานที่ทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย หรือกลยุทธคือ
วิธีการในการแขงขันที่จะทําใหองคกรสามารถเอาชนะคูแขงได หรือกลยุทธคือแนวทางในการทําให
องคกรประสบความสําเร็จ กลยุทธประกอบดวยคําถามที่สําคัญ 3 ขอ ไดแก 1) ปจจุบันเราอยู ณ จุด
ใด 2) เราตองการไปถึงจุดใด 3) เราจะไปถึงจุดนั้นไดอยางไรคือวิธีการหรือแนวทางที่องคกรจะ
นําเสนอคุณคา (Value) ใหกับลูกคา เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จตามที่ตองการ สําหรับกลยุทธ
ธุรกิจ (Business Strategy) หรือที่อาจจะเรียกไดวาเปนกลยุทธในการแขงขัน (competitive
strategy) หมายถึง วิธีการที่องคกรจะใชในการแขงขันเพื่อใหสามารถชนะคูแขงขันในอุตสาหกรรม
นั้น ๆ ซึ่งจะตองเริ่มตนจากการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (Target customer) ใหชัดเจนกอนวา
กลุมลูกคาเปาหมายขององคการคือใครและมีความตองการอะไร สวนใหญแลวกลยุทธธุรกิจมักจะ
เปนไปตามแนวคิดของ Michael E. Porter ที่ระบุไววาองคกรธุรกิจสามารถเลือกที่ใชวิธีการในการ
แขงขันโดยการเปน ผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) หรือการสรางความแตกตางใน
การแข งขั น (Differentiation) ซึ่งองคกรอาจมุงเนน ที่ลูกคาเฉพาะกลุม (Focus customer)
นอกเหนือจากกลยุทธธุรกิจตามแนวคิดของ Porter แลวองคกรสามารถที่จะเลือกใชกลยุทธธุรกิจอื่น
ในลักษณะอื่นอีก เชน การเปนริเริ่มเปนผูนํา (First Mover) หรือการใชกลยุทธเชิงรุก (Offensive
Strategy) หรือกลยุทธโจมตีจุดออนของคูแขงขัน ในการกําหนด กลยุทธระดับธุรกิจหรือกลยุทธใน
การแขงขันนั้นสามารถจัดทําไดโดย ตอบคําถามตาง ๆ ดังนี้
1) ใครคือกลุมลูกคาเปาหมายขององคกร
2) อะไรคื อ คุ ณ คา หรื อสิ่ ง ที่ ลูก ค า ในกลุ มเป า หมายนั้น ต อ งการจากสิ น ค า และ
บริการ
3) อะไรคือความแตกตาง (Differentiation) ที่องคกรจะนําเสนอใหกับลูกคา
เปาหมาย
2.1.2 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4’P
คือตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งสามารถใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมายอันประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
2.1.2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
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ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ
(หรือ) ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation)
2) พิจ ารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product
component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะคุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
3) การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product positioning) เปน
การออกแบบผลิ ต ภั ณฑ ของบริ ษัท เพื่ อแสดงตํา แหนง ที่ แตกต าง และมี คุณ คา ในจิ ตใจของลูก ค า
เปาหมาย
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product line)
2.1.2.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่
สองที่เกิดขึ้นมาถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง
1) คุณคาที่รับรู (Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตอง
พิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น
2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
3) การแขงขัน
4) ปจจัยอื่น ๆ
2.1.2.3 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย
ทําการขาย (Personal selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non personal selling)
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการ
เลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC)
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกั บ ลู ก ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ คู แ ข ง ขั น โดยบรรลุ จุ ด มุ ง หมายร ว มกั น ได
เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญ มีดังนี้
1) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
องคการและ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธ
ในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy) ยุทธวิธีการ
โฆษณา (Advertising tactics) และกลยุทธสื่อ (Media strategy)
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2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการ
แจงขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงาน
ขาย (Personal selling strategy) การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management)
3) การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการ
ส ง เสริ ม ที่ น อกเหนื อ จากการโฆษณา การขายโดยใช พ นั ก งานขาย และการให ข า วและการ
ประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคล
อื่นในชองทาง การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ
(1). การกระตุ น ใหผู บ ริ โ ภค เรี ย กวา การส งเสริ มการขายที่ มุง สู
ผูบริโภค (Consumer promotion)
(2). การกระตุน คนกลาง เรีย กวา การสงเสริมการขายที่มุงสูค น
กลาง (Trade promotion)
(3). การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสู
พนักงานขาย (Sales force promotion)
4) การใหขาวและการประชาสัมพัน ธ (Publicity and public
relations) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการ
ประชาสั มพั น ธ ห มายถึ ง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค การหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีต อ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
5) การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response
marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริม
ผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท
การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ
ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ เปนตน
2.1.2.4 การจัดจําหนาย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสรางของ
ชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไป
ยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง
เสนทางที่ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการ
จัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
2) การสนั บ สนุ น การกระจายสิ น ค า สู ต ลาด (Market logistics)
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม
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การกระจายตั ว สิ น ค า จึง ประกอบดว ยงานที่ สํา คั ญ ต อไปนี้ การขนส ง
(Transportation) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) การบริหาร
สินคาคงเหลือ (Inventory management)
2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ SWOT analysis
เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรคของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.3.1 วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอก (External environment analysis) เปน
การประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากสิ่งแวดลอมภายนอกของบริษัท
ไดแกสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ ประชากรศาสตร สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
2.1.3.2 วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายใน (Internal environment analysis) เปน
การประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) จากสิ่งแวดลอมภายในบริษัท ไดแก
โครงสรางขององคการและการจัดการนโยบายและกลยุทธของหนาที่ธุรกิจตางๆ ฯลฯ
2.1.3.3 การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสิ่งแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสิ่งแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร
หรือหมายถึงวิธีการซึ่งชวยผูบริหารในการกําหนดจุดแข็งขององคการ (Organizational Strengths:
S) จุดออนขององคการ (Organizational Weaknesses: W) โอกาสจากสิ่งแวดลอมภายนอก
(Environmental Opportunities: O) การวิเคราะห SWOT มีดังนี้
1) จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งหมายถึงการดําเนินงานภายในที่บริษัท
สามารถกระทําไดดีบริษัทจะตองวิเคราะหการดําเนินงานภายใน เชน การบริหาร การเงิน การตลาด
และการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายในเหลานี้เปนระยะ บริษัท
ที่บรรลุความสําเร็จจะกําหนดกลยุทธของบริษัทที่ใชประโยชนจากจุดแข็งจากการดําเนินงานภายใน
เหลานี้อยูเสมอ
2) จุดออน (Weaknesses) จุดออนจะหมายถึงการดําเนินงานภายในที่
บริษัทไมสามารถกระทําไดดี การดําเนินงานภายในเหลานี้ เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การ
ผลิต และการวิจัยและพัฒนาจะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของบริษัท บริษัทจะตองกําหนดกลยุทธ
ของบริษัทที่สามารถลบลาง หรือปรับปรุงจุดออนของการดําเนินงานภายในเหลานี้ใหดีขึ้น
3) โอกาส (Opportunities) โอกาสจะหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอก
ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท บริ ษั ท จะต อ งคาดคะเนการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกเชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแขงขันอยูเปนระยะ เพื่อ
การแสวงหาประโยชน จ ากการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ การพัฒ นาของ
คอมพิวเตอร และไบโอเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ย นแปลงคานิย มและ
ทั ศ นคติ ข องพนั ก งาน และการแข ง ขั น จากต า งประเทศที่ รุ น แรงขึ้ น จะเป น ตั ว อย า งของการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมภายนอกที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะทําใหความตองการ
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ของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป ที่อาจจะทําใหผลิตภัณฑบริการ และกลยุทธของบริษัทตองเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย
4) อุปสรรค (Threats) อุปสรรคจะหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่
คุกคามตอการดําเนินงานของบริษัท สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี และการแขงขัน เปนตน ความไมสงบภายในตะวันออกกลาง ความเขมแข็งของคูแขงขัน
อัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ลวนแตเปนการคุกคามจากสภาพแวดลอมภายนอกทั้งสิ้น
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึ ก ษานี้ ได ศึ ก ษาและรวบรวมแนวความคิ ด ในการกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารส ง เสริ ม
การตลาดเพื่อประกอบการวิเคราะหกําหนดกลยุทธ ไดแก
2.2.1 การศึกษาบทความวิชาการเรื่องศักยภาพการแขงขันขาวไทยในอาเซียน โดยศูนย
ศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดวิเคราะหถึงศักยภาพการแขงขันของขาว
ไทยและขาวเวียดนามในตลาดอาเซียน และวิเคราะหการทําการตลาดของเวียดนามที่ทําไปในทิศทาง
เดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศ คื อรั ฐ บาล ผู สงออก และเกษตรกร โดยรั ฐ บาลเปน ผู นําในการทําตลาดกั บ
ตางประเทศแบบ Government to Government โดยผานทางสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam
Food Association: VFA)
2.2.2 การศึกษาบทความวิชาการเรื่องโครงสรางตลาดสงออกขาวไทยและเวียดนาม โดย
ธนาคารแหงประเทศไทย พบวาไทยสามารถเพิ่มสวนแบงตลาดการสงออกไดอีก เนื่องจากไทยมีความ
เปรียบดานคุณภาพสินคาซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับโลก และไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิอากาศ
และภูมิประเทศ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การปลูกขาวทุกป ในขณะที่ประเทศคูแขงมีผลผลิตไม
สม่ําเสมอเพราะประสบภัยธรรมชาติ
2.2.3 การศึกษาบทความวิชาการเรื่อง Analysis of the Marketing Potential of SRI
Ricein Kegalle District, Sri Lanka โดย A. Irshad Ahamed, W. G. Somaratne, Mal
Simmons ซึ่งศึกษาและขอเสนอแนะแนวทางกลยุทธการทําตลาดขาว โดยใหทําตลาดเฉพาะสําหรับ
ผูมีรายไดปานกลางถึงสูง (Middle-upper income group) และใหทําการตลาดผานชองทางทาง
การคาแบบเครือขายขายตรงถึงผูบริโภค
2.2.4 การศึกษาบทความวิชาการเรื่อง Potential Markets of Rice โดย Trade
Development Authority of Pakistan ไดทําการวิเคราะหและทํา SWOT ตลาดขาวของประเทศ
ปากีสถาน พบวาในการสนับสนุนการสงออกสินคาขาวของปากีสถาน ภาครัฐควรจัดกิจกรรมสงเสริม
การคาขาวทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใหผูซื้อจากตางประเทศไดรูจักผูสงออกของปากีสถาน
และเจรจาสั่งซื้อขาวตอไป
2.2.5 การศึ ก ษานี้ ได นํ าแนวทางการทํ า ตลาดข า วของสํ า นัก ส งเสริม การค าระหว า ง
ประเทศ ณ กรุงเตหะราน กระทรวงพาณิชย ระหวางป 2549-2555 มาใชเปนแนวทางในการจัดทํา
กลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหรานดวย
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิเคราะหกลยุทธเพื่อสรางโอกาสทางการตลาดขาวไทยในอิหรานของกรมการ
คาตางประเทศ ใชแนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4’P เปนกรอบใน
การศึกษาลักษณะตลาดขาวอิหราน รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคขาวของชาวอิหราน
การศึกษานี้นําหลักการของการวิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ โดยใชทฤษฎีการวิเคราะห
สถานการณทางกลยุทธ SWOT analysis วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อพิจารณา
ถึงจุด แข็ ง จุ ดอ อน โอกาส และอุ ปสรรคของกลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิห รานของ
กรมการคาตางประเทศ
2.3.1 ขอมูลทั่วไปตลาดอาหารฮาลาลของอิหราน
ผูศึกษาขอเสนอขอมูลทั่วไปตลาดอาหารของอิหรานเพื่อประกอบการวิเคราะหดังนี้
ประชากรอิหรานรอยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ประชาชนชาวอิหรานจึงมีความ
ตองการบริโภคอาหารตามหลักศาสนาอิสลามเชนเดียวกันเกือบทั้งประเทศ ดังนั้นสินคาอาหารที่
จําหนายหรือบริโภคในอิหรานจะตองเปนอาหารฮาลาลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวาตลาดอาหารฮาลาลใน
อิหรานมีขนาดใหญเทากับจํานวนประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียว
นอกจากนี้ อิหรานมีสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่มีพรมแดนติดตอทั้งทางบกและทาง
ทะเลกั บ ประเทศต า งๆ หลายประเทศ เช น รั ส เซี ย อาเซอร ไ บจาน เตอร เ มนิ ส ถาน ตู ร กี อิ รั ก
ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และประเทศทางตอนใตติดกับอาวเปอรเซีย เชน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส เปนตน ซึ่งประชากรสวนใหญในประเทศเหลานี้นับถือศาสนาอิสลาม อิหรานจึง
สามารถใชเปนศูนยกลางขนสงเพื่อสงสินคาฮาลาลเขาสูตลาดประเทศเพื่อนบานที่มีประชากรรวมกัน
กวา 300 ลานคนอีกดวย
รัฐบาลอิหรานไดนําหลักศาสนาอิสลามมาใชเปนหลักในการปกครองและใชเปน
แนวทางในการกําหนดตัวบทกฎหมายภายในประเทศ เมื่อรัฐบาลตองการออกกฎหมายใหม ก็ตอง
ผานการกลั่นกรองจากรัฐสภา กอนสงใหผูนําอาวุโสทางศาสนาพิจารณาเห็นชอบ แลวบังคับใชเปน
กฎหมาย สงผลใหกฎหมายและระเบียบตางๆ อยูภายใตการกํากับควบคุมดูแลจากผูเชี่ยวชาญทาง
ศาสนาและกฎหมายอิสลามทั้งสิ้น
ประชาชนชาวอิ ห ร า นนั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนาอย า ง
เครงครัด และจากการที่ศาสนาอิสลามกําหนดแนวทางและควบคุมความเปนอยูของชีวิตมนุษยอยาง
ละเอีย ด รวมทั้ งมี ขอกํา หนดตา งๆ สําหรับ ชาวอิสลามในการดํารงชีวิตในทุกมิติ เชน การบริโภค
อาหาร การดื่ม การแตงกาย การใชอุปกรณตางๆ ในชีวิตประจําวัน ฯลฯ การเตรียมและปรุงอาหาร
ตา งๆ ในอิ ห รา น จึงต องกระทํ า อยางถูกตองตามหลักฮาลาล ซึ่งชาวอิหรานจะใหความสําคัญ กับ
อาหารฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามเปนอยางมาก และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารอื่นใดที่นาสงสัย
วาไมถูกตองตามหลักฮาลาล สงผลใหอาหารที่ผลิตในอิหรานเปนอาหารที่ถูกตองตามหลักฮาลาลไป
โดยปริยาย
พฤติกรรมการบริโภคของชาวอิหรานจะใหความสําคัญตอการบริโภคอาหารเปน
อยางมาก เนื่องจากวัฒนธรรมอิหรานใหความสําคัญตอการประกอบอาหารที่ประณีตเพื่อรับรองแขก
ที่มาเยือนและเพื่ อบริโ ภคในชี วิ ตประจําวัน ชาวอิห รานจึงมีความตองการบริโ ภคอาหารสูง และ
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ถึงแมวาอิหรานจะเปนประเทศกําลังพัฒนา แตชาวอิหรานมีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงถึง 12,800 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอป 6 ชาวอิหรานจึงมีกําลังซื้ออาหารบริโภคพอสมควร ดังจะเห็นจากที่ชาวอิหรานมีปริมาณ
การบริโภคอาหารสูงเทากับประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆ เชน อังกฤษ ซึ่งปรากฏการณเชนนี้ เกิดขึ้น
เชนเดียวกันกับประเทศอาหรับอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ชาวอิหรานนิยมซื้ออาหารเปนจํานวนที่ละมากๆ และเก็บในตูเย็นหรือตูแชแข็งใน
บาน แมบานชาวอิหรานนิยมประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน ทั้งนี้ อาหารแชแข็งและอาหาร
สําเร็จรูปไดรับความนิยมพอสมควร โดยชาวอิหรานนิยมรับประทานอาหารอิตาเลี่ยน เชน พิซซาหรือ
ลาซันยาแชแข็ง แมบานชาวอิหรานสวนใหญจะเปนผูจับจายซื้ออาหารและผลไมเขาบาน โดยจะซื้อ
อาหารตามรานขนมปง รานขายเนื้อสัตว รานผลไมที่ตั้งอยูทั่วไปในอิหราน
ในสวนของอาหารไทย พบวาชาวอิหรานไมนิยมอาหารไทยมากนัก เนื่องจากชาว
อิหรานไมชอบอาหารที่มีรสจัดหรืออาหารที่ประกอบจากกระทิมากนัก อยางไรก็ดี ชาวอิหรานชอบ
ผลไมไทยที่มีรสเปรี้ยวเปนอยางมาก เชน สับปะรด มะขามเปรี้ยว มะมวง เปนตน
2.3.2 ขอมูลพัฒนาการดา นการเมืองระหวา งประเทศของอิหรา นในชวงระหวา งป
2556-2557
ผูศึกษาขอเสนอขอมูลพัฒนาการดานการเมืองระหวางประเทศของอิหรานในชวง
ระหวางป 2556-2557 เพื่อประกอบการวิเคราะหดังนี้
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2556 อิหราน และอีก 6 ชาติมหาอํานาจสามารถบรรลุขอตกลง
รวมกัน กรณีนิวเคลียรของอิหรานไดแลว ซึ่งผูนําอิหรานระบุวาเปนการเปดมิติใหมแหงการเจรจา
ขณะที่ผูนําสหรัฐฯ เปดเผยวาการบรรลุขอตกลงนี้เปนความกาวหนาอยางมากอันจะนําไปสูการผอน
คลายการคว่ําบาตรตออิหราน ทั้งนี้ภายหลังการเจรจานาน 5 วัน สิ้นสุดลง คูเจรจาอันไดแก อิหราน
และ 6 ชาติมหาอํานาจ คือ สหรัฐฯ อังกฤษ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ตอกรณีการพัฒนาแร
ยู เ รเนี ย ม ของอิ ห ร า นนั้ น ในที่ สุ ด ก็ ส ามารถบรรลุข อ ตกลงร ว มกั น ได อั น จะเปน การผอ นคลาย
มาตรการคว่ําบาตรตออิหรานลง แตทั้งนี้ ยังไมไดเปดเผยถึงรายละเอียดของขอตกลงดังกลาววามี
อะไรบาง แตก็นับเปนความคืบหนาครั้งสําคัญ ระหวางมหาอํานาจโลก และอิหราน หลังตึงเครียดกัน
มานานนับ 10 ป 7
ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐฯ เผยถึงขอตกลงนี้วาเปนกาวยางที่สําคัญ
และมีความกาวหนาอยางมาก รัฐมนตรีตางประเทศของอังกฤษ วิลเลียม เฮก กลาววานี่เปนขาวดี
สําหรั บ ชาวโลก ประเทศตะวั น ออกกลางและโดยเฉพาะกับ ชาวอิห รานเอง ขณะที่ฮัซซัน โรฮานี
ประธานาธิบดีแหงอิหราน ทวีตขอความวานับเปนการเปดมิติใหมแหงการเจรจา สหรัฐอเมริกา และ
ชาติพันธมิตร จะผอนคลายมาตรการคว่ําบาตรตออิหราน เปนมูลคา 7 พันลานดอลลาร หรือราว 2
แสน 1 หมื่นลานบาท กับขอตกลงนาน 6 เดือนครั้งนี้ และอิหรานจะไมโดนคว่ําบาตรใดๆ ตอไปอีก 6
เดือนนับจากนี้ หากอิหรานยังคงปฏิบัติตามขอผูกพันของตนภายใตขอตกลงนี้
5

6

6

Central Intelligence Agency, USA, Iran [Online], July 2014, Available from
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html.
7
ยกเลิกคว่ําบาตร'อิหราน 6 เดือน [ออนไลน], คม ชัด ลึก (24 พฤศจิกายน 2556), แหลงที่มา
http://www.komchadluek.net/ detail/20131124/173472.html.
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การเจรจาครั้ ง นี้ มี ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ โน ม น า วให อิ ห ร า น ยุ ติ โ ครงการ
นิวเคลียร เพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรจากทั้งสภาความมั่นคงแหงสหประชาชาติ หรือ ยู
เอ็นเอสซี และหลายประเทศทางตะวันตกที่กําลังทํารายชาวอิหรานอยางหนักและถือเปนการเจรจา
ครั้งที่ 3 แลว หลังจากที่อิหรานไดผูนําคนใหม คือ ประธานาธิบดีฮัซซัน โรฮานี่ ที่มีแนวความคิดสาย
กลาง และทําใหหลายฝายมีความหวังวาอิหรานอาจยุติโครงการนิวเคลียร ที่ดําเนินการมานานลงได
หลังความพยายามที่จะยุติมีมานานนับ 10 ป แตก็ยังไมบรรลุผล
เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2557 นายวิ ล เลี ย ม เฮก รั ฐ มนตรี ต า งประเทศอั ง กฤษ
ประกาศวา อังกฤษจะเปดสถานทูตในกรุงเตหะรานของอิหรานอีกครั้งเนื่องจากถึงเวลาแลว นายเฮก
แจ งต อรั ฐสภาเป นลายลักษณ อักษรวา เขาเห็นวาถึงเวลาที่จะตองเปดสถานทูตในอิห รานอีกครั้ง
รัฐบาลตั้งใจจะเปดสถานทูตในกรุงเตหะรานทันทีที่สามารถแกไขประเด็นเชิงปฏิบัติทั้งหลายไดแลว
โดยจะมีเจาหนาที่ประจําการในเบื้องตนเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น นายเฮก ระบุดวยวา อิหรานเปน
ประเทศสําคัญในภูมิภาคที่เปราะบาง ทั้งนี้ อังกฤษปดสถานทูตในอิหราน เมื่อปลายป 2554 หลังจาก
ฝูงชนชาวอิหรานบุกทําลายขาวของและขโมยเอกสารในสถานทูต รวมทั้งเผาอาคารหลังหนึ่งภายใน
สถานทูต จากนั้นอังกฤษก็ระงับความสัมพันธทางการทูตทั้งหมดกับอิหราน 8
7

8

อังกฤษจะเปดสถานทูตในอิหรานอีกครั้ง [ออนไลน], MCOT (17 มิถุนายน 2557), แหลงที่มา
http://www.mcot.net/site/content?id=53a020acbe047048fa8b4571#.U9OgSkCiKSo.

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ผลการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix)
3.1.1 ลักษณะสินคาขาวในตลาดอิหราน (Product)
3.1.1.1 การผลิตขาวภายในประเทศอิหราน

ภาพที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกขาวในอิหราน
ที่มา: Agriculture in Iran, University of Texas
อิหรานเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญถึง 1,648,000 ตารางกิโลเมตร แต
มีพื้นที่เพาะปลูกนอยมากเนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนทะเลทรายและพื้นที่แหงแลง พื้นที่เพาะปลูก
ขาวของอิหรานสวนใหญตั้งอยูในบริเวณภาคเหนือของประเทศ โดยจังหวัดที่มีการปลูกขาวมากที่สุด
ไดแก จังหวัดกีลอน (Gilan) และมอซันดะรอน (Mazandaran) รองลงมาไดแกจังหวัดกุลิสตอน
(Golestan) อิสฟาฮาน (Isfahan) คุรอซาน (Khorasan) สวนจังหวัดอื่นๆ เชน จังหวัดที่ตั้งอยูทาง
ภาคใตของประเทศมีการเพาะปลูกขาวเพื่อการบริโภคภายในทองถิ่นเทานั้น การปลูกขาวของอิหราน
มี 2 แบบคือ แบบนาดําและแบบนาหวาน ซึ่งเกษตรกรผูเพาะปลูกขาว อิหรานนิยมปลูกขาวโดยใช
วิธีการดํา มากกวาการปลูกขาวแบบนาหวาน ปจจุบันประเทศอิหรานมีพื้นที่เพาะปลูกขาวหอมบน
พื้นที่ของประเทศประมาณ 600,000 เฮกเตอร ใน 15 จังหวัดของประเทศ แตทั้งนี้ พื้นที่หลักกวา
รอยละ 80 จะผลิตในจังหวัดมารซานดาราน Mazandaran (ประมาณ 265,000 เฮกเตอร) และ
จังหวัดกีลาน Gilan (ประมาณ 230,000 เฮกเตอร) นอกจากนี้จังหวัดสําคัญที่ปลูกขาวไดแก จังหวัด
อิสฟาฮาน (Isfahan) อาเซอรไบจานตะวันตก (West Azerbaijan) และกุลลิสตาน (Gulistan)
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อิหรานสามารถผลิตขาวเฉลี่ยปละ 1.7 ลานตันและมีอัตราการผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 3,780 กิโลกรัมตอเฮกเตอร ขาวที่ผลิตเพาะปลูกบนพื้นที่ชื้นและบนดินที่มีคาปกติ (pH 7.0
-7.5) และเพาะปลูกเปนขาวนาป เพาะปลูกในระหวาง เดือนเมษายน/พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม/
กันยายน โดยใชเวลาจากการเพาะปลูกถึงเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 110-125 วัน แตมีเพียงบางพื้นที่
ของสองจังหวัดที่สามารถเพาะปลูกขาวนาปรังได
อิหรานมีนโยบายพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหาร อยางไรก็ดี ผลผลิตขาวใน
อิหรานไมดีนัก เนื่องจากปญหาชลประทานและเทคโนโลยีการเพาะปลูกขาวที่ลาหลัง ขาวที่อิหราน
นิยมปลูกและไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาวอิหรานไดแกขาวพันธเฟะเรดูนเคะนอร (Feredon
Kenar) ซึ่งเปนขาวหอมพันธที่ดีที่สุดและมีราคาแพงที่สุด สวนพันธขาวที่ไดรับความนิยมอันดับ
รองลงมาคือ ขาวหอมพันธทอรุม (Tarom) ดุมซิยอฮ (Dom Seyah) ซัดรี (Sadri) อะลอเยะอัชรัฟฟ
(Alaye Ashrafif) กุลสิสตอน (Goolestan) เลนจูนเนะอิสฟาฮาน (Lenjoone Isfahan) สวนขาว
หอมดูดี (Dodi) เปนขาวสารที่ไดรับการเพิ่มความหอมโดยการรมควัน ซึ่งเมื่อเกษตรกรทําการเก็บ
เกี่ยวตนขาวและแยกเมล็ดออกจากรวงขาวแลว จะนําเมล็ดขาวสารที่ไดไปรมควันกับไมหรือถาน เพื่อ
ชวยเพิ่มความหอมของขาว
ปริ ม าณข าวที่ ป ระเทศอิห ร านผลิตประมาณร อยละ 80 เปน ขาวหอม
เพราะเปนที่ตองการของตลาดภายในประเทศ และสามารถขายไดในราคาที่สูง ทั้งนี้ อิหรานสามารถ
ผลิตขาวไดในอัตราผลผลิตตอเฮกเตอรที่ไมสูงนัก คือโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 – 3 ตันตอเฮกเตอร
รูปรางขาวหอมของประเทศอิหรานจะมีความคลายคลึงกับขาวบัสมาติ และรูปรางเรี่ยวยาว ปจจุบัน
ขาวหอมพันธุพื้นเมืองที่นิยมเพาะปลูกไดแกขาวพันธุ Hasan sarai, Domsiah, Binam, Hasani,
Salari, Ambarboo, และ Sang tarom

ภาพที่ 2 ลักษณะสีและขนาดของขาวหอมอิหราน

15
3.1.1.2 การนําเขาขาวของอิหราน
ชาวอิหรานเคยชินกับการบริโภคขาวนําเขาจากตางประเทศมาชานาน ไม
วาจะเปนขาวนําเขาจากไทย อุรุกวัย อินเดีย และปากีสถาน ถึงแมวาขาวเหลานี้จะขาดกลิ่นหอมหรือ
มีคุณภาพเทียบเทาขาวอิหราน แตสาเหตุสําคัญที่ชาวอิหรานซื้อขาวจากตางประเทศบริโภคคือราคาที่
ถูกกวาขาวที่ผลิตไดในอิหราน การนําเขาขาวจึงเกี่ยวของกับสภาพเศรษฐกิจของอิหรานอยางหลีก
เลียงไมได กลาวคือเมื่อใดที่เศรษฐกิจไมดี อัตราเงินเฟอในอิหรานสูง สินคาขึ้นราคา การนําเขาขาว
ราคาถูกจากตางประเทศก็จะเพิ่มสูงขึ้นทันที เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีรายไดนอยถึงปาน
กลาง ดังจะเห็นไดวาในปจจุบัน ตลาดทั่วไปในอิห รานมีขาวสารนําเขาจากอินเดียและปากีสถาน
จําหนายมากกวาขาวอิหรานเสียอีก
จากสถิติการนําเขาของกรมศุลกากรอิหรานระหวางป 2544-2553 แสดง
ใหเห็นวาการนําเขาขาวจากตางประเทศไมแนนอนขึ้นกับปริมาณการผลิตภายในประเทศ สภาพ
เศรษฐกิจและความตองการของตลาด ทั้งนี้ ธนาคารชาติอิหรานรายงานวาชาวอิหรานบริโภคขาวไม
เพิ่มขึ้นมากนัก และในบางป ปริมาณการบริโภคขาวของชาวอิหรานกลับลดลงจาก 175 กิโลกรัม
เหลือ 146 กิโลกรัมตอคนตอป
ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและปริมาณการนําเขาของอิหรานระหวางป 2544 – 2553
ป
ผลผลิต (ตัน)
2544
2,350,000
2545
2,771,000
2546
2,348,000
2547
1,971,000
2548
1,990,000
2549
2,931,300
2550
2,888,000
2551
1,300,000
2552
2,931,400
2553
2,500,000
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติอิหราน ป 2554

การนําเขา (ตัน)
637,498
631,293
1,021,836
1,167,217
698,625
1,047,499
875,018
671,263
1,044,659
1,216,192
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แผนภูมิที่ 1 ปริมาณการผลิตและปริมาณการนําเขาของอิหรานระหวางป 2544 - 2553
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติอิหราน ป 2554
ในป 2555 อิหรานนําเขาขาวปริมาณ 1,289,000 ตัน คิดเปนมูลคากวา
1.309 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับป 2554 อิหรานมีการนําเขาขาวลดลงปริมาณรอยละ 14.96
ขณะที่มูล คาการนําเขาเพิ่มขึ้นอัตราสว นรอยละ 4.21 โดยประเทศผูสงออกรายใหญที่ขายขาวให
อิหรานคืออินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และปากีสถาน คิดเปนปริมาณขาวที่นําเขาในอัตราสวนรอย
ละ 67.46, 13.15, 10.45 ของปริมาณขาวนําเขาทั้งหมดตามลําดับ ที่เหลือเปนขาวนําเขาที่มาจาก
ประเทศตางๆ ประมาณรอยละ 9
ตารางที่ 2 ปริมาณการนําเขาขาวของอิหรานในป 2555
Hs Code ประเภท
สินคา
1006
ขาว

ประเทศ

ปริมาณ (ตัน)

มูลคา
สัดสวนการนําเขาขาวทั้งหมด
(พันเหรียญฯ) ปริมาณ
มูลคา
อินเดีย
869,777
942,933
67.46
72.06
เอมิเรตส
169,483
169,439
13.15
12.95
ปากีสถาน 134,712
111,688
10.45
8.53
อื่นๆ
115,296
84,562
8.94
6.46
รวม
1,289,268 1,308,622
100
100
ที่มา: กรมศุลกากรแหงชาติอิหราน ป 2556

17
ในป 2556 กรมศุ ล กากรอิ ห ร า นรายงานว า ได มี ก ารนํ า เข า ข า วจาก
ตางประเทศในชวง 2 เดือนแรกของปงบประมาณอิหราน (มีนาคม-สิงหาคม 2556) ในปริมาณ
938,603 ตัน คิดเปนมูลคา 1,092 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2555 อิหรานมีการนําเขา
เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลคาในอัตราสวนรอยละ 106 และ 158 ตามลําดับ อิหรานมีการนําเขาขาวบา
สมาติกจากประเทศอินเดียมากที่สุด ในปริมาณ 572,157 ตัน คิดเปนรอยละ 60.96 ของปริมาณขาว
นําเขาทั้งหมด ซึ่งคิดเปนมูลคาอัตราสวนรอยละ 68.54 สวนประเทศที่สงออกขาวใหอิหรานอันดับ
รองลงมาได แ ก ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส และตุร กี ในปริม าณรอ ยละ 14.38 และ 15.52
ตามลําดับ ซึ่งที่เหลือเปนขาวนําเขาที่มาจากประเทศไทย และปากีสถาน
ตารางที่ 3 ปริมาณการนําเขาขาวของอิหรานในป 2556 (มีค.-สค. 2556)
Hs Code ประเภท
สินคา
1006
ขาว

ประเทศ
อินเดีย
เอมิเรตส
ตุรกี
อื่นๆ

ปริมาณ (ตัน)

572,157
134,925
145,686
85,835
รวม
938,603
ที่มา: กรมศุลกากรแหงชาติอิหราน ป 2556

มูลคา
สัดสวนการนําเขาขาวทั้งหมด
(พันเหรียญฯ)
ปริมาณ
มูลคา
748,518
60.96
68.54
135,924
14.38
12.45
115,465
15.52
10.57
92,210
9.14
8.44
1,092,116
100
100

3.1.1.3 พฤติกรรมการการบริโภคขาวของชาวอิหราน
ชาวอิหรานรับประทานขาวเฉลี่ยปละ 45.5 กิโลกรัมตอป หรือเปนอันดับ
9
ที่ 13 ของโลก โดยชาวอิหรานมักจะออกไปรับประทานอาหารนอกบานพรอมครอบครัวในโอกาส
ต า งๆ โดยจะสั่ ง อาหารประเภทย า งเป น ส ว นใหญ เช น กาบาบไก กาบาบเนื้อ หรื อกาบาบแกะ
พฤติกรรมการบริโภคขาวของประชาชนอิหรานมีลักษณะโดยรวมดังนี้
1) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจอิหรานไมดีนัก ประชาชนจะนิยมซื้อขาว
บรรจุในถุงขนาดเล็กขนาด 5 ถึง 10 กิโลกรัม โดยจะไมซื้อขาวปริมาณมากๆ ไปเก็บในบาน
2) ชาวอิหรานนิยมหุงขาวปริมาณมากๆ แลว รับประทาน โดยขาวที่
เหลือจะเก็บไวและอุนรับประทานใหม (Re-cooked) เปนครั้งๆ ไปจนหมด ดังนั้น ขาวที่อุนใหมแลว
เสียคุณภาพ จะไมเปนที่นิยม
3) ขาวที่ชาวอิหรานนิยมรับประทาน จะเปนขาวที่หุงแลวรวนซุย ขาว
มีกลิ่นหอมและมีเมล็ดยาว (non-sticky and long grain) หรือเปนขาวที่มีกลิ่นรมควัน ซึ่งหากขาวมี
คุณภาพใกลเคียงกับขาวหอมชั้นเลิศของอิหรานเทาใด ก็จะเปนที่นิยมมากขึ้นเทานั้น
8

9

Wikipedia, Agriculture in Iran [Online], Available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Iran#cite_note-22.
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ภาพที่ 3 ลักษณะขาวรวนซุยที่ชาวอิหรานนิยมรับประทานในชีวิตประจําวัน
4) ในตลาดอิหราน ขาวบรรจุถุงจะแขงขันโดยใชยี่หอประทับบนถุง เพื่อ
เปนเครื่องมือทางการตลาดที่สรางความแตกตาง โดยจะวางขายทั้งในลักษณะแบงชั่งกิโลขายหรือ
บรรจุถุงขาย
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ภาพที่ 4 ตัวอยางขาวบรรจุถุงที่จําหนายในตลาดอิหราน
5) ตามรานอาหารทั่วไปของอิหราน พอครัวจะหุงขาวในหมอขนาดใหญ
ซึ่งมีวิธีการหุงแตกตางจากหมอขนาดเล็กที่ใชในครัวเรือน และจะตักขาวเพื่อบริการลูกคาเปนจานๆ
ไป ดังนั้น ขาวที่หุงในหมอขนาดใหญจะตองมีคุณภาพดีเสมอกันทั้งหมอเทานั้นจึงจะเปนที่ตองการ
ของรานอาหาร

ภาพที่ 5 หมอหุงขาวขนาดใหญที่ใชในรานอาหารในอิหราน
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3.1.1.4 ขาวหอมมะลิไทยที่พบในตลาดอิหราน
จากการสํารวจตลาดในอิหรานในป 2556 พบวามีรานคาในตลาดเอเชีย
ในกรุงเตหะราน จําหนายขาวหอมมะลิจากไทยในลักษณะถุงบรรจุสําเร็จราคาประมาณกิโลกรัมละ
120 บาท โดยมี เ ครื่ อ งหมายรั บ รองข า วหอมมะลิ ไ ทยของกรมการค า ต า งประเทศ พ.ศ.2549
เครื่องหมายอาหารฮาลาล และเครื่องหมายรับรองคุณภาพการสงออกของกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ปรากฏอยูบนถุงดวย

ดานหนา

ดานหลัง

ภาพที่ 6 ขาวหอมมะลิไทยที่จําหนายในตลาดอิหราน
3.1.2 ระดับราคาขาวในตลาดอิหราน (Price)
3.1.2.1 ราคาขาวในตลาดอิหราน
ราคาขา วในอิหรานจะปรับ ตัว สูงขึ้น สูงสุดในเดือนกรกฎาคมของทุกป
ราคาขาวในตลาดอิหราน ณ เดือนมิถุนายน 2557 มีดังนี้
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ตารางที่ 4 ราคาขาวชนิดตางๆ ตอกิโลกรัม ณ เดือนมิถุนายน 2557
ชนิดของขาวอิหราน

ราคาตอกิโลกรัม

เรียล
บาท*
ขาวหอมอิหราน เกรดเอ
80,000
103
ขาวหอมอิหราน ธรรมดา
56,000
72
ขาวบาสมาติกอินเดีย
52,000
67
ขาวขาวไทย
30,000
38
ขาวอุรุกวัย
21,750
28
ขาวอารเจนตินา
23,000
29
*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 24,767 เรียล เทากับ 32 บาท
ที่มา: สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน ป 2557
3.1.2.2 ราคาขาวอิหราน
ระดับคุณภาพของขาวหอมของประเทศอิหราน สามารถจําแนกไดเปน 3
ประเภท ขึ้นกับขนาดและราคา ไดแก
1) ประเภท Sadri (Indica type) เปนขาวที่มีขนาดเรียว ยาว ผอม
เมล็ดมีขนาดความยาวมากกวา 7 มม. มีคุณภาพสูง มีกลิ่นหอมมาก หุงงาย นิ่ม รวน มีราคาจําหนาย
ในตลาดในสูงที่สุด
2) ประเภท Champa เปนขาวที่ขนาดความเรียวยาวขนาดกลาง เมล็ด
มีขนาดปานกลางยาวประมาณ 6-7 มม. ราคาในตลาดต่ํากวาระดับ Sadri แตมีความคงทนตอ
สภาพแวดลอม แมลงและโรคไดดีกวา ทั้งปริมาณผลิตตอหนวยสูงกวาประเภท Sadri
3) ประเภท Gerdeh เปนขาวที่มีขนาดเมล็ดสั้นและกลม เมล็ดมีขนาด
สั้นนอยกวา 6 มม. ไมมีกลิ่นหอม ราคาต่ําที่สุดในตลาด แตมีผลผลิตตอหนวยสูง มีความคงทนตอ
สภาพแวดลอม แมลงและโรคมากกวาทั้งสองกลุม ขาวชนิดนี้เหมือนกับขาวบาสมาติกของอินเดีย
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ตารางที่ 5 ราคาขาวอิหรานตอกิโลกรัม ณ เดือนมิถุนายน 2557
ขาวอิหราน

ราคาตอกิโลกรัม

เรียล
บาท*
103
Native Tarom
65,000 – 80,000
90
Hashemi Tarom
64,000 – 70,000
86
Binam
62,000 – 67,000
74
Khazar & Fajr
54,000 – 58,000
69
Shiroodi
52,000 – 54,000
80
Native sorts
58,000 – 62,000
Fajr & Khazar (High-yield)
54,000 – 56,000
72
*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 24,767 เรียล เทากับ 32 บาท
ที่มา: สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน ป 2557
3.1.2.3 ราคาขาวในตลาดโลก
จากเอกสารวิเคราะหของกรมการคาตางประเทศประจําเดือนพฤษภาคม
2557 รายงานวาราคาสงออกขาวของประเทศผูสงออกสวนใหญยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ผลผลิตขาวฤดูหนาว - ใบไมผลิ (winter - spring) ของเวียดนามและผลผลิตขาวฤดูหนาว (rabi
crop) ของอินเดียออกสูตลาดชะลอตัวลง ประกอบกับเวียดนามไดเรงสงมอบขาวใหฟลิปปนสตาม
สัญญาขายขาว รวมทั้งราคาสงออกขาวของอินเดียและปากีสถานไดเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินรูปที่แข็งคาขึ้น แมวาผลผลิตขาวนาปรังฤดูแรกของไทยออกสูตลาดชะลอตัวลง อยางไรก็ตาม
ราคาสงออกขาวไทยไดปรับตัวลดลงเนื่องจากไทยยังคงเปดประมูลจําหนายขาวในสต็อกขาวรัฐบาล
ประกอบกับผูสงออกเสนอราคาขายลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ออนคาลงอยางตอเนื่อง
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ตารางที่ 6 ราคาขาวในตลาดโลก ณ เดือนพฤษภาคม 2557

ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations ป 2557
ไทย ในเดือนพฤษภาคม 2557 ขาวขาว 25% - 5% ราคาสงออกตันละ
347 - 389 เหรียญสหรัฐฯ ขาวหอมมะลิสงออกตันละ 1,166 เหรียญสหรัฐฯ ขาวขาว 100% เกรด B
ราคาสงออกตันละ 408 เหรียญสหรัฐฯ
เวียดนาม ในเดือนพฤษภาคม 2557 ขาวขาว 25% - 5% ราคาสงออก
ตันละ 364 -398 เหรียญสหรัฐฯ
อินเดีย ในเดือนพฤษภาคม 2557 ขาวขาว 5% ราคาสงออกทรงตัวตัน
ละ 425 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ขาวขาว 25% ราคาสงออกตันละ 384 เหรียญสหรัฐฯ
ปากีสถาน ในเดือนพฤษภาคม 2557 ขาวขาว 25% ราคาสงออกตันละ
382 เหรียญสหรัฐฯ ขาวหอมบาสมาติกสงออกตันละ 1,361 เหรียญสหรัฐฯ
3.1.2.4 การสงออกขาวไทยไปตลาดอิหราน
จากข อ มู ล การส ง ออกข า วไทยไปอิ ห ร า นระหว า งป 2548-2557 ไทย
สงออกขาวขาว 100% ไปอิหรานเปนสวนใหญ โดยมีมูลคาสูงที่สุดในป 2549 คือ 7,524.1 ลานบาท
รองลงมาคือในป 2554 เปน มูล คา 4,346.90 ลานบาท การสงออกขาวขาว 100% มีป ริมาณทีไม
แนนอน
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ในสวนของขาวขาว 5-10% ไทยมีมูลคาการสงออกไปอิหรานไมมากนัก
ในขณะที่ ขา วหอมมะลิ เริ่ มมี การส งออกไปตลาดเพิ่มขึ้น โดยในป 2556 ไทยส งออกข าวหอมมะลิ
100% เปนมูลคาถึง 554.15 ลานบาท
ตารางที่ 7 มูลคาสินคาขาวไทยสงออกไปอิหรานแยกตามชนิดของขาวระหวางป 2548-2557
มูลคา (ลานบาท)
ป
ขาวขาว 100%
ขาวขาว 5-10%
ขาวหอมมะลิ 100%
2548
2,118.70
12.95
0
2549
7,524.14
26.88
25.41
2550
6,832.76
18.79
35.48
2551
2,353.44
251.25
52.99
2552
368.48
20.93
144.02
2553
672.69
284.49
174.75
2554
4,346.90
39.62
38.71
2555
11.86
9.2
40.76
2556
839.94
24.79
554.15
2557 (ม.ค.-เม.ย.)
73
390.41
16.11
ที่มา: กระทรวงพาณิชย ดวยความรวมมือจากกรมศุลกากร ป 2557

แผนภูมิที่ 2 มูลคาสินคาขาวสงไปอิหรานแยกตามชนิดของขาวระหวางป 2548-2557
ที่มา: กระทรวงพาณิชยดวยความรวมมือจากกรมศุลกากร ป 2557
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3.1.3 ศึกษาลักษณะชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหราน (Place)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 หนวยงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและ
การแพทยอิหราน ไดออกประกาศคําสั่งผูบริหาร (Executive Instructions) เรื่องวิธีการลงทะเบียน
แหลงที่มา การออกใบอนุญาตสุขอนามัย ประกอบการนําเขาและการขอใบอนุญาตการนําเขาขาว
รวมถึงการตรวจปลอยขาว (Executive Instructions Sources Registration Method, Issue
Health Permit for Imports, Importing Permits, Rice Discharge) มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
เงื่อนไขการนําเขาขาวจากตางประเทศ เงื่อนไขการตรวจสอบดานเทคนิคและเงื่อนไขทางสุขอนามัย ที่
เกี่ ย วข องกั บ กระบวนการผลิ ตข า ว การบรรจุหีบ หอ การออกใบอนุญ าตการนํ าเขา และเงื่อนไข
รับประกันทางกฎหมายการนําเขาขาวและการลงทะเบียนแหลงผลิตขาว 10
ทั้ ง นี้ การตรวจสอบข า วก อ นนํ า เข า ก็ เ พื่ อ ให แ น ใ จว า ข า วที่ อิ ห ร า นนํ า เข า มี
กระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ โลหะหนัก และบรรจุไดถูกตองตามหลักสุขอนามัย โดยตองแนบ
เอกสารรับรองตางๆประกอบการนําเขา
ชองทางการจัดจําหนายขาวในอิหรานมีดังตอไปนี้
3.1.3.1 ขายขาวใหรัฐบาลอิหราน
ในช ว งระยะเวลาหลายสิ บ ป ที่ ผ า นมา รั ฐ บาลอิ ห ร า นมอบหมายให
หนวยงานของอิหราน คือ Government Trading Corporation (GTC) เปนผูผูกขาดการนําเขาขาว
จากตางประเทศแตเพียงผูเดียว และจําหนายโดยรัฐบาลหรือสหกรณ เพื่อไปจําหนายในรานคาของ
รัฐบาล เพื่ออุดหนุนคาครองชีพของประชาชน
GTC จะนําเขาขาวผานการประมูล ซึ่งจะประกาศเปดประมูลขาวสาร
โดยใหป ระเทศผู ผ ลิ ตหรื อเอกชนอิห รานเปน ผูเสนอราคา ซึ่งขาวสารที่ GTC นําเขานั้น ก็เพื่อ
แทรกแซงราคาขาวและปองกันปญหาขาดแคลนขาวภายในประเทศ และประเทศไทยไดเคยสงออก
ขาวขาว 100% ชั้น 2 ใหอิหรานจํานวนหลายแสนตันตอป โดยวิธีการสั่งซื้อของหนวยงาน GTC มี
หลายวิธีการดังนี้
1) หนวยงาน GTC จะเชิญใหผูขายเสนอรายละเอียดของสินคาและ
ราคาจากหลายแหลง/ประเทศ โดยหนวยงานฯ และจะตัดสินใจจากขอมูลที่ไดรับของผูขายทั้งหมด
และให คณะกรรมการจั ดซื้ อพิจ ารณาและตัดสิน ใจในการสั่งซื้อกับ ใคร โดยหนว ยงานจะคํานึงถึง
ผลประโยชน ที่ห น ว ยงานฯ ได รั บ มากที่สุด (บางครั้งการดําเนิน การอาจทําไดโ ดยการเจรจาทาง
โทรศัพท)
2) หนวยงาน GTC จะสงผูแทนไปตรวจสอบสินคาในแหลงผลิต หรือ
เชิญตัวแทนในประเทศอิหรานเขาพบ โดยวิธีดังกลาวนี้ จะตองมีการเจรจากอนหรือหลังก็ได
9

10

Government of Islamic Republic of Iran, Food and Drug Administration Food Products and
Beverages Assessment Department General have issued Executive Instructions for Source
Registration Method, Issue Health Permit for Imports, Importing Permit, Rice Discharge Code: FBPr-139-2002 dated December 18, 2013. The import of rice into Iran March 21, 2014 would be
monitored in accordance with these Executive Instructions.

26
3) หน ว ยงานฯ ได รั บ การเสนอขายทั่ ว ไปจากผู ข ายในราคาที่ ดี
Competitive price & Competitive offer ในกรณีนี้ หนวยงานฯ จะสามารถตัดสินใจซื้อได หาก
ขอเสนอดังกลาวมีเหตุผลและเหมาะสมแกการสั่งซื้อ
ทั้งนี้ในสวนของการนําเขาขาวจากไทย หนวยงาน GTC จะนําเขาเฉพาะ
ขาวขาว 100% เกรดสองมาในประเทศอิหรานเทานั้น เนื่องจากมีหนาที่เพื่อนํามาจําหนายเปนขาว
สวัสดิการใหกับประชากรอิหราน อิหรานเองสามารถผลิตขาวไดเองและมีขาวหอมของตนเอง จึงไมมี
นโยบายใหนําเขาขาวหอมมาลิคุณภาพสูงจากไทยเพื่อมาแขงกับขาวคุณภาพสูงของตนเอง อยางไรก็
ตามก็ มีภ าคเอกชนหรื อหน ว ยงาน อาทิ เขตการคาเสรี หรือองคกรสวัส ดิการทหารผานศึก ซึ่งมี
งบประมาณมาก ก็สามารถจะนําเขามาจําหนายเองได ซึ่งสําหรับภาคเอกชนอาจมีตลาดแบบ niches
ซึ่งมีจําหนายสินคาจากตางประเทศอยูทั่วประเทศและทั่วกรุงเตหะราน ซึ่งมีโอกาสที่จะขอใบอนุญาต
นําเขาขาวได
ในป 2546 อิหรานนําเขาขาวจากประเทศไทยเปนอันดับ 1 โดยมีมูลคา
จํานวน 98 ลานเหรี ย ญสหรัฐ ฯ เวี ย ดนาม อูรุกวัย อารเจนตินา ปากีส ถานและอินเดีย นําเขาใน
ปริมาณ 600,000 – 700,000 ตันตอป โดยนําเขาจากไทยในปริมาณ 400,000 ตันทั้งทางตรง หรือ
ผานรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ในการทําสัญญาการจัดซื้อ หนวยงาน GTC จะมีขอกําหนดในสัญญาดังนี้
1) หนวยงาน GTC จะกําหนดใหผูขายทํา Unconditional Bank
Guarantee (U.P.B.G) ภายใน 7 วันหลังการเจรจาการจัดจัดซื้อสําเร็จ โดย U.P.B.G จะตองมีอายุ 3
เดือนหลังการขนสงสินคาถึงอิหราน และสามารถขยายอายุไดอีก 3 เดือน (หากมีความจําเปน) ทั้งนี้
หากสินคาผานมาตรฐานและตามขอกําหนดในสัญญา หนวยงาน GTC จะปลอย U.P.B.G คืนแกผูขาย
2) หนวยงาน GTC จะแตงตั้งบริษัทตรวจสอบโดยผูขายจะรับผิดชอบใน
คา ใช จา ยดั งกล าว เพื่อดํา เนิน การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินคาที่กําหนดไวในสัญ ญา
นอกจากนี้ หนวยงาน GTC สามารถที่จะสงเจาหนาที่ไปดูแล ควบคุมการตรวจสอบสินคาและขั้นตอน
การขนสงตลอดจนการลงนามกํากับการตรวจสอบดังกลาวได
3) หนวยงาน GTC จะเปด Irrevocable Unconfirmed NonTransferable Letter of Credit ใหแกผูขาย ผานธนาคารกลางของประเทศอิหราน หลังไดรับ
U.P.B.G จากผูขายแลว สัญญาของหนวยงาน GTC จะตองเปนไปตามกฎระเบียบกฎหมายของ
ประเทศอิหรานเปนหลัก
3.1.3.2 ขายขาวเอกชนอิหราน
ชองทางการตลาดสินคาอาหารจําหนายโดยภาคเอกชน ผูนําเขารายยอย
เปนผูนําเขาขาว เพื่อจําหนายในรานคายอยทั่วไปในอิหราน ซึ่งประกอบดวยกลุมผูผลิตอาหาร กลุม
ผูนํา เข า กลุ มพ อค าคนกลางที่ดูแลและอํานวยความสะดวกในเรื่องการกระจายสินคาอาหารไปสู
รานคาปลีกและรานคาสงที่กระจายทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผูนําเขาสินคาอาหารจะตองเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาตามกฎหมายของอิหราน และจะเปนผูดําเนินการขออนุญาตนําเขา การแขงขันดานการตลาด
ระหวางผูผลิตภายในประเทศและตางประเทศจะไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากสินคาอาหารที่นําเขาสวน
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ใหญ เพื่อชดเชยสินคาที่ขาดแคลนภายในประเทศ แผนภูมิ 3 แสดงการชองทางและความสัมพันธการ
กระจายสินคาอาหารในตลาดอิหราน

แผนภูมิที่ 3 ชองทางการตลาดสินคาอาหารในอิหรานผานภาคเอกชน
ผูนําเขาขาวจากไทย สามารถจําหนายสินคาขาวไทยผาน Chain Store
หางคาปลีก หรือรานคายอยที่ตั้งอยูทั่วไปในอิหราน สําหรับรานคาปลีกขนาดใหญสวนใหญจะเปนของ
รัฐบาล โดยหนวยงานราชการหรือมูลนิธิตางๆ ในอิหรานจะเปนผูบริหารจัดการ รานคาปลีกขนาด
ใหญในอิหราน มีดังตอไปนี้
1) หาง Shahrvand Chain Stores เปนหางคาปลีกขนาดใหญที่สุดที่
อยูภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลกรุงเตหะราน (Municipality of Tehran) โดยหาง Shahrvand
จะจําหนายสินคาในราคาที่ไดรับการอุดหนุนหรือกําหนดโดยรัฐบาล และมีสาขากระจายอยูตามแหลง
ชุมชนตางๆ ในกรุงเตหะราน การออกแบบสถานที่สวนใหญจะจัดใหมีสวนบริเวณดานนอกของหาง
เปนลานตลาดสดเพื่อจําหนายสินคาประเภทผัก ผลไม อาหารทะเล เนื้อสัตว ฯลฯ
2) หาง Refah Chain Stores เปนหางคาปลีกภายใตการดูแลของ
ธนาคารมิลลี่แหงชาติอิหราน (Mille Bank of Iran) ซึ่งเปนของรัฐบาลอิหราน ปจจุบัน มีสาขาทั่ว
ประเทศ 120 สาขา และมีสินคาใหเลือกซื้อตามความตองการของผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑอาหาร
เครื่องสําอาง เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
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3) หาง Etka Chain Stores เปนหางคาปลีกภายใตกระทรวงพิทักษ
การรุกรานแหงชาติอิหราน (Ministry of Defense) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายสินคาราคาถูกแก
คนยากจนในอิหราน
4) หาง Qhod Store เปนหางคาปลีกที่อยูภายใตความดูแลของมูลนิธิ
เพื่อกิจการผูออนแอและผูพิการแหงการปฏิวัติอิสลาม โดยหางนี้มีชื่อเรียกกอนการปฏิวัติวา Korosh
Store และเปลี่ยนชื่อภายหลังการปฏิวัติเปน Qhod Store
5) หาง Kowthar Chain Store เปนหางคาปลีกภายใตมูลนิธิเพื่อผูพลี
ชีพแหงการปฏิวัติอิสลาม มีทั้งหมด 12 สาขาในกรุงเตหะราน
6) หาง Fishing Chain Store ในป 1992 หาง Fishing Chain Store
ไดอยูในความรับผิดชอบของกองทุนผูปลดเกษียณอายุ (Pension Fund of Construction Jihad)
และเปนหางที่ทําการจําหนายอาหารทะเล และผลิตภัณฑอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปใน
อิหราน
7) หางอุตสาหกรรมน้ํามัน (Industry of Oil Store) เปนรานคาปลีก
ภายใตการกํากับดูแลของบริษัทน้ํามันแหงชาติอิหราน สินคาสวนใหญไดแก ผลิตภัณฑปโตรเคมี
8) หาง Zendeghi-Behtar Store เปนรานคาปลีกที่กอตั้งขึ้นเมื่อป
2004 โดยบริษัท Gold Iran เปนหางที่ขายสินคาประเภทอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานทั่ว
ประเทศอิหราน
9) หาง Shahr va Rosta Store กอตั้งในป 1943 โดยความรวมมือของ
บริษัทชาวเยอรมันนี เดิมชื่อ Ferdowsi Store หลังการปฏิวัติเปลี่ยนชื่อเปน Shahr va Rosta Store
ดําเนินกิจการแบบสหกรณบริษัทอยูภายใตความดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการพาณิชยแหงชาติ
อิหราน
10) ห า ง Hyper Star นั ก ลงทุ น ชาวฝรั่ ง เศสได ล งทุ น ก อ สร า ง
หางสรรพสินคาในเครือคารฟูรเปนแหงแรกในกรุงเตหะราน โดยสรางขึ้นในบริเวณพื้นที่ตะวันออก
ของกรุงเตหะราน ใกลกับสนามกีฬา Azadi Stadium ซึ่งเปนบริเวณที่มีประชากรฐานะปานกลาง
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก
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หาง Hyper Star

หาง Refah Chain Stores

หาง Kowthar Chain Store

หาง Shahrvand Chain Stores

ภาพที่ 7 ตัวอยางหางซุปเปอรมาเก็ตในอิหราน
3.1.3.3 ขายขาวใหมูลนิธิตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ Bonyads เปนมูลนิธิเพื่อ
การกุศลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในอิหรานอยางมาก โดย Bonyads สามารถประกอบ
ธุรกิ จโดยไม ตองรายงานบั ญชี หรือชําระภาษี และไมถูกตรวจสอบจากรัฐบาลอิห รานแตอยางใด
Bonyads ควบคุมเศรษฐกิจอิหรานประมาณรอยละ 30 เชน the Foundation of the Oppressed
and Dispossessed (Bonyad-e-Mostazafan) หรือ the Martyrs Foundation หรือ Bonyad-e
Astan-e Qods-e Razavi เปนตน
3.1.4 ศึกษาแนวทางการสงเสริมการขายขาวในอิหราน (Promotion)
3.1.4.1 จัดกิจกรรมงานแสดงสินคา
2) งานแสดงสินคา Iran Food and Hospitality Fair ณ ศูนยแสดง
สินคา Tehran International Permanent Fairground กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ประมาณ
เดือนมิถุนายนของทุกป จัดโดยบริษัท fairtrade GmbH & Co.,Ltd. จากประเทศเยอรมนี โดยไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภายในประเทศอิหรานคือกระทรวงอุตสาหกรรมและเหมืองแร กระทรวง
พาณิชย และกระทรวงศาสนาและการเกษตร ซึ่งถือวาเปนงานแสดงสินคาที่สําคัญงานหนึ่งในอิหราน
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และเปนจุดศูนยรวมการพบปะและขยายลูทางการสงออกสินคาอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอาหาร
ในอิหราน จากการประเมินผูเดินทางเยือนคูหาในแตละวัน เฉลี่ยวันละ 4,000 – 9,000 ราย ทั้ง 4 วัน
รวมเปนจํานวนประมาณ 30,000 ราย ประกอบดวยกลุมผูนําเขาจากภาครัฐและเอกชน ผูคาสง ผูคา
ปลีก และตัวแทนจําหนายจากหางสรรพสินคาจากอุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม รานอาหาร
รานทําอาหารและคากลุมอาหารจานดวน (Fast food) และประชาชนทั่วไป

ลักษณะคูหาไทยในงาน Iran Food and Hospitality

ชาวอิหรานสนใจและลองชิมขาวไทย

เจรจาการคา

นําเสนอสินคาขาวไทย

ภาพที่ 8 คูหาไทยงานแสดงสินคา Iran Food and Hospitality ป 2555
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2) งานแสดงสินคา Thailand Exhibition ณ กรุงเตหะราน ประเทศ
อิหราน เปนงานแสดงสินคาที่ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะรานจัดขึ้นทุกป
มีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อให นั กธุ ร กิ จ ชาวอิห รานและชาวไทยไดพบปะกัน โดยตรง และเปน การแนะนํา
ศักยภาพสินคาไทย ตลอดจนความสามารถในการผลิตสินคาใหกับผูบริโภคชาวอิหรานไดรูจักเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 9 การจัดงาน Thailand Exhibition ณ กรุงเตหะราน ป 2551
3.1.4.2 การเชิญผูสื่อขาวและสื่อมวลชนมาประเทศไทยเพื่อเยือนประเทศไทย
และงานแสดงสินคาในไทย เชน
1) งาน Thailand Rice Convention ที่จัดโดยกรมการคาตางประเทศ
กระทรวงพาณิชย โดยเชิญผูแทนการคาจากหนวยงานภาครัฐจากประเทศผูผลิตและสงออก ผูนําเขา
และผูประกอบการคาขาว นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตและคาขาว รวมทั้งสื่อมวลชนจากทั้ง
ในและตางประเทศรวมประมาณ 500 คนจากภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกกวา 40 ประเทศเขามารวมงาน
โดยการจั ด งานมี เ ป า หมายเพื่ อ ผลั ก ดั น ให ไ ทยเป น ผู นํ า การค า ข า วของอาเซี ย นรองรั บ การเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 โดยจะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการคาขาวของ
อาเซียน (Hub) ที่ดึงดูดผูซื้อ ผูขาย และคนกลางจากทั่วโลก เพราะไทยเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
ในการคาขาวของอาเซียนและมีศักยภาพทั้ง ในดานการผลิต การคา การสงออกที่ไดรับการยอมรับ
จากทั่วโลก
2) งาน THAIFEX – World of food ASIA ที่จัดโดยกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ งาน THAIFEX ถือเปนกลยุทธเชิงรุกในการผลักดันครัวไทยสูครัวโลก โดยจัดขึ้น
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ภายใตแนวคิด "Savor the Best in Asia" เพื่อเปนเวทีในการแสดงสินคาอาหารระดับนานาชาติ และ
เผยแพรศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งในดานการเปนแหลงวัตถุดิบและแหลงผลิตอาหารสู
ตลาดโลก เพื่อตอกย้ําใหผูซื้อและผูบริโภคทั่วโลกรับรูและยอมรับอาหารไทยในฐานะครัวของโลก
อยางแทจริง ลักษณะของงานเปนงานแสดงสินคาและอาหารจากผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ
ครอบคลุ ม สิ น ค า และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาหารทุ ก ประเภท อาทิ เ ช น อาหาร เครื่ อ งดื่ ม
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ธุรกิจคาปลีกและเฟรนไชส รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวของมาจัดแสดงอยาง
ครบวงจรทั้งในและตางประเทศ เชน จีน เวียดนาม ฟลิปปนส อิตาลี ญี่ปุน ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร
เกาหลี บรูไน บราซิล ตุรกี และไทยเปนตน
3) งานประชุมทางวิชาการ World Rice Standard Summit 2011
จั ด โดยกรมการค า ต า งประเทศ เพื่อประชาสัมพัน ธขอ มูล คุณภาพ มาตรฐานของข าวไทย ใหกั บ
กลุมผูแทนทางการคาภาครัฐกวา 50 ประเทศไดทราบ โดยแบงกลุมผูแทนทางการคาเปน 2 สวนหลัก
คือ (1) หนวยงานที่นําเขาขาวของประเทศผูซื้อที่สําคัญทั่วโลก ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย
สิงคโปร บรู ไน จี น ฮ องกง บั งคลาเทศ กานา ไนจีเรีย แอฟริกาใต เซเนกัส อิห ราน เปน ตน (2)
หนวยงานกํากับดูแลนําเขาขาวในประเทศผูผลิต และผูสงออก (คูแขง) ไดแก เวียดนาม พมา กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนลาว เปนตน โดยการเดินทางมาในครั้งนี้นอกจากกลุมผูแทนทางการคาแลวยัง
ประกอบดวยสื่อมวลชนจากตางประเทศที่เขารวมทําขาว เพื่อประชาสัมพันธงาน และตลาดขาวไทย
ไปทั่วโลก
3.1.4.3 การประชาสั ม พั น ธ โ ดยหน ว ยงานของไทยในอิ ห ร า น เช น สถานทู ต
เอกอั ครราชทู ต ไทยในอิ ห ร า น สํ า นั กงานส งเสริมการค าระหว างประเทศ ณ กรุ ง เตหะราน การ
ประชาสัมพันธขาวไทยสามารถทําไดโดยการเชิญผูสื่อขาวและสื่อมวลชนอิหรานเขารวมการสาธิตการ
หุงขาวหอมมะลิและการประชาสัมพันธใหชาวอิหรานรูจักขาวชนิดตางๆ ของไทย หรือประชาสัมพันธ
ผานโทรทัศนของรัฐบาลอิหราน เปนตน
3.2 วิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ (SWOT analysis) ขาวไทยในตลาดอิหราน
3.2.1 จุดแข็ง (Strengths)
3.2.1.1 ไทยมี กํ า ลั ง การผลิ ต ข า วเพี ย งพอต อ ความต อ งการของอิ ห ร า น และ
สามารถผลิตเพื่อจําหนายใหอิหรานไดอยางตอเนื่องทุกป
3.2.1.2 ไทยมีพันธุขาวที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของตลาด
อิหรานในทุกระดับตั้งแตขาวคุณภาพต่ําราคาถูกไปจนถึงขาวคุณภาพสูง ราคาแพง
3.2.1.3 ขาวไทยมีคุณสมบัติที่สามารถเก็บไดขามปโดยไมสูญเสียคุณภาพ ในขณะ
ที่ขาวบาสมาติกของอินเดียและปากีสถานไมสามารถเก็บขามปได
3.2.1.4 ขาวไทยมีชื่อเสียงดีเปนที่ยอมรับในตลาดโลกมายาวนาน
3.2.2 จุดออน (Weaknesses)
3.2.2.1 ผูสงออกขาวไทยยังไมเขาไปทําตลาดอิหรานเทาที่ควรเนื่องจากเห็นวา
ตลาดอิหรานไมนาสนใจ จึงมองขามตลาดอิหรานไป
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3.2.2.2 ภาพลักษณขาวไทยในอิหรานไมดีนัก เนื่องจากไทยสงออกขาวคุณภาพ
ต่ําไปอิหรานมาตลอดระยะเวลา 10 ป ทําใหผูบริโภคอิหรานมีภาพลักษณขาวไทยในใจวามีคุณภาพ
ต่ําและเปนขาวของคนยากจนรับประทาน
3.2.2.3 คนอิหรานยังไมรูจักขาวหอมมะลิหรือขาวปทุมธานี 1 ของไทย ทั้งๆ ที่
ขาวหอมมะลิไทยมีคุณภาพสูง สามารถแข็งขันกับขาวบาสมาติกของปากสถานและอินเดียได
3.2.2.4 ผูบริโภคอิหรานยังไมนิยมบริโภคขาวหอมมะลิไทย เนื่องจากขาวหอมที่
ชาวอิหรานนิยมบริโภค จะตองเปนขาวชนิดที่หุงแลวแหงรวน ไมเกาะกันเปนกอน ซึ่งมีคุณสมบัติที่มี
ในขาวหอมอิหรานและขาวบาสมาติกของอินเดีย แตสําหรับขาวไทย หากหุงขาวไมถูกวิธี ก็จะทําให
ขาวเกาะตัวกันและไมรวน จึงเปนเหตุใหขาวไทยไมไดรับความนิยมเทาที่ควร
3.2.2.5 ขาวไทยยังไมมีการทําวิจัยหรือศึกษาเรื่องแบรนด หรือ Branding ที่
แข็งแกรงพอที่จะทําใหขาวไทยโดดเดนจากขาวนําเขาจากประเทศอื่นๆ ในตลาดอิหราน
3.2.2.6 มีการลักลอบนําเขาขาวเขาอิหราน โดยอางวาเปนขาวหอมมะลิไทย แต
แทจริงแลวเปนขาวคุณภาพต่ํา ทําใหชาวอิหรานเขาใจผิดและคิดวาขาวหอมมะลิไทยเปนขาวคุณภาพต่ํา
3.2.3 โอกาส (Opportunities)
3.2.3.1 ภายหลั ง จากที่ น ายฮั ส ซั น โรว ฮ านี นั ก การศาสนาสายกลาง เข า รั บ
ตํ า แหน ง ประธานาธิ บ ดี ค นใหม ของอิ ห ร า น ได เ ริ่ ม พัฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศกั บ ชาติ
ตะวันตกที่อิหรานถูกคว่ําบาตรมาอยางยาวนาน จึงมีแนวโนมวาการคว่ําบาตรจะผอนคลายลงและมี
ความหวังวาการคาระหวางประเทศของอิหรานจะกลับสูระดับปรกติในอีกไมชา
3.2.3.2 อิหรานมีจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศเปนปริมาณสูงขึ้นทุกป
เพื่อตอบสนองจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายสงเสริมการเพิ่มประชากรของรัฐบาลอิหราน
3.2.3.3 รัฐบาลอิหรานมีกําลังซื้อสูงเนื่องจากมีรายไดสวนหนึ่งจากการขายน้ํามัน
และมีนโยบายอุดหนุนสินคาขาวราคาถูกเพื่อใหประชาชนยากจนในอิหรานมีขาวบริโภค
3.2.3.4 ขาวไทยหอมมะลิมีคุณภาพดีสามารถแขงขันกับขาวจากคูแขงที่สําคัญ
เชน เวียดนาม อินเดียและปากีสถานได ในขณะที่ขาวจากสหรัฐอเมริกาไมสามารถเขาตลาดอิหรานได
ในขณะนี้
3.2.4 อุปสรรค (Threats)
3.2.4.1 ราคาขาวไทยชนิดตางๆ มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบ
กับขาวของประเทศผูสงออกอื่นๆ โดยเฉพาะเวียดนาม ประกอบกับนโยบายรับจํานํายังทําใหราคาขาว
ไทยสูงกวาประเทศอื่นๆ
3.2.4.2 ความไมแนนอนทางการเมืองระหวางประเทศของอิหราน ทําใหการคว่ํา
บาตรฝายเดียว (Unilateral sanction) ของสหรัฐอเมริกาตออิหรานไมสามารถคาดเดาได ซึ่งหาก
ความขัดแยงเกิดประทุขึ้นมาอีก ก็อาจทําใหผูสงออกไทยไมสามารถคาขายหรือรับเงินคาชําระสินคา
จากผูนําเขาอิหรานได อาจสงผลใหการสงออกขาวไทยไปตลาดอิหรานชะงักงัน ในขณะที่ประเทศ
อื่น ๆ เช น อิน เดี ย ปากี สถาน และ สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส มีความยืดหยุน ในการดําเนิน ธุร กรรม
การเงิน จะมีความไดเปรียบและสามารถรักษาตลาดไวไดดีกวาไทย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลการตลาดขาวของอิหรานสามารถสรุปไดดังนี้
4.1.1 ลักษณะสินคาขาวในตลาดอิหราน (Product)
อิหรานสามารถผลิตขาวภายในประเทศไดมากพอสมควร แตยังไมเพียงพอที่จะ
เลี้ ยงประชากรทั้ งประเทศได อย างไรก็ดี ขาวที่อิหรานผลิตไดเปน ขาวหอมคุณภาพดีที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว ซึ่งชาวอิหรานถือวาขาวหอมอิหรานเปนขาวหอมที่ดีที่สุดในโลก ขาวหอมอิหรานจึงเปนที่
ตองการของตลาดอยางมาก อยางไรก็ดี เนื่องจากชาวนาอิหรานประสบปญหาดานเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกขาว ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกมีจํากัดและกระจัดกระจาย ทําใหผลผลิตต่ําและตนทุนสูง
อิหรานจึงมีความจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศทุกป จากการศึกษาสินคาขาวในตลาดอิหราน
สามารถแบงประเภทของขาวในตลาดอิหรานไดตามระดับคุณภาพไดเปนสามระดับคือ
1) ขาวคุณภาพสูง ไดแกขาวหอมอิหรานที่มีคุณภาพสูง มีจํานวนผลผลิตนอย เปน
ที่ตองการสูง ประชาชนชั้นสูงที่มีรายไดสูงจะบริโภคขาวชนิดนี้
2) ขาวคุณภาพปานกลาง ไดแกขาวบาสมาติกของอินเดีย ปากีสถาน ซึ่งเทียบเทา
ขาวหอมมะลิของไทย
3) ขาวคุณภาพต่ํา ไดแกขาวขาวชนิดตางๆ เชนขาวอุรุกวัย ขาวเวียดนาม รวมไป
ถึงขาวขาว 100% เกรดบี ของไทยดวย
อิหรานมีการนําเขาขาวจากตางประเทศไมแนนอน โดยบางปจะนําเขาขาวนอย
บางปนําเขาขาวมาก ขึ้นกับปริมาณการผลิตภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจ อิหรานนําเขาขาว
บาสมาติกจากอินเดียสูงเปนอันดับหนึ่งและครองสวนแบงการตลาดนําเขาในอิหรานสูงที่สุด ในขณะที่
การนําเขาขาวจากตางประเทศผานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) มีปริมาณสูงเปนอันดับที่
สอง ขาวที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสสงออกไปอิหรานเปนการ Re-export ขาวจากประเทศที่สามเชน
ไทย อุรุกวัย เวียดนาม เปนตน
ขาวที่ชาวอิหรานนิยมรับประทาน จะเปนขาวที่หุงแลวรวนซุย ขาว และมีเมล็ดยาว
(non-sticky and long grain) ดังนั้นขาวนําเขามีคุณภาพใกลเคียงกับขาวหอมชั้นเลิศของอิหราน
เทาใด ก็จะเปนที่นิยมมากขึ้นเทานั้น
ในการทําการตลาดขาวเพื่อจําหนายใหผูบริโภคอิหราน การบรรจุถุงและการทํา
Branding มีความสํ าคั ญมาก เพราะจะทําใหลูกคาจดจําและสรางความแตกตางทางการตลาด
(Differentiate) เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
สําหรับการจําหนายขาวใหรานอาหารนั้น ขาวที่สามารถหุงในหมอหุงขาวขนาด
ใหญและมีคุณภาพเสมอกัน จะไดสามารถจําหนายใหรานอาหารในอิหรานไดดี
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4.1.2 ระดับราคาขาวในตลาดอิหราน (Price)
ระดับราคาขาวในอิหรานสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับดังนี้
1) ระดับบน ไดแกขาวหอมชั้นเลิศของอิหราน ราคาประมาณกิโลกรัมละ 100
บาท ซึ่งขาวชนิดนี้มีความหอมและมีเมล็ดขาวเรียวยาว ผูบริโภคจะเปนกลุมที่มีรายไดสูง และบางราย
มีที่นาเปนของตัวเอง และจางชาวนาปลูกขาวหอมชั้นเลิศ เพื่อบริโภคเองในครอบครัวและญาติมิตร
ตลอดจนใชเลี้ยงตอนรับแขกและผูมาเยือนที่สนิทหรือรักเปนพิเศษ
2) ระดับกลาง ไดแกขาวหอมชั้นกลางและขาวบาสมาติก ราคาประมาณกิโลกรัม
ละ 76 บาท เปนขาวที่มีเมล็ดยาว ผูบริโภคเปนกลุมชนชั้นกลางที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งภัตตาคาร
และร า นอาหารนิ ย มหุ งข า วโดยใช ขาวบาสมาติก เนื่องจากขาวที่หุงไดมีลักษณะลว นซุย และน า
รับประทาน
3) ระดั บ ล า ง ได แ ก ข า วอุ รุ ก วั ย และข า วขาว100% เกรด บี ของไทย ราคา
ประมาณกิโ ลกรัมละ ๓๐ บาท เป น ขาวคุณภาพต่ํา ซึ่งรัฐ บาลใหการอุดหนุน ใหเปน ขาวราคาถูก
สําหรับผูบริโภคที่มีรายไดนอย
ไทยสงออกขาวขาว 100% เกรด บี ไปอิหรานเปนสวนใหญ อยางไรก็ดี ไทยสงออก
ขาวไปอิหรานไมสม่ําเสมอและลดนอยลงทุกป ทั้งนี้ไทยมีการสงออกขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดย
ในป 2556 ไทยสงออกขาวหอมมะลิไปอิหรานมากที่สุดเปนมูลคาถึง 554 ลานบาท
4.1.3 ลักษณะชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหราน (Place)
ชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหรานสามารถสรุปได 2 ชองทางดังนี้
1) จําหนายใหรัฐบาลหรือสหกรณ โดยรัฐบาลหรือสหกรณจะประกาศเปดประมูล
ขาวสาร โดยใหเอกชนอิหรานเปนผูเสนอราคา เพื่อไปจําหนายในรานคาของรัฐบาล เพื่ออุดหนุนคา
ครองชีพของประชาชน
2) จําหนายใหภาคเอกชนเอกชน ผูนําเขารายยอยเปนผูนําเขาขาว เพื่อจําหนาย
ในรานคายอยทั่วไปในอิหราน
4.1.4 แนวทางการสงเสริมการขายขาวในอิหราน (Promotion)
แนวทางการสงเสริมการขายขาวในอิหรานสามารถสรุปไดเปน 3 แนวทางไดแก
1) จัดงานแสดงสินคาสงเสริมขาวไทยในอิหราน
2) เชิญผูนําเขาและสื่อมวลชนอิหรานเยือนงานแสดงสินคาขาวในไทย
3) ประชาสัมพันธขาวไทยผานสื่อตางๆ ของอิหรานโดยหนวยงานไทยในอิหราน
4.2 จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ นของข า วไทยในตลาดอิ ห ร า น ตามทฤษฎี ส ว นประสมการตลาด
(Marketing mix)
จากการศึกษาลักษณะตลาดขาวอิห รานโดยอาศัย ทฤษฎีสว นประสมการตลาด
(Marketing mix) ขาวไทยในตลาดอิหราน ผูศึกษามีความเห็นวาขาวไทยมีจุดแข็งและจุดออน
ดังตอไปนี้
4.2.1 จุดแข็ง
1) Product: ขาวไทยมีหลากหลายและมีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความ
ตองการในตลาดอิหรานไดทุกระดับ ตั้งแตขาวสําหรับผูมีรายไดนอย เชนขาวขาว 100 % เกรด B ที่มี
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ราคาถูกสําหรับทหารและประชาชนยากจน ไปจนถึงขาวสําหรับชนชั้นกลาง เชนขาวหอมมะลิซึ่งเปน
ขาวคุณภาพดี ราคาปานกลาง
2) Price: ขาวไทยมีราคาที่แขงขันไดในตลาดโลก โดยขาวขาว 100% สามารถ
แข ง ขั้ น ด า นราคากั บ ข า วนํ า เข า จากเวี ย ดนาม อุ รุ ก วั ย และข า วหอมมะลิ ส ามารถแข ง กั บ ข า ว
บาสมาติกที่นําเขาจากอินเดียและปากีสถานได
4.2.2 จุดออน
1) Place: หากเปรียบเทียบกับจีนหรืออินเดีย รัฐบาลไทยยังไมสรางความสัมพันธ
ดานการคากับรัฐบาลอิหรานและมูลนิธิทางศาสนาในอิหรานเทาที่ควร ทําใหการสงออกขาวแบบรัฐ
ตอรัฐยังไมประสบความสําเร็จนัก นอกจากนี้ ผูนําเขาเอกชนอิหรานนําเขาขาวไทยนอยมาก เนื่องจาก
ยังไมรูจักผูสงออกไทย ปญหาสําคัญอีกประการคือธนาคารไทยยังมีปญหาการทําธุรกรรมกับธนาคาร
อิหราน เนื่องจากปญหาการคว่ําบาตรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งตางจากธนาคารของจีนหรืออินเดีย ที่
สามารถทําธุรกรรมการเงินกับธนาคารอิหรานได เพราะธนาคารจีนและอินเดียหลายแหงไมตองพึ่งพิง
ระบบธนาคารของประเทศตะวันตก จึงไมเกรงกลัวมาตรการคว่ําบาตรของสหรัฐอเมริกา
2) Promotion: ภาครัฐของไทยขาดการจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออกสินคาขาว
ไทยในตลาดอิหราน ขาดการสรางความตระหนักถึงคุณภาพขาวหอมมะลิไทยในหมูผูบ ริโภคชาว
อิหราน นอกจากนี้ขาวหอมมะลิไทย เมื่อหุงแลวขาวจะเกาะตัวกันเหนียวเปนกอน ไมรวนเหมือนขาว
บาสมาติ ก ทํ า ให ข า วหอมมะลิ ไ ทยไม ไ ด รั บ ความนิ ย มเท า ที่ ค วร นอกจากนี้ ไทยยั ง ขาดการทํ า
branding ขาวหอมมะลิไทยในอิหรานอีกดวย
4.3 ขอเสนอแนะ
4.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึ กษา ผูศึกษามีความเห็น สนับ สนุน สมมติฐ านที่ตั้งไววากรมการคา
ตางประเทศควรเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่และบทบาทนําในการเปดตลาดอิหราน เนื่องจากตลาด
อิหรานเปนตลาดที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากตลาดเสรีอื่นๆ กลาวคือรัฐบาลอิหรานยังเปนผู
กําหนดนโยบายการนําเขาขาวและควบคุมการนําเขาขาว ประกอบกับผูนําเขาอิหรานยังไมรูจักขาว
หอมมะลิของไทยเทาที่ควร จึงควรใหกรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานหลักในการบุกเบิกตลาด
อิหราน แลวใหภาคเอกชนเปนผูตามขยายตลาดตอไป โดยกลยุทธในการขยายตลาดขาวอิหรานที่ได
จากการศึกษาฉบับนี้เปนผลจากศึกษาวิเคราะหขอมูลขาวในตลาดอิหรานตามหลักทฤษฎีสวนประสม
การตลาด (Marketing mix) และจากผลการวิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ (SWOT analysis)
ขาวไทยในตลาดอิหรานที่ปรากฏในบทที่ 3
ผู ศึ ก ษาขอนํ า เสนอกลยุ ท ธ ใ นการเป ด ตลาดข า วในอิ ห ร า นของกรมการค า
ตางประเทศ ดังตอไปนี้
4.3.1.1 กรมการคาตางประเทศควรดําเนินการเชิงกลยุทธขยายตลาดขาว 100%
เกรด บี ในอิหราน ดังตอไปนี้
1) Marketing mix: กลยุทธเนนการขายขาว 100% เกรด บี แบบ
รัฐบาลตอรัฐบาล
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Product
ขาว 100% เกรด บี

Price
Place
Promotion
ราคาต่ํา แขงขันกับขาว รัฐบาลและสหกรณ
สรางความสัมพันธ
เวียดนาม ขาวอุรุกวัย
อิหราน
ระดับสูง
การนําเขาขาวระดับรัฐบาลตอรัฐบาลยังคงมีความสําคัญตออิหราน
และการตัดสินใจซื้อขาวของรัฐบาลอิหรานอยูในอํานาจของผูบริหารประเทศระดับสูงของอิหราน เชน
ผูนําสูงสุด (Supreme Leader) หรือประธานาธิบดี ดังนั้นไทยควรสรางความสัมพันธทางการเมืองใน
ระดับสูงกับรัฐบาลอิหรานและสหกรณตางๆ ในอิหราน โดยไทยสามารถเสนอใหความชวยเหลือใน
การวิจัยพัฒนาการปลูกขาวในอิหรานเพื่อแสดงใหเห็นความจริงใจในการชวยเหลืออิหรานเปนการ
ตอบแทน
2) Marketing mix: กลยุทธขายขาว 100% เกรด บี ดวยระบบการคา
หักบัญชี (Account trade)
Product
Price
Place
Promotion
ขาว 100% เกรด บี ราคาต่ํา แขงขันกับขาว รัฐบาลหรือเอกชน
การคาหักบัญชี
เวียดนาม ขาวอุรุกวัย
อิหราน
เนื่องจากการทําธุรกรรมระหวางประเทศของอิหรานยังไมสามารถ
กระทําไดตามปรกติ ดังนั้น หากไทยสามารถทําขอตกลงระบบการคาหักบัญชีกับอิหรานได ก็จะชวย
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการคว่ําบาตรของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และชวยเพิ่มมูลคาการขายขาว
ไปอิหรานใหเพิ่มมากขึ้นเปนอยางมาก โดยระบบการคาหักบัญชีจะทําใหธนาคารของอิหรานและไทย
ไมตองชําระเงินระหวางกันทันทีทุกครั้งที่มีการคาขาย และเมื่อคูคาทั้ง 2 ฝายตกลงทําการคากันแลว
ผูนําเขาจะชําระเงินคาสินคาเปนเงินสกุลทองถิ่นกับธนาคารในประเทศของตน ขณะที่ผูสงออกก็รับ
เงินเปนเงินทองถิ่นจากธนาคารในประเทศของตนเชนกัน โดยธนาคารคูสัญญาของทั้งไทยและอิหราน
ยังไมตองโอนเงินคาสินคาระหวางกัน ดังเชนการคาแบบปกติ แตจะบันทึกการเปนเจาหนี้/ลูกหนี้
ระหวางกันทุกครั้งที่มีการคาขาย เมื่อครบกําหนดเวลาหักลบหนี้ ( Settlement Date) ธนาคารที่เปน
ลูกหนี้จะชําระเฉพาะในสวนตาง ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาการคาใหสูงขึ้น ประหยัดการใชเงินสกุลหลัก
และลดความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และลดความเสี่ยงจากการที่อิหรานมีปญหาขาด
แคลนเงินตราตางประเทศและมีคาเงินไมแนนอน
3) Marketing mix: กลยุทธขายขาว 100% เกรด บี ใหมูลนิธิทาง
ศาสนา (Bodyads)
Product
Price
Place
Promotion
ขาว 100% เกรด บี
ราคาต่ํา แขงขันกับขาว
มูลนิธิทางศาสนา
สรางความสัมพันธ
เวียดนาม ขาวอุรุกวัย
ระดับสูง
มูลนิธิทางศาสนา (Bodyads) เปนกลุมเปาหมายที่สําคัญที่มีกําลังซื้อ
และมีความตองการซื้อขาวเพื่อเปนสวัสดิการของมูลนิธิ ดังนั้น หากสามารถสรางความสัมพันธกับ
มูลนิธิทางศาสนา ก็จะเปนชองทางที่สําคัญในการขยายตลาดขาว 100% เกรด บี ในอิหรานไดอยางดี
4.3.1.2 กรมการคาตางประเทศควรดําเนินกลยุทธขยายตลาดขาวหอมมะลิใน
อิหราน ดังตอไปนี้
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เอกชนตอเอกชน
Product
ขาวหอมมะลิ

1) Marketing mix: กลยุทธสนับสนุนการสงออกขาวหอมมะลิแบบ

Price
Place
Promotion
ราคาสูง แขงขันกับขาว
ผูนําเขาอิหราน
Business Matching
บาสมาติกจากอินเดีย
and Exhibition
และปากีสถาน
ดวยผูนําเขาอิหรานยังไมคุนเคยกับการนําเขาขาวจากไทยมากนัก จึง
มักลังเลที่จะนําเขาขาวหอมมะลิจากประเทศไทย กรมการคาตางประเทศจึงจะตองเปนผูนําในการจัด
คณะผูสงออกขาวไทยเจาะตลาดอิหราน โดยการจัดกิจกรรม Business matching หรือรวมกิจกรรม
งานแสดงสินคาในอิหราน เชิญผูนําเขาขาวเยือนไทย (In-coming mission) การจัดคณะผูสงออกไทย
เยือนอิหราน (Out-going mission) อันจะสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐและเอกชนในระดับ
ตางๆ เพื่อใหเกิดการเจรจาทางการคาระหวางกันตอไป
2) Marketing mix: กลยุทธสรางแบรนด branding ขาวหอมมะลิใน
อิหราน
Product
Price
Place
Promotion
ขาวหอมมะลิ
ราคาสูง แขงขันกับขาว
สื่อมวลชนอิหราน
Branding
บาสมาติกจากอินเดีย
Marketing Research
และปากีสถาน
การสรางแบรนด Branding ขาวหอมมะลิในอิห รา น ในฐานะ
ทางเลื อกใหม ที่แตกตา งจากข าวหอมอิห รานและขาวบาสมาติกจากอินเดีย และกําหนดตําแหนง
ทางการตลาดใหแขงขันกับขาวบาสมาติกจากอินเดียและปากีสถาน แตราคาถูกกวาเล็กนอย การสราง
Brand name ขาวหอมมะลิไทยจะเปนเครื่องมือในการเปดตลาดขาวหอมมะลิที่สําคัญเพื่อเปลี่ยน
ภาพลั กษณ และสร างความแตกตา งของสิน คาใหชัดเจน ทั้งนี้ขาวหอมมะลิยังไมเปน ที่รูจักในหมู
ประชาชนชาวอิหรานมากนัก จึงตองหาวิธีปรับพฤติกรรมผูบริโภคอิหรานใหหันมาบริโภคขาวหอม
มะลิไทย โดยการโฆษณาเผยแพรความรูเรื่องคุณภาพของขาวหอมมะลิไทยและเนนคุณคาทางอาหารของ
ขาวหอมมะลิเปนจุดขาย
3) Marketing mix: กลยุทธคนควาวิจัยวิธีการหุงขาวหอมมะลิใหถูกใจ
ชาวอิหราน
Product
Price
Place
Promotion
ขาวหอมมะลิ
ราคาสูง แขงขันกับขาว ประชาชนระดับกลาง สาธิตวิธีการหุงขาว
บาสมาติกจากอินเดีย
ของอิหราน
หอมไทย
และปากีสถาน
ปญหาของขาวหอมมะลิไทยคือเมื่อนําไปหุงแลว มักจะเกาะกันเปน
กอน ไมรวนซุยหรือหอมเทาขาวหอมอิหรานหรือขาวบาสมาติกอินเดีย จึงไมถูกปากชาวอิหรานนัก
นอกจากนี้ ขาวหอมมะลิมีขนาดเมล็ดสั้นกวาขาวหอมอิหรานและขาวบาสมาติก การที่ไทยจะขยาย
ตลาดขาวหอมมะลิในอิหรานได จําเปนตองคนคิดและเผยแพรวิธีการหุงขาวหอมมะลิใหรวนและไม
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เกาะกั นเป นก อนตามความนิ ยมของชาวอิห ราน และคนคิดวิธีการหุงขาวหอมมะลิไทยใหถูกปาก
ประชาชนอิหราน ซึ่งจะชวยใหชาวอิหรานปรับเปลี่ย นทัศนคติที่มีตอขาวหอมมะลิไทยและหันมา
บริโภคขาวหอมมะลิไทย เพื่อผลักดันใหไทยสงออกขาวหอมมะลิไทยไปตลาดอิหรานมากขึ้น และใน
ระยะยาว ควรทําการวิจัยและพัฒนาพันธ วิธีเก็บ รวมทั้งวิธีสีขาวขาวหอมมะลิไทยใหมีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการของผูบริโภคชาวอิหราน เชน รวนซุย ขาว หอม และมีเมล็ดยาว (Non-sticky and
long grain)
4.3.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.3.2.1 กรมการคาตางประเทศควรวางแผนของบประมาณประจําป เพื่อจั ด
กิ จ กรรมขยายตลาดข า วในอิ ห ร า น เชน การเขารว มกิจ กรรมแสดงสิน คา Iran Food and
Hospitality และงานแสดงสินคา Thailand Exhibition, Tehran
4.3.2.2 กรมการค า ต า งประเทศควรเชิ ญ เจ า หน า ที่ ร ะดั บ สู ง ทั้ ง ในหน ว ยงาน
ราชการ มูลนิธิทางศาสนา และสหกรณของอิหรานเยือนไทยในชวงการจัดงานแสดงสินคาอาหาร
THAIFEX – World of food ASIA และ Thailand Rice Convention ที่ประเทศไทย เพื่อให
เจาหนาที่ระดับสูงของอิหรานตระหนักถึงศักยภาพและคุณภาพในการผลิตขาวของไทย และสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน พรอมทั้งอาจเสนอความชวยเหลือทางวิชาการแกเกษตรกรอิหรานใน
การเพาะปลูกขาวใหไดผลดีขึ้น
4.3.2.3 กรมการคาตางประเทศควรแสวงหาผูนําเขาที่พรอมจะทําตลาดภายใต
Brand name ของไทยในอิหราน พรอมทั้งการออกแบบถุงบรรจุขาวหอมมะลิใหโดดเดน รวมทั้งการ
สงเสริมการขายผานรานอาหารที่มีชื่อเสียงในอิหราน เพื่อใหขาวหอมมะลิไทยเปนที่รูจักในหมูชนชั้น
กลางในอิหราน
4.3.2.4 กรมการคาตางประเทศควรจัดคณะเจาหนาที่ระดับสูงและผูสงออกขาว
ไปสรางความสัมพันธทางการคาและสํารวจตลาดขาวอิหราน พรอมกับทํา Business matching กับ
นักธุรกิจอิหราน ณ กรุงเตหะราน เพื่อเจรจาการคาและศึกษาหาลูทางสงออกขาวไทยไปอิหรานให
มากขึ้น
4.3.2.5 กรมการคาตางประเทศควรศึกษาความเปนไปไดในการทําระบบการคา
หักบัญชีกับอิหราน และเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับธนาคารไทยและธนาคารอิหราน
เพื่อใหดําเนินการพัฒนาระบบการคาหักบัญชีเปนรูปธรรมตอไป
4.3.2.6 กรมการคา ตางประเทศ ควรรว มมือกับ สํานัก สงเสริมการคาระหวา ง
ประเทศสถานเอกอั ครราชทู ต ไทยในกรุ งเตหะราน จั ดงานส งเสริ มข า วไทยในอิ ห ร า น โดยเชิ ญ
สื่อมวลชนอิหรานชมการสาธิตการหุงขาวหอมมะลิไทย ดวยสูตรการหุงขาวพิเศษ 2 สูตรดังตอไปนี้ 11
สูตรที่ 1 หุงแบบเช็ดน้ําบนเตา
เครื่องปรุง
- ขาวหอมมะลิ จํานวน 2 ถวย
10

11

สํานักสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดวยความรวมมือกับ Iran Trade Promotion, Ministry of Commerce,
Iran, 2554.
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- เกลือ ปริมาณ 6-7 ชอนชา
- เนยหรือน้ํามันพืช ปริมาณ 50 กรัม
วิธีการ
1) ลางทําความสะอาดขาวหลายๆ ครั้ง ใสลงในภาชนะ เทน้ําลงไปใหสูง
กวาระดับขาวประมาณ 2 ซม ใสเกลือ คนใหเขากัน แชไวประมาณครึ่งชั่วโมง
2) เทน้ําลงในหมอ ตมน้ําจนน้ําเดือด แลวเทขาวที่แชไวแลวลงในน้ํา
เดือด แลวตมในน้ําเดือดประมาณ 5 นาที (หรือจนกวาขาวจะนิ่ม) จากนั้นเทขาวลงในตะแกรงกรอง
ขาว เพื่อกรองน้ําขาวทิ้งไป
3) ใสเนยหรือน้ํามันพืชครึ่งหนึ่งลงในหมอจนละลาย แลวนําขาวที่กรอง
มาเทลงในหมอ ปดฝาตมดวยไฟแรงประมาณ 2 นาที หรือจนเดือด จากนั้น นําเนยหรือน้ํามันพืชที่
เหลือมาใสลงบนขาว
4) นําฝาหมอขาวมาคลุมดวยผาฝายแลวปดบนหมอขาว ตั้งหมอบนไฟ
ออนๆ ประมาณ 30 นาที
สูตรที่ 2 หุงดวยหมอหุงขาวไฟฟา
เครื่องปรุง
- ขาวหอมมะลิ จํานวน2 ถวย
- น้ํา ปริมาณ 2 ถวย
- เกลือ ปริมาณ 1 ชอนชา
- เนยหรือน้ํามันพืช ปริมาณ 30 กรัม
วิธีการ
ลางทําความสะอาดขาวสารหลายๆ ครั้ง แลวนําไปตั้งบนหมอขาว ใส
เกลือและน้ํา แชทิ้งไวประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้น ใสน้ํามันพืช และเนย แลวตมโดยใชความรอนสูง
คนจนเขากัน แลวคอยๆ ลดความรอนลงจนน้ําเกือบแหง จากนั้น นําฝาหมอขาวมาคลุมดวยผาฝาย
ปดหมอขาว ตั้งหมอบนไฟออนๆ ประมาณ 30 นาที
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