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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

รายงานการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหราน” ไดจัดทําข้ึนจาก
ประสบการณและความสนใจสวนตัวของผูศึกษา โดยระหวางป พ.ศ. 2551-2555 ผูศึกษาไดมีโอกาส
ไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน และพบวาตลาดขาวอิหรานมีขนาดใหญและ
ศักยภาพสูง แตประเทศไทยกลับไมสามารถสงออกและขยายตลาดขาวในอิหรานไดเทาท่ีควร ท้ังท่ี
ขาวไทยมีคุณภาพและสามารถแขงขันกับขาวจากอินเดียและปากีสถานได สาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก
ปญหาการทําตลาดของผูสงออกขาวไทย ท่ีไมสามารถทําใหขาวไทยเปนท่ีรูจักในหมูผูบริโภคชาว
อิหรานได โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวหอมมะลิของไทย 

โดยท่ีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการบริหาร
จัดการสินคาขาวของไทยและมีหนาท่ีจัดทํากลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวในตางประเทศ กรมการ
คาตางประเทศจึงจําเปนตองมีกลยุทธเพ่ือขยายการสงออกขาวไทยไปอิหรานท่ีเหมาะสมและมี
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  
ผูศึกษาเห็นวาตลาดอิหรานเปนตลาดท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีมีความแตกตางจากตลาดเสรี

อ่ืนๆ กลาวคือตลาดอิหรานเปนตลาดใหมท่ีรัฐบาลอิหรานยังเปนผูกําหนดนโยบายการนําเขาขาวและ
ควบคุมการนําเขาขาวท้ังโดยตรงและโดยออม ประกอบกับผูนําเขาอิหรานยังไมรูจักขาวหอมมะลิของ
ไทยเทาท่ีควร จึงมีความเห็นวากรมการคาตางประเทศควรจะตองเปนผูนําในการบุกเบิกขยายตลาด
ขาวในอิหรานเพ่ือนํารองใหภาคเอกชนเขาสูตลาด ซ่ึงจากผลการศึกษา 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)  
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ข. กรมการคาตางประเทศควรดําเนินกลยุทธขยายตลาดขาวหอมมะลิในอิหราน ดังนี้ 
1) กลยุทธสนับสนุนการสงออกขาวหอมมะลิแบบเอกชนตอเอกชน   
2) กลยุทธสรางแบรนด branding ขาวหอมมะลิในอิหราน 
3) กลยุทธคนควาวิจัยวิธีการหุงขาวหอมมะลิใหถูกใจชาวอิหราน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา  

กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการบริหาร
จัดการสินคาขาวของไทย มีหนาท่ีจัดทํากลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวในตางประเทศ และ
สนับสนุนใหมีการขยายการซ้ือขายในรูปแบบตางๆ ท้ังในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสราง
โอกาสทางการคาและการสงออก รวมท้ังจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสนับสนุนและขยาย
ตลาดสินคาขาวในตลาดตางประเทศ ดังนั้น หากกรมการคาตางประเทศมีกลยุทธการขยายตลาด
สินคาขาวไทยเพ่ือเปดและขยายตลาดขาวไทยในอิหรานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถ
ขยายตลาดขาวไทยในอิหรานใหเพ่ิมมากข้ึน 

โดยท่ี ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทยท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยูของคนไทยมา
ชานานจนจวบจนถึงปจจุบัน ขาวเปนท้ังอาหารหลักของคนไทยและแหลงท่ีมาของเงินตรา
ตางประเทศอีกดวย ในปงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) ไทยสงออกขาว
ปริมาณ 6.852 ลานตัน มูลคา 4,699 ลานเหรียญสหรัฐฯ (141,561 ลานบาท) ราคาสงออกเฉลี่ย
ประมาณตันละ 686 เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับระยะเดียวกันของปกอนท่ีสงออก 6.673 ลานตัน มูลคา 
4,621 ลานเหรียญสหรัฐฯ (142,559 ลานบาท) ราคาสงออกเฉลี่ยตันละ 693 เหรียญสหรัฐฯ โดย
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.68 มูลคาในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน รอยละ 1.69 แตมูลคาในรูปเงิน
บาทลดลง รอยละ 0.70 และราคาสงออกเฉลี่ยลดลง รอยละ 0.971 ท้ังนี้ สถานการณการแขงขันทาง
การคาและราคาขาวในตลาดโลกไดทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับอินเดียและเวียดนาม 
ในขณะท่ีประเทศผูนําเขาสวนใหญมีผลผลิตขาวเพ่ิมสูงข้ึนและไดลดการนําเขาขาวลง ประเทศไทยจึง
จําเปนตองรักษาและแสวงหาตลาดขาวใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือใหไทยยังคงรักษามูลคาและปริมาณการ
สงออกขาวในตลาดโลกไดตอไป 

ในอดีต อิหรานเคยเปนตลาดสงออกขาวท่ีสําคัญของไทยในระดับตนๆ 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
ขาวอิหรานถือไดวาเปนตลาดท่ีมีศักยภาพของไทยเพราะอิหรานเปนประเทศท่ีมีประชากรกวา 80.84 
ลานคน 1

2 และมีวัฒนธรรมการบริโภคขาวเปนอาหารเชนเดียวกับคนไทย ในป 2556 อิหรานมีความ

                                                 
1
 กรมการคาตางประเทศ, สถิติคํานวณจากปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556). 

2
 Central Intelligence Agency, USA, Iran [Online], July 2014, Available from 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html. 
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ตองการบริโภคขาวถึงปละ 3.4 ลานตัน แตมีผลผลิตภายในประเทศเพียงปละ 1.7 ลานตัน จึง
จําเปนตองนําเขาขาวปเฉลี่ยละ 1.7 ลานตันทุกป 2 3 ดังนั้น หากไทยสามารถขยายตลาดขาวอิหรานได
อีกครั้ง ก็จะสามารถยกระดับราคาขาวในประเทศและสงผลใหชาวนาไทยมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

สาเหตุสําคัญสองประการท่ีทําใหไทยสงออกขาวไปอิหรานลดลง ไดแก  
ประการแรกคือปญหาดานการตลาด กลาวคือในชวงระยะเวลาหลายสิบปท่ีผานมา รัฐบาล

อิหรานมอบหมายใหหนวยงานของอิหราน คือ Government Trading Corporation (GTC) เปนผู
ผูกขาดการนําเขาขาวจากตางประเทศแตเพียงผู เดียว โดยนําเขาขาวผานการประมูลแบบ 
Government to Government และประเทศไทยไดเคยสงออกขาวขาว 100% ชั้น 2 ใหอิหราน
จํานวนหลายแสนตันตอป ซ่ึงขาวสารท่ี GTC นําเขานั้น ก็เพ่ือแทรกแซงราคาขาวและปองกันปญหา
ขาดแคลนขาวภายในประเทศ อยางไรก็ดี หลังจากป 2551 ราคาขาวในตลาดโลกสูงข้ึนอยางมาก 
สงผลใหราคาขาวสารในตลาดอิหรานขยับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพ่ือแกปญหาราคาขาวและ
ปองกันปญหาขาดแคลนขาวภายในประเทศ รัฐบาลอิหรานเปลี่ยนนโยบายจากเดิมให GTC ผูกขาด
การนําเขา มาสนับสนุนใหผูนําเขาขาวเอกชนอิหรานนําเขาขาวจากตางประเทศ โดยรัฐบาลไดลดภาษี
การนําเขาขาวทุกชนิดจากเดิมรอยละ 140 เหลือรอยละ 4 เพ่ือสรางแรงจูงใจในการนําเขาขาว ซ่ึง
ผูนําเขาภาคเอกชนอิหรานไดเริ่มนําเขาขาวบาสมาติกจากอินเดียและปากีสถานเขาสูตลาดอิหรานเปน
จํานวนมาก ในขณะนําเขาขาวไทยเปนปริมาณท่ีนอยมาก เนื่องจากปญหาการทําตลาดของผูสงออก
ขาวไทยท่ีไมสามารถเจาะตลาดอิหรานไดเทาท่ีควร 

ประการท่ีสองคือปญหาการคว่ําบาตรทางการคาจากนานาชาติ อิหรานถูกกลาวหาจาก
ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐอเมริกา วาเปนผูใหการสนับสนุนผูกอการรายและ
พยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร สงผลใหมีขอมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) 
ท่ี 1737 (2006) ขอมติ UNSC ท่ี 1747 (2007) ขอมติ UNSC ท่ี 1803 (2008) ขอมติ UNSCR ท่ี 
1929 (2010) หามการคา การลงทุน การถายโอนอาวุธยุทโธปกรณ วัสดุ อุปกรณท่ีสามารถมีสวนชวย
สงเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม (Uranium enrichment) และโรงไฟฟา
นิวเคลียร แกอิหราน และสหรัฐอเมริกาไดดําเนินการคว่ําบาตรฝายเดียว (Unilateral sanction) ตอ
อิหรานภายหลังการปฏิวัติอิสลามในอิหรานในทศวรรษท่ี 1980 ไดแกกฎหมาย Iran-Libya Sanction 
Act (ILSA) กฎหมาย Iran Freedom Support Act (IFSA) กฎหมาย Iran Sanctions Enabling 
Act และมาตรการกดดันธุรกิจของอิหราน อาทิ การประกาศข้ึนบัญชีดํา (black list) ธนาคารอิหราน 
การผลักดันใหธุรกิจเอกชนตางชาติ ลด/ชะลอ/ยุติการคา การลงทุนในอิหราน การผลักดันให
ธนาคาร/สถาบันการเงินประเทศตางๆ ยุติการทําธุรกรรมทางการเงินกับอิหราน ซ่ึงสงผลกระทบตอ
การสงออกขาวไทยไปอิหรานอยางหลีกเลียงไมได34 

                                                 
3
 กรมการคาตางประเทศ, สถานการณขาวโลก เดือนพฤษภาคม 2557). 

4
 Wikipedia, Sanctions against Iran [Online], Available from http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Sanctions_against_Iran. 
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อยางไรก็ดี ตั้งแตปลายป 2556 เปนตนมา ชาติตะวันตกเริ่มผอนคลายมาตรการคว่ําบาตร
อิหราน โดยประเทศกลุม P5+15 ซ่ึงไดแก อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหรัฐ และเยอรมนีไดการทํา
ขอตกลงกับอิหรานเพ่ือจํากัดโครงการนิวเคลียรของอิหราน ซ่ึงถือเปนการแลกเปลี่ยนกับการผอน
คลายมาตรการคว่ําบาตรเปนมูลคา 7 พันลานดอลลาร การผอนปรนดังกลาวประกอบไปดวยการผอน
คลายการคว่ําบาตรบางสวนในดานน้ํามัน ชิ้นสวนยานยนต ทองคํา และโลหะมีคาเปนเวลา 6 เดือน 
ขอตกลงครั้งนี้ ถือเปนความคืบหนาเปนครั้งแรกนับตั้งแตท่ีเกิดปญหาดานโครงการนิวเคลียรอิหราน
ตั้งแตป 2556 นอกจากนี้ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แหงสหรัฐอเมริกากลาววาหนทางการทูตได
เปดทางใหท่ัวโลกไดมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน พรอมกับเรียกรองสมาชิกสภาคองเกรสใหหลีกเลี่ยงการ
กําหนดมาตรการคว่ําบาตรครั้งใหมตออิหรานอีกดวย ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดสูงท่ีมาตรการคว่ํา
บาตรจากนานาชาติตออิหรานจะคลี่คลายไปในทางท่ีดีข้ึน และอาจทําใหการคาระหวางประเทศของ
อิหรานกลับเขาสูภาวะปรกติในอีกไมชา  

โดยท่ีอิหรานเปนตลาดขาวท่ีมีศักยภาพสูง กรมการคาตางประเทศในฐานะท่ีเปนหนวยงาน
รับผิดชอบดานการขยายตลาดขาวไทยในตางประเทศ จึงควรเปนผูกําหนดกลยุทธขยายตลาดขาวไทย
ในอิหราน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม เรงสงเสริมขาวไทยใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ีตองการใน
หมูประชาชนชาวอิหรานโดยเร็ว อันจะสามารถเพ่ิมมูลคาและปริมาณการสงออกสินคาขาวไทยไป
ตลาดอิหรานไดในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

นําเสนอกลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหรานของกรมการคาตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย 

 
1.3  คําถามของการศึกษา 

กรมการคาตางประเทศควรมีกลยุทธอยางไรเพ่ือใหสินคาขาวไทยเปนท่ีตองการในตลาด
อิหราน 

 
1.4  สมมุติฐาน 

กรมการคาตางประเทศในฐานะหนวยงานของรัฐบาลควรทําหนาท่ีและมีบทบาทเปนผูนํา
เชิงรุกในการบุกเบิกและขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหรานโดยการนําเสนอขาวท่ีมีคุณภาพ 
(Product) ตรงตามความตองการของผูบริโภค ในราคาท่ีแขงขันได (Price) สามารถจัดจําหนายใน
ชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย (Place) และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ (Promotion) 
สงเสริมขาวไทยในอิหรานอยางมีประสิทธิภาพ  

 
  

                                                 
5
 Wikipedia, P5+1 [Online], Available from http://en.wikipedia.org/wiki/P5%2B1. 



4 

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  ใชระเบียบวิธีการวิจัยขอมูลในเชิงคุณภาพ หรือคุณลักษณะ (Qualitative 

Research) โดยใชการบรรยาย (Descriptive Analysis)  
1.6.2  ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ของกรมการคาตางประเทศ 

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน กระทรวงพาณิชย ตั้งแตป 2549 จนถึง
ปจจุบัน รวมท้ังเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.6.3  วิเคราะหทางสถิติ (Statistic Analysis) จากฐานขอมูลของกรมศุลกากรและ
กระทรวงพาณิชย เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลท้ังชั้นตน (primary data) และขอมูลชั้นรอง (secondary 
data) โดย นํามาประมวล รวบรวม วิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล 

 
1.7  ประโยชนของการศึกษา 

กรมการคาตางประเทศ มีกลยุทธการสงเสริมการสงออกสินคาขาวไทยไปตลาดอิหรานท่ี
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   



 

 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี  

แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะหกลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหรานของกรมการ
คาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ไดแก  

2.1.1  แนวคิดในการกําหนดกลยุทธ  
กลยุทธคือแนวทางในการดําเนินงานท่ีทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย หรือกลยุทธคือ

วิธีการในการแขงขันท่ีจะทําใหองคกรสามารถเอาชนะคูแขงได หรือกลยุทธคือแนวทางในการทําให
องคกรประสบความสําเร็จ กลยุทธประกอบดวยคําถามท่ีสําคัญ 3 ขอ ไดแก 1) ปจจุบันเราอยู ณ จุด
ใด 2) เราตองการไปถึงจุดใด 3) เราจะไปถึงจุดนั้นไดอยางไรคือวิธีการหรือแนวทางท่ีองคกรจะ
นําเสนอคุณคา (Value) ใหกับลูกคา เพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จตามท่ีตองการ สําหรับกลยุทธ
ธุรกิจ (Business Strategy) หรือท่ีอาจจะเรียกไดวาเปนกลยุทธในการแขงขัน (competitive 
strategy) หมายถึง วิธีการท่ีองคกรจะใชในการแขงขันเพ่ือใหสามารถชนะคูแขงขันในอุตสาหกรรม
นั้น ๆ ซ่ึงจะตองเริ่มตนจากการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (Target customer) ใหชัดเจนกอนวา
กลุมลูกคาเปาหมายขององคการคือใครและมีความตองการอะไร สวนใหญแลวกลยุทธธุรกิจมักจะ
เปนไปตามแนวคิดของ Michael E. Porter ท่ีระบุไววาองคกรธุรกิจสามารถเลือกท่ีใชวิธีการในการ
แขงขันโดยการเปน ผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) หรือการสรางความแตกตางใน
การแขงขัน (Differentiation) ซ่ึงองคกรอาจมุงเนนท่ีลูกคาเฉพาะกลุม (Focus customer) 
นอกเหนือจากกลยุทธธุรกิจตามแนวคิดของ Porter แลวองคกรสามารถท่ีจะเลือกใชกลยุทธธุรกิจอ่ืน
ในลักษณะอ่ืนอีก เชน การเปนริเริ่มเปนผูนํา (First Mover) หรือการใชกลยุทธเชิงรุก (Offensive 
Strategy) หรือกลยุทธโจมตีจุดออนของคูแขงขัน ในการกําหนด กลยุทธระดับธุรกิจหรือกลยุทธใน
การแขงขันนั้นสามารถจัดทําไดโดย ตอบคําถามตาง ๆ ดังนี้ 

1) ใครคือกลุมลูกคาเปาหมายขององคกร 
2) อะไรคือคุณคาหรือสิ่งท่ีลูกคาในกลุมเปาหมายนั้นตองการจากสินคาและ

บริการ 
3) อะไรคือความแตกตาง (Differentiation) ท่ีองคกรจะนําเสนอใหกับลูกคา

เปาหมาย 
2.1.2  ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4’P  

คือตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงสามารถใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมายอันประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 

2.1.2.1  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
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ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

1)  ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ 
(หรือ) ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 

2)  พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product 
component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะคุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

3)  การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product positioning) เปน
การออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคา
เปาหมาย 

4)  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (New and improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

5)  กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product line) 

2.1.2.2  ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ี
สองท่ีเกิดข้ึนมาถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ 
ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

1)  คุณคาท่ีรับรู (Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตอง
พิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

2)  ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
3)  การแขงขัน 
4)  ปจจัยอ่ืน ๆ 

2.1.2.3  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย
ทําการขาย (Personal selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non personal selling) 
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการ
เลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
เครื่องมือสงเสริมท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1)  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับ
องคการและ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธ
ในการโฆษณาจะเก่ียวของกับ กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy) ยุทธวิธีการ
โฆษณา (Advertising tactics) และกลยุทธสื่อ (Media strategy) 
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2)  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการ
แจงขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเก่ียวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงาน
ขาย (Personal selling strategy) การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management) 

3)  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการ
สงเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซ้ือ โดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคล
อ่ืนในชองทาง การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ 

(1). การกระตุนใหผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสู
ผูบริโภค (Consumer promotion) 

(2). การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคน
กลาง (Trade promotion) 

(3). การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสู
พนักงานขาย (Sales force promotion) 

4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public 
relations) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงิน สวนการ
ประชาสัมพันธหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

5) การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response 
marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
เพ่ือใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริม
ผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท 
การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ 
ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ เปนตน 

2.1.2.4  การจัดจําหนาย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสรางของ
ชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไป
ยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

1)  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง 
เสนทางท่ีผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธท่ีผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการ
จัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

2)  การสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด (Market logistics) 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม 
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การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญตอไปนี้ การขนสง 
(Transportation) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) การบริหาร
สินคาคงเหลือ (Inventory management) 

2.1.3  ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ SWOT analysis  
เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงจุดแข็ง 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 
โครงสรางขององคการและการจัดการนโยบายและกลยุทธของหนาท่ีธุรกิจตางๆ ฯลฯ 

2.1.3.3  การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสิ่งแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสิ่งแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร
หรือหมายถึงวิธีการซ่ึงชวยผูบริหารในการกําหนดจุดแข็งขององคการ (Organizational Strengths: 
S) จุดออนขององคการ (Organizational Weaknesses: W) โอกาสจากสิ่งแวดลอมภายนอก 
(Environmental Opportunities: O) การวิเคราะห SWOT มีดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งหมายถึงการดําเนินงานภายในท่ีบริษัท
สามารถกระทําไดดีบริษัทจะตองวิเคราะหการดําเนินงานภายใน เชน การบริหาร การเงิน การตลาด 
และการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายในเหลานี้เปนระยะ บริษัท
ท่ีบรรลุความสําเร็จจะกําหนดกลยุทธของบริษัทท่ีใชประโยชนจากจุดแข็งจากการดําเนินงานภายใน
เหลานี้อยูเสมอ 

2) จุดออน (Weaknesses) จุดออนจะหมายถึงการดําเนินงานภายในท่ี
บริษัทไมสามารถกระทําไดดี การดําเนินงานภายในเหลานี้ เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การ
ผลิต และการวิจัยและพัฒนาจะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของบริษัท บริษัทจะตองกําหนดกลยุทธ
ของบริษัทท่ีสามารถลบลาง หรือปรับปรุงจุดออนของการดําเนินงานภายในเหลานี้ใหดีข้ึน 

3) โอกาส (Opportunities) โอกาสจะหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอก 
ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจะตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกเชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแขงขันอยูเปนระยะ เพ่ือ
การแสวงหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ การพัฒนาของ
คอมพิวเตอร และไบโอเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงคานิยมและ
ทัศนคติของพนักงาน และการแขงขันจากตางประเทศท่ีรุนแรงข้ึนจะเปนตัวอยางของการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสําคัญ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะทําใหความตองการ
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ของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป ท่ีอาจจะทําใหผลิตภัณฑบริการ และกลยุทธของบริษัทตองเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย 

4) อุปสรรค (Threats) อุปสรรคจะหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
คุกคามตอการดําเนินงานของบริษัท สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี และการแขงขัน เปนตน ความไมสงบภายในตะวันออกกลาง ความเขมแข็งของคูแขงขัน 
อัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน ลวนแตเปนการคุกคามจากสภาพแวดลอมภายนอกท้ังสิ้น 

   
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  

ในการศึกษานี้ ไดศึกษาและรวบรวมแนวความคิดในการกําหนดกลยุทธการสงเสริม
การตลาดเพ่ือประกอบการวิเคราะหกําหนดกลยุทธ ไดแก 

2.2.1  การศึกษาบทความวิชาการเรื่องศักยภาพการแขงขันขาวไทยในอาเซียน โดยศูนย
ศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดวิเคราะหถึงศักยภาพการแขงขันของขาว
ไทยและขาวเวียดนามในตลาดอาเซียน และวิเคราะหการทําการตลาดของเวียดนามท่ีทําไปในทิศทาง
เดียวกันท้ังประเทศ คือรัฐบาล ผูสงออก และเกษตรกร โดยรัฐบาลเปนผูนําในการทําตลาดกับ
ตางประเทศแบบ Government to Government โดยผานทางสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam 
Food Association: VFA)  

2.2.2  การศึกษาบทความวิชาการเรื่องโครงสรางตลาดสงออกขาวไทยและเวียดนาม โดย 
ธนาคารแหงประเทศไทย พบวาไทยสามารถเพ่ิมสวนแบงตลาดการสงออกไดอีก เนื่องจากไทยมีความ
เปรียบดานคุณภาพสินคาซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับโลก และไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิอากาศ
และภูมิประเทศ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการปลูกขาวทุกป ในขณะท่ีประเทศคูแขงมีผลผลิตไม
สมํ่าเสมอเพราะประสบภัยธรรมชาติ 

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 ซ่ึงศึกษาและขอเสนอแนะแนวทางกลยุทธการทําตลาดขาว 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
การคาขาวท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือใหผูซ้ือจากตางประเทศไดรูจักผูสงออกของปากีสถาน
และเจรจาสั่งซ้ือขาวตอไป 

2.2.5  การศึกษานี้ ไดนําแนวทางการทําตลาดขาวของสํานักสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ณ กรุงเตหะราน กระทรวงพาณิชย ระหวางป 2549-2555 มาใชเปนแนวทางในการจัดทํา
กลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหรานดวย 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาวิเคราะหกลยุทธเพ่ือสรางโอกาสทางการตลาดขาวไทยในอิหรานของกรมการ

คาตางประเทศ ใชแนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4’P เปนกรอบใน
การศึกษาลักษณะตลาดขาวอิหราน รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคขาวของชาวอิหราน  

การศึกษานี้นําหลักการของการวิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ โดยใชทฤษฎีการวิเคราะห
สถานการณทางกลยุทธ SWOT analysis วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือพิจารณา
ถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกลยุทธการขยายตลาดสินคาขาวไทยในอิหรานของ
กรมการคาตางประเทศ 

2.3.1  ขอมูลท่ัวไปตลาดอาหารฮาลาลของอิหราน 
ผูศึกษาขอเสนอขอมูลท่ัวไปตลาดอาหารของอิหรานเพ่ือประกอบการวิเคราะหดังนี้ 
ประชากรอิหรานรอยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ประชาชนชาวอิหรานจึงมีความ

ตองการบริโภคอาหารตามหลักศาสนาอิสลามเชนเดียวกันเกือบท้ังประเทศ ดังนั้นสินคาอาหารท่ี
จําหนายหรือบริโภคในอิหรานจะตองเปนอาหารฮาลาลท้ังสิ้น จึงอาจกลาวไดวาตลาดอาหารฮาลาลใน
อิหรานมีขนาดใหญเทากับจํานวนประชากรท้ังประเทศเลยทีเดียว  

นอกจากนี้ อิหรานมีสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีมีพรมแดนติดตอท้ังทางบกและทาง
ทะเลกับประเทศตางๆ หลายประเทศ เชน รัสเซีย อาเซอรไบจาน เตอรเมนิสถาน ตูรกี อิรัก 
ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และประเทศทางตอนใตติดกับอาวเปอรเซีย เชน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส เปนตน ซ่ึงประชากรสวนใหญในประเทศเหลานี้นับถือศาสนาอิสลาม อิหรานจึง
สามารถใชเปนศูนยกลางขนสงเพ่ือสงสินคาฮาลาลเขาสูตลาดประเทศเพ่ือนบานท่ีมีประชากรรวมกัน
กวา 300 ลานคนอีกดวย 

รัฐบาลอิหรานไดนําหลักศาสนาอิสลามมาใชเปนหลักในการปกครองและใชเปน
แนวทางในการกําหนดตัวบทกฎหมายภายในประเทศ เม่ือรัฐบาลตองการออกกฎหมายใหม ก็ตอง
ผานการกลั่นกรองจากรัฐสภา กอนสงใหผูนําอาวุโสทางศาสนาพิจารณาเห็นชอบ แลวบังคับใชเปน
กฎหมาย สงผลใหกฎหมายและระเบียบตางๆ อยูภายใตการกํากับควบคุมดูแลจากผูเชี่ยวชาญทาง
ศาสนาและกฎหมายอิสลามท้ังสิ้น  

ประชาชนชาวอิหรานนับถือศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามหลักศาสนาอยาง
เครงครัด และจากการท่ีศาสนาอิสลามกําหนดแนวทางและควบคุมความเปนอยูของชีวิตมนุษยอยาง
ละเอียด รวมท้ังมีขอกําหนดตางๆ สําหรับชาวอิสลามในการดํารงชีวิตในทุกมิติ เชน การบริโภค
อาหาร การดื่ม การแตงกาย การใชอุปกรณตางๆ ในชีวิตประจําวัน ฯลฯ การเตรียมและปรุงอาหาร
ตางๆ ในอิหราน จึงตองกระทําอยางถูกตองตามหลักฮาลาล ซ่ึงชาวอิหรานจะใหความสําคัญกับ
อาหารฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามเปนอยางมาก และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารอ่ืนใดท่ีนาสงสัย
วาไมถูกตองตามหลักฮาลาล สงผลใหอาหารท่ีผลิตในอิหรานเปนอาหารท่ีถูกตองตามหลักฮาลาลไป
โดยปริยาย 

พฤติกรรมการบริโภคของชาวอิหรานจะใหความสําคัญตอการบริโภคอาหารเปน
อยางมาก เนื่องจากวัฒนธรรมอิหรานใหความสําคัญตอการประกอบอาหารท่ีประณีตเพ่ือรับรองแขก
ท่ีมาเยือนและเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวัน ชาวอิหรานจึงมีความตองการบริโภคอาหารสูง และ
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ถึงแมวาอิหรานจะเปนประเทศกําลังพัฒนา แตชาวอิหรานมีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงถึง 12,800 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอป56 ชาวอิหรานจึงมีกําลังซ้ืออาหารบริโภคพอสมควร ดังจะเห็นจากท่ีชาวอิหรานมีปริมาณ
การบริโภคอาหารสูงเทากับประเทศท่ีพัฒนาแลวอ่ืนๆ เชน อังกฤษ ซ่ึงปรากฏการณเชนนี้ เกิดข้ึน
เชนเดียวกันกับประเทศอาหรับอ่ืนๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง  

ชาวอิหรานนิยมซ้ืออาหารเปนจํานวนท่ีละมากๆ และเก็บในตูเย็นหรือตูแชแข็งใน
บาน แมบานชาวอิหรานนิยมประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน ท้ังนี้ อาหารแชแข็งและอาหาร
สําเร็จรูปไดรับความนิยมพอสมควร โดยชาวอิหรานนิยมรับประทานอาหารอิตาเลี่ยน เชน พิซซาหรือ
ลาซันยาแชแข็ง แมบานชาวอิหรานสวนใหญจะเปนผูจับจายซ้ืออาหารและผลไมเขาบาน โดยจะซ้ือ
อาหารตามรานขนมปง รานขายเนื้อสัตว รานผลไมท่ีตั้งอยูท่ัวไปในอิหราน 

ในสวนของอาหารไทย พบวาชาวอิหรานไมนิยมอาหารไทยมากนัก เนื่องจากชาว
อิหรานไมชอบอาหารท่ีมีรสจัดหรืออาหารท่ีประกอบจากกระทิมากนัก อยางไรก็ดี ชาวอิหรานชอบ
ผลไมไทยท่ีมีรสเปรี้ยวเปนอยางมาก เชน สับปะรด มะขามเปรี้ยว มะมวง เปนตน 

2.3.2  ขอมูลพัฒนาการดานการเมืองระหวางประเทศของอิหรานในชวงระหวางป 
2556-2557 

ผูศึกษาขอเสนอขอมูลพัฒนาการดานการเมืองระหวางประเทศของอิหรานในชวง
ระหวางป 2556-2557 เพ่ือประกอบการวิเคราะหดังนี้ 

เม่ือวันท่ี 24 พ.ย. 2556 อิหราน และอีก 6 ชาติมหาอํานาจสามารถบรรลุขอตกลง
รวมกัน กรณีนิวเคลียรของอิหรานไดแลว ซ่ึงผูนําอิหรานระบุวาเปนการเปดมิติใหมแหงการเจรจา 
ขณะท่ีผูนําสหรัฐฯ เปดเผยวาการบรรลุขอตกลงนี้เปนความกาวหนาอยางมากอันจะนําไปสูการผอน
คลายการคว่ําบาตรตออิหราน ท้ังนี้ภายหลังการเจรจานาน 5 วัน สิ้นสุดลง คูเจรจาอันไดแก อิหราน 
และ 6 ชาติมหาอํานาจ คือ สหรัฐฯ อังกฤษ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ตอกรณีการพัฒนาแร
ยูเรเนียม ของอิหรานนั้น ในท่ีสุด ก็สามารถบรรลุขอตกลงรวมกันได อันจะเปนการผอนคลาย
มาตรการคว่ําบาตรตออิหรานลง แตท้ังนี้ ยังไมไดเปดเผยถึงรายละเอียดของขอตกลงดังกลาววามี
อะไรบาง แตก็นับเปนความคืบหนาครั้งสําคัญ ระหวางมหาอํานาจโลก และอิหราน หลังตึงเครียดกัน
มานานนับ 10 ป67 

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐฯ เผยถึงขอตกลงนี้วาเปนกาวยางท่ีสําคัญ 
และมีความกาวหนาอยางมาก รัฐมนตรีตางประเทศของอังกฤษ วิลเลียม เฮก กลาววานี่เปนขาวดี
สําหรับชาวโลก ประเทศตะวันออกกลางและโดยเฉพาะกับชาวอิหรานเอง ขณะท่ีฮัซซัน โรฮานี 
ประธานาธิบดีแหงอิหราน ทวีตขอความวานับเปนการเปดมิติใหมแหงการเจรจา สหรัฐอเมริกา และ
ชาติพันธมิตร จะผอนคลายมาตรการคว่ําบาตรตออิหราน เปนมูลคา 7 พันลานดอลลาร หรือราว 2 
แสน 1 หม่ืนลานบาท กับขอตกลงนาน 6 เดือนครั้งนี้ และอิหรานจะไมโดนคว่ําบาตรใดๆ ตอไปอีก 6 
เดือนนับจากนี้ หากอิหรานยังคงปฏิบัติตามขอผูกพันของตนภายใตขอตกลงนี้ 
                                                 
6
 Central Intelligence Agency, USA, Iran [Online], July 2014, Available from 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html. 

7
 ยกเลิกควํ่าบาตร'อิหราน 6 เดือน [ออนไลน], คม ชัด ลึก (24 พฤศจิกายน 2556), แหลงท่ีมา 
http://www.komchadluek.net/ detail/20131124/173472.html. 
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การเจรจาครั้งนี้ มีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือโนมนาวใหอิหราน ยุติโครงการ
นิวเคลียร เพ่ือแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรจากท้ังสภาความม่ันคงแหงสหประชาชาติ หรือ ยู
เอ็นเอสซี และหลายประเทศทางตะวันตกท่ีกําลังทํารายชาวอิหรานอยางหนักและถือเปนการเจรจา
ครั้งท่ี 3 แลว หลังจากท่ีอิหรานไดผูนําคนใหม คือ ประธานาธิบดีฮัซซัน โรฮานี่ ท่ีมีแนวความคิดสาย
กลาง และทําใหหลายฝายมีความหวังวาอิหรานอาจยุติโครงการนิวเคลียร ท่ีดําเนินการมานานลงได 
หลังความพยายามท่ีจะยุติมีมานานนับ 10 ป แตก็ยังไมบรรลุผล 

เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 นายวิลเลียม เฮก รัฐมนตรีตางประเทศอังกฤษ 
ประกาศวา อังกฤษจะเปดสถานทูตในกรุงเตหะรานของอิหรานอีกครั้งเนื่องจากถึงเวลาแลว นายเฮก 
แจงตอรัฐสภาเปนลายลักษณอักษรวา เขาเห็นวาถึงเวลาท่ีจะตองเปดสถานทูตในอิหรานอีกครั้ง 
รัฐบาลตั้งใจจะเปดสถานทูตในกรุงเตหะรานทันทีท่ีสามารถแกไขประเด็นเชิงปฏิบัติท้ังหลายไดแลว 
โดยจะมีเจาหนาท่ีประจําการในเบื้องตนเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น นายเฮก ระบุดวยวา อิหรานเปน
ประเทศสําคัญในภูมิภาคท่ีเปราะบาง ท้ังนี้ อังกฤษปดสถานทูตในอิหราน เม่ือปลายป 2554 หลังจาก
ฝูงชนชาวอิหรานบุกทําลายขาวของและขโมยเอกสารในสถานทูต รวมท้ังเผาอาคารหลังหนึ่งภายใน
สถานทูต จากนั้นอังกฤษก็ระงับความสัมพันธทางการทูตท้ังหมดกับอิหราน 7

8 
 
  

                                                 
8
 อังกฤษจะเปดสถานทูตในอิหรานอีกครั้ง [ออนไลน], MCOT (17 มิถุนายน 2557), แหลงท่ีมา 
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  
 

 
ภาพท่ี 1  พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวในอิหราน 

ท่ีมา: Agriculture in Iran, University of Texas 
 

อิหรานเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญถึง 1,648,000 ตารางกิโลเมตร แต
มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอยมากเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนทะเลทรายและพ้ืนท่ีแหงแลง พ้ืนท่ีเพาะปลูก
ขาวของอิหรานสวนใหญตั้งอยูในบริเวณภาคเหนือของประเทศ โดยจังหวัดท่ีมีการปลูกขาวมากท่ีสุด
ไดแก จังหวัดกีลอน (Gilan) และมอซันดะรอน (Mazandaran) รองลงมาไดแกจังหวัดกุลิสตอน 
(Golestan) อิสฟาฮาน (Isfahan) คุรอซาน (Khorasan) สวนจังหวัดอ่ืนๆ เชน จังหวัดท่ีตั้งอยูทาง
ภาคใตของประเทศมีการเพาะปลูกขาวเพ่ือการบริโภคภายในทองถ่ินเทานั้น การปลูกขาวของอิหราน
มี 2 แบบคือ แบบนาดําและแบบนาหวาน ซ่ึงเกษตรกรผูเพาะปลูกขาว อิหรานนิยมปลูกขาวโดยใช
วิธีการดํา มากกวาการปลูกขาวแบบนาหวาน ปจจุบันประเทศอิหรานมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวหอมบน
พ้ืนท่ีของประเทศประมาณ 600,000 เฮกเตอร ใน 15 จังหวัดของประเทศ แตท้ังนี้ พ้ืนท่ีหลักกวา 
รอยละ 80 จะผลิตในจังหวัดมารซานดาราน Mazandaran (ประมาณ 265,000 เฮกเตอร) และ
จังหวัดกีลาน Gilan (ประมาณ 230,000 เฮกเตอร) นอกจากนี้จังหวัดสําคัญท่ีปลูกขาวไดแก จังหวัด
อิสฟาฮาน (Isfahan) อาเซอรไบจานตะวันตก (West Azerbaijan) และกุลลิสตาน (Gulistan)  
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อิหรานสามารถผลิตขาวเฉลี่ยปละ 1.7 ลานตันและมีอัตราการผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 3,780 กิโลกรัมตอเฮกเตอร ขาวท่ีผลิตเพาะปลูกบนพ้ืนท่ีชื้นและบนดินท่ีมีคาปกติ (pH 7.0 
-7.5) และเพาะปลูกเปนขาวนาป เพาะปลูกในระหวาง เดือนเมษายน/พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม/
กันยายน โดยใชเวลาจากการเพาะปลูกถึงเวลาเก็บเก่ียวประมาณ 110-125 วัน แตมีเพียงบางพ้ืนท่ี
ของสองจังหวัดท่ีสามารถเพาะปลูกขาวนาปรังได 

อิหรานมีนโยบายพ่ึงพาตนเองในเรื่องอาหาร อยางไรก็ดี ผลผลิตขาวใน
อิหรานไมดีนัก เนื่องจากปญหาชลประทานและเทคโนโลยีการเพาะปลูกขาวท่ีลาหลัง ขาวท่ีอิหราน
นิยมปลูกและไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาวอิหรานไดแกขาวพันธเฟะเรดูนเคะนอร (Feredon 
Kenar) ซ่ึงเปนขาวหอมพันธท่ีดีท่ีสุดและมีราคาแพงท่ีสุด สวนพันธขาวท่ีไดรับความนิยมอันดับ
รองลงมาคือ ขาวหอมพันธทอรุม (Tarom) ดุมซิยอฮ (Dom Seyah) ซัดรี (Sadri) อะลอเยะอัชรัฟฟ 
(Alaye Ashrafif) กุลสิสตอน (Goolestan) เลนจูนเนะอิสฟาฮาน (Lenjoone Isfahan) สวนขาว
หอมดูดี (Dodi) เปนขาวสารท่ีไดรับการเพ่ิมความหอมโดยการรมควัน ซ่ึงเม่ือเกษตรกรทําการเก็บ
เก่ียวตนขาวและแยกเมล็ดออกจากรวงขาวแลว จะนําเมล็ดขาวสารท่ีไดไปรมควันกับไมหรือถาน เพ่ือ
ชวยเพ่ิมความหอมของขาว 

ปริมาณขาวท่ีประเทศอิหรานผลิตประมาณรอยละ 80 เปนขาวหอม 
เพราะเปนท่ีตองการของตลาดภายในประเทศ และสามารถขายไดในราคาท่ีสูง ท้ังนี้ อิหรานสามารถ
ผลิตขาวไดในอัตราผลผลิตตอเฮกเตอรท่ีไมสูงนัก คือโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 – 3 ตันตอเฮกเตอร 
รูปรางขาวหอมของประเทศอิหรานจะมีความคลายคลึงกับขาวบัสมาติ และรูปรางเรี่ยวยาว ปจจุบัน
ขาวหอมพันธุพ้ืนเมืองท่ีนิยมเพาะปลูกไดแกขาวพันธุ Hasan sarai, Domsiah, Binam, Hasani, 
Salari, Ambarboo, และ Sang tarom 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ลักษณะสีและขนาดของขาวหอมอิหราน 
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3.1.1.2 การนําเขาขาวของอิหราน  
ชาวอิหรานเคยชินกับการบริโภคขาวนําเขาจากตางประเทศมาชานาน ไม

วาจะเปนขาวนําเขาจากไทย อุรุกวัย อินเดีย และปากีสถาน ถึงแมวาขาวเหลานี้จะขาดกลิ่นหอมหรือ
มีคุณภาพเทียบเทาขาวอิหราน แตสาเหตุสําคัญท่ีชาวอิหรานซ้ือขาวจากตางประเทศบริโภคคือราคาท่ี
ถูกกวาขาวท่ีผลิตไดในอิหราน การนําเขาขาวจึงเก่ียวของกับสภาพเศรษฐกิจของอิหรานอยางหลีก
เลียงไมได กลาวคือเม่ือใดท่ีเศรษฐกิจไมดี อัตราเงินเฟอในอิหรานสูง สินคาข้ึนราคา การนําเขาขาว
ราคาถูกจากตางประเทศก็จะเพ่ิมสูงข้ึนทันที เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีรายไดนอยถึงปาน
กลาง ดังจะเห็นไดวาในปจจุบัน ตลาดท่ัวไปในอิหรานมีขาวสารนําเขาจากอินเดียและปากีสถาน
จําหนายมากกวาขาวอิหรานเสียอีก 

จากสถิติการนําเขาของกรมศุลกากรอิหรานระหวางป 2544-2553 แสดง
ใหเห็นวาการนําเขาขาวจากตางประเทศไมแนนอนข้ึนกับปริมาณการผลิตภายในประเทศ สภาพ
เศรษฐกิจและความตองการของตลาด ท้ังนี้ ธนาคารชาติอิหรานรายงานวาชาวอิหรานบริโภคขาวไม
เพ่ิมข้ึนมากนัก และในบางป ปริมาณการบริโภคขาวของชาวอิหรานกลับลดลงจาก 175 กิโลกรัม 
เหลือ 146 กิโลกรัมตอคนตอป 

 
ตารางท่ี 1  ปริมาณการผลิตและปริมาณการนําเขาของอิหรานระหวางป 2544 – 2553 
 

ป ผลผลิต (ตัน) การนําเขา (ตัน) 
2544 2,350,000 637,498 
2545 2,771,000 631,293 
2546 2,348,000 1,021,836 
2547 1,971,000 1,167,217 
2548 1,990,000 698,625 
2549 2,931,300 1,047,499 
2550 2,888,000 875,018 
2551 1,300,000 671,263 
2552 2,931,400 1,044,659 
2553 2,500,000 1,216,192 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติอิหราน ป 2554 
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แผนภูมิท่ี 1  ปริมาณการผลิตและปริมาณการนําเขาของอิหรานระหวางป 2544 - 2553 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติอิหราน ป 2554 

 
ในป 2555 อิหรานนําเขาขาวปริมาณ 1,289,000 ตัน คิดเปนมูลคากวา 

1.309 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับป 2554 อิหรานมีการนําเขาขาวลดลงปริมาณรอยละ 14.96 
ขณะท่ีมูลคาการนําเขาเพ่ิมข้ึนอัตราสวนรอยละ 4.21 โดยประเทศผูสงออกรายใหญท่ีขายขาวให
อิหรานคืออินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และปากีสถาน คิดเปนปริมาณขาวท่ีนําเขาในอัตราสวนรอย
ละ 67.46, 13.15, 10.45 ของปริมาณขาวนําเขาท้ังหมดตามลําดับ ท่ีเหลือเปนขาวนําเขาท่ีมาจาก
ประเทศตางๆ ประมาณรอยละ 9  

 
ตารางท่ี 2  ปริมาณการนําเขาขาวของอิหรานในป 2555 
 
Hs Code ประเภท

สินคา 
ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา 

(พันเหรียญฯ) 
สัดสวนการนําเขาขาวท้ังหมด 

ปริมาณ มูลคา 
1006 ขาว 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 
  อ่ืนๆ 115,296 84,562 8.94 6.46 

รวม 1,289,268 1,308,622 100 100 
ท่ีมา: กรมศุลกากรแหงชาติอิหราน ป 2556 
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ในป 2556 กรมศุลกากรอิหรานรายงานวา ไดมีการนําเขาขาวจาก
ตางประเทศในชวง 2 เดือนแรกของปงบประมาณอิหราน (มีนาคม-สิงหาคม 2556) ในปริมาณ 
938,603 ตัน คิดเปนมูลคา 1,092 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเทียบกับป 2555 อิหรานมีการนําเขา
เพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและมูลคาในอัตราสวนรอยละ 106 และ 158 ตามลําดับ อิหรานมีการนําเขาขาวบา
สมาติกจากประเทศอินเดียมากท่ีสุด ในปริมาณ 572,157 ตัน คิดเปนรอยละ 60.96 ของปริมาณขาว
นําเขาท้ังหมด ซ่ึงคิดเปนมูลคาอัตราสวนรอยละ 68.54 สวนประเทศท่ีสงออกขาวใหอิหรานอันดับ
รองลงมาไดแก ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และตุรกี ในปริมาณรอยละ 14.38 และ 15.52 
ตามลําดับ ซ่ึงท่ีเหลือเปนขาวนําเขาท่ีมาจากประเทศไทย และปากีสถาน 

 
ตารางท่ี 3  ปริมาณการนําเขาขาวของอิหรานในป 2556 (มีค.-สค. 2556) 
 
Hs Code ประเภท

สินคา 
ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา 

 (พันเหรียญฯ) 
สัดสวนการนําเขาขาวท้ังหมด 

ปริมาณ มูลคา 
1006 ขาว อินเดีย 572,157 748,518 60.96 68.54 

เอมิเรตส 134,925 135,924 14.38 12.45 
ตุรกี 145,686 115,465 15.52 10.57 
อ่ืนๆ 85,835 92,210 9.14 8.44 

รวม 938,603 1,092,116 100 100 
ท่ีมา: กรมศุลกากรแหงชาติอิหราน ป 2556 

 
3.1.1.3 พฤติกรรมการการบริโภคขาวของชาวอิหราน 

ชาวอิหรานรับประทานขาวเฉลี่ยปละ 45.5 กิโลกรัมตอป หรือเปนอันดับ
ท่ี 13 ของโลก 8

9 โดยชาวอิหรานมักจะออกไปรับประทานอาหารนอกบานพรอมครอบครัวในโอกาส
ตางๆ โดยจะสั่งอาหารประเภทยางเปนสวนใหญ เชน กาบาบไก กาบาบเนื้อ หรือกาบาบแกะ 
พฤติกรรมการบริโภคขาวของประชาชนอิหรานมีลักษณะโดยรวมดังนี้ 

1) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจอิหรานไมดีนัก ประชาชนจะนิยมซ้ือขาว
บรรจุในถุงขนาดเล็กขนาด 5 ถึง 10 กิโลกรัม โดยจะไมซ้ือขาวปริมาณมากๆ ไปเก็บในบาน 

2) ชาวอิหรานนิยมหุงขาวปริมาณมากๆ แลวรับประทาน โดยขาวท่ี
เหลือจะเก็บไวและอุนรับประทานใหม (Re-cooked) เปนครั้งๆ ไปจนหมด ดังนั้น ขาวท่ีอุนใหมแลว
เสียคุณภาพ จะไมเปนท่ีนิยม 

3) ขาวท่ีชาวอิหรานนิยมรับประทาน จะเปนขาวท่ีหุงแลวรวนซุย ขาว 
มีกลิ่นหอมและมีเมล็ดยาว (non-sticky and long grain) หรือเปนขาวท่ีมีกลิ่นรมควัน ซ่ึงหากขาวมี
คุณภาพใกลเคียงกับขาวหอมชั้นเลิศของอิหรานเทาใด ก็จะเปนท่ีนิยมมากข้ึนเทานั้น 

                                                 
9
 Wikipedia, Agriculture in Iran [Online], Available from  
http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Iran#cite_note-22. 
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ภาพท่ี 3  ลักษณะขาวรวนซุยท่ีชาวอิหรานนิยมรับประทานในชีวิตประจําวัน 
 

4) ในตลาดอิหราน ขาวบรรจุถุงจะแขงขันโดยใชยี่หอประทับบนถุง เพ่ือ
เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีสรางความแตกตาง โดยจะวางขายท้ังในลักษณะแบงชั่งกิโลขายหรือ
บรรจุถุงขาย  
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ภาพท่ี 4  ตัวอยางขาวบรรจุถุงท่ีจําหนายในตลาดอิหราน 
 

5)  ตามรานอาหารท่ัวไปของอิหราน พอครัวจะหุงขาวในหมอขนาดใหญ 
ซ่ึงมีวิธีการหุงแตกตางจากหมอขนาดเล็กท่ีใชในครัวเรือน และจะตักขาวเพ่ือบริการลูกคาเปนจานๆ 
ไป ดังนั้น ขาวท่ีหุงในหมอขนาดใหญจะตองมีคุณภาพดีเสมอกันท้ังหมอเทานั้นจึงจะเปนท่ีตองการ
ของรานอาหาร 

 

   
 

ภาพท่ี 5  หมอหุงขาวขนาดใหญท่ีใชในรานอาหารในอิหราน 
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3.1.1.4 ขาวหอมมะลิไทยท่ีพบในตลาดอิหราน 
จากการสํารวจตลาดในอิหรานในป 2556 พบวามีรานคาในตลาดเอเชีย

ในกรุงเตหะราน จําหนายขาวหอมมะลิจากไทยในลักษณะถุงบรรจุสําเร็จราคาประมาณกิโลกรัมละ 
120 บาท โดยมีเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทยของกรมการคาตางประเทศ พ.ศ.2549 
เครื่องหมายอาหารฮาลาล และเครื่องหมายรับรองคุณภาพการสงออกของกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ปรากฏอยูบนถุงดวย 

 

   
 ดานหนา ดานหลัง 

   
 

ภาพท่ี 6  ขาวหอมมะลิไทยท่ีจําหนายในตลาดอิหราน 
 
3.1.2  ระดับราคาขาวในตลาดอิหราน (Price)  

3.1.2.1  ราคาขาวในตลาดอิหราน  
ราคาขาวในอิหรานจะปรับตัวสูงข้ึนสูงสุดในเดือนกรกฎาคมของทุกป 

 ราคาขาวในตลาดอิหราน ณ เดือนมิถุนายน 2557 มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 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 
ท่ีมา: สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน ป 2557 

 
3.1.2.2  ราคาขาวอิหราน 

ระดับคุณภาพของขาวหอมของประเทศอิหราน สามารถจําแนกไดเปน 3 
ประเภท ข้ึนกับขนาดและราคา ไดแก 

1) ประเภท Sadri (Indica type) เปนขาวท่ีมีขนาดเรียว ยาว ผอม 
เมล็ดมีขนาดความยาวมากกวา 7 มม. มีคุณภาพสูง มีกลิ่นหอมมาก หุงงาย นิ่ม รวน มีราคาจําหนาย
ในตลาดในสูงท่ีสุด  

2) ประเภท Champa เปนขาวท่ีขนาดความเรียวยาวขนาดกลาง เมล็ด
มีขนาดปานกลางยาวประมาณ 6-7 มม. ราคาในตลาดต่ํากวาระดับ Sadri แตมีความคงทนตอ
สภาพแวดลอม แมลงและโรคไดดีกวา ท้ังปริมาณผลิตตอหนวยสูงกวาประเภท Sadri 

3) ประเภท Gerdeh เปนขาวท่ีมีขนาดเมล็ดสั้นและกลม เมล็ดมีขนาด
สั้นนอยกวา 6 มม. ไมมีกลิ่นหอม ราคาต่ําท่ีสุดในตลาด แตมีผลผลิตตอหนวยสูง มีความคงทนตอ
สภาพแวดลอม แมลงและโรคมากกวาท้ังสองกลุม ขาวชนิดนี้เหมือนกับขาวบาสมาติกของอินเดีย 
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ตารางท่ี 5  ราคาขาวอิหรานตอกิโลกรัม ณ เดือนมิถุนายน 2557 
 

ขาวอิหราน ราคาตอกิโลกรัม 
เรียล บาท* 

Native Tarom 65,000 – 80,000 103 

Hashemi Tarom 64,000 – 70,000 90 

Binam 62,000 – 67,000 86 

Khazar & Fajr 54,000 – 58,000 74 

Shiroodi 52,000 – 54,000 69 

Native sorts 58,000 – 62,000 80 

Fajr & Khazar (High-yield) 54,000 – 56,000 72 
*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 24,767 เรียล เทากับ 32 บาท 
ท่ีมา: สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน ป 2557 

 
3.1.2.3  ราคาขาวในตลาดโลก 

จากเอกสารวิเคราะหของกรมการคาตางประเทศประจําเดือนพฤษภาคม 
2557 รายงานวาราคาสงออกขาวของประเทศผูสงออกสวนใหญยังคงปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจาก
ผลผลิตขาวฤดูหนาว - ใบไมผลิ (winter - spring) ของเวียดนามและผลผลิตขาวฤดูหนาว (rabi 
crop) ของอินเดียออกสูตลาดชะลอตัวลง ประกอบกับเวียดนามไดเรงสงมอบขาวใหฟลิปปนสตาม
สัญญาขายขาว รวมท้ังราคาสงออกขาวของอินเดียและปากีสถานไดเพ่ิมสูงข้ึนตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินรูปท่ีแข็งคาข้ึน แมวาผลผลิตขาวนาปรังฤดูแรกของไทยออกสูตลาดชะลอตัวลง อยางไรก็ตาม 
ราคาสงออกขาวไทยไดปรับตัวลดลงเนื่องจากไทยยังคงเปดประมูลจําหนายขาวในสต็อกขาวรัฐบาล
ประกอบกับผูสงออกเสนอราคาขายลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทท่ีออนคาลงอยางตอเนื่อง 
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ตารางท่ี 6  ราคาขาวในตลาดโลก ณ เดือนพฤษภาคม 2557 
 

 
 
ท่ีมา: 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 ในขณะท่ีขาวขาว 25% ราคาสงออกตันละ 384 เหรียญสหรัฐฯ  

ปากีสถาน ในเดือนพฤษภาคม 2557 ขาวขาว 25% ราคาสงออกตันละ 
382 เหรียญสหรัฐฯ ขาวหอมบาสมาติกสงออกตันละ 1,361 เหรียญสหรัฐฯ 

3.1.2.4  การสงออกขาวไทยไปตลาดอิหราน 
จากขอมูลการสงออกขาวไทยไปอิหรานระหวางป 2548-2557 ไทย

สงออกขาวขาว 100% ไปอิหรานเปนสวนใหญ โดยมีมูลคาสูงท่ีสุดในป 2549 คือ 7,524.1 ลานบาท 
รองลงมาคือในป 2554 เปนมูลคา 4,346.90 ลานบาท การสงออกขาวขาว 100% มีปริมาณทีไม
แนนอน 
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ในสวนของขาวขาว 5-10% ไทยมีมูลคาการสงออกไปอิหรานไมมากนัก 
ในขณะท่ีขาวหอมมะลิเริ่มมีการสงออกไปตลาดเพ่ิมข้ึน โดยในป 2556 ไทยสงออกขาวหอมมะลิ 
100% เปนมูลคาถึง 554.15 ลานบาท 

 
ตารางท่ี 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 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ดวยความรวมมือจากกรมศุลกากร ป 2557 
 

 
แผนภูมิท่ี 2  มูลคาสินคาขาวสงไปอิหรานแยกตามชนิดของขาวระหวางป 2548-2557 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชยดวยความรวมมือจากกรมศุลกากร ป 2557 
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3.1.3  ศึกษาลักษณะชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหราน (Place)  
เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 หนวยงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและ

การแพทยอิหราน ไดออกประกาศคําสั่งผูบริหาร (Executive Instructions) เรื่องวิธีการลงทะเบียน 
แหลงท่ีมา การออกใบอนุญาตสุขอนามัย ประกอบการนําเขาและการขอใบอนุญาตการนําเขาขาว 
รวมถึงการตรวจปลอยขาว (Executive Instructions Sources Registration Method, Issue 
Health Permit for Imports, Importing Permits, Rice Discharge) มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนด
เง่ือนไขการนําเขาขาวจากตางประเทศ เง่ือนไขการตรวจสอบดานเทคนิคและเง่ือนไขทางสุขอนามัย ท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการผลิตขาว การบรรจุหีบหอ การออกใบอนุญาตการนําเขา และเง่ือนไข
รับประกันทางกฎหมายการนําเขาขาวและการลงทะเบียนแหลงผลิตขาว 9

10  
ท้ังนี้  การตรวจสอบขาวกอนนําเขา ก็เพ่ือใหแนใจวาขาวท่ีอิหรานนําเขา มี

กระบวนการผลิตท่ีปลอดสารพิษ โลหะหนัก และบรรจุไดถูกตองตามหลักสุขอนามัย โดยตองแนบ
เอกสารรับรองตางๆประกอบการนําเขา 

ชองทางการจัดจําหนายขาวในอิหรานมีดังตอไปนี้ 
3.1.3.1  ขายขาวใหรัฐบาลอิหราน  

ในชวงระยะเวลาหลายสิบปท่ีผานมา รัฐบาลอิหรานมอบหมายให
หนวยงานของอิหราน คือ Government Trading Corporation (GTC) เปนผูผูกขาดการนําเขาขาว
จากตางประเทศแตเพียงผูเดียว และจําหนายโดยรัฐบาลหรือสหกรณ เพ่ือไปจําหนายในรานคาของ
รัฐบาล เพ่ืออุดหนุนคาครองชีพของประชาชน  

GTC จะนําเขาขาวผานการประมูล ซ่ึงจะประกาศเปดประมูลขาวสาร 
โดยใหประเทศผูผลิตหรือเอกชนอิหรานเปนผูเสนอราคา ซ่ึงขาวสารท่ี GTC นําเขานั้น ก็เพ่ือ
แทรกแซงราคาขาวและปองกันปญหาขาดแคลนขาวภายในประเทศ และประเทศไทยไดเคยสงออก
ขาวขาว 100% ชั้น 2 ใหอิหรานจํานวนหลายแสนตันตอป โดยวิธีการสั่งซ้ือของหนวยงาน GTC มี
หลายวิธีการดังนี้ 

1) หนวยงาน GTC จะเชิญใหผูขายเสนอรายละเอียดของสินคาและ
ราคาจากหลายแหลง/ประเทศ โดยหนวยงานฯ และจะตัดสินใจจากขอมูลท่ีไดรับของผูขายท้ังหมด 
และใหคณะกรรมการจัดซ้ือพิจารณาและตัดสินใจในการสั่งซ้ือกับใคร โดยหนวยงานจะคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีหนวยงานฯ ไดรับมากท่ีสุด (บางครั้งการดําเนินการอาจทําไดโดยการเจรจาทาง
โทรศัพท)  

2) หนวยงาน GTC จะสงผูแทนไปตรวจสอบสินคาในแหลงผลิต หรือ
เชิญตัวแทนในประเทศอิหรานเขาพบ โดยวิธีดังกลาวนี้ จะตองมีการเจรจากอนหรือหลังก็ได 

                                                 
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: FB-
Pr-139-2002 dated December 18, 2013. The import of rice into Iran March 21, 2014 would be 
monitored in accordance with these Executive Instructions. 
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3) หนวยงานฯ ไดรับการเสนอขายท่ัวไปจากผูขายในราคาท่ีดี 
Competitive price & Competitive offer ในกรณีนี้ หนวยงานฯ จะสามารถตัดสินใจซ้ือได หาก
ขอเสนอดังกลาวมีเหตุผลและเหมาะสมแกการสั่งซ้ือ  

ท้ังนี้ในสวนของการนําเขาขาวจากไทย หนวยงาน GTC จะนําเขาเฉพาะ
ขาวขาว 100% เกรดสองมาในประเทศอิหรานเทานั้น เนื่องจากมีหนาท่ีเพ่ือนํามาจําหนายเปนขาว
สวัสดิการใหกับประชากรอิหราน อิหรานเองสามารถผลิตขาวไดเองและมีขาวหอมของตนเอง จึงไมมี
นโยบายใหนําเขาขาวหอมมาลิคุณภาพสูงจากไทยเพ่ือมาแขงกับขาวคุณภาพสูงของตนเอง อยางไรก็
ตามก็มีภาคเอกชนหรือหนวยงาน อาทิ เขตการคาเสรี หรือองคกรสวัสดิการทหารผานศึก ซ่ึงมี
งบประมาณมาก ก็สามารถจะนําเขามาจําหนายเองได ซ่ึงสําหรับภาคเอกชนอาจมีตลาดแบบ niches 
ซ่ึงมีจําหนายสินคาจากตางประเทศอยูท่ัวประเทศและท่ัวกรุงเตหะราน ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะขอใบอนุญาต
นําเขาขาวได  

ในป 2546 อิหรานนําเขาขาวจากประเทศไทยเปนอันดับ 1 โดยมีมูลคา 
จํานวน 98 ลานเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม อูรุกวัย อารเจนตินา ปากีสถานและอินเดีย นําเขาใน
ปริมาณ 600,000 – 700,000 ตันตอป โดยนําเขาจากไทยในปริมาณ 400,000 ตันท้ังทางตรง หรือ
ผานรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ในการทําสัญญาการจัดซ้ือ หนวยงาน GTC จะมีขอกําหนดในสัญญาดังนี้ 
1) หนวยงาน GTC จะกําหนดใหผูขายทํา Unconditional Bank 

Guarantee (U.P.B.G) ภายใน 7 วันหลังการเจรจาการจัดจัดซ้ือสําเร็จ โดย U.P.B.G จะตองมีอายุ 3 
เดือนหลังการขนสงสินคาถึงอิหราน และสามารถขยายอายุไดอีก 3 เดือน (หากมีความจําเปน) ท้ังนี้ 
หากสินคาผานมาตรฐานและตามขอกําหนดในสัญญา หนวยงาน GTC จะปลอย U.P.B.G คืนแกผูขาย 

2) หนวยงาน GTC จะแตงตั้งบริษัทตรวจสอบโดยผูขายจะรับผิดชอบใน
คาใชจายดังกลาว เพ่ือดําเนินการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินคาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
นอกจากนี้ หนวยงาน GTC สามารถท่ีจะสงเจาหนาท่ีไปดูแล ควบคุมการตรวจสอบสินคาและข้ันตอน
การขนสงตลอดจนการลงนามกํากับการตรวจสอบดังกลาวได 

3) หนวยงาน GTC จะเปด Irrevocable Unconfirmed Non-
Transferable Letter of Credit ใหแกผูขาย ผานธนาคารกลางของประเทศอิหราน หลังไดรับ 
U.P.B.G จากผูขายแลว สัญญาของหนวยงาน GTC จะตองเปนไปตามกฎระเบียบกฎหมายของ
ประเทศอิหรานเปนหลัก  

3.1.3.2  ขายขาวเอกชนอิหราน  
ชองทางการตลาดสินคาอาหารจําหนายโดยภาคเอกชน ผูนําเขารายยอย

เปนผูนําเขาขาว เพ่ือจําหนายในรานคายอยท่ัวไปในอิหราน ซ่ึงประกอบดวยกลุมผูผลิตอาหาร กลุม
ผูนําเขา กลุมพอคาคนกลางท่ีดูแลและอํานวยความสะดวกในเรื่องการกระจายสินคาอาหารไปสู
รานคาปลีกและรานคาสงท่ีกระจายท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ผูนําเขาสินคาอาหารจะตองเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาตามกฎหมายของอิหราน และจะเปนผูดําเนินการขออนุญาตนําเขา การแขงขันดานการตลาด
ระหวางผูผลิตภายในประเทศและตางประเทศจะไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากสินคาอาหารท่ีนําเขาสวน
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ใหญ เพ่ือชดเชยสินคาท่ีขาดแคลนภายในประเทศ แผนภูมิ 3 แสดงการชองทางและความสัมพันธการ
กระจายสินคาอาหารในตลาดอิหราน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3  ชองทางการตลาดสินคาอาหารในอิหรานผานภาคเอกชน 
 

ผูนําเขาขาวจากไทย สามารถจําหนายสินคาขาวไทยผาน Chain Store 
หางคาปลีก หรือรานคายอยท่ีตั้งอยูท่ัวไปในอิหราน สําหรับรานคาปลีกขนาดใหญสวนใหญจะเปนของ
รัฐบาล โดยหนวยงานราชการหรือมูลนิธิตางๆ ในอิหรานจะเปนผูบริหารจัดการ รานคาปลีกขนาด
ใหญในอิหราน มีดังตอไปนี้ 

1) หาง Shahrvand Chain Stores เปนหางคาปลีกขนาดใหญท่ีสุดท่ี
อยูภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลกรุงเตหะราน (Municipality of Tehran) โดยหาง Shahrvand 
จะจําหนายสินคาในราคาท่ีไดรับการอุดหนุนหรือกําหนดโดยรัฐบาล และมีสาขากระจายอยูตามแหลง
ชุมชนตางๆ ในกรุงเตหะราน การออกแบบสถานท่ีสวนใหญจะจัดใหมีสวนบริเวณดานนอกของหาง
เปนลานตลาดสดเพ่ือจําหนายสินคาประเภทผัก ผลไม อาหารทะเล เนื้อสัตว ฯลฯ  

2) หาง Refah Chain Stores เปนหางคาปลีกภายใตการดูแลของ
ธนาคารมิลลี่แหงชาติอิหราน (Mille Bank of Iran) ซ่ึงเปนของรัฐบาลอิหราน ปจจุบัน มีสาขาท่ัว
ประเทศ 120 สาขา และมีสินคาใหเลือกซ้ือตามความตองการของผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑอาหาร 
เครื่องสําอาง เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ  
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3) หาง Etka Chain Stores เปนหางคาปลีกภายใตกระทรวงพิทักษ
การรุกรานแหงชาติอิหราน (Ministry of Defense) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจําหนายสินคาราคาถูกแก
คนยากจนในอิหราน 

4) หาง Qhod Store เปนหางคาปลีกท่ีอยูภายใตความดูแลของมูลนิธิ
เพ่ือกิจการผูออนแอและผูพิการแหงการปฏิวัติอิสลาม โดยหางนี้มีชื่อเรียกกอนการปฏิวัติวา Korosh 
Store และเปลี่ยนชื่อภายหลังการปฏิวัติเปน Qhod Store 

5) หาง Kowthar Chain Store เปนหางคาปลีกภายใตมูลนิธิเพ่ือผูพลี
ชีพแหงการปฏิวัติอิสลาม มีท้ังหมด 12 สาขาในกรุงเตหะราน 

6) หาง Fishing Chain Store ในป 1992 หาง Fishing Chain Store 
ไดอยูในความรับผิดชอบของกองทุนผูปลดเกษียณอายุ (Pension Fund of Construction Jihad) 
และเปนหางท่ีทําการจําหนายอาหารทะเล และผลิตภัณฑอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปใน
อิหราน  

7) หางอุตสาหกรรมน้ํามัน (Industry of Oil Store) เปนรานคาปลีก
ภายใตการกํากับดูแลของบริษัทน้ํามันแหงชาติอิหราน สินคาสวนใหญไดแก ผลิตภัณฑปโตรเคมี  

8) หาง Zendeghi-Behtar Store เปนรานคาปลีกท่ีกอตั้งข้ึนเม่ือป 
2004 โดยบริษัท Gold Iran เปนหางท่ีขายสินคาประเภทอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานท่ัว
ประเทศอิหราน 

9) หาง Shahr va Rosta Store กอตั้งในป 1943 โดยความรวมมือของ
บริษัทชาวเยอรมันนี เดิมชื่อ Ferdowsi Store หลังการปฏิวัติเปลี่ยนชื่อเปน Shahr va Rosta Store 
ดําเนินกิจการแบบสหกรณบริษัทอยูภายใตความดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการพาณิชยแหงชาติ
อิหราน 

10) หาง Hyper Star นักลงทุนชาวฝรั่งเศสไดลงทุนกอสราง
หางสรรพสินคาในเครือคารฟูรเปนแหงแรกในกรุงเตหะราน โดยสรางข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีตะวันออก
ของกรุงเตหะราน ใกลกับสนามกีฬา Azadi Stadium ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีประชากรฐานะปานกลาง
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก  
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 หาง Hyper Star หาง Kowthar Chain Store 

   
 หาง Refah Chain Stores หาง Shahrvand Chain Stores 

 
ภาพท่ี 7  ตัวอยางหางซุปเปอรมาเก็ตในอิหราน 

 
3.1.3.3  ขายขาวใหมูลนิธิตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ Bonyads เปนมูลนิธิเพ่ือ

การกุศลท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในอิหรานอยางมาก โดย Bonyads สามารถประกอบ
ธุรกิจโดยไมตองรายงานบัญชี หรือชําระภาษี และไมถูกตรวจสอบจากรัฐบาลอิหรานแตอยางใด 
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 ซ่ึงถือวาเปนงานแสดงสินคาท่ีสําคัญงานหนึ่งในอิหราน
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และเปนจุดศูนยรวมการพบปะและขยายลูทางการสงออกสินคาอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอาหาร
ในอิหราน จากการประเมินผูเดินทางเยือนคูหาในแตละวัน เฉลี่ยวันละ 4,000 – 9,000 ราย ท้ัง 4 วัน 
รวมเปนจํานวนประมาณ 30,000 ราย ประกอบดวยกลุมผูนําเขาจากภาครัฐและเอกชน ผูคาสง ผูคา
ปลีก และตัวแทนจําหนายจากหางสรรพสินคาจากอุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม รานอาหาร 
รานทําอาหารและคากลุมอาหารจานดวน (Fast food) และประชาชนท่ัวไป  

 

   
ลักษณะคูหาไทยในงาน Iran Food and Hospitality 

   
ชาวอิหรานสนใจและลองชิมขาวไทย 

   
 เจรจาการคา นําเสนอสินคาขาวไทย 
 

ภาพท่ี 8  คูหาไทยงานแสดงสินคา Iran Food and Hospitality ป 2555 
 

  



31 

2) งานแสดงสินคา Thailand Exhibition ณ กรุงเตหะราน ประเทศ
อิหราน เปนงานแสดงสินคาท่ี สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะรานจัดข้ึนทุกป 
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักธุรกิจชาวอิหรานและชาวไทยไดพบปะกันโดยตรง และเปนการแนะนํา
ศักยภาพสินคาไทย ตลอดจนความสามารถในการผลิตสินคาใหกับผูบริโภคชาวอิหรานไดรูจักเพ่ิมมากข้ึน  

 

  

  
 

ภาพท่ี 9  การจัดงาน Thailand Exhibition ณ กรุงเตหะราน ป 2551 
 
3.1.4.2  การเชิญผูสื่อขาวและสื่อมวลชนมาประเทศไทยเพ่ือเยือนประเทศไทย

และงานแสดงสินคาในไทย เชน  
1) งาน Thailand Rice Convention ท่ีจัดโดยกรมการคาตางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย โดยเชิญผูแทนการคาจากหนวยงานภาครัฐจากประเทศผูผลิตและสงออก ผูนําเขา
และผูประกอบการคาขาว นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตและคาขาว รวมท้ังสื่อมวลชนจากท้ัง
ในและตางประเทศรวมประมาณ 500 คนจากภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกกวา 40 ประเทศเขามารวมงาน 
โดยการจัดงานมีเปาหมายเพ่ือผลักดันใหไทยเปนผูนําการคา ขาวของอาเซียนรองรับการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 โดยจะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการคาขาวของ
อาเซียน (Hub) ท่ีดึงดูดผูซ้ือ ผูขาย และคนกลางจากท่ัวโลก เพราะไทยเปนประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการคาขาวของอาเซียนและมีศักยภาพท้ัง ในดานการผลิต การคา การสงออกท่ีไดรับการยอมรับ
จากท่ัวโลก 

2) งาน THAIFEX – World of food ASIA ท่ีจัดโดยกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ งาน THAIFEX ถือเปนกลยุทธเชิงรุกในการผลักดันครัวไทยสูครัวโลก โดยจัดข้ึน



32 

ภายใตแนวคิด "Savor the Best in Asia" เพ่ือเปนเวทีในการแสดงสินคาอาหารระดับนานาชาติ และ
เผยแพรศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย ท้ังในดานการเปนแหลงวัตถุดิบและแหลงผลิตอาหารสู
ตลาดโลก เพ่ือตอกย้ําใหผูซ้ือและผูบริโภคท่ัวโลกรับรูและยอมรับอาหารไทยในฐานะครัวของโลก
อยางแทจริง ลักษณะของงานเปนงานแสดงสินคาและอาหารจากผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ 
ครอบคลุมสินคาและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับอาหารทุกประเภท อาทิเชน อาหาร เครื่องดื่ม 
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ธุรกิจคาปลีกและเฟรนไชส รวมท้ังธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของมาจัดแสดงอยาง
ครบวงจรท้ังในและตางประเทศ เชน จีน เวียดนาม ฟลิปปนส อิตาลี ญี่ปุน ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร 
เกาหลี บรูไน บราซิล ตุรกี และไทยเปนตน 

3) งานประชุมทางวิชาการ World Rice Standard Summit 2011 
จัดโดยกรมการคาตางประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลคุณภาพ มาตรฐานของขาวไทย ใหกับ
กลุมผูแทนทางการคาภาครัฐกวา 50 ประเทศไดทราบ โดยแบงกลุมผูแทนทางการคาเปน 2 สวนหลัก 
คือ (1) หนวยงานท่ีนําเขาขาวของประเทศผูซ้ือท่ีสําคัญท่ัวโลก ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย 
สิงคโปร บรูไน จีน ฮองกง บังคลาเทศ กานา ไนจีเรีย แอฟริกาใต เซเนกัส อิหราน เปนตน (2) 
หนวยงานกํากับดูแลนําเขาขาวในประเทศผูผลิต และผูสงออก (คูแขง) ไดแก เวียดนาม พมา กัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาชนลาว เปนตน โดยการเดินทางมาในครั้งนี้นอกจากกลุมผูแทนทางการคาแลวยัง
ประกอบดวยสื่อมวลชนจากตางประเทศท่ีเขารวมทําขาว เพ่ือประชาสัมพันธงาน และตลาดขาวไทย
ไปท่ัวโลก 

3.1.4.3  การประชาสัมพันธโดยหนวยงานของไทยในอิหราน เชน สถานทูต
เอกอัครราชทูตไทยในอิหราน สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเตหะราน การ
ประชาสัมพันธขาวไทยสามารถทําไดโดยการเชิญผูสื่อขาวและสื่อมวลชนอิหรานเขารวมการสาธิตการ
หุงขาวหอมมะลิและการประชาสัมพันธใหชาวอิหรานรูจักขาวชนิดตางๆ ของไทย หรือประชาสัมพันธ
ผานโทรทัศนของรัฐบาลอิหราน เปนตน 

  
3.2  วิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ (SWOT analysis) ขาวไทยในตลาดอิหราน 

3.2.1 จุดแข็ง (Strengths)  
3.2.1.1 ไทยมีกําลังการผลิตขาวเพียงพอตอความตองการของอิหราน และ

สามารถผลิตเพ่ือจําหนายใหอิหรานไดอยางตอเนื่องทุกป  
3.2.1.2 ไทยมีพันธุขาวท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของตลาด

อิหรานในทุกระดับตั้งแตขาวคุณภาพต่ําราคาถูกไปจนถึงขาวคุณภาพสูง ราคาแพง 
3.2.1.3 ขาวไทยมีคุณสมบัติท่ีสามารถเก็บไดขามปโดยไมสูญเสียคุณภาพ ในขณะ

ท่ีขาวบาสมาติกของอินเดียและปากีสถานไมสามารถเก็บขามปได 
3.2.1.4 ขาวไทยมีชื่อเสียงดีเปนท่ียอมรับในตลาดโลกมายาวนาน  

3.2.2 จุดออน (Weaknesses)  
3.2.2.1 ผูสงออกขาวไทยยังไมเขาไปทําตลาดอิหรานเทาท่ีควรเนื่องจากเห็นวา

ตลาดอิหรานไมนาสนใจ จึงมองขามตลาดอิหรานไป 
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3.2.2.2 ภาพลักษณขาวไทยในอิหรานไมดีนัก เนื่องจากไทยสงออกขาวคุณภาพ
ต่ําไปอิหรานมาตลอดระยะเวลา 10 ป ทําใหผูบริโภคอิหรานมีภาพลักษณขาวไทยในใจวามีคุณภาพ
ต่ําและเปนขาวของคนยากจนรับประทาน 

3.2.2.3 คนอิหรานยังไมรูจักขาวหอมมะลิหรือขาวปทุมธานี 1 ของไทย ท้ังๆ ท่ี
ขาวหอมมะลิไทยมีคุณภาพสูง สามารถแข็งขันกับขาวบาสมาติกของปากสถานและอินเดียได  

3.2.2.4 ผูบริโภคอิหรานยังไมนิยมบริโภคขาวหอมมะลิไทย เนื่องจากขาวหอมท่ี
ชาวอิหรานนิยมบริโภค จะตองเปนขาวชนิดท่ีหุงแลวแหงรวน ไมเกาะกันเปนกอน ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีมี
ในขาวหอมอิหรานและขาวบาสมาติกของอินเดีย แตสําหรับขาวไทย หากหุงขาวไมถูกวิธี ก็จะทําให
ขาวเกาะตัวกันและไมรวน จึงเปนเหตุใหขาวไทยไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร 

3.2.2.5 ขาวไทยยังไมมีการทําวิจัยหรือศึกษาเรื่องแบรนด หรือ Branding ท่ี
แข็งแกรงพอท่ีจะทําใหขาวไทยโดดเดนจากขาวนําเขาจากประเทศอ่ืนๆ ในตลาดอิหราน 

3.2.2.6 มีการลักลอบนําเขาขาวเขาอิหราน โดยอางวาเปนขาวหอมมะลิไทย แต
แทจริงแลวเปนขาวคุณภาพต่ํา ทําใหชาวอิหรานเขาใจผิดและคิดวาขาวหอมมะลิไทยเปนขาวคุณภาพต่ํา 

3.2.3 โอกาส (Opportunities)  
3.2.3.1 ภายหลังจากท่ีนายฮัสซัน โรวฮานี นักการศาสนาสายกลาง เขารับ

ตําแหนงประธานาธิบดีคนใหมของอิหราน ไดเริ่มพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศกับชาติ
ตะวันตกท่ีอิหรานถูกคว่ําบาตรมาอยางยาวนาน จึงมีแนวโนมวาการคว่ําบาตรจะผอนคลายลงและมี
ความหวังวาการคาระหวางประเทศของอิหรานจะกลับสูระดับปรกติในอีกไมชา  

3.2.3.2 อิหรานมีจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศเปนปริมาณสูงข้ึนทุกป 
เพ่ือตอบสนองจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนตามนโยบายสงเสริมการเพ่ิมประชากรของรัฐบาลอิหราน 

3.2.3.3 รัฐบาลอิหรานมีกําลังซ้ือสูงเนื่องจากมีรายไดสวนหนึ่งจากการขายน้ํามัน 
และมีนโยบายอุดหนุนสินคาขาวราคาถูกเพ่ือใหประชาชนยากจนในอิหรานมีขาวบริโภค 

3.2.3.4 ขาวไทยหอมมะลิมีคุณภาพดีสามารถแขงขันกับขาวจากคูแขงท่ีสําคัญ
เชน เวียดนาม อินเดียและปากีสถานได ในขณะท่ีขาวจากสหรัฐอเมริกาไมสามารถเขาตลาดอิหรานได
ในขณะนี้  

3.2.4 อุปสรรค (Threats)  
3.2.4.1 ราคาขาวไทยชนิดตางๆ มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบ 

กับขาวของประเทศผูสงออกอ่ืนๆ โดยเฉพาะเวียดนาม ประกอบกับนโยบายรับจํานํายังทําใหราคาขาว
ไทยสูงกวาประเทศอ่ืนๆ 

3.2.4.2 ความไมแนนอนทางการเมืองระหวางประเทศของอิหราน ทําใหการคว่ํา
บาตรฝายเดียว (Unilateral sanction) ของสหรัฐอเมริกาตออิหรานไมสามารถคาดเดาได ซ่ึงหาก
ความขัดแยงเกิดประทุข้ึนมาอีก ก็อาจทําใหผูสงออกไทยไมสามารถคาขายหรือรับเงินคาชําระสินคา
จากผูนําเขาอิหรานได อาจสงผลใหการสงออกขาวไทยไปตลาดอิหรานชะงักงัน ในขณะท่ีประเทศ
อ่ืนๆ เชน อินเดีย ปากีสถาน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีความยืดหยุนในการดําเนินธุรกรรม
การเงิน จะมีความไดเปรียบและสามารถรักษาตลาดไวไดดีกวาไทย 

 



 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  

4.1  สรุปผลการศึกษา   
จากการศึกษาขอมูลการตลาดขาวของอิหรานสามารถสรุปไดดังนี้ 
4.1.1  ลักษณะสินคาขาวในตลาดอิหราน (Product)  

อิหรานสามารถผลิตขาวภายในประเทศไดมากพอสมควร แตยังไมเพียงพอท่ีจะ
เลี้ยงประชากรท้ังประเทศได อยางไรก็ดี ขาวท่ีอิหรานผลิตไดเปนขาวหอมคุณภาพดีท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว ซ่ึงชาวอิหรานถือวาขาวหอมอิหรานเปนขาวหอมท่ีดีท่ีสุดในโลก ขาวหอมอิหรานจึงเปนท่ี
ตองการของตลาดอยางมาก อยางไรก็ดี เนื่องจากชาวนาอิหรานประสบปญหาดานเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกขาว ประกอบกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกมีจํากัดและกระจัดกระจาย ทําใหผลผลิตต่ําและตนทุนสูง 
อิหรานจึงมีความจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศทุกป จากการศึกษาสินคาขาวในตลาดอิหราน
สามารถแบงประเภทของขาวในตลาดอิหรานไดตามระดับคุณภาพไดเปนสามระดับคือ 

1) ขาวคุณภาพสูง ไดแกขาวหอมอิหรานท่ีมีคุณภาพสูง มีจํานวนผลผลิตนอย เปน
ท่ีตองการสูง ประชาชนชั้นสูงท่ีมีรายไดสูงจะบริโภคขาวชนิดนี้ 

2) ขาวคุณภาพปานกลาง ไดแกขาวบาสมาติกของอินเดีย ปากีสถาน ซ่ึงเทียบเทา
ขาวหอมมะลิของไทย  

3) ขาวคุณภาพต่ํา ไดแกขาวขาวชนิดตางๆ เชนขาวอุรุกวัย ขาวเวียดนาม รวมไป
ถึงขาวขาว 100% เกรดบี ของไทยดวย 

อิหรานมีการนําเขาขาวจากตางประเทศไมแนนอน โดยบางปจะนําเขาขาวนอย 
บางปนําเขาขาวมาก ข้ึนกับปริมาณการผลิตภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจ อิหรานนําเขาขาว 
บาสมาติกจากอินเดียสูงเปนอันดับหนึ่งและครองสวนแบงการตลาดนําเขาในอิหรานสูงท่ีสุด ในขณะท่ี
การนําเขาขาวจากตางประเทศผานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) มีปริมาณสูงเปนอันดับท่ี
สอง ขาวท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสงออกไปอิหรานเปนการ Re-export ขาวจากประเทศท่ีสามเชน 
ไทย อุรุกวัย เวียดนาม เปนตน  

ขาวท่ีชาวอิหรานนิยมรับประทาน จะเปนขาวท่ีหุงแลวรวนซุย ขาว และมีเมล็ดยาว 
(non-sticky and long grain) ดังนั้นขาวนําเขามีคุณภาพใกลเคียงกับขาวหอมชั้นเลิศของอิหราน
เทาใด ก็จะเปนท่ีนิยมมากข้ึนเทานั้น  

ในการทําการตลาดขาวเพ่ือจําหนายใหผูบริโภคอิหราน การบรรจุถุงและการทํา 
Branding มีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหลูกคาจดจําและสรางความแตกตางทางการตลาด 
(Differentiate) เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

สําหรับการจําหนายขาวใหรานอาหารนั้น ขาวท่ีสามารถหุงในหมอหุงขาวขนาด
ใหญและมีคุณภาพเสมอกัน จะไดสามารถจําหนายใหรานอาหารในอิหรานไดดี 
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4.1.2  ระดับราคาขาวในตลาดอิหราน (Price)  
ระดับราคาขาวในอิหรานสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับดังนี้ 
1) ระดับบน ไดแกขาวหอมชั้นเลิศของอิหราน ราคาประมาณกิโลกรัมละ 100 

บาท ซ่ึงขาวชนิดนี้มีความหอมและมีเมล็ดขาวเรียวยาว ผูบริโภคจะเปนกลุมท่ีมีรายไดสูง และบางราย
มีท่ีนาเปนของตัวเอง และจางชาวนาปลูกขาวหอมชั้นเลิศ เพ่ือบริโภคเองในครอบครัวและญาติมิตร 
ตลอดจนใชเลี้ยงตอนรับแขกและผูมาเยือนท่ีสนิทหรือรักเปนพิเศษ 

2) ระดับกลาง ไดแกขาวหอมชั้นกลางและขาวบาสมาติก ราคาประมาณกิโลกรัม
ละ 76 บาท เปนขาวท่ีมีเมล็ดยาว ผูบริโภคเปนกลุมชนชั้นกลางท่ีมีรายไดปานกลาง ซ่ึงภัตตาคาร 
และรานอาหารนิยมหุงขาวโดยใชขาวบาสมาติก เนื่องจากขาวท่ีหุงไดมีลักษณะลวนซุย และนา
รับประทาน 

3) ระดับลาง ไดแกขาวอุรุกวัยและขาวขาว100% เกรด บี ของไทย ราคา
ประมาณกิโลกรัมละ ๓๐ บาท เปนขาวคุณภาพต่ํา ซ่ึงรัฐบาลใหการอุดหนุนใหเปนขาวราคาถูก
สําหรับผูบริโภคท่ีมีรายไดนอย 

ไทยสงออกขาวขาว 100% เกรด บี ไปอิหรานเปนสวนใหญ อยางไรก็ดี ไทยสงออก
ขาวไปอิหรานไมสมํ่าเสมอและลดนอยลงทุกป ท้ังนี้ไทยมีการสงออกขาวหอมมะลิเพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดย
ในป 2556 ไทยสงออกขาวหอมมะลิไปอิหรานมากท่ีสุดเปนมูลคาถึง 554 ลานบาท  

4.1.3  ลักษณะชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหราน (Place)  
ชองทางการจําหนายขาวในตลาดอิหรานสามารถสรุปได 2 ชองทางดังนี้ 
1) จําหนายใหรัฐบาลหรือสหกรณ โดยรัฐบาลหรือสหกรณจะประกาศเปดประมูล

ขาวสาร โดยใหเอกชนอิหรานเปนผูเสนอราคา เพ่ือไปจําหนายในรานคาของรัฐบาล เพ่ืออุดหนุนคา
ครองชีพของประชาชน  

2) จําหนายใหภาคเอกชนเอกชน ผูนําเขารายยอยเปนผูนําเขาขาว เพ่ือจําหนาย
ในรานคายอยท่ัวไปในอิหราน  

4.1.4  แนวทางการสงเสริมการขายขาวในอิหราน (Promotion)  
แนวทางการสงเสริมการขายขาวในอิหรานสามารถสรุปไดเปน 3 แนวทางไดแก 
1) จัดงานแสดงสินคาสงเสริมขาวไทยในอิหราน 
2) เชิญผูนําเขาและสื่อมวลชนอิหรานเยือนงานแสดงสินคาขาวในไทย 
3) ประชาสัมพันธขาวไทยผานสื่อตางๆ ของอิหรานโดยหนวยงานไทยในอิหราน 

4.2 จุดแข็งและจุดออนของขาวไทยในตลาดอิหราน ตามทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
(Marketing mix) 

จากการศึกษาลักษณะตลาดขาวอิหรานโดยอาศัยทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
(Marketing mix) ขาวไทยในตลาดอิหราน ผูศึกษามีความเห็นวาขาวไทยมีจุดแข็งและจุดออน 
ดังตอไปนี้ 
  4.2.1 จุดแข็ง 
   1) Product: ขาวไทยมีหลากหลายและมีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความ
ตองการในตลาดอิหรานไดทุกระดับ ตั้งแตขาวสําหรับผูมีรายไดนอย เชนขาวขาว 100 % เกรด B ท่ีมี
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ราคาถูกสําหรับทหารและประชาชนยากจน ไปจนถึงขาวสําหรับชนชั้นกลาง เชนขาวหอมมะลิซ่ึงเปน
ขาวคุณภาพดี ราคาปานกลาง 

2) Price: ขาวไทยมีราคาท่ีแขงขันไดในตลาดโลก โดยขาวขาว 100% สามารถ
แขงข้ันดานราคากับขาวนําเขาจากเวียดนาม อุรุกวัย และขาวหอมมะลิสามารถแขงกับขาว 
บาสมาติกท่ีนําเขาจากอินเดียและปากีสถานได  

4.2.2 จุดออน 
1) Place: หากเปรียบเทียบกับจีนหรืออินเดีย รัฐบาลไทยยังไมสรางความสัมพันธ

ดานการคากับรัฐบาลอิหรานและมูลนิธิทางศาสนาในอิหรานเทาท่ีควร ทําใหการสงออกขาวแบบรัฐ
ตอรัฐยังไมประสบความสําเร็จนัก นอกจากนี้ ผูนําเขาเอกชนอิหรานนําเขาขาวไทยนอยมาก เนื่องจาก
ยังไมรูจักผูสงออกไทย ปญหาสําคัญอีกประการคือธนาคารไทยยังมีปญหาการทําธุรกรรมกับธนาคาร
อิหราน เนื่องจากปญหาการคว่ําบาตรจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงตางจากธนาคารของจีนหรืออินเดียท่ี
สามารถทําธุรกรรมการเงินกับธนาคารอิหรานได เพราะธนาคารจีนและอินเดียหลายแหงไมตองพ่ึงพิง
ระบบธนาคารของประเทศตะวันตก จึงไมเกรงกลัวมาตรการคว่ําบาตรของสหรัฐอเมริกา  

2) Promotion: ภาครัฐของไทยขาดการจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออกสินคาขาว
ไทยในตลาดอิหราน ขาดการสรางความตระหนักถึงคุณภาพขาวหอมมะลิไทยในหมูผูบริโภคชาว
อิหราน นอกจากนี้ขาวหอมมะลิไทย เม่ือหุงแลวขาวจะเกาะตัวกันเหนียวเปนกอน ไมรวนเหมือนขาว
บาสมาติก ทําใหขาวหอมมะลิไทยไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร นอกจากนี้ ไทยยังขาดการทํา 
branding ขาวหอมมะลิไทยในอิหรานอีกดวย  

 
4.3  ขอเสนอแนะ 

4.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษา ผูศึกษามีความเห็นสนับสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไววากรมการคา

ตางประเทศควรเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีและบทบาทนําในการเปดตลาดอิหราน เนื่องจากตลาด
อิหรานเปนตลาดท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากตลาดเสรีอ่ืนๆ กลาวคือรัฐบาลอิหรานยังเปนผู
กําหนดนโยบายการนําเขาขาวและควบคุมการนําเขาขาว ประกอบกับผูนําเขาอิหรานยังไมรูจักขาว
หอมมะลิของไทยเทาท่ีควร จึงควรใหกรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานหลักในการบุกเบิกตลาด
อิหราน แลวใหภาคเอกชนเปนผูตามขยายตลาดตอไป โดยกลยุทธในการขยายตลาดขาวอิหรานท่ีได
จากการศึกษาฉบับนี้เปนผลจากศึกษาวิเคราะหขอมูลขาวในตลาดอิหรานตามหลักทฤษฎีสวนประสม
การตลาด (Marketing mix) และจากผลการวิเคราะหสถานการณทางกลยุทธ (SWOT analysis) 
ขาวไทยในตลาดอิหรานท่ีปรากฏในบทท่ี 3  

ผู ศึกษาขอนําเสนอกลยุทธในการเปดตลาดขาวในอิหรานของกรมการคา
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 Price Place Promotion 
ขาว 100% เกรด บี ราคาต่ํา แขงขันกับขาว

เวียดนาม ขาวอุรุกวัย 
รัฐบาลและสหกรณ

อิหราน 
สรางความสัมพันธ

ระดับสูง 
การนําเขาขาวระดับรัฐบาลตอรัฐบาลยังคงมีความสําคัญตออิหราน 

และการตัดสินใจซ้ือขาวของรัฐบาลอิหรานอยูในอํานาจของผูบริหารประเทศระดับสูงของอิหราน เชน
ผูนําสูงสุด (Supreme Leader) หรือประธานาธิบดี ดังนั้นไทยควรสรางความสัมพันธทางการเมืองใน
ระดับสูงกับรัฐบาลอิหรานและสหกรณตางๆ ในอิหราน โดยไทยสามารถเสนอใหความชวยเหลือใน
การวิจัยพัฒนาการปลูกขาวในอิหรานเพ่ือแสดงใหเห็นความจริงใจในการชวยเหลืออิหรานเปนการ
ตอบแทน  

2) Marketing mix: กลยุทธขายขาว 100% เกรด บี ดวยระบบการคา
หักบัญชี (Account trade) 

Product Price Place Promotion 
ขาว 100% เกรด บี ราคาต่ํา แขงขันกับขาว

เวียดนาม ขาวอุรุกวัย 
รัฐบาลหรือเอกชน

อิหราน 
การคาหักบัญชี 

เนื่องจากการทําธุรกรรมระหวางประเทศของอิหรานยังไมสามารถ
กระทําไดตามปรกติ ดังนั้น หากไทยสามารถทําขอตกลงระบบการคาหักบัญชีกับอิหรานได ก็จะชวย
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการคว่ําบาตรของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และชวยเพ่ิมมูลคาการขายขาว
ไปอิหรานใหเพ่ิมมากข้ึนเปนอยางมาก โดยระบบการคาหักบัญชีจะทําใหธนาคารของอิหรานและไทย
ไมตองชําระเงินระหวางกันทันทีทุกครั้งท่ีมีการคาขาย และเม่ือคูคาท้ัง 2 ฝายตกลงทําการคากันแลว 
ผูนําเขาจะชําระเงินคาสินคาเปนเงินสกุลทองถ่ินกับธนาคารในประเทศของตน ขณะท่ีผูสงออกก็รับ
เงินเปนเงินทองถ่ินจากธนาคารในประเทศของตนเชนกัน โดยธนาคารคูสัญญาของท้ังไทยและอิหราน 
ยังไมตองโอนเงินคาสินคาระหวางกัน ดังเชนการคาแบบปกติ แตจะบันทึกการเปนเจาหนี้/ลูกหนี้ 
ระหวางกันทุกครั้งท่ีมีการคาขาย เม่ือครบกําหนดเวลาหักลบหนี้ ( Settlement Date) ธนาคารท่ีเปน
ลูกหนี้จะชําระเฉพาะในสวนตาง ซ่ึงจะชวยเพ่ิมมูลคาการคาใหสูงข้ึน ประหยัดการใชเงินสกุลหลัก 
และลดความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และลดความเสี่ยงจากการท่ีอิหรานมีปญหาขาด
แคลนเงินตราตางประเทศและมีคาเงินไมแนนอน 

3) Marketing mix: กลยุทธขายขาว 100% เกรด บี ใหมูลนิธิทาง
ศาสนา (Bodyads) 

Product Price Place Promotion 
ขาว 100% เกรด บี ราคาต่ํา แขงขันกับขาว

เวียดนาม ขาวอุรุกวัย 
มูลนิธิทางศาสนา  สรางความสัมพันธ

ระดับสูง 
มูลนิธิทางศาสนา (Bodyads) เปนกลุมเปาหมายท่ีสําคัญท่ีมีกําลังซ้ือ

และมีความตองการซ้ือขาวเพ่ือเปนสวัสดิการของมูลนิธิ ดังนั้น หากสามารถสรางความสัมพันธกับ
มูลนิธิทางศาสนา ก็จะเปนชองทางท่ีสําคัญในการขยายตลาดขาว 100% เกรด บี ในอิหรานไดอยางดี 

4.3.1.2 กรมการคาตางประเทศควรดําเนินกลยุทธขยายตลาดขาวหอมมะลิใน
อิหราน ดังตอไปนี้ 
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1) Marketing mix: กลยุทธสนับสนุนการสงออกขาวหอมมะลิแบบ
เอกชนตอเอกชน 

Product Price Place Promotion 
ขาวหอมมะลิ ราคาสูง แขงขันกับขาว

บาสมาติกจากอินเดีย 
และปากีสถาน 

ผูนําเขาอิหราน Business Matching 
and Exhibition 

ดวยผูนําเขาอิหรานยังไมคุนเคยกับการนําเขาขาวจากไทยมากนัก จึง
มักลังเลท่ีจะนําเขาขาวหอมมะลิจากประเทศไทย กรมการคาตางประเทศจึงจะตองเปนผูนําในการจัด
คณะผูสงออกขาวไทยเจาะตลาดอิหราน โดยการจัดกิจกรรม Business matching หรือรวมกิจกรรม
งานแสดงสินคาในอิหราน เชิญผูนําเขาขาวเยือนไทย (In-coming mission) การจัดคณะผูสงออกไทย
เยือนอิหราน (Out-going mission) อันจะสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐและเอกชนในระดับ
ตางๆ เพ่ือใหเกิดการเจรจาทางการคาระหวางกันตอไป 

2) Marketing mix: กลยุทธสรางแบรนด branding ขาวหอมมะลิใน
อิหราน 

Product Price Place Promotion 
ขาวหอมมะลิ ราคาสูง แขงขันกับขาว

บาสมาติกจากอินเดีย 
และปากีสถาน 

สื่อมวลชนอิหราน Branding 
Marketing Research 

การสรางแบรนด Branding ขาวหอมมะลิในอิหราน ในฐานะ
ทางเลือกใหมท่ีแตกตางจากขาวหอมอิหรานและขาวบาสมาติกจากอินเดีย และกําหนดตําแหนง
ทางการตลาดใหแขงขันกับขาวบาสมาติกจากอินเดียและปากีสถาน แตราคาถูกกวาเล็กนอย การสราง 
Brand name ขาวหอมมะลิไทยจะเปนเครื่องมือในการเปดตลาดขาวหอมมะลิท่ีสําคัญเพ่ือเปลี่ยน
ภาพลักษณ และสรางความแตกตางของสินคาใหชัดเจน ท้ังนี้ขาวหอมมะลิยังไมเปนท่ีรูจักในหมู
ประชาชนชาวอิหรานมากนัก จึงตองหาวิธีปรับพฤติกรรมผูบริโภคอิหรานใหหันมาบริโภคขาวหอม
มะลิไทย โดยการโฆษณาเผยแพรความรูเรื่องคุณภาพของขาวหอมมะลิไทยและเนนคุณคาทางอาหารของ
ขาวหอมมะลิเปนจุดขาย  

3) Marketing mix: กลยุทธคนควาวิจัยวิธีการหุงขาวหอมมะลิใหถูกใจ
ชาวอิหราน 

Product Price Place Promotion 
ขาวหอมมะลิ ราคาสูง แขงขันกับขาว

บาสมาติกจากอินเดีย 
และปากีสถาน 

ประชาชนระดับกลาง
ของอิหราน 

สาธิตวิธีการหุงขาว
หอมไทย 

ปญหาของขาวหอมมะลิไทยคือเม่ือนําไปหุงแลว มักจะเกาะกันเปน
กอน ไมรวนซุยหรือหอมเทาขาวหอมอิหรานหรือขาวบาสมาติกอินเดีย จึงไมถูกปากชาวอิหรานนัก 
นอกจากนี้ ขาวหอมมะลิมีขนาดเมล็ดสั้นกวาขาวหอมอิหรานและขาวบาสมาติก การท่ีไทยจะขยาย
ตลาดขาวหอมมะลิในอิหรานได จําเปนตองคนคิดและเผยแพรวิธีการหุงขาวหอมมะลิใหรวนและไม
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เกาะกันเปนกอนตามความนิยมของชาวอิหราน และคนคิดวิธีการหุงขาวหอมมะลิไทยใหถูกปาก
ประชาชนอิหราน ซ่ึงจะชวยใหชาวอิหรานปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีตอขาวหอมมะลิไทยและหันมา
บริโภคขาวหอมมะลิไทย เพ่ือผลักดันใหไทยสงออกขาวหอมมะลิไทยไปตลาดอิหรานมากข้ึน และใน
ระยะยาว ควรทําการวิจัยและพัฒนาพันธ วิธีเก็บ รวมท้ังวิธีสีขาวขาวหอมมะลิไทยใหมีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการของผูบริโภคชาวอิหราน เชน รวนซุย ขาว หอม และมีเมล็ดยาว (Non-sticky and 
long grain) 

4.3.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
4.3.2.1 กรมการคาตางประเทศควรวางแผนของบประมาณประจําป เพ่ือจัด

กิจกรรมขยายตลาดขาวในอิหราน เชน การเขารวมกิจกรรมแสดงสินคา Iran Food and 
Hospitality และงานแสดงสินคา Thailand Exhibition, Tehran  

4.3.2.2 กรมการคาตางประเทศควรเชิญเจาหนาท่ีระดับสูงท้ังในหนวยงาน
ราชการ มูลนิธิทางศาสนา และสหกรณของอิหรานเยือนไทยในชวงการจัดงานแสดงสินคาอาหาร 
THAIFEX – World of food ASIA และ Thailand Rice Convention ท่ีประเทศไทย เพ่ือให
เจาหนาท่ีระดับสูงของอิหรานตระหนักถึงศักยภาพและคุณภาพในการผลิตขาวของไทย และสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน พรอมท้ังอาจเสนอความชวยเหลือทางวิชาการแกเกษตรกรอิหรานใน
การเพาะปลูกขาวใหไดผลดีข้ึน 

4.3.2.3 กรมการคาตางประเทศควรแสวงหาผูนําเขาท่ีพรอมจะทําตลาดภายใต 
Brand name ของไทยในอิหราน พรอมท้ังการออกแบบถุงบรรจุขาวหอมมะลิใหโดดเดน รวมท้ังการ
สงเสริมการขายผานรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงในอิหราน เพ่ือใหขาวหอมมะลิไทยเปนท่ีรูจักในหมูชนชั้น
กลางในอิหราน 

4.3.2.4 กรมการคาตางประเทศควรจัดคณะเจาหนาท่ีระดับสูงและผูสงออกขาว
ไปสรางความสัมพันธทางการคาและสํารวจตลาดขาวอิหราน พรอมกับทํา Business matching กับ
นักธุรกิจอิหราน ณ กรุงเตหะราน เพ่ือเจรจาการคาและศึกษาหาลูทางสงออกขาวไทยไปอิหรานให
มากข้ึน 

4.3.2.5 กรมการคาตางประเทศควรศึกษาความเปนไปไดในการทําระบบการคา
หักบัญชีกับอิหราน และเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับธนาคารไทยและธนาคารอิหราน 
เพ่ือใหดําเนินการพัฒนาระบบการคาหักบัญชีเปนรูปธรรมตอไป 

4.3.2.6 กรมการคาตางประเทศ ควรรวมมือกับสํานักสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเตหะราน จัดงานสงเสริมขาวไทยในอิหราน โดยเชิญ
สื่อมวลชนอิหรานชมการสาธิตการหุงขาวหอมมะลิไทย ดวยสูตรการหุงขาวพิเศษ 2 สูตรดังตอไปนี้10

11 
สูตรท่ี 1 หุงแบบเช็ดน้ําบนเตา 
เครื่องปรุง  
- ขาวหอมมะลิ จํานวน 2 ถวย 

                                                 
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 แลวเทขาวท่ีแชไวแลวลงในน้ํา

เดือด แลวตมในน้ําเดือดประมาณ 5 นาที (หรือจนกวาขาวจะนิ่ม) จากนั้นเทขาวลงในตะแกรงกรอง
ขาว เพ่ือกรองน้ําขาวท้ิงไป 

3) ใสเนยหรือน้ํามันพืชครึ่งหนึ่งลงในหมอจนละลาย แลวนําขาวท่ีกรอง
มาเทลงในหมอ ปดฝาตมดวยไฟแรงประมาณ 2 นาที หรือจนเดือด จากนั้น นําเนยหรือน้ํามันพืชท่ี
เหลือมาใสลงบนขาว 

4) นําฝาหมอขาวมาคลุมดวยผาฝายแลวปดบนหมอขาว ตั้งหมอบนไฟ
ออนๆ ประมาณ 30 นาที 

สูตรท่ี 2 หุงดวยหมอหุงขาวไฟฟา 
เครื่องปรุง  
- ขาวหอมมะลิ จํานวน2 ถวย 
- น้ํา ปริมาณ 2 ถวย 
- เกลือ ปริมาณ 1 ชอนชา 
- เนยหรือน้ํามันพืช ปริมาณ 30 กรัม 
วิธีการ 
ลางทําความสะอาดขาวสารหลายๆ ครั้ง แลวนําไปตั้งบนหมอขาว ใส

เกลือและน้ํา แชท้ิงไวประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้น ใสน้ํามันพืช และเนย แลวตมโดยใชความรอนสูง 
คนจนเขากัน แลวคอยๆ ลดความรอนลงจนน้ําเกือบแหง จากนั้น นําฝาหมอขาวมาคลุมดวยผาฝาย
ปดหมอขาว ตั้งหมอบนไฟออนๆ ประมาณ 30 นาที 
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