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รัฐบาลชุดใหม่ของอิหร่านอนุญาตใหน้ าเข้าข้าวล็อตแรกจากไทยแล้วจ านวน 37,500 ตัน 

 

การเข้ามาบริหารงานของรัฐบาล
อิหร่านชุดใหม่ภายใต้การน าของ
ประธานาธิบดี อิบรอ ฮิม  ไรซี่ 
ในช่วงระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่าน
มา นับว่าเป็นช่วงเวลาที่อิหร่าน
ประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย
อัตราเงินเฟ้อขยับสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ราคากว่า 84,000 
รายการขยายตั ว เ พ่ิมขึ้ น เป็ น
รายวันในอัตราเฉลี่ยระหว่างร้อย
ละ 60-200 ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า ในขณะเดียวกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 การกดดันของ
มาตรการค่ าบาตรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปัจจัยภายนอกและภายในอ่ืนๆ ท าให้ภาพรวมของเศรษฐกิจอิหร่าน
ประสบภาวะถดถอยและฝืดเคืองขึ้นเป็นทวีคูณ อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีรายได้ลดลง ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่สูงขึ้น เหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระค่า
ครองชีพที่สูงขึ้นให้แก่ประชากรรายได้น้อยที่มีจ านวนกว่า 29 ล้านคน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด 19 จากการที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นซึ่งพบว่ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุก
รายการนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ภายในประเทศต้องน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้อง
น าเข้าข้าวราคาถูกจากต่างประเทศมาจ าหน่ายในราคาอุดหนุนให้แก่ผู้บริโภคเหล่านี้ รวมไปถึงสินค้าอุปโภค
บริโภคอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น ข้าว น้ ามันพืช แป้งข้าวสาลี น้ าตาลทราย และเนย เป็นต้น 
ซึ่งรัฐบาลจะน าเข้าเพ่ือกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศใหส้ามารถซื้อหาสินค้ามาบริโภคในชีวิตประจ าวันได้ในราคาทีเ่หมาะสมตามโควต้าที่รัฐบาลจัดสรรไว้ ซึ่ง
ถือเป็นการรักษาสมดุลสินค้าด้านปริมาณและควบคุมราคาสินค้าในตลาดอีกทางหนึ่งด้วย 

จากข้อมูลรายงานล่าสุดของสื่อท้องถิ่น Iranian News Agency (IRNA) พบว่าภายหลังการเข้ามามีอ านาจของ
รัฐบาลชุดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลอิหร่านได้อนุญาตให้น าเข้าข้าวราคาถูกจากต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก ในจ านวนนี้เป็นข้าวจากประเทศไทยจ านวน 37,500 ตัน ซึ่งข้าวจ านวนนี้ถือเป็นข้าวล็อตแรกที่
น าเข้าจากไทยของรัฐบบาลชุดใหม่ ซึ่งปัจจุบันสินค้าได้ขนส่งมาถึงท่าเรือเมือง Bushehr ของอิหร่านแล้วและ
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ก าลังอยู่ระหว่าการขนถ่ายและกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของประทศ ทั้งนี้ สื่อดังกล่าวแจ้งว่าการน าเข้าข้าว    
ล็อตนี้จากไทยเป็นการน าเข้าเพ่ืออุดหนุนและช่วยเหลือผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถซื้อหา
ข้าวมาบริโภคในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้น าเข้าไทยที่อยู่ในโกดังส ารองออกมาจ าหน่ายหมดแล้ว
ท าให้ต้องน าเข้าเพ่ิมอย่างเร่งด่วนให้ทันต่อการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 
มีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้ รวมไปถึงเทศกาลถือศีลอดซึ่งในปีนี้จะตรงกับช่วงเดือนเมษายน โดยข้าวที่อิหร่านน าเข้า
ล็อตนี้เป็นข้าวขาวเกรด B บรรจุถุงๆละ 10 กิโลกรัม จ าหน่ายในราคาอุดหนุนของรัฐบาล ราคาถุงละ 
1,250,000 เรียล (ประมาณ 160 บาท ซึ่งตามปกติข้าวน าเข้าจากไทยจะมีราคาประมาณ 1.5 เหรียญฯ หรือ
ประมาณ 48 บาทต่อ 1 กิโลกรัม หรือ 480 บาท/10 กิโลกรัม) ทั้งนี ้ในปีที่ผ่านมาอิหร่านน าเข้าข้าวจากไทยแล้ว
มูลค่า 24,857,904 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 795,245,928 บาท 

ท่าเรือเมือง Bushehr ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน 
ถือเป็นท่าเรือขนาดใหญ่และมีความส าคัญที่สุดของอิหร่านใน
การน าเข้า-สงออกและทรานซิสสินค้าไปยังประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางรวมถึงเอเชียไกลและ
แอฟริกาใต้ เป็นท่าเรือที่มีพรมแดนใกล้กับประเทศในอ่าว
เปอร์เซีย เช่น กาตาร์ บาห์เรน คูเวตและซาอุดีอาระเบีย มี
ศักยภาพในการรองรับสินค้ากว่า 8 ล้านตันต่อปี โดยในปี
ปัจจุบัน รัฐสภาอิหร่านอนุมัติให้จังหวัด Bushehr ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของท่าเรือดังกล่าวเป็นเขตการค้าเสรีทั้งจังหวัด ในปี 2564 ที่

ผ่านมาอิหร่านน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรือเมือง Bushehr คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจ านวน 2,487,000 
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 79.5 ล้านบาท) โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจ าพวก ยางพารา ตาข่ายจับปลา ยางรถยนต์ 
และน้ าผลไม้เข้มข้น เป็นต้น 
 
ความเห็นส านักงาน 
รัฐบาลอิหร่านมีความจ าเป็นต้องน าเข้าข้าวราคาถูกจากต่างประเทศมาจ าหน่ายให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล
ส าคัญฯ ซึ่งมีปริมาณความต้อการการบริโภคข้าวสูง ถึงแม้ว่ารัฐบาลพยายามจะเข้าควบคุมราคาข้าวแต่ข้าวที่มี
ขายในตลาดยังคงขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวที่ผลิตในประเทศที่มีปริมาณน้อยและขายอยู่ที่
ประมาณกิโลกรัมละ 1 ล้านเรียล (128 บาท) เป็นอย่างต่ า  ท าให้ ชาวอิหร่านเริ่มหันมาบริโภคข้าวน าเข้าแทน 
ดังนั้น จึงคาดว่าในปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป อิหร่านจะน าเข้าข้าวจาก
ต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการน าเข้าจากไทยด้วย โดยปัจจุบันก าลังมีการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ ระหว่าง
ผู้น าเข้าอิหร่านกับผู้ส่งออกข้าวไทยอย่างน้อย 3 ราย 
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