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ปริมาณข้าวน าเข้าในคลังส ารองของภาคเอกชนอิหร่านลดลงเกือบเป็นศูนย์ 

เมื่อเร็วๆนี้ นาย Masih Keshavarz เลขาธิการสมาคมผู้น าเข้าข้าวอิหร่าน (Iranian Rice Importers 
Association) ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของส านักข่าวท้องถิ่นอิหร่าน Tasnim News Agency ว่าปัจจุบัน
ปริมาณข้าวในคลังส ารองของภาคเอกชนอิหร่านใกล้หมดลงแล้วเกือบเหลือศูนย์  ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เปิดไฟ
เขียวให้ภาคเอกชนเร่งจัดหาและน าเข้าข้าวจากต่างประเทศโดยเร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ก าลังอยู่ระหว่าง ช่วงเทศกาลถือ
ศีลอดเดือนรอมดอนของอิหร่าน 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ อิหร่านมีการ
บริโภคข้าวในปริมาณมาก ใน
ขณะเดียวกัน ทุกๆการเริ่มต้นของ
ปีงบประมาณใหม่รัฐบาลอิหร่าน
จะต้องเร่งน าเข้าข้าวเข้าสู่คลัง
ส ารองของรัฐเพ่ือรักษาปริมาณ
และราคาในตลาดก่อนถึงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวประจ าปีซึ่งจะมีการห้ามน าเข้าข้าวจากต่างประเทศเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มในเดือนกรกฎาคมเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งนี้ จากเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา รัฐบาลอิหร่านได้ทะยอยน าข้าวจากคลังส ารองออกมา
จ าหน่ายให้ประชาชนในราคาอุดหนุนแล้วประมาณเดือนละ 3 หมื่นตัน ส่งผลให้ปริมาณข้าวในคลังส ารองของ
รัฐลดลงจนเกือบหมดเช่นกัน โดยเฉพาะข้าวบาสมาติจากอินเดียและปากีสถาน และข้าวขาวจากไทย   
 
ที่ผ่านมาปริมาณข้าวในตลาดอิหร่านลดลงมีสาเหตุหลักๆ มาจาก 1) อิหร่านน าเข้าข้าวจากต่างประเทศลดลง
เพราะปัญหาด้านการช าระเงิน และการเปลี่ยนแปลงระบบช าระเงินมาเป็นการค้าต่างตอบแทน และ 2) ผลผลิต
ข้าวในประเทศลดลงเพราะรัฐบาลประกาศจ ากัดพ้ืนที่เพาะปลูกอันเนื่องมาจากปริมาณน้ าฝนที่ ลดลงท าให้เกิด
ความแห้งแล้งทั่วประเทศ ดังนั้น ดุลส ารองข้าวในประเทศทั้งที่เป็นของรัฐลดลง ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาด
อิหร่านให้ขยับตวัสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบรายเดือนตามการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อนับตั้งแต่ต้นปี 2019 เป็น
ต้นมา นอกจากนี ้การยกเลิกใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าข้าวและสินค้าจ าเป็นพ้ืนฐาน
อ่ืนๆ 11 รายการ ในอัตราอุดหนุนที ่1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อ 42,000 เรียล มาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ที่
รัฐบาลก าหนด 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อ 230,000 เรียล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การน าเข้าข้าวลดลง
และท าให้ราคาข้าวในตลาดขยับตัวสูงขี้น  ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้พยายามเข้ามาแซกแซงและควบคุมราคา โดยการ
น าข้าวจากโกดังส ารองมาจ าหน่ายให้กับผู้ยากจนในราคาที่ถูก แตใ่นภาพรวมแล้วยังพบว่าราคาข้าวในตลาด 
 

http://www.ditp.go.th/


 

 
 

รายงานข่าวประจ าสปัดาห์ 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน 

  นโยบายภาครัฐ               นโยบายเศรษฐกิจการลงทุน              แนวโน้มการตลาด          รายงานสินค้าและบริการ        อ่ืนๆ 

 

 

Call Center 1169 
www.ditp.go.th 

www.thaitrade.com 
 

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

Thai Trade Center – Tehran 
No. 15, 10th Alley, Hassan Seif St., 

SharakGharb, Tehran, IRAN  
 

Tel: +9821 88 57 1881 
Email: ttctehran.ir@gmail.com 

 
ยังคงมีราคาสูง โดยพบว่ามีการขยับตัวของราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 30 เช่น ข้าวบาสมาติจาก
อินเดีย ปัจจุบันมีราคาขายปลีกที่เฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 350,000 เรียล (ประมาณ 46 บาท) ทั้งนี้ ณ สิ้น
เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ของอิหร่านและช่วงเทศกาลถือศีลอด รัฐบาลอิหร่านได้
ระบายข้าวน าเข้าจากต่างประเทศจากคลังส ารองออกสู่ตลาดไปแล้วจ านวน 250,000 ตัน และจากข้อมูล
รายงานล่าสุดของสื่อท้องถิ่น Iranian Student’s News Agency (ISNA) พบว่า ในปีงบประมาณอิหร่านที่ผ่าน
มา (21 มีนาคม 2564 – 20 มีนาคม 2565) อิหร่านน าเข้าข้าวจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
42 และคิดเป็นมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 48 โดยอิหร่านน าเข้าข้าวในปีที่ผ่านมามีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นปริมาณ 1.5 ล้านตัน   
 
ทั้งนี ้ข้าวที่มีวางจ าหน่ายในตลาดอิหร่านมีที่มาจาก 2 แหล่งหลักคือ 1) ข้าวที่ผลิตได้ในประเทศซึ่งผลิตได้เฉลี่ย
ปีละประมาณ 1.8-2.2 ล้านตัน และ 2) ข้าวน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีความแตกต่างด้านปริมาณโควต้า
การน าเข้าโดยในแต่ละปีกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการค้าระหว่างประเทศของอิหร่านจะเป็น         
ผู้ก าหนดปริมาณและโควต้าการน าเข้า ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ปีละประมาณ 1-1.5 ล้านตัน 
 
ความเห็นส านักงาน 

จากราคาข้าวภายในประเทศที่สูงขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและการขาดแคลน
สินค้า รัฐบาลอิหร่านจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งน าเข้าข้าวจากต่างประเทศมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคภายในประเทศและรักษาดุลส ารองภายในประเทศที่ร่อยหรอลงไปทุกวัน ถึงแม้ว่าราคาข้าวของประเทศ   
ผู้ส่งออกจะมีราคาสูงขึ้นก้ตาม ซึ่งการน าเข้าข้าวล็อตใหม่ในปีงบประมาณใหม่นี้จะต้องท าให้เสร็จก่อนเดือน
กรกฎาคม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลลผลิตข้าวที่เพาะปลูกในประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอิหร่านจะ
สามารถปลูกข้าวได้เองแต่ผลผลิตภายในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการและมีราคาสูงกว่าข้าวน าเข้าจาก
ต่างประเทศมากกว่าหลายเท่าตัว ดังนั้น ความต้องการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศของอิหร่านจะยังคงมีต่อไป โดย
ปัจจุบันอิหร่านก าลังมองหาข้าวราคาถูกจากไทย เวียดนาม และประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งในส่วนของไทยพบว่ามี
ผู้น าเข้าข้าวจากอิหร่านอย่างน้อย 2 รายที่ได้รับโควต้าน าเข้าจากรัฐบาล ก าลังเดินทางเยือนไทยเพ่ือเจรจาสั่งซื้อข้าว
จากผู้ส่งออกของไทย  
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