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อิหร่านนำเข้าข้าวเพ่ิมขึ้นสามเท่าตัว ในปชี่วง 7 เดือนของปี 2022  

ท่ามกลางสถานการณ์การขยับตัวสูงขึ้นของราคาข้าวในตลาดอิหร่านแบบรายเดือน อันเป็นผลพวงมาจากอัตรา
เงินเฟ้อที่ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องและการขาดแคลนสินค้านับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา จึงส่งผลให้ภาพรวม
ของราคาข้าวในตลาดอิหร่าน มีการขยายตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 140 รัฐบาลอิหร่านจึงมีความจำเป็นต้องเร่ง
นำเข้าข้าวจากต่างประเทศมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ รวมถึงรักษาดุลสำรอง
ข้าวทีเ่ริ่มร่อยหรอลง ดังนั้น ในต้นปีงบประมาณ 2565 (เริ่ม 21 มีนาคม 2565) รัฐบาลอิหร่านจึงได้เปิดไฟเขียว
ให้ภาคเอกชนเรง่จดัหาและนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเป็นการเร่งด่วน   

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม      
ห ลั ง เวล าผ่ าน ไป
สองไตรมาสของ
ปีงบประมาณ และ 
ณ สิ้ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2565 
พบว่า ราคาข้าวใน
ตลาดอิหร่าน เริ่ ม
คงที่และมีการขยับ
ตัวขึ้น-ลงน้อยมาก 
จ า ก ก า ร ใ ห้

สัมภาษณ์ของประธานของสหภาพผู้ขายข้าวเมืองบาบุล จังหวัดมาซันดาราน (The Union of rice sellers) ซึ่ง
เป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวและมีผลผลิตข้าวมากที่สุดของอิหร่าน พบว่าราคาข้าวสารที่วางขายในร้านสหกรณ์
ทางภาคเหนือของประเทศมีราคาลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200,000 เรียล  

จากสถิติการนำเข้าข้าวของอิหร่าน โดยกรมศุลกากรอิหร่าน พบว่าในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณปัจจุบัน 
(มีนาคม-กันยายน 2565) อิหร่านนำเข้าข้าวจากต่างประเทศแล้วมูลค่า 1.481 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น
ปริมาณข้าวจำนวน 1.2 ล้านตัน ในขณะที่ข่วงเดียวกันของปี 2564 อิหร่านนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมูลค่า 
378,440,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นปริมาณ 437,539 ตัน ดังนั้น จากข้อมูลนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่ง
เวลาเดียวกันของปีที่แล้วจึงแสดงให้เห็นว่าอิหร่านนำเข้าข้าวในมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น 1.161 พันล้านเหรียญฯ และใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 787,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงถึงร้อยละ 292 และร้อยละ 174 ตามลำดับ 
หรือคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าที่สูงถึง 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยมีประเทศปากีสถานเป็น
ตลาดนำเข้าหลัก ด้วยปริมาณ 717,386 ตัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ปากีสถานก้าวเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไป
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จากอินเดียที่ในอดีตเคยเป็นตลาดนำเข้าหลักของอิหร่านมาโดยตลอด ส่วนตลาดนำเข้าในลำดับรองลงมาได้แก่ 
การนำเข้าผ่านเขตการค้าเสรีของอิหร่านที่ไม่ระบุประเทศ จำนวน 289,130 ตัน ลำดับที่ 3 เป็นการนำเข้าจาก
อินเดีย ปริมาณ 149,246 ตัน  ลำดับที่ 4 นำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปริมาณ 38,689 ตัน และลำดับที่ 5 
เป้นการนำเข้าจากไทยด้วยปริมาณ 6,386 ตัน นอกจากนี้ อิหร่านยังนำเข้าข้าวจากประเทศอ่ืนๆ อีกด้วยแต่ใน
ปริมาณที่ไม่มากนัก  

ทั้งนี้  อิหร่านมีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั่วประเทศประมาณ 803,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 5,018,750 ไร่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.4 ของพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของโลก โดยในแต่ละปีจะให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยที่ประมาณ 2.50-2.95 
ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสมทำให้ผลผลิตข้าวในอิหร่านไม่
เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ดังนั้น อิหร่านจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในทุกๆ 
ปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800,000 – 1,500,000 ตัน โดยตลาดนำเข้าส่วนใหญ่จะยังคงเป็น อินเดีย ปากีสถาน 
ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอุรุกวัย โดยมีข้าวบาสมาติเป็นรายการข้าวที่นำเข้ามากที่สุด  

อนึ่ง มีการประเมินไว้ว่าในปีปัจจุบันผลผลิตข้าวในประเทศอิหร่านมีปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 และจากปริมาณ
ข้าวที่เพ่ิมขึ้นนี้ผนวกกับการที่รัฐบาลได้อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต (สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2565) จึงคาดการณ์ได้ว่าในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณนี้ อิหร่านจะมีปริมาณข้าว
เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ รวมไปถึงปริมาณข้าวในคลังสำรองของทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย    
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลในการควบคุมราคาข้าวในตลาดให้ลดลงสู่ระดับปกติได้หลังจากท่ีมีการขยับตัวสูงมาโดย
ตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  

ความเห็นสำนักงาน 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฎิบัติยังคงพบว่าปริมาณการนำเข้าข้าวของอิหร่านในแต่ละปีมีความไม่แน่นอนและตัว
เลขที่ชัดเจน เนื่องจากความไม่ลงรอยกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนเอกชนซึ่งอ้างอิงสถิตติัวเลขของ
ผลผลิดข้าวภายในประเทศที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ภาครัฐเห็นว่าผลผลิตภายในประเทศในแต่ละปี
เพียงพอต่อความต้องการและไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ภาคเอกชนกับมองว่าข้าวที่
อิหร่านผลิตได้ในแต่ละปีไม่เคยแตะตัวเลขขั้นต่ำที่กำหนดไว้เลย ดังนั้น การนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพ่ือ
ทดแทนส่วนที่ขาดหายไปและที่สำคัญเพ่ือรักษาราคาข้าวในตลาดไม่ให้สูงเกินไปจึงยังคงมีความจำเป็น ดัง
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบันที่ราคาข้าวได้ลดลงมาอยู่อัตราปกติซึ่งเป็น
เพราะอานิสงค์ของการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศนั่นเอง  
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