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ราคาขาวในตลาดอิหรานมีการปรับตัวสูงขึ้น 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา 
สื่อทางการของอิหรานหลายๆฉบับได
รายงานการปรับตัวสูงขี้นของราคาขาวใน
ประเทศ ในชวง ๒-๓ สัปดาหที่ผานหลัง
สิ้นสุดเทศกาลรอมดอน ซึ่งถูกมองเปน
ปญหาใหมที่มาตอกย้ําสถานการณแพร
ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ที่ย่ําแยเปน
ทุนเดิม    อยูแลว เพราะขาวถือเปน
อาหารหลักที่จําเปนในชีวิตประจําวันของ
ชาวอิหราน โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคที่มี
รายไดนอย 

เปนที่สันนิษฐานกันวาราคาขาวที่เพิ่มขึ้นนี้ มีตนตอมาจากขาวที่นําเขาจากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งสวนใหญนําเขามา
จากอินเดีย ปากีสถาน และไทย หลังจากนั้นไดสงผลกระทบตอเนื่องไปยังราคาขาวที่ผลิตในประเทศ จากขอมูลของ
องคกรคุมครองผูผลิตและผูบริโภคอิหราน (Consumers and Producers Protection Organization หรือ CCPO) 
พบวา ในชวงเดือนที่ผานมาราคาขาวสารที่ผลิตในประเทศไดปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๕ เซนตตอกิโลกรัม ในขณะที่
ขาวที่เขาจากตางประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๖.๖ เซนตตอกิโลกรัม อยางไรก็ตาม จากการสํารวจตลาดขาย
ปลีกขายสงขาวในเมืองสําคัญของหนวยงานอิสระ พบวาราคาที่จําหนายจริงสูงกวาผลสํารวจของ CCPO มาก เชน จาก
ขอมูลของ CCPO ที่ระบุวาราคาขายปลีกขาวที่นําเขาจากปากีสถานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ อยูที่ ๖๖ เซนตตอ
กิโลกรัม (ประมาณ 20.54 บาท) แตในความเปนจริงแลวขาวนําเขาจากปากีสถานนี้ขายอยูที่ประมาณ ๗๐-๘๕ เซนต
ตอกิโลกรัม (๒๑.๗๘-๒๖.๔๕ บาท) ในขณะที่ขาวสารจากอินเดียจะขายอยูที่ประมาณ ๔๕ เซนตตอกิโลกรัม (๑๔ บาท)  

ดังนั้น การขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๕ เซนตตอกิโลกรัมของขาวที่ผลิตในอิหรานหลังเทศกาลรอมดอน จึงถือวาเปน
ปฎิกิริยาลูกโซจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของราคาขาวที่นําเขาจากตางประเทศเหลานี ้และจากขอมูลของ CCPO เชนกัน 
ซึ่งทําหนาที่เปนผูกําหนดและควบคุมการขึ้นลงของราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่สําคัญของอิหราน พบวาราคาขาวที่ผลิต
ในอิหรานที่วางขายในตลาดในชวงเวลาเดียวกัน มีราคาจําหนายปลีกที่ประมาณ ๘๕ เซนต ถึง ๑.๓๐ เหรียญฯ ตอหนึ่ง
กิโลกรัม (๒๖.๔๕-๔๐.๔๖ บาท) ขึน้อยูกับชนิดของขาว แตจากการสํารวจราคาขาวที่เปนจริงในตลาดขององคกรอื่นๆที่
ไมใชหนวยงานของรัฐกับพบวาขาวที่ผลิตในอิหรานมีราคาที่จําหนายจริงอยูที่ประมาณ ๙๐ เซนตถึง ๑.๔๐ เหรียญฯ 
(๒๘.๐๑-๔๓.๕๗ บาท) ตอหนึ่งกิโลกรัม ซึ่งเปนราคาที่แตกตางจากราคาของ CCPO ดังนั้น การที่หนวยงานดังกลาว
ออกประกาศราคาขาวที่ผลิตในประเทศในอัตรากิโลกรัมละประมาณ ๙๒ เซ็นตถึง ๑.๔๐ เหรียญฯ ในวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ที่ผานมาจึงเปนเพียงอัตราทางการเทานั้น ราคาจําหนายจริงในตลาดจึงอาจจะอยูที่ประมาณ ๑.๐๗-๑.๕๕ 
เหรียญฯ (๓๓.๓๐-๔๘.๒๔ บาท) และจากการสํารวจแหลงจําหนายขาวรายใหญๆ ในกรุงเตหะรานของหนังสือพิมพชา
หรวานเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายนที่ผานมา พบวาขาวสารที่ผลิตภายในประเทศทุกชนิดมีราคาจําหนายอยูที่ประมาณ 
๑.๔๐-๑.๘๓ เหรียญฯ ตอ ๑ กิโลกรัม (๔๓.๕๗-๕๖.๙๕ บาท) ในขณะที่ขาวสารนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจาก
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อินเดียและปากีสถานซึ่งมีปริมาณคงคางสตอคที่เหลือนอยมาก และขาวสารนําเขาเหลานี้เปนขาวสารที่ไดรับความนิยม
พอสมควรในกลุมผูบริโภคระดับลางถึงกลาง มีราคาจําหนายที่ประมาณกิโลกรัมละ ๖๖ เซนตถึง ๑.๑๐ เหรียญฯ 
(๒๐.๕๔-๓๔.๒๓ บาท)   

อยางไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และการคาระหวางประเทศของอิหราน ไดชี้แจงวาราคาสินคาอุปโภค
บริโภคภายในประเทศ รวมถึงราคาขาว ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง ๑-๕ เซนตตอกิโลกรัมเทานั้น และการที่ขาวสารมีราคา
สูงขึ้นเพราะเปนชวงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวป ๒๕๖๒/๒๕๖๓ นอกจากนี ้ปญหาอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอันเนื่องมาจาก
มาตรการคว่ําบาตรของสหรัฐฯ ก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหการนําเขาขาวจากตางประเทศมีปริมาณลดลง สงผลใหขาวที่
จําหนายในประเทศมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลกําลังพยายามหาทางแกไขปญหาโดยจะจัดสรรเงินงบประมาณในการ
นําเขาสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนประมาณ ๑๐๐ รายการ ซึ่งรวมถึงขาวดวย ใหเพียงพอแกความตองการ ซึ่งในป
ปจจุบันรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการนําเขาสินคาเหลานี้ไปแลวจํานวน ๓.๒ หมื่นลานเหรียญฯ พรอมกันนี้
รัฐบาลจะควบคุมเงินตราตางประเทศสําหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อการนําเขาสินคาเหลานี้ใหอยูในอัตราทางที่มี
เสถียรภาพดังเชนในป ๒๕๖๒  

ในสวนของกระทรวงเกษตรและจีฮัดของอิหราน โดยสํานักงานธัญพืชและสินคาจําเปนพื้นฐาน ไดออกมาประกาศแลว
วาในป ๒๕๖๓ นี้ รัฐบาลจะจัดหาขาวปริมาณ ๒.๕ ลานตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ ๘๓ ของความตองการบริโภคในประเทศ 
พรอมจําหนายในราคาที่เปนธรรมใหกับผูบริโภคไดอยางแนนอน ทั้งนี้ จากขอมูลของผูนําเขาภาคเอกชนอิหราน พบวา
ในแตละปอิหรานมีความตองการบริโภคขาวเฉลี่ยประมาณ ๓ -๓.๒ ลานตัน ในขณะที่การผลิตในประเทศมีประมาณ 
๒.๙ ลานตัน ดังนั้น ในป ๒๕๖๓ นี้ อิหรานจึงคงมีความจําเปนตองนําเขาขาวไมนอยกวา ๒ ลานตัน   

ในมุมมองของผูจําหนายขาว ตางใหความเห็นวามาตรการแกไขปญหาตางๆของรัฐขางตนยังไมเปนการแกไขปญหาที่
ตรงเปาเทาที่ควร ซึ่งมองวารัฐควรจะแกปญหาที่ขบวนการเอเจนทจัดหาและนําเขาขาวเปนหลัก (Brokers) เพราะเอ
เจนทเหลานี้เปนผูกําหนดราคาขาวในตลาดเพื่อทํากําไร โดยนําเขาขาวจริงในราคาประมาณ ๔๐ เซนตตอกิโลกรัมแต
นําไปขายใหกับผูคาสง-คาปลีกดวยราคาสูงถึง ๑.๑๕ เหรียญฯ ตอกิโลกรัม เปนตน ซึ่งราคาขึ้น-ลงเหลานี้ทางเอเจนท
จะอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในชวงนั้นๆ เปนหลัก  

อนึ่ง จากขอมูลทางการตลาดพบวาราคาขาวในตลาดอิหรานมีการขยายตัวสูงขึ้น เพราะปริมาณขาวในตลาดลดลง
เนื่องจาก ๑) ผูสงออกขาวรายใหญในอินเดียและปากีสถาน ระงับการสงออกขาวชั่วคราวมายังอิหรานเนื่องจากวิกฤต
การแพรระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ นอกจากนี้ และ ๒) ผูนําเขาอิหรานชะลอหรือหยุดการนําเขาขาวเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรเงินตราตางประเทศใหกับผูนําเขาของรัฐบาลอิหราน ซึ่งกําหนดใหผูนําเขาขาวตอง
ลงทะเบียนในระบบ NIMA เหมือนผูนําเขาสินคาทั่วไปกลุมอื่นๆ (เปนเวปไซตที่ผูนําเขาสินคาตองลงทะเบียนแสดง
ความจํานงคนําเขาสินคาเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐกําหนด) โดย
รัฐบาลไดยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนจากเดิมอัตราอุดหนุนของรัฐ (Favorable Rate ที่ประมาณ ๔๕,๐๐๐-๙๘,๐๐๐ 
เรียลตอ ๑ เหรียญฯ) มาเปนอัตรา NIMA ที่ประมาณ ๑๕๗,๗๕๐ เรียล ตอ ๑ เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่อัตรา
แลกเปลี่ยนในตลาดเสรีอยูที่ประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ เรียล ตอ ๑ เหรียญหรัฐฯ สงผลใหผูนําเขากลุมสินคาหลักที่จําเปน 
เชน ขาวสาร น้ําตาล ชะลอการนําเขาเพราะมีความเสี่ยงดานตนทุนและคาใชจายที่สูงขึ้น 
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ความเห็น/ขอเสนอแนะ 
การปรับตัวของราคาขาวในตลาดอิหรานเปนปญหาที่รัฐบาลอิหรานใหความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจากขาวเปนสินคาที่
มีความออนไหวตอผูบริโภคภายในประเทศเปนอันมาก ซึ่งหากไมสามารถควบคุมราคาใหเปนไปตามกลไกของตลาด 
อาจนําไปสูการเดินขบวนประทวงตามทองถนนเหมือนกรณีการขึ้นราคาน้ํามันในชวงปลายป ๒๕๖๒ ได ดังนั้น ในขณะ
นี้รัฐบาลอิหราน โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชยฯ อิหราน กําลังอยูในระหวางเจรจาหาขอยุติเรื่องการ
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนธรรมใหแกผูนําเขาสินคาขาว การจัดสรรเงินตราตางประเทศใหเพียงพอแกการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการนําเขาขาว ตลอดจนการเรงเจรจาแนวทางการชําระเงินผานการหักบัญชีและแบบ Barter Trade 
กับประเทศนําเขาขาวที่สําคัญ ไดแก อินเดียและปากีสถาน อยางเรงดวน สวนการนําเขาขาวจากไทย พบวาไดมีการ
เจรจานําเขาขาวในสวนโควตาขององคกรจัดซื้อภาครัฐของอิหรานแลว แตยังไมมีขอสรุปเรื่องปริมาณเนื่องจากผูนําเขา
อิหรานเห็นวายังมีราคาสูงอยู ทั้งนี้ ปจจุบันอิหรานกําลังมองหาขาวคุณภาพต่ําและมีราคาถูกเปนหลัก โดยมีเปาหมาย
ไปที่ประเทศเวียดนามซึ่งถือเปนคูแขงรายสําคัญของไทยในตลาดอิหราน 
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http://www.ditp.go.th
http://www.thaitrade.com
mailto:tctehran.ir@gmail.com

