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อิหรานยกเลกิการจํากดัพื้นที่ปลกูขาวในป 2020 เนื่องจากปรมิาณนํ้าฝนทีเ่พียงพอ 
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กระทรวงเกษตรและกิจการจีฮัดอิหราน ไดออกมายกเลิกประกาศการจํากัดพื้นที่ปลูกขาวในฤดูกาลผลิต                 
2020/2021 เปนการช่ัวคราว เน่ืองจากจากพบวาปริมาณนํ้าฝนในปน้ีมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น จากเดิมที่อนุญาต
ใหเพาะปลูกไดเฉพาะในพื้นที่ 2 จังหวัดในตอนเหนือของประเทศ คือ จังหวัดกีลาน และจังหวัดมาชานดาราน 
เทาน้ัน เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะภัยแลงในปที่ผานมา   

การยกเลิกขอจํากัดพ้ืนที่ปลูกขาวดังกลาวมีขึ้นหลังผลการสํารวจของกระทรวงเกษตรอิหรานพบวาในฤดูกาลผลิต 

2020/2021 นี้ หลายจังหวัดของอิหรานมีปริมาณนํ้าฝนที่เพียงพอตอการเพาะปลูกสินคาเกษตร จึงเปนการเหมาะสม

หากเกษตกรจะหันมาขยายกิจกรรมการปลูกขาวเพิ่มขึ้น ซ่ึงรัฐบาลพรอมใหการสนับสนุนดานเมล็ดพันธ ปุย เงินกูยืม

ในการเชาซ้ือเครื่องจักรทางการเกษตร รวมถึงขอแนะนําที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การประกาศขอหามในการจํากัดพื้นที่ปลูก

ขาวดังกลาวของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของอิหราน มีการบังคับใชในฤดูกาลผลิต 2018/2019 ซ่ึง

ในเบ้ืองตนใหมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป  โดยหามเกษตกรในพื้นที่ที่นอกเหนือไปจาก 2 จังหวัดที่อนุญาต

ขางตนปลูกขาว หากเกษตกรรายใดฝาฝนจะไมไดรับการอุดหนุนและความชวยเหลือใดๆจากภาครัฐ ยกเวนการ

เพาะปลูกพืชทดแทนอื่นๆที่ไมใชขาว   

ทั้งน้ี อิหรานประสบปญหาเรื่องนํ้ามาเปนเวลากวา 50 ป โดยขอมูลจากหนวยงานทรัพยากรทางธรรมชาติของ

อิหรานระบุวาปจจุบันอิหรานมีปริมาณน้ําจืดสํารองทั่วประเทศเพียง 110 ลานคิวบิกเมตร ในขณะที่ปริมาณความ

ตองการใชนํ้าสูงสุดของประชากรอยูที่ประมาณ 82 ลานคิวบิกเมตร คิดเปนรอยละ 90 ของปริมาณน้ําจืดสํารอง

ทั้งหมด โดยมรสาเหตุมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวของจํานวนประชากรที่สูงขึ้น ภาคสวน
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ที่มีการใชน้ํามากที่สุดของอิหราน คือ ภาคเกษตรกรรม ใชนํ้ากวารอยละ 92 ของปริมาณสํารอง ดวยเทคโนโลยีทาง

การเกษตรที่ลาหลังสงผลใหการใชนํ้าของเกษตกรสวนใหญมีความส้ินเปลืองถึงรอยละ 70 กลาวคือ จากจํานวนรอย

เปอรเซนตของการใชนํ้า เกษตรกรอิหรานใชประโยชนจากนํ้าอยางคุมคาหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงรอยละ 30 

ซ่ึงตํ่ากวามาตรฐานเฉลี่ยของการใชน้ําในภาคเกษตรกรรมทั่วโลก   

ผูเช่ียวชาญดานการเกษตรของอิหรานไดพยายามแนะนําใหรัฐบาลประกาศใชขอบังคับการจํากัดพื้นที่เพาะปลูกขาว

มาโดยตลอด โดยไดเสนอใหมีการเพาะปลูกเฉพาะในจังหวัดที่มีปริมาณนํ้าเพียงพอและหามการเพาะปลูกในจังหวัดที่

ขาดแคลนปริมาณนํ้าฝนและนํ้าใตดิน ซ่ึงปจจุบันมีมากถึง 8 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยลักษณะทางภูมิศาสตรแลว

อิหรานจัดเปนประเทศในเขตรอนแหงที่ในแตละปมีปริมาณฝนตกคอนขางนอย การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศในชวงไมกี่ปที่ผานมาทําใหปริมาณน้ําในเช่ือนตางๆทั่วประ เทศลดลงอยางเห็นไดชัด การใชน้ําเพื่อ

การเกษตรจึงจําเปนตองประหยัดและจํากัดปริมาณลง  

จากขอมูลทางการของอิหรานพบวา ในฤดูกาลผลิต 2019/2020 ที่ผานมา อิหรานสามารถผลิตขาวไดปริมาณ 2.9 
ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 45 จากฤดูกาลผลิต 2018/2019 ที่มีปริมาณ 1.96 ลานตัน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 38 จากเดิม 580,000 เฮกตารเปน 840,000 เฮกตาร เพราะปริมาณนํ้าฝนที่
เพิ่มขึ้นหลังฝนตกหนักในชวงเดือนกุมภาพันธ -มีนาคม 2019 โดยจังหวัดที่ผลิตขาวไดสูงสุดในฤดูกาลผลิต 
2019/2020 ประกอบไปดวย จังหวัดมาซานดาราน ผลิตไดรอยละ 38 ของผลผลิตทั่วประเทศ รองลงมาไดแก
จังหวัดกีลาน ผลิตไดรอยละ 33 จังหวัดคุซสถาน ผลิตไดปริมาณรอยละ 11 จังหวัดฟารสและจังหวัดโกเลสถาน แต
ละจังหวัดผลิตไดปริมาณรอยละ 4 และที่เหลืออีกประมาณรอยละ 10กระจัดกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ  

จากขอมูลลาสุดของศูนยขอมูลสถิติแหงชาติอิหรานพบวาในป 2019 ชาวอิหรานบริโภคขาวโดยเฉลี่ยประมาณ 35 
กิโลกรัมตอคน เปนการบริโภคขาวที่ผลิตในประเทศประมาณ 1.33 ลานตัน และขาวนําเขาจากตางประเทศประมาณ 
1.3 ลานตัน ซ่ึงหากนํามาคํานวณกับปริมาณผลผลิตขาวที่ผลิตไดในประเทศแลวจะพบวาคอนขางเพียงพอตอความ
ตองการ อยางไรก็ตาม ในทางปฎิบัติพบวาอิหรานจังมีความจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศเพื่อรักษาดุล
สํารองความม่ันคงทางอาหาร ซ่ึงจากขอมูลของป 2019 เชนกันพบวาอิหรานนําเขาขาวจากตางประเทศปริมาณ 
1.65 ลานตัน โดยกวารอยละ 70 นําเขาจากประเทศอินเดียและปากีสถาน ที่เหลือเปนการนําเขาจากสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ไทย ตุรกี และอิรัก ตามลําดับ    
 
ความเห็นสํานักงาน 

อิหรานเปนประเทศที่บริโภคขาวเปนอาหารหลักเชนเดียวกับประเทศไทย โดยในแตละปอิหรานมีความตองการ
บริโภคขาวประมาณ 3.2 ลานตัน ดวยผลผลิตภายในประเทศที่ไมแนนอนในแตละปในขณะที่ความตองการ
ภายในประเทศเติบโตในอัตรารอยละ 1.2 ตอป ดังนั้น อิหรานจึงจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศไมต่ํากวาปละ
ประมาณ 1.2-1.5 ลานตัน ทั้งนี้ เปนที่คาดการณไววาในชวงป 2020-2022 ผลผลิตขาวของอิหรานจะยังคงมีปริมาณ
ที่ไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากมีพื้นที่เพาะปลูกจํากัด และผลผลิตตอเฮกตารเพียง 4.2 ตัน
เทาน้ัน ดังนั้น ประเทศไทยยังคงโอกาสเขามาขยายสวนแบงทางการตลาดขาวในอิหรานไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจตอง
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ทําความตกลงความรวมมือกับหนวยงานดานมาตรฐานสินคาและดานการเกษตรของอิหราน เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน
ในคุณภาพของสินคาไทยใหกับผูบริโภคอิหรานตอไป  
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