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อิหร่ำนมองหำแหล่งน ำเข้ำข้ำวเพิ่มอีก 1 ล้ำนตันในปี 2020  

ประธานสมาคมผู้น าเข้าข้าวอิหร่านนายมาร์สิ เคชาวาร์ส ได้
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้ว่าภายในช่วงเวลา 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2020 (เริ่มเดือนเมษายน 
2020 เป็นต้นมา) อิหร่านน าเข้าข้าวลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง
ถือเป็นปริมาณต่ ากว่าเป้าหมายการน าเข้าที่ตั้งไว้ในปี 2020 
คือ 1.5 ล้านตัน ซึ่งต้องน าเข้าเฉลี่ยเดือนละ 200,000 ตัน 
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่อิหร่านจะพิจารณาหาแหล่งน าเข้าข้าว
ใหม่ๆ เพ่ือเติมเต็มความต้องการที่เหลือในปีนี้อีกประมาณ 1 

ล้านตัน โดยมองไปยังประเทศผู้ผลิตรายอ่ืนๆที่นอกเหนือไปจากอินเดียและปากีสถาน ซึ่งได้แก่ ไทย และประเทศใน
อเมริกาใต ้

ปัจจุบันอิหร่านน าเข้าข้าวบาสมาติกจากอินเดียและปากีสถานเป็นหลัก คิดเป็นปริมาณร้อยละ 80 ของการน าเข้า 
โดยข้าวจาก 2 ประเทศนี้จัดว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคชาวอิหร่านมากที่สุด มี
รสชาติใกล้เคียงกับรสนิยมชาวอิหร่าน ง่ายต่อการหุงและไม่แฉะ ที่ส าคัญมีราคาถูกกว่าข้าวที่ผลิตภายในประเทศ 
อย่างไรก็ตามการสูญเสียมูลค่าของเงินเรียลในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การน าเข้า
ข้าวจาก 2 ประเทศนี้มีราคาสูงขึ้น ท าให้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมิหร่านไม่สามารถจัดหาข้าวจากอินเดียและปากีสถาน
ในราคาเดิมและตามปริมาณที่ตั้งเปา้เอาไว้ได้  ซึ่งประธานสมาคมผู้น าเข้าข้าวอิหร่านมองว่าหากยังขึนน าเข้าข้าวจาก 
2 ประเทศนี้ในราคาที่แพงขึ้นก็เท่ากับว่าราคาจ าหน่ายข้าวในอิหร่านจะต้องเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 1 เท่าตัว 
ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความต้องการภายในประเทศซึ่งจะต้องน าเข้าข้าวจากต่างประเทศในปี 2020 นี้รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 1.5 ล้านตัน อิหร่านจึงจ าเป็นต้องมองหาแหล่งน าเข้าทดแทนเป็นการเร่งด่วน และจะต้องเป็นแหล่งน าเข้า
ที่มีราคาถูก ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมฯ เห็นว่าตลาดน าเข้าที่มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ใน
ปัจจุบันได้แก่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ เช่น บราซิล เปรู เอกัวดอร์ เป็นต้น  

ทั้งนี้ นอกจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ท าให้การน าเข้าข้าวจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นแล้ว สาเหตุอ่ืนๆที่
ท าให้อิหร่านไม่สามารถน าเข้าข้าวได้ตามปริมาณที่ต้องการคือ 1) รัฐบาลอิหร่านได้ประกาศห้ามน าเข้าในช่วงต้น
ฤดูกาลผลิต 2019/2020 เพราะเห็นว่าอิหร่านมีปริมาณน้ าที่เพียงพอในการผลิตและรัฐบาลอนุญาตให้ขยายพ้ืนที่ใน
การเพาะปลูกข้าวแล้ว 2) การขาดแคลนเงินตราอันเนื่องมาจากมาตรการค่ าบาตรท าให้ธนาคารกลางแห่งชาติอิหร่าน
ก าหนดรายการสินค้าท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนทางการซึ่งถูกกว่า
อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสินค้าข้าวในขณะนั้นได้ถูกให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในอัตรา NIMA ซึ่ง
เป็นอัตราเสรีที่ผู้น าเข้า-ส่งออกตกลงกันในระบบ Online Bidding ของรัฐ ซึ่งปกติจะอยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตรา

http://www.ditp.go.th/
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รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงเตหะรำน 

 นโยบำยภำครัฐ           นโยบำยเศรษฐกิจกำรลงทุน           แนวโน้มกำรตลำด          รำยงำนสินค้ำและบริกำร           อ่ืนๆ 

 

 

Call Center 1169 
www.ditp.go.th 

www.thaitrade.com 
 

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ 
563 ถนนนนทบุรี ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

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

Sharak Gharb, Tehran, IRAN  
 

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

ทางการแต่ก็ต่ ากว่าอัตราตลาด โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 190,000 เรียลต่อ 1 เหรียญฯ ในขณะที่อัตราทางการอยู่ที่
ประมาณ 43,000 เรียลต่อ 1 เหรียญฯ และอัตราตลาดอยู่ที่ประมาณ 290,000 เรียลต่อ 1 เหรียญฯ ตามล าดับ 
ดังนั้น การยกเลิกให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศส าหรับการน าเข้าข้าวในอัตราพิเศษนี้ท าให้ผู้น าเข้ามีภาระค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้น สินค้าข้าวที่เจรจาน าเข้าไว้ก่อนหน้ามีราคาสูงขึ้น ตลอดจนประสบปัญหาในการกู้ยืมและแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เป็นต้น ท าให้การน าเข้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2020 จึงถูกระงับหรือยกเลิกไป ซึ่งจากสถิติการ
น าเข้าของทางการพบว่าลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการน าเข้าในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วง 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2020 นี้ อิหร่านน าเข้าข้าวแล้วเพียง 550,000 ตัน ยังขาดเหลืออีกประมาณ 1 ล้านตัน 
ซึ่งจะต้องเร่งน าเข้าให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณซึ่งมีเวลาเหลือเพียง 5 เดือน  ทั้งนี้ กระทรวงการค้าและ
พาณิชย์อิหร่าน ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2020 อิหร่านจะต้องน าเข้าข้าวให้ได้เดือนละ 200,000 ตัน 

ควำมเห็นส ำนักงำน 

การเร่งน าเข้าข้าวดังกล่าว มีสาเหตุมาจากปัจจุบันประมาณข้าวในตลาดมีปริมาณลดลงส่งผลให้ราคาสูงขึ้นและถ้า
ปล่อยให้ยืดเยื้ออาจท าให้เกิดวิกฤติในตลาดผู้บริโภคและน าไปสู่ปัญหาการประท้วงได้ ซึ่งรัฐบาลอิหร่านได้พยายาม
อย่างเต็มที่ในการรักษาสมดุลความต้องการสินค้าพ้ืนฐานในตลาด โดยเฉพาะความสมดุลด้านปริมาณและราคา การ
ขาดแคลนข้าวในตลาดผู้บริโภคในอิหร่านในครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัย โดยปัจจัยหลักคือการขาดแคลน
เงินตราต่างประเทศที่น าไปสู่การห้ามน าเข้าและการก าหนดระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการน าเข้าสินค้าจ าเป็นพ้ืนฐานที่พบว่ายังมีความผันผวนและไม่มั่นคง ส่งผลให้ราคาข้าวที่น าเข้า
ปัจจุบันมีต้นทุนสูงถึงประมาณกิโลกรัมละ 250,000 เรียลโดยเฉลี่ย (ประมาณ 65 บาท) นอกจากนี้ ยังพบว่ารัฐฐาล
อิหร่านได้พยายามเจรจากับประเทศคู่ค้าหลายๆประเทศในการหากลไกการช าระราคาสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินตรา โดย
พยายามผลักดันมาตรการช าระค่าสินค้าแบบการแกลเปลี่ยนสินค้าหรือ Barter Trade เป็นต้น ซึ่งประเทศที่เป็นคู่ค้า
ส่วนใหญ่ เช่น อินเดีย และปากีสถาน ยังไม่ได้ลงมาเล่นด้วยอย่างเต็มตัว การหันมาน าเข้าจากไทยและประเทศใน
อเมริกาใต้ในครั้งนี้ก็เช่นกัน มีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลอิหร่านอาจประสงค์ให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบ Barter 
Trade เช่นกัน ซึ่งในส่วนของไทยการซื้อขายสินค้าผ่านกลไกดังกล่าวปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว  
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