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ผู้บรโิภคอหิรา่นมศีกัยภาพในการเขา้ถึงและบรโิภคข้าวเพยีง 15 ล้านคน เนื่องจากราคาที่สูงขึน้ 

จากราคาข้าวท่ีสูงข้ึนตามอัตราเงินเฟ้อและการขาดแคลนเงินตราในการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ ท่ีท าให้ปริมาณ
ข้าวในตลาดผู้บริโภคของอิหร่านลดลง ส่งผลให้ปัจจุบันมีชาวอิหร่านเพียง 15 ล้านคน จากจ านวนประชากร ท้ังส้ิน 
84.9 ล้านคน มีก าลังทรัพย์เพียงพอในการจัดซื้อจัดหาข้าวส าหรับบริโภคในครัวเรือน  

ข้อมูลล่าสุดจากสมาคมผู้น าเข้าข้าวอิหร่านระบุว่าการ
น าเข้าข้าวจากต่างประเทศของอิหร่านหลังไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2019 เป็นต้นมา มีปริมาณลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมี
สาเหตุมาจากปัญหาการช าระเงิน การอ่อนตัวของค่าเงิน
เรียล และราคาข้าวน าเ ข้าท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะข้าวบาสมาติ
จากอินเดียและปากีสถานท่ีพบว่ามีราคาสูงข้ึนใกล้เคียงกับ
ราคาข้าวอิหร่าน ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ข้าวท่ีวางจ าหน่ายใน
ตลาดภายในประเทศมีปริมาณลดลง ส่งผลใ ห้ราคาขาย
ขยับตัวสูงข้ึน จากการส ารวจตลาดข้าวในเดือนพฤษภาคม 

2021 ของส่ือท้องถ่ินอิหร่านพบว่าราคาข้าวสารต่อกิโลกรัมขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 150 หรือ 2.5 
เท่าของราคาท่ีจ าหน่ายในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยข้าวอิหร่านท่ีเ ป็นผลผลิตภายในประเทศปัจจุบัน
จ าหน่ายท่ีกิโลกรัมละ 420,000 เรียล (ประมาณ 60 บาท) และข้าวน าเข้าจากต่างประเทศกิโลกรัมละ 300 ,000 
เรียล (ประมาณ 42 บาท)  

จากสถิติของทางการอิหร่านพบว่าในปี 2020 อิหร่านน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ ท้ังส้ินปริมาณ 870 ,000 ตัน คิด
เป็นมูลค่าประมาณ 925 ล้านเหรียญฯ ซึ่งลดลงเกือบครึ่งหน่ึงของการน าเข้าในปี 2019 นอกจากสาเหตุท่ีกล่าวถึงใน
เบ้ืองต้นแล้ว ปัญหาหลักของการน าเข้าท่ีลดลงคือการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศท่ีอิหร่านได้ร ับจากการ ส่งออก
น ้ามันและฝากไว้ในธนาคารต่างประเทศส าหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น ประเภท
ข้าว น ้าตาล และชา เป็นต้น โดยเฉพาะในธนาคารท่ีอินเดียซึ่งอิหร่านได้ร ับค่าสินค้าเป็นเงินสกุลรูปีและฝากไว้ใน
ธนาคารอินเดีย 2 แห่งส าหรับหักบัญชีค่าใช้จ่ายในการน าเข้าข้าว  จากรายงานของหนังสือพิมพ์รอยเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2021 พบว่าผู้ส่งออกอินเดียจ านวนมากลังเลท่ีจะลงนามในสัญญาส่งออกข้าวมายังอิหร่านเน่ืองจากเห็นว่า
เงินฝากสกุลรูปีของอิหร่านในธนาคารอินเดียก าลังร่อยหรอลงและไม่เพียงพอต่อการ หักจ่ายค่าสินค้า อาจท าให้
ประสบปัญหาการช าระเงินได้ ซึ่งเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ หลังอินเดียหยุดน าเข้าน ้ามันดิบจากอิหร่าน เริ่มจากเดือน
พฤษภาคม 2019 เป็นต้นมา หลังส้ินสุดระยะผ่อนปรนของสหรัฐฯ  ท้ังน้ี อินเดียเป็นตลาดน าเข้าข้าวท่ีส าคัญอันดับ
หน่ึงของอิหร่าน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3 ใน 4 ของการน าเข้าข้าวท้ังหมด โดยมีปริมาณการน าเข้าปีละประมาณ 
6-8 แสนตัน (7 แสนตันในปี 2020) แต่จากสถิติการส่งออกข้าวของอินเดียมายังอิหร่านในช่วง 2 เดือนแรกของปี 
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2021 น้ี พบว่ามีปริมาณและมูลค่าลดลงถึงร้อยละ 60 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020 ซึ่งอินเดียส่งออก
ข้าวมาอิหร่านมูลค่าสูงถึง 202 ล้านเหรียญฯ  

ท้ังน้ี ข้าวเป็นสินค้าอุปโภคท่ีมี นัยยะส าคัญต่ออิหร่านเป็นอันดับสองรองจากข้าวสาลี ดังน้ัน การท่ี ข้าวขาดแคลน
และมี ราคาสูงข้ึน จึ งท า ใ ห้ผู้บริโ ภคช าวอิหร่าน
จ าเ ป็นต้ องหันไปบริโภคข้าวสาลีเพิ่มมากข้ึน ซึ่ ง
ปัจจุบันยังมีราคาถูกเพราะรัฐบาลตรึงราคาและให้
การ อุดหนุนด้านการน าเ ข้า อย่างไร ก็ตาม เพื่ อ
ทดแทนการน าเ ข้าข้าวจากอินเดียท่ีประสบปัญญา
การช าระเ งิน รัฐบาลอิหร่านจึงเริ่มมองหาและเร่ง
เจรจาน าเข้าข้าวจากแหล่งส่งออกอ่ืนๆ เช่น เวเนซูเอ
ล่า เวียดนาม และไทย เป็นต้น โดยจะเจรจาเง่ือนไข
การน าเข้าแบบการค้าในระบบต่างตอบแทนเป็นหลัก  

ความเหน็ส  านักงาน 
ท่ีผ่านมาข้าวไทยเป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีอิหร่านใ ห้ความส าคัญมาโดยตลอด แต่เน่ืองด้วยปัญหาด้านการช าระเงิน 
และการขนส่งท่ีเกิดจากมาตรการค ่าบาตรอย่างเ ข้มข้นของสหรัฐฯ จึงท าให้การน าเข้าข้าวจากไทยลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังน้ี ข้าวท่ีอิหร่านน าเข้าจากไทยจะเป็นข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ เกรดบี และข้าวหอมมะลิ โดยส่วนใหญ่
น าเข้าเพื่อรักษาสภาพสมดุลทางอาหาร  หรือ Food Security และจ าหน่ายราคาถูกให้กับผู้บริโภคท่ีมีร ายได้น้อย 
เป็นหลัก จากปรากฎการณ์การขาดแคลนข้าวข้างต้นได้ส่งผลให้รัฐบาลอิหร่านจ าเป็นต้องน าข้าวไทยเหล่า น้ีออกมา
วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าของรัฐ ท่ัวประเทศ ถือเป็นครั้งแรกท่ีผู้บริโภคในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเตหะราน 
สามารถหาซื้อข้าวไทยได้อย่างเสรี และแน่นอนในราคาท่ีสูงข้ึน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้าวไทยให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นคนเมือง ส าหรับการน าเข้าในปี 2021 น้ี ได้มีการติดต่อจาก
ตัวแทนผู้น าเข้าของรัฐแ ล้วว่าสนใจน าเข้าข้าวจากไทยเช่นกันซึ่งในเ บ้ืองต้นส านักงานฯ ได้ประสานงานให้มีการ
เจรจาหารือกับผู้ประกอบการไทยไปแล้ว  
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