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หลากหลายปัจจัยที่ทำ ให้
ข้าวหอมมะลิราคาตก

ประเทศไทยไดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็
แหล่งผลิตขา้วคณุภาพด ีโดยเฉพาะขา้วหอม
มะลิหรือขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวที่ผู้
บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศต่าง
ชืน่ชมในคณุสมบัตจิำาเพาะ ไดแ้ก ่การมกีลิน่
หอมและมีค่าอมิโลสต่ำา ทำาให้ข้าวชนิดนี้มี
คุณสมบัติเด่นทั้งความหอมและความนุ่ม 
เมื่อหุงสุกแล้วแตกต่างไปจากข้าวเจ้าชนิด
อื่นๆ โดยทั่วไป จึงไม่น่าแปลกใจว่าราคา
ขา้วหอมมะลท้ัิงตลาดในประเทศและตลาด
ตา่งประเทศจงึมรีาคาสงูกวา่ขา้วขาวทัว่ไป
เกอืบหน่ึงเทา่ตวัและมรีาคาสูงกวา่ราคาขา้ว
หอมเวียดนามกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าพรีเมี่
ยมที่ตลาด และผู้บริโภคให้กับคุณสมบัติ
หอมและนุ่มซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของข้าว
หอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิมีแหล่งเพาะปลูก
ในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนเป็น
สำาคัญ เน่ืองจากเป็นข้าวพันธ์ุไวแสงจึง
ปลูกได้ปีละครั้งและมีอุปทานของผลผลิต
ค่อนข้างจำากัดประมาณ 8 ล้านตันข้าว
เปลือกหรือประมาณ 4 ล้านตันข้าวสาร 
ประเทศที่ปลูกข้าวหอมได้คล้ายหอมมะลิ

ของไทยได้แก่กัมพูชา และเวียดนาม โดย
มีผลผลิตโดยรวมในแหล่งเพาะปลูกท้ัง 3 
ประเทศประมาณ 13 ล้านตันข้าวเปลือก
หรือ ประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณ
ดังกล่าวเป็นผลผลิตจากไทยประมาณร้อย
ละ 69 รองลงมาได้แก่เวียดนามร้อยละ 
23 และกัมพูชาร้อยละ 8 ผลผลิตข้าวหอม
มะลทิัง้ไทยและกัมพูชามากกวา่รอ้ยละ 50 
ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นสำาคัญ และที่
เหลอืเปน็สนิคา้สง่ออกไปยงัตลาดขา้วพรเีมี่
ยมในต่างประเทศ

โดยปกตแิล้วราคาข้าวหอมมะลิไทย
ในตลาดการคา้ขา้วหอมโลกจะมีราคาอยู่ใน
ระดบัสงู  โดยขอ้มลูจากองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้
รายงานวา่ ราคาเฉลีย่ของข้าวสารหอมมะลิ
ไทยส่งออกในปี 2558 อยู่ที่ 1,008 เหรียญ
สหรฐัตอ่ตนั และหากยอ้นราคาไปก่อนหนา้
นั้นอีกหลายปีพบว่าราคาไม่แกว่งตัวมาก
นัก และมีราคาเฉลี่ยเกินกว่าระดับ 1,000 
เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่นับจากช่วงปลายปี 
2558 โดยเริ่มจากเดือนกันยายนของปีนั้น
เป็นต้นมา ระดับราคาข้าวสารหอมมะลิได้

1 นกัวชิาการอาวโุส สถาบนัคลงัสมองของชาตแิละผูป้ระสานงานชดุโครงการ ”งานวจิยัเชงินโยบายเกษตรและ
เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ลดลงมาเป็น 980 เหรียญสหรัฐ ซึ่งก็อาจ
จะเป็นผลมาจากว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ราคาปรับลดลงเพราะอุปทานเข้าสู่ตลาด
มากในช่วงนั้น 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคา
ข้าวหอมมะลิไทยกลับตกลงอย่างต่อเนื่อง
นบัต้ังแต่ต้นปี 2559 เปน็ตน้มา โดยเฉพาะ
นับจากเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ซึ่งราคา
ได้ตกต่ำาจาก 770 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 
725 ดอลลาร์สหรัฐ ในปลายเดือนตุลาคม 
ซึ่งหากเทียบกับราคา ณ เดือนเดียวกันใน
ปี 2558 ราคาขา้วสารหอมมะลสิง่ออกของ
ไทยได้ลดลงไปถึง 255 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน หรือ ลดลงไปร้อยละ 26 ของราคา ณ 
เดือนตุลาคมในปี 2558 และในต้นเดือน
พฤศจิกายนของปี 2559 นี้ ราคาส่งออก
ที่ผู้ส่งออกได้ไปทำาการซื้อขายล่วงหน้าไว้
ได้ลดลงเหลือเพียง 550 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำามากในรอบเก้าปีที่
ผ่านมาทีเดียว

ตลาดการค้าข้าวหอมมะลิและ
ข้าวหอมของโลกมีประมาณ 3.5 ล้านตัน
ข้าวสาร โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการค้า
ในตลาดส่งออกร้อยละ 60 เวียดนามร้อย
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ละ 37 ที่เหลือเป็นการถือครองตลาดของ
กัมพูชา สำาหรับราคาข้าวหอมส่งออกของ
เวยีดนามซึง่เปน็คูแ่ขง่ทีส่ำาคญัจะมรีาคาอยู่
ในชว่ง 570 - 650 ดอลลารส์หรัฐ ซึง่ต่ำากว่า
ข้าวไทยมาก ประกอบกับตลาดการค้าข้าว
หอมมะลิและข้าวหอมของโลกเป็นตลาด
ที่บาง (thin market) การเปลี่ยนแปลง
ในด้านอุปสงค์และอุปทานเพียงเล็กน้อย
ยอ่มสง่ผลกระทบต่อความผนัผวนของราคา
อย่างมากตามมา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการ
เปลีย่นแปลงในอุปสงคแ์ละอุปทานของขา้ว

หอมมะลิและข้าวหอม มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อันนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านราคา ทั้งนี้
อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1.  เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทั้งใน
ตลาด สหรัฐอเมริกา เอเชีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกของ
ข้าวหอมมะลิไทย ทำาให้ผู้บริโภคในตลาด
ดังกล่าวที่เคยนำาเข้าข้าวหอมมะลิพรีเมียม
จากไทยที่มีราคาสูง เปลี่ยนไปสู่การนำาเข้า
ข้าวหอมจากแหล่งอื่นที่มีระดับราคาต่ำา
กว่าข้าวหอมมะลิของไทย และรวมถึงหัน
ไปบริโภคธัญพืชชนิดอื่นๆ ทดแทน ทำาให้
อปุสงคก์ารนำาเข้าขา้วหอมมะลจิากไทยชะลอ
ตัวลง และทำาให้ราคาข้าวหอมมะลิส่งออก
ของไทยไมส่ามารถยกระดบัราคากลบัคืนสู่
ราคาเดิมในระดบั 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ 
อกีทัง้ราคาข้าวหอมของเวียดนามทีมี่ราคา
ต่ำากว่ามากได้เข้ามาแทนท่ีตลาดข้าวหอม
มะลิของไทย มาหลายปีแล้ว

2. ผู้ส่งออกซึ่งมีบทบาทสำาคัญใน
การหาตลาดส่งออกจะเป็นผู้ติดต่อเจรจา
ต่อรองกับผู้นำาเข้าหรือผู้ซ้ือในตลาดต่าง
ประเทศ การเสนอราคาที่ผู้ซื้อพึงพอใจจะ
ทำาให้ผู้ส่งออกได้รับคำาสั่งซื้อจากผู้นำาเข้า 
และเมื่อได้รับคำาสั่งซื้อแล้ว ก็จะใช้บริการ
ของหยงหรือนายหน้าทำาการติดต่อกับโรง
สีเพื่อหาซื้อข้าวตามราคาที่ตนเองได้รับคำา
สั่งซื้อมาทอนด้วยต้นทุนและกำาไรออก
ส่วนหนึ่ง ผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะไม่เก็บข้าว
เพราะสามารถจัดหาซื้อได้จากโรงสีทั่วไป
ภายในประเทศ

3. โรงสผีูม้บีทบาทสำาคัญในการสต็
อกขา้วเพือ่การเกง็กำาไรและแปรรปูขา้ว โดย
เฉพาะโรงสีในภาคอีสานและโรงสีบางส่วน
ในภาคกลาง  ซึ่งในปีที่ผ่านมามีความเสี่ยง

“ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมในตัวเอง เป็นกลิ่นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ 
กลิ่นเหมือนใบเตยเวลาเคี้ยวเมล็ดข้าว จะนุ่มหอมอร่อยมากกว่าข้าวอื่น ๆ 
ลักษณะของเมล็ดจะมีเมล็ดเรียวยาว สวยงาม สีขาวหรือสีครีมอ่อนๆ”

�������� 34.indd   27 12/15/16   9:20 AM



28 ฅนสหกรณ์

ตอ่ความผนัผวนของราคาขา้วในตลาดขาล
งอยูม่าก เพราะตน้ฤดูในปทีีผ่า่นมาโรงสซีือ้
และตนุขา้วเปลอืกไวใ้นราคาทีส่งูประมาณ
ตันละ 13,000-14,000 บาท โดยเก็งว่า
ปลายฤดูราคาขา้วสารทีผู่ส้ง่ออกจะซือ้จาก
โรงสจีะราคาสงู ซ่ึงโรงสกีจ็ะได้กำาไรจากกา
รสต็อกข้าว แต่สถานการณ์กลับปรากฏว่า
ระดับราคาทีผู่ส้ง่ออกอ้างอิงมายงัโรงสไีมป่รบั
เพิม่ขึน้ แถมมรีะดบัราคาทีล่ดลงมาตอ่เนือ่ง 
ทำาให้โรงสีท่ีเก็บสต็อกข้าวประสบปัญหา
ภาวะขาดทุนจากการเก็งกำาไร  นอกจาก
นี้ยังมีข้าวสต็อกเก่าตกค้างและโรงสียังไม่
สามารถระบายข้าวออกได้ทำาให้ไม่มีทุน
เพียงพอจะมาซื้อข้าวใหม่  อีกทั้งราคาข้าว
ทีผู่ป้ระกอบการโรงสีขายใหผู้ส้ง่ออกน้ัน โรง
สไีมส่ามารถจะเป็นผู้กำาหนดราคาขึน้เองได ้
แต่จะเปน็ราคาทีห่ยง ซึง่เปน็นายหนา้ของผู้
ส่งออก ส่งผา่นราคาทีผู่ส้ง่ออกจะรบัซือ้มา
เป็นราคาตลาดให้โรงสีได้ทราบ เมื่อปลาย
ปีที่ผ่านมาราคาตลาดข้าวสารหอมมะลิที่
โรงสเีคยขายขา้วให้กบัผูส้ง่ออกอยูใ่นระดบั
ราคา กิโลกรัมละ 24 - 25 บาท กลับเกิด
ปรากฎการณ์ที่ราคาลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัม
ละ15 - 17 บาทในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา นบัวา่เปน็ระดบัราคาทีต่กต่ำามากท่ีผู้สง่
ออกสง่สญัญาณมาในตลาดขา้วสารหอมมะลิ

4.  เมือ่ราคาทีผู่ส้ง่ออกอา้งองิมาที่
โรงสใีนระดบัท่ีลดลงอย่างมากทำาใหโ้รงสซีึง่
จะตอ้งเปน็ผูซ้ือ้ขา้วเปลอืกมาสเีป็นขา้วสาร 
ต้องทอนราคาสง่กลบัไปทีต่ลาดข้าวเปลอืก 
สำาหรับวิธีการทอนราคานั้นสามารถตรวจ
สอบได้ไม่ยาก กล่าวคือหากราคาข้าวสาร
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อในราคา 16.50 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือ 16,500 บาทต่อตัน เมื่อโรง
สีรับทราบราคาจะหักต้นทุนในการสีและ
กำาไรทีต่นเองจะไดอ้อกตนัละประมาณ 500 
บาท ราคาตน้ทนุขา้วสารดงักลา่วจะเทา่กบั 
16,000 บาท และเมื่อแปลงเป็นราคาข้าว
เปลือกที่โรงสีจะรับซื้อจะอยู่ที่ 9,920 บาท
ตอ่ตัน หรอื ในทีน่ีป้ระมาณให ้10,000 บาท

ตอ่ตนั ณ ระดบัความช้ืน 15% (ขา้วเปลอืก 
1 ตันสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 620 กก.)

5.  ในดา้นอุปทานการผลิตขา้วหอม
มะลิซ่ึงมีแหล่งพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ใน
ภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน สภาพ
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การผลติในไร่นาอยา่งมากโดยเฉพาะในภาค
อีสาน ซึ่งแต่เดิมใช้แรงงานคนในการเก็บ
เกี่ยว แต่ปัจจุบันแรงงานจ้างหายากและ
มีอัตราค้าจ้างแรงงานแพง ทำาให้เกษตรกร

การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้รถเกี่ยวข้าวทำาให้ข้าวมีความชื้นสูง ส่งผลให้ราคาที่ขายได้ต่ำา

ต้องหันไปจ้างรถเก็บเกี่ยวนวดข้าว การ
ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวแม้จะทำาได้รวดเร็วแต่
ขา้วเปลอืกทีเ่กีย่วและนวดไดจ้ะมคีวามชืน้
สูง  และหากก่อนหน้าเก็บเกี่ยวมีฝนตกลง
มาด้วยแล้ว  ข้าวที่เกี่ยวได้จะมีความชื้นถึง 
30 % ซึ่งสูงกว่าความชื้นมาตรฐานถึงหนึ่ง
เทา่ตัว เม่ือผนวกเข้ากับตลาดข้าวเปลอืกใน
ชนบทไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก อันเปน็ผลจาก
นโยบายรับจำานำาข้าวในอดีตทำาให้ชาวนา
ไม่มีตลาดกลางและไม่มีลานตากเพื่อลด
ความชื้น เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้จึงต้องรีบนำา
ข้าวที่มีความชื้นสูงไปส่งที่โรงสีทันที ข้าวที่
ไปถงึโรงสหีากมคีวามชืน้เกนิ 15% โรงสจีะ
หักลดน้ำาหนกัขา้วลง โดยใน 1 % ความช้ืน

ทีส่งูกวา่มาตรฐานจะถกูหกัค่าความช้ืนเป็น
ข้าว 15 กิโลกรัม จากปริมาณข้าว 1 ตัน
ข้าวเปลือก ดังนั้นหากข้าวมีความชื้นสูง 
30 % ก็จะถูกหักค่าความชื้นไปทั้งหมด 
225 กิโลกรัม (ยังไม่รวมสิ่งเจือปนที่ติดมา
กับข้าว) และหากราคาข้าวที่ซื้อขายกัน ณ 
ระดับความชื้น 15 % อยู่ที่ 10,000 บาท
ตอ่ตนั ก็จะถกูหกัความชืน้ไปเปน็เงนิ 2,250 
บาท  ดังนั้นเกษตรกรก็จะได้รับราคาข้าว
เพียง 7,750 บาทต่อตัน

6.  ระบบการทำานาข้าวหอมมะลิ
ที่เปลี่ยนไปสู่การใช้รถเก็บเกี่ยวและข้าว
มีความชื้นสูง ทำาให้โรงสีต้องใช้เคร่ืองอบ
ความชืน้ใหล้ดลง กระบวนการอบความชืน้ที่
ผา่นการใชเ้ครือ่งอบความชืน้จะทำาให้ความ
รอ้นจากการอบไปสลายสารความหอม(สาร 
2 AP) ในข้าวเปลือก  ข้าวสารที่สีได้จาก
ข้าวเปลือกที่อบความร้อนลดความชื้นจะ
ลดความหอมลดลงหรอืหมดความหอม จะ
เหลือเพียงคุณสมบัติความนุ่ม 

7.  ปจัจบุนัการหาพันธุข์า้วหอมมะลิ
แท้หรือพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อการเพาะปลูกของ
เกษตรกรนับวันจะหายากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ด

�������� 34.indd   28 12/15/16   9:20 AM



ฅนสหกรณ์ 29

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ที่หายากขึ้นในปัจจุบันสาเหตุจากการปลอมปนข้าวที่ติดมากับ
รถเกี่ยวนวด

9.  หากรวมปจัจยัดงักลา่วนีเ้ขา้ดว้ย
กันพอจะสรุปได้วา่ ทัง้ดา้นอปุสงคแ์ละดา้น
อปุทานของขา้วหอมมะลติา่งกเ็ปน็ปจัจยัที่
รมุเรา้กดดนัตอ่ระดบัราคาขา้วหอมในตลาด 
รวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพของความหอมที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมือนเดิม 
จงึมผีลทำาใหต้ลาดสง่ออกส่งสัญญาณทอน
ระดบัราคาขา้วหอมมะลทิีเ่ปน็ขา้วพรเีมยีม
ของไทยลง และหากข้าวหอมมะลิไทยขาด
คณุสมบตัดิา้นความหอมจรงิแลว้ ขา้วหอม
มะลไิทยกจ็ะไมต่า่งกบัขา้วหอมจากเวยีดนาม 
ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้นำาเข้าเรียกหาทดแทนได้ 
ในระดับราคาท่ีต่ำากว่า ทำาให้เกิดปรากฎ
การณท่ี์ระดบัราคาขา้วหอมมะลไิทยหดตวั
ลดลงตกต่ำาลงมาโดยตลอดจากตน้ป ี2559 
เป็นต้นมา

ในภาวะที่ราคาข้าวหอมตกต่ำาลง
อยา่งมากเชน่นี ้การมนีโยบายหรอืมาตรการ
เพื่อการชะลออุปทานผลผลิตไม่ให้เข้าสู่
ตลาดมากจึงมีความจำาเป็น  การท่ีรัฐมีน
โยบายสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายให้
กบัเกษตรกร การใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่ง
ค่าเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาสภาพข้าว การ
ให้ค่าเช่ายุ้งฉางที่เกษตรกรนำาข้าวมาจำานำา 
ตลอดจนการใหส้นิเชือ่กับสถาบันเกษตรกร
และรวมถงึโรงสใีนอัตราดอกเบีย้ต่ำา รวมถงึ
มกีารใชช้อ่งทางการตลาดใหมท่ีใ่หผู้ผ้ลติได้
พบกบัผูบ้รโิภคโดยตรง ไดช้ว่ยใหภ้าวะตกต่ำา
ของราคาขา้วเปลอืกหอมมะลใิหป้รับตวัสงู
ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการจะให้ราคาข้าวหอมมะลไิดร้บัราคา
พรเีมีย่มไดด้งัเดมิอยา่งในอดตีแลว้ การมนี
โยบายเพือ่ยกระดบัคณุภาพของกลิน่ความ
หอมมคีวามจำาเป็นอยา่งยิง่ ซึง่จำาตอ้งมกีาร
ปฏิรูปกันทั้งห่วงโซ่อุปทานทีเดียว

อ้างอิงรูปภาพ: 
http://gainesvillescene.com
http://www.brrd.in.th
http://farmkaset.blogspot.com

พันธุ์หลักก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ การ
เกบ็พันธุไ์วใ้ชเ้องของเกษตรกร หรอื การหา
ซ้ือพนัธ์ุจากตลาดเมลด็พนัธุก์ไ็มไ่ดม้าตรฐาน 
อีกทั้งในพื้นที่เพาะปลูกก็มีข้าวพันธุ์อื่นๆ 
ติดมากับรถเกี่ยวท่ีมาจากภาคกลางทำาให้
ความบริสุทธิ์ของข้าวในพื้นที่เพาะปลูกลด
ลง ตดิมากบัรถเกีย่วทีม่าจากภาคกลางทำาให้
ความบริสุทธิ์ของข้าวในพื้นที่เพาะปลูกลด
ลง และคณุภาพของขา้วเปลอืกและขา้วสาร
ลดลงด้วยเช่นกัน

8. การคาดการณ์ข้อมูลการผลิตที่
แปรปรวนมาก ซึง่มกีารคาดการณจ์ากหลาย
ฝ่ายท้ังพ่อค้าที่ออกไปสำารวจอย่างคร่าวๆ 
หรือจากข้อมูลของทางการท่ีไม่ชัดเจนใน
การประมาณการ แต่ท้ังสองแหล่งข้อมลูได้
คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าปริมาณ
ผลผลติขา้วหอมมะลจิะเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่
ร้อยละ 10  ส่วนข้อมูลของภาครัฐก็ออก

ข้อมูลมาว่าผลผลิตอาจเพ่ิมข้ึนถึงสองล้าน
ตันเพราะได้ไปเอาข้าวหอมมะลิในจังหวัด
ภาคกลางที่มีคุณภาพและราคาต่ำากว่าข้าว
หอมมะลใินภาคอสีานและภาคเหนอื นำาเขา้
มารวมไว้ด้วย ทำาให้เห็นว่าปริมาณอุปทาน
ผลผลิตของข้าวหอมมะลิขยายตัวเพิ่มจาก
แผนการกำาหนดเปา้หมายการผลิตทีไ่ดเ้คย
กำาหนดไวก้อ่นฤดกูาลเพาะปลกู  อปุทานที่
คาดการณว่์าจะเพิม่ขึน้มากทำาใหพ้อ่คา้ผูส้ง่
ออกรบีไปทำาการขายลว่งหนา้ในระดบัราคา
ที่ลดลงเพราะเก็งราคาว่าราคาข้าวหอมจะ
ลดลง โรงสีเองเมื่อได้รับแจ้งราคาท่ีจะรับ
ซือ้จากหยงและผู้สง่ออกกต็กใจเชน่เดีวกนั 
พรอ้มๆกบัไปทอนราคาขา้วเปลอืกทีต่นเอง
จะรับซื้อจากเกษตรกรลง และอีกบางส่วน
ชะลอการรบัซือ้เพือ่ขอดทูศิทางของราคาที่
ชัดเจน จึงทำาให้ระดับราคาที่ตกต่ำาอยู่แล้ว
ตกต่ำาลงไปมากยิ่งขึ้น

ข้าวหอมจากเวียดนามเข้ามาตีตลาดข้าวหอมมะลิไทย หากไทยยังไม่สามารถรักษาคุณสมบัติ
ด้านความหอม
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