
 

รายงานเศรษฐกิจเรื่อง  
“Real Intelligent Agriculture: จีนกับความส้าเร็จในการปลูกข้าวน ้าทะเล (Sea Rice)” 

 
1. ความเป็นมาของการปลูกข้าวน ้าทะเล (Sea Rice) 
 ข้าวน ้าเค็ม หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีในนาม “ข้าวน ้าทะเล (Sea Rice)” เป็นข้าวที่ปลูกในดินเค็ม 
ไม่ใช่ข้าวที่ปลูกในน้้าทะเล ซึ่งข้าวประเภทนี้จะมีความทนเค็มและด่างได้เป็นอย่างดี โดยใช้พ้ืนที่ปลูก
ในบริเวณดินทรายริมฝั่งทะเล หรือปลูกในบริเวณพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่าง โดยทีมงานของศาสตราจารย์หยวน 
หลงผิง ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าว (The Qingdao Saline-Alkali Tolerant 
Rice Research and Development Center) มณฑลซานตง ได้ท้าการศึกษาวิจัยจนสามารถพัฒนา
พันธุ์ข้าวน้้าเค็ม ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า “ไหสุ่ยเต้า” หรือ ข้าวน้้าทะเล ให้สามารถปลูกในดิน
เค็ม-ด่างทัว่พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทั้งหมด 

รูปภาพที่ 1: ศาสตราจารย์หยวน หลงผิง “บิดาแห่งข้าวไฮบริดจีน” ตรวจสอบพันธุ์ข้าวน ้าทะเล
ก่อนการเพาะปลูกที่เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง 

 
ที่มา: http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/29/WS5b0c99b6a31001b82571cc8c.html 

 รสชาติของข้าวน ้าทะเลไม่ได้มีรสเค็ม โดยปกติข้าวน้้าทะเลสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มี
ค่าความด่าง PH 6 และสามารถแช่อยู่ในน้้าทะเลในระยะเวลาสั้นได้ นอกจากนี้ ข้าวประเภทนี้ถูกพัฒนา
และปรับปรุงให้สามารถปลูกได้ในดินเค็ม-ด่าง จึงไม่มีศัตรูพืชและโรค จึงท้าให้มีรสชาติอร่อยกว่าข้าว
ทั่วไป มีความเหนียวหนึบ และมีความหอม  
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 ปัจจุบัน ประเทศจีน มีพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่างที่ติดชายฝั่งทะเลประมาณ 35 ล้านหมู่ (1 หมู่เท่ากับ 
666.67 ตารางเมตร) หรือคิดเป็น 14.58 ล้านไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่างที่ไม่ติดชายฝั่ง
ทะเลทั้งสิ้น 1,500 ล้านหมู่ หรือคิดเป็นประมาณ 625 ล้านไร่ จากที่ดินทั้งหมด ซึ่งในจ้านวนพ้ืน
ที่ดินเค็ม-ด่างกว่า 1,535 ล้านหมู่นี้ มีเนื้อที่ของดินเพียง 300 ล้านหมู ่หรือประมาณ 125 ล้านไร่ 
เท่านั้นที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งทางทีมงานของศาสตราจารย์หยวน หลงผิง คาดว่าภายในระยะเวลา 5 
– 8 ปี จะสามารถปรับปรุงที่ดินดังกล่าวได้ประมาณ 100 ล้านหมู่ หรือคิดเป็นประมาณ 41.67 ล้านไร่ 
เพ่ือให้สามารถท้าการเพาะปลูกข้าวน้้าทะเล โดยปริมาณการผลิตข้าวสูงสุด 1 หมู ่จะได้ผลผลิตประมาณ 
400 กิโลกรัม ซ่ึงคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวน้้าทะเลทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 19 ของผลผลิตข้าวทั้งหมด
ของจีนในปี 2559 
 เมื่อปี 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าวได้ทดลองปลูกข้าวน้้าทะเล  
ได้ผลผลิต 500 กิโลกรัมต่อหมู่ และเมื่อปี 2560 ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 621 กิโลกรัมต่อหมู่ ถึงแม้ว่า
การปลูกข้าวน้้าทะเลของจีนจะยังอยู่ในช่วงทดลอง และยังไม่ได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง  
แต่ศาสตราจารย์หยวน หลงผิง เชื่อว่าหากมีพ้ืนที่ปลูกข้าวน้้าทะเล 100 ล้านหมู่ และมีปริมาณ
ผลผลิตต่้าสุด 300 กิโลกรัมต่อหมู่ ในแต่ละปีจะสามารถผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นเป็น 3,000 ล้านกิโลกรัม 
ซ่ึงมีปริมาณเท่ากับผลผลิตข้าวทั้งหมดของมณฑลหูหนาน และสามารถเลี้ยงประชากรได้ถึง 80 ล้านคน  
 คนจ้านวนมากเข้าใจว่าข้าวน้้าทะเลสามารถปลูกได้เฉพาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งความจริงแล้ว
ข้าวน้้าทะเลสามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่างทุกประเภท โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าวได้ท้าการด้านาข้าวน้้าทะเลในพ้ืนที่ 5 แห่ง ได้แก่  
1) เขตเฉิงหยาง เมืองชิงต่าว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มชายฝั่งทะเลที่มีดินเค็ม 2) พื้นที่บริเวณทะเลสาบคัชการ์ 
ในซินเจียง ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีดินเค็มดินด่างที่มีความแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง 3) พ้ืนที่เมืองต้าชิ่ง ในมณฑล
เฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีดินเค็มและดินด่างแช่แข็ง 4) พ้ืนที่เมืองตงหยิง มณฑลซานตงซึ่งเป็นพ้ืนที่
มีดินเค็มและดินด่างของทะเลปอไห่ และ 5) พ้ืนที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลที่มีดินเค็มและดินด่าง นอกจากพ้ืนที่ทั้ง 5 แห่งนี้แล้วยังมีอีก 1 พ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมและ
เป็นดินเค็มในเมืองเหยียนอัน มณฑลซ่านซี ที่สามารถเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวน้้าทะเลของจีน โดยพ้ืนที่
ดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีดินเค็มดินด่างที่ส้าคัญของประเทศจีนทั้งหมดแล้ว ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1: พื นที่ดินเค็ม-ด่าง ทั งหมดของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ที่มา: https://www.chinadailyhk.com/articles/222/215/155/1535431516643.html 

2. วัตถุประสงค์ในการปลูกข้าวน ้าทะเล 
1) เพ่ือน้าพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่างมาใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาความขาดแคลนและผลผลิตข้าวที่

ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนมีพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่างเป็นจ้านวนมาก ท้าให้
ไม่สามารถปลูกข้าว และข้าวสาลีซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวจีนได้ ประกอบกับพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่างไม่ได้
ถูกน้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นการวิจัยเรื่องข้าวน้้าทะเล จึงช่วยท้าให้เกิดการใช้ที่ดินเค็ม-ด่าง
ให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของจีน และเป็นปัจจัยส้าคัญในการผลักดันให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหารของจีนได้เป็นอย่างดี 

2) เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนพ้ืนที่เสื่อมโทรมและยกระดับการเกษตรให้เป็นเกษตรสีเขียว 
(Green Agriculture) หรือ “เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากระบบรากโดยเฉลี่ย
ของข้าวน้้าทะเลมีความสูงประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร จึงสามารถป้องกันลมและแรงคลื่นได้เป็น
อย่างดี และรากยังสามารถยึดกับพ้ืนที่ดินทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดความเข้มข้น
ของตะกอนในน่านน้้าชายฝั่ง และเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตข้าวน้้าทะเล 
พบว่าข้าวสายพันธุ์นี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 
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3) ข้าวน้้าทะเลมีความต้านทานเกลือและด่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งการปลูกข้าวน้้าทะเลที่ปลูก

บริเวณชายฝั่งทะเลมักจะประสบกับปัญหากระแสน้้าขึ้น-น้้าลง แต่อย่างไรก็ดี ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของข้าวชนิดนี้ และโดยปกติพันธุ์ข้าวน้้าทะเลสามารถเติบโตได้สูงถึง 2 เมตร ท้าให้แม้ว่า
ต้นข้าวจะจมลงไปในน้้าจนเกือบมิดล้าต้น แต่ข้าวจะยังสามารถเติบโตได้อีกหลังจากน้้าลดลง  
ซึ่งหากน้าเมล็ดพันธุ์ข้าวน้้าทะเลไปผสมกับข้าวพันธุ์ทั่วไป อาจจะได้พันธุ์ใหม่ที่ดีกว่า  และอาจจะให้
ผลผลิตสูง รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินที่ถูกทิ้งร้างไดอี้กด้วย  

3. ผลผลิตและความส้าเร็จ 
- วันที่ 28 กันยายน 2560 ข้าวน้้าทะเลชุดแรกได้ทดลองปลูกในพ้ืนที่ทดลองปลูกใน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลชิงต่าว โดยได้ผลผลิตสูงสุดจ้านวน 620.95 กิโลกรัมต่อหมู่ 
- เดือนพฤษภาคม 2562 จีนเริ่มทดลองปลูกข้าวน้้าทะเลในพ้ืนที่ทดลองจ้านวน 6 แห่งใน

ทั้งประเทศจีน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้ผลผลิตจาก 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่ทดลองปลูกในชิงต่าว  
มีผลผลิต 261.39 กิโลกรัมต่อหมู่ เมืองต้าชิ่งในมณฑลเฮยหลงเจียง มีผลผลิต 210 กิโลกรัมต่อหมู่ 
และเมืองคัชการใ์นเขตปกครองตนเองในมณฑลซินเจียง มีผลผลิต 549 กิโลกรัมต่อหมู่ 

- วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ท้าการสุ่มตัวอย่างและวิธีการชั่งน้้าหนักจริง
ของข้าวน้้าทะเลที่ทดลองปลูกในพ้ืนที่โครงการฯ หลังจากหักสิ่งสกปรกและน้้าออกแล้ว ได้ผลผลิต
เฉลี่ย 629 กิโลกรัมต่อหมู่ 

- เดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ในเมืองเป๋ยไห่ในมณฑลกวางซี ทดลองปลูกข้าวน้้าทะเล
เช่นกัน ได้ผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อหมู่ 

- วันที่ 24 กันยายน 2562 ในเขต Wulanhaote มองโกเลีย มีพ้ืนที่ทดลองปลูกข้าวน้้า
ทะเล ได้ผลผลิต 508.8 กิโลกรัมต่อหมู่ 

- วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ข้าวน้้าทะเลที่พัฒนาโดยทีมวิจัยข้าวของศาสตราจารย์หยวน 
หลงผิง ได้ถูกท้าการทดลองปลูกในเขต Yopurgha เมืองคัชการ์ ซินเจียงตะวันตก ซึ่งถือเป็นเขต 
“ทะเลทรายแห่งเกษตรกรรม” มีเนื้อที่ทั้งหมด 300 หมู่ (ประมาณ 125 ไร่) มีค่า pH ของดินเกิน 
8.0 ถือว่าเป็นดินเค็ม-ด่างอย่างรุนแรง โดยในดินมีปริมาณเกลือสูงถึงร้อยละ 17 ซ่ึงตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์แล้วถือเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทดลองปลูกข้าว
ดังกล่าวสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง 546.74 กิโลกรัมต่อหมู่ 
 เช่นเดียวกับ การปลูกข้าวน้้าทะเลที่เมืองต้าชิ่งของมณฑลเฮยหลงเจียง ก็สามารถปลูกข้าว
และเก็บผลผลิตไดป้ระมาณ 250 กิโลกรัมต่อหมู่ 

- วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้จัดเทศกาลการเก็บเกี่ยวข้าวน้้าทะเลครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นในสวน
สาธิตการปลูกข้าวน้้าทะเล ถนนเกาหลี่ ในเขตหานถิง เมืองเหวยฟาง ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ทดลองปลูก
ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน 2561 สามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 536 กิโลกรัมต่อหมู่ ซึ่งเกินความคาดหมายอย่าง
มากเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะมีผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อหมู่ แสดงให้เห็นว่า ข้าวน้้าทะเลที่ปลูกใน
เมืองเหวยฟางประสบความส้าเร็จเป็นอย่างมาก 
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 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์หยวน หลงผิง ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวลูกผสมแห่งชาติจีน 
หรือ บิดาแห่งข้าวไฮบริดจีน ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส้าเร็จทั้งหมดของการพัฒนาการเพาะปลูก
ข้าวน้้าทะเล ยังได้รับรางวัลเหรียญแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และต้าแหน่งกิตติมศักดิ์
แห่งชาติ ในปี 2562 พร้อมทั้งรางวัลอื่นๆ อีกมากมายรวมทั้งสิ้น 19 รางวัลจากเวทีระหว่างประเทศ 
และ 7 รางวัลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ ปี 2557 ได้รับรางวัลพิเศษความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2530 ได้รับรางวัล Science Award จาก UNESCO รางวัล 
World Food Prize รางวัล National Special Invention Award รางวัล First National Science 
and Technology Award ปี 2528 ได้รับรางวัล Invention Award จาก the United Nations 
Intellectual Property Organization เป็นต้น  

4. ปัญหาและอุปสรรคกว่าจะเป็นข้าวน ้าทะเล 
1) ประเทศจีนประสบความส้าเร็จในการเพาะปลูกข้าว ตามแนวชายฝั่งและมีประสบการณ์

ในการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างมาก โดยการด้าเนินการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นที่สุด คือ การใช้น้้าจืดเพื่อช้าระ
ล้างเกลือในดิน ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณเกลือให้เหลือเพียงร้อยละ 0.2 หรือน้อยกว่านั้น 
ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่จ้าเป็นส้าหรับการเจริญเติบโตตามปกติของพันธุ์ข้าว และยังเป็นเงื่อนไขที่จ้าเป็น
ส้าหรับการพัฒนาการเพาะปลูกข้าวในการชลประทานน้้าจืดอีกด้วย 

2) ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะมีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาการปลูกข้าวน้้าทะเล แต่การใช้
น้้าจืดมาล้างเกลือในพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่าง ก็ยังถือเป็นข้อจ้ากัดอยู่ โดยในปี 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าว ได้ทดลองปลูกข้าวน้้าทะเล โดยศาสตราจารย์ Liu Shiping แห่งมหาวิทยาลัย 
หยางโจว ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม ให้ข้อมูลว่า โดยปกติข้าวน้้าทะเลจะสามารถเจริญเติบโตได้ในน้้าที่มี
ปริมาณเกลือเจือจาง ซึ่งจากการทดลองเป็นครั้งแรก พบว่า ระดับความทนทานต่อเกลือของข้าวน้้า
ทะเลเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.2 เป็นร้อยละ 0.6 และมีศักยภาพในการให้ผลผลิตมากกว่า 600 
กิโลกรัมต่อหมู่ เหตุผลส้าคัญที่ข้าวที่ปลูกในเมืองชิงต่าวมีผลผลิตที่สูงกว่าเมืองจ้านเจียงในมณฑล
กวางตุ้ง คือ ความเข้มข้นของเกลือในน้้า ซึ่งเมืองชิงต่าว มีปริมาณน้้าเกลือในน้้าที่มีความเสถียรอยู่ที่
ร้อยละ 0.6 ในขณะที่จ้านเจียง มีปริมาณเกลือในน้้าสูงถึงร้อยละ 3.0 – 3.5  ซึ่งท้าให้ผลผลิตได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งน้้าที่จะสามารถน้ามาใช้ช้าระความเค็มได้นั้น จ้าเป็นต้องมีปริมาณน้้าจืดที่เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 – 83 

3) การปลูกข้าวน้้าทะเลในพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่าง จ้าเป็นต้องต้องมีโครงสร้างที่สามารถขนส่งน้้าจืด
ในระยะยาวได้  
 การปลูกข้าวน้้าทะเลในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ถือเป็นแนวคิดที่ดี แต่ในทางปฏิบัติสามารถ 
ท้าได้ยาก เนื่องจากการปลูกข้าวน้้าทะเล 1 หมู่ ต้องใช้ปริมาณน้้าจืดอย่างน้อย 800 ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้น หากมีพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นจ้านวนมาก ก็จ้าเป็นต้องใช้น้้าจืดเพ่ิมขึ้นด้วย ประกอบกับการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขนส่งน้้าจืดจากพ้ืนที่ไม่ติดทะเลไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกที่ติดทะเลนั้น 
เป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และใช้เงินทุนเป็นจ้านวนมาก แนวทางในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นของศูนย์วิจัยฯ ก็คือ การรักษาและพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ให้สามารถใช้ท้าการเพาะปลูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยาวนานมากที่สุด  
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4) ทีมงานของศูนย์วิจัยฯ คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่จะปลูกโดยค้านึงถึงรสชาติ ปริมาณผลผลิต 

และความแข็งแรงของต้นข้าวในการต้านการล้มเป็นส้าคัญ โดยเมื่อเริ่มผสมพันธุ์ข้าวในการปลูก
ระยะแรกๆ นั้น ปัจจัยที่ถูกให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรก คือ ปริมาณผลผลิต เนื่องจากต้องการให้เกิด
ความคุ้มค่าในการผลิต ท้าให้รสชาติของข้าวลูกผสมไม่ค่อยดีนัก แต่ปัจจุบันทีมงานของศูนย์ฯ ได้ให้
ความส้าคัญกับรสชาติและปริมาณผลผลิตควบคู่กันไป เนื่องจากหากปลูกแล้ว ผลผลิตที่ออกมารสชาติ
ไม่ดี ก็จะท้าให้เกษตรกรไม่มีรายได้ และเกษตรกรก็จะล้มเลิกการปลูกข้าวดังกล่าวไป ซึ่งขณะนี้
ทีมงานของศูนย์วิจัยฯ อยู่ระหว่างก้าหนดมาตรฐานด้านรสชาติของข้าวน้้าทะเลดังกล่าว โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและออกแบบรสชาติจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมด้าเนินการด้วย 
 คณะท้างานของศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าว ได้เริ่มท้าการวิจัยข้าวน้้าทะเล 
ในปี 2555 และ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวน้้าทะเลเรื่อยมาจนถึงปี 2559 ท้าให้สายพันธุ์ข้าวน้้าทะเลเริ่ม
มีเสถียรภาพ สามารถทนต่อความเค็มและความด่างได้มากขึ้นระดับหนึ่ง แต่ยังไม่คงที่และประสบ
ความส้าเร็จตามที่คณะท้างานคาดหวัง ซึ่งยังคงต้องพัฒนายกระดับสายพันธุ์ข้าวน้้าทะเลให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลจีน และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ผู้บริโภคต่อไป 

5. ปัจจัยความส้าเร็จ (Key Success Factors) 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าว ได้เผยแพร่เทคนิคการปลูกข้าวน้้าทะเล โดยใช้
วิธีการปรับปรุงแบบ 4 มิติ (The four-dimensional improvement method) ซึ่งเป็นเทคนิคที่
ประกอบด้วย 1) การรวบรวมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things) มาใช้
ควบคุมดูแล 2) การจัดการระบบชลประทานใต้ดินอัจฉริยะ 3) การปรับสภาพดิน และใช้สารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช และ 4) การปรับปรุงและคัดเลือกข้าวที่ทนต่อการล้ม และสามารถปรับตัวกับ
ดินได้ มาใช้ในการเพาะปลูก ซ่ึงนอกจากจะสามารถปรับปรุงดินเค็ม-ด่างทั้งในพ้ืนที่ติดทะเลและไม่ติด
ทะเลได้แล้ว ยังสามารถฟ้ืนฟูที่ดินที่มีมลพิษ โลหะหนักและสารพิษตกค้างได้อีกด้วย และเป็นการใช้
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 นอกจากเป้าหมายในการผลิตข้าวน้้าทะเลเข้าสู่ตลาดภายในประเทศแล้ว ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าวยังมีเป้าหมายการส่งออกข้าวน้้าทะเลออกสู่ตลาดโลกด้วย โดยในเดือน
มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าวได้คัดเลือกข้าวลูกผสมกว่า 
10 สายพันธุ์ น้าไปทดลองปลูกในพ้ืนที่ขนาดเล็กในชานเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือ
ทดสอบความสามารถในการต้านด่างและความแข็งแรงในการต้านการล้ม จนกระทั่งปลายเดือน
พฤษภาคม 2562 มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศ พบว่า มีข้าว 1 สายพันธุ์ จากข้าว
ลูกผสม 10 สายพันธุ์ดังกล่าว สามารถให้ผลผลิตถึง 500 กิโลกรัมต่อหมู่ (2.4 ไร่) ในขณะที่ ข้าวอีก 
2 สายพันธุ์ให้ผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อหมู่ (2.4 ไร่) ซึ่งเป็นผลผลิตที่ออกมาเกินความคาดหมายเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการเพาะปลูกดังกล่าวอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่ไม่คงที่ โดยอุณหภูมิระหว่างกลางวัน
และกลางคืนในทะเลทรายของดูไบมีความแตกต่างกันมาก และก่อนหน้านี้มีหลายประเทศได้เข้าไป
ทดลองปลูกข้าวในพ้ืนที่ดังกล่าว และผลที่ได้คือสามารถผลิตผลิตข้าวได้เพียง 15 กิโลกรัมต่อหมู่ 
(2.4 ไร่) โดยต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวถึง 10 กิโลกรัม 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าว ก้าหนดแผนการด้าเนินงานในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ส้าหรับช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ โดยก้าหนดการสร้างฟาร์มทดลอง 1 ,500 แห่ง และ
ในช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มท้าฟาร์มทดลองโดยใช้เนื้อที่ 100 เฮกตาร์ เพ่ือคัดสรรวิธีการด้าเนินงานที่ดี
ที่สุด ใช้งบประมาณน้อยที่สุด และได้ผลผลิตดีที่สุด โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2020 จะสร้าง
ฟาร์มสาธิตที่เป็นมาตรฐาน โดยทุกฟาร์มมีพ้ืนที่ 15,000 หมู่ (36,000 ไร่ ) รวมจ้านวน 40 แห่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ดินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

6. การจ้าหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงธุรกิจ 
เพ่ือระลึกถึงความส้าคัญของศาสตราจารย์หยวน หลงผิง บริษัท Yuan Ce Biological 

Technology ได้ตั้งชื่อข้าวทนเค็มหรือข้าวน้้าทะเลและน้าไปจัดจ้าหน่ายในนาม “ข้าวหยวน” โดย
จ้าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50 หยวน ซึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 8 เท่า อย่างไรก็ดี ปัจจุบันข้าว
น้้าทะเล มีจ้าหน่ายเฉพาะในระบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีขนาดระหว่าง 1 – 10 กิโลกรัม นอกจากนี้ 
จากข้อมูลยังพบว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560 มีผู้บริโภคสนใจสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับข้าวน้้าทะเลเกือบ 1,000 ครั้ง  และสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 ตัน ท้าให้ปี 2560 
มียอดขายประมาณ 10 ล้านหยวน  

7. ความร่วมมือต่างๆ กับบริษัทเอกชนทั งในและต่างประเทศ  
 เมื่อเดือนมกราคม 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าว ได้รับหนังสือเชิญ
จากนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ทีมงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ไปปลูกข้าวที่ทะเลทราย
เมืองดูไบ เนื่องจากที่ตั้งของดูไบอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร มีความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้แล้ว ในชั้นใต้ดินของทะเลทราย ยังมีความเค็มสูงและขาดน้้าจืดซึ่งเป็นอุปสรรคส้าคัญของ
การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก ท้าให้ทีมงานจากต่างประเทศที่ไปทดลองปลูกข้าวที่ดูไบไม่ประสบ
ความส้าเร็จ เมื่อทีมงานวิจัยของนายหยวน หลงผิง ได้ไปท้าการทดลองที่ดูไบ ปรากฏว่าสามารถปลูก
ข้าวน้้าทะเลได้และมีผลผลิตถึง 500 กิโลกรัมต่อหมู่ โดยสามารถใช้เทคนิคในการปรับดินเค็ม-ด่างที่
ทะละทรายได้  ท้าให้นายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แสดงความชื่นชมในฝีมือของชาวจีน
เป็นอย่างยิ่ง และน้าข้าวน้้าทะเลที่เป็นผลผลิตจากการทดลองปลูก มาเป็นของที่ระลึกให้แก่แขกวีไอพี
อีกด้วย หลังจากนั้น ทีมงานฯ ได้มีโครงการเผยแพร่เทคนิคการปลูกข้าว และสร้างนิคมอุตสหกรรม
การเกษตรที่แอฟริกาด้วย  ซึ่งล่าสุดประเทศเซียร์ราลีโอนได้เซ็นสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกับฝ่าย
จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับประเทศคองโกก็ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงการปลูกข้าวน้้าทะเล มี
มูลค่าถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งประเทศคูเวต ที่ได้เชิญชวนทีมงานฯ ไปเผยแพร่เทคนิคที่
ประเทศคูเวตอีกด้วย 
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รูปภาพที่ 2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน ้าทะเลเมืองชิงต่าวทดลองปลูกข้าวน ้าทะเลในเมืองดูไบ
ภายใต้เงื่อนไขการปลูกข้าวในทะเลทราย เมื่อเดือนมกราคม 2561 

 
ที่มา: https://news.cgtn.com/news/3d3d414f33417a4e78457a6333566d54/share_p.html 

 นอกจากนี้ ทีมงานก้าลังอยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับประเทศที่ตั้งอยู่เส้นทางสายไหม 
เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ ปากีสถาน และอียิปต์ ซึ่งในอนาคตอาจจะพิจารณาตั้งศูนย์
พัฒนาข้าวน้้าทะเลนานาชาติที่ประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการพัฒนาพื้นที่ดินและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิประเทศ 
 จะเห็นได้ว่า แม้สภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของเมือง
ชิงต่าว มณฑลซานตง รวมทั้งในหลายพ้ืนที่ของประเทศจีนที่มีดินเค็มดินด่าง จะไม่ได้เอ้ืออ้านวยต่อ
การเพาะปลูกข้าว แต่ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าวก็ได้พัฒนาการเพาะปลูกข้าวน้้า
ทะเลจนเกิดเป็นโมเดลการปลูกข้าวน้้าทะเลภายในประเทศที่เน้นผลผลิตสูง ต้านทานโรค ความเค็ม-
ด่าง และความเข้มข้นของเกลือได้ดี โดยการใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุลในการเพาะเมล็ดและพัฒนา
สายพันธุ์ และมีการตั้งเป้าเพ่ิมผลผลิตข้าวน้้าทะเลในทุกปี เพ่ือเป็นการจูงใจเกษตรกรให้หันมาปลูก
ข้าวน้้าทะเลมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป ซึ่งปัจจุบันจีนก็ยังคงพัฒนาการผลิตข้าวน้้าทะเลอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะด้านคุณภาพและรสชาติ เพ่ือให้เทียบเท่าข้าวคุณภาพดีของต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวหอม
มะลิของไทยในอนาคต 
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8. ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ: นัยยะต่อประเทศไทย  
  ข้อมูลล่าสุด ปี พ.ศ. 2560 พบว่า จีนน้าเข้าข้าวหอมมะลิจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกคิดเป็น
มูลค่าเพียง 35.02 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการน้าเข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มากเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 81.24 หรือคิดเป็นมูลค่า 28.45 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นประเทศไทย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่สัดส่วนร้อยละ 17.01 ร้อยละ 
1.71 และร้อยละ 0.04 ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า จีนน้าเข้าข้าวหอมมะลิ
จากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ้านวนประชากรของประเทศที่ปัจจุบันมีจ้านวนมาก
ถึง 1,400 ล้านคน นอกจากนี้ จากการส้ารวจข้อมูลเบื้องต้นระหว่างปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน และ
สอบถามผู้บริโภคชาวจีนบางส่วนทางตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอาณามณฑลซานตง 
มณฑลเหอเป่ย มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลจี๋หลิน มณฑลเหลียวหนิง และมหานครเทียนจิน พบว่า 
จีนทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวขาวเมล็ดสั้น ซึ่งเป็นข้าว
ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเหนียวและรสชาติถูกปาก ประกอบ
กับทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับข้าวหอมมะลิ หรือข้าว
ประเภทอ่ืนๆ ของไทย จึงท้าให้ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ในสองภูมิภาคดังกล่าว ยังคงมีความต้องการ
บริโภคข้าวเมล็ดสั้นของจีนอยู่เป็นจ้านวนมาก     

แผนภาพที่ 2: สัดส่วนการน้าเข้าข้าวหอมมะลิของจีน ปี พ.ศ. 2560 

 
ที่มา: Global Trade Atlas, พฤศจิกายน 2562 

  นอกจากนี้ เมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวน้้าทะเลเมืองชิงต่าว ได้เริ่มจ้าหน่ายข้าวน้้าทะเลออก
สู่ตลาดออนไลน์ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Taobao ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า สามารถจ้าหน่ายได้ถึง 345 
ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) ต่อเดือน แม้ว่าจะมีราคาสูงถึง 268 หยวน ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวปกติ ถึง 8 เท่า 
ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าราคาข้าวน้้าทะเลจะสูงกว่าราคาข้าวปกติ แต่ก็ยังมีผู้บริโภค
บางส่วนที่สนใจที่จะทดลองบริโภค หรือบางส่วนอาจจะตัดสินใจซื้อเพ่ือเป็นของขวัญและของที่ระลึก  

 

 

 

ร้อยละ 81.24

ร้อยละ 1.71

ร้อยละ 17.01 ร้อยละ 0.04

สปป.ลาว
ไทย
เมียนมา
เวียดนาม
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เนื่องจากแพ็คเก็จและรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ประกอบกับปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าว
น้้าทะเลเมืองชิงต่าว ได้ร่วมกับบริษัท Yuan Ce Biological Technology ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวในรูปแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นน้้าส้มสายชู ไวน์ และสุรา ซึ่งล้วนแล้วแต่ผลิต
จากข้าวน้้าทะเลทั้งสิ้น ท้าให้ขณะนี้ข้าวน้้าทะเลเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึนในประเทศจีน  

รูปภาพที่ 3: การจ้าหน่ายข้าวน ้าทะเลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Taobao ในปี พ.ศ. 2560 ใน
ราคาที่สูงกว่าราคาข้าวปกติในท้องตลาด 

 

ที่มา: https://zzoob.com/muchchina-salt-water-rice-sold-taobao/ 

  จากจุดเริ่มต้นของความต้องการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็ม-ด่างที่เสื่อมโทรม เพ่ือให้
สามารถท้าการเพาะปลูกและผลิตสินค้าเกษตรที่มีรสชาติและคุณภาพดีของจีนในช่วงระยะเวลาเพียง
ไม่กี่ปี แต่ด้วยความพยายามและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ท้าให้
เกิดเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวที่ล้้าสมัยและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ถือเป็นการเกษตรอัจฉริยะอย่าง
แท้จริง ประกอบกับให้ผลผลิตเป็นข้าวน้้าทะเลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพเป็นที่รู้จักในประเทศจีน  
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ซึ่งหากจีนยังคงพัฒนาการผลิตและพัฒนาพันธุ์ข้าวน้้าทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากข้าวน้้าทะเลออกสู่ตลาดจีนอย่างสม่้าเสมอ น่าจะท้าให้เป้าหมายใน
การส่งออกข้าวน้้าทะเลออกสู่ตลาดโลกของจีนอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี เมื่อย้อน 
กลับมามองประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่หากเราไม่ยกระดับ
การผลิต และน้าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง  
ไม่เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก็อาจจะท้าให้อนาคตของข้าวไทยในตลาดโลก
ประสบกับปัญหาอุปสรรค ไม่เพียงแต่อุปสรรคจากประเทศคู่ค้าที่ยกระดับมาเป็นประเทศคู่แข่ง แต่ยัง
รวมถึงจุดอ่อนของการพัฒนาภายในประเทศด้วยเช่นกัน  

9. ข้อคิดส้าหรับเกษตรกรไทย และการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 
1) รัฐบาลจีนได้ร่วมกับภาคเอกชนทุ่มเททั งงบประมาณ และก้าลังคนในการค้นคว้าวิจัย

ทางด้านการเกษตรมาเป็นระยะเวลายาวนาน  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่เพาะปลูก  
การปลูกพืชทนต่อสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ทดลองปลูกพืชในพ้ืนที่จริงตาม
มณฑลต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
รวมทั้งพิถีพิถันในการเลือกสรรพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ที่สามารถน้าไปขยายต่อยอดท้าการผลิตในเชิงพาณิชย์ 
รองรับการบริโภคภายในประเทศและมีเป้าหมายสูงสุดคือการส่งออก เพ่ือสร้างรายได้และทดแทนการ
น้าเข้า ซึ่งประเทศไทยเองก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศคู่ค้า
อย่างจีน โดยการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ควบคู่ไปกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนรักษาส่วนแบ่งการส่งออกของตลาดข้าวไทย 
ให้มีความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

2) ปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญของการพัฒนาการเพาะปลูกข้าวน ้าทะเลคือ การปรับปรุง
แบบ 4 มิติ ที่ไม่เพียงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการเกษตรเท่านั้น แต่สิ่งท่ีส้าคัญท่ีสุดคือ 
การน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะ Drone Cloud Computing IoT และ Big 
Data เข้ามาช่วยในการควบคุมและดูแลการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม  ซึ่งนอกจากจะสามารถ
บริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกได้อย่างกว้างขวางแล้ว ยังเป็นการควบคุมคุณภาพการเพาะปลูก การให้
สารอาหารแก่ดิน และพันธุ์พืชได้อย่างเที่ยงตรง รวมทั้งเตือนภัยการแพร่ระบาดของโรคและแมลง  
ในลักษณะการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Intelligent Agriculture ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรเร่ง
พิจารณาน้าเอาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมไทยให้มีศักยภาพสูง ช่วยลดต้นทุนการสูญเสียพ้ืนที่
เพาะปลูก สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้ง ควบคุมปริมาณการ
ผลิตได้ตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง 

----------------------------------------------------------------- 

ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
พฤศจิกายน 2562 
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