
จับตาผลผลติข้าวน า้เคม็ในจีน  

 

ประเทศจีนมีพื้นดินเค็มท่ีไม่สามารถปลูกขา้ว ประมาณ 200 ล้านหมู่ (หรือประมาณ 83 ล้านไร่)              
ดว้ยเหตุน้ี โครงการวจิยัและพฒันาขา้วน ้าเคม็ จึงมีความส าคญัต่อความมัน่คงทางอาหารของจีนอยา่งมาก  

โดยปกติแลว้ เมล็ดขา้วทัว่ไปไม่สามารถงอกในน ้ าท่ีมีความเค็มมากกวา่ 0.3% เน่ืองจากไม่สามารถ
ดูดซึมน ้ าไดแ้ละจะขาดน ้ าตาย แต่ขา้วท่ีทนน ้ าเค็มได ้ตอ้งสามารถงอกไดใ้นน ้ าท่ีมีความเค็ม  0.9% - 1.2 %  
เน่ืองจากเม่ือน ้าทะเลข้ึน ตน้ขา้วจะจมอยูใ่นน ้าทะเล 3-4 ชัว่โมง  

ลกัษณะเด่นของขา้วน ้ าเค็ม เช่น รากยาว 30-40 ซม  ตน้ขา้วท่ีโตเต็มท่ีจะสูงกว่าขา้วทัว่ไป รวงขา้ว              
ขนาดใหญ่และมีสีแดงเลือดนก ตน้ขา้วทนต่อน ้ าท่วม/ตา้นศตัรูพืชและโรคต่างๆ ตน้ขา้วล้มยาก เป็นตน้  
นอกจากน้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ย/ ยาฆ่าแมลง นบัวา่เป็นขา้วท่ีปลอดภยัอยา่งแทจ้ริง  

การวิจยัขา้วน ้ าเค็มของจีนไดเ้ร่ิมตั้งแต่ปี 2524 ต่อมาปี 2529 คุณ Cheng Risheng (ประธานสหกรณ์
การปลูกขา้วน ้ าเค็ม เมือง SuiXi มณฑลกวางตุง้) พบขา้วน ้ าเค็มในป่าโดยบงัเอิญและได้ด าเนินการวิจยั
ต่อเน่ืองมากว่า 30 ปี ต่อมาคุณ Yuan Longping (บิดาแห่งขา้วพนัธ์ุไฮบริดท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในจีน)                  
ไดว้จิยั/พฒันาต่อเน่ือง ท าใหผ้ลผลิตขา้วน ้าเคม็เพิ่มข้ึนโดยล าดบั 

ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน ปี 2563 ทีมงานวจิยัของ Yuan Longping ไดติ้ดตามผลผลิตขา้วน ้ าเค็ม
ของพื้นท่ีทดลองในมณฑลเจียงซู พบว่า มีผลผลิตโดยเฉล่ีย 802.9 กิโลกรัม /หมู่ (หรือ 1,926  กิโลกรัม/ไร่)                  
ซ่ึงนบัวา่อตัราผลผลิตสูงสุดเป็นประวติัการณ์   

หากค านวณผลผลิตขา้วน ้าเคม็ โดยคิดจากพื้นท่ีท่ีสามารถปลูกขา้วน ้าเค็มทั้งหมด ประมาณ 200 ลา้น
หมู่ (หรือ 83 ลา้นไร่) อตัราผลผลิตขา้วน ้ าเค็มเฉล่ีย 250 กิโลกรัม/หมู่ (หรือ 600 กิโลกรัมต่อไร่) พบวา่จะมี
ผลผลิตขา้วน ้าเคม็ประมาณ 50 ลา้นตนั ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นอาหารเล้ียงประชากรไดถึ้ง 200 ลา้นชีวติ 

นอกจากน้ี ยงัมีผลวจิยัท่ีระบุวา่ การปลูกขา้วในน ้าเคม็เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3-5 ปี  ไดท้  าให้พื้นดิน
ท่ีใชป้ลูกขา้วดงักล่าวจะเปล่ียนเป็นดินท่ีสามารถเพาะปลูกพืชธรรมดาท่ีไม่ทนเค็มได ้ นอกจากน้ี บางพื้นท่ี
ได้เปล่ียนสภาพแวดล้อมโดยการปลูกข้าวน ้ าเค็มท าให้ดึงดูดนกกระยางมาอาศยั  ซ่ึงช่วยฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดบัหน่ึง  
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ความเห็นของส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน : ขณะน้ี จีนมีประชากรกวา่ 

1,400 ลา้นคน แต่ละปีจึงมีความตอ้งการบริโภคขา้วมหาศาล ดว้ยเหตุน้ี จีนจึงไดส่้งเสริมให้มีการวิจยัและ
พฒันาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาพนัธ์ุข้าว การเพิ่มคุณภาพข้าว การใช้
เทคโนโลย ีและการจดัการท่ีทนัสมยั เป็นตน้ เพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหารใหแ้ก่ประชาชนในประเทศ 

อน่ึง จีนมีพื้นดินเค็มท่ีไม่สามารถปลูกขา้ว ประมาณ 83 ลา้นไร่ ดว้ยเหตุน้ี โครงการวิจยัและพฒันา
ขา้วน ้าเคม็ จึงมีความส าคญัต่อการเพิ่มผลผลิตขา้วในประเทศ หากจีนพฒันาให้สามารถปลูกขา้วในท่ีดินเค็ม
ประสบผลส าเร็จทั้ง 83 ล้านไร่ จีนจะมีผลผลิตขา้วต่อปีเพิ่มข้ึนถึง 50 ลา้นตนั ซ่ึงจะมีปริมาณสูงมากกว่า
ผลผลิตขา้วทั้งประเทศของไทย  (ข้อมลูจากกรมการข้าว คาดการณ์ว่า ปีเพาะปลูก 2563/2564 พืน้ท่ีเพาะปลูก
ข้าวท่ัวประเทศไทยประมาณ 68.2 ล้านไร่ ให้ผลผลิตข้าวประมาณ 30.5 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่
เฉล่ีย 447 กิโลกรัม) 

ขณะน้ี จีนไดท้ดลองปลูกขา้วน ้าเคม็ประสบผลส าเร็จระดบัหน่ึงและผลผลิตต่อไร่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่ง 
ต่อเน่ือง (ประมาณ 600-1,400 ไร่ กิโลกรัมต่อไร่) แต่จีนยงัคงศึกษาวิจยัและพฒันาขา้วน ้ าเค็มอย่างเน่ือง         
เพื่อเพิ่มความมัน่คงทางอาหารอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ประชาชนจีน 
     ปัจจุบนั ในตลาดจีนมีขา้วน ้ าเค็มวางจ าหน่ายเชิงธุรกิจแลว้ ราคาจ าหน่ายยงัสูงกว่าขา้วจีนทัว่ไปมาก 
(ราคาใกลเ้คียงกบัขา้วท่ีน าเขา้) แต่เน่ืองจากเป็นสินคา้ใหม่จึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งดี   

อน่ึง การท่ีจีนได้วิจยั/พฒันาคุณภาพข้าวและเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างต่อเน่ือง ในอนาคตอาจจะมี
แนวโนม้วา่จีนน าเขา้ขา้วลดลง หรือจีนอาจจะส่งออกขา้วเพิ่มข้ึน ดว้ยเหตุน้ี จ  าเป็นตอ้งจบัตามองทิศทางขา้ว
จีนอยา่งใกลชิ้ด เพื่อจะสามารถปรับตวัไดท้นักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

 
ท่ีมา: http://www.kepuchina.cn 

แปลและเรียบเรียงโดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมือง เซ่ียเหมิน 
19  พฤศจิกายน 2563 
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ภาพข้าวน า้เค็มทีว่างจ าหน่ายในแฟลตฟอร์ม Tmall.com 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2563 ส ารวจโดย สคต ณ เมืองเซ่ียเหมิน 

ล าดบั รูปภาพ แบรนด์ ปริมาณ ราคา(หยวน) 

1 

   

 Yuan Mi 5 kg*2 
218.00 

(1,002 บาทต่อ 10 Kg) 

2 

 

Zhong Fu Tian 5 kg 
128.00 

(588 บาท/ 5 Kg ) 

3 

 

Yuan Long Ping 5 kg 
79.90 

(363 บาท/ 5 Kg)   

4 

 

Yuan Meng 5 kg 
59.90 

(275.5 บาท/ 5 Kg) 

5 

 

Gu Lv Nong Pin 5 Kg 
119.80 

( 551 บาท/ 5 Kg) 

6 

 

Yue Hai Tian 1 Kg 
52.00 

(239 บาท/ 1 Kg) 


