
ความก้าวหน้าของโครงการข้าวน ้าทะเล:  
เป้าหมายในการสร้างความม่ันคงด้านอาหารของจีนที่ไทยต้องจับตามอง 

 

สมาคมวิจัยอุตสาหกรรมไฮเทคของจีน (China High-Tech Industrialization Research 
Association) เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการนวัตกรรมข้าวน ้าเค็มหรือข้าวน ้าทะเล (Sea Rice) ซึ่งใช้เทคโนโลยี
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานวางเป้าหมายไว้ ภายใน 10 ปี จะท้าการปรับปรุงดินเค็ม
พื นที่กว่า 100 ล้านหมู่ หรือประมาณ 41.67 ล้านไร่ ให้สามารถท้าการปลูกข้าวน ้าทะเล (1 ไร่เท่ากับ 2.4 หมู่) 
โดยโครงการทั ง 2 ที่ได้รับการประเมินให้สามารถด้าเนินการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการเลือกพันธุ์ข้าวใหม่
และอุตสาหกรรมข้าวน ้าทะเล และ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณสมบัติแป้งทนย่อยสูง1 ในข้าวน ้าทะเล
ของบริษัทจงหนงไห่ต้าว (เซินเจิ น) เซิงอู้เคอจี  จ้ากัด (中农海稻 (深圳) 生物科技有限公司) โดยใช้วิธีการแยก
และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวน ้าทะเลให้มีความต้านทานต่อความเค็มด่างของดินสูง เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวน ้าทะเลที่มี
คุณค่าทางโภชนาการระดับไฮเอนด์ที่มีธาตุเหล็ก แคลเซียม มีกรดโฟลิคสูง และมีคุณสมบัติของแป้งทนย่อยที่มี
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และในขณะเดียวกันกระบวนการผลิตดังกล่าวยังได้ประยุกต์ใช้คุณสมบัติด้านการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศของข้าวน ้าทะเลมาช่วยในการปรับปรุงดินเค็มให้สามารถเพ่ิมพื นที่ท้าการเกษตรของจีนได้เพ่ิมมากขึ นด้วย 

ปัจจุบันบริษัทจงหนงไห่ต้าวประสบความส้าเร็จในการวิจัยและพัฒนาด้านผลผลิต คุณภาพและ
ความต้านทานของข้าวน ้าทะเล อาทิ สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อหมู่จาก 400 กิโลกรัมเป็น 500 กิโลกรัม 
อีกทั งข้าวน ้าทะเล 1 หมู่ หรือประมาณ 0.42 ไร่ ยังสามารถผลิตหญ้าเลี ยงสัตว์ (forage grass) ได้เกือบ 1 ตัน 
นอกจากนี  รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวน ้าทะเลโดยเฉลี่ยยังสูงกว่าข้าวทั่วไป และยังประสบความส้าเร็จ
ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการเพาะปลูกด้วยระบบเทคโนโลยีในพื นที่ดินด่าง 12 แห่งที่ส้าคัญ
จาก 33 มณฑลของจีน และยังสามารถใช้พื นที่และปรับปรุงพันธุ์ข้าวน ้าทะเลพันธุ์ใหม่กว่า 20 สายพันธุ์ และ 

 

                                                           
1 แป้งทนย่อย (Resistant Starch) คือ แป้งที่ไม่สามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์และถูกดูดซึมในล้าไส้เล็กของมนุษย์ จึงมีคุณสมบัติเทียบเท่าเส้นใยอาหาร 
สามารถผ่านเข้าไปถึงล้าไส้ใหญ่และถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในล้าไส้ใหญ่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันที่เอื อต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อล้าไส้ 
ช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ผนังล้าไส้ใหญ่ ซ่ึงผลจากการย่อยที่เกิดขึ นอย่างช้าๆ ท้าให้ร่างกายได้รับปริมาณพลังงานในระดับต่้ากว่าปกติ หรือ
ท้าหน้าที่คล้ายกับใยอาหาร ซ่ึงหากบริโภคเป็นประจ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น 
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ยังมีการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูระบบนิเวศของข้าวน ้าทะเล และสามารถสร้างฐานสาธิตการ
ผลิตข้าวน ้าทะเลกว่า 300,000 หมู่ หรือประมาณ 125,000 ไร่ ในพื นที่ดินเค็มท่ีส้าคัญของจีน 

ทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้าวน ้าทะเลของบริษัทจงหนงไห่ต้าว เปิดเผยว่า โครงการวิจัยและ
พัฒนาข้าวน ้าทะเลสามารถพัฒนาคุณภาพของข้าวน ้าทะเลให้มีคุณสมบัติและมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึง
ช่วยประหยัดน ้าในการเพาะปลูกและทนแล้ง ซึ่งคาดว่าในช่วงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน
ฉบับที่ 14 และ 15 หรือภายในระยะเวลาอีก 10 ปีต่อจากนี  บริษัทจะสามารถส่งเสริมการปลูกข้าวน ้าทะเลใน
ดินด่าง 100 ล้านหมู่ (41.67 ล้านไร่) พร้อมทั งมีแผนการปรับปรุงดินเค็มด่างในพื นที่ชายหาด 10 ล้านหมู่ หรือ
ประมาณ 4.17 ล้านไร่ ซึ่งจะท้าให้ประเทศจีนมีพื นที่ดินเพาะปลูกเพ่ิมขึ นอีก 10 ล้านหมู่ (4.17 ล้านไร่) และ
ส่งผลให้จีนมีผลผลิตข้าวน ้าทะเลคุณภาพเพ่ิมขึ นอีก 5,000 ล้านกิโลกรัม และมีหญ้าเลี ยงสัตว์เพ่ิมขึ นอีก 5,000 
ล้านกิโลกรัมเช่นเดียวกัน ซึ่งโครงการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นโครงการส้าคัญที่จะช่วยฟ้ืนฟูภูมิประเทศและเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ข้าวน ้าทะเลเป็นข้าวที่มีความต้านทานต่อความเค็มความด่างสูงของจีน สามารถเติบโตได้บน
ชายหาดและแหล่งดินเค็มด่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้าวที่ใช้น ้าทะเลปลูก เพราะสามารถทนต่อการแช่ใน
น ้าทะเลระยะสั น แต่มีความต้านทานความเค็มสูง จึงถูกเรียกว่าข้าวน ้าทะเล โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
และส่งเสริมการปลูกข้าวน ้าทะเลในจีนก็เพ่ือน ำพื้นที่ดินเค็ม-ด่ำงมำใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหำควำมขำดแคลน
และผลผลิตข้ำวที่ไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคของประเทศจีน พร้อมทั้งเป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนพ้ืนที่เสื่อม
โทรมและยกระดับกำรเกษตรของจีนให้เป็นพ้ืนที่เกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ให้มำกขึ้น 

ปัจจุบันผลผลผลิตข้ำวน้ ำทะเลมีรำคำจ ำหน่ำยประมำณสิบกว่ำหยวนต่อครึ่งกิโลกรัม โดยมีวำง
จ ำหน่ำยตำมสถำนที่เพำะปลูกในท้องถิ่น สถำบันวิทยำศำสตร์กำรเกษตร ตลำดสด และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ส ำหรับสินค้ำทำงกำรเกษตร 

ตัวอย่างข้าวน ้าทะเลที่วางจ้าหน่ายบนแพลตฟอร์ม Taobao.com และ Tmall.com 
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การทีป่ระเทศจีนให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาและวิจัยพันธุ์พืชข้าวน ้าทะเล รวมทั งมีการปรับปรุง

พื นที่ดินเค็มให้สามารถท้าการเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีผลผลิตข้าวน ้าทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
ตลอดจนให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวและ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญของไทยเข้าสู่ตลาดจีน ในขณะเดียวกันจีนก็เริ่มให้ความส้าคัญกับนโยบายลด
การพ่ึงพาการน้าเข้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศมากขึ น ก็อาจจะยิ่ง
ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยและโอกาสในการขยายตลาดการค้าของไทยสู่ตลาดจีนในระยะ
ยาวมากยิ่งขึ น 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทยควรเร่งพิจำรณำน ำเอำต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำประยุกต์ใช้กับภำคเกษตรกรรมของประเทศไทย เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำเกษตรกรรมไทยให้มี
ศักยภำพสูง ช่วยลดต้นทุนกำรสูญเสียพ้ืนที่เพำะปลูก สำมำรถผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพสูงได้อย่ำงมี
เสถียรภำพ รวมทั้งเพ่ือให้สำมำรถควบคุมปริมำณกำรผลิตได้ตำมควำมต้องกำรของตลำด นอกจำกนี้ควรต้อง
เร่งปรับตัวทำงกำรค้ำ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศคู่ค้ำอย่ำงจีน โดยเฉพำะกำรลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต 
วิจัยและพัฒนำคุณสมบัติของข้ำวไทยให้ทนแล้งและทันต่อควำมต้องกำรของตลำดปัจจุบันที่เน้นเรื่องสุขภำพ 
ควบคู่ไปกับกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ขณะที่ต้องค ำนึงถึงกำรก ำหนดรำคำท่ีเหมำะสมกับควำม
ต้องกำรและรำยได้ของผู้บริโภคชำวจีน และเปรียบเทียบรำคำกับคู่แข่งส ำคัญ เพ่ือให้ข้ำวไทยสำมำรถแข่งขันได้ทั้ง
ด้ำนคุณภำพและรำคำ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรขยำยตลำดข้ำวไทยเข้ำสู่ตลำดจีนได้มำกขึ้น รวมทั้งสำมำรถแย่ง
ชิงส่วนแบ่งของข้ำวไทยในตลำดจีนได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคตต่อไป  

แหล่งที่มำ: http://www.ce.cn/cysc/sp/info/202012/31/t20201231_36179120.shtml 
https://news.cnhnb.com/rdzx/detail/423796/ 

ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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