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สวนกลว้ย





• บริษัทหงตา๋ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จํากดั ( Hongtar

International Thailand)  เป็นบริษัทเอกชนจีน จดทะเบียนเมือ
วนัที 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ด้วยทนุจดทะเบียน 2 แสนบาท มีทีตั 	งอยูเ่ลขที 

159 หมู ่6 ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จงัหวดัพะเยา 

• ตามข้อมลูทีมีชือ “หงตา๋” สว่นใหญ่สถานะนิตบิคุคล ระบวุา่ “ร้าง” 

(ข้อมลูจากกรมธุรกิจพฒันาการค้า)



เปลี�ยนชื�อ เจา้ของสวนกลว้ย

• วนัที 7 มิ.ย. 2559 ห้างหุ้นสว่นพญาเม็งรายการเกษตร จํากดั โดยมีนาย
ไพโรจน์ อาวชันานกุลู และนายปรีชา แซต่ั 	ง เป็นกรรมการ วตัถปุระสงค์ 
ประกอบกิจการปลกูกล้วย มะละกอ ทีอยู ่68 หมูท่ี 1 ต.เม็งราย อ.พญา
เม็งราย จ.เชียงราย 57290 ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาทเม็งราย จ.เชียงราย 57290 ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท

• เข้ารับช่วงตอ่จาก บริษัท หงตา๋อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จํากดั ที
แจ้งเลกิกิจการ เมือ ก.พ. 2559 

• โดยมีบริษัทชินเชียง อินเตอร์เนชันแนล จํากดั จดทะเบียนเมือวนัที 8 
มิ.ย.2559 เป็นผู้สง่ออกไปเมืองฉงชิง ประเทศจีน



การใชท้ี�ดิน
1.

• บริษัทจีน เช่าจากเอกชนไทย ทําสญัญาเช่าพื 	นที 9 ปี ตอ่สญัญาเช่าทกุ 3 
ปี ในราคาไร่ละ 2,500-3,000 บาทตอ่ปี โดยมีพื 	นทีทั 	งหมด  2,750 ไร่

• ประเภททีดนิทีเช่าแยกเป็น 3 ประเภท คือ โฉนด ประมาณ 100 แปลง • ประเภททีดนิทีเช่าแยกเป็น 3 ประเภท คือ โฉนด ประมาณ 100 แปลง 
รวมพื 	นที  1,900 ไร่ นสก 3 รวมพื 	นที 300 ไร่ และอืนๆ 25 แปลง  รวม
พื 	นที 500 ไร่

• ห้างหุ้นสว่นพญาเม็งรายการเกษตร จํากดั เป็นผู้ ทําสญัญาเช่าในปัจจบุนั 





เป้าหมายการปลูกกลว้ย 8 แสนตน้



เปรียบเทียบราคาเช่าที�ดิน



2.การใชน้ํ� า

• กล้วย 1 ต้นใช้นํ 	า 17-20 ลติรตอ่วนั  ในพื 	นที 2,750 ไร่ จะมีความ
ต้องการใช้นํ 	าสงูถงึ 6-8 ล้านลกูบาศก์เมตร ตอ่ปี 



แยง่นํ� า ใชส้ิทธิเกินส่วน



ลาํนํ�าอิงช่วงแลง้



สูบจากแม่นํ� าอิง พกัในบ่อภายในแปลงปลูก



บ่อลา้ง 



3.การใชส้ารเคมี



ยาฆ่าหญา้



ตวัอยา่ง การตรวจสารเคมี



ผลการตรวจ

• ผลการวิเคราะห์พบวา่กล้วยทีมีขนาดตามมาตรฐานการสง่ออกพบสาร
กําจดัเชื 	อราProchloraz ตกค้างในระดบั 0.02 mg./kg. ซึงตํา
กวา่คา่มาตรฐาน( CODEX กําหนดไว้ที 7.0 mg./kg.)

• พบสารกําจดัศตัรูพืชตกค้างในดนิ 2 ชนิด ได้แก่สารกําจดัวชัพืช • พบสารกําจดัศตัรูพืชตกค้างในดนิ 2 ชนิด ได้แก่สารกําจดัวชัพืช 
Glyphosate พบตํากวา่  0.03 mg./kg. และสารกําจดัเชื 	อรา 
Propiconazole พบในระดบั 0.13 mg./kg. 

• นํ 	าจากแปลงปลกูพบ Propiconazole 16 µg./l. ซึงเป็นสารที
พบการตกค้างในดนิจากแปลงปลกูเช่นเดียวกนั



ตวัอยา่งนํ�า



บ่อบรรจุสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเพื�อจุ่มก่อนการบรรจุ       
กล่องส่งออก

• พบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชทั 	งหมด 5 ชนิด เป็นสารกําจดัแมลง 1 ชนิด 
และสารป้องกนัและกําจดัโรคพืช 4 ชนิดและสารป้องกนัและกําจดัโรคพืช 4 ชนิด



4.แรงงาน

• มีลกูจ้างประจํา ประมาณ 100 -140 คน และลกูจ้างรายวนั(ไปเช้า-เย็น
กลบั) ประมาณ 10-15 คน คา่จ้างคนละ 300-500 บาท

คนงานมาจาก อ.ขนุตาล อ.พญาเม็งราย อ.เชียงของ อ.เทิง โดยมีบางสว่น
เป็นชนเผา่ม้ง  60 คน เป็นชนเผา่ม้ง  60 คน 

ลกูจ้างประจํามีทีพกัให้ฟรีภายในพื 	นทีแปลงปลกูกล้วย





การจา้งงานมี 2 แบบ

• คนงานประจํา 83 คน มีรายได้วนัละ 300-500 บาท 

• คนดแูลสวนกล้วย 30 ครอบครัว ดแูลสวนครอบครัวละไมเ่กิน 50 ไร่
หรือประมาณ 5,000 ต้น มีรายได้ตอบแทนหลงัการขายกล้วยทีได้หรือประมาณ 5,000 ต้น มีรายได้ตอบแทนหลงัการขายกล้วยทีได้
มาตรฐาน 1.2 บาทตอ่กิโลกรัม (การลงทนุและอปุกรณ์ทกุอยา่งบริษัท
เป็นผู้จดัหาให้ทั 	งหมด)



ผลการตรวจเลือด

• วนัที 6 เมษายน 2559 วา่ ผลการตรวจเลือดคนงานสวนกล้วยทั 	งหมด 
43 คน พบสารเคมีในเลือด

• ระดบัปกต ิ6 คน 

• ระดบัปลอดภยั 14 คน • ระดบัปลอดภยั 14 คน 

• มีความเสียง 10 คน 

• ระดบัผิดปกต ิ14 คน 



5.การเพาะและขยายพนัธุ์กลว้ย

• บริษัทหวา่งกสกิรรม ได้ประกาศถอนตวัโครงการปลกูกล้วย ในพื 	นที
บ้านต้า ม.12 ตําบลต้า อ.ขนุตาล จ.เชียงราย บนเนื 	อทีประมาณ 700 ไร่

  



ตน้กลา้เพาะจากเนื�อเยื�อ


