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สวนกลว้ย



1. เปลีย่นช่ือ เจ้ำของสวนกล้วย

• บริษัทหงตา๋ อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั บ.เอกชนจีน ตาม
ข้อมลูท่ีมีช่ือ “หงตา๋” สว่นใหญ่สถานะนิติบคุคล ระบวุ่า “ร้าง” 

• 7 มิ.ย. 59 ห้างหุ้นสว่นพญาเม็งรายการเกษตร จ ากดั วตัถปุระสงค์ 
ประกอบกิจการปลกูกล้วย มะละกอ เข้ารับช่วงตอ่จาก บริษัทหงตา๋ ท่ี
แจ้งเลิกกิจการ เมื่อ ก.พ. 59

• มีบริษัทชินเช่ียง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จดทะเบียนเมื่อ 8 มิ.ย. 59 
เป็นผู้สง่ออกไปเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน



• บริษัทจีน เช่าจากเอกชนไทย ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ี 9 ปี ตอ่สญัญาเช่า
ทกุ 3 ปี ในราคาไร่ละ 2,500-3,000 บาทตอ่ปี โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 
2,750 ไร่

• ประเภทท่ีดินท่ีเช่าแยกเป็น 3 ประเภท คือ โฉนด ประมาณ 100 แปลง 
รวม 1,900 ไร่ นสก 3 รวม 300 ไร่ และอ่ืนๆ 25 แปลง รวม 500 ไร่

• ห้างหุ้นสว่นพญาเม็งรายการเกษตร จ ากดั เป็นผู้ท าสญัญาเช่าใน
ปัจจบุนั 

2. กำรใช้ที่ดนิ 





เป้าหมายการปลูกกลว้ย 8 แสนตน้



เปรียบเทียบราคาเช่าท่ีดิน



3. กำรใช้น ำ้

• กล้วย 1 ต้นใช้น า้ 17-20 ลิตร/วนั  ในพืน้ท่ี 2,750 ไร่ จะมีความต้องการ
ใช้น า้สงูถงึ 6-8 ล้านลกูบาศก์เมตร/ปี 



แยง่น ้า ใชสิ้ทธิเกินส่วน



ล าน ้าอิงช่วงแลง้



สูบจากแม่น ้าอิง พกัในบ่อภายในแปลงปลูก



บ่อลา้ง 



4. กำรใช้สำรเคมี



ยาฆ่าหญา้



ตวัอยา่ง การตรวจสารเคมี



ผลการตรวจ

• ผลการวิเคราะห์พบวา่กล้วยท่ีมีขนาดตามมาตรฐานการสง่ออกพบสาร
ก าจดัเชือ้รา Prochloraz ตกค้างในระดบั 0.02 mg./kg. ซึง่ต ่า
กวา่คา่มาตรฐาน (CODEX ก าหนดไว้ท่ี 7.0 mg./kg.)

• พบสารก าจดัศตัรูพืชตกค้างในดิน 2 ชนิด ได้แก่สารก าจดัวชัพืช 
Glyphosate พบต ่ากว่า  0.03 mg./kg. และสารก าจดัเชือ้รา
Propiconazole พบในระดบั 0.13 mg./kg. 

• น า้จากแปลงปลกูพบ Propiconazole 16 µg./l. ซึง่เป็นสารท่ี
พบการตกค้างในดินจากแปลงปลกูเช่นเดียวกนั



บ่อบรรจุสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพ่ือจุ่มก่อนการบรรจุ       
กล่องส่งออก

• พบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชทัง้หมด 5 ชนิด เป็นสารก าจดัแมลง 1 ชนิด 
และสารปอ้งกนัและก าจดัโรคพืช 4 ชนิด

ตวัอยา่งน ้า



5. แรงงำน

• มีลกูจ้างประจ า 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 โดยมี
บางสว่นเป็นชนเผ่าม้ง  60 คน 

• ลกูจ้างประจ ามีท่ีพกัให้ฟรีภายในพืน้ที่แปลงปลกูกล้วย





การจา้งงานมี 2 แบบ

• คนงานประจ า 83 คน มีรายไดว้นัละ 300-500 บาท 
• คนดูแลสวนกลว้ย 30 ครอบครัว ดูแลสวนครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่

หรือประมาณ 5,000 ตน้ มีรายไดต้อบแทนหลงัการขายกลว้ยท่ีได้
มาตรฐาน 1.2 บาทต่อกิโลกรัม (การลงทุนและอุปกรณ์ทุกอยา่งบริษทั
เป็นผูจ้ดัหาใหท้ั้งหมด)



ผลการตรวจเลือด

• วนัท่ี 6 เม.ย. 59 วา่ ผลการตรวจเลือดคนงานสวนกล้วยทัง้หมด 43 คน 
พบสารเคมีในเลือด
– ระดบัปกติ 6 คน 

– ระดบัปลอดภยั 14 คน 

– มีความเสี่ยง 10 คน 

– ระดบัผิดปกติ 14 คน 



6. กำรเพำะและขยำยพนัธ์ุกล้วย

• บริษัทหวา่งกสิกรรม ได้ประกาศถอนตวัโครงการปลกูกล้วย ในพืน้ท่ี
บ้านต้า ม.12 ต าบลต้า อ.ขนุตาล จ.เชียงราย บนเนือ้ท่ีประมาณ 700 ไร่

แปลงเพาะตน้กลว้ย


