บทคัดย่อ
งำนวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำสถำนภำพกำรลงทุ น และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
ผู้ประกอบกำรข้ำมชำติจีนในธุรกิจผลไม้ 3 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย ของ 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่
ระยอง จันทบุรี และตรำด โดยเน้นกำรวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Research) ด้วยกำรลงสำรวจพื้นที่
(Field Investigation) กำรสำรวจโดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire Survey) และกำรสัมภำษณ์และ
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลกำรศึกษำพบว่ำจำนวนผู้ประกอบกำรที่ดำเนินธุรกิจโรงคัดบรรจุผลไม้
(ล้ง) ที่ได้มำตรฐำน Good Manufacturing Practice (GMP) จำกสำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร เขต 6 ใน
ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกโดยเฉพำะทุเรียนและมังคุดในจังหวัดจันทบุรี ล้งจีนมีบทบำทสำคัญในกำรนำ
ผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่ำยเพื่อตอบสนองอุปสงค์ของผลไม้ในประเทศจีน ทำให้เกษตรกรยังขำยผลผลิต
(เฉพำะทุเรี ย นและมังคุด) ได้ร ำคำดี ถึ งแม้ว่ำจะมีผลผลิ ตออกสู่ ตลำดเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเช่นเดียวกัน จำก
ควำมเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่ำผู้ประกอบกำรจีนมีบทบำทสำคัญ และรัฐไม่ควรปิดกั้นกำรเข้ำมำ
ลงทุนของผู้ประกอบกำรจีน ถึงแม้ว่ำจะมีควำมกังวลต่ออนำคตของรำคำขำยผลผลิตก็ตำม เนื่องจำกมีกำรเพิ่ม
พืน้ ที่ปลูกผลไม้ในประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยจำนวนมำก โดยรัฐบำลของประเทศดังกล่ำวให้กำรสนับสนุนกำร
เข้ำมำลงทุนของผู้ประกอบกำรจีน ดังนั้นภำครัฐควรต้องเตรียมกำรรับมือกับควำมท้ำทำยนี้ เช่น กำรสร้ำงกลุ่ม
ธุรกิจ (cluster) ซึ่งมีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันและร่วมมือกัน (coopetition)
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำร
ส่งออกผลไม้ เป็นต้น
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Abstract
This research aims to investigate the status and impacts of Chinese direct investment
in three fruits i.e. durian mangosteen and logan of three provinces of eastern Thailand i.e.
Rayong, Chantaburi, and Trat. Our research approach is mainly based on exploratory
research by field investigation, questionnaire survey, interview and focus group hearing. The
study finds that the number of entrepreneurs who has received the certification of Good
Manufacturing Practice (GMP) from the Office of Agricultural Research and Development
(Region 6) has increased significantly especially durian and mangosteen in Chantaburi.
Chinese entrepreneurs play a major role in exporting Thai fruits to China. Thai farmers can
sell their products at the attractive price (only for durian and mango steen) even though the
supply has increased significantly. Based on the opinion of stakeholders, Chinese
entrepreneurs play crucial role in this business and Thai government should not prohibit the
investment from them. However, the stakeholders are concerned about the future price of
durian and mangosteen due to the large expansion of planted area in neighboring countries.
In addition, these countries have set up the incentives for the Chinese investments.
Therefore, Thai government should prepare some measures for the future challenge for
example developing the business cluster with ecosystem that can promote the coopetition
between stakeholders, developing the infrastructure to enhance the productivity and fruit
exporting.
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