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รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

โครงการวิจัยเรื่อง 

“การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS  
ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ หรือที่เรียกว่า  กลุ่มประเทศ BRICS นั้น มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที ่รวดเร็ว สวนทางกับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมอย่าง สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป ที่มีส่วนแบ่งในตลาดโลกลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ไทยขยายการค้ากับกลุ่มประเทศ BRICS 
มากขึ้น แต่ส่วนแบ่งตลาดของไทยในกลุ่มประเทศ BRICS กลับไม่เพ่ิมขึ้นตาม แสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมขึ้นของ
ไทยนั้น มาจากตลาดโลกที่ขยายตัวเป็นหลัก และไม่ได้มาจากความสามารถในการรุกตลาดกลุ่มประเทศ 
BRICS 

ภาพที่ 1 : ส่วนแบ่งตลาดโลกของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศ BRICS 

 
ที่มา : วิเคราะห์โดยคณะผู้ด าเนินงานวิจัย, ข้อมูลจาก Trade Map, UNCTAD 

เหตุผลส าคัญ 2 ประการ คือ ไทยขาดความรู้ความเข้าใจในตลาดกลุ่มประเทศ BRICS ทั้งหมด (หากรู้
ก็มีอยู่เพียงกับบางประเทศเท่านั้น) และอีกประการ คือ ขาดเครื่องมือ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ
ที่เพียงพอในการขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ BRICS 
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เครื่องมือส าคัญในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ คือ การท าความตกลงการค้าเสรี 
(Free Trade Agreement: FTA) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้า อันเป็นการส่งเสริมการค้า
ระหว่างกันแล้ว ยังเป็นประตูไปสู่ความตกลงและมาตรการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชน 
ทั้งผู้ค้า ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาด ตระหนักถึงความส าคัญของคู่เจรจา FTA ด้วย ดังจะเห็นได้จากการขยายตัว
ทางการค้าระหว่างอาเซียน กับ ไทย ทั้งท่ีมีการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ดังกล่าวต่ าก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มประเทศ BRICS นั้น “ไทยมี FTA ร่วมด้วย เพียง 1 - 2 ประเทศเท่านั้น คือ 
จีน กับ อินเดีย โดยมีเฉพาะจีนเท่านั้น ที่เจรจาเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกรายการสินค้าแล้ว ในขณะที่อินเดียมี
ความตกลงบังคับใช้จริงเพียง 82 รายการเท่านั้น” ดังนั้น “ไทยจึงจ าเป็นต้องพิจารณาการท า FTA กับทั้ง
อินเดีย และกับชาติสมาชิกของกลุ่มประเทศ BRICS ที่เหลือ” อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับ FTA ระหว่างไทย กับกลุ่มประเทศ BRICS เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดท า FTA ของไทยกับกลุ่มประเทศ BRICS ทั้งกลุ่ม 
พบว่า ในภาพรวม จะท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวขึ้น โดยจะส่งผลให้ GDP ของไทยเติบโตสูงขึ้น ร้อยละ 1.87 
เทียบกับ GDP ในปี 2558 คือ 2.6 แสนล้านบาท มากกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ส่งผลให้ GDP เติบโตสูงขึ้น
เพียงร้อยละ 0.55 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ทั้งการบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐจะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

ตารางท่ี 1 : ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดท า FTA ของไทยกับ BRICS  
ด้านเศรษฐกิจมหภาค 

 
ASEAN ไทย ไทย (ล้านบาท) 

การบริโภค 0.59% 2.23% 155,552.18 

การลงทุน 1.35% 11.09% 362,350.73 

การใช้จ่ายภาครัฐ 0.60% 2.41% 56,281.69 

การส่งออก 1.28% 0.51% 47,429.29 

การน าเข้า 1.67% 4.27% -333,206.82 

GDP 
(expenditure) 

0.55% 1.87% 264,409.60 

ที่มา : คณะผู้ด าเนินงานวิจัย 
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ขณะเดียวกันด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น พบว่า ขณะที่รายได้ต่อประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.28 แต่
อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นตามเพียงร้อยละ 1.36 และสิ่งแวดล้อมก็เสียหายมากขึ้นเพียงร้อยละ 0.04 เท่านั้น 
อรรถประโยชน์ในภาพรวมจึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.33 จึงสรุปได้ว่า “ในภาพรวม การท า FTA ระหว่างไทยกับ
กลุ่มประเทศ BRICS จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับไทย” 

ตารางท่ี 2 : ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดท า FTA ของไทยกับกลุ่มประเทศ BRICS  
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
อัตราเงินเฟ้อ อรรถประโยชน์ รายได้ต่อประชากร สิ่งแวดล้อม 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

1.36 1.33 2.28 -0.04 

ที่มา : คณะผู้ด าเนินงานวิจัย 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาวิจัยพบว่า ไทยไม่สามารถเจรจา FTA กับกลุ่มประเทศ BRICS ทางตรงได้ 
จึงต้องเลือกเจรจากับกลุ่มประเทศ BRICS เป็นรายประเทศแทน ซึ่งพบว่า การเจรจาต่อกับอินเดียให้ผลดีต่อ
เศรษฐกิจมากที่สุด คือ ส่งผลให้ GDP ขยายตัวมากที่สุด รองลงมา คือ รัสเซีย บราซิลกับแอฟริกาใต้ 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่า ไม่มี FTA ใดที่จะส่งผลเสียในภาพรวมต่อไทย ไทยจึงควรเจรจา FTA กับ
ประเทศเหล่านี้ เรียงล าดับตามความส าคัญ คือ (1) อินเดีย (2) รัสเซีย และ (3) บราซิล/แอฟริกาใต้1  

ตารางท่ี 3 : ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของ FTA ระหว่างไทย/อาเซียน  
กับบราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth) 

หน่วย : ร้อยละ 

คู่เจรจา FTA กับ ไทย FTA กับ อาเซียน 
บราซิล 0.10 0.09 
รัสเซีย 0.13 0.12 
อินเดีย 0.27 0.23 

แอฟริกาใต้ 0.10 0.09 
ที่มา : คณะผู้ด าเนินงานวิจัย 

 
                                                           

1 อาจตอ้งเจรจาผ่านกลุ่มการค้าที่ทั้ง 3 ประเทศมีความตกลงด้วย ได้แก่ บราซิล ภายใต้ MERCOSUR  รัสเซีย ภายใต้ EurAsian 
Economic Community (EurAsEC) และ แอฟริกาใต้ ภายใต้ Southern African Development Community (SADC)  
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ทั้งนี้ ในการศึกษาระดับอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบทางลบ คือ เป็นสินค้าที่คู่
เจรจามีศักยภาพในการแข่งขัน แต่ไทยไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน แตกต่างกันไปตามประเภทอุตสาหกรรม 
ได้แก่  

 บราซิล ส าหรับ เครื่องหนัง เนื้อสัตว์ น้ ามัน กระดาษ 

 รัสเซีย ส าหรับ เบ็ดเตล็ด (อาท ินาฬิกา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องดนตรี กล้องถ่ายรูป)  

 อินเดีย ส าหรับ เคมีภัณฑ์ (อาทิ ยา) เครื่องหนัง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หมวกและรองเท้า 

 จีน ส าหรับ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องหนัง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หมวก รองเท้า หิน กระจก เซรามิก 

 แอฟริกาใต้ ส าหรับ เบ็ดเตล็ด (อาทิ นาฬิกา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องดนตรี กล้องถ่ายรูป)  
 

ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ควรระบุให้เป็นสินค้าอ่อนไหวในการเจรจา และจัดมาตรการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถยกระดับเพ่ือรองรับปรับตัวได้ต่อไป 

ตารางที่ 4 : กลุ่มสินค้าที่ควรระบุเป็นสินค้าอ่อนไหวของไทยในกรณีเจรจา FTA  
กับบราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ 

บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ 

เครื่องหนัง 
เนื้อสัตว์ 
น้ ามัน 

กระดาษ 

เบ็ดเตล็ด  
(อาทิ นาฬิกา 

อุปกรณ์การแพทย์  
เครื่องดนตรี  
กล้องถ่ายรูป) 

เคมีภัณฑ์  
(อาทิ ยา) 
เครื่องหนัง  
สิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม 
หมวกและ
รองเท้า 

ผลิตภัณฑ์จาก
โลหะ เครื่องหนัง 

สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

หมวก รองเท้า  
หิน กระจก  

เซรามิก 

เบ็ดเตล็ด  
(อาทิ นาฬิกา 

อุปกรณ์การแพทย์ 
เครื่องดนตรี  
กล้องถ่ายรูป) 

ที่มา : คณะผู้ด าเนินงานวิจัย 
 

นอกจากในด้านสินค้าอ่อนไหวที่ต้องรองรับผลกระทบแล้ว ยังมีสินค้าในกลุ่มอ่ืนที่มีศักยภาพในการ
ส่งออก (ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน แต่คู่เจรจาไม่มี) สินค้าที่น่าจับตา หรือ มีศักยภาพการลงทุนระหว่างกัน 
(มีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งไทยและคู่เจรจา) และสินค้าที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบใด ๆ (ไม่มีศักยภาพในการ
แข่งขันท้ังคู่) ซึ่งสินค้าแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันออกไปตามแต่คู่เจรจา ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 : กลุ่มสินค้าต่าง ๆ แบ่งตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ FTA  
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ BRICS 

ที่มา : คณะผู้ด าเนินงานวิจัย 
 

บทสรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ไทยควรท าความตกลง FTA กับกลุ่มประเทศ BRICS ทั้งกับอินเดียที่
คั่งค้างอยู่ และกับรัสเซีย บราซิล และแอฟริกาใต้ ที่ยังไม่มีการเจรจา นอกจากนี้ ในการเจรจาควรก าหนดกลุ่ม
สินค้าได้รับผลกระทบทางลบที่ได้แสดงไว้แล้วในตารางที่ 4 ให้เป็นสินค้าอ่อนไหว ที่ส าคัญ ไทยควรมีมาตรการ
เพ่ือขยายการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศ BRICS ให้สมตามเจตนาของการท า FTA ด้วย โดยแนวทาง
ส าคัญที่สรุปเป็นข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานวิชาการ ภาครัฐ เอกชนรายใหญ่ และเอกชนรายเล็ก มีดังนี้ 

หน่วยงานวิชาการ 

 ท าการศึกษารายละเอียดเชิงลึกแง่มุมต่าง ๆ ใน 5 ประเทศ และเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบงาน
วิชาการ การจัดสัมมนา และรูปแบบอื่นที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และน่าสนใจ  เช่น ในรูปแบบของ
อินโฟกราฟิก คลิปวีดีโอ ฯลฯ 

 ระบแุละศึกษาพ้ืนที่เป้าหมายในบราซิล อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ 
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ภาครัฐ 

 ตระเตรียมมาตรการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรี
ทางการค้าในประเทศ 

 น าผลการศึกษาของหน่วยงานวิชาการมาขยายผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนยันการระบุพ้ืนที่ และ
การช่วยประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา 

 พัฒนา/ส่งเสริม/บูรณาการ กองทุนรองรับผลกระทบจาก FTA ต่าง ๆ ในประเทศ ทั้งกองทุนของ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม  

 รวบรวมเอกชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เป้าหมาย โดยควรจัดหาให้ครอบคลุมกิจการหลัก กิจการ
สนับสนุน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

 จัดหาคู่ค้าท่ีเหมาะสม และด าเนินการน าเอกชนเดินทางเข้าไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย 

 ด าเนินการเจรจากับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉพาะในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุน 

 เป็นพี่เลี้ยงในช่วงแรกของการค้าและการลงทุน2 

 เน้นประชาสัมพันธ์สินค้าไทย (Thainess) ในพ้ืนที่ เป็นหลักก่อน 

 ช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (soft loan) ประกันการลงทุน (insurance) ร่วมหุ้น
กับกิจการที่น่าสนใจ (venture capital) หรือระดมทุน (crowd funding) 

 อาจพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชนในการ “ก่อสร้างนิคม/เขตอุตสาหกรรม” หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพิ่มเติมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว 

 พิจารณาการยกเว้นภาษีซ้อนเป็นกรณีพิเศษแก่บางกิจกรรม 

 มีเจ้าหน้าที่รัฐด้านเศรษฐกิจอยู่ประจ าในพ้ืนที่นั้น ๆ 

เอกชนรายใหญ่ 

 พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการต่างชาติ พิจารณาแผนยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 อาจขอความช่วยเหลือจากรัฐ อาทิ งบประมาณในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกองทุน FTA ใน
ประเทศ แต่เพ่ือให้ได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขของกองทุนฯ เอกชนรายใหญ่ที่ขอความช่วยเหลือควรมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเอกชนรายเล็กด้วย 
                                                           

2 รัฐอาจผ่อนผันให้เจ้าหน้าที่และรัฐเองรับเป็นรายได้ของรัฐ รับค่าด าเนินการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่  
ซ่ึงอาจเป็นส่วนแบ่งหลังธุรกรรมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วย 
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 นอกจากรูปแบบการลงทุนต่างประเทศที่เอกชนรายใหญ่ของไทยช านาญอยู่แล้ว (อาทิ การจ้าง
บริษัทที่ปรึกษารายใหญ่ และการติดต่อกับรัฐบาลต่างประเทศเอง) เอกชนรายใหญ่อาจใช้ประโยชน์จากรัฐ
ตามที่กล่าวมาได้อย่างเต็มที่ ทั้งในรูปแบบของการเจรจาผ่านภาครัฐ และการกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือรับการยกเว้น
ภาษีซ้อนจากรัฐ  

 ทั้งนี้ เมื่อเอกชนรายใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ก็ควรช่วยเหลือเอกชนรายเล็กกลับคืน อาทิ 
- เป็นผู้น าเอกชนรายเล็กในประเทศในการลงทุน 
- อาจเป็นผู้น าโดยการร่วมสร้างนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือโครงสร้างพ้ืนฐานใน

เขตอุตสาหกรรม 
- รับซื้อหรือขายสินค้ากับเอกชนไทยรายเล็ก โดยเฉพาะในช่วงตั้งต้น 
- เป็นผู้น าและร่วมกับเอกชนรายเล็กด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

เอกชน (Corporate Social Responsibility: CSR) ในพ้ืนที ่

เอกชนรายเล็ก 

 ติดตามข่าวสารข้อมูลการค้าการลงทุนกับหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานวิชาการ เพ่ือเตรียมรองรับ 
หรือมองหาลู่ทางการค้า การลงทุน และปรับปรุงใหม่ ๆ 

 ขอความช่วยเหลือเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของตน หรือกลุ่มตน ผ่านกองทุน FTA 
ต่าง ๆ 

 รวมกลุ่ม และประสานประโยชน์กับท้ังในกลุ่ม และกับเอกชนรายใหญ่ 

 ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับรัฐในการปรับปรุงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ 
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