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โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)

6 กันยายน 2559



เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ไม่เปลี่ยน !!???

ส่วนแบ่งตลาดโลก US และ EU

หดตัว

หดตัว หดตัว- ส่วนแบ่งตลาด US และ 
EU หดตัว

- BRICS ขยายตัว ทั้งส่งออก
และน าเข้า

- ศักยภาพไทยใน BRICS 
“ไม่เปลี่ยนแปลง”
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B R I C S ประตูสู่ภูมิภาค

ประตูสู่ MERCOSUR

ประตูสู่ SADC และ SACU

ประตูสู่ BIMSTEC

ประตูสู่ EURASEC
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 เพื่อส ารวจและประเมินนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ 
BRICS ต่อประชาคมอาเซียน

 เพื่อศึกษากลไกทางการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS
 เพื่อวิเคราะห์และประเมินกรอบนโยบายการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS 

ต่อประชาคมอาเซียน
 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติต่อผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ 
BRICS

 เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากกรอบ
นโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน
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Ch. 3 -- ข้อมูลทั่วไป (PESI)Ch. 4

กฎระเบียบ 
นโยบาย 

และ

ความตกลงทาง
การค้า

Ch. 6 -- อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างกัน

Ch. 5 – วิเคราะห์
ผลกระทบ (CGE/GTAP)

Ch.7 – Value Chain (s)

Ch.8 – Investment & Trade Policies

B R I C S
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ที่มาของ BRICS

BRICS ในปัจจุบัน

- มี BRICS strategy แต.่..
- โดยมากเป็นความร่วมมือ หรือ การแชร์ปัญหา
- ไม่ค่อยมีความตกลงชัดเจนทางการมากนัก 

โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ
- มี New Development Bank (NDB)

= 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

B R I C Sภาพรวม (Overall)
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Share of World GDP

ท่ีมา : ค านวณโดยคณะผู้ด าเนินงานวิจัย, ข้อมูลจาก IMF: World Economic Outlook Database
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ความส าคัญ (สัดส่วนขนาด GDP ใน GDP โลก) ของกลุ่มประทศ BRICS 
และสมาชิกช่วงปี 1995 ถึง 2020

ท่ีมา : ค านวณโดยคณะผู้ด าเนินงานวิจัย, ข้อมูลจาก IMF: World Economic Outlook Database
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ศาสนา: คาธอลิก
วัฒนธรรมธุรกิจ: ชอบรื่นเริง บันเทิง 
เป็นกันเอง ไม่เร่งรีบทางธุรกิจ

ภาษา: โปรตุเกส (ใช้ภาษาอังกฤษไม่ดี)
ประชากร: 206 ล้านคน
เชื้อชาติ: ผิวขาว 48% ลูกผสม 43 % 
ผิวด า 8%

ขาดดุลการค้า, import = 14% ของ GDP 

1500 1822 19301889 1964 1985

ทรุดโทรม มีความเสี่ยงน  าท่วม ถนนขาด 
เสียหาย
ไม่ครอบคลุมนัก อย่างไรก็ตาม มีโครงการ
ปรับปรุงขนาดใหญ่ที่จีนเข้าร่วมด้วย

เป็นเส้นทางการเดินทางหลักในประเทศ

ค่าธรรมเนียมสูง ขนส่งช้า ขยายตัวไม่ทัน

ค่อนข้างใช้ได้

ไม่ดีนัก

9



E

S I 

P

ภาษา: รัสเซีย ใช้ล่ามภาษาอังกฤษ
ประชากร: 144 ล้านคน
เชื้อชาติ: รัสเซีย 78%
ศาสนา: ส่วนใหญ่ไม่มีศาสนา 
ออร์ทอดอกซ์ 25% 
วัฒนธรรมธุรกิจ: ค่อนข้างเก็บอารมณ์
ไม่แสดงออก บริหารแบบ top down
ความสัมพันธ์ส่วนตัวส าคัญมาก

เกินดุลการค้า, export = 30% ของ GDP 

1547 1922 1991 1999

ดีในเมืองใหญ่ ไม่ครอบคลุม ชนบทไม่ดี 

ดีมากในเมืองใหญ่ หลายเส้นส าค ญ เช่น
trans-Siberia, เชื่อมจีน, เชื่อมคาซัคฯ

ค่อนข้างด-ีท่าหลัก คือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
วลาดิวอสตอก โนโวโรสิสก์

ก าลังขยายท่า รองรับไม่พอ มีอุตสาหกรรม
อากาศยานของตนเอง

ดีมาก

ไม่ค่อยดี
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ภาษา: ฮินดี กับ อังกฤษ
ประชากร: 1.3 พันล้านคน
เชื้อชาติ: 72% อารยัน 25% ดราวิเดียน 
3% มองโกลอยด์
ศาสนา: ฮินดู 80% อิสลาม 13% 
วัฒนธรรมธุรกิจ: ชอบรื่นเริง บันเทิง 
เป็นกันเอง ไม่เร่งรีบทางธุรกิจ

ขาดดุลการค้า, import = 25% ของ GDP 

1500 BC 1600 1857 1947

ไม่ค่อยดี ต้องจ่ายค่าใช้ทางสลับรัฐ กับ
ท้องถิ่น
เป็นเส้นทางหลักของประเทศ

ก าลังเร่งลงทุนขนาดใหญ่

ขยายตัวรวดเร็ว

ดีมากบางเมือง

แย่ ไฟตกบ่อย
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ภาษา:
ประชากร:
เชื้อชาติ:

ศาสนา:
วัฒนธรรมธุรกิจ:

ได้ดุลการค้า, export = 23% ของ GDP ++

1600 BC 1916 1949

จีน พูดอังกฤษดี (ไทยก็ได้)
1.38 พันล้านคน

ฮั่น 93%

มีเสรีในการนับถือ (ตาม รธน.)

เก็บอารมณ์ ฟังผู้อาวุโส ถือ
หลักบุญคุณ

ดี และก าลังขยายตัวเพิ่ม

ดี และขยายต่อนเอง

ก าลังเร่งลงทุนขนาดใหญ่

ขยายตัวรวดเร็ว

ไม่ค่อยดี

ไม่ค่อยดี
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ศาสนา: ส่วนมากนับถือคริสต์
วัฒนธรรมธุรกิจ: คล้ายชาว
ตะวันตก ตรงเวลา อัธยาศัยดี 
และไม่มีพิธีการมาก

ภาษา: ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
มีใช้ภาษาแอฟริกัน (บัวร)์ บ้าง
เชื้อชาติ: ผิวขาว 9% ผิวด า 80% ที่เหลือ
เป็นลูกผสม กับเอเชีย

ขาดดุลการค้า, import = 33% ของ GDP 

ดีมาก

ดี

มีท่าเรือขนาดใหญ่หลายแหล่ง โดยเฉพาะ 
Durban และ Cape Town

ค่อนข้างดี สนามบินนานาชาติดี สายการบินดี

ค่อนข้างแย่

13
ค่อนข้างแย่



บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้
อาเซียน X X
อียู 27 X

MERCOSUR X X
อิสราเอล X

เปรู X X
โบลิเวีย X

ชิลี X X X
อดีตสหภาพโซเวียต x

เซอร์เบีย X
SAFTA X
ญี่ปุ่น X

ความตกลง BRICS ในปัจจุบันB R I C S การวิเคราะห์ผลมหภาค (Macro Results)

บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้
เกาหลี X X

ปากีสถาน X X
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์

X

ฮ่องกง และมาเก๊า X
คอสตาริกา X
ไอซ์แลนด์ 

สวิตเซอร์แลนด์
X X

EFTA X
SACU X
SADC X
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อัตราเงินเฟ้อ อรรถประโยชน์ รายได้ต่อประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ)
1.36 1.33 2.28

สิ่งแวดล้อมเสียหาย = 0.02 x 1.87 = ร้อยละ 0.04 

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

ผลการวิเคราะห์มหภาค (Macro Results)

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
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อุตสาหกรรม ดุลการค้า ผลผลิต มูลค่าเพิ่ม

อาหาร -411.33 -1.39 -1.39

สินค้าเกษตรอ่ืน ๆ -24.63 -0.54 -0.54

แร่และพลังงาน -644.19 -1.68 -1.68

ไม้และของท่ีท าด้วยไม้ -143.42 -5.63 -5.63

กระดาษ -29.43 -1.03 -1.03

สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม -892.19 -5.47 -5.47

เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก และ

ปิโตรเคมี
1,387.67 3.62 3.62

โลหะ -98.4 0.16 0.16

ยานยนต์ อากาศยาน เรือ -380.53 1.19 1.19

เครื่องใช้ไฟฟ้า -975.88 0.39 0.39

อ่ืน ๆ -220.91 -2.34 -2.34

บริการ -1,336.78 0.8 0.8

B R I C S รายอุตสาหกรรม (Industrial Impacts)
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ไร่อ้อย โรงน้ าตาล
อ้อย น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว

มอลลาส/เอทานอล

นา โรงสี
ข้าวสารขาว/เกรดล่างอื่นๆ

ข้าวสารหอม/พรีเมียมอื่นๆ

ข้าวเปลือกเพ่ือสีต่อ

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

ข้าวกล้องเกรดล่างอื่นๆ

ข้าวกล้องพรีเมียมอื่นๆ

ข้าวสารหัก

ขนมหวานจากน้ าตาล

โรงงานขนม

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างกัน (Potential Industry)
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ส ารวจ + เหมือง
(เพชรพลอยดิบและโลหะมีคา่)

คัดเลือก + ตัดแบ่งเจียระไน
(เพชรพลอยเจียระไน)

ท าเครื่องประดับ

เพชร
โรเดียม พาลาเดียม

พลอยและหินมีค่าเพชร เครื่องเพชรพลอยและมุก

ไม้ซุง (Round wood)

เยื่อไม้ เศษไม้ (pulp & chip)

ไม้แผ่น ไม้วีเนียร์ ไม้บอร์ด ฯลฯ

ป่าธรรมชาติ/ป่าปลูก แปรรูปขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ปลายน้ า

เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์

กระดาษ กล่อง ลัง

ไม้โอ้ก และ
ไม้เนื้ออ่อนอื่นๆ
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พลอยและหินมีค่า



ส ารวจ + เหมือง
(เพชรพลอยดิบและโลหะมีคา่)

คัดเลือก + ตัดแบ่งเจียระไน
(เพชรพลอยเจียระไน) ท าเครื่องประดับ

พลอยและ
หินมีค่า พลอยและ

หินมีค่า
เพชร เครื่องเพชรพลอยและมุก

นา โรงสี
ข้าวสารขาว/เกรดล่างอื่นๆ

ข้าวสารหอม/พรีเมียมอื่นๆ

ข้าวกล้อง/เกรดล่างอื่นๆ

ข้าวกล้อง/พรีเมียมอื่นๆ

ข้าวสารหัก

เพชร พลอย 
หินมีค่า และมุก

ข้าวเปลือกเพื่อสีต่อ

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

22



ไม้ซุง (Round wood)

เยื่อไม้ เศษไม้ (pulp & chip)

ไม้แผ่น ไม้วีเนียร์ ไม้บอร์ด ฯลฯ

ป่าธรรมชาติ/ป่าปลูก แปรรูปขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ปลายน้ า

เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์

กระดาษ กล่อง ลัง

ส่วนประกอบและชิ้นส่วน ผลิตและประกอบ
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ส ารวจ + เหมือง
(เพชรพลอยดิบและโลหะมีคา่)

คัดเลือก + ตัดแบ่งเจียระไน
(เพชรพลอยเจียระไน)

ท าเครื่องประดับ

เครื่องเพชรพลอยและมุก
พลอยและ
หินมีค่า พลอยและ

หินมีค่า
เพชร

เพชร
เพชร ทองค า

ทองค าขาว พาลาเดียม 
โรเดียม และ อิริเดียม ทองค า

ประมง

อัญมณี
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ภาพรวม BRICS
• ไทยได้ประโยชน์จาก FTA กับ BRICS แต่ BRICS ไม่ใช่กลุ่มทางเศรษฐกิจที่จะเจรจา 

FTA ด้วยได้
• ความตกลงอื่น ๆ เช่น การศึกษา เทคโนโลยี หรือ ผ่าน NDB ท าได้ 

B R I C S
FTA ควรเจรจา ควรเจรจา หาทางเจรจาต่อ มีแล้ว ควรเจรจา

Specific Issue ระยะทาง + info. เส้นทาง + info. Info. + NTBs + 
Regulation

Info. + Regulation Info.

ขยายการค้าและ
ลงทุน(specific)

- รวมกลุ่ม firms
- ก าหนดรัฐเป้าหมาย

-จัดหา/พัฒนา
เส้นทางขนส่ง

- ก าหนดรัฐเป้าหมาย
- การตลาด เจรจาลดกฎ 
นิคม ฯลฯ รัฐเป้าหมาย

- พัฒนาเส้นทางขนส่ง
- ก าหนดรัฐเป้าหมาย
- จีนมาไทย (alt.)

- ก าหนดรัฐ
เป้าหมาย

- การตลาด นิคม 
ฯลฯ รัฐเป้าหมาย

ขยายการค้าและ
ลงทุน (General)

- ให้ info 2 ทาง - ลดภาษีซ้อน - รัฐ (ไทย) เป็นพี่เลี ยง
- Matching และอื่นๆ - รัฐ (ไทย) ช่วยจัดตั งธุรกิจ - เจรจาลดอุปสรรคแก่นักธุรกิจไทย

รายประเทศ BRICS
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1. ตระเตรียมมาตรการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรีทางการค้าในประเทศ
2. น าผลการศึกษาของหน่วยงานวิชาการมาขยายผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยืนยันการระบุพ้ืนที่ และ การช่วย

ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา
3. พัฒนา/ส่งเสริม/บูรณาการ กองทุนรองรับผลกระทบ FTA ต่างๆ ในประเทศ ทั้งกองทุน ของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. รวบรวมเอกชน เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย โดย ควรจัดหาให้ครอบคลุม กิจการหลัก กิจการสนับสนุน ทั้งขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่
5. จัดหาคู่ค้าที่เหมาะสม และด าเนินการน าพาเอกชนเดินทางเข้าไปยังพ้ืนท่ีเป้าหมาย
6. ด าเนินการเจรจากับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉพาะเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
7. เป็นพ่ีเลี้ยงในช่วงแรกของการค้าและการลงทุน
8. เน้นประชาสัมพันธ์สินค้าไทย (Thainess) ในพ้ืนที่เป็นหลักก่อน
9. ช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (soft loan) ประกันการลงทุน (insurance) ร่วมหุ้นกับกิจการที่น่าสนใจ 

(Venture Capital) หรือ ระดมทุน (Crowd Fund)
10. อาจพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชนในการ “ก่อสร้างนิคม/เขตอุตสาหกรรม” หรือ โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในนิคม

อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว
11. พิจารณาการยกเว้นภาษีซ้อนเป็นกรณีพิเศษแก่บางกิจกรรม
12. มีเจ้าหน้าที่รัฐด้านเศรษฐกิจอยู่ประจ าในพ้ืนที่นั้นๆ
13. รัฐอาจผ่อนผันให้เจ้าหน้าและรัฐเองรับเป็นรายได้ของรัฐ รับค่าด าเนินการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 

ซึ่งอาจเป็นส่วนแบ่งหลังธุรกรรมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามแนวทางนี้ควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วย

ภาครัฐ
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• พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เปรียบเทียบกับ ผู้ประกอบการ
ต่างชาติ พิจารณาแผนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

• อาจขอความช่วยเหลือจากรัฐ เช่น งบประมาณในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ผ่านกองทุน FTA ในประเทศได้ แต่เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ
ตามเงื่อนไขของกองทุนฯ เอกชนรายใหญ่ที่ขอความช่วยเหลือควร
มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเอกชนรายเล็กด้วย

• นอกจากรูปแบบการลงทุนต่างประเทศที่เอกชนรายใหญ่ในไทย
ช านาญอยู่แล้ว (เช่นการจ้างบริษัทที่ปรึกษารายใหญ่ และการ
ติดต่อกับรัฐบาลต่างประเทศเอง) เอกชนรายใหญ่อาจใช้ประโยชน์
จากรัฐตามที่กล่าวมาได้อย่างเต็มที่ ทั้งในรูปของการเจรจาผ่าน
ภาครัฐ และการกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือ รับการยกเว้นภาษีซ้อนจากรัฐ 

• ทั้งน้ี เมื่อเอกชนรายใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ก็ควร
ช่วยเหลือเอกชนรายเล็กกลับคืน อาทิ

• เป็นผู้น าเอกชนรายเล็กในประเทศในการลงทุน
• อาจเป็นผู้น าโดยการร่วมสร้างนิคมอุตสาหกรรม เขตอุสาหกรรม 

หรือ โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตอุตสาหกรรม
• รับซื้อหรือขายสินค้ากับเอกชนไทยรายเล็ก โดยเฉพาะในช่วงตั้งต้น
• ผู้น าและร่วมกับเอกชนรายเล็กท า CSR ในพ้ืนที่

• ติดตามข่าวสารข้อมูลการค้าการลงทุนกับ
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานวิชาการ เพื่อเตรียม
รองรับ หรือ มองหาลู่ทางการค้า การลงทุน และ
ปรับปรุงใหม่ๆ

• ขอความช่วยเหลือเพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของตน หรือ กลุ่มตน ผ่านกองทุน 
FTA ต่างๆ

• รวมกลุ่ม และประสานประโยชน์ กับทั้งในกลุ่ม 
และกับเอกชนรายใหญ่

• ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับรัฐในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์

• ท าการศึกษารายละเอียดเชิงลึกแง่มุมต่างๆ ใน 
๕ ประเทศ และเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบ
งานวิชาการ การจัดสัมมนา และรูปแบบอื่นที่
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และน่าสนใจ เช่น 
ในรูปของอินโฟกราฟิก คลิปวิดิโอ ฯลฯ

• ระบุและศึกษาพ้ืนที่เป้าหมายใน บราซิล 
อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้

เอกชนรายใหญ่
เอกชนรายเล็ก

วิชาการ
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ประเทศไทย

ประเทศ A

GOV GOV

•ให้ค าปรึกษา
•Update ข้อมูล
•เจรจาต่อรองกับรัฐ

•ท ายุทธศาสตร์
•ชี โอกาส

•ประชาสัมพันธ์
•จัด trade mission

การเงนิ
+ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นักธุรกจิ

28



ขอบคุณครับ 
Obrigado
Spasibo
sukria
xie xie
dankie
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