
BRICS : ขั้วอํานาจใหม่ของเศรษฐกิจโลกและความทา้ทายของ ASEAN 

  คําว่า BRIC เป็นอักษรย่อใช้เรียกกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) 
และ จีน (China) โดยคําศัพท์นี้ถูกบัญญัติขึ้นโดย นาย จิม โอนีลล์ (Mr. Jim O’Neil) หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ
โลกจากโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ซึ่งคําว่า BRIC ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการย้ายอํานาจเศรษฐกิจ
โลกจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่าง G7 มาสู่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยที่ประเทศทั้งสี่ข้างต้นมีพื้นที่รวมกัน
มากกว่าหนึ่งในสี่ของโลก และมีจํานวนประชากรรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของประชากรโลก แม้ว่ากลุ่ม 
BRICS ไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมกลุ่มกันจัดต้ังกลุ่มเศรษฐกิจหรือสมาคมการค้าอย่างเป็นทางการ
เหมือนสหภาพยุโรป (EU)  แต่มีข้อบ่งชี้บางอย่างว่ากลุ่ม BRIC พยายามที่จะสร้างสมาคมหรือพันธมิตรทาง
การเมือง รวมถึงเปลี่ยนอํานาจทางเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตให้เป็นอํานาจการเมืองระดับภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศแอฟริกาใต้ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRIC อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 
โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่เป็น BRICS ซึ่งอักษรย่อ “S” ที่เพิ่มต่อท้ายเข้ามาหมายถึง South Africa หรือประเทศ
แอฟริกาใต้ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศกลุ่ม BRICS ได้มีการประชุมไปแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้  
 การประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ เมือง Yekaterinburg ประเทศรัสเซีย ซึ่งที่
ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของโลก การปฏิรูปสถาบันการเงิน การหารือถึงแนว
ทางการดําเนินความร่วมมือระหว่างกัน ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ ของโลก ทั้งนี้ จากผลการประชุม
ข้างต้น กลุ่ม BRIC ได้เรียกร้องให้มีการใช้สกุลเงินสํารองระหว่างประเทศสกุลใหม่แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ    
 การประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2553 ณ เมือง Brasília ประเทศบราซิล ซึ่งที่
ประชุมได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การปฏิรูป IMF  World Bank  
WTO และ UN รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย เป็นต้น  
 การประชุมครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554 ณ เมือง Sanya ประเทศจีน ซึ่งการประชุมครั้งนี้
ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นาย Jacob Zuma ได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้นําจากประเทศในกลุ่ม BRIC เป็นครั้งแรก 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศในกลุ่ม BRICS มีความร่วมมือด้านสังคม การเมือง และการค้าระหว่างกันให้มากย่ิงขึ้น  
 การประชุมครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย ซึ่งผลการ
ประชุมในครั้งนี้ ประเทศกลุ่ม BRICS ได้กําหนดท่าทีร่วมกันที่จะปฏิรูป IMF และ World Bank  ในการให้สิทธิและ
เสียงแก่ประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ เพื่อลดการครอบงําจากสหรัฐ ฯ และ EU  

BRICS ขั้วอํานาจใหมข่องเศรษฐกิจโลก (A New Polar of World Economy)  
  

 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่ม BRICS มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่ม BRICS สามารถที่จะกลายเป็นขั้วอํานาจใหม่ 
ของเศรษฐกิจโลก (A New Polar of World Economy) ขึ้นมาท้าทายและถ่วงดุลอํานาจของสหรัฐฯ และ EU    
ซึ่งการประชุมที่ผ่าน ๆ มา กลุ่ม BRICS ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการปฏิรูป IMF การเปลี่ยนสกุลเงินสํารอง
ระหว่างประเทศสกุลใหม่แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ เพื่อลดบทบาทของสหรัฐฯ และ EU เป็นต้น นอกจากนี้
ประเทศต่างๆ ในกลุ่ม BRICS ยังมีการเติบโตและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ ดังนี้   

 1. จีน  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ GDP 
สูงที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรอง
จากสหรัฐ ฯ รวมถึงเป็นประเทศที่มีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก ตลอดจนเป็นประเทศเจ้าหนี้
รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ฯ ทําให้อิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศของจีนเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองจนขึ้นมาท้าทายอํานาจสหรัฐ ฯ  
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 2. อินเดีย เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของ
เอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่น โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี นอกจากนี้ อินเดียยังเป็น
ประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงเป็นประเทศที่มีทรัพยากรบุคคล
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจํานวนมาก  
 3. รัสเซีย เป็นประเทศที่มีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากจีนและ
ญี่ปุ่น รวมถึงเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ การที่รัสเซียกําลังจะ
เข้าเป็นสมาชิก WTO ในเดือนกรกฎาคม 2555 ทําให้รัสเซียต้องปฏิรูปกฎเกณฑ์ รวมทั้งระเบียบด้านการค้าและ
การลงทุน ให้มีความเป็นสากลและมีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อประเทศคู่ค้า 
รวมถึงเพิ่มศักยภาพการส่งออก ตลอดจนการมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้น  
 4. บราซิล เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 
ของโลก โดยบราซิลเป็นประเทศที่มีระบบเกษตรกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรม และภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และ
ทันสมัย นอกจากนี้บราซิลยังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2557 และกีฬา
โอลิมปิกในปี 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น  
 5. แอฟริกาใต้ นักวิชาการหลายท่านมองว่าการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ของแอฟริกาใต้    
ในครั้งนี้เนื่องจากการผลักดันของจีนที่ต้องการใช้ประเทศแอฟริกาใต้เป็นประตูเข้าสู่ภูมิภาคแอฟริกา เพื่อขยาย
อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและแสวงหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แต่ผู้เขียนมองว่าประเทศแอฟริกาใต้เอง ก็มีศักยภาพ 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงเช่นกัน โดยแอฟริกาใต้มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีภาคการเงิน 
การธนาคาร และอุตสาหกรรมการผลิตที่แข็งแกร่ง เป็นประเทศผู้ส่งออก เหล็ก ถ่านหิน และอัญมณีรายใหญ่ของโลก 
นอกจากนี้ แอฟริกาใต้ยังเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมาอีกด้วย   

 

BRICS โอกาสและความทา้ทายของ ASEAN  

 จากการที่ ASEAN กําลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558  ASEAN ได้จัดทํา
พิมพ์เขียวเพื่อจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint1) ขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะบูรณาการ AEC เข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจโลก เช่น การทํา FTA กับประเทศภายนอกภูมิภาคโดยยึดหลักของ WTO คือ การเป็นภูมิภาค   
ที่เปิดกว้าง (open regionalism) ปัจจุบัน ASEAN มีความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาที่อยู่ในกลุ่ม BRICS อยู่ 3 ประเทศ 
ได้แก่ จีน รัสเซีย และอินเดีย รวมถึงมีความร่วมมือกับกลุ่ม MERCOSUR2 ที่มีบราซิลเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ASEAN 
ได้เตรียมการที่จะเปิดการเจรจาความตกลงระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : 
RCEP) กับประเทศคู่ค้าของ ASEAN ที่ได้มีการจัดทํา FTAs ระหว่างกันแล้ว3 เพื่อเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนต่อ
ยอดจาก FTAs ที่มีเป็นรายประเทศอยู่แล้วกับประเทศเหล่านี้ โดย RCEP ถือได้ว่าเป็นกลไกสําคัญที่จะบูรณาการ 
ASEAN เข้ากับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งกลุ่ม BRICS  โดยมี ASEAN เป็นแกนกลาง   
 จากปัญหาวิกฤติการณ์ด้านการเงินที่เกิดขึ้นกับ EU ในขณะนี้ ASEAN ควรให้ความสําคัญและแสวงหา
ความร่วมมือกับกลุ่ม BRICS  ให้มากขึ้น โดย ASEAN ควรที่จะกําหนดประเด็นและแนวทางความร่วมมือให้มีความชัดเจน 
รวมถึงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่ม BRICS ตลอดจนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ASEAN  
  
                                                            
1 AEC Blueprint ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 
(Bali Concord II) ได้แก่ 1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม  2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน       
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค  และ 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
2 MERCOSUR (Southern Common Market) หมายถึง กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ โดยมีประเทศสมาชิก 
จํานวน 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มนีาคม  2534 (1991)   
3 ASEAN ได้มีการทํา FTAs กับประเทศคู่ค้าที่สําคัญ จํานวน 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ โดยทํา FTAs ในกรอบทวิภาคีกับ  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
อินเดีย จํานวน 4 ฉบับ เรียกว่า ASEAN + 1 และทํา FTAs กับ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จํานวน 1 ฉบับ เรียกว่า ASEAN + 2   
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 จากตารางด้านล่าง จะเห็นว่าระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554  มูลค่าการค้ารวมของ ASEAN กับกลุ่ม BRICS     
ที่มีจํานวนเพียง 5 ประเทศ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการค้าระหว่าง ASEAN กับ EU ที่มีจํานวนถึง 27 ประเทศ เป็นอย่างมาก 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม BRICS เป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญของ ASEAN ดังนั้น หาก ASEAN 
สามารถ จัดทํากลไกความร่วมมือกับกลุ่ม BRICS ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทั่วไป    
หรือการจัดทํา RCEP ก็จะส่งผลให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง ASEAN กับ กลุ่ม BRICS เพิ่มสูงขึ้น  
 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
การค้าระหว่าง ASEAN กับ 

ประเทศ/ภูมิภาคต่าง ๆ  
พ.ศ. 2552    พ.ศ. 2553    พ.ศ. 2554 

มูลค่าการค้ารวมระหว่าง ASEAN กับ จีน  212,087 291,574 361,020 
มูลค่าการค้ารวมระหว่าง ASEAN กับ อินเดีย 47,376 40,805 52,471 
มูลค่าการค้ารวมระหว่าง ASEAN กับ รัสเซีย 7,828 11,719 13,143 
มูลค่าการค้ารวมระหว่าง ASEAN กับ บราซิล 9,735 13,371 17,743 
มูลค่าการค้ารวมระหว่าง ASEAN กับ แอฟริกาใต้  5,719 7,337 8,884 
มูลค่าการค้ารวมของ ASEAN กับ กลุ่ม BRICS 282,747 364,806 435,518 
มูลค่าการค้ารวมของ ASEAN กับ กลุ่ม EU-27  154,774* 203,124* 236,791* 
ที่มา Global Trade Atlas   
(* เป็นมูลค่าการค้ารวมของประเทศในกลุ่ม ASEAN จํานวน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ กับกลุ่ม EU 27)   

BRICS กบัประเทศไทย    
  

 ปัจจุบันประเทศไทย มีความร่วมมือในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม BRICS ที่สําคัญ ดังนี้    
 1) ไทย-จีน ได้แก่ การทํา ASEAN-China FTA ในกรอบพหุภาคี ความร่วมมือในกรอบทวิภาคีต่าง ๆ   
เช่น แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ระหว่างไทย-จีน (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต้ความตกลงการขยายความร่วมมือ
ทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย 
แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีนฉบับที่ 2 (2555 – 2559) ไปจนถึงกลไก 
ในรูปแบบของคณะทํางานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ของจีนในระดับมณฑล เป็นต้น   
 2) ไทย-อินเดีย อยู่ระหว่างการเจรจา FTA ระหว่างกัน ซึ่งขณะนี้สินค้าจํานวน 83 รายการมีภาษีเป็น
ศูนย์แล้ว นอกจากนี้ อินเดียยังเป็นตลาดใหม่ที่สําคัญที่สุดของไทย โดยในปี 2554 อินเดียเป็นประเทศคู่ค้า
อันดับที่ 16 ของไทย และเป็นอันดับที่ 1 ของไทยในเอเชียใต้ โดยระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 มูลค่าการค้ารวม
ไทย-อินเดีย มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 3) ไทย-รัสเซีย รัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและกลุ่ม
ประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States : CIS) ซึ่งมูลค่าการค้ารวมไทย-รัสเซีย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 -2554 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 4) ไทย-บราซิล ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามความตกลงทวิภาคีทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 
ที่ผ่านมาทั้งไทยและบราซิลต่างเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของกันและกันในอาเซียน และลาตินอเมริกา (แทนที่สิงคโปร์) 
 5) ไทย-แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในทวีปแอฟริกาและเป็นตลาดส่งออกข้าว
ที่ใหญ่ที่สุดของไทยในอนุภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ นอกจากนี้ ในปี 2554 ที่ผ่านมาแอฟริกาใต้ยังเป็นประเทศ
คู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย  
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
มูลค่าการค้ารวมของไทย 
กับประเทศในกลุ่ม BRICS 

ประเทศ
ในกลุ่ม 
BRICS  2552 2553 2554 

สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทยไปยัง
ประเทศต่างๆ ในกลุ่ม BRICS   

สินค้านําเข้าที่สําคัญของไทยจาก
ประเทศเทศต่างๆ ในกลุ่ม BRICS   

จีน 33,208 45,987 57,788 เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ ยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์  

เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
เครื่องจักรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์        
เม็ดพลาสติก   

อินเดีย 4,952 6,672 8,150 เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก อัญมณีและ
เครื่องประดับ ยางพารา ยานยนต์
และส่วนประกอบ  

อัญมณี และเครื่องประดับ        
เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  

รัสเซีย 2,109 4,028 5,670 ยานยนต์และชิ้นส่วน ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์  

น้ํามันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและยากําจัดศัตรูพืช  

บราซิล 2,333 3,439 4,576 ยางพารา ยานยนต์และชิ้นส่วน 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เม็ด
พลาสติก ด้ายและเส้นใย  

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะ
อื่น เศษโลหะ      

แอฟริกาใต้ 1,844 2,289 3,554 ข้าว ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร
ทะเลแปรรูป เครื่องรับวิทยุและ
โทรทัศน ์ ผลิตภัณฑ์ยาง  

สินแร่ โลหะ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดบั      

ที่มา Global Trade Atlas   

       จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้ารวมของไทยกับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม BRICS ระหว่างปี 
พ.ศ. 2552-2554 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หาก ASEAN สามารถดําเนินความร่วมมือกับกลุ่ม BRICS   
ได้เป็นผลสําเร็จ ก็จะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของไทย ทําให้สามารถที่จะส่งออกสินค้าต่าง ๆ 
ที่มีศักยภาพตามตารางข้างต้น ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่ม BRICS ได้มากขึ้น 
 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศใน ASEAN แล้ว ในปี พ.ศ. 2554 ไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้ารวมกับ
กลุ่ม BRICS สูงสุดเป็นอันดับที่สองรองจากสิงคโปร์ ที่มีมูลค่าการค้ารวมกับกลุ่ม BRICS ประมาณ 117,824 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ ไทยมีมูลค่าการค้ารวมกับกลุ่ม BRICS ประมาณ 79,738 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ข้อมูลจาก Global Trade Atlas) 
 อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยควรกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม BRICS ให้มากย่ิงขึ้น โดยอาศัยกลไกความร่วมมือ
ภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
ของประเทศ รวมถึงเป็นการแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพให้กับภาคธุรกิจและเอกชนของไทยแทนกลุ่มประเทศ 
EU และสหรัฐฯ ที่กําลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเงินอยู่ในขณะนี้    
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