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 สบืเนื่องจากงานประชมุ APEC ครัง้ที่ 33 ท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพนัน้ รฐับาลไทยไดเ้ชิญผูน้  าประเทศฝรั่งเศสอยา่ง

เป็นทางการเพื่อเขา้รว่มการประชุมในฐานะแขกของรฐับาล นบัเป็นการเยือนประเทศไทยของผูน้  าฝรั่งเศสในรอบ 16 ปี โดย

ระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายเอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนัน้ ไดม้ีการเดินหนา้ความสมัพนัธท์วิภาคี

ระหว่างไทยกบัฝรั่งเศสรอบดา้น รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัความรว่มมือทางเศรษฐกิจและผลกัดนั FTA ระหวา่งไทย-อีย ูจึงนบั

ไดว้่าการเดินหนา้ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัฝรั่งเศสครัง้นีอ้าจจะเป็นกา้วส าคญัที่จะต่อยอดไปสู่การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหวา่งยโุรปกบัภมูิภาคอาเซียนตอ่ไป ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย มีมมุมองตอ่การสานความสมัพนัธข์องฝรั่งเศสในประเด็น ดงันี ้
 

1. ด้านการลงทุน : การลงทุนจาก EU มายังอาเซียนมีความส าคัญอยู่อันดับที่ 4 ซ่ึงมีความน่าสนใจ

เช่นเดียวกับเม็ดเงนิลงทุนจากฝ่ังเอเชียและสหรัฐฯ ประกอบกับความสัมพันธอ์ันดีในเวลานี้ทุกภาคส่วนควรเร่งชัก

จูงการลงทุนจากฝร่ังเศสและยุโรปให้มาลงทุนในไทยอันจะเป็นกุญแจส าคัญท าให้การผลิตไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่

การผลิตของยุโรปได้ทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียน โดยยอดการลงทุนทางตรง (FDI inflows) จาก EU เขา้สู่อาเซียนเฉลี่ย

ในช่วงปี 2560-2561 มีมลูคา่ 17,595 ลา้นดอลลารฯ์ (จากเม็ดเงิน FDI inflows ที่เขา้อาเซียนทัง้หมด 154,410 ลา้นดอลลารฯ์)  

 นักลงทุน EU ในอาเซียนยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยยุโรปแต่ละประเทศมีสัดส่วนการลงทุนใน

อาเซียนประเทศละประมาณ 1% อาทิ ลกัเซมเบอรก์ ไอซแ์ลนด ์เบลเยี่ยม ฝรั่งเศสและเยอรมนี ตามล าดบั 

โดยนกัลงทนุยโุรปลว้นมีความเช่ียวชาญที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะในภาคการเงิน อากาศยาน เทคโนโลยี

การผลิตยานยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่แห่งโลกดิจิทัลที่ต่างใหค้วามเขา้มาลงทุนในอาเซียน อาทิ 
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 การเดินทางเยือนไทยของผู้น าฝร่ังเศสในรอบ 16 ปี สะท้อนมุมมองยุโรปที่

ต้องการเพ่ิมบทบาททางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงฝร่ังเศสมี

โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยได้อย่างน่าสนใจ  

 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด

มากข้ึน การสานสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับฝร่ังเศสอาจจะเป็นการเปิด

โอกาสทางเศรษฐกิจการค้า-การลงทุนในมิติใหม่ๆ จากจุดแข็งของฝร่ังเศสใน

ด้านยานยนต์ไฟฟา้ อากาศยาน เทคโนโลยีด้านการขนส่ง การผลิตพลังงาน

ทดแทน อิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง ซ่ึงสอดคล้องไปกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ไทยที่พยายามต่อยอดให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่การผลักดัน FTA 

อาเซียน-อียู รวมถึงไทย-อียู ยังต้องอาศัยแรงจากอีกหลายชาติสมาชิก 

ควันหลง APEC ... 

ฝร่ังเศสรุกผลกัดัน

ความสัมพันธ์กบั

ไทยและอาเซียน  



 

 

2 เทคโนโลยี 5G ศนูยข์อ้มลูดิจิทลั (Data Center) ธุรกิจคลาวด ์(Cloud company) Internet of Things (IoT) 

หุน่ยนตใ์นภาคอตุสาหกรรมและ Machine learning ทีล่ว้นนา่จะสง่ผลดีตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของอาเซยีน 

 นักลงทุนส่วนใหญ่กว่าคร่ึงมุ่งไปที่สิงคโปร ์ตามมาด้วยอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย

และไทยในอันดับที่ 6 ซึ่งการลงทนุหลงัจากนีจ้ะมีบทบาทส าคญัต่ออาเซียนยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการลงทุน

ของยโุรปที่เก่ียวเนื่องกบัเทคโนโลยีช่วยเช่ือมโยงหว่งโซก่ารผลติของอาเซียนกบัยโุรปที่เริม่ทยอยเขา้ไปขยาย

การลงทนุในอาเซียน อาทิ เวียดนาม มีนกัลงทนุเยอรมนีและฝรั่งเศสลงทนุในกลุม่การผลติอตัโนมตัิ สมารท์

เซนเซอร ์ยานยนต ์หุ่นยนตใ์นภาคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสช์ัน้สงู สิงคโปร ์มีนกัลงทุนจากเยอรมนีและ

เนเธอรแ์ลนดม์าลงทุนในการออกแบบแผ่นเวเฟอรใ์นอุตสาหกกรรมอิเล็กทรอนิกส ์การผลิตอตัโนมตัิและ

เคมีภณัฑ ์ขณะทีไ่ทย มีนกัลงทนุเยอรมนีขยายการผลติยานยนตใ์นสว่นของโรงงานการผลติอตัโนมตัิโดยน า 

AI เขา้มามีสว่นในการผลติ  

 ที่ผ่านมาเม็ดเงนิลงทุนของฝร่ังเศสที่เข้ามาไทยอยูใ่นกลุ่มการผลิตสินค้าเทคโนโลยทีี่ส าคัญ ซ่ึงเม็ด

เงนิลงทุนใหม่ในระยะต่อไปจะยิง่มีส่วนช่วยเชื่อมโยงการผลิตของไทยกับยุโรปได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ประกอบกบัฝรั่งเศสมีจดุแข็งในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมสเีขียวช่วยตอ่ยอดการคา้ตอบโจทย์

ความตอ้งการในกระแสโลก ซึ่งก็สอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ที่ EEC ของไทย อาทิ ยานยนต์

ไฟฟ้า อากาศยาน เทคโนโลยีดา้นการขนส่ง การผลิตพลงังานทดแทน อิเล็กทรอนิกส ์เกษตรกรรมและ

อาหาร ทัง้นี ้การลงทุนจากฝรั่งเศสในปัจจุบนัมีประมาณ 280 บริษัท ลว้นอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี อาทิ การ

ผลิตยางลอ้รถยนต ์การผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์และการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม โดยในช่ วง 9 เดือนแรกปี 

2565 ยอดการอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุของ BOI แก่นกัลงทนุฝรั่งเศสมี 11 โครงการ มลูค่า 1,490 ลา้นบาท 

(จากยอดรวม 223,746 ลา้นบาท) 

 



 

 

3 2. บทบาทด้านการค้า: การกระชับความสัมพันธก์ับไทยช่วยขับเคลื่อนการค้าของฝร่ังเศสในภูมิภาคได้

ยิง่ขึน้ ขณะที่บทบาทของไทยในมมุมองฝ่ัง EU ก็มีไมม่ากนกัเมื่อเทียบกบัประเทศเวียดนามและสิงคโปรท์ี่เป็นคู่คา้ส  าคญัของ 

EU ที่ลว้นมี FTA กบั EU ท าใหม้ีการเช่ือมโยงทางการคา้ไดอ้ยา่งโดดเดน่  

 ฝร่ังเศสยังสามารถขยายการค้ากับอาเซียนได้อีกมาก แม้ว่าในปัจจุบันเยอรมนีจะเป็นประเทศใน

ยุโรปที่มีความสัมพันธก์ับอาเซียนแนบแน่นที่สุดมีสดัส่วนการคา้ 2% ของมูลค่าการคา้รวมอาเซียน 

ตามมาดว้ยเนเธอรแ์ลนด ์1.4% ขณะทีฝ่รั่งเศสมีสดัสว่นการคา้เพียง 1% แตย่งัมีโอกาสท าตลาดไดเ้นื่องจาก

สินคา้ฝรั่งเศสมีลกัษณะเฉพาะตวัที่สามารถตอบโจทยก์ าลงัซือ้ของอาเซียนก าลงัเติบโต อาทิ เครื่องส าอาง 

น า้หอม กระเปา า เครือ่งบินอปุกรณก์ารบินและยา รวมทัง้สนิคา้อาเซียนในกลุม่อิเล็กทรอนิกสก็์สนบัสนนุการ

ผลติของฝรั่งเศสไดเ้ช่นกนั นอกจากนี ้EU ยงัเป็นคู้ค้าที่ส าคัญของอาเซียนในล าดับที่ 3 มีสดัสว่นการคา้

อยูท่ี่ 8.2% ยงัทิง้หา่งคูค้า้ที่ส  าคญัของอาเซียนอยา่งจีนท่ีมีสดัสว่น 21% และสหรฐัฯ 11%  

 ส าหรับไทยน้ัน ในบรรดาประเทศ EU ฝร่ังเศสก็เป็นคู่ค้าที่ส าคัญอันดับ 3 รองจากเยอรมนี และ

เนเธอรแ์ลนด ์อีกทัง้ไทยขาดดลุการคา้กบัฝรั่งเศสเนื่องจากไทยพึ่งพาการน าเขา้สินคา้มีมลูค่าเพิ่มสงูและ

สนิคา้ฟุ่ มเฟือยเป็นหลกัรวมเป็นมลูค่า 1,770 ลา้นดอลลารฯ์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ไดแ้ก่ เครื่องบินและ

สว่นประกอบ เวชกรรมและเภสชัภณัฑ ์กระเปา าเดินทาง/กระเปา าใสข่อง เครือ่งประดบั เครื่องส าอาง ICs และ

วคัซีน ในขณะที่ไทยสง่ออกไปค่อนขา้งนอ้ยมีมลูค่าเพียง 1,659 ลา้นดอลลารฯ์ เป็นสินคา้ศกัยภาพดัง้เดิม

ของไทย ไดแ้ก่ เครือ่งปรบัอากาศ เลนส ์ยางธรรมชาติ ชิน้สว่นเครือ่งบิน 

 

 
 

 ฝร่ังเศสน าเข้าสินค้าอาเซียน 3% ของการน าเข้าทั้งหมด น าโดยการน าเข้าสินค้าเวียดนาม สิงคโปร์

และไทย โดยสินค้าไทยในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยไีอทแีละอิเล็กทรอนิกสอ์ยา่ง ICs ต้องแข่งขันสูงกับ

มาเลเซียและโดยเฉพาะเวียดนามที่ได้เปรียบจากสิทธิ FTA อย่างไรก็ดี สินค้าไทยส่วนใหญ่ยังมี



 

 

4 ศักยภาพสามารถแข่งขันกับสินค้าอาเซียนได้แต่ก็เป็นสินค้าดั้งเดิมที่ไทยเก่งอยู่แล้ว อาทิ 

เครือ่งปรบัอากาศ รถจกัรยานยนต ์เครือ่งประดบั เลนส ์ขา้ว โดยเฉพาะยางพาราของไทยท าตลาดได ้44.4% 

ของการน าเขา้ยางพาราของฝรั่งเศสเมื่อเทียบกบัประเทศที่มีวตัถดุิบเหมือนกันอย่างอินโดนีเซีย (สว่นแบ่ง

ตลาด 18%) และมาเลเซีย (สว่นแบง่ตลาด 6%) แตม่าเลเซียครองตลาดดา้นสนิคา้ถงุมือยาง/ถงุยางอนามยั

ไดถ้ึง 44.6% ส  าหรบัเวียดนามยงัมีจดุแข็งในกลุม่เสือ้ผา้และรองเทา้ที่ไทยไมไ่ดท้ าตลาดในกลุม่นีม้ากนกั  

ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยมองว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง ภูมิรัฐศาสตรท์ี่ตึงเครียด

มากขึน้ การสานสัมพันธท์วิภาคีระหว่างไทยกับฝร่ังเศสอาจจะเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐิจการค้า-การลงทุนใน

มิติใหม่ๆ จากจุดแข็งของฝร่ังเศสในด้านยานยนตไ์ฟฟ้า อากาศยาน เทคโนโลยีด้านการขนส่ง การผลิตพลังงาน

ทดแทน อิเล็กทรอนิกสข์ั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องไปกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่พยายามต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่ม

มากขึ้น ซ่ึงยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนผลักดันอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่การ

ผลักดัน FTA อาเซียน-อีย ูรวมถงึไทย-อีย ูยงัต้องอาศัยแรงจากอีกหลายชาติสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยน้ีจัดท าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการท่ัวไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเชื่อว่ามีความ

น่าเชื่อถือท่ีปรากฏขณะจัดท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ท้ังน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็น

ปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังน้ัน ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความ

ระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจัยน้ีถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) การน าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึง

สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ันๆ ท้ังน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าใน

ลักษณะใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) 

Disclaimers 


