
 

 

  

 
สหพนัธส์าธารณรฐับราซิล (Federative Republic of Brazil) 

- เป็นประเทศคู่คา้อนัดบั ๑ ของไทยในลาตนิอเมรกิา 
- มพีืน้ทีอ่นัดบั 5 ประชากรอนัดบั 6 และขนาดเศรษฐกจิอนัดบั 9 ของโลก  
- มเีทคโนโลยกีารเกษตรขนาดใหญ่ทีก่้าวหน้า โดยเป็นผูส้่งออกสนิคา้เกษตร 
  รายใหญ่ของโลก ไดแ้ก ่ถัว่เหลอืง เน้ือววั ไก่ น้ําตาล ออ้ย กาแฟ     
- มศีกัยภาพผลติสนิคา้อุตสาหกรรมหนกั ไดแ้ก่ รถยนต์ เครื่องบนิ 
เครื่องจกัรกล 
  และเชีย่วชาญดา้นพลงังานทดแทน เช่น เอทานอล 
- มบีทบาททางการเมอืงและเศรษฐกจิโดดเด่นทัง้ในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก  
  รวมถงึมบีทบาทแขง็ขนัในฐานะแกนนํากลุ่มประเทศกําลงัพฒันาใน UN และ    
  WTO และเป็นสมาชกิ G20 BRICS และ MERCOSUR 

  - ความร่วมมอืทวภิาคทีีม่ศีกัยภาพ คอืการส่งเสรมิบทบาทประเทศกําลงัพฒันา 
                                            ในเวท ีรปท. ทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ/การคา้ และการสาธารณสุข  

  ข้อมูลทัว่ไป (2564) 
พื้นท่ี ๘,๕๑๑,๙๖๕ ตร. กม.  ประธานาธิบดี นาย Jair Bolsonaro   

(เขา้รบัตําแหน่ง ๑ ม.ค. ๒๕๖๒) 
เมืองหลวง กรุงบราซเิลยี รมว. กต. นาย Ernesto Araújo  

(เขา้รบัตําแหน่ง ๑ ม.ค. ๒๕๖๒) 
ประชากร ๒12.55 ลา้นคน  วนัชาติ ๗ ก.ย. 
ภาษาราชการ โปรตุเกส วันสถาปนา

ความสัมพันธ
ทางการทูต 

๑๗ ม.ย. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙) (เวลา ๖๐ ปี) 

ศาสนา ครสิตโ์รมนัคาทอลกิ   
ข้อมูลเศรษฐกิจ (2563)  

GDP ๑,360 พนัลา้น USD  
(ไทย 501.8 พนัลา้น USD) 

สกลุเงิน 
 

เฮอลั (Real) (๑ เฮอลั = ๘.๓๒ บาท  
สถานะ ณ วนัที ่๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒) 

GDP per capita 6,450 USD  
(ไทย 7,219.2 USD)   

ทรพัยากร 
 

บอกไซด ์ทองคาํ แร่เหลก็ ฟอสเฟต ดบุีก  
ปิโตรเลยีม พลงัน้ํา ไม ้ 

GDP Growth รอ้ยละ -5.8 
(ไทย รอ้ยละ -6.1) 

เกษตรกรรม กาแฟ ถัว่เหลอืง ขา้วสาล ีขา้ว ขา้วโพด ออ้ย เน้ือวั  

อตัราเงินเฟ้อ รอ้ยละ ๒.7๐ 
(ไทย รอ้ยละ -0.8) 

อตุสาหกรรม สิง่ทอ รองเทา้ เคมภีณัฑ ์ซเีมนต ์ไม ้แร่เหลก็  
เครื่องบนิ ชิน้สว่นยานยนต ์เครื่องจกัร 

สินค้าส่งออก เครื่องจกัรในการขนสง่ แร่เหลก็   
ถัว่เหลอืง รองเทา้ กาแฟ ยานยนต 

ตลาดส่งออก สหรฐัฯ สหภาพยุโรป จนี อารเ์จนตนิา ญีปุ่่น 

สินค้านําเขา้ เครื่องจกัร อุปกรณ์ขนสง่ น้ํามนั 
เคมภีณัฑ ์สว่นประกอบยานยนต 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

ตลาดนําเข้า สหภาพยุโรป สหรฐัฯ จนี อารเ์จนตนิา เกาหลใีต ้

 สถิติท่ีสาํคญั (ม.ค. – พ.ค. 2564)   
มู ล ค่ า ก า รค้ า
รวม   

1,825.06 ลา้น USD เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.43 ไทยเสยีดุลการคา้ 171.96 ลา้น USD  

ไทยส่งออก 826.55 ลา้น USD เพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.68 
(1) รถยนต ์อุปกรณ์และสว่นประกอบ (2) ผลติภณัฑย์าง (3) เครื่องจกัรกลและสว่นประกอบของ
เครื่องจกัรกล (4) ยางพารา (5) รถจกัรยานยนตแ์ละสว่นประกอบ 

ไทยนําเข้า 998.51 ลา้น USD เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.55 
(1) พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื (2) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (3) ดา้ยและเสน้ใย (4) สตัวแ์ละผลติภณัฑ์
จากสตัว ์(5) เคมภีณัฑ ์

กิจกรรมส่งเสริม 
 

กจิกรรม OBM, Export Clinic, Podcast ขอ้มลูตลาด, เชญิ ผนข ร่วมงาน virtual trade fairของกรม 
(กจิกรรมปกต ิ: คณะผูแ้ทนการคา้เดนิทางเยอืนบราซลิ, กจิกรรม sme proactive, จดัประชาสมัพนัธ์
รา้นอาหารไทย, เชญิ ผนข ร่วมงานแสดงสนิคา้ของกรม) 

คนไทยในบราซิล ๑๓๖ คน (นกัเรยีน/นกัศกึษา ๒๕ คน ผูต้อ้งโทษ ๓๕ คน แรงงานไทย ๒๒ คน) 
ชาวบราซิลมาไท  16,021 คน (ม.ค. – ต.ค. 2563) ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วไทยไปบราซลิประมาณ 5,๐๐๐ คน(2562) 
สาํนักงานบราซิลในไท  กรุงเทพฯ (สอท.) และภูเกต็ (สกม.) 
สาํนักงานไทยในบราซิ  กรุงบราซเิลยี (สอท. และ สนง. ผชท.) นครเซาเปาลู (สคต.)  

(อยู่ระหว่างการสรรหา กสม. ณ นครเซาเปาโลู และ กสม. ณ นครรโีอเดจาเนโร 
 



 - ๒ -  
 

สรุปสถานการณการคาระหวางไทยกับบราซิล 

เปาหมายสงออก มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

ป 2021 
ป 2020 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 3,694.31 2,487.59 38.98 1,352.42 995.33 54.58 2,341.89 1,492.26 30.22 

สินคาสงออกหลักของไทยไปตลาดบราซิลป 2020 – ป 2021                                                              หนวย : ลาน USD 

สินคา ป 2020 ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 
1. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 224.97 113.53 200.43 76.55 

2. ผลิตภัณฑยาง 120.90 48.12 93.22 93.72 

3. ยางพารา 88.69 45.16 87.31 93.32 

4. เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง 123.58 82.13 86.94 5.86 

5. รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 75.22 46.59 61.31 31.61 

6. เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและ 74.72 37.45 46.91 25.27 

7. เม็ดพลาสติก 31.86 10.89 34.00 212.12 

8. เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 43.79 13.70 29.99 118.91 

9. เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 36.72 14.65 29.40 100.66 

10. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 78.33 31.27 26.90 -13.97 

การสงออกรวม 1,352.42 643.88 995.33 54.58 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

สินคาหลักท่ีไทยนำเขาจากบราซิลป 2020 – ป 2021                                                                       หนวย : ลาน USD 

สินคา ป 2020 ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 
1. พืชและผลติภณัฑจากพืช 1,940.08 932.25 1,293.33 38.73 

2. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 39.81 25.49 27.11 6.35 

3. ดายและเสนใย 34.04 19.48 24.89 27.76 

4. สัตวและผลิตภณัฑจากสัตว 35.61 17.20 23.25 35.20 

5. สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ 54.29 35.44 22.60 -36.22 

6. เคมีภณัฑ 49.42 28.72 20.54 -28.46 

7. ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 39.50 16.05 18.11 12.80 

8. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 45.94 20.92 13.02 -37.74 

9. เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 23.45 5.86 9.38 60.16 

10. ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ 11.34 5.21 6.67 27.96 

การนำเขารวม 2,341.89 1,145.95 1,492.26 30.22 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร  

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
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