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สถานะ ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สาธารณรัฐเช็ก 
Czech Republic  

ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง ตั้งอยูก่ลางทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐ
โปแลนด์ ทิศใต้ตดิกับสาธารณรัฐออสเตรีย ทิศตะวันออกติดกับ
สาธารณรัฐสโลวัก และทิศตะวันตกตดิกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

พื้นที่ ๗๘,๘๖๖ ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง กรุงปราก (Prague) 
ประชากร ๑๐.๗ ล้านคน (ปี ๒๕๖๔)   
ภูมิอากาศ มี ๔ ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -๔ ถึง -๒ องศาเซลเซียส         
ฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๐ ถึง ๑๘ องศาเซลเซียส 

 ฤดูร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๑ ถึง ๒๓ องศาเซลเซียส และ 

 ฤดูใบไม้ร่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๕ ถึง ๙ องศาเซลเซียส 

ภาษาราชการ เช็ก (Czech)  
ศาสนา ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ ๕๙  ศาสนาคริสต์ นกิายโรมนัคาทอลิก 

ร้อยละ ๒๖.๘ นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ ๒.๑ อื่น ๆ ร้อยละ ๑๒.๑ 
หน่วยเงินตรา โครูนา อัตราแลกเปลี่ยน ๑ โครูนา เท่ากับประมาณ ๑.๕๑ บาท  
 (สถานะวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ๒๔๓.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๓)  
รายได้ประชาชาติต่อหัว ๒๒,๙๓๒.๒ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๓) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ ๒.๘ (สิ้นสุดไตรมาส ๓/๒๕๖๔) 
ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ 
  และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งมีอำนาจทางบริหาร 
  และบังคับบัญชาเหล่าทัพทั้งหมด มีวาระ ๕ ปี โดยดำรงตำแหน่ง 
 ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายมิลอช เซมัน 

(Miloš Zeman) เป็นประธานาธิบดีคนที่ ๔ ของสาธารณรัฐเช็ก  
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รับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นสมัยที่ ๒ โดยนายเซมัน                 
เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็กคนปัจจุบัน คือ นายอันเดรย์ บาบิช 
(Andrej Babiš)  

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย  
๑. ความสัมพันธ์ทั่วไป 
 ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐเช็กมาตั้งแต่เมื่อครัง้ที่สาธารณรัฐเช็กยังเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวะเกีย (ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง  
เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๓ ก่อนการแบ่งแยกประเทศเป็น
สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวักในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕) โดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ ์
ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวะเกียเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๗ ต่อมาในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๓๕ เมื่อสหพันธ์สาธารณรัฐเช็กและสโลวกั ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเทศ ไทยจึงได้ให้การรับรอง
ทั้งสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวักในฐานะผู้สืบสิทธิ์ร่วมกัน และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
กับทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๖   
 รัฐบาลไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เมื่อปี ๒๕๓๓ โดยมีนายกอบศักดิ์ ชุติกุล  
ดำรงตำแหน่งเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปราก คนแรก ซึ่งในขณะนั้นมีเขตอาณาครอบคลุมสหพันธส์าธารณรัฐ
เช็กและสโลวัก ต่อมาในปี ๒๕๔๑ รัฐบาลไทยได้มมีติเหน็ชอบให้สาธารณรัฐสโลวักอยู่ภายใต้ 
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาแทน โดยปัจจุบัน นางอุรีรัชต์ เจริญโต ดำรงตำแหน่ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑) ขณะที่ฝ่ายเช็ก๑ นายมาเร็ก ลิบชีตซกี (Marek Libřický) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กยังได้แต่งตั้งให้นายอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์ 
กรรมการบริหารโรงพยาบาลสิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ณ จังหวัดภูเก็ต 
(เขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา) และพลตำรวจเอก ประสาน วงศ์ใหญ่ ดำรง
ตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ณ จังหวัดเชียงใหม ่(เขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ลำปาง และพะเยา) 

 
๑ สาธารณรัฐเช็กเมื่อครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวะเกยีได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคม
นิยมเชโกสโลวะเกียประจำประเทศไทยในปี ๒๕๑๗ ในระดับอุปทูต และในปี ๒๕๑๘ ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยม 
เชโกสโลวะเกียประจำประเทศไทย ถ่ินพำนัก ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ต่อมา ในปี ๒๕๓๔ ได้แต่งตั้ง
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรฐัเช็กและสโลวักประจำประเทศไทย ภายหลังการแยกตัวออกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเช็กและ
สโลวักในช่วงสิ้นปี ๒๕๓๕ สาธารณรัฐเช็ก ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย มีเขตอาณาครอบคลุม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 
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 ๑.๑ กรอบความร่วมมือที่สำคัญ 
   กลไกการหารือทวิภาคีที่สำคัญ คือ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจ  
(Joint Commission on Economic Cooperation หรือ JEC) ไทย-สาธารณรัฐเช็ก ในระดับ
รัฐมนตรีว่าการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็กเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเช็ก ล่าสุด ไทยได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม JEC ไทย-สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย  
และนายวลาดิเมียร์ บาร์เทิล (Vladimir Bärtl) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม        
และการค้าสาธารณรัฐเช็ก เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเช็ก 
  ๑.๒ การค้า  
   จนถึงไตรมาส ๓/๒๕๖๔ ไทยและสาธารณรัฐเช็กมมีูลค่าการค้ารวม ๘๐๐.๐๘ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออก ๕๗๐.๙๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ การมูลค่าการนำเข้า ๒๒๙.๑๖ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า ๓๔๑.๗๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามา 
โดยตลอด สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ ์
และส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใยสังเคราะห ์ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญจากสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 
ยานยนต์ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก๒ ที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนสองฝ่ายขยายเครือข่ายและค้าขายระหว่างกัน
มากขึ้น แต่ความสนใจซึ่งกันและกันยังมีน้อย และทั้งสองฝ่ายมสีินค้าส่งออกหลักที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เช่น อุปกรณ์ยานยนต์ เคร่ืองจักร เครื่องจักรไฟฟ้า ทองแดงและ
ผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการส่งออกผ่านบริษัทข้ามชาติมากกว่าการค้าขายตรง
ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ   

๑.๓ การลงทุน 
     การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็กถือเป็นตลาดใหม่สำหรับนักลงทุน 

ไทย และยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ของไทยในสาธารณรัฐเช็ก   
 

๒ ในช่วงที่ผ่านมา สาธารณรัฐเช็กให้ความสำคัญด้านการค้ากับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมากขึ้น โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับไทย สาธารณรัฐเช็กเปิดสำนักงานส่งเสริมการค้า
เช็กประจำประเทศไทย (Czech Trade Promotion Agency) ที่กรงุเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ซึ่งนับเป็น
สำนักงานแห่งที่สองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หลังจากท่ีไดเ้ปิดสำนักงานแห่งแรกที่นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม) สาธารณรัฐเช็กพยายามผลักดนัการคา้ไทย-เช็กให้มีความสมดลุ โดยขอใหไ้ทยพจิารณาซื้อยุทโธปกรณ์และสินคา้
อุตสาหกรรมจากสาธารณรัฐเช็กมากขึ้น ทั้งนีส้าธารณรัฐเช็กเป็นคูค่้าอันดับ ๑ ของไทยในกลุ่มประเทศวิเชกราด ๔ (Visegrad 4 
หรือ V4) ซึ่งประกอบด้วย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี สาธารณรัฐโปแลนด์ และสาธารณรัฐสโลวัก และไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๑  
ของสาธารณรัฐเช็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
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          การลงทุนของสาธารณรัฐเช็กในไทย จนถึงปัจจุบัน มีการลงทุนจากสาธารณรัฐเช็ก 
ในไทยจำนวน ๗ บริษัท โดยล่าสุดเป็นการลงทุนของบริษัท Workpress Aviation เมื่อปี ๒๕๖๑  
ซึ่งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน EEC มูลค่า
การลงทุน ๒๒ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเคร่ืองจักรเพื่อผลิตชิ้นส่วนรถเข็นและ 
ตู้อาหารที่ใช้ในเครื่องบินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นนิคม
อุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของ EEC โดยเป็นบริษัทแรกของเช็กที่มาลงทุนใน EEC  
(แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ล้มเลิกโครงการแล้ว)  
         ปัจจุบัน มีภาคเอกชนเช็กสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ไดแ้ก่                 
๑) บริษัท Škoda Transportation ประสงค์จะเข้ามาลงทุนในกิจการรถไฟฟ้ารางเบาที่จังหวัดภูเก็ต
และเชียงใหม่ ๒) บริษัท Linet ผู้ผลิตเตียงสำหรับโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นอันดับ ๔ 
ของโลก ประสงค์จะมาตั้งฐานการผลิตในไทย ซึ่งไดจ้ัดตั้งสำนักงานตัวแทนจำหน่ายและการตลาด 
ในประเทศไทยแล้ว ๓) บริษัท INCO Engineering สนใจที่จะลงทุนร่วมกับบริษัทในไทยด้านการขุด
และทำเหมืองแร่ถ่านหินในไทย โดยมีการติดต่อโดยตรงกับบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) และ  
๔) บริษัท Air Navigation Service of the Czech Republic (ANS CR) ประสงค์จะมีความ
ร่วมมือกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ในการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศไทยสำหรับบุคลากรด้านการเดินอากาศของไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ EEC (สนามบินอู่ตะเภา)    
  ๑.๔ การท่องเที่ยว 
   ในปี ๒๕๖๒ ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชาวเช็กเดินทางมาประเทศไทย  
จำนวน ๕๔,๖๒๕๘ คน โดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเช็ก ได้แก่ จังหวัดแถบชายฝั่งทะเล 
โดยเฉพาะพัทยา เกาะสมุย ภูเก็ต และกระบี่ ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเช็ก
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คนต่อปี   
   เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดสำนักงาน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก ซึ่งมีเขตความรับผิดชอบครอบคลุมสาธารณรัฐเช็ก 
ฮังการี สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐบัลแกเรีย โรมาเนีย ยูเครน และประเทศ
คาบสมุทรบอลข่าน  
  ๑.๕ สังคมและวัฒนธรรม  
     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย 
ได้จัดงานฉลองในวาระครบรอบ ๔๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย 



 

สถานะ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- ๘ - 

กับสาธารณรัฐเช็ก และไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย
ประวัติศาสตร์และภาพจิตรกรรมความสัมพันธ์ไทยกับสาธารณรัฐเช็ก และไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก 
รวมทั้งมีการจัดแสดงเครื่องแก้วและเครื่องกระเบ้ือง และการแสดงดนตรีคลาสสิก โดยนักเปียโน 
ชาวเช็กร่วมกับวงสยามซิมโฟนิเอตต้า (Siam Sinfonietta)  
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