
สาธารณรัฐเช็ก 

 

1.ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
 
 

 
 
 
พ้ืนที ่: 78,864 ตร.กม. 
ประชากร : ประมาณ 10.63 ลานคน (2563) 
ภาษาราชการ: เช็ก 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: ถานหิน ลิกไนต แรเหล็ก แรทองแดง แมงกานีส 
 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 

GDP (US$bn) 250.69 241.46 276.11 

GDP Per Capita (US$) 42,670 40,620 42,960 

GDP Growth (%) 2.3 -5.6 4.2 

 

สินคาสงออก :ยานยนต เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจักรไฟฟา พลาสติกผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 
เฟอรนิเจอรและชุดเคร่ืองนอน เลนซ ผลิตภัณฑยาง  
ตลาดสงออก : 1.เยอรมัน (32.47%)  2. สโลวาเกยี (7.38%) 3. โปแลนด (6.56%) 4. ฝร่ังเศส (4.89%) 
5. ออสเตรีย (4.40%)  ไทยอันดับที่ 56 (0.07%) 
สินคานำเขา :  เคร่ืองจกัรไฟฟา เคร่ืองจกัรกล ยานยนต พลาสติกเชือ้เพลิง ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
เหล็กและเหล็กกลา อปุกรณทำภาพยนตรและการถายรูป เคมีภัณฑ 

ตลาดนำเขา : 1.เยอรมัน (28.60%)  2. จนี 10.44%)  3. โปแลนด (9.07%)  4. เนเธอรแลนด (6.46%) 

5. สโลวาเกยี (5.41%)  ไทยอันดับที ่28 (0.47%) 

3.การคาระหวางไทย – สาธารณรฐัเชก็ 

 

ประเทศ 

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

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

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

สาธารณรัฐเช็ก 864.97 523.39 24.04 627.27 375.44 25.29 237.70 147.95 20.97 

4. สินคาสงออกหลักของไทย – สาธารณรัฐเช็ก                                       5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สาธารณรัฐเชก็ 
 

                                                   หนวย : ลาน USD หนวย : ลาน USD 

 
 

 

 

สินคา 

 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

  

สินคา 
 

ป 2020 

 

ป 2020 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. 

 

+/- (%) 

ม.ค.-มิ.ย. 

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ

และสวนประกอบ 

207.4 108.2 124.8 15.34  1 .เค ร่ื อ ง จั ก ร ไฟ ฟ า แ ล ะ

สวนประกอบ 

55.9 25.0 31.6 26.34 

2.เ ค ร่ื อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

สวนประกอบอื่น ๆ 

60.5 25.0 39.5 57.81  2.สวนประกอบและอุปกรณ

ยานยนต 

34.3 18.2 29.5 62.06 

3.แผงสวิท ซ และแผงควบ คุม

กระแสไฟฟา 

53.6 23.3 27.5 17.87  3 . เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล แ ล ะ

สวนประกอบ 

38.6 22.6 25.9 14.53 

4.ร ถ ย น ต  อุ ป ก ร ณ แ ล ะ

สวนประกอบ 

35.3 14.7 21.9 48.94  4.ผลิตภัณฑทำจากพลาสติก 16.8 8.0 10.1 26.06 

5.ห ม อ แ ป ล ง ไ ฟ ฟ า แ ล ะ

สวนประกอบ 

28.3 14.1 17.6 24.83  5.ยุทธปจจัย 9.2 4.0 5.2 31.54 

6.ท อ งแ ด งแ ล ะ ข อ งท ำ ด ว ย

ทองแดง 

24.8 10.4 17.3 65.92  6.เคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกบั

วิทยาศาสตร 

10.2 5.7 5.1 -9.90 

7.อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร 

และไดโอด 

15.9 7.5 10.4 38.97  7.นมและผลิตภัณฑนม 9.9 4.8 4.4 -9.74 

8.เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสำหรับจุด

ระเบิดเคร่ือง 

11.7 6.7 9.6 43.21  8.เคมีภัณฑ 4.5 2.6 3.6 35.95 

9.เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 14.6 6.2 9.1 48.16  9.สวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนต 

3.1 1.8 3.2 78.36 

10.แผงวงจรไฟฟา 10.0 4.3 7.2 67.62  10.ผลิตภัณฑ เวชกรรมและ

เภสัชกรรม 

4.5 2.7 2.9 5.57 

รวม 10 รายการ 462.2 220.3 284.8 29.26  รวม 10 รายการ 186.9 95.5 121.5 27.21 

อ่ืน ๆ 165.1 79.3 90.7 14.26  อ่ืน ๆ 50.8 26.8 26.5 -1.24 

รวมท้ังสิ้น 627.3 299.7 375.4 25.29  รวมท้ังสิ้น 237.7 122.3 148.0 20.97 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



6. สถานการณเศรษฐกิจ 

ที่มา:สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงปราก 

     สมาพันธการคาและการทองเที่ยวแหงสาธารณรัฐเช็ก (2564) 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

 

 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 สงผลกระทบโดยรวมตอเศรษฐกิจของเช็ก รวมท้ังกลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา อยางไรก็ดี

ธุรกิจรานคาปลีกโดยเฉพาะอยาง โดยเฉพาะกลุมคาปลีกประเภทซูเปอรมาเก็ตและ Hypermarket ยังคงมีการขยายตัว โดยในป2563 ยอดขายของราน    

คาปลีก ขยายตัวข้ึนรอยละ 5.6 โดยซูเปอรมาเกตและรานคาประเภท Discount store มีผลประกอบการเพ่ิมสูงกวากลุมไฮเปอรมาเกต ขณะท่ียอดขาย

สินคากลุม FMCG (Fast-moving Consumer Goods) ท่ีวางจำหนายในปมน้ำมันมียอดขายลดลงรอยละ 2.4 เน่ืองจากมาตรการปองกันและควบคุมการ

แพรระบาดของไวรัส Covid-19 ของรัฐบาลในการจำกัดการเดินทาง ขณะท่ีกลุม E-Commerce ท่ีจำหนายสินคาผานชองทางออนไลนมียอดขายพุงสูงข้ึน

ถึงรอยละ 51 

 

7.1 โอกาส 

 - ปจจุบันกระแสนิยมเมนูอาหารท่ีทำจากพืชในสาธารณรัฐเช็กกำลังเติบโตอยางตอเน่ือง จากการสำรวจของ FMCG Gurus พบวา ประชากรชาวเช็ก

รอยละ 21 เปนกลุมผูบริโภค Flexitarian กลาวคือเปนกลุมท่ีมีความยืดหยุนในการเลือกรับประทานอาหาร โดยจะรับประทานอาหารมังสิวิรัติเปนครั้งคราว

และรับประทานเน้ือสัตวในบางมื้อ ผูบริโภคกลุมน้ีสวนใหญนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเปนกลุมท่ีใสใจตอสุขภาพ และอาหารมังสวิรัติ

ยอยงายกวาเน้ือสัตว ปจจุบันรานอาหารหลายแหงในสาธารณรัฐเช็กไดมีการปรับเพ่ิมเมนูอาหารจากพืชและมังสวิรัติ รวมถึงรานอาหารหลายแหงท่ีกอน

หนาน้ีไมไดมีเมนูอาหารท่ีทำจากพืช ไดเพ่ิมเมนูอาหารมังสวิรัติใหแกลูกคา ซึ่งถือเปนกลยุทธในการดึงดูดลูกคาในชวงท่ีธุรกิจรานอาหารไดรับผลกระทบจาก 

สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 

  โดยความตองการสินคาอาหารท่ีทำจากพืช (Plant-based Products) ในสาธารณรัฐเช็กขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสินคาท่ีทดแทน

เน้ือสัตว (Meat alternatives) โดยประมาณ 1 ใน 3 ของชาวเช็กมีความตองการลดการบริโภคอาหารท่ีทำจากเน้ือสัตว และบริโภคผลิตภัณฑจากพืชมาก

ข้ึน จึงเปนโอกาสสำหรับสินคาอาหารไทยกลุม Functional Food กลุมอาหารเพ่ือสุขภาพ และกลุมอาหารท่ีทำจากพืชของไทย อาทิ พืชตระกูลถ่ัว ผัก 

ผลไม พืช และสมุนไพร   ู 

สินคาท่ีมีโอกาสในชวง Covid-19 

สำหรับแนวโนมสินคาท่ีมีโอกาสเติบโตอยางตอเน่ืองในยุคท่ีมีสถานการณความไมแนนอนจากการแพรระบาดของ Covid-19 รวมไปถึงวิถีชีวิตใหมในยุค

ดิจิทัล คือกลุมสินคาท่ีเสริมสรางคุณภาพชีวิต ท้ังในเรื่องสุขภาพ และการใชชีวิตภายในบานท่ีสะดวกสบาย ดังน้ัน สินคาท้ังกลุมอาหารเพ่ือสุขภาพและของ

ใชเพ่ือสรางความเพลิดเพลินในบาน อาทิ สินคาของใช/ของเลน อุปกรณคอมพิวเตอร จึงเปนกลุมท่ีมีโอกาสทางการตลาด นอกจากน้ี กลุมสินคาเฉพาะทาง 

หรือสินคาท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ เชน สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สินคาท่ี recycle และ/หรือทำจากวัสดุธรรมชาติ จะไดรับความสนใจจากผูบริโภค     

ท่ีปจจุบันใหความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

7.2 อุปสรรค 

 ปญหาและความยุงยากตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการขนสงสินคาระหวางประเทศ ทำใหสินคาท่ีนำเขาจากเอเชียมีราคาแพงข้ึน และไมเพียงพอตอความ

ตองการ ปญหาสะสมของการขนสงและระบบโลจิสติกสท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีผานมาน้ัน มาจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 

สงผลตอการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร รวมท้ังการเกิดอุบัติเหตุการขนสงสินคาระหวางประเทศ อาทิ เรือขนสงสินคาขนาดใหญชนเครนท่ีทาเรือเกาสงของ

ไตหวัน ทำใหตูคอนเทนเนอรเสียหายจำนวนมาก เรือสินคาท่ีขวางคลองสุเอชในเดือนเดือนมี.ค. 64 จึงทำใหสถานการณการขนสงสินคาระหวางประเทศ    

มีความตึงเครียดมากข้ึน โดยการขนสงสินคาท่ีสามารถทำไดตามเวลาท่ีกำหนดมีเพียงแครอยละ 40 โดยสถานการณอาจยืดเยื้อไปจนถึงปลายป 64 ท้ังน้ี    

มีความเปนไปไดวาผูนำเขาจะเริ่มมองหาสินคานำเขาจากตลาดอ่ืน อาทิ ตลาดยุโรป เน่ืองจากมีราคาถูกกวา แตคาดวาเมื่อสถานการณกลับสูภาวะปกติแลว         

ผูนำเขาจะกลับมาสนใจนำเขาสินคาจากเอเชียเชนเดิม 

 

 



8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สาํนักพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 2 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
 
 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +3.34% 
กิจกรรมป 64 

1. พัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร 

- โครงการพัฒนาสงเสริมการตลาดสรางภาพลักษณสินคาอาหารและธุรกิจบริการอาหารตามยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก Thai SELECT (ต.ค.63-ก.ย.64) 

2. งานแสดงสินคาออนไลนเสมือนจริง และ Hybrid ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
- งานแสดงสินคา THAIFEX – Virtual Trade Show (25-29 พ.ค.64) 

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Virtual Trade Fair ครั้งท่ี 66 (22-24 มิ.ย.64) เลื่อนไปจัดป 65 

- งานแสดงสินคาช้ินสวนอะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2564 (TAPA 2021) ในรูปแบบออนไลน (8 ก.ย.64) 

- งานแสดงสินคา THAIFEX Anuga Asia (Hybrid) 2021 (29 ก.ย.-ต.ค.64) 

3. กิจกรรม Online Business Matching (OBM) ผาน Tele Conference ในป 2564 อาทิ สินคาอาหาร (ม.ค. – มี.ค. 64)  บรรจุภัณฑรักษโลก 

(พ.ค.64) และอาหารและไลฟสไตล (ก.ย.64) 

4. กิจกรรมสัมมนาและใหคำปรึกษาดานการคาออนไลน 

 - การใหคำปรึกษาเชิงลึกผานชองทางออนไลนโครงการสงเสริมการคาผานชองทางออนไลนตลาดภูมิภาคอเมริกาและยุโรปในชวง Covid-19 สินคา   

ไลฟสไตล อาทิ ผลิตภัณฑรักษโลก ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอร และสินคาตกแตงบาน (D.I.Y เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน เครื่องใชบน

โตะอาหาร เครื่องครัว และสินคาสุขภาพและความงาม) (มี.ค.64)  

- การเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยตลาดยุโรปและ CIS (สื่อออนไลน) 

(พ.ค.-ส.ค.64)  

- Online Export Clinic โดย ผอ. สคต. ในทุกภูมิภาค (ส.ค.64)  

 

-สคต. ณ กรุงปราก จำนวน 2 ประเทศ คือ 1.เช็ก 2.สโลวัก 
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