
                 ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

1 

 
รัฐอิสราเอล 

(State of Israel) 

 
 

เมืองหลวง เทลอาวีฟ 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง บนชายฝงตะวันออกเฉียงใตของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในจุด

ยุทธศาสตรท่ีเชื่อมระหวางตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรปใต ระหวางเสนละติจูด 29-34 องศาเหนือ 

และลองจิจูด 34-36 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 20,770 ตร.กม. ใหญเปนอันดับ 154 ของโลก และเล็กกวาไทย

เกือบ 25 เทา อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6,900 กม. 
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อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับเลบานอน (81 กม.) 

 ทิศใต ติดกับอาวอะกาบา บนชายฝงทะเลแดง  

  ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต   ติดกับเขตเวสตแบงกของปาเลสไตน (330 กม.)     

    จอรแดน (307 กม.) แมน้ำจอรแดน และทะเลสาบเดดซี 

    (Dead Sea) 

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับซีเรีย (83 กม.) 

 ทิศตะวันตก  ติดกับฉนวนกาซาของปาเลสไตน (59 กม.)  

   ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

 ทิศตะวันตกเฉียงใต ติดกับคาบสมุทรไซนายของอียิปต (208 กม.) 

 
ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีครึ่งหนึ่งของอิสราเอลเปนภูเขา ท่ีเหลือทางตอนใตเปนท่ีราบสูงและทะเลทรายแหงแลง

ไมสามารถทำการเพาะปลูกได อิสราเอลแบงพ้ืนท่ีออกเปน 

 1) ท่ีราบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแนวขนานไปกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน

ประกอบดวย หาดทรายเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ และมีประชากรอาศัยอยูหนาแนนมากกวา

ครึ่งของประเทศ 

 2) ท่ีราบสูงจู เดีย-กาลิลี (Judean-Galilee Highland) ประกอบดวย ท่ีราบสูงโกลาน 

(Golan) ที่ราบสูงจูเดีย (Judean) และที่ราบสูงกาลิลี (Galilee) ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของชาวอาหรับสวนใหญ

ในอิสราเอล บริเวณท่ีราบสูงกาลิลี มีภูเขาเมรอน (Meron) เปนภูเขาสูง และจุดท่ีสูงท่ีสุดของอิสราเอล (3,963 ฟุต 

หรือ 1,208 ม. เหนือระดับน้ำทะเล) รอบภูเขามีหุบเขาเล็ก ๆ หลายแหงท่ีมีพืชพันธุอุดมสมบูรณ ซ่ึงเปน

บริเวณที่สวยงามที่สุดของอิสราเอล ทางดานตะวันออกของที่ราบสูงกาลิลีเปนที่ราบสูงโกลาน ซึ่งอิสราเอล

ยึดครองมาจากซีเรียเม่ือป 2510 สวนท่ีราบสูงจูเดีย ประกอบดวย พ้ืนท่ีสวนใหญท่ีอิสราเอลยึดครองมาจาก

จอรแดนในปเดียวกัน และยังเปนท่ีตั้งของเยรูซาเลม 

 3) หุบเขาจอรแดน ริฟต วัลเลย (Jordan Rift Valley) เปนหุบเขาท่ีมีแนวยาวตลอดนับจาก

ตอนบนเกือบเหนือสุดของประเทศเรื่อยลงมาจนถึงใตสุดของคาบสมุทรไซนาย ตอนกลางเปนท่ีราบ ซ่ึงสวนใหญ

อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล โดยทะเลสาบเดดซีเปนทะเลสาบน้ำเค็มท่ีมีความเค็มจัด อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเลถึง 

1,339 ฟุต (431 ม.) และเปนจุดท่ีต่ำสุดของโลก 

 4) ทะเลทรายเนเกฟ-ไซนาย (Negev-Sinai Desert) ตั ้งอยู ทางตอนใตของประเทศ 

เปนบริเวณท่ีแหงแลงสุดของอิสราเอล เพราะมีฝนตกนอย ไมเพียงพอตอการเพาะปลูก แตอิสราเอลแกปญหา

ดังกลาว โดยใชการชลประทานเขาชวย ดวยการสูบน้ำจากทะเลสาบกาลิลี สงผานคลอง ทอสงน้ำ และอุโมงค

เปนระยะทางยาว 88.5 ไมล (142 กม.) 
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ภูมิอากาศ โดยท่ัวไป มีสภาพอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน มีแดดจัดเกือบตลอดท้ังป สภาพอากาศในแตละ

ภูมิภาคมีความแตกตางกันมาก 

 ทางตอนเหนือ อากาศอบอุนและคอนขางเย็นในฤดูหนาว (พ.ย.-เม.ย.) แถบภูเขาและท่ีราบสูง

มีหิมะตก 

 ทางแถบชายฝงทะเลและตอนกลาง มีอากาศรอนชื้นและเย็น ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 6-18 

องศาเซลเซียส มีฝนตกในฤดูหนาว ฤดูรอนอุณหภูมิเฉลี่ย 20-32 องศาเซลเซียส 

 ทางภาคตะวันออกและตอนใต มีอากาศรอนจัดในตอนกลางวัน และอากาศเย็นในชวง

กลางคืน (เนื่องจากมีภูมิประเทศเปนทะเลทราย) ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 10-20 องศาเซลเซียส ฤดูรอน

อุณหภูมิเฉลี่ย 26-40 องศาเซลเซียส 

 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในอิสราเอล ไดแก พายุทะเลทรายเกิดข้ึนชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอน 

อุทกภัย และแผนดินไหว 

 

ประชากร 8,787,045 คน ในจำนวนนี้รวมถึงประชากรท่ีอาศัยอยูในท่ีราบสูงโกลานและเยรูซาเลม

ตะวันออก (ก.ค.2564) 

 

รายละเอียดประชากร เปนชาวยิว 74.1% (เกิดท่ีอิสราเอล 78.1% ยุโรป/อเมริกา/และภูมิภาคโอเชียเนีย 

15.2% แอฟริกา 4.3% และเอเชีย 2.4%) ชาวอาหรับ 21% และอ่ืน ๆ 4.9% อัตราสวนประชากรจำแนกตาม

อายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 26.76% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 61.27% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 11.96% 

อายุขัยเฉลี่ยของประชากรท้ังหมด 83.15 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 81.25 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 85.15 ป 

อัตราการเกิด 17.52 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.06 คนตอประชากร 1,000 คน และอัตรา

การเพ่ิมของประชากร 1.45%  

 

ศาสนา ยูดาย 74% อิสลาม 18% คริสต 1.9% ดรูซ 1.6% และอ่ืน ๆ 4.5% 

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาฮีบรู ขณะท่ีภาษาอาหรับถือเปนภาษาราชการท่ีใชภายในชนกลุมนอย

ชาวอาหรับ นอกจากนี้ ชาวอิสราเอลสวนใหญสามารถใชภาษาอังกฤษไดดี 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 97.8% การศึกษาภาคบังคับของอิสราเอลอยูระหวางอายุ 5-18 ป 

เด็กท่ีอายุต่ำกวา 3-4 ป จะอยูในศูนยศึกษากอนวัยเรียน ซ่ึงมีท้ังของภาคเอกชน ศาสนา และรัฐ จำนวนปเฉลี่ยของ

การเขารับการศึกษาของประชาชน คือ 16 ป และเม่ืออายุ 18 ป คนหนุมสาวชาวอิสราเอลจะตองเขา

ประจำการเปนทหารสำหรับผูชายเปนเวลา 3 ป และสำหรับผูหญิง 21 เดือน เม่ือปลดประจำการแลว จึงจะ

เขารับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตามศักยภาพของแตละคน 
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การกอตั้งประเทศ   กอนสงครามโลกครั้งท่ี 1 ชาวยิวกอตั้งขบวนการไซออนนิสต มีจุดมุงหมายสนับสนุน

ใหชาวยิวอพยพกลับไปยังดินแดนปาเลสไตน โดยมีชาวยิวท่ีร่ำรวยสนับสนุนดานการเงิน นโยบายดังกลาวทำให

ชาวยิวในประเทศตาง ๆ อพยพกลับไปอยูในดินแดนปาเลสไตนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทำใหชาวปาเลสไตนและชาวอาหรับ

ไมพอใจ สหราชอาณาจักร ซ่ึงเปนผูอารักขาดินแดนปาเลสไตนในขณะนั้น พยายามแกไขปญหาการวิวาทระหวาง

ยิวกับอาหรับโดยการแบงเขตการปกครอง 

 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สหประชาชาติแกไขปญหาดวยการแบงดินแดนปาเลสไตน

ออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งใหเปนเขตอาศัยของชาวยิว อีกสวนเปนเขตอาศัยของชาวอาหรับ การแบงเขตดังกลาว

ทำใหชาวอาหรับรวมกลุมกันคัดคาน และเม่ือสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากปาเลสไตน ประเทศอาหรับหลาย

ประเทศ เชน เลบานอน ซีเรีย จอรแดน อิรัก และอียิปต สงทหารเขาโจมตีชาวยิวในปาเลสไตนเมื่อป 2491 

แตชาวยิวไดรับชัยชนะ จึงถือโอกาสกอต้ังประเทศอิสราเอล พรอมกับยึดดินแดนของอาหรับเพ่ิมอีก 30% 

อยางไรก็ดี เม่ือป 2522 อิสราเอลลงนามในขอตกลงสันติภาพกับอียิปต และคืนคาบสมุทรไซนายใหอียิปตเม่ือ

ป 2525 ตอมาเม่ือป 2537 อิสราเอลลงนามในขอตกลงสันติภาพกับจอรแดน และเม่ือป 2543 ไดถอนการ

ยึดครองพ้ืนท่ีทางตอนใตของเลบานอน แตยังคงยึดครองท่ีราบสูงโกลานของซีเรีย รวมท้ังเขตเวสตแบงกของ 

ชาวปาเลสไตนจนถึงปจจุบัน 

 

วันชาติ 14 พ.ค. (วันที่นายเดวิด เบน-กูเรียน นรม.คนแรก ประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร

เม่ือป 2491)  

 

การเมือง  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ 

มีประธานาธิบดีเปนประมุข ฝายบริหารจะตองไดรับความไววางใจจากรัฐสภา และฝายนิติบัญญัติมีอำนาจเปน

เอกเทศตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภา มีวาระ 7 ป แตไมมีอำนาจทาง

การเมือง ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ ประธานาธิบดี Isaac Herzog ไดรับเลือกตั้งเม่ือ 2 มิ.ย.2564 เขาดำรง

ตำแหนงเม่ือ 9 ก.ค.2564 (การเลือกตั้งครั้งตอไปจะจัดในป 2571) สวน นรม. เปนผูนำรัฐบาล มาจากการ

เลือกตั้งท่ัวไป และตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา อิสราเอลจัดการเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 23 มี.ค.2564 โดย

นายเบนจามิน เนทันยาฮู ชนะการเลือกตั้ง แตไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ทำใหนาย Yair Lapid หัวหนาพรรค 

Yesh Atid ซ่ึงไดรับคะแนนสูงเปนลำดับท่ีสอง มีสิทธิจัดต้ังรัฐบาล และสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสม 8 พรรคได

สำเร็จกอนครบกำหนดเสนตายเพียงเล็กนอย เม่ือ 2 มิ.ย.2564 โดยกำหนดใหนายนัฟตาลี เบเนตต หัวหนา

พรรค Yamina ดำรงตำแหนง นรม. จนถึง ก.ย.2566 จากนั้นจึงเปลี่ยนใหนาย Lapid ดำรงตำแหนงตอจน

ครบวาระใน พ.ย.2568   

  ฝายนิติบัญญัติ : ใชระบบสภาเดี่ยว รัฐสภา หรือ Knesset ประกอบดวยสมาชิก 120 คน มีวาระ 4 ป 

การเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ เม่ือ 23 มี.ค.2564 โดยพรรค Likud (แนวขวา) ของนายเบนจามิน เนทันยาฮู ได 30 

ท่ีนั่ง พรรค Yesh Atid ของนาย Yair Lapid ได 17 ท่ีนั่ง พรรค Shas (เครงศาสนายิวออรธอดอกซ) ได 9 ท่ี
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นั่ง พรรค Blue and White ของนาย Benny Gantz ได 8 ท่ีนั่ง พรรค Yamina ของนายนัฟตาลี เบเนตต ได 7 

ท่ีนั่ง พรรคแรงงาน พรรค United Torah Judaism และพรรค Yisrael Beitenu ไดรับท่ีนั่งเทากัน คือ 7 ท่ีนั่ง 

และพรรคอ่ืน ๆ รวม 28 ท่ีนั่ง การเลือกตั้งครั้งตอไปจะจัดข้ึนในป 2568  

  ฝายตุลาการ : อำนาจตุลาการเปนอำนาจท่ีเปนอิสระโดยสิ้นเชิง ไมถูกควบคุมผูกมัดโดยฝายอ่ืน 

ผูพิพากษาไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการ ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ

ฝายตุลาการ 

  พรรคการเมืองที่สำคัญ ไดแก พรรค Likud (แนวคิดขวา) พรรค Yesh Atid (แนวคิด

กลาง) พรรค Blue and White (แนวกลาง-ซาย) พรรค Yamina (แนวคิดขวา) พรรค Yisrael Beiteinu 

(แนวคิดขวา) พรรค Labor (แนวคิดซาย) และพรรค Shas (เครงศาสนายิวออรธอดอกซ)  

 

เศรษฐกิจ รัฐบาลอิสราเอลมีนโยบายเปดเสรีทางการคา รายไดหลักของประเทศสวนใหญมาจาก

ภาคอุตสาหกรรมชั้นสูง เชน เทคโนโลยีการบิน โทรคมนาคม คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทาง

การแพทย และเสนใยนำแสง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมทองเท่ียว ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ไดแก พืชตระกูลสม 

ผัก ฝาย และปศุสัตว ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก ปาไม โพแทช ทองแดง กาซธรรมชาติ หินฟอสเฟต 

แมกนีเซียม โบรมีน ดินเหนียว และเกลือจากทะเลสาบเดดซี สินคานำเขาสวนใหญเปนวัตถุดิบและเครื่องจักร 

ซ่ึงนำเขาจากแอฟริกาและเอเชีย เพ่ือใชอุปโภคบริโภคในประเทศและใชผลิตสินคา 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  Israeli new shekel (ILS)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 3.13 ILS 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 0.094 ILS (ธ.ค.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 401,954 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -2.44% 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 43,610.5 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 4,136,200 คน  

อัตราการวางงาน : 4.33%s 

อัตราเงินเฟอเฉลี่ย : -0.59%  

ดุลการคาระหวางประเทศ : ไดเปรียบดุลการคา 17,340 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 113,870 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ ซอฟตแวร เพชรเจียระไน สินคาเกษตร เคมีภัณฑ สิ่งทอเสื้อผา 

และเครื่องแตงกาย 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ 26% จีน 9% สหราชอาณาจักร 7% 
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มูลคาการนำเขา : 96,530 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : วัตถุดิบ ยุทโธปกรณ สนิคาทุน เพชรดิบ เชื้อเพลิง ธัญพืช และสินคาอุปโภคบริโภค 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ 12% จีน 11% เยอรมนี 7.5% สวิสเซอรแลนด 7% ตุรกี 6%  

 

การทหาร งบประมาณดานการทหารเม่ือ ป 2563 อยูท่ี 16,600 ลานดอลลารสหรัฐ (5.2% ของ GDP) 

เปนกองทัพท่ีมีศักยภาพสูงในภูมิภาค มีประธานคณะเสนาธิการทหารเปนผูนำสูงสุดของกองทัพ มีหนวยข้ึน

ตรง ทบ. ทร. ทอ. และกรมฝายเสนาธิการ ไดแก กรมสงกำลังบำรุงและเทคโนโลยี กรมขาวทหาร กรมกำลัง

พลทหาร กรมยุทธการทหาร และกรมนโยบายและแผน 

 กำลังพลรวม  169,500 นาย ประกอบดวย ทบ. 126,000 นาย ทร. 9,500 นาย และ ทอ. 

34,000 นาย นอกจากนี้ อิสราเอลยังมีกองกำลังก่ึงทหาร 8,000 นาย และกองกำลังสำรอง 465,000 นาย 

(ทบ. 400,000 นาย ทร. 10,000 นาย ทอ. 55,000 นาย)  

 ยุทโธปกรณท่ีสำคัญ ทบ. ไดแก รถถังหลัก (MBT) 490 คัน รถหุมเกราะลำเลียงพล (APC) 

1,360 คัน รถหุมเกราะอรรถประโยชน (AUV) รุน Ze’ev รถหุมเกราะวิศวกรรม (AEV) รถหุมเกราะกูภัย 

(ARV) รถถังทอดสะพาน (VLB) รถลำเลียงนิวเคลียร ชีวะ และเคมี (NBC) อาวุธนำวิถีตอสูรถถัง (MSL) ปน

ใหญประเภทอัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) ยิงระเบิด (MRL) และปนครก (MOR) รวม 530 กระบอก 

ขีปนาวุธผิวพ้ืนสูผิวพ้ืน (SSM) รุน Jericho 2 และขีปนาวุธตอสูอากาศยานจากพ้ืนสูอากาศ (SAM) รุน 

Machbet และ FIM-92 Stringer 

 ทร. ไดแก เรือดำน้ำโจมตี (SSK) 5 ลำ เรือคอรเวต ชั้น Eilat (Sa’ar 5) 3 ลำ ยานลาดตระเวน

ติดอาวุธนำวิถีจากพ้ืนสูอากาศ (PCGM) ชั้น Hetz (Sa’ar 4.5) 8 ลำ เรือลาดตะเวนความเร็วสูง (PBF) 34 ลำ 

เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบกรุน Manta 3 ลำ เรือสงกำลังบำรุง 1 ลำ 

  ทอ. ไดแก เครื่องบินตอสู 334 เครื่อง โดยเปนเครื่องบินโจมตีพ้ืนดิน (FGA) 304 เครื่อง 

เครื่องบินดานขาวกรอง เฝาระวัง และลาดตระเวน (ISR) 6 เครื่อง เครื่องบินดานขาวกรองทางอิเล็กทรอนิกส 

(ELINT) 4 เครื่อง เครื่องบินเตือนภัยลวงหนาทางอากาศ (AEW) 4 เครื่อง เครื่องบินขนสงน้ำมัน (TKR/TPT) 

10 เครื่อง เครื่องบินขนสง (TPT) 65 เครื่อง เครื่องบินสำหรับการฝก (TRG) 67 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี (ATK) 

43 เครื่อง เฮลิคอปเตอรตอตานเรือดำน้ำ (ASW) 7 เครื่อง เฮลิคอปเตอรดานขาวกรอง เฝาระวัง และ

ลาดตระเวน (ISR) 12 เครื่อง เฮลิคอปเตอรขนสง (TPT) 80 เครื่อง อากาศยานไรคนขับดานขาวกรอง เฝา

ระวัง และลาดตระเวน (ISR) มากกวา 3 เครื่อง ขีปนาวุธตอสูอากาศยานจากพ้ืนสูอากาศ (SAM) มากกวา 40 

ลูก ปนลากจูงตอสูอากาศยาน (TOWED) ขีปนาวุธจากพ้ืนสูอากาศ (SAM) 24 ลูก ขีปนาวุธจากอากาศสู

อากาศ (AAM) ขีปนาวุธอากาศสูพ้ืน (ASM) ขีปนาวุธนำวิถีดวยเรดาร (ARH) และระเบิดนำวิถีชนิดตาง ๆ 

(ระบบสรางภาพดวยอินฟราเรด ระบบเลเซอร รวมท้ังระบบแรงเฉ่ือยและจีพีเอส  
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ปญหาดานความม่ันคง  ปจจุบัน อิสราเอลยังตองเผชิญกับปญหาความม่ันคงหลายดาน เชน  

 1) ปญหาความม่ันคงในภูมิภาคท่ีเกิดจากการยังไมไดขอยุติในการเจรจากรณีโครงการ

นิวเคลียรของอิหราน ซ่ึงสงผลใหอิสราเอลยังคงมีทาทีแข็งกราวตออิหรานและใหความสำคัญในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับอิหรานอยางมาก ซ่ึงนำไปสูการเผาระวังและการโจมตีพันธมิตรของอิหราน เชน ในซีเรีย และ

เลบานอน 

 2) ปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอล-ปาเลสไตน ซ่ึงมีการเผชิญหนารุนแรงขามพรมแดน 

เม่ือ 10 พ.ค.2564 ยาวนานประมาณ 10 วัน กอนจะเจรจาขอตกลงหยุดยิงสำเร็จโดยมีอียิปตและสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตสเปนผูผลักดันท่ีสำคัญ แตหลังจากนั้นยังคงมีการเผชิญหนากันรุนแรงภายในอิสราเอล โดยเกิด

จากประเด็นตาง ๆ เชน ประเด็นท่ีสืบเนื่องมาจากกฎหมายการครอบครองพ้ืนท่ีในนครเยรูซาเลมซ่ึงเอ้ือ

ประโยชนแกชาวอิสราเอลมากกวาชาวปาเลสไตน ประเด็นชาวอิสราเอลใชความรุนแรงตอชาวปาเลสไตนในท่ี

สาธารณะ และมีกรณีท่ีชาวปาเลสไตนใชความรุนแรงตอชาวอิสราเอลในท่ีสาธารณะเชนกัน ซ่ึงกระตุนใหเกิด

การตอบโตกันอยางรุนแรง ปจจุบันยังปรากฏความขัดแยงอยางตอเนื่อง ท้ังภายในนครเยรูซาเลม บริเวณ

ชายแดนและเขตนิคมชาวยิวในปาเลสไตน แตจำกัดวงแคบและไมรุนแรง 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  เปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ 42 องคการ ไดแก BIS, CERN, CICA, 

EBRD, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, 

IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, OECD, Paris Club, PCA, UN, UNCTAD, UNHCR, 

UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO นอกจากนี้ ยังเปนผูสังเกตการณของ BSEC, 

CE, OAS, Pacific Alliance, SELEC อีกท้ังเปนรัฐผูลงนามของ OPCW และเปนคูเจรจาของ OSCE  

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รัฐบาลใหการสนับสนุนการกอตั้งศูนยกลางของความเปนเลิศของบรรดา

นักวิทยาศาสตร และการสงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความพยายามท่ีจะคงความสำเร็จดานคุณภาพ

ระดับสากลในสาขาวิทยาศาสตร ซ่ึงความรวมมือระหวางประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญในการขยายความรู 

ดานวิทยาศาสตร และความรูของผูที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี อิสราเอลมุงครอบครองเทคโนโลยี

ชั้นสูง ซ่ึงเปนการอาศัยความรูความชำนาญพิเศษเฉพาะสาขา โดยมีการจัดสรรงบประมาณท่ีใชจายในการวิจัย

และพัฒนาเปนจำนวนสูงประเทศหนึ่งของโลก สังเกตไดจากผลงานการวิจัยท่ีทำใหอิสราเอลประสบผลสำเร็จ 

ในดานเกษตรกรรม และอิสราเอลมีจำนวนนักวิชาการท่ีเขียนบทความท่ีตีพิมพดานธรรมชาติวิทยา วิศวกรรม 

เกษตรกรรม และการแพทย มากท่ีสุดในโลก นอกจากนี้ อิสราเอลยังไดรับสมญานามวาเปน “Startup Nation” 

โดยเปนประเทศท่ีมีธุรกิจ Startup มากท่ีสุดในโลก โดยมีธุรกิจ Startup 1 ธุรกิจตอประชากร 1,400 คน  

จากประชากรประมาณ 8.8 ลานคน  
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การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยาน 42 แหง โดยมีทาอากาศยานนานาชาติ Ben-Gurion ซึ่งต้ังอยู

ที่เมืองล็อด หางจากเทลอาวีฟประมาณ 1 ไมล เปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศ เสนทางคมนาคม  

มีทางรถไฟสายหลักระยะทาง 1,384 กม. โดยมีสถานีกลางท่ีเมืองไฮฟา มีถนนระยะทาง 19,555 กม. ทาเรือ

น้ำลึกท่ีสำคัญ ไดแก ทาเรือแอชดอด ทาเรือเอลาต ทาเรือฮาเดรา ทาเรือไฮฟา การโทรคมนาคมมีดาวเทียม 

Intelsat จำนวน 3 ดวง โดยอิสราเอลมีการพัฒนาระบบดาวเทียมสูงท่ีสุดในตะวันออกกลาง โทรศัพทพ้ืนฐาน

ใหบริการประมาณ 3.08 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 11.4 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพททางไกลระหวาง

ประเทศ +972 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตคิดเปน 83.73% ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอรเน็ต .il 

 

การเดินทาง  การบินไทยไมมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ ขณะท่ีสายการบินอิสราเอลท่ีบินตรงมาไทย 

ไดแก สายการบิน El Al ระยะเวลาในการบิน 11 ชม. เวลาท่ีอิสราเอลชากวาไทย 4 ชม. คนไทยท่ีประสงคจะ

เดินทางเขาอิสราเอลตองขอรับการตรวจลงตรา โดยมีการตรวจลงตรา 3 ประเภท ไดแก 1) การตรวจลงตรา

ประเภทธุรกิจ ตองมีจดหมายเชิญจากบริษัทอิสราเอล 2) การตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว และ 

3) การตรวจลงตราประเภทเยี่ยมเพ่ือน หรือคนรูจักท่ีอิสราเอล เว็บไซตทองเท่ียวอยางเปนทางการ

http://www.goisrael.com 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) ความเปนปรปกษระหวางอิสราเอลกับอิหราน อาจทำใหผลประโยชนของอิสราเอลใน

ตางประเทศ รวมท้ังในไทย ตกเปนเปาโจมตีของกลุมติดอาวุธท่ีมีความเชื่อมโยงกับอิหราน เฉพาะอยางยิ่งกลุม

ฮิซบุลลอฮในเลบานอน ซ่ึงเปนพันธมิตรของอิหราน และกองกำลัง Qods Force ซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติการ

พิเศษในตางประเทศของอิหราน รวมถึงทาทีของอิสราเอลตอการเจรจานิวเคลียรอิหราน ซ่ึงอิสราเอลมี

แนวโนมแข็งกราว 

 2) การบริหารจัดการของอิสราเอลตอการแพรระบาดของ COVID-19 รวมถึงแนวทางการ

ฟนฟูเศรษฐกิจ 

 3) การพัฒนาความสัมพันธระหวางอิสราเอลกับประเทศอ่ืน ๆ ใหใกลชิดมากข้ึน เชน กรณี

การเขาเปนผูสังเกตการณในสหภาพแอฟริกา และการสานตอนโยบายการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตกับ

ประเทศมุสลิม 

 

ความสัมพันธไทย-อิสราเอล 

 ไทยและอิสราเอลสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 12 มี.ค.2497 โดย

อิสราเอลเปดสถานเอกอัครราชทูตประจำไทยเม่ือป 2500 สวนไทย เปดสถานเอกอัครราชทูต ณ เทลอาวีฟ 

เม่ือ ม.ค.2539 ไทยและอิสราเอลมีกรอบการหารือทวิภาคีในลักษณะ Working Group Dialogue ในระดับ

รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา 

ความรวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี ความรวมมือในกรอบองคการระหวางประเทศ และแรงงานไทย

ท่ีทำงานในอิสราเอล 
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 อิสราเอลเปนคูคาอันดับท่ี 43 ของไทย การคาระหวางไทยกับอิสราเอล เม่ือป 2563 มีมูลคา 

1,023.67 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกมูลคา 595.04 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขามูลคา 428.63 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 166.41 ลานดอลลารสหรัฐ และระหวาง ม.ค.-ต.ค.2564 

การคาท้ังสองฝายมีมูลคา 1,005.08 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกมูลคา 635.37 ลานดอลลารสหรัฐ และ

นำเขามูลคา 369.71 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 265.66 ลานดอลลารสหรัฐ 

 สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง อัญมณีและ

เครื่องประดับ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป และเม็ดพลาสติก นำเขาสำคัญของไทย ไดแก เครื่องจักรไฟฟา

และสวนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

การแพทย และปุยและยากำจัดศัตรูพืช  

 ดานการทองเท่ียวเม่ือป 2562 มีชาวอิสราเอลเดินทางเขาไทยท้ังสิ้น 31,802 คน  

 ดานแรงงาน ชาวไทยเปนท่ีตองการของอิสราเอลเปนอยางมาก โดยเฉพาะในภาคการเกษตร 

ปจจุบัน มีคนไทยในอิสราเอล 26,641 คน (ขอมูลจากกรมการกงสุล เม่ือ มิ.ย.2563) ในจำนวนนี้กวา 22,000 คน  

เปนแรงงานภาคการเกษตร ซ่ึงคิดเปน 90% ของแรงงานเกษตรของอิสราเอลท้ังหมด สวนใหญกระจายอยู 

ตามชมุชนการเกษตร (Kibbutz หรือ Moshav) ท่ัวอิสราเอล 

 ขอตกลงสำคัญระหวางไทยกับอิสราเอล ไดแก ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา

ของผู ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ก.ค.2503) ความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ (มี.ค.2511) 

อนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงรัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีท่ีเก็บจากเงินได 

(ม.ค.2539) สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ส.ค.2540) 

ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนตางตอบแทน (ก.พ.2543) บันทึกความเขาใจวาดวยการ

จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรไทย-อิสราเอล สำหรับการปลูกพืชมูลคาสูงแบบอาศัยชลประทานบนพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.ค.2545) ความตกลงวาดวยความรวมมือในสาขาวัฒนธรรมและการศึกษา (ก.ค.2548) 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการอุดมศึกษา ระหวางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย

กับสภาการอุดมศึกษาอิสราเอล (ก.ย.2550) ความตกลงระหวางรัฐวาดวยการจัดสงแรงงานไทยไปทำงาน

ชั่วคราวในภาคเกษตรของอิสราเอล (ธ.ค.2553) ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

และ Rambam Health Care Campus (พ.ค.2554) ความตกลงทางการคา (พ.ค.2554) บันทึกความเขาใจวา

ดวยการรักษาความลับท่ัวไประหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมอิสราเอล (มิ.ย.2555) 

 

---------------------------------------------------- 
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นายนัฟตาลี เบเนตต 

(Naftali Bennett) 

 

ตำแหนง   นรม.อิสราเอล และหัวหนาพรรค Yamina 

   

เกิด   25 มี.ค.2515 (อายุ 50 ป/ป 2565) ท่ีเมืองไฮฟา อิสราเอล ตอมาครอบครัวอพยพ 

   ไปยังสหรัฐฯ  

 

ศาสนา   Modern Orthodox Judaism  

 

การศึกษา   เรียนอนุบาลท่ีโรงเรียน Chabad ในเมือง Montreal แคนาดา และจบดานกฎหมาย  

   จากมหาวิทยาลัยฮีบรูแหงเยรูซาเลม (Hebrew University of Jerusalem) อิสราเอล 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Gilat Bennett เม่ือป 2542 มีบุตร 4 คน  

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2533-2539  รับราชการทหารระหวาง เคยปฏิบัติหนาท่ีในหนวยลาดตระเวนกองเสนาธิการ 

   (Sayeret Matkal หรือ General Staff Reconnaissance Unit 269) และในหนวย 

   ปฏิบัติการพิเศษ Maglan  

ป 2542   เปนผูรวมกอตั้งและเปนเจาของรวมบริษัทเทคโนโลยี Cyota ในสหรัฐฯ จากนั้นขายบริษัท 

   เม่ือป 2548 ดวยราคา 145 ลานดอลลารสหรัฐ และเดินทางกลับอิสราเอล จากนั้น 

   ดำรงตำแหนง CEO ของบริษัทเทคโนโลย ีSoluto ตอมาขายบริษัท เม่ือป 2556 ดวย 

   ราคาประมาณ 110-130 ลานดอลลารสหรัฐ 
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ประวัติทางการเมือง 

ป 2549-2551  เริ่มงานทางการเมืองในตำแหนงเสนาธิการ (Chief of Staff) ของนายเบนจามิน  

   เนทันยาฮู  

ป 2554    กอตั้ง Israel extra-parliamentary movement รวมกับนาย Ayelet Shaked โดย 

   เปนองคกรเก่ียวกับ Zionism ภายหลังจดทะเบียนเปนองคกรไมแสวงกำไร 

ป 2555   ไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรค The Jewish Home 

ป 2556-2558  ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ และ รมว.กิจการการศาสนา 

ป 2556-2562  ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงกิจการชาวยิวโพนทะเล 

ป 2558-มิ.ย.2562 ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

ป 2561   ออกจากพรรค The Jewish Home และจัดตั้งพรรค Yamina 

ก.ย.2562-ป 2563 ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงกลาโหม 

ป 2563   เปนหัวหนาพรรค Yamina 

ป 2564   ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงกิจการชุมชน (Community Affairs) 

13 มิ.ย.2564   สาบานตนเขารับตำแหนง นรม.อิสราเอล โดยจะดำรงตำแหนงถึง ป 2566 จากนั้นจะ 

   เปลี่ยนใหนาย Yair Lapid ดำรงตำแหนงตอจนถึงป 2568 

 

---------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีอิสราเอล 
 
ประธานาธิบดี Isaac Herzog 
นรม. Naftali Bennett 
รอง นรม. Benny Gantz 
รมว.กระทรวงการตางประเทศ Yair Lapid 
รมว.กระทรวงกลาโหม Benjamin Gantz 
รมว.กระทรวงมหาดไทย Ayelet Shaked 
รมว.กระทรวงยุทธศาสตร Yair Lapid 
รมว.กระทรวงขาวกรอง Elazar Stern 
รมว.รับผิดชอบการพัฒนาเนเกฟและกาลิล ี Oded Forer 
รมว.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท Oded Forer 
รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา Yehiel Tropper 
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรม Orna Barbivay 
รมว.กระทรวงการคลัง Avigdor Liberman 
รมว.กระทรวงศาสนา Matan Kahana 
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Yifat Shasha-Biton 
รมว.กระทรวงกิจการชาวยิวโพนทะเล (Diaspora Affairs) Nachman Shai 
รมว.กระทรวงพลังงาน Karine Elharrar 
รมว.กระทรวงการอนุรักษสิ่งแวดลอม Tamar Zandberg 
รมว.กระทรวงกิจการเยรูซาเลม Zeev Elkin 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข Nitzan Horowitz 
รมว.กระทรวงการกอสรางและการเคหะ Zeev Elkin 
รมว.กระทรวงการสื่อสาร Yoaz Hendel 
รมว.กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ Omer Barlev 
รมว.กระทรวงยุตธิรรม Gideon Sa`ar 
รมว.ความเสมอภาคทางสังคม Meirav Cohen 
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Orit Farkash-Hacohen 
รมว.กระทรวงการทองเท่ียว Yoel Razvozov 
รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม Meir Cohen 
รมว.กระทรวงคมนาคม Merav Michaeli 
รมว.กระทรวงความรวมมือระดับภูมิภาค Esawi FrejEsawi Frej 
รมว.กระทรวงการยายถ่ินฐาน (Immigration and Absorption) Penina Tamanu 
รมว.กระทรวงการเสริมสรางความเขมแข็งและความกาวหนาของชุมชน Omer Barlev 
รมว.กระทรวงทรพัยากรน้ำ Karine Elharrar 

---------------------------------------------------- 
            (พ.ย.2564) 


