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รัฐอิสราเอล 

(State of Israel) 

 
 

เมืองหลวง เทลอาวีฟ 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง บนชายฝ9:งตะวันออกเฉียงใต=ของทะเลเมดิเตอรAเรเนียน ในจุดยุทธศาสตรA

ท่ีเช่ือมระหวJางตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรปใต= ระหวJางเส=นละติจูด 29-34 องศาเหนือ และ

ลองจิจูด 34-36 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 20,770 ตร.กม. ใหญJเป[นอันดับ 154 ของโลก และเล็กกวJาไทยเกือบ 

25 เทJา อยูJหJางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6,900 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับเลบานอน (81 กม.) 

 ทิศใต= ติดกับอJาวอะกาบา บนชายฝ9:งทะเลแดง  
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  ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต=   ติดกับเขตเวสตAแบงกAของปาเลสไตนA (330 กม.)     

    จอรAแดน (307 กม.) แมJน้ำจอรAแดน และทะเลสาบเดดซี 

    (Dead Sea) 

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับซีเรีย (83 กม.) 

 ทิศตะวันตก  ติดกับฉนวนกาซาของปาเลสไตนA (59 กม.)  

   ทะเลเมดิเตอรAเรเนียน 

 ทิศตะวันตกเฉียงใต= ติดกับคาบสมุทรไซนายของอียิปตA (208 กม.) 

 
ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีคร่ึงหน่ึงของอิสราเอลเป[นภูเขา ท่ีเหลือทางตอนใต=เป[นท่ีราบสูงและทะเลทรายแห=งแล=ง

ไมJสามารถทำการเพาะปลูกได= อิสราเอลแบJงพ้ืนท่ีออกเป[น 

 1) ท่ีราบชายฝ9:งทะเลเมดิเตอรAเรเนียน เป[นพ้ืนท่ีราบลุJม มีแนวขนานไปกับทะเลเมดิเตอรAเรเนียน

ประกอบด=วย หาดทรายเป[นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณA และมีประชากรอาศัยอยูJหนาแนJนมากกวJา

คร่ึงของประเทศ 

 2) ท่ีราบสูงจูเดีย-กาลิลี (Judean-Galilee Highland) ประกอบด=วย ท่ีราบสูงโกลาน 

(Golan) ที่ราบสูงจูเดีย (Judean) และที่ราบสูงกาลิลี (Galilee) เป[นที่อยูJอาศัยของชาวอาหรับสJวนใหญJใน

อิสราเอล บริเวณท่ีราบสูงกาลิลี มีภูเขาเมรอน (Meron) เป[นภูเขาสูง และจุดท่ีสูงท่ีสุดของอิสราเอล (3,963 ฟุต 

หรือ 1,208 ม. เหนือระดับน้ำทะเล) รอบภูเขามีหุบเขาเล็ก ๆ หลายแหJงท่ีมีพืชพันธุAอุดมสมบูรณA และเป[น

บริเวณที่สวยงามที่สุดของอิสราเอล ทางด=านตะวันออกของที่ราบสูงกาลิลีเป[นที่ราบสูงโกลาน ซึ่งอิสราเอล

ยึดครองมาจากซีเรียเม่ือป| 2510 สJวนท่ีราบสูงจูเดีย ประกอบด=วย พ้ืนท่ีสJวนใหญJท่ีอิสราเอลยึดครองมาจาก

จอรAแดนในป|เดียวกัน และยังเป[นท่ีต้ังของเยรูซาเลม 

 3) หุบเขาจอรAแดน ริฟตA วัลเลยA (Jordan Rift Valley) เป[นหุบเขาท่ีมีแนวยาวตลอดนับจาก

ตอนบนเกือบเหนือสุดของประเทศเร่ือยลงมาจนถึงใต=สุดของคาบสมุทรไซนาย ตอนกลางเป[นท่ีราบ สJวนใหญJ    

อยูJต่ำกวJาระดับน้ำทะเล โดยทะเลสาบเดดซีเป[นทะเลสาบน้ำเค็มท่ีมีความเค็มจัด อยูJต่ำกวJาระดับน้ำทะเลถึง 

1,339 ฟุต (431 ม.) และเป[นจุดท่ีต่ำสุดของโลก 

 4) ทะเลทรายเนเกฟ-ไซนาย (Negev-Sinai Desert) ตั้งอยูJทางตอนใต=ของประเทศ 

เป[นบริเวณท่ีแห=งแล=งสุดของอิสราเอล เพราะมีฝนตกน=อย ไมJเพียงพอตJอการเพาะปลูก แตJอิสราเอลแก=ป9ญหา

ดังกลJาว โดยใช=การชลประทานเข=าชJวย ด=วยการสูบน้ำจากทะเลสาบกาลิลี สJงผJานคลอง ทJอสJงน้ำ และอุโมงคA

เป[นระยะทางยาว 88.5 ไมลA (142 กม.) 

 

ภูมิอากาศ โดยท่ัวไป มีสภาพอากาศแบบเมดิเตอรAเรเนียน มีแดดจัดเกือบตลอดท้ังป| สภาพอากาศในแตJละ

ภูมิภาคมีความแตกตJางกันมาก 

 ทางตอนเหนือ อากาศอบอุJนและคJอนข=างเย็นในฤดูหนาว (พ.ย.-เม.ย.) แถบภูเขาและท่ีราบสูง

มีหิมะตก 
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 ทางแถบชายฝ9:งทะเลและตอนกลาง มีอากาศร=อนช้ืนและเย็น ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉล่ีย 6-18 

องศาเซลเซียส มีฝนตกในฤดูหนาว ฤดูร=อนอุณหภูมิเฉล่ีย 20-32 องศาเซลเซียส 

 ทางภาคตะวันออกและตอนใต= มีอากาศร=อนจัดในตอนกลางวัน และอากาศเย็นในชJวง

กลางคืน (เน่ืองจากมีภูมิประเทศเป[นทะเลทราย) ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉล่ีย 10-20 องศาเซลเซียส ฤดูร=อน

อุณหภูมิเฉล่ีย 26-40 องศาเซลเซียส 

 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในอิสราเอล ได=แกJ พายุทะเลทรายเกิดข้ึนชJวงฤดูใบไม=ผลิและฤดูร=อน 

อุทกภัย และแผJนดินไหว 

 

ประชากร 9,603,000 คน ในจำนวนน้ีรวมถึงประชากรท่ีอาศัยอยูJในท่ีราบสูงโกลานและเยรูซาเลม

ตะวันออก (ก.ย.2565-สำนักงานสถิติกลางของอิสราเอล https://www.cbs.gov.il/) เป[นชาวยิว 74%     

(เกิดท่ีอิสราเอล 78.7% ยุโรป/อเมริกา/และภูมิภาคโอเชียเนีย 14.8% แอฟริกา 4.2% และเอเชีย 2.3%)   

ชาวอาหรับ 21.1% และอ่ืน ๆ 4.9% อัตราสJวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป|) 26.76% วัยรุJน

ถึงวัยกลางคน (15-64 ป|) 61.27% และวัยชรา (65 ป|ข้ึนไป) 11.96% อายุขัยเฉล่ียของประชากรท้ังหมด 

83.35 ป| อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 81.45 ป| อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 85.34 ป| อัตราการเกิด 17.41 คนตJอประชากร 

1,000 คน อัตราการตาย 5.05 คนตJอประชากร 1,000 คน และอัตราการเพ่ิมของประชากร 1.44%  

 

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

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาฮีบรู ขณะท่ีภาษาอาหรับถือเป[นภาษาราชการท่ีใช=ภายในชนกลุJมน=อย

ชาวอาหรับ นอกจากน้ี ชาวอิสราเอลสJวนใหญJสามารถใช=ภาษาอังกฤษได=ดี 

 

การศึกษา อัตราการรู=หนังสือ 97.8% การศึกษาภาคบังคับของอิสราเอลอยูJระหวJางอายุ 5-18 ป| 

เด็กท่ีอายุต่ำกวJา 3-4 ป| จะอยูJในศูนยAศึกษากJอนวัยเรียน ซ่ึงมีท้ังของภาคเอกชน ศาสนา และรัฐ จำนวนป|เฉล่ียของ

การเข=ารับการศึกษาของประชาชน คือ 16 ป| และเม่ืออายุ 18 ป| คนหนุJมสาวชาวอิสราเอลจะต=องเข=าประจำการ

เป[นทหารสำหรับผู=ชายเป[นเวลา 3 ป| และสำหรับผู=หญิง 21 เดือน เม่ือปลดประจำการแล=ว จึงจะเข=ารับการศึกษา

ตJอในระดับอุดมศึกษาตามศักยภาพของแตJละคน 

 

การก0อต้ังประเทศ   กJอนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ชาวยิวกJอต้ังขบวนการไซออนนิสตA มีจุดมุJงหมายสนับสนุน

ให=ชาวยิวอพยพกลับไปยังดินแดนปาเลสไตนA โดยมีชาวยิวท่ีร่ำรวยสนับสนุนด=านการเงิน นโยบายดังกลJาวทำให=

ชาวยิวในประเทศตJาง ๆ อพยพกลับไปอยูJในดินแดนปาเลสไตนAเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ทำให=ชาวปาเลสไตนAและชาวอาหรับ

ไมJพอใจ สหราชอาณาจักร ซ่ึงเป[นผู=อารักขาดินแดนปาเลสไตนAในขณะน้ัน พยายามแก=ไขป9ญหาการวิวาทระหวJาง

ยิวกับอาหรับโดยการแบJงเขตการปกครอง 
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 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สหประชาชาติแก=ไขป9ญหาด=วยการแบJงดินแดนปาเลสไตนA

ออกเป[น 2 สJวน สJวนหน่ึงให=เป[นเขตอาศัยของชาวยิว อีกสJวนเป[นเขตอาศัยของชาวอาหรับ การแบJงเขตดังกลJาว

ทำให=ชาวอาหรับรวมกลุJมกันคัดค=าน และเม่ือสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากปาเลสไตนA ประเทศอาหรับหลาย

ประเทศ เชJน เลบานอน ซีเรีย จอรAแดน อิรัก และอียิปตA สJงทหารเข=าโจมตีชาวยิวในปาเลสไตนAเมื่อป| 2491 

แตJชาวยิวได=รับชัยชนะ จึงถือโอกาสกJอต้ังประเทศอิสราเอล พร=อมกับยึดดินแดนของอาหรับเพ่ิมอีก 30% 

อยJางไรก็ดี เม่ือป| 2522 อิสราเอลลงนามในข=อตกลงสันติภาพกับอียิปตA และคืนคาบสมุทรไซนายให=อียิปตAเมื่อ

ป| 2525 ตJอมาเมื่อป| 2537 อิสราเอลลงนามในข=อตกลงสันติภาพกับจอรAแดน และเมื่อป| 2543 ได=ถอนการ

ยึดครองพ้ืนท่ีทางตอนใต=ของเลบานอน แตJยังคงยึดครองท่ีราบสูงโกลานของซีเรีย รวมท้ังเขตเวสตAแบงกAของ 

ชาวปาเลสไตนAจนถึงป9จจุบัน 

 

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

เม่ือป| 2491)  

 

การเมือง  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประกอบด=วย ฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายบริหาร และฝ�ายตุลาการ 

มีประธานาธิบดีเป[นประมุข ฝ�ายบริหารจะต=องได=รับความไว=วางใจจากรัฐสภา และฝ�ายนิติบัญญัติมีอำนาจเป[น

เอกเทศตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยรัฐสภา มีวาระ 7 ป| แตJไมJมีอำนาจทาง

การเมือง ประธานาธิบดีคนป9จจุบัน คือ ประธานาธิบดีไอแซก เฮอรAซ็อก ได=รับเลือกต้ังเม่ือ 2 มิ.ย.2564 เข=าดำรง

ตำแหนJงเม่ือ 9 ก.ค.2564 (การเลือกต้ังคร้ังตJอไปจะจัดในป| 2571) สJวน นรม. เป[นผู=นำรัฐบาล มาจากการ

เลือกต้ังท่ัวไป และต=องได=รับการอนุมัติจากรัฐสภา อิสราเอลจัดการเลือกต้ังคร้ังลJาสุดเม่ือ 1 พ.ย.2565 โดย

นายเบนจามิน เนทันยาฮู ชนะการเลือกต้ังอยJางเป[นทางการ เม่ือ 15 พ.ย.2565 ซ่ึงเป[นการเลือกต้ังเร็วกวJา

กำหนดเดิมท่ีจะจัดใน พ.ย.2568 เน่ืองจากสถานการณAทางการเมืองขาดเสถียรภาพ ทำให=สภา Knesset มีมติ

อยJางเป[นทางการ เม่ือ 30 มิ.ย.2565 ให=ยุบสภาด=วยคะแนนเสียง 92 ตJอ 0  

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : ใช=ระบบสภาเด่ียว รัฐสภา หรือ Knesset ประกอบด=วยสมาชิก 120 คน มีวาระ 4 ป| 

การเลือกต้ังคร้ังลJาสุดเม่ือ เม่ือ 1 พ.ย.2565 โดยพรรค Likud ของนายเบนจามิน เนทันยาฮู ได= 32 ท่ีน่ัง พรรค 

Yesh Atid ของนาย Yair Lapid ได= 24 ท่ีน่ัง พรรค Religious Zionist ได= 14 ท่ีน่ัง พรรค National Unity 

ของนาย Benny Gantz ได= 12 ท่ีน่ัง พรรค Shas ได= 11 ท่ีน่ัง พรรค United Torah Judaism ได= 7 ท่ีน่ัง 

พรรค Yisrael Beitenu ได= 6 ท่ีน่ัง พรรค Ra'am และพรรค Hadash–Ta'al ได=รับท่ีน่ังเทJากันคือ 5 ท่ีน่ัง และ

พรรคแรงงาน 4 ท่ีน่ัง  

  ฝ�ายตุลาการ : อำนาจตุลาการเป[นอำนาจท่ีเป[นอิสระโดยส้ินเชิง ไมJถูกควบคุมผูกมัดโดยฝ�ายอ่ืน 

ผู=พิพากษาได=รับการแตJงต้ังโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการ ประกอบด=วย ฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายบริหาร และ

ฝ�ายตุลาการ 
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  พรรคการเมืองที่สำคัญ ได=แกJ พรรค Likud (แนวคิดขวา) พรรค Yesh Atid (แนวคิดกลาง) 

พรรค National Unity (แนวคิดกลาง) เป[นพรรคต้ังใหมJ เม่ือ 22 ส.ค.2565 (ประกอบด=วยพรรคการเมือง

หลายพรรค นำโดยพรรค Blue and White) พรรค Yamina (แนวคิดขวา) พรรค Yisrael Beiteinu 

(แนวคิดขวา) พรรค Labor (แนวคิดซ=าย) พรรค Ra'am (พรรคอาหรับ) และพรรค Shas (เครJงศาสนายิวออรAธอดอกซA)  

 

เศรษฐกิจ รัฐบาลอิสราเอลมีนโยบายเป ดเสรีทางการค=า รายได=หลักของประเทศสJวนใหญJมาจาก

ภาคอุตสาหกรรมช้ันสูง เชJน เทคโนโลยีการบิน โทรคมนาคม คอมพิวเตอรA อุปกรณAอิเล็กทรอนิกสAทาง

การแพทยA และเส=นใยนำแสง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมทJองเท่ียว ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ได=แกJ พืชตระกูลส=ม 

ผัก ฝ¡าย และปศุสัตวA ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ได=แกJ ป�าไม= โพแทช ทองแดง ก¢าซธรรมชาติ หินฟอสเฟต 

แมกนีเซียม โบรมีน ดินเหนียว และเกลือจากทะเลสาบเดดซี สินค=านำเข=าสJวนใหญJเป[นวัตถุดิบและเคร่ืองจักร 

ซ่ึงนำเข=าจากแอฟริกาและเอเชีย เพ่ือใช=อุปโภคบริโภคในประเทศและใช=ผลิตสินค=า 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  Israeli new shekel (ILS)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร[สหรัฐ : 1 ดอลลารAสหรัฐ : 3.464 ILS 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 0.0957 ILS (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป̀ 2564) 

ผลิตภัณฑAมวลรวมในประเทศ (GDP) : 481,591 ล=านดอลลารAสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 8.2% 

รายได=เฉล่ียตJอหัวตJอป| : 51,430 ดอลลารAสหรัฐ 

แรงงาน : 4,212,663 คน  

อัตราการวJางงาน : 4.1% (ต.ค.2565-สำนักงานสถิติกลางของอิสราเอล https://www.cbs.gov.il/) 

อัตราเงินเฟ¡อเฉล่ีย : 2.6%  

ดุลการค=าระหวJางประเทศ : ได=เปรียบดุลการค=า 17,340 ล=านดอลลารAสหรัฐ 

มูลคJาการสJงออก : 113,870 ล=านดอลลารAสหรัฐ 

สินค=าสJงออกสำคัญ : เคร่ืองจักรและอุปกรณA ซอฟตAแวรA เพชรเจียระไน สินค=าเกษตร เคมีภัณฑA ส่ิงทอเส้ือผ=า 

และเคร่ืองแตJงกาย 

คูJค=าสJงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ 26% จีน 9% สหราชอาณาจักร 7% 

มูลคJาการนำเข=า : 96,530 ล=านดอลลารAสหรัฐ 

สินค=านำเข=าสำคัญ : วัตถุดิบ ยุทโธปกรณA สินค=าทุน เพชรดิบ เช้ือเพลิง ธัญพืช และสินค=าอุปโภคบริโภค 

คูJค=านำเข=าท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ 12% จีน 11% เยอรมนี 7.5% สวิสเซอรAแลนดA 7% ตุรกี 6%  
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การทหาร งบประมาณด=านการทหารเม่ือ ป| 2565 อยูJท่ี 20,299 ล=านดอลลารAสหรัฐ (5.05% ของ GDP) 

เป[นกองทัพท่ีมีศักยภาพสูงในภูมิภาค มีประธานคณะเสนาธิการทหารเป[นผู=นำสูงสุดของกองทัพ มีหนJวยข้ึนตรง 

ทบ. ทร. ทอ. และกรมฝ�ายเสนาธิการ ได=แกJ กรมสJงกำลังบำรุงและเทคโนโลยี กรมขJาวทหาร กรมกำลังพลทหาร 

กรมยุทธการทหาร และกรมนโยบายและแผน 

 กำลังพลรวม  169,500 นาย ประกอบด=วย ทบ. 126,000 นาย ทร. 9,500 นาย และ ทอ. 

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

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

 ยุทโธปกรณ[ท่ีสำคัญ : 

 ทบ. ได=แกJ รถถังหลัก (MBT) ประมาณ 400 คัน รถหุ=มเกราะลำเลียงพล (APC) 1,190 คัน 

รถหุ=มเกราะอรรถประโยชนA (AUV) รุJน Ze’ev รถหุ=มเกราะวิศวกรรม (AEV) รถหุ=มเกราะกู=ภัย (ARV) รถถัง

ทอดสะพาน (VLB) รถลำเลียงนิวเคลียรA ชีวะ และเคมี (NBC) อาวุธนำวิถีตJอสู=รถถัง (MSL) ป©นใหญJประเภท

อัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) ยิงระเบิด (MRL) และป©นครก (MOR) อยJางน=อย 250 กระบอก และขีปนาวุธตJอสู=

อากาศยานจากพ้ืนสูJอากาศ (SAM) รุJน Machbet และ FIM-92 Stringer 

 ทร. ได=แกJ เรือดำน้ำโจมตี (SSK) 5 ลำ เรือคอรAเวต ช้ัน Eilat (Sa’ar 5) 3 ลำ ยานลาดตระเวน

ติดอาวุธนำวิถีจากพ้ืนสูJอากาศ (PCGM) ช้ัน Hetz (Sa’ar 4.5) 8 ลำ เรือลาดตะเวนความเร็วสูง (PBF) 34 ลำ 

เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบกรุJน Manta 3 ลำ เรือสJงกำลังบำรุง 1 ลำ 

  ทอ. ได=แกJ เคร่ืองบินตJอสู= 339 เคร่ือง โดยเป[นเคร่ืองบินโจมตีพ้ืนดิน (FGA) 309 เคร่ือง 

เคร่ืองบินด=านขJาวกรอง เฝ¡าระวัง และลาดตระเวน (ISR) 7 เคร่ือง เคร่ืองบินด=านขJาวกรองทางอิเล็กทรอนิกสA 

(ELINT) 4 เคร่ือง เคร่ืองบินเตือนภัยลJวงหน=าทางอากาศ (AEW) 4 เคร่ือง เคร่ืองบินขนสJงน้ำมัน (TKR/TPT) 

10 เคร่ือง เคร่ืองบินขนสJง (TPT) 65 เคร่ือง เคร่ืองบินสำหรับการฝ¬ก (TRG) 66 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรAโจมตี (ATK) 

43 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรAตJอต=านเรือดำน้ำ (ASW) 7 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรAด=านขJาวกรอง เฝ¡าระวัง และ

ลาดตระเวน (ISR) 12 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรAขนสJง (TPT) 80 เคร่ือง อากาศยานไร=คนขับด=านขJาวกรอง เฝ¡าระวัง 

และลาดตระเวน (ISR) มากกวJา 3 เคร่ือง ขีปนาวุธตJอสู=อากาศยานจากพ้ืนสูJอากาศ (SAM) มากกวJา 40 ลูก 

ป©นลากจูงตJอสู=อากาศยาน (TOWED) ขีปนาวุธจากอากาศสูJอากาศ (AAM) ขีปนาวุธอากาศสูJพ้ืน (ASM) 

ขีปนาวุธนำวิถีด=วยเรดารA (ARH) และระเบิดนำวิถีชนิดตJาง ๆ (ระบบสร=างภาพด=วยอินฟราเรด ระบบเลเซอรA 

รวมท้ังระบบแรงเฉ่ือยและจีพีเอส  

  

ปcญหาด#านความม่ันคง  ป9จจุบัน อิสราเอลยังต=องเผชิญกับป9ญหาความม่ันคงหลายด=าน เชJน  

 1) การเมืองของอิสราเอลขาดเสถียรภาพ เห็นได=จากการท่ีมีการเลือกต้ัง 5 คร้ังในรอบ 4 ป| 

(คร้ังท่ี 1 เม่ือ 9 เม.ย.2562 คร้ังท่ี 2 เม่ือ 17 ก.ย.2562 คร้ังท่ี 3 เม่ือ 2 มี.ค.2563 คร้ังท่ี 4 เม่ือ 23 มี.ค.2564 

และคร้ังท่ี 5 เม่ือ 1 พ.ย.2565) ท่ีผJานมา แวดวงการเมืองของอิสราเอลมีการผลิกผันและเปล่ียนแปลง

คJอนข=างมาก ทำให=ประเมินได=ยากวJาจะกลับมามีเสถียรภาพอีกคร้ังเม่ือใด   
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 2) ความม่ันคงในภูมิภาคท่ีเกิดจากความเป[นปรป9กษAตJออิหรJานและพันธมิตร เฉพาะอยJางย่ิง

ตJอกรณีโครงการนิวเคลียรAของอิหรJาน โดยอิสราเอลให=ความสำคัญในประเด็นท่ีเก่ียวข=องกับอิหรJานอยJางมาก 

ซึ่งนำไปสูJการเฝ¡าระวังและการโจมตีพันธมิตรของอิหรJาน เชJน ในซีเรีย และกลุJมฮิซบุลลอฮAเลบานอน 

อยJางตJอเน่ือง 

 3) ความขัดแย=งระหวJางอิสราเอล-ปาเลสไตนAท่ีมีความยืดเย้ือ และมีการเผชิญหน=ากันมากข้ึน

ในหลายพ้ืนท่ี มีการใช=ความรุนแรงแตJยังไมJลุกลามเป[นวงกว=าง หลายคร้ังมีผู=เสียชีวิต รวมถึงการท่ีอิสราเอล   

ไมJยุติความพยายามท่ีจะขยายนิคมชาวยิวในเขตเวสตAแบงกAและเยรูซาเลมตะวันออก การควบคุมการป ดล=อม

ฉนวนกาซาอยJางเข=มงวด ทJาทีของอิสราเอลที่ปฏิบัติตJอชาวปาเลสไตนAทั้งในเชิงปฏิบัติและด=านกฎหมาย 

ซ่ึงอาจเป[นป9จจัยท่ีกJอความไมJพอใจและนำไปสูJการกJอเหตุรุนแรงได=ท้ังส้ิน 

 

สมาชิกองค[การระหว0างประเทศ  เป[นสมาชิกองคAการระหวJางประเทศ 42 องคAการ ได=แกJ 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 นอกจากน้ี ยังเป[นผู=สังเกตการณAของ BSEC, 

CE, OAS, Pacific Alliance, SELEC อีกท้ังเป[นรัฐผู=ลงนามของ OPCW และเป[นคูJเจรจาของ OSCE  

 

วิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี  รัฐบาลให=การสนับสนุนการกJอต้ังศูนยAกลางของความเป[นเลิศของบรรดา

นักวิทยาศาสตรA และการสJงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความพยายามท่ีจะคงความสำเร็จด=านคุณภาพ

ระดับสากลในสาขาวิทยาศาสตรA ซ่ึงความรJวมมือระหวJางประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญในการขยายความรู= 

ด=านวิทยาศาสตรA และความรู=ของผู=ที่มีความเชี่ยวชาญด=านเทคโนโลยี อิสราเอลมุJงครอบครองเทคโนโลยี

ช้ันสูง ซ่ึงเป[นการอาศัยความรู=ความชำนาญพิเศษเฉพาะสาขา โดยมีการจัดสรรงบประมาณท่ีใช=จJายในการวิจัย

และพัฒนาเป[นจำนวนสูงประเทศหน่ึงของโลก สังเกตได=จากผลงานการวิจัยท่ีทำให=อิสราเอลประสบผลสำเร็จ 

ในด=านเกษตรกรรม และอิสราเอลมีจำนวนนักวิชาการท่ีเขียนบทความท่ีตีพิมพAด=านธรรมชาติวิทยา วิศวกรรม 

เกษตรกรรม และการแพทยA มากท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี อิสราเอลยังได=รับสมญานามวJาเป[น “Startup Nation” 

โดยเป[นประเทศท่ีมีธุรกิจ Startup มากท่ีสุดในโลก โดยมีธุรกิจ Startup 1 ธุรกิจตJอประชากร 1,400 คน  

จากประชากรประมาณ 8.8 ล=านคน  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  มีทJาอากาศยาน 42 แหJง โดยมีทJาอากาศยานนานาชาติ Ben-Gurion ซึ่งตั้งอยูJ

ที่เมืองล็อด หJางจากเทลอาวีฟประมาณ 1 ไมลA เป[นศูนยAกลางการคมนาคมทางอากาศ เส=นทางคมนาคม  

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

น้ำลึกท่ีสำคัญ ได=แกJ ทJาเรือแอชดอด ทJาเรือเอลาต ทJาเรือฮาเดรา ทJาเรือไฮฟา การโทรคมนาคมมีดาวเทียม 

Intelsat จำนวน 3 ดวง โดยอิสราเอลมีการพัฒนาระบบดาวเทียมสูงท่ีสุดในตะวันออกกลาง โทรศัพทAพ้ืนฐาน
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ให=บริการประมาณ 3.37 ล=านเลขหมาย โทรศัพทAเคล่ือนท่ี 12.27 ล=านเลขหมาย รหัสโทรศัพทAทางไกลระหวJาง

ประเทศ +972 จำนวนผู=ใช=อินเทอรAเน็ต 8.29 ล=านคน คิดเป[น 90% ของจำนวนประชากร รหัสอินเทอรAเน็ต .il 

 

การเดินทาง  การบินไทยไมJมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ ขณะท่ีสายการบินอิสราเอลท่ีบินตรงมาไทย 

ได=แกJ สายการบิน El Al ระยะเวลาในการบิน 11 ชม. เวลาท่ีอิสราเอลช=ากวJาไทย 4 ชม. คนไทยท่ีประสงคAจะ

เดินทางเข=าอิสราเอลต=องขอรับการตรวจลงตรา โดยมีการตรวจลงตรา 3 ประเภท ได=แกJ 1) การตรวจลงตรา

ประเภทธุรกิจ ต=องมีจดหมายเชิญจากบริษัทอิสราเอล 2) การตรวจลงตราประเภทนักทJองเที่ยว และ 

3) การตรวจลงตราประเภทเย่ียมเพ่ือน หรือคนรู=จักท่ีอิสราเอล เว็บไซตAทJองเท่ียวอยJางเป[นทางการ

http://www.goisrael.com 

 

สถานการณ[สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) การดำเนินนโยบายด=านตJาง ๆ ของอิสราเอลภายใต=รัฐบาลชุดใหมJ ภายใต=สถานการณAท่ีมี

ความตึงเครียดในประเด็นเสถียรภาพทางการเมือง ความขัดแย=งระหวJางกับคูJกรณี เชJน อิหรJานและปาเลสไตนA 

ทJาทีตJอความขัดแย=งระหวJางประเทศ และการสานตJอความสัมพันธAกับประเทศอาหรับ 

 2) มาตรการรับมือตJอความไมJสงบภายในประเทศ เชJน กรณีความขัดแย=งกับปาเลสไตนA 

การกJอเหตุในพ้ืนท่ีสำคัญ เชJน มัสยิดอัลอักศอ เยรูซาเลมตะวันออก รวมถึงการรับมือตJอการกJอการร=ายท่ีอาจ

กJอเหตุในประเทศ เน่ืองจากอิสราเอลมีคูJขัดแย=งในหลายประเด็น 

 3) การดำเนินมาตรการตJอต=านอิหรJานและพันธมิตร เชJน ซีเรีย และกลุJมฮิซบุลลอฮAในเลบานอน 

รวมถึงปฏิบัติการท้ิงระเบิดโจมตีในซีเรียอยJางตJอเน่ือง ท่ีอาจกระทบความม่ันคงในภูมิภาคได= 

 

ความสัมพันธ[ไทย-อิสราเอล 

 ไทยและอิสราเอลสถาปนาความสัมพันธAทางการทูตระหวJางกันเม่ือ 12 มี.ค.2497 โดย

อิสราเอลเป ดสถานเอกอัครราชทูตประจำไทยเม่ือป| 2500 สJวนไทย เป ดสถานเอกอัครราชทูต ณ เทลอาวีฟ 

เม่ือ ม.ค.2539 ไทยและอิสราเอลมีกรอบการหารือทวิภาคีในลักษณะ Working Group Dialogue ในระดับ

รองปลัดกระทรวงการตJางประเทศ เพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความรJวมมือทางเศรษฐกิจและการค=า 

ความรJวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี ความรJวมมือในกรอบองคAการระหวJางประเทศ และแรงงานไทย

ท่ีทำงานในอิสราเอล 

 อิสราเอลเป[นคูJค=าอันดับท่ี 41 ของไทย การค=าระหวJางไทยกับอิสราเอล เม่ือป| 2564 มีมูลคJา 

1,274.88 ล=านดอลลารAสหรัฐ (40,480.65 ล=านบาท) ไทยสJงออกมูลคJา 826.02 ล=านดอลลารAสหรัฐ 

(26,040.64 ล=านบาท) และนำเข=ามูลคJา 448.86 ล=านดอลลารAสหรัฐ (14,440.01 ล=านบาท) ไทยเป[นฝ�ายได=เปรียบ

ดุลการค=า 377.17 ล=านดอลลารAสหรัฐ (11,600.63 ล=านบาท) และระหวJาง ม.ค.-ก.ย.2565 การค=าท้ังสองฝ�าย

มีมูลคJา 993.66 ล=านดอลลารAสหรัฐ (34,117.79 ล=านบาท) ไทยสJงออกมูลคJา 566.60 ล=านดอลลารAสหรัฐ 
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(19,297.29 ล=านบาท) และนำเข=ามูลคJา 427.06 ล=านดอลลารAสหรัฐ (14,820.51 ล=านบาท) ไทยเป[นฝ�าย

ได=เปรียบดุลการค=า 139.54 ล=านดอลลารAสหรัฐ (4,476.78 ล=านบาท) 

 สินค=าสJงออกสำคัญของไทย ได=แกJ รถยนตA อุปกรณAและสJวนประกอบ ผลิตภัณฑAยาง อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ อาหารทะเลกระป²องและแปรรูป และเม็ดพลาสติก ตู=แชJแข็งและสJวนประกอบ และในชJวง 

ม.ค.-ก.ย.2565 ได=แกJ รถยนตA อุปกรณAและสJวนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ อาหารทะเลกระป²องและแปรรูป 

ข=าว และตู=เย็น ตู=แชJแข็งและสJวนประกอบ 

  สินค=านำเข=าสำคัญของไทย ได=แกJ เคร่ืองจักรไฟฟ¡าและสJวนประกอบ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี 

เงินแทJงและทองคำ เคร่ืองมือเคร่ืองใช=เก่ียวกับวิทยาศาสตรA การแพทยA และปุ²ยและยากำจัดศัตรูพืช และ

ในชJวง ม.ค.-ก.ย.2565 ได=แกJ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแทJงและทองคำ ปุ²ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตวA 

เคร่ืองจักรไฟฟ¡าและสJวนประกอบ เคร่ืองจักรกลและสJวนประกอบ และเคมีภัณฑA 

 ด=านการทJองเท่ียวเม่ือป| 2564 มีชาวอิสราเอลเดินทางเข=าไทยท้ังส้ิน 14,038 คน และในชJวง 

ม.ค.-ก.ย.2565 มีจำนวน 91,462 คน  

 ด=านแรงงาน ชาวไทยเป[นท่ีต=องการของอิสราเอลเป[นอยJางมาก โดยเฉพาะในภาคการเกษตร 

ป9จจุบัน มีคนไทยในอิสราเอล 27,904 คน (เม่ือป| 2564) ในจำนวนน้ีกวJา 22,000 คน เป[นแรงงานภาค

การเกษตร ซ่ึงคิดเป[น 90% ของแรงงานเกษตรของอิสราเอลท้ังหมด สJวนใหญJกระจายอยูJตามชุมชน

การเกษตร (Kibbutz หรือ Moshav) ท่ัวอิสราเอล 

 ข=อตกลงสำคัญระหวJางไทยกับอิสราเอล ได=แกJ ความตกลงวJาด=วยการยกเว=นการตรวจลงตรา

ของผู=ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ก.ค.2503) ความตกลงวJาด=วยบริการเดินอากาศ (มี.ค.2511) 

อนุสัญญาวJาด=วยการเว=นการเก็บภาษีซ=อนและการป¡องกันการเล่ียงรัษฎากรในสJวนท่ีเก่ียวกับภาษีท่ีเก็บจากเงินได= 

(ม.ค.2539) สนธิสัญญาวJาด=วยความรJวมมือในการบังคับให=เป[นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ส.ค.2540) 

ความตกลงวJาด=วยการสJงเสริมและคุ=มครองการลงทุนตJางตอบแทน (ก.พ.2543) บันทึกความเข=าใจวJาด=วยการ

จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรไทย-อิสราเอล สำหรับการปลูกพืชมูลคJาสูงแบบอาศัยชลประทานบนพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกJน (ก.ค.2545) ความตกลงวJาด=วยความรJวมมือในสาขาวัฒนธรรมและการศึกษา (ก.ค.2548) 

บันทึกความเข=าใจวJาด=วยความรJวมมือด=านการอุดมศึกษา ระหวJางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย

กับสภาการอุดมศึกษาอิสราเอล (ก.ย.2550) ความตกลงระหวJางรัฐวJาด=วยการจัดสJงแรงงานไทยไปทำงาน

ช่ัวคราวในภาคเกษตรของอิสราเอล (ธ.ค.2553) ความตกลงวJาด=วยความรJวมมือระหวJางสถาบันวิจัยจุฬาภรณA

และ Rambam Health Care Campus (พ.ค.2554) ความตกลงทางการค=า (พ.ค.2554) บันทึกความเข=าใจวJา

ด=วยการรักษาความลับท่ัวไประหวJางกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมอิสราเอล (มิ.ย.2555) 

 

---------------------------------------------------- 
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นายเบนจามิน เนทันยาฮู 

(Benjamin Netanyahu) 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และประธานพรรค Likud 

   

เกิด    - 21 ต.ค.2492 (อายุ 74 ป|/ป| 2566) ท่ีเทลอาวีฟ มีช่ือเลJนวJา “บีบี” บิดา 

     เป[นอดีต ศาสตราจารยAสอนประวัติศาสตรAยิว ท่ีมหาวิทยาลัยคอรAแนล  

     สหรัฐฯ ครอบครัวนายเนทันยาฮูอพยพไปอาศัยอยูJท่ีรัฐเพนซิลเวเนีย  

     สหรัฐฯ ต้ังแตJนายเนทันยาฮู อายุ 14 ป| 

 

สถานภาพ     - สมรสคร้ังแรกกับนางมิกกี ไวซAแมน มีบุตรสาว 1 คน ช่ือ โนอา  

     - สมรสคร้ังท่ี 2 กับนางเฟลอรA เคตสA  

     - สมรสคร้ังท่ี 3 กับนางซารา มีบุตรชาย 2 คน ช่ือ ยาอีรA และ แอฟเนอรA 

 

การศึกษา     - ปริญญาตรี สถาป9ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย MIT  

     - ปริญญาโทจาก MIT Sloan School of Management และศึกษาเพ่ิมเติม 

     ด=านรัฐศาสตรA ท่ีมหาวิทยาลัย MIT และมหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐฯ 

 

ประวัติการทำงาน 

ป| 2510     - รับราชการทหารในหนJวยปฏิบัติการพิเศษ 

ป| 2525     - ออท.อิสราเอล ณ วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ 

ป| 2527-2530    - ออท.อิสราเอลประจำสหประชาชาติ 
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ประวัติทางการเมือง 

ป| 2539-2542    - นรม.อิสราเอลท่ีมีอายุน=อยท่ีสุด (45 ป|) โดยในชJวงท่ีนายเนทันยาฮูดำรง 

     ตำแหนJง นรม. ความสัมพันธAระหวJางอิสราเอลกับสหรัฐฯ ไมJคJอยราบร่ืน 

     เน่ืองจากนายเนทันยาฮูคัดค=านการทำข=อตกลงสันติภาพออสโลเม่ือป| 2536  

     ระหวJางอิสราเอลกับองคAการปลดปลJอยปาเลสไตนA (PLO) ซ่ึงสหรัฐฯ เป[น 

    เจ=าภาพ 

ป| 2545      - รมว.กระทรวงการตJางประเทศสมัย นรม.อาเรียล ชารอน 

ป| 2546-2548    - รมว.กระทรวงการคลัง  

ป| 2548      - ประธานพรรคลิคุด หลังนายชารอนล=มป�วยไมJสามารถปฏิบัติหน=าท่ีได= 

มี.ค.2549      - เป[นพรรคฝ�ายค=านในรัฐบาลของนายเอฮูด โอลเมิรAต 

ป| 2552-2556    - นรม.อิสราเอล สมัยท่ี 2 

ป| 2556-2558    - นรม.อิสราเอล สมัยท่ี 3 

ป| 2558-2562    - นรม.อิสราเอล สมัยท่ี 4 

17 พ.ค.2563-13 มิ.ย.2564  นรม.อิสราเอล สมัยท่ี 5 

1 พ.ย.2565      ชนะการเลือกต้ัง ได=รับสิทธิจัดต้ังรัฐบาล 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีอิสราเอล (รักษาการ) 

อิสราเอลอยูJระหวJางการจัดต้ังรัฐบาล โดยนายเบนจามิน เนทันยาฮู เป[นแกนนำ 

 

ประธานาธิบดี Isaac Herzog 

นรม. Yair Lapid (อาจเปล่ียนเป[นนายเบนจามิน  

 เนทันยาฮู หากจัดต้ังรัฐบาลสำเร็จ) 

รอง นรม. Benjamin Gantz 

รมว.กระทรวงการตJางประเทศ Yair Lapid 

รมว.กระทรวงกลาโหม Benjamin Gantz 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Ayelet Shaked 

รมว.กระทรวงยุทธศาสตรA Yair Lapid 

รมว.กระทรวงขJาวกรอง Elazar Stern 

รมว.รับผิดชอบการพัฒนาเนเกฟและกาลิลี Oded Forer 

รมว.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท Oded Forer 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา Yehiel Tropper 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรม Orna Barbivay 

รมว.กระทรวงการคลัง Avigdor Liberman 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Yifat Shasha-Biton 

รมว.กระทรวงกิจการชาวยิวโพ=นทะเล (Diaspora Affairs) Nachman Shai 

รมว.กระทรวงพลังงาน Karine Elharrar 

รมว.กระทรวงการอนุรักษAส่ิงแวดล=อม Tamar Zandberg 

รมว.กระทรวงกิจการเยรูซาเลม Zeev Elkin 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Nitzan Horowitz 

รมว.กระทรวงการกJอสร=างและการเคหะ Zeev Elkin 

รมว.กระทรวงการส่ือสาร Yoaz Hendel 

รมว.กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ Omer Barlev 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Gideon Sa`ar 

รมว.ความเสมอภาคทางสังคม Meirav Cohen 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี Orit Farkash-Hacohen 

รมว.กระทรวงการทJองเท่ียว Yoel Razvozov 

รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม Meir Cohen 

รมว.กระทรวงคมนาคม Merav Michaeli 

รมว.กระทรวงความรJวมมือระดับภูมิภาค Esawi Frej 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 13 

รมว.กระทรวงการย=ายถ่ินฐาน (Immigration and  Penina Tamanu 

Absorption)  

รมว.กระทรวงการเสริมสร=างความเข=มแข็งและความก=าวหน=า  Omer Barlev 

ของชุมชน  

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ Karine Elharrar 

----------------------------------------- 

            (พ.ย.2565) 


