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ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า 60 ปี และด าเนินความสัมพันธ์และ 

ความร่วมมืออันดีต่อกันมาโดยตลอด มีกรอบการหารือทวิภาคีซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในกรอบกว้าง 
อาทิ ด้านเศรษฐกิจและการค้า ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการทหาร และด้านแรงงาน เป็นต้น 
และยังมีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าซึ่งเป็นกลไกการหารือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ
การค้าโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อิสราเอลได้พยายามทาบทามให้ไทยเปิดการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับอิสราเอล สะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของไทยที่
อิสราเอลต้องการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า รวมทั้ งต้องการสร้างความสัมพันธ์กับ
ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ไทยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน อย่างไรก็ดี แม้ว่า  
โดยหลักการแล้ว การจัดท า FTA จะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน แต่จนถึงปัจจุบัน ไทยยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อข้อเสนอการจัดท า  FTA 
ระหว่างไทยกับอิสราเอล เนื่องจากข้อกังวลของไทยต่อท่าทีของประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
มุสลิม หากไทยพิจารณาจัดท า FTA กับอิสราเอล รวมทั้งข้อกังวลจากความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อไทย 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับอิสราเอล ไทยจึงควรมีท่าทีที่ชัดเจนต่อ
ข้อเสนอของอิสราเอล  

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนิน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบ PEST 
Analysis เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปของอิสราเอลใน 4 ด้าน ประกอบด้วยด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ซึ่งพบว่า แม้ว่าอิสราเอลจะประสบปัญหาทาง
การเมืองกับประเทศอาหรับและประเทศมุสลิม แต่อิสราเอลยังคงมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต
และแสวงหาความร่วมมืออย่างรอบด้านกับประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างการยอมรับในเวทีโลกให้มากขึ้น 
นอกจากนี้ หลายประเทศที่ด าเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยการจัดท า FTA กับอิสราเอล  
ก็ไม่มีปัญหาทางการเมืองกับประเทศที่เป็นปรปักษ์กับอิสราเอลแต่อย่างใด รวมทั้งที่ผ่านมา ไทยมี
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับอิสราเอล โดยที่กลุ่มประเทศอาหรับก็ยังไม่เคยใช้ประเด็นนี้ เป็น
ข้อพิจารณาในการด าเนินนโยบายกับไทยและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด ดังนั้น  
ข้อกังวลของไทยเกี่ยวกับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศกับประเทศ  
กลุ่มอาหรับและมุสลิม จึงไม่เป็นอุปสรรคที่ไทยจะด าเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า  
โดยการจัดท า FTA กับอิสราเอล  

นอกจากนี้ จากการศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีต่อการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอล พบว่า มีส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยพบว่าความร่วมมือด้าน
แรงงานระหว่างไทยกับอิสราเอลเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี
แรงงานไทยเข้าไปท างานในอิสราเอลถึงประมาณ 29,000 คน ซึ่งมีการส่งรายได้กลับเข้าประเทศเป็น
จ านวนมากในแต่ละปี ในขณะที่อิสราเอลก็ต้องพ่ึงพาแรงงานของไทยโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม



จ 

เช่นกัน ส าหรับด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอิสราเอลเดินทางมาไทยมากที่สุดในจ านวน
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี อิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญทีช่่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอิสราเอล 

ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยที่อิสราเอลมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แข็งแรง รวมทั้งต้อง
พ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศ และยังมีนโยบายในการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน
กับนานาประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ไทย
สามารถยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับอิสราเอลได้ ที่ผ่านมา ไทยและอิสราเอลมี
มูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพในการขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยกับอิสราเอลมีลักษณะที่
เกื้อหนุนกันมากกว่าแข่งขันกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA ระหว่างไทยและ
อิสราเอลแล้ว พบว่า การจัดท า FTA จะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่มากนัก ในขณะที่ไทยก็มี
ข้อจ ากัดของบุคลากรในการเข้าร่วมการเจรจา FTA ซึ่งท าให้การที่ไทยจะขยายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจการค้ากับอิสราเอลโดยการจัดท า FTA จึงอาจไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนในปัจจุบัน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นการด ารงสถานะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ไทยกับอิสราเอล จึงน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศ โดยใช้ศักยภาพและความแข็งแกร่ง
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีของอิสราเอลเป็นตัวน าทางในการขยายความร่วมมือเพ่ือ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอล และช่วยให้ไทย
พัฒนารากฐานการเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมในอนาคตที่ได้ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ของไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นกรอบหรือแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับอิสราเอลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถผลักดันภายใต้กลไกคณะกรรมการร่วม
ทางการค้าไทย–อิสราเอล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความกรุณาในการให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ อาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาอีกสองท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต  อุ้ม  เมาลานนท์ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย  สืบวิเศษ ซึ่งช่วยแนะน าและต่อยอดความคิด ตลอดจนน าทางให้ผู้เขียน
จัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีมุ่งหวังไว้  

ผู้เขียนขอใช้โอกาสนี้ ขอบพระคุณนางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนและให้โอกาสผู้เขียนเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 11 ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานในส านักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล และต้องรับภาระงานเพ่ิมขึ้นในช่วงที่ผู้เขียนเข้ามารับ
การฝึกอบรม ซึ่งช่วยให้รายงานการศึกษาฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ดูแลเอาใจใส่ในช่วงตลอดระยะเวลาการอบรม 
ส่งผลให้หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ด าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณเพ่ือน
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ทุกท่าน ส าหรับมิตรไมตรี ความหวังดี และความห่วงใยที่มอบให้แก่กัน 
ถือเป็นก าลังใจที่ส าคัญ ตลอดจนเป็นความทรงจ าที่อบอุ่น และมีคุณค่า 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อิสราเอลเป็นประเทศขนาดเล็กในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีประชากรประมาณ 8 ล้านคน 
แต่เป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) 381,570 ล้านเหรียญสหรัฐ อิสราเอลมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 
41,644.08 เหรียญสหรัฐ หรือมากกว่าไทย 6 เท่า (7,187.19 เหรียญสหรัฐ) มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยสูงกว่าประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนา (Advanced Economies) ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ที่ร้อยละ 1.8 ในขณะที่อิสราเอลมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.3 ในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ อิสราเอลถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดที่พ่ึงพาเทคโนโลยีขั้นสูง (Technologically Advanced Market Economy)  

ในปี พ.ศ. 2561 อิสราเอลมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 138,490.52 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยมีมูลค่าการค้ากับไทยคิดเป็นร้อยละ 0.89 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอิสราเอล ในด้าน
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทย อิสราเอลเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง (คู่ค้า
อันดับที่ 37 ของไทยในตลาดโลก) การค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2557–2561) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,183.56 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด 
ทั้งนี้ การค้าสองฝ่ายไม่ขยายตัวมากนัก ยกเว้นบางปีที่ไทยมีการน าเข้าสินค้ายุทธปัจจัยสูง ส าหรับในปี 
พ.ศ. 2561 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,262.12 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการส่งออกของไทยไปอิสราเอล
มูลค่า 725.65 ล้านเหรียญสหรัฐ และการน าเข้าของไทยจากอิสราเอลมูลค่าน าเข้า 536.47 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายทางการค้าระหว่างกันไว้ที่ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน พ.ศ. 2563 
นอกจากนี้ ไทยและอิสราเอลได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: 
JTC) ซึ่งมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 และ 2561 ตามอันดับ 
โดยอิสราเอลพยายามผลักดันการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับไทย
มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ทั้งในการพบปะหารือของผู้บริหารระดับสูงและการประชุม JTC 
เนื่องจากอิสราเอลต้องการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และมองว่าไทยสามารถ
เป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยยังไม่มีท่าทีและค าตอบที่
ชัดเจนต่อการจัดท า FTA ระหว่างไทยกับอิสราเอล แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การจัดท า FTA จะช่วยให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน เนื่องจากไทยจ าเป็นต้องพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลกระทบอย่างรอบด้าน ประกอบกับขั้นตอนการเจรจาจัดท า FTA ของไทยกับประเทศคู่เจรจามี
กระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน ทั้งนี้ อิสราเอลมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้ากับหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และอิสราเอลได้จัดท า FTA แล้วกับ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) แคนาดา ตุรกี เม็กซิโก ตลาดร่วม
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อเมริกาตอนใต้ (MERCOSUR) และโคลัมเบีย และอยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับอินเดีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เวียดนาม กลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี  

เ พ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างไทยกับอิสราเอล ไทยจึงควรมีท่าที 
ที่ชัดเจนต่อข้อเสนอของอิสราเอลในการจัดท า FTA ระหว่างกัน หรือควรพิจารณาหาแนวทางอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสมในการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้ากับอิสราเอล  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจการค้าของอิสราเอลและของไทย 
รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเมือง/ความมั่นคงและนโยบายการต่างประเทศ  

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้า รวมทั้งการเมือง/ความมั่นคงระหว่างไทยกับ
อิสราเอล 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของไทยในการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
อิสราเอล  

1.2.4 เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับ
อิสราเอลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1  สถานการณ์ของความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเมือง/ความมั่นคง
ระหว่างไทยกับอิสราเอล ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2561 

1.3.2  นโยบายทางเศรษฐกิจของอิสราเอลและไทย รวมทั้งตัวอย่างแนวทางการด าเนิน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอิสราเอลกับประเทศอ่ืนๆ  
 
1.4 วิธีการด าเนินการศึกษา 

1.4.1  การใช้แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องมาวิ เคราะห์ถึงปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคและ 
ความเป็นไปได้ในการหาแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอล 

1.4.2  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของ
ไทยและอิสราเอล 

1.4.3  ศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจของอิสราเอลและไทย รวมทั้งนโยบาย 
การจัดท า FTA ของอิสราเอลกับประเทศต่างๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ PEST Analysis  

1.4.4  การรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของอิสราเอล  
 
1.5 ค าถามการศึกษา 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับ
อิสราเอลคืออะไร 
 
  



3 

1.6 สมมติฐานการศึกษา 
ปัจจัยทางการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของไทย

กับอิสราเอลน้อยว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนๆ ระหว่างไทยกับอิสราเอล 
 
1.7 ประโยชน์ของการศึกษาและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1  รับทราบปัญหาการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอิสราเอล 
1.7.2  ไทยมีแนวทางในการด าเนินความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้ากับอิสราเอลเพ่ือ

ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอิสราเอล รวมทั้งเพ่ือเ ป็นการช่วยรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลต่อไป  
 
1.8 นิยามศัพท์ 

เศรษฐกิจพัฒนา (Advanced Economies) หมายถึง ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ก าหนดโดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึ่งจะต้องเป็นประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีรายได้ต่อหัวที่สูง  

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) หมายถึง 
การประชุมทวิภาคีระหว่างผู้แทนรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม กระชับ 
ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีในการหารือแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างกัน 

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) หมายถึง ข้อตกลงทวิภาคีหรือ
พหุภาคีระหว่างรัฐในการลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น
ร้อยละศูนย์ ซึ่งอาจหมายถึงการเปิดเสรีเฉพาะด้านการค้าสินค้า หรืออาจครอบคลุมการเปิดเสรีด้าน
บริการและการลงทุนด้วย 

สมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) หมายถึง กลุ่ม
การค้าเสรีของทวีปยุโรปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป มีประเทศสมาชิ กจ านวน 4 ประเทศ 
ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ 

MERCOSUR หมายถึง กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายของสินค้า ประชากร และทุน มีประเทศ
สมาชิกจ านวน 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อาร์เจนติน่า ปารากวัย และเวเนซูเอลา 

การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Partnership) หมายถึง 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนารูปแบบไปจากที่เคยมีมา มุ่งเน้นการกระชับ /ยกระดับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วม การก าหนดแนวทาง
หรือยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การค้าระหว่างกัน การจัดท าความตกลงการค้าเสรี และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจ
ด้านต่างๆ อาทิ เกษตร ประมง และปศุสัตว์ พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 
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Greater Mekong Subregion Economic Cooperation (GMS) กรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาคลุมน้ าโขงหรือกรอบความรวมมือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ไทย เมียนมา สปป. ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนานและกว่างสี) มีธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) 
เปน็กลไกประสานความร่วมมือ โดยริเริ่มข้ึนเมื่อปี 2535 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady–Chao 
Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) เป็นกรอบความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของ
ทั้งห้าประเทศสมาชิก (ไทย เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
สมดุล 

Indonesia, Malaysia, Thailand–Growth Triangle (IMT–GT) เป็นความร่วมมือระหว่าง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยเน้นสาขาความร่วมมือด้านการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต 
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน และความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง โดยมี จุดมุ่งหมายส าคัญคือ
การพัฒนาในเขตจังหวัดพ้ืนที่ทางตอนใต้ โดยเน้นบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ทั้งนี้ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาสหสาขา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิ จ  (Bay of Bengal Initiative for Multi–Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง  7 ประเทศใน 
อ่าวเบงกอล ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา และไทย BIMSTEC 
เป็นกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคทางวิชาการและเศรษฐกิจแบบหลากหลายสาขาเพ่ือเชื่อมเอเชียใต้
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน 

คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นที่ชายแดนไทย–มาเลเซีย
(Thailand–Malaysia Committee on Joint Development Strategy for border areas: JDS) เป็น
เวทีการประชุมเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ชายแดน การอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมในพ้ืนที่ชายแดน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ 

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและ 6 ประเทศ 
คู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ซึ่งการเจรจานี้ได้เริ่มขึ้น
อย่างเป็นทางการในการประชุมอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 
( Comprehensive and Progressive Agreement for Trans–Pacific Partnership: CP–TPP) เ ป็ น
ความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจประเทศบนภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟิก มีสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ เม็กซิโก ชิลี เปรู และแคนาดา มีประชากร รวมทั้งสิ้น 500 ล้านคน ครอบคลุมหลายด้าน 
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ทั้งการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน 
แรงงานสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (The Organisation for 
Economic Co–operation and Development: OECD) เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยมีประเทศ
สมาชิกในยุโรป 18 ประเทศ พร้อมสหรัฐอเมริกาและแคนาดาร่วมกันจัดตั้ง โดยมีบทบาทส าคัญในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการ ส่งเสริมการค้าเสรี และให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาทั้งในประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศก าลังพัฒนา ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น 35 ประเทศจากทั่วโลก ได้แก่ 
ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี 
กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก 
เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับก้าวหน้า และมีประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ เม็กซิโก ชิลี และตุรกี) 

กลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) เป็นสนธิสัญญา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราช  (Commomwealth of 
Independence State: CIS) เพ่ือยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก  
ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ 
รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กิซสถาน เป็นสหภาพศุลกากรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดเก็บ
อัตราภาษีศุลกากร นอกกลุ่มสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว (common external tariff) และประสาน
อุปสรรคทางการค้า (harmonize)  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป (PEST 
Analysis)  

ทฤษฎีวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่หรือปัจจัยภายนอกของ Francis J. Aguilar ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหารและไม่สามารถควบคุมได้ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยีที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร  
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรม และประสิทธิภาพการท างานขององค์กร เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพและใช้ได้ง่ายในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะไปสู่การระบุถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส าคัญในระดับมหภาคที่อาจส่งผลต่อองค์กร ซึ่งจะรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้ คือ (1) การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัย
อ่ืนๆ ด้วย และ (2) การระบุว่าปัจจัยใดเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามขององค์กร  

1) ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factors) องค์กรจะต้องติดตามการด าเนินงาน
ทางการเมือง เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์เพราะปัจจัยเหล่านี้มีส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์กรได้ทั้งทางบวกและทางลบ ขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบดังกล่าวเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อองค์กร 
เช่น นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล พัฒนาการทางการเมืองและนโยบายของรัฐที่มีผลต่อ
อุตสาหกรรม  

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญที่เป็น
เครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร และมีส่วนส าคัญต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ
ขององค์กรอย่างสูง เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี และอัตราการว่างงาน เป็นต้น 
ประเด็นส าคัญที่สุดในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจคือการวิเคราะห์เพ่ือการพยากรณ์ภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต เพื่อที่องค์กรจะได้สามารถวางแผนการด านินงานได้อย่างถูกต้อง 

3) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับลักษณะทาง
สังคม มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้โดยจะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นตลอดจนจะต้องพยายามมองหาโอกาสหรืออุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานทางธุรกิจของ
องค์กร เพ่ือน ามาใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงสร้างทางเพศ
และอายุระดับการศึกษา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรม 
การบริโภคอุปโภค  

4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรในแง่ของระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การผลิตสินค้าหรือ
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การให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน กระบวนการผลิต การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่างๆ 
เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

2.1.2 แนวคิดการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA)  
เขตการค้าเสรีเป็นความตกลงระหว่างสองประเทศ (ทวิภาคี) หรือมากกว่าสองประเทศ

ขึ้นไป (พหุภาค)ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดเพ่ือให้เกิด
การค้าเสรีระหว่างกัน และปัจจุบันประเทศต่างๆ ก็ได้ขยายขอบเขตของ FTA ให้ครอบคลุมการค้า
ด้านบริการ อาทิ บริการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล การสื่อสาร การขนส่ง เป็นต้น และการลงทุน 
รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า แรงงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

การจัดท า FTA สะท้อนแนวคิดส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า "ประโยชน์จากการค้า
ระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อประเทศต่างๆ ผลิตสินค้าที่ตนมีต้นทุนในการผลิตต่ าที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แล้วน าสินค้าเหล่านั้นมาค้าขายแลกเปลี่ยนกัน" ซึ่งในความเป็นจริง 
ประโยชน์สูงสุดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หากยังมีการเก็บภาษีขาเข้าและมีการใช้มาตรการกีดกัน  
ทางการค้า ซึ่งส่งผลบิดเบือนราคาที่แท้จริงของสินค้า และท าให้การค้าขายไม่เป็นไปอย่างเสรีและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ FTA ถือเป็นเครื่องมือทางการค้าส าคัญที่ประเทศต่างๆ สามารถใช้เพ่ือขยาย
โอกาสทางการค้า สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อมๆ กับเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
ให้แก่สินค้าของตน เนื่องจากสินค้าที่ผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเข้าในอัตราที่ต่ ากว่าสินค้าที่ผลิต
ในประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก FTA จึงท าให้สินค้าที่ผลิตภายในกลุ่มได้เปรียบในด้านราคากว่าสินค้า
จากประเทศนอกกลุ่ม 

ส าหรับรูปแบบของการจัดท า FTA ในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนดว่า FTA 
จะต้องมีลักษณะอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับประเทศคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม  FTA จะมีลักษณะพ้ืนฐานที่
เหมือนกันอยู่ 3 ประการ คือ 

1) มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า และไม่สร้างอุปสรรคทางการค้า
เพ่ิมต่อประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก (No fortress effects) 

2) ครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศมากพอ (Substantial Coverage) ซึ่งเป็น
กติกาที่องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ก าหนดไว้เพ่ือปกป้องและป้องกัน
ผลกระทบของ FTA ที่จะมีต่อประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกของ FTA นั้นๆ 

3) มีตารางการลดภาษหีรือเปิดเสรีที่ประเทศคู่สัญญา FTA เจรจากันว่าจะลดภาษี
ให้แก่กันในสินค้าใดบ้าง จะลดอย่างไร และจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไรในการลด 

2.1.3  แนวคิดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง 
การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศมีที่มาจากการที่ประเด็นปัญหาต่างๆ 

ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่ไม่สามารถศึกษาแยกจากกันเป็นการเฉพาะเพียงอย่างเดียว 
กล่าวคือ การศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวหรือการเมืองระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากการศึกษาทั้งสองมิตินี้มีความเชื่อมโยงกัน และยังเชื่อมโยงไปยังมิติอ่ืนๆ เช่น มิติทางด้าน
สังคม มิติทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ตัวอย่างของความเชื่อมโยงของมิติต่างๆ เช่น การก่อเหตุ
วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2544 หรือเหตุการณ์ 9/11 แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
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มิติความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรมกับมิติด้านความมั่นคงทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อ
มิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาและต่อโลกอีกด้วย 

ส าหรับแนวคิดในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง 
ในการศึกษาฉบับนี้ จะอาศัยทฤษฎียุทธวิธี 2 ระดับ (Two–stage Game Model) ซึ่งถูกพัฒนาโดย 
Seokwoo Kim ในการเลือกนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  มีเป้าหมายเพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพล
ซึ่งเป็นข้อพิจารณาในการก าหนดและตัดสินใจนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาใน  
2 ระดับ คือ (1) ระดับภายในประเทศ โดยพิจารณานโยบายที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการต่อคนใน
ประเทศให้มากท่ีสุด และ (2) ระดับระหว่างประเทศ โดยด าเนินนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในประเทศ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดจากต่างประเทศให้น้อยที่สุด ซึ่งการพิจารณาทั้ง  
2 ระดับ จะประกอบด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมือง โดยแนวคิดดังกล่าวจะพิจารณา
ในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศไปพร้อมๆ กัน แนวคิดดังกล่าวสามารถใช้กับประเด็น
ปัญหานโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีขอบเขตกว้างขวาง เช่น จะให้ประเทศอยู่โดดเดี่ยว
ทางเศรษฐกิจหรือจะเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจโลก เป็นต้น 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  ภาพรวมของอิสราเอล 
อิสราเอลเป็นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง อยู่ทางทิศตะวันออกของทะเล 

เมดิเตอร์เรเนียน มีพรมแดนติดกับเลบานอน ซีเรีย จอร์เเดนและอียิปต์ โดยที่ตั้งของอิสราเอลเป็น
จุดเชื่อมของภูมิภาคยุโรป เอเชีย และแอฟริกา อิสราเอลมีประชากรประมาณ 8 ล้านคน ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวยิว โดยมีสัดส่วนประชากรชาวยิวร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด และเป็นชาวอาหรับ
ร้อยละ 20 และชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในอิสราเอลประมาณร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด  
โดยกลุ่มชาวต่างชาติที่ส าคัญที่เข้ามาท างานในอิสราเอลเป็นแรงงานจากประเทศโรมาเนีย ไทย 
ฟิลิปปินส์ จีน กลุ่มประเทศแอฟริกาและอเมริกาใต้ ภาษาทางการของอิสราเอล ได้แก่ ภาษาฮิบรู 
(Hebrew) และภาษาอาหรับ (Arabic) ในขณะที่ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาท่ีสอง 

เศรษฐกิจของอิสราเอลเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี โดยมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งสูงกว่า
ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศ OECD (รูปภาพที่ 1) อิสราเอลประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเพียง
เล็กน้อยในปี พ.ศ. 2557 แม้ว่าจะมีความกดดันจากปัญหาฉนวนกาซาร่วมด้วย และปรับตัวเป็นบวก
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 อิสราเอลมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งมีระบบการเงินและสถาบันการเงินที่เข้มแข็งด้วย 
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ภาพที่ 1  อัตราการเติบโตของ GDP และการเติบโตของ GDP ต่อหัวของอิสราเอลเปรียบเทียบกับ

สมาชิกและไม่ใช่สมาชิก OECD 
ที่มา: OECD Economic Surveys: ISRAEL (January 2016) 

 
อิสรา เอล เป็นประเทศที่ มี ร ายได้สู ง 1 โดยในปี  พ.ศ .  2561  มีผลิ ตภัณฑ์ 

มวลประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) มูลค่า 381,570 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือใหญ่กว่า
ขนาดเศรษฐกิจของสิงคโปร์  โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว  (GDP per capita) 
41,644.08 เหรียญสหรัฐ หรือมากกว่าไทย 6 เท่า เศรษฐกิจของอิสราเอลมาจากการค้าสินค้าและ
บริการที่เน้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ทั้งยังเป็นผู้น าในการส่งออกบริการโดยเฉพาะภาคบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการส่งออกภาคบริการทั้งหมด นอกจากนี้ ภาคธุรกิจของ
อิสราเอลยังมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของอิสราเอลโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพชรที่เป็นอุตสาหกรรม
ชั้นน าของโลก โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดของอิสราเอล เป็นการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 42.4 ในขณะที่สัดส่วนการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงของ OECD เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 162 

นอกจากนี้ อิสราเอลจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่พ่ึงพา
เทคโนโลยีขั้นสูง (Technologically Advanced Market Economy) ในปี พ.ศ. 2561 ธนาคารโลก
จัดอันดับให้อิสราเอลอยู่ในอันดับที่ 49 ของประเทศที่มีความสะดวกในการท าธุรกิจมากที่สุด (Ease 
of Doing Business) ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 27 นอกจากนี้ World Economic Forum จัดอันดับ
ให้อิสราเอลเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงของโลก (Global Competitiveness) 
ในอันดับที่ 20 จาก 140 ประเทศ ในขณะที่ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 38 ของโลก 

                                                 
1 อิสราเอลเป็นประเทศท่ีมรีายได้สงู (High Income Economies) ตามค านิยามของธนาคารโลก ซึ่งจัดกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ในโลกจากการประเมินรายได้ประชาชาตติ่อหัว (Gross national income per capita) โดยใช้วิธี Atlas 
method ในการจัดกลุ่มประเทศของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย (1) ประเทศท่ีมีรายไดต้่ า 36 
ประเทศ (2) ประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางระดบัล่าง 48 ประเทศ (3) ประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางระดับสูง 55 
ประเทศ (ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี)้ และ (4) ประเทศท่ีมีรายได้สูง 75 ประเทศ 
2 OECD Economic Surveys: ISRAEL (January 2016) 
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ส าหรับการพัฒนาด้านนวัตกรรม ผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก  (The 
Global Innovation Index) ซึ่งจัดท าโดย World Intellectual Property Organization ในปี พ.ศ. 
2561 พบว่า อิสราเอลอยู่ในอันดับที่ 11 จาก 124 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน 56.79 จาก 100 คะแนน 
ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 44 ด้วยคะแนน 38.00  

 
ตารางท่ี 1  ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของอิสราเอลเปรียบเทียบกับไทย  
 

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
ปี พ.ศ. 2561 

อิสราเอล ไทย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

381.57 487.24 

GDP/Capita (เหรียญสหรัฐ) 41,644.0 7,187.2 
GDP growth (ร้อยละ) 3.3 4.1 
เงินทุนส ารอง (ล้านเหรียญสหรัฐ) 115,300 209,910 
FDI Inflow (ล้านเหรียญสหรัฐ) 18,954 7,635 
FDI Outflow (ล้านเหรียญสหรัฐ) 6,275 19,283 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 7.032 37.672 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ร้อยละของ GDP) 1.9 7.7 
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 0.8 1.1 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละของแรงงานทั้งหมด) 4 1.2 
ที่มา: International Monetary Fund; World Economic Outlook Database (April 2019) 

 
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีแรงงานที่มีการศึกษาและทักษะระดับสูง โดยอิสราเอล

ก าหนดให้การศึกษาระดับมัธยมปลายเป็นการศึกษาภาคบังคับ มีสัดส่วนของประชากรที่ได้รับวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสูงเป็นอันดับต้นของโลก อิสราเอลมีมหาวิทยาลัย  6 แห่ง และ
สถาบันการศึกษาอีกกว่า 60 แห่ง สามารถผลิตนักศึกษาที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้กว่าปีละ 10,000 คน รวมทั้งนักกฎหมายปีละ 4,000 คน และนักบัญชีปีละ 1,500 คน  

2.2.2 นโยบายทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของอิสราเอล  
นับตั้งแต่การประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2491 อิสราเอลต้องเผชิญความเสี่ยงด้าน

ความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาหรับที่อยู่บริเวณโดยรอบ จึงเป็นแรงผลักดันให้อิสราเอลต้องพัฒนา
นวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านการทหารเพ่ือรักษาความมั่นคง
ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลอิสราเอลในขณะนั้น ได้ก่อตั้งหน่วยงาน The Office of the 
Chief Scientist (OCS) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและแรงงาน (กระทรวงเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 อิสราเอลยังได้ผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญในเชิงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาใน
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ภาคอุตสาหกรรม โดยกฎหมายฉบับนี้  เ อ้ือให้เกิดการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการส่งออก โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน (Financial 
Incentives) และมาตรการส่งเสริมต่างๆ ส าหรับผู้ประกอบการในทุกขนาด ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ที่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ 

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  (Innovation and 
Technology Industry) พัฒนามาจากความต้องการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านการทหารเพ่ือ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2530 หลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลตัดสินใจซื้อเครื่องบิน
ต่อสู้อากาศยานแทนการผลิตเองเพ่ือประหยัดงบประมาณ วิศวกรที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะด้าน
อากาศยาน คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ตลาดแรงงาน นับตั้งแต่นั้นมา อุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนอิสราเอลได้ก้าวมาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นน าของโลก โดยเฉพาะสาขาโทรคมนาคม ซอฟแวร์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เทคโนโลยีทางชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนเกิดการจ้างงานกว่า  300,000 คน 
ในภาคอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือร้อยละ 10 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด3 

อิสราเอลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองผ่านเครื่องมือส าคัญ ได้แก่ 
การศึกษาและการสร้างนวัตกรรมอย่างจริงจัง เพ่ือน าพาชาติให้อยู่รอดและมีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง
ให้ ได้  โดยยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ คือการลงทุนเ พ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม โดยอิสราเอลมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  (R&D) สูงเป็น
อันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด โดยมีการลงทุนถึงร้อยละ 4.4 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2553 ส าหรับปี 
พ.ศ. 2560 อิสราเอลมีการลงทุนใน R&D เป็นอันดับที่ 2 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 4.545 ต่อ GDP 
รองจากสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการลงทุนร้อยละ 4.553 ตามมาด้วยสวีเดน ไต้หวัน และญี่ปุ่น ตามอันดับ 
ซึ่งส่งผลให้อิสราเอลมีสัดส่วนของนักวิจัยต่อจ านวนแรงงาน 1,000 คน สูงสุดในโลกอีกด้วย กล่าวคือ 
17.4 คนต่อแรงงาน 1,000 คน 

การจัดท าความตกลงการค้าเสรีของอิสราเอล 
อิสราเอลมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอย่างแพร่หลายกับ

ประเทศในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อาทิ โครงการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างประเทศ 
ความตกลงเก่ียวกับการคุ้มครองการลงทุน และสนธิสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน รวมถึง
การจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยมีนโยบายมุ่งขยายการจัดท าข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับ
ประเทศต่างๆ ปัจจุบัน อิสราเอลมีการจัดท า FTA แล้วกับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สมาคมการค้าเสรี
แห่งยุโรป (EFTA) แคนาดา ตุรกี เม็กซิโก ตลาดร่วมอเมริกาตอนใต้ (MERCOSUR) และโคลัมเบีย 
และอยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม กลุ่มสหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี (ภาคผนวก ก)  
  

                                                 
3  Fact Sheet No. FS05/16-17, Innovation and technology development in Israel Research, Office 
Legislative Council Secretariat [https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1617fs05-
innovation-and-technology-development-in-israel-20170320-e.pdf] 
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2.2.3 นโยบายด้านการเมืองและการต่างประเทศของอิสราเอล 
รัฐบาลอิสราเอลให้ความส าคัญสูงสุดต่อนโยบายความมั่นคงภายในประเทศ การป้องกัน

การคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวอิสราเอล รวมถึงการสร้างและเพ่ิมการยอมรับ (Recognition) 
ของอิสราเอลว่าเป็นรัฐประเทศในเวทีโลก ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า การลงทุน
กับรัฐประเทศต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

ในภาพรวมของเวทีการเมืองและความมั่นคงของโลก อิสราเอลเข้าเป็นสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ (UN) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 และนับจนถึงปี พ.ศ. 2562 
อิสราเอลได้เจริญความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเต็มรูปแบบกับ 162 รัฐประเทศทั่วโลก4 โดยประเทศ
ที่อิสราเอลมีการเจริญความสัมพันธ์ทางการเมืองและการต่างประเทศในระดับสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา เม็กซิโก สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร รัสเซีย เอธิโอเปีย แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย ศรีลังกา 
เนปาล เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย ขณะเดียวกัน อิสราเอลมีความสัมพันธ์  
ทางการเมืองและการทูตที่ดีกับบางประเทศที่เป็นประเทศมุสลิม ได้แก่ ตุรกี อียิปต์ แองโกลา อย่างไรก็ตาม 
ยังมีอีก 34 รัฐประเทศในโลกที่ไม่มีการเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองกับอิสราเอล  
อีกท้ังไม่ให้การยอมรับอิสราเอลในฐานะท่ีเป็นรัฐประเทศ โดยประเทศที่ยังไม่มีการเจริญความสัมพันธ์
ทางการทูตและไม่ให้การยอมรับอิสราเอลในฐานะรัฐประเทศ ประกอบด้วย  

2.2.3.1 ประเทศที่ อยู่ ใ นกลุ่ ม  Arab League จ านวน  19  ประ เทศ  ได้ แก่  
(1) แอลจีเรีย (2) บาห์เรน (3) คอโมรอส (4) จิบูตี (5) อิรัก (6) คูเวต (7) เลบานอน (8) ลิเบีย  
(9) มอริเตเนีย* (10) โมร็อกโก* (11) โอมาน* (12) กาตาร์* (13) ซาอุดีอาระเบีย (14) โซมาเลีย  
(15) ซูดาน (16) ซีเรีย (17) ตูนิเซีย* (18) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ (19) เยเมน   

2.2.3.2 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มองค์การความร่วมมืออิสลาม  (Organization of 
Islamic Cooperation) จ านวน 10 ประเทศ (5)  ได้แก่ (1) อัฟกานิสถาน (2) บังกลาเทศ (3) บรูไน 
(4) อินโดนีเซีย (5) อิหร่าน5 (6) มาเลเซีย (7) มาลี (8) ไนเจอร์ (9) มัลดีฟส์ และ (10) ปากีสถาน6 

                                                 
4 ทีม่า: https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/default.aspx ทั้งนี้ อิสราเอลเพิ่งฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ทางการทตูกับชาดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ภายหลังการเดินทางเยือนชาดอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล 
5 อิสราเอลกับอิหร่านเคยมีความสมัพันธ์ทางการเมืองและการทหารกันอย่างไม่เป็นทางการและมีการแลกเปลีย่น
การเยือนของผู้น าระดับสูงระหวา่งกันในช่วงปี พ.ศ. 2496 - 2522 อีกทั้งอิหร่านเคยเป็นประเทศมสุลมิที่ให้การ
ยอมรับอิสราเอลเป็นรัฐประเทศ และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อิสราเอลเคยมีการน าเข้าน้ ามันจากอิหร่าน และเคย
ส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งให้การฝึกอบรมการใช้งานให้กับกองทัพของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2522 เป็นต้นมา อิสราเอลกับอิหร่านไดต้ัดความสมัพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนับตั้งแต่ Ayatolllah Khomeini 
ขึ้นเป็นผู้น าอิหรา่นและประกาศเขา้ร่วมกลุม่ประเทศมสุลมิที่ต่อต้านอิสราเอล (Anti-Israel Camp) และหันมา
สนับสนุนรัฐปาเลสไตน์ และได้จัดส่งคนอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในอิหร่านท่ีมีจ านวนกว่า 30,000 คน กลับอิสราเอล 
6 อิสราเอลกับปากีสถานไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกนั อีกทั้งหนังสือเดินทางของปากีสถานระบุว่า “ผู้
ถือหนังสือเดินทางปากีสถานสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ไดท้ั่วโลก ยกเว้นอิสราเอล” เนื่องจากปากีสถาน
ไม่ให้การยอมรับอิสราเอล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอสิราเอลให้การยอมรับการเดินทางของคนปากีสถานที่เข้ามาใน
อิสราเอลเพื่อการท่องเที่ยวหรือตดิต่อธุรกิจที่ถือหนังสือเดินทางของบุคคลทั่วไป โดยจะออกวีซ่าเป็นแผ่นกระดาษที่มี
ก าหนดเวลาอนุญาตใหพ้ านักในอิสราเอลและไม่มีการประทับตราใดๆ ลงในหนังสือเดินทางของคนปากีสถาน อีกทั้ง

https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/default.aspx
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2.2.3.3 ประเทศอ่ืนๆ จ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ (1) ภูฏาน (2) คิวบา (3) เกาหลีเหนือ 
(4) เวเนซูเอลา* (5) โบลิเวีย* 

(* เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูต แต่ได้ระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล
ในปัจจุบัน) 

ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายอิสราเอล (Israel Law) บัญญัติว่ามี 11 ประเทศที่เป็นศัตรูแห่งรัฐ 
(Enemy States of Israel) ได้แก่ (1) อิหร่าน (2) ปากีสถาน (3) อิรัก (4) ลิเบีย (5) เลบานอน  
(6) ซาอุดีอาระเบีย (7) ซีเรีย (8) เยเมน (9) อัฟกานิสถาน (10) ซูดาน (11) โซมาเลีย โดยรัฐบาล 
ไม่อนุญาตให้พลเมืองอิสราเอลเดินทางเข้าประเทศที่เป็นศัตรูแห่งรัฐยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นการ
พิเศษจากกระทรวงมหาดไทย  

2.2.4 นโยบายทางเศรษฐกิจของไทย 
2.2.4.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้มีการ
ก าหนด "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา" ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิด
โอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอ่ืนๆ กับ
มิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปิดกว้างและเป็นธรรม ด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ 
และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอก
ภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ 
ภูมิภาคอาเซียน ไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ มีแนวทาง
การพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และ
แสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  

2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT–GT, BIMSTEC 
และ JDS7 และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  

4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
                                                                                                                                            

รัฐบาลอสิราเอลที่ผ่านมาหลายชุดมีด าริจะเจรจากับปากีสถานเพ่ือสร้างความสมัพันธ์ทางการทูตระหวา่งกัน
เนื่องจากมีแนวคิดว่าหากอิสราเอลสามารถสร้างความสัมพันธ์กับปากีสถานได้ก็จะเป็นประตูในการเช่ือมเข้าสู่โลก
ของมุสลิม 
7 นิยามศัพท์ ดูหน้า 4 
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5)  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  

6)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ  

7)  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค ์

8)  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
ในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ และ  

10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  
นอกจากนี้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้มี

การก าหนด “ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” ซึ่งอาศัย 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตโดยเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน 
และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม รวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ  

2.2.4.2 นโยบายประเทศไทย 4.0   
ไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีการพัฒนากลไกเพ่ือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดล
ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากไทยมีความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมี
การพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ 
ระยะต่อมาเมื่อไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0  
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ปิโตรเคมี ยานยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ดี 
ภายใต้ประเทศไทย 3.0 นั้น แม้จะท าให้ไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตเพ่ิมขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญกับ “กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง”“กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” 
กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทายของไทยในปัจจุบัน จึงน าไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของ
รัฐบาลเพ่ือก้าวข้ามจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายและความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
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นวัตกรรม โดยมีแนวคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม และ
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart Farming) 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่มีอยู่
และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่
มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

เพ่ือให้นโยบายประเทศไทย  4.0 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริ ง  
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือต่อยอดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ 
(New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนา
เทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี การแพทย์ สปา เป็นต้น  

3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์
โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E–Market Place และ E–Commerce เป็นต้น  

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น 
เทคโนโลยีการออกแบบธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
เป็นต้น 

2.2.4.3  การจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย 
ปัจจุบัน ไทยมีการจัดท า FTA แล้ว จ านวน 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ 

โดยเป็น FTA ในฐานะของกลุ่มอาเซียนจ านวน 7 ฉบับ ได้แก่ (1) อาเซียน (2) อาเซียน–ออสเตรเลีย–
นิวซีแลนด์ (3) อาเซียน–จีน (4) อาเซียน–ญี่ปุ่น (5) อาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี 6) อาเซียน–อินเดีย 
และ (7) อาเซียน–ฮ่องกง และมีการจัดท า FTA ทวิภาคีกับ 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย (เปิดตลาด
การค้าสินค้าแบบ Early Harvest จ านวน 83 รายการ) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เปรู (เปิดตลาด
การค้าสินค้าครอบคลุมร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมด) และชิลี นอกจากนี้ ไทยยังอยู่ระหว่าง
การเจรจาจัดท า FTA ในระดับภูมิภาค ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi–Sectoral 
Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) และอยู่ระหว่างการเจรจา FTA ทวิภาคีกับ
ตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา 
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2.2.5  นโยบายด้านการเมืองและการต่างประเทศของไทย 
2.2.5.1  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ.2558–2564 เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินนโยบายความมั่นคงของไทยในทุกมิติ ประกอบด้วย
การธ ารงรักษาไว้ซึ่ งสถาบันหลักของชาติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ   
การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างความมั่นคงในการป้องกัน
ผลกระทบหรือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงให้ความส าคัญต่อการรักษาดุลยภาพในการด าเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ โดยมีจุดยืนและท่าทีที่เหมาะสม เอ้ือต่อ
การแสวงหาประโยชน์ร่วมของไทยกับประเทศต่างๆ   

2.2.5.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558–2561 
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 

พ.ศ. 2558–2561 โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเสริมสร้างสถานะเชิงยุทธศาสตร์และ
ผลประโยชน์ของไทย โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1)  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2)  ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
3)  เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ 
4)  ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมโลก 
5)  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
6)  เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ัน และทัศนคติที่ดีต่อไทย 
7)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

แก่ประชาชน 
8)  พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 

 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

อิสราเอลได้พยายามทาบทามให้ไทยเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง
ไทยและอิสราเอลมาเป็นเวลากว่า 20 ปี สะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของไทยที่อิสราเอลต้องการ
ขยายความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอิสราเอลต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ไทยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน อย่างไรก็ดี แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การจัดท า FTA จะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน แต่ฝ่ายไทยก็ยังไม่มีท่าทีและค าตอบที่ชัดเจนต่อ
ข้อเสนอการจัดท า FTA ระหว่างไทยกับอิสราเอล ในการนี้ จึงมีความจ าเป็นที่ไทยต้องประเมิน
เครื่องมือในการด าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิสราเอลว่า FTA จะเป็นแนวทางที่เหมาะสม
และเป็นเครื่องมือที่จะสามารถด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลได้จริง
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หรือไม่ รวมทั้งปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่า งสองประเทศ 
และจะข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร  

การศึกษาฉบับนี้ จะอาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของอิสราเอล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและอิสราเอล ควบคู่กันไปกับการประเมินผลของการจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
ไทยกับอิสราเอล โดยประเมินผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมและการเมืองระหว่าง
ประเทศ เพ่ือก าหนดปัญหาและอุปสรรคของการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน 

นอกจากนี้ การศึกษาจะน าการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของอิสราเอล มาพิจารณาควบคู่กับ
การด าเนินนโยบาย รวมทั้งยุทธศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน เพ่ือหาแนวโน้มการด าเนินนโยบายของไทย
กับอิสราเอลในการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันต่อไป 

 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยท่ัวไป (PEST Analysis)  

3.1.1  ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factors) 
จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ

และต่อสู้เพื่อชิงสิทธิเหนือดินแดนปาเลสไตน์หรือที่เรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) โดยเฉพาะ
นับแต่มีการจัดตั้งรัฐอิสราเอลในปี พ.ศ. 2491 ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและน าไปสู่สงครามระหว่าง
อาหรับและอิสราเอล ครั้งที่ 1 และเป็นผลให้ดินแดนปาเลสไตน์ถูกแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ รัฐอิสราเอล 
(State of Israel) ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดน (West Bank) และฉนวนกาซา (Gaza Strip) ความขัดแย้ง
ดังกล่าวท าให้เกิดสงครามระหว่างอาหรับและอิสราเอลอีก 3 ครั้ง8 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งท าให้
อิสราเอลสามารถยึดดินแดน West Bank ฉนวนกาซา เยรูซาเล็ม และดินแดนอ่ืนของอาหรับ ได้แก่ 
คาบสมุทรไซนายของอียิปต์และที่ราบสูงโกลันของซีเรีย โดยในปี พ.ศ. 2536 อิสราเอลและปาเลสไตน์
ได้มีการเจรจาและจัดท าข้อตกลง Oslo Accords9 ซึ่งมีผลในทางปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม อิสราเอลและปาเลสไตน์ยังมีการใช้ความรุนแรงตอบโต้กันเป็นระยะ 
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและนานาประเทศได้ผลักดันให้มีการรื้อฟ้ืนการเจรจาเพ่ือน าไปสู่การที่
ปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอลจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มั่นคงและมีพรมแดนที่ชัดเจนในอนาคต ส าหรับไทย
ได้เห็นพ้องกับแถลงการณ์ของเลขาธิการสหประชาชาติที่กล่าวว่า สถานะสุดท้ายของนครเยรูซาเล็ม
เป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขผ่านการเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์บนพ้ืนฐานของข้อมติ
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยค านึงถึงข้อกังวลอันชอบธรรมของทั้งสองฝ่ายด้วย 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น รัฐบาลอิสราเอลจึงให้ความส าคัญสูงสุดต่อนโยบายความมั่นคงภายในประเทศ 
โดยเฉพาะการใช้จ่ายในการซื้ออาวุธ ยุทธปัจจัย และการพัฒนาก าลังทหารทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ 
การรักษาความสงบและการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวอิสราเอล 

นอกจากนี้ หากพิจารณาด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาล
อิสราเอลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 162 ประเทศ และได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลอิสราเอลในต่างประเทศ 101 แห่ง อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์

                                                 
8 สงครามระหว่างอาหรับและอสิราเอล ในปี พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2516 
9 ข้อตกลง Oslo Accords มีสาระส าคัญคือการที่องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน ์(Palestine Liberation 
Organization :PLO) ยอมรับสิทธิของอิสราเอลในการด ารงอยู่ และปฏิเสธการก่อการร้าย/การต่อสูด้้วยอาวุธ 
ขณะที่ฝ่ายอิสราเอลยอมรับว่า PLO เป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน ์และพร้อมจะด าเนินการเจรจากบั PLO 
นอกจากน้ี ข้อตกลงดังกล่าวได้มี Declaration of Principles ก าหนดให้อิสราเอลถอนทหารจากฉนวนกาซาและ
จากเมืองเจรโิคในเขต West Bank และยินยอมให้ปาเลสไตน์มสีิทธิปกครองตนเองด้วย 
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ทางการทูตกับกลุ่มประเทศมุสลิมมากนัก10 นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายอิสราเอลก าหนดให้ประเทศ 
ที่เป็นศัตรู (Enemy Countries) กับรัฐบาลอิสราเอล อาทิ เลบานอน ซีเรีย ซาอุดีอาระเบีย อิรัก 
อิหร่าน ซูดาน และเยเมน โดยรัฐบาลไม่อนุญาตให้พลเมืองอิสราเอลเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศ 
Enemy Countries หากไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย  

ขณะเดียวกันประเทศมหาอ านาจที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างมาก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐฯ ถือว่าอิสราเอลเป็นพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มตะวันออกกลาง 
(Most Reliable Partner in the Middle East) และให้ความช่วยเหลือทางการทหารและการค้ากับ
อิสราเอลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 นอกจากนี้ อิสราเอลยังได้พัฒนาความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 
เช่น ความร่วมมือด้านการศึกษา ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือด้านการทหารอย่างใกล้ชิด
กับประเทศมหาอ านาจอื่น เช่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย กรีซ เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากพิจารณานโยบายด้านการเมืองและการต่างประเทศของอิสราเอลในภาพรวม 
พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายทศวรรษ รัฐบาลอิสราเอลให้ความส าคัญสูงสุดต่อนโยบายความมั่นคง
ภายในประเทศ การป้องกันการคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวอิสราเอล รวมถึงการสร้างและ
เพ่ิมการยอมรับ (Recognition) ของอิสราเอลว่าเป็นรัฐประเทศในเวทีโลก  ตลอดจนพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้าและการลงทุนกับรัฐประเทศต่างๆ ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  

3.1.2  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)   
เศรษฐกิจของอิสราเอลมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว จากอดีตที่เคยพ่ึงพาการผลิต

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมีภัณฑ์ ไปสู่เศรษฐกิจภาคบริการ
ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของบุคลากรที่มีการศึกษาขั้นสูงที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน นโยบายทางการค้าที่มุ่งเน้นการขยายการค้ากับนานาประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ท าให้เศรษฐกิจของอิสราเอลขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

อิสราเอลมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอิสราเอลเป็น
ทะเลทรายและขาดแคลนน้ าจืด จึงไม่มีพ้ืนที่เหมาะสมในการเพาะปลูกหรือท าการเกษตร ท าให้
อิสราเอลต้องแก้ปัญหาด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาแหล่งอาหารเลี้ยงคนในประเทศ 
นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจ านวนมากในการพัฒนาเกษตรกรรมเพ่ือให้อิสราเอลสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบน้ าและเกษตรกรรมอีกมากมาย ท าให้อิสราเอลมีความก้าวหน้าสูงในด้าน
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก อิสราเอลเป็นประเทศผู้น า 
ในการผลิตสินค้าและบริการบางประเภท โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ เทคโนโลยีการจัดการและอนุรักษ์น้ า ซอฟแวร์ 
อุปกรณ์สื่อสาร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Life Sciences) เครื่องจักรกล อาวุธและยุทธปัจจัย 
อุตสาหกรรมอวกาศ เคมีภัณฑ์ การแพทย์และเภสัชกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การเจียระไนและ
                                                 
10 ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน อิสราเอลยังไม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
บรูไน และกรณีภมูิภาคเอเชียใต้ อิสราเอลยังไม่ได้สถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูตกับประเทศบังกลาเทศ และ
ปากีสถาน ซึ่งประเทศท้ังหมดล้วนแต่เป็นประเทศท่ีนับถือศาสนาอสิลามเป็นศาสนาประจ าชาติ 
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การค้าเพชร การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง บริการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อิสราเอลเป็นประเทศที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือให้อิสราเอล 
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือส่งออก ส่งเสริมการจ้างงาน ส่งเสริมบรรยากาศการท าธุรกิจ 
โดยใช้จุดแข็งของการมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นแรงงานที่มีการศึกษาสูง สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับการลงทุนของ
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประเทศส าคัญที่ เข้ามาลงทุนในอิสราเอล ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฮ่องกง โดยสาขาธุรกิจที่คนต่างชาติ  
เข้ามาลงทุนมาก ได้แก่ กิจการผลิตสินค้า (เครื่องจักร ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยาและ
อุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมโลหะ พลาสติกและยาง ซอฟแวร์ ไบโอเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีทางน้ า อัญมณีและเครื่องประดับ) ธุรกิจบริการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ด้านวิจัยและพัฒนา ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง อีกทั้งอิสราเอล
ยังลงทุนอย่างมากในการศึกษาและการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้กิจการชั้นน าของต่างชาติ  
มาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนของอิสราเอลคือศูนย์ส่งเสริม
การลงทุน กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ จากรายงานของ OECD พบว่า อิสราเอลมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่เข้มแข็ง โดยมีอัตราการเติบโตเป็นบวกอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 15 ปี และมีอัตราการว่างงาน 
ที่ลดต่ าลงเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเติบโตของจ านวนประชากร 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชั้นสูง นอกจากนี้ อิสราเอลยังมี
นโยบายทางการเงินที่ยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับปัจจัยภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้  OECD 
คาดการณ์เศรษฐกิจของอิสราเอลจะเติบโตกว่าร้อยละ 3.5 ในปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะปัจจัยจาก 
การเพ่ิมขึ้นของการจ้างงาน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ า รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของค่าแรงขั้นต่ า 
ท าให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.1.3  ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors)   
3.1.3.1 ด้านแรงงาน อิสราเอลเป็นสังคมของวัยแรงงานที่อยู่ในช่วงอายุ 25–64 ป ี

สูงถึงร้อยละ 45.63 โดยท างานในภาคราชการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 
ส าหรับแรงงานในภาคการเกษตร การก่อสร้าง และการบริการ จะมีสัดส่วนการท างานของชาวยิว
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานต่างชาติ ดังนั้น อิสราเอลจึงมีความต้องการแรงงานต่างชาติ
โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนแรงงานไทยในอิสราเอล  
มีประมาณ 29,000 คน และสร้างรายได้ส่งกลับไทยถึง 7,175.91 ล้านบาท11 ซึ่งคนไทยที่ไปท างาน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเกษตรกรรมถึงร้อยละ 90 อีกทั้งไทยและอิสราเอลได้ลงนามความตกลงระหว่างรัฐ 
ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานชั่วคราวในภาคเกษตรของอิสราเอล เมื่อปี พ.ศ. 2553 และลงนาม
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการจัดหางาน (Thailand–Israel Cooperation on the Placement 
of Workers: TIC) เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศเพ่ือ
                                                 
11  ที่มา: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปท างานในต่างประเทศ ฝ่ายทะเบยีนคนหางาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 
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การโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ที่ร่วมกันด าเนินการเพ่ือจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในอิสราเอลเฉลี่ยปีละ
ประมาณ 5,000 คน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่สร้างประโยชน์แก่ฝ่ายไทยอย่างมาก  

3.1.3.2 ด้านการท่องเที่ยว อิสราเอลมีนักท่องเที่ยวกลุ่มระดับกลางบนที่มี
ศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.6 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 8.15 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัย
ในกรุงเทลอาวีฟ นครเยรูซาเล็ม และเมืองไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองท่าส าคัญทางเหนือ ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่
นิยมท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่สามารถสร้างความบันเทิงสนุกสนานใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเชิงภาพลักษณ์ และมีความคุ้มค่าด้านราคา ทั้งนี้ 
ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourism Destination) ส าคัญของนักท่องเที่ยว
อิสราเอล โดยมีนักท่องเที่ยวอิสราเอลเดินทางมาไทยจ านวนมากเป็นประจ าทุกปี และนับเป็นอันดับ 1 
ของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง โดยข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2551–2560  
มีจ านวนนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาเที่ยวในไทยเฉลี่ยปีละ 133,979 คน คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 
21.79 ของจ านวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางทั้งหมด และในปี พ .ศ. 2561 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งสิ้น 188,793 คน สร้างรายได้ให้กับภาค
การท่องเที่ยวถึง 17,762 ล้านบาท จึงแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลมีแนวโน้มเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

ในภาพรวม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนของไทยกับอิสราเอลต่างมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในมิติด้านสังคม ซึ่งนอกเหนือจากด้านแรงงานและด้านการท่องเที่ยว
ข้างต้นแล้ว ไทยและอิสราเอลยังมีการพัฒนาความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ดนตรี การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านการแพทย์ การจัดท าดวงตราไปรษณียากร
ร่วมกัน ความร่วมมือด้านการเกษตรและชลประทาน และการพัฒนาเทคโนโลยีระบบน้ าหยดด้วย 

3.1.4  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)    
ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งล้วนเป็น

ปัจจัยที่ผลักดันให้อิสราเอลเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านความมั่นคง
ของประเทศ ปัจจุบันอิสราเอลได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม โดยมีการลงทุนด้าน  
การวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นจ านวนมากหรือคิดเป็นสองเท่าของประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่
ระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอิสราเอลได้ด าเนินนโยบายเอ้ือให้ภาคธุรกิจที่เน้นด้านการวิจัย
และพัฒนาหรือแม้กระทั่งธุรกิจใหม่ (Start–up) สามารถเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจโดยการ
สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในประเทศเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าว จึงท าให้อิสราเอลถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดที่พึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นประเทศชั้นน าด้านนวัตกรรมของโลก 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมของอิสราเอล  พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 
อิสราเอลมีอุตสาหกรรมในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Industry) จ านวน 10,754 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84 
ของจ านวนโรงงานในอุตสาหกรรมทั้งหมดของอิสราเอล โดยอุตสาหกรรมในรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในระดับต่ าหรือเน้นการใช้แรงงานคน12 ก าลังถูกลดบทบาทความส าคัญ
                                                 
12 ส านักงานสถิติแห่งชาติของอิสราเอลแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมออกเป็น 4 ระดับตามความเขม้ข้นของ
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ (1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่ า อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องนุ่งห่ม (2) อุตสาหกรรม
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ต่อเศรษฐกิจของอิสราเอล ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 19 
ของการส่งออกจากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดของอิสราเอล (ไม่นับรวมอุตสาหกรรมเพชร) ทั้งนี้ มีการจ้างงาน
คิดเป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบดั้งเดิมร้อยละ 56 ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  

ในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลอิสราเอลได้เริ่มมีแนวคิดในการยกระดับอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้ไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความหลากหลาย
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ มุ่งหวังการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมผลิตผลใน
ภาคอุตสาหกรรมรูปแบบดั้งเดิม โดยปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลอิสราเอลได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 
1,000 ล้านเชเกลอิสราเอล หรือประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดท า Revitalization 
Programme และการให้ความช่วยเหลือแก่ 560 บริษัทในการพัฒนาโครงการด้านการวิจัยและ
พัฒนากว่า 1,380 โครงการ โดยเฉพาะการยกระดับกระบวนการผลิต นอกจากนี้ รัฐบาลอิสราเอลยังสร้าง
แรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ การก าหนด Incentive Program เพ่ือกระตุ้นให้อุตสาหกรรมดั้งเดิมพัฒนา
สินค้าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ (1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกระบวนการผลิต โดยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการด าเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนา การจ้างแรงงานทักษะฝีมือ การน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพ่ิมเติม 
รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
และอุตสาหกรรมโลหะ และ (2) การชักชวนบริษัทต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีต่ า  

อิสราเอลได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Wadi หรือศูนย์กลางความก้าวหน้า
และนวัตกรรมที่ใหญ่เป็นที่สองของโลก รองจาก Silicon Valley13 ของสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัท
ข้ามชาติขนาดใหญ่ บริษัทร่วมทุนและนักธุรกิจจากทั่วโลกเข้าไปลงทุนและแสวงหารูปแบบทางธุรกิจ 
(Business Model) และเทคโนโลยีส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)  
ซึ่งไม่เพียงแต่สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เท่านั้น แต่รวมถึงสาขาอ่ืนๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ การเงิน เกษตร และสุขภาพ เป็นต้น ในอดีต มีเพียงบริษัทและนักลงทุนจาก
สหรัฐอเมริกาเข้าไปลงทุนในอิสราเอลเท่านั้น แต่ปัจจุบัน บริษัทชั้นน าจากยุโรปเข้าไปมาลงทุนใน
อิสราเอลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า รวมทั้งยัง
อยู่ใกล้กับยุโรปอีกด้วย 

                                                                                                                                            

เทคโนโลยีกลางระดับล่าง อาทิ อุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์โลหะ (3) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกลาง
ระดับบน และ (4) อุตสาหกรรมเทคโนโลยรีะดับสูง 
13 Silicon Valley เป็นช่ือเรียกของพื้นที่ทางตอนใต้ของพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา มีจุดเดน่ในการเป็น
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยชื่อ Silicon Valley นั้นหมายถึงผู้บุกเบิกและผูผ้ลิต
ซิลิคอนชิป (Silicon Chip) จ านวนมากในบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบนั Silicon Valley หมายถึงธุรกิจไฮเทคท้ังหมด
ในพื้นที่แทน แม้ว่าจะมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจไฮเทคอื่นๆ ทั่วสหรฐัอเมริกาและทั่วโลก แต่  Silicon Valley ยังคง
เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาไฮเทคช้ันน า คิดเป็นหนึ่งในสามของมูลคา่การร่วมลงทุนทั้งหมดใน
สหรัฐอเมริกา และยังคงเป็นพื้นทีท่ี่มีการเติบโตและเป็นท่ีสนใจของผู้ประกอบธรุกิจ นักลงทุน และแรงงานใน 
ตลาดงานสาขาเทคโนโลย ี 
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ในปี พ.ศ. 2558 อิสราเอลสามารถสร้างธุรกิจ Start–up ด้วยเทคโนโลยีใหม่ได้ถึง 
1,400 บริษัท สร้างเงินร่วมทุนได้ถึง 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่เยอรมนีซึ่งมีประชากรมากกว่า
อิสราเอลกว่า 10 เท่า สร้างเงินร่วมทุนได้ 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐ และฝรั่งเศสสร้างเงินร่วมทุนได้ 1,900 
ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้  ยังมีบริษัทชั้นน าทางด้านเทคโนโลยีจากอิสราเอลจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน ท าให้อิสราเอลมีชื่อเสียงและได้รับ 
การยอมรับว่าเป็น “Start–up Nation” อย่างแท้จริง 

 

 
 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เข้าไปจัดตั้งศูนย์ R&D ในอิสราเอล 
 
3.2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอล 

3.2.1 การค้ารวม  
การค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557–2561)  

มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,183.56 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 
2561 อิสราเอลเป็นคู่ค้าอันดับที่ 37 ของไทยในตลาดโลก และอันดับที่ 5 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,262.12 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.08 จากปี พ.ศ. 2560 และมี
สัดส่วนการค้าคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า
มูลค่า 189.17 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 (ม.ค.–มิ.ย.) การค้าสองฝ่าย
มีมูลค่า 629.62 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.89 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทย
เป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 101.88 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ตารางท่ี 2  สถิติการค้าไทย–อิสราเอล 
มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ 

ปี พ.ศ. 
การค้ารวม การส่งออก การน าเข้า 

ดุลการค้า 
มูลค่า สัดส่วน % มูลค่า % มูลค่า % 

2557 1,183.75 0.26 0.11 760.37 11.05 423.38 –14.93 336.99 
2558   1,101.85 0.26  –6.92   706.38 –7.09 395.47  –6.59  310.91  
2559   1,068.88 0.26 –2.99  675.88  –4.32  393.01 –0.62   282.87  
2560 1,301.22 0.28 21.74 691.64 2.22 609.57 55.11 82.07 
2561  1,262.12 0.25 –3.08 725.65 4.53 536.47 –11.77 189.17 
2562  

(ม.ค.–มิ.ย.) 
629.62 0.26 0.89 365.75 3.09 263.87 –2.01 101.88 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 
หมายเหตุ: สัดส่วน คือ การค้าสองฝ่ายต่อการค้ารวมของไทยทั้งหมด, % คือ การเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

 
3.2.2 การส่งออก  

การส่งออกสินค้าของไทยไปยังอิสราเอลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557–2561) 
มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 711.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2561 อิสราเอลเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 39 
ของไทยในตลาดโลก และอันดับที่ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีมูลค่าส่งออก 725.65 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 4.53 สินค้าส่งออกส าคัญ 10 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2561 
ได้แก่ (1) อัญมณีและเครื่องประดับ (2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3) อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป (4) เม็ดพลาสติก (5) ข้าว (6) ผลิตภัณฑ์ยาง (7) เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ (8) ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ (9) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และ (10) แผงวงจร
ไฟฟ้า   

3.2.3 การน าเข้า  
การน าเข้าสินค้าของไทยจากอิสราเอลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557–2561) 

มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 471.58 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2561 อิสราเอลเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 35 ของไทย
ในตลาดโลก และอันดับที่ 6 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีมูลค่าน าเข้า 536.47 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 11.77 (เนื่องจากการน าเข้ายุทธปัจจัยลดลงกว่าร้อยละ 50) สินค้า
น าเข้าส าคัญ 10 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ (1) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 
(2) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  (3) ยุทธปัจจัย (4) ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
(5) เคมีภัณฑ์ (6) ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ (7) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์  (8) แผงวงจรไฟฟ้า  (9) เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ  และ  
(10) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
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เมื่อพิจารณามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอล พบว่า ไทยมีมูลค่าการค้าคิดเป็นสัดส่วน
ที่น้อยมากหรือคิดเป็นร้อยละ 0.86 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอิสราเอล โดยคู่ค้าหลักของอิสราเอล
เป็นประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออก เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองที่ใกล้ชิด รวมถึงประเทศที่เป็นศูนย์กลางการค้า 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ามูลค่าสูงและกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีสูงซึ่งเป็นสินค้าที่อิสราเอลมีความช านาญใน
การผลิต ส าหรับกลุ่มสินค้าที่อิสราเอลน าเข้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าทุนและวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ใน
การแปรรูป เครื่องจักร และยานยนต์ ส าหรับการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอล พบว่า กลุ่มสินค้าหลักที่ไทย
ส่งออกไปยังอิสราเอล ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ข้าว อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้ เย็นและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ คอมเพรสเซอร์ส าหรับอุปกรณ์ท าความเย็น เครื่องจักรและส่วนประกอบ ขณะเดียวกัน
ไทยมีการน าเข้าสูงจากอิสราเอล ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ปุ๋ย 
ชิ้นส่วนอากาศยาน อาวุธและยุทธปัจจัยที่ใช้ในราชการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผักและ
ผลไม้แปรรูป เคมีภัณฑ์ โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนั้น โครงสร้างทางการค้าของสองประเทศจึง
มีลักษณะส่งเสริมกันมากกว่าแข่งขันกัน 

ในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทยและอิสราเอลมีการลงนามความตกลงการค้า
ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ภายใต้ความตกลงดังกล่าว มีบทบัญญัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า  (Joint Trade 
Committee: JTC) ในระดับท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน เพื่อท าหน้าที่ในการติดตามและทบทวนการปฏิบัติ
ตามความตกลง พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสและแนวทางในการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน 
โดยในการประชุม JTC ไทย–อิสราเอล ครั้งที่ 1 ฝ่ายอิสราเอลมีข้อกังวลเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยจากการก่อการร้ายในกรณีรัฐมนตรีของอิสราเอลเดินทางเข้าร่วมการประชุม ฝ่ายไทย  
จึงเสนอให้มีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพ่ือเตรียมการส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่อไป 
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JTC ไทย–อิสราเอล ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1–2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส โดยหัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทยคืออธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ส าหรับการประชุม JTC ไทย–อิสราเอล ครั้งที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของอิสราเอล ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยเป็นหัวหน้าผู้แทนไทย 
ในการประชุม JTC ไทย–อิสราเอล ครั้งที่ 2 ณ นครเยรูซาเล็ม อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เดินทาง 
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทน โดยอิสราเอลเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JTC ไทย–อิสราเอล ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดท าการศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดท า FTA ร่วมกัน (Joint Feasibility Study) การขยายการค้าการลงทุน 
โดยผลักดันให้นักธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าของแต่ละฝ่ายเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
การค้าที่ก าหนดร่วมกันไว้ที่ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งความร่วมมือด้าน
การเกษตรและการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ อาทิ อัญมณีและ
เครื่องประดับ การท่องเที่ยว เป็นต้น (ภาคผนวก ข) ทั้งนี้ อิสราเอลประสงค์ที่จะผลักดันการประชุม 
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JTC ในระดับรัฐมนตรี โดยไทยมีก าหนดเป็นเจ้าภาพการประชุม JTC ไทย–อิสราเอล ครั้งที่ 3 ในปี 
พ.ศ. 2563  
 
3.3 ความสัมพันธ์ทางการเมืองและความม่ันคงระหว่างไทยกับอิสราเอล 

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐอิสราเอลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 
และที่ผ่านมาสองฝ่ายมีการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกันหลายด้าน และมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อได้มีการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทยเมื่อปี 
พ.ศ. 2501 และการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยเฉพาะในด้าน
ความมั่นคง การทหาร การข่าว/ข่าวกรอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แรงงาน และวิชาการและ 
การพัฒนา  

ในส่วนของฝ่ายอิสราเอล ประสงค์ให้ไทยเป็นมิตรประเทศที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เพ่ือสนับสนุนท่าทีของตนในองค์การสหประชาชาติและเวทีพหุภาคี
อ่ืนๆ ตลอดจนในประชาคมระหว่างประเทศ ในประเด็นกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง 
โดยเฉพาะหลังการเจรจาสันติภาพรอบล่าสุดหยุดชะงักและล้มเหลวตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมา ท าให้ปาเลสไตน์ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือกดดันและโดดเดี่ยวอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ อิสราเอลประสงค์ให้ไทยเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ ที่อิสราเอลยังเข้าถึงได้จ ากัด 
เช่น กัมพูชาและสปป.ลาว ตลอดจนประเทศมุสลิมในอาเซียน  

นโยบายของอิสราเอลต่อไทยเป็นไปตามนโยบาย “ปักหมุดในเอเชีย” หรือ Pivot to Asia 
เพ่ือแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ การด าเนินความสัมพันธ์ของไทยต่ออิสราเอล เป็นไปโดยค านึงถึงความสมดุล
และความละเอียดอ่อนในการด าเนินความสัมพันธ์ของไทยกับกลุ่มประเทศอาหรับและประเทศมุสลิม 
ตลอดจนปาเลสไตน์และอิหร่าน 

ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมืออันดีต่อกัน โดยมีกรอบการหารือ
ทวิภาคีที่ส าคัญคือ Working Group Dialogue (WGD) ในระดับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม WGD ไทย–อิสราเอล ครั้งที่ 10  
มีประเด็นหารือที่ส าคัญ คือ แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น อาทิ ความร่วมมือด้าน
การพัฒนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ระหว่างกันและร่วมมือใน
การฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านความมั่นคงและการป้องกัน
ประเทศ โดยฝ่ายไทยได้จัดส่งบุคลากรทางทหารไปเข้ารับการฝึกอบรมที่อิสราเอลเป็นระยะ รวมทั้ง  
มีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากอิสราเอล ไทยและอิสราเอลมีการด าเนินความร่วมมือด้านความมั่นคง
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายมีการจัดตั้งกลไกการประชุม  Thailand–Israel Security Dialogue  
ซึ่งล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 อิสราเอลได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Security Dialogue 
ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทลอาวีฟ และต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับกระทรวงกลาโหมอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร โดยมี
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ขอบเขตและสาขาความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันประเทศและข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันประเทศ การแลกเปลี่ยนการเยือนของก าลังพลและผู้เชี่ยวชาญ การฝึกและ
การฝึกร่วมทางทหาร การวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางทหาร  
 
3.4 ความร่วมมือด้านอื่นๆ ระหว่างไทยกับอิสราเอล 

ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือกันมายาวนาน นอกจากความร่วมมือ
ภายใต้กรอบการหารือทวิภาคี Working Group Dialogue (WGD) แล้ว ทั้งสองประเทศยังมีการด าเนิน
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยมีความร่วมมือที่ส าคัญ ดังนี้  

3.4.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง เป็นที่

ยอมรับจากทั่วโลก โดยเฉพาะด้านการเกษตรและชลประทาน พลังงานทดแทน การแพทย์และด้าน
อาวุธและยุทธปัจจัย ที่ผ่านมาไทยกับอิสราเอลได้มีความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์
ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ร่วมกับสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ นอกจากนี้ ภายใต้กรอบการหารือ WGD ทั้งสองฝ่ายยังมีการหารือเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่เสมอ เช่น ด้านปศุสัตว์ และการวิจัยและพัฒนา 

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท AGW Group LTD ของ
อิสราเอล เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในไทย โดยใช้ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของทั้งสองหน่วยงาน  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในไทย โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
และการให้ค าปรึกษาแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ือช่วยสนับสนุนกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนา
ผู้ประกอบการ (Incubation) ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) มุ่งหวังให้เกิด
การลงทุนในธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งร่วมมือในการส่งเสริมระบบนิเวศน์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการท างานของทั้งสองหน่วยงาน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือและ
ช่องทางระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมให้ธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดการลงทุน
ในภูมิภาคเอเชียในอนาคตต่อไป 

3.4.2 การเกษตรและชลประทาน  
ไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือด้านการเกษตรและชลประทาน เช่น ความร่วมมือ

ในการจัดท าแปลงสาธิตการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดสัมมนาร่วม
ด้านการจัดการน้ าและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ความร่วมมือ
จากอิสราเอลในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบน้ าหยดและการพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของไทย เช่น มันส าปะหลัง อ้อย และ
ยางพารา ความร่วมมือด้านการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการพิจารณาจัดท า
ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) ด้านการค้าผลไม้ระหว่างกัน  

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไทยและอิสราเอลมีการลงนามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  
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โดยก าหนดให้มีคณะท างานร่วมด้านการเกษตรเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร
ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจภายใต้ความตกลงดังกล่าว ทั้งด้านการเกษตร พืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาด้าน
ชลประทาน การบริหารจัดการน้ า การพัฒนาด้านสหกรณ์ ความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในภาค
การเกษตร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังจะร่วมมือสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร และระบบ
ชลประทาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการเกษตร และชลประทานจากอิสราเอล ที่ประสบความส าเร็จ
ในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในภาคการเกษตร ทั้งระบบน้ าหยดบนผิวดิน แบบฝังใต้ดิน และ
แบบฉีดฝอย เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย น าน้ ากลับมาใช้ใหม่ และใช้หมุนเวียน เทคโนโลยีการผลิตน้ าจืด
จากน้ าเค็ม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านการเกษตร โดยฝ่ายไทยมีความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าว
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ในไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่แห้งแล้ง และไม่มีน้ าบนผิวดิน ซึ่งคล้ายคลึงกับ
อิสราเอล 

3.4.3 ความช่วยเหลือทางวิชาการ  
รัฐบาลอิสราเอลให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยเริ่มจาก

การให้ทุนจ านวน 1 ทุน และต่อมาได้เพ่ิมจ านวนทุนขึ้นเป็นอันดับ และในปี พ.ศ. 2508 ได้เริ่ม
ด าเนินการความร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ การจัดท าโครงการและการส่งผู้เชี่ยวชาญมาจัดการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร On–the–Spot Course เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดให้เป็นการเฉพาะ
ตามความต้องการของหน่วยงานในแต่ละประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม อิสราเอลให้ทุนแก่ไทยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้
หลักสูตรฝึกอบรมประจ าปี  (International Group Training Course) ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ใน 
สาขาต่างๆ  เช่น  Agricultural and Related Sciences Education and Community Development 
Medicine and Public Health Rural and Urban Development ซึ่ งรัฐบาลอิสราเอลจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด ยกเว้นค่าเดินทางไป–กลับระหว่างประเทศ ปีละประมาณ 10–20 ทุน   

3.4.4 ความร่วมมือด้านแรงงาน  
อิสราเอลเป็นตลาดแรงงานที่ส าคัญของไทยในตะวันออกกลาง ปัจจุบัน มีแรงงานไทย

ในอิสราเอลประมาณ 25,000 คน ส่วนใหญ่ท างานในชุมชนการเกษตร (Kibbutz และ Moshav)  
มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 30,000–40,000 บาทต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย (ค่าที่พักและค่าประกัน) ทั้งนี้ 
แรงงานไทยคิดเป็นร้อยละ 90 ของแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรของอิสราเอลทั้งหมด ไทยและ
อิสราเอลได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการจัดหางาน (Thailand–Israel Cooperation on 
the Placement of Workers: TIC) เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยมีกรมการจัดหางานและ International 
Organization for Migration (IOM) ร่วมกันด าเนินการเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในภาคเกษตร
ของอิสราเอล ทั้งนี้ การจัดท า TIC ดังกล่าว เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาการเก็บค่านายหน้าของแรงงานไทย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะของไทยเยือนอิสราเอล เมื่อวันที่ 2–6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอล เพ่ือหารือ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้แรงงานไทยเข้าไปท างานในอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย–
อิสราเอล โดยให้โควต้าแรงงานไทยกว่า 25,000 คน และหยิบยกประเด็นการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย อาทิ การจัดให้แรงงานตรวจสุขภาพประจ าปี การจ่ายเงิน
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ชดเชยส าหรับแรงงานที่ครบสัญญาจ้าง ซึ่งทางการอิสราเอลรับจะด าเนินการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง  
 
3.5 การประเมินผลกระทบทางการเมืองในการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของไทย
กับอิสราเอล 

แม้ว่ายุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย จะมีแนวนโยบายในการกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศมุสลิมเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้ห้ามไทย
ในการเพ่ิมระดับความสัมพันธ์กับอิสราเอล โดยการจัดท า FTA อีกทั้งก่อนหน้านี้ ไทยได้เคยจัดท า
สนธิสัญญาจ านวนหลายฉบับกับอิสราเอล อาทิ ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทยกับ
อิสราเอล ความตกลงการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอิสราเอล ความตกลงการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทนระหว่างไทยกับอิสราเอล ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
ของผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) รวมทั้งยังมีการด าเนิน
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยที่ผ่านมาประเทศมุสลิมต่างๆ ก็ไม่เคยหยิบยกประเด็นการด าเนิน
ความสัมพันธ์ของไทยกับอิสราเอลมาใช้ต่อรองหรือกล่าวอ้างเป็นประเด็นในการด าเนินความสัมพันธ์
กับไทย  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประเทศอ่ืนๆ ที่มีการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศกับ
อิสราเอล และยังจัดท าความตกลงระหว่างประเทศกับประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นศัตรูแห่งรัฐของอิสราเอล 
อาทิ  

3.5.1 กรณีฟิลิปปินส์ท าความตกลงระหว่างประเทศกับอิสราเอลและปากีสถาน รัฐบาล
ฟิลิปปินส์กับรัฐบาลอิสราเอลมีการจัดท าความตกลงระหว่างกันหลายฉบับ อาทิ ความตกลงการบิน
ระหว่างฟิลิปปินส์กับอิสราเอล ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรกรรม ความตกลงการ
ยกเว้นวีซ่าส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้เยี่ยมเยือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ ยว 
ความตกลงการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ความตกลงความร่วมมือด้านไปรษณีย์และการสื่อสาร และ
ความตกลงความร่วมมือด้านศุลกากร ขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์กับปากีสถาน ก็มีจัดท าความตกลง
ระหว่างกัน เช่น ความตกลงการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างฟิลิปปินส์กับปากีสถาน ความตกลง 
การพาณิชย์นาวีระหว่างฟิลิปปินส์กับปากีสถาน รวมทั้ง FTA ระหว่างปากีสถานและฟิลิปปินส์อีกด้วย  

3.5.2 กรณีจีนท าความตกลงระหว่างประเทศกับอิสราเอลและปากีสถาน รัฐบาลจีนกับ
รัฐบาลปากีสถานมีการจัดท า FTA ระหว่างจีนและปากีสถานซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 
ขณะเดียวกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ผู้น าจีนและอิสราเอลได้เห็นชอบให้มีการเจรจาเพ่ือ
จัดท า FTA ระหว่างจีนและอิสราเอลด้วย  

3.5.3 กรณีญี่ปุ่นท าความตกลงระหว่างประเทศกับอิสราเอลและประเทศศัตรูของ
อิสราเอลรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลอิสราเอลมีการจัดท าความตกลงด้านการลงทุนระหว่างกัน (Japan–
Israel Investment Agreement) ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการจัดท าความตกลงด้านการลงทุน
กับปากีสถาน (Japan–Pakistan Investment Agreement) และรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลอิหร่าน 
มีการจัดท าความตกลงด้านการลงทุนญี่ปุ่น–อิหร่าน (Japan–Iran Investment Agreement) 
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ส าหรับไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน โดยที่ภายใต้กฎหมายอาเซียนได้ยึดถือหลักการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละชาติ (Principle of Non–interference) อาทิ ไม่แทรกแซงใน
ด้านการก าหนดนโยบายด้านการเมือง การทหาร ความมั่นคง และการต่างประเทศ เป็นต้น  
ซึ่งปัจจุบัน เวียดนามกับอิสราเอลได้เห็นชอบให้มีการเจรจาเพ่ือจัดท า FTA ระหว่างกัน โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนไม่มีการออกมาตรการใดๆ ในการแทรกแซงการตัดสินใจของเวียดนามในการเข้าร่วม
การเจรจาจัดท า FTA กับอิสราเอล  

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น รวมทั้งการเป็นสมาชิกอาเซียนของไทย จึงอาจประเมินได้ว่า การที่ไทย
จะด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอิสราเอล โดยเฉพาะการจัดท า FTA ระหว่างไทยกับอิสราเอล 
ไม่น่าส่งผลกระทบทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอ่ืนๆ  
 
3.6 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของไทย
กับอิสราเอล 

อิสราเอลเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจกับการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็ก มีทรัพยากรและการบริโภคภายในประเทศอย่างจ ากัด โดยการค้าสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศมีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 75 ของ GDP ซึ่งเป็นเหตุผลให้อิสราเอลด าเนิน
นโยบายในการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสะท้อนจากการที่อิสราเอลมีความพยายามเชื่อมโยงการค้า
และการลงทุนกับอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และประเทศในอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น โดยประเทศอาเซี ยนที่เป็น
เป้าหมายของอิสราเอลที่ต้องการผลักดันการจัดท า FTA ระหว่างกัน ได้แก่ เวียดนาม ไทย และ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมและมีระดับการค้าระหว่างกันเป็นอันดับต้น โดยปัจจุบัน 
อิสราเอลได้เริ่มการเจรจา FTA กับเวียดนามแล้ว ในขณะที่อิสราเอลเป็นฝ่ายทาบทามไทยถึงความเป็นไปได้
ในการจัดท า FTA ระหว่างกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539    

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของอิสราเอลในการด าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า 
พบว่า อิสราเอลเป็นหนึ่งในตลาดการค้าสินค้าและบริการที่ส าคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง อีกทั้ง
อิสราเอลเป็นชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยังชุมชน
ชาวยิวอ่ืนๆ ที่อยู่ในยุโรป อเมริกาเหนือและส่วนต่างๆ ของโลก รวมทั้งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีก าลังซื้อสูง 
มีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมของไทยมาก เช่น ยานยนต์ 
อัญมณีและเครื่องประดับ อุปกรณ์ท าความเย็น เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยกับอิสราเอลมีโครงสร้างการผลิต
และการส่งออกสินค้าและบริการที่มีลักษณะเกื้อหนุนกัน มากกว่าการแข่งขันกัน  

ส าหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการจัดท า FTA ระหว่างไทยและอิสราเอล 
โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2560 พบว่า การจัดท า FTA กับ
อิสราเอลจะสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการส าคัญของไทย อาทิ อาหาร อัญมณีและ
เครื่องประดับ ยานยนต์ อุปกรณ์ท าความเย็น และบริการร้านอาหารไทย ขณะที่กลุ่มสินค้าและ
บริการของอิสราเอลที่มีความพร้อมในการรุกตลาดไทย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และ
บริการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์และผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของไทยที่เกิดจากการจัดท า FTA ระหว่างกันมีไม่มากนัก โดยการจัดท า 
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FTA จะช่วยให้ GDP ของไทยเพ่ิมขึ้น 3.326–11.298 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.00096–0.00327 

นอกจากนี้ ไทยอยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา รวมทั้งการเจรจา 
RCEP และ BIMSTEC ซึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า
ส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans–Pacific Partnership: CP–TPP) และการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป และเมื่อพิจารณาถึง
ข้อจ ากัดด้านบุคลากรและทรัพยากรของไทยที่ใช้ในการเจรจา FTA ท าให้ไทยต้องประเมินความส าคัญ
และเร่งด่วนของการจัดท า FTA กับอิสราเอล ซึ่งรวมทั้งแนวทางอ่ืนๆ ในการด าเนินแนวทางการขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับอิสราเอล   
 
3.7 กรณีศึกษาแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอิสราเอลกับประเทศอ่ืนๆ  

นอกเหนือจากการเจรจาจัดท า FTA ที่อิสราเอลใช้เป็นแนวทางในการขยายความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ แล้ว อิสราเอลยังใช้ความแข็งแกร่งทางด้านนวัตกรรมเป็นตัวน าทาง 
ในการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพ่ือเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างกัน อาทิ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม 
(ภาคผนวก ค) 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

นับตั้งแต่อิสราเอลสถาปนาเป็นรัฐประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2491 อิสราเอลต้องเผชิญกับความท้าทาย
ส าคัญในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงที่ถูกรายล้อมไปด้วยศัตรูนานาประเทศจากปัญหา 
ความขัดแย้งกับชาวอาหรับและปาเลสไตน์ รวมทั้งการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและขาดแคลนน้ าจืด ท าให้อิสราเอลแทบจะไม่สามารถด าเนินความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบได้เลย ด้วยเหตุนี้ อิสราเอลจึงแสวงหาความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และความร่วมมืออ่ืนๆ อย่างรอบด้านกับนานาประเทศ 

ในส่วนของนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อิสราเอลเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์  
ที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในขณะที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศกลุ่มอาหรับ รวมถึงประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ อิสราเอลเล็งเห็นถึงความส าคัญของศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน จึงมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์
ผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
การเกษตร การช่วยเหลือด้านการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและต่อยอดไปยังประเทศสมาชิกท่ีเป็นมุสลิม  

ไทยและอิสราเอลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี พ .ศ. 2497 และ
ด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมืออันดีต่อกันมาโดยตลอด มีกรอบการหารือทวิภาคี 
ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี ความร่วมมือ
ในกรอบองค์การระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางการทหาร และความร่วมมือด้านแรงงาน เป็นต้น 
และยังมีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าซึ่งเป็นกลไกการหารือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ
การค้าโดยเฉพาะ ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและอิสราเอล ที่ผ่านมา ไทยและ
อิสราเอลมีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพใน
การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยกับอิสรา เอลมี
ลักษณะที่เกื้อหนุนกันมากกว่าแข่งขันกัน และยังมีการก าหนดเป้าหมายทางการค้าที่ตั้งไว้ที่ 2,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ อิสราเอลได้ทาบทามไทยในการเจรจาจัดท า FTA ระหว่างกัน
มาเป็นเวลากว่า 20 ปี แต่ไทยยังไม่มีท่าทีและค าตอบที่ชัดเจนต่อข้อเสนอการจัดท า FTA ระหว่างไทย
กับอิสราเอล ซึ่งเกิดจากข้อกังวลถึงท่าทีของประเทศอ่ืนๆ หากไทยพิจารณาจัดท า FTA กับอิสราเอล 
รวมทั้งข้อกังวลจากความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อไทย 

จากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปของอิสราเอลต่อการด าเนิน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและอิสราเอล เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคต่อ
การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการเมือง  
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี พบว่า แม้ว่าอิสราเอลจะประสบปัญหาทางการเมืองกับ
ประเทศอาหรับและประเทศมุสลิม แต่อิสราเอลยังคงมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตและแสวงหา
ความร่วมมืออย่างรอบด้านกับประเทศต่างๆ เพ่ือสร้างการยอมรับในเวทีโลกให้มากขึ้น โดยอิสราเอล
มีประเทศมหาอ านาจเป็นพันธมิตรและให้การสนับสนุนอิสราเอลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ หลายประเทศ 
ที่ด าเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจโดยการจัดท า FTA กับอิสราเอล ก็ไม่มีปัญหาทางการเมือง
กับประเทศที่เป็นปรปักษ์กับอิสราเอลแต่อย่างใด รวมทั้งที่ผ่านมา ไทยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ
อิสราเอล โดยที่กลุ่มประเทศอาหรับก็ยังไม่เคยใช้ประเด็นนี้เป็นข้อพิจารณาในการด าเนินนโยบายกับไทย
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด ดังนั้น ข้อกังวลของไทยเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศกับประเทศกลุ่มอาหรับและมุสลิม จึงไม่เป็นอุปสรรคที่ไทย
จะด าเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า โดยการจัดท า FTA กับอิสราเอล  

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี มีส่วนส าคัญที่ช่วย
ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างอิสราเอลและไทยเป็นไป
อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาคแรงงานของไทยที่เดินทางไปท างานในอิสราเอลเป็นจ านวนมาก 
รวมถึงนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาในไทย นอกจากนี้ อิสราเอลเป็นประเทศอันดับต้นที่
นานาประเทศขนานนามให้เป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรมเทียบเท่ากับประเทศมหาอ านาจทางด้านซีกโลก
ตะวันตก อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของอิสราเอล โดยเฉพาะบทบาทส าคัญของรัฐบาลอิสราเอลที่มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการ ส่งผลให้อิสราเอลเป็นประเทศที่มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีต่อ GDP เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอิสราเอลจะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แข็งแรง รวมทั้งยังต้องพ่ึงพา
การค้าระหว่างประเทศ และยังมีนโยบายในการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับ
นานาประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน จึ งเป็นโอกาสที่ไทย
สามารถยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับอิสราเอลได้ แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการจัดท า FTA ระหว่างไทยและอิสราเอลแล้ว พบว่า การจัดท า FTA ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่มากนัก 
เนื่องจากการค้าระหว่างไทยและอิสราเอลค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ไทยก็มีข้อจ ากัดของบุคลากรในการ
เข้าร่วมการเจรจา FTA ซึ่งท าให้การที่ไทยจะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับอิสราเอล 
โดยการจัดท า FTA จึงอาจไม่ ใช่ประเด็นเร่ งด่วนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพและ 
ความแข็งแกร่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีของอิสราเอลที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก ไทยจึงควร
พิจารณาใช้จุดแข็งดังกล่าวของอิสราเอลเป็นตัวน าทางในการขยายความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างกัน รวมทั้งยังเป็นการด ารงสถานะความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างไทยกับอิสราเอลอีกด้วย 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากแนวคิดเชิงนโยบายของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
และการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของอิสราเอลที่ผ่านมา  
จึงน ามาสู่ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย
และอิสราเอลโดยการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศ และช่วยให้ไทยพัฒนารากฐาน
การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างแท้จริงและตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 
ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมในอนาคตที่ได้ก าหนดไว้
เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็น
กรอบหรือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับอิสราเอลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจใช้เวทีกลไก
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ไทย–อิสราเอล ด าเนินการผลักดันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจได้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

นอกจากการพัฒนาหุ้นส่วนทางด้านนวัตกรรมระหว่างกันแล้ว การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนของสองประเทศในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ยังเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ประเทศไทยควรส่งเสริมการลงทุนจากอิสราเอลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมในประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
อิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรของไทย ซึ่งทั้งไทยและอิสราเอลจะได้ประโยชน์จากการ
เข้ามาช่วยยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ นโยบาย
ของไทยในการส่งเสริมผู้ประกอบการออกไปลงทุนในต่างประเทศ (Outward Investment) เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย จะเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนหรือจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในอิสราเอล ซึ่งเป็นรูปแบบที่บริษัท 
ข้ามชาติทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กด าเนินการทางธุรกิจในอิสราเอลอยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น การยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอิสราเอลจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยนวัตกรรมเพ่ือน าพาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
นโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมของไทย จ าเป็นต้องมีกลไกที่ส าคัญคือความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศนั้นๆ และจากการศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของอิสราเอลที่ผ่านมา จึงน ามาสู่ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลได้ ดังนี้ 

4.2.2.1  การสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ด้านนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศ เนื่องจากอิสราเอลเป็นประเทศ
ผู้น าด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมความร่วมมือเชิงนวัตกรรมระหว่างกันจะ
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ช่วยให้ไทยพัฒนารากฐานการเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ 
ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา อุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่ก าลังจะถึงจุดอ่ิมตัวให้มีการพัฒนา
ต่อไปได้ จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป ดังนั้นอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมในอนาคตได้ถูก
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว และแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ  
จึงสามารถน าอุตสาหกรรมดังกล่าวมาเป็นกรอบหรือแนวทางในการก าหนดขอบเขตการพัฒนา
นวัตกรรมอุตสาหกรรมกับอิสราเอลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เห็นควรมีความร่วมมือกับอิสราเอลเพ่ือตอบ
โจทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 แยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 สาขา ดังนี้  

1)  ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีเ พ่ือการเกษตร เพ่ือช่วย
ประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร และเพ่ิมประสิทธิผลทางการผลิต
ของไทยได้อย่างยั่งยืน 

2)  ความร่วมมือด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบสนองนโยบายในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มี
ความก้าวหน้าและทันสมัย  

3)  ความร่วมมือในการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robotics) เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคตที่อาจลดจ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว  

4)  ความร่วมมือด้านดิจิทัล Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจเดิมและสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจ Start–up เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรม และเพ่ือให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ที่เน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Entrepreneurship/ Tech 
Start–up) 

5)  ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Travel Tech) เพ่ือให้ไทย
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและขยายจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมายังประเทศไทย 

นอกจากการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมแล้ว 
ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ควรมีความร่วมมือในการก าหนดนโยบายและ
มาตรการร่วมกันในการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้เช่นเดียวกับ
อิสราเอลที่ประสบความส าเร็จมาก่อนหน้า รวมทั้งการจัดตั้งกลไกในการหารือและขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในการยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริม  
ความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมอย่างรอบด้านทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมทั้ง
ภาคการศึกษาอย่างบูรณาการและให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  การร่วมกันพัฒนา
ห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Laboratories) หรือการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่าง
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ไทยและอิสราเอล จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการวางรากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือรองรับนวัตกรรมในอนาคตต่อไป 

4.2.2.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนของสองประเทศ เนื่องจาก
ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนของประเทศ ดังนั้น ในการที่จะ
ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลโดยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของภาคเอกชนไทยจะได้รับ
ประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอิสราเอล ทั้งจากการส่งเสริมการลงทุนของอิสราเอลในไทย 
โดยเฉพาะในสาขาที่อิสราเอลมีศักยภาพ เช่น เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งนักลงทุนอิสราเอลสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี ในกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง การให้สิทธิแก่นักลงทุนในการเช่าที่ดินได้ 50 ปี และขยายเพ่ิมได้อีก 
49 ปี เป็นต้น รวมถึงการออกไปลงทุนในอิสราเอลของผู้ประกอบการไทยโดยใช้ประโยชน์จาก 
Incentive Program ที่รัฐบาลอิสราเอลให้การสนับสนุน 

4.2.2.3  บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ ไทยและอิสราเอลได้ลงนามความตกลงทางการค้าระหว่างกัน โดยความตกลงดังกล่าว
ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า  (Joint Trade Committee) เพ่ือเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าต่างๆ กระทรวง
พาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกลไกการหารือดังกล่าว  
จึงควรต่อยอดโดยใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยผลักดันให้อิสราเอลพิจารณาจัดท าความตกลงหรือบันทึก  
ความเข้าใจร่วมเพ่ือการพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและอิสราเอลโดยเฉพาะ
ด้านนวัตกรรม หรือจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมโดยครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มสาขาของไทย 
รวมทั้งอุตสาหกรรมที่อิสราเอลจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาความร่วมมือดังกล่าว ผ่านการจัดท า
โครงการต้นแบบ (Pilot Project) เพ่ือเร่งรัดให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก 
ตารางสรุป FTA อิสราเอลกับประเทศต่างๆ 

 
FTA ที่อิสราเอล 

มีกับประเทศต่างๆ 
สาระส าคัญ 

สหรัฐอเมริกา ข้อตกลงทางการค้าระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 
เมษายน พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรและขจัด
อุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าจากอิสราเอลไปยัง
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงฉนวนกาซา14 และเขตเวสต์แบงค์15 
ด้วย และอิสราเอลเป็นประเทศแรกในโลกที่จัดท า FTA กับสหรัฐอเมริกา
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
การอุดหนุนการส่งออก มาตรการปกป้อง การยกเว้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกปฏิบัติด้านสินค้าที่เกี่ยวกับศาสนา ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อโดย
รัฐ และความร่วมมือในการพิจารณาทบทวนการผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ 
ต่อมา สินค้าทั้งหมดภายใต้ FTA ฉบับนี้ เป็นสินค้าปลอดภาษีตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2538  

สหภาพยุโรป อิสราเอลจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 
ต่อมาอิสราเอลได้จัดท าความตกลงสหภาพยุโรป–เมดิเตอร์เรเนียน (EU–
Mediterranean Associate Agreement) ในปี พ.ศ. 2538 และมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งทดแทนความตกลงฉบับเดิมในปี พ.ศ. 2518 
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าเกษตร กฎถิ่นก าเนิดสินค้า การเปิดตลาดบริการ การจัดซื้อโดยรัฐ การ
แข่งขันทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การเคลื่อนย้ายทุน ความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านโสต
ทัศน์ วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความร่วมมือทางสังคม 

                                                 
14 ฉนวนกาซ่าเป็นช่ือเรียกอาณาบรเิวณเล็ก ๆ ขนาด 360 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ
อียิปต์ ทางเหนือและตะวันออกตดิกับประเทศอิสราเอล และทางตะวันตกติดทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน เหตุที่เรียกว่า 
‘ฉนวนกาซ่า’ เพราะเขตแดนส่วนนี้ถูกก าหนดขึ้นจากข้อตกลงระหวา่งอิสราเอลกบัอียิปต์หลังสงครามอาหรับ-
อิสราเอลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 ให้เสมือนเป็นเขตกันชนระหว่างคูอ่ริทั้ง 2 ฝ่าย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
ปาเลสไตน์อาศัยในพื้นที่ประมาณ 1.8 ล้านคน ซึ่งภูมิศาสตร์ถือเป็นส่วนหน่ีงของปาเลสไตน์ อย่างไรกต็าม อิสราเอล
ควบคุมการน าเข้าออกพ้ืนท่ีทั้งทางบกและทางน้ า รวมทั้งทางอากาศ 
15 เวสต์แบงค์เป็นดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดน เวสแบงก์ถือเป็นดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง 
(Occupied Territories) ดินแดนเวสแบงก์ขณะนี้อยูภ่ายใต้การน าของ “คณะปกครองปาเลสไตน์” (Palestinian 
Authority) ซึ่งแตกต่างกับกาซ่าที่ปกครองโดยกลุ่มขบวนการฮามาส 
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แคนาดา อิสราเอลได้จัดท าความตกลงการค้าเสรีกับแคนาดา (Canada–Israel Free 
Trade Agreement หรือ CIFTA) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2540 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถิ่นก าเนิด
ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท พิธีการศุลกากร การจัดซื้อโดยรัฐ การด าเนินธุรกิจ 
และข้อยกเว้นทั่วไป โดยในส่วนของการเปิดตลาดการค้าสินค้าจะครอบคลุมทั้ง
สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร โดยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม แคนาดากับ
อิสราเอลได้ยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภทตั้งแต่วันที่ความตกลงฯ 
มีผลใช้บังคับ โดยความตกลงฯ ฉบับนี้ ถือเป็น FTA ฉบับแรกที่แคนาดาจัดท า
กับประเทศที่ไม่อยู่ในซีกโลกตะวันตก ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลแคนาดากับ
อิสราเอลเห็นชอบให้มีการเจรจาทบทวนเพ่ือเปิดตลาดการค้าให้กว้างขวาง 
ครอบคลุม และสอดคล้องกับพัฒนาการทางการค้ามากขึ้น (Modernized CIFTA)  

เม็กซิโก อิสราเอลจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับเม็กซิโก (Mexico–Israel Free Trade 
Agreement) มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร 
การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน การจัดซื้อโดยรัฐ สิทธิและพันธกรณีภายใต้องค์การ
การค้าโลก นโยบายการแข่งขัน การเผยแพร่ กฎระเบียบ การระงับข้อพิพาท และ
ข้อยกเว้นทั่วไป 

ตุรก ี อิสราเอลได้จัดท าความตกลงการค้าเสรีกับตุรกี (Agreement between Republic 
of Turkey and State of Israel) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า มาตรการปกป้อง 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐานสินค้า กฎถิ่นก าเนิดสินค้า การ
เปิดตลาดบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน และข้อยกเว้นทั่วไป 
ตุรกีเป็นประเทศมุสลิมประเทศแรกท่ีมีการท า FTA กับอิสราเอล 

สมาคมการค้าเสรี
ยุโรป (European 
Free Trade 
Association: 
EFTA) 

อิสราเอลได้จัดท าความตกลงการค้าเสรีกับ EFTA ซึ่งประกอบด้วยประเทศ
ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2536 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า
ประมงและสินค้าอุตสาหกรรม กฎถิ่นก าเนิดส าหรับสินค้าแต่ละประเภทการ
ขอให้มีการพิจารณาเปิดตลาดการจัดซื้อโดยรัฐ การให้การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ครอบคลุมลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิข้างเคียง สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม และ
ความลับทาง  การค้า) การแข่งขันทางการค้า การรับความช่วยเหลือจากรัฐ 
และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมและการระงับข้อพิพาท นอกจากนี้ อิสราเอล
ยังมีการลงนามความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตรระดับทวิภาคีกับทุกประเทศใน 
EFTA อีกด้วย 
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ตลาดร่วมอเมริกาใต้
ตอนล่าง 
(MERCOSUR)16 

อิ ส รา เอล ได้ จั ดท าความตกลงการค้ า เสรี  Mercosur–Israel Free Trade 
Agreement มีผลใช้บังคับกับอิสราเอลและอุรุกวัย ในปี พ.ศ. 2552 และบราซิลกับ
ปารากวัย ในปี พ.ศ. 2553 และอาร์เจนตินาในปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถิ่นก าเนิดโดยความตกลงการค้าเสรีฯ 
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
มาตรการปกป้อง มาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช ความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี การระงับข้อพิพาท และ
ข้อยกเว้นทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความตกลงการค้าเสรีฯ ยังไม่ได้ครอบคลุมการ
ผูกพันเปิดตลาดบริการและการลงทุน แต่ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาเพ่ือเจรจา
การเปิดตลาดบริการและการลงทุนเมื่อภาคีความตกลงเห็นชอบในอนาคต 

โคลอมเบีย อิสราเอลจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับโคลัมเบีย (Colombia–Israel Free 
Trade Agreement) ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 แต่ยังไม่มีผลใช้
บังคับ ความตกลงการค้าเสรีฯ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาด
การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร กฎถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและความช่วยเหลือทางวิชาการ 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคทางการค้า การ
เยียวยาทางการค้า การจัดซื้อโดยรัฐ การลงทุน การเปิดตลาดบริการ การ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา บริการทางการเงิน บริการโทรคมนาคม พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การระงับข้อพิพาท และข้อยกเว้นทั่วไป 

ปานามา เริ่มเจรจาเมื่อพฤษภาคม พ.ศ. 2556 และสรุปผลการเจรจาแล้ว โดยครอบคลุม
การเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การเปิดตลาด
บริการ การลงทุน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐานและ
กฎระเบียบทางเทคนิค ยังไม่มีผลใช้บังคับ 

อินเดีย อยู่ระหว่างการเจรจา โดยมีการเปิดเจรจาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
เวียดนาม อยู่ระหว่างการเจรจา โดยมีการเปิดเจรจาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน มี

การเจรจามาแล้ว 5 รอบ ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
สาธารณรัฐเกาหลี อยู่ระหว่างการเจรจา โดยมีการเปิดเจรจาเมื่อเดือนมกราคม พ .ศ. 2559 

ปัจจุบัน มีการเจรจามาแล้ว 5 รอบ โดยครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าสินค้า 
กฎถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การ
เปิดตลาดบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา   

                                                 
16 ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) มีวัตถุประสงค์หลักของการรวมตัวกันเพื่อเปดิเสรีทางการค้าใน
ภูมิภาค ปัจจุบันมสีมาชิก (Full Member) ทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และ
เวเนซุเอลา สมาชิกสมทบของ MERCOSUR ประกอบด้วย ชิลี โบลิเวีย เปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ 
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FTA ที่อิสราเอล 
มีกับประเทศต่างๆ 

สาระส าคัญ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

อยู่ระหว่างการเจรจา โดยมีการเปิดเจรจาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดย
ครอบคลุมประเด็นได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า กฎถิ่นก าเนิดสินค้า พิธีการ
ศุลกากร การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและความช่วยเหลือทางวิชาการ 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การเปิดตลาดบริการ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการระงับข้อพิพาท ทั้งนี้สองฝ่ายได้เจรจา FTA รอบที่ 6 เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงปักกิ่ง 

 
ความตกลง QIZs (Qualified Industrial Zones Agreement) 
ในปี พ.ศ. 2539 รัฐสภาของสหรัฐเมริกาได้อนุมัติการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมในบริเวณพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ Qualifying Industrial Zone (QIZ) ระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดน และ
อิสราเอลกับอียิปต์ โดยเป็นความริเริ่มของสหรัฐอเมริกาเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพใน
ตะวันออกกลาง และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในตะวันออกกลางผ่านการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล การผลิตสินค้าในเขตอุตสาหกรรม QIZ จะ
ท าให้จอร์แดนและอียิปต์สามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่เก็บภาษีศุลกากรและไม่จ ากัด
ปริมาณการน าเข้า แต่ทั้งนี้  สินค้านั้นจะต้องมีมูลค่าเพ่ิมในอิสราเอล อียิปต์ /จอร์แดน หรือ
สหรัฐอเมริกา รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 ภายใต้เงื่อนไขที่สินค้าจะต้องมีแหล่งก าเนิดสินค้าจาก
อิสราเอลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8 (หรือร้อยละ 7 ส าหรับสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง ) ส าหรับเขต
อุตสาหกรรม QIZ ในจอร์แดน และแหล่งก าเนิดสินค้าจากอิสราเอลร้อยละ 11.7 ส าหรับเขต
อุตสาหกรรม QIZ ในอียิปต์   
 

QIZ สาระส าคัญ 
จอร์แดน เมื่อวันที่  6  มีนาคม พ.ศ.  2541 สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเขตอุตสาหกรรม  

Al–Hassan Industrial Estate ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Irbid เป็นเขต QIZ 
ของจอร์แดนเป็นแห่งแรกและนับเป็น QIZ แห่งแรกของโลกอีกด้วย ต่อมา 
สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเขต QIZs อีกจ านวน 12 แห่งทั่วประเทศจอร์แดน โดย
หลังจากความตกลง QIZ มีผลบังคับใช้ มูลค่าการส่งออกจากจอร์แดนไปยัง
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึนจาก 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ การจัดตั้ง QIZในจอร์แดนยังเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจอร์แดนโดยสามารถสร้างงานกว่า 40,000 คนในเขต QIZ และสามารถ
สร้างมูลค่าการลงทุนได้สูงถึงกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย โดยสินค้าที่ผลิตและ
ส่งออกจาก QIZ ของจอร์แดนไปยังสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ยาสูบ เสื้อผ้าส าเร็จรูป ผ้าผืน 
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QIZ สาระส าคัญ 
สิ่งทอ ฝ้าย และเครื่องประดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ FTA 
กับจอร์แดน ซึ่งมีการลดภาษีน าเข้าทั้งหมดเป็นศูนย์17 จึงท าให้สัดส่วนของสินค้าที่
ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาจากเขต QIZ ลดมูลค่าลงอย่างมาก และเกิดการย้ายฐานการผลิต
ไปยังเขต QIZ ของอียิปต์แทน โดยในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการส่งออกจาก QIZ ใน
จอร์แดนไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 16 ล้านเหรียญสหรัฐ  

อียิปต์ อียิปต์ลงนามความตกลง QIZ กับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และมี
ผลใช้บังคับในเดือนกุมภาพันธ์  พ .ศ. 2548 โดยสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเขต
อุตสาหกรรม QIZs 10 แห่งในอียิปต์ โดยส่งผลให้อิสราเอลส่งออกยังอียิปต์เพ่ิมขึ้น
มากกว่าร้อยละ 30 และการค้าระหว่างอียิปต์และอิสราเอลเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 300 ใน
ปีแรกหลังจากความตกลงมีผลบังคับใช้ โดยสินค้าที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ใน QIZ 
ได้แก่ เสื้อผ้าส าเร็จรูป ผ้าผืน สิ่งทอ ฝ้าย รวมทั้งเคมีภัณฑ์อินทรีย์และปุ๋ย โดยเฉพาะ
สินค้าประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกภายใต้ QIZ กว่าร้อยละ 90 ของการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ทั้งนี้ อียิปต์เป็นตลาดส าคัญ
ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางโดยน าเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด 
โดยเฉพาะข้าวสาลีและข้าวโพด โดยในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการส่งออกจาก QIZ ใน
อียิปต์ไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 753 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 
 
 
 

  

                                                 
17 ในการท า FTA ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจอร์แดน อัตราภาษีของสินค้าประเภทเสื้อผ้าส าเรจ็รูป สิ่งทอ รองเท้า ยัง
ไม่ลดเป็นศูนย์โดยทันที แต่ทยอยลดภาษจีนเป็นศูนย์ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553  
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ภาคผนวก ข. 
ผลการประชุม JTC ไทย–อิสราเอล ครั้งท่ี 2 

 
1. การจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–อิสราเอล ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความเป็นไปได้

ในการจัดท า FTA ไทย–อิสราเอล ตามที่ฝ่ายอิสราเอลเสนอ โดยฝ่ายไทยรับจะไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้
และแจ้งให้ฝ่ายอิสราเอลทราบต่อไป      

2.  การขยายการค้าระหว่างไทย–อิสราเอล ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะผลักดันให้นักธุรกิจของตน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่แต่ละฝ่ายจัด รวมทั้งให้ส านักงานพาณิชย์ของทั้งสองประเทศจัด  
คณะผู้แทนการค้า เพ่ือแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างกันอันจะน าไปสู่การขยายการค้าและการลงทุน
ระหว่างสองประเทศต่อไป 

3.  ความร่วมมือด้านการเกษตรและการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกัน
สนับสนุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเกษตรทั้งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของสองประเทศ
ภายใต้ความตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอิสราเอล  

ส าหรับการเปิดตลาดสินค้าเกษตร (SPS) ที่ไทยได้ยื่นขอล าไย มังคุด สับปะรด เมล็ดพันธุ์
แตงกวาและแตงโม และดอกกล้วยไม้ และอิสราเอลได้ยื่นขอทับทิม อินทผาลัม พลับ พลัม ท้อ  
เนคทารีน อโวคาโด และน้ าเชื้อวัว นั้น ฝ่ายไทยได้แจ้งว่า ไทยได้ด าเนินกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช (Pest Risk Analysis: PRA) กรณีทับทิมเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการทาง
กฎหมายเพ่ือเสนอคณะกรรมการกักพืชพิจารณาออกประกาศอนุญาต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็ว 
ในขณะที่อิสราเอลได้เริ่มกระบวนการ PRA แก่ล าไย และอยู่ระหว่างการรอเอกสารวิชาการของ
สับปะรดเพ่ิมเติมจากฝ่ายไทยก่อนเริ่มกระบวนการ PRA ทั้งนี้ ฝ่ายอิสราเอลเห็นว่า สับปะรดของไทย
เป็นสินค้าศักยภาพท่ีจะเข้าสู่ตลาดเนื่องจากเป็นที่นิยมของชาวอิสราเอล  

4.  แนวทางการขยายการลงทุน ไทยได้น าเสนอโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และสิทธิพิเศษต่างๆ ในการลงทุน รวมทั้งเชิญชวนอิสราเอลเข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่อิสราเอลมีศักยภาพ อาทิ เกษตรแปรรูปและอาหาร อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์และ ICT ชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นอิสราเอลแจ้งว่า 
นักลงทุนของอิสราเอลเป็นผู้ ประกอบการ  SMEs ไม่มีนักลงทุนในระดับบรรษัทข้ามชาติ 
(Multinational Corporations: MNCs)  

5.  ความร่วมมือด้านศุลกากร อิสราเอลเสนอร่างความตกลงช่วยเหลือระหว่างกันด้าน
ศุลกากรไทย–อิสราเอล เมื่อปี พ.ศ. 2557 และเชิญชวนให้ไทยจัดท าโครงการ  Authorized 
Economic Operators (AEO) เพ่ืออ านวยความสะดวกผู้ส่งออก–น าเข้าของสองประเทศ โดย
ศุลกากรของทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือรูปแบบและเนื้อหาของร่างดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สองฝ่าย
เห็นพ้องให้ศุลกากรสองฝ่ายหารือในประเด็นคงค้างผ่าน Video Conference ภายในกลางเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

6.  การจัดท า Financial Protocol อิสราเอลเสนอให้มีการจัดท า Financial Protocol 
เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอิสราเอล ปัจจุบัน อิสราเอลได้ท า  Financial 
Protocol กับจีนและเวียดนามเพ่ือให้เงินกู้ระยะยาวกับโครงการส าคัญที่สองฝ่ายได้จัดท าร่วมกัน  
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โดยอิสราเอลจะมีหนังสือแจ้งความประสงค์อย่างเป็นทางการให้กระทรวงการคลังของไทยพิจารณา
ผ่านช่องทางทางการทูตต่อไป 

7.  ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ  
7.1 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ อิสราเอลมีเทคโนโลยีระดับสูงในการเจียระไนเพชร 

โดยเฉพาะเพชรขนาดใหญ่ ในขณะที่ไทยสามารถรองรับการเจียระไนเพชรขนาดเล็กและการเจียระไน
หินสี ซึ่งท าให้ทั้งสองประเทศมีโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมกัน ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องที่
จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมให้นักธุรกิจเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง 
(เดือนกุมภาพันธ์และกันยายนของทุกปี) และงาน International Diamond Week ซึ่งจัดขึ้นในช่วง
ไตรมาสแรกเป็นประจ าทุกปี  

7.2  สาขาวิจัยและการพัฒนา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลงนาม MOU ด้านความร่วมมือ
ทางการวิจัยและพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและนวัตกรรมระหว่างส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับสถาบัน
นวัตกรรมแห่งอิสราเอล (Israel Innovation Authority) ภายในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุนแก่บริษัทไทย
และบริษัทอิสราเอลในการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมร่วมกัน 

7.3  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อิสราเอลเสนอให้มีกลไกความร่วมมือในการ
ก าหนดกฎระเบียบทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบความประสงค์ของฝ่ายอิสราเอลต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้เชิญอิสราเอลเข้าร่วมงาน 
Digital Thailand Big Bang ทีจ่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–23 กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วย  

7.4  สาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฝ่ายไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมประสงค์ที่จะท าความร่วมมือกับอิสราเอลทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยฝ่ายไทยจะส่ง
ร่างความร่วมมือฯ ให้อิสราเอลพิจารณา ในโอกาสนี้  ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลฯ ยินดีที่จะเข้าร่วมงาน 
HLS&Cyber 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและสัมมนาด้านความมั่นคงของประเทศ ระหว่างวันที่ 
12–15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ กรุงเทลอาวีฟ ตามค าเชิญของฝ่ายอิสราเอลด้วย 

7.5  สาขาการท่องเที่ยว อิสราเอลนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเป็นจ านวนมาก 
และฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้อิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ผ่านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยววิถีไทย เป็นต้น โดยฝ่ายอิสราเอลเห็นว่า การมีเที่ยวบินตรงระหว่างกันจะช่วย
เพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยวระหว่างกันได้มากข้ึน 

7.6  สาขาการพัฒนา ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ าการด าเนินการตาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาไทย–อิสราเอล ในการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างไทยกับ
อิสราเอลทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี 
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ภาคผนวก ค. 
กรณีศึกษาแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอิสราเอลกับประเทศอ่ืนๆ 

 
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

อิสราเอลพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนมาอย่างต่อเนื่องนับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตเมื่อปี พ.ศ. 2535 ทั้งสองประเทศได้ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรกรรม การแพทย์ การศึกษาและวัฒนธรรมมา 
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จีนและอิสราเอลได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ และต่อมา ในปี พ .ศ. 2557 ทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมด้านนวัตกรรมและความร่วมมือ ซึ่งน ามาสู่การเปิดการเจรจา FTA ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559  

จีนในฐานะประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก ได้ด าเนินยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในขณะที่อิสราเอลได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศผู้น า
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา ทั้งสองประเทศจึงตระหนักถึงโอกาสและศักยภาพในการขยาย
ความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ทั้งสองประเทศในการร่วมกันพัฒนาของสองประเทศ จีนและอิสราเอลจึงประกาศจัดตั้งหุ้นส่วนทาง
นวัตกรรมอย่างรอบด้าน หรือ Innovative Comprehensive Partnership โดยครอบคลุมแนวทาง
ความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้น าและระดับรองลงมา การส่งเสริมกลไกการหารือ
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการร่วมด้านนวัตกรรมและความร่วมมือ  

การแลกเปลี่ยนเยาวชนเพ่ือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การจัดตั้ ง
ห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Laboratories) การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศ การสร้างสวนนวัตกรรม การร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหารือเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือ
ในอนาคตเพ่ือยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือ
ทางด้านนวัตกรรมอย่างรอบด้านทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการผลักดันเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งจะร่วมกัน
พัฒนาร่วมกับประเทศที่สามเพ่ือยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านนวัตกรรมภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ Belt and Road Initiative และธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในเอเชีย 
(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ที่อิสราเอลเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับจีน   

ปัจจุบัน ได้มีการขยายความร่วมมือไปในระดับเมืองโดยใช้เมืองจูไห่ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
อิสราเอลทั้งในด้านการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม และการศึกษา ซึ่งเมืองจูไห่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมเป็นอย่างยิ่งและมีความต้องการที่จะพัฒนาเพื่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับสูง
ที่สามารถแข่งขันในระดับโลก รวมถึงบ่มเพาะเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านนวัตกรรม ลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ และให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
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ซึ่งองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะมีส่วนส าคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ในระดับภูมิภาค ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบริษัทอิสราเอล  
 
2. ญี่ปุ่น 

นับตั้งแต่การเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อปี พ.ศ. 2557 และการเยือน
อิสราเอลของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2558 อิสราเอลและญี่ปุ่นได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท าความตกลงต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน ด้วยสถานการณ์ของราคาน้ ามันโลกที่ตกต่ าลง บทบาทของประเทศในตะวันออกกลางต่อ
ญี่ปุ่นทางด้านนัยยะของมูลค่าการค้าได้ลดความส าคัญลงด้วย และญี่ปุ่นเองได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ประเทศอิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จทางด้านการพัฒนาอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีชีวภาพ 
รวมทั้งเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้น าของโลก  

ความคล้ายคลึงของญี่ปุ่นและอิสราเอล คือทั้งสองประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากนัก 
แต่ทั้งสองประเทศมีทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมที่แบ่งปันกันได้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นกุญแจ
ส าคัญไปสู่การพัฒนาในอนาคต ในช่วงการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อปี  พ.ศ. 2557  
ทั้งสองประเทศได้ลงนามแถลงการณ์ร่วมในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านระหว่างญี่ปุ่น
และอิสราเอล  (New Comprehensive Partnership) โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในพัฒนา 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในฐานะที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญด้านนี้อย่างสูงสุด 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตระหนักถึงความส าคัญในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย 
ทั้งนี้ แถลงการณ์ร่วมในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านระหว่างญี่ปุ่นและอิสราเอล นับเป็น
ก้าวที่ส าคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ 

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ญี่ปุ่นและอิสราเอลได้ออกแถลงการณ์ร่วมในการประกาศ
ความเป็นหุ้นส่วนด้านนวัตกรรม (Japan–Israel Innovation Partnership) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
อย่างลึกซึ้งและรอบด้านในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ โดย
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของโลกด้วย โดยได้กล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นของการลงทุนโดยตรง
ของญี่ปุ่นในอิสราเอลที่สูงขึ้นกว่า 20 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และการเพ่ิมข้ึนของจ านวนบริษัทชั้นน า
ทางด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่ไปจัดตั้งธุรกิจและศูนย์วิจัยในอิสราเอล ในแถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุถึง
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม (Connected Industries) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต โดยมีแนวทางด าเนินการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือ  
ในการวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมผ่านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
การจัดตั้งความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เช่น  Japan–Israel Innovation 
Network รวมทั้งการจัดตั้ง Economic and Innovation Policy Dialogue เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ด้วยนวัตกรรมร่วมกัน 
 
  



50 

 

3. เวียดนาม 
เวียดนามมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้เวียดนามเป็น Start–up Nation ภายในปี พ.ศ. 2568 

ด้วยการขับเคลื่อนระบบธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา อิสราเอลและเวียดนามมีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นด้านที่เป็นจุดแข็งของอิสราเอลและมีส่วนร่วมส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เวียดนาม อิสราเอลได้ช่วยฝึกอบรมด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเวียดนาม ประกอบ
กับยังได้ลงนามข้อตกลงและกลไกความร่วมมือต่างๆ เช่น กรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและการค้า และ  MOU ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปี พ.ศ. 2552 ส่งผลให้ระดับ
ความสัมพันธ์ด้านการค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามและอิสราเอลพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดของทั้งสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสนใจของอิสราเอลมุ่งเน้นไปในภาคเกษตรกรรมของเวียดนาม โดยเฉพาะในสินค้าชา 
กาแฟ ข้าว เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ยางธรรมชาติ รวมทั้งอาหารทะเล (ปลาทูน่าและกุ้ง) และสินค้า
หัตถกรรม และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการค้าของเวียดนามและอิสราเอล เวียดนามน าเข้าปุ๋ยและ
เครื่องจักรจากอิสราเอลจ านวนมาก และมีบริษัทอิสราเอลเข้าไปลงทุนจัดตั้งบริษัทเพ่ือพัฒนาด้าน
การเกษตรและการท าฟาร์มที่เน้นเทคโนโลยีในเวียดนามแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นพ้ืนฐานในการช่วย
เวียดนามในการยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรอย่างสมบูรณ์ 
นอกจากนี้ รัฐบาลของทั้งสองประเทศยังได้มีการขยายความร่วมมือโดยการให้ทุนการศึกษาแก่ชาว
เวียดนามไปศึกษาท่ีอิสราเอลโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อิสราเอลได้ทาบทามเวียดนามในการจัดท า FTA โดยมุ่งหวังเพ่ือยกระดับความร่วมมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะในสาขาเกษตรกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาเกษตรกรรม ในขณะเดียวกัน 
เวียดนามคาดหวังอย่างยิ่งว่า การจัดท า FTA ครั้งนี้ อิสราเอลจะช่วยยกระดับในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ส าหรับอิสราเอล เวียดนามเป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพสูงส าหรับบริษัทอิสราเอลในการลงทุนในสาขาการเพาะปลูกสินค้าเกษตร การเก็บรักษา
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีระดับสูง การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเกษตร โดยเห็นว่า
เวียดนามจะได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของอิสราเอลผ่านการด าเนินธุ รกิจต่างๆ ใน
เวียดนาม นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศจะได้ร่วมกันพัฒนานโยบายเพ่ือส่งเสริมการเกษตรระหว่างกัน
โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร
ร่วมกัน 

ในการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีอิสราเอล ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2560 เวียดนามและอิสราเอลได้ลงนาม MOU ความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ 
ด้านไฟฟ้า และการศึกษา โดย MOU ดังกล่าว มุ่งเน้นความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาสาขา
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญให้แก่เวียดนาม
เพ่ือให้เวียดนามต่อยอดเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์  
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางอุมาพร ฟูตระกูล 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2537  เริ่มรับราชการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน) ในต าแหน่งนักสถิติ รับผิดชอบงานด้านการ
จัดท าข้อมูลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ แต่ต่อมา เปลี่ยนมา
ท างานด้านการเจรจาการค้าพหุภาคีในกรอบ WTO และ UNCTAD 
ในต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2544 ช่วยราชการปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายการุณ กิตติสถาพร) ณ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2547 ประจ าการในต่างประเทศในต าแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) 
ส านักงานพาณิชย์ ณ กรุงลอนดอน สังกัดกรมส่งเสริมการส่งออก 

พ.ศ. 2550 สังกัดกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ อาทิ หัวหน้ากลุ่มงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวหน้ากองความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและอ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ รอง
ผู้อ านวยการส านักอธิบดี และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ
ด้าน Hospitality ดิจิทัล และแอนิเมชัน เป็นต้น 

พ.ศ. 2559 สังกัดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
อเมริกาใต้และแปซิฟิก 

พ.ศ. 2561 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออก
กลาง จนถึงปัจจุบัน รับผิดชอบงานการเจรจาการค้าในกรอบทวิภาคี
ของไทยกบัประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นอาเซียน) แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงประเทศอิสราเอล 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 
 


