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                         การค้าไทยกับอิสราเอล และโอกาสของสินค้าไทย 

1. ภาพรวมการค้า ไทย – รัฐอิสราเอล (ปี 2559)  

▪ รัฐอิสราเอลเป็นประเทศคู่ค้าล าดับที่ 38 ในด้านมูลค่าการส่งออก และเป็นประเทศคู่ค้าล าดับที่ 
41 ในด้านมูลค่าการน าเข้าของไทยในตลาดโลก  

▪ รัฐอิสราเอลเป็นประเทศคู่ค้าล าดับที่ 4 ในด้านมูลค่าการส่งออก และเป็นประเทศคู่ค้าล าดับที่ 
5 ในด้านมูลค่าการน าเข้าของไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 15 ประเทศ  

▪ มูลค่าการค้ารวม 1,068.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
▪ ประเทศไทยได้ดุลการค้า 282.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(1) การส่งออกของไทยไปรัฐอิสราเอล  
 
▪ มูลค่าเท่ากับ 675.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
▪ อัตราการขยายตัวเท่ากับ -4.38 % 
▪ สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยไปรัฐ
อิสราเอลต่อมูลค่าการส่งออกของไทยไป
ตลาดโลก   เท่ากับ 0.313 % 
▪ สินค้าส่งออกของไทยไปยังรัฐอิสราเอล 
10 ล าดับแรก ได้แก่ (1) รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ (-19.87 %) (2) อัญมณี
และเครื่องประดับ (-2.62 %) (3) เม็ด
พลาสติก (3.59 %) (4)  อาหารทะเล

กระป๋องและแปรรูป (36.21 %) (5) ข้าว (-7.39 %) (6) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ 
(10.40 %) (7) ผลิตภัณฑ์ยาง (-5.40 %) (8) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (55.62 
%) (9) เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องท าความเย็น (7.05 %) และ (10) เครื่องจักรกล และ
ส่วนประกอบ (1.81 %)  
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราการขยายตัว 
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(2) การน าเข้าของไทยจากรัฐอิสราเอล  
 
▪ มู ลค่ า เท่ า กั บ  3 92.97 ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ 
▪ อัตราการขยายตัวเท่ากับ -0.63 
% 
▪ สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทย
จากรัฐอิสราเอลต่อมูลค่าการน าเข้า
ของไทยจากตลาดโลก   เท่ากับ 
0.201 % 
สินค้าน าเข้าส าคัญของไทยจากรัฐ
อิสราเอล 10 ล าดับแรก ได้แก่ (1) 

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองค า (-1.02 %) (2) เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ (26.83 %) (3) ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (-11.67 %) (4) เครื่องมือ 
เครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (10.92 %) (5) ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ท าจาก
ผัก ผลไม้ (10.70 %) (6) เคมีภัณฑ์ (4.45 %) (7) แผงวงจรไฟฟ้า (63.76 %) (8) ยุทธ
ปัจจัย (-41.09 %) (9) เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ (-43.57 %) 
และ (10) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-14.48 %) หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคืออัตรา
การขยายตัว 

(3) เป้าหมายการส่งออก ในปี 2560 
▪ 1.00 – 1.50 % 

(4) ภาพรวมเศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลในปี 2559 
▪ Real GDP Growth ในปี 2559 เท่ากับ 3.3 % และคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 

4.0 % และการส่งออกสินค้าและบริการ (% GDP) ในปี 2559 เท่ากับ 28.9 % และคาดการณ์
ว่าในปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 29.2 % (Economist Intelligence Unit Estimation, DTN 
January 2560) 
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▪ ส านักงานสถิติแห่งชาติของรัฐอิสราเอลระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2559 เท่ากับ 0.5 % และ
คาดการณ์ว่าในปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 0.9 % อัตราการว่างงานของรัฐอิสราเอลในปี 2559 
ลดลงจากร้อยละ 5.3 ในปี 2558 มาอยู่ในระดับร้อยละ 4.6 และแรงงานมีอัตราค่าจ้างดีขึ้น
ด้วย ธนาคารกลางแห่งชาติรัฐอิสราเอลได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่อนข้างต่ าอยู่ที่ระดับร้อย
ละ 0.1 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 

▪ ธนาคารโลก (World Bank) ระบุรายงานดัชนีความยากง่ายในการเข้าไปด าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ (Doing Business Report) โดยในปี 2016 รัฐอิสราเอลถูกจัดล าดับอยู่ที่ 52 
ในขณะที่ในปี 2015 รัฐอิสราเอลถูกจัดล าดับอยู่ที่ 49 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งแจ้ งในทางลบ 
ยกตัวอย่างเช่น รัฐอิสราเอลถูกจัดล าดับอยู่ที่ 126 ในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียน
ทรัพย์สิน และถูกจัดล าดับอยู่ที่ 96 ในเรื่องของการช าระภาษี 

▪ (ส ารวจข้อมูลจาก 190 ประเทศทั่วโลก การค านวณดัชนีดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดธุรกิจ การช าระภาษี การขออนุญาต
ก่อสร้าง การปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน เป็นต้น โดยจากข้อมูลรายงานดัชนีความยาก
ง่ายในการเข้าไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศในปี 2016) 
 

(5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อรัฐอิสราเอล 
▪ ภาวะเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะถดถอย ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติการส่งออกและน าเข้าของศูนย์

สถิติแห่งชาติของรัฐอิสราเอล ระบุว่าในปี 2559 รัฐอิสราเอลมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดโลก 
จ านวน 5,329.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจาก จ านวน 5 ,177.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี2558 และรัฐอิสราเอลมีมูลค่าการน าเข้าจากตลาดโลกในปี 2559 จ านวน 6 ,215.80 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจาก จ านวน 5,520.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 (มีภาวะ
ขาดดุลการค้ามาเป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษ) 

▪ นโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา (นายโดนัล ทรัมพ์) ซึ่งมี
แนวโน้มที่ให้ความส าคัญในการลดอัตราการจัดเก็บภาษี เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมการจ้างงานให้แก่
คนอเมริกัน ในด้านการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐฯ ถือได้ว่าเป็นตลาดส่ง   ออกของรัฐอิสราเอล
ในสัดส่วนร้อยละ 26 และในสายตานักลงทุนทั่วโลกมีความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดี  
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▪ ทรัมพ์และการด าเนินทิศทางในลักษณะปิดตลาดการค้ามากขึ้นของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลกระทบในทันทีและทางตรง
ต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลจะไม่มากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจของรัฐอิสราเอลมีขนาดไม่
ใหญ่มาก 

▪ เศรษฐกิจอิสราเอลในฐานะเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดซึ่งอาศัยการค้าระหว่างประเทศเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากการค้าโลกที่อาจถดถอยลงอัน
เนื่องมากจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯของรัฐบาลทรัมพ์ ผู้ส่งออกอิสราเอลอาจจะ
ได้รับผลกระทบจากการให้ความสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ/บริษัทเอกชนอเมริกัน และ
นโยบายปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในด้านความมั่นคงทางการเมืองใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางอาจมีความตึงเครียดเพ่ิมขึ้น และรัฐอิสราเอลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใน
ด้านการป้องกันประเทศเพ่ิมข้ึนจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองดังกล่าว และในอนาคต
ค่าเงิน  เชคเกลของอิสราเอลจะแข็งตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าเงินสกุลต่างๆของโลกในระยะสั้น เนื่องมาจากความไม่มีเสถียรภาพและ
ไม่แน่นอนในตลาดการเงินของสหรัฐฯ  
 

(6) โอกาสของสินค้าไทย 

 สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ : ไทยมีการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบไปยังรัฐอิสราเอล ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่า 

140.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และรัฐอิสราเอลมีการน าเข้า
รถยนต์ประมาณ 290,000 คัน หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณรถยนต์น าเข้าประมาณร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับ

ปริมาณการน าเข้ารถยนต์ของรัฐอิสราเอลในปี 2558 (ล าดับที่ 1. 
Hyundai 2. Kia 3. Toyota 4. Skoda และ 5. Mitsubishi) และมีแนวโน้มในการน าเข้ารถยนต์เพ่ิมขึ้นใน
อนาคต โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอะไหล่ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ ประมาณ 
87 ล้านบาท และยางรถยนต์ประมาณ 240 ล้านบาท  
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และจากการเข้าหารือบริษัทผู้น าเข้าสินค้าอะไหล่รถยนต์ และยางรถยนต์ของอิสราเอล ได้ แจ้งว่าสินค้าของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ เป็นที่นิยมของตลาด แต่ราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ตุรกี เป็นต้น และ
แนวโน้มการน าเข้าสินค้ารถยนต์ของอิสราเอลที่เพ่ิมมากขึ้น จะเป็นโอกาสการส่งออกสินค้าอะไหล่รถยนต์ และ
ยางรถยนต์ของประเทศไทยไปยังประเทศอิสราเอล 

 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ : ไทยมีการส่งออกสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไปยังรัฐอิสราเอล ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) 
มูลค่า 371.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย (1) สินค้าอัญ
มณีและเครื่องประดับ มูลค่า 125.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2) 
อัญมณี มูลค่า 120.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3) เพชร มูลค่า 
116.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (4) พลอย มูลค่า 3.83 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (5) เครื่องประดับแท้ มูลค่า 3.07 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (6) เครื่องประดับอัญมณีเทียม มูลค่า 1.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ (7) อัญมณีสังเคราะห์ มูลค่า 0.06 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจากการสอบถามบริษัทผู้ซื้อ/ผู้น าเข้าชาวอิสราเอลได้แจ้งว่าสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยมีคุณภาพดีและดีไซน์ที่สวยงาม หลากหลาย เป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม อาจจะ
มีราคาค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าเครื่องประดับจากประเทศจีนและอินเดีย และจากการเข้าพบหารือกับ 
President ของสหพันธ์ตลาดกลางค้าเพชรและอัญมณี (The Israel Precious Stones & Diamonds Exchange 
LTD. (IPSDE)) ได้ทราบว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม และด้านธุรกิจด้านการค้าเพชรและอัญมณีของ
โลกอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างไม่เติบโตอย่างมากนัก ท าให้การค้าเพชรและอัญมณีของอิสราเอลมีอัตราการ
ขยายตัวไม่มากท้ังด้านมูลค่าและปริมาณ มีบริษัทจ านวนหนึ่งต้องหยุดด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าใน
อนาคตจะกลับเข้ามาสู่ภาวะที่ดีขึ้น นอกจากนี้  แนวโน้มความต้องการเพชรของตลาดผู้ซื้อลดลงแต่มีความ
ต้องการสินค้าอัญมณีอ่ืน รวมทั้งพลอยเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/บริษัทอิสราเอลได้มีการย้ายโรงงานการตัด 
ขัด เจียระไนเพชรและอัญมณี รวมทั้งไปประกอบเครื่องประดับจากประเทศอิสราเอล ไปที่ประเทศอินเดีย จีน 
และไทย เนื่องจากมีค่าแรงถูกกว่า และจากข้อมูลการน าเข้าล่าสุดของ IPSDE ระบุว่ามีการน าเข้าอัญมณีชนิด 
precious stones ได้แก่ ไพลินจากประเทศไทยร้อยละ 70 และน าเข้าจากประเทศศรีลังการ้อยละ 30 
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โดย IPSDE มีความต้องการอัญมณีชนิด semi-precious stones ได้แก่ แทนซาไนท์ จากประเทศแทนซาเนีย 
ทั้งนี้ IPSDE ยินดีให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทสมาชิกในเครือของ IPSDE และ IDE รวมทั้ง 
IDI (The Israel Diamond Institute) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ที่ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเพชรของ
อิสราเอลในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการตลาด การฝึกอบรม
วิชาชีพ  การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเข้าร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry 
Fair (BGJF) 

 สินค้าข้าว อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ : ไทยมีการ
ส่งออกสินค้าข้าวและอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไปยังรัฐ
อิสราเอล ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่า 33.76 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ 41.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ ชาว
อิสราเอลนิยมบริโภคข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวบาสมาติ ข้าว
ขาวเมล็ดยาว ข้าวเมล็ดกลม เป็นต้น รัฐอิสราเอลไม่มีการผลิต
ข้าวในประเทศ จึงต้องน าเข้าเพ่ือการบริโภค โดยเฉลี่ยมีปริมาณ

การน าเข้าข้าวปีละ 105,000 – 115,000 ตัน โดยตลาดน าเข้าสินค้าข้าวหลัก ได้แก่ (1) ประเทศไทย (ในปี 
2559 รัฐอิสราเอลน าเข้าข้าวจากไทย ประมาณ 49,900 ตัน) (2) ออสเตรเลีย (3) อินเดีย (4) สหรัฐอเมริกา 
(5) สิงคโปร์ (6) เวียดนาม (7) อิตาลี (8) ตุรกี (9) จีน และ (10) ปารักวัย และการน าเข้าข้าวได้รับการยกเว้น
ภาษีศุลกากร (import tariff) และภาษีการซื้อสินค้า (purchasing tax) จากการเข้าพบหารือบริษัทผู้น าเข้าสินค้า
ข้าวและสินค้าอาหารรายใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 รายของอิสราเอล ได้ให้ข้อมูล สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่าถึงแม้
ผู้บริโภคชาวอิสราเอลมีความนิยมข้าวหอมมะลิและข้าวขาวจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวของไทยสูง
กว่าราคาข้าวจากประเทศเวียดนามอยู่ประมาณ 50-100 เหรียญสหรัฐฯ และประเทศเวียดนามได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพสินค้าข้าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับระบบการด าเนินงานธุรกิจของประเทศเวียดนามมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเจรจาธุรกิจ การส่งของตรงเวลา และมีการแจ้งเตือนถึงปัญหาต่างๆ ระหว่างการส่ง
ของล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้าวบาสมาติของอินเดียซึ่งมีราคาต่ ากว่าข้าวไทยก็ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมี
รายได้ปานกลางลงไปอีกด้วย 
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▪  

ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจมีแนวโน้มจะน าเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามเพ่ิมมากขึ้นทดแทนการน าเข้าข้าวจาก
ประเทศไทยถ้าส่วนต่างของราคาข้าวของทั้งสองประเทศยังอยู่ในช่วง 50-100 เหรียญสหรัฐฯ (ราคา F.O.B. 
ของสินค้าข้าว (1) ข้าวหอมมะลิของไทย อยู่ระหว่าง 680 - 720 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน (2) ข้าวขาวของไทย 
อยู่ระหว่าง 500 - 550 ดอลลาร์สหรัฐฯ (3) ข้าวบาสมาติของอินเดีย อยู่ระหว่าง 900 - 1,100 ดอลลาร์
สหรัฐฯ (4) ข้าวหอมมะลิของเวียดนาม อยู่ระหว่าง 650 - 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ (5) ข้าวขาวของเวียดนาม อยู่
ระหว่าง 400 - 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ (6) ข้าวขาวของสหรัฐอเมริกา ประมาณ 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ (7) ข้าว
ขาวออสเตรเลีย อยู่ระหว่าง 600 - 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 

 สินค้าอาหารเสริม อาหาร Organics วิตามินต่างๆ และ
สินค้าสปา เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวอิสราเอลในปัจจุบัน
มาก เนื่องจากมีความต้องการสินค้าเพ่ือสุขภาพและความ
งาม และสินค้าอาหารและของเล่นส าหรับสัตว์ เลี้ ยง 
เนื่องจากประเทศอิสราเอลนิยมเลี้ยงสุนัขและแมวมาก และ
มีการส ารวจพบว่าเป็น  ประเทศที่มีการเลี้ยงสุนัขและแมว

มากที่สุดในโลกโดยวัดเป็นค่าเฉลี่ย per capita ของจ านวนประชากรที่มีสัตว์เลี้ยง 

 สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน : ในปัจจุบัน รัฐ
อิสราเอลมีการขยายตัวด้านการก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย อาคารส านักงาน โดยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 
จ านวนอาคารที่มีความสูงมากกว่า 21 ชั้นส าหรับใช้
เป็นที่อยู่อาศัยได้ถูกสร้างขึ้นเป็นจ านวนมากโดยเพ่ิมข้ึน
มากกว่าร้อยละ 70 ทั่วประเทศอิสราเอล และความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์  
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โดยเฉพาะ High-rise Buildings เพ่ิมสูงมากขึ้น ในภาพรวมตัวเลขการก่อสร้างอาคารทั้งหมดทั่วประเทศ
อิสราเอลในปัจจุบันพบว่ามีจ านวนทั้งหมด 92,405 อาคาร จากการที่ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ 
กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าพบหารือกับ Federation of Israeli Chambers of Commerce ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า 
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของอิสราเอลจะใช้บริษัทเอกชนของอิสราเอลเป็นส่วนใหญ่ และมีบริษัทที่เป็น
การลงทุนร่วมกันระหว่างอิสราเอลและตุรกีด้านการก่อสร้างเพียงไม่กี่รายที่ด าเนินการโครงการก่อสร้างใน
อิสราเอล เช่น อาคารที่อยู่อาศัย อาคารส านักงาน สะพาน สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ท าให้อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับอาคาร ที่อยู่อาศัย และส านักงาน เช่น สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งห้อง ห้องครัวส าเร็จรูป 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เป็นที่ต้องการของตลาดอิสราเอล และเป็นโอกาสของสินค้าไทยซึ่งคุณภาพดี มี
นวัตกรรม ดีไซน์ทันสมัย และราคาสมเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ในการขยายการค้าในสินค้าดังกล่าว 
(อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอิสราเอลยังนิยมซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากราคาไม่แพงนัก) เป็นต้น 

การท่องเที่ยวและสินค้าที่เก่ียวเนื่องจากการท่องเที่ยว : 
คนอิสราเอลเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเฉลี่ยปี
ละประมาณ 120,000 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก
ทั้งนักท่องเที่ยวรายเดิมที่จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศ
ไทยซ้ าอีก และจากนักท่องเที่ยวรายใหม่ที่ได้รับค าบอก
ต่อที่ประทับใจจากสถานที่ท่องเที่ยวและมิตรภาพของ
คนไทยจากนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยี่ยมชมเมืองไทย 
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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 

▪ การขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน 
o รัฐกับรัฐ เช่น การใช้ประโยชน์จากการเจรจาภายใต้กรอบ Joint Trade Committee 

( JTC)  ไทย -  อิสรา เอล เช่น  market access, technical cooperation, trade 
facilitations เป็นต้น 

o เอกชนกับเอกชน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับ Federation of Israeli 
Chamber of Commerce) มีการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่แน่น 
แฟ้นยิ่งขึ้น และหาแนวทางเพ่ิมมูลค่าการค้าและลดปัญหา อุปสรรคทางการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและรัฐอิสราเอล 

o Incoming/Outgoing Missions ส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การสร้าง
เครือข่าย การเจรจาธุรกิจ Business Matching ในประเทศไทยและรัฐอิสราเอล เช่น 
TIFF, BGJF, THAIFEX, TILOG, RHVAC, TIDE, BEE, BIG & BIH, BIFF & BIL เป็นต้น 

o แผนงานขยายความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น เทคโนโลยีด้านการผลิต เก็บรักษา

สินค้าเกษตร การบรรจุหีบห่อยืดอายุสินค้าเกษตร การบริหารจัดการน้ า 
เทคโนโลยีน้ าหยด เป็นต้น 

- ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเจียระไนเพชรและหินสี ซึ่งอิสราเอลมีเทคโนโลยี
การตัดและเจียระไน Sarin Technology วิเคราะห์เพชรแบบ 3D สามารถวาง
แผนการตัด/เจียระไน/คัดเกรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
อาจท าในลักษณะ exchange of experts หรือการศึกษาดูงาน รวมทั้งการออก
มาตรการเครื่องหมายรับประกันคุณภาพของอัญมณีมีค่า (National Legal 
Hallmark) เป็นต้น 
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- ความร่วมมือด้านสินค้านวัตกรรม/บริษัท start-up เช่น จัดคณะ out-going 
mission จากประเทศไทย มาศึกษา ดูงาน อบรม กับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องของอิสราเอล เช่น The Israeli Export & International 
Cooperation Institute, Federation of Israeli Chambers of Commerce, 

- MASHAV :  Israeli’ s Agency for International Cooperation และพบ ป ะ
บริษัท startup ของอิสราเอล เพ่ือสร้าง Business Partnership ในลักษณะ 
learning from experts /  technology transfer เ ป็ น ต้ น  ห รื อ  จั ด ค ณ ะ 
incoming mission โ ดยน าบริ ษั ท  start-up ของ อิส ร า เอล ไป ให้ ค ว า ม รู้  
ประสบการณ์ วิธีการคิดสร้างสรรค์และแนวทางการด าเนินธุรกิจ ให้ประสบ
ผลส าเร็จให้แก่ผู้ประกอบการไทย เป็นต้น 

- ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไฮเทค เช่น ศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไฮเทคของรัฐอิสราเอล เช่น LSIE (International Exhibition and Conference 
for the Life Science and Technology Industries), ANALIZA (International 
Exhibition for Technologies & Equipment for Industrial Laboratories) , 
Technology ( International Exhibition for Technological Developments 
in the Industry) , ISDEF ( International Defence and HLS Expo) , WATEC 
Israel (Water Technology and Environmental Control Exhibition and 
Conference) , Agritech ( Internationale Agricultural Technology 
Exhibition) เป็นต้น 

แหล่งข้อมูลจาก : - 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
7 เมษายน 2560 
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