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     สินค้า toiletries ในอิสราเอลแพงกว่าประเทศอื่นทั่วโลกเกือบ 50% 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Ministry of Economy and Industry ของประเทศอิสราเอล (นาย 
Eli Cohen) ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับผลการส ารวจเกี่ยวกับราคาสินค้า toiletries ในประเทศอิสราเอล ซึ่งพบว่ามี
ความแตกต่างของราคาของสินค้าดังกล่าวระหว่างประเทศอิสราเอลกับอีก 13 ประเทศกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ  
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการส ารวจดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนด าเนินการของรัฐบาลอิสราเอลในการลดค่า

ครองชีพในประเทศอิสราเอล โดยนาย Cohen 
แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าจะเริ่มพิจารณาส ารวจใน
สินค้า toiletries เป็นสินค้าเริ่มต้นเนื่องจากเป็น
กลุม่สินค้าซึ่งมีการน าเข้าในสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับกลุ่มสินค้าน าเข้ามาประเทศอิสราเอล
ทั้งหมด และเป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาจ าหน่ายใน
ประเทศอิสราเอลสูงกว่าประเทศอ่ืนในโลก โดยมี
ราคาสูงกว่าประเทศในกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ
จ านวน 13 ประเทศ อยู่ร้อยละ 48 

กระทรวง Ministry of Economy and Industry ของประเทศอิสราเอล ได้ด าเนินการส ารวจ
ระดับราคาของกลุ่มสินค้า toiletries และ cleaning ส าหรับผิวในประเทศอิสราเอลเมื่อประมาณ 2 – 3 เดือนที่
ผ่านมา เพ่ือเปรียบเทียบกับราคาสินค้าในกลุ่มเดียวกันของประเทศ จ านวน 13 ประเทศทั่วโลกเพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความแตกต่างของราคาสินค้าและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างของราคาในกลุ่มสินค้า
ดังกล่าวค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ได้มีการขอข้อมูลราคาสินค้าน าเข้าจากผู้น าเข้าและข้อคิดเห็นด้านราคาสินค้า ซึ่งนาย 
Cohen ทิ้งถ้ายว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาค่าครองชีพสูงในประเทศอิสราเอลได้ถูกละเลยที่จะมีการ
ด าเนินการส ารวจสาเหตุและก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และปัจจุบันจ านวนประชากรของ
ประเทศอิสราเอลมากกว่าร้อยละ 50 มีรายได้น้อยกว่า 7,000 เชคเกล (หรือประมาณ 68,000 บาท) ต่อเดือน 
ทั้งนี้ จากข้อมูลรายงานของ OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development) 
ในตระกร้ากลุ่มสินค้าจ านวนร้อยละ 19 ในประเทศอิสราเอลมีราคาสูงกว่าประเทศต่างๆทั่วโลก 
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ยกตัวอย่างจากการส ารวจพบว่ายาสีฟัน Colgate family toothpaste มีระดับราคาโดยเฉลี่ยในประเทศ
อิสราเอลแพงกว่าประเทศอ่ืนถึงร้อยละ 36 ยาสีฟัน Colgate Total Whithening toothpaste มีระดับราคา
โดยเฉลี่ยในประเทศอิสราเอลแพงกว่าประเทศอ่ืนถึงร้อยละ 46 ยาสีฟัน Colgate Total Clean Mint มีระดับ
ราคาโดยเฉลี่ยในประเทศอิสราเอลแพงกว่าประเทศอ่ืนถึงร้อยละ 61 ยาสีฟัน Clogate MaxWhite มีระดับ
ราคาโดยเฉลี่ยในประเทศอิสราเอลแพงกว่าประเทศอ่ืนถึงร้อยละ 91 สินค้าระงับกลิ่นกาย Gillette Speed 
Stick Power deodorant มีระดับราคาโดยเฉลี่ยในประเทศอิสราเอลแพงกว่าประเทศอ่ืนถึง    ร้อยละ 69 
และ Lady Speed Stick Gel มีระดับราคาโดยเฉลี่ยในประเทศอิสราเอลแพงกว่าประเทศอ่ืนถึงร้อยละ 78 
เป็นต้น 

แหล่งข้อมูลจาก : Globes Newspaper  09/06/2560  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

  ประเทศอิสราเอลมีการน าเข้าสินค้าประเภท toiletries และเครื่องส าอางในสัดส่วนที่ค่อนข้าง
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอุปโภคน าเข้าชนิดอ่ืน ซึ่งเป็นการน าเข้าจากกลุ่มประเทศยุโรป โดยในปี 2016 
อิสราเอลได้มีการน าเข้าสินค้ากลุ่ม soap & detergent toiletries (HS 340111) จากประเทศเยอรมนี ตุรกี 
และฝรั่งเศส มีมูลค่า 984,000 679,000 และ 528,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ สินค้ากลุ่ม soap & 
detergent toiletries and others (HS 340119) จากประเทศตุรกี สหรัฐฯ และกรีซ มีมูลค่า 379,000 
195,000 และ 41,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ สินค้ากลุ่ม soap in various forms (HS 340120) 
จากประเทศตุรกี สวีเดน และเยอรมนี มีมูลค่า 778,000 434,000 และ 239,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตามล าดับ และกลุ่มสินค้า cleansing for skin in water and cream (HS 340130) จากประเทศเยอรมนี 
ตุรกี และฝรั่งเศส มีมูลค่า 4,064,000 3,673,000 และ 1,752,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ 

  ในปี 2014 2015 และ 2016 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าประเภท toiletries และ
เครื่องส าอาง (เครื่องส าอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องหอม สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้ า และระงับ
กลิ่นตัว) ไปยังประเทศอิสราเอลมูลค่ารวม 2.63 2.09 และ 1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโต
ของมูลค่าการส่งออกในปี 2015 และ 2016 ทีร่ะดับร้อยละ -20.24 และ -20.97 ตามล าดับ 
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ทั้งนี้ รสนิยมของผู้บริโภคชาวอิสราเอลในสินค้ากลุ่มเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายจะ
เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ของกลุ่มประเทศยุโรปและสินค้าที่ผลิตในประเทศอิสราเอล การส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไทยในการเข้ามาขยายตลาดในสินค้ากลุ่มเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายอาจเป็นที่มี
ความท้าทายสูงแต่ก็มีความน่าสนใจมากเช่นกันเนื่องจากยังมี rooms ส าหรับสินค้ากลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ
สินค้าที่มีคุณภาพและระดับราคาที่ competitive โดยในระยะแรกอาจเป็นการแสวงหา counterpart และ 
local distributor ในประเทศอิสราเอลเพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้าง awareness ของสินค้าเพ่ือกระตุ้นความ
สนใจแก่ผู้บริโภคในตลาดอิสราเอล  

 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
       12  มิถุนายน 2560 
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