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      อิสราเอลมีแนวนโยบายห้ามน้าเข้ารถยนต์ที่ใช้น ้ามันเบนซินและดีเซล 

 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง National Infrastructures, Energy and Water Resources 
ของประเทศอิสราเอล (Yuval Steinitz) ได้ออกมาประกาศในที่ประชุมสัมมนา Israeli Institute of Energy 
and the Environment เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ว่าประเทศอิสราเอลจะเป็นหนึ่งในสาม
ประเทศแรกของโลก (นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และอิสราเอล) ที่จะมีการสั่งห้ามไม่ให้น าเข้ารถยนต์และยาน
ยนต์ที่ใช้พลังงานจากน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซลในการขับเคลื่อน โดยจะเริ่มตั้งแต่ในปี 2030 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ รัฐมนตรี Yuval Steinitz ได้ระบุว่ามีแผนนโยบายส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
พลังงานของประเทศอิสราเอล ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศโดยเน้นการใช้

พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และความพยายาม
ในการลดมลพิษในอากาศ นอกจากนี้ มีข้อเสนอด้าน
ความร่วมมือในการพัฒนาการใช้พลังงานจากก๊าซ
ธรรมชาติระหว่างรัฐบาลประเทศอิสราเอลและ
บริษัทผู้ผลิตก๊าซในประเทศ นอกจากนี้ ในระยะ 2 
ปี ที่ผ่านมา ประเทศอิสราเอลได้มีการลงนามใน
ข้อตกลง Gas Agreements จ านวน 2 ฉบับ กับ

ประเทศจอร์แดนและอียิปต์มูลค่ามากกว่า 25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับ
ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศอิสราเอลกับประเทศในกลุ่มอาหรับภายหลังการลงนามใน Peace Treaties  
 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 05/03/2018 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
  ปัจจุบัน หลายประเทศท่ัวโลกต่างให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ลดมลภาวะ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โดยมีการคาดการณ์
ว่าภายในปี 2030 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นเป็นเป็นร้อยละ 30 จากที่ปัจจุบันมีส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้อยละ 0.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณรถยนต์ในโลกขณะนี้ (แหล่งข้อมูล : Money 
Chanel 15/09/60) และจากรายงานของ Bloomberg New Energy Finance ระบุว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้ามี
แนวโน้มราคาลดลงท าให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาไม่แพงไปกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามันและแก๊ซ โดยราคา  
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แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะมีราคาลดลงกว่าร้อยละ 77 นับตั้งแต่ปี 2016 – 2030 และในช่วงภายหลังปี 2026 ราคา
ของรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกกว่าราคารถยนต์ใช้พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิงและแก๊ซที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ และรถยนต์ระบบ
ไฟฟ้าจะเป็นรถยนต์แห่งอนาคตอันใกล้นี้ 

                        ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มการน าเข้าสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบเพ่ิมขึ้นในช่วง ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีมูลค่าการน าเข้าสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบในปี 2014 2015 และ 2016 จ านวน 4,062 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และ 4,960 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ โดยส าหรับยานพาหนะ ที่มีก าลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 cc จะมี
การน าเข้าจากประเทศสเปน ตุรกี และเกาหลีใต้เป็น 3 อันดับแรก และส าหรับยานพาหนะ ที่มีก าลังเครื่องยนต์
เกิน 1,000 cc แต่ไม่เกิน 1,500 cc จะมีการน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐเช็ค และตุรกีเป็น 3 
อันดับแรก และส าหรับยานพาหนะ ที่มีก าลังเครื่องยนต์เกิน 1 ,500 cc แต่ไม่เกิน 3,000 cc จะมีการน าเข้า
จากประเทศญี่ปุ่น สโลวาเนีย และเกาหลีใต้ เป็น 3 อันดับแรก ส าหรับยานพาหนะ ที่มีก าลังเครื่องยนต์เกิน 
3,000 cc จะมีการน าเข้าจากประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็น 3 อันดับแรก เป็นต้น 

             ส าหรับประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ายานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปประเทศ 
อิสราเอลในปี 2014 2015 2016 และ 2017 จ านวน 120.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 179.31 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 143.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 156.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ โดยมีแนวโน้มอัตราการ
เติบโตของการส่งออกในสินค้าดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าส าหรับอนาคต โดยกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมายจะมีรถพลังงานไฟฟ้าจ านวน 1.2 ล้านคัน 
ภายใน 19 ปี เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และผลักดันประเทศสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคต  
 

 

 ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
  5 มีนาคม 2561 

                                                  ฉบบัที่ 82 :  เดือนมีนาคม 2561 (5 – 9 มีนาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netafim.com/Data/Uploads/5849_cp_extra_file_31fde.pdf
http://www.netafim.com/Data/Uploads/5849_cp_extra_file_31fde.pdf

