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      อิสราเอลคาดการณ์จ านวนประชากรเพิ่มถึง 16 ล้านคนภายใน 30 ปีข้างหน้า 

  ในโอกาสการสถาปนาก่อตั้งประเทศอิสราเอลปีที่ 70 เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
หน่วยงาน Central Bureau of Statistics และ TASC Strategic Consulting ของประเทศอิสราเอล ได้
รายงานข้อมูลในมิติของจ านวนประชากรในประเทศอิสราเอล โดยระบุว่า ในปี 1988 ประเทศอิสราเอลมี
จ านวนประชากร 1.2 ล้านครัวเรือน และในปี 2016 มีทั้งสิ้น 2.47 ล้านครัวเรือน โดยคดการณ์ว่าภายในปี 
2048 จ านวนประชากรของประเทศอิสราเอลอาจจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ ในช่วง 30 ปีที่
ผ่านมา มีการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจ านวน 1.3 ล้านหลัง และคาดการณ์ว่าภายใน 30 ปีข้างหน้า อาจมี
การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจ านวนกว่า 2 ล้านหลัง 
  ในปี 1988 จ านวนประชากรในประเทศอิสราเอลเท่ากับ 4.5 ล้านคน และในปี 2016 มี
ทั้งสิ้น 8.6 ล้านคน โดยคดการณ์ว่าภายในปี 2048 จ านวนประชากรของประเทศอิสราเอลอาจจะเพ่ิมสูงขึ้น
ถึง 16 ล้านคน และประชากรเหล่านั้นจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 1988 มีค่าเฉลี่ยอายุอยู่

ประมาณ 76.6 ปี และเพ่ิมขึ้นเป็น 82.5 ปีในปัจจุบัน 
โดยคาดการณ์ว่าในปี 2048 จะมีค่าเฉลี่ยอายุประชากร
ของประเทศอิสราเอลอยู่ในระดับ 90 ปี  
อย่างไรก็ตาม ประชากร Arabs และ Haredi (Ultra – 
Orthodox) จ านวนลดลง โดยเมื่อปี 1988 ประชากร 
Arabs มีสัดส่วนร้อยละ 18 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมดในประเทศอิสราเอล และในปัจจุบัน มีสัดส่วนอยู่
ที่ร้อยละ 21 และคาดการณ์ว่าในอีก 30 ปี ข้างหน้า

หรือในปี 2048 จ านวนประชากร Arabs จะยังคงสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 เช่นเดิม ในทางกลับกัน สัดส่วน
จ านวนประชากร Haredi ถูกคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จากเดิมในปัจจุบันอยู่ที่ระดับร้อยละ 11 จะ
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในปี 2048 

นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนงานใหม่กว่า 3 ล้านต าแหน่งที่จะถูกสร้างเพ่ิมขึ้น
ในปี 2048 และจ านวนประชากรที่มีงานท า (employment) ซึ่งมีจ านวน 2.1 ล้านรายในปี 1995 และ
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นจ านวน 3.6 ล้านรายในปี 2016 มีการคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกกว่าเท่าตัว หรือประมาณ 
7.3 ล้านรายในปี 2048 
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ส าหรับภาพรวมการเดินทางไปท างานของประชากรอิสราเอล พบว่าส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
บุคคล ในอดีตเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา จ านวนรถคันใหม่ 2.28 คัน ถูกซื้อขาย ในประเทศอิสราเอล และ
คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนรถยนต์คันใหม่ดังกล่าวมากนักในอีก 30 ปีข้างหน้าของ
ประเทศอิสราเอล โดยจะมียอดจ าหน่ายรถยนต์คันใหม่ประมาณ 2.2 ล้านคันในปี 2048 ทั้งนี้ เนื่องจากมี
แนวโน้มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะทางรถไฟ จากข้อมูลสถิติระบุว่าในปี 1988 มี
จ านวนผู้เดินทางทางรถไฟ 2.5 ล้านคน และเพ่ิมข้ึนเป็น 60 ล้านคนในปี 2016 โดยคาดการณ์ในปี 2048 
จะมีจ านวนผู้เดินทางทางรถไฟถึง 300 ล้านคน 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 27/04/2018 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ  

  
 
ส านักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ                                                          
30 เมษายน 2561 
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