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                                        รายงานภาวะความยากจนในประเทศอสิราเอล 

  จากรายงานสถานการณ์ความยากจนของ The Latet Organization เดือนธันวาคม 2018 
ระบุว่าร้อยละ 77.4 ของครอบครัวชาวอิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินมีจ านวนผู้หาเลี้ยงครอบครัว
รายเดียว และร้อยละ 19.7 มีจ านวนผู้หาเลี้ยงครอบครัวจ านวน 2 ถึง 3 ราย ซึ่งบ่งชี้ถึง 1 ใน 3 ของจ านวน
เด็กชาวอิสราเอลอยู่ในภาวะยากจน และจ านวน 1 ใน 4 ของชาวอิสราเอลในภาพรวมมีรายได้น้อย ใน
ขณะเดียวกัน ต้องมีความตระหนักถึงการให้ค านิยามของความยากจนอย่างเป็นทางการของหน่วยงาน National 
Insurance Institute กับค านิยามของความยากจนอย่างเป็นทางการในรายงานสถานการณ์ความยากจนของ 
The Latet Organization ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยค านิยามของ The Latet Organization ระบุว่าความ
ยากจนของประชาชนมีหลายมิติ ซึ่งค่าดัชนีของ Latet ได้ประมาณการระดับความต้องการของครอบครัวใน 5 
ปัจจัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาพ ความมั่นคงทางโภชนาการ และความสามารถในการจัดการกับค่า
ครองชีพ โดยที่ครอบครัวซึ่งขาดแคลน 3 ปัจจัย จาก 5 ปัจจัยดังกล่าวจะถือว่าเป็นครอบครัวที่อยู่ในภาวะความ
ยากจน ทั้งนี้ Latet model ได้มีการนับสถิติจ านวนคนที่อยู่ในเกณฑ์ยากจนได้มากกว่าจ านวนคนยากจนโดย
นิยามของหน่วยงาน National Insurance Institute ประมาณ 500,000 ราย ท าให้ตัวเลขคนยากจนทั้งสิ้น
เกือบ 2.5 ล้านราย โดยในปัจจุบันจ านวนครอบครัวที่ยากจนในประเทศอิสราเอลมีประมาณ 533 ,000 
ครัวเรือน และจากรายงานการส ารวจเชิงลึกของ Latet พบว่าร้อยละ 34.1 ของข้อกังวลสาธารณะเห็นว่าปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นปัญหาส าคัญที่สุดซึ่งรัฐบาลอิสราเอลต้องเร่งด าเนินการแก้ไข 
ในขณะที่ในเรื่องความมั่นคงของประเทศอยู่ในล าดับที่ 2 ที่ร้อยละ 33 และในด้านความเร่งด่วนของการแก้ไข
ปัญหาจากภาครัฐ ร้อยละ 66 เห็นว่ารัฐบาลอิสราเอลควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมโดยด่วนที่สุด และร้อยละ 54.1 ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ 

  นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวระบุเพ่ิมเติมว่ามีทิศทางในด้านบวกของแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจากประมาณ 3,348 เชคเกล ในปี 2017 
เป็น 4,176 เชคเกล ในปี 2018 หรือเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 25 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
อัตราค่าแรงข้ันต่ าในประเทศอิสราเอล ซึ่งอยู่ในระดับประมาณ 5,300 เชคเกล ในปัจจุบัน 
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นอกจากนี้ ในด้านความรู้สึกของความมั่นคงในการจ้างงาน
อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2018 ที่ระดับร้อยละ 19.9 
(ร้อยละความเป็นไปได้ของการสูญ เสียงานของกลุ่ม
ประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล ) 
จากเดิมที่ระดับร้อยละ 33.1 ในปี 2017 อย่างไรก็ตาม 
สาธารณชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เครดิตแก่รัฐบาลอิสราเอลใน
เรื่องดังกล่าวมากนัก โดยร้อยละ 75.6 เชื่อว่ารัฐบาลควร

จะมีความรับผิดชอบในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือมากกว่าในปัจจุบัน และร้อยละ 36.9 ของสาธารณชน
เชื่อว่ารัฐบาลละเว้นการตั้งเป้าหมายในการลดปัญหาความยากจนเนื่องจากไม่ใช่ประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจใน
ระยะยาวของนักการเมือง และร้อยละ 75 ของสาธารณชนเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนมักถูกจัดล าดับ
ความส าคัญในระดับต่ าหรือไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมแห่งชาติเลย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการปรับเพ่ิมข้ึนของ
ระดับค่าจ้างขั้นต่ า ไม่ได้ท าให้อัตราระดับความยากจนที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน อัตราระดับความยากจนในประเทศอิสราเอลยังคงอยู่ในระดับสูง และประเทศอิสราเอลก าลังเข้าสู่การปี
แห่งการเลือกตั้งทางการเมือง ประชาชนชาวอิสราเอลจะมีโอกาสอีกครั้งในการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่
สนับสนุนการให้ความส าคัญของปัญหาความยากจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 

ทั้ งนี้  มี ข้อมูลระบุ เพ่ิ ม เติ มจากรายงาน สถานการณ์ ความยากจน ของ The Latet 
Organization เดือนธันวาคม 2018 ว่าร้อยละ 94 ของประชาชนสูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
จากรัฐบาลอิสราเอลให้ความเห็นว่า old-age allowances ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานในการด ารงชีพ 
ร้อยละ 66.7 ระบุว่าไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตทางสุขภาพอย่างเหมาะสมได้เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ ร้อย
ละ 89.8 ระบุว่าไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 70.9 ระบุว่ามีภาวะหนี้สินและ
ธนาคารสั่งแจ้งระงับการท าธุรกรรมของบัญชีธนาคาร เป็นต้น 
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Israel Minimum Monthly Wages 

 

Israel Consumer Price Index (CPI) 
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