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                                           ตลาดสนิคา้บหุรี่และยาสบูในประเทศอสิราเอล 

➢ ภาพรวมและแนวโน้มตลาด 
 
- ประเทศอิสราเอลไม่มีการผลิตสินค้าบุหรี่และยาสูบภายในประเทศ จึงพ่ึงพาการนำเข้าสินค้าบุหรี่

และยาสูบจากต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยในปี 2019 มูลค่าการตลาดของสินค้าบุหรี่และยาสูบยู่ที่
ประมาณ 200 – 300 ล้านเชคเกล หรือประมาณ 58 – 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการซื้อ
บุหรี่และยาสูบของผู้บริโภคชาวอิสราเอลประมาณ 760  ตันต่อปี  ทั้ งนี้  จากข้อมูลของ
กระทรวงการคลังประเทศอิสราเอล หน่วยงาน State Revenue Administration ระบุว่าในปี 
2018 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าบุหรี่และยาสูบประมาณ 5.6 พันล้านเชคเกล หรือ
ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และสินค้ายาสูบอ่ืน เช่น ซิการ์ ยาวสูบไปป์ อีกประมาณ 
460 ล้านเชคเกล หรือประมาณ 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น ในภาพรวมของสินค้าบุหรี่และ
ยาสูบในตลาดประเทศอิสราเอลสร้างรายได้ให้ภาครัฐประมาณ 6 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 
1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
ในปี 2019 ประมาณร้อยละ 19.00 ของ
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 21 ปี ของประเทศ
อิสราเอลเป็นคนสูบบุหรี่ (smokers) และจาก
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขประเทศ
อิสราเอลระบุว่าอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้ม
ลดลงจากร้อยละ 19.80 ในปี 2018 ร้อยละ 
20.50 ในปี 2017 และร้อยละ 21.60 ในปี 

2016 ทั้งนี้ สัดส่วนของประชากรชายที่เป็นคนสูบบุหรี่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 24.70 ในขณะที่
สัดส่วนของประชากรหญิงที่เป็นคนสูบบุหรี่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15.10 นอกจากนี้ Association 
for Cancer Fighting ได้รายงานว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 8,000 รายในแต่
ละปี และอีกประมาณ 800 ราย สำหรับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่ด้วย 
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  จากรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติประเทศอิสราเอล ระบุว่าในปี 2018 ประเทศอิสราเอลมี
การนำเข้าสินค้าบุหรี่และยาสูบจากต่างประเทศประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งจากกลุ่มประเทศยุโรป
และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยประเทศอิสราเอลมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศไทยประมาณ 
83,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

▪ การนำเข้าสินค้าบุหรี่และยาสูบของประเทศอิสราเอล ในปี 2018 
 

VALUE (x 000 U.S.D) QUANTITY (000 CIGARRETS COUNTRIES 
168,565 4,225,969 Switzerland 
27,890 747,000 UK 
2,638 69,366 Netherlands 
1,783 99,201 Germany 
261 21,830 South Korea 
83 5,610 Thailand 
72 6,200 Russia 
58 5,420 Luxembourg 
49 1,710 Poland 
35 3,020 Bulgari 
34 901 China 
11 241 Unclassified countries 
6 200 Greece 
2 10 USA 

201,487 
 

5,186,678 
 

TOTAL 
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                  ที่มา : CBS, Israel 

▪ กฎระเบยีบการนำเขา้สนิคา้ปลาทนูา่กระปอ๋งของประเทศอสิราเอล 

สำหรับสินค้าบุหรี่และยาสูบไม่มีมาตรการ import license อย่างไรก็ตาม มีภาษีนำเข้าอยู่ใน
ระดับอัตราค่อนข้างสูง และมีภาษีซื้อ (purchasing tax) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 270 และมี specific 
tax จำนวน 400 เชคเกล ต่อ 1,000 ชิ้น นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขประเทศอิสราเอลมีนโยบาย
และมาตรการในการลดและจำกัดการบริโภคสินค้าดังกล่าวในเดือนมีนาคม ปี 2019 เช่น ห้ามสูบบุหรี่
ในพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ให้มีการโฆษณาสินค้าบุหรี่และยาสูบในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เวปไซด์ เป็นต้น และใน
เดือนกรกฎาคม 2019 มีการห้ามไม่ให้โฆษณาสินค้าบุหรี่และยาสูบในพ้ืนที่จำหน่ายสินค้าปลิดภาษีอีก
ด้วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2020 รัฐบาลประเทศอิสราเอลได้ออกนโยบายห้ามการโฆษณาสินค้า
บุหรี่และยาสูบ และกำหนดให้ packaging ของสินค้าในรูปแบบที่ไม่เชิญชวนให้ซื้อ พร้อมห้ามให้มีการ
วางจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจนในร้านจำหน่ายสินค้า โดยต้องเก็บสินค้าในที่มิดชิดเฉพาะ นอกจากนี้ มี
แนวทางท่ีจะเพ่ิมอัตราภาษีสำหรับสินค้าบุหรี่และยาสูบจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 65 และร้อยละ 30 
สำหรับสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าในอนาคต โดยในปัจจุบันราคาจำหน่ายของสินค้าบุหรี่ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
20 – 50 เชคเกลต่อซอง 
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