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                                             สนิคา้เครือ่งดื่มในประเทศอสิราเอล 

➢ ตลาดสินค้าเครื่องดื่มในประเทศอิสราเอล 
 
ในอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องดื่มของประเทศอิสราเอลมีการผลิตเครื่องดื่มทั้งประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์

และมีแอลกอฮอล์ เช่น mineral water, 
fruit juices, wine, beer เป็นต้น ขนาด
ของตลาดสินค้าเครื่องดื่มประเภทไม่มี
แอลกอฮอล์ในประเทศอิสราเอลมีมูลค่า
อยู่ที่ประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ต่อปี โดยเป็นการจำหน่ายโดย 3 บริษัท 

รายใหญ่ของประเทศอิสราเอล และมีการนำเข้าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี  
  ทั้งนี้ ในส่วนของตลาดสินค้าเครื่องดื่มประเภท soft drink ที่เป็น mineral water มี
สัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 33 ของตลาดสินค้า และที่มีส่วนผสมของ cola มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 50 ของตลาดสินค้า และเป็นสินค้าเครื่องดื่ม
น้ ำผลไม้ อ่ืนๆ อีกร้อยละ 17 ของตลาดสินค้ า 
นอกจากนี้ ในส่วนขนาดของตลาดสินค้าเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ในประเทศอิสราเอลอยู่ที่ประมาณ 
1 ,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี  โดยเฉพาะใน

สินค้าเบียร์และไวน์ โดยร้อยละ 60 ของคน
อิสราเอลนิยมดื่มไวน์ และมีการใช้ไวน์เป็น
ส่วนประกอบสำคัญในพิธีทางศาสนาของ
ช าวยิ ว ซึ่ งมี ต ล อด ทั้ งปี  เช่ น  เท ศ ก าล 
Passover และ Rosh Hashanah เป็นต้น   
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➢ การนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มของประเทศอิสราเอล 
ในปี 2019 ประเทศอิสราเอลมีการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มแบ่งตามระบบ HS Code ดังนี้ 
▪ HS 2009 fruit juices (including grape must) and vegetable juices, 

unfermented and not containing added spirit, whether or not containing 
added sugar or other sweetening matter) นำเข้าจำนวน 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยแบ่งเป็น  
(1) Orange juice (HS 200911 – 200919) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศ

ปานามา บราซิล แอฟริกาใต้ อุรุกวัย (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 
(2) Grapefruit juice (HS 200929 – 200939) โดยส่วนใหญ่ เป็นการนำเข้ าจาก

ประเทศแอฟริกาใต้ อุรุกวัย สหรัฐฯ อาร์เยนตินา เม็กซิโก (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 
(3) Pineapple juice (HS 200941 – 200949) โดยส่วนใหญ่ เป็นการนำเข้ าจาก

ประเทศเม็กซิโก สิงคโปร์ อินเดีย ฝรั่งเศส (มีการนำเข้าจากไทย 46,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ) 

(4) Grape juice (HS 200969) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศสเปน และ
ไซบรัส (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(5) Apple juice (HS 200971 – 200979) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศ
สหรัฐฯ จีน แอฟริกาใต้ คิวบา (มีการนำเข้าจากไทย 21,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

▪ HS 2201 water, including natural or artificial mineral water and aerated 
waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured 
ice and snow นำเข้าจำนวน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็น  
(1) Mineral wates and aerated waters (HS 220110) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้า

จากประเทศอิตาลี ตุรกี ฝรั่งเศส จอร์เจีย (มีการนำเข้าจากไทย 216,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ) 

 

                                                                               ฉบับท่ี 47 :  เดือนกรกฎาคม 2563 (20 – 24 กรกฎาคม 2563) 

 



 
  

Disclaimer :ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงาน 
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้จากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด  

3 | P a g e  

 

 Monthly Trade and Economics Situation Report  from Tel Aviv, Israel. 
 รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอสิราเอล 
 

 

(2) Other (HS 220190) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศไอร์แลนด์ สหรัฐฯ ตุรกี  
(ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

▪ HS 2202 waters, including mineral waters and aerated waters, containing 
added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non – 
alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 
นำเข้าจำนวน 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็น 
(1) WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, 

CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR 
FLAVOURED โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศโปแลนด์ ตุรกี ไทย ( 6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) อิตาลี  

(2) Other (HS 220291 – 220299) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศอิตาลี 
เบลเยี่ยม ออสเตรีย โปแลนด์ (มีการนำเข้าจากไทย 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

▪ HS 2203 BEER MADE FROM MALT นำเข้าจำนวน 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศเบลเยี่ยม อังกฤษ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ (มีการนำเข้าจาก
ไทย 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

▪ HS 2204 WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST 
OTHER THAN THAT OF HEADING 20.09 นำเข้าจำนวน 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
แบ่งเป็น 
(1) MALT EXTRACT SPARKLING WINE (HS 220410) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจาก

ประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เยอรมัน  (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 
(2) Other wine (HS 220421 - 220429) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศ

ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 
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▪ HS 2205 ERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH 

PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES นำเข้าจำนวน 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
แบ่งเป็น 
(1) IN CONTAINERS HOLDING 2 LT OR LESS (HS 220510) โดยส่วนใหญ่เป็นการ

นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 
(2) Other (HS 220590) โดยส่ วน ใหญ่ เป็ นการนำเข้ าจากประเทศ ส เปน  และ

เนเธอร์แลนด์ (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 
▪ HS 2206 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY, 

MEAD); MIXTURES OF FERMENTED BEVERAGES AND MIXTURES OF FERMENTED 
BEVERAGES AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED นำเข้าจำนวน 4.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจาก
ประเทศอิตาลี เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ (มีการนำเข้าจากไทย 11,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ) 

▪ HS 2207 NDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY 
VOLUME OF 80% VOL OR HIGHER; ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS, 
DENATURED, OF ANY STRENGTH นำเข้าจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็น 
(1) NDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME 

OF 80% VOL OR HIGHER (HS 220710) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศ
แคนนาดา สหรัฐฯ เยอรมัน สวิตเอร์แลนด์ (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(2) ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS, DENATURED, OF ANY STRENGTH (HS 
220720) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศอังกฤษ แอฟริกาใต้ เยอรมัน 
สหรัฐฯ (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 
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▪ HS 2208 NDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY 

VOLUME OF LESS THAN VOL 80%; SPIRITS, LIQUEURS AND OTHER 
SPIRITUOUS BEVERAGES นำเข้าจำนวน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็น 
(1) SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING GRAPE WINE OR GRAPE MARC : GRAPES 

(HS 220820) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส โมโดว่า ยูเครน 
ปานามา(ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(2) WHISKIES (HS 220830) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐฯ (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(3) RUM AND OTHER SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING FERMENTED SUGAR 
CANE PRODUCTS (HS 220840) โดยส่ วน ให ญ่ เป็ น การน ำเข้ าจากประเท ศ
เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(4) GIN AND GENEVA (HS 220850) โดยส่ วน ใหญ่ เป็ นการนำเข้ าจากประ เทศ
เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(5) ODKA (HS 220860) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ  
อังกฤษ ไซปรัส (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(6) LIQUEURS AND CORDIALS (HS 220870) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมัน สหรัฐฯ (ไม่มีการนำเข้าจากไทย) 

(7) OTHER (HS 220890) โดยส่วนใหญ่ เป็นการนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี (มีการนำเข้าจากไทย 359,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

▪ HS 2209 INEGAR AND VINEGAR SUBSTITUTES OBTAINED FROM ACETIC ACID 
นำเข้าจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศอิตาลี 
สเปน สหรัฐฯ แอฟริกาใต้  (มีการนำเข้าจากไทย 21,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
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➢ พฤติกรรมของผู้บริโภคชาในประเทศอิสราเอล 
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมของสินค้าเครื่องดื่มในประเทศอิสราเอลถือว่าเป็นตลาดสินค้า

ที่มีอุปสงค์ค่อนข้างอยู่ตัว มีอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก โดยขึ้นอยู่ กับปัจจัยในด้านการเติบโตของ
จำนวนประชากรและการบริโภคของภาคครัวเรือนเป็นสำคัญ โดยผู้บริโภคชาวอิสราเอลนิยมสินค้าที่มี
คุณภาพ ภายใต้แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และราคาไม่แพงมากนัก นอกจากนี้ ในส่วนของสินค้าเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะสินค้าไวน์และเบียร์ เป็นที่นิยมของตลาดประเทศอิสราเอล ทั้งจากคนท้องถิ่น
และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  และอุปสงค์ของสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น soft drink 
ค่อนข้างมี อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีที่ ผ่ านมา อย่างไรก็ตาม มี
แนวโน้มในการให้ความสำคัญต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคชาวอิสราเอลมากขึ้น เครื่องดื่มที่มี 
healthy image ที่ดีจะได้รับความนิยมมากขึ้น 
เช่น เครื่องดื่มน้ำผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพ น้ำแร่ 
เครื่องดื่มประเภท diet drink    เป็นต้น  

 
 

➢ กฎ ระเบียบ การนำเข้าสินค้าชาของประเทศอิสราเอล 
การนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มมายังประเทศอิสราเอลต้องได้รับการอนุมัติการนำเข้าจากหน่วยงาน 
National Food Service ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศอิสราเอล โดยหน่วยงานดังกล่าวจะมีการ
ตรวจสอบสินค้าและเอกสารประกอบการนำเข้าจากผู้นำเข้าว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตาม 
requirement ของประเทศอิสราเอลหรือไม่ นอกจากนี้ สินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต้องได้รับ
ใบอนุญาตการนำเข้าและการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน จากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ประเทศอิสราเอลด้วย 
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ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุป เช่น ใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า การลงทะเบียนผู้นำเข้าจากหน่วยงาน National Food 
Service ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศอิสราเอล การตรวจสอบสินค้าและการออกใบอนุมัติ port release 
approval  เป็นต้น 

        

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

 กรกฎาคม 2563 
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