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                                                สนิคา้ดอกไมส้ดในประเทศอสิราเอล 

➢ ตลาดสินค้าดอกไม้สดในประเทศอิสราเอล 
 

ในอุตสาหกรรมสินค้าดอกไม้สดของประเทศอิสราเอลมี
จำนวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกดอกไม้ประมาณ 250 ราย  
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 10,000 ดูนัม และเป็นการ
ปลูกแบบ small scale production มีการปลูกดอกไม้
หลายหลากชนิด เช่น กุหลาบ anemone cyclamen 
narcissus lupine poppy เป็ น ต้ น  ทั้ งนี้  ป ระ เท ศ
อิสราเอลมีการเพาะปลูกดอกไม้ในตลอดทั้งปี สำหรับ

เพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 70 และสำหรับตลาดภายในประเทศจำนวนร้อยละ 30 มีมูลค่า
การตลาดโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 ล้านยูโรต่อปี  
 
  ทั้งนี้ ในส่วนของตลาดส่งออกสินค้าดอกไม้ของประเทศอิสราเอลสัดส่วนกว่าร้อยละ 
65 จะถูกส่งไปที่ European flower exchange ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และเยอรมัน    
เป็นต้น นอกนั้นจะเป็นการค้าและจำหน่ายทั่วไปในกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐฯ อิตาลี เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบันถึงแม้ว่าราคาของดอกไม้ส่งออกจะมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น  แต่ก็อาจพูดได้ว่าไม่สามารถครอบคลุมต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการทำตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการผลิตและจำนวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกดอกไม้ของ
ประเทศอิสราเอลในอนาคตอันใกลน้ี้ 
 
 
 

                                                                             ฉบบัท่ี 48 :  เดือนสิงหาคม 2563 (24 – 28 สิงหาคม 2563) 

 



 
  

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

2 | P a g e  

 

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

 

➢ การส่งออกสินค้าดอกไม้ของประเทศอิสราเอล 
ในปี 2019 ประเทศอิสราเอลมีการส่งออกดอกไม้ แบ่งตามระบบ HS Code 0603 (cut flowers 
and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, 
dries, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared มูลค่าประมาณ 44.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนี้ 
(1.1) HS 06031100 : roses จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(1.2) HS 06039030 : other จำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(1.3) HS 06039090 : other จำนวน 43,528,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย 

เป็นต้น 
 

➢ การนำเข้าสินค้าดอกไม้ของประเทศอิสราเอล 
ในปี 2019 ประเทศอิสราเอลมีการส่งออกดอกไม้ แบ่งตามระบบ HS Code 0603 (cut flowers 
and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, 
dries, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared มูลค่ าประมาณ  0 .9  ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนี้ 
(1.1) HS 06031100 : roses จำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(1.2) HS 06031300 : fresh orchids จำนวน 31,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(1.3) HS 06031400 : fresh chrysanthemums จำนวน 667,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(1.4) HS 06031900 : fresh other จำนวน 208,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 
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➢ พฤติกรรมของผู้ซื้อดอกไม้ในประเทศอิสราเอล 
สินค้าดอกไม้สดเป็นที่นิยมในตลาดประเทศอิสราเอล 

โดยตลาดภายในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 30 – 40 

และมีความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มาก

นัก ทั้งนี้  ช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ภาค

ธุรกิ จ โรงแรม ร้านอาหาร การจัดงานประชุม 

เทศกาลวันสำคัญทางศาสนา และวันนักขัตฤกษ์

ต่างๆ  / ดอกไม้ที่ เป็นที่นิยมในตลาดอิสราเอลส่วนใหญ่คือดอกกุหลาบ และอ่ืนๆ เช่น ลิลลี่  

chrysanthemums gypsum anenmones เป็นต้น  

 
 

➢ กฎ ระเบียบ การนำเข้าสินค้าดอกไม้ของประเทศอิสราเอล 
- สินค้าดอกไม้จากไทยยังเข้าตลาดอิสราเอลไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาการเปิดตลาดสินค้า

เกษตรระหว่างไทยและอิสราเอล โดยที่หนึ่งในสินค้าซึ่งไทยยื่นขอคือดอกกล้วยไม้ (กระทรวงเกษตร
ฯ ของทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและอ่ืนๆ เป็นต้น) 

      
- การนำเข้าสินค้าพืชและผลผลิตจากพืช (หมายรวมถึงผักสด ผลไม้สด เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เครื่องเทศ 

กิ่งต้นไม้เครื่องมือสำหรับการแผ่ขยายพันธุ์พืช เครื่องมือชีวภาพ เป็นต้น ) เข้าประเทศอิสราเอล ไม่
ว่าจะเป็น commercially หรือในกระเป๋าส่วนตัวของผู้โดยสาร จะต้องได้รับการอนุญาตการนำเข้า
จากหน่วยงาน PPIS (Plant Protection and Inspection Services) ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ
ของประเทศอิสราเอล และห้ามนำเข้าโดยไม่มีใบอนุญาตการนำเข้าจากหน่วยงาน PPIS อย่าง
เด็ดขาด 
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- ต้องยื่นแบบฟอร์มใบขออนุญาตนำเข้าให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่จะนำเข้า และนำส่งให้กับ
หน่วยงาน PPIS ล่วงหน้าก่อนการนำเข้า จำนวน 45 วัน โดยที่หน่วยงาน PPIS จะแจ้งขอเอกสาร
อ่ืนเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาการออกใบอนุญาตการนำเข้าเป็นกรณีไป  

- นอกจากนี้ จะมีหน่วยงานด้าน Quarantine inspectors ประจำการตามสนามบิน ท่าเรือ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบครันของเอกสาร สำรวจสินค้า โดยเฉพาะสำหรับ commercial 
purpose จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า phytosanitary และเอกสาร health certificate เป็นต้น
และมีอัตราภาษีนำเข้าประมาณร้อยละ 10 

        

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
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