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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 71 : เดือนธันวาคม 2560 (18 – 22 ธันวาคม 2560)
การประท้วงหยุดงานในท่าเรือ Ashdod ของประเทศอิสราเอล
การบริหารจัดการและการดาเนินการของท่าเรือ Ashdod ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ท่าเรือที่สาคัญ
ของประเทศอิสราเอลอยู่ในสภาพหยุดชะงักตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ประท้วงหยุดการปฏิบัติงานของ operation section ทั้งในระดับผู้จัดการและคนงานในส่วนงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้บริหารของท่าเรือ Ashdod ได้ยื่นคาร้องต่อศาลแรงงานภูมิภาคสาหรับการเยียวยา
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประท้วงหยุดงานดังกล่าว ซึ่งทาให้ระบบ operation ต่างๆ ของท่าเรือ
หยุดชะงัก รวมทั้งสินค้าในเรือไม่สามารถขนย้ายขึ้นท่าเรือ หรือนาสินค้าจากท่าเรือนาส่งลงบรรทุกในเรือ
ขนส่งสินค้าซึ่งเทียบท่าอยู่ได้
ประธานสหภาพแรงงานการขนส่ง (นาย Avi Edri) ระบุว่าการประท้วงหยุดงานอาจเกิดจาก
บทลงโทษที่มีต่อ operation managers ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสาคัญ morning briefing กับผู้บริหาร
หน่ ว ยงานต่างๆ ของท่ าเรื อ Ashdod และความไม่ พ อใจในเรื่อ งการได้รับ ค่ าตอบแทนที่ ไม่ เท่ าเที ยมกั น
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ operation managers ได้สั่งการให้คนงานภายใต้ส่วนงานของตนหยุดทางานกว่า
700 ราย
นอกจากนี้ เหตุ ผ ลอย่ า งไม่ เป็ น ทางการอี ก
ประการหนึ่งสาหรับเหตุเกิดการประท้วงหยุด
งานของคนงานในท่ าเรือ Ashdod คื อการมี
นโยบายรับเพิ่มแรงงานกลุ่มใหม่เข้ามาทางาน
ในท่าเรือดังกล่าว จานวนประมาณ 60 ราย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าแรงของแรงงานใน
ส่วนงาน operation ในอนาคต ทั้งนี้ แรงงาน
ในส่ ว นงาน operation ได้ ข อให้ ส หภ าพ
แรงงานของประเทศอิสราเอลพิจารณาการเลื่อนระยะเวลาการรับแรงงานกลุ่มใหม่ทจี่ ะเข้ามาทางานในท่าเรือ
Ashdod
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 15/12/2017
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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ท่าเรือสาคัญต่างๆ ในประเทศอิสราเอลมีการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์
และการจั ด การโดยหน่ ว ยงาน Israel Port Authority ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น รั ฐ บาล อิ ส ราเอลได้ ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท
รัฐวิสาหกิจจานวน 4 บริษัท เพื่อดาเนินการบริหารจัดการท่าเรือสาคัญจานวน 3 แห่ง ของประเทศอิสราเอล
อั น ประกอบด้ ว ย (1) Haifa (2) Ashdod และ (3) Eilat) ได้ แ ก่ (1) the Israel Ports Company (เป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่เสมือน landlord ในการบริหารจัดการท่าเรือสาคัญทั้ง 3 แห่ง และพัฒนาการให้บริการ
สาธารณู ป โภคเพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพในการใช้ท่าเรือเชิงพาณิช ย์ ) (2) Haifa Port Company (ดูแลการ
บริหารจัดการ cargo ที่ท่าเรือ Haifa ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ Haifa Bay ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีความยาว
ท่าเรือ 6,700 เมตร และระดับ ความลึ ก 15.5 เมตร เคยรองรับ cargo ประมาณ 16 ล้ านตันในช่ว งปี
2011 รวมทั้ง 1.24 ล้าน TEC ของคอนเทนเนอร์) (3) Ashdod Port Company (ดูแลการบริหารจัดการ
cargo ที่ท่าเรือ Ashdod ซึ่งอยู่ชายฝั่ งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีความยาวท่าเรือ 5,000 เมตร และระดับ
ความลึก 15.5 เมตร เคยรองรับ cargo ประมาณ 3.5 ล้านตันในช่วงปี 2011 รวมทั้ง 1.17 ล้าน TEC
ของคอนเทนเนอร์ ) และ (4) Eilat Port Company (ดูแลการบริห ารจัด การ cargo ที่ท่ าเรือ Eilat ซึ่งอยู่
ชายฝั่ งทะเล Red Sea มีความยาวท่าเรือ 530 เมตร เคยรองรับ cargo ประมาณ 2.6 ล้านตันในช่ว งปี
2011) ทั้ งนี้ ในปี 2016 มีป ริมาณสิ นค้าทั่ว ไปที่ มีการขนส่ งผ่ านท่ าเรือส าคัญ ทั้ ง 3 แห่ ง ของประเทศ
อิสราเอล โดยท่าเรือ Haifa จานวน 28,028,000 ตัน ท่าเรือ Ashdod จานวน 24,086,000 ตัน และ
ท่าเรือ Eilat จานวน 2,110,000 ตัน รวมทั้งสิ้น จานวน 57,049,000 ตัน
สคต. ณ กรุ งเทลอาวี ฟ ได้ ป ระสานการเข้ าพบหารื อ ระหว่ างบริษั ท NCL International
Logistics Public Company Limited ของประเทศไทย ซึ่ งเดินทางมายังประเทศอิสราเอลเพื่อมาสารวจ
ตลาดและแสวงหาพั น ธมิ ต รในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ กั บ Honorary Consul General of
Thailand และ CEO ของบริษัท Sure Logistics ซึ่งเป็นบริษัท Freight Forwarder และให้บริการขนส่งโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการให้บริการด้านส่งออก นาเข้า และ โลจิสติกส์ มากกว่า
15 ปี โดยเฉพาะเส้นทางในประเทศยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศ USSR มีกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ เช่น
Alvarion, Yitran, VocalTec, Harmonic, Vuance, Beeri Digital Group, Orad, Sea of life เป็นต้น
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
18 ธันวาคม 2560
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