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การประทว้งหยดุงานในทา่เรอื Ashdod ของประเทศอสิราเอล 

 

  การบริหารจัดการและการด าเนินการของท่าเรือ Ashdod ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ท่าเรือที่ส าคัญ
ของประเทศอิสราเอลอยู่ในสภาพหยุดชะงักตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ประท้วงหยุดการปฏิบัติงานของ operation section ทั้งในระดับผู้จัดการและคนงานในส่วนงานดังกล่าว  
  ทั้งนี้ ผู้บริหารของท่าเรือ Ashdod ได้ยื่นค าร้องต่อศาลแรงงานภูมิภาคส าหรับการเยียวยา
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประท้วงหยุดงานดังกล่าว ซึ่งท าให้ระบบ operation ต่างๆ ของท่าเรือ
หยุดชะงัก รวมทั้งสินค้าในเรือไม่สามารถขนย้ายขึ้นท่าเรือ หรือน าสินค้าจากท่าเรือน าส่งลงบรรทุกในเรือ
ขนส่งสินค้าซึ่งเทียบท่าอยู่ได ้

ประธานสหภาพแรงงานการขนส่ง (นาย Avi Edri) ระบุว่าการประท้วงหยุดงานอาจเกิดจาก
บทลงโทษที่มีต่อ operation managers ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมส าคัญ morning briefing กับผู้บริหาร
หน่วยงานต่างๆ ของท่าเรือ Ashdod และความไม่พอใจในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่ เท่าเทียมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ operation managers ได้สั่งการให้คนงานภายใต้ส่วนงานของตนหยุดท างานกว่า 
700 ราย  

นอกจากนี้  เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการอีก
ประการหนึ่งส าหรับเหตุเกิดการประท้วงหยุด
งานของคนงานในท่าเรือ Ashdod คือการมี
นโยบายรับเพ่ิมแรงงานกลุ่มใหม่เข้ามาท างาน
ในท่าเรือดังกล่าว จ านวนประมาณ 60 ราย  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อค่าแรงของแรงงานใน
ส่วนงาน operation ในอนาคต ทั้งนี้ แรงงาน
ในส่ วน งาน  operation ได้ขอให้ สหภาพ

แรงงานของประเทศอิสราเอลพิจารณาการเลื่อนระยะเวลาการรบัแรงงานกลุ่มใหม่ทีจ่ะเข้ามาท างานในท่าเรือ 
Ashdod 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 15/12/2017 
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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 

       ท่าเรือส าคัญต่างๆ ในประเทศอิสราเอลมีการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์
และการจัดการโดยหน่วยงาน Israel Port Authority ซ่ึงในปัจจุบันรัฐบาล  อิสราเอลได้ ก่อต้ังบริษัท
รัฐวิสาหกิจจ านวน 4 บริษัท เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการท่าเรือส าคัญจ านวน 3 แห่ง ของประเทศอิสราเอล 
อันประกอบด้วย (1) Haifa (2) Ashdod และ (3) Eilat) ได้แก่  (1) the Israel Ports Company (เป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เสมือน landlord ในการบริหารจัดการท่าเรือส าคัญทั้ง 3 แห่ง และพัฒนาการให้บริการ
สาธารณูปโภคเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ท่าเรือเชิงพาณิชย์ ) (2) Haifa Port Company (ดูแลการ
บริหารจัดการ cargo ที่ท่าเรือ Haifa ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ Haifa Bay ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีความยาว
ท่าเรือ 6,700 เมตร และระดับความลึก 15.5 เมตร เคยรองรับ cargo ประมาณ 16 ล้านตันในช่วงปี 
2011 รวมทั้ง 1.24 ล้าน TEC ของคอนเทนเนอร์) (3) Ashdod Port Company (ดูแลการบริหารจัดการ 
cargo ที่ท่าเรือ Ashdod ซึ่งอยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 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 (ดูแลการบริหารจัดการ cargo ที่ท่าเรือ Eilat ซึ่งอยู่
ชายฝั่งทะเล Red Sea มีความยาวท่าเรือ 530 เมตร เคยรองรับ cargo ประมาณ 2.6 ล้านตันในช่วงปี 
2011) ทั้งนี้ ในปี 2016 มีปริมาณสินค้าทั่วไปที่มีการขนส่งผ่านท่าเรือส าคัญทั้ง 3 แห่ง ของประเทศ
อิสราเอล โดยท่าเรือ Haifa จ านวน 28,028,000 ตัน ท่าเรือ Ashdod จ านวน 24,086,000 ตัน และ
ท่าเรือ Eilat จ านวน 2,110,000 ตัน รวมทั้งสิ้น จ านวน 57,049,000 ตัน 
              สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประสานการเข้าพบหารือระหว่างบริษัท NCL International 
Logistics Public Company Limited ของประเทศไทย ซ่ึงเดินทางมายังประเทศอิสราเอลเพ่ือมาส ารวจ
ตลาดและแสวงหาพันธมิตรในการด าเนิน  ธุรกิจด้านโลจิสติกส์  กับ Honorary Consul General of 
Thailand และ CEO ของบริษัท Sure Logistics ซ่ึงเป็นบริษัท Freight Forwarder และให้บริการขนส่งโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการให้บริการด้านส่งออก น าเข้า และ    โลจิสติกส์ มากกว่า 
15 ปี โดยเฉพาะเส้นทางในประเทศยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศ USSR มีกลุ่มลูกค้ารายส าคัญ เช่น 
Alvarion, Yitran, VocalTec, Harmonic, Vuance, Beeri Digital Group, Orad, Sea of life เป็นต้น  

ส านักงานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 
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