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กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจาปี 2561
“IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future”
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจาปี
2561 หัวข้อการจัดงาน “IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future” ในวันเสาร์ที่
29 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานครฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นประธานในพิธี
การขนส่งทางทะเล หรือ การขนส่งทางเรือ มีบทบาทสาคัญต่อการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ความต้องการบริการขนส่งทางเรือก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก
ต่างต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอาศัยกระบวนการจัดจาหน่ายผลผลิตและการแลกเปลี่ยนรายได้
โดยไม่ พึ่งพาทรั พยากรภายในเพียงอย่ างเดียว การขนส่ งทางเรือจึ งถื อเป็ นวิ ธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพส าหรับการขนส่ งครั้งละ
จานวนมากในเส้นทางระยะไกล พัฒนาการของการขนส่งทางเรือและระบบการค้าโลกจึงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยมีองค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO ทาหน้าที่หน่วยงานกลางในการกากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล และการอานวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) หรือ IMO เป็นทบวงการชานัญพิเศษ
แห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 และเริ่มดาเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก IMO ทั้งหลายในการ
กาหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ
การอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิก 171 ประเทศ และสมาชิก
สมทบอีก 3 ประเทศ สาหรับประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก IMO ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2516 และได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกคณะมนตรี IMO ในกลุ่ม C รวม 6 ครั้ง เมื่อปี 2548, 2550 ,2552, 2554, 2556 และ 2558
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในทุกๆ ปี IMO กาหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลกในช่วง
เดือนกัน ยายน เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มและเผยแพร่ กิจกรรมการขนส่ งทางน้าให้ ประชาชนโลกได้รับทราบ และตระหนักถึ ง
ความส าคัญ นั บ เป็ น วั น ส าคัญ ของผู้ ป ระกอบการขนส่ งทางน้าและบุคลากรด้านพาณิช ย์น าวี ส าหรับปีนี้ ได้กาหนดหั ว ข้ อ
การจัดงานว่า “IMO 70: Our Heritage Better Shipping for a Better Future” ซึ่งปัจจุบันการขนส่งทางเรือมีการ
พัฒนาเทคนิคที่ก้าวหน้าและซับซ้อน สามารถขนส่งได้ในปริมาณมาก รวมทั้งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด มีการให้บริการนาเข้าและส่งออกสินค้าในรูปแบบที่ยั่งยืนในโลกสมัยใหม่ สร้างความแข็งแกร่งด้านการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีการจ้างงาน สร้างความเจริญและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นผ่านการพัฒนาการค้าทางทะเล มีการพัฒนา
/ -2- สิ่งอานวย...

สิ่งอานวยความสะดวกและประสิทธิภาพท่าเรือและการส่งเสริมอาชีพคนประจาเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่กาลังพัฒนานั้น
การค้าขายที่ขนส่งผ่านทางทะเลนาผลประโยชน์ในด้านการแข่งขันต้นทุนค่าขนส่งที่ต่า รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลในปี 2018 กาลังดาเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ
EEC เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้าของภูมิภาค ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 และ
การพัฒนาท่าเรือสัตหีบ เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ซึ่งหมายความว่าการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศจะมีบทบาทที่สาคัญ
มากขึ้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้สาหรั บการพัฒนาการขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศ คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านต่างๆ ของ IMO ทั้งด้านความปลอดภัย การอานวยความสะดวกในการ
เดินเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการลดการปล่อยสารกามะถัน
จากน้ามันเชื้อเพลิงเรือ ซึ่งจะเป็นหัวข้อเสวนาที่สาคัญของกิจกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลกประจาปีนี้ของประเทศไทย
งานวันทางทะเลโลก ประจาปี 2561 ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ภายใต้หัวข้อ “การใช้น้ามันเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งทางน้า” เวทีเสวนาในหัวข้อ “IMO 70: Our
Heritage Better Shipping for a Better Future” เรื่อง การเตรียมการเพื่อรับมือกับการที่จะต้องใช้น้ามันคุณภาพสูง
ชนิด Low Sulphur โดยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้า
เข้าร่วมงานวันทางทะเลโลกประจาปี 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานครฯ ผู้สนใจสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โทร. ๐ – ๒๒๓๓ – ๑๓๑๑ – ๘ ต่อ 280, 285
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 กันยายน 2561

