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โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
เป็ นการปรับสภาพแวดล้อมสองฝั่งแม่น้ าปิ งให้สะอาด สวยงาม อนุ รักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน ริ มน้ า
ประเทศไทยมีการคมนาคมขนส่งและการค้าขายทางนามาตังแต่สมัยสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงศรี
เป็ นการจัดระเบียบการใช้พ้นื ที่ริมน้ า

อยุธยา เริ่มมีหน่วยงานที่เรียกว่า “กรมท่า” เข้ามามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการค้าขายกับ ต่างประเทศ และในรัช
gL,gf
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “เจ้าท่า” ทาหน้าที่
ดูแลการค้าขาย และการคมนาคมขนส่งทางนามาเป็ น ลาดั บ ครันก้าวเข้ าสู่ส มัยกรุงรัตนโกสิน ทร์เป็น ราชธานี
การค้าและการเดินเรือเจริญรุ่งเรืองขึนมาก กรมท่าจึงต้อ งแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ กรมท่ากลาง ดูแลติดต่อ
การค้ากัมิบให้ชาวยุ
โรป กรมท่ าซ้าย ดูแลติดต่อกับ ชาวจีน กรมท่าขวา ดูแลติดต่อการค้ากับชาวอินเดีย และในปี
มีการรุ กล้ าลาน้ า โดยการกาหนดสิ ทธิ ครอบครองให้ชดั เจน นอกจากนี้
พุทธศักราช ๒๔๐๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัติว่าด้วยเรือใหม่ 10
มาตรา เรือ เล็ ก 7 มาตรา แพ โพงพาง และของลอยน า 3 มาตรา ทางบก 4 มาตรา รวม 24 มาตรา หรือ
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าฯรักให้ษ์ทาสัญญาจ้างกัปตัน จอห์น บุช (John bush) ชาวอังกฤษ มา
เป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่ า มีการลงนามในสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษ เมื่อวันที่ 8ฯ 9 ค่า จุลศักราช 1221 ปี
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นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า “นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถึง 160 ปี ได้รับการปรับ ปรุงและพั ฒ นาหน่ วยงานการพัฒ นาศัก ยภาพบุ คลากรของกรมเจ้าท่ าให้ มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยในปีพ.ศ. 2562 นี กรมเจ้าท่าได้มีการปรับ
บทบาทการบริหารงานให้เป็ นเชิงรุกมากขึน มุ่งยกระดับการ ให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน
และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางนา และพาณิชย
นาวี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
ทั งนี เพื่ อ เป็ น การสร้างขวัญ และก าลั งใจให้ กั บ บุ ค ลากร เจ้ าหน้ าที่ ข อง กรมเจ้ าท่ า จึ งได้ มี ก ารมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ กรมเจ้าท่ า และมอบทุนส่ง เสริมการศึกษาให้แก่บุ ตร
สมาชิก สวัสดิ การกรมเจ้าท่ า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อเป็น ส่วนหนึ่งในการสนับ สนุน ให้ บุ คลากร
กรมเจ้าท่า มีพลังร่วมกันพัฒนากรมเจ้าท่า ให้ก้าวไป ก้าวไกล อย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
ต่อไป
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