
แผนทีเ่ขตระหว่างจังหวัดทางทะเล 
                     เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ศรชล 
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ว.ด.ป. ประเภท หมายเหตุ 
22 ก.ย.2502 อ่าวประวัติศาสตร์ อ่าวรูปตัว ก., มีค่าพิกัด 
6 ต.ค.2509 ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 

11 มิ.ย.2513 

เส้นฐานตรงบริเวณที่  
1 แหลมลิง ถึง พรมแดนไทย - กัมพูชา 
2แหลมใหญ่ ถึง แหลมหน้าถ ้า 
3 เกาะภูเก็ต พรมแดนไทย - มาเลเซีย 

มีค่าพิกัด 

18 พ.ค.2516 ไหล่ทวีป มีค่าพิกัด 
23 ก.พ.2524 เขต EEZ 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 
18 ก.ค.2531 เขต EEZ ด้านทะเลอันดามัน มีค่าพิกัด 

17 ส.ค.2535 
เส้นฐานตรงบริเวณที่ 4 
เกาะกงออก พรมแดนไทย - มาเลเซีย 

มีค่าพิกัด 

14 ส.ค.2538 เขตต่อเนื่อง 24 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 



น่านน ้าภายใน 
ทะเลอาณาเขต 
เขตต่อเนื่อง 
ไหล่ทวีป / EEZ 
พื นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย 



พื นที่สีฟ้า น่านน ้าภายในและทะเลอาณาเขต 
คือเขตอ้านาจอธิปไตยของไทยในทะเล 
 
พื นที่ภายในเส้นสีน ้าเงิน เขตต่อเนื่องและเขต EEZ 
คือเขตสิทธิอธิปไตยทางทะเลของไทย 



ปัญหาและอุปสรรคเมื่อไม่มีแผนที่เขตรับผิดชอบของจังหวัดทางทะเล 

พ.ร.บ.ศรชล ก้าหนดให้มี 
ศรชล.จังหวัด 

ขอบเขตจังหวัดทางทะเลอยู่ที่ใด 

คณะกรรมการประมง
จังหวัดชายทะเล 

ขอบเขตจังหวัดทางทะเลอยู่ที่ใด 

คณะกรรมการ ปภ. 
จังหวัดชายทะเล 

ขอบเขตจังหวัดทางทะเลอยู่ที่ใด 
ผู้มีอ้านาจหน้าที่ หรือ

คณะกรรมการต่างๆ ที่มี
หน้าที่ในการรักษาอธิปไตย

ของไทยในทะเล ขอบเขตจังหวัดทางทะเลอยู่ที่ใด 



หลักการที่ใช้ในการก าหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างรัฐ 
เริ่มต้น 

พิจารณาข้อตกลงระหว่างรัฐที่มีมาแต่เดิมเช่น สนธิสัญญาที่
ก าหนดแบ่งเขตในทะเลไว้แล้วบางส่วน 

           พิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

กม.ทะเล ค.ศ.1958 

หลักการของเส้นมัธยะ (ขอ้ 12 ของ UNCLOS 1958) 

    หลักที่ศาลพิจารณา 
       สิทธิทางประวัติศาสตร์ 
       สภาวะแวดล้อมพเิศษ 

กม.ทะเล ค.ศ.1982 

หลกัการของเส้นมัธยะ (ข้อ 15 ของ UNCLOS 1982) 

หลักความเทีย่งธรรม (ขอ้ 74, 83 ของ UNCLOS 1982) 
ทฤษฎีหลักการที่สนับสนุนความเที่ยงธรรม 
        หลักความได้สัดส่วน 
        เส้นแบ่งเขตครึ่งมุม 
        เส้นทิศทางทั่วไปของชายฝั่ง 
        การให้ผลบางส่วนกับเกาะ 





แนวทางการแบ่งเขตจังหวัด 
ทางทะเลของประเทศไทย 







หลักการและวิธีการในการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด 

11 



A B 
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ปัญหาและอุปสรรคในการแบ่งเขตทางทะเล 

• ความไม่ราบเรียบของชายฝั่ง 

• การวางตัวของเกาะ 

• การก้าหนดค่าพิกัดเริ่มต้น 
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• หากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น ให้ยึดถือตามเส้นมัธยะ 
• โดยบรรลุผลอันเท่ียงธรรม 

หลักการและวธิีการในการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่าง
ประเทศตามที่ระบุไว้ใน UNCLOS 1982 
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จังหวัด ก. 

จังหวัด ข. 

จังหวัด ก. 

จังหวัด ข. 

เส้นมัธยะแบบเคร่งครัด เส้นมัธยะแบบปรับแต่ง (Bi-Sector) 
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ขั นตอนในการก้าหนดเขตแดนทางทะเลที่เป็นแนวโน้มการตัดสินของศาล 

สามารถจ้าแนกได้เป็น 3 ขั นตอนดังนี คือ 
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สร้างเส้นมัธยะแบบเคร่งครดั  
(Provisional Median Line) 

ปรับแต่งเส้นมธัยะ 
(Adjusted Median Line) 

ตรวจสอบความได้สัดส่วน 
(Proportionality) 



กรณีศึกษาการแบ่งเขตทางทะเลระหวา่ง
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก 
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กรณีศึกษาระหว่าง เมียนมา – บังคลาเทศ 
 - ความยาวชายฝั่งที่พิจารณาจากทิศทางทั่วไปของชายฝ่ัง 
 - การวางตัวของเกาะทีม่ีผลต่อการสร้างเส้นมัธยะ 

587 km. 

413 km. 
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การใช้อัตราส่วนความยาวของชายฝั่ง 
ในการปรับแต่งเส้นมัธะระหว่างโคลมัเบียและนิการากัว 
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การใช้เส้นขนานละติจูดระหว่างชิลีและเปรู 
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The United Kingdom claims, around the island groups of the Ecrehos and 
Minquiers, a territorial sea on exactly the same principles as around any other 
part of the Bailiwick of Jersey and would not, therefore, regard it as legitimate 
for the Court to draw a boundary which failed to recognize the territorial sea 
around these island groups.   





วิธีการ/หลักการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด 

เส้นมัธยะแบบเคร่งครัด 
 (Median Line) 

เส้นมัธยะแบบปรับแต่ง 
 (Adjusted Median Line) 

อัตราส่วนสัมพันธ์ 
 (Proportionality) 

อัตราส่วนสัมพันธ์แบบปรับแต่ง 
 (Adjusted Proportionality) 

ปรับปรุงค่าพิกัด พ.ร.บ.2502 
(อ่าวไทยรูปตัว ก) 



จุดเริ่มต้นในการก้าหนดเขตทางทะเล 

ประกาศ 

กระทรวงมหาดไทย 

สัญลักษณ์ 

บนแผนที่ 

ประกาศ 

กระทรวงเกษตรฯ 



1. หาความยาวชายฝ่ัง 
2 หาทิศทางท่ัวไปของชายฝั่ง 
3 หา Coastal Front 
4 หา Relevant Area 
5 แบ่งเขตระหว่างจังหวัดตามอัตราส่วนความยาวชายฝ่ัง 

34 

หลักการและวิธีการในการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด 



ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ - กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ – สมุทรสาคร สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม - เพชรบุรี เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ ์
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• ก าหนดเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลในอ่าวไทยรูปตัว ก ไว้ได้แก่จังหวัด
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ทั้งนี้ได้ระบุเหตุผลในการก าหนดเขตระหว่าง
จังหวัดทางทะเลไว้ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ เนื่องจากเขตจังหวัดต่างๆ ทางทะเลในอ่าวไทยตอนใน ยังไม่เป็นที่
ชัดแจ้ง เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติบางประการ จึงควรจะ
ได้ก าหนดเสียให้เป็นที่ชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการปกครองและความ
สะดวกของประชาชน”  

พระราชบัญญัติก้าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.๒๕๐๒ 
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จุด ก 
ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ้า 

จุด ข 
บนเสน้แบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 

เพชรบุรีกับสมุทรสงคราม 

จุด ค 
บนเสน้แบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 
สมทุรสงครามกับสมุทรสาคร 

จุด ง 
บนเสน้แบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 

สมทุรสาครกบัธนบุร ี

จุด จ 
บนเสน้แบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 

ธนบุรีกบัสมุทรปราการ 

จุด ฉ 
บนเสน้แบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 
สมทุรปราการกบัฉะเชิงเทรา 

จุด ช 
บนเสน้แบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 

ฉะเชิงเทรากับชลบุร ี

จุด ซ 
แหลมบ้านช่องแสมสาน 
ต.สตัตหีบ อ.สัตตหบี 

37 



38 



จังหวัด ความยาว (กม.) ร้อยละ พื นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
ชลบุรี 188.34 43.99 3,557.24 38.39 
เพชรบุรี 96.55 22.55 3,050.77 32.92 
สมุทรปราการ 49.54 11.57 1,204.41 13.00 
สมุทรสาคร 45.26 10.57 964.25 10.41 
สมุทรสงคราม 26.2 6.12 226.38 2.44 
ฉะเชิงเทรา 15.77 3.68 187.72 2.03 
กรุงเทพฯ 6.51 1.52 76.33 0.82 
รวม 428.17 100 9,267.1 100 
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การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
ด้วยวิธี Adjusted Proportionality 
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การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
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อัตราส่วน  ความยาวชายฝั่ง ชุมพร : สุราษฎร์ธาน ี= 252,598.69 : 179,379.73 
        = 1.41 :  1  
พื นท่ีส้าหรับการแบ่งเขตความรับผิดชอบคือ 8,788.42 ตร.กม. 
ชุมพรพื นที่รับผิดชอบประมาณ 5,141.77 ตร.กม. 
สุราษฎร์ธานีพื นที่รับผิดชอบประมาณ 3,646.65 ตร.กม.  







การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช 
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สี 
ค่าพิกัด (WGS84) 

ละติจูด ลองจิจูด 
เขียว 9-19-24.292 99-46-6.765 
น ้าเงิน 9-19-18.035 99-46-3.821 









นครศรีธรรมราช : สงขลา  = 246,656.65 : 158,776.88 ===> 1.55 : 1  
พื นทีส่้าหรับการแบ่งเขตความรับผิดชอบคือ 455.31 ตร.กม. 
นครศรีธรรมราชพื นที่รับผิดชอบประมาณ 276.76 ตร.กม. 
สงขลาพื นที่รับผิดชอบประมาณ 178.55 ตร.กม.  

สงขลา : ปัตตาน ี = 158,776.88 : 144,044.15 ===> 1.1 : 1  
พื นทีส่้าหรับการแบ่งเขตความรับผิดชอบคือ 4,532.14 ตร.กม. 
สงขลาพื นที่รับผิดชอบประมาณ 2,373.98 ตร.กม. 
ปัตตานีพื นที่รับผิดชอบประมาณ 2,158.16 ตร.กม.  

   8 - 9'-55.255'' N 
101 -19'-38.054'' E 



การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
ระนอง - พังงา 
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ML230341 

ML333314 



เกาะสุรินทร์เหนือ 

เกาะช ี

 9  - 19' - 56.405'' N  
98  - 23' - 31.061'' E 

 9  - 28' - 58.614'' N 
97  - 54' - 33.832'' E 

 9  - 21' - 26.848'' N 
98  - 17' - 38.733'' E 

9  - 31' - 15.881'' N  
97  - 39' - 13.225'' E 



การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
พังงา - ภูเก็ต 
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MK210063 

MK180054 





8  10’ 12.465’’N 
98  20’ 42.827’’E  

8  7’ 23.945’’ N  
98  22’ 51.725’’E 











การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
พังงา - กระบี ่

65 



66 

สี 
ค่าพิกัด (WGS84) 

ละติจูด ลองจิจูด 
เหลือง 8-21-9.415 98-37-29.630 
แดง 8-15-45.336 98-36-33.957 
เขียว 8-21-19.144 98-37-21.937 

น ้าเงิน 8-21-2.553 98-37-22.315 

MK575130 

MK587233 

















การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
กระบี่ - ตรัง 
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การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลระหว่าง 
ตรัง - สตูล 
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จุดที ่ ละตจิูด ลองจิจดู 

1 7-7-46.998 99-44-7.756 

2 6-49-20.621 99-17-42.706 


