
แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) แผนที่แสดงเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด 
เพ่ือรองรับ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับอ านาจอธิปไตยของไทยในทะเล      

 ๑. ความส าคัญและความเป็นมาของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๑.๑ ความส าคัญและเหตุผล 
   ๑.๑.๑ ประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบรรณอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ.๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: UNCLOS 1982) เมื่อ ๑๕ 
พ.ค.๕๔ ก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ.๑๙๕๘ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณในอนุสัญญาเกี่ยวกับเขตทางทะเลรวม ๔ 
ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง อนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป และอนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง จากผลการให้สัต
ยาบรรณอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายทะเลดังกล่าวซึ่งถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยจงึได้ใช้
ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวมาประกาศเขตทางทะเลของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒ สามารถ
สรุปการประกาศเขตทางทะเลของไทยได้เป็นล าดับตามช่วงเวลาได้ตามตารางดังนี้ 

ว.ด.ป. ประกาศ หมายเหตุ 
๒๒ ก.ย.๒๕๐๒ อ่าวประวัติศาสตร์ อ่าวไทยรูปตัว ก. มีค่าพิกัด 
๒๙ ก.ย.๒๕๐๒ พ.ร.บ.ก าหนดเขตจังหวัดอ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยรูปตัว ก. มีค่าพิกัดกลางทะเล 

ไม่มีค่าพิกัดระหว่างจังหวัดบนบก 
๖ ต.ค.๒๕๐๙ ความกว้างทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 
๑๑ มิ.ย.๒๕๑๓ เส้นฐานตรงและน่านน้ าภายใน มีค่าพิกัด 
๑๘ พ.ค.๒๕๑๖ ไหล่ทวีปด้านอ่าวไทย มีค่าพิกัด 
๑๘ ก.ค.๒๕๓๑ เขตเศรษฐกิจจ าเพาะด้านทะเลอันดามัน มีค่าพิกัด 
๒๓ ก.พ.๒๕๓๔ เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ๒๐๐ ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 
๑๗ ส.ค.๒๕๓๕ เส้นฐานตรงบริเวณท่ี ๔ มีค่าพิกัด 
๒ ก.พ.๒๕๓๖ เส้นฐานตรงและน่านน้ าภายใน (ฉบับที่ ๒) มีค่าพิกัด 
๑๔ ส.ค.๒๕๓๘ เขตต่อเนื่อง ๒๔ ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 

ตารางแสดงการประกาศเขตทางทะเลของไทย 
 ทั้งนี้การประกาศเขตทางทะเลของไทยในบางพ้ืนที่เกิดการทับซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้านเช่น การอ้างสิทธิ์ทับ
ซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเกิดจากการตีความสนธิสัญญาระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส และการ
อ้างอ านาจอธิปไตยเหนือเกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก ระหว่างไทย-เมียนมา ปัจจุบันไทยยังอยู่ในระหว่าง
การเจรจาเพ่ือหาข้อยุติปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด 
     ๑.๑.๒ การประกาศเขตทางทะเลดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีอ านาจอธิปไตยในส่วนของ
น่านน้ าภายในและทะเลอาณาเขต กล่าวคือกฎหมายทุกฉบับที่บังคับใช้บนบกจะสามารถใช้บังคับได้ในทะเลใน
ส่วนของน่านน้ าภายในและทะเลอาณาเขต โดยมีพ้ืนที่อ านาจอธิปไตยทางทะเลของไทยสามารถแสดงได้ดังรูป 



 
รูปภาพแสดงเขตอ านาจอธิปไตยในทะเลของไทย (พ้ืนที่สีน้ าเงิน) 

 
   ๑.๑.๓ ความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตจังหวัดทางทะเลและการขาดการรับรู้ในเรื่องของเขตจังหวัด
ทางทะเลที่ผ่านมาส่งผลกระทบพอสรุปได้ดังนี้ 
     - การจับกุมผู้กระท าผิดในทะเลโดยเรือของกองทัพเรือประสบปัญหาในการส่งตัวผู้ต้องหา เช่น
ไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหา ณ สถานีต ารวจที่ใกล้กับจุดจับกุมในทะเลได้ โดยพนักงานสอบสวนให้เหตุผลว่าไม่มี
อ านาจสืบสวนสอบสวนลงไปในทะเล ท าให้การส่งตัวผู้ต้องหาของ ทร. ประสบปัญหา 
     - ผู้แทนกรมประมง ได้ให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ของกรมประมงในส่วนกลางได้ถูกเจ้าหน้าที่ สตง. 
สอบถามเนื่องจากการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลซ้ าซ้อน เนื่องจากประชาชนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลในพื้นที่คาบเกี่ยวสองจังหวัดได้ยื่นหลักฐานเพ่ือขอรับเงินชดเชยจ านวนสองจังหวัดเนื่องจาก
ความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลของพ้ืนเพาะเลี้ยง 
     - คุณพวงทอง อ่อนอุระ อดีตที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านประมง ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษากรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่าในอดีต ศาลจังหวัดสงขลา 
ได้มีค าพิพากษายกฟ้องผู้กระท าผิดในทะเลเรื่องการจับปลากระตักในทะเล เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าเขต
จังหวัดทางทะเลของจังหวัดสงขลาอยู่ที่ใด 
     - การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ส่งผลให้มี
การประกาศเขตทะเลชายฝั่งของแต่ละจังหวัด ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการก าหนดเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล 
     - คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยประจ า
จังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจ าจังหวัด เจ้าท่าจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ถือว่าเป็น
ผู้รักษาซึ่งมีอ านาจอธิปไตยของไทยในทะเล แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าขอบเขตจังหวัดทางทะเลของหน่วยงานตนอยู่
ที่ใด หรือหากระบุได้ก็แตกต่างกัน ดังนั้นภายในจังหวัดเดียวกันขอบเขตจังหวัดทางทะเลจ าเป็นที่จะต้องเหมือนกัน 



     - ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถประกาศเขตภัยพิบัติในทะเลได้เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่า
ขอบเขตอ านาจในการประกาศอยู่ที่ใด 
     ๑.๑.๔ พ.ร.บ.ศรชล มาตรา ๓ ได้มีการก าหนดเขตทางทะเล และจังหวัดชายทะเล มาตรา ๒๖ 
ก าหนดให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “ศรชล.จังหวัด” 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เรียก
โดยย่อว่า “ผอ.ศรชล.จังหวัด” มีหน้าที่และอ านาจและ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีขอบเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลที่ชัดเจน 
   ๑.๒ ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนา 
    เขตทางทะเลของไทยตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาถือเป็นกฎหมายที่หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานมี
หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ อศ. เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแผนที่แนบท้ายการประกาศเขตทางทะเลของไทย 
และการจัดท าแผนที่เขตทางทะเลของไทยมาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 
แผนที่แนบท้ายการประกาศเส้นฐานตรงของประเทศไทยที่ด าเนินการโดย อศ. 

 



 
แผนที่แนบท้ายการประกาศไหล่ทวีปด้านอ่าวไทยของประเทศไทยที่ด าเนินการโดย อศ. 

 

 
แผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของไทยจัดท าโดย อศ. 

 
 สรุป ประเทศไทยมีเขตอ านาจอธิปไตยในทะเลเหนือน่านน้ าภายในและทะเลอาณาเขตหรือสามารถ
กล่าวให้ชัดเจนขึ้นก็คือพ้ืนที่ดังกล่าวเปรียบเสมือนแผ่นดินของประเทศไทย ดังนั้นกฎหมายทุกฉบับที่บังคับใช้บน
แผ่นดินจะต้องน ามาบังคับใช้ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย แต่ปัญหาคือขาดความชัดเจนในเรื่องของเขตระหว่างจังหวัด



ทางทะเล (ยกเว้นอ่าวไทยรูปตัว ก) ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนและความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้ง พ.ร.บ.ศรชล ยังขาดความความชัดเจนในเรื่องของเขตจังหวัดทางทะเล ซึ่งจะส่งผลให้ ทร. 
ผู้เป็นหน่วยงานหลักใน ศรชล. ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ศรชล อศ. เป็นหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนแผนที่แสดงเขตทางทะเลของไทยมาตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มประกาศเขตทางทะเลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓ 
จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านแผนที่ในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือความไม่ชัดเจนเรื่องของเขตจังหวัดทางทะเลที่
ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

 ๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     แผนที่แสดงเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด เพื่อรองรับ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับอ านาจอธิปไตยของไทยในทะเล เนื่องจากเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมี นรม. เป็น ผอ .ศรชล. มี 
ผบ.ทร. เป็นรอง ผอ.ศรชล. และ เสธ.ทร. เป็น เลขาธิการ ศรชล. 
    ๒.๒ เป้าหมายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     ในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตาม
ค าสั่งศปมผ.ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบกเพ่ือก าหนดเขต
ทะเลชายฝั่งและแบ่งเขตจังหวัดทางทะเล ลง ๑๘ มี.ค.๕๙ ให้ผู้แทน อศ. โดย รอง จก.อศ. และ ผู้แทน อศ. 
เข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือ “พิจารณาก าหนดค่าพิกัดเขตระหว่างจังหวัด
ชายทะเลทางบก ที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการก าหนดเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล และพิจารณาก าหนดเขต
ทะเลชายฝั่งของแต่ละจังหวัด” ซึ่งผลการด าเนินการที่ได้คือการที่น าข้อมูลส่งให้กรมประมงไปด าเนินการ
ก าหนดเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งในขณะนั้นนับเป็น
หน่วยงานเดียวที่มีเขตทางทะเลระหว่างจังหวัดที่ชัดเจน แต่ก็มีระยะเพียง ๓ ไมล์ทะเลเท่านั้น ไม่ครอบคลุม
อ านาจอธิปไตยทางทะเลของไทยทั้งหมด ซึ่งแผนที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยได้รับการปลด
ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 
 สรุป อศ. ได้จัดท าแผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการหลักหรือการสร้างผลผลิต/บริการหลักของหน่วยงานระดับ นขต.ทร. และเชื่อมโยงถึงระดับ ทร. 
และสูงกว่า โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณได้แก่จ านวนแผนที่ที่ถูกน าไปใช้ในประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณฯ์ และเชิงคุณภาพได้แก่การปลดใบเหลืองด้านการประมงของไทยจากสหภาพยุโรป หรือแม้แต่ใน
ร่างแผนที่ฉบับปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับและเห็นชอบจากหน่วยงานในระดับจังหวัดจากทุกจังหวัดชายทะเล    

 ๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงานของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 
   การพิจารณาแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลนั้นได้ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทาง
ทะเลระหว่างประเทศตามที่ได้ระบุไว้ใน UNCLOS 1982 โดยใช้หลักการของความเที่ยงธรรม รวมทั้งศึกษาผล
การตัดสินทั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice : ICJ) และศาลยุติธรรม



ระหว่างประเทศทางทะเล (International Tribunal for the Law of the Sea : ITLOS) ทั้งนี้เพ่ือให้การแบ่ง
เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จากเหตุผลขั้นต้นสามารถสรุปเป็นหลักการที่ อศ. น ามา
แบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลได้ดังนี้ 

กรณีระหว่าง ก่อนการตัดสิน หลังการตัดสิน 

โรมาเนีย – ยูเครน 

  

บังคลาเทศ – เมียนมา 

  

นิการากัว – โคลัมเบีย 

  

โคติวัว – กานา 

 

รูปภาพแสดงผลการตัดสินการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศบางส่วน ที่ อศ. ท าการศึกษา 
และน ามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล 

 
 



 

 
 

ขั้นตอนแสดงการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างจังหวัดที่ อศ. น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรมและยอมรับของทุก
จังหวัด 

 
โดยมีข้ันตอนในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลดังนี้ 

 
 
    ๓.๒ การด าเนินงานตามกิจกรรม 
     การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจดังจะเห็นได้จาก
การที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ลง ๑๙ มิ.ย.๖๑ ให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และ จก.อศ. หรือผู้แทนเป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ
คือ “พิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงการก ากับดูแลและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเลทั้ง ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการทางวิชาการสากล” 
โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทังนี้เมื่อ ๔-๕ มี.ค.๖๒ กรมการปกครอง ได้จัดการอบรมเชิง



ปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) รวม ๙๒ คน เกี่ยวกับการ
พ้ืนฐานการใช้งานแผนที่และการฝึกการแบ่งเขตทางทะเล 

 
 

 
 

 
รูปภาพแสดงการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล ซึ่งจัดโดย กรมการปกครอง 

 
   ๓.๓ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 



     ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ยึดถือเขตทะเลชายฝั่งที่ระยะ ๓ ไมล์ทะเลจากแนวน้ า
ลงต่ าที่แสดงบนแผนที่เดินเรือของ อศ. ซึ่งวิธีการสร้างเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลตามประกาศดังกล่าวนั้นได้
ใช้วิธีการของเส้นมัธยะ และท าการปรับแต่งเส้นมัธยะให้เป็นเส้นตรงกล่าวคือมีจุดเพียงสองจุดเท่านั้นคือ
จุดเริ่มต้นที่อยู่บนบกและจุดสิ้นสุดที่อยู่บนเส้นมัธยะที่ระยะ ๓ ไมล์ทะเล ทั้งนี้ก็เพ่ือลดความสลับซับซ้อนหาก
ยึดถือตามแนวเส้นมัธยะอย่างเคร่งครัด ส าหรับการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างจังหวัดเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ศรชล 
ได้ใช้วิธีการแบบอัตราส่วนสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับความยาวของชายฝั่ง ซึ่งสามารถยึดถือตาม
หลักการของเส้นมัธยะและความเที่ยงธรรมไว้ ทั้งนี้จากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือผู้แทนจากจังหวัด
ต่างๆ ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกับหลักการที่น ามาประยุกต์ใช้ 
   ๓.๔ การใช้ทรัพยากร 
     การหาความยาวชายฝั่งได้ท าการดิจิไตท์ หาความยาวชายฝังจากแผนที่บนมูลฐานทางราบ 
WGS84 เป็นหลัก ทั้งจากแผนที่บกชุด L7018 ของ กรมแผนที่ทหาร (ผท.ทหาร) และแผนที่เดินเรือของ อศ. 
ทั้งนี้หากบริเวณใดมีแผนที่มาตราส่วนที่ใหญ่กว่าเนื่องจากให้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่า นอกจากนี้ค่าพิกัด
ระหว่างจังหวัดทางทะเลจะมีมูลฐานทางราบ WGS84 ด้วยเช่นกันเพ่ือให้สามารถพล๊อตลงบนแผนที่ที่ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะเป็นมูลฐานทางราบ WGS84 เช่น Google Earth เป็นต้น 
    สรุป แผนที่แสดงเขตทางทะเลระหว่างจังหวัดฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้าหมาย กล่าวคือการรวบรวมเหตุผล ความจ าเป็น วิธีการแบ่ง และส่งร่างแผนที่ให้กับ
กรมการปกครองและผู้แทนหน่วยงานของจังหวัดชายทะเล (ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ร่วมพิจารณาแผนที่ 
ตลอดจนการให้ความรู้การใช้งานแผนที่ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามทุก
ขั้นตอน มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากแผนที่ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระยะ ๓ 
ไมล์ทะเล สู่แผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดที่ระยะ ๑๒ ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน (ทะเลอาณาเขต) จากแผนที่
เพ่ือใช้เพียงการประมง สู่แผนที่เพ่ือรองรับอ านาจอธิปไตยของไทย การด าเนินการดังกล่าวมีการประยุกต์ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการน าข้อมูลแผนที่ที่มี
อยู่มาประยุกต์ใช้ ในการสร้างแผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัด อีกทั้งแผนที่ดังกล่าวสามารถท าการถ่ายทอด
ค่าพิกัดลงบนแผนที่ใดๆ ก็ได้ที่มีมูลฐานทางราบ WGS 84 เช่นแผนที่เดินเรือเป็นต้น 
  ๔ ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ๔.๑ ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ 
     การด าเนินการครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการโดยมีหลักฐานและข้อมูล
ประกอบทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมคือ 
     ๔.๑.๑ การจัดท าร่างแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลทั้งในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด 
ที่สอดคล้องกับหลักการสากลและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานในระดับจังหวัดชายทะเลต่างๆ  
     ๔.๑.๒ ข้อมูลจากแบบสอบถามทราบว่าแผนที่การแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลนอกจากจะ
สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการแย่งชิงทรัพยากรในทะเลแล้วยังจะท าให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากขั้นได้แก่ ต่างๆ คือ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวทางทะเล การบริหารจัดการด้านการประมงมี การบริหารจัดการด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล การ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล 



     ๔.๑.๓ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยก าหนดเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลไว้ดังนี้ 
     - ฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างแผนที่ เขตการปกครองของจังหวัดทาง
ทะเลระหว่าง ๔-๕ เม.ย.๖๒ 
     - ประชุมอนุกรรมการฯ เพ่ือชี้แจงชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๖ – ๒๖ เม.ย.๖๒ 
     - ประชุมอนุกรรมการฯ เพื่อชี้แจงชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๒๗ เม.ย. – ๖ พ.ย.๖๒ 
     - จัดท าบันทึกข้อตกลงรายคู่จังหวัด ระหว่าง ๗ - ๙ พ.ค.๖๒ 
     - จัดส่งร่างแผนที่ฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ/บันทึกข้อตกลง/รายงานการประ ชุมอนุกรรมการฯ ให้
กรมการปกครองเพ่ือจัดส่งให้ อศ. ใน ๑๐ พ.ค.๖๒ 
     - อศ. จัดท าแผนที่ฯ ในภาพรวม ระหว่าง ๑๑ – ๒๗ พ.ค.๖๒ 
     - จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พ.ค.๖๒ 
    ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

แผนที่แสดงเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด 

 
แผนที่แสดงเขตจังหวัดทางทะเลภาพรวมระดับประเทศ 

 



 
 แผนที่แสดงเขตจังหวัดทางทะเลภาพรวมระดับภูมิภาค 

 

 
แผนที่แสดงเขตจังหวัดทางทะเลภาพรวมระดับจังหวัด 

 



    ๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
     ปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของเขตจังหวัดทางทะเลได้รับการแก้ไข ก่อให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อ านาจอธิปไตยทางทะเลของไทยมีความสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และความเป็นเอกภาพด้านแผนที่ที่ถูกน าไปใช้งาน  
    สรุป การปฏิบัติกิจกรรมที่ออกแบบหรือขั้นตอนด าเนินการ ครอบคลุมและเป็นไ ปตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าร่างแผนที่ การเผยแพร่ การให้ความรู้ และ
ได้รับการเห็นชอบและยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้จริงในการด าเนินการเพ่ือรองรับ 
พ.ร.บ.ศรชล และรองรองกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตอธิปไตยของไทยในทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาผลงาน/นวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใน อศ. และสามารถขยายผลในการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
แผนที่เดินเรือในกรณีที่น าเส้นเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลไปแสดงไว้บนแผนที่ 

   ๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
    สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการส ารวจแผนที่และการสร้างแผนที่ 
โดยสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์โดยการประยุกต์ร่วมกับเทคนิคการแบ่งเขตแดน
ทางทะเลระหว่างประเทศตามที่ระบุไว้ใน UNCLOS 1982 และคู่มือเทคนิคกฎหมายทะเล ซึ่งเขตระหว่าง
จังหวัดทางทะเลที่ได้สามารถน าไปพัฒนาต่อโดยการน าไปแสดงไว้บนแผนที่เดินเรือกระดาษ หรือแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหนึ่ง 

   ๖. บทเรียนที่ได้รับ 
    การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิตและน าผลงานไปใช้ ตามวิสัยทัศน์ อศ. “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” การที่
จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากแผนที่เดินเรือที่ 
อศ. เป็นเพียงหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวของประเทศไทยในการส ารวจและสร้างแผนที่เดินเรือในน่านน้ า
ไทยแล้ว ภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลจ าเป็นจะต้องมีเครื่องมือประกอบในการท างานและตัดสินใจซึ่ง
ก็คือแผนที่เฉพาะทางนั่นเอง แผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล ถือเป็นประเภทหนึ่งของเครื่องมือในการ
ท างานทางทะเลที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้การรักษากฎหมายและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความ
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ยังจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถท าให้กฎหมายต่างๆ เช่น พ.ร.บ.ศรชล ที่ให้อ านาจและความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่รัฐในทะเลมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย 

   ๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
    ๗.๑ การเผยแพร่ 
     มีการน าแนวความคิด ร่างแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเลไปให้คณะกรรมการต่างๆ 
ประกอบการท างานที่เห็นได้ชัดเจนคือการที่ กระทรวงมหาดไทย มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม หรือการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๙ นอกจากนี้ อศ. ยังได้มีการ
จัดท าภาพเคลื่อนไหวแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการมีเขตระหว่างจังหวัดทางทะเลผ่านทางเวบไซด์ youtube 
ปัจจุบันได้มีผู้เข้ามารับชมจ านวนหนึ่ง 



    ๗.๒ การได้รับรางวัล 
     ผลงานได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งใน ทร. จากการที่ผู้แทน ศรชล. น าภาพแผนที่เขต
ระหว่างจังหวัดทางทะเลไปบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานรัฐ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานนอก ทร. จาก
การที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งร่างแผนที่ให้กับจังหวัดต่างๆ ให้ความเห็นชอบ 


