
อาณาเขตทางทะเลของไทย 
วัน เดือน ปี ประกาศ ประเภท หมายเหต ุ

22 กันยายน 2502 อ่าวประวัติศาสตร ์ อ่าวรูปตัว ก., มีค่าพิกัด 

6 ตุลาคม 2509 ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 

11 มิถุนายน 2513 
                             1 แหลมลิง ถึง พรมแดนไทย – กัมพูชา 
เส้นฐานตรงบริเวณที่     2 แหลมใหญ่ ถึง แหลมหน้าถ ้า 
                             3 เกาะภูเก็ต พรมแดนไทย – มาเลเซีย 

มีค่าพิกัด 

18 พฤษภาคม 2516 ไหล่ทวีป มีค่าพิกัด 

18 กรกฎาคม 2531 เขต EEZ ด้านทะเลอันดามัน มีค่าพิกัด 

23 กุมภาพันธ์ 2534 เขต EEZ  200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 

17 สิงหาคม 2535 เส้นฐานตรงบริเวณที่ 4 เกาะกงออก พรมแดนไทย - มาเลเซีย มีค่าพิกัด 

14 สิงหาคม 2538 เขตต่อเนื่อง 24 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน 

อ่าวประวัติศาสตร์ ได้แก่พื นที่อ่าวไทยรูปตัว ก. เหนือเส้นฐานที่ก้าหนดขอบเขตอ่าวประวัติศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 91 วันที่ 26 กันยายน 2502 หน้า 1 

น่านน ้าภายใน ที่เกิดจากการประกาศเส้นฐานตรง 4 บริเวณคือ 
 - บริเวณที ่1 ได้แก่ พื นที่บริเวณแหลมสิง ถึง หลักเขตแดนไทย – เขมร ตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 87 ตอน 52 ฉบับพิเศษ วันที่ 12 มิถุนายน 2513 หน้า 4 – 7 
  - บริเวณที ่2 ได้แก่พื นที่ตั งแต่บริเวณแหลมใหญ่ ถึง แหลมหน้าถ ้า ตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 87 ตอนที่ 52 ฉบับพิเศษ วันที่ 12 มิถุนายน 2513 
  - บริเวณที่ 3 ได้แก่บริเวณพื นที่ตั งแต่ เกาะภูเก็ต ถึง พรมแดนไทย – มาเลเซีย ตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 87 ตอนที่ 52 ฉบับพิเศษ วันที่ 12 มิถุนายน 2513 และส่วนที่แก้ไขตามประกาศส้านัก
นายกรัฐมนตรีเชื่อมเส้นฐานตรงและน่านน ้าภายในของประเทศ ฉบับที่ 2 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 18 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 
  - บริเวณที ่4 ได้แก่พื นที่บริเวณตั งแต่เกาะกงออก ถึง พรมแดนไทย – มาเลเซีย ตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 89 ฉบับพิเศษ วันที่ 19 สิงหาคม 2535 หน้า 1 
ทะเลอาณาเขต (Territorial Water) ได้แก่พื นที่ซึ่งอยู่ภายในระยะ 12 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานตรงและเส้นฐานปกติตามที่มีพระราชโองการประกาศความกว้างของทะเลอาณาเขตประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 92 วันที่ 18 
ตุลาคม 2509) 
เขตต่อเนื่อง (Continuous Zone) ได้แก่พื นที่ซึ่งอยู่ถัดไปจากทะเลอาณาเขตออกไปจนถึงระยะ 24 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานตรง ตามที่มีพระราชโองการประกาศเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2538 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 69 วันที่ 29 สิงหาคม 2538 หน้า 1) 
เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ (Exclusive Economic Zone) ได้แก่พื นที่ ซึ่งเป็นส่วนของมวลน ้าลงไปจนถึงผิวดินก้นทะเลและใต้ผิวดิน ซึ่งอยู่ถัดจากทะเลอาณาเขตออกไปราชอาณาจักรไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะเมื่อ พ.ศ.2524 โดย
ประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะออกไปเป็นระยะ 200 ไมล์จากเส้นฐานตรงและเส้นฐานปกติ ในส่วนที่เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะอยู่ประชิดหรือตรงข้ามกันกับเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะรัฐชายฝั่งอื่น ๆ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมที่จะเจรจาเพื่อ
ก้าหนดเขตระหว่างกันต่อไป (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 30 ลง 25 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 9 ต่อมาราชอาณาจักรไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ประชิดกับมาเลเซีย โดยประกาศเขตตามภูมิศาสตร์
จ้านวน 8 จุด (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 27 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 หน้า 51 – 52) และได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะด้านทะเลอันดามัน โดยประกาศขอบเขตตามพิกัดภูมิศาสตร์จ้านวน 27 จุด (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 
ตอนที่ 120 วันที่ 26 กรกฎาคม 2531 หน้า 231 – 233) 
เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf) ได้แก่พื นที่ดินก้นทะเลและใต้ผิวดิน ราชอาณาจักรไทยมีประกาศก้าหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยเมื่อ พ .ศ.2516 ซึ่งอยู่ในขอบเขตของเส้นที่ลากเชื่อมต่อตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เริ่ม
ตั งแต่จุดหมายเลข 1 ถึง 18 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 60 วันที่ 1 มิถุนายน 2516 หน้า 1 – 2 ต่อมาได้มีการเจรจาเขตไล่ทวีปที่ซ้อนทับกับสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้ก้าหนดเขตไหล่ทวีประหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามแนวเส้น CK โดยได้แลกเปลี่ยนสัตยาบันระหว่างกัน เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2541 
 หมายเหตุ เส้นเขตแดนระหว่างประเทศระหว่างไทย – เมียนมา ตั งแต่ด้านเหนือหมู่เกาะสุรินทร์ จนถึงแม่น ้าปากจั่น จ.ระนอง ซึ่งแสดงด้วยจุดไข่ปลา ในปัจจุบันยังไม่มีการเจรจาตกลงตามก้าหนดเขตแดนที่แน่นอนระหว่างประเทศ 
เส้นไข่ปลาที่แสดงลงในแผนที่ เป็นเส้นที่ลากตามเส้นมัธยะและก้าหนดว่า เกาะหลามตัน และเกาะขี นก อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา 



หลักการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ 

1 • สร้างเส้นมัธยะแบบเคร่งครัด (Provisional Median Line) 

2 • ปรับแต่งเส้นมัธยะตามสภาวะแวดล้อมพิเศษเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม (Adjusted Median Line) 

3 • ตรวจสอบความได้สัดส่วน (Proportionality) ของพื นที่ทางทะเลที่ได้มีการแบ่งว่าเป็นไปตามสัดส่วนหรือไม่ 

กรณีศึกษาการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ 

จังหวัด ก. 

จังหวัด ข. 

เส้นมัธยะแบบเคร่งครัด เส้นมัธยะแบบปรับแต่ง 

จังหวัด ก. 

จังหวัด ข. 

     พื นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างโรมาเนียและยูเครน       ศาลพิจารณาความยาวชายฝั่งและพื นที่ที่เก่ียวข้อง                          ผลการตัดสินของศาล 

     พื นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างบังคลาเทศและเมียนมา        ศาลพิจารณาความยาวชายฝั่งและพื นที่ที่เก่ียวข้อง                          ผลการตัดสินของศาล 

 การปรับแต่งเส้นมัธยะในรูปแบบต่างๆ 

การใช้เส้นขนานละติจูด 
กรณีระหว่างชิลีและเปรู         

การปรับอัตราส่วนของเส้นมัธยะ 
ระหว่างนิการากัวและโคลัมเบีย 



ปัญหา/อุปสรรคข้อขัดข้อง 
เมื่อไม่มีแผนที่แสดงเขตทางทะเล 

พ.ร.บ.ศรชล ก้าหนดให้ม ี
ศรชล. จังหวัด 

แล้วขอบเขตจังหวัดทาง
ทะเลอยู่ตรงไหน 

คณะกรรมการประมง
จังหวัดชายทะเล 

แล้วขอบเขตจังหวัดทาง
ทะเลอยูต่รงไหน 

คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด

ชายทะเล 
แล้วขอบเขตจังหวัดทาง

ทะเลอยู่ตรงไหน 

คณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

แล้วขอบเขตจังหวัดทาง
ทะเลอยู่ตรงไหน 

ผู้มีอ้านาจหน้าที่ หรือคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่มีอ้านาจอธิปไตยเหนือทะเล

อาณาเขตของประเทศไทย 

แล้วขอบเขตอ้านาจของ
ท่านในทะเลอยู่ตรงไหน 



แผนที่แสดงเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ศรชล. 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ้านาจอธิปไตยของไทยในทะเล 

เหตุผลและความจ าเป็นของแผนที่แสดงเขตรับผิดชอบทางทะเล 

• น่านน  าภายในและทะเลอาณาเขตคือเขตอ านาจอธิปไตยของไทย 
• หน่วยงานไม่ทราบขอบเขตความรับผิดชอบทางทะเล 
• แหล่งข้อมูลแผนที่มีความหลากหลาย 
• แผนที่ไม่มีความทันสมัย 

ข้อดีของการมีแผนที่แสดงเขตรับผิดชอบทางทะเล 

• อ านาจอธิปไตยทางทะเลของไทยมีผู้รับผิดชอบ 
• เป็นการบูรณาการด้านแผนที่ทางทะเล (One Marine Chart) 
• แผนที่มีความทันสมัย 
• สามารถน าข้อมูลค่าพิกัดไปแสดงบนข้อมูลแผนที่ใดๆ ที่มีมูลฐานทางราบ WGS 84 ได้ 
• เจ้าหน้าที่รัฐมีความชัดเจนและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ 


