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บทคัดย่อ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง 23 จังหวัดที่ระยะ 
3 ไมล์ทะเลจากแนวความลึกน้ าศูนย์เมตรโดยใช้วิธี เส้นมัธยะแบบเคร่งครัด และเส้นมัธยะแบบปรับแต่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เขตพื้นที่ดังกล่าวสามารถขยายออกไปได้ถึงระยะ 12 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นระยะสูงสุดที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 5 ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการขยายเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่งที่ระยะ 12 ไมล์ทะเลจากแนวความลึกน้ าศูนย์เมตรด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด
แบบเคร่งครัด โดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่งกับวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเส้น แนวทิศทางทั่วไป 
ของชายฝั่ง โดยใช้เส้นแบ่งคร่ึงมุมและเส้นแบ่งคร่ึงมุมแบบปรับแต่ง ผลการศึกษาพบว่า การก าหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบฯ ด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดแบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่งซึ่งเป็นแนวทิศทางเดิมในการก าหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบฯ  
ที่ระยะ 3 ไมล์ทะเล จะท าให้เกิดการปิดกั้นทางออกสู่ทะเลของบางจังหวัดและเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพื้นที่ ในขณะที่การก าหนดเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบฯ ด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางทั่วไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งคร่ึงมุม และเส้นแบ่งคร่ึงมุมแบบปรับแต่ง 
เป็นวิธีการที่ลดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงพื้นที่และเป็นไปตามหลักความเที่ยงธรรม ซึ่งในอนาคตหากมีความจ าเป็นที่จะต้องประกาศเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งมากเกินกว่า 3 ไมล์ทะเลจนถึงระยะ 12 ไมล์ทะเล จะสามารถน าผลการศึกษาน้ีมาประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทาง 
การก าหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่งได้  
ค าส าคัญ : เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เขตทะเลชายฝั่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

Abstract 
 The Ministry of Agriculture and Cooperatives has announced the area of responsibility of the ProvincialอFishery 
Committee in the 23 coastal seas at 3 nautical miles from the baseline using the Median Line and the Adjusted Median Line 
methods. However, in light of exigencies based on purposes related to aquatic resource management, a Ministerial Regulation 
may be issued to determine the expansion of coastal seas in any area up to 12 nautical miles, where the maximum range is 
defined in Section 5 of the Royal Ordinance on Fisheries, B.E (2558 2015). The purpose of this study was to study the guideline 
for expanding the area of responsibility of the Provincial Fishery Committee in the coastal seas at 12 nautical miles from the 
baseline by setting sea border between provinces using the Median Line and the Adjusted Median Line methods and the  
Bi-sector Line and the Adjusted Bi-Sector Line methods. The result of the study revealed that expanding the area of 
responsibility of the Provincial Fishery Committee in the coastal seas at 12 nauticalmiles from the baseline by setting sea 
border between provinces using the Median Line and the Adjusted Median Line methods, which are the same orientation in 
defining the responsible area at 3 nautical miles, will block some of the outlet to the seas and spatially unfair in some areas. 
Meanwhile, defining the responsible area by setting sea border between provinces using the Bi-sector Line and the Adjusted  
Bi-Sector Line methods are the way to reduce the spatially unfair in some areas and based on the principle of fairness. In the 
future, if it is necessary to expand the area of responsibility of the Provincial Fishery Committee in the coastal seas more than 
3 nautical miles up to 12 nautical miles, the result of this study can be applied as guideline for determining the area of 
responsibility of the Provincial Fishery Committee in the coastal seas. 
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 ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 71 วรรคสี่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ  ออกประกาศเพื่อ
ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง และมาตรา 5 ได้ก าหนด
นิยาม “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป 3 ไมล์ทะเล 
เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า จะออกกฎกระทรวงก าหนดให้
เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่ง
ทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า 3 ไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 1.5 ไมล์ทะเลและไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล และ
นิยาม “แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวท่ีน้ าทะเล
จรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง ชายเกาะ ตามท่ีระบุในแผนท่ี
เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกน้ าศูนย์เมตร 
หรือแนวขอบนอกของพื้ น ท่ี ท่ีมี การถมทะเล  และ 
มาตรา 6 วรรคหน่ึง กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้บังคับ ใช้ได้ จากประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดเขตพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดใน 
เขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2559 (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ , 2560) จะเห็นได้ว่า การก าหนดเขตพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบฯ ดังกล่าว มิใ ช่มีจุดประสงค์เพื่อก าหนด
ระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเลเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีจุดประสงค์เพื่อก าหนดแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเล ด้วย ซึ่งในการก าหนด
ทิศทางของแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดตามกฎกระทรวง 
ก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2560) เพื่อใช้ก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ 
ดังกล่าวใช้วิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบ

เคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัด (Median Line) 
และเส้นมัธยะแบบปรับแต่ง (Adjusted Median Line) 
อ้างอิงตามหลักการก าหนดเขตทะเลระหว่างประเทศท่ีได้
มีการระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล (United Nations Convention on the Law  
of the Sea : UNCLOS) (สมัชชาสหประชาชาติ, 1982)       
ซึ่งเป็นไปตามหลักความเท่ียงธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อเขต
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ท่ีก าหนดเขตทะเลชายฝั่งไม่เกิน 3 
ไมล์ทะเล อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตจ าเป็นต้องมีการ
ขยายเขตพื้นท่ีท่ี รับผิดชอบฯในเขตทะเลชายฝั่งออกไป
จนถึงระยะสูงสุดท่ี 12 ไมล์ทะเล จะท าให้เกิดปัญหา
ตามมาเน่ืองจากแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ี เกิน 3  
ไมล์ทะเลมิไ ด้ก าหนดไว้  และหากยังคงก าหนดแนว  
เขตทะเลระหว่างจังหวัดตามทิศทางเดิมท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเล 
อาจส่งผลให้เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ฯ ท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล 
ไม่เป็นไปตามหลักความเท่ียงธรรมได้เน่ืองจากแนวเขตท่ี
ขยายต่อออกไปจะปิดกั้น (cut off) ทางออกสู่ทะเลของ
จังหวัดข้างเคียง หรือมีทิศทางท่ีท าให้เกาะของจังหวัดหน่ึง
ไปอยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองของอีกจังหวัดหน่ึง หรือเกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพื้นท่ีได้ ดังน้ัน จึงควรมี
การศึกษาแนวทางการขยายเขตพื้นท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเล
ชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในกรณีท่ีมีความจ าเป็นในอนาคต 
 วิธีการก าหนดเขตทางทะเลตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 มีหลาย
วิธีการ เพื่อให้เกิดความเท่ียงธรรมและไม่ซับซ้อนในแต่ละ
พื้นท่ีหรือแต่ละประเทศ ในการศึกษาน้ี ขอกล่าวถึง 2 วิธี 
ดังต่อไปน้ี 

ค าน า 
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 วิธีก าหนดแนวเขตแบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่ง รายละเอียดตาม
ภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1  เส้นมธัยะ (Median Line) เป็นวิธีการก าหนดแนวเขตแบบเคร่งครัด 
 

 2. วิธีก าหนดแนวเขตแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม  (Bi–Sector Line) 
รายละเอียดตามภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2  เส้นแบ่งครึ่งมุม (Bi – Sector Line) เป็นวิธีการก าหนดแนวเขตแบบเส้นแนวทิศทางทั่วไปของชายฝั่ง 
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 เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดของจังหวัดชายฝั่งทะเลท่ีระยะ 3  ไมล์ทะเล  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ก าหนดโดยมีหลักการและวิธีการ ดังน้ี 
 1. ใช้หลักการท่ีเป็นท่ียอมรับของสากลและมีการระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 (สมัชชาสหประชาชาติ, 1982) และคู่มือเทคนิคกฎหมายทะเล (A manual on Technical Aspects of the 
United Nations Convention On the Law of the Sea : TALOS) (องค์การอุทกศาสตร์สากล, 1982) 
 2. ใช้วิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะ (Median Line) ท าให้ได้เส้นมัธยะ 
ท่ีมีความคดเค้ียวไม่เป็นเส้นตรง หากน าเส้นมัธยะท่ีค านวณได้ดังกล่าวไปใช้ในการก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด 
จะท าให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีเกิดความสับสน เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงได้ท าการปรับแต่ง เส้นมัธยะ 
(Adjusted.Median.Line) เพื่อให้ได้เส้นมัธยะที่มีลักษณะราบเรียบและเกือบเป็นเส้นตรงง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปฏิบัติและบริหารจัดการในเชิงพื้นท่ีและป้องกัน ความสับสนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ 
ของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ท้ังน้ีวิธีการปรับแต่ง เส้นมัธยะท่ีถูกน ามาใช้เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว  
แล้ วยั งคงไว้ซึ่ งหลักของความ เ ท่า เทียมและเ ท่ียงธรรม ดังจะ เห็นไ ด้จากศาลยุ ติธรรมระหว่า งประเทศ 
(International.Court.of.Justice : ICJ) ได้มีการน าไปใช้ในการก าหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศสาธารณรัฐ
สหกรณ์กายอานา (Guyana) กับประเทศสาธารณรัฐซูรินาม (Suriname) หรือการน าไปใช้ โดยศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศทางทะเล (International Tribunal for the Law of the Sea : ITLOS) ในการก าหนดเขตแดนทางทะเล
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการขยายเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง 
ท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล 
 2.  เพื่อทราบเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล 

 เป็นการศึกษาแนวทางการขยายเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเล
ชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลจากแนวความลึกน้ าศูนย์เมตรด้วยวิธีก าหนดแนวเขตแบบเคร่งครัดโดยใช้ เส้นมัธยะแบบ
เคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่งซึ่งเป็นแนวทิศทางท่ีก าหนดเดิมกับระยะ 3 ไมล์ทะเล กับวิธีก าหนดแนวเขตแบบ
เส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุมและเส้นแบ่งครึ่งมุมแบบปรับแต่งซึ่งเป็นแนวทิศทางใหม่เพื่อให้มี
ความเท่ียงธรรม  
 

วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตการศึกษา 
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1.  พื้นทีศ่ึกษา  

ภาพที่ 3  แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาระยะ 12 ไมล์ทะเลจากแนวความลึกน้ าศูนยเ์มตรของจังหวัดชายฝั่งทะเล  
 

วิธีด าเนินการ 
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2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศกึษา ประกอบด้วย 
 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ACER รุ่น Veriton M4610G Intel Core i5 – 2300 CPU 2.80 GHz RAM 8 GB HDD 1 TB 
 2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Color รุ่น LaserJet CP2025 
 2.3 โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 
3. ระยะเวลาในการด าเนนิการศกึษา 
 ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 
4. รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการศกึษา ท าการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 1) 
ประกอบด้วย 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลเชิงพื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่มาข้อมูล 

แนวความลึกน้ าศูนย์เมตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

จุดพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบก กระทรวงมหาดไทย 

เขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 
พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน     
พ.ศ. 2502 

เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดที่ระยะ 3 ไมล์ทะเลนับจากแนว

ความลึกน้ าศูนย์เมตร 

กรมประมง 

เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

ขอบเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

5.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ดังต่อไปน้ี 
 5.1 การตัดข้อมูล (Clip) เป็นการตัดข้อมูลที่ต้องการตามขอบที่ก าหนดโดยตัดข้อมูลแผนที่ออกจากช้ันข้อมูลที่
ต้องการ (Input feature) ด้วยแผนที่หรือพื้นที่ท่ีเป็นขอบตัด (Clip feature) 
 5.2 การลบข้อมูล (Erase) เป็นการลบข้อมูลออกจากข้อมูลที่ต้องการโดยการใช้อีกข้อมูลหน่ึงเป็นกรอบและต้องมี
พื้นที่ซ้อนทับกัน ซึ่งอาจเป็น Polygon, line, point คล้ายกับการ Clip แต่การ Erase จะเหลือข้อมูลที่ต้องการอยู่ด้านนอก  
 5.3 การซ้อนทับข้อมูลด้วยวิธี Intersect เป็นการซ้อนทับข้อมูลระหว่างข้อมูล 2 ข้อมูล โดยผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ใน
ขอบเขตพื้นที่ของทั้ง 2 ข้อมูล   
 5.4 การรวมข้อมูลด้วยวิธี Merge เป็นการรวมข้อมูลหลายๆ ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวกัน สามารถด าเนินการทั้ง
ข้อมูลที่เป็น Point, Line และ Polygon เพื่อเป็นการเช่ือมต่อแผนที่ท่ีมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือต่อกัน  
 5.5 การรวมข้อมูลด้วยวิธี Union เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยการซ้อนทับระหว่างข้อมูล 2 ข้อมูล โดยทั้ง
ขอบเขตพื้นที่ของข้อมูลแผนที่และข้อมูลตาราง (Attribute) ของท้ัง 2 ข้อมูลยังคงอยูเ่หมือนเดิม 
 5.6 การยุบรวมข้อมูล (Dissolve) เป็นการรวมข้อมูลพื้นที่ (Polygon) ที่มีข้อมูลตาราง (Attribute data) 
เหมือนกันที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลให้น้อยลง 
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  5.7 การสร้างระยะห่างหรือสร้างแนวกันชน (Buffer) เป็นการสร้างระยะทางที่ห่างจากข้อมูลตามค่า 
ที่ก าหนดสามารถวิเคราะห์พื้นที่ได้เพียง 1 ช้ันข้อมูล และเป็นการสร้างพื้นที่ล้อมรอบข้อมูล (Point, Line หรือ Polygon) 
ของช้ันข้อมูลที่ได้คัดเลือกไว้บางส่วน หรือหากไม่ได้เลือกไว้โปรแกรมจะสร้าง Buffer ให้ทั้งช้ันข้อมูล ผลที่ได้รับคือ  
ช้ันข้อมูลใหม่ที่มีขนาดความกว้างของพื้นที่จากต าแหน่งที่เลือกเท่ากับขนาดของ Buffer ที่ได้ก าหนดและมีหน่วยตามที่
ก าหนด 

1. ปัญหาเชิงพื้นที่ที่พบกรณกี าหนดเขตพืน้ที่ที่รบัผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง 
พ.ศ. 2559 ที่ระยะ 3 ไมล์ทะเลออกไปถึงระยะ 12 ไมล์ทะเล ด้วยวิธีก าหนดแนวเขตแบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะ
แบบเคร่งครัดและเส้นมธัยะแบบปรับแต่ง  
 ก ร ม ป ร ะ ม ง ไ ด้ ก า ห น ด เ ข ต พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอ บ ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ม ง ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด ใ น 
เขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2559 ที่ระยะ 3 ไมล์ทะเลด้วยวิธีก าหนดแนวเขตแบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัด 
(Median Line) และเส้นมัธยะแบบปรับแต่ง (Adjusted Median Line) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 
(ภาพที่ 4) อ้างอิงตามหลักการก าหนดเขตทางทะเลระหว่างประเทศที่ได้มีการระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล (องค์การอุทกศาสตร์สากล, 1982) ซึ่งเป็นไปตามหลักความเที่ยงธรรม การก าหนดทิศทางของแนวเขต
ทะเลระหว่างจังหวัดด้วยวิธีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล 
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมคีวามจ าเป็นต้องขยายเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบฯ ต่อจากระยะ 3 ไมล์ทะเลไปจนถึงระยะ 12 
ไมลท์ะเลในแนวทิศทางเดิมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ (ภาพที่ 5) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ า เช่น ต้องการขยายเขตท าการประมงส าหรับชาวประมงพื้นบ้านเพิ่มเติม ต้องการก าหนดพื้นที่ที่
รับผิดชอบฯ ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหรือเขตอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตวน้์ า 
เป็นต้น จะพบปัญหาส าคัญในเชิงพื้นทีต่่าง ๆ ดังน้ี 
 1.1 ปัญหาการตัดกันของแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดที่ขยายต่อจากระยะ 3 ไมล์ทะเลออกไปถึงระยะ 12  
ไมลท์ะเลในแนวทิศทางเดิมของจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) จะเห็นได้ว่าแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดที่
ขยายต่อออกไปจะปิดกั้น (cut off) ทางออกสู่ทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาพที่ 6) และหาก
ท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้จุดตัดของเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนในตามพระราชบัญญัติก าหนดเขตอ่าวไทยตอนใน 
พ.ศ. 2502 เป็นจุดสิ้นสุดจะพบปัญหาการได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพื้นที่ในบางจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดข้างเคียง (ภาพที่ 7) 
 1.2 ปัญหาต าแหน่งที่ต้ังของเกาะบางเกาะซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองจังหวัดหน่ึง เมื่อขยายแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดที่ขยายต่อจากระยะ 3 ไมลท์ะเลออกไปถึงระยะ 12 ไมล์ทะเลในแนวทิศทางเดิมจะท าให้เกาะดังกล่าวอยู่
ในเขตพื้นที่ปกครองของอีกจังหวัดหน่ึง (ภาพที่ 8) 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
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ภาพที่ 4  แผนท่ีแสดงเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดชายฝ่ังทะเล ท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเล 
นับจากแนวความลึกน้ าศูนย์เมตร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 



ภาพที่ 5  แผนท่ีแสดงแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีขยายต่อจากระยะ 3 ไมล์ทะเลออกไปถึงระยะ 12 ไมล์ทะเล ด้วยวิธี
ก าหนดแนวเขตแบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่ง (แนวทิศทางเดิม) 
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ภาพที่ 6  การตัดกันของแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีขยายต่อจากระยะ 3 ไมล์ทะเลออกไปถึงระยะ 12 ไมล์ทะเล  
ในแนวทิศทางเดิมของจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทย  รูปตัว ก) (บริเวณวงกลมสีแดง) จะท าให้ปิดกั้น (cut off) 

ทางออกสู่ทะเลของบางจังหวัด 
 

ภาพที่ 7  กรณีใช้จุดตัดของเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนในตามพระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 
เป็นจุดสิ้นสุด (บริเวณวงกลมสีแดง) เพื่อแก้ปัญหาจะท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพื้นท่ีในบางจังหวัด 
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 ภาพที่ 8  กรณีขยายแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดต่อจากระยะ 3 ไมล์ทะเลออกไปถึงระยะ 12 ไมล์ทะเล 
ในแนวทิศทางเดิม จะท าให้ต าแหน่งเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ไปอยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2. ปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องค านึงถึงในการก าหนดแนวเขต
ทะเลระหว่างจังหวัดเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม  
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขยายพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบฯ ออกไปท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล นอกเหนือจาก
ปัญหาข้างต้นตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1 การก าหนด
แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดเพื่อให้เกิดความเท่ียงธรรม
จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 2.1 วิธีการก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด 
ต้องเป็นวิธีท่ีได้รับการยอมรับและไม่ก่อให้เกิดความสับสน
และยุ่งยากซับซ้อนในการน าไปใช้งาน ส าหรับการก าหนด
แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเล ตามกฎ
กระทรวงฯ ซึ่งใช้วิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด
แบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัด (Median 

Line) ท าให้ได้เส้นมัธยะท่ีมีความคดเค้ียวไม่เป็นเส้นตรง 
หากน าเส้นมัธยะท่ีค านวณได้ดังกล่าวไปใช้ในการก าหนด
แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดจะท าให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีเกิดความสับสน เพื่อเป็นการลดปัญหา
ดังกล่ าวจึง ได้ท าการปรับแต่ง เส้นมัธยะ (Adjusted 
Median Line) เพื่อให้ได้เส้นมัธยะท่ีมีลักษณะราบเรียบ
และเกือบเป็นเส้นตรงง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปฏิบัติและบริหารจัดการในเชิงพื้นท่ีและป้องกันความ
สับสนในการประกอบกิจกรรม ต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ี ท่ี
รับผิดชอบฯ ของประชาชนและเจ้าหน้าท่ี  ในพื้นท่ี ท้ังน้ี 
การปรับแต่งเส้นมัธยะน้ันนอกจากจะเป็นวิธีท่ีถูกน ามาใช้
เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวแล้วยังคงไว้ซึ่งหลักของ
ความเท่าเทียมและเท่ียงธรรมอีกด้วย 
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 อย่างไรก็ตามหากมีความจ าเป็นต้องขยายแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดออกไปท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล โดยใช้ 
แนวทิศทางเดิม ตามกฎกระทรวงฯ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามท่ีได้กล่าวมาในเบื้องต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวใน
การศึกษาครั้งน้ี จึงเสนอวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่ง
มุม (Bi–Sector Line) ซึ่งเป็นแนวทิศทางใหม่ วิธีดังกล่าวเป็นวิธีการหน่ึงในการก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด
เพื่อให้มีความเท่ียงธรรม โดยการสร้างมุมระหว่างจังหวัดข้ึนมาโดยใช้จุดพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบกตามท่ี
คณะท างานก าหนดพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบกเพื่อการก าหนดเขตทะเลชายฝั่งและแบ่งเขตจังหวัดทางทะเล 
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นผู้ก าหนด เมื่อท าการเช่ือมต่อจุดดังกล่าวแล้วได้
มุมระหว่างจังหวัดชายฝั่งทะเล ดังแสดงในภาพท่ี 9 
 

ภาพที่ 9  การเช่ือมต่อจุดพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบกเพื่อสร้างมุมระหว่างจังหวัดชายฝั่งทะเล 
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 2.2 การก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด 
ท่ีได้มีกฎหมายก าหนดไว้ก่อนแล้ว ในท่ีน้ี ได้แก่ จังหวัด
ชายฝั่งทะเลในเขตอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทย รูปตัว ก 
ไ ด้แก่  จั งหวั ดชลบุ รี  จั งหวั ดฉะ เ ชิ ง เทรา  จั งหวั ด
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี เน่ืองจากเขต
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ท่ีระยะ  3 ไมล์ทะเลตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ได้ใช้แนวทิศทางเดิมกับ
แนวเขตท่ีได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดเขต
จังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 ดังน้ันการขยาย 
แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดออกไปท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล  
ควรต้องใช้แนวเขตดังกล่าวเน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีได้มี
การก าหนดไว้ก่อนแล้ว หากก าหนดแตกต่างกันไปก็จะ
ส่งผลให้เกิดความสับสนได้ อย่างไรก็ตามแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ 
ตามพระราชบัญญั ติฯ ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน 
คณะท างานก าหนดพิกัดแบ่งเขตจังหวัดชายทะเลทางบก
เพื่อการก าหนดเขตทะเลชายฝั่งและแบ่งเขตจังหวัด 
ทางทะเล ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง 
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ก าหนดให้ใช้จุดพิกัดแบ่งเขตจังหวัด
ชายทะเลทางบกในการก าหนดแนวเขตแทน 
  
 
 

 2.3 ต าแหน่งท่ี ต้ังของเกาะท่ีอยู่บริเวณหน้า
ชายฝั่งทะเลของอีกจังหวัดหน่ึง เช่น เกาะสมุย และเกาะ
พะงัน ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แต่มีต าแหน่งท่ีต้ังบริเวณหน้าชายฝั่งทะเลของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังน้ันจึงต้องมีการก าหนดแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดด้วยวิธีการใหม่เพื่อให้เกาะดังกล่าวอยู่ใน
เขตพื้นท่ีปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดิม ให้ เป็น 
ท่ียอมรับและเป็นไปตามหลักความเท่ียงธรรม 
3. การก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดด้วยวิธี
ก าหนดแนวเขตแบบเส้นแนวทิศทางทั่วไปของชายฝั่ง
โดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุมและเส้นแบ่งครึ่งมุมแบบปรับแต่ง 
 เมื่อท าการขยายแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด
ออกไปท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้
เส้นแบ่งครึ่งมุม (Bi–Sector Line) (ภาพท่ี 10) และการ
ปรับแต่งเส้นแบ่งครึ่งมุม (Adjusted Bi–Sector Line) 
เพื่อให้ เกิดความ เ ท่ียงธรรม จะได้แนว ทิศทางใหม่  
ดังแสดงในภาพท่ี 11 จะเห็นได้ว่าเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ 
ในเขตทะเลชายฝั่งทะเล 12 ไมล์ทะเลมีความแตกต่างเมื่อ
เปรียบเทียบกับการก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด
โดยใช้แนวทิศทางเดิม ดังต่อไปน้ี        
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ภาพที่ 10  แผนท่ีแสดงแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลด้วยวิธีก าหนด 
แนวเขตแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม  
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ภาพที่ 11  แผนท่ีแสดงแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเล ด้วยวิธีก าหนดแนวเขตแบบเส้นแนว ทิศทางท่ัวไป
ของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุมและเส้นแบ่งครึ่งมุมแบบปรับแต่ง(แนวทิศทางใหม่) 
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 3.1 เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ี
ระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดระยอง จะเห็นได้ว่าหากขยายแนวเขตทะเลระหว่าง
จังหวัดต่อจากระยะ 3 ไมล์ทะเลออกไปถึงระยะ 12 ไมล์
ทะเลโดยใช้แนวทิศทางเดิม (เส้นสีน้ าเงินและเส้นสีเขียว) 
จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันเชิงพื้นท่ี กล่าวคือ  
แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองและ
แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี 
มีทิศทางโค้งเข้าหากันท าให้จังหวัดระยอง เสียเปรียบ 
เชิงพื้นท่ี แต่เมื่อมีการก าหนด แนวเขตทะเลระหว่าง
จังหวัดโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม (Bi–Sector Line) ซึ่งเป็น
แนวทิศทางใหม่ (เส้นสีด า ) จะท าให้ความเสียเปรียบ 
เชิงพื้นท่ีดังกล่าวลดน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย (ภาพท่ี 12) 
ท้ังน้ีเน่ืองจากการก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ี
ระยะ 3 ไมล์ทะเลโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและ
เส้นมัธยะแบบปรับแต่งน้ันใช้ความยาวของชายฝั่งเป็น
ปัจจัยควบคุมความยาวของแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด 
ท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเล เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ในขณะท่ี 

 
 
 
 

การก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดออกไปท่ีระยะ  
12 ไมล์ทะเลซึ่งเป็นระยะท่ีไกลห่างจากชายฝั่งมากข้ึน  
หากยังคงใช้ปัจจัยเดียวกันมาควบคุมการก าหนดแนวเขต
ทะเลระหว่างจังหวัดจะท าให้เกิดความเสียเปรียบเชิงพื้นท่ีได้ 
ดังน้ันจึงควรใช้ปัจจัยท่ีมีอัตราส่วนสอดคล้องกันหรือใช้
ปัจจัยมากข้ึนกว่าเดิม เช่น การใช้จุดพิกัดแบ่งเขตจังหวัด
ชายทะเลทางบกมาเป็นตัวก าหนดในการสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม 
(Bi-Sector Line) ซึ่งจะท าให้ได้แนวเขตทะเลระหว่าง
จังหวัดมีความเหมาะสมมากกว่าได้ โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อ
ก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดด้วยวิธีใช้เส้นแบ่งครึ่ง
มุม (แนวทิศทางใหม่) จะท าให้ความเสียเปรียบเชิงพื้นท่ี
ดังกล่าวของจังหวัดระยองลดน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย 
ส าหรับแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ตราด ท่ีก าหนดโดยใช้แนวทิศทางเดิมและแนวทิศทางใหม่
อยู่ในทิศทางเดียวกันและเกือบเป็นเส้นเดียวกัน จึงท าให้
เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12  
ไมล์ทะเลของจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีท่ีก าหนด
แนวเขตท้ังสองวิธีไม่แตกต่างกันมากนัก (ตารางที่ 2)  
 
 
 

 ภาพที่ 12  การเปรียบเทียบการก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ี ระยะ 12 ไมล์ทะเล โดยใช้แนวทิศทางเดิม  
(เส้นสีน้ าเงินและเส้นสีเขียว) กับแนวทิศทางใหม่ (เส้นสีด า) 
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 3.2 เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัด ในเขตอ่าวไทยตอนใน ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดเพชรบุรี จะเห็นได้ว่าหากขยายแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดต่อจากระยะ3 ไมล์ทะเลออกไปถึงระยะ 12 ไมล์ทะเล
โดยใช้แนวเขตท่ีได้ระบุไว้ ในพระราชบัญญั ติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ .ศ. 2502 จะท าให้ เกิด 
ความได้เปรียบเสียเปรียบกันในเชิงพื้นท่ี (ภาพท่ี 13) การปรับแต่งแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดในเขตอ่าวไทยตอนใน
สามารถกระท าได้เพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพื้นท่ี โดยการก าหนดทิศทางของแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด 
ให้มีทิศทางท่ีท าให้เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลมีพื้นท่ีใกล้เคียงกัน โดยปรับแต่งแนวเขตทะเลระหว่าง
จังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการและ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในขณะท่ีแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการกับ
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครเป็นทิศทางเดียวกับแนวเขตทะเลระหว่าง จังหวัด 
ท่ีได้ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 ดังแสดงในภาพท่ี 14 

ภาพที่ 13 แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดตามท่ีได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 
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ภาพที่ 14  การก าหนดทิศทางของแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดในเขตอ่าวไทยตอนในให้มีทิศทางท่ีท าให้เขตพื้นท่ี 
ท่ีรับผิดชอบฯ ท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลมีความใกล้เคียงกัน (เส้นประสีด า : แนวเขตท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเลตามแนวเขต 
ท่ีระบุไว้ใน พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502, เส้นทึบสีด า : แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด 
ท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลในเขตอ่าวไทยตอนในท่ีปรับแต่งเพื่อให้เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ มีความใกล้เคียงกัน) 
 

 3.3 เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ี
ระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช การก าหนดแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดท้ังสองไม่สามารถใช้แนวเขตทะเลระหว่าง
จังหวัดท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเลท่ีก าหนดด้วยวิธีใช้เส้นมัธยะ
และเส้นมัธยะปรับแต่ง (แนวทิศทางเดิม) (เส้นประสีด า) ได้ 
เน่ืองจากจะท าให้เกาะสมุยและเกาะพะงันอยู่ใน เขต 

พื้ น ท่ี ปกครองขอ งจั ง ห วั ดนครศรี ธ รรม ร าช แทน 
จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ า นี ตาม ท่ีก ล่ า วแล้ ว ใน เบื้ อ ง ต้ น    
จึงจ าเป็นต้องใช้แนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีก าหนดด้วย
วิธีใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม (เส้นทึบสีด า) เพื่อให้เกาะสมุยและ
เกาะพะงันอยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เช่นเดิม ดังแสดงในภาพท่ี 15 
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ภาพที่ 15  การก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดด้วยวิธีใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม (เส้นทึบสีด า) เพื่อใหเ้กาะสมุย 
และเกาะพะงันอยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดิม 

 

ภาพที่ 16  การก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดด้วยวิธีใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม (เส้นทึบสีด า)  
และสอดคล้องกับแนวเขตพื้นท่ีปกครองของจังหวัดต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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 3.4 เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดอื่ นๆ นอกเหนือจากท่ีได้กล่าว
มาแล้ว สามารถก าหนดด้วยวิธีใช้เส้นแบ่งครึ่งมุมได้ แต่ควรสอดคล้องกับการก าหนดเขตพื้นท่ีปกครองท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ เขตระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดกระบี่ และจังหวัดกระบี่กับจังหวัดตรัง ดังภาพท่ี 16  



4. การเปรียบเทียบพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัดเม่ือก าหนดแนวเขตทะเลระหว่าง
จังหวัดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ 
ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบ
เคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะ 
แบบปรับแต่ง (แนวทิศทางเดิม) กับวิธีก าหนดแนวเขต
ทะเลระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่ง
โดยใช้เส้นแบ่งครึ่ งมุมและเส้นแบ่งครึ่ งมุมปรับแต่ง  
(แนวทิศทางใหม่) จะได้พื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และ ภาพท่ี 17  
 จากผลการศึกษาในครั้งน้ี จะเห็นได้ว่าในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นในอนาคตต้องขยายเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ  
ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
น้ัน การก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีระยะ  
 

12 ไมล์ทะเลด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัด
แบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม 
แ ล ะ เ ส้ น แ บ่ ง ค รึ่ ง มุ ม ป รั บ แ ต่ ง เ ป็ น วิ ธี ก า ร ท่ี ล ด 
ความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงพื้นท่ี และเป็นไปตามหลัก
ความเท่ียงธรรม (ภาพท่ี 11) โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดสมุทรสงครามจะมีพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ เพิ่มข้ึน
อย่างชัดเจน และเมื่อ น าพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ซ้อนทับกับ
เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล พบว่ามีเขตอุทยานแห่งชาติ   
ทางทะเลอยู่ ในพื้นท่ี ท่ีรับผิดชอบจ านวน 8 จั งหวัด 
 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดพังงา 
จั ง ห วั ดภู เ ก็ ต  จั ง ห วั ด ร ะนอ ง  จั ง ห วั ด ส ตู ล  แล ะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อท าการกันพื้นท่ีเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลออก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีซึ่งสงวนไว้
เพื่อท่ีจะรักษาและท าการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ัน ๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไปออกไปจะมีพื้นท่ีเหลือไว้เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ า ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 18 
 

ล าดับที่ จังหวัด 
พื้นที่ A *1 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ B *2 
(ตร.กม.) 

ความแตกต่างของพื้นที่ A และ B 
เมื่อเทียบกับพื้นที่ A (ตร.กม.) 

1 กระบี่ 5,421.51 5,380.00 มากกว่า 41.51 
2 กรุงเทพฯ 54.78 56.06 น้อยกว่า 1.28 
3 จันทบุรี 2,128.04 2,010.34 มากกว่า 117.70 
4 ฉะเชิงเทรา 183.26 876.96 น้อยกว่า 693.70 
5 ชลบุรี 4,094.95 3,890.97 มากกว่า 203.98 
6 ชุมพร 4,358.01 4,292.06 มากกว่า 65.95 
7 ตรัง 2,752.86 2,763.00 น้อยกว่า 10.14 
8 ตราด 5,478.84 5,445.00 มากกว่า 33.84 
9 นครศรีธรรมราช 8,594.45 5,632.72 มากกว่า 2,961.73 
10 นราธิวาส 1,124.69 1,260.48 น้อยกว่า 135.79 
11 ประจวบคีรีขันธ์ 5,143.55 5,143.43 มากกว่า 0.12 
12 ปัตตานี 2,558.18 2,107.91 มากกว่า 450.27 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งที่ระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเลด้วย
วิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีแตกต่างกัน 
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ล าดับที่             จังหวัด 
พื้นที่ A *1 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ B *2 
(ตร.กม.) 

ความแตกต่างของพื้นที่ A และ B 
เมื่อเทียบกับพื้นที่ A (ตร.กม.) 

13 พังงา 10,400.56 10,406.00 น้อยกว่า 5.44 
14 เพชรบุรี 1,700.01 1,138.79 มากกว่า 561.22 
15 ภูเก็ต 4,348.00 4,359.00 น้อยกว่า 11.00 
16 ระนอง 2,501.34 2,454.00 มากกว่า 47.34 
17 ระยอง 2,254.59 2,577.39 น้อยกว่า 322.80 
18 สงขลา 4,532.10 4,895.75 น้อยกว่า 363.65 
19 สตูล 5,127.02 5,057.00 มากกว่า 70.02 
20 สมุทรปราการ 1,543.59 847.18 มากกว่า 696.41 
21 สมุทรสงคราม 234.82 957.18 น้อยกว่า 722.36 
22 สมุทรสาคร 883.63 722.57 มากกว่า 161.06 
23 สุราษฎร์ธานี 6,328.50 9,289.00 น้อยกว่า 2,960.50 

หมายเหตุ : *1 พื้นท่ี A หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเล
ด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเคร่งครัดโดยใช้ เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่ง  
(แนวทิศทางเดิม) หน่วยเป็นตารางกิโลเมตร 
     *2 พื้นท่ี B หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเล
ด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุมและเส้นแบ่งครึ่ง
มุมปรับแต่ง (แนวทิศทางใหม่) หน่วยเป็นตารางกิโลเมตร 
 

ปีที 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 153 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเลด้วย
วิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดท่ีแตกต่างกัน (ต่อ) 

 



 ภาพที่ 17 การเปรียบเทียบเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเลด้วย
วิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเคร่งครัดโดยใช้ เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่ง  

(ภาพด้านซ้าย) และวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุม

และเส้นแบ่งครึ่งมุมปรับแต่ง (แนวทิศทางใหม่) (ภาพด้านขวา) 
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ล าดับที่ จังหวัด 
พื้นที่ B *2 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ C*3 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ D*4 
(ตร.กม.) 

1 กระบี่ 5,380.00 410.88 4,969.12 
2 กรุงเทพฯ 56.06 0.00 56.06 
3 จันทบุรี 2,010.34 0.00 2,010.34 
4 ฉะเชิงเทรา 876.96 0.00 876.96 
5 ชลบุรี 3,890.97 0.00 3,890.97 
6 ชุมพร 4,292.06 0.00 4,292.06 
7 ตรัง 2,763.00 485.12 2,277.88 
8 ตราด 5,445.00 442.78 5,002.22 
9 นครศรีธรรมราช 5,632.72 0.00 5,632.58 
10 นราธิวาส 1,260.48 0.00 1,260.48 
11 ประจวบคีรีขันธ์ 5,143.43 0.00 5,143.43 
12 ปัตตานี 2,107.91 0.00 2,107.91 
13 พังงา 10,406.00 488.31 9,917.69 
14 เพชรบุร ี 1,138.79 0.00 1,138.79 
15 ภูเก็ต 4,359.00 52.08 4,306.92 
16 ระนอง 2,454.00 439.64 2,014.36 
17 ระยอง 2,577.39 0.00 2,577.39 
18 สงขลา 4,895.75 0.00 4,895.75 
19 สตูล 5,057.00 925.08 4,131.92 
20 สมุทรปราการ 847.18 0.00 847.18 
21 สมุทรสงคราม 957.18 0.00 957.18 
22 สมุทรสาคร 722.57 0.00 722.57 
23 สุราษฎร์ธานี 9,289.00 165.60 9,123.40 

ตารางที่ 3 เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเล 
ท่ีกันเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลออกแล้ว 
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หมายเหตุ :   
 *2 พื้นท่ี B หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งท่ีระยะ 12 ไมล์ทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเล 
ด้วยวิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่ง โดยใช้เส้นแบ่งครึ่งมุมและเส้น 
แบ่งครึ่งมุมปรับแต่ง (แนวทิศทางใหม่) หน่วยเป็นตารางกิโลเมตร  
 *3 พื้นท่ี C หมายถึง พื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่อยู่ในระยะ 12 ไมล์ทะเล หน่วยเป็นตารางกิโลเมตร  
 *4 พื้นท่ี D หมายถึง พื้นท่ีท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าได้ โดยเกิดจาก 
พื้นท่ี B ลบออกด้วยพื้นท่ี C 



 ในอนาคตหากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขยายเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ในเขตทะเลชายฝั่งมากเกินกว่า 3 ไมล์ทะเล
จนถึง 12 ไมล์ทะเลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าสามารถท่ีจะใช้วิธีการก าหนดแนวเขตทะเล
ระหว่างจังหวัดแบบเส้นแนวทิศทางท่ัวไปของชายฝั่งโดยใช้เส้นแบ่งครึ่งและเส้นแบ่งครึ่งมุมแบบปรับแต่งเป็น แนวทาง 
ในการด าเนินการได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีการท่ีเป็นไปตามหลักความเท่ียงธรรม ลดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงพื้นท่ี 
สามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื้นท่ีเกิดจากการปิดกั้นทางออกสู่ทะเลของจังหวัดข้างเคียง หรือมีทิศทางท่ีท าให้เกาะ ของ 
จังหวัดหน่ึงไปอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบฯ ของอีกจังหวัดหน่ึงท่ีอาจเกิดข้ึน หากยังคงใช้วิธีก าหนดแนวเขตทะเลระหว่าง
จังหวัดแบบเคร่งครัดโดยใช้เส้นมัธยะแบบเคร่งครัดและเส้นมัธยะแบบปรับแต่งท่ีระยะ 3 ไมล์ทะเล ตามกฎกระทรวงฯ
นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น สามารถน าแนวทางการก าหนดแนวเขตท่ี
ระยะ 12 ไมล์ทะเลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของตนเองได้ 
 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายวรพงษ์ สาระรัตน์ หัวหน้ากลุ่มคดีปกครอง กองกฎหมาย กรมประมง ท่ีสนับสนุนข้อมูล
และให้ค าแนะน า ท าให้งานวิจัยครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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