เรื่องเสร็จที่ ๑๘๐/๒๕๕๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การวาง “ซั้ง” เปนการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําหรือไม
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดมีหนังสือที่ คค ๐๓๐๕/๒๙๐๖ ลงวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความวา ดวยปจจุบันไดมีประชาชน
ประกอบอาชีพทําการประมงโดยการวางซั้งบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยโดยไมไดรับอนุญาต
จากหนวยราชการ และการวางซั้งไดวางกีดขวางเสนทางการเดินเรือจนเปนเหตุใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนจากการวางซั้ง
ลักษณะของ “ซั้ง” ทําจากกอไมไผ รวบปลายดานหนึ่งมัดรวมกันและปลายอีก
ดานหนึ่งหงายขึ้นบนผิวน้ําทะเล พนน้ําประมาณ ๑ – ๒ เมตร โดยภายในใชทางมะพราวลอให
ปลาเขามาอาศัยอยู ดานลางขึงดวยเชือกหรือลวดสลิง ผูกติดกับเครื่องถวงน้ําหนัก เชน ถังปูน
๒๐๐ ลิตร ถวงถึงพื้นทะเลที่ความลึก ๔๕ – ๕๐ เมตร โดยการวางซั้งจะทําการวางเปนกลุมๆ กิน
พื้นที่กลุมละประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตร เมื่อจับปลาจะใชอวนลอมทําการจับปลา
เนื่องจากประชาชนผูประกอบอาชีพทําการประมงและเรือไดรองเรียนตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี วา การวางซั้งดังกลาวทําใหกีดขวางเสนทางการเดินเรือจนเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกการเดินเรือ และขอใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีชวยแกปญหา
เกี่ยวกับการวางซั้งดวย
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดตรวจสอบขอกฎหมายแลว มีความเห็น
เปน ๒ แนวทาง ดังนี้
๑. เห็นวา การวางซั้งเปนการสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ําตามมาตรา
๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งการดําเนินการ
จะตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี หากฝาฝนจะตองไดรับโทษตาม
มาตรา ๑๑๘ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๒. เห็นวา การวางซั้งมิใชเปนการสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ํา เนื่องจาก
ลั กษณะการวางซั้ งไมมีโ ครงสรา งส ว นหนึ่ง สว นใดยึด ติด กั บ พื้ น ดิ น โดยเที ยบเคีย งกั บ บั น ทึ ก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ อ ง หารื อ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของสิ่ ง ต อ สร า งที่ ส ามารถจด
ทะเบียนและออกใบอนุญาตใชเรือ (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๔/๒๕๔๔) และเห็นวาการวางซั้งไมอยูใน
บังคับของพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
เนื่องจากการวางซั้งในปจจุบันเปนที่นิยมของผูประกอบอาชีพทําการประมงและ
กําลังแพรหลายในทองที่อื่นๆ ถาหากไมมีการควบคุมแลวจะเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแก
ประชาชนทั่วไปได ดังนั้น กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจึงหารือวาการวางซั้งดังกลาวเปน

ส งพรอ มหนัง สือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๓๘๐ ลงวั น ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๐ ซึ่ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
การสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ําตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือไม อยางไร และถาการวางซั้งไมเปนการสรางอาคารหรือ
สิ่งลวงล้ําลําน้ําตามพระราชบัญญัติดังกลาว รัฐจะใชกฎหมายใดควบคุมการวางซั้งเพื่อมิใหเกิด
ความเดือดรอนแกประชาชนทั่วไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยมีผูแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) และผู แ ทนกระทรวงคมนาคม (สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริง แลว ผูแทน
กรมประมงไดชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา ลักษณะของ “ซั้ง” นั้น มีหลายประเภท แตประเภทที่
เปนปญหาตามขอหารือเปน “ซั้ง” ที่ทําจากไมไผ โดยในการทําซั้งประเภทนี้จะใชไมไผยาวตลอด
ทั้งลํามัดรวมกันเปนกอประมาณ ๓๐ – ๕๐ ลํา ผูกกับเชือกหรือลวดสลิงมัดติดกับเครื่องถวง
น้ําหนักทําเปนลูกปูนโดยใชถังพลาสติกขนาด ๒๐๐ ลิตรหรือตะกราใสปลาเปนแบบแมพิมพ โดย
ขนาดและจํานวนขึ้นอยูกับความสามารถในการลงทุนของชาวประมงแตละราย บริเวณที่มีการวาง
ซั้งจะทําในบริเวณทะเลที่มีความลึกประมาณ ๕๐ เมตร วางเปนกลุมๆ ละประมาณ ๗ – ๒๐ กอ
การวางซั้งจะมีบางสวนที่โผลพนน้ําประมาณ ๑ – ๒ เมตร และมีบางสวนอยูใตน้ํา โดยสวนที่เปน
ไมไผและทางมะพราวจะโผลขึ้นมาบนผิวน้ําสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งจะจมอยูใตน้ํา (ถาไมไผยาว
๑๕ เมตร จะโผลพนผิวน้ําประมาณ ๑ – ๒ เมตร สวนที่จมน้ําประมาณ ๑๒ – ๑๓ เมตร) โดยมัด
กับเชือกหรือลวดสลิงซึ่งผูกติดกับเครื่องถวงน้ําหนัก และไมไดยึดติดกับพื้นดินใตทะเลแตอยางใด
แตวางระนาบกับพื้นดินใตทะเล สามารถเคลื่อนที่ไปมาตามกระแสน้ําได แตเคลื่อนที่ไดชาไปตาม
หนาดินเนื่องจากมีเครื่องถวงน้ําหนักอยู ลักษณะการวางซั้งจะวางเปนแนวตั้งมีธงสัญลักษณบอก
ตําแหนงใหชาวเรือไดรูแนวเขตอยางชัดเจน และในชวงกลางคืนจะมีเรือปนไฟลอใหปลาเขามา
รวมกัน เมื่อปลาเขามาอยูในบริเวณที่วางซั้งเปนจํานวนมากพอก็จะใชอวนลอมทําการจับปลา โดย
เมื่อลอมอวนแลว จะตัดเชือกหรือลวดสลิงที่ผูกกับเครื่องถวงน้ําหนักออกและจะลากซั้งออกไปอยู
นอกวงลอม โดย “ซั้ง” มีอายุการใชงานประมาณ ๓ – ๔ เดือน สวนที่เปนไมไผและทางมะพราว
จะยอยสลายไป สวนที่เปนลูกปูนก็จมอยูใตทะเล ไมมีลักษณะถาวร และเนื่องจาก “ซั้ง” เปน
เครื่องมือนอกพิกัด ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ กรมประมงจึงไมไดควบคุมการ
วางซั้งแตควบคุมเฉพาะอวนที่ใชลอมซั้ง ซึ่งเปนเครื่องมือในพิกัดเทานั้น ดังนั้น การวางซั้งใน
ปจจุบันจึงไมตองมาขออนุญาตจากกรมประมง
สวนผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา
ปจจุบันการวางซั้งเปนอันตรายและกีดขวางเสนทางเดินเรือ เนื่องจากไมไผที่มัดรวมกันมีบางสวน
อยูบนผิวน้ํา เมื่อเรือแลนเขาไปชนก็จะเปนอันตรายและอาจทําใหทองเรือทะลุได และในกรณี
ใบพัดเรือไปพันกับเชือกหรือลวดสลิงที่ผูกกับเครื่องถวงน้ําหนัก ก็สามารถมวนเครื่องถวงน้ําหนัก
ขึ้นมากระแทกทองเรือทําใหทองเรือแตกได แตขณะนี้กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวียังไม
สามารถออกกฎเพื่อควบคุมการวางซั้งได จึงขอหารือมาสองประการคือ (๑) การวางซั้งเปนการ
สรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ําตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือไม และ (๒) ถาการวางซั้ง ไมเปนการสรางอาคารหรือสิ่งอื่น

๓
ใดลวงล้ําลําน้ําตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ รัฐจะใชกฎหมายใดควบคุมการวางซั้งดังกลาว
คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะที่ ๗) ไดพิ จ ารณาแล วมี ค วามเห็ น ในแต ล ะ
ประเด็นดังนี้
ประเด็ นที่ หนึ่ ง เห็น วา คํา วา “ปลูกสร า ง” ตามความในมาตรา ๑๑๗ ๑ แห ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้น ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําดังกลาววา เอาสิ่งตางๆ มาปรุงกันเขาเพื่อทําเปนที่อยู
อาศัยหรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝงเสาลงในดิน ดังนั้น คําวา “ปลูกสราง” จึงตองมีสวนหนึ่งสวนใดฝง
ลงดิน ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๔) ไดเคยใหความเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ําตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไวในเรื่องเสร็จที่ ๓๕๔/๒๕๔๔๒ สรุปความไดวา
“อาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา (ที่กรมเจาทาพึงอนุญาตได) จะตองมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสราง
(อาคารหรือสิ่งอื่น) ซึ่งหมายความวา ตองมีโครงสรางสวนหนึ่งสวนใดยึดติดกับพื้นดิน ไมวาจะ
เปนพื้นดินใตน้ําหรือพื้นดินที่ติดตอกับลําแมน้ํา เพื่อมิใหมีการเคลื่อนที่ไปมา เพราะแมกรณีที่
เปน “ทอหรือสายเคเบิล” ตามขอ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ก็ยังกําหนดใหการวาง
ทอหรือสายเคเบิลตองทําการฝงทอหรือสายเคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร โดยมิให
สวนใดสวนหนึ่งของทอหรือสายเคเบิลพนขึ้นมาเหนือพื้นดิน” เมื่อขอเท็จจริงจากการชี้แจงของ
ผูแทนกรมประมงในกรณีลักษณะของ “ซั้ง” นี้ ไมไดมีโครงสรางสวนหนึ่งสวนใดยึดติดกับพื้นดิน
หรือฝงลงในดิน เพื่อมิใหมีการเคลื่อนที่ไปมา แมวาการวางซั้งจะมีเครื่องถวงน้ําหนักซึ่งเปนลูกปูน
ถวงอยู แตก็มิไดยึดติดกับพื้นดินใตทะเลแตอยางใดยังสามารถเคลื่อนที่ไปมาตามกระแสน้ําได
และไมมีลักษณะเปนการถาวรเนื่องจากมีระยะการใชงานเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้น
การวางซั้ ง จึ ง ไม เ ป น การปลู ก สร า งอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดล ว งล้ํ า ลํ า น้ํ า ตามมาตรา ๑๑๗ แห ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

๑

มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และ
ใตน้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา
หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวง
ดังกลาวจะตองระบุลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตไดไวใหชัดแจงพรอมทั้งระยะเวลาที่จะตอง
พิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย
เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตยื่ น คํ า ขอถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและลั ก ษณะที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวงตามวรรคสองแลว เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือเกี่ยวกับลักษณะของสิ่ง ตอสรางที่
สามารถจดทะเบี ย นและออกใบอนุ ญ าตใช เ รือ ส ง พร อ มหนั ง สื อ สํา นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ นร
๐๖๐๑/๐๖๐๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔
ประเด็นที่สอง เห็นวา ตามมาตรา ๔ (๒) และ (๓)๓ แหงพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดนิยามความหมายของคําวา “ทําการประมง” หมายความวา จับ ดัก ลอ
ทําอันตราย ฆา หรือเก็บสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําดวยเครื่องมือทําการประมงหรือดวยวิธีอื่นใด และ
นิ ยามคํา วา “เครื่องมื อทํ า การประมง ” หมายความว า เครื่อ งกลไก เครื่อ งใช เครื่องอุป กรณ
สวนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใชทําการประมง เมื่อขอเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏ
วา ลักษณะของ “ซั้ง” ทําจากไมไผ รวบปลายดานหนึ่งมัดรวมกันและปลายอีกดานหนึ่งชี้ขึ้นสูผิว
น้ําทะเล พนน้ําประมาณ ๑ – ๒ เมตร ภายในใชทางมะพราวเพื่อลอใหปลาเขามาอาศัยอยู ดังนั้น
“ซั้ง” จึงเปนเครื่องมือทําการประมงประเภทหนึ่งเพื่อลอปลาใหเขามาอาศัยแลวใชอวนทําการลอม
จับปลา จึงเปนการทําการประมงโดยใชเครื่องมือทําการประมงตามความหมายของมาตรา ๔ (๒)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งกรมประมงมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวตามขอ ๑๔ แหงกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่ออํานาจในการดําเนินการให
ปฏิบัติตามกฎหมายอยูในความรับผิดชอบของกรมประมง กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
จึงสมควรประสานไปยังกรมประมง เพื่อพิจารณาใชอํานาจตามกฎหมาย โดยอาจใชมาตรา ๓๒
(๒)๕ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งใหอํานาจรัฐมนตรีหรือขาหลวงประจํา
๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) “ทําการประมง” หมายความวา จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆา หรือเก็บสัตวน้ําในที่จับสัตว
น้ําดวยเครื่องมือทําการประมงหรือดวยวิธีใดๆ
(๓) “เครื่ อ งมื อ ทํ า การประมง ” หมายความว า เครื่ อ งกลไก เครื่ อ งใช เครื่ อ งอุ ป กรณ
สวนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใชทําการประมง
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
ขอ ๑ ใหกรมประมง มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมงเพื่อการ
จัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ํา และผลิตภัณฑประมงที่มีมาตรฐานถูก
สุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนใช
ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประมง กฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายวาดวยการสงวน และคุมครองสัตวปา และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๓๒ รัฐมนตรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะภายในเขต
ทองที่ของตน มีอํานาจประกาศกําหนดไดดังตอไปนี้
(๑) กําหนดขนาดตาและระยะชองเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด ชนิ ด
จํานวนและสวนประกอบของเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาตใหใชในที่จับสัตวน้ํา
(๒) กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดในที่จับสัตวน้ําโดยเด็ดขาด
(๓) กําหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจําที่ใหหางกันเพียงใด
(๔) กําหนดวิธีใชเครื่องมือทําการประมงตางๆ
(มีตอหนาถัดไป)

๕
จังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีออกประกาศเฉพาะภายในเขตทองที่ของตน กําหนดมิใหใชเครื่องมือ
ทํา การประมงอยา งหนึ่ ง อยา งใดในที่จั บ สัต วน้ํ า โดยเด็ด ขาด เพื่ อ ประกาศกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ที่
อนุญาตใหมีการวางซั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น หากพิจารณาแลวเห็นวาบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ยังไมเพียงพอสําหรับการควบคุมการวางซั้งก็อาจเสนอ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ตอไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๕๐

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๕)
(๕) กําหนดฤดูปลาที่มีไขและวางไขเลี้ยงลูก กําหนดเครื่องมือที่ใหใชและกําหนดวิธีทําการ
ประมงในที่จับสัตวน้ําใดๆ ในฤดูดังกลาว
(๖) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอยางสูงของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทําการประมง
(๗) กําหนดมิใหทําการประมงสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด

