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ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาความตกลงหลายฝ่ ายและพิธีสาร
ว่ าด้ วยการเปิ ดเสรี บริการขนส่ งผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียน
ในการแข่ งขันของธุรกิจสายการบินของไทย**
Legal Problems of Implementing the ASEAN Multilateral Agreement
on the Liberalization of Passenger Air Services
in the Thai Domestic Aviation Business
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บทคัดย่ อ
บทความชิ ้นนี ้นาเสนนอผลาากงานวิายั ที่ไดศ ึกึ าาเสกี่ยวกับการนาความตกลงหลาย
ฝ่ ายและพิธีนารว่าดศ วยการเสปิดเสนรี บริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึของอาเสซียนในการ
แข่งขันของธุรกิานายการบินของไทยที่รับทุนนนับนนุนาากมหาวิทยาลัยแม่ฟศาหลวง
โดยเสห็นว่าแต่ละประเสทึนมาชิ กอาเสซียนต่างบังคับใชศ กฎหมายใหศ เสขศ ากับบริ บทของ
ประเสทึตน แต่เสมื่อมีการรวมกลุ่มกันาึงไม่อาาหลีกเสลี่ยงการบังคับใชศ กฎเสกณฑ์กลาง
ร่ วมกัน ประเสทึนมาชิกาึงไดศ าัดทา “ความตกลงพหุภาคีอาเสซียนว่าดศ วยการเสปิ ดเสนรี
อย่างเสต็มที่ของบริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึ” ซึ่งเสป็นไปตามแผนปฏิบตั ิการในการ
รวมกลุม่ การเสปิดเสนรี ของการขนน่งทางอากาึของอาเสซียนและแผนการาัดตังประชาคม
้
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เสึราฐกิาอาเสซียน แต่ความตกลงดังกล่าวไม่มีนภาพบังคับ เสป็นเสพียงการเสปิดโอกานใหศ
ประเสทึนมาชิกนาไปอนุวตั ิการเสท่านัน้ และในน่วนของกฎหมายการแข่งขันทางการคศ า
บางประเสทึนมาชิ กอยู่ในระหว่างร่ างกฎหมายาึ งมีเสพี ยง “นโยบายการแข่งขันของ
อาเสซียน” ปรับใชศ เสป็นการชัว่ คราวขึ ้นอยู่กบั ความนมัครใา าึงไม่เสพียงพอที่าะรองรับการ
แข่งขันที่เสพิ่มนูงขึ ้นไดศ อย่างทันการณ์
ประเสทึนมาชิกอาเสซียนควรมีกฎหมายกลางควบคุมการแข่งขันในธุรกิานายการ
บินร่ วมกัน เสพื่อใหศ ทุกนายการบินไม่ว่าในฐานะใด ตกอยู่ภายใตศ บงั คับของกฎหมาย
ฉบับเสดียวกัน เสพื่อความเสป็นเสอกภาพระหว่างประเสทึนมาชิก
คาสาคัญ: การแข่งขันทางการคศ า / เสปิดเสนรี การขนน่งทางอากาึระหว่างประเสทึ /
ประชาคมเสึราฐกิาอาเสซียน
Abstract
This article is based on the author’s research on “Legal Problems of
Implementing the ASEAN Multilateral Agreement on the Liberalization of
Passenger Air Services in the Thai Domestic Aviation Business,” Funded by
Mae Fah Luang University. ASEAN countries have also concerned this point, so
that they are combined together known as “ASEAN Community” in order to set
free international transport by air in ASEAN members. However, it is hard to
harmonize their laws and regulations to be perfect unification, especially in
case of law enforcement in which it is significantly influenced by different nature
of such countries. Accordingly, the ASEAN Multilateral Agreement on the Full
Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS) has been enacted
consistently with the ASEAN Regional Guideline Competition Policy.
Nevertheless, the MAFPAS is not yet in force as it is just a choice to be
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voluntary implemented by the members. Additionally, due to some member
countries have no written competition law because ASEAN Competition Policy
is temporary and conditional enforced, so that there are lack of effective
international laws and rules to support the current high competitiveness of
airline industry
The outcomes of this study demonstrate that ASEAN members should
have international airline business law, in order to govern all airline industry
under the same rules, concurrently with the revision of its provisions to be
acceptable for implementation from all ASEAN member countries.
Keywords: Competition / Free international transport by air / ASEAN community
บทนา
การขนน่งทางอากาึนับเสป็นการขนน่งที่ไดศ รับความนิยมมากในปั าาุบนั เสนื่องดศ วย
การเสดินทางที่นะดวก รวดเสร็วและปลอดภัยที่นดุ เสมื่อเสทียบกับการเสดินทางดศ วยวิธีอื่น อีก
ทังรั้ ฐเสห็นว่า การเสดินทางทางอากาึเสป็นกระบวนการที่มีบทบาทต่อการตัดนินใาในการ
ดาเสนินกิากรรมทางเสึราฐกิา ไม่ว่าาะเสป็ นการผลิตนินคศ าและบริ การ การนาเสขศ าและ
น่งออกนินคศ าหรื อการอุปโภคนินคศ าและบริ การ ทัง้ ดศ านการคศ า การลงทุนและการ
ท่องเสที่ ยว ซึ่งการขนน่งผูศโดยนารทางอากาึนัน้ ในมุมมองของรั ฐแต่เสดิ ม เสป็ นการ
ใหศ บริ การนาธารณูปโภค2 ประเสภทหนึง่ ที่มีความนาคัญต่อน่วนรวม รัฐาึงาาเสป็นตศ องเสขศา
2

“นาธารณูปโภค” (Public Utilities) หมายถึง บริ การนาธารณะที่าดั ทาขึน้ เสพื่อเสอื ้ออานวย
ประโยชน์ แก่ประชาชนในนิ่งที่ าาเสป็ นต่อการด าเสนิ นชีวิ ต เสป็ นการตอบนนองความตศ องการของ
ประชาชน และมีหลักการนาคัญคื อ ตศ องไม่แนวงหากาไร เสนื่ องาากเสป็ นนิ่งาาเสป็ นที่ ประชาชนตศ อง
บริโภคในชีวิตประาาวัน
อศ า งาาก มาตรฐานใหม่ข องการาัด ท าบริ ก ารนาธารณะระดับ ชาติ ใ นประเสทึไทย
(Boramanand, 2011)
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มามีบทบาทในการควบคุมการประกอบธุรกิานายการบินที่ใหศ บริ การขนน่งผูศโดยนาร
และไปราณียภัณฑ์ 3 ซึ่งในขณะนัน้ การใหศ บริ การเสดินอากาึของไทยาึงเสริ่ มาากการ
ใหศ บริ การโดยรัฐแต่เสพียงผูศเสดียวานกระทัง่ รัฐไม่อาาใหศ บริ การดศ วยตนเสองไดศ อย่างทัว่ ถึง
าากการไดศ รับนิทธิ การบินที่เสพิ่มมากขึ ้น รัฐาึงไดศ เสปิ ดโอกานใหศ เสอกชนเสขศ ามาประกอบ
กิาการขนน่งผูศโดยนารทางอากาึ ซึง่ ในน่วนของการบริ การขนน่งผูศโดยนาร รัฐมีอานาา
หนศ าที่ในการควบคุมและดาเสนินการตามประกาึของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 ที่หศามมิใหศ
ผูศใดประกอบกิ าการเสดินอากาึ เสวศ นแต่าะไดศ รับอนุญาตหรื อไดศ รับนัมปทานาากรั ฐ
เสพราะเสห็ นว่ าน่งผลกระทบต่ อความเสป็ นอยู่ ความปลอดภัยและความผานุกของ
ประชาชน 4 การด าเสนิ น งานของรั ฐ าึ ง มี ลัก าณะเสพื่ อ เสป็ นตัวอย่ า งแก่ เส อกชนที่ า ะ
ดาเสนินการดศ วยตนเสองในอนาคต านกระทัง่ ต่อมารัฐเสห็นว่าเสอกชนมีความพรศ อมทังดศ
้ าน
เสงิ นทุน บุคลากรที่มีความเสชี่ ยวชาญและมี ึักยภาพในการดาเสนินการ รั ฐาึงไดศ เสปิ ด
โอกานใหศ เสอกชนเสขศามาใหศ บริ การอย่างเสป็นขันเส
้ ป็นตอน (Gradual Liberalization) อย่าง
ที่เสห็นในปั าาุบนั ว่าธุรกิานายการบินมีบทบาทนาคัญในการนนับนนุนระบบการคศ าและ
มี แนวโนศ มขยายตัวเสพิ่ มขึ น้ อย่ างต่อเสนื่ องและประเสทึต่างๆ ทั่วโลก ต่างพยายาม
พัฒนาการขนน่งทางอากาึของประเสทึตนใหศ มีึกั ยภาพและเสพิ่มประนิทธิ ภาพ เสพื่อ
เสขศานูต่ ลาดการแข่งขันและเสตรี ยมตัวในการเสปิดเสนรี ทางการคศ าและการบริ การในภูมิภาค
อาเสซี ยน าากการที่รั ฐเสปิ ดโอกานใหศ นายการบิ นเสอกชนเสขศ ามาใหศ บริ การมากขึน้ ทัง้
เสนศ นทางภายในประเสทึและระหว่างประเสทึนัน้ น่งผลดีเสป็ นการเสพิ่มทางเสลือกใหศ แก่
ผูศใชศ บริ การ ประชาชนเสกิดแรงาูงใาที่าะเสดินทางโดยอากาึยานมากขึ ้น การแข่งขันใน
3

กิาการไปราณียภัณฑ์ อยูภ่ ายใตศ บงั คับของพระราชบัญญัติไปราณีย์ พ.ึ.2477
การเสดินอากาึยังถือว่าเสป็ นกิาการคศ าขายอันเสป็ นนาธารณูปโภคแก่ประชาชน ตาม
ประกาึคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 58 ขศ อ 3(4) แต่หากพิาารณาาากรู ปแบบการดาเสนินงานของรัฐใน
ปั าาุบนั าะพบว่า การดาเสนินงานของรัฐมีการแนวงหากาไรและแข่งขันกับเสอกชนอย่างชัดแาศ ง าึง
เสป็ นการด าเสนินงานที่แตกต่า งาากนิยามคาว่า “นาธารณูปโภค” ที่ รัฐาะตศ องดาเสนิ นงานโดยไม่
แนวงหากาไร เสนื่องาากเสป็ นนิ่งาาเสป็ นที่ประชาชนตศ องบริโภคในชีวิตประาาวัน
4
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ธุรกิาการบินาึงเสพิ่มนูงขึ ้นอย่างเสห็นไดศ ชัด รวมถึงการดาเสนินงานนาธารณูปโภคที่ไม่
แนวงหากาไรของรัฐ าึงมีการเสปลี่ยนแปลงไปนู่การประกอบกิาการแข่งขันกับเสอกชน
อย่างเสต็มรูปแบบ
เสมื่ อเสอกชนมี โอกานเสขศ ามาใหศ บริ การเสดินอากาึ ธุ รกิ านายการบิ นาึงเสกิ ดการ
แข่งขันที่มีพฒ
ั นาการค่อนขศ างรวดเสร็ว ดศ วยการเสพิ่มาานวนของคู่แข่งในตลาด น่งผลใหศ
ทุกนายการบินไม่อาาหยุดพัฒนาตนเสองไดศ าากเสดิมที่ แต่ละนายการบิ นแข่งขันกัน
ใหศ บริ การแบบเสต็มรู ปแบบ (Full Service) ซึ่งหมายถึง นายการบินที่ใหศ บริ การที่มี
คุณภาพนูงกว่านายการบินตศ นทุนต่า รู ปแบบการใหศ บริ การ เสช่น ใหศ บริ การขนน่งทัง้ คน
โดยนารและไปราณียภัณฑ์ เสพื่อการบริ การที่ใหศ ความนะดวกนบายแก่ผศ ทู ี่เสดินทางแบบ
พิเสึาแต่อตั ราค่าบริ การค่อนขศ างนูง น่วนของรูปแบบการดาเสนินธุรกิา คือ นายการบินมี
บุคลากรา านวนมากาึ งนามารถด าเสนิ นงานไดศ ครบทุกกระบวนการและแบ่งความ
รับผิดชอบในงานออกเสป็นหลายน่วน น่วนกลยุทธ์ ทางการตลาด ใชศ วิธีใหศ บริ การอย่างดี
ในระหว่างการเสดินทาง การกาหนดเสวลาเสดินทางของเสที่ยวบิ นที่เสหมาะนม ออกเสดิ น
ทางตรงเสวลา ใหศ บริ การอาหารและเสครื่ องดื่มโดยไม่ตศองา่ายเสพิ่มาากค่าโดยนาร แต่เสนื่อง
ดศ วยผูศใชศ บริ การนายการบินในอดีตมีาานวนไม่มาก เสฉพาะคนที่มีฐานะทางการเสงิ น
ค่อนขศ างดีที่าะไดศ ใชศ บริ การการเสดินทางโดยนายการบิน ในขณะที่ประชาชนทัว่ ไปมัก
เสลือกใชศ บริ การการเสดินทางดศ วยวิธีอื่นที่ประหยัดและเสหมาะนมกับฐานะตนมากกว่า
แต่ในปั าาุบนั เสมื่อนายการบินเสอกชนเสขศามาใหศ บริ การมากขึ ้น การแข่งขันที่มากขึ ้นน่งผล
ใหศ นายการบินมีความาาเสป็ นที่ าะตศ องแข่งขันในดศ านราคามากกว่าการบริ การ เสพราะ
ความา าเสป็ นทางเสึราฐกิ าที่ ท าใหศ ผศ ูบริ โภคหันมาเสลือกใชศ บริ การนายการบิ นโดย
พิาารณาาากราคาเสป็ นนาคัญ หากผูศบริ โภคเสห็นว่านายการบินใดใหศ บริ การในราคา
ประหยัด ผูศบริ โภคาะหันไปใชศ บริ การนายการบินนัน้ าึงเสป็นเสหตุผลใหศ นายการบินต่างๆ
หันมาใหศ บริ การแบบราคาประหยัดที่เสรียกว่า นายการบินตศ นทุนต่า (Low Cost Carrier)
(Cento, 2008) คือ นายการบินที่ประกอบกิ าการและดาเสนินการภายใตศ นโยบาย
ลดตศ นทุน ตัดน่วนที่ไม่าาเสป็ นออกไป เสช่น การใหศ บริ การอาหารหรื อขนมระหว่างการ
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เสดินทาง เสพื่อประหยัดต่อค่าใชศ า่ายและนามารถกาหนดราคาแก่ผศ บู ริ โภคในราคาที่ต่าลง
ไดศ แต่ยงั คงไวศ ซึ่งการรักาาความปลอดภัยที่ไม่มีการลดตศ นทุนแต่อย่างใด ซึ่งปั าาุบนั
นายการบินตศ นทุนต่านันเส้ ขศาเสป็นทางเสลอื กลาดับตศ นๆ เสมื่อมีการเสดินทางของผูศบริ โภค
เสมื่ อประเสทึนมาชิ กอาเสซี ยนเสห็ นว่า ธุ รกิ าการขนน่งผูศโดยนารทางอากาึเสป็ น
ประโยชน์แก่การพัฒนาเสึราฐกิาร่ วมกัน าึงเสห็นควราัดตังตลาดร่
้
วมอาเสซียนระหว่าง
ประเสทึนมาชิ ก โดยมี วัตถุประนงค์ เสพื่ อประโยชน์ แก่ ประเสทึนมาชิ ก ทัง้ ในดศ าน
เสึราฐกิา นังคม การคศ าการลงทุนและลดขศ อาากัดในการขนน่งคนโดยนารและนินคศ า
ระหว่างประเสทึของนายการบิ นในอาเสซี ยน เสพื่ อประโยชน์ ในการด าเสนิ นกิ ากรรม
เสชิ งพาณิ ชย์ ของประเสทึนมาชิ ก รวมถึง ต่อยอดธุรกิ าการท่องเสที่ยวที่ปั าาุบันแต่ละ
ประเสทึอาเสซียนไดศ รับความนิยมมากขึน้ าากชาวต่างชาติ ธุรกิ านายการบินาึงเสป็ น
ปั า าั ยหนึ่ งที่ นนับ นนุน การเสาริ ญ เสติ บ โตในหลายๆ ดศ า น และเสป็ นธุ ร กิ า ที่ มี ค วาม
าาเสป็ นตศ องเสปิ ดเสนรี อย่างเสร่ งด่วน โดยประเสทึไทยรั บหนศ าที่นาร่ องในการพัฒนาดศ าน
ธุรกิาการบินเสพื่อรองรับการเสปิ ดเสนรี การบินในอาเสซียน นอกาากนี ้ประเสทึไทยมีความ
มุง่ หวังที่าะเสป็น “ึูนย์กลางการบินของอาเสซียน” (Hub) รวมถึงความมุ่งหมายที่าะเสป็น
“ึูนย์กลางซ่อมบารุงอากาึยานในอาเสซียน” ในอนาคต
เสมื่อมีการร่วมตัวเสช่นนี ้ ประเสทึไทยและประเสทึนมาชิกอื่นไดศ ร่วมกันาัดทา “ความ
ตกลงพหุภาคีอาเสซียนว่าดศ วยการเสปิ ดเสนรี บริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึ” (The
ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air
Services: MAFLPAS) ที่กาหนดว่ารัฐตศ องนนับนนุนใหศ เสกิดการแข่งขันเสนรี อย่างเสป็ น
ธรรมโดยอาึัยกลไกตลาดและปราึาากการแทรกแซงของรัฐและการประกอบธุรกิา
นายการบินควรตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เสท่าเสทียมและเสป็นธรรม เสมื่อใดที่รัฐมี
นโยบายเสปิดเสนรี การบินภายในประเสทึและนนับนนุนใหศ เสอกชนเสขศ ามามีบทบาทในการ
ประกอบการขนน่งผูศโดยนารทางอากาึมากขึน้ การก ากับดูแลโดยรั ฐตศ องไม่เสป็ น
อุปนรรคต่อการเสขศานูต่ ลาด (Barrier of Entry) กฎเสกณฑ์การควบคุมดูแลควรเสป็นใน
ลักาณะเสอื ้ออานวยในการแข่งขัน ควรอาึัยหลักทางเสึราฐึานตร์ ที่มีการปล่อยใหศ การ
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แข่งขันเสป็นไปตามกลไกตลาด เสพื่อใหศ การแข่งขันเสกิดประนิทธิภาพนูงนุด ลดกฎเสกณฑ์
บางประการที่ไม่นอดคลศ องกับนภาพเสึราฐกิ า นังคมและการแข่งขันอย่างเสช่ นใน
ปั าาุบนั
สภาพการแข่ งขันของธุรกิจสายการบิน
าากการึึกาา ผูศวิายั เสห็นว่าแต่ละประเสทึนมาชิกมีาุดแข็งและาุดอ่อนที่แตกต่าง
แต่นามารถเสติมเสต็มซึง่ กันและกันไดศ เสพื่อใหศ เสกิดการรวมตัวกันพัฒนาไปนูเส่ ปศาหมายที่ตงั ้
ไวศ ร่วมกัน บทความวิาัยนีข้ อกล่าวถึงเสพียงาุดแข็งและาุดอ่อนของประเสทึไทยในการ
แข่งขันของธุรกิานายการบินภายใตศ นโยบายการเสปิดเสนรี น่านฟศาในประชาคมเสึราฐกิา
อาเสซียน ดังนี ้
1. จุดแข็งธุรกิจสายการบินของไทยในอาเซียน
เสนื่องดศ วยพื ้นที่ขนาดของประเสทึไทยมีขนาดใหญ่และลักาณะที่ตงทางภู
ั้
มิึานตร์
ที่ไดศ เสปรี ยบ มีพรมแดนนู่ประเสทึเสพื่อนบศ านไดศ มากที่นดุ ในอาเสซียน ไม่ว่าาะเสป็ นการ
เสดิ นทางทางบก ทางน า้ หรื อทางอากาึ าึ ง เสอื อ้ ต่อการเสป็ นึูนย์ กลางการบิ น และ
ึูนย์กลางการลงทุนในอาเสซียน มีความเสชื่อมโยงทางเสึราฐกิาระหว่างประเสทึมาโดย
ตลอด โดยเสฉพาะกับประเสทึเสพื่อนบศ านและดศ วยการเสป็ นประเสทึที่พฒ
ั นาเสหนือกว่า
ประเสทึนมาชิกอื่น เสช่น การใหศ บริ การนาธารณูปโภคค่อนขศ างทั่วถึงโดยเสฉพาะเสมือง
หลวง อย่างกรุงเสทพฯ ในน่วนของการพัฒนาประชากรในประเสทึ ประเสทึไทยถือว่าเสป็น
ประเสทึทีป่ ระชาชนไดศ รับการึึกาาขันพื
้ ้นฐานอย่างกวศ างขวาง าึงมีขศอไดศ เสปรี ยบในเสรื่อง
ทักาะการทางานตามไปดศ วย
เสพื่อรองรับการเสติบโตของการขนน่งทางอากาึ ประเสทึไทยาึงมีการนนับนนุนดศ าน
การึึกาา โดยการเสปิดนอนหลักนูตรดศ านการบินหลากหลายนถาบัน ซึ่งเสอื ้อต่อการทา
หนศ าที่ผศ นู าการเสปิดเสนรี การบินของไทย เสพราะนามารถโยกยศ ายนักบินหรื อลูกเสรือเสขศามา
ทางานแก่ประเสทึหรื อกลุ่มประเสทึนมาชิกไดศ อย่างไม่ยากนัก และที่นาคัญกฎหมาย
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ของไทยมีการตราและบังคับใชศ กฎหมายในน่วนที่ เสกี่ ยวขศ องกับการบินไดศ อย่างเสป็ น
รูปธรรมมาโดยตลอด
2. จุดอ่ อนธุรกิจสายการบินของไทยในอาเซียน
ประเสทึไทยมีปัญหาความขัดแยศ งทางการเสมือง มีการเสปลีย่ นแปลงรัฐบาลบ่อยครัง้
น่งผลใหศ การดาเสนินงานตามนโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเสนื่อง ดศ านการคศ าชายแดน
พบปั ญหาความไม่นงบเสรี ยบรศ อยบริ เสวณชายแดนภาคใตศ ที่ เสป็ นอุปนรรคในการใชศ
ประโยชน์าากพื ้นที่ชายแดน การติดต่อระหว่างประเสทึและปั าาัยดศ านความปลอดภัย
นอกาากนี ้ พบว่าาุดอ่อนหนึ่งในการเสปิดเสนรี อาเสซียนของไทย ไดศ แก่ ปั ญหาดศ านการใชศ
ภาาาอังกฤาที่ ยังขาดประนิทธิ ภาพ ทัง้ ที่ กฎบัตรอาเสซี ยนขศ อ 34 บัญญัติ ว่า “The
working language of ASEAN shall be English” ซึ่งหมายความว่า “ภาาาที่ใชศ ในการ
ทางานของอาเสซียน คือ ภาาาอังกฤา” (Onwimon, 2016) อุปนรรคที่นาคัญอีกประการ
หนึง่ คือ ประชากรไทยยังขาดความเสขศาใาเสกี่ยวกับการเสป็นประชาคมเสึราฐกิาอาเสซียน
าึงทาใหศ ประชาชนไม่ นามารถใชศ ประโยชน์ าากการเสปิ ดเสนรี ไดศ เสท่าที่ควรและไม่มีการ
เสตรี ยมความพรศ อมที่ เส พี ย งพอเสพื่ อ รองรั บ การแข่ ง ขั น ที่ ท วี นู ง ขึ น้ ไดศ ทั น เสวลา
(Chareonwongsak, 2012) โดยเสฉพาะการเสปิดเสนรี บริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึใน
อาเสซียนที่การแข่งขันาะเสพิ่มนูงขึ ้น รวมถึงธุรกิาเสกี่ยวขศ อง เสช่น ธุรกิาการท่องเสที่ยวที่มี
การขยายตัว เสพราะการขนน่งที่ง่ายและนะดวกนบายขึ ้น ผูศใชศ บริ การมีทางเสลือก ดศ าน
ผูศใหศ บริ การในขณะที่ราคาค่าโดยนารลดลง ดศ วยาานวนผูศใหศ บริ การาานวนมากและ
หลากหลายรู ปแบบ าากการวิายั พบว่า ผูศประกอบการที่ขาดองค์ความรูศ ในการเสปิดเสนรี
มักาะเสป็ นผูศประกอบการรายเสล็ก ในขณะที่ผศ ปู ระกอบการรายใหญ่มีองค์ความรูศ และ
ความนามารถเสพียงพอต่อการแนวงหาประโยชน์าากการเสปิดเสนรี อาเสซียน อาาเสป็นเสพราะ
ผูศประกอบการรายใหญ่ นิ ยมเสขศ าไปลงทุนระหว่ างประเสทึมาเสป็ นเสวลานาน าึ ง มี
ความคุศนเสคยในการลงทุนกับต่างชาติเสป็นอย่างดี
ในน่วนของการใหศ บริ การนาธารณูปโภค แมศ ประเสทึไทยาะมี การใหศ บริ การ
นาธารณูปโภคหลากหลาย แต่การใหศ บริ การดังกล่าวกลับกระาุกตัวในเสมืองหลวงและ
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เสกิดปั ญหาขัดขศ องบ่อยครัง้ ไม่นามารถรองรับความตศ องการเสดินทางของผูศใชศ บริ การไดศ
อย่างเสต็มประนิทธิ ภาพ โดยเสฉพาะการเสดินทางนูน่ นามบิน รวมถึงปั ญหารถติดขัดบน
ทศ องถนนโดยเสฉพาะเสมืองหลวง ) เสมื่อเสทียบกับประเสทึที่ตศองการเสป็นึูนย์กลางการบิน
เสช่นเสดี ยวกับไทยอย่างประเสทึนิงคโปร์ นามารถพัฒนานาธารณูปโภคดศ านการบิ น
รวมถึงการเสขศาใชศ บริ การนนามบินไดศ มีประนิทธิภาพกว่าประเสทึไทย
ในน่วนของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ มีกฎหมายที่ ยังเสป็ นขศ อาากัด เสช่ น
มาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติ การเสดิ นอากาึ พ.ึ.2497 ในน่วนที่ เสกี่ ยวขศ องกับ
กรรมนิ ท ธิ์ ใ นน่ ว นนาระน าคั ญ หรื อ า านวนหุศ นที่ ไ ม่ เส อื อ้ ต่ อ การเสปิ ดเสนรี ที่ แ ทศ าริ ง
เสช่นเสดียวกับประกาึกระทรวงคมนาคม เสรื่อง หลักเสกณฑ์และเสงื่อนไขในการอนุญาตใหศ
ประกอบกิาการคศ าขายในการเสดินอากาึ พ.ึ.2559 ในน่วนผูศขอรับใบอนุญาตและ
อานาาในการบริ หาร ตามมาตรา 15 ที่ยงั คงนัดน่วนผูศถือหุศนนัญชาติไทยไม่นศอยกว่า
รศ อยละ 51 และผูศถือหุศนต่างชาติตศองไม่เสกินรศ อยละ 49 และอานาาบริ หารกิาการภายใตศ
การควบคุมของกรรมการผูศมี นัญชาติ ไทยไม่ นศ อยกว่านองในนาม ตามมาตรา 17
แต่ทัง้ นี ้ แมศ ว่าาะยังไม่ไดศ มี การปรั บปรุ งแกศ ไขในน่วนของกรรมนิทธิ์ และการถื อหุศน
แต่ประเสทึไทยไดศ นรศ างแรงาูงใาแก่นกั ลงทุนดศ านภาาี อากรอันเสป็นปั าาัยนาคัญอย่าง
หนึ่งในการตัดนินใาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ทดั เสทียมกับประเสทึนมาชิกอื่นใน
อาเสซียน (Muthitacharoen, 2017)
แนวคิดการแข่ งขันที่เป็ นธรรมและเท่ าเทียม
แนวคิ ดการบังคับใชศ กฎหมายอย่างเสป็ นธรรมและเสท่าเสทียม ไม่ว่าบัง คับใชศ กับ
ผูศประกอบการของไทยหรื อผูศประกอบต่างชาติที่เสขศามาใหศ บริ การในประเสทึไทยนัน้ ดศ วย
เสหตุผลในการบัญญัติ กฎหมายของแต่ละประเสทึนมาชิ กมี ความแตกต่างกัน และ
กฎหมายที่บงั คับใชศ ภายในประเสทึของแต่ละประเสทึนัน้ ยังมีการยกเสวศนการบังคับใชศ
แก่ผศ ปู ระกอบกิาการบางราย โดยเสฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เสห็นว่า การยกเสวศนการบังคับ
ใชศ าะเสป็ นประโยชน์ แก่ การด าเสนิ นงานมากกว่า เสพราะการด าเสนิ นงานของรั ฐโดย
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ธรรมชาติมีหลายขันตอนและวั
้
ตถุประนงค์ในการดาเสนินงานก็เสพื่อประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเสป็นหลัก ซึ่งกิาการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรื อความมัน่ คงของชาติ
โดยตรง รัฐาึงไม่อนุญาตใหศ เสอกชนเสขศามาประกอบกิาการ แต่ปัาาุบนั เสมื่อรัฐเสปิดโอกาน
ใหศ เสอกชนเสขศามาประกอบกิาการแข่งขันแลศ วนัน้ รัฐมีหนศ าที่ในการนรศ างระบบการแข่งขัน
ใหศ เสป็นธรรมแก่ผศ ปู ระกอบการทุกราย
1. แนวคิดในการปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายภายในประเทศ
เสนื่ อ งดศ วยการเสป็ นประชาคมเสึราฐกิ า อาเสซี ย นที่ ตศ องมี ก ารเสปิ ดเสนรี ก ารคศ า
การบริ การ การลงทุนรวมถึงการเสคลื่อนยศ ายแรงงาน แต่กฎหมายที่บังคับใชศ ภายใน
แต่ละประเสทึนมาชิกมีความแตกต่างกัน ทังระบบการอนุ
้
ญาตใหศ นกั ลงทุนต่างชาติเสขศา
มาประกอบกิ า การภายในประเสทึ ธุ ร กิ า นายการบิ น ของไทยก็ เส ช่ น กั น ทั ง้
พระราชบัญญัติการเสดินอากาึ พ.ึ.2497 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิาของ
คนต่างดศ าว พ.ึ.2542 ในปั าาุบนั ยังไม่นอดรับกับการเสปิ ดเสนรี บริ การขนน่งผูศโดยนาร
ทางอากาึในอาเสซียน โดยเสฉพาะนัดน่วนการถือหุศนของนักลงทุนต่างชาติที่ผศ วู ิาัยเสห็น
ว่าควรไดศ รับการแกศ ไขปรับปรุ ง หรื อกฎหมายการแข่งขันทางการคศ าที่ แต่ละประเสทึมี
นภาพบังคับที่แตกต่างกัน ดังนี ้ เสพื่ อใหศ แนวคิ ดว่าดศ วยการใชศ กฎหมายร่ วมกันของ
ประเสทึนมาชิกอาเสซียนและแนวคิดในการปรับปรุ งแกศ ไขกฎหมายมีความนอดคลศ อง
อาาเสริ่ มตศ นาากการปรั บปรุ งแกศ ไขกฎหมายภายในประเสทึใหศ มีความนอดคลศ องกับ
ความตกลงต่างๆ ที่ประเสทึนมาชิกอาเสซียนไดศ าัดทาร่ วมกันเสท่าที่เสหมาะนมกับบริ บท
ของประเสทึตน โดยอาึัยความนมัครใาและความพรศ อมของประเสทึนมาชิก เสพื่อใหศ มี
การปรับตัวในการบังคับใชศ เสนยี ก่อน แต่หากประเสทึใดไม่อาาอนุวตั ิการความตกลงไดศ ก็
ไม่าาตศ องบัญญัติหรื อแกศ ไขกฎหมายภายในประเสทึตนใหม่ เสพราะทุกประเสทึยังคงมี
อานาาอธิปไตยในการบังคับใชศ กฎหมายภายในประเสทึตน
2. แนวคิดการบังคับใช้ กฎหมายกลางของรัฐสมาชิกอาเซียน
แนวคิดที่าะนรศ างกฎหมายกลางเสพื่อบังคับใชศ ร่วมกันเสพราะตศ องการรวมกันเสป็ น
ตลาดเสดียว (Single Market) เสพื่อประโยชน์แห่งประชาคมเสึราฐกิาอาเสซียน ซึ่งเสป็ น
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เสพียงเสนาหลักหนึ่งที่ประเสทึนมาชิกต่างตศ องการพัฒนา การบังคับใชศ กฎหมายร่ วมกัน
าึงเสป็ นนิ่งที่ตศองใหศ ความนาคัญอย่างยิ่ง เสพื่อมิใหศ เสกิดปั ญหาการบังคับใชศ กฎหมายไม่
เสป็ นธรรมและเสท่าเสทียม หากมีการบังคับใชศ กฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเสทึ
นมาชิก ต่างฝ่ ายต่างบังคับใชศ กฎหมายแห่งตน การรวมกันเสป็ นหนึ่งเสดียวตามคาขวัญ
แห่งประชาคมอาเสซียนที่ว่า “หนึ่งวินยั ทัึน์ หนึ่งเสอกลักาณ์ หนึ่งประชาคม” หรื อ “One
Vision, One Identity, One Community” คงเสป็นนิ่งที่เสป็นไปไดศ ยาก นิ่งที่าะทาใหศ การ
บังคับใชศ กฎหมายระหว่างประเสทึนมาชิ กไดศ ดีที่นุด คือ การนรศ างกฎหมายบังคับใชศ
ร่ วมกันระหว่างประเสทึนมาชิกเสพื่อความเสป็ นเสอกภาพ โดยาุดเสริ่มตศ นของการบังคับใชศ
กฎหมายร่ วมกัน อาาเสริ่มาากการปรับปรุ งและแกศ ไขกฎหมายใหศ มีความเสป็นกลางมาก
ที่นดุ เสทา่ ที่าะทาไดศ แต่ทงนี
ั ้ ้ ทุกประเสทึนมาชิกยังคงมีอานาาอธิปไตยเสป็นของตนเสองที่
ประเสทึอื่นมิอาากศ าวล่วง อีกทังการบั
้
ญญัติกฎหมายของแต่ละประเสทึตศ องมีความ
เสหมาะนมกับบริ บทของประเสทึ รวมถึงระบอบการปกครอง เสมื่อทุกประเสทึนมาชิกมี
ความพรศ อมในการเสปิ ดเสนรี หรื อพรศ อมปรับตัวใหศ เสขศ ากับกฎหมายที่บงั คับใชศ ร่วมกันไดศ
ประเสทึนมาชิกควรปรับใชศ ความตกลงพหุภาคีอาเสซียนว่าดศ วยการเสปิดเสนรี อย่างเสต็มที่
ของบริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึและนโยบายการแข่งขันของอาเสซียนที่มีร่วมกัน
โดยปรั บเสปลี่ยนนถานะใหศ มีนภาพบังคับอย่างกฎหมายที่ บังคับใชศ ร่ วมกันระหว่าง
รั ฐ นมาชิ ก หรื อ กฎหมายกลางในกรณี ที่ เส กิ ดขศ อพิ พ าทระหว่ า งกั น เสพื่ อ ปกปศ อ ง
ผลประโยชน์ของรัฐนมาชิกทุกประเสทึอย่างเสป็นธรรมและเสทา่ เสทียม
กล่าวโดยนรุ ป ปั ญหานาคัญในการเสผชิญอุปนรรคการบังคับใชศ กฎหมายภายใน
เสกี่ยวกับการเสดินอากาึที่แต่ละประเสทึมีความแตกต่างกัน โดยขึน้ อยู่กับบริ บทของ
ความมัน่ คงและความปลอดภัย แต่เสมื่อใดก็ตามที่มีการเสปิ ดเสนรี ฯ และการเสดินอากาึ
เสป็นไปตามความตกลงพหุภาคีเสพื่อใหศ ประเสทึนมาชิกอาเสซียนนามารถขนน่งผูศโดยนาร
ทางอากาึ ประเสทึนมาชิ กนามารถใหศ บริ การระหว่างกันไดศ โดยไม่า ากัดา านวน
เสที่ยวบิน ความาุ ความถี่และเสนศนทาง ในขณะที่กฎหมายภายในของแต่ละประเสทึยังมี
การาากัดและการาากัดก็ ไม่เสท่ากัน ประเสทึนมาชิ กาะแกศ ไขปั ญหาร่ วมกันอย่างไร
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ปั ญหานี ผ้ ศ ูวิ าัยเสห็ นว่า ประเสทึนมาชิ กอาเสซียนควรนรศ างกรอบกฎหมายที่ บังคับใชศ
ร่ วมกัน มิใช่เสพียงแนวปฏิบตั ิที่ไม่มีนภาพบังคับ เสพื่อก็ใหศ เสกิดความเสป็นเสอกภาพในการ
บังคับใชศ กฎหมาย ลดความเสหลือ่ มล ้าและนรศ างความเสป็นธรรม
การบังคับใช้ กฎหมายในปั จจุ บัน ที่เป็ นอุ ปสรรคต่ อการเปิ ดเสรี บริ การขนส่ ง
ผู้โดยสารทางอากาศในอาเซียน
งานวิายั เสรื่องนี ้ไดศ ึกึ าาถึงการบังคับใชศ กฎหมายที่เสกี่ยวขศ อง 2 ฉบับเสป็นหลัก ไดศ แก่
1. การบังคับใช้ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติฉบับนี ้เสป็ นการอนุวตั ิการบางน่วนตามอนุนญ
ั ญาว่าดศ วยการบิน
พลเสรือนระหว่างประเสทึ (Convention on International Civil Aviation) หรื อที่เสรียกว่า
อนุนญ
ั ญาชิคาโก ที่เสปรี ยบเสนมือนธรรมนูญการบินระหว่างประเสทึ าากการที่ประเสทึ
นหรัฐอเสมริ กาไดศ นง่ นาน์นไปยังประเสทึต่างๆ ที่เสป็ นพันธมิตร ใหศ เสขศาร่ วมเสป็ นรัฐนมาชิก
ภาคี โดยมี ขศ อผู ก พัน ที่ า ะปฏิ บัติ ต ามนนธิ นัญ ญาและเสป็ นรั ฐ นมาชิ ก โดยนุ า ริ ต
(Rojcheewin, 2003) ซึ่งพระราชบัญญัติการเสดินอากาึ พ.ึ.2497 มีผลบังคับใชศ เสมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ึ.2497 มีการแกศ ไขเสพิ่มเสติมรวม 9 ครั ง้ มีบทบัญญัติทงั ้ นิ ้น 11
หมวด 103 มาตรา (Piputvat, 2011) แบ่ งการดูแลออกเสป็ น 4 ดศ าน ไดศ แก่ ความ
ปลอดภัย (Safety) ดศ านเสึราฐกิา (Economy) ดศ านความมัน่ คง (Security) และดศ าน
นิ่งแวดลศ อม (Environment) โดยงานวิ าัยนี ไ้ ดศ ทาการึึกาาเสฉพาะดศ านเสึราฐกิ า
เสนื่องาากเสป็ นน่วนที่เสกี่ ยวขศ องกับการประกอบธุรกิ าและการแข่งขันของนายการบิ น
โดยตรง ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีบทบัญญัติในดศ านเสึราฐกิาเสพียงบางน่วนเสท่านัน้
เสช่น การกาหนดราคาค่าโดยนารและค่าบริ การนนามบิน โดยใหศ กฎหมายดศ านเสึราฐกิา
อยู่ในอ านาาของฝ่ ายบริ หารที่าะใชศ ดุลพิ นิ าและกระทรวงคมนาคมเสป็ นผูศประกาึ
กาหนด นอกาากนี ้ ประเสทึไทยไดศ อนุวตั ิการภาคผนวกของอนุนญ
ั ญาฯ เสป็นกฎหมาย
ลาดับรองต่างๆ เสช่น กฎกระทรวง ขศ อบังคับของกรมการบินพลเสรื อน คานัง่ กระทรวง
คมนาคม ประกาึกรมการขนน่งทางอากาึ (กรมการบินพลเสรือนเสดิม) เสป็นตศ น และที่
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นาคัญประเสทึนมาชิ กอาเสซียนทุกประเสทึเสป็ นพันธมิตรตามอนุนญ
ั ญาฉบับนี ้ (The
Government of the United States of America, 2016)
ในน่วนของราคาค่าโดยนารซึ่งถือว่าเสป็นปั าาัยในการตัดนินใาเสลือกใชศ บริ การของ
ผูศโดยนาร พระราชบัญญัติฉบับนี ้ไดศ กาหนดใหศ อานาาแก่คณะกรรมการการบินพลเสรือน
เสป็ นผูศ ก าหนดหลัก เสกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารค านวณค่ า โดยนารของนายการบิ น ไวศ ใน
กฎกระทรวง5 โดยคานึงถึงความเสหมาะนมและเสป็นธรรมต่อผูศโดยนาร าากเสดิมที่ประเสทึ
ไทยเสคยใชศ หลักเสกณฑ์การกาหนดราคาค่าโดยนารทังขั
้ นต
้ ่าและขันนู
้ ง โดยการกาหนด
เสพดานขันต
้ ่าเสพื่อปศองกันมิใหศ มีการกาหนดราคาที่ต่า เสพื่อทาลายคู่แข่ง และกาหนด
เสพดานขันนู
้ งเสพื่อมิใหศ นายการบินมุ่งหวังกาไรมากานเสกินนมควรเสช่นกัน แต่เสมื่อรัฐเสปิด
เสนรี การบินภายในประเสทึ รวมถึงการเสขศามาใหศ บริ การของนายการบินตศ นทุนต่า รัฐาึงมี
ความาาเสป็นตศ องยกเสลิกการกาหนดราคาขันต
้ ่า เสพราะเสห็นว่าเสป็นประโยชน์แก่นายการ
บินในการกาหนดราคาใหศ ถกู ลงไดศ และเสป็นประโยชน์แก่ผศ โู ดยนารในการเสลือกใชศ บริ การ
แต่ทงนี
ั ้ ้ ใช่วา่ นายการบินทุกนายาะนามารถกาหนดราคาใหศ ต่าไดศ ตามที่ตศองการ เสพราะ
พฤติกรรมดังกล่าวอาาเสป็ นพฤติกรรมที่ตศองหศ ามตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การคศ า พ.ึ.2542 และฉบับแกศ ไขปรับปรุ ง พ.ึ.2560 ดังนันหากนายการบิ
้
นใดกาหนด
ราคาต่าานมีผลเสป็นการทาลาย ทาใหศ เสนียหาย ขัดขวาง กีดกันหรื อาากัดการประกอบ
ธุรกิ าาะตศ องไดศ รับโทาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกาากนี ้ ปั าาุบันประกาึ
กระทรวงคมนาคม เสรื่ อง หลักเสกณฑ์ และเสงื่ อนไขในการอนุญาตใหศ ประกอบกิ าการ
คศ าขายในการเสดินอากาึ พ.ึ.2559 ไดศ กาหนดหลักเสกณฑ์การกาหนดราคาค่าโดยนาร
และค่าระวางไวศ ในขศ อ 38 โดยใหศ กาหนดในอัตราที่เสป็ นธรรมและเสนมอภาค อีกทังตศ
้ อง
5

มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการเสดินอากาึ พ.ึ.2497
“ใหศ คณะกรรมการการบินพลเสรือนมีอานาาหนศ าที่ตามที่ระบุไวศ ในพระราชบัญญัตินีแ้ ละ
ในเสรื่องต่อไปนี ้…
(3) พิาารณากาหนดหลักเสกณฑ์และวิธีการคานวณค่าโดยนารและค่าระวางนาหรับ
อากาึยานขนน่งตามมาตรา 20…”
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นะทศ อนตศ นทุนที่แทศ าริ งแนวงหากาไรอย่างนมเสหตุนมผลไม่นรศ างภาระแก่ผศ ูใชศ บริ การ
การใหศ บริ การมี ความเสหมาะนม และยังคงไวศ ซึ่งการกาหนดราคาที่ ตศองเสป็ นไปตาม
หลักเสกณฑ์ ที่กาหนดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเสดินอากาึ พ.ึ.2497
เสนื่องดศ วยการกาหนดราคาโดยปกติของนายการบินาะประกอบไปดศ วย ค่าโดยนาร
(Fares) ภาาี นนามบิน (Airport Tax) ภาาี น ้ามัน (Fuel Surcharge) ค่าธรรมเสนียมการ
าอง (Processing Service) ภาาี มลู ค่าเสพิ่ม (Value Added Tax) นอกาากนี ้แต่เสดิมการ
กาหนดอัตราค่าโดยนารอาามีค่าใชศ า่ายอื่นแอบแฝง เสช่น ค่าประกันภัยที่นายการบิน
ตศ นทุนต่ามักใชศ วิธีใหศ ผศ โู ดยนารเสลือกว่าาะซื ้อบริ การนีห้ รื อไม่ขึ ้นอยู่กับความนมัครใา
แต่ในปั าาุบนั เสมื่อมีบงั คับใชศ หลักเสกณฑ์และเสงื่อนไขในการอนุญาตใหศ ประกอบกิาการ
คศ าขายในการเสดินอากาึ พ.ึ.2559 ผูศใหศ บริ การขนน่งทางอากาึาะตศ องประกาึอัตรา
ค่าโดยนารและค่าระวางในอัตราที่นอดคลศ องกับหลักเสกณฑ์ที่กาหนดไวศ ในกฎหมายว่า
ดศ วยการเสดินอากาึและกฎหมายที่เสกี่ยวขศ อง ซึ่งการคานวณราคาค่าโดยนารเสมื่อรวม
ค่าธรรมเสนียมเสหล่านี ้แลศ วนัน้ หากมีราคารวมไม่ต่ากว่าตศ นทุนเสฉลี่ยรวม (Average Total
Cost)6 ถื อ ว่ า นายการบิ น ไม่ ไ ดศ ก าหนดราคาต่ า กว่ า ทุ น อั น เสป็ นความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคศ า โดยการกาหนดราคามีเสหมาะนมและเสป็นธรรม
แก่ผศ ใู ชศ บริ การ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเสดินอากาึ พ.ึ.2497 มิไดศ นงู
เสกินอัตราขันนู
้ งที่กฎกระทรวงกาหนด
แต่ทงนี
ั ้ ้ เสมื่อพระราชบัญญัติการเสดินอากาึ พ.ึ.2497 ไดศ มีบทบัญญัติถึงการ
กาหนดราคาค่าโดยนารและค่าบริ การเสป็ นการเสฉพาะ ก็ไม่าาตศ องนาบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคศ า พ.ึ.2542 และฉบับปี พ.ึ.2560 มาบังคับใชศ
ทับซศ อนอี ก นอกเสนียาากว่าเสป็ นพฤติ กรรมการก าหนดราคาค่าโดยนารต่ ากว่าทุน
(Predatory Pricing) ซึ่งหมายถึง การกาหนดราคาาาหน่ายที่ต่ากว่าตศ นทุนแปรผัน
6

ตศ นทุนเสฉลี่ยรวม (Average Total Cost) ประกอบไปดศ วย ตศ นทุนการผลิตหรื อตศ นทุนที่
ซื ้อมารวมกับค่าใชศ าา่ ยขายและบริหารและค่าใชศ าา่ ยอื่นๆ
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(Average Variable Cost)7 เสพื่อใหศ ผศ โู ดยนารหันมาเสลือกใชศ บริ การนายการบินของตน
านเสป็นเสหตุใหศ นายการบินอื่นไม่อาาแข่งขันไดศ และตศ องออกาากตลาดไปในที่นดุ อันเสป็น
เสหตุมาาากที่รัฐไดศ มีการยกเสลิกการกาหนดราคาขันต
้ ่าภายหลังาากการเสปิดเสนรี การบิน
ภายในประเสทึ หากนายการบินใดนามารถแบกรับการขาดทุนไดศ ในบางช่วงเสวลาอาามี
พฤติกรรมการกาหนดราคาที่เสป็นการทาลายผูศแข่งขันรายอื่นไดศ อีก
2. พระราชบัญญัติการแข่ งขันทางการค้ า พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
การแข่ งขันทางการค้ า พ.ศ.25608
ในธุรกิานายการบินของไทยมีผศ ใู หศ บริ การทังในนถานะเส
้
อกชนและรัฐวินาหกิาหรื อที่
9
เสรียกว่า “นายการบินของรั ฐ” แต่การบังคับใชศ กฎหมายเสพื่อควบคุมการแข่งขันอย่าง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคศ า พ.ึ.2542 (ฉบับเสดิม) กลับไม่บงั คับใชศ แก่นายการ
บินของรั ฐที่มีฐานะเสป็ นรั ฐวินาหกิ า แต่ยังคงไวศ ซึ่งการบังคับใชศ แก่ นายการบินเสอกชน
เสท่านัน้ ทัง้ ที่มีการแข่งขันในธุรกิ าขนน่งผูศโดยนารทางอากาึอย่างชัดเสาน เสนื่องดศ วย
มาตรา 4(2)10 เสป็นบทบัญญัติยกเสวศนการบังคับใชศ พระราชบัญญัติดงั กล่าวแก่รัฐวินาหกิา
ตามกฎหมายว่าดศ วยวิธีการงบประมาณ เสช่น นายการบินไทย เสป็นตศ น ซึ่งการพิาารณา

7

ตศ นทุนแปรผัน (Average Variable Cost) คือ ตศ นทุนที่ซื ้อวัตถุดิบการผลิตนินคศ าเสพื่อ
าาหน่าย ไม่รวมค่าใชศ าา่ ยขายและบริหารและค่าใชศ าา่ ยอื่นๆ
8
วิายั ฉบับนี ้ดาเสนินการานแลศ วเสนร็าในระหว่างที่ยงั บังคับใชศ พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการคศ า พ.ึ.2542 แต่ในระหว่างที่าัดทาบทความไดศ มีการประกาึใชศ พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการคศ า พ.ึ.2560 บทความวิายั ฉบับนีา้ ึงขอเสปรี ยบเสทียบการบังคับใชศ กฎหมายทังนอง
้
ฉบับในคราวเสดียว
9
นายการบินของรัฐ หมายถึง นายการบินที่ใหศ บริ การขนน่งผูศโดยนารหรื อไปราณียภัณฑ์
ที่รัฐกาหนดใหศ เสป็นนายการบินใดใหศ นิทธิพิเสึาใดๆ าากรัฐหรื อไดศ รับนิทธิการบินระหว่างประเสทึ ซึ่ง
นายการบินนันอาาเส
้
ป็นนาการบินของรัฐเสองหรือนายการบินของเสอกชนที่รัฐกาหนดก็ไดศ
10
มาตรา 4 “พระราชบัญญัตินีม้ ิใหศ ใชศ บงั คับแก่การกระทาของ (2) รัฐวินาหกิาตาม
กฎหมายว่าดศ วยวิธีการงบประมาณ”
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ความเสป็นรัฐวินาหกิาประเสภทดังกล่าว พิาารณาาากนัดน่วนการถือหุศนของรัฐโดยตรง11
ซึ่งผลของการใชศ กฎหมายแตกต่ างกันในการควบคุมการแข่งขันของธุ รกิ าประเสภท
เสดียวกัน น่งผลถึงความยุง่ ยากในการกากับดูแล ดศ วยฐานะความเสป็นรัฐวินาหกิาของการ
บินไทยน่งผลใหศ การดาเสนินงานของบริ าัทเสป็นไปอย่างง่ายดายเสมื่อเสทียบกับนายการบิน
เสอกชน แมศ ที่ผ่านมารัฐาะพยายามใหศ มีความเสท่าเสทียมกันในการแข่งขันแลศ วก็ตาม แต่ก็
ไม่อาาบังคับใชศ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคศ า พ.ึ.2542 อย่างเสต็มประนิทธิภาพ
เสหตุเสพราะการยกเสวศนไม่บงั คับใชศ กฎหมายดังกล่าวแก่นายการบินของรัฐ ซึ่งหากรัฐยังคง
ยกเสวศนการบังคับใชศ พระราชบัญญัติดงั กล่าวแก่นายการบินรัฐวินาหกิาย่อมเสป็นการขัด
กับแนวนโยบายดศ านเสึราฐกิาตามรัฐธรรมนูญที่รัฐตศ องนนับนนุนระบบเสึราฐกิาแบบ
เสนรี และเสป็นธรรม
ต่อมา ในปี พ.ึ.2560 พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการคศ าไดศ มี การแกศ ไข
ปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 4(2) ดังนี ้
“พระราชบัญญัตินีม้ ิใหศ ใชศ บังคับแก่การกระทาของรั ฐวินาหกิ า องค์การมหาชน
หรื อหน่วยงานอื่นของรั ฐ ทัง้ นี ้ เสฉพาะในน่วนที่ดาเสนินการตามกฎหมายหรื อมติของ

11

การพิาารณานัดน่วนการถือหุศนของรัฐน่งผลใหศ การบินไทยมีฐานะเสป็นนายการบินของรัฐ
ขึน้ อยู่กับว่าพิาารณาตามกฎหมายฉบับใด เสช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ึ.2502 เสป็นการ
พิาารณาาากนัดน่วนการถือหุศนของรัฐโดยตรง ไดศ แก่ กระทรวงการคลัง ในอัตรารศ อยละ 51.03 ธนาคาร
ออมนิ นในอัตรารศ อยละ 2.13 (อีกทัง้ ยังมีการถื อหุศนโดยอศ อมของกระทรวงการคลังผ่ านกองทุนรวม
วายุภักา์ หนึ่ง โดย บลา.เสอ็มเสอฟซี าากัด (มหาชน) และกองทุนรวม วายุภักา์ หนึ่ง โดย บลา.กรุ งไทย
าากัด (มหาชน) แต่เสป็นการถือหุศนโดยผ่านกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบนถาบันการเสงินาึงมิใช่การถือ
หุศนในกองทุ นทั ง้ นองโดยตรง) อั น น่ งผลแก่ น ถานะความเสป็ นรั ฐวิ น าหกิ าของการบิ น ไทยตาม
พระราชบัญญั ติ ฉบับนี ้ แต่หากพิ าารณาการเสป็ นรั ฐวิ นาหกิ าของการบิ นไทยตามพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ึ.2535 โดยนับนัดน่วนการถือหุศนทังหมดของรั
้
ฐในการบินไทยไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอศ อม รัฐาะถือหุศนในการบินไทยมากถึงรศ อยละ 68.28

MFU Connexion, 7(1) || page 173

คณะรัฐมนตรี ที่มีความาาเสป็น เสพื่อประโยชน์ในการรักาาความมัน่ คงของรัฐ ประโยชน์
นาธารณะ ผลประโยชน์นว่ นรวมหรื อาัดใหศ มีนาธารณูปโภค”
าากบทบัญญัติมาตรา 4(2) ฉบับใหม่าะเสห็นไดศ ว่า แมศ ว่านายการบินนัน้ าะมี
นถานะเสป็ นรั ฐ วิ น าหกิ า ก็ มิ ไ ดศ หมายความว่ า าะไดศ รั บ ยกเสวศ นาากการบั ง คั บ ใชศ
พระราชบัญญั ติ การแข่ งขันทางการคศ า พ.ึ.2560 อย่ างเสด็ ดขาด เสช่ นเสดี ยวกับ
พระราชบัญญัติฉบับเสดิม แต่การาะไดศ รับการยกเสวศ นบังคับใชศ ก็ต่อเสมื่อมีนถานะเสป็ น
รัฐวินาหกิาที่ดาเสนินการตามกฎหมายหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ที่มีความาาเสป็น าึงตศ อง
พิาารณาต่อไปว่า การใหศ บริ การของนายการบินของรัฐในปั าาุบนั ยังเสป็นการดาเสนินการ
ตามกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่ควรไดศ รับการยกเสวศ นาากการบังคับใชศ กฎหมาย
ต่อไปหรื อไม่ หากไม่เสขศาเสงื่อนไขดังกล่าวนัน่ หมายความว่า ทุกนายการบินาะตศ องตกอยู่
ภายใตศ บงั คับของระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคศ า พ.ึ.2560 ทังนิ
้ ้น แมศ ว่าธุรกิา
การเสดินอากาึยังถือไดศ ว่าเสป็นกิาการคศ าขายอันเสป็ นนาธารณูปโภคแก่ประชาชน ตาม
ประกาึคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 ขศ อ 3(4) ก็ตาม12 แต่หากมิใช่รัฐวินาหกิาที่ดาเสนินการ
ตามกฎหมายหรื อมติ คณะรั ฐมนตรี ก็มิ ไดศ รั บการยกเสวศ นาากการบังคับใชศ กฎหมาย
เสช่นกัน
าากการึึกาาทังหมดาะพบว่
้
า พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการคศ า พ.ึ.2560
ไดศ มีการปรับปรุ งแกศ ไขกฎหมายใหศ นอดคลศ องกับนภาวะการแข่งขันที่เสพิ่มนูงขึ ้นในทุก
ธุรกิาใหศ มีความเสทา่ เสทียมกันมากที่นดุ เสทา่ ที่าะนามารถทาไดศ ลดการยกเสวศนการบังคับใชศ
กฎหมายเสพียงตามความาาเสป็ นและนมควรเสท่านัน้ ดังนัน้ เสมื่อมีการเสปิ ดเสนรี การบิน
อาเสซียนเสต็มรู ปแบบ การปรับปรุ งแกศ ไขกฎหมายาะนรศ างความเสชื่อมัน่ ในการลงทุนแก่
12

ประกาึกระทรวงคมนาคม เสรื่ อง หลักเสกณฑ์และเสงื่อนไขในการอนุญาตใหศ ประกอบ
กิาการคศ าขายในการเสดินอากาึ พ.ึ.2559 ขศ อ 87 บัญญัติไวศ วา่
“บรรดากฎ ระเสบียบ ประกาึ หลักเสกณฑ์เสงื่อนไข หรื อขศ อกาหนดใดๆ ที่ออกโดยอาึัย
อานาาตามความในขศ อ 3(4) ขศ อ 4 ขศ อ 7 ขศ อ 9 และขศ อ 17 แห่งประกาึของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58
ประกาึ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ึ.2515 ใหศ มีผลใชศ ไดศ ตอ่ ไปเสทา่ ที่ไม่ขดั หรือแยศ งต่อประกาึนี”้
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นักลงทุนต่างชาติไดศ ไม่ยาก หากเสกิดกรณีพิพาท การบังคับใชศ กฎหมายที่มีอยู่นามารถ
นรศ างความเสป็ นธรรมแก่ทุกนายการบิน ไม่ว่าระหว่างนายการบินไทยดศ วยกันเสองหรื อ
นายการบินต่างชาติที่เสขศ ามาใหศ บริ การอย่างไม่าากัดในประเสทึไทยต่างตศ องตกอยู่
ภายใตศ บังคับของกฎหมายฉบับเสดียวกัน ทัง้ ผูศประกอบการในฐานะรั ฐวินาหกิ าและ
เสอกชน
การบังคับใช้ กฎหมายระหว่ างประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเสทึนมาชิ กอาเสซี ยนทัง้ 10 ประเสทึ ไดศ มี ความร่ วมมื อในดศ านต่างๆ ดศ วย
แนวคิดการรวมกันเสป็นตลาดเสดียว (Single Market) เสพื่อเสปิดเสนรี การคศ าและบริ การ 11
นาขาเสร่งรัด (Priority Sectors) โดยประเสทึไทยทาหนศ าที่รับผิดชอบนาขาการท่องเสที่ยว
(Tourism) และการบิน (Air Travel) ซึ่งการขนน่งทางอากาึอยู่ในความรับผิดชอบของ
ประเสทึไทยในฐานะผูศประนานงานหลัก มีหนศ าที่ผลักดันใหศ เสปิดเสนรี การบินอาเสซียน เสพื่อ
นรศ างความเสติบโตของการขนน่งทางอากาึร่ วมกัน าึงไดศ มีการร่ วมมือกันาัดทา “บันทึก
ความเสขศาใาว่าดศ วยการน่งนินคศ าทางอากาึของอาเสซียน” (ASEAN Memorandum of
Understanding on Air Freight Service) ซึ่งถือเสป็นกศ าวแรกของความร่ วมมือดศ านการ
ขนน่งทางอากาึของอาเสซียน โดยบันทึกนี ้เสป็ นบันทึกความตกลงแลกเสปลี่ยนนิทธิ การ
บินขนน่งเสฉพาะนินคศ าระหว่างประเสทึนมาชิกอาเสซียน เสพิ่มเสติมาากความตกลงทวิภาคี
ที่แต่ละประเสทึมีต่อกัน (The Civil Aviation Authority of Thailand, 2015) ต่อมามีการ
พัฒนาโดยการกาหนดกรอบแนวทางนาหรับการเสปิดเสนรี การบินในอาเสซียน ที่กาหนด
กรอบในการขนน่งคนโดยนารและขนน่งนินคศ า เสพื่ อใหศ การเสปิ ดเสนรี ทางอากาึของ
อาเสซียนเสป็นการเสปิดเสนรี อย่างเสป็นลาดับ ซึ่งการกาหนดกรอบดังกล่าวใหศ แต่ละประเสทึ
ที่มีความพรศ อมและนมัครใานามารถเสปิ ดเสนรี ดศานการบินไดศ ก่อนกาหนด นอกาากนี ้
ประเสทึนมาชิกยังไดศ ร่วมกันาัดทา “ความตกลงพหุภาคีและพิธีนารว่าดศ วยการเสปิดเสนรี
บริ การขนน่งเสฉพาะกลุม่ นินคศ าในอาเสซียน” (Multinational Agreement on the Full
Liberalization of All Cargo Air Services and Protocal) โดยประเสทึไทย ประเสทึ
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บรู ไน ดารุ นซาลาม และประเสทึนิงคโปร์ ไดศ ร่วมลงนามเสพื่อใหศ มีการเสปิ ดเสนรี บริ การ
ขนน่งเสฉพาะนินคศ า แต่ทงนี
ั ้ ้ การเสปิดเสนรี การเสดินอากาึที่ประเสทึไทยเสป็นเสาศาภาพยังไม่
อาาดาเสนินการไดศ นาเสร็าลุลว่ งตามกาหนดการ (ปี พ.ึ.2558) เสนื่องาากประเสทึไทยและ
ประเสทึนมาชิกอื่นยังคงตศ องการระยะเสวลาในการเสตรี ยมความพรศ อมภายในประเสทึ ทัง้
ดศ านนาธารณูปโภคและกฎหมายที่เสกี่ ยวขศ อง เสพื่อใหศ นามารถรองรั บการเสปิ ดเสนรี การ
เสดินอากาึไดศ อย่างมีประนิทธิภาพ นอกาากนี ้ “ความตกลงพหุภาคีและพิธีนารว่าดศ วย
การเสปิ ดเสนรี บริ การขนน่งเสฉพาะกลุ่มนินคศ าในอาเสซียน” ที่ไดศ าัดทาร่ วมกันนัน้ มิไดศ มี
นภาพบังคับแก่ประเสทึนมาชิก แต่เสป็นเสพียงแนวนโยบายใหศ ประเสทึนมาชิกถือปฏิบตั ิ
ร่ วมกันเสท่ าที่ แต่ละประเสทึาะนามารถน าไปใชศ ใหศ เสกิ ดประโยชน์ แก่ ประเสทึตนไดศ
การร่ วมมือกันเสท่าที่ผ่านมาาึงยังขาดความเสป็ นเสอกภาพดศ านการบังคับใชศ กฎหมาย
ร่วมกัน
บทสรุ ป
าากการวิายั พบว่าประเสทึไทยยังคงตศ องพัฒนาประเสทึเสพื่อเสตรี ยมความพรศ อมเสขศา
นูก่ ารเสปิดเสนรี การบินอย่างมาก และควรแกศ ไขปรับปรุ งกฎหมายภายในที่บงั คับใชศ อยู่ใหศ
มีความเสป็นนากลและนามารถบังคับใชศ ไดศ าริ งอย่างเสป็นธรรมและเสนรี ตามที่ไดศ วางหลัก
ไวศ เสพื่อนรศ างความเสชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนต่างชาติว่าเสมื่อเสขศ ามาลงทุนในประเสทึไทยแลศ ว
นัน้ าะไดศ รั บการบังคับใชศ กฎหมายตามมาตรฐานเสดี ยวกัน อันาะเสป็ นการปกปศ อง
ผลประโยชน์ของรัฐนมาชิกทุกประเสทึ และในเสมื่อประเสทึนมาชิกอาเสซียนไดศ ร่วมกันทา
ความตกลงพหุภาคีอาเสซียนว่าดศ วยการเสปิดเสนรี บริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึ (The
ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air
Services: MAFLPAS) แลศ วนัน้ การบังคับใชศ กฎหมายของประเสทึนมาชิกอาเสซียนไม่
ควรแตกต่างกันมากานเสกิ นไป แมศ แต่ละประเสทึาะใหศ ความนาคัญกับการบัญญัติ
กฎหมายใหศ เสขศ ากับบริ บทของประเสทึตนก็ ตาม แต่ เสมื่ อมี การร่ วมมื อกันเสพื่ อเสป็ น
ประชาคมเสึราฐกิาอาเสซียนแลศ วนัน้ กฎหมายที่บงั คับใชศ ร่วมกันควรเสป็นกฎหมายกลาง
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ที่แต่ละประเสทึร่ วมกันตราขึ ้น เสพื่อใหศ เสกิดประโยชน์ าากการบังคับใชศ กฎหมายที่เสป็ น
เสอกภาพและเสป็นธรรมแก่ทกุ ประเสทึนมาชิก ลดความเสหลื่อมล ้า แมศ การดาเสนินงานอาา
ใชศ ระยะเสวลานาน แต่ก็ไม่อาาหลีกเสลยี่ งไดศ หากตศ องมีการรวมกลุม่ กัน
โดยประเสทึนมาชิกอาเสซียนตศ องเสริ่ มาากการนานโยบายการแข่งขันของอาเสซียน
(The ASEAN Regional Guideline Competition Policy) เสช่นเสดียวกันกับความตกลง
พหุภาคีอาเสซียนว่าดศ วยการเสปิ ดเสนรี บริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึ ที่มิไดศ มีนภาพ
บังคับในฐานะกฎหมายที่ประเสทึนมาชิกทุกประเสทึตศ องปฏิบตั ิตาม แต่ทุกประเสทึ
นมาชิ กไดศ นรศ างร่ วมกั นแลศ วนัน้ ไปอนุ วัติ ก ารใหศ เสขศ ากั บกฎหมายประเสทึตนเสพื่ อ
ประโยชน์ ในการตรากฎหมายฉบับใหม่หรื อแกศ ไขปรั บปรุ งภายในที่บังคับใชศ อยู่ใน
ปั าาุบนั ใหศ มีความนอดคลศ องกันใหศ มากที่นดุ เสท่าที่าะเสป็นไปไดศ ในกรณีนมัครใา แต่หาก
ตศ องการใหศ มีนภาพบังคับโดยเสร็ว ประเสทึนมาชิกอาเสซียนควรร่วมมือกันพัฒนาใหศ ความ
ตกลงพหุภาคีอาเสซียนว่าดศ วยการเสปิดเสนรี บริ การขนน่งผูศโดยนารทางอากาึและนโยบาย
การแข่งขันของอาเสซียน ใหศ มีนภาพบังคับในฐานะกฎหมายที่บงั คับใชศ ร่วมกัน ดังนัน้
ภายหลังาากการนรศ างกฎหมายกลางบังคับใชศ ร่วมกันมิไดศ หมายความว่าาะยกเสลิกการ
บังคับใชศ กฎหมายภายในที่เสกี่ยวขศ อง หากแต่การบังคับใชศ กฎหมายกลางร่ วมกันนันเส
้ ป็น
การบังคับใชศ เสฉพาะกรณีการเสกิดขศ อพิพาทระหว่างประเสทึนมาชิ กร่ วมกันเสท่านัน้ อาา
เสป็นเสพียงการเสริ่มตศ นและปรับตัวต่อการเสขศาร่ วมเสป็นประชาคมเสึราฐกิาอาเสซียน แต่เสชื่อ
ว่าในอนาคตประเสทึนมาชิกาะนามารถมีกฎหมายบังคับใชศ ร่วมกันอย่างเสป็ นเสอกภาพ
ไดศ นาเสร็า
กล่าวโดยนรุ ป ผูศวิาัยาึงเสห็นว่าประเสทึนมาชิ กควรบังคับใชศ กฎหมาย 2 ระดับ
ไดศ แก่ ระดับภายในประเสทึที่อาานาความตกลงร่ วมกันมาอนุวัติการเสป็ นกฎหมาย
ภายในหรื อไม่ก็ไดศ ตามความนมัครใาและระดับกฎหมายที่บงั คับใชศ ร่วมกันระหว่างรัฐ
นมาชิ กหรื อกฎหมายกลาง ในกรณี ที่ เสกิ ดขศ อพิ พ าทหรื อขศ อนงนัย ในการบังคับใชศ
กฎหมายระหว่างประเสทึนมาชิ ก แต่กฎหมายฉบับนีอ้ าาตศ องใชศ ร ะยะเสวลาในการ
พิาารณาค่อนขศ างยาวนานเสพื่อหาความเสหมาะนมและเสป็นธรรมแก่ทกุ ประเสทึ
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