
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 176 ~ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเปิดเสรีธรุกจิสายการบินต้นทุนต่ า 
Legal measures to support low cost airlines businesses with open sky policy 

 
ปรัชพร สีโท1 

1คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

*E-mail: pratchaporn@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีได้ท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจการบินที่บังคับใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน จาก
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น มีประเด็นปัญหา 3 ประเด็น ดังน้ี ได้แก่ ประเด็นปัญหาแรกในเรื่องของสัดส่วนของผู้ขอจดทะเบียน
อากาศยาน ประเด็นต่อมา ปัญหาการตีความเรื่องสิทธิการบินของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และประเด็นสุดท้าย ปัญหาเก่ียวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มีผลต่อธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่ า จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เป็นกฎหมายที่ควรได้รับการแก้ไข ด้วยกิจการการ
บินได้พัฒนาไปมาก แต่กฎหมายที่บังคับใช้อยู่เป็นอุปสรรคในการพัฒนากิจการการบิน และพบว่ากฎหมายของสิงคโปร์และ
เกาหลีใต้ มีมุมมองในการพัฒนาการบินโดยให้มีการน าการลงทุนจากต่างชาติ เข้ามาพัฒนาประเทศ อีกทั้งกฎหมายที่
เก่ียวกับเอกชนและรัฐก็เป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียม ส่วนการตีความกฎหมายก็ส่งเสริมการบิน ดังน้ัน จากการ
ศึกษาวิจัยจึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ปัจจุบันมีการร่างพระ ราชบัญญัติการบินพลเรือน 
ผู้เขียนจึงขอเสนอให้เพิ่มเติมในส่วนของสัดส่วนของผู้ขอจดทะเบียนอากาศยาน และขอให้มีการตีความโดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอีกครั้ง และท้ายสุดผู้เขียนขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
ค าส าคัญ: การเปิดเสรีการบิน, ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า 

 
Abstract: 

This article was researched about legal measures to promote the open sky of low cost airline 
business that was enforced to use in Thailand. Understanding the problem from this study has 3 issues 
following: First, airline register ratio of the aircraft. Next issue is problem of freedom of the air interpreting 
by Council of State following Private Investments in State Undertakings Act. The last issue is competition 
act problem that effect on the low cost airline businesses. From the research, it has been found that the 
Air Navigation Act, BE 2497, is a law that should be amended. Due to the progressive development of 
the aviation industry in nowadays, but there is the hinder for development of airline business law. 
Moreover, it was found that the laws of Singapore and South Korea have a view on the development of 
the fly by the introduction of foreign investment to develop the country. In addition, the law relating to 
private and state law is equitable. The interpretation of the law also promotes aviation. Therefore, the 
study recommends the amendment of the Air Navigation Act. The draft of Civil Aviation Act is currently 
being drafted. The author therefore proposes additional details on the proportion of aircraft applicants. 
And another interpretation is required by the Council of State. Finally, the author requests the revision 
of the Competition Act. 
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1. บทน า  
สืบเน่ืองจากปี 2560 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครบ 2 ปี โดยแต่ละประเทศ
ก็ได้รับภารกิจให้เป็นประเทศน าร่องในด้านต่าง ๆ ซ่ึง
ประเทศไทยก็ได้รับภารกิจให้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้
ประสานงานหลัก ในสาขาการท่องเที่ยวและการบิน  โดย
หลังจากที่ ได้รับมอบหมายงานจากประชาคมแล้ ว 
นโยบายส าคัญ คือ นโยบายน่านฟ้าเสรีของอาเซียน 
(ASEAN Single Sky) ซ่ึงเป็นนโยบายที่จะมีการขยายตัว
ในด้านเศรษฐกิจในส่วนของการคมนาคมทางอากาศ ซ่ึง
เป็นการขยายตัวในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพของ
สายการบินที่เกิดขึ้นมาใหม่ (อดิสรณ์ ออศิริวิกรณ์, 2551 
: 71-72) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้เปรียบในด้านของการ
คมนาคมและอุตสาหกรรมการบิน  ส่วนประเทศไทยได้
ปรับปรุงกฎหมายภายในมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณา
ต่อไปว่า กฎหมายที่ใช้บังคับในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
เป็นอย่างไร (วีรยุทธ ดิษยศริน, 2557 : 50-51) ในด้าน
ของกฎหมายภายในประเทศของประเทศไทย ปัจจุบัน
กฎหมายที่เก่ียวกับกิจการการบินของไทยโดยตรง  คือ 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน พ.ศ. 2497 (ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล, 2530 : 
27) ซ่ึงกฎหมายที่กล่าวมายังเป็นกฎหมายเก่าที่ประเทศ
ไทยใช้มานานแล้ว ไม่ได้มีการปรับปรุงให้เท่าทันกับยุค
สมัย จึงท าให้เกิดปัญหาการที่ชาวต่างชาติประสงค์จะเข้า
มาจดทะเบียนสิทธิเป็นเจ้าของสายการบินในประเทศไทย
ลดน้อยลง และเป็นการจ ากัดสิทธิของบุคคลดังกล่าว 
ปัญหาต่อมาคือ การตีความสิทธิการบินระหว่างประเทศ
ให้บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 น้ันใช้กับ
กิจการการบิน จนส่งผลให้สายการบินเอกชนได้รับ
ผลกระทบจากการที่จะต้องขออนุญาตในการจะเข้ามา
เป็นสายการบินที่ก าหนดหรือสายการบินที่ได้รับอนุญาต
ให้บินได้ แต่ในขณะที่กิจการการบินของรัฐวิสาหกิจกลับ
ได้รับประโยชน์โดยการไม่ต้องขออนุญาตใด ๆ และ
ปัญหาสุดท้ายที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการบินกับ
สายการบินเอกชนต้นทุนต่ า คือ การที่พระราชบัญญัติ
แข่งขันทางการค้าไม่ได้บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในที่น้ี
หมายถึงบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต้องถูกบังคับ
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงท าให้กิจการการ
บินไทยสามารถควบรวมกับกิจการอ่ืน และส่งผลเสียต่อ

ตลาดการบินของเอกชนได้ ซ่ึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นกับประเทศไทย 
เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ประเทศสิงคโปร์ มีหลักเกณฑ์ใน
การก าหนดสัดส่วนของผู้เป็นเจ้าของอากาศยาน หรือผู้
ถือหุ้นอากาศยานที่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้ 
โดยให้สิทธิแก่ผู้เป็นสมาชิกของประเทศในเครือจักรภพ
สามารถจดทะเบียนได้ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
ไทยเม่ือเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนแล้ว ควรที่จะ
ให้สมาชิกของประชาคมอาเซียนสามารถจดทะเบียนใน
ภูมิภาคอาเซียนได้ ซ่ึงจะเป็นการแก้ปัญหาในส่วนของ
ชาวต่างชาติที่ ไม่สามารถจดทะเบียนอากาศยานใน
ประเทศไทยได้ น าไปสู่สายการบินที่สามารถบินเข้ามาได้
ประเทศไทยและได้รับสิทธิในประเทศไทยมากขึ้น และ
ประเด็นปัญหาต่อมาคือเรื่องของการตีความสิทธิการบิน
ระหว่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้น ากฎหมายใน
เรื่องของการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนมาใช้กับกิจการ
การบินแต่อย่างใด ซ่ึงหากประเทศไทยไม่น าเรื่องการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนมาใช้กับกิจการการบินก็จะท า
ให้สายการบินเอกชนที่จะเข้ามาบินระหว่างประเทศของ
ไทยกับประเทศอ่ืน สามารถเข้ามาบินได้โดยไม่มีกรอบ
มากเท่าที่เป็นอยู่ ส่วนประเด็นปัญหาสุดท้ายคือประเด็น
ในเรื่องของการจะควบรวมกิจการระหว่างการบินไทยกับ
การท่าอากาศยานไทย แล้วท าให้สายการบินเอกชนได้รับ
ผลกระทบจากการที่ทั้งสองบริษัทซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจควบ
ร ว ม กั น  แ ต่ ห า ก มี ก า ร แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย แ ล้ ว ใ น
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยให้น า
รัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของพระราชบัญญัติ น้ี 
เพื่อให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเข้าไปตรวจสอบ
ได้ ส่งผลดีต่อกิจการการบินของเอกชนด้วย 

ด้วยเหตุที่กฎหมายไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
ส่งผลเสียต่อกิจการการบิน จนกระทั่งปัจจุบันจะต้องตรา
พระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2558 ขึ้นมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้มาตรฐานสากลที่
บั งคับ ใช้อยู่ ในปั จจุบัน  และก าลั ง มีการ เสนอร่ าง
พระราชบัญญัติการบินพลเรือน เพื่อมาใช้ทดแทน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศที่ใช้มานานแล้วอีกเช่นกัน 
(ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, 2545 : 18)  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อท าให้ทราบความเป็นมาและความส าคัญของ

การเปิดเสรีการบินพาณิชย์ของประเทศไทยกับการเปิด
เสรีอาเซียน รวมถึงธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า และให้ 

เข้าใจทฤษฎีและแนวคิดเ ก่ียวกับการเปิดเสรี
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า รวมไปถึงให้ทราบถึงลักษณะ
ของการส่งเสริมการเปิดเสรีการบินพาณิชย์ และธุรกิจ
สายการบินต้นทุนต่ ากับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศ
ไทยในปัจจุบั 

น เพื่อหามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน 
ๆ  ในการส่งเสริมการเปิดเสรีการบินพาณิชย์ของประเทศ
ไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศจึงควรที่จะน ามาปรับใช้กับกฎหมายของไทย 
และธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า และเพื่อหาทางออกให้
การบินของประเทศไทยที่ด าเนินกิจการอยู่ให้เกิดความ
เสรีมากยิ่งขึ้น และหามาตรการให้กิจการการบินของ
ประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและเหมาะสม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  

กรอบของกฎหมายที่ ผู้ เขียนได้ ศึกษา คื อ 
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เพิ่งประกาศใช้เม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเดิม
คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด า เ นิ นการ ใน กิ จการ ของ รั ฐ  พ . ศ .  2 535  แล ะ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ .ศ. 2497 และถึง
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องอ่ืน คือ พระราชบัญญัติแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2542 ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวเป็นอุปสรรค
ปัญหาต่อการน าประเทศไทยไปสู่การน าร่องการเป็นผู้น า
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เข้ากับ
นโยบายน่านฟ้าเสรีของอาเซียน (ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, 
2545 : 52-53) และยังมีกฎหมายอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้องกับ
กิจการการบิน และได้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศ คือ 
กฎหมายของสิงคโปร์ ชื่อ กฎหมายการแข่งขันสนามบิน
ของประเทศสิงคโปร์ และระเบียบการเดินอากาศของ
ประเทศสิงคโปร์  
 วิธีด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้ ง น้ี ใช้ วิ ธี
การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
จะท าการศึกษาจากต ารา บทความของนักวิชาการ ข่าว 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า รวมทั้งข้อมูลที่รวบรวมได้จากหนังสือ

และงานวิจัยทั้งในประเทศและของประเทศสิงคโปร์ 
บทความในวารสารต่าง ๆ สิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ  เว็บไซต์ที่
เก่ียวข้องตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับการเปิดเสรีการบิน 
รวมถึงเน้ือหากฎหมายของอาเซียน 
 
4. ผลการวิจัย 
  มีผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวกับสัดส่วนของ
ผู้ขอจดทะเบียนอากาศยาน และความเป็นเจ้าของอากาศ
ยาน พบว่า ประเทศไทยยังมีกรอบในการอนุญาตให้ผู้ขอ
จดทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของอากาศยานในประเทศไทย
ต้องมีสัญชาติไทย หรือหากเป็นนิติบุคคลก็ต้องเป็นนิติ
บุคคลไทยที่ผู้ถือหุ้นโดยคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของสัดส่วนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
 2.ปัญหาการตีความเรื่องสิทธิการบินของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ส่งผลต่อการเปิดเสรีธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต่ า ซ่ึงได้มีความเห็นมาดังน้ี สิทธิในการ
ด าเนินกิจการเดินอากาศระหว่างประเทศเป็นสิทธิที่
ประ เทศไทยได้มาจากการเข้าเป็นภาคีสมาชิ กใน
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและ
ความตกลงทวิภาคี สิทธิที่ได้มาดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐและเป็นสิทธิที่มีมูลค่าอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ดังน้ัน การก าหนดให้สายการบินของเอกชนเป็นสายการ
บินที่ก าหนด (designated airline) จึงเป็นการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในโครงการของรัฐ ถ้ามีวงเงิน
ตั้งแต่หน่ึงพันล้านบาทขึ้นไป ทั้งน้ีตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือกรณีที่วงเงิน
ไม่ถึงหน่ึงพันล้านบาท คณะรัฐมนตรีก็อาจก าหนดให้ต้อง
ด า เ นิ น ก า ร  ก็ อ ยู่ ใ น ข่ า ย ที่ จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึง
ปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อธุรกิจสายการบินเอกชนเป็น
อย่างมาก เน่ืองด้วยทุกสายการบินที่เป็นเอกชนจะต้องได้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ อันเป็นการขั้นตอนให้แก่สายการบิน
เอกชนต้องปฏิบัติมากขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
กิจการ 
 3. ปัญหาการที่จะควบรวมกิจการบริษัทการ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทท่าอากาศยานไทย 
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จ ากัด (มหาชน) ที่มีผลกับสายการบินเอกชนต้นทุนต่ า
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
 จากการที่บริษัทการบินไทย จ ากัด  (มหาชน) 
ประสงค์จะควบรวมกิจการของบริษัทฯ เข้ากับบริษัทการ
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้กิจการของ
บริษัทการบินไทยฯ สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และ
ส่งผลดีต่อธุร กิจของบริษัทการบินไทยฯ เ น่ืองด้วย
รัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซ่ึงหากมีการควบรวม
กิจการดังกล่าวจริง จะเป็นการเพิ่มอุปสรรคต่อกิจการ
การบินเอกชน และเป็นการเอาเปรียบกิจการการบินที่
ด าเนินกิจการโดยเอกชน  
 อภิปรายผล จากผลการวิจัยน ามาอภิปราย
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. จากที่ได้เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศ
ไทยและกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศที่
อยู่ ในแถบภู มิภาคอาเ ซียนเช่น กันน้ี  จะ เห็นได้ ว่ า 
กฎหมายของประเทศไทยยังมีกรอบในเรื่องของการที่จะ
ให้มีการลงทุนหรือการประกอบกิจการของคนต่างชาติที่
เก่ียวกับกิจการการบินหรือการเป็นเจ้าของการบินที่ยัง
แคบอยู่ เม่ือมีการเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์แล้ว 
โดยทุกครั้งที่มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการเป็น
เจ้าของอากาศยาน หรือสัดส่วนในการเป็นเจ้าของอากาศ
ยานแต่ละครั้งของไทยก็จะมีเหตุผลในข้างท้ายของการ
แก้ไขในแต่ละครั้ ง ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน หรือเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ครอบครองอากาศยาน ซ่ึงมีความเป็นสัญชาติ
ไทยสามารถจดทะเบียนอากาศยานได้ จึงเป็นการสมควร
ที่จะแก้ไขให้ผู้ครอบครองอากาศยานซ่ึงมีเหตุอันสมควรที่
จะจดทะเบียนอากาศยานน้ัน ให้มีสิทธิจดทะเบียนได้ 
และในส่วนของประเทศสิงคโปร์ อดีตเคยเป็นประเทศที่
อยู่ในเครือจักรภพ แม้จะได้รับการประกาศอิสรภาพแล้ว
ก็ยังเห็นความส าคัญในการน าผู้ลงทุน หรือเจ้าของอากาศ
ยานในต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศสิงคโปร์ได้ อัน
แสดงให้เห็นว่า การที่มีผู้ลงทุน หรือผู้เป็นเจ้าของจาก
ต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศสิงคโปร์ น้ัน 
ได้รับความสะดวก และสามารถที่จะพัฒนาในส่วนของ
กิจการการบินในประเทศน้ัน ๆ ได้ เม่ือกลับมามองใน
ส่วนของประเทศไทย การที่ประเทศไทยได้ปรับตัวเข้ากับ
กิจการของอาเซียนแล้ว ประเทศไทยจะต้องให้สิทธิแก่
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการที่จะเข้ามาพัฒนาในเรื่อง

ของกิจการการบิน ด้วยเหตุที่ประเทศไทยงบประมาณไม่
มากพอ ประกอบกับกิจการการบินอันเป็นการลงทุนที่สูง 
ดังน้ันหากได้มีการน าการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็
จะเป็นผลดีอย่างยิ่ง ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากการ
พัฒนาการบินและสนามบินของสิงคโปร์ก็เห็นได้ชัดเจน
แล้วว่าเป็นเช่นไร 
 ซ่ึงหากมีการแก้ไขกฎหมายในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ตามที่ได้
อภิปรายไปข้างต้นแล้ว จะท าให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นและท าให้ธุรกิจการ
บินของประเทศไทยได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วขึ้น 
 2. จากที่ได้ศึกษากฎหมายในประเทศแถบ
อาเซียน และประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างประเทศ
เกาหลีใต้แล้ว ก็เห็นอย่างชัดเจนว่า กฎหมายเก่ียวกับการ
ให้ เ อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรั ฐ มีลักษณะที่
คล้ายคลึ ง กัน การบังคับใช้ กับกรณีที่ ใกล้ เคี ยงกัน 
กฎหมายน้ีได้วางกรอบและหลักเกณฑ์ไว้อย่างครอบคลุม
ในขั้นตอนต่าง ๆ (กณิศา วงค์คม, 2558 : 21-24) มีการ
บัญญัติอย่างชัดเจนว่าใช้กับกรณีใดได้บ้าง เป็นรูปแบบที่
สนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างรัฐและเอกชน 
และไม่เพียงแต่เฉพาะกิจการบริการสาธารณะในเชิง
ระบบเศรษฐกิจที่กระทบเท่าน้ัน แต่ยังมองไปถึงการ
ให้บริการสาธารณะในเชิงของสังคมในอีกบริบทหน่ึงด้วย 
และที่ส าคัญยังพบว่า กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ของประเทศเหล่าน้ี ก็มิได้บัญญัติ
หรือบังคับไปถึงการประกอบธุรกิจสายการบินระหว่าง
ประเทศของเอกชนแต่อย่างใด เน่ืองด้วยลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจของสายการบินระหว่างประเทศและการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเป็นคนละเรื่องกัน ใน
ส่วนของกฎหมายเก่ียวกับการบินควรเป็นกฎหมายเฉพาะ
และมีองค์กรเฉพาะดูแลต่อไป 
 ด้วยประเทศไทยน าพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐมาใช้กับกิจการการบิน จึงส่งผล
เสียต่อกิจการการบินที่เป็นเอกชนเป็นอย่างมาก และจาก
การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วส่งผลเสียหาย 
เม่ือมีการเปรียบเทียบการใช้กฎหมายของประเทศอ่ืนแล้ว 
ประเทศไทยก็ต้องขอแก้ไขกฎหมายในพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุน เพื่อยกเว้นเรื่องการบินออกไป
จากพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 3. หากมีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท
การบินไทย และการท่าอากาศยานไทย จะเกิดผล 
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เสียหายกับธุรกิจสายการบินของเอกชน กล่าวคือ การที่
สายการบินที่เป็นสายการบินของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจการ
บินไทย ได้ควบรวมกับกิจการอย่างการท่าอากาศยาน ซ่ึง
เป็นกิจการที่ผูกขาดอยู่ในประเทศไทยขณะน้ี ไม่ท าให้ผิด 
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 
2542 เน่ืองด้วยบริษัทการบินไทยไม่ถูกบังคับให้อยู่
ภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าว สิ่งที่เกิดตามมาคือ สายการ
บินเอกชนต่าง ๆ จะต้องได้รับผลกระทบจากการที่จะ
ควบรวมกิจการกัน (กมลนัยน์ ชลประทิน, 2555 : 29-
30) ซ่ึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 26 ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจกระท าการรวมธุรกิจ อันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด
หรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ซ่ึงเห็นได้ชัดว่า หาก
การบินไทยควบรวมกับบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) แล้ว จะส่งผลกระทบต่อสายการบินเอกชน
อย่างแน่นอน โดยเฉพาะการจอดเทียบท่าอากาศยาน 
และค่าภาษีสนามบินที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในการ
ช าระของกิจการการบินที่เป็นเอกชน 
 ดังน้ัน จะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ให้น าเอารัฐวิสาหกิจเข้ามา
บังคับใช้กับกิจการการบินด้วย เพื่อให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวสามารถเข้าไปตรวจสอบกิจการการบิน หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นการบินได้อีกประการหน่ึง 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. เดิมเคยมีการแก้ไขมาตราน้ีมาแล้วหลาย
ค รั้ ง ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ข อ แ ก้ ไ ข ม า ต ร า  3 1  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ในครั้ง น้ี 
สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิมคือ การแก้ไขมาตราดังกล่าว 
ให้ยกเว้นในส่วนของอากาศยานที่เป็นของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนให้ได้รับการยกเว้นให้สามารถจดทะเบียน
เป็นของไทยได้ สามารถพัฒนาในส่วนของเครื่องยนต์และ
การซ่อมแซมได้ ซ่ึงกิจการน้ีใช้ทุนค่อนข้างสูง เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้มีการน าธุรกิจการบินเข้ามาในประเทศให้
มากจึงควรได้รับการสนับสนุนด้วยการแก้ไขกฎหมายน้ี
โดยตรง และอีกกรณีคือ อาจขอให้มีการส่งเสริมการ
ลงทุนกิจการการบินไทย โดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือ BOI ให้กิจการการบินได้รับการสนับสนุนมาก
ขึ้น ก็ถือเป็นอีกทางออกหน่ึงเช่นกันส าหรับปัญหาน้ี 
 2 .  ใ นส่ วนของปัญหาการตี ค วามหรื อ
ความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เน่ืองด้วยมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับใหม่ของปี พ.ศ. 2556 แม้

จะเป็นเรื่องใกล้เคียงกัน แต่หากมีการเสนอปัญหาให้กับ
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ และขั้นตอนที่ เ กิดขึ้น 
คณะกรรมการกฤษฎีกาอาจจะตีความไปในอีกแนวทาง
หน่ึงก็เป็นได้ ผู้เขียนจึงเสนอในแนวทางแรกในส่วนของ
การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในเรื่องน้ี
ใหม่อีกครั้งตามกฎหมายฉบับใหม่ 
 ส่ ว น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ต่ อ ม า  คื อ 
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 ได้เขียนยกเว้นที่ไม่น าพระราชบัญญัติน้ีบังคับ
ใช้กับกิจการบางประเทศตาม มาตรา 7 เช่น การให้
สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และการให้
ประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ดังน้ัน ผู้เขียนมอง
ว่า อาจมีการเพิ่มเติมในส่วนของกิจการการบินพลเรือน
เข้าไปในพระราชบัญญัติน้ี โดยระบุให้ชัดเจนว่าไม่บังคับ
ใช้กับกิจการการบินพลเรือนเช่นกับเรื่องของการปิโตร
เลีม และเรื่องแร่ได้เช่นกัน และอีกทางออกหน่ึงคือ 
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 ได้บัญญัติเปิดช่องให้มีการตราพระราช
กฤษฎีกา เพื่อยกเว้นไม่ให้น าพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับ
แก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการน้ัน ๆ และด้วยการ
ตราพระราชกฤษฎีกาจะมีขั้นตอนการตราที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเช่นการแก้ไขพระราชบัญญัติ ดังน้ันการตราพระ
ร า ช กฤ ษ ฎี ก า เ พื่ อ ย ก เ ว้ น เ รื่ อ ง ก า ร บิ น ไ ม่ ใ ห้ น า
พระราชบัญญัติ น้ีมาใช้บังคับก็จะเป็นอีกทางออกที่ดี
เช่นกัน 
 3. ทางออกของปัญหาในเรื่องน้ีเป็นเรื่องของ
การไม่เท่าเทียมกันระหว่างสายการบินของรัฐกับสายการ
บินของเอกชน ที่สายการบินของรัฐไม่ได้ตกอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ท าให้
สามารถท าการควบรวมกิจการกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันได้ 
แต่ส่งผลกระทบกับสายการบินของเอกชน โดยเฉพาะ
สายการบินเอกชนต้นทุนต่ า เน่ืองด้วยหากมีการรวม
กิจการบริษัทการบินไทย กับการท่าอากาศยานไทยเข้า
ด้วยกันแล้ว สายการบินเอกชนซ่ึงต้องใช้สนามบิน
เดียวกับสายการบินไทย และเช่าอาคารหรือเช่าโรงจอดที่
ท่าอากาศยานในไทย มีต้นทุนที่ต่างกัน ย่อมจะท าให้
ส่งผลกระทบต่อราคาค่าโดยสาร และผู้โดยสาร ดังน้ัน 
จะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าให้น า
รัฐวิสาหกิจเข้ามาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแข่งขัน
ทางการค้า หากเช่นน้ันจะเป็นการเอาเปรียบสายการบิน
ที่เป็นเอกชนมากจนเกินไป ยิ่งไปกว่าน้ันผู้เขียนมองว่า 
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หากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าสามารถเข้าไปดูแล
หรือตรวจสอบกิจการการบินของการบินไทยได้แล้ว อาจ
เป็นการส่งเสริมให้กิจการการบินไทยประกอบกิจการได้
ดีกว่าที่เป็นอยู่  
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