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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเก่ียวกับความส าคัญกับธุรกิจการบินของประเทศไทยโดยศึกษาปัญหาใน
ประเด็นการก าหนดราคาตั๋วโดยสาร รวมถึงศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าธุรกิจสายการบิน เปรียบเทียบกับ
ธุรกิจการบินของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการควบคุมก ากับดูแลโครงสร้าง ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 
2542 และร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. … 
  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาภายหลังการเปิดเสรีธุรกิจการบินของไทยเม่ือเปรียบประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงปัจจุบันการ
บังคับใช้กฎหมายและสภาพการแข่งขันในตลาดของไทยยังห่างไกลจากการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ดังน้ันควรก าหนดให้
กิจการของรัฐอยู่ภายใต้ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 รวมถึงผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบินพล
เรือน พ.ศ. … เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจการบินไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติน้ี ส่งผลให้ธุรกิจการบินได้รับการยกเว้นใน
ความรับผิด ประกอบกับเห็นควรยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515 เน่ืองจากเป็นกฎหมายเก่าที่ไม่เน้น
การแข่งขันและการเข้าสู่ตลาด และรัฐควรหาวิธีป้องกันพฤติกรรมการก าหนดราคาตั๋วโดยสารอันเก่ียวกับการผูกขาด
การตลาดและการแข่งขันธุรกิจที่ไม่ยุติธรรม 
ค าส าคัญ: กฎหมายการแข่งขันทางการค้า, ธุรกิจการบินในประเทศไทย, ก าหนดราคาตั๋วโดยสาร, ธุรกิจการบินประเทศ
อินโดนีเซีย  
 

ABSTRACT 
This thesis has an objective. To study the importance of the Thai aviation industry. By studying 

the issue of ticket pricing. Include studies on competitive behavior of the airline business. Compared to 
the Indonesian aviation industry. Include structural supervision control. According to the Competition 
Act, BE 2542 and Civil Aviation Act BE ... 

According to studies, it has been found that After the liberalization of Thai aviation business, 
Indonesia At present, the law enforcement and competition in the Thai market still far from free and fa ir 
competition. Therefore, state-owned enterprises should be subject to the Competition Act of 2017. 
Including pushing the draft Civil Aviation Act BE ... because current aviation business is not subject to this 
Act. As a result, the airline business is excluded in liability. In addition, the abolition of the 
Announcement of the Revolutionary Organization No. 58 BE 2515 Because it is an old law that does not 
focus on competition and entry into the market and the state should find ways to prevent ticket pric ing 
behavior related to marketing monopoly and unfair business competition. 
Keywords: Law on Competition, airline industry in Thailand, Indonesian Aviation Business 
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1. บทน า 
เน่ืองจากประเทศไทยน้ันเป็นศูนย์กลางในด้าน

การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การขยายธุรกิจด้านการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาภายในประเทศ โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ า (Low 
Cost Airline) ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากการเปิดเสรีน่าน
ฟ้าของอาเซียน ซ่ึงมีนโยบายพัฒนาคมนาคมทางอากาศ 
คือ การขยายตัวเชิงปริมาณและคุณภาพของสายการบิน
ใหม่ๆ ในอาเซียน สมาชิกอาเซียนได้ลงนามเห็นชอบใน
หลักการของความตกลงพหุภาคีว่าด้วยสิทธิทางพาณิชย์
เก่ียวกับบริการเดินอากาศที่ไม่มีก าหนดประจ าระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Multilateral Agreement on Commercial Rights of 
Non-Scheduled Air Services among the Association of 
South-East Asian Nation) (ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, 2545). 
ซ่ึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมสังคมมนุษย์ได้
คิดค้นระบบเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองกิจการกิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจของตนเองหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง
ระบบเศรษฐกิจส าคัญๆ ของโลก ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ
สังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ระบบ
เศรษฐกิจทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกัน สิ้นเชิง กล่าวคือ 
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมเน้นการรวบรวมศูนย์การผลิต
ไว้ส่วนกลาง รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ขณะที่ระบบ
เศรษฐกิจเสรีนิยมเน้นการให้เสรีและอิสระกับเอกชนใน
การผลิตสินค้าและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต การที่จะ
ผลิตสินค้าใด ๆ ก็ตามรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว โดยปล่อยให้
เป็นกลไกราคาและการแข่งขันในตลาดเป็นเครื่องตัดสิน 
(จิรัติกาล สุริยะ, 2556). ประเภทของการก ากับดูแลการ
บินพลเรือน เม่ือรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะควบคุมธุรกิจ
สายการบินแล้ว รัฐต้องมีการวางแผนหรือหลักเกณฑ์ที่จะ
บังคับใช้แ ก่สายการบินให้ปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซ่ึงสามารถแบ่งหลักเกณฑ์การควบคุมของ
รัฐได้ ดังต่อไปน้ี   

1. การก ากับดูแลด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Regulation)โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  58 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้ให้อ านาจ
แก่องค์กรต่างๆ ในส่วนของการก ากับดูแลทางเศรษฐกิจ 
ดังน้ี (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,) ธุรกิจการบิน, 2548).  

2. กระทรวงคมนาคม โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็ นผู้ มีห น้าที่ รั กษาการตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ตามมาตรา 6 
ที่บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่กับมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี 2. การก ากับดูแลด้านอ่ืน(Non-Economic 
Regulation) การก ากับดูแลด้านความปลอดภัย (Safety 
Regulation) ใน ธุร กิจสายการบินรั ฐบาลจะให้
ความส าคัญทั้งความปลอดภัยของประเทศ และความ
ปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยเห็นว่า การ
ก ากับดูแลความปลอดภัยที่ไม่มีสิทธิประสิทธิภาพ อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่สามภาคพื้นดิน และส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงสายการบินเอง
ด้วย ดังน้ัน เพื่อให้สายการบินสร้างความม่ันใจว่า เม่ือมี
การใช้บริการสายการบินของเขาแล้วจะได้รับการบริการ
ที่ มี ค วามปลอดภั ย  รั ฐ จึ ง มีห น้าที่ ค วบคุม โด ย ให้
ผู้ ป ระ กอบการทุ กร าย จะต้อ ง ไ ด้ รั บ อนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้บริการเพื่อให้
การบริ การของสายการบินทุกสายจะเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และรัฐก็ต้องควบคุมผู้ผลิตอากาศ
ยานที่จะท าการบิน ให้ผลิตเครื่องบินที่มีความปลอดภัย
สูงตามมาตรฐานที่ก าหนดและมีเครื่องช่วยในการเดินทาง
บนอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์การบิน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมอบอ านาจต่าง ๆ ให้แก่องค์กร
ก ากับดูแล ดังต่อไปน้ี 

3. กระทรวงคมนาคม โดยอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้แต่งตั้งให้บริการ
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 4 วรรคท้าย ซ่ึงส่วนมากจะมีการแต่งตั้งให้
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการบินพลเรือนในการ
ก ากับดูแล และรักษาความปลอดภัยในการเดินอากาศ  

4. คณะกรรมการการบินพลเรือน มีอ านาจใน
การก าหนดนโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนรักษาความ
ปลอดภัย แผนนิรภัยในกิจกรรมการบินภายในรัฐ รวมถึง
ก าหนดสิ่งที่ต้องการ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
องค์กรต่างๆ ของรัฐ อีกทั้ งต้องมีการควบคุมและ
ตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการบินพลเรือน
ในเรื่องของความปลอดภัยและจัดท าร่างแผนนิรภัยใน
การบินพลเรือนแห่งชาติให้ได้สัดส่วนกับกิจกรรมและ
ความซับซ้อนของการบินพลเรือนในประเทศไทย มี
นโยบายตามที่กรมการบินพลเรือนก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงวัตถุประสงค์ รายละเอียด
และเน้ือหาสาระส าคัญของแผนครบถ้วน (ปิยะวรรณ 
ประมวลทรัพย์), รูปแบที่เหมาะสมขององค์กรที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลการบินพลเรือนในประเทศไทย, (2550). 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความส าคัญของปัญหาการบังคับ

ใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า กรณีการก าหนดราคาตั๋ว
โดยสาร 

2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เก่ียวกับปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า กรณีการก าหนด
ราคาตั๋วโดยสาร 

3. เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับ
ใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า กรณีการก าหนดราคาตั๋ว
โดยสารของประเทศไทย เพื่อน ามาใช้ให้เหมาะสมกับ
กฎหมายและสภาพสังคมปัจจุบัน 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีใช้ วิธีการศึกษาในทางเอกสาร 
(Documentary Research) โดยจะท าการศึกษาจาก
ต ารา  หนังสือ  พระราชบัญญัติแข่ งขันทางการค้ า 
พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 
รวมถึงร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ดุษฎี
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค าพิพากษาของศาล 
บทความในวารสารต่าง ๆ สิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ อินเตอร์เน็ต 
เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมายกับปัญหา 

 
4. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาพบว่าการเปิดน่านฟ้าเสรี น้ัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสามารถเลือกรับการ
ให้บริการจากสายการบินที่หลากหลายและมีคุณภาพใน
ราคาที่ถูกลง ในด้านผู้ประกอบการน้ันก็ยังมีโอกาสเข้าถึง
ผู้บริโภคและตลาดการบินมากขึ้น นอกจากน้ีประเทศที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันสูงก็จะสามารถดึงดูดชาวต่างชาติ
ให้เข้ามาท่องเที่ยวลงทุนและประกอบกิจการต่าง ๆ ใน
ประเทศเหล่าน้ันได้ การเปิดเสรีการบินภายในประเทศ
ครั้งน้ัน ส่งผลดีต่อตลาดสายการบินภายในประเทศที่
ขยายตัวมากขึ้น การเดินทางทางอากาศกลายเป็นสิ่งที่
ใกล้ตัวประชานชน และส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็น
ธุรกิจล าดับต้นของประเทศขยายตัวขึ้นไปด้วย ท าให้การ
จ้างงานเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากประเทศไทยมีพันธกรณีที่
จะต้องเปิดตลาดอาเซียน และปัจจุบันได้มีการเปิดเสรี
การบิน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ กฎหมายที่ใช้
ควบคุม กิจการการบินพาณิชย์ ในประ เทศที่ยั ง ไ ม่
สอดคล้องกับการเปิดเสรีการบินภายในประเทศ เพราะ
กฎหมายที่ ใ ช้ ควบคุม ใน ธุร กิจสายการบิ น  อย่ า ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เป็นกฎหมายเก่าที่ไม่เน้นการ
แข่งขันและการเข้าสู่ตลาด  

การเปิดน่านฟ้าเสรีน้ันก็มีอุปสรรคบางประการ 
กล่าวคือ น่านฟ้าดังกล่าวถูกแบ่งก้ันด้วยกฎเกณฑ์ ตาม
เขตอธิปไตยของแต่ละประเทศซ่ึงไม่สามารถรวมกันเป็น
ตลาดการบินร่วมได้จริง ปัญหาเหล่าน้ีจะต้องได้รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐ อาทิ การแก้ไข
กฎเกณฑ์การถือครองกรรมสิทธ์ิสายการบิน  การอนุมัติ
สิทธิการบินให้กับสายการบินต่างชาติ การจัดเตรียม
สนามบินทางเลือกและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งระหว่างสนามบินภายในประเทศ เป็นต้น 

การเติบโตของธุรกิจสายการบินภายในประเทศ
อินโดนีเซียน ามาซ่ึงความท้าทายและโอกาสต่างๆ ความ
ต้องการ (อุปสงค์) ที่สูงขึ้นและนโยบายการแข่งขันอย่าง
มืออาชีพ เป็นการเชื้อเชิญให้มีผู้ประกอบการอีกมากเข้า
มาแข่งขันในธุรกิจน้ี อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการที่จะลด
อุปสรรคต่าง ๆ จากเหตุที่ความจุของสนามบินน้ันไม่
เพียงพอ ราคาตั๋วโดยสารเป็นหัวข้อที่รัฐบาลน้ันวาง
ข้อก าหนดรัฐบาลได้ก าหนด ราคาตั๋วขั้นต่ าและขั้นสูงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคพบกับสงครามราคาและราคาที่สูง
เกินกว่าจะรับไหว อย่างไรก็ตามการก าหนดราคาในธุรกิจ
สายการบินภายในประเทศถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
ฉบับที่ 5/1999 อันเก่ียวพันกับพฤติกรรมการผูกขาดทาง
ตลาดและ การแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่ยุติธรรม ดังน้ัน เม่ือ
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายกัน อาทิเช่น โครงสร้าง และการ
ก ากับดูแลที่ขึ้นอยู่โดยรัฐบาล และมีองกรที่เก่ียวข้อง
ก ากับดูแล   
 
5. อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า 
 1. ปัญหาพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้า
ธุรกิจสายการบินภายหลังเปิดเสรี ธุรกิจการบินของ
ประเทศไทย จากการศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 มีการแก้ไขอีกหลายปีหลังจากน้ัน 
ถูกผลักดันให้มีการแก้ไขได้ ในรัฐบาลน้ีและ นับเป็น
ความส าเร็จของผู้ที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายฉบับน้ีบางกลุ่ม
ที่สามารถฉุดยื้อไม่ให้มีการแก้ไขในบางเรื่อง 1) แก้ไข
เพิ่มเติมนิยามต่าง ๆ ให้ละเอียดชัดเจนกว่าเดิม เช่น การ
เพิ่มนิยามค าว่า “ตลาด” ซ่ึงมีความส าคัญต่อการ
พิจารณาว่าใครมีอ านาจเหนือตลาด กล่าวคือหากไม่
ก าหนดว่าตลาดคืออะไร แล้วจะพิจารณาว่าใครเป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดใดได้ 2) เพิ่มอ านาจหน้าที่ของ
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ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ต้อง
จัดท าฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้ม
จะก่อให้เกิดการผูกขาดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึง
ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่เคยมีการจัดท ามาก่อนตามกฎหมาย
ฉบับเดิมและท าให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ว่าผู้ใดเป็นผู้
ประกอบธุรกิจที่มีอ านาจเหนือตลาดหรือไม่อย่างไร 3) 
ก าหนดศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีอาญา และ
คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายฉบับน้ี ให้เป็นศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็น
ศาลที่มีความทันสมัย และน่าจะมีความเชี่ยวชาญใน
กฎหมายเฉพาะทาง อย่างเช่นกฎหมายแข่งขันทางการค้า
มากกว่าศาลอ่ืน 4) ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความร้ายแรงของการกระท าผิด โดยแบ่งออกเป็นโทษ
อาญาและโทษทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง )        
ซ่ึงแม้ว่ากฎหมายจะยังคงก าหนดให้มีโทษอาญาอยู่ในบาง
เรื่อง แต่ก็ก าหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ
น้ี คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ 

2. ปัญหาเก่ียวกับการควบคุมก ากับดูแล
โครงสร้างของธุรกิจการบินของประเทศไทย ประเด็น
ปัญหาอาจกล่าวได้ว่าพระราชก าหนดฯ ยังมีรายละเอียด
ที่ไม่เหมาะสม และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
ขึ้นมาได้อีกมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างองค์กร
ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ควรจะ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง มีอ านาจ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการก ากับดูกิจการด้านการบินพลเรือนอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว แต่โครงสร้างองค์กรใหม่น้ีอาจ
สร้างอุปสรรคและการก ากับดูแลที่ทับซ้อนหลายขั้นตอน 
ซ่ึงอาจส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าออกไปกว่าเดิม การ
เปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองและเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเข้ามามีส่วนได้เสีย ซ่ึงหากพิจารณาผลการตรวจสอบ
และค าแนะน าของ ICAO อย่างรอบคอบ พระราช
ก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2558 
อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาด้านการบินของประเทศไทย
เท่าที่ควร 

3. ปัญหาเก่ียวกับการก าหนดราคาตั๋วโดยสาร
ของประเทศไทยรัฐบาลน้ันให้ความส าคัญในการขนส่ง
ทางอากาศโดยมีโครงสร้าง ดังน้ี โครงสร้างการขนส่งทาง
อากาศของประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วย กระทรวง
คมนาคม  ป ร ะ ธานอ านวยการ การบิ นพล เ รื อน 
คณะกรรมการส าหรับความปลอดภัยของการขนส่ง
แห่งชาติ โดยมีโครงสร้างการตลาด ดังจะเห็นได้ ว่า
จ านวนและขนาดของบริษัทสายการบินที่ มีเพิ่มขึ้น 
รัฐบาลจึงได้ออกกฎโดยมีกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ควบคุม 

ทั้งน้ีไม่มีการก าหนดเรื่องการใช้บังคับกฎหมายนอกอาณา
เขตและการร่วมมือกับองค์กรด้านการแข่งขันทางการค้า
ของต่างประเทศเอาไว้ ซ่ึงเปรียบเทียบกับหลาย ๆ 
ประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น จะ
บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบในประกอบการในธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชน แตกต่างจากประเทศไทยที่ไม่
บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบในประกอบการในธุรกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ จะเห็นได้ว่ากฎหมายพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ธุรกิจหลาย ๆ 
ประเภทไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้าฯ ฉบับน้ี  

อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยยังไม่เคยมีคดี
เก่ียวกับการก าหนดตั๋วราคาโดยสารเหมือนประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ีใน
อนาคต ควรที่จะเปิดให้มีการแข่งโดยเสรีที่แท้จริง 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

1. ปัญหาพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้า
ธุรกิจสายการบินภายหลังเปิดเสรี ธุรกิจการบินของ
ประเทศไทยในภาพรวมการแก้ไขกฎหมายในครั้งน้ีท าให้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยดีกว่าเดิม คือ มี
ความสมดุลกว่าเดิม ไม่ใช่เพราะเรื่องรวมธุรกิจสองระบบ
ข้างต้น แต่เพราะมีการปรับปรุงตัวบทกฎหมายและ
หลักการหลาย ๆ เรื่องให้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล 
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่น 
  1) แก้ไขเพิ่มเติมนิยามต่าง ๆ ให้ละเอียด
ชัดเจนกว่าเดิม เช่น การเพิ่มนิยามค าว่า“ตลาด” ซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการพิจารณาว่าใครมีอ านาจเหนือตลาด 
กล่าวคือหากไม่ก าหนดว่าตลาดคืออะไร แล้วจะพิจารณา
ว่าใครเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดใดได้  

  2) เพิ่ มอ านาจหน้าที่ ของส า นักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ต้องจัดท า
ฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะ
ก่อให้เกิดการผูกขาดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึง
ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่เคยมีการจัดท ามาก่อนตามกฎหมาย
ฉบับเดิมและท าให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ว่าผู้ใดเป็นผู้
ประกอบธุรกิจที่มีอ านาจเหนือตลาดหรือไม่อย่างไร  

  3) ก าหนดศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณา
คดีอาญา และคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายฉบับ
น้ี ให้เป็นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงเป็นศาลที่มีความทันสมัย และน่าจะมีความ
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เชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะทาง อย่างเช่นกฎหมาย
แข่งขันทางการค้ามากกว่าศาลอ่ืน  

  4) ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับความ
ร้ายแรงของการกระท าผิด โดยแบ่งออกเป็นโทษอาญา
และโทษทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง) ซ่ึงแม้ว่า
กฎหมายจะยังคงก าหนดให้มีโทษอาญาอยู่ในบางเรื่อง 
แต่ก็ก าหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ี 
คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได ้

2. ปัญหาเก่ียวกับการควบคุมก ากับดูแล
โครงสร้างของธุรกิจการบินของประเทศไทย พระราช
ก าหนดฯ ยังมีรายละเอียดที่ไม่เหมาะสม และอาจจะ
ก่อ ให้ เ กิ ดปัญหา ในอนาคตขึ้ นม าได้ อีกม ากมาย 
โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างองค์กรของส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยที่ควรจะเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
มีอ านาจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูกิจการ
ด้านการบินพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แต่
โครงสร้างองค์กรใหม่น้ีอาจสร้างอุปสรรคและการก ากับ
ดูแลที่ทับซ้อนหลายขั้นตอน ซ่ึงอาจส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าออกไปกว่าเดิม การเปิดช่องให้ฝ่ายการเมือง
และเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามามีส่วนได้เสีย 
ซ่ึงหากพิจารณาผลการตรวจสอบและค าแนะน าของ 
ICAO อย่างรอบคอบ พระราชก าหนดการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหา
ด้านการบินของประเทศไทยเท่าที่ควร 

3. ปัญหาเก่ียวกับการก าหนดราคาตั๋วโดยสาร
ของประเทศไทยเปรียบเทียบคดีของอินโดนีเซีย กล่าวคือ 
อินโดนีเซียเคยเกิดคดีการก าหนดราคาตั๋วโดยสารธุรกิจ
สายการบินภายในประเทศ รวมถึงการเติบโตของสายการ
บินภายในประเทศน ามาซ่ึงความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ 
ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น และอินโดนีเซียได้พัฒนา
นโยบายการแข่ งขันที่ เ ป็ นมืออาชีพเพื่อดึ งดูดให้ มี
ผู้ประกอบการลงมาแข่งขันในธุรกิจน้ีมากขึ้น อย่างไรก็
ตามรัฐบาลน้ันต้องการลดจะลดอุปสรรคอันเป็นสาเหตุมา
จากการขาดแคลนความจุของสนามบิน ราคาตั๋วโดยสาร
ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับธุรกิจการบินของประเทศ
อินโดนีเซีย จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่าง
ยุติธรรมในธุรกิจการบินในประเด็นการสมรู้ร่วมคิดในการ
ก าหนดราคาตั๋ วโดยสารแนวทางแก้ไขของรัฐบาล
อินโดนีเซียได้ก าหนดแนวทางแก้ไขเส้นทางการบิน
ภายในประเทศโดยจัดสรรเส้นทางการบินภายในประเทศ
เป็น 3 หมวด เน่ืองจากการก าหนดเงื่อนไขให้มีราคาขั้น
สูงและราคาขั้นต่ าหมวดต่าง ๆ ของเส้นทางการบิน ได้แก่ 
เส้นทางการบินส าหรับเครื่องบินเจ็ท เส้นทางการบิน

ส าหรับเครื่องบินใบพัด และเส้นทางการบินบุกเบิก เป็น
ต้น ราคาตั๋วโดยสารยังคงเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับธุรกิจ
การบินของประเทศอินโดนีเซีย ราคาตั๋วโดยสารเป็นสิ่งที่
อยู่ภายใต้บังคับข้อก าหนดของรัฐบาลผู้ที่มีอ านาจก าหนด
ราคาพื้นฐานและเพดานเพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคพบกับ
สงครามราคาและราคาที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นตาม
บทบัญญัติกฎหมายฉบับที่ 5/1999 อันเก่ียวกับการ
ผูกขาดการตลาดและการแข่งขันธุรกิจที่ ไม่ยุติธรรม
(KPPU KOMISI PENGAWAS  PERSAINGAN USAHA,). 
เม่ือเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่ากฎหมายพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ธุรกิจหลาย ๆ 
ประเภทไม่อยู่ภายใต้บังคับน้ี รวมถึงพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซ่ึงประเทศอินโดนีเซีย
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าก าหนดห้ามพฤติกรรม
การต่อต้านการแข่งขัน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่
ต่อต้านการแข่งขัน การใช้อ านาจตลาดในทางมิชอบ และ
การรวมกิจการที่ลดการแข่งขันในตลาดลง โดยมี Komisi 
Persaingan Usaha หรือ KPPU เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงมีส่วนคล้ายกับประเทศไทย แต่
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอินโดนีเซียใช้บังคับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนตาม 
Article 1 (5) อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยยังไม่เคยมีคดี
เก่ียวกับการก าหนดตั๋วราคาตั๋วโดยสารเหมือนประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ีใน
อนาคต ควรที่จะเปิดให้มีการแข่งโดยเสรีที่แท้จริง   
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