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ประเทศไทยกับการเปดเสรีการขนสงทางอากาศ
ความนํา
ปจจุบัน การขนสงทางอากาศ เปนการขนสงที่มีบทบาทและไดรับความนิยมสูง ทั้งนีเ้ นื่องจาก
ลักษณะของการขนสงทางอากาศที่มีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนสงในรูปแบบอื่น ๆ ในหลายประเทศ รัฐมีแนวคิดวาการขนสงทางอากาศเปนกิจการสาธารณูปโภค
ประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวติ ของประชาชน และเปนหนาที่ที่รัฐจะตองจัดหา
บริการดังกลาวใหแกประชาชน สําหรับประเทศไทย นอกจากการขนสงทางอากาศจะเปนกิจการ
สาธารณูปโภคประเภทหนึ่งแลว1 การขนสงทางอากาศยังจัดเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
อยางหนึ่งที่มบี ทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในแงเศรษฐกิจ การคา การลงทุนระหวางประเทศ
รวมตลอดถึงความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
จากขอมูลสถิติของสมาคมการขนสงทางอากาศ (IATA) พบวาปริมาณการขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศของโลกมีสัดสวนสูงกวาปริมาณการขนสงทางอากาศภายในประเทศคอนขางมาก โดย
มีสัดสวนเทากับรอยละ 61.1 : 38.92 ในขณะที่ขอมูลสถิติของกรมการขนสงทางอากาศพบวาปริมาณ
ผูโดยสารทางอากาศระหวางประเทศของไทย มีสัดสวนสูงกวาปริมาณผูโดยสารภายในประเทศเกือบ
เทาตัว โดยในป พ.ศ. 2545 มีปริมาณผูโดยสารระหวางประเทศเทากับ 23,620,000 คน เทียบกับปริมาณ
ผูโดยสารภายในประเทศคือ 14,792,000 คน ในขณะที่ปริมาณสินคาทางอากาศที่ขนสงระหวางประเทศ
ของไทยมีจํานวนที่สูงมาก คือ เทากับ 798,000 ตัน เมื่อเทียบกับปริมาณสินคาที่ขนสงภายในประเทศ
คือ 108,000 ตัน ในขณะที่ขอ มูลสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวาในป พ.ศ. 25453 มี
นักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางมายังไทยเทากับ 10,872,976 คน คิดเปนอัตราการขยายตัวเทากับรอย
ละ 7.31 จากป พ.ศ. 2544 มีรายไดที่เกิดขึ้นจากการใชจายของนักทองเทีย่ วในป พ.ศ. 2545 เทากับ
323,483.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.17 จากป พ.ศ. 2544 ในสวนของรายไดที่เกิดขึน้ จากอุตสาหกรรม
การสงออกของไทย จากขอมูลของกรมการสงเสริมการสงออก พลวามูลคาการสงออกของไทยในป
พ.ศ. 2545 มีมูลคาเทากับ 68,902.92 ลานเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึ้นจากป พ.ศ. 2544 ที่มีมูลคาการสงออก
เทากับ 65,183.20 ลานเหรียญสหรัฐ4
จากขอมูลสถิติขางตน จะเห็นไดวา การขนสงทางอากาศโดยเฉพาะการขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สําหรับการขนสงทางอากาศนั้นไมวาจะเปนการขนสงทางอากาศภายในประเทศ หรือ ระหวาง
ประเทศ สามารถแบงบริการออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ บริการแบบประจํา และแบบไมประจํา ซึ่งรัฐจะ
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มีนโยบายในการกํากับดูแลทีแ่ ตกตางกันไปตามประเภทของบริการ โดยปกติบริการแบบไมประจํารัฐ
จะมีระดับการควบคุมกํากับดูแลที่เขมขนนอยกวาบริการแบบประจํา
ในสวนของการขนสงทางอากาศแบบไมประจําระหวางประเทศ หรือที่รูจักกันในนามของ
เที่ยวบินเชาเหมานั้น รัฐแตละรัฐจะใชดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี ๆ ไป ทั้งนี้โดย
คํานึงถึงปริมาณความตองการเปนหลัก ในขณะที่การขนสงทางอากาศแบบประจําระหวางประเทศนั้น
รัฐแตละรัฐจะตองมาจัดทําความตกลงระหวางกัน ทั้งในรูปแบบของความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี
เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิการบินระหวางกัน โดยความตกลงที่จัดทํานั้นจะเปนกรอบพื้นฐานสําหรับการ
อนุญาตการทําการบินแบบประจําระหวางประเทศไทยกับประเทศเหลานั้น ซึ่งเปนเนือ้ หาที่จะไดกลาว
ตอไปในบทความนี้
ปจจุบันประเทศไทยไดจัดทําความตกลงวาดวยบริการขนสงทางอากาศกับประเทศตาง ๆ รวม
94 ฉบับ กับ 91 ประเทศและ 3 เขตเศรษฐกิจ (ฮองกง, ไตหวัน และมาเกา) โดยจัดทํากับประเทศเซเซลล
เปนประเทศลาสุด ในกําหนดการบินประจําฤดูรอน 2546 มีสายการบินตางชาติทําการบินแบบประจํา
มายังไทยรวม 75 สายการบิน เทากับ 743 เที่ยวตอสัปดาห แยกเปนเที่ยวบินผูโดยสาร 675 เที่ยวตอ
สัปดาหและเทีย่ วบินขนสงเฉพาะสินคา 68 เที่ยวบินตอสัปดาห5

หลักกฎหมายที่เกี่ยวของ
หลักกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญที่ถือเปนหลักพืน้ ฐานในการอนุญาตการทําการบิน
ระหวางประเทศ คือ หลักอํานาจอธิปไตย (sovereignty) ที่รับรองวารัฐทุกรัฐมีอํานาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนของตน ดังนั้น การที่อากาศยานตางประทศ จะทําการบินผานหรือขึ้นลงของรัฐใดรัฐหนึ่งไดนั้น
จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐเจาของดินแดนกอน หลักอํานาจอธิปไตยนี้ไดรับการรับรองและบัญญัติไว
ในขอ 1 แหงอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ค.ศ. 19446 ในสวนของประเทศไทย
ก็ไดใหการรับรองหักอํานาจอธิปไตยไวดวยเชนกัน ดังปรากฏในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 24977
หลักอํานาจอธิปไตยขางตน ทําใหการทําการบินระหวางประเทศทั้งแบบประจําและแบบไม
ประจํา จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐที่เกีย่ วของกอนการทําการบิน และโดยที่ลักษณะของการทําการบิน
แบบประจําระหวางประเทศ จะมีจํานวนเทีย่ วบินบริการสม่ําเสมอ เปนจํานวนมาก การขออนุญาตจาก
ประเทศที่เกีย่ วของตามรายเที่ยวบิน จึงไมสะดวกในทางปฏิบัติ ดังนั้น รัฐแตละรัฐจึงตกลงจัดทําความ
ตกลงวาดวยบริการเดินอากาศระหวางกัน เพื่อเปนกรอบพื้นฐานแหงสิทธิสําหรับการทําการบินแบบ
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ประจําระหวางกัน โดยมีการกําหนดรายละเอียดของการทําการบิน ทั้งในเรื่องความจุความถี่ของบริการ
เสนทางบิน การกําหนดสายการบิน และสิทธิรับขนการจราจร8
เมื่อพูดถึงสิทธิการบิน หลายทานอาจจะนึกถึงการทําการบินแบบประจําระหวางประเทศ ซึ่งแต
ละรัฐจะตองมีการเจราจาจัดทําความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิการบินระหวางกัน แตแทที่จริงแลวคําวา
สิทธิการบิน ครอบคลุมถึงการทําการบินแบบประจํา และแบบไมประจําดวย เพียงแตในสวนของการทํา
การบินแบบไมประจํานั้น รัฐแตละรัฐที่เปนภาคอนุสัญญาชิคาโก ไดตกลงแลกเปลีย่ นสิทธิการบิน
ระหวางกันในสวนของเที่ยวบินแบบไมประจําไวแลว ดังปรากฏในขอ 5 ของอนุสัญญาชิคาโก
ค.ศ. 1994

รูปแบบในการเจรจาสิทธิการบิน
โดยทั่วไป รูปแบบที่ใชในการเจรจาสิทธิการบิน เพื่อจัดทําความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ
ระหวางรัฐ – รัฐ จะแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ ความตกลงแบบเบอรมิวดา (Burmuda Agreement)
ความตกลงแบบกําหนดความจุความถี่ไวลว งหนา (Capacity Predetermination) ความตกลงแบบเปด
นานฟาเสรี (Open Skies หรือ Free – determination Agreement) ซึ่งรูปแบบของความตกลงดังกลาวจะ
มีขอแตกตางกัน ดังนี้
ความตกลงแบบเบอรมิวดา เปนรูปแบบความตกลงที่ใหสิทธิแกสายการบินในการกําหนด
ความจุความถีข่ องเที่ยวบินบริการของตนเองได โดยรัฐภาคีมีสิทธิที่จะทบทวนความจุความถี่ของ
บริการในภายหลังได (ex post facto review by government) ในขณะทีร่ ัฐจะเปนผูก ําหนดเสนทางบิน
จํานวนสายการบิน และควบคุมพิกัดอัตราคาขนสง
ความตกลงแบบกําหนดความจุความถี่ลวงหนา เปนรูปแบบของความตกลงที่รัฐจะเปนผู
กําหนดจํานวนความจุความถี่ของเที่ยวบินบริการไวลวงหนา และเปนผูกําหนดเสนทางบิน โดย
พิจารณาจากปริมาณความตองการของตลาด นอกจากนี้ รูปแบบความตกลงในลักษณะนี้ ยังกําหนดให
รัฐเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบพิกัดอัตราคาขนสง
ความตกลงแบบเปดนานฟาเสรี เปนความตกลงที่ใหสิทธิแกสายการบินในการกําหนดความจุ
ความถี่ของบริการ เสนทางบิน และพิกัดอัตราคาขนสงไดดวยตนเอง โดยเปนไปตามกลไกของตลาด9
รูปแบบของความตกลงทั้งสามรูปแบบขางตน เปนรูปแบบที่รัฐใชในการจัดทําความตกลงวา
ดวยบริการเดินอากาศระหวางกัน การที่รัฐใดจะพิจารณาใชรูปแบบใดนั้น ยอมขึ้นอยูก ับปจจัยหลาย
ประการ ไมวาจะเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลประโยชนทางการเมือง หรือนโยบายของรัฐในแต
ละชวงเวลาก็มีสวนสําคัญในการกําหนดรูปแบบของความตกลงฯ ที่รัฐจะเลือกจัดทํา ในสวนของ
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ประเทศไทย ปจจุบันความตกลงสวนใหญกวารอยละ 90 ที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศตาง ๆ เปน
ความตกลงแบบกําหนดความจุความถี่ลวงหนา

การเจรจาสิทธิการบินของประเทศไทย
ในอดีตที่ผานมา แนวทางการเจรจาสิทธิการบินของไทย จะเปนไปในลักษณะที่มุงคุมครอง
ผลประโยชนของสายการบินแหงชาติของไทยเปนหลัก ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหสายการบินของไทย
สามารถที่จะแขงขันและพัฒนาเติบโตขึ้นมาได ดังนัน้ การเจรจาจัดทําความตกลงสวนใหญจึงเปนไป
ในรูปแบบของการตกลงกําหนดความจุความถี่ของบริการลวงหนา โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของสายการบินของทั้งสองฝายเปนเกณฑในการตกลงกําหนดจํานวนความจุความถีข่ องบริการที่
เหมาะสม เพียงพอรองรับตอความตองการของตลาดในแตละชวง แตปจ จุบันแนวคิดการคาเสรีมี
บทบาทอยาสูงตอรัฐในการกําหนดนโยบายในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการขนสงทางอากาศดวย ประเทศ
ไทยในฐานะสมาชิกขององคการการคาโลก มีพันธกรณีที่ตองเปดตลาดเสรีทั้งในสวนของการคาสินคา
(trade in goods) และการคาบริการ (trade in services) ดังนั้นประเทศไทยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะตอง
เปดเสรีการขนสงทางอากาศ ซึ่งถือเปนการคาบริการประเภทหนึ่งได ดังนั้น นโยบายของไทยที่เกี่ยวกับ
การเจรจาสิทธิการบิน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ในสวน
ของเสนทางบินนั้น แตเดิมจะเปนไปในลักษณะของการกําหนดจุดตาง ๆ ที่สายการบินจะทําการบิน
แวะลงไดเปนรายจุดเฉพาะเจาะจงรวมถึงการใชสิทธิขนสงการจราจรเสรีภาพที่ 5 นั้น จะพิจารณาให
สายการบินตางชาติใชสิทธิไดเฉพาะเสนทางอยางจํากัด โดยพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี ๆ ไป ทั้งนี้
เพื่อมิใหสงผลกระทบตอบริการของสายการบินของไทยในตลาดนัน้ นอกจากนี้ ในสวนของการแตงตั้ง
สายการบินทีก่ ําหนดในอดีตที่ผานมา ความตกลงที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศตาง ๆ จะเปนลักษณะ
ที่ใหสิทธิแกภาคีแตละฝาย ในการแตงตั้งสายการบินทีก่ ําหนดไดเพียงสายเดียว หรือสองสายเทานั้น
ปจจุบัน กระทรวงคมนาคมไดกําหนดกลยุทธในการเจรจาสิทธิการบินเปนไปในลักษณะของ
การเปดเสรีตามลําดับ (gradual liberalization) ที่มุงสงเสริมใหสายการบินตางชาติ สามารถขยายบริการ
มายังจุดตาง ๆ ในไทยไดมากขึ้น โดยกําหนดเพดานความจุความถี่ของบริการใหสูงมากเพียงพอที่จะ
รองรับตอความตองการในระยะยาว รวมถึงการตกลงกําหนดเสนทางบินแบบเปด เพื่อสงเสริมใหสาย
การบินตางชาติ สามารถทําการบินมายังไทยไดทกุ จุด โดยเฉพาะจุดอืน่ ๆ ในภูมภิ าคนอกเหนือจาก
กรุงเทพฯ นอกจากนีย้ ังไดตกลงผอนคลายการใชสิทธิขนสงการจราจรเสรีภาพที่ 5 มากขึ้น ทําใหสาย
การบินตางชาติที่ทําการบินมายังไทยสามารถที่จะขนสงผูโดยสารออกจากไทยไปยังประเทศที่สามได
มากขึ้น เปนการสรางแรงจูงใจใหกับสายการบินตางชาติในการทําการบินมายังไทยเพิ่มมากขึ้นอีกทาง
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หนึ่งดวย เพราะการที่สายการบินตางชาติทําการบินมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนัน้ จะมีสวนสําคัญใน
การสงเสริมพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมภิ าคนี้ สําหรับการแตงตัง้
สายการบินทีก่ ําหนดนั้น ปจจุบันความตกลงที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศตาง ๆ จะใหสิทธิแกภาคีแต
ละฝายในการแตงตั้งสายการบินที่กําหนดไดหลายสายเพื่อเปดโอกาสใหสายการบินของไทยและสาย
การบินของประเทศภาคี สามารถทําการบินระหวางกันไดมากขึ้น
นโยบายการเปดเสรีการขนสงทางอากาศ ในลักษณะของการเปดเสรีตามลําดับ (gradual
liberalization) เปนการปรับเปลี่ยนนโยบายของไทยเปนเชิงรุก โดยการนําหลักการเรือ่ งการเปดนานฟา
เสรีในลักษณะที่มีกลไกในการกํากับดูแล (safeguard) มาปรับใชอยางเหมาะสม เพื่อใหสายการบินของ
ไทยและตางชาติ สามารถแขงขันใหบริการไดอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน นโยบายดังกลาวนี้
กระทรวงคมนาคมไดดําเนินการเจรจาสิทธิการบินตามแนวทางที่กําหนดไวขางตน นโยบายดังกลาวจึง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลฯ ในกรอบใหญตามทีป่ รากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ที่วางกรอบแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาในดานตาง ๆ
โดยกําหนดยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ โดยให
ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบเจรจาเชือ่ มโยงกลุมประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคในเรื่องโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อเกือ้ หนุนตอการพัฒนาไปสูประตูเศรษฐกิจทางดานการขนสงทางอากาศ นอกจากนี้รัฐยังมี
นโยบายสงเสริมใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาคนี้ รวมทัง้ พัฒนาใหทา
อากาศยานในภูมิภาคของไทย เชน เชียงใหม ภูเก็ต อุบลราชธานี เปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศใน
ภูมิภาค (regional hub) นี้ ดังนั้น แนวทางการเจรจาสิทธิการบินในลักษณะของการเปดเสรีตามลําดับที่
กระทรวงคมนาคมดําเนินอยูใ นปจจุบนั อันเปนการเจรจาในเชิงรุกที่สง เสริมใหสายการบินตางชาติทํา
การบินมายังไทยไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันสายการบินของไทยก็มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการขยายตลาด
บริการเขาไปในประเทศอื่น ๆ จึงเปนแนวทางที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และรองรับกับ
ทิศทางของกระแสการคาเสรีที่เกิดขึ้นในสังคมโลกในปจจุบัน

ความตกลงหลายฝาย
นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสิทธิการบินกับประเทศตาง ๆ ในระดับของความตกลงสองฝาย
แลว ประเทศไทยยังไดดําเนินการเจรจาจัดทําความตกลงเพื่อเปดเสรีดานการขนสงทางอากาศกับ
ประเทศตาง ๆ ในลักษณะของความตกลงหลายฝาย ทั้งในลักษณะของความตกลงระดับภูมภิ าคไดแก
ASWAN, APEC หรือในระดับอนุภูมภิ าคซึ่งไดแก IMT – GT, GMS และภายใตกรอบของความตกลง
วาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services) ที่มีประเทศตาง ๆ ทั่วดลกกวา 140
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ประเทศเขาเปนภาคี อยางไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการเปดเสรีการบินหรือการเปดเสรีขนสงทางอากาศ หรือ
ในบางครั้งที่จะไดยินคนพูดถึงคําวาการเปดนานฟาเสรีนั้น ในความเขาใจของคนสวนใหญมักจะเขาใจ
วาการเปดเสรีการบิน คือ การเปดเสรีในสวนของการขนสงผูโดยสารและสินคาทางอากาศโดยไมมี
ขอจํากัด ทั้ง ๆ ที่แทจริงแลว การที่ประเทศตาง ๆ ตกลงที่จะเปดเสรีดานการบินนั้น จะมีความ
ครอบคลุมไมเฉพาะแตการเปดเสรีในสวนของเที่ยวบินขนสงผูโดยสารและสินคาที่จดั เปนกิจกรม
โดยตรงเทานัน้ แตยังรวมถึงการเปดเสรีสําหรับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอืน่ ๆ ในสาขาการขนสงทางอากาศ
ดวย เชน บริการในลานจอด ระบบการสํารองที่นั่งดวยคอมพิวเตอร หรือการซอมบํารุงอากาศยาน เปน
ตน ในสวนของการจัดทําความตกลงทวิภาคีระหวางรัฐ – รัฐ สวนใหญจะครอบคลุมถึงเฉพาะสิทธิ
สําหรับการทําการบินขนสงผูโดยสารและสินคาเทานั้น มีเพียงบางความตกลงเทานั้นที่กําหนดสิทธิการ
ประกอบการในสวนของกิจกรรมเกี่ยวเนื่องไวดว ย แนวคิดของการเปดเสรีการบินทีค่ รอบคลุมถึง
กิจกรรมเกีย่ วเนื่องอื่น ๆ ในสาขาการขนสงทางอากาศจะปรากฏอยางชัดเจนในกรอบของความตกลง
พหุภาคี ไมวาจะเปนในกรอบของความตกลงวาดวยการคาบริการ (GATS) อาเซียน หรือเอเปค ซึ่งใน
สวนตอไปของบทความนี้ จะไดกลาวถึงกรอบความตกลงเหลานี้ในสําระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้
• ความตกลงวาดวยการคาบริการ (GATS)
ความตกลงวาดวยการคาบริการ เปนความตกลงหลายฝายที่ใชบังคับกับการคาบริการทุก
ประเภท เปนความตกลงที่สรางหลักเกณฑสําหรับใชบังคับการคาบริการ เพื่อใหการคาบริการสามารถ
ขยายตัวไดภายใตเงื่อนไขของโปรงใสและการเปดเสรีตามลําดับ10 และเนื่องจากการขนสงทางอากาศ
จัดเปนการคาบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้นหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวในความตกลงวาดวยการคา
บริการ จึงตองนํามาใชบังคับกับการขนสงทางอากาศดวย อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขนสงทางอากาศ
จัดเปนการคาบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการคาบริการประเภทอื่น ๆ จึงตองมี
การจัดทํากฎเกณฑเฉพาะเพือ่ ใชกับการขนสงทางอากาศ โดยจัดทําเปนภาคผนวกวาดวยการขนสงทาง
อากาศ และภาคผนวกนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของความ ตกลงวาดวยการคาบริการตามที่กาํ หนดไวในขอ 29
แหงความตกลงวาดวยการคาบริการ11
ตามขอ 1 แหงภาคผนวกวาดวยการขนสงทางอากาศ กําหนดใหกิจกรรมเกี่ยวกับการขนสงทาง
อากาศ ซึ่งไมวา จะเปนการขนสงทางอากาศแบบประจํา หรือแบบไมประจํา และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
ทั้งหลาย เปนกิจกรรมที่ตกอยูภายใตขอบังคับแหงภาคผนวกนี้ แตอยางไรก็ตาม ในขอ 2 ของภาคผนวก
ดังกลาว ก็ไดระบุยกเวนไววา ขอบทตาง ๆ ของความตกลงวาดวยการคาบริการ จะไมนํามาใชกับ
มาตรการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิรับขนจราจร หรือ บริการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสทิ ธิรับขนจราจร
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เวนแตจะไดกาํ หนดไวในวรรค 3 แหงความตกลงนี้ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในขณะนี้กฎเกณฑตาง ๆ
ตามที่กําหนดไวในความตกลงวาดวยการคาบริการ ยังไมนํามาใชกับสิทธิการบินแตอยางไร
ปจจุบันในขอ 3 ของภาคผนวกนี้ กําหนดใหนําหลักเกณฑตามความตกลงวาดวยการคาบริการ
มาใชกับกิจกรรมในสาขาการขนสงทางอากาศ 3 ประเภท คือ บริการซอมบํารุงอากาศยาน (aircraft
repair and maintenance services) การขายและการตลาดการขนสงทางอากาศ (the selling and
marketing of air transport services) และการบริการสํารองที่นั่งดวยคอมพิวเตอร (computer reservation
system service)
• เอเปค (APEC)
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค หรือ เอเปค (Asia Pacific Economic
Cooperation : APEC) เปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางเขตเศรษฐกิจ ตาง ๆ ในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟค12 ปจจุบัน มีสมาชิกรวมทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ13 ซึ่งความรวมมือในกรอบ
ของเอเปคนั้น จะครอบคลุมความรวมมือในดานตาง ๆ หลายเรื่อง ซึ่งรวมถึงความรวมมือดานการ
ขนสงทางอากาศดวยเชนกัน ในสวนของความรวมมือดานการขนสงทางอากาศในเอเปคนี้ สมาชิก
เอเปคไดแบงกิจกรรมในสาขาการขนสงทางอากาศออกเปน 8 กิจกรรม เพื่อเปนแนวทางใหแก
ประเทศสมาชิกในการพิจารณาใหมกี ารเปดเสรีในแตละกิจกรรมดังกลาว กิจกรรมทั้ง 8 นั้น ไดแก
(1) กรรมสิทธิ์และการควบคุมสายการบิน (Air Carrier Ownership and Control)
(2) พิกัดอัตราคาขนสง (Tariffs)
(3) เรื่องเกี่ยวเนื่องกับการประกอบการบิน (Doing Business Matters)
(4) การขนสงสินคา (Air Freight)
(5) การแตงตั้งสายการบินทีก่ ําหนดไดหลายสาย (Multiple Designation)
(6) การบินเชาเหมา (Charters)
(7) ความตกลงรวมมือระหวางสายการบิน (Airline’s Cooperative Arrangements)
(8) การเขาสูตลาด (Market Access)
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกิจกรรมทั้งแปดแลวจะพบวาแนวทางในการเปดเสรีดานการขนสงทาง
อากาศในเอเปคนั้น จะครอบคลุมทั้งในสวนของสิทธิการบิน ซึ่งเปนกิจกรรมโดยตรง และกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องอืน่ ๆ ดวย
ปจจุบัน ความคืบหนาในการเปดเสรีในกิจกรรมทั้งแปดกิจกรรมของกลุมประเทศสมาชิก
เอเปคมีความคืบหนาตามลําดับ โดยแตละประเทศสมาชิกเอเปคไดพจิ ารณาลดขอจํากัดหรืออุปสรรค
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ตาง ๆ ของตน ไมวาจะเปนกฎหมาย หรือกฎเกณฑตาง ๆ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรมทั้งแปดเพื่อให
การเปดเสรีการขนสงทางอากาศในเอเปคนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางเปนรูปธรรม
นอกเหนือจากกิจกรรมทั้งแปดดังขางตนแลว ปจจุบันประเทศสมาชิกเอเปคบางประเทศยังได
รวมกันจัดทําความตกลงพหุภาคีวาดวยการขนสงทางอากาศ ซึ่งเปนความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิการบิน
ในลักษณะของการเปดนานฟาเสรีระหวางกัน โดยในระยะเริ่มแรกมีเพียงประเทศสมาชิกเอเปค 5
ประเทศ คือ บรูไน นิวซีแลนด สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และชิลี ที่เขารวมเปนภาคีความตกลงฉบับนี้ แต
ในปจจุบนั ความตกลงพหุภาคฉบับนี้ มีประเทศอื่น ๆ เขารวมเปนภาคีความตกลงดังกลาวอีก 2 ประเทศ
คือ เปรู และซามัว ซึ่งมีขอสังเกตวาความตกลงพหุภาคีฉบับนี้ เปดโอกาสใหประเทศนอกกลุมเอเปค
สามารถเขารวมเปนภาคีความตกลงไดดว ย (ซามัวไมใชประเทศในกลุมเอเปค)
• อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian
Nations : Asean) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย จากนั้นประเทศ
ตาง ๆ ในอาเซียน ไดเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนถึงปจจุบัน อาเซียนประกอบไปดวย
สมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน ลาว พมา เวียดนาม และกัมพูชา
การรวมกลุมของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดเปนกลุมความรวมมือในระดับภูมภิ าค ซึ่งอาเซียน
มีความรวมมือในดานตาง ๆ หลายเรื่อง รวมถึงดานการขนสงทางอากาศดวย โดยในสวนของความ
รวมมือดานการขนสงทางอากาศ ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน ไดตกลงจัดทําบันทึกความเขาใจวา
ดวยการขนสงสินคาทางอากาศของอาเซียน (Asean Memorandum of Understanding on Air Freight
Services) ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2545 การจัดทําบันทึกความเขาใจฉบับนี้ เปนการตกลง
เปลี่ยนสิทธิการบินในสวนของเที่ยวบินขนสงเฉพาะสินคาในระหวางกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เปน
สิทธิการบินที่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมจากที่ตกลงไวในความตกลงทวิภาคี
ระหวางกัน โดยในบันทึกความเขาใจนี้ ใหสิทธิแกสายการบินที่กําหนดของภาคีแตละฝายในการทําการ
บินเที่ยวบินขนสงเฉพาะสินคาแบบประจําระหวางกันไดฝายละ 100 ตันตอสัปดาห ดวยอากาศยานแบบ
ใด ๆ จากจุดตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในประเทศตน ไปยังจุดตาง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่ระบุ
ไวในบันทึกความเขาใจนี้ได โดยมีสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 อยางเต็มที่
บันทึกความเขาใจฉบับนี้ ถือเปนกาวแรกของความรวมมือในการเปดเสรีดานการขนสงทาง
อากาศ ภายในอาเซียน นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไดรว มกันจัดทํา Roadmap for Intregratoin
of ASEAN Competitive Air Services Policy เพื่อเปนกรอบแนวทางในการเปดเสรีดานการขนสงทาง
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อากาศในอาเซียนทั้งในสวนของเที่ยวบินขนสงผูโดยสารผสมสินคา และเที่ยวบินขนสงเฉพาะสินคา
โดยกําหนดเปาหมายในการเปดเสรีดานการขนสงทางอากาศภายในอาเซียนอยางเต็มรูปแบบภายในป
พ.ศ. 2558
นอกจากนั้นประเทศสมาชิกอาเซียน ยังไดตกลงที่จะใหเปดเสรีในกิจกรรมเกี่ยวเนื่องในสาขา
การขนสงทางอากาศดวย โดยตกลงใหใชแนวทางการเปดเสรีตามกรอบของความตกลงวาดวยการคา
บริการ (GATS) ในกิจกรรม 3 ประเภท คือ การซอมบํารุงอากาศยาน การขายและการตลาดการขนสง
ทางอากาศ และระบบบริการสํารองที่นั่งดวยคอมพิวเตอร โดยแนวทางของการเปดเสรีในอาเซียน
สําหรับกิจกรรมเหลานี้ จะมีลักษณะที่กวางกวาที่กําหนดไวในความตกลงวาดวยการคาบริการเปน
ลักษณะของ GATS Plus นอกเหนือจากกิจกรรมเกีย่ วเนือง 3 ประเภทดังกลาวแลว ประเทศสมาชิก
อาเซียนยังไดตกลงที่จะพิจารณาเปดเสรีในกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมทั้งสาม
ตามที่กําหนดไวใน GATS ดวย ซึ่งในขณะนี้กําลังอยูใ นระหวางการพิจารณาดําเนินการคัดเลือกและ
กําหนดขอบเขตของกิจกรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ที่จะเปดเสรีเพิ่มเติม14
ความรวมมือในโครงการพัฒนาเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle Development project : IMT - GT)
ความรวมมือในกรอบของ IMT – GT นี้ เปนความรวมมือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะไตรภาคีระหวางภาคใตของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และภาคเหนือในโครงการความ
รวมมือระหวางกันดวย โดยจัดทําเปนบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไทย วาดวยการขยายเครือขายการบิน ลงนามเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2538 บันทึกความเขาใจฉบับนี้ ให
สิทธิสายการบินที่กําหนดของประเทศภาคี ใหสามารถทําการบินไปยังจุดตาง ๆ ตามี่ระบุไวในความตก
ลง พรอมสิทธิขนสงการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 อยางเต็มที่ โดยในสวนของสิทธิขนสงการจราจร
เสรีภาพที่ 5 นั้น ใหแตละประเทศพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณีไป15
จะเห็นไดวาความรวมมือดานการขยายเครือขายการบินในเขตสามเหลีย่ มเศรษฐกิจนีเ้ ปนความ
รวมมือในระดับอนุภูมภิ าคสําหรับการเปดเสรีการขนสงทางอากาศระหวางกัน แตความรวมมือดังกลาว
ครอบคลุมเฉพาะแตการแลกเปลี่ยนสิทธิการบินเพื่อทําการบินขนสงทางอากาศระหวางกันเทานัน้ ยัง
ไมไดขยายขอบเขตไปถึงความรวมมือในกิจกรรมเกีย่ วเนือ่ งอื่น ๆ ในสาขาการขนสงทางอากาศ ความ
รวมมือในกลุมอนุภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)
ความรวมมือในกลุมอนุภาคลุมแมน้ําโขง เปนความรวมมือในระดับอนุภูมภิ าคระหวางหก
ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม ไทย และจีน เปนลักษณะของความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เชนกัน โดยในสวนของความรวมมือดานการขนสงทางอากาศนั้น ในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดาน
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การบินจาก 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง เมื่อวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2539 ไดตกลงจัดทําหลักการความรวมมือ
ในการขยายเครือขายการบินในอนุภาคลุมแมน้ําโขง (Principles of Cooperation Between the
Governments of Cambodia, People’s Public of China, Lao people’s Democratic Republic, Myanmar,
Thailand and Viet Nam on the Expansion of Air Linkages in the Greater Mekong Subregion) ซึ่ง
หลักการความรวมมือดังกลาว จะเปนกรอบพื้นฐานสําหรับการขยายความรวมมือในการเปดเสรีดาน
การบินภายในอนุภูมิภาคตอไป
บทสรุป
จะเห็นไดวาแนวโนมของอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามความ
ตองการของการใชบริการที่เพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาบทบาทของอุตสาหกรรม
การขนสงทางอากาศ มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม
หรือ การเมืองและการคาระหวางประเทศ ในขณะนี้ ประเทศตาง ๆ ไดพยายามทีจ่ ะกําหนดกฎเกณฑ
และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบการขนสงทางอากาศ ใหเปนไปในทิศทางที่เกื้อหนุน
และสงเสริมใหการประกอบการขนสงทางอากาศทั้งในประเทศและระหวางประเทศ สามารถดําเนินไป
ไดภายใตบรรยากาศของการแขงขันที่เปนธรรม ดังจะเห็นไดจากทิศทางในการจัดทําความตกลงวาดวย
บริการเดินอากาศ ไมวาจะเปนในระดับของความตกลงทวิภาคี หรือ ความตกลงพหุภาคีที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบจากในอดีตที่เนนการใหการปกปองสายการบินของรัฐ มาเปนการผอนคลายกฎเกณฑการ
ควบคุมใหเปนเสรียิ่งขึ้น เพือ่ สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในตลาดการขนสงทางอากาศ ใหเพิ่ม
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ประเทศตาง ๆ ไดเนนการขยายความรวมมือดานการขนสงทางอากาศระหวาง
กัน จากกรอบความตกลงทวิภาคี มาสูความตกลงพหุภาคีเพิ่มมากขึ้น โดยนับแตมีการจัดตั้งองคการ
การคาโลกขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2537 ที่ทําใหประเทศสมาชิกองคการการคาโกผูกพันทีจ่ ะตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นภายใตองคการการคาโลก ซึ่งรวมถึงความผูกพันในการเปดเสรีการขนสงทาง
อากาศตามลําดับภายใตกติกาของความตกลงวาดวยการคาบริการนี้จะสงผลใหประเทศที่มีสายการบิน
ขนาดใหญ ทีม่ ีศักยภาพในการแขงขันทีส่ ูง มีความไดเปรียบ จากประโยชนในการเปดตลาดเสรีขนสง
ทางอากาสมากกวาประเทศที่มีสายการบินขนาดเล็ก ทีผ่ ูประกอบการยังไมมีความเขมแข็งและความ
พรอมเพียงพอในการแขงขัน สถานการณดงั กลาวสงผลใหการเจรจาตกลงเปดเสรีการขนสงทางอากาศ
ภายใตความตกลงวาดวยการคาบริการดําเนินไปอยางเชือ่ งชาและไมมคี วามคืบหนาเทาที่ควร ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศตาง ๆ ไดหันมาจับกลุมรวมมือกันในระดับภูมภิ าคมากขึ้น เพื่อเปนการสราง
อํานาจตอรองกับประเทศนอกกลุมสําหรับในการเจรจารอบใหญ คือ กรอบความตกลงวาดวยการคา
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บริการแทน ไมวาจะเปนความรวมมือในระดับภูมภิ าคในกรอบของเอเปค อาเซียน สหภาพยุโรป หรือ
ระดับอนุภูมิภาค เชน IMT – GT, GMS, หรือ CLMV
อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศตาง ๆ มีสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพทางภูมิศาสตร
รวมตลอดถึงนโยบายการเมืองการปกครองที่แตกตางกัน อันมีผลใหผูประกอบการของแตละประเทศมี
ความพรอมและศักยภาพในการแขงขันไมเทาเทียมกัน อันทําใหรูปแบบการเปดเสรีการขนสงทาง
อากาศ ของแตละประเทศแตกตางกันไปตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม การเปดตลาดเสรีการขนสง
ทางอากาศนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทํามาตรการคุมครอง (safeguard) ที่มีประสิทธิภาพใน
การกํากับดูแลควบคูกันไปดวย เพื่อมิใหเกิดการผูกขาดตลาดโดยผูประกอบการรายใหญ และเปนการ
คุมครองผูบริโภค แนวทางการเปดเสรีการขนสงทางอากาศตามลําดับที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบนั
นับไดวาเปนแนวทางที่เหมาะสม ที่จะเปดโอกาสใหสายการบินของไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของตน
ในการแขงขันไดตามลําดับ ในขณะเดียวกัน สายการบินตางชาติก็สามารถที่จะขยายตลาดการใหบริการ
มายังประทศไทยไดเพิ่มมากขึ้น เปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศของไทย
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการสงออก แนวคิด
ของการเปดเสรีการขนสงทางอากาศตามลําดับนี้ เปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับและเปนแนวทางที่
ประเทศสวนใหญนํามาใชกบั การเปดเสรีการขนสงทางอากาศของตนในปจจุบัน

3
4
5
6
7

8

ขอมูลจาก http://www.tat.or.th. Thailand Tourism Static 2002.
ขอมูลจาก http://www.depthai.go.th
ขอมูลจากสํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ กรมการขนสงทางอากาศ
อนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ลงนามที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
ค.ศ. 1944 ที่รูจักกันในนามของอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944
มาตรา 28 บัญญัติวา “หามมิใหอากาศยานตางประเทศบินผาน หรือ ขึ้นลงในราชอาณาจักร
เวนแตจะมีสิทธิตามอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรี”
ในสวนของสิทธิรับขนการจราจร หรือที่รูจักกันในนามของเสรีภาพทางอากาศ (freedom of the air) สามารถ
จําแนกออกเปนเสรีภาพทางอากาศ 5 ประการ ดังนี้
เสรีภาพที่ 1
สิทธิที่อากาศยานของรัฐใดรัฐหนึ่งในการทําการบินผานอาณาเขตของรัฐอื่น
โดยมิไดแวะลง (overflight)
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เสรีภาพที่ 2

สิทธิที่อากาศยานของรัฐใดรัฐหนึ่ง จะทําการบินแวะลงในอาณาเขต
ของรัฐอื่น โดยมิไดมีวัตถุประสงคทางการคา (non – commercial
landing)
เสรีภาพที่ 3
สิทธิที่อากาศยานของรัฐใดรัฐหนึ่ง ในการทําการบินขนสงผูโดยสาร
สินคา และไปรษณียภัณฑ จากอาณาเขตของตนไปยังอาณาเขตของ
รัฐภาคีอีกประเทศหนึ่ง
เสรีภาพที่ 4
สิทธิที่อากาศยานของรัฐใดรัฐหนึ่ง ในการทําการบินขนสงผูโดยสาร
สินคา และไปรษณียภัณฑ จากรัฐอื่นกลับมายังรัฐตน
เสรีภาพที่ 5
สิทธิที่อากาศยานของรัฐใดรัฐหนึ่ง ในการทําการบินขนสงผูโดยสาร สินคา
และไปรษณียภัณฑ ระหวางรัฐที่สองและรัฐที่สาม ทั้งนี้ โดยเปนเที่ยวบินที่ทํา
การบินออกไปจาก/กลับมายังรัฐตนเองดวย จาก Manual on the Regulation of
International Air Transport, (Doc 9626), 1 at ed. (International Civil Aviation
Organization, 1996) at 4.1 – 8- 4.1 – 10 ปจจุบันเสรีภาพทางอากาศ ไดรับการ
ยอมรับเพิ่มเติมขึ้นเปนทั้งหมด 9 เสรีภาพ
9
ICAO Manual on the Regulation of International Air Transport Doc 9226 at 2.2-1 – 2.2-2 และ 4.3-2
10
Paragraph 2 of preamble of GATS
11
ขอ 29 แหงความตกลงวาดวยการคาบริการ กําหนดวา “This Annex to this Agreement are an integral part of
this Agreement.”
12
โดยปกติ ในเอเปคจะใชคําวา “เขตเศรษฐกิจ” (Economies) แทนคําวาประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมีสมาชิก
เอเปคบางรายที่ไมมีสถานะเปนประเทศ ไดแก ฮองกง และไตหวัน ที่ไดรับการยอมรับ ใหเขาเปนสมาชิก
ในกรอบนี้ดวย เนื่องจากเปนเขตเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในภูมิภาคเอเชียแป ซิฟค
13 สมาชิกเอเปคประกอบดวย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย
เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิกินี เปรู ฟลิปปนส รัสเซีย ไตหวัน สิงคโปร ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
14
รายละเอียดในเรื่องนี้ สามารถศึกษาไดจากรายงานผลการประชุมคณะทํางานวาดวยการขนสงทางอากาศของ
อาเซียน สํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ กรมการขนสงทางอากาศ
15
บันทึกความเขาใจฉบับนี้ เปนผลมาจากขอตกลงจากการประชุมคณะทํางานเชื่อมเสนทางบินภายใตการ
พัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2537 ที่ อ. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ซึ่งตอมา
คณะทํางานฯ มีการประชุมปรับปรุงสิทธิการบินภายใตบันทึกความ เขาใจฯ นี้อีก 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 3-4
กันยายน 2539 ที่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย และครั้ง ที่ 3 เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2544 ที่เมืองเมดาน
ประเทศมาเลเซีย

