1

ปญหากฎหมายบางประการเกี่ยวกับการเชาอากาศยาน
ขามพรมแดน
เปนที่ทราบกันดีวาอากาศยานแตละลํานัน้ มีราคาแพงมากจนทําใหการจัดหาอากาศยานดวย
การซื้อขายกลายเปนวิธีที่ไมเหมาะสมนัก ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการจัดหาอากาศยานที่กําลังไดรบั
ความนิยมแพรหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ “การเชาอากาศยาน” อันเปนวิธีการที่มีสวนชวยสรางโอกาส
ในการแขงขันใหแกสายการบินรายใหมหรือสายการบินขนาดกลางและขนาดเล็กทีจ่ ะจัดหาอากาศ
ยานมาเขาฝูงบินของตนได และแมแตสายการบินขนาดใหญหากไมประสงคจะเสียเงินกอนโตแลว
ก็มักจะใชวิธีเชาอากาศยานเชนกัน
“การเชา” นั้นเปนสิ่งที่มีอยูเปนปกติในชีวติ ประจําวันของเรา ไมวาจะเชาบาน เชารถ หรือ
เชาหนังสือ ดังนั้น หากจะมีการเชาอากาศยานก็ดูเหมือนวาไมนาจะมีปญ
 หาอะไร แตจริง ๆ แลว
เรื่องกลับไมงายเชนนัน้ เนื่องจากวงการการบินมิไดวางกรอบการกํากับดูแล (Regulatory
Framework) ในเรื่องนี้ไวตั้งแตตน เมื่อมีการเชาอากาศยานเกิดขึน้ ก็กระทบกระเทือนหลักกฎหมาย
หลายเรื่อง อีกทั้งที่ผานมา ICAO ก็มิไดพจิ ารณาแกไขปญหานี้อยางเปนระบบนัก
และสืบเนื่องจากการที่วงการการบินมีความเปนระหวางประเทศโดยสภาพ การเชาอากาศ
ยานโดยทั่วไปจึงมักจะหมายถึงการเชาอากาศยานขามพรมแดน (Cross – border Aircraft Leasing)
หรือการเชาอากาศยานระหวางประเทศ (International Aircraft Leasing) ดังนั้น ประเด็นกฎหมาย
ตาง ๆ ที่บทความนี้หยิบยกขึ้นพิจารณา จึงหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเชาอากาศยาน ขาม
พรมแดน หรือการเชาอากาศยานระหวางประเทศเทานั้น โดยจะกลาวพอสังเขปตามลําดับหัวขอ
ดังนี้
1. ลักษณะของสัญญา
2. สิทธิในอากาศยานเชา
3. การกํากับดูแลความปลอดภัยอากาศยานเชา
4. การสอบสวนอุบัติเหตุอากาศยานเชา
5. การกระทําความผิดบนอากาศยานเชา
6. สิทธิการบินกับอากาศยานเชา

1. ลักษณะของสัญญา
วงการการบินมักจะเรียก “การเชา” อากาศยาน วา “Leasing” ซึ่งเปนคําที่มีความหมายกวาง
กวาคําวา “เชา” ตามกฎหมายไทย คําวา “Leasing” อาจหมายถึงการเชาทรัพย 2 ทํานองเดียวกับ
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การเชาหองพักหรือเชารถก็ได อาจหมายถึงการเชาซื้อ 3 ก็ได และยังอาจหมายถึง การเชาเผื่อซื้อที่
มีขอกําหนดในสัญญาใหผูเชามีสิทธิที่จะซื้อทรัพยที่เชาไดเมื่อครบระยะเวลาการเชานั้น ก็ได ดังนัน้
หากมีการกลาวถึง Aircraft Leasing ในบริบทของกฎหมายไทยแลว คงจะตองพิจารณาใหรอบคอบ
วาจริง ๆ แลว เปนสัญญาลักษณะใดกันแน เพราะผลทางกฎหมายจะแตกตางกันไปตามแตละ
ลักษณะของสัญญา
การเชาอากาศยานยังอาจแบงประเภทไดเปน “Dry Leasing’ และ “Wet Leasing” ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความสับสนมากขึ้นดวย คําวา “Dry Leasing” นั้นหมายถึงการเชาอากาศยานโดยไมมี
นักบินและลูกเรือมาดวย สวน “Wet Leasing” เปนการเชาอากาศยานทีม่ ีนักบินและลูกเรือมาพรอม
กันดวย กรณี “Dry Leasing” จึงคอนขางชัดกวาวามีลักษณะเปนสัญญาเชาทรัพยตามกฎหมายไทย
สวนจะเปนการเชาซื้อไดหรือไมนั้นเปนเรื่องที่ตองพิจารณากันอีกชั้นหนึ่ง สําหรับ “Wet Leasing”
นั้นอาจเปนไดทั้งสัญญาเชาทรัพย และสัญญาจางทําของแลวแตกรณี ซึ่งคงตองพิจารณาที่เนื้อหา
สาระของสัญญาที่เกี่ยวของเปนกรณีไป
นอกจากนี้ อนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ค.ศ. 1944 (ตอไปนี้เรียกวา
“อนุสัญญาชิคาโก”) 4 ไดมกี ารแกไขเพิ่มเติมขอ 83 ทวิ โยมีการใชคําวา “Lease, Charter or
Interchange of Aircraft” ซึ่งสรางความสับสนในการใชถอ ยคํายิ่งขึ้น เพราะครั้งหนึ่งกรมการบิน
พาณิชย (ชื่อในขณะนั้น) ไดเคยแปลคําวา “Interchange” วา “การแลกเปลี่ยน” นับเปนการเขาใจ
คลาดเคลื่อนในแงของหลักการ เพราะการแลกเปลี่ยนนัน้ เปนกรณีที่มกี ารโอนกรรมสิทธิ์ และ
บริบทของขอ 83 ทิว นั้นมีแตเพียงการโอนสิทธิครอบครองเทานั้น คําวา “Interchange” เปนศัพท
อเมริกันที่ใชเรียก “Dry Leasing” สวนฝายอังกฤษซึ่งไดรบั อิทธิพลจากกฎหมายพาณิชนาวี ก็อาจจะ
เรียกวา “Barehull charter” 5 หากเขาใจเชนนี้แลวคําทัง้ สามนั้นก็มิไดแตกตางกันแตอยางใด แตที่
กําหนดไวหลายคําก็เพื่อใหเกิดความครอบคลุม เนื่องจากแตละประเทศอาจใชถอยคําที่ตางกัน
ออกไป
ในสวนของ “Wet Lasing” นั้น ICAO ไดเคยใหขอสังเกตวาอาจจะมีลกั ษณะเปนการใช
(ชื่อ) เที่ยวบินรวมกัน (Codesharing) ได โดยกลาววา “Wet leasing…is usually equated to
codesharing, particularly when it is a long – term lease, as far as the requirement for providing
information to the public and the holding of underlying traffic rights are concerned.” 6
ที่กลาวมาขางตนนี้มีความมุง ประสงคเพียงแคจะชีใ้ หเห็นถึงปญหากฎหมายที่จะใชเปน
กรอบในการวิเคราะหสถานะของการเชาอากาศยาน ทีเ่ รียกกันวา “Leasing” ซึ่งในทางกฎหมาย
อาจจะเขาขายเปนสัญญาไดหลายลักษณะ มิใชเพียงสัญญาเชาดังที่นิยมเรียกกันในวงการการบิน
ทั้งนี้โดยตองกลาวถึง “Operating Lease” ที่เปนการเชาตามความหมายปกติทั่วไป กับ “Financial
Lease” ที่เปนการเชาไมแทและมักจะมีผูเกี่ยวของสามฝายเปนอยางนอย โดยมีวัตถุประสงคทาง
การเงินเปนสําคัญ อันจะทําใหการวิเคราะหลักษณะของสัญญาสลับซับซอนยิ่งขึ้นอีก
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2. สิทธิในอากาศยานเชา
การเชาอากาศยานขามพรมแดนนั้นเปนที่เขาใจอยูแ ลววา ผูใหเชากับผูเ ชายอมจะเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของตางประเทศกัน การทําสัญญาเชาดังกลาวก็ยอมตองมีปญหาวา
จะใชกฎหมายของประเทศใดบังคับแกกรณี และหากมีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้น คูสญ
ั ญาจะบังคับ
ชําระหนีก้ ันไดอยางไรและภายใตกระบวนการเชนใด
ที่ผานมาประชาคมระหวางประเทศไดปลอยเรื่องนี้ไปตามยถากรรม คูกรณีเจรจาความกัน
ไดอยางไรก็สุดแลวแต ปลอยใหเปนเรื่องของกลไกกฎหมายขัดกันที่เกีย่ วของ และกฎหมายแพง
ของประเทศที่คูกรณีเลือก เพราะฉะนั้น สถานการณที่เกิดขึ้นคือความไมแนนอน และคาดการณผล
ทางกฎหมายไดยาก การจะบังคับการชําระหนี้ในกรณีที่มกี ารผิดนัดหรือผิดขอสัญญาระหวางกันก็
ไมอาจกระทําไดโดยงาย เพราะมีความเกีย่ วของกับอํานาจอธิปไตยของหลายประเทศ
ICAO เองก็ไมไดผลักดันใหมีการจัดทํากรอบทางกฎหมายในเรื่องนี้แตอยางใด อยางไรก็ดี
เรื่องนี้เปนประเด็นกฎหมายแพง ซึ่งอยูในความสนใจของสถาบันระหวางประเทศเพือ่ การทําใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎหมายเอกชน (International Institute for Unification of Private Law :
UNIDROIT) UNIDROIT เห็นวาปญหาการใชทรัพยทางดานคมนาคมซึ่งมีมูลคาสูงเปน
หลักประกันหนี้นั้นเปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่ง จึงไดเริม่ ดําเนินการจัดทําอนุสัญญาเพื่อเปนกรอบ
ทางกฎหมายอันจะทําใหผูเกีย่ วของทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน ในทีส่ ุดแลว UNIDROIT กับ
ICAO ก็ไดรวมกันจัดทําอนุสัญญาและพิธีสารเคปทาวน ค.ศ. 2001 จนบรรลุผลสําเร็จ 7
และดวยเหตุทกี่ ารเชาอากาศยานนัน้ อาจใชเปนเทคนิคหนึ่งแทนการซื้ออากาศยานโดยตรง
ได ซึ่งบางประเทศจะมองวาสัญญาเชาบางประเภทอาจเปนรูปแบบหนึ่งของสัญญาหลักประกัน
ดังนั้น เรื่องการเชาอากาศยานขามพรมแดนจึงไดตกอยูภ ายใตอนุสัญญาและพิธีสารดังกลาวดวย
ทั้งนี้อนุสัญญาและพิธีสารเคปทาวน ค.ศ 2001 มีหัวขอสําคัญ เชน
(1) กําหนดแบบของสัญญาไวในอนุสัญญา โดยไมพจิ ารณาวากฎหมายของแตละประเทศ
จะกําหนดแบบไวเชนไร
(2) กําหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายไวสําหรับกรณีทผี่ ูเชาผิดนัด ทั้งในกรณีปกติและ
กรณีลมละลาย
(3) จัดใหมีระบบทะเบียนระหวางประเทศ เพือ่ จดทะเบียนสวนไดเสียตาง ๆ รวมถึงการ
เชาอากาศยานดวย
(4) กําหนดลําดับบุริมสิทธิ์ในอากาศยาน
(5) กําหนดเขตอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวของ
อนึ่ง ในขณะเขียนบทความนี้ อนุสัญญาและพิธีสารเคปทาวน ค.ศ. 2001 ยังมิไดเริ่มใช
บังคับ แตกระนั้นก็ดีอยางนอยที่สุดก็ทําใหเราไดเห็นถึงแนวโนมหรือทิศทางการพัฒนาของ
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กฎหมายทีจ่ ะใชเปนกรอบสําหรับการเชาอากาศยานขามพรมแดน และไมวาประเทศไทยจะเขารวม
เปนภาคีหรือไมก็ตาม เราก็คงตองพิจารณาหลักการสําคัญของอนุสัญญาและพิธีสารดังกลาวเพื่อ
นํามาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของใหทนั สมัยและสอดคลองกับสถานการณและรองรับแนวโนมที่
กําลังจะเกิดขึน้ อันจะเปนการสงเสริมใหมีการเชาอากาศยานขามพรมแดนไดสะดวกและคลองตัว
ขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสายการบินขนาดเล็กที่เงินทุนไมมากนัก

3. การกํากับดูแลความปลอดภัยอากาศยานเชา
การกํากับดูแลความปลอดภัยของอากาศยานนั้น อนุสัญญาชิคาโกไดใชหลักสัญชาติอากาศ
ยานเปนจุดเกาะเกีย่ วในการกําหนดความสัมพันธของรัฐกับอากาศยานทั้งหลาย กลาวคือ อากาศ
ยานจดทะเบียนสัญชาติกับประเทศใด ประเทศนั้นก็มหี นาที่ในการกํากับดูแลใหอากาศยานดังกลาว
มีความปลอดภัยไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานของ ICAO ทั้งนี้โดยผานระบบใบสําคัญสมควร
เดินอากาศ (Airworthiness) เปนสําคัญ ทั้งที่เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต และซอมบํารุง นอกจากนี้
บุคคลที่จะเขามาเกี่ยวของกับอากาศยานก็ยังตองอยูภ ายใตการกํากับดูแลของประเทศที่จะทะเบียน
สัญชาติอากาศยานดวยเชนกัน ภายใตระบบใบอนุญาตผูประจําหนาที่
ในการขอจดทะเบียนสัญชาติอากาศยานนั้น ประเทศสวนใหญอาจจะกลาวไดวารอยละกวา
เกาสิบของทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทยในอดีตดวย) 8 จะกําหนดเกณฑสําคัญ คือ ผูขอจดทะเบียน
จะตองเปนเจาของอากาศยาน และตองเปนคนชาติหรือมีสัญชาติของประเทศนั้นดวย ซึ่งหมายความ
วาผูเชาอากาศยานซึ่งมีแตเพียงสิทธิครอบครองจะไมสามารถขอจะทะเบียนอากาศยานได
ดวยเหตุนี้ หากมีการเชาอากาศยานขามพรมแดนเกิดขึ้น แมวาสายการบินผูเชาจะเปนผูใช
อากาศยานลํานั้นแตผูเดียว และอาจจะมิไดใหบริการเดินอากาศเกีย่ วของกับประเทศของผูใหเชาเลย
ก็ตาม ในทางกฎหมายแลวประเทศของผูเชาจะไมมีอํานาจหนาทีใ่ ด ๆ เกี่ยวกับการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยของอากาศยานลํานั้นเลย แมวาในความเปนจริงแลว อากาศยานจะมีความใกลชิดกับ
ประเทศของผูเชามากกวาก็ตาม
ตัวอยางเชน สายการบินของไทยไปเชาอากาศยานที่มีทะเบียนสัญชาติอเมริกันมาใหบริการ
ในละแวกเอเชียกับยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยของอากาศยาน สวนประเทศไทยหาไดมีอํานาจหนาที่ในการบินนี้ไม
การที่สหรัฐอเมริกาจะตกลงทําความตกลงมอบโอนอํานาจหนาทีด่ ังกลาวใหแกไทยก็อาจ
กระทําใหระหวางกัน แตปญหาคือ ตามอนุสัญญาชิคาโก ประเทศสมาชิกจะยึดถือวาสหรัฐอเมริกา
เปนผูมีหนาทีด่ ังกลาวแตเพียงผูเดียว โดยไมรับรูวาสหรัฐอเมริกาไดมอบโอนอํานาจหนาที่ใหแก
ไทยแลว เนื่องจากโดยหลักทัว่ ไปแลว ความตกลงจะผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานัน้ สหรัฐอเมริกาและ
ไทยจะยกความตกลงระหวางกันเพื่อยันบุคคลภายนอกไมได
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ดวยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกของ ICAO จึงไดรวมกันแกไขเพิ่มเติมอนุสญ
ั ญาชิคาโก ดัง
ปรากฏในขอ 83 ทวิ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อใหประเทศสมาชิกยอมรับใหมีการโอนมอบอํานาจ
หนาที่ในการกํากับดูแลความปลอดภัยของอากาศยานเชาขามพรมแดนได 9
หลักการของขอ 83 ทวิ มีลักษณะเปนขอยกเวนของหลักที่วาความตกลงจะผูกพันเฉพาะแต
คูกรณีเทานัน้ โดยที่ขอ 83 ทวิ กําหนดใหความตกลงดังกลาวผูกพันประเทศสมาชิกอืน่ เมื่อไดมกี าร
จดทะเบียนความตกลงนั้นแลวกับ ICAO และ ICAO ไดประกาศใหทราบทั่วกัน หรือคูสัญญาได
แจงไปยังประเทศอื่นที่เกี่ยวของโดยตรง 10
ประเทศไทยนัน้ ยังมิไดใหสตั ยาบันขอ 83 ทวิ แตอยางใด อาจจะเนื่องจากเห็นวาจําเปนตอง
มีการแกไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เสียกอน เพื่อเปดชองใหทางการของไทย
สามารถโอนมอบอํานาจที่เกีย่ วของใหแกประเทศอื่นได โดยผานการจัดทําความตกลงระหวาง
ประเทศจริง ๆ แลว ประเทศไทยสามารถใหสัตยาบันขอ 83 ทวิ ไดทนั ที โดยไมตองแกไขเพิม่ เติม
พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แตอยางใด เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของขอ 83 ทวิ ตองการให
ประเทศสมาชิกยอมรับใหประเทศสมาชิกอื่นโอนมอบอํานาจหนาที่ระหวางกันได การใหสัตยาบัน
ของไทยจะมีความหมายเพียงวา ประเทศไทยยอมใหอากาศยานเชาระหวางประเทศสมาชิกอื่น และ
มีการมอบโอนอํานาจหนาที่ระหวางกัน บินเขามาหรือบินผานประเทศไทยไดโดยเปนไปตาม
มาตรฐานของ ICAO
สวนกรณีที่สายการบินของไทยจะนําอากาศยานไปใหสายการบินตางประเทศเชาหรือไป
เชาอากาศยานของตางประเทศมาทําการบิน ซึ่งทางการไทยอาจจะตองจัดทําความตกลงมอบโอน
อํานาจกับตางประเทศนั้น เปนกรณีที่ตองมีการแกไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
เสียกอน ทั้งนี้ การใหสัตยาบันขอ 83 ทวิ ก็มิไดบังคับใหประเทศไทยตองทําการมอบโอนอํานาจ
ดังกลาวกับประเทศใด เพราะเปนอํานาจของประเทศไทยเอง หากฎหมายภายในของไทยใหอํานาจ
ไว ทางการไทยก็สามารถกระทําได หากกฎหมายไมไดใหอํานาจไว ก็ทําไมได หาใชพันธกรณีตาม
ขอ 83 ทวิ แตอยางใด
การใหสัตยาบันขอ 83 ทวิ เปนเพียงการอํานวยความสะดวกใหแกการเชาอากาศยานขาม
พรมแดนโดยมีผลเปนการยอมรับใหประเทศสมาชิกอื่นที่เกี่ยวของมอบโอนอํานาจหนาที่ในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยของอากาศยานนัน้ ระหวางกันได หาไดบังคับใหประเทศไทยตองมอบ
โอนอํานาจใหแกประเทศใดไม ดังนั้น ประเทศไทยจึงสมควรอยางยิ่งที่จะใหสัตยาบันขอ 83 ทวิ
โดยทันที เพราะเปนเรื่องของความปลอดภัยโดยแท มิไดมีประเด็นทางการเมืองแตอยางใด และที่
สําคัญการใหสัตยาบันนี้หาไดผูกพันใหประเทศไทยตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใด ๆ ไม
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4. การสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานเชา
ปญหาการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานเชานั้น เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่ผูราง
อนุสัญญาชิคาโก ไมเชื่อวาจะมีการเชาอากาศยานขามพรมแดนเกิดขึ้น จึงมีสมมติฐานในใจวา
อากาศยานจดทะเบียน (สัญชาติ) ในรัฐใดก็ตองอยูภ ายใตความรับผิดชอบและการควบคุมของรัฐ
นั้น หลักกฎหมายเรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานก็วางอยูบนสมมติฐานนีเ้ ชนกัน ตามที่
ปรากฏในขอ 26 แหงอนุสัญญาชิคาโก ดังนี้
Article 26
ขอ 26
Investigation of accidents
การสืบสวนอุบัติเหตุ
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแกอากาศยาน
In the event of an accident to an aircraft
of a contraction State occurring in the territory ของรัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งในอาณาเขตของรัฐ
ผูทําสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งมีการเสียชีวิต หรือ
of another contraction State, and involving
บาดเจ็บสาหัส หรือแสดงวามีการบกพรองอยาง
death or serious injury, or indicating serious
technical defect in the aircraft or air navigation รายแรงในทางเทคนิค ในอากาศยานนั้น หรือใน
facilities, the State in which the accident occurs เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ รัฐ
will institute an inquiry into the circumstances เจาของดินแดนที่เกิดอุบัตเิ หตุ จะจัดการ
of the accident, in accordance, so far as its laws สอบสวนพฤติการณของอุบตั ิเหตุนนั้ ตามวิธี
permit, with the procedure which may be
การที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
recommended by the International Civil
อาจแนะนําทั้งนี้เทาที่ไมขัดกับกฎหมายของรัฐ
Aviation Organization. The State in which the นั้น รัฐเจาของทะเบียนอากาศยานมีโอกาสที่จะ
aircraft is registered shall be given the
ตั้ง ผูสังเกตการณไปรวมในการสอบสวนได
opportunity to appoint observers to be present และรัฐที่ทําการสอบสวนจะตองติดตอสง
at the inquiry and the State holding the inquiry รายงาน และคําวินิจฉัยในเรื่องนี้ไปยังรัฐเจาของ
shall communicate the report and findings in
ทะเบียน
the matter to that State.
สาระสําคัญโดยสังเขปของขอ 26 มีดังนี้
(1) อากาศยานประสบอุบัติเหตุภายในรัฐภาคี
(2) อากาศยานนั้นจดทะเบียน (สัญชาติ) ในรัฐภาคีอีกรัฐหนึง่
(3) รัฐที่เกิดเหตุมหี นาที่จดั หมีการสอบสวนอุบัติเหตุนนั้
(4) รัฐเขาของทะเบียน (สัญชาติอากาศยาน) มีสิทธิแตงตั้งผูสังเกตการณเขารวมการ
สอบสวนนั้น
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(5) รัฐที่เกิดเหตุมหี นาที่สงรายงานและคําวินิจฉัยใหรัฐเจาของทะเบียน (สัญชาติอากาศ
ยาน) ทราบ
จากหลักการนีจ้ ะเห็นไดวาหากสายการบินของไทยเชาอากาศยานทีจ่ ดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาของสายการบินเทวดาแบกโลก มาใหบริการระหวางไทยกับเกาหลีใต แลวอากาศยาน
ลํานี้ประสบอุบัติเหตุที่เกาหลีใต ประเทศเกาหลีใตมหี นาที่ตองจัดใหมกี ารสอบสวนอุบัติเหตุ
ดังกลาว และประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะรัฐเจาของทะเบียนอากาศยาน (State of Registry) ก็มี
สิทธิแตงตั้งผูสังเกตการณเขารวมการสอบสวนได สวนประเทศไทยในฐานะรัฐผูดาํ เนินการ (State
of Operator) หามีสิทธิใด ๆ ในการเขามีสว นในการสอบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม แมวาสายการ
บินของไทยจะเปนผูเชาอากาศยานนัน้ มาเพื่อใหบริการก็ตาม ซึ่งขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการใชอากาศ
ยานลํานี้ในทางปฏิบัติยอมอยูใกลชิดกับฝายไทยมากกวาฝายอเมริกา
ICAO ก็ทราบดีวาขอ 26 นี้มปี ญหาอยูหลายประการดวยกันไมเพียงแตเรื่องที่เกี่ยวกับ
อากาศยานเชาดังที่อธิบายขางตน แตในระยะแรกก็ยังลังเลไมกลาแกปญ
 หาแตอยางใด เพราะเปน
เรื่องที่หมิ่นเหมวาตนมีอํานาจที่จะกระทําการนอกกรอบอํานาจตามขอ 26 หรือไม แตในที่สุดแลว
ICAO ก็ยืนยันวาตนมีอํานาจทั่วไปในการวางมาตรฐานความปลอดภัยของการบินพลเรือน
ระหวางประเทศจึงไดออกภาคผนวก 13 ซึ่งมีเนื้อหาเกินกวาที่ขอ 26 กําหนดไว 11
ภาคผนวก 13 มีเนื้อหาตอนหนึ่งกําหนดใหรัฐผูดําเนินการ (รัฐของผูเชาอากาศยาน) มีสิทธิ
ที่จะแตงตั้งผูสังเกตการณเขารวมการสอบสวนของรัฐที่เกิดเหตุได แตกรณีเชนนี้ไมใชเรื่องบังคับ
เด็ดขาดที่รัฐภาคีตะตองปฏิบัติตามอยางไมมีเงื่อนไข ทัง้ นี้เพราะกลไกของภาคผนวกแหงอนุสัญญา
ชิคาโก เปดโอกาสใหรัฐภาคีที่ไมเห็นดวยสามารถแจงวาตนมีทางปฏิบัติที่แตกตางจากภาคผนวกให
ICAO ทราบได

5. การกระทําความผิดบนอากาศยานเชา
การเชาอากาศยานขามพรมแดนไดทําใหเกิดความสับสนในการใชบังคับกฎหมายอาญา
เปนอยางมาก เนื่องจากหลักกฎหมายอาญาทั้งในระดับสากลที่ปรากฏในอนุสัญญาโตเกียว ค.ศ
1963 12 และในระดับภายในประเทศอยางประมวลกฎหมายอาญาของไทย 13 ลวนแตถือ
หลักการวา ประเทศใดเปนเจาของสัญชาติอากาศยานยอมมีเขตอํานาจทางอาญาเหนือการกระทํา
ความผิดบนอากาศยานนั้น
เปนที่ทราบกันดีวาทางปฏิบัติของประเทศตาง ๆ เกือบทั่วโลกยึดถือหลักการวา เจาของ
อากาศยานเปนคนชาติของประเทศใด ก็ตอ งจดทะเบียน (สัญชาติ) อากาศยานในประเทศนั้น ดวย
เหตุนี้ เมื่อคนชาติของประเทศอื่นเชาอากาศยานลํานั้นไป กฎหมายของประเทศที่จดทะเบียนอากาศ
ยานก็มีผลใชบังคับตามไปดวย
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ตัวอยางเชน สายการบินนางฟาของไทย ไปเชาอากาศยานที่จดทะเบียน (สัญชาติ) ใน
ประเทศมาเลเซีย มาใหบริการในเสนทาง กรุงเทพฯ – ฮองกง ในเทีย่ วบินขากลับจากฮองกงมายัง
กรุงเทพฯ ขณะที่อากาศยานกําลังบินอยูเหนือประเทศเวียดนาม ชายชาวอเมริกันไดลวนลามหญิง
ชาวอินเดีย นักบินและคนโดยสารจึงไดชว ยกันจับตัวชายชาวอเมริกันคนนั้นไว จนอากาศยานมาลง
ที่กรุงเทพฯ
คําถามมีวา ประเทศไทยมีเขตอํานาจทางอาญาในกรณีนหี้ รือไม คําตอบ คือ ไมมีเนื่องจาก
อากาศยานนั้นมิไดเปนอากาศยานไทย แมวาสายการบินนางฟาของไทยจะเปนผูควบคุมอากาศยาน
ในฐานะผูเชาก็ตาม ประกอบกับผูกระทําความผิด ผูเสียหาย และสถานที่เกิดเหตุ มิไดเกีย่ วของกับ
ประเทศไทยแตประการใด ประเทศมาเลเซียเปนผูมีเขตอํานาจทางอาญาในกรณีนี้เพราะเปน
ประเทศผูจดทะเบียน (สัญชาติ) อากาศยานลํานี้ ถึงแมวาในทางปฏิบัติแลว ประเทศมาเลเซียจะมิได
เกี่ยวของกับอากาศยานลํานีเ้ ลยก็ตาม
อยางไรก็ดี ICAO ก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหานี้และพยายามหาแนวทางแกไข
อยูเหมือนกัน พอดีกับในชวงที่ผานมานี้ปญหาคนโดยสารประพฤติตนไมเหมาะสมบนอากาศยาน
(Unruly Passengers) ไดทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ICAO จึงถือโอกาสแกปญหากรณีอากาศยาน
เชาขามพรมแดนไปดวยเลย
ICAO โดยมติของสมัชชา ที่ A33-4 ไดออกรางกฎหมายแมแบบ (Model Law) เพื่อให
ประเทศตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการพิจารณาขยายเขตอํานาจทางอาญาของตนในฐานะรัฐที่อากาศ
ยานลงพื้น (State of Landing) 14 โดยมาตรา 4 (เขตอํานาจศาล) ไดกําหนดใหรัฐของผูเชาอากาศ
ยาน ซึ่งโดยทัว่ ไปมักเรียกวา “รัฐผูดําเนินการ” (State of the Operator) มีเขตอํานาจหรือการกระทํา
ความผิดเกีย่ วกับคนโดยสารประพฤติตนไมเหมาะสมบนอากาศยานทีส่ ายการบินของตนเชามาได
ดวย (แตหากเปนการกระทําความผิดอาญาอื่นที่ไมใชกรณีคนโดยสารประพฤติตนไมเหมาะสมแลว
รางกฎหมายแมแบบมิไดระบุไว ซึ่งก็ตองเปนชองวางทางกฎหมายอยูตอ ไป)
ดังนั้น ตามตัวอยางขางตน หากประเทศไทยไดออกกฎหมายภายในตามรางกฎหมาย
แมแบบแลว ก็จะมีเขตอํานาจทางอาญาที่จะดําเนินคดีกับชายชาวอเมริกนั ดังกลาวได ในฐานะรัฐ
ของผูดําเนินการ (รัฐของสายการบินผูเชาอากาศยาน) โดยไมตองคํานึงวาอากาศยานนั้นจะเปน
อากาศที่จดทะเบียน (สัญชาติ) ในประเทศใด และไมวาการกระทําความผิดนั้นจะเกิดขึ้นเหนืออาณา
เขตของประเทศใดก็ตาม (อยางไรก็ดี ขณะที่เขียนบทความนี้ ประเทศไทยยังดําเนินการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่เกีย่ วของไมแลวเสร็จ)
อนึ่ง สําหรับกรณีการกอวินาศกรรมบนอากาศยานนั้นจะไมมีปญหาชองวางทางกฎหมาย
สําหรับการเชาขามพรมแดน เนื่องจากสนธิสัญญาที่เกี่ยวของไดกําหนดแลววาความผิดดังกลาวเปน
ความผิดสากล รัฐแหงสนธิสัญญานั้น ๆ ที่พบตัวผูกระทําความผิดสามารถจับกุมไดทนั ทีและมี
หนาที่ตองพิจารณาดําเนินคดีหรือไมกด็ ําเนินการสงผูรายขามแดนไปยังประเทศที่เกีย่ วของดวย
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6. สิทธิการบินกับอากาศยานเชา
โดยทั่วไปแลว การใหบริการเดินอากาศระหวางประเทศนั้นจะถูกควบคุมเชิงเศรษฐกิจ
อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งผานการทําสนธิสัญญาทวิภาคี ซึ่งจะมีลักษณะเปนการกําหนด
โควตา เชน กําหนดเสนทางบิน กําหนดจํานวนและความถี่ของเที่ยวบินตอสัปดาห เปนตน
ผลที่ตามมา คือ สายการบินของประเทศที่ยังไมไดทําสนธิสัญญาเพื่อกําหนดสิทธิหรือ
โควตาดังกลาว ก็จะไมอาจใหบริการเดินอากาศที่เกีย่ วของได สวนสายการบินของประเทศที่ไดมี
การทําสนธิสัญญาทวิภาคีดงั กลาวแลว บางสายการบินก็อาจใชสิทธินั้นหมดแลวจึงอยากไดรับสิทธิ
เพิ่มเติมบางสายการบินก็อาจจะยังไมใชสิทธิหรือใชสิทธิไปเพียงเล็กนอยจึงมีสิทธิเหลืออยูตาม
กรณี
ณ จุดนี้ จึงมีผทู ี่พยายามจะใชเทคนิคการเชาอากาศยานขามพรมแดนเพื่อเลี่ยงขอจํากัด
ดังกลาว ดังตัวอยางนี้
สายการบิน A อยากใหบริการในเสนทาง กรุงเทพฯ – ฮองกง แตตนเองไมมีสิทธิใหบริการ
ในเสนทางนี้อาจจะดวยเหตุที่ประเทศของตนยังไมไดทําสนธิสัญญากําหนดสิทธิหรือโควตากับ
ประเทศที่เกีย่ วของ หรือมีสนธิสัญญาเชนวานั้นแลว แตไดใชสิทธิจนครบแลว ในขณะที่สายการ
บิน B เปนสายการบินของอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีสิทธิใหบริการในเสนทางดังกลาว แตสายการบิน B
ยังไมพรอมจะใชสิทธิในเสนทางดังกลาวจนเต็มตามจํานวน
สายการบิน B จึงไดตกลงขายสิทธิที่ตนมีอยูใหแกสายการบิน A โดยอําพรางในรูปของการ
เชาอากาศยาน กลาวคือ สายการบิน A จะตกลงใหสายการบิน B เชาอากาศยานเพื่อไปใชบริการใน
เสนทางดังกลาว ซึ่งทําใหดปู ระหนึ่งวาสายการบิน B เปนผูใชสิทธิของตนเอง เพียงแตใชอากาศ
ยานของสายการบินอื่น แตในความเปนจริงอาจเปนกรณีที่สายการบิน A เปนผูใหบริการในเสนทาง
นั้นเอง สัญญาเชาดังกลาวจึงเปนสัญญาที่อําพรางการขายสิทธิหรือโควตาในการบริการเดินอากาศ
ซึ่งเปนการแฝงสิทธิในรูปแบบหนึ่ง
เหตุดังนี้ หลายประเทศจึงมีความระแวดระวังและไมไววางใจการเชาอากาศยานขาม
พรมแดน ICAO ไดศึกษาพบวา ประเทศตาง ๆ ไดใชสนธิสัญญาทวิภาคีในการควบคุมการเชา
อากาศยานขามพรมแดน เพือ่ ปองกันการแฝงสิทธิไว โดยอาจใชวิธีกําหนดใหสายการบินที่ประสงค
จะเชาอากาศยานขออนุญาตหรือแจงใหทราบลวงหนาไมวาผูใหเชาจะเปนสายการบินหรือไมก็ตาม
หรือกําหนดใหมีการขออนุญาตเฉพาะกรณีที่สายการบินเชาอากาศยานจากสายการบินดวยกันเอง
ทั้งนี้ระดับการพิจารณากําหนดเงื่อนไขอาจแตกตางกันไป 15
ปญหาที่แทจริงในประเด็นนี้ คือ ปญหาการควบคุมทางเศรษฐกิจอยางเครงครัดตอการ
บริหารเดินอากาศระหวางประเทศ ซึ่งมักจะสงผลเปนการบิดเบือนสภาพที่แทจริงของตลาดการ
ขนสงทางอากาศ การเขาสูตลาด (Market Access) กระทําไดยาก เพราะติดขัดเรื่องระบบจํากัดสิทธิ
หรือระบบโควตาตาง ๆ จึงเปนปรากฏการณธรรมดาที่ผูประกอบการจะตองหาวิธีซอกแซกเพื่อจะ

10
ไดมีซึ่งสิทธิ์เขาสูตลาด ประกอบกับผูประกอบการบางรายอาจจะยังไมพรอมที่จะใหบริการอยาง
เต็มที่ก็ชอบทีจ่ ะใหความรวมมือเพื่อผลประโยชนรว มกันของผูประกอบการที่เกี่ยวของ
การใชเทคนิคการเชาอากาศยานเพื่อการแฝงสิทธินี้เปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่ตองเกิดขึน้ ใน
สภาพที่การควบคุมทางเศรษฐกิจ การแกปญ
 หาอาจกระทําไดโดยเพิ่มความเครงครัดเขาไปในระบบ
โดยเพิ่มกฎเกณฑตาง ๆ ในการควบคุมตรวจสอบ หรือในทางตรงขาม อาจกระทําใหการเขาสูระบบ
การบินเสรี ซึ่งทําใหการแฝงสิทธิตองหมดไปโดยปริยาย เพราะผูเกีย่ วของ สามารถเขาสูตลาดได
โดยชอบอยูแ ลว ไมตองไปแฝงสิทธิของใคร การเชาก็จะมีลักษณะเปนการเชาจริง ๆ มิใชการแฝง
สิทธิ
การกําหนดนโยบายในเรื่องขางตนคงจะแตกตางกันไปตามระดับและสภาพของเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง คงไมอาจกลาวไดวานโยบายแบบใดผิด เพราะหากสายการบินของเมืองเรามี
อากาศยานมากกวาสิทธิการบินที่ไดรับ ก็อาจจําเปนตองหาทางเขาสูตลาด การบริการเดินอากาศ
โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งทางการของเราจะไปขัดขวางก็กระไรอยู เพราะในเชิงเศรษฐกิจ
แลว เราอาจไดรับประโยชน สถานการณตางกันก็ตองมีนโยบายตางกันเปนธรรมดา

ความทายบท
บทความนี้นําเสนอเพียงภาพตาง ๆ ของปญหาการเชาอากาศยายขามพรมแดน ซึ่งก็ไมสามารถกลาว
ครอบคลุมทุกประเด็นได เชน กรณีการประกอบธุรกิจใหเชาอากาศยานจะตองอยูภายใตกฎหมายใด เปนตน
ปญหาการเชาอากาศยานนั้นเปนเรื่องที่คอนขางสลับซับซอนเกี่ยวพันกันหลายเรื่อง ทั้งกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายปกครอง และกฎหมายระหวางประเทศ จริง ๆ แลว สมควรที่ภาคราชการจะไดพิจารณากําหนดนโยบาย
เพื่อจะไดเผชิญหนากับประเด็นเหลานี้อยางเปนระบบและดวยความมั่นใจ การแกไขปญหาเฉพาะหนาในลักษณะ
ที่ตางคนตางทํานั้นก็อาจจะแกปญหาไดในระดับหนึ่ง แตคงไมเพียงพอ สมควรที่ผูเกี่ยวของจะตองพิจารณา
กําหนดนโยบายใหชัดเจนกันตอไป
1
ผูชวยผูจัดการฝาย ฝายกฎหมาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมินิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผูเขียน
ขอขอบพระคุณกรมการขนสงทางอากาศที่กรุณาตีพิมพเผยแพรบทความนี้ อยางไรก็ดี บทความนี้เปน
บทความสวนบุคคลของผูเขียน เนื้อหาที่ปรากฏจึงเปนไปตามความเขาใจของผูเขียนเอง ซึ่งไม
จําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของหนวยงานใด ๆ ที่ผูเขียนมีความเกี่ยวของอยูดวย และหากมี
ความตอนใดไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อน ผูเขียนตองขออภัยเปนอยางยิ่ง
2
ปพพ. มาตรา ๕๓๗ “อันวาเชาทรัพยสินนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกวาผูใหเชา ตกลงใหบุคคล
หนึ่ง เรียกวา ผูเชา ไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด
และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนั้น”
3
ปพพ. มาตรา ๕๗๒ “อันวาเชาซื้อนั้น คือ สัญญาซึ่งเขาของเอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคํามั่นวาจะ
ขายทรัพยสินนั้น หรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงินเปน
จํานวนเทานั้นเทานี้คราว”
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12
ดูตัวบทและคําแปลไดใน website: http://www.aviation.go.th อนุสัญญาวาดวยความผิดและการ
กระทําอื่น ๆ บาง ประการที่กระทําบนอากาศยาน (Convention on Offences and certain and Certain
Other Acts Committed on Board Aircraft) ขอ ๓ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “รัฐที่มีการจดทะเบียนอากาศ
ยาน มีอํานาจหนาที่ที่จะใชอํานาจศาลเหนือความผิด และการกระทําที่ไดกระทําบนอากาศยาน” ขอ ๘
กําหนดวา “รัฐผูทําสัญญาซึ่งมิใชรัฐที่มีการจดทะเบียนไมอาจเขาแทรกสอดในอากาศยานที่กําลังบิน
อยูเพื่อที่จุใชอํานาจศาลในคดีอาญาของตนเหนือความผิดที่ไดกระทําบนอากาศยาน เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) ความผิดนั้นมีผลในอาณาเขตของรัฐเชนวานั้น
(ข) ความผิดนั้นไดกระทําโดยหรือกระทําตอคน ชาติ หรือผูมีถิ่นที่อยูถาวรของรัฐเชนวานั้น
(ค) ความผิดนั้นเปนปฏิปกษตอความมั่นคงของรัฐเชนวานั้น
(ง) ความผิดนั้นประกอบดวยการฝาฝนหลักเกณฑหรือขอบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการบิน หรือการ
(จ) ดําเนินงานของอากาศยานที่ใชบังคับอยูในรัฐเชนวานั้น
(ฉ) การใชอํานาจศาลนั้นเปนการจําเปนเพื่อจัดใหมีการปฏิบัติตามขอผูกพันใด ๆ ของรัฐเชนวานั้น
ภายใตความความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศ”
13
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘ วรรคสอง บัญญัติวา “การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศ
ยานไทยไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวากระทําความผิดในราชอาณาจักร” ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาประมวล

12
กฎหมายอาญา ระบุเพียงวา “อากาศยานไทย” แตเมื่อพิจารณาประกอบกับ พ.ร.บ. การเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ แลว ยอมจะตองแปลความหมายถึง “ อากาศยานที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. การ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗”
14
See ICAO, Guidance Material on the Legal Aspects of Unruly/Disruptive Passengers, Cir 288 LE/1
(June 2002). ดู ประเสริฐ ปอมปองศึก “ความคืบหนาของกฎหมายเกี่ยวกับคนโดยสารเกเร (Unruly
Passengers)” (Jul – Sep 2001) 6 Flightdeck น.28 – 29.
15
ดูรายละเอียดในประเด็นนี้ไดใน ICAO, study on Aircraft Leasing, Attachment A to State Letter EC
2/82, LE 4/55 – 59/54 (1999) at 14 – 15

