เรื่องนารูเกี่ยวกับสิทธิการบิน
สิทธิการบิน คือ สิทธิที่ประเทศหนึ่งใหแกสายการบิน/เครื่องบินของอีกประเทศหนึ่ง สําหรับ
ทําการบินเขามาในอาณาเขตของตน

สิทธิการบินแบงออกไดเปนหลายประเภท คือ
1. สิทธิการบินผาน สิทธิบินผาน คือ สิทธิสําหรับใชในการบินผานอาณาเขตโดยไมแวะลง
2. สิทธิบินแวะลงทางเทคนิค สิทธิบินแวะลงทางเทคนิค คือ สิทธินําเครื่องบินเขามาแวะลง
จอดพักในอาณาเขต เพื่อเติมน้ํามัน ตรวจเช็คเครื่องยนต เติมเสบียง ฯลฯ ที่ไมเกีย่ วของกับการคา
3. สิทธิบินแวะลงเพื่อขนสงคน สินคา ไปรษณียภัณฑ จากประเทศของตนมายังจุดที่แวะลง
จอด
4. สิทธิบินแวะลงเพื่อขนสงคน สินคา ไปรษณียภัณฑ จากจุดที่แวะลงจอดกลับไปยัง
ประเทศของตน
5. สิทธิบินแวะลงเพื่อขนสงคน สินคา ไปรษณียภัณฑ จากจุดที่แวะลงจอดกลับไปยัง
ประเทศที่สามและกลับกัน
6. สิทธิบินแวะลงเพื่อขนสงคน สินคา ไปรษณียภัณฑ จากจุดที่แวะลงจอดไปยังประเทศที่
สามและกลับกันผานบานเกิดของตน
7. สิทธิบินแวะลงเพื่อขนสงคน สินคา ไปรษณียภัณฑ จากจุดที่แวะลงจอดไปยังประเทศที่
สามและกลับกัน โดยเที่ยวบินไมตองเริ่มตนจากหรือเกีย่ วของกับบานเกิดเลย
8. สิทธิบินแวะลงเพื่อขนสงคน สินคา ไปรษณียภัณฑ จากจุดที่แวะลงจอดไปยังจุดอื่นใน
ประเทศเดียวกันและกลับกัน
วิธีการใหสิทธิการบิน การใหสิทธิการบินแกสายการบินของตางประเทศทําได 2 วิธี คือ
1. ใหดว ยการอนุญาตฝายเดียว เปนการอนุญาตใหสายการบินทําการบินเขามาไดโดยไม
จําเปนตองมีความตกลงผูกพัน
2. ใหดว ยการทําความตกลงระหวางประเทศกับประเทศ เปนการใหสิทธิแกสายการบิน
ตางประเทศ ดวยการทําความตกลงผูกพันอยางเปนทางการกับประเทศเจาของสายการบิน แบงเปน

2.1 ความตกลงแบงสองฝาย เปนความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของสอง
ประเทศ
2.2 ความตกลงแบบหลายฝาย เปนความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของมากกวา
สองประเทศ แบงเปน
(1) ความตกลงมากฝาย
(2) ความตกลงพหุภาคีสากล

การบินแบบไหนใหสิทธิดวยวิธีใด
1. การบินประเภทที่ไมมีปญหา ไดแก การบินผานแดนและการบินแวะลงทางเทคนิค นิยม
ใหสิทธิการบินประเภทนี้ผานทางความตกลงพหุภาคีสากล
2. การบินประเภทที่มีประโยชนสวนไดเสีย ไดแก การบินแวะลงเพื่อขนสงคน สินคา
ไปรษณียภัณฑ นิยมใหเปนเรื่องที่ประเทศเจาของดินแดนขอพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวาจะ
2.1 อนุญาตเปนคราว ๆ ไป หรือ
2.2 ทําความตกลงอยางเปนทางการกับประเทศที่เกี่ยวของ วาจะอนุญาตระยะยาว
เที่ยวบินแบบไมประจํามักใชวิธีการอนุญาตเปนคราว ๆ ไป สวนเทีย่ วบินแบบ
ประจํานิยมใชวิธีทําความตกลงระหวางประเทศแบบสองฝาย

หลักการพื้นฐานของการตกลงสองฝาย
1. เปดโอกาสใหผูประกอบการของทั้งสองฝายมีโอกาสเทาเทียมกันทีจ่ ะเขามาประกอบการ
ในตลาด
2. ใหผูประกอบการสงเสริมการขนสงเขา/ออกประเทศของตัวเองเปนหลัก สวนการขนสง
ระหวางประเทศภาคีอีกฝายหนึ่งกับประเทศที่สามใหถือเปนเพียงบริการเสริม
3. ใหจดั ความจุความถี่เที่ยวบินในระดับทีเ่ หมาะสมกับปริมาณจราจรในตลาด

มาตรการเสริมที่ประเทศตาง ๆ จะใชเพิ่มเติมไวในความตกลงสองฝาย
1. สนับสนุนใหมีสายการบินของแตละประเทศทําการบินมายังประเทศตนไดมากกวา
ประเทศละ 1 สาย
2. สงเสริมใหสายการบินของตางประเทศบินมาไดดว ยความถี่เที่ยวบิน ทีส่ อดคลองกับหลัก

พื้นฐานขางตน (ซึ่งอาจทําไดโดยรัฐบาลจะไมกําหนดเพดานกันเลย หรือโดยรัฐบาลตกลงกําหนด
เพดานขั้นสูงที่สูงเพียงพอให)
3. ใหสายการบินมีความยืดหยุน ในการจัดเสนทางบิน
4. ใหสายการบินมีความยืดหยุน ในการกําหนดราคา

การบินโดยใชรหัสเที่ยวบินรวมกัน (CODESHARE)
การบินโดยใชรหัสเที่ยวบินรวมกัน (CODESHARE) หมายถึง การบินในเที่ยวบินเดียวกัน มี
รหัสเที่ยวบินของสายการบินกํากับอยูมากกวาหนึ่งสายการบิน
เดิมเที่ยวบินของสายการบินใด ก็จะมีรหัสเที่ยวบินของสายการบินนัน้ เทานั้นกํากับ เชน
เที่ยวบินของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ใชรหัสสายการบินวา TG เที่ยวบินของสายการบินลุฟท
ฮันซา ใชรหัสสายการบินวา LH สวนเลขเทีย่ วบินจะตางกันไปตามเสนทางและวันทีท่ ําการบิน
1. การใชรหัสรวมกันแบบเทีย่ วบินรวมลงทุน (Joint services) ตอมา เมื่อสายการบินมี
ความรวมมือรวมลงทุนกัน ก็มีบางที่สายการบินจะตกลงใหเที่ยวบินที่ลงทุนรวมกันนัน้ ใชรหัสเที่ยวบิน
รวมกัน เชน TG/MHxxx เสนทางกรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร TG/JLxxx เสนทางกรุงเทพ – ฟูกุโอกะ
เที่ยวบินแบบนี้แมจะใชรหัสเที่ยวบินรวมกัน แตจะนิยมเรียกชื่อตรง ๆ วา Joint service มากกวา
Codeshare เพราะสาระสําคัญของความรวมมือนี้อยูทกี่ ารรวมลงทุน การใชรหัสรวมกันเปนเพียงผล
สืบเนื่อง
2. การใชรหัสรวมกันแบบ Codeshare เปนการรวมมือระหวางสายการบินในดานการขาย
และการตลาดมีที่มาจากระบบการขนสงตอคนโดยสารแบบ Interline อันสืบเนื่องจากสายการบินแตละ
สายมีขอบเขตบริการของตนเองจํากัด ไมสามารถทําการบินไดดว ยตนเองไปยังจุดหมายทุกแหงที่คน
โดยสารตองการได เชน คนโดยสารตองการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปกรุงวอชิงตันดีซี มาติดตอซื้อบัตร
โดยสารจากการบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) เมื่อ บกท. มีบริการไปถึงโตเกียว และเที่ยวบินดังกลาว
ไปถึงโตเกียวทันเวลาที่จะตอเที่ยวบิน ANA จากโตเกียวไปกรุงวอชิงตันดีซีได บกท. และ ANA ก็จะทํา
ความตกลงวาดวยการรับสงตอคนโดยสารซึ่งกันและกันไวความตกลงนี้เรียกวา Interline agreement
บกท. ในฐานะสายการบินตนทางจะเปนผูอ อกบัตรโดยสารของทุกสายการบินที่เกี่ยวของให และเก็บ
เงินจากผูโดยสารใหดวย กอนจะนําไปจัดสรรแบงใหกบั สายการบินที่เกี่ยวของตามสัดสวนที่จะตกลง
กันลวงหนา
Super – Interline ตอมาสายการบินเกิดความคิดใหมขึ้นวา นอกจากสงผูโดยสารใหแลว
ขอใสรหัสเที่ยวบินของตนเองไปกับเที่ยวบินที่จะรับผูโดยสารตอชวงนัน้ ดวยไดหรือไม การทําเชนนี้ทํา

ใหเทีย่ วบินทีส่ ายการบิน ANA บินจากโตเกียวไปวอชิงตันดีซี แทนทีจ่ ะมีรหัส ANA กำกับก็จะมีรหัส
บกท. กํากับไปกับเที่ยวบินดังกลาวดวย สายการบินเรียกเทีย่ วบินที่มรี หัสเที่ยวบินรวมกันนี้วา เทีย่ วบิน
Codeshare และเรียกสายการบินผูทําการบินวา Operating carrier กับเรียกสายการบินที่ขายบัตร
โดยสารวา Marketing carrier

การใชรหัสเที่ยวบินรวมกันมีหลายประเภท ดังนี้
1. Same party codeshare เปนการใชรหัสเที่ยวบินรวมในเที่ยวบินของสายการบินของ
ประเทศเดียวกัน มีประเภทเดียว คือ
(1) International codeshare เที่ยวบินระหวางประเทศ
2. Bilateral codeshare เปนการใชรหัสเที่ยวบินรวมในเทีย่ วบินของสายการบินของ
ประเทศภาคีอกี ฝายหนึ่ง แบงเปน
(1) Domestic codeshare เที่ยวบินภายในประเทศ
(2) International codeshare เที่ยวบินระหวางประเทศ
3. Third party codeshare เปนการใชรหัสเที่ยวบินรวมในเที่ยวบินของตน มีประเภทเดียว
คือ
(1) International codeshare เที่ยวบินระหวางประเทศ

