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บทคัดย่อ 
 

 เมื่อการออกกฎหมายล าดับรองได้ถูกน ามาใช้ รวบรวมกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่างๆ ที่ ขาดตกบกพร่อง 
ได้ถูกเข้ามาแทนที่กระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้ความพยายามของฝ่ายบริหารที่จะก้าวข้ามปัญหา
เรื่องธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ จึงสร้างความสนใจว่ากฎหมายล าดับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการบินของไทยจะฝ่าฝืนหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนที่ประกอบด้วยหลักเงื่อนไขของรัฐสภา หรือหลัก
ความสัมพันธ์ในทางความชอบธรรมที่ไม่ขาดสายหรือไม่ และยังเป็นสิ่งที่สามารถตั้งค าถามต่อหลักการจ ากัดสิทธิในแง่
รูปแบบ หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หรือหลักการแบ่งแยกอ านาจซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐ
อันจะก่อปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือไม่ โดยจะจ ากัดอยู่เพียงสองประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือเรื่อง
ประเภทของบุคคลในกฎหมายว่าด้วยสนามบิน และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ 
ส่วนประเด็นที่สองคือเรื่องอายุของบุคคลส าหรับกฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตนักบิน เมื่อท าการพิจารณากฎหมายไทย
ประกอบกฎหมายต่างประเทศได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็ได้พบว่ากฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับสนามบิน และกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการประกอบกิจการขนส่ง 
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์อาจจะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้จากการน ารายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทบุคคลไปก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง ในขณะที่กฎหมายล าดับรองว่าด้วยใบอนุญาตนักบินยังคงไม่มีปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจากการน าเร่ืองอายุของผู้ขอใบอนุญาตมาก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง ด้วยเหตุ
นี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อไปที่จะท าการศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับเนื้อหาทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อพิจารณาต่อไปว่า
สมควรที่จะก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรองหรือไม่ และอาจจะท าให้ค้นพบวิธีการที่ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่จ ากัดสิทธิของบุคคลเหล่านั้นได้โดยสะดวก  
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ABSTRACT 
 

 Under the endeavors of the government to get over the red flag from the International Civil 
Aviation Organization, enacting regulations has replaced legislating laws for compiling the rest of laws. 
It is interesting whether subordinate laws concerning aviation regulations in Thailand violate the 
principle of representative democracy, including parliamentary reservation and uninterrupted chain of 
legitimation. At the same time, these practices can be debated on their compliance with the formal 
limitation of right, the principle of legality of administrative law and the separation of power, all of 
which are parts of the rule of law. Thus, these regulations can raise the question of constitutionality. 
However, this article mainly focuses on two issues. The first issue is the types of persons in regulations 
regarding airport and commercial air transportation certification. The second issue is the age 
requirement under regulation on pilot license. This article reviews Thai laws and selected foreign laws, 
namely, Japanese laws, French laws, German laws and the United State laws. It finds that there may 
be an issue on constitutionality of Thai subordinate laws about airport and commercial air 
transportation certification because such subordinate laws incorporate details about types of persons. 
On the contrary, in relation to regulations on pilot license, there is no constitutionality issue. 
Consequently, it is interesting to do further research on other legal issues by comparing them to 
foreign laws so as to examine whether they are suitable to specify in subordinate laws. Moreover, it 
probably finds out an appropriate means to provide access to regulations restricting persons’ rights. 
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1. บทน า 
 นับตั้งแต่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization: ICAO) 
ได้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินภายในประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าประเทศไทยที่เป็นประเทศ
สมาชิกได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การฯ มากน้อยเพียงใด อันส่งผลให้ประเทศไทยต้องได้รับผลตรวจเป็นธงแดง
จากการบกพร่องถึง 572 ข้อจากทั้งหมด 1000 ข้อ หนึ่งประเด็นปัญหาส าคัญที่น ามาสู่การได้รับธงแดงของไทยคือ การจัด
ให้มีกฎหมายหลักทางด้านการบิน และกฎระเบียบส าหรับการปฏิบัติการที่ยังไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดการสร้างกฎเกณฑ์
ในทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายล าดับรองเพื่อให้มีการออกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
องค์การระหว่างประเทศผ่านการออกกฎหมายล าดับรองแทนที่กระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ1 สิ่งเหล่านี้ได้
เป็นจุดเร่ิมต้นของข้อกังขาของผู้เขียนต่อกฎหมายล าดับรองต่างๆ ในประเทศไทยที่น ารายละเอียดบางประการมาก าหนด
ไว้จะก่อปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายล าดับรองหรือไม่  

บทความนี้จะขอจ ากัดขอบเขตเนื้อหาของกฎหมาย และกฎหมายล าดับรองที่จะน ามาเป็นวัตถุแห่งการ
พิจารณาปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้ 2 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องประเภทของบุคคล โดย
กฎหมายที่เป็นวัตถุแห่งการศึกษาในเร่ืองดังกล่าวจะประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการตั้งสนามบิน กับกฎหมายว่าด้วยการ
ขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ อีกประเด็นหนึ่ง คือ อายุของบุคคลซึ่งจะมีกฎหมายว่าด้วยการ 
ขอใบอนุญาตนักบินเป็นวัตถุแห่งการศึกษา ทั้งนี้ ต้องขอให้ทราบในเบื้องต้นว่าเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการขอใบอนุญาต
นักบินเท่านั้นที่เป็นกฎหมายซึ่งถูกแก้ไข และประกาศขึ้นเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องที่องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศตรวจพบ เนื่องจากบทความนี้ไม่ได้ประสงค์จะวินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาธงแดงจากองค์การการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศของประเทศไทยเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากแต่มุ่งประสงค์จะศึกษากฎเกณฑ์  
ทางกฎหมายมหาชนว่าด้วยการก าหนดรายละเอียดในกฎหมายล าดับรองเป็นส าคัญ  

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการตั้งสนามบิน และกฎหมายว่าด้วยการขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อ 
การพาณิชย์ ที่ต่างถูกฝ่ายบริหารออกกฎหมายล าดับรองในภายหลัง พ.ศ. 2558 อันเป็นเวลาที่องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศได้ประกาศให้ประเทศไทยติดธงแดง และต่างเป็นเร่ืองส าคัญอย่างหนึ่งในกฎหมายว่าด้วยการบนิ กฎหมาย
ทั้งสองเร่ืองจึงถูกเลือกเป็นวัตถุแห่งการศึกษาในบทความนี้ 

ก่อนจะเข้าสู่การวิเคราะห์กฎหมายไทย ก็จะขอเริ่มต้นด้วยการน าเสนอข้อความคิดทางกฎหมายที่จะเป็น
ฐานในการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายต่างๆ แล้วจึงมาพิจารณากฎหมายต่างประเทศในฐานะข้อมูล
ประกอบการพิจารณาข้อความคิดในทางกฎหมาย และจึงค่อยส่งท้ายด้วยบทสรุปที่จะโปรยประเด็นอ่ืนๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ  
ได้น าไปศึกษาต่อไป  

2. ข้อความคิดทางกฎหมายที่ส าคัญ   

2.1 หลักประชาธปิไตยทางผู้แทนในระบบรฐัสภา 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักประชาธิปไตยโดยแยกออกจากหลักเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy)  
หลักประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดของรัฐ การก่อเจตจ านงทางการเมืองของรัฐ  
จึงต้องอยู่ภายใต้เจตจ านงของประชาชนผ่านการยอมรับเสียงข้างมากอันเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ด้วยข้อจ ากัดหลากหลายประการได้ท าให้กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองโดย
ประชาชนทุกคนมีอุปสรรคอย่างมาก การก่อเจตจ านงของประชาชนผ่านการตัดสนิใจของผู้แทนที่ได้รับเลือกจากประชาชน
จึงเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน ามาซึ่งการก าหนดองค์กรของรัฐที่เข้าไปตัดสินใจแทนประชาชน และจัดความสัมพันธ์

                                                           
1  นภาพร แสนพิศ, “สรุปงานสัมมนาทางวิชาการครบรอบ 20 ปีของโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี เรื่อง “ธงแดงของ ICAO ต่อ
ประเทศไทยจบแล้วหรือยัง” ณ ห้องมารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 
8.45-12.00 น.,” วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 19, 93 – 94,น. 92 – 103, จาก http://www.law.tu.ac.th/wp-
content/uploads/2019/11/8.-นภาพร-แสนพิศ-เช้า-92.pdf. 
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ในความชอบธรรมแก่องค์กรของรัฐที่เข้ามาตัดสินใจซึ่งก็ได้น ามาสู่รูปแบบการปกครองภายในระบอบประชาธิปไตยที่
หลากหลาย ได้แก่ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี ประชาธิปไตยในระบบ  
กึ่งประธานาธิบดี ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาประยุกต์ และประชาธิปไตยในกรอบรัฐธรรมนูญห้าอ านาจ2 โดย
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาจะก าหนดให้รัฐสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีความชอบธรรมในระบอบการปกครองสูงสุด  
ในฐานะองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และฝ่ายบริหารต้องด าเนินการต่างๆ 
บนความไว้วางใจของรัฐสภา ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวก็ได้น ามาซึ่งสองหลักการส าคัญ  
 2.1.1 หลักเงื่อนไขของรัฐสภา (Parlamentsvorbehalt) ฐานคิดของหลักการนี้มาจากการมองว่า
การตรากฎหมายที่มีเนื้อหาเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การบัญญัติความผิดและโทษทางอาญา หรือการ
ก าหนดฐานภาษีใหม่ต่างเป็นกฎหมายที่ต้องอาศัยความชอบธรรมทางการเมืองอย่างมาก มันจึงมีความจ าเป็นอยู่เอง  
ที่ร่างกฎหมายที่มีลักษณะดังกล่าวจะต้องถูกพิจารณา และตราขึ้นโดยรัฐสภาที่มีความชอบธรรมในระบอบการปกครอง
ที่สุดโดยไม่สามารถมอบอ านาจให้แก่องค์กรอ่ืนใดให้กระท าการแทนตนได้3 

 2.1.2 หลักความสัมพันธ์ในทางความชอบธรรมที่ไม่ขาดสาย (Ein ununterbrochene 
Legitimationskette) เป็นหลักการที่สนับสนุนความเป็นเจ้าของอ านาจรัฐของประชาชนไม่ให้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเป็น
ตัวอักษร และสร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจของรัฐมากยิ่งขึ้น การก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้อ านาจรัฐ  
ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนจึงยังคงไม่เพียงพอ แต่ต้องก าหนดให้การใช้อ านาจของรัฐมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยง 
ไปถึงประชาชนด้วย หลักการนี้จึงเรียกร้องให้รัฐสภา หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาเป็น
จุดเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับองค์กรของรัฐอื่นๆ ผ่านการเป็นผู้แต่งตั้งองค์กร หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ มาใช้อ านาจของรัฐ
ได้4 

2.2 หลักนิติรัฐ 
 การนิยามหลักนิติรัฐได้มีอยู่อย่างหลากหลายอันเกิดจากความพยายามที่จะน าข้อเรียกร้องทั้งหลายของ  

หลักนิติรัฐที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านได้รวบรวม หรือจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างกันไป แต่การ
นิยามเหล่านั้นต่างมีมาตรฐานขั้นต่ าร่วมกันคือ การเรียกร้องให้องค์กรของรัฐและพลเมืองต้องผูกพันและยอมปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย โดยมาตรฐานขั้นต่ านี้เองจึงได้น ามาสู่ข้อความคิดต่างๆ ที่จะท าให้เป้าหมายของหลักการดังกล่าวเกิดขึ้น 
ได้จริงซึ่งสามารถแบ่งหมวดออกเป็น 2 แง่มุมซึ่งประกอบด้วยแง่สิทธิขั้นพื้นฐาน และแง่องค์กรของรัฐ5 

 ในแง่สิทธิขั้นพื้นฐานสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้  3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่องการรับรองสิทธิ 
อันประกอบด้วยหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และหลักการรับรองให้สิทธิเสรีภาพให้อยู่ในรัฐธรรมนูญ 
ส่วนที่สองเป็นเรื่องการจ ากัดสิทธิซึ่งจะประกอบด้วยหลักการจ ากัดสิทธิในเชิงรูปแบบ หลักความชอบด้วยกฎหมายของ  
การกระท าทางปกครอง และหลักความได้สัดส่วน ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิที่จะประกอบด้วยการสร้าง
หลักประกันในสิทธิฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐ หลักนิติรัฐทางอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา หลักนิติรัฐเกี่ยวกับ

                                                           
2 สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560), น. 156 – 162 และดู บุญศรี  
มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2559) น. 119 – 124 และดู บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/หลักนิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จ ากัดอ านาจรัฐ, (กรุงเทพฯ: วิญญู
ชน, 2560) น.10 – 13 และดู สุรพล ศรีวิทยา, การปฏิรูปโครงสร้างดุลอ านาจรัฐในระบอบประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบอ านาจจตุอธิปัตย , (กรุงเทพฯ: 
บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด , 2557) 149 – 151, จาก https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/political/ 
download/article/article_20141125063145.pdf. 
3 บรรเจิด สิงคะเนต,ิ หลักพื้นฐานเกี่ยวกบัสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2558),  
น. 21 – 22. 
4 เพิ่งอ้าง   
5 สมยศ เชื้อไทย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น.174 – 178 และดู บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น.10 – 13; see also Brian Z. Tamanaha, 
“The history and elements of the rule of law,” Singapore Journal of Legal Studies, Dec 2012. 232, pp. 233, from law.nus.edu.sg/ 
sjls/articles/SJLS-Dec-12-232.pdf. 
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กระบวนพิจารณาโดยทั่วไป และหลักการชดเชยแก่ผู้เสียหายเพื่อประโยชน์สาธารณะของรัฐ 6 ในที่นี้จะขอกล่าวถึง 
ข้อความคิดในแง่สิทธิขั้นพื้นฐานเฉพาะหลักการจ ากัดสิทธิในเชิงรูปแบบ และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า
ทางปกครอง 

 2.2.1 หลักการจ ากัดสิทธิในเชิงรูปแบบ เป็นข้อเรียกร้องต่อกฎหมายที่จะจ ากัดสิทธิของบุคคลในสิ่ง 
ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเป็นภาวะวิสัย หรือเป็นสิ่งที่สามารถพิจารณาได้โดยที่ยังไม่ต้องลงเนื้อหาของกฎหมาย อันจะ
ประกอบด้วยการจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลต้องตราเป็นกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับเป็น 
การทั่วไป ไม่มีผลย้อนหลัง และต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้น  

 ทั้งนี้ การจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอันเป็นการแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพในยุคใหม่ หมายถึง  
การกระท าของรัฐทั้งหลายซึ่งท าให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลไม่อาจเป็นไปได้ โดยไม่ว่าการกระท านั้น 
เกิดจากความประสงค์ของรัฐหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าที่มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในทาง
กฎหมายหรือในทางข้อเท็จจริง และไม่ว่าจะเป็นการกระท าในลักษณะของการบังคับหรือเป็นไปในลักษณะค าสั่งหรือไม่  
ล้วนไม่ใช่สาระส าคัญที่ท าให้การกระท าต่างๆ ที่เกิดจากองค์กรของรัฐไม่กลายเป็นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไปได้7        

 2.2.2 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เป็นข้อความคิดทางกฎหมาย 
ที่เรียกร้องให้นิติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนต้องเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมาย  
ที่ตั้งอยู่บนหลักการย่อย 2 ประการอันได้แก่ หลักที่ว่ากฎหมายต้องมาก่อนกฎเกณฑ์อ่ืนเป็นหลักประการที่หนึ่งโดยผูกมัด
ฝ่ายปกครองเข้ากับกฎหมายต่างๆ ในฐานะสิ่งที่มีล าดับมาก่อน หรือเสมือนหนึ่งอยู่เหนือการกระท าส่วนใหญ่ของรัฐ  
ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถประกาศกฎ หรือค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะขัดหรือแย้งกับกฎหมายได้  ทั้งนี้ ต้องท าความ
เข้าใจว่ากฎหมายในหลักการย่อยประการนี้จะมีความหมายรวมไปถึงกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ใน
ขณะเดียวกัน หลักประการที่สองก็จะเป็นหลักกฎหมายคือเงื่อนไขในการด าเนินการของฝ่ายปกครองที่เรียกร้องให้ฝ่าย
ปกครองจะต้องมีบทบัญญัติตามกฎหมายคอยรองรับการใช้อ านาจของตนเสมอ ในกรณีนี้ขอให้สังเกตว่าหลักการย่อย
ประการที่สองจะเรียกร้องให้กฎหมายที่อยู่ในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้นที่สามารถเป็นฐานในการใช้อ านาจของ  
ฝ่ายปกครอง8 

 ในแง่องค์กรของรัฐ จะประกอบด้วยสองข้อความคิดเป็นอย่างน้อยซึ่งได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
และหลักความเป็นอิสระของตุลาการ โดยในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะหลักการแบ่งแยกอ านาจ 

 2.2.3 หลักการแบ่งแยกอ านาจ เป็นข้อความคิดที่ส่งเสริมการผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมายของ
องค์กรของรัฐผ่านการแบ่งแยกอ านาจตามภารกิจเพื่อน ามาสู่การก าหนดภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน แล้วจึงก่อตั้งองค์กรของ
รัฐ และจัดโครงสร้างองค์กรเหล่านั้นให้รับมอบหมายภาระหน้าที่ๆ แตกต่างกัน โดยที่แต่ละองค์กรเหล่านั้นจะต้องมีองค์กร
เจ้าหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกอ านาจในแง่ของบุคคล ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างองค์กรดังกล่าวก็ต้องไม่มี
ลักษณะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด หากแต่จะต้องมีการวางความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านั้นให้มีการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจต่อกันเพื่อไม่ให้มีองค์กรที่สามารถใช้อ านาจเกินขอบเขตซึ่งเป็นการถ่วงดุลทางอ านาจนั้นเอง ในปัจจุบัน  
การแบ่งแยกอ านาจได้น ามาซึ่งการแบ่งแยกภารกิจ และการมอบหมายองค์กรของรัฐออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ รัฐสภาที่ใช้
อ านาจนิติบัญญัติอันเป็นเรื่องการออกกฎหมาย คณะรัฐมนตรีที่ใช้อ านาจบริหารซึ่ งเป็นการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และตุลาการที่ใช้อ านาจตุลาการที่เป็นการปรับใช้กฎหมาย9  

                                                           
6 สมยศ เช้ือไทย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น.174 – 178 และดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2,  น.125 และดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563) น. 477 – 498.  
7 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ทฤษฎีสิทธิขั้นพืน้ฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562) น. 212 – 214. 
8 สมยศ เช้ือไทย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น.177 และดู บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น. 103 และดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 
6, น. 466. 
9 สมยศ เช้ือไทย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น.176 – 177 และดู บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น. 125 – 126 และดู บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้าง
แล้วเชิงอรรถที่ 3,  น. 24.  
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะรับมอบหมายการใช้อ านาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
อ านาจบริหารของคณะรัฐมนตรีก็เป็นอ านาจที่ครอบคลุมกิจการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตลอดจนถึงการบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งมีความหมายที่กว้างขวาง และมีหลายนัย โดยนอกจากจะหมายถึงอ านาจในการก าหนด และด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนด และอ านาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว อ านาจในการบริหารดังกล่าวก็ยังหมายถึงอ านาจ
บริหาร และปกครอง อ านาจหน้าที่กึ่งนิติบัญญัติ และอ านาจหน้าที่กึ่งตุลาการอีกด้วย10  

 ทั้งนี้  อ านาจกึ่งนิติบัญญัติที่สอดแทรกอยู่ ในหนึ่งนัยของอ านาจบริหารนั้นเป็นอ านาจในการ  
ออกกฎหมายล าดับรองนั้นเอง โดยอ านาจดังกล่าวถูกยอมรับว่ามันเกิดจากฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบหมายอ านาจนิติบัญญัติ
บางส่วนให้กับฝ่ายปกครองที่อยู่ในสังกัดของฝ่ายบริหารด้วยความจ าเป็นในทางปฏิบัติ หรือกล่าวให้ลึกลงไปก็คือการท าให้
เป้าหมายในฐานะรัฐสวัสดิการที่มีอยู่หลากหลายด้านสามารถบรรลุผล ทั้งนี้  ก็เป็นที่ยอมรับว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถ
มอบอ านาจนิติบัญญัติในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ (Essentiallegislative power or function/The doctrine 
of nondelegation/Wesentlichkeitstheorie) ให้เป็นอ านาจกึ่งนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารได้ 

 เรื่องนี้เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะในระบบกฎหมายใด หรือจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทน 
ในรูปแบบใด แต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่สามารถชี้ได้เป็นการทั่วไปว่าเรื่องใดควรจะก าหนดเป็นกฎหมาย หรือ
กฎ11 ปรากฏแต่เพียงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการมอบหมายอ านาจนิติบัญญัติที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การให้
อ านาจที่สามารถสร้างกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การให้อ านาจผ่านถ้อยค า  
ที่ไม่ชัดเจน หรือกว้างจนเสมือนหนึ่งให้ฝ่ายบริหารตีความเองได้ว่าตนได้รับมอบหมายอ านาจมากน้อยเพียงใด การออก
กฎหมายที่มีแต่บทบัญญัติซึ่งมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารก าหนดรายละเอียด (Skeleton bill) การให้อ านาจให้ฝ่ายบริหาร
สามารถแก้ไข หรือยกเลิกด้วยวิธีการนอกเหนือจากกระบวนการนิติบัญญัติปรกติ (Henry VIII powers)12 การออก
กฎหมายที่ไม่ได้วางนโยบาย หรือมาตรฐานที่มากพอต่อการวางกรอบการใช้อ านาจกึ่งนิติบัญญัติ 13 เป็นต้น โดยผลของ 
การมอบหมายอ านาจที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของผลผลิต (ultra vires) 
นั้นๆ ทันที หรืออาจจะมีการพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องบัญญัติจากความซับซ้อนเกินกว่ารัฐสภาจะสามารถดูแลได้
โดยตรง   

3. กฎหมายต่างประเทศ 
 ต่อให้มีความพยายามที่จะอธิบายถึงว่าข้อความคิดว่าด้วยฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถมอบอ านาจนิติบัญญัติ 

ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญให้เป็นอ านาจกึ่งนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารผ่านการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในตัวอย่างการ
มอบหมายอ านาจนิติบัญญัติที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาในข้อ 2.2.3 ข้างต้น ความไม่ชัดเจนในขอบเขตของอ านาจนิติ
บัญญัติในส่วนที่เป็นสาระส าคัญก็ยังคงมีอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาผ่านข้อความคิดทางวิชาการเพียงล าพังจึงไม่อาจ

                                                           
10 “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548,” ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2549) สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563, จาก http://www.soc.go.th/ 
acrobat/royalDecree.pdf และดู เอกชัย ตรีรัตน์สกุลชัย, “วิเคราะห์ค าพิพากษาคดี Election Privacy Information Center(“EPIC”) v United 
States Department of Homeland Security(“DHS”) ในประเด็น กฎที่ออกโดยTransportation Security Administration (“TSA”) ในการให้ใช้
เครื่อง AIT Scannerเป็นอุปกรณ์ในการตรวจค้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่,” วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชย์
นาวี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9 (2558), 11, น. 16 – 17. จาก http://www.law.tu.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/2.pdf.  
11 Aberham Yohannes and Aberham Yohannes, “Administrative Law Teaching Material,” (2009), pp. 110  - 112, accessed 21 April 
2020, from https://chilot.blog/wp-content/uploads/2011/06/administrative-law.pdf; see also Moniz, Ana-Raquel, “The 
Rulemaking Power of Administrative Agencies: Crisis of Legality, Rule of Law, and Democracy,” (April 4, 2014), pp. 26 – 35, 
accessed 21 April 2020, from https://ssrn.com/abstract=2420561. 
12 Aberham Yohannes and Aberham Yohannes, ibid; see also “The Legislative Process: The Delegation of Powers,” Publication 
UK Parliament, (2018), from https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldconst/225/225.pdf, N.C. CHATTERJEE, 
CONTROL OF THE LEGISLATIVE POWERS OF ADMINISTRATION, Journal of the Indian Law Institute Vol. 1, No. 1 (Oct., 1958), pp. 
123 -132, xvii, 126 from https://www.jstor.org/stable/43952887?readnow=1&seq=1#page_scan_tab_contents. 
13 Moniz, Ana-Raquel, Supra note 11, pp. 30 – 35. 
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เพียงพอต่อการท าความเข้าใจเรื่องนี้ได้ และผู้เขียนเห็นว่าควรต้องท าพิจารณาทัศนคติของนักกฎหมายในต่างประเทศที่มี
ต่อข้อความคิดนี้ซึ่งสะท้อนจากกฎหมาย และกฎที่ถูกตราขึ้นในความเป็นจริง เพื่อเป็นฐานในการพิจารณาต่อไปว่า 
เร่ืองนั้นๆ จัดเป็นอ านาจนิติบัญญัติที่เป็นสาระส าคัญหรือไม่ โดยบทความนี้จะขอน าเสนอได้เฉพาะประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 
เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาตามล าดับ 

 3.1 ญี่ปุ่น 
 กฎเกณฑ์ทางกฎหมายการบินทั้ งหลายในประเทศญี่ปุ่นจะถูกรวบรวมอยู่ ในกฎหมายที่มีชื่ อ 

Civil Aeronautics Act ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่ส าคัญ และจะมี Ordinance for Enforcement of the Civil 
Aeronautics Act เป็นกฎหมายล าดับรองที่ส าคัญของกฎหมายแม่บทดังกล่าว   

 3.1.1 การตั้งสนามบิน 
 เรื่องการตั้งสนามบินของประเทศญี่ปุ่นจะถูกบัญญัติอยู่ใน Civil Aeronautics Act หมวดที่ 5 ซึ่งจะ

กล่าวตั้งแต่เส้นทางการบิน สนามบิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางอากาศ (Airways, Aerodromes and Air 
Navigation Facilities) นับตั้งแต่มาตรา 37 ถึงมาตรา 56-4 โดยการขออนุญาตให้มีการก่อตั้งสนามบิน 
จะปรากฏในมาตรา 38 (1) ซึ่งสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่ากฎหมายญี่ปุ่นได้ เปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่มุ่งประสงค์ 
จะกระท าการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และ  
การท่องเที่ยว (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) โดยมาตรา 38 (2) ก็ก าหนดให้มีการ 
ส่งค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่รวบรวมเรื่องต่างๆ เก่ียวกับการก่อสร้าง แผนการบริหารจัดการ ก าหนดเวลาต่างๆ ในการ
ท างาน และสิ่งอ่ืนๆ ตามที่ถูกระบุในข้อ 76 ของ Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act  
โดยตามกฎหมายล าดับรองดังกล่าวก็ไม่ปรากฏการก าหนดประเภทของบุคคลที่จะสามารถขอค าอนุมัติให้ละเอียดลงกว่าที่
ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด กรณีนี้จึงเห็นได้ว่าการขอก่อตั้งสนามบินตามกฎหมายญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไป
สามารถกระท าได้  

 3.1.2 การขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ 
 ในส่วนการขอเป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งทางอากาศก็จะปรากฏใน Civil Aeronautics Act  

หมวดที่ 7 ว่าด้วยเรื่องบริการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Services etc.) นับตั้งแต่มาตรา 100 ถึงมาตรา 125  
ซึ่งจะมีมาตรา 100 (1) ที่ก าหนดให้บุคคลใดๆ ที่ต้องการด าเนินบริการขนส่งทางอากาศจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว โดยการขอใบอนุญาตดังกล่าวก็จะต้องมี  
การส่งเอกสารต่างๆ ตามที่มีการระบุไว้ในมาตรา 100 (2)(i) กับ (ii) 100 (3) และตามที่ปรากฏใน Ordinance for 
Enforcement of the Civil Aeronautics Act ข้อ 210 อันเป็นไปตามมาตรา 100 (4) อย่างไรก็ตาม มาตรา 101  
ของกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการก าหนดสิ่งต่างๆ ที่ต้องมีการตรวจสอบในผู้ขอใบอนุญาต ยกตัวอย่างเช่นสัญชาติของ  
ผู้ขออนุญาต การมีแผนการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินบริการ หรือการเคยถูกถอนใบอนุญาต หรือนิติบุคคล หรือบริษัท
ที่มีลักษณะต้องห้ามบางประการซึ่งจะมีการก าหนดรายละเอียดใน Ordinance for Enforcement of the Civil 
Aeronautics Act ข้อ 210-2  จากจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าบุคคลต่างๆ จะสามารถได้รับใบอนุญาตเพื่อบริการขนส่งทางอากาศ
ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้อง และไม่ขัดแย้งกับมาตรา 101 ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 210-2 ของ
กฎหมายล าดับรองด้วย  

 อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อสังเกตต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องบริการขนส่งทางอากาศดังต่อไปนี้  
 ประการแรก หากพิจารณาถึงการใช้ถ้อยค าที่แตกต่างกันดังที่ปรากฏในคุณสมบัติที่รัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว  ต้องตรวจสอบตามมาตรา 101 ระหว่าง 
ค าว่า บุคคล (Person) ที่ปรากฏเสมอมากับ นิติบุคคล (Juridical person) ตามมาตรา 101 (v)(d) หรือ บริษัท 
(Company) ตามมาตรา 101 (v)(e) สิ่งนี้ท าให้สามารถตีความได้ว่าใบอนุญาตบริการขนส่งทางอากาศไม่ได้เป็นสิ่งที่จ ากัด
เฉพาะบุคคล (Person) ที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่รวมถึงบุคคลทั่วไปอีกด้วย เพราะหากไม่ต้องการให้มีความหมาย
ดังกล่าวก็สามารถที่ใช้ค าว่า นิติบุคคล หรือบริษัทมาบัญญัติไว้โดยตรงแต่แรกได้  
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 อีกประการหนึ่งคือ ต่อให้คุณสมบัติบางอย่างของผู้ขอใบอนุญาตจะไม่ได้อยู่ภายในกฎหมายทั้งหมด  
แต่สิ่ งที่ปรากฏในกฎหมายล าดับรองก็ เป็นเพียงแค่การก าหนดรายละเอียด ของกรอบที่มีอยู่ตั้ งแต่กฎหมาย 
ไม่ใช่กฎหมายล าดับรองเพียงล าพังสามารถก าหนดรายละเอียดเสียจนท าให้ค าที่ปรากฏในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 
มีความหมายแคบจนจ ากัดสิทธิของบุคคลธรรมดาไป  

 ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่าแม้กฎหมายล าดับรองจะก าหนดเงื่อนไขบางประการที่ท าให้บุคคลธรรมดา 
ไม่สามารถขออนุญาตเพื่อใช้สิทธิได้ทุกคน แต่การก าหนดดังกล่าวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่กฎหมายของ  
ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ระบุให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้นที่สามารถขอใช้สิทธิ แต่กฎหมายล าดับรองกลับก าหนดเงื่อนไขให้บุคคล
ธรรมดาไม่สามารถขอใช้สิทธิได้ 

 3.1.3 การขอใบอนุญาตนักบิน 
 ส่วนเรื่องใบอนุญาตของนักบินก็จะปรากฏอยู่ในหมวด 4 ว่าด้วย Airman นับตั้งแต่มาตรา 22 ถึง 

มาตรา 36 โดยผู้ที่ประสงค์จะเป็นนักบินประเภทต่างๆ นายช่างประจ าอากาศยาน (Flight engineer) ผู้ปฏิบัติการด้าน
วิทยุสื่อสารทางการบิน (Flight radiotelephone operator) หรือนายช่างภาคพื้นดินต่างๆ (Aircraft maintenance 
technician) จะต้องมีใบรับรองความสามารถเสียก่อนตามมาตรา 24 (1) และมาตรา 26  (1) ได้ก าหนดให้บุคคลต่างๆ  
ที่จะขอใบอนุญาตดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบัติการด้านวิทยุสื่อสารทางการบิน ต้องมีอายุ ความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการบินตามที่ Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act ได้ก าหนดไว้ โดยเรื่อง
ดังกล่าวก็จะปรากฏในข้อ 43 (1) และตารางภาคผนวกที่ 2 ของกฎหมายล าดับรองดังกล่าว ดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่น
มองว่าการจ ากัดสิทธิที่ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายมีเพียงแต่การวางหลักการว่าอะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติในการพิจารณา 
ส่วนเร่ืองอายุที่แน่นอนนั้นก็เป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น  

 3.2 ฝรั่งเศส 
 กฎเกณฑ์ทางกฎหมายการบินทั้งหลายในประเทศฝรั่งเศส แรกเริ่มจะถูกรวบรวมอยู่ใน Code de 

l'aviation civile เป็นหลัก แต่ในภายหลังก็มีการยกเลิกบทบัญญัติภายในกฎหมายดังกล่าวเป็นจ านวนมาก และน ามา
บัญญัติไว้ในภาคที่ 6 ว่าด้วยการบินพลเรือน ของ Code des Transports ด้วยเหตุนี้ เวลาพิจารณาบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเกี่ยวกับการบินนั้นจึงต้องดูกฎหมายทั้งสองประกอบกัน นอกจากนี้กฎหมายล าดับรองจะถูกออกตามเรื่องนั้นๆ 
ซึ่งจะค่อนข้างกระจายแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่เคยได้กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ 

 3.2.1 การตั้งสนามบิน 
 เรื่องการตั้งสนามบินจะถูกบัญญัติใน Code des Transports ภาคที่ 6 หมวดที่ 3 สนามบิน ส่วนที่ 3  

การควบคุมของรัฐ ตอนที่หนึ่ง การควบคุมทางเทคนิคและทางบริหาร โดยมาตรา 6331-3 ก าหนดให้ผู้มีใบรับรองความ
ปลอดภัยของสนามบิน (Certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome) สามารถด าเนินการสนามบิน
ได้ แต่มาตราดังกล่าวก็ให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองในการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อก าหนดระดับการจราจรที่ได้รับการ
ยกเว้นที่จะต้องถือใบอนุญาต ก็คือ Arrêté du 2 avril 2012 fixant le seuil de trafic prévu dans le code des 
transports ที่ก าหนดให้ในกรณี 3 ปีที่ผ่านมามีการจราจรของเที่ยวบินพาณิชย์ที่มีผู้โดยสารจ านวนต่ ากว่า 10,000 คนต่อปี
จะได้รับการยกเว้น มิฉะนั้น Code de l'aviation civile ก็จะต้องถูกบังคับให้ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้มีใบอนุญาตก่อน
การสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดือนนับจากเวลาที่มีการประกาศค าสั่ง หรือเวลาที่การจราจรถึงก าหนด14 นอกจากนี้ มาตรา 
6331-1 ก าหนดให้ทุกสนามบินของเอกชนต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางเทคนิค และการบริหารตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายล าดับรอง นั้นคือ Arrêté du 19 avril 2011 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la 
sécurité par les exploitants d'aérodrome ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดระบบการจัดการการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ขอ
ใบอนุญาตต้องจัดเตรียมมาด้วย จากการน าเสนอข้างต้นจึงท าให้เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ได้ก าหนดประเภทของ
บุคคล และอายุของบุคคลที่สามารถขอใบอนุญาต นอกจากนี้ กฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด  

                                                           
14 Code de l'aviation civile, Article R211-8 and Article R211-9 
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ของทั้งสองเรื่องแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ การขอใบอนุญาตเพื่อด าเนินการสนามบินของตนเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปสามารถ
กระท าได้ตามกฎหมายฝรั่งเศส  

3.2.2 การขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ 
 ส่วนการขอเป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งทางอากาศก็จะถูกบัญญัติใน Code des Transports ภาคหก 

หมวดที่สี่ การขนส่งทางอากาศ ส่วนที่หนึ่ง บริษัทการขนส่งทางอากาศ โดยมาตรา L6412-2 ได้ก าหนดให้กิจการ 
การขนส่งทางอากาศสาธารณะจะต้องด าเนินไปโดยมีใบอนุญาตการขนส่งทางอากาศ (certificat de transporteur 
aérien) ที่ฝ่ายปกครองได้ออกให้เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อบังคับที่ 1008/2008 (EC) ว่าด้วยกฎเกณฑ์ทั่วไปส าหรับ 
การด าเนินงานการบริการเดินอากาศในประชาคมยุโรป ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ décret en Conseil d'Etat ซึ่งก็คือส่วน
กฎหมายล าดับรองใน Code de l'aviation civile ที่มีมาตรา R330-2 ก าหนดให้เฉพาะบริษัทที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตราเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถขอใบอนุญาตดังกล่าวได้  

 จากการน าเสนอข้างต้นจึงเห็นว่าแม้บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่ได้ก าหนด
บริษัทเท่านั้นที่สามารถขอใบอนุญาตไว้โดยตรง และปรากฏโดยตรงในกฎหมายล าดับรองก็ตาม แต่เมื่อท าการพิจารณาถึง
การก าหนดชื่อหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงถึงบริษัทการขนส่งทางอากาศ และไม่ปรากฏบทบัญญัติที่ท าให้เข้าใจได้เลยว่า
บุคคลธรรมดาก็อาจเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพราะฉะนั้นกรณีจึงอาจกล่าวไม่ถนัดนักว่า  “กฎหมายฝรั่งเศสได้น าเรื่องส าคัญ
อย่างประเภทของบุคคลที่สามารถขอใบอนุญาตมาก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง จะเห็นเฉพาะเรื่องการถือหุ้นภายใน
บริษัทที่ถูกมองเป็นรายละเอียดและน ามาก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรองโดยที่ไม่ปรากฏในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
เลย” 

 3.2.3 การขอใบอนุญาตนักบิน 
 ส่วนเรื่องใบอนุญาตของนักบินจะปรากฏใน Code des Transports ภาคหก หมวดที่สี่ การขนส่งทาง

อากาศ ส่วนที่ 5 บุคลากรด้านการบิน ตอนที่ 1 บททั่วไป โดยจะมีมาตรา L6511-1 ก าหนดให้โดยทั่วไป ผู้ที่สามารถเป็น
นักบินต้องได้รับสิทธิท าการบิน (Titres aéronautiques) และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรองซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็นลูกเรือการบินส่วนบุคคล (Navigants non professionnels de l'aéronautique civile) นับตั้งแต่นักบิน 
เครื่องร่อน (Pilote de planeur) นักบินของเครื่องบินส่วนบุคคล (Pilote privé avion) เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล (Pilote 
privé hélicoptère) บอลลูน (Pilote de ballon libre) นักบินของเครื่องบินเบาขนาดเล็กส าหรับนั่งได้ 1-2 คน (Pilote 
d'ULM) และนักบินขั้นพื้นฐาน (Base de pilote d'avion)15 โดยจะมีกฎหมายล าดับรองเข้ามาควบคุมแตกต่างไปจาก
กฎหมายล าดับรองที่ควบคุมลูกเรือการบินพาณิชย์ (Navigants professionnels de l'aéronautique civile) ที่ได้แก่ 
นักบินพาณิชย์ (Pilote professionnel et avion) นักบินของสายการบิน (Pilote de ligne avion) นักบินเฮลิคอปเตอร์
พาณิชย์ (Pilote professionnel hélicoptère)16 ทั้งนี้ กฎหมายล าดับรองทั้งสองต่างก็มีก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ทั้งเรื่อง
อายุ ความรู้ และประสบการณ์ไว้ในส่วนภาคผนวกของกฎหมายล าดับรอง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตนักบิน
ส่วนบุคคล (Base de pilote d'avion) ต้องมีอายุ 15 ปี17 หรือผู้ที่ขอใบอนุญาตเป็นนักบินอาชีพ (Pilote professionnel 
Avion) ต้องมีอายุ 18 ปี18 

 3.3 สหพันธรัฐเยอรมนี 
 แม้ว่าสหพันธรัฐเยอรมนีจะมีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐรวมที่แต่ละมลรัฐต่างก็มีอ านาจนิติบัญญัติของตน 

ในการบัญญัติกฎหมายใช้กับดินแดนของมลรัฐนั้น แต่เมื่อกฎหมายพื้นฐานซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมนีได้
                                                           
15 Arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile 
(personnel de conduite des aéronefs), ANNEXE, Chapitre IV : Brevets et licences de pilotes 
16 Arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile 
(personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception), ANNEXE Chapitre IV : Brevets et 
licences de pilotes 
17 Supra note 15, Article 4.6.1.1 1)  
18 Supra note 16, Article 4.1.1.1 a 
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ก าหนดให้การออกกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศเป็นอ านาจของสหพันธ์เพียงผู้เดียว 19 จึงท าให้ประเด็นปัญหา
เก่ียวกับการกระจัดกระจายของกฎหมายการบินจึงไม่เกิดขึ้น โดยกฎหมายการบินของประเทศนี้จะประกอบด้วยกฎหมาย
ที่ตราขึ้นจากฝ่ายนิติบัญญัติแห่งสหพันธ์เป็นจ านวนอย่างน้อย 5 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยส านักงานการบินแห่งสหพันธ์ 
(Gesetz über das Luftfahrt-Bundesamt หรือ LFBAG) กฎหมายว่าด้วยจราจรทางอากาศ (Luftverkehrsgesetz 
หรือ LuftVG) กฎหมายว่าด้วยสิทธิในอากาศยาน (Gesetz über Rechte an Luftfahrzeugen หรือ LuftFzgG) 
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Luftsicherheitsgesetz หรือ LuftSiG) และกฎหมายว่าด้วยภาษี
ของการจราจรทางอากาศ (Luftverkehrsteuergesetz หรือ LuftVStG) 

 3.3.1 การตั้งสนามบิน 
 ในเร่ืองการตั้งสนามบินจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยจราจรทางอากาศ ภาคที่ 1 จราจรทางอากาศ 

ส่วนที่ 2 สนามบิน ตั้งแต่มาตรา 6 ถึงมาตรา 19d โดยจะก าหนดให้การสร้าง หรือการด าเนินการพื้นที่การบินต้องได้รับ
การอนุญาตเสียก่อน20 โดยไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้นที่สามารถกระท าได้  อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายดังกล่าวก็จะมีกฎหมายล าดับรองคือ Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) ที่ก าหนดรายละเอียดว่า
การขออนุมัติดังกล่าวต้องยื่นข้อมูลอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่สามารถพิสูจน์ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ยื่นค าขอ 
ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านท้องถิ่น และโครงสร้างในการก่อสร้าง เป็นต้น โดยหลายสิ่งที่ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง
ก็สื่อให้เห็นว่าบุคคลธรรมดาก็สามารถเป็นผู้ยื่นค าขอได้ นับตั้งแต่การที่ก าหนดรายละเอียดในค าขอของนิติบุคคลแยกออก
ต่างหาก หรือในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาตก็จะต้องมีการยื่นสิ่งบ่งชี้ในเร่ืองสัญชาติ21 

 3.3.2 การขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ 
 ส่วนการขอเป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งทางอากาศก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยจราจรทางอากาศ 

ภาคที่ 1 ส่วนที่ 3 การขนส่งทางอากาศและกิจกรรมด้านการบิน นับตั้งแต่มาตรา 20 ถึงมาตรา 24 ซึ่งจะก าหนดให้ 
การขนส่ งทางอากาศที่ อยู่ ภายใต้กฎหมายว่ าด้วยการบินของสหภาพยุ โรป  ต้องมี ใบอนุญาตด า เนินการ 
(Betriebsgenehmigung) ตามบทบัญญัติข้อที่ 3 ในข้อบังคับที่ 1008/2008 (EC) ว่าด้วยกฎเกณฑ์ทั่วไปส าหรับ 
การด าเนินงานการบริการเดินอากาศในประชาคมยุโรป นอกจากนั้นก็จะมีการก าหนดเหตุผลที่สามารถปฏิเสธค าขอ
ใบอนุญาตได้ อาทิ ในกรณีที่การรักษาความปลอดภัยสาธารณะอาจกระทบ ทุนทางการเงินหรือการรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรฐานไม่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นต้น22 ส่วนในเรื่องรายละเอียดของเงื่อนไขที่จะน ามาใช้พิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้ขอใบอนุญาตก็จะเป็นไปตามข้อบังคับที่ 1008/2008 (EC) ข้อ 4 และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องยื่น และกระบวนการ
ขอใบอนุญาตจะปรากฏอยู่ในกฎหมายล าดับรองฉบับที่เคยกล่าวไปก่อนหน้า23 ทั้งนี้ หากท าการพิจารณาถึงรายละเอียดใน
เรื่องเอกสารที่ต้องยื่นแล้ว ก็จะพบว่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางอากาศนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
สามารถขอได้ เพราะกฎหมายล าดับรองมีการก าหนดเอกสารบางที่นิติบุคคล หรือบริษัทเป็นผู้ยื่นขอใบอนุญาตต้องส่งมา
ด้วยเป็นการเฉพาะ อาทิ ภูมิล าเนา หรือสัญชาติของผู้ได้รับมอบอ านาจให้แสดงเจตนาในกรณีที่นิติบุคคล หรือบริษัทตาม
กฎหมายพาณิชย์24  

 3.3.3 การขอใบอนุญาตนักบิน 
 ส่วนเรื่องใบอนุญาตของนักบินจะบัญญัติอยู่ในกฎหมายว่าด้วยจราจรทางอากาศ ภาคที่ 1 จราจร 

ทางอากาศ ส่วนแรก เครื่องบินและเจ้าหน้าที่อากาศ มาตรา 4 – 5 โดยจะก าหนดให้การควบคุมเครื่องบินเป็นสิ่งที่จะ
กระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตซึ่งจะมีเงื่อนไข 5 ข้อส าคัญนับตั้งแต่การมีอายุขั้นต่ า การพิสูจน์ความเหมาะสม การ
ทดสอบที่สอดคล้องกับระเบียบสหภาพยุโรปที่ 1178/2011 (EU) กับระเบียบสหภาพยุโรปที่ 216/2008 รวมถึงคุณสมบัติ

                                                           
19 Basic Law for the Federal Republic of Germany, § 73 (1) 6 
20 Luftverkehrsgesetz, § 6 (1) 
21 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, § 40 (1) 1, 2, 3 and 4, 51 (1) 1, 56 (1) 1 
22 Supra note 20, § 20 – 21 
23 Supra note 21, §  61 – 65 
24 Ibid, § 62 1 and 2 
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ต้องห้าม เป็นต้น25 แต่จะเป็นการก าหนดเชิงหลักการเท่านั้น หากประสงค์จะทราบเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงอายุขั้นต่ าที่แน่ชัด
ในการขออนุญาต ก็จะต้องมาพิจารณาระเบียบสหภาพยุโรปกับกฎหมายล าดับรองอีกฉบับหนึ่งคือ Verordnung über 
Luftfahrtpersonal (LuftPersV) ประกอบกัน เพราะรายละเอียดของการขอใบอนุญาตนักบินบางประเภทอาจจะก าหนด
ไว้ในกฎหมายล าดับรอง หรือระเบียบสหภาพยุโรป อาทิ  การขอใบอนุญาตนักบินของสายการบินขนส่ง (Airline 
Transport Pilot License) ต้องมีอายุ 21 ปี โดยปรากฏอยู่ในภาคผนวกที่หนึ่งของระเบียบสหภาพยุโรปที่ 216/200826 
การขอใบอนุญาตเป็นนายช่างบนเฮลิคอปเตอร์ของต ารวจแห่งสหพันธ์ หรือมลรัฐ (Flugtechniker auf Hubschraubern 
der Polizeien des Bundes und der Länder sowie) ก็จะต้องมีอายุ 18 ปีเป็นขั้นต่ าซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายล าดับ
รอง27 เป็นต้น 

 3.4 สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกาจะมีรูปแบบของรัฐเป็นสหพันธรัฐซึ่งประกอบด้วยหลายมลรัฐ และรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนดให้เรื่องการบินเป็นเรื่องระดับสหพันธ์โดยตรง  จึงท าให้กฎหมายเกี่ยวกับการบินจะปรากฏ 
ทั้งกฎหมายระดับสหพันธ์ คือประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา และระดับมลรัฐ ยกตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายการ
ขนส่งของมลรัฐเท็กซัส ประมวลกฎหมายของมลรัฐดาโกต้าใต้ เป็นต้น28 แต่เรื่องเงื่อนไขในการตั้งสนามบิน การขอเป็น
ผู้ประกอบการด้านขนส่งทางอากาศ และการขอใบอนุญาตของนักบินจะถูกรวบรวมไว้ในประมวลกฎหมาย 
แห่งสหรัฐอเมริกา และประมวลกฎหมายล าดับรองแห่งสหพันธ์   

 3.4.1 การตั้งสนามบิน 
 เรื่องการตั้งสนามบินจะไม่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาโดยตรง เพราะกฎหมาย

ดังกล่าวจะกล่าวเพียงแค่ฝ่ายปกครองขององค์การบริหารการบินแห่งชาติ  (Federal Aviation Administrator: FAA) 
สามารถออกใบอนุญาตเก่ียวกับสนามบิน และวางมาตรฐานขั้นต่ าในเรื่องความปลอดภัยในการด าเนินสนามบิน  แต่ก็เป็น 
ที่ยอมรับว่าฝ่ายปกครองได้อาศัยมาตราดังกล่าวเปน็ฐานในการออกกฎหมายล าดับรองเก่ียวกับการออกใบอนุญาต29 ตั้งแต่
หลักการตราบจนกระทั่งรายละเอียดไว้ในประมวลกฎหมายล าดับรองแห่งสหพันธ์ ภาคที่ 14 การบินและพื้นที่ทางอากาศ 
ตอนที่ 139 ใบอนุญาตของสนามบิน30 โดยจะกล่าวตั้งแต่การก าหนดว่าสนามบินใดที่จะต้องมีการขอใบอนุญาต การแบ่ง
ประเภทของใบอนุญาตตามรายละเอียดของเที่ยวบินที่จะเป็นไปตามตารางเวลาหรือไม่ และมีผู้โดยสารมากน้อยเพียงใด 
ในเรื่องการตั้งสนามบินจะประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ประการที่หนึ่งคือ ต้องเป็นผู้ถือใบรับรองการด าเนินงานสนามบิน 
(Airport Operating Certificate:AOC) ในระดับที่เหมาะสมกับประเภทของสนามบินที่แบ่งประเภท อีกประการหนึ่งคือ 
การต้องท าให้สนามบินเป็นไปตามคู่มือ (Airport Certification Manual:ACM) ที่ได้รับอนุมัติ31 ทั้งนี้ ใบอนุญาตที่เป็น
เงื่อนไขแรกจะสามารถได้รับก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้ส่งใบค าขอตามรูปแบบที่องค์การบริหารการบินแห่งชาติได้ก าหนดให้ และ
ส าเนาคู่มือที่จะปรับใช้ในสนามบินของตนให้สอดคล้องกับส่วนย่อย C สิ่งเหล่านี้จึงแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีการ
อาศัยกฎหมายล าดับรองมาจ ากัดให้ผู้มีสิทธิขอตั้งสนามบินต้องเป็นบุคคลบางประเภทแต่อย่างใดในเร่ืองนี้ 

                                                           
25 Luftverkehrsgesetz, § 4 
26 Verordnung über Luftfahrtpersonal, § 3(1)1 ; COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down 
technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 
of the European Parliament and of the Council, Article 3(1) and Annex I, Subpart F, Section 1, FCL.500.   
27 Verordnung über Luftfahrtpersonal, § 4 Nummer 3. 
28 “Navigation - State Laws,” legal information institute, accessed 21 April 2020, from https://www.law.cornell.edu/wex/table_ 
navigation. 
29 “FAQs Part 139 Airport Certification,” federal aviation administration, accessed 21 April 2020, from 
https://www.faa.gov/airports/airport_safety/part139_cert/faqs/?p1=faq#q1 
30 “Order 5280.5C,” federal aviation administration, accessed 21 April 2020, from 
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order 
/5280.5c.pdf 
31 Code of Federal Regulations, Title 14, § 139.101 
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 3.4.2 การขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ 
 ส่วนการขอเป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งทางอากาศ ก็จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ในภาคที่ 14 ตอนที่ 411 ใบอนุญาตการขนส่งทางอากาศ โดยกรณีที่ไม่ปรากฏข้อยกเว้นใดๆ ผู้ขนส่งทางอากาศ 
จะสามารถด าเนินการขนส่งทางอากาศ (air transportation) ระหว่างมลรัฐ หรือรัฐ โดยรวมถึงการขนส่งไปรษณีย์  
การขนส่งทางอากาศแบบเช่าเหมาล า (charter air transportation) หรือการขนส่งสินค้า และไปรษณีย์ทางอากาศ (all-
cargo air transportation) ก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้รับใบอนุญาตที่ออกเพื่อให้ด าเนินกิจการนั้นๆ32 และได้บัญญัติโดยตรงให้
พลเมืองสหรัฐอเมริกาทุกคนสามารถขอใบอนุญาตได้33 โดยพลเมืองสหรัฐอเมริกาในที่นี้เป็นค าที่ถูกก าหนดให้มีความหมาย
ว่า (1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาแต่ละคน (2) หุ้นส่วนระหว่างพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือ (3) บริษัทกับสมาคมที่จัดตั้งตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยจะต้องมีประธานกรรมการในจ านวนสองในสาม และผู้ถือหุ้นเป็นที่มีเสียงโหวตรวมกันเป็น
จ านวน 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา34 ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตดังกล่าวก็จะต้องยื่นข้อมูลที่มีเนื้อหา และ
รูปแบบตามที่ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง35 นอกจากนี้ หากเป็นการขอใบอนุญาตเพื่อด าเนินการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างมลรัฐ หรือรัฐ กับการขนส่งทางอากาศแบบเช่าเหมาล า ผู้นั้นต้องพร้อมพิสูจน์การให้บริการต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง36  

 ในประมวลกฎหมายล าดับรองแห่งสหรัฐอเมริกาก็จะปรากฏเรื่องดังกล่าวในภาคที่ 14 ตอนที่ 119 
ใบอนุญาต: ผู้ขนส่งทางอากาศและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ โดยก าหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่จะเสนอการขนส่งทางอากาศ
ทั้งหลายต้องเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ต้องมีใบอนุญาตท าการขนส่งทางอากาศ (Air Carrier Certificate) หรือใบอนุญาต
ประกอบการ (Operating Certificate) ต้องยอมรับข้อก าหนดเก่ียวกับการด าเนินงานที่จะต้องปฏิบัติ และจะต้องผ่านการ
ทดสอบตามที่ฝ่ายปกครองขององค์การบริหารการบินแห่งชาติก าหนด (FAA)37 โดยค าว่า “บุคคล” ตามประมวลกฎหมาย
ล าดับรองแห่งสหรัฐอเมริกา จะมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล และองค์กรธุรกิจทั้งในรูปแบบไม่เป็นนิติบุคคล 
และเป็นนิติบุคคล ด้วยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายล าดับรองแห่งสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้จึงไม่ปรากฏการก าหนดประเภท
บุคคลของผู้ที่ขอใบอนุญาตในลักษณะจ ากัดสิทธิเกินไปกว่าที่กฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราไว้แต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้ว่า
กฎหมายล าดับรองดังกล่าวจะได้มีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัญชาติซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีสัญชาติอ่ืนๆ ต้องได้รับผลกระทบ  
ก็ตาม แต่เมื่อเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่บัญญัติตั้งแต่กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว เรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องสัญชาติ
ของผู้ที่จะถูกจ ากัดสิทธิเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้องอยู่ในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ  

 3.4.3 การขอใบอนุญาตนักบิน 
 ส่วนเร่ืองใบอนุญาตของนักบินก็จะปรากฏให้อยู่ในประมวลกฎหมายล าดับรองแห่งสหรัฐอเมริกา ภาคที่ 

14 ตอนที่ 61 ใบอนุญาต: นักบิน ครูสอนภาคอากาศ และครูสอนภาคทฤษฎี38 นับตั้งแต่หลักการที่ก าหนดให้เฉพาะผู้ที่
ครบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้นที่จะสามารถใช้สิทธิที่มีตามใบอนุญาต ประเภทของใบอนุญาตนักบินต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนการบิน นักบินเชิงกีฬา นักบินส่วนบุคคล นักบินพาณิชย์ เป็นต้น39 ตลอดจนถึงเงื่อนไขต่างๆ ของ
การขอใบอนุญาตแต่ละชนิดซึ่งก็รวมถึงอายุของผู้นั้นด้วย อาทิ ผู้ที่สามารถขอใบอนุญาตประเภทนักเรียนการบิน 
(Student pilot) ก็จะต้องมีอายุ 16 ปี หรือในกรณีที่เป็นนักเรียนการบินส าหรับบอลลูน หรือเครื่องร่อนก็ต้องมีอายุ 14 
ปี40 ในกรณีใบอนุญาตประเภทนักบินส่วนบุคคล (Private pilot) ที่ไม่ใช่บอลลูน หรือเครื่องร่อนก็ต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปี41 
                                                           
32 United States Code, Title 49, U.S. Code § 41101 (a) 
33 Ibid, § 41108 
34 Supra note 32, § 40102(a)(15) 
35 Ibid, § 41103 and 49 U.S. Code § 41108 
36 Supra note 32, § 41108 
37 Supra note 31, § 119.33 
38 Ibid, § 61.1 
39 Ibid, § 61.5 (a) 
40 Ibid, § 61.83 
41 Ibid, § 61.103 
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เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่าระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกามองว่าอายุของผู้ขอใบอนุญาตเป็นเพียงแค่ใบอนุญาต
เท่านั้น และก็เป็นที่น่าสนใจที่ไม่มีการวางโครงใดๆ ที่ควบคุมการก าหนดรายละเอียดในเงื่อนไขการขอใบอนุญาตเลย 

4. บทวิเคราะห์ 
 ในส่วนนี้จะน าเสนอกฎหมายไทยเพื่อสร้างความเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวได้มีต าแหน่งแห่งที่อย่างไร แล้วจึง
น ามาพิจารณาประกอบกับข้อความคิดในทางกฎหมายโดยจะเริ่มจากหลักการย่อยทั้งสองประการของหลักประชาธิปไตย
ทางผู้แทนในระบบรัฐสภา และค่อยมาน ามาวิเคราะห์กับหลักนิติรัฐซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยกฎหมายต่างประเทศต่างๆ ที่เคยได้
น าเสนอมาก่อนหน้านั้นมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเนื้อหาของกฎหมายที่ก าลังพิจารณานั้นถูกมองเป็นเรื่อง
ส าคัญ หรือเป็นเพียงรายละเอียดอันเป็นเรื่องหลักการจ ากัดสิทธิในแง่รูปแบบ หรือการพิจารณาว่าเนื้อหาของกฎหมาย
ดังกล่าวจัดเป็นอ านาจนิติบัญญัติในส่วนที่เป็นสาระส าคัญที่ไม่สามารถมอบให้ฝ่ายบริหารตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ
หรือไม่ 
 4.1 การขอตั้งสนามบิน 

 กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับเรื่องการตั้งสนามบินสาธารณะจะปรากฏอยู่ตั้งแต่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497 หมวด 6 สนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่งจะบัญญัติในเชิงหลักการให้บุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะสามารถจัดตั้งสนามบินได้ตามมาตรา 51 และมาตรา 52 ก าหนดให้การ
ขอใบอนุญาตกับการออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวง นั้นคือ กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561 ซึ่งจะแบ่งสนามบินออกเป็น 2 ประเภท คือ สนามบินสาธารณะที่มีเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาตอยู่ในข้อ 3 โดยปรากฏการจ ากัดให้เฉพาะบุคคลประเภทนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัดเท่านั้นที่สามารถขอใบอนุญาต และสนามบินอีกประเภทหนึ่งคือ สนามบินส่วนบุคคล โดยมีเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตอยู่ในข้อ 9 ซึ่งจะไม่ปรากฏการจ ากัดให้เฉพาะบุคคลประเภทนิติบุคคลเท่านั้นที่จะขอใบอนุญาตได้ และได้รับ
การตอกย้ าในข้อ 10 ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลธรรมดาก็สามารถขอใบอนุญาตได้ เพราะฉะนั้นจึงเหลือเฉพาะเรื่องกฎหมาย
สนามบินสาธารณะให้พิจารณาโดยสภาพ  

 4.1.1 วิเคราะห์ด้านหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบรัฐสภา 
 แม้ว่าบทความนี้มุ่งประสงค์จะวิเคราะห์ว่ากฎหมายล าดับรองได้มีปัญหาในทางกฎหมายมหาชนเป็น

หลัก แต่ด้วยเหตุที่การจะออกกฎหมายล าดับรองเป็นเรื่องอ านาจกึ่งนิติบัญญัติที่กฎหมายซึ่งตราโดยรัฐสภา หรือฝ่ายนิติ
บัญญัติจะต้องปรากฏบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สื่อให้เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติได้มีความประสงค์จะก าหนดให้เรื่องนั้นๆ อยู่ใน
การพิจารณา และการก าหนดของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่า
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติในฐานะสิ่งที่ก่อให้เกิดอ านาจกึ่งนิติบัญญัติในการออกกฎกระทรวง การขอใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561 มีปัญหาในทางกฎหมายมหาชนหรือไม่ด้วย 

 เมื่อการก าหนดประเภทของบุคคลเป็นคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอใบอนุญาตตั้งสนามบนิสาธารณะเป็น
การกระท าในทางกฎหมายที่ส่งผลให้การใช้สิทธิในการตั้งสนามบินไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยทันที เนื้อหาดังกล่าวจึงเป็นการ
จ ากัดสิทธิของบุคคลอันเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาที่มีผู้แทนของประชาชนเสียก่อน โดยหาก 
ท าการพิจารณาเนื้อความที่ปรากฏในมาตรา 52 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งได้กล่าวว่า “การขอและ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
ก็ย่อมไม่สามารถยืนยันจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวว่ารัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนได้มีการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว และประสงค์ให้เรื่องการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตอยู่ในอ านาจกึ่งนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารที่  
จะสามารถก าหนดได้เอง 

 ด้วยเหตุนี้ การก าหนดประเภทบุคคลของผู้ขอตั้งสนามบินจึงเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ในกฎกระทรวง การขอ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561 จึงเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาว่าจะให้ฝ่าย
บริหารสามารถก าหนดเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตหรือไม่ การก าหนดเรื่องดังกล่าวในกฎกระทรวงอันเป็นกฎหมายล าดับ
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รองทันทีไม่ชอบด้วยหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบรัฐสภา เพราะเรื่องการจ ากัดสิทธิที่เป็นเรื่องส าคัญเช่นนี้กลับ
ไม่ได้รับการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ 

 ทั้งนี้  ย่อมเป็นที่ เข้าใจได้ว่าปัญหาจากมาตรา 52 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
เป็นผลมาจากการไม่เคยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงท าให้มีลักษณะถ้อยค าที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืนๆ 
อาทิ การขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ที่เป็นไปตามมาตรา 41/125 วรรคแรก พระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2562 หรือมีความแตกต่างเป็นระยะเวลาหลายสิบปีก็ตาม แต่ก็
สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวถูกละเลยจากฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารในการแก้ไขเพิ่มเติมให้
บทบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายมหาชน ทั้งๆ ที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องอ่ืนๆ กลับสามารถ
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 หรือพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้มีถ้อยค าที่ท าให้บทบัญญัตินั้นๆ สามารถเป็นฐานอ านาจให้ฝ่ายบริหารสามารถก าหนดเงื่อนไข
ในกฎหมายล าดับรองต่อไปได้ เพราะฉะนั้นค าอธิบายในลักษณะอ้างอิงถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันจึงท าให้มาตรฐาน 
ในถ้อยค าของบทบัญญัติแห่งกฎหมายแตกต่างกันจึงไม่อาจเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ 

 4.1.2 วิเคราะห์ด้านหลักนิติรัฐ 
 เมื่อพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ไม่เคยก าหนดเรื่องเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต ปรากฏ

แต่เพียงกฎหมายล าดับรองเพียงล าพังเท่านั้น และไม่มีการบัญญัติมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองสามารก าหนดรายละเอียด
นั้นในกฎหมายล าดับรองเลย กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561 จึงขัดต่อ
หลักนิติรัฐ เพราะนอกจากจะไม่เป็นไปตามหลักการจ ากัดสิทธิในเชิงรูปแบบที่เรียกร้องให้เรื่องการจ ากัดสิทธิต้องอยู่ 
ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองที่ฝ่ายปกครองจะต้องอาศัย
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติในการออกกฎหมายล าดับรองใดๆ แล้ว เรื่องนี้ก็ยังขัดหลักการแบ่งแยกอ านาจที่ 
ฝ่ายปกครองจะสามารถใช้อ านาจกึ่งนิติบัญญัติได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอ านาจเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในการพิจารณา
ของฝ่ายบริหาร  

 เมื่อพิจารณากฎหมายต่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาว่าประเภทบุคคลของผู้ที่ขอจัดตั้งสนามบิน
เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารได้หรือไม่ ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องประเภทบุคคลของผู้ที่
สามารถจัดตั้งสนามบินตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้ของประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการก าหนด
ไว้ในกฎหมายล าดับรองเลย อย่างมากที่สุดก็จะปรากฏแค่การก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับกรณีที่นิติบุคคลจะขอ
อนุญาตเท่านั้นตามที่เคยกล่าวในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตได้ว่าประเทศเหล่านี้
ต่างไม่ได้ก าหนดประเภทบุคคลในเรื่องนี้เลย จึงอาจจะยากต่อการหยิบมาพิจารณาว่าหากประเทศเหล่านี้จะจ ากัดให้
เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้นเป็นผู้ขออนุญาตได้ จะก าหนดไว้ตั้งแต่กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ แต่กฎหมายเก่ียวกับเร่ือง
การขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ของประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาที่จะกล่าวต่อไป ก็จะช่วย
ตอกย้ าข้อสรุปของผู้เขียนให้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าเรื่องประเภทบุคคลของผู้ขออนุญาตควรจะต้องก าหนดไว้ตั้งแต่กฎหมายของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ  

 4.1.3 สรุป 
 จากการน าเสนอทั้งในทางข้อความคิดทางกฎหมาย และทางปฏิบัติที่ปรากฏในกฎหมายต่างประเทศ

แล้ว จึงท าให้สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่ากฎกระทรวง การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561 
อาจจะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ อาจจะมีการตั้งค าถามว่าเหตุใดประเทศไทยจะไม่สามารถน าเรื่อง
ประเภทของบุคคลไปก าหนดในกฎหมายล าดับรองเฉกเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายล าดับรองแห่งสหรัฐอเมริกาที่ก าหนด
ได้ถึงเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตนักบินในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถตอบปัญหานี้ได้ว่าเรื่องประเภทของบุคคล 
และเร่ืองอายุของบุคคลเป็นสิ่งที่มีรายละเอียดให้พิจารณาแตกต่างกันจึงไม่ควรจะน ามาเทียบเคียงกัน และหากพิจารณาถึง
ระบอบการปกครองของสหรัฐอเมริกาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และฝ่ายบริหารไปด้วยกันแล้ว ก็ย่อมจะเห็นได้
ว่ากฎหมายล าดับรองของสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากฝ่ายบริหารย่อมมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากกว่าฝ่ายบริหาร
ตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของไทย 
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4.2 การขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ 
 ส่วนการขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ ตามกฎหมายไทยจะปรากฏอยู่ ใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 หมวด 4/2 การก ากับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ โดยจะมีการก าหนด
เชิงหลักการในมาตรา 41/125 วรรคแรก ให้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การบินพลเรือนที่จะสามารถประกอบกิจการการบินพลเรือนได้ และวรรคสามก็ก าหนดให้คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม
ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน โดยข้อบังคับดังกล่าวก็คือ ข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทาง
อากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการท างานทางอากาศ ซึ่งก็ได้ก าหนดเร่ืองเงื่อนไข และคุณสมบัติต้องห้ามทั้งหมดไว้ใน
ข้อ 12 ที่ก าหนดให้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดเท่านั้นที่สามารถขอใบอนุญาตได้ 
 4.2.1 วิเคราะห์ด้านหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบรัฐสภา 
 ถึงแม้ว่ากรณีนี้จะเป็นการแทรกแซงการใช้สิทธิของบุคคลให้ไม่สามารถใช้ทันที หากแต่จะต้องรวมตัวกัน
จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในลักษณะเดียวกันกับเรื่องการขอตั้งสนามบิน แต่
กรณีนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างจากกฎกระทรวง การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561 เพราะ
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 41/125 วรรคสามที่ก าหนดว่า “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาอนุญาต 
แบบใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน” ก็มีความ
ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณาแล้วว่าให้มีการก าหนดเงื่อนไขในลักษณะจ ากัดสิทธิซึ่งเป็นไปตามหลัก
เงื่อนไขของรัฐสภา และอ านาจการออกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนก็สามารถเชื่อมโยงหาประชาชนผ่าน
ตัวแทนของประชาชนได้ตามหลักความสัมพันธ์ในทางความชอบธรรมที่ไม่ขาดสาย ดังนั้น ข้อบังคับดังกล่าวก็คือ ข้อบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ฯ จึงยังไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบรัฐสภา 
 4.2.2 วิเคราะห์ด้านหลักนิติรัฐ 
 ทั้งนี้ ค าถามประการส าคัญยังคงมีอยู่ว่าการที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอ านาจในลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 41/125 วรรคสาม เป็นสิ่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  ด้วยสอง
สาเหตุดังต่อไปนี้ 
 ค าถามในประการแรก เมื่อพิจารณาเรื่องอ านาจกึ่งนิติบัญญัติที่ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมาย
ล าดับรองได้ สิ่งส าคัญนอกเหนือจากการมอบอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติผ่านกฎหมายแล้ว ก็จ าต้องพิจารณาด้วยว่าเรื่อง 
“ประเภทของบุคคลของผู้ที่สามารถขอใบอนุญาต” จัดเป็นอ านาจนิติบัญญัติในส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือไม่  

 ดังที่เคยได้กล่าวไว้ เรื่องนี้ไม่มีค าอธิบายที่แน่นอนชัดเจนที่สามารถช่วยระบุได้ว่าอ านาจนิติบัญญัติ  
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญมีอะไรบา้ง แต่เมื่อพิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการขอประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์ ประเทศญี่ปุ่น และสหพันธรัฐเยอรมนีจะมีลักษณะร่วมกันที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะเปิดโอกาส
ให้บุคคลประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอใบอนุญาตได้ ส่วนกฎหมายล าดับรองของทั้งสองประเทศจะก าหนด
รายละเอียดที่ให้นิติบุคคลต้องปฏิบัติตามมากกว่ากรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขอใบอนุญาตเท่านั้น ในขณะที่ประเทศ
ฝรั่งเศสจะมีการก าหนดอย่างชัดเจนผ่านชื่อหมวดหมู่ของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้บุคคลประเภทนิติบุคคลที่เป็น
บริษัทเท่านั้นที่สามารถขอใบอนุญาตได้ และประเทศสหรัฐอเมริกาก็บัญญัติอย่างชัดเจนให้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน 
และบริษัทสามารถขอใบอนุญาตได้ตั้งแต่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ด้วยเหตุนี้ มันจึงสามารถกล่าวได้ว่าเรื่อง 
“ประเภทของบุคคลของผู้ที่สามารถขอใบอนุญาต” เป็นส่วนหนึ่งของอ านาจนิติบัญญัติในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
 อีกเหตุหนึ่งคือ การที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารตามมาตราดังกล่าวโดยปราศจาก 
กรอบใดๆ เลยเป็นสิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถกระท าได้หรือไม่  เนื่องจากเนื้อความในมาตรา 41/125 วรรคสาม 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ก าหนดเพียงแค่หัวข้อเรื่องที่ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนสามารถออก
ข้อบังคับเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ก าหนดขอบเขตในเชิงเนื้อหาว่าจะสามารถมีได้มากน้อยเพียงใด และด้วยเนื้อหาดังกล่าวนี้เอง
จึงท าให้การมอบอ านาจแก่ฝ่ายบริหารอาจจะมีลักษณะกว้างขวางจนไม่มีความแน่นอน ท้ายที่สุด ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ใช้
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อ านาจให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ก าหนด แต่กลายเป็นการใช้อ านาจตัดสินใจในเนื้อหาของกฎหมายแทน
ฝ่ายนิติบัญญัติโดยสมบูรณ์ซึ่งก็มีปัญหาเร่ืองหลักการแบ่งแยกอ านาจได้42   
 4.2.3 สรุป 

 ถึงแม้ว่าข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 จะเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยทาง
ผู้แทนในระบบรัฐสภา แต่ก็ยังมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อหลักนิติรัฐ เนื่องจากฝ่ายบริหาร
น าเอาเรื่องที่ไม่สามารถรับมอบอ านาจจากฝ่ายนิติบัญญัติมาก าหนดในกฎหมายล าดับรองได้ และมาตรา 41/125 วรรค
สาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ก็อาจจะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุที่ได้มอบอ านาจแก่
ฝ่ายบริหารเสียจนอาจจะเป็นการใช้อ านาจนิติบัญญัติแทนฝ่ายนิติบัญญัติเสียเอง 

4.3 การขอใบอนุญาตนักบิน 
เรื่องนี้จะปรากฏอยู่ในเรื่องผู้ประจ าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 44  

ซึ่งก าหนดคุณสมบัติให้ผู้จะเป็นผู้ประจ าหน้าที่ได้ต้องเป็นคนสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย และต้องมีอายุ สุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ ความรู้และความช านาญตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  โดยข้อบังคับดังกล่าวก็คือ ข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการบิน 
พลเรือนได้ออกข้อบังคับดังกล่าวตามอ านาจในมาตรา 15 (6) ของพระราชบัญญัติข้างต้น ทั้งนี้ กฎหมายล าดับรองดังกล่าว
ก็ได้ก าหนดคุณสมบัติของนักบินต่างๆ ไว้ในข้อ 3 อาทิ นักบินศิษย์การบินต้องมีอายุ 17 ปี นักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน 
ต้องมีอายุ 18 ปี หรือนักบินพาณิชย์เอกเคร่ืองบินก็ต้องมีอายุ 21 ปี เป็นต้น  
 4.3.1 วิเคราะห์ด้านหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบรัฐสภา 

 เมื่อการก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ขอใบอนุญาตนักบินที่เป็นการจ ากัดสิทธิอย่างหนึ่งได้มีการบัญญัติ
ไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เป็นเจ้าของอ านาจ กรณีนี้จึงเป็นไปตามหลักเงื่อนไขของรัฐสภา และเมื่อการออกกฎหมาย
ล าดับรองอย่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนได้เป็นไปตามอ านาจที่รัฐสภาได้มอบให้ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว การออกกฎหมายล าดับรองดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักความสัมพันธ์ในทางความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
อย่างไม่ขาดสายด้วย กรณีนี้จึงไม่มีปัญหาหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบรัฐสภา 

 4.3.2 วิเคราะห์ด้านหลักนิติรัฐ 
 เมื่อพิจารณากฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหพันธรัฐเยอรมนี และ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศเหล่านี้ล้วนก าหนดเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตนักบินในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
เฉพาะที่เป็นส่วนหลักการเท่านั้นว่า การเป็นนักบินต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน และคุณสมบัติต่างๆ จะให้ฝ่ายบริหาร
ไปก าหนดในกฎหมายล าดับรองต่อไป โดยแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันจากพันธะกรณีในฐานะรัฐภาคีของ
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ประกอบภาคผนวก 1 ซึ่งได้ก าหนดให้รัฐภาคีต้องน าเรื่องอายุของนักบิน
มาก าหนดในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และมีรายละเอียดในกฎหมายล าดับรองไม่ได้เกิดจากการที่นักกฎหมายของแต่
ละประเทศได้แสดงทัศนคติออกมาด้วยตนเองก็ตาม แต่การที่เรื่องนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งย่อมต้องได้รับการพิจารณาร่วมกันของนักกฎหมายที่มีอยู่หลากหลายประเทศในองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่ง
เป็นองค์การระหว่างประเทศเช่นนี้ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทัศนคติของนักกฎหมายของประเทศต่างๆ 
น่าจะมีความเห็นร่วมกันว่าเร่ืองอายุของผู้ขอใบอนุญาตนักบินไม่ได้เป็นอ านาจนิติบัญญัติในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  

 เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารสามารถตราเป็นกฎหมาย
ล าดับรองได้ ด้วยเหตุนี้ การที่รัฐสภาได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการการบินพลเรือนออกข้อบังคับเพื่อก าหนดรายละเอียด
เก่ียวกับอายุของผู้ขออนุญาตไว้ในกฎหมายล าดับรองจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ ในขณะเดียวกัน มันก็
เป็นไปตามหลักการจ ากัดสิทธิในเชิงรูปแบบ เพราะเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตในกรณีนี้เป็นเพี ยงรายละเอียดที่ไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ และเมื่อเร่ืองนี้เป็นสิ่งที่สามารถมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารก าหนดรายละเอียด 
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และก็มีการมอบอ านาจดังกล่าวไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ กรณีนี้จึงเป็นไปตามหลักการกระท าทางปกครองต้อง
ชอบด้วยกฎหมายด้วย ดังนั้น การก าหนดอายุของผู้ขอใบอนุญาตไว้ในกฎหมายล าดับรองจึงเป็นสิ่งที่ชอบด้วยหลักนิติรัฐ
แล้ว 
 4.3.3 สรุป 

 การก าหนดอายุของผู้ขอใบอนุญาตนักบินไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 89 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ าหน้าที่ จึงเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด  

5. บทส่งท้าย 
 บทความชิ้นนี้เพยายามน าเสนอว่าแม้กระทั่งการศึกษาที่จ ากัดเนื้อหาของกฎหมายเฉพาะเรื่องประเภท
บุคคลของผู้ขอใบอนุญาต และอายุของผู้ขอใบอนุญาต ก็ยังท าให้เห็นถึงปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ล าดับรองที่เก่ียวข้องได้ นับตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยสนามบินก็มีปัญหาว่าอาจจะขัดต่อหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบ
รัฐสภา และหลักนิติรัฐ เพราะพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าของกฎหมายให้
แสดงอย่างชัดเจนว่าฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์จะให้ฝ่ายบริหารสามารถก าหนดน าเรื่องประเภทบุคคลของผู้ขอใบอนุญาต 
ลงในกฎหมายล าดับรองได้ และเรื่องประเภทบุคคลของผู้ขอใบอนุญาตยังถูกสะท้อนจากกฎหมายต่างประเทศว่าอาจจะ
เป็นอ านาจนิติบัญญัติในส่วนส าคัญที่ไม่สามารถให้ฝ่ายบริหารก าหนดได้ หรือในกรณีของกฎหมายว่าด้วยการขอประกอบ
กิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่มีปัญหาว่าขัดต่อหลักประชาธิปไตยทางผู้แทนในระบบรัฐสภา แต่กลับขัดต่อ
หลักนิติรัฐ เพราะแม้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้แสดงให้เห็นว่ารัฐสภาได้พิจารณาให้ 
ฝ่ายบริหารก าหนดเรื่องประเภทบุคคลของผู้ขอใบอนุญาตแล้ว แต่เรื่องประเภทบุคคลของผู้ใบอนุญาตก็ไม่ใช่เรื่องที่
สามารถมอบให้ฝ่ายบริหารไปก าหนดเองได้ มีเพียงแต่กฎหมายว่าด้วยอายุของนักบินเท่านั้นที่ไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย
ทางผู้แทนในระบบรัฐสภา และหลักนิติรัฐ เพราะบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารสามารถน าเรื่องอายุ
ของนักบินไปก าหนดเป็นกฎหมายล าดับรองก็ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว และเรื่องอายุของนักบินก็ถูกมองร่วมกัน 
ที่สะท้อนจากกฎหมายระหว่างประเทศว่าไม่ใช่เร่ืองในอ านาจนิติบัญญัติที่เป็นส่วนส าคัญ ทั้งนี้ หากลองน าขอบเขตเรื่องนี้
ไปพิจารณาในกฎหมายล าดับรองทั้งหลาย ก็อาจจะพบปัญหาเช่นนี้ได้  ในขณะเดียวกัน รายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ 
ในกฎหมายล าดับรองของไทย ก็เป็นที่น่าสนใจว่าเรื่องเหล่านั้นสมควรที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายล าดับรอง อาทิ สัญชาติ คุณสมบัติของนิติบุคคล การต้องไม่เป็นผู้ที่มีความผิด หรือต้องโทษทางกฎหมาย เป็นต้น 
โดยอาจจะปรากฏปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือกฎหมายล าดับรองอ่ืนๆ ต่อไป และการพิจารณา
กฎหมายต่างประเทศนี้เองก็จะมีส่วนส าคัญที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องดังกล่าว ตลอดจนถึงแนวทางการจ ากัดสิทธิต่างๆ 
ที่ท าให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงกฎหมายดังกล่าวซึ่งก็คงเป็นปัญหาตลอดมาของกฎหมายการบิน 
ตลอดจนถึงระบบกฎหมายไทย 


