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วัตถุประสงค์ของหนังสือ 
 หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Francesco Rossi Dal Pozzo โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศ 
(regulation of air transport) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีสองแง่มุมคือความปลอดภัย (safety) และความมีประสิทธิภาพ 
(efficiency) จุดประสงค์ในการก ากับดูแลทั้งสองประการนี้ท าให้เกิดสิทธิต่างๆ ต่อปัจเจกชนที่เดินทางโดยอากาศไม่ว่าใน
ฐานะผู้โดยสาร (passenger) หรือในฐานะผู้บริโภค (consumer) หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าบรรดาสิทธิเหล่านี้มีโอกาสที่จะทับ
ซ้อนกันหรือขัดแย้งกันเอง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องหาจุดสมดุลอันเป็นที่ยอมรับโดยได้การแบ่งประเภทของสิทธิตามล าดับ
ความส าคัญ ได้แก่ สิทธิขั้นปฐมภูมิ (primary rights) เช่น สิทธิในชีวิต ความปลอดภัย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็น
ส่วนตัว และสิทธิขั้นทุติยภูมิ (secondary rights) เช่น สิทธิในการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขัน  
 ผู้เขียนก าหนดขอบเขตของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่กรอบนิตินโยบายในระดับสหภาพยุโรปในการที่จะหาจุดสมดุลดังกล่าว 
กล่าวคือ ในด้านหนึ่งสหภาพยุโรปต้องการเปิดตลาดการขนส่งทางอากาศให้มีการแข่งขันโดยเสรีมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ใน
อีกด้านหนึ่งก็ต้องค านึงถึงการคุ้มครองและปกป้องผู้โดยสารในระดับสูงสุดเช่นกัน  ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นปฐมภูมิ 
สหภาพยุโรปได้ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารจะไม่ถูกท าลายโดยผู้ขนส่งทางอากาศที่มุ่งแสวงหา
ก าไรโดยถือเอาประโยชน์ทางธุรกิจมาก่อนปัจเจกชนหรือโดยการแทรกแซงอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในอีกด้านหนึ่ง การ
คุ้มครองสิทธิขั้นปฐมภูมิในแง่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการท าความตกลงระหว่างประเทศกับรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปนั้น แม้อาจจะส่งผลเป็นการกระทบสิทธิขั้นปฐมภูมิอ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องไม่ถึงขนาดเป็นการลดทอนสิทธิ
เหล่านั้นอย่างไม่สมเหตุสมผล  
 อนึ่ง เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์สองประการนี้ ผู้เขียนอ้างถึงค าตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป 
(European Court of Justice ปัจจุบันคือ Court of Justice of the European Union) ในคดี Nouvelles Frontieres  
ปีค.ศ. 1986 ซึ่งมีผลท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในการขนส่งทางอากาศ ผลที่ตามมาคือ บทบาทของรัฐ
สมาชิกในการอนุญาตและก ากับค่าโดยสารถูกถ่ายโอนไปให้กับคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ค าตัดสิน
ดังกล่าวเป็นค าตัดสินแรกที่ก าหนดพันธกรณีต่อรัฐสมาชิกในการงดใช้มาตรการทางกฎหมายที่ขัดกับกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้า นอกจากนี้ นโยบายการเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศอ่ืนๆ ที่ตามมาของสหภาพยุโรปได้ช่วยก าจัดข้อจ ากัดในเชิงพาณิชย์
เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเที่ยวบิน ค่าโดยสาร เส้นทางการบิน ส่งผลเป็นการลดอ านาจผูกขาดของรัฐและเอ้ือต่อการ
เกิดขึ้นของผู้ขนส่งทางอากาศรายใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์จากการที่ค่าโดยสารถูกลงและทางเลือกที่มากข้ึน  
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ตั้งค าถามว่าการเปิดเสรีดังกล่าวส่งผลดีอย่างแท้จริงต่อผู้บริโภคในด้านการรักษาความ
ปลอดภัย (security) และความปลอดภัยจริงๆ หรือไม่  ด้วยเหตุนี้ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการชี้ให้เห็นการทับซ้อนและ
การแทรกแซงซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการคุ้มครองผู้โดยสาร/ผู้บริโภคทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับ
ของสหภาพยุโรปผ่านการอธิบายและวิเคราะห์กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในแง่ทฤษฎีและทางปฏิบัติและเพื่อที่จะเสนอทางออกที่
เป็นไปได้ของปัญหาที่เกิดจากการทับซ้อนดังกล่าว 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III บทวิจารณ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ที่ได้
ให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทาง และตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ มาโดยตลอด ผู้วิจารณ์จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  
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เนื้อหาโดยสังเขป 
 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมห้าหัวข้อหลักๆ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยทางการบิน (aviation safety) 2. การ
รักษาความปลอดภัยทางการบิน (aviation security) 3. สิทธิขั้นปฐมภูมิของผู้โดยสาร 4. การคุ้มครองสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวในบริบทของความมั่นคงและทางปฏิบัติทางการค้า และ 5. สิทธิขั้นทุติยภูมิของผู้โดยสาร 
 ส าหรับสองหัวข้อแรกนั้น ผู้เขียนอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยทางการบินและการรักษาความ
ปลอดภัยทางการบินว่าขึ้นอยู่กับประเภทของภยันตรายที่เกิดกับเที่ยวบิน โดยผู้เขียนได้ยกค าจ ากัดความโดยองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO)  ของค าว่า ‘ความปลอดภัย’ ว่าหมายถึง 
ภาวะที่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินถูกลดลงในระดับที่ยอมรับได้  และค าว่า 
‘การรักษาความปลอดภัย’ ว่าหมายถึง ผลรวมของมาตรการหรือทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการปกป้องการบินพลเรือนจากการ
กระท าที่เป็นการแทรกแซงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากนั้นผู้เขียนได้กล่าวถึงพัฒนาการของกฎหมายสหภาพยุโรปในการ
ส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางการบินซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้
อธิบายถึงบริบทหรือเหตุการณ์ส าคัญซึ่งเป็นที่มาของกฎระเบียบต่างๆ ในสหภาพยุโรป เช่น กฎระเบียบ Regulation (EC) No 
2320/2002 ลงวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2002 หนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายโดยเครื่องบินวันที่  11 กันยายน ค.ศ. 
2001 โดยกฎระเบียบดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมผู้โดยสารและสัมภาระช่วงทางเข้าสนามบิน ทั้งนี้ใน
อารัมภบทได้พูดถึงการก่อการร้ายว่าเป็นภัยร้ายแรงที่สุดต่อหลักการประชาธิปไตย เสรีภาพ และความสงบ 
 ในส่วนหัวข้อเก่ียวกับสิทธิขั้นปฐมภูมิของผู้โดยสาร ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อเพื่ออธิบายการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวในสาม
กรณี กรณีแรกคือความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศในกรณีที่ผู้โดยสารตายหรือบาดเจ็บ  โดยผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นพัฒนาการ
ความรับผิดตามที่ก าหนดในอนุสัญญามอนตริออล  ค.ศ. 1999 (Montreal Convention) ซึ่งปรับปรุงมาจากอนุสัญญา
วอร์ซอ ค.ศ. 1929 (Warsaw Convention) โดยก าหนดเงื่อนไขในการขอปลดเปลื้องความรับผดิความรับผิดให้กับผู้ขนสง่ทาง
อากาศต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ  การกระท าหรืองดเว้นกระท าของผู้ขนส่งทางอากาศ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือตัวแทนของเขา หรือพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากบุคคลที่สาม การบัญญัติลักษณะนี้เป็นการก าหนด
ภาระการพิสูจน์เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดในเชิงปฏิเสธ (negative formulation of the burden of exonerating proof) 
ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติในอนุสัญญาวอร์ซอที่ก าหนดภาระการพิสูจน์เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดในเชิงบวก  (positive 
exonerating proof) ซึ่งผู้ขนส่งทางอากาศเพียงแต่พิสูจน์ว่าตนพยายามทุกวิถีทางที่จ าเป็นในการหลีกเลี่ย งเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพียงพอที่จะปลดเปลื้องความรับผิดได้แล้ว ทั้งนี้จะเห็นว่าข้อก าหนดในอนุสัญญามอนตริออลให้
ความคุ้มครองผู้โดยสารในระดับที่สูงกว่าข้อก าหนดเดิมในอนุสัญญาวอร์ซอ 
 จากนั้น ผู้เขียนได้อธิบายความเชื่อมโยงของความคุ้มครองในระดับระหว่างประเทศกับกฎหมายสหภาพยุโรป 
กล่าวคือ กฎระเบียบ Council Regulation (EC) No 2097/27 ลงวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1997 ซึ่งเป็นการปรับใช้เนื้อหาของ
ข้อก าหนดต่างๆ ในอนุสัญญาวอร์ซอ ต่อมาสหภาพยุโรปก็ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญามอนตริออลท าให้มีการแก้ไข
กฎระเบียบ Council Regulation (EC) No 2097/27 เพื่อบังคับใช้ระบบความรับผิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้โดยสารตาม
อนุสัญญามอนตริออลอีกทั้งได้ก าหนดให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวขยายไปถึงกรณีการขนส่งทางอากาศภายในรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เนื่องจากกรณีดังกล่าวจะไม่ตกอยู่ใต้บังคับของอนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญา
มอนตริออล  อนึ่ ง  เมื่ อกฎ เกณฑ์ต่ า งๆ  ตามอนุ สัญญามอนตริออลถูกบรรจุ ในกฎหมายสหภาพยุ โ รปแล้ ว  
อนุสัญญามอนตริออลจึงมีผลบังคับใช้ในลักษณะส่งเสริม (residual application) กล่าวคือใช้บังคับเฉพาะกับบรรดากรณีที่ไม่
อาจกล่าวอ้างกฎระเบียบของสหภาพยุโรปได้ 
 กรณีที่สองของหัวข้อสิทธิขั้นปฐมภูมิของผู้โดยสารนั้น ผู้เขียนอธิบายหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศในการจัดหา
ประกันภัยที่ครอบคลุมอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดกับผู้โดยสารรวมไปถึงสัมภาระ ของ และบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ในระดับระหว่าง
ประเทศนั้น มาตรา 50 ของอนุสัญญามอนตริออลก าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐสมาชิกต้องจัดหา
ประกันภัยให้พอเพียงในและครอบคลุมบรรดาความรับผิดต่างๆ ส่วนในระดับสหภาพยุโรป  กฎระเบียบ  Regulation (EC)  
No 785/2004 ลงวันที่  21 เมษายน ค.ศ. 2004 ได้วางข้อก าหนดขั้นต่ าในเรื่องนี้ส าหรับทั้งเที่ยวบินพาณิชย์ และเที่ยวบินที่
ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ท ารายงานแสดงความเห็นต่อการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวว่ามี
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ความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจและปรับใช้ อีกทั้งผู้ขนส่งทางอากาศก็ได้แสดงความตั้งใจที่จะท าตามข้อก าหนดเก่ียวกับการ
จัดหาประกันภัยนี้โดยจะเห็นได้จากการที่ผู้ขนส่งได้แสดงหลักฐานกรมธรรม์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องของรัฐสมาชิก 
 กรณีสุดท้ายของหัวข้อนี้คือสิทธิของบุคคลที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง (persons with reduced 
mobility: PRMs) ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าสิทธิดังกล่าวมีความส าคัญเนื่องจากเนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีสัดส่วนที่มากอย่างเห็นได้ชัด
จากบรรดาผู้โดยสารทั้งหมดซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่คนพิการ (disabled person) ที่มีประมาณ 45 ล้านคนในสหภาพยุโรปหรือ
คิดเป็นร้อยละ 10  ของประชากรทั้งหมดแต่ยังรวมถึงบุคคลบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้หากปราศจาก
การช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุ  ในระดับระหว่างประเทศ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงการเดินทางทางอากาศของบุคคลที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะถูกบัญญัติอยู่ในภาคผนวกที่  9 (การอ านวยความสะดวก) ของอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 
1994 (Chicago Convention)  ในขณะที่กฎหมายสหภาพยุโรปนั้น กฎระเบียบ Regulation (EC) No 1107/2006 ข้อ 2 
(a) ได้ให้ค าจ ากัดความของคนพิการ หรือ บุคคลที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงว่าหมายถึง  บุคคลใดๆ ที่
ความสามารถทางการเคลื่อนไหวขณะใช้ระบบขนส่งลดลงอันเนื่องมาจากความพิการทางกาย (การรับความรู้สึก หรือการ
เคลื่อนไหว โดยถาวรหรือโดยชั่วคราว) ความบกพร่องทางสติปัญญา หรือ เหตุอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดความพิการ หรืออายุ โดย
บุคคลดังกล่าวจ าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและได้รับการปรับบริการที่จัดเตรียมส าหรับผู้โดยสารทุกคนให้เหมาะสมกับ
ความจ าเป็นอันเฉพาะเจาะจงของเขา  
 กฎระเบียบดังกล่าวมีหลักการที่ส าคัญ ได้แก ่ผู้ขนส่งทางอากาศ ตัวแทน หรือบริษัทน าเที่ยวจะต้องไม่ปฏิเสธการจอง
หรือการขึ้นเคร่ืองบินของบุคคลที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงหรือคนพิการ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับการ
แจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่พวกเขามี นอกจากนี้ ระหว่างเดินทาง ผู้ขนส่งทางอากาศจะต้องแจ้งหน่วยงานบริหารสนามบินที่
เป็นจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ในดินแดนของรัฐสมาชกิสหภาพยุโรปถึงจ านวนบุคคลที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงและ
คนพิการรวมถึงความช่วยเหลือที่ต้องการ โดยที่หน้าที่ในการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตาม Regulation (EC) No 
1107/2006 ยังได้ขยายผูกพันหน่วยงานบริหารของสนามบินที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก I  
 ผู้เขียนเห็นว่าอุปสรรคที่ขัดขวางบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงบริการการเดินทางทางอากาศได้อย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่
จะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์แต่ยังเป็นการขัดขวางการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคคลกลุ่มนี้ในภาคบริการ
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงจะต้องสามารถเข้าถึงการเดินทางทางอากาศโดยไม่ต้องทน
กับการถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้งผู้เขียนยังได้เชื่อมโยงข้อก าหนดนี้กับบริบทของนโยบายของสหภาพ
ยุโรปในการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ เช่นข้อ 21 ของกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (Charter of Fundamental 
Rights of the European Union) และข้อ 10 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการด าเนินงานของสหภาพยุโรป (Treaty on the 
Functioning of the European Union: TFEU) ต่างก็ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ 
 หัวข้อถัดมาคือเรื่องการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวในบริบทของความมั่นคงและทางปฏิบัติทางการค้า  อันดับ
แรก ผู้เขียนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการบนัทึกข้อมูลผู้โดยสาร (passenger name records: PNRs) ซึ่งถูกบันทึกโดยผู้ขนส่ง
ทางอากาศและมักเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย ์นอกจากนี้ ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐก็ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือ
ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรม (organised crime) และเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
อย่างไรก็ตาม การที่รัฐก าหนดหน้าที่ให้ผู้ขนส่งทางอากาศต้องส่งต่อบันทึกข้อมูลผู้โดยสารให้กับรัฐเป็นการกระทบสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่การเก็บข้อมูลดังกล่าวจะต้องท าในรูปแบบและวิธีการที่เคารพต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคล  
 ในระดับระหว่างประเทศ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ออกมาตรการต่างๆ อาทิ Document 9444 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บข้อมูลผู้โดยสาร (Document 9444 ‘Guidelines on Passenger Name Record Data’) ซึ่งวาง
ข้อก าหนดที่ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิ เช่น การส่งต่อข้อมูลผู้โดยสารจะต้องเป็นไปเท่าที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นและมี
ข้อมูลบางประเภทที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือรัฐก็ไม่อาจเรียกเอาจากผู้โดยสารได้  นอกจากนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวยังได้
ก าหนดให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลใช้วิธีการ ‘ผลัก’ (push method of transfer) กล่าวคือผู้ขนส่งทางอากาศเป็นฝ่ายส่งข้อมูล
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ให้กับรัฐเมื่อรัฐขอแทนที่จะใช้วิธีการ ‘ดึง’ (pull method of transfer) ซึ่งอนุญาตให้รัฐเข้าถึงฐานข้อมูลผู้โดยสารได้โดยตรง
อย่างอิสระ  
 ในบริบทของสหภาพยุโรปเองก็มีมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นทั้งสองด้านคือ การต่อสู้กับ
การก่อการร้ายและการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร เช่น รายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับ ‘การ
เคลื่อนย้ายข้อมูลผู้โดยสารทางอากาศ: แนวทางอันเป็นสากลของสหภาพยุโรป’ (Transfer of Air Passenger Name 
Record (PNR) Data: a global EU approach) ปีค.ศ. 2003 หรือรายงานเก่ียวกับ ‘แนวทางอันเป็นสากลในการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลผู้โดยสารสู่ประเทศนอกสหภาพยุโรป’ (Global Approach to Transfer of Passenger Name Record (PNR) Data 
to Third Countries) ปีค.ศ. 2010 ซึ่งวางข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้โดยสารไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกพรมแดนของ
สหภาพยุโรปซึ่งจะต้องเป็นไปโดยเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและชีวิตครอบครัว  รวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 8 ของอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (European Convention of Human 
Rights) และข้อ 7 และ 8 ของ ของกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป 
 หัวข้อสุดท้ายคือ เร่ืองสิทธิขั้นทุติยภูมิของผู้โดยสาร ผู้เขียนเร่ิมจากการอธิบายลักษณะของสิทธิกลุ่มนี้ว่าเปน็สิทธิที่ไม่
เก่ียวข้องกับชีวิต ความปลอดภัย หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หากแต่สืบเนื่องมาจากความคาดหวังที่ชอบธรรม (legitimate 
expectation) ในการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการคืนเงินเมื่อไม่ได้รับบริการดังกล่าว ดังนั้นสิทธิขั้นทุติยภูมิจึง
ก่อให้เกิดความรับผิดของตามสัญญา (contractual liability) และความรับผิดที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา (extra-contractual 
liability) ของผู้ขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ สิทธิกลุ่มนี้ถูกรับรองในกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งถูกบรรจุอยู่ในอนุสัญญามอนตริ
ออลและในกฎหมายสหภาพยุโรปซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎบัตรสิทธิของผู้โดยสาร (Charter of Passenger Rights) 
และกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น Regulation (EC) No 261/2004 โดยผู้เขียนได้แบ่งอธิบายว่าในแต่ละกรณีว่าผู้โดยสารมีสิทธิ
เรียกร้องอะไรจากสารการบินบ้าง ได้แก่ กรณีถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง (denied boarding) ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการให้จอง
ตั๋วเกินจ านวนที่นั่ง (overbooking) กรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน (long delays of flight) และกรณียกเลิกเที่ยวบิน 
(cancellations)  
 
ข้อวิพากษ์ 
 หนังสือเล่มนี้พยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการก ากับกับดูแลการขนส่งทางอากาศเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ประเภทต่างๆ ของผู้โดยสาร ผู้เขียนนี้มีวิธีน าเสนอตามแบบแผนของการเขียนตาราทางวิชาการที่ดี มีโครงสร้างที่ชัดเจน
เนื่องจากผู้เขียนเร่ิมต้นหนังสือในบทน าด้วยการบอกที่มาและความส าคัญของเนื้อหาโดยการเล่าถึงปัญหาสิทธิผู้โดยสารที่ทับ
ซ้อนกันและความบกพร่องของกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งแจกแจงวัตถุประสงค์ของหนังสือที่ต้องการจะวิเคราะห์กฎเกณฑ์
ต่างๆ ในบริบทของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในตอนท้ายของแต่ละบท ผู้เขียนได้ให้แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญ (essential 
bibliography) ท าให้ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านและศึกษาหัวข้อย่อยที่สนใจเพิ่มเติมได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ผู้วิจารณ์เห็นว่าหนังสือ
เล่มนี้มีจุดเด่นอยู่สองประการ 
 ประการแรก แม้ว่าเนื้อหาของหนังสือมุ่งที่จะอธิบายสิทธิของผู้โดยสารทางอากาศภายใต้กรอบกฎหมายของสหภาพ
ยุโรปดังที่ปรากฏในชื่อหนังสือ ผู้เขียนก็ไม่ได้มองข้ามความส าคัญของการท าความเข้าใจความเชื่อมโยง ระหว่างกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายสหภาพยุโรปในเร่ืองดังกล่าวซึ่งแม้จะเป็นการคุ้มครองที่ต่างระดับกันแต่ก็มีความเชื่อมโยง หยิบ
ยืม หรือเสริมซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้แบ่งพื้นที่ในแต่ละบทปูพื้นฐานเนื้อหากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาของบทนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในอนุสัญญามอนตริออล นอกจากนี้ ในเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหภาพ
ยุโรป ผู้เขียนก็ไม่เพียงแต่พูดถึงกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปเท่านั้น  แต่ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศนอกสหภาพยุโรปอีกด้วย เช่น ในหัวข้อเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวใน
บริบทของความมั่นคงและทางปฏิบัติทางการค้ามีหัวข้อย่อยเก่ียวกับความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาในเรื่อง
การใช้และเคลื่อนย้ายข้อมูลผู้โดยสารโดยผู้ขนส่งทางอากาศ (EU-USA Agreement on the Processing and Transfer of 
PNR Data by Air Carriers) ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับออสเตรเลีย (EU-Australia Agreement) และความตกลง
ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดา (EU-Canada Agreement) ดังนั้น ผู้อ่านจะได้ทราบถึงแนวปฏิบัติของประเทศอ่ืนๆ ตาม
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พันธกรณีภายใต้ความตกลงที่ท ากับสหภาพยุโรปในเร่ืองนั้นๆ จากจุดเด่นในเรื่องความเชื่อมโยงของกฎหมายสหภาพยุโรปกับ
บริบทระหว่างประเทศที่กว้างขึ้นนี้ท าให้หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจและท าให้ผู้อ่านเข้าใจบทบาทของสหภาพยุโรปในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในระดับภูมิภาคว่ามีความเก่ียวพันธ์กับการคุ้มครองในระดับสากล 
 จุดเด่นประการที่สองคือการที่ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาออกมาได้เป็นอย่างดี ย่อยง่าย โดยการอธิบายค าจ ากัดความ
และข้อความคิดที่ส าคัญ บริบททางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างและผลของการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งส่งผล
ให้เกิดข้อพิพาทในศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปและท าให้ศาลมีโอกาสได้แสดงความเห็นในการปรับใช้กฎหมายผ่านค าตัดสิน 
เนื้อหาเหล่านี้ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือที่มีผลกับการควบคุมการขนส่งทางอากาศอย่างแท้จริง  เช่น 
ในสองหัวข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน ผู้เขียนได้เล่าถึงโศกนาฏกรรมทาง
อากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสนับสนุนโดยข้อมูลเชิงสถิติ  พร้อมกันนั้นก็อธิบายถึงความพยายามขององค์การ
ระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปที่จะพัฒนากฎหมายและนโยบายเพื่อฟ้องกันและลดการเกิดขึ้นของโศกนาฏกรรมดังกล่าว
ให้มากที่สุด อีกทั้งในแต่ละบทซึ่งมีค าศัพท์เฉพาะ ผู้เขียนก็ไม่ละเลยที่จะอธิบายให้ผู้อ่านเห็นภาพโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
หรือยกตัวอย่าง อาทิ ความแตกต่างระหว่างสิทธิขั้นปฐมภูมิกับสิทธิขั้นทุติยภูมิของผู้โดยสาร ความแตกต่างระหว่างความ
ปลอดภัยกับการรักษาความปลอดภัยทางการบิน หรือความแตกต่างระหว่างวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลผู้โดยสารแบบ ‘ผลัก’ กับ 
‘ดึง’ จุดเด่นดังกล่าวช่วยผู้อ่านในการจับประเด็นส าคัญที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย  
 นอกจากนี้ หากพิจารณาจากพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนเพื่อท าความเข้าใจหนังสือเล่มนี้ก็จะพบว่า 
Francesco Rossi Dal Pozzo เป็นรองศาสตราจารย์ในภาควิชากฎหมายมหาชน เน้นด้านกฎหมายสหภาพยุโรปแห่ง
มหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอิตาลี ผู้เขียนได้ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือและบทความทางวิชาการมากมายเกี่ยวกับกฎหมาย
สหภาพยุโรป ท าให้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของกฎหมายและนิตินโยบายของสหภาพยุโรปได้อย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบโดยไล่ตั้งแต่ สนธิสัญญาว่าด้วยการด าเนินงานของสหภาพยุโรป กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐาน กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแง่ที่ว่ามาตรการใดได้ถูกด าเนินการแล้วและยังมีมาตรการอ่ืนใดที่ควรต้อง
ด าเนินการอีก  
 ในทางกลับกัน ในความเห็นของผู้วิจารณ์ หนังสือเล่มนี้ยังมีจุดที่น่าจะท าให้ดีกว่านี้ได้สามประการ ประการแรก 
เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้ใส่บทสรุปในแต่ละบท ท าให้เมื่ออ่านจบแต่ละบท ผู้อ่านอาจจะพบกับความยากล าบากในการสกัดหัวใจ
ส าคัญของเนื้อหาส่วนนั้นที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อและความเชื่อมโยงของเนื้อหาในบทเดียวกันนั้นเอง นอกจากนี้ จุดด้อยประการที่
สองคือ การที่แม้ผู้เขียนจะกล่าวในบทไว้อย่างชัดเจนในบทน าถึงปัญหาการทับซ้อนและขัดกันของสิทธิประเภทต่างๆ และ
ความตั้งใจของผู้เขียนในการน าเสนอทางออกที่อาจเป็นไปได้ เนื้อหาในหลายๆ ตอนกลับเน้นหนักในส่วนของการให้อธิบายให้
ข้อมูล (informative / explanatory) ตัวบทกฎหมายประเภทต่างๆ มากกว่าการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ (analytical / 
critical) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้เขียนถ่ายทอดได้ดีในการเล่าถึงวิวัฒนาการของกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงใส่ความเห็นของศาลใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้ประเมินคุณค่าของนิตินโยบายเหล่านั้นจากมุมมองของผู้เขียนเองเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้
วิจารณ์คาดหวังว่าจะได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 
 โดยส่วนตัวแล้ว ผู้วิจารณ์เห็นว่าความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากการที่ผู้เขียนวางโครงสร้างเนื้อหาในแต่ละบท
อย่างตรงไปตรงมา เน้นการจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบท าให้เอ้ือต่อการอธิบายเนื้อหาแบบแยกส่วนเป็นเรื่องๆ ไปมากกว่าแบบ
บูรณาการ เช่น ในหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิขั้นปฐมภูมิของผู้โดยสาร  ผู้เขียนแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็นสามหัวข้อได้แก่ ความรับผิด
ของผู้ขนส่งทางอากาศในกรณีผู้โดยสารตายหรือบาดเจ็บ หน้าที่ในการจัดหาประกันภัยที่ครอบคลุมอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิด
กับผู้โดยสาร และสิทธิของผู้ที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง ซึ่งในแต่ละหัวข้อย่อย ผู้เขียนก็ให้ข้อมูลถึงกฎหมาย
ประเภทต่างๆ ในการคุ้มครองแต่ละระดับ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงให้เห็นว่าการคุ้มครองสิทธิประเภทไหนจะกระทบกับสิทธิประเภท
อ่ืนหรือไม่อย่างไรหรือผู้เขียนคิดเห็นว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่มีประสิทธิภาพ หรือยังมีบกพร่องที่ควรปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ 
ข้อยกเว้นของโครงสร้างเนื้อหาเช่นว่านี้อยู่ที่หัวข้อเร่ืองการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวในบริบทของความมั่นคงและทาง
ปฏิบัติทางการค้า จากชื่อก็แสดงให้เห็นได้ว่าเนื้อหาของบทนี้มีการวิเคราะห์ข้อถกเถียงระหว่างการขัดกันของสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นปฐมภูมิกับคุณค่าอ่ืนๆ เช่นความปลอดภัย ความมั่นคงของรัฐ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่บทนี้ผู้เขียนได้



วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 15     51 

 

   

วิเคราะห์ถึงปัญหาของการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ดีแต่ก็อาจสร้างปัญหาเรื่องการกระทบสิทธิ ผู้วิจารณ์เห็น
ว่าถ้าเนื้อหาในบทอื่นๆ มีลักษณะเหมือนหัวข้อนี้ก็จะท าให้หนังสือน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการขบคิดถกเถียงต่อยอดมากข้ึน  
 อย่างไรก็ตามผู้วิจารณ์ก็เข้าใจผู้เขียนว่าการท าเช่นนั้นก็อาจท าให้หนังสือเล่มนี้ที่เนื้อหาซับซ้อนอยู่แล้วอ่านยากขึ้นไป
อีกและท าให้ผู้เขียนไม่สามารถลงรายละเอียดอธิบายสิทธิแต่ละประเภทได้เท่าที่ควร เช่นในหัวข้อที่ยกตัวอย่างนั้น ผู้เขียนก็
ไม่ได้ลงรายละเอียด อธิบายวิวัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารแต่กล่าวถึงในบริบทของการ
จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารไปพร้อมกันเลย ดังนั้นในบทอื่นๆ ผู้เขียนจึงอาจอยากเน้นความเรียบง่าย ชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบ
มากกว่าการวิเคราะห์ที่สลับซับซ้อน อนึ่ง ข้อด้อยประการสุดท้ายอยู่ที่โครงสร้างของหนังสือที่ซึ่งผู้วิจารณ์เห็นว่ายังขาดสมดุล 
เนื่องจากเนื้อหาแต่ละบทมีความน้ าหนักแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นปฐมภูมิมี
จ านวนหน้า 14 หน้าในขณะหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิขั้นทุติยภูมิมีจ านวน 59 หน้า ทั้งๆ ที่สิทธิประเภทแรกน่าจะมีความส าคัญไม่
แพ้กันถ้าไม่มากกว่า อย่างไรก็ตาม นั่นก็อาจเป็นเพราะว่าผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาในหัวข้ออ่ืนๆ ได้แก่ ความปลอดภัย การรักษา
ความปลอดภัย และสิทธิความเป็นส่วนตัวก็ล้วนอยู่ในกลุ่มของสิทธิขั้นปฐมภูมิทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะท าให้หนังสือเล่มนี้
ให้น้ าหนักกับสิทธิขั้นปฐมภูมิอย่างมาก 
 โดยสรุป หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์ของผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารทางอากาศในบริบท
ของกฎหมายสหภาพยุโรปได้ในทุกระดับ ส าหรับผู้ที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับกฎหมายการเดินอากาศในแง่มุมของการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้โดยสารในสหภาพยุโรป หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากท าให้เห็นภาพรวมของสิทธิหลายๆ ประเภทและความ
ท้าทายของโลกยุคใหม่และเข้าใจแนวคิดและทางปฏิบัติในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหัวข้อดังกล่าวมีความซับซ้อนและ
เชื่อมโยงกับหลายสาขาวิชา ผู้ศึกษาควรมีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเดินอากาศ กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายสหภาพยุโรป สิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด การจะท าความ
เข้าใจเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดจึงต้องอาศัยความรู้เบื้องต้นในศาสตร์เหล่านี้ในระดับหนึ่ง หรือไม่เช่นนั้นผู้อ่านจะต้อง
หาแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ มาประกอบพร้อมกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วย กระนั้นผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยการค้น
ข้อมูลจากรายการอ้างอิงที่ผู้เขียนได้น าเสนอไว้ในตอนท้ายของแต่ละบท ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานเร่ืองกรอบกฎหมายสหภาพยุโรป
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารทางอากาศมาแล้วหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเดินอากาศโดยตรงแม้จะไม่ใช่ในบริบท
ของสหภาพยุโรป หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือเล่มหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถกลับมาศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายภายในหรือนโยบายของภูมิภาคอ่ืน 
 
คุณูปการของหนังสือ 
 การเขียนหนังสือให้มีเนื้อหาที่ให้ภาพกว้างๆ แต่ต้องครอบคลุมสาระส าคัญของกรอบกฎหมายสหภาพยุโรปในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารทางอากาศซึ่งมีหลายแง่มุมและสลับซับซ้อนนั้นต้องใช้ความสามารถและความพยายามเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งหนังสือ EU legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights ของ Francesco Rossi Dal Pozzo นั้นท า
ออกมาได้ดี ตัวผู้วิจารณ์เองเมื่อได้อ่านไปจนถึงบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ที่ว่าด้วยสิทธิขั้นทุติยภูมิของผู้โดยสารก็รู้สึกว่า
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้น่าสนใจเฉพาะในแวดวงวิชาการของกลุ่มนักกฎหมายการเดินอากาศเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องและ
เป็นเร่ืองใกล้ตัวส าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องโดยสารเคร่ืองบินพลเรือนด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผู้โดยสารก็มีทางเลือกมากขึ้น
ทั้งในแง่เส้นทางการบิน ระดับการบริการ ราคา ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่หลากหลายนั้นก็ท าให้การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้โดยสารท้าทายขึ้นด้วยโดยจะเห็นได้จากข่าวเหตุการณ์ละเมิดสิทธิต่างๆ ของผู้โดยสารหรือความไม่เป็นมืออาชีพของสายการ
บิน  
 ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ทันสมัย มีความส าคัญ และยังต้องการการพัฒนาต่อไป
เร่ือยๆ ซึ่งผู้วิจารณ์เห็นว่าผู้เขียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้แง่คิดเกี่ยวกับความส าคัญของการวางระบบการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้โดยสารทางอากาศ โดยยกกรณีศึกษาของสหภาพยุโรปที่มีการตั้งองค์กรเฉพาะกิจและออกมาตรการต่างๆ มาเพื่อการนี้
โดยเฉพาะ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และวิวัฒนาการของกฎเกณฑ์ดังกล่าว และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสหภาพ
ยุโรปกับการคุ้มครองในระดับระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้พยายามเสนอกรอบความคิดใหม่ๆ ต่อการพิจารณา
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ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลไม่ว่าจะในฐานะผู้โดยสารหรือผู้บริโภค ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผู้อ่านจะได้จากหนังสือเล่ม
นี้ที่มีความยาวเพียง 198 หน้าซึ่งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง 


