คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2538

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน กับขอพิพาทสิทธิการบิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ซึ่งกอตัวขึ้นในขณะ
ที่การเจรจาวาดวยอุตสาหกรรมรถยนตยังไมเสร็จสิ้น สวนหนึ่งเปนปญหาความขัดแยงดาน
ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศทั้ ง สอง อี ก ส ว นหนึ่ง เป น ปญ หาอัน เกิด จากการ
ขาดระเบียบการบินระหวางประเทศที่เปนขอตกลงพหุภาคี
ขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินแตกตางจากขอพิพาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต
ในกรณีหลังนี้ สหรัฐอเมริกาเปนฝายขาดดุล สวนในกรณีแรก สหรัฐฯ เปนฝายเกินดุล
ข อพิ พ าทวา ด ว ยสิท ธิการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนในครั้งนี้มีปญหา
เกี่ยวกับ Beyond Rights หรือสิทธิการบินในประเทศที่สาม เรื่องของเรื่องมีอยูวา Federal
Express Corporation สายการบินอเมริกัน ซึ่งมีฐานอยูในเมืองเมมฟส (Memphis) มลรัฐ
เทนเนสซี และประกอบธุรกิจการขนสงสินคาเปนหลัก ตองการยึดศูนยการบินในอาวซูบิก (Subic
Bay) ประเทศฟลิปปนสเปนศูนยกลางการขนสงสินคา ศูนยการบินดังกลาวนี้เดิมเปนฐานทัพ
อเมริ กั น ในฟลิปปนส เมื่อสหรัฐฯถอนฐานทัพดังกลาว สนามบินอาวซู บิกจึงแปรสภาพเปน
สนามบินพาณิชย
Federal Express ซึ่งใหบริการการขนสงทางอากาศระหวางสหรัฐอเมริกากับ
ญี่ปุน ตองการเพิ่มเที่ยวบินอีก 30 เที่ยวตอสัปดาห โดยที่ตองการบินเลยญี่ปุนไปรับสินคาและ
ผูโดยสาร ณ สนามบินอาวซู บิกดวย Federal Express ยื่นเรื่องขออนุญาตจากกระทรวง
คมนาคมญี่ปุน แตฝายญี่ปุนไมตอบ Federal Express จึงหันไปรองเรียนตอกระทรวงคมนาคม
อเมริกัน อันเปนเหตุใหมีการเจรจาเรื่องสิทธิการบินระหวางประเทศทั้งสอง การเจรจาระหวาง
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2538 ลมเหลวลงโดยสิ้นเชิง เนื่องจากทั้งสองฝายอางฐานความชอบธรรม
แตกตางกัน
ฝ า ยสหรัฐ อเมริ ก าอา งอิง สนธิสัญญาการบิ นพลเรือนระหวางประเทศทั้งสอง
ซึ่งลงนามในป 2495 ในเวลานั้น เทคโนโลยีการบินยังไมรุดหนา และยังไมมีเครื่องบินที่สามารถ
บินขามมหาสมุทรโดยไมตองแวะเติมนํ้ามันกลางทาง ขอตกลงทวิภาคีระหวางประเทศทั้งสอง
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ยินยอมใหเครื่องบินอเมริกันแวะเติมนํ้ามันที่ญี่ปุนได ดวยขอตกลงเชนนี้เอง ผูแทนรัฐบาลอเมริกัน
จึงกลาวอางวา สายการบินอเมริกันมีสิทธิอันชอบธรรมในการบินสูประเทศที่สาม หากรัฐบาล
ญี่ปุนไมอนุญาตก็เปนการละเมิดสนธิสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศทั้งสอง
ฝายญี่ปุนตองการใหมีการเจรจาแกไขสนธิสัญญาการบินพลเรือนดังกลาวนี้
เสียกอน เพราะเปนสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค อีกทั้งการยินยอมให Federal Express มี beyond
rights ยังเปนการขัดตอเจตนารมณของสนธิสัญญาอีกดวย เพราะสนธิสัญญาการบินพลเรือน
ระหวางประเทศทั้งสองมิไดมีขอตกลงเกี่ยวกับ Beyond Rights โดยตรง หากแตมีเจตนารมณ
ใหเครื่องบินอเมริกันแวะเติมนํ้ามันในญี่ปุนเทานั้น ในประการสําคัญ ดุลการบินระหวางญี่ปุนกับ
สหรัฐอเมริกาในปจจุบัน ญี่ปุนเปนฝายเสียเปรียบอยางมาก ดังจะเห็นไดวา สายการบินญี่ปุน
ที่ผานสหรัฐอเมริกาและแวะประเทศที่สามมีเพียง 1 สาย โดยมีเที่ยวบินเพียง 4 เที่ยวตอสัปดาห
ในขณะที่มีสายการบินอเมริกันถึง 3 สายที่ผานญี่ปุนและแวะประเทศที่สาม โดยมีเที่ยวบิน 156
เที่ยวตอสัปดาห
แต เ ดิ ม ในทศวรรษ 2520 สายการบิ น ญี่ ปุ  น และอเมริ กั น มี ส  ว นแบ ง ตลาด
ใกลเคียงกันในเสนทางระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน แตในปจจุบัน สายการบินอเมริกันมี
สวนแบงตลาดถึง 70% ทั้งๆที่จํานวนผูโดยสารชาวญี่ปุนมีมากกวาชาวอเมริกันถึง 6 เทา
ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหญี่ปุนตองยืนกระตายขาเดียว ยืนยันใหแกไข
สนธิสัญญาการบินพลเรือนที่ไมเสมอภาค การยินยอมให Federal Express เพิ่มเที่ยวบินไป
ประเทศที่สามจะทํ าใหญี่ปุนสูญเสียตลาดบริการการขนสงทางอากาศมากไปกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
ดวยเหตุดังนี้เอง รัฐบาลคลินตันจึงประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538
เลนงานสายการบินญี่ปุน โดยอางวาญี่ปุนไมปฏิบัติตามพันธะในสัญญาทวิภาคี สายการบิน
ญี่ปุนที่อยูในขายถูกเลนงานมีอยู 2 สาย คือ Japan Air Lines และ Nippon Cargo Airlines
อยางไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมอเมริกันตองรอฟงความเห็นจากสาธารณชน (Public Comment)
จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2538 อันเปนกระบวนการดังที่ระบุใน Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988
ฝายญี่ปุนก็ไมยอมออนขอใหสหรัฐอเมริกา เพราะในกรณีนี้ญี่ปุนเสียเปรียบ
สหรัฐฯมากเกินไป และสหรัฐฯก็เรียกรองมากเกินไปเสียดวย สนธิสัญญาการบินพลเรือน พ.ศ.
2495 ที่สหรัฐฯใชอางอิงความชอบธรรมก็เปนสนธิสัญญาที่ลงนามในขณะที่ญี่ปุนปราศจาก
อํานาจการตอรองระหวางประเทศ เนื่องจากพายแพสงครามและตกอยูภายใตการปกครองของ
กองทัพอเมริกันที่มีนายพลดักลาส แมกอารเธอรเปนผูบัญชาการ ดวยเหตุดังนี้เอง ญี่ปุนจึงมี
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ความรูสึกวา สหรัฐอเมริกาเอาเปรียบมากเกินไป เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศเลนงานสายการบิน
ญี่ปุน ญี่ปุนก็เตรียมเลนงานสายการบินอเมริกันบาง สายการบินที่ญี่ปุนเตรียมเลนงาน ไดแก
Northwest Airlines และ Federal Express ซึ่งมีเที่ยวบินแวะญี่ปุน 46 เที่ยวตอสัปดาห
แตขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินมิไดเกิดจากความขัดแยงดานผลประโยชนเทานั้น
หากยังมีเหตุปจจัยพื้นฐานที่ขาดระเบียบการบินระหวางประเทศอีกดวย เมื่อสงครามโลกครั้ง
ที่สองสิ้นสุดลง ประเทศมหาอํ านาจประสบความสํ าเร็จในการจัดระเบียบการคาและระเบียบ
การเงินระหวางประเทศ แตมิไดผลักดันใหมีระเบียบการบินระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี
การประชุมวาดวยสิทธิการบิน ณ นครชิคาโก ในป 2488 เพียงแตตกลงใหนานาประเทศมีสิทธิ
การบินพื้นฐาน 2 ประการ คือ สิทธิในการบินขามนานฟาของประเทศตางๆ และสิทธิในการ
แวะเติมนํ้ามัน สวนสิทธิประโยชนอื่นๆเปนเรื่องที่ตองเจรจากันเอง ดวยเหตุนี้เอง ขอตกลงวาดวย
สิทธิการบินจึงเปนขอตกลงทวิภาคีที่มีลักษณะชาตินิยมและพาณิชยนิยม (mercantilistic) เพราะ
ทุกประเทศตางยึดกุมสิทธิการบินเปนฐานการตอรองผลประโยชน โดยพยายามแสวงหาสิทธิ
การบินในประเทศคูคาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตขณะเดียวกันก็พยายามจํากัดสิทธิการบิน
ของประเทศคูคาในประเทศของตน
การจํ ากัดสิทธิการบินที่สําคัญ ไดแก การจํากัดสิทธิการบินในประเทศที่สาม
หรือ Beyond Rights และการไมยินยอมใหสายการบินตางชาติรับผูโดยสารและสินคาตาม
เสนทางภายในประเทศ ตัวอยางของการใชสิทธิการบินในประเทศที่สาม ไดแก สายการบิน
อเมริกันบินจากเมืองซานฟรานซิสโกแวะรับผูโดยสารและสินคา ณ เมืองโตเกียว เพื่อไปสู
ปลายทางในอาเซียตะวันออกเฉียงใต ตัวอยางของการใชสิทธิการบินในประเทศคูคา ไดแก
สายการบินอเมริกันรับผูโดยสารและสินคาระหวางนครโตเกียวกับนครโยโกฮามา การจํากัดสิทธิ
การบินในกรณีทั้งสองนี้ก็เพื่อสงวนรายไดจากการขนสงทางอากาศไวใหสายการบินของตน
การจํ ากัดสิทธิการบินดังที่กลาวขางตนนี้ยังผลใหการบินระหวางประเทศมิได
เปนไปโดยเสรี นานฟาระหวางประเทศมิใช `นานฟาเปด' (open skies) แตผลกระทบที่สําคัญ
ยิ่งกวาก็คือ เมื่อการบินระหวางประเทศมิไดเปนไปโดยเสรี สายการบินมิอาจเติบโตเปน `บรรษัท
โลก' (global corporation) เนื่องเพราะมีเสนทางการบินอันจํากัด
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนานาประเทศมีความเคลื่อนไหวในการทํ าขอตกลง
นานฟาเสรี (Open Skies Agreement) ในป 2535 สหรัฐอเมริกาทําขอตกลงเปดนานฟากับ
เนเธอรแลนด ยังผลใหการขนสงทางอากาศระหวางประเทศทั้งสองเพิ่มขึ้นถึง 25% ในปจจุบัน
สหรัฐอเมริกากําลังเจรจาทําขอตกลงนานฟาเสรีกับภาคีสหภาพยุโรปเล็กๆอีก 9 ประเทศ แต
สหภาพยุโรปขัดขวางการทําขอตกลงทวิภาคี โดยตองการใหสหรัฐอเมริกาทําขอตกลงกับสหภาพ
ยุโรปโดยตรง ซึ่งจะมีผลเทากับการทําขอตกลงทวิภาคีกับภาคีสมาชิก 12 ประเทศ
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ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2538 สหรัฐอเมริกาลงนามในขอตกลงนานฟาเสรีกับ
คานาดา ขอตกลงนี้เกื้อกูลใหมีการบินเชื่อมเมืองสําคัญในประเทศทั้งสอง โดยไมตองแวะเปลี่ยน
สายการบิน
ในปจจุบัน สหรัฐอเมริกามีขอตกลงนานฟาเสรีกับคานาดา สิงคโปร และ
ประเทศตางๆในยุโรป ไดแก สวีเดน นอรเวย เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ลักเซ็มบูรก และ
สวิตเซอรแลนด ภาคี APEC กําลังพิจารณาเปดนานฟาระหวางภาคีสมาชิก โดยที่ในขณะ
เดียวกัน ภาคี PECC (= Pacific Economic Cooperation Council) กําลังพิจารณาขอเสนอ
ของอินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย นิวซีแลนด ไตหวัน และบรูไนในการทําขอตกลงนานฟาเสรี
กับสหรัฐอเมริกา
หากขอตกลงนานฟาเสรียกฐานะเปนขอตกลงพหุภาคี ขอพิพาทวาดวยสิทธิ
การบินดังที่กําลังเกิดขึ้นระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ยอมบรรเทาเบาบางลง

