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คาธรรมเนียมการใชสนามบิน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

สํ านักขาวรอยเตอรรายงานขาวเมื่อกลางเดือนเมษายน 2539 วา สนามบิน 
นานาชาติในอาเซียพากันปรับคาธรรมเนียมการใชสนามบินเปนระลอกๆ (Asian Times, April 18, 
1996) ซึ่งสะทอนใหเห็นวา รายจายในการบํ ารุงรักษาและการใหบริการของสนามบินถีบตัวสูงขึ้น 
จนตองผลักภาระใหแกผูบริโภคหรือผูใชสนามบิน

สนามบินนานาชาติในอาเซียสวนใหญบริหารโดยหนวยงานของรัฐ ในกรณี 
ของไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบ กลาวโดยทั่วไปแลว ทาอากาศยาน 
มีรายไดหลักจากการเก็บคาบริการจากสายการบิน (Aircraft Service Fee) และคาธรรมเนียม 
การใชสนามบินจากผู โดยสาร นอกจากนี้ยังมีรายไดจากคาเช าพื้นที่ภายในสนามบินที่ 
เรียกเก็บจากรานคา คาสัมปทานรานอาหารภายในสนามบิน คาสัมปทานรานคาปลอดอากรขา
เขา (Duty-Free Shop) และคาสัมปทานบริการรถแท็กซี่บริเวณสนามบินอีกดวย

ดวยเหตุที่สนามบินนานาชาติใหบริการแกนักเดินทางระหวางประเทศ และ 
นักเดินทางเหลานี้อยู ในฐานะที่จะรับภาระคาบริการอยางเต็มที่ได  จึงไมมีเหตุผลทาง 
เศรษฐศาสตรที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนในการประกอบกิจการทาอากาศยาน  
เมื่อตนทุนการใหบริการเพิ่มข้ึน และเมื่อตองการปรับปรุงคุณภาพของบริการ ก็ตองผลักภาระ 
ตนทุนใหแกผูบริโภคหรือผูใชสนามบิน ไมวาจะเปนสายการบินหรือผูโดยสาร หากตองการ 
เกื้อหนุนนักเดินทางที่มีฐานะยากจน หรือนักเดินทางที่เปนนักประชาสงเคราะห ผูประกอบ 
กิจกรรมเพื่อมนุษยชาติ การเกื้อหนุนนั้นก็ตองใหมาตรการเงินอุดหนุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
(specific subsidy) โดยจายใหแกผูไดรับการเกื้อหนุนโดยตรง หาควรใหเงินอุดหนุนแกการ 
ทาอากาศยานไม

นับต้ังแตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา การเดินทางระหวางประเทศขยายตัว 
อยางรวดเร็วในอาเซียตะวันออก สวนสํ าคัญมิไดเกิดจากการขยายตัวของการทองเที่ยว 
ระหวางประเทศเทานั้น หากยังเปนผลจากการขยายตัวของธุรกิจระหวางประเทศอีกดวย  
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ดวยเหตุที่การลงทุนระหวางประเทศในอาเซียตะวันออกขยายตัวในอัตราสูงยิ่ง การเดินทาง 
เพื่อติดตอธุรกิจยอมขยายตัวตามไปดวย ในขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังผลให
ประชาชนมีฐานะเศรษฐกิจดีข้ึน มีสวนขับดันการทองเที่ยวระหวางประเทศใหขยายตัว

ผลที่ตามมาก็คือ สนามบินนานาชาติหลายตอหลายแหงมิอาจรองรับการ 
จราจรทางอากาศที่เพิ่มข้ึน ไดหลายตอหลายประเทศมีโครงการสรางสนามบินแหงใหม  
ในขณะที่ความแออัดในสนามบินที่มีอยู เดิมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนตองขยายพื้นที่และปรับปรุง 
คุณภาพของบริการ อยางนอยที่สุด เพื่อมิไดนักทองเที่ยวเปลี่ยนศูนยการจราจรไปที่อ่ืน  
การปรับปรุงสนามบินดอนเมืองก็ดวยเหตุผลดังกลาวนี้

หนังสือพิมพมักจะเรียกคาธรรมเนียมการใชสนามบินในชื่อตางๆกัน บาง 
ก็เรียกวาภาษีสนามบิน (Airport Tax) บางก็เรียกวา ภาษีการเดินทางออกนอกประเทศ 
(Departure Tax) ชื่อที่เรียกกันอยางสับสนนี้เปนผลจากการใชคํ าวา ‘ภาษี’ อยางสับสน เพราะ 
บัดนี้ยากที่จะแยกแยะไดวา ภาษีกับคาธรรมเนียมแตกตางกันอยางไร

แตเงินที่เรียกเก็บจากผูโดยสารขาออกนี้นาจะเรียกวา คาธรรมเนียม เพราะเปน
คาบริการการใชสนามบิน เมื่อไดประโยชนจากการใชสนามบิน ก็ตองรวมรับภาระรายจาย 
ในการผลิตบริการของสนามบิน จึงจะชอบดวยความเปนธรรม คาธรรมเนียมนี้เปนรายจาย 
ที่มีผลตางตอบแทน (quid pro quo) เพราะผูจายคาธรรมเนียมไดประโยชนจากบริการของ 
สนามบิน

หากยอมรับหลักการที่วา ผูไดประโยชนจากบริการของสนามบินจักตองจาย
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คํ าถามตอไปก็มีอยูวา เหตุใดคาธรรมเนียมการใชสนามบิน 
จึงเรียกเก็บเฉพาะผูโดยสารขาออก โดยมิไดเรียกเก็บจากผูโดยสารขาเขา ?

การเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบิน ทั้งจากผูโดยสารขาออกและขาเขานั้น
ยอมเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตจะเปนการสวนกระแสจารีตของนานาประเทศ หากเก็บ 
คาธรรมเนียมทั้งขาเขาและขาออก ก็ตองลดอัตราคาธรรมเนียมลง มิฉะนั้น เมื่อรวมคาธรรมเนียม
ทั้งสองเที่ยว คาธรรมเนียมอาจสูงเกินไป เมื่อเทียบกับสนามบินนานาชาติในประเทศอื่นๆ  
แตการเก็บคาธรรมเนียมทั้งสองเที่ยวทํ าใหตนทุนการจัดเก็บคาธรรมเนียม (administration cost) 
เพิ่มข้ึนโดยไมจํ าเปน การเก็บคาธรรมเนียมเพียงเที่ยวเดียวก็เพื่อลดตนทนุการจัดเก็บและเพิ่ม 
รายไดสุทธิจากการจัดเก็บนั่นเอง
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คํ าถามขอตอไปก็คือ หากตัดสินใจเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินเพียง
เที่ยวเดียว เหตุใดนานาประเทศจึงเลือกเก็บเฉพาะผูโดยสารขาออก  และไมเก็บผูโดยสารขาเขา ?

หากผูโดยสารตางประเทศที่เดินทางเขาประเทศตองเดินทางกลับออกไป และ
ผู โดยสารทองถิ่นที่ เดินทางไปตางประเทศตองเดินทางกลับเขามาในทายที่สุด การเก็บ 
คาธรรมเนียมการใชสนามบินจากผู โดยสารขาเขา ยอมใหรายไดไมแตกตางจากการเก็บ 
จากผู โดยสารขาออก รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมจะแตกตางกันก็ตอเมื่อมีการรั่วไหล 
ของกระแสผูโดยสาร กลาวคือ มีผูเดินทางเขา แตไมยอมเดินทางออก หรือมีผูเดินทางออก 
ที่ไมเดินทางกลับประเทศ กรณีเหลานี้สวนใหญเปนการอพยพระหวางประเทศ ซึ่งมีจํ านวน 
ไมมากนัก

ดวยเหตุที่การเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินจากผูโดยสารขาเขาใหรายได
ไมแตกตางจากการเก็บจากผูโดยสารขาออก นานาประเทศจึงเลือกเก็บจากผูโดยสารขาออก  
จนกลายเปนจารีตระหวางประเทศ ทั้งนี้ด วยเหตุผลดานจิตวิทยาเปนสํ าคัญ การเก็บ 
คาธรรมเนียมจากผู โดยสารขาเขาอาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี เพราะผูโดยสารยังมิทัน 
ยางกรายออกนอกสนามบิน ยังมิทันใชบริการสนามบินอยางเต็มที่ และยังมิทันมีโอกาสทองเที่ยว
หรือชมทิวทัศนของประเทศ ก็ตองจายคาธรรมเนียมเสียแลว สํ าหรับผูโดยสารตางชาติ การเก็บ 
คาธรรมเนียมในการเดินทางขาออกจึงมีผลทางจิตวิทยา ซึ่งช วยบรรเทาความรู  สึกที่ว า 
คาธรรมเนียมนั้นเปนภาระมากเกินไป สํ าหรับผูโดยสารทองถิ่นผลทางจิตวิทยานี้คงมีไมมาก 
เพราะเปนการจายคาธรรมเนียมแกองคกรของรัฐ

ในปจจุบัน คาธรรมเนียมการใชสนามบินนานาชาติในอาเซียตะวันออก 
มีอัตราแตกตางกันมาก ต้ังแต 6.67 ดอลลารอเมริกันในกรณีของบังคลาเทศ จนถึง 24 ดอลลาร
อเมริกันในกรณีสนามบินกันไส (ใกลเมืองโอซากา) ของญี่ปุน การทาอากาศยานแหงประเทศไทย
ไดปรับคาธรรมเนียมการใชสนามบินจาก 200 บาท เปน 250 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 
แมจะเปนการปรับอัตราขึ้นถึง 25% แตคาธรรมเนียมการใชสนามบินดอนเมืองยังตํ่ ากวาเกาหลีใต 
ฮองกง มาเลเซีย ออสเตรเลีย และญี่ปุน (ดูตารางที่ 1) ความแตกตางของอัตราคาธรรมเนียมการ
ใชสนามบิน นอกจากจะเปนผลจากความแตกตางดานคาครองชีพในแตละประเทศแลว ยังเปนผล
จากความทันสมัยของทาอากาศยานและคุณภาพของบริการที่แตกตางกันดวย สนามบินฮานอย
ยอมมิอาจเทียบเทียมสนามบินกันไสแหงญี่ปุนได

ด วยเหตุที่ค าธรรมเนียมการใช สนามบินคิดเป นสัดส วนอันน อยนิดของ
คาโดยสารทางอากาศ การปรับคาธรรมเนียมดังกลาวนี้จึงเกือบไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจ 
ในการเดินทาง ถึงจะปรับอัตราคาธรรมเนียมในระดับ 100-200% ก็มีผลไมมากนัก ในทํ านอง 
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กลับกัน การลดหรือไมเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินเลย ก็ใชว าจะสามารถดึงดูด 
นักทองเที่ยวไดมากขึ้น ในป 2537 สนามบินไคตักแหงฮองกง เคยลดคาธรรมเนียมการใช 
สนามบินถึง 67% แตหาไดมีผลในการชักนํ านักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนไม ในเดือนเมษายน 2539  
สนามบินไคตักเพิ่มคาธรรมเนียมการใชสนามบินถึงเทาตัว กระนั้นก็ยังตํ่ ากวาสนามบินนานาชาติ
ของมาเลเซีย  ออสเตรเลีย  และญี่ปุน (ดูตารางที่ 1)

นอกจากคาธรรมเนียมการใชสนามบินแลว รัฐบาลไทยเคยเก็บภาษีการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรในป 2526 โดยเก็บในอัตรา 1,000 บาทตอคนสํ าหรับการเดินทาง 
ทางอากาศ และ 500 บาทตอคนสํ าหรับการเดินทางทางบกและนํ้ า ภาษีการเดินทางออกนอก 
ราชอาณาจักรมิไดจัดเก็บตามหลักผลประโยชนที่ไดรับ (Benefit Principle of Taxation) แตอาจ 
ถือไดวาเปนการจัดเก็บจากรายจายหรือรายได กลาวโดยทั่วไปแลว ผูมีฐานะระดับหนึ่งเทานั้น 
จึงจะสามารถเดินทางระหวางประเทศได รัฐบาลจัดเก็บภาษีประเภทนี้ขณะเผชิญวิกฤติการณ 
เงินคงคลัง เมื่อวิกฤติการณดังกลาวลวงพนไป ประกอบกับประเทศอื่นๆมิไดจัดเก็บภาษี 
ประเภทนี้ อีกทั้งรัฐบาลไทยไมกลาจัดเก็บในอัตราสูง เพราะเกรงวาจะมีผกระทบตอการทองเที่ยว 
ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจึงใหรายไดแกรัฐบาลไมมากนัก ปที่ภาษีประเภทนี้ 
ใหรายไดสูงสุดคือป 2533 ก็ใหรายไดเพียง 554 ลานบาท ในป 2534 รัฐบาลนายอานันท   
ปนยารชุน ตัดสินใจเลิกเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2534 เปนตนมา

ตารางที่ 1
คาธรรมเนียมการใชสนามบินสํ าหรับผูโดยสาร ป 2539

ประเทศ/สนามบิน เงินสกุลทองถิ่น ดอลลารอเมริกัน
ญี่ปุน (Kansai)
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
ฮองกง (Kai Tak)
เกาหลีใต
ไทย (ดอนเมือง)
เวียดนาม
บังคลาเทศ

2,600 เยน
27 ดอลลารออสเตรเลีย

40 ริงกิต
100 ดอลลารฮองกง

9,000 วอน
250 บาท

77,000 ด็อง
300 ตากา

24.00
21.28
16.00
13.00
11.48
10.00
  7.00
  6.67

ที่มา Asia Times (April 18, 1996).
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