
ความสัมพนัธ์ระหว่างราคา (Price) อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในมุมมองผ่าน Uber 

ประโยคที่ว่า “ถ้ามีคนอยากซือ้ ยงัไงก็ต้องมีคนขาย”  ยงัคงใช้เป็นประเด็นสําหรับพดูคยุในวงสนทนาได้เป็น

ประจํา ตัง้แต่เร่ืองการซือ้ขาย Commodity ต่างๆ ในตลาดโลก เช่น นํา้มนัหรือทอง สกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD หรือ 

EURO จนกระทัง่สนิค้าหรือบริการธรรมดาๆ อยา่งรถโดยสารสาธารณะ หรือแม้แต่ข้าวแกงริมถนน 

กลไกการจดัสรรทรัพยากรในตลาด ระหวา่งตวัอปุสงค์ (Demand) อปุทาน (Supply) และราคา (Price) เป็นเร่ือง

ที่มีประโยชน์กับคนทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ เนื่องจากสามารถเอามาใช้วิเคราะห์เร่ืองราวต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวนัของเราได้แทบทกุเร่ือง ทัง้เร่ืองอาหารการกิน สินค้าอุปโภคบริโภค หรือการเดินทางไปทํางาน ยกตวัอย่าง

ง่ายๆ ที่ใกล้ตวั เช่น สมมติวา่ มีร้านขายอาหารตามสัง่มาเปิดอยูใ่นอาคารสาํนกังานแหง่หนึง่ ซึง่อยูไ่กลจากแหลง่ชมุชนไป

เล็กน้อย ทําให้ทกุคนในอาคารนัน้จําเป็นต้องแวะเวียนมาใช้บริการร้านอาหารดงักลา่ว ตราบใดที่ราคาอาหารยงัอยู่ใน

ระดบัที่รับได้ ร้านอาหารแห่งนีม้ีสิทธ์ิจะตัง้ราคาแพงไดในระดบัหนึ่ง ถึงแม้รสชาติอาจจะไม่อร่อยก็ตาม เพราะทางฝ่ัง

อปุทานมีแคร้่านอาหารในละแวกแคเ่จ้าเดียว ในขณะที่ฝ่ังอปุสงค์มีความต้องการเยอะกวา่มากจากพนกังานทัง้อาคาร แต่

ถ้าหากร้านอาหารเลือกที่จะตัง้ราคาแพงเกินไป พนกังานบางสว่นอาจเร่ิมมองหาทางเลือกอื่นในการรับประทานอาหาร 

เช่น ยอมเสยีเวลาเดินทาง ไปหาอะไรทานข้างนอก หรือทํากบัข้าวใสป่ิ่นโตมาจากบ้านแทน 

ในทางกลบักนั ถ้าอาคารสาํนกังานแหง่นัน้มีศนูย์อาหารขนาดใหญ่มาเปิดให้บริการ อํานาจในการตอ่รองจะย้าย

กลบัไปยังฝ่ังอุปสงค์แทน เพราะตอนนี ้อุปทาน หรือร้านอาหารมีจํานวนมากขึน้ ตัวพนกังานเองก็มี ทางเลือกในการ

รับประทานอาหารกลางวนัมากขึน้ตามไปด้วย ถ้าร้านอาหารไหนตัง้ราคาอาหารแพงกวา่เจ้าอื่นๆ แตร่สชาติไมไ่ด้อร่อยกวา่

ร้านอาหารใกล้เคียงอื่นๆ ยอ่มมีผลตอ่จํานวนลกูค้าที่จะลดลงอยา่งแนน่อน 

ตวัอยา่งกลไกความสมัพนัธ์ระหว่างอปุสงค์ อปุทาน และราคาที่น่าสนใจอีกหนึ่งเร่ืองคือ กรณีศึกษาของบริการ

รถแท็กซี่สว่นบคุคล เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ เขียนได้รับการแนะนําให้ลองใช้บริการเรียกรถแท็กซี่น้องใหมอ่ยา่ง Uber ที่กําลงัเป็น

ดาวรุ่งพุ่งแรงในฐานะ Transportation Network Company (TNC) ที่เปิดให้บริการในเมืองใหญ่ๆ ทัว่โลก เช่น นิวยอร์ค 

ลอนดอน ฮ่องกง รวมถึง กทม. ของเราด้วย  

 
 

การเปิดตวัของบริษัท Uber ทีซ่านฟรานซิสโก ตัง้แตปี่ 2010 เป็นท่ีกลา่วถึงอย่างมาก โดยชูจุดเด่นในเร่ืองความ

สะดวกสบายและความหรูหราในการเดินทาง ซึง่รถที่ Uber เลอืกมาใช้ในการให้บริการจะเป็นรถยนต์ลมีซูีนระดบัพรีเมียม 

เช่น Mercedes-Benz หรือ BMW เป็นหลกั (ในประเทศไทยของเรา จะเป็นรถยนต์ซีดานระดบัพรีเมียมจากค่ายญ่ีปุ่ น เช่น 
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Toyota Camry หรือ Honda Accord แทน) และราคาจะแพงกว่าการใช้บริการแท็กซี่ทัว่ไปอยู่ประมาณ 50% ซึ่งแลกกบั

การที่ไม่ต้องลงไปยืนริมถนนเพื่อรอโบกรถแท็กซี่ และในกรณีของประเทศไทย ยังต้องลุ้นอีกว่า แท็กซี่จะปฏิเสธไม่รับ

ผู้ โดยสารหรือไม ่

รูปแบบธุรกิจหรือ Business Model ของ TNC จะเป็นการทําหน้าที่ตวักลางจบัคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการเรียกแท็กซี่ 

(อปุสงค์) และคนขบัรถรับจ้าง (อุปทาน) ผ่าน Mobile Application บนโทรศพัท์มือถือ Smartphone ที่แต่ละบริษัท

พฒันาขึน้ โดยจะมีการแจ้งวิธีการคิดราคาค่าโดยสารให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ การคิดราคาตาม

ระยะทางและเวลาที่ใช้การเดินทางร่วมกนั สว่นทางบริษัท TNC เองก็มีรายได้จากการหกัค่าบริหารจดัการประมาณ 20% 

ของคา่โดยสารตอ่เที่ยว 

คนขบัรถรับจ้างที่เสนอตวัเข้ามารับงานกบัพวกบริษัท TNC อย่าง Uber นัน้ สว่นใหญ่เป็นคนขบัรถยนต์อิสระ

แบบ Freelance หรือสงักดักบับริษัทรถลมีซูีนที่ให้บริการรับสง่แขกของโรงแรมหรือผู้บริหาร ซึ่งจะมีเวลาว่างระหว่างวนัที่

ไมไ่ด้ถกูเรียกใช้งาน ก็จะสามารถหารายได้เสริมในช่วงที่ต้องนัง่วา่งๆ รอรับผู้โดยสารตามตารางงานท่ีได้รับการมอบหมาย  

อย่างไรก็ตาม รูปแบบธุรกิจของ Uber รวมถึงบริษัท TNC อื่นๆ มีข้อจํากัดสําคญัอยู่หนึ่งเร่ืองคือ Uber ไม่

สามารถกําหนดและควบคุมจํานวนอปุทานของตนเอง ซึ่งในที่นีค้ือ จํานวนรถลีมซูีนที่พร้อมให้บริการผู้ โดยสารในแต่ละ

ช่วงเวลาได้ โดยเฉพาะเวลาช่วงเวลาที่พนกังานบริษัทกําลงัเลิกงานและกลบับ้านตอนหวัคํ่า หรือเวลาที่ฝนฟ้าอากาศไม่

เป็นใจ ดงันัน้ ในบางประเทศที่ Uber เข้าไปให้บริการ รวมถึงประเทศไทย ทาง Uber จําเป็นต้องจดัเตรียมรถยนต์และ

คนขบัในสงักดัของตนเองบางสว่น เพื่อรองรับจํานวนอปุสงค์ที่คอ่นข้างสงู แทนที่จะยึดตามรูปแบบธุรกิจดัง้เดิมที่เน้นเป็น

เพียงตวักลางในการจบัคูร่ะหวา่งผู้ โดยสารและคนขบัรถรับจ้างอิสระ 

บริษัทจําเป็นต้องหาทางรับมือกับความไม่สมดลุระหว่างอุปสงค์และ

อปุทาน ในเมื่อ Uber ไม่สามารถควบคมุทัง้อปุสงค์และอปุทานที่มีในตลาดได้ 

ทางออกเดียวที่เหลืออยู่คือ การควบคมุราคา ผ่านเง่ือนไข Surge Pricing หรือ

การขึน้ราคาค่าโดยสารแบบชั่วคราวของ Uber ซึ่งจะเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่มีผู้

ต้องการเรียกรถแท็กซี่เกินกว่าจํานวนรถลีมูซีนที่ให้บริการอยู่ในขณะนัน้ โดย

อตัราคา่โดยสารนัน้จะแพงขึน้ตามจํานวนความต้องการ ซึ่งจะสงูกว่าอตัราปกติ

ประมาณ 150% – 300%  และผู้โดยสารจะได้รับการแจ้งเตือนลว่งหน้าถึงราคา

ที่เพิ่มขึน้ก่อนยืนยนัการใช้บริการ (เช่น จากค่าโดยสารขัน้ตํ่า 45 บาท อาจจะ

ปรับตวัสงูขึน้เป็นถึง 100 บาท ในช่วง Surge Pricing) ทาง Uber อ้างว่า กลไก 

Surge Pricing ที่ถกูคํานวณโดยวิธีการคํานวณและสตูรทางคณิตศาสตร์ ที่เป็นความลบัขัน้สงูสดุของบริษัทนี ้จะช่วย

ดงึดดูให้คนขบัรถรับจ้าง หรือบริษัทท่ีให้บริการรถลมีซูีน ยินดีนํารถของตนเองออกมาให้บริการในช่วงเวลาที่รถขาดแคลน 

และช่วยทําให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ได้รับการตอบสนองครบทกุคน (หรือทําให้อปุสงค์และอปุทานกลบัเข้าไปสูจุ่ด 

Equilibrium ในเชิงเศรษฐศาสตร์นัน่เอง) ทาง Uber ชีแ้จงวา่ หลงัจากที่เร่ิมมีการนําระบบ Surge Pricing เข้ามาทดลองใช้

ในปี 2012 ทีบ่อสตนั สหรัฐอเมริกา ปรากฎวา่ จํานวนรถที่เข้าร่วมรับงานกบั Uber เพิ่มสงูขึน้ถึง 70-80%  

ที่มา – The Verge 



หากมองในอีกมมุหนึ่ง จะเห็นได้ว่า Surge Pricing ของ Uber นอกจากจะ

ช่วยเพิ่มจํานวนอปุทานในตลาดได้แล้ว ยงัเป็นการช่วยลดจํานวนอปุสงค์ลง

ได้อีกทางหนึง่ โดยเป็นการคดักรองลกูค้าที่สนใจใช้บริการจริงๆ  เนื่องจากผู้ที่

สนใจเรียกใช้บริการบางสว่นที่ไม่อยากจ่ายค่าโดยสารที่สงูขึน้จะหนักลบัไป

ใช้บริการกบัทางเลือกอื่นๆ ที่ถูกกว่า เช่น ยอมเรียกแท็กซี่ปกติ หรือหนัไปใช้

บริการขนสง่สาธารณะอื่นๆ แทน  ซึ่งทาง Uber อาจจะมองว่า ความไม่พึง

พอใจจากการไม่มีรถให้บริการนัน้สําคัญและจะมีผลกระทบที่ รุนแรงกว่า

ความไมพ่งึพอใจที่เกิดขึน้จากการปรับราคาคา่โดยสารในช่วง Surge Pricing  

อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ Surge Pricing ในการแก้ปัญหาของ Uber นี ้ เป็นที่ถกเถียงกนัอย่างมากถึงความ

เหมาะสมและความยตุิธรรมต่อผู้บริโภค เพราะการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ ในช่วงเวลา Surge Pricing มกัจะเป็นอะไรที่

ยํ่าแยพ่อๆ กบัการยอมจ่ายเงินคา่โดยสารเพิ่มขึน้ เช่น การยืนรอเรียกแท็กซี่ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนกั หรือการเบียดเข้า

ไปในรถไฟฟ้า BTS และ MRT ที่แออดั ประเด็น Surge Pricing นี ้เคยถกูโจมตีอยา่งหนกั ยกตวัอยา่งเช่น ในช่วงที่นิวยอร์ค

โดยพายหุิมะถลม่หนกั ราคา Surge Pricing ของ Uber พุง่สงูขึน้ไปถึง 8 เทา่ของราคาปกติ จน Uber ต้องยอมประกาศวา่ 

จะควบคมุราคา Surge Pricing ไมใ่ห้สงูเกินไปและยอมบริจาครายได้บางสว่นที่ได้รับจากช่วงเวลา Surge Pricing ให้แก่

องค์กรการกศุล 

ผลงานวิจยัชิน้หนึ่ง ของ  Daniel Kahneman เจ้าของรางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2002 ค้นพบว่า คน

สว่นใหญ่มองการปรับขึน้ราคาสนิค้าที่กําลงัขาดแคลนวา่ เป็นสิง่ที่ไมย่ตุิธรรม ถึงแม้จะมีสิง่ของที่ใช้ทดแทนกนัได้ และการ

ปรับราคาสิง่ของขึน้เกิน 3 เทา่ถือเป็นเร่ืองที่ยอมรับไมไ่ด้ 

ในระยะยาวแล้ว เราคงต้องรอดกูนัต่อไปว่า กลยทุธ์ Surge Pricing ของ Uber จะช่วยรับมือกบัปัญหาความไม่

พึงพอใจที่เกิดจากอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลเสียจากราคาที่เพิ่มขึน้ในช่วง 

Surge Pricing จะไม่รุนแรงเท่าปัญหาอปุทานขาดแคลนอย่างที่ Uber เช่ือจริงๆ หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รูปแบบ

การตัง้ราคาตามอปุสงค์และอปุทาน หรือ Dynamic Pricing นี ้ไมใ่ช่เร่ืองใหมใ่นโลกธุรกิจ ในอตุสากรรมการทอ่งเที่ยวและ

การบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรมและสายการบิน มีการตัง้ราคาห้องพักหรือตั๋วโดยสารที่แตกต่างกันระหว่างช่วง High 

Season และ Low Season เช่นเดียวกนั และผู้บริโภคก็ดเูหมือนวา่ จะรับได้กบัรูปแบบการกําหนดราคานี ้
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