
แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันและก้าวถัดไป 

ลองจินตนาการถึงชีวิตท่ีเราไมต้่องเป็นเจ้าของอะไรเลย แตเ่ราสามารถเชา่ได้ทกุอยา่ง และต้นทนุคา่เชา่ยงั

ถกูกวา่การซือ้มาเป็นเจ้าของเสียอีก เพราะ เราสามารถเช่าเฉพาะของท่ีเราต้องการ แคใ่นชว่งเวลาท่ีเรา

ต้องการ เราจา่ยเงินเพ่ือใช้เท่าท่ีจ าเป็น ไมม่ากไมน้่อยไปกวา่นี ้ในทางทฤษฎี สถานการณ์ท่ีวา่นีจ้ะน าไปสู่

ประสิทธิภาพสงูสดุในการใช้สินทรัพย์ น่ีอาจจะเป็นตวัอย่างท่ีคอ่นข้างสดุโตง่ของแนวคดิเศรษฐกิจแบง่ปัน

ซึง่มีการประมาณการวา่มลูคา่ของธุรกิจในกลุม่ดงักลา่วจะมีอตัราเตบิโตเฉล่ียสะสมตอ่ปีถึง 139.4% จาก 

3.5 พนัล้านเหรียญฯ ในปี 2012 เป็น 115 พนัล้านเหรียญฯ ในปี 20161 

แนวคิดเศรษฐกิจแบง่ปัน หรือ Sharing economy ซึง่เป็น กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีชว่ยให้บคุคลท่ีเป็น

เจ้าของทรัพย์สินสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการแลกเปล่ียนการบริโภคสินค้าหรือบริการท่ีมีมลูคา่เชิง

เศรษฐกิจจากทรัพยากรท่ียงัถกูใช้ประโยชน์ไมเ่ตม็ท่ี จงึก่อให้เกิดการแขง่ขนัท่ีมีผู้ เลน่มากขึน้ในตลาด ซึง่จะ

สง่ผลให้ทัง้ผู้ ซือ้ได้ประโยชน์จากตวัเลือก และอปุทานท่ีเพิ่มขึน้ ตวัอยา่งธุรกิจซึง่สร้างอยูบ่นแนวคดิดงักลา่ว

ท่ีหลายๆคนนา่จะเคยได้ยินในปัจจบุนั เชน่ Airbnb ซึง่ปัจจบุนั บริษัทมีมลูคา่กว่า 3 หม่ืนล้านเหรียญฯ ซึง่

เป็นมลูคา่ท่ีสงูกวา่โรงแรมเครือ Hilton และ Hyatt รวมกนั หรือ Uber ท่ีมีมลูคา่ 6.8 หม่ืนล้านเหรียญฯ ซึง่

มากกวา่ บริษัทผลิตรถยนต์ General Motors ทัง้บริษัท 

 

แนวคิดนีไ้มใ่ชแ่นวคดิใหมเ่สียทีเดียว แตใ่นอดีตแนวคดิดงักลา่วติดข้อจ ากดัหลายประการโดยเฉพาะ

ข้อจ ากดัท่ีเกิดขึน้จากการบริหารจดัการในการประสานจบัคูอ่ปุสงค์และอปุทาน การแลกเปล่ียนข้อมลู

                                                           
1 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-rise-of-the-sharing-economy/%24FILE/ey-the-rise-of-
the-sharing-economy.pdf 

Online Platform

อปุสงค์
(Demand)

อปุทาน
(Supply)

ผู้บริโภค
และ เจ้าของทรัพย์สิน

อปุสงค์
(Demand)

อปุทาน
(Supply)

ผู้บริโภค
และ เจ้าของทรัพย์สิน



ระหวา่งผู้บริโภคและเจ้าของทรัพย์สิน ซึง่การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมยัใหม ่ไมว่า่จะ

เป็น Smartphone เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู การระบตุ าแหนง่ (GPS) การจา่ยเงินผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) หรือ Big data ตา่งสง่ผลให้ข้อจ ากดัดงักล่าวหมดไป หรือลดลงอยา่งมาก 

ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดั เชน่ ในกรณีของการให้บริการรถโดยสาร เชน่ Uber ท่ีสมยัก่อน ขาดส่ือกลาง 

(Medium) ท่ีจะท าให้ทราบว่า ผู้ โดยสาร (อปุสงค)์ และ รถท่ีวา่ง (อปุทาน) อยู่ตรงต าแหนง่ไหนของเมือง 

หรือในกรณีการให้เชา่ท่ีพกัอาศยั เช่น Airbnb ท่ีในอดีต ตลาดท่ีพกัระยะสัน้เป็นของโรงแรม ในขณะท่ี

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ อยา่ง คอนโด หรือบ้าน มกัปล่อยเชา่ในระยะยาวเทา่นัน้ เน่ืองจากต้นทนุในการ

ส่ือสาร การด าเนินงานด้านเอกสาร และความจ าเป็นในการใช้คนกลางหรือนายหน้าในการตดิตอ่

ประสานงานกบัผู้ เชา่ ท าให้การปลอ่ยเชา่ท่ีพกัอาศยัในระยะสัน้ไมมี่ความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ Airbnb จงึ

เข้ามาเป็นส่ือกลาง (Medium) ระหวา่ง นกัทอ่งเท่ียว (อปุสงค์) และ เจ้าของบ้าน (อปุทาน) หากปราศจาก

เทคโนโลยี การแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการในกรณีดงักล่าวจงึไมส่ามารถเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อยา่งไรก็ดี ในทางทฤษฎีนัน้ แนวคิดเศรษฐกิจแบง่ปัน จะใช้ได้ผลมากท่ีสดุคือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีน ามา

แบง่ปันนัน้ เป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่สงู และมีการใช้งานในระดบัต ่า ซึง่ทรัพย์สินดงัเชน่ ท่ีพกัอาศยัและห้อง

ผู้ โดยสาร
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ระบตุ าแหน่งผู้ โดยสารได้ทนัที ประหยดัต้นทนุในการวนหาผู้ โดยสาร

ให้ข้อมลูท่ีพกัอย่างละเอียด เพ่ือการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว



วา่งอาจนบัวา่เข้าขา่ย อยา่งไรก็ดี ส าหรับทรัพย์สินอยา่ง รถยนต์และบริการรถโดยสาร ซึง่ก็คือ Uber ยงั

เป็นท่ีถกเถียงกนัวา่ถือเป็นทรัพย์สินท่ีเหมาะกบัแนวคดิเศรษฐกิจแบง่ปันหรือไม ่เน่ืองจากการให้บริการรถ

โดยสารต้องค านงึถึงต้นทนุคนขบั เชือ้เพลิง และการสกึหรอ และคา่เส่ือมราคาท่ีเกิดขึน้ ซึง่การบริหาร

จดัการของบริษัทรถแท็กซ่ีท่ีมีการประหยดัจากขนาด อาจท าให้ต้นทนุในสว่นนี ้และต้นทนุโดยรวมต ่ากวา่ 

รถยนต์สว่นบคุคลท่ีเจ้าของใช้มาขบั Uber สง่ผลให้ Uber ต้องจา่ยเงินอดุหนนุแก่เจ้าของรถ คา่โดยสารท่ี 

Uber ได้รับคิดเป็นสดัสว่นเพียง 41% จากต้นทนุทัง้หมดในการให้บริการแตล่ะเท่ียว2 สง่ผลให้บริษัท

ขาดทนุกวา่ 2.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2016 ในขณะท่ีสว่นแบง่ของอตุสาหกรรม Ride Sharing จาก

ระยะทางท่ีเดนิทางด้วยยานพาหนะทัง้หมด (Vehicle Miles Traveled) คดิเป็นเพียง 1% ในปีเดียวกนั3 

จากตวัอย่างเร่ืองการบริการรถโดยสารของ Uber อาจชีว้่าไมใ่ชท่กุธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จภายใต้

แนวคิดเศรษฐกิจแบง่ปัน ดงันัน้ การยอมทุม่ทนุอดุหนนุธุรกิจของบริษัทท่ีสร้าง Platform ดงัเชน่ Uber ก็มี

เปา้หมายท่ีจะพาธุรกิจของตนไปสู่จดุ Critical mass บน Platform ของตนเองซึง่หมายถึงการผกูขาดใน

ท่ีสดุ ซึง่นัน่ไมใ่ชเ่ปา้หมายท่ีแท้จริงของแนวคดิเศรษฐกิจแบง่ปัน นอกจากนี ้การทุม่เงินวิจยัรถยนต์

ขบัเคล่ือนอตัโนมตัขิอง Uber นัน้อาจจะนบัเป็นสญัญาณท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ บริษัทเองอาจจะไมเ่ห็นแนวโน้มท่ี

จะท าก าไรได้จากบริการขนส่งภายใต้รูปแบบธุรกิจท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจบุนั การตดัคนขบัและต้นทนุท่ี

เก่ียวข้องออกจากวงจรอาจเป็นหนทางเดียวท่ีจะน าธุรกิจไปสูผ่ลก าไร ซึง่ถ้าหากประสบความส าเร็จ 

เทคโนโลยีดงักลา่วจะสง่ผลให้ต้นทนุของอตุสาหกรรมขนสง่ลดลงอยา่งมาก โดยไมข่ึน้อยูก่บัวา่จะเป็น

ธุรกิจการขนสง่ท่ีอยู่บนแนวคดิเศรษฐกิจแบง่ปันหรือไมก็่ตาม 

ในประเทศไทย ผู้บริโภคเร่ิมคุ้นเคยกบัแนวคดิของ Sharing economy ดงัจะเห็นได้จากการเตบิโตอยา่ง

รวดเร็วของ Uber ท่ีถึงกบัท าให้เกิดความขดัแย้งกบัธุรกิจรถโดยสารดัง้เดมิอยา่งแท็กซ่ี หรือการเติบโตของ

จ านวนผู้ใช้งานชาวไทยกว่า 1.5 เทา่ของ Airbnb ในปี 2016 ท่ีมีผู้ ใช้งานกว่า 3.6 แสนคน4 จาก

นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยกวา่ ซึง่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานชาวไทย มีความต่ืนตวัและสามารถใช้ประโยชน์จาก

แนวคิดเศรษฐกิจแบง่ปันได้เป็นอยา่งดี  

ส าหรับการด าเนินนโยบายของภาครัฐในประเทศไทย ท่ีมีนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือขบัเคล่ือนเทคโนโลยี 

ควรสนบัสนนุแนวคิดเศรษฐกิจแบง่ปันท่ีแท้จริง ซึง่อาจต้องวางแผนในระยะยาว โดยให้ความรู้แก่ 

Stakeholders ตา่งๆ และเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการปรับปรุงกฏหมายทัง้ในด้าน

                                                           
2 https://motherboard.vice.com/en_us/article/9a3vye/uber-true-cost-uh-oh 
3 http://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/cracks-in-the-ridesharing-
market-and-how-to-fill-them 
4 http://www.bltbangkok.com/CoverStory/แอร์บีเอน็บี_Airbnb 



ภาษี และใบอนญุาตใิห้ครอบคลมุเศรษฐกิจแบง่ปันแตล่ะอตุสาหกรรม เพ่ือจ ากดัผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก

การได้เปรียบเสียเปรียบ หรือการผกูขาดของ Platform เศรษฐกิจแบง่ปันบางรูปแบบในอนาคต 

เม่ือหนึง่ในเปา้หมายส าคญั คือการสร้าง Platform เศรษฐกิจแบง่ปันท่ีแท้จริงและเปิดกว้าง ซึง่จะสง่ผลให้

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยรวมลดลงในระยะยาว เทคโนโลยี Blockchain 

มีโอกาสท่ีจะเป็น Enabler ท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสดุ ถ้าหากมีโอกาสทางผู้ เขียนจะพดูคยุเก่ียวกบั Blockchain 

ในบทความถดัไป 


