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1. บทนา
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งก้ า วกระโดด (Disruptive
Technology) และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทาให้แนวคิดเรื่อง “Sharing Economy”
หรือเศรษฐกิจของการแบ่งปัน เริ่มเป็นที่รู้จักและใช้ กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เห็นได้จากการมีธุรกิจใหม่ๆ
หลากหลายประเภททีน่ าแนวคิดเรื่อง “การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการแบ่งปัน
ร่วมกับผู้อื่นโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง” มาใช้เป็นหลักในการดาเนินธุรกิจ และประสบความสาเร็จ ใน
ระดับโลก อาทิ Uber Lyft หรือ Airbnb
แนวคิดข้างต้นไม่เพียงแต่จะส่งผลดีกับเจ้าของกิจการที่อาศัยแนวคิดนี้ในการสร้างรายได้จากการเป็น
เจ้าของแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าของทรัพยากรผู้ให้บริการและผู้บริโภคด้วย เนื่องจากผู้ให้บริการ
สามารถนาสินทรัพย์ที่มีอยู่และบางครั้งไม่ได้ใช้ (Underutilized Assets) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงไม่จาเป็นต้องจ่ายเต็มราคาเพื่อ
ซื้อสินทรัพย์มาครอบครองและมีภาระในการดูแลรักษา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่มา
แบ่งปันและการเข้าถึงทรัพยากรโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของเองนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
ซึ่งรวมถึงรูปแบบการทาธุรกิจในระยะต่อไป นอกจากนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องคานึงถึง คือ ทาอย่างไรจึงจะ
จัดเก็บข้อมูลและการวัดผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก Sharing Economy ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และแม่นยา เนื่องจากกระแสความนิยมใน Sharing Economy จัดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่
ดังนั้น ความเข้าใจต่อกระแสความนิยมและรูปแบบการทาธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อจากัดของ
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ติดตาม เช่น GDP และองค์ประกอบของ GDP ที่อาจประสบปัญหาในการจัดเก็บกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง จะช่วยเสริมให้ภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถตัดสินใจดาเนินนโยบายและวางแผน
การทางานต่างๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า Sharing Economy เป็นรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบใหม่
งานศึกษาฉบับนี้จึงอยู่ในรูปแบบของ Futuristic Research Paper เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเป็นไปได้มากที่สุด
ในอนาคต (Possible Future) โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อท าความเข้า ใจรูป แบบธุรกิจ และพฤติกรรมของทั้ ง
ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการ และผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากกระแสความนิยม Sharing Economy ผ่านการตอบ
คาถามหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประเภทของธุรกิจ Sharing Economy ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง รวมถึงธุรกิจใดกาลัง
ได้รั บ ความนิ ยมและเติบโตในไทย 2) สถานการณ์และปัจจัยที่ทาให้ Sharing Economy เป็นที่นิยม และ
3) ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ของ Sharing Economy ต่อประเทศไทย โดยศึกษาจาก
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ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารของสายนโยบายการเงิน โดยเฉพาะ ดร.ดอน นาครทรรพ และ ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย สาหรับข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการศึกษานี้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย คุณเศรษฐพันธ์ พุทธานี ผู้อานวยการสมาคมโรงแรมไทย
คุณมนรวี อาพลพิทยานันท์ ผู้อานวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ และ คุณสุวดี เฟื่องโคตร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ จากบริษัทแกร็บแท็กซี่
(ประเทศไทย) จากัด สาหรับคาแนะนาและความคิดเห็นต่างๆ ที่ทาให้การศึกษานี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความคิดเห็นทั้งหมดที่นาเสนอใน
บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทเรียนของต่างประเทศและค่าสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปและความเข้าใจในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปในอนาคต
2. นิยามและประเภทของ Sharing Economy
Oxford English Dictionary ระบุความหมายของ Sharing Economy ไว้ดังนี้
“An economic system in which assets or services are shared between private
individuals, either for free or for a fee, typically by means of the internet.” หรื อ หมายถึ ง ระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแบ่งปันสินทรัพย์หรือบริการระหว่างบุคคล ซึ่งมีทั้งแบบที่ต้องจ่ายและแบบที่ไม่ต้องจ่ายค่าใช้
สินค้าหรือบริการดังกล่าว โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มหลักในการเชื่อมโยงธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจทาได้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงได้กาหนดนิยามและขอบเขต
ของ Sharing Economy ที่ ส นใจศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ว่ า เป็ น การแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ใช้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้หรือเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทรัพยากรดังกล่าวครอบคลุมทั้ง สิ่งที่จับต้องได้
และไม่สามารถจับต้องได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังเน้นถึงมิติ เรื่องการแบ่งปันระหว่างผู้ใช้สินค้าและบริการโดยตรง
และความสามารถในการเลือกใช้ได้ตามต้องการ (On Demand) ผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่ง
ช่วยให้ธุรกรรมการแบ่งปันเกิดขึ้นได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกขึ้น
เมื่อพูดถึง Sharing Economy หลายคนอาจจะนึกถึงธุรกิจการแบ่งปัน ที่พักส่ว นตัว อาทิ Airbnb
หรือรถยนต์ส่วนตัว อาทิ Uber เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่กาลังได้รับความนิยมในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี แท้จริงแล้ว ธุรกิจที่กล่าวได้ว่าใช้แนวคิดของ Sharing Economy นั้นมีความหลากหลายมาก ผู้วิจัย
จึงแบ่งประเภทธุรกิจดังกล่าวตามลักษณะของสินค้าหรือการให้บริการเป็น 8 ประเภทใหญ่2 ดังนี้
1) Peer-to-Peer (P2P) Lending: เป็ น การกู้ ยื ม เงิ น กั น โดยตรงระหว่ า งผู้ กู้ แ ละผู้ ใ ห้ กู้ โ ดยไม่ ผ่ า น
ตัว กลางสถาบั นการเงิน (สง.) แต่จ ะทาการกู้ยืมกันผ่านแพลตฟอร์มที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น
Big Data แทน ซึ่งจากประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า P2P Lending ทาให้ ผู้ ให้ กู้ได้รับผลตอบแทนที่
สูงกว่าการฝากเงินกับ สง. แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นกัน ขณะที่ผู้กู้ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยื มที่
ต่ากว่าการกู้จาก สง. ยิ่งไปกว่านั้น ระยะเวลาการทาสัญญา การเผยแพร่สัญญาเงินกู้ต่อผู้ลงทุน จนถึงการให้
เงิน กู้ นั้ น สั้ น กว่าเวลาในการดาเนิ น การผ่ าน สง. ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ P2P ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ใน
การปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การขอกู้ของ สง. ซึ่งส่วนมากจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือ SMEs เนื่องจาก
แพลตฟอร์ม P2P สามารถหาผู้ให้กู้ที่ยอมรับความเสี่ยงให้ได้ ด้วยเหตุนี้ P2P จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหลาย
ประเทศทั่ว โลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน (รู ปที่ 1) ทั้งนี้ Morgan Stanley
คาดการณ์ว่าธุรกิจ P2P จะสามารถระดมเงินทุนได้ถึง 3 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2020 และถึง 1 ล้าน
ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2025
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อ้างอิงการจัดหมวดหมู่ของธุรกิจ Sharing Economy จาก https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/
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รูปที่ 1: ตัวอย่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer Lending

ส าหรั บ ความคืบ หน้ าของธุรกิจ Sharing Economy แบบ P2P Lending นี้ ปัจจุบัน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ เพื่อกากับ ดูแล
แพลตฟอร์ม P2P Lending เนื่องจากผู้กู้ในระบบ P2P มีความเสี่ยงที่สูงกว่าผู้กู้ผ่านระบบ สง. ดังที่ได้กล่าว
ไปแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสะสมความเสี่ยงเชิงระบบแก่เศรษฐกิจได้
BOX 1: ความเสี่ยงของ P2P Lending
แม้ว่า P2P Lending จะเป็นเทคโนโลยี รูปแบบใหม่ ที่มีคุณประโยชน์ในการลดข้อจากัดทางการเงินในหลาย
ด้าน แต่ ธุร กิจ ดังกล่ าวก็เข้ามาพร้ อมกับ ความเสี่ ยงที่น่ากังวลเช่นกัน อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปัญหา
แพลตฟอร์มล้มเหลว และการฉ้อโกงจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ในประเทศที่มีปริมาณสินเชื่อ P2P สูง เช่น
จีน ยังประสบปัญหาเรื่องการผิดนัดชาระหนี้ บนแพลตฟอร์ม P2P เป็นจานวนมาก ส่งผลให้ผู้ให้กู้ขาดความ
มั่นใจในการให้กู้ยืมผ่าน P2P อีกทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยังต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น จาก
ภาครัฐ ทาให้แพลตฟอร์ม P2P ในจีนต้องปิดตัวเป็นจานวนมาก ดังนั้น การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินและ
การกากับดูแลเสถียรภาพทางการเงิน จึงเป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กันเพื่อรักษาสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ FAQ ฉบับที่ 148 “เศรษฐกิจแบ่งปัน: บทเรียนการกู้ยืมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(Peer-to-Peer Lending)”3

2) Crowdfunding: มีลักษณะคล้ายคลึงกับ P2P Lending แต่จะเป็นการขอกู้เงินแบบระดมทุนจากผู้ที่
ต้องการลงทุน โดยผู้กู้จะนาโครงการหรือความคิดมานาเสนอพร้อมข้อเสนอ ทั้งในรูปผลตอบแทนหรือสิ่งของ
เป็นข้อแลกเปลี่ยนแก่ผู้ ที่ต้องการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งในหนึ่งโครงการอาจมีผู้ ที่ต้องการลงทุนมากกว่า
หนึ่งรายก็เป็นได้ ทั้งนี้ การระดมทุนลักษณะนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากธุรกิจ Startup จึงทาให้ มี
3

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_148.pdf
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ความเสี่ ย งต่ อ ผู้ ที่ ต้ อ งการลงทุ น ค่ อ นข้ า งสู ง เช่ น เดี ย วกั น กั บ P2P Lending จึ ง ต้ อ งมี ค วามระมั ด ระวั ง ใน
การพิจารณาและออกกฎเกณฑ์ เพื่อกากับดูแล ตัวอย่างของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Crowdfunding ที่เป็น
ที่รู้จักในวงกว้าง คือ Kickstarter และ Indiegogo เป็นต้น
3) Ride/Vehicle Sharing: เป็ น การแบ่ ง ปั น ยานพาหนะหรื อ การเดิ น ทาง (โดยเฉพาะรถยนต์ )
ตัวอย่างเช่น การให้บริการร่วมโดยสารไปกับเจ้าของหรือการให้ยืมรถยนต์ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ โดยนอกจาก
เจ้าของรถยนต์จะได้รับผลประโยชน์แล้ว ผู้โดยสารก็สามารถเดินทางได้โดยไม่จาเป็นต้องมี รถยนต์เป็นของ
ตนเอง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในธุรกิจนี้เองก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Grab Uber Lyft
Car2go หรือ Zipcar เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี
4) House/Apartment Sharing: มีลักษณะคล้ายกับ Ride Sharing เพียงแต่แตกต่างกันที่สินทรัพย์ที่
นามาแบ่งปัน เปลี่ยนจากยานพาหนะเป็นห้องพักอาศัย โดยเจ้าของห้องพักสามารถกาหนดช่วงเวลาที่ตนไม่ได้ใช้
และกาหนดราคาต่อคืนให้แก่แขกผู้พักอาศัย โดยส่วนใหญ่แล้วห้องพักประเภทนี้จะกาหนดราคาที่ต่ากว่า
การเข้าพักในโรงแรม ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีบริการและมาตรฐานความปลอดภัย เท่ากับโรงแรม นอกจากนี้
ในมุมมองของนักท่องเที่ยว การเข้าพักแบบนี้ยัง นับเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างและแปลกใหม่ ด้วย ธุรกิจ
ประเภทนี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Airbnb หรือ Couch Surfing ซึ่งล้วนมีอัตรา
การขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
5) Coworking: เป็นการแบ่งปันพื้นที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทางานกับผู้อื่นทั้งที่มีลักษณะงาน
ใกล้เคียงกันหรือต่างกันก็ได้ อาทิ แบ่งปันพื้นที่สานักงาน แบ่งปันคลังเก็บสินค้า หรือแบ่งปันอุปกรณ์สานักงาน
ต่างๆ เป็นต้น จึงเหมาะสาหรับผู้รับจ้างทางานอิสระ (Freelancers) หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการพื้นที่เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถระบุเวลาการใช้งานได้ตามต้องการ โดยผู้ให้บริการสามารถกาหนด
เงื่อนไขการให้บริการได้อย่างอิสระ เช่ น ผู้ให้บริการบางรายกาหนดให้ต้องจองห้องประชุม และจ่ายค่าบริการ
เพิ่มเมื่อต้องการใช้ ซึ่งการทาเช่นนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้ เป็นอย่างดี
Sharing Economy ประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมตามหัวเมืองใหญ่ เนื่องจากการใช้บริการสานักงานในลักษณะนี้มี
ค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าสานักงานตลอดเวลาแบบดั้งเดิม
BOX 2: ตัวอย่างของผู้ใช้บริการ Coworking
ผู้มีอาชีพเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว ซึ่งต้องการใช้สานักงานเพียงอาทิตย์ละ 1 - 2 วัน ในการจัดการงาน
เอกสารต่างๆ และต้องการใช้ห้องประชุมเพีย งไม่กี่ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ นอกจากเวลาดังกล่าวก็ดาเนินธุรกิจ
โดยการออกไปพบปะลูกค้าหรือหาลูกค้านอกสถานที่ ดังนั้น การใช้บริการ Coworking จะทาให้เสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าการเช่าสานักงานตลอดเวลาในแบบดัง้ เดิม
6) Reselling & Trading: ถือเป็นธุรกิจ Sharing Economy อีกประเภทหนึ่งที่มีมานานและมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับการค้าขายแบบดั้งเดิม โดยธุรกิจประเภทนี้มีลักษณะเป็นการฝากขายสินค้า มือสองต่างๆ ผ่าน
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อาทิ eBay ซึ่งจะเน้นการทาหน้าที่โฆษณาตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักเพื่อ
ดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า เปรียบเสมือนการใช้ร้านค้าและโฆษณาต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งผู้ให้บริการ
สามารถก าหนดหมวดสิ น ค้ า เพื่ อ ท าให้ แ พลตฟอร์ ม มี จุ ด ขายที่ เ ฉพาะเจาะจงมากขึ้ น ได้ อาทิ Kidizen
ที่กาหนดให้ขายเฉพาะของเล่นและเสื้อผ้าเด็กเท่านั้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจ Sharing Economy ประเภทนี้
จะตัดคนกลางอย่างร้านรับซื้อสินค้ามือสองออก ทาให้ผู้ต้องการซื้อและผู้ต้องการขายสามารถพบกันได้ง่ายขึ้น
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7) Knowledge/Talent Sharing: ธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ต ที่เข้าถึงผู้คนได้เป็น
จานวนมากขึ้น ช่วยทาให้การแบ่งปันความสามารถหรือความรู้ต่างๆ (Content) แก่ผู้อื่นทาได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น ซึ่งผู้ที่แบ่งปัน (Contributor) สามารถสร้างรายได้จากความรู้เหล่านั้นได้ ด้วย โดยหากย้อนกลั บไป
5 - 10 ปีก่อนหน้านี้ Youtuber (ผู้ที่ผลิต content และเผยแพร่ทางเว็ บไซต์ Youtube) อาจยังเป็นอาชีพที่
หายากและทาเงินได้ไม่สูงมากนัก แต่ในปัจจุบันอาชีพนี้กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นอกจากการแบ่งปันความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ อย่าง Youtube แล้ว Knowledge/Talent
Sharing ยังครอบคลุมถึงการแบ่งปันความสามารถอื่นๆ อีก ด้วย เช่น การสอนพิเศษหรือการรับจ้างปรึกษา
ทางการเงิน ดังนั้น ธุรกิจ ประเภทนี้จึงทาให้ ตลาดเกิดความคล่องตัว มากขึ้น โดยผู้ที่มีความสามารถต่า งๆ
สามารถทางานได้ตามปกติ และยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากความรู้และทักษะที่ตนมีได้อีกด้วย
8) Niche Services: เป็นการแบ่งปันบริการในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจาก 7 ประเภทข้างต้น อาทิ
DogVacay หรือบริการหาบ้านที่สามารถดูแลสุนัขเมื่อเจ้าของติดธุระ เป็นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจ Sharing Economy
ประเภทนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ โดยธุรกิจดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ที่
มีเวลาว่างสามารถเสนอตนเองเพื่อให้บริการบางอย่าง เช่น ส่งของ ส่งอาหาร ผ่านแพลตฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น
LINE MAN เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าธุรกิจ Sharing Economy นั้น แท้จริงแล้วมีความหลากหลายมาก เพราะครอบคลุมตั้งแต่
การแบ่งปันทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น รถยนต์ ที่พัก ไปจนถึงการแบ่งปันทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Sharing Economy ที่แตกต่างกันเหล่านั้นมีจุดร่วมหนึ่งที่คล้ายกันคือ เพิ่มการแข่งขัน
และอุปทานในตลาด และกระทบกับผู้เล่นหรือธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น P2P ทีต่ ดั บทบาทหน้าที่ของ
สถาบันการเงิน ออก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้มีกลุ่ มคนหรือผู้เล่นใหม่ เช่น กรณีของ Ride
Sharing ที่ทาให้เจ้าของรถยนต์ ส่วนตัวและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทยอยเพิ่ม เข้ามาในตลาดการให้บริการ
ขนส่งโดยสาร กลุ่มคนหรือผู้เล่นเดิมที่อยู่ในตลาดจึงย่อมจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หลายประเทศจึงได้ออกนโยบายต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งก็มีทั้งประเทศที่สนับสนุนและบางกลุ่มประเทศที่ห้ามการดาเนินการของ Sharing Economy ใน
บางธุร กิจ จึ งนั บ ว่า เป็ นเรื่ องท้าทายของผู้ ออกนโยบาย ในการกากับดูแลให้ธุรกิจสามารถดาเนินได้อย่าง
เหมาะสมในระยะต่อไป
3. ภาพรวมพัฒนาการของ Sharing Economy
จากแนวความคิดของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับทั้งเจ้าของทรัพย์สิน พฤติกรรม
หรือแนวคิดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้ธุรกิจ Sharing Economy เป็น
กระแสใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วทุกมุมโลก โดยในช่วงเริ่มแรก ธุรกิจนี้เริ่มได้รับความนิยมใน
แถบยุโรปและอเมริกาก่อนที่จะกระจายมายังทวี ปเอเชีย โดยเฉพาะจีน ที่ในช่วงหลังธุรกิจประเภทนี้ ได้รับ
ความนิยมค่อนข้างมาก และกลายเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก
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BOX 3: ภาพรวมธุรกิจ Sharing Economy ในสหราชอาณาจักร
ผลการศึกษาของ PricewaterhouseCoopers (2016) พบว่ามูล ค่า ของธุรกรรม Sharing Economy ของ
ประเทศในทวีป ยุโรปปี 2015 อยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งในจานวนนี้ สหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศที่มี
การเติบโตของธุรกิจ Sharing Economy สูงที่สุด สะท้อนจากมูลค่าธุรกรรมกว่า 3.1 แสนล้านบาทในปี 2015
หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าธุรกรรมในยุโรป โดยธุรกิจ Sharing ที่มีมูลค่าธุรกรรมสูงที่สุดคือธุรกิจด้าน
การเงิ น (P2P Lending และ Crowdfunding) รองลงมาคื อ ด้ า นที่ พั ก (House/Apartment Sharing) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการที่ลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก อีกทั้งลอนดอนยังมีจานวนผู้ให้บริการ Airbnb
สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก (ณ สิงหาคม 2017) สาหรับมิติด้านรายได้ของผู้ให้บริการ พบว่าธุรกิจ Ride Sharing
ประสบความสาเร็จสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของรายได้ผู้ให้บริการธุรกิจ Sharing Economy ทั้งหมด
ในสหราชอาณาจักร (รูปที่ 2) โดยแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมสูงที่สุดคือ Uber และ Zipcar
รูปที่ 2: ประมาณการรายได้ และมูลค่าธุรกรรมของธุรกิจ Sharing Economy
ใน 5 หมวดหลักของสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ธุร กิจ Sharing ที่ป ระสบความส าเร็จสู ง และเป็นที่แพร่ห ลายมากขึ้นเรื่อยๆ คือหมวด Ride
Sharing และ House Sharing ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พบเห็นได้ในทุกวัน โดยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะรถยนต์และ
บ้านหรือห้องพักถือเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น การแบ่งปันสินทรัพย์ดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์มาก
ต่อทั้งผู้ให้บริการ (ใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น) และผู้ใช้บริการ (ใช้สินทรัพย์นั้นได้โดยไม่ต้องเป็น
เจ้ าของ) โดยในระยะต่อไป ธุร กิจ ในกลุ่ มดังกล่ าวก็ ยังมีแนวโน้ม การเติบโตที่สู งขึ้น ต่อเนื่อง สะท้อนจาก
การศึกษาของ Goldman Sachs (2017) ที่ระบุว่าตลาด Ride Sharing ของโลกจะเติบโตขึ้น 8 เท่า โดยคาดว่า
จะขยายตัวจากมูลค่า 1.1 ล้านล้านบาทในปี 2017 เป็น 9 ล้านล้านบาท ในปี 2030 ตามจานวนผู้ใช้บริการ
Ride Sharing ที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (รูปที่ 3) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Euromonitor International
(2016) ที่ประมาณการว่ายอดขายห้องพักจาก Airbnb จะเติบโตขึ้นมาเป็นอันดับ 2 จากบรรดาเครือโรงแรม
ระดับสูงทั้งหมดทั่วโลกภายในปี 2020 โดยเป็นรองเพียงแค่เครือ Marriott ที่มีการควบรวมกิจการกับเครือ
Starwood เท่านั้น (รูปที่ 4)
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รูปที่ 3: ประมาณการจานวนผู้ใช้บริการ Ride Sharing

รูปที่ 4: ประมาณการรายได้ของธุรกิจโรงแรมชั้นนา และ Airbnb

ทั้งนี้ ธุรกิจ Sharing เข้ามาในไทยช้ากว่าประเทศทางตะวันตก แต่หลังจากเข้ามาก็ได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเติบโตสูงสอดคล้องไปกับกระแสโลก โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่ม Ride Sharing และกลุ่ม
House Sharing โดยแพลตฟอร์มแรกๆ ที่เข้ามาในไทยคือ UBER และ Airbnb ก่อนที่จะมีแพลตฟอร์มอื่นตาม
เข้ า มา อาทิ GRAB และ GET ซึ่ ง ธุ ร กิ จ กลุ่ ม Ride Sharing และกลุ่ ม House Sharing นี้ น่ า จะเป็ น ธุ ร กิ จ
Sharing Economy หลั ก ๆ ที่ เ ข้ า มามี ผ ลกระทบต่ อ ตลาดและเศรษฐกิ จ โดยรวมของไทยในปั จ จุ บั น และ
ในอนาคต การศึกษาฉบับนี้จึงเลือกที่จะทาความเข้าใจและศึกษาผลกระทบจากสองธุรกิจนี้เป็นหลัก
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BOX 4: ตัวอย่างความแพร่หลายของธุรกิจ Ride Sharing และ House Sharing ในไทย
ผู้ให้ความสนใจบริการ Ride Sharing และ House Sharing มีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อ มูล
Google Trends ที่สะท้อนว่า “Grab” และ “Airbnb” เป็นคาที่ถูกค้นหาเพิ่มขึ้น มากเมื่อเทียบกับในอดีต
(รูปที่ 5)
รูปที่ 5: ผลการค้นหาคาว่า “Grab” และ “Airbnb” ด้วย Google ในประเทศไทย

Source: Google Trends ประเทศไทย สืบค้นโดยผู้วิจัย

4. ปัจจัยสู่ความสาเร็จของ Sharing Economy
จากการศึกษาบทวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่าคุณลั กษณะส าคัญ ที่ส่ งผลให้ ธุรกิจ Ride Sharing และ
House Sharing ประสบความสาเร็จและได้รับความนิยมไปทั่วโลกได้แก่
4.1 Ride Sharing
1) ราคาค่ า บริ ก ารที่ ถู ก กว่ า โดยเปรี ย บเที ย บ: เนื่ อ งจากคนขั บ รถให้ บ ริ ก าร Ride Sharing ส่ ว นใหญ่
ไม่จาเป็นต้องผ่านการสอบใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ อีกทั้งยังไม่ต้องจ่ายค่าเช่ารถ (กรณี ที่นารถส่วนตัว
มาให้บริการ) จึงส่งผลให้ต้นทุนต่ากว่าและสามารถคิดค่าบริการที่ถูกกว่ารถรับจ้างทั่วไปได้ (รูปที่ 6) อย่างไร
ก็ตาม ในบางพื้นที่ อาทิ นิวยอร์ก จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายของการนั่งรถแท็กซี่กับบริการ Ride Sharing นั้น
ใกล้ เคีย งกัน เนื่ องจากกฎหมายที่ นิ ว ยอร์ กบังคับให้ คนขับ รถต้องมีบั ตรอนุญาตขับรถในลั กษณะเดียวกับ
คนขับรถแท็กซี่นั่นเอง
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รูปที่ 6: เปรียบเทียบค่าบริการของ Uber Lyft และแท็กซี่ ในเมืองสาคัญของสหรัฐอเมริกา

Source: https://www.marsdd.com/news-and-insights/ride-sharing-the-rise-of-innovative-transportation-services

2) ความง่ายในการเรียกใช้ (On Demand): ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจากการที่สามารถ
เจาะจงระบุเวลา สถานที่ ประเภทรถ และคนขับรถ (ในบางกรณี) ได้
3) ระบบให้คะแนนผู้ให้และผู้รับบริการ: ผู้ใช้บริการสามารถให้คะแนนคนขับรถ และคนขับรถสามารถให้
คะแนนผู้ใช้บริการได้ ซึ่งส่งผลดีในการควบคุมคุณภาพของคนขับรถโดยรวม และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
ทั้งผู้ใช้บริการและคนขับรถ
4) ระบบคะแนนสะสมและโปรโมชั่น : เนื่องจากธุรกิจ Ride Sharing หลายแพลตฟอร์ม มีการใช้ระบบ
คะแนนสะสมและโปรโมชั่นส่วนลดราคาต่างๆ จึงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเรียกใช้อย่างต่อเนื่อง
5) ความยืดหยุ่นในการทางานที่เพิ่มขึ้น: คนขับรถในธุรกิจ Ride Sharing สามารถบริหารเวลาได้อย่างอิสระ
มากกว่าเมื่อเทียบกับคนขับรถรับจ้างสาธารณะทั่วไปที่มีเวลาในการทางานเป็นรอบ หรือ กะ จึงมีคนจานวน
ไม่น้อยที่หันมาทาธุรกิจดังกล่าวในเวลาว่างเพื่อสร้างรายได้เสริม
วิเคราะห์กรณีประเทศไทย:
ธุรกิจ Ride Sharing ที่เกิดขึ้นในไทยนั้นส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผู้ใช้บริการ
รถแท็กซี่ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสาร4 ดังนั้น ปัจจัยหลักที่ทาให้ธุรกิจนี้ได้รับความนิยม
มากในไทย คือเหตุผลด้าน On Demand หรือความสะดวกรวดเร็วในการตอบรับผู้โดยสาร หรืออาจกล่าวได้
ว่าบริการ Ride Sharing เป็นทางเลือกหนึ่งในการหลบหลีกปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบวิธีการ
คานวณราคาค่าบริการ Ride Sharing ต่อระยะทางกับค่าโดยสาร พบว่าใกล้เคียงกับค่าบริการรถแท็กซี่ปกติ
แต่เนื่องจากธุรกิจ Ride Sharing มีการทาโปรโมชั่นและการสะสมคะแนนเพื่อแลกกับส่วนลดต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นอีกเหตุผลหลักที่ทาให้ธุรกิจกลุ่มนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
4

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะรถแท็กซี่) ในช่วงปี 2015 – 2018 ระบุ
ว่าเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่ มีมากกว่า 20,000 ครั้งต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของรถแท็กซี่ และนับเป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ จานวนเรื่องร้องเรียนในหัวข้อดังกล่าวค่อนข้างคงที่ในช่วง 4 ปีล่าสุด
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4.2 House Sharing
1) ค่าบริการที่ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ: การทาธุรกิจด้าน House Sharing ส่วนใหญ่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน
ที่ต่ากว่าโรงแรมอย่ างชัดเจน ส่ ว นหนึ่ ง เนื่ องจากผู้ ให้บริการ (เจ้าของที่พัก) ไม่อยู่ภ ายใต้การควบคุมของ
กฎหมายโรงแรมและที่พัก และมีรูปแบบการให้บริการที่น้อยกว่าโรงแรม เช่น ไม่มีเครื่องใช้ในห้องน้าไว้บริการ
ผู้เข้าพัก หรืออาจไม่มีบริการ Room Service เป็นต้น (รูปที่ 7)
รูปที่ 7: ค่าบริการของ Airbnb และค่าเฉลี่ยที่พักโรงแรมในเมืองสาคัญของโลก
โดยเปรียบเทียบห้องพักที่มีระดับใกล้เคียงกัน

2) เปิดประสบการณ์ใหม่: ธุรกิจ House Sharing ส่งผลให้เกิดรูปแบบของที่พักใหม่ๆ มากขึ้น เช่น มีการให้
เช่าบ้านบนต้นไม้ หรือปราสาท นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มที่พักใหม่ๆ ในบริเวณที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
อีกด้วย ซึ่งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่มีไลฟ์สไตล์และความชอบที่หลากหลายขึ้นได้
3) ความยืดหยุ่นของผู้ใช้บริการ: ธุรกิจ House Sharing ส่วนใหญ่มีจุดเด่นด้านความไม่เป็นทางการ ทั้งด้าน
การติดต่อผู้ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว สามารถระบุความต้องการเกี่ยวกับที่พัก รวมถึงการดูรายละเอียดอื่นๆ
ตามที่ต้องการได้อย่างอิสระ
4) ระบบให้คะแนนผู้ให้และผู้รับบริการ: เช่นเดียวกับ Ride Sharing ที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถให้
คะแนนกันและกันได้ จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ทั้งสองฝ่ายในการทาธุรกรรมร่วมกัน
วิเคราะห์กรณีประเทศไทย:
ธุรกิจ House Sharing ในไทยได้รับความนิยมจากค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่ต่ากว่าโรงแรมอย่างชัดเจน โดย
การสารวจราคาห้องพักต่อคนต่อคืนของไทย พบว่าห้องพักส่วนใหญ่ของธุรกิจ Airbnb ที่มีคุณภาพใกล้เคียง
กับโรงแรม 4 ดาว จะมีราคาระดับเดียวกับโรงแรม 3 ดาว5 (รูปที่ 8) ซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากการที่ธุรกิจโรงแรม
ในไทยต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
5

สารวจโดยผู้วิจัย จากการสุ่มตัวอย่างห้องพัก Airbnb และโรงแรมจากเว็บไซต์ Airbnb และ Booking.com รวม 50 แห่ง โดยเปรียบเทียบ
ระดับราคาห้องพักต่อคนต่อคืนใน 4 พื้นที่ท่องเที่ยวสาคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต และเกาะสมุย (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2018)
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Assessment หรื อ EIA) ที่มีค่าใช้จ่ ายค่ อนข้า งสู ง อย่างไรก็ดี จากการสั มภาษณ์คุ ณ เศรษฐพันธ์ พุทธานี
ผู้อานวยการสมาคมโรงแรมไทย 6 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจโรงแรม ให้ความคิดเห็นว่า ความนิยมของ
ธุรกิจ House Sharing ในไทยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ สาหรับนักท่องเที่ยว
ไทยอาจยังมีปัจจัยด้านความไว้วางใจหรือความปลอดภัย ที่ทาให้คนไทยใช้บริการ House Sharing ในไทย
น้อยกว่าชาวต่างชาติ แม้จะมีระบบการให้คะแนนของที่พักแล้วก็ตาม
รูปที่ 8: เปรียบเทียบค่าบริการของ Airbnb และค่าเฉลี่ยที่พักโรงแรมในจังหวัดสาคัญของไทย

5. ผลกระทบของการเติบโตของธุรกิจ Sharing Economy ในไทยและความท้าทายต่อเศรษฐกิจ
5.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
กรณี Ride Sharing: จากกระแสความนิยมที่มากขึ้น ทาให้ธุรกิจ Ride Sharing ในไทยมียอดการใช้
บริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็ได้ขยายบริการ
ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา จึงคาดว่าส่งผลให้ระดับการจับจ่ายใช้สอยในระบบ
เศรษฐกิจไทยโดยรวมสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการสามารถใช้บริการรถผ่านแพลตฟอร์ม
Ride Sharing ได้สะดวกสบายมากขึ้น ขณะที่คนขับรถให้บริการก็ได้รับประโยชน์จาก Turnover ของลูกค้าที่
สูงขึ้น จากการหาผู้โดยสารได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Ride Sharing ยังได้รับความนิยมในการใช้
บริ ก ารในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น สอดคล้ อ งกั บ การสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการบริ ษั ท
แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จากัด 7 ที่ระบุว่าสัดส่วนผู้ใช้บริการชาวต่างชาติต่อธุรกิจ Ride Sharing มีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ ช าวต่ า งนิ ย มใช้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วได้ แ ก่ ความปลอดภั ย ใน
6
7

สัมภาษณ์ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยคณะผู้วิจัย
สัมภาษณ์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 โดยคณะผู้วิจัย
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การเดินทาง ราคาที่ได้มาตรฐาน และความสะดวกสบายในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ดังนั้น จึง
อาจสรุปได้ว่าธุรกิจ Ride Sharing ส่งผลดีต่อทั้งการจับจ่ายใช้สอยในประเทศและเอื้อประโยชน์ต่อภาคการ
ท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ความนิ ย มและความต้องการบริการที่เพิ่ม ขึ้น ต่อเนื่องในปัจจุบัน มีแนวโน้มทาให้ แรงงานมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ (1) แรงงานบางส่วนอาจเลือกที่จะผันตัวเอง
ไปเป็นผู้ให้บริการ Ride Sharing ในลักษณะเป็นผู้จ้างงานตนเอง (Self-Employed) เนื่องจากมีรายได้ที่ดีและ
สามารถบริหารเวลาเองได้อย่างอิสระ (2) แรงงานที่อยู่นอกกาลังแรงงานสามารถกลับมาทางานได้ ง่ายขึ้น
(3) แรงงานที่มีงานทาบางส่วนสามารถเข้ามาเป็น ผู้ให้บริการ Ride Sharing เป็นอาชีพเสริมในเวลาว่าง และ
(4) แรงงานที่ขับรถแท็กซี่อยู่แล้ว มีทางเลือกในการหาลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันของ Ride Sharing ได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมที่ต้องวิ่งรถเปล่าเพื่อหาลูกค้า ซึ่งในท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็จะช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้ส อยใน
ประเทศ (รูปที่ 9)
รูปที่ 9: สรุปผลกระทบหลักของ Ride Sharing ต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

ผู้ขับรถหาลูกค้าง่ายขึ้น

อาจเพิ่มปัญหา Skill Mismatch

ทางเลือกอาชีพใหม่/อาชีพเสริม

ระดับการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

รายรับภาษีของรัฐน้อยลง

อย่างไรก็ดี แม้แรงงานจะมีทางเลือกในการทางานเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวไป แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา
ทักษะแรงงานไม่ตรงตามความต้องการของตลาด (Skill Mismatch) ที่มากขึ้น ได้เช่นกัน อีกทั้งยังอาจเป็น
การดึงกาลังแรงงานจากภาคอื่นๆ ทาให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีอยู่เดิมรุนแรงขึ้น อาทิ แรงงานฝีมือ
บางส่ ว นอาจหั น มาเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ Sharing Economy แทนที่ จ ะเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
การสะสมทุน มนุ ษย์ (Human Capital) ของประเทศอาจขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังอาจ
กระทบต่อการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากกลุ่ม Self-Employed นั้น โดยปกติจะทา
ได้ยากกว่ากลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบ ซึง่ ในอนาคต หากรายรับภาษีของภาครัฐน้อยลง ขณะที่ภาระทางการคลัง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลัง และเป็นความท้าทายของภาครัฐในช่วงต่อไป
กรณี House Sharing: ผลกระทบด้านรายรับภาษีเป็นหนึ่งในประเด็นสาคัญที่ควรคานึงถึงสาหรับ
กรณีของธุรกิจ House Sharing เนื่องจากโดยปกติแล้ว กิจกรรมการพักแรมที่เกิดขึ้นจากโรงแรมหรือที่พักที่
จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามปกติ จะมีการนาส่งภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ภาครัฐ
ขณะที่ผู้ให้บริการธุรกิจ House Sharing ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถรับรู้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงได้ จึงเกิดเป็นคาถามว่า เม็ดเงินภาษีที่หายไปจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้
บริการจากธุรกิจ House Sharing มีมากน้อยเพียงใด
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ฐานข้อมูล Airdna ระบุว่า ณ เดือนตุลาคม 2018 มีห้องพักที่ให้บริการ Airbnb ในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่
ทั้งหมด 15,938 ห้อง มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่อเดือนที่ร้อยละ 72 และอัตราค่าพักเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1,594 บาท
ดังนั้น จึงคานวณโดยคร่าวได้ว่าฐานภาษีที่หายไปในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เท่ากับประมาณ 18 ล้านบาทต่อวัน
หรือเกือบ 550 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ รายได้ต่อเดือนจากที่พักของ
โรงแรม8 (รูปที่ 10) เช่นเดียวกับกรณีจังหวัดภูเก็ต ที่พบว่ารายได้จาก Airbnb คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
3.7 เทียบกับรายได้ของโรงแรม ทั้งนี้ การคานวณนี้ยังไม่ได้รวมภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจัดเก็บจากรายได้
ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจัดเก็บจากรายได้ของเจ้าของที่พัก ที่หายไป
จากฐานภาษีรายได้ เนื่องจากไม่มีการรายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวให้รัฐทราบในขณะนี้
รูปที่ 10 : ตัวอย่างประมาณการฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่หายไปจากการมีธุรกิจ House Sharing
กรุงเทพมหานคร
Active Rental Airbnb
15,938 ห้อง

Occupancy rate เฉลี่ยต่อเดือน 72%

Hotel

ภูเก็ต

รายได้ค่าที่พักจาก
โรงแรมเฉลี่ยต่อเดือน
ในปี 2017Q1 เท่ากับ
14,529,431,375 บาท

Active Rental Airbnb
12,71 ห้อง
Occupancy rate เฉลี่ยต่อเดือน 40%

Average Daily Rate = 1,594 บาท
ฐานภาษีที่หายไปต่อวัน = 18 291 724 บาท
รายได้จาก Airbnb
ต่อเดือน = 548 751 715 บาท
คิดเป็นประมาณ 3.8 %

Hotel

รายได้ค่าที่พักจาก
โรงแรมเฉลี่ยต่อเดือน
ในปี 2017Q1 เท่ากับ
13,713,528,623 บาท

Average Daily Rate = 3,304 บาท
ฐานภาษีที่หายไปต่อวัน = 16 797 536 บาท
รายได้จาก Airbnb
ต่อเดือน = 5 3 926 8 บาท
คิดเป็นประมาณ 3.7 %

Source: Airdna และกระทรวงการท่องเที่ยวและกี า คานวณโดยผู้เขียน

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ร ายรั บ ภาษี ที่ จั ด เก็ บ ได้ อ าจลดลง แต่ ธุ ร กิ จ House Sharing ก็ ส่ ง ผลดี ต่ อ ภาค
การท่องเที่ยวในวงกว้าง เนื่องจากทาให้ต้นทุนในการมาเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง รวมถึงเป็น
การเพิ่มทางเลือกในการพักแรมให้แก่นักท่องเที่ยว และแม้รายได้ส่วนหนึ่งจะตกอยู่กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ซึ่งมีสานักงานอยู่ในต่างประเทศก็ตาม แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังคงตกอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจโรงแรมได้วิเคราะห์ว่า ปัจจุบันธุรกิจ House Sharing ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจโรงแรมในวงจากัด โดยมักจะกระทบกับจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรอง ขณะที่เมืองท่องเที่ยวหลักได้รับ
ผลกระทบน้อย เนื่องจากอุปทานที่พักในเมืองท่องเที่ยวหลักยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วง High Season อีก
ทั้งธุร กิจ House Sharing ยั ง มีกลุ่ มลู กค้า คนละประเภทกับโรงแรมอย่า งชัด เจน โดยกลุ่ มลู กค้าหลั ก ของ
House Sharing มักจะเป็นผู้ที่มีอายุไม่มากนัก ขณะที่โรงแรมจะยังรักษาฐานลูกค้ากลุ่มที่มีอายุมากและกลุ่ มที่
เดินทางมาเป็นครอบครัวไว้ได้
ทั้งนี้ ทางเลือกของผู้ใช้บริการในภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น น่าจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยัง การจับจ่าย
ใช้สอยในระบบเศรษฐกิจ และยังเป็นการกระจายรายได้จากธุรกิจโรงแรมมายังผู้ให้บริการ House Sharing
รายย่อย ส่งผลให้ผู้ที่เลือกเข้ามาทางานในธุรกิจนี้ในลักษณะ Self-Employed มีเพิ่มขึ้น (เช่นเดียวกับกรณี
Ride Sharing) อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ คนรับฝากกุญแจ และแม่บ้านที่รับจ้างดูแล
ทาความสะอาดห้องและต้อนรับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่แรงงานในการประกอบอาชีพเช่นกัน
อย่างไรก็ดี งานศึกษาจากต่างประเทศส่วนหนึ่งมองว่าธุรกิจประเภทนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่ อมล้า
8

ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประมาณการโดยคร่าวของผู้วิจัย เพื่อทาให้เห็นภาพว่ารายได้ภาษีที่หายไปจากธุรกิจ House Sharing (ในที่นี้คือ
Airbnb) มีมูลค่าประมาณเท่าไร
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ที่สูงขึ้น เนื่องจากการที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ House Sharing ได้ จาเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (ที่พัก)
ก่อน กลุม่ ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีทรัพย์สินจึงอาจไม่สามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาดนี้ได้ ซึ่งนับเป็น
ประเด็นที่มีความท้าทายในการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อลดทอนปัญหาดังกล่าว (รูปที่ 11)
รูปที่ 11: สรุปผลกระทบหลักของ House Sharing ต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

เพิ่มทางเลือกในการพักแรมแก่นักท่องเที่ยว ลดต้นทุนในการท่องเที่ยว

ทางเลือกอาชีพใหม่

ระดับการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

อาจเพิ่มปัญหาความเหลื่อมล้า

รายรับภาษีของรัฐน้อยลง

BOX 5: ธุรกิจ House Sharing กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่า
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจโรงแรมได้ให้ความคิดเห็นว่า สาหรับกรณีประเทศไทย การเติบโต
ของธุรกิจ House Sharing ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หรือห้องพักที่สามารถปล่อยเช่าได้
เนื่องจากปัจจัยเรื่องการปล่อยเช่าส่วนใหญ่ยังขึ้นกับทาเลที่ตั้งตามแนวรถไฟฟ้าเป็นสาคัญ ดังนั้น ธุรกิจ House
Sharing จึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทาให้แนวโน้มดังกล่าวเพิ่มขึ้น
BOX 6: ธุรกิจ Niche Service กับความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทย
ภาพของรถจักรยานยนต์รับจ้างส่งของหรือส่งอาหาร ทั้งที่อยู่บนท้องถนนและที่จอดรอคิว ณ ร้านอาหารชื่อดัง
กลายเป็นภาพที่ชินตาสาหรับคนเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของธุรกิจ
Sharing Economy ประเภท Niche Service ที่มากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลสถิติการสืบค้นที่พบว่าธุรกิจกลุ่ม
ดังกล่าวมีแนวโน้มผู้สนใจใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 12)
รูปที่ 12: ผลการสืบค้นบริการรับจ้างขนส่งออนไลน์ด้วย Google ในประเทศไทย

Source: Google Trends ประเทศไทย สืบค้นโดยผูว้ ิจัย
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โดยธุรกิจนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการให้บริการ Ride Sharing กล่าวคือ การให้บริการและการใช้บริการจะต้อง
ทาผ่านผู้ให้ บริการแพลตฟอร์ม เพียงแต่เปลี่ยนจากขนส่งผู้โดยสารมาเป็นสิ่งของหรือ อาหาร ซึ่งบริการส่ง
สิ่งของและอาหารนั้นได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษในประเทศไทย เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ การใช้ ชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ผู้บริโภคต้องเผชิญกับปัญหาการจราจร
ติดขัด หาที่จอดรถได้ยาก และรอคิวนานหากเป็นร้านอาหารชื่อดัง รวมถึง เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคเนื่องจากไม่จาเป็นต้องไปรับส่งสิ่งของหรืออาหารด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของธุ ร กิ จ นี้ คื อ รูป แบบการบริ ก ารที่ เ รีย กว่า O2O (Online-to-Offline) หรื อ
การเชื่อมต่อร้านค้าหรือร้านอาหารทั่ว ไปที่มีหน้าร้านในโลกออฟไลน์เข้ากับเทคโนโลยีโลกออนไลน์ ซึ่งนับว่า
เป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อขายให้กับทั้งผู้บริโภคและร้านค้า กล่าวคือ ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือก
ซื้อสินค้า ขณะเดียวกันร้านค้าและร้านอาหารก็ได้เพิ่มโอกาสในการค้าขายโดยลดข้อจากัดด้านพื้นที่ให้บริการ
ออกไป โดยทั้งสองฝ่ายต้องเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการขนส่งและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
อย่างไรก็ดี แม้ธุรกิจกลุ่มนี้จะทาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้บริการ แต่ อุปสงค์โดยรวมอาจไม่ได้
เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากความต้องการซื้อสินค้าหรืออาหารเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว
ตามปกติ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบในการรับส่งสินค้าให้สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งการที่อุปสงค์โดยรวมเพิ่มขึ้น
ไม่มาก แต่ร้ านค้ามีช่องทางหรื อรู ป แบบในการให้ บริการมากขึ้น มีส่ ว นทาให้ การแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะระหว่างร้านค้าและร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจ แพลตฟอร์มกับร้านค้าเจ้าอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญ คือการปรับตัวให้เข้ากับกระแสความนิยมของผู้บริโภคและ
รู้จักปรับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่ อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้เ ท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ
5.2 ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ
กรณี Ride Sharing: แม้การคานวณอัตราค่าโดยสารจะไม่ต่างจากการคานวณค่ าโดยสารของรถ
โดยสารสาธารณะ แต่การทาโปรโมชั่นลดราคาที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการบางส่วนมีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางที่ถูกลงกว่าปกติ อย่างไรก็ดี โปรโมชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
ส่งผลให้ผู้โดยสารมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน จึงนับเป็นอุปสรรคต่อการจัดเก็บข้อมูลค่าโดยสารซึ่งอยู่ในตะกร้า
เงินเฟ้อให้ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
กรณี House Sharing: จากประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่า House Sharing ส่งผลให้ค่าเช่า
บ้ า นหรื อ ที่ พั ก แบบถาวรเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากเจ้ า ของที่ พั ก บางส่ ว นหั น มาสร้ า งรายได้ แ บบรายวั น ผ่ า น
แพลตฟอร์ม House Sharing (เช่น Airbnb) ส่งผลให้อุปทานห้ องเช่า ในตลาดมีล ดลง จึงทาให้ค่าเช่าบ้ าน
โดยรวมสูงขึ้น ตรงข้ามกับในกรณีห้องพักโรงแรมที่เปรียบเสมือนมีอุปทานเพิ่มขึ้นมา จึงทาให้ราคาห้องพักของ
โรงแรมปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นยาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทยนั้นยังไม่เห็นผลกระทบจาก House
Sharing ต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสาคัญ โดยจากข้อมูลพบว่า อัตราเงินเฟ้อในหมวดค่าเช่าบ้าน (น้าหนัก
ร้อยละ 14.29 ในตะกร้าเงินเฟ้อทั่วไป) ทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามเวลาโดยไม่ได้เร่งขึ้น และอัตราเงินเฟ้อในหมวด
บันเทิง การอ่านและการศึกษา (น้าหนักร้อยละ 6.11 ในตะกร้าเงินเฟ้อทั่วไป) ซึ่งมีค่าห้องพักโรงแรมเป็น
องค์ประกอบค่อนข้างทรงตัว สอดคล้องกับ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจโรงแรมที่ ระบุว่าราคา
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ห้องพักโรงแรมในประเทศไทยโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน เนื่องจากอุปทานห้องพัก มีอัตรา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของแพลตฟอร์ม House Sharing
5.3 ผลกระทบต่อศักยภาพการผลิต (Potential Output)
การเข้ามาของ Sharing Economy ส่ งผลให้ อุปทานในระบบเพิ่ม ขึ้ นได้ อย่ างรวดเร็ว จากการน า
ทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งยังทาได้ง่าย เนื่องจากการสมัครเป็นผู้ให้บริการกับ
แพลตฟอร์มต่างๆ ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น ซึ่งนอกจากสินทรัพย์ทุน (อาทิ ห้องพัก และรถรับจ้าง) จะ
เพิ่มขึ้นแล้ว แรงงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจาก Sharing Economy เปิดโอกาส
ให้จานวนชั่วโมงทางานของแรงงานแต่ละคนเพิ่มขึ้นจากการทางานเสริม รวมถึงยังมีโอกาสที่จะทาให้จานวน
ผู้มีงานทาโดยรวมเพิ่มขึ้นจากกลุ่มนอกกาลังแรงงานได้อีกด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในระยะสั้น ปัจจัยการผลิต
โดยรวมเพิ่มขึ้นทั้งในด้านของปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงาน แม้ว่าการลงทุนและจานวนประชากรจะเท่าเดิม
จึงอาจกล่าวได้ว่า Sharing Economy สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้โดยผ่านเทคโนโลยี ที่ดีขึ้น (รายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม สามารถอ่ า นได้ ที่ ภาคผนวก ก: Sharing Economy ส่ ง ผลอย่ า งไรต่ อ ระดั บ ศั ก ยภาพการผลิ ต (Potential
Output))

อย่ า งไรก็ ดี Sharing Economy อาจส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ สั ง คม (Negative Externality) โดย
ก่อให้เกิดต้นทุนแก่คนรอบข้างในบางแง่มุมได้ เช่น เสียงรบกวนของแขกที่ใช้บริการ House Sharing ต่อห้อง
ข้างเคียง การต้องพบเจอกับคนแปลกหน้าบ่อยกว่าปกติที่เข้ามาพักในอาคารเดียวกันทาให้มีความกังวลด้าน
ความปลอดภัย หรือในกรณีของ Ride Sharing ที่ผู้ใช้บริการบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับ ประกันอุบัติเหตุ
และในบางประเทศพบข้อเรียกร้องเกี่ยวกับราคาที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
5.4 Sharing Economy กับความท้าทายในการจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการผลิตสินค้า
และบริการที่มีความหลากหลาย หรือการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทาให้การวัดระดับของกิจกรรม
ทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงเป็นสิ่งที่ยากและมีความท้าทายมาโดยตลอด สาหรับกรณีของ Sharing
Economy ย่อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน อาทิ การเลือกใช้
บริการ House Sharing แทนการเข้าพักที่โรงแรม หรือการใช้บริการ Ride Sharing แทนการใช้บริการรถ
สาธารณะ ดังนั้น หากพิจารณาในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการวัดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว จะพบว่า
มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้
โดยปกติ แ ล้ ว การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการวั ด ระดั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง หมดจะสะท้ อ นผ่ าน
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ทั้งด้านค่าใช้จ่าย (Expenditure Side)
และด้านการผลิต (Production Side) ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆ จะต้องเท่ากันเสมอตามหลักสากล SNA (System
of National Accounting) แต่ Sharing Economy อาจทาให้ GDP ทั้ง 2 ด้านไม่เท่ากัน เช่น การวัด GDP
ด้ า นการผลิ ต อาจไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร House Sharing เนื่ อ งจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารบางรายไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูล ขณะที่การวัด GDP ด้านค่าใช้จ่ายยังได้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเช่นเดิม แต่อาจพบปัญหาการแยก
ประเภทของที่พัก ทาให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ ภาคผนวก ข: ตัวอย่าง
ความท้าทายในการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง)

จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของธุรกิจ Ride Sharing และ House Sharing ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
บางส่วนเปลี่ยนไป จึงนับเป็นความท้าทายในการจัดเก็บมูลค่าของกิ จกรรมทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องไปกับ
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พฤติกรรมเหล่านั้นให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในกรณีที่เจ้าของแพลตฟอร์มยังไม่ได้มีการนาส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือนาส่งแต่ไม่ครบทุกราย ขณะที่กิจกรรมที่เกิดในธุรกิจ Sharing Economy มีสัดส่วนมากขึ้น
เรื่อยๆ ผู้ที่นาข้อมูล อาทิ GDP และองค์ประกอบของ GDP ไปใช้ ก็จาเป็นต้องทราบข้อจากัด (Limitation)
ของข้อมูลที่ใช้ เพื่อไม่ให้ถูกนาไปตีความผิดเช่นกัน
อย่างไรก็ดี ในเรื่องความท้าทายในการจัดเก็บข้อมูลนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทราบและเริ่มพยายาม
เก็ บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อาทิ การติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล การช าระเงิ น ระหว่ างประเทศจากบริ ษั ท ที่ ใ ห้ บริ การ
แพลตฟอร์ม เพื่อที่จะประมาณการค่าใช้จ่ายการใช้บริการจากบริษัทต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น จึงอาจกล่าว
สรุปได้ว่าการได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดเพียงพอจากเจ้าของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ Sharing
Economy จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและครบถ้วน
6. ข้อกฎหมายและนโยบายจากต่างประเทศที่น่าสนใจ
Sharing Economy ที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสั งคม
ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงเป็นความท้าทายอย่างมากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแล และรักษา
ผลประโยชน์แก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ในขณะที่ต้องดูแลไม่ให้เศรษฐกิจตกขบวนกับการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จาก Technology Disruption ที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งการให้น้าหนักที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ทาให้เกิดแนวทางการออกกฎหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่การอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ แต่มีกฎหมาย
ควบคุมดูแลอย่างชัดเจน จนถึงการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายชื่อประเทศหรือเมืองต่างๆ ที่ควบคุมดูแลหรือไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
Sharing Economy (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2 19)
อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ Ride Sharing
(Grab/Uber)
สหรัฐอเมริกา

อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ House Sharing
(Airbnb)
ออสเตรเลีย

ไม่อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ Ride Sharing
(Grab/Uber)
จีน

ไม่อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ House Sharing
(Airbnb)
เยอรมนี

สิงคโปร์

ลอนดอน อังกฤษ

ไต้หวัน

สเปน

มาเลเซีย

ญี่ปุ่น

เดนมาร์ก

เมียนมา

อินโดนีเซีย

อิตาลี

ออสเตรเลีย9

กัมพูชา

สหรัฐอเมริกา

ฮังการี

เมียนมา

บราซิล

ฟินแลนด์

9

ขึ้นอยูก่ ับกฎหมายของแต่ละรัฐ อาทิ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรัฐเซาท์ออสเตรเลีย จัดว่าธุรกิจ Ridesharing ถูกกฎหมาย
ขณะที่รัฐวิกตอเรียและรัฐควีนส์แลนด์ จัดว่าผิดกฎหมาย เป็นต้น
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อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ Ride Sharing
(Grab/Uber)
เวียดนาม

อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ House Sharing
(Airbnb)
เนเธอร์แลนด์

ไม่อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ Ride Sharing
(Grab/Uber)
สเปน

ไม่อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ House Sharing
(Airbnb)

เกาหลีใต้
กรณี Ride Sharing ของไทย: ปั จ จุ บั น ไทยยั ง ไม่ มี ข้ อ กฎหมายที่ ร องรั บ ธุ ร กิ จ กลุ่ ม Sharing
Economy อย่ างชัดเจน ทั้งนี้ กฎหมายที่ใกล้ เคียงคือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่าการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลเพื่อรับจ้างขนส่งผู้โดยสารเป็นความผิด เนื่องจาก (1) ใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้
(2) ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ราชการกาหนด และ (3) ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จึงไม่เข้าสู่
ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุไม่พึงประสงค์ ผู้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือ
คนขับมาดาเนินคดีได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รถป้ายดา (รถยนต์ส่วนตัว) อาทิ GrabCar และ GrabBike
ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับกรมการขนส่งทางบก
กรณี House Sharing ของไทย: ยังคงไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุม ถึงธุรกิจเช่นกัน โดยข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและใกล้เคียงที่สุดได้แก่ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 โดยการให้บริการ House Sharing ในบางพื้นที่นั้นขัดต่อ พ.ร.บ.อาคารชุด เนื่องจากเป็น
การใช้อาคารผิดประเภท (ปล่อยเช่ารายวัน) นอกจากนี้ หากไม่แจ้งว่ามีชาวต่างชาติมาพักต่อเจ้าพนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองภายใน 24 ชม. นั บ ตั้ง แต่เวลาเข้า พัก ก็ถือว่าผิ ด พ.ร.บ. คนเข้าเมืองเช่น กัน อย่างไรก็ ต าม
ในปัจจุบันมีความพยายามที่จะประสานงานกับภาครัฐ เพื่อให้การดาเนินการ House Sharing ถูกกฎหมาย
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ก็ได้พยายามลดปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อกฎหมาย เช่น
อานวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการในการแจ้งคนเข้าเมือง เป็นต้น
โดยสรุป จะเห็นว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายที่ใช้กากับดูแล Sharing Economy โดยตรง มีเพียง
กฎหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเท่านั้น ซึ่ง นายไบรอัน เชสกี้ ประธานของ Airbnb ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้
อย่างน่าสนใจว่า
“There are laws for people and there are laws for business,
but you are a new category, a third category, people as business”
Brian Chesky, CEO of Airbnb
หรื อ ก็ คื อ Sharing Economy นั้ น เปรี ย บเสมื อ นหมวดธุ ร กิ จ แบบใหม่ ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ก ฎหมาย
รูปแบบเดิมๆ ในการกากับดูแลได้ จึงควรที่จะออกกฎหมายควบคุม ธุรกิจกลุ่มนี้โดยตรง ซึ่งจากประสบการณ์
ของต่างประเทศที่อนุญาตให้ดาเนินธุรกิจ Sharing จะพบว่ามีประเทศจานวนมากที่ได้ตรากฎหมายใหม่ขึ้นมา
เพื่อควบคุมกิจกรรม Sharing Economy ในแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนมากแล้วจะมีแนวทางปฏิบัติที่
คล้ายคลึงกันดังนี้
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 ดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียม ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ที่อยู่ในกิจการเดียวกัน (ปรับ Level
Playing Field)
 ควบคุมและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค
 ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเงินของ
ผู้นาทรัพย์สินหรือบริการมาให้เช่า/บริการ และของผู้บริโภค
 ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต้องนาส่งข้อมูลสถิติให้รัฐ และนาส่งภาษีทั้งจาก (1) รายได้ของผู้ที่นาทรัพย์สิน
มาให้บริการ และ (2) รายได้ค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์ม
นอกจากแนวทางและหลักการกว้างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีข้อกาหนดบางประการที่น่าสนใจ
และสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วย อาทิ
 ประเทศญี่ปุ่น : ออกกฎหมาย The Minpaku Home Sharing Law ระบุระยะเวลาที่ ให้ พักในรู ปแบบ
House Sharing ได้ไม่เกิน 180 วันต่อปี ผู้เช่าต้องเช่าครั้งละอย่างน้อย 7 วัน ผู้ให้บริการต้องลงทะเบียน
และส่งรายงานการเข้าพักให้กับหน่วยงานท้องถิ่น และในบางพื้นที่สามารถมีข้อกาหนดที่เข้มงวดขึ้นได้
เช่น ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการในบางเขต ในช่วงเปิดภาคการศึกษาของนักเรียนเนื่องจากไม่ต้องการให้
นักเรียนที่เป็นเยาวชนพบปะกับคนแปลกหน้า เป็นต้น
 ประเทศสิงคโปร์: แก้ไข พ.ร.บ.การจราจรทางบก โดยกาหนดให้ผู้ขับรถยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน
ต้องเข้ารับการทดสอบ และขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์ที่ให้บริการต้อง
จดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะในสิงคโปร์ นอกจากนี้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ต้องช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ให้ผู้ขับอีกด้วย
 ประเทศเนเธอร์แลนด์: ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน House Sharing ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดย
การทาลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ของภาครัฐที่ระบุข้ อบังคับเรื่องการรักษาความสะอาด และการไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบและถือปฏิบัติก่อนเข้าใช้ที่พัก
จะสังเกตเห็นว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายในการกากับ ดูแล Sharing Economy ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับบริบทสังคมวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเร่งออกกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยเช่นกัน เพื่อความชัดเจนและเหมาะสมของการกากับดูแลในระยะต่อไป รวมถึงลดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกับผู้เล่นดั้งเดิมที่อยู่ในธุรกิจ
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
Sharing Economy ถือเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงสาคัญอย่างหนึ่งของโลกที่ เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
การสร้ างความเข้าใจเกี่ย วกับ รู ป แบบธุร กิจ รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่ งส าคั ญ ใน
การปรับตัวเพื่อก้าวตามให้ทันกับกระแสโลก และช่วยในการติดตามทาความเข้าใจระบบเศรษฐกิจที่เ ปลี่ยนไป
ซึ่งจะมีนัยต่อการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการออกแบบกฎเกณฑ์กากับดูแลธุรกิจดังกล่าว
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจเกี่ยวกับ Sharing Economy มีความหลากหลายค่อนข้างมาก โดยครอบคลุมตั้งแต่การแบ่งปัน
สินทรัพย์ทั่วไปอย่ างรถและที่พัก ไปจนถึงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ซึ่งปัจจัยร่วมสาคัญที่ทาให้
ธุร กิจ ดังกล่ าวประสบความส าเร็ จ และเป็ น ที่นิยม คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการใช้แพลตฟอร์ ม
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ที่ช่วยทาให้การทาธุรกรรมเกิดขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่า สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึง ได้ง่าย รวมถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สาหรับประเทศไทย ผู้วิจัยประเมินว่าธุรกิจ Sharing Economy ที่มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องไม่ต่าง
จากตลาดอื่นๆ ทั่วโลก และน่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม โดยเฉพาะในด้านการใช้จ่าย
และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยสร้างงานและรายได้เสริมหากประชาชนพร้อมที่จะปรับตัวใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการทาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นตัวรองรับทางเศรษฐกิจ (Cushion) เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อีกหนึ่ง
ช่องทาง อย่างไรก็ดี ธุรกิจเหล่านี้อาจส่งผลให้ เกิดต้นทุนทางสังคมขึ้น (Social Cost) อีกทั้งสร้างการแข่งขันที่
ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการดั้งเดิม และยังมีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ทาได้ยากหรือมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง ทาให้ภาครัฐอาจสูญเสียรายได้ภาษีบางส่วน
รวมถึงอาจส่งผลต่อการติดตามภาวะและทาความเข้าใจเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะนาไปสู่การดาเนินนโยบายไม่ตรงจุด
และไม่สามารถรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ธุร กิจ Sharing Economy รู ปแบบใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นได้ต่ อ เนื่ องในอนาคตเมื่ อ เทคโนโลยี มี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคพร้อมเปิดรับ ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ รวมถึงลดทอน
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งต่อผู้เล่นให้บริการใหม่ๆ ผู้ให้บริการดั้งเดิม ผู้บริโภค รวมถึงภาครัฐ ภาครัฐจึง
ควรมีการกากับดูแลที่ชัดเจนและเหมาะสม เช่น ออกกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy
Act) ที่กาหนดข้อพึงปฏิบัติทั่วไปให้ชัดเจน เช่นเดียวกับ ที่หลายประเทศมี ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างพื้นฐาน
การทาธุรกิจที่เท่าเทียมกันแก่ภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันภาคเอกชนผู้ให้บริการดั้งเดิมเองก็ควรสร้างความเข้าใจ
แนวโน้มการแข่งขันใหม่ที่กาลังเกิดขึ้น เพื่อปรับตัวและบริหารความเสี่ยงให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแนวโน้มแห่ง
อนาคตของโลก (Megatrend) ไปได้พร้อมๆ กัน
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1 . ภาคผนวก
ภาคผนวก ก: Sharing Economy ส่งผลอย่างไรต่อระดับศักยภาพการผลิต (Potential Output)
กระแสความนิยมของ Sharing Economy ทาให้มีการนาทรัพยากรที่ underutilized มาใช้มากขึ้น
จึงเกิดคาถามที่น่าสนใจว่าผลกระทบต่อระดับศักยภาพการผลิตโดยรวมของประเทศจะเป็นอย่างไร และส่งผล
เช่นไรต่อระดับการสะสมทุน (Capital Stock) ในประเทศ โดยหากจะตอบคาถามนี้อาจสามารถพิจารณาได้
จากสมการต้นทุนการผลิต (Cobb–Douglas Production Function) ที่มักได้รับความนิยมในการศึกษาด้าน
ศักยภาพการผลิต ดังนี้
𝑌(𝐴, 𝐾, 𝐿) = 𝐴𝐾 𝛼 𝐿𝛽

โดยที่ 𝑌 คือ ผลผลิตมวลรวม
𝐴 คือ ปัจจัยเทคโนโลยี
𝐾 คือ ปัจจัยทุน (Capital Stock)
𝐿 คือ ปัจจัยแรงงาน (Labor)
 คือ ผลตอบแทนของทุน


คือ ผลตอบแทนของแรงงาน

เมื่อแยกพิจารณาผลกระทบของ Sharing Economy ต่อปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทเทียบกับระบบ
เศรษฐกิจที่ไม่มี Sharing Economy โดยมีข้อสมมติให้อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการต่างๆ เท่าเดิม จะพบว่า
แม้ปัจจัยทุนและแรงงานจะไม่ได้มีจ านวนมากขึ้น เช่น มีจานวนอาคาร รถ และแรงงานในระบบเท่า เดิม
แต่ Sharing Economy จะช่วยทาให้การผลิ ตมวลรวมเพิ่มขึ้นผ่านปัจจัยเทคโนโลยี (𝐴) ที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผล
ต่อเนื่องให้อัตราการใช้ปัจจัยทุนและแรงงานเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากแรงงานและทุนได้รับการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า Sharing Economy ช่วยทาให้ ระดับศักยภาพการผลิต
เพิ่มขึ้นผ่านเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ดี Sharing Economy อาจส่งผลให้มีอุปทานของปัจจัยทุนมากขึ้นในช่วงแรก (เช่น มีรถวิ่ง
ในระบบเพิ่มขึ้น จากการที่รถส่วนตัว ถูกนามาใช้ในการให้บริการ Ride Sharing แทนการจอดทิ้งไว้ เ ฉยๆ)
ซึ่งจะช่วยยกระดับของศักยภาพการผลิตให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป ผู้ประกอบการที่ให้บริการเช่า
รถยนต์อาจไม่จาเป็นต้องลงทุนมากเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มี Sharing Economy ส่งผลให้อัตราการเติบโตของ
การลงทุนต่าลงในระยะยาว (𝐾) และอาจทาให้อัตราเติบโตของ Potential Output ในระยะยาวลดลงได้
หากการสะสมทุนต่าลงมากกว่าผลบวกจากเทคโนโลยี (𝐴) ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Sharing Economy ยังช่วย
เพิ่มปัจจัยแรงงานได้ทั้ง ในมิติของจานวนแรงงานและชั่วโมงทางาน โดยที่สามารถเพิ่มจานวนแรงงานได้จาก
กลุ่มนอกกาลังแรงงาน เช่น ผู้สูงอายุ ที่เกษียณไปแล้ว แต่ยังสามารถทางานและหารายได้ได้ รวมถึงเพิ่มชั่วโมง
การทางานของกลุ่มที่อยู่ในกาลังแรงงานได้ โดยเฉพาะการทางานนอกเวลางานประจา อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการเพิ่มของแรงงานในระยะยาวยังคงเป็นอัตราการเกิดและอัตราการตาย จึงคาดว่าจะส่งผลให้
ระดับศักยภาพเพิ่มขึ้น เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ขณะที่อัตราเติบโตของระดับศักยภาพอาจไม่ได้แตกต่างกับ
กรณีที่ไม่มี Sharing Economy มากนัก
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สาหรับผลต่ออัตราเงิน เฟ้อ ผลผลิตที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับ ผู้บริโภคและเพิ่มการแข่งขัน ใน
ตลาด และเป็นปัจจัยกดดันต่อการขึ้น ราคา ทาให้อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้ นน่าจะมีแนวโน้มลดลงหรือเพิ่มขึ้น
ยาก อย่างไรก็ดี ในระยะยาว เมื่อระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ดุลยภาพใหม่แล้ว อัตราเงินเฟ้อไม่น่าต่างไปจากกรณีที่
ไม่ มี Sharing Economy เนื่ อ งจากช่ อ งว่ า งการผลิ ต (Output Gap หรื อ ศั ก ยภาพการผลิ ต หั ก ด้ ว ยระดับ
ผลผลิ ต) ที่ส่ งผลต่ออัตราเงิน เฟ้อไม่ได้เปลี่ ยนแปลง โดยระดับการลงทุนที่ล ดลงจะส่ งผลให้ ทั้งระดับของ
ศักยภาพการผลิต และระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในระยะยาวลดลงทั้งคู่ และนอกจากนี้ Sharing Economy
ไม่เพียงแต่ช่ว ยเพิ่มอุป ทานของแรงงาน แต่ยังมีข้อดีในด้านการโยกย้ายแรงงานในภาคธุรกิจต่างๆ ทาให้
แรงงานมีทางเลือกในการทางานมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Cushion) ในระบบ
เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
ภาคผนวก ข: ตัวอย่างความท้าทายในการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง
กรณี Ride Sharing: ปั จ จุ บั น GDP ด้านการใช้จ่ายบริการรถสาธารณะแท็กซี่จะถูกบันทึกอยู่ใน
หมวดการบริโภคภาคเอกชน โดยอาศัยข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในหมวดค่าใช้จ่ายโดยสารรถรับจ้าง/แท็กซี่ และ
ข้ อ มู ล การส ารวจเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครัว เรื อ น (Socio-Economic Survey: SES) ขณะที่ GDP ด้ า น
การผลิตจะวัดจากจานวนรถจดทะเบียนของรถแท็กซี่สาธารณะ จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
ผู้ให้บริการธุรกิจ Ride Sharing ในไทยนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ผู้ให้บริการที่ใช้รถส่วนตัว
และผู้ให้บริการเดิมที่เป็ นแท็กซี่ สาธารณะ จึงทาให้เกิดความยากในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากรถทั้งสอง
ประเภทมีการจดทะเบียนประเภทของการใช้รถที่แตกต่างกัน
รูปที่ 13 : การจัดเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจ กรณีที่ไม่มีธุรกิจ Ride Sharing

กรณีแรก: สมมติให้ผู้ให้บริการแท็กซี่สาธารณะเดิมเปลี่ยนมาให้บริการ Ride Sharing ในบางช่วงเวลา
และให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างเท่าเดิม กล่าวคือมีจานวนการเรียกใช้บริการรถสาธารณะเท่าเดิม ดังนั้น
มูล ค่า ของกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น จริง ควรจะเท่าเดิม รวมถึงในปัจจุบันผู้ ให้ บริการแพลตฟอร์มที่
จดทะเบียนในไทยยื่นข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มิได้แจกแจงข้อมูลรายธุรกรรมจึงทาให้ไม่สามารถทราบถึงมูลค่า
ของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงจากกิจกรรม Ride Sharing อย่างไรก็ดี สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในการบันทึกข้อมูล
ในฝั่งของ GDP ด้านการใช้จ่าย คือ ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยสารรับจ้างจากถังภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีเท่าเดิม จะถูกบวก
เพิ่มด้วยรายการจัดเก็บของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ยื่นเข้ามาในข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นเดียวกับการจัดเก็บ
ข้อมูล ในฝั่ งของ GDP ด้านการผลิ ตที่จ านวนรถจดทะเบียนในระบบมีเท่า เดิม แต่อาจมีส่ ว นเพิ่มเติ ม จาก
มูลค่าเพิ่มจากบริการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยื่นเข้ามา ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง
กับการบันทึกข้อมูล เพื่อวัด GDP อาจเกิดความคลาดเคลื่ อนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ได้ นอกจากนี้ หาก
ไม่ทราบถึงมูล ค่าของกิจ กรรมที่เกิดขึ้น จริ งจากกิจกรรม Ride Sharing ก็ จะไม่ส ามารถนาไปหั กออกจาก
กิจกรรมการขับรถแท็กซี่ปกติได้ ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูล GDP ทั้งสองด้านคลาดเคลื่อนเช่นกัน (รูปที่ 14)
อย่างไรก็ตาม หากได้รับข้อมูลมูลค่าของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
อาทิ มูลค่าการใช้บริการ Ride Sharing จะทาให้สามารถนาไปหักกับมูลค่าการใช้บริการรถแท็กซี่ได้ ซึ่งทาให้
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การจัดเก็บข้อมูล GDP ทั้งสองด้านและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเท่ากั นตามหลักสากลและครบถ้วน ดังนั้น ข้อมูล
จากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีรายละเอียดเพียงพอจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้การจัดเก็บข้อมูล
เป็นไปอย่างถูกต้อง
รูปที่ 14 : การจัดเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจ กรณีคนขับรถแท็กซี่เปลี่ยนไปให้บริการ Ride Sharing
ในบางช่วงเวลา

กรณีที่สอง: ยังคงสมมติให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างเท่าเดิม และมีจานวนรถแท็กซี่เท่าเดิม
แต่แตกต่างกันตรงทีม่ ีผู้นารถยนต์ส่วนตัวมาให้บริการ Ride Sharing แบบเต็มเวลา ดังนั้น แม้ว่าจะมีจานวนรถ
ให้บริการมากขึ้น แต่ระดับมูลค่า ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นควรเท่าเดิม ตามข้อสมมติที่ให้จานวน
ผู้ใช้บริการมีเท่าเดิม อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้จะเห็น ได้ชัดว่าจานวนปัจจัยทุนของการผลิต (รถที่ให้บริการ) จะ
เพิ่มขึ้นทันที จากรถที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจอยู่แล้ว แต่ไม่เคยถูกนาออกมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการให้บริการ
สาหรับด้านการจัดเก็บข้อมูลนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับกรณีแรก คือมีส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นมาในการจัดทาข้อมูล GDP
ทั้งด้านค่าใช้จ่ายและด้านการผลิต
รูปที่ 15 : การจัดเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจ กรณีบุคคลทั่วไปนารถส่วนตัวออกมาให้บริการ Ride Sharing

กรณี House Sharing: การวัดกิจกรรมหมวดที่พัก แรมใน GDP ด้านการผลิ ต นั้น แต่เดิม จะเก็บ
ข้อมูลจากโรงแรมต่างๆ ที่มีการจดทะเบียนอยู่ในระบบจึงทาให้การเก็บข้อมูลค่อนข้างแม่นยา ในขณะที่ GDP
ด้านค่าใช้จ่ ายจะจั ดเก็บ ข้อมูล ค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ ที่เข้ามาใช้บริการห้ องพักในไทยมีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่งการใช้บริการของชาวต่างชาติจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดการส่งออกบริการ หรือ Exports of
Services ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดมูลค่าการบริโภคภาคเอกชนของไทย เนื่องจากการเก็บข้อมูลการบริโภค
รวมจากถังข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT) จะไม่สามารถแยกได้ว่าผู้บริโภคเป็นชาวไทยหรือ
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ชาวต่างชาติ ดังนั้น การบริโภคภาคเอกชนของไทยจะได้จากการเก็บข้อมูล การบริโภคทั้งหมดที่สารวจจาก
หลายข้อมูลประกอบกัน เช่น ข้อมูล VAT ข้อมูล SES และหักด้วยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้จาก
การสารวจ ยิ่งไปกว่านั้น การสารวจจะสอบถามเพียงว่าค่าที่พักเป็นเท่าใด แต่ไม่ได้ให้ลงรายละเอียดว่าใช้
บริการโรงแรมหรือ House Sharing ด้วยเหตุนี้ จึงอาจทาให้การจัดเก็บข้อมูล มีความคลาดเคลื่อนได้ จึงขอ
ยกตัวอย่าง 3 กรณี โดยทุกกรณีสมมติให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่าเดิม แตกต่างกัน เฉพาะพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเท่านั้น
กรณีแรก: นักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนหันไปใช้บริการ House Sharing แต่สมมติให้การสารวจพบ
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรมตามปกติเท่านั้น ในกรณีนี้จะเห็นว่ า GDP ด้านการผลิตจะ
ลดลงเนื่องจากผู้ให้บริการ House Sharing ไม่ได้อยู่ในระบบการจัดเก็บข้อมูล ในขณะที่ GDP ด้านค่าใช้จ่าย
จะเก็บข้อมูลได้เท่าเดิมเนื่องจากไม่ได้พบนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงจากการใช้บริการ House Sharing
ดังนั้น ในกรณีนี้ GDP ด้านการผลิตจะไม่เท่ากับ GDP ด้านค่าใช้จ่าย
กรณีที่สอง: นักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนหันไปใช้บริการ House Sharing และสมมติให้การสารวจ
พบกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเหล่านั้นบ้าง ซึ่งในกรณีนี้ GDP ด้านการผลิตจะลดลงเหมือนกรณีแรก แต่ GDP
ด้านค่าใช้จ่ายจะมีความแตกต่างกัน โดยที่รายจ่ายนักท่องเที่ยวจะลดลงมากกว่าเดิมเนื่องจากราคาห้องพักโดย
เฉลี่ยของ House Sharing มักจะต่ากว่าโรงแรม จึงทาให้มูลค่า Exports of Services ลดลง และเมื่อ Exports
of Services ซึ่งเป็นตัวหักของการบริโภคโดยรวมลดลง เท่ากับว่ามูลค่าการบริโภคภาคเอกชนของไทยอาจถูก
ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น โดยปริ ย าย ทั้ ง นี้ การบริ โ ภคภาคเอกชนจะเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี นี้ ห รื อ ไม่ นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
การจัดเก็บข้อมูล ของการบริโภคโดยรวมว่าจะสามารถนับรวมรายจ่ายของผู้ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนา
ทรัพย์สินมาให้บริการ House Sharing ได้หรือไม่ ทาให้ในกรณีนี้ GDP ด้านการผลิตอาจจะน้อยกว่า GDP
ด้านค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้
กรณีที่สาม: สมมติให้คนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศใช้บริการ House Sharing ดังนั้น การบันทึก
ข้อมูลใน GDP ด้านการผลิตจะเป็นเหมือนกับ 2 กรณีแรกคือลดลงในหมวดโรงแรม ขณะที่ GDP ด้านค่าใช้จ่าย
จะพบปัญหาที่ค่อนข้างสาคัญ เนื่องจากการบริการ House Sharing ต้องมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นของเจ้าของ
แพลตฟอร์มซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ ดังนั้น จะเสมือนว่าคนไทยได้นาเข้าบริการจากต่างประเทศ ซึ่งควรถูกบันทึก
ลงในหมวด Imports of Services โดยการไหลเข้าออกของเงินเป็นไปได้หลายรูปแบบ อาทิ ผู้บริโภคจ่าย
ค่าที่พักทั้งหมดให้เจ้าของแพลตฟอร์ม จากนั้นเจ้าของแพลตฟอร์มจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการที่พักอีกทอดหนึ่ง หรือ
ผู้ บ ริ โ ภคจ่ า ยค่ า ที่ พั ก ทั้ ง หมดแก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารก่ อ น และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ่ า ยค่ า บริ ก ารส่ ว นหนึ่ ง ให้ แ ก่ เ จ้ า ของ
แพลตฟอร์มต่อไป ทั้งนี้ จะเห็นว่าทั้งสองรูปแบบที่ยกตัวอย่าง จะทาให้ปริมาณเงินที่เข้าออกประเทศแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญ จึงยากต่อการประเมินระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง
BOX 7: ความซับซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
โดยปกติแล้ว หมวด Import of Services ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จะวัดจากการสารวจนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น แต่สาหรับกรณีที่ 3 จะเห็นว่าคนไทยที่เดินทางในไทย ก็จะถูกสารวจ
ในแบบสอบถามคนไทยเที่ยวไทย ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าใช้บริการที่พักแบบใด กล่าวคือมูลค่า Imports of
Services ที่แท้จ ริ ง อาจจะสู ง กว่าที่สามารถจัดเก็บได้ในขณะนี้ก็เป็นได้ ซึ่งจะส่ งผลต่อเนื่องให้ GDP ของ
ประเทศลดลงจากที่เป็นอยู่เดิม
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