แนวคิดเศรษฐกิจแบ่ งปั นและก้ าวถัดไป
ลองจินตนาการถึงชีวิตที่เราไม่ต้องเป็ นเจ้ าของอะไรเลย แต่เราสามารถเช่าได้ ทกุ อย่าง และต้ นทุนค่าเช่ายัง
ถูกกว่าการซื ้อมาเป็ นเจ้ าของเสียอีก เพราะ เราสามารถเช่าเฉพาะของที่เราต้ องการ แค่ในช่วงเวลาที่เรา
ต้ องการ เราจ่ายเงินเพื่อใช้ เท่าที่จาเป็ น ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี ้ ในทางทฤษฎี สถานการณ์ที่วา่ นี ้จะนาไปสู่
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ สินทรัพย์ นี่อาจจะเป็ นตัวอย่างที่คอ่ นข้ างสุดโต่งของแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน
ซึง่ มีการประมาณการว่ามูลค่าของธุรกิจในกลุม่ ดังกล่าวจะมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ถึง 139.4% จาก
3.5 พันล้ านเหรี ยญฯ ในปี 2012 เป็ น 115 พันล้ านเหรี ยญฯ ในปี 20161
แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน หรื อ Sharing economy ซึง่ เป็ น กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชว่ ยให้ บคุ คลที่เป็ น
เจ้ าของทรัพย์สินสามารถสร้ างรายได้ เพิ่มจากการแลกเปลี่ยนการบริโภคสินค้ าหรื อบริ การที่มีมลู ค่าเชิง
เศรษฐกิจจากทรัพยากรที่ยงั ถูกใช้ ประโยชน์ไม่เต็มที่ จึงก่อให้ เกิดการแข่งขันที่มีผ้ เู ล่นมากขึ ้นในตลาด ซึง่ จะ
ส่งผลให้ ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อได้ ประโยชน์จากตัวเลือก และอุปทานที่เพิ่มขึ ้น ตัวอย่างธุรกิจซึง่ สร้ างอยูบ่ นแนวคิดดังกล่าว
ที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ ยินในปัจจุบนั เช่น Airbnb ซึง่ ปัจจุบนั บริษัทมีมลู ค่ากว่า 3 หมื่นล้ านเหรี ยญฯ ซึง่
เป็ นมูลค่าที่สงู กว่าโรงแรมเครื อ Hilton และ Hyatt รวมกัน หรื อ Uber ที่มีมลู ค่า 6.8 หมื่นล้ านเหรี ยญฯ ซึง่
มากกว่า บริ ษัทผลิตรถยนต์ General Motors ทังบริ
้ ษัท
อุปสงค์
(Demand)

อุปสงค์
(Demand)

Online Platform
อุปทาน
(Supply)

ผู้บริโภค
และ เจ้ าของทรัพย์สิน

ผู้บริโภค
และ เจ้ าของทรัพย์สิน

อุปทาน
(Supply)

แนวคิดนี ้ไม่ใช่แนวคิดใหม่เสียทีเดียว แต่ในอดีตแนวคิดดังกล่าวติดข้ อจากัดหลายประการโดยเฉพาะ
ข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นจากการบริ หารจัดการในการประสานจับคูอ่ ปุ สงค์และอุปทาน การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
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ระหว่างผู้บริโภคและเจ้ าของทรัพย์สิน ซึง่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ ไม่วา่ จะ
เป็ น Smartphone เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตไร้ สายความเร็วสูง การระบุตาแหน่ง (GPS) การจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) หรื อ Big data ต่างส่งผลให้ ข้อจากัดดังกล่าวหมดไป หรื อลดลงอย่างมาก
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เช่น ในกรณีของการให้ บริ การรถโดยสาร เช่น Uber ที่สมัยก่อน ขาดสื่อกลาง
(Medium) ที่จะทาให้ ทราบว่า ผู้โดยสาร (อุปสงค์) และ รถที่วา่ ง (อุปทาน) อยู่ตรงตาแหน่งไหนของเมือง
หรื อในกรณีการให้ เช่าที่พกั อาศัย เช่น Airbnb ที่ในอดีต ตลาดที่พกั ระยะสันเป็
้ นของโรงแรม ในขณะที่
เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ อย่าง คอนโด หรื อบ้ าน มักปล่อยเช่าในระยะยาวเท่านัน้ เนื่องจากต้ นทุนในการ
สื่อสาร การดาเนินงานด้ านเอกสาร และความจาเป็ นในการใช้ คนกลางหรื อนายหน้ าในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้เช่า ทาให้ การปล่อยเช่าที่พกั อาศัยในระยะสันไม่
้ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ Airbnb จึง
เข้ ามาเป็ นสื่อกลาง (Medium) ระหว่าง นักท่องเที่ยว (อุปสงค์) และ เจ้ าของบ้ าน (อุปทาน) หากปราศจาก
เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อบริการในกรณีดงั กล่าวจึงไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
E-payment

นักท่องเที่ยว

เจ้ าของบ้ าน
ให้ ข้อมูลที่พกั อย่างละเอียด เพื่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
E-payment

ผู้โดยสาร
เจ้ าของรถ/คนขับ
ระบุตาแหน่งผู้โดยสารได้ ทนั ที ประหยัดต้ นทุนในการวนหาผู้โดยสาร

อย่างไรก็ดี ในทางทฤษฎีนนั ้ แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน จะใช้ ได้ ผลมากที่สดุ คือในกรณีที่ทรัพย์สินที่นามา
แบ่งปันนัน้ เป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าสูง และมีการใช้ งานในระดับต่า ซึง่ ทรัพย์สินดังเช่น ที่พกั อาศัยและห้ อง

ว่างอาจนับว่าเข้ าข่าย อย่างไรก็ดี สาหรับทรัพย์สินอย่าง รถยนต์และบริการรถโดยสาร ซึง่ ก็คือ Uber ยัง
เป็ นที่ถกเถียงกันว่าถือเป็ นทรัพย์สินที่เหมาะกับแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันหรื อไม่ เนื่องจากการให้ บริ การรถ
โดยสารต้ องคานึงถึงต้ นทุนคนขับ เชื ้อเพลิง และการสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ ้น ซึง่ การบริหาร
จัดการของบริ ษัทรถแท็กซี่ที่มีการประหยัดจากขนาด อาจทาให้ ต้นทุนในส่วนนี ้ และต้ นทุนโดยรวมต่ากว่า
รถยนต์สว่ นบุคคลที่เจ้ าของใช้ มาขับ Uber ส่งผลให้ Uber ต้ องจ่ายเงินอุดหนุนแก่เจ้ าของรถ ค่าโดยสารที่
Uber ได้ รับคิดเป็ นสัดส่วนเพียง 41% จากต้ นทุนทังหมดในการให้
้
บริการแต่ละเที่ยว2 ส่งผลให้ บริษัท
ขาดทุนกว่า 2.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 2016 ในขณะที่สว่ นแบ่งของอุตสาหกรรม Ride Sharing จาก
ระยะทางที่เดินทางด้ วยยานพาหนะทังหมด
้
(Vehicle Miles Traveled) คิดเป็ นเพียง 1% ในปี เดียวกัน3
จากตัวอย่างเรื่ องการบริการรถโดยสารของ Uber อาจชี ้ว่าไม่ใช่ทกุ ธุรกิจที่จะประสบความสาเร็จภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน ดังนัน้ การยอมทุม่ ทุนอุดหนุนธุรกิจของบริ ษัทที่สร้ าง Platform ดังเช่น Uber ก็มี
เป้าหมายที่จะพาธุรกิจของตนไปสู่จดุ Critical mass บน Platform ของตนเองซึง่ หมายถึงการผูกขาดใน
ที่สดุ ซึง่ นัน่ ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้ จริงของแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน นอกจากนี ้ การทุม่ เงินวิจยั รถยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัตขิ อง Uber นันอาจจะนั
้
บเป็ นสัญญาณที่ชี ้ให้ เห็นว่า บริ ษัทเองอาจจะไม่เห็นแนวโน้ มที่
จะทากาไรได้ จากบริการขนส่งภายใต้ รูปแบบธุรกิจที่ดาเนินอยูใ่ นปัจจุบนั การตัดคนขับและต้ นทุนที่
เกี่ยวข้ องออกจากวงจรอาจเป็ นหนทางเดียวที่จะนาธุรกิจไปสูผ่ ลกาไร ซึง่ ถ้ าหากประสบความสาเร็จ
เทคโนโลยีดงั กล่าวจะส่งผลให้ ต้นทุนของอุตสาหกรรมขนส่งลดลงอย่างมาก โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะเป็ น
ธุรกิจการขนส่งที่อยู่บนแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันหรื อไม่ก็ตาม
ในประเทศไทย ผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับแนวคิดของ Sharing economy ดังจะเห็นได้ จากการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของ Uber ที่ถึงกับทาให้ เกิดความขัดแย้ งกับธุรกิจรถโดยสารดังเดิ
้ มอย่างแท็กซี่ หรื อการเติบโตของ
จานวนผู้ใช้ งานชาวไทยกว่า 1.5 เท่าของ Airbnb ในปี 2016 ที่มีผ้ ใู ช้ งานกว่า 3.6 แสนคน4 จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ งานชาวไทย มีความตื่นตัวและสามารถใช้ ประโยชน์จาก
แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันได้ เป็ นอย่างดี
สาหรับการดาเนินนโยบายของภาครัฐในประเทศไทย ที่มีนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ควรสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันที่แท้ จริง ซึง่ อาจต้ องวางแผนในระยะยาว โดยให้ ความรู้แก่
Stakeholders ต่างๆ และเตรี ยมความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการปรับปรุงกฏหมายทังในด้
้ าน
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ภาษี และใบอนุญาติให้ ครอบคลุมเศรษฐกิจแบ่งปันแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อจากัดผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ หรื อการผูกขาดของ Platform เศรษฐกิจแบ่งปันบางรูปแบบในอนาคต
เมื่อหนึง่ ในเป้าหมายสาคัญ คือการสร้ าง Platform เศรษฐกิจแบ่งปันที่แท้ จริงและเปิ ดกว้ าง ซึง่ จะส่งผลให้
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยสาหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยรวมลดลงในระยะยาว เทคโนโลยี Blockchain
มีโอกาสที่จะเป็ น Enabler ที่มีศกั ยภาพมากที่สดุ ถ้ าหากมีโอกาสทางผู้เขียนจะพูดคุยเกี่ยวกับ Blockchain
ในบทความถัดไป

