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คํานําคํานิยม
 โลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมากในทุกดาน เกิดมีแนวคิด

และแบบจาํลอง (model) ทางเศรษฐศาสตรแบบตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ป ค.ศ. 2011 

นิตยสารไทมถึงกับเลือกให  เศรษฐกิจรวมใชประโยชน (sharing economy)” เปน

หน่ึงในสิบแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกน้ี คณะผูจัดทาํเลือกใชคาํวา  รวมใชประโยชน” 

แทนคาํวา  แบงปน” เพราะเห็นวานาจะมีความหมายตรงกับคาํตนทางมากกวา โดยคาํวา

แบงปนในภาษาไทยมักใชในความหมายการแจกหรือแบงให จึงไมใชลักษณะท่ีแทจริง

ของระบบเศรษฐกิจแบบน้ีแตอยางใด 

 หนังสือเศรษฐกิจรวมใชประโยชน (sharing economy) เลมน้ีจัดทาํข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมเยาวชนและประชาชนชาวไทย

ใหพรอมสาํหรับการขับเคล่ือนประเทศในคริสตศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนรูคาํศัพท แนวคิด

และมุมมอง โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจแบบน้ี ซ่ึงใกลตัวคนไทย

และจะเปนตัวขับเคล่ือนสาํคัญสาํหรับระบบเศรษฐกิจประเทศในอนาคตอันใกล คาํศัพท

ตางๆ ท่ีปรากฏอยูในหนังสือเลมน้ี เชน เศรษฐกิจความรวมมือกัน การบริโภคแบบรวมมือกัน 

เศรษฐกิจติดตอตรง เศรษฐกิจตามอุปสงค ระบบการธนาคารเวลา ซอฟตแวรโอเพนซอรซ

การใหยืมทางสังคม คราวดฟนดิง ฯลฯ เร่ิมกลายเปนคาํศัพทท่ีคอยๆ พบเห็นหรือไดยิน

บอยมากข้ึน และจะกลายเปนคาํสามัญในอนาคตอันใกล

 หนังสือเลมน้ีออกแบบใหอานไดท้ังเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เนนใหความรู

เบ้ืองตน ภาพรวม และผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดจากแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรสาํคัญน้ี 

โดยเฉพาะในแงมุมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ท้ังน้ีมีรูปแบบ

เปนหนังสือใหความรูเร่ืองคาํศัพทประกอบรูป (illustrated wordbook) แบบอินโฟกราฟก 

(infographic) ซ่ึงหวังวาจะสามารถสรางแรงบันดาลใจ ทาํใหเห็นความสาํคัญ และ

ทาํใหเยาวชนไทยเกิดความสนใจในดานสะเต็มศึกษา (STEM) ท่ีจะเปนฐานสาํหรับอาชีพ

ในอนาคตจาํนวนมาก อันจะเกิดข้ึนจากเศรษฐกิจรวมใชประโยชน

สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มีนาคม 2562

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัยสาํคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม

มาอยางตอเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสาํคัญในการวิจัยพัฒนา สรางความรูใหม และ

การนาํไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  ขณะท่ีการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีเปนไปอยางกาวกระโดดในชวงสิบปท่ีผานมา การสงเสริมใหประชาชนไดรับรู

และทาํความเขาใจกับเร่ืองราวใหมๆ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนสวนสาํคัญท่ีจะ

ทาํใหสังคมพรอมตอการกาวไปขางหนาอยางเทาทันโลก 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงกอต้ังอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2522 ไดทาํหนาท่ีเปนกลไกในการขับเคล่ือนประเทศผานหนวยงานวิจัยหลากหลายหนวยงาน 

โดยมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณตลอดชวงเวลาหลายสิบปท่ีผานมา และจะยังคงพัฒนา

ตอไปเพ่ือเปนองคกรหลักในการนาํประเทศสูเศรษฐกิจฐานความรู และสังคมนวัตกรรม  

ในโอกาสครบรอบ 40 ปของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป พ.ศ. 2562  

ทาน ดร.สุวิทย เมษินทรีย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีดาํริให

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทาํ  หนังสือชุดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

เพ่ือรวบรวมเร่ืองราวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีนาสนใจรวม 19 เร่ืองไวในชุดหนังสือน้ี  

 การจัดทาํหนังสือเศรษฐกิจรวมใชประโยชนน้ี มุงหวังใหเยาวชนคนรุนใหมไดเขาถึง

องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังยังเปนโอกาสในการสรางแรงบันดาลใจกับเยาวชน

คนรุนใหมใหเขาใจถึงบทบาทและความสัมพันธของวิทยาศาสตรในมิติตางๆ ของการดาํรงชีวิต

 ผมขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของในการจัดทาํหนังสือชุดน้ีทุกทาน และหวังเปนอยางย่ิงวา

หนังสือเลมน้ีและเลมอ่ืนๆ ในชุด จะเปนแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูและมี

สวนชวยกระตุนใหเยาวชนและประชาชนไทยเกิดความสนใจหาความรูวิทยาศาสตรในดานอ่ืนๆ 

ตอไป
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(DVD rental)

เช่าอุปกรณ์
(equipment rental) 

เช่าหนังสือ
(book rental) 

เช่ารถ
(car rental)

เช่าโรงแรม ท่ีพัก
(B&B and hostels)

บริการฟงัเพลงและดูวิดีโอ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(music and video

streaming)

บริการสินเช่ือและ
การระดมทุน

ระหว่างบุคคลกับบุคคล
(peer-to-peer lending
and crowdfunding) 

บริการจัดหาบุคลากร
ผ่านออนไลน์

(online staffing) 

บริการท่ีพัก
ระหว่างบุคคล

(peer-to-peer
accommodation) 

บริการรถเช่า
ระยะส้ัน

(car sharing)

กิจการเช่ารูปแบบเดิม (traditional rental sectors)

กิจการเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (sharing economy sectors)

15,000

240,000

2013
ล้านเหรียญสหรัฐ

335,000 335,000

2025

ล้านเหรียญสหรัฐ

ป ค.ศ. 2011 นิตยสารไทม (TIME Magazine) เลือกให “เศรษฐกิจรวมใชประโยชน 

(sharing economy)” เปนหน่ึงใน 10 แนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงโลก ซ่ึงระบบเศรษฐกิจ

แบบน้ีก็ไดพิสูจนตัวเองวาเปนระบบใหมท่ีใชการไดดีย่ิง เพราะเติบโตเร็วกวาโซเชียลมีเดีย

รายใหญท้ังสามคือ เฟซบุก กูเกิล และยาฮู รวมกันเสียอีก โดยขอมูลท่ีพีดับเบิลยูซี (PwC, 

PricewaterhouseCoopers) รวบรวมไวชี้ใหเห็นวา ในป ค.ศ. 2013 กิจการใหม

ดานนี้มีมูลคาการตลาดรวมกันสูงถึง 15,000 ลานเหรียญสหรัฐ และมีศักยภาพที่จะ

เติบโตจนมีรายไดรวมของกิจการสูงถึง 335,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2025

¹ÔÂÒÁ¢Í§ “àÈÃÉ°¡Ô¨Ã‹ÇÁãªŒ»ÃÐâÂª¹� (sharing economy)” ÁÕËÅÒÂáºº áººË¹Ö è§
·Õè¹ÔÂÁãªŒ¡Ñ¹¤×Íà»š¹áºº¨ÓÅÍ§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õ èÁÕ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� (asset) ºÒ§ÍÂ‹Ò§
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ â´ÂÍÒ¨¨Ðà»š¹ä´Œ·Ñ é§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áºº·Õ èà»š¹ÊÔ è§¢Í§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 
àª‹¹ Ã¶Â¹µ� ·Õ èÍÂÙ ‹ÍÒÈÑÂ ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ËÃ×Íà¤Ã× èÍ§ãªŒÀÒÂã¹ºŒÒ¹ ÃÇÁ¶Ö§à§ Ô¹·Ø¹ áÅÐ/ËÃ×Í 
µŒ¹·Ø¹·Õ è à»š¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� â´ÂäÁ‹Á Õ¡ÒÃ¶‹ÒÂâÍ¹¤ÇÒÁà»š¹à¨ ŒÒ¢Í§ÊÔ è§µ‹Ò§æ àËÅ‹Ò¹Ñ é¹ 
«Ö è§ÁÙÅ¤‹Ò·Õ èà¡Ô´¢Ö é¹ÃÐËÇ‹Ò§ÊÍ§½†ÒÂÁÑ¡¨Ð·Ó¼‹Ò¹á¾Åµ¿ÍÃ�Á (platform) ´Ô¨Ô·ÑÅºÒ§ÃÙ»áºº 

ÍÕ¡¹ÔÂÒÁË¹Ö è§¤×Íà»š¹áºº¨ÓÅÍ§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õ èÍÔ§ÍÂÙ ‹¡ Ñº¡ÒÃáº‹§»˜¹¡Ñ¹ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
·Õ èÂ Ñ§ãªŒ»ÃÐâÂª¹�äÁ‹àµçÁ·Õ è µÑ é§áµ‹¾× é¹·Õ èÇ ‹Ò§ä»¨¹¶Ö§·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§æ ¢Í§Á¹ØÉÂ� â´Â¡‹ÍãËŒà¡Ô´
¼Å»ÃÐâÂª¹�ã¹ÃÙ»¢Í§à§Ô¹ËÃ×ÍÊÔè§Í×è¹æ «Öè§Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÕÃÙ»áºº¡ÒÃµÅÒ´à»š¹áºº peer-to-peer 
ËÃ×Í µ¡Å§¡Ñ¹â´ÂµÃ§ÃÐËÇ‹Ò§¼Ù ŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ (à¨ŒÒ¢Í§·ÕèäÁ‹ãª‹ºÃÔÉÑ·) ¡Ñº¼Ù ŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ (ÅÙ¡¤ŒÒ) 
µÑÇÍÂ‹Ò§¸ØÃ¡Ô¨à´‹¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡ sharing economy ÍÒ·Ô Airbnb, Grab, TaskRabbit

เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์คืออะไร?

ที่มาภาพและขอมูล : PwC research conducted in 2014

เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์คืออะไรกันแน่ ?
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àÈÃÉ°¡Ô¨¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹ (collaborative economy) ¤×Í áºº¨ÓÅÍ§ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨
·Õ èà¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂÃÐËÇ‹Ò§¤¹áµ‹ÅÐ¤¹ ËÃ×ÍªØÁª¹áµ‹ÅÐáË‹§¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹·Õ è·ÓË¹ŒÒ·Õ è
à»š¹á¡¹¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÙ»áºº¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ ¡ÒÃà§Ô¹ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
àª‹¹ makerspace Ê¶Ò¹·ÕèÊÓËÃÑºÊÃŒÒ§ªÔ é¹§Ò¹µŒ¹áºº »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂà¤Ã× èÍ§Á×Í·Õ è¨Óà»š¹
ãËŒ¹Ñ¡»ÃÐ´ÔÉ°�ÊÒÁÒÃ¶ËÂÔºÂ×ÁÁÒãªŒä´Œ ËÃ×Í co-working space ËŒÍ§·Ó§Ò¹áºº
áº‹§»˜¹ à»š¹Ê¶Ò¹·Õè·Õ èà»�´ãËŒ·Ø¡¤¹ ·Ø¡ÍÒªÕ¾à¢ŒÒÁÒàª‹Ò¾×é¹·Õ è·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ â´ÂÁÕÍØ»¡Ã³�
ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñºã¹ÍÍ¿¿�È·ÑèÇä» 

¢³Ð·Õè ¡ÒÃºÃÔâÀ¤áººÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹ (collaborative consumption) à»š¹áºº¨ÓÅÍ§ÃÐºº
àÈÃÉ°¡Ô¨·Õ èà¹Œ¹¡ÒÃáº‹§»˜¹ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍãËŒÂ×Á¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃºÒ§ÍÂ‹Ò§ 
â´Â¤Ó¹Ö§¶ Ö§¡ÒÃà¢ ŒÒ¶ Ö§à¾ × èÍãª Œ»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡¡Ç ‹Ò¡ÒÃà» š¹à¨ ŒÒ¢Í§ àª ‹¹ ¤ÅÑ§·Ã Ñ¾ÂÒ¡Ã
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáººà»�´ (Open Educational Resources ËÃ×Í OER)

ที่มา : หนังสือ What’s Mine Is Yours – the Rise of Collaborative Consumption, 2010.

àÇçºä«µ� investopedia ÃÐºØÇ‹Ò peer-to-peer economy (ËÃ×ÍàÃÕÂ¡Â‹ÍÇ‹Ò p2p economy) 
¤×Í ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨·Õè»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃÃÇÁÈÙ¹Â� à»š¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÊÔ¹¤ŒÒ¡Ñºã¤Ã¡çä´Œ
â´ÂµÃ§ äÁ‹¼‹Ò¹µÑÇ¡ÅÒ§ËÃ×ÍºØ¤¤Å·Õè 3 áÅÐäÁ‹¨íÒà»š¹µŒÍ§ÍÒÈÑÂºÃÔÉÑ·¸ØÃ¡Ô¨ÁÒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
¢³Ð·ÕèàÇçºä«µ� moneywecan.com ÃÐºØÇ‹Ò à»š¹àÈÃÉ°¡Ô¨áººäÃŒµÑÇ¡ÅÒ§ äÁ‹¼‹Ò¹µÑÇ¡ÅÒ§ 
(intermediaries) â´Â¼Ù ŒºÃÔâÀ¤ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õèµ ŒÍ§¡ÒÃ áÅÐµÔ´µ‹Í
¡Ñº¼Ù ŒãËŒºÃÔ¡ÒÃä´Œâ´ÂµÃ§ 

¤íÒÇ‹Ò peer ËÁÒÂ¶Ö§ ¤¹·ÕèàÊÁÍ¡Ñ¹ (·Ò§°Ò¹ÐËÃ×ÍµíÒáË¹‹§) ËÃ×Í¤¹·ÕèÍÂÙ ‹ÃÐ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹

นอกจากคำวา sharing economy แลว ยังมีคำที่มีแนวคิดและรายละเอียดบางอยาง

ที่คลายคลึงกัน แตก็มีสวนแตกตางกันเล็กนอย เชน peer-to-peer economy, 

collaborative economy, collaborative consumption, on-demand 

economy, zero-marginal cost economy และ crowd-based capitalism 
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SHARING

เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม

ความห่วงใย
เร่ืองส่ิงแวดล้อม 

ความถดถอย
ทางเศรษฐกิจท่ัวโลก

ความสําคัญ
ของชุมชน

ในเร่ืองเทคโนโลยี จากการมีอินเทอรเน็ต เว็บไซต และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีกอใหเกิด

ชุมชนออนไลนขนาดใหญซ่ึงเช่ือมตอโลกท้ังใบไดงายผานอุปกรณท่ีสะดวกตอการพกพา

เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสมารตโฟน ไดเอ้ือใหเกิดตลาดซ้ือขาย ทำใหวงจรอุปสงคและ

อุปทานทางเศรษฐศาสตรทำงานไดเปนอยางดี อันท่ีจริงไมวาจะเปนเร่ืองการใชประโยชนรวมกัน 

การใหยืมหรือเชา หรือการแลกเปล่ียน ตางก็มีอยูแลวต้ังแตกอนยุคเว็บไซตและสมารตโฟน 

แตดวยเทคโนโลยีที ่เหมาะสมเชนนี้ทำใหเกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหมซึ ่งขยายขนาด 

(upscaling) ไดรวดเร็ว รวมไปถึงสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจไดอยางมหาศาล

เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์เกิดข้ึนได้อย่างไร?
นิตยสาร Latitudes และ Shareable ซึ่งมีความโดดเดนที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง sharing 

economy ไดรวมกันศึกษาและสรุปไวในป ค.ศ. 2010 วา ปจจัยหลักท่ีเปนพลังขับเคล่ือน

ใหเกิดระบบเศรษฐกิจรวมใชประโยชนนั้นมีอยู 4 ปจจัยดวยกัน คือ (1) เทคโนโลยีที่

เหมาะสม (2) ความหวงใยเร่ืองส่ิงแวดลอม (3) ความถดถอยทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 

และ (4) ความสำคัญของชุมชน   

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
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สำหรับเรื่องความหวงใยสิ่งแวดลอมนั้น แนวคิดการรวมใชประโยชนกับความยั่งยืน

เชื่อมโยงกันอยางเหนียวแนน จนทำใหคนจำนวนมากที่ตองการปกปองสิ่งแวดลอม 

เลือกเศรษฐกิจแบบใหมน้ีแทนเศรษฐกิจแบบเดิมๆ โดยเฉพาะในยามขาดแคลนทรัพยากร

หรือสินทรัพย ซ่ึงจากการคาดการณในรายงาน PwC Megatrends 2017 เผยวา ประชากร

ท่ีเพ่ิมจำนวนมากข้ึน ทำใหมีความตองการอาหารมากข้ึน 35% ตองการน้ำมากข้ึน 40% 

และตองการพลังงานมากข้ึน 50% ภายในป ค.ศ. 2030 ซ่ึงการแบงปนเพ่ือใหทุกคนเขาถึง

ทรัพยากรที่จำกัดและการรวมมือกันยอมหมายถึงวิธีการใชชีวิตแบบยั่งยืน

ปจจัยสุดทายเรื่องของชุมชน กระบวนทัศนแบบเครือขาย (network 

paradigm) สนับสนุนการแบงปนและใชประโยชนรวมกันแบบออฟไลน 

และเสริมสรางกิจกรรมทางสังคมรวมกัน ซ่ึงเปดโอกาสใหคนในชุมชน

มีปฏิสัมพันธตอกันมากขึ้น ทำใหชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแล

ตัวเองมากขึ้นไปดวย

ความห่วงใยเร่ืองส่ิงแวดล้อม

ความถดถอยทางเศรษฐกิจทัว่โลก 

ความสําคัญของชุมชน

ในเร่ืองของความถดถอยทางเศรษฐกิจท่ัวโลกน้ัน ผลประโยชน

จากการแบงปนและรวมใชประโยชนจากส่ิงตางๆ ย่ิงเห็นไดชัดเจน 

เพราะในยามวิกฤต ผลกระทบไมไดเกิดแตกับตลาดเงินและ

ตลาดทุน แตยังกระทบไปถึงรัฐบาล ซึ่งยอมสงผลตอเนื่อง

ไปยังเร่ืองสวัสดิการสังคมเปนลูกโซไปดวย ทำใหคนระมัดระวัง

การใชเงินมากขึ้น  

การเกิดขึ ้นของเศรษฐกิจรวมใชประโยชนจึงเปนผลลัพธจากการ

เชื่อมตอระหวางตัวขับเคลื่อน (drive) ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี สังคม 

และส่ิงแวดลอม โดยมีสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยเปนเบ้ืองหลังสำคัญ 

และเน่ืองจากปจจัยท่ีมีอยูหลายปจจัยจึงยังทำใหสามารถแบงเศรษฐกิจ

รวมใชประโยชนออกไดเปน 6 รูปแบบยอยๆ ที่แตกตางกันไปอีก 

ดังจะไดกลาวตอไป
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SHARING

เศรษฐกิจ
การยืม เศรษฐกิจ

ติดต่อตรง

เศรษฐกิจ
ตามอุปสงค์ 

ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ซ

ให้เปล่า
การให้ยืม

ทางสังคมและ
การระดมทุน

จากคนจํานวนมาก

ระบบการธนาคาร
เวลาและการค้าขาย
แลกเปล่ียนท้องถ่ิน

เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์แบ่งออกได้เปน็อะไรบ้าง? 
Pais และ Provasi (2015) แบงเศรษฐกิจรวมใชประโยชนออกเปน 6 ประเภทคือ 

(1) เศรษฐกิจการยืม (rental economy) (2) เศรษฐกิจติดตอตรง (peer-to-peer 

economy) (3) เศรษฐกิจตามอุปสงค (on-demand economy) (4) ระบบ

การธนาคารเวลาและการคาขายแลกเปล่ียนทองถ่ิน (time banking and local 

exchange trading system) (5) ซอฟตแวรโอเพนซอรซใหเปลา (Free/Libre 

Open Source Software หรือ FLOSS) และ (6) การใหยืมทางสังคมและการ

ระดมทุนจากคนจำนวนมาก (social lending and crowdfunding) โดย

มองวาจะชวยใหเห็นระดับผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณของเศรษฐกิจรวมใชประโยชน

ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ตัวอยางเศรษฐกิจการยืม เชน การใหบริการใหเชายืมรถยนตของซิปคาร (ZipCar) 

ท่ีเปนบริษัทลูกของเอวิส (Avis) ซ่ึงเปนบริษัทรถเชาท่ีคนไทยคุนเคยกันดี ขณะท่ีตัวอยาง

ของเศรษฐกิจติดตอตรงที่รูจักกันดีทั่วโลกไดแก แอรบีเอ็นบี (Airbnb) แอปพลิเคชัน

และแพลตฟอรมใหเชาหองพัก โดยเจาของหองพักหรือเจาของบานเปนผูประกาศให

เชาเองโดยตรง
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3 ช่ัวโมง

อยากหาคน
มาช่วยถ่ายภาพ

อยากได้
คนมาช่วย

ทําความสะอาด 

สำหรับเศรษฐกิจตามอุปสงคที่ใชแอปพลิเคชันและ

แพลตฟอรมเชื่อมตอผูใหบริการกับผูตองการใชบริการ

ท่ีรูจักกันดีในเมืองไทย ไดแก ระบบรถรับจางแกร็บ (Grab) 

และอูเบอร (Uber) ที ่ใหบริการรถยนตพรอมคนขับ 

ขณะที่ซอฟตแวรโอเพนซอรซใหเปลา (open source 

software) เปนการใหบริการซอฟตแวรท่ีไมตองเสียคาซ้ือ 

และเปดเผยรหัสท่ีใชเขียนซอฟตแวรดังกลาวบนออนไลน 

เพ่ือใหคนอ่ืนๆ สามารถนำไปดัดแปลงหรือตอยอดออกไป

ใหดีมากยิ่งขึ้น เชน กรณีซอฟตแวรที่เขียนดวยลินุกซ 

(Linux) ซ่ึงถือวาเปนแบบท่ีเกาแกท่ีสุดในบรรดาเศรษฐกิจ

รวมใชประโยชนทั้งหมด

เศรษฐกิจรวมใชประโยชนท่ีคนไทยอาจจะคุนเคยนอยท่ีสุด ไดแก ระบบการธนาคารเวลา

และการคาขายแลกเปล่ียนทองถ่ิน หากมองในแงการบริการท่ีใชกับระบบน้ีจะคลายกับ

ระบบแบบ on-demand แตแทนที่จะแลกเปลี่ยนบริการกับเงิน ในระบบแบบนี้จะใช

การแลกเปลี่ยนดวย “เวลา” หรือ “หนวยแทนเงิน” ตัวอยางแพลตฟอรมที่รูจักกันดี

ในหมวดนี้คือ ไทมรีพับลิก (TimeRepublik) ซึ่งมีการใหบริการ เชน การถายภาพ 

การทำความสะอาด การเลี้ยงดูเด็ก การซอมแซมบาน หรือการติวหนังสือ ฯลฯ โดยให

บริการอยางใดอยางหน่ึงในเวลาเทียบเทากันเปนคาตอบแทน

ใช้เวลาให้มีคุณค่าด้วยการแบ่งปนัทักษะความสามารถของคุณ 
TIMEREPUBLIK

จ่ายด้วยทักษะความสามารถ
ตอบแทนด้วยเวลา
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UNFAIR!
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THE LAW!
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SHARING

เนื่องจากแบบจำลองเศรษฐกิจรวมใชประโยชนเปนเรื่องใหมมาก แตเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว และสงผลกระทบอยางกวางขวางไปท่ัวโลก จึงไมนาแปลกใจวาในอีกมุมมองหน่ึง 

ระบบแบบน้ีขัดแยงอยางรุนแรงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติกันอยูเดิม 

มีอุปสรรคสําคัญอะไรบ้าง
สําหรับเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์? 

อูเบอรก็มีปญหาถูกฟองรองไมตางจากแอรบีเอ็นบี (ตัวเลขในป ค.ศ. 2015 คือ มีคดีอยูราว 

70 คดีท่ัวโลก) โดยมักเก่ียวของกับกฎหมายท่ีกำกับดูแลการใหบริการของประเทศตางๆ 

และยังถูกฟองรองโดยหนวยงานรัฐที่ดูแลบริหารเมือง รวมไปถึงสหภาพแรงงานตางๆ 

อีกหลายสิบคดีอีกดวย สวนบริษัทแท็กซี่ในทองถิ่นก็มักประทวง เพราะถือวาเปนบริษัท

ผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือไมก็เปนบริษัทที่ทำใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม 

ขณะท่ีคนขับแท็กซ่ีบางคนท่ีขับใหอูเบอรก็ประทวงท่ีบริษัททำสัญญาโดยถือวาพวกเขาเปน

ผูทำสัญญารายบุคคล จึงไมมีสถานะเปนลูกจาง เพ่ือหลีกเล่ียงการจายคาสวัสดิการตางๆ 

เปนตน การจางงานในรูปแบบน้ีมีคำศัพทเฉพาะเรียกวา งานในแบบอูเบอร (uberisation 

of work) ซ่ึงถือเปนรูปแบบการทำงานแบบใหมเอ่ียมท่ีไมเคยมีมากอน เพราะไมไดถือเปน

การทำงานเต็มเวลา (แมทำเหมือนงานเต็มเวลาทุกอยาง) แตคนขับแตละคนก็ไมไดเปน

ลูกจางหรือเจาของกิจการเอง

บริษัทชั้นนำดานนี้อยางแอรบีเอ็นบีที่มีสินทรัพยราว 30,000 ลานเหรียญสหรัฐ และให

บริการที่พักทั่วโลก กำลังมีคดีฟองรองทางดานกฎหมายกับหนวยงานตางๆ อยูทั่วโลก 

ดังเชนในมหานครนิวยอรก รวมถึงเมืองอ่ืนๆ ท่ีเรียงรายกันฟองรอง เชน บารเซโลนา เบอรลิน 

ปารีส และอัมสเตอรดัม ในบารเซโลนาการฟองรองที่เกิดขึ้นเปนผลจากการประทวง

ของคนจำนวนมาก รวมไปถึงปญหาการลวงละเมิดนักทองเที่ยว แตปญหาเหลานี้

ยังคาราคาซังอยูที่ศาลตางๆ ทั่วโลก 

ทำใหเกดิความขัดแยงกับระบบ
การเก็บภาษีทองถิ่นแตละพื้นที่
ไปทั่วโลก

ปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ทีสุ่ดของเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์

แทรกแซงและทำใหตลาด
แรงงานเดมิปนปวน  

áÍÃ�ºÕàÍç¹ºÕ (Airbnb) ¡‹ÍµÑé§¢Öé¹ã¹»‚ ¤.È. 2008 ÁÕÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ã¹àÁ×Í§«Ò¹¿ÃÒ¹«ÔÊâ¡ 
à»š¹ºÃÔÉÑ··ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃàª‹ÒËŒÍ§¾Ñ¡·ÑèÇâÅ¡ (ÁÒ¡¡Ç‹Ò 190 »ÃÐà·È) ¼‹Ò¹áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹º¹ÊÁÒÃ�µâ¿¹ 
â´ÂºÃÔÉÑ·äÁ‹ÁÕËŒÍ§¾Ñ¡ËÃ×ÍâÃ§áÃÁà»š¹¢Í§µÑÇàÍ§ áµ‹ÁṎ íÒ¹Ç¹ËŒÍ§ãËŒàª‹ÒÁÒ¡·ÕèÊǾ ã¹âÅ¡ ÁÕÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
ã¹»‚ ¤.È. 2017 ÃÒÇ 30,000 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ° áÅÐÁÕ¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃÁÒ¡¡Ç‹Ò 80 ÅŒÒ¹¤¹µ‹Í»‚ 
(µÑÇàÅ¢ã¹»‚ ¤.È. 2017) Ê‹Ç¹ÍÙàºÍÃ� (Uber) ¡‹ÍµÑé§¢Öé¹ã¹»‚ ¤.È. 2009 à»š¹ÊµÒÃ�µÍÑ»
·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§ÊØ´ã¹âÅ¡ ¤×Í 60,000 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ° ãËŒºÃÔ¡ÒÃàª‹ÒÃ¶Â¹µ�¾ÃŒÍÁ¤¹¢Ñº
¼‹Ò¹áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹º¹ÊÁÒÃ�µâ¿¹ 

20 21



105

โปรแรง!
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เจาของธุรกิจ
ที่เปนฟรีแลนซ

คนงาน
ชั่วคราว

6.5%
6.5%

25%

28%

35% ผูรับเหมา
อิสระ

ลูกจางพารตไทม
ที่เปนฟรีแลนซ

มืออาชีพ
ที่หาลำไพพิเศษ

การเติบโตของเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ 
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจรวมใชประโยชน นอกจากอาศัยปจจัยหลักรวม 4 ปจจัยตามท่ี

กลาวไปแลว ยังมีองคประกอบหรือปจจัยสนับสนุนอีกหลายปจจัย เชน ความแพรหลาย

ของเทคโนโลยีการส่ือสาร และความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ต (รวมท้ังคาใชจาย

ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตที่ถูกลงมาก) ซึ่งรองรับการเติบโตของตลาดสมารตโฟน 

ตลาดอีคอมเมิรส และความเชื่อถือตอขอเขียนรีวิวออนไลนทั้งหลาย  

(A) คาใชจายของเทคโนโลยีดจิทิัลที่ลดลง
ทำใหเขาถึงอนิเทอรเน็ตไดงายขึ้นและมากขึ้น

ที่มา : ดัดแปลงจาก (A) http://dupress.com/articles/from-exponential-technologies-to-exponential-innovation/
 (B)  Freelancing in America, 2016: Edelman Intelligence, commissioned 
  by Freelancers Union and UpWork

(B) ในสหรัฐอเมรกิามีแรงงานราว 35% ที่เปนฟรีแลนซ

นอกจากนี้ยังมีจำนวนคนที่ออกมาเปนฟรีแลนซเพื่อขายความสามารถ ทักษะ หรือ

สินทรัพยโดยตรงมากขึ้น แทนที่จะทำงานในรูปแบบของพนักงานในบริษัทที่ปรึกษา

แบบที่นิยมทำกันมาแตเดิม

ประสิทธิภาพตอตนทุนของการประมวลผล (ดอลลารสหรัฐ/ทรานซิสเตอร 1 ลานชิ้น)  

ประสิทธิภาพตอตนทุนของความเร็วในการสงขอมูล (ดอลลารสหรัฐ/ Mbps) 

ประสิทธิภาพตอตนทุนของการจัดเก็บขอมูล (ดอลลารสหรัฐ/ GB) 

จำนวนการลงทะเบียนในเครือขายไรสาย (% ของจำนวนประชากรสหรัฐ)

ผูใชอินเทอรเน็ต (% ของจำนวนประชากรสหรัฐ) 

(ดอลลารสหรัฐ)
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การทองเที่ยวในชวงฤดูรอนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องถึง 353 เทา ในชวง 5 ป

(ลานคน)

ที่มา : ดัดแปลงจาก 
(A) http://blog.airbnb.com/wp-content/uploads/2015/09/Airbnb-Summer-Travel-Report-1.pdf และ 
https://s3.amazonaws.com/uber-static/comms/PDF/Uber_Driver-Partners_Hall_Kreuger_2015.pdf

(A) จำนวนนักทองเที่ยวของ Airbnb

(B) จำนวนคนขับรถรายเดอืนในเครอื Uber ในสหรัฐอเมรกิา  

บริษัทจัดการการลงทุนชโรเดอรส (Schroders) อางตัวเลขวา เศรษฐกิจรวมใชประโยชน

เปนภาคธุรกิจที่ดึงเงินลงทุนไดมากเกินกวาภาคธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมด โดยหากนับตั้งแต

ป ค.ศ. 2009–2015 มีเงินลงทุนไหลเขาประมาณ 23,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะ 

2 ปหลังสุดเปนเงินสูงถึง 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ

à¤Ã´ÔµÊÇÔÊ (Credit Suisse) »ÃÐàÁÔ¹Ç‹ÒÁÙÅ¤‹ÒÊµÒÃ�µÍÑ»ã¹ËÁÇ´¹ÕéÃÇÁ¡Ñ¹
ÁÕÁÒ¡¶Ö§ 219,000 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ° áÅÐ¾Õ´ÑºàºÔÅÂÙ«Õ (PwC) »ÃÐàÁÔ¹Ç‹Ò 
ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµã¹·ÈÇÃÃÉµ‹Íä»¨ÐÍÂÙ‹·ÕèÃÒÇ 25% µ‹Í»‚ áÅÐ¹‹Ò¨Ð·íÒÃÒÂä Œ́ÃÒÇ 
335,000 ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ° ã¹»‚ ¤.È. 2025

การเติบโตและผลกระทบของระบบเศรษฐกิจรวมใชประโยชนเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจน และ

เปนเรื่องชวนใหตื่นเตนเปนอยางยิ่ง แอรบีเอ็นบีมีจำนวนเตียงใหเชารวมกันมากกวา

เครือโรงแรมท่ีใหญท่ีสุดในโลกถึง 3 เทา ขณะท่ีอูเบอรกลายเปนเครือขายขนสงผูโดยสาร

ที่ใหญที่สุดของโลก แมวาบริษัทเหลานี้จะเพิ่งกอตั้งขึ้นราว 10 ปเทานั้น

24 25



BOOK RENTAL

ที่มา : ดัดแปลงจาก Havas, Credit Suisse research

กราฟแสดงผลการสำรวจสิ่งของที่ผูคนเต็มใจจะใชประโยชนรวมกัน

กราฟแสดงการเตบิโตเทียบกับความสามารถในการเจาะตลาดของธุรกจิ
แบบตางๆ ในหมวดเศรษฐกจิรวมใชประโยชน เชน ตลาดดนตรีและ

ภาพยนตรแบบดีวีดี จะไมเตบิโตอีกตอไป ขณะที่ตลาดดนตรีและวดิีโอ
แบบสตรีมมงิจะเตบิโตไดมากขึ้นอีกเกอืบ 20%

ที่มา : ดัดแปลงจาก Schroders Report (2016) 
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บริการฟงเพลง
และดูวิดีโอ

ผานระบบอินเทอรเน็ต

บริการสินเชื่อและ
การระดมทุน
ระหวางบุคคลกับบุคคล

บริการจัดหาบุคลากร
ผานออนไลน

บริการที่พัก
ระหวางบุคคล

บริการรถเชา
ระยะสั้น

แบงปนอุปกรณกีฬาและการทองเท่ียว
เส้ือผา (เคร่ืองแตงกาย) และสินคาหรู

30%

25%
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0%

อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

มอเตอรไซคบานเฟอรนิเจอรอุปกรณ
แคมปปง

รถยนตอุปกรณ
กีฬา

ของใช
ในครัวเรือน

เส้ือผาจักรยานเคร่ืองมือ
ไฟฟา

บทเรียน/
บริการ

ผลกระทบของ
เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์

แมผลกระทบในมุมดานเศรษฐศาสตรจะเห็นไดชัดเจน แตท่ีนาจับตามอง

มากกวาคือ มีหลายแวดวงท่ีจะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจรวมใชประโยชน

อยางกวางขวาง และบางเร่ืองอาจถือไดวาเปนการปฏิวัติระบบจางงาน

แบบเดิมอยางส้ินเชิง โดยอาศัยนวัตกรรมของแพลตฟอรมการเช่ือมตอกัน

ทางอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะการใชงานดวยสมารตโฟน
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àÇçºä«µ� vocabuary.com ãËŒ¹ÔÂÒÁ¤íÒÇ‹Ò ´ÔÊÃÑ»ªÑ¹ (disruption) äÇŒÇ‹Ò ¼Å·Õèà¡Ô´¨Ò¡
ÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§ä»ÊÍ´á·Ã¡ËÃ×ÍÃº¡Ç¹àËµØ¡ÒÃ³�ËÃ×Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃË¹Öè§ 
¨¹·íÒãËŒá¼¹¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹ÍÂÙ‹µŒÍ§à»ÅÕèÂ¹á»Å§ãËÞ‹ â´ÂÍÒ¨¶Ö§¢Ñé¹·íÒãËŒÇÔ¸Õ¡ÒÃáººà´ÔÁæ 
µŒÍ§à»ÅÕèÂ¹ä»ÍÂ‹Ò§ÊÔé¹àªÔ§ËÃ×ÍàÅÔ¡ÅŒÁä»

แพลตฟอรมและเคร่ืองมือตาง  ๆในระบบเศรษฐกิจ

รวมใชประโยชนสงผลกระทบตออุตสาหกรรม

เซ็กเตอรตางๆ ไมเทาเทียมกัน บางเซ็กเตอร 

เชน บริการท่ีพักและการขนสง ถูกเปล่ียนแปลง 

(disrupt) เร็วกวาสวนอ่ืนๆ และมีการเติบโต

หรือพัฒนาของโมเดลธุรกิจจาํนวนมาก สราง

เม็ดเงินในอุตสาหกรรมเหลาน้ันจาํนวนมาก 

และสงผลใหคูแขง (เชน โรงแรมและบริษัท

แท็กซ่ีรูปแบบเดิม) ไดรับผลกระทบอยางหนัก

ในเวลาส้ันๆ 

กลุมอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจคือ สวนท่ีอยูใตอุตสาหกรรมใหบริการท่ีพักและขนสงในกราฟ 

เชน อุตสาหกรรมอุปกรณนันทนาการ เส้ือผา อุปกรณกีฬา บริการสังคมตางๆ รวมไปถึง

เคร่ืองเพชรพลอยและนาิกาหรู เพราะส่ิงเหลาน้ีมีศักยภาพนาํมาใชประโยชนรวมกัน

สูงมาก และยังอยูในสถานะท่ีรอการบุกเบิกใหข้ึนมาโดดเดนไมตางจากอุตสาหกรรม

ในกลุมใหบริการท่ีพักและขนสง  

 

กราฟแสดงแบบจำลองศักยภาพและการพัฒนาของแวดวงตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกจิรวมใชประโยชน 

ที่มา: The Sharing Economy. (2016) Schroders Management Limited, London. 

TAXITAXI

TAXI

TAXI

TAXI TAXI

TAXI TAXI

TAXI

TAXI

TAXI TAXI

TAXIVS

การพัฒนาของโมเดล

ศักยภาพ

เฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองใชในครัวเรือน

บริการดานความงาม

และเคร�องนุงหม

บริการดานความงาม
และเคร่ืองนุงหม

นิตยสาร, หนังสือพิมพ

ท่ีพัก

บริการขนสงมวลชน

ยานยนตและช้ินสวนยานยนต

บริการทางการเงินและประกันภัยบริการสังคม

การพนัน บริการดูแลรักษาเคร่ืองใชในครัวเรือน

การเคหะ

อุปกรณดาน
นันทนาการ

บริการดานการศึกษา

อุปกรณกีฬาและพาหนะ

เส้ือผาและรองเทา

บริการดานนันทนาการ
บริการดานอาหาร

นาิกาและเคร่ืองประดับ
บริการเฉพาะกิจ

เคร่ืองใชในครัวเรือน

ผูคาปลีกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

ยาสูบ
เช้ือเพลิง

เวชภัณฑ

วิดีโอ,
เสียง,

ภาพถาย

ผูจัดจาํหนายสินคา
ท่ีใชในครัวเรือน

อุปกรณ
ทางการแพทย

ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ

การส่ือสาร
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¡ÒÃ¨Ð¡ŒÒÇË¹ŒÒä»ÊÙ‹ªÒµÔàÁ¡à¡ÍÃ� (makers nation) ·ÕèãªŒ¡ÒÃ»ÃÐ´ÔÉ°�à»š¹ËÑÇËÍ¡¹Ñé¹ 
ÂÑ§µŒÍ§¡ÒÃÍ§¤�»ÃÐ¡ÍºÍÕ¡ËÅÒÂÍÂ‹Ò§ àª‹¹ ¡ÒÃÁÕ§Ò¹àÁ¡à¡ÍÃ�ÃÐ´ÑºâÅ¡·Õè àÃÕÂ¡Ç‹Ò 
àÁ¡à¡ÍÃ�á¿Ã� (Maker Faire) «Öè§»ÃÐà·Èä·Âä´Œ«×éÍÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¨Ñ´§Ò¹ Bangkok Mini 
Maker Faire ÁÒµÑé§áµ‹»‚ ¤.È. 2015 áÅÐä´Œ¢ÂÒÂ¢¹Ò´à»š¹ Maker Faire Bangkok 
ÍÂ‹Ò§àµçÁÃÙ»áººã¹»‚ ¤.È. 2018 â´Â§Ò¹¨Ñ´¢Öé¹ª‹Ç§à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃ»ÃÐ´ÔÉ°� ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ËØ‹¹Â¹µ� àÇÔÃ�¡ªÍ»¡ÒÃ»ÃÐ´ÔÉ°� ¡ÒÃ¹íÒ¼Å§Ò¹ÁÒâªÇ�¡Ñ¹ ·Ñé§¨Ò¡
àÁ¡à¡ÍÃ�·Õè à»š¹¤¹ä·ÂáÅÐªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ ÃÇÁ·Ñé§ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ Enjoy Science: 
Young Makers Contest ¢Í§àÂÒÇª¹ã¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒáÅÐÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ §Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ
·Ñé§ËÁ´¹ÕéÁÕºÃÔÉÑ·àª¿ÃÍ¹»ÃÐà·Èä·ÂÊíÒÃÇ¨áÅÐ¼ÅÔµ ¨íÒ¡Ñ´ à»š¹¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ËÅÑ¡

สาํหรับประเทศไทยน้ัน แอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) และอูเบอร (Uber) ตางก็ไดรับความนิยม

อยางรวดเร็วกอนจะควบรวม รายลาสุดในตลาดอยางไลนแท็กซ่ี (Line Taxi) ก็ไดรับ

ความนิยมเชนกัน การบริการสงของและอาหาร ไมวาไลนแมน (Line Man) หรือแกร็บฟูด 

(GrabFood) ตางก็ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ขณะท่ีแอรบีเอ็นบี (Airbnb) เติบโตอยาง

กาวกระโดด จาก 4,600 แหงในกรุงเทพฯ ชวงปลายป ค.ศ. 2015 ขยับมาเปนท่ี 8,900 

แหงในเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 ซ่ึงราวคร่ึงหน่ึงของท่ีพักเหลาน้ีมีอัตราการเขาพักเฉล่ีย

มากกวา 60% ตอเดือน  

นอกจากอุตสาหกรรมใหบริการท่ีพักและขนสงแลว ในพ้ืนท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ยังมี

การเติบโตของโคเวิรกกิงสเปซ (co-working space) หรือ “ออฟฟศรวม” ท่ีบริการพ้ืนท่ี 

รวมไปถึงไวไฟ (wi-fi) และหลายแหงยังใหบริการอาหารพรอมเคร่ืองด่ืม หรือหากไมมี

ก็อนุญาตใหนาํเขาไปได สอดรับกับการเพ่ิมข้ึนของฟรีแลนซ บางแหงมีสวนท่ีแยก

เปนหองสวนตัวไวใชสาํหรับติวหรือสอนหนังสืออีกดวย  

นอกจากการมีพ้ืนท่ีทาํงานรวมกันแลว ยังมี “ชอป (shop)” ท่ีเปนพ้ืนท่ีใหลงมือปฏิบัติ

สรางช้ินงานตางๆ สอดคลองเปนอยางย่ิงกับการเรียนแบบสะเต็ม (STEM) ท่ีตองการ

เคร่ืองไมเคร่ืองมือเพ่ือชวยการประดิษฐ ซ่ึงในสถานศึกษาหลายแหงก็ยังขาดท้ังเคร่ืองมือ

และความรูในการใชเคร่ืองมือเหลาน้ัน สวทช. (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ) รวมกับ สวทน. (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ) จัดต้ังเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัย 10 แหง

ท่ัวประเทศ ทาํโครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม หรือ แฟบแล็บ (Fab Lab 

มาจาก Fabrication Lab) เพ่ือพัฒนาทักษะในดานสะเต็ม โดยมีการลงทุนสราง

หองปฏิบัติการเฉพาะข้ึนเพ่ือการน้ี  

นอกจากน้ียังมีเมกเกอรสเปซ (makerspace) ท่ีบรรดา “เมกเกอร” เปดใหคนท่ัวไป

เขาไปใชงานเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพงๆ ได โดยจายคาสมาชิกหรือคาเชาตามเวลาท่ีใชงาน 

และมีเมกเกอรคอยใหคาํแนะนาํเชิงเทคนิคตางๆ อีกดวย ปจจุบันมีเมกเกอรสเปซท้ังใน

กรุงเทพฯ และตางจังหวัดนับสิบแหง รวมท้ัง "Enjoy Maker Space" ท่ีจัตุรัสวิทยาศาสตร 

จามจุรีสแควร ภายใตการบริหารของ อพวช. (องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ) 

และมีการจับกลุมเพ่ือนาํผลงานมาแสดงและแลกเปล่ียนความรูกัน เชน งาน Makerholic 

ในกรุงเทพฯ และงาน Chiangmai Maker Party ท่ีจังหวัดเชียงใหม  

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ 
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ประเทศไทยก็ไมแตกตางจากหลายประเทศท่ีเขาสูยุคสารสนเทศอยางเต็มตัว เว็บไซต 

statista.com ประเมินวา มีคนไทยท่ีใชโทรศัพทมือถืออยูราว 25.75 ลานหมายเลขใน

ป ค.ศ. 2018 จากจาํนวนประชากรท้ังหมด 69.26 ลานคน (อางจากเว็บไซต worldpopulation

review.com) หรือราว 37% และจะเพ่ิมข้ึนเปนมากกวา 30 ลานหมายเลขในป ค.ศ. 2022  

ปจจุบันคนไทยใชโทรศัพทมือถือในการพูดคุย เขาโซเชียลมีเดีย และคาขายทาํธุรกรรม

ตางๆ กันอยางแพรหลาย แตกระน้ันกลับมีแอปพลิเคชันและซอฟตแวรท่ีผลิตโดยคนไทย

ในสัดสวนท่ีนอย สวนหน่ึงอาจจะเน่ืองมาจากมีความเขมแข็งในดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

(computer science) นอย ทาํใหไมสามารถเขียนรหัส (code) เพ่ือสรางซอฟตแวรและ

แอปพลิเคชันไดดีพอจะแขงขันกับตางชาติได สวทช. จึงสรางคิดไบรทแพลตฟอรม 

(KidBright platform) (ดูรายละเอียดไดท่ี www.kid-bright.org) บอรดสมองกลฝงตัว

ซ่ึงทาํงานไดตามชุดคาํส่ัง ผูเรียนสามารถเลือกชุดคาํส่ังผานโปรแกรมจาํเพาะกับ KidBright 

บนคอมพิวเตอร จึงเปนระบบท่ีใชงานงายและเหมาะจะใชเปนจุดเร่ิมตนความคิดเร่ืองการ

เขียนรหัสคาํส่ัง โดยคาํส่ังท่ีสรางข้ึนแลวจะสงผานบอรด KidBright ใหไปส่ังการอุปกรณ

ตางๆ ทาํงานตามโปรแกรมท่ีวางไวได เชน รดนํา้ตนไมเม่ือถึงระดับความช้ืนท่ีกาํหนดไว 

หรือเปด–ปดไฟตามเวลาท่ีกาํหนดไว การฝกใชงาน KidBright จะเปนการพัฒนา

กระบวนการคิดเชิงตรรกะรวมกับความคิดสรางสรรค สามารถตอยอดสูการพัฒนา

แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีดวยตนเองในอนาคต ปจจุบันมีการขยายผลภายใตโครงการ

ส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน มีการแจกจายบอรด KidBright จาํนวน 200,000 

บอรด ใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษา 1,500 แหงท่ัวประเทศ  

จะเห็นไดวานอกจากมีสวนเก่ียวของกับเศรษฐกิจรวมใชประโยชนในดานการคาเชนเดียว

กับประเทศอ่ืนๆ แลว ประเทศไทยยังผลักดันเศรษฐกิจรวมใชประโยชนในแงมุมของ

การศึกษาอยางจริงจังอีกดวย

ในอีกดานหน่ึงคือ นวัตกรรมการศึกษาท่ีสาํคัญของไทย สวทช. และภาคีเครือขายรวมผลักดัน

ใหเกิดการสรางคลังทรัพยากรการศกึษาแบบเปด (Open Educational Resources 

หรือ OER) ซ่ึงเปนแหลงรวมทรัพยากรการศึกษาท่ีสามารถนาํมาใชในการเรียนการสอน

แบบเปดโดยไมเสียคาใชจายในการซ้ือลิขสิทธ์ิ เปนการสนับสนุนการผลิตและแบงปน

ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพสูง พรอมกันน้ี สวทช. รวมกับหนวยงานเครือขายผลักดันการสรางระบบ

การเรียนรูแบบ MOOC (Massive Open Online Course) อันเปนระบบคอรส

การเรียนรูแบบเปดท่ีรองรับผูเรียนไดพรอมๆ กันจาํนวนมาก โดยไมตองพะวงกับผลกระทบ

จากทรัพยสินทางปญญา ถือเปนการพัฒนาแหลงเรียนรูระบบออนไลนขนาดใหญท่ีสุด

ในประเทศไทยโดยท่ีผูเรียนไมตองเสียคาใชจาย เปนการสงเสริมการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอยางแทจริง

Open Education Resource
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เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์กับอนาคตของประเทศไทย 

MAID

เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์เป็นหน่ึงในระบบเศรษฐกิจทีใ่หม่มาก 
เกิดข้ึนจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีช่วยเอ้ือให้เกิด 

การคิดค้นแนวทางการใช้ประโยชน์ส่ิงต่างๆ ร่วมกัน 

ซ่ึงไม่เคยทํามาก่อนหน้าน้ี เพราะไม่มีระบบรองรับท่ีดีพอ  

ระบบน้ีไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วไปท่ัวโลก 

โดยเฉพาะเร่ืองการประหยัดทรัพยากร ช่วยส่ิงแวดล้อม และเก้ือหนุนชุมชน 

ในประเทศไทยเอง ก็เห็นผลกระทบดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
คาดหมายได้ว่าจะส่งผลกระทบมากขึน้อีกในอนาคตอันใกล้
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ดร.นาํชัย ชีววิวรรธน สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

นายจุมพล เหมะคีรินทร สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

นายประสิทธ์ิ บุบผาวรรณา สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

นางสาวยุพิน พุมไม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

ดร.สุภรา กมลพัฒนะ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
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