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—Brian Cheskyผู้บริหารสูงสุดของ Airbnb1ก  ารเปลี่ยนแปลงนัน้อาจเปน็เรื่องยุง่เหยงิ นวตักรรมท�าใหส้ิง่ที่เคยเปน็มา
หยดุชะงกัลง เน่ืองจากนวตักรรมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูค้นและ
ระบบตา่ง ๆ ในระดบัรากฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณขีองการเชา่ที่พัก
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่และเศรษฐกจิแบง่ปนั (sharing economy)  

โดยทัว่ไปแลว้ผูบ้ริโภค ชมุชน ธรุกจิ (คูแ่ขง่และซพัพลายเออร)์ และรฐับาลตา่งกพ็ยายาม
กา้วใหท้นักบัการเตบิโตของสิง่ที่กลายมาเปน็ตลาดใหมท่ี่เตบิโตอยา่งรวดเรว็ในชว่ง
ทศวรรษที่ผา่นมา

ขอ้ดตีา่ง ๆ ของเศรษฐกจิแบง่ปนันัน้เหน็ไดช้ดัเจน ซึง่ไดแ้ก ่ผูบ้รโิภคสามารถเลอืก
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแตป่จัเจกบคุคลในระดบัขนาด 
ปรมิาณ และราคาที่จบัตอ้งไดอ้ยา่งที่ไมเ่คยมมีากอ่น การเขา้ถงึขอ้มูลสามารถท�าไดง้า่ย
เพียงปดันิว้บนสมารท์โฟน และในทางทฤษฎแีลว้ ไมว่า่ใครที่มเีวลาและทรัพยากร 
กส็ามารถกา้วเขา้มาเปน็ผูป้ระกอบการขนาดไมโครได ้ดงัที่เราไดเ้หน็จากการเชา่ท่ีพัก 
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่ ทา่นไมจ่�าเปน็ตอ้งเปน็เจา้ของทรพัยส์นิเชงิพาณชิยเ์พ่ือหารายได้
จากที่อยูอ่าศัยของทา่น การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ไดท้ลายก�าแพงที่เคย 
ขดัขวางผูค้นนบัลา้นที่ตอ้งการพ่ึงพาตนเองไดท้างดา้นการเงนิมากกวา่ที่เปน็อยู่  
เจ้าของที่พักใหค้นแปลกหนา้เชา่ที่พักผา่นเครอืขา่ยทัว่โลกที่สรา้งขึน้บนปรชัญา 
ของความเชื่อใจ โดยพวกเขาเหลา่นี้มตัีง้แตคู่ส่มรสที่มีหอ้งวา่งในบา้นเนื่องจากลกู ๆ  
ยา้ยออกไปแลว้ไปจนถงึคนหนุม่สาวท่ีมงีานประจ�าซึง่เขา้มาลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
แหง่ที่สอง

โดยเนื้อแทแ้ลว้ การท่ีเศรษฐกจิแบง่ปนัไดผ้ล (จรงิอยูท่ี่อาจจะไมส่มบรูณแ์บบทกุครัง้ 
ซึง่เปน็เรื่องจรงิ) เปน็เพราะเศรษฐกจิแบง่ปนัสามารถเตมิเตม็ความตอ้งการ 
ที่ยงัไมไ่ดร้บัการสนองตอบ แตเ่มื่อมกีารคดิวธีิการแกไ้ขปญัหาเดมิ ๆ ออกมา  
กจ็ะมคีวามทา้ทายและค�าถามใหม ่ๆ เกดิขึน้ตามมาเป็นระลอก จรงิ ๆ แลว้นี่ไมใ่ชเ่รื่องไม่ดี 
เพราะน่ีผลลพัธต์ามธรรมชาตเิมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงขึน้กับระบบ

“ค�าถามของวนัน้ีเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ทางสังคมมากกวา่เทคโนโลย ีทัง้ยังเกี่ยวกบั 
ตลาดแรงงานที่ไมส่ามารถจดัเวลาลงได”้ Martijn Arets นกัวเิคราะหเ์ศรษฐกิจแบง่ปนั
และนกัเขยีนผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเศรษฐกจิแบง่ปนัอธบิาย “การเปลี่ยนแปลงก�าลงัจะมาถงึ  
แตส่�านกึแหง่ความเรง่ดว่นที่จะน�าเอาเศรษฐกจิแบง่ปนัมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมนัน้ 
ไม่เพียงพอ”2

ในสองบทแรก เราจะมองที่วธิกีารที่ท�าใหผู้เ้ขา้พักและเจา้ของที่พักสามารถจดัการกบั
ธรุกจิการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ที่เกดิขึน้ใหมน่ี้ใหด้ทีี่สดุ บทที่สามจะกลา่วถงึ
เพ่ือนบา้น และแสดงใหเ้หน็วา่สว่นตลาดที่พักใหม่นี้ก�าลงัท�าใหช้มุชนตา่ง ๆ เปลี่ยนแปลงไป 
แลว้รฐับาลละ่ รฐับาลเองกต็อ้งใสใ่จกบัทางเลอืกใหมข่องการเดนิทางน้ี ซึง่มผีลกระทบ
อย่างมากต่อเพ่ือนบา้นใกลเ้คยีง การจดัเกบ็ภาษี กฎหมายการออกใบอนญุาต และ 
การพัฒนาทางเศรษฐกจิ บทนี้จะถอยกลบัและประเมนิการเชา่ที่พักจากเจ้าของที่พัก 
ทอ้งถิน่จากมมุมองของผูว้างนโยบาย

 “มีกฎหมายส�าหรับประชาชนและมีกฎหมายส�าหรับธุรกิจ 
แต่ท่านเป็นประเภทที่ใหม่หรือประเภทที่สามซึ่งประชาชน
มีฐานะเป็นธุรกิจ... ในฐานะเจ้าของที่พักแล้วถือได้ว่า
ท่านเป็นผู้ประกอบการขนาดไมโครและในขณะนี้ยังไม่มี
กฎหมายที่ตราขึ้นส�าหรับผู้ประกอบการขนาดไมโคร”
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การท�าให้นโยบายก้าวไปในจังหวะเดียวกับนวัตกรรม

รั ฐบาลทอ้งถิน่ทัว่โลกยงัคงพยายามหาวธิปีรับตวัใหเ้ขา้กับระบบ
เศรษฐกจิแบง่ปนัดงัที่บทความลา่สดุเก่ียวกบัความเสี่ยงและการ

ก�ากบัดแูลที่ไดร้บัการตพิีมพ์ใน Chicago Policy Review  
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวว้า่ “ความทา้ทายในการควบคมุระบบเศรษฐกิจ 
แบง่ปนัซึง่พ่ึงพาความเชื่อใจระหวา่งผูค้นนัน้อยูท่ี่วา่โมเดลธรุกจิใหมน่ี้ 
เขา้ไดก้บักฎหมายที่มอียูห่รอืไม”่3 ยอ้นกลบัไปเมื่อ พ.ศ. 2556 
นติยสาร Wired ไดอ้ธบิายถงึสภาพแวดลอ้ม ด้านการก�ากับดแูล 
ที่ไมเ่ขา้กนักบัระบบเศรษฐกจิแบง่ปัน และสถานการณป์จัจุบนั 
กไ็มไ่ดเ้ปลี่ยนไปมากนกันบัจากนัน้ “ระเบยีบขอ้บงัคบัมากมาย 
ในปจัจบุนั อาจใชไ้ดผ้ลในชว่งเวลาหนึง่ และมส่ีวนท�าใหบ้รกิารตา่ง ๆ 
เตบิโตขึน้ไดอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพในชว่งศตวรรษที่ผา่นมา
แตส่ถาบนัดา้นดจิิทลัตา่ง ๆ ที่เกดิขึน้มาไดเ้ริม่ท�าใหร้ะเบยีบขอ้บงัคบั
เหลา่นัน้ลา้สมยัไปแลว้”4

อุปสรรคส�าคญัส�าหรบัหนว่ยงานก�ากบัดแูลคือ จงัหวะก้าวเดนิ 
ของความส�าเรจ็ในธุรกจิการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ ธรุกจินี้ 
ยงัใหมม่ากและก�าลงัเตบิโตและเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วจนเปน็เร่ือง
ยากส�าหรบัเมอืง จงัหวดั และประเทศในการทีจ่ะไมถ่กูทิง้ไว้เบือ้งหลงั  
ในแงข่อง จดุยนืดา้นการก�ากบัดแูล ธรุกจินีใ้หมเ่กินไปทีจ่ะมบีรรทัดฐาน
ทางกฎหมายและนโยบายท่ีผา่นการพัฒนาแลว้ ในชมุชนสว่นใหญ่  
การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กท้องถิน่ไมส่ามารถจดัประเภทไดว้า่ 
ถกูกฎหมายหรอืผดิกฎหมาย แตจ่ะตกอยูต่รงกลางในพ้ืนทีส่เีทา 
ของกฎหมายใหมท่ีเ่ราเรยีกวา่ “กอ่นการออกกฎหมาย”

ในระดบัมหภาค เราไดเ้หน็แลว้วา่เหตใุดการไดม้าซึง่วธิกีารก�ากับดแูล
ทีเ่หมาะสม จงึเปน็เรือ่งทา้ทาย ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะรายประเมนิคา่ 
การเช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ไวไ้มเ่ทา่กนั รฐับาลไม่สามารถ 
เขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ได ้แตต่อ้งพยายามก�าหนดวธิกีารเขา้แทรกแซง
และพิจารณาวา่ตอ้งเข้าแทรกแซงดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั
สาธารณะ และเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผู้บรโิภค และตอ่ตา้น 
การผกูขาด Rob Johnson สมาชกิสภาเมอืงซแีอตเทลิไดใ้หค้�าอธบิายไว้ 
หลงัจากท่ีเขาประกาศแนวทางการก�ากบัดแูลเมืองฉบบัใหม ่ในเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (หลงัใชเ้วลาพิจารณานานสองป)ี วา่ “เราไดบ้รรลุ
ตามวตัถปุระสงคท์ีห่ลากหลายรว่มกบัผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทีห่ลากหลาย
อยา่งมาก”5

ในท�านองเดยีวกนั Mitchell Englander สมาชกิสภาเมอืง 
ลอสแอนเจลสิไดอ้ธิบายถึงปัญหาทีย่ากจะหากทางออกทีผู้่วางนโยบาย
ก�าลงัประสบอยู่วา่ปญัหานัน้ซบัซอ้นอยา่งมากและ “เปน็เรือ่งทีเ่ราไมเ่คย
ศึกษามาก่อน”6ลอสแอนเจลสิไดเ้ริม่พิจารณาเรือ่งการก�ากบัดแูล  
ในป ีพ.ศ. 2558 ซึง่ ณ ขณะทีเ่ขยีนหนงัสอืเลม่นีก้ระบวนการดังกลา่ว 
กย็งัไมเ่สรจ็สิน้ “แนน่อนวา่มผีลกระทบตอ่ตลาดทีอ่ยูอ่าศัย  
แตผ่มไมท่ราบจรงิ ๆ วา่อยูใ่นระดบัใด ”Englander ใหข้อ้มลูกบั  
LA Weekly” หากทา่นอา่นผลการศึกษาหา้งาน ทา่นกจ็ะไดห้กค�าตอบ 
ทีไ่มเ่หมอืนกนั”7

ในหลายชุมชน 
กรอบงาน 
ที่เริ่มเกิดขึ้น
ส�าหรับการ
ก�ากับดูแล 
ที่พักส่วนตัว 
ให้เช่าไม่สามารถ
แบ่งได ้
อย่างชัดเจน 
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บทนีม้จีดุมุง่หมายเพ่ือชว่ยใหห้น่วยงานก�ากบัดแูล สามารถเข้าใจ 
ในความซบัซอ้นนีไ้ด ้ประการแรก ดว้ยการมองการเชา่ทีพั่กจาก
เจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ภายในบรบิททีก่วา้งขึน้ของเศรษฐกจิแบง่ปัน  
และประการทีส่องดว้ยการพิจารณาถงึผลประโยชนต์า่ง ๆ และ 
ประเดน็ปญัหาทีจ่�าเพาะเจาะจงกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะราย อนัไดแ้ก่  
ผูเ้ขา้พัก เจา้ของทีพั่กชมุชนและธรุกจิตา่ง ๆ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ
ในเชงิบวกทีช่มุชนไดร้บัจากการเชา่ทีพั่กจากเจ้าของท่ีพักท้องถิน่
นัน้เปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ การเช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ท�าให้
เจา้ของทีพั่กมรีายได ้เพ่ิมอปุสงคแ์ละอปุทานส�าหรบัการทอ่งเทีย่ว  
ในขณะเดยีวก็ท�าใหธ้รุกจิเสรมิจ�านวนมากเตบิโตขึน้ เหน็ไดช้ดัว่าเรา 
ไมส่ามารถพูดถงึการพัฒนาทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะปลายทางการ
ทอ่งเท่ียวทัว่โลกไดค้รบถ้วน แตเ่ราไดว้างประเดน็หลกั ๆ ซึง่รัฐบาล
ก�าลงัพยายามหาหนทางจดัการอยู่ ตัง้แตป่ญัหาการรอ้งเรยีน 
จากเพ่ือนบา้นใกลเ้คยีงไปจนถงึเรือ่งของการรกัษาความปลอดภัย 
ผลกระทบตอ่ตลาดทีอ่ยูอ่าศัยในทอ้งถิน่ การเลอืกปฏบิติัและ 
การแข่งขนั

บทนี้จะสรปุโดยการประเมนิความเสี่ยงของลทัธคิุม้ครองการคา้ 
เม่ือยดึปฏบิตัติามแนวทางนี้มากเกนิไป รวมถงึนโยบายที่เริม่ไดร้บั 
การสนบัสนนุ เชน่ การจ�ากดัระยะเวลาเชา่ที่พัก ขอ้ก�าหนดใน 
การออกใบอนุญาต และการจดัเก็บภาษี  นอกจากนี้เรายงัมคี�าแนะน�า 
ที่สามารถน�าไปปฏบิตัไิดจ้รงิที่รฐับาลสามารถน�าไปใชเ้ปน็แนวทางได้
เม่ือตอ้งสรา้งนโยบายที่เหมาะสมตามวตัถปุระสงค ์(fit-for-purpose 
policy) ที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส่้วนเสยี  
ไม่มนีโยบายใดที่ใชไ้ดก้บัทกุตลาด แตก่ม็รีปูแบบที่พบไดบ้อ่ย ๆ 
ตัวอยา่งเชน่ อาคารมกีารครอบครองและด�าเนนิการในเชงิพาณชิย์ 
อาจตอ้งใชน้โยบายที่แตกตา่งจากที่พักแบบเดี่ยวซึง่เจา้ของบา้น 
เป็นผูด้�าเนนิการ กลา่วสัน้ ๆ คอื การก�ากบัดแูล ส�าหรบัการเชา่ที่พัก
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่ตอ้งสามารถปรบัตัวไดแ้ละไมจ่�ากดัจนเกนิไป

โดยรวมแลว้ ในบทนี้เนน้วา่การก�ากบัดูแลนัน้ ตอ้งปฏบิตัติอ่การ 
เชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ในลกัษณะเปน็เซกเตอรธ์รุกจิ 
ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัซึง่เชื่อมตอ่อตุสาหกรรมบรกิารตอ้นรบัและ
อคีอมเมริซ์เขา้ดว้ยกนั จดุส�าคญัที่ตอ้งจดจ�าและเปน็ขอ้หนึง่ที่จะมกีาร
พูดคยุกนักค็อื การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่เปน็สิง่ท่ีชว่ยเสรมิ 
ธรุกจิโรงแรม ที่มมีาแตเ่ดมิแทนที่จะเขา้มาเปน็คูแ่ขง่ขนั ในการท�า 
เชน่นัน้ การเชา่ที่พักจากเจ้าของที่พักทอ้งถิน่จะกระจายความมัง่ค่ัง
จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เพ่ิมมากขึน้ในทอ้งถิน่นัน้

การก�ากบัดูแลที่มปีระสทิธภิาพ จะแสวงหาหนทางในการที่จะท�าให้
ผลประโยชนเ์หลา่นี้เหมาะสมท่ีสดุ พรอ้มไปกบัการท�าใหค้วามตอ้งการ 
ที่แตกตา่งกนัไปของผูม้สีว่นรว่มแตล่ะรายอยูใ่นภาวะสมดลุ  
วธิกีารก�ากบัดแูลที่สมเหตสุมผลที่สดุจะเปดิรบัการเปลี่ยนแปลง 
แทนที่จะตอ่ตา้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งหมดได้รับ
ประโยชน์เมื่อการ
ก�ากับดูแลนั้น
อ้าแขนรับการ
เปลี่ยนแปลง
แทนที่จะต่อต้าน
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รฐับาลจ�าเปน็ตอ้งท�าการคน้ควา้วจัิยในเรื่องนี้เพ่ือใหพ้วกเขากา้วทนัการพัฒนา
ลา่สดุได ้แมจ้ะเปน็ไปไมไ่ดเ้ลยที่ระเบยีบขอ้บงัคบัเพียงชดุเดยีวจะสามารถใชไ้ดใ้น 
ทกุสถานการณ ์แตม่ทีอ้งที่จ�านวนมากท่ีสามารถจดัการกบัการเชา่ที่พักจาก 
เจ้าของที่พักทอ้งถิน่ไดเ้ปน็อยา่งดแีละไดร้บัประโยชนจ์ากการด�าเนนิการดงักลา่ว  
เราสนบัสนนุใหช้มุชนตา่ง ๆ เรยีนรูจ้ากกนัและกนั น�าแนวทางปฏบิตัทิี่ดทีี่สดุ 
มาปรบัใช ้และแบง่ปนัสิง่ท่ีไดเ้รยีนรู ้นอกจากนี้การรกัษาระเบยีบขอ้บงัคับให้  
เรยีบงา่ย สามารถปรบัขนาด สอดคลอ้งกัน และยืดหยุน่ไดย้อ่มส�าคัญ  
ระเบยีบขอ้บงัคบัท่ีซบัซอ้นเกนิไปจะท�าใหเ้กดิความทอ้ใจในการปฏบิตัติาม

เหตุใดหน่วยงานก�ากับดูแลจึงจ�าเป็นต้องใส่ใจกับเศรษฐกิจ
แบ่งปันและการเช่าที่พักจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น

เราไดก้ลา่วไปแลว้วา่ การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่เปน็ 
สว่นหนึง่ของปรากฏการณข์นาดใหญท่ี่เกดิขึน้ทัว่โลกซึง่รูจ้กักนั 

ในชื่อของเศรษฐกจิแบง่ปนั แตเ่ศรษฐกจิแบง่ปนัที่วา่นี้หมายความวา่อยา่งไรและ 
มคีวามส�าคญัอยา่งไร ค�าวา่ “เศรษฐกจิแบง่ปนั” มคีวามหมายที่กวา้ง และเชน่ที่เรา
ไดช้ี้ใหเ้หน็ตลอดหนงัสอืเลม่น้ีแลว้วา่เราไมส่ามารถอธบิายรายละเอยีดกิจกรรม 
ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดได้ หนว่ยงานก�ากบัดแูลจ�าเปน็ตอ้งตระหนกัถึงความจรงิที่วา่ 
ภมูทิศันน์ี้คอ่ย ๆ พัฒนาไปและพวกเขาตอ้งพยายามท�างานอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือออกแบบ
นโยบายที่สามารถปรบัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงได้

ดว้ยการเตบิโตของเทคโนโลย ีซึง่รวมถงึการเปลี่ยนทศันคตเิกี่ยวกบัความหมาย 
ของการเปน็เจา้ของ การใช ้การไดเ้พลดิเพลนิ และการไดร้บัประสบการณต์า่ง ๆ  
เศรษฐกจิแบง่ปนัก�าลงัท�าใหโ้ลกของเราในหลาย ๆ ดา้นเปลี่ยนไป หนึง่ในการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญท่ี่สดุเกดิขึน้ในดา้นการขนสง่ซึง่บรษัิทตา่ง ๆ เชน่ Uber  
และ Didi Chuxing (ส�าหรบัรถแทก็ซี่) OFO/Mobike (ส�าหรบัรถจกัรยาน)  
และ Go-Jek (ส�าหรบัรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์และรถบรรทกุในภมูภิาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้�าลงัท�าใหก้ารเดนิทางไปไหนมาไหนส�าหรบัลกูคา้งา่ยขึน้ 
และราคาถกูลง ในขณะที่เจา้ของรถมงีานท�าและมีรายได ้เป็นการลดภาระ 
ของระบบขนสง่มวลชนและปรบัปรงุการเดนิทางไปกลบัส�าหรบัชมุชนที่พวกเขา 
ด�าเนนิกจิการอยู่ ที่พักอาจจะเปน็สว่นตลาดท่ีส�าคญัและมองเหน็ไดช้ดัเจนที่สดุ 
ล�าดบัถดัไปของเศรษฐกจิแบง่ปนั แตก่ารแบง่ปนัยงัคงขยายตวัในดา้นตา่ง ๆ  
เชน่ การท�างานแบบไมเ่ตม็เวลา (เชน่ TaskRabbit ในสหรัฐอเมรกิา) การท�างาน
รว่มกนั (WeWork) การกูย้มืบคุคลตอ่บคุคล แฟชัน่ และอื่น ๆ อกีมากมาย

เศรษฐกจิแบง่ปนั ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของตลาด (โดยทัว่ไปคอืตลาดออนไลน)์ 
ส�าหรบัสนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ ผูซ้ื้อและผูข้ายเขา้มสีว่นรว่มในตลาดเหลา่นี้ 
ซึง่พวกเขาตา่งเหน็ประโยชนท์ี่จะไดร้บั ในฐานะที่เปน็ผูป้ระกอบการและผูเ้ขยีน  
Alex Stephany ไดก้ลา่วเอาไวใ้นหนงัสอืของเขาที่มชีื่อวา่ The Business of Sharing: 
Making It in the New Sharing Economy วา่ “การแลกเปลี่ยนที่ตา่งฝา่ยตา่งไดร้บั
ประโยชนเ์ปน็สว่นส�าคญัของตลาดซื้อขายระหวา่งบคุคลที่สามารถปรบัขนาดไดแ้ละ
ประสบความส�าเรจ็มากที่สดุ ฝา่ยหนึง่ชว่ยประหยดัเงนิ อกีฝา่ยหนึง่มรีายได”้8  
และทัง้สองฝา่ยไดร้บัประโยชนจ์ากประสบการณแ์ละโอกาสที่พวกเขาอาจไมไ่ดร้บั 
จากที่อื่น
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ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่บรษัิทและบรกิารเศรษฐกจิแบง่ปนัเคย 
ประสบปญัหา และในบางกรณอีาจเป็นตน้เหตขุองปญัหาเหลา่นัน้  
ในสว่นตลาดของที่พัก ตวัอยา่งเชน่ มกีารกลา่วหาบรกิารเชา่ที่พัก 
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่วา่ด�าเนนิการโดยไม่มใีบอนญุาตสรา้ง 
ความเสียหายใหแ้ก่เพ่ือนบา้นใกลเ้คยีง ท�ารา้ยตลาดที่อยูอ่าศัย 
ในทอ้งถิน่ และท�าใหท้ัง้เจา้ของที่พักและผูเ้ขา้พักตกอยูใ่นสถานการณ์ 
ที่ไมป่ลอดภยั ปญัหาเหลา่น้ีมอียูจ่รงิในสถานที่ตา่ง ๆ แตป่ญัหา 
กลับไดร้บัการขยายออกไปใหญโ่ตเนื่องจากมกีารท�าขา่ว 
เป็นจ�านวนมาก และสาเหตทุี่มกีารใหข้า่วอยา่งผดิสดัสว่นนี้  
สว่นหนึง่กเ็ปน็เพราะสว่นตลาดนี้ยงัใหมอ่ยู ่ในขณะที่ทรพัยส์นิ 
ถกูท�าลายในหอ้งพักของโรงแรมมโีอกาสเปน็ขา่วน้อยกวา่ หอ้งชดุ 
ให้เชา่ในทอ้งถิน่ที่ทรพัยส์นิถกูท�าลายอาจพาดหวัขา่วไดเ้ปน็อยา่งดี 
ปญัหาเหลา่นี้สามารถและควรไดร้บัการแกไ้ข เราจะดรูายละเอยีด 
เพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัเรื่องนี้ในบทตอ่ไป

อย่างไรกต็ามประเดน็ส�าคญัที่ตอ้งค�านงึถงึมีอยู่ 2 เรื่องดว้ยกนั 
คอื (1) เศรษฐกจิแบง่ปนัไดร้ะบถุงึปญัหา9 มอียูต่ลอดและชว่ยคน้หา
โซลชูนัใหม ่ๆ ในการแกไ้ขปญัหาเหลา่นัน้ และ (2) โซลชัูนใหม ่ๆ  
เหลา่นี้จะไมห่ายไป แตก่ลบักลายเปน็ตรงกนัขา้ม คอืจะเตบิโตขึน้ 
อย่างตอ่เนื่องเพราะวา่เป็นสิง่ที่ผูค้นตอ้งการ เชน่ที่ New York Times 
ได้เตอืนความจ�าของเรา

เทคโนโลยแีบบ Peer-to-Peer อาจกอ่ให้เกดิความพลกิผนัและ
ผลกระทบอาจยุง่เหยงิ แตก่ม็แีนวโนม้อยา่งไมห่ยดุยัง้ทีจ่ะใหพ้ลงั
แกผู่ค้นเพ่ือค้นหา และผลติ ขอ้เสนอใหม ่ๆ ทีช่ว่ยปรบัปรงุ 
วิถชีวิีตของพวกเราให้ดยีิง่ขึน้ดว้ยการเสรมิความแข็งแกรง่ 
ใหก้บักฎพ้ืนฐานในการเปน็ผูป้ระกอบการนัน่กค็อืการสรา้ง 
สิง่ทีผู่ค้นตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ10

ตามทีเ่ราได้กลา่วในบทน�า PwC ได้คาดการณว์า่เศรษฐกิจแบง่ปัน
ทัว่โลกโดยรวมแลว้จะเตบิโตขึน้ถึง 335 พันล้านดอลลารภ์ายในปี 2568 
Skift ไดป้ระมาณการวา่ตลาดให้เชา่ทีพั่กระยะสัน้เพียงอยา่งเดียว 
จะไปไดถ้งึ 1.69 แสนลา้นดอลลารใ์นปี 256111 และ Technavio ซึง่เปน็
บรษัิทวจิยัตลาดเทคโนโลย ีได้ท�านายวา่ภายในปี 2564 ตลาดใหเ้ชา่ท่ีพัก
ระยะสัน้จะมมีลูคา่ถงึ 1.94 แสนล้านดอลลาร1์2  ตัวเลขเหล่าน้ีพิสจูน์ 
ใหเ้หน็วา่การใหเ้ชา่ท่ีพักระยะสัน้เปน็สิง่ทีผู่ค้นต้องการจรงิ ๆ

เพ่ือท�าความเขา้ใจวา่ตัวเลขเหลา่นี้มลีกัษณะเปน็อยา่งไรในระดบั
ทอ้งถิน่ ขอ้มลูเกี่ยวกบันกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตจิากรายงานประจ�าปี 
2559 ของ Mastercard เกี่ยวกบัปลายทางการท่องเที่ยวที่ไดรับั 
ความนยิมสงูสดุระดบัโลก13 และรายงานจาก Tripping.com ซึง่เปน็ 
ผูร้วบรวมการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่ที่ใหญท่ี่สดุในโลก  
เปดิเผยถงึศักยภาพทางเศรษฐกจิทีอ่ตุสาหกรรมนีน้�ามาให้ (ดทูีร่ปู 27) 
ลองดแูนวโนม้ตลาดส�าคญั ๆ ในภมูภิาคเอเชยีและทางฝั่ งตะวนัตก

 “การแลกเปลี่ยนที่
ต่างฝา่ยต่างได้รับ
ประโยชน์คือหัวใจ
ของตลาดซื้อขาย
ระหว่างบุคคลที่
สามารถพัฒนา
เติบโตและประสบ
ความส�าเร็จได้มาก
ที่สุด”
—Alex Stephany, ผู้แต่ง 
The Business of Sharing: 

Making it in the New 
Sharing Economy

ตลาดที่พัก
ส่วนตัวให้เช่า
จะมีมูลค่าถึง 
194,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
ภายในส้ินป ี
พ.ศ. 2564

—Technavio
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กรงุเทพ ลอนดอน ปารสี สิงคโปร์

ตวัวัดด้านการทอ่งเทีย่วa

อนัดบัโลก 1 2 3 6

ยอดรวมนกัทอ่งเทีย่ว
นานาชาต ิ

2,147 
ล้านคน

1,988
ล้านคน

1,803
ล้านคน

1,211
ล้านคน

ยอดรวมค่าใชจ้า่ยของ 
นกัทอ่งเทีย่วนานาชาติ
(พันลา้นเหรยีญสหรัฐ)

$14.8 $19.8 $12.9 $12.5 

% คา่ใชจ้า่ยดา้นทีพั่ก 26% 30% 45% 29%

มลูคา่รวมของทีพั่ก  
(พันลา้นเหรยีญสหรฐั)

$3.85 $5.96 $5.78 $3.62 

ตลาดทีพั่กส่วนตัวใหเ้ชา่b

อตัราคา่เชา่โดยเฉลีย่ 
ทีป่ระกาศใน Tripping.com 

(เหรยีญสหรฐั)
ไม่มีรายงาน $234 $263 $134

จ�านวนทีพั่กทัง้หมดลง
ประกาศให้เชา่ใน 
 Tripping.com  

9,174 26,499 16,717 2,630

ดทูีรู่ป 27

ตัววัดด้านการท่องเที่ยวและที่พักที่ส่วนตัวให้เช่าใน  
4 ตลาดใหญ่ในเอเชียและโลกตะวันตก

ท่ีมา: ข้อมูลจาก Mastercard; Tripping.com
a จากข้อมูลปี พ.ศ 2559 ของ Mastercard (เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิง ตลาดใหญ่อันดับ 4 คือ ดูไบ 
อันดับ 5 คือ นิวยอร์ก)

b Tripping.com ไม่รวมที่พักส่วนตัวให้เช่าท่ีลงประกาศใน Airbnb ยกเว้นที่พักท่ีประกาศให้เช่าใน 
หลายเว็บไซต์ Tripping.com ข้อมูลจากปี พ.ศ. 2560
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ในปี พ.ศ. 2559 
Airbnb สร้างงาน 
730,000 ต�าแหน่ง 
และเกิดผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจกว่า 6 
หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ ใน 200 เมือง
ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง
เม็ดเงินที่ไหลเข้า
อีกราว 9 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และ
กว่า 170,000 
ต�าแหน่งงานในเอเชีย

—NERA Economic 
Consulting

เรามาดสูถิตอิื่น ๆ ที่แสดงใหเ้หน็ถงึขนาดและผลกระทบทาง
เศรษฐกจิของการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่*

ในประเทศฝรัง่เศส Ministry for Economy, Industry, and 
Digital Affairs ประมาณการวา่ในป ี2558 มีเตยีงนอนส�าหรบั 
นักทอ่งเที่ยวที่มอียู ่8.8 ลา้นเตยีงทัว่ประเทศพรอ้มใชง้าน  
โดย 3.8 ลา้นเตยีงเปน็ของที่พักแบบใชร้ว่มกัน14

แมก้ระทัง่ในประเทศสิงคโปร์ซึง่มรีะเบยีบขอ้บงัคบัหา้ม 
ไม่ใหเ้ชา่ต�า่กวา่ 3 เดอืน มนีกัทอ่งเที่ยวราว 260,000 คน 
ท่ีไดเ้ชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่แลว้ ในขณะที่ชาวสงิคโปร์ 
เองประมาณ 1 ลา้นคนเคยเขา้พักในที่พักของ Airbnb  
ในตา่งประเทศ (เกอืบรอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด)  
ขอ้มลู ณ เดอืนมถินุายน 256015

ในนวิยอรก์ Airbnb สรา้งรายได ้623 ลา้นดอลลารจ์าก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิในป ี2558 หนึง่ปกีอ่นที่ระเบยีบขอ้บงัคบั
จะมคีวามเขม้งวดมากขึน้ “รวมถงึคา่ใชจ่้ายโดยตรงในละแวก 
ใกลเ้คยีงซึง่ปกตแิลว้จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการทอ่งเท่ียว 
เป็นจ�านวนเงนิ 105 ลา้นดอลลาร”์16

แมแ้ตเ่มอืงเลก็ ๆ อยา่งพาดูคาห ์ในรฐัเคนทกักี 
สหรฐัอเมรกิา (ประชากร 25,145 คน) ไดต้อ้นรบัผูเ้ขา้พัก 
จาก Airbnb แลว้ 100,000 คนในป ี2560 และที่ส�าคัญ 
ไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนักค็อืเจา้ของที่พักในพาดคูาหม์รีายไดเ้ฉลี่ย 
3,800 ดอลลารต์อ่ป1ี7

บรษัิททีป่รกึษาทีท่�าการวจัิย ให ้Airbnb ประมาณการวา่ในปี 
2559 Airbnb ไดใ้หก้ารสนบัสนนุต�าแหนง่งานประมาณ 730,000 
ต�าแหนง่ และสรา้งรายไดท้างเศรษฐกจิมากกวา่ 60 พันลา้น
ดอลลารใ์น 200 เมอืงทัว่โลก ซึง่รวมถงึ 9 พันลา้นดอลลาร ์และ
ต�าแหนง่งานอกี 170,000 ต�าแหนง่ในภมูภิาคเอเชยี18

ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนเดินทางในลักษณะน้ีมากข้ึนเพราะพวกเขา
สนุกกับมันนั้นวัดได้ยากกว่า แต่ก็มีความส�าคัญเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ก�าลังมองหาท่ีพักท่ีได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา 
กับลูก ๆ (และได้รับประโยชน์จากบ้านท่ีมีห้องครัว เครื่องซักผ้า
และเครื่องอบผ้า รวมถึงห้องพักสองห้องท่ีเชื่อมต่อกัน)  
นักผจญภัยที่ต้องการเข้ามีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมและชุมชน 

* โปรดทราบวา่ศัพทบ์ญัญตัใินแตล่ะแหลง่ขอ้มลูอาจแตกตา่งกนั ค�าศัพทท์ี่ใช้ เช่น 
“ท่ีพักแบบอาศัยรว่มกนั” “การเชา่ที่พักระยะสัน้” “การใหเ้ชา่ที่พักเพ่ือการพักผอ่น” 
และอื่น ๆ เราใช ้“การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่” เพ่ือครอบคลมุสว่นตลาด
ทัง้หมด แตข่อ้มูลสถติใินแตล่ะแหลง่ขอ้มูลอาจแตกตา่งกนั
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“ความสามารถ 
ในการแข่งขัน
เป็นแรงผลักดัน
ที่ถือเป็นกุญแจ
ส�าคัญอันท�าให้
เกิดความยั่งยืน”

—UNWTO และ 
UNDP  

ในท้องถิ่น แบ็คแพ็คเกอร์ท่ีก�าลังค้นหาที่พักราคาในราคาท่ีถูกกว่า 
นักเดินทางเพ่ือธุรกิจท่ีก�าลังมองหาตัวเลือกที่แตกต่าง19 หรือ 
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าพักระยะยาวท่ีไม่สามารถเดินเข้าออกวันแล้ววันเล่า
ในห้องพักเดิม ๆ ของโรงแรมได้ นักท่องเที่ยวจ�านวนมากจดจ่อ 
กับโอกาสท่ีจะได้รับจากการเช่าท่ีพักจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น

“ยักษ์ออกจากตะเกยีงแลว้ การเชา่ที่พัก [เจา้ของที่พักท้องถิน่]  
จะไมห่ายไปไหน” เจา้ของที่พัก Airbnb ทา่นหนึง่ที่ยา้ยจากฟลอรดิา 
ไปยงั Orlando Sentinel กลา่ว “น่ีเป็นวธิกีารพักอาศัยที่ผูค้นตอ้งการ
ในเวลานี้”20

การเช่าที่พักจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในเวลาเดยีวกนั เราขอแนะน�าใหร้ฐับาลมองวา่ผูใ้หบ้รกิารเชา่ที่พัก
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่เปน็หุน้สว่นเชงิกลยทุธส์�าหรบั 

การพัฒนาที่ยัง่ยนื ในป ี2558 องคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศ 
ใหป้ ี2560 เปน็ปสีากลแหง่การทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยนืเพ่ือการพัฒนา 
“เพ่ือสรา้งความตระหนกั… ในหมูผู่ม้อี�านาจตัดสินใจของทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชน และชมุชนนานาชาต”ิ21 เกี่ยวกบับทบาทของการทอ่งเที่ยว 
ในการชว่ยให้องคก์ารสหประชาชาตบิรรลเุปา้หมายการพัฒนา 
อย่างยัง่ยืน “ในขณะเดยีวกนักร็ะดมก�าลงัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด 
มาท�างานรว่มกนัเพ่ือท�าใหก้ารทอ่งเที่ยวเปน็ตวัเริง่ปฏกิริยิาส�าหรบั
การเปลี่ยนแปลงในเชงิบวก”22

การวจิยัความเกีย่วเน่ืองระหวา่งการให้เช่าทีพั่กระยะสัน้และ 
ความยัง่ยนืก�าลงัเตบิโตขึน้ The Small Business Institute Journal 
ไดใ้หร้ายละเอยีดหกดา้นทีก่ารเชา่ท่ีพักจากเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่นัน้ 
“เหมาะส�าหรบัการสรา้งผลประกอบการทางธรุกจิท่ียัง่ยนื”23 มากกว่า 
“ท่ีพักแบบดัง้เดมิ” (ซึง่ก็คอืโรงแรม)เหตุผลทีว่่ากคื็อ การเช่าทีพั่ก 
จากเจ้าของท่ีพักท้องถิน่ใชพ้ลงังานนอ้ยกว่า ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
นอ้ยกวา่ ใชน้�า้นอ้ยกวา่ และกอ่ใหเ้กดิของเสียทีน่อ้ยกว่าโรงแรม  
ขณะเดียวกนัยงัมแีนวโนม้ทีจ่ะยกระดับ “ความกนิดีอยูดี่ทางเศรษฐกจิ
ของผูบ้รโิภค” และ “สร้างการยดึโยงทางสงัคมในหมูผู้่ใช้”24 บทที ่3 
และเน้ือหาสว่นใหญข่องบทนีเ้ปน็การประเมินผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ
และสงัคม ซึง่ส่วนใหญเ่ปน็ขอ้พิจารณาส�าคัญส�าหรับหนว่ยงาน 
ก�ากบัดแูล

โดยทัว่ไป เราขอแนะน�าใหห้นว่ยงานก�ากบัดแูล ก�าหนดกรอบ 
แนวนโยบายเพ่ือท�าให้การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่มุง่เนน้ไปที่ 
หลกัการของความยัง่ยนื 4 ประการ

• ประการแรก ตอ้งยอมรบัวา่ การเช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ 
สรา้งมลูคา่ขึน้มาจากทรพัยากรไมไ่ดใ้ช้ประโยชนอ์ยา่งเตม็ที่ 
จากจดุยนื ทางการก�ากบัดแูล นีห่มายความว่ารัฐบาลสามารถสง่เสริม
เป้าหมายการพัฒนาโดยเข้าไปใช้อปุทานอสังหาริมทรัพยท์ีม่อียูโ่ดยไม่
จ�าเปน็ตอ้งลงทนุมหาศาลเพ่ือท�าการกอ่สร้างใหม่
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• ประการที่สอง ตอ้งยอมรบัวา่ รอยเทา้ส่ิงแวดล้อม ของการ 
เชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเปน็ท่ีพัก
แบบใชร้ว่มกนั อาจมขีนาดเล็กกวา่หอ้งพักในโรงแรม

• ประการทีส่าม รฐับาลสามารถท�างานรว่มกับเจา้ของทีพั่กและ 
ผูใ้หบ้รกิาร เชน่ทีท่�ากบัเครอืโรงแรม ในโครงการรเิริม่ดา้นสิง่แวดลอ้ม
ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิอยา่งเชน่ การสง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน
โดยใชแ้ผงพลังงานจากแสงอาทติย ์และเทคโนโลยใีหม ่ๆ

• และประการที่สี่ ในถอ้ยค�าของ UNWTO และ UNDP  
“ความสามารถในการแขง่ขนัคือ ปัจจัยขบัเคลือ่นทางธรุกิจ
ทีส่�าคญัในการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื”25 เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย 
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว รฐับาลควรสนบัสนนุใหเ้กดิ 
การแขง่ขนัที่เปน็ธรรมระหวา่งผูเ้ลน่โดยไมเ่ขา้ไปขดัขวาง (เราจะ 
กลบัมาที่หวัขอ้นี้ในสว่นหลงัของบทนี้)

ผลประโยชน์ของการเช่าที่พักจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น

ต ามที่เราไดก้ลา่วไวใ้นบทน�า การเชา่ที่พักจากเจ้าของที่พัก 
ทอ้งถิน่ชว่ยแกป้ญัหาที่เกดิขึน้จากความไรป้ระสทิธภิาพ

ระหวา่งอปุสงคแ์ละอปุทานของตลาดที่พักแบบเดมิ ในบางสถานที่ 
ซึง่คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งโรงแรมสงูลบิลิว่ หรอืในที่ซึง่รฐับาลพยายาม
มองหาวธิกีารจ�ากดัขอบเขตการพัฒนาเชงิพาณชิยเ์พ่ือปกปอ้ง
ทรพัยากรทางวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม การเชา่ที่พักจากเจา้ของ
ท่ีพักทอ้งถิน่เสนอทางเลอืกใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยวและชมุชนโดยใช้
ประโยชนจ์ากทรพัยากรที่มอียูอ่ยา่งคุม้คา่

แมว้า่ในการขยายตวัของการเชา่ที่พักจากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่ 
อย่างฉบัพลนัแนน่อนวา่จะมขีอ้ไมด่ ีแตก่ารเตบิโตแบบทวคีณูของ 
สว่นตลาดนี้กช็ี้ใหเ้หน็อยา่งชดัเจนแลว้วา่มขีอ้ดหีลายประการเชน่กนั  
เราจะมาดรูายละเอยีดทกุดา้นของเศรษฐกจิการเชา่ที่พักจากเจา้ของ
ท่ีพักทอ้งถิน่เพ่ือดวูา่ผูเ้ขา้รว่มมขีอ้ไดเ้ปรยีบอยา่งไร และสิง่ที่พวกเขา
จะไดร้บัเมื่ออตุสาหกรรมขยายตวัคอือะไร

ดีส�ำหรับผู้เข้ำพัก
เราไดก้ลา่วถงึเหตผุลทีส่�าคญัท่ีสดุบางประการไปแลว้วา่ท�าไมกลุม่
ประชากรทีส่�าคญักลุ่มหนึง่ซึง่เปน็กลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว - ครอบครวั 
จงึชืน่ชอบการเชา่ทีพั่กจากเจ้าของทีพั่กท้องถิน่มากขึน้เรือ่ย ๆ  
โรงแรมนัน้ไมไ่ดอ้อกแบบมาส�าหรบัผูท้ีเ่ดินทางพรอ้มเด็ก ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การเดนิทางทีย่าวนานผูป้กครองต้องการท่ีจะสามารถดูแลเดก็ ๆ 
ไดต้ลอดเวลา แต่เม่ือตอ้งการความเปน็สว่นตัวกย็งัสามารถปดิประตู 
หอ้งนอนไดก้ารรบัประทานอาหารสามมือ้ต่อวนัในภตัตาคารติดตอ่กนั
หลายวนัทัง้ไมส่ะดวกและแพง และบรกิารซกัอบรดีของโรงแรมกไ็มอ่าจ
แทนทีเ่ครือ่งซกัผา้หรอืเครือ่งอบผา้ได้ดังทีไ่ด้กล่าวไว้แลว้ก่อนหนา้นี้  
การส�ารวจประจ�าป ี2559 ของ Tripping.com พบวา่รอ้ยละ 90  
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ของผูเ้ขา้พักทีเ่ลือกการเชา่แบบระยะสัน้มกัเดนิทางพรอ้มกบัสมาชกิในครอบครวั  
และรอ้ยละ 36 เดินทางพรอ้มกบัเด็ก ๆ26

การคน้หาประสบการณใ์หม่ ๆ เป็นเรือ่งทีน่า่สนใจมากขึน้เรือ่ย ๆ ส�าหรบั 
นกัทอ่งเท่ียวทกุประเภท และเหลา่นีค้อืสิง่ทีก่ารเช่าบา้นพักพรอ้มจะมอบใหม้ากกวา่
โรงแรม การใชชี้วติอยูใ่นบา้นพักหรอืหอ้งชุดของใครสกัคนสามารถพานกัท่องเทีย่ว
เขา้ไปในยา่นตา่ง ๆ ทีพ่วกเขาแทบจะไมเ่คยเหน็และชว่ยใหพ้วกเขาได ้“ใชช้วีติแบบ 
คนทอ้งถิน่” ในเมืองทีห่า่งไกลจากบา้นของตน จากขอ้มลูผลการศึกษาทีด่�าเนนิการ 
โดย Harris Group ในป ี2559 พบวา่ ร้อยละ 72 ของกลุม่คนทีม่อีายตุัง้แต่  
18-34 ปี (มลิเลนเนยีล) ชอบทีจ่ะใชเ้งนิของพวกเขาเพ่ือซ้ือประสบการณม์ากกวา่
สิง่ของ27 ในขณะเดยีวกนั American Express ไดส้�ารวจลกูคา้ชาวอเมรกัินกวา่  
1,500 ราย และพบวา่รอ้ยละ 81 “ใหค้วามส�าคญักบัประสบการณท์ีป่รบัใหเ้ปน็สว่นตวั”  
มากกว่าการท�ากจิกรรมทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ และรอ้ยละ 73 ยนิดท่ีีจะจา่ยเพ่ิมจาก 
งบประมาณเดมิทีว่างแผนไวเ้พ่ือใหไ้ดร้บั “ประสบการณ์ทอ้งถิน่ทีไ่มเ่หมอืนใคร”28

แตค่วามงดงามของการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่คอื นกัทอ่งเที่ยว 
ไม่ตอ้งเสยีเงนิเพ่ิม อนัที่จรงิแลว้หนึง่ในแง่มมุที่ดงึดดูความสนใจมากทสีดุคอืคณุค่า 
ในการเชา่ที่พักจากเจ้าของที่พักทอ้งถิน่ ผูเ้ขา้พักสามารถเพลดิเพลนิกบัตัวเลอืก  
สิง่อ�านวยความสะดวก และประสบการณท์อ้งถิน่ตา่ง ๆ มากมายในราคาเศษเสี้ยว 
ของโรงแรม ซึง่ท�าใหพ้วกเขาสามารถเดนิทางไปยงัปลายทางการทอ่งเที่ยวใหม ่ๆ  
และสมัผสัประสบการณใ์นการเดนิทางที่หลากหลาย ซึง่อาจกลา่วในอกีถา้ตอ้งพัก 
ในโรงแรมแลว้อาจเปน็คา่ใชจ้า่ยที่เกนิเอื้อม ผลการศึกษาที่พบอย่างตอ่เนื่องก็คอื 
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่สามารถแขง่ขนักบัที่พักแบบดัง้เดมิไดอ้ยา่งสสูี 
ในแงข่องราคา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อน�าเอาสิง่อ�านวยความสะดวกเพ่ิมเตมิ (พ้ืนที่
กวา้งขึน้: หอ้งครวัหรอืหอ้งซกัรดี ยมิหรอืสระวา่ยน�า้ ที่จอดรถ) เขา้มาคดิมลูคา่ 
ดว้ยขอ้มลูจากบลอ็ก Priceonomics เขยีนไวว้า่ การเขา้พักหนึง่คนืในหอ้งชดุทัง้หลงั

ทางเลือก มีที่พัก
หลายล้านแห่งทั่ว
โลกให้เลือก
Tripping.com 
เว็บไซต์ค้นหำที่พัก
ส่วนตัวให้เช่ำรำยใหญ่
ที่สุด มีประกำศที่พัก
ส่วนตัวให้เช่ำถึง 10 
ล้ำนแห่ง

ประสบการณ์  
ท�ากิจกรรม 
ที่ไม่เหมือนใคร 
ณ สถานที่ท่อง
เที่ยวในท้องถิ่น
72% ของนักเดินทำง
พอใจใช้จ่ำยเงินเพ่ือ
แลกประสบกำรณ์
มำกกว่ำซื้อส่ิงของ

เป็นมิตรกับ
ครอบครัว 
เหมือนได้อยู่บ้าน
ยามอยู่ไกลบ้าน
90% คือ ผู้เข้ำพัก
เป็นครอบครัว 36% 
เดินทำงพร้อมเด็ก

คุ้มค่าเงิน  
เขา้พักได้นานกว่า 
ในราคาที่ถูกกว่า
เมื่อเทียบกับโรงแรม
ที่มีส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวกมำกกว่ำ ที่พัก
ส่วนตัวให้เช่ำมีรำคำ
ถูกกว่ำ 20% และ 
นักเดินทำงเข้ำพัก
นำนกว่ำ 50%

ดทูีร่ปู 28

ประโยชน์ส�าคัญที่ผู้เข้าพักได้รับ

ที่มา: ข้อมูลจำก CNBC; Priceonomics; Tripping.com
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ไม่วา่จะเปน็ในเมอืงใดกต็ามใน 65 เมอืงของสหรฐัอเมรกิา ถกูกวา่ 
การเขา้พักในโรงแรมถงึรอ้ยละ 20 และการเขา้พักในหอ้งที่อยูใ่น 
หอ้งชดุของผูอ้ื่นมรีาคาอยูท่ี่ประมาณครึง่หนึง่ของราคาหอ้งพัก  
ในโรงแรม29

ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นราคาไมเ่พียงแตท่�าใหก้ารเดนิทางมรีาคาถูกลง
เท่านัน้ แตย่งัชว่ยเปดิโอกาสท่ียอดเยี่ยมมากขึน้ไปอกีการส�ารวจ 
ผูใ้ช ้Airbnb ในบารเ์ซโลนาป ี2557 พบวา่ ผูเ้ขา้พักจะพักนานขึน้  
2.4 เทา่เมื่อเทยีบกบันกัทอ่งเที่ยวทัว่ไป30 ในการส�ารวจนกัทอ่งเที่ยว 
ท่ีเดนิทางไปลอสแอนเจลสิเมื่อเรว็ ๆ นี้พบวา่รอ้ยละ 37 ของ 
ผูเ้ขา้พักกลา่ววา่ พวกเขาคงจะไมส่ามารถเดนิทางเป็นระยะเวลากวา่
ท่ีวางแผนไวไ้ดห้ากไมใ่ชก้ารเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่31  
ด้วยตวัเลอืกของที่พักที่มีหลากหลายมากกวา่กอ่น นกัทอ่งเที่ยว 
ท่ีเชา่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่สามารถเดนิทางไปไดไ้กลกวา่เดมิ 
พักไดน้านขึน้ และเขา้สมัผสัประสบการณท์ี่ลกึซึง้มากขึน้กบั 
สถานที่ตา่ง ๆ และผูค้นที่พวกเขาไดพ้บเจอ

เศรษฐกจิแบง่ปนั ชว่ยใหผู้บ้ริโภคมทีางเลอืกที่หลากหลายขึน้ 
ในราคาที่สามารถจบัตอ้งได ้อกีทัง้ยงัมโีอกาสที่จะเปน็เจา้ของกจิการ 
มากกวา่นกัทอ่งเที่ยวที่เลอืกพักในโรงแรม32 ตวัเลอืกที่มากขึน้
หมายความวา่ ผูบ้รโิภคกลุม่ตา่ง ๆ สามารถตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลมากขึน้  
แมแ้ตส่หรฐัอเมรกิา Federal Trade Commission ไดห้มายเหตไุวว้า่  
แอปพลเิคชนัแบบ Peer-to-Peer “ดเูหมอืนวา่จะตอบสนองตอ่ 
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคและอาจสง่เสรมิใหก้ารจดัสรรทรพัยากร 
มีประสทิธภิาพมากขึน้” ในขณะที่ “ชว่ยใหส้ามารถตอบสนองต่อ
อปุสงคส์�าหรบับรกิารที่ไมไ่ดร้บัการตอบสนองก่อนหนา้” และ  
“ยังอาจลดคา่ใชจ้า่ยในการท�าธรุกรรมของผูบ้รโิภคในการจดัเตรยีม
และช�าระคา่บรกิารดงักลา่วอกีดว้ย”33 ในตลาดที่มขีนาดใหญแ่ละ 
มีความหลากหลายมากขึน้ ผูค้นสามารถคน้หาและหาประโยชน์ 
จากสิง่ท่ีพวกเขาก�าลงัมองหาไดง้า่ยขึน้ในราคาที่เหมาะสม

ข้อมูลเพ่ิมเติมส�ำหรับเจ้ำของที่พัก
ไม่ไดม้แีคผู่เ้ขา้พักเทา่นัน้ที่เป็นฝา่ยไดร้บัประโยชนเ์มื่อเขา้พักในที่พัก 
ใหเ้ชา่ในทอ้งถิน่ เจา้ของที่พักเองกย็อ่มไดร้บัประโยชนเ์ชน่กนั เจา้ของ
ท่ีพักสามารถเรยีนรูเ้ก่ียวกบัโลกไดอ้ยา่งมากมายเมื่อพวกเขาตอ้นรบั
ผูเ้ขา้พักจากประเทศอื่น ๆ และอาจมองวา่ประสบการณก์ารใหเ้ชา่ที่พัก
เป็นวธิสีรา้งเพ่ือนใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่การให้เชา่ที่พักอาจเปน็อาชพี
ท่ีสองส�าหรบัผูส้งูอายทุี่สามารถสรา้งความส�าเรจ็ใหอ้ย่างมาก ใน  
พ.ศ. 2560 กลุม่เจา้ของท่ีพักที่เตบิโตเรว็ที่สดุในสหรฐัอเมรกิา และ
กลุม่ท่ีมแีนวโนม้ที่จะไดร้บัรวีวิระดบัหา้ดาว เปน็กลุม่ของผูท้ี่มอีายุ
มากกวา่ 60 ปแีละรอ้ยละ 64 จากจ�านวนนัน้เปน็สตร3ี4

เชน่เดยีวกนัส�าหรบัผูเ้ขา้พัก หนึง่ในแรงจงูใจที่ยิง่ใหญท่ี่สดุส�าหรบั
การใหเ้ชา่ที่พักคอืเรื่องของเศรษฐกจิ ส�าหรบัคนสว่นใหญ่แลว้ 
ท่ีอยูอ่าศัยมรีาคาแพง การจา่ยคา่จ�านอง หรอืค่าเชา่เปน็คา่ใชจ้า่ย 
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รายเดอืนท่ีหนกัหนาที่สดุของพวกเขา และการแบง่ปนัพ้ืนที่ใหเ้ช่าเปน็
วธิจีดัการคา่ใชจ้า่ยเหลา่นัน้ Stephany ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่ในลอนดอน 
คา่เชา่อาจสงูถงึรอ้ยละ 59 ของรายไดแ้ละในนวิยอรก์อาจสงูถงึ 
รอ้ยละ 6535

เนือ่งจากมคีา่ใช้จา่ยดา้นทีอ่ยูอ่าศัย จงึไม่นา่แปลกใจท่ีการศึกษา
ของ Airbnb แสดงให้เหน็อยา่งสอดคลอ้งกนัวา่เจ้าของทีพั่ก 
ของพวกเขาหลายรายพ่ึงพารายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทีพั่กเพ่ือหลกีเลีย่ง
การสญูเสยีบา้นของตน ตัวอยา่งจากการส�ารวจเจา้ของทีพั่ก 
ของพวกเขาในแวนคเูวอรพ์บวา่ ครึง่หนึง่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลา่ววา่ พวกเขาน�ารายไดท้ีไ่ดร้บัมาจา่ยเปน็คา่เชา่หรอืคา่จ�านอง
โดยตรง36 ในขณะท่ีรอ้ยละ 14 ของเจา้ของทีพั่กของบรษัิทในชคิาโก 
“ไมต่อ้งถกูยึดอสงัหารมิทรพัย์หรอืถกูขบัไล ่ทัง้นีต้อ้งขอบคณุ 
เงนิทีพ่วกเขาไดรั้บจากการแบง่ปนับา้นใหเ้ชา่”37

ในขณะที่ในบางชมุชน การเตบิโตของการเชา่ที่พักจาก 
เจา้ของที่พักทอ้งถิน่อาจสรา้งความกดดนัตอ่ตลาดที่อยูอ่าศัย  
แตใ่นชมุชนอื่น การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่คอืการชว่ยให้
ผูค้นที่อาศัยอยูท่ี่นัน่ยงัคงอยูต่อ่ไปได ้ขอ้มลู ณ เดอืนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 ของ Airbnb รายงานวา่รอ้ยละ 49 ของรายไดท้ี่ 
เจา้ของที่พักไดร้บัใชจ้า่ยไปกบัความตอ้งการขัน้พ้ืนฐานของครวัเรอืน  
ในขณะที่รอ้ยละ 54 ของเจา้ของที่พักอา้งวา่ รายไดท้ี่พวกเขาไดร้บั
ชว่ยใหพ้วกเขายงัคงอาศัยอยูใ่นบา้นของพวกเขาได้38 ดเูหมอืนวา่ 
การแบง่ปนับา้นใหเ้ชา่ของพวกเขา บอ่ยครัง้กลายเปน็สิง่ส�าคญั 
ในการชว่ยให้เจ้าของที่พักยงัคงสามารถอยูใ่นชมุชนของพวกเขาได้

ส่ิงที่ชุมชนได้รับ
การให้เชา่ทีพั่กอาจมปีระโยชนย์ิง่ใหญ่กบัชุมชนการช่วยให้ 
เจา้ของทีพั่กรกัษาบา้นของพวกเขาไว้ได้ก็เป็นเร่ืองหนึง่ และการ 
น�าเงนิดอลลารจ์ากนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาก็เป็นอกีเร่ืองหนึง่โดยทัว่ไป  
นกัท่องเทีย่วมกัจะเดนิทางตามเสน้ทางทอ่งเทีย่วทีคุ้่นเคย เช่น  
ไปเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วส�าคญั ระเบียงการขนสง่ โรงแรม และ
สถานบนัเทิงส�าคญั ๆ เชน่ ยา่นโรงละครในนวิยอร์ก ถนนออชาร์ด 
ในประเทศสงิคโปร ์ถนนสขุมุวทิในกรุงเทพมหานคร กินซ่าและ 
รปปงงใินโตเกยีวแตเ่มือ่พวกเขาเขา้พักในทีพั่กให้เช่าในทอ้งถิน่  
นกัท่องเทีย่วจะไดแ้วะเยีย่มเพ่ือนบา้นในละแวกใกล้เคียงซ่ึงเป็น 
แหลง่ทีอ่ยูอ่าศัย และใชเ้งนิของพวกเขาทีน่ัน่ด้วย

งานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่โดยทัว่ไปแลว้นกัทอ่งเที่ยวมกัใชจ้า่ย 
เกนิกวา่ครึง่ของคา่เดนิทางกบัสิง่อื่น ๆ นอกเหนอืจากที่พัก  
ซึง่รวมถงึการเดนิทางภาคพ้ืนดนิ มื้ออาหาร ความบนัเทงิ และ 
การชอ้ปปิ้ ง39 นี่เปน็ประโยชนอ์ยา่งมากส�าหรบัชมุชนที่มี 
เงนิทนุเหลา่น้ีหมนุเวยีนอยูใ่นนัน้ ไมเ่พียงแตเ่ฉพาะในย่าน 
การทอ่งเท่ียวที่ส�าคญั ๆ และธรุกิจ ที่ด�าเนนิการอยูเ่ทา่นัน้  
แตย่งัมซีเูปอรม์ารเ์กต็ทอ้งถิน่ รา้นอาหาร ผบั รถแทก็ซี่ และ 
รา้นคา้40 เนื่องจากการเชา่ที่พักจากเจ้าของที่พักทอ้งถิน่ 

54% ของเจ้าของ
ที่พักรายงานว่า
รายได้จากค่าเช่า
ช่วยให้พวกเขา 
ยังคงสามารถ 
พักอาศัยในบ้าน 
ของตนเองได้

—Airbnb     

การเช่าที่พัก 
ระยะส้ัน 
เพ่ิมรายได ้
ให้กับธุรกิจ 
ท้องถิ่น

—Singapore  
Tourism Board  

—
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ดึงดดูนกัทอ่งเที่ยวกลุม่ตา่ง ๆ ที่มคีวามสนใจตา่งกนั มโีพรไฟลท์างสงัคมที่ 
แตกตา่งกนั และงบประมาณที่ไมเ่หมอืนกนั สว่นตา่ง ๆ ของเมอืงและประเทศ 
จะไดร้บัประโยชนใ์นเชงิเศรษฐกจิอยา่งหลกีเลี่ยงไมไ่ดเ้มื่อมกีารเชา่ที่พัก 
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่ขยายออกไป

หนว่ยงานก�ากบัดแูล ควรตระหนกัวา่การใหเ้ชา่ทีพั่กระยะสัน้ไมใ่ช่การทดแทนทีพั่ก
แบบดัง้เดมิ แตเ่ปน็การเตมิเต็มหากจะเป็นเรือ่งใดก็คงจะเปน็เร่ืองการเพ่ิมขนาดของ
การทอ่งเทีย่วจากขอ้มูลของ Stephany ในการศึกษาของ Boston University  
ในป ี2557 เรือ่งผลกระทบของการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ในเทก็ซัส พบว่า
ทกุร้อยละ 1 ของทีพั่ก Airbnb ทีเ่พ่ิมขึน้นัน้รายไดข้องโรงแรมลดลงเพียงแค่ 
รอ้ยละ 0.05 เท่านัน้ ดงันัน้แทนทีจ่ะเปน็การ “แยง่รายไดจ้ากโรงแรม” อนัทีจ่ริงแลว้ 
Airbnb ได ้“น�านักทอ่งเทีย่วรายใหม ่ๆ เขา้มาในพ้ืนที”่41 การค้นพบนี้ 
ไดร้บัการสนบัสนนุจากการวจิยัโดยคณาจารยข์อง  
Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ Harvard Business School 
ทีท่�าการวเิคราะหข์อ้มูลของ Airbnb และโรงแรมระหวา่ง พ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ. 2557 
จาก 50 เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน สหรฐัอเมรกิาพวกเขาพบวา่การเช่าทีพั่กจากเจ้าของ
ทีพั่กทอ้งถิน่ “ชว่ยใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้พักในตวัเมอืงมากขึน้โดยไม่สง่ผลกระทบต่อ
จ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้พักในโรงแรม”42 การศึกษาทีต่พิีมพ์ในป ี2561 พบว่า 
การเช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่สง่ผลกระทบตอ่ก�าไรของโรงแรม ภายใต้
สถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจงมาก ๆ เทา่นัน้ เชน่ ในชว่งเวลาท่ีเกดิ “อปุสงค์บีบอดั” 

—
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(เชน่ วนัสง่ทา้ยปเีกา่ในนครนวิยอรก์) เมือ่โรงแรม ท่ีอยูใ่นท�าเลทองถกูจับจองหมด
แลว้“Airbnb สง่ผลกระทบเชงิลบตอ่รายไดข้องโรงแรมในเมอืงท่ีมข้ีอจ�ากัดด้าน
จ�านวนหอ้งพัก และมผีลกระทบตอ่ราคามากกวา่ปริมาณ”43 จริงอยูว่่าการเช่าทีพั่ก
จากเจ้าของท่ีพักท้องถิน่ลดรายไดข้องโรงแรมลง แต่ยอดการจองโดยรวมไมล่ด
ตามเร่ืองนีส้มเหตสุมผลเมือ่ราคาสงูขึน้เรือ่ย ๆ ผู้เข้าพักทีมี่ความออ่นไหวต่อราคา
จะมองหาตัวเลอืกดา้นราคาท่ีต�า่ลง ในขณะท่ีผูม้กี�าลงัซ้ือจะยงัคงจองห้องพัก 
ราคาแพงเหลา่นีต้อ่ไปจากการศึกษาสรปุไดว้า่ “หากไมม่ ีAirbnb รายได้จากโรงแรม
จะสูงขึน้รอ้ยละ 1.5”44 ในชว่งทีมี่ยอดจองสงูอยา่งไรกดี็ “ยอดจองทีพั่กระหว่าง 
รอ้ยละ 42 ถงึ 63 ของ Airbnb คงจะไมเ่กดิขึน้ในการจองโรงแรม”45 หากไมม่ทีีพั่ก
ของ Airbnb เราไดเ้หน็อกีครัง้แลว้วา่ การเชา่ทีพั่กจากเจ้าของทีพั่กท้องถิน่เพ่ิม
การทอ่งเทีย่ว

โดยรวมแลว้ Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่เศรษฐกจิแบง่ปนัจะเพ่ิมขนาดของสว่นตลาด 
การทอ่งเทีย่วโดยรวม46 หนึง่ในข้อไดเ้ปรยีบทีย่อดเยีย่มของการเชา่ทีพั่กจาก 
เจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่คอื ความยดืหยุน่ ซึง่ช่วยใหส้ามารถขยายจ�านวนทีพั่ก 
ทีป่ลายทางการทอ่งเท่ียวไดห้ากจ�าเป็นความยดืหยุน่นีเ้ปน็ประโยชน์อยา่งมาก 
ในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาดทีม่คีวามผันผวนมาก ไม่วา่สาเหตุ 
จะมาจากการเปลีย่นแปลงของฤดกูาล หรอืนักทอ่งเทีย่วทีพ่รัง่พรเูขา้มาเนือ่งจาก
เหตกุารณ์ส�าคญัดา้นการทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้บอ่ยนกั อยา่งเชน่ การแขง่ขนักฬีา
โอลมิปกิฤดหูนาวและฤดรูอ้น ในบราซลิ เกาหลใีต ้และญีปุ่น่47 การสรา้งโรงแรม  
เพ่ือรองรบัความตอ้งการสงูเพียงครัง้เดยีวไมใ่ชส่ามารถท�าไดจ้รงิในเชงิเศรษฐกจิ 
ในทางกลบักนั เจา้ของทีพั่กในทอ้งถิน่สามารถจดัหาท่ีพักใหน้กัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มา
มสีว่นรว่มหรอืเปน็พยานในเหตกุารณส์�าคญั ๆ ได้ตวัอย่างเชน่ การศึกษาในเดอืน
ธนัวาคมป ี2559 โดย World Economic Forum และ MIT ไดว้เิคราะหข์อ้มลูของ 
Airbnb ส�าหรบัการแข่งขันกฬีาโอลมิปกิฤดรูอ้นในป ี2559 ณ กรงุรโิอสรปุไดว้า่ 
รโิอ คงตอ้งสรา้งโรงแรมข้ึนมาใหม่จ�านวน 257 แหง่ เพ่ือรองรบัผู้เขา้พัก  
85,000 รายทีเ่ข้าพักในทีพั่กของ Airbnb 48,000 แหง่ ซึง่หลายแหง่ได้เปดิตวัขึน้
เพ่ือรองรบัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปกิโดยเฉพาะ48 เหน็ไดช้ดัวา่การใชท้รพัยากรท่ีมอียู่
เกดิประสทิธผิลและคุม้คา่มากกวา่การสรา้งโรงแรม ซึง่หอ้งพักของโรงแรมอาจจะ 
ยงัคงว่างตอ่ไปหลงัการแข่งขันกฬีาโอลมิปกิจบลงนอกเหนอืจากเหตกุารณ์ 
ส�าคญั ๆ แลว้ การเช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ยงัสามารถชว่ยใหน้กัทอ่งเทีย่ว
หาทีพั่กในราคาปานกลางจากปลายทางการทอ่งเทีย่วทีม่รีาคาแพงได ้อยา่งเชน่  
กรงุลอนดอน นครนวิยอรก์ หรอืโตเกยีว ซึง่จะดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วจากบนัได
เศรษฐกจิระดบัตา่ง ๆ49 การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่อาจเปน็วธิสี�าหรบั
พัฒนาการทอ่งเทีย่วในพ้ืนทีท่ียั่งขาดแคลนโครงสรา้งพ้ืนฐานได้

มุมมองทำงเศรษฐกิจ
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่น�าผลประโยชนท์างเศรษฐกจิมากมาย  
มาสูเ่ศรษฐกจิทอ้งถิน่ ตามที่เราไดก้ลา่วไว ้ราคาที่ต�า่กวา่อาจกระตุน้ให ้
นกัทอ่งเที่ยวเขา้พักนานขึน้ และชว่ยใหน้กัทอ่งเท่ียวสามารถน�าเงินไปใชจ้า่ย 
กบัเรื่องอื่น ๆ นอกเหนอืจากคา่ที่พักได ้ตวัอยา่งจากการศึกษาแสดงใหเ้หน็วา่  
ผูเ้ขา้พักที่เชา่ที่พักระยะสัน้ในซานฟรานซสิโก จะเขา้พักนานเกนิกวา่รอ้ยละ 50 
ของผูเ้ขา้พักในโรงแรม (5.5 วนัเทยีบกบั 3.5 วนั ตามขอ้มลูของ Airbnb)50 และ
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ยิง่พักนานขึน้ในมอนทรอีอล (5 คนืเทยีบกบั 2.7 คนื ตามขอ้มลู
ของ Airbnb)51 โดยรวมแลว้ HomeAway ไดก้ลา่วในรายงาน 
แนวโนม้ธรุกจิการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่ในป ี2560  
วา่ การเขา้พักของนกัทอ่งเที่ยวชาวอเมรกัินเพ่ิมขึน้รอ้ยบะ 27  
ในชว่งป ี2558 ถงึ 255952

ไม่ได้มแีต่เจ้าของทีพั่กและพ่อคา้ในทอ้งถิน่เทา่นัน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์
จากการทอ่งเท่ียวในทอ้งถิน่แมว้า่ชว่งถอืไดว้า่เพ่ิงจะเริม่ตน้น้ี  
ภาษีทีเ่รยีกเกบ็จากการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ทีชุ่มชน
จะไดร้บันัน้มากทีเดยีวรายไดช้อ่งทางใหมท่ีม่าจากการเกบ็ภาษีนี้
สามารถน�าทัง้หมดไปใช้กบัสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่ชุมชน อยา่งเชน่ 
ทีอ่ยูอ่าศัยท่ีราคาท่ีไม่แพงเกนิไป (ชคิาโก และลอสแอนเจลสิ) ศิลปะ 
(ซานฟรานซิสโก) หรอืการตลาดเพ่ือดงึดดูให้นกัทอ่งเทีย่ว 
เดนิทางมา (ฝรัง่เศส และฟลอรดิา)53 โปรดตดิตามการอภปิราย 
เพ่ิมเตมิเกีย่วกบัภาษีดา้นลา่ง

การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ สามารถชว่ยใหเ้กดิการ
เติบโตทางเศรษฐกจิจากการทอ่งเที่ยว ท่ีเพ่ิมขึน้ได ้ณ เวลาที่
เขยีนหนงัสอืเลม่นี้ ญี่ปุน่ ไดต้อ้นรบันกัทอ่งเที่ยวจ�านวน  
24 ลา้นคนตอ่ปแีลว้ และคาดวา่จะเพ่ิมขึน้เปน็ 40 ลา้นคนภายใน
ปี 2563 โดยมศัีกยภาพที่จะเพ่ิมสดัสว่นผลติภณัฑม์วลรวมจาก
การเดนิทางและการทอ่งเที่ยวขึน้เปน็สองเทา่ นอกจากนี้  
บ้านจ�านวน 8 ลา้นหลงัในญี่ปุน่ ยงัวา่งอยู ่และบา้นเหลา่นี้
สามารถชว่ยลดภาระ ของการจดัหาที่พักท่ีก�าลงัจะมาถงึได้ 
เศรษฐกจิของเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ที่มกีารพัฒนามาแลว้ 
เป็นอยา่งดอีาจสรา้งความแตกตา่งไดอ้ยา่งมากในทกุ ๆ ดา้น54

การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ชว่ยเพ่ิมอปุทานในชว่ง 
ท่ีมเีหตกุารณส์�าคญั ๆ ไมใ่ชแ่คเ่พียงชว่ยเทศบาลจดัการกับ 
การทอ่งเท่ียวที่พรัง่พรเูขา้มามาในชว่งเวลาสัน้ ๆ เทา่นัน้  
แตย่งัชว่ยดว้ยการสรา้งชอ่งทางในการน�าทรพัยากรตา่ง ๆ  
เขา้สูเ่ศรษฐกจิทอ้งถิน่มากขึน้อกีดว้ย ตวัอยา่งเชน่ Airbnb 
รายงานวา่ในฐานะที่เปน็หุน้สว่นที่พักระหวา่งการแขง่ขนักฬีา
โอลมิปกิฤดรูอ้น ที่กรงุรโิอ ในป ี2559 เจา้ของท่ีพักของ Airbnb 
ได้ตอ้นรบัผูเ้ขา้พัก 80,000 ราย ซึง่สรา้งมลูคา่ใหก้บักจิกรรม
ทางเศรษฐกจิถงึ 100 ลา้นดอลลาร์55 บรษัิทยงัไดจ้ดัท�าขอ้ตกลง
เพ่ือใหบ้รกิารที่พักส�าหรบัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปกิฤดหูนาว 
ในป ี2561 ที่จงัหวดัคงัวอน ประเทศเกาหลใีต้

สิง่ที่ส�าคญัไมแ่พ้กนักค็อื การเชา่ที่พักจากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่
สนบัสนนุระบบนเิวศทัง้หมดของการจา้งงานที่เกี่ยวขอ้ง  
ตามขอ้มลูจาก World Economic Forum “ส�าหรบันกัทอ่งเที่ยว
รายใหมท่กุ 30 รายที่เดนิทางไปยงัปลายทางจะมงีานใหม่ 
เกดิขึน้ 1 งาน”56 หลายบรษัิทจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ 
เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของอตุสาหกรรมที่ก�าลงัเตบิโตนี้ 
Urban Bellhop และ Guesty ที่เคยกลา่วถึงในบทส�าหรบั 
เจ้าของที่พัก คอืผูใ้หบ้ริการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์Airbnb  

ประเทศญี่ปุ่นตั้ง
เป้าที่จะเพ่ิมจ�านวน
นักท่องเที่ยวเข้า
ประเทศจาก  
24 ล้านคนเป็น 
40 ล้านคน ภาย
ในปีพ.ศ. 2563 ซึ่ง
การเช่าที่พักจาก
เจ้าของที่พักใน
ท้องถิ่นสามารถ
ช่วยให้บรรล ุ
เป้าหมายนี้ได ้
—Nikkei Asian Review
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ขอความชว่ยเหลอืจากชา่งภาพมอือาชพีจ�านวนมากใหม้า 
ถา่ยภาพ ที่พักให้เชา่ใหเ้จา้ของที่พัก

บรกิารท�าความสะอาด เปน็อกีหนึง่ความตอ้งการทีเ่รยีบงา่ยและ
ชัดเจนซึง่อตุสาหกรรมนีม้ใีห้บรกิาร การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่ก 
ทอ้งถ่ินไมม่พีนกังานท�าความสะอาดเป็นของตวัเองซึง่แตกตา่งจาก
โรงแรม ดงันัน้จงึสามารถสรา้งงานดา้นท�าความสะอาดและซอ่มบ�ารงุ
จ�านวนมากส�าหรบัผูท้ีต่อ้งการหางานท�า แตเ่มือ่นวิยอรก์ตดัสนิใจ  
ทีจ่ะจ�ากดัการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่อยา่งรนุแรง  
ซึง่ผา่นในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2559 และมผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนมกราคม  
พ.ศ. 2560 ท�าให้ผูท้ีเ่คยปฏบิตังิานในบทบาทเหลา่นีต้อ้งตกงาน 
นติยสาร Fortune ไดบ้รรยายประสบการณข์องพนกังาน 
ท�าความสะอาดบา้นพักในนวิยอรก์ ซึง่ก�าลงักา้วออกจากความยากจน
จนกระทัง่มกีารเปลีย่นกฎหมายการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่ก 
ทอ้งถ่ิน “รายไดข้องเธอรวมกบัรายไดท้ีเ่ธอไดร้บัจากสาธารณปูการ
ท�าให้เธอรูส้กึวา่เธอมรีายไดเ้พียงพอทีจ่ะรูส้กึวา่ยนือยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง 
แตพ่อถงึเดอืนพฤศจกิายน [2559] เธอท�างานไดเ้พียง 30 ถงึ  
25 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ เมือ่ถงึเดอืนมกราคม [2560] งานของเธอ 
ลดลงจนเหลอืแคป่ระมาณแปดชัว่โมง”57 หากเทศบาลอนญุาตให้ 
การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ขยายตวั ผูเ้ขา้พัก เจา้ของทีพั่ก 
คนงาน ธุรกจิทอ้งถิน่ และชมุชนตา่งกไ็ดร้บัประโยชนด์ว้ยกนัหมด

เจ้าของที่พัก 
Airbnb ได้ต้อนรับ
ผู้เข้าพักกว่า 
80,000 คน 
ในช่วงกีฬา
โอลิมปิกฤดูร้อน
ที่ริโอในปี 2559 
ซึ่งท�าให้เกิดราย
ได้กว่า 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  
ไหลเข้าสู่เศรษฐกิจ
ท้องถิ่น

—Airbnb 



การเช่าที่พักจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น: สิ่งที่รัฐบาลจ�าเป็นต้องทราบ

227

การรับมือกับความพลิกผัน

ขณะทีเ่ราก�าลังเขยีนหนงัสือเลม่นี ้มขีา่วเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ออกมา

ไม่หยุดเป็นประจ�าทกุวนั สว่นใหญเ่ปน็ขา่วในเชงิบวก แต่ก็มี 
พอสมควรทีโ่ฟกัสไปทีค่วามเครยีดและความสบัสนทีเ่กดิจาก 
สว่นตลาดใหมน่ี ้ความเครยีดเปน็เรือ่งทีเ่ขา้ใจได ้แตค่วามเครยีด
ไม่ไดแ้ปลว่าการเช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กท้องถิน่เปน็เรือ่งไมด่ี 
ธรุกิจนีเ้ป็นแค่เป็นเรือ่งใหม ่และสิง่ใหม ่ๆ ยอ่มท�าใหเ้กดิ 
ความพลิกผนั

หนว่ยงานก�ากบัดแูล จ�าเปน็ตอ้งเขา้ใจวา่ไมใ่ชเ่รื่องงา่ยเลย 
ท่ีจะบงัคบัใชร้ะเบยีบขอ้บงัคบัที่มอียูก่บัส่วนตลาดนี้ การเชา่ที่พักจาก
เจ้าของที่พักทอ้งถิน่แตกตา่งจากโรงแรม ที่มกีารคงอยู่ 
ทางกายภาพที่ชดัเจน มปีระวตัคิวามเปน็มา มกีารจดัการและ
โครงสรา้งทางการเงนิที่คุน้เคย แตก่ารเชา่ที่พักจากเจ้าของที่พัก
ท้องถิน่กลนืเขา้กบัภมูทิศันข์องที่อยูอ่าศัย สว่นใหญแ่ลว้เจา้ของ
ท่ีพักมกัจะเปน็พลเมอืงธรรมดา รปูลกัษณะของ และฟงักช์นั 
การท�างานของที่พักกจ็ะเหมอืนกบัที่อยูอ่าศัยทัว่ไป และสิง่ที่ 
ท�าใหส้บัสนที่สดุคอืการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่อาจ 
เปิดใหบ้รกิารหรอืยตุกิารใหบ้รกิารสดุแลว้แตส่ถานการณ ์เน่ืองจาก
ไม่มกีารจดัสรรเงนิเพ่ือธรุกจิเชน่ในการท�าธรุกจิตามปกต ิดงันัน้
แมแ้ตจ่ะตรวจสอบติดตามสิง่ที่เกดิขึน้กเ็ปน็เรื่องยากยิง่ไมต่อ้ง 
พูดถงึเรื่องการก�ากบัดแูล เจา้ของที่พักในทอ้งถิน่เปน็ผูป้ระกอบการ
ซึง่เปน็สิง่ที่ดเีพราะพวกเขาสรา้งการเตบิโตและสง่เสรมิใหเ้กิด 
การพัฒนาทางเศรษฐกจิ แตก่เ็ปน็เรื่องยากเนื่องจากเจา้ของท่ีพัก
หลายรายยงัใหมก่บัธรุกจินี้อยู ่และอาจไมท่ราบวา่ควรปฏบิตัติาม 
กฎขอ้ใดบา้ง หรอือาจเลอืกที่จะเพิกเฉยตอ่กฎดงักลา่วหากวา่มี 
กฎนัน้อยูจ่รงิ

นี่เปน็ภมูทิศันท์ี่ยากจะควบคมุ อยา่งไมม่อีะไรตอ้งสงสยั
นอกจากนี้ในขณะที่คนอื่น ๆ ไดช้ี้ใหเ้หน็วา่ อนิเทอรเ์นต็และ

เศรษฐกจิแบง่ปนั มกัจะมพีฤตกิรรมที่แตกตา่งจากธรุกจิที่มี 
ความมัน่คงและมมีาแตเ่ดมิ ค�าพูดท่ีวา่ “ขอการใหอ้ภยั  
ไม่ใชข่ออนญุาต” อาจใชไ้มไ่ดเ้สมอไป แตก่เ็ปน็ทศันคตทิี่ใชก้นัทัว่ไป 
และอาจท�าใหห้น่วยงานก�ากบัดแูลตอ้งหยดุคดิ

เศรษฐกจิท่ีมัน่คงตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของกฎ ซึง่ชว่ยก�าหนด
พฤตกิรรมและความคาดหวงัจากผูเ้ขา้พัก เจ้าของที่พัก และ 
หนว่ยงานก�ากบัดแูล อยา่งไรกต็ามในระบบเศรษฐกจิแบง่ปนัที่ใหม่
และยงัไมค่อ่ยเปน็ทางการน้ี ความสัมพันธส์ว่นใหญแ่ลว้จะตัง้อยูบ่น 
พ้ืนฐานของความเชื่อใจ ซึง่เปน็เรื่องยากที่จะก�ากบัดแูล ผูเ้ขา้พัก 
ท่ีชื่นชอบการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่มากกวา่โรงแรม  
ใหค้วามส�าคญักบัคณุคา่กบัทัง้ความหลากหลายของประสบการณ์ 
(ยากตอ่การควบคมุเชน่กนัเนื่องจากมขีอบเขตกวา้งมาก) และ 
ความสมัพันธส์ว่นบคุคลกบัการพูดคยุแลกเปลี่ยนระหวา่งผูเ้ขา้พัก
และเจา้ของที่พัก58

นักท่องเที่ยวใหม ่
ทุก ๆ 30 คน 
ที่เดินทางไปยัง 
จุดหมาย 
ปลายทางหนึ่ง 
จะท�าให้มีงานใหม่
เกิดขึ้น  
1 ต�าแหน่งงาน
—World Economic Forum
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ในครัง้แรก พฤตกิรรมนีเ้หมอืนจะเปิดประตูสูค่วามสับสนวุ่นวายและ
ยิง่มขีา่วอือ้ฉาวทีโ่ฟกสัไปยังการละเมดิความเช่ือใจของการเช่าท่ีพัก
จากเจ้าของท่ีพักท้องถิน่ (เชน่ เจา้ของทีพั่กทีคิ่ดไมซ่ื่อได้ติดตัง้ 
กลอ้งสอดแนมไวใ้นทีพั่กซึง่เปน็เรือ่งทีแ่ทบจะไมเ่คยเกดิข้ึน)  
อยา่งไรกต็ามเศรษฐกจิแบง่ปนั และอนิเทอร์เนต็ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม
ของระบบไดส้รา้งความกา้วหนา้อยา่งมากในการแกป้ญัหาพ้ืนฐานว่า 
จะไวใ้จคนแปลกหนา้ไดอ้ยา่งไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ทีต้่อนรับทา่น 
เขา้บา้นของเขาหรอืเธอ หรอืผูท้ีเ่ข้าพักในบา้นของท่าน กญุแจส�าคัญ
คอืสิง่ทีเ่รยีกวา่ “กลไกของชือ่เสยีง”

กลไกของชื่อเสยีงคอือะไร สื่อสงัคมออนไลนเ์ปน็ตวัอยา่งที่ดี 
แพลตฟอรม์ตา่ง ๆ อยา่งเชน่ Facebook, Instagram, WeChat  
และ LinkedIn เชื่อมโยงผูค้นเขา้กบัเครอืขา่ยสงัคมของพวกเขา 
จงึท�าใหส้มาชกิมัน่ใจในเรื่องของความนา่เชื่อถอื ระบบการใหค้ะแนน
กเ็ชน่เดยีวกนั ลกูคา้มแีนวโนม้มากขึน้ท่ีจะซื้อผลติภณัฑจ์ากแบรนด์
ที่ไมรู่จ้กัใน Amazon.com หากมบีทวจิารณห์า้ดาวหลายรอ้ย
รายการ กลไกเหลา่นี้ชว่ยลดความไมแ่นน่อนและความไมส่มมาตร
ระหวา่งขอ้มลูของแตล่ะฝา่ย นอกจากนี้ยงัสามารถจดัหาสิง่จงูใจ
เพ่ือใหเ้กดิพฤตกิรรมที่ดแีละบรกิารคณุภาพสงู

แนน่อนวา่กลไกเหลา่น้ีมขีอ้จ�ากดั ตวัอยา่งเชน่ บทวจิารณ์  
อาจมอีคตหิรอืไมเ่ปน็ความจริง และการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลใด ๆ  
ยอ่มกอ่ให้เกดิค�าถามเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภัยขอ้มลู  
(เปน็เรือ่งส�าคัญส�าหรบัหนว่ยงานก�ากับดแูล ทีจ่ะสามารถควบคมุการ
พัฒนาและระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่�าคญั เกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภัย
ข้อมลูสว่นบคุคลอยูต่ลอดเวลา) แตว่า่ทัง้หมดทัง้มวล เทคนคิ 
เหลา่นีไ้ดร้บัการพิสจูนแ์ลว้วา่เปน็ประโยชนอ์ยา่งมากในระบบเศรษฐกจิ
อนิเทอรเ์นต็ มากเสยีจนกระทัง่แบรนดโ์รงแรมทีมี่รากฐานมัน่คง  
อยา่งเครอื Starwood Hotels & Resorts Worldwide พบวา่ 
มคีวามได้เปรยีบอยา่งมากทีจ่ะลงบทวจิารณข์องลกูคา้เกีย่วกบัโรงแรม
ของพวกเขาลงบนเวบ็ไซต5์9

แพลตฟอรม์ของตวัแทนการท่องเที่ยวออนไลนแ์ละการเชา่ที่พัก
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่ตา่งประสบความส�าเรจ็เน่ืองจากพวกเขา
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถ
เอาชนะปญัหาไดอ้ยา่งตอ่เนื่องผา่นนวตักรรมพวกเขาชว่ยใหผู้ท้ี่ 
อาจกลายมาเปน็ผูเ้ขา้พักไดเ้รยีนรูแ้ละตรวจสอบความสมเหตสุมผล
ของสิง่ที่พวกเขาตอ้งการทราบเกี่ยวกบัที่พักและเจา้ของที่พัก  
ในขณะที่ลกัษณะเฉพาะ ระบบ และกระบวนการตา่ง ๆ ของพวกเขา
ชว่ยสรา้งความเชื่อใจ ที่จ�าเปน็เพ่ือชว่ยใหท้ัง้สองฝา่ยสามารถ 
ท�าธรุกรรมได6้0 แบรนดท์ี่สรา้งโดยผูใ้ชม้คีวามส�าคญัมากตอ่
กระบวนการนี้ ซึง่เปน็เหตผุลวา่ท�าไมเราถงึแนะน�าใหท้ัง้ผูเ้ขา้พักและ
เจา้ของที่พักใสใ่จกบัการสรา้งโพรไฟลอ์อนไลนข์องพวกเขา  
การเขยีนบทวจิารณ ์และเรื่องอื่นๆ ในขณะที่กลไกเหลา่นี้ไมส่ามารถ
รบัประกนัความแนน่อนไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ กฎของจ�านวนมาก  
(Law of Large Numbers) แนะวา่ เมื่อจ�านวนบทวจิารณแ์ละ 

กลไก ชื่อเสียง 
ช่วยปกป้อง
ลูกค้าและสร้าง
ความเชื่อใจ
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ลิงกผ์า่นเครอืขา่ยสงัคมเพ่ิมขึน้ ผลลพัธท์ี่ไดค้อืสิง่ผูเ้ขา้รว่มในระบบเศรษฐกจิแบง่ปัน 
คาดหวงัและตอ้งการ61

กลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื หากทา่นจองที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ซึง่ไดร้บั 
การจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นล�าดบัตน้ ๆ ทา่นอาจไมต่อ้งพ่ึงพาการดแูบรนดข์องโรงแรมดงั 
แตท่า่นเดมิพันวา่บทวจิารณแ์ละคณุลกัษณะเฉพาะตา่ง ๆ (เชน่ โพรไฟลเ์จา้ของที่พัก 
และรปูถา่ยของที่พัก) มคีวามถกูตอ้งแมน่ย�า และจะใหใ้นสิง่ท่ีทา่นตอ้งการ การท�าลาย
ความเชื่อใจ อาจเปน็เรื่องเสี่ยงส�าหรบัผูเ้ขา้ร่วมทัง้หมดไม่วา่จะเปน็เจา้ของที่พักหรอื 
ผูเ้ขา้พักดงัที่ Stephany ไดห้มายเหตไุวว้า่ “ชื่อเสยีงในเชงิลบ” ในระบบเศรษฐกจิ 
ท่ีตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความเชื่อใจ “อาจเลวรา้ยยิง่กวา่คะแนนเครดติที่ไมด่ี 
เป็นอยา่งมาก”62

นีเ่ปน็โลกทีแ่ตกตา่งอย่างมากจากโลกทีห่นว่ยงานก�ากบัดแูล คุน้เคย และแนน่อนวา่
จ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งปรบัและเปลีย่นทศันคต ิแตน่ัน่ไมไ่ดห้มายความวา่ การเชา่ท่ีพัก 
จากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่และเศรษฐกจิแบง่ปนัเป็นเรือ่งทีไ่มด่ ีหรอืไมส่ามารถควบคุมได้
จนตอ้งหายไป ธรุกจินีใ้หม่และแตกตา่ง ทัง้ยงัก�าลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ปลายทาง 
การทอ่งเทีย่วทีป่รบัตวัและยอมรบัธรุกจินีม้นีา่ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์โดยตรง และอาจเอาชนะ
คูแ่ขง่ในการแขง่ขนัดา้นการเดนิทางและทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งงดงาม ซึง่ผู้บรโิภค 
สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งงา่ยดายและรวดเร็วจากสมารท์โฟนของพวกเขา

ท�าให้ทุกฝา่ยเท่าเทียมกัน

แ พลตฟอรม์ออนไลนม์าในรปูทรงและขนาดที่หลากหลาย แต่วิธง่ีาย ๆ  
ที่จะจดัหมวดหมูก่ค็อืการจดัหมวดหมูต่ามขนาดและขอบเขต  

บางแพลตฟอรม์อาจมขีนาดใหญแ่ละเปน็สากล ในขณะที่บางแพลตฟอร์ม 
มขีนาดเลก็และใชภ้ายในประเทศเทา่นัน้ มสีถานที่ส�าหรบัผูเ้ลน่ทกุคน แพลตฟอรม์
ที่มโีฟกสัแคบอาจเปน็อะไรที่ยอดเยี่ยม เน่ืองจากแพลตฟอรม์เหลา่นี้ 
มคีวามรูเ้กี่ยวกบัทอ้งถิน่เปน็เลศิและอาจมทีี่พักที่ดทีี่สดุในเมอืงหรอื 
สว่นตลาดนัน้ ๆ (เชน่ วลิลา่ในชมุชนชายหาด ไม่วา่จะเปน็ในประเทศไทย หรอื 
ในฟลอรดิา) แพลตฟอรม์ระดบัสากลมขีอ้ไดเ้ปรยีบท่ีแตกต่างกัน อยา่งเช่น  
การตลาดที่ดทีี่สดุในโลก การเขา้ถงึลกูคา้ไดท้ัว่โลก และระบบการช�าระเงิน และ
การปกป้องขอ้มลูของลกูคา้ที่มีความปลอดภยัสงู (ส�าคัญมากในยคุท่ี 
ความเป็นส่วนตวัดา้นขอ้มลูมคีวามส�าคญัมากขึน้เร่ือย ๆ) ลูกค้าควร 
เลอืกแพลตฟอรม์ที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของพวกเขามากที่สดุ รฐับาล 
ตอ้งระมดัระวังในการปกปอ้งผูเ้ลน่ในทอ้งถิน่มากกวา่ผูเ้ลน่ระดับโลก 
ซึง่มศัีกยภาพในการดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวและเงนิดอลลาร์ของนกัท่องเที่ยว  
(และเหรนิหมนิปี้  และยโูร และเยน) จากทัว่ทุกมมุโลก เศรษฐกิจจะรุง่โรจน์ 
กต็อ่เมื่อมกีารสรา้งและรกัษาระดบัการเลน่ในเขตขอ้มลู ไมไ่ด้เกิดจาก 
การปกป้องบรษัิทหนึง่จากแขง่ขนัที่เปน็ธรรม

ข้อกังวลของชุมชน

ต ามทีเ่ราไดเ้กริน่ไปแลว้วา่ การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ 
ท�าใหเ้กดิข้อกงัวลในชมุชนหลายประการ เรามาลองทบทวน 

ประเด็นส�าคญั ๆ เชน่ ขอ้รอ้งเรยีนจากเพ่ือนบา้น ความปลอดภยั ผลกระทบดา้น
ท่ีอยูอ่าศัย การเลอืกปฏบิตั ิและการแขง่ขนักบั โรงแรม และมองหาแนวทาง 
เพ่ือจดัการปญัหาเหลา่นี้
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ข้อร้องเรียนจำกเพ่ือนบ้ำน
การรอ้งเรยีนทัว่ไปเกี่ยวกบัการใหเ้ชา่ที่พักระยะสัน้ หรอืถา้พูดใหช้ดัเจนขึน้คอื 
เรื่องที่เกี่ยวกบัผูเ้ขา้พักของพวกเขา ซึง่ไดแ้กเ่สยีงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ และ
พฤตกิรรมที่กอ่กวนอาจสรา้งปญัหาใหแ้กเ่พ่ือนบา้นได ้ขอ้กงัวลดังกลา่วอาจเกดิขึน้
และปรบัความเขา้ใจกนัได ้แตถ่า้เอาใจใสแ่ละคิดเผื่อเอาไว้ลว่งหนา้กส็ามารถ 
จดัการกบัปญัหาได ้กญุแจส�าคญัคอื การท�าความเขา้ใจบรรทดัฐานของเพ่ือนบ้าน 
การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ และการสื่อสารท่ีดกีบัผูอ้ื่น

ในเขตอ�านาจศาลบางแหง่ หนว่ยงานก�ากบัดแูล ตอบสนองด้วยการแบ่งเขต 
ในยา่นตา่ง ๆ ส�าหรบัใหค้รอบครวัเดีย่วใชง้าน ตวัอยา่งเช่น ในขณะที่ 
ก�าลงัเขยีนหนงัสอืเลม่นี ้แอตแลนตา เดนเวอร,์ นครโอคลาโฮมา, หาดไมอาม,ี และ 
ฟลิาเดลเฟยี เปน็เมอืงในสหรฐัอเมรกิาทีมี่การเชา่ทีพั่กจากเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่ 
ในเขตทีก่�าหนดไวส้�าหรบัครอบครวัเดีย่ว63 การแบง่เขตสามารถช่วยกระจาย 
การกระจกุตวัของการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในเขตเมอืง ทีพั่กมกัจะม ี“ความหนาแนน่ทางภมูศิาสตร์ท่ีเข้มข้นมาก” จาก 
ผลการศึกษาการลงประกาศทีพั่กของ Airbnb ในปี 2560”64 อยา่งไรกต็าม  
กฎหมายการแบง่เขตพ้ืนทีม่กัจะมคีวามซบัซ้อนอยา่งเหลอืเช่ือ ผูส้งัเกตการณ์ 
รายหนึง่เรยีกการแบง่เขตพ้ืนทีว่า่ “โยงใยของภาษากฎหมายทีซั่บซ้อน”65 และ 
ภาระหนกัในการน�ากฎหมายเหลา่นีไ้ปใชเ้พ่ือระบวุา่ท่ีพักนัน้อยู่ในเขตพ้ืนทีท่ีผิ่ดกฎหมาย
หรอืไม่ตกมาอยูท่ีเ่จา้ของท่ีพัก โดยทีต่วัเขาเองกอ็าจไม่มทีรัพยากรทีจ่�าเป็นเพ่ือ 
ขอรบัค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญได6้6 ดงันัน้ เราขอแนะน�าให้หนว่ยงานก�ากับดูแล 
และชมุชนชว่ยกนัท�างานเพ่ือใชก้ลไกอยา่งไมเ่ปน็ทางการทีม่อียูก่อ่น (จากสมาคม 
เพ่ือนบา้นไปจนถงึปทสัฐานทางวฒันธรรม) เพ่ือเปดิตัวแคมเปญการตระหนกัรู้
สาธารณะก่อนทีจ่ะเริม่เคลือ่นไหวอยา่งรนุแรงมากข้ึน อยา่งเช่น การจัดเขตต่าง ๆ  
ใหเ้ปน็ระบบ ซึง่โดยธรรมชาตขิองตลาดยอ่มตอ้งเปล่ียนแปลงอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้

ในบางชมุชน กระบวนการจากภายในที่มุง่สูก่ารก�ากบัดแูลตนเองนี้ ไดเ้ริม่ขึน้แลว้ 
ตวัอยา่งเชน่ ประเทศญี่ปุน่ เปน็ที่รูก้นัดวีา่เปน็สงัคมที่มคีวามเปน็ปกึแผน่และ 
มคีวามคาดหวงัที่เครง่ครัดเมื่อเปน็เรื่องมารยาททางสงัคม การที่มผีูม้าเขา้พัก 
ในละแวกเพ่ือนบา้นที่เงยีบสงบอาจดเูหมอืนจะกอ่ใหเ้กดิเรื่องยุง่ยากอยา่งแนน่อน  
แตเ่จา้ของที่พักในทอ้งถิน่รายหนึง่ที่เราไดส้มัภาษณอ์ธบิายใหฟ้งัวา่เขาประสบ 
ความส�าเรจ็ในการแกไ้ขสถานการณด์งักลา่วในชมุชนของเขาไดอ้ยา่งไร  
เขาไมไ่ดแ้คใ่หค้�าแนะน�าที่ครอบคลมุครบถว้นแกผู่เ้ขา้พักเทา่นัน้ แตเ่ขายงัจา้ง 
บรกิารตา่ง ๆ (เช่น การเกบ็ขยะ) เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ก�าลงัปฏบิตัติามบรรทดัฐาน 
ของเพ่ือนบา้น นอกจากน้ีเขายงัคอ่ย ๆ เพาะความสัมพันธ์กบัเพ่ือนบา้น และ 
สมาคมบา้นใกลเ้รอืนเคยีง เพ่ือนบา้นอยา่งระมดัระวงั และความพยายามของเขา 
ท�าใหเ้ขาไดร้บัผลที่คุม้คา่

ความเอาใจใสท่ีเ่จา้ของทีพั่กทา่นนีน้�าไปใชเ้พ่ือแกไ้ขข้อกงัวลของชุมชน 
ไมใ่ชข่อ้ยกเว้นทีเ่กดิขึน้นาน ๆ ครัง้ เพ่ือนบา้นและเทศบาลสามารถรับรู้และตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการของเจา้ของทีพั่กไดโ้ดยการก�าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และ 
กลไกการส่ือสารเพ่ือใหผู้้เขา้พักรูจ้กัวธิปีฏบิตัตินดว้ยความเคารพอยา่งเหมาะสม และ
เพ่ือนบา้น ควรจะรูว้ธีิแกไ้ขขอ้กงัวลและความขดัแยง้ หากมเีร่ืองเกดิข้ึนข้ึนมา  
พวกเขาสามารถท�างานรว่มกนัเพ่ือสรา้งแคมเปญการตระหนกัรู้สาธารณะ ติดตัง้ป้าย 
และเปิดสายด่วนเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นข้อมลูทีไ่ม่มกีารเผชิญหนา้
และเหมาะสมกบัเวลา เมือ่การเชา่ทีพั่กจากเจ้าของท่ีพักท้องถิน่ด�าเนินกจิการ 
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ในระดับทีใ่หญข่ึน้ ชมุชนสามารถเจรจาตอ่รองกบัผูใ้หบ้ริการ ผู้รวบรวม และ 
บรษัิทการจดัการเพ่ือจ้างพนกังานในทอ้งถิน่ จัดสรรบา้นพักในราคาทีไ่มแ่พงมากนกั 
หรอืมสีว่นรว่มในสาธารณประโยชนร์ปูแบบอืน่ ๆ67

ควำมปลอดภัย
ตามที่เราไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่ ภมูทิศันข์องการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ 
เป็นเรื่องใหม ่และเมื่อเกดิเหตกุารณข์ึน้มา เหตกุารณเ์หลา่นี้กด็เูหมอืน 
จะไดร้บัความสนใจมากจนผดิสดัสว่น การโจรกรรมและอาชญากรรมอื่น ๆ  
ในโรงแรมทัว่โลกไมค่อ่ยดึงดดูความสนใจจากสื่อมวลชนทุกวนันี้ไดเ้ทา่ใดนกั  
ในทางกลบักนั หากมพีฤตกิรรมใด ๆ ที่กอ่ใหเ้กดิแตกแยกในโลกของธรุกจิ 
ท่ีคอ่นขา้งใหมเ่ชน่การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ ไมย่ากเลยที่จะกลาย 
เป็นขา่วใหญ ่เปน็ที่ยอมรบัวา่ การก�ากบัดแูลเพ่ือความปลอดภยั ส�าหรับทัง้ 
เจ้าของที่พักและผูเ้ขา้พักในตลาดขนาดใหญแ่ละกระจดักระจายซึง่มคีวามซบัซอ้น 
มากกวา่โรงแรม ซึง่ถกูออกแบบมาเพ่ือรองรับการเขา้พักในเชงิพาณชิย์

เน่ืองจากการให้เชา่พักระยะสัน้ในทางเทคนคิแลว้ไมส่ามารถน�ามาจดัไวใ้นหมวดหมู่
ของโรงแรม หรอืที่อยูอ่าศัยสว่นบคุคลได ้เพราะไมจ่�าเปน็ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการ
ด้านสขุภาพและความปลอดภยั ที่สรา้งขึน้ส�าหรับ “ผูใ้หบ้รกิารที่พักแบบดัง้เดมิ”68  
แตแ่นน่อนวา่ความปลอดภยัเปน็สิง่ท่ีอยูใ่นใจของหนว่ยงานก�ากบัดแูลเสมอ 
ในขณะที่ก�าลงัเขยีนหนงัสอืเลม่นี้ เขตอ�านาจศาลบางเขตในสหรฐัอเมรกิา  
ได้เริม่ก�าหนดใหก้ารเชา่ที่พักในทอ้งถิน่ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นอคัคภียัและ
ความปลอดภยัพ้ืนฐานแลว้ตวัอยา่งเชน่ เจา้ของที่พักในทาโคมาตอ้งตดิตัง้ 
เครื่องตรวจจับควนัและคารบ์อนมอนอกไซดท่ี์จ�าเปน็69 ผูเ้ขา้พักในชคิาโก  
ต้องมแีผนอพยพตดิไวท้ี่ “ดา้นในของประตทูางเขา้ของที่พักใหเ้ชา่เพ่ือการพักผอ่น 
ทุกแหง่”70 และเจา้ของที่พักในเดนเวอร ์จะตอ้งใหข้อ้มลูดา้นความปลอดภยั 
แกผู่เ้ขา้พัก71 ในนวิออรล์นีส ์เจา้ของที่พักจ�าเปน็ตอ้งจดทะเบยีนอสงัหารมิทรพัย์ 
ใหเ้ชา่ของตน โดยในใบสมคัรตอ้งใหข้อ้มลู “ผงัพ้ืนของอาคารซึง่แสดงต�าแหนง่ที่ตัง้
ของเครื่องตรวจจบัควนัในหอ้งนอนทกุหอ้ง ถังดับเพลงิ และทางออกทัง้หมด”  
และมอบหลกัฐานที่แสดงใหเ้หน็วา่มกีารประกนัความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก 
ในวงเงนิ 500,000 ดอลลาร์72

โทรอนโต ประเทศแคนาดาใชม้าตรการที่นุม่นวลกว่า โดย เจ้าของที่พักที่นัน่ 
รบัรองดว้ยตวัเองวา่ พวกเขาปฏบิตัติามมาตรการของรฐัออนแทรโีอที่เกี่ยวกบั 
อาคารและอคัคภียั แตไ่มจ่�าเปน็ตอ้งพิสจูนก์ารปฏบิตัสิอดคลอ้งเพ่ือขอรบัใบอนญุาต 
ท่ีผา่นการอนมัุต7ิ3 ไมแ่ปลกใจเลยวา่ประเทศญี่ปุน่ ซึง่ตัง้อยูใ่นภมูภิาคที่มแีนวโนม้ 
ในการเกดิภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิอยา่งเชน่ แผน่ดนิไหวและสนึาม ิปจัจบุนัมี 
ระเบยีบขอ้บงัคบัมากมาย ที่ไดว้างไวเ้พ่ือรบัประกันความปลอดภยัของผูเ้ขา้พัก 
ตัวอยา่งเชน่ อาคารมกัถกูก�าหนดให้ตดิตัง้และซอ่มบ�ารงุอปุกรณด์บัเพลงิอตัโนมตัิ 
ถงัดบัเพลงิที่ใชง้านได ้และระบบไฟที่มเีสน้ทางหลบหนรีะบไุวอ้ย่างชดัเจนในกรณทีี่
เกดิเหตฉุกุเฉนิ74 ในขณะที่ทกุเมอืงและทกุประเทศตอ้งตดัสินใจเองวา่ระเบยีบขอ้บงัคบั  
ดา้นความปลอดภยัใดทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของพวกเขาทีส่ดุ ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ 
ประเดน็เรื่องความปลอดภยัของผูเ้ขา้พักเปน็เรื่องส�าคญัอยา่งยิง่ และเจา้ของที่พัก 
รวมถงึรฐับาลควรท�างานรว่มกนัเพ่ือสรา้งมาตรฐานที่สมเหตสุมผลส�าหรบัที่พัก
ลักษณะนี้

ในมมุที่กวา้งขึน้ ความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยัของทัง้ผูเ้ขา้พักและ
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เจ้าของที่พักในธรุกจิการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่ขึน้อยูก่บัทกุฝา่ยที่เกี่ยวขอ้ง 
ผูเ้ขา้พักตอ้งใส่ใจเมื่ออา่นบทวจิารณแ์ละคน้ควา้ขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อเสยีงของเจา้ของที่พัก
เพ่ือหลกีเลี่ยงสถานการณท์ี่อาจท�าใหพ้วกเขาตกอยูใ่นความเสี่ยง และเจา้ของที่พัก 
ควรท�าเชน่เดยีวกนั การทิง้สิง่ของมคีา่และเอกสารสว่นบคุคลไวร้อบบรเิวณบา้น 
ที่มคีนแปลกหนา้อาศัยอยูด่ว้ยเปน็การเปดิโอกาสใหเ้กดิการโจรกรรมทรพัยส์นิและ
การสวมรอยเปน็ตวัทา่น บรกิารตา่ง ๆ ตอ้งท�าทกุอยา่งเท่าท่ีท�าไดเ้พ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่
พันธมติรธรุกจิและลกูคา้ปลอดภยั เนื่องจากสวสัดภิาพของแตล่ะบคุคลและของบรษัิท
โดยรวมขึน้อยูก่บัมนั ผูท้ี่ใชค้วามเชื่อใจในทางที่ผดิ เชน่ผูเ้ขา้พักที่ท�าใหท้รพัยส์นิเสยีหาย 
เจ้าของที่พักที่คอยสอดแนมผูเ้ขา้พัก และผูท้ี่มพีฤตกิรรมนา่รงัเกยีจหรอืกา้วรา้วตอ้ง
ถกูด�าเนนิคดแีละคดัออกจากบรกิารนี้ ความเชื่อใจคอืสกลุเงนิของเศรษฐกิจแบง่ปนั 
และการท�าลายความเชื่อใจกเ็ทยีบไดก้บัการปลอมแปลงและกลฉอ้ฉลรา้ยแรงแบบอื่น ๆ

หนว่ยงานก�ากบัดแูลมบีทบาทส�าคญัในเรื่องทัง้หมดนี้ ในยคุของสื่อสังคม ขา่วรา้ย
แพรส่ะพัดออกไปแทบจะในทนัท ีและสถานที่ใดที่เคยเกดิเหตหุลายครัง้กม็แีนวโนม้ที่จะ
ตอ้งรบัผลอนัเลวรา้ย เทศบาลจ�าเปน็ตอ้งท�างานรว่มกบับรกิารและเจ้าของที่พักเพ่ือ
ชว่ยกนัปอ้งกนัอาชญากรรม และสามารถตอบสนองตอ่ปญัหาที่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ทกุสว่นของเครอืขา่ยไดร้บัประโยชนจ์ากชื่อเสยีงที่ด ี(และเปน็ทกุขห์ากมชีื่อเสยีง 
เลวรา้ย) ยิง่สภาพแวดลอ้มปลอดภยัมากเทา่ใด แนวโนม้ที่จะดึงดดูนกัทอ่งเที่ยว 
ยอ่มมีมากขึน้เทา่นัน้

ผลกระทบต่อตลำดที่อยู่อำศัยในท้องถิ่น
การปรับพ้ืนที ่“การท�าใหเ้ปน็โรงแรม” การยา้ยออก ทัง้หมดนีเ้ป็นข้อกงัวลแทจ้ริง 
เกีย่วกับผลกระทบของการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ทีมี่ต่อต่อตลาดทีอ่ยูอ่าศัย 
ในท้องถิน่ การแปลงจ�านวนทีอ่ยูอ่าศัยสะสมระยะยาวให้กลายเป็นทีพั่กให้เช่าระยะสัน้ 
ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ตลาดอยา่งแนน่อนในบางกรณเีป็นผลในเชิงบวกและในบางกรณี
เปน็ลบ แมว้า่แรงจงูใจแรกเริม่ของหนว่ยงานก�ากบัดแูลอาจเปน็จะการห้ามโดยสิน้เชิง 
แตใ่นหลาย ๆ กรณ ีนัน่ไมใ่ชส่ิง่ทีพึ่งปรารถนาหรอืเป็นท�าไดจ้ริงแต่อยา่งใด มีวิธทีีดี่กว่า
ในการจดัการกับกระบวนการดงักลา่วเพ่ือใหเ้ราสามารถเพ่ิมผลประโยชนท์ีไ่ด้รับและ 
ลดอนัตรายลงได ้เราลองมาส�ารวจเร่ืองนีก้นั

นักวิจารณ์กล่าวว่าการเช่าที่พักจากเจ้าของที่พักท้องถิ่นท�าให้จ�านวนท่ีอยู่
อาศัยสะสมและระดับราคาชะงักลง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในบางกรณี 
อสังหาริมทรัพย์ที่เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัยระยะยาวกลับถูกแปลงให้เป็นที่พักส�าหรับการ 
ให้เช่าพักระยะสั้นเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นการก�าจัดพ้ืนที่ว่างออกจากตลาดที่อยู่อาศัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในเมืองเล็ก ๆ  
ชื่อ Joshua Tree ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บริเวณขอบ Joshua Tree National 
Park จากบทความใน Harvard Business Review เมื่อ พ.ศ. 2559 กล่าวว่า มีการเช่า
ที่พักจากเจ้าของท่ีพักท้องถิ่นมากกว่า 200 แห่งในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งมีประชากร  
7,414 คน แน่นอนว่านี่เป็นสัดส่วนการให้เช่าท่ีพักต่อจ�านวนประชากรที่สูงผิดปกติ 
Christine Pfranger ซึ่งเป็นชาวเมืองนี้สังเกตว่า “คนท้องถิ่นก�าลังประสบปัญหา 
ในการหาบ้านเช่า และถูกผลักดันให้ออกจากบ้านของพวกเขาเพ่ือเพ่ิมจ�านวนที่พัก 
ให้เช่าเพ่ือการพักผ่อน”75

ในพ้ืนที่อื่น ๆ มอีตัราการขบัไลผู่เ้ชา่เพ่ิมขึน้ บางครัง้ตวัเลขดงักลา่วมคีวามสมัพันธ์
กบัการเตบิโตของการเช่าทีพั่กระยะสัน้ ในยา่นตา่ง ๆ ทีม่สีดัสว่นการใหเ้ชา่ทีพั่กระยะสัน้สงู 
มแีนวโนม้ที่จะมอีตัราหอ้งวา่งต�า่ สว่นหนึง่เนื่องจากการให้เชา่หอ้งวา่ง 
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อาจถกูถอดออกจากตลาดระยะยาวเพ่ือเสนอเปน็การพักอาศัย 
แบบระยะสัน้แทน76 การใหเ้ชา่ท่ีพักระยะสัน้จ�านวนมากไมใ่ชก่าร 
ใชบ้า้นรว่มกนั แตใ่นความเปน็จรงิคอือสงัหารมิทรัพย์ส�าหรบัใหเ้ชา่
เท่านัน้โดยที่เจา้ของบา้นไมเ่คยเขา้มาอยูเ่ลย ยกตวัอยา่งเชน่  
ขอ้มลูจาก Inside Airbnbในป ี2561 ประมาณรอ้ยละ 61 ของท่ีพัก
ในประกาศที่พักในซดินยีข์อง Airbnb นัน้เปน็การเชา่หอ้งชดุทัง้หลงั77 
ในปกีอ่นรอ้ยละ 89 ของรายไดข้อง Airbnb ในลอสแอนเจลสิ78  
มาจากการเชา่แบบ “ทัง้หลงั” โดย “เจา้ของที่พักไมไ่ดอ้ยูท่ี่นัน่”79

การเชา่เหลา่น้ีเป็นการแปลงหรอืการท�าเป็นโรงแรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และอาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาที่อยูอ่าศัยในตลาดที่ไดร้บัผลกระทบ 
ในป ี2559 นกัวจิยัคนหนึง่พบวา่คา่เชา่ในลอสแอนเจลสิในยา่นท่ีมี
อตัราการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่สงูจะสงูกวา่คา่เชา่ 
ในยา่นที่มอีตัราการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักราวรอ้ยละ 33  
ตัวอยา่งหนึง่คอื เวนสิ บชี มลรฐัแคลฟิอรเ์นยีซึง่เปน็ยา่นที่ไดร้บั 
ความนยิมซึง่ที่พักใหเ้ชา่รอ้ยละ 12.5 อยูบ่น Airbnb สดัสว่นนี้ 
สงูผดิปกต8ิ0

ตวัอยา่งเหลา่นี้เป็นสว่นหนึง่ของการถกเถยีงท่ีด�าเนนิตดิตอ่กนัมา
หลายสบิปแีลว้เกี่ยวกับการดดัแปลงพ้ืนที่ ทางดา้นหนึง่ 
เป็นผูท้ี่ตอ้งการใหล้ะแวกบา้นมัน่คงและไมเ่ปลี่ยนแปลงโดยผูเ้ชา่
ปัจจบุนัมสีทิธิม์ากที่สดุ ในอกีดา้นหนึง่คอืผูท้ี่เชื่อวา่เจา้ของทรพัยส์นิ
มีสทิธิเรยีกรอ้งที่เขม้แขง็กวา่และควรมคีวามสามารถในการเพ่ิม
มูลคา่อสงัหารมิทรพัยข์องตนไดส้งูสดุดว้ยการขาย ใหเ้ชา่ หรอื
บูรณะตามที่เหน็สมควร ไมม่ใีครผดิหรอืถกูโดยสิน้เชงิใน 
การถกเถยีงนี้ ทัง้สองฝา่ยมีขอ้โตแ้ยง้ที่สมเหตสุมผล และผูค้น 
จะเลอืกดา้นใดนัน้บอ่ยครัง้ที่ขึน้อยูก่บัวา่พวกเขาเปน็เจา้ของหรอื 
ผูเ้ชา่ เปน็ผูอ้ยูอ่าศัยระยะยาวหรอืแขกทีม่าเข้าพักระยะสัน้ การเพ่ิมขึน้ 
ของที่พักระยะสัน้อาจเปน็ประโยชนโ์ดยแทจ้รงิกบัยา่นใกลเ้คียง 
ท่ีนกัทอ่งเท่ียวพาสิง่ที่คนในยา่นนัน้ตอ้งการอยา่งยิง่เขา้มาดว้ย 
ซึง่กค็อืการคา้และรายได ้หรอืที่ซึง่มอีตัราที่พักวา่งสงู ในที่อื่น ๆ  
อาจมคีวามขดัแยง้มากกวา่นี้

หนว่ยงานก�ากับดแูลสามารถตอบค�าถามเหลา่นี้ไดด้ทีี่สดุ 
โดยค�านงึถงึความตอ้งการของประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบ  
เจ้าของบา้นที่ขบัไลผู่เ้ชา่โดยผดิกฎหมายหรอืใช้กลยทุธก์ดดนัควร 
ยตุกิารท�าเชน่นัน้ ในทางกลบักนัผูเ้ชา่ตอ้งยอมรบัวา่การเปลี่ยนแปลง
นัน้เปน็การเปลี่ยนแปลงธรรมชาตขิองอสงัหารมิทรพัย์ 
ในระดบัรากฐานและอาจมสีถานการณต์า่ง ๆ ที่ผูช้นะคอืแรง 
ท่ีมาจากตลาด เมื่อกลา่วเชน่นัน้ไปแลว้ ผูม้อี�านาจตดัสนิใจ 
ในเมอืงตา่ง ๆ สามารถใชอ้�านาจของตนเพ่ือป้องกนัการกระท�า 
โดยมชิอบได้

ตวัอยา่งเชน่พวกเขาสามารถจ�ากดัการใหเ้ชา่ที่พักจาก 
เจ้าของที่พักทอ้งถิน่ในพ้ืนที่ซึง่มผีูต้อ้งการเชา่ที่พักสงู 
เป็นจ�านวนวนัตอ่ป ี(เชน่ลอนดอนอมัสเตอรด์มัและญี่ปุน่ 
ได้ท�ามาแลว้) หรอืในลกัษณะใชบ้า้นรว่มกนัเทา่นัน้ ซึง่จะเปน็การ 

การก�ากับดูแล 
ที่มีประสิทธิภาพ
ต้องได้รับ 
การปรับให้ตรง
ตามความต้องการ
ในท้องถิ่น เพราะ
ไม่มีนโยบายใด 
ที่สามารถใช้ได้กับ
ทุกสถานการณ์
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ลดความเสี่ยงจากการท�าใหเ้ป็นโรงแรมหากตอ้งการใหเ้ปน็เชน่นัน้ นอกจากนี้ 
ยงัสามารถหยดุกระท�าการชัว่คราวเปน็เวลาหนึง่ปสี�าหรบัการเชา่ที่พักจาก 
เจ้าของที่พักทอ้งถิน่ส�าหรบัที่พักซึง่มกีารขบัไลผู่เ้ชา่ออกไป ซึง่จะเปน็การป้องกนัการ
ขบัไลผู่เ้ชา่ออกจากที่พักตามแผนที่วางไวเ้พ่ือผลก�าไรสงูสดุ แทนที่จะเปน็การขบัไล่ผูเ้ชา่
ที่ท�าลายทรพัยส์นิหรอืไมช่�าระคา่เชา่ เราจะพูดคยุในสว่นนี้เกี่ยวกบัการก�าหนดขดีจ�ากดั  
อย่างไรกต็ามระเบยีบขอ้บงัคบัไมไ่ดส้รา้งมาเทา่เทยีมกนั เครื่องมอืบางอยา่งที่ใช้ 
โดยมจีดุประสงคเ์พ่ือคุม้ครองไมใ่หท้ี่อยูอ่าศัยมรีาคาแพงเกนิไปนัน้ท�าใหเ้กดิผลกระทบ
เชงิลบกบัอปุทานที่อยูอ่าศัยและราคา

กญุแจส�าคญัสูค่วามส�าเรจ็คอืการท�าความเขา้ใจพลวตัของตลาดและเลอืกและ 
ใชข้อ้บงัคบัที่ปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ (โดยไมต่อ้งซบัซอ้นเกนิควร!) 
มากกวา่การก�าหนดกตกิาหรอืเขยีนกฎหมายที่ไมต่รงกบัสถานการณข์องเจา้ของ  
ผูเ้ชา่และผูเ้ขา้ชม

กำรเลือกปฏิบัติ
Airbnb ในฐานะที่เปน็ผูใ้หบ้รกิารที่พักจากผูใ้หเ้ชา่ทอ้งถิน่ที่เดน่ชดัที่สดุไดเ้ผชิญ 
กบัคดคีวามการเลอืกปฏบิตัโิดยไมช่อบดว้ยกฎหมายจ�านวนมากที่ไดร้บัการแผยแพร่
อย่างกวา้งขวาง ในแคลฟิอรเ์นยี นกัศึกษากฎหมายชาวอเมรกินัเชื้อสายเอเชยี 
ไดจ้องกระทอ่มที่รสีอรท์ในชนบทของ Big Bear ในเดอืนกมุภาพันธ ์ป ี2560  
เธอถกูยกเลกิที่พักเพียงไมก่ี่นาทกีอ่นที่เธอจะมาถงึ หลงัจากท่ีเธอไดข้บัรถ 
ฝา่สภาพอากาศที่เลวรา้ยมาเปน็เวลาหลายชัว่โมง จากขอ้มลูในหนงัสอืพิมพ์ทอ้งถิน่ 
เจ้าของที่พักอธบิายเหตผุลการยกเลกิที่พักโดยสง่ขอ้ความบอกเธอวา่  
“ดฉินัจะไมใ่หค้ณุเชา่ แมว้า่คณุจะเปน็คนสดุทา้ยบนโลกน้ีกต็าม” และ “หนึง่ค�าที่ 
อธบิายไดท้กุอยา่ง คอื คนเอเชยี” เจา้ของที่พักยงัพิมพ์ตอ่วา่ “ฉนัจะไมย่อม 
ใหค้นตา่งชาตสิัง่วา่ประเทศนี้ตอ้งท�าอะไร”81

คดนีี้ไดร้บัความสนใจอยา่งมาก และทา้ยที่สดุเจา้ของที่พักตอ้งเสยีคา่ปรบั  
5,000 ดอลลาร ์จากนัน้ตอ้งขอโทษผูเ้ขา้พัก ท�าบรกิารชมุชนที่องค์กร 
ดา้นสทิธพิลเมือง และอยูภ่ายใตก้ารตดิตามตรวจสอบรปูแบบการใหเ้ชา่ที่พัก 
เป็นเวลาสี่ป8ี2 ภายใตค้วามกดดนัอยา่งมนียัส�าคญัเพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่ไม่ได้สง่เสรมิอคติ
และการเลอืกปฏบิตั ิAirbnb ยงัไดห้า้มไม่ใหก้ลุม่ผูท้ี่เชื่อมัน่วา่คนขาวเปน็ใหญเ่ปน็แขก
เขา้พักบนแพลตฟอรม์หลงัจากเกดิเหตกุารณท์ี่ชาร์ลอตสว์ลิล ์ในมลรฐัเวอรจ์เินยี  
เม่ือเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 256083 ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา Airbnb ไดบ้ญัญตันิโยบาย  
“เปดิประต”ู ที่ไดก้�าหนดกระบวนการส�าหรบัลกูคา้ที่รูส้กึวา่พวกเขาไมส่ามารถ 
จองห้องพักไดเ้นื่องจากการเลอืกปฏบิตัสิามารถตดิตอ่พนกังานท่ีผา่นการฝกึอบรม 
มาเปน็พิเศษไดต้ลอด 24 ชัว่โมง พนกังานเหลา่นี้จะ “ท�าใหผู้เ้ขา้พักมัน่ใจวา่จะหาที่พัก
ไดอ้ยา่งแนน่อน”84

การเลอืกปฏิบตัไิมจ่�ากดัเฉพาะเช้ือชาติและชาตพัินธุ ์ตัวอยา่งเชน่ ในอนิเดยี เจา้ของ
ทีพั่กในชมุชนบางแหง่อนญุาตใหคู้ส่มรสเทา่นัน้ทีส่ามารถเขา้พักได ้ทีน่า่สนใจก็คอื อนิเดยี
ไม่มกีฎหมายทีห่า้มไมใ่หคู้ร่กัทีย่งัไมไ่ดแ้ตง่งานเชา่หอ้งพักของโรงแรม โดย 
เปน็เรือ่งความกดดนัท่ีได้รบัจากชุมชนและการกระท�าโดยส่มุของเจา้หนา้ทีต่�ารวจ 
ในทอ้งถิน่ อยา่งไรกต็าม ขอ้จ�ากดันีไ้ดเ้ปดิโอกาสในการลงทนุมากมาย บรษัิทจาก 
นวิเดล ีชือ่ว่า StayUncle มหีอ้งพักใหเ้ชา่ส�าหรบัคูร่กัตัง้แต ่8 ถึง 10 ชัว่โมง และ 
ตวัแทนจดัหาทีพั่กทีเ่รยีกวา่ OYO Rooms ช่วยผูเ้ขา้พักคน้หาทีพั่กทีเ่ปดิใหบ้รกิาร 
โดยเฉพาะส�าหรบัคูร่กัทีย่งัไมไ่ดแ้ตง่งานเทา่นัน้85 ค�าขวญัของ StayUncle คอื  
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“คู่รกัตอ้งการหอ้งพัก ไมใ่ชค่�าพิพากษา”86 มคีนนิยามพวกเขาวา่เปน็ “พอรท์ลัแรก 
และดทีีส่ดุของ อนิเดยี ส�าหรบัการจองโรงแรมทีป่ลอดภยัและมกีารรกัษาความปลอดภยั  
ส�าหรบัคูส่มรสและคูร่กัทีย่งัไม่ไดแ้ตง่งานโดยใช้บตัรประจ�าตวัทอ้งถิน่หรอืบตัรประจ�าตวั
ของเมอืงอืน่”87

เชน่เดยีวกบัเรื่องอื่นอกีมากมาย การสรา้งกฎที่ใชไ้ดก้บัทกุที่และทกุคนนัน้ 
เป็นไปไมไ่ด ้แตส่ิง่ส�าคญัคอื ตอ้งหาสมดลุที่เหมาะสมระหวา่งหลกัการและ 
ปทัสถานของทอ้งถิน่

กำรแข่งขัน
ในทางหนึง่ ผูเ้ชา่ที่พักบน่วา่การเชา่ที่พักระยะสัน้ท�าใหต้ลาดท่ีอยูอ่าศัยเปน็เรื่องยาก
ส�าหรบัพวกเขา ในทางกลบักนั โรงแรมและสหภาพแรงงานของพวกเขาประทว้ง 
ในเรื่องการแขง่ขนัที่ไม่เปน็ธรรมจากหนา้ใหมท่ี่เพ่ิงเขา้มาในตลาด พวกเขาใหเ้หตผุลวา่  
การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กท้องถิน่เลีย่งภาษีโรงแรม ระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นสาธารณสขุ 
และตดัราคาพนกังานของโรงแรม ดว้ยการใช้บรกิารท�าความสะอาดอสิระ (เชน่ ในกรณี 
ของสภุาพสตรผีูท้�าความสะอาดในนวิยอรก์ซึง่ Fortune ไดจ้ดัท�าประวตัโิดยย่อไว้  
ดังไดเ้กริน่ไปแลว้กอ่นหนา้นี้)

สมาคมโรงแรมโกรธมากจดัจนเหน็ไดช้ดั ในกรณหีนึง่ที่สดุโตง่มาก Hotel 
Association of New York City จดัรณรงคเ์ตอืนวา่การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของ 
ทีพั่กท้องถิน่มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะให้ทีอ่ยูก่บัผูก้อ่การรา้ย หลงัจากทีม่ขีา่วโจมตใีนเมอืง 
แมนเชสเตอร ์สหราชอาณาจกัรโดยผูท้ีม่าเช่าทีพั่กระยะสัน้88 ในขณะทีก่�าลงัเขยีน
หนังสอืเล่มนี ้American Hotel and Lodging Association ก�าลงัใชง้บประมาณ 
ดา้นการก�ากบัดแูลหลายลา้นดอลลารส์�าหรบัแผนการ “ตอ่ตา้น Airbnb”89

หนว่ยงานก�ากบัดแูล ตอ้งคอยระมดัระวงัค�ากลา่วอา้งท่ีสดุโตง่และกลวธิี 
ท่ีมุง่ใหก้ลวัดงักลา่ว การแขง่ขนัเปน็สว่นหนึง่ของธรุกจิ และไมม่โีมเดลธรุกจิใดที่ถาวร
และศักดิส์ทิธิ ์ขณะที่ Michael Petricone รองประธานอาวโุสของรฐับาลและ 
กจิการก�ากบัดแูลของ Consumer Technology Association อธิบายวา่ “หากทา่นเหน็
เมืองก�าลงัใชร้ะเบยีบขอ้บงัคบัที่เหมอืนกนั กบัคนที่เชา่ห้องนอนที่วา่งผา่น Airbnb 
เหมอืนที่ใชก้บัโรงแรม Hilton กจ็ะเหน็ไดช้ดัเจนวา่ไมเ่หมาะสมและอาจเป็นการท�าเพ่ือ
ปกปอ้งผลประโยชนบ์างอยา่งของผูม้หีนา้ที่”90

Internet Association ไดว้จิยัค�าถามที่วา่ การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่
แขง่ขนักบัโรงแรมหรอืไม ่การวจิยัของพวกเขาพบวา่ ไม่มหีลกัฐานทางสถติใิดที่บง่ชี้
วา่การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ก�าลงัยดึครองตลาดโรงแรมอยา่งเปน็ระบบ 
นอกจากนี้การคน้พบของ Internet Association ยนืยนัวา่การเชา่ที่พักจากเจา้ของ
ท่ีพักทอ้งถิน่อาจชว่ยใหผู้ท้ี่อาศัยทอ้งถิน่ยงัสามารถอยูใ่นบา้นของตนเองได้ 
แทนที่จะถกูขบัไลอ่อกมา ทางสมาคมฯ ไดเ้รยีกรอ้งใหผู้ก้�าหนดนโยบายหลกีเลี่ยง
การกลา่วอา้งในทางตรงกนัขา้มและทบทวนหลกัฐานมากกวา่ยอมรบัขอ้โตแ้ยง้ 
ท่ีไมไ่ดต้ัง้อยูบ่นขอ้เทจ็จรงิ91

นอกจากนี้ WTTC ยงัไดก้ลา่วถงึประเดน็นี้ตรง ๆ ในรายงาน  
Global Economic Impact and Issues 2017 โดยระบวุา่ “จ�านวนคนืที่มผีูเ้ขา้พัก 
ในโรงแรม สงูที่สดุเทา่ที่เคยมมีา ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่โมเดล [การเชา่ท่ีพัก 
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่] ก�าลงัน�าไปสูอ่ปุทานใหมท่ี่มาจากการชกัน�า”92  
ตามรายงานระบวุา่ ผลกระทบโดยรวมจากการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ 
ต่ออปุสงคข์องโรงแรมโดยรวมนัน้ม ี“ขนาดคอ่นขา้งเลก็เมื่อมองภาพใหญ่ 
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ของสว่นตลาดโรงแรมทัว่โลก” ยิง่ไปกวา่นัน้ รายงานยงัไดห้มายเหตุ
อกีวา่ เมื่อการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่กา้วเขา้มาแขง่ขนัจรงิ 
กจ็ะเปน็การแขง่ขนักบัโรงแรมที่มีระดบัต�า่ แต่ “สว่นหนึง่ของอปุสงค์ 
ที่มนียัส�าคญั บอ่ยครัง้อาจมากถงึรอ้ยละ 30 ถงึ 50 ไดจ้าก 
การชกัน�า ซึง่หมายความวา่นกัทอ่งเที่ยวเหลา่นัน้อาจไม่ไดเ้ดนิทางเลย
ถา้ไมใ่ชเ่พราะวา่มตีวัเลอืกราคาที่มกัจะต�า่กวา่”93 กลา่วอกีนัยหนึง่กค็อื 
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ก�าลงัพานกัทอ่งเที่ยวไปยงั 
ปลายทางการทอ่งเที่ยวที่พวกเขาอาจไมม่โีอกาสไดเ้ดนิทางไป

ผูท้ีอ่ยูป่ลายทางการทอ่งเทีย่วตอ้งพึงระลกึว่า การขัดขวาง 
การแข่งขนัและนวตักรรม จะเปน็อนัตรายต่อพวกเขา ดังท่ี  
Arun Sundararajan ศาสตราจารยท์ี ่NYU Stern School of Business 
เขยีนไวว้า่ “หากธรุกจิของทา่นขึน้อยู่กบัโมเดลการบริโภค 
ทีไ่มม่ปีระสทิธผิลส�าหรบัผูบ้รโิภคของทา่น มโีอกาสทีเ่ปน็ไปได้ว่า 
มตีลาดของเศรษฐกจิทีก่�าลงัพยายามปรับปรุงให้มปีระสิทธภิาพ 
มากยิง่ขึน้ส�าหรบัผูบ้รโิภค”94 ไมฉ่ลาดเลยทีจ่ะเดิมพันสูก้บันวัตกรรม

เครอืขา่ยโรงแรมจ�านวนหนึง่ซึง่ตระหนกัถงึพลวัตนี้และก�าลงัมอง
หาวธิกีารใหม ่ๆ ในการแขง่ขนั ตอบสนองดว้ยเปลี่ยนใชส้ิง่ใหม ่ๆ  
เชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ เครอืขา่ยขนาดใหญข่อง Marriott-Starwood 
เสนอโรงแรม Element ซึง่เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม แบรนด ์Moxy 
ใหมท่ี่มุง่ไปที่นกัทอ่งเที่ยวกลุม่มลิเลนเนยีล นอกจากนี้ยงัเสนอ 
เซอรว์สิอพารต์เมนตภ์ายใตแ้บรนดข์องตวัเองอกีจ�านวนหนึง่

เมื่อเวลาผา่นไป ดเูหมือนวา่มโีอกาสสงูที่การเชา่ที่พักจากเจา้ของ
ที่พักทอ้งถิน่จะไดร้บัประโยชนจ์ากปรบัใชล้กัษณะเดน่บางประการ 
ของโรงแรมเชน่ความสามารถในการเชค็อนิตามความตอ้งการ และ
การที่โรงแรมตา่ง ๆ พยายามหาวธิใีนการเสนอการท�าใหเ้ปน็สว่นตวั
และความหลากหลายที่ท�าใหก้ารเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่
ประสบความส�าเรจ็ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงเปน็สตูร 
ที่ประสบความส�าเรจ็มากกวา่การยดึมัน่กบัสภาพที่เปน็อยูเ่มื่อโลก
ก�าลงักา้วไปขา้งหนา้

การแข่งขัน
กระตุ้นให้เกิด
นวัตกรรม

ผู้เข้าพักราว 
30% - 50% 
อาจเลือก 
ที่จะไม่เดินทาง
หากไม่สามารถ
เช่าที่พักจาก
เจ้าของที่พักใน
ท้องถิ่นได้

—WTTC
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ท่ำนควรเข้ำก�ำกับดูแลหรือไม่  
หำกต้องก�ำกับดูแลจะท�ำอย่ำงไร
อตุสาหกรรมเศรษฐกจิแบง่ปันมักไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์ 
ไม่เพียงแตใ่นแงก่ารท�าลายโมเดลธรุกจิที่มอียู ่แตย่งัเปน็ 
แงข่องการหลบเลี่ยงกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัรปูแบบ 
ของเศรษฐกจิแบง่ปนัเขา้ไมไ่ดด้นีกักบัสมมตฐิานและโมเดล 
ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการก�ากบัดแูล และทัง้สองฝา่ยจ�าเปน็ตอ้งปรบัตวั
เป้าหมายของการก�ากบัดแูลควรเปน็การปอ้งกันการแขง่ขนั 
ท่ีไมเ่ปน็ธรรม แตไ่มใ่ชก่ารปกปอ้งผูด้�ารงต�าแหนง่ และท�าให้
มัน่ใจถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภคแทนท่ีจะเปน็การจ�ากดั 
ทางเลอืกของผูบ้ริโภค

เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายนี้เราไดส้รปุแนวทางส�าคญั ๆ  
ท่ีผูก้�าหนดนโยบายทัว่โลกน�ามาใชเ้พ่ือก�ากบัดแูลการเชา่ที่พัก
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่โดยตระหนกัวา่นี่เปน็สาขาที่เพ่ิง 
เกดิขึน้จดุเริม่ตน้คอืการตระหนกัวา่เมื่อภาคธรุกจิเติบโตขึน้
และมคีวามเปน็มอือาชพีมากขึน้ การก�ากบัดแูลควรมี 
ความยดืหยุน่เพียงพอที่จะรองรบัการเปลี่ยนแปลงเหลา่นี้ได้ 
เชน่เดยีวกบัการที่รฐับาลจดัหาแรงจงูใจและการก�ากบัดแูล 
ส�าหรบับรษัิทขนาดเลก็แตกตา่งจากที่จดัใหก้บัธรุกิจ 
ขนาดใหญ ่นโยบายการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ 
ควรไดร้บัการปรบัตามเจา้ของที่พักแบบต่าง ๆ องิตาม 
ขนาดของเจา้ของที่พัก

เราไดก้ลา่วถงึหลกัการส�าคญัสามประการที่เราเชื่อวา่ 
จะชว่ยใหท้กุคนเขา้มสีว่นรว่มในกระบวนการก�ากบัดแูล 
ไม่เพียงเฉพาะรฐับาล แตร่วมถงึเจา้ของที่พัก และบรษัิท 
ท่ีพวกเขาท�างานรว่มกนัดว้ย

หนว่ยงานก�ากบัดแูลที่น�าหลกัการเหลา่นี้มาใชง้านจะพบวา่
งานของพวกเขางา่ยขึน้มากและพวกเขากจ็ะไดรั้บความรว่มมอื
จากผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ โดยทกุฝา่ยตา่งกไ็ดร้บัประโยชน์

เรามาลองมองท่ีการก�ากบัดแูลใหใ้กลอ้กีสกัหนอ่ย
เราจะโฟกสัไปที่ตวัเลอืกการก�ากบัดแูลที่ส�าคญั 3 ตวัเลอืก 

ได้แก ่1) ขดีจ�ากดั 2) การออกใบอนุญาตและการจดทะเบยีน 
และ 3) การเกบ็ภาษีหน่วยงานก�ากบัดแูลจะตอ้งตดัสนิใจวา่ 
อะไรเหมาะสมที่สดุส�าหรบัสถานการณข์องตน แตเ่ราขอแนะน�า
ใหป้รกึษากบัเจา้ภาพรวมทัง้หนว่ยงานอื่น ๆ เพ่ือใหแ้นใ่จวา่พวก
เขาก�าลงัสรา้งบรบิทที่มุง่หวงัในอนาคตและการท�างาน 
เพ่ือสง่เสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้ง 
ท่ีเชา่เจา้ของที่พักทอ้งถิน่สามารถใหไ้ด้

หลักการที่ใช้เป็นแนวทาง
ส�าหรับการก�ากับดูแล 

การเช่าที่พัก 
จากเจ้าของที่พักท้องถิ่น

การก�ากับดูแล 
การเช่าที่พักจาก

เจ้าของที่พักท้องถิ่น

ควรส่งเสริมกิจกรรมการ
เช่าที่พักจาก 

เจ้าของที่พักท้องถิ่น
อย่างรับผิดชอบ  
โดยมีกำรควบคุม 

ที่เหมำะสมเพ่ือปกป้องผล
ประโยชน์ของ 

เจ้ำของที่พัก นักเดินทำง 
และชุมชนต่ำง ๆ

หากจุดสมดุลระหว่าง
ต้นทุนและผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ  
ของกิจกรรมกำรเช่ำที่พัก
จำกเจ้ำของที่พักท้องถิ่น

โฟกัสที่ผู้ใช้งาน 
เข้ำใจง่ำย  

และน�ำไปใช้ง่ำย

การเช่าที่พักจากเจ้าของที่พักท้องถิ่น: สิ่งที่รัฐบาลจ�าเป็นต้องทราบ
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การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่
เปลีย่นการทอ่งเทีย่วในญีปุ่น่อยา่งไร

นั กทอ่งเที่ยวตา่งกห็ลงรกัประเทศญี่ปุน่ ตามรายงานของคณะกรรมการ 
การทอ่งเท่ียวแหง่ชาต ิในปี 2560 มชีาวตา่งชาตเิดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น 

ถงึ 28.7 ลา้นคน ยอดรวมนี้ท�าลายสถติขิองปก่ีอนหนา้ติดต่อกันเป็นปีที่หา้95  
นัน่เปน็จ�านวนนกัทอ่งเที่ยวจ�านวนมากทเีดยีว และเปน็แนวโนม้ที่นา่ทึง่ แต่ลอง
พิจารณาอนาคตที่ทะเยอทะยานยิง่ไปกวา่นี้อกี: ญี่ปุน่คาดว่าจะต้อนรบั 
นกัทอ่งเที่ยวอยา่งนอ้ย 40 ลา้นคนตอ่ปภีายในปี 256396 บางคนคิดว่าตัวเลขนี้
นา่จะเปน็ประมาณการที่ต�า่กวา่ความเป็นจรงิ ในขณะที่ญ่ีปุ่นต่อสูดิ้น้รนกับ 
ความนยิมที่ไดร้บัจากนอกประเทศ และเตรยีมรบัมอืกบักระแสการทอ่งเที่ยว 
ที่จะไตข่ึน้สงูสดุในการแขง่ขนัรกับี้ชงิแชมปโ์ลกในป ี2562 และการแข่งขัน 
กฬีาโอลมิปกิฤดรูอ้นในป ี2563 มีค�าถามเรง่ดว่นขอ้หนึง่ค่อย ๆ ปรากฏข้ึน

แลว้ทกุคนจะพักที่ใดเนื่องจากญี่ปุน่เองประสบปญัหาการขาดแคลนหอ้งพักใน
โรงแรมอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรงุโตเกยีว ดงันัน้ญี่ปุน่มแีนวโนม้ที่จะหนัไปใช้
บรกิารการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ (เรยีกวา่ มนิปาก)ุ เพ่ือแกป้ญัหา  
การส�ารวจลา่สดุจากเจา้ของที่พัก 15,000 ราย ซึง่ด�าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข 
แรงงาน และสวสัดกิาร พบวา่มเีพียงรอ้ยละ 17 เทา่นัน้ที่มใีบอนญุาต และรอ้ยละ 31  
ให้เชา่โดยที่ไมม่ใีบอนญุาต (ที่เหลอืไมส่ามารถระบไุด)้97 ส�าหรบัที่พักที่ไดร้บัใบอนญุาต 
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่จะตอ้งตัง้อยูใ่นเขตที่ก�าหนดไวเ้ปน็พิเศษ  
และปฏบิตัติามขอ้จ�ากดัท่ีอยูใ่นขอ้ก�าหนด เชน่ ระยะเวลาในการเขา้พัก ในพ้ืนที่เหลา่น้ี 
บรษัิทตา่ง ๆ อยา่ง Agoda, Airbnb และ Booking.com มกีารเนนิธรุกจิอยา่ง 
แขง็แกรง่อยูแ่ลว้

ตวัอยา่งเชน่ Airbnb อา้งวา่สามารถรองรับผูเ้ขา้ชมได ้3.7 ลา้นคนในป ี256298 
เพียงปเีดยีว โดยคาดวา่จะมสีว่นท�าใหเ้งนิไหลเขา้เศรษฐกจิญี่ปุน่ถงึ 9.2 หมื่นลา้นเยน 
(ประมาณ 8.4 พันลา้นดอลลาร)์ จากการใชจ่้ายรวมของผูใ้ชง้าน Airbnb ซึง่รวมถงึ 
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เชน่อาหารและแหลง่เที่ยวตา่ง ๆ99 ตามขอ้มลูเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2560 
HomeAway100 มทีี่พักใหบ้รกิารนอ้ยกวา่ 10,000 แหง่ในขณะที่101 Airbnb มทีี่พัก 
ให้บรกิารจ�านวนทัง้สิน้ 60,000 แหง่ ตามข้อมลูในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 Agoda 
เป็นเวบ็ไซตจ์องโรงแรมชัน้น�าของเอชยีซึง่คอ่นขา้งเปน็นอ้งใหม่ในธรุกจิการเชา่ที่พัก
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่ไดล้งประกาศทพัีกหลายพันรายการในญี่ปุน่ตามขอ้มลูปี  
พ.ศ. 2560 ระหวา่งที่บรษัิทเขา้มาด�าเนนิกจิการในสว่นตลาดการใหบ้รกิารที่พักนี้

แพลตฟอรม์เหลา่นีแ้ละแพลตฟอรม์อืน่ ๆ ตา่งกม็องเหน็โอกาสทีแ่มว้า่จะมคีวามเสีย่ง
และความไม่แนน่อน หลงัจากการผา่นกฎหมายใหมท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนมถินุายน  
พ.ศ. 2561102 ซึง่จะชว่ยใหเ้จา้ของทัง้ทีเ่ปน็เอกชนและบรษัิทสามารถให้เชา่อสงัหารมิทรพัย์
ของตนไดถ้งึ 180 คนืตอ่ป ีหากพวกเขาลงทะเบยีนเปน็ผูใ้หบ้รกิารเชา่ทีพั่กจาก 
เจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่กบัหน่วยงานผูม้อี�านาจแมว้า่กฎหมายฉบบัใหมม่าพร้อมกบั 
ความชดัเจน แตถ่งึกระนัน้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีบางรายกย็งัคงมคีวามกงัวลอยู่ 
บางคนรูสึ้กว่าจ�านวนวนัใหเ้ช่าสงูสดุที ่180 วนันัน้จ�ากดัเกนิไปบางครอบครวัยนืยนัวา่ 
การจ�ากดัจ�านวนวันทีใ่หเ้ช่าไดท่ี้ 180 วนัอาจท�าให้ไมส่ามารถหารายไดแ้ละความเสีย่ง 
ทีต่อ้งเสยีค่าปรบัซ�า้แลว้ซ�า้เลา่จากการฝา่ฝนืระเบยีบขอ้บงัคบัท�าใหธ้รุกจิการใหเ้ชา่ทีพั่กนัน้ 
ไม่นา่สนใจยิง่ขึน้ไปอกี103 คนอืน่ ๆ ตัง้ค�าถามวา่การจ�ากดัจ�านวนวนัทีใ่หเ้ชา่ไดท้ี ่180 วนั 
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จะชว่ยแกป้ญัหาการขาดแคลนห้องชุดในเมอืงตา่ง ๆ ของญีปุ่น่ท่ีผู้คนนยิมเขา้มาทอ่งเท่ียว 
ได้จรงิหรอืไม1่04 Nikkei Asian Review และ Japan Times ไดร้ายงานวา่ Airbnb น�าทีพั่ก
ทีล่งประกาศทัง้หมดในประเทศญีปุ่น่ออกถงึรอ้ยละ 80 เพ่ือให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย
ฉบบัน้ีกอ่นทีจ่ะถงึก�าหนดเสน้ตายในวนัที ่15 มิถนุายน ซึง่ท�าใหจ้�านวนทีพั่กทีล่งประกาศไว้ 
ทัง้หมดลดลงเหลอืเพียง 13,000 รายการภายในเวลาไมก่ีส่ปัดาห1์05 แนน่อนวา่ 
ไม่มกีฎหมายฉบบัใดทีส่มบรูณแ์บบ และรฐับาลญีปุ่น่ก�าลงัท�างานรว่มกบัธรุกจิ 
อยา่งตอ่เนือ่งเพ่ือปรบัปรงุใหด้ขีึน้106

 “ระเบยีบขอ้บงัคับฉบบัใหมไ่ม่ดเีลย เพราะเจา้ของทีพั่กจะไมไ่ดผ้ลก�าไร”  
Takashi Kawamoto ผูจ้ดัการประจ�าภมูภิาคของ Agoda Japan ซึง่เปน็ผู้ใหก้ารสนบัสนนุ
โครงการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ของบรษัิทกลา่ว “อสงัหารมิทรพัยส์ว่นใหญ่
อยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการโดยบรษัิทตวัแทน/ผูร้วบรวม และบรษัิทดา้นอสงัหารมิทรพัย์ 
และหนว่ยงานเหลา่นีจ้ะไดร้บัใบอนญุาต แตส่�าหรบัเจา้ของทีพั่กสว่นบคุคล ผมไมท่ราบ
จรงิ ๆ ว่าพวกเขาเข้ามาในตลาดมากเพียงใด”107

นอกจากนี้รฐับาลทอ้งถิน่จ�านวนมากก�าลงัหารอืกนัวา่จะมกีารเพ่ิมขอ้จ�ากดัส�าหรบั
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่หรอืไม ่ไมว่า่จะเปน็การจ�ากัดต�าแหนง่ท่ีตัง้ 
ของที่พักดงักลา่ว หรอืลดจ�านวนวนัที่เปดิที่พักใหเ้ชา่ไดล้งอกีจากที่ก�าหนดไวไ้มเ่กนิ 
180 วนั108 ตวัอยา่งเชน่ สภาจงัหวดัเฮยีวโงะ ก�าลงัพิจารณาวา่ควรจะสัง่ห้ามไมใ่หม้กีาร
เชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักในทอ้งถิน่ภายในรศัม ี100 เมตรจากโรงเรยีนอนบุาล ประถม, 
มธัยมตน้ และมธัยมปลายหรอืไม่109

กลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื บรษัิทจดัการอสงัหารมิทรพัยท่ี์มอีสงัหารมิทรพัยจ์�านวนมาก
อาจมทีนุและปรมิาณที่พักมากพอที่จะรบัมอืกับการจ�ากดัระยะเวลาใหเ้ชา่พักที่ 180 วนัได้  
แตเ่จา้ของที่พักที่ไมไ่ดอ้าศัยอยูใ่นที่พักนัน้อาจตอ้งขออนญุาตจากเจา้ของที่หรอืไมก่็
เจ้าของอาคารกอ่นและตอ้งมใีบอนญุาต และยงัคงตอ้งเผชญิกบัความจรงิที่วา่จะไมม่ี 
ผูเ้ขา้พักอยา่งน้อยครึง่ปี ตามรายงานของ Japan Association of New Economy  
ราวรอ้ยละ 90 ของเจา้ของทีพั่กกลา่ววา่ ระเบยีบข้อบงัคับใหมจ่ะท�าใหธ้รุกจิของพวกเขา 
ท�าอะไรไมไ่ดเ้ลย110

อย่างไรกต็าม เปน็เรื่องส�าคญัที่ตอ้งจ�าไวว้า่ กฎหมายมนิปาก ุฉบบัใหมน่ี้ 
ใหค้วามกระจา่งและลดความซบัซอ้นของกฎหมายที่มอียูเ่ดมิ ซึง่ท�าใหต้ลาดญี่ปุน่ 
มกีารแขง่ขนัสงูมากทัง้ส�าหรบัผูท้ี่ด�าเนนิกจิการที่มอียูเ่ดมิและผูท้ี่เขา้มาใหม่  
Recruit Holdings ซึง่เคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารจดัหาพนกังานชัว่คราวรายใหญท่ี่สดุของญี่ปุ่น  
ไดป้ระกาศเขา้รว่มตลาดการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่เมื่อเดอืนมกราคม  
พ.ศ. 2561 และก�าลงัร่วมมอืกบั Airbnb เพ่ือเสนอประกาศที่พักบน Suumo  
ซึง่เปน็เวบ็ไซตด์า้นที่พักอาศัยที่มชีื่อเสยีงของพวกเขา111 Hyakusenrenma  
ซึง่เปน็สตารท์อพัทอ้งถิน่ สญัชาตญิี่ปุน่เขา้เป็นพันธมติรธรุกจิกบั JTB Corp  
ซึง่เปน็เวบ็ไซตจ์องการเดนิทางที่ใหญท่ี่สดุในญี่ปุน่ Hyakusenrenma มทีี่พัก 
ลงประกาศไวอ้ยู ่800 แหง่ เขา้ถงึไดจ้าก Japanican ซึง่เปน็เวบ็ไซตห์ลายภาษา 
ส�าหรบัจองการเดนิทางของรายหลงั JTB Corp ในขณะเดียวกนั Rakuten Inc  
ก�าลงัรว่มมอืกบั Tujia เพ่ือใชป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็ที่จากการที่นกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
หลัง่ไหลเขา้มาในประเทศญีปุ่น่ (ในปี 2559 รอ้ยละ 25 ของผู้มาเยอืน มาจากประเทศจนี)  
และ Rakuten เองเปน็แบรนดท์ี่รูจ้กัทัว่ไปในประเทศจนี112 Tujia ซึง่เปน็สตารท์อพั 
ที่มสี�านกังานใหญต่ัง้อยูก่รงุปกักิง่ก�าลงัวางแผนที่จะใหล้งประกาศใหเ้ชา่ที่พัก  
200,000 แหง่ในญี่ปุน่ภายในปี 2568113 นอกจากนี้ Rakuten Inc ยงัรว่มมอืกบั 
HomeAway และ Booking.com114 นอ้งใหมท่ี่นา่สนใจที่สดุรายหนึง่คอื Terahuku 
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บรษัิทนี้น�าเสนอที่พักที่รูจ้กักนัในชื่อ ชคูโุบ ซึง่เปน็การคา้งคนืที่วดัพุทธพรอ้มอาหาร
มังสวริตั ิTerahuku ไดเ้ขา้เปน็พันธมติรธรุกจิกบั Airbnb และ Booking.com  
แลว้เพ่ือก�าหนดกลุม่เปา้หมายที่ไมไ่ดม้แีตผู่แ้สวงบญุในทอ้งถิน่เทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึ 
นักทอ่งเที่ยวที่พูดภาษาองักฤษอกีดว้ย115

จากแนวโนม้ดงักลา่วนี้ Airbnb ก�าลงัตอบรบัตลาดในรปูแบบที่หลากหลาย นอกเหนอื
จากการใหเ้ชา่ที่พักสว่นตวัแลว้ ยงัมกีารเสนอที่พักอกีหลากหลายรปูแบบ เชน่  
“บทูคีเรยีวกงั และโรงแรมตา่ง ๆ ผา่นการเขา้เปน็พันธมติรธรุกจิกบัสตารท์อพัดา้นการ
ท่องเที่ยวจ�านวนหนึง่”116 สว่นหนึง่ของความพยายามนี้ บรษัิทก�าลงัรว่มมือกับ  
Evolable Asia เพ่ือเสนอโรงแรมหรขูนาดเล็กในญี่ปุน่และโรงแรมท่ีคยุไดว้า่  
“มีสถาปตัยกรรมที่มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและการบรกิารที่โดดเดน่”117 บนเวบ็ไซตเ์ฉพาะทาง 
กอ่นหนา้นี้ในป ี2559 Airbnb ไดเ้ขา้เปน็พันธมติรธรุกจิกบั Venture Republic เพ่ือรวม
ท่ีพักของ Airbnb เขา้กบัแพลตฟอรม์ของ Travel.jp บรษัิทตวัแทนการทอ่งเที่ยวออนไลน์
อื่น ๆ ที่มกีารด�าเนินกจิการในญี่ปุน่ ไดแ้ก ่Expedia, Ctrip, Zizaike และ Agoda118

ในขณะเดยีวกนั มนีวตักรรมมากมายเกดิขึน้กอ่นการออกกฎหมายมินปาก ุซึง่มี 
ผลบงัคบัใชใ้นเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2561 Seven-Eleven Japan ก�าลงัรว่มมอืกบั JTB  
ซึง่เปน็ตวัแทนดา้นการทอ่งเที่ยวของญี่ปุน่เพ่ืออ�านวยความสะดวกเรื่องการเชค็อนิที่พัก 
ท่ีเชา่จากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ เครื่องจกัรที่อยูใ่นรา้นสะดวกซื้อของบรษัิทจะสามารถยนืยนั
อตัลกัษณข์องผูเ้ขา้พักจากรปูถา่ยไดเ้มื่อตวัตนของผูเ้ขา้พักไดร้บัการยนืยนัแลว้  
พวกเขาสามารถรบัและส่งคนืกุญแจจากทางรา้นไดด้ว้ย119 วธินีี้ชว่ยใหก้ระบวนการเชค็อนิ
ท�าไดง้า่ยขึน้ส�าหรบัเจา้ของที่พัก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณทีี่เจา้ของที่พักไมไ่ดอ้าศัย 
อยู่ที่นัน่ เนื่องจากกฎหมายก�าหนดให ้“ผูใ้หเ้ชา่ที่ไมอ่ยู”่120 ตอ้งจดัจา้งผูร้บัจา้งจากภายนอก
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เพ่ือจดัการที่พัก เชน่ การสง่มอบกญุแจ การตรวจสอบอตัลกัษณผ์ูเ้ขา้พัก และ 
การบนัทกึขอ้มลูผูเ้ขา้พักในสมดุเครื่องจกัรใหบ้รกิารเชค็อนิดงักลา่วมใีหบ้รกิาร 
ในยา่นชนิจกูขุองกรงุโตเกยีว และ 7-11 Japan มแีผนที่จะตดิตัง้เครื่องจกัรดงักลา่ว 
ในรา้นคา้กวา่ 1,000 แหง่ในแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ไดร้บัความนยิมภายในป ี2563  
เพ่ือใชป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็ที่ในชว่งที่มกีารจัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปกิป ี2563 ณ  
กรงุโตเกยีว ซึง่ในชว่งเวลาดงักลา่วการเชา่ที่พักจากเจา้ของท่ีพักในทอ้งถิน่จะเพ่ิมขึน้
อย่างทวคีณู121 บรกิารที่มีชื่อเรยีกวา่ “Convenience Front Desk 24” ไดเ้ปดิตวัแลว้ 
ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2561 เพ่ือประสานกบักฎหมายมินปากุ ฉบบัใหม่122

นอกจากนี้ รฐับาลยงัคาดหวงัวา่กฎหมายมนิปากุ จะกระจายการทอ่งเที่ยวไปทัว่
ประเทศญี่ปุน่อยา่งสม�า่เสมอ อนัจะชว่ยฟื้ นฟูพ้ืนที่ในชนบทและเมอืงขนาดเลก็ซึง่ 
จ�านวนประชากรลดลงอย่างมากใหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้ การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
จะไดร้บัการตอ้นรบัเปน็อยา่งด ีเนื่องจากการศึกษาของ McKinsey เมื่อป ี2559  
แสดงใหเ้ห็นวา่ราวกึง่หนึง่ของนกัทอ่งเที่ยวทัง้หมดจะเขา้พักในเมอืงที่ไดร้บัความนยิม
สงูสดุสามเมอืง (โตเกยีว โอซากา้ และเกยีวโต) และคดิเปน็รอ้ยละ 60 ของรายได้ 
ที่มาจากการทอ่งเที่ยว123 เชน่ที่เราไดเ้หน็ในสถานท่ีอื่น ๆ การเตบิโตของธรุกจิ 
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่เปดิโอกาสมหาศาลทัง้ส�าหรบัเจา้ของที่พัก  
ผูเ้ขา้พัก และเศรษฐกจิในทอ้งถิน่

เส้นทำงมำกมำย: เจ้ำของที่พักไม่ได้เหมือนกันทุกคน
เชน่ที่เราไดเ้หน็มาแลว้ ตลาดใหเ้ชา่ที่พักมคีวามแตกตา่งหลากหลายอยา่งมาก 
ในตลาดที่มีที่พักที่แทบจะมีคนเชา่ตลอดเวลาและอตัราห้องวา่งต�า่ การแยก 
เจ้าของบา้นที่มหีอ้งวา่งให้เชา่ในบา้นของพวกเขากบัผูป้ระกอบการเชงิพาณชิย์ 
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ท่ีใหเ้ชา่ที่พักแบบเตม็เวลานัน้เปน็เรื่องสมควร ไม่วา่ที่พักเหลา่นี้
จะเปน็ที่พักเดี่ยวหรอืกลุม่หอ้งพักจ�านวนมากภายใตก้ารจดัการ
เชงิพาณชิย1์24

โดยทัว่ไปจะเรยีกการใหเ้ชา่ที่พักแบบแรกวา่เปน็การใหเ้ชา่แบบ 
“ปฐมภมู”ิ และแบบหลงัวา่การเชา่แบบ “ทตุยิภมู”ิ125 ความแตกตา่ง
ระหวา่งธรุกจิเหลา่นี้มนียัส�าคญัที่ปลายดา้นหนึง่ของสเปกตรมัคอื 
เจ้าของบา้นที่มหีอ้งเดี่ยวใหเ้ชา่เปน็ครัง้คราวในบา้นของเธอ 
ในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาหส์ว่นที่ปลายอกีดา้นหนึง่คอื บรษัิทจัดการ
อสังหารมิทรพัยท์ี่ท�างานเตม็เวลาเพ่ือจดัการกบัประกาศ 
ใหเ้ชา่ที่พักหลายพันแหง่ในหลายพ้ืนที่ผลกระทบที่มตีอ่ชมุชน 
ของพวกเขาจะแตกตา่งกนั เชน่เดยีวกบัทรพัยากรและรายได้ 
ของพวกเขา ดงันัน้เมื่อหนว่ยงานก�ากบัดแูล รา่งนโยบาย ค�าถาม 
ท่ีตอ้งถามก็คอื ธรุกจิประเภทใดท่ีเป็นเปา้หมายของนโยบาย

เมืองในสหรฐัอเมรกิา อยา่งเชน่ ฟลิาเดลเฟยี และแซนโฮเซ และ
บางเมอืงในยโุรปไดร้เิริม่โครงสรา้งการก�ากบัดแูลแบบสองเสน้ทาง 
เพ่ือแยกความแตกตา่งระหวา่งการใหเ้ชา่ที่พักปฐมภมูแิละ 
ทุตยิภมู1ิ26 กจิการเชงิพาณชิยไ์มว่า่จะเปน็ธรุกจิขนาดใหญห่รอืเลก็ก็
ไม่ผดิในขอ้ใด แตเ่ขตอ�านาจศาลบางแหง่เลอืกที่จะใชก้ารก�ากบัดแูล
และการเกบ็ภาษีที่แตกตา่งกนักบัผูท่ี้ก�าลงัแบง่ปนัหอ้งพัก 
ในบา้นของตนเองเพ่ือใหเ้ชา่ และผูท้ี่ก�าลงัเชา่หอ้งชดุหรอืเชา่บา้น 
ทัง้หลงัเพ่ือเปน็ธรุกจิโดยแท้

อย่ำท�ำจนเกิดพอดี
บางครัง้หนว่ยงานก�ากบัดแูลอาจอยากสรา้งกฎส�าหรับทุกเรื่อง 
ตัวอยา่งเชน่ สมาชกิสภาเมอืงในนวิออรล์นีส ์ได้พูดถงึ 
การแบง่ปนับา้นใหเ้ชา่วา่ “เราจ�าเปน็ตอ้งควบคมุ ก�าหนดขดีจ�ากดั 
และสรา้งเงนิจากมัน”127 เขาไมไ่ดเ้ปน็คนเดยีวคดิเชน่นี้ ตวัอยา่งเชน่ 
ในประเทศไทย พระราชบญัญตัโิรงแรมซึง่มผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง  
พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2559 มบีทลงโทษรนุแรงส�าหรบัผูท้ี่ใหเ้ชา่ที่พัก
ระยะสัน้ โดยมคีา่ปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท (600 ดอลลาร)์ จ�าคกุ
สงูสดุ 1 ป ีและปรบัไมเ่กนิวนัละ 10,000 บาท (300 ดอลลาร)์  
ในชว่งเวลาที่ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนด128 ในขณะที่ก�าลงัเขยีนหนงัสอื
เลม่นี้ ไตห้วนั ยงัคงมบีทลงโทษรุนแรงส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
ท่ีใหเ้ชา่ที่พักระยะสัน้โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต คา่ปรบัเริม่ตัง้แต ่30,000 
ถงึ 1,000,000 ดอลลารไ์ตห้วนัใหม ่(10,000 ดอลลาร)์ โดยมคีา่
ปรบัคา่เพ่ิมเตมิ 100,000 ดอลลารไ์ตห้วนัใหม ่(3,300 ดอลลาร)์ 
และ 500,000 ดอลลารไ์ตห้วนัใหม่ (16,700 บาท) ส�าหรบัธรุกจิที่
ลงความเหน็วา่ผดิกฎหมาย129 เบอรล์นิ ประเทศเยอรมนี  
ปรบัเจา้ของที่พักในทอ้งถิน่ที่ให้เชา่โดยผดิกฎหมายในอตัราที่ 
น่าตกตะลงึ คือ 100,000 ยโูร (118,000 ดอลลาร์)130 ในขณะที่เมื่อ
ไม่นานมานี้สงิคโปรไ์ดป้รบัเจา้ของที่พักในทอ้งถิน่เปน็จ�านวนเงนิ 
60,000 ดอลลารส์งิคโปร ์(45,000 ดอลลาร)์131ความรนุแรงของ 
บทลงโทษเหล่าน้ีไม่ไดส้ดัสว่นกบัผลกระทบทีเ่กดิกบัสงัคม  

การก�ากับดูแล
ควรมีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาด
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หนว่ยงานก�ากบัดแูล ต้องตระหนกัวา่ทีพั่กเหลา่นีใ้หเ้ชา่ออกไป 
ในสถานการณท์ีม่ทีัง้อุปสงคแ์ละอปุทาน ความพยายามในการยตุิ 
การให้เชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ไมเ่พียงแตไ่รป้ระโยชน์  
แตย่งัท�าให้เกดิความเสยีหายอกีดว้ย เจา้ของทีพั่กบางรายตอ้งการ 
รายไดจ้ากการให้เชา่จรงิ ๆ และนกัทอ่งเทีย่วทีก่�าลงัมองหาสิง่ที่ 
การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ใหไ้ดซ้ึง่กค็อืราคาและประสบการณ์ 
ยอ่มเดนิทางไปยงัปลายทางการทอ่งเทีย่วอืน่เพ่ือคน้หาสิง่เหลา่นี้

อกีทางเลอืกหนึง่ การใหเ้ชา่ที่พักระยะสัน้อาจด�าเนินการตอ่ไปเงยีบ ๆ 
ดงัเชน่ที่นกัวจิยัไดห้มายเหตเุอาไวว้า่ “เมื่อผูป้ระกอบการไม่ไดร้บั 
ใบอนญุาตใหเ้ปดิโรงแรม เนื่องจากอาคารของพวกเขา 
ไม่ไดร้บัการรบัรอง ผูป้ระกอบการหลายรายยงัคงด�าเนนิธรุกจิโรงแรม
โดยผดิกฎหมายตอ่ไปโดยไมค่�านงึถงึขอ้ก�าหนดทางกฎหมาย”132  
ที่พักซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูลนัน้ไมส่ามารถเขา้ตรวจสอบได้  
อาจไมป่ลอดภยั และไมส่ามารถเรยีกเกบ็ภาษีได ้ดงันัน้ความเสี่ยง 
ของการก�ากบัดแูลที่มากเกนิไปอาจสงูมาก

ในหนงัสอื The Business of Sharing: Making it in the New Sharing 
Economy Alex Stephany ยกตวัอย่างทางประวตัศิาสตรท์ีน่า่สนใจ 
ถงึสิง่ทีอ่าจเกิดขึน้เมือ่มกีารสกดักัน้นวตักรรม เพ่ือปกปอ้งโมเดลธรุกจิ 
ทีม่อียูเ่ดมิ ในการตอบสนองตอ่การส่งออกผ้าฝา้ยพิมพ์ลาย 
จากโกลกาตาทีเ่พ่ิมข้ึนเรือ่ย ๆ ในศตวรรษที ่18 ฝรัง่เศส ก�าหนดให้ 
การน�าเขา้ ผลติ หรอืใชส้นิคา้เหลา่น้ีเปน็เรือ่งผิดกฎหมาย บรษัิท 
ทีพ่ยายามใช้เทคโนโลยใีหม ่ๆ กลบักลายเปน็บริษัทผิดกฎหมาย ผลลพัธ์
ทีต่ามมาจากค�าสัง่หา้มตลอดระยะเวลา 70 ปีไมไ่ดม้แีคก่ารจลาจล 
ทีม่ผีูเ้สยีชวีติเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึความเสยีหายอยา่งรนุแรงตอ่
เศรษฐกจิของประเทศ นกัวจิยัจาก London School of Economics  
ได้ให้เหตผุลวา่ “หากไมม่กีารสัง่หา้มโกลกาตา ฝรัง่เศสอาจกลายเปน็ผู้น�า
ดา้นสิง่ทอผา้ฝา้ยของยโุรปไปแลว้”133

สรปุสัน้ ๆ กค็อื ลทัธคิุม้ครองการคา้แบบมองไปขา้งหลงัสามารถ 
สง่ผลเชงิลบที่รา้ยแรงตอ่อนาคตได้

ก�ำหนดขีดจ�ำกัด
ตวัเลอืกหนึง่ที่หยบิมาใชก้นัมากขึน้ส�าหรบัจดัการตลาดที่พัก 
ใหเ้ชา่ในทอ้งถิน่คอื การก�าหนดระยะเวลาในการให้เชา่ที่พัก โดย 
ในป ี2558 ลอนดอน ไดล้งความเหน็วา่ เจา้ของที่พักสามารถ 
ปลอ่ยใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยข์องพวกเขาไดน้านสูงสดุถงึ 90 วนัตอ่ปี
โดยไมต่อ้งมใีบอนญุาต หรอืนานกวา่นัน้กไ็ดแ้ตต่อ้งไดร้บัอนญุาต  
ในป ี2559 San Francisco Board of Supervisors ไดก้�าหนดเพดาน
ส�าหรบัการใหเ้ชา่ที่พักระยะสัน้ไวท้ี่ 60 วนัตอ่ป ีและ Airbnb จะตอ้ง
จ�ากดัการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ในกรงุอมัสเตอรด์มัเปน็  
30 วนัตอ่ป ีตัง้แตป่ ี2562 เปน็ตน้ไป134 ในป ี2560 ประเทศญี่ปุน่  
ไดต้ดัสนิใจอนญุาตใหส้ามารถเชา่ที่พักระยะสัน้ไดน้านสงูสดุถงึ  
180 วนัตอ่ปใีนการเคลื่อนไหวเพ่ือเสรภีาพทางการคา้135 การบงัคบัใช้
กฎหมายอาจเปน็เรื่องยุง่ยาก อยา่งไรกต็ามเนื่องจากไมม่รีะบบตดิตาม

ข้อควรระวัง: 
การก�ากับดูแล
ที่มุ่งเน้นไปที่
การลงโทษ
หรือยุ่งยาก
เกินไปอาจ
ท�าให้เกิดผล
ไม่พึงประสงค์
ติดตามมา 
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ประสานงานแบบอตัโนมตัริะหวา่งแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ ท�าใหเ้จ้าของ
ท่ีพักสามารถใชเ้วลาบนแพลตฟอรม์หนึง่จนถงึขดีจ�ากดัจากนัน้ 
ลงประกาศใหมใ่นอกีแพลตฟอรม์หนึง่

ความพยายามอืน่ ๆ ในการจ�ากดัการเชา่ทีพั่กจากเจ้าของทีพั่ก
ทอ้งถิน่นัน้อาจเปน็ความคดิรเิริม่ทีดี่แตบ่งัคบัใชไ้ดย้าก ตวัอย่างเช่น  
เทศบาลสามารถก�าหนดใหเ้จ้าของท่ีพักต้องยืน่ขอใบอนุญาต 
(แนวทางนีไ้ดร้บัความนยิมอยา่งมากในนวิออรล์นีส)์136 เพ่ือจ�ากดั
จ�านวนทีพั่กใหเ้ชา่ตอ่ตารางกิโลเมตรหรือตารางไมล ์หรอืจ�ากัด 
การให้เชา่ทีพั่กในอาคารในชว่งราคาทีก่�าหนด ในท�านองเดยีวกนั  
การก�าหนดชว่งเวลารอ (cooling-down period) กอ็าจน�ามาใช้ 
อยา่งไดผ้ล ตวัอยา่งเชน่ กฎหมายทีห่า้มไมใ่หเ้จา้ของบา้นเป็นเจ้าของ
ทีพั่กในชว่งระยะเวลาหนึง่หลงัจากทีไ่ดซ้ือ้อสังหารมิทรพัยน์ัน้แลว้ 
กลยทุธเ์พ่ิมเตมิอกีหนึง่กลยทุธจ์ะพ่ึงพากลไกตลาด Stephany  
ไดแ้นะน�าวา่ อาคารสรา้งกฎและเงือ่นไขของพวกเขาเองวา่จะอนญุาต
ใหม้กีารเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ไดห้รอืไม ่“มผีูค้นจ�านวนมาก
ทีย่อมจา่ยเงนิมากขึน้เพ่ือทีจ่ะไดพั้กอยูใ่น [อาคาร] ซึง่จะท�าให้พวกเขา
มอีสิระทีจ่ะปลอ่ยเชา่หอ้งชดุของพวกเขาเปน็ครัง้คราว”137

หลายเมอืงในยโุรปก�าลงัส�ารวจหาวธีิการใหม่ๆ  เพ่ือสรา้งสมดลุ
ระหวา่งการเชา่ท่ีพักจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่กบัผลประโยชนอ์ืน่ ๆ  
ท่ีจะไดร้บัจากย่านนัน้ ในขณะท่ีก�าลงัเขยีนหนงัสอืเลม่นี ้ขอยกตวัอยา่ง
กรุงปารสี ซึง่อนญุาตให้เจา้ของท่ีพักสามารถให้เช่าทีพั่กของตนได้  
หากพวกเขาใหค้า่เชา่ระยะยาวทีเ่ทยีบเทา่กนัได ้อัมสเตอรด์มัอนญุาตให้
มีการเชา่ท่ีพักระยะสัน้ไดห้ากคา่เช่าทีพั่กนัน้มมูีลคา่เกนิ 699 ยโูร  
(850 ดอลลาร)์ ตอ่เดือน และหากเจา้ของท่ีตกลง เจา้ของบา้นสามารถ
ปล่อยบา้นใหเ้ชา่ไดห้ากพวกเขาลงทะเบยีนกบัหนว่ยงานทีมี่อ�านาจ  
ช�าระภาษีทอ้งถิน่และภาษีนกัทอ่งเทีย่ว และรับผูเ้ข้าพักสูงสดุได้ 4 คน 
เป็นเวลาไมเ่กนิ 30 วนัตอ่ป ีเบอรล์นิ ปลอ่ยให้แตล่ะเขตตดัสนิใจเอง  
ซึง่ตอ้งชัง่น�า้หนกัระหวา่งผลประโยชนร์ฐัและเอกชนและอาจจะตอ้ง 
ใหเ้จา้ของทีพั่กจา่ยเงินชดเชยส�าหรบัการสญูเสยีพ้ืนทีอ่ยูอ่าศัย 
ในระยะยาว138

ไม่มแีนวทางใดทีส่ามารถน�ามาใช้ก�ากบัดแูลการเช่าทีพั่กจาก 
เจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่ไดท้กุกรณ ีหนว่ยงานก�ากบัดแูลตอ้งตะหนกัวา่ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะรายมสีว่นไดเ้สยีทีห่ลากหลายและในบางครัง้ก็
มผีลประโยชนเ์บยีดซอ้น ดงันัน้บทบาทของหนว่ยงานก�ากบัดแูล 
คอืการคดิการผสมกนัทีมี่ประสทิธภิาพสงูสดุส�าหรบัประชาชนทัง้หมด
ของตน ในขณะเดยีวตอ้งจดจ�าไวว้า่สิง่ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัสถานทีต่ัง้ของ
พวกเขาในวันนีจ้ะเปลีย่นไปตามเวลา

กำรขอใบอนุญำต และกำรจดทะเบียน
ขอ้ก�าหนดทัว่ไปที่มกัมคีวามเกี่ยวขอ้งกนัมอียูส่องขอ้ ซึง่ไดแ้ก่  
การขอใบอนญุาต และการจดทะเบยีนซึง่แตล่ะจุดมุง่หมายเชงิ 
การก�ากบัดูแลแตกตา่งกนัการจดทะเบยีน ชว่ยใหร้ฐับาลสามารถ 
รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัที่พักใหเ้ชา่ เจา้ของที่พัก และผูเ้ขา้พัก  

หน่วยงานก�ากับ
ดูแลต้องสร้าง
สมดุลระหว่าง
ความต้องการและ
ผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด โดยต้อง
ระลึกไว้เสมอว่า
ความต้องการจะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เวลาเปลี่ยนไป
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เพ่ือตดิตามและเกบ็ข้อมูลการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ 
การขอใบอนญุาต มไีวเ้พ่ือท�าใหแ้น่ใจวา่เจา้ของที่พักปฏบิตัติาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัท่ีก�าหนดไว ้(เชน่ มาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบั
อคัคภียั) การปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้ต�า่คือสิง่ที่ตอ้งท�าใหไ้ดก้อ่น 
จงึจะไดร้บัใบอนญุาตสองอยา่งนี้มกัทบัซอ้นกนัอยูบ่อ่ย ๆ เครื่องมอื
ทัง้สองอยา่งนี้สามารถก�าหนดใหเ้จา้ของที่พักช�าระคา่ธรรมเนยีมซึง่
รฐับาลสามารถน�าไปจดัสรรใหม ่และการจดทะเบยีนยงัสามารถ 
บงัคบัใชเ้พ่ือให้เจา้ของที่พักปฏบิตัติามกฎหมายท้องถิน่ (โดยสามารถ
ตรวจสอบไดว้า่มกีารปฏบิตัสิอดคลอ้งตามระเบยีบขอ้บงัหรอืไม่ 
จากขอ้มลูปจัจบุนั)

เชน่เดยีวกบัโรงแรม การขอใบอนญุาตเปน็ขอ้ก�าหนดทัว่ไปส�าหรบั
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ ซึง่มเีหตผุลด ีๆ ส�าหรบั 
เรื่องนี้ โดยเหตผุลดา้นความปลอดภยัดเูหมือนจะเปน็เหตผุลที่ส�าคญั
ที่สดุ เคยมขีา่วครกึโครมเกี่ยวกบัการบาดเจบ็ หรอืแมก้ระทัง่ 
การเสยีชวีติในการให้เชา่ที่พักระยะสัน้จ�านวนหนึง่139 เชน่เดยีวกบั 
ที่มผีูเ้คราะหร์า้ยเสยีชวีติในโรงแรมเปน็ระยะ ๆ140 การรัว่ไหลของไฟฟา้
และแกส๊เป็นอนัตรายท่ีพบไดบ้อ่ยที่สดุ อยา่งไรกต็ามปญัหาเหลา่นี้มี
ความเป็นไปไดท้ี่จะเกดิขึน้นอ้ยมากหากมกีารปฏบิตัติามกฎ 
ที่เหมาะสม และไดร้บัการตรวจสอบอยา่งมปีระสทิธภิาพในเวลา 
ที่เหมมาะสม ขอ้รอ้งเรยีนจากเพ่ือนบา้นและรายไดจ้ากการเกบ็ภาษี 
เป็นเหตผุลอนัสมควรทัว่ไปที่ท�าใหต้อ้งมกีารก�ากบัดแูล

ในขณะเดยีวกนัขอ้ก�าหนดในการออกใบอนญุาตควรมเีหตผุล 
เหมาะสมกบัสถานการณ ์เนื่องจากการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พัก 
ทอ้งถิน่ไมใ่ชโ่รงแรม การออกใบอนญุาต ตอ้งแตกตา่งกัน และ 
ยงัมเีรื่องส�าคญัที่ตอ้งค�านงึถงึ เมื่อขอ้ก�าหนดในการออกใบอนญุาต 
มคีวามยดืยาว ซบัซอ้น และยากที่จะปฏบิตัติาม จงึไมน่า่เปน็ไปไดท้ี่
เจา้ของที่พักแตล่ะรายจะสามารถปฏบิตัติามไดอ้ยา่งครบถ้วน ซ่ึงอาจ
เกดิผลลพัธท์ี่ไมพึ่งประสงคจ์นท�าใหพ้วกเขาเลอืกด�าเนนิการอยา่ง 
ผดิกฎหมาย หรอืไมก่ย็ตุกิิจการทัง้หมดโดยสิน้เชงิ ในขณะที่ผลลพัธ์
ดงักลา่วอาจชว่ยลดการแขง่ขนัที่มกัีบโรงแรมท่ีไดร้บัใบอนญุาตแลว้ 
แตน่ัน่อาจเปน็ภยัตอ่นกัทอ่งเที่ยวและจ�ากดัเสรภีาพของ 
นกัเดนิทาง (และเจา้ของที่พัก) อยา่งมนียัส�าคญั อกีทัง้ยงัเปน็การ 
ลดผลประโยชน ์ที่ชมุชนจะไดร้บัจากการเชา่ที่พักจากเจา้ของ 
ที่พักทอ้งถิน่อกีดว้ย

ในบางประเทศ ขอ้ก�าหนด ในการจดทะเบยีนพิสจูนใ์หเ้หน็แลว้วา่
เป็นเรื่องที่ทา้ทายส�าหรบัเจา้ของที่พักสว่นบคุคลในทอ้งถิน่ที่ไมไ่ด้
ท�าธรุกจิเชงิพาณชิยต์วัอยา่งเชน่ ในขณะที่ก�าลงัเขยีนหนงัสอืเลม่นี้ 
กฎหมายในไตห้วนั จดัหมวดหมูก่ารเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่
เป็น “วสิาหกิจโรงแรมส�าหรบันกัทอ่งเที่ยว” ซ่ึงก�าหนดให้ตอ้ง 
ปฏบิตัติามการจดทะเบยีนทีม่ข้ีอก�าหนดจ�านวนมากในการด�าเนนิกจิการ 
ใหเ้ชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ในไตห้วนั เจา้ของท่ีพักจะตอ้ง 
ยื่นขอและไดร้บัใบรบัรองการจดทะเบยีนจากหน่วยงานบรหิาร 
ในทอ้งถิน่กอ่น และช�าระคา่ธรรมเนยีมการสมคัร 5,000 ดอลลาร์

หากการ 
ก�ากับดูแล 
ซับซ้อนเกินไป 
จนยากแก่การ 
น�ามาใช้หรือ 
ปฏิบัติตาม 
ก็จะท�าให ้
ไม่สามารถ 
บรรลุเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ได้
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ไต้หวนัใหม่ (170 ดอลลาร)์ และน�าสง่รายการเอกสารที่มรีายการน�าสง่ 
จ�านวนมาก ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพียง ส�าเนากรมธรรมป์ระกนัชวีติ  
(ความรับผดิตอ่การบาดเจบ็ทางรา่งกายหรอืการเสยีชวีติ) ใบอนญุาตการใช้
อาคาร และภาพถา่ยสถานที่141 ตามที่เราไดห้มายเหตุไว ้บทลงโทษส�าหรบั 
การด�าเนนิการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน 
อย่างถกูตอ้งเปน็คา่ปรบัที่แพงมากนอกจากนี้เมื่อไดรั้บใบอนญุาตแลว้ 
เจ้าของที่พักจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดในการด�าเนนิการตา่ง ๆ อยา่งเชน่ 
เกบ็รกัษาสมดุลงทะเบยีนของผูเ้ขา้พัก รายงานอตัราคา่เชา่ส�าหรบัหอ้งพัก 
(และการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ) ตอ่หนว่ยงานทอ้งถิน่ ดแูลรกัษาความปลอดภยั 
และความสะอาดของสถานที่ ค�านงึเรื่องการดแูลทรพัยส์นิของผูเ้ขา้พัก  
ความเป็นอยู ่และความปลอดภยั

ระเบียบข้อบังคับ ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาโดยมีเจตนาดีในการ
ปกป้องนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการวิธิการด�าเนินธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่หากระเบียบข้อบังคับ มีความซับซ้อนหรือเยอะเกินไป ก็จะท�าให้ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ทั้งยังอาจส่งผลร้ายมากกว่าดี

กำรจัดเก็บภำษี
แนน่อนวา่ไมม่ใีครชอบทีจ่ะถกูหักภาษี แตใ่นฐานะบดิา ผู้สรา้งชาติสหรัฐอเมริกา 
เบนจามนิ แฟรงคลนิ เขยีนไวว้า่ “ในโลกน้ีไมม่อีะไรท่ีจะกลา่วได้ว่าแนน่อน 
ยกเวน้ความตายและภาษี”142 เชน่เดยีวกบัการก�ากบัดแูล ภาษี สามารถใช้เพ่ือ
จดุประสงคท์ีด่ไีด ้หากไดร้บัการออกแบบอยา่งรอบคอบและบังคับใช้ 
อยา่งเปน็ธรรม หนว่ยงานก�ากบัดแูลไมค่วรเกบ็ภาษีในรปูแบบที่ 
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อาจท�าลายธรุกจิการเชา่ทีพั่กจากเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่และผลประโยชน์
ทีธ่รุกจิน�ามาให ้โดยเฉพาะอย่างยิง่เศรษฐกจิในระดับประเทศและ 
ในระดับทอ้งถิน่143 กลา่วอกีนัยหน่ึงกคื็อ ควรหลกีเลีย่งการฆ่าห่าน 
ทีว่างไขท่องค�าให้

เรามาดตูวัอย่างและหลกัการบางประการเพ่ือดวูา่หนว่ยงานก�ากบัดแูล
มแีนวทางในการเขา้ถงึความรบัผดิชอบทีส่�าคญันีไ้ดอ้ยา่งไร

ในแทบทุกที่นัน้อสงัหารมิทรพัยท์ี่มเีจา้ของมกีารเรยีกเก็บภาษี 
อยู่แลว้ เนื่องจากอสงัหารมิทรพัยส์ว่นใหญไ่ดร้บัการออกแบบมา 
เพ่ือสรา้งรายได ้มโีลกแหง่ความเปน็จรงิแลว้มคีนนอ้ยมากที่จะ 
ไม่เหน็ดว้ยกบัหลกัการนี้ ค�าถามคือวธิกีารใดจงึจะเปน็วธิทีี่ดทีี่สุด 
ในการเกบ็ภาษีจากการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่

ศักยภาพของรายไดจ้ากภาษีทีเ่รยีกเกบ็จากธรุกจิการเชา่ทีพั่ก 
จากเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่นัน้แนน่อนวา่มอีย่างมนียัส�าคญั ดงัที ่Airbnb 
ไดช้ีใ้ห้เห็นวา่ หากนวิยอรก์มกีารก�ากบัดแูลทีแ่ตกตา่งออกไป 
จากการตดัสนิใจจ�ากดัระยะเวลาในการใหเ้ชา่พักระยะสัน้ไมเ่กนิกว่า  
30 วนั นวิยอรก์อาจสามารถเกบ็ภาษีไดส้งูถงึ 110 ลา้นดอลลาร์ 
ในป ี2557 เพียงปเีดยีว และหากพิจารณาถงึขนาดของตลาดนี้ 
ทีข่ยายออกไปเรือ่ย ๆ ตัวเลขในปตีอ่ๆ มาอาจยิง่สงูขึน้อกี144 หนว่ยงาน
ก�ากบัดแูลควรจะพิจารณาตน้ทนุทีจ่ะเกดิขึน้จากการหา้มมใิหท้�า 
ธุรกจิใหมน่ีอ้ยา่งถีถ่ว้น รายไดจ้ากภาษีทีธ่รุกจิสร้างใหอ้าจชว่ยชดเชย
ภาระภาษีของประชาชนและธุรกจิตา่ง ๆ ได ้หรือจดัหาแหลง่รายไดใ้หม่ ๆ 
ซึง่เปา้หมายทัง้สองนีร้ฐับาลอ้าแขนรบัดว้ยความยนิดี

และในความเปน็จรงิกม็รีฐับาลจ�านวนหนึง่รูส้กึเชน่นัน้จรงิ ๆ
ตวัอยา่งเชน่ แทมปา ฟลอรดิา ไดอ้อกมาสนบัสนนุเศรษฐกจิแบง่ปนั
หนงัสือพิมพ์ทอ้งถิน่ยกค�าพูดของนายกเทศมนตรขีองพวกเขาที่กลา่ว
วา่ “Airbnb, Uber และ Lyft ทัง้หมดลว้นเปน็เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนโลก
ซึง่ก�าลงัปลี่ยนวถิกีารด�าเนนิธรุกิจของพวกเราแทมปา จ�าตอ้งเปน็ที่ 
ที่ยนิดตีอ้นรบัการเปลี่ยนแปลงนี้” 145 มมุมองที่เปดิกวา้งนี้ 
อาจไดร้บัผลกระทบจากขอ้เทจ็จรงิที่วา่เทศมณฑลซึง่แทมปาตัง้อยู่  
นา่จะสามารถเกบ็รายไดจ้ากภาษีได้อยา่งนอ้ย 250,000 ดอลลาร์ 
ในป ี2560146 เมื่อเจา้ของที่พักไดร้บัผลประโยชนจ์ากการใหเ้ชา่พัก  
และนกัทอ่งเท่ียวจ�านวนมากขึน้เดนิทางมาเยือนและกระจายความมัง่คัง่
ออกไป และเทศมณฑลมรีายไดก้ค็งยากที่จะโตแ้ยง้ไดว้า่นี่เปน็ผลลพัธ์
ที่ดทีเีดยีว

เขตอ�านาจศาลอืน่ ๆ ของสหรฐัอเมริกา รวมถึงนวิออร์ลนีสแ์ละ 
หมูเ่กาะเวอร์จนิของสหรฐัอเมรกิา ก�าลงัเริม่เกบ็ภาษีโรงแรม และ 
คา่ธรรมเนียมจากการเชา่ทีพั่กจากเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่แลว้เช่นกนั147 
และกรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ีไดเ้ริม่เกบ็ภาษี จากการเช่าทีพั่กจาก 
เจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่มาแลว้ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 โดยน�ารายได้มาบ�ารุง
แผนกงานดบัเพลงิและสนานีต�ารวจทอ้งถิน่ รวมถงึบริการสาธารณะ
อืน่ ๆ148 อนัทีจ่รงิไมต่อ้งสงสยัเลยว่ารายได้จากภาษีทีเ่กบ็ได้จากการ 
ให้เชา่ทีพั่กระยะสัน้สามารถน�ามาใชเ้พ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ทอ้งถิน่ไดอ้กีเปน็จ�านวนมาก เชน่ การสร้างทีอ่ยูอ่าศัย 

รัฐบาลประเทศ
ของประเทศต่างๆ 
ควรเปิดช่องทาง
รายได้จากการ
เก็บภาษีค่าเช่า
ที่พักท้องถิ่น 
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ทีม่รีาคาไม่แพงเกนิไป เพ่ิมการบูรณาการ หรอืชว่ยเหลอืผูอ้ยูอ่าศัย 
รายได้นอ้ยใหย้งัคงสามารถอาศัยอยูใ่นบา้นของพวกเขาในละแวก 
ทีม่รีะดบัการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่สงูได1้49

ในขณะเดียวกนั บริการให้เช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ 
ก�าลงัท�างานรว่มกบัผูก้�าหนดนโยบายโดยตระหนกัวา่การสือ่สารทีช่ดัเจน
ในเรือ่งของขอ้ผกูพันในการช�าระภาษีตามกฎหมายเปน็การกา้วเดนิ 
ในเชงิบวกไปสูก่ารท�าใหบ้ทบาทของการเช่าทีพั่กจากเจา้ของทีพั่ก 
ทอ้งถ่ินในชมุชนตา่ง ๆ มคีวามมัน่คง ภายในเดอืนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 Airbnb ไดเ้ขา้รว่มเปน็พันธมติรกบัหนว่ยงานดา้นภาษี 275 
แหง่ท่ัวโลก รวมทัง้ขอ้ตกลงท่ีไดท้�ากบัรฐับาลทอ้งถิน่ในเมก็ซโิก  
(ในฐานะต้นแบบใหป้ระเทศอืน่ๆ ในแถบละตนิอเมรกิา) ห้าเมอืงในจนี 
(เฉงิต,ู เซ่ียงไฮ,้ ฉงชิง่, กวางโจว, และเซนิเจิน้) เบลเยยีม, ออสเตรเลยี, 
อนิเดยี, อิตาลี, เยอรมน,ี สวติเซอรแ์ลนด,์ โปรตเุกส, เนเธอรแ์ลนด,์ และ
แคนาดา เปน็ตน้150 ณ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 Airbnb รายงานวา่
บรษัิทไดร้วบรวมและน�าสง่ภาษีโรงแรมและการทอ่งเทีย่วทัว่โลกไปแลว้ 
กวา่ 240 ล้านดอลลาร1์51

ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่าประเดน็ปญัหาดา้นภาษีอาจเป็นเรือ่งซบัซอ้น 
ตัวอยา่งเชน่ อัตราภาษีส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศัยในสหรฐัอเมรกิาโดยปกตแิลว้
จะต�า่กว่าอตัราภาษีเชงิพาณชิย ์ในญีปุ่น่บา้นทีไ่มม่ผีูอ้าศัยจะเสยีภาษี
นอ้ยกว่าท่ีดนิทีไ่มใ่ชง้านถงึรอ้ยละ 60152 อาจเปน็เร่ืองจ�าเปน็ทีเ่ทศบาล
ต่าง ๆ ตอ้งตระหนกัวา่ อสงัหารมิทรพัยส์ามารถเปน็ไดท้ัง้ทีอ่ยูอ่าศัย
และทีท่ีใ่ชง้านเชงิพาณชิย ์และควรปรบัอตัราภาษีใหส้อดคลอ้งตาม 
การใชง้านดังกลา่ว ความพยายามทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษีจากการเชา่ทีพั่ก
จากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ในลอสแอนเจลสิ เพ่ือเพ่ิมเงนิทนุส�าหรบั 
ทีอ่ยูอ่าศัยทีม่รีาคาไมแ่พงเกนิไปไม่สามารถระดมทนุไดต้ามเปา้ 
นโยบายได1้53 แตน่ีเ่ปน็ปญัหาดา้นรายละเอยีดและการด�าเนนิการ  
ไม่ใชป่ญัหาเรือ่งแนวคดิ

หากเก็บภาษีไดอ้ยา่งเหมาะสม (โปรดจ�าไวว้า่ หากประชาชนรู้สกึ
วา่การเกบ็ภาษีนัน้มากเกนิไปหรอืไมเ่ปน็ธรรม ประชาชนพยายาม 
เลีย่งภาษีดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ!) การเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กท้องถิน่ 
สามารถเป็นแหลง่เงินทนุทีส่�าคัญเพ่ือสาธารณประโยชนไ์ด้

ข้อควรจ�า:  
ที่พักส่วนตัวให้เช่า
สามารถเป็นที่พัก
อาศัยสามารถใช้
ในเชิงพาณิชย์ได้
ด้วย กฎหมายภาษี
ควรพิจารณาถึง
เรื่องนี้ด้วย 
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ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายขอ้ที ่1 
ตัง้ขอ้จ�ากัดทีย่ดืหยุน่ได้ ไมห่า้มขาด

นโยบายควรสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัธุรกจิการเชา่ทีพั่กจากเจา้ของท่ีพัก
ทอ้งถิน่ในรปูแบบตา่ง ๆ ได ้ขอ้นีใ้ช้ไดก้บัเคร่ืองมอืการก�ากบัดแูลทัว่ไป
ขดีจ�ากดั (เชน่ ขอ้จ�ากดัตามเขต หรอืการก�าหนดจ�านวนวนัท่ีสามารถ 
ปลอ่ยเช่าไดต้อ่ป)ี ในการใช้ขดีจ�ากดัอยา่งเหมาะสม ผู้ก�าหนดนโยบายให้
ความชดัเจนเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องเครือ่งมอืดงักล่าว และผล 
ทีต่ดิตามมาจากการใช้ขดีจ�ากดัเหลา่นี ้ยกตวัอยา่งเชน่ การก�าหนด
จ�านวนวนัตอ่ปทีีเ่จา้ของอสงัหารมิทรพัยส์ามารถปลอ่ยใหเ้ชา่ได้ 
อาจมปีระโยชน ์(เชน่ เปน็การปรามไมใ่หน้กัลงทนุซือ้บา้นทัง้หมด 
ในยา่นนัน้ หรอืเปลีย่นทีอ่ยูอ่าศัยใหก้ลายเป็นทีพั่กเพ่ือปลอ่ยเชา่ทัง้หมด) 
แตใ่นขณะเดยีวกนักม็ผีลกระทบในดา้นลบ (เชน่ ท�าใหผู้้เกษียณอายุ 
ไม่สามารถหารายไดเ้สรมิจากการปลอ่ยเชา่หอ้งในแฟลตของเธอได)้ ดงั
นัน้ตอ้งมกีารคดิไตรต่รองอยา่งรอบคอบ

การจดัเขตเปน็เครื่องมอือกีชิน้หนึง่ที่ผูบ้ญัญตักิฎหมายใชเ้พ่ือ 
การจ�ากดั แทนที่จะออกกฎมาเพียงขอ้เดยีวเพ่ือครอบคลมุทัง้เมอืง 
หรอื รฐั ผูบ้ญัญตักิฎหมายควรตระหนักถึงความแตกตา่งระหวา่ง 
ยา่นตา่ง ๆ ตวัอยา่งเชน่ ซแีอตเทลิจ�ากดัจ�านวนบา้นพักไวท่ี้สองหลงั 

ค�าแนะน�า 4 ข้อ เกี่ยวกับการก�าหนด
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับการ
เปิดที่พักส่วนตัวให้เช่า

เมื่อพิจารณาประเดน็ขา้งตน้และการไดอ้ยา่งเสยีอยา่งตามทีร่ฐับาลก�าหนด 
ในขณะที่พยายามท�าใหค้วามตอ้งการของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด

เกดิความสมดลุ เราขอแนะน�าขอ้เสนอแนะสี่ขอ้เพ่ือช่วยก�าหนดกรอบนโยบาย
สาธารณะส�าหรบัการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ ซึง่มรีายละเอียดดังนี้

ตั้งข้อจ�ากัดที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ห้ามขาด 

ลดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนที่พัก 

ท�าให้การเก็บภาษีเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรม 

เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการที่พักในท้องถิ่น
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ต่อเจา้ของที่พักหนึง่ราย แตม่ขีอ้ยกเวน้ส�าหรบัเจา้ของที่พักที่มบีา้นพัก
ให้เชา่อยูน่อกใจกลางเมอืง154 ในท�านองเดยีวกนั เมอืงพอรต์แลนด์ 
ในมลรฐัโอเรกอน ไดย้กเวน้เกาะตา่ง ๆ จากขอ้จ�ากดั ที่บงัคบัใชก้บั
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ในที่อื่นๆ ในเมอืง โดยพิจารณา
วา่เกาะเหลา่นีม้ ี“แตเ่ดมิเป็นตลาดของการใหเ้ชา่ทีพั่กเพ่ือการพักผ่อน”155

คา่ธรรมเนยีมเปน็อีกหนึง่วธิใีนการจัดการผลกระทบของการเชา่ทีพั่ก
จากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพพอรต์แลนด ์เรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนยีม 100 ดอลลารจ์ากเจ้าของทีพั่กในการจดทะเบยีน 
ส�าหรบับา้นพักหลงัแรก แตจ่ะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในอตัราสงูขึน้
ส�าหรบับา้นพักหลงัตอ่ ๆ ไปของเจา้ของทีพั่กรายเดมิ156 ในท�านอง
เดียวกนั ในมลิาน และเวยีนนา เจา้ของทีพั่กไมจ่�าเป็นต้องจดทะเบยีน
บา้นพักหลงัแรกของพวกเขา และตอ้งจดเฉพาะบา้นพักท่ีเพ่ิมขึน้มา
ภายหลงัเทา่นัน้การใชข้อบเขตทีย่ดืหยุน่อยา่งชาญฉลาด157 ชว่ยให้
รัฐบาลสามารถจดัการกบัการเช่าทีพั่กจากเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่ได ้โดย
ไม่จ�าเปน็ตอ้งสัง่หา้มโดยสิน้เชงิ ซึง่อาจสง่เชิงลบไดค้อ่นข้างรนุแรง
ตัวอยา่งของเขตอ�านาจศาลทีใ่ช้การก�ากบัดแูลและเลีย่งการสัง่หา้ม 
โดยสิน้เชงิ ไดแ้ก ่แทสเมเนยีในออสเตรเลยี และชคิาโก158 ในเมอืง 
เหลา่นี ้การจดทะเบยีนไมแ่พงมากนกัในชิคาโกเปน็ไมม่คีา่ใช้จา่ย 
ในการจดทะเบยีน (รวมถึงการจดทะเบยีนตอ่อาย)ุ ในขณะท่ี 
ในแทสเมเนยีจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพียงแคค่รัง้เดยีวเทา่นัน้ส�าหรบัท่ี
อยูอ่าศัยทีม่หีา้หอ้งนอนข้ึนไปในขณะเดยีวกนั ทัง้สองเมอืง 
ไม่มกีารจ�ากดัจ�านวนวนัใหเ้ชา่ไดต้อ่ปหีรอืจ�ากดัจ�านวนบา้นพัก 
ต่อเจ้าของทีพั่กหนึง่ราย159

ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบายขอ้ที ่2 ขอ้ก�าหนดในการ 
ขอใบอนญุาต และจดทะเบยีน ควรได้รบัการปรบัปรงุ 
ให้มปีระสิทธภิาพสูงขึน้ ใชง้านง่าย และคุม้ค่า 

ขอ้ก�าหนดในการจดทะเบยีน และการขอใบอนญุาต ควรใชง้านไดง้า่ย 
ไม่แพง และสามารถจดัการได ้ตามที่ไดอ้ธบิายไปแลว้ ระเบยีบข้อบงัคบั 
ที่เจา้ของที่พักยากจะปฏบิตัติามมแีนวโนม้ที่จะไดร้บัผลตรงกนัขา้ม 
กบัผลลพัธท์ี่ตอ้งการ การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่อาจ 
หลบเลี่ยงจากการรบัรูข้องหนว่ยงานรฐั ซึง่ท�าใหเ้ป็นเรื่องยาก 
ส�าหรบัรฐับาลที่จะใหก้ารสนบัสนนุกจิการสาธารณะประโยชน์ 
ผา่นการจดัการดา้นความปลอดภยั และการเรยีกเกบ็ภาษีที่เหมาะสมได้

เรือ่งส�าคญัทีห่นว่ยงานก�ากบัดแูล ต้องตระหนักกค็อื การเชา่ทีพั่ก
จากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ไมไ่ดด้�าเนนิการลกัษณะเดยีวกบัโรงแรม และ 
ไม่สามารถใชก้�ากบัดแูลในลกัษณะเดยีวกนัได ้เจา้ของทีพั่กมัก 
ไม่มบีคุลากร ความเชีย่วชาญ หรอืงบประมาณท่ีจะด�าเนนิการ 
ตามกระบวนการตา่ง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัและ 
น�าไปปฏบิตั ิและขอ้ก�าหนดในการขอใบอนญุาตทีซ่บัซอ้นเปน็เรือ่งยาก
ส�าหรบัรฐับาลในการใหใ้บอนญุาตและบงัคบัใช ้เครือ่งมอืส�าหรบั 
การจดทะเบยีน และการขอใบอนญุาต สามารถเปน็เครือ่งมอืที่ 

ตั้งข้อจ�ากัดที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ห้ามขาด 

ลดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนที่พัก 

ท�าให้การเก็บภาษีเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรม 

เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการที่พักในท้องถิ่น
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จะมปีระสทิธิภาพและเปน็ประโยชนต์อ่ทกุฝา่ยไดห้ากไดร้บั 
การออกแบบมาอยา่งเหมาะสม ยกตวัอยา่งเชน่ทีเ่มอืงเดนเวอร์  
ในมลรฐัโคโลราโด ไดม้กีารน�าระบบการจดทะเบยีนออนไลน์ทีใ่ชง้านง่าย
และมตีน้ทุนต�า่ (75 ดอลลาร)์ มาใชง้านซึง่เป็นผลท�าใหเ้กดิ “การปฏิบตัิ
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัในอตัราสงูจากชมุชนเจา้ของทีพั่ก”160 และ 
ในป ี2559 เดนเวอรก์ลายเปน็เมอืงแรกทีข่ัน้ตอนการจดทะเบยีน 
กบั Airbnb ทัง้หมดท�าผา่นระบบออนไลน์

ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายขอ้ที ่3 ท�าใหก้ารเกบ็ภาษีเปน็ 
เรือ่งง่ายและเป็นธรรม การเก็บภาษีไมค่วรขดัขวาง 
การด�าเนนิธรุกิจของเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่ รายไดจ้ากภาษี
สามารถน�ามาจัดสรรเพ่ือสนบัสนนุใหเ้กดิโครงการใหม ่ๆ  
ในทอ้งถิน่ได้

กญุแจส�าคญัที่ท�าใหป้ระสบความส�าเรจ็ในการเก็บภาษีคอื  
ความเป็นธรรมและความเรยีบงา่ย ภาระภาษีท่ีหนักหนว่งจะขดัขวาง
กจิกรรมทางธรุกจิและการลงทนุของผูป้ระกอบการ หากเจา้ของที่พัก
ยา้ยไปที่เขตอ�านาจศาลอื่นที่เขตอ�านาจศาลทางภาษีเปน็มติรมากขึน้ 
ชมุชนที่พวกเขาจากมาจะเสียผลประโยชนท์ี่เจา้ของที่พักเหลา่นี้เคยให้161 
ทา้ยท่ีสดุแลว้ อตัราภาษีที่สมเหตสุมผลส�าหรบัการเชา่ท่ีพัก 
จากเจา้ของท่ีพักทอ้งถิน่ขึน้อยูก่บับรบิทของสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ 
ประเภท และขนาดของธรุกิจของเจา้ของที่พัก นอกจากนี้เรายงัเชื่อวา่ 
ถา้หากกระบวนการจดทะเบยีน และการขอใบอนญุาต ใชง้านงา่ยและมี
ประสทิธภิาพ ธรุกจิตา่ง ๆ ยอ่มมคีวามเปน็ไปไดท่ี้จะปฏบิตัติามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัมากขึน้

ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายขอ้ที ่4 สรา้งพันธมติร 
กับการเชา่ทีพั่กจากเจ้าของทีพั่กทอ้งถิน่และผูเ้ลน่คนอืน่ ๆ 
ในอุตสาหกรรม

เหนอืสิง่อืน่ใด พยายามดงึผูใ้ห้บรกิารเชา่ทีพั่กจากเจา้ของทีพั่กทอ้งถิน่ 
และผูเ้ลน่คนอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมนีเ้ขา้มาพบปะเป็นพันธมติกนัใหไ้ด้ 
ตวัอยา่งเช่น VRMA ไดเ้ผยแพรว่าระดา้นนโยบายส�าหรบัสหรฐัอเมรกิา 
ในป ี2559162 โดยปกตแิลว้ Airbnb จะอพัเดทชดุเครือ่งมอืดา้นนโยบาย
ของตนอยูเ่ปน็ประจ�า และกลุม่ผูส้นบัสนนุนโยบาย เชน่ Short Term 
Rental Advocacy Center (ศูนยส์นบัสนนุการใหเ้ชา่ระยะสัน้)  
เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัการพัฒนาตา่ง ๆ  
ทีเ่กดิขึน้ในเขตเทศบาลทอ้งถิน่163 ในชว่งปลายป ี2561 มกีารจดัตัง้
สมาคมธุรกจิลกัษณะนีข้ึน้ในประเทศญีปุ่น่ และสงิคโปร ์ดว้ยเชน่กนั 
สมาคมเหลา่นีต้อ้งการเปน็พันธมติรทีด่ขีองเทศบาลและตอ้งการ 
สง่เสรมิการก�ากบัดแูลทีด่ ีซึง่จะช่วยใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย 
ไดร้บัความพึงพอใจ
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ผูเ้ขา้พัก เจ้าของทีพั่ก ชมุชน

ความตอ้งการ
ของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย

ทำงเลือกของผู้บริโภค สร้ำงรำยได้ มีสิทธิ์มีเสียงในประเด็น 
ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน

กำรเข้ำถึงชุมชนในท้องถิ่น
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
และสนองตอบอุปสงค ์

ด้ำนกำรท่องเที่ยว
กำรลงทุน

รำคำที่เป็นธรรม กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ควำมปลอดภัยและควำม
มั่นคง

ควำมปลอดภัย

ส่ิงทีต่อ้งค�านงึ
ถงึเกีย่วกบั 
กฎระเบยีบ 

ควำมชัดเจนเกี่ยวกับ
กฎหมำยของที่พักส่วนตัว

ให้เช่ำ

เสรีภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ถูกกฎหมำย

แนวทำงส�ำหรับ 
กำรเปิดที่พักส่วนตัวให้เช่ำ
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

นโยบำยไม่เลือกปฏิบัติ
กฎหมำยที่ชัดเจนโปร่งใส
เหมำะกับเจ้ำของที่พัก

ส่วนตัว

กระบวนกำรที่ชัดเจน
ส�ำหรับกำรแสดงควำมคิด

เห็นของชุมชน

ควำมปลอดภัยและกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

กฎกำรลงทะเบียน/ 
เก็บภำษี/ออกใบอนุญำต 

ที่เข้ำใจได้ง่ำยและ 
ท�ำตำมได้ง่ำย

กำรน�ำเงินภำษีจำกที่พัก
ส่วนตัวให้เช่ำไปจัดสรร 
ให้กับบริกำรสำธำรณะ 
และที่อยู่อำศัยรำคำถูก

กำรแข่งขันที่เป็นธรรม

ประโยชน์ 
ทีไ่ด้รบั

ผู้เข้ำพักเลือกที่พัก 
ส่วนตัวให้เช่ำที่ปลอดภัย
และมีรำคำคุ้มค่ำ และ 

รู้สึกว่ำได้รับกำรต้อนรับ
จำกชุมชน

เจ้ำของที่พักส่วนตัวให้เช่ำ
ด�ำเนินกิจกำร 

อย่ำงถูกกฎหมำยเพ่ือ
สนองตอบอุปสงค ์

ด้ำนกำรท่องเที่ยว โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม

ชุมชนมีมูลค่ำ 
ทำงเศรษฐกิจและสังคม

จำกกำรท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
พร้อมกับกำรมีสิทธิ์มีเสียง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ท้องถิ่น

กฎระเบียบที่สร้างสมดุลต่อความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย 
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แนวคิดโดยสรุป

การท�าเปน็เหมือนวา่ไมม่กีารเช่าที่พักจากเจ้าของที่พักทอ้งถิน่
เกดิขึน้ หรอืยืนขวางกระแสแล้วพูดว่า “การเช่าที่พักจาก

เจ้าของที่พักทอ้งถิน่ไมท่างเกิดขึน้ท่ีนี่” อาจประวิงผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงนี้ไดช้ัว่คราว แตไ่มต่ลอดไปอยา่งแนน่อน แต่ 
ที่แนใ่จไดก้ค็อืจะไม่เกดิประโยชนต์อ่ประชาชนของทา่น (และอาจ
เป็นการท�ารา้ยเสยีอกีดว้ยซ�า้ไป)

เชน่เดยีวกบัเศรษฐกจิแบง่ปนัที่เปน็เชื้อเพลงิในการขบัเคลื่อน 
การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่ การเชา่ที่พักจากเจ้าของที่พักทอ้งถิน่
ไดเ้ปลี่ยนวถิทีางที่ธรุกจิสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนไปแลว้ การพัฒนากฎหมาย
และระเบยีบขอ้บงัคบัใหม ่ๆ ดเูหมอืนจะปรากฏขึน้ทกุวนัทัว่โลก เนื่องจาก
หนว่ยงานก�ากบัดแูลพยายามที่จะกา้วตามใหทั้น การตดิตามดกูฎหมาย 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัเหลา่นี้ทัง้หมดแทบจะเปน็ไปไมไ่ด ้แตห่ลกัการและ 
กรณศึีกษาตา่งๆ ที่เราไดท้บทวนในบทนี้ให้ขอ้มลูเชงิลกึวา่สิง่ใดบา้ง 
ที่ใชไ้ดจ้รงิ (และสิง่ใดท่ีควรหลกีเลี่ยง)

เมื่อมองในระดบัมหภาค หนว่ยงานก�ากบัดแูล ควรพิจารณาประเดน็
ตา่งๆ ท่ีจ�าเพาะเจาะจงกบัปลายทางการทอ่งเที่ยวที่อยูภ่ายใต้ 
เขตอ�านาจศาลของตนอยา่งใกลช้ดิและชดัเจน หนว่ยงานก�ากบัดแูล 
ตอ้งออกแบบโซลชูนัเพ่ือน�ามาแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ ที่เกดิขึน้จรงิโดยที่ 
ไม่ขดัขวางการเตบิโตของธรุกจิการเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักทอ้งถิน่  
และนัน่จะเปน็การมอบรางวลัตอบแทนในระยะยาวใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว  
เจ้าของที่พัก และชมุชนที่พวกเขาเตบิโต เมื่อไดร้บัการสนบัสนนุอยา่ง 
เหมาะสม การเชา่ที่พักจากเจา้ของที่พักท้องถิน่สามารถชว่ยเตมิเตม็ 
ที่อยูอ่าศัยที่ยงัวา่งอยูห่รอืที่ยงัใชป้ระโยชนไ์มเ่ตม็ที่ สรา้งงานใหแ้กผู่ท่ี้ 
ยงัมงีานไมเ่พียงพอหรอืไมม่งีานท�า เพ่ิมเขา้ใจขา้มวฒันธรรมมากขึน้ และ
เป็นแหลง่รายไดท้ี่มคีวามหมายตอ่ธรุกจิทอ้งถิน่ และสรา้งรายไดจ้ากภาษี 
ใหก้บัชมุชนของที่พักเหลา่นี้ การก�ากบัดแูล ที่ท�าใหค้วามต้องการของ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดเกดิความสมดลุไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 
สามารถท�าใหช้มุชนของทา่นเป็นที่รูจ้กัได ้หนว่ยงานก�ากบัดแูลที่ชาญฉลาด  
จะออกนโยบายที่เปดิรบัการเปลี่ยนแปลงและมองหาผลประโยชนส์�าหรบั 
ทกุฝา่ยไปพรอ้มกนั ผูท้ี่ท�าเชน่นัน้ไดจ้ะเหน็ละแวกบ้านของพวกเขาเตบิโต 
และเจริญรุง่เรอืง
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สรุปเนื้อหาในบท:
บทเรียนส�าคัญส�าหรับหน่วยงานก�ากับดูแล

อย่าหนคีวามจรงิ  
กำรเพิกเฉยตอ่เศรษฐกจิแบง่ปนัไมท่�ำ 
ใหไ้ดอ้ะไรขึน้มำ ตลำดนีม้ขีนำดใหญม่หมึำ 
ทัง้ยงัก�ำลงัเตบิโตและเฟื่ องฟู เพรำะเปน็
ตลำดทีท่�ำตำมกฎพ้ืนฐำนหนึง่เดยีว คอื  
กำรใหใ้นส่ิงทีค่นตอ้งกำร

ตระหนกัวา่ความเปลีย่นแปลง 
อาจส่งผลดตีอ่ทกุฝา่ย
หำกบริหำรจัดกำรอยำ่งด ีโดยค�ำนงึถงึ 
ผูม้ส่ีวนร่วมทกุฝำ่ย ทัง้เจำ้ของทีพั่ก  
ผูเ้ขำ้พัก เพ่ือนบำ้น ธุรกิจในทอ้งถิน่ ชุมชน
โดยรวม และแม้แตเ่มอืงจุดหมำยปลำยทำงที่
เปน็คูแ่ขง่ และก�ำหนดนโยบำยทีจ่ะส่งผลดตีอ่
ฝำ่ยตำ่ง ๆ ใหม้ำกฝ่ำยทีสุ่ดเทำ่ทีจ่ะเปน็ไปได้ 
พรอ้มเปิดใจรับควำมเปลีย่นแปลง 
อนัน�ำมำซึง่โอกำสทีด่ี

โฟกสัทีป่ระโยชนท์ีไ่ดร้บั 
ส่วนตวัใหเ้ชำ่ ชว่ยใหน้กัเดินทำงคน้พบชมุชน
ทีท่ีพั่กตัง้อยู ่และชว่ยให้เจำ้ของทีพั่กมีรำยได้ 
เพ่ือจะได้มบีำ้นอยูต่อ่ไป หรือบรรลุเปำ้หมำย
ทำงกำรเงนิ ผูค้ำ้ในทอ้งถิน่ได้ลูกคำ้ใหม่ และ
ธรุกจิเสรมิตำ่ง ๆ กก็อ่ให้เกดิกำรจ้ำงงำน 
เมือ่ชมุชนตอ้นรบันกัเดนิทำงจำกทกุหนแหง่ 
ควำมเขำ้ใจระหวำ่งคนตำ่งวฒันธรรมกเ็พ่ิม
มำกขึน้

มองภาพรวม  
ทีพั่กส่วนตวัใหเ้ชำ่ไมใ่ชคู่แ่ขง่ของโรงแรม 
แตเ่ปน็ตวัเสรมิ และชว่ยขยำยขนำดของ
ธรุกจิกำรทอ่งเทีย่ว กำรเสนอทำงเลอืกให้
มำกขึน้และเพ่ิมปรมิำณทีพั่กในรำคำทีต่�ำ่ลง 
ชว่ยใหน้กัเดนิทำงพักอำศัยไดน้ำนขึน้ ใชจ้ำ่ย
มำกขึน้ และคน้พบขอ้ดขีองชุมชนนัน้ ๆ

 
โฟกัสทีก่ฎระเบยีบ 
ทีย่ดืหยุน่และปฏบิตัไิดจ้รงิ 
เทคโนโลยแีละเศรษฐกจิแบง่ปนัวิวัฒนำกำร
ไปอยำ่งรวดเร็ว บริษัทอินเทอร์เนต็ตำ่ง 
ปรบัตวัด้วยกำรสร้ำงสินคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลง
ตำมสภำวะแวดล้อม หนว่ยงำนก�ำกบัดูแล 
กค็วรท�ำเชน่กนั ด้วยกำรก�ำหนดนโยบำยและ
ทบทวนเปน็ประจ�ำ เพ่ือให้มคีวำม 
ทนัสมยั สอดคล้องกบัสภำวกำรณท์ี่ 
ก�ำลงัเปลีย่นแปลง

บรหิารอยา่งชาญฉลาด   
กำรดแูลควำมปลอดภยัให้ประชำชน  
น�ำรำยไดจ้ำกภำษีไปลงทนุกบับรกิำรตำ่ง ๆ 
ของทอ้งถิน่ และดแูลใหเ้กดิควำมหลำกหลำย
และเปิดรบัทกุฝำ่ย ลว้นเปน็บทบำทหนำ้ที่
ของผูก้�ำกบัดแูล แตน่โยบำยตอ้งเรยีบงำ่ย 
เป็นธรรม และเขำ้ถงึได ้หำกนโยบำยมคีวำม
ซบัซอ้นและสรำ้งขอ้จ�ำกดั แมแ้ตผู่ท้ีม่ี 
เจตนำดกีอ็ำจคดิวำ่เปน็เรือ่งยำกทีจ่ะท�ำตำม 
ซึง่จะส่งผลเสียตอ่ทกุฝำ่ย

อยา่ท�าตนเปน็ปรปกัษ์: จงชว่ยให้ 
คนหนัหนา้เขา้หากัน   
สรำ้งนโยบำยทีม่คีวำมกำ้วหนำ้ รองรับ 
ควำมต้องกำรทีแ่ตกตำ่งกนัของแตล่ะภำค
ส่วนและสร้ำงควำมเปน็หุ้นส่วน ไมส่ร้ำง
ควำมแตกแยก นโยบำยทีเ่นน้ควำมร่วมมอื 
จะยกฐำนะชมุชนทอ้งถิน่ในสำยตำ
สำธำรณชนทัว่ไป และดึงดูดผูค้นจำกทัว่โลก
ใหม้ำเยอืน
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