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Zero Marginal Cost
รองศาสตราจารย์บญ
ุ กิจ ว่องไวกิจไพศาล
บทคัดย่อ
แนวคิดหลักประการหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์คือต้นทุนหน่วยเพิ่ม (Marginal
cost) ที่เราเคยใช้เพื่อตอบประเด็นสําคัญหลายๆประการทางเศรษฐศาสตร์อาทิเช่น
ควรทําการผลิตเท่าใดควรตั้งราคาผลผลิตที่ระดับไหนฯลฯ โดยอิงอยู่บนหลักการว่า
marginal cost = marginal revenue นั้นในปัจจุบันเริ่มส่งสัญญาณถึงปัญหาใหญ่
เพราะ marginal cost ของสินค้าและบริการจํานวนมากเท่ากับหรือใกล้ศูนย์ผลคือ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถให้คําตอบกับคําถามสําคัญ ๆ ทางธุรกิจได้ถ้า
ยังคงใช้แนวคิดแบบเดิม ๆ จะนําไปสู่คําตอบที่ไม่อาจใช้การได้จึงต้องรีบหาทางออก
ให้กับปัญหาmarginal cost เท่ากับหรือใกล้ศูนย์อย่างรีบด่วนก่อนที่เศรษฐศาสตร์จะ
ไม่มีความสําคัญในแวดวงวิชาการอีกต่อไป
คําสําคัญ: ต้นทุนหน่วยเพิ่ม ผลประโยชน์หน่วยเพิ่ม ธุรกิจ
ในทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เ ราคุ้ น เคยกั น ดี นั้ น ต้ น ทุ น หน่ ว ยเพิ่ ม (Marginal
cost) เป็นสาระสําคัญหนึ่งที่แทรกอยู่ในทุก ๆ ส่วนของเศรษฐศาสตร์ที่เรากล่าวถึงกัน
ตั้งแต่เป็นส่วนสําคัญอย่างมากส่วนหนึ่งเมื่อเราวิเคราะห์ทางทฤษฎีถึงการตัดสินใจ
ผลิตว่าจะทําการผลิตอะไร ทําการผลิตหรือไม่ ขนาดของการผลิต ราคาของผลผลิต
ปริมาณซื้อขายในตลาด และอื่น ๆ อีกมาก ทั้งนี้เพราะ main stream ของทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ยัง มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของพวกเราใน
ปัจจุบันยังคงเป็นแนวคิดที่ตกทอดมาจากสํานัก Neo-classics ซึ่งให้ความสนใจต่อ
แนวคิดเรื่องหน่วยเพิ่ม (Marginal) อย่างมาก เข้าใจว่านักเศรษฐศาสตร์จํานวนมาก
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ยังคงให้คําตอบกับประเด็นสําคัญที่สุดทางเศรษฐศาสตร์ที่ถามว่า “What, how and
for whom” โดยระบุว่าจะตอบได้ด้วยจุดที่ marginal revenue = marginal cost
อาจจะมีข้อยกเว้นบางประการสําหรับบางกรณี แต่ปกติจะยึดถือตามแนวคําตอบ
นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่
ที่จริงแล้ว แนวคิดแบบ marginal revenue = marginal cost เป็น
แนวคิดที่มีเหตุ ผลและประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยยืนยันข้อสมมุติว่า หน่วย
ธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กําลังพิจารณาอยู่เป็น rational man ประพฤติ
ปฏิบัติแบบ Homoeconomicus อย่างเคร่งครัด พิสูจน์ได้จากการที่แนวคิดแบบนี้
ของสํ านั ก neo-classicสามารถครอบงํ า การพิ จ ารณาทางเศรษฐศาสตร์ มาจนถึ ง
ปัจจุบัน และยังคงใช้แนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์หาคําตอบทางเศรษฐศาสตร์อยู่
เป็นประจําในเกือบทุกเรื่อง ซึ่งเราก็ยอมรับว่าคําตอบที่ได้น่าพอใจระดับหนึ่ง อีกทั้งถึง
ขณะนี้ เ รายั ง ไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น ที่ ดี ก ว่ า เพี ย งแต่ แ นวคิ ด นี้ ตั้ ง อยู่ บ นสมมุ ติ ฐ านว่ า
marginal cost มีคุณลักษณะปกติ กล่าวคือมีแนวโน้มจะลดลงในช่วงแรกๆ ของการ
เพิ่มการผลิต จนถึงจุดหนึ่ง (เมื่อปัจจัยคงที่ที่ใช้ประกอบเริ่มบรรลุขีดจํากัด) marginal
cost ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากลักษณะดังกล่าวเมื่อประกอบเข้ากับคุณลักษณะ
ของ marginal return หรือ marginal revenue แล้วแต่กรณี ที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในตอนแรก แล้วค่อยๆ ลดลงเมื่อบรรลุถึงจุดหนึ่ง จึงเป็นที่มาของเกณฑ์การตัดสินใจ
ทางเศรษฐศาสตร์ว่า จุดที่เหมาะสมในการผลิต การตั้งราคาสินค้า การบริโภค ฯลฯ
คือจุดที่ marginal revenue = marginal cost
แต่ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาในปั จ จุ บั น คื อ เราจะทํ า ความเข้ า ใจสาระสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างไร เมื่อ marginal cost ของบางสิ่งบางอย่าง
เท่ากับหรือเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งที่จริงเป็นที่รับรู้สถานการณ์นี้มาไม่น้อยกว่า 15 ปีแล้ว สิ่ง
ที่นักเศรษฐศาสตร์หลายๆ คนคิดในสถานการณ์แบบนี้คือ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ที่
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เกือบทั้งหมดมุ่งอยู่ที่การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพในทรัพยากรที่หายากและขาด
แคลนนั้ น กํ า ลั ง ตกอยู่ ใ นหลุ ม ดํ า เมื่ อ เราพยายามจะเอาเลขศู น ย์ เ ข้ า ไปในสมการ
เหล่ า นั้ น ทํ า ให้ ม องไม่ เ ห็ น หนทางใด ๆ ที่ จ ะหาคํ า ตอบอย่ า งที่ ต้ อ งการได้ (Mike
Masnick, Is The Zero Marginal Cost Society The End of Capitalism…Or A
Way To Fix Capitalism, 2014) อย่างไรก็ตาม ก็มีกลุ่มของนักเศรษฐศาสตร์อีก
จํานวนหนึ่ง เช่น Mike Masnick, Jeremy Rifkin และคนอื่น ๆ อีกหลายคนมี
มุมมองที่แตกต่างออกไป เช่น Masnick เสนอว่า อีกด้านหนึ่งของศูนย์คือค่าอนันต์
ด้วยเหตุนี้เขาจึงนําเสนอว่า เมื่อเรามีสิ่งของที่มี marginal cost เป็นศูนย์ ทําไมเราไม่
ตี ค วามว่ า เราสามารถผลิ ตสิ่ ง ของนั้ น ๆ ได้ใ นจํ า นวนที่ ไ ม่ จํ า กั ด (เหมื อ นว่ า เรามี
ทรั พ ยากรที่ ไ ม่ มี วั น หมด) นั่ น หมายถึ ง หนทางสว่ า งที่ ท รงพลั ง อย่ า งมากในระบบ
เศรษฐกิ จ ตั ว อย่ า งที่ ส นั บ สนุ น แนวคิ ด แบบนี้ คื อ สิ่ ง ที่ เ ราได้ ป ระสบมานานเป็ น
ทศวรรษแล้วคือ content เช่น เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ ถ้าจะกล่าวให้เจาะจงลงไปก็
คือ ในปี 1999 เมื่อ Napster ให้บริการเพลงด้วยการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้คน
นับล้านสามารถแบ่งปันเพลงระหว่างกัน โดยไม่มีการจ่ายตอบแทนใด ๆ ให้กับผู้ผลิต
และศิลปินแต่อย่างใด ส่งผลกระเทือนอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมเพลง สถานการณ์
แบบเดียวกันขยายไปสู่อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์และหนังสือสิ่งพิมพ์ ผู้บริโภคเริ่ม
แบ่งปันสารสนเทศและสันทนาการของพวกเขาผ่านทาง video, audio และ text ใน
ราคาต้นทุนเกือบเป็นศูนย์ โดยไม่ผ่านตลาดแบบดั้งเดิมทั้งหมดเลย
การลดลงอย่างมากใน marginal cost ยังประโยชน์อย่างมากให้กับ
ผู้บริโภคแต่ก็สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมดังกล่าวเหล่านั้น และในตอนนี้เริ่มส่งผลให้มี
การเปลี่ยนรูปใหม่ทั้งหมดในวงการพลังงาน การผลิตและการศึกษา แม้ว่าต้นทุนคงที่
ของเทคโนโลยีพลังแสงอาทิตย์และพลังลมจะยังคงสูงอยู่ แต่ต้นทุนในการจับยึดเอา
แต่ ล ะหน่ ว ยของพลั ง งานกลั บ ต่ํ า อย่ า งมาก ขณะเดี ย วกั น สถานการณ์ แ บบนี้ ก็
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สั่นสะเทือนภาคการผลิตด้วย โดยผู้คนนับหมื่นนับแสนได้ทําผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย
การใช้ 3-D printers, open-source software และ recycled plastic เป็นวัตถุดิบ
ด้วยต้นทุนหน่วยเพิ่มที่ใกล้ศูนย์ ทําให้ได้ใช้ผลผลิตที่ต้องการในราคาที่ต่ําสุดๆ ใน
ขณะเดียวกัน นักศึกษามากกว่าหกล้านคนได้ลงทะเบียนเรียน open online
courses ฟรี ที่ซึ่งเนื้อหาสาระวิชามีการกระจายจัดสรรกันที่ต้นทุนหน่วยเพิ่มใกล้ศูนย์
นอกเหนื อ จากการขยายตั วของผลกระทบจากอุ ต สาหกรรม software,
สารสนเทศ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบดิ จิ ตั ล ยั ง ขยายไปสู่ อุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบ
กายภาพด้วยความช่วยเหลือของ zero marginal cost ในการส่งผ่านสารสนเทศ
เช่น Airbnb, Uber ฯลฯ ทั้งนี้และทั้งนั้น เป็นเพราะแนวคิดและแนวปฏิบัติของระบบ
เศรษฐกิจหลาย ๆ แห่งเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของ (proprietorship) เป็นการ
เข้าถึง (access) มากขึ้น อีกทั้งความคิดเรื่องการสะสมความมั่งคั่งก็เสื่อมคลายมนต์
เสน่ห์ลงสําหรับบางคน ตัวอย่างเช่น Elon Musk ตัดสินใจทําให้สิทธิบัตรของรถไฟฟ้า
Telsa ของเขาเป็น open sourced ด้วยเหตุผลหลักคือต้องการผลักดันให้
อุตสาหกรรมรถยนต์สร้างรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อมาแทนที่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานฟอสซิลแบบเดิม ดังนั้น ถ้า Elon Musk เป็นดัชนีสําหรับอุตสาหกรรม
ทั้งหมด น่ากลัวว่าระบบทุนนิยม (ที่เน้นความเป็นเจ้าของและการสะสมความมั่งคั่ง
ส่วนตัว) กําลังเริ่มเปลี่ยนกลับมาเป็นการใช้ทรัพยากรร่วม (collaborative) ระหว่าง
กันหรือไม่ ธุรกิจขนาดใหญ่เปิดโอกาสอยู่ให้ผู้มีแนวคิดสร้างสรรค์สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มขึ้นบนชุมชนที่มีต้นทุนหน่วยเพิ่มต่ําหรือเข้าใกล้ศูนย์ ที่มีเจ้าของร่วมจํานวน
มาก ตัวอย่างเช่น Uber สร้างมูลค่าด้วยการนําเสนอบริการตามต้องการ โดยไปเกิน
กว่าการแค่เพิ่มอุปทานของรถยนต์ที่มีให้บริการให้เข้ามาเพิ่มรถยนต์บนถนนเท่านั้น
แต่เป็นการทําให้ผลิตภัณฑ์ของกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อชุมชนเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็เร่ง
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การลดต้นทุนหน่วยเพิ่มของชุมชนลง (Dries Buytaert, The end of ownership:
The zero-marginal-cost economy, 2014)
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมในเรื่อง marginal cost
ถ้าเราย้อนกลับไปที่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมที่เรายังคงใช้อยู่ใน
ปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวกับ marginal cost นั้น เราไม่สงสัยการประยุกต์ใช้แนวคิดหรือ
ทฤษฎีเหล่านั้นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น ในประเด็นว่าเราควรผลิตเท่าใดจึงถือ
ว่าเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์ คําตอบง่ายๆ คือ ควรทําการผลิตที่จุดที่ marginal
cost = marginal revenue เพราะจุดดังกล่าวจะเป็นจุดที่ทํากําไรให้สูงสุด หรือถ้า
ต้องขาดทุนก็จะขาดทุนน้อยสุด รวมทั้งเป็นจุดที่ธุรกิจสามารถ break even ได้ด้วย
ในทํานองเดียวกัน ในการตั้งราคาผลผลิตนั้น เกณฑ์ marginal revenue =
marginal cost ก็ยังใช้อยู่ไม่ว่าธุรกิจนั้น ๆ จะดําเนินการอยู่ในตลาดแบบใดก็ตาม ยก
เว้นเสียแต่ว่าจะมีมาตรการณ์อื่น ๆ มาแทรกแซง เช่น ภาครัฐบาลในการกําหนดราคา
ขั้นต่ําหรือขั้นสูง การตั้งราคาแบ่งแยก (price discriminate) ของธุรกิจเองเพื่อ
เปลี่ยนส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) มาเป็นส่วนเกินของผู้ผลิต
(supplier surplus) ให้มากที่สุด เป็นต้น
ว่าไปแล้ว เกณฑ์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมก็ยังคงใช้ได้อย่าง
ดีในกรณีปกติทางธุรกิจ ที่ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจมีลักษณะปกติเหมือนที่ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ตั้งสมมุติฐานไว้ คือประกอบไปด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน โดย
ต้นทุนคงที่ไม่ค่อยสูงนักเมื่อเทียบกับโครงสร้างต้นทุนทั้งหมด ขณะที่ต้นทุนแปรผันก็
เพิ่มขึ้นและลดลงเป็นปกติ
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ปัญหาที่เกิดกับ marginal cost ในปัจจุบัน
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร (ICT) ประกอบเข้ากับ
การบรรจบเข้ า หากั น (convergence) ของกิ จ กรรมสามสาขาคื อ การสื่ อ สาร
(communication) การประมวลผล (computing) และ เนื้อหาสาระ (content) ที่
หันมาพัฒนาบนโครงร่างแบบดิจิทัลแทนที่จะเป็นแบบกายภาพและแบบอนาล็อก
แบบเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นคือการพัฒนาของทั้งสามสาขาดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ต้นทุนต่ําลงอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาบนโครงร่างแบบ
ดิจิทัลร่วมกันได้ ที่จริงต้นทุนคงที่สําหรับเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ยังคงสูงอย่างมาก อีก
ทั้งยังล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะส่วนนี้คงได้คําตอบว่า ราคาผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เทคโนโลยีดั งกล่าวน่า จะมีราคาที่ สูงขึ้น แต่จ ากการที่เทคโนโลยีล้ าสมัยอย่า ง
รวดเร็วนี่เอง ทําให้มีการเร่งใช้ในมากที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบเข้ากับต้นทุน
หน่วยเพิ่มของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตผลผลิตต่ํามาก ๆ เกือบเป็นศูนย์
ผลที่ตามมาคือการเร่งขายผลผลิตเหล่านั้นให้เร็วที่สุดในทุก ๆ ตลาดที่ทําได้ในราคาที่
สามารถเสนอขายได้ต่ํามาก ๆ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหนึ่งในหลายเหตุผลคือ การหาทุนคืน
ต้นทุนคงที่ที่สูงมาก ๆ ก่อนที่เทคโนโลยีดังกล่าวจะล้าสมัยลง
ปัญหาคือ การตั้งราคาที่เหมาะสมในการขายสินค้าหรือบริการดังกล่าว ไม่
อาจทํ า ได้ เ หมื อ นอย่ า งที่ ท ฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ไ ด้ เ สนอแนะเอาไว้ (ซึ่ ง คื อ ที่ จุ ด ที่
marginal revenue = marginal cost) เพราะด้วยเหตุที marginal cost ใกล้ศูนย์
การตั้งราคาที่ระดับดังกล่าวจึงไม่อาจช่วยให้หน่วยธุรกิจนั้น ๆ สามารถอยู่รอดและมี
กําไรได้ อีกทั้งสินค้าและบริการที่กล่าวถึงมีลักษณะคล้ายสินค้าสาธารณะ กล่าวคือ มี
คุณสมบัติของสินค้าและบริการแบบ ไม่ ต้องแย่ง กันใช้หรือจะกล่ าวอีกนั ยหนึ่ งคื อ
สามารถใช้ พ ร้ อม ๆกั นได้ (non-rivalry) โดยไม่ ทํา ให้ คุ ณ สมบั ติ ข องตั วสิ นค้ า หรื อ
บริการเสื่อมลงแต่อย่างใด อีกลักษณะหนึ่งคือ การไม่อาจกีดกันผู้คนที่ไม่จ่ายค่าสินค้า
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มาใช้ สิ นค้านั้ น ๆ ได้ (non-excludability) เพราะผู้ ที่ค รอบครองสิ นค้ านั้ นๆ อาจ
ทําซ้ําด้วยต้นทุนหน่วยเพิ่มที่ใกล้ศูนย์ แล้วแจกจ่ายหรือขายแข่งกับเจ้าของผลิตภัณฑ์
ในราคาที่ต่ํามากๆ ได้ ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองด้านนี้ (rivalry และ excludability) นี่เอง
ที่ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการสามารถเรียกร้องราคาอย่างที่ควรจะเป็นได้ แต่เมื่อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารกลายเป็ น เหมื อ นสิ น ค้ า สาธารณะ (ที่ non-rivalry และnonexcludability) การตั้งราคาจึงไม่อาจทําได้เหมือนปกติ แต่ต้องหันไปใช้ทางออกที่
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เสนอไว้ในส่วนของสินค้าสาธารณะ ซึ่งไม่เหมาะสมนักกับสินค้าที่
ผลิตและเสนอขายในตลาดสินค้าปกติดังนั้นทางออกส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือ การสร้าง
ตัวแบบใหม่ๆ ทางธุรกิจที่ไม่อิงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เดิม ๆ ตัวอย่างที่ชัดเจนเช่น
กรณีของ Microsoft ที่ตั้งราคา Microsoft Office โดยไม่อิงกับ marginal cost ใน
การผลิตแต่อย่างใด แต่ใช้อํานาจที่สามารถผูกขาดตลาดดังกล่าวทําการตั้งราคาใน
ลั ก ษณะแบ่ ง แยกราคาเพื่ อ ทํ า กํ า ไรให้ สู ง สุ ด หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา
Microsoftได้ upgrade O/S ให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ O/S Windowsเป็น
Windows 10 โดยไม่คิดเงิน และดูเหมือนจะพยายามบังคับให้ผู้ใช้ O/S ดังกล่าว
เปลี่ยนไปใช้ Windows10 ทั้งหมด คาดว่าเพื่อนําไปสู่การบังคับให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการดังกล่าวไม่สามารถใช้ Microsoft office ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ได้อีกต่อไป
ต้องเช่าใช้เป็นรายเดือนจาก Microsoft อย่างเดียวอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งก็เห็นได้จาก
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และเพลง ที่พยายามสร้างตัวแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อหาทาง
อยู่รอดในตลาด อาทิเช่น จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
ให้บริการภาพยนตร์และเพลงฟรีหรือดูเหมือนฟรี (feel-like-free) บางกรณีก็เป็นไป
ในลักษณะที่ศิลปินออกมานําเสนอผลงานของตนเอง โดยไม่ได้เรียกร้องราคาจากผู้ชม
ผู้ฟัง แต่ได้รายได้จากยอดการเข้าชมจาก platform ของผู้ให้บริการเช่นYouTube
เป็ น ต้ น ที่ ย กตั ว อย่ า งมาเป็ น เพี ย งแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ห น่ ว ยธุ ร กิ จ ในตลาดปั จ จุ บั น
พยายามกระทําเพื่อแก้ไขปัญหา marginal cost ใกล้ศูนย์
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ที่กล่าวมา ยังดูเหมือนว่าปัญหา marginal cost ใกล้ศูนย์ เป็นปัญหา
เฉพาะในอุตสาหกรรมที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่ที่จริงขอบเขตของปัญหาขยาย
ไปสู่ส่วนอื่นของระบบเศรษฐกิจเรียบร้อยมาหลายปีแล้ว ตัวอย่างใกล้ตัวคือ Airbnb
บริการที่พักชั่วคราวเหมื อนโรงแรมแบบที่ เราคุ้นเคย แต่เ ป็นการให้บริ การโดยใช้
ห้องพักที่ผู้คนซื้อหาไว้แต่ไม่ได้อยู่อาศัยประจํา หรือบังเอิญมีช่วงว่างที่สามารถให้เช่า
สําหรับผู้ที่ต้องการได้ บริการแบบนี้มีต้นทุนหน่วยเพิ่มในการสร้างห้องพักขึ้นใหม่
เพิ่มขึ้นในระบบเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงกับศูนย์ อีกทั้งต้นทุนการบริหารจัดการก็ไม่ได้มี
ต้นทุนสูงเหมือนกับเครือข่ายโรงแรม จริงอยู่ที่บริการให้เช่าพักไม่ได้หรูหราเหมือน
บริการของโรงแรมเต็มรูปแบบ แต่ก็เพียงพอสําหรับกลุ่มคนบางกลุ่ม ผลคืออัตราการ
จองห้องพักผ่าน Airbnb แซงหน้าการจองห้องพักในเครือข่ายโรงแรม Hilton และ
Intercontinental ไปแล้วในหลายประเทศ อีกบริการหนึ่งคือ Uber ที่ซึ่งให้บริการ
รถคล้ายรถแท็กซี่ แต่รถที่เข้าร่วมบริการเป็นรถของเจ้าของที่มีช่วงเวลาว่างอยู่และ
สามารถให้บริการในเส้นทางและช่วงเวลานั้น ๆ พอดี ที่ตามมาคือต้นทุนหน่วยเพิ่มใน
การเพิ่มรถยนต์เข้าในระบบเข้าใกล้ศูนย์ สองตัวอย่างข้างต้นนี้ประสบความสําเร็จได้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งผ่านและประมวลสารสนเทศของผู้คนที่เข้าร่วมได้
ด้วยต้นทุนหน่วยเพิ่มที่ต่ํามาก ๆ ผ่านเครือข่ายเฉพาะหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วไป
ผ่านแอพพลิเกชั่น
ที่จริงเฉพาะ marginal cost เท่ากับหรือใกล้กับศูนย์แบบนี้ ก็ก่อให้เกิด
ปัญหากับทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์มากพออยู่แล้ว แต่ยิ่งเมื่อประกอบ
เข้ากับพฤติกรรมและแนวคิดของหน่วยเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ซึ่งไม่ยึดถืออยู่กับการ
เป็นเจ้าของ (proprietorship) ทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวเหมือนผู้คนในยุคก่อนหน้านี้
แต่ให้ความสนใจต่อความสามารถเข้าถึง (accessibility) ทรัพย์สินเหล่านั้นในเวลาที่
ต้องการมากกว่า ผลที่ตามมาคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบเศรษฐกิจที่พวก
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เราเผชิ ญ อยู่ ใ นปั จ จุบั น เช่น ผู้ ค นในปัจ จุ บั น เริ่ม สนใจเป็ นเจ้ า ของรถยนต์ ส่ว นตั ว
น้อยลง แต่เลือกที่จะเข้าร่วมกลุ่มที่แบ่งปันรถยนต์ระหว่างกัน (car sharing) ในปี
2012 ผู้คน 800,000 คนในอเมริกาเป็นสมาชิกของบริการแบ่งปันรถยนต์ ทั่วโลก มี
ผู้คน1.7ล้านคนแบ่งปันรถยนต์กันใน 27 ประเทศ การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้โดย
Frost and Sullivan Consultants พยากรณ์ว่าจะมีการดําเนินการแบ่งปันรถยนต์
ทั่วสหภาพยุโรปมากกว่า 200 แห่งในปี 2020 ด้วยฝูงรถยนต์ที่แบ่งปันกันคาดว่าจะ
เพิ่มจาก 21,000 คันเป็น 240,000 คัน สมาชิกแบ่งปันรถยนต์คาดว่าจะเพิ่มจาก
700,000 คนเป็น 15 ล้านคนภายในช่วงเวลาน้อยกว่าเจ็ดปี โดยมีรายรับบรรลุ €2.6
พันล้าน รายรับจากการแบ่งปันรถยนต์คาดว่าจะขยายตัวมากกว่าในอเมริกาเหนือ ที่
คาดว่าจะถึง $3 พันล้านในปี 2016 เมื่อเครือข่ายแบ่งปันรถยนต์ขยายตัว จํานวนของ
รถยนต์ ที่ส มาชิ กเป็ นเจ้ า ของก็ล ดลง จากการศึ ก ษาของวิ สาหกิ จ ผู้ นํ า การแบ่ ง ปั น
รถยนต์ 11 แห่งพบว่า 80% ของสมาชิกตัวอย่างที่เป็นเจ้าของรถยนต์ก่อน ได้ขาย
รถยนต์ของตนออกไปหลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย และพวกที่ยังมีรถยนต์
ของตนเองอยู่ จํานวนก็ลดลงจากเฉลี่ย 0.47 คันต่อครัวเรือนเหลือ 0.24 คันหลังเข้า
ร่วมในเครือข่าย การแบ่งปันรถยนต์ไม่เพียงลดจํานวนรถยนต์บนถนนเท่านั้น ยังลดไอ
เสียคาร์บอนลงด้วย ในปี 2009 รถยนต์ที่แบ่งปันกันแต่ละคันลดรถยนต์ที่บุคคลเป็น
เจ้าของเองคนเดียวลง 15 คัน ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกเครือข่ายแบ่งปันรถยนต์ยังขับ
รถยนต์น้อยลง 31% เมื่อเทียบกับตอนที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง การเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการขับรถยนต์เหล่านี้นําไปสู่การลด CO2 ในอเมริกาลง 482,170 ตัน
พฤติกรรมการแบ่งปันรถยนต์ยังมีผลกระทบสําคัญที่ข้ามไปส่วนอื่นๆ จาก
การศึกษาในปี 2011 หลังจากที่ผู้คนแบ่งปันรถยนต์ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมการเคลื่อนที่อื่นๆ ของพวกเขา การขี่จักรยาน การเดินและการใช้การขนส่ง
มวลชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแบ่งปันจักรยาน ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดย
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บางส่วนเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่น การ์ดอัจฉริยะ ซุ้มแบบจอ
สัมผัส (touch screen kiosks) เพื่อการเช็คอินและนําไปใช้ได้ง่ายๆ และการติดตาม
ด้วย GPS บนจักรยานที่ยอมให้ผู้ขับขี่รวมการแบ่งปันจักรยานเข้ากับการแบ่งปัน
รถยนต์และขนส่งมวลชน ถึงปี 2012 มีโครงการแบ่งปันจักรยานในอเมริกาเหนือ 19
โครงการโดยมีคนใช้งาน 215,000 คน ทั่วโลกมีการดําเนินการแบ่งปันจักรยาน
มากกว่า 100 แห่งโดยมีจักรยานให้บริการจํานวน 139,300 คัน ในอเมริกาและ
แคนาดา 58% ของการดําเนินการแบ่งปันจักรยานโดยอิงกับ IT ใหม่ๆ กระทําโดย
องค์กรไม่แสวงหากําไร 21% มีเอกชนเป็นเจ้าของ และ 16% เป็นของสาธารณะและ
ผู้รับสัญญาเป็นผู้ดําเนินการ องค์กรไม่แสวงหากําไรเป็นผู้เล่นรายใหญ่ มีสมาชิก 82%
และ 66% ของจักรยานที่ใช้ การแบ่งปันรถจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมากในบริเวณที่
แออัดในเมืองใหญ่ ที่การจราจรของรถยนต์มักจะหยุดนิ่งระหว่างช่วงเร่งรีบ การใช้
จักรยานจะเดินทางได้เร็วกว่าและประหยัดเงินกว่า
การแบ่ง ปั น รถยนต์ ยัง ช่ ว ยประหยั ด เงิ น ให้ กั บ ครั ว เรื อ นด้ ว ย ในอเมริ ก า
รถยนต์หนึ่งคันมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนหลายร้อยเหรียญ เป็นค่าใช้จ่ายใหญ่เป็นที่
สองรองจากบ้านที่อยู่อาศัย การแบ่งปันรถยนต์จึงช่วยแบ่งเบาภาระนี้ได้อย่างดี ยิ่งไป
กว่านั้น พาหนะโดยเฉลี่ยในอเมริกาจอดนิ่งๆ ไม่ได้ใช้งานถึง 92% ของเวลาทั้งหมด
จึงกลายเป็นต้นทุนคงที่ที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างมาก ด้วยเหตุผลนี้ คนรุ่นใหม่จึงจ่าย
เพื่อการเคลื่อนที่ตามเวลาที่จะใช้มากกว่าจะเป็นเจ้าของเสียเอง (Jeremy Rifkin,
THE ZERO MARGINAL COST SOCIETY, 2014) เชื่อกันในหมู่ผู้ที่มองไปถึงอนาคต
ของสังคมและเศรษฐกิจว่า แนวโน้มการแบ่งปันสิ่งของกันจะขยายตัวต่อไปในอาณา
บริเวณอื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ตามมาคือ อุปสงค์ในสินค้าหรือบริการจะเปลี่ยนแปลง
ไป โดยความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้ากับความต้องการในสินค้านั้นๆ จะไม่เหมือน
ดังที่กล่าวไว้ในทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพราะการแบ่งปันกันในสินค้าบั่น
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ทอนความสําคัญของราคาลงไม่มากก็น้อย ยิ่งเมื่อประกอบเข้ากับปรากฏการณ์ ที่
marginal cost เข้าใกล้ศูนย์ด้วยแล้ว คงมีผลกระทบอย่างมากต่อแนวคิดและทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับอุปสงค์ของสินค้าและบริการ ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นนัก
เศรษฐศาสตร์ท่านใดนําเสนอทางออกสําหรับกรณีนี้แต่อย่างใด
ถ้ามองว่าปัญหาที่ marginal cost ใกล้ศูนย์ก่อให้เกิดกับแนวคิดและทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์อย่างไรบ้าง เราคงเริ่มได้ตั้งแต่แนวคิดเรื่องการหาคําตอบให้กับ
คําถาม What, How and for Whom โดยในการหาคําตอบว่าควรทําการผลิตอะไร
นั้น เราวิเคราะห์หาคําตอบจากการเปรียบเทียบ marginal revenue ของผลผลิตแต่
ละอย่างที่เราจะทําการเลือกผลิต โดยพิจารณาว่าผลผลิตใดให้ marginal revenue
สูงสุด และจะทําการผลิตจนถึงระดับที่ marginal revenue = marginal cost
ปัญหาเกิดขึ้นตรงจุดนี้คือ ถ้า marginal cost เท่ากับหรือเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าเรา
สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่หายากนั้นไปเรื่อย ๆ เกือบไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่ ตราบใด
ที่ marginal revenue ยังสูงกว่า marginal cost นั่นทําให้แปลความได้สองทางคือ
ปัจจัยการผลิตนั้น ๆ ไม่ใช่สิ่งของที่หายากขาดแคลน (scarcity) อีกต่อไปแล้ว อีกทาง
หนึ่งคือ เราไม่จําเป็นต้องเลือกว่าจะผลิตอะไร เพราะมีปัจจัยการผลิตเหล่านั้นเหลือให้
ผลิตได้ทุก ๆ อย่างหรือเกือบทุก ๆ อย่าง ใช่หรือไม่
คําถามที่สองว่าจะทําการผลิตอย่างไร คงไม่ต้องหาคําตอบให้ยุ่งยากนัก
เพราะเราคงเลือกเทคนิคการผลิตที่มี marginal cost เท่ากับหรือใกล้ศูนย์ แต่จะเกิด
ปัญหาได้ถ้ามีหลาย ๆ เทคนิคที่มี marginal cost เท่ากับหรือใกล้ศูนย์ ส่วนคําถาม
สุดท้าย จะทําการผลิตแล้วจัดสรรให้ใคร จากกรณีที่ marginal costเท่ากับหรือใกล้
ศูนย์ นั่นจะหมายความว่า ทุก ๆ คนที่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จะได้รับการ
ตอบสนอง เพราะถึงอย่างไรก็ตาม marginal revenue ที่ผู้ต้องการสินค้าประเมิน
ให้กับตัวสินค้าน่าจะมากกว่าศูนย์ ดังนั้น ตามกฎของสวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า
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ตราบเท่าที่ผู้บริโภคประเมินผลได้จากการบริโภคสินค้าสูงกว่าต้นทุนหน่วยเพิ่มในการ
จัดเสนอสนองสินค้านั้นๆ สังคมก็ควรจัดสินค้านั้นๆ เสนอสนองให้กับผู้บริโภค หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทุก ๆ คนในสังคมจะได้สินค้าที่ต้องการ ไม่ต้องมีปัญหาที่จะหา
คําตอบสําหรับคําถามว่า for Whom อีกต่อไป
ถ้าเราลงลึกไปที่ประเด็นของการตัดสินใจทางการผลิตว่า ควรผลิตสินค้า
หรือบริการจํานวนเท่าใด จากกรณีที่ marginal cost เท่ากับหรือเข้าใกล้ศูนย์ จะทํา
ให้ได้คําตอบว่า จะผลิตไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่คุณค่าของสินค้าและบริการนั้น ๆ ยัง
ไม่ติดลบ เพราะยังไงก็ตาม marginal revenue น่าจะมากกว่าศูนย์ จึงไม่มีปัญหาที่
จะทําการผลิตไปได้เรื่อย ๆ เพราะ marginal cost เท่ากับศูนย์ สําหรับประเด็นการ
ตั้ ง ราคาสิ น ค้ า ที่ เ รากํ า หนดเกณฑ์ ว่ า ควรเป็ น ระดั บ ที่ marginal
revenue
= marginal cost นั้น ราคาจึงควรอยู่ที่ศูนย์หรือใกล้ศูนย์ เพราะ marginal cost
เท่ากับหรือใกล้ศูนย์ ไม่ว่าหน่วยผลิตนั้น ๆ จะอยู่ในตลาดแบบใด อาจจะแตกต่างกัน
ได้บางระดับสําหรับหน่วยผลิตในตลาดแบบผูกขาดที่ยังคงตั้งราคาได้สูงกว่าศูนย์ แต่
ด้วย marginal cost เท่ากับศูนย์ ทําให้สามารถตั้งราคาได้ต่ําลงอย่างมาก
ทางออกในทางทฤษฎี
นักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอแนวทางปฏิบัติและข้อยกเว้นบางประการเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่ marginal cost ต่ํา ๆ เมื่อต้องทําการตัดสินใจเรื่องจํานวนการผลิต
การตั้งราคา ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ในหน่วยธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูง แต่ต้นทุนแปรผันและ
ต้นหน่วยเพิ่มต่ํา อาทิเช่น ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจําพวก รถไฟ สายการบิน เป็น
ต้น ที่ซึ่งมีต้นทุนคงที่ที่สูงมาก ๆ ตั้งแต่การวางราง สถานี ค่าสัมปทานเส้นทาง ตัว
ขบวนรถ ฯลฯ ขณะทีต้นทุนแปรผันและหรือต้นหน่วยเพิ่มต่ํามาก ๆ โดยเปรียบเทียบ
เพราะมี แค่ ต้นทุ นเชื้อ เพลิงและค่าสึก หรอเท่ านั้น เพื่ อให้ สามารถหารายได้ คุ้ม กั บ
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ต้นทุนคงที่สูง ๆ หน่วยธุรกิจจึงต้องทําการผลิตและเสนอบริการให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้ โดยไม่ต้องห่วงเรื่องต้นทุนหน่วยเพิ่ม เพราะต้นทุนหน่วยเพิ่มค่อนข้างใกล้ศูนย์
สิ่งที่ต้องพิจารณาสําหรับหน่วยธุรกิจคือ จะทําการขายบริการอย่างไรให้ได้จํานวน
ผู้โดยสารมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อเสนอแนะคือให้บริการกับทุก ๆ คนที่ต้องการ
ใช้ ไม่ว่าจะเต็มใจจ่ายเท่าใด แนวทางปฏิบัติคือการเสนอชั้นของการบริการหลาย ๆ
ชั้ น ในราคาที่ ห ลั ก หลั่ น กั น ซึ่ ง ในทางทฤษฎี ก็ คื อ การตั้ ง ราคาแบ่ ง แยก (price
discrimination) เพื่อจับเอาส่วนเกินของผู้บริโภค (consumer surplus) มาเป็น
ส่วนเกินของผู้ผลิต (supplier surplus) ให้มากที่สุดเพื่อให้คุ้มกับต้นทุนคงที่สูง ๆ
อีกทางหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เสนอคือ การตั้งราคาแบบที่ไม่อิงกับต้นทุน
หน่วยเพิ่ม แต่เป็นการกําหนดราคาขึ้นเอง (อาจจะมีการตั้ง คณะกรรมการกําหนด
ราคา หรือวิธีใดก็ตามที่ช่วยให้หน่วยธุรกิจสามารถคงอยู่และมีกําไรพอสมควรได้) ส่วน
ใหญ่แนวทางนี้จะใช้กับกิจการที่ผูกขาด (โดยธรรมชาติหรือโดยกฎหมาย) ดังตัวอย่าง
ของไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น
ทางออกในทางปฏิบัติ
ในทางปฏิบัติของหน่วยธุรกิจ เมื่อต้องเผชิญกับ marginal cost เท่ากับ
หรือใกล้ศูนย์ ก็มักหาทางออกที่เหมาะสมสําหรับตนเอง เราจะเริ่มจากอุตสาหกรรม
สารสนเทศทั้งหลาย ที่ซึ่งมีต้นทุนหน่วยเพิ่มในการผลิต การเก็บสะสมและการส่งมอบ
สินค้าเท่ากับหรือใกล้เคียงศูนย์ เช่นอุตสาหกรรม soft ware ที่ในตอนแรก ๆ มี
แนวทางพัฒนาควบคู่กันระหว่างการผลิตเชิงพาณิชย์แบบมีเจ้าของ (propriety) กับ
การนํ า เสนอแบบ open
source ทั้ ง สองแนวทางประสบความสํ า เร็ จ ทั้ ง คู่
ตัวอย่างเช่น O/S Windows, O/S Mac กับ O/S Linux แม้ว่าในตลาดดังกล่าวจะมี
ทั้งผู้แพ้และชนะสับเปลี่ยนกันไป แต่ทั้งหมดก็ยังอยู่รอดและทํากําไรได้ในตลาด หรือ
-13-

วารสารเศรษฐศาสตร์รามคําแหง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2408-2643

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น IO/S, Windows mobile กับ android
แม้ว่าบางระบบเริ่มส่ออาการที่จะไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไป แต่ระบบปฏิบัติการที่
เหลือยั งคงแข่ งขันกันอยู่อย่างเข้มข้ น ที่จริ งแนวทางแบบผูกขาด (propriety) กั บ
แบบ open source ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเอง อีกทั้งทํากําไรได้ในวิถีทางที่
แตกต่างกัน แนวทางนี้ยังคงต้องดําเนินต่อไปอีกสักพักกว่าเราจะตัดสินได้ว่า แนวทาง
แบบใดดีกว่ากัน
ในส่ วนของ application ต่ า ง ๆ เราก็ เ ห็ น การพั ฒ นาไปในสองแนวทาง
เหมือนกับระบบปฏิบัติการ แต่ที่แตกย่อยออกไปคือ มีทั้งแบบ free, feel-like-free,
freemium, teaser และ trial ฯลฯ ในขณะที่แนวทางเชิงพาณิชย์ที่ขายอย่างเดียวก็
ยังดําเนินไปอยู่ โดยเฉพาะในส่วนที่ซับซ้อน เฉพาะทาง และต้องการการสนับสนุน
ทางเทคนิค แต่เนื่องจากการป้องกันไม่ให้มีการใช้โดยไม่จ่ายนั้น ไม่อาจทําได้อย่าง
สมบูรณ์ จึงมักมีการหลีกเลี่ ยงการจ่ายด้วยการละเมิด ลิขสิทธิ์ การทําซ้ํา ฯลฯ ซึ่ ง
สามารถทําได้ค่อนข้างง่ายในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบั น
หน่วยธุรกิจที่หวังพึ่งรายได้จากการขายจึงหาทางทุก ๆ ทางที่จะป้องกันการใช้โดยไม่
จ่าย ที่เราเห็นพัฒนาการล่าสุดคือ การเช่าใช้เป็นรายเดือน เช่น office 365 และ
รวมถึงมีการเช่าใช้เป็นรายครั้งบน cloud ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นข้อสรุปว่าจะเป็นอย่างไร
ในปัจจุบัน
ในส่วนของ content นั้น เป็นส่วนที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดว่า อุตสาหกรรม
เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ทั้งหมดที่กล่าวมาเปลี่ยนจากการขาย
เชิงพาณิชย์มาเป็นแบบ free, feel-like-free, freemium หรือถ้ายังดึงดันอยู่ในรูป
แบบเดิมก็กําลังคิดที่จะเปลี่ยนหรือไม่ก็ออกจากอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะหน่วยธุรกิจที่
ให้บริการcontentแบบคิดเงินไม่สามารถขายแข่งกับ content แบบเดียวกันที่แจก
ฟรีได้ (Gerd Leonhard, THE FUTURE OF CONTENT, 2011)
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ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในรูปของดิจิทัลแต่อาจใช้ประโยชน์บางอย่าง
จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี marginal cost เท่ากับหรือใกล้ศูนย์ ผลกระทบก็ทําให้
หน่วยธุรกิจหาหนทางเพื่ออยู่รอดด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ บริการห้องพัก
อย่าง Airbnb รถแท็กซี่แบบ Uber บริการสายบิน low cost ทั้งหลาย บริการ
ทางการเงินในการหาทุนเพื่อลงทุนเช่น Kickstarter ฯลฯ
ตัวอย่างที่เรายกมาข้างต้นนี้ เป็นแนวทางที่หน่วยธุรกิจพยายามช่วยตัวเอง
ให้อยู่รอดและทํากําไรได้ ภายใต้สถานการณ์ที่ต้นทุนหน่วยเพิ่มเท่ากับหรือใกล้ศูนย์
โดยไม่สอดคล้องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม แต่ใช้ข้อยกเว้นที่นักเศรษฐศาสตร์
นํ า เสนอ ซึ่ ง ก็ พ อแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ชั่ ว คราว อย่ า งน้ อ ยก็ ใ นปั จ จุ บั น แต่ เ นื่ อ งจาก
สถานการณ์ที่ marginal costเท่ากับหรือใกล้ศูนย์กําลังไม่ใช่ขอยกเว้นอีกต่อไป แต่
เกิ ด กั บ ทุ ก ๆ ภาคส่ ว นของระบบเศรษฐกิ จ การหวั ง พึ่ ง พาข้ อ ยกเว้ น ทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์คงไม่น่าเพียงพอ สิ่งที่คาดหวังคือ แนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้
ได้กับสถานการณ์แบบ marginal costเท่ากับหรือใกล้ศูนย์
ข้อเสนอทางทฤษฎี
Jeremy Rifkin ในหนังสือ The zero marginal cost societyเสนอ
ทางออกลึกลงไปถึงปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ว่า อาจเป็นไปได้ถึงกลับมีการล่มสลาย
ของระบบทุนนิยมแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้วเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของ การมีสิทธิ
ในทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียว กลายเป็นการจัดการทรัพย์สินร่วมกันในฐานะทรัพย์สิน
สาธารณะที่จัดการร่วมกัน (collaborative commons) ซึ่งในบทความนี้จะไม่ไปถึง
จุดดังกล่าว ในตอนนี้เราจะพยายามหาข้อเสนอแนะที่นักเศรษฐศาสตร์เสนอไว้ในการ
รับมือกับสถานการณ์ marginal costเท่ากับหรือใกล้ศูนย์เท่านั้น
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ในบทความของDries Buytaert ซึ่งสร้าง Drupal เป็น open source
content management platform และเป็น co-founder กับ CTO ที่ Acquia
บริษัทจัดเสนอ enterprise software สําหรับ websites และ commerceโดย
Buytaert เสนอว่า สังคมได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อยู่ในปัจจุบัน ดูได้จาก
ผู้คนที่ได้รับการบริ การเช่น Uber และ Kickstarter
ที่เป็ นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับ
ประสบการณ์ ข องการแบ่ ง ปั น (sharing) และดํ า เนิ น การแบบร่ ว มมื อ กั น
(collaboration practices)ของอินเตอร์เน็ต ซึ่งกําลังขยายไปสู่การขนส่ง (Uber)
โรงแรม (Airbnb) การเงิน (Kickstarter, Lending Club) บริการเพลง (Spotify)
และแม้กระทั่งการพัฒนาซอฟท์แวร์ (Linux, Drupel)
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันกัน (sharing economy) เป็น
บรรยากาศที่ผู้คนอยู่ในโลกของการเป็นเจ้าของสิ่งของต่าง ๆ น้อย แต่ก็ส่งสัญญาณที่
ทรงพลังเท่าๆ กันไปสู่ชุมชนธุรกิจว่า ด้วยการใช้การร่วมมือกัน บรรษัทสามารถลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต ในสิ น ค้ า และบริ ก ารของพวกเขาได้ อ ย่ า งมหาศาล นั่ น คื อ ระบบ
เศรษฐกิจแบบต้นทุนหน่วยเพิ่มเท่ากับศูนย์นั้น เป็นแนวทางของการดําเนินธุรกิจที่
ความเป็นเจ้าของกระบวนการผลิตหลักตกอยู่ในความร่วมมือกันของชุมชน โดยใน
หลักการทางเศรษฐศาสตร์นั้น ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (สินค้า) อาจแบ่งได้เป็นสองส่วน
ส่วนแรกคือ setup cost ซึ่งคือต้นทุนในการรวบรวมทีมงานและเครื่องมือ
ที่จําเป็นต่อการผลิตสินค้าหน่วยแรก ส่วนที่สองเรียกเป็น marginal cost หรือต้นทุน
ของการผลิตหน่วยที่เพิ่มขึ้นหนึ่งๆ ที่ผ่านมาหลายทศวรรษ ตลาดที่มีการแข่งขันได้
มุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนหน่วยเพิ่มลดลง ช่วยให้ธุรกิจ
สามารถลดราคาสินค้าและบริการของพวกเขาลง เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งคนอื่นๆ และ
ชนะได้ลูกค้ามาเป็นของตน ตัวอย่างที่ดีสําหรับแนวทางดังกล่าวคือ Toyota ซึ่งคิดค้น
วิ ธีการที่ จ ะทํ า การผลิ ตรถยนต์ ผ่า นทาง lean
manufacturingทํ าให้ เ กิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์ไปทั้งหมด รถยนต์ของญี่ปุ่นผลิตได้เร็วกว่าคู่แข่ง
อเมริกันอย่างมาก ด้วย the lean startup methodology และ Kanban หลังจาก
ประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็มีการนําตัวแบบนี้ไปใช้ในสาขาอื่นๆ ของ
ระบบเศรษฐกิจ เช่น ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ เป็นต้น แต่ภายในอุตสาหกรรมบริการ
เช่น การต้อนรับขับสู้และการขนส่ง ผู้เข้ามาใหม่ทําตามไม่ใช่แค่ด้วยการทําการผลิต
ให้เหมาะสมเท่านั้น แต่โดยการขจัดต้นทุนการผลิตทั้งหมดเลย เช่น ลองพิจารณา
Uber กับบริษัทแท็กซี่ดั้งเดิม ซึ่งบริษัทแบบดั้งเดิมเมื่อต้องเพิ่มรถแท็กซี่คันหนึ่งเข้าไป
ในฝู ง รถยนต์ ของตนนั้น ต้ อ งจั ด หาทั้ ง ตั ว รถยนต์ แ ละใบอนุ ญ าตด้ว ยต้ น ทุ น ที่ม าก
พอสมควร แต่สําหรับ Uber แทนที่จะแบกรับ setup cost ดังกล่าว Uber สามารถ
เพิ่มแท็กซี่คันหนึ่งเข้าไปในฝูงรถยนต์ของตน โดยเกือบไม่มีต้นทุนเลย ด้วยการยอมให้
ผู้คนเข้ามาแบ่งปันรถยนต์ที่มีอยู่แล้วของตน ทั้งหมดโดยร่วมมือผ่านทางอินเตอร์เน็ต
Airbnb ก็ทําคล้ายๆ กันในการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ แทนที่ จะจัดหาพื้นที่ทาง
กายภาพเพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงที่บริษัททั้งสองมีต้นทุนหน่วยเพิ่มในการผลิตเกือบเป็น
ศูนย์ กําลังบ่อนทําลายตัวแบบและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน
ในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ต้นทุนหน่วยเพิ่มต่ําในการผลิต open source
softwareกําลัง คุกคามตั วแบบทางธุรกิจ ที่มีมายาวนานของบริ ษัทซอฟท์ แวร์แ บบ
proprietary เพราะซอฟท์แวร์แบบ free open sourceอาจทําลายแนวทางที่บริษัท
ซอฟท์แวร์แบบ proprietary หารายได้ด้วยการขาย software licensesของพวกเขา
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยการช่ ว ยกั น แบ่ ง รั บ ต้ น ทุ น ในการพั ฒ นาซอฟท์ แ วร์ องค์ ก รสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เร่งนวัตกรรม และลดsetup costs ของพวกเขาลง อุดมคติแบบ open
source ขยายไปไกลเกินกว่าซอฟท์แวร์แล้ว เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Elon Musk ได้
ทําให้สิทธิบัตรรถไฟฟ้า Tesla ของเขาเป็น open source เหตุผลหลักของเขาคือ
การผลักดันให้อุตสาหกรรมรถยนต์สร้างรถไฟฟ้าให้มากขึ้น ถ้า Elon Muskเป็น
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ตัวแทนของเหล่าอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะเป็นข้อพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่า ระบบทุนนิยม
กํ า ลั ง กลายเป็ น การดํ า เนิ น การร่ ว มกั น ในทรั พ ย์ สิ น ร่ ว ม มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น การมี
ศูนย์กลางที่ความเป็นเจ้าของเดียวของบุคคล
ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากที่สามารถสร้างบนชุมชนแบบต้นทุนหน่วยเพิ่ม
ต่ําที่มีผู้เป็นเจ้าของร่วมกันจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น Acquia ที่สร้างมูลค่าบนชุมชน
open source Drupel softwareด้วยการจัดเสนอ support, developer tools,
software-as-a-service ในทํานองเดียวกัน Uber เพิ่มมูลค่าด้วยการนําเสนอ ondemand serviceนอกเหนือจากแค่เพิ่มฝูงรถยนต์ที่มีตอบสนองต่อความต้องการ ใน
ทั้ง สองกรณี ผลิตภัณ ฑ์ ของบริษัทขยายตั วเข้ มแข็ง ขึ้น เมื่ อชุ มชนขยายตัวขึ้น และ
ชุมชนเหล่านั้นยิ่งเร่งการลดต้นทุนหน่วยเพิ่มลงไปอีก
เชื่อว่าภายในทศวรรษหน้า ธุรกิจจําเป็นต้องเปิดและร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อ
อยู่รอดในระบบเศรษฐกิจต้นทุนหน่วยเพิ่มเป็นศูนย์ที่กําลังเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน (sharing economy) และการพัฒนาแบบร่วมมือกัน (collaborative
development) จะลดความอุ้ยอ้าย (streamline) ของระบบทุนนิยม และองค์กรที่
หาทางที่จะเอาชนะพลวัตรดังกล่าวได้จะประสบความสําเร็จ

บทสรุป
ที่กล่าวมาข้างต้นในข้อน่ากังวลเกี่ยวกับที่ marginal cost เป็นศูนย์หรือเข้า
ใกล้ศูนย์นั้น เป็นเพราะยังไม่เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะหาทางออกเกี่ยวกับ
เรื่องนี้มากนัก ทั้ง ๆ ที่ถ้าเศรษฐศาสตร์ไม่เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีที่น่าเชื่อถือและ
นําไปใช้ปฏิบัติได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ วิชาเศรษฐศาสตร์คงไม่มีที่ยืนในชุมชนทางวิชาการได้
อย่ า งมั่ น คงนั ก ที่ ผ่ า นมาหน่ ว ยธุ ร กิ จ ได้ ห าทางของตนเองในการเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
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ดังกล่าว บางทางออกก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแต่ยังไม่อาจยืนยันได้ว่าจะคงอยู่
ได้ตลอดไป อีกบางทางออกก็เป็นแค่มาตรการณ์ระยะสั้นเพื่อประคองตัวให้อยู่รอดไป
วัน ๆ เท่านั้น
ในขณะที่วิชาเศรษฐศาสตร์ยังคงนําเสนอแนวคิดแบบเดิมๆ เป็นส่วนใหญ่
และเสนอให้ใช้ข้อยกเว้นทางเศรษฐศาสตร์ต่อไปกับปัญหา marginal cost เท่ากับ
หรือใกล้ศูนย์ ซึ่งเป็นที่คาดว่าคงใช้ไม่ได้นานนัก เนื่องจากปรากฏการณ์ของ marginal
cost เท่ากับหรือใกล้ศูนย์เริ่มไม่ใช่ข้อยกเว้นอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติในระบบ
เศรษฐกิจ
จากข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์ของ Jeremy Rifkin ที่ไปไกลที่สุดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ที่บ่งบอกว่าระบบทุนนิยมกําลังไม่ใช่ main stream ทางเศรษฐศาสตร์อีก
ต่อไปแล้ว แต่เรากําลังกลับไปสู่ยุคก่อนระบบทุนนิยมที่ซึ่ง ทรัพย์สินส่วนใหญ่หรือ
เกือบทั้งหมดเป็นทรัพย์สินร่วมสาธารณะ(commons) การบริหารจัดการเป็นแบบ
จัดการร่วมกันในทรัพย์สินร่วม (collaborative commons) ทั้งนี้เพราะผู้คนในสังคม
เปลี่ย นทัศ นคติ แ บบความเป็ นเจ้าของ (possession) มาเป็ น ความสามารถเข้ า ถึ ง
(accessibility) จึง เกิ ดระบบเศรษฐกิ จ แบบแบ่ ง ปั น กั น (sharing
economy)
ความสําเร็จของปรากฏการณ์เหล่านี้มาจากความก้าวหน้าใน ICT, digitalization
ของสิ่งต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อให้ marginal cost ลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์ ดังนั้นถ้าเราต้อง
ย้อนกลับไปยุคก่อนทุนนิยมจริง นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายคงต้องเริ่มหาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เหมาะสมตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะไม่มีที่ยืนในชุมชนทางวิชาการ
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