
แปลและเรียบเรียง : พรรณรศา อินทุประภา*

* พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวบรวมข้อมูล

(กฎหมาย) เมืองไทย
พร้อมเปิดใจหรือยัง?

 The Mustang Nero/
 No.7 The Zebra Song
https://th.airbnb.com/rooms/
9849435?location=thailand&guests=1

จาก Home Sharing 

สู่ 



 กว่าจะมาเป็น Airbnb
 Airbnb ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Brian Chesky (CEO)  

Joe Gebbia (CPO) และ Nathan Blecharczyk (CTO) ผู้ก่อตั้ง Airbnb เล็งเห็นถึงช่องทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว

เพือ่สร้างเป็นรายได้ แนวคิดดังกล่าวได้รับการพฒันาไปสูธ่รุกจิขนาดใหญ่ขึน้จนกลายเป็นธรุกจิ Startup โมเดล ‘การแบ่งปันบ้าน’ 

รวมไปถงึ ‘การแบ่งปันสิง่ทีน่่าสนใจ’ แก่นกัท่องเทีย่วทัว่โลก ให้ได้รบัประสบการณ์เหมอืนได้อยูแ่ละรูส้กึผกูพนักบัพืน้ทีน่ัน้จรงิๆ

 จากวันนัน้ถึงวนันี ้Airbnb พฒันาจนกลายเป็นผูใ้ห้บรกิารเช่าทีพั่กแบบ Sharing Economy เตม็รปูแบบ มจี�านวนทีพั่กกว่า 

3 ล้านห้อง ในกว่า 65,000 เมอืง จาก 191 ประเทศทัว่โลก รวมกนัแล้วมจี�านวนห้องพกัมากกว่าโรงแรมเครอืที่ใหญ่ทีส่ดุในโลก

อย่าง Marriott ทีม่ห้ีองพกัของโรงแรมในเครือรวม 1.5 ล้านห้องทัว่โลกเสยีอกี จงึนบัเป็นอกีหนึง่ Startup ทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็

และมาแรงท่ีสดุในยคุนี ้โดยปัจจยัทีเ่อือ้อ�านวยนัน้เกดิจากกระแสการเดนิทางท่องเทีย่วด้วยตนเองเพือ่สมัผสัประสบการณ์ใหม่ ๆ  

ที่ต่างจากการพักโรงแรมทั่วไป

 Airbnb ในประเทศไทย
 Airbnb ท�าตลาดในประเทศไทยมาราว 5 ปีแล้ว โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ส�าคัญของ Airbnb และมีอัตราการ

เตบิโตท่ีรวดเรว็ โดยในปี 2559 มจี�านวนคนไทยใช้บรกิาร Airbnb เพ่ิมขึน้มากกว่าร้อยละ 149 มนีกัท่องเทีย่วไทยเลอืกใช้บรกิาร

ที่พักผ่าน Airbnb เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศจ�านวนกว่า 304,000 คน ขณะที่คนไทยอีกกว่าร้อยละ 93 ต้องการจะแชร์บ้านของ

พวกเขาให้เป็นที่พักของ Airbnb

 จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 

เยอรมนี ที่เลือกใช้บริการที่พักผ่าน Airbnb ในปีที่ผ่านมา มีจ�านวนสูงถึง 774,000 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 150 

สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ Airbnb ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 White Breeze Pool 1BD Apartment
https://th.airbnb.com/rooms/2168594?location=thailand&guests=1

	 ร�ำข้ำวและห้องพัก	nr	เชียงใหม่
https://th.airbnb.com/rooms/1268699?location=thailand&guests=1



 เปิดตัว Trips ในไทย ขยายบริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร
 ในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา Airbnb ได้เปิดตัวการปรับเปล่ียนธุรกิจ Airbnb Experience ในรูปแบบ

ของแอปพลิเคชัน Trips ที่ขยายเรื่องของการเช่าที่พักสู่การมอบประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยการจับคู่นักท่องเที่ยว 

เข้ากับคนท้องถิ่นที่น�าเสนอกิจกรรมในพื้นที่ของตน แนวคิดนี้จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์กับคน 

ในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจในพื้นที่นั้นๆ เพียงอย่างเดียว นับเป็นการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของ Airbnb ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมและสร้างรายได้ผ่าน Platform นี้  

โดย Joe Gebbia หนึ่งในผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ Airbnb ได้อธิบายถึงรูปแบบของ 

Trips ในประเทศไทย ดังนี้

 Trips จะเป็นบริการโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ละแห่งจะมีกิจกรรมดั้งเดิมแบบท้องถิ่น  

ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตร ีศลิปะ อาหาร มวยไทย ดดูาว ฯลฯ ผูใ้ช้บรกิาร Airbnb สามารถซือ้บรกิาร Trips เพ่ิมเตมิได้ 

โดยจะเป็นราคาแบบเหมาจ่ายต่อคน หลักการคัดเลือก Host ที่จะเป็นผู้น�าท่องเที่ยวคือกิจกรรมนั้นจะต้องมีความ

แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นได้

 บรกิาร Trips เป็นการขยายธุรกิจทีช้ี่ให้เหน็ว่า Airbnb เป็นมากกว่า Home Sharing แต่จะเป็นบรกิารทางการ

ท่องเท่ียวที่ครบครัน มีหัวใจส�าคัญที่จะน�าเสนอทั้งหมด 3 ส่ิง คือ ที่พัก ประสบการณ์ และสถานที่ (Homes,  

Experiences and Places) โดยมอบโอกาสให้เหล่านักท่องเที่ยวที่มีความใคร่รู้ในเมืองและชุมชนท้องถิ่น ได้เห็น

เอกลักษณ์ที่แท้จริงของเมืองผ่านสายตาของคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ

 ความคาดหวังของ Airbnb กับบริการ Trips ยังคงเป็นเรื่องการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และมองว่า Trips 

จะเป็นแรงจงูใจส�าคัญทีท่�าให้คนมาใช้บริการ Airbnb มากขึน้ ขณะเดยีวกนักข็ยายช่องทางของรายได้ด้วย เท่ากบัว่า 

Airbnb จะมีรายได้รวม 2 ช่องทาง ได้แก่ ส่วนแบ่งจากค่าที่พัก และจากโปรแกรม Trips 

 ในปัจจบุนั Airbnb Experience กว่า 800 รายการได้เปิดบรกิารให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสัแล้วใน 13 เมอืงใหญ่ 

ทั่วโลก อาทิ ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก สิงคโปร์ โตเกียว โซล ซิดนีย์ กรุงเทพฯ ฯลฯ ซึ่ง Airbnb  

ตั้งเป้าจะมี Experience เพิ่มเติมรวม 50 เมืองภายในสิ้นปี 2560 นี้ โดยผู้ใช้สามารถค้นหา Experience ในเมือง

เหล่าน้ีได้เช่นเดียวกับการหาที่พักในแอปพลิเคชัน โดย Experience จะถูกจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

แบบใช้เวลาท่องเทีย่วหลายวนั (เช่น การเล่นเซิร์ฟบอร์ดและตัง้แคมป์ในลอสแอนเจลสิ) และแบบใช้เวลาเป็นชัว่โมง 

(เช่น ทริปถ่ายรูปตอนกลางคืนในกรุงโซล หรือการเรียนท�าค็อกเทลในซานฟรานซิสโกและกรุงเทพฯ)



 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Airbnb ในประเทศไทย 
 เจ้าของที่พัก Airbnb 

  l เจ้าของบ้านพัก Airbnb คนไทยมีอายุเฉลี่ย 38 ปี 

  l มีรายได้จาก Airbnb เฉลี่ยที่ 73,500 บาท (2,100 เหรียญ

สหรัฐ) ต่อแห่งต่อปี

 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้ Airbnb

  l ร้อยละ 35 นิยมเดินทางเป็นคู่ ร้อยละ 48 ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม 

และเพียงร้อยละ 17 ที่ท่องเที่ยวคนเดียว มีการเข้าพัก Airbnb เฉลี่ย 5 คืน

ในการเดินทางแต่ละครั้ง

  l เทรนด์การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วไทยในท้องถิน่ผ่าน Airbnb 

เติบโตขึ้นในจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 636) และเชียงราย (ร้อยละ 284) 

  l คนไทยชืน่ชอบการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมทัว่โลก โดยร้อยละ 54  

เดินทางไปทวีปเอเชีย และร้อยละ 24 เดินทางไปทวีปยุโรป เมืองที่โดดเด่น

ทางด้านวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปคือ เกียวโตและโรม 

  l เมืองยอดนิยมที่คนไทยใช้ Airbnb ได้แก่ โตเกียว โอซากา 

พัทยา กรงุเทพฯ หวัหนิ โซล เกียวโต สงิคโปร์ ลอนดอน เชยีงใหม่ ฟกุโุอะกะ  

ปารีส ซัปโปโร โรม มิลาน และลอสแอนเจลิส

 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ Airbnb ในประเทศไทย

  l ในปี 2559 ชาวต่างชาติ 3 ใน 10 หรือราว 774,000 คน  

ใช้บรกิารทีพ่กั Airbnb ในประเทศไทย เป็นการเตบิโตกว่าร้อยละ 150 ภายใน

เวลา 1 ปี เชียงใหม่และกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตสูงมากที่สุด 

  l เมืองยอดฮิตของ Airbnb ในประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู ้จักในนามเมืองหลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์ ส่วน

เกาะสมุยและภูเก็ตเป็นที่รู ้จักเรื่องเกาะ ทะเล หาดทรายขาวบริสุทธิ์  

ซึง่โดยภาพรวมแล้วประเทศไทยเป็นทีรู่จ้กัในฐานะเมอืงทีม่คีวามสร้างสรรค์

ซึง่เป็นส่วนผสมระหว่างความทนัสมยั มรดกทางศิลปะทีล่�า้ค่า และธรรมชาติ

ที่สวยงาม

 จ�านวนที่พัก Airbnb ในประเทศไทย

  l Airbnb ในประเทศไทยมีจ�านวนทั้งหมด 43,223 แห่ง 

  l บ้านพักในกรุงเทพฯ 10,566 แห่ง (เติบโตร้อยละ 97) 

      นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 129 

  l บ้านพักในเชียงใหม่ 4,084 แห่ง (เติบโตร้อยละ 118) 

        นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 163 

  l บ้านพักในภูเก็ต 9,033 แห่ง (เติบโตร้อยละ 81) 

         นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 154 

  l บ้านพักในเกาะสมุย 4,725 แห่ง (เติบโตร้อยละ 78) 

         นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 133 

ที่มา: Airbnb

 Airbnb 
 ที่พักที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
 เห็นได้ชัดว่า Airbnb ได้รับการตอบรับที่ดีในเมืองที่

โรงแรมมีราคาห้องพักค่อนข้างสูง เรื่องนี้จึงส่งผลกระทบ

ไปถึงผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับกลาง-ระดับล่าง 

ในหลายประเทศที่ถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไป 

 ในขณะเดียวกันหลายคนก็เริ่มมีความกังวลเรื่องของ 

ความปลอดภัย ท�าให้หลายประเทศออกมาเคลื่อนไหว 

เรียกร้องให้รัฐบาลก�าหนดกฎระเบียบเพ่ือควบคุมที่พัก

ประเภทนี ้รฐับาลในหลายประเทศทีม่เีมอืงท่องเทีย่วส�าคญัๆ 

จึงเริ่มก�าหนดมาตรการควบคุมที่พัก Airbnb โดยการออก

กฎระเบียบและมาตรฐานในการลงทะเบียนที่พักให้ถูกต้อง

และรัดกุมมากยิ่งขึ้น

 ข้อมูลบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุถึงปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

เติบโตที่รวดเร็วของ Airbnb ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศให้

ความส�าคัญ ดังนี้

  l เกิดการรบกวนในบริเวณที่พักอาศัย

  l  ปัญหาห้องพักที่ ไม่ได้มาตรฐานด้านความ

ปลอดภยั เช่น ขาดอปุกรณ์ดบัเพลงิ หรอืพนกังานรกัษาความ

ปลอดภัย ฯลฯ

  l รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากการเช่าที่พัก

ของ Airbnb ได้

 ส�าหรบัในประเทศไทย กลุ่มลูกค้า Airbnb ยงัเป็นคนละ

กลุม่กบันกัท่องเทีย่วหลกัทีเ่ข้าพกัในโรงแรม การด�าเนนิธรุกจิ

ของ Airbnb จึงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมไทยอย่าง

มีนัยส�าคัญ เนื่องจากราคาห้องพักโรงแรมในประเทศไทย

มีราคาไม่สูงมากอยู่แล้ว หากเทียบกับประเทศอื่นในแถบ

อาเซียน เช่น สิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเลือกพัก 

ในโรงแรมที่มีบริการครบวงจรมากกว่า ด้วยเหตุนี้ธุรกิจ 

Airbnb จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่าในประเทศที่ราคา 

ห้องพักโรงแรมค่อนข้างสูง เช่น ญี่ปุ่น หรือประเทศในยุโรป 

 อย่างไรก็ดี Airbnb ยอมรับว่าก�าลังเร่งท�างานร่วมกับ

รฐับาลกว่า 200 เมอืงทัว่โลกเพือ่รบัมอืกบัมาตรการเรือ่งภาษี

ที่ยังคลุมเครือ ทั้งนี้ Airbnb เชื่อในกฎระเบียบที่เป็นธรรม 

และสมดุล และจะท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลต่างๆ 

เพื่อหาแนวทางสนับสนุนธุรกิจ Airbnb ให้ถูกกฎหมาย



 ทางออกเรื่องกฎหมายกับ Airbnb 
 เม่ือเดอืนธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา Airbnb ได้เผยแพร่คูม่อืเกีย่วกบัความคบืหน้า 

ของธุรกิจท่ีด�าเนินการร่วมกับภาครัฐ ที่เรียกว่า Airbnb Policy Tool Chest 2.0  

เพื่อเป็นข้อมูลรองรับส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ Airbnb Policy Tool Chest 

ฉบบันี้ได้รวบรวมกรณีตวัอย่างในประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการผลกัดนัธรุกจิ 

Airbnb ให้ถูกกฎหมาย ภายใต้ 3 ปัจจัยที่ส�าคัญ ได้แก่ ข้อมูลของนักท่องเที่ยว 

ที่เข้าพักต้องตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมในการเรียกเก็บภาษี และสุดท้ายคือการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ Airbnb

 นับตั้งแต่ Airbnb Policy Tool Chest ฉบับก่อนได้เผยแพร่ออกไปก็ส่งผลให้ 

เกิดแรงกระตุ้นให้ธุรกิจ Airbnb เข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

โดยได้รบัความร่วมมอืจากพนัธมติรหน้าใหม่ และการท�างานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงาน 

ก�ากับจากภาครัฐและเมืองต่างๆ ทั่วโลก

 n เม็กซิโก ในที่สุดเม็กซิโกก็ได้ประกาศจัดเก็บภาษี Airbnb ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายเมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 ทีผ่่านมา หลงัจากการท�างานร่วมกบัหน่วยงาน 

ภาครัฐในพื้นท่ีอย่างจริงจัง ซึ่งคาดว่าโมเดลดังกล่าวจะกลายเป็นต้นแบบที่ผู้แทน

จากเมืองต่างๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาต่างรับทราบและสนใจจะน�าไปศึกษาและ

ใช้งานต่อไป

 n จีน Airbnb ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับเมืองขนาดใหญ่ในจีน  

โดยเพิ่มเมืองเฉิงตูเข้ามาจาก 4 เมืองที่มีอยู่เดิม ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง กว่างโจว 

และเซินเจิ้น โดยสัญญาความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ Airbnb สามารถขยาย

ธรุกจิตามเมอืงใหญ่ของจนี รวมไปถึงกระตุน้เศรษฐกิจการท่องเทีย่วภายในประเทศ 

ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

 n ญี่ปุ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายใหม่เพื่อ

ก�ากับดูแลกิจการเช่าที่พักระยะสั้นทั่วญี่ปุ่น ทั้งบ้านปล่อยเช่าและที่พักเชิงพาณิชย์ 

โดยญีปุ่่นจะได้รบัประโยชน์จากการบงัคบัใช้กฎหมายการเช่าทีพั่กในประเทศทีม่อียู่ 

เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนในปี 2020 ณ กรุงโตเกียว

 n เกาหลีใต้ ข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ระบุว่า Airbnb จะให้การ

สนับสนุนด้านท่ีพักและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ในจังหวัดคังว็อน ในการเป็นเจ้าภาพ

จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาว 2561 (PyeongChang 2018 Olympic Winter Games)  

ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่ี Airbnb จะเป็นหนึ่ง

ในผู้ให้บริการที่พักอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับงานโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งก่อน  

ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ในปี 2559

 n ออสเตรเลีย ขณะที่รัฐแทสเมเนียออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยข้อก�าหนด

ในการให้บริการที่พักแบบ Home Sharing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานภาครัฐ

ในนิวเซาท์เวลส์ก็ก�าลังอยู่ระหว่างการร่างข้อก�าหนดด้านกฎหมายใหม่ เพ่ือรองรับ

กระแสธุรกิจที่พักชั่วคราวในพื้นที่ที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งในรูปแบบ 

บ้านพัก ห้องพัก ฯลฯ เช่นเดียวกัน

 n แครบิเบยีน หลงัจากที ่Airbnb  Policy Tool 

Chest ฉบับก่อนได้เผยแพร่ออกไป Airbnb ได้ออก

บันทึกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อความเข้าใจที่

ตรงกนัระหว่าง Airbnb และทีพั่กในพ้ืนทีข่องหมูเ่กาะ

แคริบเบียน รวมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ แองกวิลลา 

เบอร์มิวดา โบแนเรอ กือราเซา จาเมกา รวมไปถึง

ส�านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มแคริบเบียน

 n แคลฟิอร์เนียและนิวยอร์ก ในทีสุ่ดซานฟราน-

ซสิโก เมอืงที ่Airbnb ได้ถอืก�าเนดิขึน้ ก็ได้มกีฎหมาย

ข้อบังคับการให้บริการบ้านพัก ซึ่งจะกลายเป็นเมือง

น�าร่องก่อนทีส่หรฐัฯ จะน�าไปบงัคบัใช้ในรฐัอืน่ๆ ต่อไป

 n เท็กซัส Airbnb ได้ข้อสรุปเก่ียวกับการ 

จดัเกบ็ภาษแีละกฎเกณฑ์ทางภาษขีองกจิการโรงแรม

ทัว่เทก็ซสัเป็นทีเ่รยีบร้อย อย่างไรกด็ ีข้อเสนอดงักล่าว 

ยงัอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการรออนมุตัโิดยสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาต ิเพือ่ให้มัน่ใจว่ากฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบั 

การให้เช่าที่พักระยะสั้นนั้นจะครอบคลุมชุมชนในรัฐ

ได้อย่างทั่วถึง

 n ฟลอริดา นับตั้งแต่ได้ประกาศกฎหมายใหม่ 

เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้มีการเก็บภาษ ี

ท่องเที่ยวท้องถิ่น (Bed Tax) แล้วใน 38 จาก 63 เขต

ปกครองของฟลอริดาในปัจจุบัน รวมไปถึงบ้านพัก 

ตากอากาศในเขตไมแอมีและชายหาดไมแอมี  

ฟอร์ตลอเดอร์เดล แทมปา เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และ

ออร์แลนโด 

 การผลกัดนัให้เกดิกฎระเบยีบเหล่านีย้งัส่งผลให้

เกดิการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในมติอิืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว  

บทเรยีนส�าคญัเพ่ือการพัฒนาต่อไปในอนาคตส�าหรบั 

Airbnb และประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของ 

ผู้ก�าหนดนโยบาย ทั้งนี้ คู่มือ Airbnb Policy Tool 

Chest ดังกล่าวเป็นเพียงหลักการที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ

ให้แต่ละพื้นที่น�าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป

 เกณฑ์การจัดเก็บภาษีส�าหรับ Home Sharing  

ที่เริ่มมีการบังคับใช้กันแพร่หลายมากขึ้น สะท้อน 

ให้เหน็ถงึความเชือ่มโยงในการท�างานร่วมกนัระหว่าง

ประชาชนและภาครัฐในพื้นที่ ในฐานะผู้มีส่วนในการ



ส่งเสริมตลาดการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย และการจัดเก็บภาษี 

ของธุรกิจ Home Sharing ที่ยังไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ เพราะทั้ง Airbnb และภาครัฐในบางประเทศ 

ยงัขาดบคุลากรทีม่คีวามรู้ ความเช่ียวชาญ เพ่ือช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�าเฉพาะทางในด้านกฎหมายและ

การเงิน Airbnb จึงคาดหวังว่ากฎระเบียบที่พักแบบระยะสั้นจะไม่ซับซ้อน และไม่สร้างความล�าบาก

ส�าหรับภาครัฐในการด�าเนินการเช่นกัน

 เมื่อศาลและกฎหมายมีอ�านาจควบคุมไปถึงแล้ว ความรู้และความสามารถโดยตรงจาก 

ผู้เช่ียวชาญจึงนับเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

โมเดลธุรกิจ Airbnb ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี 

ในปัจจุบันก็มีส่วนช่วยให้คนทั่วไปไม่ต้องรับภาระเรื่องภาษีมากเกินไป เช่น การลงทะเบียนหรือการ

จ่ายภาษีออนไลน์ได้จากที่บ้าน



 คู่มือ The Policy Tool Chest ฉบับก่อนได้ให้น�้าหนักกับนโยบาย

หลัก 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ มาตรการการจัดเก็บภาษี การปฏิบัติตน 

เป็นเพื่อนบ้านที่ดี การสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการท�าธุรกิจ 

และนโยบายความเป็นส่วนตัว และได้มีการปรับเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน 

ในคู่มือฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 มาตรการการจัดเก็บภาษ ี

 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 Airbnb ร่วมกับเขตอ�านาจรฐัมากกว่า 

275 เขต ได้ก�าหนดมาตรการจดัเก็บภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยภาษี

ทีเ่กบ็ได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และภาษจีากนักท่องเทีย่วต่างชาติ

จากเขตอ�านาจรัฐราว 200 เขตนั้น คิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่สูงขึ้นราว 110 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ เดือน

ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ ข้อตกลงล่าสุดของ Airbnb ได้บรรจุเมืองที่บังคับ 

ใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 2 เมือง ได้แก่ เม็กซิโกซิตี และ

เมมฟิส 

 เครื่องมือตรวจสอบในศตวรรษที่ 21
 ท้ังวิศวกรและผูอ้อกแบบระบบงานของ Airbnb ได้ร่วมมอืกนัพัฒนา

ระบบการใช้งานจนได้ระบบลงทะเบียนออนไลน์รูปแบบใหม่ โดยจะ 

เร่ิมใช้จรงิในสหรฐัฯ และประเทศในภมูภิาคยโุรปก่อนเป็นพืน้ทีแ่รก ระบบ 

ดังกล่าวจะช่วยให้เจ ้าของที่พักของ Airbnb และพันธมิตรภาครัฐ 

ในทุกประเทศสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการในพื้นที่จะได้ท�างานอย่างสะดวกสบาย 

ไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ระบบดังกล่าวจะคอยสอดส่องบุคคลที่ไม่หวังดี

บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบการป้องกันรูปแบบใหม่เพื่อให้การใช้งาน

ออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น
 ท่ีผ่านมา Airbnb ท�างานอย่างใกล้ชิดทั้งกับพันธมิตรภาครัฐ  

หน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร และชุมชนท้องถ่ินในประเทศต่าง ๆ  เพ่ือหา

แนวทางกระตุน้ตลาดการท่องเทีย่วในพืน้ทีน่อกเมอืงหลกัหรอืในเมอืงรอง 

ที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวมากเท่าเมืองหลวง เพราะ

ที่พักของ Airbnb ไม่ได้มีอยู่แต่ในเมืองท่องเที่ยวหลักเท่านั้น Airbnb  

จงึมส่ีวนในการสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ไปยงัพืน้ทีท่ีห่ลากหลาย 

ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์แคมเปญ ‘Maison de France’ และการโปรโมต

การท่องเที่ยวตามเมืองเล็กๆ ในประเทศอิตาลี 

 นอกจากนี้ Airbnb ยังมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาครัฐด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผ่านการเป็น 

ผู้สนับสนุนที่พักให้กับการจัดงานใหญ่ๆ มากมาย ท�าให้ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พักใหม่ เช่น ห้องพัก

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาชมการแข่งขนักฬีาโอลมิปิก

ฤดูร้อน 2016 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร เทียบเท่ากับการสร้าง

โรงแรมใหม่กว่า 257 แห่ง ที่พักส�าหรับเทศกาล St. John  

ที่จัดขึ้น ณ Campina Grande ในประเทศบราซิล ที่พัก

ส�าหรับนักกีฬาเบสบอลอาชีพฤดูใบไม้ผลิในฟลอริดา และ

ที่พักเพื่อรองรับการจัดงานต่างๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน

 เราเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่าที่พัก Home Sharing  

คือการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่สามารถส่งเสริมแนวคิด 

ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื Airbnb กม็ุง่มัน่และ

ไม่หยุดพัฒนาการท�างานเพ่ือส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองเล็กๆ  

ซึ่งในปัจจุบันที่พักในระบบ Airbnb ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงใน 

เมืองหลวง สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของ Airbnb  

ในการส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวได้ใกล้ชดิชมุชนมากท่ีสดุ ทีผ่่านมา 

Airbnb ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการรองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้าพืน้ทีเ่มือ่มกีารจดังาน 

ใหญ่ๆ ร่วมมอืกบัหน่วยงานด้านการท่องเทีย่วและหน่วยงาน 

ที่ ไม่แสวงหาผลก�าไร เพ่ือเผยแพร่แนวทางการพัฒนา 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กลายเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน Airbnb จึงเป็น 

ทีรู่จ้กัในฐานะภาคเอกชนทีช่่วยรกัษาประเพณตีามแบบแผน 

และมีส่วนช่วยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชุมชน

 แม้คนส่วนใหญ่จะรับรู้ว่า Airbnb ท�างานอยู่แต่กับ 

หน่วยงานในเมืองหลวง แต่กลยุทธ์และเครื่องมือทาง 

การตลาดหลายๆ อย่างกลับท�างานได้ดีกับเมืองเล็กๆ  

ที่โครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวยังไม่เจริญมาก

เท่ากับเมืองหลวง เห็นได้จากข้อตกลงที่เพ่ิงเกิดขึ้นระหว่าง 

Airbnb กับรัฐบาลแห่งรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย โดยมี

รายละเอียดครอบคลุมเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับ 

เจ้าของธรุกจิ Airbnb ในพ้ืนที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าของบ้าน 

ที่เป็นสุภาพสตรี เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริการ และมอบ

ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ



 รู้กฎหมาย...เที่ยวสบายใจ
 ที่ผ่านมาชุมชนต่างๆ ทั่วโลกคือผู้เชี่ยวชาญการท�าแผนงาน

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ของการ 

เดินทางท่องเที่ยวให้กระจายออกไปในวงกว้าง หลายเมืองทั่วโลก 

มีการน�ากฎหมายใหม่มาบังคับใช้ โดยเริ่มอนุญาตให้มีการท�าธุรกิจ 

Home Sharing กันเป็นครั้งคราว และยังให้ความส�าคัญกับการออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการที่พักแบบแบ่งปันมากยิ่งขึ้นกว่า 

ในอดตี เช่น ลอนดอน ฟิลาเดลเฟีย และแซนโฮเซ นอกจากน้ีทมีงาน 

Airbnb ในนิวออร์ลีนส์ สหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับผู้ก�าหนดมาตรการ 

การให้บริการที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวยังเข้าถึงได้น้อย 

อย่างย่านเมืองเก่า French Quarter โดยใช้บริการที่พักของ Airbnb  

เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีต่างได้เตรียมความพร้อมในการ

รองรับการจัดงานส�าคัญๆ โดยจะใช้ที่พักรูปแบบ Home Sharing 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการความต้องการที่พักระยะสั้น

ภายในพื้นที่อีกด้วย

 ทิศทางของ Airbnb ในประเทศไทย
 ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการด�าเนินการ

ธรุกจิทีพั่ก Airbnb ทีเ่ป็นรปูธรรม แต่ต้องยอมรบัว่าเทรนด์เศรษฐกจิ

แบ่งปันได้มาถึงแล้วจริงๆ และจ�านวนผู้บริโภคของธุรกิจประเภทนี ้

ในประเทศไทยกม็แีนวโน้มสูงขึน้เรือ่ยๆ โดยทีแ่นวโน้มเหล่านีก้�าลงัจะ

เปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคของผู้คนในอนาคต การเผชิญกับแนวคิด

ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ในอนาคต 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นทั้งโอกาสและความ

ท้าทายที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไทยต้องเผชิญ หากยังด�าเนิน

ธุรกิจแบบเดิมก็มีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญความเส่ียงที่จะสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่การรับมือกับนวัตกรรมใหม่ๆ 

และปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็วจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และช่วย

ให้ประเทศสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว  

ซึ่งอาจน�าไปสู่แนวทางธุรกิจและบริการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน


