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บทคัดย่อ

บทความนี้ด ้องการห้าเสนอแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ในฐานะที่เป ็นเครื่องมีอฟ้ากัญที่ภาครัฐแนวใหม่ห้ามาใช้ในการทำงานเพื่อจัดหาและให้บริการสาธารณะ 

อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำกัญที่ปรับโครงรรางและระบบราชการให้})ความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยภาครัฐชองไทยไดห้าการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการจัดทาสินกัาและบริการ 

สาธารณะมากขึ้นโดยเฉทาะในกจการ “รถไฟฟ้า’' โดยในปัจจุบ ัน รัฐบาลไทยใช้การจัดการร่วมระหว่าง 

ภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการจัดการรถไฟฟ้า 3 รูปแบบหลักได้แก่ รูปแบบ 1. Built Operate Transfer: 

BOT ใช้ในรถไฟฟ้าบีทีเอส 2. Built Owned Operate Transfer: BOOT ใช้ในรถไฟฟ้าเอีมยาร์ทีและรถไฟฟ้า 

รายสีม่วงและเส้นทางที่กำลังก่อสร้าง และ 3. Built Transfer Operate: BTO ใช้ในรถไฟฟ้าสายเขึ้อมต่อ 

สนามบนสุวรรณภูมิ ขึ้งการห้าวิธีการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกขนมาใช้ส่งผลให้ภาครัฐสามารถ 

ทำงานในการจัดหาและให้บริการรถไฟฟ้าได้ดีขึ้น

ดำสำกัญ ะ การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน1 รถไฟฟ้าชนส่ง

Abstract

Public Private Partnerships (PPP) are creative and important tools currently in use by the 

new government to procure and implement public infrastructure. The partnerships change structure 

to create flexibility and efficiency. Nowadays, the Thai government is being encouraged to increase 

its use of PPPs to acquire goods and public services, buildings and a modern transit system are 

typical examples of PPP interaction. Currently, the PPPs associated with the existing Transit 

System network’ are used in 3 aspects: (1) Build Operate, and Transfer: BOT is used in the 

Bangkok Transit System Sky Train, (2) Build, Own Operate, and Transfer: BOOT is used in the 

Mass Rapid Transit Subway, Mass Rapid Transit Sky Train and other in-progress lines, and
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(3) Build, Transfer, Operate: BTO is used in the Airport Rail Link System. Finally ppp motivates 

the government to provide an electric rail system and increase the quality of service.
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บทนำ

หน้าท ี่สำค ัญประการหนึ่งของภาครัฐ คือ 

การจัดหาสั้นค้าและบริการสาธารณะให้แก่พลเมือง 

ในประเทศเพ ื่อก ่อให ้เก ิดค ุณ ภาพช ีว ิตท ํด ี และ 

พ บนาประเทศ โดยการทำงานในอดีตรัฐจะเป ๋น  

ยู่'จ ัดหาสินค้าและบริการด้วยตนเองเรนหลัก ซ่ึง 

ต ้องพบก ับข ้อจำก ัดท ั้งทางด ้านโครงสร ้างและ 

กฎระเบ ียบราชการท ี่ทำให ้ทารจ ัดหาส ินค ้าและ 

บ ร ิก ารเป ็นไป อย ่างล ่าข ้า  ไม ่ตอบสนองความ  

ต้องการและขาดประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ต ั้งแด่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาส 

ถานการณ ์ท ี่ร ัฐต ้องเผช ิญ ค ือ สภาพ แวดล ้อม  

ทางการบริหารเปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท ั้งทาง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงฃ้อเริยกร้องของ 

ประชาUVเม ืมากและสลบซ ้บข ้อนซ ึ่น ในขณ ะ ท่ี 

ทรัพยากรของภาครัฐยังคงมีอย่อย่างจำกัค ทำให  ้

ร ัฐต ้องปรับต ้วหาเครื่องม ือ ว ิธ ีการในการจ ัดหา 

สินค้าและบริการสา!ทรณะ ซึ่งเครื่องมืออย่างหนึ่ง 

ที่ร ัฐบาลหลายประเทศนำมาใข ้แล ัวประสบความ 

สำเร็จอย่างกว้างขวางคือ การจัดการร่วมระหว่าง 

ภาคร ัฐและเอกชน (Feigenbaum, Henig, & 

Hamnett, 1999, pp. 2-3)

สำหร ับไทยม ีประสบการณ ์การนำวิธ ิการ 

จัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอ กซนมาใช้ตั้งแต่ป ี

พ.ศ. 2535 โดฆพบช้ตเจนในโครงการด้านการ 

คมนาคมขนาดใหญ่ เช่น การสร้างทางด่วน รวมไป 

ถึงรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ (คงขจัญ ศิลา, 2553, 

หน้า 2) และเมื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฌนา 

ประเทศจะพ บว ่าร ัฐบาลให ้ความสำค ัญ ก ับการ  

พ ัฒ นาโครงสร้างพ ี้นฐานต ้านการคมนาคมโดย  

เ ฉ พ า ะ ก า ร เร ่ง ก , อสร*'างรถไฟ พ ั า ใ น เข ต  

กรุงเทพมหานครและปริมณ1คล โตฆตั้งแต่ปี พ.ศ.

2535 ถึงปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนโครงการก่อสร้าง 

รถไฟฟ้า ท ั้งสน 14 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโดย 

ป ระม าณ ก ว ่า  868,277 ล ้านบาท  (ประกาศ  

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน 

กิจการของรัฐ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562, 2558, 

หน้า 1-2) ซึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งหมดล้วน 

ใช้วิธีการจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเช้า 

มาจัดการ ด้งน ี้,แบทความฉบ ับนี้จ ึงม ีความสนใจ 

อย่างยิ่งท ี่จะกล่าวถ ึงและทำความเข ้าใจเที่ยวกับ 

"การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกซนในระบบ 

รถไฟฟ้าขนส่งของไทย”

การจ ้ดการร่วมระหว ่างภาครัฐและ 
Iอกซนคืออะไร

การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนมา 

จากคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ คือ Public Private 

Partnersh ips : p p p  หร ือ  P3 ห ม าย ถ ึง  

“การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค 

เอกชนในการทำงานเพ ื่อจ ัดหาส ินค ้าและบริการ 

สาธารณะ” โดยวิธีการทำงานด ังกล่าวถือว ่า เป ็น  

เครื่องมือใหม่ในการจัดการภาครัฐ ที่เข ้ามาแทนท ี

แนวทางการทำงานของระนบราชการแนวตั้งเดิมที่ 

เคยข ับ เคล ื่อนการพ ัฒ นาประเท ศท ั้งหมดโดย  

ภาครัฐ (Hodge & Greve, 2010) ทั้งนี้ การจัดการ 

ร ่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการจัดการใไเ 

รูปแบบลูกผสม (Hybrid) ระหว่างความเป็นเจัาของ 

โครงการโดยหน่วยงานภาครัฐ ร ่วมกับภาคเอกชน 

ในการร่วมลงท ุนและป ิอนวัดถุด ีบการผสิดรวมถึง 

ใข ้ว ิธ ีก ารจ ัด ก ารแ บ บ ภ าค เอ ก ช น  (Perry & 

Rainey, 1988) โดยการทำงานจะเป ็นไปภายใต  ้

สัญญาท ี่หน ่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมก ัน


