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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปัญหาอุปสรรคการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า กรณี ศึกษา: กระทรวง
พลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาํ คัญ ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลภายใน
กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการทํางานมายาวนาน และผูบ้ ริ หาร
จํานวน 8 คน ในการดําเนินงานวิจยั ผูท้ าํ การวิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ วารสาร งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปัญหาอุปสรรคในการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า
ของนักลงทุนชาวต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า และแนวทาง
การปรับปรุ งแก้ไขขององค์กร การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้กระบวนการทางการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการพิจารณาประเด็นที่สาํ คัญ ตีความหมายพร้อมทําการดึงข้อความหรื อประโยคที่สาํ คัญที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว และนํามาจัดกลุ่ม (Theme and Sub-theme)
โดยเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์เชิงทฤษฎี ได้ดงั นี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป

สรุปผลการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ผทู ้ าํ การวิจยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาปั ญหาอุปสรรค
การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า: กรณี ศึกษา กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว และแนวทาง
การปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาอุปสรรคการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล พบว่า เป็ นหัวหน้าอธิบดีกรมจํานวน
1 คน และเป็ นหัวหน้าแผนก จํานวน 2 คน รองหัวหน้าแผนก 2 วิชาการ จํานวน 3 คน แบ่งเป็ น
เพศชาย 8 คน จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี 4 คน และระดับปริ ญญาโท 4 คน มีอายุระหว่าง
30-55 ปี ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความรู ้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าเป็ นอย่างดี
โดยประสบการณ์อยูร่ ะหว่าง 5-45 ปี
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2. ปัญหาอุปสรรคของการลงทุนด้ านพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว
2.1 นักลงทุนไม่เข้าใจระบบการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ระบบ
เอกสารไม่ครบ ฐานะการเงินไม่ชดั เจน การประสานงาน ระหว่าง ภาครัฐด้วยกัน และภาครัฐกับ
นักลงทุนยังไม่คล่องตัว ระบบสื อสารยังไม่ทนั สมัย บุคลากรมีนอ้ ย และขาดประสบการณ์ ระบบ
การประสานภายในยังไม่มีระเบียบที่ชดั เจน ต้องผ่านหลายขั้นตอน การค้นคว้าด้านวิชาการจาก
กรมวิชาการต้องรอความเห็นให้ครบทุก ๆ กรมจึงจะสามารถรายงานแขนงการเกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้น จึงมีความล่าช้า เนื่องจากแต่ละกรมใช้เวลาในการค้นคว้าไม่พร้อมกัน และการสนองข้อมมูล
สํารับฝ่ ายผูล้ งทุนก็ไม่ชดั เจน และมีความชักช้า
2.2 การปฏิบตั ิพนั ธะที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ระหว่างผูพ้ ฒั นาโครงกับภาครัฐบาล
ส่ วนมากจะปฏิบตั ิไม่ได้ตามคาดหมายโดยเฉพาะการขยายสัญญา Memorandum Of Understanding
และ Project Development Agreement การดําเนินงานในภาคสนาม บางครั้งมีการทํางาน
ข้ามขั้นตอนรายงาน ไม่ตรงกับความคืบหน้าของโครงการ
ปั ญหาการยกย้ายจัดสรรประชาชน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน กระทบ
ด้านธรรมชาติ เช่น ป่ าไม่ สัตว์ต่าง ๆ เนื่องจากผูพ้ ฒั นาโครงการพลังงานไฟฟ้ า ไม่ปฏิบตั ิตามแผนที่
วางไว้ในสัญญา และบางครั้งก็ขา้ มขั้นตอนของการดําเนินงาน
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านพลังงานไฟฟ้ าของ สปป.ลาว ยังมีนอ้ ย และ
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ในการดําเนินงานต่าง ๆ และความเข้าใจ
ด้านภาษาต่างประเทศก็ยงั มีนอ้ ย ซึ่งทําให้มีความยุง่ ยากในการดําเนินงานต่าง ๆ ตามมา
นักลงทุนไม่ปฎิบตั ิตามนโยบายและระเบียบการ ของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่
ในการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น ออกแบบเขื่อนโดยการข้ามขั้นตอน เช่น การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อม Environment Impact Assessment และการประเมินผลกระทบด้านสังคม Social
Impact Assessment
จุดประสานงาน และร่ วมมือด้านพลังงานกับสากล และอนุกรรมการแม่น้ าํ โขง GMS
and ASEAN องค์การร่ วมมือด้านเศษฐกิจแม่น้ าํ อิราวะดี แม่น้ าํ เจ้าพระยา และแม่น้ าํ โขง ที่เกี่ยวข้อง
กับการวางนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ าเช่นการที่จะดําเนินโครงการพลังงาน
ไฟฟ้ าที่มีผลกระทบไปถึงประเทศดังกล่าวก็ตอ้ งทําความเข้าใจกับทุกประเทศที่คาดว่าได้รับ
ผลกระทบจากโครงการไฟฟ้ า
2.3 สปป.ลาว ยังไม่มีฐานข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ เพื่อนําไช้เข้าในการศึกษาสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้ า ซึ่งต้องอิงใส่ แหล่งเงินกูจ้ ากธนาคารเป็ นหลัก
โดยเฉพาะธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งมีข้นั ตอนที่ยงุ่ ยาก และอุปกรณ์เครื่ องจักรยังต้องนําเข้าจาก
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ต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งทําให้ตน้ ทุนเพิ่มสูงขึ้นเป็ นอุปสรรคต่อผลตอบแทนของรัฐบาล และ
นักลงทุนยังมีตวั เลขมูลค่าของโครงการที่แตกต่างกันมาก จริ งใช้เวลาในการเจรจามูลค่าของ
โครงการ
โครงการพลังงานไฟฟ้ าของภาคเอกชนใน สปป.ลาว เป็ นโครงการส่ งเสริ มเฉพาะ ซึ่ง
รัฐบาลต้องให้นโยบายพิเศษหลายอย่างที่ขดั กับระเบียบกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่ วนมากยัง
ไม่เข้าใจกับความพิเศษดังกล่าวนี้ นัน่ จึงทําให้การคันคว้า เพื่อขอยกเว้นจากภาษีต่อกับสิ่ งที่ขดั กับ
ระเบียบกฏหมายมีความยุง่ อยาก และหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถทําได้เอง 100% ต้องใช้ที่
ปรึ กษากฎหมายช่วยอีก มีบางประเทศในอาเซียนที่เป็ นแหล่งกูเ้ งินสําหรับโครงการพลังงานไฟฟ้ า
ในลาวนั้น กําลังประสบปั ญหาด้านการเงินภายใน ฉะนั้น ธนาคารในประเทศนั้น ๆ จึงระมัดระวัง
เกี่ยวกับการปล่อยเงินกูจ้ ึงทําให้โครงการพลังงานไฟฟ้ าในลาวบางแห่งพัฒนาล่าช้า
มีหลายปั จจัยที่ทาํ ให้มูลค่าโครงการเพิ่มสูง เช่น การนําเข้าเครื่ องจักกล เงินกู้ เงินค่า
ระเบียบการต่าง ๆ ของรัฐ การศึกษาความเป็ นไปได้และพัฒนาโครงการ ค่าการก่อสร้างต่าง ๆ
เหล่านี้ เป็ นต้น จึงทําให้การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของรัฐบาล โดยเฉพาะตัวเลขที่สาํ คัญ เช่น
ค่าภาคหลวง และอากรกําไร ประสบปั ญหา เพราะว่าต้องเจรจาเอาผลประโยชน์ตวั เลขที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อ IRR ของโครงการ (ปกติร้อยละ 12) เพื่อทําให้โครงการมีความเป็ นไปได้ และก่อสร้าง
พัฒนาได้ ถ้ามูลค่าของโครงการสูงโครงการไม่มีประสิ ทธิผล หรื อโครงการที่มีราคาไฟฟ้ าถูกจะทํา
ให้การเจรจาผลประโยชน์ยาก
ระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว ยังไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ทําให้
การส่ งเสริ มมีความยุง่ ยาก โดยเฉพาะระเบียบการของแขนงการที่ตอ้ งการเก็บค่าระเบียบต่าง ๆ
มากเกินไป ความเข้าใจของแขนงการเกี่ยวกับรู ปแบบจุดพิเศษของโครงการไฟฟ้ าเอกชนยังมีนอ้ ย
2.4 การพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ปั จจุบนั มีหลายประเทศที่เข้ามา
ลงทุน ซึ่งมีมาตรฐานเทคนิคที่แตกต่างกันไป จึงทําให้การติดตามการคุม้ ครองพบปั ญหาอุปสรรค
บ้าง เช่น แต่ละประเทศมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน แต่ สปป.ลาว ก็มีมาตรฐานเป็ นของตัวเอง ซึ่งสร้าง
ความยุง่ ยากในการตวรจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ
นอกจากนั้นการติดตาม การคุม้ ครอง โครงการพลังงานไฟฟ้ าทางด้านมหาภาคยังไม่
เป็ นที่พึงพอใจ การคุม้ ครองยังไม่ทวั่ ถึง และกระบวนการประสานงานระหว่างภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ได้ดี และไม่มีความเข้าใจด้านพลังงาน และบุคลากรที่มีความรู ้ และประสบการด้านพลังงาน
ฟ้ าฟ้ ารวมทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นยังมีนอ้ ย และไม่เพียงพอกับความต้องการในการดําเนินงาน
ของหลายโครงการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในปัจจุบนั ในทัว่ ประเทศ และยังเป็ นบุริมสิ ทธิที่
ต้องเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในการบํารุ งรักษาอย่างต่อเนื่อง
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3. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการลงทุนด้ านพลังงานไฟฟ้า
3.1 ภาครัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ควรปรับปรุ งระบบ
โฆษณาเกี่ยวกับการลงทุนให้กล้วางขึ้นเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้เข้าใจระบบการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า
ใน สปป.ลาวอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกสบายต่อนักลงทุนเองในการเตรี ยมข้อมูลต่าง ๆ
โดยเฉพาะระบบเอกสารต่าง ๆ ปรับปรุ งระบบการประสานงาน ระหว่างภาครัฐด้วยกันและภาครัฐ
กับนักลงทุนยังไม่คล่องตัว
ปรับปรุ งระบบสื่ อสารให้ทนั สมัย เพิ่มความรู ้ความสามารถให้บุคลากร และสร้าง
ระบบการประสานภายในให้มีระเบียบที่ชดั เจน ลดขั้นตอนให้นอ้ ยลง ปรับปรุ งการค้นคว้าของ
กรมวิชาการให้มีความรวจเร็ ว และสะดวกสบาย และทําความเข้าใจต่อนักลงทุนในการสนองข้อมูล
สําหรับการค้นคว้าทางด้านวิชาการในการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว
3.2 ภาครัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ต้องส่ งเสริ มให้นกั ลงทุน
ปฏิบตั ิพนั ธะที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ระหว่างผูพ้ ฒั นาโครงการกับภาครัฐบาลเพื่อความเป็ นระเบียบ
ต่อโครงการอื่น ๆ ที่ตามมาโดยเฉพาะการขยายสัญญา Memorandum of Understanding และ
Project Development Agreement ควรผลักดันต่อการดําเนินงานในภาคสนาม ให้ไปตามระบบและ
ระเบียบการขั้นตอนต่าง ๆ และมีการรายงานอย่างสมํ่าเสมอตรงต่อเวลา
ควรเอาใจใส่ ต่อปัญหาการยกย้ายจัดสรรประชาชน และพื้นที่การเกษตรของ
ประชาชน กระทบด้านธรรมชาติ เช่น ป่ าไม่ สัตว์ต่าง ๆ เนื่องจากผูพ้ ฒั นาโครงการพลังงานไฟฟ้ า
และส่ งเสริ มให้ผลู ้ งทุนปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ในสัญญา และดําเนินงานไปตามขั้นตอนต่าง ๆ
ควรส่ งเสริ มบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านพลังงานไฟฟ้ าของ สปป.ลาว
ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการส่ งไปเรี ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อรองรับกับโครงการพลังงานไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้นตามมา
ควรผลักดันให้นกั ลงทุนปฎิบตั ิตามนโยบาย และระเบียบการของกระทรวงพลังงาน
และเหมืองแร่ ในการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น ออกแบบเขื่อนโดยการข้ามขั้นตอน เช่น การประเมินผล
กระทบด้านสิ่ งแวดล้อม Environment Impact Assessment และการประเมินผลกระทบด้านสังคม
Social Impact Assessment
ภาครัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ควรสร้างจุดประสานงาน และ
การร่ วมมือด้านพลังงานกับสากล และอนุกรรมการแม่น้ าํ โขง GMS and SAEAN องค์การร่ วมมือ
ด้านเศษฐกิจแม่น้ าํ อิราวะดี แม่น้ าํ เจ้าพระยา และแม่น้ าํ โขง ที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้ าเช่นการที่จะดําเนินโครงการพลังงานไฟฟ้ าที่มีผลกระทบ
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ไปถึงประเทศดังกล่าวก็ตอ้ งทําความเข้าใจกับทุกประเทศที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ
ไฟฟ้ า เพื่อความเป็ นเอกภาพกันในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า
3.3 สปป.ลาว โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างฐานข้อมูลด้านอุทกศาสต์ เพื่อ
นําไปใช้ในการศึกษาสําหรวดข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้ า ซึ่งผ่านมาต้อง
อ้างอิงแหล่งเงินกูจ้ ากธนาคารเป็ นหลัก โดยเฉพาะธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งมีข้นั ตอนที่ยงุ่ ยาก
และอุปกร์เครื่ องจักยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งทําให้ตน้ ทุนเพิ่มสูงขึ้นเป็ น
อุปสรรคต่อผลตอบแทนของรัฐบาล รัฐบาลและนักลงทุนยังมีตวั เลขมูลค่าของโครงการที่แตกต่าง
กันมากจริ งใช้เวลาในการเจรจามูลค่าของโครงการ
โครงการพลังงานไฟฟ้ าของภาคเอกชนใน สปป.ลาว เป็ นโครงการส่ งเสริ มเฉพาะ
ซึ่งภาครัฐบาลต้องให้นโยบายพิเศษหลายอย่างที่ขดั กับระเบียบกฎหมาย ดังนั้นควรทําความเข้าใจ
กับหน่วยงานภาครัฐที่ยงั ไม่เข้าใจกับความพิเศษดังกล่าวนี้ เพื่อให้มีความเป็ นเอกภาพกันอย่างเช่น
การขอยกเว้นจากภาษีต่อกับสิ่ งที่ขดั กับระเบียบกฏหมายมีความยุง่ อยาก และหน่วยงานภาครัฐยังไม่
สามารถทําได้เอง 100% ต้องใช้ที่ปรึ กษากฎหมายช่วยอีก มีบางประเทศในอาเซียนที่เป็ นแหล่งกูเ้ งิน
สําหรับโครงการพลังงานไฟฟ้ าในลาวนั้นกําลังประสบปัญหาด้านการเงินภายใน ฉะนั้น ธนาคารใน
ประเทศนั้น ๆ จึงระมัดระวังเกี่ยวกับการปล่อยเงินกูจ้ ึงทําให้โครงการพลังงานไฟฟ้ าในลาวบางแห่ง
พัฒนาล่าช้า
มีหลายปั จจัยที่ทาํ ให้มูลค่าโครงการเพิ่มสู ง เช่น การนําเข้าเครื่ องจักรกล เงินกู้
เงินค่าระเบียบกานต่าง ๆ ของรัฐ การศึกษาความเป็ นไปได้ และพัฒนาโครงการ ค่าการก่อสร้าง
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นต้น จึงทําให้การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของรัฐบาล โดยเฉพาะตัวเลขที่สาํ คัญ
เช่น ค่าภาคหลวง และอากรกําไร ประสบปัญห าเพราะว่าต้องเจรจาเอาผลประโยชน์ตวั เลขที่ส่งผล
กระทบต่อ IRR ของโครงการ (ปกติร้อยละ 12) เพื่อทําให้โครงการมีความเป็ นไปได้ และก่อสร้าง
พัฒนาได้ ถ้ามูลค่าของโครงการสู งโครงการไม่มีประสิ ทธิผล หรื อโครงการที่มีราคาไฟฟ้ าถูกจะทํา
ให้การเจรจาผลประโยชน์ยาก
ควรสร้างระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาวให้มีความมัน่ คง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ๆ เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อนักลงทุนในการพัฒนาไฟฟ้ า และปรับปรุ งระเบียบการของแขนง
การที่เกี่ยวข้องในการเก็บค่าระเบียบต่าง ๆ มากเกินไป ความเข้าใจของแขนงการเกี่ยวข้องกับ
รู ปแบบจุดพิเศษของโครงการไฟฟ้ าเอกชนยังมีนอ้ ย ดังนั้น เราต้องทําความเข้าใจในส่ วนนี้เพิ่ม
มากขึ้น
3.4 การพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ปั จจุบนั มีหลายประเทศที่เข้า
มาลงทุน ซึ่งมีมาตรฐานเทคนิคที่แตกต่างกันไป จึงทําให้การติดตามการคุม้ ครองพบปั ญหาอุปสรรค
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บ้าง เช่น แต่ละประเทศมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน แต่ สปป.ลาว ก็มีมาตรฐานเป็ นของตัวเอง ซึ่งสร้าง
ความยุง่ ยากในการตวรจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อนักลงทุน
สปป.ลาว เองก็ตอ้ งมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสากลให้มากที่สุด และต้องมีมาตรฐาน
เดียวกันกับโครงการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
นอกจากนั้นยังสร้างความสะดวกสบายในการติดตาม การคุม้ ครอง โครงการพลังงาน
ไฟฟ้ าทางด้านมหภาคให้เป็ นที่พึงพอใจ และการคุม้ ครองให้ทวั่ ถึง และควรสร้างระบบ
กระบวนการประสานงานระหว่างภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องให้ดีข้ ึน และมีความเข้าใจด้านพลังงาน และ
สร้างบุคลากรให้มีความรู ้ และประสบการณ์ดา้ นพลังงานไฟฟ้ ารวมทั้งขั้นศูนย์กลาง และท้องถิ่น
เพิม่ มากขึ้น และให้เพียงพอกับความต้องการในการดําเนินงานของหลายโครงการพลังงานที่เพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ในทัว่ ประเทศ และยังเป็ นบุริมสิ ทธิที่ตอ้ งเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในการบํารุ ง
รักษาอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปั ญหาอุปสรรคการลงทุนด้านพลังงาน
ไฟฟ้ า: กรณี ศึกษา กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว และแนวทางการปรับปรุ งแก้ไข
ปัญหาอุสรรคการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่
สปป.ลาว ผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
ปัญหาอุปสรรคการลงทุนด้ านพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาอุปสรรคของการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าภายในหน่วยงาน
แผนกลงทุนและการร่ วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ก็คือระบบเอกสารยัง
ผ่านหลายขั้นตอน ไม่มีระเบียบการดําเนินเอกสารที่ชดั เจน เกิดความล่าช้า และนักลงทุนเองหรื อ
ผูป้ ระกอบการก็ไม่เข้าใจระบบการลงทุนใน สปป.ลาว ทําให้มีอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การดําเนิน
เอกสารเกี่ยวกับการเสนอขอลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าของผูล้ งทุนที่เสนอถึงภาครัฐบาลนั้นเห็นว่า
ระบบเอกสารไม่ครบ ฐานะการเงินไม่ชดั เจน นอกจากนั้นกระบวนการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐบาลกับภาค และภาครัฐกับภาคเอกชน รวมทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นยังไม่คล่องตัว
ปัญหาอุปสรรคในการติดตามบางโครงการยังมีอุปสรรคในการประกรอบความเห็น
ทางด้านวิชาการยังขาดข้อมูลโดยเฉพาะการติดต่อกับนักลงทุน เช่น ยังมีความยุง่ ยากที่อยูไ่ ม่
แน่นอนจึงกลายเป็ นหาอุปสรรคในการค้นคว้า มีความล้าช้าเกินกําหนด
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ปัญหาการประสานงานภายใน เช่น บางกรณี วิชาการที่คน้ คว้าเอกสารไม่อยู่ ไป
ต่างประเทศหรื อไปต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งเป็ นมีความล้าช้า เพราะว่าวิชาการในด้าน
พลังงานไฟฟ้ ามีนอ้ ย
ระบบการสื่ อสารไม่ทนั สมัย และบุคลากรยังไม่เพียงพอกับการดําเนินงาน และวิชา
เฉพาะของบุคลากรที่รับผิดชอบส่ วนมากยังไม่ตรงกับสายงาน และยังสอดคล้องตามหลักทฤษฎี
ของ Fish Bone Diagram (Ishikawa 1986) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2486 โดย
ศาสตราจารย์คาโอรุ อิคาว่า แห่ งมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็ นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะทางคุณภาพ (ผลซึ่งเป็ นปั ญหาจําเป็ นต้องแก้ไข) กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อผล หรื อสาเหตุหลักโดยทัว่ ไปที่อยูใ่ นหน่วยงาน (แผนกลงทุน และการร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ) กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว
จากการศึกษา พบว่า ในหน่วยงานกรมนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและ
เหมืองแร่ ผูพ้ ฒั นาโครงการด้านพลังงานไฟฟ้ าไม่ค่อยปฎิบตั ิพนั ธ์ และระเบียบกฏหมายต่าง ๆ ของ
สปป.ลาว เท่าที่ควรอย่างเช่น การดําเนินงานแต่ระขั้นตอนต่าง ๆ เช่น Memorandum of
Understanding และ Project Development Agreement และการรายงานความคืบหน้าของผูพ้ ฒั นา
โครงการด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ทําให้การสรุ ปมีความคาดเคลื่อน
การประสานงานระหว่างผูพ้ ฒั นาโครงการ และหน่วยงานภาครัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน
และเหมืองแร่ สปป.ลาว มีความล่าช้า ปัญหาการจัดสรรที่ดินทํากิน และที่อยูอ่ าศัยของผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ และการรักษาพื้นที่สภาพแวดล้อมธรรมชาติต่าง ๆ และการสนองข้อมูลให้กบั องค์การ
สากล และการทําความเข้าใจกับประเทศเพือ่ นบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ สําเภา (2547, หน้า 25; อ้างอิงจาก ดําริ ห์
ฉัตรปทุมทิพย์, 2551) ได้ศึกษาปัญหา และผลกระทบจากการสร้างเขื่อน จากการศึกษา พบว่า
ในหน่วยงานกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป.ลาว ยังไม่มีฐานข้อมูล
ทางด้านอุทกศาสต์เพียงพอในการศึกษาสํารวจข้อมูลเบื้องต้นทางด้านพลังงานไฟฟ้ าที่แน่นอน และ
ยังเป็ นโครงการส่ งเสริ มเฉพาะ ซึ่งรัฐบาลต้องให้นโยบายพิเศษหลายอย่างที่ขดั กับระเบียบกฎหมาย
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่ วนมากยังไม่เข้าใจกับความพิเศษดังกล่าวนี้ สนั้นจึงทําให้การค้นคว้า เพื่อขอ
ยกว้นจากสภาต่อกับสิ่ งที่ขดั กับระเบียบกฏหมายมีความยุง่ อยาก และหน่วยงานภาครัฐยังไม่
สามารถทําได้เอง 100% ต้องใช้ที่ปรึ กษากฎหมายช่วยอีก มีบางประเทศในอาเซียนที่เป็ นแหล่งกูเ้ งิน
สําหรับโครงการพลังงานไฟฟ้ าในลาวนั้น กําลังประสบปัญหาด้านการเงินภายในสนั้นธนาคารใน
ประเทศนั้น ๆ จึงระมัดระวังเกี่ยวกับการปล่อยเงินกูจ้ ึงทําให้โครงการพลังงานไฟฟ้ าในลาวบางแห่ง
พัฒนาล่าช้า และระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว ยังไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ทําให้
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การส่ งเสริ มมีความยุง่ ยาก โดยเฉพาะระเบียบการของแขนงการที่ตอ้ งการเก็บค่าระเบียบต่าง ๆ
มากเกินไป ความเข้าใจของแขนงการเกี่ยวกับรู ปแบบจุดพิเศษของโครงการไฟฟ้ าเอกชนยังมีนอ้ ย
และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาวดี บุญเจื่อ (2547,หน้า 25; อ้างถึงใน ดําริ ห์
ฉัตรปรทุมทิพย์, 2551) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้ าภาครัฐบาล
กรณี เขื่อนสิ รินธร โดยได้อธิบายดังนี้ เมื่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ความเป็ น
อุตสาหกรรม เช่น ถนน นํ้า ไฟฟ้ า จึงเป็ นปัจจัยสําคัญที่รัฐต้องจัดหา เขื่อนจึงเป็ นเสมือนสัญลักษณ์
แห่ งการพัฒนาที่เป็ นแหล่งที่มาของนํ้าและไฟฟ้ า และสรุ ปจากงานวิจยั ที่มีการศึกษาถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน ที่รัฐได้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพื้นต่าง ๆ และยังเป็ น
การสร้างความชอบธรรมในการพัฒนาทําให้พบปัญหาที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทย ซึ่งถือ
เป็ นประเด็นหลักที่ทาํ ให้เกิดการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในการต่อสูเ้ รี ยกร้อง ให้ทางรัฐหันมาให้
ความสนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาของรัฐในการสร้างเขื่อน ให้ได้รับการแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อวิถีชุมชน

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ผลการวิจยั ครั้งนี้จะสามารถสร้างความเข้าใจในการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับปัญหา
อุปสรรคการลงทุนด้านพลังงานพลังงานไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1. สํานักปลัดกระทรวง (แผนกลงทุนและการร่ วมมือกับต่างประเทศ) กระทรวงพลังงาน
และเหมืองแร่
1.1 ทางหน่วยงานกระทรวงพลังงาน และเหมืองควรปรับปรุ งแนวทางแก้ไขบรรดา
กระบวนการประสานงานระหว่างภาคด้วยกัน และภาครัฐกับผูล้ งทุนให้รับทราบเกี่ยวกับการส่ ง
เอกสารให้ถ่วงทัน และเหมาะสมกับสภาพการ
ปั จจุบนั นี้พวกเรากํารังปรับปรุ งแก้ไขระบบการจราจรเอกสารรวมทั้งการส่ งด้วย
ระบบให้ทนั สมัย และทันกับสภาพตัวจริ ง ด้วยการจดบันทึก เขียน และอื่น ๆ ลงด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ และโทรสาร และในอนาคตข้างหน้าจะนําใช้เอกสาร และการส่ งด้วย
ระบบโปรแกรมเมอร์ที่ทนั สมัยให้สอดคล้องกับหน้าเวียกตัวจริ ง รวมทั้งการปรับปรุ งบุคลากรไป
พร้อม ๆ กันกับเครื่ องมืออุปกรณ์
1.2 พวกเราอ้างอิงตามระเบียบการสภาพความเป็ นจริ งของบรรดาโครงการพลังงาน
ไฟฟ้ าเหล่านั้นควรมีการปรับปรุ งด้านบุคลากรวิชาเฉพาะด้านไฟฟ้ า เพิม่ ความรับผิดชอบในหน้าที่
การงานสูง ยกระดับความรู ้ความสามารถ มีแบบแผนวิธีการทํางาน
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1.3 พยายามลดผ่อนกระบวนการประสานงาน และขั้นตอนต่าง ๆ ลง เพื่อทําให้
การดําเนินงานสั้นลง ท่วงทันกับวันเวลาที่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบการของแขนงการที่เกี่ยวข้อง
ต้องนําใช้เวลาให้อยูใ่ นขอบเขต และเหมาะสมกับการดําเนินงาน
1.4 ควรส่ งเสริ มบุคลากรด้านการศึกษา ให้เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะ
วิชาการด้าพลังงานไฟฟ้ า และเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อเครื่ องรับใช้ในการดําเนินงาน
2. กรมนโยบาย และแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่
2.1 รัฐบาลแห่ ง สปป.ลาว โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ควรสร้าง
ระเบียบหลักการและกฎหมาย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของ
การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อนักลงทุนต่างประเทศรวมทั้งการบังคับใช้
กฎระเบียบการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้ า และขอ
การประสานงานระหว่างภาครัฐบาล กับนักลงทุน และศูนย์กลางกับท้องถิ่นให้มีความชัดเจนขึ้น
2.2 กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ควรเข้มงวดในการติดตาม และคุม้ ครอง
ด้านสิ่ งแวดล้อม และสงคมของโครงการพลังงานไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้น เพราะว่าผลกระทบที่จะตามมา
นั้นมันจะสร้างความเสี ยหายให้กบั สิ่ งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตอย่างใหญ่หลวงถ้าหากภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องถือเบาต่อเรื่ องดังกล่าวนี้ ดังนั้น รัฐบาลต้องได้เอาใจใส่ เป็ นพิเศษในการบังคับใช้มาตรการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความเสี ยหายน้อยที่สุด
2.3 แขนงการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ควรสร้าง
หน่วยงานที่รับผิบชอบด้านพลังงานไฟฟ้ าขึ้นมา เพื่อเป็ นองค์การที่เชื่อมต่อในการประสานงาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เช่น GMS and ASEAN เพื่อความสดวก และรวดเร็ วในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ของนักลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
2.4 ควรสร้างและส่ งเสริ มบุคลากร ด้านพลังงานไฟฟ้ าให้มีความรู ้ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอกับงานที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ในอนาคต เนื่องจากการศึกษาสํารวจ
โครงการพลังงานไฟฟ้ าของ สปป.ลาว มีมากกว่า 90 โครงการ ดังนั้น จึงมีความต้องการบุคลากรที่มี
ความสามารถหลายด้านเพื่อรองรับ ที่สาํ คัญยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศอีกด้วย
3. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่
3.1 หน่วยงานภาครัฐบาลที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ ควรเริ่ มสร้าง
ฐานข้อมูลของตนให้มีประสิ ทธิผล เอาใจใส่ สร้างความรู ้ความสามารถให้นกั ศึกษาลาว เพื่อเป็ น
บุคลากรให้โครงการพลังงานไฟฟ้ าในอนาคตที่ยงั มีเป็ นจํานวนมาก เพือ่ ช่วยการลดผ่อนการนําเข้า
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แรงงานจากต่างประเทศ เพื่อลดส่ วนต่างกับการนําเข้าอุปกรณ์ ธนาคาร สปป.ลาว ควรเริ่ มศึกษาให้
ความสนใจกับโครงการไฟฟ้ าเอกชน
3.2 ภาครัฐบาลควรสร้างกฎหมายส่ งเสริ มโครงการพลังงานไฟฟ้ าเอกชน เพื่อไม่ให้มี
ความยุง่ ยากในการค้นคว้ากฏหมายอื่นที่ใช้เวลามากเกินไป ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ เพราะ สปป.ลาว
ยังมีโครงการพลังงานไฟฟ้ าที่จะต้องพัฒนาอีกเป็ นจํานวนมากในอนาคต ธนาคารพาณิ ชย์ของ
สปป.ลาว ควรได้รับการส่ งเสริ มจากภาครัฐบาล เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการปล่อยเงินกูใ้ ห้โครงการ
พลังงานไฟฟ้ า ถึงแม้วา่ จะมีจาํ นวนน้อยก็ตาม
3.3 รัฐบาลควรกําหนดชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่ตอ้ งการเก็บ (แต่ยงั ไม่ตอ้ งกําหนด
ตัวเลขก็ได้) สร้างกฎหมายส่ งเสริ มเฉพาะโครงการพลังงานไฟฟ้ าเอกชน มีนโยบายพิเศษสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั แขนงการที่เจรจาผลประโยชน์ เพราะว่ายังมีโครงการพลังงานไฟฟ้ าอีกมาก
ในอนาคต
3.4 ระบบการศึกษาของ สปป.ลาว ควรเอาใจใส่ เพิ่มเติมในการสร้างบุคลากร
เพื่อรองรับความต้องของโครงการพลังงานไฟฟ้ าเอกชน ที่ยงั จะเกิดขึ้นมากในอนาคต เพื่อทําให้
สปป.ลาว ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
4. กรมบริ หารพลังงาน กระทรวงพลังงาน และเหมืองแร่
4.1 กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ควรสร้างมาตรการและระเบียบการต่าง ๆ
เพื่อคุม้ ครองและติดตาม ตรวจสอบผูด้ าํ เนินกิจการพลังงานไฟฟ้ า รวมทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนให้มีการดําเนินงานสอดคล้องกับข้อกําหนด และระเบียบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินกิจการด้านพลังงาน เพื่อให้การดําเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้ ามีความสะดวกและรวดเร็ ว
4.2 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความเป็ นเอกภาพกันในการคุม้ ครองทางด้าน
มาตรฐานเทคนิคไฟฟ้ า กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ในนามผูจ้ ดั ตั้ง ปฏิบตั ิ และรับผิดชอบ
การดําเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้ าควรสร้างมาตรฐานด้านเทคนิคไฟฟ้ าของ สปป.ลาว ขึ้นมา และ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสากล
4.3 กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ควรสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมา และ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสากล เพื่อง่ายในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
พลังงานไฟฟ้ า
4.4 ควรสร้างบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านพลังงานไฟฟ้ าให้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่น เช่น ส่ งไปฝึ กอบรมต่างประเทศ หรื อว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญมาฝึ กสอนให้
ภายในทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถรับมือกับอุตสาหกรรมไฟฟ้ าที่
เกิดขึ้นเรื่ อย ๆ
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
ในระหว่างการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้พบคําถามหลายประเด็นที่ ซึ่งควรจะมีการศึกษาวิจยั
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ที่สมบูรณ์กบั หลาย ๆ โครงการไฟฟ้ าที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
1. ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมเกษตรที่นกั ลงทุนชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว
2. ควรวิจยั เปรี ยบเทียบเชิงคุณภาพการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ ากับการลงทุน
ด้าน การท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ที่นกั ลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน
3. ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพในการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เฉพาะที่นกั ลงทุนชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว
4. ควรทําการวิจยั โครงการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ าของประเทศในอาเซียน เช่น
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศพม่า เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั เป็ นต้น

