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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัญหาอุปสรรคการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า กรณีศึกษา: กระทรวง
พลงังานและเหมืองแร่ สปป.ลาว การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีภาครัฐบาลภายใน
กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ผูท่ี้มีความรู้และประสบการทาํงานมายาวนาน และผูบ้ริหาร 
จาํนวน 8 คน ในการดาํเนินงานวิจยั ผูท้าํการวิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความปัญหาอุปสรรคในการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า
ของนกัลงทุนชาวต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า และแนวทาง
การปรับปรุงแกไ้ขขององคก์ร การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ระบวนการทางการวิจยัเชิงคุณภาพ           
โดยการพิจารณาประเดน็ท่ีสาํคญั ตีความหมายพร้อมทาํการดึงขอ้ความหรือประโยคท่ีสาํคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว และนาํมาจดักลุ่ม (Theme and Sub-theme)    
โดยเสนอขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคเ์ชิงทฤษฎี ไดด้งัน้ี 

 1.  สรุปผลการวิจยั 
 2.  อภิปรายผลการวิจยั 
 3.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
 4.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูท้าํการวิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค
การลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า: กรณีศึกษา กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ สปป.ลาว  และแนวทาง
การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอุปสรรคการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มูล พบวา่ เป็นหวัหนา้อธิบดีกรมจาํนวน       
1 คน และเป็นหวัหนา้แผนก จาํนวน 2 คน รองหวัหนา้แผนก 2  วิชาการ จาํนวน 3 คน แบ่งเป็น  
เพศชาย 8 คน จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 4 คน และระดบัปริญญาโท 4 คน มีอายรุะหวา่ง    
30-55 ปี ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความรู้และประสบการณ์ เก่ียวกบัการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าเป็นอยา่งดี 
โดยประสบการณ์อยูร่ะหวา่ง 5-45 ปี 
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 2.  ปัญหาอุปสรรคของการลงทุนด้านพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
 2.1  นกัลงทุนไม่เขา้ใจระบบการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว ระบบ
เอกสารไม่ครบ ฐานะการเงินไม่ชดัเจน การประสานงาน ระหวา่ง ภาครัฐดว้ยกนั และภาครัฐกบั   
นกัลงทุนยงัไม่คล่องตวั ระบบสือสารยงัไม่ทนัสมยั บุคลากรมีนอ้ย และขาดประสบการณ์ ระบบ
การประสานภายในยงัไม่มีระเบียบท่ีชดัเจน ตอ้งผา่นหลายขั้นตอน การคน้ควา้ดา้นวชิาการจาก 
กรมวิชาการตอ้งรอความเห็นใหค้รบทุก ๆ กรมจึงจะสามารถรายงานแขนงการเก่ียวขอ้งต่อไป 
ดงันั้น จึงมีความล่าชา้ เน่ืองจากแต่ละกรมใชเ้วลาในการคน้ควา้ไม่พร้อมกนั และการสนองขอ้มมูล
สาํรับฝ่ายผูล้งทุนกไ็ม่ชดัเจน และมีความชกัชา้ 
 2.2  การปฏิบติัพนัธะท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา ระหวา่งผูพ้ฒันาโครงกบัภาครัฐบาล
ส่วนมากจะปฏิบติัไม่ไดต้ามคาดหมายโดยเฉพาะการขยายสัญญา Memorandum Of Understanding  
และ Project Development Agreement การดาํเนินงานในภาคสนาม บางคร้ังมีการทาํงาน                
ขา้มขั้นตอนรายงาน ไม่ตรงกบัความคืบหนา้ของโครงการ 
 ปัญหาการยกยา้ยจดัสรรประชาชน และพ้ืนท่ีการเกษตรของประชาชน กระทบ     
ดา้นธรรมชาติ เช่น ป่าไม่ สตัวต่์าง ๆ เน่ืองจากผูพ้ฒันาโครงการพลงังานไฟฟ้า ไม่ปฏิบติัตามแผนท่ี
วางไวใ้นสญัญา และบางคร้ังกข็า้มขั้นตอนของการดาํเนินงาน 
 บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว ยงัมีนอ้ย และ
ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในการดาํเนินงานต่าง ๆ และความเขา้ใจ
ดา้นภาษาต่างประเทศกย็งัมีนอ้ย ซ่ึงทาํใหมี้ความยุง่ยากในการดาํเนินงานต่าง ๆ ตามมา 
 นกัลงทุนไม่ปฎิบติัตามนโยบายและระเบียบการ ของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ 
ในการดาํเนินงานต่าง ๆ เช่น ออกแบบเข่ือนโดยการขา้มขั้นตอน เช่น การประเมินผลกระทบ     
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม Environment Impact Assessment และการประเมินผลกระทบดา้นสงัคม Social 
Impact Assessment  
 จุดประสานงาน และร่วมมือดา้นพลงังานกบัสากล และอนุกรรมการแม่นํ้าโขง GMS  
and ASEAN องคก์ารร่วมมือดา้นเศษฐกิจแม่นํ้าอิราวะดี แม่นํ้าเจา้พระยา และแม่นํ้าโขง ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวางนโยบาย ยทุธศาสตร และแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้าเช่นการท่ีจะดาํเนินโครงการพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบไปถึงประเทศดงักล่าวกต็อ้งทาํความเขา้ใจกบัทุกประเทศท่ีคาดวา่ไดรั้บ
ผลกระทบจากโครงการไฟฟ้า 
 2.3  สปป.ลาว ยงัไม่มีฐานขอ้มูลดา้นอุทกศาสตร์ เพื่อนาํไชเ้ขา้ในการศึกษาสาํรวจ
ขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาโครงการพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงตอ้งอิงใส่แหล่งเงินกูจ้ากธนาคารเป็นหลกั
โดยเฉพาะธนาคารในต่างประเทศ ซ่ึงมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก และอุปกรณ์เคร่ืองจกัรยงัตอ้งนาํเขา้จาก
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ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนเพิ่มสูงข้ึนเป็นอุปสรรคต่อผลตอบแทนของรัฐบาล และ
นกัลงทุนยงัมีตวัเลขมูลค่าของโครงการท่ีแตกต่างกนัมาก จริงใชเ้วลาในการเจรจามูลค่าของ
โครงการ 
 โครงการพลงังานไฟฟ้าของภาคเอกชนใน สปป.ลาว เป็นโครงการส่งเสริมเฉพาะ ซ่ึง
รัฐบาลตอ้งใหน้โยบายพเิศษหลายอยา่งท่ีขดักบัระเบียบกฎหมาย ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐส่วนมากยงั
ไม่เขา้ใจกบัความพิเศษดงักล่าวน้ี นัน่จึงทาํใหก้ารคนัควา้ เพื่อขอยกเวน้จากภาษีต่อกบัส่ิงท่ีขดักบั
ระเบียบกฏหมายมีความยุง่อยาก และหน่วยงานภาครัฐยงัไม่สามารถทาํไดเ้อง 100% ตอ้งใชท่ี้
ปรึกษากฎหมายช่วยอีก มีบางประเทศในอาเซียนท่ีเป็นแหล่งกูเ้งินสาํหรับโครงการพลงังานไฟฟ้า
ในลาวนั้น กาํลงัประสบปัญหาดา้นการเงินภายใน ฉะนั้น ธนาคารในประเทศนั้น ๆ จึงระมดัระวงั
เก่ียวกบัการปล่อยเงินกูจึ้งทาํใหโ้ครงการพลงังานไฟฟ้าในลาวบางแห่งพฒันาล่าชา้ 
 มีหลายปัจจยัท่ีทาํใหมู้ลค่าโครงการเพ่ิมสูง เช่น การนาํเขา้เคร่ืองจกักล เงินกู ้เงินค่า
ระเบียบการต่าง ๆ ของรัฐ การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละพฒันาโครงการ ค่าการก่อสร้างต่าง ๆ 
เหล่าน้ี เป็นตน้ จึงทาํใหก้ารเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของรัฐบาล โดยเฉพาะตวัเลขท่ีสาํคญั เช่น
ค่าภาคหลวง และอากรกาํไร ประสบปัญหา เพราะวา่ตอ้งเจรจาเอาผลประโยชน์ตวัเลขท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อ IRR ของโครงการ (ปกติร้อยละ 12) เพื่อทาํใหโ้ครงการมีความเป็นไปได ้และก่อสร้าง
พฒันาได ้ถา้มูลค่าของโครงการสูงโครงการไม่มีประสิทธิผล หรือโครงการท่ีมีราคาไฟฟ้าถูกจะทาํ
ใหก้ารเจรจาผลประโยชน์ยาก 
 ระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว ยงัไม่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ ทาํให ้           
การส่งเสริมมีความยุง่ยาก โดยเฉพาะระเบียบการของแขนงการท่ีตอ้งการเกบ็ค่าระเบียบต่าง ๆ   
มากเกินไป ความเขา้ใจของแขนงการเก่ียวกบัรูปแบบจุดพิเศษของโครงการไฟฟ้าเอกชนยงัมีนอ้ย 
 2.4  การพฒันาโครงการพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว ปัจจุบนัมีหลายประเทศท่ีเขา้มา
ลงทุน ซ่ึงมีมาตรฐานเทคนิคท่ีแตกต่างกนัไป จึงทาํใหก้ารติดตามการคุม้ครองพบปัญหาอุปสรรค
บา้ง เช่น แต่ละประเทศมีมาตรฐานไม่เหมือนกนั แต่ สปป.ลาว กมี็มาตรฐานเป็นของตวัเอง ซ่ึงสร้าง
ความยุง่ยากในการตวรจสอบการดาํเนินงานต่าง ๆ 
 นอกจากนั้นการติดตาม การคุม้ครอง โครงการพลงังานไฟฟ้าทางดา้นมหาภาคยงัไม่
เป็นท่ีพึงพอใจ การคุม้ครองยงัไม่ทัว่ถึง และกระบวนการประสานงานระหวา่งภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ยงัไม่ไดดี้ และไม่มีความเขา้ใจดา้นพลงังาน และบุคลากรท่ีมีความรู้ และประสบการดา้นพลงังาน
ฟ้าฟ้ารวมทั้งขั้นศูนยก์ลางและทอ้งถ่ินยงัมีนอ้ย และไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในการดาํเนินงาน
ของหลายโครงการพลงังานท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัในทัว่ประเทศ และยงัเป็นบุริมสิทธิท่ี
ตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษในการบาํรุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
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 3.  แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการลงทุนด้านพลงังานไฟฟ้า  
 3.1  ภาครัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ควรปรับปรุงระบบ
โฆษณาเก่ียวกบัการลงทุนใหก้ลว้างข้ึนเพือ่ใหน้กัลงทุนไดเ้ขา้ใจระบบการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า
ใน สปป.ลาวอยา่งชดัเจน เพื่อความสะดวกสบายต่อนกัลงทุนเองในการเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยเฉพาะระบบเอกสารต่าง ๆ ปรับปรุงระบบการประสานงาน ระหวา่งภาครัฐดว้ยกนัและภาครัฐ
กบันกัลงทุนยงัไม่คล่องตวั 
 ปรับปรุงระบบส่ือสารใหท้นัสมยั เพิ่มความรู้ความสามารถใหบุ้คลากร และสร้าง 
ระบบการประสานภายในใหมี้ระเบียบท่ีชดัเจน ลดขั้นตอนใหน้อ้ยลง ปรับปรุงการคน้ควา้ของ  
กรมวิชาการใหมี้ความรวจเร็ว และสะดวกสบาย และทาํความเขา้ใจต่อนกัลงทุนในการสนองขอ้มูล 
สาํหรับการคน้ควา้ทางดา้นวิชาการในการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
 3.2  ภาครัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ตอ้งส่งเสริมใหน้กัลงทุน
ปฏิบติัพนัธะท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา ระหวา่งผูพ้ฒันาโครงการกบัภาครัฐบาลเพ่ือความเป็นระเบียบ
ต่อโครงการอ่ืน ๆ ท่ีตามมาโดยเฉพาะการขยายสัญญา Memorandum of Understanding และ 
Project Development Agreement ควรผลกัดนัต่อการดาํเนินงานในภาคสนาม ใหไ้ปตามระบบและ
ระเบียบการขั้นตอนต่าง ๆ และมีการรายงานอยา่งสมํ่าเสมอตรงต่อเวลา 
 ควรเอาใจใส่ต่อปัญหาการยกยา้ยจดัสรรประชาชน และพื้นท่ีการเกษตรของ
ประชาชน กระทบดา้นธรรมชาติ เช่น ป่าไม่ สตัวต่์าง ๆ เน่ืองจากผูพ้ฒันาโครงการพลงังานไฟฟ้า 
และส่งเสริมใหผู้ล้งทุนปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นสญัญา และดาํเนินงานไปตามขั้นตอนต่าง ๆ 
 ควรส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว 
ใหเ้พิ่มมากข้ึน โดยการส่งไปเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ        
เพื่อรองรับกบัโครงการพลงังานไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
 ควรผลกัดนัใหน้กัลงทุนปฎิบติัตามนโยบาย และระเบียบการของกระทรวงพลงังาน 
และเหมืองแร่ ในการดาํเนินงานต่าง ๆ เช่น ออกแบบเข่ือนโดยการขา้มขั้นตอน เช่น การประเมินผล
กระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม Environment Impact Assessment  และการประเมินผลกระทบดา้นสงัคม 
Social Impact Assessment  
 ภาครัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ควรสร้างจุดประสานงาน และ
การร่วมมือดา้นพลงังานกบัสากล และอนุกรรมการแม่นํ้าโขง GMS and SAEAN องคก์ารร่วมมือ
ดา้นเศษฐกิจแม่นํ้าอิราวะดี แม่นํ้าเจา้พระยา และแม่นํ้าโขง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาพลงังานไฟฟ้าเช่นการท่ีจะดาํเนินโครงการพลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบ
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ไปถึงประเทศดงักล่าวกต็อ้งทาํความเขา้ใจกบัทุกประเทศท่ีคาดวา่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ
ไฟฟ้า เพื่อความเป็นเอกภาพกนัในการพฒันาพลงังานไฟฟ้า 
 3.3  สปป.ลาว โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสร้างฐานขอ้มูลดา้นอุทกศาสต ์เพื่อ
นาํไปใชใ้นการศึกษาสาํหรวดขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาโครงการพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงผา่นมาตอ้ง
อา้งอิงแหล่งเงินกูจ้ากธนาคารเป็นหลกั โดยเฉพาะธนาคารในต่างประเทศ ซ่ึงมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก 
และอุปกร์เคร่ืองจกัยงัตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนเพิ่มสูงข้ึนเป็น
อุปสรรคต่อผลตอบแทนของรัฐบาล รัฐบาลและนกัลงทุนยงัมีตวัเลขมูลค่าของโครงการท่ีแตกต่าง
กนัมากจริงใชเ้วลาในการเจรจามูลค่าของโครงการ 
 โครงการพลงังานไฟฟ้าของภาคเอกชนใน สปป.ลาว เป็นโครงการส่งเสริมเฉพาะ 
ซ่ึงภาครัฐบาลตอ้งใหน้โยบายพิเศษหลายอยา่งท่ีขดักบัระเบียบกฎหมาย ดงันั้นควรทาํความเขา้ใจ
กบัหน่วยงานภาครัฐท่ียงัไม่เขา้ใจกบัความพิเศษดงักล่าวน้ี เพื่อใหมี้ความเป็นเอกภาพกนัอยา่งเช่น
การขอยกเวน้จากภาษีต่อกบัส่ิงท่ีขดักบัระเบียบกฏหมายมีความยุง่อยาก และหน่วยงานภาครัฐยงัไม่
สามารถทาํไดเ้อง 100% ตอ้งใชท่ี้ปรึกษากฎหมายช่วยอีก มีบางประเทศในอาเซียนท่ีเป็นแหล่งกูเ้งิน
สาํหรับโครงการพลงังานไฟฟ้าในลาวนั้นกาํลงัประสบปัญหาดา้นการเงินภายใน ฉะนั้น ธนาคารใน
ประเทศนั้น ๆ จึงระมดัระวงัเก่ียวกบัการปล่อยเงินกูจึ้งทาํใหโ้ครงการพลงังานไฟฟ้าในลาวบางแห่ง
พฒันาล่าชา้ 
 มีหลายปัจจยัท่ีทาํใหมู้ลค่าโครงการเพ่ิมสูง เช่น การนาํเขา้เคร่ืองจกัรกล เงินกู ้     
เงินค่าระเบียบกานต่าง ๆ ของรัฐ การศึกษาความเป็นไปได ้และพฒันาโครงการ ค่าการก่อสร้าง  
ต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นตน้ จึงทาํใหก้ารเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของรัฐบาล โดยเฉพาะตวัเลขท่ีสาํคญั 
เช่น ค่าภาคหลวง และอากรกาํไร ประสบปัญห าเพราะวา่ตอ้งเจรจาเอาผลประโยชน์ตวัเลขท่ีส่งผล
กระทบต่อ IRR ของโครงการ (ปกติร้อยละ 12) เพื่อทาํใหโ้ครงการมีความเป็นไปได ้และก่อสร้าง
พฒันาได ้ถา้มูลค่าของโครงการสูงโครงการไม่มีประสิทธิผล หรือโครงการท่ีมีราคาไฟฟ้าถูกจะทาํ
ใหก้ารเจรจาผลประโยชน์ยาก 
 ควรสร้างระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาวใหมี้ความมัน่คง ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
บ่อย ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อนกัลงทุนในการพฒันาไฟฟ้า และปรับปรุงระเบียบการของแขนง
การท่ีเก่ียวขอ้งในการเกบ็ค่าระเบียบต่าง ๆ มากเกินไป ความเขา้ใจของแขนงการเก่ียวขอ้งกบั
รูปแบบจุดพิเศษของโครงการไฟฟ้าเอกชนยงัมีนอ้ย ดงันั้น เราตอ้งทาํความเขา้ใจในส่วนน้ีเพิ่ม    
มากข้ึน 
 3.4  การพฒันาโครงการพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว ปัจจุบนัมีหลายประเทศท่ีเขา้   
มาลงทุน ซ่ึงมีมาตรฐานเทคนิคท่ีแตกต่างกนัไป จึงทาํใหก้ารติดตามการคุม้ครองพบปัญหาอุปสรรค
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บา้ง เช่น แต่ละประเทศมีมาตรฐานไม่เหมือนกนั แต่ สปป.ลาว กมี็มาตรฐานเป็นของตวัเอง ซ่ึงสร้าง
ความยุง่ยากในการตวรจสอบการดาํเนินงานต่าง ๆ ดงันั้น เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อนกัลงทุน      
สปป.ลาว เองกต็อ้งมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสากลใหม้ากท่ีสุด และตอ้งมีมาตรฐาน
เดียวกนักบัโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมา 
 นอกจากนั้นยงัสร้างความสะดวกสบายในการติดตาม การคุม้ครอง โครงการพลงังาน
ไฟฟ้าทางดา้นมหภาคใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจ และการคุม้ครองใหท้ัว่ถึง และควรสร้างระบบ
กระบวนการประสานงานระหวา่งภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหดี้ข้ึน และมีความเขา้ใจดา้นพลงังาน และ
สร้างบุคลากรใหมี้ความรู้ และประสบการณ์ดา้นพลงังานไฟฟ้ารวมทั้งขั้นศูนยก์ลาง และทอ้งถ่ิน
เพิ่มมากข้ึน และใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการในการดาํเนินงานของหลายโครงการพลงังานท่ีเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัในทัว่ประเทศ และยงัเป็นบุริมสิทธิท่ีตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษในการบาํรุง 
รักษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ปัญหาอุปสรรคการลงทุนดา้นพลงังาน
ไฟฟ้า: กรณีศึกษา กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ สปป.ลาว และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาอุสรรคการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว ของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ 
สปป.ลาว ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 ปัญหาอุปสรรคการลงทุนด้านพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาอุปสรรคของการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน
แผนกลงทุนและการร่วมมือกบัต่างประเทศ กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ กคื็อระบบเอกสารยงั
ผา่นหลายขั้นตอน ไม่มีระเบียบการดาํเนินเอกสารท่ีชดัเจน เกิดความล่าชา้ และนกัลงทุนเองหรือ   
ผูป้ระกอบการกไ็ม่เขา้ใจระบบการลงทุนใน สปป.ลาว ทาํใหมี้อุปสรรคต่าง ๆ เช่น การดาํเนิน
เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขอลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าของผูล้งทุนท่ีเสนอถึงภาครัฐบาลนั้นเห็นวา่ 
ระบบเอกสารไม่ครบ ฐานะการเงินไม่ชดัเจน นอกจากนั้นกระบวนการประสานงานระหวา่ง
ภาครัฐบาลกบัภาค และภาครัฐกบัภาคเอกชน รวมทั้งขั้นศูนยก์ลางและทอ้งถ่ินยงัไม่คล่องตวั 
 ปัญหาอุปสรรคในการติดตามบางโครงการยงัมีอุปสรรคในการประกรอบความเห็น
ทางดา้นวิชาการยงัขาดขอ้มูลโดยเฉพาะการติดต่อกบันกัลงทุน เช่น ยงัมีความยุง่ยากท่ีอยูไ่ม่
แน่นอนจึงกลายเป็นหาอุปสรรคในการคน้ควา้ มีความลา้ชา้เกินกาํหนด 
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 ปัญหาการประสานงานภายใน เช่น บางกรณีวิชาการท่ีคน้ควา้เอกสารไม่อยู ่ไป
ต่างประเทศหรือไปต่างจงัหวดัไม่สามารถติดต่อได ้ซ่ึงเป็นมีความลา้ชา้ เพราะวา่วชิาการในดา้น
พลงังานไฟฟ้ามีนอ้ย 
 ระบบการส่ือสารไม่ทนัสมยั และบุคลากรยงัไม่เพยีงพอกบัการดาํเนินงาน และวิชา
เฉพาะของบุคลากรท่ีรับผดิชอบส่วนมากยงัไม่ตรงกบัสายงาน และยงัสอดคลอ้งตามหลกัทฤษฎี
ของ Fish Bone Diagram (Ishikawa 1986) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2486 โดย 
ศาสตราจารยค์าโอรุ อิคาวา่ แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว เป็นแผนภูมิท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
คุณลกัษณะทางคุณภาพ (ผลซ่ึงเป็นปัญหาจาํเป็นตอ้งแกไ้ข) กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต่อผล หรือสาเหตุหลกัโดยทัว่ไปท่ีอยูใ่นหน่วยงาน (แผนกลงทุน และการร่วมมือกบั
ต่างประเทศ) กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ สปป.ลาว 
 จากการศึกษา พบวา่ ในหน่วยงานกรมนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังานและ
เหมืองแร่ ผูพ้ฒันาโครงการดา้นพลงังานไฟฟ้าไม่ค่อยปฎิบติัพนัธ์ และระเบียบกฏหมายต่าง ๆ ของ 
สปป.ลาว เท่าท่ีควรอยา่งเช่น การดาํเนินงานแต่ระขั้นตอนต่าง ๆ เช่น Memorandum of 
Understanding และ Project Development Agreement และการรายงานความคืบหนา้ของผูพ้ฒันา
โครงการดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ทาํใหก้ารสรุปมีความคาดเคล่ือน 
การประสานงานระหวา่งผูพ้ฒันาโครงการ และหน่วยงานภาครัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงพลงังาน 
และเหมืองแร่ สปป.ลาว มีความล่าชา้ ปัญหาการจดัสรรท่ีดินทาํกิน และท่ีอยูอ่าศยัของผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ และการรักษาพื้นท่ีสภาพแวดลอ้มธรรมชาติต่าง ๆ และการสนองขอ้มูลใหก้บัองคก์าร
สากล และการทาํความเขา้ใจกบัประเทศเพือ่นบา้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทิพย ์สาํเภา (2547, หนา้ 25; อา้งอิงจาก ดาํริห์      
ฉตัรปทุมทิพย,์ 2551) ไดศึ้กษาปัญหา และผลกระทบจากการสร้างเข่ือน จากการศึกษา พบวา่       
ในหน่วยงานกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ สปป.ลาว ยงัไม่มีฐานขอ้มูล
ทางดา้นอุทกศาสตเ์พียงพอในการศึกษาสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางดา้นพลงังานไฟฟ้าท่ีแน่นอน และ
ยงัเป็นโครงการส่งเสริมเฉพาะ ซ่ึงรัฐบาลตอ้งใหน้โยบายพิเศษหลายอยา่งท่ีขดักบัระเบียบกฎหมาย
ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐส่วนมากยงัไม่เขา้ใจกบัความพิเศษดงักล่าวน้ี สนั้นจึงทาํใหก้ารคน้ควา้ เพื่อขอ
ยกวน้จากสภาต่อกบัส่ิงท่ีขดักบัระเบียบกฏหมายมีความยุง่อยาก และหน่วยงานภาครัฐยงัไม่
สามารถทาํไดเ้อง 100% ตอ้งใชท่ี้ปรึกษากฎหมายช่วยอีก มีบางประเทศในอาเซียนท่ีเป็นแหล่งกูเ้งิน
สาํหรับโครงการพลงังานไฟฟ้าในลาวนั้น กาํลงัประสบปัญหาดา้นการเงินภายในสนั้นธนาคารใน
ประเทศนั้น ๆ จึงระมดัระวงัเก่ียวกบัการปล่อยเงินกูจึ้งทาํใหโ้ครงการพลงังานไฟฟ้าในลาวบางแห่ง
พฒันาล่าชา้ และระเบียบกฎหมายของ สปป.ลาว ยงัไม่คงท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ ทาํให ้       
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การส่งเสริมมีความยุง่ยาก โดยเฉพาะระเบียบการของแขนงการท่ีตอ้งการเกบ็ค่าระเบียบต่าง ๆ   
มากเกินไป ความเขา้ใจของแขนงการเก่ียวกบัรูปแบบจุดพิเศษของโครงการไฟฟ้าเอกชนยงัมีนอ้ย 
และยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาวดี บุญเจ่ือ (2547,หนา้ 25; อา้งถึงใน ดาํริห์               
ฉตัรปรทุมทิพย,์ 2551) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบโครงการพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาครัฐบาล          
กรณีเข่ือนสิรินธร โดยไดอ้ธิบายดงัน้ี เม่ือแนวนโยบายการพฒันาประเทศมุ่งสู่ความเป็น
อุตสาหกรรม เช่น ถนน นํ้า ไฟฟ้า จึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีรัฐตอ้งจดัหา เข่ือนจึงเป็นเสมือนสญัลกัษณ์
แห่งการพฒันาท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของนํ้าและไฟฟ้า และสรุปจากงานวิจยัท่ีมีการศึกษาถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการสร้างเข่ือน ท่ีรัฐไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาพื้นท่ีในเขตพ้ืนต่าง ๆ และยงัเป็น
การสร้างความชอบธรรมในการพฒันาทาํใหพ้บปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในสงัคมไทย ซ่ึงถือ
เป็นประเดน็หลกัท่ีทาํใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของชาวบา้นในการต่อสูเ้รียกร้อง ใหท้างรัฐหนัมาให้
ความสนใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการพฒันาของรัฐในการสร้างเข่ือน ใหไ้ดรั้บการแกไ้ข
ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อวิถีชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถสร้างความเขา้ใจในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัปัญหา
อุปสรรคการลงทุนดา้นพลงังานพลงังานไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 1.  สาํนกัปลดักระทรวง (แผนกลงทุนและการร่วมมือกบัต่างประเทศ) กระทรวงพลงังาน 
และเหมืองแร่ 
 1.1  ทางหน่วยงานกระทรวงพลงังาน และเหมืองควรปรับปรุงแนวทางแกไ้ขบรรดา
กระบวนการประสานงานระหวา่งภาคดว้ยกนั และภาครัฐกบัผูล้งทุนใหรั้บทราบเก่ียวกบัการส่ง
เอกสารใหถ่้วงทนั และเหมาะสมกบัสภาพการ 
 ปัจจุบนัน้ีพวกเรากาํรังปรับปรุงแกไ้ขระบบการจราจรเอกสารรวมทั้งการส่งดว้ย
ระบบใหท้นัสมยั และทนักบัสภาพตวัจริง ดว้ยการจดบนัทึก เขียน และอ่ืน ๆ ลงดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ และโทรสาร และในอนาคตขา้งหนา้จะนาํใชเ้อกสาร และการส่งดว้ย
ระบบโปรแกรมเมอร์ท่ีทนัสมยัใหส้อดคลอ้งกบัหนา้เวยีกตวัจริง รวมทั้งการปรับปรุงบุคลากรไป
พร้อม ๆ กนักบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
 1.2  พวกเราอา้งอิงตามระเบียบการสภาพความเป็นจริงของบรรดาโครงการพลงังาน
ไฟฟ้าเหล่านั้นควรมีการปรับปรุงดา้นบุคลากรวิชาเฉพาะดา้นไฟฟ้า เพิม่ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี
การงานสูง ยกระดบัความรู้ความสามารถ มีแบบแผนวิธีการทาํงาน 
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 1.3  พยายามลดผอ่นกระบวนการประสานงาน และขั้นตอนต่าง ๆ ลง เพื่อทาํให ้   
การดาํเนินงานสั้นลง ท่วงทนักบัวนัเวลาท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบการของแขนงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตอ้งนาํใชเ้วลาใหอ้ยูใ่นขอบเขต และเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน 
 1.4  ควรส่งเสริมบุคลากรดา้นการศึกษา ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะ
วิชาการดา้พลงังานไฟฟ้า และเพิ่มงบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองรับใชใ้นการดาํเนินงาน 
 2.  กรมนโยบาย และแผนพลงังานกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ 
 2.1  รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว โดยเฉพาะกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ควรสร้าง
ระเบียบหลกัการและกฎหมาย เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพมากข้ึนเก่ียวกบันโยบายของ    
การลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อนกัลงทุนต่างประเทศรวมทั้งการบงัคบัใช้
กฎระเบียบการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัเง่ือนไขของการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมไฟฟ้า และขอ        
การประสานงานระหวา่งภาครัฐบาล กบันกัลงทุน และศูนยก์ลางกบัทอ้งถ่ินใหมี้ความชดัเจนข้ึน 
 2.2  กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ควรเขม้งวดในการติดตาม และคุม้ครอง        
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสงคมของโครงการพลงังานไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึน เพราะวา่ผลกระทบท่ีจะตามมา
นั้นมนัจะสร้างความเสียหายใหก้บัส่ิงท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิตอยา่งใหญ่หลวงถา้หากภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งถือเบาต่อเร่ืองดงักล่าวน้ี ดงันั้น รัฐบาลตอ้งไดเ้อาใจใส่เป็นพิเศษในการบงัคบัใชม้าตรการ         
ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด 
 2.3  แขนงการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ควรสร้าง
หน่วยงานท่ีรับผบิชอบดา้นพลงังานไฟฟ้าข้ึนมา เพื่อเป็นองคก์ารท่ีเช่ือมต่อในการประสานงาน
ระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ เช่น GMS and ASEAN เพื่อความสดวก และรวดเร็วในการดาํเนินงาน    
ต่าง ๆ ของนกัลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
 2.4  ควรสร้างและส่งเสริมบุคลากร ดา้นพลงังานไฟฟ้าใหมี้ความรู้ความสามารถ   
เพิ่มมากข้ึนใหเ้พียงพอกบังานท่ีคาดวา่จะเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ในอนาคต เน่ืองจากการศึกษาสาํรวจ
โครงการพลงังานไฟฟ้าของ สปป.ลาว มีมากกวา่ 90 โครงการ ดงันั้น จึงมีความตอ้งการบุคลากรท่ีมี
ความสามารถหลายดา้นเพ่ือรองรับ ท่ีสาํคญัยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศอีกดว้ย 
 3.  กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ 
 3.1  หน่วยงานภาครัฐบาลท่ีรับผดิชอบเกบ็ขอ้มูลดา้นอุทกศาสตร์ ควรเร่ิมสร้าง
ฐานขอ้มูลของตนใหมี้ประสิทธิผล เอาใจใส่สร้างความรู้ความสามารถใหน้กัศึกษาลาว เพื่อเป็น
บุคลากรใหโ้ครงการพลงังานไฟฟ้าในอนาคตท่ียงัมีเป็นจาํนวนมาก เพือ่ช่วยการลดผอ่นการนาํเขา้
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แรงงานจากต่างประเทศ เพื่อลดส่วนต่างกบัการนาํเขา้อุปกรณ์ ธนาคาร สปป.ลาว ควรเร่ิมศึกษาให้
ความสนใจกบัโครงการไฟฟ้าเอกชน 
 3.2  ภาครัฐบาลควรสร้างกฎหมายส่งเสริมโครงการพลงังานไฟฟ้าเอกชน เพื่อไม่ใหมี้
ความยุง่ยากในการคน้ควา้กฏหมายอ่ืนท่ีใชเ้วลามากเกินไป ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ เพราะ สปป.ลาว 
ยงัมีโครงการพลงังานไฟฟ้าท่ีจะตอ้งพฒันาอีกเป็นจาํนวนมากในอนาคต ธนาคารพาณิชยข์อง     
สปป.ลาว ควรไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐบาล เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการปล่อยเงินกูใ้หโ้ครงการ
พลงังานไฟฟ้า ถึงแมว้า่จะมีจาํนวนนอ้ยกต็าม 
 3.3  รัฐบาลควรกาํหนดชดัเจนวา่มีอะไรบา้งท่ีตอ้งการเกบ็ (แต่ยงัไม่ตอ้งกาํหนด
ตวัเลขกไ็ด)้ สร้างกฎหมายส่งเสริมเฉพาะโครงการพลงังานไฟฟ้าเอกชน มีนโยบายพเิศษสร้าง 
ความเขม้แขง็ใหก้บัแขนงการท่ีเจรจาผลประโยชน์ เพราะวา่ยงัมีโครงการพลงังานไฟฟ้าอีกมาก    
ในอนาคต 
 3.4  ระบบการศึกษาของ สปป.ลาว ควรเอาใจใส่เพิ่มเติมในการสร้างบุคลากร        
เพื่อรองรับความตอ้งของโครงการพลงังานไฟฟ้าเอกชน ท่ียงัจะเกิดข้ึนมากในอนาคต เพื่อทาํให ้  
สปป.ลาว ไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
 4.  กรมบริหารพลงังาน  กระทรวงพลงังาน และเหมืองแร่ 
 4.1  กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ควรสร้างมาตรการและระเบียบการต่าง ๆ     
เพื่อคุม้ครองและติดตาม ตรวจสอบผูด้าํเนินกิจการพลงังานไฟฟ้า รวมทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชนใหมี้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด และระเบียบการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินกิจการดา้นพลงังาน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นพลงังานไฟฟ้ามีความสะดวกและรวดเร็ว 
 4.2  เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหมี้ความเป็นเอกภาพกนัในการคุม้ครองทางดา้น
มาตรฐานเทคนิคไฟฟ้า กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ในนามผูจ้ดัตั้ง ปฏิบติั และรับผดิชอบ     
การดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังานไฟฟ้าควรสร้างมาตรฐานดา้นเทคนิคไฟฟ้าของ สปป.ลาว ข้ึนมา และ
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของสากล 
 4.3  กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ควรสร้างมาตรฐานของตวัเองข้ึนมา และ         
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของสากล เพื่อง่ายในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ
พลงังานไฟฟ้า 
 4.4  ควรสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นพลงังานไฟฟ้าใหเ้พิ่มมากข้ึน 
รวมทั้งศูนยก์ลางและทอ้งถ่ิน เช่น ส่งไปฝึกอบรมต่างประเทศ หรือวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญมาฝึกสอนให้
ภายในทั้งระยะส้ันและระยะยาว เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถรับมือกบัอุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ี
เกิดข้ึนเร่ือย ๆ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
 ในระหวา่งการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดพ้บคาํถามหลายประเดน็ท่ี ซ่ึงควรจะมีการศึกษาวิจยั
เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์กบัหลาย ๆ โครงการไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต 
 1.  ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีนกัลงทุนชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนใน สปป.ลาว 
 2.  ควรวิจยัเปรียบเทียบเชิงคุณภาพการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้ากบัการลงทุน           
ดา้น     การท่องเท่ียวใน สปป.ลาว ท่ีนกัลงทุนต่างประเทศเขา้มาลงทุน 
 3.  ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพในการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เฉพาะท่ีนกัลงทุนชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนใน สปป.ลาว 
 4.  ควรทาํการวิจยัโครงการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน เช่น 
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม และประเทศพม่า เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยั เป็นตน้ 
 
 
 


