
ปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป. ลาว กรณีศึกษา: 
กรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน 
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กรกฎาคม 2556 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการลงทุน-กระทรวงแผนการและการลงทุน มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ไปและนโยบายของภาครัฐบาล ท่ีมีต่อนกัลงทุนท่ีมาลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า                
ใน สปป.ลาว 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า                
3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงในกานขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า ใน สปป.ลาว ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นประโยชนค์าดวา่จะไดรั้บ 1) เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาคน้ควา้ แก่ผูท่ี้มีความสนใจ ปัญหา 
และอุปสรรค ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมติัโครงการ บทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) สญัญาพฒันา
โครงการ (PDA) สญัญาสมัปทาน (CA) ในการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า โดยเฉพาะ
นกัวิชาการภาครัฐ และ นกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า สปป.ลาว 2) รู้ไดถึ้งปัญหา 
และอุปสรรค ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมติัโครงการ บทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) สญัญาพฒันา
โครงการ (PDA) สญัญาสมัปทาน (CA) ในการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว และมี
การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม 3) นาํเสนอผลงานวิจยัน้ี ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแกไ้ข และ
เป็นแนวทางการปรับปรุงในการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว เพื่อใหก้ารลงทุน
ประสบความสาํเร็จตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากข้ึน การวิจยัชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีการสมัภาษณ์ เชิงลึก  เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในเชิงลึก คือ บุคลากร 
(รัฐกร) ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการขอสมัปทานโครงการพฒันาพลงังานไฟฟ้า 
ท่ีกรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว โดยมีจาํนวน 8 คน               
ใน 4 แผนก จากนั้นนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยกระบวนการเชิงคุณภาพ คือ การจดักลุ่มขอ้มูล และ
การจดักลุ่มยอ่ยของขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ความคิดเห็นจากผูส้มัภาษณ์ เก่ียวกบัปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
ขั้นตอนการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงแผนการและการลงทุน พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในขั้นตอนการสมัปทาน ดา้นพลงังาน
ไฟฟ้า สรุปไดด้งัน้ี 
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 จากตารางท่ี 4-1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ พบวา่ เพศของผูใ้หส้มัภาษณ์ มีอิทธิพล
ในการสมัภาษณ์ เพราะในการทาํงานในแต่ละหนา้ท่ี มีความแตกต่างกนั สาํหรับอายขุองผูใ้ห้
สมัภาษณ์ และประสบการในการทาํงาน กมี็ความสาํคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงผูท่ี้มีประสบการณ์มากกจ็ะ
รู้ปัญหา และขั้นตอนในการทาํงานไดช้ดัเจนกวา่ ซ่ึงแสดงออกในการตอบบทสมัภาษณ์ จะมี   
ความแตกต่างหลากหลายประเดน็แตกต่างกนัไปซ่ึงทาํใหรั้บรู้ปัญหา และแนวทางใหม่ ๆ สาํหรับ
ความแตกต่างในหนา้ท่ีตาํแหน่ง และแต่ละหน่วยงานมีนยัสาํคญัวา่ ยิง่ตาํแหน่งหนา้ท่ีสูง          
ความรับผดิชอบรอบดา้นกสู็งดว้ย ซ่ึงตรงขา้ม หากในระดบัวิชาการในแต่ละหน่วยงาน ส่วนมาก 
จะรู้ในเฉพาะหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบในหน่วยงานของตนเอง ซ่ึงในส่วนน้ีมีผลในการตอบ
สมัภาษณ์ เพราะคาํถามท่ีผูว้จิยัไดน้าํไปสมัภาษณ์มีหลกั ๆ อยู ่4 ขั้นตอน แต่ส่วนใหญ่ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
จะตอบเฉพาะหน่วยงานของตนเอง 
 ในการวิจยัในคร้ังน้ี เร่ือง “ปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน
สปป.ลาว กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการลงทุน-กระทรวงแผนการและการลงทุน” พบปัญหาและ    
อุปสรรค ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมติัโครงการ บทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) สญัญาพฒันา
โครงการ (PDA) สญัญาสมัปทาน (CA) และไดท้ราบถึงความตอ้งการในการปรับปรุงแกไ้ขใน    
แต่ละขั้นตอน ซ่ึงสามารคสรุปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไป นโยบายของภาครัฐบาล และนกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนดา้น
พลงังานไฟฟ้า สปป.ลาว 
 2.  เพื่อศึกษา ถึงปัญหาและอุประสรรคใ์นการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า              
ใน สปป.ลาว 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงในกานขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า ใน สปป.ลาว
 จากตารางท่ี 4-8 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค การขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า
ใน สปป.ลาว ในขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ พบวา่ สาเหตุท่ีทาํใหปั้ญหามากท่ีสุด จากความ
คิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งหมดแปดท่าน และปัจจยัหลกั ๆ ท่ีทาํใหข้ั้นตอนน้ีมีปัญหา และ
อุปสรรค คือ 1) ระยะเวลา ในการขอสมัปทาน 2) การประสานงาน 3) ขอ้มูล และรองลงมา คือ    
ดา้นการประกอบเอกสาร เห็นไดว้า่ 3 ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํใหข้ั้นตอนการขออนุมติั
โครงการ ในขั้นตอนบทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) พบวา่เป็นสาเหตุรองจากขั้นตอนการขออนุมติั
โครงการ โดยมีปัจจยัหลกั คือ 1) การต่ออาย ุMOU 2) การปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ MOU 3) การเกบ็
ขอ้มูลโครงการ ส่วนดา้นร่าง เจรจา เซ็น บทบนัทึกความเขา้ใจ ไม่ค่อยมีปัญหา เน่ืองจากมีร่าง
สญัญาท่ีเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ ในขั้นตอนสญัญาพฒันาโครงการ (PDA) พบวา่เป็นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ โดยมี ปัจจยัหลกั คือ 1) การต่ออาย ุ PDA 2) การปฏิบติัสิทธิ-พนัทะ 
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PDA ส่วนดา้นร่าง เจรจา เซ็นสญัญาพฒันาโครงการ (PDA) ไม่ค่อยมีปัญหา เน่ืองจากมีร่างสญัญาท่ี
เป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ ในขั้นตอนสญัญาสัมปทาน (CA) พบวา่ เป็นรองจากขั้นตอนสญัญาพฒันา
โครงการโดยมี ปัจจยัหลกั คือ 1) การปฏิบติัสิทธิ-พนัทะสญัญาสมัปทาน (CA) 2) ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 3) ร่าง เจรจา เซ็น สญัญาสมัปทาน (CA) 
  

อภปิรายผล 
 จากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการลงทุนในการขอสมัปทาน
พลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พบปัญหา และอุปสรรคใ์น 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมติัโครงการ           
บทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) สญัญาพฒันาโครงการ (PDA) สญัญาสมัปทาน (CA) และไดท้ราบ
ถึงความตอ้งการในการปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงสามารคสรุปไดด้งัน้ี 
 จากตารางท่ี 4-8 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค การขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า
ใน สปป.ลาว ในขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ พบวา่ สาเหตุท่ีทาํใหปั้ญหามากท่ีสุด                 
จากความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งหมดแปดท่าน และปัจจยัหลกั ๆ ท่ีทาํใหข้ั้นตอนน้ีมีปัญหา 
และอุปสรรค คือ 1)ระยะเวลา ในการขอสมัปทาน 2) การประสานงาน 3) ขอ้มูล และรองลงมา คือ    
ดา้นการประกอบเอกสาร เห็นไดว้า่ 3 ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํใหข้ั้นตอนการขออนุมติั
โครงการพบปัญหา เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกท่ีนกัลงทุนยงัไม่มีขอ้มูล และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในขั้นตอนน้ี สาํหรับแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากความคิดเห็น
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ พบวา่ ควรมีการปรับปรุงดา้นขอ้มูลข่าวสารเพื่อความสะดวก เพื่อใหข้อ้มูล
สะดวกรวดเร็ว และง่ายข้ึนแก่นกัลงทุนเป็นอนัดบัแรก และการประสานงานสะดวกรวดเร็ว         
ใหท้นัเวลา นอกจากน้ีความคิดเห็นการปรับปรุง ดา้นการประกรอบเอกสารกค็วรปรับปรุง เช่น  
ควรมีการประกอบเอกะสารผา่นระบบออนไลน ์เพื่อกา้วสู่สากลในอนาคตอนัใกลก้า้วสู่             
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนบทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) พบวา่ เป็นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ โดยมีปัจจยัหลกั คือ 1) การต่ออาย ุMOU 2) การปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ 
MOU 3) การเกบ็ขอ้มูลโครงการ ส่วนดา้นร่าง เจรจา เซ็น บทบนัทึกความเขา้ใจ ไม่ค่อยมีปัญหา 
เน่ืองจากมีร่างสญัญาท่ีเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ เห็นไดว้า่ 3 ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํใหข้ั้นตอนบท
บนัทึกความเขา้ใจ (MOU) พบปัญหา เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีนกัลงทุนไดรั้บอนุมติั  
ใหส้ามารถเกบ็ขอ้มูลของโครงการ การติดต่อ เกบ็ขอ้มูล กบัทอ้งถ่ิน สาํรวจดา้นภูมิศาสตร์               
ธรณีศาสตร◌์ อุทกศาสตร์ อุตุนิยม ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ โดยมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน        
ซ่ึงมีหลาย ๆ โครงการไม่สามารถสาํเร็จเง่ือนไขในขั้นตอนน้ี และมีการต่ออายขุอง MOU ไปเร่ือย ๆ 
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ทาํใหโ้ครงการมีความล่าชา้ สาํหรับแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากการความคิดเห็นของ             
ผูใ้หส้มัภาษณ์ แทบไม่พบผูต้อบในขั้นตอนน้ีเลย 
 ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสญัญาพฒันาโครงการ (PDA) พบวา่เป็นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ โดยมีปัจจยัหลกั คือ 1) การต่ออาย ุ PDA 2) การปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ 
PDA ส่วนดา้นร่าง เจรจา เซ็นสญัญาพฒันาโครงการ (PDA) ไม่ค่อยมีปัญหา เน่ืองจากมีร่างสญัญาท่ี
เป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ เห็นไดว้า่ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํใหข้ั้นตอน สญัญาพฒันาโครงการ 
(PDA) พบปัญหา เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีนกัลงทุนไดส้าํเร็จเง่ือนไขในบทบนัทึก  
ความเขา้ใจในการเกบ็ขอ้มูลของโครงการ และกา้วเขา้สู่การออกแบบโครงการ การหาแหล่งเงินทุน
มาก่อสร้าง การเจรจาซ้ือขายไฟฟ้า การศึกษาละเอียดทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม บทบนัทึกราคาไฟฟ้า สญัญารับเหมาก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน        
ซ่ึงระยะเวลามีมีจาํกดัทาํใหห้ลายโครงการมีการเสนอต่ออายขุอง PDA ออกไปอีก นอกจากน้ี    
ดา้นการปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ PDA กเ็ป็นสาเหตุหลกัในขั้นตอนน้ี โดยมีสาเหตุยอ่ย เช่น การศึกษา
รายละเอียดทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บทบนัทึกราคาไฟฟ้า สัญญารับเหมา
ก่อสร้าง    การหาแหล่งเงินทุนมาก่อสร้าง ทุกเง่ือนไขในขั้นตอนน้ีนกัลงทุนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ 
และกฎหมายของ สปป.ลาว สาํหรับแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากการความคิดเห็นของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ พบวา่ ควรมีการปรับปรุงดา้นการปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ PDA เพราะทุก ๆ เง่ือนไขมี
ความสาํคญั และตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด อีกส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญันอกจากนกัลงทุนตอ้งมีประสบการณ์                       
ในการปฏิบติังาน ทั้งหมด เพือ่สร้างความเช่ือหมั้นต่อแหล่งเงินกูห้รือสถาบนัการเงินสากล         
เพื่อสนองเงินแหล่งเงินทุนมาก่อสร้างโครงการ อนัมีมูลค่ามหาสารในการก่อสร้างในขั้นตอน
ก่อสร้าง 
 ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสญัญาสมัปทาน (CA) พบวา่ เป็นรองจากขั้นตอนสญัญา
พฒันาโครงการโดยมี ปัจจยัหลกั คือ 1) การปฏิบติัสิทธิ-พนัธะสญัญาสมัปทาน (CA) 2) ระยะเวลา
ในการก่อสร้าง 3) ร่าง เจรจา เซ็น สญัญาสัมปทาน (CA) เห็นไดว้า่ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํให้
ขั้นตอนสญัญาสมัปทาน (CA) พบปัญหา เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในการก่อสร้าง และ
บริหารโครงการตามเง่ือนไขของสญัญา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ โดยเฉพาะเง่ือนไข      
ทางดา้นเวลา และนโยบายของรัฐบาล 
 จากการศึกษา ถึงปัญหาและอุปสรรคในการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า ใน       
สปป.ลาว เพื่อกาํหนดปัจจยัของปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัสุภาพร ศรีกนั (2551) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ในการก่อสร้างเข่ือน กรณีศึกษาโครงสร้างเข่ือนไฟฟ้า
พลงันํ้า นํ้างึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ซ่ึงสอดคลอ้งโดย ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎี
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กา้งปลา หรือเรียกวา่ แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผงัสาเหตุและผลเป็น
แผนผงัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหานั้นโดยมุ่งเนน้ศึกษาหาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ วิเคราะห์หาปัจจยั
เฉพาะท่ีส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ในหลกั และแนวทางป้องกนัการเกิดปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความล่าชา้ในงานก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2  

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัพรพิมล หรรภิรมยโ์ชค (2550) ศึกษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบ  
การจดัการความรู้สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ” มีวตุัประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการความรู้
สาํหรับหน่วยงาน ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีกา้งปลา หรือเรียกวา่ แผนผงัสาเหตุและผล ท่ีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ขั้นตอนการสร้างและการแสวงหาความรู้กบัขั้นตอนการประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากการวิจยัเร่ือง ปัญหาและอุปสรรค การขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการลงทุน-กระทรวงแผนการและการลงทุน พบวา่ ไดรู้้ปัญหาและอุปสรรค
ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมติัโครงการ บทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) สญัญาพฒันาโครงการ (PDA) 
สญัญาสมัปทาน (CA) และไดท้ราบถึงความตอ้งการในการปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้
กา้วสู่ระดบัสากล นาํเสนอผลงานวิจยัน้ี ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแกไ้ข และเป็นแนวทาง      
การปรับปรุงในการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว เพื่อใหก้ารลงทุนประสบ
ความสาํเร็จ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานดา้นพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว     
ในขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ พบวา่ สาเหตุท่ีทาํใหปั้ญหามากท่ีสุด จากการความคิดเห็นของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งหมด 8 คน และปัจจยัหลกั ๆ ท่ีทาํใหข้ั้นตอนน้ีมีปัญหาและอุปสรรค คือ               
1) ระยะเวลา ในการขอสมัปทาน 2) การประสานงาน 3) ขอ้มูล และรองลงมา คือ ดา้นการประกอบ
เอกสาร เห็นไดว้า่ 3 ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํใหข้ั้นตอนการขออนุมติัโครงการ พบปัญหา 
เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกท่ีนกัลงทุนยงัไม่มีขอ้มูล และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ในขั้นตอนน้ี สาํหรับแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากการความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ พบวา่   
ควรมีการปรับปรุงดา้นขอ้มูลข่าวสารเพื่อความสะดวก เพื่อใหข้อ้มูลสะดวกรวดเร็ว และง่ายข้ึน            
แก่นกัลงทุน เป็นอนัดบัแรก และการประสานงาน สะดวกรวดเร็ว ใหท้นัเวลา นอกจากน้ี          
ความคิดเห็นการปรับปรุง ดา้นการประกรอบเอกสารกค็วรปรับปรุง เช่น ควรมีการประกอบ
เอกสารผา่นระบบออนไลน ์เพื่อกา้วสู่สากลในอนาคตอนัใกลก้า้วสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคม 
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เศรษฐกิจอาเซียน 
 ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนบทบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) พบวา่ เป็นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ โดยมีปัจจยัหลกั คือ 1) การต่ออาย ุMOU 2) การปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ 
MOU 3) การเกบ็ขอ้มูลโครงการ ส่วนดา้นร่าง เจรจา เซ็น บทบนัทึกความเขา้ใจ ไม่ค่อยมีปัญหา 
เน่ืองจากมีร่างสญัญาท่ีเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ เห็นไดว้า่ 3 ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํใหข้ั้นตอนบท
บนัทึกความเขา้ใจ (MOU) พบปัญหา เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีนกัลงทุนไดรั้บอนุมติัให้
สามารถเกบ็ขอ้มูลของโครงการ การติดต่อ เกบ็ขอ้มูล กบัทอ้งถ่ิน สาํหรวดดา้นภูมิศาสตร์          
ธรณีศาสตร์ อุทกศาสตร์ อุตุนิยม ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ โดยมีระยะเวลา ประมาณ 18 เดือน ซ่ึงมี
หลาย ๆ โครงการไม่สามารถสาํเร็จเง่ือนไขในขั้นตอนน้ี และมีการต่ออายขุอง MOU ไปเร่ือย ๆ ทาํ
ใหโ้ครงการมีความล่าชา้  
 ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสญัญาพฒันาโครงการ (PDA) พบวา่เป็นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมติัโครงการ โดยมีปัจจยัหลกั คือ 1) การต่ออาย ุ PDA 2) การปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ 
PDA ส่วนดา้นร่าง เจรจา เซ็นสญัญาพฒันาโครงการ (PDA) ไม่ค่อยมีปัญหา เน่ืองจากมีร่างสญัญาท่ี
เป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ เห็นไดว้า่ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํใหข้ั้นตอน สญัญาพฒันาโครงการ 
(PDA) พบปัญหา เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีนกัลงทุนไดส้าํเร็จเง่ือนไขในบทบนัทึกความ
เขา้ใจ ในการเกบ็ขอ้มูลของโครงการ และกา้วเขา้สู่การออกแบบโครงการ การหาแหล่งเงินทุนมา
ก่อสร้าง การเจรจาซ้ือขายไฟฟ้า การศึกษาระเอียดทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
บทบนัทึกราคาไฟฟ้า สญัญารับเหมาก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน ซ่ึงระยะเวลามี
จาํกดัทาํใหห้ลายโครงการมีการเสนอต่ออายขุอง PDA ออกไปอีก นอกจากน้ี ดา้นการปฏิบติั    
สิทธิ-พนัธะ PDA กเ็ป็นสาเหตุหลกั ในขั้นตอนน้ี โดยมีสาเหตุยอ่ย เช่น การศึกษาละเอียด     
ทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บทบนัทึกราคาไฟฟ้า สญัญารับเหมาก่อสร้าง    
การหาแหล่งเงินทุนมาก่อสร้าง ทุกเง่ือนไขในขั้นตอนน้ีนกัลงทุนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และ
กฎหมายของ สปป.ลาว สาํหรับแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากการความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
พบวา่ ควรมีการปรับปรุงดา้นการปฏิบติัสิทธิ-พนัธะ PDA เพราะทุก ๆ เง่ือนไขมีความสาํคญั และ
ตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด อีกส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญันอกจากนกัลงทุนตอ้งมีประสบการณ์                       
ในการปฏิบติังานทงัหมด เพือ่สร้างความเช่ือหมั้นต่อแหล่งเงินกูห้รือสถาบนัการเงินสากล          
เพื่อสนองเงินแหล่งเงินทุนมาก่อสร้างโครงการ อนัมีมูลค่ามหาศาลในการก่อสร้างในขั้นตอน
ก่อสร้าง 
 ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสญัญาสมัปทาน (CA) พบวา่ เป็นรองจากขั้นตอนสญัญา
พฒันาโครงการโดยมี ปัจจยัหลกั คือ 1) การปฏิบติัสิทธิ-พนัทะสญัญาสมัปทาน (CA) 2) ระยะเวลา
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ในการก่อสร้าง  3) ร่าง เจรจา เซ็น สญัญาสมัปทาน (CA) เห็นไดว้า่ปัจจยัหลกั ๆ ท่ีเป็นปัจจยัทาํให้
ขั้นตอนสญัญาสมัปทาน (CA) พบปัญหา เน่ืองจากวา่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในการก่อสร้าง และ
บริหารโครงการตามเง่ือนไขของสญัญา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ โดยเฉพาะเง่ือนไข     
ทางดา้นเวลา และนโยบายของรัฐบาล 
 สาํหรับแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขในการวิจยัในคร้ังน้ีไดพ้บปัจจยัหลกั ในแต่ละ
ขั้นตอนในการขอสมัปทาน นาํปัญหา และอุปสรรคไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อกา้วสู่
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 น้ี ก่อนจะกา้วไปสู่จุดนั้นไดต้อ้งไดป้รับปรุง   
ในหลายดา้น เช่น การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ครอบคลุมรอบดา้น กา้วสู่สากล การคดัเลือก         
ผูล้งทุน ควรเป็นระบบสากล มีขั้นตอน โปร่งใส และมีมาตรฐานสากล ท่ีสาํคญัตอ้งมีประสบการณ์ 
และเงินทุนในการลงทุนใหป้ระสบผลสาํเร็จ นอกจากน้ีดา้นไอที ยงัขาดบุคลากรในการคุม้ครอง
ติดตามทางดา้นไอที เพื่อเช่ือมต่อระบบเอกสารออนไลน์ เพื่อใหข้อ้มูลสะดวกรวดเร็วและง่ายข้ึน   
  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 สาํหรับในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 1.  นอกจากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษารูปแบบเดิมแลว้ควรวจิยัดา้นปริมาณดว้ย เช่น 
การเพิ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นนกัลงทุนภาคเอกชนดว้ย  
 2.  เป็นการวจิยัการขอสมัปทานดา้นพลงังานไฟฟ้า ใน สปป.ลาว ควรศึกษาเพิ่มเติม   
การขอสมัปทานดา้นเหมืองแร่ ดา้นการเกษตร และดา้นบริการ 
 3.  เป็นการวจิยัเก่ียวกบัการลงทุน การขอสมัปทานดา้นพลงังานใน สปป.ลาว ควรมี
การศึกษาการลงทุนของต่างชาติ เพื่อกา้วสู่การเป็นสากลมากข้ึน 
 


