ปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป. ลาว กรณี ศึกษา:
กรมส่ งเสริ มการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน

เวียงสะหมอน กิ่งมะลัย

งานนิพนธ์ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรกฎาคม 2556
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว
กรณี ศึกษา กรมส่ งเสริ มการลงทุน-กระทรวงแผนการและการลงทุน มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ ไปและนโยบายของภาครัฐบาล ที่มีต่อนักลงทุนที่มาลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า
ใน สปป.ลาว 2) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคในการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า
3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุ งในกานขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า ใน สปป.ลาว ทั้งนี้เพื่อ
เป็ นประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 1) เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า แก่ผทู ้ ี่มีความสนใจ ปัญหา
และอุปสรรค ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมตั ิโครงการ บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) สัญญาพัฒนา
โครงการ (PDA) สัญญาสัมปทาน (CA) ในการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า โดยเฉพาะ
นักวิชาการภาครัฐ และ นักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ า สปป.ลาว 2) รู ้ได้ถึงปัญหา
และอุปสรรค ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมตั ิโครงการ บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) สัญญาพัฒนา
โครงการ (PDA) สัญญาสัมปทาน (CA) ในการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว และมี
การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม 3) นําเสนอผลงานวิจยั นี้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข และ
เป็ นแนวทางการปรับปรุ งในการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว เพื่อให้การลงทุน
ประสบความสําเร็ จตามระยะเวลาที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น การวิจยั ชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก เนื่องจากผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในเชิงลึก คือ บุคลากร
(รัฐกร) ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการขอสัมปทานโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้ า
ที่กรมส่ งเสริ มการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว โดยมีจาํ นวน 8 คน
ใน 4 แผนก จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยกระบวนการเชิงคุณภาพ คือ การจัดกลุ่มข้อมูล และ
การจัดกลุ่มย่อยของข้อมูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ

สรุปผลการวิจยั
ความคิดเห็นจากผูส้ มั ภาษณ์ เกี่ยวกับปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
ขั้นตอนการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว กรณี ศึกษา กรมส่ งเสริ มการลงทุน
กระทรวงแผนการและการลงทุน พบว่าปัจจัยที่เป็ นปั ญหาในขั้นตอนการสัมปทาน ด้านพลังงาน
ไฟฟ้ า สรุ ปได้ดงั นี้
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จากตารางที่ 4-1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ พบว่า เพศของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ มีอิทธิพล
ในการสัมภาษณ์ เพราะในการทํางานในแต่ละหน้าที่ มีความแตกต่างกัน สําหรับอายุของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ และประสบการในการทํางาน ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งผูท้ ี่มีประสบการณ์มากก็จะ
รู ้ปัญหา และขั้นตอนในการทํางานได้ชดั เจนกว่า ซึ่งแสดงออกในการตอบบทสัมภาษณ์ จะมี
ความแตกต่างหลากหลายประเด็นแตกต่างกันไปซึ่งทําให้รับรู ้ปัญหา และแนวทางใหม่ ๆ สําหรับ
ความแตกต่างในหน้าที่ตาํ แหน่ง และแต่ละหน่วยงานมีนยั สําคัญว่า ยิง่ ตําแหน่งหน้าที่สูง
ความรับผิดชอบรอบด้านก็สูงด้วย ซึ่งตรงข้าม หากในระดับวิชาการในแต่ละหน่วยงาน ส่ วนมาก
จะรู ้ในเฉพาะหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งในส่ วนนี้มีผลในการตอบ
สัมภาษณ์ เพราะคําถามที่ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ ไปสัมภาษณ์มีหลัก ๆ อยู่ 4 ขั้นตอน แต่ส่วนใหญ่ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์
จะตอบเฉพาะหน่วยงานของตนเอง
ในการวิจยั ในครั้งนี้ เรื่ อง “ปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน
สปป.ลาว กรณี ศึกษา กรมส่ งเสริ มการลงทุน-กระทรวงแผนการและการลงทุน” พบปัญหาและ
อุปสรรค ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมตั ิโครงการ บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) สัญญาพัฒนา
โครงการ (PDA) สัญญาสัมปทาน (CA) และได้ทราบถึงความต้องการในการปรับปรุ งแก้ไขใน
แต่ละขั้นตอน ซึ่งสามารคสรุ ปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป นโยบายของภาครัฐบาล และนักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนด้าน
พลังงานไฟฟ้ า สปป.ลาว
2. เพื่อศึกษา ถึงปั ญหาและอุประสรรค์ในการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า
ใน สปป.ลาว
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุ งในกานขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า ใน สปป.ลาว
จากตารางที่ 4-8 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า
ใน สปป.ลาว ในขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ พบว่า สาเหตุที่ทาํ ให้ปัญหามากที่สุด จากความ
คิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ท้ งั หมดแปดท่าน และปัจจัยหลัก ๆ ที่ทาํ ให้ข้นั ตอนนี้มีปัญหา และ
อุปสรรค คือ 1) ระยะเวลา ในการขอสัมปทาน 2) การประสานงาน 3) ข้อมูล และรองลงมา คือ
ด้านการประกอบเอกสาร เห็นได้วา่ 3 ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปัจจัยทําให้ข้นั ตอนการขออนุมตั ิ
โครงการ ในขั้นตอนบทบันทึกความเข้าใจ (MOU) พบว่าเป็ นสาเหตุรองจากขั้นตอนการขออนุมตั ิ
โครงการ โดยมีปัจจัยหลัก คือ 1) การต่ออายุ MOU 2) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ MOU 3) การเก็บ
ข้อมูลโครงการ ส่ วนด้านร่ าง เจรจา เซ็น บทบันทึกความเข้าใจ ไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากมีร่าง
สัญญาที่เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว ในขั้นตอนสัญญาพัฒนาโครงการ (PDA) พบว่าเป็ นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ โดยมี ปัจจัยหลัก คือ 1) การต่ออายุ PDA 2) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันทะ
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PDA ส่ วนด้านร่ าง เจรจา เซ็นสัญญาพัฒนาโครงการ (PDA) ไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากมีร่างสัญญาที่
เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว ในขั้นตอนสัญญาสัมปทาน (CA) พบว่า เป็ นรองจากขั้นตอนสัญญาพัฒนา
โครงการโดยมี ปั จจัยหลัก คือ 1) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันทะสัญญาสัมปทาน (CA) 2) ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 3) ร่ าง เจรจา เซ็น สัญญาสัมปทาน (CA)

อภิปรายผล
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการลงทุนในการขอสัมปทาน
พลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว พบปัญหา และอุปสรรค์ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมตั ิโครงการ
บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) สัญญาพัฒนาโครงการ (PDA) สัญญาสัมปทาน (CA) และได้ทราบ
ถึงความต้องการในการปรับปรุ งแก้ไขในแต่ละขั้นตอน ซึ่งสามารคสรุ ปได้ดงั นี้
จากตารางที่ 4-8 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า
ใน สปป.ลาว ในขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ พบว่า สาเหตุที่ทาํ ให้ปัญหามากที่สุด
จากความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ท้ งั หมดแปดท่าน และปัจจัยหลัก ๆ ที่ทาํ ให้ข้ นั ตอนนี้มีปัญหา
และอุปสรรค คือ 1)ระยะเวลา ในการขอสัมปทาน 2) การประสานงาน 3) ข้อมูล และรองลงมา คือ
ด้านการประกอบเอกสาร เห็นได้วา่ 3 ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปั จจัยทําให้ข้ นั ตอนการขออนุมตั ิ
โครงการพบปั ญหา เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนแรกที่นกั ลงทุนยังไม่มีขอ้ มูล และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในขั้นตอนนี้ สําหรับแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขจากความคิดเห็น
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ พบว่า ควรมีการปรับปรุ งด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวก เพื่อให้ขอ้ มูล
สะดวกรวดเร็ ว และง่ายขึ้นแก่นกั ลงทุนเป็ นอันดับแรก และการประสานงานสะดวกรวดเร็ ว
ให้ทนั เวลา นอกจากนี้ความคิดเห็นการปรับปรุ ง ด้านการประกรอบเอกสารก็ควรปรับปรุ ง เช่น
ควรมีการประกอบเอกะสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อก้าวสู่สากลในอนาคตอันใกล้กา้ วสู่
การรวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปั ญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนบทบันทึกความเข้าใจ (MOU) พบว่า เป็ นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ โดยมีปัจจัยหลัก คือ 1) การต่ออายุ MOU 2) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ
MOU 3) การเก็บข้อมูลโครงการ ส่ วนด้านร่ าง เจรจา เซ็น บทบันทึกความเข้าใจ ไม่ค่อยมีปัญหา
เนื่องจากมีร่างสัญญาที่เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว เห็นได้วา่ 3 ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปัจจัยทําให้ข้ นั ตอนบท
บันทึกความเข้าใจ (MOU) พบปั ญหา เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่นกั ลงทุนได้รับอนุมตั ิ
ให้สามารถเก็บข้อมูลของโครงการ การติดต่อ เก็บข้อมูล กับท้องถิ่น สํารวจด้านภูมิศาสตร์
ธรณี ศาสตร◌์ อุทกศาสตร์ อุตุนิยม ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน
ซึ่งมีหลาย ๆ โครงการไม่สามารถสําเร็ จเงื่อนไขในขั้นตอนนี้ และมีการต่ออายุของ MOU ไปเรื่ อย ๆ
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ทําให้โครงการมีความล่าช้า สําหรับแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขจากการความคิดเห็นของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ แทบไม่พบผูต้ อบในขั้นตอนนี้เลย
ปั ญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสัญญาพัฒนาโครงการ (PDA) พบว่าเป็ นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ โดยมีปัจจัยหลัก คือ 1) การต่ออายุ PDA 2) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ
PDA ส่ วนด้านร่ าง เจรจา เซ็นสัญญาพัฒนาโครงการ (PDA) ไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากมีร่างสัญญาที่
เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว เห็นได้วา่ ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปัจจัยทําให้ข้ นั ตอน สัญญาพัฒนาโครงการ
(PDA) พบปั ญหา เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่นกั ลงทุนได้สาํ เร็ จเงื่อนไขในบทบันทึก
ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลของโครงการ และก้าวเข้าสู่การออกแบบโครงการ การหาแหล่งเงินทุน
มาก่อสร้าง การเจรจาซื้อขายไฟฟ้ า การศึกษาละเอียดทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม บทบันทึกราคาไฟฟ้ า สัญญารับเหมาก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน
ซึ่งระยะเวลามีมีจาํ กัดทําให้หลายโครงการมีการเสนอต่ออายุของ PDA ออกไปอีก นอกจากนี้
ด้านการปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ PDA ก็เป็ นสาเหตุหลักในขั้นตอนนี้ โดยมีสาเหตุยอ่ ย เช่น การศึกษา
รายละเอียดทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม บทบันทึกราคาไฟฟ้ า สัญญารับเหมา
ก่อสร้าง การหาแหล่งเงินทุนมาก่อสร้าง ทุกเงื่อนไขในขั้นตอนนี้นกั ลงทุนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ
และกฎหมายของ สปป.ลาว สําหรับแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขจากการความคิดเห็นของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการปรับปรุ งด้านการปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ PDA เพราะทุก ๆ เงื่อนไขมี
ความสําคัญ และต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด อีกสิ่ งหนึ่งที่สาํ คัญนอกจากนักลงทุนต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน ทั้งหมด เพือ่ สร้างความเชื่อหมั้นต่อแหล่งเงินกูห้ รื อสถาบันการเงินสากล
เพื่อสนองเงินแหล่งเงินทุนมาก่อสร้างโครงการ อันมีมูลค่ามหาสารในการก่อสร้างในขั้นตอน
ก่อสร้าง
ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสัญญาสัมปทาน (CA) พบว่า เป็ นรองจากขั้นตอนสัญญา
พัฒนาโครงการโดยมี ปัจจัยหลัก คือ 1) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะสัญญาสัมปทาน (CA) 2) ระยะเวลา
ในการก่อสร้าง 3) ร่ าง เจรจา เซ็น สัญญาสัมปทาน (CA) เห็นได้วา่ ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปัจจัยทําให้
ขั้นตอนสัญญาสัมปทาน (CA) พบปั ญหา เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนในการก่อสร้าง และ
บริ หารโครงการตามเงื่อนไขของสัญญา เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการ โดยเฉพาะเงื่อนไข
ทางด้านเวลา และนโยบายของรัฐบาล
จากการศึกษา ถึงปั ญหาและอุปสรรคในการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า ใน
สปป.ลาว เพื่อกําหนดปัจจัยของปั ญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั สุ ภาพร ศรี กนั (2551) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับ “ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการก่อสร้างเขื่อน กรณี ศึกษาโครงสร้างเขื่อนไฟฟ้ า
พลังนํ้า นํ้างึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ซึ่งสอดคล้องโดย ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎี
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ก้างปลา หรื อเรี ยกว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็ น
แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหานั้นโดยมุ่งเน้นศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้า วิเคราะห์หาปัจจัย
เฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในหลัก และแนวทางป้ องกันการเกิดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความล่าช้าในงานก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้ าพลังนํ้า นํ้างึม 2
สอดคล้องกับงานวิจยั พรพิมล หรรภิรมย์โชค (2550) ศึกษาเรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบ
การจัดการความรู ้สาํ หรับหน่วยงานภาครัฐ” มีวตั ุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้
สําหรับหน่วยงาน ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีกา้ งปลา หรื อเรี ยกว่า แผนผังสาเหตุและผล ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ข้นั ตอนการสร้างและการแสวงหาความรู ้กบั ขั้นตอนการประมวลและกลัน่ กรอง
ความรู ้

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว
กรณี ศึกษา กรมส่ งเสริ มการลงทุน-กระทรวงแผนการและการลงทุน พบว่า ได้รู้ปัญหาและอุปสรรค
ใน 4 ขั้นตอน คือ ขออนุมตั ิโครงการ บทบันทึกความเข้าใจ (MOU) สัญญาพัฒนาโครงการ (PDA)
สัญญาสัมปทาน (CA) และได้ทราบถึงความต้องการในการปรับปรุ งแก้ไขในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้
ก้าวสู่ ระดับสากล นําเสนอผลงานวิจยั นี้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข และเป็ นแนวทาง
การปรับปรุ งในการขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว เพื่อให้การลงทุนประสบ
ความสําเร็ จ และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
จากการศึกษา ปั ญหาและอุปสรรค การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ าใน สปป.ลาว
ในขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ พบว่า สาเหตุที่ทาํ ให้ปัญหามากที่สุด จากการความคิดเห็นของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ท้ งั หมด 8 คน และปัจจัยหลัก ๆ ที่ทาํ ให้ข้นั ตอนนี้มีปัญหาและอุปสรรค คือ
1) ระยะเวลา ในการขอสัมปทาน 2) การประสานงาน 3) ข้อมูล และรองลงมา คือ ด้านการประกอบ
เอกสาร เห็นได้วา่ 3 ปั จจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปั จจัยทําให้ข้ นั ตอนการขออนุมตั ิโครงการ พบปัญหา
เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนแรกที่นกั ลงทุนยังไม่มีขอ้ มูล และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ในขั้นตอนนี้ สําหรับแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขจากการความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ พบว่า
ควรมีการปรับปรุ งด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวก เพื่อให้ขอ้ มูลสะดวกรวดเร็ ว และง่ายขึ้น
แก่นกั ลงทุน เป็ นอันดับแรก และการประสานงาน สะดวกรวดเร็ ว ให้ทนั เวลา นอกจากนี้
ความคิดเห็นการปรับปรุ ง ด้านการประกรอบเอกสารก็ควรปรับปรุ ง เช่น ควรมีการประกอบ
เอกสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อก้าวสู่สากลในอนาคตอันใกล้กา้ วสู่ การรวมกลุ่มเป็ นประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน
ปั ญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนบทบันทึกความเข้าใจ (MOU) พบว่า เป็ นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ โดยมีปัจจัยหลัก คือ 1) การต่ออายุ MOU 2) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ
MOU 3) การเก็บข้อมูลโครงการ ส่ วนด้านร่ าง เจรจา เซ็น บทบันทึกความเข้าใจ ไม่ค่อยมีปัญหา
เนื่องจากมีร่างสัญญาที่เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว เห็นได้วา่ 3 ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปั จจัยทําให้ข้นั ตอนบท
บันทึกความเข้าใจ (MOU) พบปัญหา เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่นกั ลงทุนได้รับอนุมตั ิให้
สามารถเก็บข้อมูลของโครงการ การติดต่อ เก็บข้อมูล กับท้องถิ่น สําหรวดด้านภูมิศาสตร์
ธรณี ศาสตร์ อุทกศาสตร์ อุตุนิยม ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยมีระยะเวลา ประมาณ 18 เดือน ซึ่งมี
หลาย ๆ โครงการไม่สามารถสําเร็ จเงื่อนไขในขั้นตอนนี้ และมีการต่ออายุของ MOU ไปเรื่ อย ๆ ทํา
ให้โครงการมีความล่าช้า
ปั ญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสัญญาพัฒนาโครงการ (PDA) พบว่าเป็ นสาเหตุรองจาก
ขั้นตอนการขออนุมตั ิโครงการ โดยมีปัจจัยหลัก คือ 1) การต่ออายุ PDA 2) การปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ
PDA ส่ วนด้านร่ าง เจรจา เซ็นสัญญาพัฒนาโครงการ (PDA) ไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากมีร่างสัญญาที่
เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว เห็นได้วา่ ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปั จจัยทําให้ข้ นั ตอน สัญญาพัฒนาโครงการ
(PDA) พบปั ญหา เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่นกั ลงทุนได้สาํ เร็ จเงื่อนไขในบทบันทึกความ
เข้าใจ ในการเก็บข้อมูลของโครงการ และก้าวเข้าสู่การออกแบบโครงการ การหาแหล่งเงินทุนมา
ก่อสร้าง การเจรจาซื้อขายไฟฟ้ า การศึกษาระเอียดทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บทบันทึกราคาไฟฟ้ า สัญญารับเหมาก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน ซึ่งระยะเวลามี
จํากัดทําให้หลายโครงการมีการเสนอต่ออายุของ PDA ออกไปอีก นอกจากนี้ ด้านการปฏิบตั ิ
สิ ทธิ -พันธะ PDA ก็เป็ นสาเหตุหลัก ในขั้นตอนนี้ โดยมีสาเหตุยอ่ ย เช่น การศึกษาละเอียด
ทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม บทบันทึกราคาไฟฟ้ า สัญญารับเหมาก่อสร้าง
การหาแหล่งเงินทุนมาก่อสร้าง ทุกเงื่อนไขในขั้นตอนนี้นกั ลงทุนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และ
กฎหมายของ สปป.ลาว สําหรับแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขจากการความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
พบว่า ควรมีการปรับปรุ งด้านการปฏิบตั ิสิทธิ-พันธะ PDA เพราะทุก ๆ เงื่อนไขมีความสําคัญ และ
ต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด อีกสิ่ งหนึ่งที่สาํ คัญนอกจากนักลงทุนต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานทังหมด เพือ่ สร้างความเชื่อหมั้นต่อแหล่งเงินกูห้ รื อสถาบันการเงินสากล
เพื่อสนองเงินแหล่งเงินทุนมาก่อสร้างโครงการ อันมีมูลค่ามหาศาลในการก่อสร้างในขั้นตอน
ก่อสร้าง
ปัญหาและอุปสรรค ในขั้นตอนสัญญาสัมปทาน (CA) พบว่า เป็ นรองจากขั้นตอนสัญญา
พัฒนาโครงการโดยมี ปัจจัยหลัก คือ 1) การปฏิบตั ิสิทธิ -พันทะสัญญาสัมปทาน (CA) 2) ระยะเวลา
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ในการก่อสร้าง 3) ร่ าง เจรจา เซ็น สัญญาสัมปทาน (CA) เห็นได้วา่ ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็ นปั จจัยทําให้
ขั้นตอนสัญญาสัมปทาน (CA) พบปัญหา เนื่องจากว่า ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนในการก่อสร้าง และ
บริ หารโครงการตามเงื่อนไขของสัญญา เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการ โดยเฉพาะเงื่อนไข
ทางด้านเวลา และนโยบายของรัฐบาล
สําหรับแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขในการวิจยั ในครั้งนี้ได้พบปัจจัยหลัก ในแต่ละ
ขั้นตอนในการขอสัมปทาน นําปัญหา และอุปสรรคไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อก้าวสู่
การรวมกลุ่มเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ก่อนจะก้าวไปสู่ จุดนั้นได้ตอ้ งได้ปรับปรุ ง
ในหลายด้าน เช่น การปรับปรุ งระเบียบกฎหมาย ครอบคลุมรอบด้าน ก้าวสู่สากล การคัดเลือก
ผูล้ งทุน ควรเป็ นระบบสากล มีข้นั ตอน โปร่ งใส และมีมาตรฐานสากล ที่สาํ คัญต้องมีประสบการณ์
และเงินทุนในการลงทุนให้ประสบผลสําเร็ จ นอกจากนี้ดา้ นไอที ยังขาดบุคลากรในการคุม้ ครอง
ติดตามทางด้านไอที เพื่อเชื่อมต่อระบบเอกสารออนไลน์ เพื่อให้ขอ้ มูลสะดวกรวดเร็ วและง่ายขึ้น

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สําหรับในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรศึกษาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. นอกจากการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษารู ปแบบเดิมแล้วควรวิจยั ด้านปริ มาณด้วย เช่น
การเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง ด้านนักลงทุนภาคเอกชนด้วย
2. เป็ นการวิจยั การขอสัมปทานด้านพลังงานไฟฟ้ า ใน สปป.ลาว ควรศึกษาเพิ่มเติม
การขอสัมปทานด้านเหมืองแร่ ด้านการเกษตร และด้านบริ การ
3. เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับการลงทุน การขอสัมปทานด้านพลังงานใน สปป.ลาว ควรมี
การศึกษาการลงทุนของต่างชาติ เพื่อก้าวสู่ การเป็ นสากลมากขึ้น

