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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนกัลงทุนไทย 
(Opportunity for Thai Investment) 

5.1 ภาพรวม 
ในปที่ผานมา (ป 2002) อุตสาหกรรมแรของประเทศแทนซาเนียไดมีการผลิตแรทองแดง ทองคํา 

เงิน และเหล็ก แรแคลไซท เพชร รัตนชาติ ยิบซัม ฟอสเฟต เกลือ ทรายแกว และโซดาแอช  นอกจากนี้
ยังมีการผลิตแรถานหิน ผลผลิตจากปโตรเลียม วัสดุสําหรับการกอสรางเชน ปูนซิเมนต กรวด หินปูน 
และทราย 
 ในป 2002 ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) วัดจากกําลังการซื้อเปรียบเทียบ (PPP) คิดเปน 
24.2 พันลานเหรียญ GDP ในป 2002 เติบโต 6.3% เม่ือเทียบกับการเติบโต 6.1% ในป 2001 และ 
5.6% ในป 2000 และ 3.7% ในป 1999  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเปน 8.4% ของ GDP การกอสราง
คิดเปน 5% เหมืองแรและเหมืองหินคิดเปน 2.7% ไฟฟาและน้ําคิดเปน 1.6% ของ GDP ตามลําดับ 
 หลังจากการขยายตัวถึง 13.1% ในป 2001 มูลคาผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรขยายตัวถึง 
16.3% ในป 2002  ระหวางป 1997-2002 มูลคาผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย 15.8% ตอป เน่ืองจากผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นอยางมากของเพชรและทองคํา  ในชวงระยะเวลา
เดียวกัน มูลคาผลผลิตของภาคกอสราง ไฟฟาและน้ํามีการขยายตัวเฉลี่ย 9.5% และ 3.7% ตามลําดับ  

ผลผลิตการสงออกแรของประเทศมีการขยายตัวอยางมากเมื่อไมนานมานี้ สวนใหญเปนการ
สงออกทองคํา ซ่ึงคิดเปนมูลคา 335.4 ลานเหรียญในป 2002 ซ่ึงคิดเปน 35% ของมูลคาการสงออก
ทั้งหมด  ผลผลิตสงออกเพชรคิดเปนมูลคา 22.1 ลานเหรียญ และแรอ่ืนคิดเปนมูลคา 21.4 ลานเหรียญ  
ผลผลิตแรสงออกทั้งหมดมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเปน 378.9 ลานเหรียญในป 2002 จากมูลคาสงออก 51.1 
ลานเหรียญในป 1997  ในชวงระยะเวลาเดียวกัน สัดสวนการสงออกของแรมีการขยายตัวเพิ่มเปน 40% 
ในป 2002 เม่ือเทียบกันสัดสวน 7% ในป 1997 
 อุตสาหกรรมแรโดยเฉพาะการทําเหมืองทองคํายังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง จากการเพิ่ม
ผลผลิตของเหมือง Bulyanhulu, Geita และ เหมือง North Mara และการพัฒนาโครงการ Tulawaka 
คาดการณวาจะทําใหผลผลิตทองคําของประเทศเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 46 ตันในป 2003  54ตันในป 
2005 และ 57 ตันในป 2007  การลงทุนของ Afgem และ DeBeers นาจะทําใหผลผลิตแทนซาไนทและ
เพชรเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับภาวะตลาดโลกเปนหลัก  จากการผลิตแรเพ่ิมขึ้นทําใหมีการสงออกเพ่ิมขึ้น  
IMF คาดการณวา GDP ของประเทศจะเติบโตเปน 5.5% ในป 2003 และ 6.3% ในป 2004  หากการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมกอสรางมีลักษณะคลายคลึงกัน ก็จะทําใหการผลิตวัตถุดิบ เชน หิน กรวด 
ทราย ยิบซัม เปนตน มีอัตราการขยายตัวเชนกัน 

5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร 
แทนซาเนียมีแหลงทรัพยากรแรมากมาย เชน เพชร ทองคํา เหล็ก กลุมแรทองคําขาว ดีบุก 

ทังสเตน รัตนชาติ ถานหิน เปนตน เพชรมีการทําเหมืองมานานตั้งแตในอดีต และเปนแหลงที่มีชื่อเสียง



คูมือลงทุนเหมืองแรแทนซาเนีย 

33 

5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร 
แทนซาเนียมีแหลงทรัพยากรแรมากมาย เชน เพชร ทองคํา เหล็ก กลุมแรทองคําขาว ดีบุก 

ทังสเตน รัตนชาติ ถานหิน เปนตน เพชรมีการทําเหมืองมานานตั้งแตในอดีต และเปนแหลงที่มีชื่อเสียง
ของโลก ทองคํามีการสํารวจและทําเหมืองกันอยางกวางขวาง  รัตนชาติโดยเฉพาะแทนซาไนท ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก 
 จากการที่รัฐมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแรก็
ถูกจัดใหเปนหนึ่งในภาคธุรกิจ Lead Sectors ดังน้ันเปนโอกาสที่ดีตอการลงทุนทําเหมืองในแทนซาเนีย 
 การลงทุนดานเหมืองแรสวนใหญเปนการลงทุนของตางชาติเปนหลัก มีการลงทุนทําเหมืองอยาง
เปนระบบทันสมัย และมีขนาดใหญ  เชน การลงทุนของกลุม Holcim และ Lafarge ในโรงงานปูนซิเมนต 
การลงทุนในถานหินของประเทศจีน และการลงทุนในเหมืองเพชรของกลุม DeBeers เปนตน สําหรับการ
ทําเหมืองของทองถิ่นจะเปนการทําเหมืองรายยอยเสียสวนใหญ และทําเหมืองในแหลงลานแรที่มีราคาสูง 
เชน ทองคําและเพชร เปนตน   
 สําหรับการลงทุนของนักลงทุนไทยในปจจุบันนั้น สวนใหญเปนการซื้อขายแรรัตนชาติในประเทศ 
แตก็เริ่มมีการทําเหมืองพลอยบางเล็กนอย ทั้งน้ีอาจจะเนื่องจากขาดขอมูลจูงใจใหมีการลงทุน ขาดการ
สนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจัง หรือระยะทางไกลทําใหการติดตอสื่อสารทําไดลําบาก  อยางไร
ก็ตามแรที่นักลงทุนไทยควรใหความสนใจในการลงทุนทําเหมืองไดแก แรดีบุก ทังสเตน แรรัตนชาติ 
ทรายแกว เปนตน แรเหลานี้เหมาะตอนักลงทุนไทย สามารถทําเหมืองไดโดยมีการลงทุนไมมากนัก และ
เปนแรที่นักลงทุนไทยมีความชํานาญและประสบการณพรอม แตจะตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพ่ือสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม และ/หรือการตัดสินใจการสํารวจแรเพ่ิมเติม   

5.3 ขอไดเปรียบเสียเปรียบในการลงทุน ดานแรในแทนซาเนีย 
ขอไดเปรียบเสียเปรียบในการเขาไปลงทุนในประเทศแทนซาเนียดังน้ี 
ขอไดเปรียบ 

o ทรัพยากรแรมีความอุดมสมบูรณ   
o นโยบายเปดประเทศ สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
o สามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสารไดสะดวกในพื้นที่ทั่วไป 
o คาแรงราคาถูก 
o รัฐบาลไทยในปจจุบันมีนโยบายเชิงรุกในการติดตอการคา การลงทุนในประเทศแถบแอฟริกา 
o ระเบียบ เง่ือนไข วิธีการปฏิบัติของภาครัฐยังไมเขมงวดมาก 

ขอเสียเปรียบ 
o ระยะทางไกล ทําใหการคมนาคมติดตอสื่อสารระหวางไทยและแทนซาเนียคอนขางยาก 
o การทําเหมืองแรนอกเหนือจากแรรัตนชาติ อาจจะตองมีการเพิ่มมูลคาในประเทศ 

โดยเฉพาะแรราคาถูก เชน แรอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งหมายถึงตองเปนการลงทุนครบวงจร 
o ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
o กฎ ระเบียบตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไดงาย และบางครั้งอาจไมงายในทางปฏิบัติ 




