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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนักลงทุนไทย
(Opportunity for Thai Investment)
5.1 ภาพรวม
อุตสาหกรรมเหมืองแรของมาดากัสการมีการผลิตและสงออกแรโครไมทเกรดเคมีและเกรดโลหะ
แรกราไฟทชนิดเกล็ดคุณภาพสูง (High quality crystalline flake graphite) และแรไมกา นอกเหนือจาก
แรเหลานี้ ประเทศยังมีการผลิต แรเบอริลเลี่ยม ทองคํา แรหายาก หินประดับ และแรอุตสาหกรรมตางๆ
เชน เฟลสปาร รัตนชาติ แรกึ่งรัตนชาติ ควอตซและเกลือ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑจากแร เชน ปูนซิ
เมนต
ในป 2003 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของประเทศ (GDP) ประมาณ 13.1 พันลานเหรียญ
สหรั ฐ ที่ กํ า ลั ง ซื้ อ เปรี ย บเที ย บ ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น 9.8% ในป 2003 หลั ง จากตกต่ํ า ลง 12.7% ในป 2002
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร พลังงาน การผลิต คิ ดเปน 11% ของ GDP
ในป 2002 ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมกอสรางคิดเปน 2% ของ GDP
ในเดือนพฤษภาคม 2003 ธนาคารโลกอนุมัติเงินจํานวน 32 ลานเหรียญสําหรับโครงการจัดการ
ทรัพยากรแรแบบธรรมาภิบาล (The Mineral Resources Governance Project) ซึ่งจะชวยประเทศใน
การเพิ่มผลผลิตและรายไดจากภาษีจากอุตสาหกรรมเหมืองแร รัฐบาลจะสนับสนุนเงินอีก 5 ลานเหรียญ
รัฐบาลประเทศแอฟริกาใตอีก 1 ลานเหรียญ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีก 500,000 เหรียญ โครงการนี้จะทํา
ใหเกิดการกระจายอํานาจไปยังทองถิ่นในการเก็บภาษี ซึ่งเปนการเพิ่มรายได การสนับสนุนดานการเงิน
ในการทําแผนที่ทางธรณีวิทยาและการสํารวจ airborne geophysics การปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
เหมืองแรขนาดเล็ก สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และกระตุนใหผูประกอบการเหมืองแรรัตนชาติ
และทองคําขนาดเล็กแสดงผลผลิตอยางเปดเผย ในอุตสาหกรรมรัตนชาติ โครงการจะจัดตั้งแผนการ
รับรองคุณภาพแรรัตนชาติ การแลกเปลี่ยนรัตนชาติ อบรมผูประกอบการในเรื่องเทคนิคการทําเหมือง
และแตงแร การเจียรนัย
5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร
มาดากัสการอุดมสมบูรณไปดวยแหลงแรหลายชนิดหลายประเภท ทั้งแรโลหะ แรอุตสาหกรรม
และแรรัตนชาติ แรเหลานั้นไดแก บอกไซท ถานหิน ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส นิเกิล ดีบุก พลอย เปน
ตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศขาดแคลนเงินทุนในการสํารวจแร ดังนั้นคาดวายังมีแหลงแรอีกมาก
ที่รอการสํารวจและคนพบจากนักลงทุน
ในปจจุบันมีการลงทุนดานแรที่เปนโครงการใหญๆ ไดแก การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต
โครงการสํารวจและทําเหมืองแรนิเกิล โคบอลท โครงการสํารวจและทําเหมืองแรอิลมิไนท ประกอบกับ
ภาครัฐมีการประกาศใชกฎหมายการลงทุนทําเหมืองแรขนาดใหญ เพื่ออํานวยความสะดวกตอนักลงทุน
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และหากกฎหมายสามารถใหประโยชนไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแลว ในอนาคตก็อาจจะเอื้อประโยชน
ใหกับนักลงทุนขนาดกลางได
แรที่นักลงทุนชาวไทยควรใหความสนใจเปนอันดับแรก คือ แรรัตนชาติ (พลอย) และแรกึ่งรัตน
ชาติ นักลงทุนชาวไทยไดเดินทางไปลงทุนทําเหมืองแรรัตนชาติในประเทศมาดากัสการ ทั้งนี้เพื่อหา
แหลงวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมในประเทศ ในระยะแรกมีการลงทุนทําเหมืองของนักลงทุนชาวไทยอยู
หลายบริษัทและเปนการทําเหมืองขนาดใหญ ใชเครื่องจักรกลหนัก แตเนื่องจากแหลงแรสวนใหญเปนแร
ที่ผุพังตัวมาสะสมในรองน้ําเกา ซึ่งการกระจายตัวไมแนนอน ทําใหการทําเหมืองขนาดใหญมักไมประสบ
ความสํ า เร็ จ การทํ า เหมื อ งจะตอ งเป น การทํา เหมื อ งขนาดย อ มและเลื อ กพื้ น ที่ทํ า เหมื อง (Selective
Mining) จึงจะมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ ในปจจุบันผูประกอบการชาวไทยมีการลงทุนทําเหมือง
อยูนอยราย สวนใหญผันตัวเองเปนผูรับซื้อแร นอกเหนือจากปญหาขางตนแลว แหลงสวนใหญอยูใน
พื้นที่กันดาร ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ทําใหการลงทุนทําเหมืองคอนขางสูง ซึ่งตองเปนการ
ลงทุนของเหมืองเอง
นอกจากพลอยแลว แรที่นักลงทุนชาวไทยควรใหความสนใจคือ แรดีบุก ตะกั่ว สังกะสี อิลมิไนท
และแร อุ ต สาหกรรมต า งๆ (รายละเอี ย ดในข อ มู ล แหล ง ทรั พ ยากรแร ) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากมาดากั ส การ มี
ศักยภาพแหลงแรคอนขางสมบูรณและหลากหลาย แตขาดการสํารวจอยางจริงจังและเปนระบบ ทําให
ขอมูลที่มีคอนขางนอย หากนักลงทุนมีความสนใจอยางจริงจัง ก็ควรใหภาครัฐเปนหนวยงานหลักในการ
เจรจาติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศมาดากัสการ โดยมุงเนนแรเปนชนิดๆไป
สําหรับแหลงโลหะอื่นๆ เชน โครไมท นิเกิล โคบอลท บอกไซท จะเปนการลงทุนขนาดใหญ และ
ตองการเทคโนโลยีมารองรับการผลิต ดังนั้นแรเหลานี้นักลงทุนจากประเทศที่พัฒนาแลวมักจะมีโอกาส
และประสบการณมากกวานักลงทุนไทย
5.3 ขอไดเปรียบเสียเปรียบ ในการลงทุนดานแรในมาดากัสการ
ขอไดเปรียบเสียเปรียบเมื่อพิจารณาลูทางการลงทุนดานแรในมาดากัสการมีดังนี้
ขอไดเปรียบ
1. เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพดานแรคอนขางสูง และเปนแหลงกําเนิดของแรหลายชนิด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแรรัตนชาติ
2. คาแรงงานถูก
3. การแขงขันคอนขางนอย
4. รัฐมีนโยบายเปดกวางสําหรับการลงทุนจากตางชาติ
5. มีการอนุญาตพื้นที่สํารวจแรและทําเหมืองเปนแปลงขนาดใหญและสามารถขอไดหลายแปลง
พรอมกัน ทําใหการสํารวจแรและการทําเหมืองทําไดสะดวก
6. การกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมเหมืองแรยังไมเขมงวดมากนัก
ขอเสียเปรียบ
1. รัฐมีขอมูลดานแหลงแรจํากัด ซึ่งหมายถึงคาใชจายในการสํารวจแรที่ตองลงทุน
2. แรงงานขาดทักษะและความชํานาญ
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2.

3.
4.
5.
6.

สวนใหญพื้นที่กันดาร อยูหางไกลชุมชน ระบบสาธารณูปโภคคอนขางจํากัด เงินลงทุนและ
คาใชจายในการทําเหมืองสูง เนื่องจากตองเผื่อคาใชจายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เอง
การคมนาคมสื่อสารคอนขางลําบาก
อาจจะตองมีการเพิ่มมูลคาแรในประเทศ เนื่องจากระยะทางขนสงคอนขางไกล ยกเวนแรที่มี
มูลคาสูง เชน แรรัตนชาติ เปนตน
เนื่องจากเปนประเทศกําลังพัฒนา ระเบียบ กฎเกณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
โครงการขนาดเล็กควรมีการรวมลงทุนกับคนทองถิ่น จะเอื้ออํานวยในการติดตอประสานงาน
กับหนวยราชการที่เกี่ยวของ
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