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คํานํา 
 

ทรัพยากรแรเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่เปนวัตถุดิบ
ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในขณะที่ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป ไมสามารถสรางทดแทนไดเหมือนทรัพยากรบางชนิด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยไดนําทรัพยากรแรมาใชในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายไดประชาชาติและยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนมาอยางตอเน่ือง สงผลใหแหลงแรที่มีอยูลดนอยลงไป สวนกระแสกับความเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซ่ึงนับวันจะมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือนําไปผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะวัตถุดิบดานแร 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนวยงานดูแล
รับผิดชอบ และบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ ตระหนักถึงภาระสําคัญที่จะตองมีการวางแผน
และกําหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบแร ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถ
สรางหลักประกันความมั่นคงดานวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมี
แหลงวัตถุดิบสํารองเพียงพอกับความตองการใชและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมี
การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศจะเปนแนวทางหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแรให
เพียงพอตอความตองการของประเทศ  กรมฯ จึงไดจัดใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูล พรอมจัดทําคูมือ
การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร ในประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่นที่มีศักยภาพดานแรที่
เหมาะสมกับการลงทุนของไทย และที่คาดวาจะมีศักยภาพเปนแหลงแรสําคัญสําหรับประเทศไทยใน
อนาคต โดยมาดากัสการเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพแหลงแรที่ประเทศไทยมีความจําเปนตองใชใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งแรรัตนชาติ ประกอบกับรัฐบาลของมาดากัสการมีนโยบายสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศ จึงควรที่จะสงเสริมใหนักธุรกิจไทยไปลงทุนดานเหมืองแร คูมือการลงทุนที่
จัดทําขึ้นนี้ มีการนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา ขอมูลเกี่ยวกับแหลงแร  ตลอดจน
ขอมูลที่สําคัญทางดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร กฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจ พรอมทั้งขอมูลทางดานระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่ภาคเอกชนผูสนใจลงทุนทํา
อุตสาหกรรมเหมืองแร จําเปนตองรับทราบและศึกษาไว เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการตัดสินใจลงทุน
ในประเทศดังกลาว 
 คูมือการลงทุนที่ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อเผยแพรน้ี  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมุงหวังที่
จะใชเปนแหลงขอมูลใหภาคเอกชนของประเทศ เสริมสรางความเขมแข็งและเตรียมความพรอมสําหรับ
การไปลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศดังกลาว โดยมีความเสี่ยงจากปจจัยตางๆนอยที่สุด 
ตลอดจนเปนการสรางหลักประกันความมั่นคงดานวัตถุดิบใหแกภาคอุสาหกรรมที่ใชแรเปนวัตถุดิบอีก
ดวย   

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 
 

ii 

สารบัญ 
  

 หนา 
คํานํา i 
สารบัญ ii 
สารบัญรูป iii 
สารบัญตาราง iv 
1. บทนํา  
    1.1   ขอมูลโดยสังเขป 2 
2. ธรณีวิทยาและแหลงทรพัยากรแร  
    2.1   ธรณีวิทยาทัว่ไป 4 
    2.2   แหลงทรัพยากรแร 5 
3. หลักเกณฑและเง่ือนไขการลงทุนจากตางประเทศ     
    3.1   นโยบายสงเสริมการลงทุน 29 
    3.2   รูปแบบการลงทุน 30 
    3.3   ภาษี  30 
    3.4   การสงเสริมการลงทุนและสิทธพิิเศษ 33 
    3.5   การโอนเงินกลับและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 34 
    3.6   การปกปองการลงทุน 34 
    3.7   หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทนุ 35 
4. หลักเกณฑและเง่ือนไขการลงทุนดานแร  
    4.1   นโยบายดานแร 36 
    4.2   สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ 36 
    4.3   ภาษแีละคาธรรมเนียมเหมืองแร 45 
    4.4   หนวยงานภาครัฐดานแร 46 
5. โอกาสและลูทางการลงทนุของนักลงทนุไทย  
    5.1   ภาพรวม 48 
    5.2   โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร 48 
    5.3   ขอไดเปรียบเสียเปรียบในการลงทุนดานแรในมาดากัสการ 49 
6. บรรณานุกรม      
    6.1   เอกสารอางอิง 51 
    6.2   ขอมูลสืบคนทางอินเตอรเน็ท 51 
    6.3   แหลงขอมูลปฐมภูมิ 51 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 
 

iii 

สารบัญรูป 
  

 หนา 
รูปที่ 1   แผนที่สาธารณรัฐมาดากัสการ 1 
รูปที่ 2   แผนที่ธรณีวทิยาสาธารณรัฐมาดากัสการ 4 
รูปที่ 3   แผนที่แหลงแรจังหวัด Antananarivo 6 
รูปที่ 4   แผนที่แหลงแรจังหวัด Antsiranana 7 
รูปที่ 5   แผนที่แหลงแรจังหวัด Fianarantsoa 8 
รูปที่ 6   แผนที่แหลงแรจังหวัด Mahajanga 9 
รูปที่ 7   แผนที่แหลงแรจังหวัด Taomasina 10 
รูปที่ 8   แผนที่แหลงแรจังหวัด Toliary 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 
 

iv 

สารบัญตาราง 
  

 หนา 
ตารางที่ 1   ปริมาณสํารองแหลงทรัพยากรแรโลหะทีส่ําคัญ 12 
ตารางที่ 2   แหลงแรโครไมท 13 
ตารางที่ 3   ศักยภาพแหลงแรโครไมท 13 
ตารางที่ 4   แหลงแรนิเกิลและโคบอลท 14 
ตารางที่ 5   แหลงแรแมงกานีส 14 
ตารางที่ 6   แหลงแรบอกไซท 14 
ตารางที่ 7   แหลงแรทองแดง 16 
ตารางที่ 8   แหลงแรทองแดงซัลไฟด 17 
ตารางที่ 9   แหลงแรตะกัว่สังกะสี 18 
ตารางที่ 10   แหลงแรดีบุก 19 
ตารางที่ 11   แหลงแรทังสเตน 19 
ตารางที่ 12   แหลงแรหายาก 20 
ตารางที่ 13   แหลงแรอิลมิไนท โมนาไซท และ เซอรคอน 21 
ตารางที่ 14   แหลงแรทองคํา 22 
ตารางที่ 15   แหลงแรแกรไฟท 23 
ตารางที่ 16   แหลงแรศักยภาพแหลงแรแกรไฟท 23 
ตารางที่ 17   แหลงแรไมกา 23 
ตารางที่ 18   แหลงแรควอตซ 24 
ตารางที่ 19   แหลงแรกึ่งรัตนชาต ิ 25 
ตารางที่ 20   แหลงหินเพ่ือการประดับตกแตง 26 
ตารางที่ 21   แหลงถาน Peat 26 
ตารางที่ 22   แหลงลิกไนทและหินนํ้ามัน 27 
ตารางที่ 23   แหลงบิทูเมน 27 
ตารางที่ 24   อัตราภาษีเงินไดจากรายไดคาจางประจํา 31 
ตารางที่ 25   อัตราภาษีเงินไดจากรายไดคาจางไมประจํา 31 
ตารางที่ 26   อัตราภาษีสิ่งปลูกสราง 32 
ตารางที่ 27   ขอแนะนําการขออนุญาตการสํารวจแรทั่วไป 37 
ตารางที่ 28   ขอแนะนําการขอใบอนุญาตสํารวจแร 38 
ตารางที่ 29   ขอแนะนําการขอใบอนุญาตทําเหมืองแร 39 
ตารางที่ 30   ขอแนะนําการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทําเหมืองแร 41 
ตารางที่ 31   ขอแนะนําการดําเนินการเกี่ยวกับแรทองคํา 42 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 
 

v 

ตารางที่ 32   ขอแนะนําการแปรรูป การซื้อขายและการสงออกแร 43 
ตารางที่ 33   คาธรรมเนียมการใชพ้ืนที ่ 45 
ตารางที่ 34   คาธรรมเนียมใบอนุญาต 45 
ตารางที่ 35   คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 45 

 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 

1 
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1. บทนํา 
 

 

1.1 ขอมลูโดยสังเขป 

ที่ตั้ง   ตะวันตกเฉียงใตของทวีปแอฟริกา เปนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย 
ใหญที่สุดเปนอันดับส่ีของโลก 

พ้ืนที่    587,040 ตารางกิโลเมตร   

ภูมิอากาศ รอนชื้นแถบชายฝงทะเล อุณหภูมิปานกลางในพื้นที่ตอนกลางเกาะ 

และแหงแลงทางตอนใตของประเทศ 

ภูมิประเทศ ที่ราบชายฝงแคบๆ ที่ราบสูงและภูเขาบริเวณตอนกลาง จุดสูงสุด  

Maromokotro 2,876 เมตร 

จํานวนประชากร 17,501,871 คน  อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรเทากับ 3.03% 
(ป 2004) 

เชื้อชาติ มาลายู-อินโดนีเซียน (Merina and related Betsileo) Cotiers (แอฟ
ริกันผสม มาลายู-อินโดนีเซียน และบรรพบุรุษชาวอาหรับ - 
Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava) ฝรั่งเศส อินเดีย 
ครีโอล โคโมแรน 

ศาสนา ความเชื่อทองถิ่น  52%  คริสเตียน 41%  และอิสลาม 7% 

ภาษา ฝรั่งเศส (ภาษาราชการ) มาลากาซี (ภาษาราชการ) 

การปกครอง สาธารณรัฐ แบงการปกครองออกเปน 6 จังหวัด 

ผูนําประเทศ ประธานาธิบดี Marc RAVALOMANANA 

เมืองหลวง อันตาตานาริโว (Antananarivo) 

GDP (PPP) 13.02 พันลานเหรียญสหรัฐ (ป 2004) 

อัตราการขยายตัว 6% (ป 2004) 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 

3 

GDP ตอประชากร (PPP)  800 เหรียญสหรัฐ (ประมาณการป 2004) 

จํานวนแรงงาน จํานวน 7.3 ลานคน  (ป 2000) 

อัตราการวางงาน 5.9% (ป 1998) 

ผลผลิต 
   ทางการเกษตร 
    
   ภาคอุตสาหกรรม 

 
กาแฟ วานิลลา ออย กานพลู โกโก ขาวเจา มันสําปะหลัง ถั่วตางๆ 
กลวย ถั่วลิสง ผลิตภัณฑจากการปศุสัตว 
แปรรูปเน้ือสัตว  สบู  เบียร  ฟอกหนัง  นํ้าตาล  สิ่งทอ  เครื่องแกว  
ปูนซิเมนต  โรงงานประกอบรถยนต  กระดาษ   ปโตรเลียม 
ทองเที่ยว 
 

การคาระหวางประเทศ 
   มูลคาสงออก    
   สินคา   
    
   ประเทศคูคา   
    
   มูลคานําเขา    
   สินคา  
   ประเทศคูคา   

 
700 ลานเหรียญสหรัฐ F.O.B (ป 2003) 
กาแฟ วานิลลา กุง หอย ปู นํ้าตาล ผาฝาย โครไมต ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม 
ฝรั่งเศส 37.4% สหรัฐอเมริกา  29.2% เยอรมัน 5.5% เมาริเชียส 
5.2% (ป 2003) 
920 ลานเหรียญสหรัฐ F.O.B (ป 2003) 
สินคาทุน ปโตรเลียม สินคาอุปโภคบริโภค อาหาร 
จีน 14.2% ฝรั่งเศส 13.2% แอฟริกาใต 6.4%  อิหราน 6.2%  
(ป 2003) 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 220 มาลากาซีฟรังก (Malagasy Franc, MGF) (สิงหาคม 
2005) 
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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร  
(Geology and Mineral Resources) 

2.1 ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology)  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Ministry of Energy and Mines, Madagascar 

รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวทิยาสาธารณรัฐมาดากัสการ 
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มาดากัสการเปนสวนที่แยกออกมาจากผืนแผนทวีปแอฟริกา ซ่ึงเปนทวีปที่มีอายุเกาแกมาก ดังน้ัน
พ้ืนที่สวนใหญของมาดากัสการจึงปกคลุมไปดวยหินที่มีอายุคอนขางเกาเชนเดียวกัน ขอมูลจากแผนที่
ธรณีวิทยาประเทศมาดากัสการ (รูปที่ 2) มาตราสวน 1:1,000,000 (Besairie, 1964) ไดแสดงลักษณะ
ทางธรณีวิทยาทั่วไปใหเปนวาโครงสรางของหินสวนใหญมีการวางตัวตามแนวเหนือ-ใต โดยสามารถแบง
ตามลักษณะการกระจายตัวของชุดหินออกไดเปน 2 สวนคือ สวนซีกตะวันตก และสวนตอนกลาง-ซึก
ตะวันออก หินที่อยูทางซีกตะวันตกสวนใหญจะมีอายุออนกวาทางตอนกลางและซีกตะวันออก จากขอบ
ดานตะวันตกของประเทศตามแนวยาวเหนือจรดใต พ้ืนที่ปกคลุมดวยตะกอนยุคควอเทอรนารี 
(Quaternary) ถัดจากขอบชายฝงเขามาทางดานตะวันออก หินสวนใหญเปนหินชั้นที่มีการสะสมตัวใน
ทะเลยุคจูแรสสิกและเทอรเชียรี หินที่อยูทางดานตะวันออกของชั้นหินที่สะสมตัวในทะเลจะเปนหินชั้นที่มี
การสะสมตัวบนแผนดิน (Continental sedimentary rocks) หินเหลานี้จะมีอายุแกกวาที่พบสวนใหญเปน
หินทรายแปง หินทราย และหินปูน มีอายุไทรแอสซิกตอนลาง จูแรสซิก และครีเทเชียส (Cretaceous) 
โดยหินชั้นเหลานี้ไดยกตัวขึ้นเกิดเปนแนวที่ราบสูงวางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต ขนานกับขอบทะเลดาน
ตะวันตกของประเทศ หินชุดดังกลาวนี้มีการวางตัวอยางไมตอเน่ืองกับชั้นหินอายุแกกวาในชวงยุคคาร
บอนิเฟอรัส (Carboniferous) 

ดานตะวันตกไปจนตะวันตกเฉียงเหนือจะพบหิน ภูเขาไฟอายุครีเทเชียสชนิดหินบะซอลตเปนสวน
ใหญและหินภูเขาไฟชนิดไรโอไลตเล็กนอย โดยระเบิดแทรกดันผานเขามาตามแนวรอยตอระหวางชั้นหิน  
อายุครีเทเชียส ที่เปนหินชั้นที่สะสมตัวในทะเลกับหินชั้นที่สะสมตัวบนแผนดิน สําหรับพ้ืนที่ตามแนวขอบ
ชายฝงดานตะวันออก โดยเฉพาะทางตอนใตและทางตอนเหนือของประเทศก็พบหินบะซอลตอายุครีเท
เชียสนี้เชนกัน สวนหินบะซอลตที่มีอายุออนในชวงเทอรเชียรี-ควอเทอรนารี พบอยูทางตอนกลางในเขต
จังหวัด ANTANANARIVO และทางตอนเหนือในเขตจังหวัด DIEGO จัดวาเปนหินภูเขาไฟที่ มี
ความสัมพันธกับการเกิดพลอยทับทิมและแซปไฟร 

 ในสวนที่ถัดเขามาตอนกลางของประเทศจนไปถึงขอบซีกดานตะวันออก หินสวนใหญเปนหินแปร
ชนิดที่เกิด ณ อุณหภูมิและความกดดันสูง ประกอบดวย หินมิกมาไทต ไนส ชีสต และควอตไซต มีอายุ
เกาแกมาก เชื่อวาหินในกลุมน้ีเปนหินพ้ืนฐานซับซอน (Basement rocks) ของประเทศ มีอายุ 2,600 
ลานปขึ้นไป (Besairie, 1964) จัดอยูในยุคอารเคียน (Archean period) จากหลักฐานพบวา หินชุดนี้
แสดงลักษณะที่เกิดการแปรสภาพเนื่องจากความรอน ในชวงที่เกิดการเคลื่อนตัวของผืนแผนดินซีกโลก
ใต ซ่ึงเปนเหตุการณที่ทําใหเกิดการแยกตัวของผืนแผนดินกอนดวานา (Gondwana land) เกิดเปนทวีป
แอฟริกา อินเดียตอนใต และประเทศศรีลังกา (Kroner, 1980) 

2.2 แหลงทรพัยากรแร (Mineral Resources) 
มาดากัสการอุดมดวยแรธาตุมหาศาลซึ่งกระจายอยูทั่วอาณาเขต แรธาตุเหลานี้มีความหลากหลาย

ทั้งในชั้นพ้ืนโบราณ (ซ่ึงครอบคลุมกวารอยละ 75 ของพื้นที่) และในชั้นตะกอน แหลงแรหลายแหงคนพบ
มานานแลวและในปจจุบันยังมีปริมาณสํารองอีกมาก แบงไดเปน : 

o แรที่ใชในอุตสาหกรรม ไดแก แกรไฟต โครไมต ควอตซ ไมกา ถานหิน เหล็ก อิลเมไนต 
นิกเกิล ฯลฯ 
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o หินหายากและแรหินทําเครื่องประดับ ไดแก ลาบราโดไลต ผลึกหิน โรโดไนต หินออน 
คอรดิเอไรต ซีเลสไตต เบริลแกว ควอตซ ทัวมาลีนทึบแสง คอรันดัม แอมโมไนต อะราโก
ไนต และไมกลายเปนหิน 

o แรมีคา ไดแก ทับทิม แซฟไฟร มรกต อะควอมารีน เบริล  และทองคํา 
ศักยภาพแหลงแรแยกตามจังหวัดแสดงไวในรูปที่ 3 ถึง 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3 แผนที่แหลงแรจงัหวัด Antananarivo 
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รูปที่ 4  แผนที่แหลงแรจงัหวัด Antsiranana 
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รูปที่ 5  แผนที่แหลงแรจงัหวัด Fianarantsoa 
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รูปที่ 6  แผนที่แหลงแรจงัหวัด Mahajanga 
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รูปที่ 7  แผนที่แหลงแรจงัหวัด Taomasina 
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รูปที่ 8  แผนที่แหลงแรจงัหวัด Toliary 
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แหลงแรในประเทศมีรายละเอียดดังน้ี 

2.2.1 แรโลหะ 

1) เหล็ก 

ตารางที่ 1  แหลงแรเหล็ก 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณสํารอง ลักษณะ หมายเหตุ 
Ambohipaky 
Soalala 

Cap St Andre ทาง
ตอนใตของ 
Mahajanga 

*360 ลานตัน 
- Kizombivavy 125 ลาน
ตัน 
- Kizombilahy 260 ลาน
ตัน 
- Malainolo 260 ลานตัน 

*เหล็กในควอต
ไซตและแมกนี
ไทต รอยละ 35 

จะ
ดําเนินการ
ผลิตใน
อนาคต 

Fasintsara หางจาก Mananjary 
ไปทางตะวันตก 80 
กิโลเมตร 

*แร Alterated 30 ลาน
ตัน 
*แรลึก 75 ลานตัน 

*เหล็กในควอต
ไซตและแมกนี
ไทต รอยละ 36 
*เหล็กในควอต
ไซตและแมกนี
ไทต รอยละ 34 

ยากตอการ
ผลิต 

Fenoarivo Mananjary 
(ชายฝงตะวันออก) 

*100 ลานตัน *เหล็กในควอต
ไซตและแมกนี
ไทต รอยละ 30 
ถึง 40 

 

Ambohimahavonjy 
Ambohipiahonina 

หางจาก 
Ambatolampy ไปทาง
ตะวันออกเฉยีงใต 30 
กิโลเมตร 

*15 ลานตัน เหล็กในควอตไซต
และแมกนีไทต 
รอยละ 30 ถึง 40 

งายตอการ
ผลิต 

Maevatanana 
Alaotra 
Mantasoa 

ทางตะวันตกเฉียง
เหนือ 
ทางตะวันออก
ตอนกลาง 
ทางตะวันออก
ตอนกลาง 

หลายลานตัน  ไม มีความ
นาสนใจใน
เ ชิ ง
เศรษฐกิจ 

Bekisopa หางจาก Fianarantsoa 
ไปทางตะวันตก 100 
กิโลเมตร ทางเหนือ
ของ Ihosy 

10 ลานตัน (เหล็ก 60 
%) 
130 ลานตัน (เหล็ก 
10-14%) 

แมกเนติกแปร สภาพ
ธรณีวิทยา
ไมดี 

Betioky ทางใตของ
มาดากัสการ ใกลกับ 
Sakoa 

30 ลานตัน (เหล็ก 
24%) 
130 ลานตัน (เหล็ก 
10-14%) 

เหล็กปริมาณ
เล็กนอย 

ไมมีความ
นาสนใจใน
เชิง
เศรษฐกิจ 

Ambatovy/ 
Analamay 

ทางตะวันออกของ 
Antananarivo 

30 ลานตัน (เหล็ก 46-
47%) 

เหล็กปริมาณ
เล็กนอย 
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มาดากัสการมีปริมาณสํารองแรเหล็กประมาณรอยละ 0.1 ของทั้งโลก เปนปริมาณ 400-500 ลาน

ตัน แตมีปริมาณความสมบูรณเหล็กต่ํา (รอยละ 30) ทําใหการสงออกไมงายนัก เน่ืองจากมีการแขงขัน
กับประเทศอื่นสูง 

2) โครไมต 

ตารางที่ 2  แหลงแรโครไมต 

พื้นที่ แหลง ปริมาณสํารอง 
Ankazotaolana 

(เปดการเมื่อป 1975) 
ปริมาณสํารองรวม 
5,700,000 ตนั 
ปริมาณสํารองที่เหลือ 
750,000 ตัน 

จาก Lac Alaotra ไปทาง
ตะวันออก 

Bemanevika (เปดการเมื่อป 1968 แต
ปดการเมื่อป 1974 และมีแผนจะเปด
การใหม) 

ศักยภาพแหลงแร 2,280,000 
ตัน 

ตะวันตกเฉียงเหนือ Befandriana (เปดการเมื่อป 1979 แต
ปดการเมื่อป 1981 และเปดการใหมใน
ป 1995) 

ปริมาณสํารอง 200,000 ตัน 

 
ตารางที่ 3  ศกัยภาพแหลงแรโครไมต 

พื้นที่ แหลงแร ปริมาณสํารอง 
จาก Lac Alaotra ไปทางตะวันออก Andriamena เพ่ิงเริ่มทําการสํารวจ 
Taomasina Ramena ยังไมมีการสํารวจ 
จาก Taomasina ไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือ 

Ankarabo ยังไมมีการสํารวจ 

Maevatanana Beforona ยังไมมีการสํารวจ 
Tsiroanomandidy (เหนือ) Belobaka ยังไมมีการสํารวจ 
 

ในขณะน้ี บริษัท KRAOMA ของมาดากัสการเปนบริษัทเดียวที่ดําเนินการสํารวจโครไมตใน
มาดากัสการ 

ศักยภาพการพัฒนาแหลงแร 
จุดแข็ง : แหลงโครไมตคุณภาพสูงรอบพื้นที่ Andriamena ซ่ึงยังตองการการพัฒนาแหลงแร 

คุณภาพผลิตภัณฑ วิธีการผลิตและแตงแร คุณภาพและปริมาณแรงงาน 
จุดออน : ตนทุนสูง ความสามารถดานการขนสงต่ํา (เครือขายทางรถไฟไมเพียงพอตอความ

ตองการของ KRAOMA) ตนทุนการขนสงทางเรือสูง แหลงพลังงานไฟฟาไมเพียงพอ 
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3) นิกเกิลและโคบอลต 

 

ตารางที่ 4  แหลงแรนิกเกิลและโคบอลต 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณ
สํารอง 

ลักษณะ หมายเหตุ 

Bemainty หางจาก Ambatondrazaka 

(ตะวันออกตอนกลาง) ไป
ทางตะวันออกเฉียงใต 30 
กิโลเมตร 

นิกเกิล 21,000 
ตัน 

สินแรมีนิกเกิลรอย
ละ 1.3% 

ชั้นแรมีนอย ไมคุม
กับการผลติ 

Valozoro หางจาก Fianarantsoa 60 
กิโลเมตร 

นิกเกิล 65,000 
ตัน 

สินแรมีนิกเกิลรอย
ละ 1.75 

- แรคุณภาพต่ํา ไม
สามารถสงออกได 
- แหลงแรมีขนาด
เล็กกวาจะเปนการ
ผลิตเชิงพาณิชย 

Ambatovy 
Analamay 

Moramanga (Antananarivo 
ตะวันออก) 

แร 
190,000,000 
ตัน 

นิกเกิล รอยละ 1 
และโคบอลต รอย
ละ 0.1 
- นิกเกิล 450,000 
ตัน 
- โคบอลต 45,000 
ตัน 

ปริมาณสํารองเพียง
พอที่จะผลิตนกิเกิล
ได 20,000 ตันตอป 
เปนเวลา 25 ป 
สามารถผลิต
โคบอลตไดทีก่ําลัง
การผลิต 1,600 ตัน
ตอป 

 
ในชั้นแรที่ไดกลาวมา Moramanga เปนชั้นเดียวที่มีการผลิตและเปนเชิงอุตสาหกรรม โครงการนี ้

ปจจุบันดําเนินการโดยบริษัท Phelps Dodge Madagascar 
หากอุปสงคของนิกเกิลในตลาดเพิ่มขึ้น มาดากัสการอาจกลายเปนผูผลิตที่สําคัญเม่ือราคา

นิกเกิลสูงพอจะทําใหตนทุนการผลิตอยูในระดับที่แขงขันได นอกจากนี้ ตําแหนงทางภูมิศาสตรของ
มาดากัสการเปนขอไดเปรียบในดานการขนสงสูตลาดทางมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟก 
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4) แมงกานีส 

ตารางที่ 5  แหลงแรแมงกานีส 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณสํารอง ลักษณะ หมายเหตุ 
Ampanihy/ 

Bekily ไดแก 
- Behepa 
- Latona 
- Soakibany 
- Begoragora 
- Befamato 
- Ankara 
- Ambatomainty 
- Besosa 
- Reimbohitra 
- Itoha 
- Bekily 

ทางตะวันตก
เฉียงใต 

แหลงแร : 
 
4 สายแร (Veins) 
20 สายแร (Veins) 
5 สายแร (Veins) 
4 สายแร (Veins) 
22 สายแร (Veins) 
39 สายแร (Veins) 
12 สายแร (Veins) 
4 สายแร (Veins) 
10 สายแร (Veins) 
2 สายแร (Veins) 
40 สายแร (Veins) 

 
ยาว 1,650 เมตร หนา 3 เมตร 
 
ยาว 1,000 เมตร หนา 27 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนา 1.5 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 5.1 เมตร 
ยาว 580 เมตร หนา 0.64 เมตร 
ยาว 1,154 เมตร หนา 0.27 เมตร 
ยาว 670 เมตร หนา 0.43 เมตร 
ยาว 106 เมตร หนา 1.35 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 0.64 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.53 เมตร 
ยาว 217 เมตร หนา 0.62 เมตร 

 
ผิวแรที่มองเห็นได 
4,950 ตารางเมตร 
1,276 ตารางเมตร 
825 ตารางเมตร 
551 ตารางเมตร 
380 ตารางเมตร 
322 ตารางเมตร 
294 ตารางเมตร 
133 ตารางเมตร 
125 ตารางเมตร 
92 ตารางเมตร 
76 ตารางเมตร 

Masakoamena ทางตะวันตก
เฉียงเหนือ : 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือของ 
Maevatanana 

3,000 ตัน - 8 ชั้นบาง โดยพบได 3 ชั้นใน
ความลึก 12 เมตร 
- ปริมาณแมงกานีส 46-42% 

 

Mahamavo ทางตะวันออก 
เฉียงเหนือของ 
Maevatanana 

 ยาว 300 เมตร หนา 1 เมตร  

Lac Alaotra ทาง
ตะวันออกเฉียง
เหนือและ
ตะวันออกของ 
Ambatondraza
ka 

 พ้ืนที่เหล็ก/แมงกานีส รอยละ 15-
50 

 

Antanjona ทางตะวันตก
เฉียงใตของ 
Antsirabe 

พ้ืนที่ 7x15 เมตร แรมีแมงกานีสรอยละ 50.7  

 
แหลงแมงกานีสที่รูจักกันหลายแหงของมาดากัสการยังไมมีการสํารวจอยางเปนระบบ แตมีความ

เปนไปไดที่จะพบแรปฐมภูมิอยู จึงควรมีการสํารวจทางธรณีวิทยาในรายละเอียดในพื้นที่ที่นาสนใจ 
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5) บอกไซต 

ตารางที่ 6 แหลงแรบอกไซต 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณ
สํารอง 

ลักษณะ หมายเหตุ 

Manantenina ชายฝงตะวันออกเฉียง
ใต หางจาก Nordern 

Tolagnaro 110 
กิโลเมตร 

165 ลานตัน อลูมินา รอยละ 
41 

"Formation a partir de 
leptynites alumineuses pre 
cambriennes" 

 Vangaindrano/ 
Farafangana 

100 ลานตัน อลูมินา รอยละ 
37 

Basaltic formation 

Ankaizina อยูบน High lands ทาง
ตอนใตของ
Tsaratanana (สูง 
1,600-1,800 เมตร) 

55 ลานตัน อลูมินา รอยละ 
40.7 

"Formation a partir de roches 
du socle pre cambrien 
(Granite migmatites), ou de 
formaions volcaniques 
(Trachyte - basalte)" 

ทาง
ตะวันออก 

ทางตะวันออกของ 
Antananarivo/ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ
ของ Antananarivo 

10-15 ลาน
ตัน 

มีอลูมินานอย บอกไซตในควอตไซตและมี
เหล็กปนมาก 

 
มาดากัสการมีแหลงสะสมตัวของบอกไซตชนิด Lateritic หลายแหง  Ankaizina และ 

Farafangana เปนชั้นแรที่สําคัญ แตชั้นแรที่ Manantenina เปนชั้นที่มีความสําคัญที่สุดและมีคุณภาพ
ดีกวาแหลงอ่ืน ปริมาณสํารองบอกไซตของมาดากัสการมีนอยกวารอยละ 1 ของปริมาณสํารองทั้งโลก 
แตปริมาณอลูมินาที่รอยละ 40 ซ่ึงต่ํากวาที่อ่ืน ทําใหไมงายตอการสงออก 

6) ทองแดง 
ตารางที่ 7  แหลงแรทองแดง 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณ
สํารอง 

ลักษณะ หมายเหตุ 

Ambatovarahina หางจาก Ambositra 

Ambatofinandrahana ไป
ทางตะวันตก 60 
กิโลเมตร 

โลหะทองแด
ง 11,500 
ตัน 

ทองแดง รอยละ 
4.75 

จะมีการผลิต
ในอนาคต 

Besakoa Vohibory (ตอนใต) โลหะทองแด
ง 6,000 ตัน 

ทองแดง รอยละ 
0.6 

ไมมีความ
นาสนใจเชิง



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 

17 

เศรษฐกิจ 
Daraina Vohemar (ทาง

ตะวันออกเฉยีงเหนือ) 
แหลงแร
ขนาดเล็ก 

  

 
ชั้นแร Ambatovarahina (โลหะทองแดง 10,000 ตัน) เปนแหลงผลิตขนาดเล็กที่ดี ซ่ึงตองการการ

ลงทุนไมมากนัก 
ในขณะนี้ ไมมีการทําเหมืองแรทองแดงในมาดากัสการ 

 
ตารางที่ 8  แหลงแรทองแดงซัลไฟด 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณสํารอง ลักษณะ หมายเหตุ 
Ambodifilao 
Londokomanana 

Marolambo ตอนใต 
Andriamena ตะวันตก 

ไมมีการคนพบ
เชิงเศรษฐกิจ 

Spread 
mineralization 

ศึกษาโดย 
BRGM 

Itsindro 
Ambitsika 

Ambatofinandrahana 
Lake Alaotra 

Mineralization   

Analalava 
Ambatofitaratra 

Region Iharana 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ทองแดงและ
ทองแดงเจือ
กํามะถัน 

ตองวิเคราะหทาง
เคมีเพ่ือยืนยันอีก
ครั้ง 

 

 
การสํารวจในขณะนี้ยังไมคนพบแหลงแรเชิงเศรษฐกิจ แตตองทําการศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ี 

- แหลงแร Lanjanina (ทางเหนือของ Fianarantsoa) ตองทําการศึกษาเพิ่มเติมทางธรณีฟสิกส 
- Ambodilafa (ชายฝงตะวันออก - ทางเหนือของ Mananjary) และ Andriamena (ทาง
ตะวันออกตอนกลาง) มีแหลงแรที่ตองทําการสํารวจเพิ่มเติม 

- Antara 
- Analalava และ Ambatofitatra ตองทําการวิเคราะหทางเคมีเพ่ิมเติม 

7) ทองคําขาว 
จากการสํารวจโดย BRGM (Office of Geological Mining and Research) เม่ือป 1970 ไดคนพบ

แหลงแรแพลตินัมในพื้นที่ตอไปน้ี 
- Antanambao Manampotsy (Vatomandry ทางตะวันตกเฉียงใต) 
- Antapombato (ทางตะวันออกของ Antananarivo) 
- ตอนใตและตะวันออกของ Amboasary 
- Andriamena (ตอนกลางทางเหนือของ High lands) 

ไมมีแหลงแรแพลตินัมและ/หรือแพลตินอยด (Platinoid) ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ 
ชั้นแพลตินอยดบางแหลงจะพบรวมกับโครไมตหรือทองคํา 
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ในพ้ืนที่ Andriamena มีแรแพลตินัมชัดเจนแตยังไมทราบขอมูลทั้งหมด ควรมีการศึกษาพื้นที่น้ี
เพ่ิมเติม 

แหลงที่ตองทําการสํารวจอ่ืน ไดแก 
- Antara ทางตะวันตกของ Soanierana Ivongo (ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Toamasina) 
- Ankera ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Brickaville 
- Cape Saint Andre 

8) ตะกั่วและสังกะสี 

ตารางที่ 9  แหลงแรตะกัว่และสังกะส ี

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณสํารอง ลักษณะ หมายเหตุ 
Andavakoera 
Ankitokazo 

ตอนเหนือ แหลงแร 148 แหง ต้ังอยูใน 
Quartzobzrytic 
zone 

 

Ampasindava Nosy Be (ทางตะวันตก
เฉียงเหนือ) 

มีนัยสําคัญตํ่า   

Basakay Tsaratanana 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

แหลงแร 45 แหง 
รวม 47,000 ตัน  
ประกอบดวยตะกั่ว 
4,000 ตัน และเงิน 10 
ตัน 

Quartz zone มี
ตะกั่วรอยละ 8 

การผลิตเชิง
เศรษฐกิจเปนลบ 

Ankisatra Tsaratanana (ทางใต
ของ Besakay) 

โลหะตะกั่ว 446 ตัน 
สังกะสี 136 ตัน 

  

Antanetibe  
Ambatolahifotsy  
Ampangadiambato 

Ambatofinandrahana 
(ตอนใตของ Antsirabe) 

ชั้นบาง (Seams) ตะกั่ว รอยละ 
13-48 
ตะกั่ว รอยละ 1 

ตองพิจารณาการ
สํารวจตะกั่วและ
ทองแดงเพิ่มเติม 

Kelifehy ชายฝงตะวันตก
ตอนกลาง 

แหลงแรสังกะสีและ
ตะกั่ว 

ในแองตะกอน ไมนาสนใจในเชิง
เศรษฐกิจ 

Folakaro 
Morafenobe 

Isalo (ตอนใต) แหล ง แ ร สั ง ก ะสี แ ล ะ
ตะกั่วที่สําคัญ 

 ตองทําการสํารวจ
ใหลึกขึ้น 

Sambirano ทางตะวันตกเฉียงเหนือ : 
Ambanja - Loky Bay 

แหลงแรสังกะสีและ
ตะกั่ว 

 ตองทําการสํารวจ
ใหลึกขึ้น 

 
ในชั้นแร Besakay และ Ankisatra ไมไดผลกําไรนัก เน่ืองจากความหางไกล ปริมาณสํารองต่ํา 

และปจจุบันไมมีโรงหลอมตะกั่วในมาดากัสการ 
แตควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

- สํารวจรังวัดแหลง Sambirano (พ้ืนที่ Ambanja- Loky Bay) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เกาะเพิ่มเติม (อยางนอย 1,000 เมตร ในโครงการแรก) 
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- การสํารวจแรเหล็กทางตอนใตของเกาะ (Vohibory - Ambanihy) นาจะพบแหลงที่นาสนใจ
ในพ้ืนที่แหลงทองแดง ตะกั่ว สังกะสี 

- การสํารวจทองคําใน Andavakoera จะใหขอมูลเพ่ิมเติมในแหลงตะก่ัว สังกะสี และ 
Barytine 

9) ดีบุก 

ตารางที่ 10  แหลงแรดีบกุ 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณ
สํารอง 

ลักษณะ หมายเหตุ 

Ampamatoa High Mandrare (ตะวันออก
เฉียงใต) 

ผลการศึกษา
เปนลบ 
(Negative 

study) 

มีบลอกแมกนีไทต
และแคสสเิทอไรต
เกิดรวมกัน 

 

Ihosy Ihosy ตะวันตก (ใต) ไมนาสนใจ แหลงแคสสิเทอไรต  
Maintialaka Iharana 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  BRGM เม่ือป 

1970 
Andramamovoka Bangolava (ตะวันตก

ตอนกลาง) 
  BRGM เม่ือป 

1971 

Antenina Mananara (ตะวันออก
ตอนกลาง) 

 แหลงแคสสิเทอไรต  

Lavaraty ทางตะวันออกเฉียงใต มีปริมาณแร
นาสนใจ 

 BRGM เม่ือป 
1980 

 
แหลงแคสสิเทอไรต เซอรคอน และ "Terre rare" ที่ Andremamovoka (ตะวันตกตอนกลาง) มี

ความนาสนใจ ควรทําการสํารวจรังวัดพื้นที่ดังกลาวเพื่อหาปริมาณสํารอง 
เน่ืองจากพื้นที่ Lavaraty มีปริมาณแคสสิเทอไรตสูง จึงควรดําเนินการสํารวจและศึกษาเพิ่มเติม

ในพ้ืนที่ดังกลาวทั้งหมด 
แหลง Kandreho (ตะวันตกตอนกลาง) Sambava (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และ Ihosy (ใต) 

จําเปนตองมีการสํารวจชั้นแร 
หากแหลง Antenina (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขาถึงไดไมลําบากนัก ควรดําเนินการสํารวจดวย

เชนกัน 
พ้ืนที่ชายฝงทั้งหมดที่มีแหลงแคสสิเทอไรต (Nosy Bay ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก

เฉียงใต) คาดวาจะมีชั้นดีบุกทุติยภูมิและควรทําการสํารวจเพิ่มเติม 
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10) ทังสเตน 
ตารางที่ 11  แหลงแรทังสเตน 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณ
สํารอง 

ลักษณะ หมายเหตุ 

Ikalamavony 
Malakialina 

ทางตะวันตกเฉียงใต แร 100 ตัน ทังสเตน 1 
กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร 

 

Ambohipaky 
Bekodoka 

แหลม Saint Andre (ทาง
ใตของ Mahajanga) 

แหลงแร มีแรชีไลต Geological Service 

เม่ือป 1967 
Lamandy Ampano Ambatofinandrahana 

(Antsirabe ใต) 
แหลงแร แหลงแรชีไลต BRGM ในป 1967-

1986 

Benato Mandrovato 
Mafilefy 

ทางใต (Androy) แหลงแร ชีไลตในไพรอก
ซีไนตโฟลโก
ไพต 

 

Begogo ทางตะวันออกเฉียงใต แหลงแร มีการกลายเปน
แรชีไลต 

Geological Service 

เม่ือป 1970 

 
ในจํานวนแหลงแรที่มีการคนพบ แหลงที่นาสนใจที่สุดอยูในพ้ืนที่ Vohimena ทางใตและ

ตะวันตกเฉียงใต และในแหลงหินชิสต-ควอตซ-หินปูนในพื้นที่ Ambatofinandrahana 
ควรดําเนินการสํารวจเพิ่มเติมในพื้นที่ Ambatofinandrahana 
แหลง Ikalamavony (Finanarantsoa ตอนเหนือ) Vohemar (ทางตะวันออกเฉียงเหนือ) การ

สํารวจบนขอมูลทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่ดีอาจทําใหคนพบชั้นแรเชิงเศรษฐกิจ 
11) แรหายาก (Rare Earth Minerals, "Terre rare") 

ตารางที่ 12  แหลงแรหายาก 

แร แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณ
สํารอง 

ลักษณะ หมายเหตุ 

โมนาไซต Antete ทางใตของ Tolagnaro 15 
กิโลเมตร 

15,000 ตัน   

 Vohibarika ทางเหนือของ Tolagnaro 
100 กิโลเมตร 

63,940 ตัน ปริมาณทอเรียม
สูง 

 

  ชายฝงตะวันออกเฉียงใต 82,000 ตัน 
94,500 ตัน 

สันทราย 
"Flandrienne" 

 

  ชายฝงตะวันออกและทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

---- ปริมาณโมนาไซต
ตํ่า 
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 Morombe 
Mahajanga 

ชายฝงตะวันตก บางแหลง  ยังไมมีการสํารวจ 

Euxenite Itasy Antananarivo ตะวันตกเฉียง
ใต 

- ชั้นแรบริเวณผิว
หมดแลว 
- อาจมีแรลึกลง
ไป 

"Pegmatite 
uranifere" 

ตองการขอมูลเชิง
เทคนิคเพ่ิม 

 Maharidaza Ankazobe แหลงแรไดรับการ
ยืนยัน 

---- ตองการขอมูลเชิง
เทคนิคเพ่ิมเติม 

Fergusonie Itasy ทางตะวันตกเฉียงใตของ 
Antananarivo 

 อยูในเพ็กมาไทต  

 Berere ตอนเหนือของ Andriamena 
(ตะวันออกตอนกลาง) 

ความสมบูรณตํ่า -"- เพ็กมาไทตซึ่งมี
แรขนาดใหญมี
การผลิตหมดแลว 

ซีโนไทม Berere -"- ความสมบูรณตํ่า -"- เพ็กมาไทตซึ่งมี
แรขนาดเล็กมีการ
ผลิตหมดแลว 

Pyrochlore Bekolosy Ampasindava (ตะวันตก
เฉียงเหนือ) 

10 ลานตัน Pyrochlore รอย
ละ 0.4 ในพ้ืนที่ 
Granitic alcalin 

 

Bastnaesie Ambatofina
ndrahana 

ทางใตของ Antsirabe แหลงแรยังไมได
รับการประเมิน 

ชั้นแร 250 เมตร 
หนาหลายเมตร 

มีความเปนไปได
ที่จะขยายแหลง 

 
มาดากัสการผลิตโมนาไซตไดเล็กนอยในแหลงทอเรียม แตมีปริมาณ europium และ yttrium ต่ํา 

ศักยภาพแร "terre rare" ของมาดากัสการตองไดรับการศึกษาอยางละเอียด 
โดยเฉพาะปริมาณสํารองของชายฝงทางใตซ่ึงมี europium samarium และ yttrium ซ่ึงเปนที่

ตองการของตลาดตางชาติในปจจุบัน 
ในขณะนี้ Omnis (National Office of Mining and Strategic Industries) อยูระหวางพิจารณาการ

สํารวจขอมูลเชิงเทคนิคของชั้นแร euxenite ใน Maharidaza (พ้ืนที่ Ankazobe) เพ่ือรวมมือกับองคกร
อเมริกัน RECOVERY DYNAMICS 

12) อิลเมไนต เซอรคอน และโมนาไซต 
แรอิลเมไนต โมนาไซต และเซอรคอน เปนแหลงแรที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดกลุมหน่ึงของมาดากัสการ 
อิลเมไนตเปนแรที่พบมากที่สุดถึง 29 ลานตัน โดยพบใกลกับ Toamasina ปริมาณ 1 ใน 3 ของ

ทั้งหมด และปริมาณ2 ใน 3 ในพ้ืนที่ Manantenina - Tolagnaro 
เซอรคอนมีปริมาณสํารอง 1.6 ลานตัน โดยครึ่งหน่ึงกระจายอยูในพ้ืนที่ Toamasina และที่เหลืออยู

ใกลกับ Manantenina 
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ตารางที่ 13  แหลงแรอิลเมไนต โมนาไซต และเซอรคอน 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณสํารอง ลักษณะ หมายเหตุ 

 ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไมมีนัยสําคัญ - มีอิลเมไนต รูไทล โม
นาไซต และเซอรคอน
จํานวนมาก 
- อิลเมไนตมี Titane ใน
ปริมาณต่ํา 

ตองทําการสํารวจ
เพ่ิมเติม 

Toamasina ตะวันออกตอนกลาง อิลเมไนต 12 ลานตัน 
เซอรคอน 700,000 ตัน 

Titane รอยละ 48 โครงการผลิต 

Tolagnaro ทางตะวันออกเฉียงใต อิลเมไนต 11.6 ลานตัน 
โมนาไซต 260,000 ตัน 
เซอรคอน 678,000 ตัน 

Titane รอยละ 47-51 แหลงที่นาสนใจ
ที่สุด 
โครงการผลิต 

 ทางใต อิลเมไนต 2 ลานตัน 
โมนาไซต 50,000 ตัน 

 ตองทําการสํารวจ
เพ่ิมเติม 

Morombe 
Tambohorao 

ชายฝงตะวันตก ตองทําการสํารวจ
เพ่ิมเติม 

แหลงแร ตองทําการศึกษา
เพ่ิมเติม 

 
การสํารวจที่ดําเนินการโดย OMNIS (The National Office of Mining and Strategical 

Industries) และ Qit Fur ในป 1986 ไดยืนยันความสําคัญของแหลงแรอิลเมไนตในพ้ืนที่ Tolagnaro ทาง
ตะวันออกเฉียงใตของมาดากัสการ Qit Madagascar Minerals (QMM : บริษัทของมาดากัสการที่กอตั้ง
โดย Qit Iron and Titanium Inc. และ Malagasy State ในนามของ OMNIS) ประเมินการสํารวจในชั้น
แรน้ีเปนระยะเวลามากกวา 40 ป 

แหลงแรไทเทเนียมที่สําคัญเพ่ิงมีการคนพบโดยบริษัท Madagascar Resources ไดมีการวิจัย
แหลงแรที่พบทางตะวันตกเฉียงใตของมาดากัสการซ่ึงเปนแหลงแรสําคัญของโลก แหลงแรดังกลาวเปน
แหลงแรไทเทเนียมที่สองซึ่งอาจผลิตตอจากแหลงใน Tolagnaro ซ่ึงบริษัท Madagascar Resources อยู
ระหวางการผลิตในแหลงแรน้ี 

13) ทองคํา 

ตารางที่ 14  แหลงแรทองคํา 

พื้นที่ แหลงแร 
ชายฝงตะวันออก De Mananara a Farafangana 
High lands Ambatolampy - Antsirabe - Ambatofinandrahana - Ambositra - Itasy 
ตอนใต Ampanihy 
ตะวันตก Miandrivazo – Malaimbandy 
ตะวันตกเฉียงเหนือ Maevatanana – Tsaratanana 
ตะวันออกเฉียงเหนือ Vohemar - Ambilobe - Betsiaka - Andavakoera 
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พบแรทองคําในหินควอตไซตยุคพรีแคมเบียนหลายแหลง แตไดรับความสนใจนอย ไดเคยมี
งานวิจัยเพ่ือหาชั้นแรที่นาสนใจ 

ตัวเลขการผลิตทองคํามีคอนขางนอย เน่ืองจากการผลิตสวนใหญไมถูกกฎหมาย 
การผลิตทองคําในอดีตถึงปจจุบันเปนการขุดหาแรรายยอยในแหลงตะกอนพัดพา 
ศักยภาพการพัฒนาแหลงแร 
จุดแข็ง : มีศักยภาพในการผลิตและสํารวจ แรงงานจํานวนมากและราคาถูก 
จุดออน : ขาดคุณสมบัติทางอาชีพ ไดแก การฝกอบรม วิธีการ และหลักการ จุดออนของผลผลิต

ทองคําที่ได การพัฒนาทั่วไปและการขาดความเปนองคกร (การจัดการไมดีและยากตอการควบคุม) 

2.2.2 แรอุตสาหกรรม  

1) แกรไฟต 

ตารางที่ 15 แหลงแรแกรไฟต 

พื้นที่ แหลงแร 
High lands Antananarivo Alasora Ampasapito Mahitsy 

Ambositra Antsirabe Ampanihy 

ชายฝงตะวันออกของ Manampotsy Toamasina Brickaville Vatomandry Moramanga 

 
ตารางที่ 16 ศักยภาพแหลงแรแกรไฟต 

พื้นที่ แหลงแร 
ตอนใต Ampanihy 

 
ในปจจุบันมีผูผลิตแกรไฟตจํานวน 5 บริษัท  ผลิตแกรไฟตไดปละประมาณ 17,000 ตัน โดย

ตั้งแตเปดการผลิต ไดทําการผลิตแกรไฟตไปแลวกวา 980,000 ตัน บริษัทหลัก 4 แหงเปนบริษัทของ
ฝรั่งเศสและดําเนินการอยูในพ้ืนที่ High land และในชายฝงตะวันออก 

ศักยภาพการพัฒนาแหลงแร 
จุดแข็ง : ปริมาณสํารองแกรไฟตมีจํานวนมาก เน่ืองจากมีชั้นแรหลายชั้น แรมีคุณภาพดี   
จุดออน : ตนทุนการผลิตสูงตามตนทุนการทําเหมือง ตนทุนการขนสง และขอจํากัดทางภาษี 
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2) ไมกา 
ตารางที่ 17  แหลงแรไมกา 

พื้นที่ แหลงแร 
Est Bekily Ampandrandava 
Nord Ouest Betroka Banato 
Tsihombe Sakamamy 
Est Bekily Mafilefy 
Nord Ouest Tolagnaro Andranondambo 
Bekily Ambarata 
Nord Bekily Vohitramboa 
Nord Bekily Ambatomena 
Ampanihy Maniry Miary 
 

เหมืองสองแหงที่ยังเปดการผลิตในปจจุบัน ไดแก BENATO และ AMPANDRANDAVA การ
ผลิตไมกาเริ่มดําเนินการตั้งแตป 1920 และจนถึงขณะนี้มีการผลิตไปแลวมากกวา 55,000 ตัน โดย
บริษัทผูผลิตไมกา 3 รายหลัก 

3) แบไรต 
แบไรตพบไดในพ้ืนที่ตอไปน้ี 

- Andavakoera - พ้ืนที่ Ambilobe มีปริมาณสํารองที่สมบูรณหลายแสนตัน ชั้นแรอาจมี
ความนาสนใจหากมีการเจาะสํารวจในชองแคบโมซัมบิก 

- Ampandrana - ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Ambositra มีความเปนไปไดในการผลิตใน
ชั้นแร 

- Fierenana - ทางตะวันตกเฉียงใตของ Betafo มีปริมาณสํารองเล็กนอย 
4) ควอตซ 

ตารางที่ 18  แหลงแรแรควอตซ 

ชนิดแรควอตซ พื้นที่ แหลงแร ปริมาณสํารอง 
ควอตซอุตสาหกรรม ชายฝงตะวันออก (ต้ังแต 

Ambatondrazaka ไปทาง 
ตะวันตก) 

จาก Maroantsetra ถึง 
Mananara Kandreho 

กลุมแรควอตซ
คุณภาพดีขนาดใหญ 

 ตอนกลาง (Antsirabe/Betafo, 
Ambatofinandrahana)  
ตอนใต 

Beombiaty (ปดการเมื่อป 
1959) Ambatolehibe Horombe, 
Tsiviry (ปดการ 
ทั้งสองแหง) 

ควอตไซต 

ควอตซประดับ พ้ืนที่เดียวกับ 
ควอตซอุตสาหกรรม 
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ควอตซสีแดง Antsirabe Andrianampy Samiresy 
Ampandramaika 

ปริมาณสํารองที่มี
การผลิต ไม
สม่ําเสมอ 

ซิตรีน (Citrine) ชายฝงตะวันออก Mananara Maroantsetra  
ควอตซสีควันบุหรี่ จาก Antongil ไปทางตะวันตก   

 
ปริมาณสํารองควอตซมีจํานวนมาก แตตลาดระหวางประเทศยังไมมีเสถียรภาพ เน่ืองจากการ

ลดราคาและการแขงขันของตลาด 
มาดากัสการเปนผูผลิตควอตซรายใหญอันดับสองของโลก แตยังมีปริมาณการผลิตนอยกวา

บราซิลที่เปนผูผลิตอันดับแรกอยูถึง 15 เทา 
5) แรรัตนชาติ 
แหลงแรรัตนชาติที่สําคัญของประเทศประกอบดวย  
5.1) แหลงพลอยซัฟไฟร Diego เปนแหลงพลอยซัฟไฟรที่อยูเหนือสุดของประเทศในจังหวัด 

Diego  ซ่ึงมีการเกิดสัมพันธกับหินภูเขาไฟชนิดแอลคาไลนบะซอลทมีอายุตั้งแตเทอรเชียรี่ – ควอเทอร
นารี โดยทั่วไปเปนแหลงทุติยภูมิ พลอยซัฟไฟรที่พบมีทั้งสีนํ้าเงิน นํ้าเงินแกมเขียว เหลือง เหลืองแกม
เขียว และเขียว นอกจากนี้ยังมีแหลงพลอยซัฟไฟรบริเวณอื่นที่มีความสัมพันธกับหินภูเขาไฟชนิดแอล
คาไลนบะซอลทอายุชวงเดียวกัน  ไดแก Andapa, Faratsiho  ดังน้ันบริเวณใดที่มีหินภูเขาไฟชนิดบะ
ซอลทชวงอายุดังกลาว ก็นาจะมีศักยภาพของแหลงแรพลอยซัฟไฟร  รวมทั้งทับทิมดวย เน่ืองจาก
บริเวณตอนกลางของประเทศที่ Antsirabe มีแหลงพลอยทับทิมเกิดรวมกับหินบะซอลท  

5.2) แหลงพลอยซัฟไฟร Ilakaka-Sakaraha อยูทางตอนใตคอนไปทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศ  ในเขตจังหวัด Tulear และ Fianarantsoa เปนแหลงทุติยภูมิ สะสมตัวอยูในลักษณะตะกอนน้ํา
พาบริเวณลุมนํ้า ดานหินเปนหินทรายยุคไทรแอสซิก พลอยที่พบสวนใหญจะมีสีชมพู-ชมพูมวง และมี
พลอยประเภทอื่นเกิดรวมดวย เชน คริสโซเบอริล โกเมน เพทาย โทเพซ อะความารีน       สปเนล เจา
สามสี และแกวตาแมว เปนตน   จากการศึกษาพบวาพลอยแหลงน้ีนาจะมีตนกําเนิดมาจากหินแปร 

5.3) แหลงพลอยซัฟไฟร Andranondambo อยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศในเขต
จังหวัด Tulear เปนแหลงปฐมภูมิที่มีความสัมพันธกับหินยุคเกา  ซ่ึงเปนหินพ้ืนฐานซับซอนของประเทศ
ที่มีอายุ 2,600 ลานปขึ้นไป  เปนหินแปรชนิดหินออนและหินแคลซิลิเกตไนส  และหินอัคนีชนิดสายหิน
เปกมาไตท นอกจากนี้ยังมีแหลงทุติยภูมิที่พบสะสมตังในบริเวณใกลเคียงดวย 

5.4) แหลงพลอยทับทิม  มีการกําเนิดคลายคลึงกับแหลงพลอยซัฟไฟร พบไดทั้งชนิดที่มี
แหลงกําเนิดเกี่ยวของกับหินภูเขาไฟชนิดแอลคาไลนบะซอลท เชนที่แหลง Ansirabe และชนิดที่กําเนิด
จากหินแปร เชน แหลง Ilakaka-Sakaraha พบทับทิมเล็กนอยเกิดรวมกับพลอยซัฟไฟร และบริเวณ
แหลง Gogogogo-Ejeda รวมทั้งแหลง Betroka ซ่ึงอยูทางตอนใตของจังหวัด Tulear  นอกจากนี้ยังมี
การพบพลอยทับทิมในจังหวัด Tamatave  
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6) แรก่ึงรัตนชาติ 

ตารางที่ 19  แหลงแรก่ึงรตันชาต ิ

พื้นที ่ ชนิดแร 
Sahatany : ทางใตของ Antsirabe 

เขต Ankazobe Tsaratanana 

เขต Antsirabe – Itasy 

Fianarantsoa ตะวันตก 

- เบริลสีนํ้าเงิน เขียว และชมพู (morganite) 
- ทัวมาลีนสีแดง (rubelitte) 

- ทัวมาลีนสีนํ้าเงิน (Indicolite) 
- ทัวมาลีนสีเขียว เหลือง, triphanes  (kunzite) 
- ควอตซซิตรินในควอตไซต 

ทางใต : Ampanihy – Ihosy การเนต – Labrador “Charoyant” – ไดออพไซด – คอรดี
ไรต – อะเมทิสต 

Introngay ออรโทสสีเหลือง 
 

7) หินเพื่อการประดับตกแตง 
ตารางที่ 20 แหลงหินเพือ่การประดับตกแตง 

พื้นที่ แหลงแร 
เขตเพ็กมาไทต ควอตซสีชมพู ลิมพิดควอตซ อะเมทิสต ซิตรีน 
เขตตะกอนตะวันตก ไมกลายเปนหิน 
ชั้นหินบะซอลตทางตะวันตก : Analalava 
Marovoay 
Maintirano 

คาลซิโดนีส แจสเปอร อะเมทิสต 

ตอนใต : Ampanihy Bekily คาลซิโดนีส อะเกต แจสเปอร โรโดไนต-คอรดีไรต 
Highlands : Arivonimamo - Ambositra - Itasy อะมาโซไนต อะราโกไนต 
Ambatofinandrahina หินออน 
 

8) แรเชื้อเพลิง 
8.1) ถาน Peat 
แองถานหินขนาดใหญเปนแนวกวางกวา 100 กิโลเมตรในพื้นที่ Onilahy (มาดากัสการตอนใต) 

และพ้ืนที่หลายแหง ไดแก Imaloto, Ianapera, Vohibory, Sakoa, Sakamena ถานหินเปนชนิด 
gondwanien ซ่ึงมีปริมาณสํารองสูงกวาพันลานตัน ถานหินเหลานี้มีปริมาณเถาสูง 

ตารางที่ 21 แหลงถาน Peat  

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณสํารอง ลักษณะ หมายเหตุ 
Imaloto ทางเหนือของ Onilahy 40 ลานตัน (พ้ืนที่

ตอนกลาง) 
10 กิโลเมตร/ลึก 400 
เมตร 

 

Ianapera " --- ชั้นถาน 10-60  
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เซนติเมตร 
Vohibory " --- ความลึกและคุณภาพชั้น

ถานไมปกติ 
 

Sakoa พ้ืนที่ Betioky หางจากทะเล 
120 กิโลเมตร 

50 ลานตัน 5 ชั้นแร ในระยะ 10 
กิโลเมตร 

 

Sakamena หางจาก Sakoa ไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต 15 
กิโลเมตร 

--- ชั้นแรมีเถามาก 5 ชั้น  

 
ชั้นแร Sakoa เปนชั้นที่นาสนใจที่สุดในจํานวนชั้นแรที่พบ ชั้นแรน้ีเปนที่รูจักมานานและอยูระหวาง

ดําเนินการศึกษาที่เกี่ยวของ จากขอมูลชั้นแรน้ีสามารถแบงระดับการผลิตไดเปน 2 ระดับ 
- เพ่ือสนองความตองการในทองถิ่น 
- เพ่ือการสงออก ความตองการเชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้นจะเปนตัวแปรใหพัฒนาแหลงศักยภาพ
แรน้ี 

การศึกษาในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับชั้นแรน้ียังไมประสบความสําเร็จ หน่ึงในจํานวนนั้นมีแผน
สรางศูนยอุตสาหกรรมซึ่งประกอบดวยสถานีพลังงาน โรงงานปูนซิเมนต ฯลฯ ในปจจุบัน บริษัท 
SOMACIM ที่ Antsirabe ไดรับสิทธิในการผลิตชั้นแร Sakoa ตั้งแตป 1998 เพ่ือผลิตถานปละ 10,000 
ตัน สําหรับเปนแหลงพลังงานของโรงงานปูนซิเมนต บริษัท SOMACIM เปนตัวแทนการทําเหมืองถาน
หินของ Malagasy Company of Mining (SOMEM) 

8.2) ลิกไนทและหินนํ้ามัน (Lignite and Bitumen schists) 
ตารางที่ 22 แหลงลิกไนทและหินนํ้ามัน 

แหลงแร ท่ีต้ัง ปริมาณสํารอง ลักษณะ หมายเหตุ 

Antanifotsy หางจาก Antsirabe 60 
กิโลเมตร 

ลิกไนต 32 ลาน
ตัน 

ชั้นชิสตและลิกไนต 5 ชั้น โครงการแปลงลิกไนต
เปนเชื้อเพลิง 
(OMNIUM-BRGM) 

Sambaina 
Mandrohasina 

Sambaina 
Antsirabe 

ชิสต 500,000 
ตัน 

ชั้นที่ทําการผลิตไดหนา 1.2 
เมตร 

มีความเปนไปไดในการ
สกัดน้ํามัน 

Ambilobe South ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมาดากัสการ 

 ลิกไนตกวาง 15 เซนติเมตร  

Antsohiny Befotaka Morth 
Antsohiny 

 ชั้นลิกไนตกวาง 40 
เซนติเมตร 

 

Kandreho ในชั้นหินทรายที่ Isalo  - ลิกไนต 10-30 เซนติเมตร 
- บิทูเมนชิสตและแคลก 
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ชั้นแร Antanifotsy เปนชั้นแรที่นาสนใจที่สุดในจํานวนชั้นแรทั้งหมดในการผลิตและแปลง
ลิกไนตเพ่ือใชแทนถาน The International Mining OMNIUM ไดรวมดําเนินโครงการนี้กับ Office of 
Geological and Mining Research (BRGM) 

ลิกไนตและชิสตเปนเชื้อเพลิงที่นาสนใจในระดับทองถิ่น 
8.3) บิทูเมน (Bitumen) 

ตารางที่ 23   แหลงบิทเูมน 

แหลงแร ที่ตั้ง ปริมาณ
สํารอง 

ลักษณะ หมายเหตุ 

Bemolanga Morafenobe (ชายฝง
ตะวันตก) 

3 ลานตัน หินทรายบิทูเมน สัญญาสํารวจกับ 
OMNIS และบริษัท
ตางชาติ 

Tsimororo Folakara (ชายฝง
ตะวันตก) 

--- หินทรายอุมน้ํามันหนัก สัญญาสํารวจกับ 
OMNIS และบริษัท
ตางชาติ 

ระหวาง 
Ranohira และ 
Onilahy 

Ranohira (ชายฝง
ตะวันตก)/Mangoky ตอน
ใต 

- แหลงแรเปด
การ 
- น้ํามัน 

แหลงบิทูเมนเซคแหง  

Ankaramy 
Maromandia 

แอง Mahajanga (ชายฝง
ตะวันตกเฉียงเหนือ) 

แหลงแรสําคัญ ทรายอุมน้ํามันหนัก สัญญาสํารวจกับ 
OMNIS และบริษัท
ตางชาติ 

 
 

8.4)  ปโตรเลียม 
มาดากัสการมีแหลงนํ้ามัน ซ่ึงพบไดจากบิทูเมนที่เหลือในพ้ืนที่ Bemolanga และไดมีการวิจัย

หลายชิ้นตั้งแตป 1948 
ภายหลังการเจาะสํารวจไมประสบความสําเร็จพบเพียงแหลงกาซธรรมชาติ งานวิจัยปจจุบันจึงเบน

เข็มไปยังแหลงนํ้ามันนอกชายฝง The National Office of Mining and Strategical Industries ไดลงนาม
ในโครงการสํารวจและผลิตไฮโดรคารบอนกับบริษัทตางชาติ หลายบริษัท 
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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment : Terms and Conditions) 

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
ในเดือนกันยายน 1994 รัฐบาลมาดากัสการ (GOM) ไดจัดตั้งสํานักงานบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop 

Office) หรือ (Guichet Unique) ซ่ึงเปนหนวยประสานงานสําหรับขอเสนอโครงการใหม สํานักงานนี้ไมใช
หนวยงานที่มีอํานาจตัดสินใจ แตเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการสงขอเสนอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวของ 
และติดตามผลจากกระทรวงเหลานั้น “Guichet Unique” ใชระยะเวลาดําเนินการ45-60วันแตมักเกิดการ
ลาชาในการอนุมัติ   

นอกจากนี้ ในป 1999 รัฐบาลยังไดกอตั้งสํานักงาน “Espace Promotion des Investissements” 
(Investment Promotion Space) ขึ้นภายในกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เพ่ือสงเสริม
การลงทุนของตางชาติ และเพ่ือใหความชวยเหลือแกนักลงทุน ดานระเบียบบริหาร การขอขอมูล และ
ขั้นตอนการอนุญาตดําเนินงาน 

ตั้งแตป 1996 ไดมีการดําเนินแผนการปรับโครงสรางรวมกับธนาคารโลกและ IMF รัฐบาลได
พยายามปฏิรูปธุรกิจและสิ่งแวดลอมในการลงทุนโดยยกเลิกระเบียบและขอกําหนดทางภาษีที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาของภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางและนักลงทุน
ตางชาติ 

ตั้งแตป 1998 รัฐบาลไดปรับลําดับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อขจัดระบบผูกขาดวิสาหกิจสาธารณะ
ดานพลังงาน เหมืองแร ไฮโดรคารบอน โทรคมนาคม และการขนสงทางอากาศ จึงมีการนํามาตรการ
ตอไปน้ีมาใชในป 1998-1999 เพ่ือกระตันการลงทุนของตางชาติ 

- การเชาที่ดินระยะยาวของชาวตางชาติ (ดําเนินการแลว) 
- การผอนผันระเบียบการอนุมัติวีซาแกนักลงทุนตางชาติและนักทองเที่ยว (ดําเนินการแลว) 
- การยกเลิกการอนุมัติ equity capital contributions โดยนักลงทุนตางชาติของครั้งกอน 

(ดําเนินการแลว) 
- การลดขั้นตอนการจดทะเบียนองคกร (ดําเนินการแลว) 
-การปรับกรอบดานกฎหมายและองคกร เพ่ือตอตานกับการแขงขันที่ไมเสรี (อยูระหวางรอ
อนุมัติ) 

- การลงนามในขอตกลงการขจัดการเก็บภาษีซํ้าซอนรวมกับประเทศที่มีศักยภาพ 
- แหลงเงินทุนภาคเอกชน (ดําเนินการแลว ตัวอยางเชน สัญญาสิทธิพิเศษของการลงทุน OPIC) 
- การนํากฎหมายการไกลเกลี่ยประนีปะนอมสมัยใหมและภาคเอกชนมาใช จึงมีการริเริ่มสราง 

Malagasy Center for Arbitration and Mediation (ยังไมไดดําเนินการ) 
- การนํากฎหมายการทําเหมืองแรฉบับใหมมาใช (ดําเนินการแลว) และการรางกรอบกฎหมาย 
เพ่ือสงเสริมโครงการทําเหมืองแรที่ลงทุนมากกวา 200 ลานเหรียญสหรัฐ (คาดวาจะ
ดําเนินการเสร็จสิ้นกอนสิ้นป 2000) 
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3.2 รูปแบบการลงทุน 
การลงทุนอาจอยูรูปแบบตางชาติลงทุน 100% หรือการลงทุนรวมกับบริษัททองถิ่นก็ได ซ่ึงเปน

รูปแบบของการลงทุนทั่วไป 

3.3 ภาษ ี(สรปุภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ) 
ระบบภาษีของมาดากัสการ ซ่ึงสวนใหญเปนการเก็บจากรัฐบาลสวนกลาง แบงออกไดเปนภาษี

สวนกลาง (National Taxes) และภาษีทองถิ่น (Local Taxes) รายไดจากภาษีสวนกลางมีสัดสวน
มากกวา 95% ของรายไดจากภาษีทั้งหมด   

ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ ประกอบดวย 

3.3.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)  

ภาษีมูลคาเพิ่มถูกนํามาใชเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 1994 แทนที่ภาษีขาย ภาษีน้ีเรียกเก็บในทุก
ขั้นตอนของการผลิตและการกระจายสินคา นอกจากนี้ยังเรียกเก็บจากสินคาและการบริการที่นําเขามาใน
ประเทศ 

อัตราภาษีมี 2 อัตรา คือ   
o 0% สําหรับการสงออก 
o 20% สําหรับอัตราทั่วไป 

ในระยะแรกอัตราภาษีเทากับ 25 % แตภายหลังนับตั้งแตป 1996 เปนตนมา อัตราภาษีลดลงเหลือ 
20 %   

3.3.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกนํามาใชเม่ือวันที่ 1 มกราคม 1978  อัตราภาษีอยูที่ 35% สําหรับธุรกรรม
ทุกประเภท 

ในธุรกิจการลงทุนบางประเภทสามารถขอลดหยอนภาษีไดตั้งแต 5% ถึง 50% ขึ้นอยูกับประเภท
การลงทุน  

3.3.3 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ภาษีจากรายไดคาจางประจํา 
(Employment Income Tax) กับภาษีจากรายไดคาจางไมประจํา (Non-employment Income Tax) 

1) ภาษีจากรายไดคาจางประจํา 
ภาษีหัก ณ ที่จายในอัตรากาวหนา ขึ้นอยูกับรายได  
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ตารางที่ 24  อัตราภาษีเงนิไดจากรายไดคาจางประจํา 

ลําดับ  รายได (FMG)  อัตราภาษี (%)  

1  ไมเกิน 150,000        500 FMG 
2  151,000-250,000  2   
3  251,000-500,000  10  
4  501,000-750,000  15  
5  751,000-1,000,000  20  
6  1,001,000-1,500,000  25  
7  1,501,000-2,500,000  30  
8  เกิน  2,500,000  35  

 
2) ภาษีจากรายไดคาจางไมประจํา 

 

ตารางที่ 25 อัตราภาษีเงนิไดจากรายไดคาจางไมประจํา 

รายการ  รายได  (FMG)  
อัตราภาษี 
(%)  

1 
ไมเกิน  250,000  10,000 

FMG 
2 251,000-600,000  5 
3 601,000-1,000,000  10 
4 1,001,000-1,500,000  15 
5 1,501,000-2,500,000  20 
6 2,501,000-5,000,000  25 
7 5,001,000-10,000,000  30 
8 มากกวา 10,000,000  35 

  

3.3.4  ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) 

เรียกเก็บจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลยาสูบ ผลิตภัณฑจากแร และเครื่องสําอาง อัตราภาษีมีตั้งแต 
10% ถึง 100%   

3.3.5  ภาษีศุลกากร (Customs Duty) และ ภาษีนําเขา ( Import duty) 

ภาษีศุลกากรเรียกเก็บจากราคา C.I.F. ของสินคานําเขา มีการยกเวนสินคาหลายประเภทตามที่
ระบุไวในรายการของศุลกากร  

อัตราภาษีมีตั้งแต 0% ถึง 20% สวนใหญอยูระหวาง 0% ถึง 10% 
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อัตราภาษีนําเขามีตั้งแต 0% ถึง 30%  สําหรับสินคานําเขาทุกประเภท ผลรวมของภาษีนําเขาและ
ภาษีศุลกากรจะตองนอยกวาหรือเทากับ 30% 

3.3.6 ภาษีการโอนทรัพยสิน ( Property Transfer Duties)  

เรียกเก็บจากการขาย ใหเชาหรือแลกเปลี่ยนทรัพยสิน ขอมูลบริษัท การรวมกิจการ การโอนหุน 
การขายหรือโอนคาความนิยม การเรียกเก็บเงิน และการประมูล  อัตราภาษีมีทั้งแบบคงที่และเปน
สัดสวน ซ่ึงอยูระหวาง 6 ถึง 12% กับอีก 2% เพ่ิมเติมซ่ึงเรียกเก็บโดย FAR 

3.3.7 ภาษีจากรายไดการลงทุน (Tax on Capital Income)  

เรียกเก็บจากรายไดการลงทุน คาธรรมเนียม พันธบัตร และคาพรีเม่ียม  อัตราภาษีเรียกเก็บใน
อัตรา 25%   

3.3.8 ภาษีการโอนเงินออกนอกประเทศ (Tax on Transfers Abroad) 

เรียกเก็บจากรายไดของบริษัทหรือของคนตางดาวที่โอนออกนอกประเทศ อัตราภาษีเทากับ 15% 

3.3.9  อากรแสตมป (Stamp duty) 

 เรียกเก็บจาก เอกสารตามกฎหมาย เอกสารการดําเนินธุรกิจ ใบเสร็จ  เอกสารทางการเงิน  อัตรา
ภาษีมีทั้งแบบคงที่และเปนสัดสวน ขึ้นอยูกับประเภทของเอกสาร  อัตราคงที่มีตั้งแต FMG400 ถึง FMG 
1,000 อัตราที่เปนสัดสวนเทากับ 0.5 %ของมูลคาในเอกสารทางการเงินและอัตรา 0.05%ของมูลคาของ
เช็ค 

3.3.10 ภาษีสิ่งปลูกสราง  (Tax on Buildings) 

เรียกเก็บจากคาเชาอาคารและเครื่องจักรอุปกรณที่เคลื่อนที่ไมได   อัตราภาษีมีดังน้ี 
   

ตารางที่ 26 อัตราภาษีสิ่งปลูกสราง 

 รายการ Owner-occupied  Non-owner-occupied  
Residential  3 to 6 percent  4 to 6 percent  
Non-residential  5 to 10 percent  6 to 10 percent  

 

3.3.11 ภาษีที่ดิน (Land Tax) 

เรียกเก็บเปนรายปจากที่ดิน ขึ้นอยูกับการทําประโยชนในที่ดินนั้นๆ อัตราภาษีคิดตอพ้ืนที่เฮกตาร   
ก. FMG 50-300 สําหรับพ้ืนที่เลี้ยงสัตว 
ข. FMG500-1000 สําหรับการปลูกพืชอุตสาหกรรม 
ค. 1 % ของมูลคาที่ดินสําหรับที่ดินที่ไมไดใชประโยชนในภาคเกษตรกรรม  
ง. FMG400-800 สําหรับพ้ืนที่ปา ทะเลสาบ พ้ืนที่ชุมนํ้า 
จ. FMG1000 to 2000 สําหรับพ้ืนที่ที่ไมไดใชประโยชนใดๆ  
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3.3.12 ภาษีการประกอบอาชีพ (Professional tax)  

 เรียกเก็บเปนรายปกับบุคคล บริษัท ที่เกี่ยวของกับการคา อุตสาหกรรมหรือการบริการ ยกเวน 
คาจางรายไดจาก ภัตตาคารและรานอาหารในมหาวิทยาลัย เกษตรกร (เจาของ) การตกปลาและการลา
สัตว บริษัทดานเกษตรกรรม ศิลปน ผูอํานวยการโรงเรียน พนักงานขายหนังสือพิมพและนิตยสาร 
เจาหนาที่ทองถิ่น บริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับสุขอนามัย โบคเกอรในตลาดสัญญารัฐบาลสําหรับสินคา
ที่ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนจากตางชาติ และการจัดซื้อของบริษัท 
อัตราภาษีมี 2 อัตรา คือ 

ก.  อัตราคงที่เริ่มตั้งแต FMG 7,500 ถึง FMG 240,000 ตอปขึ้นอยูกับประเภทของ
ธุรกิจหรืออาชีพ (แบงออกเปน 5 ประเภท), ประชากรในพื้นที่ที่บริษัทนั้นๆตั้งอยู 
และจํานวน ลูกจางและอุปกรณที่ใชในกิจการ  

ข. อัตราที่เปนสัดสวนขึ้นอยูกับคาเชาสถานที่ รวมทั้งการใชอุปกรณ มี 5 อัตราสําหรับ
สถานที่อุปกรณ 5 ประเภทตามที่กําหนดไว เชน 3.33% , 5%,  6.66%, 10%  และ 
20%  

3.4 การสงเสริมการลงทุนและสทิธิพิเศษ 
 การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆเพื่อเปนการกระตุนการลงทุนของตางชาติ มีประเด็นหลักๆ ดานการ

จัดการและสิทธิพิเศษ ดังน้ี 
o ระบบเศรษฐกิจมีความเปนอิสระมากขึ้นโดยการแปลรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนของภาคเอกชน

เพ่ิมมากขึ้น และการโอนเงินของชาวตางชาติทั้งที่มีถิ่นพํานักในประเทศและไมมีถิ่น
พํานัก 

o การโอนเงินปนผลของนักลงทุนชาวตางประเทศออกนอกประเทศโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
o การยกเลิกภาษีสงออก 
o การรวมมือทางภูมิภาคโดยการเขารวมเปนสมาชิกของ Common Market of Eastern 

and Southern Africa (COMESA) Cross Border Initiative (CB) และ the Indian 
Ocean Commission and the Indian Ocean Rim Association for Regional Co-
operation (IOR-ARC) 

o การสงเสริมการจัดตั้งเขตสงออกพิเศษ (Export Processing Zone, EPZ) รวมทั้งสิทธิ
พิเศษดานภาษี สําหรับการลงทุนเพ่ือการสงออก 

o ชาวตางชาติสามารถเชาที่ดินของรัฐไดเปนระยะเวลา 99 ป  
o การยกเลิกการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากบริษัทสงออกและบริษัทในเขตพื้นที่ EPZ ได

ถึงจํานวนของ VAT Credit 
o การลดหรือยกเลิกภาษีนําเขาสําหรับวัตถุดิบที่ใชในการกอสราง เครื่องจักร อุปกรณทาง

การเกษตร 
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3.5 การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลีย่นสกุลเงิน 
(Repatriation and Convertibility)  

ในป 1998 รัฐบาลไดยกเลิกขอบังคับการชําระและโอนเงินทั้งหมด และเปลี่ยนมาใชมาตรา 8 ตาม
ขอตกลง IMF แทน ซ่ึงเปนการยกเลิกการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยสมบูรณ จะไมมีขอบังคับใน
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือการโอนเงินทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนตางชาติ ซ่ึงไดแก การโอนเงินลงทุน
กลับประเทศ เงินได การชําระคืนเงินกู และการชําระคาเชาเปนสกุลเงินที่ใชไดโดยอิสระตามอัตราตลาด
ที่กฎหมายกําหนด การลาชามักเกิดจากการขาดแคลนเงินตราแลกเปลี่ยนตางประเทศชั่วคราว นักลงทุน
ตางชาติสามารถเปดบัญชีธนาคารเปนสกุลเงินตางประเทศได 

ตามที่กฎหมายกําหนด นักลงทุนตางชาติตองโอนเงินกลับโดยผานธนาคาร โดยไมจํากัดกระแส
เงินเขาหรือออกของผลกําไร หน้ี เงินทุน เงินคืนทุน ผลตอบแทนลิขสิทธิ์ทางปญญา ฯลฯ 

3.6 การปกปองการลงทุน 
ประเทศมาดากัสการเขารวมเปนสมาชิกของ Multilateral Investment Guarantee Agency 

(MICA) และ the African Trade Insurance Agency (ATI) เพ่ือใหหลักประกันสําหรับการลงทุนของ
ตางชาติในเรื่องความเสี่ยงดานการเมืองและธุรกรรมดานการคาและการเงิน    
 เดิมนักลงทุนในมาดากัสการตองเผชิญกับกฎหมาย ซ่ึงระบบตุลาการไมสามารถใหความปลอดภัย
ในทรัพยสินสวนบุคคลและการบังคับใชสัญญาไดมากนัก การแทรกแซงของรัฐบาลในระบบศาลเปนเรื่อง
ธรรมดา เพ่ือแกไขปญหาเหลานี้ เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2000 ภาคเอกชนโดยความชวยเหลือของ 
USAID ไดกอตั้งระบบปฏิบัติการพิจารณาและตัดสิน “Centre d'Arbitrage et de Médiation de 
Madagascar (CAMM)” เพ่ือทางเลือกสําหรับคดีขอขัดแยงทางธุรกิจโดยผานใชกฎหมายการไกลเกลี่ย
ประนีประนอมฉบับใหม  
  รัฐบาล โดย Malagasy Office of Industrial Property (OMAPI) และ Malagasy Copyright Office 
(OMDA) จะดูแลดานการคุมครองลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา ในทางกฎหมาย ระบบตุลาการของ
มาดากัสการใหการยอมรับการตัดสินในศาลตางชาติ กฎหมายมาดากัสการเกี่ยวกับบริษัทนั้น เกามาก 
แตคาดวาประมวลกฎหมายฉบับใหมนาจะไดรับการปรับปรุงเร็วๆ น้ี 
   การตัดสินดานการเงินมักดําเนินการโดยใชทั้งสกุลเงินของนักลงทุนและสกุลเงินทองถิ่น 
  ภายใตกฎหมายการแปรรูปสูเอกชน รัฐบาลอาจรวมการตัดสินขอขัดแยงดานการลงทุนในระดับ
นานาชาติระหวางนักลงทุนตางชาติและรัฐ กรอบกฎหมายของภาคเอกชนซึ่งอยูระหวางการปรับปรุง ยัง
ไดรับผลกระทบจาก 

- กฎหมายครอบคลุมไมทั่วถึง 
- การเผยแพรและความรูดานกฎหมายไมเพียงพอ 
- การใชและการบังคับใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกัน 

 มาดากัสการไมไดประเทศสมาชิกของ International Center for the Settlement of Investment 
Disputes (ICSD) และ the New York Convention of 1958 on the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards 
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3.7 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสรมิการลงทุน 
Guichet Unique, Ministere de l’Economie et du Plan 
P.O. Box 674, Antananarivo – Madagascar 
Tel : (261 2) 202 84 
Fax : (261 2) 285 08 
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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร  
(Mineral Investment : Terms and Conditions) 

4.1 นโยบายดานแร 
จุดประสงคหลักของรัฐบาลคือ การเพิ่มสัดสวนของอุตสาหกรรมแรในการเติบโตของเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมกับการรักษาสิ่งแวดลอม แนวโนมหลัก ไดแก  
- การทําใหภาคอุตสาหกรรมนี้เปนอิสระ  
- การแปรรูปธุรกิจการผลิตของรัฐเปนอิสระ 

กลยุทธและมาตรการที่ใชประกอบดวย  
- การขจัดการแทรกแซงโดยตรงของรัฐ โดยการจํากัดการแทรกแซงโดยตรงของ OMNIS  
- การสงเสริมการแขงขันโดยเสรี โดยการกําหนดใชกฎหมายการทําเหมืองแรฉบับใหม โดยการ
สงเสริมเหมืองแรขนาดใหญ โดยการสงเสริมการลงทุนของประชาชนและตางชาติ โดยการจัด
ระเบียบและเสริมสรางความเปนมืออาชีพของการทําเหมืองแรขนาดเล็ก 

- ใหมีการเขาถึงขอมูลธรณีวิทยาของประเทศ สําหรับนักลงทุนและผูประกอบการเหมืองแร   

4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับเหมืองแรที่สําคัญๆ ที่มีการประกาศใช มีดังน้ี 
1) Loi n° 99-022 sur le Code Minier. Mining code. 
2) Loi sur les grands investissements. Law on the large scale investments. 
3) Decree 
3.1) Décret n°2000-170 fixant les conditions de la loi n° 99-022. Fixing the conditions of 

the law n° 99-022.  
3.2) Décret n°2000-308 portant création et fixant les statuts du Bureau du Cadastre 

Minier de Madagascar. Establishing and fixing the statutes of the Malagasy Office of Mining 
Land register. 

ดานสิ่งแวดลอม 
1) Arrêté interministériel n° 12032/2000 sur la réglementation du secteur minier en 

matière de protection de l'environnement. On the legislation of the mining sector regarding 
environment protection. 

ประมวลกฎหมายการทําเหมืองแรฉบับใหมประกาศใชเม่ือป 1999 ตามดวยกฎกระทรวง (Decree) 
เกี่ยวกับเง่ือนไขการยื่นขอ ในป 2000 กฎหมายฉบับน้ีไดแทนกฎหมายการทําเหมืองแรที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตป 1990 ในปลายยุคมารกซิสต ประมวลกฎหมายฉบับใหมไดกําหนดการอนุญาตเปนขั้นตอน โดย
ขั้นแรกเปนการอนุญาตสํารวจ (Prospecting) โดยอิสระ ซ่ึงใบอนุญาตมีอายุ 3 เดือน และไมอนุญาตให
เจาะหลุมสํารวจ (Pitting หรือ Drilling) ขั้นตอไปจะอนุญาตใหสํารวจแรเฉพาะรายเปนระยะเวลา 3 เดือน 
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พรอมรับประกันการอนุญาตสํารวจแรเต็มรูปแบบตามคําขอ คาใชจายในการอนุญาต 5 เหรียญสหรัฐตอ
เอเคอร อาชญาบัตรสํารวจแรเปนการอนุญาตเฉพาะราย รับประกันชวงอายุ 10 ป สามารถตออายุไดครั้ง
เดียว เปนระยะเวลา 5 ป คาธรรมเนียมปแรก 50 เหรียญสหรัฐตอเอเคอร ปที่สอง 100 เหรียญสหรัฐตอ
เอเคอร และ 150 เหรียญสหรัฐตอเอเคอร สําหรับปถัดๆ ไป ในการขอรับอาชญาบัตรสํารวจแร ตองยื่น
เร่ืองพรอมแผนการฟนฟูพ้ืนที่ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอม แผนการปดเหมือง และ
แผนปฏิบัติการอื่น ขั้นตอนสุดทาย ไดแก การอนุญาตดําเนินการผลิตแร 

ใบอนุญาตทําเหมืองแรมีอายุ 40 ป และสามารถตออายุไดทุกๆระยะเวลา 20 ป มีเง่ือนไขดานเวลา
ในการพัฒนาแหลงแรใหเขาสูการผลิต คาภาคหลวงคิดที่รอยละ 2 อัตราภาษีนําเขารอยละ 10 ของมูลคา
สินคาที่นําเขา ปจจัยเพ่ิมเติมในการอนุญาตทําเหมืองแรจะขึ้นอยูกับหลักเกณฑดานภาษี พลเมือง และ
สิ่งแวดลอม 

 การลงทุนทําเหมืองแรขนาดใหญ 
ในเดือนธันวาคม 2001 สภาไดผานกฎหมายซึ่งอนุญาตใหมีการลงทุนทําเหมืองแรขนาดใหญกวา

ที่เคยดําเนินการมา ซ่ึงเปนการเพิ่มความสมดุลยระหวางความเสี่ยงและผลกําไรจากการพัฒนาเหมืองแร
ขนาดใหญที่มีการลงทุนที่สูง เชน มากกวา 150 ลานเหรียญสหรัฐ สาระสําคัญของกฎหมายพื้นฐานมา
จากกฎหมายการทําเหมืองแรทั่วไป แตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย เชน ภาษีนําเขาสินคาทุนจะลดลง
จากรอยละ 10 เหลือรอยละ 1 และภาษีเงินไดจะลดลงจากรอยละ 35 เหลือรอยละ 25 ภาระภาษี
ทรัพยสินจะลดลงอยางมาก มีการอนุมัติเครดิตภาษีลงทุน ขึ้นอยูกับการประเมินคาใชจายในการลงทุน 
มาตรการเหลานี้จะทําใหภาษีลดลงอยางเห็นไดชัด หากผลิตภัณฑมีการเพิ่มมูลคาภายในประเทศ เชน 
การผลิตโลหะนิกเกิลหรือไทเทเนียม อัตราภาษีเงินไดจะลดลงอีก จากรอยละ 25 เปนรอยละ 10 แต
อัตราภาษีระยะยาวจะเชื่อมโยงกับอัตราผลตอบแทนการลงทุน 

 อนาคตการทําเหมืองแรในมาดากัสการดูจะสดใส การผานกฎหมายการลงทุนทําเหมืองแรขนาด
ใหญโดยสภา จะเปดโอกาสใหโครงการ Phelps Dodge และ QMM ดําเนินการตอไปได เม่ือมาดากัสการ
เปนที่รูจักในฐานะประเทศที่ปลอดภัยในการลงทุนและราคาโลหะมีการปรับตัว จะดึงดูดใหบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็กเขามาลงทุนทําเหมืองในแหลงแรอยางกวางขวาง 

4.2.1 การขออนุญาตการสํารวจแรทั่วไป (Mining Prospecting) 

ตารางที่ 27 ขอแนะนําการขออนุญาตการสํารวจแรทั่วไป 
บุคคลตามที่กฎหมายกําหนด บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย

มาลากาซี 
พ้ืนที่ยกเวน พ้ืนที่ปาอนุรักษ พ้ืนที่คุมครอง ฯลฯ 

พ้ืนที่สงวน 
พ้ืนที่ตามใบอนุญาต/ประทานบัตร 

ขั้นตอน ยื่นขอ ไดที่ "Bureau du cadastre minier" (BCM) 

หมายเหตุ : บุคคลเดียวอาจขอไดหลายแปลง 
เอกสารที่ใช : 
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   แบบฟอรมประกาศ (รับไดที่ BCM ) 
   ชื่อจังหวัดและชุมชนที่เกี่ยวกับการสํารวจ 
   วิธีการสํารวจ 

จุดอนุญาตและสถานที่วางมัดจําและหนวยงานที่
อนุญาต  

BCM 

อายุการอนุญาต 1 ป 
กิจกรรมที่ไดรับอนุญาต การตรวจสอบพื้นผิวเพ่ือหาแหลงแร 
ปญหาอุปสรรค ตองแจงใหผุบริหารสวนทองถิ่นรับทราบกอนเร่ิม

ดําเนินการสํารวจแร 
 

4.2.2 การขอใบอนุญาตสํารวจแร (Mining Authorisations) 

ตารางที่ 28 ขอแนะนําการขอใบอนุญาตสํารวจแร 

รายการ ใบอนุญาตสาํรวจแร 
(Exclusive 

Authorization to 
Reserve a Prospect, 
AERP) 

การอนุญาตผลิต
เซเลสไซตและอราโก
ไนต 
(Authorisation for 

extraction of Celestite 
and AragoniteX 

การอนุญาตผลิตทาง
วิทยาศาสตร 
(Authorisation for 

scientific extraction) 

บุคคลตามที่
กฎหมายกําหนด 

บุคคลธรรมดาสัญชาติ
มาลากาซีหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายมาลากาซี
ที่จดทะเบียนใน
มาดากัสการ 

บุคคลธรรมดาสัญชาติ
มาลากาซีหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายมาลากาซี 

องคกรทางวิทยาศาสตร 
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวจัิย 

พ้ืนที่ยกเวน พ้ืนที่ปาอนุรักษ พ้ืนที่
คุมครอง ฯลฯ 
พ้ืนที่ยกเวนตาม
ประมวลกฎหมาย
เหมืองแร (Mining Code) 
พ้ืนที่ตามในอนุญาต/
ประทานบตัร 

พ้ืนที่นอกเหนือจาก
รายชื่อยกเวนที่ระบุใน 
"Application Decree" 

พ้ืนที่นอกเขตฟอสซิล 
พ้ืนที่ตามใบอนุญาต/
ประทานบตัร 

เอกสารที่ใช - แบบคําขอ (รับไดที่ 
BCM) 
- พ้ืนที่บล็อค (squares) 
ที่ ตองการ 

- แบบคําขอ 
- วิธีการผลิต 
- สถานที่ผลติ 
- ลักษณะแร 

- แบบคําขอ 
- ชื่อผูดําเนินการ 
- สถานที่ผลติ 
- แผนการศึกษา 
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- กรณีบุคคลธรรมดา : 
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และ บัตร
อาชีพ 

- กรณีบริษัท : หลักฐาน
ทางการเงิน บัตรอาชีพ 
และหลักฐานการจด
ทะเบียน 

- ระยะเวลา (สูงสุด 1 
ป) 
- กรณีบุคคลธรรมดา : 
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และ บัตร
อาชีพ ทะเบียนบาน 
ประวตัิอาชญากรรม 

- กรณีบริษัท : หลักฐาน
ทางการเงิน บัตรอาชีพ 
และหลักฐานการจด
ทะเบียน 

- ลักษณะแร 
- "Cahier des charges" 

จํานวน square และ
พ้ืนผิวสูงสุด 

2,400 บล็อก (squares) 
15,000 ตารางกิโลเมตร 

  

สถานที่วางมดัจํา BCM BCM "Bureau Central du 
Cadastre Minier" (BCCM) 

ระยะเวลา
ดําเนินการเพื่อออก
ใบอนุญาต 

5 วัน   

หนวยงานที่
รับผิดชอบการ
อนุญาต 

BCM Director in charge BCCM 

อายุใบอนุญาต 3 เดือน 1 ป  

การตออายุและอายุ
สวนขยาย 

ไมมีการตออายุ หน่ึงหรือหลายครั้ง เปน
ชวงเวลาเทาเดิม 

 

สิทธ ิ การสํารวจแร การให
คําปรึกษาดาน
สิ่งแวดลอม 

การผลิต การเก็บตวัอยาง 

คาธรรมเนียม รอยละ 25 ของ
คาธรรมเนียมออก
ใบอนุญาต (delivery 

right) 10,000 
FMg/square (2002) 

รอยละ 2 ของมูลคา
ตลาด 

คาธรรมเนียมทําสัญญา 
(Contractual rights) 

เง่ือนไขการรับ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมออก

ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
เหมืองแร 

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมทําสัญญา 
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ใบอนุญาต 
เง่ือนไขการเปด
การ 

  ไดรับอนุญาตดาน
สิ่งแวดลอม 

ภาษี  รอยละ 2 ของมูลคา
ตลาด 

 

 หมายเหตุ พ้ืนที่ 1 บล็อก (Square) เทากับ 6.25 ตารางกิโลเมตร 
 

4.2.3 ใบอนุญาตทําเหมืองแร (Mining Licences) 

ตารางที่ 29 ขอแนะนําการขอใบอนุญาตทําเหมืองแร 

ชนิดใบอนุญาต "Permit de recherche 
et d'exploitation" 
(PRE) 
ใบอนุญาตทาํเหมือง
แรขนาดเล็ก 

"Permit de recherche" 

(PR) 
ใบอนุญาตเจาะ
สํารวจแร 

"Permit d'exploitation" (PE) 
ใบอนุญาตทาํเหมืองแร 

บุคคลที่กฎหมาย
กําหนด 

บุคคลธรรมดาสัญชาติ
มาลากาซี 
กลุมบุคคลทาง
กฎหมายที่เปน
พลเมืองมาลากาซี 

พลเมืองมาลากาซีหรือ
นิติบุคคลตาม
กฎหมายมาลากาซีที่
จดทะเบียนใน
มาดากัสการ 

นิติบุคคล 

พ้ืนที่ยกเวน พ้ืนที่ปาอนุรักษ พ้ืนที่คุมครอง ฯลฯ 
พ้ืนที่ยกเวนตามประมวลกฎหมายเหมืองแร (Mining Code) 
พ้ืนที่ตามใบอนุญาต/ประทานบัตร 
เขตพ้ืนที่ที่มีเซเลสไซตหรืออราโกไนต (เขตฟอสซิล) 

เอกสารที่ใช (จํานวน 3 
ชุด) 

แบบคําขอ (รับไดที่ BCM) 
พ้ืนที่บล็อค (squares ) ที่ตองการ 
แผนที่ภูมิประเทศ อัตราสวน 1:100,000 
กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน บตัรอาชีพ ทะเบียนบาน 
ประวตัิอาชญากรรม รูปถาย 2 ใบ (4x4) 
กรณีกลุมบุคคล : หลักฐานทางการเงิน บัตรอาชีพ ประวตัิอาชญากรรม รูปถาย 
2 ใบ (4x4) 
กรณีบริษัท : หลักฐานทางการเงิน บัตรอาชีพ ประวัตอิาชญากรรม รูปถาย 2 
ใบ (4x4) 

จํานวน square และ
พ้ืนที่สูงสุด 

16 squares 

100 ตารางกิโลเมตร 

1,600 squares 

10,000 ตาราง
160 squares 

1,000 ตารางกิโลเมตร 
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กิโลเมตร 
สถานที่วางมดัจํา BCM 

ระยะเวลาดําเนินการ
เพ่ือออกใบอนุญาต 

30 วันหลังวางมัดจํา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
การออกใบอนุญาต 

อธิบดีที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร 

กระทรวงพลังงานและการเหมืองแร 

สถานที่ออกใบอนุญาต BCM 

อายุประทานบัตร 8 ป 10 ป 40 ป 
1 ครั้งหรือมากกวา 
ในชวงระยะ 4 ป 

1 ครั้ง ในชวง 5 ป 1 ครั้งหรือมากกวา ในชวง 
20 ป 

การตออายุและ
ระยะเวลาสวนขยาย 

ขอควรจํา : การยื่นขอตออายุตองดําเนินการกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ45 วัน 
95,000 FMg/square/ป รอยละ 25 ของ FA 

315,000 FMg/square/ป 
(2002) 

1,600,000 FMg/square/ป 
(2002) 

คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
Instruction fee (FI) 
Administration fee (FA) ประเภทการชาํระเงิน : เงินสดหรือเช็ค ที่ BCM 

เง่ือนไขการรับ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงินคา administration fee 

เง่ือนไขการเปดการ การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

การสํารวจแร การทํา
เหมืองแร 

การสํารวจแร การสํารวจแร 
การทําเหมืองแร 

สิทธิและหนาที่ 

กอนการเริ่มการดําเนินการ ผูประกอบการจะตอง 
-  ยื่นใบอนุญาตและรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอผูบริหารสวน
ทองถิ่น 
-  แจงใหเจาของที่ดินทราบและทําสัญญาอนุญาตการใชที่ดินเปนลายลักษณ
อักษร 
-  ยื่นแผนการดําเนินงาน 

ในระหวางการดําเนินงาน 

-  ปฏิบัตติามกฎระเบียบเกีย่วกับสิ่งแวดลอม 

-  ปฏิบัตติามกฎระเบียบดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
-  ยื่นรายงานประจําไตรมาส 

ภาษี รอยละ 2   รอยละ 2 
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4.2.4 การดําเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตทําเหมืองแร (Type and Transfer of 
Mining Licence) 

ตารางที่ 30  ขอแนะนําการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทําเหมืองแร 

 รายการ 

การตออายุ
ใบอนุญาต 
Extension 

การค้ําประกัน 

Guarantee 

การเชา
ชวง 

Farm out 

การโอน 

Transfer 

การเขา
รวม
กิจการ 

Partner 
ship 

ขั้นตอน 

ย่ืนขอตออายุ Make a declaration 
of “passation du 
contrat de gage”    

 ย่ืนขอจด
ทะเบียน
สัญญาเชา
ชวง 

 ย่ืนขอจด
ทะเบียน
การโอน 

ย่ืนขอจด
ทะเบียน
การรวม
กิจการ 

ใบขอจดทะเบียน(ที่ BCM) 
ใบอนุญาตทําเหมืองแร 

   
เอกสารที่ตองการ 

การวางแผนการดําเนินงานและ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สําเนา
สัญญา 

สําเนา
สัญญา  

สําเนา
สัญญา + 
เอกสารที่
เกี่ยวของ
ของผูขอ
ทั้งหมด  

สําเนา
สัญญา + 
เอกสารของ
ผูเขารวม
กิจการ
ทั้งหมด 

สถานที่วางมัดจํา BCM  

หนวยงานอนุญาต BCM  

  
การยื่นขอใหม การยกเลิก 

-  ท้ังหมด 
-  บางสวน 

เอกสารที่ตองการ 

ย่ืนใบอนุญาต (ขอไดที่ BCM) 
ตองตออายุใบอนุญาตการทําเหมือง
แร 
.แผนการดําเนินการ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ใบเสร็จรับเงินคา administration fee 
สําเนาการอนุญาตดานสิ่งแวดลอม 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กรณีนิติบุคคล : หลักฐานทางการเงิน 

ย่ืนใบอนุญาตขอหยุดการ (ขอไดที่ที่ 
BCM)  
ประเภทใบอนุญาต 
หนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวง
พลังงานและการเหมืองแร วาหยุดการ 
ย่ืนใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมทํา
สัญญา 
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ประวัติอาชญากรรม ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ 

เง่ือนไข 
การยื่นขอตออายุตองดําเนินการกอน
ใบอนุญาตส้ินอายุ 45 วัน 
ชําระคาธรรมเนียมตออายุ 

ปดศูนยการผลิต แสองใบเสร็จรับเงิน
ของ FA 

สถานที่วางมัดจํา BCM หรือ BCCM 

สิทธิ สิทธิทางสัญญา (Contractual rights) 

การพิจารณา ภายใน 30 วันนับจากวันยื่นคําขอ 
การยกเลิกบางสวน : 35 วัน 
การยกเลิกทั้งหมด : 30 วัน 

หนวยงานพิจารณาอนุญาต กระทรวงพลังงานและการเหมืองแร 

 

4.2.5 การดําเนินการเก่ียวกับแรทองคํา (Gold Exploitation) 

ตารางที่ 31  ขอแนะนําการดําเนินการเกี่ยวกับแรทองคํา 
 การขุดทองคํา การรับซื้อทองคํา "Comptoir agree" 
บุคคลที่กฎหมายกําหนด บุคคลธรรมดาที่เปน

พลเมืองมาดากัสการ 
บุคคลธรรมดาที่เปน
พลเมืองมาดากัสการหรือ
ผูมีถ่ินพํานัก (resident) 
ในมาดากัสการ 

นิติบุคคลตามกฎหมาย
มาลากาซีที่มีผูรับผิดชอบ
ลงทุนอยูในมาดากัสการ
มากกวา 50,000,000 
FMg 

เอกสารที่ใช (จํานวน 3 
ชุด) 

หนังสือคําขอ พรอมบัตร
ประจําตัวประชาชน 
ทะเบียนบาน 
รูปถาย (4x4) 
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

การขอบัตรผูรับซื้อทองคํา
ที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานเหมืองแรในจังหวัดที่
เกี่ยวของ 
บัตรอาชีพซึ่งออกโดย
หนวยงานทางภาษี 
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่สํานักงานทองที่
ของหนวยงานดานทองคํา
หรือที่ BCM 

หนังสือคําขอแสดงสถานะ
ทางการเงินยื่นตอ
กระทรวงพลังงานและการ
เหมืองแร "Cahier des 
charges" 
ทะเบียนบานของ
ผูรับผิดชอบ 
ประวัติอาชญากรรมของ
ผูรับผิดชอบ 

สถานที่วางมัดจํา ชุมชน กระทรวงพลังงานและการ
เหมืองแร 

Central Bureau of the 
Gold Agency 

ชนิดการอนุญาต การอนุญาตขุดทอง บัตรผูรับซื้อทองคํา การอนุญาต "camptoir" 
ชนิด ชนิดบุคคลไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได 
 ชนิดบุคคลไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได 
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อายุและการตออายุ 1 ป ตออายุไดหลายครั้ง 1 ป ตออายุไดหลายครั้ง 2 ป ตออายุไดหลายครั้ง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การออกสัมปทาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทองถ่ิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานเหมืองแร 

กระทรวงพลังงานและการ
เหมืองแร 

การออกสัมปทาน หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทองถ่ิน 

อธิบดีที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร 

สํานักงานของหนวยงาน
ดานทองคํา 

สิทธิและหนาที่ การรอนทอง (Artisanal 
exploitation) 
พ้ืนที่ตองไมอยูในเขตหวง
หามที่ระบุในประมวล
กฎหมายเหมืองแร 
การชําระคางวดตาม
ขอกําหนดดาน
ส่ิงแวดลอมในการฟนฟู
พ้ืนที่ 

บุคคลธรรมดาอาจมีบัตร
ไดหลายใบในหลายชุมชน 
ตองแสดงบัตรตอ
นายกเทศมนตรีของ
ชุมชนนั้นๆ กอนการรับ
ซื้อทองคํา 
เขียนรายงาน (ทุก 6 
เดือน) กิจกรรมเสนอตอ
ผูอํานวยการหนวยงาน
ดานทองคําสวนจังหวัด 
(Provincial Director of 
the Gold Agency) 
การชําระภาษีตามปริมาณ
ทองที่รับซื้อได 

ซื้อทองคําจากผูรับซื้อ
ทองคําและผูถือประทาน
บัตรที่ไดรับอนุญาต 
เขียนรายงานการ
ดําเนินการทางเทคนิค
และการเงิน (ทุก 6 เดือน) 
เสนอตอหนวยงานดาน
ทองคํา (Gold Agency) 
(ขอรับแบบฟอรมไดจาก
กระทรวงพลังงานและการ
เหมืองแร) 

กิจกรรมที่อนุญาต การรอนทองคํา การซื้อและรับทองคําจาก
ผูรอนทองโดยตรง 

 

 

4.2.6 การแปรรูป การซื้อขายและการสงออกแร 

ตารางที่ 32  ขอแนะนําการแปรรูป การซื้อขายและการสงออกแร 

กิจกรรม การแปรรูป การซื้อขายแร การสงออก 
ประเภทผูขอ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ตามกฎหมายมาลากาซี 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายมาลากาซีที่
อาศัยอยูในมาดากัสการ 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายมาลากาซี 

ขั้นตอน ย่ืนคํารองขอเปดดําเนินการ ย่ืนคํารองขอที่หนวยงานสวน
จังหวัดที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร พรอม 
- รูปพรรณ ลักษณะ และท่ี
อยูของผูแจง ลักษณะแรที่รับ
ซื้อและชื่อชุมชน 

ย่ืนคํารองขอตอกระทรวง
พลังงานและการเหมืองแร 

สถานที่วางมัดจํา Mining Administration หนวยงานสวนจังหวัดที่
รับผิดชอบดานเหมืองแร 

หนวยงานที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร ในสวนของหินมีคา
และหินอุตสาหกรรม 

การอนุญาตและ การอนุญาตจะดําเนินการ ใบรับรอง ออกโดยหนวยงาน หนังสือยินยอมที่ออกโดย 
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ระยะเวลาการ
ออกใบอนุญาต 

หลังการตรวจสอบของ 
Mining Administration} 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงส่ิงแวดลอม, 
 15 วัน 

สวนจังหวัดของกระทรวง
พลังงานและการเหมืองแร,  
24 ชั่วโมง 

Administration 
การรับรองผลวิเคราะหคุณภาพ, 
48 ชั่วโมง 

หนวยงาน
อนุญาต 

กระทรวงพลังงานและเหมือง
แร 

หนวยงานสวนจังหวัดของ
กระทรวงพลังงานและเหมือง
แร 

หนวยงานสวนจังหวัดหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร 

เง่ือนไข การศึกษาผลกระทบ เสนอ
ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม แรงงาน และ
สาธารณสุข 
สงรายงานการดําเนินการ
เปนระยะ 

ขอดําเนินการ พรอมหนังสือ
รับรองการประกาศตอ
กระทรวงการคลัง เพ่ือรับ
บัตรอาชีพ 
สงรายงานการดําเนินการ
เปนระยะ 
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
พาณิชยและการคา 

กฎหมายเกี่ยวกับการสงคืนเงิน 
รายงานทั่วไป 
เครื่องประดับทองคําตอง
ประทับตรา 

 

4.3 ภาษีและคาธรรมเนียมเหมอืงแร (Mining Taxes and Fees) 
4.3.1 คาภาคหลวงแร 

คาภาคหลวงแรในปจจุบันเรียกเก็บในอัตรา 2% สําหรับทุกแร 

4.3.2 คาธรรมเนียมดานแร 

 คาธรรมเนียมตางๆ มีดังน้ี  
1) คาธรรมเนียมการใชพื้นที่  (Administration Fees,FMG) 

ตารางที่ 33 คาธรรมเนียมการใชพื้นที่ 

ปที่ 1 2 3 4 --- หมายเหตุ 
PRE 95,000 190,000 285,000 380,000 --- 95,000 คูณดวยจํานวนป 
PR 315,000 630,000 945,000 1,260,000 --- 315,000 คูณดวยจํานวนป 
PE 1,600,000 1,600,000 1,600,000 3,200,000 --- 1,600,000 เพ่ิมขึ้นทุกๆ ภ ป 
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2) คาธรรมเนียมใบอนุญาต (Instruction Fees) 

ตารางที่ 34 คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

         Type               /Square Right/Square (Issue) 
 25% 75% 

PR 78,750 FMG + 236,250 FMG 
AERP 2,500 FMG + 7,500 FMG 
100% 
PE -                                                             1,600,000 FMG 
PRE -                                                                   95,000 FMG 

 
3) คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต (Fixed Duties)  

ตารางที่ 35 คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต 

รายการ คาธรรมเนียม หมายเหตุ 
คืนพ้ืนที่ทําเหมืองแรทั้งหมด/บางสวน 2,500 FMG/Square  
การขยายเวลา 
การตออายุ 
การเปล่ียนใบอนุญาต 

5,000 FMG/Square 
ใบอนุญาตเกาเปนใบอนุญาตใหม 
ใบอนุญาต PRE เปน PR หรือ PE 
ใบอนุญาต PR เปน PE 

การโอน 7,500 GMG/Square  
คาธรรมเนียมขั้นต่ํา 25,000 FMG 

 

4.4 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
4.4.1 กรมเหมืองแรและธรณีวิทยา (The Direction of Mines and Geology, 

DGM) 

 กรมเหมืองแรและธรณีวิทยาสังกัดกระทรวงพลังงานและเหมืองแร ประกอบดวยหนวยงานหลัก 
4 หนวยงาน คือ Service of Mines, Service of Geology, the National Laboratory of Mines and 
Geology และ the Mining Inspectorate มีอํานาจหนาที่ในการ 

o เสนอราง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
แร และการบังคับใช 

o สนับสนุน สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน 
o ปรับปรุงการจัดการดานฐานขอมูลเหมืองแร 
o ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกผูประกอบการเหมืองแร 
o ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 
o สนับสนุนการสํารวจแรและการจัดทําแผนที่ธรณีวิทยา 
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o จัดพิมพเอกสารและแผนที่ที่เกี่ยวของ 
o ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแร 

4.4.2 Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM)  

หนวยงานสังกัดกระทรวงพลังงานและเหมืองแร จัดตั้งขึ้นเม่ือป 2000 เพ่ือทําหนาที่เปนหนวยงาน
หลักจัดการเกี่ยวกับใบอนุญาตดานเหมืองแรทุกประเภท ทั้งนี้เพ่ือลดขั้นตอนการอนุญาต เพ่ิมความ
โปรงใส อํานาจหนาที่หลักๆมีดังน้ี 

o การบริหารจัดการและการอนุญาตใบอนุญาตเหมืองแรทุกประเภท  
o การกํากับดูแลใบอนุญาตที่มีอายุและการเพิกถอนใบอนุญาตที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายแร 
o การปรับปรุงแผนที่รังวัดพื้นที่ใบอนุญาต 
o การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต และการโอนรายไดคาธรรมเนียมสวนหน่ึงไปใหกับ

องคกรบริหารปกครองสวนทองถิ่น 
o ใหการสนับสนุนดานการเงินแก Mining Inspectorate และ หนวยงานดานสิ่งแวดลอม

ของ DGM 
o ทําหนาที่เปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จในเรื่องการรับและสงรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการอนุญาต 

4.4.3 ที่อยู 

The Direction of Mines and Geology, DGM 
Ampandrianomby-Antananarivo 101, Madagascar  
Tel : 261-20-22-418-22 – 22-401-91ม Fax : 261-20-22-400-77 
E-mail : dmgcentral@blueline.mg 
Bureau du Cadastre Minier  de Madagascar (BCMM) 
Rue-Farafaty – Ampandrianombyม Antananarivo BP : 4250, Madagascar 
Tel : 261-20-22-522-81 Fax : 261-20-22-522-26 
E-mail : bccm@dts.mg 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 

48 

5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนกัลงทุนไทย 
(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
สหรัฐที่กําลังซ้ือเปรียบเทียบ ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 9.8% ในป 2003 หลังจากตกต่ําลง 12.7% ในป 2002  
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร พลังงาน การผลิต คิดเปน 11% ของ GDP ในป 2002  ในขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมกอสรางคิดเปน 2% ของ GDP 

ในเดือนพฤษภาคม 2003 ธนาคารโลกอนุมัติเงินจํานวน 32 ลานเหรียญสําหรับโครงการจัดการ
ทรัพยากรแรแบบธรรมาภิบาล (The Mineral Resources Governance Project)  ซ่ึงจะชวยประเทศใน
การเพิ่มผลผลิตและรายไดจากภาษีจากอุตสาหกรรมเหมืองแร  รัฐบาลจะสนับสนุนเงินอีก 5 ลานเหรียญ 
รัฐบาลประเทศแอฟริกาใตอีก 1 ลานเหรียญ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีก 500,000 เหรียญ โครงการนี้จะทํา
ใหเกิดการกระจายอํานาจไปยังทองถิ่นในการเก็บภาษี ซ่ึงเปนการเพ่ิมรายได การสนับสนุนดานการเงิน
ในการทําแผนที่ทางธรณีวิทยาและการสํารวจ airborne geophysics  การปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
เหมืองแรขนาดเล็ก สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และกระตุนใหผูประกอบการเหมืองแรรัตนชาติ
และทองคําขนาดเล็กแสดงผลผลิตอยางเปดเผย  ในอุตสาหกรรมรัตนชาติ โครงการจะจัดตั้งแผนการ
รับรองคุณภาพแรรัตนชาติ การแลกเปลี่ยนรัตนชาติ อบรมผูประกอบการในเรื่องเทคนิคการทําเหมือง
และแตงแร การเจียรนัย 

5.2 โอกาสและลูทางการลงทนุดานแร 
มาดากัสการอุดมสมบูรณไปดวยแหลงแรหลายชนิดหลายประเภท ทั้งแรโลหะ แรอุตสาหกรรม 

และแรรัตนชาติ แรเหลานั้นไดแก บอกไซท ถานหิน ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส นิเกิล ดีบุก พลอย เปน
ตน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศขาดแคลนเงินทุนในการสํารวจแร ดังนั้นคาดวายังมีแหลงแรอีกมาก
ที่รอการสํารวจและคนพบจากนักลงทุน 

ในปจจุบันมีการลงทุนดานแรที่เปนโครงการใหญๆ ไดแก การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต  
โครงการสํารวจและทําเหมืองแรนิเกิล โคบอลท  โครงการสํารวจและทําเหมืองแรอิลมิไนท ประกอบกับ
ภาครัฐมีการประกาศใชกฎหมายการลงทุนทําเหมืองแรขนาดใหญ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอนักลงทุน 
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และหากกฎหมายสามารถใหประโยชนไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแลว ในอนาคตก็อาจจะเอ้ือประโยชน
ใหกับนักลงทุนขนาดกลางได 

แรที่นักลงทุนชาวไทยควรใหความสนใจเปนอันดับแรก คือ แรรัตนชาติ (พลอย)  และแรกึ่งรัตน
ชาติ นักลงทุนชาวไทยไดเดินทางไปลงทุนทําเหมืองแรรัตนชาติในประเทศมาดากัสการ ทั้งน้ีเพ่ือหา
แหลงวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมในประเทศ ในระยะแรกมีการลงทุนทําเหมืองของนักลงทุนชาวไทยอยู
หลายบริษัทและเปนการทําเหมืองขนาดใหญ ใชเครื่องจักรกลหนัก แตเน่ืองจากแหลงแรสวนใหญเปนแร
ที่ผุพังตัวมาสะสมในรองนํ้าเกา ซ่ึงการกระจายตัวไมแนนอน ทําใหการทําเหมืองขนาดใหญมักไมประสบ
ความสําเร็จ การทําเหมืองจะตองเปนการทําเหมืองขนาดยอมและเลือกพื้นที่ทําเหมือง (Selective 
Mining) จึงจะมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ ในปจจุบันผูประกอบการชาวไทยมีการลงทุนทําเหมือง
อยูนอยราย สวนใหญผันตัวเองเปนผูรับซ้ือแร  นอกเหนือจากปญหาขางตนแลว แหลงสวนใหญอยูใน
พ้ืนที่กันดาร ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ทําใหการลงทุนทําเหมืองคอนขางสูง ซ่ึงตองเปนการ
ลงทุนของเหมืองเอง  

นอกจากพลอยแลว แรที่นักลงทุนชาวไทยควรใหความสนใจคือ แรดีบุก ตะกั่ว สังกะสี อิลมิไนท
และแรอุตสาหกรรมตางๆ (รายละเอียดในขอมูลแหลงทรัพยากรแร) ทั้งน้ีเน่ืองจากมาดากัสการมี
ศักยภาพแหลงแรคอนขางสมบูรณและหลากหลาย แตขาดการสํารวจอยางจริงจังและเปนระบบ ทําให
ขอมูลที่มีคอนขางนอย หากนักลงทุนมีความสนใจอยางจริงจัง ก็ควรใหภาครัฐเปนหนวยงานหลักในการ
เจรจาติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศมาดากัสการ โดยมุงเนนแรเปนชนิดๆไป 

สําหรับแหลงโลหะอ่ืนๆ เชน โครไมท นิเกิล โคบอลท บอกไซท จะเปนการลงทุนขนาดใหญ และ
ตองการเทคโนโลยีมารองรับการผลิต ดังน้ันแรเหลานี้นักลงทุนจากประเทศที่พัฒนาแลวมักจะมีโอกาส
และประสบการณมากกวานักลงทุนไทย 

5.3 ขอไดเปรยีบเสยีเปรียบ ในการลงทุนดานแรในมาดากัสการ 
ขอไดเปรียบเสียเปรียบเม่ือพิจารณาลูทางการลงทุนดานแรในมาดากัสการมีดังน้ี 
ขอไดเปรียบ 
1. เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพดานแรคอนขางสูง และเปนแหลงกําเนิดของแรหลายชนิด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแรรัตนชาติ 
2. คาแรงงานถูก 
3. การแขงขันคอนขางนอย 
4. รัฐมีนโยบายเปดกวางสําหรับการลงทุนจากตางชาติ 
5. มีการอนุญาตพื้นที่สํารวจแรและทําเหมืองเปนแปลงขนาดใหญและสามารถขอไดหลายแปลง

พรอมกัน ทําใหการสํารวจแรและการทําเหมืองทําไดสะดวก 
6. การกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมเหมืองแรยังไมเขมงวดมากนัก  
ขอเสียเปรียบ 
1. รัฐมีขอมูลดานแหลงแรจํากัด ซ่ึงหมายถึงคาใชจายในการสํารวจแรที่ตองลงทุน 
2. แรงงานขาดทักษะและความชํานาญ 
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2. สวนใหญพ้ืนที่กันดาร อยูหางไกลชุมชน ระบบสาธารณูปโภคคอนขางจํากัด เงินลงทุนและ
คาใชจายในการทําเหมืองสูง เน่ืองจากตองเผ่ือคาใชจายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เอง 

3. การคมนาคมสื่อสารคอนขางลําบาก 
4. อาจจะตองมีการเพิ่มมูลคาแรในประเทศ เน่ืองจากระยะทางขนสงคอนขางไกล ยกเวนแรที่มี

มูลคาสูง เชน แรรัตนชาติ เปนตน 
5. เน่ืองจากเปนประเทศกําลังพัฒนา ระเบียบ กฎเกณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
6. โครงการขนาดเล็กควรมีการรวมลงทุนกับคนทองถิ่น จะเอ้ืออํานวยในการติดตอประสานงาน

กับหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
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