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คําบรรยายพิเศษเรือ่ง 
“นโยบายกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร 

ในการสนับสนุนใหเอกชนลงทุนทําเหมืองแรในตางประเทศ” 
โดย นายอนสุรณ  เนื่องผลมาก 

อธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร 
วนัอาทยิตที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2549 งานบางกอกเจมส แอนด จวิเวอรรี ่แฟร 

ณ หอง Phoenix Room 3-4, Hall 7 Impact 
 

1. สถานภาพของอตุสาหกรรมเหมอืงแรไทย 
ในอดีตการผลิตแรและโลหะของไทยเนนการผลิตเพื่อการสงออกเปนสวนใหญ แรและโลหะที่

ผลิตไดมากและทํารายไดใหประเทศสูงสุดคือแรดีบุก รองลงมาไดแกทังสเตน  ตะกั่ว  สังกะสี เปนตน  
ตอมาเมื่อเกิดวิกฤตการณดีบุก ในป 2528  ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการตลาดแรของไทยครั้ง
ใหญ โดยมีความสนใจที่จะนําแรและโลหะที่ผลิตไดมาใชภายในประเทศมากขึ้น เพื่อเปนการสงเสริม
อุตสาหกรรมตอเนื่อง และเปนการเพิ่มมูลคาแร กอนที่จะทําการสงออกในรูปของสินคาและผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ตอไป 

วิวัฒนาการของการใชประโยชนจากแรและโลหะที่ผลิตไดในประเทศมาผลิตเปนสินคา
อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑตาง ๆ ตลอดจนภาวะการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมมีาอยาง
ตอเนื่อง เปนผลใหมีการสรางอุตสาหกรรมตอเน่ืองตางๆ รองรับผลผลิตแรและโลหะของประเทศ
มากมาย ทําใหโครงสรางการผลิตและการบริโภคแรและโลหะที่ผลิตไดในประเทศ เปลี่ยนแปลงไป
ในทางกลับกัน จากในอดีตที่เปนการผลิตเพื่อสงออกเปนสวนใหญเปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมภายในประเทศเปนสวนใหญมากกวา 80 % ของผลผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ผลจาก
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  ประกอบกับขอจํากัดดานแหลงแรของประเทศ อันสืบ
เน่ืองมาจากปญหาเรื่องของปริมาณสํารองแรในแหลงแรภายในประเทศที่มีปริมาณลดนอยลง ปญหา
การทบัซอนของพื้นที่แหลงแรกับพื้นที่ใชประโยชนอื่น ปญหาเกี่ยวกบักระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งทรัพยากรแรและโลหะบางชนิดก็ไมสามารถผลิตไดในประเทศ ทําใหการ
ผลิตแรและโลหะภายในประเทศ ไมสามารถรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมได จึงมีการ
นําเขาแรและโลหะจากตางประเทศเขามาใชในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม และมีแนวโนม
สูงขึ้น 
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ปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตแรและโลหะจากแหลงกําเนิดในประเทศ เพื่อนําไปใชเปน
วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมมูลคาประมาณ 33,000 ลานบาทตอป ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมตองมีการ
นําเขาวัตถุดิบในรูปของแร โลหะ โลหะผสม และสารประกอบจากแร เพิ่มเติมอีกประมาณปละ 
570,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

§ มูลคาการผลิตแรและโลหะจากแหลงภายในประเทศ ประมาณ 33,000   ลานบาท/ป 
§ มูลคาการนําเขาแรจากตางประเทศ ประมาณ 28,000   ลานบาท/ป 
§ มูลคาการนําเขาโลหะจากตางประเทศ ประมาณ 470,000 ลานบาท/ป 
§ มูลคาการนําเขาอัญมณีและเครื่องประดับจากตางประเทศ ประมาณ 80,000   ลานบาท/ป 

จะเห็นวาสัดสวนของความสามารถในการจัดหาแรและโลหะจากแหลงในประเทศ  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณความตองการวัตถุดิบแร และโลหะของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดแลวมีคาต่ํา
มาก ซึ่งลอแหลมตอการลดขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในตลาดการคาเสรีใน
อนาคต อยางนาเปนกังวล เนื่องจากวัตถุดิบจัดเปนตนทุนการผลิตที่มีความสําคัญสวนหนึ่งในการผลิต
สินคา หากตองมีการพึ่งพาวัตถุดิบจากการนําเขาเปนสวนใหญ และไมสามารถควบคุมหรือจัดการได 
จะเปนผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นจนสงผลกระทบตอการแขงขันได 

ดวยเหตุนี ้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปน
องคกรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาแหลงแร และมีหนาที่ในการบริหารจัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ไดเล็งเห็นประเด็นปญหาดังกลาว จึงเห็นสมควรที่
กรมฯจะตองเพิ่มบทบาทภารกิจของกรมฯเพื่อเปนศูนยกลางในการวางแผนและจัดการเกี่ยวกบัวตัถดุบิ
แรและโลหะของประเทศ ซึ่งในการพิจารณาวางแผนดังกลาว นอกเหนือไปจากการพิจารณาจากแหลง
แรตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศแลว การมองหาวัตถุดิบจากที่อื่น เชนจากแหลงแรในตางประเทศ ก็เปนสิ่ง
ที่กรมฯจะตองพิจารณาเชนกัน 

ในการจัดหาแรจากตางประเทศนั้น นอกเหนอืจากการจัดหาจากตลาดการคาแรแลว อีกวธิีการหนึง่
ก็คือการสงผูประกอบการไปทําเหมืองแลวนําผลผลิตกลับมาใช เนื่องจากเห็นวาผูประกอบการเหมือง
แรของประเทศไทยนั้น มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีและวิทยาการเกี่ยวกับดาน
เหมืองแรเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการได กรมฯจึงมีนโยบายที่จะชวยสนับสนุนผูประกอบการ
เหมืองแรในประเทศเพื่อขยายการลงทุนทางดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานออกไปใน
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียนและประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีความพรอม



 3 

ในดานแหลงทรัพยากรแร และพรอมที่จะเปดรับการลงทุนจากผูที่สนใจ สําหรับพัฒนารวมกันเพื่อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศในภูมิภาคเหลานี้ 

 
2. บทบาทของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

บทบาทของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่สามารถดําเนินการใหการสนับสนุนและ
ความชวยเหลือผูประกอบการได ประกอบดวยบทบาท 3 ดาน ไดแก 

 
 2.1 การเตรยีมความพรอมใหผูประกอบการ 

ขณะน้ี กรมฯไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรใน
ตางประเทศ  โดยมีประเทศเปาหมายที่ดํา เนินการอยู 10 ประเทศ  ไดแกประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร กัมพชูา เวยีดนาม อินโดนีเซีย สาธารณรฐัประชาชนจนี 
อินเดยี มาดากัสการ แทนซาเนีย และศรีลังกา ซึ่งเปนการจัดเตรยีมขอมูลเกี่ยวกับสภาพธรณวีทิยาแหลง
ทรัพยากรแรและโลหะที่มีศักยภาพในการลงทุน ปริมาณสํารองและคุณภาพแร ที่ตั้งของแหลงแร 
กฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของท่ีจะตองใชประกอบการพิจารณาในการลงทุน 
เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนใหแกผูประกอบการไดศึกษาประกอบการตัดสินใจ ขณะนี้ผลการศึกษาแลว
เสร็จและกรมไดทําการเผยแพรใหผูประกอบการไดทราบเมื่อเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา และขอมูล
การศึกษาทั้งหมด กรมฯ จะทําการบรรจุไวใน Website ของกรม (http://www.dpim.go.th) เพื่อให
ผูสนใจไดศึกษาตอไป 

 
2.2 การสนับสนุนในเชิงนโยบายระหวางประเทศ  

กรมฯไดมีการแตงตั้งหนวยงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับลูทางในการสงเสริมการลงทุนดานเหมืองแร
และอุตสาหกรรมพื้นฐานในตางประเทศ เพื่อพิจารณาและจัดเตรียมประเด็นสําคัญที่เอื้อตอการลงทุน
ของไทยสําหรับใชในการเจรจาระหวางรัฐบาลเพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูประกอบการที่จะเขา
ไปดําเนินการในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุมอินโดจีน ทั้งนี้กรมฯ ไดจัดสงผูบริหาร
ระดับสูงและเจาหนาที่ไปติดตอและประสานงานกับหนวยงานดานเหมืองแรในประเทศเปาหมาย
หลายประเทศแลว เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม 
อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา และมาดากัสการ เพื่อเปนการสรางสัมพันธและเปดทางการลงทุนให
ผูประกอบการของไทย ในโอกาสตอไปหากผูประกอบการมีความสนใจและมีความพรอม สามารถ

http://www.dpim.go.th)
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เดนิทางไปกบัเจาหนาที่ของ กรมฯ เพื่อการประสานงานและเจรจาเกี่ยวกบัการลงทุนดานเหมอืงแรและ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานในประเทศที่สนใจได  

ขณะเดียวกัน ในระหวางที่ประเทศไทยกําลังดําเนินการเพื่อจัดทําขอตกลงการเปดเขตตลาด
การคาเสรี หรือ FTA กับหลายๆประเทศ อยูในขณะนี ้กรมฯไดจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับการเปดโอกาส
ใหประเทศไทยสามารถเขาไปลงทุนทําเหมืองแรเพื่อบรรจุอยูในขอตกลงดังกลาวดวย โดยมีกลุม
ประเทศท่ีรัฐบาลกําลังอยูในชวงการเจรจา ไดแก ประเทศจีน อินเดีย และเปรู และกลุมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของประเทศรอบ  อาวเบงกอล หรือ BIMST-EC  สําหรับประเทศที่ยงัไมไดเปดการเจรจา
แตมีศักยภาพทางดานแรและโลหะ กรมฯจะพิจารณาเสนอใหมีการเปดโอกาสใหประเทศไทยสามารถ
เขาไปลงทุนทําเหมืองแรไดเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้สําหรับความรวมมือกับประเทศในกลุมอาเซียน ไดมีการจัดตั้งเวทีความรวมมือดาน
แรธาตุในกลุมอาเซียนและมีการประชุมในระดับกรมที่เกี่ยวของกับงานดานเหมืองแรของแตละ
ประเทศสมาชิกมาอยางตอเนื่อง โดยมีความเห็นชอบรวมกันในการสรางโอกาสและความรวมมือใน
ดานการลงทุนและพัฒนาแหลงแรระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนผลใหเกิดความสะดวกในการลงทุนดาน
เหมืองแรของนักลงทุนจากประเทศสมาชิก ASEAN ภายในประเทศสมาชิก ASEAN ดวยกันมากขึ้น 
เปนการเสริมความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของประเทสมาชิก ASEAN ทางหน่ึงดวย และสอดคลองกับ
นโยบายของกรมฯ ในการสงเสรมิและสนับสนุนการลงทุนทําเหมืองในประเทศเพื่อนบาน ตามทีก่ลาว
มาแลว 

สําหรับประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งตองถือวามีความอุดมสมบูรณดานแรธาตุ โดยเฉพาะนัก
ลงทุนจากประเทศไทยใหความสําคัญดานแรรัตนชาติหรืออัญมณีนั้น การดําเนินการเพื่อสรางความ
รวมมือในดานการลงทุน จะตองเปนไปตามแนวนโยบายจากกระทรวงตางประเทศ เนื่องจากตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 เปนตนมารัฐบาลกําหนดใหเปนปแอฟริกา และมีการกําหนดกลยุทธสําหรับประเทศไทย 
เพ่ือมุงสูประเทศแอฟรกิาไวภายใตชื่อ ARM ซึ่งยอมาจากคําดังตอไปนี ้

A ยอมาจาก Assistance คือ การใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจวา 
ประเทศไทยจะเปนหุนสวนในการพัฒนากับประเทศในทวีปแอฟริกา (Partnership for Delvelopment) 

R ยอมาจาก Resource คือ การมุงหวังใหประเทศในทวีปแอฟริกาเปนแหลงทรัพยากร และ
วัตถุดิบสําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย 

M ยอมาจาก Market คือ การมุงหวังใหทวีปแอฟริกาเปนตลาดแหงใหมสําหรับประเทศไทย 
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ความตองการของไทยในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและแหลงผลิต
วัตถุดิบที่มีความนาสนใจทัง้ยังมีศักยภาพเพียงพอในการเปนตลาดแหงใหมสําหรับสินคาของประเทศ
ไทย วิธีเขาถึงประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ประเทศไทย
ควรเขาไปในลักษณะของการใหความชวยเหลือในเรื่องที่ทวีปแอฟริกามีความขาดแคลน โดยวิธีการ
เขาถึงควรมีความตอเนื่องและมีความยั่งยืน ซึ่งสามารถทําไดหลายลักษณะ เชน ใหทุนในการฝกอบรม
โดยการจัดโปรแกรมใหครบวงจรในดานตาง ๆ การจัดตั้งศูนยฝกอบรมในดานตาง ๆ เชน งานดาน
สาธารณสุข งานดานการพัฒนาอาชีพ และงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะตองมีการ
ดําเนินการใหมีความตอเนื่องและมีผลอยางยั่งยืน 

ทั้งนี้ในสวนของการดําเนินงานของกรมฯ นั้น หลังจากมีการสงเจาหนาที่ไปประสานความ
รวมมือกับกระทรวงพลังงานและเหมืองแรของประเทศมาดากัสการเมื่อปที่ผานมา ทั้งนี้ประเทศ
มาดากัสการในปจจุบันเปนประเทศท่ีมีการนําพลอยเขามาในประเทศไทยมากที่สุด และประเทศ
มาดากัสการขอความชวยเหลือในการฝกอบรมดานการเจียระไนพลอย โดยความรวมมือจากกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งในเบื้องตนมีแผนการฝกอบรมจํานวน 2 ป ไดแก ป 2549 และ 2550 จะเริม่ได
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 นี้ โดยแตละรุนจะมีชาวมาดากัสการมาเขารับการอมรมเจียระไนพลอย
จํานวน 12 คน เปนระยะเวลาประมาณ 4 เดือน การดําเนินการฝกอบรมการเจียระไนพลอยใหแก
มาดากัสการนี้ ถือเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันวาประเทศไทยจะเปนหุนสวนในการ
พัฒนาประเทศมาดากัสการอยางยั่งยืน  

 
2.3  การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการและบคุลากร 

นอกเหนือไปจากความพรอมดานขอมูลเกี่ยวกับการลงทุน ประสานงานเชิงนโยบายระหวาง
ประเทศแลว ในขั้นตอนการลงทุนทําเหมืองแรและสํารวจแรและทําเหมืองแรในตางประเทศ กรมฯมี
ความพรอมและยินดีใหความชวยเหลือแกผูประกอบการทั้งในดานบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
เชน  นักธรณีวิทยา และวิศวกร  ในการใหคําปรึกษาและแนะนําในดานตางๆพรอมทั้งการชวย
ประสานงานระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการดวย หากทานมีความ
ประสงคในการขอคําปรึกษาหรือคําแนะนํา สามารถติดตอไดทั้งที่กรมฯในสวนกลาง และสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต ทั้ง 4 เขต  
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3. สรปุ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ในฐานะเปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบและบริหาร

จัดการทรัพยากรแรของประเทศ ท่ีจะตองมีการวางแผนและกําหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบแรจาก
ตางประเทศใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถสรางหลักประกันความ
มั่นคงดานวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  จึงไดจัดเตรียมพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการ
ลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศขึ้นเพื่อศึกษาขอมูลดานสภาพธรณีวิทยา แหลงแร 
กฎหมายเหมืองแร กฎหมายดานการลงทุน ตลอดจนระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีผลตอการลงทุนทํา
เหมืองแรในประเทศตาง ๆ รวมทั้งการใหความชวยเหลือและสนับสนุนทางนโยบายระหวางประเทศ 
และการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกนักลงทุนทําเหมืองแรในตางประเทศ  นั่นคือบทบาทของ
กรมฯที่จะสามารถใหการสนับสนุนแกผูประกอบการไทยได เพื่อใหสามารถดําเนินการลงทุน
ประกอบธุรกิจไดอยางราบรื่น และประสบความสําเร็จ 

อยางไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ตองฝากไวกับผูประกอบการทุกทาน คือ การประกอบการเหมืองแรใน
ตางประเทศจะตองคํานึงถึงผลประโยชนรวมระหวางประเทศและจะตองเปนไปโดยระมัดระวังไมให
เปนอันตราย หรือสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใหมีการดําเนินงานใหเทียบเทากับมาตรฐานที่
ปฏิบัติอยูในประเทศไทยดวย เพื่อสรางบรรทัดฐานและการยอมรับที่ดีจากสังคมตางประเทศ ในการให
การตอนรับผูลงทุนจากประเทศไทยในโอกาสตอไป ภายภาคหนาดวย 
 



นโยบายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรนโยบายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
ในการสนับสนุนใหเอกชนในการสนับสนุนใหเอกชน

ลงทุนลงทุนดานดานเหมืองแรในเหมืองแรในตางประเทศตางประเทศ

Bangkok Gems & Jewelry Fair
วันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2549

หอง Phoenix Room 3-4, Hall 7 Impact

Bangkok Gems & Jewelry FairBangkok Gems & Jewelry Fair
วันอาทิตยที่วันอาทิตยที่  5 5 มีนาคมมีนาคม  25492549

หองหอง  Phoenix Room 3Phoenix Room 3--4, Hall 7 Impact4, Hall 7 Impact

โดยโดย
กรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร



ความเปลี่ยนแปลงของอตุสาหกรรมเหมอืงแรไทยความเปลี่ยนแปลงของอตุสาหกรรมเหมอืงแรไทย

การผลติแร
เพื่อการสงออก

การผลติแร
เพื่อใชเปน
วัตถุดิบของ
อุตสาหกรรม
ในประเทศ



ปญหาของอุตสาหกรรมเหมืองแรไทยปญหาของอุตสาหกรรมเหมืองแรไทย

••  ปริมาณสํารองของแหลงแรภายในประเทศลดนอยลงปริมาณสํารองของแหลงแรภายในประเทศลดนอยลง
••  การทับซอนของพ้ืนที่แหลงแรกับพ้ืนที่ใชประโยชนอ่ืนการทับซอนของพ้ืนที่แหลงแรกับพ้ืนที่ใชประโยชนอ่ืน
••  กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
••  ทรัพยากรแรและโลหะบางชนิดไมสามารถผลิตไดทรัพยากรแรและโลหะบางชนิดไมสามารถผลิตได



สถานภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแรไทยสถานภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแรไทย

สัดสวนการจดัหาแรและโลหะในประเทศตอความตองการใชท้ังหมดเทากับ 5.5%5.5%

มูลคาการบริโภคแร
ที่ผลิตไดจากในประเทศ
33,00033,000 ลานบาทตอป

มูลคาการนําเขาแรและโลหะ
570,000570,000 ลานบาทตอป

อุตสาหกรรม
ตอเน่ือง



• มูลคาการผลิตแรและโลหะจากแหลงภายในประเทศ ประมาณ 33,000 ลานบาท/ป
• มูลคาการนําเขาแรจากตางประเทศ ประมาณ 28,000 ลานบาท/ป
• มูลคาการนําเขาโลหะจากตางประเทศ ประมาณ 470,000 ลานบาท/ป
• มูลคาการนําเขาอัญมณีและเครื่องประดับจากตางประเทศ ประมาณ 80,000 ลานบาท/ป

รายละเอียดมูลคาการผลิตและนําเขาแรและโลหะของประเทศไทยรายละเอียดมูลคาการผลิตและนําเขาแรและโลหะของประเทศไทย



ภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

ศูนยกลาง
ในการวางแผน

และจัดการเก่ียวกับ
วัตถุดิบแรและโลหะ

ของประเทศ

บริหารจัดการ
และพัฒนาแหลงแร
รวมไปถึงการบริหาร

จัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร 
และอุตสาหกรรม

พ้ืนฐาน



แนวทางของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

การวางแผนจัดการดานวัตถุดบิ

สนับสนุนการลงทุน
ดานอุตสาหกรรมเหมืองแร
และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

ในตางประเทศ

จัดหาแหลงแรและโลหะ
ที่มีอยูภายในประเทศ



1.การเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการ

3.การใหความชวยเหลือดานวิชาการและบุคลากร

2.การสนับสนุนในเชิงนโยบายระหวางประเทศ

นโยบายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
ในการสนับสนุนการลงทุนดานเหมืองแรและ

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานในตางประเทศ



1.การเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการ

Laos Myanmar Cambodia Vietnam

Indonesia China India Madagascar

Tanzania Sri Lanka



สภาพธรณีวิทยาแหลงแร

ปริมาณสํารองและคุณภาพแร

กฎหมายที่เก่ียวของ ระบบสาธารณูปโภค

ที่ต้ังของแหลงแร

ขอมูลเพ่ือการลงทุนเก่ียวกับ

ระบบขอมูลเพ่ือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ



การเจรจา
รัฐบาล
ตอ

รัฐบาล

การประชุม
ความรวมมือ
ดานแรธาตุ
ในกลุม
อาเซียน

การเจรจา
เขตการคาเสรี

(FTA)

2.การสนับสนุนในเชิงนโยบายระหวางประเทศ



กําหนดใหปกําหนดใหป  พพ..ศศ.. 2548 2548 เปนปแอฟริกาเปนปแอฟริกา

นโยบายของรัฐบาลไทยในการดําเนินความสัมพันธกับภูมิภาคแอฟริกา  



กลยุทธของรัฐบาลไทย
ในการดําเนินความสัมพันธกับภูมิภาคแอฟริกา  

กลยุทธท่ีกระทรวงการตางประเทศกําหนดไวในเบ้ืองตนคือ ARM ซึ่งยอมา
จากคําดังตอไปน้ีคือ
A ยอมาจาก Assistance คือการใหความชวยเหลือในดานตางๆเพื่อสรางความไว
เน้ือเชื่อใจวาประเทศไทยจะเปนหุนสวนในการพัฒนากับประเทศในทวีปแอฟริกา 
(Partnership for Development) 
R ยอมาจาก Resource เพื่อมุงท่ีจะแสวงหาแหลงทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรม
ของไทย 
M ยอมาจาก Market เพื่อมุงหวังท่ีจะใหภูมิภาคน้ีเปนตลาดแหงใหมสําหรับ
ประเทศไทย



แหลงแรและการพัฒนา 
แหลงแรที่สําคัญของประเทศมาดากัสการไดแก แรรัตนชาติ

นโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
ประเทศมาดากัสการยินดีตอนรับการลงทุน
จากตางประเทศ    เพ่ือชวยเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ สําหรับการคาแร
รัตนชาตินั้น    รัฐบาลมาดากัสการกําลัง
ปรบัปรงุกฎระเบยีบที่เก่ียวของ เพ่ือใหการคา
และการสงออกแรรัตนชาติไดรับความ
สะดวกมากขึ้น 

ประเทศมาดากสัการประเทศมาดากสัการ



การขอความรวมมือทางวิชาการกับประเทศไทย
ประเทศมาดากัสการยังขาดแคลนความรูและทักษะเก่ียวกับ

- การทําเหมืองแรรัตนชาติ 
- การเจียระไนและการผลิตเคร่ืองประดับ 

ซึ่งประเทศไทยสามารถใหความชวยเหลือทางดาน
วิชาการในเร่ืองดังกลาวได  การฝกอบรมดาน Gemology และการ
เจียระไนพลอยเปนประเด็นท่ีมาดากัสการใหความสําคัญในการขอ
ความชวยเหลือจากประเทศไทย 



การดําเนินการฝกอบรมการเจียระไนพลอยใหแกมาดากัสการน้ี ถือ
เปนการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกันวาประเทศไทยจะเปน
หุนสวนในการพัฒนาประเทศมาดากัสการอยางยั่งยืน 

มีแผนการฝกอบรมจํานวน 2 ป ไดแก ป 2549 และ 2550 จะเร่ิมไดในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2549 น้ี โดยแตละรุนจะมีชาวมาดากัสการมาเขารับการอบรม
เจียระไนพลอยจํานวน 12 คน เปนระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

การอมรมเจียระไนพลอยใหแกมาดากสัการ



ดานบุคลากร

คําปรึกษาและคําแนะนํา

อํานวยความสะดวกขอมูลทางดานเทคนิค

ขอมูลทางวิชาการ

ดานวิชาการ

www.dpim.go.th

3.การใหความชวยเหลือดานวิชาการและบุคลากร

http://www.dpim.go.th


http://http://www.dpim.go.thwww.dpim.go.th

http://www.dpim.go.th
http://www.dpim.go.th


ขอคาํปรึกษาหรือคําแนะนําไดที่
1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (สวนกลาง)
2. สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต (4 เขต)



ผลประโยชนรวมระหวางประเทศ

บรรทัดฐานและการยอมรับท่ีดีจากตางประเทศ

ความปลอดภัย ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ขอที่ควรคํานึงในการประกอบการ



จบการบรรยายจบการบรรยาย

Thank you for your attentionThank you for your attention


