
 

 

 

 

6-1 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

บทที่ 6                                                                                 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ 

อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากแรํที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต๑และกํอสร๎าง อุตสาหกรรม

เครื่องประดับอัญมณี และอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพืน้ฐาน 

6.1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง.................................................... 

อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากแรํของ สปป.ลาว ที่ส าคัญคือ อุตสาหกรรมซิเมนต๑ ปัจจุบัน  สปป.

ลาวมโีรงงานผลิตปูนซีเมนต๑ทั้งหมด 10 โรงงาน แยกเป็น 2 แหํงในนครหลวงเวียงจันทน๑ 3 แหํงในแขวง

เวียงจันทน๑ และแขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง ค ามํวน สะหวันนะเขต สาระวัน อีกแขวงละ 1 แหํง 

ก าลังการผลิตรวมกันประมาณ 3.84 ล๎านตัน/ปี  

 โรงงานผลิตปูนซีเมนต๑ที่ส าคัญได๎แกํ  

 บริษัท Lao Cement จ ากัด เป็นบริษัทรํวมทุนระหวําง China Yunnan Corp. for Inter-

national Techno-economic Cooperation และ Lao State Agricultural Industry Devel-

opment Enterprise Imp & Exp & General Service โรงงาน 2 แหํง อยูํที่วังเวียง แขวง

เวียงจันทน๑ ก าลังการผลิตโรงงานที่ 1 ที่ประมาณ 100,000 ตัน/ปี โรงงานที่ 2 ก าลัง

การผลิตที่ประมาณ 240,000 ตัน/ปี  

 บริษัท Lao Cement Industry จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต๑ทําแขก แขวงค ามํวน ก าลังการ

ผลติประมาณ 850,000 ตัน/ปี 

 บริษัท Luang Prabang Cement จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต๑หลวงพระบาง แขวงหลวง

พระบาง ก าลังการผลิตประมาณ 100,000 ตัน/ปี 

 บริษัท Wanrong Cement จ ากัด เป็นบริษัทรํวมทุนระหวําง Yunnnan Industrial Eco-

nomic Co., 60% และ Agricultural and Forestry Development and Service Co. of 

Lao 40% โรงงานที่ 1 ก าลังการผลิตประมาณ 78,000 ตัน/ปี โรงงานที่ 2 ก าลังการ

ผลิตประมาณ 200,000 ตัน/ปี ทั้ง 2 โรงานอยูํที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน๑ และ

โรงงานที่ 3 อยูํที่แขวงสะหวันนะเขต ก าลังการผลิตประมาณ 200,000 ตัน/ปี 
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 บริษัท Zhongyayici จ ากัด โรงงานปูนซีเมนต๑สาระวัน แขวงสาระวัน ก าลังการผลิต

ประมาณ 450,000 ตัน/ปี 

 โรงงานซิเมนต๑อุดมไซ สปป.ลาว มี

บริษัท Oudomxay Cement Co., Ltd. เป็นเจ๎าของ

โครงการ ตัง้อยูํที่แขวงอุดมไซ ทางตอนเหนือ ของ สปป.

ลาว หํางจากชายแดนจีนประมาณ 50 กม. เริ่มการ

กํอสร๎างเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ใช๎ระยะเวลา

กํอสร๎างรวม 24 เดือน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ 

85 ล๎านเหรียญสหรัฐ เมื่อกํอสร๎างแล๎วเสร็จ โรงงานซิ

เมนต๑อุดมไซจะสามารถผลิตปูนเม็ดได๎วันละ 2,000 ตัน 

หรอืปีละ 700,000 ตัน 

นอกจากนี้บริษัท ปูนซิเมนต๑ไทย จ ากัด มีแผนการกํอสร๎างโรงปูนซีเมนต๑ใน สปป.ลาว                   

โดยรัฐบาล สปป.ลาว ได๎อนุญาตให๎บริษัทเข๎าท าการส ารวจพื้นที่ในพื้นที่อ าเภอ Bouslapha แขวงค า

มํวน เพื่อการกํอสร๎างโรงปูนซีเมนต๑ 

6.2 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ............................................... 

สปป.ลาว เป็นประเทศหน่ึงในเขตภูมิภาคอาเซียนที่มีแหลํงแรํธาตุและสายแรํอัญมณีที่มีคุณคํา

หลายชนิดกระจายอยูํทั่วทุกภาคของประเทศตั้งแตํเหนือสุดถึงใต๎สุด ส าหรับวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต

เครื่องประดับของผ๎ูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับลาว ประกอบด๎วย 2 สํวน ได๎แกํ 

 วัตถุดบิภายในประเทศ ได๎แกํ ทองค า เงิน นาค ทอง 18K และ 24K อัญมณี พลอย หยก 

และอื่นๆ 

 วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ได๎แกํ แมกกาไซด๑ ทองค าขาว ทองค าแทํง เม็ดเงิน 

เพชรพลอย ในสํวนของเพชรสํวนใหญํเป็นการน าเข๎ามาเจียระไน ขึ้นรูปเครื่องประดับเพื่อ

สํงออก 

สปป.ลาว เป็นประเทศที่ผลิตทองค าสํงออกมาเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 – 2556 

สามารถขุดเจาะเหมืองแรํและถลุงทองค า แทํงได๎มากกวํา 40 ล๎านตัน แตํผู๎ประกอบการ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศยังไมํสามารถซื้อวัตถุดิบที่เป็นทองค าแทํงที่ผลิต

ได๎ภายในประเทศเพื่อน ามาแปรรูปเป็นเครื่องประดับ ต๎องสั่งซื้อและน าเข๎าทองค าแทํงจากตํางประเทศ

(ท่ีมา: www.laosinvestmentreview.com, 2014) 
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มาผลิตเป็นทองค ารูปพรรณ ท าให๎สินค๎ามีต๎นทุนสูง ราคาแพง และไมํสามารถแขํงขันกับตลาดโลกได๎ 

การผลิตเครื่องประดับของสมาคมผู๎ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับลาว สํวนใหญํยังเป็นการ

ผลติแบบครอบครัว โรงงานขนาดยํอม 

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและขึ้นรูปเครื่องประดับ

ภายใน สปป.ลาว ทั้งหมด 84 แหํง กระจายอยูํในเมือง

ตํางๆ ซึ่งเป็นการลงทุนของผู๎ประกอบการภายในประเทศ 

80 แหงํ และของนักลงทุนตํางประเทศ 4 แหํง (ร๎อยละ 95 

เป็นโรงงานขนาดเล็ก ใช๎แรงงานภายในครอบครัวใน

กระบวนการผลิต แตํละโรงงานมีแรงงานไมํเกิน 10 คน) 

และยังไมํได๎ใชเ๎ทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎ในสายการผลิต 

(ส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 

กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ, 2557) 

 

(ท่ีมา: www.goldd52.wordpress.com, 2014) 


