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14 – 18 เมษายน 2557
โอกาสทางธุรกิจในกรีนแลนด์
สานักข่าว The Telegraph ได้ ล งบทความเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในกรีนแลนด์ เนื่องด้ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายของกรีนแลนด์ เช่น แร่ธาตุ น้ามัน และก๊าซ ซึ่งฝังอยู่ใต้แผ่นดินน้าแข็งของประเทศ
ประชากรชาวกรีนแลนด์อาจจะกลายเป็นที่ประชากรที่รวยที่สุดอีกหนึ่งประเทศ
นาย Joshua Hughes หัวหน้านักธรณีวิทยา บริษัท NunaMinerals บริษัทสารวจแร่ธาตุที่ตั้งอยู่ใน
เมืองหลวง Nuuk ของเกาะกรีนแลนด์ กล่าวว่า ทองที่ค้นพบในกรีนแลนด์มีค่ามากกว่าที่พบในเขต Yukon หรือ
Alaska ถึงแม้ว่าสันเขาจะมีความลาดชันประมาณกว่า 600 ฟุต ทาให้การสารวจมีความยากขึ้น แต่บริษัทก็ยังสามารถ
จัดการได้
เหมืองทองมีความยาวประมาณ 560 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงนุก ในหมู่ภูเขาคอนกรีต
ใกล้กับสถานทีท่ หี่ มีขั้วโลกอยู่อาศัย (Nanotarlik) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชาวบ้านใช้ชีวิตโดยล่าแมวน้า หากการสารวจ
ครั้งนี้ประสบความสาเร็จ ก็อาจจะทาให้นาย Hughes และเพื่อนร่วมงานของเขาได้รับผลตอบแทนมหาศาล และ
อาจจะทาให้กรีนแลนด์เปลี่ยนเป็น Klondike สมัยใหม่
แต่กรีนแลนด์ไม่ได้มีเพียงแค่ทองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก เงิน ทับทิม และเพชร และแร่ธาตุที่
อยู่นอกชายฝั่งทะเล คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของน้ามันที่เหลือของโลก และร้อยละ 30 ของปริมาณก๊าซ และยังมี
แนวโน้มที่จะพบแร่ธาตุ praseodymium, terbium และ neodymium ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่หายาก ที่คาดว่าอาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21
ในวันนี้ ความล้าหน้าของกรีนแลนด์ทาให้ประเทศให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
iPhone แผงโซล่าเซลล์ และรถยนต์ไฮบริด กรีนแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล ภายใต้ธาร
น้าแข็ง และเป็นกุญแจสาคัญในเทคโนโลยีชั้นสูง และพลังงานคาร์บอนต่าในอนาคต
เมื่อเดือนตุลาคม 2556 รัฐสภากรีนแลนด์ สามารถขจัด อุปสรรคที่สาคัญในด้านการลงทุน โดยการ
ลงคะแนนการยกเลิกการห้ามการทาเหมืองแร่ยูเรเนียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุหายาก เนื่องจากความกังวลด้านผลกระทบของ
สารกัมมันตรังสีต่อสิ่งแวดล้อม โดยนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ Aleqa Hammond ยืนยันว่า ประเทศต้องการการ
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เปลี่ยนแปลงเร่งด่วนเพื่อยุติการพึ่งพาการประมงและการล่าสัตว์
และยั ง ได้ ยื น ยั น อี ก ว่ า กรี น แลนด์ ไ ม่ ส ามารถทนต่ อ ปั ญ หา
เศรษฐกิจที่หยุดนิ่ง การว่างงาน หรือการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ
ได้
เมืองหลวงของกรี น แลนด์ กรุ ง นุก เป็นเมืองที่
เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก มีประชากร
เพียง 15,000 คน มีไฟจราจร 3 จุด และยังมีภัตตาคารที่ขายซูชิ
ปลาวาฬ โรงภาพยนตร์ และไนท์คลั บ เป็ น เมือ งที่คึกคักตาม
มาตรฐานของคนท้องถิ่น

กรุงนุก เมืองหลวงของกรีนแลนด์ Photo: Julian Simmonds

เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่กรีนแลนด์ตั้งอยู่ห่างไกล สามารถเข้าถึงได้เฉพาะโดยทางเรือ หรือ
อากาศเท่านั้น บ้านเรือนยังเต็มไปด้วยส้วมหลุม ร้านค้าในหมู่บ้านจะมีสินค้าทุกอย่าง จากผ้าอ้อม ไปถึงปืน ทุกวันนี้
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เลี้ยงชีพจากการล่าสัตว์ ได้แก่ แมวน้า ปลาวาฬ และหมีขั้วโลก การพัฒนาในปัจจุบัน ก็คือ
ประชาชนจะถ่ายเหตุการณ์ต่างๆ จากโทรศัพท์มือถือ และแชร์ในหมู่ เพื่อนๆ ของพวกเขาที่อยู่ห่างออกไปกว่า 160
กม. ทาง Facebook
จากการพูดคุยในสื่อต่างๆ ในขณะนี้พบว่า ชาวกรีนแลนด์ในปัจจุบันไม่เพียงแต่ประกอบอาชีพการล่า
สัตว์ และการประมงเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสของการทาธุรกิจแร่ธาตุ และพลังงาน ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของประเทศอีกด้วย แต่จากผลสารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐ (US Geological Survey) เชื่อว่า การสารอง
น้ามันในกรีนแลนด์มีประมาณ 40 พันล้านบาร์เรล เทียบเท่ากับที่เจาะนอกชายฝั่งสกอตแลนด์ตั้งแต่ปี 2518
เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา กรีนแลนด์ได้รับเอกราชบางส่วนจากเดนมาร์ก ภาษีที่เก็บจากการขายน้ามัน หรือ
แร่ ธาตุจะสามารถแจกจ่ ายเพื่อการใช้ป ระโยชน์ของประชากรได้ ซึ่งนับได้ว่าประชากรกรีนแลนด์นี้จะโชคดีมาก
เนื่องจากมีประชากรมีเพียงแค่ 57,000 คน นอกจากนี้ กรีนแลนด์ยังได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเดนมาร์กบางส่วนอีก
ด้วย
ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาทาการสารวจทั้งในและนอกชายฝั่ง เช่น Shell และ Conoco Phillips
ธนาคารจีน China Development Bank ยังแสดงความสนใจการพัฒนาโครงการของ London Mining ด้วย
ถึงแม้ว่า สหภาพยุโรปจะแสดงความกังวลว่า การลงทุนของจีนจะเกิดการผูกขาดทรัพยากรของกรีนแลนด์เนื่องจาก
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ของจีน (ปัจจุบันจีนควบคุมการผลิตแร่ธาตุหายากในโลกกว่าร้อยละ 95) อย่างไรก็
ตาม นักการเมืองชาวกรีนแลนด์ยังให้ความสนใจในการร่วมทุนกับจีน เพื่อแสวงหาความร่วมมือกันในการพัฒนา เขา
ยังเชื่อว่ายังมีช่องว่างให้ชาวกรีนแลนด์เรียนรู้ และพัฒนาอีกมาก ถึงแม้ว่ากฎหมายการควบคุมด้า นสิ่งแวดล้อมของจีน
ยังไม่สามารถป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้มากนัก
Weekly News from Nordic & Baltic
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ สนใจ
เท่านั้น โดยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนาข้อมู ลนี้ไป
ใช้ไม่ว่าโดยทางใด

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 บริษัทสารวจอัญ
มณีจากแคนาดา True North Gems ยังได้รับใบอนุญาตการทา
เหมืองแร่อัญมณีจากกรีนแลนด์ ด้วยเงินลงทุนกว่า 23 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และเหมืองแร่ นี้ยังได้สร้างงานในท้องถิ่นกว่า 80 ตาแหน่ง ซึ่ง
กรีนแลนด์ยังหวังว่า บริษัทจากแคนาดานี้จะช่วยยกมาตรฐานอัญมณี
ทับทิม และไพลิน (Rubies and Pink sapphires) ของกรีนแลนด์ให้
อยู่ ใ นระดั บ โลกอีก ด้ว ย อย่ างไรก็ตาม การท าก าไรจากการลงทุ น
การสารวจอัญมณีของ True North Gems Photo:
True North Gems
มหาศาลนี้ยังคงเป็นสิ่งท้าทาย หลังจากบริษัทจากสหราชอาณาจักร
Cairn Energy ได้ลงทุนการสารวจนอกชายทะเลกรีนแลนด์ไปแล้วกว่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ยังไม่สามารถทา
กาไรได้ เนื่องจากความท้าทายด้านการขนส่ง
ข้อคิดเห็น
จากนโยบายเปิดกว้างทางการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ประชากรกรีนแลนด์
ต่างมุ่งหวังความเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเศรษฐกิจของตน โดยคาดว่าการจ้างงานในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นจากการ
เพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีบริษัทจากต่างชาติหลายแห่งเริ่มเข้าไปทาธุรกิจเหมืองแร่ในกรีนแลนด์นี้ เช่น
London Mining จากสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการอนุญาตการทาเหมืองแร่เหล็กจากทางการกรีนแลนด์ด้วยมูลค่า
กว่า 2.35 พันล้ านเหรี ยญสหรั ฐ และหวังว่าจะได้รับการร่วมทุนจากนักลงทุนจีน โดยคาดว่ามูล ค่าโครงการจะมี
มากกว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศถึง 2 เท่าตัว
จากการขยายตัวของบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศ คาดว่าจะเกิดการขาดแคลนแรงงานขึ้น
โดยแรงงานท้องถิ่นสามารถเข้าทางานในอุตสาหกรรมคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 10 ของความต้องการแรงงานทั้งหมด
เช่น โครงการของ London Mining คาดว่าจะนาเข้าแรงงานจากจีนเพือ่ เข้ามาทางานในอุตสาหกรรมนี้
ถึงแม้ว่ากรี น แลนด์ จ ะตั้งอยู่ ห่ างไกลจากประเทศไทย และโอกาสการเข้าไปร่ ว มทุนจะเหมาะกั บ
อุตสาหกรรมการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ถือเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนไทยจะสามารถเรียนรู้ร่วมกับชาวกรีนแลนด์ เพื่อการ
สร้างประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันในอนาคคต รายละเอียดข้อมูลการเปิดกว้างการลงทุนประเทศกรีนแลนด์ สามารถดูได้
จากคลิปวีดีโอ http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greenland/10421920/Greenlandthe-worlds-newest-frontier.html
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
เมษายน 2557
แหล่งข้อมูล The Telegraph
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greenland/10421920/Greenland-the-worlds-newestfrontier.html
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