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 แรและสินแรท่ีเกิดจากกิจกรรมน้ํารอน (Hydrothermal Activity) สวนใหญแพรกระจายอยูทางทิศ
ตะวันออกของจีนเหนือกับจีนใต โซนแรสะสมตัวแบบนี้ท่ีมีมาก ไดแก แหลงแรโลหะ W, Sn, Mo, Zn, Pb, Sb, 
Hg และ Cu  รวมทั้งแรฟลูโอไรต แบไรต แคลไซต และแหลงแรอโลหะอื่นๆ  แรท่ีรวบรวมขุดออกมาไดสวนใหญ 
ไดแก แรซินนาบาร เรียลการ สติบไนต ฟลูโอไรต แคลไซต แบไรต และแรอื่น ๆ จากจีนใตจัดอยูในแหลงแร
กําเนิดแบบนี้  การแพรกระจายของแหลงแรปกติถูกควบคุมโดยรอยแตกที่หยั่งลึกลงไปในเปลือกโลกและกิจกรรม
ของหินอัคนีภาคพื้นรวมทั้งนํ้าใตดินดวย เน่ืองจากจีนตะวันออกและจีนใตอยูตรงขอบของแผนทวีปยูเรเซียน 
(Eurasian Plate) และใกลกับโซนมุดตัวของแผนมหาสมุทรแปซิฟก ระบบธรณีความรอน (Geothermal 
Systems) ในเปลือกโลกจึงไดรับอิทธิพลอยางมากจากการเคลื่อนตัวขึ้นมาสูเปลือกโลกของหินหลอมเหลวจาก
ภายในโลก  ดังน้ันแรตาง ๆ ท่ีเกิดจากของเหลวน้ํารอนจึงสะสมตัวมากในบริเวณเหลาน้ี 
 แรท่ีสะสมตัวนอกเปลือกโลกหรือใกลผิวโลกที่เรียกวาแรทุติยภูมิ เกิดแผกระจายกวางขวางในจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในจีนตะวันออก แรชนิดน้ีสวนใหญมีกําเนิดมาจากปฏิกิริยาเติมออกซิเจนและน้ํา (Oxidation 
and Hydration) ของแรอื่นและหินในผิวโลกหรือใกลผิวโลก ดวยการชวยเหลือของนํ้าบาดาล ไดแก การเกิด 
อยางแพรกระจายของแรแคลไซตในถ้ํา แรอราโกไนต และแรหินงอกหินยอยอื่น ๆ เชน แรเฮมิมอรไฟตและมาลาไคต
ในจีนใตและจีนตะวันตกเฉียงใต ซึ่งมีภูมิอากาศแบบรอนและเปยกชื้น แรไพโรมอรไฟตสีเขียวและแรมิมีไทต 
สีเหลืองสวยงามในเหมืองตะกั่ว-สังกะสีของมณฑลกวางสี (Guangxi) และกุยหลิง (Guiling) เปนตัวอยางของแร
ท่ีมีกําเนิดสะสมตัวแบบนี้ 
 
2.1  แหลงทรัพยากรแรในจีน 
 แหลงแรในจีนกระจายตัวตามมณฑล เขตปกครองตัวเอง และเขตบริหารพิเศษตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
และมีทัรพยากรแรท่ีหลากหลายชนิด ปริมาณสํารองแรแยกตามชนิดแร และปริมาณสํารองแรตามภูมิภาคตาง ๆ 
ของจีนในป 2546 แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 และรูปที่ 1 และ 2 แสดงการกระจายตัวของแรโลหะและอโลหะ 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปที่ 1 : แผนที่แสดงการกระจายตัวของทรัพยากรแรโลหะในจีน
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รูปที่ 2 : แผนที่แสดงการกระจายตัวของทรัพยากรแรอโลหะในจีน
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2.1.1  แรทองแดง 
 แหลงแรทองแดงในจีนมีท้ังการกระจายตัวอยางกวางขวางและกระจุกตัว แหลงแรทองแดงที่ไดรับการ
กําหนดแลวมีอยูในทุกมณฑล เทศบาลนคร และเขตปกครองตนเองของจีน กวารอยละ 80 ของปริมาณสํารองแร
พบอยูในมณฑลเจียงสี ธิเบต ยูนนาน กันสุ แอนหุย มองโกเลียใน ชันสี หูเปย และเหยหลงเจียง ยกเวนเขต
เทศบาลนครเทียนสิน (Tianjin) ท่ีไมพบแรทองแดง   
 เม่ือพิจารณาถึงภูมิภาคเศรษฐกิจ 3 พื้นท่ีของจีนแลวจะเห็นวาการกระจายตัวของแหลงแรทองแดงมี
ความแตกตางตามภูมิภาคอยางเห็นไดชัด และสัดสวนการกระจายตัวของแรสํารองในระหวาง 3 ภูมิภาคเศรษฐกิจ 
(ภาคเศรษฐกิจตะวันออก ภาคเศรษฐกิจตอนกลาง และภาคเศรษฐกิจตะวันตก) มีดังน้ี  
  ภาคชายฝงตะวนัออก   รอยละ 8.8  
  ภาคกลาง     รอยละ 48.6  
  ภาคตะวันตก     รอยละ 42.6  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 : การกระจายตัวของแหลงแรทองแดง 
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เม่ือคํานึงถึงขนาดแหลงแร เกรดทองแดง แรองคประกอบ การกระจายตัวของแหลงแรในภูมิภาค 
และสภาพการทําเหมืองแรทองแดงของจีน มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) แหลงแรท่ีมีขนาดเล็กถึงปานกลางและขนาดใหญถึงใหญมาก (Super - Large Deposits) มีนอย 
แหลงแรทองแดงที่มีปริมาณสํารองแรมากกวา 2,500,000 ตัน มีอยูท่ีแหลงทองแดงเดกซิง (Dexing Copper 
Field) ในมณฑลเจียงสี แหลงแรทองแดง Tongchang 5,240,000 ตัน แหลงแรทองแดงยูลง (Yulong Copper 
Deposit) ในธิเบต 6,500,000 ตัน แหลงแรทองแดง-นิกเกิ้ลในกันสุ 3,400,000 ตันทองแดง และแหลงแรทองแดง
ดงชวน (Dongchuan Copper field) ในยูนนาน 5,000,000 ตัน เทาน้ัน ในบรรดาแหลงแรท่ีกําลังทําการสํารวจ
อยูท่ีมีขนาดใหญและใหญมากมีจํานวนเพียงรอยละ 3 และขนาดกลางรอยละ 9 ในขณะที่ขนาดเล็กมีถึงรอยละ 88 
 (2) แหลงแรเกรดต่าํมีมากกวาแหลงแรเกรดสูง โดยเฉลี่ยสินแรทองแดงในจีนมีเกรดต่ําถึงรอยละ 
0.70 และแหลงสํารองแรทองแดงเกรดสูงกวารอยละ 1 คิดเปนประมาณรอยละ 35.9 ของทัง้หมดทั่วประเทศ ใน
บรรดาแหลงแรขนาดใหญมีปริมาณสํารองแรท่ีมีเกรดสูงกวารอยละ 1 มีเพียงรอยละ 13.2 ของแหลงแรท่ัวประเทศ 
 (3) แหลงแรท่ีมีสินแรผสมมีจํานวนมากกวาแหลงแรท่ีมีสินแรเด่ียว ในบรรดาแหลงแรทองแดง
ท้ังหมดที่มีอยูมากกวา 900 แหง แหลงที่มีสินแรเด่ียว (สินแรชนิดเดียว) คิดเปนเพียงรอยละ 27.1 ในขณะที่แหลงแร
ท่ีมีสินแรผสมมีถึงรอยละ 72.9 ท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาและนําออกมาใช เหมืองแรทองแดงจํานวนไมนอย
สกัดทองคํา เงิน ธาตุในกลุมแพลทินัม Indium, Gallium เยอรมันเนียม TI, Re, Se, Te ออกมาไดปริมาณมาก 
รวมทั้งกํามะถัน ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิ้ล โคบอลต บิสมัธ สารหนู และธาตุอื่น ๆ ในกระบวนการแตงแรทองแดง
เขมขน 
 (4) แหลงแรทองแดงที่เหมาะสําหรับการทําเหมืองใตดินมีมากกวาและแหลงแรท่ีเหมาะแกการทํา
เหมืองเปดมีนอยกวา  ทองแดงเปนวัตถุดิบพื้นฐานสําหรับการสรางเศรษฐกิจแหงชาติ เปน 1 ใน 4 ชนิดโลหะ
สําคัญซึ่งไดแก อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ในบรรดาโลหะมิใชเหล็ก 10 ชนิด โดยมีการบริโภค
ทองแดงมาก รองจากอลูมิเนียม 
  
2.1.2  พลอย 
 การทําเหมืองพลอยในจีนถูกควบคุมโดยรัฐบาล ดังน้ันผูประกอบการขนาดเล็กจึงตองระมัดระวัง 
เปนพิเศษ และสวนใหญทําการสํารวจนอย  การระบุตําแหนงของเหมืองพลอยในจีนทําไดยากเน่ืองจากเปนประเทศ
ท่ีใหญและมีสภาพทางธรณีวิทยาที่มีความหลากหลายทั่วประเทศ รวมถึงสภาพการทํางานที่ยากตอการระบุตําแหนง 

(1) มรกต มีแหลงอยูในมณฑลยนูนาน แตผลติไดปริมาณนอยและคุณภาพไมดีเทากับมรกตของ
ประเทศโคลัมเบีย ในมณฑลซินเจียงทางทิศตะวันตกของประเทศเปนแหลงมรกตแหลงใหมซึ่งยังไมมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแหลงแรแหงน้ี อีกท้ังยงัไมมีรายงานการสํารวจธรณีวิทยาแหลงแร 

(2) เพอริดอท มีแหลงอยูในมณฑลยูนนานซึ่งเปนแหลงที่สําคัญ แตมีคุณภาพดอยกวาพมาและ
ปากีสถาน ปริมาณเพอริดอทลนตลาดจึงทําใหราคาตกต่ํามาเปนเวลานับสิบป 
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(3) แซฟไฟร สามารถพบแซฟไฟรขนาดใหญไดในมณฑลชานตุง (Shandong) แตสวนใหญมีสี
เขมมืดทึบจนเกือบเปนสีดํา แซฟไฟรสีนํ้าเงินเขมบางกอนมาจากเกาะไหหลํา (Hainan) ในทะเลจีนใต  

(4) เพชร พบใน Kimberlite Pipe บริษัท Carson Gold Corp. กําลังทาํเหมืองเพชรอยูท่ี 
Changma Diamond Mine ในมณฑลชานตุง 

(5) เทอรคอยส มีแหลงอยูในมณฑล Yunxian, Zhushan และมณฑลหูเปย 
(6) ทองคําและหยก พบในมณฑลซินเจียง (เขตปกครองตนเองซินเจียง) เปนท่ีรูจักกันวาเปน 

“Land of Gold and Jade” (ดินแดนแหงทองคําและหยก) จึงเปนแหลงผลิตพลอยและหยกที่สําคัญ Hotan 
Jade และพลอยอความารีน เปนท่ีรูจักกันดีมานานแลว ไดมีการทําเหมืองขุด Hotan Jade ออกมาเปนเวลา 
หลายพันปมาแลว  
 สําหรับมณฑลซินเจียงมีพลอยมากกวา 21 ชนิด จากบรรดาพลอยทั้งหมด 48 ชนิด พลอยท่ีสําคัญ 
ท่ีพบในซินเจียง ไดแก อความารีน แจสเปอร เฮสโสไนต (Hessonite) อัลมานดีน (Almandine), Spessartine 
(เปนรูไทลมี Star) และ Demantoid การเนต 
  
2.1.3 ตะกั่ว สังกะส ี
 ตะกั่วและสังกะสีมักอยูรวมกันในธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงแรปฐมภูมิ แรกาลีนา และแร 
สฟาเลอรไรตเปนแรหลักท่ีใชสกัดตะกั่วและสังกะส ี
 ทรัพยากรแรตะกั่วและสงักะสีมีมากในจีน ในป 2540 ปริมาณสํารองแรท่ีไดรับการสํารวจแลวรวมกัน  
45.358 ลานตันโลหะตะกั่ว และ 110.078 ลานตันโลหะสังกะสี ปริมาณสํารองแรคงเหลือ (Retained Reserved) 
มีอยู 35.307 ลานตันโลหะตะกั่ว ในจํานวนน้ี 11.569 ลานตัน เปนตะกั่วสํารองแรอุตสาหกรรม (สํารองแรประเภท 
A+B+C)1 และมีอยู 92.566 ลานตันโลหะสังกะส ีซึ่งในจํานวนนี้ 33.852 ลานตัน เปนสํารองแรอุตสาหกรรม 
         เม่ือสิ้นป 2541 มีแหลงปรากฏแรตะกั่ว 730 แหง และแหลงปรากฏแรสงักะส ี 768 แหงในจีน 
ปริมาณสํารองแรท่ีไดรับการสํารวจใน 28 มณฑลและเขตปกครองตนเอง พบวา 10 มณฑลและเขตปกครอง    
ตนเองมีปริมาณสํารองแรคงเหลอืตะกั่วมากกวา 1.5 ลานตัน ตามลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี : ยูนนาน กวางตุง 
(Guangdong) มองโกเลียใน กันส ุ เจียงสี หูหนาน เสฉวน กวงส ี ชานสี และชิงไห รวมปริมาณสํารองแรตะกั่ว 
ในพื้นท่ีเหลาน้ีคิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณสาํรองแรตะกัว่ทั้งหมดในชาติ  
 ปริมาณสํารองแรคงเหลือสังกะสี ใน 13 มณฑลและเขตการปกครองตนเองไดมากกวา 2 ลานตัน 
ตามลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี : ยูนนาน มองโกเลีย กันส ุกวงส ีกวางตุง หูหนาน เสฉวน เหอเปย (Hebei) 
เจียงส ี ชานส ี ชิงไห ซีเจียง และฟูเจี้ยน รวมปริมาณสํารองแรสังกะสีคิดเปนรอยละ 90 ของปริมาณสํารองแร
สังกะสีท้ังหมดในชาติ   
   
1 เดิมจีนไดแบงเกรดสํารองแรโลหะออกเปน 5 เกรด ไดแก A, B, C, D และ E โดยมีวิธีการสํารวจจําแนกตามเกรดดังน้ี 
  - เกรด A : ทําการสํารวจเชิงลึก (Exploration)      - เกรด B, C และ D : ทําการสํารวจแบบรายละเอียด 
 - เกรด B และ D : ทําการสํารวจเบื้องตน (Reconnaisance Survey) - เกรด C และ D : ทําการสํารวจแบบรายละเอียด (Detail Survey) 
 - เกรด E : เปนเกรดต่ําสุด โดยปกติใหทําการสํารวจแบบเบื้องตน (Reconnaisance Survey) 
ปจจุบันใชการแบงเกรดตามเกณฑของสหประชาชาติ 
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รูปที่ 4 : การกระจายตัวของแหลงแรตะกั่ว-สังกะสใีนจีน 

 
2.1.4  ทองคํา 
 จีนมีประวัติการขุดทองคําและการใชงานมามากกวา 4,000 ป จากการพัฒนาในอุตสาหกรรมใหมและ
เกษตรกรรมอยางรวดเร็ว เชน อตุสาหกรรมอวกาศ อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี ขาวสาร และทรัพยากรแรพลงังานใหม ๆ 
และวสัดุใหม ทําใหมีทางในการใชทองคําอยางมากมาย 
 จีนยังเปนหน่ึงในประเทศผูนําท่ีมีปริมาณสํารองแรทองคําท่ีไดรับการสํารวจแลวมากติดอันดับโลก 
ปลายป 2529 จีนมีปริมาณสํารองแรทองคํา 2,216 ตัน ในจํานวนน้ีเปนประเภท A + B + C 575 ตัน จากน้ันก็มี
การสํารวจพบแหลงทองคําเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปลายป 2540 ตําบลแหลงสินแรทองคําท่ีไดรับการสํารวจไปแลว 
1,304 แหลง โดยมีปริมาณสํารองแรคงเหลือ 4,265.52 ตัน ในจํานวนน้ีจัดเปนแรสํารองประเภท A + B + C จํานวน 
1,279.85 ตัน และประเภท D จํานวน 2,985.67 ตัน  
 ในบรรดาแหลงสํารองแรทองคําท่ีไดรับการสํารวจตรวจสอบแลว พบวาสินแรปฐมภูมิเปนแหลงสําคัญ
ท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑทองคําคิดเปนรอยละ 75-85 ของผลผลิตตอป ในป 2539 ปริมาณสํารองคงเหลือ 
4,264.78 ตัน คิดเปนทองคําปฐมภูมิรอยละ 59 ทองคําในลานแรรอยละ 13.10 และทองคําผลพลอยได (จากการ 



 
คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ASD/SPR/ENV49037/P0749/manual_CH.doc -13- บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด 

เกิดรวมกับแรอืน่ ๆ) รอยละ 27.90 ในป 2540 ผลผลิตทองคําจากแหลงปฐมภูมิคิดเปนรอยละ 84.30 จากทองคํา
ลานแรรอยละ 8.00 และจากทองคําเกิดรวมรอยละ 7.70 
 แหลงแรทองคําในลานแร (Gold-Placer Deposits) ท่ีมีกําเนิดมาจากแหลงแรขั้นปฐมภูมิดังกลาว
ขางตน ถูกพบรวมตัวกันอยูในสวนเหนือสุดของจีนตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูตามขอบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของฐานทวีปแยงซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 : การกระจายตัวของแหลงแรทองคําในจีน 

 
 ทรัพยากรแรทองคํากระจายตัวอยางไมสมํ่าเสมอพบหลายชนิดในภาคเหนือและภาคตะวันออก 
ทองคําปฐมภูมิสวนใหญพบในมณฑลซานตุง เหอหนาน เหอเปย ฉานซี จีหลิน และหูเปย ในขณะที่ลานแรทองคํา
สวนใหญถูกพบบริเวณขอบเขตตะวันออกเฉียงเหนือท่ีระบบลําธารไดถูกพัฒนาดีแลว และในพื้นท่ีจีนตะวันตกเฉียงใต 
เชน ท่ีมณฑลเหอหลงเจียง ฉานซี กันสุ เสฉวน และมองโกเลียใน แหลงแรทองคําท่ีเปนผลพลอยไดจากการสะสม
ตัวรวมกับแรอื่น สวนใหญกระจายตามลํานํ้าแยงซีตอนกลาง ซึ่งตอนลางเปนท่ีมณฑลเซียงสี หูเปย และแอนหุย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต้ังอยูตรงรอยตอระหวางประเทศแผนทวีปยูเรเซียน แผนทวีปอินเดีย และ 
แผนมหาสมุทรแปซิฟก แกนกลางของทวีปในยุคตนถูกพบอยูในบลอคจีนเหนือและบลอคแยงซี  
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2.1.5 เหล็ก   
 ธาตุเหล็กท่ีมีอยูในผิวโลกรอยละ 5.8 นับเปนอันดับ 4  พบแรท่ีมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบมากกวา 
300 ชนิดในผิวโลก เชน แรฮีมาไตต (Fe2O3) แรแมกนีไตต (Fe3O4) เปนตน 
 แรเหล็กสํารองคงเหลือของจีนกระจายอยูใน 30 มณฑล เทศบาลมณฑล และเขตปกครองตนเอง 
(ยกเวนไตหวัน) โดยที่มณฑลเลียวหนิง (11.107 พันลานตัน) เหอเปย (6.184 พันลานตัน) และเสฉวน (5.285 
พันลานตัน) เปนมณฑลหลักท่ีมีปริมาณสํารองแรเหล็กคงเหลอืท้ังหมดรวมกัน 22.576 พันลานตัน คิดเปนรอยละ 
48.43 ของปรมิาณสํารองแรเหล็กคงเหลือท้ังหมดของทั้งประเทศ ปกกิ่ง (Beijing) ชันสี มองโกเลียใน ชานตง   
เหอหนาน หูเปย ยูนนาน และอันหุย มีปริมาณสํารองแรท้ังหมดรวมกันได 16.013 พันลานตัน คิดเปนรอยละ 
34.64 ของสํารองแรเหล็กท้ังหมดของจีน สวนภูมิภาคท่ีมีปริมาณสํารองแรเหล็กนอยกวา 1 พันลานตัน ไดแก 
มณฑลจี้หลิน (Jilin) เหอหลงเจียง  เซียงไฮ เจียงส ุสีเจียง (Zhejiang) ฟูเจี้ยน (Fujian) เจียงส ีหูหนาน กวางตุง 
(Guangdong) กวงส ีไฮนาน (ไหหลํา) กุยโจว ชงชงิ (Chongqing) ธิเบต ชานสี กันส ุชิงไห (Qinghai) หนิงเซีย 
(Ningxia) และซินเจียง (Xinjiang) โดยมีปริมาณสํารองแรท้ังหมดรวมกันได 7.643 พันลานตัน คิดเปนรอยละ 
16.53 ของสํารองแรท้ังหมดทั่วจีน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 : แผนที่การกระจายตัวของตําบลแหลงแรเหลก็ขนาดใหญในจีน 
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รูปที่ 7 : แผนที่การกระจายตัวของฐานผลิตสินแรเหล็กดิบและผูประกอบการถลุงเหล็กที่สําคัญของจีน 
 
2.1.6 ทรัพยากรแรพลังงาน 
 ทรัพยากรพลังงาน ไดแก ถานหิน นํ้ามันและกาซธรรมชาติ ยูเรเนียม และพลังความรอนใตพิภพ 
(Geothermals) การพัฒนาและการนํามาซึ่งทรัพยากรพลังงานจะมีความสําคัญในอนาคตเปนระยะเวลายาวนาน 
ทรัพยากรพลังงานเหลาน้ีเปนพลังงานที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมอีกไดแตมีการใชงานหลายรูปแบบ   
 (1)  ถานหิน 
  ถานหินเปนแรพลังงานที่สําคัญในจีนคิดเปนรอยละ 75 ของพลังงานปฐมภูมิท้ังหมด กระจายตัวอยาง
กวางขวางแตไมสมํ่าเสมอคือมีมากในภาคเหนือและตะวันตก แตมีนอยในภาคใตและภาคตะวันออก ดังแสดงใน
รูปที่ 8 แหลงแรท่ีมีขนาดมากกวา 1,000 ลานตัน อยูในมณฑลซินเจียง (Xinjiang) 1,621 พันลานตัน และ
มองโกเลียใน 1,205.3 พันลานตัน แหลงที่มีขนาดใหญกวา 100 พันลานตัน อยูในมณฑลชันสี ชานสี กันสุ หนิงเซีย  
กุยโจว เหอเปย ชานตง (Shandong) เหอหนาน (Henan) และแอนหุย (Anhui) รวมทรัพยากรถานหินในมณฑล
ท่ีกลาวมานี้มีปริมาณสูงถึง 4,811.3 พันลานตันคิดเปนรอยละ 95.1 ของทรัพยากรถานหินรวมทั้งประเทศ 
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รูปที่ 8  : การกระจายของทรัพยากรถานหิน 
 
  ปริมาณสํารองแรถานหินท่ียังเหลืออยูกระจายตวัใน 12 มณฑล ไดแก มณฑลชันส ี (Shanxi) 
257.8 พันลานตัน มองโกเลียใน 224.7 พันลานตัน ชานสี 161.9 พันลานตัน ชินเจียง กันส ุหนิงเซีย เหอหลงเจียง 
เหอเปย ซานตง เหอหนาน กุยโจว และยูนนาน รวมปริมาณสํารองแรท่ีไดรับการสํารวจแลว 963.7 พันลานตัน  
คิดเปนรอยละ 96.1 ของปริมาณสํารองแรท้ังหมดที่ไดสํารวจแลว 
  หลังจากที่มีการสํารวจอยางละเอียดพบวาปริมาณการผลิตถานหินในพื้นท่ีหลักมีดังน้ี  

(ก) ในป 2540 จีนเหนือผลิตไดรอยละ 36.7 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด จีนตะวันออก 
รอยละ 14.6 จีนใตรอยละ 14.3 จีนกลางรอยละ 13.2 และทั้งหมดที่กลาวผลิตไดมากกวาจีนตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งผลิตไดคิดเปนรอยละ 11.9 (จากเดิมในป 2492 ท่ีผลิตไดถึงรอยละ 38.7) การผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 
ก็คือการผลิตถานหินในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest China) 

(ข) หลังจากป 2540 เหมืองถานหินขนาดใหญท่ีเปนของรัฐมีจํานวน 111 แหง ผลิตได 529.16 
ลานตันถานหินดิบตอป จากความสามารถในการผลิต 534.88 ลานตัน  ในจํานวนน้ีมี 81 แหง ต้ังอยูในพื้นท่ีจีน
เหนือ จีนตะวันออกเฉียงเหนือ จีนตะวันออกสวนเหนือ และจีนตะวันตกเฉียงเหนือสวนตะวันออก  
สวนใหญเปนเหมืองถานหินขนาดใหญและขนาดกลาง รัฐดําเนินการเหมืองถานหินกระจายอยูในพื้นท่ีมากกวา 30 
มณฑล ในจํานวนเหมืองเหลาน้ีมณฑลชันสี (Shanxi) มีเหมืองที่รัฐอุดหนุนอยูมากท่ีสุด ในขณะที่ในมณฑลกุยโจว
มีเหมืองที่ดําเนินการโดยงบประมาณของภาคเอกชนจํานวนมากที่สุด 
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 (3)  ยูเรเนยีม  
  จีนผลิตแรยูเรเนียมไดปละประมาณ 1,200 ตัน และคงผลิตอยูในระดับน้ีไปอีกหลายป เหมือง
แรยูเรเนียม 8 แหงแรกของจีนไดเปดดําเนินการเต็มท่ีในป 2505-2508 หลายปตอมาจีนก็ไดเปดเหมืองแรยูเรเนียม
เพิ่มขึ้นรวมประมาณ 26 แหง นับตั้งแตเริ่มเปดเหมืองแรยูเรเนียมและผานกระบวนการปฎิรูปอุตสาหกรรม เหมืองแร 
ในจีนไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรอยางมาก จีนลดปริมาณการผลิตและปดเหมืองแรยูเรเนียมที่ไมมี
ประสิทธิภาพหลายแหง สืบเน่ืองมาจากผลของความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ จีนจึงมุงเนนไปใชเทคโนโลยี
ละลายแรในที่และละลายแรในกอง (In-Situ and Heap Leaching Technologies) การปรับปรุงการจัดการและ
เทคโนโลยีทําใหโครงสรางประกอบเหมืองแรยูเรเนียมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3-4 เทา 
 
2.2 สรุปมณฑลแหลงแรในจีน 
 จีนเปนประเทศที่มีพื้นท่ีขนาดใหญและอุดมไปดวยสินแรหลากหลายชนิดกระจายตัวในมณฑล เขต
การปกครองตนเองตาง ๆ ตามที่นําเสนอขางตน ซึ่งสามารถสรุปมณฑลที่มีแหลงสินแรประเภทตาง ๆ ไดดังน้ี 
 

สินแร มณฑลแหลงแร 
เหล็ก แอนหุย (ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ) กันสุ ไหหลํา (Hainan) เหอเปย หูเปย จี้หลิน  

เลียวหนิง มองโกเลียใน ชันสี กวางตุง เสฉวน ยูนนาน กุยโจว เฉินเจียง เจียงสุ  
ตะกั่ว กันสุ กวางตุง เหอหนาน หูเปย หูหนาน ยูนนาน 
สังกะสี กันสุ กวางตุง กวางสี หูหนาน เลียวหนิง ยูนนาน 
ทองแดง แอนหุย กันสุ เหอหนาน หูเปย เจียงสุ เจียงสี เลียวหนิง ซานตุง ชันสี เทียนสิน 

ยูนนาน 
ถานหิน เหอเปย เหอหลงเจียง เหอหนาน เลียวหนิง มองโกเลียใน ซานตุง ชันสี  เสฉวน 

หนิงเซีย ชานสี ซินเจียง 
ทองคํา เหอหนาน เจียงสี ซานตุง เสฉวน 
เงิน หูเปย เจียงสี เสฉวน 
ดีบุก กวงสี ยูนนาน 
นิกเกิ้ล กันสุ เสฉวน 
พลอยและอัญมณี 
   - มรกต 

 
ยูนนาน ซินเจียง 

   - เพชร ซานตุง 
   - หยก ซินเจียง 
   - เพอริดอท ยูนนาน 
   - แซฟไฟร ซานตุง ไหหลํา 



 
คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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สินแร มณฑลแหลงแร 
โปแตช ชิงไห ธิเบต 
อลูมิเนียม กวางสี กุยโจว เหอหนาน หูหนาน ชันสี กันสุ เหอเปย จี้หลิน เลียวหนิง 

มองโกเลียใน หนิงเซีย ชิงไห ชานสี ซานตุง ยูนนาน 
แมกนีเซียม เลียวหนิง หนิงเซีย ชันสี ชิงไห 
แมงกานีส ชงชิง กวางสี 
โมลิบดีนัม เหอหนาน ชานสี 

  
 
2.3 การพิจารณาคดัเลือกพ้ืนที่ศึกษาแหลงแรท่ีมีศักยภาพเหมาะแกนักลงทนุไทย 
 เน่ืองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นท่ีกวางใหญไพศาล การคนควาขอมูลและการสํารวจ
แหลงแรท่ีมีศักยภาพนาลงทุนในจีนแผนดินใหญเปนสิ่งที่ตองอาศัยระยะเวลายาวนาน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี  
ท่ีปรึกษาจึงขอพิจารณาพื้นท่ีบางสวนของจีนท่ีมีแหลงแรท่ีมีศักยภาพนาลงทุน จากการรวบรวมขอมูลแหลงแร
โดยรวมของจีนแลวน้ันมีหลายพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกมณฑลยูนนานเปนพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมตอการลงทุนของนักลงทุนไทย ดวยเหตุผลดังน้ี 
 (1)  ในมณฑลยูนนานมีทรัพยากรแรมากมาย เปนมณฑลใหญแหงหนึ่งที่ม่ังค่ังดวยทรัพยากรแร 
เน่ืองจากมีแหลงแรสํารองขนาดใหญท่ีมีแรตาง ๆ มากมายและคุณภาพสูง พบแร 142 ชนิดท่ีใชประโยชนได ซึ่ง 
คิดเปนรอยละ 85 ของ 168 ชนิดแรท่ีคนพบในจีน พบแหลงแร (Ore deposit) ประมาณ 3,700 แหง นอกจากน้ียัง
คนพบแหลงสํารองแร 85 ชนิด คิดเปนรอยละ 56 ของ 151 ชนิดแรท่ีทําการสํารวจในจีน   

(ก) มีแร 54 ชนิด ท่ีมี Recoverable Reserves ขนาดใหญติด 10 อันดับแรกของจีน  
คิดเปนรอยละ 64 ของแรท้ังหมดที่พบในมณฑลยูนนาน  

(ข) มีแร 8 ชนิดท่ีมี Recoverable Reserves อยูในอันดับ 1 ของจีน ไดแก ตะกัว่ สังกะส ี
ดีบุก Thallium Indium แคดเม่ียม แอสเบสตอสสีนํ้าเงิน และ Germanium 

(ค) มี 12 ชนิดแรท่ีมี Recoverable Reserves อยูในอันดับ 2 ของจีน ไดแก Platinum 
Group Elements (Platinum, Palladium, Ruthenium, Inidium, Osmium และ Rhodium) เงิน Potash 
Salt สารหนู ฟอสฟอรัส Cement, Limestone และ Diatomite  

(ง) มี 5 ชนิดแรท่ีมี Recoverable  Reserves จัดอยูในอันดับ 3 ของจีน ไดแก ทองแดง 
นิกเกิล โคบอลท Fertilizer, Serpentine และ Halite 

(จ) ตามดัชนีบงชี้ทางเศรษฐกิจ แรและธาตุท่ีมีความสําคัญมากที่สดุและสําคัญในระดับสูงใน
มณฑลยูนนาน ไดแก ฟอสฟอรัส สังกะสี ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก พลวง Diatomite แมงกานสี ถานหิน 
ทองคํา เงิน เกลือ Halite, Germanium ไทเทเนียม แคดเมียม และกลุมธาตุแพลทินัม (Platinum Group)  


