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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 

 



คูมือลงทุนเหมืองแรมาดากัสการ 

13 

 
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
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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 
 




