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(graben) ดังนี้ Hon Gui, Nong Son และ Da Lat volcano-plutonic margin สวนการเกิดแองในชวงอายุ
Cenozoic ทําใหเกิดแองของทะเลสาบ (Lacustrine) และ แมน้ํา (fluvial) ในทวีป (mainland) และทําให
เกิด deltaic, coastal depositional basins บน continental shelf ของประเทศเวียดนามซึ่งพบวาเปน
แหลงที่มีศักยภาพทางดานปโตรเลียม ในขณะที่ทางชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศเวียดนาม
พบวามีการขยายตัวออกของพื้นทะเล และหินบะซอลต Tay Nguyen ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการ
เทคโทนิค
2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources)
แหลงแรในประเทศเวียดนามที่สําคัญๆ สามารถแบงออกไดดังนี้

2.2.1 แรเหล็กและแรโลหะผสมกลุมเหล็ก (Iron and Ferro-Alloy Mineral)
1) แรเหล็ก (Iron)
พบในหลายพื้นที่ของประเทศเวียดนาม โดยมีลักษณะการสะสมตัวและลักษณะของการเกิดแหลง
แรที่แตกตางกันออกไป โดยแหลงแรที่พบมักเกิดโดย 2 กระบวนการ คือ จาก skarn geneses และ
กระบวนการผุพังอยูกับที่ สินแรที่ไดจาก skarn geneses จะมีปริมาณสํารองของแรเหล็กมาก ถึงแมวา
จะยังไมสามารถบอกถึงจํานวนแหลงแรไดอยางแนชัด
2) แมงกานีส (Manganese)
มีการคนพบถึง 34 แหลง แตอุตสาหกรรมแรไดมุงเนนไปยังดานตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
Cao Bang ซึ่งแรในพื้นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสะสมตัวในตอนปลายของยุคดีโวเนี่ยน โดยมีปริมาณ
สํารองมากกวา 12-13 ลานตัน นอกจากนี้ ยังมีสินแรแมงกานีสที่ Chiem Hoa (Tuyen Quang) ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยกระบวนการผุผังอยูกับที่และสะสมตัวในตะกอน Lower Devonian มีปริมาณสํารองประมาณ
170,000 ตัน
3) โครเมี่ยม (Chromium)
ในปจจุบันพบเพียงที่ Co Dinh Chromite placer mine และอีกที่หนึ่งในบริเวณใกลเคียง ที่จังหวัด
Thanh Hoa โดยมีปริมาณแรสํารองแบบ indicated ไดประมาณ 22 ลานตันของโครเมี่ยม ซึ่งที่เหลือจาก
การแยกโครเมี่ยมคือ นิเกิล และโคบอลต
4) นิเกิล และโคบอลต (Nickel & Cobalt)
มีกําเนิดไดหลายแบบเชน จากหินหนืด (magmatic) จาก น้ํารอน (hydrothermal) และการผุผังอยู
กับที่ (weathering) สินแรทั้งหมดที่เกิดจากหินหนืดจะมีความสัมพันธกับหินอัคนีแทรกซอนชนิด
Ultramafic พบไดที่จังหวัด Son La, Cao Bang, และ Thai Nguyen โดยแหลง Ban Phuc (พื้นที่ Ta
Khao) มีปริมาณสํารองของนิเกิล-โคบอลต ประมาณ 193,000 ตัน ในจํานวนนี้ เปนนิเกิล 119,000 ตัน
และ 3,500 ตันของโคบอลต สินแรนิเกิลและโคบอลตยังพบวามีการสะสมตัวของตะกอนบริเวณชายหาด
(placer deposit) ในเหมืองที่พื้นที่ Co Dinh ซึ่งมีปริมาณของ Ni ประมาณ 0.51-0.64 % และ Co
ประมาณ 0.05-0.12 % และมีปริมาณสํารองตามทฤษฎีประมาณ 3 ลานตันของนิเกิล และมากกว า
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271,000 ตันของโคบอลต นอกจากแหลงที่กลาวมาขางตน โคบอลตและนิเกิลยังพบที่แหลงแรทองแดง
Sin Quyen

รูปที่ 3 แผนที่แหลงทรัพยากรแรเวียดนาม
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5) โมลิบดีนั่ม (Molybdenum)
มีการคนพบประมาณ 40 แหลง ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ Son Pa (จังหวัด
Lao Cai) และพื้นที่ Nui Sam (จังหวัด An Giang) โดยเปนแหลงแรแบบน้ํารอน (hydrothermal) มี
ปริมาณสํารองมากกวา 45,000 ตัน
6) ทังสเตน (Tungsten)
แรทังสเตนที่พบในแหลงแรแบบน้ํารอนเปนชนิด Quartz-wolframite-cassiterite mineralization
ซึ่งมีความสัมพันธกับหินแกรนิตอายุ Cretaceous-Paleogene โดยแรที่พบนี้มีการกระจายตัวทางทิศ
ตะวันตกของ Thai Nyugen, Cao Bang, Thanh Hoa, Quang Nam และพื้นที่อื่นๆ มีปริมาณสํารอง
มากกวา 10,000 ตันของ WO3 นอกจากนี้ ในแหลง Da Kien ยังพบแรที่มีการเกิดเปนแบบ Skarn
origin พวก scheelite และ bismuth ซึ่งพบวามีปริมาณของ WO3 content ต่ํา (0.132-0.264%) แตมี
ปริมาณสํารองมากกวา 170,000 ตัน
7) ไพไรต (Pyrite)
มีการทําเหมืองไปแลวมากกวา 100 แหลง นับตั้งแตมีการคนพบแหลงแรนี้ โดยพบบริเวณ Bac
Bo และ Trung Bo และมีปริมาณสํารองประมาณ 46 ลานตัน โดยที่แรชนิดนี้มีลักษณะการเกิด 2 แบบ
คือ hydrothermal metasomatic และ hydrothermal effusive ซึ่งแบบหลังนี้พบทางดานตะวันตกของ
พื้นที่ Bac Bo

2.2.2 แรโลหะพื้นฐาน (Base Metals)
1) ดีบุก (Tin)
ในประเทศเวียดนามพบแหลงดีบุกมากกวา 100 แหลง โดยการเกิดของแหลงดีบุกที่พบนี้มีทั้งที่
เปนหินเพกมาไทต (pegmatite), แบบหินสการน (skarn), แหลงแรแบบน้ํารอน และการสะสมตัวตาม
ชายหาด แหลงแรแบบน้ํารอนที่เกิดขึ้นจะพบกลุมแรพวก cassiterite-silicate-sulphide ในพื้นที่ Tam
Dao, Quy Hop, Quang Nam และ Lam Dong โดยมีปริมาณสํารองของ cassiterite ประมาณ 130,000
ตัน นอกจากนี้ สินแรดีบุกที่สะสมตัวบริเวณชายหาดยังเปนพื้นที่เปาหมายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับการใชดีบุกในพื้นที่ดังกลาวมาแลวในชวงหลายสิบปที่ผานมา โดยมีปริมาณสํารองมากกวา 135,000
ตัน
2) ทองแดง (Copper)
มีการพบมากกวา 10 แหลง โดยเกิดขึ้นทั้งแบบหินหนืด (magmatic) แหลงแรแบบน้ํารอน และ
แบบการสะสมตัวในหินทราย (copper-bearing sandstone) ซึ่งบริเวณที่พบสามารถแบงออกไดเปน 3
พื้นที่ใหญๆ ไดแก พื้นที่ Lao Cai, Son La, และ Bac Giang แหลงแรที่เกิดขึ้นแบบหินหนืดจะพบใน
พื้นที่ Ta Khoa และพื้นที่ Van Yen ซึ่งมีปริมาณของ nickel content มากกวา copper ถึงสองเทา
นอกจากนี้ ในจังหวัด Lao Cai มีปริมาณของ copper ถึง 551,000 ตัน Rare earths (R2O3) 334,000
ตัน และ 35 ตันของทองคํา ในจังหวัด Bac Giang พบวาแหลงแรทองแดงที่เกิดขึ้นโดยจากการสะสมตัว
ในหินทรายอายุ Triassic แตเปนแหลงที่มีขนาดเล็ก
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3) ตะกั่ว-สังกะสี (Lead-Zinc)
เปนแหลงแรที่มีขนาดคอนขางใหญและมีการกระจายตัวทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มี
ประมาณ 400 แหลง มากกวาครึ่งหนึ่งของแหลงที่คนพบไดมีการศึกษาแลว พบวา สินแรตะกั่ว-สังกะสีนี้
เกิดไดทั้งแบบแหลงแรแบบน้ํารอน แบบหินสการน และกระบวนการผุผังอยูกับที่ โดยสินแรที่เกิดในแบบ
หินสการนจะพบในกลุมหินจําพวก carbonate-terrigenous ซึ่งมีการกระจายตัวทั่วไปทางเหนือของ
ประเทศเวียดนาม โดยเหมืองที่มีความสําคัญและเปนที่รูจักกันดี ไดแก เหมือง Cho Don และเหมือง
Cho Dien โดยมีปริมาณของตะกั่วและสังกะสีถึงเกือบ 5 ลานตัน สินแรที่เกิดจากขบวนการผุผังอยูกับที่
จะเกิดขึ้นกับตัวสินแรดั้งเดิมโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งมีปริมาณสํารองรวมประมาณ 1 ลานตัน โดยใน
จํานวนนี้มาจากเหมือง Phia Khao และเหมือง Cho Dien ถึงเกือบ 80%
4) พลวงและปรอท (Antimony and Mercury)
มีการพบแหลงแรชนิดนี้มากกวา 50 แหลงในประเทศเวียดนาม โดยแหลงแรที่พบเกิดขึ้นโดย
กระบวนการน้ํารอน แบบ antimony-gold mineralization มีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือ
ของประเทศเวียดนาม แหลง Lang Vai ในจังหวัด Tuyen Quang เปนแหลงที่มีแอนติโมนี่ถึง 98,000
ตัน และเปนแหลงของ arsenic ที่มีปริมาณสํารองถึง 200,000 ตัน แหลง Khe Chim ในจังหวัด Quang
Ninh เปนแหลงที่พบแอนติโมนี่คุณภาพดีและมีปริมาณถึง 35,000 ตัน และแหลง Mau Due จังหวัด Ha
Giang พบปริมาณแอนติโมนี่ถึง 60,000 ตัน แหลงแร antimony-mercury ยังพบที่ Ban Cam และ Yen
Ve สวนแหลงแรปรอทก็พบกระจายตัวทางเหนือของประเทศเวียดนาม
5) บิสมัท (Bismuth)
มักพบในแหลงแรดีบุก ตะกั่ว-สังกะสี และวุลแฟรมไมต ที่เกิดโดยทั้งจากกระบวนการน้ํารอน และ
แบบหินสการน การเกิดแรแบบ Sheelite-bismuth mineralization ที่มีการสะสมตัวแบบหินสการนจะพบ
ในเหมือง Da Lien จังหวัด Thai Nyugen เทานั้น โดยมีปริมาณ WO3 content เทากับ 0.13-0.26 %
ปริมาณ Bi 0.1-0.22% คิดเปนปริมาณสํารองของ WO3 และบิสมัท มากกวา 160,000 ตัน และมากกวา
140,000 ตัน ตามลําดับ
6) บอกไซท (Bauxite)
ที่พบในประเทศเวียดนาม มีรูปแบบของการเกิดอยู 2 ชนิด คือ แบบที่เกิดจากการสะสมตัว และ
แบบที่เกิดขึ้นจากการผุผังอยูกับที่ แบบที่เกิดจากการสะสมตัวจะมีอายุอยูในชวง Late Permian พบมาก
บริเวณจังหวัด Ha Giang, Cao Bang, Lang Son, Hai Duong และ Nghe An โดยมีปริมาณสํารองรวม
ประมาณ 200 ลานตันของ Al2O3 ในขณะที่ แบบที่เกิดขึ้นจากการผุผังอยูกับที่จะเกิดขึ้นบริเวณที่มีการผุ
ผังของหินบะซอลตยุค Neogene-Quaternary ซึ่งมีมากทางตอนใตของประเทศเวียดนาม และมีปริมาณ
สํารองรวมของ laterite bauxite ประมาณ 6,750 ลานตัน
7) ไททาเนี่ยม (Titanium)
มีการพบถึง 66 แหลง สวนใหญเกิดขึ้นแบบการสะสมตัวบริเวณชายหาดทางตะวันออกเฉียงเหนือ
และตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีปริมาณสํารองประมาณ 15 ลานตันของ ilmenite นอกจากนี้ ยังมี
แหลงแรที่เกิดขึ้นจากหินหนืดแตพบเปนเพียงแหลงเล็กๆ
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2.2.3 แรโลหะมีคา (Precious Metals)
1) ทองคํา (Gold)
ที่พบในประเทศเวียดนามจะมีลักษณะการเกิดอยู 2 แบบ คือ แบบการสะสมตัวบริเวณชายหาด
และเปนแหลงแรแบบน้ํารอน โดยในแบบแรกพบวามีการกระจายตัวอยูในหลายพื้นที่ซึ่งจนกระทั่งถึง
ปจจุบันพบแลวถึง 150 แหง ในขณะที่แบบหลังจะพบวามีการกระจายตัวมากกวาและครอบคลุมพื้นที่
มากกวา ซึ่งรวมถึงมีลักษณะของชนิดของแหลงแรที่แตกตางกันไปดวย ยกตัวอยางเชน ในจังหวัด Thai
Nguyen และจังหวัด Thanh Hoa จะพบการเกิดแรแบบ quartz-gold ในขณะที่จังหวัด Phu Tho จะพบ
เปนแบบ quartz-gold-tourmaline อีกหลายแหงจะพบแบบ quartz-gold-sulphide สวนในตอนกลางของ
ประเทศจะพบเปนแบบ gold-silver แหลงที่พบในจังหวัด Tuyen Quang และจังหวัด Quang Binh จะ
พบวาเกิดแบบ gold antimony และพบวาจะเกิดแบบ paragenetic gold ในกลุมแร เชน ตะกั่ว-สังกะสี
หรือ pyrite, chalcopyrite ในแหลง Sin Quyen ซึ่งปริมาณสํารองรวมของทองคําประมาณหลายพันตัน
โดยไดมีการประเมินสํารอง (inferred reserve) แลวพบวามีปริมาณหลายรอยตัน

2.2.4 แรอุตสาหกรรม (Industrial Minerals)
1) ฟอสเฟต (Phosphate)
พบในหินแปรชวงอายุ Lower Cambrian ที่จังหวัด Lao Cai โดยที่ฟอสเฟตที่พบนี้สามารถแยก
ออกไดเปน 4 เกรด คือ เกรด I และ III โดยที่ชนิดแรกจะเปนเกรดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกันของแรที่
ผุผังอยูกับที่ (Secondary) ซึ่งจะมีลักษณะออนนิ่ม ในขณะที่อีกชนิดหนึ่งจะมีลักษณะรวน ไมเกาะตัว
สวนเกรด II และ IV นั้น จะประกอบไปดวยกลุมแร carbonate-phosphate ซึ่งวางตัวอยูใต weathering
zone สําหรับปริมาณสํารอง แรเกรด II และ IV จะมีจนกระทั่งถึงความลึก 900 เมตร คิดเปนปริมาณ
สํารองตามทฤษฎีประมาณ 4 พันลานตัน แตถาคิดปริมาณสํารองรวมทุกเกรดแลวในแองนี้จะมีฟอสเฟต
สะสมตัวมากกวา 5 พันลานตัน และมี demonstrated reserved ประมาณ 900 ลานตัน
2) แบไรท (Barite)
เกิดเปนแหลงโดยกระบวนการน้ํารอน โดยพบถึง 21 แหลง และมีความสัมพันธกับการเกิดของ
ตะกั่ว-สังกะสี หรือกับพวก rare earths มีปริมาณสํารองประมาณ 25 ลานตัน และเฉพาะแหลง Dong
Pao มีปริมาณถึง 4 ลานตัน
3) ฟลูออไรท (Fluorite)
จากการสํารวจ พบวาฟลูออไรตทั้ง 3 แหลงที่พบ เกิดขึ้นโดยกระบวนการน้ํารอน โดยที่ในแหลง
Dong Pao พบวาเปนแบบ fluorite-barite-rare earths และมีปริมาณสํารองของฟลูออไรตมากกวา 10
ลานตัน ในขณะที่แบบ fluorite-quartz จะมีประมาณสํารองประมาณ 270,000 ตัน และแบบสุดทาย
fluorite-tin-wolfram จะมีประมาณสํารองประมาณ 20,000 ตัน
4) โดโลไมต (Dolomite)
ที่พบในประเทศเวียดนามมี 2 ลักษณะคือ แบบแรก พบอยูในกลุมหินคารบอเนต ที่มีอายุอยูในชวง
Devonian ถึง Triassic อีกแบบหนึ่งพบอยูในหินแปรที่มีอายุอยูตั้งแต Proterozoic ถึง Early Paleozoic
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ซึ่งโดโลไมตในประเทศเวียดนามนี้มีปริมาณสํารอง (investigated reserves) ประมาณ 985 ลานตัน (จาก
16 แหลง)
5) เฟลดสปาร (Feldspar)
ที่พบมีอยูดวยกัน 2 ชนิด ไดแก ชนิดแรก เปนเฟลดสปารใน granite, pegmatite อีกชนิดหนึ่งเปน
เฟลดสปารที่พบในหิน magmatic rocks อื่นๆ เชน quartz keratophyre, felsite และ aplite โดยมี
ปริมาณสํารองประมาณ 24 ลานตัน (จาก 7 แหลง)
6) ควอรตซไซต (Quartzite)
พบอยูในหินแปรที่มีอายุอยูในชวง Neoproterozoic ถึง Early Paleozoic ซึ่งควอรตซไซตที่พบมี
คุณภาพสูง เหมาะสําหรับการทําอิฐทนไฟเพื่อใชในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ โดยมีปริมาณสํารองประมาณ
2 พันลานตัน (13 แหลง)
7) ดินขาว (Kaolin)
พบวามีการกระจายตัวอยูทั่วไปในหลายพื้นที่ และจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจถึง 136 เหมือง พบวามี
ปริมาณสํารองถึง 1,993 ลานตัน โดย kaolin ที่พบนี้สามารถแบงออกตามชนิดของการเกิดไดเปน 3
แบบคือ แบบที่เกิดขึ้นจากการผุผังอยูกับที่ของ pegmatite bodies หรือ felsic intrusive และ effusive
massifs และจาก terrigenous sediments ซึ่งแบบนี้มีปริมาณสํารอง (identified reserves) ที่ 30 ลานตัน
อีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมตัวใหมอีกครั้ง ซึ่งไดแก ตะกอนยุคควอเทอรนารีซึ่งพบในบริเวณหุบ
เขา (intermontane valleys) ตะพักแมน้ํา (river terraces) และตะพักชายฝงทะเล (coastal terraces) ซึ่ง
แบบนี้มีปริมาณสํารอง (identified reserves) ที่ 60 ลานตัน แบบสุดทาย เกิดขึ้นโดยขบวนการ
hydrothermal metasomatic ซึ่งรวมถึง kaolin-pyrophyllite bodies ใน Middle Triassic felsic effusive
พบในพื้นที่ Tan Mai (จังหวัด Quang Ninh) มีปริมาณสํารอง (identified reserves) มากกวา 57 ลานตัน
8) ดินเบา (Diatomite)
สวนมากจะพบอยูภาคกลางของประเทศเวียดนาม โดยมีการกระจายตัวอยูในหินที่มีอายุในชวง
Neogene ที่จังหวัด Lam Domg และจังหวัด Phu Yen โดยมีปริมาณสํารองประมาณ 140 ลานลูกบาศก
เมตร และพบที่จังหวัด Kon Tum โดยมีปริมาณสํารอง 171 ลานลูกบาศกเมตร
9) ทรายแกว (Silica sand)
ที่พบในประเทศเวียดนามมีการกระจายตัวเปนบริเวณกวางตามแนวชายหาดและพื้นที่รอบเกาะ
จากจังหวัด Quang Ninh ถึงจังหวัด Kien Giang โดยพบวามีการศึกษาและสํารวจมากกวา 40 แหลง
และมีปริมาณสํารองมากกวา 1,270 ลานตัน ซึ่ง silica sand ที่พบนี้มีอายุอยูในชวง Quaternary โดยมี
ลักษณะการเกิดดังนี้ deluvial-proluvial, alluvial bank, และ marine-eolian
10) แกรไฟต (Graphite)
ที่พบในประเทศเวียดนามเกิดขึ้นจาก 2 genetic types ไดแก Precambrian sedimentarymetamorphic-hydrothermal-pneumatolytic ซึ่งมีการกระจายตัวทางฝงซายของแมน้ําแดง (Red River)
เชนในพื้นที่ Lao Cai, Yen Bai, และทางตอนกลางของพื้นที่ Trung Bo เชน พื้นที่ Quang Ngai ในขณะ
ที่อีกแบบหนึ่งนั้นจะเปนแบบ Lower Paleozoic hydrothermal-pneumatolytic ซึ่งพบที่จังหวัด Tyuen
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Quang, Thai Nhuyen, Thanh Hoa และ Quang Nam เทานั้น โดยมีปริมาณสํารอง 13.5 ลานตัน และ
6 ลานตัน ตามลําดับ
11) เบนโทไนท (Bentonite)
มีการพบแหลงสะสมตัวถึง 25 แหลง ในจํานวนนี้มีจํานวน 15 แหลงที่ไดมีการศึกษา และมี 2
แหลงที่มีการสํารวจและมีการนําไปใช โดยพบในชุดหินอายุ Neogene และ Quaternary รวมถึงชั้นหินที่
ผุพังอยูกับที่ในพื้นที่ Thuan Hai ซึ่งเบนโทไนตนี้มีปริมาณสํารอง 47.1 ลานลูกบาศกเมตร และมีปริมาณ
สํารองแบบ inferred เทากับ 338.51 ลานลูกบาศกเมตร
12) พีท (Peat)
มีการคนพบมากกวา 100 แหลง ทั้งหมดมีอายุประมาณ Holocene ลักษณะของพื้นที่ที่พบมี 4
ลักษณะ เชน ที่ราบระหวางหุบเขา (intermontane plain) ที่ราบในพื้นที่หุบเขาระดับต่ํา (plain in low
mountain zone), alluvial plain, และที่ราบชายฝงทะเล (coastal plain) ปริมาณสํารองของพีทจากแหลง
U Minh Thoung และแหลง U Minh Ha รวมอาจถึง 426 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งคิดเปนปริมาณมากกวา
75% ของปริมาณสํารองถานหินของประเทศ

2.2.5 แรสําหรับการกอสราง (Construction Minerals)
1) หินปูน (limestone)
หินปูนที่พบสามารถแบงออกไดเปน organic limestone และ bio-chemical limestone โดยที่
organic limestone จะประกอบไปดวยเปลือกหอยและปะการัง มีอายุในชวง Quaternary ซึ่งบงชี้วา
หินปูนนี้เกิดขึ้นในชวงแนวชายหาด สวนหินปูนอีกชนิดหนึ่งพบวามีการกระจายตัวในบริเวณ Bac Bo,
North Trung Bo, และ West Nam Bo โดยหินที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจจะเปนชุดหิน Bac Son ที่มีอายุ
ในชวง Carboniferous – Permian และชุดหิน Dong Giao ที่มีอายุในชวง Triassic หินปูนที่คนพบนี้มี
ปริมาณสํารองทั้งแบบ indicated และ inferred จากทั้ง 91 เหมือง ประมาณ 1,300 ลานตัน ในขณะที่
ทางทฤษฎีแลวนาจะเปนแหลงที่มีปริมาณสํารองถึงแสนลานตัน
2) หินกอสรางและหินประดับ (Construction and Facing Stones)
หินกอสรางและหินประดับที่มีคุณภาพดีพบไดในหิน intrusive magmatic rocks โดยจาก 76
แหลงที่มีการศึกษาแลวนั้น พบวามี 16 แหลงที่ใหปริมาณสํารองของหินกอสรางถึง 1,611 ลานลูกบาศก
เมตร และ 241 ลานลูกบาศกเมตรสําหรับหินประดับ และจากหิน effusive rocks จะมี 52 แหลงที่ได
ทําการศึกษา และจาก 15 แหลงที่ไดทําการสํารวจแลวพบวามีปริมาณสํารองของหินกอสรางถึง 358
ลานลูกบาศกเมตร และ 24 ลานลูกบาศกเมตรสําหรับหินประดับ

2.2.6 แรพลังงาน (Energy Minerals)
1) ถานหิน (Coal)
ในประเทศเวียดนามสามารถแบงถานหินที่พบออกไดเปน 4 ประเภท ตามลําดับของการแปร
สภาพ ไดแก high, medium, low และ non-metamorphisms ซึ่งแตละชนิดมีลักษณะ การใชงาน
ปริมาณสํารอง และพื้นที่ที่พบแตกตางกันออกไป ดังนี้
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High metamorphism ประกอบไปดวย meager coal, semi-anthracite และ anthracite พบมาก
บริเวณตะวันออกของ Bac Bo ซึ่งรวมถึงแอง Bao Dai และ Hon Gai โดยมี demonstrated reserves
ของทั้ง 82 เหมือง มากกวา 2 พันลานตัน
Medium metamorphism ประกอบไปดวย bituminous coal และ coking coal พบมากในบริเวณ
จังหวัด Thai Nguyen, Nunh Binh, Son La และ Lai Chau โดยมี demonstrated reserves ของทั้ง 37
เหมือง มากกวา 20 ลานตัน
Low metamorphism ประกอบไปดวย lignite และ brown coals โดยมี demonstrated reserves
มากกวา 100 ลานตัน ยกเวนแหลง Ha Noi depression ซึ่งจากการเจาะสํารวจปโตรเลียมพบวาแหลงนี้
จะมีปริมาณสํารองตามทฤษฎีของ neogene lignite ใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม คืออาจมีมากถึง 250
พันลานตัน
สวน Non metamorphism หรือ Peat ปจจุบันมีการใชงานในอุตสาหกรรมและการทําปุย
กลาวโดยสรุป ในปจจุบันทรัพยากรแรของประเทศอาจแบงออกไดเปน 3 กลุม
1) แหลงแรที่มีศักยภาพสูง ไดแก แหลงแรบอกไซท แรหายาก แอนทราไซท ลิกไนท อะพาไตท
กลุมหินและทรายสําหรับกอสราง ดินขาว ทรายแกว และน้ําแร
2) แหลงแรที่มีศักยภาพปานกลาง ไดแก แหลงแรดีบุก ทังสเตน ทองคํา ติตาเนียม โครเมียม
เหล็ก พลวง ตะกั่ว สังกะสี นิเกิล ยูเรเนียม เบนโทไนท ไพโรฟลไลท และกราไฟท
3) แหลงแรที่มีศักยภาพคอนขางต่ํา ไดแก แหลงแรไพไรท แมงกานีส และ fat coal
ตารางที่ 1 ปริมาณสํารองแหลงแรตางๆของประเทศ
Resources and Reserves
Mineral groups
Units
Remarks
Estimated
Possible
Reserves
Resources
1. Mineral Resources with high potential
- Anthracite
mil. Tons 3,520
6,000
- Lignite
,,
200,000
- Bauxite
,,
450
4,000
Concentrate
- Rare earth
,,
11
22
- Kaolin-pyrophyllite
,,
--- Serpentine
,,
15
21
- Glass sand (silica)
,,
301
727
- Diatomite
,,
100
- Cement limestone
,,
10,692
Distributed mainly in the
North and North Central
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3

- Building stone
mil. M
785
- Facing stone
,,
133.5
3
- Thermo- mineral water
m /day 32,469
2. Mineral Resources with Medium Potential
- Iron ore
mil. Tons 1,200
- Titanium
,,
15.71
- Chromium
,,
33.8
- Manganese
,,
12.31
- Copper
‘000 tons 718
- Placer tin
‘000
SnO2
‘000 Sn
- Primary tin
’000
61
SnO2
‘000 Sn
- Lead – zinc
‘000 tons 640
- Gold
tons
64.55
- Apatite
Mil. Tons 908
- Kaolin
,,
320
- Graphite
,,
13.5

region
41,839
11,936

2,000
19.44
28.03
6,798
Placer tin
has been
depleted
118
840
188.9
1,665
80
21.7

Source: Master Plan for development of mining industry of Vietnam to 2010, updated and supplemented
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