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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร 
 (Geology and Mineral Resources) 

2.1 ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology) (รูปที่ 2) 

2.2.1 ขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐาน (Regional Tectonic Frameworks) 

อินโดนีเซียตั้งอยูในบริเวณขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแผนเปลือกโลกยูเรเซีย (Eurasian 
Plate) และถูกลอมรอบดวยแผนเปลือกโลกอินโด-ออสเตรเลีย (Indo-Australian Plate) ทางทิศใตและ
ตะวันตก สวนทางทิศตะวันออกจะอยูติดกับแผนเปลือกโลกแปซิฟก (Pacific Plate) ซ่ึงในบริเวณขอบ
ของแผนเปลือกโลกเหลานี้มีการเคลื่อนที่ชนกัน ทําใหเกิดแนวภูเขาไฟ แผนดินไหว และรอยเลื่อนขนาด
ใหญในบริเวณนี้ พ้ืนที่ในบริเวณไหลทวีปประกอบดวย หินตะกอนยุคกอนเทอรเชียรี ที่ถูกเปลี่ยน
ลักษณะอยางรุนแรง (Intensely deformed) หินอัคนีเน้ือหยาบ และหินแปร สวนพ้ืนที่บริเวณขอบของ
แผนเปลือกโลกยังมีการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ตั้งแตยุคเทอรเชียรีจนถึงปจจุบัน ประกอบดวยภูเขาที่
เกิดจากการยกตัวขึ้นของเปลือกโลก ในยุคเทอรเชียรี และหมูเกาะภูเขาไฟรูปโคง (Volcanic arc) ไดแก 
เกาะสุมาตราและชวา สําหรับพ้ืนที่ในบริเวณดานตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย สวนใหญประกอบดวย 
แองตะกอนยุคเทอรเชียรี ขณะที่ดานตะวันออกประกอบดวยหินตะกอนที่มีอายุอยูในชวง Paleozoic และ 
Mesozoic 

2.2.2 การลําดับชั้นหินภูมิภาค (Regional Stratigraphy) 

1) มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic) 
ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก พบในหลายบริเวณในอินโดนีเซีย ที่เกาะสุมาตรา บริเวณเทือกเขา

บาริชัน (Barisan mountain range) ประกอบดวยชั้นหินยุค Permo-Carboniferous ถึงมหายุคมีโซโซอิก 
(Mesozoic)หินสวนใหญจะถูกแปรสภาพอยางออน ไดแกหิน slates, phyllites, wackes และหินปูน 
นอกจากนี้ยังพบหินภูเขาไฟชนิดเมฟก (Mafic) หินภูเขาไฟชนิดเปนกลาง (Intermediate) และหิน 
volcaniclastics หินปูนที่มีซากดึกดําบรรพ (Fossil) ที่มีอายุเกาแกมากที่สุดพบที่เกาะกลิมันตัน 
ประกอบดวยซากของ fusulinids มีอายุอยูในชวงยุค Carboniferous ตอนปลาย ในบริเวณเกาะกลิมันตัน 
หินแกรนิตแทรกตัวในหินแปรที่ประกอบดวยหินออน หิน schist, phyllite  และ quartzite หินแกรนิตดัง
กลาวหาอายุโดยวิธี K-Ar พบวาอยูในชวง Permian ถึง Triassic ตอนปลาย ในบริเวณเกาะอิเรียนจายา 
หมวดหินที่มีอายุในมหายุคพาลีโอโซอิกไดแก Kariem และ Awitagoh formations โดยที่หมวดหิน 
Kariem ประกอบดวยหิน slaty shales  และ siltstone สวนหมวดหิน Awitagoh ประกอบดวยหินปูนสี
เทาดํา และหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินทั้งสองหมวดนี้มีอายุอยูในชวง Pre- Permo-Carboniferous. 
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ที่มา : www.geocities.com/capecanaveral/campus/9349/geology.jpg 

 

รูปที่ 2  แผนที่ธรณีวทิยาอินโดนีเซีย 
 
2) มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic) 
หินในมหายุคมีโซโซอิก พบในบริเวณดานตะวันตกของประเทศ บริเวณเกาะสุมาตรา ชวา และกลิ

มันตัน ในบริเวณสุมาตราตะวันตกพบหินปูนยุค Permain สวนบริเวณดานตะวันตกของเกาะกลิมันตัน
พบหินแกรนิตยุค Jurassic ซ่ึงแสดงริ้วขนาน (Foliation) อยางชัดเจน นอกจากนั้นยังพบหินตะกอนที่มี
ซากดึกดําบรรพอายุ Jurassic ในหลายพื้นที่ และพบวาการตกตะกอนของหินตะกอนในชวงยุค 
Jurassic–Triassic เปนไปอยางตอเน่ือง บริเวณดานตะวันตกของเกาะกลิมันตันพบหินภูเขาไฟชนิด 
spilite วางตัวทับอยูบนหินตะกอนยุค Late Triassic ถึง Early Jurassic หินปูนยุค Jurassic ตอนปลายที่
สะสมตัวในทะเล วางตัวตอเน่ืองกับหิน sandy turbidite และหิน calcareous mudstone ชั้นหินใน
มหายุคมีโซโซอิกที่พบในบริเวณหลายๆ เกาะทางดานตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย แสดงรองรอย
ของการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก โดยที่พบเศษของหินที่เปนสวนของภาคพื้นทวีปปนกับหินที่เปน
สวนประกอบของพ้ืนมหาสมุทร ชั้นหินมหายุคมีโซโซอิกที่พบในบริเวณเกาะอิเรียนจายา ประกอบดวย
หินตะกอนชนิด clastic และหินคารบอเนตหินแกรนิต หินอัคนีชนิดอัลตาเมฟก และหินแปร หินตะกอน 
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และหินคารบอเนต เกิดในบริเวณภาคพื้นทวีป และวางทับทั้งแบบตอเน่ือง และไมตอเน่ืองกับชุดหิน
ตะกอนที่สะสมตัวในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม (Deltaic sediments) มหายุคพาลีโอโซอิก 

3) มหายุคชีโนโซอิก 
ชั้นหินในมหายุคชีโนโซอิกในอินโดนีเซีย สวนใหญเปนตะกอนที่สะสมตัวในยุคเทอรเชียรี และมัก

วางตัวอยางไมตอเน่ือง (Unconformably) อยูบนหินพ้ืนฐาน (Basement) ยุคกอนเทอรเชียรี หินตะกอน
ยุคเทอรเชียรี สวนใหญจะมีความหนาไมแนนอน โดยที่พบชั้นหินตะกอนที่มีความหนามากที่สุด บริเวณ
ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา มีความหนาประมาณ 6,000 เมตร ขณะที่บริเวณตอนกลางและตอนใตของ
แองตะกอนเดียวกันมีความหนาของชั้นตะกอนที่ 3,500 และ 4,000 เมตร ตามลําดับ บริเวณพื้นที่ดาน
ตะวันออกของเกาะ กลิมันตัน หลุมเจาะที่ความลึก 3,500 เมตรยังคงพบชั้นตะกอนในสมัยไมโอชีน 
(Miocene) หรือที่มีอายุออนกวา ในแองตะกอนบางแหง เชน Barito Basin หินพ้ืนฐานอยูในระดับตื้นที่มี
ความลึกเพียง 1,200 เมตร มีโครงสรางเปนชั้นหินโคงรูปประทุน (Anticline) แองตะกอนยุคเทอรเชียรีใน
บริเวณอินโดนีเซียตะวันออกสวนใหญจะเปนแองรอยเลื่อน (Fault basin) ในบริเวณพื้นที่ดานตะวันตก
ของอินโดนีเซีย แองตะกอนสวนใหญจะเปนแบบ back-are basin ซ่ึงมีการสะสมตัวของตะกอนในแอง
อยางรวดเร็ว ในชวงยุคเทอรเชียรี ซึ่งตะกอนเหลานี้จะถูกทําใหคดโคง (Folding) ในชวงปลายของยุค
เทอรเชียรี แองตะกอนที่เกิดในลักษณะเชนนี้ เปนแหลงสะสมตัวของปโตรเลียมที่สําคัญของอินโดนีเซีย 

2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources and Occurrences) 
2.2.1 การกระจายตัวของแร (Mineral Distribution) 

แหลงแรที่พบในอินโดนิเซียมีประมาณ 541 แหลง กระจายตัวอยูใน 7 เกาะใหญๆ ไดแก สุมาตรา 
ชวา กลิมันตัน นุสาเต็งการา สุลาเวสี หมูเกาะโมลุกะ และอิเรียนจายา โดยแหลงแรในประเทศอินโด
นิเซียสามารถจําแนกตามหินตนกําเนิดไดดังน้ี แหลงที่เกิดในหินภูเขาไฟ (Volcanic Rock)  23.25%, 
หินตะกอนยุคควอเทอรนารี (Quaternary Sediment) 22.02%, หินอัคนีแทรกซอนตั้งแตหินชนิดกรด
จนถึงหินชนิดเปนกลาง (Acidic ถึง Intermediate Intrusive Rock) 21.84%, หินตะกอน (Sedimentary 
Rock) 18.51%, หินแปร (Metamorphic Rock) 5.60% และหินอัคนีแทรกซอนชนิดเมฟกถึงอัลตราเมฟก 
(Ultramafic ถึง Mafic Intrusive Rock) 6.68% ตามลําดับ รูปที่ 3 แสดงที่ตั้งของแหลงแรสําคัญใน
อินโดนีเซีย 

การกระจายตัวของแหลงแรในประเทศอินโดนีเซียคิดตามพื้นที่มีจํานวนรอยละดังตอไปน้ี 
 

อินโดนีเซียตะวันตก (%) อินโดนีเซียตะวันออก 
(%) 

สุมาตรา 36.84 นุสาเต็งการา 5.94 
ชวา 5.52 สุลาเวสี  11.98 
กลิมันตัน  2.82 หมูเกาะโมลุกะ 8.65 
  อิเรียนจายา 6.25 
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2.2.2 ลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร (Geology Mineral Deposit) 

1) สุมาตรา 
ลักษณะธรณีวิทยาแหลงแรในบริเวณเกาะสุมาตรา เกิดจากการแปรสัณฐาน (Tectonic) 3 ชวงดังน้ี 
1.1) การแปรสัณฐานยุคครีเทเชียสตอนตน (Early Cretaceous tectonic) หินสวนใหญเปน

หินภูเขาไฟและแหลงแรจะอยูในพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของเกาะ โดยสวนใหญสายแรจะมีทิศทางการ
วางตัวในแนว NW - SE และมีหินตนกําเนิดจาก Tertiary volcanic arc zone ซ่ึงมีลักษณะการเกิดแบบ
อุดตามรอยแตก (Fracture filling)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ที่มา : Directorate of Mineral Resources Inventory, DGGMR, MEMR, Indonesia 
 

รูปที่ 3 แผนที่แสดงที่ตัง้ของแหลงแรที่สําคัญๆ 

 
1.2) การแปรสัณฐานยุคครีเทเชียส (Cretaceous tectonic) พ้ืนที่สวนใหญของเกาะจะเปนหิน

ยุคครีเทเชียสตอนตน สวนแหลงแรจะเกิดในยุคเทอรเชียรี ซ่ึงมีลักษณะการเกิดแบบฝงประในหินพอฟรี
และการแปรสภาพแบบแทนที่หรือแบบหินสการน แหลงแรสวนใหญจะสะสมตัวใน Sumatera Fault 
Zone 
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1.3) การแปรสัณฐานยุคเพอรเมียน-จูแรสสิก (Permain-Jurassic tectonic) หินสวนใหญจะ
อยูทางตะวันออกของเกาะสุมาตรา แหลงแรมีลักษณะการเกิดแบบ syngenetic ไดแก แหลงแร ดีบุกและ
ทังสเตน ที่เกิดในหินแกรนิต   

2) ชวา 
เกาะชวาจัดอยูในประเภท "Arc Island" แหลงแรจะสะสมตัวในระหวางยุคเทอรเชียรีถึงสมัยโฮโล

ซีน เกาะชวาประกอบดวยหินภูเขาไฟในชวงยุคควอเทอรนารีจนถึงยุคเทอรเชียรี ซ่ึงหินชุดนี้มักอยูทาง
ตอนใตของตัวเกาะ ดานตะวันตกพบแหลงแรตะกั่ว-สังกะสี สวนทางดานตะวันออกของเกาะชวาจะพบ
แหลงแร ทองแดง 

3) กลิมันตัน 
การเกิดของแหลงแรในบริเวณเกาะกลิมันตันมีความสัมพันธกับการแปรสัณฐานใน 3 ชวงเวลา 

ดังน้ี 
3.1) การแปรสัณฐานชวงยุคจูแรสซิก-ไทรแอสสิก (Jurassic-Triassic Period) หินสวนใหญ

จะเปนพวก หินอัคนีแทรกซอนชนิดเปนกลาง ซ่ึงอยูทางตะวันตกเฉียงใตของตัวเกาะ สวนทางตอนกลาง
ถึงตะวันออก แหลงแรมีลักษณะการเกิดแบบสายแร และการแปรสภาพแบบแทนที่ แหลงแรที่พบไดแก 
แหลงแรตะกั่ว-สังกะสี และแหลงแร ดีบุก-ทังสเตน 

3.2) การแปรสัณฐานชวงยุคเพอรเมียน (Permain Period) ประกอบดวยหินอัคนีแทรกซอนมี
อายุแกที่สุดในเกาะ แตสวนใหญแหลงแรจะมีอายุอยูในชวงยุคครีเทเชียส-จูแรสซิก แหลงแรมีลักษณะ
การเกิดแบบสายแรชนิดอุดตามรอยแตก (Fracture filling) และอุดตามรอยแยก (Fissure Filling) 

3.3) การแปรสัณฐานชวงยุคครีเทเชียส (Cretaceous Period)   แหลงแรที่เกิดในหินยุคนี้สวน
ใหญจะมีลักษณะการเกิดแบบสายแรชนิดอุดตามรอยแตก และอุดตามรอยแยก โดยปกติแหลงแรจะ
สะสมตัวในหินประเภทหินอัคนีแทรกซอนชนิดเปนกลางกับหินภูเขาไฟ แหลงแรที่พบไดแก ปรอท พลวง 
บิสมัท ดีบุก และ โมลิบดีนัม 

4) นุสาเต็งการา 
ในพ้ืนที่ของนุสาเต็งการาประกอบไปดวยหินภูเขาไฟชนิดหินเดไซต (Dacite) แอนดีไซต 

(Andesite) ยุค ควอเทอรนารีจนถึงยุคเทอรเชียรีและหินตะกอนยุคกอนเทอรเชียรี สวนแหลงแรจะมี
ลักษณะการเกิดแบบสายแรชนิดอุดตามรอยแตก และอุดตามรอยแยก 

5) สุลาเวสี   
เปนพ้ืนที่ที่มีความสลับซับซอนมากเนื่องจากอยูในชวงแนวรอยตอระหวาง 2 แผนเปลือกโลก คือ 

Indian Plate และ Pacific Plate ทําใหพ้ืนที่มีชนิดของชั้นหินที่คอนขางแตกตาง สามารถจําแนกเปน 2 
โซนใหญๆ คือ 

5.1) โซนตะวันตก (Western zone) ไดแก พ้ืนที่ทางภาคตะวันตก ตั้งแตเหนือยาวตอเน่ืองจนถึง
ใตสุดของตัวเกาะ ประกอบไปดวยชุดหินที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของ Indian Plate สวนใหญประกอบไป
ดวยหินภูเขาไฟซึ่งอยูในยุคควอเทอรนารีจนถึงยุคเทอรเชียรี และหินอัคนีแทรกซอนชนิดเปนกลางจนถึง
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ชนิดเบส ที่มีอายุอยูในชวงยุคเทอรเชียรี มักจะพบแหลงแรที่มีการเกิดแบบสายแรชนิดอุดตามรอยแตก
และอุดตามรอยแยก ซ่ึงสวนใหญเปนแหลงแรซัลไฟดของตะกั่ว และสังกะสี  

5.2)  โซนตะวันออก (Eastern zone) ไดแก พ้ืนที่ตั้งแตเหนือจนถึงใตสุดของฝงตะวันออกของตัว
เกาะ   สุลาเวสี ประกอบดวยชั้นหินในยุคเทอรเชียรีตอนตนของ Indian Plate และชั้นหินในยุคเทอรเชียรี
ตอนปลายของ Pacific Plate หินสวนใหญจะเปนพวกหินอัคนีแทรกซอนชนิดอัลตราเมฟกและหินภูเขา
ไฟ ซ่ึงมักพบแหลงแรที่มีการเกิดแบบ syngenetic ไดแก แหลงแรโครไมต และนิกเกิล 

6) หมูเกาะโมลุกะ  
 ในหมูเกาะโมลุกะ สามารถแบงชั้นหินออกไดเปน  3 สวนใหญๆคือ 
6.1)โซนใต (Southern zone) ในหมูเกาะทางตอนใต ประกอบดวยเกาะ Buru, Seram, Banda 

และอ่ืนๆ หมูเกาะเหลานี้อยูในสวนของชั้นหินในยุคเทอรเชียรีตอนตนของ Indian Plate ประกอบดวยหิน
สวนใหญเปนหินภูเขาไฟ ขอมูลเกี่ยวกับแหลงแรยังมีนอยมาก 

6.2)โซนเหนือ (Northern zone) ในหมูเกาะทางตอนเหนือประกอบดวยเกาะ Halmahera, 
Morotai, Bacan, Ternate, Tidore, Kasiruta และ Obi หมูเกาะเหลานี้จะอยูในสวนของชั้นหินในยุคเทอร
เชียรีตอนปลายของ Pacific Plate ซ่ึงสามารถแบงตามชุดหินออกไดเปน 2 สวนใหญๆคือ 

o Ophiolite Subzone พ้ืนที่ในสวนนี้จะอยูทางตะวันออกของเกาะ Halmahera, Gebe, 
Gag และเกาะอื่นๆ ประกอบดวยหินอัคนีแทรกซอนชนิดเบสเปนสวนใหญ และพบวา
แหลงแรจะมีลักษณะการเกิดแบบ syngenetic ไดแก แหลงแรโครไมต  นิกเกิล และ
ทองแดง   

o Arcute Volcanic Subzone ไดแก พ้ืนที่ทางตะวันตกของหมูเกาะ Halmahera, Morotai, 
Ternate, Tidore, Bacan, Kasiruta, Obi และเกาะอื่นๆ จัดเปนสวนตอเน่ืองของหินชุด  
Ophiolite Subzone ออกมาทางทิศตะวันตก ประกอบดวยหินภูเขาไฟยุคเทอรเชียรีจนถึง
ยุคปจจุบันเปนสวนใหญ และหินยุคเทอรเชียรีที่เปนหินอัคนีแทรกซอนชนิดเปนกลาง มัก
พบแหลงแรทองแดงและแรทอง ที่มีลักษณะการเกิดแบบสายแรชนิดอุดตามรอยแตกและ
อุดตามรอยแยก 

6.3) โซนตะวันตก (Western zone) ไดแก พ้ืนที่ในหมูเกาะ Tailiabu ซ่ึงมีลักษณะโครงสรางแบบ 
tranform fault ในสวนของชั้นหินประกอบดวยหินแกรนิตและหินตะกอนยุคเพอรเมียน แหลงแรที่พบเปน
แหลงแรดีบุก ที่เกิดอยูในหินแกรนิต  

7) อิเรียนจายา 
  หมูเกาะอิเรียนจายา ตั้งอยูระหวาง Australia และ Pacific Plate จากการเคลื่อนที่ของแผน

เปลือกโลกในยุคไมโอซีน (Miocene) มีผลทําใหเกิดโครงสรางเปน 3 สวนใหญๆ คือ 
7.1)Southern Plain ไดแก พ้ืนที่ทางตอนใตของหมูเกาะอิเรียนจายา พ้ืนที่มีลักษณะเปนที่ราบลุม

ประกอบดวยหนองบึงตางๆ พ้ืนที่ถูกรองรับดวยหินตะกอน ซ่ึงมีอายุอยูในชวงมหายุคมีโซโซอิก 
7.2)Pacific Plate Margin (Irian Jaya Ophiolite) ประกอบดวยชุดหินอัคนีแทรกซอนชนิดเมฟก

จนถึงอัลตราเมฟก มีอายุอยูในมหายุคมีโซโซอิก ซ่ึงวางตัวอยูบนชุดหินภูเขาไฟ ยุคเทอรเชียรี 
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7.3)New Guinea Mobile Belt เปนพ้ืนที่ๆอยูตรงกลางของเกาะอิเรียนจายา ประกอบดวยหิน
ตะกอนซึ่งมีอายุอยูในชวงมหายุคมีโซโซอิก หินอัคนีแทรกซอนชนิดเมฟกจนถึงอัลตราเมฟก หินยุคเทอร
เชียรีตอนตน และหินแปรในมหายุคพาลีโอโซอิก โครงสรางของหินเกิดการคดโคงและรอยเลื่อน ซ่ึงเปน
ผลจากกิจกรรมการเคลื่อนตัวของ Australia Plate  

2.2.3 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources) 

1) แรโลหะ (Metal Deposits) 
1.1) ทองคําและทองแดง (Gold and Copper) (รูปที่ 4) 
อินโดนีเซียผลิตทองคํามากกวา 141 ตัน และทองแดงมากกวา 1 ลานตัน ในป ค.ศ. 2003 

(DPMB, 2004) เหมือง Grasberg เปนเหมืองที่มีการผลิตทองคําและทองแดงใหกับประเทศอินโดนีเซีย
คอนขางมาก (99 ตัน ทองคํา และ 718,203 ตัน ทองแดง) โดยเหมืองดังกลาวมีการปริมาณสํารอง 
(Probable reserves) ของทองแดง ประมาณ 589,667 ลานตัน และ 70,875 ตันของทองคํา  

นอกจากนี้ ยังมีผูผลิตหลักทองคําและทองแดงรายอื่นๆ ซ่ึงรวมถึง PT. Newmont Nusa 
Tenggara ซ่ึงดําเนินการทําเหมืองทองคํา-ทองแดงบนเกาะ Sumbawa โดยมีการผลิตทองแดง 283,634 
ตัน และทองคํา มากกวา 18 ตัน ในป ค.ศ.2003 ซ่ึงปริมาณสํารองประมาณ 1 พันลานตัน ความสมบูรณ
ของแรเฉลี่ยเทากับ 0.52% ของทองแดง และ 0.37 กรัม/ตัน ของทองคํา 

เหมืองทองคําที่เปดดําเนินการในบริเวณอื่น ไดแก Pongkor, Kelian, Gosowong และ Minahasa 
เหมืองทอง Pongkor เปนเหมืองที่มี inferred resources 363,000 ตัน indicated resources 1,848,700 
ตัน Probable reserves 2,605,300 ตัน และ proved reserves 2,173,300 ตัน โดยมีความสมบูรณของ
ทองคําตั้งแต 9.6 ถึง 12.69 กรัม/ตัน 

แหลงที่มีพบทองคําในบริเวณ West Nusatenggara, West Kalimantan, East Kalimantan, North 
Maluku และ Papua มีเพียงไมกี่แหลงที่ไดมีการขุดคน ถึงแมวาในบางแหลงจะไดมีการคํานวณปริมาณ
และมีความเปนไปไดในการผลิต แตก็ยังไมไดมีการดําเนินการจนกระทั่งในปจจุบัน เน่ืองจากมีปญหา
บางประการ เชน พ้ืนที่ซอนทับกับเขตปาไม การเพิ่มขึ้นของปริมาณสํารองสามารถกระทําไดโดยการ
สํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่เปนแหลงแรที่มีศักยภาพ 

นอกจากนี้ บริเวณที่มีศักยภาพของทองคําและทองแดงยังพบในหลายบริเวณ ไดแก Kucing Liar, 
Wabu dan Komopa (Papua), Beruang Kanan (Central Kalimantan), Awak Mas (South Sulawesi), 
Palu (Central Sulawesi), Martabe (North Sumatera) และ Cibaliung (Banten)  

ปริมาณสํารองแรทองคําและทองแดงของประเทศสามารถประเมินไดดังนี้ ปริมาณแหลงแรทองคํา 
(Resources) ประกอบดวย 1,635,926,793,630 ตันของแร หรือ 3,423,797 ตันของโลหะ และปริมาณ
สํารอง (Reserves) เทากับ 3,396,023,360 ตันของแร หรือ 3,122,002 ตันของโลหะ ในขณะที่ปริมาณ
โดยรวมของแหลงแรทองแดง (Resources) ประกอบดวย 1,265,631,085 ตันของแร หรือ 
7,635,023,226 ตันของโลหะ และมีปริมาณสํารอง (Reserves) 4,772,162,000 ตันของแร หรือ 
41,245,267.9 ตันของโลหะ 




