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บทที่ 6  

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์และก่อสร้าง และ

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 

6.1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง.................................................... 

ในปี ค.ศ. 2012 เวียดนามมีกําลังการผลิตซีเมนต์ปีละ 70 ล้านตัน แต่ผลิตซีเมนต์เพียง 55.53 

ล้านตัน และส่งออก 8.5 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการใช้ในประเทศลดลง และการส่งออกยังทํา

ไม่ได้มากเพราะขาดระบบขนส่งที่ดี ทั้งถนนและท่าเรือ ทําให้มีค่าขนส่งสูงและไม่สามารถขนส่งใน

ปริมาณมากได้ (Tradeship Publications., Ltd, 2013) 

ในปี ค.ศ. 2014 เวียดนามมีความต้องการใช้

ปูนซีเมนต์เพียง 50.8 ล้านตัน ทําให้เหลือส่งออก

ประมาณ 21.2 ล้านตัน (StoxPlus Corporation, 

2015) และในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2016 การ

จําหน่ายปูนซีเมนต์ในเวียดนามเพิ่มขึ้น 9.8% yoy 

เป็น 15.71 ล้านตัน โดยในเดือนมีนาคม 2016 เดือน

เดียวมีการใช้เพิ่มขึ้น 17% yoy ที่ 6.27 ล้านตัน 

เ นื่ อ ง จ า ก มี โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และในไตรมาสแรกของปี 2016 มีการส่งออกปูนซีเมนต์ 3.5 

ล้านตัน ทําให้คาดวา่ทั้งปี ค.ศ. 2016 การใชปู้นซีเมนต์ในประเทศจะอยู่ที่ 75–77 ล้านตัน จากกําลังการ

ผลติรวม 82 ล้านตัน (Vietnam Ministry of Construction, 2016) และในปัจจุบันจะมีการขยายกําลังการ

ผลติเพิ่มอีก 14.7 ล้านตัน 

อุตสาหกรรมก่อสร้างในเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5-6 ของ GDP โดยในปี ค.ศ. 2013 มี

งบประมาณลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 47,790 พันล้านด่อง เป็นการลงทุนโดยภาครัฐ 23,659 

พันล้านด่อง (Mininstry of Construction of Vietnam, 2013) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของ

เวียดนามมีการขยายตัวที่ส่งผลถึงการนําเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการผลิต

ปูนซีเมนตเ์พื่อส่งออก และรัฐบาลกําลังเร่งขยายการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานหลายโครงการ 

(ท่ีมา: www.linkedin.com, 2016) 
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6.2 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ............................................... 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel) 

โครงการ Formosa Steel Complex ของบริษัท 

Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Corp. ตั้งอยู่ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด Ha Tinh อยู่หา่งจากกรุงฮานอย

มาทางตะวันออกเฉียงใต้ 400 กม. ประกอบด้วยเตาถลุง

แบบ Blast furnaces จํานวน 4 เตา มีกําลังผลิตเหล็กกล้า

รวมกันปีละ 15 ล้านตัน ทําให้ต้องก่อสร้างโรงผลิตไฟฟูา

ขนาด 1,600 เมกะวัตต์ และท่าเรือน้ําลึก ผลิตภัณฑ์

เหล็กที่จะผลิตต่อเนื่องประกอบด้วย แผ่นเหล็กรีดร้อน 

และเหล็กแท่ง เริ่มผลิตในปี ค.ศ. 2014 (ABB Group, 

2012) 

โรงแต่งแร่และผลิตพลวงออกไซด์ 

สถาบัน Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR) ได้เริ่มการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตพลวงออกไซด์ มีที่ตั้งในจังหวัด Quang Ninh โรงงานจะมีกําลังผลิตปีละ 200,000 

ถึง 300,000 เมตริกตัน สําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ สารเคมี และสารดับเพลิ ง 

(Industrial Minerals, 2013; USGS, 2012) 

โครงการผลิตอลูมินา 

ในปลายปี ค.ศ. 2012 บริษัท Vinacomin ได้เริ่มเดินเครื่องการผลิตอลูมินา ที่โรงงาน Tan Rai 

ในจังหวัด Lam Dong ในพื้นที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ เป็นการผลิตสําหรับส่งออก โดยรัฐได้

ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนจากโรงงานไปยังท่าเรือ โรงงานมีกําลังผลิตอลูมินาปีละ 

600,000 ตัน แตใ่นปีแรกจะเริ่มผลิตเพียง 300,000 ตัน และค่อยขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจนถึง 1.2 

ล้านตันตอ่ปี โรงงานจะมีอายุโครงการ 30 ปี โดยใช้แร่จากเหมืองบอกไซต์จากจังหวัด Lam Dong และ 

Dak Nong (Vinacomin, 2013) ซึ่งมีรายงานการผลิตอลูมินาที่ Tan Rai ในปี ค.ศ. 2014 คือ 485,000 

เมตริกตัน และในปี 2015 ผลติได้ 540,000 เมตริกตัน 

(ท่ีมา: www.asia.nikkei.com, 2015) 
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ในจังหวัด Dak Nong นั้น บริษัท Vinacomin มี

แผนจะสร้างโรงงาน Nhan Co เพื่อผลิตอลูมินาจากแร่

บอกไซต์ โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 2014 จะมีกําลังผลิตปี

ละ 300,000 ตัน และภายในปี ค.ศ. 2016 จะขยาย

กําลังผลิตเป็น 650,000 ตัน โครงการจะประกอบด้วย

โรงคัดขนาดแร่และโรงสกัดอลูมินา ผลผลิตส่วนใหญ่

จะมีสัญญาระยะยาวส่งออกไปให้บริษัท Yunnan 

Metallurgical Group ของประเทศจีน 

ในปี ค.ศ. 2014 บริษัท Tran Hong Quan Aluminium Metallurgical Company Limited ได้เริ่ม

โครงการผลติอลูมิเนยีม ในที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม  

เฟอร์โรทังสะเตน (Ferrotungsten) 

บริษัท Hazelwood Resources Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดโรงงาน ATC Ferrotungsten                   

ในเวียดนามต้ังแตป่ี ค.ศ. 2013 มีกําลังผลิตเฟอร์โรทังสะเตนปีละ 4,000 ตัน ผลติได้จรงิ 511 ตัน 

บริษัท Nui Phao Mining Co. Ltd. (NPM) สาขาของ Masan Group ได้ร่วมทุนกับ H.C. Starck 

GmbH จากประเทศเยอรมัน ก่อตั้ง Nui Phao-H.C. Starck Tungsten Chemical Manufacturing LLC เพื่อ

สร้างโรงงานผลิตโลหะในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 (Masan Group, 2013) แหล่งแร่ Nui Phao มี

ปริมาณสํารองแร่ 52.5 ลา้นเมตริกตัน ที่คุณภาพเฉลี่ย 0.21%WO3 

6.3 อุตสาหกรรมปุ๋ย........................…….............................................. 

โรงงานปุ๋ยในเวียดนามผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ย

แอมโมเนีย ดําเนินโครงการโดยรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัท 

Vietnam National Chemical Corp. (VNCC) ที่รัฐถือหุ้น 

100% มีโรงงาน Ha Bac ในภาคเหนือ และโรงงาน Phu 

My ที่ Ba Ria-vung tau มีกําลังผลิต 375,000 เมตริกตัน 

และโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟต Lam thao ที่จังหวัด Phu Tho 

มีกําลังผลิต 800,000 เมตริกตัน (USGS, 2013) 

 

(ท่ีมา: SGGP, 2012) 

(ท่ีมา: www.gulfindustryworldwide.com, 2016) 


