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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร
(Geology and Mineral Resources)
2.1 ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology)

ที่มา : Atlas of Mineral Resources of the ESCAP Region Vol. 7

รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวทิ ยาลาว
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ธรณีวิทยาทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รูปที่ 2) สามารถอธิบายได
ดังนี้

2.1.1 การลําดับชั้นหิน (Stratigraphy)
1) หินชุด Precambrian and Paleozoic
ชุดหินในยุค Precambrian ในประเทศลาวสวนใหญประกอบไปดวยหินแปร สวนใหญชั้นหินทีพ่ บ
อยู ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ส ว นชุ ด หิ น ในยุ ค
Cambrian จะพบในแมน้ํา Nam Ma ซึ่งอยูใกลกับประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
ตะวันออกเฉียงใตพบวาหินปูน ดินดาน ถูกแปรสภาพไปเปนหิน Green shists สวนหินทรายถูกแปร
สภาพไปเปนหิน Quartzite
2) หินชุด Permo – Triassic Volcanicity
ชุดหินในยุค Permo – Triassic ในประเทศลาวสวนใหญอยูทางตอนเหนือของประเทศลาวใน
จังหวัด Pak Lay – Laung Prabang ซึ่งอยูใกลกับประเทศพมาโดยสวนใหญหินชุดนี้ประกอบดวยหิน
พวก ภูเขาไฟ เชนหิน Andesite และ Dacites บางสวนเปนหินบะซอลท
3) หินชุด Mesozoic
โดยทั่วไปชุดหินในมหายุค Mesozoic อยูในชวงอายุ Late Permain และ Triassic โดยสวน
ใหญประกอบไปดวยหินตะกอน วางตัวเปนแองขนาดใหญ ในยุคของ Triassic พบหินในจังหวัด Sam
Nua ประกอบดวยหินปูน หินทราย และ หินทรายแปง มีแหลงกําเนิดในทะเล รวมเรียกวาหินชุด
Marine Triassic
4) หินชุด Non – Marine Mesozoic
สวนใหญชุดหินจะมีอายุอยูในชวง Late Triassic โดยมีโครงสรางคอนขางสลับซับซอนพรอมทั้ง
มีการเกิดโครงสรางแบบคดโคง (Folding) และมีหินทราย และหินกรวดมน เปนองคประกอบหลัก
5) หินชุด Cenozoic
ทางตอนเหนือของประเทศลาวมีหินในมหายุค Cenozoic ประกอบไปดวยหินดินดาน และหิน
ทราย บางแหงของพื้นที่ก็พบหิน Marls และแหลงถานหิน Lignite

2.1.2 ธรณีวิทยาโครงสราง (Structural Geology)
ธรณีวิทยาโครงสรางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนที่รูกันทั่วไปวาเปนรูปแบบ
ของแผนทวีปตามทฤษฎี Plate Tectonic ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมักพบหินไนสและแกรนิต ซึ่งบอก
อายุไดไมแนนอน พบตามแมน้ําโขงซึ่งมีขอบเขตระหวางประเทศลาวกับประเทศพมา ซึ่งมีลักษณะของ
หินที่คลายคลึงและพบมากในประเทศพมาและในประเทศไทย สวนทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันตก
เฉียงใตนาพบหินที่มีอายุแกที่สุดอยูในมหายุค Paleozoic สวนแผนมหาสมุทร (Ocean Basin)
วางตัวอยูในแนวทิศตะวันออกมักพบวาหินมีอายุอยูในยุค Silurian ถึง Triassic สวนใหญพบเปนหิน
ตะกอนที่มีโครงสรางโคงงอ โดยมีหินในยุค Triassic วางตัวปดทับอยูดานบนสุดของแองตะกอน
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เปนที่ทราบกันดีวาหินอายุที่แกที่สุดมีการวางตัวในแนวของ NNE
ซึ่งชุดหินจะอยูในยุค
Precambrian สวนหินในยุค Carboniferous และ Permian ถูกแผกวางออกไปแตในขณะเดียวกันหิน
ในยุค Triassic ดูเหมือนวาจะถูกพบในบางพื้นที่ สวน Continental Beds มีการแผกระจายตัว
ออกไปโดยหินในยุค Carboniferous สวนหินในยุค Triassic เกิดการโคงงอแบบปานกลางซึ่งพบใน
จังหวัด Pak Lay ประกอบไปดวยหินแปราภาพขั้นต่ํา เชนหิน Phyllites , Greenshists , Quartzite
อีกทั้งยังพบวาหินในยุค Devonian – Carboniferous เกิดโครงสรางแบบโคงงอสวนหินในยุค Permo
– Triassic เปนสวนหนึ่งของชุดหินที่ไมถูกแปรสภาพ
ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัด Pak Lay จะพบหิน Granodiorite Intrusion ซึ่งมีอายุอยูในยุค
Lower Triassic บางแหงก็พบหิน Granite ซึ่งไมทราบอายุที่แนนอน สวนหิน Gabbros พบใกล
จังหวัด Sayaburi หินภูเขาไฟจําพวกหิน Andesite – Dacite พบวามีการกระจายตัวทั่วไปพรอมทั้ง
การศึกษาดวยศิลาวรรณาพบวาหิน Volcanic มีอายุในยุค Permian
สวนชุดหินบริเวณตอนกลางของทางภาคเหนือของประเทศพบวามีความตอเนื่องไปจนถึงขอบ
ประเทศ Viet Nam ซึ่งพบวามีการคดโคงของชั้นหินในชวงของ Ordovician – Carboniferous กับ
Pre – Carboniferous และมี Triassic Granite Intrusion และพื้นที่บางแหงพบหิน Basement ที่
เปนพวกหิน Gneiss ในมหายุค Proterozoic โดยโครงสรางโคงงอมีทิศทางการวางตัวในแนว NW –
SE ซึ่งมีความตอเนื่องถึงตอนกลางของประเทศเวียดนาม
ส ว นภาคตะวั น ออกของประเทศลาวก็ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทาง
ธรณีวิทยาในมหายุค Mesozoic ซึ่งเปนที่รูกันดีวาในหินยุค Devonian มีผลกระทบไมคอยมากและมี
ความเชื่อวาหิน Granite และ Granodiorite มีอายุอยูในยุค Triassic
2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources)
ลาวเปนประเทศที่มีศักยภาพดานแร แตยังไมไดรับการประเมินอยางจริงจัง เนื่องจากขอมูล
พื้นฐานมีไมเพียงพอ ประมาณ 84% ของพื้นที่ประเทศยังคงตองทําการสํารวจและการทําแผนที่
ธรณีวิทยามาตราสวน 1:200,000 ขอมูลรายละเอียดดานธรณีวิทยาของลาวไมเปนที่แพรหลาย ขอมูล
ทันสมัยสวนใหญไดมาจากการแปลงสัญญาณภาพถายดาวเทียม ซึ่งมีการติดตามภาคพื้นสนามนอยมาก
ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะทําการประเมินศักยภาพแหลงแรครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
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