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เปนที่ทราบกันดีวาหินอายุที่แกที่สุดมีการวางตัวในแนวของ  NNE  ซ่ึงชุดหินจะอยูในยุค 
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  ซ่ึงมีอายุอยูในยุค  
Lower  Triassic  บางแหงก็พบหิน  Granite  ซ่ึงไมทราบอายุที่แนนอน  สวนหิน  Gabbros  พบใกล
จังหวัด  Sayaburi  หินภูเขาไฟจําพวกหิน  Andesite – Dacite  พบวามีการกระจายตัวทั่วไปพรอมทั้ง
การศึกษาดวยศิลาวรรณาพบวาหิน  Volcanic  มีอายุในยุค  Permian   

สวนชุดหินบริเวณตอนกลางของทางภาคเหนือของประเทศพบวามีความตอเน่ืองไปจนถึงขอบ
ประเทศ  Viet Nam  ซ่ึงพบวามีการคดโคงของชั้นหินในชวงของ  Ordovician – Carboniferous  กับ  
Pre – Carboniferous  และมี  Triassic  Granite  Intrusion  และพ้ืนที่บางแหงพบหิน  Basement  ที่
เปนพวกหิน  Gneiss  ในมหายุค  Proterozoic  โดยโครงสรางโคงงอมีทิศทางการวางตัวในแนว  NW – 
SE  ซ่ึงมีความตอเน่ืองถึงตอนกลางของประเทศเวียดนาม 

สวนภาคตะวันออกของประเทศลาวก็ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาในมหายุค  Mesozoic  ซ่ึงเปนที่รูกันดีวาในหินยุค  Devonian มีผลกระทบไมคอยมากและมี
ความเชื่อวาหิน  Granite  และ  Granodiorite  มีอายุอยูในยุค  Triassic 

2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources)        
ลาวเปนประเทศที่มีศักยภาพดานแร แตยังไมไดรับการประเมินอยางจริงจัง เน่ืองจากขอมูล

พ้ืนฐานมีไมเพียงพอ ประมาณ 84% ของพื้นที่ประเทศยังคงตองทําการสํารวจและการทําแผนที่
ธรณีวิทยามาตราสวน 1:200,000 ขอมูลรายละเอียดดานธรณีวิทยาของลาวไมเปนที่แพรหลาย ขอมูล
ทันสมัยสวนใหญไดมาจากการแปลงสัญญาณภาพถายดาวเทียม ซ่ึงมีการติดตามภาคพื้นสนามนอยมาก 
ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะทําการประเมินศักยภาพแหลงแรครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
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ที่มา : Status of Geological Mapping and Mineral Resource Assessment and Development in the Lao People’s Democratic 
Republic,1999 

 

รูปที่ 3 แผนที่แหลงทรัพยากรแรลาว (ยกเวนแรเชือ้เพลิง) 
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2.2.1 แรโลหะ (Metallic Minerals) 

1) ทองคํา (Gold) (รูปที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines 
 

รูปที่  4  แผนที่แสดงแหลงแรและเหมอืงแรทองคํา 
 

ขอมูลของพื้นที่ศักยภาพแหลงแรทองคําในสายแรมีรายละเอียดตอไปน้ี 

• แนวภูเขาไฟ Sanakhan – Pak Lay 
ธรณีวิทยาของแนวนี้คอนขางเปนที่รูจักและไดมีการสํารวจหลายครั้งในบริเวณนี้ ซ่ึงเปนแนว

ตอเน่ืองกับแนวทองคําของจังหวัดเลยในประเทศไทย หินภูเขาไฟยุคไทรแอสซิค (andesitic Triassic) 
อาจเปนแหลงตนกําเนิดของทองคํา แตทองคําแทรกตัวอยูในสายควอรตซ และ Alteration Zone ที่อยู
ใกลกับ granodiorite และ porphyry intrusions intrusion เหลานี้ถูกพบจากการสํารวจธรณีวิทยาฟสิกส 
ซ่ึงดําเนินการโดยรัฐบาลประเทศลาว การสํารวจไดกระทาในระดับภูมิภาครวมกับการสํารวจติดตามหา 
anomaly ของแรหนัก 

 

Phu Bia gold 



คูมือการลงทุนเหมืองแรลาว 

9 

มีการพบหินภูเขาไฟลักษณะคลายคลึงกันที่แนว Nam Seng-Nam Lik และพบรองรอยแรโลหะ
และทองคําในลําน้ําบริเวณนี้ พ้ืนที่ภูเขาไฟขนาดเล็กไปทางตอนเหนือและทางตะวันตกซึ่งมี gold 
anomalies อาจเปน infold ของแนวทองคํานี้ 

• สายแรภูเขาไฟ Xiengkhouang 
แหลงแรกําเนิดจากหิน Granodiorite แทรกตัวเขาไปในหิน Rhyolites ยุค Permian ซ่ึงทําใหเกิด 

metasomatic pyritic alteration zones ในหินขางเคียง  พบสายแรทองแดงใน Alteration zones และ
แมนํ้างึม  และพบแหลงลานแรมากมายในแมนํ้าและมีหลักฐานยืนยันวาหิน rhyolite หรือ  Alteration 
zones เปนตนกําเนิดแรทองคํา สายแรน้ีสิ้นสุดทางทิศตะวันออกแนวคดโคง Luang Phabang ในพ้ืนที่
ใกลเคียงพบแหลงแรตะกั่วสังกะสีและแรเหล็กหิน Skarn ที่ Phalek ซ่ึงอาจมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับการเกิดแรทองคํา 

• สายแร Epithermal ในหิน Rhyorites ยุค Triassic ที่ Champasak 
พบหิน Rhyorites บริเวณใกลชายแดนประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปนตัวชี้การเกิด epithermal alteration 

เปนดินขาวและพาโกไดท พ้ืนที่มีศักยภาพเปนแหลงแร epithermal gold.  จากการสํารวจธรณีเคมีโดย 
Department of Geology and Mines (DGM) ภายใตโครงการของ UNDP ในป 1992 และการทําแผนที่
ธรณีวิทยาและการประเมินทรัพยากรแรในพ้ืนที่ในจังหวัด Sekong, Attapeu และ Campasak พบแหลง
แรลานแรใหม 20 แหลง 

• แหลงแร Nam Ou- Luang Phabang 
เปนแหลงลานแรพบสายแรทองแดงและสังกะสีบางเล็กนอย แหลงแร Nam Ou- Luang Phabang 

วางตัวไปในทางทิศเหนือขนานกับหุบเขาของลําน้ํา Nam Ou และยาวเขาไปในจังหวัด Phongsaly ที่ 
Nam Hou and Nam Phak อาจพบแหลงแรซัลไฟดโดยไมพบแรทองคําทางดานเหนือ ซ่ึงเห็นไดชัดตาม
พ้ืนที่แมนํ้าโขงทางทิศตะวันตกของหลวงพระบาง  
ศักยภาพแหลงแรทองคําที่เทือกเขา Annamite  

ศักยภาพแหลงแรในหินภูเขาไฟยุค Permo-Triassic ที่เทือกเขา Annamite ทางตะวันออกเฉียงใต
ของ Xiengkhouang พบการเกิดแรทองคําบาง ซ่ึงนาจะเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของแหลงแรทองคําใน
ลักษณะสายแรหรือสายแรนํ้ารอน ลักษณะแหลงแรใกลเคียงกันพบในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ 
Thakhek และใน Rnhomuj Nam Kok ของ Savannakhet.  ศักยภาพแหลงแรอีกแหลงหน่ึงอยูใกล
ชายแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ซ่ึงเปนแหลงในหิน Granodiorites นักธรณีวิทยาชาว
รัสเซียไดสํารวจพบรองรอยแรทองคํา แหลงลานแรใกลแขวง Attapeu. นาจะมาจากแหลงตนกําเนิดนี้ 
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2) ทองแดง (Copper) (รูปที่ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines 
 

รูปที่  5  แผนที่แสดงแหลงแรและเหมอืงแรทองแดง 
 

• แหลงแรทองแดง Porphyry ที่ Xiengkhoang 
ลักษณะการเกิดแหลงแรประเภทนี้เกี่ยวของกับการเกิดแรทองคํา ซ่ึงบางแหลงอาจมีศักยภาพเปน

แหลงแรที่สําคัญ การสํารวจจะมุงเนนไปยัง Copper skarns และแมวาหินใหกําเนิดแรจะเปน Iron-rich 
แตก็อาจมีศักยภาพในการเกิดแหลงแรทองแดงซัลไฟด 

• แหลงศักยภาพแรทองแดงจําปาสัก 
Baniczky (1980) ระบุแหลงแร red-bed copper ชั้นบาง ๆ ในบริเวณพื้นที่จําปาสัก แหลงแรน้ีอยู

ในหินดินดานและหินทราย ซ่ึงอยูเหนือถัดจากชั้นหินฐานของ upper Triassic สายแรไมตอเน่ือง 
นอกจากนี้ไดมีการกลาวอางวาเปนแหลงแรเงินและทองคําบริเวณอัตตะปอและจําปาสักในแผนที่ของ
รัสเซีย  
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แหลงที่พบทองแดงที่แขวงอัตตะปอ Sekong และจําปาสัก โดยทั่วไปแลวมีขนาดเล็กและกระจัด
กระจาย อยางไรก็ตาม บางจุดมีคุณภาพสูงและมีโลหะอ่ืนเจือปนอยูดวย คาดวาแหลงแรเหลานี้ไหลพลัด
มาจากแหลงหินภูเขาไฟหรือหินอัคนีซ่ึงอยูไกลออกไป ในขณะที่แหลงแรขนาดใหญอาจมีแหลงตนกําเนิด
อยูไมไกล  

• แหลงแรทองแดง Nam Pak  
เปนพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองแรมาแลวในอดีต มีสายแรและ breccia fillings ของแร covellite, 

chalcopyrite และแรทุติยภูมิของทองแดง ตัดผานหินทรายสีแดงและหินกรวด อยางไรก็ตาม 
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของแหลงแรเหลานี้ยังมีนอย ยกเวนใชเปนแหลงบงชี้สําหรับเพ่ือการสํารวจ
เพ่ิมเติมตอไป 

• แหลงศักยภาพแรทองแดงในแนวหลวงพระบาง (Luang Phabang Belt) 
การสํารวจธรณีเคมีโดยคณะผูสํารวจชาวเชคโกสโลวาเกียและชาวอังกฤษทําใหพบรองรอย ของแร

ทองแดงในตะกอนธารน้ําจากลําน้ําที่ไหลลงแมนํ้าโขง แมวาแหลงกําเนิดอาจเกิดจากแร Chalcopyrite ใน
หิน andesite อยางไรก็ตามก็มีศักยภาพที่พบแหลงแรที่เกิดจาก intrusive ขนาดเล็ก 

เปนไปไดที่จะพบแหลงทองแดง Porphyry ในจังหวัดเชียงของซึ่งมีการสํารวจโดยมีเปาหมายที่ 
copper skarn และเปนแหลงแรโลหะซัลไฟดที่มีศักยภาพสูง 

แหลงเหมืองเกาที่ Nam Pak ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนแหลงแรและ breccia 
ของแร cavellite chalcocite, chalcopyrite และแรทองแดงทุติยภูมิ แทรกในชั้นหินทรายสีแดงและหิน
กรวด สายแรที่ตัดแทรกชั้นหินปูนยุค Permian ที่ Ban Na Teuy มีแรตะกั่วและสังกะสีซัลไฟด 

แมวาความสําคัญทางเศรษฐกิจของแหลงแรเหลานี้มีนอย แตการที่สํารวจพบแรน้ัน อาจใชเปน
ขอมูลบงชี้เพ่ือการสํารวจในระดับภูมิภาคตอไป 

การสํารวจธรณีเคมีระดับภูมิภาคเผยใหเห็นรองรอย ของแรทองแดงในตะกอนธารน้ําจากลําน้ํา
สาขาของแมนํ้าโขงในแนวเทือกเขาหลวงพระบางและมีการพบแหลงตะกั่วในสายแรที่ตัดแทรกหิน
คารบอเนตตั้งแตยุค Devonian ถึง Permian แหลงเหลานี้สวนใหญมีการทําเหมืองมาแลว แตอาจเปน
การทําเหมืองแรเพ่ือผลิตแรเงิน 

3) ตะกั่ว-สังกะสี (Lead-zinc) 
แหลงตะกั่วและสังกะสีในพ้ืนที่ Phou San-Pa Hia ในแขวงเชียงของเปนที่สนใจของนักธรณีวิทยา

ในอดีต แร Galena และ Sphalerite ที่มีเงินเจือปน ถูกพบในชั้นหินที่มีแร sulphide เจือปนสูง ที่ Pa Hia 
แขวง Phou San 

แหลงตะกั่วสังกะสีที่ Pha Luang วังเวียง จังหวัดเวียงจันทนเปนแหลงที่มีความสําคัญแหลงหน่ึงที่
มี galena และ sphalerite กระจายตัวอยูในบริเวณที่คอนขางกวาง แรที่เกิดรวมกับ galena คือ 
anglesite และมีแร pyrrhotite เจือปนเล็กนอย จากผลการสํารวจของ Pha Luang โดยนักธรณีวิทยาชาว
เวียดนาม (1988-1989) พบวาแรประกอบดวย galena 50-60% และ anglesite 17-22% นอกจากนี้ แร
ตะกั่วพบปะปนอยูกับแร Barite และ fluorite ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของ Pha Luang 
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มีรายงานพบแรตะกั่วและสังกะสีในแขวง Sepon จังหวัดสุวรรณเขต  และในแขวง Muang Phine 
ที่ Nam Ment พบ galena เกิดปนอยูกับ sphalerite และ pyrite 

มีการพบแรตะกั่วและสังกะสีที่ Ban Ne Lan และ Na Khuan ในจังหวัดจําปาสัก แตปจจุบันยัง
ไมไดมีการสํารวจเพื่อพัฒนา 

4) ดีบุกและทังสเตน (Tin and Tungsten) (รูปที่ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines 
 

รูปที่  6  แผนที่แสดงแหลงแรและเหมอืงแรดีบุก 
  

ประเทศลาวมีศักยภาพแหลงแรดีบุก 3 แหลงดังน้ี 

• แหลงแรดีบุก Nam Pathene 
มีการผลิตดีบุกที่ Nam Pathene ใจกลางประเทศลาวมา 30 ปแลวจากแหลงลานแรดีบุก การ

พัฒนาเทคโนโลยีการแตงแรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดีบุกได การทําเหมืองสวนใหญจะทํา
ในแหลงแรตื้น ๆ แตมีศักยภาพในการทําเหมืองขนาดใหญ  
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• แหลงศักยภาพแรดีบุกจากหินแกรนิต 
หินแกรนิตในเทือกเขา Annamite (ตามแนวชายแดนเวียดนาม) พบแรดีบุกอยูในลําน้ําและพื้นที่

ศักยภาพแร แตไมมีหลักฐานยืนยันวามีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
แนวสายแรดีบุก-ทังสเตน-พลวง ที่ Luang Namtha 

แนวเทือกเขาที่ใหแร ดีบุก-ทังสเตน-พลวง อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาวใกลกับ 
Luang Namtha ซ่ึงตั้งอยูที่ขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ Shan-Thai continental massif แนว
เทือกเขานี้เชื่อมตอกับแนวเขาที่ใหแรดีบุก-ทังสเตน เชียงใหม-เชียงรายของประเทศไทย และแนว
ตอเน่ืองไปทางตอนเหนือถึงประเทศจีนหรือที่เรียกกันวา  Sanjiang fold belt 

5) แรโลหะกลุมทองคําขาวและโครไมต (Platinum Group Metals and Chromite)  
หิน Ultramafic ที่ปรากฎอยูตามแนวตะเข็บชายแดนระหวางจังหวัดนาน-อุตรดิตถของประเทศไทย

และประเทศลาว ควรไดรับการสํารวจคนหาแรกลุมโลหะทองคําขาว แร chromite ซ่ึงคาดวามาจากหิน 
ultramafic เหลานั้น ถูกพบในแขวง Oudomxia ซ่ึงพ้ืนที่บริเวณนี้ควรไดรับการสํารวจคนหาทองคําขาว 
chromite และทองคํา ศักยภาพของแหลงลานแรทองคําและโครไมทไมควรถูกมองขาม เน่ืองจากมีแหลง
แรชนิดนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงไมหางจากชายแดนประเทศลาวมากนัก มี
รายงานพบโลหะทองคําขาวตามลําน้ําโขงในจังหวัดจําปาสักซึ่งนับเปนแหลงศักยภาพกลุมโลหะ
ทองคําขาว 

6) แรเหล็ก (Iron ore)  
ประเทศลาวมีแหลงแรเหล็กขนาดใหญหลายแหลงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียงจันทน 

แหลงแรเหล็กในบริเวณ  Xiengkhong และ Phalek ถูกพบมานานแลว นักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศส 
Cheymole ไดรายงานธรณีวิทยาของเชียงของในระหวางป 1959-1960 และมีรายงานเกี่ยวกับแหลงแร
โดยนักธรณีวิทยาชาวเวียดนามระหวางป 1975-1980  

แหลงแรเหล็กที่ Phou Nhouan แรเหล็กมีเกรดสูงเปนแร  magnetite-hematite ถูกปดทับโดยแร 
limonite  แร magnetite-hematite มีเหล็กสูงถึง 64% สามารถหาขอมูลรายงานการสํารวจทางธรณีวิทยา
แหลงแรไดที่ที่กรมธรณีวิทยาและเหมืองแร 

แรเหล็กที่ Pha Lek เปนที่ทราบกันมานานแลว การสํารวจสนามแมเหล็กทางอากาศทําในป 1960 
โดยบริษัทชาวอเมริกัน และมีการสํารวจเบื้องตนภาคพื้นดินดําเนินการโดยนักธรณีวิทยาชาวเวียดนาม
ในป 1986 อยางไรก็ตาม ปริมาณแรสํารองและลักษณะธรณีวิทยาของแหลงแร ของแหลง Pha Lek ยัง
ไมไดมีการประเมินโดยละเอียด 

7) อะลูมินา (Alumina)  
ที่ราบสูง Bolovens basaltic ของภาคใตของประเทศลาว ไดรับการประเมินวามีศักยภาพของ

แหลงแร bauxite ปริมาณสํารองประมาณ 2,000 ลานตัน อยางไรก็ตาม มีหลักฐานรองรับตัวเลขนี้ไมมาก 
ทั้งนี้หากสามารถหาแหลงกําเนิดไฟฟาพลังน้ําไดประกอบกับมีตลาดรองรับ ก็อาจมีความเปนไปไดใน
การลงทุนสรางโรงถลุงอลูมิเนียม 
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8) พลวง (Antimony)  
มีโอกาสพบแหลงแรพลวงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจไมมากในประเทศลาว แหลงแรที่พบหลาย

แหลงมีขนาดเล็กและสามารถทําเหมืองไดโดยแรงงานตนทุนต่ําเทานั้น แหลงแรมีขนาดเล็กประมาณ 
180 ตันตามรายงานของ Cox and Singer (1986) ไมคุมคาตอการลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การขนสงแร อยางไรก็ตามมีการทําเหมืองแรพลวงขนาดนี้ในประเทศไทย และมีศักยภาพที่จะพบแหลง
แรพลวงในจังหวัด Luang Namtha ตามที่กลาวขางตน และบริเวณโดยรอบ Oudomxay แหลงที่ Houei 
Hoc ไดรับการศึกษาอยางละเอียดและพบวามีศักยภาพต่ํา แหลงแรในหิน Palaeozoic ทางตะวันออก
ของหลวงพระบาง เปนแหลงที่นาสนใจ  

9) โมลิบดินัม (Molybdenum) 
มีรายงานพบแรโมลิบดินัมไมมากในประเทศลาว และสวนใหญเปนแรที่เกิดเกี่ยวเนื่องกับ granitic 

greisens ไมใชเกิดจากcopper-molybdenum porphyry 

2.2.2 แรอโลหะ (Non-metallic minerals) 

1) แรฟอสเฟต (Phosphate)  
มีรายงานวาพบฟอสเฟตในจังหวัด Khammouane  แหลงแรอยูหางออกไป 6 กิโลเมตร ทาง

ตะวันตกเฉียงใตของ Ban Tha Pa Chon จังหวัด Khammouane 
มีการสํารวจพบแหลงแรฟอสเฟตอีกหนึ่งแหลง เปนแหลงที่อยูในหินปูน massive karstify ในยุค 

mid-Carboniferous ในเทือกเขาริมแอง Savannakhet ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก หินปูนยุค 
Palaeozoic ใน Houaphan ก็ตรวจพบวามีศักยภาพเชนกัน เทือกเขาหินปูนวางตัวแนวเหนือ-ตะวันตก
ตามแนว strike ของแนวแรฟอสเฟต (Premoli, 1988) 

2) แร Evaporites 
2.1) เกลือเฮไลตและโปแตช (Salt (Halite) and Potash) (รูปที่ 7) 
มีการทําเหมืองเกลือหินขนาดเล็กในแองเวียงจันทนและที่ Savannakhet   แหลงโปแตชขนาดใหญ

ที่อยูในพ้ืนที่แองเวียงจันทนสามารถนําไปใชผลิตปุยได หากสามารถหาแหลงไฟฟาพลังนํ้าในราคาถูกได 
ในป 1974 Hite ไดรายงานถึงผลการเจาะสํารวจแหลงแรโปแตช Done Tiou ในป 1983-1987 นัก
ธรณีวิทยาชาวลาวและเวียดนามไดสํารวจแหลงโปแตชในที่ราบเวียงจันทน นอกเหนือจากการทําแผนที่
ธรณีวิทยาแลว ไดมีการเจาะและศึกษาขอมูลหลุมเจาะมากกวา 30 หลุม ขอมูลหลุมเจาะแสดงวาชั้นเกลือ
โปแตสเซียม-แมกนีเซียม มีความหนาตั้งแต 10 – 150 เมตร 

แรที่มีมากมาจากชั้นแรคารนาไลต และซิลไวต และเฮไลต รายงานธรณีวิทยาโดยละเอียดของการ
สํารวจโปแตชในแองเวียงจันทนสามารถหาไดจากกรมธรณีวิทยาและเหมืองแร 

แหลงโปแตชในแองเวียงจันทนเปนแหลงโปแตชที่ใหญที่สุดในประเทศและในภูมิภาคนี้ 
 
 
 
 



คูมือการลงทุนเหมืองแรลาว 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines 

 

รูปที่  7  แผนที่แสดงแหลงแรและเหมอืงแรโปแตช 
  

2.2) ยิบซัม (Gypsum)  
แหลงยิปซัมที่มีอยูในแอง evaporite ของ Savannakhet เพียงพอตออุปสงคของผูบริโภคในขณะนี้ 

แตอาจพบแหลงยิปซัมสํารองเพ่ิมเติมอีก หากมีความตองการของอุตสาหกรรมขนาดใหญเชน ยิปซัม
บอรด 

เม่ือไมนานมานี้เอง มีการสํารวจพบแหลงแรใหมที่ Ban Bung Houa Na จังหวัด Khammouane 
และกําลังอยูในระหวางการผลิต 

2.2.3 แรอุตสาหกรรม (Industrial minerals) 

1) แรแบไรต (Barite) 
มีการทําเหมืองในแหลงแบไรตที่ Halang (เวียงจันทน) ปริมาณสํารองคงเหลือประมาณ 240,000 

ตัน (United Nations Project 1990)  คาดวามีศักยภาพของแรแบไรทในแนวเทือกเขา Muong Xai และ 
Luang Phabang  
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2) หินปูน (Limestone) 
แหลงหินปูนพบในหลายจังหวัดและสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมซิเมนต วัสดุกอสราง (หินทํา

ถนน) โดโลไมตพบในจังหวัด Khammouane ใจกลางประเทศลาว และบางครั้งยังพบหินปูน karstified 
ดวย หินออนสี นํ้าตาลดําถึงเทาดําและหินออนสีขาวในกลุมกําเนิดหินยุค Mesozoic (Mesozoic 
Succession)  พบที่ Phy Tao ซ่ึงอยูหางออกไป 20 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเขื่อนนํ้างึม 
(เวียงจันทร) 

3) ดินเหนียว ทราย และกรวด (Clays, sands and gravel)  
ดินเหนียว ทราย และกรวดพบมากในแหลงผิวดินยุค Quaternary และแหลงในทองถิ่นพบอยูใกล

กับผูบริโภค ทรายเพื่ออุตสาหกรรมกระจกและโรงหลอมยังพบอยูบาง  
4) แรไมกาและเฟลดสปาร (Mica, Feldspar) 
แหลงแรไมกาและเฟลดสปารพบใน pegmatite ใน Houaphan และมีคุณภาพที่สามารถทําเหมือง

และสงออกผานประเทศเวียดนามได  
5) แรดินขาว (Kaolin) 
หิน rhyolite ในจําปาสักเปลี่ยนไปเปน pyrophyllite kaolin และ alunite ในพ้ืนที่ Ban Na Huong 

การสํารวจพบแหลงแรดินขาวสองแหลงตามแนว Ban Na Sa Lom ถึง Ban Na Huong 
6) แรทัลคและใยหิน (Talc and Asbestos) 
แรทัลคและใยหินเปน alteration ของหิน ultramafic  ในจังหวัด Houaphan และมีแหลงใยหินสี

ขาว เสนใยยาว ในจังหวัด  Xiengkhouang 
7) ไพลิน (Sapphires) (รูปที่ 8) 
ไพลินคุณภาพอุตสาหกรรมมีการผลิตโดยกลุมบุคคลและบริษัทเอกชนรายหนึ่งใน Ban Houei Sai 

ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว ทีมสํารวจชาวลาวและเชคโกสโลวาเกียสํารวจพบพื้นที่
ศักยภาพในบริเวณเดียวกัน ที่ราบสูง Bolovens ก็สํารวจพบแหลงแรไพลินเชนเดียวกัน 
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                        ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines 

 

รูปที่  8  แผนที่แสดงแหลงแรและเหมอืงแรไพลิน 
 

2.2.4 แรเชื้อเพลิง ถานหินและกาซธรรมชาติ (Fossil fuels: Coal, Oil and 
Natural Gas) 

1) นํ้ามันและกาซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas) 
รายงานการศึกษาหลายฉบับพบวามีนํ้ามันและแหลงกาซธรรมชาติในประเทศลาว โดยมีรายงาน

การประเมินศักยภาพของน้ํามันและแหลงกาซธรรมชาติจากนักธรณีวิทยาชาวลาวและรัสเซียในป 1987-
1989  

บริษัทน้ํามันตางชาติไดรับสัมปทานในการสํารวจน้ํามันพ้ืนที่รวมกัน 85,650 ตารางกิโลเมตรใน
บริเวณใจกลางและทางตอนใตของประเทศลาว (บางสวนของจังหวัด  Sayaboury, Vientiane, 
Bolikhamsay, Khammouane, Savannakhet, Saravane, Sekong, Attapeu และ Champasak) 
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2) ถานหิน (Coal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines 

 

รูปที่  9  แผนที่แสดงแหลงและเหมืองแรถานหิน 
  

มีรายงานหลายฉบับจาก DGM เกี่ยวกับการสํารวจแหลงถานหินโดยนักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสใน
พ้ืนที่จังหวัด Salavan, Vientiane, Mouang Phane, Khang Phanieng และ Hong Sa และยังคงมีแหลง
แรอีกหลายแหลงที่ยังไมมีการสํารวจ 

การสํารวจถานหิน (เกรดลิกไนต) ใน Hong Sa และ Vieng Phoukha ดําเนินการโดย
บริษัทเอกชนชาวไทย 2 บริษัท (บริษัทหงสาลิกไนท และบริษัท เวียงภูคา) 
 

 




