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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

บทที ่2 ธรณีวิทยาและแหล่งแร่:                                    

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

2.1 ข้อมูลธรณีวทิยา……………….………………………………………………………… 

ลักษณะธรณีวิทยาของ สปป.ลาวโดยสังเขป  ประกอบด๎วยหินแปรอยูํในยุคโพรเทอโรโซอิค 

โผลํขึ้นมาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืและภาคตะวันออกของประเทศ หินปกคลุมยุคพาลีโอโซอิคและมี

โซโซอิค ประกอบด๎วยธารทวีปและตะกอนมหาสมุทรในระดับตื้นและระดับลึกกระจัดกระจายไปทั่วทั้ง

ประเทศ พร๎อมทั้งมีการแซกซอนของ granitoid plutons ที่ประกอบด๎วยหินเนื้อดอกของหินแกรโนไดโอ

ไรต๑ มอนโซไนต๑ และควอร๑ตในยุคดีโวเนียนถึงไทรแอสซิค หินอัคนีพุ ยุคเพอโม-ไทรแอสซิคประกอบ

ด๎วยหินไรโอไรต๑ เดไซต๑ พบมากทางภาคใต๎ของประเทศ ช้ันหินแดงยุคมีโซโซอิคปกคลุมทั่วไปทางตอน

ใต๎ของประเทศ หนิเกิดการคดโค๎งอยํางรุนแรงในยุคพาลโีอโซอิคตอนตน๎ พาลีโอโซอิคตอนกลางถึงตอน

ปลาย และยุคไทรแอสซิค แผนที่ธรณีวทิยาของ สปป.ลาว แสดงดังรูปที ่2.1  

ธรณีวิทยาโครงสร๎างที่ส าคัญของ สปป.ลาว (รูปที่ 2.2) ประกอบด๎วยช้ันหินแนวสุโขทัย (Su-

khothai fold belt) ที่ประกอบด๎วยหินยุคพาลีโอโซอิคตอนกลางและตอนต๎นและหินแกรนิตยุคพาลีโอ

โซอิคตอนปลาย ช้ันหินแนวเลย (Loei fold belt) 

ประกอบด๎วยหินยุคพาลีโอโซอิคตอนกลางและตอนต๎น 

หินยุคมีโซโซอิคตอนปลาย ช้ันหินแนว Troungson 

(Troungson fold belt) ประกอบด๎วยหินยุคพาลีโอโซอิค

ตอนกลางและตอนต๎น และหินแกรนิตยุคพาลีโอโซอิค

ตอนปลายและช้ันหินที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) 

ประกอบด๎วยหินยุคมีโซโซอิคถึงพาลีโอจีน  

 
(ท่ีมา : Mary Ann Scheuer, 2012) 
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รูปที่ 2.1 แผนที่ธรณีวิทยาของ สปป.ลาว 

(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR.) 
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รูปที่ 2.2 ธรณีวิทยาโครงสร๎างของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR.) 
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2.2 ข้อมูลแหล่งทรัพยากรแร่………………………………………………………… 

จากการส ารวจทรัพยากรแรํจนถึงปัจจุบัน  พบศักยภาพด๎านแหลํงทรัพยากรแรํ (Occurrences) 

อยํางน๎อย 500 แหลํง กระจายตัวอยูํในพื้นที่ตํางๆ ของประเทศ (รูปที่ 2.3) จากลักษณะธรณีวิทยาที่

หลากหลาย ท าให๎เกิดศักยภาพด๎านแหลํงแรํหลายชนิด เชํน ทองค า เงิน ทองแดง บอกไซต๑ โปแตช 

ถํานหิน อัญมณี และรองลงมาคือ ตะกั่ว สังกะสี และแรํอุตสาหกรรม เชํน ยิปซัม พื้นที่เหลํานี้บางสํวน

ก าลังอยูํในระหวํางการส ารวจแรํ บางพื้นที่เป็นพืน้ที่ที่มกีารท าเหมอืงแรํแล๎ว  

 

รูปที่ 2.3 แผนที่แหลํงทรัพยากรแรํของ สปป.ลาว 
(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR.) 

 



 

 

 

 

2-5 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แหล่งแร่ทองค า 

แรํทองค าเกิดอยูํในสามแนวช้ันหิน คือ ช้ันหินแนว Sukhothai , Loei  และ Troungson (รูปที่ 

2.4) แหลงํแรํทองค าปฐมภูมทิี่ค๎นพบมีทั้งหมด 35 แหลํง และแหลํงทุติยภูมิ (ลานแรํ) 115 แหลํง  แหลํง

แรํกระจายตัวไปทั้งประเทศ ส าหรับแหลํงลานแรํสํวนใหญํพบในพื้นที่ที่ราบสูงโคราช ใกล๎เมือง

เวียงจันทน๑ แตตํ๎นก าเนิดมาจากชั้นหินแนวเลย 

เป็นที่คาดการณ๑วํา สปป.ลาว มีศักยภาพด๎านแรํทองค าคํอนข๎างสูง ในปัจจุบันปริมาณส ารอง

แรํทองค ามีถึงประมาณ 72 ตัน และหากพิจารณาจากการกระจายตัวของแหลํงแรํ โครงสร๎าง

ธรณีวิทยา ทรัพยากรแรํทองค าของ สปป.ลาวอาจมากถึง 500-600 ตัน 

 

รูปที่ 2.4 แหลํงแรํทองค า 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่ทองแดง 

แหลํงแรํทองแดงสํวนใหญํพบในสามช้ันหินแนวเดียวกับแหลํงแรํทองค า คือ Sukhothai, Loei 

และ Troungson fold belts แหลํงแรํทองแดงที่ค๎นพบทั้งหมด จ านวน 45 แหลํง ลักษณะแหลํงแรํที่พบมี

อยูํ 2 ลักษณะ คือ แหลํง porphyry ในหินแกรนิตและแหลํงสการ๑น แหลํง Khanong ที่เซโปนเป็นแหลํง

สการ๑นที่ปริมาณทรัพยากรแรํที่ 1.68 ล๎านตัน แหลํง Phu Kham ที่ภูเบี้ย เป็นแหลํง porphyry ปริมาณ

ทรัพยากรแรํที่ 144 ล๎านตันที่ 0.56 % Cu (หรอืเทํากับ 810,000 ตันทองแดง) (รูปที่ 2.5) 

จากการประเมิน ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํมีมากถึง 3.3 ล๎านตัน อยํางไรก็ตามหาก

พิจารณาจากการก าเนิดแรํแล๎ว ศักยภาพโลหะทองแดงอาจมมีากถึง 8-10 ล๎านตัน 

 

รูปที่ 2.5 แหลงํแรทํองแดง 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่ตะกั่ว และสังกะสี 

แหลํงแรํตะกั่วสังกะสีพบกระจายตัวในช้ันหินแนวเลย ในแขวงเวียงจันทน๑และหลวงพระบาง 

และทางทิศเหนือของช้ันหินแนว Troungson (แขวงเชียงขวางและหัวพัน) ลักษณะของแหลํงแรํแบํงออก

ได๎เป็น 2 ลักษณะคือ แบบสการ๑นและแบบ Mississipi valley ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํประเมินที่ 0.8 

ล๎านตัน (รูปที่ 2.6) 

 

รูปที่ 2.6 แหลงํแรตํะกั่วสังกะสี 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่ดีบุก 

แหลํงแรํดีบุกพบในพื้นที่ทางเหนือและใต๎ของช้ันหินแนว Troungson พบในแขวงเวียงจันทน๑ 

เชียงขวาง หัวพัน ค ามํวน และจ าปาสัก แหลํงแรํดีบุกมีความสัมพันธ๑กับหินแกรนิตในยุคพาลิโอโซอิค

ตอนปลาย ลักษณะแหลํงแรํที่พบมี 3 ลักษณะ ได๎แกํ แรํดีบุกในสายควอร๑ต (Quartz veins)  Quartz 

network และแหลงํลานแร ํ(รูปที่ 2.7) 

ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํของประเทศอยูํที่ประมาณ 45 ล๎านตัน หากมีการส ารวจเพิ่มเติม

ปริมาณส ารองแรํนําจะเพิ่มมากกวํานี้ 

 

รูปที่  2.7 แหลงํแรํดีบุกในประเทศลาว 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่โปแตช 

แรโํปแตชมีศักยภาพในการพัฒนาสูง พบในสองพื้นที่ คือ พื้นที่เวียงจันทน๑และค ามํวน แหลํงแรํ

นี้เป็นแหลํงเดียวกับของประเทศไทย แหลํงเวียงจันทน๑ใกล๎เมืองหลวงมีปริมาณส ารองที่ประมาณ 50 

ล๎านตัน ที่ 15% K2O ที่ความลึกระหวําง 25-200 เมตร ความหนาช้ันแรํอาจมีมากถึง 100 เมตร แหลํง

แรนํีเ้ริ่มมกีารผลิตแล๎วโดยบริษัทจากมณฑลยูนาน ประเทศจนี แหลํงค ามํวน (แหลํงหนองลม ใกล๎เมือง

ทําแขก) เป็นแหลํงที่ความหนาของช้ันแรํประมาณ 46 เมตร สายแรํเอียงตัวเล็กน๎อยที่ 5-10 องศา                 

แรํประกอบด๎วยแรํ  Sylvinite, Carnallite และ Halite ความสมบูรณ๑ของ KCl ในแหลํงแรํอยูํที่ 14.78 - 

29.15% สัมประสิทธิ์การแปรเปลี่ยนของปริมาณ KCI อยูํที่ 26% และ MgCl ที่ 56%. ปริมาณส ารอง

ทรัพยากรแรํในพืน้ที่ 13,440 ตารางกิโลเมตร ที่ 450,000 ล๎านตันของ sylvinite-carnallite. (รูปที่ 2.8) 

 
รูปที่ 2.8 แหลงํแรโํปแตช 

(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 

 

แหลํงเวียงจันทน๑ 

แหลงํค ามํวน 
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แหล่งถ่านหนิ 

พบในหลายพื้นที่ สํวนใหญํอยูํทางตอนเหนือของประเทศ แหลํงแรํมี 2 ลักษณะ คือ แรํแอน 

ทราไซต๑ยุดพาลโีอโซอิคถึงมโีซโซอิค อยูํในแขวงสาละวันและพงสาล ีและลกิไนต๑ยุคเทอเชียรี่ อยูํในแอํง

หงสา เวียงภูคาและ Khangphaniang (รูปที่ 2.9) 

ปริมาณส ารองทรัพยากรแรํของประเทศอยูํที่ประมาณ 900 ล๎านตัน แหลํงหงสาเป็นแหลํงที่

ใหญํที่สุดของประเทศ ที่ปริมาณส ารองที่ 700 ล๎านตัน  ปัจจุบันก าลังอยูํในระหวํางเตรียมการผลิตเพื่อ

ปูอนโรงไฟฟูาในพืน้ที่ 

 

รูปที่ 2.9 แหลงํถํานหนิ 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่บอกไซต์ 

แหลํงแรํมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเหมืองขนาดกลาง พบในที่ราบสูง Bolaven และ Sanxay  

ในหินอลัคาไลด๑บะซอลต๑ผุ ปริมาณทรัพยากรแรํของแหลงํที่ราบสูง Bolaven อยูํที่ประมาณ 1,053 ล๎าน

ตัน ในขณะที่แหลงํที่ราบสูง Sanxay  มีปริมาณทรัพยากรแรํที่ประมาณ 735 ล๎านตัน (รูปที่ 2.10) 

 

รูปที่ 2.10 แหลํงแรํบอกไซต๑ 
(ท่ีมา: DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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แหล่งแร่และการท าเหมืองแร่ที่ส าคัญๆ ของสปป.ลาว 

แหล่งแร่ทองค า เหมืองแรํทองค าที่ใหญํที่สุด

ในสปป.ลาว คือ เหมืองเซโปน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน

เมืองบัวละพาและเมืองไซบัวทอง แขวงค ามํวน และ

เมืองวีละบุลี เมืองเซโปน และเมืองอาดสะพังทอง แขวง

สะหวันนะเขต รวม 1,250 ตารางกิโลเมตร เดิมบริหาร

โดยบริษัท Oz Minerals จากออสเตรเลียซึ่งตํอมาบริษัท 

China MinMetals จากจีนได๎ซื้อกิจการสํวนใหญํและตั้ง

บริษัทใหมํในนาม Minerals and Metals Group (MMG) 

เมื่อปี พ.ศ. 2552 

ณ. เดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2553 เหมืองเซโปนลงทุนไปแล๎วประมาณ 655 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2552 ผลิตทองแดงได๎ 67,500 ตัน สํวนใหญํสํงออกไปไทยและเวียดนามตั้งแตํปี พ.ศ.2546-

มีนาคม พ.ศ. 2553 เหมอืงเซโปนผลิตทองค าได๎ 1 ล๎านออนซ๑ และทองแดง 300,000 ตัน  

เหมืองส าคัญอีกแหํงหนึ่ง คือ เหมืองพูค า แขวงเวียงจันทน๑ บริหารโดยบริษัท Phu Bia Mining  

ซึ่งบริษัท Pan Aust จากออสเตรเลียถือหุ๎นร๎อยละ 90 และรัฐบาลลาวถือหุ๎นร๎อยละ 10 เหมืองนี้อยูํใน

พื้นที่สัมปทาน 2,636 ตารางกิโลเมตรที่แขวงเวียงจันทน๑ ในปี พ.ศ.2551 ผลิตทองแดงได๎ 24,929 ตัน 

ทองค า 25,261 ออนซ๑ และเงิน 159,676 ออนซ๑ ส าหรับปี  พ.ศ.2553 บริษัทคาดการณ๑วําจะผลิต

ทองค าได๎ 40,000 ออนซ๑ เงิน 300,000 ออนซ๑ และทองแดง 63,000 ตัน 

บริษัท Pan Aust มีแผนจะลงทุนเพิ่มอีก 150 

ล๎านดอลลาร๑สหรัฐในโครงการเหมืองทองและเงินที่บ๎าน

ห๎วยไซ ซึ่งอยูํหํางจากเหมืองพูค า 25 กิโลเมตรและมี

ขนาดใหญํกวําโดยอาจจะจ๎างแรงงานถึง 500 คน มี

ปริมาณทองค าและเงินให๎ขุดค๎นได๎ 6 ปี คาดวําจะผลิต

ทองค าได๎ปีละ 100,000-130,000 ออนซ๑ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ก าลังส ารวจโครงการเหมืองทองแดงที่เมืองโพน

สะหวัน แขวงเชียงขวาง 

Sepon Mine, Ha Tinh, Laos PDR. 

(ท่ีมา : Khanh DMC-VTS, 2013) 

Phu Kham Copper-Gold Mine, Laos PDR. 

(ท่ีมา : www.metso.com, 2015) 
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รูปที่ 2.11 เหมอืงแรํทองค า 
(ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013) 

นอกจากจีนและออสเตรเลีย เวียดนามเป็นอีกประเทศที่มีโครงการท าเหมืองแรํใน สปป.ลาว

เชนํ บริษัท Ha Tinh Trade and Mineral ซึ่งลงทุนท าโรงงานผลิตยิปซัม ที่แขวงค ามํวน คาดวําจะผลิตได๎ 

60,000 ตันตํอปีเมื่อด าเนินการเต็มรูปแบบ และบริษัท Vinacomin มีโครงการท าเหมืองเหล็กที่แขวง

เชียงขวาง สํวนบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนด๎านเหมืองแรํ คือ บริษัทผาแดงอินดัสตรี ซึ่งมีโครงการจะท า

เหมอืงสังกะสีที่แขวงเวียงจันทน๑ 

แหล่งแร่อื่นๆ 

แหล่งแร่โปแตช ประกอบด๎วย เหมอืงและโครงการเหมืองแรํ 4 แหํง ด าเนินกิจการในแหลํงแรํ

ในเขตนครหลวงเวียงจันทน๑ และแขวงค ามํวน คือ บริษัท Sino-Lao Potash Mining จ ากัด ก าลังการ

ผลิต 50,000 ตัน/ปี บริษัท Sino-Hydro Potash Mining จ ากัด ก าลังการผลิต 250,000 ตัน/ปี บริษัท 

Lao Khaiyuan Potash Mining จ ากัด ก าลังการผลิต 250,000 ตัน/ปี บริษัท Sino-Agri Potash Mining 

จ ากัด ก าลังการผลิต 150,000 ตัน/ปี 
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รูปที่ 2.12 แหลํงแรโํปแตช 
ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013 

แหล่งถ่านหิน ประกอบด๎วยเหมืองแรํและโครงการเหมืองแรํ 4 แหํง คือ บริษัท Vieng Phou-

kha Lignite จ ากัด บริษัท Hongsa Lignite จ ากัด ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตถํานหินเพื่อปูอนโรงไฟฟูาของ

ตัวเอง เป็นโครงการที่ใหญํที่สุดของประเทศ บริษัท Lao-Agriculture จ ากัด และบริษัท Phone sack 

group จ ากัด ผลติถํานแอนทราไซต๑ 

 

รูปที่ 2.13 เหมอืงแรถํํานหนิ 
ท่ีมา: Department of Mines, Ministry of Energy and Mines, Laos PDR’s  presentation, 2013 
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2.3 แหล่งแร่เป้าหมายส าหรับนักลงทุนไทย............................................... 

เมื่อพิจารณาศักยภาพ และความต๎องการใช๎ในประเทศ แหลํงแรํเปูาหมายของนักลงทุนไทย

ประกอบด๎วย (กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556 รายงานฉบับ

สมบูรณ๑โครงการการสํงเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด๎านเหมอืงแรํ) 

 แหลงํแรํถํานหนิ นอกจากแหลํงหงสาแล๎ว คาดวําแหลํงถํานหินของ สปป.ลาว มีขนาดเล็ก 

แตบํางแหลํงอาจมคีุณภาพสูง บางแหลํงก็มีการเปิดเหมอืงไปหมดแล๎ว 

 แหลงํแรํสังกะสี บริษัท ผาแดง จ ากัด ให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก มีการขอสัมปทานพื้นที่ 

เพื่อท าการส ารวจแรํ 

 แรํดีบุก จ าเป็นต๎องมีการส ารวจแรํเพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่ศักยภาพด๎านแรํดีบุก และ

โดยเฉพาะที่เป็นแหลํงปฐมภูม ิทั้งนีแ้หลงํในปัจจุบัน (แขวงค ามํวน) มีผ๎ูด าเนินการอยูํแล๎ว 

 แหลงํหินกํอสรา๎งตามแนวชายแดนไทย-ลาว เป็นพืน้ที่ที่มศีักยภาพสูงส าหรับนักลงทุนไทย

เข๎าไปลงทุนผลิตหนิปูอนอุตสาหกรรมกํอสร๎างในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไทยขาด

แคลนหนิกํอสร๎าง ซึ่งในปัจจุบันก็มีนักลงทุนไทยเข๎าไปท าการผลิตหินกํอสรา๎งในสปป.ลาว 

2.4 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่…………..…………………… 

1) ลักษณะทางธรณีวิทยาที่กํอให๎เกิดศักยภาพแหลํงแรํหลายชนิดทั้งแ รํโลหะ และแรํ

อุตสาหกรรม มีการเปิดการท าเหมืองแรํในหลายชนิดแรํ ทั้งที่เป็นเหมืองแรํขนาดใหญํจนถึงเหมืองแรํ

ขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ศักยภาพอีกหลายพื้นที่ที่ก าลังรอการส ารวจแรํ ซึ่งมีโอกาสค๎นพบแหลํง

แรอํีกมาก 

2) แหลํงแรํของลาวโดยเฉพาะแหลํงแรํชายแดนไทย-ลาว เป็นแหลํงแรํที่เป็นประโยชน๑ตํอไทย

เป็นอยํางมาก เชํนเดียวกับแหลํงแรํชายแดนไทย-เมียนมา เป็นจุดแข็งของประเทศ เพราะสามารถ

น ามาใช๎ประโยชน๑ได๎โดยตรงในไทย ในทางกลับกันแหลํงแรํเหลํานี้ไมํสามารถน าไปใช๎ใน สปป.ลาว ได๎ 

เนื่องจากคําใช๎จํายในการคมนาคมขนสํงที่สูงจนอาจไมํคุ๎มคํา ดังนั้นประเทศไทยควรเน๎นไปยังศักยภาพ

แหลงํแรํเหลาํนี ้

3) การให๎ความชํวยเหลือด๎านวิชาการ โดยเฉพาะการส ารวจธรณีวิทยาแกํ  สปป.ลาว ที่กรม

ทรัพยากรธรณีมีการด าเนินการอยูํ การให๎การฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ลาวของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแรํ เป็นแนวทางที่ดีส าหรับการประสานความสัมพันธ๑ระหวํางกัน อันจะน าไปสูํความ

รํวมมือดา๎นการลงทุนด๎านแรใํนอนาคตได๎ 


