
 iv 

 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ศิลาเคมีและนยัสําคัญทางเทคโทนิกของหนิภูเขาไฟชนิดเมฟก
ในแนวหินภูเขาไฟเชียงราย-เชียงใหม ภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

ผูเขียน นายบูรพา แพจุย 

ปริญญา วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต (ธรณีวิทยา) 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ      
รศ. ดร. ยืนยง      ปญจสวัสดิ์วงศ              ประธานกรรมการ 
รศ.ดร. สัมพันธ   สิงหราชวราพันธ           กรรมการ 
 ดร. วิทยา  คันธรส                        กรรมการ 
Prof. Dr. Bent T. Hansen        กรรมการ 

 
 

บทคัดยอ 
 

แนวหินภูเขาไฟเชียงราย-เชียงใหม เปนหนึ่งในหาของแนวหนิภเูขาไฟที่มีอายุกอนครีเทเชียส
ในประเทศไทย   แนวหินภเูขาไฟนี้ มีตําแหนงอยูในภาคเหนือ และภาคตะวนัตกตอนบนของประเทศ
ไทย  วางตวัอยูในแนวเหนือ-ใต จากจังหวดัเชียงราย ผานจังหวัดแมฮองสอนและเชยีงใหม จนถึงลําพูน   
หินอัคนีชนดิเมฟก/อัลตราเมฟกแปรเปลี่ยนสภาพนอยทีสุ่ดที่ศึกษา เกบ็มาจากพื้นทีสํ่าคัญ 14 บริเวณ 
ดังนี้ (1) พืน้ทีแ่มน้ําแมกก (2) พื้นทีแ่มกรณ (3) พื้นทีแ่มสรวย (4) พืน้ที่เวยีงปาเปา (5) พื้นที่อางขาง (6) 
พื้นที่เวยีงแหง (7) พื้นที่ไชยปราการ (8) พื้นที่พราว (9) พื้นที่แมแตง (10) พื้นที่สันกาํแพง - ดอยสะเกด็ 
(11) พื้นที่ลําพนู (12) พืน้ที่แมทา (13) พื้นที่ล้ี และ (14) พื้นที่ปาย 

หินอัคนีชนดิเมฟก/อัลตราเมฟกในภูมภิาคเชียงราย (พืน้ที่แมน้ําแมกก  พืน้ที่แมกรณ  พื้นที่แม
สรวย  และพืน้ที่เวยีงปาเปา) เกดิรวมกับหินตะกอนอายุดีโวเนียน - คารบอนิเฟอรัส และถูกแปรสภาพ
เปนหินเมตาบะซอลต/หินเมตาแอนดไีซต และหินเมตาไดออไรต/หนิเมตาแกบโบร ที่แสดงริ้วขนาน
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อยางชัดเจน   หินอัคนีชนิดเมฟก/อัลตราเมฟกในสวนอืน่ๆ ซ่ึงไดแก ภูมิภาคแมฮองสอน (พื้นที่ปาย) 
ภูมิภาคเชยีงใหม (พื้นที่อางขาง พื้นที่เวียงแหง พื้นที่ไชยปราการ พืน้ที่พราว พืน้ทีแ่มแตง และพืน้ที่สัน
กําแพง – ดอยสะเกด็) และภูมิภาคลําพูน (พื้นที่ลําพนู พื้นทีแ่มทา และพื้นที่ล้ี) ยงัคงลักษณะของหิน
อัคนี และเกิดรวมกับหนิตะกอนอายุคารบอนิเฟอรัส - เพอรเมียน   หินอัคนีชนดิเมฟกในพืน้ที่สัน
กําแพง – ดอยสะเก็ดมกีารประทุในชวงอายุเพอรโม - ไทรแอสซิก   หินอัคนีชนดิเมฟก/อัลตราเมฟกที่
ศึกษาในเหลาภูมิภาคเหลานี ้ เกิดเปนหินควิมูเลต หินอัคนีแทรกซอน (หินพนัง) และหินภูเขาไฟ (หิน
ลาวาหลาก หนิลาวารูปหมอน และหนิกรวดเหลี่ยมรูปหมอน/ไฮยาโลคลาสไทต) 

หินอัคนีชนดิเมฟกที่ทําการศึกษาโดยไมรวมถึงหินทีแ่สดงเนื้อแบบควิมูลัส มีความหลากหลาย
ของหินหนดื จากชุดหินหนดืสับแอลคาลิก ถึงชุดหนิหนืดอัลคาลิก   หนิอัคนีชนดิเมฟกของแนวหิน
ภูเขาไฟเชยีงราย – เชียงใหม สามารถจําแนกเปนหนิแอนดีไซต/หนิบะซอลตที่เกดิบริเวณแองหลังแนว
ภูเขาไฟรูปโคงปฐมวัย  หนิแอนดไีซต/หินบะซอลตทีเ่กิดในบริเวณแนวสันเขากลางมหาสมุทร และ
หินบะซอลตทีเ่กิดแบบเกาะภูเขาไฟกลางมหาสมุทร   การปรากฏของหินคิวมูเลตชนิดอัลตราเมฟกใน
พื้นที่พราวบงชี้วาหินอัคนีชนิดเมฟกที่ศึกษาเปนสวนของเปลือกมหาสมุทร   หินแอนดีไซต/หินบะ
ซอลตที่เกิดบริเวณแองหลังแนวภูเขาไฟรูปโคงปฐมวัย พบในบริเวณตอนเหนือของแนวหินภูเขาไฟ
เชียงราย – เชยีงใหม (พื้นทีแ่มน้ําแมกก และพื้นทีแ่มกรณ)   หินอัคนีชนดิเมฟกเหลานี้ ถูกแทนที่ดวยแร
ประกอบหนิแปรขั้นต่ําของกรีนชีสตเฟซีสหรือบลูชีสตเฟซีส และเกิดรวมกับหนิตะกอนอายดุีโวเนียน -  
คารบอนิเฟอรัส   หินแอนดีไซต/หนิบะซอลตที่เกิดบริเวณแนวสันเขากลางมหาสมุทร พบในพื้นที่
แมน้ําแมกก พื้นที่แมสรวย พื้นที่เวยีงปาเปา และพื้นที่เวียงแหง  มีลักษณะเปนหินแปร ยกเวนหนิใน
พื้นที่เวยีงแหง และเกิดรวมกับหินตะกอนอายุดีโวเนียน – คารบอนิเฟอรัสในตอนเหนือของแนวหิน
ภูเขาไฟ (พืน้ที่แมน้ําแมกก และพื้นทีแ่มสรวย) และคารบอนิเฟอรัส - เพอรเมียน ในสวนตะวันตกเฉียง
เหนือและตอนกลางของแนวหินภูเขาไฟ (บริเวณเวยีงแหง และบริเวณเวยีงปาเปา)   หินบะซอลตที่เกิด
แบบเกาะภเูขาไฟกลางมหาสมุทรมีการกระจายตวัจากเหนือถึงใตของแนวหนิภเูขาไฟ (พื้นทีแ่มสรวย
ถึงล้ี)   ตัวอยางหินอัคนีชนิดเมฟกยังคงแสดงลักษณะของหินอัคนี ยกเวนตวัอยางจากบริเวณแมสรวย
และเวียงปาเปาที่เปนหินแปรในกรีนชีสตเฟซีส   หินบะซอลตที่เกดิแบบเกาะภูเขาไฟกลางมหาสมุทร
สวนใหญ เกิดรวมกับหนิตะกอนอายุคารบอนิเฟอรัสถึงเพอรโม - ไทรแอสซิก   หินบะซอลตที่เกิดแบ
เกาะภูเขาไฟกลางมหาสมุทร และหนิแอนดีไซต/หนิบะซอลตที่เกิดบริเวณแนวสันเขากลางมหาสมุทร 
เปนกลุมหินทีเ่กิดในสภาวะแวดลอมแบบแองหลังแนวภูเขาไฟรูปโคงปจฉิมวัย หรือในมหาสมุทรกวาง   
การปรากฎของเรดิโอลาเรียที่มีอายุอยูในชวงกวาง (ดีโวเนียน – ไทรแอสซิกตอนปลาย) บงวาบางสวน
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ของหินเหลานีเ้กิดในมหาสมทุรกวาง   ดังนั้น จึงสรุปไดวาหินแอนดีไซต/หนิบะซอลตที่เกิดในแอง
หลังแนวภูเขาไฟรูปโคงปฐมวัย ปะทุในยคุดีโวเนยีน   หลังจากนัน้ แองเปดกวางมากขึ้น และพฒันาเปน
แองหลังแนวภูเขาไฟรูปโคงปจฉิมวัย และมหาสมุทรกวาง ตามลําดบั ในชวงยุคคารบอนิเฟอรัสจนถึง
ไทรแอสซิกตอนปลาย   มหาสมุทรกวางอาจมีการปดอยางสมบูรณในยุคไทรแอซิกตอนปลาย 

วิวัฒนาการทางเทกโทนิกของประเทศไทย กอนที่จะมีการชนกันของแผนฉานไทยกบัแผนอิน
โดจีน สามารถที่จะอธิบายไดจากขอมูลของการศึกษาในครั้งนี้และการศึกษาที่มีมากอน   ในยุคดีโว
เนียน  แผนฉานไทยกับแผนอินโดจีนยังแยกออกจากกันโดยมหาสมุทรกวาง โดยมีแนวหนิภเูขาไฟยอย
เลยตอนกลางเปนตัวแทน   การมุดตัวของมหาสมุทรกวางไปทางตะวันตกเกิดขึน้ที่สวนปลายของแผน
ฉานไทย และแนวภูเขาไฟรูปโคงมีการแยกตวัเกดิเปนแองหลังแนวภูเขาไฟรูปโคงปฐมวัย โดยมีหิน
แอนดีไซต/หนิบะซอลตที่เกิดบริเวณแองหลังแนวภูเขาไฟรูปโคงปฐมวัยเปนตัวแทน   แองหลังแนว
ภูเขาไฟรูปโคงปฐมวัย มกีารแยกตัวอยางตอเนื่องนําไปสูแองหลังแนวภูเขาไฟรูปโคงปจฉิมวัยในยุค
คารบอนิเฟอรัส และมหาสมุทรกวางในยคุเพอรเมียน ตามลําดับ   เหตุการณเหลานี้ ทําใหเกดิหินบะ
ซอลตที่เกิดแบบเกาะภูเขาไฟกลางมหาสมุทร และหนิแอนดีไซต/หนิบะซอลตที่เกิดบริเวณแนวสันเขา
กลางมหาสมุทร   ในชวงคารบอนเิฟอรัส – เพอรเมียน  ขณะที่แองหลังแนวภูเขาไฟรูปโคงเปดกวางจน
กลายเปนมหาสมุทรกวางอนัใหม  มหาสมุทรกวางอันเดิมไดมีขนาดเล็กลงและปดตัว   การปดตัวของ
มหาสมุทรกวางอันเดิม สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวสันเขากลางมหาสมุทรอันใหมเปนแนวการ
มุดตัวกลับทิศกับการมุดตวัอันเดิม ในชวงยคุเพอรเมียนตอนปลาย-ไทรแอสซิกตอนปลาย และแผนฉาน
ไทยชนกับแผนอินโดจีนในยุคไทรแอสซิกตอนปลาย   หินภเูขาไฟในแนวเชยีงของ - ตาก อาจเปนหนิ
ลาวาหลากที่เกิดในสภาวะแวดลอมแบบแนวภูเขาไฟรูปโคง และแบบหลังการชนกัน ที่เกิดขึ้นในยุค
ไทรแอสซิกตอนตนถึงไทรแอสซิกตอนปลาย 
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Abstract 

 

Chiang Rai - Chiang Mai volcanic belt is one of the five pre-Cretaceous volcanic 

belts in Thailand.  It is located in the Northern and Upper Western Regions of Thailand, 

and extends in a north-south direction from Chiang Rai Province through Mae Hong Son 

Province and Chiang Mai Province to Lamphun Province.  The studied, least altered, 

mafic/ultramafic igneous rocks were collected from the fourteen key areas: (1) the Mae 

Kok River area, (2) the Mae Korn area, (3) the Mae Suai area, (4) the Wiang Pa Pao area, 

(5) the Ang Khang area, (6) the Wiang Haeng area, (7) the Chai Prakarn area, (8) the 

Phrao area, (9) the Mae Taeng area, (10) the San Kamphaeng - Doi Saket area, (11) the 

Lamphun area, (12) the Mae Tha area, (13) the Li area and (14) the Pai area. 

 

The mafic/ultramafic igneous rocks in the Chiang Rai region (the Mae Kok River 

area, the Mae Korn area, the Mae Suai area and the Wiang Pa Pao area), are associated 

with the Devonian-Carboniferous sedimentary rocks and have been metamorphosed to 

meta-basalt/meta-andesite and meta-diorite/meta-gabbro, with well-developed foliation.  

The mafic/ultramafic igneous rocks in the other parts, i.e. the Mae Hong Son Region (the 
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Pai area), the Chiang Mai Region (the Ang Khang area, the Wiang Haeng area, the Chai 

Prakarn area, the Phrao area, the Mae Taeng area and the San Kamphaeng – Doi Saket 

area) and the Lamphun Region (the Lamphun area, the Mae Tha area and the Li area) still 

preserve igneous characters, and are associated with the Carboniferous to Permian 

sedimentary rocks.  The mafic volcanic rocks in the San Kamphaeng - Doi Saket area 

may have erupted in a Permo-Triassic period.  The studied mafic/ultramafic igneous 

rocks in these regions may have formed as cumulate rocks, plutonic rocks (dikes) and 

volcanic rocks (lava flows, pillow lavas and pillow breccia/hyaloclastite). 

 

The studied mafic igneous rocks, excluding those of cumulus origin, have diverse 

magmatic affinities from subalkalic to alkalic magma.  These mafic igneous rocks of 

Chiang Rai - Chiang Mai volcanic belt can be separated into immature backarc basin 

andesite/basalt, mid-ocean ridge andesite/basalt and ocean-island basalt.  The presence of 

ultramafic cumulates in the Phrao area indicates that the studied mafic igneous rocks are 

part of oceanic crust.  The immature backarc basin andesite/basalt are located in the 

northern part of Chiang Rai – Chiang Mai volcanic belt (the Mae Kok River area and the 

Mae Korn area).  These mafic igneous rocks have been replaced by low-grade 

metamorphic minerals of greenschist facies or blueschist facies and are in association 

with Devonian-Carboniferous sedimentary rocks.  The mid-ocean ridge andesite/basalt 

are present in the Mae Kok River area, the Mae Suai area, the Wiang Pa Pao area and the 

Wiang Haeng area.  They are metamorphic rocks, excluding those in the Wiang Haeng 

area, and associated with the Devonian-Carboniferous sedimentary rocks in the northern 

part of the volcanic belt (the Mae Kok River area and the Mae Suai area) and the 

Carboniferous-Permian in the northwestern and central part of the volcanic belt (the 

Wiang Haeng area and the Wiang Pa Pao area).  The ocean-island basalts are distributed 

from north to south of the volcanic belt (the Mae Suai to the Li areas).  These studied 

mafic igneous samples still show typical igneous features; only samples from the Mae 

Suai and the Wiang Pa Pao areas are greenschist facies metamorphic rocks.  Most of the 

ocean-island basalts are associated with the Carboniferous to Permo-Triassic sedimentary 
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rocks.  The ocean-island basalt and mid-ocean ridge basalt are typical rocks in a mature 

backarc basin environment or a major ocean basin environment.  The occurrence of 

radiolaria with a wide range of ages (Devonian – Upper Triassic) indicates that these 

rocks have been partly formed in a major ocean basin.  Therefore, a conclusion can be 

drawn that the immature backarc basin andesite/basalt might have taken place in the 

Devonian and then the basin might have opened wider in the later stage, leading to a 

mature backarc basin and a major ocean basin, respectively, in the Carboniferous to Late 

Triassic.  The major ocean basin might have finally closed in the Late Triassic. 

 

The tectonic evolution of Thailand prior to the amalgamation of Shan-Thai and 

Indochina terranes may be depicted from the informative data of this study and from 

previous studies.  In the Devonian, the Shan-Thai and the Indochina terranes were 

separated by a major ocean basin, represented by the Central Loei volcanic subbelt.  A 

west-dipping subduction zone formed at the leading edge of the Shan-Thai terrane, and 

this arc may have been rifted to form an immature backarc basin, represented by the 

studied immature backarc basin basalt and andesite.  The immature backarc basin might 

have continued rifting, leading to a mature backarc basin in the Carboniferous and then a 

major ocean basin in the Permian, respectively.  These gave rise to the occurrences of the 

studied ocean-island basalt and mid-ocean ridge andesite/basalt.  In the Carboniferous-

Permian, while the backarc basin became wider to be a new major ocean basin, the older 

major ocean became narrower and then closed.  The closure of the older major ocean 

basin resulted in changing the spreading center of the new major ocean basin to a new 

subduction with reverse polarity to the extinct older one in the Late Permian- Late 

Triassic and then the Shan-Thai finally collided with the Indochina in the Late Triassic.  

The Chiang Khong – Tak volcanic rocks might be either volcanic arc lavas or post- 

orogenic lavas that might have occurred in the Lower Triassic to Late Triassic.  


