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การประเมินสถานภาพแหลงแรอโลหะบริเวณภาคเหนือ 

 
บริเวณภาคเหนือของประเทศซึ่งประกอบดวยจังหวัดตางๆ รวม 17 จังหวัด ไดแก จังหวัด

เชียงราย พะเยา เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร นาน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ 
กําแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี นับไดวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงแร
อโลหะอยูเปนจํานวนมาก และในการประเมินสถานภาพแหลงแรอโลหะคร้ีงนี้ไดเนนไปท่ีแรเพ่ือ

นําไปใชเปนวัตถุดบิในอุตสาหกรรมซีเมนต และเซรามิก สวนทรัพยากรแรอโลหะเพ่ืออุตสาหกรรม

อ่ืนๆ จะดําเนินการในปตอๆไป มีรายละเอียดของแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต และเซรามิก ชนิด

ตางๆ ดังนี ้

1. หินปูน 
  หินปูนพบแผกระจายอยูทั่วไปในบริเวณภาคเหนือ และมีการทําเหมืองหินปูนและ
โรงโมบดยอยหินเพ่ือการกอสรางในแทบทุกจังหวัด ยกเวนเพียงจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกเทานั้น 
โดยมีจังหวัดลําปางและนครสวรรคท่ีมีการผลิตหินปูนเพ่ือใชในการผลิตปูนซีเมนต 
  บริเวณจังหวัดเชียงรายพบหินปูนยุคเพอรเมียนท่ีเกิดเปนช้ันหนาและบางสวนแปร

สภาพไปเปนหินออน เกิดแผกระจายตั้งแตตอนเหนือสุดของประเทศในเขตอําเภอแมสาย ลงมา

อําเภอแมจัน อําเภอเมือง อําเภอแมสรวย อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอเทิง อําเภอพญาเม็งราย 
อําเภอเวียงแกน และอําเภอเวียงชัย โดยแหลงหินปูนท่ีมีการอนุญาตประทานบัตรใหใชประโยชนใน

ปจจุบันมีจํานวนท้ังส้ิน 5 แปลง มีปริมาณสํารองท้ังส้ินประมาณ 34 ลานเมตริกตัน กําลังการผลิต
เฉล่ีย 1 ลานตันตอปรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ตารางที่ 1  ประทานบัตรหินปูนจังหวัดเชียงราย 

ที่ ประทานบัตร ช่ือผูถือประทานบัตร ตําบล อําเภอ ไร งาน ตรว. สถานะ 
1  31101/151

28 
บริษัท เชียงราย เอส.เอส.พี.
จํากัด 

 ต.ศรีคํ้า อ.แมจัน 124 3 87 เปดการ

2  31103/152
87 

หางหุนสวนจํากัด เชียงราย

พัฒนนันท 
ต.ปาแงะ อ.ปาแดด 73 3 10 เปดการ

3  16365/152
84 

บริษัท เชียงรายแลนดแอสโซซ

เอทส จํากัด 
ิต.ผางาม อ.เวียงชัย 196 0 68 เปดการ

4  16319/140
23 

นายวัฒนา ธํารงสัตย ต.ดอยฮาง อ.เมือง 77 1 23 เปดการ

5  31116/155
24 

บริษัท เวียงชยัผางามกอสราง

จํากัด 
ต.ผางาม อ.เวียงชัย 37 3 37 เปดการ

 

  จังหวัดพะเยาพบหินปูนช้ันหนาของยุคเพอรเมียนและไทรแอสซิกในทองท่ีอําเภอ

เมือง อําเภอดอกคําใต อําเภอเชียงมวน อําเภอเชียงคํา อําเภอปง และอําเภอแมใจ ปจจุบันแหลง
หินปูนของจังหวัดพะเยาไดรับการประกาศใหเปนแหลงหินอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาเปนหินท่ีใชใน

อุตสาหกรรมกอสราง จํานวน 1 แหลง คือ บริเวณบานดอยโตน ตําบลจําปาหวาย และ ตําบลแมกา 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีจํานวนประทานบตัร ท้ังหมด 5 ประทานบตัร (รูปท่ี 1และตารางท่ี 2)  

   

 

 

  

รูปท่ี 1 แหลงผลิตหินปูนดอยโตน ตําบล 
จําปาหวาย และตําบลแมกา  อําเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  
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ตารางที่ -2 ประทานบัตรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง จังหวัดพะเยา  

ช่ือผูถือประทานบตัร หมายเลขประทาน

บัตร 
สถานท่ีตั้ง  
(ตําบล อําเภอ 
จังหวัด) 

จํานวนพ้ืนท่ี 
(ไร) 

สถานะ 

บริษัทพะเยาศลิาภัณฑ 
จํากัด 

31108/15370 จําปาหวาย  เมือง

พะเยา 
143-2-74 เปดการ

นายจรัล   เยาวรัตน 31109/15395 แมกา  เมือง พะเยา 56-2-02 เปดการ

หางหุนสวนจาํกัด จรัล

รัตน 
31106/15396 จําปาหวาย  เมือง  

พะเยา 
110-3-39 เปดการ

บริษัท พิสิษฐธุรกิจ 
จํากัด 

31107/15407 จําปาหวาย  เมือง  
พะเยา 

187-2-68 เปดการ

บริษัท พะเยาธุรกิจ 
จํากัด 

31110/15408 แมกา  เมือง พะเยา 87-1-26 เปดการ

 
จังหวัดเชียงใหมพบการแผกระจายตัวของหินปูนของยุคออรโดวิเชียนและเพอรเมียน

เปนแนวตอเนือ่งจากเหนือจรดใต สามารถจัดเปน 3 แนว คือ (1) แนวหินปนูดานทิศตะวันออก 
พบเปนเทือกเขาขนาดใหญและมีความตอเนื่องจากทิศตะวันตกของอําเภอฝาง ลงมาตามแนวเขตติดตอ
ของอําเภอไชยปราการ เชียงดาว พราว แมแตง ดอยสะเก็ด และแมออน มีเทือกเขาท่ีสําคัญคือ ดอย
หลวงเชียงดาว (2) แนวหินปูนตอนกลาง พบเปนเทือกเขาขนาดเล็กและภูเขาลูกโดดกระจัดกระจาย

วางตัวตอเนื่องจากเหนือจรดใต โดยพบต้ังแตอําเภอเวียงแหง ทิศตะวันตกของอําเภอเชียงดาว แมแตง 
แมริม สะเมิง หางดง แมวาง ก่ิงอําเภอดอยหลอ จอมทอง ฮอด ดอยเตา และดานทิศตะวันออกของ
อําเภออมกอย และ (3) แนวหินปูนดานทิศตะวันตก พบเปนเทือกเขาขนาดใหญ ไมมีความตอเนื่อง  
บริเวณตอนเหนือของอําเภอแมแจม ตอนใตของอําเภอแมแจม และดานทิศตะวันตกของอําเภออม
กอย  

ทรัพยากรหินปูนของจังหวัดเชียงใหม ไดถูกนาํมาใชประโยชนท้ังภายในเขตจังหวัดเอง

และจังหวัดใกลเคียง โดยในชวงป พ.ศ. 2539-2541 กระทรวงอุตสาหกรรม ไดประกาศเขตแหลง
หินอุตสาหกรรมสําหรับใชในอุตสาหกรรมกอสรางและอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหมจํานวน 11 แหลง 
เปนหินปูน 10 แหลง และหินชนิดอ่ืน (หินแอนดีไซต และหินทราย) 1 แหลง ประทานบตัร และคาํ
ขอประทานบตัรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ประทานบัตร และคําขอประทานบัตรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางจังหวัดเชียงใหม  ใน
เขตประกาศแหลงหินอุตสาหกรรม 

 ชื่อประกาศเขต 
แหลงหนิฯ 

ประทานบัตร คําขอประทานบัตร 
เลขที ่ ผูถือสิทธ์ิ สถานภาพ เลขที ่ ผูขอ 

1 หมูที ่10 ต.มอนปน - - - ชม 9/2540 บ.ธนรุงคอมมีเชียล 
จํากัด 

2 หมูที ่7 ต.แมงอน (1) - - - - - 
3 หมูที ่7 ต.แมงอน (2) - - - - - 
4 หมูที ่7 และ 8 ต.ปงโคง 22883/1

5143 
หจก.ปราการวิศวะกอสราง เปดการ ชม 6/2538 บ.เชียงใหมสหศิลา 

จํากัด 
5 ต.แมหอพระ 31239/1

5238 
นายราม สุภา หยุดการ - - 

6 หมูที ่1 และ 2 ต.เชิงดอย - - - ชม 
22/2538 

หจก.สหพนาสิทธ 

ชม 
21/2538 

บ.พิงคพัฒนา จํากัด 

ชม 6/2540 บ.ศิลาวีระวชัร จํากัด 
ชม 
14/2538 

นายจิรันต มุสิกพงศ 

7 หมูที ่1 ต.แมโปง 22886/1
5179 

บ.หยุนศิลาเชียงใหม 
จํากัด 

เปดการ - - 

31221/1
5180 

บ.หยุนศิลาอสิาณ จํากัด เปดการ 

8 หมูที ่ 2 และ 7 ต.ลาน
สหกรณ 

- - - ชม 
17/2540 

บ.วัสดวุิศวกรรม จํากัด 

9 หมูที ่7 และ 13 ต.สบเต๊ียะ 31241/1
5321 

นายอดลุย เอียมแพร เปดการ ชม 
25/2539 

หจก.เชียงใหมธชากร
คอนสตรัคช่ัน  

31212/1
5125 

บ.เชียงใหมสหศิลา จํากัด หยุดการ ชม 
13/2540 

หจก.เชียงใหมศิลาทอง 

10 ดอยไกเขี่ย 31224/1
5464 

บ.สหพนาสิทธ์ิ จํากัด เปดการ ชม 4/2540 หจก.เชียงใหมธชากร
คอนสตรัคช่ัน 

22873/1
5197 

บ.อาเช่ียน จํากัด (เชาชวง) เปดการ ชม 5/2540 นายวิรุณ  คําภิโล 

20670/1
3292 

นางมัณฑณา เอื้อวทิยา เปดการ 

11 หมูที ่ 2, 3 และ 6 ต.บาน
แปะ 

- - - ชม 2/2540 หจก.ไทเชียง 
ชม 1/2542 กรมทางเหลวง 
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จังหวัดแมฮองสอนพบหินปูนยุคออรโดวิเชียนและเพอรเมียนแผกระจายในทุก

อําเภอ เปนแนวยาวจํานวน 2 แนว คือ แนวแรก พบโผลเปนหยอมๆ กระจายอยูท่ัวไปแถบตอน
เหนือของจังหวัด เขตอําเภอปาย อําเภอปางมะผา และอําเภอเมือง  โดยอาํเภอปางมะผามีพ้ืนท่ีของ
หินปูนมากท่ีสุด สวนแนวทีส่อง พบกระจายเปนหยอมๆ อยูท่ัวไป แถบตอนใตของจังหวัด เขต

อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง และอําเภอสบเมย  โดยอําเภอสบเมยมีพ้ืนที่
หินปูนมากท่ีสุด และไดมีการอนุญาตโดยประทานบตัรใหทําเหมืองผลิตหินปนูสําหรับอุตสาหกรรม

กอสรางจํานวน 2 แหลง จํานวน 3 แปลงประทานบตัร คือ แหลงหินปูนแมลานอยจํานวน 2 แปลง 
และแหลงหินปูนแมสะเรียงจํานวน 1 แปลง  
 จังหวัดลําพูนพบหินปนูยุคออรโดวิเชียนและเพอรเมียนเกิดแผกระจายในอําเภอปา

ซาง บานโฮง ล้ี และทุงหัวชาง  โดยพบปรากฎ 2 แนว คือ แนวแรกมีลักษณะเปนแนวไมตอเนื่อง
แถบตอนกลางของจังหวัด เร่ิมจากดานใตของอําเภอปาซาง เขาสูเขตอําเภอบานโฮง เลาะตามตะเข็บ
รอยตอระหวางอําเภอทุงหัวชางและอําเภอล้ีตั้งแตเหนอืจรดใต และแนวท่ีสองลักษณะเปนแนวไม

ตอเนื่องทางสวนตะวันตกของจังหวัด ตั้งแตดานเหนือถึงตานใตของอําเภอล้ี 
บรรดาพ้ืนท่ีแหลงหินปูนนี ้ ไดมีการอนุญาตโดยประทานบตัรใหทําเหมืองผลิตหินปนู

สําหรับอุตสาหกรรมกอสราง 2 แหลง จํานวน 8 แปลงประทานบตัร คือ แหลงหินปูนบานโฮง
จํานวนประทานบตัร 6 แปลง และแหลงหินปูนล้ีจาํนวนประทานบตัร 2 แปลง (ตารางที ่4)  

ตารางที ่4 ประทานบัตรหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางจังหวัดลําพูน 
พ้ืนที่แหลงหิน ช่ือแหลงหิน 

อุตสาหกรรม 
ประทานบัตร

เลขที่ ผูถือสิทธ์ิ สถานะ 
แหลงบานโฮง ปาพลู 1 25943/1551

5 
บริษัท เชียงใหมณัฐพล จํากัด เปดการ

ปาพลู 2 25901/1555
4 
25899/155
55 

นายณัฐนารถ สินธุนาวา

นายณัฐนารถ สินธุนาวา 
เปดการ

หยุดการ 

นอกแหลงหิน 25856/1471
5 
25861/1492
4 
25900/1555
4 

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด

นายดําริห บุญญวิจักสน 
นายณัฐนารถ สินธุนาวา 

เปดการ

หยุดการ 
หยุดการ 

 แหลงลี้  แมตืน 3 25950/1561
3 

บริษัท ลานนาดาตากรุป จํากัด เปดการ
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พ้ืนท่ีกรรมสิทธิ 25941/155
16 

หจก.โรงโมหินปาไผ หยุดการ

 
จังหวัดลําปางพบหินปนูยุคเพอรเมียนและไทรแอสซิกแผกระจายตัวเปนบริเวณกวาง 

โดยพบอยูในบริเวณอําเภอเมืองลําปาง งาว วังเหนือ แจหม เมืองปาน แมเมาะ แมทะ เกาะคา เสริมงาม 
สบปราบ เถิน และแมพริก แหลงหินปูนเหลานี้มีการอนุญาตประทานบตัรใหทําเหมืองแรได 6 แหลง 
แบงเปนการนาํไปใชประโยชนใน 3 ประเภท คือ ใชสําหรับอุตสาหกรรมซีเมนตมีอยู 2 แหลง คือ ท่ี
อําเภอแจหมมีประทานบัตร 20 แปลง  และท่ีอําเภอแมทะมีประทานบัตร 6 แปลง ใชสําหรับ
อุตสาหกรรมกอสรางมีอยู 3 แหลง คือ ท่ีอําเภอแมทะและเมืองลําปางมีประทานบตัร 8 และ 1 
แปลง ตามลําดับ รวมท้ังท่ีอําเภอเถินมีประทานบตัร 4 แปลง และใชสําหรับอุตสาหกรรมเคมีมีอยู 1 
แหลงท่ีอําเภอแมเมาะ โดยการผลิตหินปูนใชสําหรับอุตสาหกรรมซีเมนตของจังหวัดลําปางเปนของ

โรงงานปูนซิเมนตไทย ตั้งอยูท่ีตําบลบานสา อําเภอแจหม ซึ่งปจจบุันเปนโรงปูนซีเมนตโรงเดียวของ
ภาคเหนือตอนบน ท้ังนี้ผลผลิตปูนซเีมนตจาํหนายท่ัวท้ังภาคเหนอื ซึ่งหินปูนท่ีใชในการผลิต

ปูนซีเมนตแหลงนี้เปนหินปนูของหมวดหินผากาน กลุมหินลําปาง ยุคไทรแอสซิก 
จังหวัดแพรพบหินปนูยุคเพอรเมียนและไทรแอสซิกแผกระจายในเขตอําเภอวังช้ิน 

อําเภอลอง อําเภอรองกวาง และอําเภอสอง มีประทานบัตรเหมืองหินปนูเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางอยู
จํานวน 10 แปลง สวนใหญเปดดาํเนินการอยู ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 ประทานบัตรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางจังหวัดแพร 

ที่ ประทานบัตร
เลขท่ี ช่ือผูถือประทานบัตร ที่ตั้งประทานบัตร 

เน้ือที่ สถานะ 

ไร งาน ตรว.  

1 22375/15486 นางสมจิตตรา พนม

ขวัญ 
ต.รองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร  186 3 63 เปดทําการ 

2 22394/15482 หางหุนสวนจํากัด 
แพรปโตรเลียม 

ต.แมปาน อ.ลอง จ.แพร 35 2 26 เปดทําการ 

3 22361/15325 บริษัท แพรศิลา

จํากัด 
ต.รองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร  187 3 14 หยุดทําการ 

4 22366/15679 บริษัท ซี.แอนด.ซี. ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร 214 2 33 ขอเปดทําการ
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5 32101/15672 บริษัทแทร็คโก จํากัด ต.แมปาน อ.ลอง จ.แพร 55 0 35 ขอเปดทําการ

6 32116/15383 หางหุนสวนจํากัด  
แพรธํารงวิทย 

ต.ไผโทน อ.รองกวาง จ.แพร 215 1 98 หยุดทําการ 

7 22360/15257 หางหุนสวนจํากัด 
แพรวิศวกรรม 

ต.เวียงตา อ.ลอง จ.แพร 298 3 10 หยุดทําการ 

8 22344/14835 หางหุนสวนจํากัด 
แพรโดโลไมต 

ต.น้ําเลา อ.รองกวาง จ.แพร 30 1 21 เปดทําการ 

9 32113/15496 บริษัทศักดาพร จํากัด ต.แมปาน อ.ลอง จ.แพร 241 2 71 เปดทําการ 

10 22362/15135 บริษัทแพรศิลา จํากัด ต.ไผโทน อ.รองกวาง จ.แพร 148 2 41 เปดทําการ 

 
จังหวัดนานมีแหลงหินปูนกระจายตัวประปรายจากเหนอืจรดใตในเกือบทุกอําเภอ 

โดยไมพบในเขตอําเภอบานหลวง ก่ิงอําเภอบอเกลือ และก่ิงอําเภอสันติสุข โดยพบเกิดเปนกลุมอยู 2 

บริเวณ คือ บริเวณเขตตออําเภอเวียงสากับอําเภอนานอย และบริเวณเขตตออําเภอเชียงกลางกับ

อําเภอปว ซึ่งแปลงประทานบัตรหินปูนท่ียังเปดทํ าการสวนใหญ (3 จาก 4 แปลง) อยูในเขตตดิต

อระหวางอําเภอ เวียงสาและนานอย สวนอีกหนึ่งแปลงเปดทําการในบริเวณเขตอําเภอเมืองนาน 

หินปูนท่ีผลิตในเขตจังหวัดนานเกือบท้ังหมดใชเปนวัตถุดิบเพ่ือการกอสราง โดยสวนใหญผลิตใน

ลักษณะหินบดยอยขนาดตางๆ 

 

  จังหวัดตากมีหินปูนจาํนวน 4 ยุค แผกระจายตัวอยู คอื ยุคออรโดวิเชียน เพอรเมียน 

ไทรแอสซิก และจูแรสซิก โดยหินปูนแตละยุคก็มีคุณสมบัติแตกตางกันไปดังนี้ คือ หินปูนยุคออรโดวิ

เชียน เปนหินปูนสีเทา ถึงเทาเขม เปนช้ันบางๆ ถึงหนา มีการตกผลึกใหมบางในบางบริเวณ มีแถบ

ของตะกอนเนือ้ดินแทรกสลับ มักบดิงอ การกําเนดิของหินปูนยุคนี้เกิดในทะเลตืน้มีการวางตัวในแนว

ตะวันออกเฉียงใต-ตะวันตกเฉียงเหนือ ขนานไปกบัแนวรอยเล่ือนใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

ตาก แมสอด และแมระมาด  หินปูนยุคเพอรเมียน เปนหินปูนสีเทา สีเทาเขมถึงดํา เปนช้ันบางๆ ถึง

ช้ันหนา มีช้ันหินเชิรตและกอนเชิรตแทรกสลับ บางบริเวณเปนหินโดโลไมต และหินปูนเนื้อโดโลไมต

พบบริเวณอําเภอแมสอด และอําเภออุมผาง  หินปนูยุคไทรแอสซิกเปนหิ นปูนสีเทา ถึงเทาออน  เนื้อ

แนน มีหินดินดานและหินทรายแทรกดวยเล็กนอย บางบริเวณพบหินปูนเนื้อโดโลไมตและกอนเชิรตผ

สม พบบริเวณอําเภออุมผาง และหินปนูยุคจูแรสซิก เปนหินปูนสีเทา ถึงเทาดํา มีหินดินดานปนดวย
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  จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนท่ีแหลงหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางท้ังท่ีเปนเทือกเขา และ

เขาลูกโดด ในบริเวณบานแมสาน ตําบลแมสํา ดอยหวยปูน ดอยเสือตาย บานปาคา ตาํบลบานแกง 

อําเภอศรีสัชนาลัย เขาปุย เขามหาไทย เขาเตา ตาํบลทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม เขาหนองหลวง เขา

ลูกแตกเขานกยูง เขาถํ้าระฆงั ตาํบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง เขาขวาง เขาถํ้าเจาราม ตาํบลวังน้าํขาว 

เขาหนองหอย ตําบลลานหอย อําเภอบานดานลานหอย และเขาหนอ ตําบลบานน้ําพุ อําเภอครีีมาศ

หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางในจังหวัดสุโขทัยเกือบท้ังหมด เปนหินปูนยุคเพอรเมียน ยกเวนตอน

ใตของจังหวัด ในบริเวณเขาหนองหอย อําเภอบานดานลานหอย และเขาหนอ อําเภอคีรีมาศท่ีเปนหิน

ปูนของยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน หินปนูสวนใหญมีสีเทา เทาดําและเทาขาว มีเนื้อละเอียดแนน มักมี

การตกผลึกใหม เกิดเป นช้ันบางถึงช้ันหนามาก ไมพบวามีเชิรตเกดิปะปน แตพบเกิดแทรกสลับกับ 

หินดินดานสีน้าํตาล ช้ันหนิมักวางตัวในแนวประมาณเหนือ-ใต โดยหินปูนยุคเพอรเมียนสวนใหญ

เอียงเทไปทางทิศตะวันตก สวนหินปนูยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียนสวนใหญเอียงเทไปทางทิศตะวันออก 

จังหวัดสุโขทัยมีการผลิตหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางจํ านวน 3 บริเวณ คือบริเวณเขาเตา บานน้าํ

ดิบ ตาํบลทุงเสล่ียม อําเภอทุงเสล่ียม มีประทานบตัรจํานวน 2 แปลง เปนของนายสุทิน ขีดขิน (ปบ. 

30683/15327) และของนายสวัสดิ์ ยะเชี ยงคํา (ปบ. 10682/15323) ดําเนินการรวมโครงการ

เดียวกันโดยโรงโมศิลาทุงเสล่ียม บริเวณกลุมเนินเขาเล็กๆ หางตอนใตของเขาลูกแตก บานลุเตา

ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง มีประทานบตัรจํานวน 3 แปลง เปนของ นางวรรณภา ทองปากน้ํา 2 

แปลง (ปบ. 30686/15119 และ 30687/15113) และของโรงโมหิ นสุวรรณ (ปบ. 

30872/15719) ดําเนินการรวมโครงการเดียวกันโดยโรงโมหินสุวรรณ บริเวณสุดทาย คือ เขาหนอง

หอย บานวังโคนเปลือย ตาํบลลานหอย อําเภอบานดานลานหอย มีประทานบัตรจํานวน 1 แปลง เป

นของ หจก.ศิ ลาคําคอนสตรัคช่ัน (ปบ. 30751/15262) ดําเนินการโดยโรงโมศลิาคํา โดยหนิปูนท่ี

ผลิตไดสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมกอสรางภายในจังหวัดสุโขทัยเองและขายบางเล็กนอยใหกับ

จังหวัดใกลเคียง เชน พิษณุโลก อุตรดิตถ เปนตน 

 

  จังหวัดอุตรดติถมีพ้ืนที่แหลงหินปูนบริเวณตําบลบอทอง ตําบลผักขวง อําเภอทอง

แสนขัน บางบริเวณพบเปนแนวเทือกเขาทอดยาวและสูงชัน บางแหงก็เปนเพียงเขาลูกโดดๆ แต

บริเวณท่ีนาสนใจและมีการขอประทานบตัรไวมากไดแก บริเวณเขาหนาผาตั้ง พบเปนหินปูนอายุเพอร

เมียนชวงลางถึงชวงกลาง หินปูนสวนใหญมีลักษณะเปนช้ันๆ จนถึงช้ันหนามากแทรกสลับกับ

หินดินดานช้ันบาง พบหินแอนดไีซตแทรกตัดเปนหยอมเล็กๆ ทําใหบางแหงหินปูนแปรสภาพเปนหิ

นออน ในปจจุบันมีการผลติหินปนูเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางจากประทานบัตร จํานวน 2 แปลง คือ 

ประทานบัตรเลขที่ 22252/13859 ของบริษัท ยู.ดี.มารเบิล จํากัด และ 22262/14030 ของคุณ
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  จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนท่ีแหลงหินปูนแผกระจายอยูในเขตอําเภอเนินมะปราง มี

ลักษณะการโผลปรากฏใหเห็นใน 2 ลักษณะ คือ โผลเปนแนวเทือกเขายาวตอเนื่องกัน และเปนเขาลูก

โดดเปนหยอมๆ ไดแก เขาชองพริกไทย เขานอย เขารองเรือตาหม่ืน เขาเนินน้ําซับ เขาพุงกะโล เขา

รองเรือตาหม่ืน เขานอย เขาชองพริกไทย ตอเนื่องไปยัง เขาถํ้าขุนตะคาน เขาถํ้าแกลบ เขาถํ้าพระ เขา

ผาแหวน เขาผาขาม ซึ่งโผลใหเห็นเปนแนวเขายาวประมาณ 18 กิโลเมตร ในแนวประมาณเหนอื-ใต 

ตั้งแตบริเวณบานทุงพระ ตําบลวังยาง อําเภอเนนิมะปราง ลงไปจนถึงบานวังแดง ตาํบลชมภ ู อําเภอ

เนินมะปราง พ้ืนที่แหลงหินปูนเนนิมะปรางนี้ในอดตึเคยมีประทานบัตรผลิตหินปนูเพ่ืออุตสาหกรรม

กอสรางจํานวน 1 แปลง แตปจจบุันไดหยุดดาํเนินการไปแลว 

  จังหวัดเพชรบูรณพบหินปูนยุคเพอรเมียนแผกระจายเปนบริเวณกวางในเขตอําเภอ

วังโปง ชนแดน บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ อําเภอเมือง หลมสัก หลมเกา และน้าํหนาว 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณมีประทานบัตรหินปูนท่ีผลิตหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง จํานวน 12 
แปลง โดยเปนประทานบตัรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง จํานวน 10 แปลง และประทานบัตรท่ี
เดิมเปนหินออน แตขอเพ่ิมหินอุตสาหกรรมชนิดหินปนูเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง จํานวน 2 แปลง 
สถานภาพปจจุบันเปนประทานบตัรเปดการ 7 แปลง หยุดการ 3 แปลง ขอผอนผัน 2 แปลง ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ประทานบัตรหินปูนเพ่ือการกอสราง ในพืน้ที่จังหวัดเพชรบรูณ 
 

ที่ 
เลขท่ี ผูถือประทานบัตร 

เน้ือที่  (ไร) 

ตําบล อําเภอ 

อายุประทานบัตร 

หมายเหต ุ   ป ตั้งแต

วันที่ 

 ถึงวันที่  

1 25525/144

48 

หจก. เจ.เอ.ดีไซน* 47 1 26 ซับสมอ

ทอด 

บึงสาม

พัน 

19 1

9 

กย. 3

4 

1

8 

กย. 53 เปดการ 

2 25595/153

86 

บ. ศิลาทวีโชค  จก. 23

8 

1 28 ตะกุดไร ชนแดน 10 7 เมย. 4

3 

6 เมย. 53 เปดการ 

3 25615/154

11 

หจก. ศิลาทองวิเชียร 13

6 

0 72 สายแยก วิเชียรบุรี 10 2

7 

ตค. 4

3 

2

6 

ตค. 53 เปดการ 

4 25572/155

61 

บ. สันตาเพีย  จก. 22

1 

2 28 นายม เมือง 10 2

7 

กย. 4

5 

2

6 

กย. 55 เปดการ 

5 25607/155

71 

บ. ทองขาว  จก. 26

9 

1 17 ศาลาลาย ชนแดน 10 2 ตค. 4

5 

1 ตค. 55 เปดการ 
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6 25593/154

56 

บ. ศิลาทวีโชค  จก. 21

4 

3 02 ตะกุดไร ชนแดน 10 8 กย. 4

3 

7 กย. 53 ขอผอน

ผัน 

7 25594/154

57 

บ. ศิลาทวีโชค  จก. 21

3 

2 40 ตะกุดไร ชนแดน 10 8 กย. 4

3 

7 กย. 53 ขอผอน

ผัน 

8 25606/152

70 

บ. มหัตพันธ  จก. 86 2 67 ดงขุย ชนแดน 10 2

8 

พค. 4

2 

2

7 

พค. 52 หยุดการ 

9 25600/154

14 

บ. ก.นราพัฒน  จก. 61 1 20 ทาขาม ชนแดน 10 2

7 

ตค. 4

3 

2

6 

ตค. 53 หยุดการ 

10 25552/149

31 

นางอรวรรณ อุโฆษ

กิจ** 

36 0 27 บานโตก เมือง 20 2

8 

พย. 3

8 

2

1 

พย. 58 หยุดการ 

11 25569/156

30 

บ. พันธประเสริฐ  จก. 18

8 

0 25 ซับไมแดง บึงสาม

พัน 

10 3 ตค. 4

5 

2 ตค. 55 เปดการ 

12 25610/156

31 

นายทัศนัย  พันธ

ประเสริฐ 

78 0 14 ซับไมแดง บึงสาม

พัน 

10 3 ตค. 4

5 

2 ตค. 55 เปดการ 

 * หินออน  หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ือทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาล)  (เพ่ือ

อุตสาหกรรมกอสราง) 

  

 ** หินออน  หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง)       

  จังหวัดนครสวรรคมีแหลงหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนตอยูในทองท่ีอําเภอตาคลี 

อําเภอตากฟา และอําเภอพยุหะคีรี ปจจบุันมีประทานบัตรหินปนูเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนตจํานวน 

4 แปลง อยูในทองท่ีอําเภอตาคลี ซึ่งเปนของบริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด มหาชน หินปนูมี

ลักษณะเปนหินปูนสีเทาถึงเทาเขม มีหินดินดานและหินทรายแทรกสลับในบางบริเวณ สวนแหลงหิน

ปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางในจังหวัดนครสวรรค อยูในทองท่ีอํ าเภอพยุหะคีรี อําเภอเมือง อําเภอ

ตาคลี และอําเภอตากฟา ลักษณะของหินปูนมีสีเทาถึงเทาดาํ มีการแผกระจายปรากฏเปนแนวเทอืก

เขา และภูเขาลูกเล็กๆ โดดๆ วางตัวในแนวประมาณเหนือ-ใต จนถึงแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-

ตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันมีประทานบัตรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางจํานวน 9 แปลง (ตารางที ่

7)  

ตารางที่ 7 ประทานบัตรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง จังหวัดนครสวรรค  

ช่ือผูถือประทานบตัร หมายเลขประทาน

บัตร 
สถานท่ีตั้ง  
 

สถานะ 

หจก.วังเจาหินออนและ 

แกรนิต 
25459/14435 ตําบลนากลาง   อําเภอโกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค 
เปดการ

นายวรวิทย จันทรวงษ 29566/15579 ตําบลนิคมเขาบอแกว อําเภอพยุหะคีรี  เปดการ
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หจก. ชัยพฤกษ 

คอนสตรักช่ัน 
29557/15485 ตําบลเขากะลา   อําเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค 
เปดการ

หจก. อุทัย เมืองทอง 32225/15359 ตําบลเขากะลา   อําเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค 

เปดการ

หจก. ศิลานครสวรรค 32224/15417 ตําบลเขากะลา   อําเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค 

เปดการ

นายวีระศักดิ์ ปญจนนัท

ศิลา 
29586/15183 ตําบลสุขสําราญ    อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
เปดการ

นายวีระศักดิ์ ปญจนนัท

ศิลา 
32220/15380 ตําบลเขาชายธง    อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
เปดการ

หจก. หินกอสรางแหลง

น้ํา 
32223/15629 ตําบลหวยหอม     อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
เปดการ

นางนภิา สุพิชญางกูล 16835/13740 ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค 

เปดการ

 

  จังหวัดอุทัยธานีมีแหลงหินปนูอยูในเขตอําเภอบานไรและอําเภอหนองฉาง มีแปลง

ประทานบัตรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางจํานวน 3 แปลง แตเปดการดําเนิ นการเพียง 1 แปลง 

คือ ประทานบัตรท่ี 25105/15717 เปนของหางหุนสวนจํากัด สหะขนสงอุทัยธาน ี ตาํบลหนองยาง 

อําเภอหนองฉาง สวนอีก 2 แปลงท่ีหมดอายุประทานบตัรไปแลวพบรองรอยการตัดบล็อกหินปนู แต

หนาเหมื องพบช้ั นหิ นฟลไลต และหินดิ นดานเขาแทรกมาก คาดวาไมเหมาะท่ีจะทําหินประดับ     

ตอไป คือ ประทานบตัรท่ี 25073/14944 เปนของนางปยะมนต สันติกาญจน ตําบลวังตะเคียน 

อําเภอบานไร และประทานบัตรท่ี 25074/14943 ของบริษัท ไทยวิศวการแกรนติ จํากัด 

 2. ยิปซัม 

  แรยิปซัม (gypsum) หรือเรียกวาเกลือจืด เปนแรแคลเซียมซัลเฟตชนิดหนึ่ง มีสูตร

เคมี CaSO4.2H2O แรอ่ืนที่จัดอยูในกลุมเดียวกัน คอื แรแอนไฮไดรต (anhydrite) เปนแคลเซียม

ซัลเฟต ซึ่งไมมีโมเลกุลของน้ําในโครงสรางผลึก มีสูตรเคมี CaSO4 แรยิปซัมสวนใหญมีสีขาวหรือใส

ไมมีสี อาจมีสีเทา เหลือง แดง น้าํตาล และสีคลํ้าจนถึ งดํา ซึ่งข้ึ นอยูกับสีของมลทินท่ีถูกกั กเก็บไวใน

ระหวางท่ีแรยิปซัมตกผลึกมีความถวงจําเพาะ 2.72 ในขณะท่ีแอนไฮไดรตมีความถวงจําเพาะ 2.89-

2.98 มี ความแข็งนอย คอืประมาณ 2 ซึ่งสามารถใชเล็บมือขูดเปนรอยได อาจพบลักษณะเปนเม็ด

แบบน้ําตาลทราย หรือมวลเนื้อละเอียดเรียกวา อะลาบาสเตอร (alabaster) ถาเปนมวลรวมเน้ือเปนเส

นใยสีขาว โปรงแสงมันวาว เรียกวา ซาทินสปาร (satin spar) ถาเปนผลึกใหญ ใส เนื้อแนน เรียกวา 
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แหลงแรยิปซัมพบในจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค พบกระจายตัวเปนหยอมๆ ช้ัน

ของแรไมตอเนื่องกัน อยูในพ้ืนท่ีตดิตอของตําบลวังง้ิว ก่ิงอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ตดิตอกับ

ตําบลทุงทอง อําเภอหนองบวั จังหวัดนครสวรรค แหลงแรยิปซัมจังหวัดพิจิตร-นครสวรรคนี้ มีความ

สัมพันธกับหินตะกอนยุคคารบอนิเฟอรั สถึงเพอรเมียนตอนล าง และพบพนังหินภูเขาไฟแทรกตัดผ

านช้ันแรยิปซัมดวย แรยิปซัมท่ี พบในบริเวณนี้เปนชนดิอะลาบาสเตอร (alabaster) ซึ่งมีลักษณะการ

เกิดเปนแบบทุติยภูมิ วางตัวสลับกับช้ันหินตะกอนชนิดหินปูนและหินดินดาน ช้ันแรยิปซัมมีความ

หนาเฉลี่ย 30 เมตร มีช้ันดนิหนา 3-18 เมตร ปดทับอยู ขางบนและมีช้ันแรแอนไฮไดรตรองรับอยู

ขางใต หินตะกอนจําพวกหินดินดาน และหินปูนยุคเพอรเมียน-คารบอนิเฟอรัส วางตัวขนาบอยูท้ัง 2 

ดาน นอกจากนี้พบหินอัคนจีําพวกหินแกรนิต หินแกรโนไดออไรต และหินแอนดีไซต ยุคเพอรเมียน-

ไทรแอสซิก เปนหินฐานในบริเวณแหลงแร บริเวณหมูเหมืองมีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 50 ตาราง

กิโลเมตร มีปริมาณสํารองศกัยภาพแรท่ีเปนไปได 22 ลานเมตริกตนั การผลิตแรยิปซัมชองจังหวัด

พิจิตรและนครสวรรค สวนใหญผลิตใชภายในประเทศและสงออกบาง สวนแหลงแรแอนไฮไดรตซึ่ง

วางตัวอยูขางลางช้ันแรยิปซัม่ มีปริมาณทรัพยากรแรสํารองท่ีมีศักยภาพเปนไปไดประมาณ 40 ลาน

เมตริกตัน ในปจจุบันมีการผลิตแรแอนไฮไดรตมาใชประโยชนไดแลว 

 3. หินดินดาน 

  หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนตท่ีมีความสําคญัสวนใหญตองเกิดแผกระจายตวั

อยูใกลๆ โรงปูนซีเมนค ซึ่งพบวาโรงปนูซีเมนตของ บริษัทปูนซีเมนตไทย จาํกัด ท่ิตําบลบานสา 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง มีแปลงประทานบตัรของหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตจํานวน 4 

แปลง ซึ่งเปนหินดินดาน สีน้ําตาลออน ของหมวดหินฮองหอย กลุมหินลําปาง ยุคไทรแอสซกิ สวน

หินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนตของโรงปูนซีเมนตของ บริษัทชลประทานซีเมนต จาํกัด ท่ิตาํบลตา

คลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค นัน้ ใชหินดนิดานเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตท่ีเกิดแทรกสลับกับ

หินปูนของกลุมหินสระบุรี ยุคเพอรเมียน 
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4. ดินขาว 

  ดินขาว บางคร้ังเรียกวา ไชนาเคลย (China clay) หรือ เกาลีน หรือ เคโอลิน 

(Kaolin) มีองคประกอบสวนใหญเปนแรดินชนิดตาง ๆ ไดแก เคโอลิไนต (kaolinite)  อิลไลต 

(illite) ฮาลลอยไซต (halloysite)   เอนเดลไลต (endellite)   ดิกไกต (dickite)    เนไครต 

(nacrite)   แอลลอเฟน (allophane) และแรอ่ืน ๆ เชน ควอตซ (quartz)  ไมกา (mica) และ

เฟลดสปาร (feldspar) ดนิขาวท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับอุตสาหกรรมเซรามิกพบอยูในบริเวณอําเภอ

แจหม งาว วังเหนือ แมทะ เสริมงาม เถิน เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัด
เชียงราย และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธาน ี สวนดนิขาวท่ีเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมสี พบในเขต  
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ 

ดินขาวบริเวณจังหวัดลําปางและอุตรดติถเกิดจากการผุและเปล่ียนสภาพของ

หินทัฟฟเนื้อไรโอไลตสีขาว โดยกระบวนการของน้ํารอน (hydrothermal alteration ) ดิน
ขาวเคโอลินของอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เกิดจากการตกทบัถมของคะกอนท่ีสลายตัวมาจาก
หินแกรนิตในบริเวณท่ีราบลุม สวนดินขาวอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธาน ี เปนช้ันดินขาวท่ีผุจากหิน
โคลนและหินดินดานเนื้อทัฟฟของยุคคารบอนิเฟอรัส 

ดินขาวในบริเวณภาคเหนือตอนบนสวนใหญผลิตสงปอนใหโรงงานเซรามิกในจังหวัด

ลําปาง ซึ่งมีมากกวา 200 โรง ปญหาการผลิตดนิขาวเกิดจากแรดินขาวมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ แหลง
มีขนาดเล็ก ทําใหโรงงานเซรามิกประสบปญหาในการผลิตเซรามิก ในสวนของดินขาวคณุภาพดีขาด
แคลนจึงตองนําเขาดินขาวจากจังหวัดระนองมาใชในลําปาง อีกท้ังสภาพแหลงดินขาวสวนใหญเปน

หินผ ุ ตองนํามาบดใหมีขนาดเล็กกอนนําไปจําหนาย เปนเหตุใหตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ปญหาอีก

ประการเร่ืองคาขนสงท่ีสูงกวาราคาแรดินขาวเม่ือสงไปขายท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งมีคาขนสงดินขาวจากลําปาง
ไปกรุงเทพฯ 500 บาทตอเมตริกตนั ตัวเลขปริมาณสํารองของดินขาวยังไมถูกตองเนื่องจากแหลง
ดินขาวมี Pottery Stone ปนอยูดวย ควรแยกปริมาณสํารองของดินขาวและ Pottery 
Stone ออกจากกันใหชัดเจน นอกจากนี้เหมืองแรดินขาวไมนาํเทคโนโลยีสมัยใหมในการทําเหมือง 
ทําใหแรดนิขาวถูกใชอยางไมคุมคา สุดทายเปนปญหาของการขออนุญาตใชพ้ืนที่ปาไมในการทํา

เหมืองแรดินขาวตองใชเวลานาน 

5. บอลลเคลย 

บอลลเคลยเปนดินละเอียด มีสีขาวครีม ขาวคลํ้า จนถึงดําสนิท มีอินทรียสารเจือปน
มาก มีความเหนียวสูง และหดตัวสูง ใหความแข็งแรงตอผลิตภัณฑเซรามิกกอนเผาดีกวาดนิขาว สี
หลังเผาจะมีสีขาวหรือสีจาง บอลลเคยประกอบดวยแรเคโอลิไนต ผลึกขนาดละเอียด หรือพวกผลึกไม

สมบูรณ อาจพบแรดนิชนิดอื่นเกิดรวมดวย บอลลเคลยเปนแรทุติยภมิู เกิดจากการสะสมตัวของเม็ด

ดินขนาดละเอียด สภาวะที่มีอินทรียสารอยูมาก บางบริเวณพบเกิดแทรกสลับกับช้ันถานหิน ใช
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6. เฟลดสปาร 
แรเฟลดสปารพบมากในจังหวัดตาก ซึง่เปนแหลงใหญท่ีสุดของประเทศ สามารถ

แบงแรเฟลดสปารออกไดเปน 3 ชนิด คือ โพแทสเซียมเฟลดสปาร โซเดียมเฟลดสปาร และแรเฟลด

สปารผสม โดยแรโพแทสเซียมเฟลดสปาร สวนใหญเกิดในหินเพกมาไทต ท่ีเกิดแทรกตดัข้ึนมาใน

หินแกรนิตและหินขางเคียงในลักษณะของพนังหิน โดยแสดงลักษณะแนวสัมผัสแบบฉับพลัน (sharp 

contact)  โดยท่ัวไปสายเพกมาไทตประกอบดวยแรเฟลดสปาร ควอรต มัสโคไวต การเนต และทัวร

มาลีน แหลงแรโพแทสเซียมสปารพบในเขตอําเภอบานตาก จังหวัดตาก และอําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม แหลงโซเดียมเฟลดสปารพบในเขตตํ าบลแมสลิด อําเภอบานตาก และตําบลน้าํรึม ต ําบล

วังประจบ อํ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก การผลิตท้ังหมดใชวิธีเหมืองหาบ โดยผลิตจากหินเฟลด

สปารซึ่งประกอบดวยแรเฟลดสปารชนิดแอลไบตเปนสวนใหญ มีแรควอรต และแรสีดําจาํพวกเฟอโร

แมกนีเซียมเกิดรวมบาง หินเฟลดสปารท่ีพบมีท้ังท่ีเปนเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด และมีท้ังท่ีเปนเนื้อ

ผลึกขนาดเดียวและเนื้อผลึกสองขนาดหรือเนื้อดอก สาเหตุท่ีเรียกหินท่ีเปนแหลงผลิตโซเดียมเฟลด

สปารเหลานี้วาหินเฟลดสปาร เนื่องจากมีอัตราสวนของแรประกอบหินชนดิโพแทสเซียมเฟลดสปาร 

และแพลจิโอเคลสเฟลดสปาร แตกตางจากท่ีควรจะมีในหินแกรนติตามคําจาํกัดความ คือมีแพลจิโอ

เคลสเฟลดสปารมากกวาโพแทสเซียมเฟลดสปาร สวนแรเฟลดสปารผสมมีการผลิตจากหินแกรนิตสี

ออน (leucocratic granite) และหินแอไพลตเปนสวนใหญ โดยแรท่ีผลิตไดจะมีปริมาณ K2O และ 

N2O ใกลเคียงกัน หินแกรนิตสีออนท่ีพบสวนใหญมีเนื้อละเอียดถึงละเอียดมาก โดยมีขนาดผลึกใกล

เคียงกันและมีแรสีเขมท่ีมีธาตุเหล็กและแมกนีเซียมเปนสวนประกอบเกิดรวมนอยมาก แหลงแรเฟลด

สปารผสมพบอยูในบริเวณทองท่ีตําบลน้าํรึม และตาํบลไมงาม อําเภอเมืองตาก และพบบางในทองท่ี

ตําบลทุงกระเชาะ และตาํบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดคาก 
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