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การผลิตเซลลแสงอาทิตยจากแรควอตซ
บทคัดยอ
การผลิตเซลลแสงอาทิตยเริ่มตนดวยการผลิตโลหะซิลคิ อน (Si) ซึ่งตองนําไปผาน
ขบวนการณทาํ ใหบริสุทธิ์ กอนนําไปผลิตเซลลแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตยจากแรควอตซมี 3 ชนิด ไดแก Single Crystal Wafer Solar Cell มี
ประสิทธิภาพเปลี่ยนแสงอาทิตยที่ตกกระทบเปนกระแสไฟฟาไดรอยละ 16-24 Poly Crystalline
Wafer Solar Cell มีประสิทธิภาพรอยละ 13-16 และ Amorphous or Thin Film Solar Cell มี
ประสิทธิภาพรอยละ 10-13
การสํารวจศักยภาพแรควอตซเพื่ออุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย พบแหลงแรควอตซ
สีน้ํานมเกิดเปนโซนกวางประมาณ 1 กิโลเมตร สายควอตซกวาง 10-50 เมตร ลงไปจนถึง 2-5
เซนติเมตร วางตัวแนวเหนือ-ใต ที่ดอยผาลาด บานแมเลียงพัฒนา ต.แมเลียง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง
แตปจจุบันกรมชลประทานสรางเขื่อนทางตอนใตของแหลงแรประมาณ 1.0-1.5 กิโลเมตร
พบศักยภาพแรควอตซที่ อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม แทรกตัดในหินแกรนิต
ยุคไทรแอสซิก แนวเขาทอดตัวลงไปทางใตถึง อ.ลี้ จ.ลําพูนและ อ.เถิน จ.ลําปางมีศักยภาพของแร
ควอตซอยูสูง
หินแกรนิตเทือก อ.แมจัน จ.เชียงราย-อ.แมอาย จ.เชียงใหม และทอดตัวลงไป
ทางใตบริเวณองแมสรวย จ.เชียงราย-อ.ฝาง จ.เชียงใหม มีศักยภาพของแรควอตซอยูสูง

บทนํา
ปจจุบนั ปญหาวิกฤตเรื่องพลังงานเปนปญหาใหญตอประชากรชาวโลก
มีการใช
พลังงานทดแทนๆ พลังงานจากพลังงานฟอสซิล เชนพลังน้ํา พลังงานนิวเคลีย ในการผลิต
กระแสไฟฟา และมีการพยายามหาพลังงานประเภทอื่นที่ยั่งยืน ประหยัด และไมกอปญหาดาน
สิ่งแวดลอม พลังงานแสงอาทิตยเปนทางเลือกหนึ่งอาจใชไดโดยตรง เชน การทําน้ํารอน การอบแหง
ผลผลิตทางเกษตร นอกจากนี้ยังใชทางออมโดยการผลิตกระแสไฟฟาโดยอาศัยเซลลแสงอาทิตย (Solar
Cell) เปนพลังงานที่สะอาดและมีอายุการใชงานนาน 20-25 ป

แรควอตซ: คุณสมบัตแิ ละการใช
กอนอื่นมาทําความรูจักกับแรควอตซที่จะใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตเซลลแสงอาทิตย
แรควอตซเปนรูปผลึกอยางหนึ่งของซิลิกาไดออกไซต (SiO2) มีความแข็ง 7 เปราะและโปรงแสง ความ
หนาแนน 2.649 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร แรควอตซไมละลายในกรดทั่วไป แตจะละลายในกรดกัด
แกว (HF) และสารละลายดางที่รอน ถาหากแรควอตซถกู ทําใหรอนจนถึง 573 องศาเซลเซียส รูปผลึก
จะเปลี่ยน โดยรูปผลึกที่เสถียรที่อุณหภูมิสูงกวานี้เรียกวา High-quartz หรือ Beta-quartz สวนที่อุณหภูมิตา่ํ
กวา 573 องศาเซลเซียสเรียกวา Low-quartz หรือ Alpha-quartz
แรควอตซเกิดอยูเปนแรประกอบหิน ในหินอัคนีชนิดกรด เชน หินแกรนิต ไลออไรต
และควอตซเฟลไซต ฯลฯ เมื่อหินอัคนีเหลานี้ผุพังตามธรรมชาติจะไดเม็ดแรควอตซซึ่งสวนมากจะมี
ขอบเม็ดเปนเหลี่ยม (Angular) แตบางครั้งก็กลมมน เม็ดแรควอตซเหลานี้จะถูกเชื่อมตอเขาดวยกันโดย
สสารหลายอยาง รวมทั้งแรควอตซ ดิน แคลไซต และไลโมไนต ทําใหเกิดหินทรายขึ้นมา แรควอตซ
มักพบในหินแปรโดยเปนแรประกอบหิน และบางครั้งก็เกิดเปนสายแรควอตซ (Quartz Vein or Dike) ซึ่งอัน
หลังสุดนี้เปนแหลงวัตถุดบิ ที่นํามาใชในการผลิตเซลลแสงอาทิตย

ขั้นตอนในการผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิด Silicon Wafer
1. ทําเหมืองแรควอตซที่เกิดแบบ Quartz Dike ปกติที่ทําในประเทศไทย สายแรยาวกวา
500-2,500 เมตร กวาง 20-30 เมตร และลึก 50-150 เมตร ผลิตแรออกมาโดยการเจาะระเบิด
แลวยอยลงดวย Jaw Crusher จนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 1/2- - 3 ½ นิ้ว (Jivathanond, 2007)
2. ทําการผลิตโลหะซิลิคอน (Silicon Metal) หรือโลหะซิลิคอน เกรดโลหะกรรม
(Metallurgical Grade Silicon Metal) แรควอตซที่ใชในการผลิต Silicon Metal เปนแรควอตซที่เปน
กอน (Lump) เนื่องจากเตาอารคไฟฟาไมสามารถรับสารที่มีขนาดเล็กได ปกติขนาดของแรควอตซที่ใช
อยูในชวง 250-01,000 มิลลิเมตร แตบางโรงงานใชขนาด 30-70 มิลลิเมตร ที่ตอ งใหความสําคัญ
คือแรควอตซตองไมระเบิดในระหวางการอารคไฟฟา

การผลิต MG-silicon metal
การผลิตกระทําโดยการหลอมโดยใชเตาอารคไฟฟากับสารรีดิวซิ่ง เชน ถานไม ถาน
โคก หรือเศษฟน แรควอตซที่ปอนปกติมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ¾ - 5 นิ้ว เตาหลอมกวาง 10 เมตร
สูง 10 เมตร มีแทงคารบอน (Carbon Probe) อยูเปนแกนตรงกลาง กระแสไฟฟาแรงสูงจะถูกสงผาน
แทงคารบอนทําใหเกิดประกายอารคไฟฟาระหวางแกนคารบอนกับแรควอตซ โดยจะเกิดความรอนสูง
มากกวา 2,000 องศาเซลเซียส และใชกระแสไฟฟา 13,400 kwhr (ดุสิต เครืองาม, 2544) และเกิด
ปฎิกริยาดังสมการ:
SiO2 + C
Si + CO2
2.65 tons 0.55 ton
1 ton
โลหะซิลิคอนที่ดเปน Polycrystalline Silicon Metal ยังไมใช super-pure พอที่จะใชใน
การทํา Solar Cell Wafer ยังคงจัดอยูเปนโลหะซิลิคอนเกรดโลหะกรรม (ACRE, 2001)

Purification of MG-Silicon Metal to Solae Grade (SoG) Silicon Metal and
Electronic Grade Silicon Metal
1. SIEMEN’S METHOD
ทําโดยการเปลี่ยนเปน intermediate compound เชน trichlorosilanes (SiHCl3) ดวย
การบดโลหะซิลิคอนใหละเอียดถึงขนาดเล็กกวา 40 ไมครอน แลวใสลงใน Fluidized Bed Reactor
แลวผสมดวยกรดเกลือที่อุณหภูมิประมาณ 300 แงศาเซลเซียส (ACRE, 2001) ดังสมการ:
Si(s) + 3HCl(g)

SiHCl3(g) + H2(g)

หลังจากนั้น trichlorosilanes จะถูกกลั่นลําดับสวนเพื่อแยกเอามลทิน (impurities)
เชน BCl3, AsCl3, SbCl3 ฯลฯ มลทินที่เหลืออยูตองไมเกิน 1 สวนในพันลานสวน จากนั้น
trichlorosilanes ที่บริสุทธิ์แลวจะถูกทําใหสลายตัวในบรรยากาศของไฮโดรเจนที่อุณหภูมิประมาณ
1,100 องศาเซลเซียสได Super Pure Silicon Metal ดังสมการ:
SiHCl3(g) + H2(g)

Si(s)

+ 3HCl(g)

โลหะซิลิคอนที่ไดมีความบริสุทธิ์ 99.999999999%Si เรียกวา Electronic Grade
Silicon Metal สามารถใชไดในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคและเซลลแสงอาทิตย แตราคาแพงเกินไปกวา
ที่จะนํามาใชทาํ เซลลแสงอาทิตย

2. NEDO PROCESS
เปนวิธีการผลิต Solar Grade (SoG) Silicon Metal โดยทําใหโลหะซิลิคอนเกรดโลหะ
กรรม (MG Silicon Metal) ที่หลอมเหลวอยูใหบริสุทธิข์ ึ้น
ดําเนินการครัง้ แรกโดย Kawasaki Steel Corporation ในประเทศญีป่ นุ โดยจัดตั้ง
หองทดลองเพื่อทดลองการผลิตอยางเต็มกระบวนการณโดยไดรับทุนจากสถาบัน NEDO ซิลิคอน
เกรดโลหะกรรมที่มีความบริสุทธิ์สูงจะถูกลดปริมาณฟอสฟอรัสภายใตสุญญากาศ ติดตามดวยการลด
ออกซิเจน (reduction) ของอลูมิเนียมและเหล็กลงโดยวิธีการ First Directional Solidification Step
หลังจากนั้นโบรอน (Boron, B) จะถูกนําออกไปจากบริเวณผิวโดยทําปฎิกริยากับ Ar Plasma และไอน้าํ
และในขั้นตอนสุดทายดวย Second Directional Solidification Step จะไดโลหะซิลคิ อนเกรดเซลล
แสงอาทิตย (SoG Silicon Metal) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ 99.9999 %Si สามารถใชทําเซลลแสงอาทิตยได
ในราคาที่ตา่ํ กวาวิธี SIEMEN’S METHOD (Khattak, Joyee and Schmid, 1999)

การเตรียมแทง Polycrystalline Silicon Metal
Polycrystalline Silicon เปนผลึกซิลิคอนทีป่ ระกอบดวยผลึกซิลิคอนจํานวนมากมาย
เกาะรวมตัวกัน ทําการผลิตเปนแทงโดยการใหความรอนจนหลอมละลายแลวเทลงเบา ทิ้งไวใหเย็นตัว
ลง (ACRE, 2001)

การเตรียม Single Crystal Silicon Metal
กอนที่ super-pure silicon metal จะถูกนําไปใชในการทําเซลลแสงอาทิตยคุณภาพสูง
และในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค เชนทํา Integrated Circuit (VLSI) , Diode ฯลฯ จะตองเปลี่ยนใหเปน
Single Crystal Silicon Metal กอน วิธีการที่นิยมใชกันคือ Czochralski (CZ) Method (SUMCO, 2003)
ซึ่งมีวิธีการดังนี้:
1. โลหะ super-pure silicon metal เปนกอน (รูปที่ 1) ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ
5.0 เซนติเมตร ถูกใสลงไปในภาชนะที่ทนความรอน (ปกติทําดวยแรควอตซ) แลวใสเขาไปในเตา
ไฟฟา

รูปที่ 1. โลหะซิลิคอน
2. อุณหภูมิของเตาเผาจะถูกเพิ่มขึ้นไปถึงจุดหลอมตัวของโลหะซิลิคอน ที่ประมาณ
1,420 องศาเซลเซียส
3. Single Crystal Seed ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.0 เซนติเมตรถูกจุมลงไปใน
ซิลิคอนที่หลอมอยูและดึงขึ้นจากซิลคิ อนหลอมเหลว ในขณะเดียวกัน Silicon Seed ก็ถูกหมุนรอบ
ตัวเองดวยความเร็วเทากับความเร็วในการดึง ปกติ 1.0 เซนติเมตรตอนาที โดย Single Crystal
Silicon Metal จะเกาะ seed ขึ้นมาโดยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 ถึง 11 นิ้ว และยาวประมาณ 1 ถึง 2
เมตร (รูปที่ 2)

รูปที่ 2. Czochralski (CZ)
Method

Cutting Silicon Crystal Wafer into Wafers
ในการทํา Solar Cell Wafers ทั้ง Single Crystal และ Polycrystalline Silicon Metal จะ
ถูกฝานเปนแผนบางๆ (Wafer) หนา 0.25-0.30 มิลลิเมตร เดิมการฝานใชเลื่อยวงเดือนสําหรับตัด
หินซึ่งเกิดฝุนและทําให wafer มีราคาแพง ตอมาจึงมีการใช Wire Saw ที่ดีกวาเพราะกินเนื้อซิลิคอน
นอยกวาและสามารถตัดไดหลายๆ แผนพรอมๆ กัน ตัดได wafer บาง 0.20-0.25 มิลลิเมตร และ
ให wafer ที่มีความหนาสม่ําเสมอและเร็ว สามารถลดราคาการผลิตwafer ลงได

Production of Ribbon Polycrystalline Silicon Wafers
เนื่องจากในการผลิต wafers โดยการเลื่อยฝานทําใหผิวหนา wafer มีความเรียบ
เกินไป ตองทําการทําใหผิวขรุขระโดยการใชกรดกัด จึงจะสามารถนําไปผลิตเซลลแสงอาทิตยได ทั้งนี้
ทั้งนั้นการฝานและการกัดกรดทําใหเสียเนื้อซิลิคอนไปรอยละ 50 จึงมีความพยายามที่จะรีดออกมา
เปนแผน (Ribbon) จากซิลิคอนที่หลอมเหลว โดยมีความพยายามรีดออกมาทั้งแนวราบและแนวตั้ง
การนี้กระทํามาประมาณ 35-40 ปที่แลว จนกระทั่งประสบความสําเร็จในป พ.ศ. 2549 โดยบริษทั
RWE ในประเทศเยอรมนีที่ทําการดึงถึง 8 ribbons ออกมาพรอมๆกัน เปนแทงกลวงรูป 8 เหลี่ยม
(Octahedral Cylinder) จนไดความยาวถึง 7 เมตรในแนวตั้ง ขนาดความกวางของแตละดานมี 2 ขนาด
คือ 10.0 และ 12.5 เซนติเมตร (รูปที่ 3 และ 4) แผน wafers จะถูกตัดเปนแผนๆ โดยใชแสง
เลเซอร การผลิตวิธีนไี้ มมีการสูญเสียเนื้อซิลิคอนเลย (Schwirlich and others, 2004)

รูปที่ 3 การดึง Octahedral Cylinders

รูปที่ 4. ภาพแผน Octahedral Cylinder

รูปแบบของเซลลแสงอาทิตย
Silicon Solar Cell มีอยู 3 รูปแบบคือ Single Crystal Wafers, Polycrystalline Wafers
และ Thin Film หรือ Amorphous Solar Cells (รูปที่ 5)
Single Crystal Wafer Solar Cell ถูกฝานโดยมีความหนาประมาณ 1/3 ถึง ½ มิลลิเมตร
จาก Single Crystal Silicon Ingot ขนาดใหญที่ถูกผลิตขึน้ มาที่ 1,420 องศาเซลเซียส โดย Czochralski
Method ซิลิคอนตองมีความบริสุทธิ์สูงมากและมีโครงสรางที่เกือบจะสมบูรณแบบ
Polycrystalline Wafer Solar Cell ผลิตโดยการหลอซิลิคอนหลอมเหลวในเบาแลวทิ้งไวให
เย็น จากนั้นจึงเลื่อยฝานเปน wafer เนื่องจากการผลิตเปนการหลอในเบาราคาจึงถูกกวาในการผลิต
แตประสิทธิภ์ าพไมเทา Single Crystal Wafer Solar Cell เนื่องจากโครงสรางผลึกไมสมบูรณอันเปนผล
เนื่องมาจากการหลอในเบา
Amorphous Silicon Solar Cell เปนเซลลแสงอาทิตยอีกชนิดหนึ่ง ผลิตโดยการฉาบซิลคิ อน
บนผิวกระจกหรือแผนพลาสติกจาก Reactive Gas เชน Silsne (SiH4) ฌวลลแสงอาทิตยชนิดนี้กลาวได
วาสามารถนําไปฉาบบนวัสดุราคาถูก เชนกระจก แผนพลาสติก หรือวัสดุกอสรางได กรรมวิธีการผลิต
ของ Thin Film Cells มีขอไดเปรียบมากโดยเฉพาะสามารถฉาบงายและการประกอบตอแตละ cell เขา
ดวยกัน จึงมีขอ ไดเปรียบมากในการผลิตเชิงมหภาค และสามารถนําไปใชในหลายๆ ดาน (ACRE,
2001)

รูปที่ 5. Solar Cells 3 ชนิดประกอบเปนแผง (ACRE, 2001)

การทํางานของเซลลแสงอาทิตย
การทําความเขาใจการทํางานของเซลลแสงอาทิตยตองอาศัยความรูดานธรรมชาติของ
สารที่ใชทําเซลลแสงอาทิตยและธรรมชาติของแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตยประกอบดวยสสาร 2 ชนิด
ไดแก p-type silicon และ n-type silicon แสงอาทิตยที่มคี วามยาวคลืน่ แสงที่แนนอนจึงจะสามารถทําให
เกิด ionize ในอะตอมของซิลิคอนและสนามแมเหล็กไฟฟาภายใน เกิดขึ้นโดยขั้วตอซึ่งแยกบางสวน
ของประจุบวก (holes) ออกจากประจุลบ (electrons) ภายในเซลลแสงอาทิตยเอง ประจุบวกหรือ holes
จะกลายเปนขัว้ บวกหรือ p-layer และอิเลคตรอนถูกกวาดออกไปเปนชั้นลบหรือ n-layer อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาประจุที่ตางกันนี้จะดึงดูดซึ่งกันและกัน แตสวนใหญจะสามารถรวมตัวกันไดก็โดยการผาน
วงจรภายนอกที่มาเชื่อมตอภายนอกเซลล ดังนัน้ ถามีการเชื่อมตอวงจรภายนอก เซลลก็สามารถผลิต
กระแสไฟฟาจากเซลลภายใตการเปดรับแสงเพราะ free electron ตองผานตัวรับพลังงาน (Load)
กอนที่จะสามารถรวมตัวใหมกับ positive holes (ACRE, 2001, รูปที่ 6 )

รูปที่ 6. การทํางานของเซลลแสงอาทิตย
ปริมาณของพลังงานกระแสไฟฟาทีไ่ ดจากเซลลแสงอาทิตยขึ้นอยูกับ:
• ชนิดของเซลลและขนาดพื้นที่รับแสงของเซลล
• ความเขมของแสงอาทิตย
• ความถี่ของคลื่นแสงอาทิตย
Single Crystal Silicon Solar Cells ในปจจุบันไมสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปน
กระแสไฟฟาไดมากกวารอยละ 25 เนื่องจากรังสีเหนือมวง (Infrared) ของ Electromagnetic Spectrum
ไมมีพลังงานมากพอจะแยกประจุบวกและประจุลบในเซลลไดมากกวานี้
Polycrystalline Silicon Solar Cell มีประสิทธิ์ภาพนอยกวารอยละ 20 ในปจจุบัน ในขณะที่
Amorphous Silicon Solar Cells มีประสิทธิ์ภาพรอยละ 10 ในปจจุบัน สาเหตุเนื่องจากมีการสูญเสีย
พลังงานภายในเซลลมากกวา Single Crystal Silicon Solar Cells
Single Crystal Silicon Solar Cell ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง ขนาดพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตรจะ
ผลิตกระแสไฟฟาที่ 0.5 Volt DC และ 3 Amperes ภายใตแสงอาทิตยในฤดูรอนที่เปลงแสงเต็มที่
(1,000 Wm-2) พลังงานที่ใหออกมาสวนมากแลวจะเปนสัดสวนกับความเขมของแสงอาทิตย ยกตัวอยาง
เชน ถาความเขมของแสงอาทิตยลดลงครึง่ หนึ่งพลังงานที่ไดก็ลดลงครึ่งหนึ่ง (ACRE, 2001)

ผลการสํารวจศักยภาพแรควอตซสําหรับอุตสาหกรรม Solar Cell ในเขตจังหวัด
ภาคเหนือ
ผลการสํารวจศักยภาพแรควอตซพบสายแร Quartz-feldspatic dike แทรกตัดผานหิน
Rhyolite-Andesite โดยสายแรกวางประมาณ 10-15 เมตร อยูในบริเวณบานหินตัง้ ตําบลหินตั้ง
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ที่พิกัด 0549435/1264858
พบกลุมสายแรควอตซกวาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร วางตัวแนวเหนือ-ใต มีตั้งแตขนาดกวาง 10-50 เมตร ลงมาถึง 3-5
เซนติเมตร โดยสายแรขนาดเล็กนี้จะมีแรดบี ุก-วุลแฟรม-ชีไลท ปะปนมาดวย เคยมีการบุกรุกเขาทํา
เหมืองแรดังกลาวในป 2523-30(?) บริเวณแหลงแรควอตซซึ่งเปนแรควอตซบริสทุ ธิ์ และสายแร
ควอตซขนาดเล็กที่มีแรดีบุก-วุลแฟรม-ชีไลทปะปนอยูนตี้ ั้งอยูที่ดอยผาลาด บานแมเลียงพัฒนา ตําบล
แมเลียง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ปจจุบนั กรมชลประทานไดสรางเขื่อนกักเก็บน้ําบริเวณทางใตของดอยผาลาด
ประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร ทําใหนําทวมสวนลางของแหลงแรเกือบครึ่งเขา
พิกัดตําแหนงดอยผาลาด 0514707/2011835 แรควอตซจากสายแรขนาดใหญ
หรือพนังแร มีสีขาวมาก คาดวามีสวนประกอบ SiO2 ไมต่ํากวา 99.0 % สามารถใชในอุตสาหกรรม
Solar Cell ได

ดอยผาลาด

ดอยผาลาด บานแมเลียงพัฒนา ตําบลแมเลียง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ศักยภาพของแรควอตซที่อาํ เภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม แทรกตัดในหินแกรนิตยุค
ไทรแอสซิก แนวแกรนิตดังกลาวทอดตัวเปนแนวยาวลงไปถึงอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง บริเวณนี้สมควรทําการสํารวจขั้นรายละเอียดตอไป

บริเวณแกรนิตมวลไพศาลทิศตะวันออกของ อ.แมอาย จ. เชียงใหม ไมมีศักยภาพ
ของแรควอตซ พบแตเขาแกรนิตที่กอตัวเปนสันเขาแนวยาว (Ridge) อยู แตไมพบสายแรควอตซขนาด
ใหญ พบแตสายแรควอตซขนาด 5-10 เซนติเมตร วางตัวในแนว N 1500E 880E วางตัวในแนว
เดียวกันกับแนวสันเขา ที่ สํานักสงฆ บานปางโอนอก ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม

สายแรควอตซในหินแกรนิตผุที่ สํานักสงฆบานปางโอนอก

แกรนิตมวลไพศาล อ.แมอาย จ.เชียงใหม-อ.แมจัน จ.เชียงราย มีศักยภาพทาง
แรควอตซอยู สมควรทําการสํารวจขั้นรายละเอียดตอไป รวมถึง บริเวณ อ. ฝาง จ.เชียงใหม-อ.แม
สรวย
จ.เชียงรายดวย
แกรนิตมวลไพศาล อ.พราว จ.เชียงใหม-อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย สวนใหญเปนหิน
แกรนิตเนื้อดอก ไมนา จะใหสายแรควอตซขนาดใหญ
แกรนิตมวลไพศาลเทือกขุนตาน มีศักยภาพของแรควอตซสูง ดังที่พบทางตอนใตสุด
ของเทือกเขา บริเวณ ดอยผาลาด บานแมเลียงพัฒนา ต. แมเลียง อ. เสริมงาม จ.ลําปาง
แกรนิตมวลไพศาลตาก พบวาทางตอนใตของเทือกเขา บริเวณ อ.คลองลาน จ.
กําแพงเพชรตอกับ จ. ตาก ยังกอตัวเปนสันเขาแกรนิตแนวยาวอยู ไมพบสายแรควอตซโผลใหเห็น
พบสายแรควอตซบริเวณเดียวที่ อุทยานน้าํ ตกคลองลาน พบสายแรควอตซ กวางประมาณ 100 เมตร
เปนแกนกลางของหินแกรนิตอยู ที่พบเนือ่ งจากมีรอยเลื่อนตัดผาน เกิดเปนน้ําตกคลองลานขึ้น และที่
วัดเขาลับงา ต. คลองแมลาย อ.เมืองกําแพงเพชร พบสายแรควอตซสกปรก กวางประมาณ 5 เมตร
วางตัวแนว N 1850E 640E วางตัวขนานกับสันเขา

สายแรควอตซสกปรกที่วัดเขาลับงา ต.คลองแมลาย อ.เมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร

สายแรควอตซกวางกวา 100 เมตร ที่เกิดเปนแกนของสันเขาแกรนิตที่
อุทยานน้าํ ตกคลองลาน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร
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