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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาหิ นแกรนิตจังหวัดตาก เพื่ อนามาหาแนวทางในการพั ฒนาหิ นแกรนิตโดยการ
ออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือก โดยมีความสอดคล้ องกับกระแสแฟชั่น , ความนิยมของผู้บริโภค และความ
เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และผลิตต้ นแบบเครื่องประดับจากหินแกรนิตไทย จากการสืบค้ นข้ อมูลและลงพื้นที่ ที่อาเภอ
เมืองและอาเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก ในการทาธุรกิจเกี่ยวกับหินแกรนิตจังหวัดตากหินแกรนิตนิยมใช้ ในการก่อสร้ างและ
แปรรูปเป็ นหินประดับ เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างหินแกรนิตที่มขี ายในท้ องตลาดทั้งหมด 4 สี คือ สีดาเข้ ม, สีเทาดา, สีเทา และ
สีเทา-ชมพู เมื่อมองในภาพรวมหินแกรนิต จังหวัดตากจะมีความแข็งเฉลี่ยประมาณ 6-7 หิ นแกรนิตสีดาจะมีเนื้อ
ละเอียด ลักษณะเหนียวเนื้อแน่ น รูปแบบการเจียระไนที่เหมาะสม คือ เจียระไนแบบผิวหน้ าโค้ ง หรือ หลังเบี้ย การ
เจียระไนไม่ต้องมีก้น เนื่องจากเป็ นหินที่ทบึ แสง และช่วยลดนา้ หนักของแกรนิตเมื่อต้ องนาไปเข้ าตัวเรือนเครื่องประดับ
จากนั้นนามาออกแบบแบบร่างเครื่องประดับจากวัสดุหินแกรนิต จากความคิดที่เกิดจากจินตนาการร่วมกับผู้ประกอบการ
นักศึกษา และทีมผู้วิจัย โดยการวิเคราะห์รูปทรงหินแกรนิตที่เหมาะสม เทรนด์กระแสแฟชั่น และพฤติกรรมการเลือก
ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ออกแบบมาให้ ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผู้หญิง กลุ่ม Generation Y อายุระหว่าง 18-35
ปี ออกแบบแบบร่ างทั้งหมด 10 แบบ โดยผ่ านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้ าหมาย จนเหลือแบบร่ างที่มี
คะแนนสูงสุด รวมทั้งสิ้น 2 แนวความคิด แนวคิดละ 3 ชิ้นงาน คือ แนวความคิดเครื่องประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนา
ภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ ชื่อผลงาน Contrast มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 และแนวความคิดหิ นแกรนิตที่พัฒนา
ภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี ชื่อผลงาน Digital Age มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20
คาสาคัญ: หินแกรนิต เครื่องประดับ วัสดุทางเลือก
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Abstract
This study aims to investigate quality of granite in Tak province, to develop this stone as an alternative
material in jewelry design, and to make jewelry prototype from granite. The fashion trend, popularity, and
commercial appropriateness were used as a guideline to develop the granite into the alternative material in jewelry
design. The granite in Muang and Ban Tak districts is widely used in construction and decoration, and it has the
hardness in 6-7. In this study, the researcher collected the samples in four colors; black, grey-black, grey, and
grey-pink, especially the black fine-grained which has toughness and density features. In cutting, the cabochon cut
is a suitable for granite because it is the outer curved surface with flat-based cut. In addition, the cabochon cut
works beautifully in opaque stone, and this cutting can reduce the weight of granite when making jewelry. After
that, the researcher drew the drafts of jewelry making design from granite which came from the ideas of
entrepreneurs, students and researchers, and these drafts directly designed for the target group (generation Y, female
and aged between 18-35 years old). Additionally, the shape of granite, fashion trend and jewelry buying behavior
were used for the analytical drafting. The researcher drew ten drafts under the concepts of renewable material for
metal and renewable material for jewelry, and each concept consisted of three drawing designs. Finally, the winning
design drafts were chosen by the expert and the target group, and the winning drafts were the “Contrast” (4.47
scores) and “Digital Age” (4.20 scores).
Keywords: Granite, Jewelry, Alternative
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บทนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสาคัญต่ อเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก การผลิต
เครื่องประดับของไทยมีการใช้ วัตถุดิบจากแหล่งอัญมณีและโลหะมีค่าทั้งจากภายในประเทศและนาเข้ า จากต่างประเทศ
โดยการผลิตพลอยเจียระไนในประเทศไทยเริ่มประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และต้ องนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ดังนั้นจึงต้ องทาการศึกษาหาวัสดุทดแทนการนาเข้ า อีกทั้งทรัพยากรแร่ธาตุในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิดตั้งแต่แร่
โลหะแร่ อโลหะ แร่ เชื้อเพลิงและแร่ รัตนชาติ ขณะที่แร่ และหิ นอุตสาหกรรมที่มีการค้ นพบในประเทศไทย ซึ่งถือเป็ น
วัตถุดิบที่ไม่ต้องนาเข้ า จึงมีความเหมาะสมในการนามาใช้ กบั อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากทรัพยากร
แร่และหินอุตสาหกรรมบางชนิด สามารถนามาใช้ เป็ นเครื่องประดับได้
หิน หมายถึง มวลสารที่เป็ นของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากอนินทรียวัตถุ หินแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ
หินตะกอน หินแปร และหินอัคนี หินตะกอน หมายถึง หินที่เกิดจากการแข็งตัวและอัดตัวของตะกอนเศษหิน หินแปร
หมายถึง หินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินตะกอนโดยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ในสภาพของแข็ง ณ
ที่อุณหภูมิและความดันสูง หินอัคนี คือ หินที่เกิดจากการรวมตัวของแร่ ท่ตี กผลึกจากสารหลอมละลายหรือหินหนืดที่
อุณหภูมิสูง ประกอบด้ วยซิลิกาเป็ นส่ วนใหญ่ ท่มี ีเกิดอยู่ใต้ ผิวโลก เช่ น หินไดโอไรท์, หินบะซอลท์, หินแกรนิต เป็ นต้ น
(ปัญญา จารุศิริ และคนอื่นๆ, 2551 : 91-92) ซึ่งจากการศึกษาความเป็ นไปได้ พบว่า หินแกรนิต เป็ นวัสดุทางเลือกที่
น่ าสนใจเนื่องจากหิ นอัคนีเป็ นหิ นมีความแข็งและมีการยึดเกาะระหว่ างผลึกแร่ สูง เนื้อหิ นมีความพรุนต่ า ในกรณีท่ี
หินแกรนิตบางแหล่งมีลวดลายสวยงาม มีเนื้อเหนียวและแข็ง ทนทานต่อการผุสกึ กร่อน (สง่า ตั้งชวาล, 2548)
หินแกรนิต คือ หินอัคนีท่มี กี าเนิดภายใต้ พ้ ืนผิวโลก เกิดจากการเย็นตัวอย่างช้ าๆของลาวาบริเวณใต้ พ้ ืนโลก ซึ่ง
ลาวานั้นได้ แทรกซึมขึ้นมาจากแกนโลกผสมกับแร่ ธาตุต่างๆจนเกิดการเย็นตัวสะสมทับถมเป็ นเวลามากกว่าพันปี ทาให้
เกิดเป็ นหินแกรนิต จึงทาให้ มีลักษณะเนื้อหยาบผลึกเกาะกันแน่น โดยหินแกรนิตมีส่วนประกอบสาคัญของแร่ ควอทซ์
ประมาณ 30% กับแร่ เฟลสปาร์โดยเฉพาะพวกออร์โธเคลสประมาณ 60% แร่ ดาหรือสีเข้ มประมาณ 10% ได้ แก่ ฮอร์
เบลนด์ ไบโอไตท์ มีแ ทรกกระจายอยู่ โ ดยทั่ว ไปในเนื้ อหิ น ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 58 (พ.ศ.2538) กาหนดให้
หินแกรนิต เป็ นหินประดับชนิดหนึ่ง (อานาจ เจริญศิลป์ : 2528 น.44) หินแกรนิตมีแร่ประกอบหินหลายชนิดทาให้ มีสี
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โทนต่างๆ ประกอบกับมีขนาดและการเรี ยงตัวของแร่ ทาให้ เกิดลวดลาย แหล่ งผลิตหินแกรนิตที่ศึกษาในงานวิจัย คือ
อาเภอเมือง และอาเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก เนื่องจากเป็ นแหล่งที่มกี ระบวนการตั้งแต่ทาเหมืองหินตลอดจนการแปรรูป
หินแกรนิต และมีหินแกรนิตหลายเฉดสีต้งั แต่สดี า สีเทา และสีเทาอมชมพู
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า หินแกรนิตมีคุณสมบัติท่เี หมาะสมในการเป็ นวัสดุทางเลือกสาหรับนามาออกแบบและ
พัฒนาเป็ นเครื่องประดับเพื่อให้ เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้ สอดคล้ องกับกระแสแฟชั่น แนวคิดในการสร้ างมูลค่าและความ
แตกต่ างให้ กับเครื่องประดับ โดยใช้ หลักการออกแบบเครื่องประดับ เพื่ อส่งเสริมการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ โดยสนับสนุนให้ ใช้ วัตถุดิบที่มี
อยู่ผสานกับภูมปิ ัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ อันจะ
นาไปสู่การสร้ างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้ กบั เครื่องประดับให้ มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนาไปสู่
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้ วยความคิดสร้ างสรรค์
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. ศึ กษาข้ อมู ล หิ นแกรนิต จังหวัด ตาก จากเอกสาร ต ารา งานวิ จัย และการสัมภาษณ์ เรื่ องคุ ณ สมบัติของ
หินแกรนิต เช่น แหล่งวัตถุดบิ , สี และคุณสมบัตทิ างแร่
2. สัมภาษณ์ผ้ ูเชี่ยวชาญเพื่ อสร้ างแนวคิดในการออกแบบให้ สอดคล้ องกับกระแสแฟชั่น และคุณสมบัติของ
หินแกรนิต
3. ออกแบบแบบร่ างเครื่องประดับจากหินแกรนิตเป็ นงานคอลเลคชั่น โดยร่ วมมือกับผู้ประกอบการด้ านอัญ
มณีและเครื่องประดับ จานวน 3 บริษัท/ร้ าน นักศึกษาสาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ จานวน 1 คน และทีมผู้วิจัย ใช้ แนวคิด
การออกแบบผสมผสานกับเทรนด์การออกแบบเครื่องประดับ TrendDvision Jewellery+Foreca sting forecast 2016+
โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกแบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ และ
กลุ่ ม สองแบบร่ า งเครื่ อ งประดั บ จากหิ น แกรนิ ต ที่พั ฒ นาภายใต้ แ นวคิ ด วั ส ดุ ท ดแทนอัญ มณี ออกแบบกลุ่ ม ละ 5
แนวความคิด แนวความคิดละ 3 ชิ้น
4. คั ด เลื อ กแบบร่ า งเครื่ อ งประดั บ หิ น แกรนิ ต จากแบบสอบถามโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นอั ญ มณี แ ละ
เครื่ องประดับ จ านวน 5 คน ให้ เ หลื อแบบร่ า ง กลุ่ มละ 3 แนวความคิด และปรั บปรุง แบบร่ า งตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ
5. คัดเลือกแบบร่ างเครื่องประดับหินแกรนิต จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค เฉพาะเพศหญิง
อายุระหว่ าง 18-35 ปี จานวน 200 คน ในแหล่ งการค้ าอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ให้ เหลือแบบร่ าง
กลุ่มละ 1 แนวความคิดที่มคี ะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดเพื่อผลิตเป็ นต้ นแบบเครื่องประดับ
1. ข้อมูลหินแกรนิตจังหวัดตาก
พื้นที่จังหวัดตากอยู่ในแนวหินแกรนิตตอนกลางของประเทศไทย อยู่ทางตะวันออกของจังหวัด โดยเกิดเป็ น
มวลหินขนาดใหญ่เป็ นแนวยาวต่อเนื่องกันไปตามแนวเหนือ-ใต้ ในเนื้อที่รวมทั้งหมด 417.91 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ
ส ารองของหิ น แกรนิต ที่ค านวณได้ ร วมทั้ง หมด 15,934 ล้ า นเมตริ กตัน (กรมทรั พ ยากรธรณี , 2550) จากลั กษณะ
ธรณีวิทยาของสามารถแบ่งหินแกรนิตตามวิทยาหิน ได้ 5 ชนิด ดังนี้คอื ชนิดที่ 1 หินมอนโซไนต์ มีสชี มพูและสีเขียวแกม
เทาอ่อน เนื้อละเอียดถึงปานกลาง ชนิดที่ 2 หินฮอร์นเบลนด์ แกรนิต มีสขี าว สีชมพูอ่อน เนื้อปานกลางถึงเนื้อหยาบ ชนิด
ที่ 3 หินไบโอไทต์แกรนิต สีชมพูอ่อน สีชมพูและสีเทาอ่อนเนื้อปานกลางถึงเนื้อหยาบ ชนิดที่ 4 หินควอร์ต-ไดออไรต์, ได
ออไรต์ และแกรโนไดออไรต์ หินควอร์ต -ไดออไรต์มีสเี ทาถึงเทาดา เนื้อละเอียดถึงปานกลาง หินแกรโนไดออไรต์สเี ทา
อ่อนๆ เนื้อปานกลาง ชนิดที่ 5 หินลูโค-แครทตริกแกรนิต ได้ แก่ หินลูโคแกรนิตสีขาว เนื้อละเอียด, หินแอไพลต์, หิน
เพกมาไทต์ และสายควอร์ต (การจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้ านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดตาก, 2551)
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จากการลงเก็บข้ อมูล หินแกรนิต อาเภอเมือง และอาเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก คือ หินอัคนีแทรกซ้ อนที่เกิดจาก
การเย็นตัวอย่างช้ าของหินหนืดใต้ เปลือกโลก ทาให้ ขนาดของผลึกแร่มีขนาดใหญ่เห็นได้ ชัดเจนดัวยตาเปล่า หินแกรนิต
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้ วยแร่เฟลด์สปาร์และควอตซ์เป็ นแร่หลัก (Bonewitz, 2008) อีกทั้งยังพบแร่ไมกาและแอมฟิ โบล
เป็ นแร่รองหินแกรนิตมีสขี าว ชมพู และสีเ ทา ซึ่งขึ้นอยู่กบั ปริมาณของแร่ ส่วนใหญ่ท่เี ป็ นองค์ประกอบของหิน ใช้ ในการ
ก่อสร้ างและเป็ นหินประดับ เช่น ปูพ้ ืน ทาป้ าย งานแกะสลัก รูปปั้ นจัดสวน ครก เป็ น ต้ น ดังรูปที่ 1 จากการสัมภาษณ์
นายเจิน จิน เซิน กรรมการบริษัท สหเฮงมายนิ่ง จากัด ทาเหมืองแร่ หินประดับชนิดแกรนิ ต และแปรรูปหินแกรนิต
แหล่งหินแกรนิตมี 2 แหล่งใหญ่ๆที่นิยมนามาแปรรูป คือ แหล่งที่ 1 จากแม่สลิด อาเภอบ้ านตาก หินแกรนิตทาครกมี
เนื้อที่เหนียว สีดามีจุดสีขาว และสีเทาเฉดอมม่วง เป็ นหินที่อยู่ใต้ ดนิ มีปริมาณไม่มากเป็ นหินชิ้นเล็ก แหล่งที่ 2 จากบ้ าน
นา้ ดิบ อาเภอเมือง หินแกรนิตใช้ ทางานตกแต่งอาคาร ปูพ้ ืน หินจะมีลักษณะสีเทาเฉดส้ มชมพู สีเทาดา มีจานวนมากเป็ น
ภูเขาหินอยู่บนพื้นดิน (เจิน จิน เซิน, 2559, มกราคม 28)ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 ลักษณะชิ้นงานที่แปรรูปจากหินแกรนิต อาเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก

รูปที่ 2 เหมืองแร่หินประดับ ชนิดหินแกรนิตของ บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จากัด อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บตัวอย่างหินแกรนิตจากอาเภอบ้ านตาก และอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
พบหินแกรนิตมีสแี ตกต่างกันแบ่งออกเป็ น 4 เฉดสี คือ สีดาเข้ ม สีเทาดา สีเทา และสีเทา-ชมพู ดังรูปที่ 3 หินแกรนิตเฉด
สี 1 กับ 2 ได้ มาจากการแปรรูปครกมีความเหนียวกว่าเฉดสีอ่นื ส่วนหินแกรนิตเฉดสี 2, 3 และ 4 ได้ มาจากการแปรรูป
กระเบื้องปูพ้ ืนมีขนาดเกรนใหญ่

ก) เฉดสีท่ ี 1 สีดาเข้ ม

ข) เฉดสีท่ ี 2 สีเทาดา

ค) เฉดสีท่ ี 3 สีเทา

ง) เฉดสีท่ ี 4 สีเทา-ชมพู
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จากการลงพื้ นที่สารวจและผลสัมภาษณ์ นายนราวุฒิ วรรธนคณิต ตาแหน่ งรองประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก และห้ างหุ้นส่วนจากัด สตาร์ สโตน เทรด โรงงานทาการแปรรูปหินแกรนิตทาครกได้ มีวัตถุท่เี หลือทิ้งจานวน
มาก ดังรูปที่ 4 ถ้ าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่จะนาไปทาเป็ นกระถังต้ นไม้ กระเบื้องโมเสก เป็ นต้ น แต่กย็ ังไม่เป็ นที่นิยม (นรา
วุฒิ วรรธนคณิต, 2559, มกราคม 28)

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ก) หินแกรนิตที่เหลือ
จากการตัดฐานครก

ข) หินแกรนิตที่เหลือจากการ
เจาะรูทาครกชั้นในสุด

ค) หินแกรนิตที่เหลือจากการ
เจาะรูทาครกวงนอก

ง) หินแกรนิตที่เหลือจากการ
ตัดครกให้ ได้ รปู ทรง

รูปที่ 4 หินแกรนิตที่เหลือทิ้งจากการทาครก

รูปที่ 5 หินแกรนิตเจียระไนรูปแบบต่างๆและแกะสลักรูปกุหลาบ
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2. แนวทางในการพัฒนาเครื่องประดับจากหินแกรนิต
จากการสัมภาษณ์ผ้ ูเชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับจากหินแกรนิต โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญ
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการออกแบบเครื่องประดับ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการผลิตเครื่องประดับ
มีประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ มี 4 ประเด็น สามารถสรุปได้ ดงั นี้
ประเด็นที่ 1 ความเป็ นไปได้ ในการนาหินแกรนิตจังหวัดตากมาทาเป็ นเครื่องประดับ ผู้เชี่ยวชาญชาญทุกท่าน
เห็นความเป็ นไปได้ ท่หี ินแกรนิตจะนามาทาเป็ นเครื่องประดับอย่างมาก เนื่องจากเป็ นวัตถุดบิ ใหม่และมีต้นทุนที่ต่า อีกทั้ง
ตลาดปั จจุ บันมีความหลากหลายและอิสระมากขึ้น การนาวัสดุทางเลือกเพื่อทดแทนทรัพยากรในรูปแบบเดิมมีความ
แตกต่างน่าสนใจ ความเป็ นไปได้ ต้องมีการทดลองรูปแบบการเจียระไน พัฒนาให้ เป็ นรูปแบบใหม่ท่มี ีเหมือนในตลาด
หรือเป็ นสินค้ าของฝากของที่ระลึก
ประเด็นที่ 2 รูปแบบและลวดลายของเครื่องประดับ ให้ ดึงจุดเด่นของลวดลายหินแกรนิต รูปแบบการเจียระไน
ควรเน้ นรูปทรงแปลกใหม่หรือแบบเรขาคณิต การออกแบบเครื่องประดับควรเป็ นแนวศิลปะงานแฟชั่น รูปแบบเรียบง่าย
หินควรมีลักษณะบางให้ นา้ หนักน้ อยที่สดุ เพื่อสวมใส่ได้ สะดวก
ประเด็นที่ 3 การเลือกใช้ วัสดุและวัตถุดิบของเครื่องประดับ ควรการศึกษาตลาด แหล่ งที่จะวางขาย ราคา
อาจจะต้ องไม่แพง หากรูปแบบของสินค้ าที่เหมาะกับตลาดทั่วไปอย่ าง เช่ น แหวน จี้ ต่างหู เลือกวัสดุอย่ างโลหะเงิน
อาจจะใช้ วัสดุทางเลือกอื่นประกอบ เช่น ไม้ หรือ การลงยาสี หนัง เพชรรัสเซียสังเคราะห์ พลอยสีต่างๆ เป็ นต้ น
ประเด็นที่ 4 เทคนิคและกระบวนการสร้ างเครื่องประดับ รูปแบบการเจียระไนหินแกรนิตเป็ นรูปแบบพลอย
แล้ วอาจออกแบบเป็ นตัวเรือนที่เป็ นหินแกรนิต เช่น เจียระไนเป็ นรูปแหวน เป็ นต้ น แต่ต้องทาให้ มนี า้ เบา เทคนิคในการ
ประกอบ ลักษณะการประกอบนั้น จะทาให้ ช้ นิ งานดูเรียบร้ อยและแข็งแรง การเจาะหินฝังพลอย การประกอบหินกับตัว
เรือนแบบไม่เป็ นรอยต่อ
3. การเจี ยระไนหินแกรนิต
เมื่อนาไปทดลองเจียระไนและแกะสลัก ดังรูปที่ 5 เพื่อดูความเป็ นไปได้ ในการทาเครื่องประดับ หินแกรนิตเฉดสี
ที่ 1 สีดาเข้ มเนื้อละเอียดมีลักษณะเหนียว เนื้อแน่น เมื่อนาไปตัด เจียระไน ขัดเงา เนื้อหินแกรนิตไม่หลุดง่าย รูปแบบ
การเจียระไนที่เหมาะสม คือ เจียระไนแบบผิวหน้ าโค้ ง คือ หลังเบี้ย(Cabochon) ถ้ าเจียระไนแบบเหลี่ยมต่างๆไม่ต้องมี
ก้ น เนื่องจากเป็ นหินแกรนิตที่ทบึ แสง และช่วยลดนา้ หนักของแกรนิตเมื่อต้ องนาไปเข้ าตัวเรือนเครื่องประดับ ส่วนหินอีก
ชนิ ด ที่มีเ ฉดสีเทาด า, สีเ ทาและสีเทา-ชมพู เจี ย ระไนยากกว่ า เพราะเนื้อหิ น ไม่ ละเอีย ด มีลั กษณะเป็ นเม็ด หยาบๆ
หลากหลายสี เมื่อตัด เจียระไน และแกะสลัก เนื้อหินแกรนิตมักหลุดออกมา
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4. ออกแบบแบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิต
ผู้ประกอบการด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ นักศึกษา และทีมผู้วิจัย ร่วมกันออกแบบเครื่องประดับ โดยใช้ เท
รนด์เครื่องประดับปี 2016 และคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญออกแบบเป็ นงานคอลเลคชั่น แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5
แนวความคิด แนวความคิดละ 3 ชิ้น คือ กลุ่มที่ 1 แบบร่ างเครื่องประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุ
ทดแทนโลหะ ดังรูปที่ 6 และกลุ่มที่ 2 แบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี
ดัง รูป ที่ 7 ในการออกแบบได้ จ ากการศึกษาข้ อมู ล พฤติกรรมผู้ บริโ ภค และจากประสบการณ์การทางาน และเลือก
ออกแบบเครื่องประดับให้ กับ กลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับผู้หญิงวัยทางาน ยุค Generation Y อายุระหว่ าง 18-35 ปี
เนื่องจากอยู่ในวัยทางานตอนต้ น เป็ นช่วงวัยที่กาลังสร้ างฐานะและหน้ าที่การงาน ใช้ ชีวิตแบบทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็ น
กลุ่มที่เติบโตในยุคที่เทคโนโลยี นิยมซื้อเครื่องประดับที่เป็ นงานดีไซน์เก๋ สวยงาม ราคาไม่สงู มาก ช่องทางจาหน่ายจากสื่อ
โซเชียลมีเดียจึง เป็ นอีกช่ องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ท่ไี ด้ ผลกับคนกลุ่มนี้ สื่อนิตยสาร และการวางจาหน่ ายตาม
เคาน์เตอร์และร้ านค้ าปลีก(GIT Information Center ,2558) ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการในจังหวัด
จันทบุรี

1. A pice of
Friut

น.ส.สุมินตรา นรสิงห์
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี

2. Bubble pop

นางศศิธร บ้ งกาวงษ์
ร้ าน ธนูศร

3. Contrast

น.ส.สุมินตรา นรสิงห์
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี

4. My Window 5. Small blossom

น.ส.ปิ ยะพร พินิจสุข
ใจ
ร้ านFaridatGems

นางวิยะดา บุญมานะ
บริษัท ดิแอมโซลูท
แซฟไฟร์ จากัด

รูปที่ 6 แบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ
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น.ส.ปิ ยะพร พินิจสุขใจ
ร้ าน Faridat Gems

7. EuroSia

8. Lanna
Renaissance

9. Mystic Rose

อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา นางวิยะดา บุญมานะ
นักวิจัย
นักวิจัย
บริษัท ดิแอมโซลูท
แซฟไฟร์ จากัด

10. Sun Star
Moon

นางวรษา ขุนสนธิ
ร้ านคราม จิวเวลลี่

รูปที่ 7 แบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

5. ผลสารวจความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนี้แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้ านรูปแบบ เครื่องประดับ, ด้ านที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้ านความ
สวยงาม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ
แบบร่างที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ
1
2
3
4
5

แบบร่างที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี
6
7
8
9
10

รศ.กาญจนา ชูครุวงศ์
วรชัย รวบรวมเลิศ

4.29
3.71

4.14
3.00

3.57
4.43

4.00
3.29

4.14
3.86

3.57
4.57

4.57
3.71

4.14
3.29

3.29
3.43

3.14
4.57

ภริตพร สมสกุล

3.57

3.86

4.00

4.00

4.29

4.57

4.57

4.71

4.71

3.71

รศ.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ

3.29

3.86

3.86

4.00

4.00

3.57

4.00

4.29

3.29

4.00

สุรชัย พรสมิทธีกุล
คะแนนเฉลี่ยรวม

3.43

3.29
3.63

4.43
4.06

4.14
3.89

4.86
4.23

3.14
3.89

4.29
4.23

4.29
4.14

4.29
3.80

3.86
3.86

ผู้เชี่ยวชาญ

3.66

แบบร่างเครื่องประดับที่มีคะแนนสูงสุดสามอันดับแรกของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 แบบร่างที่พัฒนาภายใต้ แนวคิด
วัสดุทดแทนโลหะ คือ แบบร่างชื่อ Small blossom, แบบร่างชื่อ Contrast และแบบร่างชื่อ My Window ตามลาดับ กลุ่ม
ที่ 2 แบบร่ างที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี คือ แบบร่ างชื่อ EuroSia, แบบร่ างชื่อ Lanna Renaissance
และ แบบร่างที่ช่ อื Digital Age ตามลาดับ
6. ผลสารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อแบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิต
ผลส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ แบบร่ า งเครื่ อ งประดับ จากหิ น แกรนิ ต เพื่ อ คั ด เลื อ กกลุ่ ม ละ 1
แนวความคิด ที่มคี ะแนนสูงสุดเพื่อผลิตเป็ นต้ นแบบเครื่องประดับ ในแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ด้ าน คือ ข้ อมูลส่วนบุคคล
ทั่วไป, สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้ านรูปแบบ เครื่องประดับ และ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้ านความสวยงาม
สรุปคะแนนดังตารางที่ 2
อาชีพผู้ท่ตี อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการและพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ร้ อยละ 20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องประดับต่อชิ้นราคาต่ากว่า 1,000 บาท
ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบร่างที่พัฒนาภายใต้ แนวความคิดวัสดุทดแทนโลหะและวัสดุทดแทนอัญมณี
แบบร่างเครื่องประดับ

ค่าเฉลี่ยรวม

แบบที่ 1 ชื่อผลงาน : Contrast ผู้ออกแบบ : น.ส.สุมินตรา นรสิงห์ นักศึกษา
แบบร่างที่พัฒนา
แบบที่ 2 ชื่อผลงาน : My Window ผู้ออกแบบ : น.ส.ปิ ยะพร พินิจสุขใจร้ าน Faridat Gems
ภายใต้ แนวคิดวัสดุ
แบบที่ 3 ชื่อผลงาน : Small blossom ผู้ออกแบบ : นางวิยะดา บุญมานะ บริษัท ดิแอมโซลูท
ทดแทนโลหะ
แซฟไฟร์ จากัด

4.47

แบบที่ 4 ชื่อผลงาน : Digital Age ผู้ออกแบบ : น.ส.ปิ ยะพร พินิจสุขใจ ร้ าน Faridat Gems
แบบร่างที่พัฒนา
ภายใต้ แนวคิดวัสดุ แบบที่ 5 ชื่อผลงาน : EuroSia ผู้ออกแบบ : อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา นักวิจัย
ทดแทนอัญมณี
แบบที่ 6 ชื่อผลงาน : Lanna Renaissance ผู้ออกแบบ : อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา นักวิจัย

4.20

4.26
4.45

4.17
4.12

เมื่อทาการสรุป ผลคะแนนเฉลี่ ย รวมความพึ ง พอใจของผู้ บริ โ ภคสูง สุด กลุ่ ม ที่ 1 คือ แบบที่ 1 ชื่ อผลงาน
Contrast มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 ผู้ออกแบบ นางสาวสุมินตรา นรสิงห์ นักศึกษา สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ ได้ ผลิตเป็ น
ต้ นแบบเครื่องประดับพัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะกลุ่มที่ 2 คือ แบบที่ 4 ชื่อผลงาน Digital Age มีค่าคะแนน
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กลุ่ม
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

เฉลี่ย 4.20 ผู้ออกแบบนางสาวปิ ยะพร พิ นิจสุขใจ ร้ าน Faridat Gems ได้ ผลิตเป็ นต้ นแบบเครื่องประดับที่พัฒนา
ภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี
7. ต้นแบบเครื่องประดับจากหินแกรนิต
ชื่อผลงาน : Contrast
Trends: Airy Perspective/The Essentialist
Subtrends : Graphic illusions
Index : contrasts
วัสดุ : ตัวเรือนเงิน 92.5, หินแกรนิตเจียระไนเหลี่ยมพลอย
เทคนิค : หล่อประกอบ, ปักเดือยติดกาว
รู ปทรง ลวดลาย : เรขาคณิตจากรูปร่ างของพลอยที่เจียระไน เน้ น
การตัดกันของวัสดุ

แรงบันดาลใจ : รูปทรงของอัญมณี และสร้ างความขัดแย้ งระหว่าง
หินแกรนิตกับพื้นผิวโลหะที่เงาแต่มีความลงตัวที่สามารถเข้ ากันได้

ผู้ออกแบบ: นางสาวสุมินตรา นรสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

รูปที่ 8 ต้ นแบบเครื่องประดับพัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ
ชื่อผลงาน : Digital Age
Trends: Airy Perspective/The Essentialist
Subtrends : Pattern Evolution
Index : Geometric patterns
วัสดุ : ตัวเรือนเงิน 92.5, หิ นแกรนิตเจียระไนตามรูป, เพชรรัสเซีย
สังเคราะห์ CZ
เทคนิค : หล่อประกอบหุ้มหินแกรนิตติดกาว
รูปทรง ลวดลาย : เรขาคณิตไล่ขนาด
แรงบันดาลใจ : รูปทรงเรขาคณิต แสดงถึงความทันสมัยและสังคม
ยุ คใหม่ แสดงออกมาในลักษณะของรูปทรงที่เป็ นเหมือนสังคมโลก
ยุคหลังสมัยใหม่

ผู้ออกแบบ: นางสาวปิ ยะพร พินิจสุขใจ ร้ าน Faridat Gems

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 9 ต้ นแบบเครื่องประดับพัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี
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อภิปรายผลการศึกษา
หินแกรนิต 4 เฉดสี คือ สีดาเข้ ม, สีเทาดา, สีเทา และสีเทา-ชมพู ซึ่งแต่ละตัวมีองค์ประกอบทางแร่ ประกอบ
หินแกรนิตที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็ นแร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์เป็ นสารประกอบซิลิ
เกตของโพแทสเซียม โซเดียมและ/หรือแคลเซียม มีความแข็งประมาณ 6 และแร่ในกลุ่มนี้มี แร่แพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์
ที่ให้ สขี าวอมแดง ซึ่งทาให้ เกิดสีใน หินแกรนิตดังรูปที่ 3 ง) เฉดสีท่ี 4 สีเทา-ชมพู และแร่ควอตซ์เป็ นแร่ประกอบหินอัคนี
ที่มีซิลิเกตสูง มีความแข็งประมาณ 7 พบทั่วไปสีใสไม่มีสี สีขาว และสีเทา ดังนั้น เมื่อมองในภาพรวมหินแกรนิต จังหวัด

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

สรุปผลการศึกษา
งานวิ จั ย นี้ มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาหิ น แกรนิ ต จั ง หวั ด ตากเพื่ อเป็ นวั ส ดุ ทางเลื อกส าหรั บ
เครื่องประดับ ให้ มรี ปู แบบที่สวยงาม มีรปู แบบที่หลากหลาย โดยกระบวนการด้ านการออกแบบ และความเหมาะสมของ
หินแกรนิตที่จะทาเป็ นวัสดุทดแทนอัญมณีและวัสดุทดแทนโลหะ จากการศึกษาข้ อมูล และวิเคราะห์ผลสามารถสรุป
ประเด็น 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 คุณสมบัติทางแร่ ของหินแกรนิต จังหวัดตาก หินแกรนิตอาเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก ที่มีขายใน
ตลาดมี 4 เฉดสี คือ สีดาเข้ ม, สีเทาดา, สีเทา และสีเทา-ชมพู ส่วนใหญ่จะเป็ นแร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์ มีความแข็ง
เฉลี่ยตั้งแต่ 6-7 จากการวิจัยได้ นาหินแกรนิตจากจังหวัดตากที่เป็ นการนาหินแกรนิตเหลือจากการแปรรูปครกที่ได้ จาก
การเจาะรูทาครกและหินแกรนิตที่เหลือจากการตัดครกให้ ได้ รปู ทรง หรือหินแกรนิตที่ได้ จากกระบวนการแปรรูปกระเบื้อง
ปูพ้ ืน
ประเด็นที่ 2 การเจียระไนหินแกรนิต เมื่อนาไปเจียระไนควรเจียระไนแบบไม่ต้องมีก้นพลอย ผิวหน้ าโค้ งหลังเบี้ย
(Cabochon) สีของเฉดหิ นที่เจียระไนได้ ดี คือ หิ นแกรนิต ที่มีเนื้อเฉดสีท่ี 1 สีดาเข้ ม ลักษณะเหนียว เนื้อแน่ น เมื่อ
เจียระไนหรือแกะสลักสามารถขัดขึ้นเงาได้ ง่าย
ประเด็นที่ 3 ข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องประดับจากหินแกรนิต โดยผู้เชี่ยวชาญ
แนะนาในเรื่องขนาดของชิ้นงานควรมีขนาดไม่ ใหญ่ เกินไป เนื่องจากหิ นจะมีน้าหนักมาก หากความหนาลดลงจะลด
น้าหนักได้ แต่ ต้องแข็งแรงพอที่จะไม่ แตกหั กง่ าย รูปแบบและลวดลายเน้ นรูปทรงแปลกใหม่ หรือแบบเรขาคณิต
รูปแบบเรียบง่าย การออกแบบเป็ นแนวศิลปะงานแฟชั่น
ประเด็นที่ 4 ออกแบบแบบร่ างเครื่องประดับจากหินแกรนิต แบบร่ างเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือกสาหรับ
เครื่องประดับในเชิงพาณิชย์ได้ คดั เลือกผู้ประกอบการจานวน 3 ราย และนักศึกษาสาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ จานวน 1 ราย
และผู้วิจัยมาออกแบบเครื่องประดับร่วมกัน โดยใช้ เทรนด์เครื่องประดับปี 2016 และคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบ
เป็ นงานคอลเลคชั่น แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ
และภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี กลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับผู้หญิงวัยทางาน ยุค Generation Y อายุระหว่าง 1835 ปี เครื่องประดับที่เป็ นงานดีไซน์ เก๋ สวยงาม ราคาไม่สงู มาก
ประเด็นที่ 5 ข้ อมูลจากผู้บริโภคในการคัดเลือกแบบร่างเพื่อผลิตเป็ นชิ้นงานจริง สรุปผลสารวจความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อแบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิต เพื่อคัดเลือกแบบร่ างสาหรับผลิตเป็ นต้ นแบบเครื่องประดับจาก
หิ นแกรนิต แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะแบบร่ างที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ชื่อผลงาน Contrast ผู้ออกแบบ นางสาวสุ
มินตรา นรสิงห์ นักศึกษา สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ ส่วนแบบร่างที่พัฒนาภายใต้ แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี คือ ชื่อผลงาน
Digital Age ผู้ออกแบบ นางสาวปิ ยะพร พินิจสุขใจ ร้ าน Faridat Gems
ข้ อเสนอแนะงานวิจัยนี้เป็ นการออกแบบเครื่องประดั บจากหินแกรนิตให้ กบั กลุ่มผู้หญิงเท่านั้น ยังขาดการศึกษา
ออกแบบเครื่องประดับให้ กลุ่มผู้ชาย เพราะหินแกรนิตมีสโี ทนที่น่าจะสามารถเจาะตลาดกลุ่มผู้ชายได้
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ตาก จะมีค วามแข็ง เฉลี่ ย ประมาณ 6-7 เป็ นค่ า ความแข็ง จากมาตราความแข็ง แร่ ข องโมส(Mohs scale of mineral
hardness) จากพจนานุกรมศัพท์แร่และอัญมณี(อารี พลดี, 2554) ดังนั้นหินแกรนิตมีความแข็งที่เท่ากับพลอยเนื้ออ่อนที่
มีขายในตลาดอัญมณีท่วั ไป เมื่อผ่านการเจียระไน หรือแกะสลักมีความเงางาม มีสสี นั ที่ชัดเจน มีความแข็งที่เหมาะสมทา
เป็ นเครื่องประดับ จึงสามารถใช้ หินแกรนิตจังหวัดตากมาเป็ นวัสดุทางเลือกสาหรับเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์ ได้ แล้ ว
เมื่อออกแบบเครื่องประดับจับกับเทรนด์การออกแบบเครื่องประดับและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จนได้ เครื่องประดับ
ราคาไม่แพงเนื่องจากมีต้นทุนต่า ที่มคี วามทันสมัยตรงกับกระแสแฟชั่นในปัจจุบนั
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ประจาปี งบประมาณ
2559 ขอบคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัย รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้ านอัญมณีและเครื่องประดับที่ให้
ข้ อมูลด้ านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ อีกทั้งผู้ท่ใี ห้ การสนับสนุ นข้ อมูลเกี่ยวกับหินแกรนิตนายนราวุฒิ
วรรธนคณิต ตาแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตากและห้ างหุ้นส่วนจากัด สตาร์ สโตน เทรด, นายเจิน จิน
เซิ น ต าแหน่ งกรรมการบริษั ทสหเฮงมายนิ่ง จ ากัด , นายเผด็จ ภูอ ากาศ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ านเจี ยระไน และขอขอบคุณ
ผู้ประกอบการ นางวิยะดา บุญมานะ บริษัท ดิแอมโซลูท แซฟไฟร์ จากัด, นางศศิธร บ้ งกาวงษ์ ร้ าน ธนูศร, นางสาวปิ
ยะพร พิ นิจสุขใจ ร้ าน Faridat Gems, นางวรษา ขุนสนธิ ร้ านคราม จิวเวลลี่ และนักศึกษาสาขาวิชาอัญมณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีท่รี ่วมออกแบบเครื่องประดับและเจียระไนหินแกรนิต
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