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การพฒันาผลติภัณฑ์   โดยใช้วสัดุเศษหนิอันเกดิจากกระบวนการผลิต

ครกหินเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ สังคม 

คุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(กรณีศึกษา ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง) 
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1 บทความวิจัย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงานบริหารจังหวัดล�าปาง (งบพัฒนาจังหวัด)  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�า สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการน�าเอาวัสดุเศษหินที่เหลือ จากการผลิต

ครกหินน�ากลับมาใช้ประโยชน์ โดยการใช้แนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์ 

เข้ามาเพ่ือพัฒนาวัสดุเศษหินเหล่านี้ให้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง

บ้านที่น่าสนใจ และสามารถต่อยอดจากเศษหินที่ไม่มีคุณค่ากลับมาใช้ประโยชน์ได้

อย่างเหมาะสม  ซึง่การวจัิยคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาผลติภณัฑ์  ตราสนิค้าและ

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นจากวัสดุเศษหินในกระบวนการผลิต

ครกหนิทีม่คีณุภาพและมมีลูค่าในเชงิเศรษฐกจิ รวมถงึศกึษาทศันคตคิวามพงึพอใจ

ของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศิลาปาภายใต้แนวคิดส่วนประสมการตลาด 

(4Ps) โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้ในงานวจิยันัน้ได้ท�าการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ทัง้สิน้

30 รูปแบบผลงาน ซึง่แบ่งผลงานออกเป็น 6 หมวดผลติภณัฑ์ได้แก่ เชิงเทียน ท่ีเสยีบ

ปากกา ที่วางสบู่ ฐานเสียบรูปภาพ ที่วางตะเกียบ และกระถางดอกไม้ขนาดเล็ก 

 ในส่วนของการศึกษาทัศนคติความพึงพอใจของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์

ต้นแบบศลิาปาภายใต้แนวคิดส่วนประสมการตลาด (4Ps)  ส�ารวจโดยการเกบ็ข้อมลู

จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาร่วมชมผลงานนิทรรศการแสดงผลงานและผู้ที่สนใจ 

จ�านวนทั้งสิ้น 550 คน  พบว่า 

กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค และรัชภูมิ ปัญส่งเสริม 
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าร  ◉ ทศันคติต่อผลติภณัฑ์ศิลาปา (Product) มทีศันคตเิชงิบวกในระดบัมาก

ต่อผลิตภัณฑ์ (    =3.99) โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ประเด็น

ของศิลาปาสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ 

(   =4.21) 

 ◉ ทัศนคติต่อราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์  (Price)   ในประเด็นราคา

ที่เหมาะสมของสินค้าจากการประเมินกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์กระถาง

ดอกไม้ขนาดเล็กได้ค่าเฉลีย่ของราคาผลติภณัฑ์สงูสดุอยูท่ี ่111.05 บาท ต่อหนึง่ชิน้

และกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีวางตะเกยีบได้ค่าเฉลีย่ของราคาผลติภณัฑ์ต�า่สดุอยู่ท่ี 68.64 บาท

ต่อหนึ่งชิ้น

 ◉ ทศันคตต่ิอช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ (Place) จากการประเมนิ

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ พบว่า สถานทีท่ีค่วรจ�าหน่ายใน 3 อนัดบัแรกคอื

1)  สถานทีท่่องเทีย่ว ได้แก่ วดัพระธาตลุ�าปางหลวง น�า้ตกแจ้ซ้อน ศนูย์อนรุกัษ์ช้างไทย

อุทยานแห่งชาติดอยฝรั่ง แม่เมาะ กาดกองต้า ศูนย์เซรามิค และข่วงนคร เป็นต้น 

2) ร้านขายของที่ระลึกและร้านของฝากจังหวัดล�าปาง 3) เลือกห้างสรรพสินค้าที่

อยู่ในล�าปาง เช่น เสรีสรรพสินค้า โลตัส บิ๊กซี แมคโคร เซ็นทรัล 

 ◉ ทศันคตต่ิอการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) มท้ัีงสิน้  3 ประเดน็ 

คือ 1) การโฆษณาผ่านสื่อของสินค้า พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการวิทยุ  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และอินเตอร์เน็ต ตามล�าดับ 2) เนื้อหาที่ควรประชาสัมพันธ์ 

พบว่า 3 อันดับแรก คือ ประชาสัมพันธ์เรื่องการสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ด้านใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ตามล�าดบั 3) การกระตุ้นและการส่งเสรมิการตลาด พบว่า กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 59.1 

ให้ความเหน็ว่าควรมีการส่งเสรมิในเรือ่งการมสีนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ของแถมมากท่ีสดุ 

ค�ำส�ำคัญ :  การออกแบบ/ วัสดุเศษหิน/ บรรจุภัณฑ์/ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน

x̄

x̄
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Abstract

 This research is to study about bringing remaining waste 

rock materials from production of rock mortar, to be used by using 

guidelines in design and creating, to develop these remaining waste 

rock materials to be processed as interesting house decoration products

and to continue from unvaluable waste rock to be used suitably.

This research has objectives to develop product, brand and packaging

product for products developed from waste rock materials in rock 

mortar production process having quality and economic value, including

study about attitude towards satisfaction of people towards prototype

product of Silapa under the concept of marketing mix (4Ps). The result

from the research is to design and develop 30 formats of products.

The work pieces are divided into 6 groups of products including, candle

sticks, pen holders, soap trays, picture mounts, chopstick holders and 

small flower pots.

 Regarding study on attitude of people's satisfaction towards

prototype products of Silapa under the concept of marketing mix (4Ps)

surveyed by collecting information from sample groups who visit 

work pieces and exhibitions for showing work pieces and interested 

people, total 550 people, it was found that :

 - Attitude towards product of Silapa (Product), there is positive

attitude in much level towards products (   =3.99); the issue that 

sample groups agreed the most was the issue of Silapa which can 

develop to be product adding economic value to the community 

(    =4.21).

x̄

x̄
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of appropriate price of goods from evaluation of sample groups, it 
was found that group of product of small flower pots had mean of 
the highest product price at 111.05 Baht per one piece. Groups of 
product of chopstick holder had mean of the lowest product price at 
68.64 Baht per one piece.
 - Attitude towards Product Distribution Channel (Place) : From 
evaluation of product distribution channel, it was found that places 
that there should be product distribution places in three first levels 
as follows: 1) tour attractions including Wat Phra That Lampang Luang,
Jae Sorn Waterfall, the Elephant Conservation Center, Doi Farang 
National Park, Mae Moh, Kad Kongda, Ceramic Center and Chuang
Nakhon, etc. 2) Giftshops and souvenir shops, Lampang province; 
3) Selecting department stores in Lampang Province, for example, 
Seri Department Store, Lotus, Big C, Makro, Central.
 - Attitude towards marketing promotion (Promotion), there
are total three issues, as follows : 1) advertisement of products 
through media; there is finding that the first three levels, including : 
radio programs, local newspaper and internet, respectively; 2) content
that should have public relations, there is finding that the first three 
levels, including, public relations regarding reflection of local wisdom, 
public relations on using of products for benefit and public relations 
of using of resources wisely, respectively; 3) marketing promoting and 
stimulating, there is finding that 59.1 per cent of sample group give 
the opinion that there shall be promotion regarding the matter that 
there are the most premium products or goods.

Keywords:  Design/ waste rock materials/ packaging products/ 
                 house decoration products
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1. บทน�ำ

 1.1 หลักกำรและเหตุผล                                                                                                                                                

            บ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย จ.ล�าปาง เป็นชุมชนที่มีการตั้งรกรากมานานกว่า 

200 ปี (นับถึงปี พ.ศ. 2558) ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยดิน

และน�า้จากห้วยโจ้ท่ีไหลผ่านตลอดทัง้ปี  อนัเหมาะสมแก่การเพาะปลกู  ท�าไร่  ท�านา

ท�าสวน จึงเกิดเป็นอาชีพแรกเริ่มของคนในพื้นที่ พร้อมการตั้งถิ่นฐานรกราก

การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เวลาผ่านไปเริ่มเกิดการมองเห็นเป็นชุมชนมากยิ่งข้ึน  

จากนัน้กไ็ด้มกีารชกัชวนญาติพีน้่องมาอยูก่นัเพิม่ขึน้ รวมทัง้ได้มกีารแต่งงานสบืสกลุ 

และรับเขยสะใภ้จากชุมชนต่างถิ่นมากขึ้น จากการประกอบอาชีพท�าไร่การเกษตร

เป็นหลกั  คนในสมยัน้ันจึงเกดิความคิดเหน็ทีต่รงกนัในการตัง้ช่ือเป็นหมูบ้่าน  โดยใช้

ชือ่เรยีกว่า “บ้านไร่ห้วยโจ้”  อนัมเีหตุผลมาจากการประกอบอาชพีหลกัของหมูบ้่าน

คอืการท�า “ไร่”  และอาศยัล�าน�า้ “ห้วยโจ้” ในการหล่อเลีย้งวถิชีวีติผูค้นในหมูบ้่าน  

จึงกลายมาเป็นการน�าค�าสองความหมายมารวมเป็นความหมายหนึง่เดยีวทีใ่ช้เรยีก

กันมาโดยตลอดในนามของคนบ้านไร่ห้วยโจ้            

 เมื่อก่อร่างสร้างถิ่นฐานเป็นที่อยู ่อาศัยและท่ีทางท�ามาหากินกันเป็น

จ�านวนมากขึ้น ชาวบ้านไร่ห้วยโจ้ที่ประกอบอาชีพหลัก คือการท�าไร่อ้อยและ

ไร่ข้าวโพด การปลูกข้าวท�านาท�าสวน  ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่จงึเกดิจากการท�าน�า้ตาล

จากอ้อย (น�้าอ้อย) ขายตามตลาดบ้านใกล้เรือนเคียง  ในเวลาต่อมาย่างเข้าสู่ฤดูฝน

พ่อหนานขัด ยศปินตา เป็นผู้คิดค้นการน�าภูมิปัญญาการปั้นหม้อ แห่งหมู่บ้าน

บ้านไร่ห้วยโจ้ขึน้มา ก่อนสมยัการก่อสร้างวดับ้านไร่ เมือ่ปี พ.ศ. 2530  โดยเกดิจาก

การเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ได้เดินส�ารวจเก็บของป่าตามวิถีชีวิตคนบ้านไร่ซึ่งบริเวณ

ล�าน�้าห้วยโจ้ เมื่อเดินเยียบย่างเข้าไปเก็บอึ่งอ่างที่ออกมาจากในดินบริเวณริมฝั่ง

ห้วยโจ้ พบว่า  ดินบริเวณดังกล่าวเป็นดินหม้อ (ดินเหนียว) อันมีคุณสมบัติที่เหนียว

จนสามารถน�ามาป้ันเป็นหม้ออ่างขาง (หม้อต้ม) ไว้ส�าหรบัท�าเป็นหม้อข้าวหม้อแกงได้

ในที่สุดจึงน�าดินบริเวณดังกล่าวมาทดลองท�า จนเกิดผลเป็นการค้าขายหม้อดินเผา

จนชาวบ้านได้เกิดเป็นวิถีชีวิติการปั้นหม้อขายมากขึ้นเรื่อยมาและได้กลายเป็นงาน

อาชีพหลักของหมู่บ้านไปพร้อมๆ กับการท�าเกษตรกรรม 
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าร  บ้านไร่ห้วยโจ้ ได้อาศัยและยึดหลักในการประกอบอาชีพปั้นหม้อขาย

มาโดยตลอด จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืของชมุชนบรเิวณใกล้เคยีง ประกอบกบัการมเีส้นทาง

การคมนาคมการตดิต่อสือ่สารเริม่สะดวกสบายมากยิง่ขึน้ จากช่ือเสยีงของคนบ้านไร่

กับวถิชีวีติการป้ันหม้อ จึงเกดิมกีลุม่ต่างถิน่ทีเ่ดินทางมาจากบ้านหม่อนเขาแก้ว  และ

ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปั้นหม้อดินกับคนบ้านไร่ เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่มี

ราคาดีในสมัยน้ัน กลุ่มคนดังกล่าวได้น�าภูมิปัญญาการปั้นหม้อของคนบ้านไร่  

น�ากลับไปพัฒนาฝีมือของตนเองในชุมชนบ้านหม่อนเขาแก้วของตน

 ณ ปัจจุบันนี้  บ้านม่อนเขาแก้วได้ก่อเกิดอาชีพหลัก คือการปั้นหม้อ  เป็น

ผลิตภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผา และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นช่ือของคนบ้านหม่อนเขาแก้ว

มาโดยตลอด ในราว พ.ศ. 2500 เกิดความเคลื่อนไหวข้ึนในหมู่บ้านไร่ห้วยโจ้  

ในเรือ่งของวถิชีวีติและภมูปัิญญาของคนในหมูบ้่านเร่ิมเปลีย่นแปลงไป จากเดมิทีเ่คย

เป็นหมูบ้่านการป้ันหม้อดนิมากว่า 70 ปี  ได้เปลีย่นแปลงไปเป็นอาชพีหลกัอย่างอืน่

อันเกิดจากบุคคลส�าคัญผู้หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในบ้านไร่ห้วยโจ้ นามว่า พ่ออาจารย์

หนานแก้วมา ใจงาม ท่านเป็นคนบ้านไร่แต่ก�าเนิด ซึง่บวชเป็นสามเณรอยูท่ีว่ดับ้านไร่

ห้วยโจ้ และได้ย้ายออกไปศกึษาวชิาพระธรรมในพทุธศาสนาอยูท่ีว่ดัศรเีกดิ จนกระทัง่

ขึ้นเป็นเจ้าหัววัด จ�าพรรษาอยู่ที่วัดบุญยืนในเวลาต่อมา ด้วยความท่ีท่านศึกษา

พระธรรมจนถึงจุดสูงสุดของการบรรพชา การเดินทางของท่านในทางสายกลางจึง

สิน้สดุลงโดยการลาสกิขาบทเป็นคนสามญัชนธรรมดา แต่ยงัไม่รูว่้าจะประกอบอาชีพ

การท�ามาหากินอย่างไรดี ท่านได้ทบทวนไปในครั้งสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กๆ ท่านได้

ร�าลึกถึงพ่อเฒ่าจันทร์ ใจงาม ผู้เป็นบิดา ซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างตีเหล็กและ

ท�างานขดุล�าเหมอืงชลประทานหน้าหมูบ้่าน โดยการน�าหนิทัว่ไปมาท�าเป็นคันป้องกนั

ตลิ่งพัง  ซึ่งหินเหล่านั้นเองผู้เป็นบิดาของท่านได้น�ากลับมาเอาเหล็กสกัดที่ท่านตี

มาเจาะหนิให้เป็นแอ่งตรงกลางเปรยีบให้ดูเหมอืนว่าเป็นครกแต่คงไม่ใช่ครกท่ีข้ึนรปู

สวยงามเพียงพอที่จะสามารถใช้ต�าน�้าพริกได้ 

 จากการที่ท่านได้ร�าลึกความหลัง พ่อหนานแก้วมา ใจงาม จึงเกิดเป็น

การจดุประกายความคดิในการเบกิน�าภมูปัิญญาการเจาะ “ครกหนิ” ของผูเ้ป็นบดิา

มาท�าใหม่ให้ส�าเร็จสวยงามขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งความคิดของท่านในช่วงแรกเริ่มของ
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การประดิษฐ์ครกหิน  ท่านได้ริเริ่มจากการให้ผู้เป็นหลานชายของท่านไปขอน�าเอา

ปูนซีเมนต์ของพระครูปัญญาโชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ห้วยโจ้  มาขุดดินหล่อ

ให้เป็นรปูครกขึน้มา แต่กผ็ดิจากความตัง้ใจท่านจงึตดัสนิใจออกเดนิทางสูป่่าค้นหา

หินตั้งแต่บริเวณล�าน�้าห้วยโจ้ ขึ้นไปตลอดจนถึงบริเวณป่าม่อนขอนทุง  ซึ่งจากการ

ที่ท่านได้เดินส�ารวจก็พบหินชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะมองเห็นเป็นสีเขียวออกด�า มี

ความแขง็แรงทนทาน จงึได้แบกใส่บ่าหามมาจากป่ากลบัเข้าสูบ่รเิวณบ้านของท่าน  

เพ่ือท�าการลองผดิลองถกูโดยอาศยัเครือ่งมอืของผูเ้ป็นบดิาอนัได้แก่เหลก็สกดัและ

ค้อนตีเหล็ก ท่านได้น�าอุปกรณ์ทั้งสองสิ่งมาตอกกะเทาะเข้ากับหินให้เป็นรูปครก

ตามที่ท่านต้องการ ผลปรากฏว่าหินชนิดน้ีที่ท่านก�าลังเจาะสามารถน�ามาสร้าง

ประดิษฐ์ครกหินได้ในที่สุด ซึ่งในขณะนั้นเป็นครกหินที่มีผิวค่อนข้างจะขรุขระมาก

ท่านจึงได้น�าเศษหินที่หลุดออกจากการเจาะครก น�ามาขัดครกซึ่งเป็นหินเช่นกัน  

ด้วยแนวความคดิทีค่วามต้องการให้ครกหนิของท่านนัน้มผีวิท่ีเรยีบข้ึน และสวยงาม

มากยิง่ขึน้  นบัว่าเป็นภมูปัิญญาจากหนิกลายเป็นครกอนัเกดิจากความพยายามและ

ฝีมือในการเจาะครกหนิจนเป็นผลงานทีส่�าเรจ็ชิน้แรกของ พ่อหนานแก้วมา  ใจงาม

ในวยั 34 ปี ด้วยความพยายามและอตุสาหะของพ่อหนานแก้วมา ใจงาม ในการเจาะ

ครกหินจนได้เป็นรูปทรงที่สวยงามและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ มารดาของท่านได้

เห็นความตั้งใจของลูก จึงเก็บครกที่ท่านเจาะหาบไปขายในตลาดในกับพวกพ่อค้า

ชาวจนีในราคาลกูละ 10  บาท  ผลปรากฏว่าครกหนิทีท่่านเจาะได้ขายดเีป็นเทน�า้เทท่า

ท�าให้เกดิเป็นก�าลงัใจของท่านในการเข้าไปในป่าหาเกบ็หนิมาเจาะเป็นครกอย่างจรงิจงั

 จนกระทั่งเวลาผ่านไปราวปี พ.ศ. 2504 ชาวบ้านไร่ห้วยโจ้ เริ่มมองเห็น

รายได้เป็นกอบเป็นก�าทีเ่กดิขึน้จากการเจาะครกหนิขายของ พ่อหนานแก้วมา ใจงาม

จึงเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทักษะในการเจาะครกหินจากท่าน และหลังจากนั้นก็ได้น�า

กลบัไปท�าในบ้านของตนเองท�าออกมาเป็นครกหนิขาย ส่งผลให้ยิง่ท�ากย็ิง่ได้เงนิมา

เป็นจ�านวนมากกว่าการมีอาชีพปั้นหม้อดินเผา ที่มีกรรมวิธีหลายข้ันตอนและใช้

ระยะเวลานานกว่าจะกลายเป็นหม้อดนิเผาส�าเรจ็  ประกอบกบัการเจาะครกหนิหนึง่ลกู

ได้ราคาดกีว่าการป้ันหม้อหลายสบิใบ จึงเกดิเป็นการพฒันาขึน้ในการประกอบอาชพี

เจาะครกหิน โดยการขยายผลส่งต่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาการเจาะครก
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อยูท่ัว่ทกุครวัเรอืนและการเป็นอาชพีหลกัควบคูไ่ปกบัการท�าไร่นาสวนของหมูบ้่าน
ในทีส่ดุ แทนอาชพีเดิมซึง่เคยมกีารป้ันหม้อดินเผาได้เลอืนรางหายไปในปี พ.ศ. 2516
 ในปี พ.ศ. 2517 ต่อมา หมู่บ้านไร่ห้วยโจ้ ได้พัฒนาฐานะของตนเองต่อ
การงานอาชีพซึ่งเกิดจากการเจาะครกหินขายคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
หมูบ้่านกบัการเจาะครกหนิท�าให้นายจันทร์ เตชะสบื  ผูใ้หญ่บ้านในสมยันัน้ ได้เหน็ถงึ
ความส�าคัญของหมู่บ้านที่มีการประกอบอาชีพการท�าไร่และเจาะครกหินเป็นหลัก
จึงได้เรียกประชุมชาวบ้านหาบทสรุปข้อตกลงในเรื่องของการเห็นสมควรว่าให้
เปลีย่นชือ่หมูบ้่านจากเดิมทีใ่ช้ชือ่ว่า “บ้านไร่ห้วยโจ้”  เปลีย่นเป็น  “บ้านไร่ศลิาทอง”
โดยมีความหมายว่า ให้หมายเป็นหมู่บ้านที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดย คนพิชัยกลุ่มแรกที่
เข้าสร้าง “บ้าน” เพือ่ท�า “ไร่” พฒันาจนเป็นการน�าหนิ “ศลิา” มาเจาะครก ขายได้
เป็นเงนิเป็น “ทอง” ขึน้มาจนถงึ ณ ปัจจุบนัน้ี ทกุวนัน้ีแม้นว่า พ่อหนานแก้วมา  ใจงาม
ได้ปิดฉากต�านานชวีติการเจาะครกหนิยาวนานกว่า 25 ฤดกูาลของตนลงในวยั 59 ปี  
ด้วยการกระท�าตนเองถึงแก่ชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์  ปี  พ.ศ. 2525  แต่ถึงอย่างไร  
นับเวลาผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ คนในหมู่บ้านไร่ศิลาทองแทบจะทุกหลังคาเรือน
ยงัคงอาศยัภมูปัิญญาของพ่อหนานแก้วมา ใจงาม  ในการประกอบอาชพีเจาะครกหนิ
ขายเลี้ยงชีพคนในครอบครัว จนกลายเป็นเอกลักษณ์เด่นของชุมชนที่เรียกว่า 
“บ้านไร่ศิลาทอง” ตราบเท่าทุกวันนี้

ภาพที ่1 ลกัษณะภมูทิศัน์ชมุชนบ้านไร่ศลิาทอง ต.พชิยั อ.เมอืง จ.ล�าปาง เป็นหมูบ้่านทีต่ัง้อยู่
บริเวณใกล้กับเชิงเขาพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาและที่ราบเชิงเขา
อันมีน�้าจากล�าน�้าห้วยโจ้ ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักตามธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่บ้านนอกจากนี้
ยงัมคีลองชลประทานจากเขือ่นกิว่ลมทีไ่หลผ่านหน้าหมูบ้่านอกีสายหนึง่ ซึง่หมูบ้่านได้อาศยั
น�้าเหล่านี้เพื่อใช้ ในการอุปโภคและใช้ในการท�าการเกษตรตลอดทั้งปี                          
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ภาพที ่2 ชมุชนหมู ่ 10  บ้านไร่ศลิาทอง  ต�าบลพชิยั  อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง เป็นหมูบ้่าน
หนึง่เดยีวในต�าบลพชิยั  และจงัหวดัล�าปางทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของการประกอบอาชพีหลกัของ
หมู่บ้าน คอื “การเจาะครกหนิ” กว่าร้อยละ 90 หลงัคาเรอืน ทีม่กีารประกอบอาชพีนีอ้ย่างจรงิจงั
ไปพร้อมกับการท�าการเกษตรตามฤดูกาล จนเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ใครในต�าบลพิชัย  
และพ่อค้าครกหินต่างจังหวัดก็รู้จักบ้านไร่ศิลาทอง ในนามว่าเป็น หมู่บ้านการเจาะครกหิน                                           

 โดยในอดตีทีผ่่านมา ชาวบ้านไร่ศลิาทองเคยได้พยายามแปรรปูผลติภณัฑ์

ทีท่�าขึน้จากการเจาะหนิ ได้แก่ กบ เหด็ (อปุกรณ์ตกแต่งสวนในบ้าน) ทีว่างสบู ่และ

ผลติภณัฑ์อืน่ๆ เป็นต้น เมือ่ชาวบ้านท�าขึน้ได้แต่ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด  กล่าวคอื

ไม่มีตลาดรองรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านสร้างขึ้น ประเด็นนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า

ชาวบ้านขาดโอกาสทางเครือข่ายสนับสนุน ผลักดัน รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ติดอยู่ใน

ท้องตลาดรับซ้ือทั่วไป และการให้การช่วยเหลือด้านข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มของ

ผลิตภัณฑ์

 ประเดน็ทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ทีข่าดไม่ได้ คอื ชมุชนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ

บางประการในเรื่องของ “ศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์” ต่อการท�าให้มี

ความโดดเด่นทางเอกลกัษณ์ ความใช้สอยทีดี่ และมคีณุค่าเชงิความงาม ซึง่เป็นสิง่ที่

ต้องมก่ีอนการผลกัดันผลติภณัฑ์เข้าสูต่ลาดเพ่ือให้เกดิผลทางเศรษฐกจิท่ีดี นอกจากน้ี 

อาจเกิดจากปัจจัยอีกหนึ่งอย่างคือ การไม่มีตราสินค้า ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ที่ช่วย

ในการส่งเสริมการขายและความน่าเชือ่ถอืของสนิค้า หรอือาจม ีแต่สิง่เหล่านัน้ไม่ได้

ช่วยส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจและจูงใจในการซื้อเนื่องจากด้อยประสิทธิภาพ
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ทีจ่ะใช้ระยะเวลายาวนานในการแกะสลกัหนิ  เนือ่งจากมรีายละเอยีดของงานท่ีเพิม่

มากขึ้นและคุณลักษะของหินที่น�ามาแปรรูป เป็นหินที่มีความแข็งแรงไม่เหมาะสม

กบัผลติภณัฑ์ทีท่�าขึน้ เนือ่งด้วยขนาดทีร่ปูแบบผลติภณัฑ์นัน้เลก็กว่าครก  หากเจาะ

แล้วเกิดแตกขึน้มาแสดงว่าผลติภณัฑ์นัน้สญูค่าโดยทนัท ีเมือ่เทยีบกบัหนิทรายทีค่น

นิยมน�ามาเจาะแกะสลักได้ดีกว่าหินที่ชาวบ้านน�ามาเจาะครก ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ชาวบ้านจึงไม่นิยมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหินครกที่ไม่คุ้มค่ากว่าการเจาะครกหิน 

แม้จะมีตลาดรองรับสินค้าก็ตาม  

 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว จึงได้จัดท�าการวิจัยเรื่อง

“พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินอันเกิดจากกระบวนการผลิตครกหินเพื่อ

การส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑ์ เศรษฐกจิ สงัคม คุณภาพชีวติและการใช้ทรพัยากร

ธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุ” ณ ชมุชนบ้านไร่ศลิาทอง ต�าบลพชิยั อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดล�าปาง ขึ้น ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนที่ชาวบ้านมีอาชีพผลิตครกหินขาย 

ในกระบวนการผลิตจะมีเศษหินที่เหลือจากการผลิตดังกล่าวอยู่มาก จึงเป็นที่มา

ในการจัดท�าโครงการริเริ่มความคิด และเป็นการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

เศษหินจากการผลิตครกหิน เพื่อน�าเศษวัสดุดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1.2 วัตถุประสงค์ 

     1) เพือ่ศกึษาและพฒันาผลติภณัฑ์จากวสัดเุศษหนิในกระบวนการผลติ

ครกหินให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ

     2) เพือ่ออกแบบและพฒันาตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัผลติภณัฑ์

ที่ได้พัฒนาขึ้นจากวัสดุเศษหินในกระบวนการผลิตครกหิน

    3) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศิลาปาภายใต้

แนวคิดส่วนประสมการตลาด (4Ps) 

   4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ศิลาปาที่ได้พัฒนาขึ้น
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2. วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 2.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย              

 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศกึษาและพฒันางานวจิยัในครัง้นีไ้ด้แบ่งออกเป็น 

2 ตอนได้แก่

 ตอนที่ 1 ในส่วนของการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการน�า

เอาเศษหินที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตครกหินในชุมชน ได้ใช้หลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ก�าหนดคุณสมบัติ การวิเคราะห์ข้ันตอนรวมถึงกระบวนการ

คิดในการออกแบบโดยมีประเด็นที่ส�าคัญ 3 ประการคือ

 1. การใช้วัสดุท้องถิ่นและใช้ทักษะภูมิปัญญาความสามารถเชิงช่างของ

กลุ่มคนในท้องถิ่นให้มากที่สุด 

           2. ผลงานที่ผลิตจะต้องแสดงออกถึงประโยชน์ใช้สอย

           3. ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์

 ตอนที่ 2 ในส่วนของการศึกษาส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศิลาปา ได้ใช้แนวคิดภายใต้ส่วนประสมการตลาด 

(4Ps) ได้แก่ 

 1. ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ศิลาปา (Product) 

 2. ทัศนคติต่อราคา (Price) ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 

 3. ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์ 

 4. ทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของผลิตภัณฑ์ 

 5.  ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 

 2.2 แผนกำรด�ำเนินงำน

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัสดุเศษหินอันเกิดจากกระบวนการผลิต

ครกหิน เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์, เศรษฐกิจ, สังคม คุณภาพชีวิต และ

การใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์สงูสดุ : (กรณศีกึษา ชุมชนบ้านไร่ศลิาทอง

ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง) มีแผนการด�าเนินงานดังนี้
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าร  1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเศษหินที่ได้จากการผลิตครกหินว่ามีกี่

รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไรบ้าง 

 2. ศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ในด้านทักษะในการท�าครกหิน 

เครื่องมือที่ใช้สร้างครกหินที่ชุมชนมีอยู่เดิม

 3. วิเคราะห์ข้อมูลเศษหินและศักยภาพชุมชน เพื่อหาแนวทางใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษหินครกที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนเป็นหลัก

 4. ออกแบบและสร้างชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษหิน

 5. สรุปผลงานต้นแบบที่เหมาะสมจ�านวน 30 แบบ (จากนั้นน�าผลิตภัณฑ์

ต้นแบบทั้ง 30 แบบไปยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

 6. วิเคราะห์แนวทางในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

 7. ออกแบบชื่อสินค้าและตราสินค้า (จากนั้นน�าตราสินค้าไปขอยื่น

จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าจ�านวน 4 แบบ)

 8. ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 9. ออกแบบกราฟิกส�าหรบับรรจภุณัฑ์ ประกอบด้วยกิจกรรม  1) การถ่ายภาพ

ผลิตภัณฑ์ต ้นแบบเพื่อน�าไปใช้ในงานออกแบบกราฟิกส�าหรับบรรจุภัณฑ์ 

2) การออกแบบฉลาก (Label) ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ และ  3) การออกแบบป้ายห้อย 

(Tag) ประกอบบรรจุภัณฑ์

 10.  สรปุผลงานต้นแบบผลติภณัฑ์ ตราสนิค้า และบรรจภุณัฑ์ ท่ีได้พฒันาข้ึน

 11. จดันทิรรศการแสดงผลงานของโครงการพฒันาผลติภณัฑ์ โดยใช้วสัดุ

เศษหินอันเกิดจากกระบวนการผลิตครกหิน เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์, 

เศรษฐกิจ, สังคม คุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

สูงสุด : (กรณีศึกษา ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง) พร้อมกับ

ท�าพิธีมอบผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้กับองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพิชัย จ.ล�าปาง เพื่อด�าเนินการต่อไป

 12. ท�าการส�ารวจความคิดเห็นประชาชน เพื่อประเมินผลงานต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์

 13. สรุปผลงานวิจัย
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จำกรำยละเอียดแผนกำรด�ำเนินงำนที่กล่ำวมำ สำมำรถสรุปในรูปแบบแผนภูมิ 

(Flow Chart) ได้ดังนี้
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 2.3.1 สภำพทำงภูมินิเวศในชุมชนบ้ำนไร่ศิลำทอง 

 จ�านวนครัวเรือน/ประชากร ในหมู่บ้านไร่ศิลาทอง มีจ�านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 382 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมดอยู่ 1,064 ชีวิต (ปี พ.ศ. 2552)  

ซึ่งนับว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในต�าบลพิชัย แต่เพื่อง่ายต่อการจัดระบบ

การปกครองของหมู่บ้านจึงมกีารต้ังชือ่เรียกเป็นหมวดหมู ่มท้ัีงหมด 4 หมวดบ้านใหญ่

ได้แก่ กลุ่มบ้านกลาง กลุ่มบ้านหล่ายห้วย กลุ่มบ้านต้า กลุ่มบ้านหัวต้ง ซึ่งแต่ละชื่อ

ตั้งโดยลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านบริเวณนั้นๆ 

 สภาพสังคมในบ้านไร่ศิลาทองโดยส่วนใหญ่แล้วหมู่บ้านแห่งนี้จะมี

ความเป็นชุมชนกึ่งเมืองและกึ่งชนบท สังเกตจากการน�าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา

สูช่มุชนควบคูไ่ปกบัการด�ารงชวีติแบบวถิภีมูปัิญญาดัง่เดมิเช่น การด�ารงอยูคู่ก่บัป่า

 แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนของหมู่บ้าน คือ มีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาติ  

จะสังเกตเห็นจากต้นตระกูลของคนในหมู่บ้านจะมีการใช้นามสกุลเดียวกันคือ 

“เตชะสืบ” เป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ จึงเกดิเป็นความผกูพนักนัแบบแนบแน่น ด้วยการท่ี

เป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง คนในชุมชนก็จะมีการช่วยเหลือเผื่อซึ่งกันและกัน ในยามมี

กิจกรรมหรือเรื่องทุกข์ร้อนประการใด ก็จะสามารถมองเห็นถึงการแสดงออกใน

การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน                                                                                                                            

 สภาพเศรษฐกจิของหมูบ้่านไร่ศลิาทอง  ผลติภณัฑ์ทีอ่อกสูช่มุชนเป็นหลกั

ได้แก่  ครกหนิศลิาทอง  วนัหน่ึงเฉลีย่รายต่อคนทีเ่กดิจากการเจาะครกแล้ว ประมาณ

150 – 300 บาท  จากจ�านวนการเจาะครกทีไ่ด้ประมาณวนัละ 2 – 5  ลกู  ซึง่จ�านวน

รายได้ทีเ่ข้าสูต่นเองนัน้ขึน้อยูก่บัทกัษะ ศักยภาพ  ความสามารถบวกกบัความอดทน

และความขยนัในการเจาะครกหินในแต่ละบคุล  ส่วนรายได้ท่ีรองจากการเจาะครกหนิ

ก็ได้แก่ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล การเก็บของป่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว

ชาวบ้านจะเกบ็ไว้กนิเองเป็นหลกัมากกว่าการส่งออกขายสูต่ลาดรบัซือ้  นอกเหนอื

จากนั้นเพียงไม่กี่ครัวเรือนของหมู่บ้านที่ประกอบการค้าขาย  และออกไปท�าอาชีพ

รับจ้างทั่วไป รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ ตามล�าดับ
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 2.3.2 ลักษณะกำรใช้เครื่องมือในกำรประกอบอำชีพเจำะครกหินและ

กรรมวิธีกำรผลิตครกหิน 

 หลังจากที่ภูมิปัญญาการปั้นหม้อดินเผาของหมู่บ้านได้เลือนจางหายไป

ชาวบ้านในชุมชนบ้านไร่ศิลาทองในสมัยอดีต ได้อาศัยการยึดหลักประกอบอาชีพ

เจาะครกหินมาโดยตลอด ซึ่งกว่าจะเป็นครกหินได้ย่อมต้องอาศัยภูมิปัญญาต่างๆ

ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ อันมีขั้นตอนและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการเจาะ

ครกหินหลากหลาย ซึ่งลักษณะการใช้เครื่องมือต่างๆในการประกอบอาชีพเจาะ

ครกหนินัน้ ปัจจบุนัหมูบ้่านมเีส้นทางการคมนาคมและการตดิต่อสือ่สารท่ีสะดวกข้ึน

ประกอบกบัเริม่มวีทิยาการแผนใหม่เข้ามาสูช่มุชนบ้านไร้ศิลาทองการประกอบอาชีพ

การเจาะครกหนิเร่ิมเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา

ด้วยกรรมวิธีและขั้นตอนดังนี้                                                                                                                                                              

 1. ขัน้ตอนของกำรเอำหินในป่ำ ภมูปัิญญาของชาวบ้านสมยัก่อน เมือ่พบ

เจอหินก้อนขนาดใหญ่ในป่าจะไม่สามารถแบกกลับมาเจาะครกได้ วิธีการย่อขนาด

ของหนิให้ได้ขนาดเลก็ลง โดยการใช้ฟืนแห้งทีอ่ยูต่ามบรเิวณป่า มาก่อสมุปิดให้ท่วม

ก้อนหนิ หลงัจากนัน้กท็�าการจุดไฟเผารอจนกว่าก้อนหนิขนาดใหญ่นัน้ทนความร้อน

ไม่ไหวกระทั่งแตกออกมาเป็นชิ้นส่วนตามต้องการ โดยเครื่องมือในการแกะหิน

ขนาดใหญ่เพื่อมาใช้แยกย่อยของหินนั้น จะพัฒนามาจากกลุ่มคนแกะสลักแผ่นหิน

ที่น�ามาเป็นป้ายบอกชื่อหน้าหลุมศพของคนพวกชาวเชื้อสายจีนที่บอกกล่าวกันมา

จนเกิดเป็นอุปกรณ์ 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่  

ภาพที่ 3 เหล็กสกัดแบบหัวแหลม เหล็กแบบหัวแบน และเหล็กสกัดแบบหัวตัด 
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ประกอบด้วยสามชนิดคือ สกัดเหล็กหัวแหลมไว้ส�าหรับเจาะน�าร่องหินขนาดใหญ่

ไว้เป็นรูหรือเส้นเป็นจุดๆ และใช้เหล็กแบบหัวแบนกับเหล็กแบบหัวตัด ไว้ส�าหรับ

กระทุ้งหินตามการเจาะน�าร่องหินไว้ก่อนหน้านั้น เจาะจนหินขนาดใหญ่แตกออก

มาเป็นชิ้นส่วน แล้วท�าการเจาะแบ่งขนาดของหินด้วยเหล็กสกัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็น

รูปทรงกระบอกตามที่ต้องการแต่ถ้าเป็นลักษณะการเจาะท�าครก เหล็กสกัดจะ

ท�าหน้าทีแ่ตกต่างจากเดมิคอืเหลก็สกดัหวัแหลมหรอืทีช่าวบ้านใช้เรยีกว่า “เหลก็โจก”

มคีวามยาวตัง้แต่ 5 เซนติเมตรขึน้ไปจนถงึยาวประมาณ 20 เซนตเิมตร มปีลายแหลม

เป็นเหล็กซึ่งไว้ส�าหรับเจาะข้างในและขึ้นรูปครกหิน เหล็กสกัดหัวแบนหรือที่

ชาวบ้านใช้เรียกว่า “เหล็กคระ” มีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับค้อน มีด้ามไม้ท่ี

ท�าจากไม้คะเจ๊าซ่ึงมคีณุสมบติัเหนยีวทนทานต่อแรงกระแทกเป็นเหลก็ซึง่ไว้ส�าหรบั

การตอกเก็บรายละเอียดครกหิน เพื่อให้ครกมีผิวเรียบยิ่งขึ้น           

ภาพที่ 4 ค้อนขนาด 12-14 ปอนด์ 

 1.2 ค้อนขนาด 12 – 14 ปอนด์ ใส่ด้ามที่ท�าจากไม้คะเจ๊า มีความยาวของ

ด้ามตามความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ส�าหรับขนาดของด้ามไม้จะเล็กกว่าขนาดที่

ควรจะเป็นสาเหตุเป็นเพราะว่าไม้คะเจ๊าอันมีคุณสมบัติเหนียวแน่นทนทานต่อแรง

กระแทกได้เป็นอย่างดี ความอ่อนไหวของไม้ขนาดเล็กกว่าด้ามค้อนทั่วไป เมื่อตอก

กระแทกเข้ากับเหล็กสกัดจะมีแรงส่งสปริงกลับได้ดีกว่าด้ามไม้ที่แข็งกระด้างตาม

ขนาดทั่วไป
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 1.3 เหล็กแสลง 

 เป็นเคร่ืองทุ ่นแรงชนิดหนึ่ง 

ที่มีความยาวสามารถพอจะงัด และ

เคลื่อนย ้ายหินเป ็นก ้อนที่ เกิดจาก

การเจาะแตก น�าไปสู่การตัดแบ่งขนาด

ของหินในขั้นตอนต่อไป          

ภาพที่ 5 เหล็กแสลง 

 1.4 อุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยอ�านวยความสะดวก ในข้ันตอนการล�าเลีียงหิน

มาจากป่าได้ อาทิ รถยนต์ มีด พร้า จอบ เสียม เชือก เป็นต้น                                                                                

 ประโยชน์ของการเอาหินในหลักและวิธีการดังกล่าวเป็นการกระท�าของ

ชาวบ้านที่มีความช�านาญในการเจาะหินขนาดใหญ่จะท�าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

อีกทั้งยังเป็นการประหยัดในเรื่องของเวลาที่ส�าคัญท่ีสุดคือการได้ความแม่นย�า

ในจ�านวนหินตามขนาดที่ต้องการได้ ไม่เป็นการสิ้นเปลืองสูญเสียหินที่แตกร้าว

เป็นจ�านวนมาก                                                                                                     

 2.ขั้นตอนของกำรเจำะหิน วิธีการเจาะหินของชาวบ้านในปัจจุบัน 

ชาวบา้นยังคงนยิมวิธกีารใชเ้หล็กสกดัเจาะแบบดัง่เดมิ จนกระทั่งราวปี พ.ศ. 2549  

ชาวบ้านได้ไปพบเหน็วธิกีารใหม่ๆ  จากการเจาะครกหนิของคนต่างจงัหวดัทีม่อีาชพี

การเจาะครกหินเช่นเดียวกับชาวบ้านไร่ศิลาทองในจังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก

และชลบุรี เป็นต้น ท่ีพวกเขาเหล่านั้นได้มี

การพัฒนาการเจาะครกในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การเจาะด้วยมอืหรอืการเจาะด้วยเครือ่ง

ชาวบ้านไร่ศลิาทองจงึปลกุกระแสการพฒันา

การน�าวัสดุเหล่านั้นมาประยุกต ์ใช ้ กับ

การเจาะครกหินเรื่อยมาดังต่อไปนี้ 

ภาพที ่6 ลกัษณะวธิกีารเจาะครกหนิด้วยมอื       
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ครกหิน อันมีคุณสมบัติที่แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานกว่าเหล็กสกัดธรรมดา

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือการเจาะครกหินได้อย่างดีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า

“เหล็กเพชรมันสู้หิน” ซึ่งเหล็กเพชรจะมีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานการเจาะครกหินแต่ละขั้นตอนดังนี้                            

              2.1.1 เหล็กเพชรหัวแหลม ใช้ส�าหรับการเจาะเก็บการขึ้นรูปทั้งด้านใน

และด้านนอกตัวครกหิน ใช้คู่กับเหล็กสกัดหัวแหลมธรรมดาเป็นตัวน�าร่อง                                                                            

     2.1.2  เหลก็เพชรหวัป๊ัม ใช้ส�าหรบัการเจาะสกดัหรอืป๊ัมหนิท่ีไม่ได้ขนาด

ตามส่วนของรูปแบบครกหินออก โดยเฉพาะบริเวณปากขอบและฐานวางตัวตั้ง

ครกหิน ท�าให้รูปแบบการเจาะครกดูง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น                                                          

   2.1.3 เหล็กเพชรหัวคระ ใช้ส�าหรับตกแต่งทั้งตัวครกให้เกิดความเรียบ

และเพิ่มเส้นลายธรรมชาติให้ตัวครก โดยเหล็กคระธรรมดาที่มีปากใหญ่กว่า

ภาพที่ 7 ลักษณะเหล็กสกัดหัวเพชรแบบต่างๆ      

เหล็กเพชรหัวแหลม

เหล็กเพชรหัวปั๊ม

เหล็กเพชรหัวคระ
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 “เหล็กสกัดหัวเพชร” เกิดขึ้นมาจากช่างชาวจังหวัดตาก ผู้มีฝีมือใน

การเจาะแผ่นป้ายจากหินเป็นตัวอักษรให้กับคนเชื้อสายจีน ซ่ึงอุปกรณ์ของช่าง

เกิดจากการน�าเหล็กหัวเพชรที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อแรงกระแทก มาสกัด

แผ่นหนิได้เป็นอย่างดี และใช้งานได้ดีกว่าเหลก็สกดัธรรมดาท่ีต้องตเีหลก็อยูบ่่อยครัง้

ชาวบ้านไร่ศิลาทองจึงนิยมหันกลับมาหาซื้อเหล็กหัวเพชรจากร้านค้าวัสดุแล้ว

น�ามาเชือ่มต่อด้วยทองเหลอืงเข้ากบัเหลก็ธรรมดา เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในงานฝีมอื

การเจาะครกหินของหมู่บ้านไร่ศิลาทองจนเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป 

 2.2 วธิกีารเจาะด้วยเครือ่ง พฒันามาจากการตดิต่อค้าขายครกหนิในกลุม่

พ่อค้าด้วยกนัเองซึง่พ่อค้าครกหนิจากบ้านไร่ศลิาทอง ได้ไปพบเหน็วธิกีารเจาะครก

ด้วยเครื่องกลึงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ครกกลึง” อันมีคุณสมบัติท�าให้ผลิตภัณฑ์

ครกหินที่ได้ มีขนาดที่ได้มาตรฐาน เกิดความละเอียดของชิ้นงานและมีผิวเรียบ

ปรากฏเป็นรายหินที่สวยงามชัดเจนซึ่งลักษณะของเครื่องจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

เครื่องกลึงครกกับเครื่องปาดสาก อันจะมีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานการเจาะครกหินแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

ภาพที่ 8 ลักษณะของเครื่องกลึงครกและลักษณะการใช้งานของเครื่อง

     2.2.1 เครื่องกลึงครก พัฒนามาจากการประยุกต์ใช้เครื่องกลึงเหล็ก  

มาใช้เป็นเครื่องกลึงครก  ซึ่งขั้นตอนและวิธีการค่อนข้างที่จะไม่มีความแตกต่างกับ

การกลึงเหล็กมากนัก ในส่วนที่แตกต่างก็ตรงที่วิธีการน�าเหล็กเพชรชนิดเป็นแผ่น

วงกลม หรอืเป็นด้ามยาวมาท�าการค่อยๆ แทงเจาะเข้าไปในหนิขณะก�าลงัหมนุอยูอ่กี

ด้านหนึง่ โดยให้เหลก็เพชรทีท่�าการแทงเข้า-ออก  ทัง้ด้านนอกและด้านในตวัครกหนิ
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และได้มาตรฐาน ซึง่หนิทีจ่ะสามารถน�ามาเจาะแบบวธิกีารใช้เครือ่งกลงึได้ ต้องเป็น

หนิชนดิทีน่�ามาจากจังหวดัเชยีงราย พะเยา และจังหวดัตากเท่านัน้ เพราะหนิเหล่านี้

มคีณุสมบตัทิีท่นทานต่อแรงขดูเจาะของเครือ่งจักรได้ดกีว่าหนิในพืน้ทีจ่งัหวดัล�าปาง

สังเกตได้ตรงลักษณะของหินที่มีสีสันและลวดลายเป็นจุดตกกระสีด�ามากกว่าหินที่

ท�าการเจาะด้วยมือที่ค่อนข้างมีสีสันและเป็นเนื้อเดียวกัน

ภาพที่ 9 ลักษณะของเครื่องปาดสากและลักษณะการใช้งานของเครื่องปาดสาก

     2.2.2 เครื่องปาดสาก พัฒนามาจากการประยุกต์ใช้เครื่องตัดเหล็ก 

มาใช้เป็นเครื่องตัดหินท�าสากครก ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการปาดสากนั้นจะมี

ความแตกต่างกบัการตดัเหลก็ในส่วนของการปรบัแต่งองศาของการตดั  และใบตดั

ที่ท�าจากใบเพชรมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร หมุนด้วยความเร็ว

รอบจัดจากสายพานมอเตอร์ เป็นวิธีการที่ค่อยหั่นหินท่ีไม่ได้สัดส่วนออก เหลือไว้

ซ่ึงหนิทีถ่กู ลอ็กให้ได้ตามสดัส่วนของสาก หมนุบดิหนิไปเรือ่ยๆและใช้เครือ่งหัน่ตาม

องศาการบิดของหินจนกระทั่งส�าเร็จเป็นรูปสากขึ้นมาในรูปแบบท่ีสวยงามและ

ได้มาตรฐาน  จากน้ันน�าสากทีท่�าการปาดแล้วซึง่หวัจะเป็นในลกัษณะหวัตดั  จงึต้อง

น�าสากไปท�าการเจาะเลาะหัว เพื่อให้เกิดมีความกลมมนรับรูปมากยิ่งขึ้น                                                  

 2.3 ขั้นตอนในการขัดหิน เริ่มมีการพัฒนาการใช้เครื่องเจียรเหล็กมา

ประยกุต์ใช้กบัการขดัครกหนิให้มผีวิเรยีบเนียนมากยิง่ขึน้ ซึง่การน�าเครือ่งเจยีรเหลก็

มาใช้ขดัครก เกดิขึน้ในประมาณปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ในลกัษณะของการใช้งาน

นั้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบได้แก่
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ภาพที่ 10 อุปกรณ์เครื่องเจียรหินไฟฟ้าในการขัดตกแต่งครกหิน

ภาพที่ 11 ลักษณะในการเจียรภายในของครกหินเพื่อให้มีความเรียบก่อนน�าไปใช้งาน

 รปูแบบที ่1 การเจียรครก จะประกอบด้วยอปุกรณ์หวัเจยีรแบบหวัขดัเพชร 

กับหัวเจียรแบบหัวขัดเรียบ ซึ่งในขั้นตอนวิธีการขัดครกชาวบ้านจะใช้หัวเจียรแบบ

หัวเพชร ท�าการขัดเกลาทั้งบริเวณข้างในและข้างนอกตัวครกหินก่อน โดยเฉพาะ

บริเวณขอบปากครกและฐานวางครกหิน เพื่อขัดให้พื้นผิวครกหินท่ีขรุขระให้เกิด

ความเรียบแบบหยาบ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนมาใช้หัวเจียรแบบขัดเรียบ เพื่อเก็บ

รายละเอยีดให้ครกหินเกดิความเรยีบเนยีนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะบรเิวณด้านในครก

และขอบปากครกหิน 
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ภาพที่ 12 ลักษณะในการเจียรสากเพื่อให้มีความเรียบก่อนน�าไปใช้งาน

 รูปแบบที่ 2 การเจียรสาก จะท�าในลักษณะเดียวกันกับการเจียรครก

หากเป็นสากทีเ่กดิจากการเจาะด้วยมอื แต่จะใช้หวัเจียรชนดิขัดเรยีบเพยีงอย่างเดยีว

ส�าหรับการขัดสากที่เกิดจากการตัดด้วยเครื่องปาดสาก ซ่ึงสากท่ีถูกตัดจะขัดจน

เกิดความเรียบเนียนทั่วทั้งด้าม อันจะท�าให้ลักษณะในการใช้งานมีประสิทธิภาพ

ในการจับมากยิ่งขึ้น   

 3. ขัน้ตอนของกำรเก็บครกหินขำย ชาวบ้านจะใช้รถซาเลง็ในการขนถ่าย

ผลิตภณัฑ์ครกหนิซ่ึงในสมยัปัจจุบนั จะนยิมมพ่ีอค้าคนกลางจากต่างจงัหวดัเดนิทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ามารับซื้อครกหินจากพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านไร่ศิลาทอง

นบัว่าการขายสนิค้าครกหนิมคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ ทกุมติทิีเ่กดิขึน้ในสงัคม

ของคนบ้านไร่ศิลาทองในปัจจุบัน ล้วนแต่ถูกวิวัฒนาการจากสิ่งการน�าวิทยาการ

ความรู้ใหม่ด้านต่างๆ เข้ามาประยกุต์ใช้กบังานอาชพีเจาะครกหนิได้อย่างเหมาะสม

ดังจะเห็นได้จากการเรียนรู้ภายใต้ภาวะความทันสมัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2516 

เป็นต้นมา 

ภาพที่ 13 ชิ้นงานครกหินที่ได้
ท�าการขัดตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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 2.3.3 กำรน�ำวัสดุเศษหินที่ได้จำกกำรผลิตครกหินเข้ำสู่กระบวนกำร

ออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์  

 ผู้วิจัยได้ท�าการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน และลักษณะงานโดยทั่วไปของพื้นที่

บ้านไร่ศลิาทองวัสดทุีน่�ามาใช้ในการออกแบบและผลติภณัฑ์เดมิท่ีมอียู ่โดยลกัษณะ

การผลิตครกหินของบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ในปัจจุบัน จะท�าการสั่งซื้อหินมา

ท�าการผลิตครกแทนที่จากเดิม จะท�าการเดินเข้าไปในป่าเขาเพื่อส�ารวจและหาหิน

มาท�าการผลติ เนือ่งจากในชมุชนมกีารประกอบอาชพีครกหนิเป็นจ�านวนมาก ท�าให้

การท�าครกหนิเป็นลักษณะการท�างานเชงิอตุสาหกรรมขนาดย่อม ดงันัน้หนิทีไ่ด้จาก

การเข้าไปหาในป่าเขาจงึไม่เพยีงพอในการผลติ อกีทัง้เป็นการเสยีเวลาในการค้นหา

และขนส่ง ล�าเลยีงหนิเข้าสูห่มูบ้่าน ซึง่มนี�า้หนกัมากและยากล�าบาก  ปัจจบุนัภายใน

ชุมชนได้ท�าการสั่งซื้อหินหลากหลายขนาดที่เหมาะสม ที่จะมาท�าการผลิตครกหิน

จากอ�าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง เนือ่งจากหนิทีไ่ด้จากอ�าเภอแม่เมาะ เป็นเนือ้หนิ

ท่ีมคีณุสมบตัทิีด่แีละสามารถน�ามาผลติครกหนิทีม่คีณุภาพได้ อกีทัง้หนิทีไ่ด้มาจาก

อ�าเภอแม่เมาะ เป็นหินที่ได้จากการท�าเหมือง จึงเป็นการไม่สิ้นเปลือง กลับเป็น

การต่อยอดโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

  โดยลกัษณะวสัดุเศษหนิทีไ่ด้จากการกรรมวธิกีารผลติครกหนินัน้สามารถ

แยกออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ                                                                                                                                                        

                 1. วัสดุเศษหินจากกรรมวิธีการผลิตครกที่ได้จากเครื่องจักร                                                                    

                 2. วัสดุเศษหินจากกรรมวิธีการผลิตครกที่ได้จากการสกัดด้วยมือ     

ภาพที่ 14 หินแกรนิตที่น�ามาใช้ในการผลิตครกหินภายในชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง    
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สามารถแบ่งเกรดของหินแกรนิตได้สองเกรดด้วยกัน นั้นคือ 

 ❶ หนิแกรนติเกรด A  ทีน่�ามาจาก อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง จะมคีวามแข็งแกร่ง

มาก มีความเหมาะสมที่จะน�ามาท�าการผลิตครกหิน แต่เศษหินที่ได้จะมีความแข็ง

มากจึงไม่สามารถที่จะท�างานที่มีความละเอียดได้

 ❷ หนิแกรนติเกรด C ทีน่�ามาจาก อ.เสริมงาม จ.ล�าปาง จะมคีวามอ่อนกว่า

ไม่แข็งมาก โดยหินดังกล่าวยังสามารถน�ามาท�าการผลิตครกหินได้ แต่ขนาดจะ

ไม่ใหญ่มากเพราะจะท�าให้แตกหักได้ง่าย แต่สามารถที่จะมาท�าการออกแบบหรือ

ประดิษฐ์ขึ้นรูปงานที่มีความละเอียดได้ดีกว่า 

 โดยในการผลติครกหนิใน อ.พชิยัน้ัน จะท�าการผลติครกหนิทีม่ขีนาดตัง้แต่ 

5 นิว้-9 น้ิว เป็นส่วนมาก จงึท�าให้แกนกลางทีอ่ยูภ่ายในทีท่�าการกลงึและคว้านออกมา

จะมีขนาดที่แตกต่างกันพอสมควรดังนั้นขนาดที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว

จงึมผีลต่อการออกแบบ เพ่ือน�ามาผลติเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ ซ่ึงกระบวนการ

ผลิตครกหินเพื่อที่จะน�าเศษวัสดุที่ได้มาท�าการออกแบบนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ด้วยกันคือ

 1. ส่วนที่ท�าการเจาะกลึงแกนกลาง

โดยใช้เครื่องจักรในการคว้านออกมาให้เป็น

รูปทรงกระบอกก่อนน�าไปตกแต่งให้เป็นภายใน

ครกต่อไป โดยรูปทรงเศษวัสดุที่ได้จะมีลักษณะ

ทีเ่ป็นหนิรปูทรงกระบอก ซึง่จะมขีนาดทีแ่ตกต่าง

กันไปตามขนาดในการผลิตครกหินแต่ละนิ้ว 

ภาพที่ 15 หินที่ได้จากการกะเทาะแกนกลางออกมาเป็นเศษวัสดุรูปทรงดังกล่าว  
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 2. ส่วนในการผลิตการกะเทาะหินจากภายนอกและภายในให้เกิดเป็น

รูปร่าง รปูทรง ให้เป็นรปูแบบของครกอย่างสมบรูณ์ก่อนน�าไปขดัตกแต่งผวิ ลกัษณะ

ของเศษวัสดุที่ได้จะมีลักษณะที่เป็นแผ่นบางๆ ตามลายที่ได้ท�าการกะเทาะออกมา

ภาพที่ 16 เศษวัสดุที่ได้จากการกะเทาะให้เป็นรูปทรงครกหิน จะกลายเป็นเศษวัสดุที่มี
ขนาดเล็กและมีความบางมาก

ภาพที่ 17 อุปกรณ์เครื่องเจียรหินไฟฟ้าในการขัดตกแต่งครกหิน
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การตดัและใช้น�า้เป็นตัวหล่อลืน่ ผลของเศษวสัดุทีไ่ด้จะมลีกัษณะท่ีเป็นแผ่นยาว ตาม

ขนาดความยาวของตัวสาก ซึ่งลักษณะดังกล่าวทางด้านที่ตัดจะมีความเรียบแบน 

ภาพที่ 18 ลักษณะในกรรมวิธีผลิตสากโดยใช้การตัดขอบสากโดยใช้เครื่องจักรและน�้า
เป็นตัวหล่อลื่น 

ภาพที่ 19 ลักษณะของเศษวัสดุที่ได้จากการผลิตสากหิน จะมีลักษณะรูปแบบที่บางและยาว
ตามขนาดของสาก
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❶ เศษวัสดุที่ได้จากการกลึงตรงส่วนกลาง จะมีทั้งหมด 2 ขนาดคือ                                                         

❷ เศษวัสดุที่ได้จากการกะเทาะ 
ให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงของครกหิน

❸ เศษวัสดุที่ได้จากการใช้เครื่องจักร
ในการตัดผลิตสากหิน

1. ขนาดใหญ่                                                                  2. ขนาดเล็ก

ภาพที่ 20 ลักษณะของเศษวัสดุท่ีได้จากการผลิตครกหินที่จะน�ามาใช้เข้าสู่กระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 เมือ่ทราบถงึคณุลกัษณะของวสัดเุศษหนิทีจ่ะน�าเข้าสูก่ระบวนการออกแบบ

แล้ว ผูศ้กึษาโครงการจึงน�าเอาเศษหนิดังกล่าว มาท�าการออกแบบผลติภณัฑ์ต้นแบบ

ในหลากหลายแนวทาง ก่อนน�าไปวิเคราะห์ พัฒนาและคัดเลือกรูปแบบที่น่าสนใจ 

สามารถสร้างและผลติได้จรงิ ตามเศษวสัดทุีไ่ด้จากการผลติครกหนิทีม่อียูใ่นบ้านไร่

ศิลาทอง เพื่อน�าไปใช้งานต่อไป   

3. ขอบเขตของการด�าเนินงาน

 3.1 ขอบเขตกำรด�ำเนินงำนกำรออกแบบ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โดยใช้วสัดเุศษหนิ อนัเกดิจากกระบวนการผลติครกหนิ เพือ่การส่งเสรมิการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด (กรณีศึกษา ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง) นี้

ประกอบด้วยขอบเขต ดังนี้ 
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าร  1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Products Design) จากเศษหินที่ได้จากการ

ผลิตครกหิน บ้านไร่ศิลาทอง จ�านวน 30 รูปแบบ พร้อมท�าการยื่นขอจดสิทธิบัตร

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 2. การออกแบบตราสินค้า (Brand Mark Design) ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้

ท�าการพัฒนาขึ้น พร้อมท�าการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า                                                  

 3. ท�าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (Structure for Package) 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ท�าการพัฒนาขึ้น                                                                                                                

 4. ท�าการออกแบบกราฟิก ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ (Graphic for Package)  

 5. การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ (Exhibition)  

 6. การส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชนต่อโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหิน อันเกิดจากกระบวนการผลิตครกหิน เพื่อการส่งเสริม

การพฒันาผลติภณัฑ์ เศรษฐกจิ สงัคม คณุภาพชวีติ และการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ : (กรณีศึกษา ชมุชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พชัิย อ.เมอืง จ.ล�าปาง)

 3.2 ขอบเขตกำรศึกษำทัศนคติและควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบศิลำปำ 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา: เน้นการส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศิลาปา ได้แก่

 - ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ศิลาปา (Product) 

 - ทัศนคติต่อราคา (Price) ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 

 - ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์ 

 - ทัศนคติต่อการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของผลิตภัณฑ์ 

 - ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 

 2. ขอบเขตด้านพื้นที่: การเก็บรวบรวมข้อมูลจะด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดล�าปาง 

 3. ระเบียบวิธีการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมี

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยมรีะเบยีบวธิกีารศกึษา ดงันี้
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 1) วิธีการศึกษา ในการศึกษาผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

      1.1) การศึกษาข้อมูลเอกสาร เช่น การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง 

    1.2) การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม (field study) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

สนาม จะด�าเนนิการโดยผูช่้วยนกัวจิยัเป็นคนสมัภาษณ์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างตาม

ประเด็นในแบบสอบถาม และในรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างด�าเนินการกรอกข้อมูลใน

แบบสอบถามเอง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความสมัครใจของกลุม่ตัวอย่างว่าจะเลอืกใช้วธิกีารใด

 2) กลุม่ตวัอย่างและวธิกีารคัดเลอืกกลุม่ตัวอย่าง กลุม่ตวัอย่างในการศกึษา

ครั้งนี้ เป็นการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 550 คน ซ่ึงเป็นขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นท่ีศึกษาได้ ท้ังนี้

การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถก�าหนดกรอบประชากรในการสุ่มตัวอย่าง

(sampling frame) ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากประชากร คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป

ทีมี่รูจ้กัผลิตภณัฑ์ศลิาปาทีผู่ว้จิยัได้พฒันาขึน้ ฉะนัน้ในการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างจงึ

เป็นไปอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เข้าร่วม

งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ต้นแบบ (2) กลุม่ชาวบ้านในชมุชนบ้านไร่ศลิาทอง ซึง่เป็นกลุม่

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และ (3) ประชาชนทั่วไปที่ได้เคยเห็นผลิตภัณฑ์ 

 3) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยมีท้ังสิ้น 

7 ตอน ได้แก่ 

    - ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    - ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ศิลาปา (Product) 

    - ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อราคา (Price) ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 

    - ตอนที่ 4 ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์ 

      - ตอนที ่ 5 ทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ของผลติภณัฑ์ 

    - ตอนที่ 6 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า 

    - ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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าร 4. ผลการออกแบบผลติภณัฑ์ต้นแบบทีไ่ด้ท�าการพฒันา (Silapa Products)

จ�านวน 30 รูปแบบ                                                                                                                          

รูปแบบที่ 1  เชิงเทียนรูปดอกไม้ทั้ง 6 กลีบ
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการกลึงและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหิน
ที่ใช้เครื่องจักรในการเจาะ (รูปแบบท่ี 1) ซ่ึงจะใช้เศษวัสดุขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตครกหิน
ขนาด 7 - 9 นิ้ว เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทียน โดยใช้เทียน
ลักษณะแบบทีไลท์ ในการใช้งาน ในการออกแบบได้แนวคิด รูปร่าง รูปทรง มาจาก
กลีบดอกไม้ที่มีลักษณะท่ีโค้งมน ปลายเรียวแหลมคล้ายหยดน�้า ซึ่งแต่ละใบสามารถที่
จะน�ามาประกอบเข้ากันให้เกิดเป็นทรงของรูปดอกไม้แบบเต็มดอกได้สวยงาม  

รูปแบบที่ 2 เชิงเทียนเสำสี่เหลี่ยม
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการกลึงและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหิน
ที่ใช้เครื่องจักรในการเจาะ (รูปแบบท่ี 1) ซ่ึงจะใช้เศษวัสดุขนาดเล็กที่ใช้ผลิตครกหิน
ขนาด 5 – 6 นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทยีน โดยใช้เทยีนลักษณะ
แบบทีไลท์ ในการใช้งาน ในการออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงทางเรขาคณิต
เป็นลักษณะทรงลูกบาศก์ทรงสูงเป็นรูปแบบที่เน้นความเรียบง่าย ไม่วุ่นวายรวมถึงเป็น
การทดลองใช้วสัดทุีไ่ด้จากเศษหนิ ถงึข้อจ�ากดัต่างๆ ในการออกแบบเบือ้งต้น ท�าการออกแบบ
ให้รปูแบบทีอ่อกมาให้มจี�านวน 4 ชิน้ ซึง่มขีนาดความสงูทีเ่ล่นระดบัแตกต่างกนัอย่างสวยงาม 
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รูปแบบที่ 3  เชิงเทียนทรงคำงหมู
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการกลึงและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหิน
ทีใ่ช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซ่ึงจะใช้เศษวสัดขุนาดเลก็ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด
5 – 6 นิ้ว เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทียน โดยใช้เทียนลักษณะ
แบบแท่ง ในการออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงทางเรขาคณิตโดยใช้ลักษณะ
การปาดเฉียงของรูปทรงเข้ามาใช้ในการออกแบบให้ทั้งสองด้านมีความลาดเอียงที่
ไม่เท่ากนั และท�าการเจาะรเูพือ่ใช้วางเทยีนได้จ�านวน 3 แท่ง และเมือ่ท�าการจดัวางเทยีน
แล้ว เทียนแต่ละเล่มจะมีความลาดเอียงที่ไม่เท่ากันสวยงามตามแบบที่ได้ตัดเฉียงไว้  

รูปแบบที่ 4  ที่เสียบปำกกำ
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการใช้เครื่องจักรในการตัดหินเพื่อผลิตสากหิน 
(รูปแบบที่ 3) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเสียบปากกา โดยการออกแบบนั้นจะเป็น
ที่เสียบปากกาแบบแนวตั้งให้สามารถเสียบปากกาได้ทั้งหมด 6 ด้าม ซึ่งตัวที่รับการเสียบ
ปากกานั้นจะใช้เศษหินส่วนดังกล่าวท�าการออกแบบเป็นคานแล้วเจาะรู แล้ววางบนขาตั้ง
จ�านวน 2 ขา (โดยขาทั้ง 2 ชิ้น สามารถแยกประกอบได้เพื่อสะดวกต่อการเก็บ การขาย
การเก็บรักษา และการบรรจุภัณฑ์) เป็นลักษณะการออกแบบที่ใช้วัสดุที่ได้อย่างแท้จริง
ซึ่งคงไว้กับรูปทรงเดิมที่ได้จากเศษวัสดุ ท�าให้ขั้นตอนในการผลิตจะไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และเมื่อท�าการจัดวางปากกาแล้วจะท�าให้เห็นแนวตั้งของปากกาที่เป็นระเบียบสวยงาม 
สามารถใช้วางบนโต๊ะท�างานได้  
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รูปแบบที่ 5  ที่วำงกระถำงดอกไม้รูปไข่ 
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการกลึงและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหิน
ทีใ่ช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลิตครกหนิขนาด 
7 - 9 นิ้ว เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทกระถางดอกไม้ ในการออกแบบได้
แนวคิด รูปร่าง รูปทรง มาจากรูปทรงรูปไข่ โค้งมน สวยงาม ซึ่งในการออกแบบต้องการ
เปลีย่นให้ลกัษณะของผลติภณัฑ์นัน้มรีปูทรงทีเ่รยีบง่ายแต่มคีวามแตกต่างกบัรปูทรงของ
หินเดิมที่มีความแข็งกระด้าง นั้นคือท�าให้เกิดความรู้สึกที่นุ่มและปลอดภัย แต่ทั้งนี้ใน
การออกแบบยังคงเน้นถึงเอกลักษณ์ของหินอยู่คือท�าการตกแต่งเพื่อโชว์พื้นผิวที่ขรุขระ
ของหินที่มีสวยงามอีกด้วย  

รูปแบบที่ 6 ที่วำงตะเกียบ
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการใช้เครื่องจักรในการตัดหินเพื่อผลิตสากหิน 
(รูปแบบที่ 3) เป็นลักษณะการออกแบบที่ใช้วัสดุที่ได้อย่างแท้จริงซึ่งคงไว้กับรูปทรงเดิม
ที่ได้จากเศษวัสดุ จึงท�าการออกแบบที่วางตะเกียบโดยใช้รูปร่าง รูปทรงเดิมที่เกิดขึ้นจาก
การผลติสากหนิ มาท�าการตดัส่วนทีม่คีวามน่าสนใจของรปูทรง และโครงสร้าง มาท�าการตดั
และคว้านส่วนตรงกลางให้เรยีบเพือ่ท�าเป็นทีว่างตะเกยีบทีส่วยงาม เป็นการเน้นลกัษณะ
การออกแบบทีเ่รียบง่าย ส่วนด้านต่างๆ ปล่อยให้เป็นพืน้ผวิเดมิของวสัดทุีม่คีวามสวยงาม
ของหินอยู่แล้วในตัวมันเอง  
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รูปแบบที่ 7  เชิงเทียน 3 ขำ
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่และขนาดเล็กทีใ่ช้ผลิต
ครกหนิตัง้แต่ขนาด 5 – 9 นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้
เทียนลักษณะแบบทีไลท์ ในการใช้งาน ในการออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรง
ทางเรขาคณติทีม่คีวามโค้ง มน โดยการออกแบบได้ใช้รปูทรงกระบอกมาท�าการออกแบบ
ซึ่งทางด้านล่างได้ท�าการออกแบบให้มีขาท้ังหมด 3 ขาที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมตรงแต่
ทางด้านข้างโค้งรับส่วนตามรูปทรงกระบอกทางด้านบน จะท�าให้มีลักษณะของแบบขา
และส่วนที่วางเทียนจะมีความโค้งรับกันไปทั้งหมดเป็นรูปทรงกระบอกของตัวผลิตภัณฑ์   

รูปแบบที่ 8  ที่วำงสบู่
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ ( รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลิตครกหนิขนาด 
7 - 9 นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ทีว่างสบูภ่ายในห้องน�า้ โดยในการออกแบบได้ค�านงึถงึ
คุณสมบัติของตัววัสดุที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวได้ จึงได้ท�าการออกแบบ
ให้เป็นที่วางสบู่ที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรง 8 เหลี่ยม ท�าการตัดเหล่ียมที่ไม่เท่ากัน
แต่ผลงานออกมาเป็นรปูทรงทีส่ามารถรองรบักบัสบูไ่ด้ โดยภายในนัน้ได้ท�าการออกแบบ
ให้โค้งเป็นหลมุลกึเข้าไปตรงส่วนทีต้่องท�าการวางสบู ่การออกแบบจงึเป็นการเล่นจงัหวะ
ที่มีความขัดแย้งกันของความเหลี่ยมคมและโค้งมนในการออกแบบได้อย่างสวยงาม 
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รูปแบบที่ 9  ที่ใส่กระถำงต้นไม้
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด
7 - 9 นิ้ว น�าเศษวัสดุดังกล่าวมาท�าการออกแบบให้เป็นที่กระถางปลูกดอกไม้ ขนาดเล็ก
ที่มีความสวยงามเหมาะกับลักษณะการจัดวางบนโต๊ะท�างานหรือพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก 
การออกแบบจะเน้นรปูทรงทีเ่รยีบง่ายเป็นลกัษณะรปูทรงถ้วยโค้งขนาดเลก็ เหมาะส�าหรบั
ปลูกต้นไม้ประดับขนาดเล็กที่ทนทาน เช่น ต้นกระบองเพชรเป็นต้น  

รูปแบบที่ 10  เชิงเทียนวงโค้ง
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด
7 - 9 นิ้ว เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทียน โดยใช้เทียนลักษณะแบบ
ทีไลท์ ในการใช้งาน ในการออกแบบจะใช้รูปทรงทางเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบ 
แต่จะท�าการตัดทอนรูปร่าง รูปทรงบางส่วนออก เพื่อให้เป็นการเล่นรูปทรงที่มีจังหวะ
ของที่ว่าง ซึ่งผลงานท่ีออกแบบโดยรวมจะมีลักษณะท่ีเป็นเหลี่ยม แต่จะใช้ส่วนโค้งมา
ท�าการตดัทอนออกทางด้านหน้าให้เว้าเข้าไปเป็นทีว่่าง ผลงานทีไ่ด้จะมลัีกษณะทีแ่ปลกตา
และแตกต่างจากรูปทรงอื่นทั่วไป 
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รูปแบบที่ 11 ที่ใส่ภำพ
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการใช้เครื่องจักรในการตัดหินเพื่อผลิตสากหิน 
(รูปแบบที่ 3) เป็นลักษณะการออกแบบที่ใช้วัสดุที่ได้อย่างแท้จริงซึ่งคงไว้กับรูปทรงเดิม
ทีไ่ด้จากเศษวสัด ุโดยมาท�าการออกแบบให้เป็นทีเ่สยีบรปูภาพทีม่คีวามสวยงาม โดยวสัดุ
ทีไ่ด้นัน้จะใช้ลกัษณะเดมิและพืน้ผวิเดมิของเศษวสัด ุแล้วท�าการเจาะเซาะร่องลงไปให้เป็น
เส้นตรง ตรงแถวกลางของวัสดุให้เป็นช่องพอที่สามารถน�าเอารูปภาพมาเสียบประดับได้ 
ส่วนด้านล่างของวัสดุจะมีความเรียบจากการตัดสามารถใช้เป็นฐานวางของรูปภาพได้ 
รูปแบบที่ได้จะเป็นที่เสียบรูปภาพที่มีฐานวางเป็นหินที่มีพื้นผิวที่สวยงาม แปลกตา 

รูปแบบที่ 12  เชิงเทียนฐำนโค้ง
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครื่องจักรในการเจาะ (รูปแบบที่ 1) ซึ่งจะใช้เศษวัสดุขนาดเล็กที่ใช้ผลิตครกหินขนาด
5 – 6  นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทยีน โดยใช้เทยีนลักษณะแบบแท่ง
ในการออกแบบได้น�าเอารูปทรงของวงกลมมาใช้ออกแบบโดยรวมแล้วท�าการผ่าครึ่ง 
ให้เป็นรูปทรงกลมผ่าครึง่คล้ายถ้วย แล้วท�าการออกแบบตกแต่งตรงขอบพืน้ผวิทางด้านบน
ด้วยลวดลายที่เป็นเส้น สลับกันไปมาสวยงาม ท�าการเจาะรูตรงส่วนกลางเพื่อไว้ส�าหรับ
วางเทยีนแท่ง รปูแบบของผลงานจะได้เชงิเทยีนแท่งทีม่รีปูทรงครึง่วงกลมและมลีวดลาย
ตกแต่งบนขอบพื้นผิวที่สวยงาม น่าสนใจ 
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รูปแบบที่ 13  แผ่นเชิงเทียน
 ได้วสัดมุาจากเศษวสัดทุีไ่ด้จากการกะเทาะหนิจากขอบทางด้านนอกในการผลิต
ครกหนิ (รูปแบบที ่ 2) เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์วางเชงิเทยีน แบบเทยีนแท่งในการใช้งาน
โดยในการออกแบบได้เน้นถึงพื้นผิวลักษณะเดิมของตัววัสดุ ที่มีความเป็นธรรมชาติ 
เป็นการออกแบบทีท่�าการเล่นกบัตวัวสัดทุีม่คีวามสวยงามของตวัวสัดเุอง ท�าให้ได้ผลงาน
ที่มีความดิบแต่ยังคงมองเห็นถึงเอกลักษณ์ของตัวหินได้เป็นอย่างดี

รูปแบบที่ 14  เชิงเทียนทรงดอกเห็ด
 เป็นการใช้จากเศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิ
ทีใ่ช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลิตครกหนิขนาด
7 - 9 นิว้ มาท�าการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้เทยีนลกัษณะแบบ
ทไีลท์ ในการใช้งาน โดยในการออกแบบได้ใช้ รปูทรงของเหด็มาใช้ในการออกแบบ ซึง่รปูร่าง
รูปทรงของเหด็มคีวามแปลกตาและน่าสนใจ มลีกัษณะของรปูทรงทีเ่ข้าใจง่ายและไม่เหมอืน
กับรูปทรงธรรมชาติทั่วไป สามารถสื่อความหมายและเข้าใจง่ายกับผู้บริโภค อีกทั้งยังมี
รูปแบบที่สวยงาม น่าสนใจเหมาะส�าหรับการทดลองสร้างงานที่ใช้เศษวัสดุจากหินเป็น
โครงสร้างโดยรวมในการสร้างสรรค์ โดยจะท�าการออกแบบมา 2 ขนาด เพือ่ในการใช้งาน
สามารถน�ามาจัดวางตกแต่งกันเป็นกลุ่มที่สามารถเล่นระดับกันได้ตามความสูงอีกด้วย 
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รูปแบบที่ 15  ที่เสียบรูปภำพ
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด 
7 - 9 นิ้ว มาท�าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เสียบรูปภาพ โดยการออกแบบได้แรงบันดาลใจ
มาจากรูปทรงอิสระให้เกิดเป็นความโค้งมนรับกันสองส่วน ท�าให้สามารถตั้งวางชิ้นงาน
ได้ แล้วท�าการเซาะร่องตรงส่วนกลางให้สามารถเสียบรูปภาพได้ 

รูปแบบที่ 16  แอ่งใส่สบู่
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด 
7 - 9 นิว้ มาท�าการออกแบบผลติภณัฑ์ทีว่างสบู ่เป็นการออกแบบโดยใช้รปูทรงทีเ่รียบง่าย
ออกแบบให้เป็นลักษณะรูปชาม มีหลุมโค้งเว้าเป็นที่วางสบู่อยู่ด้านบน เป็นการแสดง
ถึงเอกลักษณ์และลวดลายพื้นผิวของหินที่มีความแตกต่างของตัววัสดุอย่างชัดเจน 
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รูปแบบที่ 17  เชิงเทียน
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครื่องจักรในการเจาะ (รูปแบบที่ 1) ซึ่งจะใช้เศษวัสดุขนาดเล็กที่ใช้ผลิตครกหินขนาด 
5 – 6 นิ้ว เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทียน โดยใช้เทียนลักษณะ
แบบทีไลท์ ในการใช้งาน เป็นการออกแบบท่ีเน้นถึงพื้นผิวที่สวยงามในการผลิต โดยใช้
ลักษณะกรรมวิธีการผลิตครกหินท่ีสามารถท�าการกะเทาะผิวหินให้เกิดเป็นพื้นผิวที่
เรยีบได้ จงึท�าการออกแบบให้เกดิเป็นพืน้ผวิทีเ่รยีบแต่ตดักนัคนละองศาไปมาโดยรอบของ
ตัวผลิตภัณฑ์ ท�าให้เกิดเป็นพื้นผิวเหลี่ยมมุมที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะ
ของหินที่แปลกตา น่าสนใจ     

รูปแบบที่ 18  เชิงเทียน
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครื่องจักรในการเจาะ (รูปแบบที่ 1) ซึ่งจะใช้เศษวัสดุขนาดเล็กที่ใช้ผลิตครกหินขนาด 
5 – 6 นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้เทยีนลกัษณะแบบ
ทีไลท์ ในการใช้งาน เป็นการออกแบบท่ีเรียบง่ายโดยใช้รูปทรงกระบอกเข้ามาใช้ใน
การออกแบบ  
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รูปแบบที่ 19  เชิงเทียนสี่เหลี่ยมทรงสูง
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด
7 - 9 นิว้ มาท�าการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้เทยีนลกัษณะแบบ
ทไีลท์ ในการใช้งาน เป็นการออกแบบรปูทรงทีค่ล้ายกระถางจนี เน้นรปูทรงทีม่คีวามเหลีย่ม
และเล่นกับมุมองศาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของชิ้นงาน 

รูปแบบที่ 20  เชิงเทียนสี่เหลี่ยมหมุนไขว้
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการกลึงและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหิน
ทีใ่ช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่และขนาดเลก็ทีใ่ช้ผลติ
ครกหนิตัง้แต่ขนาด 5 – 9 นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้
เทียนลักษณะแบบทีไลท์ ในการใช้งาน ในการออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรง
ทางเรขาคณติทีม่คีวามโค้ง มนและเกลยีว ตรงส่วนกลางของตวัผลงาน ให้เสมอืนกบัสรรีะ
ของผูห้ญงิทีม่คีวามโค้งของส่วนเอว แล้วเพิม่การเดนิเส้นวนรอบให้โค้งตามแบบของรปูทรง
ให้มีลวดลายที่แปลกตา สวยงาม โดยได้ท�าการออกแบบมา 3 ช้ินซ่ึงมีขนาดความสูงที่
เล่นระดับแตกต่างกัน   
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รูปแบบที่ 21  เชิงเทียนวงโค้ง
 ได้วัสดุที่เข้ามาสู่การออกแบบ เป็นลักษณะวัสดุทางเลือก โดยเป็นวัสดุที่ไม่ได้
ใช้เศษหินในการออกแบบแต่ใช้เศษวัสดุที่ได้ท�าการผลิตครกหินที่เกิดการผิดพลาดหรือ
ช�ารุดไม่สามารถน�าไปขายหรือท�างานต่อได้ การออกแบบดังกล่าวจึงใช้วัสดุที่ได้ดังกล่าว
มาท�าการออกแบบเป็นผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้เทยีนลกัษณะแบบทไีลท์ 
และแบบโวทฟี ในการใช้งาน เป็นการออกแบบจากผลติภณัฑ์ครกเดมิทีม่ชี�ารดุอยูก่่อนแล้ว 
ลกัษณะจะเป็นรปูทรงของครกหนิแล้วมาท�าการตดัตามขวางให้เกดิเป็นลักษณะวงแหวน
และตรงกลางมีความกลวง ซ่ึงส่วนตรงกลางท่ีว่างจะท�าการประดับด้วยเทียนที่สวยงาม
โดยทางด้านล่างจะท�าการตัดฐานส่วนล่างให้เรียบเพื่อให้สามารถตั้งวางผลงานได้ 

รูปแบบที่ 22  เชิงเทียนกลมประกอบครอบแก้ว
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด 
7 - 9 นิว้ มาท�าการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้เทยีนลกัษณะแบบ
ทไีลท์ และแบบโวทฟี ในการใช้งาน ท�าการออกแบบให้เป็นรปูทรงกระบอกแล้วท�าการคว้าน
ด้วยส่วนโค้งเว้าทางด้านล่างท�าให้เกิดช่องตรงกลาง ให้ออกเป็นขาตั้งด้านล่าง 2 ขา เป็น
ลกัษณะการเล่นกบัจงัหวะของทีว่่างให้เกดิเป็นผลงานทีม่คีวามโค้งเว้าของรปูทรงท่ีสวยงาม    
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รูปแบบที่ 23  เชิงเทียนเล็กอยู่ในโถแก้ว
 ได้วสัดมุาจากเศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิ
ทีใ่ช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซ่ึงจะใช้เศษวสัดขุนาดเลก็ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด
5 – 6 นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้เทยีนลกัษณะแบบ
แท่งในการใช้งาน  เป็นการออกแบบโดยใช้วสัดแุก้วมาท�าการประยกุต์ใช้ในการออกแบบ
ให้ได้มุมมองที่แปลกตา ด้วยสีสันของแก้วที่ท�าการสะท้อนให้เห็นถึงพื้นผิวของหินที่อยู่
ภายใน ท�าให้ได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่แต่ยังคงเน้นถึงความหลากหลายใน
การใช้วัสดุเศษหินร่วมกับวัสดุทางอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ได้

รูปแบบที่ 24  เชิงเทียนสี่เหลี่ยม
 ได้วสัดทุีเ่ข้ามาสูก่ารออกแบบ เป็นลกัษณะวสัดทุางเลอืก โดยเป็นวสัดทุีไ่ม่ได้ใช้
เศษหนิในการออกแบบแต่ใช้เศษวสัดทุีไ่ด้ท�าการผลติครกหินทีเ่กดิการผิดพลาดหรอืช�ารดุ
ไม่สามารถน�าไปขายหรือท�างานต่อได้ การออกแบบดังกล่าวจึงใช้วัสดุที่ได้ดังกล่าวมา
ท�าการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทียน โดยใช้เทียนลักษณะแบบทีไลท์
ในการใช้งาน เป็นการออกแบบทีท่�าการเล่นกบัจงัหวะและทีว่่างในการออกแบบ ให้เกดิเป็น
ส่วนโค้งเว้าทางด้านล่างภายใต้เหลีย่มมมุทีท่�าการขึน้รปูของช้ินงาน ให้เกดิเป็นรปูทรงทีไ่ม่
ตายตวั เป็นการน�าเอาส่วนท่ีโค้งและส่วนท่ีเป็นเหลีย่มท�าการออกแบบร่วมกนัได้อย่างสวยงาม
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รูปแบบที่ 25  เชิงเทียนโค้งสะพำน
 ได้วัสดุที่เข้ามาสู่การออกแบบ เป็นลักษณะวัสดุทางเลือก โดยเป็นวัสดุที่ไม่ได้
ใช้เศษหินในการออกแบบแต่ใช้เศษวัสดุที่ได้ท�าการผลิตครกหินที่เกิดการผิดพลาดหรือ
ช�ารุดไม่สามารถน�าไปขายหรือท�างานต่อได้ การออกแบบดังกล่าวจึงใช้วัสดุที่ได้ดังกล่าว
มาท�าการออกแบบเป็นผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้เทยีนลกัษณะแบบทไีลท์
ในการใช้งาน โดยท�าการออกแบบให้เป็นรปูทรงทีโ่ค้งมนสวยงามคล้ายสะพานโค้ง ซึง่ส่วนโค้ง
ดงักล่าวจะท�าการโค้งต่อเนือ่งกนัจนถงึฐาน ท�าให้สามารถตัง้วางชิน้งานได้ด้วยตวัของวสัดเุอง

รูปแบบที่ 26  เชิงเทียนสี่เหลี่ยม 
 ได้วสัดมุาจากเศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิ
ทีใ่ช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลิตครกหนิขนาด
7 - 9 นิ้ว มาท�าการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทียน โดยใช้เทียนลักษณะ
แบบทีไลท์และโวทีฟ ในการใช้งาน เป็นการออกแบบโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเข้ามาใช้
ในการออกแบบรูปร่างรูปทรงของตัวผลิตภัณฑ์  
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รูปแบบที่ 27  เชิงเทียนทรงฟักทอง 
 เป็นการใช้เศษวัสดุท่ีได้จากการกลึงและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหิน
ที่ใช้เครื่องจักรในการเจาะ (รูปแบบที่ 1) ซึ่งจะใช้เศษวัสดุขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ใช้
ผลิตครกหินตั้งแต่ขนาด 5 – 9 นิ้ว เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทเชิงเทียน 
โดยใช้เทียนลักษณะแบบทีไลท์ โดยในการออกแบบได้ใช้ลักษณะรูปทรงของฟักทอง
เข้าสูก่ารออกแบบ ด้วยรปูทรงทีน่่าสนใจและโค้งรบักนัเป็นแถวๆท�าให้รปูร่าง รปูทรงของ
ฟักทองมีความสวยงามและแปลกตาเหมาะส�าหรับการทดลองเพื่อท�างานโดยใช้วัสดุ
เศษหนิเป็นโครงสร้างโดยรวม รวมถงึในการออกแบบต้องการเน้นรปูทรงของผลิตภัณฑ์มี
ความสอดคล้องกบัรูปทรงของธรรมชาต ิท�าให้เข้าใจและสือ่ความหมายได้ง่ายต่อผูบ้รโิภค 

รูปแบบที่ 28  เชิงเทียนดอกไม้ 
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่และขนาดเล็กทีใ่ช้ผลิต
ครกหนิตัง้แต่ขนาด 5 – 9 นิว้ เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทเชงิเทยีน โดยใช้
เทยีนลกัษณะแบบทไีลท์ ในการใช้งาน โดยในการออกแบบได้ใช้รปูทรงของดอกไม้ เข้าสู่
กระบวนการออกแบบ เนือ่งจากดอกไม้สามารถสือ่และเข้าใจได้ง่ายในรปูร่างรปูทรง จงึน�า
เอาลายดอกไม้มาท�าการออกแบบให้เป็นรปูร่างดอกไม้ทรงกระบอกทีส่วยงาม ในการออกแบบ
ได้ท�าการออกแบบระดบัความสงูไว้ 3 ระดบั เพือ่ให้เวลาจดัวางหรอืตกแต่งเป็นกลุม่ก้อน
สามารถจัดวางให้เกิดเป็นกลุ่มดอกไม้ที่มีมิติสูง ต�่าที่สวยงามได้   
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รูปแบบที่ 29  เชิงเทียนทรงเฟือง
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด
7 - 9 นิว้ มาท�าการออกแบบผลติภณัฑ์ตกแต่งประเภทกระถางดอกไม้ โดยในการออกแบบ
ได้ใช้รูปทรงของเศษหนิทีไ่ด้ออกมาจากการผลติครกหนิแบบเดมิทีไ่ด้มาใช้ในการออกแบบ
ซึง่คอืรปูทรงกระบอก แล้วจงึท�าการสกดั ตดัทอนและตกแต่งขอบทางด้านนอกออก โดย
ใช้ลักษณะการตัดขอบให้เป็นรูปทรงแท่งเหลี่ยมตรงตามยาว รอบขอบทางด้านนอกของ
ตวัผลติภณัฑ์ทัง้หมด แล้วท�าการเจาะรตูรงกลางเป็นวงกลมลึกเข้าไปทางด้านใน เพือ่เป็น
ที่วางประดับดอกไม้ต่อไป ลักษณะรูปทรงเม่ือเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับฟันเฟือง 
ผลิตภัณฑ์เมื่อท�าการประดับด้วยดอกไม้แล้วจะเกิดความสวยงามและแปลกตา  

รูปแบบที่ 30  ที่เสียบปำกกำหรือแท่งดอกไม้ 
 เป็นการใช้เศษวสัดทุีไ่ด้จากการกลงึและคว้านออกตรงส่วนกลางของครกหนิที่
ใช้เครือ่งจกัรในการเจาะ (รปูแบบที ่1) ซึง่จะใช้เศษวสัดขุนาดใหญ่ทีใ่ช้ผลติครกหนิขนาด
7 - 9 นิ้ว มาท�าการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทที่เสียบปากกา ให้มีลักษณะที่
กลมมนรูปไข่สวยงาม สามารถใช้ในการเสียบปากกาและทับกระดาษบนโต๊ะท�างานได้
อย่างดี รูปทรงมีความเรียบง่ายเหมาะส�าหรับจัดวางบนโต๊ะท�างาน 
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5. การอภิปรายผลและสรุปข้อเสนอแนะ

 การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยใช้วัสดุเศษหินอันเกิดจากกระบวนการผลิตครกหินเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกรณีศึกษาชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศิลาปาภายใต้

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศิลาปาที่ได้พัฒนาขึ้น โดยในการเก็บข้อมูลครั้งนี้

เก็บจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 550 คน 

 5.1 สรุปผลกำรศึกษำ

 5.1.1 ผลการประเมินทัศนคติของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ศิลาปาภายใต้

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)

 การประเมนิผลทศันคตขิองประชาชนต่อผลติภณัฑ์ศลิาปาภายใต้แนวคดิ

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน 4

ประเด็นใหญ่คือ 1) ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ศิลาปา (Product), 2) ทัศนคติต่อราคาที่

เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ (Price), 3) ทัศนคติต่อช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

(Place) และ 4) ทศันคตต่ิอการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) ผลการประเมินพบว่า

 ทศันคตต่ิอผลติภณัฑ์ศลิำปำ (Product) : จากการศกึษาประเมนิทัศนคติ

ต่อผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน 22 ประเด็น โดยมีประเด็นใน

การประเมินหลัก 2 ประเด็น คือ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกในระดับมากต่อ

ผลิตภัณฑ์ (     =3.99) โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ประเด็นของ

ศลิาปาสามารถพฒันาเป็นสนิค้าทีเ่พิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิให้กบัชุมชนได้ (     =4.21)

ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลบน

บรรจุภัณฑ์/หีบห่อสามารถสื่อสารได้เข้าใจ (    =3.81) 

 ทัศนคติต่อรำคำที่เหมำะสมของผลิตภัณฑ์ (Price) : จากการศึกษาใน

ประเดน็ราคาท่ีเหมาะสมของสนิค้าตรา“ศลิาปา”นัน้จากการประเมนิกลุม่ตวัอย่างพบว่า 

x̄
x̄

x̄
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าร  1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงเทียนศิลาปา: ราคาต�่าสุดที่ คือ 19 บาท ราคาสูงสุด 

คอื 600 บาท ส่วนราคาทีก่�าหนดซ�า้กนัมากทีส่ดุ คือ 100 บาท ค่าเฉลีย่ของราคาของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ คือ 130.5 บาท 
 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เสียบปากกาศิลาปา: ราคาต�่าสุด คือ 15 บาท ราคา
สูงสุด คือ 850 บาท ส่วนราคาที่ก�าหนดที่ซ�้ากันมากที่สุด คือ 50 บาท ค่าเฉลี่ยของ
ราคาของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ คือ 92.23 บาท  
 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่วางสบู่ศิลาปา: ราคาต�่าสุด คือ 10 บาท ราคาสูงสุด 
คือ 590 บาท ส่วนราคาที่ก�าหนดซ�้ากันมากที่สุด คือ 80 บาท ค่าเฉลี่ยของราคา
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ คือ 100.73 บาท  
 4) กลุม่ผลติภณัฑ์ฐานเสยีบรปูภาพศลิาปา: ราคาต�า่สดุ คอื 19 บาท ราคา
สูงสุด คือ 500 บาท ส่วนราคาที่ซ�้ากันมากที่สุด คือ 100 บาท ค่าเฉลี่ยของราคา
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ คือ 88.71 บาท 
 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่วางตะเกียบศิลาปา: ราคาต�่าสุด คือ 10 บาท ราคา
สูงสุด คือ 599 บาท ส่วนราคาที่ซ�้ากันมากที่สุด คือ 50 บาท ค่าเฉลี่ยของราคาของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ คือ 68.64 บาท 
 6) กลุม่ผลิตภณัฑ์กระถางดอกไม้ขนาดเลก็ศิลาปา: ราคาต�า่สดุ คอื 10 บาท
ราคาสงูสุด คอื 699 บาท ส่วนราคาทีซ่�า้กนัมากทีส่ดุ คอื 80 บาท ค่าเฉลีย่ของราคา
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ คือ 111.05 บาท   
 ทศันคตต่ิอช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ (Place): จากการประเมนิ
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ พบว่า สถานทีท่ีค่วรจ�าหน่ายใน 3 อนัดบัแรก คอื 
1) เลือกสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระธาตุล�าปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า
วัดหลวงพ่อเกษม น�้าตกแจ้ซ้อน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อุทยานแห่งชาติดอยฝรั่ง
แม่เมาะ กาดกองต้า ตลาดทุง่เกวยีน ศนูย์เซรามคิ เขือ่นกิว่ลม และข่วงนคร เป็นต้น
2) เลอืกร้านขายของทีร่ะลกึและร้านของฝากจังหวดัล�าปาง ได้แก่ ศนูย์เซรามคิต่างๆ
เช่น ศนูย์เซรามคิทีเ่กาะคาทีอ่งค์การบริหารส่วนจงัหวดั/ข้างจวนผูว่้า และร้านเซรามคิ
อนิทราเอาท์เลท  ร้านข้าวแต๋นดอยฝรัง่ ล�าปางหนาวมากเกาะคา สถานรีถไฟ ห้าแยก
หอนาฬิกา หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ร้านม้าหมนุทีก่าดกองต้า ทีจ่�าหน่ายสนิค้า OTOP
และป๊ัมน�า้มนัต่างๆ เป็นต้น 3) เลอืกห้างสรรพสนิค้าทีอ่ยูใ่นล�าปาง เช่น เสรสีรรพสนิค้า
โลตัส บิ๊กซี แมคโคร เซ็นทรัล 
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 ทัศนคติต่อกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด (Promotion): ผลการประเมิน

ทศันคตต่ิอการส่งเสรมิทางการตลาดจากกลุม่ตวัอย่าง มี  3 ประเดน็ คอื 1) การโฆษณา

ผ่านสือ่ของสนิค้าศลิาปา พบว่า กลุม่ตัวอย่างได้ประเมนิ 3 อนัดบัแรก คอืรายการวทิยุ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และอินเตอร์เน็ต ตามล�าดับ 2) เนื้อหาที่ควรประชาสัมพันธ์ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ประเมิน 3 อันดับแรก คือ ประชาสัมพันธ์เรื่องการสะท้อน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ด้านใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามล�าดับ 3) การกระตุ้นและการส่งเสริมการตลาด พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 59.1 ให้ความเหน็ว่าควรมกีารส่งเสรมิในเรือ่งการมสีนิค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์ของแถมมากที่สุด

 ภำพรวมควำมพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์กลุม่ต่ำงๆ ของศิลำปำ บรรจภุณัฑ์ 

และตรำสินค้ำ

 การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างต่อผลติภณัฑ์

กลุม่ต่างๆ ของศลิาปาในภาพรวม ตลอดจนความพงึพอใจต่อบรรจภุณัฑ์ และตราสนิค้า

การวดัตวัแปรเป็นการวดัแบบ Rating Scale มคีะแนนตัง้แต่ 0-10 พบว่า กลุม่ตวัอย่าง

พึงพอใจผลติภัณฑ์, ตราสนิค้า และบรรจุภณัฑ์ ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ 

8.0 ขึ้นไป) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกัน พบว่า  

 - กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลาปามากที่สุด (   =8.23) 

 - รองลงมา พึงพอใจตราสินค้า (    =8.03) 

 - พึงพอใจบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (    =8.02) 

  ผลติภณัฑ์ศลิำปำท่ีกลุม่ตวัอย่ำงพงึพอใจมำกทีส่ดุ จากการศกึษาพบว่า 

ผลิตภัณฑ์ศิลาปาที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด 5 ล�าดับแรก ได้แก่ 

 - อันดับที่ 1: ผลิตภัณฑ์กลุ่มเชิงเทียน (เชิงเทียนรูปดอกไม้ทั้ง 6 กลีบ)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 16. 2 พึงพอใจ (89คน) 

 - อันดับที่ 2: ผลิตภัณฑ์กลุ่มเชิงเทียน (เชิงเทียนเสำสี่เหลี่ยม) มี

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 7.0 พึงพอใจ (89 คน)

 - อันดบัที ่3: ผลติภณัฑ์กลุม่ทีว่ำงสบู ่(ท่ีวำงสบู)่  มกีลุม่ตวัอย่าง ร้อยละ

6.5 พึงพอใจ (34 คน)

x̄
x̄

x̄
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าร  - อันดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระถำงดอกไม้ (เชิงเทียนทรงเฟือง) มี

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 6.3 พึงพอใจ (33 คน)

 - อันดับที่ 5: ผลิตภัณฑ์ที่วำงสบู่ (แอ่งใส่สบู่) และกระถำงดอกไม้ 

(ที่ใส่กระถำงต้นไม้) มีกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ ร้อยละ 4.8 เท่ากัน (25 คน)

 5.2 ข้อเสนอแนะ

 5.2.1 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม/กลุ่มตัวอย่าง

 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินอันเกิด

จากกระบวนการผลติครกหนิเพือ่การส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑ์ เศรษฐกจิ สงัคม

คณุภาพชวิีตและการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์สงูสดุกรณศีกึษาชมุชน

บ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง ดังนี้

 1. ผลติภณัฑ์ควรมรีปูแบบทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เช่น การท�าเป็น

อ่างล้างมือ ชุดน�้าชาแบบญี่ปุ่นที่มีการน�าหวายมาเสริมด้วย จะท�าให้ผลิตภัณฑ์มี

ราคามากขึ้น และพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและดึงดูดใจ 

 2. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ศิลาปาให้มากๆ เพื่อให้เป็น

ที่รู้จักของคนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรวดเร็ว 

 3. ควรมีการผลักดันในเรื่องของการผลิตที่เกิดขึ้นและมีการน�าผลิตภัณฑ์

มาต่อยอดได้อีก เช่น การผสมสีต่างๆ ที่เพิ่มความหลากหลายมากขึ้น 

 4. ควรมีการปรับกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เห็นสินค้าภายในได้ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นรวมถึงควรมีการเขียนบอกถึงแหล่งการผลิตด้วย 

 5. กลุ่มผลติภณัฑ์ทีเ่สยีบปากกาศลิาปาควรใช้โฟม/วสัดอุ่อนนุม่รองปลาย

ปากกาด้านล่างด้วยเพื่อไม่ให้หัวปากกาเสียหาย กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่วางสบู่ก็ควร

มีการลดขนาดให้เล็กลง   

 5.2.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ควรมีการประชุม หารือ การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคนในชุมชน

หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการควบคุมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ศิลาปา” ซึ่งควรมีหน่วยงาน/องค์กรกลางของชุมชน
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เป็นผูค้วบคมุการผลติ เพือ่ป้องกนั การผลติผลติภณัฑ์แบบ “ต่างคนต่างท�า ต่างคน

ต่างขาย” ซึ่งจะท�าให้ไม่สามารถควบคุมการผลิตภายใต้ตราสินค้าท่ีมีศักยภาพใน

การแข่งขันได้

 2. ในการปฏิบัติงานควรสร้างระบบการท�างาน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต 

ถงึขัน้ของการแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆ อย่างชดัเจน โดยพจิารณาอย่างสอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน เช่น ในรูปของสหกรณ์ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 3. ควรมรีะบบในการให้ความรู ้รวมถงึการถ่ายอดเทคโนโลย ีในการพฒันา

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

ความต้องการของผู้บริโภคบนฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น

 4. เทศบาล ส�านักงานจังหวัด และกลุ่มผู ้ผลิต ควรหารือร่วมกันใน

การวิเคราะห์เรื่องตลาดในการจ�าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ โดยเน้น

การเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประยุกต์เข้ากับยุคสมัยใหม่

 5. เนื่องจากเศษหินมีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันและมีน�้าหนักมาก 

การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก เพราะมีข้อจ�ากัดในลักษณะ

ของคุณสมบัติต่างๆ จึงออกแบบได้ไม่กี่ประเภทและจ�าเป็นต้องออกแบบและผลิต

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆ มีน�้าหนักไม่มาก เช่น ของใช้ในห้องน�้า ชุดเทียน และ

ชุดสปา โดยการออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ 

 6. ในการออกแบบต้องค�านงึถงึกระบวนการผลติให้มาก  เนือ่งจากหนิเป็น

วัสดทุีแ่ขง็และยากต่อการผลติ จึงท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการออกแบบ โดยการออกแบบ

จะเน้นรูปแบบที่เรียบง่าย แทนการออกแบบที่ซับซ้อน อันเนื่องมาจากการผลิต

ที่ไม่สามารถท�าตามแบบได้  จึงท�าให้เกิดเป็นอุปสรรคในการออกแบบ ควรมี

การวางแผนศึกษาตัววัสดุหินให้ชัดเจนก่อนการออกแบบ เพราะหินแต่ละชนิด 

จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งความแข็งแรง ความเปราะบาง ความละเอียดของ

เนื้อหิน เป็นต้น ผู้ออกแบบควรทดลองหาแนวทางใหม่ๆในการน�าหินเหล่านี้มา

ประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การประยุกต์กับวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้, ไม้ไผ่,

ผ้าฝ้าย เป็นต้น การทดลองการประสานของหินให้ติดกัน หรือหารน�าเศษผงจาก

การขัดหินมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นต้น
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