
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 01:41:37 หน า 1

เรื่อง หินออนพรานกระตาย

รายละเอียด

บทนํา

         บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและของที่ระลึก กรณีศึกษา หินออนพราน

กระตาย หินออนพรานกระตายถูกคนพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.2512 โดยบริษทั สวางหินออน ซึ่งพบวาหินคลุก

ที่ทางบริษทัโมจําหนายนัน้มีหินออนปนอยู จึงไดขุดเจาะแกนภูเขาและพบวาดานในมีหินออนสีเขียว  สีชมพูอม

เทา สีเขียวเหลือง สีขาวอมเทา สีขาวอมเทา จุดเดนที่สําคัญคือหินออนสีชมพูสามารถพบไดแหงเดียวในประเทศ

ไทย สําหรับเหมืองหินออนเขตเขาโทน ทิวเขาสวาง     (ชูเกียรติ เน้ือไม, 2559) ปัจจุบันมีเน้ือที่สัมปทาน 22 ไร

เศษ ดําเนินงานมาตัง้แต 5 ตุลาคม 2524 สามารถผลิตหินออนสีชมพู สีงาชาง สีขาว และสีเทา ปัจจุบัน หางหุน

สวนจํากัด ศิลากําแพงเพชร บานเลขที่ 88/2 หมูที่ 13 ตําบล พรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัด

กําแพงเพชรไดรับสัมปทานใหทําเหมืองบนบก ณ ตําบล ถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย มีอายุ 10 ปี นับ

ตัง้แตวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 และสิน้อายุวันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เน้ือที่ 108 ไร 3 งาน

72 ตารางวา หินออนพรานกระตายมีอายุประมาณ 300-400 ลานปีเกิดจากการตกผลึกของหินปูนที่มีชัน้หินหนา

ประมาณ 150 เมตร ผลิตภัณฑแรกที่ริเริ่มนํามาใชจะเป็นหินปูพื้น ปูผนัง ตอมาไดมีการนําหินออนมาแกะสลัก

กลึงเป็นรูปแบบตาง ๆ จนกลายเป็นผลิตภัณฑจําหนายและเป็นสินคาประจําอําเภอพรานกระตาย
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ประวัติหินออนพรานกระตาย

         อาํเภอพรานกระตาย ไดตรวจสอบพบวาในหนิคลกุที่โมจาํหนายนัน้ มีหนิออนปะปนอยูจงึไดใชเครื่องจกัรขดุ

เจาะเขาไปในแกนภูเขาพบวาดานในภูเขามีหินออนที่มีคุณภาพดีมีสีเขียว สีชมพูอมเทาสีเทา สีเขียวเหลือง สีขาว

อมเทา โดยเฉพาะหินสีชมพูออน สีสันสวยงาม ซึ่งมีแหงเดียวในประเทศไทยโดยที่หินออน มีอายุประมาณ

300-400 ลานปีเกิดจากการตกผลึกของหินปูนที่มีชัน้หินหนาประมาณ 150 เมตร หินออน อําเภอพรานกระตาย

มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทัว่ประเทศ การพัฒนาหินออนของจังหวัดกําแพงเพชร ใชเพื่อการกอสราง และประดิษฐเป็น

สิ่งของตาง ๆ ไดอยางมากมาย หินออนที่ผลิตที่อําเภอพรานกระตายจังหวัดกําแพงเพชร จัดเป็นหินออนคุณภาพ

ดี สีสันสวยงาม  โดยหินออนพรานกระตายสวนมากจะเป็นสีชมพู สวย และแกรง มีความแข็งแกรงที่สุด ขัดออก

มาแลวจะเงาสวยงามตามธรรมชาติของหินออน ซึ่งมีแหงเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑหินออนกลายเป็น

ผลิตภัณฑจําหนาย และเป็นสินคาประจําอําเภอพรานกระตาย ทัง้น้ีในเดือนกันยายน 2544 ไดมีการรวมกลุมและ

จัดตัง้เป็นสหกรณหินออน ตัง้อยูที่ 558/2 หมูที่ 2 บานพรานกระตาย ตําบลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย

จังหวัดกําแพงเพชร 62100 ทัง้น้ีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดจําหนาย โดยมีการบริหารดานการตลาด

การผลิต และเงินทุน (สหกรณหินออนพรานกระตายจํากัด, ม.ป.ป.) 

ลักษณะของหินออน

         หนิออน (Marble) มีมากมายหลายชนิดตามลกัษณะของเน้ือหนิ ไมดดูซบัน้ําและไมเกบ็ความรอน เป็นหนิที่

ดูดซับความเย็น สามารถทําความสะอาดไดงายแตแข็งแรงน อยกวาหินแกรนิต สีของหินที่พบในประเทศมีหลายสี

และลวดลายตาง ๆกัน ซึ่งใชกําหนดราคาตามความนิยมของตลาด เชน สีขาว เทาขาว เทาเขม เทาดํา ชมพู เทา

เขียว ทัง้ที่มีลวดลายและเป็นสีลวน หินออนมีลักษณะคลายกับหินแกรนิตแตหินออนจะเกิดรอยขูดขีดไดงายกวา

และมีราคาสูงกวาหินแกรนิต มีลักษณะดูใสและละเอียด แตเมื่อโดนกรดจะมีรอยดางและมีน้ําหนักมาก หินออนมี

ทัง้ในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ หินออนในประเทศ สวนใหญจะพบมากในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็น

แหลงที่มีการผลิตมากที่สุด สีสันและความสวยงามจะน อยกวาหินออนนําเขา แตราคาถูกกวามากพอสมควร หิน

ออนในประเทศที่นิยมใชกัน ไดแก ชมพูพรานกระตาย, ดําไทย, เขางอบ, แดงปราจีน, ตาหวาน, ทราเวอรทีน,

ชมพูทับกวาง, ขาวสระบุรี สวนหินออนตางประเทศมีราคาสูงและการดูแลรักษายากกวา หินออนนําเขาที่นิยมใช

ไดแก ครีมมาเฟิล, เขียวอิตาลี, เอ็มเพอราโด, โกลเดนดรากอน (บริษทั เรขาคณิต ดีไซน จํากัด, ม.ป.ป.) หิน

ออน คือ หินที่ถูกแปรสภาพมาจากหินปูน หรือโดโลไมตมีเน้ือเเนน ประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนตที่ตกผลึก

เป็นแคลไซตโดยกวาจะมาเป็นหินออนไดน้ีตองผานการสะสมทับถมกัน และผานระยะเวลาอันยาวนาน หากจะ

อธิบายใหเห็นภาพชัดๆ ก็คือ ใหนึกภาพการสะสมทับถมกันจนเกิดเป็นภูเขาใหญๆหรือเกิดจากที่มีแมกมาไหล
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ออกมาถูกหินที่ไดสะสมกันไวน้ี ดวยความรอนของแมกมาทําใหแคลเซียมคารบอเนตละลาย แลวตกผลึก เกิด

เป็นหินออนขึ้นมา ถาใชกลองหรือแวนขยายสองดูก็จะเห็นผลึกแคลไซดจํานวนมาก และเมื่อนํามาขัดผิวหน าก็จะ

เกิดความเงาและสวยงาม สวนสีสันของหินที่มีความหลากหลายนัน้ก็ขึ้นอยูกับการกําเนิดหรือแหลงที่มา และเมื่อ

ตัดแตงขึ้นรูปแลวมีความสวยงามของลวดลายและสีสัน โดยมองทางดานลักษณะกายภาพวา มีรูปทรงและ

ลวดลายสวยงามอยางไร เป็นความรูสึกที่มนุษยสามารถสัมผัสและรับรูได ซึ่งหินออนของพรานกระตายจะมีทุกสี

แตพบมากที่สุด คือ สีชมพู 

ราคาของหินออนคิดอยางไร

         จากการสมัภาษณ เจาของโรงงานวนัเพญ็หนิออน อาํเภอพรานกระตาย จงัหวดักาํแพงเพชร  พบวา ไมมีอะไร

ที่ชัดเจนจะบอกไดวาราคาหินจะเป็นเทานัน้เทาน้ี ขึ้นอยูกับความนิยมของผูคนในแตละยุคสมัย และบางครัง้ก็ขึ้น

อยูกับลักษณะทางกายภายของหินดวย เชน สีขาวหรือสีดํา สีแดงจัดมาก ๆ หรือมีสีสันสดใส ฯลฯ ซึ่งสิ่งตาง ๆ

เหลาน้ีก็คือมูลคาของหินชนิดนัน้ ๆ รวมถึงลวดลายของหินที่ตัดออกมาแลวเป็นอยางไร ถาลวดลายไมสวย สีสัน

ไมชัดเจน มีตําหนิ มีเสนแรมาก (อุนเรือน เกษี, 2561) ดังนัน้มูลคาของหิน จึงขึ้นอยูกับความสวยงามของหินที่

เราสัมผัสได สามารถยอมรับในราคาที่เสนอได กลาวไววา ผลิตภัณฑหินออนพรานกระตายจะสามารถจําหนายได

ในราคาสูงในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ซึ่งเป็นชวงเวลาที่ผูบริโภคจะมองผลิตภัณฑหินออนเป็นของขวัญที่

ระลึก (สุวิทย วงษบุญมาก, 2558 หน า 83)

แหลงขุดหินออนพรานกระตาย

         แหลงหินออนที่สําคัญในจังหวัดกําแพงเพชร อยูที่อําเภอพรานกระตาย บริเวณทิวเขาสวางอารมณ ในทาง

ธรณีวิทยา จัดวาหินออนที่เขาสวางอารมณ มีอายุประมาณ 300– 400 ลานปี เป็นหินปูนที่ตกผลึกใหมอาจเรียก

วา หินออนในแงการคา เขาสวางอารมณ ตัง้อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของตลาดพรานกระตาย ลักษณะเป็น

ภูเขายอดแหลม มีผาชันเชนเชนเดียวกับหินปูนทัว่ไป ประกอบดวยหินปูนตกผลึกใหม โดยทัว่ไปมีชัน้หนาสีขาว

สีเทาออน สีเทาแกปานกลาง ชัน้หินทัง้หมดหนาประมาณ 150 เมตร ดังภาพที่ 3

 

ขัน้ตอนการผลิต

         จากการศกึษา เรื่องการจดัการความรูภมูปัิญญาทองถิน่หตักรรมหนิออนพรานกระตาย อาํเภอพรานกระตาย

จังหวัดกําแพงเพชร กลาวไววาขัน้ตอนการผลิตหัตกรรมหินออนพรานกระตายมี 8 ขัน้ตอนดังน้ี (สุวิทย วงษบุญ

มาก, 2558 หน า 89)

         1. เลือกชนิดสีของหินออนที่ตองการทําผลิตภัณฑ
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         2. ตดัหนิออนดวนเครื่องจกัรที่เป็นโซกากเพชรในขณะที่ตดัหนิใหมีขนาดตาง ๆ นัน้จะตองมีน้ําคอยหลอลื่น

เครื่องจักรตลอดเวลา เพื่อป องกันไมใหหินแตก ป องกันการฟ ุงกระจายฝ ุนละอองของหินและป องกันไมใหเครื่อง

จักรรอน

         3. ออกแบบผลิตภัณฑ โดยอาศัยประสบการณ และความคิดสรางสรรคของผูประกอบอาชีพหัตถกรรมหิน

ออนพรานกระตายแตละราย หรือออกแบบโดยลูกคาเป็นผูสัง่ทําผลิตภัณฑหินออนพรานกระตาย

         4. เจียรหินออนใหมีขนาดตามที่ออกแบบเพื่อใหไดรูปทรงที่ตองการ

         5. เหลาและกลึงหินออนดวยเครื่องกลึงที่มีขนาดแตกตางกันตามชนิดของผลิตภัณฑ

         6. ขัดมันหินออนดวยเครื่องจักร และใชแรงงานคนขัดดวยกระดาษทราบที่มีความละเอียดแตกตางกันอีก

ครัง้ เพื่อความละเอียดสมบูรณของผลิตภัณฑ

         7. ลงน้ํายาขัดเงา และใชกระดาษหนังสือพิมพเช็ดน้ํายา

         8. ประกอบชิน้สวนตางๆ ของผลิตภัณฑโดยใชกาว จากนัน้จึงนําผลิตภัณฑออกจําหนาย 

ผลิตภัณฑหินออนพรานกระตาย

         การจดัการความรูภมูปัิญญาทองถิน่หตัถกรรมหนิออนพรานกระตาย อาํเภอพรานกระตาย จงัหวดักาํแพงเพ

ชร ไดแบงผลิตภัณฑหินออนพรานกระตายออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย และจีน

2. เครื่องตกแตงอาคารบานเรือนของใชเบ็ดเตล็ด และ 3.งานแกะสลักของไหว (สุวิทย วงษบุญมาก, 2558 หน า

90-91)

         1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทยและจีน คือ พระพุทธรูป โตะหมูบูชา บาตรน้ํามนตกระถางธูป ศาล

พระภูมิแจกัน ศาลเจาติกูเอีย๊ะมังกรพันเสา โกศใสกระดูก และเจาแมกวนอิม

         2. เครื่องตกแตงอาคารบานเรือนของใชเบ็ดเตล็ด คือ งาชาง เสาโชว หน าโตะกลม โองน อย โองใหญ โตะ

วางคอมพิวเตอร ลูกนิมิต ลูกน้ําหมุน โองน้ํานก (ใสกรงนกหัวจุก) และป ายชื่อ

         3. งานแกะสลักและของไหว คือ สัตว 12 ราศี มา ชาง แพะ สิงโต เตา กระตาย ไก หมู วัว ควาย นกคุม

ปลาสวยงาม (ปลาการตูน) ไขไก ไขเป็ด ป่ีเซียะ สับปะรด และฟักทอง 

บทสรุป

         หินออนพรานกระตายมีสีแดง เทา ขาว และสีชมพู ซึ่งหินออนสีชมพูมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทัว่ประเทศ

เน่ืองจากมีที่เดียวในประเทศไทย หินออน คือ หินที่ถูกแปรสภาพมาจากหินปูน หรือโดโลไมตมีเน้ือเเนน

ประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนตที่ตกผลึกเป็นแคลไซตโดยกวาจะมาเป็นหินออนไดน้ีตองผานการสะสมทับถม

กัน และผานระยะเวลาอันยาวนาน แหลงขุดหินออนพรานกระตาย อยูที่อําเภอพรานกระตาย บริเวณทิวเขา

สวางอารมณ ผลิตภัณฑหินออนพรานกระตายออกเป็น 3 ประเภท คือ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 01:41:37 หน า 5

         1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย และจีน

         2. เครื่องตกแตงอาคารบานเรือนของใชเบ็ดเตล็ด

         3. งานแกะสลักของไหว ซึ่งเป็นสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น

คําสําคัญ : หินออน, หินพรานกระตาย, หินออนกําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=หินออนพรานกระตาย

รวบรวมและจัดทําขอมูล :

วันที่ : 2017-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=238&code_db=610002&code_type=07
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