ภูมิปัญญาการการทําสิ่ งประดิษฐ์ จากเปลือกหอยมุก จังหวัดระนอง

ภาพที่ 1 เปลือกหอยมุก
ในแถบจังหวัดฝั่งอันดามัน เช่น กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต นิยมเลี้ยง “หอยมุก” เนื่องจากเป็ น
สัตว์เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้ประเทศ เกิดเป็ นธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงหอย ทั้งที่นาํ มาเป็ นอาหาร
หรื อเพาะเลี้ยงเพื่อนําไข่มุกขายมาทําเป็ นเครื่ องประดับ เนื่องจากเปลือกของหอยมุกสะท้อนสี สนั เป็ นเลื่อมลาย
สวยงาม อาทิ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู และแหวน ซึ่งสร้างความชื่นชอบให้แก่ผสู ้ วมใส่ นอกจากนี้ เปลือก
ของหอยมุกยังนิยมนําประดิษฐ์เป็ นเครื่ องประดับตกแต่งและเป็ นเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ ภายในครัวเรื อน
หรื อตกแต่งวัดวาอาราม ตลอดจนนํามาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องใช้ต่างๆ เช่น กระดุมมุก เข็มขัด เนกไท ด้ามมีด
หรื อนํามาเป็ นเครื่ องตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ เก้าอี้ประดับมุกและอื่นๆ
นายอมร ขรภูมิ ชาวจังหวัดระนองเป็ นบุคคลหนึ่งที่นาํ คุณค่าของเปลือกหอยและหอยมุกมา
ประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนับได้วา่ เป็ นผูท้ ี่สร้างรายได้และชื่อเสี ยงแก่จงั หวัดระนอง

ภาพที่ 2 นายอมร ขรภูมิ
ประวัติการเรียนรู้และการดําเนินการ
นายอมร ขรภูมิ หรื อที่รู้จกั กันในนามว่า “โกหอ” ซึ่งเป็ นชาวระนองโดยกําเนิด เติบโตมา
ในครอบครัวของชาวจีนซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย ปัจจุบนั อายุ 76 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2481) อยู่
บ้านเลขที่ 48/2 ซอยภักดี ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โดยมีโรงงานอมรศิลป์
ใช้สาํ หรับประดิษฐ์เครื่ องประดับจากมุกและสิ่ งประดิษฐ์จากเปลือกหอย และมีร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ 2
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ร้าน คือ ร้านแรกตั้งอยูใ่ นบริ เวณนํ้าตกปุญญบาล ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ร้านที่สอง คือ
ร้านมุกอมรศิลป์ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณบ่อนํ้าร้อน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
ภายหลังที่นายอมร ขรภูมิ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ยนพิชยั รัตนาคาร
ได้ช่วยกิจการของครอบครัว คือ เปิ ดร้านขายของชํา ต่อมาได้เปิ ดกิจการรถบรรทุกสิ นค้าและรถโดยสารเป็ น
เวลาประมาณ 8 ปี แต่ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร จึงหันมาเปิ ดร้านค้าขายของชําเพียงอย่างเดียว
จนกระทัง่ เห็นเพื่อนบ้านนําเปลือกหอยมุกมาเจียรนัยเป็ นเงาสวยงามมาก ทําให้นายอมรเกิดแรงบันดาลใจที่
จะประดิษฐ์งานหัตถกรรมจากเปลือกหอยมุก ประกอบกับนายอมรเป็ นคนที่มีใจรักในงานศิลปะและชอบ
วาดรู ปมากตั้งแต่วยั เด็ก จนในสมัยเรี ยนเพื่อนยกให้เป็ นนักวาดประจําชั้นนายอมรจึงตัดสิ นใจซื้อเปลือกหอย
มุกจากเกาะหาดทรายดํา จังหวัดระนองมาผลิตเป็ นงานหัตถกรรมต่างๆ ร่ วมกับพี่ชาย ซึ่งในระยะต่อมานาย
อมรได้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยมุกและเปลือกหอยนานาชนิด โดยส่ งให้พี่ชายนําไปจําหน่ายยัง
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ หัวหิ น บางแสน พัทยา เป็ นต้น
นอกจากนี้ นายอมรยังได้เรี ยนรู ้เพือ่ พัฒนาฝี มือเพิ่มเติมจากการศึกษารู ปแบบผลิตภัณฑ์
เปลือกหอยในเกาะมะลิด ประเทศพม่า จากคําแนะนําของเพื่อนที่บรรทุกกะปิ ส่ งขายระหว่างอําเภอกระบุรี
จังหวัดระนองกับเกาะมะลิดประเทศพม่า นายอมรใช้เวลาในการศึกษารู ปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเปลือก
หอยเป็ นระยะเวลา 15 วัน จึงได้ติดต่อครู จาํ นวน 8 คน มาสอนการทําผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยให้แก่ลูกน้อง
(ลูกจ้าง) ในร้าน ซึ่งจากการทํางานตลอดยีส่ ิ บกว่าปี ที่ผา่ นมา การทําผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและหอยมุก
ของนายอมรถือเป็ นช่วงที่ประสบความสําเร็ จพอสมควรเป็ นธุรกิจที่ไม่มีหนี้สิน ช่วงพ.ศ. 2539 และพ.ศ.
2542 ร้านประสบกับภัยธรรมชาติถึง 2 ครั้ง คือ โดนพายุลินดา และโดนพายุชีตา้ ทําให้ร้านของนายอมร
ได้รับผลกระทบจากภูเขาถล่ม โดยเริ่ มเริ่ มฟื้ นตัวได้อีกครั้งในช่วง พ.ศ.2545-2546 ซึ่งเป็ นช่วงของกระแส
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งผลิตภัณฑ์ของระลึกจากเปลือกหอย สร้อยมุก และไข่มุกของ
ร้านนายอมรได้รับการคัดสรรเป็ นผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว ทําให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมมี
ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อมากขึ้น
จากการสัง่ สมประสบการณ์ทาํ งานของนายอมรมาเป็ นระยะเวลาประมาณ 10–20 ปี ทําให้
ร้านมีสินค้าที่จาํ หน่ายที่หลากหลายมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยนานาชนิดและหลายรู ปแบบทั้งแบบ
ไทย แบบพม่า แบบจีน เปลือกหอยที่นิยมใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตได้แก่ มุกจาน มุกโข่ง มุกนมสาว หอย
กระจก ตลอดจนสัตว์ทะเลจําพวกกัลปังหาและโนรี เป็ นต้น นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีการเครื่ องประดับฝา
ผนัง เช่น กรอบรู ปนกยูง นกแก้ว มังกร ดอกไม้ เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น ช้อนมุก ถาดผลไม้ ถาดวางแก้ว นกฉลุ
ลาย โมบายเปลือกหอย รวมไปถึงเครื่ องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู เข็มกลัด ติด
เสื้ อ เป็ นต้น ซึ่งล้วนทําจากมุกและเปลือกหอยมุก
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ภาพที่ 3 บรรยากาศภายในร้ านมุกอมรศิลป์
องค์ ความรู้ของภูมปิ ัญญาภูมิปัญญาการเครื่องประดับจากมุกและสิ่ งประดิษฐ์ จากเปลือกหอย จังหวัดระนอง
การผลิ ตเครื่ องประดับจากมุ กและสิ่ งประดิ ษฐ์จากเปลื อกหอยของนายอมร เกิ ดขึ้ นจาก
พื้นฐานจิตใจที่เป็ นคนรักงานศิลปะเป็ นทุนเดิม ทําให้เป็ นแรงผลักดันให้เกิดเป็ นงานประดิษฐ์จากเปลือกหอย
ขึ้นมา และจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดระนองซึ่ งมีพ้ืนที่ติดกับทะเล ทําให้เป็ นแหล่งของเปลือก
หอยนานาชนิ ดที่สามารถนํามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ จัดได้ว่า นายอมรมีทุนในการทํางาน ทั้ง
ทุนคนและทุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการสร้างผลงานได้เป็ นอย่างดี
ถึงแม้วา่ การผลิตเครื่ องประดับจากมุกและสิ่ งประดิษฐ์จากเปลือกหอยของนายอมร จะอาศัย
วัสดุหลักที่ได้จากทะเล แต่เนื่องจากนายอมรเห็นว่าหากนําทรัพยากรทางทะเลมาใช้มากเกินไป อาจทําให้
ธรรมชาติทางทะเลเสี ยความสมดุล นายอมรจึงเกิดแนวคิดที่จะทําฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยมุก เพื่อผลิตวัตถุดิบ
ตัวหลักในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ทดแทนการใช้ทรัพยากรจากทะเลทั้งหมด
1) วัสดุทใี่ ช้ ในการทําภัณฑ์ จากเปลือกหอย
วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงานส่ วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ หอยมุก
จาน หอยมุกนมสาว หอยมุกโข่ง เปลือกหอยโนรี หอยกระจก กัลปังหา ไม้ เขาควาย แผ่นผ้ากํามะหยี่ สี น้ าํ
ปื นกาว มุกพลาสติก และยูรีเทน

ภาพที่ 4 เปลือกหอยทีน่ ํามาใช้ ทาํ สิ่ งประดิษฐ์
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2) อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
(1) เครื่ องตัดเปลือกหอยขนาด 0.5 แรงม้า
(2) เครื่ องเจาะเปลือกหอยขนาด 1 แรงม้า
(3) เครื่ องกรึ งไม้ทาํ กรอบขนาด 0.5 แรงม้า
(4) เครื่ องเจียเปลือกหอย ขนาด 0.5 และ 1 แรงม้า
(5) ใบเลื่อย
(6) หิ นเจียระไน
(7) กระดาษทราย
(8) นํ้ายาเคลือบเงา เช่น ยูริเทนและทินเนอร์
(9) สี และพูก่ นั
(10)วัสดุใช้ประดับ เช่น ลูกปัด
3) วิธีการทําสิ่ งประดิษฐ์ จากเปลือกหอย (นกยูงติดฝาผนัง)
(1) เตรี ยมเปลือกหอยตามชนิดที่ตอ้ งการ และนํามาล้างให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง
(2) ตัดเปลือกหอยด้วยเครื่ องตัดเปลือกหอยให้ได้ตามขนาดที่ตอ้ งการหลังจากนั้นใช้
กระดาษทรายขัดให้เป็ นเงาวาว
(3) ลงสี รอจนแห้ง และลงสี อีก 3 ครั้ง เพื่อให้สีติดแน่นคงทน
(4) ประกอบเป็ นรู ปนกยูงตามขนาดของแบบ โดยเริ่ มจากหัว หาง ปี ก ตา
(5) มาประกบบนผืน่ ผ้ากํามะหยีท่ ี่ตดั ขนาดไว้เรี ยบร้อยแล้ว
(6) เคลือบเงาด้วยยูรีเทน
(7) นําไปใส่ กรอบ พร้อมจําหน่าย

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ จากเปลือกหอยและหอยมุก
4) วิธีและกระบวนการถ่ ายทอดความรู้สู่ ผ้อู นื่
การผลิ ตเครื่ องประดับจากมุ กและสิ่ งประดิ ษฐ์จากเปลื อกหอยจําเป็ นต้องเป็ นบุ คคลที่ มี
พื้นฐานทางด้านงานศิลปะและงานช่างอยู่บา้ ง ซึ่ งต้องอาศัยทั้งทักษะและความชํานาญเฉพาะจึงจะสามารถ
ประดิ ษฐ์ชิ้นงานออกมาได้ งานประดิ ษฐ์ที่ทางร้านทําขึ้น จึ งเป็ นฝี มือของตนเอง และช่ างผูช้ าํ นาญ ซึ่ ง
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ได้แ ก่ นางสาวนัย นา ทองบัว และนายชํานาญ หนู จ ัน ทร์ ส่ ว นการถ่ ายทอดให้กับคนอื่ น ในวงกว้าง
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้ามาเยี่ยมชม หรื อมาศึกษา ได้แก่ กลุ่มลูกค้า และกลุ่มคนที่มีความสนใจเฉพาะซึ่ ง
ได้แก่ นักเรี ยน นักศึกษา และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ การถ่ายทอดเป็ นไปในลักษณะการสาธิต และ
เยีย่ มชมโรงงาน
5) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อ และคําสอน
นายอมร ขรภูมิ เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถทั้งทางด้านงานศิลปะและงานช่างแบบ
พื้นบ้านและช่ างสมัยใหม่ ประกอบกับอุปนิ สัยและบุคลิกส่ วนตัวซึ่ งเป็ นคนขยัน มี ความมานะพยายาม
กระตือรื อร้นใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ และรู ้จกั นําความรู ้ดา้ นต่างๆที่มีมาเป็ นต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยมี
รู ปแบบการดําเนิ นงานตามแบบฉบับของตนเองมาโดยตลอด จนกลายเป็ นธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จ ซึ่ ง
ความสําเร็ จดังกล่าวไม่ได้หมายความแค่เพียงการมีความรู ้ความสามารถทางด้านงานศิลปะและงานช่างเท่านั้น
แต่จากการนายอมรเป็ นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ดูแลเอาใจใส่ ลูกจ้างอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้นายอมร
เป็ นที่รักและเคารพของลูกจ้างเป็ นอย่างมาก จนทําให้นกั ธุรกิจในท้องถิ่นหลายๆธุ รกิจยึดถือเป็ นแบบอย่าง
ในการประกอบอาชีพ ความเป็ นผูร้ ู ้ผมู ้ ีความชํานาญในด้านงานศิลปะและงานช่างไม่ได้หยุดอยูเ่ พียงแค่คาํ ว่า
ประสบความสําเร็ จ แต่ความสําเร็ จจะคงอยูไ่ ด้ตลอดไปนั้นต้องเกิดการพัฒนา ฝึ กฝน และใฝ่ หาความรู ้ใหม่ๆ
อยู่เสมอ ด้วยความคิดในการสร้างสรรงานประดิษฐ์ดงั กล่าว ได้ทาํ ให้นายอมร ขรภูมิ ได้รับโล่เกียรติยศ
จากองค์มนตรี และผูร้ าชการจังหวัดระนองและได้รับเกี ยรติเป็ นศิ ลปิ นโอทอปเพียงคนเดี ยวของจังหวัด
ระนอง
6) รางวัลหรือผลงานทีไ่ ด้ รับ
(1) ได้รับการคัดสรรเป็ นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ ดาว ประจําปี 2547 ตามโครงการคัดสรรสุ ด
ยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จากกระทรวงมหาดไทย
(2) ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็ นผูอ้ นุรักษ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ผลิตสิ นค้าได้
คุณภาพ ปี พ.ศ.2548 จากหนังสื อพิมพ์เส้นทางผูน้ าํ
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