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คํานํา
เอกสารฉบับนี ้ ทําขึ ้นเพื่อบันทึกประวัตชิ ีวิต ความเป็ นมาของพิพิธภัณฑ์ปลาหิน และวิถี
ชีวิตประมงท้ องถิ่นของนายกิตติ สินอุดม ผู้ที่ทงชี
ั ้ วิตนันผู
้ กพันอยูก่ บั อาชีพประมง และสัตว์นํ ้าทะเล
มาโดยตลอด แม้ จะเลิกประกอบอาชีพประมงไปแล้ ว ก็ยงั เล็งเห็นคุณค่า ความสําคัญของอาชีพ
ประมงและสัตว์นํ ้าหลายชนิด ซึง่ ปั จจุบนั ได้ ลดจํานวนลงไปมากแล้ ว
พิพิธภัณฑ์ปลาหินนันได้
้ เก็บรวบรวมสัตว์นํ ้านานาชนิดที่สร้ างขึ ้นจากหิน อีกทังยั
้ งมีความรู้
เกี่ยวกับการทําประมงพื ้นบ้ านต่างๆ ที่ปัจจุบนั ได้ สญ
ู หายไปเกือบหมดแล้ ว ทางผู้จดั ทําจึงคิดว่า
ความรู้ดงั กล่าวควรจะมีการจัดเก็บที่ถกู ต้ องและเป็ นระบบ เพื่อที่จะสามารถค้ นหา และนําข้ อมูล
ไปใช้ ตอ่ ไปได้
ธัญพร ลิ ้มสวัสดิ์
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บทที่ 1
บทนํา
การทําประมงเป็ นอาชีพสําคัญของจังหวัดทางภาคใต้ ของไทย เนื่องจากพื ้นที่ทางภาคใต้
สองฝั่ งนันถู
้ กขนาบไปด้ วยทะเล ทําให้ รายได้ หลักของภาคใต้ นนมาจากปลาและสั
ั้
ตว์นํ ้าชนิดอื่นๆ
ในอดีตชาวประมงหาปลาด้ วยเครื่ องมืออย่างง่ายๆ ได้ ปลาจํานวนหนึง่ และมีความหลากหลาย แต่
ั นาขึ ้น ทําให้ สามารถจับปลาได้ มากขึ ้นและบ่อยครัง้ ขึ ้น ทําให้
เมื่อเครื่ องมือในการทําประมงได้ พฒ
ปลาที่เคยมีหลายชนิดนันสู
้ ญพันธุ์ไป เพราะโตไม่ทนั กับความต้ องการของมนุษย์ ปั จจุบนั มีปลา
หลายชนิดที่ได้ สญ
ู พันธุ์ไปแล้ ว ทําให้ คนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะได้ เห็น
นายกิตติ สินอุดม เดิมประกอบอาชีพประมง ด้ วยความรักในการทําประมงและสัตว์นํ ้าทุก
ชนิด เกิดแรงบันดาลใจคิดค้ นหาวิธีการทําให้ คนรุ่นหลังได้ ร้ ูจกั กับสัตว์ทะเลทุกชนิดที่สญ
ู พันธุ์และ
้ ่มีอยูแ่ ละสูญพันธุ์ไปแล้ ว
ใกล้ จะสูญพันธุ์ ด้ วยการนําก้ อนหินมาแกะสลักเป็ นรูปปลาทุกชนิดทังที
และได้ เก็บรวบรวมปลาหินกว่าพันชิ ้นมาจัดแสดงให้ คนได้ ชมกัน และจัดตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์ปลาหิน
ขึ ้น เพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรู้ให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ าชมพิพิธภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับการประมงและพันธุ์สตั ว์นํ ้าชนิดต่างๆ ที่สืบเนื่องกับวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์และชีวประวัตขิ องลุงกิตติยงั ไม่ได้ รับการบันทึกอย่างเป็ นระบบ ทังนี
้ ้ด้ วยข้ อมูลดังกล่าว
เป็ นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสัง่ สมประสบการณ์มายาวนาน จึงควรได้ รับการถ่ายทอดเพื่อบันทึก
รวบรวมและจัดเก็บข้ อมูลในรูปของเอกสารพร้ อมภาพประกอบเพื่อให้ ผ้ สู นใจสามารถใช้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าต่อไป
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและบันทึกเรื่ องเล่าจากความทรงจําของลุง
กิตติเกี่ ยวกับปลาและสัตว์ นํา้ ชนิดต่างๆ ในทะเลอ่าวไทยและศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงและภูมิ
ปั ญญาประมงพื ้นบ้ าน ได้ แก่ วิธีการทําประมงแบบต่างๆ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการประมง ปฏิทิน
ประมง การทํ า เครื่ อ งมื อ ประมง การสัง เกตเรี ย นรู้ ธรรมชาติ (ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ และ
สภาพแวดล้ อม) การเตรี ยมอาหารจากปลา อีกทังยั
้ งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ
สิง่ แวดล้ อมทางทะเลในอ่าวดอนสัก
สําหรับวิธีการศึกษานัน้ เริ่ มจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลชีวประวัติ ความเป็ นมา
้
้ ต่างๆ เกี่ยวกับปลาและ
ในการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ วิถีชีวิตและการทําประมงพื ้นบ้ าน รวมทังความรู
สัตว์นํ ้าที่นํามาแกะสลักและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ปลาหิน อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ คือนายกิตติ สินอุดม และเรี ยบเรี ยงข้ อมูลและ
ตรวจทานชื่อเรี ยกภาษาถิ่นชนิดประเภทของปลากับชื่อเรี ยกแบบทางการเพื่อความถูกต้ องของ
ข้ อมูลในการค้ นคว้ าอ้ างอิง

ส่วนผลที่คาดว่าจะได้ รับคือข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์นํ ้าในทะเลอ่าวไทย วิถีชีวิต
ชาวประมงพื ้นบ้ านได้ รวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้ นคว้ าต่อและ
เอกสารต้ นฉบับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ผลิตเป็ นสื่อเผยแพร่ประเภทอื่นๆ ได้
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บทที่ 2
ประวัตคิ วามเป็ นมาของพิพธิ ภัณฑ์ ปลาหิน
“พิพิธภัณฑ์ปลาหิน” หากได้ ฟังแค่ชื่ออาจจะคิดว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมฟอสซิลของ
ปลาที่กลายเป็ นหิน หรื อเป็ นชื่อเรี ยกชนิดของปลา หากแต่ปลาหินในพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นเหล่า
พันธุ์ปลาที่ถกู รังสรรค์ขึ ้นด้ วยการแกะสลักหินนับพันก้ อน ด้ วยมือสองข้ างของอดีตพรานปลาแห่ง
ดอนสัก
พิพิธภัณฑ์ปลาหินตังอยู
้ ท่ ี่หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ ธานี มีจดุ สังเกตได้ ง่าย
คืออยูห่ ่างจากโรงพยาบาลดอนสักประมาณ 50 เมตร จัดแสดงรูปแกะสลักปลาและสัตว์นํ ้าที่
แกะสลักจากหินประมาณ 2,000 ชิ ้น นับเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ ความรู้เรื่ องปลาและอาชีพประมงใน
ภาคใต้ ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึง่
ประวัตผิ ้ กู ่อตัง้
คุณลุงกิตติ สินอุดม อายุ 68 ปี เป็ นอดีตชาวประมงคนหนึง่ ของอ่าวดอนสักที่รักแลกหวง
แหนอาชีพการทําประมงได้ เล่าย้ อนให้ ฟังว่า ภูมิลาํ เนาดังเดิ
้ มอยูท่ ี่บ้านปากอ่าว ต.บางตะบูน อ.
บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ได้ อพยพตามพ่อแม่ (นายกลมและนางต่วน สินอุดม)
มาอยูท่ ี่บ้านดอนสัก จ.สุราษฎร์ ธานี เนื่องจากได้ ฟังคําบอกเล่าจากชาวบ้ านใกล้ เคียงว่าอ่าวดอน
สักเป็ นทะเลที่อดุ มสมบูรณ์
ครอบครัวลุงกิตตินนั ้ มีอาชีพทําประมง
พื ้นบ้ าน ในวัยเด็กลุงได้ ติดตามพ่อแม่ออกไปหา
ปลาด้ วยเสมอเพื่อแบ่งเบาภาระ จนเมื่อจบภาค
เรี ยนระดับชันป.
้ 2 ลุงกิตติจึงได้ เริ่ มอาชีพประมง
อย่างเต็มตัวตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา
กว่า 40 ปี ของชีวิตชาวประมงลุงกิตติ
ออกจั บ ปลาด้ วยวิ ธี ก ารต่ า งๆ หลากหลาย
รูปแบบ ได้ แก่ การวางเบ็ด การทําโป๊ ะ และการ
ทําเรื ออวนปลาทู เป็ นต้ น จากนันจึ
้ งเลิกออกทะเล
ภาพที ่ 1 ลุงกิ ตติ สิ นอุดม
แล้ วหันมาประกอบอาชีพด้ านค้ าขายแทน ทังค้
้ าถ่าน ต้ มกุ้ง และทําสวนกาแฟ ต่อมาได้ เปลี่ยนมา
ทํากิจการแพปลาใช้ ชื่อว่า “แพสินอุดม” รับซื ้อสัตว์นํ ้าทะเลทุกชนิด และภายหลังมอบให้ ลกู ดําเนิน
กิจการแทน
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แม้ จะเกษี ยณตัวเองจากการทํางานแล้ ว หากแต่ลุงกิตติไม่ต้องการใช้ เวลาว่างพักผ่อน
เฉยๆ ด้ วยมีบุคลิกคล่องแคล่ว ขยันทํางานตลอดเวลา ทําให้ ลุงกิ ตติคิดหาทํ างานอดิเรกที่ เป็ น
ประโยชน์ จึงสนใจงานแกะสลักหิน ซึง่ เป็ นวัสดุที่มีความแข็งแรงและคงทนถาวร โดยเริ่ มแกะสลัก
หินเป็ นรูปสัตว์ตา่ งๆ ทังรู้ ปปลาและสัตว์นํ ้าหลากชนิดที่ผกู พันตราตรึงฝั งแน่นอยูใ่ นความทรงจํา
จากงานอดิเรกได้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ ลงุ กิตติเกิดความมุ่งมัน่ กับการแกะสลักปลา
และสัตว์นํา้ ทุกชนิดที่ตนเคยรู้ จัก และฝึ กฝนฝี มือการแกะสลัก รวมทัง้ การพิถีพิถันคัดเลือกหินที่
นํามาใช้ แกะสลักเพื่อให้ ได้ ผลงานที่ประณีตสวยงามและสมจริ งตามธรรมชาติของชนิดปลามาก
ที่สดุ เท่าที่ทําได้ เพื่อให้ คนรุ่ นหลังได้ ร้ ู จกั สัตว์นํ ้าทะเลเหล่านี ้ เพราะปลาหลายชนิดได้ สญ
ู พันธุ์ไป
แล้ ว หรื อลดจํานวนน้ อยลงจนหาดูได้ ยากแล้ วในปั จจุบนั
วัตถุชิน้ แรกที่ แกะสลักคือโต๊ ะกลม
ซึ่งแกะสลักรู ปอาหารไว้ ด้านบน สําหรับทํา
เป็ นโต๊ ะอาหารตัง้ ไว้ ที่ ห ลัง บ้ า น จากนั น้
แกะสลัก หิ น เป็ นรู ป ปลาและสัต ว์ นํ า้ ทะเล
ต่างๆ ตังโชว์
้ ไว้ บริ เวณหลังบ้ านจํานวนหนึ่ง
ต่ อ มาวัน หนึ่ ง เจ้ าหน้ า ที่ ต รวจสอบเครื่ อ ง
สําหรั บต้ มกุ้งได้ เข้ ามาชมผลงานแกะสลัก
หิ น ของลุง กิ ต ติที่ บ้ า นและได้ แ นะนํ า ให้ ลุง
ภาพที ่ 2 อาคารจัดแสดง
กิตตินําออกแสดงให้ ผ้ อู ื่นได้ ร่วมชื่นชมด้ วย
นับเป็ นกํ าลังใจสําคัญที่ผลักดันให้ ลงุ กิตติคิดแกะสลักปลาและสัตว์นํา้ ทะเลอีกเป็ นจํานวนมาก
และหลากชนิดเพิ่มขึ ้น โดยถอดแบบรูปลักษณะปลาจากความทรงจําสมัยที่เคยทําประมง แพปลา
รวมทังศึ
้ กษาจากรู ปภาพ จนกระทัง่ มีผลงานแกะสลักหินจํานวนหนึ่งที่เพียงพอนํามาจัดจําลอง
ท้ องทะเลไทย ลุงกิตติจึงจัดตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์ขึ ้นในปี พ.ศ. 2544 ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ปลาหินมีปลา
และสัตว์นํ ้าทะเลแกะสลักหินกว่า 80 ชนิด จํานวนเกือบ 2,000 ชิ ้น
ปลาหินแต่ละตัว มาได้ อย่างไร
งานด้ านการแกะสลักจัดว่าเป็ นงานที่ต้องใช้ ความสามารถและทักษะความชํานาญใน
การแกะวัตถุแต่ละชิ ้นให้ เกิดเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนันยั
้ งต้ องอาศัย
ความปราณีตและความใจเย็นของช่างที่แกะสลัก ชิ ้นงานจึงจะเป็ นงานที่มีคณ
ุ ภาพ เพราะในการ
ทํางานแต่ละครัง้ จะต้ องใช้ สมาธิสงู หากเกิดข้ อผิดพลาดในระหว่างการทํางาน ก็จะทําให้ แก้ ไขได้
ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแกะสลักหิน ซึง่ ถือว่าเป็ นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากชนิดหนึง่
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สําหรับการแกะสลักปลาแต่ละชิ ้นนัน้ ต้ องใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ ทังหาได้
้
จากในชุมชน
และต้ องออกไปหานอกชุมชน วัสดุที่ใช้ คือ หิ นภูเขา ซึง่ เป็ นหินที่เหลือจากการตัดทางทําถนน แล้ ว
เหลือกองทิ ้งไว้ ข้างทาง โดยส่วนใหญ่หินภูเขาที่ลงุ กิตตินํามาแกะสลักนัน้ นํามาจากแหลมประทับ
จ.นครศรี ธรรมราช และที่บ้านนํ ้าฉา จ.สุราษฏร์ ธานี การคัดเลือกหินในการแกะสลักแสดงให้ เห็นถึง
ความพิถีพิถนั ของลุงกิตติ เพราะนอกจากหินที่สามารถหาได้ ตามละแวกใกล้ เคียงแล้ ว ลุงกิตติยงั
ต้ องออกไปหาหินที่อื่นๆ ด้ วย ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ คือ เหล็กสกัด, หิ นเจี ยร ใช้ สําหรับกะเทาะหินให้ เกิด
เป็ นรูปร่างตามที่ต้องการ และขัดเกลาหินให้ เข้ ารูปตามที่ได้ ออกแบบไว้ ค้อน ใช้ ควบคูไ่ ปกับเหล็ก
สะกัด เพื่อใช้ เป็ นแรงในการกะเทาะหินให้ หลุดออกมา กระดาษทราย เป็ นอุปกรณ์ในการขัดหินให้
ผิวเกิดความเรียบ และดูเป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้นมา สุดท้ ายคือ นํ้ามันหล่อลืน่ เครื ่องยนต์ ใช้ ทาเคลือบผิว
หิน รวมทังช่
้ วยป้องกันเนื ้อหินไม่ให้ ผกุ ร่อนง่าย และเสือ่ มโทรมจากสภาพแวดล้ อมกลางแจ้ งของ
พิพิธภัณฑ์
นอกจากอุปกรณ์หลักๆ ที่ได้ กล่าวไปแล้ ว ยังมีอปุ กรณ์อื่นๆ สําหรับใช้ ในการแกะสลักอีก
เช่น ปากกาสําหรับร่างแบบบนหิน ต้ องเป็ นปากกาที่เขียนแล้ วลบไม่ออก และถุงมือ ที่ต้องใส่ไว้
เสมอในการแกะสลักหิน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับมือ เป็ นต้ น
สําหรับวิธีการแกะสลักปลาหิน หรื อสัตว์นํ ้าชนิดอื่นๆ นัน้ มีขนตอนที
ั้
่ไม่ยงุ่ ยาก แต่อย่างที่
กล่าวไปแล้ วว่าต้ องใช้ ความพยายาม และความตังใจอย่
้
างสูง โดยเริ่มจากการเลือกหินภูเขา
สําหรับนํามาแกะสลัก แม้ วา่ จะเป็ นหินภูเขาที่ไม่มีเจ้ าของ แต่ก็ยงั ต้ องขออนุญาตจากผู้ใหญ่แถว
นันเสี
้ ยก่อน เสมือนเป็ นการให้ เกียรติเจ้ าของพื ้นที่ หินที่ลงุ กิตตินํามาใช้ แกะสลักมีอยู่ 6 ชนิด คือ
หินฟั นม้ า หินปูน หินฝาก หินอ่อน หินทราย และแร่ยิปซัม่ โดยเลือกหินให้ เข้ ากับชนิดของปลาที่จะ
แกะสลัก ลุงกิตติบอกว่า หินที่แกะสลักได้ ง่ายที่สดุ คือ แร่ยิปซัม่ เพราะมีความอ่อนนุ่มในตัวหินเอง
แต่สําหรับหินที่แกะสลักยากที่สดุ คือหินแกรนิต เพราะมีความแข็งเป็ นอย่างมาก เมื่อเราเลือกก้ อน
หินที่จะใช้ งานมาได้ แล้ ว ขันตอนต่
้
อไปคือ การร่างแบบรูปปลาลงบนก้ อนหิน สําหรับลุงกิตติแล้ ว
ภาพปลาทุกตัวที่ร่างลงบนก้ อนหินนัน้ ออกมาจากภาพในความทรงจําของลุงเองเสียเป็ นส่วนใหญ่
มีจํานวนน้ อยมากที่ลงุ ร่างภาพปลาจากแบบในหนังสือ เพราะลักษณะและจุดเด่นของปลาทุกตัว
นัน้ ลุงได้ เห็นด้ วยตัวเอง และได้ จบั ปลาพวกนันมาด้
้
วยมือของลุงเอง จึงไม่แปลกเลยที่ลงุ จะ
สามารถบรรยายลักษณะปลาออกมาในรูปแบบของก้ อนหินได้ อย่างสวยงาม เหมือนจริ ง
ั ้ เวลา
เมื่อร่างแบบได้ แล้ วแล้ ว จึงนําเหล็กสกัดมาสกัดตามรูปตัวปลา สําหรับลุงกิตตินนใช้
ประมาณ 2 วัน ในการกะเทาะหินให้ ออกมาเป็ นรูปปลาที่ต้องการ และเหมือนของจริง จากนันนํ
้ า
กระดาษทรายมาถูให้ ผิวที่ขรุขระเรี ยบขึ ้น ขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการนํานํ ้ามันเครื่ องมาทาให้ ก้อนหินมี
ความแวววาวสวยงาม ภายหลังได้ มีการพัฒนาวิธีการแกะสลักขึ ้นจากการใช้ เหล็กสกัดมาเป็ นหิน
เจียรแทน ซึง่ จะได้ ผลงานที่มีความปราณีตมากขึ ้น ในขณะที่ทํานันเอง
้
ก็ได้ เกิดความคิดขึ ้นมาว่า
5

หากเรานําสีมาแต้ มให้ เหมือนสีจริ งก็จะสวยมากขึ ้น จนในปั จจุบนั ปลาหินที่แกะสลักแล้ วจะมีลาย
หินและสีที่เหมือนจริ งมากที่สดุ
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บทที่ 3
วิถีชีวิตประมงท้ องถิ่น
พื น้ ที่ ท างตอนใต้ ข องประเทศไทยนัน้ เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี อาณาเขตติด กับ ทะเล ชาวบ้ า นจึง
ประกอบอาชีพด้ วยการทําประมง ซึ่งส่วนใหญ่นนจะทํ
ั้
าประมงที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลเสียมากกว่า
นอกจากนัน้ แล้ ว บริ เ วณภาคใต้ ข องเรานี่ เ องยัง เป็ นแหล่ ง อาหารชัน้ เลิ ศ ของคนทัง้ ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่ งทะเลอ่าวไทย
อะไรคือการทําประมงท้ องถิ่น
การทําประมงท้ องถิ่นหรื อประมงพื ้นบ้ านนัน้
แสดงให้ เห็นถึงความเรี ยบง่ายของชุมชน
ตามที่คณ
ุ ลุงกิตติได้ เล่าให้ ฟังว่า สมัยก่อนชาวบ้ านส่วนใหญ่ก็จะทําประมงด้ วยเครื่ องมือที่ทําขึ ้น
เองอย่างง่ายๆ และเรื อที่มีเครื่ องยนต์ขนาดเล็กคอยพาเรื อให้ ออกไปจากชายฝั่ งได้ ไกลขึ ้นกว่าเดิม
ซึง่ ปั จจุบนั นี ้การใช้ เครื่ องยนต์เล็กยังจัดอยูใ่ นกลุม่ ของประมงพื ้นบ้ าน
การทําประมงพื ้นบ้ าน หรื อการทําประมงชายฝั่ งนัน้ จะมีจดุ เด่นที่ความเรี ยบง่าย โดยจะ
เป็ นการทําประมงที่ใช้ เรื อขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ 6 – 7 เมตร สําหรับจับปลาในบริ เวณ
นํ ้าตื ้น ระดับนํ ้าประมาณ 4 – 8 เมตร คําว่าประมงนํ ้าตื ้นหมายถึงการจับสัตว์นํ ้าบริเวณชายฝั่ ง
วิธีการประมง
การทําประมงพื ้นบ้ าน หรื อประมงท้ องถิ่นนัน้ อย่างที่กล่าวไปแล้ วว่าเป็ นการทําประมง
แบบง่ายๆ อาศัยเพียงอุปกรณ์ไม่กี่อย่างก็สามารถจับปลาได้ มากมาย ต่อมาจึงพัฒนาไปใช้ เครื่ อง
ทุ่นแรงอย่างเรื อลําเล็กมากขึ ้น เพื่อความสะดวกสบาย และการทําประมงแบบนี ้จะอยู่ไม่ไกลจาก
ชายฝั่ งเท่าไรนัก เครื่ องมือที่ใช้ ทําประมงพื ้นบ้ านนัน้ จึงต้ องเป็ นเครื่ องมืออย่างง่ายๆ และมีขนาดที่
สามารถนําใส่เรื อลําเล็กไปได้ อย่างสะดวก
สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ จบั ปลาในการทําประมงชายฝั่ งนัน้ มีทงอวน
ั้
เบ็ด แหขนาดเล็ก ส่วน
จํานวนลูกเรื อที่ทํางานนัน้ ก็ขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องมือในการจับปลาเช่นกัน เช่น เบ็ดมือ ก็จะใช้ คนไม่เกิน
2 คน อวนรุนหรื ออวนลอย ใช้ คนประมาณ 5 คน อวนลากแบบนํ ้าตื ้นประมาณ 4 – 10 เมตร ใช้ คน
ประมาณ 4 – 5 คน และสําหรับระยะเวลาในการออกเรื อแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่จะประมาณ ครึ่งวัน
ถึง 1 วัน คือหากออกเรื อในตอนเช้ าจะกลับเข้ ามาตอนเย็น และหากออกเรื อในตอนเย็นก็จะกลับ
เข้ ามาตอนเช้ าวันถัดไป แต่สําหรับอวนลอยนัน้ จะออกเรื อไปในตอนเย็นและกลับเข้ ามาในตอน
ง้ ก็
เช้ า ส่วนอวนลากกุ้งนัน้ จะออกเรื อไปในเช้ าและกลับเข้ ามาในตอนเย็น และอวนลอยนันบางครั
้
ออกเรื อไปเป็ นอาทิตย์ถึงจะกลับเข้ ามาก็มี
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ลุงกิตติ ซึง่ เคยทําประมงมาแล้ วเกือบทุกประเภท อธิบายถึงเครื่ องมือประมงพื ้นบ้ านที่ลงุ
ได้ มีโอกาสทํามาก่อน โดยจะอธิบายตังแต่
้ การทําประมงนํ ้ากร่อยแถบชายเลนออกไปจนถึงนํ ้าตื ้น
ดังนี ้
1) การขุดปู ที่ใช้ ตะขออย่างเดียวไม่
ต้ องใช้ เครื่ องมืออื่นที่ซบั ซ้ อนสามารถทําเองได้
ทําคนเดียวไม่ต้องมีผ้ ชู ่วย ไม่ต้องมีเรื อ
วิธีการขุดปูคือการแหย่ตะขอเข้ าไป
ในรู แล้ วเกี่ยวปูออกมา สําหรับวิธีการสังเกตรู
ปูว่ า รู ไ หนมี ปูอ ยู่ใ ห้ สัง เกตที่ ป ากรู ปู จะเห็ น
รอยเท้ า ปู แสดงว่า รู นัน้ มี ปู และจะขุดปูได้ ที่
บริ เ วณนํ า้ ลึก หรื อ ข้ า งตลิ่ง กับ ใต้ ต้ น ไม้ เช่ น
ภาพที ่ 3 ตะขอขุดปู
ต้ นโกงกาง ต้ นแสม ปูที่ขดุ ได้ เป็ นปูทะเล ปั จจุบนั
วิธีการจับปูแบบใช้ ตะขอขุดปูนนเหลื
ั ้ ออยูน่ ้ อย
2) การแทงปลาไหล โดยใช้ ส้อมแทง
ปลาไหลอย่ า งเดี ย วไม่ ต้ อ งใช้ เครื่ อ งมื อ อื่ น
สามารถทํ าเองได้ ทํ าคนเดียวไม่ต้องมีผ้ ูช่วย
ไม่ต้องมีเรื อ
วิ ธี ก ารแทงปลาไหลคื อ การใช้ ส้ อ ม
แทงปลาไหลปั กลงไปตรงที่ที่ปลาไหลอยู่แล้ ว
กดลงกับพืน้ ใช้ ตะขออี กอันคล้ องตัวปลาให้
แน่น ดึงปลาไหลขึน้ มา จะจับปลาไหลได้ ใน
ภาพที ่ 4 ส้อมแทงปลาไหล
บริ เวณดินเลน ถ้ านํ ้าตื ้นๆ ซึง่ จะสังเกตเห็นรู
ปลาไหลได้ ชัดกว่า แต่บริ เวณนํ า้ ลึก นัน้ จะต้ องใช้ กระบอกไม้ ไผ่เ ขี่ ยเข้ า ไปในรู ให้ ปลาไหลโผล่
ออกมา เมื่อเกี่ยวปลาไหลได้ แล้ วจะใช้ ต้นกระบุนหักปลายเสียบเข้ าไปที่เหงือกปลาไหลร้ อยให้ เป็ น
พวง ปั จจุบนั วิธีการจับปลาไหลด้ วยส้ อมแทงปลาไหลเช่นนี ้เหลือน้ อยมาก
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3) การจับปูดว้ ยแล้ว ที่ใช้ อปุ กรณ์
อย่างเดียวไม่ต้องใช้ เครื่ องมืออื่นสามารถทํา
เองได้ คนเดียว ไม่ต้องมีคนอื่นช่วยแต่จะต้ อง
ใช้ เรื อเป็ นเครื่ องทุ่นแรง
แล้ วคืออุปกรณ์ ในการจับปูที่ทําจาก
ไม้ ไผ่ทําโครงแบนๆ ใช้ อวนถักเป็ นตาติดเข้ า
กับโครงไม้ ไผ่นัน้ ซึ่ง ตรงกลางเป็ นห่ ว งให้ ใ ส่
ภาพที ่ 5 แล้วปั กปู
ไม้ ทวั หรื อไม้ ไผ่ด้ามยาวประมาณ 2 เมตรปั กลง
ไปตรงกลางพอดีสําหรับทําเป็ นคันชัก ผูกยึดด้ วยเส้ นหวาย 3 เส้ นติดกับโครงตรงกลางเพื่อไม่ให้
แล้ วไหลลงมา จะใช้ จบั ปูบริเวณนํ ้าตื ้นหรื อริมตลิง่ โดยจะใช้ ปลาเป็ นเหยื่อเหน็บไว้ ที่โคนรอจนปูมา
กินเหยื่อจึงดึงแล้ วขึ ้น ส่วนใหญ่จะปั กแล้ วกันประมาณครัง้ ละ 30 อัน
4) การจับปลาโดยใช้เบ็ดปั ก เป็ น
เครื่ องมือสามารถทํ าเองได้ ไม่ต้องมีผ้ ูช่วยแต่
จะต้ องใช้ เรื อเป็ นเครื่ องทุ่นแรง
วิธีการปั กเบ็ดคือต้ องใช้ ไม้ ไผ่หรื อไม้
ชนิ ด ใดก็ ไ ด้ เหลาปลายข้ างหนึ่ ง ให้ แหลม
สําหรับปั กลงดิน ส่วนอีกด้ านผูกเบ็ดเอาไว้ จะ
จับปลาด้ วยวิธีการนี ้ได้ บริ เวณคลองที่นํ ้าไม่ลกึ
ภาพที ่ 6 เบ็ดปั ก
มากหรื อลึกอย่างมากที่สดุ ไม่เกิน 2 เมตร ปั กไม้
ด้ านปลายแหลมลงไปในดิน ให้ ห่างกันเป็ นระยะโดยจะปั กครัง้ ละประมาณ 60 – 80 คัน แล้ วเกี่ยว
เหยื่อไว้ ที่เบ็ดแต่ละอัน ทังหมดนั
้
นจะใช้
้
เวลาประมาณครึ่ งวัน สําหรับการสังเกตว่าเบ็ดคันไหนมี
้ ออยูน่ ้ อยมาก
ปลามาติดแล้ วคือไม้ ที่ปักนันจะโยก
้
ปั จจุบนั การจับปลาโดยใช้ เบ็ดปั กนันเหลื
5) การจับปลาโดยใช้เบ็ดมือ เป็ นเครื่ องมือสามารถทําได้ เองไม่ต้องมีผ้ ชู ่วย แต่จะต้ องใช้
เรื อเป็ นเครื่ องทุ่นแรง
การจับปลาโดยใช้ เบ็ดมือคือการใช้ สายเบ็ดผูกติดกับเหยื่อแล้ วเหวี่ยงหรื อหย่อนลงไปใน
นํ ้าลักษณะคล้ ายการจับกุ้งนํ ้าจืด จะจับปลาในบริ เวณนํ ้าลึกโดยจะต้ องพายเรื อออกไปกลางคลอง
ในบริ เวณที่มีปลาอยู่ชมุ ซึง่ การจะสังเกตได้ ว่าบริ เวณไหนมีปลานันต้
้ องใช้ ความชํานาญอย่างมาก
จากนันจึ
้ งใช้ สายเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อแล้ ว หย่อนหรื อเหวี่ยงไปในนํ ้า เหยื่อที่ใช้ สว่ นใหญ่เป็ นลูกกุ้ง ปลา
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ทู หมึก หรื อปลาหลังเขียวหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ โดยจะหย่อนเบ็ดครัง้ ละ 1 – 2 สาย สําหรับสายเบ็ดที่ใช้
สมัยก่อนนิยมใช้ เชือกทัว่ ไป ปั จจุบนั เปลี่ยนมาใช้ เอ็น
6) การจับปลาโดยใช้เบ็ดคัน เป็ นเครื่ องมือสามารถทําเองได้ ไม่ต้องมีผ้ ชู ่วย แต่จะต้ องใช้
เรื อเป็ นเครื่ องทุ่นแรง
การจับปลาโดยใช้ เบ็ดคันคือการใช้ สายเบ็ดธรรมดาเกี่ยวกับเหยื่อแล้ วผูกปลายไม้ จะใช้
ไม่อะไรก็ได้ แต่ส่วนมากนิยมไม้ ไผ่เพราะเรี ยวและยาว จะจับปลาในบริ เวณนํ ้าลึกโดยจะต้ องพาย
้ องใช้
เรื อออกไปกลางคลองในบริ เวณที่มีปลาอยู่ชุมซึ่งการจะสังเกตได้ ว่าบริ เวณไหนมีปลานันต้
ความชํานาญอย่างมาก จากนันจึ
้ งเกี่ยวเหยื่อเข้ ากับเบ็ดแล้ วเหวี่ยงลงไปในนํ ้า เหยื่อที่ใช้ สว่ นใหญ่
เป็ นกุ้ง หมึก และปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาทู ปลาหลังเขียว โดยจะหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ
7) การจับปลาโดยใช้เบ็ ดราว เป็ น
เครื่ องมื อ จํ าเป็ นต้ องมี เรื อเป็ นเครื่ องทุ่นแรง
และมีผ้ ชู ่วยอย่างน้ อยอีก 1 คน
การจับปลาโดยใช้ เบ็ดราวนันคื
้ อการใช้
เบ็ด หลายเส้ น ผูก ติด กับ เชื อ กที่ ทํ า เป็ นราวมี
คว า ม ย า ว เ ท่ า กั บ ค ว า ม ย า ว ข อ ง ค ล อ ง
สมัยก่อนใช้ เชื อกด้ ายดิบที่ มีขนาดใหญ่ ย้อม
ด้ วยสีเปลือกไม้ จากไม้ กระบูน หรื อไม้ โกงกาง
ภาพที ่ 7 เบ็ดราว
ปั จจุบนั ใช้ เชือกไนลอน ขึงให้ อยูร่ ะหว่างคลองทัง้ 2 ฝั่ ง คนหนึง่ พายเรื ออีกคนหนึง่ เกี่ยวเหยื่อเข้ ากับ
เบ็ดแต่ละเส้ น เหยื่อที่ใช้ จะเป็ นพวกหมึก หรื อปลาชนิดต่างๆ หัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ จะไม่นิยมใช้ ก้ งุ
เพราะปลาขนาดเล็กจะตอดกินเสียหมด แต่ปลาหมึกจะอยูไ่ ด้ นานกว่า การจับปลาด้ วยวิธีนี ้ได้ ปลา
เป็ นจํานวนมาก ปั จจุบนั การจับปลาโดยใช้ เบ็ดราวนันเหลื
้ ออยูน่ ้ อยมาก
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8) การจับปลาด้วยการปิ ดแพกหรื อ
ปิ ดบาง จําเป็ นต้ องมีเรื อเป็ นเครื่ องทุน่ แรงและ
มีผ้ ชู ่วยอย่างน้ อยอีก 1 คน
การปิ ดแพกหรื อปิ ดบางคือการใช้ ไม้
ไม้ หรื อหวายมาสานเป็ นเฝื อก (ลักษณะคล้ าย
เสื่อ) เป็ นแผ่นยาวประมาณ 5 – 6 เมตรหรื อ
ตามความกว้ างของคลอง เวลานํ ้าขึ ้นจะใช้ ปัก
ภาพที ่ 8 ปิ ดแพกหรื อปิ ดบาง
ในดินกันระหว่
้
างคลอง ปลาจะว่ายตามนํ ้าขึ ้นไป
พ้ นขอบของไม้ ไผ่สานนี ้ เวลานํ ้าลงปลาขอบไม้ ไผ่สานนันก็
้ จะกันไว้
้ ไม้ ให้ ปลาว่ายออกปลาจะติด
กองอยูท่ ี่พื ้นดิน จึงใช้ สวิงตักปลาขึ ้นมา ปั จจุบนั การจับปลาด้ วยการปิ ดแพกหรื อปิ ดบางเหลือน้ อย
มากและจะใช้ อวนกันแทนไม้
้
ไผ่สานแล้ ว
9) การจับปลาโดยใช้โป๊ ะ เป็ นเครื่ องมือ
จําเป็ นต้ องมีเรื อเป็ นเครื่ องทุ่นแรงและมีผ้ ชู ่วย
อย่างน้ อยอีก 1 คน
โป๊ ะคือการใช้ ไม้ ไผ่สานเป็ นเฝื อกโดยมี
เสาทําจากไม้ อะไรก็ได้ สงู ประมาณ 10 เมตร
หรื อแล้ วแต่ความลึกของคลอง ให้ สามารถปั ก
เป็ นหลักลงกับดินได้ ประมาณ 3 เมตร และใช้
ไม้ ไผ่สานเป็ นเฝื อกทําเป็ นปี กออกไป 2 ชันยึ
้ ดติด
ภาพที ่ 9 โป๊ ะ
กับไม้ ไผ่สานที่มีลกั ษณะเหมือนที่ครอบขนาดใหญ่คล้ ายรูปหัวใจบริ เวณโค้ งด้ านบนของหัวใจนันมี
้
ลักษณะคล้ ายประตูเปิ ดปิ ด โป๊ ะนันใช้
้ จบั ปลาบริ เวณนํ ้าลึกเมื่อปลาว่ายเข้ ามาทางบริ เวณปี กทัง้ 2
ข้ างผ่านบริ เวณที่เหมือนประตูเข้ ามาในพื ้นที่รูปหัวใจแล้ วก็จะไม่สามารถออกไปได้ อีก จึงพายเรื อ
เข้ าไปแล้ วใช้ อวนในการจับปลาอีกครัง้ หนึง่ ปั จจุบนั การจับปลาโดยใช้ โป๊ ะไม่มีแล้ ว
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10) การจับปลาโดยใช้อวนล้อม เป็ น
เครื่ องมือ จะใช้ เรื อเป็ นเครื่ องทุ่นแรงหรื อไม่ก็
ได้ มีผ้ ชู ่วยอย่างน้ อยอีก 1 คนแล้ วแต่ขนาด
ของอวน อวนล้ อมมีหลายชนิดทังอวนล้
้
อมกุ้ง
และอวนล้ อมปลา
การจับปลาโดยใช้ อวนล้ อมคือการใช้
อวนล้ อมรอบบริ เวณที่ มีปลาอาศัยอยู่ จะใช้
จับปลาได้ ทงบริ
ั ้ เวณนํ ้าตื ้นและนํ ้าลึก หากเป็ น
ภาพที ่ 10 อวนล้อม
บริเวณนํ ้าตื ้นจะถืออวนเดินล้ อมบริเวณที่มีปลา
และกุ้ง เดินล้ อมจนมาบรรจบกัน หากบริเวณนํ ้าลึกจะนัง่ เรื อออกไปจากชายฝั่ งโดยเริ่ มล้ อมอวนไป
รอบๆ เมื่อล้ อมเป็ นวงแล้ วก็สาวอวนเข้ ามาในเรื อเรื่ อยๆ ทังปลาทั
้
งกุ
้ ้ งก็จะติดอวนมา ปั จจุบนั การ
จับปลาโดยใช้ อวนล้ อมไม่มีแล้ ว
11) การจับปลาด้วยวิ ธีอวนติ ดหรื อการทําอวนปลาทู เป็ นการทําประมงที่มีความซับซ้ อน
มากที่สดุ จําเป็ นต้ องมีเรื อเป็ นเครื่ องทุน่ แรงและมีแรงงานคนจํานวนหนึง่
วิธีอวนติดคือการใช้ อวนที่มีความถี่ของตาขนาดประมาณ 5 ซม. จะใช้ จบั ปลาทูในบริเวณ
นํ ้าลึกและจับในเวลากลางคืนเท่านันโดยจะนั
้
ง่ เรื อออกไปตอนกลางคืน หยุดอยูบ่ ริ เวณที่มีปลาทู
ชุกชุมพอเห็นฝูงปลาทูก็จะเอาอวนเข้ าล้ อมก่อน จากนันจึ
้ งฉายไฟไปยังฝูงปลาเพื่อให้ ปลาตกใจ
เพราะแสงสว่างจากดวงไฟแตกฝูงจนว่ายนํ ้าหนีไปชนอวน ทําให้ เข้ าไปติดในอวนหมด จึงเป็ นที่มา
ของคําว่าอวนติด ปั จจุบนั การจับปลาด้ วยวิธีอวนติดไม่มีแล้ ว
วิถีชีวิตชาวประมง
การทําประมงที่อ่าวดอนสักนันไม่
้ ใช่เพียงแต่การจับปลาเท่านัน้ ยังมีการจับสัตว์นํ ้าชนิด
อื่นๆ อีกหมุนเวียนกันไปตลอดทังปี
้ ที่เรี ยกว่าปฏิทินประมง เพราะปลาหรื อสัตว์นํ ้าแต่ละชนิดนันจะ
้
้
นช่วงหยุดพักการหาปลาแต่จะเปลี่ยนมาจับ
มีช่วงเวลาหนึ่งที่เรี ยกว่าฤดูวางไข่ ในช่วงนันเองจะเป็
สัตว์นํ ้าชนิดอื่นแทน เช่น การจับปู หรื อจับปลาไหล เป็ นต้ น
ภายในหนึ่งปี นันจะมี
้
ช่วงหนึ่งที่เรี ยกว่าช่วงหน้ าลม คือมีลมมรสุมมากจนไม่สามารถออก
เรื อได้ อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เมื่อหมดหน้ าลมแล้ วจะเริ่ มทําเครื่ องมือเพื่อให้
จับปลาในช่วงต่อไปคือตังแต่
้ เดือนธันวาคมจนถึงเมษายน ในช่วงหลังนี ้จะเข้ าสูห่ น้ าแล้ งจึงต้ องเร่ง
ทําเครื่ องมือให้ เสร็ จเพื่อเริ่มหาปลาอีกครัง้ ในเดือนพฤษภาคมซึง่ เป็ นฤดูหาปลา โดยจะสามารถจับ
ปลาได้ จนถึงเดือนตุลาคม และจะวนเรื่ อยไปเช่นนี ้
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ดอนสักในห้ วงคํานึง
สภาพแวดล้ อมของอ่าวดอนสักสมัยเมื่อ 50 - 60 ปี ก่อน ซึง่ เป็ นช่วงที่ลงุ กิตติย้ายเข้ ามาอยู่
ใหม่ๆ ลุงกิตติเล่าให้ ฟังว่าในช่วงเวลานันบริ
้ เวณอ่าวดอนสักมีความอุดมสมบูรณ์ มาก รอบอ่าวมี
ป่ าชายเลน ไม้ โกงกาง ไม้ ถวั่ ดํา ไม้ ถวั่ ขาว ไม้ กะปนแดง ไม้ กะปนดํา ไม้ แสมขาว ไม้ แสมดํา ขึ ้นอยู่
เต็ ม ไปหมดจัด เป็ นอัน ดับ 1 ของจัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี นอกจากนัน้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณรอบๆ ก็ ยัง มี
ทรัพยากรที่เป็ นแหล่งอาหารชันเยี
้ ่ยม เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์นํ ้าเค็มมีความอุดมสมบูรณ์
เกือบทุกชนิดสัตว์ แต่ปัจจุบนั นันไม่
้ มีเหลือให้ ลกู หลานได้ เห็นต่อไปแล้ ว
นอกจากนันในบริ
้
เวณรอบคลองหรื ออ่าวดอนสักเองยังมีคลองขนาดเล็กหลายคลองที่ไหล
มารวมกันที่คลองดอนสัก ซึง่ ภาษาท้ องถิ่นจะเรี ยกคลองขนาดเล็กว่า “บาง” เช่น บางนาง บางโสม
บางตาย้ าง บางฝาด และคลองหิ่งห้ อย ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารชันเลิ
้ ศเพราะมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ทําให้ ชาวบ้ านดอนสักมีอาหารกินกันอยู่ตลอด เพราะในพื ้นที่อ่าวสุราษฏร์ ธานีนนจั
ั ้ ดว่าเป็ นพื ้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สดุ ในอ่าวไทย เนื่องจากมีปลาเกือบทุกชนิดพันธ์ปลาแต่ละอย่างล้ วนมี
ปริมาณมาก อีกทังยั
้ งมีสตั ว์นํ ้าอื่นๆ อีกหลายชนิด ดังคําบอกเล่าของลุงกิตติ
“ตัง้ แต่นํ้าลึกมาจนถึงนํ้าตื ้น ถ้านํ้ าตื ้นนัน้ กุ้ง หอย ปู ปลา ชุกชุมมาก เก็บขึ้ นมาแต่ละที
เต็มหลัว(เต็มเข่ง) แต่คลองดอนสักจะมี หอยจุ๊บแจง(หอยเจดี ย์) และเป็ นหอยที ่มีเนื ้ออร่ อยมาก
เมื ่อถึงฤดูงานบุญต่างๆ อาหารที ข่ าดไม่ได้คือแกงคัว่ หอยจุ๊บแจง ซึ่ งเวลานี ห้ ารับประทานได้ยาก
มาก ต้องนํามาจากทีอ่ ืน่ ”

ภาพที ่ 11 ภาพวาดอ่าวดอนสักจากความทรงจํ าของลุงกิ ตติ

ภาพที ่ 12 อ่าวดอนสักปั จจุบนั

ปลาในอ่าวดอนสักมีมากเกือบทุกสายพันธุ์ เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลากระพงขาว
ปลากุเรา ปลาเก๋า ปลากด เป็ นต้ น ชาวบ้ านในบริ เวณอ่าวดอนสักและพื ้นที่ข้างเคียงจึงใช้ พื ้นที่
ั ้ น้ หรื อ
บริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ทํามาหากินได้ เป็ นอย่างดี ทังการตกเบ็
้
ด ทอดแหหรื อล้ อมอวนก็ได้ ทงนั
การจับสัตว์นํ ้าชนิดอื่นๆ เช่น กุ้งที่มีอยู่ชกุ ชุมเช่นเดียวกับปลา ก็สามารถจับกินได้ ด้วยวิธีง่ายๆ คือ
ใช้ ไม้ ทํายอแช่ในนํ ้าสักพักเดียวก็ได้ ก้ งุ มาแล้ ว ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่าบริ เวณอ่าวดอนสักนี ้มีความ
อุดมสมบูรณ์มากนัน่ เอง
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ภาพที ่ 13 ตัวอย่างปลาทีม่ ี ชกุ ชุมในอ่าวดอนสัก (ปลากุเรา, ปลากระพง, ปลาเก๋าและปลากด)

แต่เมื่อเทียบกับปั จจุบนั แล้ วความอุดมสมบูรณ์ที่กล่าวมานันแทบไม่
้
พบอีกเลย เนื่องจาก
เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้ านภายในพื ้นที่ของดอนสักในระยะเวลาแค่เพียงไม่นาน พื ้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มากทางด้ านอาหารทะเลจึงทําให้ มีคนมากมายเข้ ามาใช้ พื ้นที่เพื่อต้ องการจับ
้ ญพันธุ์ไปมาก อีกทังยั
้ ง
ปลา เมื่อความต้ องการปลามีมากเกินกว่าพื ้นที่นี ้จะให้ ได้ ก็ทําให้ ปลานันสู
เพราะความต้ องการที่มากขึ ้นนี ้เองทําให้ ชาวประมงบางกลุม่ มุ่งหาผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวโดย
เปลี่ยนเครื่ องมือในการจับปลาเป็ นเครื่ องมือที่ทนั สมัยมากขึ ้นซึง่ ไม่เหมาะสมกับพื ้นที่บริ เวณนี ้ เช่น
เรื ออวนรุ น อวนลากคู่ อวนลอบปูม้าที่มีตาอวนใหญ่เกินกว่า 4 นิ ้ว การระเบิดปลา หรื อการใช้ ยา
เบื่อ ล้ วนแต่เป็ นการกระทําของกลุม่ คนที่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัวทังนั
้ น้ ทําให้ แหล่งอาหารอันอุดม
สมบูรณ์ อย่างอ่าวดอนสักต้ องเหลือเพียงชื่อเพราะการจะจับปลาในบริ เวณนีใ้ ห้ ได้ มากเหมือน
สมัยก่อนนันยากยิ
้
่ง ดังคําบอกเล่าของลุงกิตติ
“ชายฝั่ งนํ้าตื น้ ตัง้ แต่ดอนสักถึงท่าฉางทีผ่ มได้สมั ผัสมาด้วยตนเอง เมื อ่ 50 ปี ก่อนโน้น ถึง
ปั จจุบนั ถ้าเราพายเรื อตามชายฝั่ ง จะมี แต่ก้งุ หอย ปู ปลาทัง้ นัน้ บางครั้งพายเรื อมาเรื ่อยๆ ปลา
กระพงจะกระโดดลงเรื อก็มี ยิ่ งปลากระบอก ปลาสะมกก็มี กลับมาก็ได้แกงกิ นได้เลย อร่ อยไปเลย
แต่มาถึงปี 2546 สิ่ งทีเ่ ล่าให้ฟังนีแ้ ทบไม่เหลือเลย”
ปลาส่วนใหญ่ที่เป็ นที่ต้องการของชาวประมงเมื่อ 50 ปี ก่อนนัน้ คือปลาทู ปลาจะระเม็ด
ขาว และปลาหน้ าหงษ์ ซึ่งล้ วนแต่เป็ นปลาเศรษฐกิจทัง้ สิ ้น คือปลาที่จับหรื อขายเพื่อนํามาเป็ น
อาหารมากกว่ า ที่ จ ะเลี ย้ งไว้ ดูเ ล่ น อย่า งเช่ น ปลาสวยงามเนื่ อ งจากมี เ นื อ้ น้ อ ยและคนไม่นิ ย ม
รับประทาน
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เมื่อเวลาผ่านไปทรัพยากรในอ่าวดอนสักหรื อทะเลอ่าวไทยนันนั
้ บวันเริ่ มลดน้ อยถอยลงไป
เรื่ อยๆ ปลาที่เคยมีอดุ มสมบูรณ์สญ
ู พันธุ์ไปหลายชนิดแล้ ว เช่น ปลากดเหลือง ปลากดแดง ปลากด
หัวอ่อน ปลากดโคกกระโส เป็ นต้ น ส่วนสัตว์นํ ้าต่างๆ ที่มีอยู่มากมายก็ลดจํานวนลงจนบางชนิดได้
สูญพันธุ์ไปแล้ ว ทําให้ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตเหลือเพียงภาพความทรง
จําเท่านัน้ ปั จจุบนั เด็กสมัยใหม่แทบจะไม่เคยเห็นปลาบางชนิดแล้ ว และนี่เองจึงเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ ลงุ กิตติริเริ่ มก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ปลาหิน เพื่อให้ เด็กรุ่ นใหม่ได้ เห็นและได้ ร้ ู จกั กับปลาหรื อสัตว์นํา้
หลายชนิดที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้ เห็นอีกแล้ ว

ภาพที ่ 14 ตัวอย่างปลาทีส่ ูญพันธ์ ไปแล้ว (ปลากดแดงและปลากดโคกกะโส)
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บทที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับปลา และสัตว์ นาํ ้ ชนิดต่ างๆ
ปลาและสัตว์นํ ้าหลากชนิดในท้ องทะเลจําลองของพิพธิ ภัณฑ์ปลาหินกว่า 80 ชนิดและมี
จํานวนเกือบ 2,000 ชิ ้น ความละลานตาของพันธุ์ปลามากมายอาจกระตุ้นให้ ผ้ ชู มอยากทดสอบ
ู พันธุ์ไปแล้ ว
ความรอบรู้เรื่ องปลาของตนเอง เพราะปลาหลายชนิดที่มีอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์สว่ นใหญ่สญ
หรื อมีจํานวนลดน้ อยลงจนกําลังจะสูญพันธุ์รวมทังพั
้ นธุ์ปลาหายากที่พบไม่ได้ บอ่ ยในบริเวณนํ ้าตื ้น
ชนิดของปลา1
ปลาฉลาม
ลักษณะทัว่ ไป มีรูปร่ างลําตัวยาว ค่อนข้ าง
กลม ลําตัวมีสีเทา ท้ องสีขาว ผิวหนังมีความ
ละเอี ย ดมาก เมื่ อสัม ผัสแล้ ว จะรู้ สึก ลื่น มื อ
ปลาฉลามส่ว นใหญ่ จะพบได้ ทัง้ ในนํ า้ ตื น้
และนํ ้าลึก2 แต่จะไม่พบบริ เวณชายฝั่ ง

ภาพที ่ 15 ปลาฉลาม

ปลาฉลามที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 8 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลาฉลามหูดํา มีรูปร่างลําตัวยาวเรี ยว หัวแบน ปากกว้ าง ลําตัวและครี บออกสีนํ ้าตาล
อมเทา ปลายครี บมีสีดํา
- ปลาฉลามลืน่ ลักษณะเหมือนปลาฉลามทัว่ ไป แต่ผิวหนังปลาลืน่ กว่า
- ปลาฉลามหัวฆ้ อนยาว หัวมีลกั ษณะแผ่แบนเหมือนฆ้ อนขนาดยาว
- ปลาฉลามหัวฆ้ อนสัน้ หัวมีลกั ษณะแผ่แบนเหมือนฆ้ อนสัน้
- ฉนาก เป็ นสายพันธุ์เดียวกับปลาฉลาม มีลกั ษณะคล้ ายกับปลาฉลามทัว่ ไป แต่สว่ นปาก
มีลกั ษณะเป็ นหยักคล้ ายซี่เลือ่ ย
- โลนัน เป็ นสายพันธุ์เดียวกับปลาฉลาม แต่มีลกั ษณะของปากที่แคบเรี ยวแหลม และมีตมุ่
เรี ยงกันอยูบ่ นสันหลังลําตัว
1

กรมประมง.ปลาทะเลของประเทศไทย.(พระนคร: โรงพิมพ์สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี ,2507)
ชิติพทั ธ์.รอบรู้เรื ่องสัตว์ ชุด ปลาทะเล.(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์บ้านหนังสือ 19 จํากัด, 2548.)

2

นํ ้าตื ้นหมายถึงระดับความลึกของนํ ้าที่ 4 – 8 เมตร ส่วนนํ ้าลึกหมายถึงระดับความลึกของนํ ้าที่ 8 เมตรขึ ้นไป
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- โลนิน เป็ นสายพันธุ์เดียวกับปลาฉลาม แต่ขนาดลําตัวเล็กและป้อมกว่าปลาฉลาม
บริ เวณหัวมีกระดูกนูนขึ ้นมา 3 แถบ
- ฉมด เป็ นสายพันธุ์เดียวกับปลาฉลาม บริเวณหัวมีลกั ษณะแผ่เรี ยว ยื่นออกไปคล้ าย
สามเหลี่ยม มีกระดูกนูนสูงบริเวณสันหลัง
ปลาอินทรี
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวยาว ค่อนข้ างแบนแต่
หนา สีคล้ ายปลาฉลาม แต่ไม่มีเกล็ด ปลา
อินทรี ย์สว่ นใหญ่พบได้ แต่ในนํ ้าลึก จะไม่พบ
ในนํ ้าตื ้น

ภาพที ่ 16 ปลาอิ นทรี

ปลาอินทรี มีอยู่ 3 ชนิด และมีวิธีจําแนกลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูล
เดียวกัน ดังนี ้
- ปลาอินทรี ลายแมลงวัน รูปร่างยาวเรี ยว ลําตัวค่อนข้ างกลม ปากกว้ าง ลําตัวไม่มีเกล็ด
แต่มีลายเป็ นจุดสีขาวตัดกับสีของตัวปลา
- ปลาอินทรี ดนิ สอ มีลายข้ างลําตัวลักษณะเป็ นรอยคล้ ายรอยดินสอขีด
- ปลาอินทรี บงั ้ ลักษณะคล้ ายปลาอินทรี ลายแมลงวัน แต่มีลายบังขวางลํ
้
าตัว
ปลาดาบลาว
ลัก ษณะทั่ว ไป ลํ า ตัว แบน ยาว และบาง
ปากกว้ าง เกล็ดเล็ก บริ เวณท้ องมีลกั ษณะ
แคบกว่าลําตัว (ลักษณะเหมือนตัว V) ทําให้
ลักษณะคล้ ายกับดาบคม ครี บหางแฉกเป็ น
รูปส้ อม พบได้ บริ เวณนํ ้าลึก

ภาพที ่ 17 ปลาดาบลาว
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ปลาสีกนุ
ลัก ษณะทั่ว ไป ลํ า ตัว ยาว หัว ใหญ่ ตาโต
ปากกว้ าง ลําตัวมีสีเขียวไปถึงช่วงหลัง ท้ อง
มีสีขาวปลายครี บดํา ขนาดตัวโตเต็มที่ยาว
ประมาณ 1 ฝ่ ามือ ครี บหางเป็ นแฉก ปลา
สีกนุ พบได้ ทงในนํ
ั ้ ้าตื ้นและนํ ้าลึก

ภาพที ่ 18 ปลาสีกนุ กลม

ปลาสีกนุ มีอยู่ 4 ชนิด และมีวิธีจําแนกลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูล
เดียวกัน ดังนี ้
- ปลาสีกนุ กลม ลักษณะคล้ ายปลาสีกนุ ทัว่ ไป แต่ลําตัวกลมกว่า
- ปลาสีกนุ ทอง ลักษณะคล้ ายปลาสีกนุ ทัว่ ไป จะมีสีของลําตัวออกเป็ นสีทอง
- ปลาสีกนุ ข้ างเหลือง รูปร่างยาวรี ลําตัวแบนเล็กน้ อย ปากเล็ก สีของลําตัวมีสีนํ ้าเงิน
แกมเขียว ด้ านท้ องเป็ นสีขาวเงิน มีแถบสีเหลือง
- ปลาสีเสียด เป็ นสายพันธุ์เดียวกับปลาสีกนุ เกล็ดเล็กยาวรี ครี บหางเป็ นแฉก
ปลาตะครอง
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวแบนยาว ปากกว้ าง
เกล็ดเล็ก ลําตัวเป็ นสีเหลืองคาดดํา ครี บ
หางเป็ นแฉก ปลายเป็ นสีดํา ปลาตะครอง
มัก อาศัย อยู่ต ามบริ เ วณเกาะแก่ ง ต่า งๆ
หรื อบริ เวณที่มีปะการัง

ภาพที ่ 19 ปลาตะครองเหลื อง
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ปลาตะมะ
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวแบน มีสีเทาออกสีขาว
บริ เวณใต้ ท้องมีสีขาว มีเกล็ดคล้ ายกับปลา
เก๋า นํ ้าหนักปลาที่โตเต็มที่โดยประมาณ 4 –
5 กิโลกรัม ปลาตะมะมักอาศัยอยู่ตามเกาะ
แก่งต่างๆ หรื อบริเวณที่มีปะการัง

ภาพที ่ 20 ปลาตะมะหัวเสีย้ ม

ปลากุเรา
ลัก ษณะทั่ว ไป ลํ า ตัว แบนยาวและหนา
ลําตัวมีสีขาวล้ วน ลักษณะคล้ ายปลา
ดาบลาวแต่ลํา ตัว บางกว่า ครี บ หางเป็ น
แฉก ปลากุเลาพบได้ ทัง้ ในนํ า้ ตืน้ และนํ า้
ลึก

ภาพที ่ 21 ปลากุเรา

ปลาโอ
ลักษณะทัว่ ไป ตัวใหญ่และอ้ วนเกือบกลม
มีสีดํา โดยเฉพาะบริ เวณหลังจะมีสีดาํ
มากแต่ท้องมีสีขาว ลักษณะคล้ ายปลา ทู
น่า ปลาโอพบได้ ทวั่ ไปในบริเวณนํ ้าลึก
โดยปลาโอมีอยู่ 3 ชนิด

ภาพที ่ 22 ปลาโอ
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ปลาลิ ้นหมา
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวแบนและบาง มีเนือ้
เพี ย งด้ านเดี ย วมี สี อ อกนํ า้ ตาล ขนาด
ประมาณ 1 ฝ่ ามื อ หากเป็ นปลาตัวใหญ่
จะเรี ยกว่า ปลาใบม่วง พบได้ บริ เวณทัว่ ไป
ทังนํ
้ ้าตื ้นและนํ ้าลึก

ภาพที ่ 23 ปลาลิ้ นหมา

ปลากะพง
ลักษณะทัว่ ไป มีรูปร่างค่อนข้ างยาว ลําตัว
แบนกว้ าง หัวใหญ่ ปากกว้ าง ริมฝี ปากหนา
ปลากะพงพบได้ ทวั่ ไปทังนํ
้ ้าตื ้นและนํ ้าลึก

ภาพที ่ 24 ปลากะพง

ปลากะพงที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 2 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลากะพงธรรมดา มีลกั ษณะตามที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
- ปลากะพงแดง มีลกั ษณะเหมือนปลากะพงทัว่ ไป แต่ตลอดลําตัวมีสีแดงเรื่ อๆ
ปลาเก๋า หรื อปลากะรัง
ลัก ษณะทั่ว ไป มี รู ป ร่ า งยาว ลํ า ตั ว ใหญ่
ปากกว้ าง มีสีนํ ้าตาลอมเทา ปลาเก๋าพบได้
บริ เวณแหล่งปะการัง ครี บมีปลายมน

ภาพที ่ 25 ปลาเก๋า
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ปลาเก๋าที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 3 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลาเก๋าธรรมดา มีลกั ษณะดังที่กล่าวไปแล้ ว
- ปลาเก๋าเสือ ลักษณะเช่นเดียวกับปลาเก่าทัว่ ไป แต่ลําตัวมีลายคล้ ายกับลายเสือ
- ปลากะรัง ซึง่ เป็ นตระกูลเดียวกับปลาเก๋า มีลําตัวเป็ นสีแดง มีจดุ รอบตัว
ปลากระเบน
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวมีลกั ษณะกว้ าง บาง
แบนและใหญ่ ขนาดเกือบเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม
บนสัน หลัง มี ปุ่ มเป็ นกระดูก แข็ ง ผิ ว หนัง
เป็ นเนื ้อทราย ไม่มีเกล็ด มีหางทังยาวและ
้
สัน้ โคนหางมีเงี่ยงหรื อหนามแหลม ปลา
กระเบนพบได้ ทวั่ ไป ทังบริ
้ เวณนํ ้าลึกและ
ภาพที ่ 26 ปลากระเบนใบบัว
นํ ้าตื ้น
ปลากระเบนที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 7 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้
จากลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลากระเบนใบบัว มีลกั ษณะคล้ ายปลากระเบนทัว่ ไป ลักษณะลําตัวคล้ ายกับใบบัว
- ปลากระเบนขนุน มีลกั ษณะคล้ ายปลากระเบนทัว่ ไป แต่มีผิวหนังที่หยาบมาก
เหมือนกับหนามทุเรี ยนทังลํ
้ าตัว ไม่มีเงี่ยง
- ปลากระเบนเนื ้อไก่ ลักษณะเหมือนปลากระเบนทัว่ ไป แต่เมื่อนํามา
รับประทานจะมีรสชาติเหมือนเนื ้อไก่
- ปลากระเบนสี ลักษณะคล้ ายปลากระเบนธรรมดา แต่ตวั เล็กกว่า ตัวผู้และตัวเมียจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวผู้ลกั ษณะตัวจะเป็ นทรงรี มากกว่า ส่วนตัวเมียมีลกั ษณะเมื่อกางปี กออก
แล้ วคล้ ายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน มีเงี่ยง 1อัน บริเวณส่วนหัวอันตรายมาก
- ปลากระเบนนกลัง ลําตัวแบน ครี บอกแผ่กว้ างออกไปคล้ ายปี กนก หัวทู่ หางยาว
คล้ ายแส้ ที่โคนหางไม่มีเงี่ยง
- ปลากระเบนธง ลักษณะคล้ ายปลากระเบนทัว่ ไป แต่หางมีลกั ษณะคล้ ายธงเมื่อว่าย
นํ ้า หนังของกระเบนชนิดนี ้มีลกั ษณะคล้ ายกระดาษทราย บริเวณหัวมีเงี่ยง
- ปลากระเบนราหู ลักษณะเหมือนปลากระเบนทัว่ ไป แต่ลําตัวแผ่กว้ างออกมาก
ด้ านหน้ าจะมีลกั ษณะเหมือนงวง 2 ข้ างยื่นออกมา แต่ไม่มีเงี่ยง
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ปลาไล้ โก่
ลั ก ษณะทั่ ว ไป ลํ า ตั ว กลมยาวคล้ าย
ทรงกระบอก ปากมีฟันคม ขนาดประมาณ
1 ฝ่ ามือ มีสีออกเทาเหลือง พบได้ ทัง้
บริ เวณนํ ้าตื ้น และนํ ้าลึก

ภาพที ่ 27 ปลาไล้โก่

ปลามงหรื อปลาไอ้ แจ๋ว
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวสัน้ และแบน บริ เวณ
ท้ องมีสีขาว ปลามงพบได้ ทวั่ ไป ทังบริ
้ เวณ
นํ ้าตื ้นและนํ ้าลึก

ภาพที ่ 28 ปลามง

ปลาแรด
ลัก ษณะทัว่ ไป ลํ า ตัวแบน ผิ วหนัง หยาบ
คล้ ายปลาฉลาม ด้ านหน้ ามีปมนู
ุ่ นขึ ้นมา
ลักษณะคล้ ายนอของแรด ปลาแรดพบได้
บริเวณแหล่งปะการัง

ภาพที ่ 29 ปลาแรด

22

ปลาจวด
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวมีขนาดเล็ก รู ปร่ าง
ยาว ปากเล็กทู่ เส้ นข้ างตัวมีลกั ษณะเป็ น
หลอด มี สี เ ทา แต่ช่ ว งท้ อ งมี สี แ สด ปลา
จวดพบได้ ทั่วไปทัง้ บริ เวณนํ า้ ตืน้ และนํ า้
ลึก

ภาพที ่ 30 ปลาจวด

ปลากด
ลัก ษณะทั่ว ไป มี รู ป ร่ า งยาว หัว แบน มี
หนวดใต้ คาง ตัวค่อนข้ างกลม ไม่มีเกล็ด
ลําตัวมีสีดํา ขาว และเทา ครี บหางเป็ น
แฉกปลากดพบได้ ในบริ เวณนํา้ ตื ้น จะไม่
พบในบริเวณนํ ้าลึก

ภาพที ่ 31 ปลากดแดง

ปลากดที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 8 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลากดแดง มีลกั ษณะเหมือนปลากดทัว่ ไป แต่ลําตัวมีลกั ษณะเป็ นสีแดง
- ปลากดโคกกะโส มีลกั ษณะเหมือนกับปลากดทัว่ ไป แต่ปากจะเล็กและยาวกว่า
- ปลากดขี ้ลิง ลักษณะเหมือนปลากดทัว่ ไป แต่ลําตัวมีสีออกเขียวคล้ ายขี ้ลิง
- ปลากดขาว ลักษณะเหมือนปลากดทัว่ ไป แต่ครี บจะยาวกว่า ลําตัวมีสขี าว ครี บหาง
เป็ นแฉก
- ปลากดหัวอ่อน หรื อปลากดคันหลาว ลักษณะคล้ ายปลากดทัว่ ไป แต่บริเวณหัวปลา
จะมีความอ่อนกว่าชนิดอื่นๆ
- ปลากะตัก หรื อปลาขาว เป็ นปลาตระกูลเดียวกับปลากด ลักษณะลําตัวเล็ก แบน มีสี
ขาว แต่จะพบได้ ในบริเวณนํ ้าลึก
- ปลามาย้ ง หรือปลาริ วกิว เป็ นปลาตระกูลเดียวกับปลากด ลักษณะลําตัวเพรี ยวและ
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ค่อนข้ างกลม ด้ านบนหัวเป็ นกระดูกแข็ง มีหนวด 3 คู่ ครี บหางเว้ าลึก ตัวสีนํ ้าตาลปนเทา ท้ องสี
จาง ครี บสีคลํ ้า ครี บไขมันสีดํา พบได้ บริเวณนํ ้าลึก
- ปลาตุ๊กกัง หรื อลูทู เป็ นปลาตระกูลเดียวกับปลากด พบได้ ในบริเวณนํ ้าลึก มีลกั ษณะ
ลําตัวค่อนข้ างยาว ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว
ปลาธงเหลว หรื อธงเหว
ลักษณะทัว่ ไป มีลําตัวกลมยาว คล้ ายรู ป
ทรงกระบอก ปากยื่ น ออกไปคล้ า ยเข็ ม
เกล็ดยาวรี ใหญ่ ครี บหางเว้ า มีสีเขียวหรื อ
สีขาว และมีเนือ้ เป็ นสีเขียว ปลาธงเหลว
พบได้ ทงั ้ นํา้ ตื ้นและนํ ้าลึก แต่ถ้าเป็ นปลา
ธงเหลวนํ า้ ลึก ลํ า ตัว จะมี สีม่ ว งและท้ อ ง
เป็ นสีขาว
ภาพที ่ 32 ปลาธงเหลว

ปลาธงเหลวที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 8 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลาธงเหลวธรรมดา มีลกั ษณะดังที่กล่าวไปแล้ ว
- ปลาธงเหลวนํ ้าลึก มีลกั ษณะคล้ ายปลาธงเหลวธรรมดา แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า
ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือปลาธงเหลวนํ ้าลึกตัวแบน และปลาธงเหลวนํ ้าลึกตัวกลม
- ปลาธงเหลวก้ านธูป มีลกั ษณะลําตัวกลมยาว คล้ ายก้ านของธูป

ภาพที ่ 33 ปลาผีเสือ้

ปลาผีเสื ้อ
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวป้อม สัน้ แบนและบาง
ปากเล็กตาโต มีขนาดประมาณ 1 ฝ่ ามือ มี
สีสนั สวยงามลักษณะคล้ ายผีเสื ้อ โดยปลา
ผีเสื ้อมี 10 ชนิด แต่ละชนิดจะมีรูปร่ าง
เหมือนกัน แต่จะต่างกันออกไปตามลักษณะ
ของครี บ และสี ไม่มี ชื่ อ เรี ย กตามสายพัน ธุ์
โดยเฉพาะ ปลาผีเสื ้อจัดเป็ นปลาสวยงาม
พบได้ ทวั่ ไปบริเวณแหล่งที่มีปะการัง
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ภาพที ่ 34 ปลาสิ นสมุทร

ปลาสินสมุทร
ลัก ษณะทั่ว ไป มี ลํ า ตัว ป้ อม สัน้ และแบน
คล้ ายปลาผีเสื ้อ แต่ลําตัวจะหนากว่า มีปาก
เล็กและสันแต่
้ จะมีเงี่ยงที่ข้างแก้ ม โดยปลา
สินสมุทรมี 10 ชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่ าง
เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ สีและลวดลาย
ไม่มีชื่อเรี ยกตามสายพันธุ์โดยเฉพาะ จัดเป็ น
ปลาสวยงาม พบได้ ทวั่ ไปบริเวณแหล่งที่มี
ปะการัง
ปลาการ์ ตนู
ลักษณะทัว่ ไป ปลาการ์ ตนู มีลกั ษณะเหมือน
การ์ ตนู ดังชื่อเรี ยก ปลาการ์ ตนู มี 20 ชนิด แต่
ละชนิดจะมีสีและลักษณะที่ แตกต่างกันไป
ตามแต่ละสายพันธุ์ ปลาการ์ ตนู จัดเป็ นปลา
สวยงาม พบได้ ทวั่ ไปบริเวณแหล่งปะการัง

ภาพที ่ 35 ปลาการ์ ตูน

ปั กเป้า
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวยาวกลม หัวโต ปากทู่
และเล็ก ลําตัวเวลาปกติจะมีลกั ษณะคล้ าย
ปลาทัว่ ไป แต่เมื่อเวลาตกใจจะพองตัวออก
และลําตัวมี หนาม มีสีออกเขียวคาดด้ วยสี
ดํา ปั กเป้าพบได้ ในบริเวณทัว่ ไป

ภาพที ่ 36 ปลาปั กเป้ า

ปั กเป้าที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 3 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปั กเป้าธรรมดา มีลกั ษณะดังที่กล่าวไปแล้ ว
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- ปั กเป้าเหลี่ยม มีลกั ษณะคล้ ายปั กเป้าทัว่ ไป แต่ตวั จะมีลกั ษณะรูปร่างคล้ ายสี่เหลีย่ ม
- ปั กเป้ากระทิง ลักษณะคล้ ายปั กเป้าทัว่ ไป แต่ตวั จะเล็กกว่า และด้ านหน้ ามีลกั ษณะ
คล้ ายเขากระทิง ยื่นออกไป 1 เขา
ปลากระบอก
ลักษณะทัว่ ไป มีรูปร่ างเรี ยว ลําตัวค่อนข้ าง
กลม หัว กว้ า งใหญ่ แ ละแบน ครี บ หางตัด
ลําตัวเป็ นสีขาวเทา ท้ องเป็ นสีขาว หลังมีสี
เขี ยวอ่อน ปลากระบอกทุกชนิดแม้ จะมีชื่อ
เรี ยกต่างกันแต่ก็อยูใ่ นสายพันธุ์เดียวกัน โดย
จะแตกต่า งกัน ที่ ข นาดปลากระบอกพบได้
ทัว่ ไปทังในบริ
้
เวณนํ ้าลึกและนํ ้าตื ้น
ภาพที ่ 37 ปลากระบอก

ปลากระบอกที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 8 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลากระบอกธรรมดา มีลกั ษณะดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
- ปลารอบปั ด เป็ นสายพันธุ์เดียวกับปลากระบอก แต่มีขนาดเล็กกว่า และชอบอยู่
รวมกันเป็ นฝูงใหญ่หางขาว
- ปลากระบอกหูดํา มีลกั ษณะคล้ ายปลากระบอกทัว่ ไป แต่บริเวณปลายครี บจะมีสีดํา
- ปลากระบอกหางบาน มีลกั ษณะคล้ ายปลากระบอกทัว่ ไป แต่จะมีลกั ษณะของหางที่
กว้ างและบานออก
- ปลากะเมาะ มีลกั ษณะคล้ ายปลากระบอก แต่ลําตัวด้ านบนเป็ นสีเทา ท้ องเป็ นสีขาว
เงิน มีลกั ษณะแตกต่างกันที่เกล็ด
ปลาไหลลักษณะทัว่ ไป รูปร่างยาวคล้ ายงู
หัวเล็กสัน้ ลําตัวกลม มีเมือกลื่น ไม่มีเกล็ด
มีหางแหลม ลําตัวมีสนี ํ ้าตาลอมเหลือง ครี บ
ต่างๆ เป็ นสีเหลือง ปลาไหลพบได้ ในบริเวณ
ทัว่ ไปทังนํ
้ ้าลึกและนํ ้าตื ้น

ภาพที ่ 38 ปลาไหล
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ภาพที ่ 39 ปลาโนรี

ปลาโนรี
ลักษณะทัว่ ไป รู ปร่ างคล้ ายปลาผีเสื ้อ แต่มี
ครี บหลังเป็ นเส้ นยาวออกไป ครี บหางตัดตรง
มี แถบสี ดําหรื อม่วง 2 แถวคาดขวางลําตัว
และครี บ โดยปลาโนรี มี 10 ชนิด แต่ละชนิด
จะมีรูปร่ างเหมือนกัน แต่จะต่างกันออกไป
ตามลัก ษณะของสี ไม่ มี ชื่ อ เรี ย กตามสาย
พันธุ์โดยเฉพาะ พบได้ ทวั่ ไปบริเวณแหล่งที่มี
ปะการัง
ปลาสาก
ลักษณะทัว่ ไป รู ปร่ างยาว ลําตัวกลม เกือบ
เป็ บทรงกระบอก ปากกว้ าง ขนาดประมาณ
3 ศอก มีสีเทาขาว พบได้ บริ เวณแหล่ง
ปะการังหรื อโขดหิน

ภาพที ่ 40 ปลาสาก

ปลาอานม้ า
ลักษณะทัว่ ไป เป็ นปลาสวยงาม มีขนาด
เล็กประมาณ 2 – 3 นิ ้ว ลําตัวมีสีฟ้าคาด
ดํา พบได้ บริ เวณแหล่งปะการั งหรื อโขด
หิน

ภาพที ่ 41 ปลาอานม้า
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ปลาขี ้ตัง
ลัก ษณะทัว่ ไป ลํ า ตัว ป้อมแบน คล้ า ย
รู ปไข่ หน้ างุ้ม ปากเล็ก หนังหนา เกล็ก
เล็ก สีออกดําสลับขาว ขนาดประมาณ
1 ฝ่ ามือ พบได้ บริเวณแหล่งปะการังหรื อ
โขดหิน

ภาพที ่ 42 ปลาขี ้ตงั

ปลาเทวดาสายรุ้ง
ลักษณะทัว่ ไป เป็ นปลาสวยงาม ลําตัวมี
ขนาด 2 – 3 นิ ้ว มีสีที่หลากหลายบน
ลํ า ตัว มี ค รี บ ยาว พบได้ บ ริ เ วณแหล่ ง
ปะการัง

ภาพที ่ 43 ปลาเทวดาสายรุ้ง

ปลาอีคดุ
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวป้อม สัน้ ค่อนข้ าง
แบน สันหลังโค้ งมากกว่าสันท้ อง มีสี
ขาวอมเทา เกล็ดหยาบหนา ครี บอกยาว
ปลายแหลม ครี บหางเป็ นแฉกพบได้ ใน
บริเวณทัว่ ไปทังนํ
้ ้าตื ้นและนํ ้าลึก

ภาพที ่ 44 ปลาอี คดุ
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ปลาตะกับ หรื อปลาขี ้เกง
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวแบน ป้อม สัน้ เกือบจะ
เป็ นรูปสี่เหลี่ยม หัวเล็กสัน้ หน้ าผากหัก ปาก
เล็กและแหลม มีสีเขียว พบได้ ทั่วไป แต่ไม่
พบในบริเวณนํ ้าลึก

ภาพที ่ 45 ปลาตะกับ หรื อปลาขี ้เกง

ปลานกค้ างคาว
ลักษณะทัว่ ไป มีสีออกสีดําเทา มีครี บ
ลักษณะเหมือนปี กค้ างคาว พบได้ บริ เวณ
นํ ้าลึกแต่มีจํานวนน้ อย

ภาพที ่ 46 ปลานกค้างคาว

ปลามน
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวแบนค่อนไปทางกลม มี
สีดํา พบได้ บริเวณข้ างหิน

ภาพที ่ 47 ปลามน

ปลามนที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 2 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จากลักษณะ
โดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลามนธรรมดา มีลกั ษณะดังที่กล่าวไปแล้ ว
- ปลามนปากหมู มีลกั ษณะคล้ ายปลามนทัว่ ไป แต่แตกต่างกันที่บริ เวณปากจะมี
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ลักษณะนูนยื่นออกมาเหมือนลักษณะปากของหมู
ปลาข้ างลาย หรื อปลามโหรี
ลักษณะทัว่ ไป รูปร่างยาวรี ด้ านข้ างแบน ปาก
โตพอประมาณ เกล็ดหนาและสาก ครี บต่างๆ
แผ่กว้ างออกไป ครี บห้ างเว้ าลึก พบได้ ทั่วไป
บริเวณข้ างหิน

ภาพที ่ 48 ปลาข้างลายหรื อปลามโหรี

ปลาหัวตะกัว่
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวกลมเล็ก มีจดุ สีดํา
คล้ ายสีตะกัว่ ส่วนหัวมีลกั ษณะเหมือนตะปู
พบได้ บริเวณนํ ้าลึก ตังแต่
้ 6 – 8 เมตร

ภาพที ่ 49 ปลาหัวตะกัว่

ปลากิมจีฮวย
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวแบน คล้ ายรูปไข่ ปาก
เล็กครี บหางเป็ นแฉก
เนื ้อบางใสจน
สามารถมองเห็นอวัยวะภายในใต้ ลําตัว
เรื่ องแสงได้ คนโบราณเรี ยกว่า ปลาผี พบ
ได้ บริ เวณนํ ้าตื ้น

ภาพที ่ 50 ปลากิ มจี ฮวย
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ปลานกแก้ ว
ลักษณะทัว่ ไป รู ปร่ างค่อนข้ างยาว ลําตัว
ป้ อมเกื อ บกลม ตาเล็ ก ปากงุ้ มเหมื อ น
ปากนกแก้ ว พบได้ บริ เวณแหล่งปะการั ง
หรื อบริเวณข้ างหิน

ภาพที ่ 51 ปลานกแก้ว

ภาพที ่ 52 ปลาหูชา้ ง

ปลาหูช้าง
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวป้อมแบนเกื อบกลม
หน้ า ผากชัน ปากเล็ก และอยู่ที่ ป ลายสุด
เกล็ ด เล็ ก มากครี บ อกกลมและสัน้ ครี บ
หางเว้ า ลําตัวแบนเหมือนหูช้าง มีสีเทาขีด
แดง ด้ านล่างมีสีออกเหลือง จัดเป็ นปลา
สวยงามหากแต่ มี ค นนิ ย มกิ น พบได้
บริเวณแหล่งปะการังหรื อข้ างเกาะแก่ง
ต่างๆ
ปลาโทงแทง
ลักษณะทัว่ ไป มีลกั ษณะตัวกลมยาว ปาก
แหลม ครี บยาว มีสีดํา ขนาดกว้ าง 9 นิ ้ว
แต่ความยาวจะเป็ น 9 เท่าของความกว้ าง
พบได้ บริเวณนํ ้าลึก

ภาพที ่ 53 ปลาโทงเทง
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ปลาสิงห์โต หรื อปลาโนห์รา
ลั ก ษณะทั่ ว ไป บางคนเรี ยกปลามั ง กร
เพราะมีรูปร่ างแปลกประหลาด และมีสีสีนค
ล้ ายสิงห์โตมาก หัวปกคลุมด้ วยแผ่นกระดูก
และมีหนามแหลม เกล็ดเล็ก พบได้ บริ เวณ
แหล่งปะการัง

ภาพที ่ 54 ปลาสิ งห์โต หรื อปลาโนห์รา

ปลามะเขือเทศ
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวป้อม มีสีแดงดํา มีครี บ
สีเหลือง จัดเป็ นปลาสวยงาม พบได้ ทวั่ ไป
บริเวณแหล่งปะการัง

ภาพที ่ 55 ปลามะเขื อเทศ

ปลาช้ างเหยียบ หรื อปลาหางควาย
ลักษณะทัว่ ไป รูปร่างยาว ท้ องแบน หัว
แบนราบ ปากกว้ าง ตาค่อนข้ างเล็ก
เกล็ดละเอียด ครี บหางตัด พบได้ บริเวณ
ทัว่ ไปทังนํ
้ ้าตื ้นและนํ ้าลึก

ภาพที ่ 56 ปลาช้างเหยียบ หรื อปลาหางควาย
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ปลาอีโต้ มอญ
ลัก ษณะทัว่ ไป ลํ า ตัว กว้ างออกและแบน
เล็กน้ อย หัวงุ้มลงมีลกั ษณะคล้ ายมีดอีโต้
มีสีดํา ปากกว้ าง เกล็ดเล็ก ตัวผู้หน้ าผาก
โหนกนูนออกไปข้ างหน้ า ตัวเมียหน้ าผาก
ลาดลง ครี บหางเป็ นแฉก พบได้ บริ เวณนํ ้า
ลึก
ภาพที ่ 57 ปลาอีโต้มอญ

ปลาดอกประทัด
ลักษณะทัว่ ไป จัดเป็ นปลาสวยงาม พบได้
บริ เวณแหล่งปะการัง หรื อข้ างหิน

ภาพที ่ 58 ปลาดอกประทัด

ปลาเกล็ดข้ าวเม่า
ลั ก ษณะทั่ ว ไป รู ปร่ างค่ อ นข้ างยาว
ด้ านข้ างแบน ลําตัวนิ่ม หัวสันตาโต
้
ปาก
เล็ก ยืดและหดได้ เกล็ดเล็กบาง ครี บหาง
เป็ นแฉก ตลอดลําตัวมีสีขาวหรื อสีมะกอก
ครี บ มี สี ข าวคลํ า้ พบได้ ทัง้ บริ เ วณนํ า้ ลึก
และนํ ้าตื ้น
ภาพที ่ 59 ปลาเกล็ดข้าวเม่า
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ปลาไม้ จิ ้มฟั นจระเข้
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวมีขนาดเล็กเท่านิ ้วก้ อย
ลักษณะคล้ ายม้ านํ ้าแต่ผอมและตัวจะแหลม
กว่า พบได้ บริ เวณแหล่งปะการัง

ภาพที ่ 60 ปลาไม้จิ้มฟั นจระเข้

ปลาทู
ลักษณะทัว่ ไป รูปร่างยาวเพรี ยวคล้ าย
กระสวย มีสเี ทา ปากกว้ าง เกล็ดเล็ก
ครี บหางแฉก พื ้นสีลําตัวด้ านบนเป็ นสี
เขียว ส่วนด้ านท้ องเป็ นสีขาวเงิน ครี บ
เป็ นสีขาวเหลืองแต่ครี บหางสีคลํ ้า พบ
ได้ ทวั่ ไปทังบริ
้ เวณนํ ้าลึกและนํ ้าตื ้น
ภาพที ่ 61 ปลาทู

ปลาหนวดแมว หรื อปลาลังคัน
ลักษณะทัว่ ไป รูปร่างยาว แบนและบาง
สันท้ องโค้ ง ครี บหางแฉก ด้ านหน้ า มี
หนวดยื่นออกมาเหมือนหนวดแมวจึงได้
ชื่อดังกล่าว สีลําตัวเป็ นสีขาวเงิน ครี บ
เป็ นสีขาวเหลือง พบได้ บริเวณทัว่ ไปทัง้
นํ ้าตื ้นและนํ ้าลึก
ภาพที ่ 62 ปลาหนวดแมว หรื อปลาลังคัน
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ปลาตาหวาน
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวแบน สีแดงปนสีแสด
จุ ด เด่ น อยู่ ที่ ต าซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ พบได้
บริเวณนํ ้าลึกและข้ างหิน

ภาพที ่ 63 ปลาตาหวาน

ปลาแป้น
ลักษณะทัว่ ไป มีลําตัวแบนคล้ ายรูปไข่
ปากเล็ก เกล็ดละเอียด ครี บอกลักษณะ
คล้ ายเคียว ลําตัวด้ านบนเป็ นสีนํ ้าเงินปน
เขียว ครี บท้ องมีสีดําเข้ มเห็นได้ ชดั เจน

ภาพที ่ 64 ปลาแป้ น

ปลาแป้นที่ถกู นํามาเป็ นต้ นแบบแกะสลักมีทงสิ
ั ้ ้น 3 ชนิด และสามารถสังเกตเห็นได้ จาก
ลักษณะโดดเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ในตระกูลเดียวกัน ดังนี ้
- ปลาแป้นจุด มีลกั ษณะเหมือนปลาแป้นทัว่ ไป แต่บริเวณกลางตัวจะมีจดุ สีเข้ ม
- ปลาแป้นหมู มีลกั ษณะเหมือนปลาแป้นทัว่ ไป แต่บริเวณท้ องจะโค้ งมากกว่าบริเวณ
หลังและลําตัวอ้ วนกลม
- ปลาแป้นเศรษฐี มีลกั ษณะคล้ ายปลาแป้นทัว่ ไป แต่บริ เวณท้ องจะโค้ งออกมากกว่า
กว่าปลาแป้นทัว่ ไปและปลาแป้นหมู ครี บใต้ ท้องเป็ นสีออกเขียว
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ปลาหมาแหงน
ลักษณะทัว่ ไป ลําตัวป้อม สัน้ กว้ างคล้ ายรูป
ไข่ จงอยปากทู่และงุ้มลง ปากเล็ก เส้ นข้ าง
ตัวสมบูรณ์ แต่ไม่เป็ นสัน ก้ านครี บแข็ง ครี บ
อกยาว ครี บ หางแฉกลึก ส่ว นแพนหางอัน
ล่างยาวกว่าอันบน

ภาพที ่ 65 ปลาหมาแหงน

สัตว์ นาํ ้ ทะเลชนิดอื่นๆ
นอกจากปลาชนิดต่างๆ ที่ได้ กล่าวไปแล้ วนัน้ อ่าวดอนสักยังมีความอุดมสมบูรณ์ในด้ าน
สัตว์นํ ้าชนิดอื่นๆ อีก ดังที่เราเห็นได้ จากสัตว์นํ ้าที่แกะสลักจากหินในพิพิธภัณฑ์ เช่น หมึก, เต่า, กะ,
ปูจกจั
ั ้ น่ , ปูทะเล, ปูม้า, ปูเสฉวน, กุลาดํา, กุ้งมังกร, กัง,้ แมงดาทะเล, ม้ านํ ้า, แมงกะพรุน, พะยูน,
โลมา และปลิงทะเล เป็ นต้ น

ภาพที ่ 66 หมึกสาย

ภาพที ่ 67 เต่า

ภาพที ่ 68 กุลาดํา

ภาพที ่ 69 ปูทะเล
36

ภาพที ่ 70 แมงดาทะเล
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บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
พิพิธภัณฑ์ปลาหินเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกแห่งหนึง่ ที่ประสบกับปั ญหาในการดําเนินงาน
เนื่องจากลุงกิตติเป็ นผู้ดแู ลและดําเนินงานแต่เพียงผู้เดียว ขาดหน่วยงานหรื อกลุ่มคนที่จะมาช่วย
้ องประสบกับ
ดูแล ทําให้ พิพิธภัณฑ์ปลาหินที่ควรจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สําคัญของชาวดอนสักนันต้
ปั ญหาหลายด้ าน
การดําเนิ นงานของพิพิธภัณฑ์ ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวโดยไม่ได้ รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นใดนันย่
้ อมได้ รับผลกระทบในด้ านค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของทางพิพิธภัณฑ์ เช่น ค่าใช้ จ่าย
ในการซ่อมบํ า รุ ง วัต ถุพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห รื อ อาคารจัด แสดงที่ ต้ อ งการการดูแ ลรั ก ษาหรื อการพัฒ นา
พิพิธภัณฑ์ การจัดจําหน่ายบัตรเข้ าชมพิพิธภัณฑ์นนก็
ั ้ ไม่ได้ ช่วยลดทอนค่าใช้ จ่ายลงแต่อย่างใด
กลับเพิ่มค่าใช้ จ่ายให้ มากขึ ้นเนื่องจากต้ องจัดพิมพ์บตั รเข้ าชมทําให้ เสียค่าใช้ จ่ายสูง เพราะเดิม
เก็บค่าเข้ มชมคนละ 25 บาท ต่อมาลุงกิตติจึงเปลี่ยนวิธีการหารายได้ จากการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์
ด้ วยการตังกล่
้ องรับบริ จาคแทนเพราะนอกจากจะไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการพิมพ์บตั รเข้ าชมแล้ ว
ยังได้ รับรายได้ จากผู้สนใจเข้ าชมพิพิธภัณฑ์มากกว่าครัง้ ที่มีการจําหน่ายบัตรอีกด้ วย
นอกจากนันความคิ
้
ดที่จะขยายพิพิธภัณฑ์ของลุงกิตติให้ เป็ นเหมือนท้ องทะเลจริ ง และให้
้ องระงับไว้ ก่อนเนื่องจากปั ญหาด้ าน
ทุกคนได้ ร้ ู จกั กับเครื่ องมือในการทําประมงที่เป็ นของจริ งนันต้
ค่าใช้ จ่ายนัน่ เอง
ปั ญหาอี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี ไ้ ม่ มี ก าร
ประชาสัม พัน ธ์ เ ท่ า ไรนัก เนื่ อ งมาจากค่า ใช้ จ่ า ยในการประชาสัม พัน ธ์ ท างโทรทัศ น์ ชุม ชนนัน้
ค่อนข้ างสูง เมื่อมีรายได้ เข้ ามาไม่มากนักจึงต้ องเลือกการประชาสัมพันธ์ในด้ านอื่นแทนคือการทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านหน้ าของพิพิธภัณฑ์ซงึ่ มีอยู่เพียง 2 – 3 ป้ายเท่านัน้ และตังอยู
้ ่ในจุดที่ไม่
โดดเด่นสักเท่าไร อาจทําให้ ผ้ ทู ี่ผา่ นไปมามองเห็นยากสักหน่อยและอาจจะมองผ่านเลยไปจนไม่ได้
สนใจก็เป็ นได้
ส่ ว นปั ญ หาและอุป สรรคในการทํ า วิ จัย นั น้ เป็ นปั ญ หาทั ง้ จากตัว ผู้ วิ จั ย เองและจาก
สิ่งแวดล้ อมโดยรอบในขณะสัมภาษณ์ กล่าวคือตัวผู้วิจยั เองยังเตรี ยมความรู้ ด้านการประมงหรื อ
สัตว์นํ ้าชนิดต่างๆ ไม่เพียงพอ และมีการเตรี ยมคําถามที่จะสัมภาษณ์ ลงุ กิตติครอบคลุมเนื ้อหาไม่
เพียงพอและไม่ตรงจุดประสงค์ที่เตรี ยมไว้ เวลาสัมภาษณ์จึงเกิดการติดขัดทําให้ การสัมภาษณ์ไม่
ต่อเนื่องไม่ลื่นไหลและบางครัง้ ยังตังคํ
้ าถามซํ ้าไปมาอาจทําให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์เกิดอาการเบื่อหน่าย
ที่ต้องตอบคําถามเดียวกันหลายครัง้
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ส่ ว นปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ จากสิ่ ง แวดล้ อมโดยรอบขณะสั ม ภาษณ์ คื อ เสี ย งรบกวนของ
เครื่ องยนต์จากรถโดยสารที่แล่นผ่านไปมาหน้ าพิพิธภัณฑ์ และจากเสียงของนกยูงที่ลงุ กิตติเลี ้ยงไว้
ได้ แทรกเข้ าไปอยู่ในเทปที่บนั ทึกเสียงการสัมภาษณ์อยู่หลายครัง้ ทําให้ เกิดปั ญหาในการถอดเทป
้
บทสัมภาษณ์จนข้ อมูลบางอย่างนันหายไป
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ภาคผนวก ก.
ชื่อเรี ยกท้ องถิ่น และชื่อเรี ยกแบบทางการของปลาและสัตว์ นํา้ ชนิดต่ างๆ
ปลาและสัตว์นํ ้าต่างๆ ในแต่ละท้ องถิ่นก็จะมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันไป ตามสําเนียงและ
คําศัพท์ที่คนในท้ องถิ่นนันๆ
้ ใช้ เรี ยก ทําให้ บางครัง้ เมื่อคนจากต่างท้ องถิ่นเข้ ามา ก็จะทําให้ เกิด
ความเข้ าใจที่ผิดพลาดไป อาจจะเข้ าใจไม่ตรงกัน อันเนื่องมาจากภาษาของแต่ละท้ องถิ่นที่
แตกต่างกันนัน่ เอง ดังนันเราจึ
้
งควรที่จะทราบชื่อปลาและสัตว์นํ ้าต่างๆ ที่เป็ นชื่อเรี ยกอย่างเป็ น
ทางการ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับชื่อเรี ยกภาษาท้ องถิ่นให้ เข้ าใจตรงกัน
ตารางชื่อปลาและสัตว์ นํา้ ชนิดต่ างๆ*
ชื่อเรี ยกแบบท้ องถิ่น

ชื่อเรี ยกแบบทางการ

ปลาฉลาม
ปลาอินทรี
ปลาดาบลาว
ปลาสีกนุ
ปลาตะครอง
ปลาตะมะ
ปลากุเรา
ปลาโอ
ปลาลิ ้นหมา
ปลากะพง
ปลาเก๋า หรื อกะรัง
ปลากะเบน
ปลาไล้ โก่
ปลามง หรื อปลาไอ้ แจ๋ว
ปลาแรด
ปลาจวด
ปลากด
ปลาตุ๊กกัง หรื อปลาลูทู
ปลามาย้ ง หรือปลาริวกิว

ปลาฉลาม
ปลาอินทรี
ปลาดาบลาว
ปลาสีกนุ
ปลาตะกรอง
ปลาตะมะ
ปลากุเรา
ปลาโอ
ปลาลิ ้นหมา
ปลากะพง
ปลาเก๋า หรื อกะรัง
ปลากะเบน
ปลาปากคม
ปลามง
ปลาแรด
ปลาจวด
ปลากด
ปลาลูท่ ู่
ปลาริวกิว
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ปลากะตัก หรือปลาขาว
ปลาผีเสื ้อ
ปลาสินสมุด
ปลาการ์ ตนู
ปลาธงเหว หรื อธงเหลว
ปลาปั กเป้า
ปลากะบอก
ปลาไหล
ปลาโนรี
ปลาสาก
ปลาอานม้ า
ปลาขี ้ตัง
ปลาเทวดาสายรุ้ง
ปลาอีคดุ
ปลาตะกับ หรื อปลาขี ้เกง
ปลานกค้ างคาว
ปลามน
ปลามะโหรี
ปลาหัวตะกัว่
ปลากิมจีฮวย หรื อปลาผี
ปลานกแก้ ว
ปลาโทงแทง
ปลาสิงห์โต หรื อปลาโนห์รา
ปลามะเขือเทศ
ปลาตีน
ปลาช้ างเหยียบ หรื อปลาหางควาย
ปลาอีโต้ มอญ
ปลาดอกประทัด
ปลาหมาแหงน
ปลาขี ้จีน

ปลากะตัก
ปลาผีเสื ้อ
ปลาสินสมุทร
ปลาการ์ ตนู
ปลาทุงเหว
ปลาปั กเป้า
ปลากะบอก
ปลาไหล
ปลาโนรี
ปลาสาก
ปลาอานม้ า
ปลาขี ้ตัง
ปลาเทวดาสายรุ้ง
ปลาอีคดุ หรื อปลาจาน
ปลาตะกับ หรือขี ้เกง
ปลานกค้ างคาว
ปลามน
ปลามะโหรี
ปลาหัวตะกัว่
ปลาแป้น
ปลานกแก้ ว
ปลาโทงแทง
ปลาสิงห์โต หรื อปลาโนห์รา
ปลามะเขือเทศ
ปลาตีน
ปลาช้ างเหยียบ หรื อปลาหางควาย
ปลาอีโต้ มอญ
ปลาดอกประทัด
ปลาจาละเม็ด
ปลาขี ้จีน
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ปลาเกล็ดข้ าวเม่า
ปลาไม้ จิ ้มฟั นจระเข้
ปลาทู
ปลาหางไก่
ปลาแมว หรื อปลาหนวดแมว

ปลาเกล็ดข้ าวเม่า
ปลาไม้ จิ ้มฟั นจระเข้
ปลาทู
ปลาหางไก่
ปลาลังคัน

*หมายเหตุ
รายชื่อเรี ยกปลาอย่างเป็ นทางการของกรมประมงนัน้ ข้ อมูลที่นํามาอ้ างอิงยังเป็ นข้ อมูล
เก่าอยู่ ดังนันข้
้ อมูลที่ได้ อาจจะไม่ตรงกับความเป็ นจริง ณ เวลาปั จจุบนั
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ภาคผนวก ข.
บทถอดเทปคําสัมภาษณ์ ลุงกิตติ สินอุดม
ม้ วนที่ 1 หน้ า A
ประวัตขิ องนายกิตติ สินอุดมและครอบครัว (00:01)
ผู้สมั ภาษณ์ : ขอทราบประวัตทิ วั่ ๆ ไป ตังแต่
้ แรกเลย ว่าพื ้นเพเป็ นคนที่ไหน
นายกิตติ : พื ้นเพเป็ นคนเพชรบุรี บ้ านแหลม ต.บางตะบูน เกิดที่โน่น แต่มาโตที่นี่
ั ้ เด็กๆ หรื อคะ
ผู้สมั ภาษณ์ : ย้ ายเข้ ามากับพ่อแม่ตงแต่
นายกิตติ : - ตังแต่
้ 3 ขวบ
อาชีพประมงที่ครอบครัวนายกิตติเคยทําสมัยอยู่เพชรบุรี (00:32)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วแต่ก่อน พ่อกับแม่ลงุ ทําอะไรอยูท่ ี่โน่นคะ
นายกิตติ : - ที่ไหน
ผู้สมั ภาษณ์ : ที่เพชรบุรีคะ่
นายกิตติ : - ทําประมงเหมือนกัน เมื่อก่อนก็ปักหอย และก็ปล่อยหอยแครง
ผู้สมั ภาษณ์ : ปั กหอย?
นายกิตติ : อื ้ม ปั กหอยแมลงภู่
ผู้สมั ภาษณ์ : อ้ อ เหมือนปั กไม้ แล้ วให้ หอยมาเกาะ แล้ วก็หอยแครงหรื อคะ
นายกิตติ : - อื ้ม เลี ้ยงหอยแครง สมัยก่อนเขามีคอก ใช้ ไม้ ไผ่มาทําเป็ นเฝื อกมากันเป็
้ นคอก
ผู้สมั ภาษณ์ : ก็คือ เอาหอยจากที่อื่นมาปล่อยหรื อคะ
นายกิตติ : - เมื่อก่อนนี ้หอยที่โน่นมันมีหอยเกิด คือมันมีดอนอยู่ แล้ วไปซื ้อลูกหอยมาปล่อย
ผู้สมั ภาษณ์ : อ้ อ แล้ วพอมันโตก็เลี ้ยงแล้ วขาย ... แล้ วทําไมถึงย้ ายเข้ ามาอยูท่ ี่ดอนสักล่ะคะ
สาเหตุท่ยี ้ ายเข้ ามาอยู่ในอําเภอดอนสัก (01:19)
นายกิตติ : - ที่ย้ายมาเพราะต้ องการความก้ าวหน้ า คนก็เลยย้ ายมาทางนี ้ เพราะเขาว่าดี กํานันโค้ ง
เข้ ามาก่อน
ผู้สมั ภาษณ์ : กํานันโค้ ง? กํานันโค้ งก็เป็ นคนเพชรบุรีเหมือนกันหรื อคะ
นายกิตติ : - เขามาก็นนั่ ละ เป็ นคนที่บกุ เบิกที่นี่เลย
ผู้สมั ภาษณ์ : อ้ อ บุกเบิกดอนสัก แล้ วได้ ขา่ วมาจากไหนคะว่าที่นี่ดีกว่า ว่ามีคนเคยอยูท่ ี่นี่
นายกิตติ : - ก็เคยมีคนมาอยูก่ ่อน มีปัญหากัน ก็หนีเข้ ามาที่นี่ เข้ ามาขายของ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ้ อ เป็ นเรื่ องระหว่างคนที่เพชรบุรีหรื อคะ
นายกิตติ : - อื ้ม ก็เข้ ามาขายของ
ผู้สมั ภาษณ์ : เขาก็เลยหนีมาที่นี่ มันก็ไกลเหมือนกันนะคะ
นายกิตติ : - ใช่ สมัยก่อนตํารวจไม่มีนี่ แต่มานี่ก็ไม่ได้ มีอะไร เข้ ามาทํามาหากิน
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ผู้สมั ภาษณ์ : ค่ะ ก็มาหากิน ดีกว่าที่เดิม
นายกิตติ : - อื ้ม ห้ องเย็น มีตงั เกพร้ อม
ผู้สมั ภาษณ์ : อ่อ ที่โน่นไม่มี ที่โน่นเหมือนเป็ นเรื อเล็กๆ ทํา แต่พอมาที่นี่มีเรื อใหญ่ขึ ้น
นายกิตติ : - ใช่ บางตะบูนไม่มีเรื อใหญ่ สมัยก่อนก็เลี ้ยงหอยแครง
อาชีพประมงที่นายกิตติเคยทําสมัยก่ อน (02:41)
ผู้สมั ภาษณ์ : ก็เลยมาที่นี่ แล้ วพ่อกับแม่ลงุ มาที่แล้ วมาทําอะไร
นายกิตติ : - มาที่นี่ตอนแรกก็ไม่ได้ ทําอะไร ขุดปูบ้าง แทงปลาไหลบ้ าง ปูเล (ปูทะเล) หอยบ้ าง
หอยนางรมบ้ าง
ผู้สมั ภาษณ์ : ที่นี่ก็มีหอยนางรม?
นายกิตติ : - ชุม ตัวใหญ่ เท่าศอก สมัยก่อนตัวละ บาทยี่สบิ สตางค์ ตัวใหญ่นะ
ผู้สมั ภาษณ์ : หอยนางรมหรือคะ? ตัวเท่าศอก
นายกิตติ : - เขาถึงว่า หอยนางรมเป็ นหอยพันปี นัน่ ละ
ผู้สมั ภาษณ์ : แต่ก่อนตัวราคาประมาณบาทกว่าๆ
นายกิตติ : - อื ้ม บาทกว่าๆ ตอนนันลุ
้ งก็ราว 6 – 7 ขวบ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วก็ยงั ไม่ได้ ทําอะไรตอนแรก แล้ วพอมาเริ่ มทํา..
นายกิตติ : - พอเริ่ มทําก็มาวางเบ็ด
ผู้สมั ภาษณ์ : วางเบ็ด? ตอนนันลุ
้ งประมาณกี่ขวบคะ
นายกิตติ : - นัน่ ลุงโตแล้ วล่ะ ประมาณ 10 กว่าขวบแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : ช่วยพ่อแม่ได้ แล้ ว
นายกิตติ : - อื ้ม ช่วยได้ แล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - วางเบ็ดยังไงคะ
นายกิตติ : - วางเบ็ดราว เบ็ดราวก็เขามีเชือกยาว แล้ วผูกเบ็ดเป็ นช่องๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : - เหมือนอวนหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ไม่เหมือน
ผู้สมั ภาษณ์ : - เป็ นเชือกยาวๆ เชือกอะไรคะ
นายกิตติ : - สมัยก่อนก็เชือกไนล่อนนัน่ ละ
ผู้สมั ภาษณ์ :- คือเป็ นเชือกยาวๆ แล้ วก็ตอ่ สายเบ็ดไปเรื่ อยๆ
นายกิตติ : - นัน่ ละ พอมีทนุ แล้ วก็ทําอวนปลากุเลา ทําอยูห่ ลายปี ถึงได้ มาทําโป๊ ะ
ผู้สมั ภาษณ์ :- พ่อแม่ลงุ เป็ นคนเริ่ มทําหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - กํานันโค้ งเขาทํา เขามีทนุ เขาก็ให้ ทนุ บ้ าง เราก็ทําไป เพราะไม้ เมื่อก่อนไปตัดเองก็ได้
แล้ วก็ซื ้อเสาอย่างเดียว
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ผู้สมั ภาษณ์ :- โป๊ ะนี่คือลักษณะเหมือนไม้ ๆ แล้ วหย่อนลงไปในนํ ้าใช้ ไหมคะ
นายกิตติ : - ไม่ โป๊ ะก็ปักลงไปเลย
ผู้สมั ภาษณ์ :- แล้ วกิจการดีหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ก็ที่ทําโดยมากก็ไม่คอ่ ยดีเท่าไร ที่บ้านไม่คอ่ ยดีเท่าไร บางเจ้ าได้ ทีก็รวยไปเลย พอปลา
มันมาก ถ้ าเราไปปั กที่ที่ไม่ดี มันก็ไม่ได้ อะไร
ผู้สมั ภาษณ์ :- แล้ วตอนทําโป๊ ะก็ไม่ได้ ทําเบ็ดราวแล้ วหรือคะ
นายกิตติ : - ไม่ทําแล้ ว ก็มามุง่ ทําโป๊ ะอย่างเดียว
ผู้สมั ภาษณ์ :- เพราะคนอื่นเขาว่าโป๊ ะดีกว่าหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ใช่ๆ
ผู้สมั ภาษณ์ :- แล้ วพอโป๊ ะไม่คอ่ ยดี ลุงทําอะไรต่อคะ
นายกิตติ : - พอโป๊ ะไม่คอ่ ยดีก็มาทําอวนปลาทู เขาเรี ยกอวนติด
ผู้สมั ภาษณ์ :- ก็ใช้ เรื อเล็กธรรมดาได้ หรื อคะ
นายกิตติ : - ก็ไม่เล็กหรอก อวนปลาทูใช้ เรือใหญ่แล้ ว ประมาณ 5 – 6 วาแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ :- ก็ต้องซื ้อเรื อใหม่หรื อคะ หรือว่ามีเรื ออยูแ่ ล้ ว
นายกิตติ : - ก็ซื ้อเรื อตอนทําโป๊ ะนัน่ ละ เรื อโป๊ ะเอามาแก้ ไขได้
ผู้สมั ภาษณ์ :- อ๋อ พอหลังจากทําเบ็ดราว มาเปลี่ยนเป็ นโป๊ ะ ก็ใช้ เรื อใหม่
นายกิตติ : - ก็ซื ้อเครื่ องใส่ เพราะทําโป๊ ะทีแรกไม่มีเครื่ อง ใช้ เรื อใบ ที่ทะเลนะ ใช้ เรื อใบทังนั
้ น้ ไป
ไหนด้ วยลม
ผู้สมั ภาษณ์ :- แล้ วต่อมา พอทําโป๊ ะ อวนปลาทู แล้ วยังไงคะ
นายกิตติ : - อวนปลาทู แล้ วมาเริ่ม...ตอนโป๊ ะนัน่ เริ่ มตอน 2505 ปี ทีมีวาตภัยนัน่ ละ ที่แหลม
ตะลุมพุก โป๊ ะก็แตกหมด หมดแล้ วไม้ ก็หายาก หายากทุกอย่าง โน่นก็แพง นี่ก็แพง ก็เลยหยุด
้ นนมาก็
ั ้ ไม่ได้ ทําอะไร หมดโป๊ ะก็มาทําอวนติด
2506 ก็ไม่ได้ ทําแล้ ว ตังแต่
ผู้สมั ภาษณ์ :- หลังจากเกิดวาตภัยก็ไม่ได้ ทําโป๊ ะแล้ ว แล้ วอีกกี่ปีถึงมาทําอวนปลาทูคะ
นายกิตติ : - อวนปลาทูก็ทําต่อไปเลย เพราะมันมีเรื ออยูแ่ ล้ ว แต่ตอนที่ทํา พอโป๊ ะแตกเสร็จแล้ วก็
อวนปลาทู ตอนหลังก็เลิก ทีนี ้แยกกันหมดเลยพี่น้อง
ผู้สมั ภาษณ์ :- ลุงมีที่พี่น้องกี่คนคะ
นายกิตติ : - ก็หลายคนอยู่ 7 – 8 คน
ผู้สมั ภาษณ์ :- อ้ อ ตอนนันคื
้ อช่วยกันทํา
นายกิตติ : - ใช่ช่วยกันทํา
ผู้สมั ภาษณ์ :- คือตอนย้ ายมานี่ก็ย้ายมาหมด ลุงเป็ นคนที่เท่าไรคะ
นายกิตติ : - เป็ นคนที่ 4
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ผู้สมั ภาษณ์ : - พอไม่ได้ ทําอวนปลาทูแล้ วก็เลยแยกย้ ายกันไป
นายกิตติ : - พอแยกย้ ายทีนี ้ลุงก็เลยมาทําค้ าขาย ค้ าถ่าน มีไม้ ก็เผา เผากันเอง ทําได้ 4 ปี ไม้ ก็
หมด ไม้ ไม่คอ่ ยมี ลุงก็เลยมาทําแพปลาเลย
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วก็ไม่ได้ ทําประมงแล้ ว ทําแพปลาอย่างเดียวหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ทําด้ วยๆ เพราะมีเรื อเล็กอยูล่ าํ หนึง่ ทําด้ วย รับซื ้อด้ วย
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วพี่น้องลุงคนอื่นๆ ละคะ
นายกิตติ : - ก็ไปอยูก่ นั ตรัง มาอยูท่ ี่นี่ ตังร้้ านค้ า แยกย้ ายกันไปตามที่ทํากิน
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วตอนนันพ่
้ อกับแม่ลงุ ก็ยงั อยูท่ ี่ดอนสัก
นายกิตติ : - พอแยกกันแล้ ว น้ องสาวที่อยูก่ นั ตรังก็พาแม่ไปอยูก่ นั ตรัง
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วลุงก็ทําแพปลาตังแต่
้ ตอนนันเป็
้ นต้ นมา
นายกิตติ : - ทําแพปลาตังแต่
้ 2509 นี่เริ่มซื ้อปลาแล้ ว ซื ้อด้ วยออกเองด้ วย
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ตอนนี ้ไม่ได้ ทําแล้ ว แล้ วลูกยังทําอยูห่ รือเปล่าคะ
นายกิตติ : - ไม่ได้ ทําแล้ ว ไม่มีปลาแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - ทําไมถึงเริ่ มมาทําอย่างนี ้คะ (แกะหิน)
นายกิตติ : - เพราะว่าเราไม่มีงานทํา ไม่มีงานทํา ก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทํา
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ้ อ แล้ วลุงแต่งงานเมื่อไรคะ
นายกิตติ : - ตอนอายุ 23
ผู้สมั ภาษณ์ : - มาเจอกับป้าที่นี่หรื อคะ
นายกิตติ : - ก็เป็ นคนเพชรบุรีเหมือนกัน
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วมาเจอกันที่นี่
นายกิตติ : - เขามาอยูบ่ ้ านดอน สุราษฎร์ ฯ ก่อน พอดีพี่น้องเขามาทําโป๊ ะอยูท่ ี่ดอนสักนี่
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วตอนนี ้ป้าทําอะไรอยูค่ ะ
นายกิตติ : - อยูก่ บั ลูกที่กรุงเทพฯ ทําค้ าขาย พอปิ ดเทอมก็มา
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วหลานลุงชอบอะไรแบบนี ้ไหมคะ
นายกิตติ : -ไม่ชอบ ยังเด็กอยู่ เรี ยนหนัก บางทีเดือน สองเดือนไม่เจอเลย จริงๆ แล้ วเรี ยน ลุงไม่
เถียงว่าดี หรื อไม่เรี ยนลุงไม่เถียงว่าไม่ดี ให้ ลกู ลองดู ออกจากโรงเรี ยนมาช่วยงานแพปลา 3 คน
แล้ วให้ เรี ยนต่อ 4 คน พอเรี ยนเสร็ จแล้ วก็ไปเป็ นลูกจ้ างเขา เงินเดือนหมื่นกว่าที่กรุงเทพฯ ไม่เหลือ
เลย กลับมาทําเองดีกว่า แต่ต้องดิ ้นรนหน่อย เป็ นลูกจ้ างเขาแล้ ว ไม่ได้ พดู อะไร
ผู้สมั ภาษณ์ : - ค่ะ ต้ องทําตามคําสัง่ ทุกอย่าง
นายกิตติ : - ลุงไม่เห็นด้ วย ส่งลูกไปเป็ นลูกจ้ างเขา น้ อยคนนะ คนเรี ยนสูงๆ บางทีส้ พู อ่ ค้ าไม่ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : - ค่ะ ประสบการณ์ชีวิตเขาน้ อยกว่า
46

นายกิตติ : - สอนลูกอยูเ่ รื่ อย ว่าพ่อแม่ ทุกวันจะต้ องหางานให้ ลกู สมัยนี ้ลูกจะมาทําเหมือนเรา
ไม่ได้ แล้ ว เวลาเรี ยนไปหมด คิดดูดีๆ นะ มันมีชว่ งอยูต่ งแต่
ั ้ 20 – 45 25 ปี มันไม่มีโอกาสได้ อะไร
แล้ ว พอ 40 กว่าแล้ วจะไปค้ าขายก็ไม่ทนั เพื่อน เลยสอนลูกว่าระหว่าง 25 ปี นี ้เรายังแข็งแรงมี
ความคิด จะทําอะไรก็รีบทํา ระหว่าง 25 ปี ถ้ าเกเร จบ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ต้ องลงหลักได้ แล้ ว
นายกิตติ : - มันไม่กี่ปีเนี่ย อายุที่เราทํางาน
ผู้สมั ภาษณ์ : - สัน้ ควรจะเริ่มทําอะไรได้ แล้ ว
นายกิตติ : - ควรจะเริ่ม พอ 40 กว่าก็จบแล้ ว เขาว่าคนเดี๋ยวนี ้ ถึง 50 ยังตังตั
้ วไม่ได้ ลําบาก
ผู้สมั ภาษณ์ : - ควรจะสบายแล้ วช่วงนัน้
นายกิตติ : - บางคนลืมไป ยังมีเรี่ ยวแรงก็ไม่เอาเรื่ องเอาราว...เป็ นข้ าราชการก็ไม่คอ่ ยดี แต่เดี๋ยวนี ้ก็
ดี แต่อย่างว่า ก็พอกินพอใช้ แต่จะให้ มีรถ จะให้ มีบ้านก็โน่นแหละ 50 – 60 ปลดเกษียณแหละ
บางคนขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว ส่งลูกเรี ยนตัง้ 3 – 4 คน
ผู้สมั ภาษณ์ : - เขาว่าราชการมัน่ คงคะ เพราะรายได้ เข้ ามาตลอด
นายกิตติ : - แต่เงินไม่มีก็ไม่ไหว จบเหมือนกัน
ผู้สมั ภาษณ์ : - เขาว่าสวัสดิการดี เบิกได้ แต่วา่ ตอนนี ้เขาว่าไม่เป็ นราชการแล้ ว เขาเป็ นพนักงาน
นายกิตติ : - เดี๋ยวนี ้เขาแก้ ใหม่แล้ ว จะจ้ างทีเดียวเลย พอหมดก็จบ ไม่มีบํานาญ คนโน้ นคนนี ้ก็เป็ น
ราชการ ถ้ าเป็ นข้ าราชการหมด จะเอางานที่ไหนให้ ทํา มันต้ องเป็ นอย่างอื่นบ้ าง คนเรามีโอกาสทุก
คน จะเอาไม่เอาเท่านันแหละ
้
ทุกคนเลย ให้ ยากจนแค้ นยังไงก็ต้องมี แต่จะเอาไม่เอาเท่านัน้
ผู้สมั ภาษณ์ : - บางทีเขาก็เกี่ยงงาน ว่าตัวเองเรี ยนสูง แต่ก็บอกว่าไม่มีงาน แต่เราเลือกแล้ วไม่เอา
ตกงานอยูเ่ รื่ อย
นายกิตติ : - มันก็น่าคิดแหละ เรี ยนมา 6 – 7 ปี มาได้ เงินเดือน 7,000 – 8,000 มันไม่พอหรอก ต้ อง
ทนอย่างน้ อย 2 ปี ให้ เงินเดือนขึ ้นๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ยิ่งอยูก่ รุงเทพฯ ยิ่งค่าใช้ จา่ ยเยอะ
นายกิตติ : - อีก 2 ปี จะเอาอะไรกิน ถ้ าพ่อแม่ไม่จนุ เจือ รับรองตายหมด
ผู้สมั ภาษณ์ : - สุดท้ ายก็ต้องพึง่ พ่อแม่อยูด่ ี
นายกิตติ : - ไม่เหมือนคนสมัยก่อน เขาไม่เรี ยน เหมือนลุงสมัยก่อนอายุ 14 – 15 ทําเงินให้ พอ่ แม่
แล้ ว จบแค่ ป. 2 จากนันพอทํ
้
างานได้ ก็ให้ แม่ลกู เดียว ไม่เคยรู้จนอายุ 20 กว่า ไม่เคยรู้วา่ แม่ให้
เท่าไร เพราะขอแม่ก็ไม่เคยขอ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ประสบการณ์ลงุ เยอะ เยอะกว่าคนที่เรียนสูงๆ อีก
นายกิตติ : - ชีวิตเรามันทําตลอด ไม่ได้ ไปเถลไถล ทําแต่งานอย่างเดียว
ผู้สมั ภาษณ์ : - บางคนเรี ยนก็ไม่เอา งานก็ไม่เอา
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นายกิตติ : - ลูกหลานบางคน พ่อแม่ทําให้ ไว้ ก็เกเร การพนัน แต่ลกู ลุงไม่เคย
ผู้สมั ภาษณ์ : - แสดงว่าลุงสอนดี
นายกิตติ : - เล่นเล็กๆ น้ อยๆ บ้ าง แต่เล่นเป็ นอาชีพไม่มี เกเรไม่มีสกั คนแต่บางคนแย่ เพราะทํากิน
ไม่รอด ทําอะไรจะขาดทุน ทําไม่คอ่ ยได้ อะไร
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่บางทีก็ต้องสู้คะ่ ไม่ท้อ
นายกิตติ : - ก็ส้ ู ชอบใจนะลูกทุกคนเลย สู้ เพราะถ้ าท้ อก็จบเลย ไม่ได้ ก็ปล่อยไปก่อน แต่เรื่ องเกเร
ไม่มีเลย ชีวิตคนจะให้ ดที กุ คนเป็ นไปไม่ได้ หรอก เพราะมันต้ องเป็ นไปตามเวรกรรม ดีก็ดี ไม่ดีก็แย่
มีทงดี
ั ้ ทงชั
ั ้ ว่ ดีตลอดไม่ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : - เราต้ องคิดในแง่ดี เราจะได้ สบายใจ
นายกิตติ : - ท้ ออยูน่ ิดหน่อย ตรงที่เราสร้ างแต่ความดี ทําไมมีปัญหา เกิดอะไรขึ ้น
ผู้สมั ภาษณ์ : - เขาไม่คอ่ ยเห็นคุณค่ากัน
นายกิตติ : - แต่ก่อนที่ก็มีเยอะ 200 ไร่ได้ แต่ขายไปหมดแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วตอนนี ้ที่อยูไ่ หนคะ
นายกิตติ : - ข้ างหลังโน่น ขายไปราคาแพงๆ แต่ก็ไม่นา่ จะตกขนาดนี ้ มันไม่แน่นอน นี่ก็ตดั สินใจ
ถวาย ถ้ าพระเทพฯ รับเราก็โล่ง ให้ มีคนรับภาระแทนเรา แต่ไม่ร้ ูเขาส่งเรื่ องไปหรื อยัง ยังไม่ได้ โทร.
เลย เขาว่าถ้ ามีอะไรจะโทร.กลับ
ผู้สมั ภาษณ์ : - โทร.ไปหาใครคะ
ั นธรรมของสุราษฏร์ ฯ เพราะว่าเขามีหนังสือถึงจังหวัดเลย ผู้วา่ ฯ ให้ ศนู ย์
นายกิตติ : - ศูนย์วฒ
วัฒนธรรมเขามาจัดการ
ผู้สมั ภาษณ์ : - หลังจากที่ลงุ ส่งจดหมายไปแล้ ว เขาก็สง่ คนกลับมา
นายกิตติ : - น่าจะส่งแล้ วแหละ เราก็รอเวลาอยู่ เป็ นเดือนละ แต่วา่ รับก็ดีไม่รับก็ดี ถ้ าไม่รับเราก็ตงั ้
หน้ าตังตาทํ
้ าต่อเต็มที่ ถ้ ารับก็ปล่อยไป
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ถ้าทรงรับแล้ วลุงก็ยงั เป็ นคนดูแลอยูห่ รื อคะ
นายกิตติ : - เราก็ต้องทําต่อ
ผู้สมั ภาษณ์ : - เหมือนเป็ นงานที่ผกู พันกับเรา
นายกิตติ : - จะทําต่อ ต้ องทําให้ ดีกว่านี ้ ไม่ใช่อย่างนี ้ ต้ องมีโครงร่างดีๆ ทําให้ ดกี ว่านี ้ มันต้ องทําให้
มีเครื่ องมือประมงด้ วย
ผู้สมั ภาษณ์ : - หมายถึงว่า แกะสลักหรื อคะ
นายกิตติ : - ไม่ต้องแกะหรอก ต้ องหามา จะได้ นกึ ย้ อนได้ อย่างส้ อมแทงปลาไหล
วิธีการทําประมงนํา้ ตืน้ สมัยก่ อน (26:33)
ผู้สมั ภาษณ์ : - ไม่เคยเห็นส้ อมแทงปลาไหลเหมือนกัน
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นายกิตติ : - อื ้ม ต้ องทํา ฝั่ งโน้ นรู้สกึ จะเหลืออยูเ่ หมือนกัน แต่เขาไม่ให้ ก็ต้องทําเอง
ผู้สมั ภาษณ์ : - เดี๋ยวนี ้ยังมีคนใช้ อยูไ่ หมคะ
นายกิตติ : - มีแต่น้อย
ผู้สมั ภาษณ์ : - แถวนี ้ปลาไหลอยูต่ รงไหนคะ
นายกิตติ : - ในคลอง ตามบาง
ผู้สมั ภาษณ์ : - ปลาไหลจับยาก เพราะตัวมันจะลืน่ ๆ
นายกิตติ : - ไม่จบั หรอก ใช้ ส้อมแทน
ผู้สมั ภาษณ์ : - ยังงี ้มันก็ตายสิคะ
นายกิตติ : - ไม่ตาย ปั กกลางตัวยังงัน้ (เหมือนอยูต่ ามง่าม) ดันให้ ตดิ ที่ตวั ปลา แล้ วเกี่ยวให้ มนั ติด
มีตะขออีกอัน แทงแล้ วกดให้ อยูก่ บั พื ้น แล้ วใช้ ขอคล้ องตัว ไม่หลุด
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงก็เคยจับปลาไหลใช้ ไหมคะ
นายกิตติ : - เคย แต่ก่อนกับข้ าวก็ปกู บั ปลาไหลนัน่ แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ปูนี่เขาจับยังไงคะ
นายกิตติ : - เขามีตะขอขุดปู
ผู้สมั ภาษณ์ : - นี่คือปูทะเลหรื อคะ ใช่ที่มนั ตัวใหญ่ๆ หรื อเปล่า
นายกิตติ : - อยูใ่ นรู ใช้ ตะของอๆ เกี่ยวเข้ าไป
ผู้สมั ภาษณ์ : - มันไม่เหมือนปูลมใช้ ไหมคะ
นายกิตติ : - ไม่เหมือน ปูลมอยูต่ ื ้นๆ นี่อยูล่ กึ
ผู้สมั ภาษณ์ : - อยูใ่ นนํ ้าหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ในนํ ้าก็อยู่ แต่สว่ นมากอยูข่ ้ างตลิง่ กับใต้ ต้นไม้ ต้ นโกงกาง ต้ นแสม
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ้ อ ก็จะเป็ นรู แล้ วลุงรู้ได้ ยงั ไงว่าอันไหนมีปู
นายกิตติ : - ดูปากรูก็ร้ ูแล้ ว ดูรอยตีน ถ้ ารูร้าง ปากรูจะไม่มี
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ่อ ก็หย่อนตะขอลงไปแล้ วดึงขึ ้นมา
นายกิตติ : - ถ้ ามันลึกจริ งๆ ก็สลัก สลักให้ เป็ นรู แล้ วดึงขึ ้นมา
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วรูมนั ใหญ่ไหมคะ
นายกิตติ : - ใหญ่ๆ ...... ชีวิตลุงมีแต่เรื่ องทํานะ ไปเที่ยวไปมีเรื่ อง ไม่มี มีแต่เรื่ องทํากินอย่างเดียว
ทําโน่น ทํานี่ จะทําอะไร ปลากระบอก ปิ ดแพก เมื่อก่อนลุงปิ ดแพกนะ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ปิ ดแพกคืออะไรคะ
นายกิตติ : - ปิ ดแพกก็ปิดบาง บางเนี่ยเวลานํ ้ามากก็เอา เฝื อก สานเป็ นซี่ๆ หลายๆ ชัน้ ปิ ดไว้ พอ
้ ดีนะ
นํ ้าขึ ้นก็ปิด พอนํ ้าแห้ งก็ได้ ปลา สมัยนันได้
ผู้สมั ภาษณ์ : - ส่วนใหญ่เป็ นปลาอะไรคะ
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นายกิตติ : - ปลาดุก ปลากระบอก ส่วนมากจะได้ ปลาดุกกับปลากระบอก
ผู้สมั ภาษณ์ : - มีคนอื่นทําเยอะไหมคะ
นายกิตติ : - น้ อย มีอยู่ 2 เจ้ า 3 เจ้ า
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ๋อ ก็ได้ เยอะเลย
นายกิตติ : - เพราะว่ามันยังไงละ เฝื อกนี่น้อยคนที่จะได้ ทํา มาเหลาเป็ นซี่ๆ เล็กๆ ยาวๆ มีที่กนั ้ แล้ ว
ต่อเข้ าที่ตลิง่ กลางๆ ก็ลกึ หน่อย
ผู้สมั ภาษณ์ : - ทําที่ละซี่อย่างนี ้หรอคะ แล้ วนัง่ เรื อไปปั ก
นายกิตติ : - ไม่ๆ เอาหวายถักเลย ให้ เป็ นแพ แล้ วไปปั กทีเดียว เอาไม้ ขดั ๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : - อย่างนี ้ก็ทําใหญ่มากเลยหรื อคะ
นายกิตติ : - ไม่ใหญ่หรอก ประมาณ 10 เมตร
ผู้สมั ภาษณ์ : - ใช่คลองนี ้หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - คลองนี ้แหละ แต่เขาเรี ยกบาง ไม่ใช่คลองใหญ่ แต่เดี๋ยวนี ้ก็มีคนทํา แต่ปลาไม่คอ่ ยมี
แล้ วทําง่าย ใช้ อวน ไม่ใช้ เฝื อกแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - เดี๋ยวนี ้ใช้ อวนก็ง่าย
นายกิตติ : - ใช้ อวนเลย พาดให้ ดี แล้ วก็ขงึ ง่ายแล้ ว เมื่อก่อนลําบาก ต้ องไปตัดไม้ มาปั กก่อน ไม่ใช่
ว่าจะเฝื อกอย่างเดียว เอาไม้ ไปปั กวาง ทีละต้ นๆ เดี๋ยวนี ้ไม่ต้องแล้ ว ใช้ อวนขึงเลย
ผู้สมั ภาษณ์ : - ปลาเลยไม่คอ่ ยมี...แล้ วตอนลุงทําประมง แถวนี ้เป็ นประมงพื ้นบ้ าน ที่ไม่ใช่เรื อใหญ่
ใช่ไหมคะ แล้ วมันมีกี่แบบ
นายกิตติ : - ตอนที่ทํา ตอนแรกมันมีไม่กี่อย่าง ที่ใหญ่ๆ ก็มี อวนลอบสัน้ อวนปลากุเลา ที่ใหญ่อยู่
นะ แล้ วก็โป๊ ะใหญ่กว่าเพื่อน
ผู้สมั ภาษณ์ : - นัน่ ก็ยงั เป็ นประมงพื ้นบ้ านอยูใ่ ช่ไหมคะ
นายกิตติ : - อืม แล้ วก็มีอวนกุ้ง อวนลากกุ้ง ไม่ใช่ใช้ เครื่ อง ใช้ คนเดินล้ อมมาจบกันแล้ วยกขึ ้น
ผู้สมั ภาษณ์ : - ก็มีโป๊ ะ มีอวน
นายกิตติ : - อืม ก็เลิกพร้ อมๆ กัน พอโป๊ ะแตกไม่เท่าไร ก็มีอวนลากมาแทน ยังไม่เลิกเลยมีแล้ ว ยัง
มีไม่กี่หลัง ถ้ ายังมีโป๊ ะอยูน่ ะ อวนลากก็ลากไม่ได้ เสาใหญ่ๆ ปั ก แต่ก่อนปลาเยอะ หลังๆ ลากกัน
เรี ยบ 5 – 6 ปี หมด พอโป๊ ะเลิก ก็พอมีอวนลากก็ลากเดีย่ วก่อน แล้ วลากคู่ ลากคูน่ ี่ละ สูญพันธุ์หมด
ู บางอย่างไม่สญ
ู เมื่อก่อนชุก
ปลาที่สญ
ู พันธุ์เพราะลากคูน่ ี่ละ ปลาทุกงั ปลากระเบนดีวา่ ยังไม่สญ
วางเบ็ดทีได้ ครึ่งลํา
ผู้สมั ภาษณ์ : - วันนันดู
้ ขา่ วที่เมืองนอก ปลากระเบนมันโดดขึ ้นมาบนเรื อ แล้ วกระแทกคนตายเลย
... แล้ วนี่ลงุ เคยทําประมงมากี่แบบแล้ วคะ
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นายกิตติ : - ตังแต่
้ แรกมาราวๆ 30 กว่าอย่าง ตังแต่
้ ขดุ ปู แทงปลาไหล ลอบ แล้ ว ที่อยูใ่ นรูปนะ (ชี ้
ให้ ดรู ูปที่ตดิ อยูผ่ นังบ้ าน) ที่ลงุ เก็บๆ ไว้ 30 กว่าอย่าง
ผู้สมั ภาษณ์ : - ยังงันวั
้ นที่ลงุ เอารูปลงมา หนูจะเพิ่มข้ อมูลใหม่
นายกิตติ : - ที่นอกเหนือจาก 30 อย่างนัน่ ก็ทําสวนกาแฟ สวนมะพร้ าว
ผู้สมั ภาษณ์ : - สวนกาแฟตรงไหนคะ
นายกิตติ : - ที่ห้วยดินแดง ขายไปแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - เป็ นของตัวเองเลยหรอคะ
นายกิตติ : - อืม แต่ขายไปแล้ ว 70 กว่าไร่...จากมะพร้ าวก็ไปทําทะเลต่อ
ปฏิทนิ ประมง (36:26)
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่าง แต่ละเดือนในปี หนึง่ มีปฏิทินประมงไหมคะ ช่วงไหนจับปลาได้ ช่วงไหน
ห้ ามจับปลา ช่วงไหนมีปลา
นายกิตติ : - ที่เขาปิ ดอ่าวนี่ก็เพิ่งมาปิ ดหรอก เมื่อก่อนไม่ได้ ปิด
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ก่อนไม่มีเลยใช่ไหมคะ แล้ วช่วงปลาวางไข่..อ๋อ เพราะแต่ก่อนเราไม่ได้ จบั เยอะ
ขนาดนัน้
นายกิตติ : - ก็มา ปลาทูร้ ูสกึ ว่าตอนที่ออกอวนปลาทูแล้ วโป๊ ะแตก ประมาณ 2505 แล้ วก็มาทําอวน
ติดอยู่ 5 ปี ราวๆ 2515 ตอนนันปลาทู
้
เริ่มจะไม่มีแล้ ว เริ่ มจะน้ อยแล้ ว ปิ ดอ่าวนี่ก็เพิง่ ไม่กี่ปี
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วแต่ก่อนนี่ ปลามีอยูต่ ลอดเลยใช่ไหมคะ มันไม่เหมือนผลไม้ ใช่ไหมคะ ที่หน้ านี ้มี
อะไร
นายกิตติ : - เมื่อก่อนปลามีมาก จับได้ ทงปี
ั้
ผู้สมั ภาษณ์ : - เป็ นชนิดเดียวกัน จับได้ ทงปี
ั ้ อย่างนี ้
นายกิตติ : - ชนิดเดียว คนละชนิด แล้ วจะไขว้ กนั
ผู้สมั ภาษณ์ : - ยังไงคะ
นายกิตติ : - คล้ ายว่ามันเป็ นเดือนๆ นะปลา อย่างปลาจะระเม็ด มันไม่ได้ มีทงปี
ั ้ มันมี 3 – 4 เดือน
ผู้สมั ภาษณ์ : - ช่วงเดือนไหนอ้ ะคะ
นายกิตติ : - มันมีตงแต่
ั ้ เดือน 3 4 5 6
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่คือ จับปลาได้ ทงปี
ั ้ เพราะปลามันหมุนเวียนกันใช่ไหมคะ
นายกิตติ : - ใช่ ปลามันหมุนเวียน แต่ไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนมันเป็ นโป๊ ะนะ ปลามันมาก ได้
ทุกอย่าง ได้ ทกุ ปลา มาตอนนี ้แล้ วมันมีอยู่ 4 เดือนแล้ ว จะออกลึกไปเลย ปลาพวกนี ้ตื ้นๆ ไม่มีแล้ ว
พอพ้ นจาก 3 – 4 เดือนต้ องไปรอที่สมุยแล้ ว นี่ตอนนี ้เขาก็ยงั ไปรออยู่ อวนลอย แต่ตื ้นๆ ก็มีตอนนี ้
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างประมาณช่วงต้ นปี อย่างนี ้ มีปลาอะไรที่จบั ได้ บ้างคะ
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นายกิตติ : - ที่มนั หยุดอยูส่ มัยก่อน มันหยุดเดือน 11 เดือน 12 เราเรี ยกเดือนไทยนะ เดือน 10
เดือน 11...เดือน 11 เดือน 12 เดือนอ้ ายนี่ มันหน้ าลมสมัยก่อน ต้ องหยุด ทําอะไรไม่ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ้ อ เดือน 10 11 12 หรื อคะ แล้ วก็เดือนอ้ าย
นายกิตติ : - คือเดือนอ้ ายก็เริ่มแล้ ว เริ่ มเตรี ยมทําโป๊ ะแล้ ว เริ่มหาปี กหาเสาแล้ วเตรียมแล้ ว โน่นนะ
ลงเดือน 6
ผู้สมั ภาษณ์ : - ก็เตรี ยมนานเหมือนกันสิคะ
นายกิตติ : - นาน ของเป็ นพันๆ ต้ น ไม่ใช่ต้นเดียว เตรี ยมตัวหลายเดือน...ครึ่งปี นะบางที
ผู้สมั ภาษณ์ : - เดือนอ้ ายนี่คอื เดือนอะไรคะ ปฏิทินไทยเท่ากับเมษาหรือเปล่า
นายกิตติ : - เดือนอ้ ายก็เดือน 1
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ้ อ มกราคม หรื อเปล่า เดือนอ้ ายไทยก็เมษา
นายกิตติ : - ถ้ าจําไม่ผิดน่าจะเมษานะ...เดือน 12 หน้ าลมพอดี เรานับเป็ นเดือนไทย เดือนนี่ไม่ได้
นับ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ถ้ าเป็ นเดือนไทย เดือนอ้ ายก็เดือน เมษาหรื อเปล่า เพราะมันเป็ นปี ใหม่ไทย วัน
สงกรานต์ แต่เตรี ยมตัวนานเหมือนกันนะคะ
นายกิตติ : - นาน...อ่อ เดือน 5 เมษา เมษาตรงกับเดือน 5 นับไปสิ...แต่เดือน 5 ส่วนมากไม่ได้ ทํา
อะไร เพราะมันแล้ ง เราก็ไปเตรี ยมปี ก เตรี ยมเสา เตรี ยมอะไรตอนสมัยทําโป๊ ะนะ พอเดือน 6 เริ่ ม
ลงแล้ ว แล้ วเดือน 7 ปั กอีกเดือนหนึง่ เดือนกว่าอีก
ผู้สมั ภาษณ์ : - เดือน 6 นัน่ คือเอาลงไปปั ก แล้ วถึงจะเริ่มได้ เดือน 7
นายกิตติ : - เดือน 7...เดือนกว่า กว่าจะปั กปี ก กว่าจะทําเป็ นรูปโป๊ ะก็เดือนกว่า
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วก็จบั ปลาตังแต่
้ เดือน 7 จนถึงไหนคะ
นายกิตติ : - จนถึงเดือน 11 เดือน 12 นัน่ ละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วก็หยุดอีก
นายกิตติ : - มันแตกหมดแล้ วก็ต้องหยุด มันจับได้ แค่ไม่กี่เดือน
ผู้สมั ภาษณ์ : - อันนี ้คือโป๊ ะใช่ไหมคะ แล้ วปลาอย่างอื่นละคะ
นายกิตติ : - หมดโป๊ ะโดยมากแล้ วไม่ได้ ทําอะไร ส่วนมากเมื่อก่อนนี ้รับลูกจ้ างเข้ ามา พอโป๊ ะแตกก็
ไปกันหมดเลย ก็เหลือแต่คนพื ้นที่ที่ไม่ได้ ไปไหน ก็มาเตรี ยมอีกละ พอเขาไปทางนี ้ก็ต้องมาเตรี ยม ที่
รวยๆ กันก็มีจงั หวะ ที่เขาทํารวยมากๆ ก็ตงแต่
ั ้ เดือน 10 เดือน 11...นัน่ ละ พอมรสุมน้ อยๆ ปลาจะ
เข้ ามาก
ผู้สมั ภาษณ์ : - ถ้ าก่อนทําโป๊ ะแต่ละเดือนลุงจับปลาได้ หรือเปล่าคะ อย่างพวกหอย อะไรอย่างนี ้
นายกิตติ : - ที่นี่ไม่มี ที่มีไม่คอ่ ยได้ ทําอะไร พอโป๊ ะแตกก็ไปแล้ ว แล้ วกลับมาทําโป๊ ะกันใหม่ ที่ลงุ อยู่
นี่ พอเลิกจากโป๊ ะก็วางเบ็ดบ้ าง ถักแล้ วบ้ าง
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ผู้สมั ภาษณ์ : - พอไม่ได้ ทําโป๊ ะก็วางเบ็ด ตอนช่วงไหนคะ
นายกิตติ : - วางได้ ทงปี
ั ้ เลย นอกจากว่าเราไปทํางานอื่น ก็ทําได้ ทงปี
ั ้ แต่พอเวลาไม่ใช่หน้ าโป๊ ะ
เหยื่อที่เกี่ยวมันหายาก เพราะเวลาทําโป๊ ะพอเขายกโป๊ ะ เราก็วิ่งไปได้ ลกู ปลาก็ขอแบ่งเขา หรื อซื ้อ
เขามาทําเหยื่อ แล้ วก็วาง แต่บางคนเขาก็ทําตังแต่
้ เดือนอ้ ายเดือนยี่ บางคนเขาก็ทํานะ แต่ปลา
ใหญ่ๆ ไม่ได้ ได้ แต่ปลาเล็กๆ บางคนเขาก็ทําข้ ามปี พอเสร็จแล้ วเขาก็ทําต่อไป จับได้ หลายเดือน
แต่วา่ นัน่ แหละ มันไม่มีปลาใหญ่ๆ มีแต่ปลาเล็กๆ ปลาทูก็ได้ เยอะ แต่ปลาทูที่นี่อย่างน้ อยๆ ก็เดือน
7 เดือน 8 ถ้ าธรรมดามันไม่มี แถวสุราษฏร์ ไม่มี เดือน 7 เดือน 8 พอเดือน 9 เดือน 10 ก็จะมาละ
มาจากไหนๆ เราก็ไม่ร้ ู สมัยก่อน
ผู้สมั ภาษณ์ : - ที่นี่อดุ มสมบูรณ์
นายกิตติ : - มันเป็ นดินเลน ปลามันชอบ ปลาทูนํ ้าแรกไม่คอ่ ยมา พอนํ ้าที่2 ละมาแล้ ว พอเข้ าตื ้นที
นี ้มันมา อาหารมันดี ปลาทูโดยมากจะกินขี ้แดด
ผู้สมั ภาษณ์ : - คืออะไรคะ
นายกิตติ : - มันอยูใ่ นนํ ้าแบบวุ้นลอย เขาเรี ยกขี ้แดด ปลาทูชอบ ปลาทูมนั กินขี ้แดด ไม่ได้ กินปลา
แบบเขา กินขี ้แดดในนํ ้า ว่ายจะอ้ าปากตลอดปลาทูน่ะ ทังวั
้ นจะว่ายอ้ าปาก
ม้ วน 1 หน้ า B
อาชีพประมงที่นายกิตติเคยทําสมัยก่ อน (0:01)
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างตอนแรกที่ลงุ ย้ ายเข้ ามาที่ดอนสักกับพ่อแม่ ก็เริ่ ม พอตอนเริ่มทําที่ลงุ บอก
ว่าปั กหอย นี่คอื ทําได้ ทงปี
ั ้ หรื อคะ
นายกิตติ : - หอยที่นี่ไม่ได้ ทํา ที่นี่ปักไม่ได้ นํ ้ามันเค็มเกิน
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ๋อ มันเป็ นนํ ้ากร่อยหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - อืม มันต้ องมีนํ ้าจืดผ่าน มีเหมือนกันแต่ไม่ดี ไม่เหมือนแถวเพชรบุรี ดีกว่าเยอะ เกาะที
ละมากๆ บางคนได้ เป็ นเกวียน เป็ นร้ อยเกวียน
ผู้สมั ภาษณ์ : - หอยแมลงภูห่ รื อคะ
นายกิตติ : - หอยแมลงภู.่ ..เมื่อก่อนเตีย่ ก็ปัก คนเราดวงไม่ดี ปั กหอยปี ที่ย้ายน่ะ ปั กเสร็จอะไรเสร็ จ
้
ดี
ก็ได้ ขา่ วว่าทางนี ้หากินดี เลยทิ ้งไป ขายเขาไป...ขายที่เราปั กหอยนะ แล้ วมาอยูน่ ี่ ปี นันละหอยได้
มันอยูท่ ี่จงั หวะ บางทีจงั หวะมัน...แต่สว่ นใหญ่ถ้าเป็ นหน้ าลมเขาก็จะไม่ทําอะไรเลย ไม่ทําอะไรเลย
มันลมแรง คลื่นใหญ่ ทะเลออกไม่ได้ ก็หยุดไปเลย แล้ วก็มาเตรี ยมตัวที่จะลงใหม่
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ถ้าทําเรื อใหญ่ก็ไม่ต้องเตรี ยมอะไรมากใช่ไหมคะ
นายกิตติ : - สมัยก่อนไม่มีเรื อ เป็ นโป๊ ะอย่างเดียว
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วปลานี่มีแบบ ช่วงไหนพันธุ์นี ้ชุมมีไหมคะ
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นายกิตติ : - มีเป็ นช่วงๆ ไป แบบที่เขารวยๆ เรี ยกปลาหน้ าหงษ์ ตัวใหญ่ๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : - จับได้ เดือนไหนคะ
นายกิตติ : - ใกล้ ๆ โป๊ ะจะแตกน่ะ เดือน 11 เดือนเดียวก็รวยคิดไม่ถกู แล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ถ้าปลาพันธุ์ไหน ชุมในหน้ าลมก็รอดไปสิคะ เราก็จบั ไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็จบั ได้
ตังแต่
้ เดือน 7 – 11
นายกิตติ : - ส่วนมากจะได้ ปลาอินทรี ย์ ดาบลาว จะระเม็ด จะได้ อยูป่ ระจํา พื ้นๆ แล้ วจะมีเลย
ปลาเป็ ดอีกอย่างหนึง่ ปลาเล็กๆ สมัยก่อนมีราคา เขาเอาไปให้ เป็ ดกิน สมัยก่อนสุราษฏร์ เป็ ด
มากกว่าเพื่อนนะในเมืองไทยเนี่ย
อาชีพอื่นๆ ที่นายกิตติเคยทํา (02:53)
ผู้สมั ภาษณ์: - ลุงเคยเลี ้ยงเป็ ดด้ วยหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - เคยเลี ้ยง แต่เตี่ยเลี ้ยงที่อยูบ่ างบูน ปล่อยหอยไปด้ วยแล้ วก็เลี ้ยงเป็ ดไปด้ วย แต่มานี่ลงุ
ไม่เคยเลี ้ยง มาที่นี่ก็ทําประมงนี่หละ ทําประมงยาวเลย ไปทําสวนอยูไ่ ม่กี่ปี
ผู้สมั ภาษณ์ : - เพิง่ รู้วา่ ที่นี่ก็มีสวนกาแฟด้ วย
นายกิตติ : - เคยอยู่ ตอนนันกาแฟโลละร้
้
อย โลละ 70 – 80 ลุงก็เลยซื ้อที่มาทํามัง่ พอกาแฟได้ ผลปี
ที่ 3 ปี ที่ 4 กาแฟเหลือโลละ 20 กว่าบาท 10 กว่าบาท 8 ปี แล้ วก็ขายที่ พอปี ที่ 9 ก็ขาย ขายที่พอ
ขายก็โลจะ 40 – 50 บาท....จะปลูกสวนยางก็ไม่เป็ นไร ปลูกกาแฟทีก็จบ
ผู้สมั ภาษณ์ : - สวนยางที่ไหนคะ
้
กสวนยาง แต่ลกู ชายบอกว่ากาแฟเหอะ สวนยางไม่รวย
นายกิตติ : - ที่นนั่ แหละ ทีนี ้เราตังใจจะปลู
กาแฟถ้ าโล 40 – 50 50 - 60นะรวย
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วยางนี่เขาขายโลเท่าไรคะ
นายกิตติ : - ยางนี่ 70 บาท แต่ก่อนโลละ 10 กว่าบาท สมัยก่อนโลละ 20 บาทก็รวยแล้ ว โลไม่ถึง
10 บาท ขึ ้นมา 10 กว่าบาท...ที่จริ งไม่ขายแล้ วเอาไว้ ป่านนี ้ มันผิดคาด คนเรา เราต้ องดูจงั หวะ ทํา
ทะเลนี่รายได้ ดีสดุ แล้ ว แต่รายจ่ายมันก็มาก
ผู้สมั ภาษณ์ : - ใช่คะ่ เพราะว่าไหนจะลูกน้ อง นํ ้ามัน อะไรอย่างนี ้
นายกิตติ : - แต่ดีอย่างลุงไม่ทําเรื อใหญ่ ก็วางขา
ผู้สมั ภาษณ์ : - ยังไงอ้ ะค่ะ
นายกิตติ : - ก็ออกทุนให้ เขาทํา ทําอวนลาก บางทีเราก็ซื ้อ
ผู้สมั ภาษณ์ : - เหมือนเราเป็ นเจ้ าของอย่างนี ้หรอคะ
นายกิตติ : - ให้ เขาเป็ นเจ้ าของไง แล้ วให้ เขาเอาของมาขายให้ เรา
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ่อ ก็คือแพ
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นายกิตติ : - ก็ไม่อยากทําเอง เรารู้นี่เวลาทําเองเดีย๋ วเวลาวันดีคืนดีก็เอาเรื อมาจอดให้ เรา เราต้ อง
วิดนํ ้าเรื อเองทําอะไรเอง เลยตัดสินใจไม่ทํา เอาแต่แพอย่างเดียว นัน่ ละถึงจะอยูไ่ ด้
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วตอนนี ้ปลายังเยอะอยูห่ รื อเปล่าคะ หรื อว่าน้ อย
นายกิตติ : - ปลาไม่มีแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วที่นี่เขาก็ไม่ได้ ทําประมงกันแล้ วหรื อคะ
นายกิตติ : - ทํา ก็ปู ปูไม่มีก็ต้องไปลอยที่อื่น ไปเข้ าที่อื่นทังนั
้ น้ ปลาตอนนี ้ก็เริ่มได้ กนั แล้ ว เพราะว่า
อวนจะระเม็ด สมัยก่อนเขาทํา เขาลอยกันตื ้นๆ พอตื ้นๆ ไม่มีเขาก็ไม่ลอย หายไปเป็ นสิบๆ ปี แล้ ว
แล้ วนี่เริ่ มมาทําใหม่ ทีนี ้เขาก็ไปลอยกันลึกๆ แล้ ว ตอนนี ้ก็อยูไ่ ด้ แล้ ว พอปูไม่มีก็หนั มาทําปลากัน
แล้ ว ทําเรื อปลาแล้ ว แต่ต้องคนมีทนุ อวนเมื่อก่อนมันไม่แพง เดีย๋ วนี ้มันแพง ทุนก็ อย่างน้ อยๆ ก็
สามสี่แสน สี่ห้าแสน
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ได้ มาแล้ วคุ้มนะคะ
นายกิตติ : - เออ คุ้ม สามวันได้ แสนกว่า สองแสน
ผู้สมั ภาษณ์ : - นี่คือเรื อใหญ่หรื อเรื อเล็กค่ะ
นายกิตติ : - ก็เรื อไม่คอ่ ยใหญ่ บางเจ้ าก็เรื อที่ไปลอยปูนี่หล่ะ โดยมากจะลําเดียวกันทังนั
้ นละ
้ ใช้
้ าเดียว เรื อที่ทําโป๊ ะนัน่
ด้ วยกันได้ ทงนั
ั ้ น้ ทุกอย่าง เมื่อก่อนนี ้ที่ไปค้ าขายเหมือนกันก็มีเรื อลํานันละลํ
แหละ พอไม่ได้ ทําโป๊ ะก็มาค้ าถ่าน
ผู้สมั ภาษณ์ : - ทุกถ่านไปขายหรื อค่ะ
นายกิตติ : - ค้ าถ่านอยูต่ อนที่โป๊ ะแตกตอน 2505 พอโป๊ ะแตกหมด คนก็กระจายไปหมดคนละทิศ
ละทาง เราก็เลยไปทําอวนติด ก็มีเรื ออยู่ 2 ลํา ทําอวนติดลํานึง อีกลําไม่ได้ ทําอะไร ว่างจอดอยู่ ลุง
ก็มาค้ าถ่าน ทําถ่าน 4 ปี ก็เหลือเงิน 40,000
ผู้สมั ภาษณ์ : - ทําถ่านส่งที่ไหนคะ
นายกิตติ : - ที่ชล ขายที่ชลไปเสร็ จ ขามาก็ทกุ นํ ้าแข็งมาขาย 4 ปี ก็เหลือเงิน 40,000 พอไม่มีถ่านก็
ตัดสินใจเลิก 40,000 มันทําอะไรไม่ได้ ตังใจจะทํ
้
าแพ ก็ได้ ดี
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างลุงเคยไปออกเรื อตอนกลางคืนหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - เคย ไม่ได้ นอนเลยนะบางคืน
วิถีชีวิตชาวประมง (การสังเกตจากสภาพแวดล้ อมรอบๆ ตัว) (08:25)
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วบางทีดขู ้ างขึ ้นข้ างแรมอย่างนี ้ลุงดูเป็ นหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - เป็ นสิ ข้ างขึ ้นข้ างแรมก็ดเู ป็ น ดูพระจันทร์ พอขึ ้น 13 คํ่าก็ต้องหยุดแล้ วอวนปลาทูนะ
มองไม่เห็นปลา
ผู้สมั ภาษณ์ : - มันจะเริ่มมืดแล้ ว
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นายกิตติ : - มันจะสว่างสิ กลางคืนจะสว่างหมด ข้ างขึ ้น แต่ข้างแรมพอ 2 คํ่า 3 คํ่ามันจะมืดสัก
ชัว่ โมงสองชัว่ โมงละ แล้ วค่อยไปหา
ผู้สมั ภาษณ์ : - ตอนมืดจะดีกว่าใช่ไหมคะ
นายกิตติ : - มันต้ องมืด หาปลาทูต้องมืด เราไม่เห็นปลาน่ะ ถ้ าสว่าง
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ่อ ต้ องมืดๆ
นายกิตติ : - ปลาทูมนั จะเป็ นแสงเลย แดงๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างออกเรื อไป ลุงรู้ไหมว่าตรงนี ้จะมีปลาเยอะๆ ดูจากอะไรคะ
นายกิตติ : - ความชํานาญ ความสังเกตเป็ นเดือนๆ ตรงนันๆ
้ จําได้ หมด อยูเ่ ป็ นเดือน เดือนนี ้ปลา
จะเข้ าที่โน่น เราต้ องจําหมด ปี ๆ มันจะไม่คอ่ ยพลาดนะปลา มันจะอยูท่ ี่เดิม
ผู้สมั ภาษณ์ : - เราก็จะรู้อยูแ่ ล้ ว เพราะเรามาทุกครัง้ มันก็จะอยูท่ ี่เดิม
ท่ ี่นนั่ เดือนนันจะอยู
้
ท่ ี่นี่ ปลาทู ไปเป็ นช่วงๆ... เมื่อก่อนนี ้
นายกิตติ : - มันเป็ นเดือน เดือนนันจะอยู
้
มันก็ตงแต่
ั ้ หน้ าชุมพร มาเนี่ยอยูบ่ ริ เวณเนี่ยวนไม่ถึงละ นํ ้ามันลึก เดินไม่ได้ ละ ถ้ าระหว่างกลาง
ชุมพรนํ ้าก็ลกึ ก็ไม่ได้ อีก หน้ าชุมพรไม่เท่าไรก็ต้องเลาะมาหลังสวนนี่ ไปทัว่ หมดละ ทุกปี ละ เวลา
เข้ ามานี่พอเดือน 9 เดือน 10 ก็จะอยูท่ างนี ้ ทางเรื อที่โน่นก็มาตีที่นี่ เดือน 9 10 เดือน 11 เรื อทาง
โน่นจะมานี่ พอพ้ นจากนี่เราก็ไปโน่น แบ่งไปหาบ้ านเขา
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างเราออกเรื อไปอย่างนี ้ เราต้ องฟั งกรมอุตฯุ อะไรอย่างนี ้ก่อนหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ไม่มีละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงดูยงั ไงคะ ว่าช่วงนี ้เป็ นแบบไหน
้ ้ หมด
นายกิตติ : - ก็หน้ ามรสุมก็ร้ ูหมดละ ลมอะไรจะมาเดือนไหน ลมนัน้ ลมนันรู
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่เรารู้อยูแ่ ล้ วเราก็เลยไม่ไปช่วงนัน...แล้
้
วลุงรู้ไหมคะอย่างออกๆ ไปแล้ วฝนจะตก
นายกิตติ : - เมื่อก่อนนี ้ ก่อนที่จะเป็ นชัว่ โมงนี่เรารู้จะหนีได้ ไม่ได้ แต่ถ้าหนีไม่ได้ ก็ต้องสู้ เมื่อก่อนนี ้
ผู้สมั ภาษณ์ : - รู้จากไหนค่ะ
นายกิตติ : - รู้ มันเป็ นเมฆขึ ้นมาไม่ใช่อากาศใสๆ จะมีลมมีพายุ
ผู้สมั ภาษณ์ : - อืม เราก็ต้องสังเกตธรรมชาติตลอดเวลา
นายกิตติ : - ใช่ ตลอดเวลา...เมื่อก่อนไปไหนก็ดดู าว ดูเขา
ผู้สมั ภาษณ์ : - ดูดาว? อย่างออกไปกลางทะเลดึกๆ เนี่ย ลุงมีเรดาร์ หรื อเปล่าคะ เพราะเรื อใหญ่ที่
บ้ านมี
นายกิตติ : - ไม่มีละ ดูจากดาวดูจากเขา เกาะมัง่ เขามัง่ แล้ วแต่
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงจําได้ หรื อคะว่าเกาะไหน อืม...มันต้ องมีความชํานาญ
นายกิตติ : - บางทีเกาะมันเรียงอย่างนี ้ เราจะมองว่ามันลํ ้ากันแค่ไหน ระหว่างเกาะเท่าไร
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การประกอบอาหารจากสัตว์ ทะเล (12:09)
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงเป็ นคนทําอาหารหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - เคยทํา
ผู้สมั ภาษณ์ : - มีอาหารอะไรบ้ างคะ ส่วนใหญ่ที่เป็ นอาหารทะเล อาหารที่ทําจากปลา
้ ่สะใภ้ กลับไปบ้ าน
นายกิตติ : - โดยมาก แกงส้ ม แกงคัว่ ทําเป็ นหมด ได้ ทกุ อย่าง เพราะว่าวันนันพี
ทําแทนเขาอยู่ 3 ปี ไม่มีแม่ครัว ต้ องทําแทนเขา 3 ปี แกงส้ มใต้ เหมือนแกงส้ มที่กรุงเทพฯ ที่นี่เขา
เรี ยกแกงเหลือง มันจะออกสีส้มๆ แต่ที่นี่จะสีเหลือง แกงส้ มที่นี่เขาใส่ขมิ ้นกันคาว
ผู้สมั ภาษณ์ : - เพราะมันเป็ นปลาทะเลด้ วยหรื อเปล่า
นายกิตติ : - ใส่ทกุ อย่างแหละ ปลาทะเลปลานํ ้าจืด แกงเหลืองนะ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ส่วนใหญ่แกงส้ ม ใช้ ปลาอะไรทําดีคะ หรื อได้ หมด
นายกิตติ : - ได้ หมด
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วมีอะไรอีกคะ แกงส้ ม...
นายกิตติ : - แกงคัว่ แกงเขียวหวาน
ผู้สมั ภาษณ์ : - แกงคัว่ คือยังไงคะ
นายกิตติ : - แกงคัว่ ก็พวกเนื ้อพวกอะไรนี ้ เรี ยกแกงคัว่
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วทํากับปลาได้ หรื อคะ
นายกิตติ : - ได้ ...นํ ้าพริ ก ต้ มยํา
ผู้สมั ภาษณ์ : - ปลานี่ ใช้ ได้ หมดเลย เวลาทําแกง
นายกิตติ : - ต้ มยําก็ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างปลาเค็มละคะลุง ปลาอะไร เขาใช้ ปลาอะไร
นายกิตติ : - ปลาเค็ม ที่สมัยก่อนเขาทําอยูก่ ็ปลาสีเสียด ถ้ าปลาทูก็เป็ นปลาทูนํ ้า แล้ วก็ปลาแข้ งไก่
เนี่ย ปลานํ ้าเค็ม ปลาอินทรี ย์ทําเค็มดี ที่ไม่ทําเค็มก็...ปลาอินทรีย์เขาก็ทําลูกชิ ้นนะสมัยก่อน
สมัยก่อนลูกชิ ้นที่หนึง่ ...ทําอยูห่ ลายปี แต่วา่ ทีหลังไม่ได้ ทําแล้ ว แต่ก็ทําได้ สมัยก่อนอย่างต้ มยํา
เขาไม่ใช่ได้ ใส่นํ ้าพริ กเผาสมัยก่อน เขาไม่คอ่ ยได้ ใส่ เป็ นนํ ้าใสๆ ใส่ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า 3 อย่าง
แล้ วก็มะนาว สมัยก่อน แต่เดี๋ยวนี ้ ใส่หลายอย่าง
ผู้สมั ภาษณ์ : - ยิ่งเขาทําขาย ยิง่ มีแต่เครื่ อง ไม่มีเนื ้อเลย
นายกิตติ : - ใส่นํ ้าพริกเผา มันก็เป็ นอีกแบบ สมัยก่อนไม่มีหรอก อย่างเขาเรี ยก ห่ากระชาก กับโฮก
อื ้อ
ผู้สมั ภาษณ์ : - คือยังไงคะ
นายกิตติ : - ไอนี่ใส่หวั หอม
ผู้สมั ภาษณ์ : - เหมือนต้ มยําหรื อคะ แต่ใส่หวั หอม
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นายกิตติ : - แต่วา่ นํ ้า ไม่ใช่มะนาว ใช้ ส้มมะขาม
ผู้สมั ภาษณ์ : - มันก็จะเป็ นไปอีกแบบนึง
นายกิตติ : - โฮกอื ้อเนี่ย สมัยก่อนไม่คอ่ ยขาดหรอก เพราะมันกินอร่อย มันร้ อนๆ ซดกันอื ้อ
แรงบันดาลใจในการก่ อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ (16:17)
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงวาดรูปเครื่ องมือไว้ ใช่ไหมคะ เดี๋ยววันที่ลงุ เอาลง จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีคะ่ ...
แล้ วตอนนี ้มีแผนจะปรับปรุงอะไรอีกคะ
นายกิตติ : - ก็ต้องรอนี่หละ รอทูลเกล้ าฯ ถ้ ารับแล้ วเราก็มีแผนเยอะแยะ ต้ องทําให้ มนั ดีขึ ้นเยอะ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ก็อยากให้ ลงุ เล่าถึงประวัตพิ ิพิธภัณฑ์หน่อยค่ะ ว่ามีแรงบันดาลใจในการก่อตังยั
้ งไง
คะ
นายกิตติ : - ก็พอดีตอนที่ทํางานเสร็ จ พอลูกเขามาทําแทน เราก็เริ่มทํา เราอยูน่ ิ่งไม่ได้ ต้ องคิด คิด
จะเอาอย่างไรดี ทําแล้ วเป็ นประโยชน์อะไรสักอย่าง ตอนนันคิ
้ ดแบบนัน้ อยูๆ่ ก็เลยคิดว่าไอของที่
ถาวรเนี่ย ไอโน่นเขาก็ทํา ไอนี่เขาก็ทํา เลยลองเอาหินมาทําดู ก็เลยทําเรื่ อย แต่จริ งๆ แรงบันดาลใจ
ที่จริ งแล้ ว เรานึกจะทําปลาหินเพราะอะไร เพราะเรามีอาชีพประมง ปลูกฝั ง ความผูกพันมันมาก
อยูท่ ี่ทางอื่นก็ไม่ตรงกับของเรา ประมงเหมือนทดแทนไปในตัวแทนปลาในตัวนัน่ ละใจนึกไปแบบ
นัน้
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วตอนแรกแกะไว้ เฉยๆ หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ทีแรกแกะนัน้ จะทําเป็ นโต๊ ะอาหารก่อน โน่นนะ ทีแรกเป็ นโต๊ ะกลมก่อน แล้ วก็ทํามา
เรื่ อย ไม่กี่อย่างก็ทํามาเรื่ อย มันต้ องทําแบบนันละเมื
้
่อก่อน ตอนที่หดั ใหม่ๆ นันเราไม่
้
ร้ ูเรื่ องอะไร
เลย จะคิดทําให้ เป็ นนูน่ เป็ นนี่ จะทําไอ้ นนั่ ยังทําไม่ได้ เลย ค้ างป่ านนี ้ยังไม่ได้ ทํา
ผู้สมั ภาษณ์ : - อะไรคะ
นายกิตติ : - ไอ...อะไรละ ธรรมจักรนะ วาดเวิดไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โถ...พอไปทํา หมดเรื่ อง หมดสิทธิ์
เลย เพราะเครื่ องมือเราไม่ร้ ูเรื่ อง ทําไม่เข้ าน่ะ เฉพาะตัวแรก ก็เลยไม่ได้ ทํา แต่ตอนนี ้ถ้ าทํา ทําได้
แล้ ว ว่าจะทําอันเล็กๆ สักอัน
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงมีความรู้ด้านศิลปะมาก่อนหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ไม่มีเลยแหละ ไม่เคยนึก
ผู้สมั ภาษณ์ : - อันนี ้เป็ นพรสวรรค์ล้วนๆ
นายกิตติ : - ไม่มี ไม่ได้ เรี ยนที่ไหน ไม่ได้ ไปดูตวั อย่างที่ไหน ไม่เลย คิดขึ ้นมาก็มงุ่ หน้ าทําอย่างเดียว
และอีกอย่างลุงมาคิดอย่างนี ้ด้ วย มันได้ จงั หวะอย่างนี ้ด้ วย คือว่า บางอย่างอาชีพที่เราทําๆ เราคิด
ขึ ้นมาเนี่ย พอดีเพื่อนก็ตามอย่างหมด จะทําอะไร
ผู้สมั ภาษณ์ : - เหมือนว่าเห็นเราได้ ดี คนอื่นก็จะทําตาม
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นายกิตติ : - ทําตามหมด ทุกอย่าง เราคนคิด เขาคนตามอย่าง หลังๆ ลองทําไอนี่ดสู ิ เผื่อเพื่อนจะ
ทําตาม จริงๆ เลย ทําตามไม่ได้ จริงๆ ถ้ าพวกนันทํ
้ าตามหมด คิดทําอะไรละ ดีๆ อาชีพอย่างนัน้
อย่างเนื ้อปูม้านี่ลงุ ทําก่อนเพื่อน ทําๆ เสร็จก็ส้ เู ขาไม่ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : - ทําเนื ้อปูม้าขาย แกะหรื อคะ
นายกิตติ : -เนื ้อปูม้าขายนี่ละ ใช่ ลุงทําก่อนเพื่อนเลย เขาก็ทําตามอย่างหมด แล้ วก็รถนํ ้า รถแทงก์
้
าอะไร แล้ วเราเป็ น
ขายนะ ลุงก็ทํา พอทําได้ ไม่เท่าไร เขาก็เอาตัวอย่างอีก โอ้ โห บางที ตังใจจะทํ
ตัวอย่างหมด เราคิดขึ ้นมา คิดเองตังหลายอย่
้
าง ก็นนั่ ละ พอเราคิดได้ ทําได้ ก็ไม่ทําซะ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างแกะ แต่แรกนี่แกะเพื่อโชว์เลยหรื อคะ
นายกิตติ : - จริ งๆ ไม่ได้ แกะเพื่อโชว์หรอก แกะทีแรกว่าจะแกะทําเป็ นโต๊ ะอาหารหลังบ้ านนะ ตอน
ยังไม่ปลูกบ้ าน มีต้นชมพูต่ ้ นใหญ่ 2 – 3 ต้ น ลูกเขาทําแพ ว่าไม่มีที่จอดรถ ก็เลยโค่น
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วก็แกะมาเรื่ อยๆ หรื อคะ
นายกิตติ : - แกะมาเรื่ อยๆ ตอนหลังแกะชํานาญ มันก็เข้ าเรื่ องเลยทีนี ้ แกะไปดีก็หาตัวอย่างได้
เรื่ อย ทําได้ เรื่ อย มันก็สวย ก็งาม ก็เอาไว้ ที่หลังบ้ าน ตอนนันมี
้ ซกั ร้ อย
ผู้สมั ภาษณ์ : - บ้ านในตลาดหรื อคะ
นายกิตติ : - นัน่ ละ บ้ านนันละ
้ เรี ยงเต็มไปนัน่ ละ ข้ างบ้ านเต็มไปหมดเลย ทังสองข้
้
างที่เข้ า ตอน
นันทํ
้ าไปได้ สกั ร้ อยกว่าตัว สองร้ อยกว่าตัว จนเนี่ย คนที่มาตรวจสตรีมเนี่ย เขามาเห็น เขาว่าลุง
้ นนก็
ั ้ ทําเรื่อยเลย มาเรื่อย จนมาเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์
อย่าดูคนเดียวสิ ให้ คนอื่นเขาดูบ้างสิ ตังแต่
เมื่อก่อนก็ไม่ได้ มีแค่นนั ้ ทําเพิ่มอีกเยอะ เพิ่มอีกหลายร้ อย
้ หรื อเปล่าคะ พอจะมาเปิ ดพิพธิ ภัณฑ์ก็ย้ายมาที่
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ่อ แต่ก่อนลุงก็อยูบ่ ้ านที่ตรงนันใช่
ตรงนี ้ แต่ก่อนอยูข่ ้ างในใช่ไหมคะ ... พอได้ ประมาณสักสองร้ อยตัว ลุงก็เลยมาเปิ ดพิพิธภัณฑ์ที่นี่
แล้ วลุงจัดการยังไงคะ
นายกิตติ : - พอมาอยูท่ ี่นี่ละ ทําเยอะ ทําไม่หยุดเลย ทีนี ้ทําทุกวัน ทําเกือบครบแหละ แต่มนั ไม่เป็ น
ฝูงอย่างนี ้ เรามาคิด พอทีหลังๆ นี่ แทบจะไม่มีตวั อย่างให้ แกะแล้ ว ทําโน่นทํานี่ ทําสัตว์บ้าง ตอน
หลังก็ ทําให้ เป็ นฝูงมันจะสวยงามกว่า ก็เลยทําเป็ นฝูง ทําได้ เรื่ อย
แบบของปลาที่นํามาแกะสลัก (22:25)
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงดูตวั อย่างจากไหนคะ
นายกิตติ : - ตัวอย่างโดยมากก็ตวั จริ งมากกว่ารูป เพราะเราผ่าน แพปลา
้ ปลาสูญ
ผู้สมั ภาษณ์ : - คือตอนนันยั
้ งทําแพอยู่ พอเห็นก็เลยมีแบบ...แล้ วตอนที่ลงุ ทําตอนนันมี
พันธุ์ไปมัง่ หรื อยังคะ
นายกิตติ : - มีแล้ ว มีอยูท่ ี่จดๆ นัน่ แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วลุงเอาแบบมาจากไหนคะ
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นายกิตติ : - มันเหมือนกันไง ที่สญ
ู ๆ ไปแล้ ว ปลานี่มนั เหมือนกัน อย่างปลาม้ า ปลาจวดเนี่ย มันก็
มีเหมือนกันละ แต่ตวั มันใหญ่
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ลงุ ก็จําได้ วา่ มันแตกต่างกันตรงไหน
นายกิตติ : - มันไม่แตกต่างเลย แต่ตวั มันใหญ่อย่างเดียว แค่ใหญ่กบั เล็กต่างกันเอง
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วถ้ าแบบที่..อันนี ้แบบของจริง แล้ วแบบที่เป็ นรูปละคะ แบบที่เป็ นภาพวาดอะไร
อย่างนี ้คะ เอามาจากไหนคะ
นายกิตติ : - บางทีก็ซื ้อบ้ าง ไปดูตามร้ านอะไร
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ่อ อันที่เราไม่เห็นตัวจริ ง
นายกิตติ : - ใช่ เราไม่ได้ เห็นตัวจริ ง อย่างพวกปลาผีเสื ้ออย่างนี ้ เราไม่ได้ เห็นตัวจริ ง ตอนหลัง
โทรทัศน์ออกบ่อยๆ ก็เลยเห็น
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ลงุ ก็ร้ ูวา่ เป็ นปลาผีเสื ้อ
นายกิตติ : - อื ้ม ปลาผีเสื ้อ ปลาโนรี พวกเนี่ย...ในโทรทัศน์ก็ได้ เยอะเหมือนกัน...ทีนี ้ไอพวกนี ้
มันปลาเศรษฐกิจ มันง่าย ที่ไหนๆ ก็มี ปลาเศรษฐกิจมันหาง่าย
ผู้สมั ภาษณ์ : - มันมีปลาเศรษฐกิจกับปลาสวยงามหรื อคะ
นายกิตติ : - ใช่ ปลาสวยงามคือว่าเขาไม่คอ่ ยกินกันนี่ละ่ เลี ้ยงไว้ สวยงาม ตามที่อยูก่ บั ปะการัง
โดยมากเขาไม่กินกันหรอก เพราะเนื ้อมันน้ อย พวกปลาเศรษฐกิจไม่ใช่มีกี่อย่าง ปลาทูงี ้ ปลา
กระพง ปลากุเลา ปลาจะระเม็ด
ผู้สมั ภาษณ์ : - ปลาเศรษฐกิจมีน้อยหรื อคะ
นายกิตติ : - มีไม่กี่อย่างละ แต่เดี๋ยวนี ้มันกินหมดแล้ วแหละ ไม่ร้ ูวา่ กินไม่กินแล้ ว แต่ก่อนเขาไม่คอ่ ย
กินกันหรอก ปลาสวยงามนี่ไม่มีใครเขากินกันเลย แต่สมัยนี ้ไม่เหลือ
การเปิ ดพิพธิ ภัณฑ์ อย่ างเป็ นทางการ (24:40)
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วพิพิธภัณฑ์นี่เปิ ดจริงๆ เมื่อไรคะ
นายกิตติ : - เปิ ดหรื อ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงมีการทําพิธีเปิ ดอะไรไหมคะ
นายกิตติ : - มี
ผู้สมั ภาษณ์ : - เปิ ดไปเมื่อไรคะ
นายกิตติ : - เปิ ด 7 ปี แล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วใครเป็ นคนเปิ ดคะ ลุงเปิ ดเอง?
นายกิตติ : - ลุง แล้ วก็ ททท. รองททท. และก็นายอําเภอ แล้ วก็เชิญแขกเขามา ตอนนันก็
้ เชิญมา
ั ้ ดทีแรก เข้ าทางนี ้ ตอนหลังเลยเปิ ดเข้ าทางบ้ านนี่
กินฟรี เลี ้ยงกัน นัน่ ละ ป้ายอยูน่ นั่ ป้ายไม้ นนเปิ
เลย ยังอยู่ ซุ้มยังอยู่
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ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงก็เลยทําอาหารเลี ้ยงเขาตอนนัน้ แล้ วเป็ นไงคะ เขาแปลกใจหรื อเปล่า
นายกิตติ : - แปลกใจ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วตอนนี ้มีปลา ไม่เอาชนิดดีกว่า เอาว่ามีกี่ชิ ้น
นายกิตติ : - ไม่ร้ ูแล้ ว ไม่ได้ นบั แล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - เป็ นพัน หลายพัน
นายกิตติ : - แต่วนั นันนั
้ บ นับแล้ วทังหมดก็
้
พนั กว่า แต่ไอพวกนกพวกอะไรนี่ น่าจะถึง 2,000 แล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วก็มี จะแกะอีกไหมคะ
นายกิตติ : - แกะ เดี๋ยวได้ หินก็แกะอีก
การคัดเลือกหินสําหรับแกะสลัก (26:14)
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วหินที่ใช้ แกะ ลุงไปเอามาจากไหนคะ
นายกิตติ : - ไปเอาที่นํ ้าฉา เอาที่เดียวนัน่ แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - นํ ้าฉา ขับรถออกไปทางนี ้?
นายกิตติ : - 11 กิโล
ผู้สมั ภาษณ์ : - มันเป็ นหินอะไรคะ อยูเ่ ป็ น ก่อสร้ างหรื อภูเขา
นายกิตติ : - ภูเขา
ผู้สมั ภาษณ์ : - เราก็ไปเอามาได้ เลยใช่หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - เดี๋ยวนี ้หายากละ เมื่อก่อนเยอะ ตอนนี ้เพื่อนมาขนไปบ้ าง เยอะ ก็เป็ นก้ อนๆ นี่หละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วคนอื่นมาขนไปทําไมคะ
้ าบ้ าน
นายกิตติ : - เขาก็เอาไปประดับหน้ าบ้ านบ้ าง อะไรบ้ าง ไปตังหน้
ผู้สมั ภาษณ์ : - หินมันสวยนะคะ...หินที่เอามาแกะนี่มีกี่แบบคะ
นายกิตติ : - หลายแบบเหมือนกัน ฟั นม้ า หินปูน หินฝาก แร่อย่างแร่ยปิ ซัม่ แล้ วก็หินอ่อน ที่แกะนี่มี
อยู่ 6 อย่าง
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วหินที่แกะออกมาๆ เป็ นสีดําๆ นี่หินอะไรคะ
นายกิตติ : - ก็หินปูนนัน่ ละ ที่เขาเอาไปทําปูนซีเมนต์นนั่ ละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - ต้ องเลือกเหมือนกันนะคะ ว่าจะเอาหินอันไหนมาแกะกับปลาตัวไหน
นายกิตติ : - เมื่อก่อนใช้ หินดําหมด หลังๆ ต้ องเลือกหน่อย ต้ องดูสีด้วย ปลามัน
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วลุงรู้ได้ ยงั ไงว่าจริงๆ แล้ วเนื ้อหินข้ างนอกกับข้ างในมันคนละสีกนั
นายกิตติ : - มันไม่ผิดละ ไม่ผิดเท่าไร ถ้ าเราทําเรารู้เลย ขีด ลายนะ เราจะเห็นจากข้ างนอกเลย ไม่
ค่อยผิด...เอานํ ้าราดแล้ วถูให้ เรี่ ยม เป็ นลาย แล้ วอย่างหินที่เป็ นสีดํา ข้ างนอกก็ออกไม่ดํามากเท่าไร
แต่พอข้ างในแล้ วมันเป็ นสีดาํ เลย ถ้ าเราขัดแล้ วมันจะดํามาก
ผู้สมั ภาษณ์ : - อ่อ ถ้ าเรายิง่ ขัด แล้ วมันจะยิ่งเห็นสีชดั มากขึ ้น
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นายกิตติ : - อืม แต่บางก้ อนก็ไม่คอ่ ยดํานะ สีเทา บางก้ อนก็ดํา พอเราทานํ ้ามันยิ่งดําหนักเข้ าไป
ใหญ่ ไม่ใช่ดําทุกก้ อน บางก้ อนก็มีสีแดงปน แล้ วแต่เส้ น สีแดง สีขาว สีขาวนะเยอะ ดําล้ วนๆ ไม่
ค่อยมีละ จะมีคราบดํา คราบถ่าน
การดําเนินงานในพิพธิ ภัณฑ์ (28:49)
ผู้สมั ภาษณ์ : - อย่างนี ้พิพธิ ภัณฑ์นี ้ก็เข้ าปี ที่ 7 แล้ วสิคะ แล้ วลุงดูแลคนเดียวมาตลอดเลยหรื อคะ
(พยักหน้ า) แล้ วลุงเอาค่าใช้ จ่ายมาจากไหนคะ
นายกิตติ : - ตอนหลังลูกก็ให้ ...จากฝ่ ายอื่นก็ไม่มีละ แล้ วก็ที่มาชมบ้ าง ก็ได้ ไม่มาก
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงเก็บค่าเข้ าชมหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - เมื่อก่อนเก็บคนละ 20 บาท เดี๋ยวนี ้ไม่เก็บแล้ ว แต่ก็ให้
ผู้สมั ภาษณ์ : - ให้ ตามที่เขาอยากให้ ?
นายกิตติ : - เราไม่ต้องระวังเก็บอยู่ บางคนเขาก็ให้ เยอะ บางทีก็ให้ น้อย เราไม่ต้องมานัง่ เฝ้าดูละ
ว่าจะให้ หรื อไม่ให้ มันดีกว่า คนเดียวเราทําไม่ทนั บางทีมากๆ คน เดี๋ยวนี ้ใครจะมาก็มา ก็เดินดู
ไม่ให้ ก็ไม่ให้ ไม่ต้องออกบัตรอยู่
ผู้สมั ภาษณ์ : - ยิ่งถ้ ามีบตั ร มันยิง่ เสียค่าใช้ จ่าย
นายกิตติ : - ค่าใช้ จ่ายยิ่งเยอะ บางคนที่เขาชอบ ที่ดๆู เขาก็ร้ ูแหละ นัน่ ละให้ สําหรับคนที่ชอบเขาก็
รู้หรอก ยังไงเขาก็ให้
ผู้สมั ภาษณ์ : -นี่ลงุ มีการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี ้หรือเปล่าคะ
นายกิตติ : - ประชาสัมพันธ์น้อย ทีแรกว่าจะออกโทรทัศน์ชมุ ชนสักเดือน แต่ตงั ้ 5,000…3 เดือน ก็
5,000
ผู้สมั ภาษณ์ : - นี่คือระยะเท่าไรคะ 3 เดือน? คือออกทุกวัน?
นายกิตติ : - ออกทุกวัน...แต่ป้ายก็ได้ นะ...ป้ายนี่ลงุ ก็ทําเอง ทําเองทุกอย่างเลย ป้ายนี่ลกู มาช่วย
ทําด้ วย ทาสีอะไร เดี๋ยวให้ เรื่ องมันนัน่ ก่อน แล้ วจะขยับสักหน่อย เอาให้ มนั สูงหน่อย
ผู้สมั ภาษณ์ : - ถ้ าสูงกว่านี ้จะเห็นชัดกว่านี ้
นายกิตติ : - อันนันก็
้ สงู นะ ขยับขึ ้นไปหน่อยก็สงู
ผู้สมั ภาษณ์ : - น่าจะทําเหมือนว่าบอกเป็ นระยะๆ ค่ะ
นายกิตติ : - อื ้ม บอกธรรมดาที่บอกนี่ เขาต้ องช่วย ถ้ าเขาช่วยก็งา่ ย
ผู้สมั ภาษณ์ : - เพราะอย่างนี ้ก็คือ มันจะเบร็คไม่ทนั
นายกิตติ : - เข้ ามา ไม่เคยเข้ าสักที ผ่านไปก็ผา่ นมา
ผู้สมั ภาษณ์ : - ถ้ ามีป้ายก่อนอันนี ้ก็จะดี
นายกิตติ : - น่าจะอยูต่ รงโน้ น ตรงโค้ งโน้ น ก่อนล่วงหน้ า...พูดยาก ที่เราทํามานี่ ทางหลวงเขาก็ไม่
ยอม
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ผู้สมั ภาษณ์ : - เขาว่าไปลํ ้าที่เขา?
นายกิตติ : - นี่ก็แปลก มาห้ ามทําอะไร ถ้ าเราไม่บอก ใครก็ไม่ร้ ู พอบอกก็เรื่ องมากทันที ไม่ดีบ้าง
้ น้ อะไร
ไม่สวยงาม แล้ วทําเพื่อให้ เขารู้ เขาไม่ได้ ทําเองไม่ร้ ูหรอก ว่ามีอะไร อยากจะกีดกันกันทังนั
ไม่ได้ กีดกันกันทุกอย่าง
ผู้สมั ภาษณ์ : - เขาไม่คอ่ ยเห็นคุณค่า...อย่างนี ้บ่อยๆ ลุงท้ อหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ตอนนี ้ชักท่าไม่ดี แต่ก็ต้องสู้ มาป่ านนี ้แล้ ว มันต้ องดัน ถ้ าไม่ส้ กู ็เผ่นแล้ ว ไม่เอาแล้ ว
ยอมแพ้ คนที่ให้ กําลังใจก็มีนะ อย่ายอมนะ อย่ายอม ท้ อได้ อย่าถอย
ผู้สมั ภาษณ์ : - ใช่คะ เพราะมันเหลือที่เดียวแล้ ว มันเหลือของลุงคนเดียวแล้ ว
นายกิตติ : - กระตุ้นอยูเ่ รื่ อยละ ไอเราก็ เอา! มีกําลังใจ เอาต่อ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างนี ้ไม่มีคนสืบทอดหรื อคะ
นายกิตติ : - ไม่มี
ผู้สมั ภาษณ์ : - มีคนสนใจไหมคะลุงที่จะมาแกะ
นายกิตติ : - มีอยูห่ ลายคน มาๆ แล้ วก็หายเงียบไป บอกว่ามาเถอะ บอกให้ หมดเลย บอกทุกที ซื ้อ
เครื่ องมือซื ้อะไรมาเถอะ...วันนันมา
้ ถามว่าวาดรูปได้ ไหม ไม่ได้ เลย วาดรูปไม่ได้ ก็อปุ สรรค แล้ วนี่
อย่างปลา เราวาดไม่สวยเราก็ทําไม่สวย
ผู้สมั ภาษณ์ : - มันก็ไม่เหมือนจริง
นายกิตติ : - ถ้ าเราวาดสวย มันก็สวยตามเราวาดนัน่ แหละ เราวาดไม่สวยก็เรี ยบร้ อย ไอเราดีอย่าง
คิดจะทําอะไรก็ทําได้ จริงๆ ไม่ใช่เคยหัดเคยอะไร สียงั ไม่ร้ ูวา่ สีอะไร ก็คอ่ ยๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วมีแบบ เด็กๆ อะไรอย่างนี ้ เขาสนใจไหมคะ
นายกิตติ : - ก็มี ที่มาดูบางคนก็ชอบแหละ แต่มากเด็กนักเรี ยนเขาก็ไปตามโรงเรี ยนนัน่ ละ ให้ สนใจ
ทีเดียวมันยาก
ผู้สมั ภาษณ์ : - หนูเคยเห็นรายการโทรทัศน์ เขาพาไปทําพวกตอก
นายกิตติ : - อืม อันนันมั
้ นง่าย นี่มีพวกฝุ่ น ทังกระเด็
้
น
ผู้สมั ภาษณ์ : - ต้ องเด็กโตสักหน่อย...ลุงเคยคิดเปิ ดอบรมหรื อเปล่าคะ
ปั ญหาและอุปสรรคในการแกะสลักปลาหิน (35:32)
นายกิตติ : - ไม่เคยคิด มันทําลําบาก อีกอย่างเราต้ องมีทนุ บ้ าง ต้ องใช้ ทงนั
ั ้ น้ เงินทังนั
้ น้ ไม่ใช่วา่ ไป
สอนไปทําอะไรโดยที่ไม่ใช่เงินไม่ได้ รับกับค่าไฟนี่ก็เป็ นไรแล้ ว ค่าไฟแรงยิ่งกว่าเราใช้ อีก มันกินไฟ
ค่าไฟ ค่าใบเจียร ใบเจียรถ้ าเราไปซื ้อ ใบละ 30 บาท ใช้ แป้บเดียวก็หมด
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วปกติลงุ ซื ้อทีละเยอะๆ ใช่ไหมคะ
นายกิตติ : - ทีละ 25 ใบ ก็ใบตก 25 บาท
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ก็ถกู กว่ากันไม่เยอะ...ซื ้อได้ ที่ไหนคะ
63

นายกิตติ : - ที่กรุงเทพฯ มีเยอะ ให้ ลกู สาวเขาซื ้อ หลังๆ มันก็หมุนไม่คอ่ ยทัน เราก็ไม่ทํา ล้ า พอมี
ตังค์ก็ไปซื ้ออีก นี่ก็ขาด ไม่ได้ ทําหลายวัน
ผู้สมั ภาษณ์ : - นี่ก็เลยยังหยุดอยู่ รอให้ มีใบเจียรแล้ วก็จะทําต่อ
นายกิตติ : - ขนาดเราใช้ เก็บไปหมดละ ทีแรกใช้ หยาบๆ ก่อน ที่เหลือก็มาเก็บหมด นัน่ ละ ใบ 4 นิ ้ว
ใช้ ได้ 2 นิ ้วเหลือ 2 นิ ้ว...หินบางก้ อนมันกินใบ บางก้ อนมันจะลืน่ ๆ กินใบอย่างเดียว หินมันไม่ไป
ผู้สมั ภาษณ์ : - อย่างนันก็
้ เสียใบไปเลยสิคะ
นายกิตติ : - เสียใบ ใบมันเปลือง
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วลุงก็ร้ ูสคิ ะ ว่าหินอันนี ้ไม่เหมาะ
นายกิตติ : - ใช่ มันต้ องลองผิดลองถูกก่อน แต่บางก้ อนมันก็มีผสมเหมือนกันนะ เป็ นหิน
เหมือนกันเนี่ย บางก้ อน บางที่ไม่ไปเลย บางที่ก็นิ่มไปเลย บางที่ก็แข็งอยูแ่ ต่ที่แบบนัน้ ใบก็กินไป
เรื่ อย ถ้ าบางอันมันไม่มีแข็งมาปนนะ แต่วา่ หินสีดาํ นี่ร้ ูละ บางก้ อนนี่แข็งไม่เข้ า ตอนหลังรู้แล้ ว มัน
จะมีพิเศษ ถ้ ามีแล้ วก็เรี ยบร้ อย ไม่เข้ า พอทําไปแล้ วรู้ไปเรื่ อย
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วที่แกะมาทังหมดนี
้
่ หินอะไรแกะยากสุดคะ
นายกิตติ : - มันมีหินทรายไง เขาเรี ยกหินทราย มันแบบทรายนะ มันลื่น แกะไม่เข้ า อย่างมากที่ทํา
ได้ ก็นิดเดียว แล้ วก็ใช้ ใบ กินไปอย่างนัน้ ยิ่งหินลับมีด ที่เอามาลับมืดหัวหมูกบั ไก่นะ กินใบหมด
แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แต่ก็แกะได้ แต่วา่ เสียใบไปเยอะเหมือนกัน
นายกิตติ : - ไม่แข็งหรอกนะ แต่วา่ กินใบ เหล็กมันยังกินเลย หินนัน่ ละ ลับมีดได้
อาชีพการทําประมงและเครื่องมือการทําประมง (39:43)
ผู้สมั ภาษณ์ : - เครื่ องมือในการทําประมงเช่นที่ลงุ บอก อย่างเช่น ใช้ ไม้ ปักหรื ออะไรอย่างนี ้ ในรูปมี
หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - มีทกุ อย่างเลย อย่างล้ อมตลิง่ ก็มี ลัง เขาใช้ เฝื อก ที่วา่ ทําเป็ นแผงนะ แล้ วต่อกันเป็ น
ยาวๆ นํ ้ามากก็เอาไปกัน้
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลุงวาดไว้ ทกุ แบบหรื อเปล่าคะ แล้ ววาดไว้ เพราะอะไร เพื่อให้ คนอื่นได้ ดหู รื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ใช่ อีกอย่างเป็ นอาชีพของลุง อาชีพที่ลงุ ผ่านมา ที่ลงุ ทําเนี่ย ที่จริ งมันมีมากกว่านี ้ แต่
ว่าลุงไม่ได้ ทํา ก็เลยไม่ได้ วาดไว้ บางอย่างก็วาดไว้ ให้ ร้ ู บางทีก็ใช้ คน 8 คน 6 – 7 คน
ผู้สมั ภาษณ์ : - อย่างนี ้ถือว่าเป็ นประมงพื ้นบ้ านหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - ประมงใหญ่แล้ ว ไม่เล็กแล้ ว ได้ ปลามากๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วอย่างเล็กๆ ใช่คนกี่คนคะ
นายกิตติ : - 2 – 3 คนก็ได้ แล้ ว อย่างลังนี่ คนที่มีกําลังอยู่ 2 คนก็ทําได้ แล้ ว...เดีย๋ วนี ้ยังดีนะที่ใช้
อวนที่นี่ ตอนหลังปลาพยูนมันเข้ า ก็จบั เขาห้ ามเลย รู้สกึ ว่า 1 ปี หรื อ 2 ปี นี่ละ
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ผู้สมั ภาษณ์ : - พยูนเข้ ามาหรื อคะ แล้ วมันตายหรื อเปล่า
นายกิตติ : - ไม่ร้ ูตายหรื อเปล่า แต่นา่ จะตายนะ
ผู้สมั ภาษณ์ : - เขาก็เลยห้ ามเลย?
นายกิตติ : - เขาห้ ามมานานแล้ ว หลังโน้ นหลังนี ้ก็ไม่ให้ เพราะปลามันตัวเล็กตัวน้ อยหมด
ผู้สมั ภาษณ์ : - มันเป็ นอวนตาถี่หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : - เค้ าต้ องใช้ เฝื อก แต่นี่มนั เป็ นอวนตาถี่
ผู้สมั ภาษณ์ : - ลูกปลาก็โดนจับหมด
นายกิตติ : - ลูกปลา กุ้งเกิ ้ง ได้ หมด กุ้งได้ เยอะแยะ อวนนี่ นํ ้ามากเขาก็ไปกันแล้
้ วไม่เก็บเลยก็มี พอ
นํ ้ามากก็เข้ าไป ปลาก็เข้ าไป พอนํ ้าแห้ งก็ได้ ทกุ วัน ไปเก็บทุกวัน
ผู้สมั ภาษณ์ : - ปลามันก็โตไม่ทนั
นายกิตติ : - โตไม่ทนั ตายหมด
ผู้สมั ภาษณ์ : - แล้ วถ้ าเขาจับปลามาอย่างนี ้ ปลาตัวเล็กๆ ก็ขายได้ เลยหรื อคะ
นายกิตติ : - ส่วนมากเดีย๋ วนี ้เขาจะให้ ปลาเป็ ด ทิ ้งซะมากกว่า จะเอาไปให้ แต่เดี๋ยวนี ้ตัวไม่เล็กเกิน
เขาก็ให้ คนแล้ ว เพราะไม่มีมีน้อย โตไม่ทนั
ม้ วน 2 หน้ า A
วิธีการทําประมงและอาชีพอื่นๆ ที่นายกิตติเคยทํา (อธิบายจากภาพ) (00:01)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ ววิธีการทําประมงละคะลุง มีทงหมดกี
ั้
่แบบอ่ะค่ะ ตามที่ลงุ ได้ เคยทํามาแล้ วก็ที่มี
อยูใ่ นนี ้
นายกิตติ : อ๋อ ประมง ทําตังแต่
้ โป๊ ะอยู่ นัน่ ก็มีรูป ปลามันจะเข้ าไปอยูใ่ นโป๊ ะนัน่
ผู้สมั ภาษณ์ : อันไหนเป็ นอันแรกที่ลงุ เริ่ มทํา
นายกิตติ : อ๋อ ทีแรกนี่ที่ทําก็วางเบ็ดราว
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วต่อมาก็เป็ น...
นายกิตติ : อันนี ้ปิ ดแพก พอนํ ้าแห้ งปลาก็ตดิ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ แล้ วปลาก็ตดิ
นายกิตติ : ลังที่วา่ ปลาพะยูนมาติด ก็ใช้ เฝื อกแบบนี ้ ซี่ๆ แบบนี ้
ผู้สมั ภาษณ์ : แต่ตอ่ มาก็ใช้ อวนแทน
นายกิตติ : อื ้ม ทีหลังก็ใช้ อวน...นี่เค้ าเรี ยกลังที่วา่ นี่ใช้ นี่อวนสําหรับลากเข้ ามาหาฝั่ ง
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ ปล่อยไว้ ไกล
นายกิตติ : ปล่อยไว้ ไกลๆแล้ วก็ลากเข้ ามา
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วอันบน อันแรกนัน้
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นายกิตติ : อ๋อ ตะขอขุดปู กับส้ อมแทงปลาไหล แล้ วไอที่ยกปูขึ ้นมา
ผู้สมั ภาษณ์ : นี่มีทงหมดกี
ั้
่แบบ
กิตติ : รวมๆ ก็มี ไอ้ โน่นต้ มกุ้งแห้ ง ไอที่ล้อมฟากปลากุเลา ที่อยูต่ รงนันนะ
้ จากโป๊ ะเปลือกมันหลุด
หมดแล้ ว เหลือแต่เป็ นซากอยูต่ รงกลาง
ผู้สมั ภาษณ์ : อันนี ้คือทังหมดเลยใช่
้
ป่ะคะ แล้ วอันที่สาม จากข้ างบน ตรงกลาง
นายกิตติ : อันที่สาม
ผู้สมั ภาษณ์ : อันๆๆ ซ้ ายอ่าคะ
นายกิตติ : อันนี ้ หอยนางรม
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ หอยนางรม
นายกิตติ : ตัวนึงบาทยี่สบิ ห้ าตังค์
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วตอนนันเก็
้ บยังไงอ่าคะ
นายกิตติ : มันกองอยูท่ ี่ดนิ เลย เป็ งกองยาว แล้ วก็ไปดํา เอาเชือกหย่อนลงไป พอเจอะแล้ วก็เอา
เชือกผูกขึ ้นมาแล้ วดึง บางทีได้ 5 – 6 ตัว 7 ตัว 10 ตัว
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วอันถัดมาอ่าคะ
นายกิตติ : อันนี ้กุ้งแห้ ง ต้ มกุ้งแห้ ง
ผู้สมั ภาษณ์ : อันนี ้เครื่ องสตรี มเหรอคะ
นายกิตติ : ไม่ใช่เครื่ องสตรี ม...นี่เครื่ องสตรี มอยูน่ ี่
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ แต่อนั นันยั
้ งต้ มแบบเดิมอยู่ ต้ มกับอะไรอ่ะคะ
นายกิตติ : นัน่ ใบบัว
ผู้สมั ภาษณ์ : ใบบัว?
นายกิตติ : กระทะใบบัว
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อกระทะ แล้ วอันต่อมาละคะ
นายกิตติ : ไอ้ นี่เผาถ่าน...นี่ลอบ ลอบดักปลาดุก…ไอ้ นี่อวนลาก…ไอ้ นี่ไว้ ตกั ปลาหัวตะกัว่
ผู้สมั ภาษณ์ : ไปตักยังไงอ่าคะ
นายกิตติ : ไปตักที่ทะเล ใช้ ตะเกียงปั กที่หวั เรื อ แล้ วก็ใช้ ช้อนตัก ปลามันจะตามมา
ผู้สมั ภาษณ์ : ตามไฟมา?
นายกิตติ : อ้ อ ตามไฟมา แล้ วก็ตกั ได้ ...นี่เป็ นแห นี่เป็ นเบ็ด... เบ็ด นี่เอาเชือกผูกแล้ วก็ปักกับดินไว้
มันจะตามมากิน ปลาจะติดแบบนี ้...นี่เบ็ดสาย
ผู้สมั ภาษณ์ : เบ็ดสาย?
ที่เราตกในคลอง ที่โยนไปน้ ะ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ แต่ไม่มีไม้ มีแต่เบ็ด
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นายกิตติ : ไอ้ นี่ เบ็ดราว…นี่เบ็ดปลากระเบน
ผู้สมั ภาษณ์ : เหมือนกันหรือเปล่าคะ
นายกิตติ : ไอนี ้ไม่ต้องใช้ เหยื่อ จะผูกถี่
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เหมือนกันแต่ถี่กว่า แล้ วก็ไม่ต้องใช้ เหยื่อ
นายกิตติ : ปลากระเบนมาก็ตดิ ตรงนี ้แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วมันกินอะไรล่ะคะ
นายกิตติ : ไม่กิน ได้ แต่ผา่ นอย่างเดียว ผ่านแล้ วก็ตดิ เลย มันจะแฝงอยูห่ น้ าดิน
ผู้สมั ภาษณ์ : อันนี ้ก็โป๊ ะ
นายกิตติ : ก็มีอวนล้ อมสมัยก่อน เป็ นอวนล้ อมกุ้ง
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วจับปูแสมทําไงอ่าคะ
นายกิตติ : ใช้ กบั ไต้ แล้ วส่อง ปูมนั ไม่หนีละ
ผู้สมั ภาษณ์ : มันชอบไฟหรือมัน...
นายกิตติ : มันเล่นไฟ กระพริบๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ แล้ วมันก็มาใกล้ ๆ...แล้ วยอนี่อะ่ คะ
นายกิตติ : ยอไว้ ยกกุ้ง...ไอ้ นี่ยอปลากระบอก ที่หน้ าบ้ านเนี่ย พอมันวิง่ มาเป็ นฝูง ๆ เนี่ย แล้ วก็...
ผู้สมั ภาษณ์ : เหมือนว่ามันจะอยูใ่ นนํ ้าใช่ไหมคะ พอปลาเข้ ามาก็ยกขึ ้น...แล้ วอันนี ้ละคะ เรื อเรี ยง?
นายกิตติ : ไอนี่ เรื อเรี ยงก็เรื อผีหลอก สมัยก่อนใช้ ตะเกียงตังที
้ ่หวั เรือเนี่ย แล้ วก็พายไปข้ างหน้ า
ปลามันจะโดดลงเรื อใส่เรื อ ในเรื อมีกระดานขาวๆ ไว้ อยูใ่ นนํ ้าอย่างนี ้ พอปลามันเห็นสีขาวมันก็
กระโดดลงเรื อ
ผู้สมั ภาษณ์ : มันชอบเหรอคะ
นายกิตติ : มันตกใจ เราก็พายไปเรื่ อย พายข้ างๆ ตลิง่ เนี่ย...อวนกุ้ง สมัยก่อนใช้ สามชันนะ
้
ผู้สมั ภาษณ์ : สามชันเป็
้ นยังไงคะ
นายกิตติ : สามชันมี
้ ตาถี่อยูต่ รงกลาง ตาห่าง 2 ข้ างอยู่
ผู้สมั ภาษณ์ : ได้ หมดเลย?
นายกิตติ : ได้ หมดเลย กุ้งเข้ ามาทางนี ้ก็ปิดถุง ตาใหญ่ อยูข่ ้ างในก็เป็ นถุงกุ้ง
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วฝั่ งนี ้ อันบนนัน่ คือ…
นายกิตติ : ถ่าน ลอบ อวนปลากระเบน...อวนลอยพวกปลากระพง ปลาจาระเม็ดเนี่ย
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วไอกลมๆ นัน่ คือทุ่นเหรอคะ
นายกิตติ : ไอกลมๆ นี่ทนุ่ พอลงนํ ้าอยูเ่ นี่ย ข้ างล่างจะมีห่วงลวด ถ่วงให้ มนั ลงไป
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วอันถัดไปอ่าคะ
่ยอ ยอนี่สําหรับยกที่ พอนํ ้ามากๆ...ไอนี่เรื อรุน
นายกิตติ : นี่เลี ้ยงปลากะพง...นี่อวนสามชัน...ไอนี
้
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ผู้สมั ภาษณ์ : เรื อรุน? เหมือนมันลากไปกับพื ้นหรื อคะ...แล้ วอันนันอะไรคะ
้
ข้ างบนคะ
นายกิตติ : ไอนี่ทําหมึกแห้ ง
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ หมึก
นายกิตติ : หมึกแห้ ง ไอนี่ปลากระเบนเค็ม
ผู้สมั ภาษณ์ : กระเบน อ๋อ อันนี ้เป็ นอาหารแล้ ว...แล้ วอันนี ้อ่าคะ ถัดจากกระเบน
นายกิตติ : นี่นาธรรมชาติ นากุ้งธรรมชาติ
ผู้สมั ภาษณ์ : ลุงเคยทําสวนมะพร้ าวด้ วยเหรอคะ
นายกิตติ : ทํา เมื่อก่อนทําอยู่ 3 ปี ไฟติดแล้ วก็ลงมาอีก ลงมาทําทะเลอีก สวนกาแฟก็ทํา
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วนี่เรื อ เรื ออันนี ้เรื ออะไรคะ ข้ างล่างค่ะ
นายกิตติ : นี่หรื อ เรื อที่ไปทําโป๊ ะ ที่ค้าถ่านอยูไ่ ง
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เป็ นแบบนี ้ ใช้ ได้ หมดเลย
นายกิตติ : ตอนนี ้ทําเป็ นค้ าถ่าน ก็ทกุ ถ่านแบบนี ้...อันนี ้ก็เมื่อก่อนขายนํ ้าแข็งก้ อน...ไปค้ าถ่านแล้ ว
ก็ทกุ นํ ้าแข็งมาขาย
ผู้สมั ภาษณ์ : ไปรับนํ ้าแข็งจากไหนอ่าคะ
นายกิตติ : สิชล แต่ก่อนเอาบ้ านดอนบ้ าง สิชลบ้ าง ตอนหลังมาค้ าถ่านก็สชิ ล
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วอันที่อยูใ่ ต้ ต้นมะพร้ าวอ่าคะ
นายกิตติ : ใต้ ต้นมะพร้ าว...อันนี ้ลอบ อันนี ้โพงพาง อันล่างโพงพาง
ผู้สมั ภาษณ์ : โพงพางเป็ นยังไงคะ
นายกิตติ : โพงพาง ใช้ ปีกแบบเนี่ย แล้ วก็ใช้ หลัก 2 หลักข้ าง แล้ วใช้ อวนผูก เอานํ ้านํ ้าลง มันจะเป็ น
ถุงแบบนี ้
ผู้สมั ภาษณ์ : ปลาก็เหมือนอยูใ่ นถุง...ต่อจากเบ็ดลาวก็คือปิ ดแพก...ปิ ดแพกแล้ วอะไรต่อคะ
นายกิตติ : ปิ ดแพกแล้ วก็นนั่ ละ มาทําอวนปลากุเลา
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เริ่ มเป็ นอวนปลากุเลา
นายกิตติ : นี่ทําใหญ่ไปเรื่ อยแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : เริ่มใหญ่แล้ ว
นายกิตติ : ปลากุเลาก็...อวนปลาทู
ผู้สมั ภาษณ์ : ปลาทู แล้ วต่อจากอวนปลาทูนี่ก็…
นายกิตติ : จากอวนปลาทูนี่ก็ มาค้ าขายเนี่ย ทําแพปลา
ผู้สมั ภาษณ์ : ทําโป๊ ะก่อนทําอวนก่อนหรื อคะ
นายกิตติ : ทําอวนก่อน ทําอวนล้ อมก่อนนี่ละ
ผู้สมั ภาษณ์ : ทําอวนล้ อมแล้ วก็ทําโป๊ ะหรือคะ แล้ วถึงค่อยไปทําอวนปลาทู...
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เครื่องมือและวิธีการทําประมงนํา้ ตืน้
ตะขอขุดปู (10:39)
ผู้สมั ภาษณ์ : งันเดี
้ ๋ยวเล่าวิธีการทําประมงแบบต่างๆ เริ่มจาก ตังแต่
้ แรกเลยค่ะ ตะขอขุดปู วิธีการ
ทําตังแต่
้ ทําตะขอเลยค่ะ
นายกิตติ : ตะขอ สมัยก่อนใช้ ไม้ ความจริงแต่ก่อนไม้ โกงกาง แต่ต้องไปหาที่เป็ นตะขอ ที่รากมัน
เป็ นตะขอ
ผู้สมั ภาษณ์ : เอาที่รากมันหรื อคะ
นายกิตติ : รากเป็ นตัวตะขอ ต้ นเป็ นด้ าม ตอนแรกๆ เลย ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็ นตะไบ เขาเรี ยก
ตะไบแบน เอาเอาตะไบแบนมาตี
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ งด้ ามใช้ อะไรคะ
นายกิตติ : ด้ ามก็ใช้ ไม้ แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ แต่ก่อนจะใช้ ไม้ ทงหมดเลย
ั้
นายกิตติ : อื ้ม ใช้ ไม้ ทงอั
ั ้ นเลย แล้ วเปลีย่ นแปลงเป็ นเหล็ก เป็ นตะขอ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วปั จจุบนั นี ้ยังมีอยู?่
นายกิตติ : ปั จจุบนั มี แต่วา่ ไม่ใช้ เหล็กแบนแล้ วทีนี ้ แต่ใช้ เหล็กยาวๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ ใช้ เหล็กทังอั
้ นเลย
นายกิตติ : อื ้ม ใช้ เหล็กทังอั
้ นเลยก็ได้ ใช้ อนั กลมๆก็ได้ แล้ วก็ทําด้ ามจับหน่อยนึง สมัยนี ้คนละเรื่อง
แล้ ว คนละรูปแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ ววิธีการที่จะเอาตะขอเนี่ยคะไปใช้ ทํายังไงคะ
นายกิตติ : เอาไปใช้ ก็ทําตะขอเสร็จแล้ ว ก็ไปเดินหาปู
ผู้สมั ภาษณ์ : หาปูจากตรงไหนอ่าคะ
นายกิตติ : ในป่ าโกงกาง ป่ าแสมนัน่ แหละ ป่ ากระบูน ที่มนั ชอบอยูโ่ คนกระบูน โคนแสม โคน
โกงกางเนี่ย มันจะอยูเ่ ยอะ แล้ วก็ไอตอไม้ ที่ล้มๆ น่ะ ปูจะอยู่ พอเห็นรูแล้ วเกี่ยวมาได้ เลย
ผู้สมั ภาษณ์ : เกี่ยวคือเอาเหล็กเข้ าไปในรูป.ู ..รู้ได้ ยงั ไงคะว่ามันติด
นายกิตติ : ถ้ าคนชํานาญ พอแยงเข้ าไปจะรู้วา่ ปูอยูย่ งั ไง คนชํานาญเนี่ยจะรู้วา่ ปูอยูย่ งั ไง คนเก่งๆ
เค้ าจะค่อยๆ เขี่ย พอแหย่ป้ บเจอตั
ุ
วแล้ วค่อยๆ เขี่ย เอาปลายจะขอค่อยๆ เขี่ย มันก็จะออกมา แล้ ว
ก็ตามมาเรื่ อยไล่มาเรื่ อย
ผู้สมั ภาษณ์ : พอขึ ้นมาก็จบั ได้ ?
นายกิตติ : พอไล่มาจนปากรูแล้ วก็จบั
ผู้สมั ภาษณ์ : มีวิธีการจับไม่ให้ โดนก้ ามมันหนีบหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : ใช่ เรารู้อยู่
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ผู้สมั ภาษณ์ : ต้ องจับยังไงคะ
นายกิตติ : มันจับต้ องกดหลังปู ปูมนั อยูอ่ ย่างนี ้ แต่เราอ้ อมข้ างหลัง
ผู้สมั ภาษณ์ : มันจะกัดไม่ได้
นายกิตติ : ข้ างหน้ าไม่ได้ ข้ างหน้ าก็หมับ ต้ องอ้ อมมาหลังแล้ วใช้ มือกด
ส้ อมแทงปลาไหล (13:08)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วอันที่สองคะ ส้ อมแทงปลาไหล
นายกิตติ : ส้ อมแทงปลาไหล มันก็เป็ นส้ อม ทีนี ้เราก็ไปหา เดินในขี ้เลนแล้ วงม บางรู บางรูนี่มนั ...
โดยมากที่เขาไปหาจะเจออยูน่ ํ ้าซักประมาณ จะมีนํ ้าซักบางๆ พอเห็น นํ ้าตื ้นๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : ก็จะเห็นตัวปลาใช่ไหมคะ
นายกิตติ : ไม่เห็น เห็นแต่รู
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เห็นแต่รู
นายกิตติ : อื ้ม พอเห็นรู ก็ใช้ ถ้ านํ ้าลึกหน่อยก็เขาจะใช้ ไม้ ไผ่ กระบอกไม้ ไผ่เขี่ยเข้ าไปดู แล้ วให้ มนั
โผล่นํ ้ามา แล้ วถ้ าที่ดนิ ก็เอาดินป้องให้ เห็น ให้ เห็นรู ทีนี ้เราก็แทง
ผู้สมั ภาษณ์ : เข้ าไปในรู
นายกิตติ : เราก็แทงข้ างนอก แทงข้ างๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ แทงข้ างนอก
นายกิตติ : ถ้ าใกล้ ตวั ทีนี ้นํ ้าจะกระเพื่อม
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เหมือนมันพยายามจะออกมา
นายกิตติ : อื ้ม นํ ้ามันจะกระเพื่อม มันสะดุ้งน่ะ แล้ วถ้ าถูก พอถูกปั บ้ ยิ่งหนักขึ ้นเลย มันจะพรึ่บ ที่
แทงนี่จะรู้สกึ หนักมือแล้ ว จะไม่นนั่ แล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วมันจะพยายามออกมาทางรูใช่ไหมคะ เราก็จบั ได้
นายกิตติ : มันอยากจะหนี มันไม่ออกหรอก ถ้ ามันหลุดไปก็ชอนดินต่อไปอีก
ผู้สมั ภาษณ์ : แต่วา่ คือส้ อมที่ปักลงไปโดนตัวมันแล้ ว มันก็จะไปไหนไม่ได้
นายกิตติ : แล้ วใช้ ตะขอนัน่ แหละ จะขอที่วา่ นัน่ เกี่ยวขึ ้นมา พอขึ ้นมาเสร็จก็ใช้ ใช้ ต้นกระบุนเล็กๆ
ปลายกระบุนเล็กๆ มันมีอย่างนี ้แหละ โคนมันจะใหญ่ รากมันจะใหญ่ แล้ วก็หกั ปลายนัน่ ละ แล้ วก็
เสียบเข้ าไปในเหงือก
ผู้สมั ภาษณ์ : ในเหงือก?
นายกิตติ : เสียบเข้ าไปในเหงือกปลาไหล เป็ นพวงแหละ บางทีลากก็ไม่คอ่ ยไหวเพราะมันใหญ่
แล้ ว (14:58)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ ว แล้ วอ่าคะ
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นายกิตติ : แล้ ว ก็ใช้ อวนถักแล้ วก็ใช้ ไม้ ไผ่ ใช้ อวนถักเป็ นตา แล้ วก็ใช้ ไม้ ไผ่ทําโครง แบนๆ ก่อน...แต่
ก่อนที่นี ้เขาจะใช้ เขาเรี ยกไม้ ทวั ไม้ ทวั ไปทําไอ้ ด้ามชักน่ะ ไปทําคัน คันเบ็ดนัน่ แหละ แต่แล้ วมันจะ
มีห่วง มันจะใส่ห่วงให้ พอดีแล้ วก็ใช้ หวายเป็ นสามอันไม่ให้ แล้ วมันรูดลงล่าง แล้ วไปผูกกับหลักอีกที
ผู้สมั ภาษณ์ : มันคล้ ายๆ โป๊ ะหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : ไม่ใช่ มันจะเนี่ย เป็ นหลักเนี่ย พอนี ้ตัวแล้ วอยูอ่ ย่างนี ้ วงอยูอ่ ย่างนี ้ มันจะมีหวายสาม
อัน ต้ องมาผูกกัน จะขึ ้นเลย ดึงลงก็แล้ วก็อยูบ่ นนัน้
ผู้สมั ภาษณ์ : อันมันใหญ่หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : ก็ใหญ่ ขนาดเนี่ย
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วไม้ ที่เป็ นหลัก ใช้ ไม้ อะไรคะ
นายกิตติ : เป็ นหลักก็ ก็เท่าเนี่ย (เคาะไปที่ต้นไผ่)
ผู้สมั ภาษณ์ : ไม้ ไผ่หรื อคะ?
นายกิตติ : ไม่ใช่ ไม้ ทวั นี่ละ
ผู้สมั ภาษณ์ : ไม้ ทวั
นายกิตติ : ยาวประมาณ 2 เมตร 2 เมตรกว่าๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : 2 เมตร อันนี ้ปั กสําหรับนํ ้าตื ้นๆ หรื อคะ
นายกิตติ : นํ ้าตื ้น นํ ้าลึกเค้ าไม่คอ่ ยปั ก นํ ้าตื ้นก็เยอะแยะแหละปู
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วคือเอาไว้ ดกั ปูใช่หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : ใช่ แล้ วก็มนั มีเหยื่ออยูแ่ ล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : เหยื่อคืออะไรคะ
นายกิตติ : เหยื่อคือปลานี่หล่ะ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ ใช้ ปลาเป็ นเหยื่อ
นายกิตติ : เอาปลาไปเหน็บที่โคน ที่แล้ วนันแหละ
้
ปั กดินไว้ ปูก็มากิน พอกินเราก็ชกั
ผู้สมั ภาษณ์ : เราจะรู้ได้ ยงั ไงคะ ว่าเมื่อไรปูเข้ ามากิน เราต้ องนัง่ ดูตลอดเวลาหรื อเปล่า
นายกิตติ : ไม่ต้อง เขาใช้ เขาเรี ยกว่าเช็ง ปั กไปแล้ วก็ปักไปเลย เดี๋ยวพอปั กเสร็ จ สมมติมี 30 อัน
ปั กเสร็ จแล้ วก็อ้อมไปที่หลักอันแรก อันแรกมาเรื่ อย ทีนี ้เราก็มาเรื่ อยๆๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : เหมือนว่ามันเข้ ามาแล้ ว มันก็ออกไม่ได้ ใช่หรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : มันออกได้ มันอยูใ่ นนัน้ พอเราชักมันก็ออกไม่ได้ มันออกได้ มันแบนๆ นี่ อวนมันแบนๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : แต่ถ้าเราดึงขึ ้นมามันเหมือนเป็ นถุงๆ แล้ วก็ตดิ ...แล้ วเบ็ดปั กอ่าคะ
เบ็ดปั ก (17:10)
นายกิตติ : นัน่ ละ ใช้ ไม้ ทวั คันเท่าๆ แล้ วนี่หละ แล้ วก็เสียมปลายหน่อย สําหรับปั กดิน แล้ วก็เอาเบ็ด
ผูก
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ผู้สมั ภาษณ์ : มันจะหลุดไหมคะ
นายกิตติ : ผูกให้ แน่น แล้ วปั กเอาไว้ ปั กแบบแล้ วเหมือนกัน แล้ วก็ปักไปเรื่ อย
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วคือเบ็ดจะอยูใ่ นนํ ้าใช่ไหมคะ
นายกิตติ : เบ็ดอยูใ่ นนํ ้า
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วจะรู้ได้ ไงว่ามันจะติด ก็เหมือนกัน?
นายกิตติ : ก็เหมือนกัน
ผู้สมั ภาษณ์ : แต่ก็ได้ แค่ทีละตัว
นายกิตติ : อื ้ม ทีละตัว แต่วา่ มันหลายอันไง แต่วา่ ถ้ าสังเกตจริงๆ ก็ไม่ต้องปั กทุกอันหรอก พอติด
มาสัน่ มันจะโยก
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เราก็เห็นได้ จากไม้ วา่ มันจะโยก
นายกิตติ : มันจะโยกอยู่ ไม่ต้องถอนทุกอันก็จะรู้ ถอนเนี่ยเผื่อ เหยื่อมันหมด ก็เกี่ยวเหยื่อเพิม่ ใหม่ๆ
ก็ปักโน่นละ ใช้ เวลาก็ เวลาครึ่งวัน วัน แล้ วแต่
ผู้สมั ภาษณ์ : ส่วนใหญ่เค้ าปั กกันทีละเยอะๆ?
นายกิตติ : ก็ 60 – 70 70 – 80 อันนะ ก็ได้ ทีละตัวจริงนะ แต่วา่ หลายเบ็ด ก็ได้ หลายตัว ปั กได้
เยอะๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วอยูใ่ นนํ ้าลึกหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : นํ ้าไม่ลกึ อย่างลึกก็ทว่ มหัว
ผู้สมั ภาษณ์ : แค่ท่วมหัว...แล้ วเบ็ดคัน เป็ นอย่างนี ้หรื อคะ
เบ็ดคัน (18:40)
นายกิตติ : เบ็ดคัน เบ็ดธรรมดา ใช้ ผกู ปลายไม้
ผู้สมั ภาษณ์ : ธรรมดาเหมือนทัว่ ๆ ไป ไม้ ก็ใช้ ไม้ อะไรก็ได้
นายกิตติ : ไม้ ใช้ ไม้ อะไรก็ได้ โดยมากใช้ ไม้ ไผ่ มันเรี ยวมันยาว
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วเหยื่อนี่ ส่วนใหญ่เค้ าใช้ อะไรเป็ นเหยื่อ
นายกิตติ : โดยมากจะกุ้ง แต่ถ้าเป็ นเบ็ดลาวเขาไม้ ใช้ ก้ งุ มันเปลือง สมัยก่อนเขาใช้ ปลาทู หมึก ได้
ทุกปลาแหละ ปลาหลังเขียวอะไรก็ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : ส่วนใหญ่ใช้ สตั ว์นํ ้าเหมือนกัน
นายกิตติ : สัตว์นํ ้าเหมือน เหยื่อชันหนึ
้ ง่ ก็หมึก หมึกกับกุ้ง กุ้งที่หนึง่ หมึกที่สอง
ผู้สมั ภาษณ์ : กุ้งตัวเล็กๆเหรอคะ
นายกิตติ : อื ้ม แต่ถ้าปลาทูนี่ที่สาม ปลาช่อน
ผู้สมั ภาษณ์ : ปลาทู ทํายังไงคะ
นายกิตติ : หัน่ เป็ นชิ ้นๆ
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ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ หัน่ ก่อน อย่างนี ้ก็สาํ หรับจับปลาตัวใหญ่ๆ หรื อคะ...แล้ วถ้ าเป็ นเบ็ดมือละคะ
เบ็ดมือ (19:40)
นายกิตติ : เบ็ดมือนัน่ เราใช้ ก้ งุ แล้ วก็ไปจอด
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วก็เหวี่ยงออกไป ทีละอันหรื อทีละหลายๆ อันคะ
นายกิตติ : ใช่ แล้ วแต่ นัน่ บางคนเขาตกทีละสองสาย เหมือนไอที่เขาตกกุ้งนํ ้าจืดนะ บางคนเขาใช้
สองสาย บางคนก็ใช้ สายเดียว แต่โดยมากเขาก็ใช้ สายเดียว เราก็ไปจอดที่ เราพายเรื อไป ไปจอดที่
ตรงไหนเรารู้วา่ มีเราก็ไปจอดอยูน่ นั่ แล้ วก็หย่อนไป
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วเราก็จบั กับ...ใช้ อะไรเป็ นสายอ้ ะคะ
นายกิตติ : ส่วนมากเมื่อก่อนใช้ เชือก ตอนนี ้ใช้ เอ็น
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วถ้ าเราจับปลาตัวใหญ่อย่างนี ้ ถ้ าปลามันใหญ่เกินมันไม่ขาดหรื อคะ
นายกิตติ : ขาด ถ้ าปลาตัวใหญ่ก็ขาด ใหญ่เกินก็ขาด ถ้ าไม่ใหญ่เกินก็ดงึ แต่เราค่อยขาดหรอก
เพราะรู้ ถ้ าใหญ่เกินก็ผอ่ น ไม่ใช่วา่ ถึงลูกเดียว ไม่เบ็ดขาดก็ปากขาด ปลาใหญ่ๆ ปลาเล็กไม่มี
ปั ญหา พอนัน่ สาวเลย แต่ตวั ใหญ่ๆ ไม่ได้
เบ็ดราว (20:48)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วเบ็ดราวละคะ
นายกิตติ : เบ็ดราวก็ใช้ เชือกทําเป็ นราว
ผู้สมั ภาษณ์ : แต่ก่อนใช้ เชือก เชือกอะไรละคะ
นายกิตติ : โดยมากที่ใช้ อยู่ เมื่อก่อนมันเป็ นเชือกด้ ายดิบนะ แต่เขาทําเป็ นเชือกใหญ่ แล้ วเราเอา
มาย้ อมเปลือกไม้
ผู้สมั ภาษณ์ : เปลือกไม้ จะได้ สีอะไรอ่าคะ
นายกิตติ : จะได้ สี ก็ ดําๆ ไม่ดําทีเดียวละ ดําๆ แดงๆ ก็ไม้ กระบูนนี่ละ ไม้ กระบูน ไม้ โกงกาง
ผู้สมั ภาษณ์ : ลุงย้ อมเองหรือเปล่าคะ
นายกิตติ : อื ้ม ต้ องเอาเปลือกไม้ มาตากแดดให้ แห้ งก่อน แล้ วก็เอามาต้ ม ต้ มใส่กระทะนํ ้ามากๆ
หน่อย ต้ มจนให้ งวด ให้ เหลือไม่ถึงครึ่งกระทะ แล้ วก็เอาเบ็ดไปนัน่ แต่ยางที่จะทน ทีหลังถูกนํ ้า นํ ้า
ไม่เข้ า มันไม่เปื่ อย อยูไ่ ด้ หลายๆ ปี
ผู้สมั ภาษณ์ : มันเป็ นยางด้ วยใช่ไหมคะ
นายกิตติ : เป็ นยาง อยูไ่ ด้ หลายปี แต่เดี๋ยวนี ้ไม่ต้องย้ อม เดี๋ยวนี ้ใช้ ไนล่อนแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วไอตัวที่เป็ นเบ็ดละคะ ใช้ เอ็นหรื อคะ หรื อว่าใช้ เป็ นไนล่อน
นายกิตติ : เอ็นก็ได้ ไนล่อนก็ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : เกี่ยวตัวเบ็ดไว้ ผูกไว้ เหมือนว่า เอาไปขึงอย่างนี ้หรื อคะ เบ็ดราว
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นายกิตติ : เบ็ดราวต้ องขึง สมัยก่อนเขาใช้ ปล่อยไปก่อน ปล่อยเบ็ดปลาไปก่อน แล้ วมาเช็ง คือ
เกี่ยวเหยื่อทีหลัง แต่เดี๋ยวนี ้ไม่ต้อง วิง่ ไปเกี่ยวไป วิ่งไปเกี่ยวไป
ผู้สมั ภาษณ์ : ก็คือเอาเส้ นยาวไปขึงก่อน
นายกิตติ : เปล่า เดี๋ยวนี ้ไม่ต้อง ทอดสมอข้ างนี ้ เกี่ยวแล้ ว เขาแจวก็แจวไป เกี่ยวไปเรื่อย
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ คนนึงแจวอีกคนนึงเกี่ยวเบ็ด แล้ วปลาก็จะมากิน เหมือนมีเป็ นสายๆ
นายกิตติ : บางทีตดิ เป็ นแถวเลย
ผู้สมั ภาษณ์ : อย่างนี ้ได้ ประมาณกี่ตวั คะ
นายกิตติ : ได้ เยอะ บางทีครึ่งลํา เมื่อก่อนนะ ไม่งนจะมี
ั ้ ทนุ ไปทําโป๊ ะได้ ไง ได้ ดี ได้ เยอะ ทีๆ ครึ่งลํา
แต่วา่ ราคาถูกก็จริงละ แต่เมื่อก่อนราคาเครื่ องมือหากินมันถูก เดี๋ยวนี ้มันแพง มันก็แพงตาม แต่ยงั
มีนะเบ็ดราว ที่ยงั ทํารู้สกึ จะมีมีสองลํา เหลือสองลํา หมดและไม่มีแล้ ว มันไม่มีปลาจะวางแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : ก็ใช้ ก้ งุ หรื อปลาตัวเล็กๆ เป็ นเหยื่อ
นายกิตติ : ปลาก็ได้ แต่ก้ งุ เค้ าไม้ ใช้ หรอกเบ็ดราวน่ะ เกี่ยวไม่ได้ เกี่ยวไม่ทนั ใช้ หมึกกับปลา
โดยมากใช้ หมึก ปลาหมึก นัน่ ละแน่นอนกว่าเพื่อน มันไม่เปื่ อย อยูไ่ ด้ นาน ถ้ าใช้ ก้ งุ เดี่ยวปลาเล็กๆ
ตอดก็หมดแล้ ว ปลาใหญ่ไม่ทนั ได้ กิน
ปิ ดแพก (23:40)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วปิ ด ปิ ดแพกละคะ
นายกิตติ : ปิ ดแพกก็ เวลานํ ้ามาก เราก็ทําเฝื อก ไม้ ไผ่มาทําเฝื อก ถักเป็ นเฝื อก
ผู้สมั ภาษณ์ : ถักเป็ นเฝื อกคือถักเป็ นยังไงคะ
นายกิตติ : เป็ นแผ่น เป็ นผืน แต่วา่ เป็ นซี่ๆ ซี่เท่านี ้แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : เหมือนเขาสานเสื่อป่ ะคะ
นายกิตติ : เหมือนเขาสานเสื่อนัน่ ละ แต่วา่ อันเท่าๆ นี ้ แต่เราใช้ คนถัก
ผู้สมั ภาษณ์ : ใช้ ไม้ ไผ่หรื อคะ
นายกิตติ : อื ้ม ไม้ ไผ่
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วก็เป็ นแผ่นยาว?
นายกิตติ : แผ่นยาวซักประมาณ รู้สกึ ว่าจะราวๆ ซัก 6 เมตร 6 เมตร บ้ าง 5 เมตร บ้ างแล้ วแต่
จังหวะ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วก็เอาไปขึงหรื อคะ
นายกิตติ : อื ้ม พอนํ ้าขึ ้นก็ เห็นว่าบางไหนเหมาะสมเราก็ เอาไม้ มาปั ก เรี ยกปิ ดแพก แต่คนที่นี ้เขา
เรี ยกปิ ดบาง
นายกิตติ : ตรงนันละใกล้
้
คลอง คลองเล็กๆ นัน่ แหล่ะ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วปลามันจะ ว่ายมามันก็เข้ าไปติดอยูใ่ นนัน่
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นายกิตติ : นํ ้าขึ ้นปลามันก็ขึ ้นตามนํ ้า ปลากระบอกมันจะวิ่งตามนํ ้าขึ ้นไป เวลานํ ้าขึ ้นอ่ะ พอนํ ้าลง
มันก็ตดิ ออกไม่ได้ แล้ ว กันไว้
้ แล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : ติดอยูใ่ นร่องๆ เหรอคะ
ั้
นายกิตติ : ไม่ ไม่ได้ ตดิ อยูท่ ี่พื ้นดินเลย เพราะว่าปั กกับพื ้น นํ ้ามันแห้ งก็อยูท่ ี่พื ้นดิน ตะปูกนแบบ
โป๊ ะนัน่ แหละ พอนํ ้าแห้ งมันจะเข้ าในนี ้
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วเราเก็บมันขึ ้นมายังไงคะ
นายกิตติ : ก็มีสวิงตัก ตักขึ ้นมา
ผู้สมั ภาษณ์ : แต่เราก็ต้องรุ้วา่ ตอนไหนนํ ้าขึ ้นตอนไหนนํ ้าลง...แล้ วอวนล้ อมละคะ
อวนล้ อม (25:48)
นายกิตติ : อ้ วนล้ อมนี่มีหลายชนิด อวนล้ อมกุ้งก็ได้ อวนล้ อมปลาก็ได้ มีวิธีหลายอย่าง ที่ใช้ คน
น้ อยก็มี คนมากก็มี
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วถ้ าคนน้ อยทํายังไงอ่าคะ
นายกิตติ : ถ้ าคนน้ อยก็ต้องอวนน้ อย อวนสัน้
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วอวนคือมันเป็ น แต่ก่อนทําจากอะไรคะ
นายกิตติ : ก็ทําจากเชือก ด้ ายดิบนี่ละ แบบเชือกด้ ายดิบสมัยก่อนเล็กๆ นะ
ผู้สมั ภาษณ์ : ทําเองได้ หรื อเปล่าคะ หรื อว่าต้ องซื ้อ
นายกิตติ : ซื ้อ โดยมากซื ้อมา เพราะมันต้ องใช้ ฝ้าย ด้ ายดิบก็ฝ้าย คือฝ้ายนัน่ แหละ
ผู้สมั ภาษณ์ : ใช้ แต่อวนอย่างเดียว มีอย่างอื่น อุปกรณ์อย่างอื่นไหมคะ
นายกิตติ : อุปกรณ์ ก็มีอวนนัน่ ละที่ตงหน้
ั ้ าตังตาทํ
้ า ทะเลโดยมากจะเป็ นอวน
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ ววิธีการทํานี่ทํายังไงคะ นัง่ เรื อไป?
นายกิตติ : นัง่ เรื อไป นัน่ ละ ถ้ าอวนล้ อมก็ล้อมจากชายฝั่ ง ถ้ าลอยก็ไปลอยลึกๆ ลอยตามนํ ้า 3 – 4
วา อวนลอยแบบนัน่ ละ
ผู้สมั ภาษณ์ : ล้ อมชายฝั่ งคือ เป็ นเหมือนชายฝั่ ง ล้ อมให้ กนไว้
ั ้ อยูแ่ ค่นี ้เหรอคะ
นายกิตติ : ไม่ใช่ เราล้ อมเป็ นวงเลย
ผู้สมั ภาษณ์ : รอบชายฝั่ งหรือคะ
นายกิตติ : อื ้ม เราล้ อมเป็ นวง แล้ วก็สาวอวนๆ กุ้ง ปลามาก ล้ อมไว้ อย่างงันอ่
้ ะ มีก้ งุ เต็มหมด
เพราะมันมีทวั่ หมดไง กุ้งมันมีหมด เดี๋ยวนี ้ล้ อมอย่างนันไม่
้ ได้ กินละ
ผู้สมั ภาษณ์ : ไม่เหลือแล้ ว
นายกิตติ : ไม่เหลือ ไม่มีอะไรจะให้ ล้อมแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : ล้ อมกุ้งล้ อมปลาก็ทําเหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ถ้าใช้ คนเยอะอวนก็จะยาว
นายกิตติ : อื ้ม ยาว จะใหญ่กว่าหน่อย
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โป๊ะ (27:39)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วโป๊ ะละคะ โป๊ ะ
นายกิตติ : โป๊ ะนี่ต้องใช้ ไม่ไผ่ทําเฝื อก ใช้ เสาประมาณ ต้ นเท่าๆ เนี่ยะ ยาวประมาณ 5 วา แล้ วแต่
นํ ้าลึกนํ ้าตื ้น 5 วาสาม 6 วา ใช้ ช้างลากเนี่ย ช้ างลากมาทังนั
้ นละ
้
ผู้สมั ภาษณ์ : ความยาวก็ไม่เท่ากันแล้ วแต่นํ ้าลึกนํ ้าตื ้น
นายกิตติ : ถ้ านํ ้าตื ้นเราก็ใช้ สนหน่
ั ้ อย ถ้ านํ ้าลึกก็ยาวหน่อย แต่ไม่เกินจาก 6 วา 6 วา นํ ้าลึกก็
ประมาณ 4 วาสอง ปั กลงดินก็ 6 ศอก
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ ก็มีสว่ นที่ปักลงดิน แล้ วมีสว่ นที่พ้นมาด้ วย
นายกิตติ : ปั กลงดินก็ประมาณ 3 เมตร เอ้ ย 6 เมตร เดี๋ยว 3เมตร
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วตัวที่เกินออกมาอ่าคะ
นายกิตติ : เกินก็เหลือโผล่ขึ ้นไปสูงๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วตัวที่เป็ นโป๊ ะละคะ
นายกิตติ : ตัวโป๊ ะก็ มันจะมี พอปั กเสาเสร็จ เขาเรี ยกตีลา ตีลาก็ทําลา ไม้ เล็กๆ ก็ผกู ยาวๆ ล้ อมให้
เป็ นลูก มีลานอกลาใน ทีแรกตีลาในก่อน ด้ านในเสร็ จก็เอาเฝื อกลง ไม้ ไผ่นี่ละ ที่เราทําก็ประมาณ
4 วานี่แหล่ะ 4 วา แต่วา่ ไม้ ไผ่มีต้นละ 4 ซีก ในนํ ้า 4 วา ไม้ ไผ่อย่างยาวก็ 3 วาสอง 4 วาก็มีน้อย แต่
เราก็เอามาต่อได้ ถ้ าสันละก็
้
มาทําเป็ นซีกๆ
ผู้สมั ภาษณ์ : เสร็ จแล้ วก็เอามาประกอบกันหรื อคะ
นายกิตติ : อื ้ม ประกอบ พอตีลาในเสร็จแล้ วก็เอาไม้ ไผ่ล้อม ไอเฝื อกนัน่ ละ แล้ วก็มาตีลานอกอีกที
ไอลานอกเพื่อที่วา่ มันจะให้ อยูไ่ ง เฝื อกมันจะอยูใ่ น ทีนี ้มันจะเป็ นงี ้ละ จะบังคับเฝื อกอยูร่ อบ เสร็จก็
ได้ ละ ปลาเข้ าแล้ ว
ผู้สมั ภาษณ์ : ก็เอาผูกไว้ กบั เสาอันใหญ่เหรอคะ มันก็จะอยูใ่ นนํ ้าหรื อคะ
นายกิตติ : อยูใ่ นนํ ้าเลย ตลอดเลย เป็ นรูปไอเนี่ย เป็ นรูปหัวใจ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อค่ะ แล้ วเราจะเอาขึ ้นยังไงคะ
นายกิตติ : ไม่ต้องเอาขึ ้นละ เอาอวนอีกทีนงึ พอข้ างในมันประมาณเส้ นกว่า
ม้ วน 2 หน้ า B
โป๊ะ (ต่ อ) (00:01)
ผู้สมั ภาษณ์ : เข้ าไปได้ ด้วยเหรอค่ะ
นายกิตติ : ไอปลาตัวใหญ่ๆ นะ เข้ าไปได้ เพราะประตู
ผู้สมั ภาษณ์ : หนูคดิ ว่าเป็ นอันเล็กๆ
นายกิตติ : อันเล็กๆ ปลาจะเข้ าได้ มากได้ ไง ต้ องใหญ่
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ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วก็เอาเรื อเข้ าไปเก็บ
นายกิตติ : มันโดยมากจะเท่าไหร่ จะ 13 วาก็ 26 ซีกนึงนะ ซีกนึง 26 เมตร พอซีกนึงมัน 13อวา นี่
ปั กตรงกลาง แล้ วเมื่อก่อนแต่ก่อนใช้ เรื อตี ใช้ เรื อตี ใช้ เรือ ใช้ เชือกทํา เป็ นเส้ นแล้ วปั กนี่ต้นๆ เชือก
ปั กจนล้ อม
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วปลาอยูข่ ้ างใน
นายกิตติ : พอเอาเฝื อกเอาเฝื อกลงปลาจะเข้ าที่ปีก และข้ างนอกเนี่ยมันจะมีปีก ให้ ปลามันเล่นปี ก
แล้ วมันจะเข้ าโป๊ ะ
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วมันก็ออกไม่ได้
นายกิตติ : แล้ วมันก็ออกไม่ได้ ออกมาไม่ได้ เพราะมันวนอยูอ่ ย่างนี ้ พอปลาเข้ าไปอยูข่ ้ างในเนี่ย มา
นี่มาหาปี ก พอมานี่ มันก็วนมาอีก
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เค้ าเลยทําให้ มนั คล้ ายๆ รูปหัวใจ
นายกิตติ : นัน่ แหล่ะ เข้ าไปทางในได้ แต่ออกไม่ได้ มันออกได้ แต่มนั ออกมัง่ เหมือนกันแต่น้อย
ผู้สมั ภาษณ์ : เดี๋ยวนะคะ มันเข้ าไปทางไหนคะ มันเข้ าไปทาง
นายกิตติ : มันเข้ าทางประตู
ผู้สมั ภาษณ์ : สมมติอนั นี ้เป็ นรูปหัวใจ
(เขียนรูปให้ ด)ู
นายกิตติ : มันมีปีกยาว ทีนี ้จะมีปีกยาว
ผู้สมั ภาษณ์ : สองชัน้
นายกิตติ : บางคนเค้ าก็ทําห้ าปี ก แต่ปลามันจะเล่นปี ก มันจะเข้ าประตูนี ้ มันเลาะๆ แล้ วกลับมาที่
เดิม มันจะไปไหนไม่ได้ แต่เนี่ยจะใช้ ปีก ใช้ ไม้ ปัก
ผู้สมั ภาษณ์ : มันจะเข้ ามาทางนี ้นะคะ เข้ ามาทางปี ก แล้ ว
นายกิตติ : เขาจะหันหน้ าสู้นํ ้าลง
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วเสาอยูฝ่ ั่ งนี ้เหรอคะ
นายกิตติ : เสาอยูน่ ี่ เสาอยูน่ ี่ ที่ยดึ ไอ้ นี่ ยึดเฝื อกไว้ แล้ วเสาตีเป็ นวง
ผู้สมั ภาษณ์ : พอเข้ าไปแล้ วก็ออกไม่ได้ …แล้ วอันสุดท้ ายคะ อวนปลาทู
อวนปลาทู (02:21)
นายกิตติ : อวนปลาทู ก็นี่ละอวนปลาทู ก็เนี่ยเค้ าเรี ยกอวนติด ความกว้ างประมาณ ที่กําหนดตอน
นันมั
้ นนิ ้ว 7 ใช้ ไนล่อน เค้ าเรี ยกอวนติด แต่วา่ อวนดํานี่ อวนลาก อวนลากใหญ่ ลุงไม่ได้ ทํา
ผู้สมั ภาษณ์ : อวนติดนี่คือติดยังไงอ่าคะ
นายกิตติ : ปลาทูล้อม พอไปดูกลางคืน พอเห็นฝูงปลาแล้ วก็เอาอวนล้ อมเลย
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ ล้ อมเลยแล้ วยกเหรอคะ
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นายกิตติ : ไม่ยก พอล้ อมเสร็ จก็ฉายไฟ ปลาทูนี่ถกู แสงไฟไม่ได้ มีสปอร์ ตไลท์ ดวงนึงฉาย พอฉาย
มันก็จะแตกพรึ่บเลย อะไรๆ มันจะติดหมด
ผู้สมั ภาษณ์ : เหมือนเราล้ อมก่อน พอเปิ ดไฟมันก็จะหนี แต่มนั ก็เข้ าไปติด
นายกิตติ : อื ้ม ติดอวน ชนอวนน้ ะ เค้ าเรี ยกอวนติด
ผู้สมั ภาษณ์ : ส่วนใหญ่อวนนี่ก็ซื ้อใช่ไหมคะ ถ้ าแต่ก่อนทําจากผ้ าดิบ
นายกิตติ : อื ้ม จะเป็ นเชือกด้ ายดิบ เชือกปอ ด้ ายดิบ เชือกป่ าน แต่ถ้าเป็ นสมัยก่อน ถ้ าเป็ น ปลา
กระพงก็จะใช้ ป่าน ก็ป่านศรนารายณ์นี่แหล่ะ แล้ วก็มาถทเป็ นเชือกเส้ นเท่าๆ เท่าตรงเนี๊ยะ เล็กกว่า
นี ้นิดหน่อย น้ อยๆ เนี่ย แล้ วมาย้ อมด้ วยเปลือกไม้ ทีนี ้ปลาตัวใหญ่ๆ มันก็ไม่ทะลุ ถ้ าใหม่ๆ ไม่ขาด
เหนียว
ผู้สมั ภาษณ์ : ใช้ นานไปมันจะขาดใช่ไหมคะ
นายกิตติ : ถ้ าเก่าๆ สักสามสี่ปีมันก็จะเก่าแล้ ว ต้ องเปลีย่ นแล้ ว แต่สามปี ยังใช้ ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : นานเหมือนกันนะคะ
นายกิตติ : หลังๆ เป็ นป่ านเสร็ จก็มาเป็ นไนล่อน
ผู้สมั ภาษณ์ : เดี๋ยวนี ้เค้ าใช้ เป็ นเอ็นไนล่อน
นายกิตติ : ไนล่อนเสร็จก็มาล่อน แล้ วมาปูลาล่อน พวกนี ้ไม่ดีไนล่อนไม่ได้
ผู้สมั ภาษณ์ : ไนล่อนดีกว่า อย่างเก่าดีกว่า เนี่ยปลาอินทรี ย์ที่เขาลอยเดี๋ยวนี ้ก็ไนล่อน ส่วนเอ็นเขา
ก็ใช้ แต่มนั ไม่ดี ปี แรกดี แต่หลังๆ มันจะไม่เหนียว จะไม่ใสจะขุน่
ผู้สมั ภาษณ์ : ไนล่อนเหรอคะ
นายกิตติ : เอ็นอ่ะ
ผู้สมั ภาษณ์ : อ๋อ เอ็น พอขุน่ แล้ วมันก็...เหมือนว่ามันใสๆ แล้ วปลาจะไม่เห็นใช่ไหมคะ
นายกิตติ : อื ้ม ไม่เห็น ถ้ าขุน่ ก็แบบก็แบบไนล่อนดีกว่า นี่มนั แพงกว่าอีก
ผู้สมั ภาษณ์ : อันไหนแพงกว่า
นายกิตติ : ไอ้ นี่แพงกว่า เอ็นแพงกว่า
จากพิพธิ ภัณฑ์ แห่ งเดิมมาเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ในปั จจุบัน (05:29)
ผู้สมั ภาษณ์ : แล้ วตังแต่
้ แรกนี่ก็อยูข่ ้ างในใช่ไหมคะ แล้ วทําไมลุงถึงย้ ายออกไปละคะ
นายกิตติ : ที่ข้างในราคาถูก
ผู้สมั ภาษณ์ : นี่ย้ายมานานยังคะ
นายกิตติ : ย้ ายมาปี กว่า ย้ ายมา 49
ผู้สมั ภาษณ์ : ย้ ายมาปี 49
นายกิตติ : 49 แล้ วก็ 50 ทังปี
้ เลย
ผู้สมั ภาษณ์ : ย้ ายมาเองเหรอคะ
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นายกิตติ : มาเอง
ผู้สมั ภาษณ์ : ของอะไรก็ย้ายมาเองหมดเลย?
นายกิตติ : อันเล็กๆ ก็ย้ายมา อันใหญ่ๆ ก็คนช่วยบ้ าง ตรงเนี่ยเต็มหมดเนี่ย ปลาทุกตัวอยูก่ องตรง
นี ้หมด ลุงก็คอ่ ยทํา เอารถเข็นมาทุกไปเรื่ อย
ผู้สมั ภาษณ์ : ค่อยๆ ทําเรื่ อยๆ แล้ วตอนที่ย้ายมานี่มีคนมาดูหรื อเปล่าคะ
นายกิตติ : มีก็แต่น้อย บางคนเค้ าก็ร้ ู
ผู้สมั ภาษณ์ : เขาก็ดเู ท่าที่ยงั ไม่เสร็จ แต่เขาก็เห็นอยู่
________________________________
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