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ออกท่าที่บางตะบูน บ้านพ่ีจ ารูญ  เวลา 5:05 น 
 

ฝนเม็ดเล็กๆปลิวมาพร้อมลมเย็นเบาๆปลิวมาปะทะใบหน้า มองขึ้นไปบนฟ้าเห็นท้องฟ้าเต็ม
ไปด้วยเมฆฝนครึ้ม ขณะนั้นเวลาตีห้าครึ่ง ณ.ที่นั่งหัวเรือของพี่จ ารูญ พร้อมกับความคิดแวบนึงขึ้นมา
ว่า“มันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งรึไงนะ” ครั้งที่แล้วก็แบบนี้ เมื่อตัดสินใจว่าจะออกส ารวจแต่เช้า พอใกล้
เวลาที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างก็จะมีฝนตกลงมาพอดีๆ แต่แปลกที่ เมื่อมองท้องฟ้าแม้จะเห็นเมฆครึ้มแต่
กลับไม่รู้สึกกังวลอะไร รู้ได้ถึงคลื่นลมที่ต่างออกไปจากคราวที่แล้ว ครั้งนี้คลื่นในอ่าวอ่อนลงกว่าคราว
ที่แล้วมากพัดอ่อนๆมาจากด้านใต้เลยกลายเป็นคลื่นเล็กๆพัดมาด้านกราบขวาขณะออกจากบ้านพี่
จ ารูญเพื่อมุ่งออกไปด้านนอกบริเวณโป๊ะจับปลา เมฆที่ตั้งเค้าอยู่เบี้องหน้าไกลออกไปกลับท าให้แสง
ที่ส่องลงมาสวยงามมากกว่าเดิม จะเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ด้วยการท าบ่อยๆ หรือแค่โชค
นะ ที่ท าให้รู้สึกว่า ถึงแม้จะเริ่มวันเป็นแบบนี้แต่ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเอง เอ..มันจะเรียกว่า 
ประสบการณ์หรือการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากันกับสถานการณ์นะ. 
 

 
โป๊ะจับปลา เวลา 06:36 น 

 

ทุกครั้งที่มาออกส ารวจ สิ่งที่เราควบคุมได้จะถูกเรียนรู้และน ามาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ทุกๆครั้ง สังเกตว่าคราวนี้เมื่อนัดว่าจะออกตีห้าเหมือนเดิม เราท าเวลาได้ดีขึ้น แม้ข้าวของที่จะต้อง 
เอาลงเรือจะมากขึ้นแต่ท าเวลาได้ดีกว่าเดิม ไม่ลืมที่จะตั้งค่าของกล้องที่มีมากกว่า1ตัวให้ตรงกัน,ไม่
ลืมกดGPS,ไม่ลืมเขียนบันทึกไม่ลืมถุงขยะ,ไม่ลืมผ้าพลาสติกกันฝน ฯลฯ ต่างๆเหล่านี้ล้วนขยับ 



ขับเคลื่อนไปกันเองอย่างไหลลื่นไม่ติดขัด และแม้เวลานี้ที่เห็นฝนปรอยๆลงมาก็ดูไม่ท าให้สะทก
สะท้านต้องรีบไปเอาผ้ามาคลุมของเหมือนจะรู้ว่า ถ้าปรอยๆแบบนี้เด๋ียวก็หยุด ปล่อยให้เปียกๆชื้นๆ 
รับลมเย็นพร้อมเม็ดฝนเล็กๆที่ปลิวมาปะทะตัวในยามเช้าแบบนี้แบบสบายๆมองดูภาพที่ผ่านตาแม้
จะหลายครั้งแล้วแต่ยังคงให้ความสุขใจทุกครั้งที่ได้มามองเห็นมันด้วยตัวเองแบบนี้. 
 

 
นกกระยางบริเวณโป๊ะ เวลา 06:41น 

 

จากค าบอกเล่าของเรืออวนปูที่พี่รูญแวะถามเมื่อออกมาด้านนอกผ่านโป๊ะจับปลามาก็ได้ความว่า
เมื่อวานก็เห็นเจ้าวาฬถึง3ตัวในบรเิวณนี้(พิกัด 297) อัธยาศัยไมตรีของคนเรือที่มีต่อกัน อาศัยผืน 
ทะเลเดียวกันหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่ต่างกันแต่ด ารงวิถีชีวิตเหมือนกัน ผมแอบคิดว่า ปลาวาฬกับคน ก็
เช่นเดียวกัน แล้ว เขาจะได้ความมีน้ าใจ,ความเห็นอกเห็นใจ,ความช่วยเหลือแบบเดียวกันหรือเปล่า 
ในเมื่อถ้าคิดให้ดี “เรา”คล้ายกันในแทบจะทุกๆอย่าง 



 
เรืออวนปู เวลา 06:53 น 

 
พี่รูญเริ่มแล่นเรือเบนเข็มออกไปทางวัดกะซ้าแต่เลือกที่จะออกมาด้านนอกๆลมตะวันออกเฉียงใต้
ยังคงพัดอ่อนๆและเบาลงมากขึ้นหนุนมาทางด้านหลังเรือท าให้เรือวิ่งอย่างสบายๆ อากาศเริ่มดีขึ้น 
แต่ทัศนวิสัยกลับมีหมอกแดดมากขึ้นท าให้มองไม่เห็นชายฝั่งเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว เรือวิ่งไปเรื่อยๆ
อย่างคงที่เพราะคนที่ประจ าหน้าที่อยู่ท างานของเขาอยู่อย่างมั่นคง ส่วนพวกเราก็สลับกันสัปหงกกัน
อย่างมั่นคงเหมือนกัน. 08:35น.พี่จ ารูญเบาเครื่อง แล้วออกมานอกเก๋งขับ มาชี้ให้เห็นว่าแกเห็นครีบ
อะไรแวปๆนึง อาจจะเป็นวาฬหรือโลมา ผมเอง(เอาอีกแล้ว)ก่อนที่แกจะเดินออกมาผมก็มอง
ทางด้านนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้เห็นอะไร นึกอีกว่า เอ..พี่เอาอีกแล้วผมว่าไม่เห็นมีอะไรเลย..ลุกขึ้นมายืน
สมทบกับพี่แกพร้อมน้องอีกคนช่วยๆกันมอง พี่รูญแกก็ยืนยันว่า ช่วยๆกันดูแกเห็นๆอยู่ว่า 
มีอะไร ผมกับน้องก็มองๆแบบ เอาว้า..ช่วยๆกันหน่อยเผื่อมีอะไรยังไม่ทันทีปลายความคิดนั้นจะหมด
ไป เจ้าโลมาอิรวดีตัวนึงก็กระโดด..ผลึง..มาต่อหน้าต่อตาห่างจากเรือไปสัก20เมตรได้ เท่านั้น 
เองครับ ความง่วงหายไปทันทีรีบกระโดดคว้ากล้องพร้อมกับความคิดที่เข้ามาในหัวว่า ปัดโธ่เอ๊ย..กี่
ครั้งแล้วที่ไม่เชื่อแก ถ้าเมื่อสักครู่เตรียมตัวเอากล้องมาเตรียมไว้ก็ได้รูปไปแล้ว (พิกัด 298)เท่าที่
มองเห็นน่าจะมีประมาณ 3-4 ตัวเท่านั้นและก็มีตอนที่โดดมาครั้งแรกเท่านั้นที่โชว์ตัวอย่างเต็มที่ 
นอกจากนั้นก็พากันโผล่มาทีนึงแล้วก็ด าหายไปนานๆถึงจะโผล่มาอีกครั้งแล้วด าหายไปอย่างนี้ 
ท าให้ไม่สามารถถ่ายรูปได้ดีเท่าไหร่ 
 



 
โลมาที่หัวเรือ เวลา 08:32 น 

 

พวกเจ้าโลมานี่ก็มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆเรือวิ่งไปมาที่หัวเรือได้สัก 15 นาทีก็พากันด าน้ าหายไปอย่าง
ไร้ร่องรอย เราก็มุ่งเรือไปทางเป้าหมายเดิมที่วัดกะซ้าต่อไป ต่างก็เริ่มสลับกันมาช่วยกันมองไปทุกๆ
ทางเพราะอย่างคราวที่แล้วเราก็ได้เจอพวกเขาต้ังแต่เช้า…จนกระทั่ง(พิกัด299) เสียงพี่จ ารูญก็ลอย
มาจากที่นั่งคนขับเช่นเดิม “อ้า…นั่งไง..ขึ้นแล้ว” คราวนี้ไม่มีการอิดออดครับ ผมเผ่นไปหน้าเรือแล้ว
มองไปข้างหน้าทันทีครับ โน่น..ครับเลยวัดกะซ้าไปทางปากแม่น้ าท่าจีนโน่นแหนะครับ.ขณะนั้นเวลา
ที่เห็นเขาครั้งแรก 9:55 น.จนกระทั่งเราวิ่งเข้าไปได้ใกล้ๆเขาเมื่อตอน 10:00น.เห็นเขาขึ้นกินอยู่ตัว
เดียว เราพยายามที่จะรอให้ได้รูปเพื่อจะได้ยืนยันอัตลักษณ์ของเขาว่าเป็นตัวที่เรารู้จักหรือเปล่า แต่
เท่าที่มองเห็นตัวนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นตัวไหน ค่อยๆสังเกตมองหาจุดที่พอจะเอาไปเป็น
เครื่องหมายบอกลักษณะได้บ้างก็ยังไม่เห็น แล้วเจ้าตัวนี้ก็ขึ้นกินแปลกไปครับ แรกๆก็ยังไม่ให้เราเข้า
ใกล้เลย พอเรือเข้ามาแม้จะห่างแล้วแต่ขณะที่เขายังอ้าปากอยู่โดยหันหลังให้เราแทบทุกครั้งเขาก็จะ
หุบและลงน้ าไปทันที แต่ที่จะท าแทบทุกครั้งในคราวนี้คือ จะมองเห็นณ.จุดที่เขาหายลงไปสักพักจะ
ไปตะกอนขุ่นเป็นสีโคลนขึ้นมาเป็นวงเหมือนเขาลงไปคลุกบริเวณนั้น แล้วอีกสักพักเขามักจะขึ้นห่าง
ออกไปจากจุดนั้นอีกสัก 50 เมตรได้เป็นอย่างนี้ไปอีกพักนึงและตัวน้ี พ่นอากาศหายใจขึ้นมา 
ไม่ค่อยแรงมากจนบางครั้งเหมือนไม่ได้หายใจออกมาเมื่อตอนโผล่ขึ้นผิวน้ ามา เขาหากินตัวเดียวไป
เรื่อยๆจนมาถึงหน้าวัดกะซ้าบางครั้งเหมือนเมื่อเขาไม่ต้องการให้เราตามได้เขาก็จะด าน้ าหาย 
ไปกว่า 10-15 นาทีเลยทีเดียว โผล่อีกทีก็ไกลพอควร เหมือนไม่ค่อยเคยชินหรือไม่ไว้วางใจเรือ เราเอง
ก็เลยค่อยๆตามห่างๆซึ่งในเรื่องนี้ส าหรับพี่จ ารูญแล้วพี่เขาจะระวังมาก จนท าให้เราและทุกคน 
ที่มาใช้เรือแกสบายใจได้ว่า พี่เขาจะระวังปลาวาฬมากกว่าความต้องการที่จะเข้าไปใกล้ตัวปลาวาฬ
จนกระทบกับการหากินของพวกเขาหรือเป็นอันตรายต่อพวกเขา และ นี่เองผมว่าก็จะได้ผล 



ตอบแทนที่กลับคืนมา นั่นคือ เมื่อปลาวาฬเริ่มวางใจในเสียงหรือเราที่ตามเขาไปแบบห่างๆจู่ๆเขาก็
มาโผล่ใกล้ๆเรือพี่รูญเลยโดยที่เราไม่ทันต้ังตัว กล้องแต่ละตัวขณะนั้นก็อยู่ในเลนส์ระยะไกลหมด 
ก็เล่นเอาวิ่งเปลี่ยนเลนส์กันให้ป่วนไปหมดในชั่วระยะเวลานึง.(พิกัด 302) 
 

 
ช่วงที่โผล่มางับปลาใกล้เรือมากๆ เวลา 11:28 น 

 
เราตามเขาไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเที่ยงๆ ขณะนั้นเขาเริ่มหากินห่างออกไปเรื่อยๆสังเกตว่าเมื่อเขา
หายไปในน้ าจะหายไปนานมากขึ้นและเมื่อขึ้นมาก็ห่างไกลจากจุดเดิมไปมาก เราเองก็พยายามมอง 
หาตัวอ่ืนๆที่ปกติแล้วในเวลานี้ บริเวณนี้น่าจะมีตัวอ่ืนๆโผล่มาสมทบด้วย แต่วันนี้ดูกลับจะไม่เป็น
แบบนั้น เจ้าตัวนี้หากินอยู่ในบริเวณนี้อย่างโดดเดี่ยวทีเดียว และเมื่อผมมองจากผิวน้ าไปนี่ก็ค่อน 
ข้างออกจะเป็นห่วงไม่ค่อยได้ รอบๆที่เขาหากินขณะนี้รายล้อมไปด้วยเรือที่เป็น พวกเรืออวนลากทั้ง
เป็น อวนลากคู่ หรือ เรือที่มีคานคู่หน้าเรือที่เรียกว่าเป็นอวนรุน อยู่อย่างน้อยในบริเวณนี้อยู่ 
ถึง 6 ล าที่เดียว และเมื่อเห็นเขาขึ้นมางับเหยื่อใกล้ๆเรืออวนรุนที่ก็มุ่งมาทางเดียวกันด้วยจุดประสงค์
เดียวกันคือ ปลากะตัก ผมเองก็อดจะมองและคิดอย่างเป็นห่วงไม่ได้ และ ยังอยากมีความหวังที่จะ
เห็น ความเอื้ออาทรของสิ่งมีชวิีตที่แม้จะไม่ใช่ชาติพันธ์เดียวกัน แต่มีวิถีชีวิตที่ต้องด ารงอยู่จากสิ่ง
เดียวกันถึงจะไม่ใช้วิธีเดียวกัน แต่ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือกันจะมีเผื่อแผ่มาสู่เจ้าฝูง ปลาวาฬ ที่ยัง
ต้องอาศัยอ่าวไทยแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะ… 
 



 
 
12:42 น. เราตัดสินใจเดินทางกลับ เพราะเห็นได้ชัดว่าเขาเริ่มที่จะหากินห่างออกไปจากบริเวณและ
เริ่มด าน้ าหายไปนานๆจนการตามรอยเขาเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปได้ว่าเขาเองก็อาจจะเริ่มกินอิ่มๆ
บ้างแล้วและก็คิดว่าเมื่อเขามีตัวเดียวและเราก็พอถ่ายรูปได้อัตลักษณ์ค่อนข้างครบแล้วก็ปล่อยให้
เขาได้หากินไปโดยไม่ถูกรบกวนก็น่าจะเป็นการเหมาะสมกว่า. ขณะมุ่งกลับผมก็คิดว่าเราน่าจะมี
โอกาสพบเห็นตัวอ่ืนๆได้อีกเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่พวกเขายังหากินอยู่ประจ า มองเห็นฝูงปลากะตัก
บนผิวน้ าก็มีอยู่ทั่วๆไป. แล้วก็เหมือนเดิมครับ สัปหงกกันไปจนกระทั่ง 13:34 น. มีเสียงลอยมาจาก
ในเก๋งคนขับ “ข้างหน้ามีตัวนึง” ..พรึบ…โดด คว้ากล้องมาก่อนจะโดดขึ้นไปดูด้วยซ้ าครับคราวนี้ไม่มี
อาการ สงสัยเลยแม้แต่น้อย. มองเห็นแต่ไกลๆเลยครับว่ามีอยู่ตัวนึง ขึ้นกิน อยู่ในทางที่เราก าลัง
กลับไปจะว่าไปอาจอยู่ในบริเวณ ที่เราพบโลมาเมื่อเช้านี้ด้วยซ้ าเพียงแต่เข้ามาทางด้านต้นกว่า 
ระหว่างที่เรือเร่งเครื่องวิ่งเข้ามาหาเขาก็เห็นเขาขึ้นกินอยู่สัก สามครั้งได้และค่อนข้างนานพอควร แต่
หลังจากครั้งที่สามแล้ว ก็หายไปเลยแม้เรือเราจะเข้าไปถึงบริเวณนั้นและพี่รูญก็ลอยเรือ รออยู่สักพัก
แต่ก็ไม่เห็นวี่แววของเขาจะขึ้นให้เห็นในบริเวณใกล้ๆ นี้เลย พวกเราช่วยๆกันมองแม้ทะเลก็ค่อนข้าง
เรียบท าให้มอง เห็นได้ง่ายถ้าเพียงแต่เขาจะโผล่ขึ้นมาอีก.ลักษณะนี้ท าให้มองเห็นว่าเขาสามารถ
เดินทางในน้ าได้ในระยะทางไกลๆได้โดยไม่ถูกพบเห็นได้เลยด้วยศักยภาพของปอดที่สามารถจุ
อากาศและลักษณะล าตัวที่เหมาะกับการว่ายน้ าได้เร็วประมาณนึง ถ้าเขาต้องการหนีออกไปไม่ให้
เราตามไปได้ก็สามารถจะท าได้ง่ายๆเลย. 15:25 น. (พิกัด 303) ขณะที่เบนหัวกลับเข้าบางตะบูนก็
ได้เจอโลมาอีกคร้งนึงด้วยจ านวนที่น่าจะเท่าๆเมื่อเช้าแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นฝูงเดียวกันหรือ
เปล่า แต่ลักษณะที่โผล่มาหายใจและว่ายไปกับเรือก็คล้ายๆกัน. เมื่อขณะจะกลับถึงฝั่ง..แดดที่ส่อง
เข้ามาท่าหัวเรือแรงจนท าให้เราหลบเข้ามานั่งข้างในเรือ ท าให้หวนคิดไปถึงกลุ่มเมฆและสายฝน



ปรอยเมื่อเช้านี้…อะไร..ที่อาจดูเหมือนเป็นอุปสรรคหรือความยุ่งยากทีปรากฏตรงหน้า อาจไม่ได้เป็น
อะไรที่มากไปกว่าความคิดที่จะท้อถอยของตัวเราเองก็เป็นได้ หรืออาจเป็นว่า สิ่งที่พบเห็นเดี่ยวนี้ก็
อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดก็ได้ อาจจะดีขึ้นหรือแย่ลง ทั้งหลายทั้งหมดก็ 
อยู่ที่บริบทของแต่ละคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับมัน ธรรมชาติก็ด าเนินไปเยี่ยงนี้ คนหรือสิ่งมีชีวิต
ท้ังหลายท้ังหมดต่างหากที่เข้ามามีสัมพันธ์ต่อกัน เพียงแต่เราจะมีสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไรที่
สอดคล้องกับธรรมชาติที่เอื้ออ านวยมาในเวลานั้นๆ..เมื่อคิดแบบนี้ เมื่อกลางวันนี้ เจ้าวาฬที่หากิน
เหมือนโดดเด่ียวตัวนั้น อาจไม่ได้โดดเด่ียวอย่างที่เห็น เขาก็หากินร่วมไปกับพวกเราที่ก็หากินบนผืน
น้ านี้เช่นกัน ต่างวิธีแต่ร่วมวิถีเดียวกัน ถ้าเพียงแต่เรามีส านึกที่อยู่ร่วมกันในธรรมชาติที่เราต้องอยู่
ร่วมกัน เหมือนเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน เช่นนี้ต่างก็ไม่รู้สึกโดดเด่ียวอย่างที่เห็น.. แดดที่ส่องแสงแรง
ออกมาตอนบ่ายท าให้เจ้าเหยี่ยวแดงตัวนั้นก็หากินร่วมกันกับเจ้านกกระยางบนผืนน้ าเดียวกัน กิน
ปลาเหมือนๆกัน บินอยู่บนท้องฟ้าเดียวกัน รวมกันกับพวกเราที่อาศัยและหากินบนผืนน้ าเหล่านี้ 
เช่นเดียวกัน 
 

 
เหยี่ยวแดงกับกระยาง เวลา 16:52 น 

 
ถ้าเราทุกคนต่างช่วยกันตระหนักถึงวิถีการอยู่ร่วมกัน,พึ่งพากัน, เห็นอกเห็นใจกัน,แบ่งปันกันเรา
ทั้งหมดน่าจะฝ่าเมฆหมอก คลื่นลมที่ก่อตัวขึ้นจนเหมือนอุปสรรคแต่ท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะ คลายตัว
เปลี่ยนแปลงเป็นสดใสกว่าที่เคยมีก็เป็นได้. 



 
กระท่อมของคนเฝ้านาหอย เวลา 17:01 น 

 

ธรรมชาติก็ด าเนินไปเหมือนเดิม มีแต่พวกเรานักเดินทางทั้งหลายทั้งเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือต่าง
เผ่าพันธุ์ที่ต้องเดินมาประสบพบกันบนเส้นทางเดียวกันนี้ที่จะต้องร่วมกันใช้เส้นทางนี้อย่างไรให้
เหมาะสมปรับตัวเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่ด าเนินไป หรือ ปรับเปลี่ยนธรรมชาติรอบตัวไป
จนกระทั่งไม่มีใครสามารถอยู่ร่วมเดินทางไปด้วยไดแ้ม้ชาติพันธุ์ของตัวเอง. 
 

 
 
ผู้ร่วมส ารวจ ต้ัม,เรย์,พี่สุทิน,พี่จ ารูญ(ตามเคย) 


