
 

“ไม่รู้ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับ พรุ่งนี้เราไม่ต้องออกเรือตัง้แต่หกโมงเช้าแลว้ 
ผมเลื่อนที่จะเก็บภาพวาฬจากเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วครับ เพราะวนันี้คลื่นลมแรงมากและก็ไม่เจอวาฬซักตวัเลย 

พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นออกเรือ 8 โมงเช้า จะมาด้วยกันหรือเปล่าครับ” 

  

คณุสรุศกัด์ิ หรือพ่ีหนึ่ง หวัเรือใหญ่ของทีมงานส ารวจวาฬบรูด้าจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน โทรมา
บอก “ไปซิค่ะพ่ี ไม่ได้ไปนานแล้ว ยงัไงพรุ่งนี้ขอไปด้วยสองคนนะคะ คิดถึงวาฬจะแย่อยู่แลว้และโอกาสดีๆแบบนี้จะพลาดได้
ยงัไง เพราะคราวนี้จะได้ออกเรือเร็วกับเค้าบ้างซะที ออกจากมหาชยั เลี้ยวซ้ายไปทางปากแมน่ ้าเจ้าพระยา คราวนี้แหละ น่าจะ
ได้รูปวาฬที่มีBackground เป็นเมืองหลวงกับเค้าบ้าง วนันี้จะตัง้ใจมองหาวาฬ ไม่วางกล้องเลย จะต้องถ่ายให้สวยๆแบบพ่ีๆเค้า
ให้ได้ ด้วยพลงัอนัน้อยนิด แต่มาพร้อมหวัใจและความรับผิดชอบที่ใหญ่ย่ิง ของเรา ฮ่าๆๆ” 

 
 

วนันีพ้ี่ป๊ิด ลกูน้องพี่แดง อาสามาช่วยขบัรถให้ และ เราก็ถือโอกาสชวนลงเรือไปด้วยกัน เราออกเดินทางจากกรุงเทพแต่เช้า กินข้าวแกงง่ายๆ เป็น
มือ้เช้า แวะซือ้น า้และข้าวเหนียวเพื่อไปกินกับเนือ้เค็ม ที่เมื่อวานแจ้นไปซือ้ถึงเกียกกาย เพราะเค้าวา่กันวา่เป็นเจ้าอร่อย เลยอยากซือ้มาฝากพี่ๆ ที่
กรมทรัพย์ให้ได้กินด้วยกันบนเรือ แวะโน้นแวะนี่ เราก็ยงัไปถึงที่ขึน้เรือแถวโรงเรียนพนัท้ายนรสิงหก่์อนเวลานดัเกือบชัว่โมง เนื่องจากเป็นครัง้แรก
ที่มาขึน้เรือตรงนีเ้ลยเผื่อเวลากันพลาดเลก็น้อย 

  

เมื่อถึงเวลานดั 8.00 พี่ๆกรมทรัพย์มากันแล้ว ทัง้พีห่นึ่ง พี่ขาว และน้องตอง รู้สึกยินดีเสมอที่ได้เจอคนท างานกลุ่มนี ้ทกุครัง้ที่ได้ขึน้เรือไปกับพวก
เค้า เรามกัจะได้ความรู้เก่ียวกับปลาวาฬ โลมา และได้ความสนกุสนานจากบทสนทนากระเซ้าเย้าแหย่ระหว่างพีข่าวและพีห่นึ่ง  เสียดายวนันีพ้ี่ตึก 
ไม่ได้มาลงเรือด้วยเพราะหน้าที่ผอ.ศนูย์ท าให้พี่ตึก มีงานเยอะแยะ เร่ืองออกส ารวจด้วยตวัเองก็เลยต้องลดลงไป  

  



 

 

  

เรือเร็วเร่ิมเดินเคร่ืองเบาๆ ออกจากแม่น า้ ที่มีป่าชายเลนล้อมรอบ นกกาน า้เกาะหลกั ยืนกางปีกพึ่งแดด ท าให้นกึถึงบางตะบนูที่ๆ ออกเรือเป็น
ประจ า กระยางเข้าใจหากินง่ายๆตรงที่ชาวบ้านดกัปลาไว้ด้วยตาขา่ย ..... ขณะทีก่ าลงัชมนกชมไม้ถ่ายบรรยากาศป่าชายเลน และดชูายฉกรรจ์
จากกรมทรัพย์ มุ่งมัน่ทา Sun block และ BBCream จากเกาหลี เพลนิๆอยู่นัน่ เผลอแป๊บเดียว เรือเร็ว 2 เคร่ืองยนต์เร่งเคร่ืองและพาเราออกมาถึง
ปากแม่น า้ในเวลาไม่ถึง 10 นาที นัน่ไง ... กรุงเทพมหานคร มองจากทะเลกลบัไปกรุงเทพแล้ว สวยงามแปลกตาดีจงั 
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เรือ Speed boat แล่นฉิวไปในทะเล ตวัเรือกระแทกกับน า้ทะเลตมูๆๆๆ “เก็บกล้องก่อนดีกวา่ครับ” เสียงน้องตองเปรยมาเบาๆ“เด๋ียวน ้าสาด” เรา
ท าตามอยา่งวา่ง่าย “ เออ... เก็บแรงและ Save แบตกล้องไว้ดีกวา่ เด๋ียวเจอวาฬค่อยเอาออกมาถา่ย” นัง่มองทะเลไปเร่ือยๆ ลมเย็นสบาย ฟา้ก็
ใส ทะเลก็สงบดี เมื่อวานพี่ๆเค้าไม่เจอและคลื่นลมแรง แต่เมื่อวนัเสาร์คณุเตก็ได้เจอวาฬ และยงัถ่ายภาพ Breaching มาได้อย่างสวยงามมาก วนั
อาทิตย์ที่ 26 สค.ทมีกรมทรัพย ์ก็เจอแม่ลกูสองคู่คือแม่ข้าวเหนียวกับเจ้าส้มต า และเจ้าวนัสขุกับลกูตวัใหม่ (ไม่แนใ่จวา่มีชื่อหรือยงั) วนัที่ 27 และ 
28 สค. ก็เจออีกหลายตวั วนันีค้ลื่นลมก็เป็นใจ เราคงได้เจอวาฬซกัตวัสองตวันะ 

  

พี่แป๊ะ และเจ้าหน้าที่บงัคบัเรือแล่นหา่งกรุงเทพออกไป ด้านหลงัเรามองเห็นสกณุา โป๊ะตรงปากแม่น า้เจ้าพระยาหา่งออกไปเร่ือยๆ วนันีเ้รือมุ่ง
หน้าไปทางเพชรบรีุ ไม่ได้ไปทางปากแม่น า้เจ้าพระยาอย่างที่คิดไว้ ( แอบนึกเสยีดายเล็กน้อย เพราะรูปวาฬที่มี Background เป็นภเูขา มีเยอะ
แล้ว อยากได้ Background เป็นกรุงเทพมหานครกับเค้าบ้าง ) 

  

“เจอแล้วๆ ผมเห็นวงน ้าไกลๆโน้นครับ” เสยีงพี่ขาวดงัขึน้มา พี่คนขบัเรือดบัเคร่ืองเรือโดยพลนั เพื่อไม่ให้รบกวนวาฬ .... ทกุคนในเรือเงียบและ
ช่วยกันกวาดตามอง มีเพียงเสียงพึมพ าเบาๆ “พ่อปู่  อ้าปากหน่อย ๆ ” พวกเราลอยเรือเงียบๆอยู่ประมาณ 10 กว่านาที แต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหว
ใดๆอีก 
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พี่ตึกเคยบอกว่า จากภมูิปัญญาของชาวเรือมีข้อสงัเกตว่า ช่วงหวัน า้ขึน้ น า้ทะเลจะออกสีเขียวหรือสีน า้ตาล ลกูเหยื่อ (ปลาเลก็ๆอาหารของ
ปลาวาฬ) จะว่ายมารวมตวักันเป็นฝงูใหญ่ วาฬก็จะกินลกูเหยื่อได้ง่าย เราก็เลยพบวาฬได้ง่ายด้วย สงสยัว่า วนันีฟ้า้มนัคงสวย ทะเลมนัคงสีฟา้
สดใสเกินไปส าหรับวาฬก็เป็นไปได้ 

  

ระหวา่งเรือแลน่ เราไม่อาจละสายตาจากขอบฟา้ พยายามมองหาสญัญาณจากปลาวาฬ ด้วยความหวงั 

  

มองหา ฝอยละอองน ้าจากการหายใจออกของวาฬ .... แต่ไม่มีวี่แวว 
วงน ้า บุ๋มๆในน ้า .... ไม่มีวี่แวว 

แท่งสีเทาๆที่เหมือนเสากระโดงเรือแต่อยู่ๆก็ล้มลงไปในทะเลพร้อมกับแสงวาบๆ .... ก็ไม่มีวี่แวว 

  

แหงนมองขึน้ไปบนฟา้ นัน่ไงเจอแล้ว! ......... “เหมือนปลานะคะ” ทกุคนบนเรือ แหงนมองเมฆทีก่่อตวัเป็นรูปร่างคล้ายปลาอยู่ชัว่ครู่นึง . เฆฆรูป
ปลาค่อยๆจางหายไปเหมือนความหวงัที่จะได้เจอวาฬในวนันี ้

  

“ โน่นไง เห็นครีบหลงัแว๊บๆครับ” เสียงของใครคนหนึ่งในทมีกรมทรัพย์ดงัขึน้สร้างความหวงัใหทกุๆคนบนเรือกัปตนัดบัเคร่ืองเรืออีกครัง้ .... เรารีบ
คว้ากล้องขึน้มากระชบัแน่นกับตวั หามมุเหมาะๆ เพื่อไม่กวนการท างานของพี่ๆ ในกรม และสามารถถ่ายรูปเพื่อที่จะเอามาใช้ระบไุด้ว่า เราเจอตวั
ไหนตาม Photo ID 

  

......... นัน่ไง.... โผล่มาแล้ว วาฬตวัหนึ่งวา่ยเห็นแต่ครีบหลงัอยู่ไกลๆ อยา่งช้าๆ เราเล็งกล้องขึน้ถ่าย 1 แชะ !(พกิัด 313) อีกไม่กีนาทีต่อมา วาฬ
ตวัเดิมว่ายหา่งออกไปไกลกวา่เดิม และหายลบัไปในท้องทะเลในที่สดุ 

  



 

  

น า้มนัเรือใกล้หมดแล้ว ภารกิจส ารวจวาฬวนันีต้้องจบลงในเวลาแค่บ่ายโมง พร้อมกับไฟล์รูปครีบวาฬที่ไม่สามารถระบไุด้วา่เป็นตวัไหนแค่ 1 รูป
เท่านัน้ 
ระหวา่งทางกลบัขึน้ฝ่ัง พี่ขาวพดูขึน้มากับเราว่า “ผมอยากรู้จังว่า เวลาที่เราออกมาแลว้ไม่เจอ พวกวาฬเค้าไปอยู่ที่ไหนกนั ”..... นี่คงเป็นค าถามที่
อยู่ในใจของคนที่ออกมาดวูาฬ มาส ารวจวาฬบ่อยๆทกุคน และเป็นเปา้หมายหนึ่งในการท างานของพวกเราด้วย ไมว่่าจะเป็นการพยายามให้ทกุ
คนที่พบวาฬชว่ยกันกรอกข้อมลูการพบวาฬลงในแผนที่วาฬไทย จนไปถึงเปา้หมายสงูสดุคือการติด Satellite tag เพื่อทีเ่ราจะได้รู้ค าตอบของ
ค าถามนีไ้ด้มากยิ่งขึน้ 

  

วนันีภ้ารกิจในการถ่ายรูปวาฬที่มี Background เป็นกรุงเทพมหานคร อาจจะไม่ส าเร็จอยา่งที่คิดไว้ แต่ภารกิจในการส ารวจไม่เคยล้มเหลว เพราะ
การพบวาฬหรือไม่พบวาฬต่างก็เป็นข้อมลูที่ดีต่อการอนรัุกษ์วาฬทัง้สิน้ 

  

เมื่อแรกมาดวูาฬ การพบเห็นวาฬด้วยตาอาจจะส าคญัและท าให้เราต่ืนเต้น แต่เมื่อนานวนัเข้า ความรู้สึกทีรู้่วา่ใต้ท้องทะเลไทยของเรานี ม้ีพวกเค้า
อาศยัอยู่ ส าคญัและงดงามมากมายนกั ความรู้สกึนีอ้าจเป็นอย่างเดียวกับที่สนุัขจิง้จอกพดูกับเจ้าชายน้อย ในเร่ือง Le petie prince ว่า..... 

“น่ีคอืความลับของฉันมันแสนจะธรรมดา เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหวัใจเท่าน้ัน 
ส่ิงส าคัญน้ันไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา” 
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