“ไม่รู้ว่าข่าวดีหรื อข่าวร้ายนะครับ พรุ่งนี้เราไม่ต้องออกเรื อตัง้ แต่หกโมงเช้าแล้ว
ผมเลื่อนที่จะเก็บภาพวาฬจากเฮลิ คอปเตอร์ ไปแล้วครับ เพราะวันนี้คลื่นลมแรงมากและก็ไม่เจอวาฬซักตัวเลย
พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็ นออกเรื อ 8 โมงเช้า จะมาด้วยกันหรื อเปล่าครับ”
คุณสุรศักดิ์ หรื อพี่หนึ่ง หัวเรื อใหญ่ของทีมงานสารวจวาฬบรูด้าจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน โทรมา
บอก “ไปซิ ค่ะพี่ ไม่ได้ไปนานแล้ว ยังไงพรุ่งนี้ขอไปด้วยสองคนนะคะ คิ ดถึงวาฬจะแย่อยู่แล้วและโอกาสดีๆแบบนี้จะพลาดได้
ยังไง เพราะคราวนี้จะได้ออกเรื อเร็วกับเค้าบ้างซะที ออกจากมหาชัย เลี้ยวซ้ายไปทางปากแม่น้าเจ้าพระยา คราวนี้แหละ น่าจะ
ได้รูปวาฬที่มีBackground เป็ นเมืองหลวงกับเค้าบ้าง วันนี้จะตัง้ ใจมองหาวาฬ ไม่วางกล้องเลย จะต้องถ่ายให้สวยๆแบบพี่ๆเค้า
ให้ได้ ด้วยพลังอันน้อยนิ ด แต่มาพร้อมหัวใจและความรับผิ ดชอบที่ใหญ่ยิ่ง ของเรา ฮ่าๆๆ”
วันนี ้พี่ปิ๊ด ลูกน้ องพี่แดง อาสามาช่วยขับรถให้ และ เราก็ถือโอกาสชวนลงเรื อไปด้ วยกัน เราออกเดินทางจากกรุงเทพแต่เช้า กินข้าวแกงง่ ายๆ เป็ น
มื ้อเช้ า แวะซื ้อน ้าและข้ าวเหนียวเพื่อไปกินกับเนื ้อเค็ม ที่เมื่อวานแจ้ นไปซื ้อถึงเกียกกาย เพราะเค้ าว่ากันว่าเป็ นเจ้าอร่ อย เลยอยากซื ้อมาฝากพี่ๆ ที่
กรมทรัพย์ให้ ได้กินด้ วยกันบนเรื อ แวะโน้นแวะนี่ เราก็ยงั ไปถึงที่ขึ ้นเรื อแถวโรงเรี ยนพันท้ายนรสิงห์ก่อนเวลานัดเกือบชัว่ โมง เนื่องจากเป็ นครัง้ แรก
ที่มาขึ ้นเรื อตรงนี ้เลยเผื่อเวลากันพลาดเล็กน้ อย
เมื่อถึงเวลานัด 8.00 พี่ๆกรมทรัพย์มากันแล้ ว ทั ้งพีห่ นึ่ง พี่ขาว และน้ องตอง รู้สึกยินดีเสมอที่ได้ เจอคนทางานกลุ่มนี ้ ทุกครัง้ ที่ได้ขึ ้นเรื อไปกับพวก
เค้ า เรามักจะได้ ความรู้เกี่ยวกับปลาวาฬ โลมา และได้ ความสนุกสนานจากบทสนทนากระเซ้าเย้าแหย่ระหว่างพีข่ าวและพีห่ นึ่ง เสียดายวันนี ้พี่ตึก
ไม่ได้ มาลงเรื อด้ วยเพราะหน้ าที่ผอ.ศูนย์ทาให้ พี่ตกึ มีงานเยอะแยะ เรื่ องออกสารวจด้ วยตัวเองก็เลยต้ องลดลงไป

เรื อเร็ วเริ่ มเดินเครื่ องเบาๆ ออกจากแม่น ้า ที่มีป่าชายเลนล้ อมรอบ นกกาน ้าเกาะหลัก ยืนกางปี กพึ่งแดด ทาให้ นกึ ถึงบางตะบูนทีๆ่ ออกเรื อเป็ น
ประจา กระยางเข้าใจหากินง่ายๆตรงที่ชาวบ้านดักปลาไว้ ด้วยตาข่าย ..... ขณะทีก่ าลังชมนกชมไม้ถ่ายบรรยากาศป่ าชายเลน และดูชายฉกรรจ์
จากกรมทรัพย์ มุ่งมัน่ ทา Sun block และ BBCream จากเกาหลี เพลินๆอยู่นนั่ เผลอแป๊ บเดียว เรื อเร็ว 2 เครื่ องยนต์เร่ งเครื่ องและพาเราออกมาถึง
ปากแม่น ้าในเวลาไม่ถึง 10 นาที นัน่ ไง ... กรุงเทพมหานคร มองจากทะเลกลับไปกรุงเทพแล้ว สวยงามแปลกตาดีจงั

เรื อ Speed boat แล่นฉิวไปในทะเล ตัวเรื อกระแทกกับน ้าทะเลตูมๆๆๆ “เก็บกล้องก่อนดีกว่าครับ” เสียงน้ องตองเปรยมาเบาๆ“เดี๋ยวน้าสาด” เรา
ทาตามอย่างว่าง่าย “ เออ... เก็บแรงและ Save แบตกล้องไว้ดีกว่า เดี๋ยวเจอวาฬค่อยเอาออกมาถ่าย” นัง่ มองทะเลไปเรื่ อยๆ ลมเย็นสบาย ฟ้าก็
ใส ทะเลก็สงบดี เมื่อวานพี่ๆเค้ าไม่เจอและคลื่นลมแรง แต่เมื่อวันเสาร์ คณ
ุ เตก็ได้ เจอวาฬ และยังถ่ายภาพ Breaching มาได้ อย่างสวยงามมาก วัน
อาทิตย์ที่ 26 สค.ทีมกรมทรัพย์ ก็เจอแม่ลกู สองคู่คือแม่ข้าวเหนียวกับเจ้าส้ มตา และเจ้ าวันสุขกับลูกตัวใหม่ (ไม่แน่ใจว่ามีชื่อหรื อยัง) วันที่ 27 และ
28 สค. ก็เจออีกหลายตัว วันนี ้คลื่นลมก็เป็ นใจ เราคงได้ เจอวาฬซักตัวสองตัวนะ
พี่แป๊ ะ และเจ้าหน้าที่บงั คับเรื อแล่นห่างกรุงเทพออกไป ด้ านหลังเรามองเห็นสกุณา โป๊ ะตรงปากแม่น ้าเจ้าพระยาห่างออกไปเรื่ อยๆ วัน นี ้เรื อมุ่ง
หน้ าไปทางเพชรบุรี ไม่ได้ ไปทางปากแม่น ้าเจ้ าพระยาอย่างที่คิดไว้ ( แอบนึกเสียดายเล็กน้ อย เพราะรูปวาฬที่มี Background เป็ นภูเขา มีเยอะ
แล้ ว อยากได้ Background เป็ นกรุงเทพมหานครกับเค้าบ้ าง )
“เจอแล้วๆ ผมเห็นวงน้าไกลๆโน้นครับ” เสียงพี่ขาวดังขึ ้นมา พี่คนขับเรื อดับเครื่ องเรื อโดยพลัน เพื่อไม่ให้ รบกวนวาฬ .... ทุกคนในเรื อเงียบและ
ช่วยกันกวาดตามอง มีเพียงเสียงพึมพาเบาๆ “พ่อปู่ อ้าปากหน่อย ๆ” พวกเราลอยเรื อเงียบๆอยู่ประมาณ 10 กว่านาที แต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหว
ใดๆอีก

พี่ตึกเคยบอกว่า จากภูมิปัญญาของชาวเรื อมีข้อสังเกตว่า ช่วงหัวน ้าขึ ้น น ้าทะเลจะออกสีเขียวหรื อสีน ้าตาล ลูกเหยื่อ (ปลาเล็กๆอาหารของ
ปลาวาฬ) จะว่ายมารวมตัวกันเป็ นฝูงใหญ่ วาฬก็จะกินลูกเหยื่อได้ ง่าย เราก็เลยพบวาฬได้ ง่ายด้ วย สงสัยว่า วันนี ้ฟ้ามันคงสวย ทะเลมันคงสีฟา้
สดใสเกินไปสาหรับวาฬก็เป็ นไปได้
ระหว่างเรื อแล่น เราไม่อาจละสายตาจากขอบฟ้า พยายามมองหาสัญญาณจากปลาวาฬ ด้ วยความหวัง
มองหา ฝอยละอองน้าจากการหายใจออกของวาฬ .... แต่ ไม่ มีว่แี วว
วงน้า บุ๋มๆในน้า .... ไม่ มีวี่แวว
แท่ งสีเทาๆที่เหมือนเสากระโดงเรือแต่ อยู่ๆก็ล้มลงไปในทะเลพร้ อมกับแสงวาบๆ .... ก็ไม่ มีวี่แวว
แหงนมองขึ ้นไปบนฟ้า นัน่ ไงเจอแล้ ว! ......... “เหมือนปลานะคะ” ทุกคนบนเรื อ แหงนมองเมฆทีก่ ่อตัวเป็ นรูปร่ างคล้ายปลาอยู่ชวั่ ครู่นึง . เฆฆรูป
ปลาค่อยๆจางหายไปเหมือนความหวังที่จะได้ เจอวาฬในวันนี ้
“ โน่นไง เห็นครี บหลังแว๊บๆครับ” เสียงของใครคนหนึ่งในทีมกรมทรัพย์ดงั ขึ ้นสร้ างความหวังใหทุกๆคนบนเรื อกัปตันดับเครื่ องเรื ออีกครัง้ .... เรารี บ
คว้ ากล้ องขึ ้นมากระชับแน่นกับตัว หามุมเหมาะๆ เพื่อไม่กวนการทางานของพี่ๆ ในกรม และสามารถถ่ายรูปเพื่อที่จะเอามาใช้ระบุได้ ว่า เราเจอตัว
ไหนตาม Photo ID
......... นัน่ ไง.... โผล่มาแล้ ว วาฬตัวหนึ่งว่ายเห็นแต่ครี บหลังอยู่ไกลๆ อย่างช้ าๆ เราเล็งกล้ องขึ ้นถ่าย 1 แชะ !(พิกัด 313) อีกไม่กีนาทีต่อมา วาฬ
ตัวเดิมว่ายห่างออกไปไกลกว่าเดิม และหายลับไปในท้ องทะเลในที่สดุ

น ้ามันเรื อใกล้หมดแล้ว ภารกิจสารวจวาฬวันนี ้ต้ องจบลงในเวลาแค่บ่ายโมง พร้ อมกับไฟล์รูปครี บวาฬที่ไม่สามารถระบุได้ วา่ เป็ นตัวไหนแค่ 1 รูป
เท่านั ้น
ระหว่างทางกลับขึ ้นฝั่ง พี่ขาวพูดขึ ้นมากับเราว่า “ผมอยากรู้จังว่า เวลาที่เราออกมาแล้วไม่เจอ พวกวาฬเค้าไปอยู่ที่ไหนกัน ”..... นี่คงเป็ นคาถามที่
อยู่ในใจของคนที่ออกมาดูวาฬ มาสารวจวาฬบ่อยๆทุกคน และเป็ นเป้าหมายหนึ่งในการทางานของพวกเราด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการพยายามให้ทกุ
คนที่พบวาฬช่วยกันกรอกข้ อมูลการพบวาฬลงในแผนที่วาฬไทย จนไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือการติด Satellite tag เพื่อทีเ่ ราจะได้ ร้ ูคาตอบของ
คาถามนี ้ได้ มากยิ่งขึ ้น
วันนี ้ภารกิจในการถ่ายรูปวาฬที่มี Background เป็ นกรุงเทพมหานคร อาจจะไม่สาเร็ จอย่างที่คิดไว้ แต่ภารกิจในการสารวจไม่เคยล้ มเหลว เพราะ
การพบวาฬหรื อไม่พบวาฬต่างก็เป็ นข้ อมูลที่ดีต่อการอนุรักษ์วาฬทั ้งสิ ้น
เมื่อแรกมาดูวาฬ การพบเห็นวาฬด้ วยตาอาจจะสาคัญและทาให้ เราตื่นเต้ น แต่เมื่อนานวันเข้ า ความรู้สึกทีร่ ้ ูว่าใต้ ท้องทะเลไทยของเรานี ม้ ีพวกเค้า
อาศัยอยู่ สาคัญและงดงามมากมายนัก ความรู้สึกนี ้อาจเป็ นอย่างเดียวกับที่สนุ ัขจิ ้งจอกพูดกับเจ้ าชายน้ อย ในเรื่ อง Le petie prince ว่า.....
“นี่คอื ความลับของฉันมันแสนจะธรรมดา เราจะมองเห็นแจ่ มชัดด้ วยหัวใจเท่ านั้น
สิ่งสาคัญนั้นไม่ อาจเห็นได้ด้วยดวงตา”

