
บันทึกการส ารวจวาฬในบริเวณอ่าวไทยตอนบน 
27 ก.ย.56 ทัง้2มิติ บนเรือและบนฟ้า 

ผู้บันทึก "ชาญกิจ"  
ภาพประกอบเร่ืองที่ถ่ายจากบนเรือ โดย  นายฉัตรชยั มีทรัพย์ปรุง (ทอย) 

          10โมงกว่า  “ตอนนีก้ าลงัถกูล้อมไปด้วยฝงูโลมาครับ” เสียงเจ้าทอย ลกูน้องผมที่ได้รบกวนฝากติดเรือส ารวจของศนูย์ฯตอนบนที่ออก
ส ารวจอาทิตยน์ีต้ัง้แต่ วนัที่ 23 ถึงวนันีว้นัสดุท้าย ซึ่งต้องบอกว่าในชว่งระยะอาทิตยท์ี่ผ่านมาและอาทิตย์นีเ้ราได้พบว่าฝงูวาฬบรูด้าได้กลบั
เข้ามาแถบสมทุรสงครามและสมทุรสาครกันมากมาย 
          เมื่อวนัจนัทร์ที่ 23 เราก็ได้พบพวกเขาประมาณ 6 ตวัได้เห็นพฤติกรรมรวมฝงูแปลกๆ เราได้พบแม่ลกู (แม่วนัสขุและลกูตวัใหม่เจ้า
แสนสขุ) เจ้าสขุใจ ซึ่งเป็นลกูแมว่นัสขุแต่แยกหากินตัง้แต่ปีที่แล้วมากับเจ้าทองดี รวมทัง้เจ้าประจ าผมเองกลบัไม่ค่อยได้เจอเขาคือ เจ้า
เมษา ซึ่งรวมกลุ่มมาหากินร่วมกันบ่อยครัง้ที่ขึน้พร้อมๆกันทัง้สามตวั และ มีอีกตวัที่วา่ยเนิบๆแต่ไม่โผล่ให้เหน็เลยบอกไม่ได้ว่าตัวไหน. 

 

วาฬ 3ตวั ทีห่ากินใกล้กนัเมื่อจันทร์ที่23กย.56 

          ใช่ครับ วนันีผ้มกลบัมาขอความร่วมมือกับทางศนูย์ฯอีกครัง้โดยขออนญุาต ฝากเจ้าทอยให้ชว่ยขึน้เรือของทีมศนูย์ฯที่มีภารกิจ
ประจ าเดือนในการออกส ารวจวาฬบรูด้าเพื่อเก็บข้อมลูรายละเอียดและติดตามศึกษาข้อมลูพฤติกรรมทกุอยา่งเท่าที่จะท าได้ในเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือและความรู้เท่าที่เจ้าหน้าที่ทกุคนจะพึงกระท าได้ ซึ่งภารกิจนีไ้ด้ท าติดต่อมาตัง้หลายๆปีแล้วอาจจะตัง้แต่ปี 51 มาแล้วจนถึง
ปัจจบุนั เจ้าหน้าที่ชดุนีข้องศนูย์ตอนบนถึงมีความแมน่ย าพอสมควรส าหรับการจดจ าหรือมองหาและเข้าใจพฤติกรรมของเจ้าวาฬบรูด้าใน
อ่าวไทยตอนบนนี่พอควรโดยเฉพาะต าหนิต่างๆ 
เพื่อจะช่วยในการระบตุวัท าให้สามารถช่วยในการส ารวจให้ทราบถึงจ านวนประชาวาฬในอ่าวได้เป็นอย่างดี.  
          ประมาณสกั 11โมงนิดๆได้ ผมได้ข้อความส่งมาจากเจ้าทอยอีกครัง้แล้วว่า “เห็นวาฬตวัหนึ่งข้างหน้า บริเวณปะการังเทียม”นัน่ท าให้
ผมแจ้งไปทางคณุพีท นกับินทีจ่ะมาชว่ยผมบินส ารวจทางอากาศในวนันี ้ซึ่งพีทก็ต่ืนเต้นทนัทีเพราะจริงๆแล้วเราเคย 
ออกบินส ารวจกันทีนึงแล้วเมื่อเดือนที่แล้วและยงัไม่ได้พานพบกับเจ้าวาฬบรูด้าจากทางอากาศกันเลย. 
          เมื่อขึน้บินเมื่อประมาณ 11:40 เรามุ่งหน้าออกไปทางวดักะซ้าทนัที ขณะบินก าลงัจะออกทะเล ผมเองก็มองเห็น สิ่งหนึ่งที่มีรูปร่าง
คล้ายเจ้าวาฬบรูด้าตวัหนึ่งทนัทีท าให้ผมแปลกใจและยิม้ออกมาได้ทนัที นกึในใจว่าไมเ่คยรู้มาก่อนและวา่งๆก็จะแวะมาเยี่ยมเยียนสถาน



ที่นีห้น่อย.. 
          ครับ รูปปัน้วาฬบรูด้าขนาดใหญ่ครับ น่าจะเป็นของหนว่ยงานไหนไว้วนัหลงัจะหารายละเอียดมาดกูันครับ. 

 

รูปป้ันวาฬบรูด้า ของหนว่ยงานหน่ึงใกล้ๆ กับชายทะเล 

          ผมกับพีทบินควานหาเรือพี่จ ารูญกันสกัพกันึงครับ กวา่จะเจอได้ ทัง้ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจาก คณุหนึ่งที่อตุส่าห์ส่งพิกัด
ใน  GPS มาให้แล้ว แต่พอบินขึน้มา บริเวณที่ผมคิดวา่คุ้นๆตาแล้วก็ยงัรู้สกึแปลกใหม่กับผมอยู่ตลอดเวลา ดีแต่ว่าในสองปีที่ผ่านมาที่ได้
ออกทะเลในแถบนีบ่้อยๆ ท าให้สามารถมีจดุอ้างอิงต่างๆในใจและท าให้พอจะแยกแยะทิศทางได้ดีขึน้ด้วย เชน่ บริเวณถังน า้มนัแถบ
สมทุรสงคราม ปากน า้แม่กลอง 
ท าให้ค่อยๆ พาคณุพทีออกบินไปหาเรือพี่จ ารูญได้ และทนัททีี่เห็นเรือพี่รูญ ความโล่งใจก็บงัเกิดขึน้ทนัทีครับ ผมมองไปต าแหน่งหน้าเรือพี่
รูญสกัพกัก็มองเหน็สิ่งที่พยามมองหากันตลอดครับ เจ้าวาฬบรูด้าของเรา มีอยู่ตวันึง ก าลงัด าผดุด าว่ายหากินอยูห่่างออกไปจากด้านหน้า
เรือพี่รูญไม่มาก 



 

เรือพ่ีจ ารูญกับทีมของศูนย์ฯอ่าวไทยตอนบนกับวาฬ3ตวั 

          ผมมองไปเห็นพฤติกรรมขึน้กินของเขางบัขึน้ลงหลายๆ ครัง้ท าให้ ยิ่งดีใจมากขึน้ไปอีกเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเจ้า จ๊ะเอ๋ ที่เราไม่ได้ 
พบเห็นเขาเลยในปีนี ้
          ผมและพีทบินวนพยามถ่ายเขาอยู่หลายๆ รอบ เป็นเพราะนี่เป็นครัง้งแรกที่ผมได้ท าพบเจอพวกเขาจากบนฟา้ ก็นบัวา่การถ่ายท า
พวกเขาก็ไม่ง่ายอยา่งที่ผมคิดไว้จะด้วยความ ยงัไม่คุ้นชินกนัระหว่างผมและพีทซึ่งก็ต่ืนเต้นที่ได้เห็นวาฬบรูด้าขึน้กิน เป็นครั้งแรกด้วยและ
เจ้าพวกวาฬบรูด้านีท่ี่ท าไมไม่รู้ แทบทกุครัง้จะโผล่ขึน้มาด้านหลงัเคร่ืองบินซะส่วนใหญ่. 
          เราบินวนอยู่ทวีาฬตวัแรกอยู่หลายรอบและผมก็จงใจที่จะท าเช่นนัน้เพื่อปล่อยให้เรือพี่รูญและเรือพี่เล็กที่เต็มไปด้วยคนที่ต้องการมา
ชมวาฬและถ่ายรูป ซึ่งขณะนีไ้ด้กลายเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างฮิตไปเสียแล้วได้ไปถ่ายรูปตวัอ่ืนๆ ในขณะที่ผมมองอยู่ข้างบนฟา้ก็ เห็นเลยว่า
เรือได้ไปตามเจอวาฬอีกอยา่งน้อย 2ตวัในบริเวณนัน้กว่าผมจะเร่ิมคุ้นชินกับสถานการณ์และจดัการกับการใช้เคร่ืองมือและปรับให้เข้ากัน
จนสามารถถ่ายรูปและ movie ได้ก็เอาเร่ืองพอควร และเอาเข้าจริงๆ มนัต้องเป็นการประสานกนัทัง้หมดทัง้ของนกับิน ผม และ วาฬ ที่จะ
ท าให้การถ่ายรูปนัน้ออกมาเป็นผลดีได้ สิ่งนีท้ าให้ผมรู้สึกยืนยนัในความคิดทีมีอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยากมาท าเร่ืองเก่ียวกับวาฬว่า ตวัผมเอง
คนเดียวคงไม่สามารถที่จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ ทัง้หลายทัง้หมดคงจะต้องพึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากหลายๆคน.. 
          ขณะที่ผมบินอยู่ ได้มองภาพวาฬหลายๆ ตวัที่ขึน้กินรอบๆ เรือพี่รูญหรือเรือพี่เล็ก  



 

พฤติกรรมการตะแคงกินเหยื่อของวาฬบรูด้า 

          ผมได้มองเห็นหลายต่อหลายอยา่ง ผมมองเห็นมิตรภาพมองเห็น ความอดุมสมบรูณ์ ความรักที่สตัว์โลกพึงมีต่อกัน ความห่วงใย 
หลายต่อหลายอย่าง มากกว่าที่ผมเห็นวาฬ 6 ตวัในขณะนัน้ที่ผลดักันขึน้กินสลบักนัไปมาและโชว์พฤติกรรมแปลกๆใหม่ๆ  ให้พวกเราและ
พวกคณุหนึ่งที่ศนูยฯ์ได้เอามานัง่ขบคิดกันวา่มนัจะหมายความวา่อะไร เป็นพฤติกรรม เกีย้วพาราสี หยอกล้อ หรือลา่เหยื่อกันแน่. 
          วนันีเ้ราได้เหน็ เจ้าพทัธยา,เจ้าแกร่ง,เจ้าบนัเทิง,เจ้าสามมขุ,เจ้าสมหวงั และ ตวัทีท่ าให้ผมดีใจและแน่นอนผมคิดวา่ทางศนูย์ก็
เหมือนกันคือ “เจ้าชดัเจน” เพราะเจ้าวาฬตวันีไ้ด้หายไปเกือบสองปีแล้วครับผมจ าได้ว่าเมื่อปี 54 ที่ผมเร่ิมออกดวูาฬเป็นครัง้แรกๆกับทาง
ศนูย์ฯ ผมได้พบกับเจ้าชดัเจนเมื่อประมาณเดือน พค.54 และหลงัจากนัน้ก็ไม่พบเห็นอีกเลย และเมือ่ปีที่แล้วปลายๆ ปีขณะที่ผมได้ช่วยกนั
ท าหนงัสือ วาฬบรูด้า กับทางศนูย์ฯก็ได้ยนิทางทีมส ารวจก็พดูคยุกนัและก็เปรยๆ มาเหมือนกนัวา่ วาฬบางตวัก็หายไปเลย จริงๆ สุ้มเสยีงที่
ผมจบัได้ เหมือนออกจะเป็นห่วงนิดๆด้วยว่าอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้ว ซึ่งขณะนัน้ได้พดูกันเมื่อเราก าลงัท าเร่ืองเก่ียวกับ photo ID ซึ่งท าให้
ผมถึงคิดถึงความส าคญัของความถกูต้องและแม่นย าของการท า photo ID ว่าสามารถชว่ยระบแุละยืนยนัถึง ตวัตนและจ านวนของวาฬที่
เข้ามาในอ่าวตอนบนนีไ้ด้ถ้าเราตัง้ใจส ารวจกันจริงๆ จงัๆ อย่างน้อยก็เป็นเคร่ืองมือและวิธีการหนึ่งที่มีีประสิทธิภาพพอที่เราสามารถท าได้
ในขณะนี ้ตอนนัน้เองที่ผมได้ยนิคนในทีมสกัคนนึงถึงพดูออกมาว่า 
“อืมม..เจ้าชดัเจนนี่ก็ไม่ได้พบเห็นอีกเลย” หรือเป็นเพราะเรามีรูปพรรณของเขาไมล่ะเอียดพอ ท าให้เราอาจระบตุวัใหม่ๆ ที่พบเป็นตวัอ่ืน 
ทัง้ๆ ที่อาจจะเป็นเจ้าชดัเจน. แต่หลายคนในทีน่ ัน้ก็แย้งว่าต าหนิเจ้าชดัเจนมนัค่อนข้างชดัเจนจริงๆ ไม่น่าพลาดไปได้.  



 

ต าหนิของเจ้าชดัเจนบริเวณใกล้ครีบหลงั 

          การส ารวจทางอากาศวนันีข้องผมจบลงอยา่งดีก็ด้วยความร่วมมือกันของคนที่ผมเรียกได้อยา่งสนิทปากวา่เพื่อน ทัง้ชว่ยระบุ
ต าแหน่ง, แจ้งระบอุตัลกัษณ์ของแต่ละตวั, อ านวยความสะดวกให้ลกูน้องผมได้ไปเก็บภาพแห่งความสมบรูณ์ในอ่าวไทยของเรา ผมได้
ความอ่ิมเอิบ ทัง้มิตรภาพ และ เห็นความอดุมสมบรูณ์ของอ่าวไทยเราไปพร้อมๆกันในใจแอบนึกหวงัเอาไว้วา่เราจะสามารถเก็บความอดุม
สมบรูณ์นีไ้ว้ได้นานเท่านาน 
แม้กิจกรรมการดวูาฬขณะนีก็้เร่ิมที่จะมีความนยิมสงูขึน้เร่ือยๆ ก็ได้แต่หวงัวา่ คนทกุคนที่ได้มาพบเห็นต่างก็จะเป็นแนวร่วมที่จะชว่ยกัน
อนรัุกษ์วาฬไทยให้สามารถ มีพืน้ทีท่ี่จะอยู่อาศยัร่วมกันกับคนและมีชวิิตที่สงบสขุในอ่าวไทยรูปตวั ก เล็กๆนีไ้ด้ตราบนานเทา่นาน. 



 

ชาวประมงกับปลาดกุทะเลที่ไม่ต้องบอกก็รู้วา่มีความอดุมสมบูรณ์ขนาดไหน 

 

โลมาที่เจ้าทรอยพบล้อมรอบเรืออยู่ 6-8 ตวั นา่จะมองหาดกุทะเลเหมือนกนั 



 

กาน ้าเลก็ก็ออกร่อนเพ่ือมองหาฝงูปลาในเช้านัน้ 

 

เจ้ากระทงุเหวที่ตกใจเสียงเรือแลว้ออกพุ่งหนีไปอยู่หลายๆตวัในวนันัน้ 



 

เจ้าสมหวงัท่ีหา่งหายไปเหมือนกัน วนันัน้แยกหากินอยู่ตวัเดียว 

 

เจ้าพทัธยาทีข่ณะนี้ล าตวัเร่ิมมี TSD ข้ึนทัว่ตวั 



 

ลายที่ปรากฏบนตวัเจ้าพทัธยาขณะนี ้

 

เจ้าสามมขุ มาพร้อมกับลายข้างตวัแต่เหมือนน้อยกว่า 

 

เจ้าแกร่ง สงัเกตปุ่ มเล็กๆที่บริเวณหลงั 



 

เจ้าชดัเจน,เจ้าบนัเทิงและเจ้าสามมขุ หากินอยูใ่กล้ๆ กัน 

 

เจ้าบนัเทิงขณะก าลงัจะโผลข้ึ่นหายใจ พร้อมวาฬอีกตวัด้านซ้าย 



 

ฝงูนกที่ชว่ยตกแต่งให้ภาพวาฬข้ึนกินปลากะตกับนพ้ืนน ้าสีเข้มให้สมบูรณ์ข้ึน 

 

เพ่ือนกัน หรือ คู่กนั หรือ ร่วมมือกัน ไม่วา่จะเป็นอะไร ภาพก็ดูอบอุ่นเสมอ 



 

 
พฤติกรรมที่วา่ยไปใต้น ้าและปล่อยฟองไปคล้ายท า bubble net เพ่ือประโยชน์ในการล่อฝงูปลาใหม้ารวมกัน (เป็นแต่เพียงการคาดคะเน
ของผู้ถ่ายภาพ ไมยื่นยนัตามหลกัวิชาการ เพราะไม่ได้เป็นนกัวิชาการ) 

          อ่าวไทยตอนบนรูปตวั ก  เมื่อเทยีบพืน้ที่แล้วถือว่าขนาดไม่ได้ใหญ่โตเกินไปนกัยงัมีความอดุมสมบรูณ์ที่สามารถ หล่อเลีย้ง เจ้ายกัษ์
ใหญ่แห่งท้องทะเลเหล่านีห้ลายๆตวัและยงัมีสตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนมชนิดอ่ืนๆอีกมากมาย รวมถึงคนไทยที่หากินอยู่บนอ่าวอยา่งอดุมสมบรูณ์
มาหลายต่อหลายรุ่น  
          สมควรแล้วรึยงัที่เราทัง้หลายจะหนัมาสนใจดแูลและชว่ยกันประคบัประคองอ่าวเล็กๆนีใ้ห้คงไว้ซึ่งความอดุมสมบรูณ์นีไ้ว้ตลอดนาน
เท่านาน โดยเราสามารถใช้เจ้า วาฬไทย ของเราเป็นเคร่ืองบ่งชีใ้ห้เห็นถึงความอดุมสมบรูณ์นัน้ๆ. 

           มีคนกล่าวไว้น่าคิดวา่  “วาฬกินปลาของคน หรือ คนกินปลาของวาฬ” 

 


