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25 ต.ค.56 จากบนฟ้า 

ผู้บันทึก "ชาญกิจ" 
          “ลมแรงครับ..ก ำลงักลบัเข้ำฝ่ัง” เป็นเสียงจำกโทรศพัทจ์ำกพี่จ ำรูญที่ผมได้ยินจำกกำรโทรไปหำเมื่อเวลำ 10 โมงเช้ำ 
          เอำละซิครับ ที่นีเ้อำไงดีตำมแผนเดิมถ้ำพีรู่ญเจอวำฬแล้วผมก็ สำมำรถทีจ่ะบินขึน้ไปและมองหำเรือของแกก็จะได้เจอ
วำฬแน่ๆ แต่ถ้ำเป็นแบบนี ้เรำต้องบินไปหำเองซึ่งเรำพบว่ำกำรบินหำวำฬจำกบนฟำ้นีม้นัไม่ได้ง่ำยอย่ำงที่เคยคิดเลยครับ. 
          “เอ..ถ้ำมนัไม่ดีก็ยกเลิกก่อนได้นะครับ ผมไม่มีปัญหำ” เสยีงของพีท..นกับินที่ผมกับเขำได้ร่วมกันบินบริเวณนีม้ำถึง3 
ครัง้แล้ว. 
          “เอำไว้ให้ชวัร์ๆก่อนก็ได้ครับ จะได้ไม่เสียเทีย่วบินเปลำ่ๆ”  
          บ่อยๆครัง้ที่เรำพบว่ำถ้ำลมแรงๆมำกๆ เวลำเรำส ำรวจทำงเรือกันก็พบวำ่ไม่ค่อยได้พบเห็นวำฬเท่ำใดนกั..แต่ในควำมคิด
ของผมเอง นัน่ก็อำจจะไมใ่ช่สำเหตทุัง้หมดก็ได้..คลื่นลมแรงท ำให้เรือที่เรำใช้ส ำรวจซึ่งสว่นใหญ่ก็เป็นเรือที่ดดัแปลงมำจำก
เรือประมงเล็กๆหำกินตำมชำยฝ่ัง ซึ่งก็ไม่เหมำะกับกำรออกไปเจอคลื่นลมแรงๆไต๋เรือก็ไม่อยำกเอำเรือและเอำชวีิตไปเสี่ยง 
รวมทัง้คนที่จะออกไปดวูำฬก็คงไม่ชอบภำวะแบบนีท้ี่ต้องโยกคลอนกันไปมำกๆทัง้วนั จึงมกัจะไม่ค่อยมีใครน ำเรือออกไปดวูำฬ
กันจริงๆจงัๆในวนัหรือเวลำที่มีคลืน่ลมจดั.. 
          ..คิดแบบคนเรำที่วำ่ยน ำ้อยู่ในบริเวณ surf zone เวลำที่มีคลื่นลมจดัๆ คลื่นในบริเวณนีจ้ะมีกำรโยกขึน้ลงตำมสภำวะ
คลื่นมำกกวำ่บริเวณที่เป็นท้องน ำ้ลกึๆ วำฬที่เข้ำมำหำกินบริเวณนีก็้อำจจะมีควำมรู้สกึคล้ำยกนัหรืออำจจะมีสญัชำตญำณ
ปอ้งกันตวัไว้ก่อน เพรำะถ้ำคลื่นลมแรงมำกๆกำรทรงตวัเมื่อหำกินบนผวิน ำ้ก็อำจต้องใช้ควำมพยำยำมมำกขึน้ ถ้ำเลือกได้คง
อยำกหำกินง่ำยกวำ่นี ้หรือ กำรต้องระวงัตวัหำกให้คลื่นลมท่่ีแรงพดัมำขณะหำกินอำจพำตวัเข่้ำสู่เขตน ำ้ตื ้น่เกินไปโดยไม่รู้ตวัก็
ได้(ข้อนีส้นันฐิำนเอำเอง)..ลกูปลำ หรือ สตัว์ที่เป็นอำหำร อำจจะแตกกระจำยหรือออกไปอำศยัอยู่ในบริเวณที่ลึกมำกขึน้ เลย
ไม่ได้เห็นวำฬในเขตที่เรำมกัจะเห็นประจ ำซึ่งในเขตอ่ำวไทยตอนบนนีส้ว่นใหญ่เรำได้พบเห็นเขำในเขตน ำ้ลกึประมำณ 10- 15
เมตร. 
          “บินเถอะครับ..ไหนๆก็เตรียมตวัเสร็จแล้ว” ผมพดูกับพีท ซึ่งตอนนัน้พีทท ำหน้ำเหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยเพรำะเกรงว่ำผม
จะเสียเที่ยวไปเปลำ่ๆ ตอนนัน้ผมจ ำได้ว่ำผมค่อนข้ำงมัน่ใจวำ่ ส ำหรับเรำคลื่นลมเหลำ่นีอ้ำจดเูหมือนเยอะ แต่ส ำหรับเจ้ำยกัษ์
ใหญ่แห่งท้องทะเลนี ้คลืน่ลมแค่นีอ้ำจจะไม่ได้มีผลส ำหรับพวกเขำเลยสกันิด หรือ ถ้ำผมคิดไว้ได้ใกล้เคียงก็อำจเป็นเพรำะเหยื่อ
ของพวกเขำหำกินออกมำในเขตลึกขึน้เท่ำนัน้ 
          ดงันัน้ถ้ำวำฬพวกนีอ้ยู่ในบริเวณนีก็้นำ่จะอยู่ในบริเวณที่ลกึกว่ำที่เรำเคยส ำรวจทำงเรือในบริเวณเขตตืน้ๆเทำ่นัน้ ผม
อยำกลองพิสจูน์ควำมคิดนีด้คูรับ ท ำให้ผมตดัสินใจออกบิน และ อีกอย่ำงนึงคือ ส ำรวจก็คือส ำรวจครับเจอหรือไม่เจอส ำหรับ
ผมก็เป็นข้อมลูที่มีประโยชน์อยู่ดี. 



 
สภาพหมอกแดดที่หนาทึบพร้อมลมทีแ่รงในช่วงเชา้วนัที่ 25ตค.56  

  
          เมื่อเรำบินขึน้มำจำกสนำมบิน best ocean ทนัทีที่มองออกไปในทะเลผมก็เห็นสภำพอำกำศที่ไม่เป็นใจในกำรออก
ส ำรวจเลยทนัท ี
สภำพท้องทะเลเห็นคลื่นหวัแตกไปทัว่ๆบริเวณตัง้แต่บริเวณที่เรำบินขึน้ที่ปำกน ำ้ทำ่จีน และ ผมเลยให้พี่ช่วยโฉบไปบริ เวณ
ปำกน ำ้เจ้ำพระยำ หมอกแดดที่ปกคลมุไปทัว่บริเวณท ำให้เป็นฝำ้ขำวๆทัว่ไปหมด สภำพทีท่ะเลมีคลืน่ลมแรงท ำให้เมื่อ

สงัเกตกำรณ์จำกบนท้องฟำ้นี่ยิ่งท ำให้เกิดควำมไม่แนใ่จบ่อยๆเมื่อมองเห็นผิวน ำ้ที่มกัจะมีคลืน่ที่วิ่งชนปะทะกันแรงจนท ำให้เกิด
คลื่นแตกตวัเต็มไปหมดมองเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวไปบนผวิน ำ้ ดเูหมือนให้มีควำมหวงัเต็มไปหมด แต่เมื่อจ้องมองไปก็พบว่ำ

ไม่มีอะไรตำมเคย และเมื่อสำยตำโดนคลื่นเหล่ำนีห้ลอกไปเร่ือยๆก็เร่ิมหมดหวงัและเหนื่อยล้ำขึน้มำทีละนิดๆ 



  
เรือบรรทกุก๊าซบริเวณปากน ้าเจ้าพระยาสงัเกตเห็นคลื่นข้างๆตวัเรือเมื่อเทียบขนาดเรือ 

 
          เรำบินไปจนถึงประภำคำรหน้ำปำกน ำ้เจ้ำพระยำ Pilot แล้วก็บินวกกลบัมำทำงสมทุรสงครำมบริเวณโป๊ะแถบบำงตะบนู
เพื่อผมจะได้ยึดเป็นจดุอ้ำงอิงส ำหรับมองหำทิศทำงของปะกำรังเทยีมซึ่งระยะหลงัมำนีว่ำฬชอบเข้ำมำบริเวณนีบ่้อยๆ และเป็น
จดุที่เมื่อวนัก่อนพีจ่ ำรูญก็บอกว่ำเขำมำขึน้กินเหยื่อบริเวณนี.้ เลยขอให้พทีช่วยท ำกำรบินวนรอบๆสกัเล็กน้อยเพื่อเก็บภำพโป๊ะ
ที่เมื่อมองดจูำกด้ำนบนทีไรเหมือน รูปคนเมื่อสมยัที่เรำเป็นเด็กแล้วเรำวำดขึน้มำ. 
          วนอยู่สกัสองสำมรอบผมก็เลยขอให้พทีบินไปบริเวณเลยหน้ำปำกน ำ้แมก่ลองห่ำงออกมำสัก 8-10 กม.เพรำะนัน่เป็น
บริเวณที่มแีนวทุ่นปะกำรังเทียมยำวออกมำจำกปำกน ำ้. 



 
โป๊ะแถบบางตะบูน ที่เหมือนรูปการ์ตูนเมื่อเราต้องวาดรูปคนตอนเด็กๆ 

  
          ลมยงัคงแรงอยู่สม ่ำเสมอ เคร่ืองบินสำ่ยมำกกวำ่ทกุๆครัง้และมองลงไปก็ยงัคงเหน็คลื่นแตกตวับนผิวน ำ้ทัว่ๆไปขณะนัน้
เรำใช้เวลำไปเกือบชัว่โมงแล้ว ผมลองให้บินไปทำงแหลมผกัเบีย้ดเูผื่อว่ำจะมีโชคบ้ำง. 
          มองเห็นเรืออวนรุนหลำยล ำก ำลงัท ำงำนอยู่ร่วมกนัหลำยล ำต่ำงขมกัเขม้นกับกำรท ำประมงของเขำอยู่ คนกับวำฬ อยู่่่

ร่วมกนัหำกินบริเวณเดียวกัน เวลำเดียวกัน ต่ำงมีสทิธ์ิที่จะอยู่บนผืนน ำ้อนัเดียวกัน. 
          หมู่เรือที่ก ำลงัรวมกนัท ำประมงอยู่ท ำให้ผมรู้สึกว่ำบริเวณนีน้ำ่จะมีปลำอยู่พอควร อดไม่ได้ที่จะคิดว่ำ เจ้ำวำฬที่ต้องกิน
ต้องอยู่แบบเดียวกับเรำ ก็น่ำจะต้องออกมำหำกินเหมือนๆกนั ท ำให้ผมก็ยงัคงกวำดตำมองหำไปเร่ือยๆอย่ำงมีควำมหวงั
แบบเดิม 
  



 
เรืออวนรุนหลายล าในบริเวณเพชรบรีุที่ออกท างานแม้คลื่นลมจัด 

 
หน่ึงในหมูเ่รืออวนรนุที่ก าลงัขมกัเขม้นกับการท าประมงของเขา 

  
          มองหำไปเร่ือยๆ ท่ำมกลำงคลื่นหวัแตกทีท่ ำเอำชะงกัทกุครัง้อย่ำงมีควำมหวงั. เวลำผำ่นไปเรำบินจำกบริเวณแหลม
ผกัเบีย้แล้วผมลองขอให้พีทบินขนำนกับแนวฝ่ังสมทุรสงครำมแต่ออกมำทำงลกึๆทีเ่รำเคยเจอ สองแม่ลกูหำกินครำวก่อนด้วย
ควำมเชื่อวำ่วำฬอำจจะมำหำกินไกลออกมำ ขณะนัน้ก็เกือบจะสองชัว่โมงแล้วที่เรำบินมำ 
และได้แต่มองลงไปบนผืนน ำ้ทีม่ีคลื่นหวัแตกเต็มไปหมด  



          “เอำไงดีครับ” ขณะนัน้ต ำแหน่งเรำบินอยู่ระหว่ำงแม่กลองกับทำ่จีนและหำ่งฝ่ังออกมำสกั 20 ไมล์ได้ 
          ผมรู้ว่ำพีทเขำหวงัดีไม่อยำกให้ผมต้องเสียเทีย่วไปเปล่ำๆนำนกว่ำนี ้ผมก็เลยว่ำ เอำครับก็มุ่งหน้ำไปเข้ำฝ่ังและกลบั
สนำมบินก็ได้ครับ..ขณะที่พีทเร่ิมเบนหวัเลีย้วซ้ำยเพื่อพุ่งไปทำงปำกน ำ้ท่ำจีน ผมก็นึกว่ำ ไหนๆก็จะกลบัแล้วช่วยเบ่ียงไปทำง
ปะกำรังเทยีมด้ำนแม่กลองหน่อยละกัน 
          ขณะนัน้ผมมองลงไปเห็นมีเรือประมงล ำนึงไกลๆออกไปด้ำนหน้ำคงทอดสมออยู่นิ่งๆผมเลยบอกพีทว่ำไปให้ถึงล ำนัน้
แล้วค่อยๆบินวนกลบัไปสนำมบินก็ได้ครับ ขณะที่เรำก ำลงัผำ่นเรือล ำนัน้ ผมคิดถึงเมื่อสองปีก่อนที่ออกมำกับทำงศนูย์ครัง้นึง
แล้ววนันัน้ก็ไม่เจอสกัที จ ำได้ว่ำคณุตึกได้บอกกับคณุหนึ่งให้บอกพี่จ ำรูญวำ่ ลองไปถำมเรือประมงทีเ่ขำจอดอยู่นัน่หน่อยซวิ่ำ
เขำเห็นบ้ำงหรือเปลำ่ ซ่ึงวนันัน้ก็ได้ค ำตอบว่ำไม่เห็นครับและเรำก็แล่นเรือส ำรวจต่อไปหำเองซึ่งหลงัจำกนัน้เรำก็ได้พบวำฬถึง 3 
ตวัครับ. 
          ควำมทรงจ ำนัน้วิ่งเข้ำมำแต่ครำวนีเ้ป็นมมุสงูมองลงมำเห็นเรือประมงทีจ่อดโยกขึน้ๆ ลงๆ ตำมจงัหวะคลื่น เพรำะเรือได้
ลงสมอไว้ ผมจ้องมองเรือผ่ำนสำยตำไปเป็นผิวน ำ้ที่ค่อนข้ำงใสแต่ก็ยงัคงมีคลื่นทัว่ๆไปเพียงแต่รู้สกึเหมือนลมอำจจะลดควำม
แรงลงบ้ำงเพรำะเร่ิมไม่เห็นคลื่นหวัแตกแล้ว ผวิน ำ้ที่เคลื่อนตวัไปและใสท ำให้มองเหน็สิ่งที่อยู่ใต้น ำ้ได้พอควร เหมือนผมไม่
แน่ใจว่ำผมสิ่งที่ผมเห็น ผมคิดไปเอง หรือ ภำพคลื่นต่ำงๆมนัเคลื่อนไหวมำกจนผมเหน็อะไรบำงอย่ำงใต้ผิวน ำ้เคลื่อนไปอย่ำง
สงบๆนิ่งๆ ไม่มีฟองคลื่น ไม่มีน ำ้ที่กระเซ้นขึน้มำให้รู้สึกชะงกังนั แต่เป็นภำพผิวน ำ้เคลื่อนที่ไปและมบีำงอย่ำงก ำลงัวำ่ยอยำ่ง
สงบนิ่งสวนกับแนวบินของเรำไป 
          ผมจ ำได้ว่ำเป็น สองสำมวินำที ทีผ่มนิ่งสงบเพื่อเตือนตวัผมว่ำ นัง่ไง..ภำพที่ผมมองหำ..ใช่ไหม..มนัอยู่ตรงหน้ำจริงๆ
ไม่ใช่ผมสร้ำงมนัขึน้มำจำกควำมรู้สึกโหยหำไปเองใช่ไหม 

 
ภาพแรกที่ผมได้เหน็วาฬปรากฏตวัในทริปนี้ เงียบ,สงบ แต่เต็มไปด้วยความอ่ิมใจ 

  
          เจ้ำวำฬตวันีก้ ำลงัวำ่ยสวนกับทิศทำงเคร่ืองบินเรำมุ่งมำหำเรือที่จอดอยู่ เขำว่ำยอย่ำงเรียบๆใต้ผิวน ำ้ที่เต็มไปด้วยคลื่น
เป็นระลอกอย่ำงสงบเงียบ และเมื่อขึน้ผิวน ำ้ก็หำยใจออกอย่ำงเบำบำง และก็ด ำหำยไปอย่ำงเงียบๆ   



          วินำทีต่อมำบนเคร่ืองบินของเรำคือวินิำทีแห่งควำมสขุควำมสมหวงัจริงๆครับ.   
          ผมรู้สึกดีใจที่คิดวำ่คิดถกูทีว่่ำ คลืน่ลมทีเ่รำว่ำจดันี่ก็ไม่ได้จดัเกินกว่ำทีว่ำฬเหลำ่นีจ้ะไม่ออกมำในบริเวณนีห้รอก และ ดี
ใจที่ได้ยืนยนัวำ่จะลองพิสจูน์ดใูห้ได้ แต่ลึกๆแล้ว ผมบอกตวัเองวำ่ ผมชอบที่มองเห็นเขำว่ำยอยู่ในอ่ำวไทยของเรำ ชอบที่จะเฝำ้
มองเขำมีชีวิตและหำกิน สืบเผ่ำพนัธุ์ของเขำในอ่ำวไทยของเรำแค่นัน้เอง ไม่ได้รู้สึกว่ำต้องพิสจูน์อะไร หรือ ประสบควำมส ำเร็จ
อะไรเลย. 
          เจ้ำวำฬตวันีด้ ำหำยไปพกัใหญ่ท ำให้เรำมองไม่เหน็ไปสกัพกัเล่นเอำใจเสยีนกึวำ่จะได้เห็นแค่ครู่เดียวเทำ่นัน้ แต่อีกสกัพกั
เรำถึงได้ยิม้ให้กนัมำกขึน้ไปทัง้ผมและพที เพรำะสกัพกั พีทก็บอกว่ำ "โน่น..พี่ตรงนัน้ขึน้มำมีสองตวัครับ" 
          ขณะที่ผมก็ก ำลงัสำละวนอยูก่ับกำรจดักำรถ่ำย movie พวกเขำที่คอยด ำผดุด ำวำ่ยกันไปมำ และ ผมก็ต้องคอยตะโกน
แข่งกับเสยีงลมหรือท ำทำ่ให้พทีรู้วำ่ ผมก ำลงัถ่ำย movie อยู่เพื่อให้พีทช่วยประคองเคร่ืองไม่ให้กระเทือนเกินไป ขณะที่ถ่ำยไป 
เห็นพวกเขำขึน้มำหำยใจพร้อมๆกันซึ่งไม่เกิดขึน้บ่อยๆบ้ำง ว่ำยตำมกนัไปสองตวั 
บ้ำง แยกกันวำ่ยต ำ่กว่ำผวิน ำ้นิดเดียวมองเห็นตวัเขำบิดๆไปจนไปคิดว่ำเอ..ท้องตวันีเ้ขำป่องๆเหมือนท้องอยู่รึเปล่ำ ตำมแต่ที่
คลื่นผิวน ำ้จะบิดเบือนรูปร่ำงๆไป. ขณะที่ก ำลงัพยำยำมควบคมุกล้องให้บนัทึกภำพให้ได้ดีที่สดุไป ทัง้communicate กับพีท
ทำงวิทยไุปสู้กับลมที่พดัเข้ำมำยำมเคร่ืองต้องเลีย้วเพื่อให้ผมถ่ำยภำพให้ได้ดี 
          ในห้วงควำมคิดผมก็วิ่งไปสู่เมื่อสองปีก่อนอีกครัง้นึงครับ เรือประมงที่จอดอยู่แล้วก็ วำฬ3ตวันัน้. และสิ่งที่เหมือนเดิมคือ 
ผมมีควำมสขุ 
และรอยยิม้เหมือนเดิมครับ ผมรู้ตวัดี. 
          เรำวนเวียนอยู่บริเวณนัน้ เฝำ้ตำมพวกเขำอยู่เกือบ 40 นำทีจนผมคิดวำ่ก็สมควรแก่เวลำก็เลย บอกพีทมุ่งหน้ำกลบั
สนำมบิน..พร้อมกับ ชยัชนะเล็กๆในใจของเรำสองคนครับ. 
 
          สรุป พบวำฬ 3 ตวั บริเวณ สมทุรสงครำมต่อกับเพชรบรีุ 



 

 



 

 



 
วาฬที่อยูลึ่กจากผิวน ้าไปเล็กน้อยมองผ่านน ้าที่เป็นระลอกเห็นเหมือนท้องเขายื่นกวา่ปกติ 

 
วาฬ 3 ตวัทีว่่ายข้ึนผิวน ้าเกือบๆจะพร้อมๆกันมองเห็นละอองน ้าจากการหายใจเทา่ๆกนั 
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