
กระโทงแทงที่กระโดดให้เห็นบ่อยๆ
รอบๆบริเวณหมู่เกาะชุมพรในช่วงนี้สามารถ
มองเห็นฝูงปลาขนาดกลางและใหญ่ๆ
กระโดดขึ้นมาบนผิวน้ําได้บ่อยๆ ตั้งแต่
บริเวณเกาะจระเข,้เกาะง่ามใหญ,่เกาะ
ง่ามน้อย.มีทั้งปลาโอเล็ก,ปลาอีโต้
มอญ,กระโทงแทง. จากที่ได้รับการบอกมา
เมื่ออาทิตย์ก่อนที่ได้เห็นวาฬบรูด้าเข้ามาหา
เหยื่อก็เพราะหากินร่วมกับพวกปลาโอเล็ก.

เกาะง่ามเล็ก 
15 กุมภาพันธ์ 2558 ทะเลชุมพร 

เมื่อถึงช่วงต้นปีเราจะ
ได้ยินข่าววาฬบรูด้าที่
หายไปจากแถบอ่าว
ตอนบนจะมาปรากฏตัว
แถบทะเลชุมพรเสมอๆ

ฝูงวาฬที่ปลดปล่อยภาพหลอนแต่หนหลัง 
เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2553 ผมเคยมาดำน้ำ ณ.ตำแหน่งนี้เมื่อครั้งยังไม่มีเรือรบหลวงปราบ เป็นการมาดำ
น้ำประจำที่ผมชอบในบริเวณนี้ ทั้งเกาะหลักง่าม,เกาะง่ามใหญ่,และเกาะง่ามเล็ก วันนั้นเป็น dive ที่สองของวัน 
ผมพาเพื่อนๆลงไปตรงหัวเกาะง่ามเล็กตรงนี้ และ มีแต่ผมคนเดียวที่ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นมานาน แต่เมื่อได้
เห็นจากใต้น้ำกลับคิดไม่ถึงว่าเป็นสิ่งที่มองหามาตลอด..ครับ..ผมเห็นวัตถุยาวๆลอยเหนือน้ำ..นิ่งๆ... วาฬ..

จากข่าววาฬบรูด้าโผล่ขึ้นมาหากินบริเวณเกาะ

จระเข้เมื่อวันที่ 5 กพ.2558 ก็เลยเป็นเครื่องกระตุ้นให้

ผมและเพื่อนๆวันนี้(14กพ.58)ได้มาอยู่ที่หัวเรือของลุง

เงาะชาวประมงแห่งหมู่เกาะชุมพร. เรือพึ่งออกจาก

อ่าวได้พักนึงก็มีวิทยุมาจากเรือหาปลาอีกลำหนึ่งซึ่ง

เป็นเพื่อนๆเครือข่ายประมงของลุงเงาะได้บอกมาว่า

ตอนนี้มีวาฬขึ้น 2 ตัวที่เกาะจระเข้ขณะนั้นเป็นเวลา 9 

น.เรารู้สึกดีใจและคึกคักขึ้นมาทันทีว่าเที่ยวนี้จะได้พบ

พวกเขาในที่ที่ต่างออกไปจากการสำรวจปกติที่เราทำ

กันประจำในบริเวณอ่าวไทยตอนบนนี่บ้าง.


เมื่อเราไปถึงขณะนั้นเวลาประมาณ 10 น. พร้อม

ทั้งหัวใจที่พองโตและตื่นเต้น ในมือและหัวเรือมีกล้อง

ที่พร้อมจะเก็บภาพอย่างเต็มที่ แม้ในขณะนั้นจะมี

ละอองฝนมาบางๆและคลื่นที่ค่อนข้างใหญ่และถึ่พัด

มากระแทกเรืออยู่ตลอดเวลา ตาทุกคนช่วยกันสอด

ส่ายไปทั่วบริเวณนั้น ท้องน้ำสีมืดเข้มจากเมฆฝนที่ก่อ

ตัวอยู่เหนือบริเวณนั้น ลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้

ทรงตัวบนเรือเฉยๆยังเรียกว่าลำบากพอควรทีเดียว 

ผมมองไปเห็นครีบเล็กๆว่ายวนๆในบริเวณที่มีผิวน้ำที่

แตกฟองออกเล็กน้อยห่างไปจากเรือประมาณสัก 50 

เมตร แต่กลับไม่ใช่ครีบวาฬที่คุ้นเคย แต่มีขนาดเล็ก

กว่ามาก สักพักจึงได้คำตอบจากลุงเงาะกัปตันเรือว่า

เป็นเจ้ากระโทงแทงที่ว่ายหาเหยื่อซึ่งก็เป็นพวก

ลูกปลาอยู่แถวๆนั้นเช่นกัน. เราลอยเรืออยู่อีกสัก

ประมาณหนึ่งชั่วโมงเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าไปพร้อมๆ

กับความตื่นเต้นที่ลดลงเป็นสัดส่วนที่ผกผันกันไป 

แน่นอนสายตาที่ยังคงกวาดจับต้องทุกๆการ

เคลื่อนไหวบนผิวน้ำยังคงเขม่นมองแน่วแน่ แต่ใน

ความหวังที่จะได้พบเขาตอนนี้ก็น้อยลงไปมากๆแล้ว.


เราเริ่มมุ่งหน้าไปเกาะง่ามน้อยตามที่ได้รับทราบ

มาจากเพื่อนๆของเราที่ศูนย์ตอนบนฯที่ได้ติดต่อมา

ให้ศูนย์ตอนกลาง(น้องลิฟท์)ซึ่งพึ่งออกมาสำรวจเห็น

วาฬตัวหนึ่งและถ่ายภาพไว้ได้เพียงแต่ยังไม่สามารถ

จำแนกได้ว่าเป็นวาฬตัวไหน. แต่ในวันนี้ดูเราจะไม่

ค่อยมีโชคเท่าไหร่ ทั้งวิ่งเรือรอบๆเกาะทั้งสอง

เกาะ,ทั้งลอยเรือไปตามกระแสน้ำ,ทั้งวิทยุถามเรือลำ

อื่นๆก็ไม่ได้ข่าวว่ามีใครได้พบเห็นในบริเวณนี้อีกเลย

จนเราตัดสินใจเลิกสำรวจเมื่อสักสี่โมงเย็น.

เรือรบหลวง
ปราบที่นอนสงบนิ่ง
เป็นที่อาศัยของฝูง
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15 กพ.2558 เริ่มต้นทำท่าจะเหมือน
เดิมแต่กลับจบได้ประทับใจไม่รู้ลืม. 

8:00น. เรือลำใหม่พร้อมกับกัปตันคนใหม่ที่ชื่อ

ว่า กัปตันตูมตาม คนเดียวกับที่เป็นคนพานักท่อง

เที่ยวไปตกปลาและได้เห็นวาฬบรูด้าเมื่อวันที่ 5ที่ผ่าน

มานั่นเองครับ. วันนี้เราตัดสินใจออกเรือเร็วขึ้นไปอีก

ชั่วโมงนึงอันเป็นผลมาจากความคิดของเมื่อวานที่ว่า

เราคลาดกับเขาไปชั่วโมงนึงได้ ก็เป็นความคิดแบบ

มนุษย์อย่างเราๆนี่แหละครับที่คิดว่า วาฬจะมาที่เดิม

ในเวลาเดิมๆ ซึ่งก็ดูจะเป็นความคิดที่ทึกทักเอาเอง.


เราวิ่งเรือไปที่เดิมคือเกาะจระเข้พร้อมกับการ

พูดคุยกับตูมตามเกี่ยวกับการพบเห็นวาฬเมื่อครั้ง

ก่อนของเขาซึ่งได้ความว่า ตอนที่เขาเห็นวาฬ2ตัวที่

เกาะจระเข้น่าจะเป็นวาฬแม่ลูกคู่นึงและตอนบ่ายเขา

ได้ไปพบวาฬอีกสองตัวที่ขึ้นมาเสยกินปลาร่วมกันกับ

พวกปลาโอที่ล้อมกินเหยื่ออยู่บริเวณร่องตรงกลาง

ระหว่างเกาะง่ามใหญ่และง่ามเล็ก.


ฝนโปรยปลิวมาพร้อมลมเย็นๆอีกครั้งขณะที่

คลื่นลมก็ยังคงเหมือนเมื่อวาน ละอองน้ำทะเลอันเกิด

จากการปะทะของหัวเรือกับคลื่นสูงที่เรียงตามติดกัน

มาไม่รู้หยุดหย่อนสร้างความเปียกปอนให้กับเราและ

อุปกรณ์จนต้องรีบเก็บลงกล่องไปก่อนทำให้แอบคิด

ไม่ดีๆไปว่า”ท่าทางมันจะเหมือนเมื่อวานซะละมั้ง”


เรือมาอยู่ที่เกาะจระเข้เมื่อเวลา 9:00น.และเราก็

วิ่งสำรวจรอบๆอยู่สองรอบก่อนจะตัดสินใจลอยเรือ

เพื่อรอดูท่าทีสักพัก จนกระทั่ง10:00น.ทุกสิ่งดูเงียบ

สงบกว่าเมื่อวานเสียอีก กัปตันตูมตามก็พยายามวิทยุ

ถามไปทางเครือข่ายที่ออกมาหาปลาในบริเวณนั้นแต่

ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวใดใดเลย.เราตัดสินใจมุ่งหน้าสู่

เกาะง่ามอีกครั้งรวมทั้งความหวังที่ค่อยๆเลือนรางไป

อีกตามเวลาที่ผ่านไป. ขณะที่กำลังจะถึงเกาะง่ามใหญ่

นั้นเองผมได้ยินเสียงวิทยุพูดคุยและเสียงตื่นเต้นของ

กัปตันดังออกมาพร้อมทั้งท่าทีที่กระฉับกระเฉงขึ้นมา

ของตูมตาม..ครับ...เขาได้รับแจ้งจากเรือที่ลอยเรือจับ

ปลาอยู่ด้านตะวันตกของเกาะง่ามเล็กบอกว่าขณะนี้

เห็นมีวาฬว่ายหากินอยู่...ทั้งเรือ..ทั้งคน..ทั้งกัปตัน

ต่างดูมีพละกำลังขึ้นมาทันที กล้องพร้อมถ่ายภาพขึ้น

มาอยู่บนมือเรียบร้อยพร้อมเสียงเร่งเครื่องอย่างแรง

ของเรือมุ่งไปที่อ่าวด้านตะวันตกซึ่งมองเห็นมีเรือเล็กๆ

หาปลาอยู่สองสามลำ. เมื่อเรือเราเข้าไปถึงทุกๆคน

ช่วยกันสอดส่ายตามองหาอยู่อย่างมีความหวัง..เวลา

ผ่านไปเรื่อยๆ..เรือเราวนไปวนมาทั้งตะวันตก,ตะวัน

ออก...เงียบ...เอาอีกแล้ว..วิทยุมาอีกพร้อมกับบอกว่า

เมื่อสักครู่มีเรือใหญ่วิ่งเข้ามา..สงสัยวาฬจะตกใจและ

หนีไปซะแล้ว..อีกครั้งหนึ่งที่ความคิดและความคาด

หมายต่างๆได้เข้ามามีบทบาทกับเรา...ความกระตือ

รือล้นตอนต้นๆก็เริ่มหดหายลงไปอีกครั้ง. เวลาผ่าน

ไปจนใกล้เที่ยงผมต้องบอกให้ทุกคนทานข้าวกันและ

ตั้งใจว่าเมื่อทานข้าวเสร็จสักบ่ายโมงถ้ายังไม่มีอะไรก็

จะออกเรือกลับเข้าฝั่งเพราะอยากกลับถึงกรุงเทพฯไม่

มืดมากไปเพราะหลายๆคนมีงานทำต่อตอนเช้า.

ที่ลำตัววาฬ
บางตัวมีสี
เหลืองทอง

พฤติกรรมที่ดำลงแล้วโชว์หาง
ขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆ  
อาจจะเป็นเพราะลักษณะของท้องน้ํา
ที่มีความลึกและชนิดของเหยื่อที่ทําให้
วาฬบรูด้าที่มาหากินในบริเวณนี้จะมี
ลักษณะการขึ้นกินและดําลงค่อนข้าง
เร็วและจะเป็นการดําดิ่งลงอย่าง
รวดเร็ว แทบทุกครั้งที่เห็นเขาโฉบ
ขึ้นมาบนผิวน้ําจะตามมาด้วยการดํา
มุดน้ําลงไปแบบดิ่งลงซึ่งก็จะทําให้
เขาต้องยกหางขึ้นมาให้เห็นเกือบทุก
ครั้งซึ่งต่างจากการหากินในบริเวณ
อ่าวไทยตอนบนบริเวณแถบบางตะบูน

ดำดิ่งลงลึก
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ตัดสินใจถูกที่หันหัวเรือกลับไปและ
ได้เจอเพื่อนที่คุ้นเคยกัน. 

ใกล้บ่ายโมงเต็มที ผมตั้งใจจะบอกให้ตูมตาม

เตรียมกลับผมก็มองไปที่เรือของชุมพรคาบาน่าซึ่งมา

ผูกทุ่นติดกับเราเขาพานักท่องเที่ยวมาดำน้ำซึ่งผมก็

รู้จักคุ้นเคยกับพวกเขาอย่างดีเพราะปกติผมก็จะมาดำ

น้ำและใช้บริการที่นี่อยู่ประจำ ผมสังเกตเห็นคนบน

เรือชี้ไปที่ไกลๆออกไปและมีท่าทางตื่นเต้น สักพักนึง

ก็ได้ยินเขาตะโกนขึ้นมา..วาฬ..วาฬ. เท่านั้นแหละ

ครับคนบนเรือทั้งสองลำต่างก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกัน

เราได้เห็นละอองน้ำที่เกิดจากการหายใจออกของวาฬ

กำลังเข้ามาตรงระหว่างเกาะง่ามใหญ่และง่ามน้อย

เรือทั้งสองลำรีบปลดทุ่นที่ผูกออกทันที เราได้มองเห็น

วาฬอยู่ห่างออกไปสัก300ม.ได้คลื่นที่สูงและพัดมา

ค่อนข้างสม่ำเสมอทำให้สังเกตเขาได้ยากเหมือนกัน

และวาฬที่มานี่ก็จะโผล่มาหายใจทีนึงและดำหายไป

ค่อนข้างนานและไปโผล่อีกที่ซึ่งไม่เคยขึ้นใกล้เคียงที่

เดิมเลย. วาฬขึ้นที่โน่นที,ที่นั่นที และไม่ใกล้มากนัก

ทำให้เรายังสังเกตตำหนิยังไม่ค่อยได้ บางครั้งพาเรา

ออกไปห่างเกาะอีกสักครู่ก็มาโผล่ใกล้เกาะอีกครั้ง 

ตอนที่ผมตื่นเต้นที่สุดก็คือ เจ้าวาฬตัวหนึ่งพาตัวมา

ผ่านบริเวณที่เมื่อครั้งหนึ่งสมัยที่ยังไม่ได้มีการจม

เรือรบหลวงปราบเพื่อให้เป็นแนวปะการัง น่าจะเป็น

ปี2553 ที่ผมมาดำกับเพื่อนๆในปีนั้น ผมได้มาพบเห็น

พวกเขาจากใต้น้ำ แต่ความที่ไม่เคยเห็นและไม่เคย

คิดว่าจะได้เห็น ผมกลับมองไม่ออกเมื่อมองขึ้นมาจาก

ใต้น้ำย้อนแสงกับน้ำท่ีขุ่นผมมองเห็นเป็นอะไรบาง

อย่างที่ยาวๆกว่าจะรู้ตัวว่าน่าจะเป็นวาฬก็เมื่อผมลอย

เข้าไปใกล้จนเห็นหางเขาโบกอยู่และห่างจากผมไป

ทันที และ ครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่ผมไม่ได้เอากล้องใต้

น้ำลงไปด้วย เวลาบอกกับใครก็ยังอดคิดเองไม่ได้

ว่า..เอ..เราเห็นคนเดียวภาพหลอนหรือเปล่านะ. แต่

เมื่อได้เห็นเจ้าวาฬตัวนี้(ซึ่งตอนนั้นถ่ายภาพครีบบนได้

และกำลังเดาว่าเป็นแม่กันยาหรือเจ้าท่าจีน)ว่ายผ่าน

บริเวณที่ผมเคยเห็นเขาจากใต้น้ำทำให้ผมเหมือนได้

รับการปลดปล่อยออกจากสิ่งที่หลอกหลอนในใจผม

มาตั้งแต่นั้น. ผมตัดสินใจเปลี่ยนชุดและลองลงไปดำ

น้ำในบริเวณเดิมนั้นอีกทีซึ่งคราวนี้มีเรือหลวงปราบ

เป็นหมายใต้น้ำอันเป็นเหตุให้มีเหล่าปลาเล็กปลา

น้อยเข้ามารวมกันอยู่ทำให้ฝูงวาฬเลยเข้ามาหากิน

บริเวณนี้อีก.ผมดำลงไปอยู่นิ่งๆในบริเวณซากเรืออยู่

พักใหญ่ก็ไม่มีวี่แววเขาเข้ามาซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้

หวังอยู่แล้วเพราะเสียงหายใจจากระบบช่วยหายใจ

ในระบบเปิดแบบนี้ทำให้เกิดเสียงดังจนอาจทำให้

วาฬรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจอยู่แล้ว.ผมดำดูอยู่รอบๆเรือก็

พบว่ารอบเรือก็มีความขุ่นประมาณนึงและฝูงปลาก็ไม่

ได้หนาแน่นมากไปกว่าสมัยก่อนที่ผมเคยมาดำรอบๆ

เกาะไปสักเท่าไหร่นัก. ผมดำอยู่สักครึ่งชั่วโมงผมก็

ตัดสินใจขึ้นมาเพื่อดูว่าวาฬยังอยุ่หรือไม่ ก็ได้รับคำ

ตอบจากน้องๆบนเรือว่า เหมือนเดิมครับที่เรากำลัง

ตามๆเขาอยู่พอพี่ลงไปในน้ำสักพักทางข้างบนเรือก็

จำกันได้ดี

รอยตำหนิที่ทำให้เราจำเขาได้  
ถึงแม้บางตัวยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะ
เป็นตัวที่เรารู้จักหรือที่มีข้อมูลรูปถ่าย
เก็บไว้แล้วหรือยัง. แต่บางตัวก็ค่อน
ข้างชัดเจนและทําให้เรายิ้มออกได้
ทันทีที่เขาโผล่ครีบบนของเขาขึ้นมา
เจ้าเมษาตัวที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี
และทันทีที่เราได้เห็นแผลเป็นที่ปูด
ออกมาจากกรามข้่างขวาของเจ้่าท่า
จีนก็ทําให้เราดีใจที่ได้เห็นเขาว่าย
น้ําหากินอยู่อย่างสุขสบาย

ลักษณะเด่น
ของวาฬตัวหนึ่ง
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รูปแบบการหากินในบริเวณนี้ช่าง
แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย. 

มองไม่เห็นพวกเขาโผล่มาอีกเลยครับ ทำให้ผม

นั่งคิดว่า พวกเขาอาจจะตัดสินใจหนีไปบริเวณอื่นแล้ว

รู้สึกเสียดายที่ยังไม่สามารถถ่ายรูปพวกเขาได้ชัดๆ

เนื่องจากการหากินของเขาช่างต่างไปจากที่เราคุ้น

เคยในแถบบางตะบูนมาก เขาขึ้นหายใจทีแล้วหาย

ไปจากบริเวณนั้นเลย ประกอบกับคลื่นลมที่ค่อนข้าง

แรงทำให้สังเกตเห็นเขาได้ยากและทำให้ยากแก่การ

ถ่ายภาพด้วย มาreviewดูรูปที่ถ่ายได้ก็เห็นครีบที่

เหมือนกับแม่กันยาหรือเจ้าท่าจีนแค่ตัวเดียวเท่านั้น

และในขณะนั้นเราก็พอจะเพียงยืนยันได้เพียงว่าน่าจะ

มีวาฬในบริเวณนั้นประมาณ 3 ตัวที่เราได้เห็นในเวลา

เดียวกัน. ความที่ไม่เห็นพวกเขาขึ้นมาอีกและไม่อยาก

ให้ต้องขับรถกลับ กทม.กันดึกๆผมก็เลยตัดสินใจว่า

เราก็กลับเข้าฝั่งดีกว่า.


เราวิ่งเรือออกมาจากเกาะง่าม ระหว่างนั้นก็เห็น

ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลชุมพรที่นี่ มีปลากะ

โทงแทงกระโดดให้เห็นอยู่บ่อยๆแม้บนเรือเราขณะที่

เราวิ่งหาวาฬอยู่ผู้ช่วยกัปตันก็โยนเบ็ดและทำการลาก

เบ็ดไปเรื่อยๆเรายังได้เจ้าโอเล็ก(ทูน่า)และอีโต้มอญ

มาอย่างละตัวเลยทำให้ผมยังอดดีใจที่ได้เห็นความ

อุดมสมบูรณฺ์ของท้องทะเลแถบนี้ที่ยังไม่เสียหายมาก

นักจากการจับปลาหรือจากอุตสาหกรรมใหญ่ๆ

เหมือนกับบริเวณปากน้ำอื่นๆ สักพักขณะเรือกำลังวิ่ง

ก็มีเสียงกัปตันตูมตามบอกมาว่า คนหาปลาที่เกาะเขา

วิทยุมาว่า วาฬกำลังขึ้นกินอยู่ในบริเวณที่เราพึ่งจาก

มาอยู่ทั้งสามตัวเลย แกก็คงลุ้นๆว่าเราจะเอาไง ผม

เองก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก แต่อีกครู่เดียวก็มีวิทยุมา

อีกว่า ตอนนี้น่าจะมีมากกว่าสามตัวแล้ว..เท่านั้นแหละ

ครับ...เราหันหัวเรือเลยทันทีครับ ผมเองบอกตรงๆก็

คิดว่าเอาเหอะถือว่าได้พยายามแล้ว ขณะที่เข้าไป

ใกล้ๆเกาะทั้งๆที่เราห่างมาเกือบชั่วโมงแล้ว ผมได้

มองเห็นละอองน้ำจากการหายใจแต่ไกล 2-3 ครั้ง

ด้วยกัน.ทันทีที่เราไปถึงก็มีได้เห็นวาฬตัวนึงว่ายไป

ทางด้านตะวันออกและเหมือนโชคช่วยคลื่นเริ่มที่จะ

เบาลงบ้างแล้ว. ขณะที่ความตื่นเต้นเริ่มกลับเข้ามา

เพราะเราสามารถเห็นในบ่ายนั้นได้ว่ามีวาฬอย่าง

น้อยสามตัวและทันใดนั้น หนึ่งในวาฬที่โผล่ขึ้นมาให้

เห็นครั้งเดียวแต่จำได้แม่นไม่มีพลาดก็คือ เจ้าเมษา 

นั่นเองที่โผล่มาทักทายทำให้ทันใดนั้นเองความรู้สึก

กันเองและคุ้นเคยก็เกิดขึ้นในใจทันที ผมรู้สึกของผม

เองมั้งว่า พวกเราเป็นคนกันเองกันทั้งนั้นรู้สึกใกล้ชิด

และผูกพันและดีใจที่ได้เห็นพวกเขาหากินกันใน

บริเวณที่แตกต่างกันออกไป ที่นี่เขามักจะดำและโผล่

ขึ้นมาอย่างเร็วและดำลงไปในทันทีและส่วนใหญ่จะ

โผล่เอาหางขึ้นมาหมายถึงการดำลงไปลึกในทันที

อาจจะเป็นเพราะเหยื่อที่หากินอยู่ลึกหรือท้องน้ำที่มี

ความลึกกว่า30ม.ในทั่วๆบริเวณนั้น. เราได้จอดเรือ

อยู่ตรงบริเวณทุ่นที่ผูกเรือรบหลวงปราบอยู่ตลอดบ่าย

นั้นและได้เห็นเขาหลายๆตัว ผลัดกันขึ้นกินผลัดกันดำ

โผล่หางมาให้เราได้ลุ้นถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน

และหนึ่งในนั้นเมื่อโผล่มาให้เห็นและทำให้เราจำได้ก็

เป็นเจ้าท่าจีนนั่นเอง. ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มา

พบเห็นพวกเขาในธรรมชาติที่แตกต่างกันไปแบบนี้

และคงเหมือนน้องๆทุกคนเพราะเมื่อผมบอกว่าดวง

อาทิตย์จะตกแล้วคงต้องจากกันแล้ว ผมยังเห็นทุกๆ

คนยังคงมองออกไปที่วาฬเหล่านั้นพร้อมกับสายตาที่

แสดงออกถึงความเสียดายกันทุกๆคนเลย.


ผมดีใจจริงๆที่ได้เห็นพวกเขามีความสุข.


วันที่แสนดี

หมู่เกาะชุมพรที่อุดมสมบูรณ์
ทั้งบนผิวน้ำ,ใต้น้ำและแผ่นดิน 
จากหมู่เกาะที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมาก
นักความอุดมสมบูรณ์รอบตัวเกาะง่าม
ทั้งใหญ่และเล็กมักอุดมไปด้วยปลา
น้อยใหญ่มากมาย.ป2ี553ได้รับผลก
ระทบจากปรากฏการณ์น้ําทะเลมี
อุณหภูมิสูงมากจนปะการังฟอกขาวไป
ทั่วเกาะแต่ปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์
นั้นก็เริ่มค่อยๆกลับคืนมาเรื่อยๆ.การ
ปรากฏตัวของฝูงวาฬวันนี้ก็อาจ
เป็นการช่วยยืนยันคําพูดนี้ก็เป็นได้

เจ้าตัวสีทอง
ว่ายมาใกล้
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