บั น ทึ ก ว า ฬ ไ ท ย :
Babies of May

4 พฤษภาคม 2560

เ ด็ ก น้ อ ย เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม

9:48น ผมมองเห็นเจ้าตั้มมองทางขวาเรืออยู่พักนึงแล้ว ชี้ให้เจ้าน็อตซึ่งหันหลังให้ดูและพูดอะไร
บางอย่างเห็นเจ้าน็อตหันไปมองตามแล้วยิ้มแล้วหันกลับไปส่ายหัวให้เจ้าตั้มทำท่าบอกว่าไม่ใช่น่า
ผมเองก็มองตามไปด้วยรวมทั้งพี่รูญที่กำลังขับเรือและก็มองตามไปด้วย “ เฮ้ย ! ไม่น่านะ เร็วไปมั้ง
นี่เรือพึ่งออกมายังไม่ถึงโป๊ะลูกสุดท้ายช่วงน้ำลึกเลย” “ ทุ่น...ทุ่นมั้ง ทั้งพี่รูญและจ๊อยส์
ต่างก็ไม่ส่งสัญญาณใดๆ แต่พักเดียวครับ .... นั่นไง ! วาฬ..วาฬ น่าจะสองตัว
พี่รูญเลี้ยวขวาอย่างรวดเร็วทันที เราหัวเราะกันทั้งลำ อะไรๆก็เป็นไปได้ครับ ผมแอบคิดว่า
แหม ..วันนี้น่าจะโชคดีจริงๆเจอวาฬแต่เช้า “ แม่วันสุข และ เจ้ามีสุข ” ครับ
ผมสามารถมองเห็นลักษณะครีบของแม่วันสุข รอยที่โคนหางและรอยเว้าที่ปากด้านซ้ายตอนเธอขึ้นกินได้
ไม่ยาก ส่วนที่เรารู้ได้ว่าเป็นเจ้ามีสุขเพราะยังอยู่ติดกับแม่ แล้วจึงค่อยๆสังเกตลักษณะครีบและรอยบุ๋ม
เล็กๆข้างลำตัวด้านขวา ซึ่งตอนนี้เจ้ามีสุขก็เริ่มมีขนาดและความยาวเป็นวาฬที่ใหญ่ใกล้เคียงกับแม่แล้ว

แม่วันสุข กับ เจ้ามีสุข *ถ่ายเมื่อ 4 เมษายน 2560

ผมดีใจเป็นพิเศษที่เห็นเจ้ามีสุขยังว่ายหากินอยู่กับแม่อย่างมีความสุขเป็นปกติ เพราะเมื่อเดือนสิงหาคมปี
ที่แล้วตอนเราพบซากลูกวาฬเกยตื้นแถวบางแสน ผมดันแอบๆไปคิดว่าเป็น เจ้ามีสุข นี่รึเปล่า
... จนถึงป่านนี้ซากนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหน

ซากวาฬบรูด้าขนาดประมาณตัวลูกที่หาดบางแสน

แม่วันสุข กับ เจ้ามีสุข *ถ่ายเมื่อ พฤษภาคม 2559

แม่วันสุข กับ เจ้ามีสุข *ถ่ายเมื่อ 4 เมษายน 2560

แม่วันสุข กับ เจ้ามีสุข *ถ่ายเมื่อ 4 เมษายน 2560

ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมของแทบทุกปีครับ เรามักมีโอกาสได้เห็น แม่-ลูก วาฬตัว
ใหม่บ่อยๆ เราเองพบเห็นเจ้ามีสุขหากินกับแม่ครั้งแรกในขณะที่ยังเล็กอยู่เมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว
(พศ.2559)
13 เมษายน 2557 เราได้พบกับ แม่สดใส และลูกตัวใหม่ของเธอ เจ้าศรีสุข ซึ่งปัจจุบัน
เจ้าศรีสุข มีเอกลักษณ์เป็นวาฬที่ไม่มีครีบหลัง (Dorsal fin) ตัวเดียวของอ่าวไทยตอนบน
และยังเป็นวาฬที่เข้ามาหากินสม่ำเสมอและเราพบเขาได้มากกว่าหลายๆตัวเลยทีเดียว

แม่สดใส กับ เจ้าศรีสุข *ถ่ายเมื่อ 13 เมษายน 2557

13 เมษายน 2558 เราได้พบกับ แม่ตัวใหม่ที่เราคิดไม่ถึง นั่นคือ “แม่แกร่งและเจ้าชาญ
สมุทร” วันนั้นได้สร้างความแปลกใจให้พี่รูญที่แกหัวเราะและพูดว่า "เกมเปลี่ยน" เพราะพวก
เรา (ทั้งทีมMCRCด้วย) ก็แอบไปคิดแบบไม่ใช้หลักวิชาการใดๆเรียกว่าใช้ความรู้สึกล้วนๆ
ว่าน่าจะเป็นตัวผู้ ซึ่งก็ทำให้เราได้รู้กันเองเลยว่าเรื่องวาฬนี่ ต้องใช้ความรู้จริงแทนความรู้สึก
ครับ หลังจากนั้นทีม MCRC ก็ไปพบแม่แกร่งกับเจ้าชาญสมุทรอีกในช่วงมิถุนาหรือกรกฏา
.......... นับตั้งแต่นั้นจนถึงขณะนี้เรายังไม่พบแม่ลูกคู่นี้อีกเลย
ย้อนไปเมื่อ 25 เมษายน 2554 เป็นครั้งแรกที่ผมได้พบเห็น แม่สาครพาเจ้าตัวน้อยๆ คือ
“เจ้าท่าจีน” มาอวดโฉมครั้งแรก ครั้งนั้นเป็นการได้รับโอกาสเชิญชวนจากเพื่อนที่แสนดีที่จาก
ไปของผม คุณตึก ดร.กาญจนา อดุลยานุโกศล การได้ร่วมทีมไปกับเธอน่าจะยังเป็นช่วง
แรกๆของทุกคนด้วยซ้ำที่ได้พบเห็นวาฬแม่ลูกอ่อนที่ตัวยังเล็กมากน่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่น่าเกิน
2-3 เดือนของในช่วงปีนั้น

แม่แกร่ง กับ เจ้าชาญสมุทร *ถ่ายเมื่อ 13 เมษายน 2558

แม่สาคร กับ เจ้าท่าจีน *ถ่ายเมื่อ 25 เมษายน 2554

แน่นอนครับสำหรับผมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานี้ ขณะออกเรือผมก็อดไม่
ได้หรอกครับที่จะแอบคิดว่าอาจจะได้พบเห็นวาฬที่มีลูกตัวใหม่หรือเป็นวาฬแม่ลูกใหม่สักคู่
นึง แต่ก็นั่นแหละครับ คราวนี้ถือว่าโชคไม่ค่อยเอนเอียงมาทางผมครับ
... ครับ วันนั้นไม่ได้เห็นอะไรเลย ทะเลแปลกออกไปหนักไปทางเงียบจนรู้สึกผิดปกติ
แทบไม่มีฝูงปลาหรือนกในทะเลจนผมรู้สึกว้าเหว่มากทีเดียว คลื่นลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ
ขณะใกล้เที่ยงจนผมที่คราวนั้นพาลูกและเพื่อนๆของเขามาออกเรือด้วยต้องรีบกลับเข้าฝั่ง
พร้อมทั้งคำถามของเด็กๆที่ถามเรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับวาฬของไทยซึ่งผมก็มักจะตอบ
ได้เฉพาะที่เราๆทราบๆกัน แต่เมื่อถามลึกๆลงไปเรื่อยๆก็มักจะได้คำตอบจากผมว่า
"อันนั้นเราก็ยังไม่รู้แน่ เพราะเรายังศึกษาไม่พอ”
รวมทั้งคำถามที่ว่า “แล้ววาฬไทยมีอันตรายอะไรไหมครับ คนไทยเราไม่ล่าวาฬนี่ครับ?”
ผมก็ได้แต่ยกข้อสังเกตจากเพื่อนชาวต่างประเทศที่มาดูวาฬและได้กรุณามาสอบถามผม
และให้ข้อคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นวิกฤตของวาฬไทยที่มีอยู่ประมาณ 5 อย่าง
แล้วอธิบายให้เขาฟัง ซึ่งเด็กๆก็ดูสนใจและทำท่าเป็นห่วงตามเหตุและผลที่อธิบายให้ฟัง
ซึ่งเอาไว้ผมจะพูดถึงในโอกาสต่อไปละกัน

ในครั้งนี้แม้ผมกับทีมจะพลาดโอกาสเห็นลูกตัวใหม่และคิดว่าหรือปีนี้อาจจะไม่มีเข้ามาในเขตอ่าว
ไทยตอนบน แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 นี้เองก็มีรายงานมาจากทีม wild
encounter ที่ออกเรือพานักท่องเที่ยวดูวาฬอยู่เป็นประจำ รายงานการพบเห็นลูกวาฬใหม่
ล่าสุดจากแม่ ที่เรารู้จักกันดี คือ แม่พาฝัน ซึ่งขณะนี้ตัวลูกใหม่ก็ได้รับเกียรติจาก ท่านเกษมสันต์
จิณณวาโส หนึ่งในผู้ใหญ่ที่คอยสนใจติดตามและสนับสนุนการทำงานตามติดสถานการณ์สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลอยู่อย่างสม่ำเสมอและคุ้นเคยกับทาง MCRC อีกทั้งยังเป็นคนตั้งชื่อแม่พา
ฝันตั้งแต่สมัยเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทาง ทีม MCRC ก็เลยถือโอกาสขอให้
ท่านช่วยตั้งชื่อเจ้าลูกตัวใหม่ล่าสุดนี่ให้ด้วย "เจ้ายินดี" คือ ลูกตัวใหม่ล่าสุดของวาฬในไทยที่
เราได้เห็นในปีนี้ครับ เป็นชื่อที่ทำให้รู้สึกดีและฟังเป็นมงคลดีเหมาะสมกับหลักการที่เรามีกันเอง
ภายในทีมสำรวจที่อยากให้ชื่อเรียกวาฬต่างๆมีความเป็นมงคลและมีความหมายบางอย่างที่อาจ
ทำให้สืบทราบความเป็นแม่ลูกกันบ้างหรืออาจเกี่ยวพันกับสถานที่พบหรือช่วงที่พบบ้างเพื่อสะดวก
ในการจดจำของทีมงานที่ทำงานครับ

แม่พาฝัน กับ เจ้ายินดี *ถ่ายเมื่อ 30 เมษายน 2560
โดย จิรายุ เอกกุล Wild Encounter Thailand

ผมรู้สึกยินดีด้วยครับที่ได้รับรู้และได้ยินข่าวว่า...เรายังได้พบวาฬตัวใหม่ๆในบริเวณอ่าวไทยตอนบนของเรา แม้ว่าผ่านมาหลายปีแล้วแต่การศึกษาเกี่ยวกับพวกเขายังไม่ได้มีมากอย่างที่ควรจะเป็น เรายังตอบ
ไม่ได้ว่า “เขาหากินกันไปถึงไหนบ้าง” “ตายเพราะอะไรบ้าง” “มีจำนวนเท่าใดกันแน่” “ผลกระทบที่วาฬมีต่อจำนวนสัตว์น้ำในอ่าวไทย” ฯลฯ แต่อย่างน้อยเราก็ควรจะยังยินดีที่เรายังได้มีโอกาสพบเห็น
สมาชิกใหม่ที่เพิ่งกำเนิดขึ้นมาทดแทนวาฬตัวที่หายๆไปในทุกๆปี แม้ว่าจำนวนลูกใหม่ในปีนี้ที่เห็นอยู่มีน้อยกว่าจำนวนวาฬที่สูญหายไป ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะธรรมชาติเองที่คัดสรรตัวเองให้เหมาะกับสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่ออาหารลดลง ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมลดลง ลูกวาฬที่เกิดขึ้นก็ลดลงหรือน้อยลงกว่าจำนวนที่ตายไปเพื่อไม่ให้ต้องมาแย่งอาหารที่น้อยลงไปเอง
เมื่อมาคิดได้แบบนี้ ก็อาจจะเห็นว่า ธรรมชาติก็ปรับตัวของเขาไปแล้ว พวกเราหล่ะ ? ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือยัง น่าคิดครับ เพราะเท่าที่เห็นเหมือนบางพวกยังไม่สำนึกเลยด้วยซ้ำว่า
เรานี่แหละตัวการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างวิกฤตแล้วยังดำเนินต่อไปแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวด้วยซ้ำ
เรายังมีหวังอยู่ว่า “วาฬไทย” ฝูงนี้ของเรา ยังคงสามารถหากิน อาศัยเติบโตและขยายพันธุ์ในพื้นที่เขตอ่าวไทยอย่างเป็นปกติสุขเท่าที่จะเป็นไปได้และปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
ให้รอดพ้นผ่านวิกฤตทั้ง 5 อย่างที่เพื่อนต่างประเทศของผมได้คุยให้ผมฟัง
- ผมมองเห็นความสวยงามทุกครั้งที่เราและวาฬได้ใช้ชีวิตที่สุขสงบด้วยกัน แบบเคารพซึ่งสิทธิความเป็นอยู่ในโลกนี้แบบเท่าเทียมกัน แดง T h a i W h a l e s

