
10.00	  น.	  เป็นเวลาออกเดินทาง
ของพวกเรา “วาฬไทย”	  มุ่งหน้าสู่เส้นทาง
ที่เต็มไปด้วยความหวัง...ความตื่นเต้น
ยินด.ี..และความกังวลใจเล็กๆ กับ
กิจกรรม “ห้องเรียนวาฬไทย ครั้งที่ 1”	  ที่
โรงเรียนหาดเจ้าสําราญ จ.เพชรบุรี

เพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเรา 
“วาฬไทย”	  ออกมาจัดกิจกรรมแบบนี้ และ
เป็นสิ่งที่พวกเรามุ่งหวังจะนําความรู้เกี่ยว
กับวาฬไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆ ผู้ที่เรียกได้
ว่าเป็นเจ้าของบ้านที่เหล่าวาฬบรูด้าเข้า
มาแวะเวียนบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่ง

ด้วยความตั้งใจที่จะขจัด “ความ
ไม่รู”้	  ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่วาฬได้มากที่สุด ดังที่ผู้ก่อตั้ง 
“วาฬไทย”	  เคยตั้งคําถามกับพวกเราไว้ 
และด้วยความตั้งใจนี้เองที่ทําให้พวกเรา 
“วาฬไทย”	  รวมตัวกันจัดทําเว็บไซต์ 
Thaiwhale.org ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับวาฬในประเทศไทยสู่
สาธารณชน

และเพื่อให้ความรู้นี้ส่งตรงถึง
เด็กๆ พวกเรา “วาฬไทย”	  จึงได้ยกพลกัน
ไปหาพวกเขาถึงที่...พร้อมกับความคาด
หวังอันใหญ่หลวงว่าเด็กๆ จะเข้าใจและรับ
รู้ถึงความสําคัญของกิจกรรมที่พวกเรา
อยากให้พวกเขามี “ความรู้”	  เกี่ยวกับวาฬ
มากพอที่จะรักและหวงแหนวาฬใน
ไทย..เหมือนพวกเรา

พี่ๆวาฬไทย และน้องๆจากโรงเรียนวัดหาดเจ้า
สําราญร่วมกิจกรรมสันทนาการกันอย่าง
สนุกสนานในช่วงเช้า

น้องๆร่วมกันตั้งชื่อกลุ่มของตัวเอง มีทั้งกลุ่ม
บรูด้า  กลุ่มเพชฌฆาต และกลุ่มรักวาฬไทย

พี่ๆวาฬไทย ตักอาหารเช้าอาหารมื้อสําคัญ
สําหรับสมอง แจกน้องๆ ก่อนไปเข้าห้องเรียน
วาฬไทย

ห�องเรียนวาฬไทย ครั้งท่ี 1

7.00	  น.	  เด็กๆ ทั้งหมดร่วม 50	  คน นําโดยคุณครูอัมพร น้ําจันทร์เพ็ญ 
และเพื่อนครูอีก 2 ท่าน	  ต่างร่วมใจกันมาทําบุญที่วัด เพราะวันนี้เป็นวันพระ

ทันทีที่ได้เห็นเด็กๆ ทยอยเดินเรียงแถวกันมาที่วัด หัวใจของพวกเราก็
พองโต เพราะมีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมกับเรามากเกินความคาดหมาย...พวกเรา 
“วาฬไทย”	  ต่างเฝ้ารอเวลาสําคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จพิธีทําบุญ

8.30	  น.	  เวลาโดยประมาณหลังจากพระฉันเช้าเรียบร้อยแล้ว กิจกรรม 
“ห้องเรียนวาฬไทย”	  ครั้งที่ 1	  จึงได้เริ่มขึ้น

พี่ๆ วาฬไทยต้อนรับเด็กๆ ด้วยอาหารเช้าและกิจกรรมร้องเพลง เพื่อ
สร้างบรรยากาศสนุกสนาน และทําความรู้จักกัน ก่อนจะแบ่งกลุ่มเด็กๆ ออก
เป็น 3	  กลุ่ม แล้วก็ให้เด็กๆ ช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มของตัวเอง ได้เป็นชื่อกลุ่มที่แสนจะ
น่ารักว่า ....กลุ่มบรูด้า!.....กลุ่มเพชฌฆาต! และกลุ่มรักวาฬไทย	  (เอ้อ..	  ชื่อกลาง
นี่ “น่ารัก”	  แน่นะ...	  แหะ..แหะ..มีเสียงแซวลอยผ่านๆ มา)



• • •

จากนั้นบรรดาพี่เลี้ยงประจํา
กลุ่มก็ต้อนพลเด็กๆ เข้าสู่ศาลา
การเปรียญ เพื่อเข้าสู่พิธีการเปิด 
“ห้องเรียนวาฬไทย ครั้งที่ 1	  “	  อย่างเป็น
ทางการ

ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายต่างล้อมวง
กันเข้าหาเด็กๆ โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัด
หาดเจ้าสําราญ เจ้าของสถานที่จัด
กิจกรรมและนายกเทศมนตรีตําบลหาด
เจ้าสําราญ ผู้ใจดียกเต๊นท์หลังใหญ่มาให้
จัดงาน กล่าวทักทายเด็กๆ โดยท่านเจ้า
อาวาสได้บอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์
โครงกระดูกวาฬที่จัดแสดงอยู่ในบริเวณ
วัดหาดเจ้าสําราญนี้เอง ทําให้พวกเรา
ได้ทีแนะนําให้เด็กๆ ชมคลิป	  “วาฬไทย
ใครดูแล” ที่ลุงแดงอุตส่าห์ออกทะเลไป
ถ่ายมาด้วยตัวเอง

แต่ลุงแดงไปถ่ายมาจากที่ไหน?	  
กันนะ เด็กๆ อยากรู้เต็มที่ หลังจากแย่ง
กันยกมือตอบแล้วไม่มีใครตอบถูกเลย

และยิ่งตื่นเต้นกันเข้าไปใหญ่
เมื่อน้ากรณ์ออกมาเฉลยว่า วาฬที่ลุงแดง
พบและถ่ายมาได้นั้น เป็นวาฬบรูด้าที่เข้า
มาหากินอยู่แถบทะเลใกล้บ้านเด็กๆ 
นี่เอง พอน้ากรณ์ฉายแผนที่บอกตําแหน่ง
ที่วาฬมาเยี่ยมให้เด็กๆ ดูต่างก็ตื่นตาม
องหาบ้านตัวเองในแผนที่กัน
ยกใหญ่ ...นั่นไงวัด...นั่นโรงเรียน..แล้ว
นั่นก็หาดทรายหน้าบ้านเด็กๆ กระเถิบ
ออกไปอีกนิดก็เห็นวาฬมากินปลาแล้ว

พอน้ากรณ์เปรียบเทียบระยะ
ทางระหว่างจุดที่เห็นวาฬกับบิ๊กซี เด็กๆ 
ก็ต้องแปลกใจเมื่อรู้ว่าพวกเขาสามารถ
เห็นวาฬได้ใกล้กว่าบิ๊กซีเสียอีก

แล้วน้าหนึ่ง เจ้าหน้าที่จากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก็เข้ามา
ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องความสมบูรณ์ของ
อ่าว ก ไก่	  ซึ่งเป็นคําตอบให้เด็กๆ เข้าใจ
ได้เป็นอย่างดีว่าทําไมวาฬจึงเข้ามา
เยี่ยมเด็กๆ บริเวณนี้อยู่เป็นประจํา และ
นอกจากวาฬแล้วก็ยังมีสัตว์ทะเลหายาก
ที่สามารถพบได้ในบริเวณเดียวกัน แต่
น่าเสียดายตรงที่มักจะพบเป็นซากเสีย
แล้ว ทําเอาเด็กๆ เศร้าและเกิดคําถาม
มากมาย เช่น ทําไมถึงตาย ทําไมจึงเกย
ตื้น และนมวาฬอยู่ตรงไหน?

คราวนี้เลยต้องถึงตาป้าปุ๋ยออก
มาอธิบายพร้อมภาพประกอบสวยงาม
เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักวาฬมากขึ้น โดย
เฉพาะความแตกต่างระหว่างวาฬกับปลา
ฉลามวาฬ ต่อด้วยลักษณะสําคัญของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งทําให้เด็กๆ 
เข้าใจได้ว่าวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ไม่ใช่ปลา 

แต่ทําไมถึงลงไปอยู่ในน้ําละ?	  
นั่นเป็นคําถามชี้นําไปสู่คําตอบจากคลิป
วิวัฒนาการที่ทําให้เด็กต้องตะลึง! และ
ร้องขอให้เปิดซ้ําอีกครั้ง...ทําเอาลุงแดง
ยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียว

ต่อจากนั้นพี่ๆ ก็เอาของเล่นชิ้น
ใหม่ออกมา เป็นแผ่นโปสเตอร์ยักษ์รูป
วาฬทั่วโลก แล้วให้เด็กออกมาหาว่าวาฬ
พันธุ์ไหนอยู่ในไทย โดยแข่งกันว่ากลุ่ม
ไหนจะหาได้ถูกต้องมากที่สุด เด็กๆ จึง
ออกมาแข่งกันหาอย่างสนุกสนาน

หลังจากเฉลยแล้วลุงแดงกับน้า
ขาว เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งก็มาเล่าเรื่องวาฬในไทย
มีชื่อประจําตัวให้เด็กๆ ฟัง 

เด็กๆ จึงได้รู้จัก Photo	  ID และ
ได้รู้ลักษณะเฉพาะของวาฬในไทยแต่ละ
ตัว เมื่อลุงแดงเอาคลิปเปรียบเทียบจุด
สังเกตวาฬมาให้ดู เด็กๆ ต่างสนใจและ
ตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าวาฬมีชื่อเหมือนพวกเขา
เลย 

น้าหนึ่ง น้าขาว และพี่ตอง เจ้าหน้าที่จากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอน
บน สละเวลามาให้ความรู้เรื่องวาฬกับเด็กๆ 

และยังใจดีนําโปสเตอร์และแผ่นพับเรื่องวาฬ
และโลมามาแจกเด็กๆทุกๆคนด้วย

ลุงแดง ผู้ก่อตั้งวาฬไทย และ น้าขาว 

เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 

ร่วมกันให้ความรู้เรื่องวาฬกับเด็กๆ



เมื่อได ้“ความรู้”	  เกี่ยวกับวาฬ
ในไทยกันไปเต็มอิ่มแล้ว ก็ต้องตอกย้ํา
กันอีกทีว่าถ้าเด็กๆ อยากให้วาฬมาแวะ
เวียนเยี่ยมบ้านของเด็กๆ บ่อยๆ เด็กๆ ก็
ต้องรู้จักการดูวาฬที่ถูกวิธี พี่ๆ จึงนํา
การ์ตูนปลุกจิตสํานึกมาให้เด็กๆ ดู ซึ่ง
เป็นที่น่าปลื้มใจของพวกเรา “วาฬไทย”	  
เป็นอย่างยิ่งที่เห็นเด็กๆ ให้ความสนใจดู
กันอย่างตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ์ตูน
น่ารัก หรือดนตรีประกอบเพราะๆ แต่ที่
แน่ๆ คือเด็กๆ ย่อมจะได้รับสาระดีๆ จาก
การ์ตูนเรื่องนี้เพื่อสลาย	  “ความไม่รู้”	  ที่จะ
เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อวาฬในไทย และ
แอบหวังอยู่ลึกๆ ว่าเด็กๆ จะสามารถ
บอกต่อๆ กันไปถึงคนในชุมชนและคน
ต่างถิ่นที่เข้ามาดูวาฬให้เข้าใจได้ว่าควร
จะดูวาฬอย่างไรจึงจะไม่เป็นอันตรายทั้ง
ต่อตนเองและวาฬ

และแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของ
กิจกรรม “ห้องเรียนวาฬไทย ครั้งที่ 1”	  ซึ่ง
พวกเรา “วาฬไทย”	  ตั้งใจจะทํา
เซอร์ไพรส์ให้เด็กๆ คุณครู และท่านเจ้า
อาวาส ด้วยการมอบของขวัญที่ถูกเก็บ
ไว้ในอาคารโครงกระดูกวาฬ แต่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากเด็กๆ ด้วย
การไขปริศนาให้ได้ เพื่อจะได้รับกุญแจ
เปิดห้อง พี่ๆ จึงพาเด็กๆ ไปดูบอร์ด
นิทรรศการที่พวกเราจัดแสดงไว้นอก
ศาลาการเปรียญ และช่วยกันหาคําตอบ
ตามด่านต่างๆ ที่เตรียมไว้

เด็กๆ ต่างตั้งอกตั้งใจช่วยกันไข
ปริศนาจนสําเร็จและได้รับกุญแจไปเปิด
ห้อง 	  

เด็กๆ เดินเรียงแถวกันไปยัง
อาคารเก็บโครงกระดูกวาฬโดยมีผู้ใหญ่
ใจดีทั้งหลายร่วมขบวนไปด้วย เพื่อเป็น
สักขีพยานในการมอบกุญแจห้องให้ท่าน
เจ้าอาวาส  เมื่อประตูห้องเปิดออกทุกคน
ก็ได้เซอร์ไพรส์กับภาพวาดเหมือนจริง
ของวาฬบรูด้าขนาดยักษ์ ใหญ่เท่าผนัง
ห้องด้านหนึ่งและยาวเท่ากับความยาว
โครงกระดูกที่ตั้งอยู่ในห้องนั้น

ทั้งเด็กๆ คุณครูและท่านเจ้า
อาวาสต่างชื่นชมกับวาฬบรูด้ายักษ์ ที่
สวยงามและใหญ่โตสมจริง ส่วนพวกเรา 
“วาฬไทย”	  ก็ได้รับคําขอบคุณมากมาย
จนล้นห้องเลยทีเดียว
จากนั้นพี่ๆ ทั้งหลายก็เปิดเต๊นท์เลี้ยง
อาหารกลางวันเด็กๆ อีกมื้อหนึ่ง 

พี่ๆวาฬไทยช่วยตอบคําถามน้องๆเรื่องวาฬ

น้องๆร่วมมือร่วมใจกันตอบคําถาม
เพื่อจะได้รับมอบกุญแจที่มีของขวัญ

ชิ้นใหญ่ที่พี่ๆวาฬไทยมอบให้ไว้กับวัด
หาดเจ้าสําราญและคนในชุมชน

พี่แดง ชาญกิจ ชํานิวิกัยพงษ์ ผู้ก่อตั้งวาฬไทย 

มอบภาพวาฬบรูด้าขนาดเท่าของจริงแก่วัด
หาดเจ้าสําราญ



ขณะที่เด็กๆ หลายคนกําลังอร่อยกับ
อาหาร เด็กบางคนก็แอบเข้ามากระซิบ
ถามด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อย   “พี่คะ  
จะมีเพ้นท์เสื้อด้วยใช่ไหมคะ”

และแล้วกิจกรรมสุดท้ายของ “ห้องเรียน

วาฬไทย ครั้งที่ 1” ก็เริ่มขึ้น...เมื่อป้าปุ๋ย
เริ่มแจกเสื้อที่พิมพ์ลายวาฬหลายแบบ
ตามขนาดตัวของเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ นําไป
ระบายสีกันได้ตามใจชอบ 

เด็กๆ ดีใจยิ้มแก้มปริเข้าแถวมา
รับเสื้อยืดไปเพ้นท์กันคนละตัว 

เด็กบางคนมีความคิดสร้างสรรค์
เขียนประโยคสั้นๆ ลงบนเสื้อ บ้างก็เขียน
ชื่อตัวเอง บ้างก็ตั้งชื่อให้วาฬบนเสื้อเป็น
วาฬสีคราม วาฬสีเทา แล้วเอามาใส่อวด
กันเป็นที่สนุกสนาน คุณครูจึงเรียกรวมพล
เป็นครั้งสุดท้ายให้สวมเสื้อที่ตัวเองเพ้นท์
เสร็จแล้วมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับบ้าน
ไปพร้อมกับรอยยิ้มและขนม 

พวกเรา “วาฬไทย”	  ยืนส่งเด็กๆ กลับบ้านด้วยความรู้สึกเต็มตื้นกับรอยยิ้มเล็กๆ ทั้ง 50	  รอยนั้น ความวิตกกังวลที่เคยมี
มาตั้งแต่วันเตรียมงานถูกแทนที่ด้วยความสุขใจและอิ่มใจที่ได้เห็นว่าเด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรม “ห้องเรียนวาฬ
ไทย ครั้งที่ 1”	  นี้มากกว่าที่พวกเราคาดหวังไว้เสียอีก

ที่สําคัญคือ  พวกเรารู้สึกชื่นใจเป็นอันมากที่แน่ใจได้ว่า พวกเราได้ขจัด “ความไม่รู้”	  เกี่ยวกับวาฬ ให้กับเด็กๆ ได้ตามที่
คาดหวัง เพราะสิ่งที่เด็กๆ ตอบกลับมานั้นคือสายตาของความกระตือรือร้นอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวาฬในไทยให้ มากยิ่งขึ้นและ
ความคิดเห็นที่ใสซื่อของเด็กๆ ทําให้พวกเราอุ่นใจได้ว่าลูกหลานไทยได้รับการส่งต่อแนวคิดอนุรักษ์วาฬไว้อย่างเต็มใจ 

และสิ่งที่ทําให้พวกเรามั่นใจขนาดนั้นนั่นคือทัศนคติที่ดีของคนไทยที่มีต่อวาฬ ซึ่งมีมาช้านานและจะยังคงถูกสานต่อไป
ยังเด็กๆ ที่รักของเรา	  

ดังคําสัญญาจากสาวน้อยวิยะวรรณ เสนะแสง หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งข้อความผ่านมาใน facebook ของเราว่า 
“พวกพี่มาเราดีใจแต่พี่กลับไปพวกหนูคิดถึง	  แต่พวกหนูขอสัญญาว่าจะเป็นนักอนุรักษ์และไม่เป็นผู้ทําลาย”

AROUND CLASS
เด็กๆและประชาชนใกล้เคียงเข้ามา
ชมบู๊ทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
วาฬและการทํา Photo ID ของวาฬ
บรูด้า

ลุงแดงกําลังให้เด็กๆเล่นเกมตอบ
คําถามเกี่ยวกับวาฬเพื่อจะได้รับ
กุญแจไปเปิดห้องโครงกระดูกวาฬ


