Drone กับการดูวาฬบรูด้าในอ่าวไทย
ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของวาฬ
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ในยุคนี้ Drone ถือเป็น Gadget ใหม่ที่เหล่าบรรดาช่างภาพต่างหยิบเอามาใช้ เนื่องจากได้ภาพในมุมมองใหม่อีกทั้งยังราคาไม่
แพง แค่หลักหมื่นบาทก็ซื้อได้ ในการถ่ายภาพวาฬบรูด้าก็ไม่ต่างกัน เราเริ่มเห็นการใช้ Drone บินเก็บภาพวาฬมากขึ้นเรื่อยๆ
และ Drone อาจเป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพวาฬที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในปัจจุบัน
หากใครได้ตดิ ตาม ThaiWhales มาตัง้ แต่ตน้ คงพอทราบว่า เรามีการถ่ายภาพวาฬจากมุมสูงเพือ่ สังเกตพฤติกรรมวาฬบรูดา้ มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2555 โดยถ่ายจากเครือ่ งบินเล็กซึง่ เราปฏิบตั ติ ามกฏ Whale watching guideline อย่างเคร่งครัด คือ หากบินด้วยเครือ่ งบินเล็กและ
Aircraft ชนิดอืน่ ๆ ระยะห่าง คือ 300 เมตรจากตัววาฬ ส่วนเฮลิคอปเตอร์ตอ้ งมีระยะห่าง 500 เมตร
Approach distances for aircraft : ระยะห่างในการเข้าสังเกตวาฬจากทางอากาศ

ทีม่ า https://dpipwe.tas.gov.au/wildlife-management/marine-conservation-program/whale-and-dolphin-viewing-guidelines

ในยุคปัจจุบนั เรามี Drone มาเป็นเครือ่ งมือในการถ่ายภาพมุมสูง เป็นเทคโนโลยีอกี ทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั และ
ศึกษาวาฬและสัตว์ทะเล ข้อดีของ Drone คือ ราคาไม่แพงเมือ่ เทียบกับการสำรวจวาฬทางอากาศด้วยเครือ่ งบินเล็กแบบแต่กอ่ น และมี
เสียงรบกวนน้อยกว่า แต่ Drone ก็มคี วามเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุได้สงู กว่ามาก ทัง้ ปัจจัยเรือ่ งลม เรือ่ งแบตเตอรี่ ความชำนาญของคน
บังคับ หรืออาจบินชนนกและก่อให้เกิดอันตรายต่อนกและวาฬได้
ระยะหลังๆเราได้เห็นภาพ , คลิปจากสำนักข่าวและนักท่องเทีย่ วดูวาฬ ทีน่ ำ Drone มาบินดูวาฬเพือ่ เก็บภาพวาฬบรูดา้ มากขึน้ เรือ่ ยๆ บาง
คลิปมีการบินใกล้วาฬมากจนน่าเป็นห่วง เราเห็นภาพจาก Drone ทีบ่ นิ ใกล้วาฬโฉบเฉีย่ วอยูเ่ หนือวาฬ ระยะห่า่ งแค่ประมาณไม่ถงึ 10
เมตรด้วยซ้ำรวมทัง้ เรือท่องเทีย่ วดูวาฬ ก็เริม่ มีการโปรโมทพาคนไปถ่ายภาพวาฬด้วย Drone มากขึน้ จำนวนของ Drone ก็มมี ากขึน้ เรือ่ ยๆ
ในฐานะทีท่ มี ThaiWhales เป็นหนึง่ ในกลุม่ คนทีท่ ำเรือ่ งการศึกษาวาฬไทยมาโดยตลอดตัง้ แต่ปี 2554 เราได้พบเห็น ได้รบั ข้อมูลและได้
รับคำถามกันมาเสมอๆว่า “ เราควรบินโดรนทีร่ ะยะเท่าไหร่” “การบินโดรนนีจ่ ะเป็นการรบกวนวาฬหรือเปล่า” ซึง่ ปัจจุบนั ในเมืองไทยยังไม่
มีกฏหมายข้อบังคับเรือ่ งนีอ้ อกมาจากทางหน่วยงานราชการ ทาง ThaiWhales เองก็ไม่ใช่หน่วยงานทีม่ อี ำนาจออกกฏหมาย แต่เราก็พบว่า
เรือ่ งนีถ้ อื เป็นเรือ่ งเร่งด่วนทีเ่ รามองผ่านไปไม่ได้ และเราคิดว่าควรมีมาตราฐานและข้อควรปฏิบตั ริ ว่ มกันขึน้ มามากกว่าใช้คำว่า ขึน้ อยูก่ บั
วิจารณญาณหรือจิตสำนึก .... แต่เราจะใช้ขอ้ ปฏิบตั ิไหนกันดีในเมือ่ ยังไม่มกี ารออกกฏออกมา
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เมือ่ ลองหาข้อมูลใน Internet เราจะพบว่า
หากใช้ขอ้ มูลจากทาง The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) แนะนำเรือ่ งระยะห่างของ Drone
กับการสำรวจวาฬและสัตว์ทะเล ไว้ที่ 100- 300 เมตร ( ทีม่ า https://www.fisheries.noaa.gov/topic/marine-life-viewing-guidelines)
หากใช้ขอ้ มูลจากทางออสเตรเลีย แนะนำเรือ่ งระยะห่างของ Droneกับการสำรวจวาฬและสัตว์ทะเลไว้ที่ 300 เมตร
( ทีม่ า http://www.gbrmpa.gov.au/access-and-use/responsible-reef-practices/caring-for-the-reef )
หากใช้ขอ้ มูลในประเทศไทย ตามราชกิจจานุเบกษาลง ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง การบิน Drone เงือ่ นไข (2) ระหว่างทํา
การบิน (ซ) ห้ามทําการบินโดยใช้ความสูงเกิน 90 เมตร ( 300 ฟุต) เหนือพืน้ ดิน (ทีม่ า https://www.blognone.com/node/71860 ) ซึง่ มี
เป้าหมายเพือ่ การควบคุมไม่ให้เกิดการบิน Drone แบบเป็นอิสระจนไปคุกคามละเมิดสิทธิคนอืน่ และเพือ่ ความปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของคนเป็นหลัก (โดยไม่ได้เกีย่ วกับวาฬและสัตว์ทะเลแต่อย่างใด)
แล้วเราจะใช้ข้อบังคับกฏหมายหรือแนวทางปฏิบัติเรื่องการบิน Drone กับการสำรวจวาฬตามข้อมูลไหนดี ?

จากการปรึกษานักวิจยั ผูท้ ที่ ำการรับผิดชอบเรือ่ งการศึกษาวาฬในอ่าวไทย , การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานวาฬระดับนานาชาติ , การ
ศึกษาข้อกำหนดของการบิน Drone ของประเทศไทย และ จากประสบการณ์ในการใช้ Drone เพือ่ การสำรวจวาฬบรูดา้ ด้วยตัวเราเอง เรา
สามารถแนะแนวทางเพือ่ เป็นข้อควรปฏิบตั ิในการบิน Drone เพือ่ ศึกษาวาฬบรูดา้ ได้ดงั นี้
1.

จากประสบการณ์การใช้ Drone เพือ่ วัดขนาดวาฬบรูดา้ โดยอาศัยการเทียบ Scale กับเรือของทีมวาฬไทย เรายึดหลักปฏิบตั เิ รือ่ ง
ระยะห่างจากตัววาฬและDrone คือ ระยะ 50 เมตรห่างจากตัววาฬ เนือ่ งจากวาฬบรูดา้ เป็นวาฬขนาดเล็ก -กลาง ความยาว
ลำตัวไม่เกิน 15 เมตร เราทราบดีวา่ หากใช้ระยะ 100 เมตรขึน้ ไป (ตามข้อกำหนดขอหน่วยงานต่างชาติทเี่ ราหาข้อมูลมา) ภาพวาฬ
ทีเ่ ราได้มาก็จะเล็กเกินกว่าทีจ่ ะนำมาใช้ประโยชน์เรือ่ งการดู Photo ID , Tattoo skin disease , การใช้วดั ขนาดความสมบูรณ์ และ
การศึกษาพฤติกรรมต่างๆ และเมือ่ เราอยากได้ภาพที่ใกล้กว่านัน้ เราก็จะใช้วธิ เี ปลีย่ น Lens โดยรักษาระยะห่างที่ 50 เมตรเท่าเดิม
หรือใช้ Drone ทีม่ ขี นาด Sensor chip ทีม่ ขี นาดใหญ่มากขึน้ จนสามารถนำมาขยายภาพและได้คณ
ุ ภาพดีขนึ้ โดยไม่บนิ ต่ำไปกว่า
50 เมตร

การใช้ Drone วัดขนาดเจ้าศรีสขุ เมือ่ 25 พ.ค. 2560 โดย ThaiWhales และ ศวทบ.
(ทีม่ า : การวัดขนาดวาฬด้วยภาพถ่ายทางอากาศจาก Drone )
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2.

ใช้หลักปฏิบตั เิ ดียวกับการดูสตั ว์และการถ่ายภาพสัตว์ตามธรรมชาติทวั่ ไปคือ เคารพธรรมชาติของสัตว์ตามวิถธี รรมชาติ ไม่
รบกวนสัตว์มากเกินไปและคิดถึงความปลอดภัยของสัตว์เป็นหลักสำคัญอันดับที่ 1

ข้อเขียนทัง้ หมดนี้ เราอยากเขียนขึน้ เพือ่ บอกเล่าแนวทาง ความคิด และ การปฏิบตั ติ อ่ การศึกษาเรือ่ งวาฬบรูดา้ ของเรา อย่างทีท่ ราบ
ThaiWhales เราเป็นกลุม่ คนทีม่ อี าชีพหลักคือการทำภาพยนตร์ เราเข้าใจความอยากได้ภาพทีม่ คี วามสวยงาม Footage ทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ
และ Quality ภาพทีด่ ีไม่ตา่ งจากช่างภาพคนอืน่ ๆ เช่นกัน แต่จดุ มุง่ หมายหลักของเราคือ การนำเอาอุปกรณ์คณ
ุ ภาพสูงและเทคโนโลยี
ต่างๆในการถ่ายภาพและภาพยนตร์มาใช้เพือ่ ให้นกั วิจยั ได้มเี ครือ่ งมือดีๆ มาศึกษาวาฬบรูดา้ มากขึน้ และสิง่ สำคัญทีส่ ดุ ในการได้ภาพวาฬ
ไม่วา่ จากกล้อง DSLR กล้อง RED หรือ กล้องจาก Drone สิง่ ทีเ่ ราต้องคำนึงถึงและถามตัวเองอยูเ่ สมอคือ ภาพทีเ่ ราได้มานัน้ สามารถ
สร้างประโยชน์หรือคุณค่ากับวาฬอย่างไร

"การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงาม
เท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรังกาลที่ ๙
พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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