
ผลการส ารวจปลาวาฬเมื่อวันพฤหัสที่   12 ก.ค. 2555 
ด้วยความอนุเคราะห์ของ กรมทรัพยากรชายฝั่งทะเลตอน 
บน กองสัตว์หายาก. เวลา 8:55 น. 
 

แปดโมงสี่สิบห้าผมพึ่งโหลดสัมภาระของตัวเองลงไปบนเรือspeed boat ของกรมทรัพย์ฯ
เสร็จ ซึ่งก็พยายามใส่ของทุกอย่างลงไปบนกล่องเดียวให้หมดเพื่อไม่ใช้พื้นที่ของเรือเร็วล าขนาด    
8 เมตร นี้จนเกินไปเนื่องจากมีผู้ที่ต้องร่วม ส ารวจครั้งนี้อยู่พอควร ผมและคุณเตได้รับการเอ้ือเฟื้อ 
ได้ไปร่วมสังเกตุ,และส ารวจ ประชากรปลาวาฬครั้งนี้ด้วย ซึ่งในครั้งนี้ต่างออกไปจากทุกครั้งเพราะ
คราวนี้เราใช้เรือ เร็วในการส ารวจ และ สถานที่ที่จะส ารวจและที่ที่ใช้ในการ ออกเรือก็ต่างกัน
ออกไปจากทุกครั้ง เมื่อเช้าผมต้องออกจากบ้านก่อนเจ็ดโมงเช้าเพื่อที่จะมาขึ้นเรือของกรมทรัพย์ฯ
ที่บริเวณแถวๆมหาชัย วัดสหกรณ์ ใกล้ๆโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาครครับ แต่ความที่ไม่รู้จัก
ทางเลยรีบออกหน่อยเพื่อให้ไปทันเวลานัดหมายตอน 9:00 น.ทั้งๆที่ใกล้ กว่าการไปส ารวจทางบาง
ตะบูนมาก. วันนี้เราจะได้มา ส ารวจในบริเวณปากแม่น้ าท่าจีน และ บริเวณที่เป็นเป้าหมายหลัก
ครั้งนี้คือ บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาครับใช่แล้วครับ…แม่น้ าสายหลักของกรุงเทพมหานครหรือ
อาจจะบอกว่าแม่น้ าสายหลักของประเทศไทยนั่นแหละครับ…เป็นไงครับ…ความรู้สึกที่ค่อนข้าง
สะใจของผมเมื่อได้ยินมาต้ังแต่วันจันทร์(9)ที่ผ่านมานี้แล้ว จากข้อความของคุณตึกที่กรุณาส่งผ่าน
ข้อความการพบเห็นปลาวาฬจากการท าส ารวจประจ าเดือนของกรมทรัพย์ฯว่าได้พบเห็นจ านวนถึง 
8 ตัวและในวันถัดมาจ านวน   11 – 12 ตัว ในบริเวณนี้ใกล้ๆปากน้ าท่าจีนนี้และพื้นที่ที่เห็นได้มาก
คือบริเวณทีเ่รียกกันในหมู่คนเรือบริเวณนี้ว่า ร่องสกุณา ซึ่งคือบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณ
ฝั่งซ้ายนี้เองครับ..เป็นไงครับสะใจไหมครับ..ส าหรับผมนี่ไงครับให้สมกับที่ต้ังใจต้ังชื่อใน web ว่า  
“วาฬไทย”ไงครับ มีสักก่ีประเทศในโลกกันครับที่คุณสามารถมาดู ปลาวาฬ กันได้ในเมืองหลวง
ครับ. 8:50 “อ้าว..ไหนว่านัดเก้าโมงไงครับ” เสียงทักทายอย่างกันเองของคุณเต เมื่อพบว่าทุกคน
นั่งอยู่ในเรือพร้อมออกเดินทางเรียบร้อยแล้วโดยเหมือนกับว่าพวกเรารอแกอยู่คนเดียว ท้ังๆที่แกก็
ไม่ได้มาช้าเลยสักนิด..ท าให้ผมถึงได้เองก็รู้สึกถึงความมีวินัยของ คนเหล่านี้ท าผมก าลังจะลงเรือ
ไปด้วยนี่ว่าเป็นคนมีลักษณะนิสัยในการท างานอย่างไรทั้งๆที่นี่เป็นการส ารวจในวันที่4ของพวกเขา
แล้ว.  ฝนเริ่มโปรยมาเบาบางทันทีที่ก าลังจะออกเรือ เมฆฝนวันนี้ครึ้มปกคลุมหนาและครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด ท่าทางจะไม่ยอมเคลียรง่ายๆ ได้ยินเสียงคุณหนึ่งร าพึงออกมาดังๆกับคุณเต้อร์ว่า   
โอ๊ย..ท าไมมันต่างกับเมื่อวานยังงี้(วะ) เพราะเมื่อตอนลงเรือทั้งๆที่มันครึ้มและมีฝนอย่างนี้ผมเห็น
แทบทุกคนในทีมเอาครีมกันแดดมาทาแบบเอาจริงเอาจังมากและก็เลยได้ความว่าเมื่อวานมันก็
แบบนี้แต่พอสักสิบเอ็ดโมงเท่านั้นแดดก็แรงจัดและทะเลก็เรียบมากๆท าให้เมื่อวานน้ีท าการส ารวจ
ได้ดีมาก และ ได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆที่อาจจะส่อให้เห็นถึงการเกี้ยวพาราสี และ การแย่งชิงตัว
เมีย กัน(ซึ่งยังไม่มีการยืนยันเป็นการคาดเดาต้ังสมมุติฐานไว้)ซึ่งเมื่อผมนั่งฟังขณะเรือก าลังแล่น



ออกปากแม่น้ าด้วยความต่ืนเต้นท้ังของผมและของผู้เล่า(น้องตอง)ท าให้ผมเองก็มีความหวัง
อยากจะเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นบ้างซึ่งเมื่อใดที่ได้เห็นแบบนั้นแล้วและยิ่งได้อยู่ร่วมกับคนที่มี
ความรูห้รือใกล้ชิดแบบคนในกองงานสัตว์หายากแบบนี้แล้วจะท าให้เราได้รับความรู้ที่ค่อนข้างเป็น
วิชาการและถูกต้องไปด้วย คุณขาว…ตอง..หนึ่ง ได้คุยให้ฟังว่าเมื่อวานนับว่าได้เห็นฝูงปลาวาฬ
ไทยนี้มากท่ีสุด อาจมากถึง 17ตัวก็ว่าไดแ้ต่ถ้านับว่ายืนยันได้ก็ 12 ตัว เป็นตัวที่มีชื่อไว้ในกลุ่ม 
photo ID แล้วก็หลายตัว และ มีตัวใหม่ที่ยังไม่ยืนยันอีกสัก 2 ตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณขาวบอกว่า
ต้องมีเวลากลับไปตรวจทานอีกครั้งนึงกับผู้ส ารวจทุกคนเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูและยืนยันด้วยกัน
อีกที. 9:50  ท่ามกลางฝนที่โปรยปรายมาแบบไม่หนักแต่ก็สม่ าเสมอจนทุกคนบนเรือต้องคว้าเอา
เสื้อกันฝนมาใส่กันหมดก็มีเสียงจากขาวดังมา วาฬขึ้นข้างหน้า ด้วยน้ าเสียงที่ตื่นเต้นมากๆจนคุณ
หนึ่งยังทักว่า “ท าไมเสียงต่ืนเต้นนัก” ผมได้ยินแล้วยังนึกอยู่ว่า เออ..ใช่ซึ่งถ้ามาจากคนอ่ืนๆรวมทั้ง
ผมเองก็น่าจะเป็นงั้น แต่กับกองงานนี้ค่อนข้างแปลก แต่เอาเข้าจริงๆผมว่านี่แหละครับ เสน่ห์อย่าง
หนึ่งของเหล่าปลาวาฬครับ ไม่ว่าจะเคยพบเห็นมาไงแต่เมื่อได้ออกมาตามหาการพบเห็นในครั้ง
แรกจะเรียกความต่ืนเต้นแบบนีไ้ด้เสมอๆครับ. ผมคว้าเอากล้องออกมาทันทีที่เราได้เข้าไปใกล้ๆ
แบบไม่เกรงใจฝนครับ(นี่แหละการแสดงออกที่บอกถึงความตื่นเต้นของผม)สิ่งนึงที่ทุกคน
เหมือนๆกันคือ ความอยากรู้ว่า วาฬที่ปรากฏข้างหน้านั้นคือตัวไหน มีเสียงบลัฟกันตลอดเวลาที่
เจ้าวาฬตัวนี้ขึ้นกินอยู่ว่ามีความน่าจะเป็นตัวไหนบ้าง แต่ขาวผู้ซึ่งเหมือนกับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การมองหาต าหนิที่จะระบุ ID ของแต่ละตัวก็ไม่ยืนยันมาสักทีว่าวาฬที่อยู่ข้างหน้านี้คือตัวไหน ผม
เองสังเกตว่าการขึ้นกินของเขาต่างไปจากตัวที่ผมเคยเห็น..ตัวนี้เขาจะขึ้นมาเสยเหยื่อตรงแต่แบบ
นุ่มนวลมากและค้างไว้ระยะหนึ่งแล้วค่อยๆหงายหลังพร้อมหุบปากเอนไปด้านขวาเล็กน้อยเมื่อหุบ
แล้วจมลงไปแล้วจะโผล่กลับมาปริ่มๆน้ าเล็กน้อยแล้วถึงค่อยจมหายไปแทบทุกครั้งซึ่งที่ผ่านมาไม่
ค่อยได้เห็นแบบนี้.ฝนยังคงเม็ดอยู่อย่างสม่ าเสมอ เจ้าวาฬก็ขึ้นกินของเขาเงียบๆแต่รักษาระยะห่าง
สม่ าเสมอเหมือนกันและขึ้นแบบหันด้านหัวมาทางเรือตลอดท าให้เราไม่สามารถเห็นด้านข้างใน
ปากที่จะสามารถท าให้เรามองเห็นต าหนิอ่ืนๆเพื่อช่วยยืนยัน ID ของเขาได้ดีกว่าเลยคลื่นลมก็เริ่ม
แรงขึ้นท าให้ยากแก่การถ่ายรูปและเร่งความเร็วเพื่อจะไปรับกับมุมอ่ืนๆของปลาวาฬ ผ่านไปได้สัก
สิบนาที เขาก็ด าน้ าหายไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกับคุณเตอร์ได้ออกมากับกล้องพร้อมประดิษฐกรรม
ครอบถุงพลาสติกกันฝนแบบชั่วคราวพร้อมที่จะถ่ายภาพวาฬแต่เขาก็หายไปจากบริเวณนั้นแล้ว
(พิกัด 274,275) 
 



 
  
 
คุณหนึ่งตัดสินใจว่าเราจะไปจอดเรือหลบฝนและคลื่นที่มา ค่อนข้างถี่และสูงขึ้นเรื่อยๆสักพักที่เรือ
ใหญ่ล าหนึ่งที่มา จอดทิ้งร้างเอาไว้ต้ังสองสามปีแล้วในบริเวณนั้นเพื่อรอ ให้อากาศดีขึ้นอีกสัก
หน่อย ซึ่งเมื่อเข้าไปใกล้ก็พบว่ามันใหญ่มากครับน่าจะเป็นเรือจอดได้นิ่งสนิทมากๆไม่มีการขยับ
จากคลื่นเลยสักนิดต่างกับเรือของเราที่เล็กมากแม้เราได้เข้าไปจอดให้ตัวเรือบังคลื่นให้แล้วแต่ก็ยัง
โยกไปมาอย่างหนักอยู่ดี(พิกัด 276) 
  



 
 
จอดเรือพักอยู่สักชั่วโมงกว่าๆถึงตัดสินใจว่าจะลองเดินทางต่อเพื่อไปให้ถึง ร่องน้ าสกุณา (แอบดีใจ
เล็กๆ) แต่พอโผล่เรือออกมาจากก าบังของเรือที่เราใช้พักก็เห็นระลอกคลื่นที่ค่อนข้างมาก จาก
ประสบการณ์ของคนเรือเองเห็นว่าเราน่าจะผจญกับคลื่นค่อนข้างหนักและจะล าบากในกาท างาน
มากหนึ่งเลยตัดสินใจหันเรือกลับเพราะมองดูบนฟ้าก็พบว่าเมฆฝนก็มืดครึ้มไปหมด ผมเองยอมรับ
ว่าแอบคิดๆเสียดายและยังนึกอยู่ว่าอาจเป็นความไม่รุ้ของผมก็ได้ที่ยังมองคลื่นลมไม่ออกยังแอบ
มองว่าเอ..มันก็ไม่แย่มากนี่นาน่าจะลุยๆไปเลย..ขณะมุ่งเรือกลับก็ได้ยินพี่แป๊ะ(กัปตัน)พูดออกมา
ลอยๆว่า “สนใจบรูด้าที่ขึ้นข้างเรือหาปลาโน่นไหมครับ” ผมหันไปมองหน้าพี่เขาแล้วหันกลับไป
หน้าเรือที่พี่เขามองไป ใช่ครับ เรือหาปลาที่พี่เขาว่ามันอยู่ ไกลมากๆครับและขณะที่พี่แกพูดผมก็
มองของผมอยู่นะครับผมยังไม่ได้เห็นอะไรเลยครับ แต่จริงของพี่เขาครับสักพักทุกคนก็ยืนยันสิ่งที่พี่
เขาพูดจริงครับ เราเห็นการพ่นหายใจของเขาขึ้นไกลๆและมีตัวนึงขึ้นกินอยู่ไกลๆครับ เมื่อเข้ามาได้
ใกล้ๆ(พิกัด 278) 



 
 
เมื่อมาได้ใกล้ๆทุกคนก็พยายามจะดูให้ได้ว่าเขาเป็นตัวไหนในการบันทึก ID วาฬตัวนี้ขึ้นด้านข้าให้
เราสองสามครั้ง และก็ว่ายน้ าห่างออกไปเรื่อยๆไม่ค่อยขึ้นกิน หลายคนคาดเดาว่าเป็นเจ้าบันเทิง 
แต่เหมือนเดิมครับ ขาวเองก็ยังไม่ยอมยืนยันว่าใช่เพราะเขาเห็นว่าต าหนิมันไม่ชัดและเขาสังเกตว่า 
บาลีนของเจ้าตัวนี้มีการแหว่งเล็กๆน้อยๆแตกต่างกับตัวอ่ืนๆ ดังนั้นในเวลากระชั้นแบบนี้ยังไม่
อาจจะยืนยันได้ว่าตัวไหนประกอบกับเขาไม่ขึ้นให้เราเห็นได้ชัดเจนด้วยครับ ขณะนั้นเป็นเวลา 
11:33 น.ได้แล้วครับเราตามเขาได้พักนึง คุณหนึ่งก็ตัดสินใจล้มเลิกเพราะทั้งฝนทั้งคลื่นก็ไม่อ านวย
ให้เราท างานได้ง่ายๆ เรากลับมาตามคลองพบเห็นนกชายเลนทั่วๆไปที่ก าลังหากินอยู่ทุกคนก็เลย
ถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆประกอบกับครั้งนี้มีคุณเต ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญมากเรื่องนกในไทยและการถ่ายรูปนก
อย่างหาตัวจับยากมาร่วมด้วยทุกคนเลยได้ความรู้เรื่องนกกันอย่างเต็มที่ครับ ขึ้นฝั่งคุณหนึ่งชวน
ทุกคนทานข้าวด้วยกันที่ศูนย์นั้นแบบเป็นกันเองในบรรยากาศง่ายๆครึ้มๆฟ้าครึ้มๆฝนได้พูดคุยกัน
แบบเป็นกันเองมากๆ จริงครับ..มันได้ยืนยันให้ผมได้รู้สึกดีขึ้นมากๆและตรงกับข้อความที่คุณตึกที่
วันนีไ้ม่ได้ลงเรือมาด้วยเพราะติดต้องไปชี้แจงงบในสภาในฐานะหัวหน้างาน ผมtextไปขอบคุณที่
คุณตึกช่วยประสานให้ได้มาขึ้นเรือและยังช่วยส่งข่าวการพบเห็นปลาวาฬในการส ารวจให้
สม่ าเสมอ และผมก็เลยส่งความปรารถนาดีและขอให้ในวันพรุ่งนี้ที่คุณตึกจะได้ออกไปส ารวจด้วย
ตัวเองจะพบกับอากาศที่ดีกว่านี้ ตอนดึก คุณตึกก็ส่งเมล์มาคุยด้วยและได้ลงท้ายไว้อย่างที่ผมเอง
รู้สึกเมื่อตอนทานข้าวกลางวันกับทุกๆคนในทีมส ารวจครับ ว่า “คุณแดงคะ วันนี้ เจอน้อย  
ก็ไม่เป็นไรนะคะ ....(ปลอบนะนี่) .... อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้ร่วม team work ....ลงเรือล า
เดียวกันคะ”  ซึ่งผมได้รับรู้ความรู้สึกนี้ได้อย่างจริงจังและเห็นด้วยอย่างมากครับ มันท าให้ผมยิ่ง



รู้สึกไปต้ังแต่เมื่อตอนได้ลงเรือและมาถึงตอนทานข้าวร่วมกันทุกๆคนได้แล้วครับ..ว่า WHY SAVE 
WHALES 
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