
 

ลมร้อนที่พุ่งเข้ามาปะทะใบหน้า ได้พาเอาความง่วงพร้อมทัง้ก าลงัใจที่ค่อนข้างหดหายไปเร่ือยๆ มา พร้อมกับเวลาที่ค่อยๆ ผา่นไป ขณะนัน้เป็น
เวลา 14.05 น.แล้ว ทกุคนในเรือนัง่ลงหมด  บ้างก็เร่ิมเอนก่ึงนัน่ก่ึงนอน  บ้างก็เพิ่งต่ืนขึน้มา นัง่เหม่อมองออกไปนอกเรือแบบไม่ยินดียินร้าย
เท่าไหร่ ทะเลเรียบมากๆเมื่อเทียบกับทกุครัง้ที่ผมออกเรือในปีนี ้หน าซ า้ทศันวสิยัค่อนข้างเปิดมากๆ มองเห็นคลงัน า้มนัแหลมผกัเบีย้เยือ้งออกไป
ทางซ้ายไกลลิบๆ โน่น ไม่มีหมอกแดดมาบดบงัเลย โอกาสดีๆ แบบนีแ้ล้วเหมือนทกุๆ อยา่งเอือ้อ านวยให้เป็นอย่างดี การมองเห็นที่ไกลโดยไม่มี
คลื่นมาบดบงั ขอให้มีวาฬขึน้เถอะเราต้องเห็นเขาได้อย่างชดัเจน แต่จนแล้วจนรอดตัง้แต่เก้าโมงมาถึงขณะนี ้เรายงัไม่ได้เห็นวี่แววเขา เลยแม้แต่
นิดเดียว. 

            

 
            ทะเลและท้องฟ้าเม่ือ 14.00น. 

เราออกเรือจากบ้านพีรู่ญวนันีเ้มื่อเวลา 9.10น. เพราะมีสมาชิก ใหม่ๆ  มาร่วมออกเรือด้วยกันก็เลยไม่อยากให้ทกุคนทรมานมากเกินไป เลย
ตดัสินใจมาใช้เวลาเดิมๆ ที่เคยออกบ่อยๆ สว่นใหญ่เป็นคนที่เคยมาแล้วแต่ได้เห็นไกลๆ และมลีกูน้องผมอยู่คนนึงที่ได้ออกเรือมาดวูาฬกับผม
ตัง้แต่ปีที่แล้วเป็นชดุแรกๆ เลย แต่แปลก เขาเป็นคนเดียวในหมู่คนที่ผมชวนมาคนเดียวทีย่งัไม่ได้เหน็วาฬเลยสกัครัง้ ผมชวนเขาตัง้แต่เมื่อวานซนื
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เพราะต้องการให้มาช่วยงานในเรือเร่ืองกล้องที่ผมใช้ซึ่งเจ้าตัม้ที่เคยออกด้วยไมว่่างพอดีประกอบกับผมค่อนข้างมัน่ใจวา่คราวนีไ้ม่น่าจะพลาดใน
การที่มีโอกาสจะท าให้น้องคนนีไ้ด้เห็นเจ้าพวกวาฬที่เขาเองก็อยากได้พบเห็นตวัจริงๆ เหมือนคนอ่ืนสกัที 

  

10.20 น.ขณะเรือยงัอยูใ่นอ่าวบริเวณที่เลีย้งหอยนัน้เอง พี่จ ารูญก็ได้ชีใ้ห้เห็นเจ้าโลมาอิรวดีฝงูเล็กๆ ที่ระยะนีไ้ด้พบเห็นแต่เป็นการรวมฝูงเลก็ๆ 3 
– 4 ตวัไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่มกัจะพบเห็นรวมฝงูเป็นสิบๆ ตวั ลมที่พดัอ่อนๆ ท าให้แทบจะไม่มีคลืน่เลยท าให้เราสามารถมองเหน็พวกเขาได้อย่าง
ง่ายดายยิ่งท าให้ผมมัน่ใจว่าวนันีเ้ราน่าจะได้พบเหน็วาฬที่ขึน้กินได้อยา่งง่ายดาย โลมาฝงูนี ้ม้าโฉบๆ ไปมาให้เราได้เห็นไม่ถึง5นาทก็ีหายไปอย่าง
ไร้ร่องรอย พี่รูญเองก็เลยถือโอกาสโฉบไปแลกของเพื่อเอาหอยแมงภู่จากเรือที่ลอยอยูใ่กล้ๆ ผมเหน็เจ้าปลาดกุทะเลตวัค่อนข้างใหญ่นอนอยู่ ใน
เรือตวันึงด้วย ซึ่งท าให้ผมนึกถึงเจ้าโลมาที่ทางฝ่ังบางปะกงที่ชอบกินปลาดกุทะเลโดยชอบทานแต่ตวัของปลาดกุเหลือแต่หวัที่เป็นส่วนแข็งและมี
เง่ียงขาดลอยอยูใ่นทะเล 

             

 
           โลมาสองตัวบริเวณในอ่าวบางตะบูน 10.20น. (พิกัด 304) 
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เรามุ่งหน้าไปสู่วดักะซ้าขาวจดุประจ าที่เรามกัพบเหน็พวกวาฬอยู่ 
ค่อนข้างสม ่าเสมอ   ระหว่างนัน้ก็จะมกีารหยอกเย้าเจ้าจุ๋มน้องคนที่มา
หลายครัง้แต่ยงัไม่ได้พบเห็นสกัครัง้อยู่ประจ า “โอ้ย..ท้องฟา้และทะเล
เป็นใจขนาดนี้ ถา้ยงัไม่เห็นอีกก็ไม่รู้พูดไงแลว้”  ยิ่งพวกเรามองเหน็พวก
ฝงูปลากะตกัและนกนางนวลที่บินโฉบไปมามากมาย อีกทัง้บางครัง้เรือ
ฝ่าเข้าไปในฝงูปลากะตกัจนโดดขึน้มาบนขอบเรือซึ่งมีทัง้ปลาหลงัเขยีว
รวมอยู่ด้วย  จนเราสงสารต้องรีบไปช่วยกันปัดเขากลบัลงไปในทะเล  ยิ่ง
ท าให้รู้สึกว่าเราต้องได้เห็นพวกปลาวาฬในเร็วๆ นีแ้ล้ว ซึ่งส่วนใหญ่การ
พบเห็นในบริเวณนีม้กัจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ เที่ยง หลายๆ คนสนกุกับ
การถ่ายรูปนกและปลาที่กระโดดไปมาบนผิวน า้พร้อมทัง้กระเซ้าเย้าแหย่
กันสนกุสนาน  บางคนก็เร่ิมลงมือทานข้าวกลางวนัที่เตรียมมาเพราะเรา
ต่างบอกๆ  กันว่าให้รีบทานซะเพราะเด๋ียวพอเจอพวกวาฬขึน้มาแล้วเราก็
จะมวัแต่ถ่ายรูป,  ถ่ายภาพยนตร์กันแล้วจะไม่ได้ทานข้าว ขณะนัน้เป็น
เวลาใกล้เที่ยงมากแล้ว เหลียวมองขึน้ไปบนฟา้ก็มีอาทิตยท์รงกลดให้ดู
สวยงามเหมือนนิมิตที่ดี. 
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เรือเก็บหอยแมงภู่และปลาดุกตัวใหญ่ 10.35น. 
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                                 อาทติย์ทรงกลดยามเที่ยงวัน 
  

http://www.thaiwhales.org/sites/default/files/images-whale/sun_21-08-55.jpg


 
                                                                                                                                                                                        ฝูงปลาเข็มยาม
เที่ยงๆ 
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เวลาผ่านไปเราถึงวดักะซ้าเทีย่งพอดีๆ    พี่รูญเพ่งมองออกในทะเล
อย่างตัง้ใจเช่นเดียวกับพวกเราแทบทกุคนที่ออกมายนืด ูไปรอบๆ    วิ่ง
เรือเลยออกวดักะซ้ามองเหน็น า้ที่ค่อนข้างขุ่นเนื่องจากเป็นน า้ที่ปะทะ
กันระหว่างน า้เค็มกับน า้ทะเล  พี่รูญตดัสนิใจหนัเรือออกไปทาง
ตะวนัออกและวิ่งย้อนกลบัไปอย่างช้าๆ เสียงคยุเร่ิมเงียบๆ ไปทกุคน
เร่ิมช่วยกันมองไปรอบๆ อย่างตัง้ใจ….เวลาที่ผา่นไปพร้อมกับเรือทีว่น
ออกมาและวิ่งห่างวดักะซ้าขาว ย้อนกลบัมาทางบางตะบนูอีกครัง้  ผม
เองยงัเข้าไปหาพีรู่ญและเสนอว่าเรานา่จะวิ่งไปทางปากน า้ทา่จีนดี 
มัย้.".แต่พี่รูญเห็นวา่น า้ค่อนข้างดเูหมือนน า้เสีย  ไมน่่าจะมีโอกาสดี
เท่ากับการวิ่งวนกลบัมาทางร่องน า้ที่ไปทางท่อส่งน า้มนัที่ ไปทาง
แหลมผกัเบีย้  ซึ่งขณะนีเ้ราก็ก าลงัวิ่งไปทางนัน้ ทะเลเรียบเหมือนเดิม
เช่นเดียวกับพวกเราที่เร่ิมเงียบเสียงลงไปเช่นกันเพราะ ขณะนัน้เป็น
เวลา 13.30น. แล้วที่เรายงัไม่มีวี่แววว่าจะเห็นเจ้าพวกวาฬที่ปกติก็
น่าจะโผล่ขึน้มาให้ เหน็ได้อย่างง่ายดายแล้วในสภาพที่ท้องน า้เรียบ
มากๆ ขนาดนี ้

  

14.05น. ลมร้อน ความง่วง ก าลงัใจที่หดหายไปพร้อมเวลาทีผ่่านไป บ้างเร่ิมหาวและเอนนอนอยา่งท้อถอย บ้างเพิ่งต่ืนแบบงวัเงียและมองไป
ข้างหน้าแบบไร้จดุหมาย จนถึงขณะนีย้งัไม่มวีี่แววเขาแม้แต่นิดเดียว. 14.06 น. ผมมองไปยงัเจ้าจุ๋มซึ่งนัง่ตาเหม่อไปข้างหน้าแบบไร้จดุหมาย หนั
มามองผมยิม้แหยๆ ให้ ผมเองก็ไม่ได้พดูอะไรได้แต่ส่ายหวัเลก็ๆ 

  

14.07 น. จ าได้ว่ามองไปข้างหน้าพร้อมทัง้ปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบคลมุความหวงัที่จะได้เหน็พวกเขาในวนันีเ้พราะเรือก็ก าลงัมุ่งเ ข้าสู่เขต
โป๊ะที่ปกติก็เหมือนกับจะมุ่งเข้าฝ่ัง ซึ่งถ้าเป็นปกติก็จะแวะถ่ายพวกนกน า้ต่างๆ ที่มกัจะเกาะอยู่ตามเสาที่ใช้เป็นหลกัเลีย้งหอยต่างๆ ก่อนบ่ายหน้า
กลบัท่าที่บ้านพี่รูญ 

  

14.08 น. เสียงเคร่ืองเรือเบาลง..ผมชะงกัเลก็น้อย…เสยีงคุ้นๆของพี่รูญเมื่อผมมองกลบัไปหาแกทนัที ใบหน้าทีย่ิม้แย้มและจ้องมองไปข้างหน้า
อย่างมัน่คง เสียงประโยคนัน้ท าให้ความง่วงเหงาหาวนอนของทัง้เรือมลายไปในทนัที “เจอแล้ว”(พิกัด 306)หลงัจากนาทีนัน้ ความสขุ ความ
สนกุสนาน ความดีใจ ต่างพุ่งไปด้านหน้าของเรือทนัที ทกุคนไปออกันหน้าเรือทนัที ถึงกับได้ยินเสียงคณุหนุ่ม เพื่อนที่ผมชวนมาด้วย ร้องเสียงดงั
แถมยงัยกแขนสองข้างเหนือหวัแบบไชโย ยิงประตเูข้าไงก็ไม่รู้ “ไชโยได้ถ่ายรูปสกัที” ถ้าผมจ าไมผ่ดิ แกตะโกนของแกออกมางัน้. 4 – 5 นาที
ต่อจากนัน้ พวกเราก็ถึงได้เห็น ฝอยน า้ที่พุ่งขึน้จากผิวน า้ตดักับเมฆด าไกลออกไป ได้ชัดเจน พร้อมกบัเห็นการอ้าปากขึน้กินของอีกตวันึง 
ถัดไปทางขวา ทัง้ๆ ที่ยงัอยู่อีกไกลได้ชดัเจน 
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            วาฬที่อ้าปากขึน้กินเหยื่อในระยะไกลเม่ือ 14.12 น. 

ขณะที่พี่รูญเร่ิมเร่งเคร่ืองเข้าไปเร่ือยๆ เราคิดว่าได้เหน็สองตวัค่อนข้างแน่ๆ ที่มกัจะขึน้ใกล้ๆ กัน แต่ในขณะทีเ่ข้าไปจนจะถึงก็เห็นฝอยน า้พุ่งขึน้
ไกลๆ ออกไปอีกตวัหนึ่ง ขณะนัน้เราเลยตดัสินใจที่จะตามสองตวัทีข่ึน้อยู่ใกล้ๆ ซึ่งผมเองตอนนัน้ไปคิดว่าอาจจะเป็นแม่ลกูกันเพราะเห็นการขึน้ที่
มกัจะอยู่ติดกันมากๆ และตวันึงมกัจะขึน้หลงัอีกตวันึงเสมอๆ แถมตวัที่ขึน้ด้านหลงัมกัจะด าลงไปก่อนตวัที่อยูข้่างหน้า ท าให้นึกถึงข้อเขยีนของ 
ดร.กาญจนา(ตึก)ที่เขยีนไว้ในหนงัสือปลาวาฬบรูด้าในประเทศไทยที่บอกไว้ว่าถ้าเป็นลกัษณะของแม่ลกู ตวัลกูมกัจะท าแบบนี ้ตวัแม่มกัจะด าลง
ที่หลงัตวัลกู (พิกัด 307,308) ตวัผมเองยงัค่อนข้างต่ืนเต้น เพราะปีนีย้งัไม่ค่อยได้เห็น คู่แม่ลกูเลย โดยเฉพาะแอบหวงัไว้วา่จะได้เหน็คู่แม่สดใส ที่
เพิ่งให้ลกูตวัใหม่ ตามข้อมลูที่ทางทีมคณุตึกได้บอกวา่ได้พบเห็น เจ้าแม่สดใสกับลกูตวัใหม่ตัง้แต่ 22มี.ค.55 นีแ้ล้วซึ่งท าให้ผมไปแอบไปคิดว่านี่
อาจจะใช่เขาก็ได้  ผมจ าได้ถึงเมื่อปีก่อนตอนที่เห็นเจ้าแม่สาครกับลกูคือเจ้าท่าจีนตอนนัน้เขายงัเล็กอยู่และผมก็ได้ถ่ายเห็นเขาขึน้คู่กนัได้หลาย
ครัง้ เห็นความน่ารักนา่เอ็นดขูองเจ้าตวัน้อยที่คอยว่ายคลอเคลียไปกับแม่ บางครัง้ก็วา่ยเกยขึน้ไปบนตวัแม่ เหมือนเด็กเลก็ๆ ที่ชอบเ ดินคลอเคลีย
แม่ของตวัเองเวลาไปไหนมาไหน 

  

แต่เมื่อเวลาผ่านไปสกัพกันึง เมื่อเรือเราได้เข้ามาใกล้ๆ เค้าก็โผลม่าอ้าปากขึน้กินให้เราเหน็อีกเพียงสองครัง้ ผมก็เร่ิมสงัเกตว่า อีกตวันึงที่คิดวา่เป็น
ตวัลกูนา่จะไม่ใชข่องเจ้าสดใสเพราะดตูวัใหญ่เกินไปสกัหน่อย แต่ก็ยงัไมส่ามารถแยกอตัลกัษณ์ของเขาได้ชดัเจนว่าเป็นตวัไหน ทกุคนในเรือรู้สกึ
ดีใจกันมากๆ ที่ได้เห็นเจ้าสองตวันีโ้ผล่มาให้เห็นใกล้ขึน้ และเมื่อเวลาผา่นไปอีกสกัพกันึงยิ่งท าให้ทกุคนยิ่งต่ืนเต้นมากขึน้ไปอีก เมื่อทัง้เจ้าสองตวั
ได้ว่ายน า้เข้ามาใกล้ๆ เรือของพี่รูญเอง มีอยู่ครัง้นึงขึน้มาหายใจใกล้เรือจนละอองน า้จากลมหายใจของเขาโดนลมพดัเข้ามาโดนพวกเราในเรือ
แทบทกุคนเลยทเีดียว เขาทัง้คู่มาว่ายวนรอบๆ เรืออยู่หลายต่อหลายครั้งและโชคดีผมเองคราวนีเ้อาเคร่ืองอดัเสียงมาด้วยท าให้ได้ไฟล์เสียงขึน้
หายใจของเขาทัง้คู่ไว้ด้วย.และจากการที่เขามาขึน้ใกล้มากๆ หลายต่อหลายครัง้ที่โผลแ่ทบจะข้างเรือเลยเล่นเอาพวกเราที่มกีล้องใส่เลนส์
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ถ่ายภาพระยะไกลต้องรีบไปเปลี่ยนเลนส์กนัใหญ่ความสนกุสนานขณะนัน้ท าให้ไม่ได้สนใจต่อท้องฟา้ที่เร่ิมมีสีเข้มด ามากขึน้และคลืน่ลมก็เร่ิ มพดั
แรงขึน้ ผมเองจะรู้สึกได้มากกวา่คนอ่ืนหน่อยๆ เพราะผมท าหน้าทีถ่่ายเป็นภาพยนตร์จึงได้รู้สกึถึงความโคลงของเรือได้มากกว่าคนอ่ืน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ได้เห็นถึงความสวยงามของพวกเขามากขึน้ยามที่เขาโผลข่ึน้หายใจท าให้เกิดละอองน า้จบักับแสงที่ส่องมาด้านหลงัตดักับเมฆสี
ด าท าให้เห็นพวยหายใจชดัเจน อ่อนพริว้ ไปตามลม ผมเฝา้มองภาพที่เกิดขึน้ในช่องมองภาพผ่านกล้องของผมไปโดยไม่ได้สนใจความโคลงที่
เกิดขึน้ ภาพที่วาฬทัง้สองตวัโผล่ขึน้มาหายใจพร้อมๆ กันและแหวกว่ายไปเคียงคู่กัน บางครัง้สลบักันขึน้ไปมาอย่างสบายใจ โดยดจูะไม่กั งวลใจ
กับการมีอยู่ของเรือเราแม้แต่น้อย 

 
วาฬสองตัวที่ขึน้ให้เห็น 
โดยตวันึงมักจะอยู่ด้านหลังอีกตัวบ่อยๆ 
  

 
ขึน้หายใจคู่ กัน 
  

ขณะที่เราก าลงัวิ่งเรือกลบัเมื่อเวลา 15.55น.ขณะนัน้ท้องฟา้มืดครึม้อยู่ไม่ไกลและลมที่เกิดจากเมฆฝนก็เร่ิมพดัแรงขึน้เร่ือยๆ แต่ดทูกุคนในเรือก็
ไม่มีใครห่วงกังวลอะไรมากนกั ผมเองก็รู้สึกดีใจเหมือนทกุครัง้และคราวนีย้ิ่งท าให้เกิดความคิดมากขึน้ไปกว่าเดิมอีก เมื่อมาคิดภาพวาฬที่ขึน้
เคียงคู่กันวา่ยเข้ามาหาเรือเหมือนกับวา่เราสนิทสนมกันมากๆ  การปรากฏตวัของเขาที่มาชว่ยฉดุกระชากคนให้มีความสขุกับการได้พบกับพวก
เขา ท าให้ผมได้คิดว่าความไม่ง่ายไม่ธรรมดาของเรานี่แหละที่ท าให้บางครัง้เราท าทกุอยา่งที่ยุ่งยากไปจากธรรมชาติเจ้าจุ๋มของผมแอบคิดไปว่า
เป็นตวัซวยของทกุๆ คน ผมเองก็แอบตัง้ความหวงัวา่ต้องเห็นเขาที่นี่ ทีน่ ัน่ เวลานี ้ เวลานัน้ไปเร่ือย ทัง้ที่ในความเป็นจริงนัน้เขา ก็อยูท่ี่นัน่เสมอๆ 
เป็นธรรมชาติของเขาทกุๆ วนั ไม่ว่าเราจะเห็นเขาหรือไม่เหน็เขา ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงไปได้ว่าเขายงัคงใช้ชีวิตอยูแ่ละหากินของเขาไปในทะเล
อยู่ทกุๆ วนัโดยรับรู้การมีอยู่ของมนษุย์อยา่งเรา มแีต่มนษุย์เราเทา่นัน้ที่จะยอมรับการมีอยู่และเคารพการมีอยู่ของเขาหรือเปล่าเท่านั้น. 
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เมฆฝนนัน้เข้ามาปะทะกับเราอยา่งเต็มที่ คลื่นสงูขึน้โยกเรือไปมาอยา่งต่อเนื่อง น่าแปลกการปรากฏตวัของวาฬคู่นัน้ท าให้ผมมองไปยงัผู้ ร่วม
ชะตากรรมในเรือทกุคน กลบัมีแต่รอยยิม้และใบหน้าที่ดมูีความสขุดีกนัทกุคน แม้สายฝนจะกระหน า่มาใส่ไม่ใช่น้อย 

  

อีกครัง้ที่ส าหรับผม WHY SAVE WHALES ดจูะเป็นค าถามทีผ่มรู้สกึวา่มีค าตอบอยู่เต็มไปหมดทกุครัง้ที่ผมออกทะเลมา และ ยิ่งจากนีไ้ปแม้เมื่อ
ผมไม่ได้เห็นพวกเขา ผมก็จะรู้อยู่เสมอว่าพวกเขาก็อยู่ที่นัน่เสมอๆ และผมก็หวงัอยากให้มนัเป็นเชน่นัน้ไปอีกนานเทา่ที่จะเป็นไปได้ เมื่อมองเห็น
รอยยิม้อยา่งสขุใจของเจ้าจุ๋มที่เมฆหมอกแห่งความสงสยัในตวัเองคงหมดไปจากใจและนา่จะจดจ าการพบเหน็ของวาฬคู่นีม้ากกว่าคนอ่ืนๆ 
ทีเดียว 

  

ฟา้หลงัฝนมกัจะสวยเสมอๆ มีคนกล่าวไว้อยา่งนัน้ พายฝุนที่โหมกระหน า่พดัผ่านพวกเราไป,ความมืดครึม้ของฝนพดัผา่นไปจากเราและแสงสี
ทองยามเย็นมองดอูบอุ่นและมองดเูหมือนให้ความหวงัแก่คนอยา่งเราๆ ได้เสมอ ผมก็หวงัว่ามนัจะเป็นแสงสีทองแห่งความหวงัให้แก่ฝงูปลาวาฬ
ไทยแห่งอ่าวไทยของเราด้วยเท่านัน้. 
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หมายเหตุ.. เมื่อได้กลบัมาดอูตัลกัษณ์ของวาฬในตอนเยน็ขณะทานข้าวแล้วพบวา่เป็น เจ้าพาฝัน ส่วนอีกตวัยงัไม่ทราบในขณะนัน้แต่เร่ิมคิดวา่
อาจจะไม่ใช่ลกูจนได้รับการยนืยนัจาก มืออาชีพจากกรมทรัพยากรชายฝ่ังตอนบน(คณุขาว โดย ความอนเุคราะห์ผา่นดร.กาญจนา)ช่วยยนืยนัให้
ได้ว่าอีกตวัคือ เจ้าตรัย      ท าให้เราพบวา่พฤติกรรมนีอ้าจจะเป็นการเกีย้วพาราสีกนั    นบัเป็นการพบเห็นที่สามารถใช้เป็นข้อมลูได้ในอนาคต
ขณะที่เรายงัไม่สามารถใช้วิธี 
การอ่ืนที่จะติดตามพฤติกรรมของเหล่า วาฬไทย ที่ทนัสมยักว่านี.้ 
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            วาฬคู่นีท้ี่สร้างความหวังให้กับคณะของเรา เวลา 14.23 น. 
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