บันทึกการสารวจวาฬในบริเวณอ่ าวไทยตอนบน
25 ต.ค.56 จากบนฟ้ า
ผู้บันทึก "ชาญกิจ"
“ลมแรงครับ..กำลังกลับเข้ ำฝั่ง” เป็ นเสียงจำกโทรศัพท์จำกพี่จำรูญที่ผมได้ ยินจำกกำรโทรไปหำเมื่อเวลำ 10 โมงเช้ ำ
เอำละซิครับ ที่นี ้เอำไงดีตำมแผนเดิมถ้ ำพีร่ ูญเจอวำฬแล้ วผมก็ สำมำรถทีจ่ ะบินขึ ้นไปและมองหำเรื อของแกก็จะได้ เจอ
วำฬแน่ๆ แต่ถ้ำเป็ นแบบนี ้ เรำต้ องบินไปหำเองซึ่งเรำพบว่ำกำรบินหำวำฬจำกบนฟ้ำนี ้มันไม่ได้ ง่ำยอย่ำงที่เคยคิดเลยครับ.
“เอ..ถ้ ำมันไม่ดีก็ยกเลิกก่อนได้ นะครับ ผมไม่มีปัญหำ” เสียงของพีท..นักบินที่ผมกับเขำได้ ร่วมกันบินบริ เวณนี ้มำถึง 3
ครัง้ แล้ ว.
“เอำไว้ ให้ ชวั ร์ๆก่อนก็ได้ ครับ จะได้ ไม่เสียเทีย่ วบินเปล่ำๆ”
บ่อยๆครัง้ ที่เรำพบว่ำถ้ ำลมแรงๆมำกๆ เวลำเรำสำรวจทำงเรื อกันก็พบว่ำไม่ค่อยได้ พบเห็นวำฬเท่ำใดนัก..แต่ในควำมคิด
ของผมเอง นัน่ ก็อำจจะไม่ใช่สำเหตุท ั ้งหมดก็ได้ ..คลื่นลมแรงทำให้ เรื อที่เรำใช้สำรวจซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็ นเรื อที่ดดั แปลงมำจำก
เรื อประมงเล็กๆหำกินตำมชำยฝั่ง ซึ่งก็ไม่เหมำะกับกำรออกไปเจอคลื่นลมแรงๆไต๋เรื อก็ไม่อยำกเอำเรื อและเอำชีวิตไปเสี่ยง
รวมทั ้งคนที่จะออกไปดูวำฬก็คงไม่ชอบภำวะแบบนี ้ที่ต้องโยกคลอนกันไปมำกๆทั ้งวัน จึงมักจะไม่คอ่ ยมีใครนำเรื อออกไปดูวำฬ
กันจริ งๆจังๆในวันหรื อเวลำที่มีคลืน่ ลมจัด..
..คิดแบบคนเรำที่วำ่ ยน ้ำอยู่ในบริ เวณ surf zone เวลำที่มีคลื่นลมจัดๆ คลื่นในบริ เวณนี ้จะมีกำรโยกขึ ้นลงตำมสภำวะ
คลื่นมำกกว่ำบริ เวณที่เป็ นท้ องน ้ำลึกๆ วำฬที่เข้ ำมำหำกินบริ เวณนี ้ก็อำจจะมีควำมรู้สึกคล้ ำยกันหรื ออำจจะมีสญ
ั ชำตญำณ
ป้องกันตัวไว้ ก่อน เพรำะถ้ ำคลื่นลมแรงมำกๆกำรทรงตัวเมื่อหำกินบนผิวน ้ำก็อำจต้ องใช้ ควำมพยำยำมมำกขึ ้น ถ้ ำเลือกได้ คง
ี
อยำกหำกินง่ำยกว่ำนี ้ หรื อ กำรต้ องระวังตัวหำกให้ คลื่นลมท่แรงพั
่ ดมำขณะหำกินอำจพำตัวเข้่ ำสู่เขตน ้ำตืนเกิ
้่ นไปโดยไม่ร้ ูตัวก็
ได้ (ข้ อนี ้สันนิฐำนเอำเอง)..ลูกปลำ หรื อ สัตว์ที่เป็ นอำหำร อำจจะแตกกระจำยหรื อออกไปอำศัยอยู่ในบริ เวณที่ลึกมำกขึ ้น เลย
ไม่ได้ เห็นวำฬในเขตที่เรำมักจะเห็นประจำซึ่งในเขตอ่ำวไทยตอนบนนี ้ส่วนใหญ่เรำได้ พบเห็นเขำในเขตน ้ำลึกประมำณ 10- 15
เมตร.
“บินเถอะครับ..ไหนๆก็เตรี ยมตัวเสร็ จแล้ว ” ผมพูดกับพีท ซึ่งตอนนั ้นพีททำหน้ำเหมือนไม่ค่อยเห็นด้ วยเพรำะเกรงว่ำผม
จะเสียเที่ยวไปเปล่ำๆ ตอนนั ้นผมจำได้ว่ำผมค่อนข้ ำงมัน่ ใจว่ำ สำหรับเรำคลื่นลมเหล่ำนี ้อำจดูเหมือนเยอะ แต่สำหรับเจ้ำยักษ์
ใหญ่แห่งท้ องทะเลนี ้ คลืน่ ลมแค่นี ้อำจจะไม่ได้ มีผลสำหรับพวกเขำเลยสักนิด หรื อ ถ้ ำผมคิดไว้ ได้ ใกล้ เคียงก็อำจเป็ นเพรำะเหยื่อ
ของพวกเขำหำกินออกมำในเขตลึกขึ ้นเท่ำนั ้น
ดังนั ้นถ้ ำวำฬพวกนี ้อยู่ในบริ เวณนี ้ก็นำ่ จะอยู่ในบริ เวณที่ลกึ กว่ำที่เรำเคยสำรวจทำงเรื อในบริ เวณเขตตื ้นๆเท่ำนั ้น ผม
อยำกลองพิสจู น์ควำมคิดนี ้ดูครับ ทำให้ ผมตัดสินใจออกบิน และ อีกอย่ำงนึงคือ สำรวจก็คือสำรวจครับเจอหรื อไม่เจอสำหรับ
ผมก็เป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์อยู่ดี.

สภาพหมอกแดดที่หนาทึบพร้อมลมทีแ่ รงในช่วงเช้าวันที่ 25ตค.56
เมื่อเรำบินขึ ้นมำจำกสนำมบิน best ocean ทันทีที่มองออกไปในทะเลผมก็เห็นสภำพอำกำศที่ไม่เป็ นใจในกำรออก
สำรวจเลยทันที
สภำพท้ องทะเลเห็นคลื่นหัวแตกไปทัว่ ๆบริ เวณตั ้งแต่บริ เวณที่เรำบินขึ ้นที่ปำกน ้ำท่ำจีน และ ผมเลยให้ พี่ช่วยโฉบไปบริ เวณ
ปำกน ้ำเจ้ ำพระยำ หมอกแดดที่ปกคลุมไปทัว่ บริ เวณทำให้ เป็ นฝ้ำขำวๆทัว่ ไปหมด สภำพทีท่ ะเลมีคลืน่ ลมแรงทำให้ เมื่อ
สังเกตกำรณ์จำกบนท้ องฟ้ำนี่ยิ่งทำให้เกิดควำมไม่แน่ใจบ่อยๆเมื่อมองเห็นผิวน ้ำที่มกั จะมีคลืน่ ที่วิ่งชนปะทะกันแรงจนทำให้เกิด
คลื่นแตกตัวเต็มไปหมดมองเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวไปบนผิวน ้ำ ดูเหมือนให้ มีควำมหวังเต็มไปหมด แต่เมื่อจ้ องมองไปก็พบว่ำ
ไม่มีอะไรตำมเคย และเมื่อสำยตำโดนคลื่นเหล่ำนี ้หลอกไปเรื่ อยๆก็เริ่ มหมดหวังและเหนื่อยล้ำขึ ้นมำทีละนิดๆ

เรื อบรรทุกก๊ าซบริ เวณปากน้าเจ้าพระยาสังเกตเห็นคลื่นข้างๆตัวเรื อเมื่อเทียบขนาดเรื อ
เรำบินไปจนถึงประภำคำรหน้ำปำกน ้ำเจ้ำพระยำ Pilot แล้วก็บินวกกลับมำทำงสมุทรสงครำมบริ เวณโป๊ ะแถบบำงตะบูน
เพื่อผมจะได้ ยึดเป็ นจุดอ้ ำงอิงสำหรับมองหำทิศทำงของปะกำรังเทียมซึ่งระยะหลังมำนีว่ ำฬชอบเข้ำมำบริ เวณนี ้บ่อยๆ และเป็ น
จุดที่เมื่อวันก่อนพีจ่ ำรูญก็บอกว่ำเขำมำขึ ้นกินเหยื่อบริ เวณนี ้. เลยขอให้ พที ช่วยทำกำรบินวนรอบๆสักเล็กน้ อยเพื่อเก็บภำพโป๊ ะ
ที่เมื่อมองดูจำกด้ ำนบนทีไรเหมือน รูปคนเมื่อสมัยที่เรำเป็ นเด็กแล้ วเรำวำดขึ ้นมำ.
วนอยู่สกั สองสำมรอบผมก็เลยขอให้ พที บินไปบริ เวณเลยหน้ ำปำกน ้ำแม่กลองห่ำงออกมำสัก 8-10 กม.เพรำะนัน่ เป็ น
บริ เวณที่มแี นวทุ่นปะกำรังเทียมยำวออกมำจำกปำกน ้ำ.

โป๊ ะแถบบางตะบูน ที่เหมือนรูปการ์ ตูนเมื่อเราต้องวาดรูปคนตอนเด็กๆ
ลมยังคงแรงอยู่สม่ำเสมอ เครื่ องบินส่ำยมำกกว่ำทุกๆครัง้ และมองลงไปก็ยงั คงเห็นคลื่นแตกตัวบนผิวน ้ำทัว่ ๆไปขณะนั น้
เรำใช้ เวลำไปเกือบชัว่ โมงแล้ ว ผมลองให้ บินไปทำงแหลมผักเบี ้ยดูเผื่อว่ำจะมีโชคบ้ ำง.
มองเห็นเรื ออวนรุนหลำยลำกำลังทำงำนอยู่ร่วมกันหลำยลำต่ำงขมักเขม้ นกับกำรทำประมงของเขำอยู่ คนกับวำฬ อยู่่
ร่ วมกันหำกินบริ เวณเดียวกัน เวลำเดียวกัน ต่ำงมีสทิ ธิ์ที่จะอยู่บนผืนน ้ำอันเดียวกัน.
หมู่เรื อที่กำลังรวมกันทำประมงอยู่ทำให้ ผมรู้สึกว่ำบริเวณนี ้น่ำจะมีปลำอยู่พอควร อดไม่ได้ ที่จะคิดว่ำ เจ้ ำวำฬที่ต้องกิน
ต้ องอยู่แบบเดียวกับเรำ ก็น่ำจะต้ องออกมำหำกินเหมือนๆกัน ทำให้ ผมก็ยงั คงกวำดตำมองหำไปเรื่ อยๆอย่ำงมีควำมหวัง
แบบเดิม

เรื ออวนรุนหลายลาในบริ เวณเพชรบุรีที่ออกทางานแม้คลื่นลมจัด

หนึ่งในหมูเ่ รื ออวนรุนที่กาลังขมักเขม้นกับการทาประมงของเขา

มองหำไปเรื่ อยๆ ท่ำมกลำงคลื่นหัวแตกทีท่ ำเอำชะงักทุกครัง้ อย่ำงมีควำมหวัง. เวลำผ่ำนไปเรำบินจำกบริ เวณแหลม
ผักเบี ้ยแล้ วผมลองขอให้ พีทบินขนำนกับแนวฝั่งสมุทรสงครำมแต่ออกมำทำงลึกๆทีเ่ รำเคยเจอ สองแม่ลกู หำกินครำวก่อนด้ วย
ควำมเชื่อว่ำวำฬอำจจะมำหำกินไกลออกมำ ขณะนั ้นก็เกือบจะสองชัว่ โมงแล้วที่เรำบินมำ
และได้ แต่มองลงไปบนผืนน ้ำทีม่ ีคลื่นหัวแตกเต็มไปหมด

“เอำไงดีครับ” ขณะนั ้นตำแหน่งเรำบินอยู่ระหว่ำงแม่กลองกับท่ำจีนและห่ำงฝั่งออกมำสัก 20 ไมล์ได้
ผมรู้ว่ำพีทเขำหวังดีไม่อยำกให้ผมต้ องเสียเทีย่ วไปเปล่ำๆนำนกว่ำนี ้ ผมก็เลยว่ำ เอำครับก็ม่งุ หน้ ำไปเข้ำฝั่งและกลับ
สนำมบินก็ได้ ครับ..ขณะที่พีทเริ่ มเบนหัวเลี ้ยวซ้ำยเพื่อพุ่งไปทำงปำกน ้ำท่ำจีน ผมก็นึกว่ำ ไหนๆก็จะกลับแล้วช่วยเบี่ยงไปทำง
ปะกำรังเทียมด้ ำนแม่กลองหน่อยละกัน
ขณะนั ้นผมมองลงไปเห็นมีเรื อประมงลำนึงไกลๆออกไปด้ ำนหน้ ำคงทอดสมออยู่นิ่งๆผมเลยบอกพีทว่ำไปให้ ถึงลำนั ้น
แล้ วค่อยๆบินวนกลับไปสนำมบินก็ได้ ครับ ขณะที่เรำกำลังผ่ำนเรื อลำนั ้น ผมคิดถึงเมื่อสองปี ก่อนที่ออกมำกับทำงศูนย์ครัง้ นึง
แล้ ววันนั ้นก็ไม่เจอสักที จำได้ ว่ำคุณตึกได้ บอกกับคุณหนึ่งให้ บอกพี่จำรูญว่ำ ลองไปถำมเรื อประมงทีเ่ ขำจอดอยู่นนั่ หน่อยซิว่ำ
เขำเห็นบ้ ำงหรื อเปล่ำ ซ่ึงวันนั ้นก็ได้ คำตอบว่ำไม่เห็นครับและเรำก็แล่นเรื อสำรวจต่อไปหำเองซึ่งหลังจำกนั ้นเรำก็ได้ พบวำฬถึง 3
ตัวครับ.
ควำมทรงจำนั ้นวิ่งเข้ ำมำแต่ครำวนี ้เป็ นมุมสูงมองลงมำเห็นเรื อประมงทีจ่ อดโยกขึ ้นๆ ลงๆ ตำมจังหวะคลื่น เพรำะเรื อได้
ลงสมอไว้ ผมจ้ องมองเรื อผ่ำนสำยตำไปเป็ นผิวน ้ำที่ค่อนข้ ำงใสแต่ก็ยงั คงมีคลื่นทัว่ ๆไปเพียงแต่ร้ ูสึกเหมือนลมอำจจะลดควำม
แรงลงบ้ ำงเพรำะเริ่ มไม่เห็นคลื่นหัวแตกแล้ว ผิวน ้ำที่เคลื่อนตัวไปและใสทำให้ มองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ น ้ำได้ พอควร เหมือนผมไม่
แน่ใจว่ำผมสิ่งที่ผมเห็น ผมคิดไปเอง หรื อ ภำพคลื่นต่ำงๆมันเคลื่อนไหวมำกจนผมเห็นอะไรบำงอย่ำงใต้ ผิวน ้ำเคลื่อนไปอย่ำง
สงบๆนิ่งๆ ไม่มีฟองคลื่น ไม่มีน ้ำที่กระเซ้ นขึ ้นมำให้ ร้ สู ึกชะงักงัน แต่เป็ นภำพผิวน ้ำเคลื่อนที่ไปและมีบำงอย่ำงกำลังว่ำยอย่ำง
สงบนิ่งสวนกับแนวบินของเรำไป
ผมจำได้ ว่ำเป็ น สองสำมวินำที ทีผ่ มนิ่งสงบเพื่อเตือนตัวผมว่ำ นัง่ ไง..ภำพที่ผมมองหำ..ใช่ไหม..มันอยู่ตรงหน้ำจริ งๆ
ไม่ใช่ผมสร้ ำงมันขึ ้นมำจำกควำมรู้สึกโหยหำไปเองใช่ไหม

ภาพแรกที่ผมได้เห็นวาฬปรากฏตัวในทริ ปนี้ เงียบ,สงบ แต่เต็มไปด้วยความอิ่ มใจ
เจ้ ำวำฬตัวนี ้กำลังว่ำยสวนกับทิศทำงเครื่ องบินเรำมุ่งมำหำเรื อที่จอดอยู่ เขำว่ำยอย่ำงเรี ยบๆใต้ ผิวน ้ำที่เต็มไปด้ วยคลื่น
เป็ นระลอกอย่ำงสงบเงียบ และเมื่อขึ ้นผิวน ้ำก็หำยใจออกอย่ำงเบำบำง และก็ดำหำยไปอย่ำงเงียบๆ

ิ แห่งควำมสุขควำมสมหวังจริ งๆครับ.
วินำทีต่อมำบนเครื่ องบินของเรำคือวินำที
ผมรู้สึกดีใจที่คิดว่ำคิดถูกทีว่ ่ำ คลืน่ ลมทีเ่ รำว่ำจัดนี่ก็ไม่ได้ จดั เกินกว่ำทีว่ ำฬเหล่ำนี ้จะไม่ออกมำในบริ เวณนี ้หรอก และ ดี
ใจที่ได้ ยืนยันว่ำจะลองพิสจู น์ดใู ห้ ได้ แต่ลึกๆแล้ว ผมบอกตัวเองว่ำ ผมชอบที่มองเห็นเขำว่ำยอยู่ในอ่ำวไทยของเรำ ชอบที่จะเฝ้ำ
มองเขำมีชีวิตและหำกิน สืบเผ่ำพันธุ์ของเขำในอ่ำวไทยของเรำแค่น ั ้นเอง ไม่ได้ ร้ ูสึกว่ำต้ องพิสจู น์อะไร หรื อ ประสบควำมสำเร็จ
อะไรเลย.
เจ้ ำวำฬตัวนี ้ดำหำยไปพักใหญ่ทำให้เรำมองไม่เห็นไปสักพักเล่นเอำใจเสียนึกว่ำจะได้ เห็นแค่ครู่เดียวเท่ำนั ้น แต่อีกสักพัก
เรำถึงได้ ยิ ้มให้ กนั มำกขึ ้นไปทั ้งผมและพีท เพรำะสักพัก พีทก็บอกว่ำ "โน่น..พี่ตรงนั ้นขึ ้นมำมีสองตัวครับ"
ขณะที่ผมก็กำลังสำละวนอยูก่ ับกำรจัดกำรถ่ำย movie พวกเขำที่คอยดำผุดดำว่ำยกันไปมำ และ ผมก็ต้องคอยตะโกน
แข่งกับเสียงลมหรื อทำท่ำให้ พที รู้ว่ำ ผมกำลังถ่ำย movie อยู่เพื่อให้ พีทช่วยประคองเครื่ องไม่ให้ กระเทือนเกินไป ขณะที่ถ่ำยไป
เห็นพวกเขำขึ ้นมำหำยใจพร้ อมๆกันซึ่งไม่เกิดขึ ้นบ่อยๆบ้ ำง ว่ำยตำมกันไปสองตัว
บ้ ำง แยกกันว่ำยตำ่ กว่ำผิวน ้ำนิดเดียวมองเห็นตัวเขำบิดๆไปจนไปคิดว่ำเอ..ท้ องตัวนี ้เขำป่ องๆเหมือนท้ องอยู่รึเปล่ำ ตำมแต่ที่
คลื่นผิวน ้ำจะบิดเบือนรูปร่ ำงๆไป. ขณะที่กำลังพยำยำมควบคุมกล้ องให้ บนั ทึกภำพให้ ได้ ดีที่สดุ ไป ทั ้งcommunicate กับพีท
ทำงวิทยุไปสู้กับลมที่พดั เข้ ำมำยำมเครื่ องต้ องเลี ้ยวเพื่อให้ ผมถ่ำยภำพให้ ได้ ดี
ในห้ วงควำมคิดผมก็วิ่งไปสู่เมื่อสองปี ก่อนอีกครัง้ นึงครับ เรื อประมงที่จอดอยู่แล้วก็ วำฬ3ตัวนั ้น. และสิ่งที่เหมือนเดิมคือ
ผมมีควำมสุข
และรอยยิ ้มเหมือนเดิมครับ ผมรู้ตัวดี.
เรำวนเวียนอยู่บริ เวณนั ้น เฝ้ำตำมพวกเขำอยู่เกือบ 40 นำทีจนผมคิดว่ำก็สมควรแก่เวลำก็เลย บอกพีทมุ่งหน้ำกลับ
สนำมบิน..พร้ อมกับ ชัยชนะเล็กๆในใจของเรำสองคนครับ.
สรุป พบวำฬ 3 ตัว บริ เวณ สมุทรสงครำมต่อกับเพชรบุรี

วาฬที่อยูล่ ึกจากผิ วน้าไปเล็กน้อยมองผ่านน้าที่เป็ นระลอกเห็นเหมือนท้องเขายื่นกว่าปกติ

วาฬ 3 ตัวทีว่ ่ายขึ้นผิ วน้าเกื อบๆจะพร้อมๆกันมองเห็นละอองน้าจากการหายใจเท่าๆกัน

เส้นทางบิ นสารวจเมื่อ 25ตค.56 แต่บงั เอิ ญ มี route ของคราวก่อนทับอยู่ด้วย

