บันทึกการสารวจวาฬในบริเวณอ่ าวไทยตอนบน
31 ต.ค.56 จากเรือพี่จารูญ
ผู้บันทึก "ชาญกิจ"
โง่ …. ฉลาด
อวดดี…ถ่อมตัว
ประมาท…รอบคอบ
อวดรู้…สมถะ
ความเชื่อ…ข้ อเท็จจริ ง
วลีข้างต้ นนี ้ ผุดขึ ้นมาในตัวผมโดยเหตุจากการไปสารวจวาฬในครัง้ นี ้ครับ แต่จะว่าไปทั ้งสองสิ่งนี ้ล้ วนแต่อยู่ค่กู ันอยูแ่ ล้ว
ในตัวคนเราตลอดเวลา เพียงแต่ว่าเราจะใช้ ความรู้ตัวตนของเราที่จะราลึกถึงและบอกตัวเราเองว่าเราอยู่ในภาวะไหน เพื่อจะได้
ใช้ อีกสิ่งที่ค่กู ันมาคอยทาให้ ตวั เราทาในสิ่งที่เหมาะสมในสถานะการณ์หนึ่งๆ ตลอดเวลา..ทั ้งสองสิ่งอยู่ค่กู ัน ต้ องมีซึ่งกันและกัน
มีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง ในทางเดียวกัน ขาดสิ่งหนึ่งก็ไม่บงั เกิดอีกสิ่งหนึ่งด้ วยเช่นกัน.
ในขณะเดียวกันมีสิ่งหนึ่งมากเกินไปก็จะบดบังไม่ให้ เห็นอีกสิ่งหนึ่งและส่วนใหญ่มกั นาไปสู่คู วามมืดบอดและนาทางไปสู่
ความเสียหายมากขึ ้นๆเสมอ..อดคิดไม่ได้ ว่าเหมือนผู้นาในบ้ านเมืองขนาดนี ้และสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี ้ทีผ่ ้ คู นชั ้นนา
ของบ้ านเมืองไม่สามารถนาพาตัวตนมาให้ อยูใ่ นสถานะรู้ตัวตนว่าควรทาอย่างไรเพื่อพาให้ ตวั เองพ้ นปลักตมแห่งมิจฉาทิฐิอนั
จะนามาซึ่งความเสียหายมากขึ ้นๆ ไปเรื่ อยๆ จนอาจถึงขั ้นไม่สามารถแก้ ไขได้ .
11:30 เรื อวิ่งวกเข้ามาในเขตแนวปะการังเทียม (002) หลังจากพี่รูญรับโทรศัพท์จากคุณเล็กเรื อที่ออกมาหาวาฬตั ้งแต่
แปดโมงเช้ าและวิ่งอยูแ่ ถวมหาชัยว่ายังไม่เจอวาฬเลย พีร่ ูญซึ่งค่อนข้างมัน่ ใจว่าวาฬน่าจะมาหาอาหารในแนวน ้าตื ้น, ทะเล
เรี ยบ สงบ, แดดจัดแต่ไม่ร้ ูสึกร้ อนอบอ้ าวเลย มองในน ้าวันนี ้ มองเห็นแมงกะพรุนและปูม้าบ้ างประปราย แต่กลับไม่มีฝงู ปลา
กะตักหรื อลูกปลากระโดดข้ างเรื อเหมือนทุกครัง้ เลย.

ทุ่นแสดงแนวเขตปะการังเทียมบริ เวณปากน้าสมุทรสงคราม (พิกัด 002)

ปูม้าโผล่มาผิวน้าและรี บว่ายลงไปเมื่อเรื อวิ่ งเข้าไปใกล้ๆ
ผมกับน้ องๆ ก็พยายามมองออกไปข้ างหน้ าเรื อเหมือนทุกๆ ครัง้ ที่จะช่วยพีร่ ูญมองหาวาฬ และก็พยายามที่จะคิดว่าเรา
น่าจะได้ เป็ นคนเห็นวาฬก่อนพี่รูญบ้ างในทุกๆครัง้ ที่ออกเรื อมา
12:00น. ผมได้ ยินเสียงการเปลีย่ นจังหวะเครื่ องเรื อจากพี่รูญอีกครัง้ และเหมือนทุกครัง้ ที่ผมหันไปมองแก..รอยยิ ้ม..ที่บ่ง
บอกถึงความภาคภูมิใจจะประดับที่ใบหน้ าของแกทุกครัง้ แกพยักหน้าและตามองมาข้างหน้าหัวเรื อบอกตาแหน่งให้ผมรู้ว่านัน่
ไง…ข้ างหน้ า เราหันไปมองสักพัก..แบบยอมแพ้ โดยสิ ้นเชิงครับ..ห่างออกไปลิบๆ โน่นแหนะครับที่มองเห็นผิวน ้าแตกกระจาย
หลายต่อหลายครัง้ พอผมหยิบกล้ องขึ ้นมาถึงได้ เห็นว่า เจ้ าวาฬที่โผล่ขึ ้นมาคราวนี ้มีพฤติกรรมที่แสนจะดึงดูดให้ เรารี บเข้ าไปหา
เขาในทันทีครับ.พิ กัด(003)

วาฬทีก่ ระโดดขึ้ นมาจากระยะไกลที่พจี่ ารูญเห็นแม้ว่าจะถ่ายด้วยเลนส์ 400 mm
เมื่อเราเข้ าไปใกล้ เข้าก็ได้ รับรู้ว่าเป็ นวาฬจานวน 2 ตัวทีก่ าลังหากินอยู่ใกล้ ๆ กันและสังเกตก็พบว่ามีขนาดที่ใกล้ ๆ
กัน พิ กัด(004)

วาฬ2ตัวทีห่ ากิ นอยู่ด้วยกัน (พิ กัด004)

อย่างที่จวั่ หัวไว้ ตั ้งแต่ข้างต้ นแหละครับ..จะด้ วยอะไรก็ไม่ทราบหรื ออาจจะทุกๆ อย่างที่ทาให้ ผมใช้ เวลาเพียงครู่เดียวที่
มองไปที่ครี บบนของเจ้ าตัวหนึ่งและออกจะมัน่ อกมัน่ ใจเอามากๆ ว่าเป็ นเจ้ าแม่กนั ยา ดังนั ้นจึงสรุปไปเกือบจะทันที่วา่ อีกตัว
หนึ่งก็ควรจะเป็ นลูกของเธอที่แม้ จะตัวใหญ่มามากแล้ วแต่ก็ยงั วนเวียนหากินอยู่ด้วยกันตลอด..ใช่ครับ ผมคิดว่าเป็ นคู่ แม่กนั ยา
กับเจ้ ามารวย แน่ๆ

และเมื่อผมคิดและฝังใจเชื่อแบบนี ้ มันทาให้ ผมพบว่า คนเรานั ้นสามารถที่จะผิดพลาดไปได้ เรื่ อยๆ และมากขึ ้นได้ เรื่ อยๆ
ถ้ าเพียงแต่เราไม่มีความรอบคอบ,ความรู้ที่แท้จริ ง หรื อการรู้จักพิจารณาถึงความจริ งรอบๆ ตัว โดยปล่อยให้ ความยึดมัน่ ถือมัน่
จนเกินไปในตัวเราเองครอบงาให้ เราพลาดโอกาสที่จะมองให้ เห็นข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นตรงหน้ าซ ้าแล้ วซ ้าอีก.
ใช่ครับ..ไม่ว่าเจ้ าวาฬ 2 ตัวนี ้จะมีพฤติกรรมทีแ่ ปลกไปกว่าทุกครัง้ ที่ผมเคยเห็น แม้ การเข้ ามาใกล้ เรื อเอามากๆ กว่าทุก
ครัง้ หรื อ เขาโผล่ขึ ้นมาใกล้เคียงกันจนเห็นว่าขนาดของเขาใกล้กันมากกว่าที่จะเป็ นขนาดของแม่และลูกที่เราเคยเห็น ก็ไม่ได้ ทา
ให้ ผมรู้สึกตัวเลยว่า วาฬคู่นี ้เป็ นตัวอื่น

วาฬทัง้ 2ตัว ทีว่ ่ายคู่กันไปแทบทัง้ วัน มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน

วาฬทีว่ ่ายเข้ามาใกล้เรื อมากๆ (ภายหลังถึงทราบว่าเป็ น เจ้าท่าจีน)

วาฬตัวที่ผมคิดว่าเป็ นแม่กันยา (สังเกตรอยด่างบนตัวมากมาย) คุณขาวใช้ เป็ นข้ อสังเกต

ความโง่,ไม่รอบคอบนี ้ยังคงเกาะติดผมไปเรื่ อยๆ และยังสามารถสร้ างให้เกิดความหลงเชื่อไปได้ เรื่ อยๆ จนถึงช่วงบ่าย ที่
แม้ วา่ มีเจ้ าตัวหนึ่งในนั ้นได้ โผล่ขึ ้นมาอ้าปากให้ เราได้ เห็นและสามารถถ่ายขอบปากได้ แม้ จะเป็ นระยะไกลสักหน่อย ซึ่งผมเอง
โดยปกติก็จะไม่พยายามเช็คภาพในขณะทาการสารวจเพราะบ่อยครัง้ ที่ทาให้ เสียโอกาสบันทึกภาพ ซึ่งบ่อยครัง้ มักเป็ นภาพ
พฤติกรรมที่วาฬทาไม่บ่อยนัก แต่วนั นั ้นพอถ่ายภาพขอบปากได้ ผมก็ อตุ ส่าห์เอาขึ ้นมาเช็คดูคร่าวๆ แม้ วา่ มองไปในปากเห็น
รอยข้ างปากด้ านขวาไม่ค่อยชัดแต่ก็คิดไปอีกว่า ใช่..เป็ นแม่กันยาจริ งๆ ด้ วย..แม้ ในใจผมจะคิดว่ามองไม่ค่อยเห็น baleen ที่
ขาดไปของเธอ แต่ผมก็ยงั สามารถเพิกเฉยข้ อเท็จจริ งนี ้โดยบอกกับตัวเองว่า อาจจะเป็ นแค่มมุ ภาพทีผ่ มถ่ายได้ เลยมองไม่ชดั
ซึ่งอันที่จริ งถ้ าผมจะมีความรอบคอบกว่านี ้หรื อไม่ใช้ ความมัน่ ใจมากเกินไปกว่านี ้สักนิด ผมก็จะบอกตัวเองและดึงตัวเองออกมา
จากความหลงผิดนี ้ได้ ทนั ทีว่า วาฬตัวนี ้ต้ องไม่ใช่ แม่กันยาแน่นอน.

วาฬที่ครี บหลังคล้ายแม่กนั ยาโผล่มาเพียงสองครั้งแต่ก็สามารถเห็นลายขอบปากได้ชดั
ความไม่ร้ ู,ความหลงผิดนี ้ ก่อให้ เกิดอะไรบ้ างครับ
..พี่จารูญก็ได้ ข้อมูลที่ผิดพลาดนี ้ไป..
..ผมแจ้ งพร้ อมโหลดรูปนี ้ผ่านฝ่ าย IT ของผมใน web เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลทีผ่ ิดพลาดนี ้ไปสู่สาธารณะ
..ผมอวดความรอบรู้ที่ผิดๆ นี ้ไปสู่น้องๆ ที่ไปช่วยผมทางานและก็ได้ ความรู้ทีผ่ ิดพลาด แต่ก็ได้ยกย่องผมว่าเป็ นหนึ่งในคน
ที่แสนจะดูเชี่ยวชาญชานาญเสียเหลือเกิน เป็ นการกระจายความมัน่ ใจแบบเกินเลย,ผิดๆไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป.
โชคดีครับ..โชคดีมากครับ..ที่ผมมีเพื่อนที่ดีอยู่บ้าง
และโชคดีครับที่เพื่อนของผมที่อยู่ในศูนย์สตั ว์หายากของอ่าวตอนบนของผมไม่ได้ ละเลยรายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ แบบ
ผม และไม่ลืมที่จะส่งความรู้และความถูกต้ องกลับมาให้ผม ทาให้ ผมได้ ตระหนักถึงความอวดดี ,ความโง่เขลาและความไม่
รอบคอบของตัวเองได้ อย่างทันท่วงที
จากการที่คณ
ุ ขาว (สุระชัย ภาสดา) มือเซียนตัวจริ งจากศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนบน กลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก ได้ เห็นรูปที่โพสต์ลงไปใน web และทักท้ วงแบบเพื่อนทักเพื่อนมาให้ว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้ วที่
ทางศูนย์ฯได้ ไปเจอแม่กนั ยา สังเกตได้ วา่ แม่กันยาไม่ได้ มีผวิ ที่มีรอยด่างดวงตามลาตัวมากขนาดนี ้ (รอยด่างนี ้อาจเป็ นเชื ้อที่มี
ชื่อย่อว่า TSD แต่ยงั ไม่อาจยืนยันได้ ) ทาให้ ไม่อาจแน่ใจว่าจะเป็ นแม่กันยาจริ งหรื อเปล่าฯ ครับ..
จะว่าโชคดีที่ผมมีเพื่อนที่ดีด้วยครับ และ จะเป็ นโชคหรื อเปล่าที่ผมเอง ก็มาเห็นข้ อความนี ้และบางอย่างในตัวผมบอกว่า
เอ๊ ะ..ผมเป็ นใครครับ..และเมื่อผมบอกตัวเองว่า ผมควรทาการเช็คความถูกต้ องนี ้ดีไหม..ในใจขณะทีน่ ารูปขึ ้นเพื่อเช็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม ก็ยงั คงมีทิฐิในใจเกิดขึ ้นตลอดเวลาว่า..ผมไม่นา่ จะดูผิดหรอกน่า..ยังแอบคิดไปอีกว่าผมว่าครัง้ นี ้น่าจะเป็ น
ขาว (สุระชัย) แหละที่คิดผิด ดูซิครับ มิจฉาทิฐินี่มนั พาก่อตัวบนตัวเราและพาตัวเราไปได้ ไกลเอามากๆ นะครับ

ครี บบนของวาฬเมื่อ 31 ตค.56

ครี บบนของแม่กันยาเมื่อ 14 มค.56

โชคดีอีกแหละครับที่เรื่ องนี ้เป็ นแค่เรื่ องของคนตัวเล็กๆ ธรรมดาแบบผม ที่สนใจในเรื่ องเล็กๆ แค่วาฬไทย ความหลงผิด
,ความเขลาความอวดดี ความไม่ร้ ูจริ ง เลยก่อให้ เกิดความสับสนหรื อเสียหายเล็กๆ น้ อยๆ ในระดับแค่คนที่มาอ่าน,มาดูก็อาจ
ได้ รับข้ อมูลที่ผิดแต่ไม่ได้ มีผลเสียหายแก่ชวี ิต,ทรัพย์สินหรื อประเทศชาติ
โชคดีจริ งๆ ครับ ที่ประเทศนี ้ไม่ได้ มีผมเป็ นคนกุมบังเหียนหรื อมีตาแหน่งแห่งหนใหญ่ๆ ที่จะบันดาลทุกข์ ,สุขหรื อลาภ,ยศ
ให้ กับใครเขาได้ ไม่งั ้นท่าทางทิฐินี ้คงพากันไปสุดกู่และป่ านนี ้ยังไม่ร้ ูเลยว่า จะมีทางที่จะรู้สานึก ,รู้ตัวตนแล้ วหันมาสู่ความเป็ น
จริ งได้ .
วันนั ้นเราเลิกตามเขาตอนบ่ายสามโมง ผมจากเขามาพร้ อมกับความอวดดี ,อวดรู้อยู่เต็มตัว แอบหวังว่า วกกลับมาจะได้
เจอวาฬอีกบ้ าง แต่ก็พบเพียงฝูงโลมาฝูงหนึ่งซึ่งน่าจะประมาณ 5 ตัว ไม่ร้ วู ่าเป็ นฝูงเดียวกับที่เคยพบตอนบินสารวจหรื อเปล่า
เพราะฝูงนั ้นก็มี 5 ตัวเหมือนกัน.(พิกัด 007)

ฝูงโลมาประมาณ 5 ตัวเมื่อเข้าใกล้เขตบางตะบูน (พิกัด007)
ทะเลยังคงเรี ยบสงบ แม้ จะมีลมมาทางหัวเรื อเล็กน้ อย นกนางนวลธรรมดาเกาะอยู่เต็มเสาโป๊ ะอยู่ทวั่ ไป พร้ อมอาทิตย์ที่
กาลังจะลับไป ความมืดครอบงาทั ้งท้ องฟ้าและตัวตน

เสาโป๊ ะบริ เวณบางตะบูนมีนกนางนวลธรรมดากับแดดคล้อยแสดงถึงฤดูหนาวที่มาถึง
โชคดีจริ งๆ ที่โลกยังมีวนั ใหม่..ตัวตนก็ยงั มีร้ ูตื่น..เพื่อรับรู้และเรี ยนรู้ถึงความจริ ง..อันอาจจะนาพาให้ เกิดความฉลาด..ความ
รอบคอบความพอดี เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่จะนาชีวิตไปสู่ความเจริ ญได้ บ้าง.

เส้นทางสารวจวาฬเมื่อ 31ตค.56
สรุป พบวาฬ 2 ตัว (เจ้าท่าจีนและอีกตัวระบุไม่ได้ ) โลมา 5 ตัว

