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ความสาํ คัญของการแยกแยะเอกลักษณ์วาฬ
วันนี้ เราเจอวาฬกันกี่ตัว? พี่แดงถามหลังกลับมาจากการสาํ รวจ
ิ จริ งๆผมจะบอกวา่ 11
ในหัวผมคิดสองอยา่ งคือ หนึ่ ง ตอบอยา่ งซื่อสั ตย ์ หรื อสอง ตอบให้ดูฉลาด ถา้ ตอบอยา่ งที่คด
้ จริ งๆจากอารมณ์
ตัวเพราะผมนับไดป
้ ระมาณนัน
ถา้ ตอบให้ดูฉลาดผมก็จะคาํ นึ งถึงเรื่ องที่พ่ีแดงเคยพูดวา่ ถา้ เราไมแ
่ ยกแยะวาฬให้ดี
ส
เราจะเริ่ มนับซาํ ้ ๆกันและคิดไปเองวา่ มันเยอะ แตว่ ั นนี้ ผมยังไมม
ี
่ มุดโพยแยกวาฬ ผมก็คงใชว้ ธิ ีลบไปซั ก 6 และตอบวา่ 5
ตัว
้ ป
สาเหตุท่ีผมคิดวา่ 11 คือเลขที่ถูกเพราะวันนี้ เราออกเรื อกันตังแต
่ ระมาณ 9 โมงกวา่ ๆ ประมาณ 10
โมงเราก็เจอวาฬแลว้ Footage ในกลอ
้ งผมยังมีถา่ ยวิวถา่ ยปลากระโดดไปแค่ 4-5 คลิปเอง คลิปที่ 6 ก็เป็ นวาฬแลว้
้
ผมใชแ
6 กอ
้ บตเตอรี่ กลอ
้ งทังหมดไป
้ น ใช้ Memory card ไปสองการ์ดเต็มๆ เพราะเราเจอวาฬกันเรื่ อยๆเลย
เรี ยกไดว้ า่ ไมม
่ ีเวลาหายใจ
ตอนเชา้ 10 โมงถึงประมาณเที่ยงๆเราเจอวาฬหลายพฤติกรรม มาเดี่ยวๆหาเหยื่อกินตัวคนเดียว มาเป็ นคู ่
จีบกันไปมาไมค
่ น มาเป็ นแมล่ ูกอยูใ่ นชว่ งสอนวิชา
่ อ่ ยสนเรื่ องกินเทา่ ตัวกอ
่เจอวันนี้ ไมเ่ หมือนกันเลย
้
ผมสั งเกตุวา่ พฤติกรรมของวาฬทังสามประเภทที
วาฬที่เราเจออยูต
้ นเหยื่อนาน กวา่ ตัวที่มาเป็ นคูแ
่ ั วเดียวมักจะใชเ้ วลาตอ
่ มล่ ูก ถา้ ผมเป็ นนักวิทยาศาสตร์ผมก็จะเริ่ มตัง้
่
่
Hyphothesis เพือมาพิสูจน์ขอ้ สงสั ยของผมทีถามวา่ “หรื อวา่ วาฬมีระบบชว่ ยกันตอ้ นเหยื่อ ทาํ งานเป็ น teamwork”
ิ ีโอที่ผมอัดมา
เพราะพอกลับมาที่บา้ นตอนกลางคืนผมมาไลด
่ ูวด
ผมถา่ ยจังหวะขึ้นมางาบของตัวที่มาเป็ นคูไ่ ดม
้ ากกวา่ ตัวที่มาเดี่ยวๆไดเ้ ยอะเลย
และตัวที่มาเดี่ยวๆผมไดจ้ ั งหวะที่เป็ นครี บซะเป็ นสว่ นมาก

ตัวที่มาเป็ นคูแ
่ มล่ ูกมีความคลา้ ยกับถา่ ยวาฬในห้องกระจก คือจะทาํ อะไรที่เหมือนๆกันพร้อมๆกันบอ่ ยๆ
ผมไมแ
่ น่ใจวา่ มันเป็ นเรื่ องของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ท่ีคลา้ ยๆกับคน (ลูกมักพูดจาและทาํ ทา่ ทางเหมือนกับพอ่ แม่
http://ilabs.washington.edu/meltzoff/pdf/99Meltzoff_BornToLearn.pdf
บทความเกี่ยวกับพฤติกรรมในเด็กวา่ ดว้ ยเรื่ องการเลียนแบบที่ผมเคยอา่ นตอนทาํ การบา้ นวิชาจิตวิทยาตอน ม.ปลาย)
หรื อวา่ เป็ นสั ญชาตญาณที่นําเรื่ องการเรี ยนรู้ จากพฤติกรรม (คือไมต
้ งลอกเลียนแบบแมม
่ อ
่ าก
เพราะเกิดมาก็เป็ นอยูแ่ ลว้ ประมาณนึ ง
้ เ่ กิด)
้ เ่ ด็กหรื อเด็กทารกที่รู้วา่ ตอ
คลา้ ยๆกับแมวที่ตกจากที่สูงแลว้ พลิกตัวเป็ นตังแต
้ งเกาะราวตากผา้ ไมใ่ ห้ตกจากที่สูงตังแต
่
่
่
ผมคิดวา่ น่าจะเป็ นอยา่ งแรก สิงแตท
้ นปลา
่ ีทาํ ให้ผมไมค
่ อ่ ยแน่ใจคือเรื องของการชว่ ยกันตอ

ิ อยู ่
หรื อวา่ พวกเขาไมไ่ ดอ
้ อกหากินแบบแมล่ ูกเพราะวา่ เขาสอนลูกเขาในเรื่ องการใชช้ ีวต
แตเ่ ป็ นเรื่ องของการทาํ งานเป็ นทีมที่ทาํ ให้หาปลางา่ ยขึ้น

ตอนที่เราเจอวาฬสองตัวเกี้ยวพาราสีกัน สื่งที่น่าสนใจคือ มีใครซั กคนบนเรื อพูดออกมาวา่ “ดูซิ
้ เพราะผมคิดวา่ “เออหวะ่ ตลกดี
ขนาดวาฬยังไลจ่ ีบกันจนลืมคิดเรื่ องกินเลย” ผมเกิดภาวะอะไรซั กอยา่ งกับประโยคนัน
วาฬทาํ ตัวเหมือนคนเลย เวลาผมจีบสาวผมก็ไมค
่ อ่ ยคิดเรื่ องกิน” และผมก็นิ่งไปเลย เพราะผมเพิง่ คิดไดว้ า่
“เฮย้ ...พฤติกรรมนี้ มันเป็ นธรรมชาติน่ี หวา่ ...วาฬเกิดจากธรรมชาติ...คนก็เกิดจากธรรมชาติ!”
สาเหตุท่ีผมตกใจกับความคิดตัวเองอันนี้ เพราะวา่ ผมลืมไปแลว้ วา่ ผมเป็ นสิง่ ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ!
้
มันตอ
ิ ผมที่ทาํ ให้ผมลืมตัวและคิดไปเองวา่ เผา่ พันธุ ข์ องผมเป็ นสิง่ ที่พิเศษกวา่ นัน
้ งเกิดอะไรขึ้นในชว่ งอายุ 25 ปี ของชีวต
ผมแคย่ ั งไมร่ ู้ วา่ คืออะไร เรื่ องนี้ ไมเ่ กี่ยวอะไรกับการดูวาฬเลยครับ ผมแคเ่ กิดภาวะที่น่าสนใจเลยมาแบง่ ปัน
้ ั นผมเจอวาฬมากถึง 11 ตัว
เขา้ เรื่ องตอ่ จากบา่ ยกวา่ ๆถึงสี่โมงเย็น คือตอนที่ทาํ ให้ผมคิดวา่ วันนี้ ทังว
่
มันเป็ นจังหวะทีเหมือนกับหนัง จูๆ่ ไมร่ ู้ เกิดอะไรขึ้น วาฬก็ข้ึนมากินปลากันทั่วทุกทิศ เหนื อ ใต้ ออก ตก
สงสั ยเราเขา้ ไปในเขตที่ปลากะตักชุม บางทีข้ึนกันสามตัวพร้อมกัน หน้าสองตัว หลังหนึ่ งตัว บางทีข้ึนขา้ งหน้าที ขา้ งหลังที
ขา้ งๆที หายไปแปปๆก็ข้ึนมาใหมพ
่ ร้อมกันทีเดียวสี่ตัว คนบนเรื อตะโกนกันตลอดเวลา (โดยเฉพาะพี่แคร์ พี่ในทีม
Thaiwhales อีกคน) “หน้าเรื อ 11 โมง! ขา้ งเรื อ 3 โมง! โอโ้ หๆๆๆ หูยๆๆๆ พระเจา้ ๆๆๆ”
้
ถือวา่ เป็ นชว่ งเวลาที่สนุ กมากสาํ หรับผม แตอ่ ยา่ งที่วา่ แหละครับ พอเป็ นเรื่ องของความถี่ในการกินที่เร็วขนาดนัน
ผมเลยคิดไปเองวา่ “มันไมน
่ ่ าจะเป็ นตัวเดียวกัน เพราะวา่ มันอยูด
่ า้ นขวาของเรื อ ผมจาํ ได้ มันจะมาซา้ ยเรื อไดย้ ั งไง”
ึ ษาทางวิทยาศาสตร์อยา่ งใกลช้ ิด
นี่ คือสาเหตุท่ีการแยกแยะวาฬหรื อสั ตวอ์ ะไรก็ตามเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญถา้ เราจะเอาเรื่ องการศก
มาเป็ นตัวตัง้ ลองจินตนาการเลน
่ ๆนะครับ ถา้ เกิดวา่ นักอนุ รักษ์กูปรี แยกแยะไมไ่ ดว้ า่ กูปรี ตัวไหนเป็ นตัวไหน
้
เขาอาจจะจดในการสาํ รวจของเขาวา่ เขาเจอกูปรี ทังหมด
25 ตัวภายในหนึ่ งวัน ในพื้นที่เล็กๆ!
้ กูปรี ไมใ่ ชส
เจออยา่ งนี้ ทุกวันเลยเป็ นเวลา 30 วันตอ่ เนื่ อง! เพราะฉะนัน
่ ั ตวส์ งวนอีกตอ่ ไป! (แตใ่ นความเป็ นจริ งมันคือกูปรี
3 ตัวที่วงิ่ ไลจ่ ีบกันไปมา)

พอขึ้นมาบนรถ สิง่ แรกที่พ่ีแดงทาํ คือเอากลอ
้ งของพี่ทอยมาดู (พี่ทอยคือผูช้ ว่ ยพี่แดง วันนี้ เป็ นชา่ งภาพตาคม
ทาํ หน้าที่ถา่ ยภาพนิ่ ง Photo ID ของวาฬที่ข้ึนมาเหนื อผิวนํา้ ) พี่แดงดูไปหนึ่ งการ์ดเต็มๆและก็บอกวา่
“ดูจากรอยแผลเป็ นตา่ งๆ เอกลักษณ์ของครี บ จุดในปาก ตอนนี้ ผมแยกไดแ
้ คส
่ ามตัวอยูเ่ ลย”
่
่
่
่
ผมรู้ วา่ การ์ดหนึ งของพีทอยคือประมาณครึ งเชา้ ...อา้ ว...แคค
้ ั ง้ 5-6 ตัวแลว้ ไมใ่ ชเ่ หรอ
่ รึ งเชา้ ผมก็นับไดต
ผมขอจบไดอารี่ วันนี้ ดว้ ยการแบง่ ปันจังหวะที่ผมประทับใจ ผมรู้ วา่ ตาผมเห็นสวยกวา่ ในภาพนี้ จริ งๆ
แตม
่ ั นเป็ นจังหวะตอนที่พระอาทิตยส์ าดนํา้ เป็ นประกายสีทองตอน Golden Hour และเราพยายามขับเรื อไปมากัน
เผื่อวา่ วาฬจะขึ้นมากินปลาตรงกับเสน
้ ของแสงอาทิตยพ
์ อดี (พี่แดงบอกวา่ “จะเอาอะไรมากมาย ผมเป็ นวาฬนะเฮย้ ”)

