ในวันที่ฟ้าฝนดูเหมือนเป็ นใจ พวกเรากลุม่ Thai Whales ก็ออกเดินทางตามรอยอดีตวาฬกัน หัวหน้ าทีมฝ่ าย
ตามรอยอดีตฯ เห็นว่าจุดเริ่ มที่นา่ สนใจที่สดุ ต้ องเป็ นที่ คลองวาฬ เพราะแค่ชื่อก็ใช่แล้ ว มีปรากฏมาในอดีตนานแสนนาน
จนดูเหมือนจะเป็ นครัง้ แรกทีม่ ีคาว่า “วาฬ” ปรากฏชัดๆ ในภาษาไทย โดยตังเป
้ ้ าหมายทีจ่ ะไขปริ ศนาว่า “มีวาฬที่คลอง
วาฬหรื อไม่?”
การเดินทางของพวกเรา จากกรุงเทพฯ ถึง เพชรบุรี ก็สะดวกมากใช้ เวลาเพียงไม่กี่ชวั่ โมงก็ถงึ คลองวาฬแล้ ว แต่
คราวนี ้พวกเราแวะไปดูโครงกระดูกวาฬที่วดั หาดเจ้ าสาราญก่อน จึงทาให้ การเดินทางล่าช้ าเล็กน้ อย
ขณะที่รถกาลังจะมาถึงจุดหมาย ผู้รายงานทีก่ าลังจะหลับก็ตื่นขึ ้นด้ วยเสียงร้ องดีอกดีใจของเด็กๆ ที่เห็นวาฬตัว
ใหญ่...ไม่ใช่วาฬตัวเป็ นๆ แต่เป็ นรูปปั น้ วาฬขนาดใหญ่ทตี่ งอยู
ั ้ ก่ ลางวงเวียนก่อนจะเข้ าสูห่ มูบ่ ้ านคลองวาฬ รูปปั น้ วาฬนี ้
น่าจะมีต้นแบบมาจาก Sperm Whale แต่ทาตัวสีดาและฟั นสีขาว ทาให้ ดแู ล้ วอยากจะเรี ยกว่า “ดาร์ กี ้ วาฬ” มากกว่า (อิ
..อิ)
ปั จจุบนั “คลองวาฬ” เป็ นหมูบ่ ้ านชาวประมงเล็กๆ เงียบสงบ อยูต่ ิดกับหาดมะนาวซึง่ เป็ นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่
มีบริ การที่พกั เฉพาะแบบตึกรวม ดังนันนั
้ กท่องเที่ยวที่ต้องการที่พกั ที่เป็ นส่ว นตัวสักหน่อยจะเลยมาหาที่พกั กันในคลองวาฬ
แทน ซึง่ มีให้ เลือกมากมายในราคาย่อมเยา

ที่พักในคลองวาฬ
ปั จจุบันเริ่มมีให้ เลือกหลายแบบหลายราคา ถ้ าชอบแบบสนุกลุกนั่งสบายให้ อยู่แถวตลาด
หากใครชอบบรรยากาศเงียบๆ ก็ให้ วิ่งรถเลยสะพานปลาไปทางหว้ ากอ

แม้ หาดในคลองวาฬจะไม่เหมาะกับการเล่นน ้าแต่ก็สามารถเดินเลาะเลียบชายหาดดูริว้ คลืน่ ยามเช้ าและยามเย็น
ได้ อย่างเพลินๆ เป็ นบรรยากาศการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึง่ ทีใ่ ห้ ความรู้สกึ ผ่อนคลายดี ที่พกั ส่วนใหญ่อยูต่ ิดชายหาด และ
หากต้ องการทานอาหารทะเลอร่อยๆ สดๆ ซึง่ ขอยืนยันว่าอร่อยจริ ง สดจริ ง ที่นี่ก็มีพร้ อม เพราะคลองวาฬมีสะพานปลาเป็ น
แหล่งจับจ่ายของทะเลสดที่คกึ คักทังเช้
้ าเย็น

สะพานปลาคลองวาฬ
เสน่ ห์ชุมชนที่มาพร้ อมกับอาหารทะเลสดกาลังเป็ นทีก่ ล่ าวขวัญและเป็ นจุดดึงดูดนักท่ องเทีย่ วสู่คลองวาฬในปั จจุบัน

คลองวาฬเป็ นเมืองเล็กๆ ที่ขบั รถวิ่งวนแป๊ บเดียวก็รอบเมืองแล้ ว ร้ านรวงบ้ านเรื อนส่วนใหญ่สร้ างแบบง่ายๆ เล็กๆ
กลมกลืนกับธรรมชาติ หลายแห่งนาคาว่า “วาฬ” มาเป็ นชื่อ หรื อออกแบบเป็ นสัญลักษณ์วาฬน่ารักๆ มาตกแต่งไว้ ทาให้
อดจินตนาการไปไม่ได้ วา่ นี่เป็ นเมืองของวาฬจริ ง ๆ

โครงกระดูกวาฬที่สถานีประมงคลองวาฬ
ไม่ มีใครเห็นวาฬทีค่ ลองวาฬมานานแล้ ว คนรุ่ นทีเ่ คยเห็นจะมีอายุประมาณ 60-70 ปี ขึ้นไป
โครงกระดูกวาฬเป็ นสิ่งเดียวทีเ่ กี่ยวข้ องกับวาฬจริ งๆ ทีม่ ีอยู่ที่นี่

แต่จากการไล่ลา่ หาข้ อมูลของพวกเราทีใ่ กล้ เคียงที่สดุ แล้ ว คือคาบอกเล่าของเจ้ าหน้ าที่สถานีวิจยั ประมงคลอง
วาฬ ซึง่ เป็ นจุดที่เราแวะไปดูกระดูกวาฬและหาข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ เล่าให้ พวกเราฟั งว่า มีเรื่ องเล่ากันมาแบบปากต่อปากว่า
เมื่อก่อนนันบริ
้ เวณปากคลองวาฬเคยมีวาฬปรากฏตัวจริง แต่ปัจจุบนั ไม่มีแล้ ว ส่วนสาเหตุที่ทาให้ วาฬหายไปก็เล่าต่างกัน
บ้ างก็วา่ เป็ นเพราะมีคนไปทาร้ ายวาฬ บ้ างก็วา่ มีวาฬมาเกยตื ้น นี่ถ้าสมมุตฐิ านแรกจริ งก็คงน่าเสียใจไม่ใช่น้อย แต่สาหรับ
ผู้รายงานไม่เชื่อว่าจะเป็ นเช่นนัน้ เพราะเท่าที่สมั ผัสมาชาวบ้ านโดยเฉพาะชาวประมงจะให้ ความเคารพ และชื่นชม ผสม
ภูมิใจในวาฬ ไม่เคยปรากฏว่ามีการทาร้ าย แม้ ขนาดซากกระดูกของวาฬ ยังเป็ นสิง่ ที่ได้ รับความเคารพ บางที่นาไปบูชาก็มี
เช่น ที่ ศาลพ่อพลาย บริเวณปากน ้าตะโก จ.ชุมพร

สาหรับพ่อค้ าแม่ขายคุณย่าคุณยาย หรื อคุณตาที่เราพูดคุยด้ วยส่วนมากจะพูดตรงกันว่าไม่เคยเห็นวาฬ แต่ที่ พบ
เห็นเป็ นประจา โดยเฉพาะในวัยเด็กก็คือ โลมาเผือก ที่มกั จะมาปรากฏให้ เห็นบริเวณปากคลอง ซึง่ ข้ อมูลนี ้ก็ทาให้ พวกเรา
ตื่นเต้ นมิใช่น้อย เพราะโลมาก็เป็ นเพื่อนวาฬ ซึง่ เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมที่อยูใ่ นกลุม่ สัตว์ทะเลหายากในบ้ านเราเหมือนกัน
พวกเราจึงชวนกันไปที่ปากคลองวาฬ เผื่อจะโชคดีได้ เจอโลมาเผือกบ้ าง แต่ก็ไม่พบอะไร ถึงอย่างนันก็
้ ให้ ร้ ูสกึ ประทับใจวิว
ทิวทัศน์ที่สวยมากๆ เมื่อยืนอยูท่ ปี่ ากคลองวาฬบริเวณทานบหิน เห็นเป็ นทะเลที่โอบล้ อมไปด้ วยภูเขา หรื อเป็ นภูเขาทีม่ ี
ทะเลล้ อมรอบก็แล้ วแต่จะมอง

รูปบริ เวณปากคลองวาฬ
บริ เวณปากคลองวาฬปั จจุบนั (2555)

พอมองย้ อนเข้ าไปในพื ้นดินก็จะเห็นสายน ้าคลองวาฬคดเคี ้ยวเข้ าไปในหมูแ่ มกไม้ ดลู กึ ลับชวนค้ นหา ตอนแรก
พวกเราก็วา่ จะลงเรื อล่องคลองวาฬกันแล้ ว เพราะเข้ าใจผิดว่าโลมาเคยเข้ าไปในคลอง แต่ปรากฏว่าบริ เวณที่โลมาหรื อ
แม้ แต่วาฬเคยมาเยี่ยมเยือน เป็ นบริ เวณปากคลองวาฬเท่านัน้ ก็เลยยกเลิกไป
ที่ประทับใจอีกอย่างหนึง่ ก็คือ “ธนาคารปู” กับ “สมาคมประมงพื ้นบ้ าน” ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณนัน้ ซึง่ สถานที่ทาการ
น่ารักเป็ นธรรมชาติสดุ ๆ บรรยายไม่ถกู ต้ องดูภาพกันเอาเอง สะท้ อนให้ เห็นถึงจิตใจของคนพื ้นที่ ที่เขารักในท้ องถิ่นของเขา
จริ งๆ ...ปลื ้มมาก

ที่ทาการ “สมาคมประมงพื้นบ้ านคลองวาฬ” -- น่ารักสุดๆ
ก่อนจากคลองวาฬมา พวกเราได้ แวะที่พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าหว้ ากอ ซึง่ ได้ จดั แสดงปลาทะเลและมี Big Tank ให้ ชม
พอตื่นเต้ น แต่ที่แอบผิดหวังก็คือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวาฬเลย รูปปั น้ ปลาตัวใหญ่ที่จดั แสดงลอยอยูก่ ลางอากาศ บริ เวณโถง
ด้ านหน้ าก็ยงั เป็ นปลาฉลามเสียอีก ทังๆ
้ ที่อยูใ่ กล้ กบั คลองวาฬทีส่ ดุ แล้ ว
และด้ วยเวลาทีย่ งั พอเหลืออยูร่ ะหว่างเดินทางกลับพวกเราจึงแวะชมกระดูกวาฬที่ได้ ชื่อว่าสมบูรณ์ที่สดุ บริ เวณ
หาดสวนสน ซึง่ เมื่อได้ ชมแล้ วก็ร้ ูสกึ คุ้มค่าจริ งๆ
สุดท้ ายปริ ศนาที่พวกเรากลุม่ Thai Whales ตังไว้
้ วา่ มีวาฬ หรื อ เคยมีวาฬที่คลองวาฬหรื อไม่ ก็ยงั หาคาตอบที่
ชัดเจนไม่ได้ แต่กลับก่อให้ เกิดคาถามขึ ้นในใจพวกเราอีกมากมาย เช่น ถ้ าเคยมีวาฬอยูท่ ี่นจี่ ริ ง เพราะอะไรวาฬจึงหายไป
ความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ลดลงไปหรื อไม่ หรื อทะเลที่นี่ตื ้นเขินขึ ้น หรื อว่าสภาพแวดล้ อมของที่นี่เปลีย่ นไป ฯลฯ

การเดินทางของพวกเราในครั ง้ นีจ้ ึงยุตลิ งด้ วยคาถามที่ยงั ต้ องการคาตอบอีกมาก และคงไม่ อาจได้
คาตอบจากการไปเยี่ยมชมคลองวาฬเพียงแค่ 2 วัน แต่ น่าจะต้ องมีการศึกษาอย่ างจริงจังจากนักวิชาการหรือ
องค์ กรที่เกี่ยวข้ อง และยังต้ องใช้ องค์ ความรู้ทงั ้ ทางด้ านธรณีวิทยา, สมุทรศาสตร์ ฯลฯ อีกมาก พวกเราจึงได้ แต่
หวังว่ าจะได้ รับคาตอบที่ชัดเจนจากการศึกษาค้ นคว้ าเหล่ านีใ้ นอนาคตอันใกล้

