
ผลการส ารวจปลาวาฬเมื่อวันพุธท่ี   21 ส.ค. 2555 
ออกท่าที่บางตะบูน บ้านพ่ีจ ารูญ  เวลา 9:10 น 
 

ลมร้อนทีพุ่่งเข้ามาปะทะใบหน้า ได้พาเอาความง่วงพร้อมทั้งก าลังใจที่ค่อนข้างหดหายไปเรื่อยๆ
พร้อมกับเวลาที่ค่อยๆผ่านไป ขณะนั้นเป็นเวลา 14.05 น.แล้ว ทุกคนในเรือนั่งลงหมด บ้างก็เริ่ม
เอนกึ่งนั่งกึ่งนอน บ้างก็พึ่งตื่นขึ้นมา นั่งเหม่อมองออกไปนอกเรือแบบไม่ยินดียินร้ายเท่าไหร่ ทะเล
เรียบมากๆเมื่อเทียบกับทุกครั้งที่ผมออกเรือในปีนี้ หน าซ้ าทัศนวิสัยค่อนข้างเปิดมากๆ มองเห็น
คลังน้ ามันแหลมผักเบี้ยเยื้องออกไปทางซ้ายไกลลิบๆโน่น ไม่มีหมอกแดดมาบดบังเลย โอกาสดีๆ
แบบนี้แล้วเหมือนทุกๆอย่างเอ้ือ อ านวยใหเ้ป็นอย่างดี การมองเห็นที่ไกลโดยไม่มีคลื่นมาบดบัง 
ขอให้มีวาฬขึ้นเถอะเราต้องเห็นเขาได้อย่างชัดเจน แต่จนแล้วจนรอดต้ังแต่เก้าโมงมาถึงขณะนี้ เรา
ยังไม่ได้เห็นวี่แววเขาเลยแม้แต่นิดเดียว. 
 

 
ทะเลและท้องฟ้าเมื่อ 14.00น. 

 

เราออกเรือจากบ้านพี่รูญวันนี้เมื่อเวลา 9.10น. เพราะมีสมาชิก ใหม่ๆ มาร่วมออกเรือด้วยกันก็เลย
ไม่อยากให้ทุกคนทรมาณมาก เกินไปเลยตัดสินใจมาใช้เวลาเดิมๆที่เคยออกบ่อยๆ ส่วนใหญ่เป็น 
คนที่เคยมาแล้วแต่ได้เห็นไกลๆและมีลูกน้องผมอยู่คนนึงที่ได้ออกเรือมาดูวาฬกับผมต้ังแต่ปีที่แล้ว
เป็นชุดแรกๆเลยแต่แปลกเขาเป็นคนเดียวในหมู่คนที่ผมชวนมาคนเดียวที่ยังไม่ได้เห็นวาฬเลยสัก 
ครั้ง ผมชวนเขาต้ังแต่เมื่อวานซืนเพราะต้องการให้มาช่วยงานในเรือเรื่องกล้องที่ผมใช้ซึ่งเจ้าตั้มที่
เคยออกด้วยไม่ว่างพอดีประกอบกับผมค่อนข้างมั่นใจว่าคราวนี้ไม่น่าจะพลาดในการที่มีโอกาสจะ 



ท าให้น้องคนนี้ได้เห็นเจ้าพวกวาฬที่เขาเองก็อยากได้พบเห็นตัวจริงๆเหมือนคนอ่ืนสักที 10.20 น.
ขณะเรือยังอยู่ในอ่าวบริเวณที่เลี้ยงหอยนั้นเอง พี่จ ารูญก็ได้ชี้ให้เห็นเจ้าโลมาอิรวดีฝูงเล็กๆที่ระยะนี้
ได้พบเห็นแต่เป็นการรวมฝูงเล็กๆ 3 – 4 ตัวไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่มักจะพบเห็นรวมฝูงเป็นสิบๆตัว 
ลมที่พัดอ่อนๆท าให้แทบจะไม่มีคลื่นเลยท าให้เราสามารถมองเห็นพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ยิ่งท า
ให้ผมมั่นใจว่าวันน้ีเราน่าจะได้พบเห็นวาฬที่ขึ้นกินได้อย่างง่ายดาย โลมาฝูงนี้มาโฉบๆไปมาให้เรา
ได้เห็นไม่ถึง5นาทีก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย พี่รูญเองก็เลยถือโอกาสโฉบไปแลกของ เพื่อเอา
หอยแมงภู่ จากเรือที่ลอยอยู่ใกล้ๆ ผมเห็นเจ้าปลาดุกทะเลตัวค่อนข้างใหญ่นอนอยู่ในเรือตัวนึง
ด้วย ซึ่งท าให้ผมนึกถึงเจ้าโลมาที่ทางฝั่งบางปะกงที่ชอบกินปลาดุกทะเลโดยชอบทานแต่ตัวของ 
ปลาดุกเหลือแต่หัวที่เป็นส่วนแข็งและมีเงี่ยงขาดลอยอยู่ในทะเล 
 

 
โลมาสองตัวบริเวณในอ่าวบางตะบูน 10.20น. (พิกัด 304) 

 



 
 

 
เรือเก็บหอยแมงภู่และปลาดุกตวัใหญ่ 10.35น. 

 

เรามุ่งหน้าไปสู่วัดกะซ้าขาวจุดประจ าที่เรามักพบเห็นพวกวาฬอยู่ค่อนข้างสม่ าเสมอ ระหว่างนั้นก็
จะมีการหยอกเย้าเจ้าจุ๋มน้องคนที่มาหลายครั้งแต่ยังไม่ได้พบเห็นสักครั้งอยู่ประจ า “โอ็ย..ท้องฟ้า 
และทะเลเป็นใจขนาดนี้ ถ้ายังไม่เห็นอีกก็ไม่รู้พูดไงแล้ว” ยิ่งพวกเรามองเห็นพวกฝูงปลากะตักและ
นกนางนวลที่บินโฉบไปมามากมายอีกทั้งบางครั้งเรือฝ่าเข้าไปในฝูงปลากะตักจนโดดขึ้นมาบน 
ขอบเรือจนเราสงสารต้องรีบไปช่วยกันปัดเขากลับลงไปในทะเลซึ่งมีทั้งปลาหลังเขียวรวมอยู่ด้วย
มากมาย ยิ่งท าให้รู้สึกว่าเราต้องได้เห็นพวกปลาวาฬได้ในเร็วๆนี้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่การพบเห็นใน 
บริเวณนี้ก็มักจะอยู่ท่ีประมาณใกล้ๆเที่ยง หลายๆคนก็สนุกกับการถ่ายรูปนกและปลาที่กระโดดไป
มาบนผิวน้ าพร้อมทั้งกระเซ้าเย้าแหย่กันสนุกสนาน บางคนก็เริ่มลงมือทานข้าวกลางวันที่เตรียม 



มาเพราะเราต่างบอกๆกันว่าให้รีบทานซะเพราะเดี๋ยวพอเจอพวกวาฬขึ้นมาแล้วเราก็จะมัวแต่
ถ่ายรูป,ถ่ายภาพยนต์กันไปแล้วจะไม่ได้ทานข้าวกัน ขณะนั้นก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงมากแล้วเหลียว
มองขึ้นไปบนฟ้าก็มีอาทิตย์ทรงกลดให้ดูสวยงามเหมือนนิมิตที่ดี. 
 

 
อาทิตย์ทรงกลดยามเที่ยงวัน 

 
ฝูงปลาเข็มยามเที่ยงๆ 



 
ฝูงนางนวลที่โฉบไปมาเพื่อกินปลากะตกัเมื่อเริ่มยามบา่ย 

 

 
ปลากะตักและปลาหลังเขยีวทีก่ระโดดมาบนเรือ 

 

เวลาผ่านไปเราถึงวัดกะซ้าเที่ยงพอดีๆ พี่รูญเพ่งมองออกในทะเลอย่างต้ังใจเช่นเดียวกับพวกเรา
แทบทุกคนที่ออกมายืนดูไปรอบๆว่ิงเรือเลยออกวัดกะซ้ามองเห็นน้ าที่ค่อนข้างขุ่นเนื่องจากเป็นน้ า 
ที่ปะทะกันระหว่างน้ าเค็มกับน้ าทะเล พี่รูญตัดสินใจหันเรือออกไปทางตะวันออกและวิ่งย้อนกลับ
ไปอย่างช้าๆ เสียงคุยเริ่มเงียบๆไปทุกคนเริ่มช่วยกันมองไปรอบๆอย่างต้ังใจ….เวลาที่ผ่านไปพร้อม 
กับเรือที่วนออกมาและวิ่งห่างวัดกะซ้าขาวย้อนกลับมาทางบางตะบูนอีกครั้งผมเองยังเข้าไปหาพี่
รูญและเสนอว่าเราน่าจะวิ่งไปทางปากน้ าท่าจีนดีมั้ย..แต่พี่รูญเห็นว่าน้ าค่อนข้างดูเหมือนน้ าเสีย 
ไม่น่าจะมีโอกาสดีเท่ากับการวิ่งวนกลับมาทางร่องน้ าที่ไปทางท่อส่งน้ ามันที่ไปทางแหลมผักเบี้ย 
ซึ่งขณะนี้เราก็ก าลังวิ่งไปทางนั้นทะเลเรียบเหมือนเดิมเช่นเดียวกับพวกเราที่เริ่มเงียบเสียงลง 



ไปเช่นกันเพราะขณะนั้นเป็นเวลา 13.30นแล้วที่เรายังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นเจ้าพวกวาฬที่ปกติก็
น่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นได้อย่างง่ายดายแล้วในสภาพที่ท้องน้ าเรียบมากๆขนาดนี้  14.05น. ลมร้อน 
ความง่วง,ก าลังใจที่หดหายไปพร้อมเวลาที่ผ่านไป บ้างเริ่มหาวและเอนนอนอย่างท้อถอย,บ้างพึ่ง
ต่ืนแบบงัวเงียและมองไปข้างหน้าแบบไร้จุดหมาย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววเขาแม้แต่นิดเดียว. 
14.06 น. ผมมองไปยังเจ้าจุ๋มซึ่งนั่งตาเหม่อไปข้างหน้าแบบไร้จุดหมาย หันมามองผมยิ้มแหยๆให้ 
ผมเองก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่ส่ายหัวเล็กๆ14.07 น. จ าได้ว่ามองไปข้างหน้าพร้อมทั้งปล่อยให้ความ
ง่วงเข้ามาครอบคลุมความหวังที่จะได้เห็นพวกเขาในวันนี้เพราะเรือก็ก าลังมุ่งเข้าสู่เขตโป๊ะที่ปกติก็
เหมือนกับจะมุ่งเข้าฝั่ง ซึ่งถ้าเป็นปกติก็จะแวะถ่ายพวกนกน้ าต่างๆที่มักจะเกาะอยู่ตามเสาที่ใช้เป็น 
หลักเลี้ยงหอยต่างๆก่อนบ่ายหน้ากลับท่าที่บ้านพี่รูญ 14.08 น. เสียงเครื่องเรือเบาลง..ผมชะงัก
เล็กน้อย…เสียงคุ้นๆของพี่รูญเมื่อผมมองกลับไปหาแกทันที ใบหน้าที่ย้ิมแย้มและจ้องมองไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคง เสียงประโยคนั้นท าให้ความง่วงเหงาหาวนอนของทั้งเรือมลายไปในทันที “เจอ
แล้ว”(พิกัด 306)หลังจากนาทีนั้น ความสุข ความสนุกสนาน ความดีใจ ต่างพุ่งไปด้านหน้าของเรือ
ทันที ทุกคนไปออกันหน้าเรือทันที ถึงกับได้ยินเสียงคุณหนุ่ม เพื่อนที่ผมชวนมาด้วย ร้องเสียงดัง
แถมยังยกแขนสองข้างเหนือหัวแบบไชโย ยิงประตูเข้าไงก็ไม่รู้ “ไชโยได้ถ่ายรูปสักที” ถ้าผมจ าไม่
ผิด แกตะโกนของแกออกมางั้น. 4 – 5 นาทีต่อจากนั้น พวกเราก็ถึงได้เห็น ฝอยน้ าที่พุ่งขึ้นจากผิว
น้ าตัดกับเมฆด าไกลออกไป ได้ชัดเจน พร้อมกับเห็นการอ้าปากขึ้นกินของอีกตัวนึงถัดไปทางขวา 
ทั้งๆที่ยังอยู่อีกไกลได้ชัดเจน 
 

 
วาฬท่ีอา้ปากขึ้นกินเหยื่อในระยะไกลเมื่อ 14.12 น. 

 
 
 



ขณะที่พี่รูญเริ่มเร่งเครื่องเข้าไปเรื่อยๆ เราคิดว่าได้เห็นสองตัวค่อนข้างแน่ๆที่มักจะขึ้นใกล้ๆกัน แต่
ในขณะที่เข้าไปจนจะถึงก็เห็นฝอยน้ าพุ่งขึ้นไกลๆออกไปอีกตัวหนึ่ง แต่ขณะนั้นเราเลยตัดสินใจท่ี
จะตามสองตัวที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆ ซึ่งผมเองตอนนั้นไปคิดว่าอาจจะเป็นแม่ลูกกันเพราะเห็นการขึ้นที่
มักจะอยู่ติดกันมากๆและตัวนึงมักจะขึ้นหลังอีกตัวนึงเสมอๆแถมตัวที่ขึ้นด้านหลังมักจะด าลงไป
ก่อนตัวที่อยู่ข้างหน้าเสมอๆ ท าให้นึกถึงข้อเขียนของ ดร.กาญจนา(ตึก)ที่เขียนไว้ในหนังสือ
ปลาวาฬบรูด้าในประเทศไทยที่บอกไว้ว่าถ้าเป็นลักษณะของแม่ลูก ตัวลูกมักจะท าแบบนี้ ตัวแม่
มักจะด าลงที่หลังตัวลูก (พิกัด 307,308) ตัวผมเองยังค่อนข้างตื่นเต้น เพราะปีนี้ยังไม่ค่อยได้เห็น คู่
แม่ลูกเลย โดยเฉพาะแอบหวังไว้ว่าจะได้เห็นคู่แม่สดใส ที่พึ่งให้ลูกตัวใหม่ ตามข้อมูลที่ทางทีมคุณ
ตึกได้บอกว่าได้พบเห็น เจ้าแม่สดใสกับลูกตัวใหม่ตั้งแต่ 22มี.ค.55 นี้แล้วซึ่งท าให้ผมไปแอบไปคิด
ว่านี่อาจจะใช่เขาก็ได้ ผมจ าได้ถึงเมื่อปีก่อนตอนที่เห็นเจ้าแม่สาครกับลูกคือเจ้าท่าจีนตอนนั้นเขา
ยังเล็กอยู่และผมก็ได้ถ่ายเห็นเขาขึ้นคู่กันได้หลายครั้ง เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าตัวน้อยที่
คอยว่ายคลอเคลียไปกับแม่ บางครั้งก็ว่ายเกยขึ้นไปบนตัวแม่ เหมือนเด็กเล็กๆที่ชอบเดินคลอเคลีย
แม่ของตัวเองเวลาไปไหนมาไหน 
 

 
วาฬสองตัวที่ขึ้นให้เห็น โดยตวันงึมักจะอยู่ดา้นหลังอีกตัวบ่อยๆ 

 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึง เมื่อเรือเราได้เข้ามาใกล้ๆ เค้าก็โผล่มาอ้าปากขึ้นกินให้เราเห็นอีก
เพียงสองครั้ง ผมก็เริ่มสังเกตว่าอีกตัวนงีที่คิดว่าเป็นตัวลูกน่าจะไม่ใช่ของเจ้าสดใสเพราะดูตัวใหญ่ 
เกินไปสักหน่อย แต่ก็ยังไม่สามารถแยกอัตลักษณ์ของเขาได้ชัดเจนว่าเป็นตัวไหน ทุกคนในเรือรู้สึก
ดีใจกันมากๆที่ได้เห็นเจ้าสองตัวนี้โผล่มาให้เห็นใกล้ขึ้น และ เมื่อเวลาผ่านไปอีกสักพักนึงยิ่งท า 



ให้ทุกคนยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเมื่อทั้งเจ้าสองตัวได้ว่ายน้ าเข้ามาใกล้ๆเรือของพี่รูญเอง มีอยู่
ครั้งนึงขึ้นมาหายใจใกล้เรือจนละอองน้ าจากลมหายใจของเขาโดนลมพัดเข้ามาโดนพวกเราในเรือ
แทบทุกคนเลยทีเดียว เขาทั้งคู่มาว่ายวนรอบๆเรืออยู่หลายต่อหลายครัง้และโชคดีผมเองคราวนี้
เอาเครื่องอัดเสียงมาด้วยท าให้ได้ไฟล์เสียงขึ้นหายใจของเขาทั้งคู่ไว้ได้ด้วย และจากการที่เขามา
ขึ้นใกลม้ากๆหลายต่อหลายครั้งที่โผล่แทบจะข้างเรือเลยเล่นเอาพวกเราที่มีกล้องใส่เลนส์ถ่ายภาพ
ระยะไกลต้องรีบไปเปลี่ยนเลนส์กันใหญ่ความสนุกสนานขณะนั้นท าให้ไม่ได้สนใจต่อท้องฟ้าที่เริ่ม
มีสีเข้มด ามากขึ้นและคลื่นลมก็เริ่มพัดแรงขึ้น ผมเองจะรู้สึกได้มากกว่าคนอ่ืนหน่อยๆเพราะผมท า
หน้าที่ถ่ายเป็นภาพยนตร์จึงได้รู้สึกถึงความโคลงของเรือได้มากกว่าคนอ่ืน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้
เห็นถึงความสวยงามของพวกเขามากขึ้นยามที่เขาโผล่ขึ้นหายใจท าให้เกิดละอองน้ าจับกับแสงที่
ส่องมาด้านหลังตัดกับเมฆสีด าท าให้เห็นพวยหายใจชัดเจน อ่อนพริ้ว ไปตามลม ผมเฝ้ามองภาพที่
เกิดขึ้นในช่องมองภาพผ่านกล้องของผมไปโดยไม่ได้สนใจความโคลงที่เกิดขึ้น ภาพที่วาฬทั้งสอง
ตัวโผล่ขึ้นมาหายใจพร้อมๆกันและแหวกว่ายไปเคียงคู่กัน บางครั้งสลับกันขึ้นไปมาอย่างสบายใจ 
โดยดูจะไม่กังวลใจกับการมีอยู่ของเรือเราแม้แต่น้อย  
 

 
ขึ้นหายใจคูก่ัน 

 

ขณะที่เราก าลังวิ่งเรือกลับเมื่อเวลา 15.55น.ขณะนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ไม่ไกลและลมที่เกิดจาก
เมฆฝนก็เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ดูทุกคนในเรือก็ไม่มีใครห่วงกังวลอะไรมากนัก ผมเองก็รู้สึกดีใจ 
เหมือนทุกครั้งและคราวนี้ยิ่งท าให้เกิดความคิดมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก เมื่อมาคิดภาพวาฬที่ขึ้นเคียง
คู่กันว่ายเข้ามาหาเรือเหมือนกับว่าเราสนิทสนมกันมากๆ, การปรากฏตัวของเขาที่มาช่วยฉุดกระ 



ชากคนให้มีความสุขกับการได้พบกับพวกเขา, ท าให้ผมได้คิดว่าคนเรานี่บางครั้งความไม่ง่ายไม่
ธรรมดาของเรานี่แหละที่ท าให้เราบางครั้งท าทุกอย่างที่ยุ่งยากไปจากธรรมชาติ เจ้าจุ๋มของผมแอบ 
คิดไปว่าเป็นตัวซวยของทุกๆคน ผมเองก็แอบตั้งความหวังว่าต้องเห็นเขาที่นี่,ท่ีน่ัน,เวลานี,้เวลานั้น
ไปเรื่อย ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นเขาก็อยู่ที่นั่นเสมอๆเป็นธรรมชาติของเขาทุกๆวัน ไม่ว่าเราจะเห็น 
เขาหรือไม่เห็นเขา ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงไปได้ว่าเขายังคงใช้ชีวิตอยู่และหากินของเขาไปในทะเล
อยู่ทุกๆวันโดยรับรู้การมีอยู่ของมนุษย์อย่างเรา มีแต่มนุษย์เราเท่านั้นที่จะยอมรับการมีอยู่และ
เคารพการมีอยู่ของเขาหรือเปล่าเท่านั้น. 
 

 
พายุฝนเมื่อเวลา 15.56 น. 

 

เมฆฝนนั้นเข้ามาปะทะกับเราอย่างเต็มที่ คลื่นสูงขึ้นโยกเรือไปมาอย่างต่อเนื่อง น่าแปลกการ
ปรากฏตัวของวาฬคู่นั้นท าให้ผมมองไปยังผู้ร่วมชะตากรรมในเรือทุกคนกลับมีแต่รอยยิ้มและ
ใบหน้าที่ดูมีความสุขดีกันทุกคน แม้สายฝนจะกระหน่ ามาใส่ไม่ใช่น้อย 



 
 
อีกครั้งที่ส าหรับผม WHY SAVE WHALES ดูจะเป็นค าถามที่ผมรู้สึกว่ามีค าตอบอยู่เต็มไปหมดทุก
ครั้งที่ผมออกทะเลมา และ ยิ่งจากนี้ไปแม้เมื่อผมไม่ได้เห็นพวกเขา ผมก็จะรู้อยู่เสมอว่าพวกเขาก็ 
อยู่ที่นั่นเสมอๆและผมก็หวังอยากให้มันเป็นเช่นนั้นไปอีกนานเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อมองเห็น
รอยย้ิมอย่างสุขใจของเจ้าจุ๋มที่เมฆหมอกแห่งความสงสัยในตัวเองคงหมดไปจากใจและน่าจะ
จดจ าการพบเห็นของวาฬคู่นี้มากกว่าคนอ่ืนๆทีเดียว 
 

 
เจ้าจุ๋มเมื่อ 17.31น. 

 
 
 



ฟ้าหลังฝนมักจะสวยเสมอๆมีคนกล่าวไว้อย่างนั้น พายุฝนที่โหมกระหน่ าพัดผ่านพวกเราไป,ความ
มืดครึ้มของฝนพัดผ่านไปจากเราและแสงสีทองยามเย็นมองดูอบอุ่นและมองดูเหมือนให้ความหวัง 
แก่คนอย่างเราๆได้เสมอ ผมก็หวังว่ามันจะเป็นแสงสีทองแห่งความหวังให้แก่ฝูงปลาวาฬไทยแห่ง
อ่าวไทยของเราด้วยเท่านั้น. 
 

 
แสงยามเย็นที่สะพานบางตะบูนเวลา 18.29น

 
วาฬคู่นี้ที่สร้างความหวงัให้กับคณะของเรา เวลา 14.23 น. 

 

หมายเหตุ.. เมื่อได้กลับมาดูอัตลักษณ์ของวาฬในตอนเย็นขณะทานข้าวแล้วพบว่าเป็น เจ้าพาฝัน 
ส่วนอีกตัวยังไม่ทราบในขณะนั้นแต่เริ่มคิดว่าอาจจะไม่ใช่ลูกจนได้รับการยืนยันจาก มืออาชีพจาก 



กรมทรัพยากรชายฝั่งตอนบน(คุณขาว โดย ความอนุเคราะห์ผ่านดร.กาญจนา)ช่วยยืนยันให้ได้ว่า
อีกตัวคือ เจ้าตรัย ท าให้เราพบว่าพฤติกรรมนี้อาจจะเป็นการเกี้ยวพาราสีกัน นับเป็นการพบเห็น 
ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ในอนาคตขณะที่เรายังไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนที่จะติดตามพฤติกรรมของ
เหล่า วาฬไทย ที่ทันสมัยกว่านี้. 
 

 
 
 
 
 
 


