
 

สี่ศูนย์เข้าไปแลว้ครับ…โชคดีไม่ใช่ฟตุบอล..ไม่งัน้ก็เตรียมเก็บของได้ครับ (ยกเว้นเกมกับลิเว่อร์พลูเมื่อไม่นานนีย้งัอตุส่าห์เสมอ)และก็ไม่ใชก่ารตัง้
ศูนย์ อะไรต่างๆ มากมายที่มีการตัง้มากมายในยคุนีเ้พื่อแก้ปัญหาสารพดั ของผู้คนในเมืองนี ้ซึ่งมกัจะลงเอยเป็น ยิ่งตัง้ยิ่งยุ่ง ไม่รู้ ตัง้เพื่อแก้ หรือ 
ก่อปัญหา หรือ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติครับ…จริงๆ ปัญหามนัอยู่ที่ คน ต่างหาก..ศูนย์ทัง้หลายทัง้ปวงมนัถึงมแีต่ปัญหามากมายเพราะเป็น
ปลายเหต ุ และเป็นความพยายามที่จะฝืนธรรมชาติและหวงัครอบครองหรือเอาชนะธรรมชาติแทบทัง้สิน้ มกัจะคิดวา่ตวัเราเองประเสริฐเลิศหรู
กว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่ด ารงตนสอดคล้องไปกับธรรมชาติรอบตวัและยอมรับในธรรมชาติที่บิดเบือนออกไปแม้การบิดเบือนนัน้เกิดจากการกระท า
ของ มนษุย์เราเอง ซึ่งก็ก าลงัส่งผลย้อนกลบัมาท าร้ายเรากันเองให้วิ่งวุ่น.. ตัง้ศูนย์โน้น..ศูนย์นี ้ให้วุน่ไปหมดเนี่ยแหละ. 

  

มนัคือ..การออกส ารวจของผมกับน้องๆเพื่อนๆผมทีผ่่านมาหลายๆครัง้ 7กย. 12 กย. 13 กย. และ ล่าสดุ 26 ตค. “ศูนย์” ในทีน่ี ้หมายถึง เราส ารวจ
ในวนันัน้, บริเวณนัน้แล้วไม่ได้พบเห็น วาฬ ครับ. ค าถามคือ แล้วมนั “ศูนย์”จริงไหม? 

  



 
เรือจับปลาทูหน้าวัดกะซ้า 

ช่วงก่อนหน้าทีผ่มจะออกส ารวจก่อนหน้าวนัที่ 7 กย.ที่ผา่นมานี ้ ผมออกส ารวจดวูาฬในปีนีน้ ัน้เรียกได้ว่าผมได้พบเห็นพวกเขาแทบทกุครัง้จนผม
รู้สึกมัน่ใจในการออกเรือทกุครัง้ว่าจะได้พบเห็นพวกเขาตลอดเวลา เล่นเอาเวลาได้พดูคยุกับคนโน้น คนนี ้ก็มักจะพดูคยุได้อย่างเต็มปากและคอย
ออกปากชกัชวนคนไปเร่ือย แถมบางทียงัเร่ิมพดูอย่างมัน่ใจ อธิบายพฤติกรรมที่พบเห็นวาฬให้คนอ่ืนๆ ฟัง ราวกับเป็นผู้ รู้รอบเก่ียวกับ วาฬ ในไทย
นี่เอาคนนึงทีเดียวครับ “โอ๊ย…เขาอยูที่่นี่แหละครับ ออกไปไงก็เจอ..เขาหากินที่นีแ่หละเขาออกลกูที่นี่แหละ ฯลฯ” ต่างๆ นานาเหลา่นีแ้หละครับที่
แสดงถึงความมัน่อกมัน่ใจและมายาคติของความอวดรู้ของผมไปเร่ือยๆ ราวกับ กูรู คนนึงทีร่อบรู้มากมายทีเดียวครับ 7 กย. ออกเรือที่สมทุรสาคร 
เรือพี่ชาติ เวลา 9.00น. กลบัเทีย่ง ลมแรงเลยต้องกลบัเร็วหน่อย  ไม่ได้เห็นพวกเขาเลย..บอกตวัเองวา่ อ้อ..ก็งีแ้หละเรายงัไม่ได้ไปถึงไหนไม่เป็นไร 
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ทัวร์ตกปลาที่มีอยู่ทั่วๆไปในอ่าว 

  

12 กย. ความมัน่ใจสงูมาก เรือพี่ชาติ สมทุรสาคร เวลา 9:20น. ไปลอยเรือแถวหน้าวดักะซ้าเลย มัน่ใจว่าจากจดุนีต้้องพบพวกเขาแล้วค่อยตามต่อ 
เวลาผ่านไปเร่ือยๆ พร้อมๆ กับความกระตือรือล้นที่ลดหายไปเร่ือยๆ ตามตะวนัที่บ่ายคล้อยไปเร่ือยๆ จนถึง 4:40น.เมื่อลมเร่ิมแรง ก็หนัเรือกลบัสู่
ฝ่ังแบบ คาใจเหมือนนกัมวยที่ชกแพ้คะแนนแบบสสูี เมื่อโอลิมปิคคราวที่แล้วแต่มาเจอตอกย า้ตรงพีจ่ ารูญจากบางตะบนูโทรมาถามว่าพรุ่งนี(้จอง
เรือไว้)อยากจะออกไหม เพราะแกเป็นหว่งเนื่องจากวนันีแ้กเองก็ออกเรือทางด้านโน้นแล้วไม่เจอปลาวาฬมาสองวนัแล้วเหมือนกัน ความมัน่ใจยัง
ไม่หดหายไปไหนก็เลยบอกไปว่า “ไปซิครับ เพ่” 13 กย. ความมัน่ใจสงูมากๆๆๆ เนื่องจากออกเรือกบัพี่จ ารูญที่เรียกวา่เซียนสดุๆ แล้วครับ ความ
กระตือรือล้นสงูสดุ ออกเรือตัง้แต่ 8:35 แถมไปชวนเพื่อนมาอีกต่างหาก ชัว่โมงแล้วชัว่โมงเลา่..ทัง้ๆ ที่ทะเลเรียบมากๆ จนเรียกวา่เกือบๆ จะเรียบ
กว่าถนนที่รถวิ่งเสยีอีก ขอให้วาฬขึน้มาเสยเหยื่อเถอะไม่เราก็พี่จ ารูญต้องเห็นแน่ๆ ตะวนัเคลื่อนคล้อยต ่าลงเร่ือยๆ พร้อมๆ กับความมัน่ใจและ
ความลิงโลดที่หดตวัลงต ่าเหมือนๆตะวนัครับ.  
แล้วมนั “ศูนย์” จริงไหม? 
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นาหอยที่บางตะบูน 
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กาน ้าใหญ่บนเสา กับ ทวิเขา  
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กาน ้าใหญ่กับชุดขนใหม่ 

  

ถ้าการมาส ารวจหมายถึง ต้อง เจอ ต้อง เห็น ตวั วาฬ ละก้อ อาจพดูได้ว่าเป็น ศูนย์จริงๆ ก็ได้ครับ.ส าหรับ ผม ต้องขอแอบบอกไว้เลยครับวา่ ถึง
ตอนนีแ้อบอมยิม้กับตวัเองไปแล้ววา่ ต้องขอขอบคณุเหล่าวาฬไทยเหล่านีท้ี่มาเตือนสติตวัผมหรือเทา่กับมาชว่ยบอกผมทาง อ้อมๆ ให้รู้ว่า ผมเป็น
ใคร..แล้วท าอะไรอยู่..ท าไปแค่ไหนแล้วครับ…ใช่ครับ..ผมถามตวัเองวา่ที่เที่ยวไปมัน่อกมัน่ใจ..พดูโนน่..พดูนี่ให้คนโน้นคนนีฟั้งเนี่ย…จากปีที่แล้ว
..จนถึงนาทีนีเ้นี่ย..เอาเข้าจริงๆผมรู้อะไรจริงๆ มากขึน้ไปกวา่เดิมไหม...รู้จกั..เรียนรู้ เหล่า วาฬไทยที่ผมคิดวา่ผมได้ออกเรือไปแค่ ยี่สิบกว่าครัง้ 
เนี่ยมนัท าให้ผมคิดวา่ผมรู้ดีกวา่ใครๆเขาตัง้แต่เมื่อไหร่..มีการศึกษา..มีการเรียนรู้..ที่เกิดขึน้จริงๆที่จะให้เราได้มีองค์ความรู้ เพื่อจะมาท าสิ่งที่
เรียกว่า อนรัุกษ์ เขาได้จริงๆ แล้วหรือ? หรือเอาเข้าจริง ผมก็เป็นแค่ ท า10แต่คยุ1000ครับ. ผมรู้สึกขอบคณุความรู้สึกนีแ้ละ ชอบความจริงที่
ปรากฏตรงหน้าขณะนี ้ ทีผ่มไม่ได้พบเจอพวกเขาเลยซึ่งปกติผมก็คิดของผมอยู่แล้ววา่ การมาส ารวจพวกเขาแล้วผมไม่ได้พบเจอพวกเขา ก็ไม่ได้
หมายความว่า ไม่มีพวกเขา หรือ ไม่ได้ประโยชน์อะไร มนัสามารถน าข้อมลูการไม่เจอไปผนวกเข้ากับสถิติอ่ืนๆแล้วเกิดการเรียนรู้ได้มากมายอยู่
แล้ว.....แต่ตอนนีท้ีผ่มยิ่งชอบไปอีกก็คือ มนัท าให้ผมได้เรียนรู้จกัตวัเองได้มากขึน้ พร้อมทั้งแอบยิม้ๆ ให้กับการทีก่ารดวุาฬจะได้ไม่เป็นแค่กระแส
ฮือฮามากมายในเมื่อเรายงัไม่ได้มีการเรียนรู้และการจดัการที่ดีพอส าหรับพวกเขา ซึ่งถ้าการปรากฏตวัของเขายงัไม่แน่นอนแบบนี ้ จริงๆแล้วมนั
อาจเหมาะกับเมืองไทยเราขณะนีก็้ได้ที่ เราชอบท าทกุอยา่งตามกระแสและ ขาดการควบคมุ จนทกุๆ อย่างก็จะเสียหายไปในที่สดุครับ นี่พดูในแ ง่
ของการออกส ารวจที่ไม่เจอ วาฬ นะครับ แต่แม้กระทัง่การไม่เจอพวกเขาแล้วจะเรียกวา่ ศูนย์ เลยนัน้ผมว่าชีวิตมนัคงไม่ได้มีแค่นัน้มัง้ครับ. 26 
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ตค. 55 ออกเรือที่ปากน า้เจ้าพระยา เวลา10:10 น. เรือใหม่, ที่ใหม่ความคาดหวงั “ศูนย์” ผลลพัทข์องการพบวาฬ “ศูนย์” แต่ความกระฉับกระเฉง
,ความกระตือรือล้น “เพยีบ” สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหลา่นีเ้ป็นความจริงความสวยงามและคอยกระตุ้นให้รู้เสมอว่า ทางที่ผ่านมา ยงัไม่ได้รู้อะไร เพิ่มเติม
เลย แม้จะตัง้ใจแนว่แน่เพยีงแต่ต้องมุ่งมัน่ให้มากขึน้และข้อส าคญัท าให้มากขึน้อย่างน้อยก็ให้มากกว่าพดูก็ท่าจะดี. 

  

 
ประภาคารเทียบเรือหน้าปากอ่าวเจ้าพระยา (pilot) 
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1 พย.55 ออกเรือที่บางตะบนูอีก พร้อมพี่จ ารูญ ความหวงั ความมัน่ใจมากเทา่เดิม…หวัเราะเฮฮา มาพร้อมกับน้องๆ หลายๆ คน ออกเรือตัง้แต่ 7 
: 40 น. คราวนีแ้หละครับ จะเรียกว่าอะไรครับ…11:50 น.เรือเร็วของ ศนูยส์ตัว์ทะเลหายาก กรมทรัพย์ฯ โดยคณุหนึ่งและคณุขาว มาเทยีบใกล้ๆ
เพือ่จะถามว่า “เจอไหมครับ คณุแดง” เราเองก็ถามแบบเดียวกนั ปรากฏว่า คณุขาวแจ้งวา่ เจอตวันึงครับ ทางวดัแต่วา่ยหายไปทนัทีเลยถ่ายรูป
ยงัไม่ทนัเลยครับ.ส่วนเราออกวนไปจากที่พี่จ ารูญเรียกวา่ ร่องน า้มนั ไปทางวดักะซ้า แล้ววกกลบัมาร่องน า้มนัอีกทีตอนบ่ายๆ พอ 15:10 น.มีเสียง
พี่จ ารูญและรอยยิม้วา่เหน็แล้วและรีบบ่ึงเรือพุ่งเข้าไปพวกเราเองก็ช่วยมองข้างหน้าตลอดแต่จนแล้วจนรอดไม่มีวี่แววอีกเลยครับนีถ้่าไม่ใช่พี่รูญนี่
..ผมก็จะคิดไปได้อีกแบบนะครับ..เมื่อขึน้ฝ่ังมา…มนัท าครัง้นี.้.การส ารวจนีก้ลบัท าให้ผมรู้สึกมัน่ใจมากขึน้ไปอีกว่า เรายงัไม่รู้อะไรเลยจริงๆ..เรา
ยงัไม่ได้ท าอะไรเลยเหมือนกันเราต้องท าอะไรให้ได้กวา่นีจ้ริงๆครับ..ว่าแล้วสมองก็คิด..คิดเพิ่มขึน้ทนัทีมีความคิดหลายอย่างผดุขึน้มามากมาย นี่
ไงครับ…ถ้าเรามองในแง่ดีศนูย์ ก็อาจไม่ใช่ ศนูย์ ก็ได้ครับ..ว่าแล้วพรุ่งนีเ้รียกคนมาออกแบบหน้าเวปใหม่ที่คิดขึน้มาได้ขณะที่ ออกส ารวจแล้วไม่
พบ วาฬไทย ของเราดีกว่า.แฮะ..แฮะ..แต่พี่ครับ..น้องสะกิด แต่วนันีก็้เท่ากับนบัว่า  “ห้าศูนย์” ใชไ่หมครับ..ปัดโธ่เอ็ย…ผมก็บอก..เอาๆยอมรับ
ครับ แล้วเรียกขานสมญัญานามให้ไอ่้เจ้าน้องคนนีว้่า มือปราบวาฬครับ..เพราะมนัมาทีไร มันปราบวาฬเรียบหมดครับ เลยไม่เห็นวาฬเลย..นี่ยงั
คิดอยู่ว่า คราวหน้าเอามนัมาด้วยดีไหมเนี่ยยย… 

  



 
สีสันเรือประมงฝ่ังเจ้าพระยา 
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วัดปากน ้ายามเยน็ 
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เรือบรรทุกที่เข้ามาทางเจ้าพระยา 
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นางนวลปากแม่น ้าแต่พระอาทิตย์ทีไ่หนก็เจอ 
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แสง สี เงา เรือฝ่ังเจ้าพระยา 
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คล่ืนเรือทีว่ิ่งผ่านไป 
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