บันทึกการสารวจวาฬในบริเวณอ่ าวไทยตอนบน
16 พ.ค.2556
ผู้บันทึก "ชาญกิจ"
9:00น. เรื อแล่นออกจากท่าเรื อบ้ านพี่จารูญ
บันทึกไว้ ว่าฟ้าใส, เมฆบางๆ ที่ขอบฟ้
่
า, ร้ อนแดดจัดแต่ก็มีลมพัดเอื่อยๆ น ้าในอ่าวก่อนออกแนวโป๊ ะนิ่ง แต่ในทะเลมีขยะเยอะ
มาก สืบเนื่องจากเมื่อสองวันก่อนพี่จารูญมีแขกออกไปดูวาฬด้ วยกันติดกันทั ้งสองวัน ซึ่งแกก็พาไปเห็นทั ้งสองวันจานวน 5-6 ตัว บริเวณแถว
แท่นน ้ามัน ก็เลยเป็ นสาเหตุเดียวเลยที่วนั นี ้การสารวจเราก็ม่งุ ไปทางแท่นน ้ามันบางแก้ วเลยทันที.
10:30น. เสียงเรื อเปลี่ยนจังหวะ มองไปที่พี่จารูญ เห็นรอยยิ ้มเป็ นแบบนี ้ทุกที.แม้ วา่ ผมก็พยายามมองออกไปเหมือนกัน..แต่ยงั ไม่ได้ เห็นอะไรเลย
แต่เมื่อได้ ร้ ูสึกถึงจังหวะเรื อทีเ่ ปลี่ยนไปแบบนี ้ หันไปมองเห็นรอยยิ ้มพร้ อมใบหน้ าของพี่เขาที่ยิ ้มแบบมีความสุข พร้ อมพยักหน้า และใช้ รอยยิ ้ม
พร้ อมการขยับศีรษะมาข้ างหน้ าหัวเรื อถือเป็ นสัญญลักษณ์วา่ เจอแล้วทีห่ วั เรื อนัน่ ไง.
และก็แปลกแทบทุกครัง้ ก็เห็นไปทางหัวเรื อแทบทุกครัง้ แต่น้อยครัง้ มากที่พวกเราจะเป็ นคนเห็น..ไม่วา่ เราจะพยายามอย่างไรก็เหอะ..อีก
ทั ้งรอยยิ ้มของพี่เขาอีกที่ผมไม่แน่ใจว่า เป็ นรอยยิ ้มทีแ่ สนจะแสดงถึงการมี ความสุขซึ่งผมไม่ร้ ูว่า ความสุขนั ้นคือ..การได้ เห็นวาฬที่โผล่มาทาให้
ภารกิจการพาคนมาดูวาฬสาเร็ จไป หรื อ การได้ เห็นวาฬที่โผล่มาแล้วดีใจที่พวกมันยังหากินอยูใ่ นผืนน ้าแห่งนี …
้ อันทาให้ สามารถคิดต่อไปอีกได้
ว่า การอนุรักษ์ที่ดีที่สดุ นั ้น คงต้ องมาจากคนทีเ่ ป็ นคนใช้ ประโยชน์กับสิ่งๆ นั ้น และเป็ นคนในพื ้นที่น ั ้นๆ และถ้ าเขาเข้ าใจและหวงแหน,รักในสิ่ง
นั ้นแล้วเพิ่มความรู้ที่ถกู ต้ องเข้ าไป ก็จะทาให้การอนุรักษ์ น ั ้นสาเร็ จลุลว่ งไปได้ และยังประโยชน์ร่วมกันได้ ของทั ้งสองชีวิตให้ บรรจบเข้ามาอยู่เป็ น
ชีวิตเดียวกัน และเมื่อใดที่เป็ นเช่นนั ้น..คาว่าอนุรักษ์ ก็คงไม่ต้องมีใครมาคิดว่าต้ องมีแคมเปญการรณรงค์เพื่อปกป้องอะไรอีกแล้ ว..อยากให้ มีวนั
นั ้นจังเลยครับ. (พิกัด 429 – 434)

วาฬแม่ลูกที่เห็นตัง้ แต่ไกลเมื่อมุ่งมาทางแท่นน้ามันบางแก้ว
เป็ นเจ้ าแม่กันยากับลูกของเธอ(เจ้ ามารวย) ครับ.ที่กาลังหากินอยู่อย่างสบายๆในบริ เวณนี ้ จริงๆ แล้ วเธอกับลูกหากินอยู่บริ เวณนี ้มาตั ้งแต่
ปลายเดือนทีแ่ ล้ วมาเรื่ อยๆ แต่ก็ทาให้ ผมแปลกใจหน่อยตรงที่เจ้ามารวยผมก็เห็นมานานแล้ วและวันนี ้ก็ดวู า่ ตัวใหญ่ขึ ้นมากๆ แต่ก็ยงั คงหากิน
คลอเคลียกับแม่อยู่ไม่เคยห่างทั ้งๆที่มีลกู ของบางตัวเขาก็จะทิ ้งแม่ไปนานแล้ ว. เจ้านี่นา่ จะเป็ นลูกติดแม่ครับ.

แม่กันยาและเจ้ามารวย ในวันนี้หากิ นและแหวกว่ายอยู่ในน่านน้าเดิ มมาตัง้ แต่ต้นปี
ในขณะที่เรากาลังติดตามเจ้าแม่ลกู คู่นี ้อยู่ พี่รูญก็ชี ้ให้ เห็นวาฬอีกตัวหนึ่งที่โผล่มาทางด้ านที่เราวิ่งผ่านมาแล้ว อยู่ไกลๆ หากินแยกไปอยู่ตวั
เดียว ซึ่งภายหลังถึงรู้ว่าเป็ นเจ้าบันเทิง

เจ้าบันเทิ งโผล่มาหาอาหารพร้อมๆกับที่เราเห็นแม่ลกู เราสามารถเห็นจุดอ้างอิ งเขาได้ชดั เจนแต่ไกล
12:15น. เราตัดสินใจเลิกตามรบกวนเจ้ าแม่กันยาและเจ้ามารวย ให้ เขาได้ หากินของเขาอย่างสบายอารมณ์ต่อไป ซึ่งก็อาจไม่ได้ ทาให้ ท ั ้งคู่ร้ ูสึก
ราคาญอะไรเพราะเห็นเขาก็หากินไปได้ อย่างปกติ บางครัง้ ยังโฉบมาฮุบเหยื่อใกล้ๆ เรื อด้ วยตัวเองซะอีก และพี่จารูญเองก็คอยระมัดระวังการวิ่ง
เรื อให้ พวกเราไม่เข้ าไปรบกวนเขามากจนเกินไปเองด้ วยอยู่แล้ ว ทุกครัง้ ที่มวี าฬเข้ ามาโผล่ใกล้ เรื อก่อนที่พี่เขาจะออกเรื อตาม พี่จารูญต้ องตะโกน
ถามพวกเราแทบทุกครัง้ ว่าเรามองเห็นวาฬออกไปพ้ นแนวของเรื อแล้วหรื อยัง เพื่อทีแ่ กจะได้ เดินเครื่องและออกตามพวกเขาต่อ เป็ นความ
รอบคอบและระมัดระวังที่ผมเองคิดอยู่เสมอว่า เป็ นนิสยั ที่รอบคอบ หรื อเป็ นความรู้สึกทีห่ ่วงใยสิ่งที่รักหรื อชอบที่ทาให้ พี่แกทาอย่างนั ้น และการ

กระทานี ้เป็ นเพราะอนุรักษ์ เพราะรักและหวงแหนเอง หรื อเป็ นเพราะรักษ์ พวกเขาไว้ เพื่อเราจะได้ มีประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็ นอย่า งไรในทั ้ง
สองอย่าง ก็คงสามารถตอบคาถามที่ผมมักจะตั ้งคาถามนี ้ไว้ ในใจเสมอว่า “why save whales”

เจ้าบันเทิ งขณะขึ้นฮุบเหยื่อ มองเห็นจุดทีใช้อา้ งอิ งอัตลักษณ์ของเขาได้ชดั เจน

เจ้าบันเทิ งกับจุดอ้างอิ งอัตลักษณ์ของเขาที่ค่อนช้างชัดเจนง่ายต่อการสังเกต ทัง้ ลายขอบปากและข้างตาขวา แม้ดาน้าไปยังมองเห็นได้ชดั เจน

เจ้ าบันเทิง ถือเป็ นวาฬตัวนึงที่ผมรู้สึกว่า ศูนย์ฯได้ ตั ้งชื่อได้ เหมาะสมกับตัวเขาเอามากๆ เพราะถือเป็ นวาฬที่ทาตัวคุ้นเคยกับเรื อสารวจและ
มีพฤติกรรมที่สร้ างความบันเทิงในการติดตามดู และแม้ จะตามถ่ายรูปเขาก็่จะเพลิดเพลินไปได้ เรื่ อยๆ บางครังอยู
้ ้ ่ไกลออกไปเหมือนไม่ร้ ูจัก อีก
ครู่นึงมาโผล่ใกล้ ตวั เรื อมากและหากินไปแบบไม่ร้ ูสึกเดือดร้ อนอะไรกับเรื อที่อยู่ใกล้ ๆ เลยแม้ แต่น้อย
การตั ้งชื่อเจ้ านี่ได้ อย่างเหมาะสม ผมรู้เลยว่าก่อนที่จะหาชื่อที่เหมาะสมได้ ขนาดนี ้ ศูนย์ฯและทีมงาน คงได้ หารื อและคงได้ ติดตามดูแลและ
สังเกตมานานหลายต่อหลายครัง้ ไม่ใช่นกึ อะไรมาได้ ก็ใส่ๆ เข้ าไป นึกอยากจะตั ้งอะไรก็ตั ้งกันเข้ าไปนะครับ น่าจะเป็ นความรู้สึกเดียวกันเหมือน
ของพี่จารูญที่เหมือนกับทาไปตามหน้ าที่ แต่ความผูกพันที่มีต่อกันมันเชื่อมโยงลึกกว่าที่ตวั เองคิด ทาให้ เมื่อคิดอะไรออกมาก็จะเหมาะสมไปได้
เอง คงไม่น่าจะเกิดจะความประทับใจประเดี๋ยวประด๋าวที่คนทัว่ ๆไปมี จากการเห็นวาฬโผล่ขึ ้นมาครั ้งสองครัง้ แล้ วก็ลืมไปในวันรุ่งขึ ้น.
แน่นอนครับ ภาพที่วาฬโผล่มาให้ เห็นทั ้งใกล้ และไกล ย่อมสร้ างความประทับใจให้ ผ้ พู บเห็นแทบทุกคน แต่จะมีใครสักกี่คนครับที่ วนเวียน
กลับมาหาภาพๆ นี ้อีกบ่อยๆ จนเกิดทาให้ ตวั เองผูกพันอย่างแท้จริ ง จนทาให้เกิดความรู้สึกห่วงใย และลงมือทาอะไรเพื่อช่วยให้เกิดการดูแ ลพวก
เขาอย่างแท้ จริ งได้ บ้าง.

ภาพความบันเทิ งในชีวิตโดยเจ้าบันเทิ ง
และก็อย่างที่ชื่อก็การันตีพฤติกรรมครับ วันนี ้เขาหากินสบายๆ อยู่ดีๆ เดี๋ยวก็ห่างออกไปจากเรื อเล็กน้ อย เดีย๋ วก็โผล่มากินใกล้ เรื อ ทาให้
เราถ่ายรูปได้ สนุกสนาน เรี ยบๆ ง่ายๆไปเรื่ อยๆ ในขณะที่ดวงอาทิตย์ก็ขึ ้นมาตรงหัว ทาให้ สขี องน ้าทีส่ ะท้ อนเป็ นฉากสีเขียวเข้ มสวยงาม. อยู่ๆ เจ้ า
ึ้
นี่ก็ทาตัวให้สมชื่อซะหน่อย ด้ วยการม้ วนตัวหรื อพลิกตัวขีนมาฟาดหางอย่
างแรง แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย(จะมีได้ ไง) จนน ้าแตกกระจายและดาหายไป
ทันที เล่นเอาพวกเราทุกคนเฮกันใหญ่และก็คอยเฝ้ามองว่าเขาจะโผล่ตรงไหน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเดี๋ยวอาจโผล่ใกล้ ๆ เข้ ามา แต่ผิดคาดครับ
เวลาผ่านไปนานพอควรครับ เราทุกคนต่างพยายามช่วยกันมอง…โน่นแหนะครับ..หายไปเกือบ5นาที โผล่อีกทีผมว่าเกือบกิโลแหนะครับ เราเลย
ตัดสินใจจะไม่ตาม เพราะก็คิดว่ากวนเขามาสักพักแล้ วและจะเริ่ มเดินทางย้ อนกลับเผื่อจะได้ มีเวลาสารวจตัวอื่นๆ อีก.

การฟาดหางที่สร้างความบันเทิ งสมชื่อที่จู่ๆก็เกิ ดขึ้ นทันทีแล้วก็หายตัวไป
14:26น. ขณะเรากาลังแล่นเรื อบ่ายหน้ ากลับไปทางบางตะบูน เอาอีกแล้ว ณ ตาแหน่งหัวเรื อเหมือนเดิม รอยยิ ้มพี่จารูญแบบเดิมเสียงเปลี่ยน
จังหวะเครื่ องยนต์แบบเดิม มองห่างออกไป 3-5 กม. เรามองเห็นมีพวยไอน ้าพุ่งมาในอากาศเล็กๆ ไกลออกไปรอยหนึ่ง เรื อก็ม่งุ ตรงเข้ าไป พร้ อม
กับความหวังว่าจะเป็ นเจ้าตัวไหน เพราะคิดว่าต้ องเป็ นตัวใหม่ของวันนี ้แน่ๆ เพราะเจ้ าแม่กนั ยา,มารวยและเจ้ าบันเทิงน่าจะวนเวียนหากินไปทาง
แท่นน ้ามันบางแก้ วมากกว่า
เจ้ าตัวนี ้กาลังอยู่ในเขตใกล้แนวโป๊ ะทางบางตะบูน (พิกัด440) แต่เมื่อเรื อเราเข้ าไปใกล้ บริ เวณที่เขาอยู่ ก็มีโผล่มาให้ เห็นอยู่บ้าง แต่เป็ นการว่าย
ขึ ้นมาหายใจและรี บดาลงไปทันทีหลายๆ ครัง้ แต่ไม่ขึนมาฮุ
ี ้ บเหยื่อและการโผล่ขึ ้นมาก็ค่อนข้ างห่างและไม่ค่อยตรงกับเรื อ ทาให้ การถ่าย
แม้ กระทัง่ ครี บหลังของเขาก็ไม่ชดั เจนจนอาจจะระบุตวั ตนได้ เลย มาได้ สงั เกตภายหลังว่าเหมือนมีรอยแผลถลอกเล็กๆ บนยอดของครี บหลัง เมื่อ
นามาเทียบหลายๆ รูปเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่รอยสะท้ อนของแสง แต่ก็ยงั ไม่สามารถระบุได้ แน่ชดั .
เราเฝ้าตามอยู่สกั พัก จนคลื่นลมเริ่ มแรงขึ ้น เขาก็เหมือนทิ ้งระยะห่างออกไปเรื่ อยๆ เหมือนไม่ค่อยคุ้นเคยกับการถูกตาม ก็เลยตัดสินใจมุ่ง
หน้ ากลับสู่บางตะบูน เมื่อเวลาประมาณ 5โมงเย็น.

วาฬทีว่่ ่ ายอยู่ตวั เดียวใกล้บางตะบูน สังเกตมีรอยเหมือนถลอกบนครี บหลัง

ฟาร์ มหอยแครงบริ เวณบางตะบูนแถบบ้านพีจ่ ารูญถ่ายบนสะพานยามเย็น
สรุป พบวาฬแม่ลกู 1 คู่ (แม่กันยาและเจ้ามารวย), เจ้าบันเทิงและ ระบุไม่ได้ อีก 1 ตัว(ถ่ายรูปได้ ) รวมเป็ นทั ้งหมด 4 ตัว

พื้นที่การสารวจวันที่ 16 พค.56 และจุดที่พบแต่ละตัว

