ลมร้ อนที่พ่งุ เข้ามาปะทะใบหน้า ได้ พาเอาความง่วงพร้ อมทั ้งกาลังใจที่ค่อนข้างหดหายไปเรื่ อยๆ มา พร้ อมกับเวลาที่ค่อยๆ ผ่านไป ขณะนั น้ เป็ น
เวลา 14.05 น.แล้ว ทุกคนในเรื อนัง่ ลงหมด บ้ างก็เริ่มเอนกึ่งนัน่ กึ่งนอน บ้ างก็เพิ่งตื่นขึ ้นมา นัง่ เหม่อมองออกไปนอกเรื อแบบไม่ยินดียินร้ าย
เท่าไหร่ ทะเลเรี ยบมากๆเมื่อเทียบกับทุกครัง้ ที่ผมออกเรื อในปี นี ้ หนาซ ้าทัศนวิสยั ค่อนข้างเปิ ดมากๆ มองเห็นคลังน ้ามันแหลมผักเบี ้ยเยื ้องออกไป
ทางซ้ ายไกลลิบๆ โน่น ไม่มีหมอกแดดมาบดบังเลย โอกาสดีๆ แบบนี ้แล้ วเหมือนทุกๆ อย่างเอื ้ออานวยให้เป็ นอย่างดี การมองเห็นที่ไกลโดยไม่มี
คลื่นมาบดบัง ขอให้ มีวาฬขึ ้นเถอะเราต้ องเห็นเขาได้ อย่างชัดเจน แต่จนแล้ วจนรอดตั ้งแต่เก้ าโมงมาถึงขณะนี ้ เรายังไม่ได้ เห็นวี่แววเขาเลยแม้แต่
นิดเดียว.

ทะเลและท้ องฟ้ าเมื่อ 14.00น.
เราออกเรื อจากบ้ านพีร่ ูญวันนี ้เมื่อเวลา 9.10น. เพราะมีสมาชิก ใหม่ๆ มาร่วมออกเรื อด้ วยกันก็เลยไม่อยากให้ทกุ คนทรมานมากเกินไป เลย
ตัดสินใจมาใช้เวลาเดิมๆ ที่เคยออกบ่อยๆ ส่วนใหญ่เป็ นคนที่เคยมาแล้ วแต่ได้ เห็นไกลๆ และมีลกู น้ องผมอยู่คนนึงที่ได้ ออกเรื อมาดูวาฬกับ ผม
ตั ้งแต่ปีที่แล้ วเป็ นชุดแรกๆ เลย แต่แปลก เขาเป็ นคนเดียวในหมู่คนที่ผมชวนมาคนเดียวทีย่ งั ไม่ได้ เห็นวาฬเลยสักครัง้ ผมชวนเขาตั ้งแต่เมื่อวานซืน

เพราะต้ องการให้ มาช่วยงานในเรื อเรื่ องกล้ องที่ผมใช้ ซึ่งเจ้ าตั ้มที่เคยออกด้ วยไม่ว่างพอดีประกอบกับผมค่อนข้ างมัน่ ใจว่าคราวนี ้ไม่น่ าจะพลาดใน
การที่มีโอกาสจะทาให้ น้องคนนี ้ได้ เห็นเจ้ าพวกวาฬที่เขาเองก็อยากได้ พบเห็นตัวจริ งๆ เหมือนคนอื่นสักที
10.20 น.ขณะเรื อยังอยูใ่ นอ่าวบริ เวณที่เลี ้ยงหอยนั ้นเอง พี่จารูญก็ได้ ชี ้ให้ เห็นเจ้าโลมาอิรวดีฝงู เล็กๆ ที่ระยะนี ้ได้ พบเห็นแต่เป็ นการรวมฝู งเล็กๆ 3
– 4 ตัวไม่เหมือนกับปี ที่แล้ วที่มกั จะพบเห็นรวมฝูงเป็ นสิบๆ ตัว ลมที่พดั อ่อนๆ ทาให้ แทบจะไม่มีคลืน่ เลยทาให้ เราสามารถมองเห็นพวกเขาได้ อย่าง
ง่ายดายยิ่งทาให้ ผมมัน่ ใจว่าวันนี ้เราน่าจะได้ พบเห็นวาฬที่ขึ ้นกินได้ อย่างง่ายดาย โลมาฝูงนีมาโฉบๆ
้้
ไปมาให้ เราได้ เห็นไม่ถึง5นาทีก็หายไปอย่าง
ไร้ ร่ องรอย พี่รูญเองก็เลยถือโอกาสโฉบไปแลกของเพื่อเอาหอยแมงภู่จากเรื อที่ลอยอยูใ่ กล้ๆ ผมเห็นเจ้ าปลาดุกทะเลตัวค่อนข้างใหญ่นอนอยู่ ใน
เรื อตัวนึงด้ วย ซึ่งทาให้ ผมนึกถึงเจ้ าโลมาที่ทางฝั่งบางปะกงที่ชอบกินปลาดุกทะเลโดยชอบทานแต่ตวั ของปลาดุกเหลือแต่หวั ที่เป็ นส่วนแข็ งและมี
เงี่ยงขาดลอยอยูใ่ นทะเล

โลมาสองตัวบริเวณในอ่ าวบางตะบูน 10.20น. (พิกัด 304)

เรามุ่งหน้ าไปสู่วดั กะซ้ าขาวจุดประจาที่เรามักพบเห็นพวกวาฬอยู่
ค่อนข้ างสม่าเสมอ ระหว่างนั ้นก็จะมีการหยอกเย้าเจ้ าจุ๋มน้ องคนที่มา
หลายครัง้ แต่ยงั ไม่ได้ พบเห็นสักครัง้ อยู่ประจา “โอ้ย..ท้องฟ้าและทะเล
เป็ นใจขนาดนี้ ถ้ายังไม่เห็นอีกก็ไม่รู้พูดไงแล้ว ” ยิ่งพวกเรามองเห็นพวก
ฝูงปลากะตักและนกนางนวลที่บินโฉบไปมามากมาย อีกทั ้งบางครัง้ เรื อ
ฝ่ าเข้าไปในฝูงปลากะตักจนโดดขึ ้นมาบนขอบเรื อซึ่งมีท ั ้งปลาหลังเขียว
รวมอยู่ด้วย จนเราสงสารต้ องรี บไปช่วยกันปัดเขากลับลงไปในทะเล ยิ่ง
ทาให้ร้ ูสึกว่าเราต้ องได้ เห็นพวกปลาวาฬในเร็วๆ นี ้แล้ ว ซึ่งส่วนใหญ่การ
พบเห็นในบริ เวณนี ้มักจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ เที่ยง หลายๆ คนสนุกกับ
การถ่ายรู ปนกและปลาที่กระโดดไปมาบนผิวน ้าพร้ อมทั ้งกระเซ้ าเย้ าแหย่
กันสนุกสนาน บางคนก็เริ่มลงมือทานข้ าวกลางวันที่เตรียมมาเพราะเรา
ต่างบอกๆ กันว่าให้ รีบทานซะเพราะเดีย๋ วพอเจอพวกวาฬขึ ้นมาแล้ วเราก็
จะมัวแต่ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์กันแล้ วจะไม่ได้ ทานข้ าว ขณะนั ้นเป็ น
เวลาใกล้ เที่ยงมากแล้ ว เหลียวมองขึ ้นไปบนฟ้าก็มีอาทิตย์ทรงกลดให้ ดู
สวยงามเหมือนนิมิตที่ดี.

เรือเก็บหอยแมงภู่และปลาดุกตัวใหญ่ 10.35น.

อาทิตย์ ทรงกลดยามเที่ยงวัน

ฝูงปลาเข็มยาม
เที่ยงๆ

เวลาผ่านไปเราถึงวัดกะซ้าเทีย่ งพอดีๆ พี่รูญเพ่งมองออกในทะเล
อย่างตั ้งใจเช่นเดียวกับพวกเราแทบทุกคนที่ออกมายืนดู ไปรอบๆ วิ่ง
เรื อเลยออกวัดกะซ้ ามองเห็นน ้าที่ค่อนข้ างขุ่นเนื่องจากเป็ นน ้าที่ปะทะ
กันระหว่างน ้าเค็มกับน ้าทะเล พี่รูญตัดสินใจหันเรื อออกไปทาง
ตะวันออกและวิ่งย้ อนกลับไปอย่างช้ าๆ เสียงคุยเริ่ มเงียบๆ ไปทุกคน
เริ่ มช่วยกันมองไปรอบๆ อย่างตั ้งใจ….เวลาที่ผา่ นไปพร้ อมกับเรื อทีว่ น
ออกมาและวิ่งห่างวัดกะซ้าขาว ย้ อนกลับมาทางบางตะบูนอีกครัง้ ผม
เองยังเข้ าไปหาพีร่ ูญและเสนอว่าเราน่าจะวิ่งไปทางปากน ้าท่าจีนดี
มั ้ย.".แต่พี่รูญเห็นว่าน ้าค่อนข้ างดูเหมือนน ้าเสีย ไม่น่าจะมีโอกาสดี
เท่ากับการวิ่งวนกลับมาทางร่ องน ้าที่ไปทางท่อส่งน ้ามันที่ ไปทาง
แหลมผักเบี ้ย ซึ่งขณะนี ้เราก็กาลังวิ่งไปทางนั ้น ทะเลเรี ยบเหมือนเดิม
เช่นเดียวกับพวกเราที่เริ่ มเงียบเสียงลงไปเช่นกันเพราะ ขณะนั ้นเป็ น
เวลา 13.30น. แล้วที่เรายังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นเจ้ าพวกวาฬที่ปกติก็
น่าจะโผล่ขึ ้นมาให้ เห็นได้ อย่างง่ายดายแล้ วในสภาพที่ท้องน ้าเรียบ
มากๆ ขนาดนี ้

14.05น. ลมร้ อน ความง่วง กาลังใจที่หดหายไปพร้ อมเวลาทีผ่ ่านไป บ้ างเริ่ มหาวและเอนนอนอย่างท้ อถอย บ้ างเพิ่งตื่นแบบงัวเงียและมองไป
ข้ างหน้าแบบไร้ จุดหมาย จนถึงขณะนี ้ยังไม่มวี ี่แววเขาแม้แต่นิดเดียว. 14.06 น. ผมมองไปยังเจ้ าจุ๋มซึ่งนัง่ ตาเหม่อไปข้ างหน้ าแบบไร้ จุดหมาย หัน
มามองผมยิ ้มแหยๆ ให้ ผมเองก็ไม่ได้ พดู อะไรได้ แต่ส่ายหัวเล็กๆ
14.07 น. จาได้ ว่ามองไปข้ างหน้าพร้ อมทั ้งปล่อยให้ ความง่วงเข้ามาครอบคลุมความหวังที่จะได้ เห็นพวกเขาในวันนี ้เพราะเรื อก็กาลังมุ่งเข้าสู่เขต
โป๊ ะที่ปกติก็เหมือนกับจะมุ่งเข้าฝั่ง ซึ่งถ้ าเป็ นปกติก็จะแวะถ่ายพวกนกน ้าต่างๆ ที่มกั จะเกาะอยู่ตามเสาที่ใช้เป็ นหลักเลี ้ยงหอยต่า งๆ ก่อนบ่ายหน้า
กลับท่าที่บ้านพี่รูญ
14.08 น. เสียงเครื่ องเรื อเบาลง..ผมชะงักเล็กน้ อย…เสียงคุ้นๆของพี่รูญเมื่อผมมองกลับไปหาแกทันที ใบหน้าทีย่ ิ ้มแย้ มและจ้ องมองไปข้ างหน้ า
อย่างมัน่ คง เสียงประโยคนั ้นทาให้ ความง่วงเหงาหาวนอนของทั ้งเรื อมลายไปในทันที “เจอแล้ ว”(พิกัด 306)หลังจากนาทีน ั ้น ความสุข ความ
สนุกสนาน ความดีใจ ต่างพุ่งไปด้ านหน้ าของเรื อทันที ทุกคนไปออกันหน้าเรื อทันที ถึงกับได้ ยิ นเสียงคุณหนุ่ม เพื่อนที่ผมชวนมาด้ วย ร้ องเสียงดัง
แถมยังยกแขนสองข้างเหนือหัวแบบไชโย ยิงประตูเข้าไงก็ไม่ร้ ู “ไชโยได้ ถ่ายรูปสักที” ถ้ าผมจาไม่ผดิ แกตะโกนของแกออกมางั ้น. 4 – 5 นาที
ต่อจากนั ้น พวกเราก็ถึงได้ เห็น ฝอยน ้าที่พ่งุ ขึ ้นจากผิวน ้าตัดกับเมฆดาไกลออกไป ได้ ชัดเจน พร้ อมกับเห็นการอ้ าปากขึ ้นกินของอีกตัวนึง
ถัดไปทางขวา ทั ้งๆ ที่ยงั อยู่อีกไกลได้ ชดั เจน

วาฬที่อ้าปากขึน้ กินเหยื่อในระยะไกลเมื่อ 14.12 น.
ขณะที่พี่รูญเริ่ มเร่ งเครื่ องเข้ าไปเรื่ อยๆ เราคิดว่าได้ เห็นสองตัวค่อนข้ างแน่ๆ ที่มกั จะขึ ้นใกล้ ๆ กัน แต่ในขณะทีเ่ ข้ าไปจนจะถึงก็เห็นฝอยน ้าพุ่งขึ ้น
ไกลๆ ออกไปอีกตัวหนึ่ง ขณะนั ้นเราเลยตัดสินใจที่จะตามสองตัวทีข่ ึ ้นอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งผมเองตอนนั ้นไปคิดว่าอาจจะเป็ นแม่ลกู กันเพราะเห็น การขึ ้นที่
มักจะอยู่ติดกันมากๆ และตัวนึงมักจะขึ ้นหลังอีกตัวนึงเสมอๆ แถมตัวที่ขึ ้นด้ านหลังมักจะดาลงไปก่อนตัวที่อยูข่ ้ างหน้ า ทาให้ นึกถึงข้ อเขียนของ
ดร.กาญจนา(ตึก)ที่เขียนไว้ ในหนังสือปลาวาฬบรูด้าในประเทศไทยที่บอกไว้ว่าถ้ าเป็ นลักษณะของแม่ลกู ตัวลูกมักจะทาแบบนี ้ ตัวแม่มกั จะดาลง
ที่หลังตัวลูก (พิกัด 307,308) ตัวผมเองยังค่อนข้ างตื่นเต้ น เพราะปี นี ้ยังไม่ค่อยได้ เห็น คู่แม่ลกู เลย โดยเฉพาะแอบหวังไว้ วา่ จะได้ เห็นคู่แม่สดใส ที่
เพิ่งให้ ลกู ตัวใหม่ ตามข้ อมูลที่ทางทีมคุณตึกได้ บอกว่าได้ พบเห็น เจ้ าแม่สดใสกับลูกตัวใหม่ตั ้งแต่ 22มี.ค.55 นี ้แล้ วซึ่งทาให้ผมไปแอบไปคิดว่านี่
อาจจะใช่เขาก็ได้ ผมจาได้ถึงเมื่อปี ก่อนตอนที่เห็นเจ้ าแม่สาครกับลูกคือเจ้าท่าจีนตอนนั ้นเขายังเล็กอยู่และผมก็ได้ ถ่ายเห็นเขาขึ ้นคู่กนั ได้ หลาย
ครัง้ เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้ าตัวน้ อยที่คอยว่ายคลอเคลียไปกับแม่ บางครัง้ ก็วา่ ยเกยขึ ้นไปบนตัวแม่ เหมือนเด็กเล็กๆ ที่ชอบเดินคลอเคลีย
แม่ของตัวเองเวลาไปไหนมาไหน
แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึง เมื่อเรื อเราได้ เข้ ามาใกล้ ๆ เค้ าก็โผล่มาอ้ าปากขึ ้นกินให้ เราเห็นอีกเพียงสองครัง้ ผมก็เริ่ มสังเกตว่า อีกตัวนึงที่คิดว่าเป็ น
ตัวลูกน่าจะไม่ใช่ของเจ้ าสดใสเพราะดูตวั ใหญ่เกินไปสักหน่อย แต่ก็ยงั ไม่สามารถแยกอัตลักษณ์ของเขาได้ ชดั เจนว่าเป็ นตัวไหน ทุกคนในเรื อรู้สึก
ดีใจกันมากๆ ที่ได้ เห็นเจ้าสองตัวนี ้โผล่มาให้เห็นใกล้ขึ ้น และเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักพักนึงยิ่งทาให้ ทกุ คนยิ่งตื่นเต้ นมากขึ ้นไปอีก เมื่อทั ้งเจ้าสองตัว
ได้ ว่ายน ้าเข้ ามาใกล้ ๆ เรื อของพี่รูญเอง มีอยู่ครัง้ นึงขึ ้นมาหายใจใกล้ เรื อจนละอองน ้าจากลมหายใจของเขาโดนลมพัดเข้ ามาโดนพวกเราในเรื อ
แทบทุกคนเลยทีเดียว เขาทั ้งคู่มาว่ายวนรอบๆ เรื ออยู่หลายต่อหลายคร้ั งและโชคดีผมเองคราวนี ้เอาเครื่ องอัดเสียงมาด้ วยทาให้ ได้ ไฟล์เสียงขึ ้น
หายใจของเขาทั ้งคู่ไว้ ด้วย.และจากการที่เขามาขึ ้นใกล้ มากๆ
หลายต่อหลายครัง้ ที่โผล่แทบจะข้ างเรื อเลยเล่นเอาพวกเราที่มกี ล้ องใส่เลนส์

ถ่ายภาพระยะไกลต้ องรี บไปเปลี่ยนเลนส์กนั ใหญ่ความสนุกสนานขณะนั ้นทาให้ ไม่ได้ สนใจต่อท้ องฟ้าที่เริ่ มมีสีเข้ มดามากขึ ้นและคลืน่ ลมก็เริ่ มพัด
แรงขึ ้น ผมเองจะรู้สึกได้ มากกว่าคนอื่นหน่อยๆ เพราะผมทาหน้ าทีถ่ ่ายเป็ นภาพยนตร์ จึงได้ ร้ ูสึกถึงความโคลงของเรื อได้ มากกว่าคนอื่น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ เห็นถึงความสวยงามของพวกเขามากขึ ้นยามที่เขาโผล่ขึ ้นหายใจทาให้ เกิดละอองน ้าจับกับแสงที่ส่องมาด้ านหลังตัดกับเมฆสี
ดาทาให้ เห็นพวยหายใจชัดเจน อ่อนพริ ว้ ไปตามลม ผมเฝ้ามองภาพที่เกิดขึ ้นในช่องมองภาพผ่านกล้ องของผมไปโดยไม่ได้ สนใจความโคลงที่
เกิดขึ ้น ภาพที่วาฬทั ้งสองตัวโผล่ขึ ้นมาหายใจพร้ อมๆ กันและแหวกว่ายไปเคียงคู่กัน บางครัง้ สลับกันขึ ้นไปมาอย่างสบายใจ โดยดูจะไม่กั งวลใจ
กับการมีอยู่ของเรื อเราแม้ แต่น้อย

วาฬสองตัวที่ขึน้ ให้ เห็น
โดยตัวนึงมักจะอยู่ด้านหลังอีกตัวบ่อยๆ

ขึน้ หายใจคู่กัน

ขณะที่เรากาลังวิ่งเรื อกลับเมื่อเวลา 15.55น.ขณะนั ้นท้ องฟ้ามืดครึ ม้ อยู่ไม่ไกลและลมที่เกิดจากเมฆฝนก็เริ่มพัดแรงขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ดทู กุ คนในเรื อก็
ไม่มีใครห่วงกังวลอะไรมากนัก ผมเองก็ร้ สู ึกดีใจเหมือนทุกครัง้ และคราวนี ้ยิ่งทาให้ เกิดความคิดมากขึ ้นไปกว่าเดิมอีก เมื่อมาคิดภาพวาฬที่ขึ ้น
เคียงคู่กันว่ายเข้ ามาหาเรื อเหมือนกับว่าเราสนิทสนมกันมากๆ การปรากฏตัวของเขาที่มาช่วยฉุดกระชากคนให้ มีความสุขกับการได้ พบกับพวก
เขา ทาให้ ผมได้ คิดว่าความไม่ง่ายไม่ธรรมดาของเรานี่แหละที่ทาให้ บางครัง้ เราทาทุกอย่างที่ย่งุ ยากไปจากธรรมชาติเจ้ าจุ๋มของผมแอบคิดไปว่า
เป็ นตัวซวยของทุกๆ คน ผมเองก็แอบตั ้งความหวังว่าต้ องเห็นเขาที่นี่ ทีน่ นั่ เวลานี ้ เวลานั ้นไปเรื่ อย ทั ้งที่ในความเป็ นจริ งนั ้นเขาก็อยูท่ ี่นนั่ เสมอๆ
เป็ นธรรมชาติของเขาทุกๆ วัน ไม่ว่าเราจะเห็นเขาหรื อไม่เห็นเขา ก็ไม่ได้ เปลี่ยนความจริ งไปได้ ว่าเขายังคงใช้ ชีวิตอยูแ่ ละหากินของเขาไปในทะเล
อยู่ทกุ ๆ วันโดยรับรู้การมีอยู่ของมนุษย์อย่างเรา มีแต่มนุษย์เราเท่านั ้นที่จะยอมรับการมีอยู่และเคารพการมีอยู่ของเขาหรื อเปล่าเท่ าน้ั น.

เมฆฝนนั ้นเข้ามาปะทะกับเราอย่างเต็มที่ คลื่นสูงขึ ้นโยกเรื อไปมาอย่างต่อเนื่อง น่าแปลกการปรากฏตัวของวาฬคู่น ั ้นทาให้ ผมมองไปยังผู้ ร่วม
ชะตากรรมในเรื อทุกคน กลับมีแต่รอยยิ ้มและใบหน้ าที่ดมู ีความสุขดีกนั ทุกคน แม้ สายฝนจะกระหนา่ มาใส่ไม่ใช่น้อย
อีกครัง้ ที่สาหรับผม WHY SAVE WHALES ดูจะเป็ นคาถามทีผ่ มรู้สึกว่ามีคาตอบอยู่เต็มไปหมดทุกครัง้ ที่ผมออกทะเลมา และ ยิ่งจากนี ้ไปแม้เมื่อ
ผมไม่ได้ เห็นพวกเขา ผมก็จะรู้อยู่เสมอว่าพวกเขาก็อยู่ที่นนั่ เสมอๆ และผมก็หวังอยากให้ มนั เป็ นเช่นนั ้นไปอีกนานเท่าที่จะเป็ นไปได้ เมื่อมองเห็น
รอยยิ ้มอย่างสุขใจของเจ้ าจุ๋มที่เมฆหมอกแห่งความสงสัยในตัวเองคงหมดไปจากใจและน่าจะจดจาการพบเห็นของวาฬคู่นี ้มากกว่าคนอื่นๆ
ทีเดียว
ฟ้าหลังฝนมักจะสวยเสมอๆ มีคนกล่าวไว้ อย่างนั ้น พายุฝนที่โหมกระหนา่ พัดผ่านพวกเราไป,ความมืดครึ ม้ ของฝนพัดผ่านไปจากเราและแสงสี
ทองยามเย็นมองดูอบอุ่นและมองดูเหมือนให้ ความหวังแก่คนอย่างเราๆ ได้ เสมอ ผมก็หวังว่ามันจะเป็ นแสงสีทองแห่งความหวังให้แก่ฝงู ปลาวาฬ
ไทยแห่งอ่าวไทยของเราด้วยเท่านั ้น.

หมายเหตุ.. เมื่อได้ กลับมาดูอตั ลักษณ์ของวาฬในตอนเย็นขณะทานข้ าวแล้ วพบว่าเป็ น เจ้ าพาฝัน ส่วนอีกตัวยังไม่ทราบในขณะนั ้นแต่เริ่ มคิดว่า
อาจจะไม่ใช่ลกู จนได้ รับการยืนยันจาก มืออาชีพจากกรมทรัพยากรชายฝั่งตอนบน(คุณขาว โดย ความอนุเคราะห์ผา่ นดร.กาญจนา)ช่วยยืนยันให้
ได้ ว่าอีกตัวคือ เจ้าตรัย
ทาให้เราพบว่าพฤติกรรมนี ้อาจจะเป็ นการเกี ้ยวพาราสีกนั นับเป็ นการพบเห็นที่สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลได้ ในอนาคต
ขณะที่เรายังไม่สามารถใช้ วิธี
การอื่นที่จะติดตามพฤติกรรมของเหล่า วาฬไทย ที่ทนั สมัยกว่านี ้.

วาฬคู่นที ้ ่ สี ร้ างความหวังให้ กับคณะของเรา เวลา 14.23 น.

