บันทึกการสารวจวาฬในบริเวณอ่ าวไทยตอนบน
27 ก.ย.56 ทัง้ 2มิติ บนเรือและบนฟ้ า
ผู้บันทึก "ชาญกิจ"
ภาพประกอบเรื่ องที่ถ่ายจากบนเรื อ โดย นายฉัตรชัย มีทรัพย์ปรุง (ทอย)
10โมงกว่า “ตอนนี ้กาลังถูกล้ อมไปด้ วยฝูงโลมาครับ” เสียงเจ้าทอย ลูกน้ องผมที่ได้ รบกวนฝากติดเรื อสารวจของศูนย์ฯตอนบนที่ออก
สารวจอาทิตย์นี ้ตั ้งแต่ วันที่ 23 ถึงวันนี ้วันสุดท้ าย ซึ่งต้ องบอกว่าในช่วงระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาและอาทิตย์นี ้เราได้ พบว่าฝูงวาฬบรูด้าได้ กลับ
เข้ ามาแถบสมุทรสงครามและสมุทรสาครกันมากมาย
เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เราก็ได้ พบพวกเขาประมาณ 6 ตัวได้ เห็นพฤติกรรมรวมฝูงแปลกๆ เราได้ พบแม่ลกู (แม่วนั สุขและลูกตัวใหม่เจ้ า
แสนสุข) เจ้าสุขใจ ซึ่งเป็ นลูกแม่วนั สุขแต่แยกหากินตั ้งแต่ปีที่แล้ วมากับเจ้ าทองดี รวมทั ้งเจ้ าประจาผมเองกลับไม่ค่อยได้ เจอเขาคือ เจ้ า
เมษา ซึ่งรวมกลุ่มมาหากินร่วมกันบ่อยครัง้ ที่ขึ ้นพร้ อมๆกันทั ้งสามตัว และ มีอีกตัวที่วา่ ยเนิบๆแต่ไม่โผล่ให้ เห็นเลยบอกไม่ได้ ว่าตั วไหน.

วาฬ 3ตัว ทีห่ ากิ นใกล้กนั เมื่อจันทร์ ที่23กย.56
ใช่ครับ วันนี ้ผมกลับมาขอความร่ วมมือกับทางศูนย์ฯอีกครัง้ โดยขออนุญาต ฝากเจ้ าทอยให้ ชว่ ยขึ ้นเรื อของทีมศูนย์ฯที่มีภารกิจ
ประจาเดือนในการออกสารวจวาฬบรูด้าเพื่อเก็บข้ อมูลรายละเอียดและติดตามศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ ในเครื่ องไม้
เครื่ องมือและความรู้เท่าที่เจ้าหน้าที่ทกุ คนจะพึงกระทาได้ ซึ่งภารกิจนี ้ได้ ทาติดต่อมาตั ้งหลายๆปี แล้วอาจจะตั ้งแต่ปี 51 มาแล้วจนถึง
ปัจจุบนั เจ้ าหน้าที่ชดุ นี ้ของศูนย์ตอนบนถึงมีความแม่นยาพอสมควรสาหรับการจดจาหรื อมองหาและเข้ าใจพฤติกรรมของเจ้าวาฬบรูด้าใน
อ่าวไทยตอนบนนี่พอควรโดยเฉพาะตาหนิตา่ งๆ
เพื่อจะช่วยในการระบุตวั ทาให้ สามารถช่วยในการสารวจให้ ทราบถึงจานวนประชาวาฬในอ่าวได้ เป็ นอย่างดี.
ประมาณสัก 11โมงนิดๆได้ ผมได้ ข้อความส่งมาจากเจ้าทอยอีกครัง้ แล้ วว่า “เห็นวาฬตัวหนึ่งข้ างหน้า บริ เวณปะการังเทียม”นัน่ ทาให้
ผมแจ้ งไปทางคุณพีท นักบินทีจ่ ะมาช่วยผมบินสารวจทางอากาศในวันนี ้ ซึ่งพีทก็ตื่นเต้ นทันทีเพราะจริ งๆแล้วเราเคย
ออกบินสารวจกันทีนึงแล้วเมื่อเดือนที่แล้ วและยังไม่ได้ พานพบกับเจ้ าวาฬบรูด้าจากทางอากาศกันเลย.
เมื่อขึ ้นบินเมื่อประมาณ 11:40 เรามุ่งหน้าออกไปทางวัดกะซ้ าทันที ขณะบินกาลังจะออกทะเล ผมเองก็มองเห็น สิ่งหนึ่งที่มีรูปร่าง
คล้ ายเจ้าวาฬบรูด้าตัวหนึ่งทันทีทาให้ ผมแปลกใจและยิ ้มออกมาได้ ทนั ที นึกในใจว่าไม่เคยรู้มาก่อนและว่างๆก็จะแวะมาเยี่ยมเยียนสถาน

ที่นี ้หน่อย..
ครับ รูปปัน้ วาฬบรูด้าขนาดใหญ่ครับ น่าจะเป็ นของหน่วยงานไหนไว้ วนั หลัง จะหารายละเอียดมาดูกันครับ.

รูปปั้นวาฬบรูด้า ของหน่วยงานหนึ่งใกล้ๆกับชายทะเล
ผมกับพีทบินควานหาเรื อพี่จารูญกันสักพักนึงครับ กว่าจะเจอได้ ทั ้งๆ ที่ได้ รับความช่วยเหลืออย่างดีจาก คุณหนึ่งที่อตุ ส่าห์ส่งพิกัด
ใน GPS มาให้แล้ว แต่พอบินขึ ้นมา บริ เวณที่ผมคิดว่าคุ้นๆตาแล้วก็ยงั รู้สึกแปลกใหม่กับผมอยู่ตลอดเวลา ดีแต่ว่าในสองปี ที่ผ่านมาที่ได้
ออกทะเลในแถบนี ้บ่อยๆ ทาให้สามารถมีจดุ อ้ างอิงต่างๆในใจและทาให้ พอจะแยกแยะทิศทางได้ ดีขึ ้นด้ วย เช่น บริ เวณถังน ้ามันแถบ
สมุทรสงคราม ปากน ้าแม่กลอง
ทาให้ ค่อยๆ พาคุณพีทออกบินไปหาเรื อพี่จารูญได้ และทันทีที่เห็นเรื อพี่รูญ ความโล่งใจก็บงั เกิดขึ ้นทันทีครับ ผมมองไปตาแหน่งหน้ าเรื อพี่
รูญสักพักก็มองเห็นสิ่งที่พยามมองหากันตลอดครับ เจ้ าวาฬบรูด้าของเรา มีอยู่ตวั นึง กาลังดาผุดดาว่ายหากินอยูห่ ่างออกไปจากด้านหน้ า
เรื อพี่รูญไม่มาก

เรื อพี่จารูญกับทีมของศูนย์ฯอ่าวไทยตอนบนกับวาฬ3ตัว
ผมมองไปเห็นพฤติกรรมขึ ้นกินของเขางับขึ ้นลงหลายๆ ครัง้ ทาให้ ยิ่งดีใจมากขึ ้นไปอีกเพราะคิดว่าอาจจะเป็ นเจ้ า จ๊ ะเอ๋ ที่เราไม่ได้
พบเห็นเขาเลยในปี นี ้
ผมและพีทบินวนพยามถ่ายเขาอยู่หลายๆ รอบ เป็ นเพราะนี่เป็ นครัง้ งแรกที่ผมได้ ทาพบเจอพวกเขาจากบนฟ้า ก็นบั ว่าการถ่ายทา
พวกเขาก็ไม่งา่ ยอย่างที่ผมคิดไว้จะด้ วยความ ยังไม่ค้ นุ ชินกันระหว่างผมและพีทซึ่งก็ตื่นเต้ นที่ได้ เห็นวาฬบรูด้าขึ ้นกิน เป็ นคร้ั งแรกด้ วยและ
เจ้ าพวกวาฬบรูด้านีท่ ี่ทาไมไม่ร้ ู แทบทุกครัง้ จะโผล่ขึ ้นมาด้านหลังเครื่ องบินซะส่วนใหญ่.
เราบินวนอยู่ทวี าฬตัวแรกอยู่หลายรอบและผมก็จงใจที่จะทาเช่นนั ้นเพื่อปล่อยให้ เรื อพี่รูญและเรื อพี่เล็กที่เต็มไปด้ วยคนที่ต้องการมา
ชมวาฬและถ่ายรูป ซึ่งขณะนี ้ได้ กลายเป็ นกิจกรรมที่ค่อนข้างฮิตไปเสียแล้วได้ ไปถ่ายรูปตัวอื่น ๆ ในขณะที่ผมมองอยู่ข้างบนฟ้าก็ เห็นเลยว่า
เรื อได้ ไปตามเจอวาฬอีกอย่างน้ อย 2ตัวในบริ เวณนั ้นกว่าผมจะเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์และจัดการกับการใช้ เครื่ องมือและปรับให้ เข้ ากัน
จนสามารถถ่ายรูปและ movie ได้ ก็เอาเรื่ องพอควร และเอาเข้ าจริ งๆ มันต้ องเป็ นการประสานกันทั ้งหมดทั ้งของนักบิน ผม และ วาฬ ที่จะ
ทาให้การถ่ายรูปนั ้นออกมาเป็ นผลดีได้ สิ่งนี ้ทาให้ ผมรู้สึกยืนยันในความคิดทีมีอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยากมาทาเรื่ องเกี่ยวกับวาฬว่า ตัว ผมเอง
คนเดียวคงไม่สามารถที่จะทาให้ ประสบความสาเร็ จได้ ทั ้งหลายทั ้งหมดคงจะต้ องพึ่งความร่ วมมือ ร่วมแรง ร่ วมใจ จากหลายๆคน..
ขณะที่ผมบินอยู่ ได้ มองภาพวาฬหลายๆ ตัวที่ขึ ้นกินรอบๆ เรื อพี่รูญหรื อเรื อพี่เล็ก

พฤติ กรรมการตะแคงกิ นเหยื่อของวาฬบรูด้า
ผมได้ มองเห็นหลายต่อหลายอย่าง ผมมองเห็นมิตรภาพมองเห็น ความอุดมสมบูรณ์ ความรักที่สตั ว์โลกพึงมีต่อกั น ความห่วงใย
หลายต่อหลายอย่าง มากกว่าที่ผมเห็นวาฬ 6 ตัวในขณะนั ้นที่ผลัดกันขึ ้นกินสลับกันไปมาและโชว์พฤติกรรมแปลกๆใหม่ๆ ให้ พวกเราและ
พวกคุณหนึ่งที่ศนู ย์ฯได้ เอามานัง่ ขบคิดกันว่ามันจะหมายความว่าอะไร เป็ นพฤติกรรม เกี ้ยวพาราสี หยอกล้ อ หรื อล่าเหยื่อกันแน่.
วันนี ้เราได้ เห็น เจ้ าพัทธยา,เจ้าแกร่ ง,เจ้ าบันเทิง,เจ้ าสามมุข,เจ้ าสมหวัง และ ตัวทีท่ าให้ ผมดีใจและแน่นอนผมคิดว่าทางศูนย์ก็
เหมือนกันคือ “เจ้าชัดเจน” เพราะเจ้าวาฬตัวนี ้ได้ หายไปเกือบสองปี แล้ วครับผมจาได้ว่าเมื่อปี 54 ที่ผมเริ่ มออกดูวาฬเป็ นครัง้ แรกๆกับทาง
ศูนย์ฯ ผมได้ พบกับเจ้ าชัดเจนเมื่อประมาณเดือน พค.54 และหลังจากนั ้นก็ไม่พบเห็นอีกเลย และเมือ่ ปี ที่แล้ วปลายๆ ปี ขณะที่ผมได้ ช่วยกัน
ทาหนังสือ วาฬบรูด้า กับทางศูนย์ฯก็ได้ ยนิ ทางทีมสารวจก็พดู คุยกันและก็เปรยๆ มาเหมือนกันว่า วาฬบางตัวก็หายไปเลย จริ งๆ สุ้มเสียงที่
ผมจับได้ เหมือนออกจะเป็ นห่วงนิดๆด้ วยว่าอาจจะไม่ได้ พบกันอีกแล้ ว ซึ่งขณะนั ้นได้ พดู กันเมื่อเรากาลังทาเรื่ องเกี่ยวกับ photo ID ซึ่งทาให้
ผมถึงคิดถึงความสาคัญของความถูกต้ องและแม่นยาของการทา photo ID ว่าสามารถช่วยระบุและยืนยันถึง ตัวตนและจานวนของวาฬที่
ี
เข้ ามาในอ่าวตอนบนนี ้ได้ ถ้าเราตั ้งใจสารวจกันจริ งๆ จังๆ อย่างน้ อยก็เป็ นเครื่ องมือและวิธีการหนึ่งทีมี่ ประสิทธิภาพพอที่เราสามารถทาได้
ในขณะนี ้ ตอนนั ้นเองที่ผมได้ ยนิ คนในทีมสักคนนึงถึงพูดออกมาว่า
“อืมม..เจ้ าชัดเจนนี่ก็ไม่ได้ พบเห็นอีกเลย” หรื อเป็ นเพราะเรามีรูปพรรณของเขาไม่ละเอียดพอ ทาให้ เราอาจระบุตวั ใหม่ๆ ที่พบเป็ นตัวอื่น
ทั ้งๆ ที่อาจจะเป็ นเจ้ าชัดเจน. แต่หลายคนในทีน่ ั ้นก็แย้ งว่าตาหนิเจ้าชัดเจนมันค่อนข้ างชัดเจนจริ งๆ ไม่น่าพลาดไปได้ .

ตาหนิ ของเจ้าชัดเจนบริ เวณใกล้ครี บหลัง
การสารวจทางอากาศวันนี ้ของผมจบลงอย่างดีก็ด้วยความร่ วมมือกันของคนที่ผมเรียกได้ อย่างสนิทปากว่าเพื่อน ทั ้งช่วยระบุ
ตาแหน่ง, แจ้ งระบุอตั ลักษณ์ของแต่ละตัว, อานวยความสะดวกให้ ลกู น้ องผมได้ ไปเก็บภาพแห่งความสมบูรณ์ในอ่าวไทยของเรา ผมได้
ความอิ่มเอิบ ทั ้งมิตรภาพ และ เห็นความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยเราไปพร้ อมๆกันในใจแอบนึกหวังเอาไว้ วา่ เราจะสามารถเก็บความอุดม
สมบูรณ์นี ้ไว้ ได้ นานเท่านาน
แม้ กิจกรรมการดูวาฬขณะนี ้ก็เริ่ มที่จะมีความนิยมสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ก็ได้ แต่หวังว่า คนทุกคนที่ได้ มาพบเห็นต่างก็จะเป็ นแนวร่วมที่จะช่ว ยกัน
อนุรักษ์วาฬไทยให้สามารถ มีพื ้นทีท่ ี่จะอยู่อาศัยร่ วมกันกับคนและมีชวิ ิตที่สงบสุขในอ่าวไทยรูปตัว ก เล็กๆนี ้ได้ ตราบนานเท่านาน.

ชาวประมงกับปลาดุกทะเลที่ไม่ต้องบอกก็รู้วา่ มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน

โลมาที่เจ้าทรอยพบล้อมรอบเรื ออยู่ 6-8 ตัว น่าจะมองหาดุกทะเลเหมือนกัน

กาน้าเล็กก็ออกร่อนเพื่อมองหาฝูงปลาในเช้านัน้

เจ้ากระทุงเหวที่ตกใจเสียงเรื อแล้วออกพุ่งหนีไปอยู่หลายๆตัวในวันนัน้

เจ้าสมหวังท่ีห่างหายไปเหมือนกัน วันนัน้ แยกหากิ นอยู่ตวั เดียว

เจ้าพัทธยาทีข่ ณะนี้ลาตัวเริ่ มมี TSD ขึ้นทัว่ ตัว

ลายที่ปรากฏบนตัวเจ้าพัทธยาขณะนี้

เจ้าสามมุข มาพร้อมกับลายข้างตัวแต่เหมือนน้อยกว่า

เจ้าแกร่ง สังเกตปุ่ มเล็กๆที่บริ เวณหลัง

เจ้าชัดเจน,เจ้าบันเทิ งและเจ้าสามมุข หากิ นอยูใ่ กล้ๆกัน

เจ้าบันเทิ งขณะกาลังจะโผล่ขึ้นหายใจ พร้อมวาฬอีกตัวด้านซ้าย

ฝูงนกที่ชว่ ยตกแต่งให้ภาพวาฬขึ้ นกิ นปลากะตักบนพื้นน้าสีเข้มให้สมบูรณ์ขึ้น

เพื่อนกัน หรื อ คู่กนั หรื อ ร่วมมือกัน ไม่วา่ จะเป็ นอะไร ภาพก็ดูอบอุ่นเสมอ

พฤติ กรรมที่วา่ ยไปใต้น้าและปล่อยฟองไปคล้ายทา bubble net เพื่อประโยชน์ในการล่อฝูงปลาให้มารวมกัน (เป็ นแต่เพียงการคาดคะเน
ของผู้ถ่ายภาพ ไม่ยืนยันตามหลักวิ ชาการ เพราะไม่ได้เป็ นนักวิชาการ)
อ่าวไทยตอนบนรูปตัว ก เมื่อเทียบพื ้นที่แล้ วถือว่าขนาดไม่ได้ ใหญ่โตเกินไปนักยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่สามารถ หล่อเลี ้ยง เจ้ายักษ์
ใหญ่แห่งท้ องทะเลเหล่านี ้หลายๆตัวและยังมีสตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมชนิดอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงคนไทยที่หากินอยู่บนอ่าวอย่างอุดมสมบูรณ์
มาหลายต่อหลายรุ่น
สมควรแล้ วรึ ยงั ที่เราทั ้งหลายจะหันมาสนใจดูแลและช่วยกันประคับประคองอ่าวเล็กๆนี ้ให้ คงไว้ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี ้ไว้ ตลอดนาน
เท่านาน โดยเราสามารถใช้ เจ้ า วาฬไทย ของเราเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์น ั ้นๆ.
มีคนกล่าวไว้น่าคิดว่า “วาฬกินปลาของคน หรือ คนกินปลาของวาฬ”

