
บันทึกการส ารวจวาฬในบริเวณอ่าวไทยตอนบน  
31 ต.ค.56 จากเรือพ่ีจ ารูญ 

ผู้บันทึก "ชาญกิจ" 

                    โง่ …. ฉลาด 
                    อวดดี…ถ่อมตวั 
                    ประมาท…รอบคอบ 
                    อวดรู้…สมถะ 
                    ความเชื่อ…ข้อเท็จจริง 
  
          วลีข้างต้นนี ้ผดุขึน้มาในตวัผมโดยเหตจุากการไปส ารวจวาฬในครัง้นีค้รับ แต่จะว่าไปทัง้สองสิ่งนีล้้วนแต่อยู่คู่กันอยูแ่ล้ว
ในตวัคนเราตลอดเวลา เพียงแต่ว่าเราจะใช้ความรู้ตวัตนของเราที่จะร าลึกถึงและบอกตวัเราเองวา่เราอยู่ในภาวะไหน เพื่อจะได้
ใช้อีกสิ่งที่คู่กันมาคอยท าให้ตวัเราท าในสิ่งที่เหมาะสมในสถานะการณ์หนึ่งๆ ตลอดเวลา..ทัง้สองสิ่งอยู่คู่กัน ต้องมีซึ่งกันและกัน 
มีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง ในทางเดียวกัน ขาดสิ่งหนึ่งก็ไม่บงัเกิดอีกสิ่งหนึ่งด้วยเชน่กัน. 
          ในขณะเดียวกันมสีิ่งหนึ่งมากเกินไปก็จะบดบงัไม่ให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งและส่วนใหญ่มกัน าไปสูู่ความมืดบอดและน าทางไปสู่
ความเสยีหายมากขึน้ๆเสมอ..อดคิดไม่ได้ว่าเหมือนผู้น าในบ้านเมืองขนาดนีแ้ละสถานการณ์บ้านเมอืงในขณะนีท้ีผ่ ู้คนชัน้น า
ของบ้านเมืองไม่สามารถน าพาตวัตนมาให้อยูใ่นสถานะรู้ตวัตนว่าควรท าอย่างไรเพื่อพาให้ตวัเองพ้นปลกัตมแห่งมิจฉาทิฐิอนั
จะน ามาซึ่งความเสียหายมากขึน้ๆ ไปเร่ือยๆ จนอาจถึงขัน้ไม่สามารถแก้ไขได้. 
          11:30 เรือวิ่งวกเข้ามาในเขตแนวปะการังเทียม (002) หลงัจากพี่รูญรับโทรศพัท์จากคณุเล็กเรือที่ออกมาหาวาฬตัง้แต่
แปดโมงเช้าและวิ่งอยูแ่ถวมหาชยัว่ายงัไม่เจอวาฬเลย พ่ีรูญซึ่งค่อนข้างมัน่ใจว่าวาฬน่าจะมาหาอาหารในแนวน า้ตืน้ , ทะเล
เรียบ สงบ, แดดจดัแต่ไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวเลย มองในน า้วนันี ้มองเหน็แมงกะพรุนและปมู้าบ้างประปราย แต่กลบัไม่มีฝงูปลา
กะตกัหรือลกูปลากระโดดข้างเรือเหมือนทกุครัง้เลย. 
  



 
ทุ่นแสดงแนวเขตปะการังเทียมบริเวณปากน ้าสมทุรสงคราม (พิกัด 002) 

 
ปมู้าโผล่มาผิวน ้าและรีบว่ายลงไปเมื่อเรือว่ิงเข้าไปใกล้ๆ  

          ผมกับน้องๆ ก็พยายามมองออกไปข้างหน้าเรือเหมือนทกุๆ ครัง้ที่จะชว่ยพีรู่ญมองหาวาฬ และก็พยายามที่จะคิดวา่เรา
น่าจะได้เป็นคนเหน็วาฬก่อนพี่รูญบ้างในทกุๆครัง้ที่ออกเรือมา 
  
          12:00น. ผมได้ยินเสียงการเปลีย่นจงัหวะเคร่ืองเรือจากพี่รูญอีกครัง้ และเหมือนทกุครัง้ที่ผมหนัไปมองแก..รอยยิม้..ที่บ่ง
บอกถึงความภาคภมูิใจจะประดบัที่ใบหน้าของแกทกุครัง้ แกพยกัหน้าและตามองมาข้างหน้าหวัเรือบอกต าแหน่งให้ผมรู้ว่านัน่
ไง…ข้างหน้า เราหนัไปมองสกัพกั..แบบยอมแพ้โดยสิน้เชิงครับ..ห่างออกไปลิบๆ โน่นแหนะครับที่มองเห็นผิวน า้แตกกระจาย
หลายต่อหลายครัง้ พอผมหยิบกล้องขึน้มาถึงได้เห็นว่า เจ้าวาฬที่โผลข่ึน้มาคราวนีม้ีพฤติกรรมที่แสนจะดึงดดูให้เรารีบเข้าไปหา
เขาในทนัทีครับ.พิกัด(003) 



 

 

 



 

 
วาฬทีก่ระโดดข้ึนมาจากระยะไกลที่พ่ีจ ารูญเหน็แมว้่าจะถ่ายด้วยเลนส์ 400 mm 

          เมื่อเราเข้าไปใกล้เข้าก็ได้รับรู้วา่เป็นวาฬจ านวน 2 ตวัทีก่ าลงัหากินอยู่ใกล้ๆ กันและสงัเกตก็พบว่ามีขนาดที่ใกล้ๆ 
กัน พิกัด(004) 

  

 

วาฬ2ตวัทีห่ากินอยู่ด้วยกนั (พิกัด004) 

 
          อย่างที่จัว่หวัไว้ตัง้แต่ข้างต้นแหละครับ..จะด้วยอะไรก็ไมท่ราบหรืออาจจะทกุๆ อยา่งที่ท าให้ผมใช้เวลาเพียงครู่เดียวที่
มองไปที่ครีบบนของเจ้าตวัหนึ่งและออกจะมัน่อกมัน่ใจเอามากๆ ว่าเป็นเจ้าแม่กนัยา ดงันัน้จึงสรุปไปเกือบจะทนัที่วา่อีกตวั
หนึ่งก็ควรจะเป็นลกูของเธอที่แม้จะตวัใหญ่มามากแล้วแต่ก็ยงัวนเวียนหากินอยู่ด้วยกนัตลอด..ใช่ครับ ผมคิดว่าเป็นคู่ แม่กนัยา
กับเจ้ามารวย แน่ๆ  



          และเมื่อผมคิดและฝังใจเชื่อแบบนี ้มนัท าให้ผมพบวา่ คนเรานัน้สามารถที่จะผิดพลาดไปได้เร่ือยๆ และมากขึน้ได้เร่ือยๆ 
ถ้าเพยีงแต่เราไม่มีความรอบคอบ,ความรู้ที่แท้จริง หรือการรู้จกัพิจารณาถึงความจริงรอบๆ ตวั โดยปล่อยให้ความยึดมัน่ถือมัน่
จนเกินไปในตวัเราเองครอบง าให้เราพลาดโอกาสที่จะมองให้เห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ตรงหน้าซ า้แล้วซ า้อีก. 
          ใช่ครับ..ไม่ว่าเจ้าวาฬ 2 ตวันีจ้ะมีพฤติกรรมทีแ่ปลกไปกว่าทกุครัง้ที่ผมเคยเหน็ แม้การเข้ามาใกล้เรือเอามากๆ กว่าทกุ
ครัง้ หรือ เขาโผลข่ึน้มาใกล้เคียงกันจนเหน็วา่ขนาดของเขาใกล้กันมากกวา่ที่จะเป็นขนาดของแม่และลกูที่เราเคยเห็น ก็ไม่ได้ท า
ให้ผมรู้สกึตวัเลยว่า วาฬคู่นีเ้ป็นตวัอ่ืน 
  

 

 



 

 

วาฬทัง้2ตวั ทีว่่ายคู่กันไปแทบทัง้วนั มีขนาดที่ใกล้เคียงกนั 

 
วาฬทีว่่ายเข้ามาใกล้เรือมากๆ (ภายหลังถึงทราบวา่เป็น เจ้าท่าจีน)  



 
วาฬตวัที่ผมคิดวา่เป็นแมก่ันยา (สงัเกตรอยด่างบนตวัมากมาย) คณุขาวใช้เป็นข้อสงัเกต 

 
          ความโง่,ไม่รอบคอบนีย้งัคงเกาะติดผมไปเร่ือยๆ และยงัสามารถสร้างให้เกิดความหลงเชื่อไปได้เร่ือยๆ จนถึงชว่งบ่าย ที่
แม้วา่มีเจ้าตวัหนึ่งในนัน้ได้โผล่ขึน้มาอ้าปากให้เราได้เห็นและสามารถถ่ายขอบปากได้แม้จะเป็นระยะไกลสกัหน่อย ซึ่งผมเอง
โดยปกติก็จะไม่พยายามเช็คภาพในขณะท าการส ารวจเพราะบ่อยครัง้ที่ท าให้เสียโอกาสบนัทึกภาพ ซึ่งบ่อยครัง้มกัเป็นภาพ
พฤติกรรมที่วาฬท าไม่บ่อยนกั แต่วนันัน้พอถ่ายภาพขอบปากได้ ผมก็อตุส่าห์เอาขึน้มาเช็คดคูร่าวๆ แม้วา่มองไปในปากเหน็
รอยข้างปากด้านขวาไม่ค่อยชดัแต่ก็คิดไปอีกวา่ ใช่..เป็นแมก่ันยาจริงๆ ด้วย..แม้ในใจผมจะคิดวา่มองไม่ค่อยเห็น baleen ที่
ขาดไปของเธอ แต่ผมก็ยงัสามารถเพกิเฉยข้อเท็จจริงนีโ้ดยบอกกับตวัเองวา่ อาจจะเป็นแค่มมุภาพทีผ่มถ่ายได้เลยมองไม่ชดั 
ซึ่งอนัที่จริงถ้าผมจะมีความรอบคอบกว่านีห้รือไม่ใช้ความมัน่ใจมากเกินไปกว่านีส้กันิด ผมก็จะบอกตวัเองและดึงตวัเองออกมา
จากความหลงผิดนีไ้ด้ทนัทวี่า วาฬตวันีต้้องไม่ใช่ แมก่ันยาแน่นอน. 
  



 
วาฬที่ครีบหลงัคล้ายแม่กนัยาโผล่มาเพียงสองครั้งแต่ก็สามารถเห็นลายขอบปากได้ชดั 

 
          ความไม่รู้,ความหลงผิดนี ้ก่อให้เกิดอะไรบ้างครับ 
          ..พี่จ ารูญก็ได้ข้อมลูที่ผิดพลาดนีไ้ป.. 
          ..ผมแจ้งพร้อมโหลดรูปนีผ้่านฝ่าย IT ของผมใน web เพื่อเผยแพร่ข้อมลูทีผ่ิดพลาดนีไ้ปสู่สาธารณะ 
          ..ผมอวดความรอบรู้ที่ผิดๆ นีไ้ปสู่น้องๆ ที่ไปชว่ยผมท างานและก็ได้ความรู้ทีผ่ิดพลาด แต่ก็ได้ยกย่องผมว่าเป็นหนึ่งในคน
ที่แสนจะดเูชี่ยวชาญช านาญเสียเหลือเกิน เป็นการกระจายความมัน่ใจแบบเกินเลย,ผิดๆไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป. 
  
          โชคดีครับ..โชคดีมากครับ..ที่ผมมีเพื่อนที่ดีอยู่บ้าง 
          และโชคดีครับที่เพื่อนของผมที่อยู่ในศนูย์สตัว์หายากของอ่าวตอนบนของผมไม่ได้ละเลยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แบบ
ผม และไม่ลืมที่จะส่งความรู้และความถกูต้องกลบัมาให้ผม ท าให้ผมได้ตระหนกัถึงความอวดดี,ความโง่เขลาและความไม่
รอบคอบของตวัเองได้อย่างทนัท่วงที   
          จากการที่คณุขาว (สรุะชยั ภาสดา) มือเซยีนตวัจริงจากศนูยว์ิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทย
ตอนบน กลุ่มงานสตัว์ทะเลหายาก ได้เห็นรูปที่โพสต์ลงไปใน web และทกัท้วงแบบเพื่อนทกัเพื่อนมาให้ว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่
ทางศนูย์ฯได้ไปเจอแม่กนัยา สงัเกตได้วา่แมก่ันยาไม่ได้มีผวิที่มีรอยด่างดวงตามล าตวัมากขนาดนี ้(รอยด่างนีอ้าจเป็นเชือ้ที่มี
ชื่อย่อว่า TSD แต่ยงัไม่อาจยืนยนัได้) ท าให้ไม่อาจแน่ใจวา่จะเป็นแม่กันยาจริงหรือเปลา่ฯ ครับ.. 
          จะว่าโชคดีที่ผมมีเพื่อนที่ดีด้วยครับ และ จะเป็นโชคหรือเปล่าที่ผมเอง ก็มาเหน็ข้อความนีแ้ละบางอย่างในตวัผมบอกว่า 
เอ๊ะ..ผมเป็นใครครับ..และเมื่อผมบอกตวัเองวา่ ผมควรท าการเช็คความถกูต้องนีดี้ไหม..ในใจขณะทีน่ ารูปขึน้เพื่อเช็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม ก็ยงัคงมีทิฐิในใจเกิดขึน้ตลอดเวลาวา่..ผมไม่นา่จะดผูิดหรอกน่า..ยงัแอบคิดไปอีกว่าผมวา่ครัง้นีน้า่จะเป็น
ขาว (สรุะชยั) แหละที่คิดผิด ดซูิครับ มิจฉาทิฐินี่มนัพาก่อตวับนตวัเราและพาตวัเราไปได้ไกลเอามากๆ นะครับ 
  



  

ครีบบนของวาฬเมื่อ 31 ตค.56 ครีบบนของแม่กันยาเมื่อ 14 มค.56 
 

          โชคดีอีกแหละครับที่เร่ืองนีเ้ป็นแค่เร่ืองของคนตวัเล็กๆ ธรรมดาแบบผม ที่สนใจในเร่ืองเล็กๆ แค่วาฬไทย ความหลงผิด
,ความเขลาความอวดดี ความไม่รู้จริง เลยก่อให้เกิดความสบัสนหรือเสยีหายเลก็ๆ น้อยๆ ในระดบัแค่คนที่มาอ่าน ,มาดก็ูอาจ
ได้รับข้อมลูที่ผิดแต่ไม่ได้มีผลเสยีหายแก่ชวีิต,ทรัพยส์ินหรือประเทศชาติ 
          โชคดีจริงๆ ครับ ที่ประเทศนีไ้ม่ได้มีผมเป็นคนกมุบงัเหียนหรือมีต าแหน่งแห่งหนใหญ่ๆ ที่จะบนัดาลทกุข์ ,สขุหรือลาภ,ยศ
ให้กับใครเขาได้ ไม่งัน้ทา่ทางทฐิินีค้งพากันไปสดุกู่และป่านนีย้งัไม่รู้เลยวา่ จะมีทางที่จะรู้ส านึก ,รู้ตวัตนแล้วหนัมาสู่ความเป็น
จริงได้. 
  
          วนันัน้เราเลิกตามเขาตอนบ่ายสามโมง ผมจากเขามาพร้อมกับความอวดดี,อวดรู้อยู่เต็มตวั แอบหวงัว่า วกกลบัมาจะได้
เจอวาฬอีกบ้าง แต่ก็พบเพียงฝงูโลมาฝงูหนึ่งซึ่งนา่จะประมาณ 5 ตวั ไม่รู้ว่าเป็นฝงูเดียวกับที่เคยพบตอนบินส ารวจหรือเปล่า 
เพราะฝงูนัน้ก็มี 5 ตวัเหมือนกนั.(พิกัด 007) 
  

 

 



 
ฝงูโลมาประมาณ 5 ตวัเมื่อเข้าใกลเ้ขตบางตะบูน (พิกัด007) 

  
          ทะเลยงัคงเรียบสงบ แม้จะมีลมมาทางหวัเรือเล็กน้อย นกนางนวลธรรมดาเกาะอยู่เต็มเสาโป๊ะอยู่ทัว่ไป พร้อมอาทิตยท์ี่
ก าลงัจะลบัไป ความมืดครอบง าทัง้ท้องฟา้และตวัตน 

 
เสาโป๊ะบริเวณบางตะบูนมีนกนางนวลธรรมดากับแดดคล้อยแสดงถึงฤดูหนาวที่มาถึง 

          
โชคดีจริงๆ ที่โลกยงัมีวนัใหม่..ตวัตนก็ยงัมรู้ีต่ืน..เพื่อรับรู้และเรียนรู้ถึงความจริง..อนัอาจจะน าพาให้เกิดความฉลาด..ความ
รอบคอบความพอดี เพื่อเป็นเคร่ืองมือที่จะน าชีวิตไปสู่ความเจริญได้บ้าง. 
  



 
เส้นทางส ารวจวาฬเมื่อ 31ตค.56 

 
สรุป พบวาฬ 2 ตวั (เจ้าทา่จีนและอีกตวัระบไุม่ได้) โลมา 5 ตวั 

 
  
  
  
  
 


