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3 ปีแห่งการออกสำรวจบริเวณอ่าวไทยตอน
บน เหล่าวาฬบรูด้ายังสบายดีอยู่หรือ?

10:15 น.ผมรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยน
ทิศทางของเรือกาน้ำใหญ่ ผม
เหลือบไปมองที่ตำแหน่งคนขับซึ่ง
จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่
จำรูญ ผู้ชำ่ชองในการออกตาม
หาเจ้าบรูด้าแห่งท้องทะเลย่านอ่าว
ไทยตอนบนคนนี้ ผมมองไปที่พี่เขา
แต่พี่เขายังคงยกมือป้องแสงที่
สะท้อนจากทะเลและมุ่งมั่นขับเรือ
ไปข้างหน้าในความเร็วเท่าเดิมแต่
สายตายังคงจับจ้องไปข้างหน้า
เหมือนเดิม เป็นภาพที่ผมเห็นมา
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผมได้มา
ออกเรือเพื่อสำรวจเหล่าวาฬไทย
ในอ่าวนี้และส่วนใหญ่แม้ถึงขณะนี้
ก็ยังคงเป็นความสามารถที่หาตัว
จับยากในการที่พี่รูญสามารถจะ
มองเห็นเจ้าวาฬเหล่านี้ได้เป็นคน
แรกในแทบทุกครั้งจนอาจบอกได้

ว่าถ้าไม่ได้พี่เขาเป็นคนมองหาวาฬ
ให้ในการออกสำรวจของเราใน
แต่ละครั้งอาจไม่ประสบความ
สำเร็จเลย . เ รือหักหัวเปลี่ยน
ทิศทางอีกครั้ง ผมมองไปที่พี่รูญอีก
ครั้งและก็เหมือนที่เคยผ่านมา พี่
เขายิ้มและพยักหน้าว่า “เจอแล้ว” 
เป็นแบบนี้เสมอมาเป็นเวลา 3 ปี
แล้ว..ทุกครั้งที่ผมรู้สึกถึงการเร่ง
เครื่องหรือหันไปมองพี่รูญในห้อง
คนขับเรือและเห็นรอยยิ้มพร้อม
พยักหน้าตรงไปข้างหน้าว่า..โน่น
ไง..ข้างหน้า..เจอแล้ว เป็นเหมือน
หน้าที่ประจำที่พี่จำรูญคงทำมา
เหมือน เดิมไม่ เปลี่ยน แปลง 
แม่นยำ และสม่ำเสมอเปี่ยมด้วย
รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขที่เจือ
อยู่บนใบหน้าของพี่เขาเสมอมา 
การเฝ้ามองหาวาฬอย่างเอาใจใส่

แบบเต็มร้อย และ การขับเรือพา
ทุกๆคณะที่ออกเรือไปดูวาฬแบบ
ไม่เคยบ่นหรืออิดออดเสมอมา พี่
รูญก็คงทำหน้าที่ ด้วยจิตสำนึกของ
คนที่รู้หน้าที่ที่ตนเองต้องทำและทำ
อย่างเต็มที่เสมอมา ผมเองก็ได้
ความตั้งใจของพี่จำรูญเองที่ตั้งใจ
ออกหาวาฬให้เราแบบนี้เป็นแรง
ผลักดันตัวผมเองด้วยเช่นกันว่า 
แม้แค่การขับเรือบริการพี่จำรูญยัง
ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่แล้ว
เราหล่ะ..คนไทยเราทุกคนหล่ะ ถ้า
ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีให้
เต็มที่ไม่ปล่อยปละละ เลย ,ไม่
อิดออด เมืองไทยเรา ก็คงเจริญ
ก้าวหน้าไปกว่านี้มากมายแล้วครับ

บันทึกสำรวจบางตะบูน

แม่สดใสและเจ้าลูกน้อย
กำลังหากินอยู่บริเวณ
โป๊ะเลี้ยงหอย แถบริมฝั่ง
แม่น้ำแม่กลอง บริเวณ
ใกล้ๆดอยหอยหลอด 
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รูปด้านซ้าย

เจ้าแกร่งขึ้นมาอ้าปากโชว์เต็มที่เผยให้เห็นลายขอบ
ปากทั้งสองข้างและแผงบาลีนที่ไม่มีตำหนิใดๆเลย.

รูปล่าง

ครีบบนของแม่สดใสซึ่งมองเห็นรอยแผลที่โคนครีบ
ได้ชัดเขน รอยแผลนี้ถือเป็นรอยใหม่ที่พึ่งปรากฏขึ้น
เพราะจากการที่พบในปีก่อนยังไม่มีแผลนี้

10:23 น. ขณะที่หัวเรือมุ่งเข้าไปหาแนวไม้่ไผ่ที่เป็นที่เลี้ยงหอย
ในบริเวณปากน้ำแม่กลอง เรามองเห็นวาฬตัวหนึ่งอ้าปากกินอ
หารอยู่ใกล้ๆนั้นเองและสักครู่พอเรือเข้าไปใกล้ (# 036) เราถึง
ได้เห็นว่ามีวาฬ 2 ตัวและแน่นอนเราสามารถเห็นได้ว่ามีขนาดที่
แตกต่างกันจนเราพอจะบอกได้ว่าเป็นวาฬคู่แม่ลูกแน่ๆ ในขณะ
นั้นผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนทุกๆครั้งที่จะได้รู้ว่าเป็นแม่ลูกคู่ไหน
กันแน่และจากการที่ถ่ายรูปได้ครีบหลังสักพักถึงได้พบว่าตัว
แม่(ขณะนั้นยังไม่ทราบว่าตัวไหน) มีรอยแหว่งเล็กที่โคนครีบบน
ซึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นตำหนิในข้อมูล photo ID ของเราตัวไหน
แต่ประสบการณ์ก็บอกว่าใจเย็นๆไม่พยายามอนุมานมาเราได้
เจอวาฬตัวใหม่ง่ายๆเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าแผลต่างๆเหล่า
นี้อาจเป็นแผลที่เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาเพราะวาฬเหล่านี้
หากินเข้ามาในเขตน้ำตื่นอยู่ร่วมกันกับเราซึ่งในบริเวณเหล่านี้มี
เครื่องมือประมงใต้น้ำมากมายที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
เกิดแผลต่างๆมากมายบนตัวพวกเขาได้. แม่กับลูกคู่นี้ก็ถือว่า
ให้ความร่วมมือตอนแรกได้ดีทีเดียวเพราะเราสามารถถ่ายรูป

เก็บรายละเอียดได้สักพักจนกระทั่งครั้งสุดท้าย 10:51น.ที่เขา
โผล่ขึ้นมาทั้งคู่ให้เห็นและดำน้ำหายไปแบบไร้ร่องรอยทั้งๆที่
ก่อนหน้านี่้ก็ดูจะหากินไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย 
เขาดำหายไปจนพี่จำรูญยังต้องออกมาจากห้องกัปตันและปีน
ขึ้นหลังคาดูุด้วยตัวเองว่าเขามุดน้ำหายไปทางไหนได้อย่างไร 
พวกเราเองทุกคนก็พยายามมองไปรอบๆเพื่อมองหาร่องรอย
การโผล่ขึ้นผิวน้ำ ไอน้ำจากการหายใจออกของเขาที่น่าจะ
ทำให้เรามองเห็นได้เนื่องจากวันนี้คลื่นลมก็สงบเงียบดีจนเรา
มองออกไปได้ไกลๆ แต่จนผ่านไปถึงสิบห้านาทีได้ก็ยังไม่มี
วี่แววของเจ้าแม่ลูกคู่นี้โผล่มาอีกเลย.  นี่ก็เป็นข้อสนับสนุนความ
เชื่อของผมที่ว่า มิตรภาพของวาฬกับเราที่เราจะสามารถมา
พบปะและใกล้ชิดกับพวกเขาได้นี่ก็ต้องเกิดจากความยินยอม
ของพวกเขาด้วยเสมอมา ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่แม่พาลูก
มุดน้ำหายไปในครั้งนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ดูเขาหากินไปตามปกติ
มากแต่จู่ๆทั้งคู่ก็หายไปจากบริเวณนั้นแบบไร้ร่องรอย
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โดยที่เราไม่สามารถตามหาเขาได้อีกเลย.  นี่ก็เป็นการทำ
หน้าที่ของแม่ที่คงตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของแม่ที่ดีที่สุดเหมือน
กัน  เธอรับรู้ถึงการมาของเราได้อย่างดี และ เนื่องจากเธอคง
คุ้นเคยกับเราบ้างพอควรเพราะภายหลังพอเราทราบว่าเจ้า
วาฬตัวแม่นี้คือ แม่สดใส (เมื่อก่อนครีบบนไม่ได้่แหว่ง)ซึ่งมี
ข้อมูลการพบเธอตั้งแต่ปี 53 โน่นแล้วและเท่าที่จำได้เธอน่าจะ
มีลูกมาแล้วอย่างน้อย 2 ตัวด้วยซ้ำ เธอจึงน่าจะคุ้นเคยกับการ
ทีมีเรือพี่จำรูญตามอยู่แบบน้ี จนกระทั่งในครั้งหลังสุดนี่เธอ
อาจจะพบว่าเรือลอยเข้าไปใกล้ลูกซึ่งเราสังเกตว่ายังเล็กมาก
อยู่จนเธออาจรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัย,หรืออย่างน้อยก็สร้าง
ความอึดอัดให้บ้างก็เลยตัดสินใจพาลูกดำน้ำหายไปทันที.
หลังจากทุกคนเพียรเฝ้าพยายามมองไปรอบๆเรืออยู่กว่า 15 
นาที ก็ต้องยอมรับว่าแม่สดใสเธอได้พาลูกว่ายหลบออกไป
จากเราแล้ว เรือของเราก็มุ่งหน้าต่อไปทางด้านสมุทรสาคร 
เป้าหมายทุกครั้งคือบริเวณ โบสถ์หน้าวัดกะซ้าขาว ระหว่าง
นั้นลมที่พัดเอื่อยๆในตอนเช้าก็หายไปจนหมดทะเลสงบนิ่ง
มากขึ้ืนทำให้บรรยากาศค่อนข้างอบอ้าวมากและเกิดฝ้าใน
ลักษณะเหมือนหมอกบางๆเมื่อกระทบกับแดดทำให้เกิดฝ้า
ปกคลุมไปทั่วจนไม่สามารถสังเกตแนวแยกกันระหว่างขอบฟ้า
กับขอบน้ำได้เลย นอกจากนั้นท้องน้ำยังเต็มไปด้วยสาหร่ายที่
ก่อตัวเติบโตขึ้นและกระจายออกไปในท้องน้ำอย่างมากมาย
จนทำให้ท้องน้ำกลายเป็นสีเขียวเป็นแนวยาวในบริเวณใกล้
ฝั่งผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า plankton 
bloom หรือที่คนไทยเราเรียกว่า ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ตาม
ความเข้าใจแต่เดิม แนวสาหร่ายที่แพร่กระจายนี้มีตั้งแต่
บริเวณสมุทรสงครามไปจนเมื่อเรือ เราไปถึงปากน้ำ
สมุทรสาครเลยทีเดียว. 
12:44 น.ฝูงโลมาใกล้หน้าโบสถ์ก็มาทำให้ไม่เงียบเหงาเกินไป 
พวกเขารวมกลุ่มหากินกันอยู่และกระโดดวนไปรอบๆเรือเป็นที่
สนุกสนานและสร้างความประทับใจได้ทุกๆครั้งที่เห็นพวกเขา
กระโดดขึ้นมาพร้อมๆกันและถ้ายิ่งในฝูงนั้นมีตัวเล็กๆอยู่ด้วย

ก็ยิ่งดูเพลิดเพลินพร้อมกับสร้างรอยยิ้มให้กับการพบเห็นทุก
ครั้ง.ฝูงนี้น่าจะประมาณ 6 - 8 ตัวเห็นจะได้ครับ. 
13:15น. หลังจากฝูงโลมาเริ่มว่ายห่างออกไปได้สักเมื่อสิบห้า
นาทีที่ผ่านมา อีกครั้งที่เสียงพี่จำรูญพร้อมทั้งเสียงเร่งเครื่อง
พร้อมทั้งเรือที่เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณที่เรา
รับรู้กันดีอยู่เลยว่า “พี่จำรูญเห็นวาฬอีกตัวนึงแล้ว” เมื่อมอง
ออกไปที่หน้าเรือใน ทะเลที่แสนจะเรียบและหมอกที่กระจายตัว
ขาวฝ้าไปทั่งบริเวณจนแยกขอบฟ้าและน้ำไม่ออกจากกัน
เหมือนหนึ่งเป็นฉากสีขาวคลี่กางปกคลุมทั่วบริเวณท้องน้ำเรา
สามารถมองเห็นเงาดำๆใหญ่ๆเคลื่อนตัวขึ้นมาพร้อมอ้าปาก
และหงายตัวพลิกกลับลงใต้นำ้ได้แต่ไกล..ใช่แล้วครับ..วาฬตัว
นึงกำลังหากินอยู่ในบริเวณที่ห่างจากฝูงโลมาเมื่อสักครู่ไม่
ไกลนักและอยู่ในบริเวณหน้าโบสถ์วัดกะซ้านี่แหละครับ.  เรา
ใช้เวลาไม่นานหลังจากเห็นเขาขึ้นฮุบเหยื่อซึ่งมองเห็นได้ว่า
เป็นปลากะตักตัวเล็กๆ(เล็กกว่าในฤดูอื่น)สักสองสามครั้ัง เจ้า
ตั้ม..น้องในทีมThaiwhales ของเราก็โพล่งออกมาได้อย่างเต็ม
คำว่า “ เจ้าแกร่ง ” และเมื่อผมได้มองเห็นถนัดตาขึ้นผมก็รู้สึก
ดีใจไปด้วยทั้งการได้พบเจ้าวาฬตัวที่เรารู้จักได้ดีอีกครั้งและ
รู้สึกดีใจถึงความรู้สึกผูกพันที่น้องในทีมที่ผมเฝ้าเพียรบอก
พวกเขาให้สร้างความรู้จักคุ้นเคยกับเหล่าวาฬเหล่านี้มาตลอด
แต่ที่ผ่านมาพวกเขาก็จะยิ้มๆและบอกว่า..แหมพี่มันยากไป
พี่..แต่ช่วงเวลาเมื่อสักครู่มันได้ประจักษ์ให้ผมทราบแล้ว
ว่า..ไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าเราพยายามและเพียงแต่ถ้าเราต่าง
พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ไม่มีอะไรทำไม่ได้.

“ สรุปในการออกสำรวจครบรอบสามปีของ 
Thaiwhales ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 นี้ 
เราได้พบวาฬแม่ลูก 1 คู่ ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็น
เจ้า แม่สดใสกับลูกตัวใหม่. และ พบเจ้าแกร่งหากิน
อยู่ตัวเดียว. เจ้าแม่สดใสมีรอยบากเล็กๆที่โคนครีบ
หลังเกิดขึ้นใหม่.
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ท้องน้ำใกล้ฝั่งที่
เต็มไปด้วย
ปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า ขี้ปลาวาฬ 
เต็มไปด้วย
สาหร่ายสีเขียวเต็ม
ท้องน้ำเป็นบริเวณ
กว้าง.

โลมาอิรวดีที่มา
กระโดดให้ดูอยู่
หลายๆครั้งต้อนรับ
ตรุษสงกรานต์หรือ
อาจจะฉลองครบ 3  
ปีที่ออกสำรวจ
ทำให้ท้องน้ำวันนั้น
คึกคักพอควร



 เจ้าแกร่งหากินอยู่ตัวเดียวอย่างสงบเงียบบริเวณหน้าโบสถ์วัดกะซ้าขาวในวันที่ผืนน้ำและผืนฟ้าบรรจบกันจนเกือบไร้รอยต่อ

   ภาพหลังเรือพี่จำรูญขณะวิ่งไปปากน้ำสมุทรสาครผ่านสายน้ำที่กลายเป็นสีเขียวจากการแพร่กระจายของ แพลงตอนพืช


