8th Feb 2017
ผมวา่ แลว้ วา่ วาฬมันตอ
้ งกระโดดหลายๆรอบ
้ เ่ กิดมา อะไรก็ตามที่มันมายากๆมันมักจะมาเวลาผมไมพ
ในชีวต
ิ ผมตังแต
้ งมาก
่ ร้อม ตอนปี 2 ผมอยากเป็ นตากลอ
อาจารณ์ท่ีสอนวิชาถา่ ยภาพผม มีงานดว่ นเขา้ มา อยากให้ผมถา่ ยงานแรกตอนที่ผมโดนผึ้งตอ่ ยใตล
้ ูกกะตา
่
่
้
้ ไดข้ ึนรถโรงเรี ยนดว้ ยกันเลย
หรื อตอนเด็กๆทีผมอยากอยูส่ องตอ่ สองกับสาวเกาหลีทีแอบชอบมานาน เย็นวันนัน
้
่
แตบ
้ ญิงเลยหาวา่ เราหยิงเพราะไมย่ อมหันหน้าตรงๆไปคุยกับเขา
่ ั งเอิญวา่ สิวอักเสบทังหน้าเลย ผูห
ปรกติแลว้ เวลามาออกเรื อวาฬจะมีทีมงาน ThaiWhales คนอื่นมาดว้ ย แลว้ เขาก็จะมีเลนซช์ ว่ งยาว (400mm)
ให้ผมยืมใช้ แตค
่ รัง้ นี้ มีผมคนเดียว เลนซข์ องผมสุดที่ระยะ 105mm (70-200 ของที่บริ ษัทเสีย
้ อ่ อกเรื อมาทังหมด
้
สิง่ ที่น่าจะทาํ คือการไปยืมเลนซก
มีครัง้ นี้ ครัง้ เดียวที่อุปกรณ์ไมพ
์ อ
่ นออกเรื อ) นี่ แปลวา่ ตังแต
่ ร้อม
โดนไป
้
วาฬกระโดดไปทังหมด
6 รอบกันโดดตา่ ํ ๆอีกรอบนึ ง
ผมเสียใจมาก ยิง่ พอไดด
้ ูภาพจากกลอ
้ งถา่ ยภาพนิ่ งของพี่ขาว (500mm) แลว้ ยิง่ ชาํ ้ ใจ
เห็นวาฬโดดครัง้ แรกในชีวต
ิ แลว้ ของไมพ
่ ร้อม นี่ มันบทหนังเศร้าทุนตา่ ํ ชั ดๆนะครับ
ตัดเรื่ องดรามา่ น่าราํ คาญออกไป ถา้ ไมต
้ ั นเป็ นภาพกวา้ งนะครับ
่ ิดวา่ ภาพที่ผมไดม
วันนี้ มันมีจังหวะนึ งที่ผมลองทาํ ตามพี่แดงและหัวหน้าของนาย Walter Mitty (หนัง) ดู ผมจอ
้ งจอ LCD
่
่
ในกลอ
้ งตลอดเวลาทีวาฬโดดรัวๆ เช็คความชั ดของ focus เลือนตาลงมาดู histogram ดูวา่ มันสวา่ งไปไหม มืดไปไหม
ดูวา่ ถา่ ่ยถูก Mode รึ เปลา่ ดูวา่ อัดอยูใ่ ชไ่ หมวะ ดูวา่ กลอ
้ มูลเยอะมากเลย
้ งไมร่ ้ อนเกิน มันเป็ นเรื่ องขอ
มันยิง่ ระแวงเป็ นพอเศษเพราะจังหวะเห็นวาฬกระโดดครัง้ แรกมันเป็ นเรื่ องสุดยอดมาก
ึ วา่ “เฮย้ ” อยากเป็ นพวกอินดี้ดูซักครัง้ นึ งแฮะ” ผมเลยกดอัดแลว้ ประคองกลอ
มันมีจังหวะนึ งตอนครัง้ สุดทา้ ยที่ผมรู้ สก
้ งไว้
่
แตต
่ ามองวาฬทีกระโดดอยู ่
ึ ตา่ งกันมากเลย! ตอนที่ดูผา่ นจอจริ งๆแลว้ ตาเรามันถูกจาํ กัดที่
มันเกิดขึ้นเร็วมาก และจบเร็วมาก แตม
่ ั นรู้ สก
ึ คือ “เราแมง่ ไมม
resolution ของ 1920x1080 pixel แตพ
่ อดูดว้ ยตาเปลา่ มันกวา้ งไมร่ ู้ เทา่ ไหร่ครับ สิง่ ที่รู้สก
่ ีพลังเลย!
่
ตัวเล็กมาก!” เพราะตอนทีมันกระโดดแลว้ กระแทกลงนํา้ นํา้ มันกระจุยแรงมาก

วาฬที่เราเจอวันนี้ คือแมจ่ ๊ะเอ๋ เพราะแมจ่ ๊ะเอค
๋ รี บมีเหลี่ยมยุบเขา้ ไป เหมือนโดนกรรไกรตัดเบาๆ ถา้ วันไหนที่
Thaiwhales ตัดสินใจทาํ รายการเด็กที่ตอ
้ งเป็ นตัวนี้ “พี่วาฬ จ๊ะเอ”๋ อะไรอยา่ งนี้
้ งการ มาสคอท ผมแนะนําเลยวา่ ตอ
่
่
่
้ ท
เพราะตังแต
่ ีผมเคยเจอมา แมจ่ ๊ะเอเ๋ ป็ นวาฬทีนิสัยจัดจา้ นทีสุด
้ ที่ตอ
เราทุกคนจะมีเพื่อนคนนัน
้ งทาํ อะไรแปลกไปจากคนในกลุม
่ แบง่ เป็ นสองแบบ หนึ่ งคือมันแปลกจริ งๆ
หรื อสองมันแปลกเพราะมันอยากให้คนสั งเกตุเห็น ตอบไมไ่ ดว้ า่ แมจ่ ๊ะเอเ๋ ป็ นแบบไหน
มันอาจจะอยากให้วาฬอื่นชื่นชมก็เป็ นได้

อยา่ งอื่นที่เราเจอวันนี้ คือโลมามากมายที่กาํ ลังเดินทางไปที่ไหนซั กที่ แตท
่ ่ีแน่ๆคือมันเดินทางกัน ⇇ เป็ นกลุม
่
่
่
่
้ ด
อยา่ งตา่ ํ ๆก็ 4 ตัวตอ่ ฝูง ผมชอบโลมาเหมือนกัน ชอบตังแต
่ ูสารคดีเรื อง The Cover เมือหลายๆปี ทีแลว้
่
่
่
่
ื
ี
มันเป็ นสิงมีชวต
ิ ทีสออารมณ์ทีเรารับรู้ ไดช้ ั ดเจนดี (บางอันอาจจะไมจ่ ริ ง เชน
่ ยิ้มตลอด)
นี่ คงเป็ นเหตุผลที่คนชอบโลมากันเยอะ มันสื่อสารอะไรที่เราเขา้ ถึงไดง้ า่ ย ไมค
่ อ่ ยเหมือนวาฬเทา่ ไหร่ เขา้ ถึงยากกวา่
วันนี้ มีคนน่าสนใจมาอยูบ
้ มูลเกี่ยวกับอา่ วไทยตอนบนเล็กน้อย
่ นเรื อดว้ ยนั่นคือหมอบี ผมเลยทาํ การซั กขอ
Cut to: บทสั มภาษณ์หมอบี

Ext. ลุงจาํ รู ญ’s Boat – Day

ตัง้
หมอบีครับ!
หมอบี
้ ไมใ่ ชว่ าฬจะ้ มันเป็ นทุน
อันนัน
่ ทะเล
ตัง้
่
รอบทีสามแลว้ ใชไ่ หมครับ
หมอบี
จะ้
ตัง้
มันมีชว่ งเดินทางไหมครับ พวกวาฬ
หมอบี
มีสิ อยา่ งชว่ งนี้ วาฬจะเดินทางลงใตก
้ ัน
ตัง้
หลักๆเป็ นเรื่ องอาหารรึ เปลา่ ครับ
หมอบี
เราตอบชั ดๆไมไ่ ด้ แตเ่ รารู้ วา่ มันน่าจะมากกวา่ หนึ่ งสาเหตุท่ีทาํ ให้เขาเดินทางกัน
ิ ธิ์เกี่ยวเยอะ
ปัยจัยอาหาร อุณภูมิ คุณภาพนํา้ มีสท
ตัง้
ึ ษาเรื่ องอะไรอยูเ่ หรอครับ
หมอบีตอนนี้ กาํ ลังเน้นศก
ทาํ ไมถึงตอ
้ งออกเรื อหลายๆวันติดกันทุกเดือน
หมอบี
อืมมม… มันเหมือนจะเป็ นอะไรที่เราตอ
้ งพยายามทาํ ความเขา้ ใจกับมัน
ตอ
้ งเขา้ ใจวา่ มันสั มพันธก
์ ั นยังไงอะไรอยา่ งนี้ แหละ
ตัง้
งงครับ
หมอบี
เหมือนเรื่ องการเก็บตัวอยา่ งนํา้ อยา่ งนี้
หมอบีกับทีมก็จะเก็บนํา้ ไปเป็ นตัวอยา่ งเวลาเจอวาฬ เราจะไดพ
้ ยายามหาขอ
้ มูลหน่อย

เผื่อจะเจอความสั มพันธแ
่ ั นตรงนี้ ตรงที่นํา้ มีความเป็ นดา่ งประมาณนี้
์ บบ “เออ วาฬเคา้ ชอบอยูก
เป็ นตน
้ ”
ตัง้
ถา้ พบวา่ มันไมเ่ กี่ยวกันเลยละครับ
หมอบี
ก็ถือวา่ เป็ นการคน
้ พบอยา่ งนึ ง

ตัง้
แลว้ ตอนนี้ เจอเรื่ องอะไรน่าสนใจไหมครับ เกี่ยวกับวาฬ
หมอบี
้
ตอนนี มีเรื่ องเกี่ยวกับโรคตระกูล(*@#)(*
(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ท่ีฟังดูแปลกไปหน่อย)
้ าํ หน้าตกใจ
ตังท
หมอบี
มันคลา้ ยๆเริ มหน่ะ
ตัง้
เหรอครับ คือเวลาร่างกายออ่ นแอมันจะกลับมาเหรอครับ
หมอบี
้ อ
ใชๆ่ ๆ เรากาํ ลังตังข
้ สงสั ยกับดูอยูว่ า่ มันมีสงิ่ นี้ ในวาฬกับโลมา คือเหมือนกับเริ ม
มันเป็ นอะไรที่อยูใ่ นร่างกายเราตลอดเวลา
แตจ่ ะปรากฎตัวเฉพาะเวลาที่เราพักผอ่ นน้อย เพราะร่างกายเราออ่ นแอเป็ นตน
้ …
้ ่ มแลกเปลี่ยนขอ
ตังเริ
้ มูลอันน้อยนิ ดที่เขามีเกี่ยวกับวาฬ บางอยา่ งหมอบีรู้อยูแ่ ลว้ บางอยา่ งยังไมร่ ู้
้ ้ สก
ึ วา่ เขาคุยกับคนที่เป็ นหมอพอจะรู้ เรื่ อง
แตน
่ ่ี น่าจะเป็ นครัง้ แรกที่ตังรู

สว่ นใหญเ่ ป็ นขอ
้ มูลที่มาจากบทสั มภาษณ์ของคุณโทนี่ วู กับ ดร.อากามัตสึ
้ ฟ
ตังได
้ ั งความเห็นหลายๆอยา่ งจากหมอบีท่ีตรงกับความกังวลของคุณ โทนี่ วู
ตัง้
หมอบีทาํ งานหนักเหมือนกันนะครับ
หมอบี
ก็ไมห
่ นักมาก ประมาณนึ ง
ตัง้
ผมชอบนะครับ เวลาคนเราทาํ อะไรที่คนไมค
่ อ่ ยสนใจ
หมอบี
วาฬในอา่ วไทยอะนะ
ตัง้
ใชค
่ รับ ผมคิดวา่ มันเจง๋ ดี เวลาคนเราชอบอะไรจริ งๆ แลว้ หลายๆอยา่ งมันไมอ่ าํ นวย
แตก
่ จ็ ะทาํ อยูด
่ ี เพราะชอบ
หมอบี
ขอบคุณมากเลยนะ
หมอบีดูชอบประโยคนี้ ใชไ้ ด้
หมอบี
หลายๆอยา่ งมันไมอ่ าํ นวยจริ งๆ มีอุปกรณ์หลายอยา่ งมากที่น่าจะเป็ นประโยชน์กับเรา
อยา่ งกลอ
้ อ่ งขา้ งในสั ตวน
้ งที่เอาไวส
์ ะ ให้ทายวา่ ตัวเทา่ ไหร่
ตัง้
ซั กสองแสนรึ เปลา่ ครับ (ผมคิดวา่ คลา้ ยๆกับกลอ
้ งกระดุม
้ )
ให้กลืนไปกับยาอะไรอยา่ งนัน
หมอบี
หลายลา้ นเลยแหละ
ตัง้
!!!!!!
หมอบี
เราน่าจะไดใ้ ชป
้ ระโยชน์จริ งๆจากมัน แตพ
่ ่ีเขา้ ใจนะ ขอมันแพง ยังมีคา่ ดูแล
คา่ รักษาอะไรอีกเต็มเลย
ตัง้

คงเหมือนมีกลอ
้ งถา่ ยหนังตัวใหญแ่ ตไ่ มม
่ ีทีมใชไ่ หมครับ
หมอบี
้ แหละ
คงคลา้ ยๆอะไรอยา่ งนัน
เราคุยกันยาวเหมือนกัน ผมชอบที่หมอบีเป็ น Nerd นอกจากเรื่ องวาฬกับโลมาเรานอกเรื่ องไปเรื่ องฉลามขาว ฉลามวาฬ
แพลงตอน หอย ปลา กุง้ ปู และอื่นๆอีกมากมาย แตท
่ ่ีเด็ดที่สุดคือเรื่ องเพรี ยงหิน
พอดูไตจ๋ าํ รู ญเก็บกระป๋องนมขึ้นมาจากทะเล แลว้ มันเหมือนเป็ นหมูบ
่ า้ นเพรี ยงเลย ยึบยับ ยืดๆหดๆ น่ากลัวใชไ้ ดเ้ ลย

หมอบีเลยอธิบายให้ฟังวา่ ที่ยืดๆหดๆจริ งๆแลว้ มันเหมือนแขนที่เอาไวจ้ ั บอาหาร ลดความน่ากลัวไปได้ 2%

ขอฝากเว็ปของหมอบี วา่ ดว้ ยเรื่ องการชว่ ยสั ตวท
้ ว้ ยครับ เห็นเขาบอกคนไมร่ ู้ เรื่ องนี้ เลย
้ งเอาไวด
์ ะเลเกยตื้นที่ถูกตอ
https://www.facebook.com/ThaiMesStrandingNetwork

