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ฝนตกตอนเช้า แต่อากาศดูนิ่งมาก เราออกเรือตอน 8:45น ฝนยังพรำๆอยู่ คลื่นซัดหัวเรือเล็กน้อย มั่นใจว่าลมน่าจะสงบ แต่ก็แอบเสียวเพราะระยะหลังนี่เจอ

คลื่นหนักตลอด 

10:10 น.  ทำตัวเองหน้าแตก นึกว่าเห็นวาฬ ที่ไหนได้ธงสีขาวไกลๆทำตัวเหมือนลมหายใจวาฬ 

11:28 น.  ห่างจากเรือไม่ถึงสองร้อยเมตร ใกล้จะถึงวัดกะซ้าขาวแล้ว ว่ายตัดเรือออกมาจากฝั่ง เราเห็นตัวลูกเหมือนยังเล็กๆ เขาพากันว่ายห่างจากเรือ

สม่ำเสมอประมาณเกือบสองร้อยเมตรตลอดและไม่ค่อยขึ้นหายใจสูงมาก ว่ายช้าๆสม่ำเสมอ พยายามจะถ่ายตัวลูกและขณะนั้นคิดว่า อาจเป็นแม่พาฝันกับเจ้า

ยินดี สมาชิกใหม่ล่าสุดของอ่าวตอนบน 

 

บั น ทึ ก ว า ฬ ไ ท ย :  10 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0 



สักครู่เรือทิพย์มงคลที่พานักท่องเที่ยวของ wild encounter กำลังค่อยๆเข้ามาสมทบ   

แหม .. มันน่าจริงๆ เราอุตส่าห์ตามมาห่างๆตลอด   ไม่ค่อยขึ้นให้เห็นชัดๆพอเรือนักท่อง

เที่ยวลำนี้ใกล้เข้ามาเท่านั้นแหละครับ โผล่อ้าปาก ใกล้ๆเรือเค้าเองให้เห็นกันเต็มตาแบบไม่

ต้องลุ้นแหม..มันน่าน้อยใจจริงๆครับ ดูซิครับ วาฬนี่ยังมีใจแบบกว้างมากครับ ต้อนรับขับสู้

โชว์ตัวแบบทำงานเต็มที่ไม่มีกั๊กเลยครับ ช่วยกันโปรโมทเพื่อหารายได้เข้าประเทศสมกับ

พยายามช่วยชาติจริงๆครับ คิดดูซิครับ นักท่องเที่ยวบนเรือลำนั้นจะพูดบอกต่อๆกันว่าไง

ครับ แน่นอนครับ น่าจะเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวดูวาฬของเราไม่มากก็น้อยจริงๆครับ 

ยังไม่นับว่าภาคบ่ายเราได้เห็นวาฬอีกตัวไกลออกไปทางทะเล เรืออีกลำเลยแยกไปก่อน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้แยกกัน ไม่มัวแต่รุมดูอยู่ตัวเดียว ทำให้วาฬที่

ตามอยู่เครียดจนเกินไป  อ้อ..ผมลืมบอกไปครับ เจ้าวาฬแม่ลูกก็คือ แม่วันดีกับลูกปีที่แล้วชื่อ เจ้าวันใหม่ ครับ 



ºบÃรÃรÂยÒา¡กÒาÈศ·ท∙é้Íอ§ง·ท∙ÐะàเÅลÇวÑั¹น¹นÕีé้ 

ºบ¹น«ซé้ÒาÂย - ¤ค¹น¡กÑัºบ¸ธÃรÃรÁมªชÒาµตÔิ  ¡กÅลÒา§ง«ซé้ÒาÂย - ªชÕีÇวÔิµต¹น¡กáแÅลÐะ¤ค¹นäไ¡กÅลæๆºบ¹น¹นé้Óำàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น  

Åลè่Òา§ง«ซé้ÒาÂย - ¤ค¹น¡กÑัºบ¸ธÃรÃรÁมªชÒาµตÔิ  ÀภÒา¾พ¢ขÇวÒา - ¹น¡กâโ¨จÃรÊสÅลÑั´ด



แม้ว่าเรือที่วิ่งดูวาฬอยู่ทั้งสองลำนี้มีประสบการณ์และปฏิบัติตามหลักการดูวาฬอย่างดี คือ แล่นไปช้าๆและทิ้งระยะห่างกว่า200เมตร ปล่อยให้วาฬว่ายมาเข้าใกล้เอง 

และเมื่อวาฬเข้ามาใกล้ก็ไม่เคลื่อนเรือแบบผลีผลามเลย ปล่อยให้เห็นวาฬว่าว่ายไปทางไหนก่อนถึงจะออกตาม แต่แม้จะทำแบบนี้เรายังเห็นได้ว่า ถ้าจำนวนเรือเข้ารุม

ดูมากเกินไป เราจะเห็นได้ว่า วาฬจะดำหายไปนานและไม่ค่อยขึ้นกิน บ่อยครั้งจะเริ่มเอาแต่ว่ายหนีออกไปทางทะเลหายตัวไป 



วาฬอีกตัวที่โผล่มา คือเจ้าศรีสุข วาฬที่ครีบหลังขาดออกไป

เจ้านี่มายิ่งกว่าแม่ลูกคู่นั้นอีกครับ 

เจ้านี่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่ไม่น้อย อาจจะขี้สงสัย

อยากรู้ เราพบว่าเจ้าศรีสุขชอบเข้ามาใกล้เรือโดยเฉพาะชอบ

แอบมาข้างหลังเรือเอามากๆ ถือโอกาสนี้ขอช่วยเตือนทุกๆ

คนที่ออกไปดูวาฬด้วย   โดยเฉพาะถ้าไม่ได้ออกเรือที่เป็น

เรือดูวาฬแบบมือออาชีพแล้ว กรณีที่เป็นเรือไปตกปลา 

หรือเรือประมงที่รับจ้างชั่วคราว ถ้าพบเห็น เจ้าศรีสุข นี่ 

ยิ่งควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยครับ ไ ม่ควรออก

เรือในขณะที่วาฬเข้าใกล้โดยเด็ดขาดครับ   

เจ้านี่เคยบาดเจ็บมาแล้ว อะไรบางอย่างกลับทำให้เขากลาย

เป็นวาฬขี้สงสัยเข้าใกล้เรือมากๆบ่อยๆเข้าไปอีก  

เราพบเจ้าศรีสุขครั้งแรก เมื่อ 13เม.ย.2557 ขณะเมื่อพบอยู่

กับแม่สดใส พึ่งหัดขึ้นกินใหม่ๆ ประมาณกันว่าอาจจะพึ่งเกิด

ได้ 3-4เดือน หรืออาจน้อยกว่านั้น เอาเป็นว่า อาจเกิดต้นปี

คือมกราคมเลยก็ได้ครับ ขณะนี้ก็อายุเข้าไปได้ 3ปีกับ4เดือน

เข้าไปแล้วครับ

àเÁม×ืè่ÍอàเÃรÒาÍอÂยÙูè่àเ§งÕีÂยºบæๆ ÇวÒาÌฬÁมÑั¡ก¨จÐะÇวè่ÒาÂยÁมÒาãใ¡กÅลé้æๆàเÃร×ืÍอ âโ´ดÂยàเ©ฉ¾พÒาÐะàเ¨จé้ÒาÈศÃรÕีÊสØุ¢ข µตÑัÇว¹นÕีé้  ÇวÔิè่§งàเÃร×ืÍอÃรÐะÇวÑั§ง¡กÑั¹น´ดé้ÇวÂย¹นÐะ



ข้อดีของคราวนี้ที่เฝ้าตามถ่ายรูปและเก็บภาพเขาอย่างต่อเนื่องมานี่และโดยเฉพาะวันนี้ก็สามารถเทียบให้เห็นการเจริญเติบโตของเขาอย่างเห็นได้ชัดครับ      

ดูว่าเจ้าศรีสุขที่อายุประมาณ 3-4 ปีกว่านี้ (เราพบเจ้าศรีสุขครั้งแรกเมื่อ 13 เมษายน 2557 ) จะสั้นกว่าเรือพี่รูญสักประมาณ 1.50 - 2 เมตรได้ครับ เราอาจ

ใช้ประโยชน์จากภาพแบบนี้เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเขาได้ครับ ซึ่งก็อาจจะเพิ่มความรู้ในเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลชนิดนี้ได้เพิ่มอีกนิดครับ 

ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับวาฬอีกเยอะที่เรายังตอบไม่ได้ และอาจจะยังดูเหมือนตอบไม่ได้แบบรู้จริงๆไปอีกนาน เพราะเรายังขาดความสนใจ ขาดผู้ชำนาญและขาด

งบประมาณสนับสนุนอีกเยอะ โดยรวมๆเพราะเราอาจยังไม่รู้ว่า เราศึกษาวาฬไปทำไม เหมือนไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรมากมายเลย 

àเ¨จé้ÒาÈศÃรÕีÊสØุ¢ข ¤คÇวÒาÁมÂยÒาÇวàเ·ท∙è่Òา¡กÑัºบËหÑัÇวàเÃร×ืÍอ¶ถÖึ§ง·ท∙é้ÒาÂยàเ¡กë๋§งàเÃร×ืÍอ¾พÕีè่¨จÓำÃรÙูÞญ ÇวÑั´ดäไ´ดé้¤คÇวÒาÁมÂยÒาÇว»ปÃรÐะÁมÒา³ณ 10.40 àเÁมµตÃร 

12.64 m.
10.43 m.

10.43 m.



แต่สำหรับผม “วาฬเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” ถ้าเราตามติดศึกษาเขาอย่างต่อเนื่อง ผมมั่นใจได้ว่า เขาต้องนำเรามาสู่ความรู้ต่างๆมากมายใน

ทะเล และ อาจจะก่อให้เกิดการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น อยากได้คำตอบที่ไม่เคยได้ ทำให้เด็กๆที่มาเรียนรู้กลายเป็นคนกระตือรือล้นที่จะก้าวไปข้างหน้า สามารถ

คิดวิธีเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้เรียนรู้จักพวกเขาให้ได้ เช่น คิดวิธีติดตามพวกเขาใต้น้ำ จนนำไปสู่การสร้างเรือดำน้ำจิ๋วเพื่อการศึกษาวาฬ  หรือ นำไปสู่การสร้าง 

Satellite tag ของคนไทยเองเพื่อการติดตามวาฬทางดาวเทียมที่เป็นของไทยและขายวิวัฒนาการนี้ไปสู่เมืองนอกแทนที่จะต้องคอยซื้อจากประเทศอื่นๆด้วยราคาที่แสนแพง

ต่างๆเหล่านี้แหละครับที่เป็นผลประโยชน์โดยอ้อมที่ผมเห็นว่าเราจะได้จากการตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะศึกษาวาฬไทยเหล่านี้ อันจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างที่

ท่านนายกฯต้องการได้จริงๆครับ ไม่ต้องนับว่า สำหรับผม วาฬเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ร่วมโลกกับเราอย่างเท่าเทียมอยู่แล้วนะครับ

S e r i e s àเ¨จé้ÒาÈศÃรÕีÊสØุ¢ข  : àเÁม×ืè่Íอ´ดÑัºบàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งàเÃร×ืÍอ àเ¨จé้ÒาÈศÃรÕีÊสØุ¢ข ¡กç็Çวè่ÒาÂยÇว¹นÁมÒาãใ¡กÅลé้æๆàเÃร×ืÍอ 





เฮ้อ ! ถ้าเรามีงบประมาณมากๆนะครับ เราคงออกสำรวจพร้อมกันทั้งอ่าวในเวลาเดียวกัน เอาไม่ต้องทุกวันหรอกครับ แค่วันเว้นวันก็ได้ แล้วเก็บการสำรวจรอบอ่าว 

วัดความลึกที่วาฬขึ้นประจำ วัดอุณหภูมิน้ำ ตรวจคุณภาพน้ำ และ plankton เหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯต่างๆก็ทำอยู่ประจำ แต่ให้เข้มข้นขึ้นทั้งนโยบายและงบ

ประมาณเอาให้ได้สักสองหรือสามปี เราก็น่าจะเรียนรู้ถึงการเคลื่อนที่ของปลาต่างๆที่เป็นเหยื่อของวาฬ จนเรามองเห็นว่า ความสมบูรณ์อยู่ที่จุดไหน เพราะอะไร 

และเราก็เข้าใจสภาพใต้ท้องน้ำนั้นได้เป็นอย่างดี  
 

ÀภÒา¾พ “àเ¨จé้ÒาÈศÃรÕีÊสØุ¢ข” ãใµตé้·ท∙é้Íอ§ง·ท∙ÐะàเÅลÍอè่ÒาÇวäไ·ท∙ÂยµตÍอ¹นºบ¹น·ท∙Õีè่¢ขØุè่¹น àเ¢ขÕีÂยÇว ¤คÅลÑัè่¡ก 



วาฬก็น่าจะเป็นทรัพยากรของชาติด้วยเหมือนกันนะครับ เราอุตส่าห์ขึ้นทะเบียนเขาเป็นสัตว์สงวนแล้ว วาฬเองก็ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีทำให้

เราโกยเงินเข้าประเทศได้ไม่น้อย หาเงินและตั้งใจดูแลเค้าให้มากๆที่สุดเท่าที่ทำได้น่าจะเป็นการตอบแทนที่ดีนะครับ 
 

“àเ¨จé้ÒาÈศÃรÕีÊสØุ¢ข” Åล×ืÁมµตÒาáแºบê๊Çวæๆ ¢ขé้Òา§งàเÃร×ืÍอ ÁมÍอ§ง´ดÙู¾พÇว¡กàเÃรÒา ¹นè่ÒาÃรÑั¡กæๆ



ฮึฮึ ผมแอบคิดของผมไปเองว่า ถ้าหางบแบบที่ไปซื้อเรือดำน้ำนั้นได้ เอาแค่ครึ่งลำแค่นั้นแหละครับมาดูแลวาฬ มาศึกษาวาฬไทยเหล่านี้ เพราะยังไม่มีใครศึกษา

เค้าจริงๆเลย เราได้เริ่มมาแล้วก่อนคนอื่นอีก ถ้าต่อไปเยาวชนเรา รักสิ่งแวดล้อม เก่งขึ้น ชอบเอาชนะอุปสรรคยากๆด้วยคุณธรรม ชอบสร้างชอบประดิษฐ์    

คิดและทำแบบยั่งยืน เอาจริงไม่แค่โหนกระแสวูบๆวาบๆ เมืองไทยเจริญขึ้น ก็เข้มแข็งขึ้น มีเงินมากขึ้น จ่ายภาษีมากขึ้น ก็มีเงินให้รัฐจะเอาไปซื้ออะไรดีๆได้มาก

ขึ้น ดีขึ้นอยู่ดีครับ อยากซื้อเรือกี่ลำก็ได้ครับ เอาดีๆก็ได้ครับ ผมก็สนับสนุนนะครับ แหม เพื่อปกป้องประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยใครไม่ชอบครับ

ºบÑั¹น·ท∙Öึ¡กÇวÒาÌฬäไ·ท∙Âย 10 ¾พÄฤÉษÀภÒา¤คÁม 2560 âโ´ดÂย áแ´ด§ง ThaiWhales 


