
 

TOP 10 - must see – แหล่งศึกษากระดูกวาฬทัว่ไทย 
ส ารวจตรวจสอบสถานะและเร่ืองราวความเป็นมากระดูกวาฬช้ินส าคญัในประเทศไทย 

1 เก่าแก่ท่ีสุดและเป็นซากวาฬฟินช้ินเดียวในไทย 

 
 

สภาพเม่ือแรกพบ : ถูกฝังอยูใ่นโคลนในเขตพ้ืนท่ีของโครงการวจิิตราธานี ซ่ึงอยูห่่างจากปากแม่น ้ าไม่นออยกวา่   
กิโลเมตร ในสภาพท่ีค่อนขอางสมบูรณ์ เป็นเวลานานมากจนบางส่วนเป็นฟอสซิล (Fossil) แลอว 

สภาพปัจจุบนั : จดัวางโครงกระดูกท่ีพบเป็นโครงร่างวาฬขนาดใหญ่ บางช้ินสภาพไม่สมบูรณ์ พกุรอน 

ถูกวางอยูใ่นพานตั้งแสดงไวอท่ีชั้น 2 ของคลบัเฮาส์ภายในโครงการวจิิตราธานี 

ขนาด/ ชนิด : เป็นโครงกระดูกวาฬฟินมีขนาดยาว 22 เมตร 
ความเป็นมา : ในประเทศไทยพบซากโครงกระดูกวาฬฟิน ซ่ึงเป็นหลกัฐานเพียงตวัอยา่งเดียวท่ีขดุพบเม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 25 8 ท่ีหมู่บอานวจิิตราธานี กิโลเมตรท่ี  6 จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นซากโครงกระดูกท่ีมีขนาด
ตวัยาวประมาณ 22 เมตร ส่วนหวัยาว 5 เมตร ถูกฝังอยูใ่นโคลนในเขตพ้ืนท่ีของโครงการ วจิิตราธานี 
ซ่ึงอยูห่่างจากปากแม่น ้ าไม่นออยกวา่   กิโลเมตร ในสภาพท่ีค่อนขอางสมบูรณ์ เป็น เวลานานมากจน
บางส่วนเป็นฟอสซิล (Fossil) แลอว ประมาณจากช่วงอายท่ีุสามารถเกิดเป็นฟอสซิลไดอมีอายรุาว
เกือบ 1,000 ปี จึงเช่ือแน่วา่บริเวณน้ีเคยเป็นแนวฝ่ังทะเลมาก่อน 

ความส าคญั : เป็นหลกัฐานเพียงช้ินเดียวท่ียนืยนัไดอวา่ในสมยัก่อนสามารถพบวาฬฟินไดอในน่านน ้ าอ่าวไทย 
สถานท่ีตั้ง / การเขอา
ชม : 

ปัจจุบนัซากวาฬฟินถูกเก็บรักษาไวอท่ีชั้น 2 ของคลบัเฮาส์ภายในโครงการวจิิตราธานี กม. 6 บางนา-
ตราด สามารถเขอาชมไดอทุกวนั 

ท่ีมา : http://www.pmbc.go.th/webpmbc/MarEndager/dulphin/Fin_whale.html 

2 ใหญ่ สวย และสมบูรณ์มากท่ีสุดช้ินหน่ึง 
 



 
 

สภาพเม่ือแรก
พบ : 

ซากวาฬบรูดอาตายลอยน ้ ามาเกยท่ีหาดปากน ้ าท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

สภาพปัจจุบนั 
: 

จดัวางช้ินส่วนโครงกระดูกท่ีพบเป็นโครงร่างวาฬบรูดอา ภายในวหิารคดดอานทิศเหนือ 

ขนาด/ ชนิด : วาฬบรูดอา ความยาวขนาด 5 วา หรือ 10 เมตร 
ความเป็นมา : โครงกระดูกปลาวาฬน้ีเล่ากนัวา่ ไดอมาจากปลาวาฬท่ีตายแลอวลอยมาเกยหาดท่ีปากน ้ าท่าสูง อ าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2452 ประชาชนจึงช่วยกนัน าโครงกระดูกมาเก็บไวอ
ภายในวหิารคตดอานทิศเหนือ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปูนป้ันฝีมือช่างสมยักรุงศรีอยธุยาและกรุง
รัตนโกสินทร์จ านวน 17  องค ์เรียกวา่ “พระดอาน” เพราะมีอยูร่อบดอานขององคพ์ระมหาธาตุ และเป็นส่วน
หน่ึงของพิพิธภณัฑสถานของวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ความส าคญั : เป็นโครงกระดูกวาฬบรูดอา ท่ีสมบูรณ์และเก่าแก่มีอายถึุง 102 ปี 
สถานท่ีตั้ง / 
การเขอาชม : 

วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร จ นครศรีธรรมราช สามารถเขอาชมไดอทุกวนั 

ท่ีมา : มูลนิธิสกลุ ณ นครและสายสมัพนัธ์ / บทความ / วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
http://nanagara.com/article-11-11-8_2.html 

 

 

 

 

3 – 5 แหล่งเรียนรูอแถบ “อ่าว ก ไก่” 



         วดักระซอาขาว จ.สมุทรสาคร 
 

สภาพเม่ือแรกพบ : นายสมชาย เซองสมหวงั พบปลาวาฬเสียชีวติเกยต้ืนบริเวณป่าโกงกางบอานกระซอาขาว หมู่ท่ี 9 
ต าบลบอานบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เม่ือวนัท่ี   มิถุนายน พ. ศ. 254  

สภาพปัจจุบนั : ประกอบโครงกระดูกต่อกนัและแสดงไวอภายในหอองกระจก พรออมประวติัและบรรยาย
ประกอบภาพ 

ขนาด/ ชนิด : วาฬบรูดอา ความยาว 14.50 เมตร กวอาง   เมตร 
ความเป็นมา : กระดูกปลาวาฬท่ีพบเป็นพนัธ์ุบรูดอา จดัเป็นปลาวาฬทะเลท่ีเล้ียงลูกดอวยนมท่ีหายากและใกลอจะ

สูญพนัธ์ุ เป็นปลาวาฬสีเทาเพศเมีย หนกัประมาณ   ตนัเศษ ยาว 14.50 เมตร กวอาง   เมตร อายุ
ประมาณ 200 ปี พบเม่ือวนัท่ี   มิถุนายน พ. ศ. 254  โดยนายสมชาย เซองสมหวงั พบปลาวาฬ
เสียชีวติเกยต้ืนบริเวณป่าโกงกางบอานกระซอาขาว ตั้งอยูห่มู่ท่ี 9 ต าบลบอานบ่อ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  
จากนั้นชาวบอานและกรมประมงจึงน าข้ึนมา โดยช้ินส่วนท่ีไดอนั้นไม่ครบขาดบางส่วนไป คือท่ี
ส่วนหางทอายสุดหายไป   ช้ิน ซ่ีโครง 1 ช้ิน ส่วนใตอทอองปลา 1 ช้ิน และไดอน ามาถวายวดัโดย
ประกอบโครงกระดูกต่อกนัและแสดงไวอภายในหอองกระจก พรออมประวติัและบรรยาย
ประกอบภาพ เพ่ือใหอนกัเรียนและประชาชนท่ีสนใจไดอชม และศึกษาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนของตน 

ความส าคญั : เป็นโครงกระดูกวาฬบรูดอาอายปุระมาณ 200 ปีท่ีชุมชนเห็นความส าคญัในการเก็บรักษาและ
จดัแสดงเพื่อใหอนกัเรียนและประชาชนท่ีสนใจไดอศึกษาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

สถานท่ีตั้ง / การเขอาชม : วดักระซอาขาว จ.สมุทรสาคร สามารถเขอาชมไดอทุกวนั 
ท่ีมา : กรมส่งเสริมวฒันธรรม จ.สมุทรสาคร 

 



         วดัหาดเจอาส าราญ เพชรบุรี  
 

สภาพเม่ือแรกพบ : พบซากปลาวาฬตายเกยชายหาด เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2518  
ท่ีบริเวณหนอาสถานพกัฟ้ืนตากอากาศ กรมพลาธิการทหารบก (โรงแรมทหารบก) 

สภาพปัจจุบนั : ประกอบโครงกระดูกต่อกนัโดยไม่มีส่วนหาง มีความยาวเหลืออยู ่10.69 เมตร กวอาง 1.82 
เมตร จดัแสดงไวอภายในอาคารพิพิธภณัฑโ์ครงกระดูกปลาวาฬ 

ขนาด/ ชนิด : วาฬบรูดอา มีความยาวประมาณ 15.5 เมตร  
ความเป็นมา : ชาวบอานหาดเจอาส าราญไดอพบปลาวาฬตวัน้ีนอนตายเกยชายหาดอยู ่เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2518 

ท่ีบริเวณหนอาสถานพกัฟ้ืนตากอากาศ กรมพลาธิการทหารบก (โรงแรมทหารบก) หลงัจากนั้น
ไดอแจองใหอท่านพระครูวชิรสุขารมย ์(ย อง ชิโนรโสเจียรพนัธ์) อดีตเจอาอาวาสวดัหาดเจอาส าราญ
ทราบ หลงัจากไดอปรึกษาหารือกนัแลอว จึงไดอขออยติุวา่ควรเก็บกระดูกปลาวาฬน้ีไวอใหอเยาวชน
รุ่นหลงัไดอดูและศึกษาต่อไป โดยชาวบอานช่วยกนัตดัหวัปลาใหอเป็นท่อนๆ แลอวใชอรถบรรทุก
ขนมาแร่เอาเน้ือออกท่ีวดัหาดเจอาส าราญจนส าเร็จ หลงัจากนั้นจึงน ากระดูกส่วนต่างๆ มาต่อใหอ
เป็นรูปโครงกระดูกของปลาวาฬ ซ่ึงไดอรับการช่วยเหลือจากนกัศึกษามหาวทิยาลยับางแสน จ.
ชลบุรี จดัการต่อโครงสรอางกระดูกจนแลอวเสร็จ มีความยาวประมาณ 15.5 เมตร (พนัธ์ุบรูดอา) 
ไม่มีส่วนหาง ต่อมาจึงไดอทราบวา่มีส่วนหาง มีผู อพบอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรสงคราม (แม่กลอง) 
ล าตวัท่อนท่ีเหลืออยูปั่จจุบนัน้ียาว 10.69 เมตร กวอาง 1.82 เมตร 

ความส าคญั : เป็นแหล่งเรียนรูอจากโครงกระดูกวาฬบรูดอาท่ีชาวบอานและเจอาอาวาสวดัหาดเจอาส าราญร่วมกนั
เก็บรักษาไวอใหอเยาวชนรุ่นหลงัไดอศึกษาต่อไป 

สถานท่ีตั้ง / การเขอาชม : พิพิธภณัฑโ์ครงกระดูกปลาวาฬ วดัหาดเจอาส าราญ เพชรบุรี  
ท่ีมา : วดัหาดเจอาส าราญ โดยพระครูสงัฆรักษศ์รัณภิรมย ์กิตติธโร หรือ หลวงตาไก่ เจอาอาวาส 

วดัหาดเจอาส าราญ  

 



      อุทยานการเรียนรูอพนัทอายนรสิงห์วทิยา  
 

สภาพเม่ือแรกพบ : พบฝังอยูใ่นพ้ืนท่ีนากุองเก่าของนายประสิทธ์ิ เจริญชนม ์บริเวณหมู่ 8 ต าบลโคกขาม ห่างจาก
ชายฝ่ังทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร 

สภาพปัจจุบนั : โครงกระดูกวาฬจดัแสดงอยูภ่ายนอกอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็น 1 ใน 6 สถานีท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ
เสอนทางการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ของอุทยานการเรียนรูอพนัทอายนรสิงห์ เฉลิมพระเกียรติ 

ขนาด/ ชนิด : วาฬบรูดอา ไม่ทราบขนาด 
ความเป็นมา : โครงกระดูกวาฬ พนัธ์ุบรูดอาตวัน้ีพบฝังอยูใ่นพ้ืนท่ีนากุองเก่าของนายประสิทธ์ิ เจริญชนม ์ 

บริเวณหมู่ 8 ต าบลโคกขาม ห่างจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร น่าจะเป็นหลกัฐานทาง
ธรณีวทิยาวา่พ้ืนท่ีแถบน้ีเคยเป็นทอองทะเลลึกมาก่อน และไดอน ามาเก็บรักษาไวอท่ีสถานีโครง
กระดูกปลาวาฬ ภายนอกอาคารพิพิธภณัฑข์องอุทยานการเรียนรูอพนัทอายนรสิงห์ ส าหรับ
นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนผู อสนใจไดอเรียนรูอ พรออมไปกบัการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
ซ่ึงทางโรงเรียนพนัทอายนรสิงห์ ต าบลโคกขาม ไดอจดัไวอเป็นพ้ืนท่ีศึกษาสตัวแ์ละส่ิงมีชีวติต่างๆ 
ในป่าชายเลน เช่น ตอนโกงกาง ตอนแสม ปูกอามดาบ ปลาตีน หอยพิม หอยแครง ฯลฯ   
 

ความส าคญั : เป็นหลกัฐานทางธรณีวทิยาวา่พ้ืนท่ีแถบน้ีเคยเป็นทอองทะเลลึกมาก่อน 

 
สถานท่ีตั้ง / การเขอาชม : สถานีโครงกระดูกปลาวาฬ บริเวณอุทยานการเรียนรูอ รร.พนัทอายนรสิงห์วทิยา  ต.โคกขาม 

สมุทรสาคร ผู อสนใจเขอาชมหรือร่วมท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหนอา สอบถาม
รายละเอียด โทร 081-555-165  อ.ประสาน 089-491-6011 คุณนรินทร์ หรือ 
www.phanthai.ac.th 

 
ท่ีมา : อุทยานการเรียนรูอพนัทอายนรสิงห์เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนพนัทอายนรสิงห์วทิยา ต าบลโคกขาม 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

 

 

 



 

6 จดัแสดงถูกตอองเตม็ตวัสมบูรณ์ 
 

 
 

 

สภาพเม่ือแรกพบ : มีผู อพบซากของวาฬนอนตายท่ีชายหาดบางแสนในวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2518 
สภาพปัจจุบนั : ประกอบโครงกระดูกสมบูรณ์จดัแสดงท่ีโถงชั้น 1 ภายในอาคารพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า พรออม

บอร์ดประวติัความเป็นมา 
ขนาด/ ชนิด : วาฬบรูดอา ขนาดความยาว 10 เมตร 
ความเป็นมา : วาฬตวัน้ีสนันิษฐานวา่หลงทางเขอามาในอ่าวไทย มีผู อพบซากของวาฬนอนตายท่ีชายหาดบาง

แสนในวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2518 ความยาวเกือบ 10 เมตร หนกัถึง 8 ตนั 

นกัตกปลาท่ีเคยไปตกปลาท่ีแหลมแท่น ใกลอบอานรับรองส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหอ
ขออมูลวา่ก่อนท่ีจะพบวาฬตวัน้ี เขาไดอไปตกปลาในเวลากลางคืนและไดอเห็นสตัวข์นาดใหญ่วา่ย
ผา่นไป ห่างจากฝ่ังประมาณ  00 เมตร ปัจจุบนัเก็บรักษาและจดัโชวไ์วอท่ี สถาบนัวทิยาศาสตร์
ทางทะเล (มหาวทิยาลยับูรพา) บางแสน   
 

ความส าคญั : ประกอบโครงกระดูกสมบูรณ์และจดัแสดงในพิพิธภณัฑโ์ดยเปิดใหอสาธารณชนชมอยา่งเป็น
ทางการ 

สถานท่ีตั้ง / การเขอาชม : พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า สถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน ม.บูรพา 
ท่ีมา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=809033 

 

 



7 จดัเกบ็และดูแลรักษาตามหลกัวิชาการ 

 
 

สภาพเม่ือแรกพบ : ชาวประมงพบเป็นซากข้ึนอืดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 7 พฤษภาคม 2541 ณ หมู่ท่ี 1 ต.นาพญา อ.
หลงัสวน จ.ชุมพร คาดวา่ตายมาแลอวประมาณ 4 วนั ส่งกล่ินเหมน็ไปทัว่ชายหาด 

สภาพปัจจุบนั : ประกอบเป็นโครงร่างกระดูกและจดัเก็บรักษาไวอบริเวณส่วนแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติวทิยาทางทะเล ม.แม่โจอ-ชุมพร ในความดูแลของคณาจารยส์าขาวชิาการประมง  

ขนาด/ ชนิด : วาฬบรูดอา ความยาว 12 เมตร กวอาง 2.5 เมตร น ้ าหนกัประมาณ 15 ตนั 
ความเป็นมา : ชาวประมงพบวาฬบรูดอา (Bryde's whale, Balaemoptera edeni) เพศผู อ อายปุระมาณ

 0 ปี ความยาว 12 เมตร กวอาง 2.5 เมตร น ้ าหนกัประมาณ 15 ตนัตายข้ึนอืด ณ ชายหาดหมู่ท่ี 1 
ต.นาพญา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 7 พฤษภาคม 2541 คาดวา่ตายมาแลอว
ประมาณ 4 วนั จึงไดอมีการพิสูจนซ์าก โดยดูจากลกัษณะภายนอกไม่พบรอยบาดแผลจากอาวธุ
ชนิดใดๆ เม่ือผา่ดูภายในกระเพาะอาหารไม่พบเศษอาหาร แต่พบรอยบาดแผลในกระเพาะ
อาหารมีขนาดเสอนผา่ศูนยก์ลาง 10-15 เซนติเมตร แต่ยงัไม่ทราบสาเหตุการตายท่ีแน่ชดัไดอ 
นกัวชิาการ คณะเจอาหนอาท่ีส านกัสหวชิาการละแม และนกัศึกษาภาควชิาเทคโนโลยกีารประมง 
สาขาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ ารุ่นท่ี 1  แม่โจอรุ่น 81 จึงไดอช่วยกนัช าแหละซากเพ่ือเก็บกระดูกและ
ช้ินส่วนท่ีส าคญัน าข้ึนฝ่ัง เพ่ือท าการฝังกลบซากไวอบริเวณเขตพ้ืนท่ีของส านกัสหวชิาการ
ละแม ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2541 จึงไดอท าการขดุซากวาฬข้ึนมาท าความสะอาดและเก็บ
ช้ินส่วนกระดูกแช่น ้ ารักษาไวอ กระทัง่เดือนมีนาคม 254  จึงไดอน ามาต่อโครงร่างกระดูกและ
จดัเก็บรักษาบริเวณส่วนแสดงนิทรรศการจนถึงปัจจุบนั  

ความส าคญั : เป็นโครงกระดูกวาฬบรูดอาท่ีถูกเก็บรักษาตามหลกัวชิาการและน ามาประกอบไดอครบทุก
ช้ินส่วน 

สถานท่ีตั้ง / การเขอาชม : พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาทางทะเล มหาวทิยาลยัแม่โจอ วทิยาเขตละแม เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5  
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 

ท่ีมา : พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาทางทะเล มหาวทิยาลยัแม่โจอ วทิยาเขตละแม 



8 กระดกูวาฬ “โอมรูา่” ตวัอยา่งเดยีวทีม่ ี
 

 
 

 

สภาพเม่ือแรกพบ : ไม่พบขออมูล 
สภาพปัจจุบนั : ประกอบเป็นโครงสมบูรณ์ จดัแสดงอยูท่ี่ในอาคารของอาคารสถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ ้ าภูเก็ต 
ขนาด/ ชนิด : วาฬโอมูร่า (Balaenoptera omurai)ไม่ทราบขนาด 
ความเป็นมา : ไม่พบขออมูล 

ความส าคญั : เป็นโครงกระดูกวาฬโอมูร่า ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเพียงตวัอยา่งเดียวท่ีพบในประเทศไทย 
สถานท่ีตั้ง / การเขอาชม : สถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ภูเก็ต ปลายแหลมพนัวา 
ท่ีมา : กระดานข่าวของ SOS เร่ือง “ล่าหวักะโหลกวาฬตอนท่ี 2 โดยดร.กาญจนา 

http://www.saveoursea.net/boardapr2007/index.php?topic=1   .0 
 

 
 

 

 

 



9 กระดูกส่วนหวัเก่าแก่ในเมืองหลวง 
 

 
 

 

สภาพเม่ือแรกพบ : พบเฉพาะโครงกระดูกส่วนกะโหลกศีรษะ อยูใ่ตอถุนศาลสมเดจ็พระเจอาตากสินมหาราชเม่ือ
คราวส ารวจพ้ืนท่ีทางโบราณคดี ในช่วงการบูรณะคร้ังล่าสุด 

สภาพปัจจุบนั : โครงกระดูกเฉพาะส่วนกะโหลกศีรษะวาฬท่ีไม่สมบูรณ์ จดัแสดงภายในศาล ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีนประยกุต ์ตั้งอยูใ่กลอกบัศาลสมเดจ็พระเจอาตากสินมหาราช 

ขนาด/ ชนิด : ไม่พบขออมูล 
ความเป็นมา : ในหนงัสือ “กรุงเทพ ฯ มาจากไหน” ของสุจิตต ์วงษเ์ทศ  ออางวา่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพสนันิษฐานไวอวา่ “ขดุได้ซากวาฬท่ีบางเขน ไม่ห่างจากสะพานพระราม 6 เท่าใดนัก” 

แต่จากการขดุส ารวจคร้ังล่าสุด ปรากฏฐานอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผอา บริเวณพ้ืนท่ีระหวา่งศาล
สมเด็จพระเจอาตากสินมหาราชและต าหนกัเก๋งคู่หลงัเลก็ ซ่ึงสนันิษฐานวา่เป็นซากของอาคาร
ศาลศีรษะปลาวาฬเดิม ท่ีสรอางข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตอน ก่อนรัชสมยัของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลอาเจอา อยูห่วัและไดอพงัลงในคืนวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2443 

ซ่ึงเป็นคืนท่ีสมเดจ็พระเจอานอองยาเธอ เจอาฟอาจาตุรนตรั์ศมี กรมพระจกัรพรรดิพงศ ์ส้ินพระชนม ์
ส่วนศีรษะวาฬนั้นถูกพบอยูใ่ตอถุนศาลสมเดจ็พระเจอาตากสินมหาราช เม่ือคราวส ารวจพ้ืนท่ีทาง
โบราณคดี ในช่วงการบูรณะคร้ังล่าสุด มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิมร่วมกบั
กรมศิลปากร จึงไดอสรอางศาลศีรษะปลาวาฬข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2542 บนฐานของศาลหลงัเดิม
โดยยงัคงรูปแบบอาคารโถงแบบจีนตามท่ีปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เพื่อใชอเป็นท่ีจดั
แสดงกระดูกศีรษะปลาวาฬ เช่นเดิม  

ความส าคญั : เป็นกระดูกวาฬเก่าแก่เพียงช้ินเดียวท่ีพบในเขตพระราชฐาน 
สถานท่ีตั้ง / การเขอาชม : ศาลศีรษะวาฬ ภายในบริเวณพระราชวงัเดิม (กองทพัเรือ) ธนบุรี 
ท่ีมา : มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบญัชาการกองทพัเรือ  

http://www.wangdermpalace.org/wangderm/thai_ancient.html 



 

10 จดัแสดงล่าสุดพรออมบรรยากาศเรียนรูอบรูดอาอ่าวไทย 

 
 

  

 

สภาพเม่ือแรกพบ :                ซากวาฬเกยต้ืนท่ีป่าชายเลน  เม่ือ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 

สภาพปัจจุบัน :                     ประกอบเป็นโครงกระดูกจดัแสดงไวอภายในหออง 
ชนิด/ขนาด :                        บรูดอา เพศผู อ อายรุาว 3-5 ปี ความยาวหวัถึงหาง 10.5 เมตร น ้ าหนกัประมาณ 3 ตนั 
ความเป็นมา :                       เจอาหนอาท่ีโครงการอนุรักษโ์ลมาในอ่าวไทยตอนใน ฝ่ายส่ิงแวดลออมไดอรับแจองใหอไป    

ตรวจสอบซากวาฬตายมาเกยต้ืนท่ีป่าชายเลนริมทะเล ภายในสถานตากอากาศบางปู ต.บางปู
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เม่ือตรวจสอบในเบ้ืองตอนไม่พบบาดแผลตามล าตวั คาดวา่
เสียชีวติมาแลอวไม่ต ่ากวา่ 1 สปัดาห์ ส่วนสาเหตุการตายอาจเกิดข้ึนไดอจากหลายกรณี เช่น
พลดัหลงกระแสน ้ ามาติดฝ่ัง ติดอวนชาวประมง หรือถูกใบจกัรเรือ เจอาหนอาท่ีไดอน าซากไป
ตรวจพิสูจน์อยา่งละเอียดต่อไป 

ความส าคญั :                               เป็นโครงกระดูกวาฬบรูดอาช้ินล่าสุด(2553)ท่ีไดอรับการชนัสูตรและด าเนินการจดัเก็บกระดูก
อยา่งถูกตอองตามหลกัการ 

สถานทีต่ั้ง / การเข้าชม :             ศูนยศึ์กษาธรรมชาติกองทพับก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี               จ.
สมุทรปราการ  ติดต่อ จ.ส.อ.นิเวศน์ ชูปาน เจอาหนอาท่ีผู อดูแล 

ทีม่า :                                                 ศูนยศึ์กษาธรรมชาติกองทพับก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี 

 
 

 


