TOP 10 - must see – แหล่งศึกษากระดูกวาฬทัว่ ไทย
สารวจตรวจสอบสถานะและเรื่ องราวความเป็ นมากระดูกวาฬชิ้นสาคัญในประเทศไทย

1 เก่าแก่ที่สุดและเป็ นซากวาฬฟิ นชิ้นเดียวในไทย

ถูกฝังอยูใ่ นโคลนในเขตพื้นที่ของโครงการวิจิตราธานี ซึ่งอยูห่ ่างจากปากแม่น้ าไม่นออ ยกว่า
กิโลเมตร ในสภาพที่ค่อนขอางสมบูรณ์ เป็ นเวลานานมากจนบางส่วนเป็ นฟอสซิล (Fossil) แลอว
สภาพปั จจุบนั :
จัดวางโครงกระดูกที่พบเป็ นโครงร่ างวาฬขนาดใหญ่ บางชิ้นสภาพไม่สมบูรณ์ พุกรอน
ถูกวางอยูใ่ นพานตั้งแสดงไวอที่ช้ นั 2 ของคลับเฮาส์ภายในโครงการวิจิตราธานี
ขนาด/ ชนิด :
เป็ นโครงกระดูกวาฬฟิ นมีขนาดยาว 22 เมตร
ความเป็ นมา :
ในประเทศไทยพบซากโครงกระดูกวาฬฟิ น ซึ่งเป็ นหลักฐานเพียงตัวอย่างเดียวที่ขดุ พบเมื่อวันที่ 11
สิ งหาคม 25 8 ที่หมูบ่ าอ นวิจิตราธานี กิโลเมตรที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นซากโครงกระดูกที่มีขนาด
ตัวยาวประมาณ 22 เมตร ส่วนหัวยาว 5 เมตร ถูกฝังอยูใ่ นโคลนในเขตพื้นที่ของโครงการ วิจิตราธานี
ซึ่งอยูห่ ่างจากปากแม่น้ าไม่นออ ยกว่า กิโลเมตร ในสภาพที่ค่อนขอางสมบูรณ์ เป็ น เวลานานมากจน
บางส่วนเป็ นฟอสซิล (Fossil) แลอว ประมาณจากช่วงอายุที่สามารถเกิดเป็ นฟอสซิลไดอมีอายุราว
เกือบ 1,000 ปี จึงเชื่อแน่วา่ บริ เวณนี้เคยเป็ นแนวฝั่งทะเลมาก่อน
ความสาคัญ :
เป็ นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่ยนื ยันไดอวา่ ในสมัยก่อนสามารถพบวาฬฟิ นไดอในน่านน้ าอ่าวไทย
สถานที่ต้ งั / การเขอา ปั จจุบนั ซากวาฬฟิ นถูกเก็บรักษาไวอที่ช้ นั 2 ของคลับเฮาส์ภายในโครงการวิจิตราธานี กม. 6 บางนาชม :
ตราด สามารถเขอาชมไดอทุกวัน
http://www.pmbc.go.th/webpmbc/MarEndager/dulphin/Fin_whale.html
ที่มา :
สภาพเมื่อแรกพบ :

2 ใหญ่ สวย และสมบูรณ์มากที่สุดชิ้นหนึ่ง

สภาพเมื่อแรก
พบ :
สภาพปั จจุบนั
:
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :

ความสาคัญ :
สถานที่ต้ งั /
การเขอาชม :
ที่มา :

ซากวาฬบรู ดาอ ตายลอยน้ ามาเกยที่หาดปากน้ าท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
จัดวางชิ้นส่วนโครงกระดูกที่พบเป็ นโครงร่ างวาฬบรู ดาอ ภายในวิหารคดดอานทิศเหนือ
วาฬบรู ดาอ ความยาวขนาด 5 วา หรื อ 10 เมตร
โครงกระดูกปลาวาฬนี้เล่ากันว่า ไดอมาจากปลาวาฬที่ตายแลอวลอยมาเกยหาดที่ปากน้ าท่าสูง อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2452 ประชาชนจึงช่วยกันนาโครงกระดูกมาเก็บไวอ
ภายในวิหารคตดอานทิศเหนือ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปูนปั้ นฝี มือช่างสมัยกรุ งศรี อยุธยาและกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์จานวน 17 องค์ เรี ยกว่า “พระดอาน” เพราะมีอยูร่ อบดอานขององค์พระมหาธาตุ และเป็ นส่วน
หนึ่งของพิพิธภัณฑสถานของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นโครงกระดูกวาฬบรู ดาอ ที่สมบูรณ์และเก่าแก่มีอายุถึง 102 ปี
วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร จ นครศรี ธรรมราช สามารถเขอาชมไดอทุกวัน
มูลนิธิสกุล ณ นครและสายสัมพันธ์ / บทความ / วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
http://nanagara.com/article-11-11-8_2.html

3 – 5 แหล่งเรียนรูอแถบ “อ่าว ก ไก่”

วัดกระซอาขาว จ.สมุทรสาคร
สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปั จจุบนั :
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :

ความสาคัญ :
สถานที่ต้ งั / การเขอาชม :
ที่มา :

นายสมชาย เซองสมหวัง พบปลาวาฬเสี ยชีวติ เกยตื้นบริ เวณป่ าโกงกางบอานกระซอาขาว หมู่ที่ 9
ตาบลบอานบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ มิถุนายน พ. ศ. 254
ประกอบโครงกระดูกต่อกันและแสดงไวอภายในหอองกระจก พรออมประวัติและบรรยาย
ประกอบภาพ
วาฬบรู ดาอ ความยาว 14.50 เมตร กวอาง เมตร
กระดูกปลาวาฬที่พบเป็ นพันธุ์บรู ดาอ จัดเป็ นปลาวาฬทะเลที่เลี้ยงลูกดอวยนมที่หายากและใกลอจะ
สูญพันธุ์ เป็ นปลาวาฬสี เทาเพศเมีย หนักประมาณ ตันเศษ ยาว 14.50 เมตร กวอาง เมตร อายุ
ประมาณ 200 ปี พบเมื่อวันที่ มิถุนายน พ. ศ. 254 โดยนายสมชาย เซองสมหวัง พบปลาวาฬ
เสี ยชีวติ เกยตื้นบริ เวณป่ าโกงกางบอานกระซอาขาว ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 ตาบลบอานบ่อ อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จากนั้นชาวบอานและกรมประมงจึงนาขึ้นมา โดยชิ้นส่วนที่ไดอน้ นั ไม่ครบขาดบางส่ วนไป คือที่
ส่วนหางทอายสุดหายไป ชิ้น ซี่โครง 1 ชิ้น ส่วนใตอทออ งปลา 1 ชิ้น และไดอนามาถวายวัดโดย
ประกอบโครงกระดูกต่อกันและแสดงไวอภายในหอองกระจก พรออมประวัติและบรรยาย
ประกอบภาพ เพื่อใหอนกั เรี ยนและประชาชนที่สนใจไดอชม และศึกษาเรื่ องราวที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตน
เป็ นโครงกระดูกวาฬบรู ดาอ อายุประมาณ 200 ปี ที่ชุมชนเห็นความสาคัญในการเก็บรักษาและ
จัดแสดงเพื่อใหอนกั เรี ยนและประชาชนที่สนใจไดอศึกษาเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน
วัดกระซอาขาว จ.สมุทรสาคร สามารถเขอาชมไดอทุกวัน
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม จ.สมุทรสาคร

วัดหาดเจอาสาราญ เพชรบุรี
สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปั จจุบนั :
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :

ความสาคัญ :
สถานที่ต้ งั / การเขอาชม :
ที่มา :

พบซากปลาวาฬตายเกยชายหาด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2518
ที่บริ เวณหนอาสถานพักฟื้ นตากอากาศ กรมพลาธิการทหารบก (โรงแรมทหารบก)
ประกอบโครงกระดูกต่อกันโดยไม่มีส่วนหาง มีความยาวเหลืออยู่ 10.69 เมตร กวอาง 1.82
เมตร จัดแสดงไวอภายในอาคารพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกปลาวาฬ
วาฬบรู ดาอ มีความยาวประมาณ 15.5 เมตร
ชาวบอานหาดเจอาสาราญไดอพบปลาวาฬตัวนี้นอนตายเกยชายหาดอยู่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2518
ที่บริ เวณหนอาสถานพักฟื้ นตากอากาศ กรมพลาธิการทหารบก (โรงแรมทหารบก) หลังจากนั้น
ไดอแจองใหอท่านพระครู วชิรสุขารมย์ (ยอง ชิโนรโสเจียรพันธ์) อดีตเจอาอาวาสวัดหาดเจอาสาราญ
ทราบ หลังจากไดอปรึ กษาหารื อกันแลอว จึงไดอขออ ยุติวา่ ควรเก็บกระดูกปลาวาฬนี้ไวอใหอเยาวชน
รุ่ นหลังไดอดูและศึกษาต่อไป โดยชาวบอานช่วยกันตัดหัวปลาใหอเป็ นท่อนๆ แลอวใชอรถบรรทุก
ขนมาแร่ เอาเนื้อออกที่วดั หาดเจอาสาราญจนสาเร็ จ หลังจากนั้นจึงนากระดูกส่วนต่างๆ มาต่อใหอ
เป็ นรู ปโครงกระดูกของปลาวาฬ ซึ่งไดอรับการช่วยเหลือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยบางแสน จ.
ชลบุรี จัดการต่อโครงสรอางกระดูกจนแลอวเสร็ จ มีความยาวประมาณ 15.5 เมตร (พันธุบ์ รู ดาอ )
ไม่มีส่วนหาง ต่อมาจึงไดอทราบว่ามีส่วนหาง มีผพู อ บอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง)
ลาตัวท่อนที่เหลืออยูป่ ัจจุบนั นี้ยาว 10.69 เมตร กวอาง 1.82 เมตร
เป็ นแหล่งเรี ยนรู อจากโครงกระดูกวาฬบรู ดาอ ที่ชาวบอานและเจอาอาวาสวัดหาดเจอาสาราญร่ วมกัน
เก็บรักษาไวอใหอเยาวชนรุ่ นหลังไดอศึกษาต่อไป
พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกปลาวาฬ วัดหาดเจอาสาราญ เพชรบุรี
วัดหาดเจอาสาราญ โดยพระครู สงั ฆรักษ์ศรัณภิรมย์ กิตติธโร หรื อ หลวงตาไก่ เจอาอาวาส
วัดหาดเจอาสาราญ

อุทยานการเรี ยนรู อพนั ทอายนรสิ งห์วทิ ยา
สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปั จจุบนั :
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :

พบฝังอยูใ่ นพื้นที่นากุงอ เก่าของนายประสิ ทธิ์ เจริ ญชนม์ บริ เวณหมู่ 8 ตาบลโคกขาม ห่างจาก
ชายฝั่งทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร
โครงกระดูกวาฬจัดแสดงอยูภ่ ายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็ น 1 ใน 6 สถานีที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณ
เสอนทางการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ของอุทยานการเรี ยนรู อพนั ทอายนรสิ งห์ เฉลิมพระเกียรติ
วาฬบรู ดาอ ไม่ทราบขนาด
โครงกระดูกวาฬ พันธุ์บรู ดาอ ตัวนี้พบฝังอยูใ่ นพื้นที่นากุงอ เก่าของนายประสิ ทธิ์ เจริ ญชนม์
บริ เวณหมู่ 8 ตาบลโคกขาม ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร น่าจะเป็ นหลักฐานทาง
ธรณี วทิ ยาว่าพื้นที่แถบนี้เคยเป็ นทอองทะเลลึกมาก่อน และไดอนามาเก็บรักษาไวอที่สถานีโครง
กระดูกปลาวาฬ ภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ของอุทยานการเรี ยนรู อพนั ทอายนรสิ งห์ สาหรับ
นักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนผูสอ นใจไดอเรี ยนรู อ พรออมไปกับการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ซึ่งทางโรงเรี ยนพันทอายนรสิ งห์ ตาบลโคกขาม ไดอจดั ไวอเป็ นพื้นที่ศึกษาสัตว์และสิ่ งมีชีวติ ต่างๆ
ในป่ าชายเลน เช่น ตอนโกงกาง ตอนแสม ปูกาอ มดาบ ปลาตีน หอยพิม หอยแครง ฯลฯ

ความสาคัญ :

เป็ นหลักฐานทางธรณี วทิ ยาว่าพื้นที่แถบนี้เคยเป็ นทอองทะเลลึกมาก่อน

สถานที่ต้ งั / การเขอาชม :

สถานีโครงกระดูกปลาวาฬ บริ เวณอุทยานการเรี ยนรู อ รร.พันทอายนรสิ งห์วทิ ยา ต.โคกขาม
สมุทรสาคร ผูสอ นใจเขอาชมหรื อร่ วมทากิจกรรมเป็ นหมูค่ ณะกรุ ณาติดต่อล่วงหนอา สอบถาม
รายละเอียด โทร 081-555-165 อ.ประสาน 089-491-6011 คุณนริ นทร์ หรื อ
www.phanthai.ac.th

ที่มา :

อุทยานการเรี ยนรู อพนั ทอายนรสิ งห์เฉลิมพระเกียรติโรงเรี ยนพันทอายนรสิ งห์วทิ ยา ตาบลโคกขาม
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

6 จัดแสดงถูกตอองเต็มตัวสมบูรณ์

สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปั จจุบนั :
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :

ความสาคัญ :
สถานที่ต้ งั / การเขอาชม :
ที่มา :

มีผพู อ บซากของวาฬนอนตายที่ชายหาดบางแสนในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2518
ประกอบโครงกระดูกสมบูรณ์จดั แสดงที่โถงชั้น 1 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า พรออม
บอร์ดประวัติความเป็ นมา
วาฬบรู ดาอ ขนาดความยาว 10 เมตร
วาฬตัวนี้สนั นิษฐานว่าหลงทางเขอามาในอ่าวไทย มีผพู อ บซากของวาฬนอนตายที่ชายหาดบาง
แสนในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2518 ความยาวเกือบ 10 เมตร หนักถึง 8 ตัน
นักตกปลาที่เคยไปตกปลาที่แหลมแท่น ใกลอบาอ นรับรองสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหอ
ขออมูลว่าก่อนที่จะพบวาฬตัวนี้ เขาไดอไปตกปลาในเวลากลางคืนและไดอเห็นสัตว์ขนาดใหญ่วา่ ย
ผ่านไป ห่างจากฝั่งประมาณ 00 เมตร ปัจจุบนั เก็บรักษาและจัดโชว์ไวอที่ สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล (มหาวิทยาลัยบูรพา) บางแสน
ประกอบโครงกระดูกสมบูรณ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โดยเปิ ดใหอสาธารณชนชมอย่างเป็ น
ทางการ
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน ม.บูรพา
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=809033

7 จัดเก็บและดูแลรักษาตามหลักวิชาการ

สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปั จจุบนั :
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :

ความสาคัญ :
สถานที่ต้ งั / การเขอาชม :
ที่มา :

ชาวประมงพบเป็ นซากขึ้นอืดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2541 ณ หมู่ที่ 1 ต.นาพญา อ.
หลังสวน จ.ชุมพร คาดว่าตายมาแลอวประมาณ 4 วัน ส่งกลิ่นเหม็นไปทัว่ ชายหาด
ประกอบเป็ นโครงร่ างกระดูกและจัดเก็บรักษาไวอบริ เวณส่วนแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยาทางทะเล ม.แม่โจอ-ชุมพร ในความดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการประมง
วาฬบรู ดาอ ความยาว 12 เมตร กวอาง 2.5 เมตร น้ าหนักประมาณ 15 ตัน
ชาวประมงพบวาฬบรู ดาอ (Bryde's whale, Balaemoptera edeni) เพศผู อ อายุประมาณ
0 ปี ความยาว 12 เมตร กวอาง 2.5 เมตร น้ าหนักประมาณ 15 ตันตายขึ้นอืด ณ ชายหาดหมูท่ ี่ 1
ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2541 คาดว่าตายมาแลอว
ประมาณ 4 วัน จึงไดอมีการพิสูจน์ซาก โดยดูจากลักษณะภายนอกไม่พบรอยบาดแผลจากอาวุธ
ชนิดใดๆ เมื่อผ่าดูภายในกระเพาะอาหารไม่พบเศษอาหาร แต่พบรอยบาดแผลในกระเพาะ
อาหารมีขนาดเสอนผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร แต่ยงั ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชดั ไดอ
นักวิชาการ คณะเจอาหนอาที่สานักสหวิชาการละแม และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารุ่ นที่ 1 แม่โจอรุ่น 81 จึงไดอช่วยกันชาแหละซากเพื่อเก็บกระดูกและ
ชิ้นส่วนที่สาคัญนาขึ้นฝั่ง เพื่อทาการฝังกลบซากไวอบริ เวณเขตพื้นที่ของสานักสหวิชาการ
ละแม ต่อมาในเดือนสิ งหาคม 2541 จึงไดอทาการขุดซากวาฬขึ้นมาทาความสะอาดและเก็บ
ชิ้นส่วนกระดูกแช่น้ ารักษาไวอ กระทัง่ เดือนมีนาคม 254 จึงไดอนามาต่อโครงร่ างกระดูกและ
จัดเก็บรักษาบริ เวณส่วนแสดงนิทรรศการจนถึงปัจจุบนั
เป็ นโครงกระดูกวาฬบรู ดาอ ที่ถูกเก็บรักษาตามหลักวิชาการและนามาประกอบไดอครบทุก
ชิ้นส่วน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาทางทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจอ วิทยาเขตละแม เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 5
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาทางทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจอ วิทยาเขตละแม

8 กระดูกวาฬ “โอมูรา่ ” ตัวอย่างเดียวทีม่ ี

สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปั จจุบนั :
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :
ความสาคัญ :
สถานที่ต้ งั / การเขอาชม :
ที่มา :

ไม่พบขออมูล
ประกอบเป็ นโครงสมบูรณ์ จัดแสดงอยูท่ ี่ในอาคารของอาคารสถานแสดงพันธุ์สตั ว์น้ าภูเก็ต
วาฬโอมูร่า (Balaenoptera omurai)ไม่ทราบขนาด
ไม่พบขออมูล
เป็ นโครงกระดูกวาฬโอมูร่า ที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวอย่างเดียวที่พบในประเทศไทย
สถานแสดงพันธุ์สตั ว์น้ า ภูเก็ต ปลายแหลมพันวา
กระดานข่าวของ SOS เรื่ อง “ล่าหัวกะโหลกวาฬตอนที่ 2 โดยดร.กาญจนา
http://www.saveoursea.net/boardapr2007/index.php?topic=1 .0

9 กระดูกส่วนหัวเก่าแก่ในเมืองหลวง

สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปั จจุบนั :
ขนาด/ ชนิด :
ความเป็ นมา :

ความสาคัญ :
สถานที่ต้ งั / การเขอาชม :
ที่มา :

พบเฉพาะโครงกระดูกส่วนกะโหลกศีรษะ อยูใ่ ตอถนุ ศาลสมเด็จพระเจอาตากสิ นมหาราชเมื่อ
คราวสารวจพื้นที่ทางโบราณคดี ในช่วงการบูรณะครั้งล่าสุด
โครงกระดูกเฉพาะส่วนกะโหลกศีรษะวาฬที่ไม่สมบูรณ์ จัดแสดงภายในศาล ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบเก๋ งจีนประยุกต์ ตั้งอยูใ่ กลอกบั ศาลสมเด็จพระเจอาตากสิ นมหาราช
ไม่พบขออมูล
ในหนังสื อ “กรุ งเทพ ฯ มาจากไหน” ของสุจิตต์ วงษ์เทศ ออางว่าสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพสันนิษฐานไวอวา่ “ขุดได้ ซากวาฬที่บางเขน ไม่ ห่างจากสะพานพระราม 6 เท่ าใดนัก”
แต่จากการขุดสารวจครั้งล่าสุด ปรากฏฐานอาคารทรงสี่ เหลี่ยมผืนผอา บริ เวณพื้นที่ระหว่างศาล
สมเด็จพระเจอาตากสิ นมหาราชและตาหนักเก๋ งคู่หลังเล็ก ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นซากของอาคาร
ศาลศีรษะปลาวาฬเดิม ที่สรอางขึ้นในสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนตอน ก่อนรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลอาเจอา อยูห่ วั และไดอพงั ลงในคืนวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2443
ซึ่งเป็ นคืนที่สมเด็จพระเจอานอองยาเธอ เจอาฟอาจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์
ส่วนศีรษะวาฬนั้นถูกพบอยูใ่ ตอถนุ ศาลสมเด็จพระเจอาตากสิ นมหาราช เมื่อคราวสารวจพื้นที่ทาง
โบราณคดี ในช่วงการบูรณะครั้งล่าสุด มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมร่ วมกับ
กรมศิลปากร จึงไดอสรอางศาลศีรษะปลาวาฬขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2542 บนฐานของศาลหลังเดิม
โดยยังคงรู ปแบบอาคารโถงแบบจีนตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อใชอเป็ นที่จดั
แสดงกระดูกศีรษะปลาวาฬ เช่นเดิม
เป็ นกระดูกวาฬเก่าแก่เพียงชิ้นเดียวที่พบในเขตพระราชฐาน
ศาลศีรษะวาฬ ภายในบริ เวณพระราชวังเดิม (กองทัพเรื อ) ธนบุรี
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรื อ
http://www.wangdermpalace.org/wangderm/thai_ancient.html

10 จัดแสดงล่าสุดพรออมบรรยากาศเรียนรูอบรูดาอ อ่าวไทย

สภาพเมื่อแรกพบ :
สภาพปัจจุบัน :
ชนิด/ขนาด :
ความเป็ นมา :

ความสาคัญ :
สถานทีต่ ้งั / การเข้ าชม :
ทีม่ า :

ซากวาฬเกยตื้นที่ป่าชายเลน เมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553
ประกอบเป็ นโครงกระดูกจัดแสดงไวอภายในหออง
บรู ดาอ เพศผู อ อายุราว 3-5 ปี ความยาวหัวถึงหาง 10.5 เมตร น้ าหนักประมาณ 3 ตัน
เจอาหนอาที่โครงการอนุรักษ์โลมาในอ่าวไทยตอนใน ฝ่ ายสิ่ งแวดลออมไดอรับแจองใหอไป
ตรวจสอบซากวาฬตายมาเกยตื้นที่ป่าชายเลนริ มทะเล ภายในสถานตากอากาศบางปู ต.บางปู
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อตรวจสอบในเบื้องตอนไม่พบบาดแผลตามลาตัว คาดว่า
เสี ยชีวติ มาแลอวไม่ต่ากว่า 1 สัปดาห์ ส่วนสาเหตุการตายอาจเกิดขึ้นไดอจากหลายกรณี เช่น
พลัดหลงกระแสน้ ามาติดฝั่ง ติดอวนชาวประมง หรื อถูกใบจักรเรื อ เจอาหนอาที่ไดอนาซากไป
ตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป
เป็ นโครงกระดูกวาฬบรู ดาอ ชิ้นล่าสุด(2553)ที่ไดอรับการชันสูตรและดาเนินการจัดเก็บกระดูก
อย่างถูกตอองตามหลักการ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
จ.
สมุทรปราการ ติดต่อ จ.ส.อ.นิเวศน์ ชูปาน เจอาหนอาที่ผดู อ ูแล
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

