นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 90 ปที่ 8 เดือนสิงหาคม 2535
เรื่อง ดนุช บุณยะประภัศร
ผูจัดการฝายโครงการประชาสัมพันธและหัวหนาโครงการศึกษาธรรมชาติ มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชฯ
และครูสอนดําน้ําของ NAUI (National Association of Underwater Instructors)

.......11.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2535 ปลาวาฬบรูดาปรากฎตัวขึ้นบริเวณกองหินใตน้ําทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ของเกาะเตา อันเปนเกาะที่อยูหางไกลจากชายฝงมากที่สุดในประเทศไทย................

ชาวันอาทิตยที่ 3 พฤษภาคม 2535 นักดําน้ําจํานวน 24 คน ออกเดินทางจากเกาะเตา เกาะที่อยู
หางจากชายฝงมากที่สุดในประเทศ ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มุงสูกองหิน “ตุงกู”
กองหินใตน้ําทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะเตา (ละติจูด 9 องศา 59 ลิปดา 45 ฟลิปดาเหนือ, ลองจิจูดที่ 99
องศา 47 ลิปดา) หลังจากที่นักดําน้ําตรวจสอบอุปกรณดําน้ําของตนเองและคูดําน้ํา (Buddy) เรียบรอยแลว
ทุกคนก็ดําลงสูยอดหินซึ่งอยูใตผิวน้ําลึกประมาณ 7 เมตร แลวคอยๆ เปลี่ยนความลึกลงไปตามไหลกองหิน
ที่มีลักษณะคลายภูเขาใตน้ํา จนถึงพื้นทะเล ซึ่งลึกประมาณ 34 เมตร
การดําน้ําครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาธรรมชาติใตทะเล ที่มูลนิธิคุมครองสัตวปาและ
พรรณพืชแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภจัดขึ้น
ดวยจุดมุงหมายที่จะพานักดําน้ําเขาสัมผัส
ธรรมชาติอันงดงามและทรงคุณคาใตทองทะเล โดยมุงหวังวานักดําน้ําที่เขารวมโครงการจะรูสึกรักหวงแหน
และรวมกันอนุรักษธรรมชาติใตทะเลมิใหเลื่อมสภาพลง
ไมมีใครคาดคิดวาการดําน้ําครั้งนี้ เราจะไดพบสัตวใตทะเลตัวหนึ่ง ซึ่งยังไมมีรายงานการพบใน
ประเทศไทยมากอน

“หินตุงกู” วันนั้นน้ําไมใสเหมือนเชนเคย เนื่องจากมีกระแสน้ําเย็นไหลมาจากทะเลดานนอก มวล
ของน้ําเย็นผสมกับน้ํารอนไดไมดีเทาที่ควร ทําใหน้ําเกิดการแบงเปน 2 ชั้น คือ ชั้นที่มีอุณหภูมิสูงกวา จะ
ลอยอยูดานบนและชั้นที่มีอุณหภูมิต่ํากวาจมอยูเบื้องลาง กองหิน “ตุงกู” ที่ลอมรอบดวยสวนกัลปงหา จึงไม
งดงามเทาที่ควร แตการศึกษาธรรมชาติใตทะเลก็ยังดําเนินตอไปจนครบกําหนดเวลาตามแผน
ในระหวางกลับขึ้นสูผิวน้ํา นักดําน้ําบางคนในคณะเริ่มสังเกตเห็นเงาดําขนาดใหญพอๆ กับเรือตั งเก
วนเวียนผานไป แตไมทราบแนวาเปนอะไร จนเมื่อขึ้นสูผิวน้ํา คนบนเรือจึงตะโกนบอกวาเปน “ปลาวาฬ”
จากคําบอกเลาของคนบนเรือ “ปลาวาฬ” ตัวนี้เขามาวนเวียนอยูรอบเรือตั้งแตเริ่มลงดําน้ํากันไดไม
นานโดยโผลขึ้นหายใจเหนือผิวน้ําทุกประมาณ 2 นาทีหรือนานกวานั้น สามารถเห็นไดชัดวาเปนปลาวาฬที่
ฟนเปนแบบบาลีน กินแพลงกตอนเปนอาหาร ไมเปนอันตรายอยางปลาวาฬที่มีฟนเชนปลาวาฬออกา (Killer
Whale) นักดําน้ําจึงพากันวายน้ําออกไปดูปลาวาฬพรอมทั้งถายภาพไว ปลาวาฬยังคงวายวนไปมาอยูรอบเรือ
เกือบชั่วโมง แตไมยอมใหนักดําน้ําเขาใกลจนเกินไป จนกระทั่งเรือติดเครื่องเพราะถึงกําหนดเวลาที่จะตอง
เดินทางกลับเขาฝง ปลาวาฬจึงไดวายน้ําจากไป

จากหนังสือ Mammals of Thailand ของนายแพทยบุญสง เลขะกุล ผูบุกเบิกงานอนุรักษธรรมชาติ
ของประเทศไทย และ Jeffery A.McNeely พิมพครั้งแรกเมื่อปพ.ศ.2520 ตรวจแกไขและจัดพิมพครั้งที่ 2
พ.ศ.2531 ไดบันทึกวามีการพบปลาวาฬขนาดใหญ 3 ชนิดดวยกันคือ ปลาวาฬหัวทุย (Sperm Whale) จัดอยู
ในกลุมปลาวาฬที่มีฟนและมีโซนาในการนําทาง ปลาวาฬแกลบครีบดํา (Sei Whale) ปลาวาฬแกลบครีบขาว
ดํา (Minke Whale) 2 ตัวหลังนี้นักวิทยาศาสตรจัดอยูในกลุมปลาวาฬที่มีบาลีนแทนฟน ซึ่งเปนกร ะดูกใน
ปากเรียงเปนซี่ๆ เหมือนหวีทําหนาที่กรองแพลงกตอนจากน้ําทะเลกินเปนอาหาร ไมมีโซนาในการนําทาง
ลักษณะปลาวาฬตัวที่พบนี้ใกลเคียงกับปลาวาฬแกลบครีบดํามาก แตเมื่อพิจารณาจากภาพถายและ
เปรียบเทียบจากหนังสือที่เกี่ยวกับปลาวาฬหลายเลม รวมทั้งความเห็นของดร.สุรพล สุดารา แหงภาควิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งไดใหความเห็นจากขอมูลเบื้องตนที่มีอยูทั้งหมด ก็สรุปได
วาเปนปลาวาฬบรูดา เทาที่ทราบในขณะนี้ในเมืองไทยยังไมมีรายงานยืนยันวาพบปลาวาฬชนิดนี้ในนานน้ํา
ไทยมากอน ขณะนี้โครงการอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเลของมูลนิธิฯ กําลังตรวจสอบและรวบรวมขอมูลสง
ผูเชี่ยวชาญทางดานปลาวาฬโดยเฉพาะ เพื่อการยืนยันอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง

ปลาวาฬบรูดา (Bryde’s Whale, Balaenoptera edeni)
ไดรับการกลาวถึงและตั้งชื่อโดย Anderson ในป 1878 เชนเดียวกับในป 1912 Olsen ก็ไดอธิบายถึง
ปลาวาฬชนิดหนึ่งที่พบทางชายฝงทะเลของประเทศแอฟริกาใต โดยตั้งชื่อไววา บรูดา (B.Brudei)
ตามชื่อของนาย Johan Bryde กงสุลชาวนอรเวที่ประจําอยูในประเทศแอฟริกาใต
ปรากฏวา รายละเอียดของทั้งสองที่ถูกคนพบภายหลังนั้น เปนการกลาวถึงปลาวาฬชนิดเดียวกัน
และรายละเอียดของการพบครั้งแรกนั้นคอนขางที่จะเปนขอมูลที่ถูกตองกวา
ถึงแมวาชื่อสามัญจะถูกตั้งขึ้นในการพบครั้งที่ 2 ก็ตาม
ไมมีปลาวาฬในสายพันธุเดียวกันถูกกลาวถึงอีก
**ขอมูลจากหนังสือ “Whale of the World โดย Lyall Watson

ปลาวาฬบรูดา มีลักษณะและรูปรางคลายคลึงกับปลาวาฬแกลบครีบดํา (Sei Whale) มาก
แตจะมีรูปรางคอนขางอวนและลําตัวสั้นกวา ขนาดโดยเฉลี่ยของปลาวาฬบรูดา เมื่อโตเต็มที่นั้น เพศผูจะมี
ขนาด 13.7 เมตร และเพศเมียจะมีขนาด 14.5 เมตร ขนาดใหญที่สุดที่เคยพบเปนปลาวาฬเพศเมียมีความยาว
15.6 เมตรพบบริเวณแนวชายฝงทะเลประเทศแอฟริกาใต โดยเฉลี่ยจะหนักประมาณ 16-18 ตัน ซึ่งเมื่อโต
เต็มที่อาจจะหนักถึง 20-25 ตัน สวนปลาวาฬบรูดาขนาดที่เล็กที่อาศัยอยูในแนวเขตชายฝงทะเลโดยเฉลี่ยแลว
เพศผูจะมีขนาด 13 เมตร และเพศเมียจะมีขนาด 13.8 เมตร

ลักษณะที่เห็นไดชัดเจนของปลาวาฬบรูดา คือ แนวครีบหลังที่โคงยาวจะอยูในตําแหนง 2
ใน 3 ของลําตัว หางแบนกวาง มีรอยบากอยูตรงกลาง สามารถบิดมาทางตอนขางลําตัวได ครีบที่ใชสําหรับ
วายน้ําจะมีขนาดประมาณ 1 ใน 10 ของความยาวลําตัว จะมีแนวรองทองประมาณ 40-70 แนว อยูถัดจาก
ขากรรไกรดานลางลงมาถึงสะดือ แนวบาลีนดานขากรรไกรบนจะมีจํานวน 250-365 ซี่ และคอนขางสั้น
ถาเปรียบเทียบกับปลาวาฬแกลบครีบดํา โดยที่จะมีความยาวมากที่สุดประมาณ 60 เซนติเมตร ขนตามลําตัว
ก็จะหยาบ ไมเหมือนกับของปลาวาฬแกลบครีบดํา

ลําตัวจะมีสีเทาดํา แตจะมีสีขาวบริเวณคาง และลําคอ อาจพบวาบางตัวมีสีที่จางกวาบน
ดานหลังตั้งแตหัวจนถึงครีบหลัง และอาจเปนไปไดที่ตอเนื่องจนลงมาถึงดานขางลําตัว บอยครั้งที่มักจะ
พบวามีจุดๆ เปนดวงหรือแผลอันเกิดจากการอาศัยของสัตวประเภทกาฝาก หรือปลาฉลามชนิดเล็ก ปรากฏ
ทั่วไปตามลําตัว และจะมีบาลีนสีดําหรือสีเทาดํา ถึงแมวาสวนที่อยูดานหนาอาจจะเปนสีครีมเปนบางสวน
ขนแข็งตามลําตัวก็จะมีสีจางดวย

ลักษณะที่เดนชัดที่สุดของปลาวาฬบรูดา เห็นจะไดแก แนวริ้ว 3 แนวตั้งแตปลาย
ดานหลังจนถึงระดับของรูหายใจบนหัวของปลาวาฬ จุดเดนนี้เองที่ทําให บรูดา แตกตางจากปลาวาฬที่มี
ครีบหลังทั่วไป รูหายใจอาจจะพนขึ้นไปในอากาศไดถึง 3-4 เมตร โดยปกติ สวนหัวและรูหายใจ ซึ่งอยูกอน
ครีบหลัง จะเปนแองดูเหมือนภาชนะ เวลาที่โผลขึ้นพนผิวน้ําแนวรองที่ปรากฏนี้เองที่ทําใหสามารถแยกแยะ
ปลาวาฬชนิดนี้ออกจากปลาวาฬที่มีครีบหลังทั่วไปไดงายขึ้น

ปลาวาฬชนิดนี้ มักจะมีถิ่นที่อยูที่พบไดทั้งในและนอกเขตแนวชายฝงทะเล ดวยความ
แตกตางที่แยกออกจากกัน ระหวางสัตวน้ําที่อาศัยอยูในเขตแนวชายฝงทะเล และประเภทที่อาศัยอยูนอกเขต
ชายฝงทะเล ปลาวาฬบรูดาชอบอาศัยอยูในทะเลเขตอบอุน ซึ่งมีอุณหภูมิมากกวา 20 องศาเซลเซียส ดังนั้น
ปลาวาฬชนิดนี้จึงสามารถพบไดทั่วโลกในเขตรอน จนกระทั่งถึงเขตที่มีอุณหภูมิอบอุนและพบมากในระดับ
ละติจูดที่ 30 องศาทั้งซีกโลกเหนือและใต ปลาวาฬบรูดามักจะไมคอยมีการโยกยายถิ่นที่อยูใหม ดังนั้นจึง
สามารถพบไดตามถิ่นที่อยูเดิมตลอดป ซึ่งในขณะเดียวกัน สัตวน้ําที่อาศัยอยูนอกแนวเขตชายฝงก็อาจจะมี
การโยกยายถิ่นที่อยูบางเปนระยะทางใกลๆ ทั้งนี้ ก็มีผลมาจากการแพรกระจายและความอุดมสมบูรณของ
อาหาร สวนใหญแลวการโยกยายถิ่นดังกลาว มักจะเปนการเคลื่อนยายระหวางในและนอกเขตชายฝงทะเล
มากกวาที่จะเปนการเคลื่อนยายขึ้นลงระหวางทิศเหนือและใต

ปลาวาฬบรูดาคอนขางที่จะมีโอกาสมากในการหาอาหารกิน แมแตในเขตน้ําตื้น ซึ่งเหยื่อ
อาศัยอยู อาหารของมันจะไดแก ฝูงปลาที่วายไปมารอบๆตัวเรา จึงมักพบปลาวาฬไดในเขตที่จะมีสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนมประเภทอื่นๆ อาศัยอยูดวย เชน แมวน้ํา ปลาฉลาม ซึ่งก็จะเปนแหลงที่มีปลาอุดมสมบรูณ

บาลีน ของปลาวาฬจะมีประสิทธิภาพมากในการกินเหยื่อ เชน ปลาขนาดใหญที่วายเปนฝูง
โดยการกลืนหรืออาจใชวิธีวายตามฝูงปลาในลักษณะวนเวียนไปมากอนที่จะหันกลับมากินเหยื่อ พฤติกรรม
การหาอาหารของปลาวาฬบรูดาจะเปนเชนนี้ตลอดป และมักพบวาปลาวาฬจะติดตามการเคลื่อนยายที่อยู
ของเหยื่อเสมอ
ชองกระเพาะอาหารของปลาวาฬที่โตเต็มที่ อาจบรรจุอาหารไดมาก 120-165 กิโลกรัม
ปลาวาฬบรูดาไมชอบอยูรวมกันเปนฝูงแตจะชอบวายน้ําตามลําพังหรือเปนคูเทานั้น ดังนั้น
เราสามารถพบปลาวาฬอยูรวมกันในลักษณะที่เปนฝูงประมาณ 10-23 ตัวไดก็ตอเมื่อเปนเวลาที่ออกหากิน
ซึ่งพื้นที่หากินจะกินบริเวณประมาณ 2-3 ตารางกิโลเมตร ปลาวาฬชนิดนี้จะมีความวองไวมากกวาปลาวาฬ
ชนิดอื่นๆ พฤติกรรมการดําน้ําจะไมแนนอน ขึ้นอยูกับเหยื่อที่พบ ซึ่งอาจจะพบตั้งแตน้ําตื้นไปจนถึงความลึก
ประมาณ 300 เมตร สามารถดําน้ําไดนาน 1-2 นาที แตบางทีก็อาจนานถึง 10 นาที โดยปกติการพนน้ํา 4-7
ครั้งจะทําใหดําน้ําไดนานหลายนาทีตอหนึ่งครั้ง ขณะที่ปลาวาฬหาอาหาร ความเร็วในการวายน้ําจะเร็ว 2-7
กิโลเมตร/ ชั่วโมง แตถาเปนการวายน้ําเลนธรรมดา จะสามารถวายไดเร็วถึง 20-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

จากรายงานพบวาปลาวาฬจะสามารถเปลงเสียงรองไดในระดับความถี่ 70-245 เฮิรตซ
(ดวยสัญญาณความยาว 0.4 วินาที) และอยูในระดับ 3-30 กิโลเฮิรตซ

โดยปกติไมพบวา ปลาวาฬบรูดา มีฤดูผสมพันธุที่แนนอน ประเภทที่อยูในแนวเขตชายฝง
ทะเล จะสามารถผสมพันธุและคลอดลูกไดตลอดทั้งป ประเภทที่อยูนอกแนวชายฝง อาจจะมีชวงเวลาหนึ่ง
ในแตละเดือน แตฤดูการผสมพันธุและคลอดลูก ก็สามารถเลื่อนออกไปนอกเหนือจากชวงเวลาดังกลาวได
พฤติกรรมดังกลาวนี้จะมีลักษณะที่แนนอนเชนเดียวกับการไมอพยพโยกยายถิ่นที่อยูและการออกหาอาหาร
ปลาวาฬบรูดาจะมีระยะเวลาในการตั้งทอง นานประมาณ 12 เดือน และลูกปลาวาฬที่เพิ่ง
เกิดมานั้นจะมีความยาวประมาณ 3.95-4.15 เมตร ลูกปลาวาฬจะดูดนมแมอยูประมาณ 6 เดือน แตตาม
รายงานเคยพบน้ํานมในกระเพาะอาหารของปลาวาฬบางตัวที่อายุถึง 2 ป ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติ
อยางใดอยางหนึ่ง ลูกปลาวาฬเมื่อหยานมแลวจะมีขนาดยาวประมาณ 7.1 เมตรและอาจหนักถึง 2.5 ตัน
ปลาวาฬเพศผูอายุ 8-11 ป ซึ่งจัดอยูในวัยที่สามารถสืบพันธุไดจะมีความยาว 11.6-12.4 เมตร ขึ้นอยูกับถิ่นที่
อยูของปลาวาฬนั้นๆ เพศเมียก็สามารถสืบพันธุไดในชวงเวลาเดียวกันดวยขนาด 12-12.8 เมตร

ปลาวาฬจะมีอายุยืนประมาณ 50 ปหรือมากกวานั้น อัตราการตายโดยเฉลี่ยจะแตกตางไป
ตามแหลงที่อยูและสาเหตุการลาปลาวาฬเพื่อนํามาใชประโยชนของแหลงนั้นๆ ดังนั้นการตายตามธรรมชาติ
ของปลาวาฬจึงต่ําประมาณรอยละ 3 สําหรับแหลงที่อยูทางซีกโลกใต และรอยละ 8.5 สําหรับทางซีกโลก
เหนือ

สถานภาพปจจุบันของปลาวาฬบรูดายังไมสามารถคาดเดาได เพราะถึงแมประชากรสวนใหญจะยัง
ไมไดถูกลา แตก็ยังไมสามารถระบุจํานวนที่แทจริงไดแนนอน ประมาณวาทางซีกโลกใตมีอยู 30,000 ตัว
ทางซีกโลกเหนือมีอยู 60,000 ตัว และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟก มีอยางนอย 17,000-24,000 ตัว
เนื่องจากความกระจัดกระจายของแนวชายฝงทะเล และพฤติกรรมที่ไมนิยมการโยกยายถิ่นที่อยูของปลาวาฬ
ชนิดนี้ จึงสามารถพบปลาวาฬชนิดนี้ตามถิ่นที่อยูหลายแหงซึ่งแตกตางกันไป เชน แอฟริกาใต แอฟริกา
ตะวันตก มาลากาซี เซเชลส ดานตะวันตกของออสเตรเลีย เกาะโซโลมอน ฟจิ ชิลี เปรู ฮาวายและเกาะโบนิน
ของประเทศญี่ปุน ถิ่นที่อยูอาศัยของปลาวาฬบรูดาไมสามารถกําหนดไดอยางแนนอน แตจะมีโอกาสพบ
มากทางดานใตของแปซิฟกและแอตแลนติกเหนือ
ประวัติการลาปลาวาฬบรูดาเพื่อนํามาใชประโยชน มีมานานแลวในประเทศญี่ปุน หลายครั้งที่
ปลาวาฬแกลบครีบดําถูกลาเพราะเขาใจผิดคิดวาเปนปลาวาฬ “บรูดา” โดยที่ไมไดสังเกตถึงลักษณะที่
แตกตางกันของปลาวาฬทั้ง 2 ชนิดนี้ ตอเมื่อความแตกตางของปลาวาฬทั้ง 2 ชนิดเปนที่เขาใจกันมากขึ้นในป
1960 การลาปลาวาฬแกลบครีบดําในประเทศญี่ปุน จึงมีสถานการณที่นาเปนหวง เพราะการลาปลาวาฬมี
อัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟก นอกจากนั้นนักลาชาวญี่ปุนและ สหภาพ
โซเวียต ยังคงออกลาปลาวาฬตามชายฝงทะเลของญี่ปุนไปจนจรดประเทศเกาหลีจนถึงป 1980 สําหรับ
ประเทศฟลิปปนสในป 1984 และ 1985 ก็มีการลาเชนกัน
ในประเทศญี่ปุนนั้นยังคงมีการลาปลาวาฬจนกระทั่งถึงป 1986 สมาพันธปลาวาฬสากล
(The
International Whaling Commission) ก็ประกาศขอรองมิใหมีการลาปลาวาฬเพื่อการคาอีกตอไป หลังจากป
1967 ประเทศแอฟริกาใตซึ่งมีการลาปลาวาฬบรูดาก็หยุดลา จนกระทั่งถึงกลางป 1980 ก็พบวาประเทศเปรู
ยังมีการลาปลาวาฬอยูบางทางดานใตของมหาสมุทรแปซิฟก และในป 1983 พบวามีการลาปลาวาฬใน
ประเทศชิลีเชนกัน

ปลาวาฬบรูดา จะถูกนํามาใชประโยชนอยางมีระบบ เฉพาะทางดานเหนือของมหาสมุทรแปซิฟก
เทานั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปลาวาฬชนิดอื่นแลว มันจะถูกมองขามความสําคัญในฐานะที่เปนทรัพยากร
ของโลก แตเมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีการตระหนักถึงการลาปลาวาฬบรูดา
เพื่อนํามาใชประโยชนกันมากขึ้น
มาตรการปองกันตางๆ ที่มีอยูนั้นก็พรอมสําหรับกิจกรรมการลาปลาวาฬที่จะตามมา
ดร.สุรพล สุดารา ยังใหความเห็นตอไปอีกวา ปลาวาฬที่เขามาในนานน้ําไทยนั้น บางสวนเปน
ปลาวาฬที่ปวย วายเขามาเกยหาดและเสียชีวิต เมื่อพิจารณาจากจุดที่พบปลาวาฬเกยหาดเสียชีวิต เทาที่ทราบ
ก็อยูในแนวเดียวกันคือ โครงกระดูกไมทราบประวัติที่ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ที่แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา
โครงกระดูกปลาวาฬที่วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบรรยายประวัติไววา

ปลาวาฬนี้ตายลอยน้ํามาในทะเล คลื่นซัดขึ้นที่ปากน้ําทาสูง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) อําเภอสงมา จึงไดนํามาไวที่วัดพระบรมธาตุ

นอกจากนั้นยังมีประวัติการพบปลาวาฬที่สุราษฎรธานี ผูใหญบานทวี พูลผล ผูใหญบานที่มีประวัติ
การอนุรักษแนวปะการังอันยาวนานแหงเกาะแตน เกาะทางทิศใตของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เลาวา
เมื่อ 20 ปกวามาแลวมีปลาวาฬมาตายเกยหาดที่เกาะมัดโกง ซึ่งอยูติดกับเกาะแตน สวนโครงกระดูกที่หลาย
คนรูจัก ซึ่งอยูที่พิพิธภัณฑสัตวและสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
เปนโครงกระดูกของปลาวาฬแกลบครีบขาวดํา ปลาวาฬตัวนี้พบเกยหาดที่สัตหีบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2518
(ขอมูลจากอาจารยสาธิต โกวิทวที) สวนฝงอันดามันก็เคยมีปลาวาฬมาเกยหาดที่เกาะตะรุเตาเชนกัน
พิจารณาดูแลวสถานการณของปลาวาฬบรูดานาเปนหวงอยู แตจากคําบอกเลาของเจาของรานดําน้ํา
ที่เกาะเตาที่วา เมื่อปกลายก็พบปลาวาฬแกลบครีบขาวดําในบริเวณใกลๆ เกาะเตาเชนเดียวกัน แตเทาที่ทราบ
ก็ไมมีรายงานวาพบปลาวาฬดังกลาวเกยหาดแตอยางใด จึงไดแตหวังวาปลาวาฬบรูดาที่พบในปนี้จะเปน
ปลาวาฬที่มีสุขภาพสมบูรณ เพียงแตวายเวียนเขามาในเขตน้ําตื้น แลววายผานกองเรืออวนอันมหึมาของไทย
ไดอยางปลอดภัย
อันที่จริง ปลาวาฬที่มีขนาดใหญหรือขนาดกลางอยางปลาวาฬบรูดามักประสบอันตรายจากอวน
นอยกวาปลาวาฬขนาดเล็กหรือที่เรียกกันวา “ปลาโลมา” ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากการจมน้ําตายเมื่อติดอวน

เมื่อเทียบปลาวาฬที่พบในบานเรากับปลาวาฬสีน้ําเงิน-ปลาวาฬพันธุที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งเมื่อโต
เต็มที่จะหนักถึง 120 ตันก็ดูจะมีขนาดดอยกวากันอยูมาก คือตางกันถึง 4-5 เทา แตในทะเลไทยเราก็ยังมีปลา
พันธุที่ใหญที่สุดในโลก (ปลาวาฬเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไมใชปลา) คือปลาฉลามวาฬเปน 1 ใน 3 ของ
ปลาฉลามขนาดใหญที่กินปลาและแพลงกตอนเล็กๆ เปนอาหาร ไมเปนอันตรายตอคน พบเห็นไดทั้งบริเวณ
อาวไทยและทะเลอันดามัน โดยมีผูพบเสมอในบริเวณทะเลชุมพร 2 ครั้งสุดทาย พบบริเวณใกล เกาะมาตรา
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 และที่กองหินชุมพรทางทิศตะวันตกของเกาะเตาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2535 แต
ก็มีขาวติดอวนเสียชีวิตอยูบอยๆ เชนกัน นอกจากปลาฉลามวาฬแลว เรายังมีปลาราหูหรือกระเบนราหู ปลา
กระเบนขนาดยักษ ขนาดโตเต็มที่อาจหนักถึง 1.5 ตัน พบครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2535 ที่เกาะหลัก
งาม ชุมพร

ทองทะเลไทยเปนแหลงรวมของทรัพยากรที่มีคานานาชนิด
การอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรในทะเลจะตองทําทั้งระบบ มิใชเพียงปลาวาฬ ปลาโลมา
ปลาฉลาม หรือปลาเพียงไมกี่ชนิด
แมแตสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในทะเลก็มีความสําคัญ เชน ไดโนแฟกเจลเลต และไดอะตอม แพลงกตอนพืช
ในทะเล งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม สัตวปา รวมถึงทองทะเลของประเทศไทยก็เชนกัน
จะไมสามารถประสบความสําเร็จไดหากทุกคนเมินเฉยและทอแท

เฮิรตซ = หนวยวัดความถี่ (พจนานุกรม ราชบัณฑิต)
กิโลเฮิรตซ = หนวยวัดความถี่ของกระแสไฟฟาสลับหรือคลื่นวิทยุ ใชสัญลักษณ kHz
1 กิโลเฮิรตซ มีคาเทากับ 1,000 เฮิรตซหรือเทากับ 1,000 ไซเกิลตอวินาที (พจนานุกรม ราชบัณฑิต)
เกาะมาตรา เปนเกาะหนึ่งในอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร จ.ชุมพร
ประกอบดวย เกาะมาตรา,เกาะรังกาจิว, เกาะหลักแรด, เกาะละวะ,เกาะงาม,หมูเกาะงาม,เกาะ
มะพราว, เกาะทองหลาง (ขอมูลทองเที่ยวจ.ชุมพร)
ลิปดา (อังกฤษ: minute of arc, arcminute หรือ MOA) เปนหนวยหนึ่งในการวัดมุม มีคา
เทากับ 1/60 ของหนึ่งองศา เนื่องจากหนึ่งองศาเทากับ 1/360 ของวงกลม ดังนั้น 1 ลิปดาจึงเทากับ 1/21
600 ของวงกลม หนวยวัดขนาดเล็กเชนนี้มักใชในการวัดคาที่ละเอียดมากๆ เชนในวิชาดาราศาสตรหรือการ
กําหนดพิกัดการยิงอาวุธ
สวน พิลิปดา (อังกฤษ: second of arc, arcsecond) (บางก็เขียนวา วิลิปดา) เปนหนวยที่มีขนาด
เปน 1/60 ของหนึ่งลิปดาอีกตอหนึ่ง หรือเทากับ 1/3600 องศา หรือเทากับ 1/1 296 000 ของวงกลม
ลิปดาและพิลิปดา เปนคําไทย การเขียน "ฟลิปดา" ไมถูกตองและมาจากความเขาใจที่ผิดวาคํานี้มา
จากภาษาตางประเทศ
ตารางแสดงสัดสวนและความสัมพันธระหวาง องศา ลิปดา พิลิปดา และมิลลิพิลิปดา แสดงไดดังนี้
ระบบการวัดมุมดวยเลขฐานหกสิบ
หนวย

คา

สัญลักษณ ตัวยอในภาษาอังกฤษ

คาประมาณในหนวย
เรเดียน

องศา

1/360 ของวงกลม

°

deg

17.4532925 mrad

ลิปดา (arcminute)

1/60 องศา

′

arcmin, amin, , MOA

290.8882087 µrad

พิลิปดา (arcsecond)

1/60 ของลิปดา

″

arcsec

4.8481368 µrad

mas

4.8481368 nrad

มิลลิพิลิปดา (milliarcsecond) 1/1000 ของพิลิปดา
(วิกิพีเดีย และปทานุกรม สมาคมดาราศาสตรไทย)

