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Satellite Tagging
of Bryde's Whales,
Thailand, Nov 2013
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ก้าวสําคัญก้าวใหญ่ในการศึกษา เรียนรู้ และ
อนุรักษ์วาฬบรูด้าในไทย กับภารกิจติดเครื่องมือ
ติดตามวาฬบรูด้าด้วยสัญญาณดาวเทียม
(SATELLITE TAGS) ครั้งแรกในประเทศไทย
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การฝึกใช้เครื่องมือในการติด
เครื่องมือติดตามวาฬบรูด้า
ด้วยสัญญาณดาวเทียม

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ทีมงานวาฬไทย (THAI WHALES) ได้มีโอกาสเป็น
ส่วนหนึ่งในภารกิจครั้งสําคัญของวาฬในประเทศไทย นั่นคือภารกิจติดเครื่องมือติดตามวาฬบรูด้าด้วย
สัญญาณดาวเทียมครั้งแรกในไทย และอาจจะเป็นครั้งแรกในโลก โดยทีมสํารวจสัตว์ทะเลหายาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ทช. นําโดย ดร.กาญจนา อดุลยานุ
โกศล ผอ. ศูนย์ฯ นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี นายสุระชัย ภาสดา นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ และนายธีรวัตร

คุณสุรศักดิ์ ทองสุกดี นัก
วิชาการประมงชํานาญการ

เปรมปรี นักวิชาการกลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก ร่วมกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เครื่อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร

มือชนิดนี้ Dr. Tomonari Akamatsu และ Dr. Iwata Takashi ซึ่งได้นําเครื่องมือและความรู้มาช่วยใน

ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนบน เป็นผู้รับหน้าที่สําคัญ

ภารกิจครั้งนี้อย่างเต็มกําลังความสามารถ

ในการทําภารกิจครั้งนี้ โดยคุณ
สุรศักดิ์ ได้ทําการซักซ้อมเพื่อให้
เกิดความชํานาญในการติด
เครื่องมือ โดยซ้อมทั้งบนบก
และบนเรือเพื่อให้เกิดความผิด
พลาดน้อยที่สุด โดยมี
DR.Akamatsu นักวิจัยชาว
ญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เป็นคน

Dr. Akamatsu และ Dr. Takashi ทําการประกอบเครื่องมือ

คุณสุรศักดิ์ ทีมสํารวจสัตว์ทะเลหายาก

Satellite tag และ Acoustic suction cup

และ คุณแดง ทีมThaiwhales ช่วยกัน

ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด

ศึกษาข้อมูลเรื่องการรับสัญญาณดาวเทียม
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เตรียมอุปกรณ์ เรียนรู้ และฝึกฝน
วันนี้ทีมนักวิจัยชาวไทย ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ร่วมด้วยทีมวาฬไทย ได้ทําการ
เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในภารกิจนี้ โดย Tag ที่เราจะใช้ทั้งหมดมี 5 ตัวด้วยกัน
โดย Satellite Tags 2 ตัวแรกเป็น Tags ของไทย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Tag มิตรภาพ
ระหว่างหน่วยงานราชการ ทช. และภาคเอกชน Thaiwhales ส่วน Tag อีก 3 ตัว
เป็นของนักวิจัยชาวญี่ปุ่น โดยมีทั้ง Satellite Tag และ Acoustic Suction cup ซึ่ง
เป็น Tag ที่ใช้ในการศึกษาเสียงของวาฬ โดยวันนี้ทีมนักวิจัยไทยตั้งไทยและญี่ปุ่น
ทําการการประกอบเครื่องมือ และ้ฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือ ทั้งบกบนและบนเรือ
เพื่อให้เกิดความชํานาญ และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด เมื่อออกปฏิบัติภารกิจ

Acoustic Suction Cup
อุปกรณ์เพื่อศึกษาเสียงของวาฬบรูด้า
DR.Akamatsu และ คุณสุรศักดิ์ กําลัง
ช่วยกันประกอบและทําการฝึกซ้อม
การติด Suction cup ลงบนหลังวาฬ
บรูด้า

Satellite Tag
อุปกรณ์ติดตามวาฬ เพื่อศึกษาเส้นทางของวาฬบรูด้า มีขนาดเล็กเท่ากล่องไม้ขีดไฟ หลักการทํางานคือ Tag จะใช้ระบบ WET - DRY โดย Tag
จะส่งสัญญาณมาที่ดาวเทียมเมื่อ Tag แห้ง หรือเมื่อวาฬโผล่พ้นน้ํา ซึ่งแปลว่าเราต้อทําการติดเครื่องมือนี้บนส่วนที่พ้นน้ําของวาฬ นั่นก็คือ ช่วง
หลังรูหายใจไปต้นไปถึงบริเวณที่เลยคลีบหลังไปนิดหน่อย
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ปฏิบัติภารกิจติด Tag
17 พย. 56 วันนี้พวกเราออกเรือกันแต่แต่8.30 น. โดยใช้เรือ
เร็ว Speed Boat และเรือยางติดเครื่องยนตร์ โดยทางทีมนัก
วิจัยวางแผนไว้ว่า จะใช้เรือSpeed boat ในการหาวาฬและระบุ
ชื่อวาฬให้ได้ก่อน โดยจะทําการติด Tag วาฬที่โตเต็มวัยเท่านั้น
โดยจะไม่ติด Tag กับวาฬที่เป็นคู่แม่ลูก หรือวาฬที่ยังเด็ก
ประมาณ 9.30 น. เราพบวาฬ 2 ตัว ว่ายอยู่ใกล้ๆกัน ตัว
แรกสามารถทําการ ID ได้จากระยะไกล นั่นก็คือ “เจ้าเมษา”
วาฬตัวแรกที่ทีมทช. ได้บันทึกเรื่อง Photo ID ตั้งแต่ปี 2553 และ
เป็นวาฬตัวแรกที่เราได้ทําการติด Satellite Tag สําเร็จด้วย
ส่วนอีกตัวที่ว่ายอยู่คู่กัน คุณ
สุระชัย หรือ พี่ขาว ที่จําชื่อ
ปลาวาฬได้แม่นยํา ระบุว่า
เป็น “เจ้าส้มตํา” ตัวนี้เราได้
พยายามทําการติด Tag

โฉมหน้าทีมงานปฏิบัติภารกิจติด Tag วาฬบรูด้าครั้งแรกในไทย

ด้วยเช่นกัน แต่ไม่สําเร็จ
เพราะหลุดไปเสียก่อน แต่
สามารถเก็บข้อมูล DNA ได้
อีกตัวนึงที่เราสามารถ
ทําการติด Satellite Tag ได้ คือ “เจ้าสมหวัง” แต่จนถึงวันนี้ (19
พย. 56) เรายังไม่ได้รับสัญญาณอาจจะเพราะตําแหน่งที่ติดอยู่
ต่ําไปนิด แต่เราก็ยังมีหวังจะได้รับสัญญาณในเร็ววันนี้

เจ้าเมษา วาฬบรูด้าในอ่าวไทยตัวแรกที่ ทช. ได้ทํา Photo ID
และเป็นวาฬตัวแรกที่มี Satellite Tag ติดตามตัว
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Satellite Tag
เมื่อโดนติด Tag ลงไปบนหลัง อาจจะเป็นไปได้
ว่า เจ้าวาฬอาจจะตกใจ และเจ็บนิดหน่อย
เหมือนกับเราโดนเจาะหู
.... แต่จากการสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เจ้า
เมษา วาฬตัวแรกที่ติด Tag ได้ ในวันแรกเจ้าเมษาคงตกใจที่
โดนติด Tag จึง Breaching ขึ้นมา แต่หลังจากนั้นไม่นานก็
ว่ายน้ําตามปกติ และวันต่อมา พวกเราก็พบเจ้าเมษาอีก ซึ่ง
เจ้าเมษาก็มีพฤติกรรมว่ายน้ํา และอ้าปากกินปลาตามปกติ

เส้นทางการเดินทางของเจ้าเมษา
ระหว่างวันที่ 17-24 พย. 56

Satellite tag
ส่วนวันที่ 19 พย. 56 เราได้นํา Satellite Tag อีก 2 อันไปติดซึ่งวันนี้ เป็นวันดีของเรา เจ้าวาฬที่มาให้เราทําการติดตามชีวิตของ
พวกเค้าได้เป็นผลสําเร็จ ได้แก่ เจ้าพัทธยา และ เจ้าท่าจีน โดยทั้ง 2 ตัว ทางทีมนักวิจัยได้เนื้อเยื่อมาทําการตรวจ DNA ด้วย

Acoustic suction cup
ทีมนักวิจัยชาวไทย ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นทําการเตรียมเครื่องมือ Acoustic Suction cup ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
เสียงของวาฬ อุณหภูมิ และความลึก รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่บันทึกการว่ายน้ําแบบสามมิติด้วยนั้น การทํางานค่อนข้างยาก เพราะวาฬ
บรูด้าเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์์ในลักษณะถ้วยดูดแบบนี้ติดยากพอสมควร
ทีมนักวิจัยพยายามติด Suction cup ตั้งแต่วันที่ 18 พย. 56 แต่ก็ไม่สามารถติดเครื่องมือ Acoustic suction cup ได้ จนเมื่อ
วันที่ 23 พย. 56 ทางทีมนักวิจัยได้ทําการติดสําเร็จลงบนตัว “เจ้าสามมุข” เป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความยินดีของทุกคน ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้มาจาก Suction Cup นี้ น่าจะทําให้เรารู้ความลับของวาฬบรูด้ามากขึ้น ...

ภารกิจที่เหลือต่อจากนี้คือการเฝ้าติดตามเส้นทางการเดินทางของเจ้าวาฬที่ทําการติด Satellite Tag ไปทั้ง 4 ตัว
ขณะนี้เราได้ข้อมูลแค่เจ้าเมษาเท่านั้น ส่วนเจ้าพัทธยาได้ข้อมูลมาแค่สองครั้งเท่านั้น ส่วนอีก 2 ตัวยังไม่ได้รับสัญญาณ
และที่สําคัญข้อมูลจากอุปกรณ์ที่พวงไปกับ Acoustic Suction Cup จากเจ้าสามมุข จะบอกอะไรกับพวกเราบ้างเป็น
เรื่องที่น่าศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
* ติดตามความเคลื่อนไหวของการวิจัยและการอนุรักษ์วาฬบรูด้าในประเทศไทยได้ที่
Facebook Thaiwhales /www.thaiwhales.org / Thai Bryde’s whales group
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