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Bryde’s whale carcass

Rest in Peace

ชื่อ : วาฬบรูด้า วัยหนุ่ม
เพศ : ชาย
ขนาด : 11.27 เมตร
สถานที่ : แหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ

สาเหตุการตาย  :  มีสภาวะช็อก 

กล้ามเนื้อหัวใจแข็งเกร็ง พบรอยรัด
เหนือครีบหน้าซึ่งเกิดก่อนการ
เสียชีวิต มีรอยช้ำบริเวณเยื่อหุ้มปอด 

สาเหตุการตายผิดธรรมชาติ 

NECROPSY OF BRYDE’S WHALE
ตั้งแต่ทราบข่าววาฬบรูด้าเกยตื้นจากทีมทช.  เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน  56 ที่ผ่านมา วันนี้เป็นวันที่ 2 
แล้วที่พวกเราทีมงานวาฬไทย  ได้มีโอกาสไปร่วม
ภารกิจผ่าซากเจ้าวาฬบรูด้าที่มาตายจากเราไปตัว
ล่าสุดและมานอนสงบนิ่งเลือกวาระสุดท้ายของ
ชีว ิตไว้ท ี ่บร ิเวณป่าชายเลนหน้าป้อมพระจุล 
จ.สมุทรปราการ 

ทีมเราไปถึงกันตั้งแต่เช้าตรู่ เดินเท้าเกือบสอง
กิโลเมตร ลุยเข้าไปที่ป่าชายเลน ทางเดินหยวบๆ 
กลิ่นซากวาฬโชยมา ทำให้เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันดู
วาฬที่ไม่ธรรมดาแน่ๆ 

เมื่อมาถึงซากวาฬ ยังไม่มีทีมไหนมาถึง ฉันเดิน
รอบๆเจ้าวาฬ สำรวจ สังเกต สภาพของเค้า ปาก
อ้ากว้าง บาลีนหลุดออกหมดแล้ว ครีบหลังโดน
ตัดเก็บไปเมื่อวาน  และร่องใต้คางบวมมากแล้ว 
ชั้นนึกถึงพี่ขาว คุณสุระชัย ภาสดา ผู้ที่เชี่ยวชาญ 
Photo ID ที่สอนฉันว่า นอกจากครีบหลัง ลาย
ขอบปาก ตำหนิตามตัว ร่องใต้คางก็เป็นสิ่งที่
สามารถดูประกอบได้ว่าเป็นตัวไหน  พี่ขาวจะรู้มั๊ย
นะว่าเจ้าตัวนี้เป็นใคร ? ชั้นนึกในใจ 

เสียงลอยมาไกล  ๆ นักข่าวจากหลายสำนักเริ่มทะ
ยอยกันมา แสดงให้เห็นว่า วาฬบรูด้าเป็นที่สนใจ
ในบ้านเมืองเราในแง่ใดแง่หนึ่ง 

พี่มะโหนกและเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนนำ
พระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์ให้วาฬ ด้วยเพราะชาว
บ้านและชาวประมงในบ้านเรา รักและเคารพวาฬ 
ด้วยเพราะวาฬเป็นสัตว์ใหญ่อยู่คู่ท้องทะเลไทยมา
นานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย และให้ความเคารพ 
จนเรียกวาฬว่า  "พ่อปู่"

ไม่นานทีมคุณหมอจากสัตวแพทย์จุฬาฯ นำโดย 
รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ และทีมที่ฉันคุ้นเคย 
ทีมศูนย์สัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยฯอ่าวไทยตอน
บน พี่สุรศักดิ์ ทองสุกดี หรือพี่หนึ่ง หัวหน้าทีม 
พี่ขาว น้องตอง น้องมาร์ค พี่ทุม รวมทั้งทีมเรือของ
ทช. ที่ฉันเรียกว่าทีม 02 ก็มาถึง ทั้งหมดไม่พูดพร่ำ
ทำเพลง สวมเสื้อถุงมือ  คว้ามีดและเข้าทำงาน
อย่างตั้งอกตั้งใจทันที 

เมื่อเริ่มผ่า กลิ่นที่โชยๆ เริ่มฉุนขึ้น  ๆรอบๆซากวาฬ 
มีคนอยู่ประมาณ  30 คน  ทั้งนักข่าว ช่างภาพ รวม
ทั้งทีมของเราวาฬไทย  ทุกคนเริ่มสะอึก และผลัด
กันถอยไปตั้งหลักที่ต้นลม มีแต่เหล่าคุณหมอ 
และเหล่านักวิจัยทช. พี่ๆน้องๆที่ฉันได้ร่วมลงเรือ
สำรวจวาฬ  ร่วมทำงานเกี่ยวกับวาฬกับพวกเค้าใน
รอบ 3-4 ปีนี้ เท่านั้นที่ไม่มีแม้แต่ผ้าปิดจมูก และ
ยังคงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อหาสาเหตุการ
ตายของเจ้าวาฬตัวนี้
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Thaiwhales

THE PEOPLE OF WHALE
ฉันยืนมองผู้คนเหล่านี้ และมอง
กลับไปที่เจ้าวาฬ รู้สึกจุกๆในอก 
สีหน้าและความตั้งใจของทุกคน
เต็มเปี่ยม งานที่ต้องเลอะเทอะ
ไม่ใช่แค่มือที่เปื้อน  แต่เปื้อนตั้งแต่
ห ัวจนเท ้าและเหม ็นไปถ ึงลม
หายใจ ชั้นว่าสำหรับพวกเค้า นี่
ไม่ใช่แค่การทำงานตามหน้าที ่
ความรับผิดชอบ แต่มันเป็นความ
เสียสละและความรักในสิ่งที ่ทำ 
รักในสิ่งที่เค้าดูแล

ฉ ั นด ี ใ จท ี ่ ไ ด ้ ม ี โ อ ก าส ร ู ้ จ ั ก
ข้าราชการดีๆที ่น่ายกย่องอย่าง 
พี่ๆน้องๆ ทช. ทุกๆท่านที่ดูแลวาฬ
บรูด้า การศึกษาและการอนุรักษ์
วาฬบรูด้าในประเทศเรามาได้ไกล
ขนาดนี้เพราะความทุ่มเทของนัก
วิชาการไม่กี่คน 

ฉันขอสดุด ีในความตั ้งใจและ
ความทุ ่มเทเพื ่อวาฬบรูด้าของ
กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้
 
พี่ตึก ดร.กาญจนา อดุลยานุโกศล
พี่หนึ่ง สุรศักดิ์ ทองสุกดี
พี่ขาว สุระชัย ภาสดา
ตอง ธีรวัตร เปรมปรี
มาร์ค เผ่าเทพ เชิดสุขใจ
รวมทั้ง น้าทุม เต้อร ์ พี่แป๊ะ พี่เอ๋ 
และพี่ๆทช.อีกหลายคน

งานวิจัยดูแลวาฬ นอกจากการ
สำรวจพวกเค้าในธรรมชาติแล้ว 
เมื่อเค้าตายงานพิสูจน์ซากก็ช่วย
ให้ข้อมูลทั้งในแง่สภาพ กายภาพ 
และสาเหต ุท ี ่ ทำให ้ วาฬเป ็น
อันตรายได้

“ÇวÑั¹น¹นÕีé้©ฉÑั¹นäไ´ด�ŒÁมÒาàเÃรÕีÂย¹นÃรÙู�Œ äไÁม�‹ ãใªช�‹áแ¤ค�‹àเÃร ×ืè่Íอ§งÇวÒาÌฬ áแµต�‹àเ»ป�š¹นàเÃร ×ืè่Íอ§ง¼ผÙู�Œ¤ค¹น ¼ผÙู�Œ¤ค¹นÃรÍอºบæๆ«ซÒา¡กàเ¨จ�ŒÒาÇวÒาÌฬµตÑัÇว¹นÕีé้ ÁมÕีËหÑัÇวãใ¨จ·ท∙Õีè่ÂยÔิè่§งãใËหÞญ�‹ äไÁม�‹áแ¾พ�Œäไ«ซÊส�ÇวÒาÌฬ” 
áแÅลÐะãใ¹น¢ข³ณÐะ·ท∙Õีè่©ฉÑั¹น¡กÓำÅลÑั§งÍอÂยÙู�‹¡กÑัºบàเ¨จ�ŒÒาÇวÒาÌฬ·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§งÊสÅลÒาÂยäไ»ป ªชÑัé้¹นäไ´ด�ŒÃรÑัºบÊสÒาÂย¨จÒา¡ก¡กÑั»ปµตÑั¹นáแ¡ก�ŒÇว ¡กÑั»ปµตÑั¹นàเÃร ×ืÍอ·ท∙Õีè่»ป¡กµตÔิàเ»ป�š¹นàเÃร ×ืÍอÅลÍอÂยÍอÑั§ง¤คÒาÃร·ท∙Õีè่
»ปÒา¡กÍอ�‹ÒาÇว ÊสÁมØุ·ท∙Ãร»ปÃรÒา¡กÒาÃร áแµต�‹¾พÇว¡กàเÃรÒาãใªช�Œäไ»ป´ดÙูÇวÒาÌฬ âโ·ท∙ÃรÁมÒาºบÍอ¡กÇว�‹Òา ÇวÑั¹น¹นÕีé้¾พºบÇวÒาÌฬ 2 µตÑัÇว ¢ขÖึé้¹นÍอ�ŒÒา»ปÒา¡ก¡กÔิ¹น»ปÅลÒาÍอÂยÙู�‹äไÁม�‹äไ¡กÅล
 
" ªชÕีÇวÔิµตËห¹นÖึè่§ง¨จÒา¡กäไ»ปµตÒาÁมÇวÔิ¶ถÕี... áแµต�‹¢ข�ŒÒา§ง¹นÍอ¡ก¹นÑัé้¹น ãใ¹นÍอ�‹ÒาÇวäไ·ท∙Âย¢ขÍอ§งàเÃรÒาÂยÑั§งÁมÕีÍอÕี¡กËหÅลÒาÂยªชÕีÇวÔิµต·ท∙Õีè่¾พÇว¡กàเÃรÒา·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นµต�ŒÍอ§งËห�‹Çว§งãใÂยáแÅลÐะ´ดÙูáแÅล"
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THE TRAGEDY TRUTH
หลังจากเหตุการณ์ผ่าพิสูจน์ซาก วาฬหนุ่มตัวนี้ 
ตายจากสาเหต ุ “ผิดธรรมชาติ” การเสียชีวิตของ
วาฬตัวนี้เป็นการเสียชีวิตแบบ ผิดจากธรรมชาติ 
พูดง่ายๆคือ ไม่ได้เสียชีวิต จากการป่วย  หรือ 
ตามอายุขัยโดยปกติ 

สาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ มาจากสภาวะช๊อก 
การตายน่าจะเป็นการตายแบบเฉียบพลันผิด
ธรรมชาติ เนื่องจากหัวใจไม่มีเลือดและเกิด
อาการกล้ามเนื้อหัวใจแข็งเกร็ง และพบรอยรัด
เหนือครีบหน้าซึ่งเกิดก่อนการเสียชีวิต และพบ
รอยช้ำบริเวณเยื่อหุ้มปอด ซึ่งในกระเพาะอาหาร
ยังมีอาหาร และร่างกายยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ 
ที่อาจจะสามารถพูดได้ว่า ขณะที่เกิดเหตุเบื้อง
ต้นที่นำไปสู่การเสียชีวต น่าจะยังกำลังหากินอยู่
อย่างปกติด้วยซ้ำไป

จากการที่ทีมวาฬไทยรวบรวมข้อมูล หากจะพูด
เปรียบเปรยเหมือนเวลาสืบสวนคดีที่มีคนเสีย
ชีวิต ผู้ต้องสงสัยลำดับที ่1ในที่นี้ ก็คือ เครื่องมือ
ประมง แต่เครื่องมือประมงจะเป็นผู้ทำให้วาฬ
หนุ่มตัวนี้ตาย หรือเป็นผู้ลงมือฆ่าหรือไม่นั้น ยัง
ไม่สามารถชี้ชัดอย่างนั้นได้หรือยังไม่อาจระบุได้

แน่นอน เพราะอาจมีผู้ต้องสงสัย เช่น ปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆต่อมาประกอบด้วย 

.... จากหลักฐานทางผ่าพิสูจน์ซากผู้เชี่ยวชาญ 
คุณหมอก็สรุปการตายแบบหนึ่ง แต่การตาย
ที ่แท้จริงที ่เกิดขึ ้นนั ้นยังอาจที ่จะเกิดจากอีก
หลายๆสาเหตุซึ่งอาจยังไม่มีข้อสรุปที่แท้จริงใน
ความเห็นของอีกหลายๆคน 

การร ับร ู ้สาเหตุการตายที ่แท้จร ิงเท ่านั ้นที ่
สามารถจะนำมาซึ่งการแก้ไขเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่า
นี้เกิดขึ้นอีก หรือ จะสามารถป้องกัน  แก้ไขเพื่อ
ไม่ให้การเสียชีวิตของวาฬเหล่านี้เกิดขึ้น
อีกบ่อยๆ 

ทีมงานวาฬไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุด
ซึ้งในการเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติของเจ้าวาฬ
บรูด้าตัวนี้ เราได้แอบหวังว่า การเสียชีวิตของ
วาฬหนุ่มตัวนี้จะนำบางสิ่งบางอย่างมาให้กับ
พวกเรา เพื่อที่จะช่วยกัน  เฝ้าระวัง,ป้องกัน,เรียน
รู้เพื่อที่จะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุขตราบเท่าที่เราทุกชีวิต
เห็นคุณค่าของทุกชีว ิตที ่อาศัยอยู ่ในโลกใบ
เดียวกันนี้อย่างเท่าเทียมกัน.

“You wouldn't 
think you 
could kill an 
ocean, would 
you? But we'll 
do it one day. 
That's how 
negligent we 
are.” 
― Ian Rankin, 
Blood Hunt
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