การใชเครื่องสงสัญญาณดาวเทียมติดตามการเดินทางของวาฬบรูดา
(Balaenoptera edeni) บริเวณอาวไทยตอนบน
Satellite tracking of Bryde’s whale (Balaenoptera edeni), in the Upper of Thailand
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บทคัดยอ
การศึกษาการเคลื่อนที่ของวาฬบรูดาที่อาศัยอยูในบริเวณ อาวไทยตอนบน
โดยการติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม รุน SPOT - 240C จำนวน 7 เครื่อง
บนวาฬบรูดา 7 ตัว ระหวางเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2558 โดยเครื่อง
สงสัญญาณติดอยูบนตัววาฬได เปนระยะเวลา 0 - 22 วัน ( เฉลี่ย 7.5 วัน )
ขอมูลจากสัญญาณดาวเทียม แสดงใหเห็นวา วาฬบรูดาที่อยูในแหลงหากิน
บริเวณอาวไทยตอนบน (เหนือสุดที่ N13. 46308) จะเดินทางเฉลี่ยวันละ 30
กิโลเมตร ( 3-115 กิโลเมตร ) และเมือ่ เดินทางออกจากอาวไทยตอนบนจะเดิน
ทางเฉลีย่ วันละ 100 กิโลเมตร (47-141 กิโลเมตร) นอกจากนีย้ งั พบวาแหลงที่
อยูอ าศัยของวาฬบรูดา ในชวงทีท่ ำการศึกษานัน้ วาฬบรูดา บางตัวจะอาศัยอยู
ในพืน้ ทีอ่ า วไทยตอนบนตลอดทีต่ ดิ เครือ่ งสงสัญญาณ ในขณะทีบ่ างตัวมีการ
เดินทางลงไปถึงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ( ใตสุดที่ N11. 40825 )
การทราบขอมูลการเคลือ่ นที่ แหลงทีอ่ ยูอ าศัยและแหลงอาหารที่
เพิ่มขึ้นของวาฬ จะชวยในการวางแผนการจัดการอนุรักษ
วาฬบรูดาในอนาคตไดดียิ่งขึ้น

พื้นที่ทำการศึกษา

ผลและวิจารณผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้สามารถติดเครื่องสงสัญญาณไดนาน 0-22 วัน
โดยพบวาขณะที่วาฬบรูดาอยูในแหลงหากินในพื้นที่อาวไทยตอน
บนจะเดินทาง 3-115 กิโลเมตร และเมื่อเดินทางไกลจะเดินทาง
วันละ 47-141 กิโลเมตร โดยพบวาขณะที่ติดเครื่องสงสัญญาณ
วาฬชื่อแมขาวเหนียว แมกันยา และแมจะเอ ยังคงอาศัยอยูเฉพาะ
ในพื้นที่อาวไทยตอนบน ในขณะที่วาฬชื่อแมสาครและเจาบางแสน
มีการเปลี่ยนพื้นที่อาศัยในชวงเวลาสั้น ๆ ไปยังจังหวัดประจวบ
คีรีขันธแลวกลับมาอาศัยในพื้นที่อาวไทยตอนบนตามเดิม การ
ศึกษาครั้งนี้วาฬบรูดาชื่อเจาบางแสน เปนวาฬที่เดินทางไกลที่สุด
คือ 907 กิโลเมตร เปนระยะเวลา 17 วัน ซึ่งเมื่อเดินทางลงไปถึง
จังหวัดประจวบคีรีขันธจะอยูหางจากชายฝง 40-70 กิโลเมตร และ
เมื่อเขาใกลฝงจะหางฝง 5-15 กิโลเมตร เชนเดียวกับวาฬตัวอื่น ซึ่ง
มีเสนทางการเดินทางไมไกลจากพื้นที่เดิมมากนัก แสดงวาพื้นที่อยู
อาศัยของวาฬบรูดา ในชวงทีท่ ำการศึกษาไมไดจำกัดอยูเ ฉพาะบริเวณ
อาวไทยตอนบน แตครอบคลุมไปถึงจังหวัดประจวบคีรขี นั ธดว ย

วิธีการศึกษา
ติดเครือ่ งสงสัญญาณดาวเทียม โดยใชปน แรงดันกาชคารบอน
ไดออกไซค Daninject รุน J.M.DB. 13 โดยเครือ่ งสงสัญญาณ
ดาวเทียมจะสงสัญญาณทันที เมือ่ อยูใ นสภาวะแหง และจะสง
สัญญาณไดประมาณ 10,000 ครั้ง แตการจะไดรับขอมูลนั้น
ชวงเวลาของการสงสัญญาณจะตองตรงกับชวงที่มีดาวเทียม
โคจรผานโดยจะใชดาวเทียมของ ARGOS เชน METOP-B,
NOAA-N, METOP-A, NOAA-18 เปนตน ซึง่ แมจะมีดาวเทียม
ผานเกือบทุก 1 ชัว่ โมง แตกจ็ะผานเปนเวลาสัน้ ๆ เพียง 1-13
นาทีเทานัน้ และบางครัง้ นอยกวา 30 วินาที นอกจากนีจ้ ะตอง
รับสัญญาณได 3 ครัง้ ในชวงทีด่ าวเทียมโคจรผานอีกดวย ทําให
ในบางวันสามารถรับขอมูลไดเพียง 1 ครัง้ เทานัน้

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาครัง้ นี้ ได ตัง้ คาใหอปุ กรณสง สัญญาณทัง้ หมด 7 เครือ่ ง
ไวกบั วาฬบรูดา แตละตัว โดยตัง้ คาใหอปุ กรณสง สัญญาณมากที่
สุดวันละ 200 ครัง้ และจะเริม่ นับใหมเวลาใหมหลังเทีย่ งคืน ซึง่
ไดตง้ั คาใหสง สัญญาณทุกชัว่ โมง 3 เครือ่ ง ไดแกแมขา วเหนียว
แมวันสุขและแมสาคร และเพียงบางเวลาจํานวน 4 เครื่อง
เครือ่ งที่ 4 ติดบนวาฬชือ่ แมกนั ยาตัง้ คาใหสง สัญญาณ ระหวาง
07:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-23:00 ตามชวงเวลาทีด่ าว
เทียมมีโอกาสผานพืน้ ทีศ่ กึ ษามากทีส่ ดุ เครือ่ ง ที่ 5 ติดบนวาฬ
ชือ่ เจาบางแสนตัง้ คาใหสง สัญญาณระหวาง 02:00-09:00 และ
14:00-16:00 เนือ่ งจากขอมูลจากแม ขาวเหนียวและแมสาคร
ไมไดรบั สัญญาณชวงหลังเทีย่ งคืนจนถึงเชาเลย จึงลองทดสอบ
ตั้งคาแบบระบุเวลาในชวง ดังกลาว เครื่องที่ 6-7 ตั้งคาใหสง
สัญญาณชวง02:00-10:00 เพือ่ ประหยัดแบตเตอรีใ่ หใชงานได
นานทีส่ ดุ

อุปกรณ

สัญญาณดาวเทียมรุน SPOT240C

สัญญาณดาวเทียมพรอมมุดยึดและกานยิง

ปนแรงดันกาซคารบอนไดออกไซค Daninject รุน J.M.DB.13

ชื่อวาฬ

ชวงเวลาที่ติดได

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

แมขาวเหนียว
แมวันสุข
แมสาคร
แมกันยา
เจาบางแสน

16-17 มิ.ย. 58 (1วัน)
ไมไดรับสัญญาณ (ติดเมื่อ 19 มิ.ย.58)
27 ส.ค.-3 ก.ย. 58 (3 วัน)
13 ก.ย.-4 ต.ค. 58 (8 วัน)
23 ก.ย.-10 ต.ค.58 (18 วัน)

79.82
308.7
587.21
907.09

แมจะเอ
แมวันดี

13-17 ต.ค.58 (4 วัน)
ไมไดรับสัญญาณ (ติดเมื่อ 25 พ.ย. 58)

111.17
-

การศึกษาในครั้งนี้สามารถติดเครื่องสงสัญญาณดาวเทียมบนวาฬ
บรูดา ไดจำนวน 5 เครือ่ ง โดยสามารถติดไดนาน 0-22 วัน เมือ่ อยูใ น
แหลงหากินบริเวณอาวไทยตอนบน จะเดินทางเฉลี่ยวันละ 30
กิโลเมตร และเมือ่ เดินทางออกจากอาวไทยตอนบน จะเดินทางเฉลีย่
100 กิโลเมตร พบวาวาฬบรูดา 2 ตัว มีพน้ื ทีอ่ าศัยไกลลงไปถึงบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ แมจะเปนระยะเวลาสัน้ ๆ กอนจะกลับขึน้ มา
บริเวณอาวไทยตอนบนอีกแสดงใหเห็นวาวาฬบรูดา ไมไดอาศัยอยูใ น
บริเวณอาวไทยตอนบนตลอด แตมพี น้ื ทีอ่ าศัยครอบคลุมถึงพืน้ ทีอ่ น่ื
ในอาวไทยตอนกลางตัง้ แตบริเวณใกลฝง สมุทรสาครเพียง 1 กิโลเมตร
จนถึงไกลฝงมากกวา 75 กิโลเมตร (N11.40825 E100.29833) ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรขี นั ธดว ยการศึกษาการเดินทางของวาฬบรูดา
ดวยวิธตี ดิ เครือ่ งสงสัญญาณดาวเทียม จำเปนตองมีการศึกษาเพิม่ เติม
ควบคูไ ปกับวิธอี น่ื ๆ เพือ่ ใหทราบถึงแหลงทีอ่ ยูอ าศัยอืน่ ๆ หรือมีการ
อพยบไปไกลกวาเขตนานน้ำไทยหรือไม
พื้นที่ที่วาฬเดินทางไป

จากปากแมน้ำทาจีนไปสถาณีนำรองปากแมน้ำเจาพระยา แลวกลับมาบริเวณเดิม
จากปากแมน้ำทาจีนไปยังเกาะสัตกูต จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วายวนเวียนอยูในอาวไทยตอนบน ตั้งแตจังหวัดเพชรบุรีถึงสมุทรปราการ
อาวไทยตอนบนวายลงไปถึง ตำบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
และวายกลับขึ้นมาอยูในอาวไทยตอนบนอีก (เพชรบุรีถึงสมุทรปราการ)
อาวไทยตอนบนตั้งแตจังหวัดสมุทรสาครถึงเพชรบุรี
-
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