ถึงแมชางจะเปนสัตวบกที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก
ก็ตาม
แตชางก็ยังมีขนาดตัวเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลาวาฬ เพราะสถิตปิ ลาวาฬพันธุ Balaenoptera ที่มีลํา
ตัวยาวทีส่ ดุ ในโลกนัน้ ยาวถึง 34 เมตร และหนักถึง 190
ตัน ซึง่ หนักเทากับชาง 10 ตัว แมแตไดโนเสารเองซึง่ คน
บางคนคิดวาใหญกวาปลาวาฬก็ยงั หาไดใหญจริงไม ทัง้ นี้
เพราะความยาวสวนใหญของไดโนเสารอยูที่คอและหาง
ดังนั้นสวนที่เปนลําตัวจึงยาวนอยกวาปลาวาฬ
มนุษยรจู กั ปลาวาฬมานานแสนนานแลว Aristotle นักปราชญกรีกในสมัยพุทธกาลไดเคยหลงผิดคิด
วาปลาวาฬเปนปลา และความหลงผิดนีไ้ ดตดิ ตามมาจนกระทัง่ ถึงป พ.ศ. 2236 เมื่อ John Ray นักชีววิทยา
ชาวอังกฤษเปนบุคคลแรกทีต่ ระหนักไดวา ปลาวาฬมิใชปลาแตเปนสัตวเลีย้ งลูกดวยนม เพราะมันออกลูกเปน
ตัวและเลี้ยงลูกออนของมันดวยนม ตามปรกติปลาวาฬจะตัง้ ครรภนาน 1 ป และเวลาคลอดสวนหางของลูก
จะโผลออกมากอน ลูกปลาวาฬสีนาเงิ
้ํ น (blue whale) ทีค่ ลอดใหมๆ มีลาตั
ํ วยาวประมาณ 6 เมตร และหนัก
ประมาณ 2 ตัน เนือ่ งจากนมปลาวาฬมีโปรตีนและไขมันสูง ลูกปลาวาฬจึงเจริญเติบโตเร็ว นักชีววิทยายังได
สังเกตเห็นอีกวา หากเราเจาะครรภปลาวาฬกอนคลอดลูก เราจะพบวาลูกปลาวาฬในทองมีขนตามตัว แตขน
เหลานีไ้ ดหลุดจากรางของตัวออนกอนทีม่ นั จะถูกคลอดออกมา
เมือ่ ดูเผินๆ ปลาวาฬมีลําตัวทีด่ คู ลายตอรปโ ด มันมีศรีษะใหญ ไมมีคอ ตาของมันมีขนาดเล็ก รูจมูก
ของมันอยูบนหลัง มันหายใจไดเชนคนโดยผานรูจมูก 2 รู ตามธรรมดาปลาวาฬชอบกินสัตวน้ํา เชน กุง
ปลาหมึก แมวนํ้า และปลาตางๆ เปนอาหาร เวลาวายนํ้ามันใชหางโบกขึน้ ลงๆ ทําใหวา ยนําได
้ เร็ว โดยเฉพาะ
ปลาวาฬพิฆาต (Orcunus orca) นัน้ สามารถวายนํ้าไดเร็วถึง 56 กิโลเมตร/ชัว่ โมง สวนความสามารถดานการ
ดํานําลึ
้ กนั้น นักชีววิทยาไดสังเกตเห็น ปลาวาฬสีน้ําเงิน (Physeter catadon) ดํานําได
้ ลึกถึง 3 กิโลเมตร การ
ดํานําได
้ ลึกเชนนี้ แสดงใหเห็นวาปลาวาฬสามารถกลั้นลมปราณไดนานเปนชั่วโมงและออกซิเจนมิไดอยูที่ปอด
ของมันเพียงแหงเดียว แตอยูในสวนที่เปนกลามเนื้อดวย การมีออกซิเจนในตัวมากเชนนี้ จึงทําใหเนือ้
ปลาวาฬมีสีแดงเขมจัดกวาเนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดอื่นๆ
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A.R. Martin แหง Sea Mammal Research Unit ของ Natural Environment Research Council ใน
ประเทศอังกฤษ ไดรายงานวาหลังจากที่ไดติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับสงสัญญาณบนหลังปลาวาฬ
แลวใชดาวเทียมรับและวิเคราะหสญ
ั ญาณจากปลาวาฬ ผลการศึกษาขอมูลทําใหเขารูว า ปลาวาฬตัวผูเ วลา
อพยพจากทะเล Beaufort ไปยังเกาะ Melville มันตองวายนําผ
้ านทวีปที่มีนํ้าแข็งปกคลุม เมื่อมันวายเหนือนํ้า
ไมได มันก็ตอ งดํานําไป
้ โดยการลอดใตกอ นนําแข็
้ ง และในการดํานํานั
้ น้ มันจะดําในแนวเฉียงลึกลงไปหลาย
กิโลเมตรแลวจึงวายขึน้ ผิวนําเพื
้ อ่ หายใจอีก มันใชการดํานําลั
้ กษณะตัว V เชนนีเ้ พราะทีร่ ะดับลึกมากปลาวาฬ
มีโอกาสเห็นชองวางระหวางภูเขานําแข็
้ งในทะเลไดงา ย ซึง่ บริเวณชองวางนีจ้ ะเปนบริเวณทีม่ นั สามารถโผล
หัวขึน้ มาหายใจได หากมันตองการ
นอกจากความสามารถในการดํานําแล
้ ว ปลาวาฬยังสามารถสงเสียง และทําเสียงสัญญาณตางๆ ได
ดวยและนับตัง้ แตวนิ าทีทม่ี นั ถูกคลอดออกจากทองแม จนกระทัง่ ถึงวินาทีสดุ ทายกอนทีจ่ ะตาย มันจะสงเสียง
และรับเสียงตางๆ ตลอดเวลาทัง้ กลางวันและกลางคืน หรือในยามมันออกหาลามันก็จะสงคลื่นเสียงออกไป
กระทบตัวเหยือ่ กอน จากนั้นมันจะคอยฟงคลื่นเสียงที่สะทอนจากเหยื่อ ขอมูลที่ไดจะบอกมันใหรูชนิดและ
ตําแหนงของเหยื่อ และถึงแมปลาวาฬจะไมมคี อและไมมสี ายเสียงก็ตาม แตมันก็สามารถสงเสียงรองออกไป
ไดไกล เสียงของปลาวาฬบางพันธุ ดังพอๆ กับเครือ่ งบินเจ็ต นักชีววิทยายังไดสงั เกตเห็นอีกวาเวลาปลาวาฬ
สนทนากัน มันจะสงเสียงรองลักษณะหนึ่ง แตเวลามันจะฆาเหยือ่ มันจะรองอือ้ อึงอีกแบบหนึง่ หรือเวลามัน
วายนําเป
้ นกลุม มันจะสงเสียงรองที่มีทานองต
ํ
างไป เพื่อบอกเพื่อนปลารวมทะเลใหรูทิศและตําแหนงทีม่ นั
กําลังวายนํ้าอยูป ลาวาฬจะสงเสียงรองเปนจังหวะ เชน ปลาวาฬสีน้ําเงินเวลาอพยพยายถิ่น จะสงเสียงรอง
นาน 20 วินาทีสลับกับการวายนํ้าเงียบ 20วินาที
ป จ จุ บั น นั ก อนุ รั ก ษ ป ลาวาฬใช ข  อ มู ล เสี ย งของ
ปลาวาฬในการบอกจํานวน ชนิดและกิจกรรมตางๆ ที่
ปลาวาฬกระทํา เพราะขอมูลเสียงนี้ชัดเจน แมนยํา และถูก
ตองยิง่ กวาการสังเกตดูปลาวาฬดวยตาจากระยะไกลๆ
ปญหาหนึง่ ที่นักชีววิทยาสนใจมาก คือบรรพบุรุษ
ของปลาวาฬคือสัตวอะไร ในยะเวลา 150 ปที่ผานมานี้ นักชีววิทยาทีเ่ ชีย่ วชาญดานสัตวดกึ ดําบรรพไดขดุ พบ
หลักฐานมากมายทีแ่ สดงใหเห็นวาในอดีตเมือ่ 65 - 75 ลานปมาแลว บรรพสัตวของปลาวาฬไดเคยอาศัยอยู
บนบกและเคยเดินได หลักฐานหนึง่ ทีพ่ บในหุบเขา Zeuglodon ในประเทศ อียปิ ต แสดงใหเห็นปลาวาฬทีม่ ฟี น
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เปนซีๆ่ มีลําตัวยาว 12 เมตรและมีกระดูกขาหลังที่เล็กมากซึ่งอยูคอนไปทาง หางกระดูกขาที่เล็กมากของ
ปลาวาฬพันธุ Basilosaususisis ทีม่ อี ายุประมาณ 40 ลานปนี้ แสดงใหเห็นวาปลาวาฬยุคนัน้ ยังเดินไมได
แตในป พ.ศ. 2535 นั่นเอง H.Thewissen แหงมหาวิทยาลัย Ohio ไดรายงานในวารสาร Science วา
เขาไดขดุ พบกระดูกของปลาวาฬ Ambulocetusnatans อายุ 52 ลานป ในบริเวณภูเขา Kala Chitta ทางตอน
เหนือของประเทศปากีสถาน โครงกระดูกที่คอนขางสมบูรณนี้ประกอบดวยกะโหลกที่มีฟน ซีโ่ ครงกระดูกขา 4
ขา หนา หลัง และหาง Thewissen คาดคะเนวาปลาวาฬเจาของซากกระดูกนีม้ ลี าตั
ํ วยาว 3 เมตร และหนัก
ประมาณ 300 กิโลกรัม กระดูกขาหนาที่สั้นและอยูติดกับลําตัวนัน้ แสดงใหเห็นวามันใชขาหนาในการเคลือ่ นที่
บนบก โดยการขยับตัวยกอกแลวลากทองไปตามพื้นเหมือนสิงโตทะเล สวนขาหลังนั้นหดเล็ก และยาวเพียง 4
นิว้ เทานัน้ เอง การมีโครงสรางรางกายเชนนี้ ทําใหมนั เปนสัตวบกทีง่ มุ งามมาก การหาอาหารเลีย้ งปากทองของ
มันจึงเปนไปอยางยากลําบาก แตเมื่อมันอยูในนํา้ มันไดพบวามันสามารถวายนําได
้ อยางคลองแคลว อาหารที่
มันบริโภคจึงมักเปนอาหารที่มันหาไดในทะเล ดังนัน้ ตนตระกูลของปลาวาฬจึงไดตดั สินใจอพยพจากบกลง
ทะเลอยางถาวร เมื่อ 50 ลานปมานี้เอง และดํารงชีวติ เปนสัตวน้าอย
ํ างไมหวนกลับขึ้นบกอีกเลย ซึ่งพฤติกรรม
นีแ้ ตกตางจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอื่นๆ เชน แมวนํ้า และตัว walrus ทีเ่ วลาจะคลอดลูก มันจะขึ้นจากทะเล
ประวัตศิ าสตรไดบนั ทึกวา ในอดีตเมือ่ 1,000 ปกอนนี้ ชนเผา Basque ในยุโรปเปนชนเผาแรกทีด่ ารง
ํ
ชีวติ โดยการจับปลาวาฬเปนอาหาร ตอมาในสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 ชาวแคนาดา อังกฤษ และเนเธอรแลนด
ก็ไดเริม่ เขามาประกอบอาชีพเปนนักลาปลาวาฬดวยเรือ Mayflower ทีเ่ คยใชบรรทุกผูโดยสารจากยุโรป สู
อเมริกาก็เคยเปนเรือลาปลาวาฬ และกิจกรรมลาปลาวาฬไดมกี ารดําเนินการกันอยางกวางขวางและจริงจัง
เพราะมนุษยพบวาแทบทุกสวนของปลาวาฬมีประโยชน เชน ไขใชทาสบู
ํ  นํ้ามันหลอลื่น เชื้อเพลิงจุดตะเกียง
เนือ้ ใชบริโภคและกระดูกปลาวาฬใชทําเปนปุย
ทุกวันนีป้ ลาวาฬกําลังถูกไลลาฆามากมาย ปลาวาฬบางตัวไดรบั เสียงรบกวนจากเรือ จากเครือ่ งยนต
ในทะเลหรือจากการทดลองทางวิทยาศาสตร เมื่อมีการสํารวจพบในป พ.ศ.2509 วา จํานวนประชากร
ปลาวาฬกําลังรอยหรอคือเหลือเพียง 12,000 ตัว เทานั้นเอง ปลาวาฬก็ไดรบั การประกาศวาเปนสัตวทโ่ี ลก
ควรอนุรกั ษตง้ั แตนน้ั มา
ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541
H. Caswell แหง Woods Hole Oceanographic Institution ในสหรัฐอเมริกาไดรายงานการสํารวจปลาวาฬ
right whale ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือวา หากไมมอี ะไรเปลีย่ นแปลงปลาวาฬนีจ้ ะสูญพันธุ ในอีก 200
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ปขา งหนา เขาไดขอ มูลนีจ้ ากการเริม่ ถายภาพปลาวาฬพันธุ right whale ตัง้ แตป พ.ศ. 2523 และไดคํานวณ
พบวาอัตราการอยูรอดของปลาวาฬพันธุนี้ไดลดนอยลงในทุกป โดยในป พ.ศ. 2523 นั้น เขาไดพบวา จํานวน
ประชากรของปลาวาฬไดเพิม่ ขึน้ 5.3% แตหลังจากนั้น จํานวนไดลดลง 2.4% ทุกป และเขาไดพบสาเหตุ
สําคัญทําใหโลกตองสูญเสียปลาวาฬมากทีส่ ดุ วา เกิดจากการที่ปลาวาฬถูกเรือชน และเมื่ออัตราการเกิดลด
เพราะปลาวาฬผสมพันธุกันในตระกูลเดียวกัน และมลภาวะในทะเลมีมากขึ้นทุกวัน จํานวนปลาวาฬจึงไดลด
ลงทุกป
Caswell ไดเสนอแนะใหรฐั บาลสหรัฐฯ ออกกฎหมายแกไขสาเหตุเหลานี้ ซึง่ รัฐบาลสหรัฐฯ ก็เห็นดวย
โดยไดออกกฎหมายบังคับใหเรือทุกลําทีจ่ ะแลนเขานานนํา้ New England และ Florida ติดตอยามฝงเพื่อ
ขอขอมูลตําแหนงปลาวาฬครัง้ ลาสุดแลวครับ
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