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“วำฬนี่แหละ
จะทำให้ คนหันมำใส่ ใจชีวติ บนโลกเรำกันมำกขึน้ ”
ปฐมบท: กำรสร้ ำงและอำนำจปกครอง
ผมอยากจะเริ่มด้ วยการถามพวกคุณว่า มีใครที่
ยังจาบทการสร้ างโลกในคัมภีร์ไบเบิลได้ บ้างหลังจาก
พระเจ้ าทรงสร้ างพื ้นฟ้า พื ้นน ้า และแผ่นดินแล้ ว
พระคริสตธรรมคัมภีร์บทปฐมกาลกล่าวไว้ วา่
“ พระองค์ทรงสร้างวาฬยักษ์ ขึ้นมา! ”
ใช่แล้ วครับ! วาฬเป็ นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆ ที่ถกู
กล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิล ตามข้ อความในพระคัมภีร์
หลังจากสร้ างวาฬขึ ้นมาแล้ ว
พระเจ้ าก็ทรงสร้ าง
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทังสิ
้ ่งมีชีวิตในน ้า บนฟ้าและบนพื ้นดิน
ขึ ้นมา ส่วนมนุษย์นนมาเป็
ั้
นลาดับสุดท้ ายเลย
แต่วนั นี ้ มนุษย์อย่างเรามารวมตัวกันที่นี่ เพื่อ
เฉลิมฉลองให้ กบั สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์แรกบนโลกใบนี ้
และสารวจวาฬเหล่านี ้ ในฐานะเผ่าพันธุ์ที่ทรงอิทธิ –
พลต่อท้ องทะเลในโลกของเรา
สิ่งที่เราทากันอยูน่ ี ้จะเป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยปลุก
จิตสานึกให้ กบั คนอื่นๆ ซึง่ ในช่วง 1 ใน 3 ของ
ศตวรรษที่ผา่ นมา ผู้คนก็เริ่มหันมาสนใจ
ความสัมพันธ์ของพวกเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กันมาก
ขึ ้นแล้ ว

ในคัมภีร์ไบเบิลบทสร้ างโลกกล่าวไว้ วา่ หลัง จาก
พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ชายหญิงขึ ้นมาแล้ ว ทรงให้ พร
พวกเขาและตรัสกับพวกเขาว่า
“พวกเจ้ามี อานาจเหนือปลาในน้า ปักษาในอากาศ
และสรรพชี วิตบนโลกนี ”้
(บทปฐมกาล 1:28)
การปลุกจิตสานึกและทัศนคติที่เรากาลังมีสว่ น
ร่วม กันอยูใ่ นวันนี ้ ก็ต้องเริ่ มกันตังแต่
้ การให้ คานิยาม
“อานาจการปกครอง”
ที่วา่ นี่แหละ
ถ้ าดูจาก
ประวัตศิ าสตร์ ที่มีการบันทึกไว้ นิยามหลักๆ ของ
อานาจนี ้มักถูกมองในแง่ของการเอื ้อประโยชน์ให้ กับ
เผ่าพันธุ์มนุษย์เสียมากกว่า แต่ปัจจุบนั แนวคิดนี ้ก็เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคนเริ่มหันมาใส่ใจและสร้ าง
ความเข้ าใจความหมายของอานาจนี ้ในแง่ของการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข และการเอื ้อประโยชน์ให้ กนั ทัง้
สองฝ่ าย และวาฬนี่แหละ ที่เป็ นบทพิสจู น์ถึงจิตสานึก
และเจตคติที่กาลังขยายตัวออกไปทังในแง่
้
ของ
รูปธรรมและนามธรรม

ทำไมเรำต้ องอนุรักษ์ วำฬ?
คุณอาจจะพอจาได้ วา่ ในการสัมนา “รักษ์วาฬ” ที่
จัดขึ ้นที่นี่คราวที่แล้ ว ผมเคยพูดถึงเรื่ อง “กระแสการ
อนุรักษ์วาฬในระดับสากล” มาเป็ นตัวอย่างของหลัก
จรรยาบรรณที่เริ่มเปิ ดกว้ างขึ ้น และผมก็ได้ ตามรอย
เรื่ อง
“การลดลงและความต่อเนื่องด้ านการ
เคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์วาฬในระดับสากล” มาตลอด
25 ปี ที่ผา่ นมา วันนี ้ผมก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์
คาถามพื ้นๆว่า

“ทาไมเราต้องอนุรักษ์ วาฬ?”
ทาไมวาฬและญาติของพวกมันอย่างโลมาและ
โลมาขนาดเล็กจึงสามารถทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้ ขนาดนี ้ ? ทาไมพวกมันถึงกลายเป็ นกุญแจสาคัญ
ที่ทาให้ มนุษย์หนั มาใส่ใจสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นมากขึ ้น?
ทาไมเป้าหมายการปกป้องวาฬจากการบริโภคและ
การแสวงหาประโยชน์เชิงพานิชย์จงึ กลายเป็ นกุญแจ
นาไปสูก่ ารหันมาปกป้องสัตว์ชนิดอื่นๆ ไปด้ วยได้ ?

มุมมองทำงประวัตศิ ำสตร์
ก่อนจะพูดถึงเรื่ องนี ้ด้ วยมุมมองทางประวัตศิ าสตร์
เรามารื อ้ ฟื น้ กันหน่อยดีกว่า ว่าวาฬก็ไม่ตา่ งอะไรกับ
สัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ที่ถกู มนุษย์ลา่ เอาวัตถุดบิ จากซาก
ของพวกมันมานานนับพันปี เช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆ
มนุษย์เราเชื่อว่าตนเองมีสิทธิ์ถกู ต้ อง ในการฉกฉวย
ประโยชน์จากการฆ่าวาฬในทุกๆ ด้ าน นี่เป็ นแนวคิด
ทัว่ ๆไปจนเมื่อมีการก่อตังคณะกรรมการ
้
ควบคุมการ
ล่าวาฬสากล (IWC) ขึ ้นมาในปี 1946 ซึง่ ปริ มาณการ
ล่าวาฬเพื่อการบริโภคและการค้ าทัว่ โลกเพิ่มสูงขึ ้น

เป้าหมายของ IWC คือการวางกฎระเบียบให้ กบั
อัตราการล่าสัตว์ที่รุนแรงที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ อัตรา
การล่าพุง่ ขึ ้นถึงจุดสูงสุดในปี 1962 หรื อก็คือเมื่อ 34
ปี ที่ผา่ นมานี่เอง ด้ วยตัวเลขจานวนวาฬยักษ์หลาก
สายพันธุ์ที่ถกู ล่าพุง่ สูงถึง 62,000 ตัว
ขณะเดียวกันนี่ก็เป็ นช่วงที่เริ่มมีการปฏิวตั ิทาง
ข้ อมูลที่สง่ ผลให้ เกิดกระแสการเปลี่ยนจิตสานึกในวง
กว้ างขึ ้นมาในช่วงปี 1970 – 1980 โลกได้ รับรู้ข้อมูล
ที่แท้ จริงเกี่ยวกับวาฬและโลมามากมายเลยทีเดียว
และอย่าเพิ่งลืมว่าก่อนปี 1976 หรื อก็คือเมื่อ 20
ปี ที่แล้ วนี ้เอง ที่จิม ฮัดนอล เอากล้ องถ่ายหนังดาลง
ไปใต้ ผิวน ้าของแถบเกาะมาอุย เพื่อถ่ายภาพชีวิต
วาฬใต้ ทะเล
ก่อนหน้ านันไม่
้ เคยมีใครบันทึก
หรื อเห็นภาพเคลื่อนไหวของวาฬหลังค่อมที่กาลัง
แหวกว่ายอยูใ่ ต้ ทะเลมาก่อน ภาพถ่ายวาฬหัวทุยจาก
ใต้ น ้า ฝี มือฟลิป นิคคลินก็เพิ่งถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร
National Geographic เมื่อ 12 ปี ที่ผา่ นมา แล้ ว
ตอนนี ้เราก็ได้ เห็นภาพชีวิตวาฬเหล่านี ้จากภาพยนตร์
อย่าง “Star Trek IV: The Voyage Home” และ
“Free Willy” ทัง้ 2 ภาค
ผมเชื่อว่าจานวนภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ การ
แสดงในพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า วีดีโอ หนังสือ นิตยสาร
บันทึก ภาพวาด ปะติมากรรม รวมถึงการได้ เห็นภาพ
ชีวิตวาฬเหล่านี ้มาตลอด 20 ปี มีสว่ นขับเคลื่อนปลุก
จิตสานึกเรื่ องวาฬและโลมาให้ กับมนุษย์ไม่แพ้ ปัจจัย
อื่นๆ และทาให้ สตั ว์เหล่านี ้ โดดเด่นขึ ้นมา ในฐานะ
ตัวแทนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนทัว่ ไป
แล้ ววาฬกับโลมาเหล่านี ้มีอะไรดี ถึงได้ กลายมา
เป็ นส่วนสาคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ ?

6 ปั จจัยหลัก...
ผมอยำกจะแสดงให้ พวกคุณได้ เห็นถึงเอกลักษณ์ ท่ โี ดดเด่ นในตัววำฬเหล่ ำนีส้ ัก 6 อย่ ำง
เอกลักษณ์ ทางด้ านชีววิทยา พวกมันเป็ นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ บนโลกใบนี ้ รวมถึงเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ที่เคยอาศัยอยูใ่ นโลกนี ้ ขนาดตัวของวาฬสีน ้าเงินเพศเมียมีขนาดยาวถึง 100 ฟุต ขนาดตัวที่ใหญ่โต
ของพวกมันเป็ นที่ยอมรับอยู่แล้ ว วาฬและโลมายังมีสมองที่ใหญ่และซับซ้ อนมากด้ วย สมองของวาฬหัวทุยมีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี ้ สมองของมันมีน ้าหนัก รอยหยักและร่องมากกว่าสมองของมนุษย์ 4-5 เท่า
เลยทีเดียว รูปแบบการส่งเสียงของวาฬหลังค่อมก็มีรูปแบบที่ซบั ซ้ อนและยาวนานที่สดุ ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่
มนุษย์ แซม ริ ดจ์เวย์ สัตวแพทย์ทางทะเลรายงานว่า จากการศึกษาโลมาปากขวด(ด้ วยการวัดค่าเฉลี่ยการอักเสบ
ทางสมอง ปริ มาณเยื่อหุ้มสมอง อัตราส่วนน ้าหนักสมองต่ออัตราส่วนไขสันหลัง) อันดับของพวกมันอาจจะอยูต่ ่า
กว่ามนุษย์เล็กน้ อย แต่ก็ยงั สูงกว่าสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมชันสู
้ งอื่นๆ รวมถึงกอริลลา ชิมแปนซี
และอุรังอุตงั ด้ วย นี่เป็ นเพียงตัวอย่างส่วนหนึง่ ที่ทาให้ วาฬและ
โลมาเหล่านี ้มีความโดดเด่นทางชีววิทยา

เอกลักษณ์ ด้านนิเวศวิทยา วาฬมีวิวฒ
ั นาการ
ในฐานะสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมทางทะเลมาเป็ นล้ านๆ ปี มีความ
เป็ นไปได้ ที่วาฬทังชนิ
้ ดที่มีฟันและไม่มีฟัน จะอาศัยอยูบ่ นโลกนี ้มากว่า
25 ล้ านปี แล้ ว ซึง่ ซึง่ ยาวนานกว่าวิวฒ
ั นาการของมนุษย์มาก ก่อนที่ฝ่ายหลังจะเริ่มบุก
รุกระบบนิเวศทางทะเล ปลาวาฬเป็ นสัตว์ที่อยูป่ ลายสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเล ด้ วย
ขนาดตัว ปริมาณการแพร่พนั ธุ์และรูปแบบการหาอาหารที่หลากหลาย วาฬและโลมา
จึงมีอิทธิผลต่อมหาสมุทรในวงกว้ าง บทบาทของพวกมันอีกหลายอย่างที่ยงั ไม่ได้ รับ
การยืนยันอย่างแน่ชดั แต่พวกมันก็มีเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาในหลายๆ ด้ าน บทบาท
และหน้ าที่ที่โดดเด่นของพวกมันมีความสาคัญต่อสภาพแวดล้ อมทางทะเลมาก

เอกลักษณ์ ด้านสุนทรี ยะ วาฬ โลมาและโลมาขนาดเล็กมีรูปร่างที่สวยและสง่างามเกิน
กว่าจะบรรยายได้ เราสามารถเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี ้ในผลงานทางศิลปะมากมายในบันทึกประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ที่
ผ่านมา นี่เป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าพวกมันเป็ นสัตว์ที่ขึ ้นกล้ องกันขนาดไหน หลักฐานที่เห็นได้ อย่างชัดเจนอีก
ชิ ้นก็คือ National Geographic เล่มใหม่ชื่อ “Whales, Dolphins, and Porpoises” ที่ฟลิบ นิคคลินรับหน้ าที่เป็ น
หัวหน้ าช่างภาพและที่ปรึกษาวาฬยังมีหน้ าที่เป็ นกุญแจสาคัญในการศึกษาด้ วย ด้ วยเอกลักษณ์ที่นา่ หลงใหลของ
วาฬและโลมาที่ดงึ ดูดความสนใจของคนได้ ทกุ เพศทุกวัย พวกมันจึงกลายเป็ นตัวขับดันทางการศึกษาไปด้ วย

เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม วาฬและโลมายังสามารถช่วยเติมเต็มความสุขให้ กบั มนุษยได้ อย่างไม่
น่าเชื่อด้ วยท่วงท่าการเข้ าหาอย่างสงบของพวกมัน พวกคุณเองก็นา่ จะรู้ข้อนี ้ดีจากประสบการณ์ พวกมันมีเสน่ห์
ดึงดูดที่สามารถเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ อย่างพิเศษมาก พวกมันไม่ใช่สตั ว์ที่นา่ กลัว แต่มีพลัง
พิเศษที่ทาให้ ไม่วา่ คุณจะเป็ นคนชาติไหน เผ่าไหนก็จะอยากเข้ าใกล้ และมีความสุขที่ได้ เข้ าไปสัมผัสพวกมัน ไม่มี
สิ่งมีชิวิตชนิดไหนทาได้ แบบนี ้แน่ ยิ่งไปกว่านัน้ วาฬยังมีสายสัมพันธ์พิเศษกับเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกด้ วย หากไม่นบั
ขนาดและพละกาลังมหาศาล รวมถึงการตกเป็ นเหยื่อให้ มนุษย์ลา่ มาหลายศตวรรษ ขณะนี ้มีการพิสจู น์กนั อยูว่ า่
วาฬมีความใกล้ ชิดตามธรรมชาติกบั มนุษยและมีการทดสอบมากขึ ้นเรื่ อยๆ ไม่เพียงแต่ดงึ ดูดให้ เข้ าไปหา แต่ยงั
รวมถึงการเป็ นสร้ างปฏิสมั พันธ์ด้านบวกของพวกมันด้ วยด้ วย
ซึง่ เป็ นอีกด้ านที่ชว่ ยเสริ มเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของพวกมัน

เอกลักษณ์ ด้านรู ปแบบการปกครอง เผ่าพันธุ์
วาฬและโลมาส่วนใหญ่มกั ไม่มีแนวเขตปกครองที่ชดั เจน
พื ้นที่อาศัยของพวกมันไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตบนบก พวก
มันไม่มีเขตพรมแดนเด่นชัด พวกมันเพียงแต่อาศัยอยูใ่ น
ทะเลบนโลกใบนี ้ ซึง่ ไม่ได้ เป็ นของชาติใดชาติหนึง่ วาฬ
อาจใช้ พื ้นที่ในทะเลมากกว่าสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมอื่นๆ ใน
ทะเลแต่ก็มีสว่ นช่วยสร้ างทรัพยากรที่มีความพิเศษขึ ้นมา
ด้ วยเช่นกัน
วาฬยังถือเป็ นตัวควบคุมพิเศษในระดับ
สากลอีกด้ วย เพราะพวกมันไม่ได้ ขึ ้นเป็ นทรัพยากรที่จากัด
หรื อถูกบัญญัติตามกฎหมายให้ กบั ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ไม่มีประเทศใดสามารถอ้ างสิทธิ์ในการฆ่ามันได้ การล่า
หรื ออนุรักษ์ วาฬเป็ นเรื่ องที่ถกู บัญญัตขิ ึ ้นมาด้ วยตรรกะ
และกฎหมายที่อิงตามหลักสากล
ด้ วยการตังตั
้ วแทน
คณะกรรมการควบคุมการล่าวาฬสากลขึ ้นมา ด้ วยเหตุนี ้
วาฬจึงมีความพิเศษเพิ่มขึ ้นมาอีกอย่าง

เอกลักษณ์ ทางสัญญะ

วาฬมักถูกยกขึ ้นมาเป็ นสัญลักษณ์แทนการใส่ใจด้ าน
สิ่งแวดล้ อมมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ อย่างน้ อยในสังคมตะวันตก การอนุรักษ์วาฬก็ได้ กลายเป็ นมาตรฐาน
แสดงถึงความใส่ใจสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆในระดับสากลของโลกสีน ้าเงินใบนี ้ มีการสนับสนุนให้ ลดการล่าวาฬในวง
กว้ างเพราะพวกมันเป็ นสัญลักษ์ของความอาทรต่อโลกใบนี ้

พัฒนำกำรที่สำคัญ 2 ประกำร
ผมได้ เสนอเอกลักษณ์ของวาฬไปทังหมด
้
6 ประการ
ด้ วยกัน ได้ แก่ เอกลักษณ์ทางชีววิทยา นิเวศวิทยา สุนทรี ยะ
วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ และสัญญะ
ด้ วยเอกลักษณ์ตา่ งๆ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วบวกกับปั จจัย
ที่ก่อให้ เกิดการตระหนักในช่วงหลัง ก่อให้ เกิดพัฒนาการที่
สาคัญขึ ้นมา 2 ประการในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา

ประกำรแรก

“เราไม่ เพียงแต่
กาลังดูภาพซากศพ
ของวาฬทีต่ ายเท่ านั้น
แต่ น่ันยังเป็ นภาพ
แสดงการคร่ าชีวิตวาฬด้ วย”

มติสากลที่เริ่ มจะเห็นตรงกันว่าการล่าวาฬเพื่อผลทางพานิชย์นนไม่
ั ้ ใช่เหตุผลเพียงพอ
อีกต่อไป ดังจะเห็นได้ ในการสัมนา “อนุรักษ์วาฬ” สองครัง้ ก่อนที่จดั ขึ ้นที่มาอุยนี่เอง มีกระแสเรี ยกร้ องให้ มีการ
อนุรักษ์วาฬในระดับสากล การเคลื่อนไหวนี ้ทาให้ วาฬเป็ นสัตว์เผ่าพันธุ์แรกที่ได้ รับการปกป้องจากการถูกล่าเพื่อ
การบริโภค การพานิชย์และการฉกฉวยผลประโยชน์โดยอิงหลักสากล ไม่ใช่เพียงเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ แต่เป็ น
การปกป้องบนพื ้นฐานทางศีลธรรมและจรรยาบรรณ วาฬได้ กลายเป็ นกุญแจเปิ ดสูข่ อบเขตจริ ยธรรมที่ที่กว้ างขึ ้น
นาไปสูแ่ นวคิดด้ านสิทธิสตั ว์เผ่าพันธุ์อื่นๆ ด้ วย
แม้ วนั นี ้จะยังไม่มีบรรทัดฐานที่ได้ รับการยอมรับในวงกว้ างบัญญัตอิ อกมา แต่ก็นบั ว่ามันได้ สร้ างกระแส
แผ่ออกไปเป็ นวงกว้ างในหลายๆ ประเทศทัว่ โลก ปี 1979 ออสเตรเลียซึง่ เป็ นหนึง่ ในประเทศผู้นาด้ านการล่าวาฬ
มายาวนาน ได้ ออกมาแสดงจุดยืนด้ วย “นโยบายอนุรักษ์วาฬที่ตื่นตัว” ปี 1982 คณะกรรมการควบคุมการล่า
วาฬสากลได้ มีมติให้ งดเว้ นการล่าวาฬเพื่อการพานิชย์อย่างไม่มีกาหนด ด้ วยมติเสียงสามในสี่ แม้ วา่ นอร์ เวย์และ
ญี่ปนจะไม่
ุ่
ตอบรับมตินี ้ แต่ก็ยงั คงญัตนิ ี ้เอาไว้ ในกฎหมายระหว่างประเทศ และในปี 1993 สภาผู้แทนราษฎรของ
สหรัฐอเมริการ่วมด้ วยวุฒิสภาได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ 382 เสียงคัดค้ านการ “การอนุญาตให้ ลา่ วาฬเพื่อการพานิชย์
ทุกรูปแบบ”
ผลกระทบประกำรที่สองจากกระแสปลุกจิตสานึกรักษ์วาฬในระดับสากล ก็คือการเปลี่ยนแปลง
ด้ านทัศนคติและเจตคติด้านสิทธิที่วาฬจะสามารถดารงชีวิตภายใต้ การใส่ใจและการดูแล ทาให้ ผ้ คู นเริ่มคิดถึงสิ่ง
มีชิวิตชนิดอื่นๆ ด้ วยแนวคิดเดียวกัน
ดร. วิกเตอร์ เชฟเฟอร์ ได้ เขียนระบุไว้ วา่ “หากวาฬที อ่ าศัยอยู่ในมหาสมุทรตอนนี จ้ ะถูกมองเป็ นเพียงแค่
โมเดลที ่ใช้เสริ มสร้างจรรยาบรรณต่อสัตว์
เท่านัน้ ก็เพียงพอแล้วทีเ่ ราควรจะอนุรักษ์ พวกมันเอาไว้...เมื ่อเรา
ไตร่ ตรองถึงการทารุณกรรมต่อวาฬ ซึ่งผลักดันให้เรานึกถึงการทารุณกรรมต่อสัตว์ป่า สัตว์เลีย้ ง สัตว์ทดลอง
รวมถึงบรรดาสัตว์ทีถ่ ูกนามาใช้ในการแสดงด้วยแล้ว การทีเ่ รายังคงปล่อยการกระทาเหล่านัน้ ดาเนิ นต่อไปก็ถือ
เป็ นสิ่ งทีผ่ ิ ดศี ลธรรมเช่นกัน การดักสัตว์เพือ่ ล่าเอาขน การล่ากวางเพือ่ การกี ฬา การทารุณปศุสตั ว์ในโรงงาน การ
ขังม้าไว้ในคอกโรดี โอ การทารุณกรรมเหล่านี ้ แม้จะโดยไม่ได้เจตนาหรื อไม่ได้รับการตรวจสอบก็แล้วแต่ นับว่า
เป็ นสิ่ งทีน่ ่าเจ็บปวดยิ่ ง และเมื ่อไหร่ ก็ตามทีเ่ ราเห็นภาพเลือดทีไ่ หลนองพืน้ น้าของเกาะไอกิ และแฟโร เราไม่
เพียงแต่กาลังดูภาพซากศพของวาฬทีต่ ายเท่านัน้ แต่นนั่ ยังเป็ นภาพแสดงการคร่ าชี วิตวาฬด้วย”

ประวัตศิ ำสตร์ กำรดิน้ รน
เพื่อบรรทัดฐำนที่สูงขึน้
ตลอดชัว่ ประวัตศิ าสตร์ ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ การ
ดิ ้นรนต่อสู้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ บรรทัดฐานศีลธรรมและ
จรรยาบรรณที่สงู ขึ ้นนันไม่
้ ง่ายดายเลย
แม้ จะมี
เรื่ องราวของบรรดาศาสดาผู้ชี ้ทางสว่างและผู้นาทาง
ศาสนาต่างๆที่สร้ างแรงบันดาลใจ
และอาจะมี
ช่วงเวลาที่มนุษย์สามารถบรรลุได้ จริงอยู่ แต่บนั ทึก
ทางประวัตศิ าสตร์ ก็เผยให้ เราได้ เห็นเส้ นทางไม่ราบ เรี ยบของวิวฒ
ั นาการมนุษย์ที่มีมานับพันปี
ช่วงเวลาที่เราดารงอยูน่ ี ้มีความพิเศษก็ตรงที่เรา
ได้ เห็นโลกกลายเป็ นหนึง่ เดียวกันแล้ ว เป็ นเหมือน
หมูบ่ ้ านเดียวที่รวมประชากรจากหลากหลายหมู่บ้าน
กว่า 5 พันล้ านคนเอาไว้ ผู้คนรทัว่ โลกที่ถกู เชื่อมโยง
กันไว้ ด้วยเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกในปั จจุบนั ทาให้ เกิด
บรรทัดฐาน
แนวคิดและทัศนคติที่มีศกั ยภาพใน
ระดับสากลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

กฎสิทธิมนุษยชน
ขององค์ กรสหประชำชำติ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 1995 ซึง่ ก็คือเมื่อ 3 เดือนก่อน
นี ้เอง ที่ทวั่ โลกได้ เฉลิมฉลองให้ กบั วาระครบรอบ 50
ปี ของการก่อตังสหประชาชาติ
้
ขึ ้นมา มีการรวมตัวกัน
ของผู้นาประเทศเกือบ 200 ประเทศแบบที่ไม่เคยเห็น
ที่ไหนมาก่อน
แสดงให้ เห็นว่าแต่ละประเทศได้
รวมกันเป็ นหนึง่ แล้ ว
บรรดาผู้นาประเทศถ่ายรูป

ร่วมกัน ณ เมืองนิวยอร์ กซิตี ้ หลังจากช่างภาพลอง
ถ่ายภาพได้ 2-3 ภาพ ก็ตะโกนบอกกับบรรดาผู้นาว่า
“พร้อมนะครับ!” แล้ วหยิบจานสีทองที่วาดรูปรอยยิ ้ม
ไว้ ด้วยสีดาขึ ้นมา ทุกคนพากันหัวเราะชอบใจ แล้ วเขา
ก็ได้ บนั ทึกภาพประวัตศิ าสตร์ ครัง้ นันเอาไว้
้
แล้ ว!
ไม่บอ่ ยนักหรอกที่จะได้ เห็นทุกประเทศมีมติเห็น
พ้ องต้ องกันเป็ นเอกฉันท์ แต่ 3 ปี หลังจากก่อตัง้
สมัชชาสหประชาชาติขึ ้นมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
1948 พวกเขาก็ตอบรับและประกาศใช้ “กฎสิทธิ
มนุษยชนสากล” นับเป็ นครัง้ แรกที่มีการบัญญัตสิ ิทธิ
พื ้นฐานให้ กบั มนุษย์ทกุ คนบนโลกนี ้ออกมาเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษร “โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื ้อชาติ สีผิว เพศ
ภาษา ศาสนา การเมืองหรื อแนวคิดใดๆ ไม่แบ่งแยกว่า
คนๆ นันจะมาจากสั
้
งคมแบบไหน ชาติไหน มี
ทรัพย์สินหรื อไม่ ชาติกาเนิดและสถานภาพไหนก็ได้
ทังนั
้ น”
้
คาประกาศนี ้ถือเป็ นการสร้ างบรรทัดฐานทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมขึ ้นมาควบคุมมนุษย์ทกุ หน่วย
ในสังคมนี ้ “ซึง่ ต้ องพัฒนาด้ วยการอบรมสัง่ สอนและ
ให้ การศึกษา” เรามาฟั งบางมาตราของคาประกาศนี ้
กันหน่อยดีกว่า:
“มนุษย์ทกุ คนเกิ ดมาด้วยสิ ทธิ และฐานันดรทีเ่ ท่า
เทียมและเสรี พร้อมสติ สมั ปชัญญะครบถ้วนและพึง
ต้องปฏิ บตั ิ ต่อกันด้วยภราดรภาพ” (มาตรา 1)
“ทุกคนมี สิทธิ ในชี วิต
เสรี ภาพและความ
ปลอดภัยของตนเอง” (มาตรา 3)
“ไม่มีใครควรถูกบังคับให้เป็ นทาสหรื อข้ารับใช้
ห้ามมิ ให้มีการค้าทาสไม่ว่าในรู ปแบบใดก็ตาม”
(มาตรา 4)

“ไม่มีใครควรถูกกระทาการทรมาณหรื อทารุณ
อย่างโหดเหีย้ ม หรื อได้รับการปฏิ บตั ิ และลงโทษ
อย่างไม่เหมาะสม” (มาตรา 5)
ทีนี ้เรามาลองคิดย้ อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่
โหดเหี ้ยมและขมขื่นในประวัตศิ าสตร์ นบั พันปี ก่อน
หน้ านัน้
ที่มนุษย์ยงั ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างโหดเหี ้ยม
ทารุณดูนะครับ คิดถึงอาชญากรรมและการทรมาน
อันน่าสยดสยองก่อขึ ้นมาในนามของศาสนา บน
พื ้นฐานศีลธรรมและจริยธรรมในขณะนัน้ ทังที
้ ่มนั
โหดร้ ายทารุณอย่างไม่นา่ เชื่อ ยังจากันได้ ไหมครับ
ว่าเมื่อ 135 ปี มานี ้เองหรื ออาจจะสันกว่
้ านันใน
้
ประเทศอื่น ที่การใช้ แรงงานทาสเป็ นประเด็นที่มี
การถกเถียงกันอย่างรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ไม่
เพียงในแง่เศรษฐกิจ แต่ในแง่ของจริยธรรมด้ วย
มนุษยชาติได้ พยายามก่อร่างสร้ างบรรทัดฐาน
ศีล-ธรรมอันดีมานานนับศตวรรษ อีเลนอร์ รูสเวลท์
ใช้ เวลา 3 ปี ในการถกเถียง โน้ มน้ าว ต่อรองและ
ประนีประนอมกับคณะกรรมการสหประชาชาติเพื่อ
ให้ เกิดการร่างกฎบัญญัติสิทธิมนุษยชนสากลขึ ้นมา
กระทัง่ 50 ปี ให้ หลัง กฎบัญญัตนิ ี ้จึงได้ รับการ
ยอมรับและบังคับใช้ อย่างเป็ นเอกฉันท์ แต่เราก็
ยังคงเห็นการฝ่ าฝื นกฎได้ จากพาดหัวข่าวรายวัน
และพึงระลึกไว้ อีกอย่างด้ วยนะครับว่า จนถึงทุก
วันนี ้ สหรัฐอเมริกาเองก็ยงั ไม่ได้ รับรองกฎนี ้อย่าง

เป็ นทางการ
แต่ประเด็นของเราก็คือบรรทัดฐานมันได้ ถกู
ยกขึ ้นมาแล้ ว เป้าหมายถูกวางไว้ แล้ ว เรามีตวั บท
ศีลธรรมและจริยธรรมที่ชดั เจนที่ทกุ คน ทุกประเทศ
ในโลกนี ้พึงต้ องปฏิบตั ติ าม เรามีเกณฑ์บงั คับใช้ ไปทัว่
โลกเพื่อให้ ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนร่วมกัน

คณะกรรมกำรควบคุมกำรล่ ำวำฬสำกล
ด้ วยเงื่อนไขอย่างเดียวกัน ดังที่เราพูดกันไปแล้ ว
หลังจากก่อตังสหประชาชาติ
้
ขึ ้นมาได้ 1 ปี ประเทศที่
ล่าวาฬ 15 ประเทศก็รวมตัวกันก่อตังคณะกรรมการ
้
ควบคุณการล่าวาฬสากลขึ ้น
“ความสนใจของ
ประเทศเหล่านี ้ ก็คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไว้
ให้กบั ชนรุ่นหลัง
และจานวนประชากรวาฬก็เป็ น
ตัวแทนของทรัพยากรธรรมชาติ ทีห่ ลงเหลื ออยู่”
ช่วงเวลาประมาณ 50 ปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการ
ต้ องต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันใน
กลุม่ ประเทศสมาชิกเพื่อสร้ างบรรทัดฐานทังทาง
้
วิทยาศาสตร์ และจริยธรรมด้ านการ “การอนุรักษ์ การ
พัฒนาและการนาทรัพยากรวาฬมาให้ ได้ ประโยชน์
สูงสุด” โดยคานึงถึงอนาคตด้ วย
ปี 1982 มาตรการนี ้เชื่อมโยงไปถึงสหประชาชาติ
ด้ วย เมื่อสหประชาชาติจดั การประชุมที่ซบั ซ้ อนและ
ยาวนานในหัวข้ อเรื่ อง“การประชุมว่ าด้ วยกฎบัญญัติ
ทางทะเล” หลังจากบรรดานักอนุรักษ์วาฬช่วยกัน

ระดมความคิดนานนับสิบปี
ก็ได้ มีการระบุ
สนธิสญ
ั ญาเอาไว้ ในมาตรา 65 ว่าด้ วยสัตว์เลี ้ยงลูก
ด้ วยนมทางทะเล โดยทุกประเทศจะต้ องบรรลุข้อ
สัญญาที่วา่ “กรณี ของวาฬและโลมา ให้นามาใช้กบั
งานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เพือ่ การอนุรักษ์
บริ หารจัดการและศึกษาเท่านัน้ ” และตอนนี ้ IWC
ซึง่ มีประเทศสมาชิกเกือบ 40 ประเทศ ซึง่ นับเป็ น
ประชากรส่วนใหญ๋ของโลก ก็ได้ กลายเป็ นองค์กร
นานาชาติที่เหมาะสมที่จะตังมาตรการควบคุ
้
มการ
ใช้ ทรัพยากรวาฬระดับสากลขึ ้นมา

ช่ วงเวลำอันมืดมน
คงต้ องกล่าวว่าเรากาลังเข้ าสูช่ ว่ งอับจนใน
หลายๆ แง่ ขณะที่สหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะถอย
หลังเข้ าคลอง ในการอนุรักษ์สตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม
ทางทะเลและการเอาใจใส่ดแู ลสิทธิสตั ว์ รวมถึงการ
เผยแพร่หลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับวาฬ โลมา
และโลมาขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้ วย
แต่เราจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี ้ นี่แหละ เป็ น
ช่วงเวลาที่เราจะต้ องทุม่ เทให้ มากขึ ้น หากเราทาให้
IWC ละเว้ นการฆ่าวาฬเพื่อการพานิขย์และไม่ให้
โควต้ าการล่าวาฬต่อไปได้ จนถึงศตวรรษหน้ า เราก็
จะสามารถใช้ ประโยชน์จากสถานภาพของวาฬที่ได้
รับการงดเว้ นเป็ นพิเศษนี ้เพื่อการเผยแพร่จรรยา บรรณสากลต่อไปในอนาคต

อย่างน้ อยทัว่ โลกก็จะได้ ใช้ ชว่ งเวลานี ้ก่อร่าง
บรรทัดฐานสาหรับจัดการกับสัตว์ป่าที่ถกู เอารัดเอา
เปลรี ยบเหล่านี ้ การนาทรัพยากรจากพวกมันมาใช้
ประโยชน์ไม่ใช่แค่ต้องคานึงถึงการคงปริ มาณที่ยงั่ ยืน
แต่ยงั รวมถึงการไม่บริโภค ไม่นาไปทาการทดลองที่
เป็ นอันตรายถึงชีวิต และการสร้ างกิจกรรมสันทนา
การและการศึกษา เช่น กิจกรรมการตามศึกษาชีวิต
วาฬ ด้ วย
นี่ไม่ใช่กรณีการกาหนดโทษด้ วยหลักจริยธรรม
และบรรทัดฐานที่ประเทศใดประเทศหนึงจะนาไปใช้
ตัดสินสิทธิของคนในอีกประเทศซึง่ อาจจะมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน แต่เป็ นการตัดสินโดยผสมผสาน
ความเชื่อและความคิดเห็นของประเทศต่างๆ เข้ า
ด้ วยกันในประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากร ซึง่ ถือเป็ นเรื่ อง
ความผิดชอบพื ้นฐาน
ธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นที่ขดั ต่อแนวทางของสากล ก็จะต้ องค่อยๆ
เปิ ดทางให้ กบั การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้ อย
อาจจะต้ องใช้ เวลาหลายปี ในการทาให้ บรรทัดฐานนี ้ได้ รับการยอมรับและนาไปปฏิบตั กิ นั อย่างแพร่
หลาย แต่เพราะวาฬเป็ นส่วนหนึง่ ของมรดกที่เรา
จะต้ องสืบทอดต่อไปให้ คนรุ่นต่อไป จึงเป็ นหน้ าที่ของ
เราที่จะต้ องคอยจับตาดูให้ บรรทัดฐานนี ้เกิดขึ ้นให้ จง
ได้ และรักมันให้ คงอยูต่ อ่ ไปในระดับนานาชาติ โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุก

มุมมองใหม่ ท่ ีย่ งั ยืนต่ อไป
ผมเชื่อเหลือเกินว่ามุมมองใหม่ที่เกิดขึ ้นในระดับ
สากลเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรปฏิบตั กิ บั วาฬ เพื่อให้
พวกมันสามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ อย่าง
สงบสุข และเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ทังสองฝ่
้
ายจะต้ อง
ยืนยงอยูต่ อ่ ไป และภารกิจความมุง่ มัน่ ที่จะเอาชนะ
คมฉมวกทังหลายจะช่
้
วยนาทางเราไปสูย่ คุ ใหม่ที่จะ
สร้ างความสัมพันธ์ที่เกื ้อหนุนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก
ต่อไปด้ วย
“วาฬนี แ่ หละ
ทึ่จะทาให้คนหันมาใส่ใจชี วิตบนโลกกันมากขึ้น”

ทาไมผมถึงมัน่ ใจนักน่ะเหรอ? ก็เพราะ ก.ห.ช.กระแสแห่งโชคชะตายังไงล่ะ! (T.O.D. - the Tide of
Destiny) ผมเชื่อว่าการที่เรามารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่ก็
เหมือนกับนักเล่นเซิร์ฟที่กาลังออกโต้ คลื่นลูกที่ใช่อยู่
มันเป็ นการจับกระแสของประวัตศิ าสตร์ อาจจะไม่มี
เส้ นทางที่ราบรื่ นสวยงามในอนาคตอันใกล้ นี ้ แต่หาก
เราคอยรักษาสมดุล รักษาศรัทธาเอาไว้ ผมรู้เลยว่า
คนรุ่นต่อๆไปก็จะยังมีโอกาสได้ มาร่วมเฉลิมฉลองกัน
ทุกๆ ปี ...

วาฬจงเจริญ!
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