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“ท ำไมต้องอนุรักษ์วำฬ?”  
 เปิดสู่แนวจริยธรรมที่กว้ำงขึน้ 



“วำฬน่ีแหละ  
จะท ำให้คนหันมำใส่ใจชีวติบนโลกเรำกันมำกขึน้” 

ปฐมบท: กำรสร้ำงและอ ำนำจปกครอง  
      ผมอยากจะเร่ิมด้วยการถามพวกคณุวา่  มีใครท่ี
ยงัจ าบทการสร้างโลกในคมัภีร์ไบเบลิได้บ้างหลงัจาก  
พระเจ้าทรงสร้างพืน้ฟ้า     พืน้น า้   และแผน่ดนิแล้ว      
พระคริสตธรรมคมัภีร์บทปฐมกาลกลา่วไว้วา่   
        

   “ พระองค์ทรงสร้างวาฬยกัษ์ข้ึนมา! ” 
 
      ใชแ่ล้วครับ! วาฬเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆ ท่ีถกู
กลา่วถึงในคมัภีร์ไบเบลิ ตามข้อความในพระคมัภีร์ 
หลงัจากสร้างวาฬขึน้มาแล้ว พระเจ้าก็ทรงสร้าง
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ทัง้สิ่งมีชีวิตในน า้ บนฟ้าและบนพืน้ดนิ
ขึน้มา สว่นมนษุย์นัน้มาเป็นล าดบัสดุท้ายเลย 
 
      แตว่นันี ้   มนษุย์อยา่งเรามารวมตวักนัท่ีน่ี   เพื่อ
เฉลิมฉลองให้กบั   สิ่งมีชีวิตเผา่พนัธุ์แรกบนโลกใบนี ้ 
และส ารวจวาฬเหลา่นี ้ในฐานะเผา่พนัธุ์ท่ีทรงอิทธิ –
พลตอ่ท้องทะเลในโลกของเรา 
     สิ่งท่ีเราท ากนัอยูนี่จ้ะเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยปลกุ
จิตส านกึให้กบัคนอ่ืนๆ ซึง่ในชว่ง 1 ใน 3 ของ
ศตวรรษท่ีผา่นมา ผู้คนก็เร่ิมหนัมาสนใจ
ความสมัพนัธ์ของพวกเรากบัสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ กนัมาก
ขึน้แล้ว 
 

 

      ในคมัภีร์ไบเบลิบทสร้างโลกกลา่วไว้วา่ หลงั จาก
พระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ชายหญิงขึน้มาแล้ว ทรงให้พร
พวกเขาและตรัสกบัพวกเขาวา่  

  
“พวกเจ้ามีอ านาจเหนือปลาในน ้า ปักษาในอากาศ 

และสรรพชีวิตบนโลกนี”้  
(บทปฐมกาล 1:28) 

     
       การปลกุจิตส านึกและทศันคตท่ีิเราก าลงัมีสว่น
ร่วม กนัอยูใ่นวนันี ้ ก็ต้องเร่ิมกนัตัง้แตก่ารให้ค านิยาม 
“อ านาจการปกครอง” ท่ีวา่น่ีแหละ ถ้าดจูาก
ประวตัศิาสตร์ท่ีมีการบนัทกึไว้ นิยามหลกัๆ ของ
อ านาจนีม้กัถกูมองในแง่ของการเอือ้ประโยชน์ให้ กบั 
เผา่พนัธุ์มนษุย์เสียมากกวา่ แตปั่จจบุนัแนวคดินีก็้เร่ิม
มีการเปล่ียนแปลงไป เม่ือคนเร่ิมหนัมาใสใ่จและสร้าง
ความเข้าใจความหมายของอ านาจนีใ้นแง่ของการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบสขุ และการเอือ้ประโยชน์ให้กนัทัง้
สองฝ่าย และวาฬน่ีแหละ ท่ีเป็นบทพิสจูน์ถึงจิตส านกึ
และเจตคตท่ีิก าลงัขยายตวัออกไปทัง้ในแง่ของ
รูปธรรมและนามธรรม 



ท ำไมเรำต้องอนุรักษ์วำฬ? 

     คณุอาจจะพอจ าได้วา่ในการสมันา “รักษ์วาฬ” ท่ี
จดัขึน้ท่ีน่ีคราวท่ีแล้ว ผมเคยพดูถึงเร่ือง “กระแสการ
อนรัุกษ์วาฬในระดบัสากล” มาเป็นตวัอยา่งของหลกั
จรรยาบรรณท่ีเร่ิมเปิดกว้างขึน้ และผมก็ได้ตามรอย
เร่ือง “การลดลงและความตอ่เน่ืองด้านการ
เคล่ือนไหวเพื่ออนรัุกษ์วาฬในระดบัสากล” มาตลอด 
25 ปีท่ีผา่นมา วนันีผ้มก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์
ค าถามพืน้ๆวา่  
 
           “ท าไมเราตอ้งอนรุักษ์วาฬ?” 
 
        ท าไมวาฬและญาตขิองพวกมนัอยา่งโลมาและ 
โลมาขนาดเล็กจงึสามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ได้ขนาดนี ้?  ท าไมพวกมนัถึงกลายเป็นกญุแจส าคญั
ท่ีท าให้มนษุย์หนัมาใสใ่จสิ่งมีชีวิตเผา่พนัธุ์อ่ืนมาก 
ท าไมเป้าหมายการปกป้องวาฬจากการบริโภคและ
การแสวงหาประโยชน์เชิงพานิชย์จงึกลายเป็นกญุแจ
น าไปสูก่ารหนัมาปกป้องสตัว์ชนิดอ่ืนๆ  ไปด้วยได้ ? 

มุมมองทำงประวัตศิำสตร์ 

       ก่อนจะพดูถึงเร่ืองนีด้้วยมมุมองทางประวตัศิาสตร์ 
เรามารือ้ฟืน้กนัหนอ่ยดีกวา่ วา่วาฬก็ไมต่า่งอะไรกบั
สตัว์ป่าชนิดอ่ืนๆ ท่ีถกูมนษุย์ลา่เอาวตัถดุบิจากซาก
ของพวกมนัมานานนบัพนัปีเชน่เดียวกบัสตัว์อ่ืนๆ 
มนษุย์เราเช่ือวา่ตนเองมีสิทธ์ิถกูต้อง ในการฉกฉวย
ประโยชน์จากการฆา่วาฬในทกุๆ ด้าน น่ีเป็นแนวคดิ
ทัว่ๆไปจนเม่ือมีการก่อตัง้คณะกรรมการ ควบคมุการ
ลา่วาฬสากล (IWC) ขึน้มาในปี 1946 ซึง่ปริมาณการ
ลา่วาฬเพ่ือการบริโภคและการค้าทัว่โลกเพิ่มสงูขึน้ 
      

เป้าหมายของ IWC คือการวางกฎระเบียบให้กบั
อตัราการลา่สตัว์ท่ีรุนแรงท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ อตัรา
การลา่พุง่ขึน้ถึงจดุสงูสดุในปี 1962 หรือก็คือเม่ือ 34 
ปีท่ีผา่นมาน่ีเอง ด้วยตวัเลขจ านวนวาฬยกัษ์หลาก
สายพนัธุ์ท่ีถกูลา่พุง่สงูถึง 62,000 ตวั  
       ขณะเดียวกนัน่ีก็เป็นชว่งท่ีเร่ิมมีการปฏิวตัิทาง
ข้อมลูท่ีสง่ผลให้เกิดกระแสการเปล่ียนจิตส านกึในวง
กว้างขึน้มาในชว่งปี 1970 – 1980 โลกได้รับรู้ข้อมลู
ท่ีแท้จริงเก่ียวกบัวาฬและโลมามากมายเลยทีเดียว 
       และอยา่เพิ่งลืมวา่ก่อนปี 1976 หรือก็คือเม่ือ 20 
ปีท่ีแล้วนีเ้อง ท่ีจิม ฮดันอล เอากล้องถ่ายหนงัด าลง
ไปใต้ผิวน า้ของแถบเกาะมาอยุ เพ่ือถ่ายภาพชีวิต
วาฬใต้ทะเล ก่อนหน้านัน้ไมเ่คยมีใครบนัทึก        
หรือเห็นภาพเคล่ือนไหวของวาฬหลงัคอ่มท่ีก าลงั
แหวกวา่ยอยูใ่ต้ทะเลมาก่อน ภาพถ่ายวาฬหวัทยุจาก
ใต้น า้ ฝีมือฟลิป นิคคลินก็เพิ่งถกูตีพิมพ์ในนิตยสาร 
National Geographic เม่ือ 12 ปีท่ีผา่นมา แล้ว
ตอนนีเ้ราก็ได้เห็นภาพชีวิตวาฬเหลา่นีจ้ากภาพยนตร์
อยา่ง “Star Trek IV: The Voyage Home” และ 
“Free Willy” ทัง้ 2 ภาค 
     ผมเช่ือวา่จ านวนภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ การ
แสดงในพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ วีดีโอ หนงัสือ นิตยสาร 
บนัทกึ ภาพวาด ปะตมิากรรม รวมถึงการได้เห็นภาพ
ชีวิตวาฬเหลา่นีม้าตลอด 20 ปีมีสว่นขบัเคล่ือนปลกุ
จิตส านกึเร่ืองวาฬและโลมาให้ กบัมนษุย์ไมแ่พ้ปัจจยั
อ่ืนๆ และท าให้สตัว์เหลา่นี ้ โดดเดน่ขึน้มา ในฐานะ
ตวัแทนสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงทศันคตขิองคนทัว่ไป  
    แล้ววาฬกบัโลมาเหลา่นีมี้อะไรดี ถึงได้กลายมา
เป็นสว่นส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งมนษุย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ได้? 
 
 

ขึน้? 



 6 ปัจจัยหลัก... 
ผมอยำกจะแสดงให้พวกคุณได้เหน็ถงึเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในตวัวำฬเหล่ำนีส้ัก 6 อย่ำง 
 
           เอกลักษณ์ทางด้านชีววิทยา พวกมนัเป็นสตัว์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุบนโลกใบนี ้ รวมถึงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีเคยอาศยัอยูใ่นโลกนี ้ขนาดตวัของวาฬสีน า้เงินเพศเมียมีขนาดยาวถึง 100 ฟตุ ขนาดตวัท่ีใหญ่โต
ของพวกมนัเป็นท่ียอมรับอยู่แล้ว วาฬและโลมายงัมีสมองท่ีใหญ่และซบัซ้อนมากด้วย สมองของวาฬหวัทยุมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี ้ สมองของมนัมีน า้หนกั รอยหยกัและร่องมากกวา่สมองของมนษุย์ 4-5 เท่า
เลยทีเดียว รูปแบบการส่งเสียงของวาฬหลงัคอ่มก็มีรูปแบบท่ีซบัซ้อนและยาวนานท่ีสดุในบรรดาสิ่งมีชีวิตท่ีไมใ่ช่
มนษุย์ แซม ริดจ์เวย์ สตัวแพทย์ทางทะเลรายงานวา่ จากการศกึษาโลมาปากขวด(ด้วยการวดัคา่เฉลี่ยการอกัเสบ
ทางสมอง ปริมาณเย่ือหุ้มสมอง อตัราสว่นน า้หนกัสมองตอ่อตัราสว่นไขสนัหลงั) อนัดบัของพวกมนัอาจจะอยูต่ ่า
กวา่มนษุย์เล็กน้อย แตก็่ยงัสงูกวา่สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชัน้สงูอ่ืนๆ  รวมถึงกอริลลา  ชิมแปนซี   
และอรัุงอตุงัด้วย    น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งสว่นหนึง่ท่ีท าให้วาฬและ 
โลมาเหลา่นีมี้ความโดดเดน่ทางชีววิทยา 
 

 

           เอกลักษณ์ด้านนิเวศวิทยา วาฬมีวิวฒันาการ 
ในฐานะสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทางทะเลมาเป็นล้านๆ    ปี    มีความ 
เป็นไปได้ท่ีวาฬทัง้ชนิดท่ีมีฟันและไมมี่ฟัน จะอาศยัอยูบ่นโลกนีม้ากวา่  
25 ล้านปีแล้ว ซึง่ซึง่ยาวนานกวา่วิวฒันาการของมนษุย์มาก ก่อนท่ีฝ่ายหลงัจะเร่ิมบกุ
รุกระบบนิเวศทางทะเล ปลาวาฬเป็นสตัว์ท่ีอยูป่ลายสดุของหว่งโซอ่าหารในทะเล ด้วย
ขนาดตวั ปริมาณการแพร่พนัธุ์และรูปแบบการหาอาหารท่ีหลากหลาย วาฬและโลมา
จงึมีอิทธิผลตอ่มหาสมทุรในวงกว้าง  บทบาทของพวกมนัอีกหลายอยา่งท่ียงัไมไ่ด้รับ
การยืนยนัอยา่งแนช่ดั แตพ่วกมนัก็มีเอกลกัษณ์ทางนิเวศวิทยาในหลายๆ ด้าน บทบาท
และหน้าท่ีท่ีโดดเดน่ของพวกมนัมีความส าคญัตอ่สภาพแวดล้อมทางทะเลมาก 
 

 

                                  เอกลักษณ์ด้านสุนทรียะ วาฬ โลมาและโลมาขนาดเล็กมีรูปร่างท่ีสวยและสง่างามเกิน
กวา่จะบรรยายได้ เราสามารถเห็นสิ่งมีชีวิตเหลา่นีใ้นผลงานทางศลิปะมากมายในบนัทกึประวตัิศาสตร์ของมนษุย์ท่ี
ผา่นมา น่ีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่พวกมนัเป็นสตัว์ท่ีขึน้กล้องกนัขนาดไหน หลกัฐานท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจนอีก
ชิน้ก็คือ National Geographic เลม่ใหมช่ื่อ “Whales, Dolphins, and Porpoises” ท่ีฟลิบ นิคคลินรับหน้าท่ีเป็น
หวัหน้าชา่งภาพและท่ีปรึกษาวาฬยงัมีหน้าท่ีเป็นกญุแจส าคญัในการศกึษาด้วย ด้วยเอกลกัษณ์ท่ีนา่หลงใหลของ
วาฬและโลมาท่ีดงึดดูความสนใจของคนได้ทกุเพศทกุวยั พวกมนัจงึกลายเป็นตวัขบัดนัทางการศกึษาไปด้วย 
 

 



           เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วาฬและโลมายงัสามารถชว่ยเตมิเตม็ความสขุให้กบัมนษุยได้อยา่งไม่
นา่เช่ือด้วยทว่งทา่การเข้าหาอยา่งสงบของพวกมนั พวกคณุเองก็นา่จะรู้ข้อนีดี้จากประสบการณ์ พวกมนัมีเสนห์่
ดงึดดูท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัจิตวิญญาณของมนษุย์ได้อยา่งพิเศษมาก พวกมนัไมใ่ชส่ตัว์ท่ีนา่กลวั แตมี่พลงั
พิเศษท่ีท าให้ไมว่า่คณุจะเป็นคนชาตไิหน เผา่ไหนก็จะอยากเข้าใกล้และมีความสขุท่ีได้เข้าไปสมัผสัพวกมนั ไมมี่
สิ่งมีชิวิตชนิดไหนท าได้แบบนีแ้น ่ยิ่งไปกวา่นัน้ วาฬยงัมีสายสมัพนัธ์พิเศษกบัเผา่พนัธุ์มนษุย์อีกด้วย  หากไมน่บั
ขนาดและพละก าลงัมหาศาล รวมถึงการตกเป็นเหย่ือให้มนษุย์ลา่มาหลายศตวรรษ ขณะนีมี้การพิสจูน์กนัอยูว่า่
วาฬมีความใกล้ชิดตามธรรมชาตกิบัมนษุยและมีการทดสอบมากขึน้เร่ือยๆ ไมเ่พียงแตด่งึดดูให้เข้าไปหา แตย่งั
รวมถึงการเป็นสร้างปฏิสมัพนัธ์ด้านบวกของพวกมนัด้วยด้วย ซึง่เป็นอีกด้านท่ีชว่ยเสริมเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของพวกมนั 
 

      เอกลักษณ์ด้านรูปแบบการปกครอง เผา่พนัธุ์
วาฬและโลมาสว่นใหญ่มกัไมมี่แนวเขตปกครองท่ีชดัเจน 
พืน้ท่ีอาศยัของพวกมนัไมเ่หมือนกบัสิ่งมีชีวิตบนบก พวก
มนัไมมี่เขตพรมแดนเดน่ชดั พวกมนัเพียงแตอ่าศยัอยูใ่น
ทะเลบนโลกใบนี ้ ซึง่ไมไ่ด้เป็นของชาตใิดชาติหนึง่ วาฬ
อาจใช้พืน้ท่ีในทะเลมากกวา่สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมอ่ืนๆ ใน
ทะเลแตก็่มีสว่นชว่ยสร้างทรัพยากรท่ีมีความพิเศษขึน้มา
ด้วยเชน่กนั วาฬยงัถือเป็นตวัควบคมุพิเศษในระดบั       
สากลอีกด้วย เพราะพวกมนัไมไ่ด้ขึน้เป็นทรัพยากรท่ีจ ากดั
หรือถกูบญัญตัิตามกฎหมายให้กบัประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ไมมี่ประเทศใดสามารถอ้างสิทธ์ิในการฆา่มนัได้ การล่า
หรืออนรัุกษ์วาฬเป็นเร่ืองท่ีถกูบญัญตัขิึน้มาด้วยตรรกะ
และกฎหมายท่ีอิงตามหลกัสากล ด้วยการตัง้ตวัแทน
คณะกรรมการควบคมุการล่าวาฬสากลขึน้มา ด้วยเหตนีุ ้
วาฬจงึมีความพิเศษเพิ่มขึน้มาอีกอยา่ง 
 

                                   เอกลักษณ์ทางสัญญะ วาฬมกัถกูยกขึน้มาเป็นสญัลกัษณ์แทนการใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมมากกวา่สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ อยา่งน้อยในสงัคมตะวนัตก การอนรัุกษ์วาฬก็ได้กลายเป็นมาตรฐาน
แสดงถึงความใสใ่จสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆในระดบัสากลของโลกสีน า้เงินใบนี ้ มีการสนบัสนนุให้ลดการลา่วาฬในวง
กว้างเพราะพวกมนัเป็นสญัลกัษ์ของความอาทรตอ่โลกใบนี ้
 

 

 

 



พัฒนำกำรที่ส ำคัญ 2 ประกำร 
 

          ประกำรแรก มตสิากลท่ีเร่ิมจะเห็นตรงกนัว่าการลา่วาฬเพ่ือผลทางพานชิย์นัน้ไมใ่ชเ่หตผุลเพียงพอ
อีกตอ่ไป ดงัจะเห็นได้ในการสมันา “อนรัุกษ์วาฬ” สองครัง้ก่อนท่ีจดัขึน้ท่ีมาอยุน่ีเอง มีกระแสเรียกร้องให้มีการ
อนรัุกษ์วาฬในระดบัสากล การเคล่ือนไหวนีท้ าให้วาฬเป็นสตัว์เผา่พนัธุ์แรกท่ีได้รับการปกป้องจากการถกูลา่เพ่ือ
การบริโภค การพานิชย์และการฉกฉวยผลประโยชน์โดยอิงหลกัสากล ไมใ่ชเ่พียงเพื่อป้องกนัการสญูพนัธุ์ แตเ่ป็น
การปกป้องบนพืน้ฐานทางศีลธรรมและจรรยาบรรณ วาฬได้กลายเป็นกญุแจเปิดสูข่อบเขตจริยธรรมท่ีท่ีกว้างขึน้ 
น าไปสูแ่นวคดิด้านสิทธิสตัว์เผา่พนัธุ์อ่ืนๆ ด้วย  
           แม้วนันีจ้ะยงัไมมี่บรรทดัฐานท่ีได้รับการยอมรับในวงกว้างบญัญตัอิอกมา แตก็่นบัวา่มนัได้สร้างกระแส
แผอ่อกไปเป็นวงกว้างในหลายๆ ประเทศทัว่โลก ปี 1979 ออสเตรเลียซึง่เป็นหนึง่ในประเทศผู้น าด้านการลา่วาฬ
มายาวนาน ได้ออกมาแสดงจดุยืนด้วย “นโยบายอนรัุกษ์วาฬท่ีต่ืนตวั” ปี 1982 คณะกรรมการควบคมุการลา่
วาฬสากลได้มีมตใิห้งดเว้นการลา่วาฬเพ่ือการพานิชย์อยา่งไมมี่ก าหนด ด้วยมตเิสียงสามในส่ี แม้วา่นอร์เวย์และ
ญ่ีปุ่ นจะไมต่อบรับมตนีิ ้แตก็่ยงัคงญตันีิเ้อาไว้ในกฎหมายระหวา่งประเทศ และในปี 1993 สภาผู้แทนราษฎรของ
สหรัฐอเมริการ่วมด้วยวฒุิสภาได้มีมตเิป็นเอกฉันท์ 382 เสียงคดัค้านการ “การอนญุาตให้ลา่วาฬเพ่ือการพานิชย์
ทกุรูปแบบ” 
           ผลกระทบประกำรที่สองจากกระแสปลกุจิตส านกึรักษ์วาฬในระดบัสากล ก็คือการเปล่ียนแปลง
ด้านทศันคตแิละเจตคติด้านสิทธิท่ีวาฬจะสามารถด ารงชีวิตภายใต้การใส่ใจและการดแูล ท าให้ผู้คนเร่ิมคดิถึงสิ่ง
มีชิวิตชนิดอ่ืนๆ ด้วยแนวคดิเดียวกนั 
           ดร. วิกเตอร์ เชฟเฟอร์ได้เขียนระบไุว้วา่ “หากวาฬทีอ่าศยัอยู่ในมหาสมทุรตอนนีจ้ะถูกมองเป็นเพียงแค่
โมเดลที่ใช้เสริมสร้างจรรยาบรรณต่อสตัว์ เท่านัน้ก็เพียงพอแลว้ทีเ่ราควรจะอนรุักษ์พวกมนัเอาไว้...เมื่อเรา
ไตร่ตรองถึงการทารุณกรรมต่อวาฬ ซ่ึงผลกัดนัใหเ้รานึกถึงการทารุณกรรมต่อสตัว์ป่า สตัว์เลีย้ง สตัว์ทดลอง
รวมถึงบรรดาสตัว์ทีถู่กน ามาใช้ในการแสดงดว้ยแลว้ การทีเ่รายงัคงปล่อยการกระท าเหล่านัน้ด าเนินต่อไปก็ถือ
เป็นส่ิงทีผิ่ดศีลธรรมเช่นกนั การดกัสตัว์เพือ่ล่าเอาขน การล่ากวางเพือ่การกีฬา การทารุณปศสุตัว์ในโรงงาน การ
ขงัม้าไวใ้นคอกโรดีโอ การทารุณกรรมเหล่านี้ แม้จะโดยไม่ไดเ้จตนาหรือไม่ไดร้ับการตรวจสอบก็แลว้แต่ นบัว่า
เป็นส่ิงทีน่่าเจ็บปวดย่ิง และเมื่อไหร่ก็ตามทีเ่ราเห็นภาพเลือดทีไ่หลนองพืน้น ้าของเกาะไอกิและแฟโร เราไม่
เพียงแต่ก าลงัดูภาพซากศพของวาฬทีต่ายเท่านัน้แต่นัน่ยงัเป็นภาพแสดงการคร่าชีวิตวาฬดว้ย” 
 

“เราไม่เพียงแต่ 
ก าลังดูภาพซากศพ 
ของวาฬทีต่ายเท่าน้ัน 
แต่น่ันยังเป็นภาพ 
แสดงการคร่าชีวิตวาฬด้วย” 

       ผมได้เสนอเอกลกัษณ์ของวาฬไปทัง้หมด 6 ประการ
ด้วยกนั ได้แก่ เอกลกัษณ์ทางชีววิทยา นิเวศวิทยา สนุทรียะ 
วฒันธรรม รัฐศาสตร์และสญัญะ 
       ด้วยเอกลกัษณ์ตา่งๆ ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วบวกกบัปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดการตระหนกัในช่วงหลงั ก่อให้เกิดพฒันาการท่ี
ส าคญัขึน้มา 2 ประการในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา 
 



ประวัตศิำสตร์กำรดิน้รน 
เพื่อบรรทัดฐำนที่สูงขึน้ 

      ตลอดชัว่ประวตัศิาสตร์ของเผา่พนัธุ์มนษุย์ การ
ดิน้รนตอ่สู้  เพ่ือให้ได้มาซึง่บรรทดัฐานศีลธรรมและ
จรรยาบรรณท่ีสงูขึน้นัน้ไมง่่ายดายเลย แม้จะมี
เร่ืองราวของบรรดาศาสดาผู้ ชีท้างสวา่งและผู้น าทาง
ศาสนาตา่งๆท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ และอาจะมี
ชว่งเวลาท่ีมนษุย์สามารถบรรลไุด้จริงอยู่ แตบ่นัทกึ
ทางประวตัศิาสตร์ก็เผยให้เราได้เห็นเส้นทางไม่ราบ - 
เรียบของวิวฒันาการมนษุย์ท่ีมีมานบัพนัปี 
 
      ชว่งเวลาท่ีเราด ารงอยูนี่มี้ความพิเศษก็ตรงท่ีเรา
ได้เห็นโลกกลายเป็นหนึง่เดียวกนัแล้ว เป็นเหมือน
หมูบ้่านเดียวท่ีรวมประชากรจากหลากหลายหมู่บ้าน
กวา่ 5 พนัล้านคนเอาไว้ ผู้คนรทัว่โลกท่ีถกูเช่ือมโยง
กนัไว้ด้วยเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกในปัจจบุนั ท าให้เกิด
บรรทดัฐาน แนวคดิและทศันคตท่ีิมีศกัยภาพใน
ระดบัสากลแบบท่ีไมเ่คยมีมาก่อนในประวตัิศาสตร์ 
 

กฎสิทธิมนุษยชน 
ขององค์กรสหประชำชำติ 
 เม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม 1995 ซึง่ก็คือเม่ือ 3 เดือนก่อน
นีเ้อง ท่ีทัว่โลกได้เฉลิมฉลองให้กบัวาระครบรอบ 50 
ปีของการก่อตัง้สหประชาชาตขิึน้มา มีการรวมตวักนั
ของผู้น าประเทศเกือบ 200 ประเทศแบบท่ีไมเ่คยเหน็
ท่ีไหนมาก่อน แสดงให้เห็นวา่แตล่ะประเทศได้
รวมกนัเป็นหนึง่แล้ว         บรรดาผู้น าประเทศถ่ายรูป 

ร่วมกนั ณ เมืองนิวยอร์กซิตี ้ หลงัจากชา่งภาพลอง
ถ่ายภาพได้ 2-3 ภาพ ก็ตะโกนบอกกบับรรดาผู้น าวา่ 
“พร้อมนะครับ!” แล้วหยิบจานสีทองท่ีวาดรูปรอยยิม้
ไว้ด้วยสีด าขึน้มา ทกุคนพากนัหวัเราะชอบใจ แล้วเขา
ก็ได้บนัทกึภาพประวตัศิาสตร์ครัง้นัน้เอาไว้แล้ว! 
       ไมบ่อ่ยนกัหรอกท่ีจะได้เห็นทกุประเทศมีมตเิห็น
พ้องต้องกนัเป็นเอกฉนัท์ แต ่ 3 ปีหลงัจากก่อตัง้
สมชัชาสหประชาชาตขิึน้มาเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 
1948 พวกเขาก็ตอบรับและประกาศใช้ “กฎสิทธิ
มนษุยชนสากล” นบัเป็นครัง้แรกท่ีมีการบญัญตัสิิทธิ
พืน้ฐานให้กบัมนษุย์ทกุคนบนโลกนีอ้อกมาเป็นลาย -
ลกัษณ์อกัษร “โดยไมมี่การแบง่แยกเชือ้ชาต ิสีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา การเมืองหรือแนวคดิใดๆ ไมแ่บง่แยกวา่
คนๆ นัน้จะมาจากสงัคมแบบไหน ชาตไิหน มี
ทรัพย์สินหรือไม ่ ชาตกิ าเนิดและสถานภาพไหนก็ได้
ทัง้นัน้”  
       ค าประกาศนีถื้อเป็นการสร้างบรรทดัฐานทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมขึน้มาควบคมุมนษุย์ทกุหนว่ย
ในสงัคมนี ้“ซึง่ต้องพฒันาด้วยการอบรมสัง่สอนและ
ให้การศกึษา” เรามาฟังบางมาตราของค าประกาศนี ้
กนัหนอ่ยดีกวา่: 
       “มนษุย์ทกุคนเกิดมาดว้ยสิทธิและฐานนัดรทีเ่ท่า
เทียมและเสรี พร้อมสติสมัปชญัญะครบถว้นและพึง
ตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยภราดรภาพ” (มาตรา 1)  
       “ทกุคนมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความ
ปลอดภยัของตนเอง” (มาตรา 3) 
       “ไม่มีใครควรถูกบงัคบัใหเ้ป็นทาสหรือข้ารับใช้ 
หา้มมิใหมี้การคา้ทาสไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม” 
(มาตรา 4) 
 
 
 
 



      “ไม่มีใครควรถูกกระท าการทรมาณหรือทารุณ
อย่างโหดเหีย้ม หรือไดร้ับการปฏิบติัและลงโทษ
อย่างไม่เหมาะสม” (มาตรา 5) 
 
      ทีนีเ้รามาลองคดิย้อนกลบัไปถึงชว่งเวลาท่ี
โหดเหีย้มและขมข่ืนในประวตัศิาสตร์นบัพนัปีก่อน
หน้านัน้ ท่ีมนษุย์ยงัปฏิบตัติอ่กนัอยา่งโหดเหีย้ม
ทารุณดนูะครับ คดิถึงอาชญากรรมและการทรมาน
อนันา่สยดสยองก่อขึน้มาในนามของศาสนา บน
พืน้ฐานศีลธรรมและจริยธรรมในขณะนัน้ ทัง้ท่ีมนั
โหดร้ายทารุณอยา่งไมน่า่เช่ือ ยงัจ ากนัได้ไหมครับ
วา่เม่ือ 135 ปีมานีเ้องหรืออาจจะสัน้กวา่นัน้ใน
ประเทศอ่ืน ท่ีการใช้แรงงานทาสเป็นประเด็นท่ีมี
การถกเถียงกนัอยา่งรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ไม่
เพียงในแง่เศรษฐกิจ       แตใ่นแง่ของจริยธรรมด้วย 
     มนษุยชาตไิด้พยายามก่อร่างสร้างบรรทดัฐาน
ศีล-ธรรมอนัดีมานานนบัศตวรรษ อีเลนอร์ รูสเวลท์
ใช้เวลา  3 ปีในการถกเถียง โน้มน้าว ตอ่รองและ
ประนีประนอมกบัคณะกรรมการสหประชาชาติเพ่ือ 
ให้เกิดการร่างกฎบญัญตัิสิทธิมนษุยชนสากลขึน้มา 
กระทัง่ 50 ปีให้หลงั กฎบญัญตันีิจ้งึได้รับการ
ยอมรับและบงัคบัใช้อยา่งเป็นเอกฉนัท์ แตเ่ราก็
ยงัคงเห็นการฝ่าฝืนกฎได้จากพาดหวัขา่วรายวนั 
และพงึระลกึไว้อีกอยา่งด้วยนะครับวา่ จนถึงทกุ
วนันี ้สหรัฐอเมริกาเองก็ยงัไมไ่ด้รับรองกฎนีอ้ยา่ง 

เป็นทางการ 
      แตป่ระเดน็ของเราก็คือบรรทดัฐานมนัได้ถกู
ยกขึน้มาแล้ว เป้าหมายถกูวางไว้แล้ว เรามีตวับท
ศีลธรรมและจริยธรรมท่ีชดัเจนท่ีทกุคน ทกุประเทศ
ในโลกนีพ้งึต้องปฏิบตัติาม เรามีเกณฑ์บงัคบัใช้ไปทัว่
โลกเพ่ือให้ตระหนกัถึงสิทธิมนษุยชนร่วมกนั 
 
คณะกรรมกำรควบคุมกำรล่ำวำฬสำกล 
       ด้วยเง่ือนไขอยา่งเดียวกนั ดงัท่ีเราพดูกนัไปแล้ว 
หลงัจากก่อตัง้สหประชาชาติขึน้มาได้ 1 ปี ประเทศท่ี
ลา่วาฬ 15 ประเทศก็รวมตวักนัก่อตัง้คณะกรรมการ
ควบคณุการลา่วาฬสากลขึน้ “ความสนใจของ
ประเทศเหล่านี้ ก็คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้
ใหก้บัชนรุ่นหลงั และจ านวนประชากรวาฬก็เป็น
ตวัแทนของทรัพยากรธรรมชาติทีห่ลงเหลืออยู่” 
      ชว่งเวลาประมาณ 50 ปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการ
ต้องตอ่กรกบัการเปล่ียนแปลงและการแขง่ขนักนัใน
กลุม่ประเทศสมาชิกเพื่อสร้างบรรทดัฐานทัง้ทาง
วิทยาศาสตร์และจริยธรรมด้านการ “การอนรัุกษ์ การ
พฒันาและการน าทรัพยากรวาฬมาให้ได้ประโยชน์
สงูสดุ” โดยค านงึถึงอนาคตด้วย 
      ปี 1982 มาตรการนีเ้ช่ือมโยงไปถึงสหประชาชาต ิ
ด้วย เม่ือสหประชาชาตจิดัการประชมุท่ีซบัซ้อนและ
ยาวนานในหวัข้อเร่ือง“การประชุมว่าด้วยกฎบัญ 
ทางทะเล” หลงัจากบรรดานกัอนรัุกษ์วาฬชว่ยกนั 

  ญัต ิ



ระดมความคิดนานนบัสิบปี ก็ได้มีการระบุ
สนธิสญัญาเอาไว้ในมาตรา 65 วา่ด้วยสตัว์เลีย้งลกู
ด้วยนมทางทะเล โดยทกุประเทศจะต้องบรรลขุ้อ
สญัญาท่ีวา่ “กรณีของวาฬและโลมา ใหน้ ามาใช้กบั
งานของหน่วยงานระดบันานาชาติเพือ่การอนรุักษ์ 
บริหารจดัการและศึกษาเท่านัน้” และตอนนี ้ IWC 
ซึง่มีประเทศสมาชิกเกือบ 40 ประเทศ ซึง่นบัเป็น
ประชากรสว่นใหญ๋ของโลก ก็ได้กลายเป็นองค์กร
นานาชาตท่ีิเหมาะสมท่ีจะตัง้มาตรการควบคมุการ
ใช้ทรัพยากรวาฬระดบัสากลขึน้มา 
 

ช่วงเวลำอันมืดมน 
       คงต้องกลา่ววา่เราก าลงัเข้าสูช่ว่งอบัจนใน
หลายๆ แง่ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาดเูหมือนจะถอย
หลงัเข้าคลอง ในการอนรัุกษ์สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม
ทางทะเลและการเอาใจใสด่แูลสิทธิสตัว์ รวมถึงการ
เผยแพร่หลกัจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัวาฬ โลมา
และโลมาขนาดเล็กไปจนถึงสตัว์ชนิดอ่ืนๆด้วย 
     แตเ่ราจะยงัไมห่ยดุเพียงเทา่นี ้ น่ีแหละ เป็น
ชว่งเวลาท่ีเราจะต้องทุม่เทให้มากขึน้ หากเราท าให้ 
IWC ละเว้นการฆา่วาฬเพ่ือการพานิขย์และไมใ่ห้
โควต้าการลา่วาฬตอ่ไปได้จนถึงศตวรรษหน้า เราก็
จะสามารถใช้ประโยชน์จากสถานภาพของวาฬท่ีได้ 
รับการงดเว้นเป็นพิเศษนีเ้พ่ือการเผยแพร่จรรยา -
บรรณสากลตอ่ไปในอนาคต 
 

      อยา่งน้อยทัว่โลกก็จะได้ใช้ชว่งเวลานีก้่อร่าง
บรรทดัฐานส าหรับจดัการกบัสตัว์ป่าท่ีถกูเอารัดเอา
เปลรียบเหลา่นี ้ การน าทรัพยากรจากพวกมนัมาใช้
ประโยชน์ไมใ่ชแ่คต้่องค านงึถึงการคงปริมาณท่ียัง่ยืน 
แตย่งัรวมถึงการไมบ่ริโภค ไมน่ าไปท าการทดลองท่ี
เป็นอนัตรายถึงชีวิต และการสร้างกิจกรรมสนัทนา
การและการศกึษา เชน่ กิจกรรมการตามศกึษาชีวิต
วาฬ ด้วย 
      น่ีไมใ่ชก่รณีการก าหนดโทษด้วยหลกัจริยธรรม
และบรรทดัฐานท่ีประเทศใดประเทศหนงึจะน าไปใช้
ตดัสินสิทธิของคนในอีกประเทศซึง่อาจจะมีบรรทดั-
ฐานท่ีแตกตา่งกนั แตเ่ป็นการตดัสินโดยผสมผสาน
ความเช่ือและความคดิเห็นของประเทศตา่งๆ เข้า
ด้วยกนัในประเดน็เก่ียวกบัทรัพยากร ซึง่ถือเป็นเร่ือง
ความผิดชอบพืน้ฐาน ธรรมเนียมและวฒันธรรม
ท้องถ่ินท่ีขดัตอ่แนวทางของสากล ก็จะต้องคอ่ยๆ
เปิดทางให้กบัการเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน้อย 
     อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในการท าให้บรรทดั-
ฐานนีไ้ด้รับการยอมรับและน าไปปฏิบตักินัอยา่งแพร่ 
หลาย แตเ่พราะวาฬเป็นสว่นหนึง่ของมรดกท่ีเรา
จะต้องสืบทอดตอ่ไปให้คนรุ่นตอ่ไป จงึเป็นหน้าท่ีของ
เราท่ีจะต้องคอยจบัตาดใูห้บรรทดัฐานนีเ้กิดขึน้ให้จง
ได้และรักมนัให้คงอยูต่อ่ไปในระดบันานาชาติ โดย
อาศยัความร่วมมือจากทกุ 



มุมมองใหม่ที่ยั่งยืนต่อไป 
       ผมเช่ือเหลือเกินวา่มมุมองใหมท่ี่เกิดขึน้ในระด ั
สากลเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราควรปฏิบตักิบัวาฬ เพ่ือให้
พวกมนัสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบัมนษุย์ได้อยา่ง
สงบสขุ และเอือ้ประโยชน์ให้กบัทัง้สองฝ่ายจะต้อง
ยืนยงอยูต่อ่ไป และภารกิจความมุง่มัน่ท่ีจะเอาชนะ
คมฉมวกทัง้หลายจะชว่ยน าทางเราไปสูย่คุใหมท่ี่จะ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้หนนุสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ บนโลก
ตอ่ไปด้วย 

  “วาฬนีแ่หละ 
 ท่ึจะท าใหค้นหนัมาใส่ใจชีวิตบนโลกกนัมากข้ึน” 

 
 

 
 
 

 บ 
     ท าไมผมถึงมัน่ใจนกันะ่เหรอ? ก็เพราะ ก.ห.ช.- 
กระแสแหง่โชคชะตายงัไงละ่! (T.O.D. - the Tide of 
Destiny) ผมเช่ือวา่การท่ีเรามารวมตวักนัอยูท่ี่น่ีก็
เหมือนกบันกัเล่นเซิร์ฟท่ีก าลงัออกโต้คล่ืนลกูท่ีใชอ่ยู่ 
มนัเป็นการจบักระแสของประวตัศิาสตร์ อาจจะไมมี่
เส้นทางท่ีราบร่ืนสวยงามในอนาคตอนัใกล้นี ้ แตห่าก
เราคอยรักษาสมดลุ รักษาศรัทธาเอาไว้ ผมรู้เลยวา่
คนรุ่นตอ่ๆไปก็จะยงัมีโอกาสได้มาร่วมเฉลิมฉลองกนั
ทกุๆ  ปี ... 

วาฬจงเจริญ!  
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