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	 ความสนใจของนักศึกษารุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการศึกษาไพรเมต

เพือ่ใช้ประกอบการจบการศกึษาทางด้านมานษุยวทิยา	รวมทัง้ความสนใจของอาจารย์ในสงักดั

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และพิพิธภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต	ิเกีย่วกบัการจดันทิรรศการ

Primate	 &	Me	 กระตุ้นให้ผมเขียนสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัวจากความสนใจด้านไพรเมต	

เพื่อให้เข้าใจตัวเองและคนอื่น	 จนมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับไพรเมตด้วยการศึกษา

ภาคสนาม	และด้วยทีต้่องท�าความรูจ้กักบัชาติพันธุท์ีห่ลากหลายระหว่างการศกึษาและด�าเนนิการ

เกีย่วกับการอนรุกัษ์สตัว์ป่าในระดบัพ้ืนที	่รวมทัง้ประสบการณ์ตรงกบันกัวานรวทิยาในต่างประเทศ

ท�าให้เหน็ส่วนต่อขยายความเข้าใจของตนเองเกีย่วกบัไพรเมต	สามารถเชือ่มโยงกบัแนวคิดและ

วิธีการของชาติพันธุ์วรรณนา	 โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาไพรเมต	 สามารถถูกจัดให้เป็นกลุ่ม

เผ่าพันธุ์หนึ่งในสเปคตรัมของชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	จึงเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ

ที่ควรจะพิจารณาในการอธิบายสังคมไทยในเชิงประวัติศาสตร์	 ได้แก่	 การอธิบายสังคมมากคู	่

การคัดเลือกโดยเครือญาติ	 การขัดแย้งในเครือญาติ	 และล�าดับสังคมท่ีซับซ้อน	 ส่วนวิธีวิทยา

เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมซึ่งพัฒนาในวงการศึกษาไพรเมต	ที่มีทั้งบรรยาย	 สุ่มตัวอย่างเพื่อ

ให้ได้แบบแผน	เป็นแนวทางและความคิดเชงิระบบทีจ่ะเพิม่หนทางในการท�าความเข้าใจเกีย่วกบั

พฤติกรรมมนุษย์ในมิติที่ซับซ้อนขึ้นไป

ค�าส�าคัญ:		นักศึกษารุ่นใหม่,	ประสบการณ์ภาคสนาม,	นักวานรวิทยา,	มานุษยวิทยา

Abstract

	 Interests	of	new	generation	students	in	Thailand,	to	study	primates	to	

fulfil	a	higher	degree	in	Anthropology	and	Sociology	from	Thammasat	university,

stimulated	my	 personal	 reflections	 on	 primate	 studies	 based	 on	 personal	

experiences.		Primatologists	as	outsiders	became	more	alien	and	applied	more

academic	beliefs	and	theories	to	primate	studies	making	primates	themselves	

บทคัดย่อ
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became	less	important.		To	make	the	best	use	of	accumulated	methodologies	

and	knowledges	of	primatology	to	Thai	studies	and	histories	with	anthropology	

components,	polygamy,	kin	selection,	kin	 rivalry,	complex	social	hierarchy	 in	

combination	with	methodologies	on	system	thinking	and	systematic	behavior	

sampling	should	be	considered.

Keywords:	Thai	students,	Field	experiences,	primatologists,	Anthropology

Primate & Me จำกประสบกำรณ์ส่วนตน

	 ผมสนใจไพรเมตมาต้ังแต่เรียนระดับปริญญาตรีท่ี	ภาควชิาชีววทิยา	มหาวทิยาลยัมหดิล	

ในช่วงทศวรรษ	1980	หวัใจของชวีวทิยาในตอนนัน้กค็อืฝึกให้เข้าใจและมปีระสบการณ์เกีย่วกบั

โลกของสิ่งมีชีวิตจากระดับโมเลกุล	เซลล์	เนื้อเยื่อ	อวัยวะ	ระบบอวัยวะ	ตัวตน	หลาย	ๆ	ตัวตน	

จนถงึระบบนเิวศ	สาขาทีน่ยิมเรยีนในตอนนัน้เกีย่วกบัโมเลกลุ	(เช่น	ดเีอ็นเอ)	เซลล์และเนือ้เยือ่	

ประสบการณ์ของผมเริม่แรกทีท่�ากค็อืไปเจาะเลอืดจากกระต่ายในห้องเลีย้งกระต่ายทีเ่ขาฉดียา

เพือ่ให้มกีารผลิตเซลล์เริม่ต้นจ�านวนมาก	ก่อนทีจ่ะพฒันาเป็นเมด็เลอืดแดง	จากนัน้มาแยกเพือ่

ให้ได้สายดีเอ็นเอซึ่งมีประจุไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ระบบกระแสไฟฟ้าในการแยกตามขนาด

ของโมเลกุล	ชีวิตตอนนั้นอยู่ในห้องปฏิบัติการ	เน้นที่ความสะอาด	ซึ่งก็มีความสุขดี	แต่อาจารย์

ที่ฝึกผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านชีวเคมีและมีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางเคม	ี

มีความสนใจกว้าง	และได้ให้ผมยมืหนงัสอืของท่านท่ีท่านซือ้ด้วยเงนิส่วนตวัคอื	In	the	Shadow	

of	Man 
1	เขียนโดย	ดร.เจน	กูดัลล์	(Goodall	1971)	ช่วงนั้นผมศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	

ชั้นปีที่	 3	 ด้วยพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษผมค่อนข้างใช้ได้	 เพราะผมเรียนระดับมัธยมต้นที่

โรงเรยีนครสิต์คณะซาเลเซยีนจากโรงเรยีนต่างจงัหวดั	ก่อนทีจ่ะมาเรียนต่อระดบัมธัยมปลายที่

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษาทีพ่ญาไทในกรุงเทพฯ	และเรยีนระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัมหดิล	

1	หนังสือ	In	the	Shadow	of	Man	ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี	ค.ศ.	1971	
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ตามล�าดบั	โดยมหาวทิยาลยัมหดิลในขณะนัน้ใช้ภาษาองักฤษในการเรยีนการสอนเป็นส่วนใหญ่

ผมจงึสามารถจดัการเรือ่งภาษาองักฤษได้ในระดับหนึง่	และได้อ่านหนงัสอืเล่มนัน้	จากต้นจนจบ

ในเวลาไม่นานนัก

	 ได้มาคิดอีกทีว่ามันมีอะไรที่ท�าให้สนใจขนาดนั้นในหนังสือของ	ดร.เจน	ส่วนที่ซ่อนอยู่

กอ็าจจะเป็นปมในใจ	เพราะผมเติบโตและเป็นผลผลติของสงัคมย่อยทีไ่ม่ใช่	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	

โดยท่ีบอกว่าเป็นสงัคมย่อยน้ัน	ความจริงก็มกีารปฏบิตัอิย่างกว้างขวาง	มหีลายคนเหน็เป็นเรือ่งดี

ด้วยซ�้า	ส�าหรับผม	ผมถือว่าผมปรับตัวได้	แต่ถ้าเลือกได้ก็คงอยากได้ครอบครัวที่เป็นอุดมคติที่

สงัคมไทยได้เน้นย�า้เรือ่งผวัเดียวเมยีเดียว	ชวีติในวยัเดก็นัน้เลอืกไม่ได้	แต่มาคดิดอูกีทผีมกน็บัว่า

โชคดี	 ที่มีช่องว่างที่ผมเลือกชีวิตของตนเองได้	 ผมเติบโตโดยอาศัยอยู่ใกล้กับตลาดเช้า	 ซึ่งมี

คนมอญเป็นส่วนใหญ่ได้น�าเอาผลผลิตทางการเกษตรขนข้ามแม่น�้ามาขาย	 และมีคนจีนท�ามา

ค้าขายให้คนในตลาด	คณุยายผมจะพาผมไปวดัไทยเพือ่ท�าบญุ	แต่ตอนวันอาทติย์ผมกไ็ปวิง่เล่น

ในบ้านที่คนโปรแตสแตนท์เช้ือสายจีนมารวมตัวกัน	 วันธรรมดาผมสามารถเดินไปโรงเรียน

กับเพื่อน	ๆ	ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์	รู้จักบราเธอร์และฟาเธอร์	(Brother	&	Father)	ที่เป็นชาว

อิตาเลียนและชาวไทย	 ดูเหมือนชีวิตที่เลือกไม่ได้นั้นท�าให้ผมอยู่ในสังคมท่ีถือว่าความแตกต่าง

เป็นเรื่องธรรมดา	 แต่ผมมักจะมีค�าถามอยู่ในใจเสมอว่า	 ท�าไมคนนั้นเป็นอย่างนั้น	 ท�าไมคนนี้

เป็นอย่างงี้	ถ้าตีความก็คือผมสนใจเรื่องพฤติกรรมมนุษย์มาตั้งแต่เด็ก	ๆ		และนี่กระมังที่ท�าให้

เมื่ออ่านหนังสือของ	 ดร.เจนแล้วเริ่มได้ค�าตอบบางอย่างที่เป็นเงามืดของพฤติกรรมมนุษย์ที่

เราได้มาจากพฤติกรรมของไพรเมต

เริ่ม Primate & I

						 ช่วงทีอ่ยูม่หาวทิยาลยัมหดิล	เป็นจงัหวะทีด่ทีีอ่าจารย์วรเรณ	บรอคเคลแมน	(Warren	

Y.	Brockelman)	ได้ย้ายมาจากห้องปฏบิตักิารขององค์การสนธสิญัญาป้องกนัเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้	(สปอ.)	หรือ	SEATO	(The	South	East	Asia	Treaty	Organization)	Laboratory	

มาสอนที่ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์		ท่านสอนวิชานิเวศวิทยา	และก�าลังท�าวิจัยเรื่อง
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การประเมนิประชากรของชะนีในเมอืงไทยจากการฟังเสยีงร้องของชะน	ีนอกจากอาจารย์วรเรณ

จะท�าให้ผมมีประสบการณ์ในการออกพื้นที่เพื่อศึกษาชะนีรวมทั้งการบันทึกเสียงแล้ว	ยังท�าให้

ผมได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นที่ท�าเรื่องชะนี	คือ	ดร.โจ	ที.	มาร์แชล	(Dr.	Joe	T.	Marshall)	

ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร	 Science	 ของอเมริกา	 ตอนนั้นจ�าได้เมื่อเจอโจเขาได้ให้ส�าเนา

บทความ	(reprint)	ทีท่่านเพิง่ตีพมิพ์ร่วมกับภรรยาของท่านในวารสาร	Science	ในสาระเกีย่วกับ

เสียงชะนีที่แตกต่างกัน	ที่โจได้ไปอัดเสียงในธรรมชาติจากพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ

เอาเสียงมาท�าเป็นโซโนแกรม	 (Sonograms)	 และได้ผลสรุปว่า	 ชะนีแต่ละเผ่าพันธุ์มีเสียงร้อง

ที่แตกต่างกัน	หรือเสียงร้องของชะนีสามารถบอกชนิดของชะนีได้	(Marshall	and	Marshall	

1976)	ตอนนั้นผมคิดว่าผมคงมีความฝันลึก	ๆ	ที่อยากจะมีโอกาสได้ไปมีประสบการณ์ในพื้นที่

อื่น	ๆ	นอกประเทศไทยคล้ายกับโจบ้าง

ภาพโซโนแกรม (Sonogram) บันทึกเสียงร้องของชะนีกลุ่มต่าง ๆ จากการศึกษาของ ดร.โจ ที. มาร์แชล
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2	คาร์เพนเตอร์	เดินทางมาส�ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามชะนีเมืองไทย	ในช่วงปี	พ.ศ.	2483

	 อาจารย์วรเรณ	ท�าวจัิยต่อเน่ืองเก่ียวกับประชากรชะนใีนเชิงนิเวศวทิยา	โดยเช่ือมโยงกับ

การวิจัยชะนีที่	สปอ.	ด�าเนินการอยู่	 โดยตัวผมเองได้สนใจเรื่องการอนุรักษ์มากขึ้น	ด้วยการที่

ไม่มคีนศกึษา	ผมจงึได้มโีอกาสเริม่เรือ่งของตัวเองทีแ่ตกต่างไปจากของอาจารย์วรเรณ	และด้วย

ที่ผมสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องพอสมควร	ความรู้ในเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษจึง

เข้ามาในหัวผม	 ได้แก่	 การศึกษาชะนีด้วยการท�าให้มันคุ้นชินเพื่อติดตามศึกษาพฤติกรรมของ

พวกมนั	ได้มีอิทธิพลต่อผมเป็นอย่างมาก	โดยมีตวัอย่างมากมายในสมัยนั้น	แต่คนทีใ่กล้ตัวที่สดุ	

คือ	เดวิด	ชิเวอร์	(David	Chivers)	และกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	(University	

of	Cambridge)	ที่ศึกษาเซียมัง	(Siamang)	และชะนีอื่น	ๆ	ที่ประเทศมาเลเซีย	รวมทั้ง	จอห์น	

เอลเลฟสัน	(John	Ellefson)	จากมหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนยี	เบร์ิกเลย์	(University	of	California,

Berkeley)	ที่ศึกษาชะนีมือขาว	(white-handed	gibbon)	การมีส่วนร่วมในการส�ารวจชะนีใน

พื้นที่ต่าง	ๆ	ท�าให้ผมรู้จักพื้นที่	 ความหนาแน่นของชะนี	และความเป็นไปได้ในการศึกษาชะนี

ด้วยการท�าให้มนัคุน้ชนิ	ผมได้เริม่ทดลองตดิตามชะนใีกล้ทีท่�าการของอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่	

ซึ่งตอนนั้นยังเป็นชะนีป่าอยู่	 ยังไม่คุ้นชินกับมนุษย์	 เห็นผมทีไรก็หนีผมทุกที	 ผมท�าการศึกษา

มาระยะหนึ่ง	 ก็ถึงตอนที่ต้องหาทุนมาสนับสนุนการศึกษา	 ตอนนั้นทุนวิจัยส่วนใหญ่สนับสนุน

งานวจิยัเกีย่วกบัสัตว์ใกล้สูญพนัธุ	์ด้วยชะนมีงกฎุ	(pileated	gibbon)	อยูใ่นสถานะใกล้สญูพนัธุ์

มากกว่าชะนีมือขาวท่ีผมก�าลังท�าให้มันคุ้นชินกับการปรากฏตัวของมนุษย์ท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่	ท�าให้ผมเปลีย่นการศึกษาจากอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่มาท่ีอทุยานแห่งชาตเิขาสอยดาว	

ซ่ึงในตอนนั้นพื้นที่ที่ผมเลือกมีประชากรของชะนีหนาแน่นมากและเป็นที่ราบ	 ซึ่งเป็นพื้นที่ใน

อุดมคติในการท�าวิจัย	 แต่ถึงแม้จะเข้าพ้ืนท่ีได้ยากแต่ก็ยังถือเป็นเร่ืองรอง	 เพราะพื้นท่ีท่ีเข้าถึง

ได้ง่ายอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ก็มีส่ิงไม่สมประสงค์ท่ีอยากจะศึกษา	นอกจากนี้ชะนี

มือขาวก็มีคนศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วคือ	ซี.	อาร์.	คาร์เพนเตอร์2		และ	จอห์น	เอลเลฟสัน	(C.	R.

Carpenter	&	John	Ellefson)
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	 ผมได้วิจัยชะนีมงกุฎที่เขาสอยดาวส�าหรับการศึกษาระดับปริญญาโท	 โดยมีอาจารย์

วรเรณเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	 เนื่องจากไม่ค่อยมีใครศึกษาในขณะนั้น	 ไม่ว่าจะศึกษาอะไร

ก็เป็นเรื่องใหม่ไปหมด	ท�าให้มีโอกาสไปประชุมนานาชาติที่อินเดียและเยอรมนี	และได้มีโอกาส

เจอนักชวีวทิยาทีศ่กึษาไพรเมตหลายคน	รวมทัง้คนทีใ่นทีส่ดุเป็นทีป่รกึษาในระดบัปรญิญาเอก

ของผมคือ	จอห์น	จี.	โรบินสัน		(John	G.	Robinson)	ที่ศึกษาการส่งเสียงร้อง	(vocalization)	

และภาษาของไพรเมตในสกุล	 Callicebus	 spp.	 ในประเทศโคลัมเบีย	 จากห้องปฏิบัติการ

ด้านพฤติกรรมของ	Haven	Wiley	 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา	 (University	 of	 North	

Carolina)	 โดยต่อมาได้ท�าการวิจัยหลังปริญญาเอกท่ีสถาบันสมิธโซเนียน	 (Smithsonian	

Institute)	ก่อนที่จะย้ายไปที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา	(University	of	Florida)	ช่วงนั้นยังมีอีก

สองคนที่ได้ให้การช่วยเหลือ	 คือ	 ดร.อาร์ดิธ	 ยูด้ี	 	 (Dr.	 Ardith	 Eudy)	 ซ่ึงศึกษาลิงมะแคค	

(macaque	monkeys)	 5	 ชนิดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 และ	 ดร.โรเบิร์ต	 ฟาเก้น	

(Dr.	 Robert	 Fagen)	 จากมหาวิทยาลัยอะแลสกา	 (University	 of	 Alaska)	 ท่ีศึกษาเรื่อง

การเล่นของสตัว์	(Animal	Play)	โดยผมได้สนิทกบัท่านตอนพยายามท�าให้ชะนท่ีีอทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่คุ้นชินกับมนุษย์	และท่านยังได้ช่วยถางทางเดินป่าเพื่อให้เดินป่าได้ง่ายร่วมกับผม

Primate & I เริ่มกระชับ

						 เพื่อให้เรื่องยาวเป็นเรื่องสั้น	 เมื่อผมจบการศึกษาระดับปริญญาโท	 ผมได้เริ่มหางาน

และสอบชิงทุนการศึกษา	ในขณะนั้น	ภาควิชาชีววิทยา	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มีแนวโน้มที่จะ

รับผมเข้าไปท�างาน	 ในขณะเดียวกันกับที่ทุน	 Fulbright	 ได้แจ้งเป็นการภายในว่าผมได้รับทุน

การศึกษาแล้ว	และอาจารย์จอห์น	จี.	 โรบินสัน	 (John	G.	Robinson)	ก็แจ้งว่าผมได้ทุนจาก

สถาบนัสมิธโซเนยีน	ทีส่ามารถไปศึกษาได้เลยไม่ต้องเสยีเวลารอเหมือนกบัทุน	Fulbright		ผมจงึ

ตดัสนิใจเดนิทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทีส่หรัฐอเมรกิา	เนือ่งจากเป็นโปรแกรมเกีย่วกบั

การอนรุกัษ์		ผมได้รับการอบรมเกีย่วกบัเทคนิคการศกึษาไพรเมตที	่Front	Royal,	West	Virginia	

จาก	รดูี	้รดูราน	(Rudy	Rudran)	เป็นชาวศรลีงักา	ท่ีเคยท�าวทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาเอกเก่ียวกบั

ไพรเมตในยูกันดา	 ส่วนคนอื่น	 ๆ	 ที่เข้าอบรมและกลายมาเป็นเพื่อนสนิทของผมก็มีไม่กี่คน	
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ทีผ่่านกระบวนการคัดเลอืกคล้าย	ๆ 	กบัผม	มาจากอเมรกิาใต้	ท้ังโคลมัเบีย	เปร	ูอาร์เจนตนิา	และ

บราซิล	ผมไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัว	แต่กลับรู้สึกสนุกด้วยซ�้า	อาจจะด้วยที่ได้รับอิทธิพลมา

ต้ังแต่เด็กว่าความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา	 และท�าให้เรื่องอเมริกาใต้ที่เคยอ่านมากลายเป็น

ของจริง	 กลุ่มเพื่อนต่าง	 ๆ	 ของผมกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นเพื่อนท่ีมาเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเติมเต็ม

ประสบการณ์ตรง	(Enrichment	environment)	ส�าหรบัการศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีเ่กีย่วกบั

อเมริกาใต้ของผมเสียด้วยซ�้า

	 จากฟร้อน	โรยลั	(Front	Royal)	กย้็ายมาทีเ่มอืงเกนส์วลิล์	(Gainesville)	ซึง่เป็นเมอืง

มหาวทิยาลยัของรฐัฟลอรดิา	(University	of	Florida)	เข้าเรยีนทีภ่าควชิาสตัววทิยา	ซึง่ต้องเรยีน

ตามระบบของเขา	คนที่เรียนมาทางนี้เขาจะมีบุคลิกตามสิ่งที่เขาศึกษา	เช่น	คนที่ศึกษาแมงมุม	

กจ็ะเหน็หวัเขม็ขดัรปูแมงมมุมาแต่ไกล	ดูเขาภมูใิจในสิง่ทีเ่ขาศกึษามาก	ส่วนผมนัน้ไม่เหน็ตวัเอง

มากนัก	 เดาว่าคงพยายายามปรับตัวให้เข้ากับระบบอเมริกันและนักศึกษาอเมริกันมากกว่า

อย่างอืน่	รวมทัง้มุง่อยูกั่บการเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่	ๆ 	ด้วยอาจารย์ท่ีปรกึษาของผมมนีกัศกึษา

อยู่ภายใต้การดูแลด้วยกันหลายคน	ซึ่งส่วนใหญ่มากจากอเมริกาใต้	 และถ้าเป็นคนอเมริกันก็

มักมีอาวุโสมากกว่าผม	 แต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการคบกันและการปรับตัว	 มักมีการสังสรรค์กัน

โดยมี	 ดร.จอห์นมาร่วมบ้างเป็นบางครั้ง	 ท�าให้ได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันหลายอย่าง	 โดยเฉพาะ

ผมจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ของคนละตินอเมริกา	การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่

ต้องปรบัตวัให้เข้ากบัระบบอเมรกินัในมติหินึง่จงึเป็นการศกึษาทีพ่ยายามท�าให้ถงึเป้าในเวลาที่

ก�าหนด	แต่ในขณะเดยีวกนัเพือ่นทีเ่รยีนด้วยกนักไ็ด้เข้ามาเตมิเตม็ประสบการณ์ทางสงัคมอืน่	ๆ

ที่ท�าให้รู้สึกเหมือนเป็นบ้าน

	 ระหว่างเรียนที่ฟลอริดาผมยังเจอ	ดร.โจ	ที.	มาร์แชล	(Dr.	Joe	T.	Marshall)	อย่าง

ต่อเนือ่ง	ความจรงิมากกว่าในประเทศไทยด้วยซ�า้	ตอนนัน้	ดร.โจ	มอีายมุากแล้ว	และย้ายมาอยู่

ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติสมิธโซเนียน	 (Smithsonian	 National	 Museum	 of	

Natural	History)	ที่วอชิงตัน	ดี.ซี.	(Washington,	D.C.)	และทุก	ๆ	คริสต์มาสเขาจะเดินทาง

จากดซีลีงมาทีเ่กนส์วลิล์	โดยเขาเอาเสยีงชะนทีีเ่คยอดัไว้ตัง้แต่อยูท่ี	่สปอ.	มาเกบ็ไว้ทีพ่พิธิภณัฑ์
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ธรรมชาติวิทยาฟลอริดา	(Florida	Museum	of	Natural	History)	และมาท�าโซโนแกรมที่นี่	

ท�าให้ผมยงัมีเพ่ือนคุยเกีย่วกบัชะน	ีและได้ฝึกท�าโซโนแกรม	กบั	ดร.โจ	ที.	มาร์แชล	และเนือ่งจาก	

ดร.จอห์น	โรบินสัน	เคยท�าเรื่องเสียงและภาษาของไพรเมตในสกุล	Callicebus	spp.	ก็ท�าให้

สนุกสนานเรื่องของเสียงร้องของไพรเมต	(Primate	vocalization)	มากขึ้น	และ	ดร.มาร์แชล	

ก็เอ็นดูผมมาก	ได้คุยกันลึก	ๆ 	ในหลาย	ๆ 	เรื่อง	ที่ท�าให้ผมเข้าใจเรื่องการศึกษาชะนีในเมืองไทย

มากขึ้น

	 ตอนนีถ้งึตอนต้องเลอืกเรือ่งท่ีต้องการศึกษาส�าหรบัปรญิญาเอก	ถงึแม้จะมาทีฟ่ลอรดิา	

แต่เรื่องชะนีก็ยังเป็นเรื่องที่ปลายจมูกอยู่	แต่การที่ผมได้เจอคนอเมริกาใต้มากขึ้น	ความคิดผม

จึงออกห่างจากเมืองไทยมากขึ้น	 ผมบอกอาจารย์ที่ปรึกษาว่าผมอยากมีประสบการณ์อื่นท่ี

ไม่ใช่เมืองไทย	ดร.จอห์น	 โรบินสัน	 (Dr.	 John	Robinson)	ตกลงใจส่งผมไปศึกษาลิงคาปูชิน	

(Capuchin	Monkeys)	ทีเ่วเนซเุอลา	ผมได้ลงพืน้ท่ีไปท�าวจิยัสองช่วง	ช่วงแรกเป็นเป็นการศกึษา

เบื้องต้นใช้เวลาประมาณเดือนกว่า	 ๆ	 ส่วนช่วงท่ีสองเป็นช่วงท่ีท�าวิจัยใช้เวลาประมาณปีครึ่ง	

จากน้ันจงึได้กลับมาเขยีนวิทยานิพนธ์ส�าหรับใช้ขอจบการศกึษาระดบัปริญญาเอก	ก่อนผมกลบั

ประเทศไทย	ผมได้ไปประชมุไพรเมต	ทีเ่มอืงเกทิทงิเงิน	(Gottingen)	ประเทศเยอรมน	ีและแวะ

ไปที่ประเทศยูกันดาก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

Ethnoprimatology เข้ำมำซึมซับ

						 เมื่อผมกลับมาเมืองไทย	 ผมเริ่มมีใจออกห่างจากไพรเมต	 อาจจะเนื่องด้วยความคิด

เร่ืองการอนุรักษ์ว่าถ้าผมมีโอกาสแก้ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าได้ใช้ชีวิต

ของตัวเองอย่างมีความหมาย	 ตอนเครื่องบินร่อนลงที่กรุงเทพฯ	 ผมไม่เห็นไพรเมต	 แต่ผมเห็น

พื้นที่ชุ่มน�้า	(Wetland)

						 ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งอาจารย์วรเรณ	อาจารย์จริยา	 บรอคเคลแมน	 และอาจารย์

วิสุทธ์ิ	ใบไม้	มบีทบาทส�าคญัทีท่�าให้ผมได้ต�าแหน่งอาจารย์ทีภ่าควชิาชวีวิทยา	คณะวทิยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ยังจ�าได้ว่าได้ไปคุยกับท่านอธิการบดี	 ศาสตราจารย์	 ดร.ณัฐ	 ภมรประวัติ
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ทีศ่ริริาช	ก่อนทีจ่ะมาเป็นอาจารย์	การเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยัมหดิล	ผมได้มโีอกาสรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี	จนถึงบัณฑิตศึกษา

	 ส่วนงานวจัิยนัน้ยงัคงยดึงานอนรุกัษ์เป็นหลกัอยู	่ในเวลาเดยีวกนัการอนรุกัษ์ในเมอืงไทย

เริม่คกึคกั	องค์กรอนุรกัษ์นานาชาติได้ให้ความสนใจเพือ่พฒันางานอนรุกัษ์ในเมอืงไทย	เริม่ตัง้แต่

เจ้าชายฟิลปิได้เสดจ็เยอืนเมอืงไทยและมกีาล่าดินเนอร์กบัสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ท�าให้มีการจัดตั้งองค์กรเอกชนส�าหรับการอนุรักษ์

สัตว์ป่าของไทยต่อเนื่องจากนิยมไพรสมาคม	 นั่นคือ	 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ง

ประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ซึ่งเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างการเงิน	 และ

บคุลากรระหว่างประเทศในเรือ่งการอนุรกัษ์ในประเทศไทย	ส่วนผมได้เริม่ท�าวจิยัเกีย่วกบัสตัว์ป่า

ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 และมีกิจกรรมการอนุรักษ์อื่น	 ๆ	 ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ด้วยเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวคิดเรื่อง	“การเปลี่ยน

สนามรบให้เป็นสนามการค้า”	ผมได้ให้ความใส่ใจเรือ่งการฝึกคนรุน่ใหม่	ซึง่เมือ่ตอนท่ีผมกลบัมา

ประเทศไทยใหม่	ๆ 		คนทีส่นใจทางด้านไพรเมตและการอนรุกัษ์ทีม่หาวทิยาลยัมหดิลยงัคงน้อย

เหมือนเดิม	แต่ผมก็ท�าเท่าที่ผมท�าได้

						 ส่วนเรือ่งไพรเมตนัน้	มหาวทิยาลยัในองักฤษยงัส่งนกัศกึษามาวจิยัชะนใีนเมอืงไทยอยู	่

แต่เป็นระดับปริญญาตรี	 และเริ่มมีอาจารย์เยอรมันสนใจชะนีที่เขาใหญ่	 ได้มาดูลาดเลา	 และ

จากน้ันได้มนัีกศกึษาจากเยอรมนัและยโุรปมาท�าวจิยัเรือ่งชะนทีีเ่ขาใหญ่หลายคน	ปัจจยัทีท่�าให้

เป็นที่นิยมก็คือ	เข้าถึงได้ง่าย	มีที่พัก	ชะนีถูกท�าให้คุ้นชินต่อมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่รุ่นผม	

เจเรมี่	เรเมคเกอรส์	(Jeremy	Raemaekers)	และ	อุทัย	ตรีสุคนธ์	และต่อมาได้มีนักศึกษาชาว

อเมรกินัได้เข้ามาท�าการศึกษาชะนีในระดับปรญิญาเอก	ท�าให้อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่เป็นแหล่ง

รวมของนักวิจัยชาวตะวันตกในการศึกษาชะนี	และมีงานวิชาการตีพิมพ์ออกมามากพอสมควร

	 ส�าหรับผมเนือ่งจากไม่ได้ขาดกจิกรรมการวจิยัแต่เน้นไปด้านอนรุกัษ์สตัว์ป่ามากยิง่ข้ึน	

ท�าให้ไม่ได้หวนกลบัไปท�าวจิยัชะน	ีและนกัศกึษาไทยก็มน้ีอยคนทีส่นใจวจิยัทางด้านนีแ้ละเริม่มี

ผูห้ญิงสนใจท�าวจิยัทางด้านนีม้ากขึน้	มนีกัวิจยัชาวต่างชาตเิสนอให้ผมเป็นหุน้ส่วนงานวจิยัทาง
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ด้านไพรเมต	แต่ด้วยผกูติดกบัภาระอ่ืน	ๆ 	ท�าให้ต้องประเมนิว่าจะเลอืกทางไหน	เลยไม่ได้ร่วมมอื

รวมทัง้แนวโน้มงานวจัิยเก่ียวกบัไพรเมตของนักวชิาการชาวต่างชาตใินตอนนัน้ออกไปทางทฤษฎี

มาก	ๆ	ด้วยความรู้สึกว่าทิศทางการวิจัยต่อไปจะไปเน้นเรื่องการอนุรักษ์	ไม่ใช่ไพรเมตโดยตรง	

ท�าให้ผมลาออกจากการเป็นคณะบรรณาธิการของวารสาร	 International	 Journal	 of	

Primatology	ซึ่งตอนนั้น	ดร.รัสเซลล์	ทัดเทิล	(Dr.	Russell	Tuttle)	เป็นบรรณาธิการบริหาร

	 ช่วงท�าวจิยัเรือ่งการอนรุกัษ์นัน้ต้องเกีย่วข้องกบักลุม่คนชาตพินัธุอ์ืน่	เช่นทีห้่วยขาแข้ง

และทุ่งใหญ่	 ต้องรู้จักกะเหรี่ยงสะกอ	 ส่วนในลาวก็ต้องรู้จักลาวลุ่ม	 ลาวสูง	 ฐานเรื่องไพรเมต	

คงช่วยท�าให้ผมมีใจกว้างศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	มากขึ้น	จุดพลิกผันที่ท�าให้ผมหวนกลับมา

ท�าเรื่องไพรเมต	อาจจะเนื่องจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปี	พ.ศ.	2540	ที่ผมเริ่มยุติกิจกรรม

ของผมในประเทศลาว	และเริม่เปิดใจท�างานเชงิพืน้ท่ีท่ีต่างไปจากพืน้ทีเ่ดมิคือ	ห้วยขาแข้ง	และลาว

ช่วงนัน้ได้มกีารจดัต้ังโครงการพฒันาองค์ความรูแ้ละศกึษานโยบายการจัดการทรพัยากรชวีภาพ

ในประเทศไทย	(Biodiversity	Research	and	Training	Program-BRT)	ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลพวง

ของการปรับตวัในการแก้ปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่งว่าวิกฤตเศรษฐกจิไม่ใช่เกีย่วกบัเศรษฐกจิอย่างเดยีว	

แต่เป็นเรื่องของวิชาการด้วย	 และเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นฐานทรัพยากรท่ี

คนไทยน่าจะจัดการเองในเรื่องของความรู้และการประยุกต์ใช้	 มีโครงการเชิงพื้นท่ีหนึ่งคือท่ี

แม่ฮ่องสอน	ทีร่องผูว่้าราชการจังหวดัมแีนวคิดว่าจะพฒันาแม่ฮ่องสอนบนฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	และได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานรวมทั้งโครงการ	BRT	ที่ผมเป็นส่วนหนึ่งภายใต้

โครงการน้ัน	และได้พฒันาโครงการวจิยัสตัว์ป่าร่วมกบัหัวหน้าเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสนัปันแดน	

และเมื่อลงพื้นที่	 ผมก็ต้องเจอกับหลากหลายชาติพันธุ์	 ท�าให้ผมศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	

มากขึน้	และด้วยทีม่นีกัศกึษาสนใจท�าวิจยัทีน่ัน่	ท�าให้มงีานวิจยัต่อเนือ่งหลายปี	หนึง่ในงานวจัิย

นั้นก็เกี่ยวข้องกับชะนี	ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่	ซี.	อาร์.	คาร์เพนเตอร์	(C.	R.	Carpenter)3	ศึกษาที่

ดอยเชียงดาว	ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	7	(Carpenter	1941)

3	ซี.	อาร์.	คาร์เพนเตอร์		(C.	R.	Carpenter)	หรือ	Clarence	Ray	Carpenter	(November	28,	1905	–	

March	 1,	 1975)	 เป็นนักวานรวิทยาชาวอเมริกันที่บุกเบิกการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตในธรรมชาติ	

และเป็นหลักไมล์ที่ส�าคัญของไพรเมตศึกษา
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	 งานอนุรักษ์ยังท�าให้ผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการสารคดี	 โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์

“I	See	You”	หรือ	“ICU”	ของนายวิลลี่	 แมคอินทอช	ซึ่งครั้งหนึ่งที่รายการนี้ได้ไปถ่ายท�าที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว	 ท�าให้ผมหวนกลับไปใส่ใจเรื่องชะนีมงกุฎมากข้ึน	 ในเวลา

เดียวกันก็มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสนใจที่จะท�าวิจัยชะนีมงกุฎ	ท�าให้งานวิจัยเกี่ยวกับชะนี

มงกุฎได้ย้อนกลับมาอีกครั้ง	เนื่องจากมีฐานงานวิจัยที่ดีในพื้นที่	ท�าให้งานวิจัยต่อยอดในระดับ

ปริญญาเอกของนักศึกษามีคุณค่ามากขึ้น

	 งานวิจัยชะนีที่แม่ฮ่องสอนและเขาสอยดาว	 ท�าให้ผมหวนกลับไปติดตามวงการวิจัย

ไพรเมต	และมีความรู้สึกว่า	เป็นเรื่องของ	Primate	&	I	มากขึ้น	ผมไปประชุมนานาชาติสองครั้ง	

คอื	ทีป่ระเทศเวยีดนาม	และประเทศเคนยา	ก่อนทีผ่มจะเกษยีณอายรุาชการ	การประชมุไพรเมต

นอกจากจะได้เจอนักวิชาการรุ่นใหม่	ๆ	งานวิจัยใหม่	ๆ	และนักวิชาการร่วมรุ่นและอาวุโสกว่า

ผมแล้ว	ท�าให้ผมคิดเรือ่งของคนศกึษาไพรเมตในมติขิองมานษุยวทิยามากขึน้	ผมเริม่เห็นตวัเอง

ที่ต้องสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วงการศึกษาไพรเมต	 เห็นผู้อื่นท่ีสัมพันธ์กับผมในช่วงเวลาเดียวกัน	

เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพื้นที่ท้ังในบ้านเกิดตัวเองและต่างประเทศ	 เห็นความสัมพันธ์

ของนกัศกึษาต่างประเทศในพืน้ทีน่อกบ้านเกดิตัวเองซึง่ผมเคยมีประสบการณ์คล้าย	ๆ 	กนัมาก่อน

ในประเทศเวเนซเุอลา	รายละเอยีดดังกล่าวถงึแม้ไม่ได้มกีารจดบนัทกึ	เพราะเป็นมมุมองเพิม่เตมิ

ที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง	แต่ประเด็นหลัก	ๆ 	ก็ยังอยู่ในความทรงจ�า	โดยเฉพาะระบบคิดและแนว

ปฏิบัติ	หรือถ้ามีเอกสารบันทึกเสริมไม่มากก็น้อยก็ช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	มุมมอง

ดังกล่าวท�าให้ผมคิดว่าผมได้เข้าไปอยู่ในเรื่องของชาติพันธุ์วรรณนาโดยไม่รู้ตัว	 เพราะไพรเมต

เป็นจุดเร่ิมต้นท�าให้สนใจวิธีชีวิตของเผ่าพันธุ์อื่น	 ถึงแม้จะไม่ใช่มนุษย์แต่เกิดจากความสนใจ

มนุษย์	 โดยถือว่านักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาไพรเมตและนักมานุษยวิทยาก็เป็นมนุษย์อีกกลุ่ม

สายพันธุ์	ซึ่งมีความหลากหลายในตัวของมันเอง

	 เม่ือเหน็ว่าคนทีศ่กึษาไพรเมต	ถอืเป็นมนษุย์ชาตพินัธุห์นึง่	ท�าให้เหน็ความหลากหลาย

ของคนที่ศึกษาไพรเมตมากขึ้น	เห็นตั้งแต่	ดร.โจ	ที.	มาแชล	ว่าเมื่อเห็นชะนีก็เหมือนกับเห็นนก

เพราะมันมีพฤติกรรมการส่งเสียงร้องที่ไปเหมือนกับพฤติกรรมของนกมากกว่าพฤติกรรมของ
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ไพรเมต	 และเห็นอาจารย์วรเรณ	 ที่ว่าเห็นชะนีเป็นประชากร	 เห็นตัวเองว่าสนใจชะนีเพราะ

อาจจะให้ค�าตอบที่ค้างคาใจเรื่องท�าไมครอบครัวของเราถึงเป็นอย่างนี้	ดูไม่เป็นอุดมคติเสียเลย	

ซึง่ยงัเหน็อยูแ่ม้ในสงัคมปัจจุบัน	เหน็ตัวเองว่าท�าไมนอกกรอบเหลอืเกนิ	มคีวามฝันในการเดนิทาง

ไปต่างแดน	 และได้ไปหลายที่เกินกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก	 อาจเพราะอ่านมากเกินไป	 เห็นนัก

วิทยาศาสตร์ชาวต่างประเทศที่เข้ามาในเมืองไทยเพื่อศึกษาชะนี	 ก็ติดต�ารา	 และแนวโน้มทาง

วิชาการ	 และไม่แปลกใจว่าท�าไมเขาต้องตั้งเป้าเพื่อได้ข้อมูลตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ในการออกพื้นที่

ในเวลาอันสั้น	 ทั้งน้ีเพราะการออกพื้นที่ในต่างแดนต้องใช้ต้นทุนสูง	 ท้ังเงินและเวลา	 ท่ีต้องใช้

ชีวิตออกห่างจากสังคมเดิมเป็นเวลาหลายเดือน	 เข้าใจว่าท�าไมเขาสนใจนักวิชาการในพื้นที่

น้อยนัก	 ทั้งนี้เพราะความสนใจดังกล่าวเป็นต้นทุนท่ีมีราคาแพง	 ท้ังหมดนี้เป็นเหตุผลท่ีได้จาก

ประสบการณ์ตรงทั้งที่เคยเป็นนักวิชาการในพื้นที่ที่ศึกษาไพรเมต	 ในประเทศของตัวเอง	 และ

เป็นคนนอกพ้ืนที่ที่ต้องไปศึกษาไพรเมตในต่างประเทศ	 และเมื่อความคิดดังกล่าวถูกเติมด้วย

มมุมองของนกัวิชาการทางด้านไพรเมต	ทีม่องว่าการศึกษาไพรเมต	ก็คอืเป็นการศึกษาเผ่าพนัธุอ์ืน่

ทีข่ยายไปจากมนษุย์	ซึง่ในอดีตอยูภ่ายใต้การศึกษาทีเ่รยีกว่า	ชาตพินัธุว์รรณนา	(Ethnography)	

แต่การหวนคดิกลบัของผมได้เพิม่เติมนักวชิาการทีศ่กึษาไพรเมต	มาเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่มนษุย์

ที่มีความเชื่อและแนวทางปฏิบัติที่หลายหลาย	ตามยุคตามสมัย	ตั้งแต่ยุคการศึกษาชะนีที่ดอย

เชยีงดาว	การศกึษาชะนขีอง	SEATO	lab	การศกึษาชะนขีองนกัวทิยาศาสตร์ตะวนัตกท่ีเขาใหญ่	

การศึกษาชะนีของผมเองและนักศึกษาที่เขาสอยดาวและแม่ฮ่องสอน	การศึกษาไพรเมตอื่น	ๆ	

ของผมเองในประเทศเวเนซุเอลา	 รวมทั้งการศึกษาไพรเมตของนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่ผม

สนใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการประชุมนานาชาติต่าง	ๆ 	และล่าสุดคือ	ความคิดความเชื่อ

และแนวทางการปฏบิติัของนักมานษุยวทิยาสายพันธุธ์รรมศาสตร์ทีเ่ริม่เปิดใจยอมรบัองค์ความรู้

ทางไพรเมต	เพื่อจะท�าให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น

	 ความคิดใหม่ที่นักมานุษยวิทยาสายพันธุ์ธรรมศาสตร์สามารถใช้เป็นฐานเติมเต็ม

แนวทางเดิมของตัวเองคือเริ่มต้นจาก	Ethnography	โดยเห็นไพรเมตเป็นเหมือนกับชาติพันธุ์

อ่ืน	 หรือเหมือนกับกลุ่มคนอื่นในสังคมไทยที่มีความคิดและแนวทางปฏิบัติท่ีแตกต่างกันซ่ึงมี
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ความซับซ้อนมากข้ึน	 เช่น	 กลุ่มคนจน	 และ	 LGBTQ	 เป็นต้น	 มุมมองนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วไม่ยาก	

เพราะเป็นแนวโน้มหนึ่งที่จะเป็นกระแสหลักในต่างประเทศ	 แต่ปัญหากลับจะตกมาอยู่ท่ี

สภาพทางวิชาการและนักวิชาการทั้งรุ่นเก่าและใหม่ในเมืองไทยมากกว่า	 การที่มีนักวิชาการ

หลากหลายและจ�านวนมากในการอธบิายพฤตกิรรมมนษุย์	ท�าให้ทางเลอืกในการใช้องค์ความรู้

ทางไพรเมต	ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์เป็นทางเลือกเล็ก	ๆ	ในปัจจุบันของสังคมไทย	และ

ด้วยการมนีกัวชิาการจ�านวนน้อยนิด	รวมทัง้นักศึกษารุน่ใหม่น้อยมากทีส่นใจใช้การศกึษาไพรเมต

ในการอธบิายพฤตกิรรมของมนุษย์	กท็�าให้แพ้แค่คิดในระดับจ�านวน	การศกึษาไพรเมตเพือ่เข้าใจ

มนษุย์ความจรงิแล้วเป็นการปฏวิติัทางวทิยาศาสตร์	ทีไ่ม่ได้ยอมรบัค�าอธิบายเดมิ	ๆ 	ในการอธบิาย

พฤตกิรรมมนษุย์	ในสงัคมไทยความคิดเดิมยังฝังลกึ	วทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการประยกุต์ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี	 การศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่แหกกรอบ	 เพราะ

การแหกกรอบท�าให้ต้องมีท่ียืนใหม่ซึ่งต้องมั่นใจว่ายืนได้	 คนส่วนใหญ่ยินยอมอยู่ในระบบ	 ถ้า

มานุษยวิทยาไทยต้องการใช้แนวคิดไพรเมต	 ในการอธิบายมนุษย์	 ต้องกล้าท่ีจะแหกกรอบ	

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่	แต่ส�าหรับประสบการณ์ผม	ผมบอกว่าผมสนุกต่อการแหกกรอบ	แต่ต้อง

ไม่คดิถงึเรือ่งความก้าวหน้าของตัวเองเท่าไหร่	ส่วนสงัคมไทยยงัมคีวามสขุอยูก่บักรอบความคดิ

เดิม	 ๆ	 ถ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพยายามเอาแนวคิดเรื่องการศึกษาไพรเมตมาอธิบาย

มนุษย์	 ต้องยอมรับว่าอาจจะต้องสนุกกับความโดดเดี่ยว	 และไม่รู้ว่าจะประสบความส�าเร็จใน

บั้นปลายหรือไม่	แต่ถ้าท�าได้ผมคิดว่ามันท้าทายและคุ้มค่ากับเวลา

	 เมื่อหวนดูสังคมไทยในเชิงประวัติศาสตร์	 สภาพสังคมมีล�าดับชั้น	 (Dominance	

hierarchy)	 ที่ซับซ้อน	 ครอบครัวที่ไม่ใช่	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมคนไทย

ในทุกระดับ	 การมีลูกมากที่เกิดจากสังคมหลายเมียก่อให้เกิดการคัดเลือกทางสังคมท่ีเรียกว่า

การคัดเลือกโดยเครือญาติ	(Kin	selection)	ในขณะที่การแก่งแย่ง	(Competition)	เพื่อให้ได้

ต�าแหน่งชั้นสูงทางสังคมที่มีอยู่จ�ากัดท�าให้เกิดความขัดแย้งในเครือญาติท่ีเรียกว่า	 kin	 rivalry	

หรือ	sibling	rivalry
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Primate & Me Primate & I Ethnoprimatology

ระบบคิด ไพรเมตช่วยอธิบาย

พฤติกรรมมนุษย์

การศึกษาไพรเมตของตน	

ท�าให้เข้าใจไพรเมตมากขึ้น	

ซึ่งจะท�าให้เข้าใจมนุษย์

มากขึ้น

ยอมรับว่านักวานรวิทยา

เป็นหนึ่งของส่วนต่อขยาย

ของชาติพันธุ์ประเภทหนึ่ง

ที่ท�าให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น

เทคนิควิทยา อ่าน	ท�าความเข้าใจ

วิเคราะห์	สังเคราะห์

และประยุกต์

ศึกษาไพรเมต	โดยตรง

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	

โดยเฉพาะภาคสนามและ

มีผลงานทางวิชาการ

ปฏิสัมพันธ์กับคนศึกษา

ไพรเมตอื่น	ๆ	และประยุกต์

ระบบคิดในการศึกษาให้

เข้ากับชาติพันธุ์ศึกษา

ผลสรุปกำรสะท้อน

	 ผมคิดว่าการน�าแนวคิดเรื่อง	Primate	&	Me	มาใช้ในประเทศไทยในช่วงชีวิตวิชาการ

ผมนั้นไม่ประสบความส�าเร็จ	 ในแง่หนึ่งผมแพ้ศึกในช่วงยุคสมัยของผม	 แต่แน่นอนการแพ้ศึก

ไม่ได้หมายความว่าเป็นการแพ้สงคราม	คงมีคนรุ่นต่อไปที่คิดเรื่องนี้ต่อ	 โดยอาจจะด�าเนินการ

ท�าศึกต่อไป	แต่ศึกนั้นก็ยังมีโอกาสแพ้สูง	เนื่องจากยังมี	2	ปัจจัยที่ยังแก้ไม่ได้	คือปัจจัยเกี่ยวกับ

คนและสังคม	บุคลิกของผู้ศึกษาไพรเมต	ควรเป็นคน	Take	risk	ไม่ใช่	Play	safe	แต่คนไทย

ส่วนใหญ่มักตัดสินใจเดินตามระบบ	 ไม่กล้าเสี่ยงในการท�าตามที่ตนคิด	 ในขณะที่สังคมไทย

เป็นสังคมที่มีระบบความคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ที่ค่อนข้างลงตัว	ทั้งความคิดทางศาสนาและ

ประเพณนียิม	เป็นสังคมทีย่งัไม่รู้แจ้ง	(Enlightenment)	คอืยงัไม่ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์

มาแยกแยะให้เห็นความแตกต่างของปัจจัยที่ก�าหนดพฤติกรรมมนุษย์	 แต่มักจะสรุปว่าปัจจัย

ดังกล่าวเป็นแค่เรื่องปรุงแต่ง

ตารางที่ 1 สรุปการสะท้อนการพัฒนาการศึกษาไพรเมต เพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษย์จาก

ประสบการณ์ส่วนตัว
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อาจารย์วรวิทย์	บุญไทย	ซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่ในสาขามานุษยวิทยากายภาพ	ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	โดยมจุีดเร่ิมต้นจากการทีนั่กศึกษาระดับบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ในสาขาดงักล่าวมคีวามสนใจในการศึกษาไพรเมตเพ่ือท�าเป็นวิทยานพินธ์ส�าหรบัใช้ในการส�าเรจ็

การศกึษาในสาขามานุษยวทิยา	นักศึกษาได้เข้ามาพูดคยุกับผมโดยตรงและผมได้แนะน�าประเดน็

และพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย	เพราะผมมีประสบการณ์

ท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยู	่รูต่้อมาว่านกัศกึษาได้เปลีย่นพืน้ทีศ่กึษาเพราะเกดิไฟป่าท�าให้ไหม้ทีพ่กั

ในพ้ืนที	่และต้องย้ายมาศกึษาลงิเขยีวแอฟริกา	(Green	หรอื	Vervet	monkeys)		ทีห่ลดุออกมา

จากสวนสัตว์เอกชนและสามารถอยู่รอดจนผลิตลูกหลานได้	 ผมยังนึกถึงไปว่าได้เคยคุยกับ

นักศึกษาว่า	 การออกพื้นที่หรือการท�างานภาคสนามต้องใช้คนมีความสามารถสูง	 ต้องปรับตัว

เข้ากับพื้นที่	 เรื่องราวศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่มีมากมาย	 ไม่ได้จัดระบบระเบียบเป็นวิชา	 แต่ต้อง

เอาเรื่องที่ศึกษามาเขียนให้ได้	คนที่ศึกษาจึงต้องมี	ความคิดเชิงระบบ	คนตะวันตกที่มาศึกษา

ไพรเมตในเมอืงไทยเป็นกลุม่	คนคณุภาพดแีละมาจากมหาวทิยาลัยดี ๆ 	ท้ังนัน้	เป็นคนหนุม่สาว

ถือการออกพื้นที่เป็นเรื่องท้าทาย	แค่การปรับตัวของคนภาคกลางกับภูมิภาคอื่นเช่นภาคเหนือ	

ถือเป็นเรื่องจิบจ้อยมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับคนตะวันตกต้องมาอยู่ในป่าของทวีปเอเชีย	 ซ่ึง

แน่นอนต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ต่างไปจากวัฒนธรรมของตน	 แต่ผมมีความคิดว่า

ถ้าได้คนไทยสนใจเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	ส่วนอื่น	ๆ	ค่อย	ๆ	ปรับกันไป
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