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	 พฒันาการทางสงัคมของลกูสตัว์เกิดขึน้ในช่วงวยัต่าง	ๆ 	กนั	เกดิได้จากการเรยีนรูผ่้าน

การสังเกตและปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและต่างครอบครัว	 จากการศึกษาท่ีผ่านมา

มกีารศกึษาการพฒันาการของสตัว์ในกลุม่ไพรเมตเป็นจ�านวนมาก	แต่การพฒันาการทางสงัคม

ของลกูชะนีกลับได้รบัความสนใจและมกีารตพีมิพ์น้อย	ซึง่อาจมาจากเหตผุลทีช่ะนอีาศยัอยูบ่น

เรือนยอดซึ่งยากต่อการติดตามและสังเกตพฤติกรรม	 ดังนั้นในบทความปริทัศน์น้ี	 ผู้เขียนจึงมี

เป้าหมายทีจ่ะเรยีบเรยีงงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมทางสังคมทีป่รากฏเด่นชดัและพฒันา

ไปตามช่วงวัยของลูกชะนีตั้งแต่วัยทารกถึงวัยหนุ่มสาว	 เริ่มต้นผู้เขียนได้พูดถึงการพัฒนาการ

ทางสังคมของลูกสัตว์	และพุ่งเป้าไปที่ลูกชะนีวัยทารก	ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับแม่เป็นหลัก	 เมื่อลูก

ชะนีก้าวเข้าสู่วัยเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกตัวอื่นในครอบครัวมากขึ้น	 รวมทั้งวัยเดียวกัน

จากครอบครัวอื่นผ่านพฤติกรรมการเล่น	 เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและหนุ่มสาว	 ลูกชะนีจะแยกตัวจาก

ครอบครัวมากขึ้น	 และเร่ิมแสดงพฤติกรรมทางสังคมท่ีคล้ายชะนีเต็มวัยและมีปฏิสัมพันธ์กับ

ครอบครัวอื่นผ่านพฤติกรรมการป้องกันอาณาเขต	 และการร้อง	 เพื่อสร้างโอกาสในการหาคู	่	

ถงึแม้ว่าเราจะมงีานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาการทางสงัคมของลกูชะนี	แต่งานวจัิยเชงิปรมิาณ

ที่ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	 และมีรายละเอียดของจุดเปลี่ยนในแต่ละช่วงวัยน้ันยังมี

ความส�าคญัไม่เพียงแต่ให้นกัวจิยัเข้าใจพืน้ฐานของชะนใีนเชิงววิฒันาการเท่านัน้	แต่ความรูน้ีย้งั

สามารถน�ามาปรับใช้ในการอนุรักษ์ชะนีในกรงเลี้ยงและพื้นที่ธรรมชาติ

ค�าส�าคญั:	การพัฒนาการทางสงัคม,	สตัว์ในวงศ์ชะน,ี	ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม,	พฤตกิรรมเป็นมติร,

พฤติกรรมก้าวร้าว

บทคัดย่อ

Abstract

	 The	social	development	of	young	animals	occur	at	different	ages	from	

learning	through	observation	and	interaction	with	family	members	and	other	

families.	There	have	been	many	studies	of	social	development	in	many	primates,	
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including	macaques	and	chimpanzees.	However,	such	a	social	development	in	

small	primates	such	as	gibbons	has	received	little	attention.	It	may	be	because	

the	gibbons	live	on	the	canopy,	which	is	difficult	to	observe	their	swift	behavior.	

In	this	review,	I	compiled	research	articles	related	to	social	development	and	

distinct	social	behaviours	of	gibbons	from	infancy	to	subadult.	Here,	I	discussed	

the	social	development	of	young	animals	by	focusing	on	the	infants	of	gibbons,	

which	closely	interact	with	their	mothers.	As	infant	gibbons	become	juvenile,	

they	will	 interact	more	with	other	 family	members	by	preferentially	playing	

with	their	siblings	and	peers.	When	the	infants	change	their	age	class	to	young	

adults,	they	are	more	isolated	from	their	families.	They	begin	to	exhibit	social	

behaviours	 similar	 to	 adult	 gibbons	 and	 interact	with	other	 families	 through	

territorial	defences	and	vocalizations	to	help	them	find	potential	mates	and	

form	their	own	territories	in	the	future.	Even	with	many	researches	related	to	

the	social	development	of	gibbons,	long	term	research	for	quantitative	analyses	

still	needed.	The	details	of	the	turning	points	at	each	age	enable	researchers	to	

understand	the	evolutionary	basis	of	gibbons	and	their	application	for	gibbon	

conservation	in	captivity	and	wild	population.		
   

Keywords:	Social	Development,	Hylobatids,	Social	interaction,	Affiliative	Behavior,	

Agonistic	Behavior

บทน�ำ 

	 การพัฒนาการทางสังคม	 (Social	 Development)	 ของลูกสัตว์มีความส�าคัญที่จะ

ท�าให้ลูกสัตว์ชนิดนั้นเติบโต	มีชีวิตรอด	และสืบพันธุ์ต่อไปได้	สัตว์จะมีการพัฒนาการทางสังคม

อย่างต่อเนื่อง	 โดยข้ึนกับช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและการได้รับการกระตุ้นจากส่ิงแวดล้อมของ

ลูกสัตว์แต่ละตวัอย่างจ�าเพาะเจาะจง	ปัจจยัทีเ่ป็นตวักระตุน้พฒันาการกค็อืการมปีฏิสมัพนัธ์กบั
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สมาชิกตัวอื่น	 ๆ	 ในครอบครัวและสังคม	 พัฒนาการนี้จะผ่านการเรียนรู้ที่ได้มาจากการสังเกต	

(Observation)	และการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ตัวอื่น	ๆ	(Social	Interaction)	(Clutton-Brock	

2016;	Burns,	Dooley,	and	Judge	2011)	ในสัตว์สังคมต่างชนิดกันจะมีรูปแบบโครงสร้าง

ทางสังคม	 (Social	 Organization)	 ที่แตกต่างกันย่อมท�าให้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ท่ี

แตกต่างกันออกไป	โดยเฉพาะสัตว์ในอันดับไพรเมต	(Primates)	ที่มีรูปแบบการรวมกลุ่มทาง

สังคมที่หลากหลายมาก	ตั้งแต่การอยู่อย่างสันโดษเกือบตลอดช่วงชีวิตยกเว้นช่วงเวลาเลี้ยงลูก

และการจับคู่ผสมพันธุ์ในอุรังอุตัง	 (Wich	 et	 al.	 2004)	 การอยู่เป็นกลุ่มสังคมขนาดกลางที่มี

จ�านวนสมาชิกประมาณ	5-45	ตัว	ในลงิโลกใหม่	ไปจนถึงการอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่สงัคมขนาดใหญ่

ท่ีมีสมาชิกในฝูงเป็นจ�านวนมากและมีการแบ่งล�าดับชั้นทางสังคมอย่างชัดเจน	 เช่น	 ในกลุ่ม

ลงิโลกเก่า	(Macaca	spp.)	(Campbell	et	al.	2007)	หรอืใน	Chimpanzee	(Itani	and	Suzuki

1967)	ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด

	 ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาพัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์กลุ่มไพรเมต

จ�านวนมาก	 ความรู้จากการศึกษาวิจัยนอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

พฒันาการทางสงัคมของมนษุย์ในเชงิเปรยีบเทียบ	แล้วยงัน�าความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัไพรเมต

ที่ศึกษานั้นไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์	ทั้งในกรงเลี้ยง	หรือการวางแผนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ	

เมื่อเราลองใช้ค�าส�าคัญ	 เช่น	 “Social	 Development	 in	 Primates”	 สืบค้นจากฐานข้อมูล

งานวิจัย	Scopus	เราจะอยู่ท่ามกลางทะเลของผลงานวิจัยในกลุ่มลิงโลกเก่า	 (Macaca	spp.)	

Chimpanzee	และ	Bonobo	(Pan	spp.)	อาจเนือ่งมาจากไพรเมตในกลุม่ลิงโลกเก่ามกีารกระจาย

และปรับตัวอาศัยในถิ่นที่อยู่อาศัยต่าง	ๆ	ได้เกือบทั่วโลก	ในขณะที่ชิมแปนซีมีความฉลาด	และ

นักวิจัยชอบใช้เป็นโมเดลในการเปรียบเทียบกับมนุษย์ในการศึกษาด้านพฤติกรรม	 ไพรเมตท้ัง

สองกลุ่มน้ี	 มีความคล้ายคลึงกันในแง่มีโครงสร้างทางสังคมท่ีซับซ้อน	 มีการแบ่งล�าดับช้ัน

ทางสังคม	(Dominant	hierarchy)	จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	

และยังอาศัยบนพื้นส่วนใหญ่ท�าให้ง่ายต่อการเฝ้าสังเกต	รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการทางสังคม

มักถูกศึกษาควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านร่างกาย	 ซึ่งมีการศึกษาท้ังในกรงเลี้ยง	 สวนสัตว์	 และ

ศูนย์ศึกษาไพรเมตในประเทศต่าง	 ๆ	 แต่เมื่อสืบค้นรายงานการศึกษาการพัฒนาการทางสังคม
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ของกลุม่ชะนี	(Hylobatids)	ซึง่เป็นไพรเมตทีม่คีวามโดดเด่นในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

ทางตะวันออกของอินเดีย	 และทางตอนใต้ของจีนแล้ว	 มีการศึกษาด้านพฤติกรรมโดยเฉพาะ

การพัฒนาการทางสังคมอยู่น้อยเมื่อเทียบกับไพรเมตสองกลุ่มข้างต้น

	 ชะนีเป็นสตัว์ทีอ่าศยัเป็นกลุม่สงัคมขนาดเลก็	ประกอบด้วยสมาชกิเฉลีย่	4	ตวั	แต่กลุม่

อาจมีได้ตัง้แต่	2-6	ตัว	ซึง่ขนาดครอบครวัขนาดเลก็อาจท�าให้การพฒันาการทางสงัคมน้ันมน้ีอย

และเห็นไม่ชัดเจนเท่าในไพรเมตกลุ่มอื่น	 ๆ	 ประกอบกับชะนีเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเรือนยอด

เกือบตลอดเวลา	(Brockelman	1984)	และระดับความสูงของเรือนยอดในถิ่นที่อยู่อาศัยของ

ชะนีแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน	 เช่น	 ชะนีมือขาว	 (Hylobates	 lar)	 ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อาศัยอยู่ที่ความสูงประมาณ	25	เมตร	(Brockelman	and	Nathalang	2017)	ในขณะที่ชะนี

ลูกผสมระหว่างชะนีมือด�าและชะนีมูลเลอร์	(Hylobates	agilis	x	mülleri)	บนเกาะบอร์เนียว

อาศยัทีค่วามสงูประมาณ	40-60	เมตร	(McConkey	1999)	ชะนบีางชนดิมถีิน่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ข้าถงึ

และติดตามได้ยาก	เช่น	ถิ่นที่อยู่อาศัยแบบเขาหินปูนของชะนีแก้มขาว	(Nomascus	nasutus)	

(Fan	et	al.	2013)		ถิ่นที่อยู่อาศัยแบบป่าดิบเขาของชะนีคิ้วขาวสกายวอล์คเกอร์	(Hoolock	

tianxing)	ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลถึง	2300	เมตร	(Fan	et	al.	2017)	ด้วยปัจจัย

เหล่านีจ้งึเป็นการยากส�าหรบันกัวจัิยท่ีจะเฝ้าสังเกตและตดิตามพฤตกิรรมของชะนทีีม่ปีฏิสมัพนัธ์

ระหว่างครอบครัวบนชั้นเรือนยอด	 และพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนั้น

ชะนีเป็นสัตว์ที่มีช่วงชีวิต	 (Life	 span)	 ที่ยาวนาน	 การศึกษาพัฒนาการทางสังคมของลูกชะนี

จึงมีความจ�าเป็นต้องเก็บข้อมูลระยะยาวอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 เพื่อให้มีตัวอย่างที่

เป็นตัวแทนของประชากรชะนี	และข้อมูลพฤติกรรมมากเพียงพอ

	 ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นเรือ่งท้าทายส�าหรบัผูเ้ขยีนอย่างมากทีจ่ะแสดงให้เห็นล�าดบัเรือ่งราว

ของพัฒนาการทางสังคมของลูกชะนีที่เกิดขึ้นในครอบครัว	 แต่ผู้เขียนจะน�าเสนออย่างไรเมื่อ

งานวิจัยโดยตรงที่กล่าวถึงพัฒนาการทางสังคมของลูกชะนีมีน้อย	 มีเพียงงานวิจัยท่ีแสดงการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกชะนีในวัยต่าง	 ๆ	 ซ่ึงศึกษาในสวนสัตว์เป็นส่วนใหญ่	 (Burns,	

Dooley,	and	Judge	2011;	Burns	and	Judge	2016;	Cheyne	2010)	ผู้เขียนมีความสนใจ
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เร่ืองพฤตกิรรมของลกูชะนจีากประสบการณ์ทีเ่ฝ้าสงัเกตโดยตรง	ซึง่เหน็ถงึพฒันาการทางสงัคม

ของลูกชะนี	จงึท�าให้ผู้เขยีนต้องการเสนอบทความปรทัิศน์ท่ีเช่ือมโยงล�าดับพฒันาการทางสงัคม

ที่เกิดขึ้นในลูกชะนี	 โดยจะน�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ของลูกชะนีมา

เรยีบเรยีงให้ผูอ่้านเหน็ล�าดบัของพฤตกิรรมเด่นในแต่ละช่วงวยัตัง้แต่วยัทารก	(Infant)	ไปจนถงึ

วัยหนุ่มสาว	(Subadult)	

	 โดยบทความนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการท่ีก่อให้เกิดการ

พัฒนาการทางสังคมต้องมาจากการเรียนรู้ทางสังคม	 (Social	 learning)	 ซึ่งการเรียนรู้จะเกิด

ขึ้นได้ต้องมาจากการสังเกตและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกตัวอื่น	ๆ 	ในครอบครัว	ได้แก่	แม่	

พ่อ	 พี่	 น้อง	 หรือเครือญาติอื่น	 และนอกครอบครัว	 (Clutton-Brock	 2016)	 ปฏิสัมพันธ์นั้น

เกิดขึน้ทัง้ภายในกลุ่ม	(Intragroup	Interaction)	และระหวา่งกลุม่	(Intergroup	interaction)	

(Bartlett	2003b)	ส่วนใหญ่ปฏสิมัพนัธ์จะเป็นแบบเกือ้กลูหรอืสนบัสนนุกนั	(Affiliation	behavior)

ผ่านพฤติกรรมการกินอาหาร	(Foraging,	 food	sharing)	การเล่น	(Playing)	และพฤติกรรม

การดแูลท�าความสะอาดขน	(Grooming)	เป็นต้น	นอกจากปฏสิมัพนัธ์ภายในกลุม่ครอบครวัแล้ว

ระหว่างการเติบโตลูกชะนีมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม	 ท้ังในด้านท่ีเป็นพฤติกรรม

เกือ้กลูหรอืสนบัสนนุกนั	หรอืพฤตกิรรมก้าวร้าว	(Agonistic	Behavior)	และพฤตกิรรมการร้อง

(Vocalization)	 ที่แสดงให้เห็นว่าลูกชะนีย่างเข้าสู่วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์	 เพื่อสร้างโอกาสใน

การจับคู่ผสมพันธุ์

	 ในตอนท้ายของบทความผูเ้ขยีนต้องการน�าเสนอข้อจ�ากดัในการศกึษาเรือ่งพฒันาการ

ทางสังคมของลูกชะนี	และเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด้านต่าง	ๆ	ของลูกชะนี

ที่จะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้	และน�ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ชะนีต่อไป
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของพฤติกรรมทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของชะนีที่กระตุ้น

ให้เกิดการพัฒนาการทางสังคมของลูกชะนี

ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม (Social Interaction)

	 ชะนีมลีกัษณะโครงสร้างสงัคมขนาดเลก็	ประกอบกนัอย่างน้อย	2	ตวั	ได้แก่	เพศผูแ้ละ

เพศเมียเต็มวัย	 และขนาดของครอบครัวจะขยายเพิ่มมากข้ึนเมื่อมีลูก	 และอาจมีลูกท่ีอายุ

แตกต่างกนัได้ถงึ	4	ตวั	โดยชะนเีป็นสตัว์ทีม่อีายยุนืและในช่วงชวีติอาจมลีกูมากได้ถงึ	7	ตวั	และ

ลกูแต่ละตวัอายหุ่างกนัประมาณ	24-46	เดือน	ซึง่อาจมคีวามแปรผนัต่างกนัไปในชะนแีต่ละชนดิ

พันธุ์	แต่ไม่แตกต่างกันมาก	(Brockelman	et	al.	1998;	Burns	and	Judge	2016;	O’Brien	

and	Kinnaird	2011)	โดยช่วงวัยของชะนีในชะนีมือขาวสามารถแบ่งช่วงได้ดังตารางที่	1
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อายุ (ปี) ช่วงวัย ลักษณะ

0-2 ทารก	(Infant) เกาะที่อกแม่หรือพ่อตลอดเวลาระหว่าง

การเคลื่อนที่

2-5 วัยเด็ก	(Juvenile) เคลื่อนที่อย่างอิสระ	ขนาดตัวเล็กและ

มักเคลื่อนที่ตามแม่

5-8 วัยรุ่น	(Adolescent) ขนาดตัวใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่โตเต็มที่

8-แยกจากครอบครัว วัยหนุ่ม-สาว	(Subadult) โตเต็มที่แต่ยังอาศัยในอาณาเขตของพ่อแม่

>	8	และแยกจาก

ครอบครัว

ชะนีโตเต็มวัย	(Adult) มีอาณาเขตเป็นของตัวเอง	จับคู่และ

ร้องประสานเสียง

ตารางที่ 1	แสดงช่วงอายุของชะนีและลักษณะส�าคัญที่ปรากฏในแต่ละช่วงวัย

	 ในครอบครัวขนาดเล็กของชะนีจ�านวนปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว	 อาจ

ค�านวณได้จากสมการอย่างง่าย											(Carpenter	1940)	เมื่อจ�านวนสมาชิกในครอบครัว

เพิ่มขึ้น	 จ�านวนคู่ของปฏิสัมพันธ์ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย	 ถ้าในครอบครัวมีสมาชิก	 3	 ตัว	 คือ	 พ่อ

แม่	และลูก	ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะมีแค่	3	คู่	ซึ่งง่ายต่อการศึกษา	หากสมาชิกเพิ่มเป็น	4	ตัว	

ปฏิสัมพันธ์ก็จะเพิ่มเป็น	 6	 คู่	 ซึ่งปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งก็จะส่งผลต่อ

พัฒนาการทางสังคมของลูกชะนี	 และปฏิสัมพันธ์นั้นในแต่ละคู่ของสมาชิกอาจมีน�้าหนักไม่

เท่ากนั	ขึน้อยูกั่บวยัและพฤตกิรรม	หรอืหากในช่วงกรอบเวลาทีศ่กึษามจี�ากดันกัวจิยัอาจไม่พบ

ปฏิสัมพันธ์ของบางคู่เลย	เช่น	พ่อชะนีและลูกวัยทารก	(ภาพที่	2)

N (N-1)
2
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ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวชะนีในทางทฤษฎี (A) และปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น

จริงในกรอบเวลาที่ศึกษา (B) ซ่ึงอาจไม่ปรากฏข้ึนระหว่างพ่อชะนีและลูกวัยทารกเลย

ทำรก: จุดเริ่มต้นของพัฒนำกำรทำงสังคม (Infant: The onset of social development)

	 ชะนวียัทารก	(อาย	ุ0-2	ปี)	จะมปีฏสัิมพนัธ์กบัแม่ชะนเีป็นหลกั	ถงึแม้ลกูชะนแีรกคลอด

จะไม่ได้รบัความสนใจจากแม่ชะนมีากนกั	(Ellefson	1974)	และจากสงัเกตโดยตรงของผูเ้ขยีน	

ลูกชะนีทีอ่ายปุระมาณ	2	สปัดาห์จะมคีวามสามารถเกาะทีท้่องของแม่และดดูนม	แต่แม่ชะนจีะ

ไม่ค่อยให้ความสนใจมากในแง่ของการพยงุ	หรอืระวงัในระหว่างการเคลือ่นทีบ่นเรอืนยอดและ

ระหว่างกนิอาหาร	ลกูชะนวียัทารกจะเกาะตดิกับแม่ตลอดเวลาและมพีฤติกรรมใกล้ชดิ	ได้แก่	ดูดนม

การได้รับการดแูลท�าความสะอาดขน	การเกาะ	และมีประสบการณ์ในการเคล่ือนท่ีไปพร้อมกับแม่

แม้บางครั้งอาจเจอสถานการณ์ที่น่าหวาดเสียวบ้างเมื่อแม่เคลื่อนท่ีอย่างว่องไว	กระโดดสูงบน

ชัน้เรอืนยอด	จากการศึกษาในชะนีมอืขาว	(Hylobates	lar)	(Ellefson	1974)	และในชะนค้ิีวขาว

(Bunopithecus	hoolock	hoolock)	(Ahsan	2004)	ลกูชะนจีะใช้เวลาเกาะอกแม่อยูต่ลอดเวลา

ชะนีอายปุระมาณ	4-6	เดอืน	จะเร่ิมหดัเคลือ่นทีด้่วยตนเองเวลาแม่พกับนต้นไม้	และจะเคลือ่นทีไ่ด้

อย่างอสิระเมือ่ถงึเวลาหย่านม	(Weaning)	ลกูชะนจีะเลกินอนกบัแม่เมือ่อายปุระมาณ	2-2.5	ปี

ในชะนีเกือบทุกชนิด	แม่จะเป็นผู้พาลูกชะนีไปยังที่ต่าง	ๆ	แต่ในชะนีด�าใหญ่	(Symphalangus

syndactyles)	พบว่าพ่อชะนีมีบทบาทช่วยเลี้ยงลูกชะนีที่อายุประมาณ	10-21	เดือน	ซึ่งเกาะ
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และเคลื่อนที่ไปกับพ่อแทนแม่	คาดว่าลูกชะนีด�าใหญ่วัยทารกตอนปลายอาจมีน�้าหนักมากเกิน

กว่าที่แม่จะอุ้มไหว	(Lappan	2008)

	 เมือ่ลกูชะนอีายมุากขึน้	(อายปุระมาณ	4	เดอืน)	ลกูชะนจีะเริม่ฝึกกินอาหารหลกัอย่าง

อืน่ควบคูไ่ปกบัการดดูนม	โดยลกูชะนสีงัเกตเหน็แม่และสมาชกิตวัอืน่	ๆ 	ในครอบครวัระหว่างที่

กินผลไม้	นอกจากนั้นลูกชะนียังเรียนรู้ได้จากเสียงร้องเบา	ๆ	ที่มาจากสมาชิกในกลุ่มที่บ่งบอก

ขณะที่เจอและกินอาหารที่ชอบ	 (Clarke,	 Reichard,	 and	 Zuberbühler	 2015;	 Ellefson	

1974)	เมือ่ลกูชะนีได้สังเกตและได้ลองกินอาหาร ไม่เพยีงเป็นพฒันาการทางร่างกายของตนเอง

แต่มีพัฒนาการทางสังคมเร่ิมต้นด้วย	 จากการศึกษาชะนีมือขาวหรือชะนีธรรมดา	 (H.	 lar)

ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 พบว่าลูกชะนีในวัยทารกแสดงพฤติกรรมการขออาหาร	 (Begging)	

จากแม่ในขณะที่แม่ก�าลังกินผลไม้อยู่	ซึ่งสามารถพบได้ในลูกชะนีมือขาว	(Nettelbeck	1998)	

และลกูชะนีชวา	(Hylobates	molock)	(Yi	et	al.	2020)	โดยการดงึกิง่ทีม่ผีลไม้จากมอืแม่	หรอื

ใช้มือเอือ้มหยบิจบัชิน้ส่วนของผลไม้ใบไม้ทีแ่ม่กดัออกเป็นชิน้แล้ว	และแม่ยอมให้ลกูชะนไีด้ลอง

ผลไม้หรือใบไม้นั้น	(Food	sharing)	(ภาพที่	3)	พฤติกรรมทั้งคู่นี้จะช่วยให้ลูกชะนีวัยทารกได้

เรียนรู้และแยกแยะอาหารทีก่นิได้และไม่ได้	นอกจากช่วงเวลาเกอืบท้ังหมดท่ีลกูชะนทีารกใช้กบั

แม่แล้ว	 ในชะนีและไพรเมตหลายชนิดพบว่าแม่จะเป็นผู้พาลูกวัยนี้ไปพบและมีปฏิสัมพันธ์กับ

สมาชิกตัวอื่น	ๆ 	ในครอบครัวด้วย	ได้แก่	พ่อ	หรือ	พี่	ในระหว่างช่วงเวลาพักผ่อนของครอบครัว	

หรือช่วงเวลาท�าความสะอาดขน	(grooming)	แม่อาจยอมให้ลูกที่โตกว่าเข้ามาส�ารวจและเล่น

กับน้องโดยแม่จะคอยเฝ้าสังเกตว่าการเล่นรุนแรงแค่ไหนที่ยอมให้พี่เล่นกับน้องได้	 และไม่เป็น

อันตราย	 (Ellefson	1974)	 (อุทัย	2532)	มีการศึกษาบทบาทของแม่สัตว์ที่แสดงพฤติกรรมที่

เอือ้ให้ลูกได้มกีารเรยีนรู	้รูจ้กัครอบครัว	และสงัคมของตวัเองในไพรเมตหลายชนดิซึง่พฤตกิรรม

เหล่านี้ของแม่เรียกว่า	“Social	facilitation”	(Maestripieri	1995,	2018)
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ภาพท่ี 3 ภาพของแม่ชะนีมือขาวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แบ่งชิ้นส่วนของผลไม้ (Platymitra macrocarpa) 

ให้กับลูกชะนีวัยทารกที่แสดงความสนใจและร้องขออาหาร (Begging) ภาพถ่าย: กุลพัฒน์ ศรลัมพ์

ชะนีวัยเด็ก: ช่วงเวลำของกำรเล่น (Juvenile: The age of playing)

	 ในช่วงวยัทารกแม่ชะนีจะเป็นผูท้ีม่บีทบาทต่อพฒันาการท้ังด้านร่างกายและพฤติกรรม	

และการเรียนรู้ในสังคมมากที่สุด	แต่เมื่อลูกชะนีย่างเข้าสู่วัยเด็ก	(2-5	ปี)	พัฒนาการทางสังคม

ของลูกจะเริม่เปลีย่นแปลงและเริม่มปีฏสิมัพนัธ์กบัสมาชกิตวัอืน่	ๆ 	ในครอบครวัมากขึน้	เพราะ

เมื่อเข้าสู่วัยเด็กลูกชะนีจะเคลื่อนที่ไปบนชั้นเรือนยอดได้อย่างอิสระ	 แม้ในช่วงเริ่มต้นของการ

เปลีย่นวยัลกูชะนีมักจะเคลือ่นทีต่ามแม่เป็นหลกัเพือ่ศกึษาเส้นทางในการหาอาหารและรูจ้กับ้าน

ของตัวเอง	 แต่ระหว่างหยุดพักลูกชะนีก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับตัวอื่น	 ในครอบครัวที่มีลูกชะนี

ตวัแรก	ลกูกจ็ะมีปฏสิมัพันธ์กบัพ่อรองจากแม่	ซึง่พฤตกิรรมทีเ่ด่นชดัในวยันีค้อืการเล่น	(Playing)

(Bartlett	 2003b;	 Burns,	 Dooley,	 and	 Judge	 2011)	 แม้ว่าชะนีโตเต็มวัยจะไม่แสดง

พฤติกรรมการเล่นมาก	 แต่พ่อชะนีมักไม่ปฏิเสธลูกในการร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

กับลูกผ่านการเล่น
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	 ในสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม	พฤตกิรรมการเล่นส�าคญักบัสตัว์วัยเดก็	(Juvenile)	ซึง่รปูแบบ

การเล่นจะแตกต่างกัน	ช่วงเวลาที่ใช้เล่นต่อรอบก็แตกต่างกัน	 (Clutton-Brock	2016)	ถึงแม้

พฤติกรรมการเล่นจะเป็นพฤติกรรมที่ใช้พลังงานเป็นอย่างมาก	 แต่พฤติกรรมการเล่นมีหน้าท่ี

ทีส่�าคญัในสัตว์สงัคม	(Bekoff	1972)	อนัดับแรกการเล่นจะช่วยให้สตัว์วยัเดก็สร้างความสมัพนัธ์

ทางสงัคมทีใ่กล้ชิดกันมากขึน้	หรือช่วยพัฒนาทกัษะทีจ่�าเป็นต่าง	ๆ 	ให้ลกูสตัว์	เช่น	ทกัษะการต่อสู้

ทีจ่�าเป็นต่อไปในอนาคต	แนวคดินีเ้กดิขึน้ในสตัว์กลุม่ไพรเมต	(Primate)	เช่นเดยีวกบัสตัว์เลีย้ง

ลูกด้วยนมอื่น	ๆ	โดยรูปแบบของ	Social	Play	ในไพรเมตแต่ละชนิด	อาจมีรายการพฤติกรรม

ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคม	 หรือถ่ินท่ีอยู่อาศัย	 เมื่อไม่นานมานี้มีรายงาน

การวจิยัทีพ่บรปูแบบใหม่ของการเล่นน�า้ของกลุม่ลกูลงิวอก	ซึง่ประกอบด้วยการว่ายน�า้และด�าน�า้

(Arre	and	Horschler	2021)	หรือการเล่นน�้าของกอริลลา	(Costa	et	al.	2019)	ซึ่งรูปแบบ

การเล่นก็จะแตกต่างกันไปจากไพรเมตอื่น	ๆ	รูปแบบการเล่นของชะนีที่มีต่อกันระหว่างพี่น้อง

จะแสดงออกมาเป็นชุดได้แก่	การดึงขา	ดึงแขน	กระชาก	เตะ	ถีบ	กอด	ปล�้า	ผลัก	กัด	โหนไล่	

หรือกระโดดใส่	(Bartlett	2003a;	Ellefson	1974)

	 ลูกชะนีตัวแรกของครอบครัวซึ่งยังไม่มีพี่น้องท่ีจะเล่นด้วย	 จะชวนพ่อชะนีให้แสดง

พฤตกิรรม	แต่พฤตกิรรมการเล่นจะไม่รุนแรง	เมือ่ลกูชะนตีวัแรกเข้าสูว่ยัเดก็กจ็ะมลีกูชะนใีหม่เกดิ

การเล่นทีส่มบรูณ์จะเกดิขึน้เมือ่ลกูชะนตัีวท่ีสอง	เข้าสูช่่วงวยัเดก็ซึง่สามารถเคลือ่นทีอ่ย่างอิสระ

และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกชะนีที่โตกว่าได้	โดยลูกชะนีตัวที่เด็กกว่ามักจะเป็นตัวเริ่มต้นและชวนพี่	

และอาจพบปฏิสัมพันธ์มากกว่าสองตัวในชะนีแก้มขาว	 (N.	 leucogenys)	 และชะนีชวา	 (H.	

moloch)	วัยเด็กในสวนสัตว์ของประเทศออสเตรเลีย	จะใช้เวลาในการเล่นมากกว่าพฤติกรรม

ทางสงัคมอืน่	ๆ 	และเพิม่สงูขึน้จนอาย	ุ5	ปี	และการเล่นยงัปรากฏไปจนถงึ	7	ปี	แต่การเล่นลดลง

ท�าให้เหน็ว่าชะนทีีโ่ตกว่าและเป็นวยัรุ่นแล้วกย็งัให้ความส�าคัญและเล่นกับน้อง	(Burns,	Dooley,	

and	 Judge	2011)	ระยะเวลาที่ลูกชะนีใช้เล่นกันจะกินเวลาระหว่าง	16-93	นาที	 (Bartlett	

2003a)	การเล่นกันเป็นระยะเวลานานจะมีการหยุดพักเป็นช่วงเวลาสั้น	ๆ	และกลับมาเล่นต่อ	

ลูกชะนีที่โตกว่าจะต้องระวังและไม่ใช้ความรุนแรงเกินไปและหยุดการเล่นรุนแรงเมื่อลูกชะนีท่ี

ตวัเลก็กว่าส่งเสยีงร้อง	การเล่นเหล่าน้ันกจ็ะกลบัมาได้อกีครัง้	แต่ถ้าลกูชะนวียัเดก็กว่าส่งเสยีงร้อง
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และหนี	แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาสนุกได้สิ้นสุดลงแล้ว	ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าลูกชะนีมักจะเลือก

เล่นและใช้เวลากับพี่หรือน้องที่เกิดติดกัน	มากกว่าพี่หรือน้องที่ไม่ได้เกิดติดกัน

ภาพที่ 4  ภาพแสดงพฤติกรรมการเล่นระหว่างชะนีวัยเด็กตัวผู้ (สีขาว) และชะนีวัยรุ่นตัวผู้ (สีด�า) พฤติกรรมการเล่น

ประกอบด้วยการกัด การใช้เท้ายัน และการกอด (ภาพถ่าย: กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

	 นอกจากพฤติกรรมการเล่นที่พบภายในกลุ่มแล้ว	 ลูกชะนีมือขาวในอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่มักจะใช้เวลาเล่นกบัลกูชะนีต่างกลุม่	ในขณะทีค่รอบครัวชะน	ี2	ครอบครวัเผชญิหน้ากนั

โดยพ่อชะนีจะท�าหน้าที่ป้องกันอาณาเขต	 ส่งเสียงร้อง	 และอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว	

(Agonistic	 Encounter)	 ใส่ครอบครัวตรงข้าม	 หรืออาจไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่กันโดย

แค่รักษาระยะระหว่างกลุ่ม	 (Neutral	 Encounter)	 ในทางตรงกันข้ามลูกชะนีวัยเด็กจะไม่ได้

สนใจในกิจกรรมป้องกันอาณาเขตของชะนีโตเต็มวัย	แต่สนใจที่จะชวนลูกชะนีในวัยเดียวกันที่

อยู่ต่างครอบครัวมาเล่นด้วยกันซึ่งจัดเป็นการเผชิญหน้าแบบฉันมิตรของลูกชะนี	 (Affiliative	

encounter)	(Bartlett	2003a;	Reichard	and	Sommer	1997)	นี่อาจแสดงให้เห็นว่าแม้ใน

ครอบครวัขนาดเลก็ลกูชะนก็ีมคีวามสนใจจะมปีฏสิมัพนัธ์กบัลกูสตัว์ในวยัเดยีวกนัผ่านการเล่น	
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แต่ยงัมรีายงานการวจัิยเผยแพร่จ�านวนน้อยทีแ่สดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างอายกุบัช่วงระยะ

เวลาทีลู่กชะนีเล่นด้วยกนั	แต่พบรายงานวจิยัในลงิกงัญีปุ่น่		(Macaca	fuscata)	ทีม่กีลุม่ขนาดใหญ่

(Shimada	and	Sueur	2018)	และพบในลูกอุรังอุตังบอร์เนียว	(Pongo	pygmaeus	morio)	

ที่ใช้เวลาเล่นกับลูกอุรังอุตังวัยเดียวกัน	(Mendonça	et	al.	2017)

วัยรุ่นสู่วัยหนุ่มสำว: ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวที่ลดลงสู่ควำมเป็นอิสระเพ่ิมข้ึน

(Adolescent to subadult: Less interaction and more independent)

	 ในปี	1974	Ellefson	ได้บรรยายถงึพัฒนาการทางสงัคมของลกูชะนวัียรุน่	(Adolescent)

และลูกชะนีวัยหนุ่มสาว	 (Subadult)	 วัยนี้เริ่มตั้งแต่อายุ	 5-8	ปี	 และ	8	ปี	 ขึ้นไป	ตามล�าดับ

(Brockelman	et	al.	1998;	Ellefson	1974)	เมื่อลูกชะนีเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะเห็นการพัฒนาการ

ทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากวยัเด็ก	โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏสิมัพนัธ์กบัสมาชกิในครอบครวั	

(Intragroup	 interaction)	น้อยลง	 เริ่มแสดงความสนใจและแสดงปฏิสัมพันธ์นอกครอบครัว

มากขึ้น	 ถึงแม้ลูกวัยรุ่นจะใช้เวลาเล่นกับน้อง	 แต่เมื่อเข้าสู่วัยนี้และร่างกายเร่ิมโตข้ึน	 ลูกชะนี

วัยรุ่นจะเริ่มกินและหาอาหารแยกจากพ่อแม่	 โดยกินคนละต้นกันหรือห่างกัน	 จากการสังเกต

หลายครั้งของผู้เขียนพ่อแม่ชะนีจะไล่หรือไม่ยอมให้ลูกชะนีหาอาหารอยู่บริเวณใกล้	 ๆ	 โดยท่ี

วยันีเ้ป็นวัยท่ีเริม่รูจ้กัอาหารมากขึน้แล้วท�าให้ลกูชะนเีลอืกทีจ่ะลองไปหาอาหารเอง	และหลกีเลีย่ง

การโดนกดดันจากพ่อแม่	(Reichard,	Ganpanakngan,	and	Barelli	2012)

	 ในช่วงเวลาของการหาอาหารในตอนเช้าหลงัจากตืน่นอน	เราอาจพบลกูชะนวียัรุน่ใน

ต้นอาหารหลักต้นเดยีวกับพ่อแม่	แต่เมือ่มกีารเดนิทางไปหาอาหาร	ลกูชะนวียัรุน่อาจไปส�ารวจ

นอกเส้นทางหรอืส�ารวจอาหารชนดิอืน่	ๆ 	ซึง่บางครัง้เราจะไม่พบลกูชะนวียันีใ้นรศัมทีีจ่ะศกึษา	

แต่เมื่อเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่ม	ตัวผู้เต็มวัยจะเป็นตัวที่ออกจากกลุ่มหลักเพื่อไปป้องกัน

อาณาเขต	 ลูกชะนีวัยรุ่นตัวผู้และวัยหนุ่มมักจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อช่วยพ่อในการป้องกัน

อาณาเขต	โดยแสดงพฤติกรรมหรือร่วมไล่ชะนีของกลุ่มตรงกันข้าม	(Bartlett	2009)
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	 ในช่วงวยันีช้ะนจีะเริม่มพีฤติกรรมทางสงัคมเชือ่มโยงกบัครอบครวัชะนกีลุม่อืน่มากขึน้	

ลูกชะนีวัยนี้จะเริ่มร้องด้วยเสียงที่ดังระดับเดียวกับพ่อแม่ซ่ึงท�าให้ครอบครัวอ่ืนได้ยินด้วย	 โดย

มกัส่งเสียงร้องเป็นปรกตก่ิอนดวงอาทติย์ขึน้ถงึ	120	นาท	ีและก่อนทีพ่่อแม่ชะนจีะร้องประสาน

เสียงคู่กัน	 (Raemaekers	 et	 al.	 1984)	 เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ชะนีแต่ละวัยใช้ในการแสดง

พฤติกรรมหลัก	ๆ	จะพบว่าชะนีวัยรุ่นใช้เวลาในการร้องมากกว่า	พ่อ	แม่ชะนี	และชะนีวัยเด็ก

(Bartlett	2009)	เสยีงร้องเด่ียวของชะนีตัวผู	้ซึง่มาจากชะนวียัหนุม่มกัจะร้องก่อนพระอาทติย์ขึน้

และร้องก่อนที่พ่อแม่ร้องประสานร่วมกัน	 (จากการสังเกตของผู้เขียน)	 นอกจากนั้นชะนีวัยรุ่น

เพศเมยีและวยัสาวเริม่ทีจ่ะร้องพร้อมแม่โดยครัง้แรกจ�านวนโน้ตอาจยังไม่ครบ	แต่เม่ืออายุมากข้ึน

ลูกชะนีสาวจะเริม่ฝึกร้องพร้อมกบัแม่เกอืบทกุครัง้จนสามารถร้องเสยีงสงู	และครบทุกพยางค์ได้

เหมือนแม่ในที่สุด	เมื่อลูกชะนีร้องเป็นเพลงชัดขึ้นและเริ่มร้องพร้อมแม่น้อยลงนั่นแสดงให้เห็น

ว่าลูกชะนีตวัเมยีพร้อมทีจ่ะออกไปสร้างครอบครวัใหม่	(Koda	et	al.	2013)	การร้องในช่วงวยันี้

เชื่อว่าจะช่วยให้ชะนีกลุ่มอื่น	 ๆ	 ที่อยู่ในวัยเดียวกันรู้ว่ามีชะนีที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงและเพิ่มโอกาสการจับคู่และสร้างครอบครัวได้ในอนาคต

	 พฤติกรรมที่ส�าคัญของชะนีวัยรุ่นและเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจน

คอืพฤตกิรรมการแยกตัวออกจากครอบครวั	(Peripheralization)	ภายในอาณาเขตซ่ึงมกัจะอยูท่ี่

ขอบอาณาเขต	 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าชะนีวัยนี้จะเริ่มแยกตัวและใช้เวลาอยู่โดดเดี่ยว

อย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาเชิงเวลาที่บ่งชี้ว่าลูกชะนีเริ่มแยกตัวออก

จากครอบครัวเมื่ออายุเท่าไร	 หรือต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไรกว่าพฤติกรรมนี้จะเห็นเด่นชัด	

(Bartlett	2009;	Brockelman	1984)	กล่าวว่าพฤตกิรรมการแยกตวัจากครอบครวัจะค่อยเป็น

ค่อยไป	โดยชะนวียัหนุม่หรอืวยัสาวมกัชอบหายตัวออกไปจากครอบครวั	และมกัพบส่งเสยีงร้อง

อยู่ที่ขอบอาณาเขต	ซึ่งห่างจากพ่อแม่และมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกตัวอื่น	ๆ	น้อยลง
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ภาพท่ี 5 ภาพแสดงพฤติกรรมร้องเด่ียวของชะนีตัวผู้วัยหนุ่มบริเวณขอบอาณาเขต (ภาพถ่าย: กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

บทสรุปและแนวทำงกำรท�ำวิจัยในอนำคต (Conclusion and future direction)

	 ในบทความนีผู้เ้ขยีนได้น�าเสนอพฤตกิรรมเด่นของลกูชะนใีนแต่ละช่วงวยั	ซึง่มีปฏสิมัพนัธ์

กับพ่อแม่	 และสมาชิกในครอบครัว	 ซึ่งระดับของปฏิสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอายุของ

ลกูชะนี	ลูกชะนีทารกจะได้รบัการดูแลและมปีฏสิมัพนัธ์กบัแม่เป็นหลกั	ด้วยการเกาะ	การดูดนม	

และการเรียนรู้สิ่งรอบตัวจากแม่	 เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเด็กซึ่งลูกชะนีเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ	ลูกชะนี

จะแสดงพฤตกิรรมการเล่นมากกว่าพฤตกิรรมทางสังคมอืน่	พร้อมทัง้มปีฏสัิมพนัธ์กับสมาชกิใน

ครอบครวัโดยเฉพาะพีท่ีอ่ายใุกล้กบัลกูชะนมีากทีส่ดุ	นอกจากนัน้ลกูชะนวียันีย้งัเล่นกบัลกูชะนี

วัยเดยีวกนัเมือ่ครอบครวัมกีารเผชญิหน้าและอยูใ่กล้กนั	เมือ่ลกูชะนเีข้าสูว่ยัรุน่	จะมปีฏสิมัพนัธ์

กับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง	 และเริ่มอาศัยอยู่ห่างจากสมาชิกตัวอื่นและเป็นอิสระมากขึ้น

แม้จะยงัคงหาอาหารภายในอาณาเขต	เมือ่ก้าวเข้าสูว่ยัหนุม่สาว	ลกูชะนจีะส่งเสยีงร้องทีม่ลีกัษณะ

คล้ายตวัเตม็วยัท่ีขอบของอาณาเขต	ซึง่เป็นการสือ่สารและมีปฏิสัมพนัธ์กบัชะนต่ีางกลุม่	เป็นการ

แสดงความพร้อมในการแยกครอบครัว	การจับคู่ผสมพันธุ์และสร้างอาณาเขตของตัวเองต่อไป
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	 ถึงแม้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางสังคมของลูกชะนีจะมีปรากฏ	และ

สามารถน�ามาเรียบเรียงบทความความปริทัศน์นี้		แต่การอธิบายพฤติกรรมของการพัฒนาการ

ส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลเชิงบรรยาย	 หรือถ้าหากเป็นข้อมูลเชิงปริมาณมักจะมีข้อจ�ากัดท่ีการ

ศึกษาเฉพาะชะนีในสวนสัตว์	 แต่หากศึกษาในธรรมชาติ	 จะสามารถศึกษาเพียงช่วงวัยเดียว

ของประชากรใดประชากรหน่ึง	 และมีข้อจ�ากัดในเรื่องของขนาดตัวอย่าง	 แต่หากเรามีพื้นท่ีท่ี

มีการศึกษาวิจัยชะนีระยะยาว	 หากมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสามารถน�าเสนอข้อมูล

เชิงปริมาณของพัฒนาการทางสังคมของลูกชะนีได้	 เราไม่เพียงจะตอบค�าถามในแง่ชีววิทยา

วิวัฒนาการ	 และสามารถเข้าใจพฤติกรรมเพื่ออนุรักษ์ชะนีในธรรมชาติเท่านั้น	 แต่สามารถน�า

ความรู้เหล่าน้ัมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ชะนีในกรงเลี้ยง	 ค�านึงถึงเรื่องสวัสดิภาพของชะน	ี

และการส่งเสริมพฤติกรรมของชะนีก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

กิตติกรรมประกำศ

	 ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ	ศาสตราจารย์	ดร.วรเรณ	บรอคเคลแมน	และ	รองศาสตราจารย์

สมโภชน์	ศรโีกสามาตร	ทีไ่ด้สร้างองค์ความรูแ้ละการท�าวจิยัอย่างต่อเนือ่งเรือ่งชะนใีนเมอืงไทย

และได้ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	แลกเปลี่ยนความรู้	พร้อมทั้งการสนับสนุนแนวคิดที่ท�าให้ผู้เขียนมี

แรงบนัดาลใจต่อการท�าวจัิยและการอนุรกัษ์ชะนีมาถึงปัจจบัุน	ขอขอบคณุ	คณุอนตุตรา	ณ	ถลาง	

นักวจิยัประจ�าธนาคารทรพัยากรชวีภาพแห่งชาต	ิทีใ่ห้การสนบัสนนุการท�าวจิยัและข้อมลูชะนี

ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตลอดมา	 ขอบคุณนักศึกษาปริญญาตรีของผู้เขียนทุกคนท่ี

ศึกษาวิจัยชะน	ี ท�างานหนัก	 และเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับชะนีท้ังใน

ห้องเรียนและภาคสนาม	 ขอขอบคุณอาจารย์	 ดร.เจษฎา	 แพนาค	 ท่ีสละเวลาตรวจแก้และ

เรียบเรียงบทความจนเรียบร้อยสมบูรณ์	 ขอบคุณสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์	 มหาวิทยาลัย

มหดิล	วทิยาเขตกาญจนบรุ	ีทีส่นบัสนนุให้ผูเ้ขยีนได้ท�างานวจิยั	รวมทัง้ขอขอบคณุ	อทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่	 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ	

ที่อนุญาตให้เข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	

	 ท้ายสุดขอขอบคุณ	 คุณกุลพัฒน์	 ศรลัมพ์	 ท่ีให้ก�าลังใจ	 และสนับสนุนการท�างาน

ภาคสนามและภาพถ่ายของชะนีเพื่อประโยชน์ของการเผยแพร่ทางวิชาการอยู่เสมอ
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