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“มันเป็ นสิ่งสำคัญสำหรับนักเขียนที่จะต้องเปิ ดเผยชี้แจงในกำรทำงำนของพวกเขำ หำกพวกเขำมีควำมขัดแย้ง ซึ่ง
มักจะเป็ นควำมขัดแย้งในเรื่ องของผลประโยชน์ที่เข้ำมำเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อเขียนถึงควำมคิดเห็นที่สำมำรถมี
อิทธิพลต่อทัศนคติของผูอ้ ื่น
สิ่ งแรกที่ฉนั ต้องกำรกล่ำวถึงคือ ฉันมีควำมขัดแย้ง แต่มนั เป็ นควำมขัดแย้งภำยใน ฉันเป็ นผูศ้ รัทธำในเรื่ องสิ ทธิ
สัตว์และฉันก็ได้สนับสนุนองค์กรต่ำงๆ เช่น องค์กรสัตว์ป่ำในเอเชีย เพื่อป้ องกันกำรทรมำน ทำรุ ณ โหดร้ำยต่อสัตว์ป่ำโดย
ไม่จำเป็ น ฉันมีครอบครัวและเพือ่ นสนิทที่มีสุนขั กูภ้ ยั และเป็ นผูท้ ี่เคยทำงำนให้กบั องค์กรแห่งหนึ่ง ซึ่งคอยดูแลช้ำงให้
ได้รับกำรฟื้ นฟูจำกกำรเคยถูกทำรุ ณกรรมเพื่อแสวงหำผลกำไรในประเทศไทย นัน่ เป็ นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฉนั
เดินทำงมำเยีย่ มโรงเรี ยนฝึ กลิงแห่งแรกในประเทศไทยด้วยอำรมณ์ที่หลำกหลำย
ฉันทรำบดีวำ่ ลิงบำงตัวได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงไรในกำรแสดงให้กบั นักท่องเที่ยวและในคณะละครสัตว์ หรื อแม้แต่
ผูท้ ี่ฝึกฝนให้ลิงเก็บมะพร้ำวด้วยกำรลงโทษที่ถูกต้องเหมำะสมเมื่อสัตว์ทำผิดพลำด แต่ฉนั ต้องกำรที่จะสร้ำงควำมคิดเห็น
ด้วยตัวเองแทนที่จะพึ่งพำควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งอนุญำตให้ลูกชำยวัยหกขวบของฉันได้มีประสบกำรณ์ในกำรสัมผัส
กับวิถีชีวติ ของสัตว์ดว้ ยตัวเอง ซึ่งเป็ นประสบกำรณ์จริ งที่มีควำมหมำยและควำมสำคัญมำกกว่ำกำรได้เห็นสัตว์อยูแ่ ค่ภำยใน
กรงขังเท่ำนั้น ฉันต้องกำรให้เขำได้ทำควำมเข้ำใจกับธรรมชำติของสัตว์ ในฐำนะเพื่อนเดินทำงบนโลกใบนี้ที่แสนจะ
เปรำะบำงของเรำ ซึ่งเรำต้องมองเห็นคุณค่ำและต้องใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันอีกด้วย
ฉันใช้เวลำอธิบำยให้เขำฟังว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กบั สัตว์น้ นั มีควำมซับซ้อนมำกและมักจะขัดแย้งกัน
เสมอ อีกทั้งยังมีประวัติควำมเป็ นมำในอดีตที่ยำวนำนนับหลำยหมื่นปี มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จำกม้ำและวัว ซึ่งทำให้มนุษย์
สำมำรถพัฒนำอำรยธรรมและชุมชนที่อยูอ่ ำศัย รวมถึงกำรทำเกษตรกรรม และกำรฝึ กสุนขั ให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือในฐำนะนักล่ำ
ที่ทำให้คนในชุมชนมีกำรดำรงชีพได้ดีข้ ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในสภำพอำกำศที่รุนแรง ซึ่งเรำไม่สำมำรถทำฟำร์มได้ตลอด
ทั้งปี จำกกำรล่ำสัตว์เพื่อบริ โภคโปรตีนจำกเนื้อสัตว์เป็ นเวลำหลำยพันปี อย่ำงสิ้นเปลือง จนในที่สุดสมองของเรำมี
วิวฒั นำกำรมำจนถึงจุดที่เรำสำมำรถตัดสิ นใจอย่ำงเด็ดขำดว่ำจะไม่กินเนื้อสัตว์

อย่ำงไรก็ตำมในโลกสมัยใหม่ที่คนเรำส่วนใหญ่อยูห่ ่ำงไกลจำกไร่ นำและกำรออกผลผลิตจำกสัตว์ หรื อแม้แต่สตั ว์
ในป่ ำ เรำมักจะสูญเสี ยควำมสัมพันธ์กบั สัตว์ป่ำหลำกหลำยชนิด และควำมหลำกหลำยในชีวติ ของพวกเขำ และอำจมีมุมมอง
ที่งดงำมว่ำชีวติ ของสัตว์ควรจะเป็ นเช่นไรโดยปรำศจำกปฏิสมั พันธ์กบั มนุษย์
สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีกำรตอบสนองทำงสังคมได้หลำยทิศทำง โดยผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต บันทึกทำงสังคมที่
สำมำรถเชื่อมโยงเรำทุกคนเข้ำด้วยกันได้ทวั่ โลก มีหลำยสิ่ งที่จะบอกเรำได้เกี่ยวกับสวัสดิภำพสัตว์ แต่สื่อโซเชียลนั้น
สำมำรถส่งผ่ำนควำมรุ นแรงและควำมรู ้สึกนิดคิดได้มำกกว่ำกำรส่งผ่ำนข้อเท็จจริ ง ดังนั้นฉันจึงตัดสิ นใจว่ำนี่เป็ นสิ่ งที่
ครอบครัวของฉันต้องมีประสบกำรณ์ชีวติ ด้วยตัวเรำเอง แล้วตัดสิ นใจว่ำเรำจะสำมำรถเรี ยนรู ้วธิ ีกำรดูแลสัตว์ของที่นี่ได้
อย่ำงไรบ้ำง
และควำมรู ้สึกที่ฉนั ต้องกำรแบ่งปั นหลังจำกได้เยีย่ มชมวิทยำลัยฝึ กลิงเพื่อกำรเกษตรแห่งนี้น้ นั ค่อนข้ำงซับซ้อน
มันเป็ นเรื่ องยำกที่จะบันทึกภำพควำมรู ้สึกจำกกำรถูกแนะนำให้รู้จกั กับลิงแสมตัวหนึ่ง ชื่อกังฟู ซึ่งมีนิสยั ชื่นชอบในกำร
กระโดดและตีลงั กำกลับหลัง และหลังจำกนั้นไม่กี่วนั ที่ได้ทำงำนกับกังฟู กังฟูก็กระโดดขึ้นไปอยูบ่ นแขนของฉันเพื่อเป็ นที่
พักพิง ให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อเธอตื่นตกใจ ฉันมองลงไปที่เธอแล้วเธอก็จอ้ งมองมำที่ฉนั และฉันก็พบว่ำกำรจ้องมองดวงตำ
ของเจ้ำกังฟูตวั นี้รุนแรงยิง่ กว่ำกำรจ้องมองดวงตำที่ลึกล้ ำของสุนขั หรื อม้ำเสี ยอีก ดวงตำของลิงนั้นดูคล้ำยมนุษย์มำก จำกนั้น
เธอก็โอบนิ้วมือเล็กๆไว้รอบมือของฉัน ควำมรู ้สึกในชัว่ ขณะนั้น ไม่วำ่ ฉันจะอ่ำนใจของกังฟูได้อย่ำงถูกต้องหรื อไม่ แต่ฉนั ก็
มัน่ ใจว่ำนัน่ คือหนึ่งในควำมรู ้สึกไว้วำงใจและกำรป้ องกัน
ควำมจริ งแล้วฉันไม่ใช่คนที่ปลูกฝังควำมรู ้สึกเหล่ำนั้นให้กบั ลิง แต่เป็ นครู ผฝู ้ ึ กสอนของลิง กำรใช้หลักธรรมะ ซึ่ง
เรำได้สมั ผัสและมีประสบกำรณ์โดยตรง คือกำรดูแลเอำใจใส่สตั ว์เลี้ยงด้วยควำมเมตตำด้วยวิธีกำรของผูฝ้ ึ กและผูเ้ ลี้ยงดู
แน่นอนว่ำลิงควรต้องอยูใ่ นป่ ำแทนที่จะเก็บไว้เป็ นสมบัติในกรงขัง แต่ลิงก็อำจต้องติดเชื้อพิษสุนขั บ้ำในป่ ำได้เช่นกัน หรื อ
อำจถูกนักล่ำโจมตีได้ และอำจจะต้องเสี ยชีวติ ในป่ ำไปก่อนหน้ำนี้
ลิงแสมที่โรงเรี ยนฝึ กลิงแห่งแรกนั้นไม่เหมือนกับสัตว์ที่ถูกสอนให้เก็บมะพร้ำวด้วยควำมโหดร้ำย ทำรุ ณ และไร้
ซึ่งควำมเคำรพ แต่พวกเขำเหล่ำนั้นได้รับกำรปฏิบตั ิดว้ ยควำมเมตตำและได้รับควำมเชื่อมัน่ จำกครู ผฝู ้ ึ กสอนมำกขึ้นด้วย
พวกลิงเหล่ำนั้นอำจต้องถูกล่ำม แต่ก็เพื่อเป็ นกำรฝึ กฝนทักษะในกำรแสดงควำมสำมำรถต่ำงๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อตัวลิง ซึ่ง
เมื่อฉันได้เปรี ยบเทียบกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์บำงชนิดที่มนุษย์ได้กระทำอย่ำงไร้ควำมปรำณี มำเป็ นระยะเวลำนำนหลำยปี
เช่นกำรนำนกคีรีบูนลงไปในเหมืองถ่ำนหิ นเพื่อทดสอบหำก๊ำซพิษ ซึ่งในอดีต เมื่อคนงำนเหมืองถ่ำนหิ นลงไปทำงำนใต้ดิน
จะต้องนำกรงนกคีรีบูนที่จะใช้เป็ นเครื่ องเตือนภัยลงไปด้วย นกคีรีบูนจะมีกำรตอบสนองอย่ำงรุ นแรงมำกขึ้นต่อก๊ำซพิษ
เมื่อก๊ำซพิษในเหมืองสูงกว่ำระดับที่ปลอดภัยมันก็จะตกลงมำตำย หรื อกำรทำให้ลิงติดเชื้อด้วยไวรัสเพื่อพัฒนำยำ เป็ นต้น
ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สัตว์เป็ นไปอย่ำงซับซ้อน มนุษย์ทำงำนกับสัตว์มำนำนและฉันคิดว่ำกำรเรี ยนรู ้
ประวัติศำสตร์น้ ีเป็ นสิ่ งสำคัญมำก ในขณะที่เรำจะต้องพัฒนำจริ ยธรรมให้เหมำะสมกับกำรทำงำนกับสัตว์ในยุคปั จจุบนั

หลังจำกได้ใช้เวลำหลำยวัน ณ โรงเรี ยนฝึ กลิงแห่งแรกนี้ และได้ใช้เวลำพูดคุยกับเจ้ำของเกี่ยวกับหลักปรัชญำและ
จรรยำบรรณที่มีเฉพำะตัวของพวกเขำ ฉันเชื่อว่ำที่นี่เป็ นสถำนที่ที่ดี ไม่ใช่สถำนที่จองจำกำรใช้แรงงำนมนุษย์และควำมตำย
เพรำะเกิดเหตุกำรณ์ที่มนุษย์ตอ้ งเสี ยชีวติ จำกอุบตั ิเหตุตกต้นมะพร้ำวในแต่ละปี แต่เนื่องจำกเรำมีวธิ ีกำรฝึ กสอนแบบใหม่
ให้กบั สัตว์ที่มนุษย์จำเป็ นต้องทำงำนด้วย ซึ่งสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้ใช้งำนก็จะได้รับกำรดูแลอย่ำงถูกต้อง เหมำะสมและได้รับ
ควำมเคำรพ
ฉันเชื่อว่ำเรำมีหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิต่อสัตว์ทุกชนิดด้วยควำมเคำรพ ไม่วำ่ พวกเขำจะมีบทบำทในกำรเป็ นสัตว์เลี้ยง
หรื อเป็ นสัตว์ที่มีอิสระในป่ ำ แต่พวกเขำจะเป็ นเพื่อนร่ วมเดินทำงของเรำบนโลกใบนี้ ควำมเจริ ญรุ่ งเรื องและอนำคตของเรำ
จะมีควำมเชื่อมโยงกับสัตว์ได้อีกหลำยๆชนิด แต่ละคนจะต้องพัฒนำจรรยำบรรณของเรำเองว่ำสัตว์ควรได้รับกำรปฏิบตั ิ
อย่ำงไรและฉันจะไม่บอกคุณว่ำคุณต้องปฏิบตั ิตำมฉัน แต่ฉนั อยำกจะแนะนำว่ำควำมรุ นแรงใดๆก็ตำม ที่ถูกบอกเล่ำ
เรื่ องรำวผ่ำนสื่ อออนไลน์เกี่ยวกับลิงที่ถูกทำรุ ณกรรมโดยอุตสำหกรรมกำรทำมะพร้ำวให้คุณได้พบเห็นนั้น จะมีหลักฐำนที่
จะสำมำรถช่วยลดข้อครหำว่ำลิงนั้นอำจถูกทำร้ำย แต่ลิงเหล่ำนั้นกลับได้รับกำรปฏิบตั ิดว้ ยควำมเคำรพและควำมเมตตำจำกผู ้
ที่เป็ นเจ้ำของ
ในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำเรำอำจจะได้พฒั นำเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรำสำมำรถเก็บมะพร้ำวได้แตกต่ำงกันโดยไม่
จำเป็ นต้องใช้ลิงที่ผำ่ นกำรฝึ กอบรมมำแล้วและนัน่ อำจเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ฉนั ก็นึกถึงเรื่ องรำวของคนหลำยๆคนที่อยำกจะให้สุนขั
นำทำงของพวกเขำ (สุนขั นำทำงแก่ผพู ้ ิกำรทำงสำยตำ) ได้มีดว้ ยอุปกรณ์ตรวจจับทิศทำงเพื่อควำมปลอดภัยด้วย เนื่องจำก
พวกเขำมีควำมสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสุนขั ของพวกเขำมำกและไม่อยำกสูญเสี ยควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงมนุษย์กบั สุนขั ไป
ฉันเชื่อว่ำลิงที่นี่น้ นั มีควำมสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันกับเจ้ำของของพวกเขำ ฉันสำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจนเมื่อเจ้ำ
กังฟูเดินเข้ำมำหำฉันเพื่อควำมปลอดภัย ควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำวอำจเป็ นจุดเริ่ มต้นในกำรเรี ยนรู ้วธิ ีกำรเคำรพสัตว์ทุกชนิดและ
ฉันหวังว่ำนี่จะเป็ นบทเรี ยนสำคัญในชีวติ สำหรับลูกชำยวัยหกขวบของฉันที่ตอ้ งจำกไป หลังจำกที่ใช้เวลำหลำยวันในกำร
เฝ้ ำดูและเรี ยนรู ้พฤติกรรมเกี่ยวกับสัตว์ที่น่ำอัศจรรย์เหล่ำนี้”

Craig Cormick (เคร็ก คอร์ มกิ ) นักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ ชาวออสเตรเลีย

