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พฤติกรรม (behavior) หมายถึง การกระทํ าหรือการแสดงออกของสัตวเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา หรือ
สิ่งที่มากระตุน (stimulus) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุนมาแลวระยะหนึ่ง เชนลูก
นกเมื่อไดยินเสียงแมรองเพลงจะจํ าเสียงเพลงของแมไว ตอมาเมื่อลูกนกเติบโตถึงวัยที่จะรองเพลง ลูกนกก็
เรียนรูที่จะเทียบเสียงของตัวเองกับเสียงของแมที่เคยไดยินและจดจํ าไวทํ าใหลูกนกรองเพลงของพวกเดียว
กันได

พฤติกรรมเกี่ยวของกับการทํ างานของระบบประสาท  กลามเนื้อและฮอรโมน  ดังแผนภาพ

สิง่กระตุนภายใน
อวัยวะรับความรูสึก

สิง่กระตุนภายนอก

ประสาทรับความรูสึก

ระบบประสาทสวนกลางประสาทสั่งงานอวัยวะตอบสนองความรูสึก

พฤติกรรม

การศึกษาพฤติกรรมของสัตวมีมานานต้ังแตสมัยที่มนุษยลาสัตวกินเปนอาหาร การเรียนรูพฤติกรรม
ของสัตวที่อยูรอบๆตัวทํ าใหมนุษยลาสัตวกินเปนอาหารไดแทนที่จะเปนผูถูกลาเสียเอง การที่บรรพบุรุษของ 
เราสนใจศึกษาพฤติกรรมสัตวก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยูรอดของตัวเองหรือเพิ่ม Darwinian fitness  มนุษย
และสัตวจะแสดงพฤติกรรมไปในทางท่ีทํ าใหเกิด fitness สูงสุดตอตัวเอง เชนในพฤติกรรมการกินอาหาร  
สัตวจะเลือกกินอาหารชนิดที่ทํ าใหพลังงานที่ไดรับจากการกินอาหารมากกวาพลังงานที่ใชไปในการกิน
อาหาร หรือในพฤติกรรมการเลือกคู สัตวจะเลือกคูผสมพันธุที่ทํ าใหลูกที่เกิดมามีความสมบูรณที่สุด ปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมไดแก จีน (gene) และสิ่งแวดลอม  ดังตัวอยางในภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1  อิทธิพลของจีนท่ีมีตอพฤติกรรม
จากการศึกษาพฤติกรรมการสรางรังของนกแกวอาฟริกา 
(African parrots) 2 สปชีส คือ Fischer�s lovebird 
(Agapornis fischeri) และ peach-faced lovebird (A. 
roseicollis) พบวาเพศเมียจะใชปากฉีกเศษใบไมใบหญา
เปนช้ินบางๆและคาบใบไมใบหญาเหลานั้นมาสรางรังที่มี
ลักษณะเปนรูปถวยภายในโพรงไม (ในหองปฏิบัติการใช
กระดาษแทนใบไมใบหญา) (ก) นก A. fischeri จะฉีก
กระดาษเปนช้ินยาวๆและใชปากคาบกระดาษไปทํ ารังที
ละแผน (ข) สวนนก A. roseicollis จะฉีกกระดาษเปนช้ิน
ส้ันๆและจะนํ ากระดาษไปทํ ารังทีละหลายแผนโดยเหน็บ
ไวใตขนทางดานทายของลํ าตัว พฤติกรรมการเหน็บ
กระดาษใตขนทางดานทายของลํ าตัว (tucking behavior) 
เปนพฤติกรรมที่สลับซับซอน เนื่องจากกระดาษจะตองถูก
เหน็บใหถูกที่และขนจะตองปดทับกระดาษไวพอดี
(ค) เม่ือนํ านก 2 สปชีสมาผสมพันธุกัน นกลูกผสมเพศเมีย
ที่เกิดขึ้นจะแสดงพฤติกรรมการสรางรังของทั้ง 2 สปชีส
โดยที่นกลูกผสมเพศเมียจะฉีกกระดาษที่มีความยาวปาน
กลางและแสดงพฤติกรรมการนํ ากระดาษกลับไปทํ ารัง ที่
นาสนใจคือนกลูกผสมเพศเมียพยายามจะเหน็บกระดาษ
ไวทางดานหลังแตเม่ือบินไปไดไมไกลกระดาษก็จะตก
กอนถึงที่หมายซ่ึงอาจเกิดเนื่องจากกระดาษถูกเหน็บไวไม
ดีหรือไมถูกที่ ผลก็คือนกลูกผสมเพศเมียไมสามารถนํ า
กระดาษกลับไปทํ ารังโดยวิธีนี้ แตในที่สุดนกลูกผสมเพศ
เมียก็เรียนรูที่จะนํ ากระดาษกลับไปทํ ารังโดยใชปากคาบ  
(ง) ในปตอมานกลูกผสมเพศเมียแสดงบางสวนของพฤติ
กรรมการเหน็บกระดาษไวใตขนทางดานทายของลํ าตัว 
โดยหันหัวไปทางดานทายของลํ าตัวกอนที่จะบินและคาบ
กระดาษไปทํ ารัง จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาพฤติ
กรรมการสรางรังที่ตางกันในนกสองสปชีส เกิดเนื่องจาก
พฤติกรรมดังกลาวถูกควบคุมโดยจีนที่แตกตางกันและจะ
เห็นวาพฤติกรรมที่มีมาแตกํ าเนิดอาจปรับเปล่ียนไดเม่ือมี
ประสบการณมากขึ้น เชนในกรณีของนกลูกผสมเพศเมียที่
ในที่สุดก็เรียนรูที่จะนํ ากระดาษกลับไปทํ ารังโดยใชปาก
คาบ (Campbell 1993)

(ข)
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(ค)

(ง)
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ปจจุบันการศึกษาพฤติกรรมแบงออกเปน 2 สาขาคือ Ethology และBehavioral Ecology  สาขาแรก
Ethology เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเกิดพฤติกรรม  สวนBehavioral Ecology เปนการนํ าความรูทาง
วิวัฒนาการมาอธิบายการเกิดพฤติกรรมตางๆของสัตว  นักวิทยาศาสตร 3 ทานที่ศึกษาทางดานพฤติกรรม
และไดรับรางวัลโนเบลในป1973 ไดแก Konnard Lorenz  Niko Tinbergen และKarl von Frisch งานของ
ทานเหลาน้ีสวนใหญเปนการอธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรม

ประเภทของพฤติกรรม

พฤติกรรมจํ าแนกออกเปน 2 ประเภทคือ
1 พฤติกรรมที่มีมาแตกํ าเนิด (innate behavior)
พฤติกรรมที่มีมาแตกํ าเนิดเปนพฤติกรรมที่สัตวแสดงออกเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราชนิดใดชนิด

หน่ึง ถือวาเปนพฤติกรรมที่ไดมาจากกรรมพันธุ เน่ืองจากสัตวสามารถแสดงออกไดโดยไมตองเรียนรูมา
กอน เปนพฤติกรรมที่มีแบบแผนเดียวกัน (stereotyped) ไมคอยมีการปรับเปลี่ยนโดยการเรียนรูและมี
ลักษณะเฉพาะของแตละสปชีส (species -specific) (ภาพที่ 2) พฤติกรรมที่มีมาแตกํ าเนิดแบงออกเปน 3 แบบ
ยอยคือ

1.1 ไคเนซิส (kinesis) เปนการเคลื่อนที่เขาหาหรือออกจากสิ่งเราโดยมีทิศทางไมแนนอน เชน
เหาไม (sowbugs หรือ woodlice) จะเคลื่อนที่มากในที่แหงแตจะเคลื่อนที่ลดลงเมื่ออยูในที่ชื้นซึ่งเปนบริเวณ
ที่มันอาศัยอยู

1.2 แทกซิส (taxis) เปนการเคลื่อนเขาหาหรือออกจากสิ่งเราโดยมีทิศทางแนนอน เชนหนอน
แมลงวันจะเคลื่อนที่หนีแสง(negatively phototactic) พฤติกรรมน้ีทํ าใหมันอยูในที่ที่ผูลาเหยื่อ(predator) หา
มันยาก ปลาเทรา (trout) เคลื่อนที่เขาหากระแสน้ํ า (positively rheotactic) (กรีก. rheos=current) ทํ าใหปลาไม
ถูกพัดพาไปที่อ่ืน

1.3 พฤติกรรมที่มีแบบแผนแนนอน (fixed action pattern หรือ FAP) เมื่อสัตวถูกกระตุนโดยสิ่ง
เราจากภายนอกที่เรียกวา sign stimulus (releaser) จะทํ าใหเกิดพฤติกรรมที่มีแบบแผนแนนอน สัตวที่เร่ิม
แสดงพฤติกรรมน้ีจะแสดงตอเน่ืองจนจบถึงแมวาจะถูกรบกวนโดยสิ่งเราอ่ืน สิ่งเราที่กระตุนใหเกิดพฤติ
กรรมแบบน้ีมักมีลักษณะงายๆเห็นไดชัดเจน เชน แถบสีแดงที่ดานทองกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราวใน
ปลาหลังหนาม (three-spined stickleback fish) เพศผู (ภาพที่ 3) วัตถุกลมๆคลายไขที่วางใกลๆรังกระตุนให
เกิดพฤติกรรมการเขี่ยไขกลับรังของหาน graylag goose (ภาพที่ 4) ปากที่อาของลูกนกกระตุนใหเกิดพฤติ
กรรมการใหอาหาร (ภาพที่ 5)
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ภาพท่ี 2  ลูกนกคัคคู (cuckoo) เมื่อฟกออกจากไขจะเขี่ยไข
ของนกเจาของรังออกจากรัง พฤติกรรมนี้ถือวาเปนพฤติ
กรรมท่ีมีมาแตกํ าเนิด
นกคัคคูยุโรป (European cuckoo) บางสปชีสเปนปรสิต  
เนื่องจากเพศเมียวางไขในรังของนกสปชีสอ่ืน หลังจากฟก
ออกจากไขไดไมก่ีช่ัวโมง ลูกนกคัคคูจะเขี่ยไขของนกเจา
ของรังออกจากรัง ถาลูกนกเจาของรังฟกออกมากอนก็จะ
เขี่ยไขของนกคัคคูออกจากรังเชนกัน พฤติกรรมนี้ถือเปน
พฤติกรรมที่มีมาแตกํ าเนิด เนื่องจากลูกนกคัคคูสามารถ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวไดโดยไมตองเรียนรูจากนกตัว
อ่ืน (Campbell 1993)

ภาพท่ี 3  พฤติกรรมกาวราวในปลาหลังหนาม
(three-spined stickleback fish) เพศผูถูกกระตุนใหเกิด
ขึ้นโดย sign stimulus ซึ่งเปนส่ิงเราแบบงายๆ
ในฤดูผสมพันธุปลาหลังหนามเพศผูจะแสดงพฤติกรรม
กาวราวโดยขับไลปลาตัวอ่ืนที่เขามาในอาณาเขตของมัน  
หุนจํ าลองรูปปลาภาพบนสุดมีลักษณะเหมือนปลาจริงแต
ไมมีแถบสีแดงที่ดานทองจึงไมกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
กาวราวในปลาหลังหนามเพศผู สวนหุนจํ าลองรูปปลา
ภาพอ่ืนๆทุกภาพกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราวในปลา
หลังหนาม เพศผู  เนื่ องจากมีแถบสีแดงที่ ด  านท อง
(Campbell 1993)
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ภาพท่ี 4  พฤติกรรมการเขี่ยไขกลับรังของหาน
 graylag goose
เม่ือไขถูกเขี่ยออกจากรัง แมหานจะลุกออกจากรัง ยืดคอ
ออกและใชปากคอยๆเขี่ยไขกลับรัง ถาทดลอง เอาวัตถุ
กลมๆคลายไขมาวางใกลรัง แมหานจะออกไปเขี่ยวัตถุนั้น
กลับมาที่รังเชนกัน (Campbell 1993)

ภาพท่ี 5  นก reed warbler กํ าลังใหอาหารแกลูกนกคัคคู
แมนกคัคคูจะวางไขไวในรังของนก reed warbler หลังจาก
ฟกออกจากไข ลูกนกคัคคูจะเขี่ยไขและ/หรือลูกของนก 
reed warbler ออกจากรัง ถึงแมวาลูกนกคัคคูจะไมเหมือน
ลูกนก reed warbler แตลูกนกคัคคูก็ไดรับการเล้ียงดูจากนก 
reed warbler เนื่องจากส่ิงเราที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการ
ใหอาหารคือปากที่อาของลูกนก ถึงแมวานก reed warbler
จะไมสามารถแยกแยะลูกนกสปชีสตางๆจากกัน แตนก 
reed warbler สามารถแยกแยะไขของมันเองจากไขของ
นกสปชีสอ่ืน นก reed warbler จึงกํ าจัดไขของนกคัคคูซ่ึงมี
ลักษณะตางไปจากของมัน ดวยเหตุนี้จึงทํ าใหไขของนกคัค
คูมีวิวัฒนาการใหเหมือนกับไขของนกเจาของรังชนิดอ่ืน 
(Campbell 1996)
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2 พฤติกรรมการเรียนรู (learning behavior)
เปนพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอันเปนผลเน่ืองมาจากประสพการณ ไมใชเกิดจากการที่

สัตวมีอายุมากข้ึน (maturation) พฤติกรรมการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากทั้งยีนและสิ่งแวด
ลอม   พฤติกรรมการเรียนรูจํ าแนกเปน  6 ประเภทยอยดังน้ี

2.1 พฤติกรรมความเคยชิน (habituation) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการที่สัตวหยุดตอบสนองตอ
สิ่งเราที่ซํ้ าๆกัน เน่ืองจากไมไดรับการตอบแทนที่เหมาะสม เชนไฮดราหยุดหดตัวเมื่อถูกรบกวนดวยกระแส
น้ํ าซํ้ ากันหลายๆคร้ัง กระรอกจะหยุดว่ิงหาที่หลบซอนเมื่อไดรับสัญญาณเตือนภัยหลายๆคร้ังแลวไมถูกจูโจม
จากศัตรู  พฤติกรรมเชนน้ีเรียกวา �cry-wolf effect�

2.2 พฤติกรรมการฝงใจ (imprinting)  เปนพฤติกรรมที่ถูกกํ าหนดมาแลวโดยยีน  จะเกิดขึ้นเฉพาะ
ในชวงใดชวงหน่ึงของชีวิต (critical period) และมีลักษณะเปน irreversible learning สิ่งเราที่กระตุนใหเกิด
พฤติกรรมการฝงใจเรียกวา imprinting stimulus จากการศึกษาของนักชีววิทยาชาวเยอรมันชื่อ Konrad 
Lorenz พบวาลูกหานที่ฟกออกจากไขจะเดินตามแมของมัน Lorenz ตองการทราบวาอะไรคือปจจัยที่ทํ าให
ลูกหานแสดงพฤติกรรมดังกลาว เขาจึงทํ าการทดลองโดยแบงไขหานออกเปน 2 กลุม ไขกลุมแรกใหแมหาน
ฟก ลูกหานที่ฟกจากไขมีพฤติกรรมปรกติคือเดินตามแมหาน เมื่อเติบโตก็ผสมพันธุกับพวกเดียวกัน สวนไข
หานอีกกลุมหน่ึงใสไวในตูฝกโดย Lorenz เปดตรวจดูทุกวัน เมื่อลูกหานฟกจากไขจะเดินตาม Lorenz ไมรู
จักแมและหานตัวอ่ืนๆ (ภาพที่ 6) จากการทดลอง Lorenz พบวาลูกหานจะจดจํ าและเดินตามสิ่งที่เคลื่อนที่สิ่ง
แรกท่ีพบซึ่งในธรรมชาติสิ่งน้ันก็คือแมหาน พฤติกรรมน้ีทํ าใหลูกหานอยูใกลแมซึ่งเปนผลดีตอลูกเพราะแม
มีประสพการณมากกวาในการหาอาหารและหนีศัตรู

เดิมเชื่อวาพฤติกรรมการฝงใจเกิดกับสัตวที่มีอายุนอยๆ และเกิดเฉพาะในชวงสั้นๆ ชวงใดชวงหน่ึง
ของชีวิต ปจจุบันพบวาพฤติกรรมการฝงใจเกิดไดทั้งในสัตวที่มีอายุมากและอายุนอย และ critical period มี
ไดหลายชวงของชีวิต (ภาพที่ 7)
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ภาพท่ี 6  พฤติกรรมการฝงใจ
Konrad Lorenz เปนเสมือนแมของลูกหานเหลานี้
(Campbell 1993)

ภาพท่ี 7  เสียงรองของนกกระจอกหัวขาว
(white-crowned sparrow) เมื่อเลี้ยงในสภาพตางๆกัน
(ก) เสียงรองของนกเพศผูที่เคยไดยินเทปเสียงรองของ 
สปชีสเดียวกันกอนอายุ 50 วัน นกเหลานี้จะมีประสพ
การณเหมือนนกในธรรมชาติและเรียนรูที่จะทํ าเสียง
เหมือนนกตัวอ่ืนๆในเวลาหลายเดือนตอมา
(ข) เสียงรองของนกเพศผูซ่ึงถูกแยกมาเล้ียงในหองเก็บ
เสียงเพ่ือใหแนใจวานกเหลานี้ไมเคยไดยินเสียงรอง
ของสปชีสเดียวกัน
(ค) เสียงรองของนกเพศผูซ่ึงถูกทํ าใหหูหนวกหลังจาก
ไดฟงเทปเสียงรองของสปชีสเดียวกันกอนถึงวัยที่จะ
รองเพลง (Campbell 1993)
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จากภาพที่ 7 การทดลองตอมาพบวาเมื่อนํ านกเพศผูมาแยกเลี้ยงในหองเก็บเสียงและใหฟงเทปเสียง
รองของสปชีสเดียวกันเมื่ออายุมากกวา 50 วัน นกเหลาน้ีจะทํ าเสียงผิดปรกติเหมือนไมเคยไดยินเสียงรอง
ของสปชีสเดียวกัน  แสดงวา critical period ในการเรียนรูการทํ าเสียงจากเทปของนกชนิดน้ีคือกอนอายุ50วัน
การรองเพลงของนกจึงจัดเปนพฤติกรรมการฝงใจ

เมื่อใหนกกระจอกหัวขาวเพศผูฟงเทปเสียงรองของสปชีสเดียวกันกอนอายุ 50 วันและตอมาใหฟง
เทปเสียงรองของสปชีสอ่ืน พบวานกตัวน้ันไมยอมรับเสียงรองของสปชีสอ่ืน แสดงวาการรองเพลงของนก
ถูกกํ าหนดมาแลวโดยยีน

การทดลองตอมาพบวาเมื่อนํ านกกระจอกหัวขาวเพศผูมาแยกเลี้ยงจนอายุมากกวา 50 วันและตอมา
ใหฟงเสียงรองของนกตัวอ่ืนซึ่งเปนนกตางสปชีส พบวานกตัวน้ันเรียนรูที่จะทํ าเสียงเหมือนเสียงของนก
ตางสปชีส แสดงวานกท่ีมีชีวิตเปนสิ่งเราที่รุนแรงกวาเทปเพลงและสามารถเอาชนะกรรมพันธุ ของ
นกกระจอกหัวขาวได นอกจากน้ี critical period ยังอาจยืดใหยาวขึ้นไดเมื่อถูกกระตุนโดยสิ่งเราที่ดีกวา

2.3 การเรียนรูแบบมีเงื่อนไข (classical conditioning) หมายถึงการที่สัตวเรียนรูที่นํ าสิ่งเราใหมเขา
ไปทดแทนสิ่งเราเดิมในการกระตุนใหสัตวเกิดการตอบสนองตามธรรมชาติ (unconditioned response) สิ่งเรา
เดิมซึ่งปรกติกระตุนใหสัตวเกิดการตอบสนองเรียกวาสิ่งเราที่ไมเปนเงื่อนไข (unconditioned stimulus) สวน
สิ่งเราใหมซึ่งปรกติไมกระตุนใหสัตวแสดงการตอบสนองน้ีเรียกวาสิ่งเราที่เปนเงื่อนไข (conditioned 
stimulus) ตัวอยางที่รูจักกันดีไดแกผลงานของ Ivan Pavlov ซึ่งเปนนักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย Pavlov ทํ าการ
ทดลองโดยฝกใหสุนัขฟงเสียงระฆังกอนที่จะพนสารที่มีกลิ่นเน้ือเขาไปในปากสุนัข เมื่อไดกลิ่นเน้ือสุนัขจะ
ตอบสนองโดยมีน้ํ าลายไหล หลังจากฝกแบบน้ีสักระยะหน่ึง Pavlov พบวาตอมาเพียงไดยินเสียงระฆังอยาง
เดียวก็สามารถทํ าใหสุนัขน้ํ าลายไหลโดยไมตองไดกลิ่นเน้ือ แสดงวาสุนัขเรียนรูที่จะเชื่อมโยงเสียงระฆังกับ
กลิ่นเน้ือ ซึ่งเสียงระฆังน้ีถือวาเปนสิ่งเราที่เปนเงื่อนไข (ภาพที่ 8)

2.4 การลองผิดลองถูก (operant conditioning หรือ trial and error) หมายถึงการที่สัตวเรียนรูที่จะ
เชื่อมโยงพฤติกรรมหน่ึงกับการไดรางวัลหรือการถูกลงโทษ เมื่อไดรางวัลสัตวก็จะแสดงพฤติกรรมน้ันซํ้ า 
แตเมื่อถูกลงโทษสัตวก็จะหลีกเลี่ยงที่จะแสดงพฤติกรรมน้ันอีก ผลงานวิจัยที่รูจักกันดีในการศึกษาพฤติ
กรรมการลองผิดลองถูกไดแกผลงานของ B.F.Skinner ซึ่งเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Skinner ทดลองใส
หนูลงในกลองที่มีคานสํ าหรับกด เมื่อหนูกดบางคานจะไดอาหารเปนรางวัล  การกดคานแลวไดรางวัลคือ
อาหารคร้ังแรกน้ันเกิดแบบสุม (random) ตอมาหนูเรียนรูวากดคานใดแลวไดอาหารก็จะทํ าซํ้ าอีก พฤติกรรม
แบบน้ีมนุษยใชในการฝกสัตว เปนพฤติกรรมที่พบมากในธรรมชาติ เชนการที่สัตวเรียนรูที่จะเชื่อมโยงการ
กินอาหารบางอยางกับการมีรสชาดดีหรือไมดีและปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม

2.5 การลอกเลียนแบบ (observational learning) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการที่สัตวดูพฤติกรรม
ของสัตวอ่ืนและเรียนรูขอมูลสํ าคัญบางอยางแลวทํ าตาม เชนในประเทศอังกฤษ นกต๊ิด (tit) จิกกลองนมที่
วางไวหนาประตูบาน เมื่อกินนมแลวพบวารสชาดดีจึงจิกกลองนมอีก ตอมาพฤติกรรมจิกกลองนมของนก
ต๊ิดแพรไปยังสวนอ่ืนๆของอังกฤษอยางรวดเร็วและพบในนกต๊ิดสปชีสอ่ืนๆดวยเนื่องจากเกิดการลอกเลียน
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แบบกัน พฤติกรรมน้ีทํ าใหเกิดธรรมเนียมหรือประเพณี (traditions) ใหมๆที่สืบกันตอๆมา การรองเพลงของ
นกก็เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเน่ืองจากพฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อนกไดยิน จดจํ าและเลียนแบบ
เสียงของนกที่มีอายุมากกวา

2.6 การรูจักใชเหตุผล (insight learning หรือ reasoning) หมายถึง การที่สัตวสามารถแสดงพฤติ
กรรมไดถูกตองต้ังแตคร้ังแรกถึงแมวาสัตวน้ีจะไมเคยมีประสพการณมากอน เชน เมื่อขังลิงซิมแพนซีไวใน
หองที่มีกลวยแขวนอยูบนเพดานซึ่งลิงหยิบไมถึง ภายในหองมีไมยาวและลังวางอยูหลายใบ ลิงสามารถหา
วิธีเอากลวยมากินไดโดยเอาลังมาซอนกันและปนขึ้นไปใชไมเขี่ยกลวยดังภาพที่ 9 การรูจักใชเหตุผลพบมาก
ที่สุดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํ านม

2.7 การใชความคิดประมวลขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (cognition) สัตวที่ไมใชมนุษยมีความ
สามารถในการคิดประมวลขอมูลหรือไม สัตวรูตัวและรับรูสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวหรือไม มันรูสึกเจ็บ
ปวด เศราหรือมีความสุขเหมือนเราหรือเปลา เราไมสามารถตอบคํ าถามเหลาน้ีไดโดยตรง  ปจจุบันยังเปนที่
ถกเถียงกันวาความสามารถในการคิดประมวลขอมูลมีเฉพาะในมนุษยหรือมีในสัตวอ่ืนดวยแตมีในระดับที่
แตกตางกันตามวิวัฒนาการของสัตว Donald Griffin เชื่อวาความสามารถในการคิดประมวลขอมูลเปน
ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรมและเปนสวนสํ าคัญในการแสดงออกของพฤติกรรมในสัตวหลายชนิด 
ความสามารถในการประมวลขอมูลก็เหมือนกับการทํ างานของรางกายสวนอ่ืนๆ คือจะเกิดขึ้นตามกระบวน
การคัดเลือกตามธรรมชาติ
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ภาพท่ี 8 การตอบสนองแบบมีเงื่อนไข (conditioned 
responses)
(ก) การเรียนรูแบบมีเงื่อนไข เกิดจากการท่ีสัตวเรียนรูที่จะ
เช่ือมโยงระหวางส่ิงเราตามธรรมชาติ (ส่ิงเราที่ไมเปนเงื่อน
ไข) และส่ิงเราที่เปนเงื่อนไขแลวทํ าใหเกิดการตอบสนอง
กับส่ิงเราที่เปนเงื่อนไข ในการเรียนรูแบบนี้ส่ิงเราที่เปน
เงื่อนไขจะตองมากอนส่ิงเราที่ไมเปนเงื่อนไข Palov 
กระตุนใหสุนัขเกิดการตอบสนองแบบมีเงื่อนไข (นํ้ าลาย
ไหล)ได โดยฝกใหสุนัขเช่ือมโยงระหวางส่ิงเราที่เปนเงื่อน
ไข (เสียงระฆัง) และส่ิงเราตามธรรมชาติ (อาหาร)
(ข) การลองผิดลองถูก สุนัขเรียนรูที่จะเช่ือมโยงระหวาง
ส่ิงเราที่เปนเงื่อนไข (แสงไฟ) การตอบสนอง (การนั่ง) 
และรางวัล (อาหาร) (Avila 1995)

                  

ภาพท่ี 9  การรูจักใชเหตุผล
ลิงซิมแพนซีนํ าลังมาเรียงซอนกันและใชไมเขี่ยกลวย
ที่แขวนอยูบนเพดาน (Bernstein and Bernstein 1996)
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Behavioral Ecology
การแสดงพฤติกรรมของสัตวสวนใหญเกี่ยวของกับนิเวศวิทยาของสัตวสปชีสน้ันๆ เชน อันตรกิริยา

(interaction) ที่มีตอสิ่งมีชีวิตสปชีสอ่ืนและปจจัยอ่ืนๆของสิ่งแวดลอม ในการดํ ารงชีวิตสัตวจํ าเปนตองแสดง
พฤติกรรมหลายอยาง เชนพฤติกรรมการหาอาหาร หาที่อยูและที่ทํ ารังสํ าหรับเลี้ยงลูกออน นอกจากน้ีสัตวยัง
ตองคอยหลบหนีจากการถูกลา พฤติกรรมตางๆท่ีสัตวแสดงออกเปนพฤติกรรมที่ไดรับการคัดเลือกมาแลว
ในอดีตซึ่งมีผลโดยตรงตอความอยูรอดและเหมาะกับการดํ ารงชีวิตอยูในที่น้ันๆ

Behavioral rhythms
พฤติกรรมที่สัตวแสดงเปนประจํ าทุก 24 ชั่วโมง หรือทุกป พฤติกรรมที่สัตวแสดงทุก 24 ชั่วโมง  เรียก

วา circadian (daily) rhythm (circa=ประมาณ, dies=วัน) เชน นกออกจากรังไปหาอาหารตอนเชาและกลับรัง
ในตอนเย็น สวนพฤติกรรมที่สัตวแสดงเปนประจํ าทุกปเรียกวา circannual rhythm เชน นกบางชนิดอพยพ
ในฤดูหนาวของทุกป

สัตวสามารถแสดงพฤติกรรมที่เปน rhythmic behavior ไดเน่ืองจากในตัวสัตวมีนาฬิกาชีวภาพ 
(biological clock) ซึ่งเปนกลไกทางสรีระที่ใชบอกเวลาอยูแลว แตเวลาที่ถูกตองในการเกิด rhythmic 
behavior จะตองถูกกระตุนโดยปจจัยภายนอก  เชน ความสั้นยาวของแสง (ภาพที่ 10)

การอพยพ (migration)
การอพยพ หมายถึง การเคลื่อนที่ของสัตวจากท่ีหน่ึงซึ่งมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ไปยังอีกที่หน่ึง

ซึ่งมีสภาพแวดลอมเหมาะสมกวา  การเดินทางไปและกลับระหวาง 2 ที่มักเกิดขึ้นในรอบ 1 ป (circannual 
rhythm)  การอพยพของสัตวเกิดขึ้นไดโดยอาศัยกลไกตอไปน้ี

1 piloting หมายถึง การที่สัตวเคลื่อนที่จาก landmark หน่ึงไปยังอีก landmark หน่ึงจนกระทั่งถึงที่
หมายที่ตองการ  วิธีน้ีใชในการเดินทางระยะใกลๆ ไมเดินทางกลางคืน ไมขามมหาสมุทร

2 orientation หมายถึง การที่สัตวสามารถหาทิศและเดินทางเปนเสนตรงไปยังทิศน้ันระยะทางหนึ่ง
หรือจนกวาจะถึงจุดหมาย

3 navigation นับวาเปนกระบวนการที่สลับซับซอนที่สุด สัตวตองหาตํ าแหนงของตัวเองโดยเปรียบ
เทียบกับตํ าแหนงอ่ืนและตองใช orientation รวมดวย (ภาพที่11)

ในการอพยพสัตวตองใชปจจัยภายนอกเปนตัวชี้นํ า (cue) ในการ orientation และ/navigation เชน 
สัตวที่อพยพในเวลากลางวันมักใชดวงอาทิตยเปนตัวชี้นํ า สวนสัตวที่อพยพในเวลากลางคืนมักใชดวงดาว
เปนตัวชี้นํ า ไมวาสัตวจะอพยพในเวลาใดก็ตามสัตวตองใชนาฬิกาชีวภาพชวยในการตรวจสอบความคลาด
เคลื่อนของดวงอาทิตยและดวงดาว นอกจากน้ีนกบางชนิดยังสามารถตรวจหาสนามแมเหล็กโลกไดและใช
เปนตัวชี้นํ าในการ orientation
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      (ก)

      
      (ข)

ภาพท่ี 10  พฤติกรรมท่ีแสดงเปนประจํ าของกระรอกบิน 
(flying squirrel)
(ก) กระรอกบินเปนสัตวที่หากินในเวลากลางคืนมักจะ
ออกหากินหลังดวงอาทิตยตก 2-3 ช่ัวโมง นักวิทยา
ศาสตรศึกษาพฤติกรรมของกระรอกบินที่เล้ียงไวในหอง
มืดติดตอกันเปนเวลา 23 วัน โดยใสกระรอกบินไวใน
กรงที่มีวงลอสํ าหรับใหว่ิงออกกํ าลัง วงลอนี้ตอกับปากกา
บันทึกขอมูล ทุกคร้ังที่กระรอกบินมีกิจกรรมคือการว่ิงจะ
ทํ าใหวงลอเคล่ือนไป การเคล่ือนของวงลอจะทํ าใหปาก
กาบันทึกขอมูลลงบนกระดาษกราฟ
(ข) กราฟบันทึกพฤติกรรมที่แสดงเปนประจํ าของ
กระรอกบิน เสนหนาตามแนวนอนแสดงระยะเวลาที่
กระรอกบินว่ิงบนวงลอ จากกราฟจะเห็นวากิจกรรมของ
กระรอกบินมีลักษณะเปน rhythm แตชวงที่แสดงกิจกรร
มมากที่สุดจะเล่ือนไปไมตรงกันในแตละวัน การว่ิงของ
กระรอกบินจะเกิดขึ้นทุก 24 ช่ัวโมง 21 นาที ดังนั้นเม่ือ
ทดลองได 23 วันจะเห็นวาเวลาในการเริ่มกิจกรรมของ
แตละวันจะคอยๆเคล่ือนไปจากเวลาที่ดวงอาทิตยขึ้นและ
ตก (23 คูณ 21นาทีเทากับ 483 นาที หรือ 8 ช่ัวโมง)  
ตํ าแหนงลูกศรแสดงถึงเวลาในการเร่ิมกิจกรรมของ
กระรอกบินในวันที่ 1 และวันที่ 23 ในสภาพแวดลอม
ปรกติชวงเวลามืดและสวางของวันจะเปนปจจัยที่ทํ าให
นาฬิกาชีวภาพปรับเขาสูวงจรของแตละวัน นาฬิกาชีว
ภาพมีอยูแลวในตัวสัตว แตเวลาในการแสดงพฤติกรรมที่
เปน rhythmic behavior จะตองปรับใหเขากับสภาพแวด
ลอม (Campbell 1993)
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ภาพท่ี 11  เปรียบเทียบ orientation ในนก starling อายุ
นอยๆ กับ navigation ในตัวเต็มวัย
นักวิทยาศาสตรทดลองจับนก Starling (อยูในกลุมนกนก
เอ้ียงและนกก้ิงโครง) จากเนเธอรแลนดจํ านวน11,000 ตัว 
ระหวางทางที่อพยพจากแหลงผสมพันธุ (breeding 
grounds) ในยุโรปเหนือไปยังแหลงที่อยูในฤดูหนาว 
(wintering grounds) ในประเทศอังกฤษ ไอรแลนดและ
ทางตอนเหนือของฝร่ังเศสและนํ าไปปลอยที่สวิสเซอร
แลนด จากการทดลองพบวานก starling ที่มีอายุนอยและ
ไมเคยอพยพมากอนจะบินไปทางทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ในที่สุดพบอยูในประเทศสเปน สวนนก 
starling ตัวเต็มวัยซ่ึงเคยอพยพมาแลวอยางนอย 1 คร้ังจะ
บินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซ่ึงเปนทิศที่ไมเคยบิน
มากอนในการอพยพไปแหลงที่อยูในฤดูหนาว แตในที่สุด
นกเหลานี้ก็ไปถึงแหลงที่อยูในฤดูหนาวได ทั้งนก starling 
ที่มีอายุนอย และตัวเต็มวัยสามารถหาทิศได แตเฉพาะตัว
เต็มวัยที่มี navigation เพราะรูวาแหลงที่อยูในฤดูหนาวอยู
ที่ไหนเม่ือเปรียบเทียบกับตํ าแหนงที่มันอยูในขณะนั้น 
(Campbell 1993)
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พฤติกรรมการหาอาหาร (foraging behavior)

 อาหารเปนสิ่งจํ าเปนตอความอยูรอดและการสืบพันธุของสัตวๆแตละชนิดจะหาอาหารดวยวิธีการ
แตกตางกัน การหาอาหารของสัตวไมไดเกิดแบบสุม แตเกิดจากการที่สัตวมีการสราง search image สํ าหรับ
อาหารที่ชอบซึ่งอาจจะเปนสีหรือขนาด ถาอาหารที่ชอบมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับอยางอ่ืน สัตวจะสราง 
search image ใหม  การที่สัตวมี search image ทํ าใหหาอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนพฤติกรรมการกิน
อาหารของสัตวจะสอดคลองกับรูปรางลักษณะของสัตวชนิดน้ันๆ

สัตวแบงตามพฤติกรรมการกินอาหารได 2 จํ าพวกคือ
1 genrealists เปนสัตวที่กินอาหารหลายอยาง เชนนกนางนวล (gull) กินทั้งซากและสิ่งมีชีวิตไมวา

จะเปนพืชหรือสัตว
2 specialists เปนสัตวที่กินอาหารเฉพาะอยาง เชนนก limpkins ที่อาศัยตามชายเลนจะกินหอยฝา

เดียวเพียงอยางเดียว

specialists จะมีการปรับรูปรางและพฤติกรรม (morphological and behavioral adaption) เพื่อใหมี
ความเฉพาะเจาะจงตออาหารที่กิน พวกน้ีจะหาอาหารอยางมีประสิทธิภาพ สวน genrealists จะมีประสิทธิ
ภาพต่ํ ากวาในการหาอาหารชนิดใดชนิดหน่ึง แตมีขอไดเปรียบคือกินอาหารชนิดอ่ืนไดเมื่ออาหารที่ชอบมี
จํ านวนจํ ากัด นอกจากน้ี genrealists ยังมีพฤติกรรมที่เรียกวา switching behavior คือสามารถเปลี่ยนไปกิน
อาหารชนิดอ่ืนไดเมื่ออาหารที่ชอบมีนอยหรือหายาก

optimal foraging strategies (theory)
สัตวหาอาหารไดหลายวิธี แตวิธีหาอาหารที่ทํ าใหความแตกตางระหวาง benefit และ cost มีคาสูงสุด 

จะไดรับการคัดเลือกจากธรรมชาติ benefit วัดออกมาในรูปพลังงาน (calories) ที่ไดรับจาการกินอาหาร 
สวน cost (trade off) ในการหาอาหาร ไดแกพลังงานที่ใชไปในการหาเหยื่อ จับเหยื่อ และความเสี่ยงตอการ
ถูกผูลาเหยื่อจับกินในขณะที่หาและกินอาหาร (ภาพที่ 12)
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                (ก)

                (ข)

ภาพท่ี 12  การกินอาหารของปลา bluegill sunfish
(ก) การหาเหย่ือของปลา bluegill sunfish ไมไดเกิดแบบสุม เม่ือมีเหย่ือคือไรนํ้ า(Daphnia) ใหเลือกหลายขนาด ปลา
จะเลือกกินเหย่ือขนาดใหญ เหย่ือขนาดเล็กซ่ึงใหพลังงานนอยถาอยูหางในระยะปานกลางจะไมไดรับความสนใจ 
แตเหย่ือขนาดเล็กที่อยูใกลอาจถูกจับกินเนื่องจากใชพลังงานในการจับนอย เหย่ือที่มีขนาดใหญกวาถึงแมจะอยูไกล
ออกไปอาจถูกจับกินมากกวาเหย่ือขนาดเล็กที่อยูหางในระยะปานกลางหรืออยูใกล เนื่องจากเหย่ือที่มีขนาดใหญให
พลังงานมากกวา
(ข) จาก optimal foraging theory คาดวาเม่ือเหย่ือมีความหนาแนนนอย ปลา bluegill sunfish จะไมเลือกเหย่ือมาก 
แตจะกินเหย่ือทุกขนาดที่หาได เม่ือเหย่ือมีความหนาแนนเพ่ิมขึ้น สัดสวนระหวางพลังงานที่ไดจากการกินอาหาร
และพลังงานที่ใชไปในการกินอาหารจะสูงขึ้นเม่ือปลากินเหย่ือขนาดใหญ จากผลการทดลองพบวาถาเหย่ือมีความ
หนาแนนนอย  ปลา bluegill sunfish จะไมเลือกเหย่ือ  เม่ือเหย่ือมีความหนาแนนเพ่ิมขึ้น ปลาจะเลือกกินเหย่ือขนาด
ใหญ แตผลการทดลองก็ไมไดเปนไปตามทฤษฎีทั้งหมด (Campbell 1993)
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พฤติกรรมสังคม (social behavior)

พฤติกรรมสังคม เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อสัตวสปชีสเดียวกันมาอยูรวมกันและมีอันตรกิริยาตอกัน 
พฤติกรรมสังคมมี 5 แบบดังน้ี

1 พฤติกรรมการรวมมือกัน (cooperative behavior) ในการอยูรวมกันบางคร้ังสัตวจะตองมีการรวม
มือกันเพื่อทํ ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซึ่งไมอาจทํ าไดโดยลํ าพัง เชนการวมมือกันลาเหยื่อของสุนัขปาและ
การรวมมือกันตอนฝูงปลาของนกกระทุง (pelican) (ภาพที่ 13)

2 พฤติกรรมการตอสู (agonistic behavior) มักเกิดขึ้นเพื่อแยง resources บางอยาง เชน อาหาร ที่อยู
และคูผสมพันธุ ฝายชนะจะได resources ไปครอบครอง พฤติกรรมการตอสูจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมขมขู 
(threatening behavior) และพฤติกรรมยอมจํ านน (submissive behavior) เชนในการตอสูของสุนัข ตัวที่แข็ง
แรงกวาจะแสดงทากาวราว (aggressive) โดยการแยกเขี้ยว หู หางและขนต้ัง ลุกขึ้นยืนจองไปยังฝายตรงขาม 
ลักษณะเหลาน้ีทํ าใหมันดูตัวโตและนากลัว ฝายที่ถูกขมขูจะขนลีบ หางตก มองไปทางอ่ืน ทาทางยอมแพ
ของฝายหนึ่งทํ าใหอีกฝายหน่ึงหยุดพฤติกรรมกาวราว เมื่อมีการตอสูเกิดขึ้นมีแนวโนมวาการตอสูจะหยุด
โดยเร็วเมื่อมีฝายชนะแลว  เน่ืองจากการตอสูที่รุนแรงอาจทํ าใหเกิดอันตรายไดทั้ง 2 ฝาย

3 การจัดลํ าดับความสํ าคัญในสังคม (dominance hierarchies) พบในสัตวที่อยูรวมกันเปนสังคม  การ
จัดลํ าดับความสํ าคัญในสังคมน้ีพบไดทั้งในเพศผูและเพศเมีย เชนในฝูงไกจะมีการจัดลํ าดับความสํ าคัญใน
สังคมของไกเพศผูที่เรียกวา pecking order ไกที่เปนหัวหนา (alpha hen) จะคอยควบคุมพฤติกรรมของไกตัว
อ่ืนๆโดยการจิกขูมากกวาจิกจริงๆ ไกตัวรองลงมา(beta hen) จะแสดงพฤติกรรมน้ีเชนกันเพื่อควบคุมพฤติ
กรรมของไกตัวรองอ่ืนๆยกเวนไกที่เปนหัวหนา การแสดงพฤติกรรมแบบน้ีจะมีไปจนถึงไกตัวสุดทาย 
(omega hen) ไกตัวที่เปนหัวหนาจะได resources เชน อาหารและคูผสมพันธุกอนตัวอ่ืนๆ การที่มี pecking 
order ทํ าใหไกในฝูงไมตองเสียเวลาตอสูกันหรือเสี่ยงอันตรายกับการตอสูที่ไมมีประโยชน

สุนัขปา (wolves) จะชวยกันลาสัตวขนาดใหญเปนอาหาร จึงจํ าเปนตองมีการจัดลํ าดับความสํ าคัญใน
กลุมสุนัขปาเพศเมีย  ตัวที่เปนหัวหนาจะคอยควบคุมการผสมพันธุของเพศเมียตัวอ่ืนๆ เมื่อมีอาหารมากเพศ
เมียที่เปนหัวหนาจะผสมพันธุกอนแลวจึงยอมใหเพศเมียตัวอ่ืนๆผสมพันธุได ถามีอาหารนอยเพศเมียที่เปน
หัวหนาจะยอมใหเพศเมียตัวอ่ืนๆผสมพันธุนอยลง  ทั้งน้ีเพื่อใหแนใจวามีอาหารเพียงพอสํ าหรับลูกของมัน

4 พฤติกรรมการปองกันอาณาเขต (territorial behavior) สัตวบางชนิดมีการสรางอาณาเขต (territory) 
ของตัวเองและจะแสดงพฤติกรรมการปองกันอาณาเขตโดยการขับไลสปชีสเดียวกันที่บุกรุกเขามาในอาณา
เขตของมัน

อาณาเขตเปนบริเวณที่สัตวใชในการกินอาหาร ผสมพันธุและเลี้ยงลูกออน ขนาดของอาณาเขตไมแน
นอนขึ้นอยูกับสปชีส หนาที่ของอาณาเขตและฤดูกาลซึ่งมีผลตอปริมาณ resources เชน นก song sparrow คู
หน่ึงๆจะมีอาณาเขต 3,000 ตารางเมตรเพื่อใชทํ ากิจกรรมตางๆในฤดูผสมพันธุ นก gannets หรือนกทะเล
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อ่ืนๆจะผสมพันธุและทํ ารังในอาณาเขตที่มีพื้นที่เพียง 2-3 ตารางเมตร สัตวที่มีการสรางอาณาเขตมักแสดง
ความเปนเจาของโดยใชเสียง เชน นก สิงโตทะเล กระรอก หรือใชวิธีปลอยสารที่มีกลิ่น (ภาพที่ 14)

สัตวที่มีการสรางอาณาเขต จะปองกันอาณาเขตโดยพฤติกรรมการตอสูซึ่งมักเกิดขึ้นระหวางสัตวสป
ชีสเดียวกัน (conspecifics) เน่ืองจากมีนิช (niches) เหมือนกัน สัตวมักจะไมทิ้งอาณาเขตของมันไปงายๆ  เมื่อ
มีการตอสูเกิดขึ้นเจาของอาณาเขตมักเปนฝายชนะเน่ืองจากคุนเคยตอสถานที่มากกวาผูบุกรุก

ถึงแมวาการจัดลํ าดับความสํ าคัญในสังคมและการปองกันอาณาเขตจะมีวิวัฒนาการมาเพื่อประโยชน
ของสัตวแตละตัว แตก็มีประโยชนตอประชากร (population) ดวยเน่ืองจากเปนปจจัยหน่ึงที่ทํ าใหขนาด
ประชากรคงที่ ถา resources ถูกแบงใหสมาชิกแตละตัวเทาๆกัน สิ่งที่ทุกตัวไดรับอาจไมเพียงพอตอการเจริญ
และการสืบพันธุจนในที่สุดทํ าใหเกิดการตายข้ึน การที่มีการจัดลํ าดับความสํ าคัญในสังคมและการปองกัน
อาณาเขตเปนหลักประกันวาสมาชิกบางตัวไดรับ resources เพียงพอที่จะสืบพันธุตอไปได เมื่ออาหารมีจํ ากัด
อาณาเขตของสัตวจะขยายใหญขึ้น และเมื่อหัวหนากลุมหรือฝูงตาย สมาชิกตัวถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาเปนหัว
หนาแทน ทํ าใหประชากรมีขนาดคงที่ในแตละป

5 พฤติกรรมการสืบพันธุ (reproductive behavior) จะเกี่ยวของกับการเกี้ยวพาราสี (courtship) และ
ระบบการผสมพันธุ (mating system)

สัตวหลายชนิดมีการเกี้ยวพาราสีกอนที่จะมีการผสมพันธุเกิดขึ้น การเกี้ยวพาราสีเปนพฤติกรรมที่
สลับซับซอนซึ่งประกอบดวยลํ าดับขั้นตอนตางๆท่ีมีแบบแผนแนนอน ลํ าดับเหตุการณที่เกิดขึ้นทํ าใหสัตว
แตละตัวแนใจวาอีกฝายหน่ึงไมใชศัตรูและมีความพรอมทางสรีระที่จะผสมพันธุ ในบางสปชีสจะมีการเลือก
คูผสมพันธุหลังจากมีการเกี้ยวพาราสี

การเลือกคูอาจเกิดจากการเลือกของเพศเมีย (female choice) และ/หรือเกิดจากการแขงขันระหวางเพศ
ผู (male to male competition) โดยมากเพศเมียมักจะเปนฝายเลือกเพศผู เน่ืองจากเพศเมียมีการลงทุนมากกวา
เพศผูในการผลิตและเลี้ยงดูลูก (parental care) เชนในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํ านม เพศเมียใชเวลาและพลังงานใน
การอุมทองนานกวาจะคลอด เพศเมียจึงเปนฝายเลือกเพศผู ถาเพศผูทํ าหนาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก เพศเมียจะ
เลือกเพศผูที่มีความสามารถสูงในการเลี้ยงดูลูก เชน นก common tern เพศผูจะนํ าปลามาใหเพศเมีย  พฤติ
กรรมน้ีเปนตัวบงชี้วาเพศผูจะหาอาหารเลี้ยงลูกได ถาเพศผูไมไดทํ าหนาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก เพศเมียจะ
เลือกเพศผูที่มีพันธุกรรมดี โดยดูจากการแสดงออกขณะมีการเกี้ยวพาราสี (courtship display) หรือลักษณะ
เพศข้ันที่สอง (secondary sex characteristics)

สัตวหลายสปชีสเพศผู 1ตัวจะผสมกับเพศเมียหลายตัว ในกรณีน้ีเพศผูจะเปนฝายแสดงการเกี้ยวพา
ราสีและแขงขันกันเพื่อสรางความประทับใจใหกับเพศเมีย และบางสปชีสเพศผูตองตอสูกันเพื่อตัดสินวาฝาย
ใดจะไดผสมพันธุ (ภาพที่ 15)
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ความสัมพันธของคูผสมพันธุจะแตกตางกันในสัตวแตละชนิด ซึ่งแบงตามระบบการผสมพันธุของ
สัตวได 3 แบบคือ

1 promiscuous เมื่อผสมพันธุกันแลวเพศผูและเพศเมียไมไดอยูดวยกันตลอดเวลา
2 monogamous เพศเมีย 1 ตัวผสมกับเพศผู 1 ตัว และคูผสมพันธุอยูดวยกันเปนเวลานาน
3 polygamous เพศหน่ึงผสมกับอีกเพศหน่ึงหลายตัว ถาเพศผู 1 ตัวผสมกับเพศเมียหลายตัว เรียก 

polygyny ถาเพศเมีย 1 ตัวผสมกับเพศผูหลายตัว เรียกวา polyandry

ความสัมพันธของคูผสมพันธุจะแตกตางกันในสัตวแตละชนิด ปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหเกิดวิวัฒนาการ
ของระบบการผสมพันธุคือความจํ าเปนในการเลี้ยงดูลูกออน เชนลูกนกที่เกิดใหมมักจะชวยเหลือตัวเองไม
ได จึงตองการอาหารและการเลี้ยงดูจากพอแม เพศผูจึงตองชวยเพศเมียเลี้ยงดูลูกเพื่อใหลูกมีชีวิตรอด นก
สวนใหญจึงมีระบบการผสมพันธุแบบ monogamous แตนกบางสปชีสลูกนกสามารถหาอาหารและชวยตัว
เองไดหลังจากฟกจากไข พอแมจึงไมจํ าเปนตองอยูกับลูก ในกรณีน้ีเพศผูจะเพิ่ม reproductive success โดย
การมีระบบการผสมพันธุแบบ polygyny  สํ าหรับสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํ านม  เพศเมียเปนฝายเลี้ยงลูก  สวนเพศผู
ไมคอยมีบทบาทในการเลี้ยงลูก เพศผูจะผสมพันธุเพศเมียหลายตัว สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํ านมจึงมีระบบการ
ผสมพันธุแบบ polygyny

ปจจัยสํ าคัญที่มีอิทธิพลตอระบบการผสมพันธุและการเลี้ยงดูลูกของสัตวคือความม่ันใจในการเปนพอ 
(certainty of paternity) ลูกออนที่เกิดหรือไขที่วางสามารถบอกไดแนนอนวาตัวใดเปนแม แตไมสามารถ
บอกไดแนนอนวาตัวใดเปนพอ  สํ าหรับสัตวที่มีการปฏิสนธิภายใน(internal fertilization) การผสมพันธุและ
การเกิดของลูกไมไดเกิดขึ้นพรอมกัน ทํ าใหเกิดความไมแนนอนวาตัวใดเปนพอ ดังน้ันการเลี้ยงดูลูกโดยเพศ
ผูจึงพบนอยในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํ านม สํ าหรับสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอก (external fertilization) ความมั่น
ใจในการเปนพอมีมากกวา เน่ืองจากการปฏิสนธิและการวางไขเกิดขึ้นพรอมๆกัน การดูแลลูกในสัตวกลุมน้ี
จึงเกิดจากเพศผูและเพศเมียพอๆกัน การดูแลลูกโดยเพศผูพบในสัตวที่มีการปฏิสนธิภายในเพียง 7% แตพบ
ในสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกถึง 69%

สํ าหรับปลาถึงแมจะมีการดูแลลูกโดยเพศผู แตระบบการผสมพันธุมักเปนแบบ polygyny คือเพศเมีย
หลายตัววางไขในรังที่ดูแลโดย เพศผู 1ตัว
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                                 (ก)

                                 (ข)

ภาพท่ี 13 การรวมมือกันในการลาเหย่ือ
(ก) ฝูงสุนัขปาอาฟริกา (African wild dogs) กํ าลังชวยกันลา 
wildebeest
(ข) ฝูงนกกระทุงกํ าลังเคลื่อนเขาหาฝูงปลา การรวมมือกันของ
นกระทุงทํ าใหปลาหนีรอดไปไดยาก ถึงแมนกทุกตัวจะได
ประโยชนจากการรวมมือกัน  แตนกทุกตัวก็พยายามหา
ประโยชนเขาตัวเองใหมากที่สุด (Campbell 1996)
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                                                          (ก)

                      (ข)

ภาพท่ี 14  การกํ าหนดอาณาเขตโดยใชสารเคมี
(ก) เสือชีตา (cheetah) เพศผูที่อาศัยอยูใน Africa�s Serengeti National Park 
กํ าลังปสสาวะรดกอนหิน กลิ่นปสสาวะจะทํ าหนาที่เปนสัญญาณเตือนมิให
เสือชีตาเพศผูตัวอ่ืนเขามาใกล
(ข) เมื่อเสือชีตาเพศผูอีกตัวหน่ึงเขาในบริเวณน้ันและไดกลิ่น มันสามารถแยก
แยะไดวาเปนปสสาวะของมันหรือของตัวอ่ืน (Campbell 1993)
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ภาพท่ี 15  พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีของปลาหลังหนาม
ในฤดูผสมพันธุปลาหลังหนามเพศผูจะแสดงพฤติกรรมการปองกันบริเวณที่ทํ ารัง เม่ือเพศเมียที่พรอมจะวางไขวาย
เขามาใกล ทองที่ปองพองของเพศเมียจะกระตุนใหเพศผูวายแบบวกวนเขาหาเพศเมีย การวายแบบวกวนของเพศผู
จะมีผลไปกระตุนใหเพศเมียวายเขามาใกลเพศผูมากขึ้น ในทํ านองเดียวกันการวายเขามาใกลของเพศเมียจะมีผลไป
กระตุนใหเพศผูวายนํ าไปยังรังและใชปลายปากดันที่ทางเขารัง พฤติกรรมของเพศผูนี้จะกระตุนใหเพศเมียวายเขา
ไปในรัง จากนั้นเพศผูจะใชปากดันที่หางเพศเมียใหส่ันเปนจังหวะซ่ึงเปนการกระตุนใหเพศเมียวางไข หลังจากวาง
ไขเพศเมียจะวายออกจากรังทางปากรังอีกดานหนึ่ง จากนั้นเพศผูจะเขาไปในรังเพ่ือปลอยเสปรมไปผสมกับไข หลัง
จากนั้นเพศผูจะขับไลเพศเมียออกจากบริเวณรัง (Campbell 1993)
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การสื่อสาร (communication)

เปนการถายทอดขอมูลอยางจงใจระหวางสัตวแตละตัว การสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อการกระทํ าของผูสง
ขอมูล (sender) มีผลไปทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับขอมูล (receiver) เชน การรองเพลงของ
นกจัดเปนการสื่อสาร  เน่ืองจากทํ าใหเกิดการตอบสนองของนกที่ไดยินเสียงเพลง

ในการสื่อสาร สัตวจะสงขอมูลโดยผานทางอวัยวะรับความรูสึกของผูรับขอมูล ซึ่งอาจจะเปนตา หู 
จมูก ปาก หรือผิวหนัง สวนวิธีการที่สัตวใชในการสงขอมูลขึ้นอยูกับการดํ ารงชีวิตของสัตวชนิดน้ันๆ สัตวที่
หากินในเวลากลางคืน (nocturnal animals) เชน คางคาว ผีเสื้อกลางคืน สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํ านมหลายชนิดมัก
ใชการดมกลิ่นและ/หรือ การฟงเสียงในการสื่อสาร เน่ืองจากพวกน้ีสายตาไมคอยมีประสิทธิภาพ สวนสัตวที่
หากินในเวลากลางวัน (diurnal animals) เชน นกสวนใหญใชสายตาและ/หรือ การฟงเสียงในการสื่อสาร นก
จะใชการดมกลิ่นในการสื่อสารนอยมาก มนุษยมักทํ ากิจกรรมตางๆในเวลากลางวันจึงใชสายตาและการฟง
เสียงในการสื่อสารมากกวาวิธีอ่ืน

สํ าหรับสัตวที่ติดตอสื่อสารกันโดยใชกลิ่น จะปลอยสารเคมีที่เรียกวาฟโรโมน (pheromone) ซึ่งเปน
สารเคมีที่สรางจากตอมชนิดมีทอ (exocrine gland) และสงออกสูภายนอกเพื่อใชเปนสื่อติดตอระหวางสัตว 
สปชีสเดียวกัน การสื่อสารโดยวิธีน้ีพบมากในแมลงและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํ านมหลายชนิด

ฟโรโมนแบงตามหนาที่ไดดังน้ี
1 ฟโรโมนเพศ (sex pheromone) เมื่อถึงเวลาผสมพันธุสัตวเพศใดเพศหน่ึงจะปลอยฟโรโมนเพศ

ออกไปเพื่อดึงดูดเพศตรงขาม เชน ผีเสื้อหนอนไหมเพศเมียจะปลอยฟโรโมนเพศออกไปดึงดูดเพศผู เมื่อ
ผีเสื้อหนอนไหมทั้งสองเพศมาอยูรวมกันแลวฟโรโมนเพศจะทํ าหนาที่เปนตัวปลดปลอย (releaser) ที่กระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี

2 ฟโรโมนนํ าทาง (trail pheromone) มดที่ออกไปหาอาหาร เมื่อพบแหลงอาหารจะปลอยฟโรโมน
นํ าทางไวตามทางเดินเพื่อนํ ามดตัวอ่ืนไปยังแหลงอาหารและกลับมายังรัง

3 aggregation pheromone แมลงที่อยูแบบสังคม เชน มดตัวที่เปนนางพญา (queen) จะปลอย
aggregation pheromone ออกมาดึงดูดมดงานใหมาอยูใกลๆเพื่อใหมดงานทํ างานใหนางพญา ฟโรโมนชนิดน้ี
ยังพบในแมลงชนิดอ่ืนดวย เชน มอดเจาะไมซึ่งเมื่อไดกินอาหารที่เหมาะสมจะปลอย aggregation 
pheromone ออกมาดึงดูดสปชีสเดียวกันมายังแหลงอาหาร

4 ควีนฟโรโมน (queen pheromone) แมลงที่อยูแบบสังคม เชน ปลวกตัวที่เปนนางพญาจะสรางควีน
ฟโรโมนจาก mandibular gland และหลั่งออกมาใหปลวกงานกิน ควีนฟโรโมนน้ีจะมีผลไปยับยั้งการเจริญ
ของรังไขในปลวกงาน

5 ฟโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone) พบในแมลงที่อยูแบบสังคมเชนกัน เมื่อแมลงไดรับอันตราย
จะปลอยฟโรโมนเตือนภัยออกไปเพื่อกระตุนใหแมลงตัวอ่ืนหนีออกจากรัง
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ผึ้งเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีการสื่อสารที่สลับซับซอนที่สุด ผูที่ศึกษาการสื่อสารในผึ้งมากคือ
Karl von Frisch นักสัตววิทยาชาวออสเตรีย  เขาไดรับรางวัลโนเบลรวมกับ Lorenz และ Tinbergen จากการ
เฝาดูพฤติกรรมของผ้ึง Frisch พบวาเมื่อผึ้งกลับจากหาอาหารจะแสดงการเตนรํ าเพื่อบอกตํ าแหนงอาหาร ถา
อาหารอยูใกล (นอยกวา 50 เมตร) ผึ้งจะแสดงการเตนรํ ารูปวงกลม (round dance) ผึ้งตัวที่เตนรํ าจะสํ ารอกน้ํ า
หวานออกมาเพื่อใหผึ้งตัวอ่ืนชิม จากน้ันผ้ึงงานจะออกจากรังเพื่อหาอาหาร ถึงแมการเตนรํ ารูปวงกลมจะไม
ไดบอกทิศทาง แตการไดชิมน้ํ าหวานก็ชวยทํ าใหผึ้งงานหาดอกไมที่มีน้ํ าหวานได เมื่ออาหารอยูไกล ผึ้งจะ
แสดงการเตนรํ าแบบสายทอง (waggle dance) ซึ่งบอกทั้งระยะทางและทิศทางของอาหาร ความเร็วในการ
สายทอง (abdomen) ขณะเตนรํ าจะเปนตัวบอกระยะทาง ถาทองสายเร็ว 40 คร้ัง/วินาที อาหารอยูไกล 100 
เมตร ถาทองสายชา 18 คร้ัง/วินาที อาหารอยูไกล 1,000 เมตร สวนมุมที่เกิดจากการว่ิงตรงทํ ามุมกับแนวด่ิง
ของรังในขณะเตนรํ าจะเปนตัวบอกทิศทางของอาหาร ในขณะท่ีผึ้งแสดงการเตนรํ าแบบสายทอง มันจะ
สํ ารอกน้ํ าหวานออกมาใหผึ้งตัวอ่ืนชิม หลังจากชิมน้ํ าหวานผึ้งจะรูถึงชนิดอาหาร ระยะทางและทิศทางที่จะ
ไปหาอาหาร (ภาพที่ 16)
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(ก)
ภาพท่ี 16  การสื่อสารในผ้ึง
(ก)  ถาอาหารอยูใกล ผึ้งจะแสดงการเตนรํ ารูปวงกลม (round dance)
(ข) เมื่ออาหารอยูไกล ผึ้งจะแสดงการเตนรํ าแบบสายทอง (waggle dance) การเตนรํ าแบบสายทองจะ
บอกท้ังทิศทางและระยะทางของอาหาร ระยะทางดูจากความเร็วในการสายทองขณะเตนรํ า สวนทิศ
ทางของอาหารดูจากมุมที่เกิดจากการว่ิงตรงทํ ามุมกับแนวด่ิงของรังในขณะเตนรํ า เชน (1) ถาว่ิงขึ้น
ตามแนวด่ิงของรัง แสดงวาอาหารอยูทางเดียวกับดวงอาทิตย (2) ถาว่ิงขึ้นทํ ามุม 300กับแนวด่ิงของรัง
และอยูทางขวาของแนวด่ิงของรัง แสดงวาอาหารอยูในแนว 300 ทางดานขวาของดวงอาทิตย (3) ถาว่ิง
ลงตามแนวด่ิงของรัง  แสดงวาอาหารอยูในทิศทางตรงขามกับดวงอาทิตย (Campbell 1996)

Beehive

1
2

3

300

(ข) (1) (2) (3)
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พฤติกรรมที่เห็นแกตัว (selfish behavior) และพฤติกรรมที่ไมเห็นแกตัว (unselfish หรือ
altruistic behavior)

พฤติกรรมที่สัตวแสดงออกสวนใหญเปนจัดพฤติกรรมที่เห็นแกตัว เน่ืองจากพฤติกรรมน้ันเปน
ประโยชนตอผูแสดงพฤติกรรมโดยเอาเปรียบหรือใชประโยชนจากสมาชิกตัวอ่ืนของสปชีสเดียวกันหรือ
ตางสปชีส เชนนกที่สรางอาณาเขตจะขับไลนกตัวอ่ืนออกไปจากอาณาเขตของมันถาที่อยูมีไมเพียงพอ ในแง
ของวิวัฒนาการพฤติกรรมใดก็ตามท่ีทํ าใหสัตวมี reproductive success สูงสุด พฤติกรรมน้ันจะถูกคัดเลือก
ไมวาพฤติกรรมน้ันจะเปนผลรายตอสปชีสอ่ืนหรือแมแตสมาชิกตัวอ่ืนของสปชีสเดียวกัน

บางคร้ังสัตวก็แสดงพฤติกรรมที่ลดประโยชนของตัวเองและเปนประโยชนตอตัวอ่ืน พฤติกรรมน้ัน
จัดเปนพฤติกรรมที่ไมเห็นแกตัว เชน เมื่อเห็นสุนัขปาหรือเหยี่ยวเขามาใกล กระรอกบางตัวจะสงเสียงรอง
เตือน (alarm call) ใหกระรอกตัวอ่ืนว่ิงกลับลงรู กระรอกตัวที่สงเสียงรองเสี่ยงตอการถูกฆา เน่ืองจากตัวที่สง
เสียงจะถูกหาตํ าแหนงไดงาย (ภาพที่ 17)

ในแงของวิวัฒนาการ ลักษณะใดก็ตามไมวาจะเปนลักษณะทางกายภาพ สรีระ หรือพฤติกรรมที่มีผล
ไปเพิ่ม reproductive success ลักษณะน้ันจะถูกคัดเลือก ยีนที่ควบคุมลักษณะน้ันๆจะถูกถายทอดตอไปยังลูก
หลาน  การที่พอแมยอมเสียสละเลี้ยงดูลูกก็เพื่อเพิ่ม fitness ของพอแม เน่ืองจากความอยูรอดของลูกทํ าใหยีน
ของพอแมในประชากรเพิ่มขึ้น

ในป 1960 W. D. Hamilton พบวาลักษณะใดก็ตามท่ีทํ าใหยีนในรุนถัดไปเพิ่มขึ้นโดยการชวยเหลือ
สมาชิกของสปชีสเดียวกันแทนที่จะมีลูกเองลักษณะน้ันจะถูกคัดเลือก การคนพบน้ีนํ าไปสู concept of 
inclusive fitness ซึ่งหมายถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตแตละตัวมีสวนในการเพิ่มยีนในรุนถัดไปอาจจะโดยการผลิต
ลูกเอง หรือชวยใหสมาชิกที่ใกลชิดผลิตลูก inclusive fitness วัดไดจากคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ 
[coefficient of relatedness (r)] ซึ่งเปนการหาสัดสวนของยีนที่เหมือนกันในสิ่งมีชีวิต 2 ตัวเน่ืองจากมีบรรพ
บุรุษรวมกัน (ภาพที่ 18) Hamilton เชื่อวาคา �r� ยิ่งมีคาสูงเทาใด สัตวแตละตัวจะชวยเหลือกันมากเทาน้ัน ถึง
แมวาสัตวจะไมมีลูกเอง การชวยเหลือพี่นองเลี้ยงลูก ก็มีสวนทํ าใหยีนที่เหมือนกับของมันผานไปยังรุนถัด
ไปได กลไกในการเพิ่ม inclusive fitness เรียกวา kin selection ซึ่งพบนอยหรือไมพบเลยในสัตวที่ไมไดอยู 
แบบสังคมหรือมีการกระจายตัว (disperse) อยางรวดเร็วจึงไมมีการชวยเหลือกันในหมูพี่นอง ในกรณีน้ี
inclusive fitness จะมีคาเทากับ individual fitness คือ การที่ยีนจะสืบทอดไปยังรุนถัดไปไดจะตองเกิดจาก
การมีลูกเองเทาน้ัน สัตวที่เปนหมันจึงมักยอมเสียสละเพื่อใหพี่นองหรือญาติสืบพันธุได ทํ าให inclusive 
fitness ของสัตวเหลาน้ีมีคามากกวาศูนย

บางคร้ังสัตวจะแสดงพฤติกรรมที่ไมเห็นแกตัวตอสมาชิกตัวอ่ืนที่ไมใชญาติ พฤติกรรมน้ีเรียกวา 
reciprocal altruistic behavior เชน ในการตอสูกันลิงบาบูนบางตัวจะชวยเหลือลิงตัวอ่ืนที่ไมใชญาติ 
reciprocal altruistic behavior มักพบในสัตวที่อยูรวมกันแบบสังคมที่คอนขางถาวรซึ่งทํ าใหสัตวแตละตัวมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความชวยเหลือกัน
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(ก)

 (ข)

ภาพท่ี 17  แสดงความแตกตางระหวางกระรอกเพศผูและ
เพศเมียในการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเห็นแกตัว
(ก) กระรอกเพศเมียกํ าลังสงเสียงรองเตือนภัย ตัวที่รอง
เตือนภัยมักจะเส่ียงตอการถูกลามากกวาตัวอ่ืน
(ข) กราฟแสดงความแตกตางระหวางกระรอกเพศผูและ
เพศเมียในการแสดงพฤติกรรมที่ไมเห็นแกตัว หลังกา
รอดนม เพศผูจะออกหากินไกลกวาเพศเมีย สวนเพศเมีย
จะหากินอยูใกลพ่ีนองมากกวาเพศผู เพศเมียจึงแสดงพฤติ
กรรมการรองเตือนภัยเพ่ือเพ่ิม inclusive fitness มากกวา
เพศผู (Campbell 1993)
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   (ก)    (ข) (ค) (ง)

ภาพท่ี 18  แสดงการคํ านวณคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ [coefficient of relatedness  (r)]
จากภาพแสดงการคํ านวณคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ (r) ของนก 2 ตัวที่อยูใน  คา "r" เปนสัด
สวนของยีนที่เหมือนกันในนก 2 ตัวเน่ืองจากมีบรรพบุรุษรวมกัน หรือโอกาสท่ีนก 2 ตัว จะมี แอลลีล 
(allele) เหมือนกันเน่ืองจากมีบรรพบุรุษรวมกัน ลูกศรเสนทึบ (           ) บงชี้สายสัมพันธในครอบครัว
ที่นํ ามาใชการคํ านวณคา �r� สวนลูกศรเสนปะ (     ) ไมนํ ามาใชในการคํ านวณ ในแตละรุน 
(generation link) ลูกจะไดรับแอลลีลคร่ึงหน่ึงจากพอและอีกคร่ึงหน่ึงจากแมเน่ืองจากไมโอซิส 

(meiosis) คา �r� มีคาเทา (0.5)n เมื่อ n = the number of generation links

(ก)  คา �r� ของพอแมและลูก = (0.5)1= 0.5    ซึ่ง  n = 1 เน่ืองจากหางกัน 1 generation link

(ข)  คา �r� ของปูยาหรือตายายและหลาน = (0.5)2 = 0.25

(ค)  คา �r� ของพี่นอง = (0.5)2+ (0.5)2 = 0.5 เน่ืองจากพี่และนองตางไดรับแอลลีลมาจากพอแม

จึงตองนํ า 0.5n ทั้งหมดมาใชในการคํ านวณ
(ง) คา �r� ในหมูญาติ = (0.5)4+ (0.5)4= 0.125 เน่ืองจากนกใน  แตละตัวตางไดรับแอลลีลมาจาก

ปูยาหรือตายายจึงตองนํ า 0.5n ทั้งหมดมาใชในการคํ านวณ (Campbell 1993)
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