


พฤติกรรม (Behavior)
การตอบสนองของส่ิงมีชีวิตต่อการ

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งภายนอก
ร่างกาย และภายในร่างกายเพือ่การอยู่รอด

Gene

Environment

Behavior



สรุป
พฤติกรรมของสัตว์เป็นผลจาก

การท างานร่วมกนัระหว่างปัจจัยทาง
พนัธุกรรมและสภาพแวดล้อม



Gene - ควบคุมพฤติกรรมซ่ึงพฒันาให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมโดย Natural 
selection
 - ควบคุมระดบัการเจริญของ

ระบบประสาท
ฮอร์โมน
กล้ามเนือ้



ตัวอย่าง :  งู (Garter snake)
- พวกอยู่บนบกไม่กนิทาก
- พวกอยู่ใกล้ชายฝ่ังกนิทาก

Environment Experience
Stimulus



ขั้นตอนการเกดิพฤติกรรม :
Stimulus Recepter

Effector

Integrated

Center

Behavior
(หน่วยตอบสนอง)

(ส่ิงเร้า) (หน่วยรับความรู้สึก)
(สมอง, ไขสันหลงั)

ค าส่ัง

- พฤติกรรมจะสลบัซับซ้อนมากหรือน้อยขึน้กบัระดับการเจริญของ
ปัจจัยต่าง ๆ ในขั้นตอนการเกดิพฤตกิรรมนี้



กลไกการเกิดพฤติกรรมของสตัว์



พฤติกรรมจ าแนกได้ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คอื
(โดยแสดงพฤติกรรมออกมาได้ในช่วงชีวติของส่ิงมีชีวติ)

1. Innate Behavior  : พฤติกรรมที่มมีาแต่ก าเนิดและ
     ไม่เปลีย่นแปลง

 2. Learned Behavior  : พฤติกรรมทีเ่กดิจากการ
เรียนรู้ปรับเปลีย่นได้ขึน้กบั Experience ในช่วงชีวิต



Innate Behavior 

(Autometic responses to the environment)
เป็นพฤติกรรมง่าย ๆ มลีกัษณะเฉพาะตัวทีใ่ช้ในการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าชนิดใดชนิดหน่ึง และพฤติกรรมนีสั้ตว์
ใน species เดยีวกนัจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าอย่างหน่ึง
เหมือนกนั (Fixed - action pattern) 

ตัวอย่าง :  การกลนือาหาร, การตวดัลิน้จบัแมลง
- พฤตกิรรมนีไ้ด้มาจากกรรมพนัธ์ุเท่าน้ัน ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน
- พบในสัตว์ช้ันต ่าซ่ึงมีระบบประสาทยงัไม่เจริญด ีเช่น Protozoa



1. Orientation :
พฤติกรรมการวางตัวของสัตว์ซ่ึงจะเกีย่วข้องกบั

การเคลือ่นทีแ่บ่งได้ 2 แบบ

1.1  Kinesis   พฤติกรรมการเคลือ่นทีโ่ดย

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าด้วยการเคลือ่นทีห่นีหรือเข้าหา

โดยไม่มีทศิทาง 

 เช่น  Paramecium, Isopod (ตัวกะปิ)



1.2 Taxis พฤติกรรมการเคลือ่นทีเ่ข้าหาส่ิงเร้า                         
อย่างมีทศิทางทีแ่น่นอน

  เช่น  หนอนแมลงวนั,  เห็บ,  ยุง

-  สัตว์จะต้องมี Sensory receptor ทีเ่หมาะสมกบัส่ิงเร้า
- ช่วยให้ให้สัตว์หาต าแหน่งของบ้านได้ถูกต้อง



รูปพารามีเซียม Kinesis  Taxis  Schooling 

Kinesis







2.Reflex
     พฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยการที่ส่วนใด
ส่วนหน่ีงของร่างกายตอบสนองต่อส่ิงเร้าที่มา
กระตุ้นได้อย่างรวดเร็ว

การกระพริบตาเม่ือมีวตัถุจะเข้ามาใกล้ตา

ยกเท้าหนีทันทีเมื่อเหยยีบของแหลมคม หรือร้อน



3.Chain of Reflex
         เป็นปฏิกริิยารีเฟลก็ซ์ที่เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง 
เพราะไปกระตุ้น รีเฟลก็ซ์อืน่ ๆ ของระบบประสาทให้
ท างานต่อเน่ืองกนั

การดูดนมของทารก  
การชักใยของแมงมุม
การสร้างรังของนก 



Learning เป็นการเพิม่ fitness (การอยู่รอด
และสืบพนัธ์ุ) ให้แก่สัตว์

พฤติกรรมที่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่มีในอดตี
มาปรับปรุงในพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้  แบ่งออกได้    
หลายแบบ ดงันี้

Learned  Behavior



1.  Habituation (ความเคยชิน) 

เป็นการลดภาระการตอบสนองของสัตว์ 
ท าให้ประหยดัพลงังาน

พฤติกรรมที่สัตว์เพกิเฉยที่จะตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าที่   มิได้มีผลต่อการด ารงชีวติเมื่อ
ได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้าน้ันเป็นเวลานาน    
ตัวอย่าง ปูเสฉวน





2.Conditioning (การเรียนรู้แบบมีเงือ่นไข)

เป็นพฤตกิรรมที่ส่ิงเร้าตัวหน่ึงเข้าแทนส่ิงเร้าที่    
แท้จริง (ส่ิงเร้าเดิม) แล้วชักน าให้เกดิการตอบสนอง    
ชนิดเดียวกนั

ตัวอย่าง   หมา + เนือ้( Stimulus I ) น า้ลายไหล

หมา + เสียงกระดิง่ + เนือ้( Stimulus II ) น า้ลายไหล

หมา + เสียงกระดิง่ น า้ลายไหล







3. Trial and Error : (การลองผดิลองถูก) 

ซับซ้อนมากกว่า Habituation
เป็นพฤตกิรรมที่สัตว์แสดงออกโดยบังเอญิ

แล้วถ้าได้รางวลักจ็ะชักน าให้ท าพฤตกิรรมเช่นน้ันอกี : 
การตอบสนอง (Response) ถูกต้องท าให้อยู่รอด

และประสบผลส าเร็จในการสืบพนัธ์ุ
 - Reward (ให้รางวลั)
- Punishment  (การลงโทษ)







4. Imprinting (ความฝังใจ): การเรียนรู้ทีจ่ ากดัโดยเวลา

เป็นพฤตกิรรมทีสั่ตว์สามารถจดจ าและผูกพนักบัแม่
หรือพ่อได้

พฤติกรรมความฝังใจนีจ้ะเป็นการท างานร่วมกนั
ระหว่างกรรมพนัธ์ุและการเรียนรู้ โดยกรรมพนัธ์ุจะเป็น
ตัวก าหนดช่วงเวลาทีจ่ าเป็น ซ่ึงจะเกดิความฝังใจขึน้ ส่วน
การเรียนรู้ความผูกพนัระหว่าง สัตว์กบัพ่อแม่หรือวตัถุที่
จะท าให้เกดิความฝังใจขึน้



Imprinting



5. Insight Learning (การรู้จกัใช้เหตุผล) :

เกดิในพวก Primates
เป็นพฤติกรรมทีม่ีการดดัแปลงมาจากการลองผดิ

ลองถูก โดยการเรียนรู้นีจ้ะเกดิขึน้อย่างรวดเร็วโดยสัตว์
ตอบสนองได้ถูกต้องเลยในคร้ังแรก

สรุป Fixed-action pattern Insight

มีเป้าหมาย     เพิม่โอกาสอยู่รอด + โอกาสสืบพนัธ์ุ

(Innate) (Learned)









ดงัน้ัน  Gene  ควบคุมการเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ด้วยวธีิการต่าง ๆ

ให้ Fitness กบั Environment



I.  Motivation (แรงจูงใจ) 
สภาวะภายในตวัสัตว์ทีจ่ะน าไปสู่การแสดงพฤตกิรรม

อะไรท าให้เกดิ ?         เป็นผลการท างานร่วมกนัของ
1.  Health

2.  Hormone & Physical condition

3.  CNS

4.  Stimuli
5.  Experience

พฤติกรรมต่างชนิดกนั อิทธิพลของแต่ละปัจจัยที่จะท าให้เกดิ 
Motivation กต่็างกนั

ท าอย่างไรสัตว์จึงแสดงพฤติกรรม ?



II.  Sign Stimuli

ส่ิงเร้าเฉพาะเจาะจงที่ท าให้เกดิพฤติกรรมน้ันๆ 

ข้อควรรู้เกีย่วกบัพฤตกิรรม : 
1. Animal Behavior & Anthropomorphism

2. CNS & Rigidity of Behavior

ตัวอย่าง “ Dead Odor ” ของมด



ปัญหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการเรียนรู้ : 

1.  การพฒันาการตอบสนองเกดิจากการเรียนรู้ 
หรือสภาพทางสรีระวิทยา 

ตัวอย่าง การบินของนก

2.  การเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ กนั
ตัวอย่าง Digger Wasp

(Ammophila  sp.)



3.  Sensitive Phase of Learning
ตัวอย่าง Imprinting

4.  Latent Learning
ตัวอย่าง การร้องเพลงของนก





ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมกบัการ

พฒันาการของระบบประสาท 

..........พฤติกรรมแต่ละแบบของส่ิงมีชีวติท่ีแสดงออกมาจะมี
ความสมัพนัธ์กบัระบบประสาทของส่ิงมีชีวิตชนิดนั้น ส่ิงมีชีวิต
ระดบัแรกๆ เช่น พวกโพรทิสต ์จะมีพฤติกรรมเป็นแบบไคนิซิส 

และแทกซิสเท่านั้น ส่วนในสตัวช์ั้นสูง เช่นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

จะมีพฤติกรรมท่ีซบัซอ้นกวา่ มีทั้งพฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ รีเฟ
ลกซ์ต่อเน่ือง และพฤติกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมชั้นสูง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม และระบบประสาทเป็นดงัน้ี



ชนิดของส่ิงมชีีวิต ระบบประสาท พฤติกรรมส่วนใหญ่

1.โพรทิสต์เซลล์เดียว ไม่มีระบบประสาทหรือมีเส้นใย
พฤติกรรมมีมาแต่ก าเนิด พวก
ไคนีซิสประสานงานและแทกซิส

2.สัตว์หลายเซลล์ท่ีไม่มีกระดูกสัน
หลัง

ยงัไม่ซับซ้อน
เช่น มีร่างแหประสาทและปม
ประสาท

พฤติกรรมมีมาแต่ก าเนิด เช่น รีเฟ
ลกซ์ และรีเฟลกซ์ต่อเน่ือง

3.สัตว์มีกระดูกสันหลงัช้ันต ่า
สมองส่วนหน้าไม่ค่อยเจริญ แต่
สมองส่วนกลางเจริญดีมาก

เร่ิมมีการเรียนรู้เพิม่มากขึน้กว่า
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ยงัไม่
รู้จักใช้เหตุผล

4.สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม
สมองส่วนหน้าเจริญดี แต่สมอง
ส่วนกลางลดขนาดลง

มีการเรียนรู้มากยิง่ขึน้ และมี
พฤติกรรมแบบการใช้เหตุผลด้วย

5.มนุษย์
สมองส่วนหน้าเจริญดี แต่สมอง
ส่วนกลางลดขนาดลงไปมาก

มีการเรียนรู้ และการใช้เหตุผลท่ี
สลบัซับซ้อน



Communication
1. Sound

ตวัอย่าง Cricket, Cicadas, grasshoppers,
Song Birds

2. Visual Signal
ตวัอย่าง Stickleback, Bee Language

3. Chemical Communication
ตัวอย่าง Social Insects

4. การส่ือสารดว้ยการสัมผสั ( Physical Contract )



1. การส่ือสารด้วยเสียง ( Sound Signal) 
เสียงของสัตว์ทีเ่ปล่งออกมาในแต่ละคร้ังจะแสดงถึงการตอบสนองส่ิงเร้าต่างๆ และส่ือ
ความหมายที่แตกต่างกนั เช่น
- เสียงทีท่ าให้เกดิการรวมกลุ่ม เช่น เสียงของนกร้อง ไก่ แกะ และกระรอก
- เสียงเรียกคู่เพือ่ผสมพนัธ์ เช่น เสียงร้องของกบและคางคก เสียงขยบัปีกของยุงตัวเมยี
เพือ่เรียกยุงตัวผู้
- เสียงเตือนภัย เช่น เสียงร้องของเป็ด นก และเสียงเห่าของสุนัข
- เสียงแสดงความโกรธ เช่น เสียงร้องของแมว สุนัข และช้าง 





2. การส่ือสารด้วยท่าทาง ( Visual Signal ) 
เป็นท่าทางท่ีสตัวแ์สดงออกมาอาจจะเป็นแบบง่ายๆ หรืออาจมีหลาย
ขั้นตอนท่ีสมัพนัธ์กนั เช่น
- การแยกเข้ียวของแมว
- การเปล่ียนสีของปลากดัขณะต่อสู้กนั
- สุนขัหางตกเม่ือต่อสู้แพแ้ละวิ่งหนี
- นกยงูตวัผูร้ าแพนหางขณะเก้ียวพาราสี นกยงูตวัเมีย
- การเตน้ระบ าของผึ้งเพ่ือบอกแหล่งและปริมาณของอาหาร ถา้แหล่ง
อาหารอยูใ่กล ้จะเตน้เป็นรูปวงกลม แต่ถา้แหล่งอาหารอยูไ่กล จะเตน้
คลา้ยรูปเลขแปด และมีการส่ายกน้ไปมาดว้ย โดยถา้ส่ายกน้เร็ว แสดง
วา่ปริมาณอาหารมีมาก









3. การส่ือสารด้วยสารเคมี ( Chemical Signal ) 
สตัวห์ลายชนิดใชส้ารเคมีท่ีเรียกวา่ ฟีโรโมน ( Pheromone ) ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ี
สตัวส์ร้างข้ึน เม่ือหลัง่ออกมาภายนอกร่างกายจะมีผลต่อสตัวอ่ื์นท่ีเป็นชนิด
เดียวกนั ท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆได ้เช่น
- ดึงดูดเพศตรงขา้ม เช่น การท่ีผเีส้ือกลางคืนตวัเมียหลัง่สารเคมีออกมา เพื่อให้
ดึงดูดผเีส้ือกลางคืนตวัผูท่ี้อยูห่่างหลายกิโลเมตรใหบิ้นมาหาได ้หรือการท่ี
ชะมดหลัง่สารเคมีท่ีดึงดูดเพศตรงขา้มได้
- บอกอาณาเขต เช่น กวางบางชนิดจะแตะสารเคมีกบัตน้ไมเ้พื่อบอกอาณาเขต 
และการท่ีเสือดาวหรือสุนขัถ่ายปัสสาวะไวใ้นท่ีต่างๆ เพือ่บอกอาณาเขต
- น าทาง เช่น การหาอาหารของมด มดจะใชป้ลายทอ้งแตะท่ีพื้นแลว้ปล่อย
สารเคมีออกมาเป็นระยะๆท าใหม้ดตวัอ่ืนๆ ติดตามไปยงัแหล่งอาหารไดถู้ก





เป็นการส่ือสารโดยใชอ้วยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงสัมผสักบัสัตวพ์วก
เดียวกนัหรือต่างพวกกนั เพ่ือนกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมโตต้อบ
กนั การสัมผสัเป็นการส่ือสารท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของสัตว ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม การสัมผสัจะเป็นการ
ถ่ายทอดความรัก และมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาของลกูอ่อน ท า
ใหล้กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั
ตวัอยา่งสัตวท่ี์มีการส่ือสารดว้ยวิธีน้ี ไดแ้ก่
- สุนขัเขา้ไปเลียปากสุนขัตวัท่ีเหนือกวา่ เพ่ือบ่งบอกถึงความเป็น
มิตรหรืออ่อนนอ้มดว้ย
- ลิงชิมแพนซียืน่มือใหลิ้งตวัท่ีมีอ  านาจเหนือกวา่จบัในลกัษณะ
หงายมือใหจ้บั
- ลกูนกนางนวลบางชนิดใชจ้ะงอยปากจิกท่ีจะงอยปากของแม่
นกเพื่อขออาหาร

4. การส่ือสารด้วยการสัมผสั ( Physical Contract )



Orientation , Migration and Homing
- Migration เกดิขึน้ตามฤดูกาล: หาแหล่งอาหารและพืน้ที่
    ส าหรับสืบพนัธ์ุ
- Homing เกดิขึน้ได้ตลอดเวลา

1. Visual Landmarks ตัวอย่าง Wasp, หมา, ม้า
2. Sense of Smell ตัวอย่าง Salmon, สุนัข
3. Sun Compass ตัวอย่าง Honey Bee
4. Magnetic Field ตัวอย่าง นกพริาบ

5. Position of Sun or Stars ตัวอย่าง นก

     6. เสียงความถี่ต า่ ตัวอย่าง  โลมา, ค้างคาว



ปลาแซลมอน




