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พฤติกรรมสัตว 

พฤติกรรม (Behavior)  หมายถึง กิริยาอาการแสดงออกทุกรปูแบบของสิ่งมีชีวิตเพือ่ตอบสนองตอ

สิ่งเราทีม่ากระตุน (stimulus) ทั้งภายนอกและภายใน เปนการแสดงออกที่เห็นไดจากภายนอก โดยรูปแบบ

ของพฤติกรรมตางๆ น้ัน เปนผลมาจากการทํางานรวมกันของพันธุกรรมและสิง่แวดลอม การกระทํา ที่เกิดข้ึน

อาจจะเกิดข้ึนทันทีหรือเกิดข้ึนหลังจากที่ถูกกระตุนมาแลวระยะหน่ึง เชน ลกูนกเมื่อไดยินเสียงแมรองเพลงจะ

จํา เสียงเพลงของแมไว ตอมาเมื่อลูกนกเติบโตถึงวัยที่จะรองเพลง ลูกนกก็เรียนรูทีจ่ะเทียบเสียงของตัวเองกบั

เสียงของแมทีเ่คยไดยินและจดจํา ไวทํา ใหลูกนกรองเพลงของพวกเดียวกันได 

สิ่งเรา (Stimulus) หมายถึง สิง่ที่มากระตุนใหรางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองเกิดเปนพฤติกรรมข้ึน 

แบงได 2 ชนิด  คือ 

1. สิ่งเราภายนอก (external stimuli) คือ สิ่งเราที่อยูนอกตัวผูแสดงพฤติกรรม เชน อาหาร แสง

สวาง ความรอน นํ้า สารเคมี เสียง แรงดึงดูดของโลก  

2. สิ่งเราภายใน (internal stimuli) คือ สิ่งเราที่อยูภายในตัวของผูที่แสดงพฤติกรรมเอง เชน ความ

กระหาย ความหิว ความตองการทางเพศ 

พฤติกรรมเกี่ยวของกับการทํา งานของระบบประสาท กลามเน้ือและฮอรโมน ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาพฤติกรรมของสัตวมีมานานต้ังแตสมัยที่มนุษยลาสัตวกินเปนอาหาร การเรียนรูพฤติกรรม

ของสัตวที่อยูรอบๆตัวทํา ใหมนุษยลาสัตวกินเปนอาหารไดแทนที่จะเปนผูถูกลาเสียเอง การจึงอาจกลาวไดวาที่

บรรพบรุุษของเราสนใจศึกษาพฤติกรรมสัตวก็เพือ่เพิม่โอกาสในการอยูรอดของตัวเองน่ันเอง 
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ตัวอยางรูปแบบของพฤติกรรมทีเ่ปนผลมาจากการทํางานรวมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษาพฤติกรรมการสรางรังของนกแกวอาฟรกิา

(African parrots) 2 สปชีส คือ Fischer.s lovebird 

(Agapornis fischeri) และ peach-faced lovebird (A.  

roseicollis) พบวาเพศเมียจะใชปากฉีกเศษใบไมใบหญา 

เปนช้ินบางๆและคาบใบไมใบหญาเหลาน้ันมาสรางรงัที่ม ี

ลักษณะเปนรปูถวยภายในโพรงไม (ในหองปฏิบัติการใช  

กระดาษแทนใบไมใบหญา) (ก) นก A. fischeri จะฉีก 

กระดาษเปนช้ินยาวๆและใชปากคาบกระดาษไปทํา รังท ี

ละแผน (ข) สวนนก A. roseicollis จะฉีกกระดาษเปนช้ิน 

สั้นๆและจะนํา กระดาษไปทํา รังทลีะหลายแผนโดยเหน็บ 

ไวใตขนทางดานทายของลํา ตัว พฤติกรรมการเหน็บ 

กระดาษใตขนทางดานทายของลํา ตัว (tucking behavior) 

เปนพฤติกรรมทีส่ลบัซับซอน เน่ืองจากกระดาษจะตองถูก 

เหน็บใหถูกที่และขนจะตองปดทับกระดาษไวพอดี  

(ค) เมื่อนํา นก 2 สปชีสมาผสมพันธุกัน นกลูกผสมเพศเมีย 

ที่เกิดข้ึนจะแสดงพฤติกรรมการสรางรังของทั้ง 2 สปชีส 

โดยที่นกลกูผสมเพศเมียจะฉีกกระดาษทีม่ีความยาวปาน 

กลางและแสดงพฤติกรรมการนํา กระดาษกลบัไปทํา รัง ที ่

นาสนใจคือนกลูกผสมเพศเมียพยายามจะเหน็บกระดาษ  

ไวทางดานหลงัแตเมื่อบินไปไดไมไกลกระดาษกจ็ะตก 

กอนถึงทีห่มายซึง่อาจเกิดเน่ืองจากกระดาษถูกเหน็บไวไม 

ดีหรือไมถูกที ่ผลก็คือนกลูกผสมเพศเมียไมสามารถนํา 

กระดาษกลับไปทํา รังโดยวิธีน้ี แตในที่สุดนกลูกผสมเพศ 

เมียกเ็รียนรูทีจ่ะนํา กระดาษกลับไปทํา รังโดยใชปากคาบ 

(ง) ในปตอมานกลกูผสมเพศเมียแสดงบางสวนของพฤติ 

กรรมการเหน็บกระดาษไวใตขนทางดานทายของลํา ตัว 

โดยหันหัวไปทางดานทายของลํา ตัวกอนที่จะบินและคาบ 

กระดาษไปทํา รัง จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาพฤติ 

กรรมการสรางรงัที่ตางกันในนกสองสปชีส เกิดเน่ืองจาก 

พฤติกรรมดังกลาวถูกควบคุมโดยจีนที่แตกตางกันและจะ 

ก 

ข 

ค 

ง 
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เห็นวาพฤติกรรมที่มีมาแตกํา เนิดอาจปรับเปลี่ยนไดเมือ่มีประสบการณมากข้ึน เชนในกรณีของนกลกูผสมเพศ

เมียที่ในทีสุ่ดกเ็รียนรูทีจ่ะนํา กระดาษกลับไปทํา รังโดยใชปากคาบ  

 ประเภทของพฤติกรรม 

พฤติกรรมจํา แนกออกเปน 2 ประเภทคือ 

1. พฤติกรรมท่ีมีมาแตกําเนิด (innate behavior) 

พฤติกรรมที่มมีาแตกําเนิดเปนพฤติกรรมทีส่ัตวแสดงออกเพือ่ตอบสนองตอสิ่งเราชนิดใดชนิด 

หน่ึง ถือวาเปนพฤติกรรมที่ไดมาจากกรรมพันธุ เน่ืองจากสัตวสามารถแสดงออกไดโดยไมตองเรียนรูมา 

กอน เปนพฤติกรรมที่มีแบบแผนเดียวกัน (stereotyped) ไมคอยมีการปรบัเปลี่ยนโดยการเรียนรูและม ี

ลักษณะเฉพาะของแตละสปชีส (species -specific) พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิดแบงออกเปน 2 แบบ 

ยอยคือ 

1.1 โอเรียนเตชัน (orientation reflexes) เปนพฤติกรรมที ่

สิ่งมีชีวิตตอบสนองตอปจจัยทางกายภาพ ทําใหเกิดการวางตัวที่เหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิต แบงออกเปน 

1) ไคเนซิส (kinesis) เปนการเคลื่อนทีเ่ขาหาหรือออกจากสิง่ 

เราโดยมทีิศทางไมแนนอน เชน เหาไม (sowbugs หรือ woodlice) จะเคลือ่นที่

มากในที่แหงแตจะเคลื่อนที่ลดลงเมื่ออยูในที่ช้ืนซึ่งเปนบริเวณที่มันอาศัยอยู 

 

 

 

 

 

 

 

2) แทกซิส (taxis) เปนการเคลือ่นเขาหาหรอืออกจากสิ่งเราโดยมีทิศทางแนนอน เชน 

หนอนแมลงวันจะเคลื่อนที่หนีแสง (negatively phototactic) พฤติกรรมน้ีทําใหมันอยูในทีท่ี่ผูลาเหย่ือ

(predator) หามันยาก ปลาเทรา (trout) เคลื่อนทีเ่ขาหากระแสน้ํา (positively rheotactic) ทําใหปลา 

ไมถูกพัดพาไปที่อื่น 

 

 

 

 

ลกัษณะการเคลือนทีของเหาไม้ ลกัษณะการเคลือนทีของเหาไม ้

ลกัษณะการเคลือนทีของพารามีเซียม 

การตอบสนองต่อแสงของผีเสือกลางคืน 
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      1.2 รีเฟล็กซตอเน่ือง (chain of  reflexes) เปนพฤติกรรมทีเ่ปนแบบแผนแนนอน (fixed action 

pattern หรือ FAP) เมื่อสัตวถูกกระตุนโดยสิง่เราจากภายนอก สัตวที่เริ่มแสดงพฤติกรรมน้ีจะแสดงตอเน่ืองจน

จบถึงแมจะถูกรบกวนโดยสิ่งเราอื่น เชน 

พฤติกรรมกาวราวในปลาหลังหนาม 

(three-spined stickleback  fish)  เพศผูถูกกระตุนใหเกิด 

ข้ึนโดย sign stimulus ซึ่งเปนสิ่งเราแบบงายๆ 

ในฤดูผสมพันธุปลาหลงัหนามเพศผูจะแสดงพฤติกรรม 

กาวราวโดยขับไลปลาตัวอื่นที่เขามาในอาณาเขตของมัน 

หุนจํา ลองรปูปลาภาพบนสุดมลีักษณะเหมือนปลาจรงิแต 

ไมมีแถบสีแดงที่ดานทองจึงไมกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราว

ในปลาหลังหนามเพศผู สวนหุนจํา ลองรูปปลาภาพอื่นๆทุก

ภาพกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราวในปลาหลังหนามเพศผู

เน่ืองจากมีแถบสีแดงที่ดานทอง 

 

 

 

พฤติกรรมการเข่ียไขกลบัรังของหาน graylag goose 

เมื่อไขถูกเข่ียออกจากรัง แมหานจะลุกออกจากรงั ยืดคอออกและใชปาก

คอยๆเข่ียไขกลบัรงั ถาทดลอง เอาวัตถุกลมๆคลายไขมาวางใกลรงั แมหาน

จะออกไปเข่ียวัตถุน้ันกลบัมาทีร่ังเชนกัน  

 

 

 

 

นก reed warbler กําลงัใหอาหารแกลูกนกคัคคู โดยแมนกคัคคูจะ

วางไขไวในรังของนก reed warbler หลังจากฟกออกจากไข ลูกนกคัคคูจะ

เข่ียไขและ/หรือลกูของนก reed warbler ออกจากรงั ถึงแมวาลูกนกคัคคูจะ

ไมเหมอืนลกูนก reed warbler แตลูกนกคัคคูก็ไดรับการเลีย้งดูจากนก 

reed warbler เน่ืองจากสิ่งเราที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการใหอาหารคือปาก

ที่อาของลกูนก ถึงแมวานก reed warbler จะไมสามารถแยกแยะลูกนกสป
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Konrad Lorenz เป็นเสมือนแม่ 

ของลูกห่านเหล่านี 

ชีสตางๆจากกัน แตนก reed warbler สามารถแยกแยะไขของมันเองจากไขของนกสปชีสอื่น นก reed 

warbler จึงกํา จัดไขของนกคัคคูซึ่งมลีักษณะตางไปจากของมัน ดวยเหตุน้ีจงึทําใหไขของนกคัคคูมีวิวัฒนาการ

ใหเหมือนกบัไขของนกเจาของรังชนิดอื่น 

 

2 พฤติกรรมการเรียนรู (learning behavior) 

พฤติกรรมการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอันเปนผลเน่ืองมาจากประสบการณ ไมใช

เกิดจากการที่สัตวมีอายุมากข้ึน (maturation) พฤติกรรมการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่ไดรับอทิธิพลจากทัง้ยีน

และสิง่แวดลอม แบงเปน 6 ประเภท คือ  

1.1 พฤติกรรมความเคยชิน (habituation) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการทีส่ัตวหยุดตอบสนองตอ 

สิ่งเราทีซ่ํ้าๆกัน เน่ืองจากไมไดรบัการตอบแทนทีเ่หมาะสม เชนไฮดราหยุดหดตัวเมือ่ถูกรบกวนดวยกระแส 

น้ําซํ้ากันหลายๆครัง้ กระรอกจะหยุดว่ิงหาทีห่ลบซอนเมือ่ไดรับสญัญาณเตือนภัยหลายๆครัง้แลวไมถูกจูโจม

จากศัตร ู 

1.2 พฤติกรรมการฝงใจ (imprinting) เปนพฤติกรรมที่ถูกกําหนดมาแลวโดยยีน จะเกิดข้ึนเฉพาะ 

ในชวงใดชวงหน่ึงของชีวิต (critical period) สิ่งเราที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการฝงใจเรียกวา imprinting 

stimulus  

จากการศึกษาของนักชีววิทยาชาวเยอรมันช่ือ 

KonradLorenz พบวาลูกหานที่ฟกออกจากไขจะเดินตามแมของมัน 

Lorenz ตองการทราบวาอะไรคือปจจัยที่ทํา ใหลกูหานแสดง

พฤติกรรมดังกลาว เขาจึงทําการทดลองโดยแบงไขหานออกเปน 2 

กลุม ไขกลุมแรกใหแมหานฟก ลูกหานที่ฟกจากไขมีพฤติกรรมปรกติ

คือเดินตามแมหาน เมื่อเติบโตก็ผสมพันธุกบัพวกเดียวกัน สวนไขหาน

อีกกลุมหน่ึงใสไวในตูฝกโดย Lorenz เปดตรวจดูทุกวัน เมื่อลูกหานฟก

จากไขจะเดินตาม Lorenz ไมรูจักแมและหานตัวอื่นๆ จากการทดลอง 

Lorenz พบวาลูกหานจะจดจํา และเดินตามสิ่งที่เคลือ่นทีส่ิง่แรกทีพ่บ

ซึ่งในธรรมชาติสิ่งน้ันก็คือแมหาน พฤติกรรมน้ีทําใหลูกหานอยูใกลแม

ซึ่งเปนผลดีตอลูกเพราะแมมีประสบการณมากกวาในการหาอาหาร

และหนีศัตร ู

1.3 การเรียนรูแบบมีเง่ือนไข (classical conditioning) 

หมายถึงการทีส่ัตวเรียนรูที่นํา สิ่งเราใหมเขาไปทดแทนสิ่งเราเดิมในการกระตุนใหสัตวเกิดการตอบสนองตาม

ธรรมชาติ (unconditioned response) สิ่งเราเดิมซึ่งปรกติกระตุนใหสัตวเกิดการตอบสนองเรียกวา สิ่งเราที่

ไมเปนเงื่อนไข (unconditioned stimulus) สวนสิง่เราใหมซึ่งปรกติไมกระตุนใหสัตวแสดงการตอบสนองน้ี
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เรียกวา สิง่เราที่เปนเงื่อนไข (conditioned stimulus) ตัวอยางที่รูจักกันดีไดแกผลงานของ Ivan Pavlov ซึ่ง

เปนนักสรรีวิทยาชาวรัสเซีย Pavlov ทํา การทดลองโดยฝกใหสุนัขฟงเสียงระฆังกอนที่จะพนสารทีม่ีกลิ่นเน้ือ

เขาไปในปากสุนัข เมื่อไดกลิ่นเน้ือสุนัขจะตอบสนองโดยมีน้ําลายไหล หลงัจากฝกแบบน้ีสักระยะหน่ึง Pavlov 

พบวาตอมาเพียงไดยินเสียงระฆังอยางเดียวก็สามารถทํา ใหสุนัขน้ําลายไหลโดยไมตองไดกลิ่นเน้ือ แสดงวา

สุนัขเรียนรูทีจ่ะเช่ือมโยงเสียงระฆังกบักลิ่นเน้ือ ซึ่งเสียงระฆังน้ีถือวาเปนสิ่งเราทีเ่ปนเงื่อนไข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 การลองผิดลองถูก (operant conditioning หรือ trial and error) หมายถึงการทีส่ัตว

เรียนรูที่จะเช่ือมโยงพฤติกรรมหน่ึงกับการไดรางวัลหรือการถูกลงโทษ เมื่อไดรางวัลสัตวก็จะแสดงพฤติกรรม

น้ันซํ้า แตเมื่อถูกลงโทษสัตวก็จะหลีกเลี่ยงที่จะแสดงพฤติกรรมน้ันอีก ผลงานวิจัยทีรู่จักกันดีในการศึกษา 

พฤติกรรมการลองผิดลองถูกไดแกผลงานของ B.F.Skinner ซึ่งเปนนักจิตวิทยาชาวอเมรกิัน Skinner ทดลอง

ใสหนูลงในกลองที่มีคานสําหรบักด เมื่อหนูกดบางคานจะไดอาหารเปนรางวัล การกดคานแลวไดรางวัลคือ 

อาหารครัง้แรกน้ันเกิดแบบสุม (random) 

ตอมาหนูเรียนรูวากดคานใดแลวไดอาหารก็

จะทํา ซํ้าอีก พฤติกรรมแบบน้ีมนุษยใชใน

การฝกสัตว เปนพฤติกรรมที่พบมากใน

ธรรมชาติ เชนการทีส่ัตวเรียนรูทีจ่ะเช่ือมโยง

การกินอาหารบางอยางกับการมรีสชาดดี

หรือไมดีและปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม 
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1.5 การลอกเลียนแบบ (observational learning) เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการทีส่ัตวดูพฤติกรรม

ของสัตวอื่นและเรียนรูขอมลูสํา คัญบางอยางแลวทํา ตาม เชนในประเทศอังกฤษ นกต๊ิด (tit) จิกกลองนมที่วาง

ไวหนาประตูบาน เมื่อกินนมแลวพบวารสชาดดีจึงจิกกลองนมอีก ตอมาพฤติกรรมจิกกลองนมของนกต๊ิดแพร

ไปยังสวนอื่นๆขององักฤษอยางรวดเร็วและพบในนกต๊ิดสปชีสอื่นๆดวยเน่ืองจากเกิดการลอกเลียนแบบกัน 

พฤติกรรมน้ีทํา ใหเกิดธรรมเนียมหรือประเพณี (traditions) ใหมๆ ที่สบืกันตอๆมา การรองเพลงของนกก็

เกี่ยวของกบัพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเน่ืองจากพฤติกรรมน้ีเกิดข้ึนเมื่อนกไดยิน จดจํา และเลียนแบบเสียง

ของนกที่มอีายุมากกวา 

1.6 การรูจักใชเหตุผล (insight learning หรือ reasoning) หมายถึง การทีส่ัตวสามารถแสดง

พฤติกรรมไดถูกตองต้ังแตครัง้แรกถึงแมวาสัตวน้ีจะไมเคยมปีระสพการณมากอน เชน เมื่อขังลิงซิมแพนซีไวใน

หองทีม่ีกลวยแขวนอยูบนเพดานซึง่ลงิหยิบไมถึง ภายในหองมีไมยาวและลังวางอยูหลายใบ ลิงสามารถหาวิธี

เอากลวยมากินไดโดยเอาลังมาซอนกันและปนข้ึนไปใชไมเข่ียกลวย การรูจักใชเหตุผลพบมาก 

ที่สุดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมใน 
สิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
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การสื่อสารระหวางสัตว (communication) 

เปนการถายทอดขอมลูอยางจงใจระหวางสัตวแตละตัว การสื่อสารจะเกิดข้ึนเมือ่การกระทําของผูสง

ขอมูล (sender) มีผลไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับขอมูล (receiver) เชน การรองเพลงของ

นกจัดเปนการสื่อสาร เน่ืองจากทําใหเกิดการตอบสนองของนกที่ไดยินเสียงเพลง 

วิธีการทีส่ัตวใชในการสงขอมลูข้ึนอยูกบัการดํารงชีวิตของสตัวชนิดน้ันๆ สัตวที่หากินในเวลากลางคืน 

เชน คางคาว ผีเสื้อกลางคืน และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมหลายชนิดมักใชการดมกลิ่นและ/หรือ การฟงเสียงใน

การสือ่สาร เน่ืองจากพวกน้ีสายตาไมคอยมีประสทิธิภาพ สวนสัตวทีห่ากินในเวลากลางวัน เชน นกสวนใหญใช

สายตาและ/หรือ การฟงเสียงในการสื่อสาร นกจะใชการดมกลิ่นในการสื่อสารนอยมาก  

 

1. การสื่อสารดวยเสียง (sound communication) ชนิดของเสียง มีดังน้ี  

1.1 เสียงเรียกติดตอ (contact calls) เปนสัญญาณในการรวมกลุมของสัตวชนิดเดียวกัน เชน แกะ

สิงโตทะเล  

 การทดลองของ นิไก ทินเบอรเกน (Niko Tinbergen) ที่ไดทําการทดลองกับแมไกและลูกไก ลกูไก

อยูในครอบแกวและสงเสียงรองแมไกที่อยูขางนอก

ไมไดยินเสียงจึงไมแสดงพฤติกรรมใดๆ เมือ่เปลี่ยน

การทดลองแมไกแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอเสียง

รองของลูกไกแมจะไมเห็นลูกไก  

 

1.2 เสียงเรียกเตือนภัย (warning calls) 

โดยเมื่อสัตวตัวหน่ึงพบวาจะมีอันตรายเกิดข้ึนจะสงเสียงรองใหสัตวตัวอื่น ๆ ทราบเหตุการณทีเ่กิดข้ึนเชน นก 

กระรอก  

1.3. เสียงเรียกคู (mating calls) เชน การรองเรียกคูของกบตัวผู เพื่อเรียกตัวเมียใหเขามาผสมพันธุ 

การสปีกของจิ้งหรีดตัวผูรียกรองความสนใจจากตัวเมีย การขยับปกของยุงตัวเมีย เพื่อดึงดูดความสนใจของยุง

ตัวผูใหเขามาผสมพันธุ  

1.4 เสียงกําหนดสถานที่ของวัตถุ (echolocation) เชน ในโลมาและคางคาวจะใชเสียงในการนาทาง

และหาอาหาร โดยปลอยเสียงที่มีความถ่ีสูงออกไป และรับเสียงสะทอนที่เกิดตามมาและมันจะรูไดวาตาแหนง

ของวัตถุที่อยูขางหนาอยูที่ตาแหนงใด 

2. การสื่อสารดวยทาทาง (visual communication) ตัวอยางเชน การศึกษาพฤติกรรมการ

สื่อสารดวยทาทางของผึง้ ของ Karl von Frisch นักสัตววิทยาชาวออสเตรีย เขาไดรับรางวัลโนเบลรวมกบั 

Lorenz และ Tinbergen จากการเฝาดูพฤติกรรมของผึง้ Frisch พบวาเมือ่ผึง้กลบัจากหาอาหารจะแสดงการ

เตนรํา เพื่อบอกตําแหนงอาหาร ถาอาหารอยูใกล (นอยกวา 50 เมตร) ผึ้งจะแสดงการเตนรํา รูปวงกลม 
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(round dance) ผึ้งตัวที่เตนรํา จะสํารอกน้ําหวานออกมาเพื่อใหผึง้ตัวอื่นชิม จากน้ันผึ้งงานจะออกจากรังเพื่อ

หาอาหาร ถึงแมการเตนรํา รูปวงกลมจะไมไดบอกทิศทาง แตการไดชิมน้ําหวานก็ชวยทํา ใหผึ้งงานหาดอกไมที่

มีน้ําหวานได เมื่ออาหารอยูไกล ผึ้งจะแสดงการเตนรํา แบบสายทอง (waggle dance) ซึ่งบอกทั้งระยะทาง

และทิศทางของอาหาร ความเร็วในการสายทอง (abdomen) ขณะเตนรํา จะเปนตัวบอกระยะทาง ถาทอง

สายเร็ว 40 ครั้ง/วินาท ีอาหารอยูไกล 100 เมตร ถาทองสายชา 18 ครั้ง/วินาท ีอาหารอยูไกล 1,000 เมตร 

สวนมุมทีเ่กิดจากการว่ิงตรงทํา มุมกบัแนวด่ิงของรังในขณะเตนรํา จะเปนตัวบอกทิศทางของอาหาร ในขณะที่

ผึ้งแสดงการเตนรํา แบบสายทอง มันจะสํารอกน้ําหวานออกมาใหผึ้งตัวอื่นชิม หลังจากชิมน้ําหวานผึง้จะรูถึง

ชนิดอาหาร ระยะทาง และทิศทางทีจ่ะไปหาอาหาร 

 

 

 

 

 (ก)               (ข)   (ค)    (ง) 

(ก) ถาอาหารอยูใกล ผึ้งจะแสดงการเตนรํา รูปวงกลม (round dance) 

(ข) เมื่ออาหารอยูไกล ผึ้งจะแสดงการเตนรําแบบสายทอง (waggle dance) การเตนรําแบบสายทอง

จะบอกทั้งทิศทางและระยะทางของอาหาร ระยะทางดูจากความเร็วในการสายทองขณะเตนรํา สวนทิศทาง

ของอาหารดูจากมุมทีเ่กิดจากการว่ิงแนวตรงทํามุมกบัแนวด่ิงของรงัในขณะเตนรํา  

3. การสื่อสารดวยสารเคมี (chemical communication) สําหรับสัตวที่ติดตอสื่อสารกันโดยใช

กลิ่น จะปลอยสารเคมีทีเ่รียกวาฟโรโมน (pheromone) ซึ่งเปนสารเคมีทีส่รางจากตอมชนิดมีทอ (exocrine 

gland) และสงออกสูภายนอกเพื่อใชเปนสื่อติดตอระหวางสัตวสปชีสเดียวกัน การสื่อสารโดยวิธีน้ีพบมากใน

แมลงและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมหลายชนิด 
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   (ข) 

 

       

                         (ก)       

 (ก) เสือชีตา (cheetah) เพศผูที่อาศัยอยูใน Africa.s Serengeti National Park กําลังปสสาวะรด

กอนหิน กลิ่นปสสาวะจะทํา หนาที่เปนสัญญาณเตือนมิใหเสอืชีตาเพศผูตัวอื่นเขามาใกล 

(ข) เมื่อเสือชีตาเพศผูอีกตัวหน่ึงเขาในบรเิวณน้ันและไดกลิ่น มันสามารถแยกแยะไดวาเปนปสสาวะ

ของมันหรือของตัวอื่น  

4. การสื่อสารดวยการสัมผัส (tactile communication) เปนการสื่อสารโดยใชอวัยวะสวนใดสวน

หน่ึงสัมผสักบัสัตวพวกเดียวกันหรือตางพวกกัน เพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมโตตอบกัน การสัมผัสเปนการ

สื่อสารทีส่ําคัญอยางหน่ึงของสัตว โดยเฉพาะอยางย่ิงในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การสมัผสัจะเปนการถายทอด

ความรัก และมสีวนสําคัญตอการพฒันาของลูกออน ทําใหลกูเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัยตัวอยางสัตวที่

มีการสื่อสารดวยวิธีน้ี ไดแก  

สุนัขตัวเล็กเขาไปเลียปากสุนัขตัวที่เหนือกวา เพื่อบงบอกถึงความเปนมิตรหรือออนนอมดวย 

        ลิงชิมแพนซีย่ืนมือใหลิงตัวทีม่ีอํานาจเหนือกวาจับในลักษณะหงายมอืใหจับ 

            ลูกนกนางนวลบางชนิดใชจะงอยปากจิกทีจ่ะงอยปากของแมนกเพื่อขออาหาร  
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การสมัผสัเปนสือ่สําคัญอยางหน่ึงของสัตว การอุมกอดซึง่เปนการแสดงถึงความรัก ทารกจะมี

พัฒนาการดี ถาหากแมเลี้ยงลูกดวยนานมของแมเอง ลูกไดรบัการสัมผัส ไดรับความอบอุนจากแม จากการ

ทดลองใน ลิงวอกหรือลิงรีซสั โดย แฮรรี ่เอฟ ฮารโล (Harry F. Harlow) 

แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนซินโดยทําหุนโครงลวดแมลิงข้ึน 2 โครง โครง

หน่ึงมผีานุมๆหุมอีกโครงหน่ึงไมมผีาหุมแตมีขวดนมอยู ฮารโลว พบวา ลูก

ลิงจะเกาะอยูกบัโครงลวดแมลิงทีม่ีผาหุม และไปกินนมกบัหุนโครงลวดแม

ลิงที่ไมมีผาหุมกลบัมาเกาะหุนโครงลวดที่มผีาหุมอีก พบวาลูกลิงที่แยก

ออกมาโดยไมใหแมของมันเลี้ยง ลูกลงิน้ีจะมีปญหาในดานการปรบัตัว 

และเขากบัลกูลงิตัวอื่นๆ ที่มีแมเลี้ยง 


