
พฤติกรรมของส่ิงมีชีวติ



 “ พฤติกรรม” (behavior)

  พฤติกรรม คือ การกระท า ของบุคคลในทุกลกัษณะ ทั้งท่ีเป็นโดย
ธรรมชาติทางสรีระและท่ีจงใจกระท า  ซ่ึงอาจจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั 
และ เป็นการกระท าท่ีสังเกตไดโ้ดยอาจใชป้ระสาทสัมผสัธรรมดา
หรือใชเ้คร่ืองมือช่วยการสงัเกต



กระบวนการเกิดพฤติกรรม
          ส่ิงเร้าภายใน ส่ิงเร้าภายนอก

หน่วยรับความรู้สึก

ใยประสาทรับความรู้สึก

ศูนย์รวบรวมข้อมูลและออกค าส่ัง

(ระบบประสาทส่วนกลาง)

ใยประสาทส่ังงาน

หน่วยปฏิบัติกาย

พฤติกรรม



1. ส่ิงเร้า (stimulus) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่ิงเร้าภายใน (internal 
stimulus) ไดแ้ก่ ระดบัฮอร์โมน ปริมาณน ้ าตาล และระดบัค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) กบั ส่ิงเร้าภายนอก (external stimulus) ไดแ้ก่ แสง อุณหภูมิ
ความช้ืน ฯลฯ

2. หน่วยรับความรู้สึก (sensory receptor)
2.1 จ  าแนกตามลกัษณะท างาน แบ่งได้ 3 แบบ ดงัน้ี

2.1.1 หน่วยรับความรู้สึกจากภายในร่างกาย (enteroreceptor) เป็นหน่วย
ตรวจสอบและควบคุมการเปล่ียนแปลงของ O2, CO2, pH และ ion



2.1.2 หน่วยรับความรู้สึกเก่ียวกบัต าแหน่งของร่างกาย
(proprioreceptor) เป็นหน่วยท่ีบอกขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว
ต าแหน่งของแขน ขา และร่างกาย

2.1.3 หน่วยรับความรู้สึกจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก
(exteroreceptor) เป็นหน่วยท่ีรับความรู้สึกสมัผสั สี กล่ิน รสชาติ
และแรงสัง่สะเทือน



ประเภทของพฤติกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื

1.พฤติกรรมทีม่ีมาแต่ก าเนิด

ลกัษณะ
1.มีอยูด่ั้งเดิมตั้งแต่ก าเนิดโดยมิไดผ้า่นการเรียนรู้มาก่อน
2.เป็นพฤติกรรมท่ีถูกก าหนดเป็นเป้าหมายไวแ้น่นอน โดยการ

ควบคุมของยนี
3.มีการแสดงออกเหมือน ๆ กนั ในสมาชิกของสปีชีส์เดียวกนั
4.มีความส าคญัต่อการอยูร่อดในวยัเยาว์
5.เป็นพฤติกรรมแบบง่าย ๆ จะปรับปรุงใหดี้ข้ึนเม่ือไดรั้บการเรียนรู้

มากข้ึน 
การจ าแนก แบ่งเป็น 3 แบบ



1.1 kinesis หมายถึง การเคล่ือนท่ีเขา้หา หรือ หนีส่ิงเร้าโดย
มีทิศทางไม่แน่นอน มกัเป็นการตอบสนองปัจจยัทาง
กายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ หรือ ตอบสนองต่อสารเคมี

 กุง้จะเตน้ทนัทีเม่ือถูกสมัผสั



1.2 taxis หมายถึง การเคล่ือนท่ี เขา้หาหรือหนีส่ิงเร้า โดยมีทิศทาง
ค่อนขา้งแน่นอน เป็นการจดัวางตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เรียก
orientation ดงันั้น จึงมีจุดหมายแน่นอน

การตอบสนองต่อแสงและแรงดึงดูดโลกของปลา



ลกูน ้าเคล่ือนท่ีหนีแสง



2.รีเฟลกซ์และสัญชาตญาณ

รีเฟลกซ์ (reflex)

ลกัษณะ
1.เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้า
2.ภายใตส้ภาวะเดียวกนั ส่ิงกระตุน้เดียวกนั การตอบสนองจะมีขนาดเท่ากนั

เสมอ
3.ในสตัวช์ั้นสูง เสน้ประสาทท่ีท าใหเ้กิดรีเฟลกซ์ต่อเช่ือมกนั
4.รีเฟลกซ์เป็นระบบท่ีควบคุมหรือสัง่การไม่ได้ (involuntary)
5.รีเฟลก็ซ์เป็นสญัชาตญานเท่านั้น ไม่ข้ึนกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา

บางคร้ังเรียกวา่ unconditioned reflex



unconditioned reflex

การจาม



สัญชาตญาณ (innate, instrinct, inborn behavior)

ลกัษณะ
1.เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนอยา่งแน่นอนและอตัโนมติั

    2.เกิดจากสตัวท่ี์เกบ็รายละเอียดของขอ้มูลจากภายนอก แลว้พยายาม
ตอบสนองใหชี้วิตอยูร่อด

3.เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงซ ้า สามารถพบไดใ้นสมาชิกทุกตวัของสัตว์
ชนิดนั้น ทั้งน้ีจะไม่สามารถชกัน าแบบแผนพฤติกรรมไดโ้ดยส่ิงกระตุน้
ภายนอก



4.มีความซบัซอ้น สามารถแสดงไดค้รบถว้นในคร้ังแรกท่ีแสดง
5.สามารถแสดงไดก่้อนท่ีโครงสร้างซ่ึงแสดงพฤติกรรมนั้นจะเจริญ

เตม็วยั
6.เป็นพฤติกรรมท่ีติดอยูใ่นพนัธุกรรม แต่การรู้จกัส่ิงกระตุน้ เป็นส่ิงท่ี

ตอ้งเรียนรู้ จึงจะมีประสิทธิภาพ
7.มีแบบแผนพฤติกรรมท่ีซบัซอ้นกวา่รีเฟลกซ์ ภายใตส้ภาวะเดียวกนั

ส่ิงกระตุน้เดียวกนั การตอบสนอง อาจเปล่ียนแปลงขนาดของความแรง
ไดไ้ม่เท่ากนั



แบบแผนของสญัชาตญาณ 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ 

1.พฤติกรรมการตั้งท่าและการเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ การยนื เดิน วิง่ บิน วา่ย
น ้า 

การบินของนก



แมงมุมชกัใย



นกท ารัง



2. พฤติกรรมการกิน กินน ้า และขบัถ่าย 
ตวัอยา่ง



3.พฤติกรรมท าความสะอาดร่างกายไดแ้ก่ การเกา สะบดั ไซข้น 
เลียขน อาบแดด อาบฝุ่ น อาบทราย



4.พฤติกรรมทางเพศ มีความซบัซอ้นและแตกต่างระหวา่งชนิด
ไดแ้ก่ การเก้ียวพาราสี (courtship) การร่วมเพศ (copulation)



ต าราบางเล่ม เรียกสัญชาตญาณว่า รีเฟลกซ์ต่อเน่ือง

 (chain of reflex) ซ่ึงได้แก่พฤตกิรรมดงัต่อไปนี้



1. การยา้ยถ่ินฐาน ประกอบดว้ยการอพยพเขา้ (immigration) และการ
อพยพออก (emigration)ไดแ้ก่
ก.สัตว์เลอืดอุ่น เช่น นก กวาง อพยพ

Wilderbeast



ข.สัตวเ์ลือดเยน็ เช่น ปลา อพยพเพื่อการผสมพนัธ์ุ และการวางไข่

Salmon fish



2.การจ าศีล หมายถึง การหยดุพกั ไมกินอาหาร แต่จะน าอาหาร
สะสมมาใช้ ถา้เป็นการจ าศีลในหนา้ร้อน เรียก estivation หรือ summer 
sleepและถา้เป็นการจ าศีลหนา้หนาว เรียก hibernation หรือ winter sleep



ก. แมลง จ าศีลช่วงเป็นดกัแด้



ข. หอยจ าศีลโดยสร้างเมือกเคลือบฝาไว้ อยูใ่นขอนไมผ้หุรือใตดิ้น



ค. กบจ าศีลในรู



ง. เต่า งู จ  าศีลนอนเบียดหรือนอนทบักนั



จ. นก ถา้ไม่อพยพจะจ าศีลโดยนอนหลบันาน ๆ นอนบ่อย ๆ



สตัวห์ากินตอนกลางวนั(diurnal)

3.พฤติกรรมการออกหากิน



สตัวห์ากินตอนกลางคืน (nocturnal)



สตัวห์ากินตอนหวัค ่า (crepuscular)



พฤติกรรมแสวงหา (appetitive, searcher behavior) มีรูปแบบท่ีซบัซอ้น
มีล าดบัพฤติกรรมมากมาย อาจไม่แสดงทั้งหมด เช่น การเก้ียวพาราสี การหา
อาหาร การจดัการเหยือ่เขา้ปาก

สญัชาตญาณเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมแสวงหาและพฤติกรรมการบริโภค



พฤติกรรมบริโภค (consummatory behavior)มีรูปแบบท่ีง่าย มี
ล าดบัพฤติกรรมครบถว้นแสดงซ ้า ๆ (stereotype)ไดเ้หมือนกนัทุก
คร้ัง เช่น การร่วมเพศ การกินอาหาร



ความล้าจ าเพาะ (action- specific fratique)เม่ือมีส่ิงเร้าจากภายนอกและ
ภายใน มากระตุน้ สตัวจ์ะแสดงพฤติกรรมซ ้า ๆ ท าใหเ้กิดความลา้ได้ 2  
กรณี คือ
1.ความลา้จ าเพาะต่อส่ิงกระตุน้(stimulas- specific fratique) เป็นความลา้
เน่ืองจากส่ิงกระตุน้เดิมบ่อย ๆ คร้ัง
2.ความลา้จ าเพาะต่อพฤติกรรม เป็นความลา้เน่ืองจากการกระท าหรือมี
พฤติกรรมเกิดข้ึน เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมทางเพศ

สรุป
1.รีเฟลกซ์ ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้เดียวกนัในขนาดเท่ากนั แต่
สญัชาตญาณจะต่างกนั
2.รีเฟลกซ์ เป็นพฤติกรรมท่ีรอคอย แต่สญัชาตญาณนั้น ถา้จะใหถึ้ง
ผูบ้ริโภคตอ้งแสวงหา



3. พฤตกิรรมที่เกดิจากเรียนรู้ (acquired behavior หรือ learning behavior)

รูปแบบโปรแกรมแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1.โปรแกรมทางพนัธุกรรมแบบปิด (closed program behavior) - การ
ตอบสนองขอ้มูลเกือบทั้งหมด เกบ็ไวใ้นพนัธุกรรม ความสามารถในการ
เรียนรู้ต ่าพบใน สตัวช์ั้นต ่า
2.โปรแกรมทางพฤติกรรมแบบเปิด(open program behavior) - การ
ตอบสนองขอ้มูลอาศยัประสบการณ์จึงมีความสามารถในการเรียนรู้สูง
พบในสตัวช์ั้นสูง



closed program behavior



Open program behavior



ประเภทการเรียนรู้
1. ความเคยชิน (habituation)
2. การเรียนรู้แบบวางเงือ่นไข (classical conditioning)
3. การเรียนรู้จากเงือ่นไขตนเอง (operant conditioning)
4. การฝังใจ (imprinting)
5. การเรียนรู้อย่างมีเหตุผล (insight learning)
6. การเล่น (play behavior)
7. การเลยีนแบบ (imitation) และการท าตามกนั(mood induction)
8. การส่งผ่านธรรมเนียม (tradition)



ความเคยชิน (habituation) เป็นการเรียนรู้แบบง่ายท่ีสุด ซ่ึงสัตวจ์ะตอบสนอง
โดยการเพกิเฉยหรือการกระท าต่อส่ิงท่ีมากระตุน้ท่ีไม่มีผลดีหรือผลเสียต่อการ
ด ารงชีวิต  ตวัอยา่ง นกไม่กลวัหุ่นไล่กา



การเรียนรู้ แบบวางเงื่อนไข (conditioned reflex หรือ classical conditioning)
เป็นการเรียนรู้โดยสตัวน์ าส่ิงกระตุน้ 2 อยา่งมาเก่ียวโยงกนั โดยเม่ือส่ิงกระตุน้
ชนิดหน่ึงเขา้ไปแทนท่ีส่ิงกระตุน้เดิม การตอบสนองจะเป็นแบบเดียวกนั

Pavlov นกัพฤติกรรมชาวรัสเซีย ทดลองการใหอ้าหารสุนขั
เสียงกระด่ิงจึงเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นเง่ือนไขเรียก conditioned 
stimulus อาหารเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีไม่ใช่เง่ือนไข (unconditioned 
stimulus)

Ivan pavlov





Skinner ไดท้ดลอง การเรียนรู้ของสตัวใ์นกล่องท่ีมีช่องใหอ้าหารหรือ
รางวลั กล่องน้ีจึงเรียกวา่ Skinner box สตัวจ์ะไดอ้าหารเม่ือเดินไปตามช่องท่ี
ก าหนด  

การเรียนรู้ของสตัวต์อ้งผา่นการลองผดิลองถูก (trial and error)และ
สัตวจ์ะไดรั้บรางวลัเม่ือกระท าไดถ้กูตอ้งตามท่ีตอ้งการ

Burrhus Frederic Skinner 

การเรียนรู้จากเงื่อนไขตนเอง
(operant conditioning หรือ instrumental conditioning) 



ลูกห่านตั้งแต่ฟักออกเป็นตวั ลูกห่านจะเดินตามส่ิงท่ีเห็นเป็นส่ิงแรก



Skinner box สตัวจ์ะไดอ้าหารเม่ือเดินไปตามช่องท่ีก าหนด



การฝังใจ (imprinting) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆ เม่ือผา่นพน้
ช่วงน้ีแลว้จะไม่มีเกิดข้ึนอีก แต่เป็นการเกิดข้ึนอยา่งถาวร มกัเกิดกบัสตัว์
ระยะแรกเกิดเพื่อใหแ้ม่ลูกรู้จกักนัและดูแลลูก

    ประเภทการฝังใจ

1.การฝังใจในวตัถุ (object imprinting หรือ filial imprinting)เป็นการ
เรียนรู้ท่ีจะท าตามและผกูพนักบัวตัถุท่ีเคล่ือนท่ี

การทดลองของคอนราด ลอเรนซ์ซ่ึงเล้ียงลูกห่านตั้งแต่ฟักออกเป็น
ตวั ลูกห่านจะเดินตามส่ิงท่ีเห็นเป็นส่ิงแรก

Konrad Lorenz 



ลูกแพะฝังใจแม่แพะดว้ยการดมกล่ินและการมองเห็น



2.การฝังใจทางเพศ (sexual imprinting) ระหวา่งเกิดฝังใจในวตัถุ เป็นการเรียนรู้ท่ี
จะเลือกและก าหนดแนวทางพฤติกรรมทางเพศเกิดไปพร้อมกบัการฝังใจในวตัถุ ตวัอยา่ง
นกท่ีเล้ียงโดยคน จะไม่ผสมพนัธ์ุกบันกธรรมชาติ



3. การฝังใจในถิ่น (local imprinting) เป็นการจดจ าถ่ินท่ีเคยอยูต่ ั้งแต่
แรกเกิด และจะกลบัคืนถ่ินเดิมตวัอยา่ง นกและปลาอพยพ



4.การฝังใจในอาหาร (food imprinting) เป็นการจดจ าท่ีจะเลือกอาหาร
เฉพาะอยา่งเท่านั้น ตวัอยา่ง ปรสิตบนพืชเฉพาะชนิด



5. การฝังในตัวให้อาศัย (host imprinting) เป็นการจดจ าท่ีจะเลือกตวัให้
อาศยั เฉพาะท่ีมนัเคยอยูด่ว้ยเท่านั้น ตวัอยา่ง ปลาการ์ตูนกบัสะดือทะเล



การรู้จักใช้เหตุผลและประสบการณ์ (insight learning หรือ reasoning)เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงมาจากการลองผดิลองถูก โดยใชเ้หตุผลตอบโตใ้นคร้ังแรกท่ี
พบสถานการณ์นั้นๆ และจากประสบการณ์ในอดีตท าใหส้ามารถแกปั้ญหาได้
ตวัอยา่ง

1. ลิงใชก่ิ้งไมแ้หยรั่งปลวกเพื่อขบัไล่มนัออกจากรังมาจบักิน



การเล่น (play behavior)หมายถึง พฤติกรรมท่ีไม่เคร่งเครียด อาจเกิด
พฤติกรรมใหม่ หรือ เอาพฤติกรรมท่ีใชใ้นการด ารงชีวิตมาใช้ ภายใน
เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี
1. ตอ้งไม่เหมือนจุดประสงคเ์ดิม หรือ ไม่มีจุดประสงคแ์ทจ้ริง
2. มีพฤติกรรมหลายอยา่งปะปนกนั และมีการลองผดิลองถูก
3. ไม่เกิดความเคยชิน และความลา้
4. เป็นพฤติกรรมโออ้วดมากกวา่พฤติกรรมจริง

หมายเหตุ : พฤติกรรมการเล่นอาจเกดิแบบใดแบบหน่ึง หรือ ทั้ง 3 แบบต่อไปนีก้ไ็ด้



1. การเล่นทางสงัคม ไดแ้ก่ การกอดปล ้า การผลกักนั การวิง่ไล่ กนัของ
ลูกสุนขั และลูกไพรเมต



2.  การเล่นเพือ่ออกก าลงั ฝึกกลา้มเน้ือ และการเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ การวิ่งเล่น



3.  การส ารวจเพื่อกระตุน้การรับสัมผสั และจดัการกบัวตัถุ



ขอ้สังเกต
1.สัตวท่ี์มีระยะวยัเยาวท่ี์ยาวนาน เช่น นก สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม จะมี

พฤติกรรมการเล่นมาก ตอ้งส่งสญัญาณเฉพาะออกมา เพือ่ป้องกนัเขา้ใจผดิ
เช่น ตีสีหนา้ กม้ตวั ยกกน้ ไดแ้ก่ หกคะเมนตีลงักา การกอดปล ้ากนั การซ่อน
หา กดัส่ิงของ

2.การเล่นของเดก็อายุ 3-5 ปี มี 3 แบบ
1) แบบไม่ใช่นกัส ารวจ
2) แบบนกัส ารวจ
3) แบบนกัส ารวจและสร้างสรรค์



การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของเดก็เม่ือโตข้ึน จะพบวา่
1. เดก็ท่ีมีการเล่นแบบไม่ใช่นกัส ารวจ จะขาดความอยากรู้อยากเห็น
ไม่ชอบผจญภยั เป็นคนยุง่ยากในชีวิต ล าบากในการปรับตวัเขา้กบั
สังคม
2. เดก็ท่ีมีการเล่นแบบนกัส ารวจและสร้างสรรค์ จะเป็นผูท่ี้มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการดี และปรับตวัไดดี้ในสงัคม



การเลยีนแบบและการท าตามกนั (imitation and mood induction)
การเลยีนแบบหมายถึง การท่ีสัตวล์อกเลียนแบบพฤติกรรมของสตัวอี์กตวั

หน่ึง อาจเลียนแบบในสปีชีส์เดียวกนั หรือต่างสปีชีส์กนั ตวัอยา่ง 
นกแกว้นกขนุทอง ร้องเพลงตามคนเล้ียง



การท าตามกนั หมายถึง การท่ีสตัวช์นิดเดียวกนั แสดงพฤติกรรมเดียวกนั
พร้อมกนัหลายตวั โดยท าเหมือนกนั พร้อมกนัทั้งฝงู ไม่ถือวา่เป็นการ
รบกวนกนั
ตวัอยา่ง 1.การอาบแดด อาบน ้า ของฝงูนก



การส่งผ่านธรรมเนียม หมายถึง การส่งผา่นขอ้มูลใหแ้ก่สตัวรุ่์นต่อไป
โดยเฉพาะสัตวส์ังคม

ประเภทการส่งผา่นธรรมเนียม

ก.จ าแนก ตามการมีผูส่้งขอ้มูล จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
 1.1.การส่งผา่นธรรมเนียมโดยตรง เป็นส่งผา่นธรรมเนียมของสตัวไ์ม่มี

ประสบการณ์จากสัตวท่ี์มีประสบการณ์โดยตรง ตวัอยา่ง



ลูกนกร้องเพลงตามพอ่แม่



1.2.การส่งธรรมเนียมโดยออ้ม เป็นการส่งผา่นธรรมเนียมโดยฝาก
ขอ้มูลไวก้บัส่ิงแวดลอ้มตวัอยา่ง การวางไข่ของแมลง โดยดูจากรัง



     ข.จ าแนกตามลกัษณะขอ้มูล จะแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1.1 การส่งผา่นธรรมเนียมโดยใชว้ตัถุประกอบพฤติกรรม ตวัอยา่ง ลิงญ่ีปุ่น
ลา้งหวัมนัฝร่ังในน ้าทะเล หรือลงแช่ในบ่อน ้าร้อน



1.2 การส่งธรรมเนียมโดยไม่ใชว้ตัถุประกอบพฤติกรรม (ใชว้ิธีส่ือสาร)   
ตวัอยา่ง การเตน้ร าของผึ้ง ภาษาของชิมแปนซี



ตวัอยา่งพฤติกรรมต่อไปน้ีไม่ถือวา่เป็นการส่งผา่นธรรมเนียม ไดแ้ก่ ชา้งใชง้วง
จบัก่ิงไมถู้หลงั แร้งอียปิตใ์ชก้อ้นหินกระแทกไข่นกกระจอกเทศ ชิมแปนซีใช้
ไมไ้ล่ตีเสือดาว



 การส่ือสารในสัตว์ (animal communication) หมายถึง การท่ี
สตัวใ์นสปีชีส์เดียวกนัหรือต่างสปีชีส์มีการแสดงออกเพื่อบ่งบอก
พฤติกรรมบางอยา่ง

การส่ือสารในสตัวแ์บ่งออกได้ 5 แบบ ดงัน้ี
1. การส่ือสารโดยเสียง (acoustical หรือ sound communication)
เช่น เสียงเรียกรวมกลุ่มหรือรวมฝงู (contact call) เสียงเตือนภยั

(warning call) เสียงเรียกคู่ผสมพนัธ์ุ (mating call) 



ตวัอยา่ง
1.แมลงจัก๊จัน่ จ้ิงหรีด ตวัผูจ้ะขยบัปีกส่งเสียงเรียกร้องตวัเมีย



2.กบ คางคก อ่ึงอ่าง มีถุงใตค้าง (vocal sac) ส่งเสียงเรียกร้องตวัเมีย



3.วาฬ โลมา ร้องเพลงส่ือสารไดเ้ป็นระยะไกลๆ



4.คา้งคาว โลมา ส่งเสียงสะทอ้นเพื่อบอกทิศทาง (echolocation)



2. การส่ือสารโดยสารเคมี (chemical communication) สารเคมีท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อการส่ือสารในสัตวส์ปีชีส์เดียวกนัเรียกฟีโรโมน (pheromone) 
และถา้เป็นสารเคมีท่ีสร้างข้ึนเพื่อการส่ือสารในสตัวต่์างสปีชีส์กนั
เรียก อลัโลโมน (allomone)



2.1 ฟีโรโมน (pheromone)
2.1.1จ าแนกตามกลไกการตอบสนอง แบ่งเป็น 2 แบบ
1.ฟีโรโมน ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมทนัที (releaser pheromone)

2.ฟีโรโมน ท่ีเป็นตวักระตุน้แต่ไม่เกิดพฤติกรรมทนัที (primer pheromone)



ตวัอยา่งของฟีโรโมน
1.กล่ินสาบทางเพศ (sex pheromone) ไดแ้ก่ แมลงทุกชนิด สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ย

นม กวาง หมูป่า มีต่อมใกลท้วารหนกัปล่อยฟีโรโมนออกมากบัมูลสตัว์



2.กล่ินสาบปลุกระดม (aggregation pheromone)



3.กล่ินสาบเตือนภยั (alarm pheromone)



4.กล่ินสาบตามรอย (trail pheromone)



5.กล่ินสาบนางพญา (queen-pheromone)



2.2 อลัโลโมน สารน้ีสตัวป์ล่อยออกมาในแง่ของการป้องกนัตวัและขบัไล่
ศตัรู เช่น แมลงตด สกัง๊ ชะมด



3.การส่ือสารโดยท่าทางและการมองเห็น (communication by display หรือ
visual communication) ตวัอยา่ง 1. ภาษาเตน้ร าของผึ้ง 2. ภาษาส าหรับ
คนหูหนวก

round dance



waggle dance or figure-8-dance



การใชท่้าทางและน้ิวมือประกอบ
การขยบัริมฝีปาก



4.การส่ือสารโดยรหัสแสง (communication by photosignal) ใชส้ าหรับ
สตัวท่ี์ตอ้งการปรับตวัอยูใ่นท่ีมืดหรือทอ้งทะเลลึกท่ีแสงส่องลงไปไม่
ถึง โดยสตัวมี์กระบวนการผลิตแสงออกจากล าตวัเรียก
bioluminescence ของห่ิงหอ้ย



bioluminescence ของปลาในน ้าลึกเพื่อล่อเหยือ่



5.การส่ือสารโดยสัมผสั (physical contract) มีความส าคญัมากในสตัวเ์ล้ียง
ลูกดว้ยนมเพราะการโอบอุม้ของแม่จะใหค้วามอบอุ่นแก่ลูกเสมอ


