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บทคัดยอ
พฤติกรรมการฝงใจเปนการเรียนรูอยางรวดเร็วของลูกสัตวในกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ปลา และสัตว
ปกที่จะจดจําลักษณะสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มันเกิดหรือฟกออกจากไขในชวงแรกของชีวิตที่เรียกวา Critical
period หรือ Sensitive period พฤติกรรมการฝงใจที่เปนที่รูจักคือกรณีของลูกเปดหรือลูกไกที่ฝงใจกับวัตถุแรกที่
เห็นและเคลื่อนที่ไดในชวงเวลานั้นและเดินตาม ซึ่งสวนใหญจะเปนพอหรือแมทําใหลูกมีชีวิตรอด และเกิดการฝง
ใจทางเพศรวมดวยทําใหสามารถผสมพันธุกับสัตวชนิดเดียวกันไดถูกตอง
คําสําคัญ : พฤติกรรมการฝงใจ พฤติกรรมของสัตว

1. บทนํา
ลูกสัตวจําพอและแมไดอยางไร เพราะเหตุใด
ลู ก เป ด ลู ก ไก หรื อ ลู ก ห า นที่ เ กิ ด ใหม เ ดิ น ตามแม
ตลอดเวลา และบางครั้ ง น า แปลกใจที่ เ ห็ น ลู ก สั ต ว
เหลานี้เดินตามและผูกพันกับสัตวชนิดอื่นหรือวัตถุ
อื่นที่ไมใชแม เชน มนุษย สุนัข แมว หรือวัตถุที่
เคลื่อนที่ได เปนตน พฤติกรรมเชนนี้ของลูกสัตว
จัดเปนการเรียนรูแบบพฤติกรรมการฝงใจ

2. พฤติกรรมการฝงใจ
พฤติกรรมนาทึ่งเหลานี้เกิดขึ้นมานานแลว ดัง
มี ห ลั ก ฐานบั น ทึ ก ไว ใ นช ว งศตวรรษที่ 1 โดยนั ก
ธรรมชาติวิทยาชาวโรมันวา “a goose which followed
Lacydes as faithfully as a dog” [1] ซึ่งตอมา Konrad
Lorenz (ค.ศ. 1903-1989) [2,3] นักสัตววิทยาและนัก
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พฤติกรรมศาสตรชาวออสเตรียไดศึกษาพฤติกรรมนี้
อยางเปนระบบในป ค.ศ. 1935 [4] โดยแบงไขหาน
Greylag geese (Anser anser) ออกเปน 2 กลุม กลุม
แรกใหแมหานฟก พบวาลูกหานจะเดินตามแมหาน
ไปทุกที่ สวนไขกลุมหลังใหฟกในตูฟกไข และใหลูก
หานเห็น Lorenz เปนสิ่งแรกที่เคลื่อนที่และสงเสียงได
พบวาลูกหานจะเดินตาม Lorenz ตลอดเวลา หลังจาก
นั้นเขาทําเครื่องหมายที่ลูกหานแตละกลุม และนําลูก
หานทั้งหมดมารวมกันแลวเอากลองครอบไว เมื่อยก
กลองขึ้นพบวาลูกหานกลุมแรกก็เดินไปหาแมหาน
สวนลูกหานที่เหลือเดินมาหา Lorenz [5] เขาอธิบาย
วาลูกหานชอบวัตถุที่เห็นหลังฟกออกจากไขจึงเดิน
ตามวัตถุนั้น ในธรรมชาติลูกเปดเดินตามแมเปดเพราะ
หลั ง จากฟ ก ออกจากไข จ ะเห็ น แม เ ป ด เป น สิ่ ง แรก
[2,4,6,7,8,9] เมื่อลูกเปดโตขึ้นความชอบนี้ยังคงอยู
เปนรูปแบบการแสดงออกที่แนนอน (Fixed action
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สิ่งเราเฉพาะในเชิงสัญลักษณ (Sign stimulus) [12,13]
เชน รูปราง กลิ่น และเสียงดังนี้
3.2.1 รูปราง เชน สัตวตัวเต็มวัย [14] วัตถุ
ขนาดใหญ ที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด [1,2,4,5,6,9,11,12,13,15]
อย า งช า ๆ ที่ ลู ก สั ต ว เ ห็ น [10]
และส ง เสี ย งได
(Acoustical cues) [2,11,12,13] ทําใหลูกเปดเดินตาม
แมเปดตลอดเวลา เพราะแมเปนสิ่งแรกที่ลูกเปดเห็น
หลังจากฟกออกจากไข และเคลื่อนที่และสงเสียงรอง
ได พฤติกรรมนี้ไดผานการคัดเลือกแลวโดยธรรมชาติ
เปนการทํางานของระบบประสาทที่จะเรียนรูขอมูลที่
สํ า คั ญ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสของการอยู ร อดของลู ก
(Survival value หรือ Adaptive value) เพราะแมจะ
เป น ผู ห าอาหาร ช ว ยป อ งกั น อั น ตราย [1,2,4,9,
11,12,15] ใหความอบอุนแกลูก รวมทั้งลูกเปดจะได
เรี ย นรู พ ฤติ ก รรมบางอย า งจากแม ด ว ย เช น วิ ธี ห า
อาหาร และเทคนิคการปองกันตัว เปนตน [2]
บางครั้งลูกเปดก็ฝงใจและเดินตามสัตวอื่น
หรือวัตถุอื่นที่เคลื่อนที่ออกจากรังไดดวย [9] ซึ่งจะไม
เกิ ด ผลดี กรณีเ ช นนี้ พบน อ ยมากในธรรมชาติ [1,2]
การฝงใจนี้รวมถึงการที่แมเปดจําลูกเปดไดดวย [3,16]
ลู ก สั ต ว แ ต ล ะชนิ ด จะฝ ง ใจกั บ วั ต ถุ ที่
แตกตางกัน เชน ลูกไกและลูกหาน (Canada geese)
จะฝงใจและเดินตามกลองสีเขีย วที่ภายในมีนาฬิกา
ปลุก ในขณะที่ลูกเปดมาลลารดไมเดิ นตามกลองสี
เขี ย วดั ง กล า ว อาจเป น เพราะลู ก เป ด มาลลาร ด มี
โปรแกรมทางพัน ธุกรรมเฉพาะสํ าหรับการฝงใจที่
แตกตางจากลูกไกและลูกหาน [15]
อยางไรก็ตามในบางกรณีลูกสัตวก็ไมฝง
ใจกับสัตวชนิดอื่นที่เปนแมอุปถัมภในชวง Sensitive
period เชน หนูบาน (Mus musculus, SJL2/J strain)
จะไมฝงใจกับแมหนู Prairie deermice (Peromyscus
maniculatus bairdii) ที่เลี้ยงดูมันมา อาจเปนเพราะ

pattern) [8] สงผลใหลูกเปดที่โตขึ้นสามารถเขาฝูง
เลือกคูผสมพันธุ หรือมีพฤติกรรมทางสังคมอื่น ๆ ได
ถู ก ต อ ง เ รี ย ก ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ นี้ ว า ก า ร ฝ ง ใ จ
(Imprinting) คําวา Imprint หมายถึง ตราประทับ
(Seal) หรื อ รอยกดที่ เ มื่ อ กดลงไปแล ว ก็ จ ะคงอยู
ตลอดไป [3]
การค น พบองค ค วามรู ใ หม นี้ ทํ า ให Lorenz
ไดรับรางวัลโนเบลในป ค.ศ. 1973 [5] รวมกับ Karl
von Frisch ที่อธิบายการสื่อสารของผึ้งและ Niko
Tinbergen ที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัตวนานาชนิด [3]
ตอมามีการศึกษาเพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับพฤติกรรม
การฝ ง ใจทั้ ง ในสภาพธรรมชาติ แ ละในห อ งปฎิ บั ติ
การ

3. ลักษณะของพฤติกรรมการฝงใจ
การเรียนรูแบบฝงใจไมไดเกิดขึ้นกับสัตวทุก
ชนิ ด และทุ ก เวลา แต มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ น า สนใจ
แตกตางจากพฤติกรรมการเรียนรูแบบอื่นๆ ดังนี้
3.1 สัตวบางชนิดเทานั้นที่มีพฤติกรรมการฝง
ใจ พบมากในสัตวมีกระดูกสันหลัง [10] กลุมสัตว
เลี้ยงลูกดวยน้ํานม ปลา [2] และเดนชัดในสัตวปก
[4,7,8,11] พวก Precocial bird ที่ลูกนกเจริญเติบโต
เต็มที่ภายในไข เมื่อฟกออกจากไขสามารถลืมตาได
ทันที มีขนอุย และสามารถออกจากรังไดทันทีหรือ
หลังจากนั้น 2-3 วัน แตลูกนกสวนใหญยังเดินตามพอ
หรือแม เชน ลูกเปดและลูกไก เรียกพฤติกรรมที่ลูก
สัตวเดินตามพอแมวา Filial imprinting [5]
3.2 เปนพฤติกรรมที่สัตวแสดงออกมาอันเปน
ผลสืบเนื่องจากกระบวนการเรี ยนรูอยางรวดเร็วใน
ชวงเวลาที่จํากัดในชวงแรกของชีวิต [5] ทําใหลูกสัตว
ผูกพันและตอบสนองตอสิ่งเรานั้น โดยสัตวจะจดจํา
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ความชอบของหนู บ า นได ถู ก กํ า หนดไว แ ล ว โดย
พันธุกรรมในรูปของฟโรโมนเฉพาะชนิดไมใชเกิด
จากการฝงใจ [17]
3.2.2 กลิ่น ปลาแซลมอนจะจํากลิ่นของน้ํา
จื ด ที่ มั น ฟ ก ออกจากไข ไ ด เมื่ อ เจริ ญ เติ บ โตถึ ง ช ว ง
วางไข มันก็จะวายทวนน้ําจากทะเลกลับไปวางไขยัง
บริเวณแหลงน้ําจืดที่มันเคยฟกออกจากไข [2] เรียกวา
การฝงใจในถิ่น (Locality imprinting) นอกจากนี้ลูก
สั ต ว บ างชนิ ด จะฝ ง ใจในกลิ่ น ของอาหาร (Food
imprinting หรือ Olfactory imprinting) ที่มันไดกิน
ในชวง Sensitive period และจะเลือกกินเหยื่อหรือ
อาหารชนิดนั้นตลอดไป เชน แมงมุม Lynx spider
(Oxyopes salticus) [18] และลูกพังพอน (Mustela
putorius furo) [19] เปนตน นอกจากนี้ตัวหนอนของ
แมลงหวี่ท่ีฟ ก ออกจากไขจ ะผู กพั นกับ กลิ่นของพื ช
อาหารที่แมแมลงหวี่วางไขไว และเมื่อมันโตขึ้นก็จะ
วางไขบนพืชชนิดนั้นดวย
นอกจากนี้แมของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม
บางชนิดจะฝงใจกับกลิ่นของลูก ทําใหจําลูกไดและ
ยอมใหลูกดูดนม คนเลี้ยงแกะใชความรูนี้มานานแลว
เพื่อหลอกใหแมแกะที่มีลูกและลูกตายยอมใหลูกแกะ
กําพราดูดนม โดยใชหนังของลูกแกะที่ตายแลวคลุม
บนตัวลูกแกะกําพรา เมื่อแมแกะไดกลิ่นหนังของลูกที่
คลุ ม อยูบ นตัว ลูก แกะกํา พรา ก็ คิ ด ว าลู กแกะกํ าพร า
เปนลูกของมันจึงยอมใหดูดนม [2]
3.2.3 เสีย ง ลูกนกตัวผูบางชนิด เชน ลูก
นกกระจอก White-crowned sparrow (Zonotrichia
leucophrys) ที่ไดยินเสียงรองของพอนกที่ใชปองกัน
อาณาเขตจะรองตามไดถูกตอง แตถานําลูกนกมาแยก
เลี้ยงตัวเดียวโดยไมใหไดยินเสียงของพอนก มันจะสง
เสียงรองไดไมถูกตอง [2] นอกจากเปดเทปเสียงรอง
ของนกตัวผูชนิดเดีย วกันใหมั นฟงหลังจากฟ กออก

จากไข 10-15 วั น มั น จึ ง ร อ งตามได ถู ก ต อ ง [1,10]
เชนเดี ยวกับ การเรี ยนรูห ลัก ไวยากรณ แ ละการออก
เสียงภาษาตางประเทศของมนุษยที่ตองสนับสนุนให
เรียนตั้งแตในระดับอนุบาลซึ่งเด็กจะเรียนรูไดดีกวา
เมื่อ ใหเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
[14]
3.3 การฝ ง ใจต า งจากพฤติ ก รรมการเรี ย นรู
แบบอื่นที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่จํากัด [11] หรือ
ในชวงอายุที่เฉพาะเทานั้น [10] ขณะที่การเรียนรูแบบ
อื่ น สามารถเปลี่ ย นแปลงและเกิ ด ขึ้ น ได ต ลอดชี วิ ต
[11,14] เรียกชวงเวลาเฉพาะที่เกิดการฝงใจวา Critical
period [2,11] หรือ Sensitive period [7,8,9,10,13,14]
เมื่ อ เวลานี้ ผ า นไปแล ว จะไม ส ามารถย อ นกลั บ
(Irreversible) ใหเกิดการฝงใจไดอีก [7,9,10,11] เชน
ลูกหานที่ฝงใจกับมนุษยแลวในชวง Sensitive period
จะไมสามารถฝกหรือทําใหลูกหานเปลี่ยนไปฝงใจกับ
แมไดอีกในภายหลัง [10,11] หรือถาใหลูกสัตวไดเห็น
แมพรอมกับวัตถุอื่นในชวง Sensitive period พบวาลูก
สัตวจะฝงใจกับแมมากกวา [7,8] หรือแมนกนางนวล
Herring gull จําลูกไดภายหลังจากลูกฟกออกจากไข
1-2 วัน แตถาแมนกไมไดอยูกับลูกในชวง Sensitive
period แมนกจะไมยอมเลี้ยงดูลูกเลย [8,16] Sensitive
period ของสัตวแตละชนิดแตกตางกันดังนี้
3.3.1 ชวงเวลา 13-16 ชั่วโมง หลังลูกเปด
มาลลารด (Anas platyrhynchos) ฟกออกจากไข [7,8]
หรือ 15 ชั่วโมงหลังจากเลี้ยงลูกเปดมาลลารดที่เพิ่งฟก
ออกจากไขไวในที่มืด แลวใหอยูกับของเลนรูปเปดตัว
ผูที่เดินไดเปนเวลา 30 นาที พบวาลูกเปดจะฝงใจและ
เดินตามเปดตัวผูตัวอื่น ๆ โดยไมสนใจเปดตัวเมียเลย
ความฝงใจนี้จะไมเกิดขึ้นเมื่อลูกเปดมีอายุมากกวา 30
ชั่วโมง [15] การฝงใจจะไมเกิดขึ้นทันทีที่ลูกสัตวเกิด
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ตัวเมีย โดยไมสนใจนกตัวเมียชนิดเดียวกัน [5] หรือ
นกเขา Ring dove ที่ฝงใจกับมนุษยก็จะเกี้ยวพาราสี
มนุษย [9] เปนตน ซึ่งในธรรมชาติโอกาสที่ลูกสัตวจะ
ถูกเลี้ยงโดยสัตวชนิดอื่นเกิดขึ้นไดนอยมาก
ใ น บ า ง ก ร ณี ก า ร ฝ ง ใ จ ท า ง เ พ ศ อ า จ
เปลี่ยนแปลงได [14] เชน นกเขา Collared dove ที่ถูก
เลี้ยงโดยนกเขา Ring dove ในชวงแรกจะเกี้ยวพาราสี
นกเขา Ring dove แตเมื่อนกเขา Collared dove อายุ
มากขึ้นก็เริ่มจะเกี้ยวพาราสีนกชนิดเดียวกัน [9]
มนุษยก็มี Sexual imprinting เชน หญิง
สาวที่ ใ นวั ย เด็ ก มี ค วามผู ก พั น กั บ พ อ มากก็ จ ะชอบ
ผูชายที่มีสัดสวนของใบหนาโดยเฉพาะบริเวณกลาง
ใบหนาคลายกับของพอ สวนหญิงสาวที่ในวัยเด็กมี
ความผูกพันกับพอนอยจะชอบผูชายที่มีสัดสวนของ
ใบหนาที่แตกตางจากของพอ [20] และนับวาโชคดีที่
มนุษยไมมี Sexual imprinting กับพี่นองของตนเอง
ทําใหไมเกิดการผสมพันธุภายในสายเลือด [6]
3.4 พฤติกรรมการฝงใจไมไดทําใหลูกสัตว
ไดรับรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เห็นไดชัดเจนโดยตรง
ทันที แตเกิดผลดีทางออม ทําใหลูกสัตวไดอยูใกลแม
[2,10] และสามารถแยกลักษณะของพอแมและสัตว
ชนิด เดียวกั น ออกจากสั ตวต างชนิ ดที่อ าจทําร ายลู ก
สัตวได [5]
3.5 พฤติกรรมการฝงใจเปนการทํางานรวมกัน
ของพันธุกรรมและการเรียนรู จัดเปนพฤติกรรมการ
เรียนรูที่มีมาแตกําเนิด (Innate learning) [8] โดย
พันธุกรรมเปนตัวกําหนดชวงเวลาที่สัตวแตละชนิด
จะจดจําสิ่งเราในเชิงสัญลักษณได สวนการเรียนรูทํา
ใหสัตวผูกพันกับสิ่งเรานั้นและเกิดเปนการฝงใจ (16)
เชน ผึ้งที่บินออกจากรังไปหาอาหารจะสามารถบิน
กลับเขารังไดถูกตอง โดยผึ้งจะจําเฉพาะเสนทางแรก
ที่มันบินออกจากรังไปหาอาหารในแตละวันเทานั้น

หรือฟกออกจากไข เพราะระบบอวัยวะรับความรูสึก
และระบบกลามเนื้อยังทํางานไมเต็มที่ [1]
3.3.2 ชวงเวลา 24 ชั่วโมงหลังลูกหาน
[14] และลูกนกนางนวล [16] ฟกออกจากไขจะฝงใจ
กับสัตวตัวเต็มวัยหรือวัตถุที่มันเห็น
3.3.3 ชวงเวลา 10-15 วันหลังนกกระจอก
White-crowned sparrow ฟกออกจากไข จะฝงใจกับ
เสี ย งร อ งเฉพาะชนิ ด และร อ งตามได อ ย า งถู ก ต อ ง
เนื่องจากสมองไดกําหนดใหสามารถเรียนรูและรอง
ไดเฉพาะเสียงรองประจําชนิด โดยไมสนใจที่จะสง
เสียงรองของนกชนิดอื่น [1] เชนเดียวกับลูกนก
Robin ที่จะเรียนรูและสงเสียงรองเหมือนเสียงของพอ
นก โดยไมเลียนแบบเสียงรองของนกชนิดอื่นที่มันได
ยิน เชน นกกระจอก และนกกระจิบ เปนตน [7]
3.3.4 ชวงเวลา 1-2 วันหลังลูกมาเกิดจะฝง
ใจกับแม [10]
3.3.5 ชวงเวลา 4-6 สัปดาหหลังลูกสุนัข
เกิดจะฝงใจกับแมของมัน สุนัขตัวอื่น หรือมนุษย [10]
ในระยะ Sensitive period ถาลูกสัตวฝงใจ
กับสัตวชนิดใดหรือวัตถุใดแลว เมื่อถึงวัยเจริญพันธุก็
จะผสมพันธุกับสัตวชนิดนั้นหรือวัตถุนั้นเรียกวา การ
ฝงใจทางเพศ (Sexual imprinting) ในธรรมชาติลูก
สัตวสวนใหญจะฝงใจกับพอแม ดังนั้นเมื่อถึงวัยผสม
พันธุก็จะเลือกคูผสมพันธุ (Sexual partner) กับเพศ
ตรงขามที่เปนชนิดเดียวกับพอแม [8,12] แตถาลูก
สัตวฝงใจกับสัตวชนิดอื่นก็จะผสมพันธุกับสัตวชนิด
นั้ น ทํ า ให ไ ม มี ก ารขยายพั น ธุ สั ต ว จึ ง เสี ย เวลาและ
พลังงานโดยเปลาประโยชน [8] เชน ลูกนก Zebra
finches ตัวผูที่ถูกฟกและเลี้ยงดูโดยแมนก Bengalese
finches จนลูกนกสามารถหาอาหารเองได และนําลูก
นกมาแยกเลี้ยงตามลําพังจนถึงวัยเจริญพันธุ พบวานก
Zebra finches จะเกี้ยวพาราสีนก Bengalese finches
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ถาเราเปลี่ยนตําแหนงของรังหลังจากที่ผึ้งบินออกจาก
รังไปแลวมันจะบินกลับ รังไมถูก ดั งนั้นหากผูเลี้ย ง
ตองการยายรังผึ้งตองยายตอนกลางคื นกอนที่ผึ้งจะ
บินออกไปหาอาหาร มิฉะนั้นผึ้งจะบินกลับรังไมถูก
[8]
3.6 ฮอรโมนไทรอยดมีบทบาทสําคัญทําให
สมองเจริญเติบโตและเกิดการฝงใจได ดังนั้นถาตอม
ไทรอยดทํางานผิดปกติก็จะยับยั้งการเจริญของสมอง
ทําใหไมเกิดการเรียนรู [21]
ป จ จุ บั น ไ ด นํ า ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ Sexual
imprinting ไปใชขยายพันธุนกหายากและมีจํานวน
นอย เชน นกกระเรียน Whooping crane (Grus
americana) ที่เดิมใหแมนกกระเรียนชนิดอื่นที่มี
จํานวนมากเลี้ยงดู พบวาลูกนกเกิด Sexual imprinting
กับนกกระเรียนตางชนิด โดยไมสนใจผสมพันธุกับ
นกกระเรียนชนิดเดียวกัน ตอมาไดแกไขปญหานี้โดย
ใหมนุษยใสชุดนกกระเรียน Whooping crane เลี้ยงลูก
นกกระเรียน Whooping crane ที่เพิ่งฟกออกจากไข
และเปดเทปเสียงรองของนกกระเรียนชนิดเดียวกันให
ลู ก นกฟ ง ด ว ย พบว า ลู ก นกกระเรี ย นเกิ ด Sexual
imprinting กับนกชนิดเดียวกันได นอกจากนี้เมื่อ
มนุษยในชุดนกกระเรียนขับขี่เครื่องรอนไปในทองฟา
พบวานกกระเรียนดังกลาวจะบินตาม ตอมาจึงใชวิธีนี้
นําทางใหนกกระเรียน Whooping crane บินไปใน
เสนทางอพยพที่ถูกตองได [16]
จากคุณลักษณะดังกลาวของพฤติกรรมการฝง
ใจจะเห็นวา ถาลูกสัตวมีพฤติกรรมการฝงใจกับพอ
หรื อ แม ลู ก สั ต ว จ ะได รั บ ประโยชน แ ละสามารถ
ขยายพันธุได แตถาลูกสัตวมีพฤติกรรมการฝงใจกับ
สั ต ว ช นิ ด อื่ น อาจทํ า ให ลู ก สั ต ว ไ ด อ าหาร ได ค วาม
อบอุน และความปลอดภัย แตจะเสียเวลาและพลังงาน
ในการผสมพันธุเนื่องจากไมสามารถขยายพันธุได
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