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บทคัดยอ
ความลาและการปรับความรูสึกทําใหสัตวตอบสนองลดลงเหมือนกัน แตเกิดจากสาเหตุที่ตางกัน มักถูกใช
แทนที่ดวยความเคยชินซึ่งไมถูกตอง ความเคยชินเปนพฤติกรรมที่สัตวคอย ๆ ตอบสนองลดลงเมื่อไดรับสิ่งเราที่
ไมมีอันตรายติดตอกันหรือซ้ํา ๆ กัน และจะหยุดตอบสนองในที่สุด สวนการที่ไมสามารถออกแรงไดอีกหลังจาก
ไดออกแรงอยางหนักแลวนั้น เปนความลาของกลามเนื้อโครงรางที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดจนตองหยุดออกแรง
มิใชการไมเคยชินกับการออกแรงอยางหนัก เชนเดียวกับการปรับความรูสึกไดหลังจากไดรับสิ่งเราตลอดเวลาก็
เกิดจากเซลลประสาทรับความรูสึกสงกระแสประสาทเขาสูระบบประสาทสวนกลางลดลง ทําใหการรับความรูสึก
ลดลงไมไดเกิดจากความเคยชินตอสิ่งเราแตอยางใด
คําสําคัญ : ความเคยชิน ความลา การปรับความรูสึก

1. บทนํา
ในบทสนทนาหรือในเอกสารตางๆ นิยมใชคํา
วา “ความเคยชิน” แทนความหมายของคําวา “ความ
ลา” และ “การปรับความรูสึก” เชน การที่ไมสามารถ
วิ่งเร็ว 200 เมตรไดติดตอกันและบอกวา “ไมเคยชิน”
กับการวิ่งเร็วเชนนี้ถือวาไมถูกตอง ควรอธิบายวาเปน
เพราะกลามเนื้อลาจึงวิ่งตอไปไมได หรือเมื่อใสเสื้อ
ตัวเล็กแนบลําตัว ตอนแรกจะรูสึกอึดอัดแตตอมาจะ
รูสึกเฉย ๆ สวนใหญจะอธิบายวาเปนเพราะเกิดความ
เคยชิน ซึ่งก็ไมถูกตองเชนเดียวกัน เนื่องจากผิวหนัง
สามารถปรับความรูสึกไดจึงทําใหความรูสึกอึดอัด
*ผูรับผิดชอบบทความ : supanee@tsu.ac.th

หายไป ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหสับสนในการใชคําวา
“ความเคยชิน ความลา และการปรับความ รูสึก” จึง
ควรทําความเขาใจกับความหมายของคําดังกลาว เพื่อ
จะไดเลือกใชใหถูกตองตามหลักวิชาการ

2. ความเคยชิน (habituation)
ค ว า ม เ ค ย ชิ น เ ป น คํ า ที่ ใ ช บ อ ย ม า ก ใ น
ชีวิตประจําวันและในการอธิบายพฤติกรรมของสัตว
ซึ่ ง จะใช เ มื่ อ ต อ งการอธิ บ ายว า เพราะเหตุ ใ ดการ
ตอบสนองตอสิ่งเราจึงลดลงจนเลิกตอบสนอง ทั้ง ๆ
ที่ยังคงไดรับสิ่งเราเหมือนเดิม โดยที่ในครั้งแรกอาจ
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โตนิน อะเซติลโคลีน โดปามีน และกลูตาเมต ซึ่ง
นักวิทยาศาสตรหลายทานกําลังศึกษาการแยกยีนและ
กลไกที่ทําใหเกิดความเคยชินนี้ [8] อยางไรก็ตามสัตว
อาจตอบสนองโดยอัตโนมัติไมตองอาศัยการทํางาน
ของระบบประสาทที่ ซั บ ซ อ นก็ ไ ด เพราะเป น การ
เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการตอบสนอง (procedural learning)
ไมใชการเรียนรูเกี่ยวกับความจํา (declarative learning)
ดังนั้นการตอบสนองที่ลดลงนี้จึงไมถูกควบคุมโดย
สมองส ว นเซรี บ รั ม [10] ทํ า ให สิ่ ง มี ชี วิ ต ชั้ น ต่ํ า เช น
โปรโตซัว [2,11] ไฮดรา ดอกไมทะเล [2,12] และ
หอย [13] เกิดความเคยชินไดเชนเดียวกัน
นอกจากนี้สิ่งแวดลอมก็อ าจมีผลตอการเกิด
ความเคยชินดวย ทําใหสัตวแตละตัวมีระยะเวลาที่ทํา
ใหเกิดความเคยชินไมเทากัน เชน นกเพนกวิ นตาสี
เหลืองตัวที่มีประสบการณจะเคยชินตอสิ่งเราเร็วกวา
นกเพนกวินที่ไมมีประสบการณ [14] เชนเดียวกับหนู
เพศผูที่ถูกฉีด monosodium-L-glutamate (MSG) 4
มิลลิกรัม/กรัม หรือน้ําเกลือเขมขน 10 % เขาไปจะทํา
ให เ กิ ด ความเคยชิ น เร็ ว ขึ้ น เท า กั บ หนู เ พศเมี ย [15]
นอกจากนี้แอลกอฮอล 0.15 % ที่เติมลงไปในน้ําก็ทํา
ใหปลาหมอสีเจาถิ่นหยุดแสดงพฤติกรรมกาวราวและ
เคยชิ น กั บ ปลาผู บุ ก รุ ก ได เ ร็ ว ขึ้ น แต เ มื่ อ เพิ่ ม ความ
เขมขนของแอลกอฮอลเปน 0.30 % จะทําใหปลาเจา
ถิ่นแสดงความกาวราวนานขึ้นและเคยชินกับปลาผูบุก
รุกชาลง [16]
สัตวสวนใหญแสดงพฤติกรรมความเคยชินให
เห็นไดอยางชัดเจน เชน ลูกนกจะหลบวัตถุทุกชนิดที่
เคลื่อนที่ผาน ตอมาลูกนกเกิดความเคยชินไมหลบนก
คอยาวที่สวนใหญเปนนกกินปลาไมใชผูลา เชน นก
ยาง นกกระสา แตลูกนกจะหลบนกคอสั้นซึ่งเปนผูลา
เชน เหยี่ยว นกอินทรีย [17] สิ่งเราที่ทําใหสัตวเรียนรู
วาไมมีอันตรายและเลิกตอบสนองเรียกวา สิ่งเราที่

ตอบสนองเต็มที่ แตตอมาสัตวจะเรียนรูวาสิ่งเรานั้น
ไมทําใหเกิดผลเสียหรือมีอันตรายแตอยางใดจึงคอย ๆ
ตอบสนองลดลงและหยุดตอบสนองในที่สุด ความ
เคยชินจัดเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่งายที่สุด [1,2]
เชน นกจะไมกลัวหุนไลกาที่นําไปปกไวในนาขาวได
ระยะหนึ่ ง แล ว ช ว งเวลาที่ น กตอบสนองลดลงนี้
เรียกวา intratrial interval duration การตอบสนอง
อาจคอย ๆ ลดลง หรือคงที่ระยะหนึ่งแลวคอยลดลงก็
ได [3]
เมื่อนกไมกลัวหุนไลกาแลว หากนําหุนไลกา
ออกไประยะหนึ่ ง แล ว นํ า กลั บ มาวางไว ใ นนาข า ว
เหมือนเดิม พบวาในชวงแรกนกจะบินหนี แตตอมา
นกจะค อ ย ๆ บิ น กลั บ เข า มาในนาข า วเหมื อ นเดิ ม
ระยะเวลาที่นกบินหนีอีกครั้งเรียกวา ชวงเวลาที่จะเกิด
ความเคยชินรอบใหม (recovery time of habituation
หรือ intertrial interval duration) [4] แสดงวาความเคย
ชิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในครั้ ง แรกไม ไ ด ค งอยู อ ย า งถาวร เมื่ อ
เวลาผานไปสัตวจะตอบสนองตอสิ่งเราเดิมไดอีก และ
จะค อ ย ๆ เกิ ด ความเคยชิ น รอบใหม ซึ่ ง ขนาดของ
สิ่งเร าจะมีผลตอ ชวงเวลาที่จ ะเกิดความเคยชินรอบ
ใหมดวย [5] เชน เงาขนาดใหญที่เคลื่อนผานตัวปูจะ
ทําใหปูมีชวงเวลาที่จะเกิดความเคยชินรอบใหมนาน
กวาเมื่อมีเงาขนาดเล็กเคลื่อนผาน [6] นอกจากนี้อายุก็
มีผลตอการเกิดความเคยชินรอบใหม เชน ทารกอายุ 6
เดือนจะใชเวลานานกวาจะเกิดความเคยชินรอบใหม
ตอสิ่งเราเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับทารกอายุ 3 เดือน [7]
ความเคยชิ น อาจถู ก ควบคุ ม โดยพั น ธุ ก รรม
หรือสิ่งแวดลอม หรือทั้งสองอยางรวมกัน ขึ้นอยูกับ
ชนิดของสัตวและชนิดของพฤติกรรม หากความเคย
ชินถูกควบคุมโดยพันธุกรรมก็จะมียีนเปนตัวกําหนด
รูปแบบของการตอบสนอง [8] ผานสมองสวนเซรี
เบลลัม [9] และมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวของคือเซอโร
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บางครั้งเสียงดังนั้นอาจเปนเสียงปนไมใชเสียงประทัด
ทําใหสุนัขไดรับอันตรายได ดังนั้นสัตวมีแนวโนมที่
จะไมเกิดความเคยชินกับพฤติกรรมการหลบภัยหรือ
การหนีจากผูลา ในทางกลับกันถาสัตวตอบสนองตอ
สิ่งเราใหมรุนแรงกวาความเปนจริง เนื่องจากสัตวเคย
มีประสบการณกับสิ่งเราเดิมที่มีลักษณะคลายกันและ
มี อั น ตรายมากกว า เรี ย กว า สั ต ว มี ค วามไวในการ
ตอบสนอง [23] เช น เมื่ อ ได ยิน เสีย งปนสั ตวก็ ห ลบ
ตอมาเมื่อไดยินเสียงประทัดสัตวก็หลบเพราะคิดวา
เปนเสียงปน

เปนกลาง เชน เสียงน้ําตก เสียงการจราจร หรือสัตว
อาจลดกิริยาสนองฉับพลันที่เกิดขึ้นกับบางสวนของ
รางกาย เชน เมื่อใชไฟฟากระตุนที่ผิวหนังกบหลาย ๆ
ครั้งจะทําใหเปลือกตาที่สามของกบที่เรียกวา เยื่อนิคติ
เตติ้งคอย ๆ หยุดหดตัว [18] ปจจุบันไดนําหลักการ
ของการตอบสนองแบบความเคยชินไปใชตรวจการ
ทํางานของระบบประสาทสวนกลางของทารกที่อยูใน
ครรภดวย [19]
เมื่ อ สั ต ว ห รื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก เคยชิ น กั บ
สิ่งเราชนิดใดแลว หากไดรับสิ่งเราชนิดใหมก็จะตอง
เรี ย นรู ที่ จ ะเคยชิ น ใหม เช น แรงสั่ น สะเทื อ นทํ า ให
โปรโตซัว (Stentor coeruleus) หดตัวในครั้งแรกที่ถูก
กระตุน และจะคอย ๆ ลดการตอบสนองลงจนไมหด
ตั ว ในที่ สุ ด ต อ มาเมื่ อ เปลี่ ย นสิ่ ง เร า เป น แสงสว า ง
โปรโตซัวนี้จะหดตัวไดใหมอีกครั้ง [11] และสิ่งเรา
ตางชนิดกันทําใหสัตวมีความเคยชินแตกตางกัน เชน
ปลาม า ลายจะเคยชิ น ได เ มื่ อ อยู ใ นน้ํ า ที่ มี ค าเฟอี น
ละลายอยู แต จ ะไม เ คยชิ น ในน้ํ า ที่ มี ม อร ฟ น หรื อ
เอธานอลละลายอยู [20] นอกจากนี้การจะสรุปวาหนู
เคยชินกับวัตถุใหมที่เห็นหรือไม สามารถสังเกตได 2
วิธี คือ หนูวิ่งหนีวัตถุนั้นนอยลงหรือไม หรือหนูวิ่ง
เขาใกลวัตถุนั้นมากขึ้นหรือไม [8,21]
พฤติกรรมความเคยชินนี้มีประโยชนอยางมาก
ต อ สั ต ว ทํ า ให ไ ม ต อ งเสี ย เวลาและพลั ง งานในการ
ตอบสนองตอสิ่งเราที่ไมมีอันตราย [10,17] สัตว
สามารถเก็บพลังงานและเวลาไวใชในกิจกรรมอื่นที่
สําคัญกวา เชน หาอาหาร เกี้ยวพาราสี และสืบพันธุ
[22] แตในบางกรณีหากสัตวเคยชินและละเลยที่จ ะ
ตอบสนองตอสิ่งเราที่คลายกับสิ่งเราที่เปนกลางแตมี
อันตรายมากกวาก็จะทําใหสัตวไดรับอันตรายได เชน
เมื่อสุนัขไดยินเสียงประทัดในครั้งแรกสุนัขจะวิ่งหนี
แตตอมาเมื่อเคยชินกับเสียงประทัดแลวจะไมวิ่งหนี

3. ความลา (fatigue)
ความลาตางจากความเคยชินเพราะความเคย
ชินเกิดจากการเรียนรูวาสิ่งเราที่ไดรับซ้ํา ๆ นั้นไมมี
อันตรายจึงหยุดตอบสนอง แตการที่มนุษยหยุดวิ่งเปน
เพราะกล า มเนื้ อ ขาเกิ ด ความล า ทํ า ให เ จ็ บ ปวดมาก
ไม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเคยชิ น ในความหมายของ
พฤติกรรมแตอยางใด
ความลาของกลามเนื้อเปนกลไกที่ซับซอนเกิด
ไดใน 2 บริเวณ [24] คือ ความลาภายในเซลลกลาม
เนื้อ เนื่องจากขาด ATP ที่จะนําไปใชในการหดตัว
ของเซลลกลามเนื้อ เชน ในชวง 1-2 นาทีแรกของการ
ออกแรงเซลลกลามเนื้อจะใช ATP ที่มีอยูภายในเซลล
ร ว มกั บ ATP ใหม ที่ ไ ด จ ากการสลายเครอาติ น
ฟอสเฟตและกลู โ คสโดยไม ใ ช อ อกซิ เ จน [24,25]
หลังจากนั้นเซลลกลามเนื้อ จะใชออกซิเจนสันดาป
กรดไขมั น กลู โ คส และสารอื่ น ๆ เพื่ อ ให ไ ด ATP
เพิ่มขึ้น แตถาออกแรงมากขึ้นอยางรวดเร็วทําใหใช
ออกซิเจนสราง ATP ไดไมทัน เซลลกลามเนื้อจะ
เปลี่ยนไปสันดาปโดยไมใชออกซิเจนแทนทําใหได
ATP อยางรวดเร็ว [26] แตจะไดไพรูเวตรวมดวย ซึ่ง
จะเปลี่ยนเปนกรดแลกติกสะสมในกลามเนื้อทําให
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หยุ ด สร า งเสี ย ง เมื่ อ ศึ ก ษาด ว ยเครื่ อ งวั ด ความสั่ น
สะเทือนของกลามเนื้อ พบวา กลามเนื้อ ที่ถุงลมเกิด
ความลาทําใหสรางเสียงตอไปไมได [30] นอกจากนี้
เสียงแหบพราที่เกิดจากความลาของการสงเสียงของ
กวางฟอลโลวเพศผู (Dama dama) ก็เปนลักษณะ
สําคัญ ที่ทําใหกวางเพศเมียไมเลื อกเปนคูผ สมพัน ธุ
เพราะสะทอนใหเห็นถึงการมีสุขภาพกายไมแข็งแรง
[31] ซึ่งการหยุดตอบสนองเนื่องจากความลานี้ไมนับ
รวมถึงการที่สัตวหยุดพักหลังกินอาหารหรือหลังผสม
พันธุ เนื่องจากกิจกรรมทั้งสองนี้ไดถูกกําหนดระยะ
เวลาไวแนนอนแลว
นอกจากนี้ ค วามล า ยั ง เกิ ด ขึ้ น ในสั ต ว ไ ม มี
กระดูกสันหลังดวย เชน เมื่อใชปลายเข็มจุมลงในน้ํา
ทางดานซายทําใหน้ํากระเพื่อม พบวามวนกรรเชียง
(Notonecta sp.) จะหงายทองวายน้ําไปทางซาย และ
เมื่อทําใหเกิดน้ํากระเพื่อมที่ตําแหนงเดิมตอไปเรื่อยๆ
มวนกรรเชียงจะหยุดนิ่งหลังจากไดเคลื่อนที่ไปหาสิ่ง
เร า ทางซ า ยแล ว 300 ครั้ ง แต เ มื่ อ ทํ า ให เ กิ ด น้ํ า
กระเพื่อมทางขวาพบวา มวนกรรเชียงจะเคลื่อนที่ไป
หาสิ่งเราทางขวาไดทันที แสดงวามวนกรรเชียงลาที่
จะเคลื่อนที่ไปทางซาย แตยังไมลาที่จ ะเคลื่อนที่ไป
ทางขวา แสดงวา ความล านี้ เกิ ดขึ้ นกั บ สิ่ง เร า เฉพาะ
อยาง [4]

รูสึกลาเจ็บปวด ความลาในเซลลกลามเนื้อนี้จัดเปน
ความลาที่รอบนอก (peripheral fatigue) [24,26,27]
ดังนั้นเพื่อปองกันกลามเนื้อลาจึงควรอบอุนรางกาย
ดวยการออกแรงเบา ๆ กอนที่จะออกแรงอยางหนัก
เพื่อใหเซลลกลามเนื้อสามารถใชออกซิเจนสราง ATP
ไดทัน
นอกจากนี้ ค วามล า สามารถเกิ ด ขึ้ น ได ที่
ชองวางระหวางเซลลประสาทและเซลลกลามเนื้อดวย
เนื่องจากเสนประสาทมอเตอรไปกระตุนกลามเนื้อมัด
หนึ่ ง ซ้ํ า ๆ กั น อย า งรวดเร็ ว จนปลายประสาทไม
สามารถสรางและหลั่งอะเซติลโคลีนออกสูชองวางได
ทัน ทําใหเซลลกลามเนื้อรักษาความแรงในการหดตัว
ไม ไ ด จึ ง หดตั ว ลดลงและหยุ ด ในที่ สุ ด ความล า ใน
บริเวณนี้จัดเปนความลาที่ศูนยกลาง (central fatigue)
[24,27,28]
การออกกําลังกายเปนประจําอาจทําใหกลาม
เนื้อลานอยลงหรือไมมีอาการเลย เนื่องจากรางกายได
สรางหลอดเลือดฝอยจํานวนมากมาเลี้ยงกลามเนื้อที่มี
ขนาดใหญขึ้น หลอดเลือดฝอยนี้จะชวยลําเลียงกรด
แลกติ ก ออกไปทํ า ให ก ล า มเนื้ อ ไม ล า และมี ไ มโต
คอนเดรียเพิ่มขึ้นในเซลลกลามเนื้อ ทําใหสามารถใช
ออกซิเจนสราง ATP ไดมากขึ้น นอกจากนี้ความลาที่
เกิดจากการออกแรงอยางหนักตองใชเวลาพักฟนนาน
กว า ความล า ที่ เ กิ ด จากการออกแรงเบา ๆ [28] และ
อากาศหนาวทําใหกลามเนื้อลาไดงายกวาอากาศรอน
[29]
ความลานอกจากจะเกิดขึ้นกับกลามเนื้อของ
มนุษ ยแ ล วยัง เกิ ดขึ้น กับ กล ามเนื้ อ ของสัต วชนิ ดอื่ น
ดวย เชน สุนั ข เมื่อ ใชข าหลั งเกาลําตั วได ร ะยะหนึ่ ง
แลวก็จะหยุดเกาเนื่องจากกลามเนื้อขาลา [4] ปลา
คางคกหอยนางรม (Opsanus tau) เพศผูจะสรางเสียง
โตตอบกับเทปเสียงรองของปลาอีกตัวหนึ่งลดลงจน

4. การปรับความรูสึก (sensory adaptation)
การที่รูสึกเฉย ๆ ไมอึดอัดเหมือนตอนแรกที่
ใสเสื้อคับนั้นไมใชเพราะความเคยชิน แมบางตําราจะ
อธิบายวาเปนเพราะความเคยชินก็ ตาม [17] แตเกิด
จากเซลลประสาทรับความรูสึกแตะตองที่ผิวหนังซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของระบบประสาทสวนปลายคอย ๆ ลด
การสงกระแสประสาทเขาสูระบบประสาทสวนกลาง
และหยุดสงกระแสประสาทในที่สุด ทําใหแมมีเสื้อผา
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การปรับความรูสึกสามารถเกิดขึ้นไดเร็วกวาความเคย
ชิ น ที่ ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในระบบประสาท
อยางไรก็ตามควรใชคําวาความเคยชิน ความลา และ
การปรับความรูสึกใหถูกตองตามหลักวิชาการและ
สถานการณดวย

สัมผัสผิวหนังตลอดเวลาก็ไมรูสึกอึดอัดเรียกวา เกิด
การปรั บ ความรู สึ ก [2,32] แต ค วามรู สึ ก อึ ด อั ด นี้ จ ะ
กลั บ มาใหม ไ ด ห ากเราเริ่ ม สวมใส เ สื้ อ คั บ อี ก ครั้ ง
เรียกวา เกิดการปรับความรูสึกรอบใหม (recovery of
adaptation) และระยะเวลาที่ทําใหรับรูความรูสึกได
อีกครั้งหลังจากไดรับสิ่งเราเดิมเรียกวา ชวงเวลาปรับ
ความรูสึกรอบใหม (recovery time of adaptation)
[32]
นอกจากการปรั บ ความรู สึ ก ทางการสั ม ผั ส
แล ว สิ่ ง เร า อย า งอื่ น ก็ ส ามารถทํ า ให เ กิ ด การปรั บ
ความรูสึกได เชน แสง [33] กลิ่น อุณหภูมิ [27] การ
ทรงตัว [34,35] และรสชาติ จากการทดสอบการปรับ
ความรู สึก ด า นรสชาติ ข องแมวด ว ยรสเปรี้ ย ว (กรด
เกลือ) รสเค็ม (เกลือแกง) และรสขม (ควินิน) พบวา
แมวสามารถรั บ รสขมและรสเปรี้ ย วในรอบใหม
หลั ง จากเคยปรั บ ความรู สึ ก แล ว ได เ ร็ ว ที่ สุ ด และช า
ที่สุดตามลําดับ [36] อาจเปนเพราะสารที่มีรสขมใน
ธรรมชาติมักเปนสารพิษ ดังนั้นการรับรูรสขมไดเร็ว
จึงเปนกลไกทางธรรมชาติที่ชวยใหสัตวรอดพนจาก
อันตรายได และเมื่อศึกษาการมองเห็นในที่มืดของ
หนูในชวงอายุตาง ๆ พบวาหนูตัวเต็มวัยสามารถปรับ
สายตาเพื่อใหมองเห็นในที่มืดไดเร็วที่สุดและดีที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับหนูในชวงอายุอื่น [37] เชนเดียว
กับเมื่อเขาไปในโรงเลี้ยงสัตวเราจะไดกลิ่นเหม็นมาก
ทํ า ให ห ายใจลํ า บาก แต ต อ มาจะรู สึ ก ว า กลิ่ น เหม็ น
ลดลงสามารถหายใจไดสะดวกขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะมี
การปรับความรูสึกของการรับกลิ่น [35]
แม ว า ความเคยชิ น ความล า และการปรั บ
ความรูสึกจะมีนิยามและรายละเอียดแตกตางกันดังที่
ไดกลาวมาแลว แตก็มีคุณลักษณะบางอยางคลายกัน
เช น ทํ า ให ก ารตอบสนองหรื อ การรั บ รู ค วามรู สึ ก
ลดลงเมื่อไดรับสิ่งเราเดิมซ้ํา ๆ นอกจากนี้ความลาและ
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