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ผศ.ดร.สุมิตรา วิสุทธารมณ

สิง่ มีชีวิตมีกําเนิดบนโลกนี้เมื่อประมาณ

3,500 ลานปมาแลว ในชวงเวลาอันยาวนานนี้

สิ่งมีชีวิตเริ่มแรกไดมีววิ ัฒนาการกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ทั้งที่ยังดํารงอยูในปจจุบันและ
ที่สูญพันธุไปแลว
สิ่งมีชีวิตหลากหลายในปจจุบนั จึงมาจากบรรพบุรุษรวมกัน
โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไปตามกาลเวลา เปนการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ดาน
ทั้งรูปราง สรีระวิทยา และพฤติกรรม และเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชา ๆ ทีละเล็กทีละนอย ใช
ระยะเวลายาวนาน
ชารลส ดารวิน (Charles Darwin, ค.ศ.1809 – 1882) นักธรรมชาติวทิ ยาชาวอังกฤษเสนอ
แนวคิดเกีย่ วกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยมีหลักฐานสนับสนุนวาสิ่งมีชีวิตหลากหลายสปชีสที่
ดํารงอยูในปจจุบันเปลี่ยนแปลงมาจากสิ่งมีชีวิตดั้งเดิม โดยการสืบทอดลักษณะที่ปรับเปลี่ยนทีละ
เล็กทีละนอยของบรรพบุรุษ (descent with modification) และอธิบายวาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เกิดขึ้นโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) กลาวคือ สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไดดีจะมีชีวติ
อยูรอดไดมากกวาสิ่งมีชีวิตทีไ่ มสามารถปรับตัวได และถายทอดลักษณะที่ปรับเปลีย่ นไปยังชั่วรุน
ถัดไป เมื่อเวลาผานไปลักษณะที่ปรับเปลี่ยนซึ่งเหมาะสมตอสภาพแวดลอมจึงเพิ่มมากขึ้นในแตละ
ชั่วรุน ขณะทีล่ ักษณะที่ไมเหมาะสมลดนอยหรืออาจหมดไป จนในที่สุดเกิดเปนสิ่งมีชีวิตที่แตกตาง
จากเดิมกลายเปนสิ่งมีชีวิตสปชีสใหม
วิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติตามแนวคิดของดารวิน มาจากขอสังเกตที่เปน
สภาวะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 4 ขอ คือ
ก. การผลิตที่มากเกิน (overpopulation) หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตแตละชนิดตางผลิตรุนลูก
จํานวนมาก สงผลใหจํานวนบุคคลในประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในแตละชั่วรุน
ข. ขอจํากัดตอการเติบโตของประชากร (limits on population growth) การที่จํานวน
บุคคลในแตละชั่วรุนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีการแกงแยงทรัพยากรที่จาํ เปนในการดํารง
ชีพ เชน อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย ที่หลบภัย และปจจัยอืน่ ๆ ที่มีอยูจํากัด ในที่สุดจะมี
บุคคลเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้นที่เหลือรอด
ค. ความแปรผัน (variation) หมายถึง ความแปรผันของลักษณะระหวางบุคคล ซึ่งเปน
ชนิดเดียวกัน เชน คนแตละคน หรือตนไมแตละตน หรือสัตวแตละตัว มีลักษณะที่
แตกตางกัน ซึง่ ภายใตสภาวะแวดลอมหนึง่ ๆ ลักษณะบางลักษณะมีความไดเปรียบใน
การแขงขัน สงผลใหบุคคลที่มีลักษณะนัน้ สามารถอยูรอดได
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ง. ความแตกตางในความสําเร็จของการสืบพันธุ (differential reproductive success) การที่
บุคคลที่มีลักษณะเหมาะสมในสภาวะแวดลอมหนึ่งสามารถปรับตัวเหลือรอดและ
สืบพันธุถายทอดลักษณะไปสูรุนลูกไดจํานวนมาก ขณะที่พวกที่มีลักษณะไมเหมาะสม
ผลิตรุนลูกไดจํานวนนอย หรืออาจตายกอนที่จะไดสืบพันธุ ลักษณะนั้น ๆ จึงไมถูก
ถายทอดสูรุนตอไป
จากความจริงที่เปนสภาวะตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตขางตน การคัดเลือกตามธรรมชาติจงึ
เปนกลไกสําคัญที่ทําใหววิ ัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได อยางไรก็ตามในขณะนัน้ ดารวิน ไม
สามารถอธิบายวาการถายทอดลักษณะจากรุนสูรุนเกิดขึน้ ไดอยางไร แมวาในชวงเวลาเดียวกัน เกร
เกอร โยฮันส เมนเดล ไดเสนอกฎการถายทอดลักษณะขึน้ แลว ตอเมื่อมีการคนพบงานของเมนเดล
และความรูทางพันธุกรรมมีมากขึ้น
จึงมีการนําความรูทางพันธุศาสตรมาอธิบายการถายทอด
ลักษณะจากชัว่ รุนหนึ่งไปยังอีกชั่วรุนหนึง่ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ความแปรผันของ
ลักษณะระหวางบุคคลในประชากร และนํามาศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยศึกษาโครงสราง
ทางพันธุกรรมของประชากร ซึ่งการคัดเลือกตามธรรมชาติที่เกิดอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรทีละนอยตามระยะเวลาที่ผานไปจนกระทัง่
ประชากรใหมมีพันธุกรรมแตกตางจากประชากรเดิม

พันธุศาสตรประชากร (Population genetics)
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในระดับประชากร ดังนั้นความเขาใจเกี่ยวกับพันธุศาสตร
ประชากรจึงเปนพื้นฐานทีส่ ําคัญ ประชากร (population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตสปชีสหนึ่ง ๆ ซึ่งอาศัย
อยูในบริเวณเดียวกัน ในชวงเวลาหนึ่ง สมาชิกภายในประชากรสามารถผสมพันธุกันและสืบทอด
ลักษณะตอ ๆ ไปได สิ่งมีชวี ติ แตละสปชีสมีการกระจายตัวอาศัยอยูทั่วไปบนโลก โดยเปนประชากร
กลุมตาง ๆ ซึ่งมีโครงสรางทางพันธุกรรมแตกตางกัน ตัวอยางเชน มนุษยมกี ารกระจายตัวอยูบ น
ทวีปตาง ๆ ทัว่ โลก เชน ประชากรชาวไทย ประชากรชาวอเมริกัน และประชากรชาวอัฟริกัน เปน
ตน สมาชิกของประชากรหนึง่ ๆ มียีนพูล (gene pool) แหลงเดียวกัน ยีนพูล หมายถึง ยีนทั้งหมดใน
ประชากร ณ ชวงเวลาหนึ่ง ๆ ยีนพูลจึงประกอบดวยแอลลีลของยีนทุกยีนทีอ่ ยูในสมาชิกของ
ประชากร ขณะที่จีโนไทปของสมาชิกแตละบุคคลมีแอลลีลของยีนแตละยีนอยูเพียงสองแอลลีล
(เพราะสิ่งมีชวี ติ สวนใหญเปนดิพลอยด) ดังนั้นในการเปรียบเทียบพันธุกรรมระหวางประชากรจึง
นิยมใชยีนพูล
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(จาก Blamise. 1994. Exploring Life)

รูปที่ 1 ยีนพูลของประชากรสัตวชนิดหนึง่ ประกอบดวยแอลลีลทุกแอลลีลของ
ยีนแตละยีน ในภาพแสดงความถี่ของแอลลีล B และ แอลลีล b โดย
แอลลีลเหลานี้มาจากสมาชิกที่มีจีโนไทปตา งกัน 3 แบบ คือ BB Bb
และ bb
ยีนพูลของประชากรศึกษาไดจากความถี่ของแอลลีล (allele frequency) หรือความถีข่ องยีน
(gene frequency) และความถี่ของจีโนไทป (genotypic frequency) ตัวอยางเชน ประชากรหนึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 1,000 คน สมมติใหยีนที่ควบคุมลักษณะหนึ่งในประชากรนี้
ประกอบดวย 2 แอลลีล คือ B และ b และสํารวจจีโนไทปของสมาชิกไดผล ดังนี้
จีโนไทป
BB
Bb
bb
รวม

จํานวน (ตัว)
490
420
90
1,000

ความถี่จีโนไทป
0.49
0.42
0.09
1.00

จากจํานวนสมาชิกที่มีจีโนไทปตาง ๆ กันนี้นํามาคํานวณความถี่ของจีโนไทปและความถี่
ของแอลลีล เพื่อแสดงยีนพูลของประชากรได ดังนี้
ความถี่ของจีโนไทปหนึ่ง ๆ คือ สัดสวนระหวางบุคคลที่มีจีโนไทปนั้นตอจํานวนบุคคล
ทั้งหมดในประชากร ในตัวอยางขางตน ความถี่ของจีโนไทป BB คือ 1490/1000 หรือ 0.49 และ
ความถี่ของจีโนไทป Bb และ bb เทากับ 0.42 (42/1000) และ 0.09 (90/1000) ตามลําดับ เปนตน
สําหรับความถี่ของแอลลีลหนึ่ง ๆ คือ จํานวนแอลลีลนั้นตอจํานวนแอลลีลทั้งหมดของยีนหนึ่ง ๆ
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ในประชากร เชน ความถี่ของแอลลีล B เทากับจํานวนแอลลีล B ทั้งหมด หารดวยผลรวมของ
จํานวนแอลลีล B และแอลลีล b ในประชากร โดยที่ในจีโนไทปของแตละบุคคลยีนหนึ่ง ๆ
ประกอบดวยสองแอลลีล ดังนั้นประชากรตัวอยางจึงมีจํานวนแอลลีลของยีนแตละยีนเทากับ 2,000
(2 × 1,000) แอลลีล เพราะฉะนัน้ ความถี่ของแอลลีล B จึงคํานวณจาก จํานวนบุคคลที่มีจีโนไทป
BB 490 คน ซึ่งคิดเปนจํานวนแอลลีล B ได 980 (490 × 2) แอลลีล รวมกับจํานวนแอลลีล B 420
แอลลีลจากบุคคลที่มีจีโนไทป Bb 420 คน จํานวนของแอลลีล B ในประชากรนีจ้ ึงเทากับ 1400
(980 + 420) แอลลีล คิดเปนความถี่ของแอลลีล B ไดเทากับ 0.7 (1400/2000) ในทํานองเดียวกัน
จํานวนแอลลีล b เทากับ 0.3 (600/2000) ซึ่งเมื่อรวมความถี่ของแอลลีล B และแอลลีล b มีคาเทากับ
1 (0.7 + 0.3)
เมื่อระยะเวลาผานไปมีการเปลี่ยนแปลงยีนพูลของประชากร โดยสํารวจพบวาความถี่ของ
แอลลีลและความถี่ของจีโนไทปตางไปจากเดิม แสดงวาประชากรมีววิ ัฒนาการเกิดขึ้น ในทาง
ตรงกันขาม ถาพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลและความถี่ของจีโนไทปในแตละชัว่
รุน แสดงวาประชากรนั้นไมมีวิวัฒนาการนั่นเอง ประชากรที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอล
ลีลและความถี่ของจีโนไทปในแตละชัว่ รุน เปนประชากรที่มีความสมดุลทางพันธุกรรม (genetic
equilibrium) เรียกวา ประชากรในภาวะสมดุล (equilibrium population)
ในป ค.ศ. 1908 กอดเฟรด ฮารดี (Godfrey Hardy) นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ และวิลเฮลม
ไวนเบิรก (Wilhelm Weinberg) อธิบายความสมดุลทางพันธุกรรมของประชากรโดยใชวิธีการทาง
คณิตศาสตร ซึ่งปจจุบันเรียกวา หลักฮารดี-ไวนเบิรก (Hardy-Weinberg Principle) โดยอธิบายวา
“ในประชากรขนาดใหญที่มีการผสมพันธุระหวางสมาชิกแบบสุม (random mating) ถาไมมีการ
กลาย การอพยพ และการคัดเลือกตามธรรมชาติเกิดขึ้น ความถี่ของแอลลีลและความถี่ของจีโนไทป
ในรุนถัดไปจะไมเปลี่ยนแปลง
จากหลักฮารด-ี ไวนเบิรก กําหนดใหยีนพูลของประชากรหนึ่งมีความถี่ของแอลลีลที่ 1
(สมมติใหเปนแอลลีลเดน) = p และความถีข่ องแอลลีลที่ 2 (สมมติใหเปนแอลลีลดอย) = q โดย p+q
มีคาเทากับ 1 ดังนั้นความถี่ของจีโนไทปแบบตาง ๆ ในประชากรจึงมีคา ดังตอไปนี้
ความถี่ของจีโนไทปแบบฮอมอไซกัสโดมิแนนท = p2
ความถี่ของจีโนไทปแบบฮอมอไซกัสรีเซสซีพ = q2
และ ความถี่ของจีโนไทปแบบเฮเทอโรไซกัส = 2pq
เพราะฉะนั้นความถี่รวมของจีโนไทปแบบตาง ๆ ในประชากร คือ p2 + 2pq + q2 และเขียน
เปนสมการการกระจายความถี่ของจีโนไทปตาง ๆ ในประชากรได ดังนี้
p2 + 2pq + q2 = (p + q)2 เพราะวา p + q = 1 จึง
แปลงสมการเปน
p2 + 2pq + q2 = 1
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สมการนี้เรียกวา สมการฮารดี-ไวนเบิรก สามารถใชสมการนี้ในการตรวจสอบความถี่ของ
แอลลีลและความถี่ของจีโนไทปในประชากรที่อยูในภาวะสมดุลได
ประชากรตามหลักฮารด-ี ไวนเบิรก เปนประชากรในอุดมคติ ความสมดุลทางพันธุกรรม
ของประชากรเกิดขึ้นไดภายใตขอสมมติ (assumption) ตอไปนี้
1. ประชากรขนาดใหญ (large population) จํานวนสมาชิกในประชากรมีมาก ดังนั้นเมื่อ
สูญเสียบุคคลที่มีจีโนไทปใดจีโนไทปหนึง่ ไปโดยบังเอิญจึงไมสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล เชน ในประชากรตัวอยางขางตน ถามีการสูญเสีย
บุคคลที่มีจีโนไทป BB ไปบางโดยบังเอิญ ความถี่ของแอลลีล B ในยีนพูลไม
เปลี่ยนแปลง
2. การผสมแบบสุม (random mating) หมายถึง การที่บุคคลที่มีจีโนไทปแบบตาง ๆ ใน
ประชากรไมมกี ารเลือกจีโนไทปในการผสมพันธุ เชน ประชากรที่มีจโี นไทป 3 แบบ
คือ BB, Bb และ bb บุคคลที่มีจีโนไทป BB มีโอกาสผสมพันธุกับบุคคลที่มีจีโนไทป
BB หรือ Bb หรือ bb ไดเทาเทียมกัน
3. ไมมีการกลาย (no mutation) ในประชากรไมมีการกลายของยีน เชน การกลายของแอล
ลีล b เปนแอลลีล B หรือ การกลายของแอลลีล B เปนแอลลีล b เกิดขึ้น จึงไมมีการเพิม่
หรือการสูญเสียแอลลีลใดจากประชากร
4. ไมมีการอพยพ (no migration) สมาชิกของประชากรไมมีการยายออกไป และไมมี
สมาชิกจากประชากรกลุมอืน่ อพยพยายเขามา จึงไมมกี ารนําแอลลีลออก หรือเขาสู
ประชากร
5. ไมมีการคัดเลือกตามธรรมชาติ (no natural selection) บุคคลที่มีจีโนไทปตาง ๆ ใน
ประชากรสามารถเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ และสืบพันธุถายทอดยีนของแตละบุคคล
ไปยังชั่วรุน ถัดไปไดเทาเทียมกัน
ในธรรมชาติประชากรที่มีความสมดุลทางพันธุกรรมมีนอ ยมาก สวนใหญแลวประชากรมี
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
และความถี่ของจีโนไทปอยูต ลอดเวลา
โดยเปนการ
เปลี่ยนแปลงทีละนอยเพื่อตอบสนองตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปภายในชวงเวลาสัน้ ๆ จัดเปน
วิวัฒนาการในระดับจุลภาค (microevolution) ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงความถี่ของแอลลีล
ในประชากร คือ ปจจัยทีม่ ีมีผลตรงกันขามกับขอสมมติของหลักฮารดี-ไวนเบิรกที่กลาวไวขางตน
เชน ประชากรขนาดเล็กมีจาํ นวนสมาชิกนอย ประชากรขนาดใหญที่ลดขนาดลงอยางฉับพลัน มี
การผสมพันธุระหวางสมาชิกในประชากรแบบเลือกลักษณะหรือเลือกจีโนไทป มีการอพยพของ
สมาชิกตางประชากรเขามาอยางตอเนื่อง
มีการกลายซึ่งกอใหเกิดความผันแปรทางพันธุกรรม
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ระหวางบุคคลในประชากร และมีการคัดเลือกตามธรรมชาติเกิดขึ้น เปนตน ดังนั้นเมื่อมีปจจัย
เหลานี้เกิดขึ้นกับสมาชิกของประชากร จะสงผลใหประชากรมีวิวฒ
ั นาการ

การคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural Selection)
ตามทฤษฎีของดารวิน
การคัดเลือกตามธรรมชาติเปนกลไกการเกิดวิวฒ
ั นาการของ
สิ่งมีชีวิต โดยสมาชิกทีป่ ระสบความสําเร็จในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมมีโอกาสอยูรอดและ
สืบพันธุถายทอดลักษณะไปยังรุนลูกไดมากกวาสมาชิกทีไ่ มสามารถปรับตัวได กลาวคือ ใน
ประชากรหนึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มีลักษณะทางฟโนไทปหลากหลายโดยสวนใหญเปนลักษณะ
ที่กําหนดโดยพันธุกรรม ในสภาวะแวดลอมบางสภาวะอาจมีลักษณะไมเหมาะสมตอการดํารงชีวติ
ขณะที่มีบางลักษณะเหมาะสมตอสภาพแวดลอมสามารถอยูรอดและดํารงชีวิตตอไปได อยางไรก็
ตามการมีชีวิตรอดของสมาชิกที่มีลักษณะเหมาะสมไมไดเปนสิ่งกําหนดวาสมาชิกที่มีลักษณะนัน้ ๆ
จะสามารถถายทอดยีนไปสูร ุนลูกไดมากกวาพวกที่มีลักษณะไมเหมาะสม เชน กรณีที่สมาชิกที่
เหลือรอดไมไดรับการผสมพันธุ หรือผสมพันธุแตไมมีลูกหรือมีลูกจํานวนนอย เปนตน ดังนัน้
จํานวนลูกที่แตลักษณะผลิตจึงมีความสําคัญตอการที่ลักษณะตาง ๆ จะประสบความสําเร็จในการ
สืบพันธุดวย
การที่ลักษณะตาง ๆ ในประชากรประสบความสําเร็จในการสืบพันธุแ ตกตางกัน เรียกวา
ลักษณะแตละลักษณะมี Fitness ตางกัน Fitness คือ โอกาสของการถายทอดยีนทีค่ วบคุมลักษณะ
นั้นไปสูชั่วรุนลูก เปนคาเปรียบเทียบความสําเร็จในการสืบพันธุระหวางลักษณะตาง ๆ ใน
สภาพแวดลอมเดียวกัน ลักษณะซึ่งดํารงอยูในสภาพแวดลอมไดดีและผลิตลูกไดจํานวนมาก แสดง
วาลักษณะนั้นมี Fitness สูง มีโอกาสถายทอดยีนไปยังรุนลูกไดมาก ประชากรในชัว่ รุนถัดไปจะมี
สัดสวนของยีนที่ควบคุมลักษณะที่ถูกคัดเลือกไวเพิ่มขึน้ การคัดเลือกลักษณะนัน้ ๆ อยางตอเนื่องจะ
สงผลใหเกิดการวิวัฒนาการ
ตัวอยางหนึ่งของการคัดเลือกตามธรรมชาติ คือ ปรากฏการณ industrial melanism ใน
ผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง (peppered moth, Biston betularia ประมาณ ป ค.ศ. 1848 ในประเทศ
อังกฤษซึ่งเปนชวงเวลากอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการสํารวจประชากรของผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้
พบวาสวนใหญมีลําตัวและปกสีเทาจาง โดยมีสมาชิกที่มีลําตัวและปกสีดําเปนสวนนอย (ประมาณ
1%) เมื่อสํารวจประชากรผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้อีกครั้งหนึ่งใน 50 ปตอมา ซึ่งเปนชวงเวลาหลังการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยสํารวจในพื้นที่เดิม พบวาประชากรสวนใหญมีลําตัวและปกสีดํา แสดงวามี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะในประชากรอยางรวดเร็ว
ซึ่งเปนผลจากมีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณไดดังตอไปนี้
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ลักษณะสีลําตัวและปกของผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้เปนลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลตอการ
อยูรอด เพราะชวยปกปองแมลงจากการถูกนกซึ่งเปนผูล าจับกินเปนอาหาร ปกติผีเสื้อชนิดนี้จะออก
หากินเวลากลางคืน โดยชวงกลางวันมักอาศัยเกาะที่ลําตนของตนไม ตนไมเหลานี้มีไลเคน
เจริญเติบโตอยูทั่วลําตนทําใหลําตนมีสีเทาจาง ๆ ดังนัน้ ผีเสื้อที่มีลําตัวและปกสีเทาจางจึงกลมกลืน
กับสีของลําตน สามารถรอดพนจากการเปนเหยื่อของนก จึงมีโอกาสผสมพันธุถายทอดยีนที่
ควบคุมสีลําตัวและปกสีเทาสูรุนลูกตอไป ขณะที่ผีเสื้อที่มีลําตัวและปกสีดําถูกนกจับกินมากกวา
เพราะนกมองเห็นไดดี ในประชากรจึงมีผีเสื้อที่มีลําตัวและปกสีดําอยูนอย ในชวงการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมมีการสรางโรงงานอุตสาหกรรมมากมายในพื้นที่
เขมาควันจากโรงงานเหลานี้ปก
คลุมไลเคนที่เจริญเติบโตอยูต ามลําตน สีของลําตนจึงเปลี่ยนเปนสีเขมขึ้น สภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไปนี้สงผลใหผีเสื้อที่มีลําตัวและปกสีดํามีความไดเปรียบในการอยูรอด เพราะสีกลมกลืนกับ
ลําตนของตนไม ขณะที่พวกที่มีลําตัวและปกสีเทาจางถูกจับกินไดงายขึ้น ประชากรผีเสื้อกลางคืน
ชนิดนีภ้ ายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงมีสมาชิกที่มีลําตัวและปกสีดาํ มากขึ้น เพราะผีเสื้อที่มีลําตัว
และปกสีดําสามารถอยูรอดและสืบทอดลักษณะตอ ๆ มา ประชากรมีสมาชิกที่มียีนควบคุมสีลําตัว
และปกสีดําเพิม่ ขึ้นในแตละรุน

การปรับตัว (adaptation)
สิ่งมีชีวิตหลากหลายทีย่ ังคงดํารงอยูในโลกนี้ได เนื่องจากมีการถายทอดพันธุกรรมจากรุนสู
รุนสืบตอกันมา โดยแตละชนิดตางมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอม
อันเปนแหลงที่อยูอาศัย เชน ปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ํามีครีบที่เหมาะสมเพื่อใชในการวายน้ํา นกมี
ปกที่มีโครงสรางของกระดูกและขนเหมาะสมตอการพยุงตัวขณะบินในอากาศ เปนตน ลักษณะ
เฉพาะเหลานี้เปนผลจากการปรับตัวใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมในชวงที่มีววิ ัฒนาการ
การปรับตัว หมายถึง ลักษณะและ/หรือพฤติกรรมซึ่งถูกควบคุมโดยพันธุกรรมที่ทําให
โอกาสในการสืบทอดยีนไปสูรุนลูก (หรือ fitness) ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เพิ่มขึ้น การปรับตัวอาจเกิด
กับโครงสราง กระบวนการทํางานของโครงสราง และ/หรือ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ผลของการ
ปรับตัวทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจํานวนและดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติได
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตมีหลายรูปแบบเพือ่ จุดประสงคตาง ๆ กัน ในที่นี้จะกลาวถึงการ
ปรับตัวบางรูปแบบซึ่งเปนการปรับตัวเชิงโครงสรางหรือรูปรางของสิ่งมีชีวิต เชน การปรับตัวเพื่อ
การปองกัน (defensive adaptation) เปนการปรับตัวเพือ่ จุดประสงคในการปองกันตัว และ/หรือ
หลบหลีกผูลา สวนใหญเปนการปรับตัวใหมีโครงสรางสําหรับใชในการปองกันตัว เชน เหล็กใน
ของผึ้ง หนามของตนกระบองเพ็ชร เปนตน สิ่งมีชวี ติ บางชนิดสรางสารเคมีที่เปนพิษ หรือมีกลิ่น
รุนแรง หรือทําใหเปนเหยือ่ ที่มีรสชาติไมถูกลิ้นของผูลา โดยจะหลัง่ สารเคมีออกมาเมื่อถูกรบกวน
เชน แมลงปกแข็งบางชนิดปลอยสารที่มีกลิ่นรุนแรงจนผูลาตองเลี่ยงไป ตัวตอปลอยเหล็กในและ
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สารพิษออกมาเมื่อถูกรบกวน นอกจากนีส้ ิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถนําสารพิษจากสิ่งมีชีวิตชนิดอืน่
มาใชในการปองกันตัว เชน แมลงนําสารพิษจากพืชมาใชปองกันตัว โดยตัวออนแมลงกัดกินใบไม
จากตนที่สรางสารพิษและเก็บสะสมสารพิษไวจนเจริญเปนตัวเต็มวัย ผูลาที่จับแมลงกินจะไดรับ
สารพิษเขาสูรางกาย จึงหลีกเลี่ยงการจับแมลงนั้นเปนอาหาร

(จาก Blamise. 1994. Exploring Life)

รูปที่ 2 หนามของตนตะบองเพ็ชร เปนการปรับตัวเพื่อการปองกันการกัดกินของผูลา
การปรับตัวเพือ่ เปนสัญญาณเตือน (warning signal) เปนการปรับตัวใหมีรูปรางลักษณะ
หรือสีสันสะดุดตา ทําใหผูลา /ผูรุกรานเกรงกลัวไมเขาไปรบกวน สิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวแบบนีม้ ัก
มีลักษณะโดดเดนจึงมองเห็นไดชัดเจน ในบางชนิดอาจสรางสารเคมีรวมดวย โดยสารเคมีนั้น ๆ
เปนพิษตอผูลา ผูลาที่เคยรับรสจึงจดจําและไมลาสิ่งมีชีวติ นั้นเปนเหยื่อในครั้งตอ ๆ ไป การปรับตัว
เพื่อเปนสัญญาณเตือนแบบหนึ่ง คือ mimicry ซึ่งเปนการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่มีพนั ธุกรรมตางกัน
มาก (อาจเปนตางปชีสหรือตางสกุล) ที่ปรับตัวใหมีลกั ษณะหรือพฤติกรรมคลายกัน โดยสิ่งมีชิวิต
ชนิดหนึ่งเปนแมแบบ (model) และสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึง่ เปนตัวเลียนแบบ (mimic) จุดประสงคของ
การเลียนแบบเพื่อใหผูลาหรือศัตรูไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสองชนิดได แบงยอยเปน 2
แบบ คือ (i) Batesian mimicry ซึ่งตัวแมแบบมักมีสีสันลวดลายเดนชัด และสามารถสรางสารพิษ
หรือสารที่ทําใหเหยื่อมีรสไมถูกลิ้นผูลา
ขณะทีต่ ัวเลียนแบบไมมีลักษณะและไมสามารถสราง
สารพิษได
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รูปที่ 3 การปรับตัวเพื่อเปนสัญญาณเตือน แบบ Batesian mimicry ในผีเสื้อ 2 ชนิด
คือ Danaus plexippus (ซาย) ซึ่งเปนตัวแมแบบ สามารถสรางสารที่ทําให
ผีเสื้อชนิดนี้มรี สไมถูกลิ้นผูลา และ Limenitis archippus (ขวา) ซึ่งเปนตัว
เลียนแบบ โดยวิวัฒนาการใหปกมีลวดลายและสีสันคลายคลึงกับ D. plexippus
ดังนั้นเมื่อมีการเลียนแบบเกิดขึ้น ผูลาจึงไมสามารถแยกแยะตัวเลียนแบบและแมแบบออก
จากกันได ตัวเลียนแบบจึงไมถูกจับกินและมีชีวิตรอดสืบทอดพืชพันธุตอไป ตัวอยางเชน ผีเสื้อชนิด
Limenitis archippus ปรับตัวโดยเลียนแบบรูปราง สีสันและลวดลายบนปกใหคลายกับผีเสื้อชนิด
Danaus plexippus ที่สามารถผลิตสารที่มีกลิ่นและรสที่ผูลาไมชอบจึงมักหลีกเลี่ยงไมจับกิน เมื่อ
ผีเสื้อทั้งสองชนิดอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน ความพองกันระหวางผีเสื้อทั้งสองชนิดทําให L. archippus
สามารถหลบหลีกผูลาได (ii) Mullerian mimicry เปนการเลียนแบบที่สิ่งมีชีวิตแตละชนิดเปนทั้ง
แมแบบและตัวเลียนแบบ โดยการเลียนแบบลักษณะของกันและกัน ดังนั้นสิ่งมีชีวติ แตละชนิดจึงมี
ลักษณะของตางชนิดอยูใ นตัว
ซึ่งเปนขอไดเปรียบเพราะมีลักษณะหรือกลไกในการปองกันตัว
มากกวาหนึ่งรูปแบบ การเลียนแบบลักษณะนี้พบมากในพวกแมลง เชน ผีเสื้อหลายชนิดปรับตัวให
มีรูปตาง สีสันและลวดลายบนปกคลายคลึงกัน และแตละชนิดสรางสารที่ทําใหเปนเหยื่อที่รสไมถูก
ลิ้นผูลา นกซึ่งเปนผูลาจะเรียนรูและหลีกเลี่ยงไมจับผีเสื้อชนิดใดชนิดหนึ่งเปนอาหาร สงผลให
ผีเสื้อแตละชนิดสามารถอยูรอดและสืบทอดลักษณะตอไปได
การพรางตัว (Camouflage) เปนการปรับตัวที่ทําใหสิ่งมีชีวิตมีรูปราง สีสัน กลมกลืนกับ
สิ่งแวดลอมทีอ่ าศัยอยู เพื่อพรางตัวจากศัตรู/ผูลา ศัตรู/ผูลาจะไมสามารถแยกแยะสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จาก
สิ่งแวดลอม ทําใหสิ่งมีชีวติ นั้นมีโอกาสในการอยูรอดเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน ตั๊กแตนบางชนิดมีปก
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รูปรางคลายใบไม บางชนิดมีรูปรางคลายกลีบดอกไม บางชนิดมีลําตัวคลายกิ่งไม เปนตน การพราง
ตัวทําใหแมลงเหลานี้สามารถหาอาหารและดํารงชีวิตอยูบ นตนไมได การพรางตัวของสิ่งมีชีวิตบาง
ชนิดเปนการพรางตัวเพื่อหลอกลอเหยื่อ หรือทําใหเหยื่อเขาใจผิด เชน แมงมุมบางชนิดคอยดักจับ
แมลงอยูบนดอกไม โดยพรางตัวใหสีกลมกลืนกับกลีบดอกไม เมื่อแมลงมาตอมดอกไมจึงถูกจับกิน
เปนอาหาร เปนตน

รูปที่ 4 ตัวอยางการพรางตัวในแมลง 2 ชนิด คือ ตั๊กแตนใบไม (ซาย) และ
ตั๊กแตนใบไมชมพูพิศวาส (ขวา) ซึ่งแตละชนิดปรับตัวใหมีรูปรางและ
สีสันกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมที่อาศัยดํารงชีพ

