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สั ตว์ สําเร็จความใคร่ ด้วยตัวเองหรือไม่ ?
Do Animals Masturbate?
พิพฒ
ั น์ สมภาร
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
และ 70 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ [2] ความหมายอีกนัย
หนึ' ง คื อ มนุ ษ ย์ที' เ จริ ญ พัน ธุ์ แ ล้ว เคยมี ป ระสบการณ์
สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองมาแล้วเกือบทุกคน สําหรับ
ในภาคปศุสัตว์ ผูเ้ ลี2ยงหรื อเจ้าของสัตว์ส่วนใหญ่เชื' อ
ว่า การสํ า เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เองเป็ นพฤติ ก รรม
ผิ ด ปกติ และอาจส่ งผลในด้ า นลบต่ อ การผลิ ต
โดยเฉพาะอย่างยิ'งสัตว์เ พศผูท้ ี' ใ ช้เ ป็ นพ่อพัน ธุ์ผ ลิ ต
นํ2าเชื2 อเพื'อใช้สําหรั บผสมเที ยม ถึ งแม้ว่าพฤติ กรรม
ทางเพศในสัตว์จะค่อนข้างเป็ นสาธารณะหรื อเปิ ดเผย
มากกว่าในมนุษย์ แต่การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองมี
รายงานทางวิชาการค่อนข้างจํากัดเมื'อเปรี ยบเทียบกับ
พฤติกรรมทางเพศอื'น ๆ อาจเนื' องมาจากเป็ นกิจกรรม
ทางเพศที' ใ ช้เ วลาสั2 น หรื อ บางครั2 งเกิ ด ขึ2 น ในเวลา
กลางคืน ดังนั2นจึงทําให้การสังเกตเห็น (โดยบังเอิญ)
มีโอกาสเกิ ดขึ2นได้น้อยมาก คําถามที'หลายคนสงสัย
คือ หากสัตว์สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองเช่ นเดี ยวกับ
มนุ ษย์แล้ว “พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็ นพฤติกรรม
ปกติหรื อไม่?” บทความนี2 ได้รวบรวมข้อมูลเกี'ยวกับ
การสํา เร็ จความใคร่ ด้วยตัวเองโดยเฉพาะในสัตว์ที'
ไม่ใช่มนุษย์ โดยมีความคาดหวังว่าเนื2อหาในบทความ
นี2 จะช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจธรรมชาติของสัตว์มากขึ2น

1. บทนํา
สิ' ง มี ชี วิ ต ทุ ก ชนิ ด ต้อ งมี ก ารสื บ พัน ธุ์ เพื' อ
รักษาและดํารงไว้ซ' ึ งเผ่าพันธุ์ของสิ' งมีชีวิตชนิ ดนั2น ๆ
หากมองในแง่ พ ัน ธุ ศ าสตร์ การสื บ พัน ธุ์ ถื อ ว่า เป็ น
กระบวนการถ่ายทอดยีนจากบรรพบุรุษไปสู่ ลูกหลาน
ในแต่ละวันสัตว์แสดงพฤติกรรมปกติที'แตกต่างกัน
หลายพฤติ กรรม รวมทั2งพฤติ กรรมที' จาํ เป็ นต้องทํา
เพื'อความอยูร่ อดของเผ่าพันธุ์ ได้แก่ การเกี2ยวพาราสี
การเลือกคู่ผสมพันธุ์ การสังวาส และพฤติกรรมความ
เป็ นพ่อ แม่ เหล่า นี2 ร วมเรี ย กว่า “พฤติ ก รรมทางเพศ
(reproductive behaviour)” [1] แต่มิได้รวมเอาการ
สํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เอง (autoeroticism หรื อ
masturbation) เข้าไว้ดว้ ย
การสํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เองในมนุ ษ ย์
เ กิ ด ขึ2 น เ มื' อ ม นุ ษ ย์ เ ข้ า สู่ วั ย เ จ ริ ญ พั น ธุ์ มี ก า ร
เปลี' ย นแปลงทางร่ างกาย ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก าร
เปลี'ยนแปลงทางด้านจิตใจ คือความปรารถนาทางเพศ
กิจกรรมดังกล่าวสามารถเกิดต่อเนื' องไปจนกระทัง' วัย
ชรา การสํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เองมัก มี ผูม้ องไป
ทางด้านลบ และผูค้ นส่ วนใหญ่เชื'อว่าการสําเร็ จความ
ใคร่ ด้ ว ยตั ว เองเป็ นเรื' องผิ ด ปกติ มากกว่ า เป็ น
พฤติกรรมตามธรรมชาติ จากการสํารวจพบว่าผูช้ าย
และผูห้ ญิงเคยสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองประมาณ 95
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สํา เร็ จ ความใคร่ โ ดยขึ2 น ปี นและสัง วาสกับ กอหญ้า
ใบไม้ จอมปลวก หรื อกองดิ น; สัตว์เลี2 ยงลูกด้วยนม
บางชนิ ด เช่น สัตว์จาํ พวกลิงและโลมา ถูอวัยวะเพศ
กับพื2นดินหรื อพื2นผิวอื'นๆ บางครั2งการกระตุน้ อาจไม่
กระทํา กับ อวัยวะเพศโดยตรง ซึ' ง พบได้ในสัต ว์กี บ
เลี2 ยงลูกด้วยนมหลายชนิ ด ในบรรดากวางแดง, มูซ
(Moose), วาปิ ติ (Wapiti) และกวางในสปี ชีร์อื'นๆ จัด
ว่าเขา (antler) ของเพศผูเ้ ป็ นอวัยวะรับความรู ้สึกทาง
เพศอย่างหนึ' ง ซึ' งสามารถกระตุน้ ให้เกิ ดอารมณ์ทาง
เพศหรื อทําให้สัต ว์เ หล่า นั2น หลั'งนํ2า เชื2 อ เมื' อ อวัยวะ
ดังกล่า วถูก ถูจ ากการกระตุน้ ซึ' ง กันและกันระหว่า ง
เพศผู ้ หรื อถูเขาของมันเองกับกอหญ้า [4] ส่ วนใน
สัตว์เพศเมียพฤติกรรมการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
เกี' ยวข้องกับการกระตุน้ ทั2งโดยตรงและอ้อมบริ เวณ
ปุ่ มกระสัน (clitoris) ซึ' ง เป็ นอวัยวะที' พ บได้ในสัต ว์
เลี2 ยงลูกด้วยนมทุ กสปี ชี ร์และในสัตว์กลุ่มอื' น ๆ อี ก
หลายชนิ ด ปุ่ มกระสันเป็ นอวัยวะซึ' งมีหน้าที' เพียงทํา
ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจทางเพศ (sexual pleasure)
เท่านั2น

2. บทนิยาม
การ สํ า เ ร็ จ ค วาม ใ ค ร่ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง เ ป็ น
พฤติ กรรมที' พ บได้ในสัต ว์ห ลายชนิ ด ทั2ง เพศผูแ้ ละ
เพศเมี ย สามารถเกิ ดขึ2 นได้แม้มีคู่ผสมพันธุ์อาศัยอยู่
ด้วยหรื อไม่ก็ตาม พจนานุ กรมพฤติกรรมสัตว์ฟาร์ ม
ได้ให้นิยามว่าเป็ น “การกระตุน้ หรื อปลุกเร้าทางเพศ
บริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ โดยไม่มีการสังวาสร่ วมด้วย”
[3]

3. เทคนิคการสํ าเร็จความใคร่ ด้วยตัวเอง
พฤติ กรรมการสํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เอง
พบได้ท2 งั ในสภาพที' สัตว์ถูกกักขังหรื อดํารงชี พอย่าง
อิสระในป่ าหรื อธรรมชาติ ซึ'งสัตว์แต่ละชนิ ดรังสรรค์
เทคนิ คการสําเร็ จความใคร่ ด้วยตัวเองที' แตกต่างกัน
ออกไป ได้แก่ กระตุน้ อวัยวะเพศด้วยมือหรื ออุง้ เท้าคู่
หน้ า (สั ต ว์จ ํา พวกลิ ง สิ ง โต); เท้า หรื อขาคู่ ห ลัง
(ค้า งคาวแวมไพร์ , สัตว์จ ําพวกลิ ง ); ครี บ (วอลรั ส )
หรื อหาง (ลิ งบาบู นสวันนา); และบางครั2 งเกิ ดขึ2 น
ร่ วมกับการกระตุน้ ที'หัวนม (ลิงรี ซสั และลิงชิมแปนซี
แคระ); เลียหรื อดูดหรื อใช้จมูกดุนองคชาตของตัวเอง
(ลิงชิมแปนซี ธรรมดาและลิงบาบูนสวันนา, ลิงเวอร์
เวท (Vervet), ลิงกระรอก, แกะทินฮอร์ น (Thinhorn),
แกะบารอล (Bharal), แกะเอาแดด (Aoudad), กระจง
แคระ และแพะ); กระตุ ้น องคชาตด้ว ยการถู กับ
ท้องน้อยหรื อหนังหุม้ องคชาต (กวางไวท์เทล (Whitetailed), กวางมูล (Mule), ม้าลาย และม้าทากิ (Takhi));
การหลัง' นํ2าเชื2อที'เกิดขึ2นเองโดยไม่มีการสัมผัสอวัยวะ
เพศ (spontaneous ejaculation) ในแกะภูเขา, วอร์
ทฮอก (Warthog) และไฮยีนาจุด (Spotted hyena) และ
กระตุน้ อวัยวะเพศด้วยวัตถุที'ไม่มีชีวิต (เช่น เถาวัลย์
กิ'งไม้ ใบหญ้า) พบในสัตว์จาํ พวกลิงหลายชนิ ด และ
สัตว์เลี2ยงลูกด้วยนมที'อาศัยอยูใ่ นนํ2า; ในนกหลายชนิ ด

4.ข้ อ ดี -ข้ อ เสี ย ของการสํ า เร็ จ ความใคร่
ด้ วยตัวเอง
ในความเชื'อของมนุษย์ (บางคน) เห็นว่าการ
สํ า เร็ จความใคร่ ด้ ว ยตั ว เองเป็ นสิ' งที' น่ า รั ง เกี ย จ
นัก วิท ยาศาสตร์ จึ ง ใช้เ วลาน้อ ยมากกับ คํา ถามที' ว่า
“ทําไมสัตว์จึงมี วิว ฒ
ั นาการในเรื' องการสําเร็ จความ
ใคร่ ดว้ ยตัวเอง” และดูเหมือนว่าพฤติกรรมดังกล่าว
เป็ นการปรับตัวทางธรรมชาติที'ไม่ดีพอ เหตุผลคือ ข้อ
แรก สัตว์ตอ้ งสู ญเสี ยพลังงานไป 1-6 เปอร์ เซ็นต์เพื'อ
ทํากิ จกรรมดังกล่าวเมื'อเที ยบกับพลังงานที' ใช้ไปทั2ง
วัน [5] และข้อที'สอง สัตว์ตอ้ งหันเหความสนใจจาก
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กิ จกรรมที' จาํ เป็ นต่อการอยู่รอด เช่น หาอาหาร หรื อ
หลบหนี ศตั รู แล้วแยกตัวออกจากฝูงเพื'อสําเร็ จความ
ใคร่ ดว้ ยตัวเอง การค้นพบล่าสุ ดของงานวิจยั ที' ทาํ ขึ2น
ในออสเตรเลียชี2ให้ว่าการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
ช่วยปรับปรุ งคุณภาพของตัวอสุ จิของมนุ ษย์ให้ดีข2 ึ น
โดยช่วยให้เปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของดีเอ็นเอในตัว
อสุ จิ ลดลง [6] สนับสนุ นข้อ สัง เกตที' เชื' อ ได้ว่าการ
สํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เองเป็ นลัก ษณะที' เ กิ ด จาก
วิวฒั นาการ ไม่ใช่เป็ นวิธีการกําจัดของเหลื อใช้ทาง
สรี รวิทยา
ในช่วงหลายปี ที'ผ่านมาทฤษฎี “การแข่งขัน
ของตัวอสุ จิ (sperm competition)” ได้ถูกพัฒนาขึ2น
ต่อมาจากทฤษฏีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของชาร์ลส์
โรเบิ ร์ต ดาร์ วิน สามารถก่อให้เกิ ดการเปลี' ยนแปลง
แนวคิ ด เกี' ย วกั บ พฤติ ก รรมการสื บพั น ธุ์ ทฤษฏี
ดังกล่าวมุ่งเป้ าไปยังสัตว์จาํ พวกพหุ สามี ซึ' งเพศเมี ย
ต้องผสมพันธุ์กบั เพศผูห้ ลายตัว และตัวอสุ จิจากพ่อที'
มีศกั ยภาพหลายตัวต้องแข่งขันกันเพื'อปฏิสนธิ กบั ไข่
ฟองเดียวกัน ภายใต้สภาพดังกล่าว เพศผูท้ ี'หลัง' นํ2าเชื2อ
ที'มีคุณภาพดีกว่าจึงจะสามารถส่ งผ่านยีนของมันไปสู่
รุ่ นถัดไปได้ [7, 8] หากเพศผูห้ ลายตัวแข่งขันกัน
เพื'อให้คู่ผสมพันธุ์ตวั เดียวกันอุม้ ท้อง ฉะนั2นเพศผูซ้ ' ึงมี
อัณ ฑะขนาดใหญ่ (ผลิ ต อสุ จิ ไ ด้จ ํา นวนมาก) ย่อ ม
ได้เ ปรี ย บกว่า จากการแข่ ง ขัน ดัง กล่ า ว ดัง นั2น แล้ว

ทฤษฎี “การแข่งขันของตัวอสุ จิ” บอกอะไรแก่เรา?
สมมุติฐานข้อแรกคื อ “ทําความสะอาดที' เก็บ” การ
กําจัดอสุ จิที'อายุมากและไม่แข็งแรงออกจากทางเดิ น
ระบบสื บพันธุ์ ย่อมช่วยให้ความสมบูรณ์พนั ธุ์เพิ'มขึ2น
สมมุติ ฐานข้อที' สอง อัต ราการสําเร็ จ ความใคร่ ด้ว ย
ตัวเองจะสัมพันธ์กบั ระดับของการแข่งขันของตัวอสุจิ
จากการศึกษาในลิงมาคาค (Macaca fuscata) ที'อาศัย
อยู่บนเกาะยากูชิมาในญี'ปุ่น ช่วยให้นักวิจยั สามารถ
ยืนยันข้อสมมุติฐานทั2งสองข้อ โดยพบว่าการสําเร็ จ
ความใคร่ ด้วยตัวเองของลิ ง เพศผู ้ ส่ วนใหญ่เกิ ดขึ2 น
ในช่ ว งผสมพั น ธุ์ ความสํ า เร็ จในการสั ง วาสมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับสถานะทางสังคมภายใน
ฝู ง ในขณะที' ค วามถี' ข องการสํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ย
ตัวเองจะเพิ'มขึ2 น เมื' อลิงเพศผูม้ ีสถานะทางสังคมตํ'า
และมีความสําเร็ จในการสังวาสน้อย เพศผูท้ ี' มีลาํ ดับ
ชั2นทางสังคมตํ'ามีอตั ราการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
สูง กล่าวคือลิงดังกล่าวใช้เวลาในการสําเร็ จความใคร่
ด้วยตัวเองมากกว่าลิงเพศผูท้ ี' มีลาํ ดับชั2นทางสังคมสู ง
นอกจากนี2เพศผูท้ ี'มีลาํ ดับชั2นทางสังคมตํ'ายังมีสัดส่ วน
ในการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง และหลัง' นํ2าเชื2 อสู ง
กว่า ในขณะที' การหลัง' นํ2าเชื2 อของเพศผูท้ ี' มีลาํ ดับชั2น
ทางสังคมสู งส่ วนใหญ่เกิ ดขึ2นในขณะสังวาสกับเพศ
เมีย (รู ปที' 1; [9])
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รู ปที 1 สัดส่วนการหลัง' นํ2าเชื2อของลิงเพศผู ้ (n=15) ที'เกิดขึ2นในขณะการสังวาส หรื อสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
เมื'อ 1 = จ่าฝูง (alpha) และ 15 =ตัวที'ดอ้ ยที'สุดในฝูง
ที'มา: Thomsen and Soltis [9]
มนุษย์ รวมทั2งหมด 52 สปี ชีร์ พบสัตว์จาํ พวกลิงสําเร็ จ
ความใคร่ ดว้ ยตัวเองและมีการหลัง' นํ2าเชื2อ 21 สปี ชีร์,
สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองแต่ไม่หลัง' นํ2าเชื2อ 13 สปี ชีร์
และไม่พบพฤติกรรมการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
18 สปี ชีร์ นอกจากนี2 ยงั พบว่าการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ย
ตัวเองของสัตว์จาํ พวกลิงที' ถูกกักขังอยูใ่ นกรง, ดํารง
ชีพอย่างอิสระหรื อกึ' งอิสระเกิดขึ2นใกล้เคียงกัน และ
เมื' อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งนํ2า หนัก อัณ ฑะกับ
ระบบการผสมพันธุ์ (mating system) นักวิจยั พบว่า
สัตว์จาํ พวกลิงที'มีอณ
ั ฑะขนาดใหญ่กว่าจะมีการผสม
พันธุ์หลายครั2 งกับเพศเมี ยหลายตัวมากกว่า พวกที' มี
อัณฑะขนาดเล็ก โดยการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
ร่ ว มกับ การหลั'ง นํ2าเชื2 อ มี แ นวโน้ ม เกิ ด ขึ2 น ในสั ต ว์
จําพวกลิงที' มีอณ
ั ฑะขนาดใหญ่มากกว่า ตรงกันข้าม
สั ต ว์จ ํา พวกลิ ง ที' มี อ ัณ ฑะขนาดเล็ ก ไม่ ป รากฏการ
สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองให้เห็นเลย
ในอดี ต นักวิทยาศาสตร์ ปฏิ เ สธที' จะเชื' อว่า
(นอกเหนื อ จากมนุ ษ ย์ ) สั ต ว์ เ พศเมี ย สามารถมี
ประสบการณ์ เ กี' ย วกับ ความเสี ย วสุ ด ยอดทางเพศ

อย่างไรก็ตามสัตว์เลี2ยงลูกด้วยนมบางชนิ ด
เช่น กระรอกดิ นแอฟริ กา (Xerus inauris) เพศผูท้ ี' มี
ลําดับชั2นทางสังคมสูงกลับสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
บ่ อยครั2 งกว่ า เพศผู ้ ที' มี ลํ า ดั บ ชั2 นท างสั ง คมตํ' า
สมมุติฐานที'เป็ นไปได้มากที'สุด คือกระรอกดินสําเร็ จ
ความใคร่ ดว้ ยตัวเอง (กระตุน้ องคชาติดว้ ยปากและอุง้
เท้าคู่ห น้า) เพื'อทําความสะอาดอวัยวะสื บ พันธุ์ด้ว ย
ของเหลวจากต่ อมเสริ ม (accessory gland fluid)
เนื' อ งจากระบบการผสมพัน ธุ์ ข องมัน เป็ นแบบพหุ
ภรรยาพหุ ส ามี (promiscuity) บางครั2 งเพศเมี ย อาจ
ได้รับการผสมพันธุ์ถึง 10 ครั2งภายใน 3 ชัว' โมงของ
การเป็ นสัด การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองที'ส่วนใหญ่
เกิ ดขึ2นภายหลังการสังวาส จึ งช่วยลดโอกาสเสี' ยงต่อ
การติดเชื2 อที'ส่งผ่านทางระบบสื บพันธุ์ได้ ดังนั2นการ
กํา จัด ตัว อสุ จิ ที' มี คุ ณ ภาพตํ'า จึ ง ไม่ ใ ช่ ข ้อ ดี ข องการ
สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองของสัตว์ชนิดนี2 [10]
จากการสํ า รวจโดยใช้ แ บบสอบถาม
Thomsen et al. [11] ได้รวบรวมข้อมูลเกี'ยวกับการ
สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง ในสัตว์จาํ พวกลิงที' ไม่ใช่
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ใจ แมวเพศผูท้ ี'มีแรงจูงใจทางเพศอาจสําเร็ จความใคร่
ด้วยตัวเองกับวัตถุอื'น ๆ ที'ทดแทนได้ ยกตัวอย่างเช่น
ผ้าห่ ม สัตว์สตัฟฟ์ ที' มีขนนุ่ มปุกปุ ย ตุ๊กตายัดไส้หรื อ
วัตถุอื'น ๆ ที' มนั พึงพอใจ จนกระทัง' วัตถุตวั แทนนั2น
กลายเป็ นตัวกระตุน้ แบบมีเงื' อนไข ทําให้แมวสําเร็ จ
ความใคร่ ดว้ ยตัวเองจนติดเป็ นนิ สัย โดยมีลาํ ดับของ
กิจกรรมทางเพศคล้ายคลึงกับการผสมพันธุ์ปกติของ
แมวทั'วไป ประกอบด้วยการกัดหนังบริ เวณหลังคอ
การขึ2นปี นและการหลัง' นํ2าเชื2 อ [14, 15] ส่ วนการ
สํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เองในแมวเพศเมี ย พบได้
ค่อนข้างยาก ยกเว้นแมวที'มีระดับเอสโตรเจนสู ง หรื อ
ได้รับเอสโตรเจนเป็ นระยะเวลานาน แมวเพศเมียจะถู
บริ เ วณทวารหนัก -อวัย วะเพศกับ พื2 น ในขณะที' ย ก
ลํา ตั ว ให้ ล อยสู ง ขึ2 นจากพื2 น โดยใช้ ข าคู่ ห น้ า ยัน
คล้ายคลึ งกับการแกว่งของลูกตุม้ นาฬิกา นอกจากนี2
แมวเพศเมี ยดังกล่าวอาจส่ งเสี ยงร้ องและเลี ยบริ เวณ
อวัยวะเพศของตัวเองด้วย [16]
สํ า หรั บ พ่ อ โคจะแสดงท่ า ขยับ สะโพก
ร่ วมกับการโก่งหลัง องคชาตแข็งตัว จากนั2นพ่อโคจะ
ควบคุ ม กล้า มเนื2 อ บริ เ วณท้อ งน้อ ยเพื' อ ให้ อ งคชาต
เคลื' อนที' เข้า-ออกจากหนังหุ ้มองคชาต จนกระทั'งมี
การหลัง' นํ2าเชื2อเกิดขึ2น โดยทัว' ไปการสําเร็ จความใคร่
ด้วยตัวเองของพ่อโคมักปรากฏขึ2นในช่วงเวลาที'สัตว์
มิ ไ ด้ท ํา กิ จ กรรมใด ๆ หรื อ เกิ ด ขึ2 น ในขณะพัก ผ่อ น
นั2นเอง (รู ปที' 2) พ่อโคทั2งที' เลี2 ยงแบบแยกขังเดี' ยว
หรื อเลี2ยงรวมกับแม่โค สําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองวัน
ละ 1-3 ครั2ง แต่การกระทําดังกล่าวไม่ส่งผลเสี ยต่อ
คุณภาพนํ2าเชื2อและความกําหนัดของพ่อโค [17]
การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองในพ่อม้า ถือ
ว่าเป็ นพฤติกรรมปกติ พ่อม้าจะกระตุกองคชาตที'แข็ง
ขึ2น-ลงและกดลงบนผิวหนังบริ เวณท้องน้อย (รู ปที' 3)
แต่การหลัง' นํ2าเชื2อเกิดขึ2นค่อนข้างยาก โดยเฉลี'ยพ่อม้า

(orgasm) ได้ จนกระทั'งปรากฏการณ์ ดังกล่าวได้ถูก
พิสูจน์โดยการทดลองและสังเกตในลิงรี ซสั (Macaca
mulatta) นัก วิจัย พบว่า เมื' อเสี ย วสุ ด ยอดทางเพศ ลิ ง
เพศเมี ยมี การตอบสนองทั2งทางด้านพฤติ กรรมและ
การบีบตัวของช่องคลอดในขณะสังวาส เช่นเดียวกับ
มนุ ษย์เพศหญิง [12] ความเสี ยวสุ ดยอดทางเพศหรื อ
การหลัง' นํ2าเชื2 อของสัตว์เพศผู ้ สามารถอธิ บายได้ว่า
เป็ น “กลไก” ที'เกิดขึ2นเพื'อให้แน่ใจได้วา่ ตัวอสุ จิได้ถูก
เคลื'อนย้ายไปสู่อวัยวะสื บพันธุ์ของเพศเมีย มิได้ทาํ ให้
เกิ ดความพึงพอใจทางเพศเพียงอย่างเดี ยว แต่กลไก
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปอธิ บายกับปุ่ มกระสันของ
เพศเมียได้ ข้อถกเถี ยงล่าสุ ดในทางชี ววิทยาเกี' ยวกับ
การตอบสนองของอวัยวะที' ทาํ ให้เกิ ดความเสี ยวสุ ด
ยอดทางเพศ เป็ นความพยายามตัดสิ นการคงอยู่ของ
ปุ่ มกระสันในบริ บทที'เกี'ยวข้องกับข้อสงสัยที'วา่ ความ
พึงพอใจทางเพศอาจสนับสนุนหรื อนําไปสู่ การผสม
พันธุ์ หรื อสายสัมพันธ์ทางสังคม (social bonding)
มากกว่ า จะถู ก มองว่ า เป็ นบางสิ' งที' มี คุ ณ ค่ า ทาง
พันธุกรรม
การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองของสุ นขั บ้าน
ไม่ใช่ปัญหาที'ถือว่าเป็ นเรื' องผิดปกติ กิจกรรมดังกล่าว
ไม่ส่งผลเสี ยต่อคุ ณภาพนํ2าเชื2 อของพ่อพันธุ์สุนัข แต่
นิสยั ดังกล่าวกลับกลายเป็ นสิ' งที'ทาํ ให้เป็ นที'ลาํ บากใจ
หรื อรบกวนจิตใจของเจ้าของ การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ย
ตัวเองโดยใช้วตั ถุไม่มีชีวติ พบเห็นได้เสมอในลูกสุ นขั
แต่ไม่ค่อยพบในสุ นขั เต็มวัยที'อยูร่ วมฝูง ถึงแม้วา่ การ
ขึ2นปี นสามารถเดาได้ว่าเป็ นพฤติกรรมทางเพศอย่าง
หนึ' ง แต่ พ ฤติ ก รรมดัง กล่ า วยัง เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
ความเด่นทางสังคมด้วย [13]
ในแมว โดยทั'วไปแล้วการขึ2นปี นเพื'อผสม
พันธุ์น2 นั แมวเพศผูจ้ ะเข้าหาแมวเพศเมียที'เป็ นสัดและ
ยินยอมโดยตรง ในกรณี ที'ไม่ปรากฏคู่ผสมพันธุ์ที'เต็ม
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สํา เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เองวัน ละ 4 ครั2 ง บางครั2 ง
องคชาตอาจแข็งตัวนานถึ ง 30 นาที แต่ การแข็งตัว
ขององคชาตอาจไม่เกิดขึ2นร่ วมกับการสําเร็ จความใคร่
ด้วยตัวเองเสมอไป โดยทัว' ไปการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ย
ตัวเอง มักเกิ ดขึ2 นในช่ วงที' พ่อม้ากําลังพักผ่อน หรื อ
อาจเกิ ด ขึ2 น ในแปลงหญ้าที' มี แม่ มา้ อยู่ด้ว ย หรื อ อาจ
เกิ ด ขึ2 นโดยสั ม พัน ธ์ กับ การนอน (recumbency;
รู ปที' 4) [18, 19] ส่ วนม้าเพศเมียสําเร็ จความใคร่ ดว้ ย
ตัวเอง โดยใช้บริ เวณโคนหาง แก้มก้น หรื อบริ เวณ
โยนี ถูกบั วัตถุไม่มีชีวติ เช่น ต้นไม้ ตอไม้ หรื อเสา ใน

ระหว่างนั2นแม่มา้ จะยืดศีรษะขึ2น เริ' มแกว่งศี รษะจาก
ด้า นหนึ' ง ไปยัง อี ก ด้า นหนึ' ง และสั' น ริ ม ฝี ปาก การ
กระทําดังกล่าวมักเกิดขึ2นติดต่อกันหลายนาที [20]
นักวิทยาศาสตร์ เชื'อว่ามนุษย์เป็ นสิ' งมีชีวิตที'
วิ ว ัฒ นาการสู งสุ ด ในอาณาจั ก รสั ต ว์ ส่ ว นหนึ' ง
พิจารณาจากความสามารถในการใช้วตั ถุที'ไม่มีชีวิต
เป็ นเครื' องมือ (tool) เช่น อาวุธ หรื ออุปกรณ์ในการหุ ง
หาอาหาร ฯลฯ เพื' อ การดํา รงชี วิ ต แต่ ก ารค้น พบ
ในช่วงหลายปี ที' ผ่านมา พบว่ามนุ ษย์ไม่ใช่สัตว์เพียง
ชนิดเดียวที'สามารถใช้เครื' องมือได้

รู ปที 2 เปอร์เซ็นต์การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองในรอบวันของพ่อโคนมขาวดําแต่ละตัว (n=9) ที'เลี2ยงแบบขังเดี'ยว
(ลิขสิ ทธิx 1989, อนุญาตโดย Elsevier)
ที'มา: Houpt and Wollney [17]
แต่สตั ว์อีกหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิง' สัตว์
จํา พวกลิ ง ก็ สามารถใช้ว ตั ถุ ที' ไม่ มี ชีวิต เพื' อ ควบคุ ม
หรื อประกอบการทํา กิ จกรรมบางอย่าง รวมทั2งการ
กระตุน้ ทางเพศได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ลิงอุลงั
อุตงั เพศเมี ย บางครั2งสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองโดย
นําเอาวัตถุบางอย่างถูลงบนปุ่ มกระสัน เช่น เถาวัลย์
และกิ' งไม้เล็ก ๆ หรื ออาจใช้วตั ถุสอดเข้าไปในช่ อง

คลอด ส่ วนลิงอุรังอุตงั เพศผูอ้ าจใช้เปลือกของผลไม้
หรื อใบไม้ กระตุน้ อวัยวะเพศของมันเช่นกัน [4]
นักวิจยั ที'ศึกษาเกี'ยวกับระบบประสาทเชื'อว่า
สมองแต่ละส่ วนมี วิวฒั นาการที' แตกต่างกัน ในสัตว์
ชั2นตํ'า เช่น สัตว์เลื2อยคลาน มี สมองที' เรี ยกว่าเรปไท
เลี ยนเบรน (reptilian brain) หรื อก้านสมอง (brain
stem) ทําหน้าที'ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในร่ างกาย
ที'จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต ดังนั2นสัตว์พวกนี2 จึงใช้เวลา
86
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ตํ'าเกื อบจะไม่มีรายงานเกี' ยวกับการสําเร็ จความใคร่
ด้วยตัวเองเลย (ยกเว้นในสัตว์ปีกบางชนิ ด) แต่สัตว์
เลี2 ยงลูกด้วยนมส่ วนใหญ่ กลับสามารถทํา ให้ต ัวเอง
บรรลุความพึงพอใจทางเพศได้ ในขณะที'มนุษย์และ
สั ต ว์ จ ํ า พวกลิ ง สามารถใช้ ว ัต ถุ ที' ไ ม่ มี ชี วิ ต เป็ น
เครื' องมื อ สํ า หรั บ การสํ า เร็ จ ความใคร่ ด้ว ยตัว เอง
นอกเหนือจากการใช้อวัยวะของตัวเอง ความซับซ้อน
ของพฤติกรรมการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง สะท้อน
ให้เห็ นความสามารถในการรั งสรรค์เทคนิ คเพื'อให้
ตัวเองบรรลุความเสี ยวสุ ดยอดทางเพศ ดังนั2นความ
ซับซ้อนของพฤติกรรมการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
จึ ง ดู เ หมื อ นมี วิว ฒ
ั นาการคู่ ข นานไปกับ ความฉลาด
ของสิ' งมีชีวติ ในอาณาจักรสัตว์

ส่ วนใหญ่ไปกับการค้นหาอาหาร กิ นอาหาร ขับถ่าย
สื บพันธุ์และพักผ่อน สมองส่ วนที' มีพฒั นาการถัดมา
เรี ยกว่าลิมบิ กซิ สเต็ม (limbic system) พบเฉพาะใน
สั ต ว์เ ลี2 ยงลู ก ด้ ว ยนม บางตํา ราจึ ง เรี ยกว่ า แมมมา
เลี ยนเบรน (mammalian brain) สมองส่ วนนี2 ทาํ ให้
สั ต ว์เ ลี2 ยงลู ก ด้ว ยนมสามารถรั บ รู ้ ด้ า นอารมณ์ ไ ด้
ในขณะที' ม นุ ษ ย์ และสั ต ว์เ ลี2 ย งลู ก ด้ว ยนมชั2น สู ง มี
สมองนี โ อคอร์ เ ทค (neocortex) หรื อ ฮิ ว แมนเบรน
(human brain) เพิ' ม ขึ2 นมา ถื อ ว่ า เป็ นสมองที' มี
พั ฒ นาการล่ า สุ ด ช่ ว ยให้ ส ามารถคิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ วางแผน หรื อใช้เหตุผลอยูเ่ หนืออารมณ์ได้
[21] หากพิจารณาพฤติกรรมทางเพศของสัตว์แต่ละ
ประเภทบนพื2นฐานของวิวฒั นาการจะเห็นว่า สัตว์ช2 นั

รู ปที 3 การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองของพ่อม้า ซึ' งประกอบด้วยการแข็งตัวขององคชาต การยึดขยายตัวของ
องคชาตออกจากหนังหุม้ ปลายองคชาต การเด้งขึ2น-ลงขององคชาตอย่างเป็ นจังหวะ และกดองคชาตกับท้องน้อย
โดยอาศัยการบีบรัดตัวของกล้ามเนื2อ ischiocavemosus และอาจมีการขยับสะโพกร่ วมด้วย (ลิขสิ ทธิx 2005, อนุญาต
โดย Elsevier)
ที'มา: McDonnell and Hinze [18]
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รู ปที 4 มื2อของการนอนและการสําเร็จความใคร่ ดว้ ยตัวเองของพ่อม้าในเวลากลางคืน แต่ละแท่งแทนค่าเฉลี'ย
ของระยะเวลา (นาทีต่อชัว' โมง) ที'ใช้ทาํ กิจกรรม จากพ่อม้า 10 ตัว (ลิขสิ ทธิx 1991, อนุญาตโดย Elsevier)
ที'มา: Wilcox et al. [19]

5.สรุ ป

6.กิตติกรรมประกาศ

การสํ า เร็ จความใคร่ ด้ ว ยตั ว เอง เป็ น
กระบวนการกระตุน้ บริ เวณอวัยวะเพศ โดยไม่มีการ
สังวาส เพื'อให้บรรลุความพึงพอใจทางเพศหรื อความ
เสี ยวสุ ดยอดทางเพศ พบได้ในสัตว์หลายชนิ ดทั2งเพศ
ผูแ้ ละเพศเมีย สัตว์แต่ละชนิดมีวิธีการสําเร็ จความใคร่
ด้วยตัวเองที' แตกต่างกันไป ทั2งนี2 ข2 ึ นกับ (1) ลักษณะ
ทางกายวิภาคของร่ างกายที'เอื2อต่อการปลุกเร้าบริ เวณ
อวัยวะที'ไวต่อความรู ้สึกทางเพศ (2) สภาพแวดล้อมที'
สั ต ว์อ าศัย (เช่ น บนบกหรื อในนํ2า) และ (3) อาจ
เกี' ยวข้องกับวิวฒั นาการทางสมองของสัตว์ชนิ ดนั2น
สําหรับความถี'ในการสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองอาจ
สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมทางสังคมที' สัตว์อาศัยอยู่
ด้ว ย (เช่ น สถานะทางสั ง คมภายในฝู ง ) ดัง นั2น ใน
ภาพรวมการสําเร็ จความใคร่ ด้วยตัวเองอาจจัดได้ว่า
เป็ นพฤติ กรรมปกติ ของสิ' งมี ชีวิต ในอาณาจักรสัต ว์
โดยเฉพาะอย่างยิง' ในสัตว์เลี2ยงลูกด้วยนม

ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ สํานักพิมพ์ Elsevier
ที' อ นุ ญ าตให้ ใ ช้รู ป ประกอบบทความ โดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
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