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สัตว์ต่าง ๆจะแสดงออกถึงอาการเป็นสัดหรือฮีทเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์ เช่น แมวจะร้อง
หง่าว ๆหาคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย สุนัขตัวเมียจะมีมูกเลือดออกและอวัยวะเพศบวม ลิงบาบูนตัวเมีย 
ก้นจะเปล่ียนเป็นสีแดงจัด วัวตัวเมียจะยืนกระวนกระวายส่งเสียงร้องมูมูมีมูกออกมาจากช่อง
คลอด ทั้งมีกล่ินที่อวัยวะเพศท าให้สัตว์ตัวผู้เข้าไปดม ส าหรับคนอาการไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มนุษย์หญิงชายมีการส่ือสารกันในช่วงไข่ตก โดยการผ่านฮอร์โมนที่ชื่อฟีโร
โมน (pheromone) 

ฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่คนหรือสัตว์สร้างขึ้น วัตถุประสงค์คือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ส่ิงมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกัน รวมไปถึงกระตุ้นความต้องการทางเพศ ฮอร์โมนโดยทั่วไปอยู่ภายใน
และออกฤทธิ์ในร่างกายตนเอง ส่วนฟีโรโมน เป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ภายนอกร่างกาย ส่งผลไปยัง
ผู้อื่น

การออกฤทธิ์ของฟีโรโมน ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมเชื่อว่าฮอร์โมนไปกระตุ้นส่วนของจมูกชื่อ 
วีเอ็นโอ(vomeronasal organ,VNO)ซึ่งเชื่อมต่อกับสมองส่วนไฮโปธาลามัส แต่ในคน วีเอ็นโอมี
ตอนเป็นตัวอ่อนในครรภ์ เมื่อเติบโตได้ฝ่อหายไป จึงเชื่อว่าฟีโรโมนใช้กลไกรับกล่ินของจมูก
ตามปกติ ส่งกระแสประสาทไปยังสมอง

นพ.กุสตาฟ (Gustav Jäger 1832-1917) เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกทีค้นพบฟีโรโมนซึ่ง
เป็นสารที่เกาะติดกับไขมันที่ผิวหนังและรูขุมขน บริเวณจุดต่าง ๆ เช่นอวัยวะเพศ ทวารหนัก รักแร้ 
ขาหนีบ ซอกคอ ผิวหนัง น้ าปัสสาวะ เป็นสารไม่มีกล่ิน หากมีแบคทีเรีย จึงเกิดกลิ่นเฉพาะ

มหีลักฐานว่า ฟีโรโมนเกี่ยวข้องกับการตกไข่ ผ่านการทดลองของ  นักวิจัยชื่อมาร์ธา แมคค
ลินต๊อค ปรากฏการณ์นี้เรียก “McClintock effect.” โดยเก็บเหง่ือของหญิงหนึ่ง ให้หญิงอีกคน
ดม พบว่าสามารถเร่งให้ไข่ตกเร็วหรือช้ากว่าเดิมได้ ขึ้นอยู่ว่าเก็บเหง่ือช่วงที่หญิงอีกคนในช่วงไหน 
แม้งานวิจัยนี้จะมีผู้แย้งว่าหลักฐานไม่ชัดแจ้ง แต่ในชีวิตประจ าวันพบว่า หญิงที่อยู่ใกล้ชิดกัน เป็น
แม่ลูก หรือเป็นรูมเมทอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกัน จะมีประจ าเดือนมาพร้อมกัน เชื่อว่าเป็นฝีมือ
ของฟีโรโมนนั่นเอง
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แม้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถฟันธงว่า ฟีโรโมนคือฮอร์โมนชนิดใดแต่เช่ือว่ามีจริง จากงานวิจัยต่อไปนี้
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบิรก์ลีย์ แคลิฟอร์เนียค.ศ.2013 เอาผ้าเปื้อนเหงื่อชายที่ออกก าลัง

กาย ไปให้ผู้หญิงดม เหงื่อเหล่านี้มีฮอร์โมนเพศชาย andrastadienone พบว่าสามารถกระตุ้นฮอร์โมน
คอร์ติซอลในเพศหญิงที่ดมเหงื่อ เพ่ิมความต้องการทางเพศให้ฝ่ายหญิงโดยเฉพาะในช่วงไข่ตก หากให้
เพศชายดม สามารถเพ่ิมความร่วมมือของเพศชายได้ เช่ือว่าฮอร์โมนเหล่านี้อาจจะเป็นฟีโรโมน

งานวิจัยในปีค.ศ. 2004 มหาวิทยาลัย Jyväskylä ประเทศฟีนแลนด์มีหญิงเข้าร่วมทดลอง 81 คน
หญิง 39 คนไข่ตกตามธรรมชาติ หญิงอีก 42คนกินยาคุมก าเนิดไม่มีไข่ตก ทั้งหมดให้สวมเสื้อเชิร์ตสอง
วันแล้วให้ฝ่ายชายจ านวน 31 คนและหญิง12คนดมเสื้อเชิร์ต ผลพบว่าในเพศชาย กลิ่นที่สร้างสร้าง
ความสนใจทางเพศมากที่สุด เป็นกลิ่นเหงื่อของหญิงที่อยู่ในช่วงไข่ตก กลิ่นเหงื่อของหญิงที่กินยา
คุมก าเนิดไม่สร้างความสนใจเลย ส่วนเพศหญิงมีความสนใจทางเพศเพ่ิม ผลคล้ายชาย แต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ

เช่ือว่าเมื่อหญิงไข่ตก จะมฟีีโรโมนออกมากระตุ้นความรู้สึกทางเพศของฝ่ายชาย ให้มีเพศสัมพันธ์
เพ่ือด ารงเผ่าพันธ์ุตามธรรมชาติ ส่วนชายก็มีฟีโรโมนออกมาตามร่างกาย โดยเฉพาะรักแร้ และตาม
ผิวหนัง การท างานของฟีโรโมน นอกจากเร่ืองเซก็สแ์ลว้เช่ือว่าเปน็เร่ืองความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก แม่
สามารถดมกลิ่นจากเสื้อผ้า ว่าชุดไหนเป็นของลูกตนเอง ลูกที่กินนมแม่ ได้กลิ่น ฟีโรโมนจากรักแร้แม่ 
สามารถแยกออกว่าเต้าไหนเป็นของแม่ตน

ฟีโรโมนเป็นสารจากธรรมชาติไม่มีกลิ่น ส่วนใหญ่อยู่ที่จุดซ่อนเร้น หากอยากให้ท างานได้ผล ต้อง
ดูแลสุขอนามัย ไม่ให้มีกลิ่นของแบคทีเรีย ไม่กลบกลิ่นด้วยน้ าหอมกลิ่นต่าง ๆ หรือการหมักหมม ซึ่งจะ
ท าให้เกิดผลตรงกันข้าม ได้แก่ลดความต้องการทางเพศ อีกทั้งมีความเช่ือว่า สิ่งที่ได้ผลกระตุ้นความรู้สึก
ทางเพศได้มากกว่า คือรูปร่างหน้าตา รอยยิ้ม ดวงตา น้ าเสียง บุคลิกภาพ ความสะอาดของร่างกาย การ
แต่งกาย วิธีสื่อสาร ความเอาใจใส่ เพราะจะเห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะได้กลิ่นฟีโรโมน
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