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ABSTRACT

 In this review, we propose hypothesis on the origin of the Thai Bangkaew dog based on 

available information and certain assumptions. The Thai Bangkaew dog is one of the current 

known Thai dog breeds. The dog’s name comes from the place of origin, Wat Bangkaew in the 

Bangkaew village, Bang Rakam district, Phitsanulok province. According to mythology, the dog 

is descended from hybrids between a native female dog and a male wild canid supposed as 

being a golden jackal (Canis aureus) or a dhole (Cuon alpinus). However, sequence comparison 

at the final intron of the Y-chromosome-specific zinc finger gene, ZFY, and its X homolog among 

the canid species did not support the hypothesis of the wild ancestry of the present-day Thai 

Bangkaew dog. Based on information gathered, the Thai Bangkaew breed was developed from 

domestic dogs in Bangkaew and nearby villages, where the dogs originally vary in shape, size 

and colors. In 1983, however, the selection of animals to be used as breeding stock started 

with the founding population of approximately 25 male and 60 female Bangkaew dogs. Certain 

physical characteristics of the breed were initially selected based on criteria suggested by the 

officer at Phitsanulok provincial livestock office. Subsequent phenotypic selection as done by 

commercial kennels has resulted in the Thai Bangkaew breed seen today. 
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บทคัดย่อ

 บทความปริทศัน์นีน้�าเสนอสมมตฐิานเก่ียวกบั

ต้นก�าเนิดของสนุขัไทยพนัธุ์บางแก้วบนพืน้ฐานของ

ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ละข้อสนันิษฐานบางประการ สนุขัไทย

พนัธุ์บางแก้วเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัว่าเป็นสนุขั

สายพนัธุ์หนึ่งของไทย ช่ือของสุนัขมาจากแหล่ง

ก�าเนิด ณ วดับางแก้ว หมู่บ้านบางแก้ว อ�าเภอ

บางระก�า จังหวัดพิษณุโลก ตามต�านานเล่าว่า 

สนุขัสายพนัธุ์นีส้ืบเชือ้สายมาจากลกูผสมระหวา่ง

สุนัขพันธุ์ พื น้เมืองเพศเมียและสุนัขป่าเพศผู้   

เข้าใจวา่เป็นสนุขัป่าแจ๊คเกิลสทีอง (Canis aureus) 

หรือ หมาใน (Cuon alpinus) อย่างไรก็ตาม  

การเปรียบเทียบล�าดับนิวคลี โอไทด์บริเวณ 

อินตรอนสุดท้ายของยีน Y-chromosome- 

specific zinc finger หรือ ZFY และยีนคูเ่หมือนบน

โครโมโซม X ระหว่างสตัว์วงศ์สนุขั ไม่สนบัสนนุ

สมมตฐิานท่ีวา่สนุขัป่าเป็นบรรพบรุุษของสนุขัไทย

พนัธุ์บางแก้วท่ีพบในปัจจบุนั ตามข้อมลูท่ีรวบรวม

ได้พบว่า สนุขัไทยพนัธุ์บางแก้วได้รับการพฒันา 

มาจากสนุัขบ้านในหมู่บ้านบางแก้วและหมู่บ้าน

ใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมสุนัขมีรูปร่าง ขนาด และสี 

แตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2526 มีการ

คดัเลอืกสตัว์ท่ีจะน�ามาใช้เป็นกลุม่เพาะขยายพนัธุ์

โดยเร่ิมจากประชากรสนุขับางแก้วเพศผู้ประมาณ 

25 ตวัและเพศเมีย 60 ตวั ลกัษณะทางกายภาพ

บางอย่างของสายพันธุ์ถูกคดัเลือกเบือ้งต้นตาม

เกณฑ์ท่ีได้รับการแนะน�าจากเจ้าหน้าท่ีของส�านกังาน

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จากนัน้ การคัดเลือก

ลกัษณะแสดงออก (ฟีโนไทป์) ในเวลาต่อมาโดย 

ผู้ เพาะพันธุ์สุนัขเชิงพาณิชย์มีผลท�าให้สุนัขไทย

พนัธุ์บางแก้วมีรูปร่างลกัษณะเป็นอยา่งท่ีเหน็ทกุวนันี ้

ค�ำส�ำคัญ: สนุขัไทยพนัธุ์บางแก้ว ก�าเนิด บรรพบรุุษ

บทน�ำ

 การสบืค้นเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของ

ต้นก�าเนิดสนุขัสายพนัธุ์ไทยเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะ

หลกัฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฎเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรมีอย่างจ�ากดั ท่ีเหลืออยู่พอเป็น

หลักฐานได้คงมีเพียงภาพวาดหรือภาพเขียนสี

โบราณรูปสตัว์ท่ีมีลกัษณะคล้ายสนุขับนผนงัหิน

หลายแหง่ เชน่ ผนงัเพิงหินของถ�า้ประทนุ เขาปลาร้า 

อ�าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี และ ผนงัเพิงผา

บริเวณส�านกัสงฆ์เขาจนัทร์งาม อ�าเภอสีคิว้ จงัหวดั

นครราชสีมา เป็นต้น นอกจากนี ้ หลกัฐานทาง

โบราณคดีท่ีขุดพบโครงกระดูกของสุนัขโบราณ  

ณ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน 

จงัหวดัอดุรธานี เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ท่ี

ส�าคญัอีกชิน้หนึง่ท่ียืนยนัวา่ เคยมีสนุขัอาศยัอยูใ่น

แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

มาเป็นเวลานานอย่างน้อย 3,000-5,000 ปีแล้ว 

และจากการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาของกระโหลกและโครงกระดูกของสุนัข

โบราณดงักล่าวพบว่ามีลกัษณะเหมือนกระโหลก

และโครงกระดกูของสนุขับ้าน (domestic dog)  

สายพนัธุ์ไทยในปัจจบุนั (Higham และคณะ 1980) 

ทัง้นี ้ จากการสอบถามผู้สงูวยัและจากการศกึษา

บทความเก่ียวกบัสนุขัของไทยเป็นท่ียอมรับกนัวา่ 

สุนัขไทยพันธุ์หลงัอาน (Thai Ridgeback) ท่ีมี 

ถ่ินก�าเนิดอยู่แถบภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

และสนุขัไทยพนัธุ์หลงัไม่อาน ท่ีเลีย้งกนัอยู่ทัว่ไป 

เป็นสุนัขบ้านสายพันธุ์ดัง้เดิมของประเทศไทย 

ประกอบกับสุนัขบ้านสายพันธุ์ดังกล่าวมีรูปร่าง

ลกัษณะสอดคล้องกบัภาพเขียนสโีบราณรูปสตัว์ท่ี

มีลกัษณะคล้ายสนุขั กลา่วคือ เป็นสนุขัขนาดกลาง 

ขนสัน้ หตูัง้ หางเรียวปลายแหลม อาจม้วน หรือ 
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โค้งเลก็น้อย จงึสนันิษฐานวา่สนุขัไทยพนัธุ์หลงัอาน

และพนัธุ์หลงัไมอ่านนัน้สบืเชือ้สายมาจากบรรพบรุุษ

ของสนุขัท่ีเคยมีถ่ินอาศยัอยูใ่นบริเวณแถบนีม้าเป็น

เวลานานแล้ว แตข่ณะท่ีสนุขัไทยอีกสายพนัธุ์หนึง่ 

คือ สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว หรือ สุนัขบางแก้ว  

(Thai BangKaew) มีลกัษณะรูปร่างบางประการ 

โดยเฉพาะลกัษณะ ‘ขนยาว และ หางเป็นพวง’  

(รูปท่ี 1) ท่ีไม่สอดคล้องกบัลกัษณะของสนุขัตาม

ภาพเขียนสีโบราณดงักลา่ว แต่คล้ายลกัษณะขน

ของสุนัขจิง้จอก หรือสุนัขต่างประเทศบางพันธุ์ 

(ส�าราญ บรรณกิจโสภณ 2520) และเป็นท่ีรู้จกั 

ของคนทัว่ไปเพียงไมก่ี่สบิปีท่ีผา่นมา จงึเป็นเร่ืองท่ี

น่าสนใจส�าหรับการศึกษาว่าต้นก�าเนิดของสุนัข

บางแก้วนัน้มีความเป็นมาอย่างไร การศึกษานีมี้ 

จุดประสงค์เพ่ือสืบค้นประวัติความเป็นมาของ 

สุนัขไทยสายพันธุ์บางแก้วด้วยวิธีการสอบถาม

ข้อมลูจากบคุคล รวมถึงการศึกษาความสมัพนัธ์

ทางพนัธุกรรมของสนุขัไทยสายพนัธุ์บางแก้วและ

สุนัขสายพันธุ์ อ่ืน เพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานส�าหรับ 

การอนรัุกษ์และพฒันาสนุขัไทยสายพนัธุ์บางแก้ว

ตอ่ไป

รูปที่ 1 สนุขับางแก้วสีดา่งพืน้ขาวแต้มน�า้ตาล

 (รูปสนุขับางแก้วของ นายสตัวแพทย์นิสติ ตัง้ตระการพงษ์ 

 ได้รับอนญุาตจากเจ้าของแล้ว)
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ต้นก�ำเนิดสุนัขบำงแก้ว…จำกต�ำนำน

 ประวตัิความเป็นมาของการถือก�าเนิดของ

สายพนัธุ์สนุขับางแก้วยงัเป็นปริศนา ข้อมลูสว่นใหญ่

ท่ีกล่าวถึงต้นก�าเนิดของสุนัขบางแก้วเป็นเพียง 

ค�าบอกเลา่ของคนรุ่นปัจจบุนัเป็นหลกั โดยอาศยั

ข้อมลูตามความเช่ือและการรับฟังเร่ืองเลา่สบืทอด

ตอ่กนัมา แตไ่มมี่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งชดัเจน จงึเป็นไปได้วา่ข้อมลูบางสว่นอาจขาด

หายไป และข้อมลูบางสว่นอาจถกูแตง่เตมิเพ่ิมขึน้มา 

จึงยากต่อการหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง  

จวบจนปัจจบุนัยงัมีการกลา่วถงึต�านานท่ีเลา่สบืตอ่

กนัมาของต้นก�าเนิดของสนุขับางแก้ววา่ 

 “บรรพบุรุษรุ่นแรกของสุนัขบางแก้วถือ

ก�าเนิดขึน้เป็นครัง้แรก ณ วดับางแก้ว บ้านบางแก้ว 

ต�าบลทา่นางงาม อ�าเภอบางระก�า จงัหวดัพิษณโุลก 

เม่ือหลวงปู่ มาก สวุณัณโชโต (เมธาวี) เจ้าอาวาส

วัดบางแก้ว (ช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2405)  

เลีย้งสนุขับ้านพนัธุ์ไทยเพศเมียและสนุขัดงักล่าว 

ได้รับการผสมข้ามสายพันธุ์จากสุนัขป่าเพศผู้   

(ตามค�าบอกเล่าเช่ือกนัว่าเป็น สนุขัจิง้จอก หรือ 

หมาใน เพราะไม่มีสุนัขป่าวูล์ฟ (wolf) ท่ีมีชีวิต 

หรือหลกัฐานทางโบราณคดีแสดงวา่เคยมีสนุขัป่า 

วล์ูฟอาศยัอยูใ่นประเทศไทย) จงึให้ก�าเนิดสนุขัพนัธุ์

ไทยท่ีมีหน้าแหลม หเูลก็ตัง้ชนั ขนยาว หางเป็นพวง 

และดมุาก” และมีการให้เหตผุลประกอบวา่ “อดีต

ของบ้านบางแก้วและละแวกใกล้เคียงมีสภาพ 

เป็นป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ มีสตัว์ป่าหลายชนิด รวมถงึ 

สนุขัจิง้จอกและหมาในอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมาก 

เม่ือเข้าสู่ฤดูฝนและเกิดสภาวะน�า้ท่วมในพืน้ท่ี

บริเวณโดยรอบ ท�าให้สตัว์ต้องหนีน�า้และเข้ามา

อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณท่ีสูงและมีอาหาร 

อดุมสมบรูณ์ เชน่ บริเวณวดั จงึเป็นการเอือ้โอกาส

ให้สุนัขป่าเข้ามาใกล้ชิดและผสมข้ามสายพันธุ์ 

กับสุนัขบ้านได้ จึงเกิดบรรพบุรุษรุ่นแรกของ 

สนุขับางแก้วท่ีเป็นลกูผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่าง

สุนัขป่าเพศผู้ และสุนัขบ้านเพศเมีย” นอกจากนี ้ 

ค�าบอกเลา่ของชาวบ้านยงัระบวุา่ “สนุขัของหลวง

ปู่ มาก มีนิสยั ‘ดมุาก’ จงึมีชาวบ้านขอลกูสนุขัจาก

หลวงปู่ ไปเลีย้ง และต่อมาการผสมพนัธุ์ระหว่าง

สนุขัสายพนัธุ์บางแก้วดงักล่าวและสนุขับ้านของ

ชาวบ้าน เป็นผลให้สุนัขท่ีมีสายเลือดบางแก้ว 

มีจ�านวนประชากรเพ่ิมขึน้” (สนัต์ นาคะสวุรรณ. 

2548;  บัณฑิตย์  สุ ริยพันธุ์ .  2546) ดังนัน้  

หากพิจารณาจากต�านานท่ีเลา่ขานมานี ้ แสดงว่า

บรรพบุรุษรุ่นแรกของสนุัขไทยสายพนัธุ์บางแก้ว  

ถือก�าเนิดเม่ือประมาณ 150 ปีท่ีผ่านมา (สมัย 

หลวงปู่ มาก สุวัณณโชโต) และเป็นลูกผสม 

ระหวา่งสนุขับ้านพนัธุ์ไทยและสนุขัป่า (สนุขัจิง้จอก 

หรือ หมาใน)

 นอกจากนี ้ มีข้อสนันิษฐานเร่ืองต้นก�าเนิด

สายพนัธุ์ของสนุขับางแก้วท่ีแตกต่างจากต�านาน

ข้างต้น คือ มีการตัง้ข้อสงัเกตวา่ “ชาวบ้านบางแก้ว

สมยัก่อนอาศยัอยูบ่นแพริมน�า้หรืออาศยับ้านเรือน

อยู่ริมน�า้ตามแนวคลองบางแก้วและแม่น�า้ยม  

และใช้การสญัจรทางน�า้เป็นหลกั จึงเป็นไปได้ว่า

สนุขับางแก้วอาจเป็นลกูหลานของบรรพบรุุษสนุขั

ลกูผสมระหวา่งสนุขับ้านพนัธุ์ไทยและสนุขัพนัทาง

ท่ีคนสมยัก่อนเรียก “หมาจ”ู เป็นสนุขัขนาดกลาง 

ขนยาว และหางเป็นพวง ท่ีเป็นสตัว์เลีย้งของพอ่ค้า

ชาวจีนและติดมากบัเรือท่ีเข้ามาติดต่อค้าขายกบั

ชาวบ้านบางแก้ว ประกอบกบัข้อเท็จจริงท่ีว่าขน

ของสุนัขบางแก้วมีลักษณะยาวและหนาแน่น 

คล้ายขนของสนุขัท่ีอาศยัอยู่ในประเทศเขตหนาว 

เช่น ประเทศจีน เป็นต้น (ยุทธศกัดิ์ ศศิมณฑล,  

การส่ือสารสว่นบคุคล, 26 ธนัวาคม 2557)” แตไ่มว่า่
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ต้นก�าเนิดของสนุขับางแก้วจะเป็นมาอยา่งไร ความ

เข้าใจท่ีตรงกนัประการหนึง่ คือ สภาพภมิูประเทศ

ของหมู่บ้านบางแก้วและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง

มีสภาพเป็นพืน้ท่ีลุ่ม มีน�า้ท่วมขังเป็นเวลานาน

หลายเดือนระหว่างช่วงฤดูฝนและฤดูน�า้หลาก  

จึงเป็นปราการทางภมิูศาสตร์ท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้ 

มีสนุขัจากภายนอกเข้ามาภายในพืน้ท่ี ประกอบกบั

วถีิชีวติของชาวบ้านบางแก้วสว่นใหญ่อาศยัอยูบ่น

แพริมน�า้ ท�าให้สนุขัภายในหมู่บ้านบางแก้วและ

บริเวณใกล้เคียงถูกตัดขาดจากสังคมของสุนัข

ภายนอก จากเหตผุลดงักลา่วท�าให้ประชากรสนุขั

ของหมูบ้่านบางแก้วและบริเวณใกล้เคียงมีจ�านวน

จ�ากัด และเป็นผลให้เกิดการผสมพันธุ์กันเอง

ระหว่างเครือญาติ (การผสมพนัธุ์แบบเลือดชิด) 

ผ่านมาหลายรุ่น จนในท่ีสดุท�าให้ลกัษณะเฉพาะ

ของสายพันธุ์สุนัขบางแก้วเร่ิมคงท่ีและด�ารงอยู ่

ตอ่มาได้ (บณัฑิตย์ สริุยพนัธุ์. 2546)

กำรพฒันำสำยพนัธ์ุของสุนัขบำงแก้ว

 ก่อนปี พ.ศ. 2521 (ประมาณ 40 ปีมาแล้ว) 

สนุขับางแก้วสายเก่า (ก่อนได้รับการพฒันาสายพนัธุ)์ 

ได้รับความนิยมเลีย้งอยูภ่ายในวงจ�ากดั คือ ชมุชน

ตามลุ่มน�า้บางแก้วและลุ่มน�า้วงัแร่ (คลองสาขา

ของแม่น�า้ยม) เช่น บ้านบางแก้ว บ้านห้วยชัน 

ต�าบลทา่นางงาม บ้านวงัแร่ บ้านชมุแสงสงคราม 

ต�าบลชุมแสงสงคราม และหมู่บ้านใกล้เคียง 

เน่ืองจากสมัยนัน้ การคมนาคมอาศัยเส้นทาง 

ทางน�า้เป็นหลกั คนส่วนใหญ่ของชุมชนดงักล่าว 

จึงอาศยัอยู่บนเรือนแพหรือตัง้บ้านเรือนอยู่ริมน�า้ 

จากค�าบอกเลา่ของผู้ เฒ่าผู้แก่ ณ ชมุชนบางแก้ว

และชุมชนชุมแสงสงคราม สอดคล้องกับข้อมูล 

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์นายสัตวแพทย์ นิสิต  

ตั ง้ตระการพงษ์ (ปศุสัต ว์จังหวัดพิษณุโลก 

ในสมัยนัน้ )  และนายยุทธศักดิ์  ศศิมณฑล  

(ปศุสตัว์อ�าเภอบางระก�าในสมัยนัน้) ว่าบริเวณ 

ลุ่มน�า้เหล่านีเ้ป็นแหล่งก�าเนิดของสุนัขบางแก้ว  

แต่เม่ือสมยั 40 ปีก่อนนัน้ สนุขัท่ีพบ ณ หมู่บ้าน

บางแก้วและบริเวณใกล้เคียง ส่วนหนึ่งยังมี

ลกัษณะเหมือนสนุขับ้านของไทยทัว่ไป คือ มีรูปร่าง 

ลกัษณะ ขนาด และสขีนแตกตา่งกนัหลายแบบ แต่

กลุม่ท่ีจดัเป็นสนุขับางแก้วมีลกัษณะเดน่ท่ีคล้ายกนั 

คือ หวัเลก็ ปากแหลมเลก็ หตูัง้เข้ามาชิดกนั ขนยาว 

หางเป็นพวง นิสัยดุมาก และรักเจ้าของ ทัง้นี ้ 

สุนัขบางแก้ว (สายเก่า) ท่ีพบในระยะแรกนัน้  

มีหลายขนาดและหลากสี (รูปท่ี 2) เช่น ขาวนวล 

น�า้ตาล ลายเสือ (เหลือง-น�า้ตาล) ด�าปลอดหรือมี

ขาวแซม ดา่งพืน้ขาวแต้มด�า และดา่งพืน้ขาวแต้ม

น�า้ตาล เป็นต้น (นิสติ ตัง้ตระการพงษ์, การสื่อสาร

สว่นบคุคล, 25 ธนัวาคม 2557; ยทุธศกัดิ ์ศศิมณฑล, 

การสื่อสารสว่นบคุคล, 26 ธนัวาคม 2557)

 นายยทุธศกัดิ์ ศศิมณฑล เล่าว่า “เม่ือรับ

ต�าแหนง่ปศสุตัว์อ�าเภอบางระก�า (1 ตลุาคม 2518) 

แล้ว ต่อมามีโอกาสติดตามข้าราชการขัน้ผู้ ใหญ่ 

เข้ามายังชุมชนลุ่มน�า้บางแก้วและลุ่มน�า้วังแร่  

เพ่ือเย่ียมเยียนชาวบ้านท่ีประสบอทุกภยั และเหน็

สนุขับางแก้วครัง้แรก” ครัง้นัน้ ท่านยงัคยุล้อเล่น 

กับชาวบ้านว่า “คนบ้านนอกเลีย้งหมาฝร่ังด้วย” 

แล้วชาวบ้านตอบวา่ “ไมใ่ชห่มาฝร่ัง เป็นหมาดัง้เดมิ

ของท่ีน่ี” (ยทุธศกัดิ ์ศศมิณฑล, การสือ่สารสว่นบคุคล, 

26 ธนัวาคม 2557) จากบทสนทนาดงักลา่วสะท้อน

ให้เห็นว่า สนุขับางแก้วเม่ือประมาณ 40 ปีก่อน  

เป็นสนุขัท่ีมีขนยาวคล้ายสนุขัท่ีมีเชือ้สายมาจาก

พนัธุ์ตา่งประเทศ และแตกตา่งจากสนุขัขนสัน้ของ

ไทยท่ีพบเห็นทัว่ไป แม้ว่าไม่มีหลกัฐานท่ีชัดเจน

แสดงถึงแหลง่ท่ีมาของบรรพบรุุษขนยาวของสนุขั
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บางแก้ว แต่เข้าใจว่าเม่ือสนุขับางแก้วท่ีมีขนยาว 

รุ่นแรก ๆ ถือก�าเนิดขึน้ อาจมีการผสมพนัธุ์แบบ

เลอืดชิดอยูภ่ายในวงจ�ากดั เน่ืองจากสภาพภมิูประเทศ

เป็นท่ีลุม่ มีน�า้ทว่มสงูขงัเป็นเวลานานหลายเดือน 

เป็นปราการทางธรรมชาติท่ีช่วยปอ้งกนัไม่ให้สนุขั

บ้านสายพนัธุ์อ่ืนเข้ามาและปิดกัน้ไม่ให้สนุขัเหลา่

นีอ้อกไปภายนอกพืน้ท่ี เป็นผลให้สนุขับางแก้วผสม

พันธุ์กันเอง ถ่ายทอดและรักษาเอกลักษณ์ของ

ลกัษณะพนัธุ์จากรุ่นสูรุ่่นสืบต่อมาได้ ต่อมาเม่ือมี

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนจากภายนอกเข้ามา

พบเห็นสุนัขบางแก้วท่ีมีลกัษณะรูปร่างสวยงาม 

นิสยัด ุ และรักเจ้าของ จงึเกิดความประทบัใจและ

ต้องการน�าไปเลีย้ง ซึง่จากค�าบอกเลา่ระบวุา่ “สมยั

นัน้ผู้มาขอลกูสนุัขบางแก้วไปเลีย้งต้องแลกด้วย

กระสนุปืนลกูซอง 1 กลอ่ง” (นิสติ ตัง้ตระการพงษ์, 

การสื่อสารสว่นบคุคล, 25 ธนัวาคม 2557) เม่ือมี

การน�าสนุัขบางแก้วออกจากลุ่มน�า้บางแก้วไปสู่

สงัคมภายนอก จึงเป็นผลให้กิติศพัท์ช่ือเสียงของ

สนุขับางแก้วเป็นท่ีรู้จกั และท�าให้มีผู้สนใจเลีย้ง

สนุขับางแก้วเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ตอ่มาได้รับการสง่เสริม

ให้เลีย้งและพฒันาสายพนัธุ์จนเป็นสนุขับางแก้ว 

ท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทัง้นี ้ กล่าวได้ว่าผู้ มี 

ส่วนส�าคญัในการสนับสนุนให้สุนัขบางแก้วเป็น 

ท่ี รู้จักของสังคมภายนอกเร่ิมจากการท�างาน

ประสานกันระหว่างนายยุทธศักดิ์  ศศิมณฑล  

สมัยด�ารงต�าแหน่งเป็นปศุสัตว์อ�าเภอบางระก�า 

และนายสตัวแพทย์ นิสิต ตัง้ตระการพงษ์ สมยั 

ด�ารงต�าแหนง่เป็นปศสุตัว์จงัหวดัพิษณโุลก 

ก ข

รูปที่ 2 สนุขับางแก้วสายเก่าสีขาวนวล (ก.) และสีน�า้ตาล (ข.) ท่ีได้รับการอนรัุกษ์เก็บสายพนัธุ์ไว้

 (รูปสนุขับางแก้วของ นายสตัวแพทย์นิสติ ตัง้ตระการพงษ์ ได้รับอนญุาตจากเจ้าของแล้ว)
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 นายสตัวแพทย์ นิสติ ตัง้ตระการพงษ์ เลา่วา่ 

“ท่านได้ยินเร่ืองราวของสนุขับางแก้วเป็นครัง้แรก

เม่ือย้ายมารับต�าแหน่งหัวหน้าสถานีตรวจและ

รักษาโรคสตัว์พิษณโุลก (ปี พ.ศ. 2514) และเกิด

ความสนใจ จึงให้เจ้าหน้าท่ีภารโรงไปติดต่อขอ 

ลูกสุนัขมาเลีย้ง 2 ตัว เป็นเพศผู้ และเพศเมีย  

สีด่าง (ขาว-น�า้ตาล) ซึ่งในสมยันัน้ต้องแลกด้วย

ลกูปืนลกูซอง 1 กลอ่ง (ราคา 300 บาท) หลงัจาก

นัน้ ได้น�าสุนัขบางแก้วอีกหลายตัวมาเลีย้งเพ่ือ

ศกึษาลกัษณะนิสยัและพฤติกรรม เป็นผลให้เกิด

ความผกูผนัและเห็นถึงคณุคา่ของสนุขัสายพนัธุ์นี ้

จนกระทัง่ขึน้ด�ารงต�าแหนง่ปศสุตัว์จงัหวดัพิษณโุลก 

เร่ิมสนใจท่ีจะสง่เสริมและอนรัุกษ์สายพนัธุ์ของสนุขั

บางแก้ว และเชิดชเูป็นของดีประจ�าจงัหวดัพิษณโุลก 

จงึร่วมกบันายยทุธศกัดิ ์ศศิมณฑล (ปศสุตัว์อ�าเภอ

บางระก�าในขณะนัน้) จดัประกวดสนุขับางแก้วขึน้

เป็นครัง้แรกในงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาด

ของจงัหวดัพิษณโุลก พ.ศ. 2523 และมีผลตอ่มา

ให้ประชาชนทัว่ไปได้รู้จกัสนุัขสายพนัธุ์นีดี้ย่ิงขึน้  

ตอ่มา ปี พ.ศ. 2526 ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ

จากจงัหวดัพิษญโุลกให้สง่เสริมการเลีย้งและพฒันา

สายพนัธุ์สนุขับางแก้ว ซึง่แตเ่ดิมมีแผนจดัตัง้กลุม่

ผู้ เลีย้งและสง่เสริมการเลีย้งสนุขับางแก้ว ณ แหลง่

ก�าเนิด แต่เน่ืองจากขณะนัน้คนของชุมชนบ้าน

บางแก้วให้ความสนใจเร่ืองนีอ้ยา่งจ�ากดั ขณะท่ีคน

ของชุมชนบ้านชุมแสงสงคราม ต�าบลชุมแสง

สงคราม (อาศยัอยูแ่พริมคลองบางแก้วเหมือนกนั) 

ให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะนายประเทือง คงเจริญ 

(ผู้ใหญ่บ้านในขณะนัน้) สามารถรวบรวมชาวบ้าน

ได้และจดัตัง้เป็นกลุม่ผู้ เลีย้งสนุขับางแก้วขึน้ เป็น

จุดเร่ิมต้นของการเลีย้งและพฒันาสายพนัธุ์ของ

สนุขับางแก้วอยา่งจริงจงั เร่ิมจากสนุขัเพศผู้จ�านวน 

25 ตวั เพศเมียจ�านวน 50 ตวั (นิสติ ตัง้ตระการพงษ์, 

การส่ือสารสว่นบคุคล, 25 ธนัวาคม 2557) กลุม่ 

ผู้ เลีย้งสนุขับางแก้วได้รับการสนบัสนนุด้านความรู้ 

จากเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด

พิษณุโลกและส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอบางระก�า 

โดยมีนายยุทธศักดิ์ ศศิมณฑล (ปศุสตัว์อ�าเภอ

บางระก�าในขณะนัน้) เป็นหวัเร่ียวหวัแรงส�าคญั 

นายยทุธศกัดิ์เลา่ให้ฟังวา่ “นอกจากการให้ความรู้

เร่ืองการเลีย้ง ป้องกันโรค รวมถึงช่วยเหลือด้าน

เวชภณัฑ์และวคัซีน และประชาสมัพนัธ์แล้ว เพ่ือ

รักษาและพัฒนาสายพันธุ์สุนัขบางแก้วไว้ให้ได้ 

ต้องแนะน�าให้ผู้ เลีย้งรู้จักเก็บและคัดเลือกพ่อ- 

แม่พนัธุ์ท่ีมีลกัษณะดีไว้ และยงัต้องป้องกนัไม่ให้

สนุขัสายพนัธุ์ อ่ืนเข้ามาในท้องท่ีของบ้านชุมแสง

สงครามด้วย” (ยทุธศกัดิ์ ศศิมณฑล, การส่ือสาร

ส่วนบุคคล, 26 ธันวาคม 2557) ต่อมาผู้ ใหญ่

ประเทืองได้สานงานตอ่จนก่อก�าเนิดฟาร์มเพาะพนัธุ์

สนุขับางแก้วแหง่แรก ช่ือ “ฟาร์มชมุแสงสงคราม” 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2530 และเม่ือสนุขับางแก้วเป็นท่ีรู้จกั

และมีราคาดีเน่ืองจากมีความต้องการเพ่ิมสงูขึน้  

จึงมีกลุ่มผู้ เลีย้งและฟาร์มเพาะพนัธุ์สนุขับางแก้ว

แห่งอ่ืนเกิดขึน้ตามมา จึงกล่าวได้ว่าบุคคลทัง้  

3 ทา่น คือ นายสตัวแพทย์ นิสติ ตัง้ตระการพงษ์ 

นายยทุธศกัดิ ์ศศิมณฑล และนายประเทือง คงเจริญ 

เป็นผู้ เร่ิมวางรากฐานของการพฒันาสายพนัธุ์ของ

สนุขับางแก้วจนเป็นท่ีรู้จกักนัทกุวนันี ้

สุนัขบำงแก้ว...ที่เรำรู้จกั

 จากกิตศิพัท์ท่ีเลา่ขานกนัวา่ ‘หมาบางแก้วด ุ

หวงเจ้าของ หวงถ่ิน ซ่ือสตัย์และสวยงาม’ ประกอบ

กบัได้รับการเผยแพร่ช่ือเสียงอยา่งตอ่เน่ืองจากการ

ด�าเนินงานของส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัพิษณโุลก 

โดยเฉพาะการจัดประกวดสุนัขบางแก้วในงาน
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นเรศวรมหาราชและงานกาชาดของจงัหวดัพิษณโุลก 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ท�าให้คนรู้จกัและ

สนใจสนุขับางแก้วเพ่ิมมากขึน้ เกิดกระแสตอบรับ

จากผู้คนเป็นจ�านวนมากท่ีต้องการหาซือ้สนุขับางแก้ว

ไปเลีย้ง การเพาะลกูสนุขับางแก้วเพ่ือการค้าจงึเกิดขึน้

อยา่งเป็นล�า่เป็นสนัและสร้างรายได้ให้ผู้ เพาะเลีย้ง

เป็นอย่างดี จึงท�าให้มีผู้ เลีย้งและฟาร์มเพาะเลีย้ง

สุนัขบางแก้วเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ทัง้ภายในและ

ภายนอกจงัหวดัพิษณโุลก ตอ่มามีการรวมและจดัตัง้

กลุม่ของผู้ เลีย้งสนุขับางแก้วเป็นชมรม เชน่ ชมรม

ผู้เลีย้งสนุขับางแก้วอ�าเภอบางระก�า ชมรมผู้อนรัุกษ์

และพฒันาสนุขัไทยพนัธุ์บางแก้วแหง่ประเทศไทย 

และพฒันาตอ่มาเป็นสมาคม เชน่ สมาคมสง่เสริม 

อนุรักษ์ และพัฒนาสุนัขพันธุ์ ไทยบางแก้วใน

ประเทศไทย สมาคมสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น ช่วงเวลาระหว่างนีมี้การ

ท�างานร่วมกนัระหวา่งกลุม่ผู้เพาะเลีย้งสนุขับางแก้ว

เพ่ือก�าหนดคุณลกัษณะจ�าเพาะท่ีเป็นมาตรฐาน

สายพนัธุ์ของสนุขับางแก้วให้เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

ซึง่แตเ่ดมิสนุขับางแก้วมีขนาดและสขีนแตกตา่งกนั

ตามท่ีกล่าวแล้ว แต่เม่ือมีการก�าหนดมาตรฐาน 

สายพนัธุ์ขึน้ กลุ่มผู้ เลีย้งสนุขับางแก้วในขณะนัน้ 

มีความเห็นพ้องกันในการเลือกสีขนด่างพืน้ขาว

แต้มน�า้ตาล (รูปท่ี 1) เป็นมาตรฐานของสายพนัธุ์ 

และเป็นสขีนของสนุขับางแก้วท่ีเรารู้จกักนัในทกุวนันี ้

กลา่วได้วา่การด�าเนินงานด้านการปรับปรุงพนัธุ์ให้

ได้มาตรฐานของสายพนัธุ์อยา่งตอ่เน่ืองด้วยความ

ตัง้ใจและมุ่งมัน่ของกลุม่ผู้ เพาะเลีย้งสนุขับางแก้ว

เป็นหวัใจส�าคญัท่ีท�าให้สนุขับางแก้วในปัจจบุนัเป็น

ท่ีรู้จกัและยอมรับในระดบัสากล สายพนัธุ์ของสนุขั

บางแก้วได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาพนัธ์

สนุขัเอเชีย (Asian Kennel Union หรือ AKU) และ

การรับรองมาตรฐานแบบชั่วคราวจากสมาพันธ์

สนุขัโลก (Federation Cynologique International 

หรือ F.C.I) ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2554 ซึ่งจัดให้สุนัข

บางแก้วอยูใ่นกลุม่ 5 (Spitz and primitive type) 

เช่นเดียวกบัสนุขัไทยพนัธุ์หลงัอาน (Fédération 

Cynologique Internationale, 2013) และเข้าใจวา่

สนุขับางแก้วจะได้รับการรับรองมาตรฐานสายพนัธุ์

อยา่งถาวรจากสมาพนัธ์สนุขัโลกภายในเวลาไมช้่านี ้

 ทัง้นี ้ชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2550 เป็น

ยคุเบง่บานของการเพาะและขยายพนัธุ์สนุขับางแก้ว 

มีการจดังานประกวดสนุขับางแก้วทัง้ระดบัจงัหวดั

และระดบัประเทศ สนุขับางแก้วท่ีได้รับรางวลัย่ิงเป็น

ท่ีต้องการและมีราคาแพงมากขึน้ มีการเข้าไปรับซือ้

สนุขัถงึแหลง่ก�าเนิด ให้ราคาดีจนชาวบ้านยอมขาย

ลกูสนุขัยกครอก หรือกระทัง่ขายพอ่พนัธุ์-แม่พนัธุ์

สนุขัออกมา จวบปัจจบุนั (พ.ศ. 2560) ความต้องการ

เลีย้งสนุขับางแก้วลดน้อยลง ปัจจยัหนึ่งอาจเป็น

เพราะผู้ เลีย้งสุนัขทั่วไปให้ความสนใจเลีย้งสุนัข 

สายพนัธุ์จากตา่งประเทศเพ่ิมมากขึน้ เพราะนิสยัดี 

น่ารัก หาเลีย้งง่ายและราคาถูกลงมากเน่ืองจาก

หลายสายพันธุ์ ได้รับการเพาะพันธุ์ขึน้ภายใน

ประเทศ ราคาจึงไม่แพงเหมือนสนุขัท่ีต้องน�าเข้า

จากตา่งประเทศอยา่งเชน่สมยัก่อน และอีกปัจจยั

หนึ่งอาจเป็นเพราะลกัษณะนิสยัประจ�าสายพนัธุ์

ของสนุขับางแก้วเอง ซึง่เป็นท่ีรู้กนัวา่ ด ุหวงสิง่ของ

และถ่ินท่ีอยู่ ก้าวร้าวต่อบุคคลแปลกหน้า จึงไม่

เหมาะต่อการเลีย้งเป็นสุนัขบ้านส�าหรับบุคคล

ทัว่ไปท่ีมีคนไปมาหาสู ่โดยเฉพาะสนุขับางแก้วท่ีได้

รับการเลีย้งดูอย่างไม่ถูกวิธีย่ิงมีผลท�าให้สุนัข

ก้าวร้าวและอนัตราย ด้วยเหตนีุ ้ จึงมีผู้ เลีย้งสนุขั

หลายรายเกิดทรรศนะคติท่ีไม่ดีต่อสุนัขบางแก้ว

และเลกิเลีย้งในท่ีสดุ 
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 เม่ือเดือนธนัวาคม 2557 ผู้ เขียนได้เข้าพบ

นายสตัวแพทย์ นิสติ ตัง้ตระการพงษ์ และมีโอกาส

สงัเกตลกัษณะนิสยัและพฤตกิรรมของสนุขับางแก้ว

สายเก่าท่ีเลีย้งเพ่ืออนรัุกษ์สายพนัธุ์ไว้ สนุขับางแก้ว

ท่ีพบยังมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันบางส่วน 

และมีหลายสีขน (รูปท่ี 2) เชน่ สีขาว สีนวล หรือสี

น�า้ตาลล้วน และสดีา่งพืน้ขาวแต้มน�า้ตาล แตส่นุขั

เหลา่นัน้มีลกัษณะคล้ายกนัประการหนึง่ คือ อาการ

ทางจิตประสาท มีลกัษณะขีร้ะแวง ต่ืนกลวังา่ย เม่ือ

เผชิญคนแปลกหน้า สุนัขบางตัวกรรโชกเข้าใส ่ 

บางตวัเดินหลบหลงัต้นไม้ ขู่และแอบมองอย่าง 

ระแวดระวงั หากเข้าใกล้สุนัข (ถูกล่ามโซ่ไว้) มี

อาการกระสบักระสาย รุกรีล้กุลน เดนิกลบัไปกลบั

มา ขูแ่ละเหา่ไมห่ยดุ แตห่ากเผลอหรือหนัหลงัเดนิ

ออกมาสนุขับางตวัแว้งเข้ามากดัทนัที ทัง้นี ้เข้าใจวา่

อาการทางจิตประสาทดงักล่าวเป็นลกัษณะนิสยั

ประจ�าสายพนัธุ์ของสนุขับางแก้วท่ีสร้างช่ือเสยีงให้

วา่เป็น “สนุขัพนัธ์ด”ุ และได้รับการถ่ายทอดมาจาก

รุ่นบรรพบรุุษ (สายเก่า) อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลา 

ท่ีผ่านมาผู้ เพาะเลีย้งสนุขัได้คดัเลือกและพฒันา

สายพันธุ์ให้สุนัขบางแก้วให้มีลกัษณะนิสยัเช่ือง

มากขึน้มาเป็นล�าดบั จนปัจจบุนัสนุขับางแก้วเป็น

สุนัขสายพันธุ์ไทยท่ีได้รับการยอมรับให้เข้าร่วม

ประกวดสนุขัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 

สุนัขบำงแก้ว...หลักฐำนทำง

พนัธุกรรม

 แต่เดิมการจ�าแนกหมวดหมู่และศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการ ระหว่างสิ่งมีชีวิต 

ยุคโบราณและสิ่งมีชีวิตยุคปัจจุบนั หรือระหว่าง 

สิ่งมีชีวิตยุคปัจจุบันด้วยกันเองนัน้ อาศัยความ

คล้ายคลงึกนัของลกัษณะโครงสร้างทางกายวภิาค

และรูปร่างลักษณะ ท่ีเรียกว่า “สัณฐานวิทยา 

(morphology)” ของซาก ชิน้สว่นซาก หรือฟอสซลิ 

ของสิง่มีชีวิตยคุโบราณ และซาก หรือชิน้สว่นซาก

ของสิง่มีชีวิตยคุปัจจบุนั เป็นหลกั (Dunn, 2003) 

แต่ทุกวันนีมี้การน�าเทคโนโลยีดีเอนเอ (DNA 

technology) มาใช้เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ทาง

วิวฒันาการระดบัโมเลกุล (พนัธุกรรม) ระหว่าง 

สิ่งมีชีวิต ตามหลกัการท่ีว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกนั 

มีลกัษณะทางพนัธุกรรม (โครงสร้างทางเคมีของ 

ดีเอ็นเอ) คล้ายคลงึกนัมากกว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิด 

และข้อมลูทางพนัธุกรรมเป็นลกัษณะจ�าเพาะท่ีมี

การถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น (บรรพบรุุษสูล่กู-หลาน) 

การใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมจึงท�าให้การศึกษา 

ความสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการระหว่างสิ่งมีชีวิตมี

ความถกูต้องแมน่ย�ามากขึน้ (Kocher, 1992) และ

น�ามาใช้ร่วมกับการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน

วทิยาเพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ทางววิฒันาการของ

สิง่มีชีวิตหลายชนิด เช่น การศกึษาต้นก�าเนิดของ

สนุขับ้าน (Tsubouchi et al., 2012) ซึง่จากหลกัฐาน

ทางโบราณคดีเช่ือวา่ สนุขับ้านเป็นสตัว์ชนิดแรกท่ี

มนษุย์น�ามาเป็นสตัว์เลีย้ง (domestication) และ

การศกึษาเปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานวิทยา

ร่วมกบัลกัษณะทางพนัธกุรรมระหวา่งสตัว์ตระกลู

สนุขัพบวา่ สนุขับ้านทกุสายพนัธุ์ เป็นชนิดเดียวกนั

เพราะมีล�าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอนเอทั่วจีโนม 

(whole genome sequences) เหมือนกนั จงึเรียกวา่ 

“domestic dog (Canis lupus familiaris)” และมี

ลกัษณะพนัธกุรรมเหมือนสนุขัป่าวล์ูฟสีเทา (grey 

wolf; Canis lupus lupus) มากท่ีสดุ (Wayne and 

Ostrander, 1999) จงึเข้าใจวา่อาจวิวฒันาการมา

จากหรือมีบรรพบรุุษร่วมกนักบัสนุขัป่าวล์ูฟ สีเทา 
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แตก่าลเวลาท่ีผา่นมา สนุขับ้านได้ผา่นการคดัเลอืก

และปรับปรุงพันธุ์ตามความต้องการของมนุษย์

แตล่ะยคุสมยั เป็นผลให้เกิดสนุขับ้านหลายสายพนัธุ์ 

มีลกัษณะสณัฐานทางโครงร่าง ขนาด รูปลกัษณะ 

สี ความยาวขน ตลอดจนพฤติกรรมและลกัษณะ

นิสยัแตกตา่งกนั (Shearin and Ostrander, 2010) 

ดงันัน้ การเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตา่ง

ของล�าดบันิวคลีโอไทด์แต่ละต�าแหน่งของยีนหรือ

ดีเอนเอระหวา่งสตัว์แตล่ะชนิด จงึเป็นเคร่ืองมือท่ี

มีประสทิธิภาพและนิยมใช้เพ่ือศกึษาต้นก�าเนิดและ

วิวฒันาการระดบัโมเลกลุของสตัว์

 ส�าหรับกรณีสนุขับางแก้วท่ีมีความเช่ือตาม

ต�านานว่า “ต้นก�าเนิดหรือบรรพบุรุษรุ่นแรกของ

สนุขับางแก้วเป็นสตัว์ลกูผสมท่ีเกิดจากการผสมพนัธุ์

ข้ามสายพนัธุ์ (hybrid) ระหวา่งแมส่นุขับ้านพนัธุ์ไทย

และพอ่สนุขัป่าท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณป่ารอบวดับางแก้ว” 

แสดงวา่ลกัษณะพนัธกุรรม (ล�าดบันิวคลโีอไทด์ของ

ยีนหรือดีเอนเอ) ท่ีสนุขัลกูผสม (บางแก้วรุ่นท่ี 1) ได้รับ

มาจากพอ่สนุขัป่า ต้องถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นมายงั

ลูกหลานท่ีสืบทอดเชือ้สายมาสู่สุนัขบางแก้ว 

ยคุปัจจบุนั ซึง่การเปรียบเทียบล�าดบันิวคลีโอไทด์

ของชิน้สว่นของยีนท่ีอยูบ่นโครโมโซม Y (โครโมโซม

เพศผู้ท่ีได้รับมาจากพอ่) โดยเฉพาะล�าดบันิวคลโีอไทด์

ของอินทรอนต�าแหน่งสดุท้าย (last intron) ของ 

ยีนท่ีสร้างโปรตีนซิงค์-ฟิงเกอร์ (zinc-finger 

protein) บนโครโมโซม Y หรือ ยีน ZFY สามารถใช้ 

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือตรวจพิสูจน์ความสมัพันธ์ทาง

ววิฒันาการระดบัโมเลกลุระหวา่งสนุขับางแก้วและ

บรรพบรุุษสนุขัทางสายพอ่ได้ เพราะยีน ZFY ได้รับ

การถ่ายทอดมาจากสายพ่อเท่านัน้ (Tsubouchi  

et al., 2012) และเน่ืองจากสตัว์ป่าวงศ์สนุขัท่ีอาศยั 

อยู่ในธรรมชาติของประเทศไทย มีรายงานเพียง  

2 ชนิด (Higham et al., 1980) คือ หมาใน (Asian 

wild dog หรือ Dhole; Cuon alpinus) และสนุขัป่า

แจ๊คเกิลเอเชีย หรือ สนุขัป่าแจ๊คเกิลสทีอง (Asiatic 

jackal หรือ Golden jackal; Canis aureus) ท่ี 

ชาวบ้านนิยมเรียก “จิง้จอก” เพราะยงัไมพ่บหลกัฐาน

วา่เคยมีสนุขัป่าวล์ูฟสเีทาท่ีมีชีวติในธรรมชาต ิหรือ 

ชิน้ส่วนซากหรือฟอสซิลของสนุขัป่าวล์ูฟสีเทาใน

ประเทศไทย ดงันัน้ จงึมีการสนันิษฐานวา่พอ่สนุขัป่า

ของสนุขับางแก้วรุ่นท่ี 1 (ตามต�านาน) เป็นได้เฉพาะ 

‘หมาใน หรือ จิง้จอก’ เทา่นัน้ (สนัต์ นาคะสวุรรณ. 

2548) แม้ว่าปัจจุบนัยงัไม่พบรายงานการศึกษา

เปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาระหว่าง

สนุขับางแก้วและสนุขัป่าแตล่ะชนิด แตมี่รายงาน

การศกึษาเปรียบเทียบล�าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 

ZFY ระหว่างสุนัขบางแก้วและสตัว์ตระกูลสุนัข 

(Boonyaprakob et al., 2017) ระบวุา่ สนุขับางแก้ว 

สนุขับ้านของไทย สนุขับ้านสายพนัธุ์ต่างประเทศ 

และสุนัขป่าวูล์ฟสีเทา มีล�าดบันิวคลีโอไทด์ของ 

อินทรอนต�าแหน่งสดุท้ายของยีน ZFY เหมือนกนั

ร้อยละ 100 แต่เหมือนของหมาใน ร้อยละ 92  

และเหมือนของสนุขัป่าแจ๊คเกิลเอเชีย ร้อยละ 81 

ตามล�าดบั แสดงวา่ สนุขับางแก้วในยคุปัจจบุนัเป็น

สายพนัธุ์เดียวกบัสนุขับ้าน และไมไ่ด้รับ พนัธกุรรม

มาจากหมาใน หรือ จิง้จอก ตามท่ีเช่ือว่าเป็น

บรรพบรุุษสายพอ่ตามต�านาน การเปรียบเทียบล�า

ดบันิวคลีโอไทด์ของยีน ZFY (บางสว่น) ระหว่าง

สนุขับางแก้ว สนุขับ้านพนัธุ์โดเบอแมน (Doberman) 

สนุขัป่าวล์ูฟสเีทา (Gray wolf) หมาใน (Dhole) และ

จิง้จอก (Jackal) ในรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าสนุขั

บางแก้ว สนุขับ้าน สนุขัป่าวล์ูฟสีเทา มีลกัษณะ

พันธุกรรมในบริเวณนีเ้หมือนกันทัง้หมด และ 

แตกต่างจากหมาใน และจิง้จอก ทัง้นี ้ สมาพนัธ์

สุนัขโลก (F.C.I) ระบุไว้ในพนัธุ์ประวตัิของสุนัข

บางแก้วว่า “สุนัขบางแก้วมีต้นก�าเนิดมาจาก
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ลูกผสมระหว่างแม่สุนัขบ้านสีด่างขาว-ด�าและ 

พ่อสุนัขป่าท่ีสูญพันธุ์ ไปแล้ว” แต่หากยังไม่พบ 

หลักฐานทางโบราณคดีว่าบริเวณดังกล่าวของ

ประเทศไทยเคยมีสนุขัป่าโบราณชนิดท่ีสมาพนัธ์

สนุขัโลกอ้างถงึแล้ว ต�านานการเกิดของสนุขับางแก้ว

จากบรรพบุรุษสายพ่อท่ีเป็นสุนัขป่าคงยังเป็น

ปริศนาตอ่ไป

รูปที่ 3  การจดัเรียงล�าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน ZFY (บางส่วน) เปรียบเทียบระหว่างสนุขับางแก้ว  

(Dog; Bangkaew breed; GenBank Accession number KX065054) และสตัว์ตระกลู 

สุนัข ประกอบด้วย สุนัขบ้านพันธุ์ โดเบอแมน (Dog; Doberman breed; GenBank  

Accession number KP081776) สนุขัป่าวล์ูฟสีเทา (Gray wolf; GenBank Accession 

number AB622147) หมาใน (Dhole; GenBank Accession number KX065056)  

และจิง้จอก (Jackal; GenBank Accession number KX065055) ตามล�าดบั จดุไขป่ลา (.) 

แทนชนิดนิวคลีโอไทด์ท่ีเหมือนกับนิวคลีโอไทด์ในต�าแหน่งเดียวกันของยีน ZFY ของ 

สนุขับางแก้ว เส้นประ (-) แทนนิวคลโีอไทด์ท่ีหายไป (deletion) ในต�าแหนง่นัน้เม่ือเปรียบเทียบ

กับนิวคลีโอไทด์ในต�าแหน่งเดียวกันของสายอ่ืน  ต�าแหน่งของนิวคลีโอไทด์ของยีน ZFY  

(บริเวณท่ีเปรียบเทียบ) ของสนุขับางแก้ว สนุขัพนัธุ์โดเบอแมน และสนุขัป่าวล์ูฟสีเทา ท่ีมี 

ความแตกตา่งจากนิวคลีโอไทด์ในต�าแหน่งเดียวกนัของยีนดงักลา่วของหมาใน จิง้จอก หรือ 

ของหมาในและจิง้จอก แสดงด้วยพืน้ท่ีแรงเงาสีเทาออ่น เทาเข้ม และด�า ตามล�าดบั
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 นอกจากนี ้ การใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

ไมโครแซทเทิลไลท์จ�านวน 12 เคร่ืองหมายศกึษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุนัขไทย 

พนัธุ์หลงัอาน จ�านวน 39 ตวั และสนุขับางแก้ว 

จ�านวน 82 ตวั พบวา่สนุขัพืน้บ้านทัง้สองสายพนัธุ์

มีคา่เฮทเทอโรไซโกซตีิ ้(observed heterozygosity, 

Ho) เทา่กบั 0.72 และ 0.81 ตามล�าดบั แสดงให้เหน็

ว่าสุนัขทัง้สองสายพันธุ์ มีความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมภายในสายพนัธุ์อยู่ในระดบัสงู ซึง่หาก

เปรียบเทียบกบัสนุขัพนัธุ์ท่ีอาศยัอยู่ในทวีปเอเชีย

ตอนใต้เหมือนกนั เชน่ พนัธุ์ชิบะ (Shiba) และพนัธุ์

อะคิตะ (Akita) มีค่าเฮทเทอโรไซโกซิตีภ้ายใน 

สายพันธุ์ เพียง 0.275 และ 0.597 ตามล�าดับ  

(Kim et al., 2001) ตามทฤษฎีอธิบายเหตุผล 

ท่ีท�าให้ค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี ้ (ความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรม) ภายในสายพันธุ์ของสุนัขมีค่า 

อยู่ในระดบัสงูว่าเกิดจากสาเหตหุลกั 2 ประการ  

คือ ก. สายพันธุ์ของสุนัขนัน้มีต้นก�าเนิดมาเป็น 

เวลาไมน่าน กลา่วคือเป็น สายพนัธุ์ใหมท่ี่เพ่ิงได้รับ

การคดัเลือกและปรับปรุงพนัธุ์มาจากผลของการ

ผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่างสนุขัสายพนัธุ์ท่ีมีอยู่มา

ก่อนแล้ว หรือ ข. สายพนัธุ์ของสนุขัเป็นสายพนัธุ์

ดัง้เดมิท่ีมีอยูม่าก่อนแล้ว แตมี่การน�าสนุขัสายพนัธุ์

อ่ืนเข้ามาผสมพนัธุ์เพ่ือการปรับปรุงพนัธุ์ระหว่าง

การพฒันาเพ่ือปรับปรุงพนัธุ์หรือลดความเสีย่งจาก

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเลือดชิด (Ye et al., 2009) 

ดงันัน้ จากความเข้าใจท่ีวา่สนุขัไทยพนัธุ์หลงัอาน

เป็นสายพนัธุ์เก่าแก่ดัง้เดิมของไทย แต่ผลของค่า

เฮทเทอโรไซโกซตีิท่ี้พบอยูใ่นระดบัสงู (Ho = 0.72) 

แสดงให้เห็นว่าอาจมีการน�าสุนัขสายพันธุ์ อ่ืน 

เข้ามาผสมกับสุนัขไทยพันธุ์หลังอานระหว่าง 

เส้นทางการพฒันาเพ่ือให้สนุขัมีลกัษณะท่ีสวยงาม

และเป็นท่ีต้องการของตลาด ส�าหรับผลของค่า 

เฮทเทอโรไซโกซตีิท่ี้พบอยูใ่นระดบัสงู (Ho = 0.81) 

ของสนุขัไทยพนัธุ์บางแก้วนัน้ สอดคล้องกบัข้อมลู

ท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ 

การพัฒนาสายพันธ์ของสุนัขไทยพันธุ์ นีท่ี้พบว่า 

เร่ิมมีการคดัเลือกและพฒันาสายพนัธุ์อย่างเป็น 

กิจลกัษณะเป็นครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2526 (34 ปี 

ท่ีผ่านมา) ณ หมู่บ้านชุมแสงสงคราม อ�าเภอ

บางระก�า จงัหวดัพิษณโุลก และระหว่างเส้นทาง

ของการพฒันาสายพนัธุห์ลงัจากนัน้ อาจมีผู้เพาะพนัธุ์

บางสว่นได้น�าสนุขัสายพนัธุ์อ่ืนเข้ามาผสมพนัธุ์เพ่ือ

การปรับปรุงโครงร่างลักษณะให้สวยงามเป็นท่ี

ต้องการของตลาด และปรับปรุงลกัษณะนิสยัให้

เช่ืองขึน้ด้วย (ยุทธศกัดิ์ ศศิมณฑล, การส่ือสาร 

สว่นบคุคล, 26 ธนัวาคม 2557)

สรุป

 เอกสารฉบบันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือรายงาน 

ผลการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงวิชาการท่ี

เก่ียวข้องกบัก�าเนิดและประวตัิของสนุขัไทยพนัธุ์

บางแก้ว เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต

ส�าหรับการปรับปรุงและพฒันาสนุขัไทยสายพนัธุ์นี ้

ผลการศึกษาพบว่าต�านานการก�าเนิดของสุนัข

บางแก้วท่ีเช่ือวา่มีสนุขัป่าเป็นต้นก�าเนิดทางสายพนัธุ์

นัน้ยงัคงเป็นปริศนา แต่การศึกษาความสมัพนัธ์

ระดบัโมเลกลุไมพ่บวา่สนุขับางแก้ว (ปัจจบุนั) ได้รับ

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมมาจากหมาใน

หรือจิง้จอก และเป็นสุนัขบ้านสายพันธุ์ หนึ่ง  

การพัฒนาสายพันธุ์สุนัขบางแก้วเร่ิมขึน้เม่ือปี  

พ.ศ. 2526 จากสุนัขท่ีมีรูปร่างสัณฐานและส ี

ท่ีหลากหลาย แต่จากคดัเลือกและปรับปรุงพนัธุ์
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เ พ่ือให้ได้สุนัขท่ีมีลักษณะและสี ท่ีสอดคล้อง 

ตามมาตรฐานของสายพันธุ์ ท่ีก� าหนดท�าให้ 

สุนัขบางแก้วท่ีรู้จักกันส่วนใหญ่มีสีด่างพืน้ขาว 

แต้มน�า้ตาลเป็นหลกั ปัจจุบนัพบสนุขับางแก้วมี
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อยูเ่ป็นสมบตัขิองชาตไิทยตลอดไป
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