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การววิฒันาการของสุนัข 
จีระศักด ิ ถริธนบูรณ์ 

 
 จากความรู้ทีมีอยูใ่นปัจจุบนัเชือวา่ สตัวค์ลา้ยสุนขัเคยอาศยัอยูใ่น
อเมริกาตงัแต่ 600,000 ปีก่อน จากหลกัฐานทางโบราณคดีทีแสดงวา่สุนขัเป็น
สตัวเ์ลียงของมนุษยใ์นยคุตน้ๆและสืบเชือสายมาจากหมาป่าไดถู้กพบวา่มีอายุ
ถึง 12,000 ปี หลกัฐานเก่าทีสุดในยคุหินพบจากถาํในประเทศอิรักทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนในยโุรปหลกัฐานทีเก่าแก่ทีสุดมีอายมุากกวา่ 9,000 ปี 
ถูกขดุพบทียอร์กไชร์ (Yorkshire) ในประเทศองักฤษ และหลกัฐานใหม่สุดได้
ขดุพบทีหุบเขาในประเทศจอแดน็ (Jordan) สามารถใชย้นืยนัวา่สุนขัเลียงสืบ
เชือสายมาจากหมาป่าโดยนกัวิทยาศาสตร์ขดุพบโครงกระดูกมนุษยที์มีอายนุาน 
12,000 ปีในสภาพทีในออ้มแขนของมนุษยมี์โครงกระดูกของหมาป่าหรือสุนขั
ทีมีลกัษณะคลา้ยหมาป่าหลงเหลืออยู ่ ซึงทาํใหเ้ชือไดว้า่มนุษยไ์ดสุ้นขัมาเป็น
สตัวเ์ลียงก่อนสตัวช์นิดอืนเช่น แพะ แกะ สุกรและววั โดยนาํสุนขัมาฝึกสอน
เพือใหอ้ยูอ่าศยัในบา้นหรือถาํ และนาํมาฝึกเพือใชใ้นการล่าสตัว ์ นอกจากนียงั
นาํสุนขัมาเพาะเลียงอีกดว้ย 
 เชือกนัวา่สุนขัทีถูกนาํมาเลียงในยคุตน้ ๆ มีลกัษณะคลา้ยกบัสุนขัดิงโก
ซึงเป็นหมาป่าในออสเตียเลียโดยนาํมาจากทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเอเชีย 
ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ส่วนมากเป็นสุนขัทางยโุรปมากกวา่แถบอืน ๆ สุนขั
พนัธุ์บาเซนจิ (basenji) เป็นสุนขัพนัธุ์หนึงทีเก่าแก่ทีสุดมีถินกาํเนิดในส่วนกลาง
ของแอฟริกาซึงใชใ้นการล่าสัตว ์ และมีอีกหลายสายพนัธุ์ทีทราบแน่ชดัโดยชาว
อียปิต ์และภาพเขียนสุนขัคลา้ยมสัทิฟโดยชาวแบบิลอน 2000 ปีก่อนคริสตกาล 
มีลกัษณะเหมือนสุนขัพนัธุ์คูดิซ (Kurdish dog) ในประเทศอิรัก 
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ตน้กาํเนิดของสตัวจ์าํพวกสุนขั (Canidae) อาจสืบเชือสายยอ้นกลบัไป
ถึง 2 ลา้นปีก่อน สามารถแยกออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หมาป่า (wolves), 
แจก็คลั (jackals), สุนขัจิงจอก (fox), ไฮอีนะ (hyena)  ในปัจจุบนัไดจ้าํแนก
สุนขัทีพบทวัโลกออกเป็น 10 สกลุ ซึงมีสกลุเคนิส (CANIS) เป็นสกลุทีใหญ่
ทีสุดประกอบดว้ยสมาชิกทีเป็นหมาป่า แจก็คลั ไคโยตี ดิงโกและสุนขัเลียง 
และสกลุทีรองลงมาเป็นสกลุวลูเ์พส (VULPES) ซึงเป็นสกลุของสุนขัจิงจอกมี 
13 ชนิด 

 

หมาป่า (wolf) 
 หมาป่าเป็นสตัวส์กลุเคนิส (genus Canis) เช่นเดียวกบัสุนขั พบมาก
บริเวณซีกโลกเหนือ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ หมาป่าสีเทา (gray wolf), 
หมาป่าสีแดง (red wolf), ไคโยตี (coyote) พบเห็นไดท้วัไปแมว้า่จะมีถินฐานไม่
แน่นอน สุนขัทุกชนิดในสกุลเคนิสสามารถผสมขา้มสายพนัธุ์และใหลู้กสุนขัที
สืบพนัธุ์ต่อไปได ้ 
 

หมาป่าสีเทา (gray wolf) 
 หมาป่าสีเทา หรือ C. lupus เป็นกลุ่มทีแพร่กระจายมากทีสุด มีรูปร่าง
ลกัษณะคลา้ยกบัสุนขัพนัธุ์เยอรมนัเซฟเพิร์ด (German Shepherd) ขนหนา

และแน่น หูตงั หางเป็นพวง สีขนเป็นสีเทาแซมสีดาํและสีนาํตาลเขม้ ขนาดตวั
โตเตม็ทีมีความสูงประมาณ 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตรและมีนาํหนกั

ประมาณ 45 กิโลกรัม เป็นสตัวห์ากินตอนกลางคืน เหยอืทีหมาป่าสีเทาจบักิน

เป็นนก สตัวเ์ลียงลูกดว้ยนมขนาดเลก็ หรืออาจเป็นสตัวใ์หญ่บา้งเช่น กวาง 
นอกจากนนัยงักินพวกพืชและซากสตัวเ์น่าดว้ย สามารถวงิไล่เหยอืดว้ยความเร็ว 
32 กิโลเมตรต่อชวัโมงไดน้านหลายชวัโมง การออกหาเหยอืมีทงัออกหาเหยอื



ววิฒันาการของสุนขั ๓ 

โดยลาํพงัและเป็นฝงูซึงจะมี
ประมาณ 5 ตวั ในบางช่วงเวลาที

หาเหยอืยากเช่น ฤดูหนาว หมาป่า
สีเทามกัจะอยูร่วมกนัและอาจเป็น
ฝงูมากถึง 30 ตวั เมือเขา้ฤดูผสม

พนัธุ์หมาป่าสีเทาจะจบัคู่และอยู่
กนัในถาํหรือโพรงใตดิ้น 
 

หมาป่าสีแดง (Red Wolves) 
 หมาป่าสีแดง หรือ C. 
rufus เป็นหมาป่าทีนอ้ยกวา่หมาป่า
สีเทา มีสีขนหลากหลายตงัแต่สีเทา
แดงจนถึงเทาดาํ มีพฤติกรรม
เหมือนกบัหมาป่าไคโยตี (coyote) 
หรือ C. latrans ซึงเป็นกลุ่มหมา
ป่าทีเลก็ทีสุด 

 

ไคโยต ี(coyote) 
 เป็นหมาป่าขนาดเลก็ วอ่งไว มี
ชือเรียกวา่ Canis latrans เป็นสุนขัทีมีถิน
กาํเนิดทางตะวนัตกของอเมริกาเหนือ พบ
ในทะเลทราย ทุ่งหญา้ ป่าละเมาะ มี
ลกัษณะหนา้แหลม ขนยาวหนาแน่นมีสี
นาํตาลปนเหลือง หางเป็นพวงปลายสีดาํ 

 

รูปที 1.1 หมาป่าสีเทา (C. lupus) 

 

รูปที 1.2 หมาป่าสีแดง (C. rufus) 

 รูปที 1.3 ไคโยตี (C. latrans) 
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เมือโตเตม็ทีมีความยาวประมาณ 89 เซนติเมตร สูงประมาณ 53 เซนติเมตร หาง
ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร นาํหนกัตวัประมาณ 14 กิโลกรัม ชอบร้องเสียง
แหลมติดต่อกนัในยามเยน็ อาศยัอยูก่นัเป็นคู่ในถาํเป็นโพรงของตน้ไมใ้หญ่ 
รอยแยกของหินหรือเป็นโพรงดินทีสตัวอื์นสร้างไว ้ และทงัคู่จะช่วยกนัดูแลลูก
นอ้ย ส่วนใหญ่ออกหากินตอนกลางคืนแต่กพ็บเห็นไดใ้นตอนกลางวนั ในการ
ล่าเหยอือาจล่าโดยลาํพงั หรือเป็นคู่ หรือกรณีเหยอืมีขนาดใหญ่กวา่อาจพบล่า
เป็นกลุ่มเลก็ ๆ ช่วยเหลือกนั ไคโยตีสามารถกินไดท้งัพืชและสตัว ์ รวมทงัซาก
สตัวที์เน่าดว้ย บางครังไคโยตีกเ็ป็นผูถู้กล่าดว้ยจากหมาป่า เสือภูเขา  
 

แจ็คเกลิ  (jackal)  
แจค็เกิล มีทงัหมด 3 ชนิด กระจายพนัธุ์ไปทงัทวีปเอเชีย, ยโุรป

บางส่วน และแอฟริกา ไดแ้ก่ หมาจิงจอกทอง (Canis aureus), หมาจิงจอก
ขา้งลาย (C. adustus) และหมาจิงจอกหลงัดาํ (C. mesomelas) ซึงชนิดแรกนนั
พบกระจายพนัธุ์ทวัไปในทวีปเอเชีย (รวมถึงในประเทศไทย), แอฟริกาตอน
เหนือและบางส่วนของยโุรป ส่วนสองชนิดหลงันนัพบเฉพาะทวีปแอฟริกา
เท่านนั นอกจากนีแลว้ หมาไคโยตี (C. latrans) ทีพบในทวีปอเมริกาเหนือ 
บางครังถูกเรียกวา่ "อเมริกนัแจค็เกิล" ยงัรวมถึงหมาจิงจอกซีเมียน (C. simensis) 
 

ดงิโก (Dingo) 
 เป็นหมาป่าในประเทศออสเตรเลีย มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร 
หูตงั หวัมีลกัษณะเหมือนหมาป่าและขายาวกวา่ สีขนเป็นสีแดงอมเหลืองมีแตม้
ขาวบริเวณดา้นล่างของลาํตวั เทา้และปลายหาง มีการผสมพนัธุ์กนัปีละครัง
สามารถใหลู้กไดถึ้ง 8 ตวัต่อครอก นิสยัชอบหอนมากกวา่การเห่า ออกหากินใน
ตอนกลางคืนและมกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ  
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รูปที 1.5 หมาจิงจอกซีเมียน (C. simensis) 
รูปที 1.4 หมาจิงจอกทอง (C. 

 

สุนัขจิงจอก (Fox) 
 สุนขัจิงจอกเป็นสุนขัในสกลุวลู์
เพส (genus Vulpes) พบมากบริเวณซีก
โลกเหนือ มีลกัษณะหนา้แหลม ขาสนั 
ขนหนาและยาว หางยาวครึงหนึงหรือ
สองในสามของความยาวลาํตวัแลว้แต่ละ
ชนิดของสุนขัจิงจอก ชอบอยูต่ามลาํพงั 

 

 

รูปที 1.8 ดิงโก (C. dingo) 
 

 
รูปที 1.6 หมาจิงจอกหลงัดาํ (C. mesomelas) 

รูปที 1.7 หมาจิงจอกขา้งลาย (C. adustus) 
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ออกหากินตอนกลางคืนแต่กส็ามารถพบเห็นไดบ้า้งในตอนกลางวนั ไม่อาศยัใน
ถาํยกเวน้ในช่วงฤดูผสมพนัธุ ์ เวลานอนจะหลบอยูใ่นหญา้หรือตน้ไมที้ขึน
หนาแน่นและใชห้างพนัตวัเพือใหอ้บอุ่น ช่วงฤดูผสมพนัธุสุ์นขัจิงจอกจะจบัคู่
อยูใ่นถาํหรือโพรงดินทีสตัวอื์นสร้างไว ้ เมือมีลูกสุนขัออกมาพอ่สุนขัจิงจอกจะ
เป็นตวัหาอาหารมาใหลู้กสุนขัจนอายปุระมาณ 5 เดือน อาหารทีสุนขัจิงจอกกิน
เป็นแมลง ไส้เดือน นกและสตัวเ์ลียงลูกดว้ยนมขนาดเลก็ ไข่ ซากสตัวแ์ละ
พืชผกัโดยเฉพาะผลไม ้ การล่าเหยอืของสุนขัจิงจอกจะแตกต่างจากสุนขัอืนทีวิง
ไล่จบัเหยอื แต่สุนขัจิงจอกจะใชว้ิธียอ่งเขา้ใกลแ้ละโดดตะครุบเหยอื บางครัง
สุนขัจิงจอกกเ็ป็นเหยอืของสตัวกิ์นเนือขนาดใหญ่เช่นหมาป่า เสือ รวมถึงมนุษย์
ดว้ยทีล่าสุนขัจิงจอกเป็นกีฬา ส่วนลูกสุนขัจิงจอกกอ็าจเป็นเหยอืของพวกนก
ขนาดใหญ่ 
 สุนขัจิงจอกมีความแตกต่างกนัไปตามเขตเช่น สุนขัจิงจอกสีแดงใน
ยโุรปมีขนาดใหญ่กวา่ในอเมริกาเหนือ แต่โดยเฉลียแลว้สุนขัจิงจอกมีความยาว
ประมาณ 58 เซนติเมตร สูงประมาณ 41 เซนติเมตร และมีนาํหนกัประมาณ 2.3-
4.6 กิโลกรัม สีขนมีแตกต่างไปตามแต่ละชนิด แต่ทีมกัเหมือนกนัคือมีปลายหาง
สีขาวและขา เทา้ ปลายของหูมกัเป็นสีดาํ สุนขัจิงจอกสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
13 ชนิด คือ  

1. สุนขัจิงจอกสีแดง (V. vulpes)  
2. สุนขัจิงจอกสีเทา (V. cinereoargenteus)  
3. สุนขัจิงจอกสีเทาไอส์แลนด ์(V. littoralis)  
4. สุนขัจิงจอกสวฟิต ์(V. velox)  
5. สุนขัจิงจอกเฟนเนก (V. zerda)  
6. สุนขัจิงจอกอินเดียน (V. bengalensis)  
7. สุนขัจิงจอกแบลนฟอร์ด (V. cana)  
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รูปที 1.10 สุนขัจิงจอกสีเทา 
 (V. cinereoargenteus) 

 

8. สุนขัจิงจอกเคป (V. chama)  
9. สุนขัจิงจอกคอร์แสค (V. corsac)  
10. สุนขัจิงจอกทะเลทรายทิเบต (V. ferrilata)  
11. สุนขัจิงจอกเพล (V. pallida)  
12. สุนขัจิงจอกคิต (V. macrotis)  
13. สุนขัจิงจอกรูเพล (V. rueppelli) 

สุนขัจิงจอกสีแดงเป็นชนิดทีมีมากทีสุด พบในยโุรปและเอเชีย 
แอฟริกาเหนือและอเมริกาเหนือ สุนขัจิงจอกสีเทาเป็นชนิดเดียวทีบางครังจะปีน
ตน้ไม ้พบตงัแต่อเมริกาเหนือถึงตอนเหนือของอเมริกาใต ้มีขนาดใหญ่กวา่สุนขั
จิงจอกสีแดงในอเมริกาเหนือเลก็นอ้ย สุนขัจิงจอกสวิฟตแ์ละสุนขัจิงจอกคิตมี
ขนาดเลก็ วอ่งไว มีสีเทาอ่อนหรือสีเหลือง พบในทะเลทรายและทีราบในเขต
ตะวนัตกของอเมริกา และตอนเหนือของเมก็ซิโก สุนขัจิงจอกเฟนเนกเป็นชนิด
ทีมีขนาดเลก็ทีสุด พบในทะเลทรายสะฮาราและอาระเบีย ขดุโพรงเก่งมาก มีหู
ใหญ่มากและขนเป็นปุยสีนวล ส่วนสุนขัจิงจอกชนิดอืน ๆ พบไดใ้นแอฟริกา
และเอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที 1.9 สุนขัจิงจอกสีแดง (V. vulpes) 
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รูปที 1.12 สุนขัจิงจอกสวฟิต ์(V. velox) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที 1.11 สุนขัจิงจอกสีเทา 
ไอส์แลนด ์(V. littoralis) 

 
รูปที 1.14 สุนขัจิงจอกเฟนเนก 

(V. zerda) 
รูปที 1.13 สุนขัจิงจอก 

แบลนฟอร์ด (V. cana) 

 

รูปที 1.15  สุนขัจิงจอกเคป (V. chama) 
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ไฮอนีะ (hyena) 
 เป็นสตัวโ์ลกทีเก่าแก่ กินเนือสตัวเ์ป็นอาหาร ชอบหากินตอนกลางคืน 
แมจ้ะมีลกัษณะเหมือนสุนขัแต่จะมีสายสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสตัวจ์าํพวกชะมด
และแมวมากกวา่สุนขั ไฮอีนะมีขาหนา้ยาวกวา่ขาหลงัจึงมีแนวหลงัลาดเอียงไป
ดา้นทา้ย เป็นนกัล่าเหยอืทีเก่งและมีชือเสียงในการทาํลายซากสตัวเ์นืองจากมี
ฟันและขากรรไกรทีแขง็แรงสามารถบดกระดูกได ้ชอบนอนกลางวนัในถาํหรือ

รูปที 1.16 สุนขัจิงจอกคอร์แสค 
(V. corsac) 

รูปที 1.17 สุนขัจิงจอกเพล (V. pallida) 
  

  

รูปที 1.18 สุนขัจิงจอกคิต 
(V. macrotis) 

รูปที 1.19 สุนขัจิงจอกรูเพล 
(V. rueppelli) 



การจดัการดูแลสุนขั ๑๐

ในโพรง พบมากในแอฟริกาและแถบตะวนัตกเฉียงใตข้องทวีปเอเซีย 
โดยทวัไปไฮอีนะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 

1. The brown hyena (strand wolf) หรือ H. brunnea  
2. The spotted hyena หรือ Crocuta crocuta  
3. The smaller striped hyena หรือ Hyaena hyaena  

 
 
   
 

 

 
 
 

 

รูปที 1.20 The brown hyena 

รูปที 1.22 The smaller striped hyena 

 

 

รูปที 1.21 The spotted hyena 
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ส่วนสุนขัในสกลุอืนๆทีนอกจากสกลุเคนิส (CANIS) และสกลุวลูเ์พส 
(VULPES) ในทีนีจะไม่กล่าวถึง เพียงจะขอยกตวัอยา่งเช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

รูปที 1.23 โดล (Cuon alpinus) 

 

 

 

รูปที 1.25 สุนขัแร็กคูน  
(Nyctereutes procyonoides) 

รูปที 1.24 สุนขัจิงจอกหูคา้งคาว  
                 (Otocyon megalotis) 
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ปัจจุบนัสุนขัเลียงมีการพฒันาสายพนัธุ์มากกวา่ 400 สายพนัธุ์ แต่ใน
ระยะแรกๆเราเชือวา่มีการพฒันาสายพนัธุ์มาจากหมาป่าซึงจาํแนกหมาป่า 4 
กลุ่มใหญ่ๆตามพืนทีต่างๆของโลกคือหมาป่าอเมริกนัเหนือ (North American 
wolf), หมาป่าจีน (Chinese wolf), หมาป่าอินเดียน (Indian wolf), หมาป่ายโุรป 
(European wolf) ดงัแสดงในแผนผงัขา้งล่าง (รูปที 1.28) 
 

 

 

 

 

รูปที 1.27 สุนขัจิงจอกอาร์กติก 
         (Alopex lagopus) 

รูปที 1.26 สุนขับุช 
 (Speothos venaticus) 
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