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การพฒันาการของสุนัข 
จีระศักด ิ ถริธนบูรณ์ 

 
การเจริญเติบโตของลูกสุนขัตงัแต่แรกเกิดจนถึงระยะเจริญพนัธุ์ พบวา่

มีการเปลียนแปลงของร่างกายและพฤติกรรมมากมาย ซึงมนุษยต์อ้ง
ทาํการศึกษาเพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการเปลียนแปลงดงักล่าวของสุนขั 
ทงันีเพือประโยชนใ์นการอยูร่่วมกนัดว้ยดีและสามารถนาํสุนขัมาใชฝึ้กเพือ
ประโยชนต์ามทีมนุษยต์อ้งการได ้ ในการแบ่งระยะการพฒันาการของสุนขั 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ระยะ คือ 

1. The Vegetative phase   
เป็นระยะตงัแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ 2 
สปัดาห์ ระยะนีลูกสุนขัจะหูหนวก
ตาบอดและการดมกลินของจมกูก็
ยงัทาํงานไดไ้ม่ดีนกั ส่วนมากจึง
อาศยัการสมัผสัในการคน้หาหวันม
ของแม่สุนขั ระยะนีลูกสุนขัจะใช้
เวลาเพือการกินและการนอนเท่านนั  
และเวลานอนลูกสุนขัจะนอนสุมกนั
ทงันีเป็นการรักษาความอบอุ่นของตวัลูกสุนขัเอง การเห็นและการไดย้นิเสียงจะ
เริมเปิดตาตาและหูในช่วงทา้ยๆของระยะนี 

2. The Transitional Phase เป็นระยะช่วง 3 สปัดาห์ ถึงแมว้า่จะเห็นและ 
ไดย้นิเสียงกย็งัไม่ดีจนกระทงัวนัที 18 จึงจะพฒันาเตม็ที ส่วนการดมกลินของ
จมูกจะเริมทาํงานเตม็ทีในระยะนีและจะเห็นลูกสุนขัเริมสามารถรับนาํหนกัตวั

 

รูปที 5.1 การนอนสุมกนัของลูกสุนขั 
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ดว้ยเทา้ทงัสีของตวัเองไดใ้นช่วงทา้ยๆของระยะนี แต่จะเดินไดไ้ม่แขง็แรง
พอจะขา้มสิงกีดขวาง 

 

3. The Imprinting Phase เป็นระยะช่วง 4-7 สัปดาห์ เป็นระยะทีสาํคญั

มากช่วงหนึงของสุนขัเพราะสิงทีลกูสุนขัเรียนรู้และจะยอมรับในสิงนนัๆ แต่ถา้เป็น
ระยะอืนการเรียนรู้และยอมรับกจ็ะยากขึน เมือเขา้ช่วงนีลกูสุนขัจะรู้สึกปลอดภยัขึน
เนืองจากสามารถเดินไดดี้และเร็วขึน การพฒันาการเรียนรู้จะเริมตน้โดยเฉพาะเสียง
และท่าทางทีแสดงออกของแม่สุนขัหรือเจา้ของ  ส่วนลกูสุนขักจ็ะแสดงออกดว้ยเสียง

และหางของมนั การเล่นกนักบัพี
นอ้งในครอกเดียวกนัจะเป็นการ
จดัลาํดบัชนัในสงัคมของสุนขัดว้ย 
การแสดงพฤติกรรมขู่จากท่าทางที
แสดงออกมาใหต้วัอืนเห็น การเขา้
หาลูกสุนขับ่อยๆโดยเฉพาะการ
สมัผสัทีนุ่มนวลของเจา้ของจะ
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีต่อ
กนัเสมือนวา่เป็นสมาชิกหนึงใน
ครอบครัวของมนั                                       

4. The Socializing Phase เป็นระยะช่วง 8-12 สปัดาห์  ลูกสุนขัจะ
เรียนรู้ระหวา่งความสนุกกบัสิงทีตอ้งระมดัระวงัในการอยูร่่วมกนัในกลุ่มสุนขั
ดว้ยกนัซึงรวมถึงการอยูร่่วมกนักบัมนุษยด์ว้ย ลูกสุนขัจะมีความอยากรู้อยาก

 

 

รูปที 5.2 การพฒันาการเดินของลกูสุนขั A : 1 สัปดาห์ ; B : 2 สัปดาห์ ; C : 3สัปดาห์ 

รูปที 5.3 แสดงพฤติกรรมการเล่นของลกู
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เห็นมากในสิงต่างๆรอบตวัของมนัและแม่สุนขัจะสอนใหลู้กสุนขัเรียนในสิง
ต่างๆทีลูกสุนขัจะตอ้งรู้และฉลาดทีจะทาํในสิงนนัๆ แมแ้ต่การเรียนรู้การอยู่
ร่วมกนักบัพีนอ้งในครอกดว้ยการเล่นต่อสู้กนั การยอมแพ ้ การปกป้องตวัเอง
และการปรองดองกนั ลูกสุนขัตอ้งอยูใ่นสภาพทีเตม็ไปดว้ยอนัตรายจึงตอ้งรู้ถึง
การคาํราม การกดั การจู่โจมและการหนี ซึงเป็นบททดสอบของลูกสุนขัแต่ละ
ตวั การนาํลูกสุนขัมาเลียงในระยะนีจะดีมากเพราะสามารถสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีต่อกนัไดแ้ละการสอนคาํสงัง่ายๆในการอยูร่่วมกนักส็ามารถเริมสอนตงัแต่
ระยะนีได ้

 
 

5. The Phase of Establishing Rank Order เป็นระยะช่วง 3-4 เดือน 
ลูกสุนขัจะมีการเจริญเติบโตเร็วในสภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจ พฤติกรรม
การเล่นกมี็มากขึนและจะทาํใหลู้กสุนขัรู้วา่การป้องกนัตวัเองตอ้งอาศยัความ
ฉลาดดว้ย ไม่ใช่จะอาศยักาํลงัและความแขง็แกร่งของร่างกายเท่านนั การเรียนรู้
การยอมแพต่้อสุนขัอืนทีมีกาํลงัมากกวา่และยอมรับจ่าฝงูหรือสุนขัทีนาํกลุ่ม 
(lead dog) ในทีนีรวมถึงเจา้ของของมนัดว้ย ถา้เป็นไปไดลู้กสุนขัจะออกนอก
บา้นเพือหาประสบการณ์การอยูร่่วมกบัสุนขัอืนในสงัคมและเสริมสร้างความ

  

รูปที 5.4 แสดงพฤติกรรมการเล่น แบบทดสอบกาํลงั 
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มนัใจใหก้บัตวัเอง ดงันนัเมือลูกสุนขัมีอายใุนช่วงนีเจา้ของอาจตอ้งปล่อยใหลู้ก
สุนขัไปเผชิญหนา้กบัสุนขัตวัอืนทีอาจจะใหญ่กวา่กไ็ดห้รืออาจจะเป็นสตัวช์นิด
อืนๆกต็าม โดยเจา้ของเพียงแต่เฝ้าระวงัอยูห่่างๆกพ็อ ส่วนการฝึกคาํสงัง่ายๆเช่น 
“มา” “นงั” “คอย” เป็นตน้ สามารถเริมสอนไดแ้ลว้ แต่ไม่ควรเร่งรัดจนเกิน 
ไปเพราะจะทาํใหลู้กสุนขัสูญเสียพฤติกรรมการเล่นซึงเป็นการเรียนรู้หาประสบ 
การณ์ชีวิตของมนัไป 

 
 
 
 
 
 
   

 
 

   
6. The Phase of Learning to Fit into the Pack เป็นระยะช่วง 5-6 

เดือน ในฝงูสุนขัป่าจะปล่อยใหลู้กสุนขัออกล่าเหยอืตามลาํพงัเพือใหไ้ดเ้รียนรู้
ถึงความยากลาํบากและอนัตรายทีอาจจะตามมา ในฝงูจะมีการกาํหนด
ภาระหนา้ทีของสมาชิกอยา่งชดัเจนตามลาํดบัชนัเพือร่วมกนัล่าเหยอืใหส้าํเร็จ
โดยสุนขัตวัทีเป็นผูน้าํฝงูจะเป็นตวักาํหนดหนา้ที ดงันนัเจา้ของจึงจาํเป็นอยา่ง
ยงิทีจะตอ้งทาํตวัเองใหเ้สมือนวา่เป็นผูน้าํกลุ่มใหก้บัสุนขัของตนเอง ดว้ยการ
ใหเ้วลาและความอ่อนโอนกบัสุนขั แต่เมือสุนขัทาํผดิหรือทาํในสิงทีเจา้ของไม่
ตอ้งการ เจา้ของกจ็ะตอ้งลงโทษทนัทีทนัใดดว้ยการแสดงท่าทีทีไม่พอใจและ

รูปที 5.5 การเรียนรู้การเป็นผูแ้พผู้ช้นะ 
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พดูดว้ยนาํเสียงทีดงัและหนกัแน่นคลา้ยๆกบัเสียงคาํรามของแม่สุนขั ทงันี
เพือใหลู้กสุนขักลวัและรับรู้วา่การทาํเช่นนนัเป็นสิงไม่ดีนนัเอง 

7. The Phase of Puberty เป็นระยะช่วง 7 เดือนขึนไป สุนขัส่วนใหญ่
จะเจริญพนัธุ์เมืออาย ุ 8-9 เดือน ทงันีขึนกบัสายพนัธุ์และขนาดของสุนขัดว้ย 
สุนขัเพศผูจ้ะมีพฤติกรรมยกขาหลงัขา้งใดขา้งหนึงเพือขบัถ่ายปัสสาวะ ส่วน
สุนขัเพศเมียจะเจริญพนัธุ์เร็วกวา่สุนขัเพศผูซึ้งสามารถสงัเกตุไดจ้ากการเป็นสดั
และมีสุนขัเพศผูม้าใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ สุนขัทีอยูใ่นช่วงระยะนีบางตวัอาจ
มีพฤติกรรมกา้วร้าว ไม่เชือฟังคาํสงัและอาจแสดงอาการดุร้ายซึงเจา้ของตอ้งใช้
ความพยายามอยา่งมากเพือควบคุมและข่มพฤติกรรมเหล่านนัใหไ้ด ้ ขณะเดียว 
กนัจะตอ้งใหค้วามรักและความห่วงใยอยา่งมากดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมือสุนขัถึงวยัสมบูรณ์พนัธุ์ซึงสุนขัพนัธุ์เลก็จะถึงวยัสมบูรณ์พนัธุ์
ประมาณหลงัจาก 1 ปี แต่สุนขัพนัธุ์ใหญ่มกัจะประมาณถึง 2 ปี พบวา่พฤติกรรม
ทีไม่ดีดงักล่าวจะลดลงไปมาก อารมณ์ทีเปลียนแปลงง่ายจะไม่เกิดขึน ถา้
เจา้ของไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมทีไม่ดีดงักล่าวไดแ้ละบางครังพบวา่
เจา้ของอาจถูกทาํร้ายไดเ้มือไปขดัใจสุนขัของตนซึงเมือเกิดขึนครังหนึงแลว้

รูปที 5.6 การยกขาหลงัเพือขบัถ่ายปัสสาวะ 
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มกัจะมีโอกาสเกิดขึนอีกเป็นครังทีสอง ในกรณีนีสุนขัมกัจบลงดว้ยการยกให้
คนอืนนาํไปเลียงหรืออาจตอ้งทาํใหสุ้นขัตายอยา่งสงบ 
 

การสือสารของสุนัข (Canine Communication) 
คุณสมบติัของสญัญาณของการสือสารจะตอ้งมีลกัษณะชดัเจน 

(conspicuous), การทาํซาํ (redundancy) และ มีแบบแผนทีแน่นอน (stereotype) 
ซึงในสุนขัจะมีสญัญาณของการสือสารหลายรูปแบบคือ 
                1. การแสดงหนา้ตาท่าทาง (Visual signal, Body language) 
                2. การส่งเสียง (Auditory signal) 
                3. การส่งกลิน (Olfactory signal) 
 

1. การแสดงหน้าตาท่าทาง ( Visual Signal, Body Language ) 
  เป็นการสือสารในระยะทีสุนขัสามารถมองเห็นไดซึ้งไดแ้ก่ การ
แสดงออกทางสีหนา้และท่าทางของร่างกายรวมทงัตาํแหน่งของใบหูและหาง 
เช่น สุนขัทีกลวัจะแสดงออกดว้ยการตวัสนั ตาเบิกกวา้ง หวักม้ตาํ หนัหนา้ไป
ทางสิงทีทาํใหเ้กิดความกลวั หูลู่ชีไปดา้นหลงั ทิงนาํหนกัลงทีขาหลงั ถา้อยูใ่น
กรงจะถอยหลงัจนติดกรงดา้นไกลทีสุด ส่วนสุนขัทีแสดงอาการสนใจบางสิง
บางอยา่งจะแสดงออกโดยชูคอขึน หนัหนา้ไปดูสิงนนัๆและหูจะชีตงัขึน มี
ทิศทางไปขา้งหนา้ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

 รูปที 5.7 การแสดงออกทางกายของผูแ้พแ้ละผู ้
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2. การส่งเสียง ( Auditory Signal ) 
เป็นการสือสารทีใชเ้สียงเป็นสัญญาณทาํใหสุ้นขัตวัทีรับรู้ถึงความ

ตอ้งการของสุนขัตวัทีส่งสญัญาณ ซึงการส่งสญัญาณเสียงของสุนขัมี 4 รูปแบบ
คือ 2.1 การเห่า ( bark ) มีจุดประสงคเ์พือ 

- กระตุน้ เตือน    
- ป้องกนัถินทีอยู ่( territorial defense ) 
- ชวนเล่น ( play solicitation )  
- ทกัทาย  เรียกร้องความสนใจ  
- แสดงคุณลกัษณะของตวัเอง  
    ( individual identity )  
- แสดงความกา้วร้าว  

2.2 การหอน ( howl ) มีจุดประสงคเ์พือ                                             
- เพือการสือสารระยะไกล  และแสดงตาํแหน่งทีอยู ่ 
- แสดงคุณลกัษณะของตนเอง 
- หาพวกพอ้งและชกัชวนใหเ้กิดการ
รวมกลุ่ม 
- รักษาถินทีอยู ่
 - ตอบสนองต่อเสียงรบกวน  เช่น 
เสียง sirens 

 2.3 การคาํราม ( growl ) มีจุดประสงคเ์พือ 
- แสดงความกา้วร้าว 
- เล่นต่อสู้  
- ขู่  เตือน  เพือป้องกนัตวั 

2.4 การคราง ( whine ) มีจุดประสงคเ์พือ 

รูปที 5.8 แสดงท่าทางการเห่า 

รูปที 5.9 แสดงท่าทางการหอน 
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- เพือทกัทาย  
- แสดงความเจบ็ปวดทางร่างกาย หรือจิตใจ 
- แสดงการยอมแพ ้และป้องกนัตวั 
- เรียกร้องความสนใจ
   

 
   

   
3. การส่งกลนิ ( Olfactory Signal ) 

เป็นลกัษณะการสือสารชนิดหนึงทีมีสกัษณะเฉพาะของสุนขั ซึงไม่มี
ในมนุษยแ์ต่ในสตัวท์วัๆไปมีเช่นกนั ในสุนขัการส่งสญัญาณในรูปของกลินเกิด
ไดจ้าก 3 แหล่งคือ 

3.1 กลนิตวั เป็นคุณลกัษณะเฉพาะของสุนขัแต่ละตวั 
3.2 ปัสสาวะและอุจจาระ โดยการปัสสาวะพบวา่ในสุนขัเพศเมียจะ 

แสดงถึงการเป็นสดั ส่วนสุนขัเพศผูจ้ะแสดงถึงอาย ุและลกัษณะเฉพาะตวั
รวมทงัความเป็นใหญ่ (dominant ) หรือการแสดงความเป็นเจา้ถิน 

3.3 สิงคดัหลงัจาก anal gland เป็นคุณลกัษณะเฉพาะของสุนขัแต่ละ
ตวัเช่นกนั 

 
 

รูปที 5.10 แสดงท่าทางการคาํราม 

รูปที 5.11 แสดงท่าทางการขบัสิง 
คดัหลงัจาก anal gland 



การพฒันาการของสุนขั ๗๓ 

ประสาทสัมผสั ( Senses ) 
 ประสาทรับสมัผสัของสุนขัสามารถแบ่งไดเ้ช่นเดียวกบัมนุษย ์ แต่
ความสามารถในการรับสมัผสัในแต่ละดา้นจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยจะ
แบ่งประสาทรับสมัผสัของสุนขัออกเป็น 5 ส่วน คือ 

1. การดมกลิน  
( olfactory ) 

2. การมองเห็น ( visual ) 
3. การไดย้นิ ( hearing ) 
4. การรับรส ( taste ) 
5. การสมัผสั ( touch ) 

 
การดมกลนิ ( Olfactory Acuity ) 

สุนขัมีความสามารถในการรับสมัผสัมากทีสุดในการรับรู้กลินทงันี
เพราะมี scent-receiving cells มากกวา่ 200 ลา้นเซลลใ์นจมูก จึงทาํใหสุ้นขั
สามารถรับรู้และแยกแยะกลินทีมีความเขม้ขน้เจือจาง ~ 10-6 ทีมนุษยจ์ะรับรู้ได ้
ซึงความสามารถในการดมกลินพบตงัแต่แรกเกิดและพฒันาการสมบูรณ์เมือ
อาย ุ 4 สปัดาห์ ส่วนการดมกลินของสุนขัโตจะเปรียบเหมือนการทกัทายของ
มนุษยท์าํใหรู้้ถึงพลงัอาํนาจและลาํดบัชนัของสุนขัตวันนัๆในฝงูได ้
 
การมองเห็น ( Visual Acuity ) 

ลูกสุนขัแรกเกิดตาจะยงัไม่เปิดและตาจะเริมเปิดเมืออายปุระมาณ 9-14 
วนั สุนขัมีความสามารถในการมองเห็นวตัถุเคลือนไหวเพียงเลก็นอ้ยทีอยูไ่กลๆ
ไดดี้มาก แต่การแยกความแตกต่างของสีไดน้อ้ยกวา่มนุษยเ์พราะมี cone cells 
นอ้ยกวา่ และภาพทีเห็นเป็นสีโทนแดง ส่วนการมองเห็นในทีสลวัๆพบวา่จะ

รูปที 5.12 แสดงการทกัทายดว้ยการดมกลิน 



การจดัการดูแลสุนขั ๗๔

เห็นไดดี้กวา่มนุษย ์  แต่ความละเอียดของภาพทีเห็นตาํกวา่ภาพทีมนุษยเ์ห็น ใน
ส่วนของมุมมองจะพบวา่มุมมองของสุนขักวา้งประมาณ 2500-2900 แต่ของ
มนุษยป์ระมาณ 2100 

 

รูปที 5.13 แสดงการเปรียบเทียบมุมมองของสุนขักบัมนุษย์ 



การพฒันาการของสุนขั ๗๕

การได้ยนิ ( Auditory Acuity ) 
การไดย้นิเสียงของสุนขัจะ

ไดย้นิในช่วงความถีกวา้งกวา่มนุษย ์
และไดย้นิเสียงชดักวา่มนุษย์
ประมาณ 4 เท่า นอกจากนีสุนขัยงั
สามารถบอกตาํแหน่งของเสียงได้
ภายใน 0.6 วินาทีหลงัจากไดย้นิเสียง 
สุนขัพนัธุ์ทีมีใบหูตงัและสามารถ
เคลือนไหวหูไปตามทิศทางของเสียง
จะมีความสามารถในการรับเสียง

ดีกวา่พนัธุ์ทีมีใบหูตก 
   
          

การรับรส ( Taste ) 
 สุนขัเป็นสตัวจ์าํพวกกินไดท้งัเนือและพืช (omnivores) แต่จะชอบกิน
เนือมากกวา่พืช การรับรสของสุนขัพบไดต้งัแต่แรกเกิด ส่วนใหญ่สุนขัสามารถ
กินอาหารไดห้ลากหลายรสชาด  ซึงรสทีสุนขัชอบมากจะเป็นรสหวาน แต่การ
รับรสของสุนขัจะไม่เหมือนสตัวช์นิดอืน ทงันีเพราะสุนขัมี taste buds นอ้ยกวา่
สตัวช์นิดอืนนนัเอง 
 
การสัมผสั ( Touch ) 

การสมัผสัของสุนขัพบตงัแต่แรกเกิด สุนขัจะมีความไวต่อการสมัผสั
และส่วนใหญ่ชอบการสมัผสัทีนุ่มนวลจากเจา้ของบริเวณหวั  อก และหลงั 
 

รูปที 5.14 แสดงการใหค้วามสนใจในเสียงทีไดย้นิ 


