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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะพื้นฐานและการเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 2)

ศึกษาลกัษณะมาตรฐานสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ และ 3) ศึกษาแนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแก้วท่ีมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของโลก กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจงทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้พาะเล้ียง
และพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ จ  านวน 21 แห่ง กลุ่มผูต้ดัสินการประกวดและผูท้รงคุณวุฒิดา้นสุนขับาง
แกว้จ านวน 9 คน และกลุ่มสุนขัท่ีไดรั้บการพฒันาจากกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงจ านวน 21 ตวั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและกลุ่มกรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ แบบ
บนัทึกพนัธ์ุประวติัสุนขั แบบบนัทึกขอ้มูลลกัษณะสุนขั  แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ 
แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ และเคร่ืองบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสัมภาษณ์ พร้อมบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของสุนขั การวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณใช้ร้อยละ ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและสังเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ลกัษณะพื้นฐานและการเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้เป็นสุนขัขนาดกลาง
จดัอยูใ่นกลุ่ม Spitz โครงสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีสัดส่วนท่ีกลมกลืน เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว มีลกัษณะ
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พื้นฐานท่ีส าคญัและเป็นเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 8 ประการ ส าหรับการเล้ียงดูสุนขับางแกว้ มีการให้อาหารท่ี
เหมาะสมกบัวยั อาย ุและน ้าหนกัของสุนขั มีการใหสุ้นขัออกก าลงักายเป็นเวลาวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 
10-15นาที การฝึกวินยัจะเนน้การฝึกขบัถ่ายให้เป็นเวลา วนัละ 2 คร้ัง มีการจดัสภาพแวดลอ้มให้สุนขัอยูใ่น
กรง และพาสุนขัเขา้สังคมอยูเ่สมอ 

ลกัษณะมาตรฐานสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ สุนขับางแกว้มีลกัษณะของริมฝีปาก สีจมูกและสันจมูก
กรวยปาก ฟัน คอ เอว เส้นล่าง ขอ้ขาหนา้ และขน ท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ ส่วนลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานพนัธ์ุ ไดแ้ก่ เทา้หลงั เทา้หนา้ และหลงั ตามล าดบั ส าหรับเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ พบวา่สุนขัทั้ง 21 
ตวั มีแขง้สิงห์ท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ ส่วนลกัษณะท่ียงัไม่ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 
ได้แก่ ขนชายท้อง และเครา ขนหน้าอก ส าหรับการถ่ายทอดจุดเด่น-จุดด้อยในสายตระกูล ส่ิงท่ีมีการ
ถ่ายทอดมาก ท่ีสุด ได้แก่ จิตประสาท โครงสร้าง และขน ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ส่ิงท่ีถ่ายทอดจะเป็น
ลกัษณะเด่นมากกวา่ลกัษณะดอ้ย ส่ิงท่ีสุนขัไดรั้บจากการพฒันาอยา่งชดัเจนคือเร่ืองโครงสร้าง จิตประสาท 
และ ลกัษณะการเคล่ือนไหว ส่วนส่ิงท่ีสุนขัตอ้งพฒันาต่อไปคือ ขนาดของขาหลงั ลกัษณะกระดูกเล็กและ
บาง  ความดุ และหวาดระแวง 

แนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของโลก กระบวนการพฒันา
สุนขัควรเร่ิมตั้งแต่การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัตวัสุนัข จุดเด่น จุดดอ้ย ประวติัสายตระกูล ลกัษณะการ
ถ่ายทอดในสายตระกูล การคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ แม่พนัธ์ุท่ีสามารถลดจุดดอ้ย และมีจุดเด่นท่ีตอ้งการมาผสม
พนัธ์ุ โดยผูเ้พาะเล้ียงควรให้ความส าคญักบัระบบการบนัทึกขอ้มูลพนัธ์ุประวติั  ควรบนัทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัตวัสุนขัอยา่งรอบคอบ ตรงตามความเป็นจริง ทั้งน้ีคอก/ผูเ้พาะเล้ียง ควรร่วมมือกนัสร้างแนวทางใน
การพฒันาสุนขับางแกว้ โดยร่วมกนัคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีจุดเด่นมาพฒันาร่วมกนั   
ค าส าคัญ: สุนขัไทย  สุนขัพนัธ์ุไทยสปิตซ์ สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

 

Abstract 
The purposes of this study were to: 1) study basic characteristics and the raising ofThai Bang Kaew 

dog; 2) study the standard characteristics of Thai Bang Kaew dog; and 3) study guidelines for development 
of Thai Bang Kaew dog to be a new breed of dog recognized by Federation Cynologique Internationale 
(F.C.I.).  The research sample consisted of 3 purposively selected groups, namely, the group of 21 breeders 
and raisers of Thai Bang Kaew dog, the group of nine contestant judges and experts on Thai Bang Kaew 
dog, and the group of 21  Thai Bang Kaew dogs developed by the breeders.  Seven research instruments 
were employed in this study: a structured interview form for the group of breeders and the group of 
judges/experts, a pedigree recording form, a dog characteristics recording form, a form for comparison of 
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dog characteristics with characteristic standards of the breed, a form for comparison of dog characteristics 
with the breed identity, a camera, and a video recording machine.  Research data were collected via the 
interviews, photographs taking of the dogs, and vedio recording of the dogs’ movement. Quantitative data 
were analyzed using the percentage; while qualitative data were analyzed using content analysis and 
synthesis to derive at common conclusions.  The research findings could be concluded as follows: 

Basic characteristics and the raising of Thai Bang Kaew dog. Thai Bang Kaew dog was a 
medium sized dog classified under the group of "Spitz". Its body was of the square structure with 
harmonized body parts and with agile movements.  It had eight important basic characteristics which were 
the identities of the breed.  The raising of Thai Bang Kaew dog included the following activities: the feeding 
with appropriate food to the dog according to their age interval, age, and weight; having the dog exercise at 
appropriate times twice daily, each of which lasting 10  – 15  minutes; having the dog defecate timely and 
twice daily; arranging for the dog to rest in the kennel; and taking the dog to be socially mingling with other 
dogs.   

Breed standards of Thai Bang Kaew dog. Regarding breed standards of Thai Bang Kaew dog, it 
was found that the majority of dogs had the characteristics of lips, nose color and nose muzzle, mouth shape, 
teeth, neck, waist, underline, front leg joints, and coat of hair in accordance with the breed standards; while 
the characteristics that were not in accordance with the breed standards were the back feet, front feet, and 
back, respectively.  As for comparison of characteristics against the breed identity, it was found that all of 
the 21  dogs had their shins in the lion’s leg shape which were in accordance with the breed identity; while 
the characteristics that were not in accordance with the breed identity were the coat of belly, the guard coat 
around neck, and the chest coat.  Regarding the transmission of the dominant and recessive genetics of Thai 
Bang Kaew dog, it was found that the genetics that had been transmitted at the most were the temperament, 
body structure, and coat of hair, respectively.  The dominant genetics were transmitted more than the 
recessive genetics.  The distinctive characteristics that the dog had received from the development were the 
body structure, temperament, and pattern of movement; while the characteristics that needed to be further 
developed were the size of the back legs, the small thighbone, fierceness, and apprehensive feeling. 

The guidelines for development of Thai Bang Kaew dog to be a new breed of dog recognized 
by Federation Cynologique Internationale.  The development process should start with the study of 
details concerning the dog such as the physical structure,strong points and weak points, pedigree history, 
characteristics of pedigree transmission, genetics and breeding by selection of sire and dam which can 
increase the strong points and also decrease the weak points.  Especially, the breeders should give 
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importance to pedigree history data recording system.  They should carefully and correctly record details of 
the dog in accordance with the facts.  Furthermore, the kennels/breeders should cooperate in developing 
guidelines for development of Thai Bang Kaew dog by collaborating in selection of distinguished breeds 
for further development. 

Keywords: Thai Dog, Thai Spitz dog, Thai Bang Kaew dog 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เก่ียวกบัการ

จดสิทธิบตัรของสุนขัพนัธ์ุไทย พระองคท์รงมีความห่วงใยในสุนขัท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย โดยมีพระ
ราชประสงค์ท่ีจะให้สุนัขพนัธ์ุไทยแทไ้ด้รับการรับรองจากองค์กรในระดบัสากล  (ธนนัน แจง้เกษมสุข, 
2552, ออนไลน)์ 

สายพนัธ์ุสุนขัของประเทศไทย ท่ีเป็นสมบติัของชาติไทย พบวา่มี 2 สายพนัธ์ุ คือ  
1. สุนขัพนัธ์ุไทยหลงัอาน ซ่ึงไดรั้บการบรรจุ เขา้สู่ท าเนียบสุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลก เป็นท่ี 

เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2546 (ทวนชยั  อคันิบุตร(เล็ก จ.จ.),มปป.) 
2. สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้  
ปัจจุบัน สุนัขพันธ์ุไทยบางแก้วได้รับการรับรองแบบชั่วคราว จากสมาพันธ์ุสุนัขโลก 

(Federation Cynologique Internationale: F.C.I.) เ ม่ือว ันท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงย ังอยู่ในขั้ นตอนการ
ด าเนินการขอบรรจุเป็นสุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลกแบบถาวร (www.fci.be/nomenclature.aspx สืบคน้เม่ือ 
17 กรกฎาคม 2555) 

สมาพนัธ์ุสุนขัโลก คือ องค์กรท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นแกนกลาง ในการรักษากฏเกณฑ์ท่ี
เก่ียวกบัมาตรฐานสายพนัธ์ุสุนขั เพื่อให้ประเทศสมาชิกยึดถึอปฎิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั เช่น 
การรับรองมาตรฐานสายพนัธ์ุสุนัข การรับรองการประกวดของประเทศสมาชิก การรับรองกรรมการผู ้
ตดัสินของประเทศสมาชิก ฯลฯ เร่ิมก่อตั้งโดยประเทศในยุโรป 5 ประเทศ และมีประเทศต่างๆ สนใจสมคัร
เป็นสมาชิกมากมายทัว่โลก ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 84  ประเทศ มีสุนขัท่ีไดรั้บรองมาตรฐานโดย F.C.I. 
แลว้ 339 สายพนัธ์ุ (http://www.fci.be/presentation.aspx  สืบคน้เม่ือ 30 พฤศจิกายน 2553)  

ปัจจุบนั F.C.I. ได้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดูแลประเทศสมาชิกเป็นกลุ่ม ๆ (ทวีป) 
ไดแ้ก่  ยุโรป  ลาตินอเมริกาและคาริเบ้ียน  เอเชีย  แอฟริกา  และออสเตรเลีย ส่ิงท่ีประเทศสมาชิกของสมา
พนัธ์ุจะไดรั้บ มีดงัน้ี 
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1. การให้บริการข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก F.C.I. และ
องค์กรท่ีมีศักยภาพเท่าเทียมกัน อย่างเช่น  Kennel Club OF United Kingdom , American Kennel Club, 
Australian National Kennel Club 

2. การรับรอง Certified Export Pedigree ท่ีออกโดยสมาคม ฯ ท่ีเป็นสมาชิก F.C.I.      
3. การรับรอง Champion ของประเทศสมาชิก F.C.I. ท่ีมี Pedigree เตม็ 3 generations 

      4. การรับรอง Judge ท่ีประเทศสมาชิกเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะให้ CC. เพื่อการเป็น 
Champion ของแต่ละประเทศได ้(www.petnews2005.com สืบคน้เม่ือ 5 กนัยายน 2552) 

สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ เป็นสุนขัของประเทศไทยมีถ่ินก าเนิดท่ี จงัหวดัพิษณุโลก จดัเป็นสุนขัท่ี
สวยงาม เป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับผูพ้บเห็น และสามารถท่ีจะน าไปพฒันาต่อยอดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าภูมิ
ปัญญาของคนไทย จึงจ าเป็นตอ้งเร่งรีบท่ีจะด าเนินการเพื่อให้องค์กรระดบัสากลให้การรับรองเป็นการ
เร่งด่วน เน่ืองจากลกัษณะท่ีโดดเด่น ความสวยงามของรูปลกัษณ์ และเป็นสุนขัในเขตร้อนท่ีมีลกัษณะของ
ขนท่ียาวสวยงาม  ซ่ึงหากคนต่างชาติน าสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ไปพฒันาอยา่งมีขั้นตอนและมีแบบแผน และ
น าไปจดทะเบียนกบัองคก์รระดบัประเทศ และอา้งวา่เป็นสุนขัประจ าชาติอ่ืน จะท าให้คนไทยเสียสิทธ์ิ ใน
การท่ีจะมีสุนขัประจ าชาติอีกหน่ึงสายพนัธ์ุ  

ส าหรับปัญหาของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข แมว้า่จะไดรั้บการบรรจุเขา้เป็น
สุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลก (ประเภทชัว่คราว) แลว้ก็ตาม ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นลกัษณะของโครงสร้างท่ียงัมีความ 
แตกต่างกนั จิตประสาทท่ียงัไม่มัน่คงมีความหวาดระแวง ดุ กา้วร้าว การเคล่ือนไหวท่ียงัไม่สมดุล เพราะ 

ลกัษณะมุมของขอ้ต่อกระดูกยงัไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุของสุนขั
พนัธ์ุบางแกว้ ซ่ึงระบุไวใ้นมาตรฐานสายพนัธ์ุของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ (ธนนนั แจง้เกษมสุข, 2552) นอกจากน้ี
ยงัพบปัญหาในเร่ือง 

ขอ้มูลของสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ท่ียงัมีความคลาดเคล่ือน ปัญหาท่ีเกิดจากตวัของสุนขั ปัญหาของผู ้
เพาะเล้ียงท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ ผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาทั้งในกลุ่มผูเ้พาะพนัธ์ุสุนัขพนัธ์ุบางแก้ว ให้มีความรู้สามารถพฒันาสุนัขอยู่บน
แนวทางท่ีถูกตอ้งและสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และยงัสามารถเกิดประโยชน์
แก่ผูเ้ล้ียงดูสุนัขพนัธ์ุบางแก้วทัว่ไปในการเล้ียงดูอย่างถูกวิธี ไม่ท าให้สุนัขกลายเป็นปัญหาของสังคม 
ขณะเดียวกนัยงัสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัน้ีไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติั ให้สุนัขพนัธ์ุบางแกว้
ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสุนขัสายพนัธ์ุหน่ึงของโลกแบบถาวรไดต่้อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะพื้นฐาน และการเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะมาตรฐานสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของโลก  

 
นิยามศัพท์ 

มาตรฐานพันธ์ุ  หมายถึง  ลกัษณะของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปและเป็น
มาตรฐานสากล ดา้นโครงสร้าง  ดา้นการเคล่ือนไหว และดา้นจิตประสาท   

โครงสร้าง  หมายถึง  ลกัษณะทางสรีระของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ ไดแ้ก่ กะโหลก  ล าตวั และขาท่ี
สมส่วน  ลงตวั โดยกะโหลกตอ้งใหญ่เหมาะสมกบัล าตวั  ส่วนของล าตวัและขาเม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้จะ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  และขาหนา้มีขนาดใหญ่กวา่ขาหลงั 

การเคลือ่นไหว  หมายถึง  ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของสุนขัทั้งการเดินและการวิง่ 
จิตประสาท  หมายถึง  การแสดงออกดา้นอารมณ์  และพฤติกรรมของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
เอกลักษณ์ของสายพันธ์ุ  หมายถึง  ลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในความเป็นสุนขัพนัธ์ุไทย

บางแกว้ ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะ 8  ประการคือ ขนแผงหนา้  ขนหลงัหู  ขนหนา้อก (เครา)  แขง้สิงห์  ขน
แผงหลงั (ผา้คลุมไหล่)  กระโปรงทา้ย  ขนชายทอ้ง  และหางเป็นพวง 

สุนัขสายพันธ์ุใหม่ของโลก  หมายถึง  สุนขัท่ีไดรั้บการยอมรับและบรรจุเป็นสุนขัประจ าชาติของ
ประเทศนั้นๆ โดยการประกาศของสมาพนัธ์สุนขัโลก  

การพฒันาสุนัขพันธ์ุไทยบางแก้วสู่การเป็นสุนัขสายพันธ์ุใหม่ของโลก  หมายถึง  การปรับปรุงสุนขั
ให้ตรงตามมาตรฐานสายพนัธ์ุซ่ึงไดมี้การก าหนดไวแ้ลว้ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสมาพนัธ์สุนขัโลก และ
ประกาศเป็นสุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลกเป็นการถาวร 

ผู้เพาะเลีย้ง  หมายถึง  ผูท่ี้ท  าการผสมพนัธ์ุสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้และคอยเล้ียงดูให้เติบโตเพื่อการ
ขยายพนัธ์ุ 

ผู้พัฒนาสายพันธ์ุ  หมายถึง  ผูท่ี้ท  าการผสมพนัธ์ุสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้เพื่อการพฒันาให้สุนขัได้
ลกัษณะท่ีดีตรงตามมาตรฐานพนัธ์ุท่ีก าหนดไว ้
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     ประชากรในการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่   
1.1 กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้จากทัว่ทุกภาคของประเทศไทย จาก

กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงหรือคอกท่ีเนน้การพฒันาสุนขั จ  านวน 21 แห่ง 
1.2 กลุ่มผูต้ดัสินการประกวดและผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้

จ านวน 9 คน 
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1.3 กลุ่มสุนขัท่ีไดรั้บการพฒันาและคดัเลือกจากผูเ้พาะเล้ียงหรือคอก  จ  านวน  21 ตวั 
2. เคร่ืองมือในการวจัิย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 7  ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบาง
แกว้ 

2.2  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับกลุ่มผูต้ดัสินการประกวด ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

2.3 แบบบนัทึกพนัธ์ุประวติัสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
 2.4 แบบบนัทึกขอ้มูลลกัษณะสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
2.5 แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ 
2.6 แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 
2.7 เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประเภทแบบสัมภาษณ์ ผา่นการทดสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
กบัวตัถุประสงค์ หรือเน้ือหาของเคร่ืองมือ  (IOC : Index of item objective congruence) ไดค้่า IOC เท่ากบั 
0.83 และ 1.00  ตามล าดบั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ และกลุ่มผูต้ดัสินการ
ประกวดและผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  พร้อม
ท าการบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของสุนขัท่ีผูเ้พาะเล้ียงไดท้  าการคดัเลือกไว ้เพื่อน ามาใชป้ระกอบ
ในการศึกษาลกัษณะของสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ รวมทั้งศึกษาพนัธ์ุประวติัของ
สุนขั เพื่อน ามาวเิคราะห์ลกัษณะการถ่ายทอดสุนขัในสายตระกลู และทิศทางในการพฒันาสุนขัต่อไป 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล   
4.1  ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา และสังเคราะห์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั 
4.2  ข้อมูลจากแบบบนัทึกข้อมูลลักษณะสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้ว ใบพนัธ์ุประวติัสุนัข  

รวมทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ ใชก้ารวเิคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะเด่น-ดอ้ย 
ลกัษณะท่ีไดรั้บการพฒันา และลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์และมาตรฐานสายพนัธ์ุ รวมทั้งลกัษณะท่ี
ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงพฒันาต่อไป 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ลักษณะพืน้ฐานและการเลี้ยงดูสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้ว 
สุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้เป็นสุนขัขนาดกลางโครงสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีสัดส่วนท่ีกลมกลืน 

ประกอบดว้ยกลา้มเน้ือท่ีสมบูรณ์ แขง็แรงมีการเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่ว สุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้มีลกัษณะ 
พื้นฐานท่ีส าคญัและจดัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 8 ประการ ตามภาพท่ี 1  
 

1. มีขนแผงหนา้      2.  มีขนหลงัหู 

 

3.  มีขนหนา้อก (เครา)     4. มีแขง้สิงห์    

                                                                 (ขนท่ีอยูห่ลงัขาหนา้) 

 5. มีขนแผงหลงั      6. มีกระโปรงทา้ย  

      (ผา้คลุมไหล่)     (บั้นทา้ยมีขนยาวมาจนถึง 
ขอ้ขาหลงัท่อนบน) 

 

7. ขนชายทอ้ง                8. หางเป็นพวง 

 

ภาพท่ี 1 เอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 8 ประการ 

ส าหรับการเล้ียงดูสุนขับางแกว้ จากการศึกษาพบว่าด้านการให้อาหาร ร้อยละ 100.00 ของฟาร์ม
สุนขับางแกว้ท่ีท าการศึกษามีการให้อาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัของสุนขั โดยมีการพิจารณาตามอายุ น ้ าหนกั 
และวยัของสุนขัประกอบกนั  ร้อยละ 80.95 มีการใหอ้าหารลูกสุนขัวนัละ 2-3 ม้ือ  สุนขัโตวนัละ 1 ม้ือ  โดย
มีการคดัเลือกอาหารท่ีมีคุณภาพดี (premium grade) และร้อยละ 33.33  มีการให้อาหารเสริมส าหรับลูกสุนขั
หรือสุนขับางกลุ่ม เช่น แคลเซียม  วิตามิน นมแพะ และยาบ ารุงต่างๆ  ด้าน การออกก าลังกาย ฟาร์มส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 52.38 มีการก าหนดใหสุ้นขัออกก าลงักายทุกวนั และเป็นเวลาคือวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 
10-15 นาที  โดยการพาเดิน วิ่งและวิ่งจกัรยาน ร้อยละ 33.33 มีการฝึกสุนขัเขา้สังคม เพื่อฝึกเร่ืองจิตประสาท ให้
สุนขัมีความคุน้เคยกบัคนแปลกหน้า  เป็นมิตรกบัผูค้น และสามารถให้ผูอ่ื้นสัมผสัร่างกายได ้ด้านการฝึก
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วินัย ร้อยละ 66.67 จะเนน้การฝึกขบัถ่ายให้เป็นเวลา วนัละ 2 คร้ัง ในพื้นท่ีท่ีก าหนด ร้อยละ 61.90 ฝึกใหกิ้น
อาหารในกรง เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการต่อสู้เพื่อแยง่อาหาร  และร้อยละ 23.81 ฝึกให้สุนขัคุน้เคยกบัการ
เขา้สายจูง โดยจะเร่ิมฝึกตั้งแต่สุนขัอายุประมาณ 2-3 เดือน ด้านสภาพแวดล้อม ร้อยละ 95.24 จดัให้สุนขัอยูใ่น
กรง และร้อยละ 4.76 เล้ียงแบบก่ึงปล่อยในโรงเรือนท่ีมีลกัษณะโล่ง แต่มีหลงัคาป้องกนัแดดและฝน  ส าหรับ
สุนขัท่ีเล้ียงในกรง ร้อยละ 47.62 มีการจดัห้องพกัทั้งห้องปรับอากาศและห้องพดัลม มีการท าความสะอาด
กรง และสถานท่ีปล่อยสุนขัออกก าลงักายทุกวนั  มีการอาบน ้ าสุนขั และท าความสะอาดกรง /ห้องพกัตาม
ระยะ เวลาท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 
 

 

                      ภาพท่ี 2 การฝึกวิง่                                       ภาพท่ี 3  สนามออกก าลงักาย   

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4  ซองส าหรับใหสุ้นขัมาขบัถ่าย                             ภาพท่ี 5 โรงเรือนสุนขั 

 2. ลักษณะมาตรฐานสุนัขพันธ์ุไทยบางแก้ว  สุนขับางแกว้ร้อยละ 100.00 มีลกัษณะท่ีถูกตอ้งตาม
มาตรฐานพนัธ์ุในลกัษณะของ ริมฝีปาก  และสี  รองลงมา ร้อยละ 95.24  มีลกัษณะของจมูกและสันจมูก 
กรวยปาก เส้นล่าง ขอ้ขาหนา้ และขน ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ  ร้อยละ 90.48  มีลกัษณะของคอ เอว และ
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ขาหนา้  ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ  ร้อยละ 80.95 มีลกัษณะของหู ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ  ร้อยละ 76.19 
มีลกัษณะของกะโหลก สตอ็ปหนา้ ตาไหล่ หาง และขาหลงั ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ ร้อยละ 71.43 มีลกัษณะ 
ของบั้นทา้ย  อก เทา้หนา้ ขอ้ขาหลงั และเทา้หลงั  ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ และร้อยละ 66.67  มีลกัษณะ
ของหลงั โครงสร้างและการยา่งกา้ว ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ    

ภาพท่ี 6 ลกัษณะมาตรฐานพนัธ์ุสุนขับางแกว้บางประการ 

ส าหรับเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ พบวา่สุนขัท่ีศึกษาทั้ง 21 ตวั ร้อยละ 100.00 มีลกัษณะของแขง้สิงห์ท่ี
ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ  รองลงมาร้อยละ 85.71 มีลกัษณะของแผงหน้าท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์
ประจ าสายพนัธ์ุ ร้อยละ 76.19 มีลกัษณะของพวงหางท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าสายพนัธ์ุ  ร้อยละ 71.43 
มีลกัษณะของแผงคลุมหลงัท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าสายพนัธ์ุ  ร้อยละ 61.90 มีลกัษณะของเครา/ขนอก
ท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าสายพนัธ์ุ และอีกร้อยละ 57.14 มีลกัษณะของขนหลงัหู ท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ 
ประจ าสายพนัธ์ุ ส่วนลกัษณะท่ีพบวา่ยงัไม่ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุไดแ้ก่ กระโปรงหลงั และขน
ชายทอ้ง ซ่ึงพบวา่มีถึงร้อยละ 52.38 และ 49.62  ดงัภาพท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 เอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุของสุนขับางแกว้ 

ขนหลงั

แผงหน้า 

แผงคลมุ

หางเป็นพวง 

กระโปรง

ขนชาย

แข้งสิงห์ 

เครา-ขน
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ดา้นการถ่ายทอดจุดเด่น-จุดดอ้ยในสายตระกูล พบว่า สุนขัไดรั้บการถ่ายทอดทั้งลกัษณะเด่นและ
ลกัษณะดอ้ยจากพ่อ-แม่  ปู่ -ย่า ตา-ยาย ส่ิงท่ีสุนขักลุ่มน้ีไดรั้บจากการพฒันาท่ีผ่านมาอย่างชดัเจนคือ เร่ือง
โครงสร้าง ท่ีมีความกระชบั ทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส มีจิตประสาท ท่ีดี เป็นมิตรและร่าเริงมากข้ึน ลกัษณะการ
เคล่ือนไหว เป็นจงัหวะและมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน  อยา่งไรก็ตามยงัมีส่ิงท่ีสุนขัตอ้งพฒันาต่อไปอีกคือ 
ขนาดของขาหลงัท่ีใหญ่และมุมขาหลงัท่ียงัท ามุมไม่พอดีกบัสรีระ  ลกัษณะกระดูกเล็กและบาง  ความดุ และ
หวาดระแวงท่ียงัพบอยู่บา้งเน่ืองจากความไม่น่ิงของจิตประสาท  และการเคล่ือนไหว ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ลักษณะทางโครงสร้างบางส่วนของร่างกายท่ีไม่สมดุล ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวท่ีไม่สัมพนัธ์กัน  เช่น 
ขอ้ศอกบิด เป็นผลท าให้เทา้หนา้ไขวก้นัขณะวิ่ง หรือขอ้เทา้บิด ก็จะส่งผลต่อการเตะเทา้ในขณะวิ่งหรือเดิน 
เป็นตน้  ดงัภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แผนภูมิแสดงส่ิงท่ีไดรั้บจากการพฒันา และส่ิงท่ีตอ้งพฒันาต่อไป 

3. แนวทางการพฒันาสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้วทีม่ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของโลก (FCI) 

3.1. ฟาร์ม/ผูเ้พาะเล้ียง ควรร่วมมือกนัสร้างแนวทางในการพฒันาสุนขับางแกว้ โดยร่วมกนั
คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีจุดเด่นของแต่ละสายมาพฒันาร่วมกนั  ฟาร์ม/ผูเ้พาะเล้ียงอาจมีขอ้ตกลงในการเป็น
เจา้ของร่วมกนั (co-owner) ในตวัลูกสุนขัท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงก็จะท าใหสุ้นขัไดรั้บการพฒันามากข้ึน 

3.2 ใบพนัธ์ุประวติั (ใบ pedigree) เป็นข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้นในการคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ- 
แม่พนัธ์ุ และการวางระบบผสมพนัธ์ุ และยงัเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดทิศทางของการพฒันาสุนัขใน
อนาคต  ดังนั้นผูเ้พาะเล้ียงควรให้ความส าคญักับระบบการบนัทึกข้อมูลพนัธ์ุประวติั  และควรบนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัสุนขัอย่างรอบคอบ ตรงตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีควรบนัทึก เช่น  ประวติัสายตระกูล 

สิง่ที่ได้รับจากการพฒันา 

โครงสร้าง (structure) 

จิตประสาท (temperament)  

สิง่ที่ต้องพฒันาตอ่ไป 

ขนาดของขาหลังและมุมขาหลัง 

ลักษณะกระดูก 

ความหวาดระแวง 
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ลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมในสายตระกูลของสุนขัทุกตวั  ลกัษณะเด่น ลกัษณะดอ้ยของสุนขั  เป็น
ตน้ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและลดจุดดอ้ยของสุนขัใหน้อ้ยลง 

3.3 กระบวนการพฒันาสุนขัควรเร่ิมตั้งแต่การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัตวัสุนขั จุดเด่น จุด
ดอ้ย ประวติัสายตระกูล ลกัษณะการถ่ายทอดในสายตระกูล การคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ/แม่พนัธ์ุท่ีสามารถลดจุด
ดอ้ย และมีจุดเด่นท่ีตอ้งการมาผสมพนัธ์ุ เพื่อใหไ้ดล้กัษณะสุนขัท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันา 

3.4 การพฒันาสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้วควรด าเนินการในลกัษณะ 3 ประสาน ระหว่าง ผู ้
เพาะเล้ียง  กรรมการ และสมาคมฯ ซ่ึงเป็นการประสานทั้งในระดบันโยบาย มาตรการ/แนวทาง และการ
ปฏิบติั ดงัภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 การพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้แบบสามประสาน 

3.5  การพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ ควรให้ความส าคญัตั้งแต่เร่ืองการคดัเลือกสายพนัธ์ุ

สุนขัและการผสมพนัธ์ุสุนขั ดงัน้ี 

ในการผสมพนัธ์ุสุนขัพนัธ์ุไทยบางแก้ว ควรท าการผสมแบบสร้างสายพนัธ์ุหรือในสาย

ตระกลู (line breeding) ประมาณสามรุ่น แลว้ท าการผสมแบบนอกสายสัมพนัธ์ (Out breeding) หน่ึงคร้ังเพื่อ

เป็นการพฒันาสายพนัธ์ุ  ดงัภาพท่ี 10 

 
 

กรรมการ 

(มาตรการ/แนวทาง) 

 

สมาคมฯ 

(นโยบาย) 

ผู้ เพาะเลีย้ง 

(ปฏิบตัิ) 
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ภาพท่ี 10  แผนภูมิความสัมพนัธ์สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

 
จากการศึกษาพบว่าประวติัความเป็นมาของสุนัขพนัธ์ุไทยบางแกว้ยงัขาดความชัดเจนเน่ืองจาก

นกัวชิาการบางกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัในเร่ืองเก่ียวกบับรรพบุรุษของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ และยงัมี
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีคา้นประวติัความเป็นมาของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ตามความคิดเห็นนั้นดว้ย ดงัท่ี
สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ (2536) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะสุนขัพนัธ์ุไทย ซ่ึงเคยมีการ
แสดงความคิดเห็นกนัอยา่งหลากหลายในกลุ่มนกัวิชาการว่าสุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้มีสมมติฐานประวติัวา่
เป็นลูกผสมจากสุนขัจ้ิงจอก และ/หรือสุนขัป่า กบัสุนขับา้น ซ่ึงเป็นการผสมขา้มชนิดกนันั้น  ผลการวจิยัของ 
สุรวชิ วรรณไกรโรจน์พบวา่  สุนขัป่าอยูใ่นสกุล Cyon ไม่สามารถผสมพนัธ์ุใหลู้กกบัสุนขับา้นซ่ึงอยูใ่นสกุล 
Canis ได ้ สุนขัจ้ิงจอกซ่ึงอยูใ่นสกุลเดียวกบัสุนขับา้นนั้นมี 74 โครโมโซม ขณะท่ีสุนขับา้นมี 78 โครโมโซม  
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ซ่ึง Brown (1986, อา้งถึงใน สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ ,2536.)  กล่าวไวว้า่ไม่มีผูใ้ดยนืยนัความสามารถในการ
ด ารงพนัธ์ุของลูกผสมสุนขับา้น-สุนขัจ้ิงจอกได ้กล่าวคือ ลูกผสมนั้นเป็นหมนั เหมือนลูกผสมมา้-ลานัน่เอง  

ในประเด็นของลกัษณะพื้นฐานของสุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้ หรือเอกลกัษณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกวา่
สุนขัตวันั้นเป็นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้หรือไม่นั้น มีลกัษณะบางประการของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ียงัไม่
ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ เน่ืองจากการก าหนดเอกลกัษณ์ทั้ง 8 ลกัษณะนั้นเป็นการสร้างข้ึนเพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพฒันา ซ่ึงเอกลกัษณ์ในบางลกัษณะจะมีเด่นชดัในสุนขับางสายแต่มีไม่เด่นชดัในสุนขับางสาย เช่น เร่ือง
ของแผงคลุมหลงั (ผา้คลุมไหล่) สุนขับางตวัจะมีใหเ้ห็นไดช้ดัเจน  ในขณะท่ีบางสายมีแต่มองเห็นไม่ชดัเจน 
หรือเช่นเร่ืองของหางเป็นพวง สุนขับางสายมีลกัษณะของหางท่ีเป็นพวงสวยงาม แต่บางสายอาจมีขนหาง
เป็นพวงบางๆ เป็นตน้  

ปัจจุบันสุนัขมีลักษณะทางโครงสร้าง สรีระและจิตประสาทท่ีดีข้ึนกว่าในอดีต  ส่วนหน่ึง
เน่ืองมาจากเร่ืองของการเล้ียงดูและการปรับสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน  มีการดูแลให้ความส าคญักบัการให้
อาหารเสริม วคัซีน ยาบ ารุง ตลอดจนมีการให้สุนขัไดอ้อกก าลงักาย มีการพาสุนขัเขา้สังคม และมีการฝึก
วนิยัใหก้บัสุนขัมากข้ึน มิใช่ปล่อยใหเ้ป็นอยู ่หรือหากินเองตามธรรมชาติดงัเช่นในอดีต  

ส าหรับเร่ืองมาตรฐานพนัธ์ุ สุนัขมีลักษณะใกล้เคียงมาตรฐานพันธ์ุมากข้ึน แต่ลักษณะของ
เอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุบางลกัษณะจะพบนอ้ยลง ไดแ้ก่  กระโปรงหลงั และชนชายทอ้ง  อาจเน่ืองมาจากการ
ท่ีผูเ้พาะเล้ียงมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุมากเกินไป เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสมาพนัธ์ุ
สุนัขโลก จนละเลยเร่ืองของเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ   โดยในการผสมพนัธ์ุมกัเลือกพ่อพนัธ์ุ/แม่พนัธ์ุท่ีมี
ลกัษณะโดดเด่นในเร่ืองมาตรฐานพนัธ์ุเป็นหลกั  ประกอบกบัในการประกวดสุนัขพนัธ์ุไทยบางแกว้ใน
สนามสากล การตดัสินของกรรมการ/ผูต้ดัสินต่างชาติ จะให้ความส าคญักบัโครงสร้างตามมาตรฐานสาย
พนัธ์ุ  เพราะจะศึกษาแนวทางการตดัสินลกัษณะสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ ความสมดุลของโครงสร้าง  ลีลา
การแสดงออก จิตประสาท ละสภาพความพร้อมของร่างกาย มิไดม้องในเร่ืองเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ  ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

ลกัษณะการถ่ายทอดจุดเด่น-จุดดอ้ยนั้น ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ยงัตอ้งไดรั้บ
การพฒันาคือ “จิตประสาท” แมจ้ะพบวา่ปัจจุบนัสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้มีจิตประสาทท่ีดีข้ึนมาก มีความเป็น
มิตร และร่าเริงมากข้ึน แต่ก็ยงัพบวา่สุนขัยงัคงมีความหวาดระแวง ดุ ซ่ึงอาจเกิดจากยีนส์ท่ีอยู่ในตวัสุนัขท่ี
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงจากการศึกษาของสุรวชิ  วรรณไกรโรจน์ (มปป.) พบวา่สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้
มีความเป็นไปไดท่ี้จะสืบเช้ือสายมาจากลูกผสมระหวา่งสุนขัไทยพนัธ์ุดั้งเดิม และสุนขัไทยพนัธ์ุภูเขา ชนิด
หางพวง ซ่ึงเป็นสุนขัพื้นเมืองในกลุ่มสปิตซ์  มีขนยาว  หางเป็นพวง ตวัไม่ใหญ่มาก แต่ดุ  และความดุของ
สุนขัไทยในสมยัก่อนพบวา่ วตัถุประสงคข์องการเล้ียงสุนขัในสังคมชุมชนเกษตรกรรมในอดีตนั้น มกัเล้ียง
ไวเ้พื่อช่วยในการล่าสัตวห์าอาหาร ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัต่อการด ารงชีพของมนุษย ์ความดุจึงเป็น
นิสัยประจ าพนัธ์ุลกัษณะหน่ึงท่ีสืบทอดมาตามสายพนัธ์ุสุนขั  
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อยา่งไรก็ตามจิตประสาทในเร่ืองความดุนั้น สามารถพฒันาและลดระดบัความดุลงไดด้ว้ยการเล้ียงดู 
การฝึกวนิยั การปรับสภาพแวดลอ้ม และการพาสุนขัเขา้สังคมเพื่อพบปะผูค้นอยูเ่สมอ และท่ีส าคญัการผสม
พนัธ์ุสุนขั หากสามารถคดัเลือกผสมพนัธ์ุกบัสุนขัสายท่ีมีการพฒันาจิตประสาทเร่ืองความดุได ้ทั้งพ่อพนัธ์ุ
และแม่พนัธ์ุก็จะสามารถพฒันาจิตประสาทใหมี้ความน่ิงและเป็นมิตรไดม้ากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 สุนขัท่ีผา่นการฝึกจิตประสาทท่ีดี สามารถใหผู้อ่ื้นสัมผสัร่างกายได ้

นอกจากน้ีส่ิงท่ีสุนขัตอ้งพฒันาต่อไปอีกคือ ขนาดของขาหลงัท่ีใหญ่และมุมขาหลงัท่ียงัท ามุมไม่
พอดีกบัสรีระนั้น ในทางกายวภิาคลกัษณะของขาหลงัส าหรับสุนขัท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส จะค่อนขา้งเห็น
มุมขาหลงัได้ยาก หรือมีมุมขาหลงัน้อย ดงันั้นสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้วส่วนใหญ่จึงยงัมีมุมขาหลงัท่ีดูไม่
สวยงาม ตรงขา้มกบัสุนขัไทยพนัธ์ุหลงัอาน ซ่ึงเป็นสุนขัทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ จะสามารถมองเห็นและมีมุมขา
หลงัท่ีชดัเจนกวา่ (นิสิต  ตั้งตระการพงษ,์ 2555)  

ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้  ส่วนใหญ่เกิดจาก “คน”  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเร่ืองการไม่เปิดใจกวา้งยอมรับสายอ่ืน และไม่ยอมให้มีการพฒันาร่วมกันกับสุนัขสายอ่ืน 
เน่ืองจากมกัคิดว่าสุนขัของตนถูกตอ้งตามลกัษณะมาตรฐานพนัธ์ุและเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุแลว้ แต่สุนขั
สายอ่ืนยงัมีลกัษณะท่ีดอ้ยกวา่ จึงไม่ยอมใหมี้การน าสุนขัมาพฒันาร่วมกนั  จากประเด็นดงักล่าวอาจมีผลสืบ
เน่ืองมาจากความตอ้งการเป็นท่ีหน่ึงของวงการ และการแข่งขนัทางธุรกิจนอกจากน้ี “คน” ยงัพยายามท าให้
มาตรฐานสายพนัธ์ุมาใกล้เคียงกับลกัษณะสุนัขของตนมากว่าท่ีจะพฒันาสุนัขของตนให้ใกล้เคียงหรือ
ถูกตอ้งตามมาตรฐานสายพนัธ์ุ โดยมีปัจจยัประกอบท่ีส าคญัคือ การตดัสินของกรรมการ ผูต้ดัสินสุนขัใน
สนามประกวด ซ่ึงยงัไม่มีมาตรฐานในการตดัสินท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพราะกรรมการแต่ละท่านมี
ความชอบในลกัษณะของสุนขัท่ีแตกต่างกนัไป 
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ส าหรับแนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ นอกเหนือจากการพฒันาในเร่ืองมาตรฐานพนัธ์ุ
และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุของสุนขัแลว้  การวางแผนในการพฒันาสายพนัธ์ุเพื่อให้เป็นสายพนัธ์ุแทก้็เป็น
เร่ืองส าคญั เช่นเร่ืองสีของสุนขั ดงัท่ีทราบแลว้วา่สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้มี 3 สีคือ สีขาว-น ้ าตาล สีขาว-เทา 
และสีขาว-ด า  จากการศึกษาของพรรณี  อ านวยสิทธ์ิ และคณะ (2535) พบวา่สีของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ี
พบมากท่ีสุดคือสีขาว-น ้ าตาล นั้น  แมสุ้นขัพนัธ์ุไทยบางแก้วจะมีลกัษณะโครงสร้างท่ีคลา้ยกนั แต่ก็ยงัมี
ความแตกต่างในเร่ืองสี รวมทั้งความเขม้-อ่อนของสีท่ีปรากฏ ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถพฒันาในเร่ืองสีของ
สุนขัได ้โดยการผสมพนัธ์ุสุนขัท่ีอยู่ในกลุ่มสีเดียวกนัเพื่อให้ไดเ้ป็นสีพนัธ์ุแท ้โดยการน าพ่อพนัธ์ุและแม่
พนัธ์ุสุนขัท่ีมีสีเดียวกนั ลูกสุนขัท่ีเกิดมาก็จะเป็นสีเดียวกนั  (วธุวรพงศ ์ ศรีเมือง, มปป.)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั  
1.1 ผูเ้พาะเล้ียงควรยดึมาตรฐานพนัธ์ุเป็นหลกัในการพฒันา และมุ่งพฒันาสุนขัใหต้รงกบั

มาตรฐานพนัธ์ุ จะท าใหก้ารพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
1.2 ผูเ้พาะเล้ียงควรก าหนดวตัถุประสงคข์องการผสมพนัธ์ุ ตลอดจนการพฒันาสายพนัธ์ุให้

ชดัเจน  ว่าตอ้งการสุนัขเพื่อการใด เช่น หากตอ้งการพฒันาสุนัขเพื่อให้เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ สุนขัควรมีจิต
ประสาทท่ีดี  เป็นมิตร มีโครงสร้างท่ีถูกต้องตามมาตรฐานพนัธ์ุ และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ  มีลีลาการ
เคล่ือนไหวท่ีสวยงาม  หรือหากตอ้งการสุนขัเพื่อการอารักขา ก็ตอ้งมีการพฒันา หรือการดูแลอีกรูปแบบ
หน่ึง เป็นตน้    

1.3 การพฒันาสุนขัควรพิจารณาทั้งดา้นบวกและดา้นลบ กล่าวคือ พฒันาในลกัษณะเด่น
ของสุนขัให้มีความน่ิง  และให้ความส าคญักบัการลดจุดดอ้ย หรือขอ้บกพร่องของสุนขัท่ีสามารถถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรมใหน้อ้ยลงควบคู่กนัไป 

1.4 การผสมพนัธ์ุ ควรให้ความส าคญัการไดสุ้นขัท่ีเป็นพนัธ์ุแท ้(pure breed) เช่น การผสม
พนัธ์ุในกลุ่มสี ควรพิจารณาเลือกผสมสุนขัท่ีอยูใ่นกลุ่มสีเดียวกนั เพื่อรักษาและพฒันาสายพนัธ์ุของกลุ่มสี
ใหเ้ป็นพนัธ์ุแท ้ 

1.5 สมาคมฯควรมีระบบการตรวจสอบใบพนัธ์ุประวติัสุนขัท่ีออกโดยชมรมต่าง  ๆ เพื่อลดปัญหา  
การบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัสุนขั ขณะเดียวกนั ควรมีการก าหนดกฎ กติกาหรือเง่ือนไขส าหรับผูท่ี้
ต้องการเป็นสมาชิกด้วย เช่น ต้องผ่านการอบรมความรู้เก่ียวกับสุนัขบางแก้ว การดูแลสุนัขบางแก้ว  
มาตรฐานพนัธ์ุของสุนขับางแกว้ ตลอดจนการผสมพนัธ์ุสุนขับางแกว้ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าจะไดส้มาชิกท่ีมี
คุณภาพในการมาร่วมกนัพฒันาสุนขับางแกว้ต่อไป 

1.6 สมาคมฯ ควรแสดงบทบาทในการผลกัดนัให้มีกฎหมาย หรือพระราชบญัญติัคุม้ครอง
พนัธ์ุสัตวอ์ยา่งเร่งด่วน  
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1.7 การพฒันาสุนขับางแกว้เป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฟาร์ม หรือผูเ้พาะเล้ียง อาจ
ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมโดยการน าสุนขัเขา้ประกวดในสนามสากลใหม้ากข้ึน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความนิยม
ในการเล้ียง ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการพิจารณาบรรจุสุนขัเป็นสายพนัธ์ุใหม่ของโลกอยา่งถาวร  เป็นตน้ 

1.8 ควรมีหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีในการประสาน ดูแล แกไ้ขปัญหาและพฒันาสุนขับาง
แกว้โดยตรง โดยก าหนดให้มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นบางแกว้เป็นท่ีปรึกษาในหน่วยงาน และควรมีเพียงหน่วยงาน
เดียวเพื่อใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็ และเป็นเอกภาพมากท่ีสุด 

1.9 ในอนาคตอาจมีการส่งออกสุนขับางแกว้สู่ตลาดสากลมากข้ึน  ดงันั้นควรมีการร่วมกนั
จดัระบบ หรือมาตรการป้องกนัและรักษามาตรฐานของสุนขับางแกว้  ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และเง่ือนไข
หรือขอ้ตกลงท่ีจ าเป็นตอ้งมีข้ึน 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ควรมีการศึกษาวิจยัต่อยอดในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

2.1 รูปแบบการพฒันาจิตประสาทของสุนัขบางแก้ว เพื่อรองรับการเป็นสุนัขสากล 
2.2 กระบวนการพฒันาสุนขับางแกว้ตามมาตรฐานสายพนัธ์ุ และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 
2.3 การศึกษาเชิงสังคมดา้นการใชป้ระโยชน์จากสุนขับางแกว้ เช่น การกูร้ะเบิด การน าทาง

เพื่อคน้หายาเสพติด การเป็นสุนขัอารักขา เป็นตน้ 
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