How wild dogs become domestic dogs
One of the favorite pets are dogs. Some consider dogs
their loyal friends. This article tells how wild dogs have
become domesticated, and when and how the
relationship between humans and dogs have started.
These questions have bewildered historians,
archaeologists and biologists.
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ปจจุบันแทบทุกบานมักมีสัตวเลี้ยง เชน นก ปลา
สุนัข แมว ฯลฯ ในอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีสุนัข
เลี้ยงประมาณ ๖๕ ลานตัว และแมวประมาณ ๕๗
ลานตัว ผูคนทุกระดับตั้งแตกรรมกรยันประธานาธิบดี
และกษัตริย ตางก็มีสัตวเลี้ยง อาทิ ประธานาธิบดี
George Bush และ Barach Obama เลี้ยงสุนัข แต
Bill Clinton เลี้ยงแมว
นักจิตวิทยาไดอธิบายเหตุผลที่คนชอบเลี้ยงสัตว
ในบานวา มีสาเหตุมาจากการที่มนุษยเองก็เปนสัตว
ชนิดหนึ่ง ดังนั้นการมีความรักและความปรารถนาดีตอ
สัตวอื่นๆ จึงมิใชเรื่องแปลก แตที่แปลกคือ แมสัตวบาง
ชนิดจะเปนพาหะนำโรค เชน แมวถายมูลที่มีพยาธิ
ตัวกลม และไกนำไวรัสไขหวัดนกสูคน กระนั้น หลายคน

ก็ยังรูสึกชื่นใจเวลามีสัตวเลี้ยง เชน แมวมาคลอเคลีย
อยูใกลๆ คงเพราะไดรับมิตรภาพที่อบอุนจากสัตวเลี้ยง
อันเปนสิ่งที่แทบจะไมไดจากคนรอบขางในทุกวันนี้
นอกจากจะใหความเปนเพื่อนแลว สัตวเลี้ยงหลาย
ชนิดก็ยังชวยใหคนเลี้ยงมีสุขภาพกายที่ดีดวย เชนคนที่
เปนโรคหัวใจ ถามีสุนัขเปนสัตวเลี้ยง เวลาจูงสุนัขไป
เดินออกกำลังกาย คนเลี้ยงก็ตองเดินไปพรอมสุนัข
การเดินจะทำใหสุขภาพของเจาของดี ไปดวย นอกจากนี้
การแสดงความผูกพันที่เจาของกับสุนัขเลี้ยงมีตอกันก็
สามารถทำใหความเครียดของเจาของลดลงไดดวย
จึงเปนเรื่องดีสำหรับคนที่เปนโรคหัวใจและโรคซึมเศรา
ในบางประเทศมีการฝกสุนัขใหนำทางเจาของที่เปนคน
ตาบอดดวย

ในประเทศออสเตรเลียมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา
คนที่มีสุนัขเปนสัตวเลี้ยง รางกายจะมีความดันโลหิตต่ำ
มีสาร triglyceride ในปริมาณนอย และมีโคเลสเตอรอล
นอยกวาคนที่ไมมีสุนัขเลี้ยง เรื่องนี้อาจจะเพราะสุนัข
เลี้ยงมักทำใหเจาของมีอารมณมั่นคงและมั่นใจ เวลามัน
วิ่งมาตอนรับ หรือมาหา เพื่อเคลาแขง เคลาขา หรือได
เห็นมันนั่งคอยเจาของกลับบาน อีกทั้งเชื่อฟงทุกคำสั่ง
ของเจาของอยางไมบายเบี่ยง การแสดงออกเชนนี้
จึงทำใหเจาของมีความรูสึกวาตนเปนคนมีคา และมี
ความหมาย การมีสุนัขจึงเปนการเสริมกำลังใจให
เจาของมีความมุงมั่นจะเอาชนะแรงกดดันจากนอกบาน
ไดอยางไมทอแท
นอกจากจะมีความจงรักภักดีตอเจาของอยางไม
เปลี่ยนแปลงแลว คุณสมบัติที่ประเสริฐอีกประการหนึ่ง
ของสุนัข คือ เปนสัตวที่มีนิสัยไมจูจี้ ไมเซาซี้ และ
ซื่อสัตยตอนายอยางเสมอตนเสมอปลาย จนทำให
หลายคนคิดวา สุนัขคือกัลยาณมิตรของเจาของที่
สมควรจะไดมรดกจากเจาของ เวลาเจาของตาย
เมื่อสุนัขมีความประพฤติและมีการปฏิบัติดีตอ
คนเชนนี้ จึงไมนาประหลาดใจที่ในรัชสมัยสมเด็จ
พระนางเจาวิคตอเรีย (ประมาณ ๒๐๐ ปกอน) ประเทศ
อังกฤษจึงมีกฎหมายคุมครองสุนัขเลี้ยงใหรอดพนจาก
ความเจ็บปวดเนื่องจากการถูกเฆี่ยนตี และเปนที่นา
สังเกตวา ประเทศอังกฤษไมมีกฎหมายหามบิดามารดา
โบยตีลูก จนกระทั่งปพ.ศ. ๒๔๑๐

ปริศนาหนึ่งที่คางคาใจนักประวัติศาสตร นักโบราณ
คดี และนักชีววิทยามานานคือ มนุษยเริ่มเลี้ยงสุนัข
ตั้งแตเมื่อใด ดวยวิธีใด และเพราะเหตุใด
ในปพ.ศ. ๒๔๑๑ Charles Darwin ไดเคยจุด
ประกายความสงสัยนี้ ในบทความชื่อ “The Variation of
Animals and Plants under Domestication” Darwin
คิดวาสุนัขเลี้ยงเปนสัตวสปชีสหนึ่ง หรือเปนสัตวที่เกิด
จากการผสมพันธระหวางสุนัขปากับสุนัข jackal
แตการศึกษา DNA ของสุนัขสายพันธุตางๆ
ในเวลาตอมาแสดงวาสุนัขปาสีเทา (gray wolf) เปน
บรรพสัตวของสุนัขบาน เพราะไดมีการพบวาสัตวทั้ง
สองสปชีสนี้มี DNA ที่เหมือนกันถึงรอยะ 99.9
คำถามตอไปคือ มนุษยนำสุนัขปามาเลี้ยงเปน
สุนัขบานตั้งแตเมื่อใด และ ณ ที่ใดเปนครั้งแรก
ในปพ.ศ. ๒๕๒๐ นักโบราณคดีไดขุดพบโครง
กระดูกของมนุษยและลูกสุนัขที่ตายไปเมื่อ ๑๒,๐๐๐ ป
กอน และถูกฝงรวมกันในซากปรักหักพัง ณ บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศอิสราเอล หลักฐานนี้จึงแสดงวา
ในสมัยโบราณชาวตะวันออกกลางรูจักเลี้ยงสุนัข กอนจะ
รูจักทำเกษตรกรรมเสียอีก จากนั้นไมนานก็ไดมีการ
ขุดพบซากกระดูกของสุนัขในประเทศรัสเซียและเยอรมนี
การวัดอายุของกระดูกแสดงวา การนำสุนัขมาเลี้ยงได
เกิดขึ้นเมื่อ ๑๖,๐๐๐ ปกอน อันเปนเวลาที่มนุษยยัง
เรรอน และยังไมรูจักการมารวมกันใชชีวิตในหมูบาน

ดาน Peter Savolainen แหง Royal Institute of
Technology ที่ Stockholm ในประเทศสวีเดนก็สนใจ
สถานที่ที่มีการเลี้ยงสุนัขบานเปนครั้งแรก เพราะเชื่อวา
ถาอัฟริกาคือแหลงกำเนิดของมนุษย สุนัขบานก็ตองมี
แหลงกำเนิดเชนกัน ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ เขาไดวิเคราะห
DNA ของสุนัขประมาณ ๑,๕๐๐ ตัวจากทั่วโลก และได
ประเด็นสรุปวา ในดินแดนทางตอนใตของแมน้ำแยงซี
ในประเทศจีนเมื่อ ๑๖,๓๐๐ ปกอน มนุษยเริ่มรูจักทำ
เกษตรกรรมขาวเปนครั้งแรก และไดนำสุนัขปามาเลี้ยง
เปนครั้งแรกดวย แตเลี้ยงเพื่อกินเนื้อเปนอาหาร
ดาน Robert Wayne แหงมหาวิทยาลัย California
ที่ Los Angeles ไมเห็นดวยกับการวิเคราะหของสุนัข
ปจจุบันที่ Savolainen ใช และคิดวาควรศึกษารหัส
พันธุกรรม (genome) ของสุนัขปา กับสุนัขที่มีอายุ
โบราณกวานั้น ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ เขาไดขอสรุปวา DNA
ของสุนัขโบราณมีขอมูลพันธุกรรมคลาย DNA ของสุนัข
ปาในยุโรปมาก สวน DNA ของสุนัขปจจุบันมีลักษณะ
ใกลเคียงกับ DNA ของสุนัขปา ขอมูลเหลานี้จึงชี้ใหเห็น
วาเมื่อ ๓๒,๐๐๐ ป - ๑๙,๐๐๐ ปกอน ในยุโรปมีสุนัขปา
สปชีสหนึ่งที่เปนตนตระกูลของสุนัขบานปจจุบัน แตสุนัข
ปาดังกลาวไดสูญพันธไปนานแลว

ขอสรุปที่แตกตางกันนี้เกิดจากหลายสาเหตุ
ประการแรก คือ ความยากลำบากในการรูวากะโหลก
ของสัตวที่พบเปนของสุนัขปาหรือสุนัขบาน เพราะ
กะโหลกของสัตวทั้งสองมีรูปทรงที่คลายกันมาก
นอกจากนี้ สุนัขบานมีกระดูกจมูกคอนขางสั้น ฟนเขี้ยว
ก็มีขนาดเล็กกวา และฟนมีการจัดเรียงดีกวา สวนกระดูก
จมูกของสุนัขปาจะยาวและลาดเอียงนอยกวา ฟนก็อยู
หางกันคอนขางมาก เหตุผลประการที่สองคือนักวิจัย
ที่สนใจเรื่องตนกำเนิดของสุนัขบานมิไดทำงานรวมกัน
เพราะอยูหางไกลกันคนละซีกโลก การวิจัยจึงเปนไป
ในแนวที่วาตางคน ตางคิด
เมื่อเหตุและผลเปนเชนนี้ ทุกคนจึงเห็นความ
จำเปนที่นักวิจัยนานาชาติตองทำวิจัยเรื่องนี้รวมกัน
มากขึ้น
ในปพ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิจัยซึ่งประกอบดวยนักวิจัย
๑๕ คนจากอเมริกา ยุโรป และเอเชียไดจัดประชุมกัน
ที่กรุง London เพื่อศึกษาและวิเคราะหโครงกระดูกสุนัข
จากบริเวณตางๆ ของโลก แลวใชคอมพิวเตอรวิเคราะห
หาโครงสรางของทุกกะโหลกที่พบอยางละเอียด ซึ่งการ
ศึกษาที่รอบคอบเชนนี้ทำใหนักโบราณคดีที่ไมใช
คอมพิวเตอรชวยเลยจะทำไมได เพราะคอมพิวเตอร
สามารถวัดขนาดของชิ้นสวนตางๆ ในโครงกระดูกที่มี
อายุตางกันไดอยางละเอียดจนสามารถบอกไดวา
สุนัขปาเริ่มกลายรูปรางเปนสุนัขบานตั้งแตเมื่อใด

Odysseus
กับสุนัข Argos

ลุถึงวันนี้ กลุมนักวิจัยที่สนใจเรื่องนี้มีประมาณ
๕๐ คนจากทั่วโลก และไดวิเคราะหกระดูกของสุนัขปา
กวา ๓๐๐๐ ตัว แตนักวิจัยทุกคนก็ไดทำใจแลววา
ผลสรุปที่ไดอาจขัดแยงกับความเชื่อของทุกคน และ
เหตุการณนี้อาจทำใหหลายคนหนาแตก เพราะคิดผิด
ดังนั้น แมจะมีอุปสรรคมากมายแตทุกคนก็ตองเขาใจ
วานั่นเปนจุดประสงคหลักในการทำงานของนักวิทยาศาสตร คือพยายามหาความจริง
ในปพ.ศ. ๒๔๕๐ Francis Galton เคยเชื่อวา
เมื่อคนโบราณเห็นลูกสุนัขปาที่นารัก (คือมีตาโตและ
ใบหูยาว) จึงไดฉกลูกสุนัขปามาเลี้ยงที่บาน สมมติฐาน
นี้ดูสมเหตุผล แตความคิดของ Galton ไมถูกตอง เพราะ
เขาไมรูวาการนำสุนัขปามาเลี้ยงใหเชื่องนั้นตองใชเวลา
อยางนอยกวารอยป และอาจจะนานถึงพันป สุนัขปา
จึงจะเชื่องได นั่นคือลูกสุนัขปาที่ Galton นำมาเลี้ยง
เมื่อมันโตก็ยังเปนสุนัขปาอยูนั่นเอง
ปจจุบันนักชีววิทยามีความคิดวา สาเหตุที่ทำให
สุนัขปากลายเปนสุนัขบานเกิดจากเวลามนุษยกินอาหาร

แลวทิ้งเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคออกไปภายนอก
บานที่อยูอาศัย เมื่อสุนัขปาลอบเขามากินอาหารนั้น
มันไดพัฒนานิสัย ใหชอบการอยูใกลชิดกับมนุษยมากขึ้น
และเมื่อไดกินอาหารมากขึ้นๆ ลูกหลานก็เพิ่มจำนวน
มากขึ้นๆ จนในที่สุดมันก็กลาเดินเขามากินอาหารจาก
มือคน จากนั้นมนุษยก็เริ่มจับมันมาชวยเลี้ยงดูสัตวอื่น
เฝาบาน และพิทักษปกปอง จนมันไดกลายเปนสุนัขเลี้ยง
ในที่สุด
ในวารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ Takefumi Kikusui แหงมหาวิทยาลัย Azabu
ประเทศญี่ปุนไดรายงานวา เวลาคนกับสุนัขบานสบตา
กัน สายตาที่สอแววอาทรกันและกัน ทำใหรางกายของ
คนกับสุนัขบานหลั่งฮอรโมน oxytocin ออกมา ซึ่งทำให
ทั้งคูมีความรูสึกไววางใจ และผูกพันกันในทำนองเดียว
กับที่แมและลูกนอยทอดสายตาดูกัน ขอสังเกตนี้แสดงวา
เมื่อสุนัขปากลายสภาพมาเปนสุนัขบาน รางกายมันจะ
หลั่ง oxytocin เวลามันจองดูคน และนั่นก็คือจุดเริ่มตน
ของการที่อารยธรรมมนุษยมีปฏิสัมพันธที่ดีกับสัตวอื่น

ในมหากาพยเรื่อง Odyssey ที่กวีกรีกชื่อ Homer
ไดเรียบเรียงเมื่อ ๘๐๐ ปกอนคริสตศักราชมีการบรรยาย
เหตุการณเกี่ยวกับการเดินทางกลับเมือง Ithaca ซึ่งเปน
บานเกิดของวีรบุรุษ Odysseus วา หลังจากที่ไดออก
เดินทางจากบานไปทำสงครามที่กรุง Troy เปนเวลา
๑๐ ป จนสงครามยุติ จึงเดินทางกลับ แต Odysseus
หลงทาง เพราะถูกเทพเจาทรงกลั่นแกลงเปนเวลา ๑๐ ป
ครั้นเมื่อเดินทางถึงบานเกิด Odysseus ซึ่งไมตองการ
ใหใครแมแตภรรยาและลูกๆ จำตนเองได จึงปลอมตัว
เปนขอทาน และไดผลดีมาก เพราะไมมีใครทักเขาเลย
เมื่อถึงหนาบานก็พบวา สุนัขชื่อ Argos ที่ตนเคยเลี้ยง
ยังจำนายของมันได และตลอดเวลาที่ Odysseus
จากไป มันจะนั่งรอ และนอนรอนายกลับมา ทันทีที่เห็น
Odysseus มันก็จำไดและพยายามลุกขึ้นยืน เพราะมัน
ชรามากแลว พรอมกันนั้นก็กระดิกหางเปนการตอนรับ
นายอยางดีอกดีใจ
วรรณกรรมฉากนี้ไดสรางความประทับใจใหแก
คนอานทุกคน และไดทำใหทุกคนรูวา มนุษยกับสุนัข
มีความรักและความผูกพันกันมาเปนเวลานานหลาย
พันปแลว
ในเดือนกุมภาพันธปพ.ศ. ๒๔๕๗ ณ ที่เหมืองหิน
Oberkasel ซึ่งอยูใกลกรุง Bonn ในประเทศเยอรมนี
มีรายงานคนงานเหมืองคนหนึ่งขุดหลุมพบโครงกระดูก
ของคนสองคน กับอุปกรณที่ทำจากเขากวางและกระดูก
สัตวตางๆ จึงไดเก็บชิ้นสวนของกระดูกเหลานั้นใสกลอง
แลวสงไปใหอาจารยที่มหาวิทยาลัย Bonn วิเคราะห
ซึ่งก็ไดใหความเห็นวา มันเปนกระดูกของชาวโรมัน
โบราณ (เพราะในอดีตกรุง Bonn เคยถูกกองทัพโรมัน
ยึดครอง)
แตการวัดอายุของกระดูกแสดงวา มันมีอายุ
ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ป ซึ่งเปนยุค Palaeolithic อันเปน
เวลากอนที่กองทัพโรมันจะเขาครอง Bonn การวิเคราะห
กระดูกทั้งสองชุดแสดงวา ชุดหนึ่งเปนของผูหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต ๒๐ ถึง ๒๕ ป สูงประมาณ ๑.๕๙ เมตร และ
หนักประมาณ ๕๔.๕ กิโลกรัม สวนอีกชุดหนึ่งเปนของ
ผูชายที่มีอายุตั้งแต ๓๕ ถึง ๔๕ ป สูง ๑.๖๘ เมตร
และหนัก ๗๒.๕ กิโลกรัม แตในปพ.ศ. ๒๕๒๐ คณะ
นักโบราณคดีไดพบเพิ่มเติมวา กระดูกของสัตวที่ถูกฝง
รวมอยูกับมนุษย เปนของสุนัขที่คนทั้งสองเลี้ยง และ
เมื่อเจานายเสียชีวิต มันไดถูกนำตัวมาฝงรวมดวย

สำหรับที่ถ้ำ Kesslerloch ซึ่งตั้งอยูใกลพรมแดน
สวิตเซอรแลนดกับเยอรมนีก็เชนกัน ในปพ.ศ. ๒๔๑๖
นักศึกษาชื่อ Hanes Napierala กับนักโบราณคดีชื่อ
Hans-Peter Ürpmann แหงมหาวิทยาลัย Tubingen
ในประเทศเยอรมนี ไดขุดพบกระดูกสุนัขที่มีอายุตั้งแต
๑๔,๐๐๐ ถึง ๑๔,๖๐๐ ป กับกระดูกคนที่ถูกฝงอยู
ใกลกัน นี่จึงเปนการยืนยันซ้ำวา สุนัขไดเขามาใชชีวิต
รวมกับมนุษยเปนเวลากวาหมื่นปแลว ซึ่งเมื่อ ๑๔,๐๐๐
ปกอนเปนชวงเวลาที่มนุษยเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการ
ใชชีวิตอยางรอนเรพเนจร คืออยูอยางไมเปนที่เปนทาง
มาใชชีวิตอยูรวมกันเปนกลุมในหมูบาน ไดเริ่มทำ
เกษตรกรรม เริ่มมีการคาขาย เขียนหนังสือ เลนดนตรี
และพรอมกันนั้นก็เริ่มเลี้ยงสัตวดวย โดยเฉพาะสุนัข
ใหมันเฝาบานพัก ลาสัตว และปกปองสัตวเลี้ยง
ใหรอดพนจากการถูกหมาปากัดกิน
ไมเพียงแตในยุโรปเทานั้นที่มีการพบหลักฐาน
การเลี้ยงสุนัข ในตะวันออกกลาง ไซบีเรีย และอเมริกา
เหนือก็มีการพบหลักฐานวา สุนัขไดเขามาใชชีวิตอยู
รวมกับมนุษยในบานเปนเวลานานกวาหมื่นปแลว
เชนกัน ภาพวาดบนผนัง พีระมิด ก็แสดงวาชาวอียิปต
รูจักเลี้ยงสุนัข แมแตกลุมดาวบนฟาก็มีชื่อวา กลุมดาว
สุนัขใหญ (Canis Major)
ถึงปจจุบัน ผูคนยังฝกใหสุนัขชวยทำงานอีกหลาย
รูปแบบ เชน นำทางคนตาบอด สื่อสาร จับยาเสพติด
ชวยคนที่ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณแผนดินไหว
และดินถลมทับ ความสามารถเหลานี้ทำใหมนุษยมี
ความรัก ความผูกพันกับสุนัขมาก และเมื่อตระหนักวา
สุนัขมีความซื่อสัตย จงรักภักดี และเปนมิตรกับคนเลี้ยง
อยางไมมีเงื่อนไขใดๆ ไมวาจะเปนเรื่องใดของเจาของ
เชน เพศ ฐานะ อาชีพ ความมีสติปญญา (หรือไมมี)
การมีจริยธรรม (หรือไมมี) ดังนั้นในสายตาคนบางคน
สุนัขเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของคน
ในมุมมองทางชีววิทยา สุนัขเปนสัตวในสกุล Canis
วงศ Canidae สุนัขเลี้ยงอยูในสปชีส Canis familiaris
และสุนัขปาอยูในสปชีส Canis lupus ทั่วโลกมีสุนัขเลี้ยง
ประมาณ ๑,๔๐๐ สายพันธุ เชน Dachshund, Bulldog,
Chihuahua, St. Bernard, Pointer, Spaniel, Boxer,
Husky, Doberman และ Poodle ฯลฯ แมจะมีรูปราง
ขนาด ขน ใบหนา และลักษณะหางที่แตกตางกัน แตทุก
พันธุมี DNA ที่คลายคลึงกัน นักพันธุศาสตรไดพบอีกวา

สุนัขปาคือบรรพสัตวของสุนัขบาน ที่ชาวบานไดจับจาก
ปามาเลี้ยงเมื่อประมาณ ๑๓,๕๐๐ ปกอน เพราะมนุษย
ทุกคนมีนิสัยชอบเลี้ยงลูกสัตว และหลังจากที่เลี้ยงเปน
เวลานาน พฤติกรรมและอุปนิสัยตางๆ ของสุนัขปาก็ได
เปลี่ยนไป ตัวเล็กลง ขนสั้นเขา นิสัยปาเถื่อน เชน
ความกาวราวเริ่มลด กระดูกกรามมีขนาดเล็กลง และฟน
ก็ไดลดขนาดดวย สุนัขเลี้ยงจึงมีจมูกสั้นกวา ปากกวาง
กวา และสมองใหญกวาสุนัขปา ดานจิตสำนึกก็ไดเปลี่ยน
พฤติกรรมจากสุนัขปามาเปนสุนัขบาน การตอบสนอง
ความรูสึกนึกคิด คำสั่งหรืออารมณของเจาของ สุนัขบาน
ก็ทำไดดีเยี่ยม และเร็วจนสัตวเลี้ยงอื่นๆ ทำไดไมดีเทา
นักโบราณคดีมีคำถามหนึ่งที่ใครรูคำตอบ นั่นคือ
คนเราเริ่มเพาะพันธุสุนัข เมื่อไร เพราะเหตุใด ณ
ที่ใดเปนครั้งแรก
ที่เกาะ Zhokhov ซึ่งตั้งอยูทางเหนือสุดของ
ประเทศรัสเซีย ในเขตทวีปอารคติก และอยูหางจากฝง
ประมาณ ๕๐๐ กิโลเมตร ชาวเกาะที่นั่นชอบลาหมี
ขั้วโลก โดยไมใชปน แตใชทอนไมเปนอาวุธทุบตี และ
นิยมลากวางเรนเดียรเปนอาหาร อุณหภูมิบนเกาะต่ำ
มากตลอดป จนชาวบานตองสรางเต็นทที่ทำดวย
หนังสัตวเปนที่อยูอาศัยเพื่อใหบานอบอุน
แตเมื่อ ๙,๐๐๐ ปกอน เกาะ Zhokhov มิไดมี
สภาพเปนเกาะ เพราะมีถนนเชื่อมตอกับแผนดินใหญ
แตเมื่อใกลจะสิ้นยุคน้ำแข็ง น้ำแข็งที่ละลายไดทำใหน้ำ
ทะเลมีระดับสูงขึ้น Zhokhov จึงกลายเปนเกาะที่มีพื้นที่
ใหกวางเรนเดียรออกหาอาหาร และใหชาวเกาะไลลา
ฆาเอาหนังมันไปทำเครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย
สวนเนื้อใชเปนอาหาร
ในปพ.ศ. ๒๕๓๒ Vladimir Pitulko นักโบราณคดี
แหงสถาบัน Russian Academy of Sciences ที่เมือง
St. Petersburg ในประเทศรัสเซียไดขุดพบกระดูกสุนัข
จำนวนมาก ถูกฝงรวมกับซากเลื่อนที่ชาวเกาะใชลาก
ไปบนหิมะ แตเขาไมไดตระหนักวา ชาวเกาะเพาะพันธุ
สุนัขจำนวนมากเพื่ออะไร
ในวารสาร Journal of Archaeological Science:
Reports ฉบับเดือนกรกฎาคม ปพ.ศ. ๒๕๖๑ Aleksey
Kasparov จากสถาบันเดียวกับ Pitulko ไดวิเคราะห
กะโหลกสุนัขที่ขุดพบเมื่อ ๒๘ ปกอน และพบวาเปน
กะโหลกของสุนัขบาน (มิใชกะโหลกของสุนัขปา) จำนวน
๑๑ ตัว และ ๑๐ ตัว ซึ่งหนักตั้งแต ๑๖ ถึง ๒๕ กิโลกรัม
โดยมีลักษณะคลายสุนัขพันธุ Husky สวนตัวที่เหลือ
๑ ตัวเปนสุนัขผสมระหวางสุนัขปากับสุนัขบาน เพราะมี
น้ำหนักถึง ๒๙ กิโลกรัม

เพราะสุนัขที่เหมาะสำหรับการลากเลื่อนมีน้ำหนัก
ตัวระหวาง ๒๐-๒๕ กิโลกรัม ดังนั้นจึงเปนไปไดกวา
ชาวเกาะ Zhokhov เพาะเลี้ยงสุนัขขนาดเล็กจำนวนมาก
เพื่อใชลากเลื่อน และเพาะเลี้ยงสุนัขขนาดใหญ เพื่อใช
ลาหมีขั้วโลก
โดยทั่วไปสุนัขที่ใชลากเลื่อนเปนสัตวที่มีความ
อดทนมากชนิดหนึ่ง และเปนสัตวที่ผูคนในแถบขั้วโลก
เหนือนิยมใชในการคมนาคมและขนสง
สุนัขพันธุนี้สูงประมาณ ๖๕ เซนติเมตร ตัวยาว
๑๒๐ เซนติเมตร การมีขนหนาจึงสามารถทนความหนาว
จัดที่อุณหภูมิ -๔๕ องศาเซลเซียสได สุนัขลากเลื่อน
ทั้งเพศผูและเพศเมียมักมีกลามเนื้อแข็งแรง จนเทาของ
มันสามารถลุยหิมะไดสบาย เสียงรองที่โหยหวนของมัน
มักทำใหคนที่ไดยินคิดวา มันเปนสุนัขปา แตไมใช
แมเวลาหิวจัด ถามันฆาสุนัขปาได มันก็ไมกินเนื้อของ
เหยื่อ เวลาสุนัขลากเลื่อนตัวผูไปผสมพันธุกับสุนัขปา
เมื่อกลับถึงฝูง มันจะถูกฆาทันที แตถาเปนตัวเมีย
แมจะนอกใจก็ไมเปนอะไร
สุนัขลากเลื่อนเปนสัตวแข็งแรง ในฝูงที่มีสมาชิก
๑๒-๑๕ ตัว สามารถลากเลื่อนพรอมสัมภาระที่หนัก
๕๐๐ กิโลกรัมไดสบาย ชีวิตของคนแถบขั้วโลกจึงขึ้นกับ
ความสามารถของสุนัขลากเลื่อนมาก และคนเลี้ยงจะ
สูตาย ถามีใครพยายามพรากสุนัขไปจากพวกเขา
ลูกสุนัขที่มีอายุตั้งแต ๘ เดือนขึ้นไป มักถูกนำไป
ฝกลากเลื่อนพรอมสุนัขอื่น แมจะทำงานกันเปนทีม
แตเวลากินอาหาร มันก็ยังแยงกันกิน และเมื่อถึงเวลา
ผสมพันธุก็จะแยงตัวเมีย
ในการลากเลื่อน ฝูงสุนัขจะกระจายตัวออกใน
ลักษณะพัดที่คลี่ออก สุนัขหัวหนาจะวิ่งนำเพื่อสำรวจ
ความปลอดภัยของเสนทาง และจะนำนายของมันไป
ยังจุดหมายปลายทางได แมจะมีพายุหิมะพัดรุนแรง
เพราะอาหารในแถบขั้วโลกมีนอย และสุนัข
ตองการไขมันกับวิตามินมาก เพื่อสรางกลามเนื้อ มันจึง
ตองกินแมวน้ำ และกวางเรนเดียร
เวลาเดินทาง มันสามารถเดินไดไกลวันละ ๔๐
กิโลเมตร ดวยความเร็ว ๑๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เวลา
อุณหภูมิลดต่ำมากถาเทาสุนัขถูกหิมะกัด จนเดินไมได
มันก็จะถูกฆา ชาวขั้วโลกจึงตองมีอาหารใหมันกินอยาง
พอเพียงตลอดป และพยายามเพาะพันธุใหไดพันธุที่
แข็งแรง และฉลาด ไมใหลมปวยงาย เพื่อใหมันและ
เจาของสามารถมีชีวิตอยูไดที่ขั้วโลกเหนือ

การคนพบครั้งนั้นจึงเปนหลักฐานที่แสดงใหรูวา
มนุษยไดเพาะพันธุสุนัขเพื่อใชทำงาน เพราะในบางชวง
เวลานั้นสภาพอากาศของโลกกำลังเริ่มอบอุน และชาง
แมมมอธ (mammot) เริ่มลมตาย คือ กำลังสูญพันธุ
กวางเรนเดียรจึงมีขนาดเล็กกวาเมื่อเริ่มแพรพันธุ ดังนั้น
การใชสุนัขลากวางเปนอาหารจึงเริ่มกระทำอยาง
แพรหลาย และเมื่อความตองการอาหารมีมากขึ้นๆ
การเพาะเลี้ยงสุนัขใหไดจำนวนมากจึงเกิดตามมา
ในสวนของสุนัขปานั้นแมจะมีจำนวนมาก แตสุนัข
พันธุนี้ก็เปนสุนัขที่เลี้ยงไมเชื่อง ชาวเกาะจึงเห็นวามัน
ไมมีประโยชนใดๆ ในการใชทำงาน
ไมเพียงแตชาวเกาะ Zhokhov เทานั้นที่เพาะเลี้ยง
พันธุสุนัข ในดินแดนสวนอื่นของโลก เชน ในตะวันออก
ใกล เมื่อ ๗,๐๐๐ ปกอน ผูคนก็เคยเลี้ยงสุนัขเพื่อใชชวย
ดูแลฝูงสัตว แตเปนคนละสายพันธุกับสุนัขบนเกาะ
Zhokhov
โดยสรุป มนุษยเลี้ยงสุนัข นอกจากจะไดความ
อบอุนจากมันในฐานะเพื่อนที่ดีแลว คนเลี้ยงยังใชมัน
ทำงานไดดวย สวนสุนัขก็ไดรับความอบอุนจากคน
เชนกัน แตใชคนทำงานใหมันไมได
อานเพิ่มเติมจาก The Behaviour of Domestic
Animals โดย E.B. Hale จัดพิมพโดย Tindall and
Cassell, London ในปพ.ศ. ๒๕๑๒
และจาก Beyond Words: What Animals Think
and Feels โดย Carl Saﬁna จัดพิมพโดย Henry Holt
ปพ.ศ. ๒๕๕๘
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