Miniature Schnauzer
โดย ชาย กุ ล นิ พ ั ท ธ์

อุปนิสัย
ฉลาด เป็ น มิ ต ร รั ก เด็ ก ๆ ร่ า เริ ง ตื ่ น ตั ว อยู ่
เสมอ เป็ น มิ ต รกั บ เด็ ก ๆ Miniature Schnauzer
บางตัวมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง สามารถรู้ล่วงหน้า
อาการคนที่เป็นลมชักได้ ซึ่งสามารถฝึก ให้เตือนคนไข้
ลมชัก ก่อนมีอาการกำเริบ เพื่อสามารถกินยาป้องกันได้
ทันเวลา นอกจากนีย้ งั สามารถนำมาฝึกเชือ่ ฟังคำสัง่ ได้

มาตรฐานพันธุ์
สุ น ั ข พั น ธุ ์ Miniature Schnauzer
มีขนาด ค่อนข้างเล็ก มีความสูงจากพืน้ ถึงหัวไหล่ 12-14 นิว้
ประวัติ
ลำตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัส กระดูกใหญ่ เป็นสุนัข
สุนัขพันธุ์ Miniature Schnauzer มีถิ่นกำเนิด ทีส่ ง่างาม มีความตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ สุนขั ทีส่ งู กว่า 14 นิว้ หรือ
ในประเทศเยอรมัน เกิดจากการ ผสมพันธุข์ องสุนขั พันธุ์ เตีย้ กว่า 12 นิว้ ถือว่าผิดมาตรฐาน
Standard Schnauzer, Affen Pincher และ Poodle
Am.Can.Ch.Minuteman Eleventh Hour

สุนขั พันธุน์ ช้ี อบจับหนู ปราดเปรียว ว่องไว Miniature Schnauzer ถูกนำเข้าไป เลีย้ งในอเมริกา ตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1925
ในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ คื อ สหรั ฐ อเมริ ก า
และแคนนาดา Miniature Schnauzer จัดอยูใ่ นกลุม่ Terrier
และ เป็นสุนัขพันธุ์เดียว ในกลุ่มนี้ที่ไม่มีคำว่า Terrier
อยูใ่ นชือ่ พันธุ์ ส่วน FCI สุนขั พันธุน์ จ้ี ดั อยูใ่ นกลุม่ 2

ส่วนหัว

ตา มีลกั ษณะ เล็ก กลมรี ตามีสนี ำ้ ตาล เข้ม

ตากลมโตเกินไป
ไม่ถูกต้อง

หู

Am. Can. Ch. ToMar’s The Fix Is In

ตาตี่เกินไป
ไม่ถูกต้อง

ลั ษ ณะ ตา
ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง

สุนัขที่ตัดหู จะตัดให้หูทั้งสองข้างมีลักษณะ
เหมือนกัน ปลายหูแหลม และดามให้หตู ง้ั ขนาดของหูควร
มีขนาดสมส่วนกับหัว โคนหูอยู่ในระดับสูง สุนัขที่ตัดหู
สมส่วนกับขนาดของหัว จะทำให้ดสู ง่างาม

เส้นตรงทีล่ ากผ่านปาก และหน้าผาก ขนานกัน
ความยาวของหน้าผากมีขนาดเท่ากับความยาว ของปาก
บริเวณปาก มี เคราหนา
สุนขั ทีไ่ ม่ตดั หู หรือหูธรรมชาติ หูมลี กั ณะเป็น รูป
ตัว V มีขนาดเล็ก ใบหูพบั ไปด้านหน้า แนบชิดหัวกระโหลก
สำหรับสุนัขที่ไม่ตัดหูบางตัว หูจะกระดก ไม่พับแนบ
หัวกระโหลก ซึง่ บางครัง้ เราเรียกว่า หูบนิ เราต้องช่วย ดาม
หูให้แนบชิดหัวกระโหลก ตัง้ แต่สนุ ขั อายุยงั เล็ก

ความยาวของหู
สมส่ ว นกั บ หั ว กระโหลก

หน้าผากมีมมุ หักมากเกินไป
ปากเล็ก แหลม ไม่ถกู ต้อง

หูยาวเกินไป
ส่ ว นหั ว ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
หน้าผาก
เป็ น รู ป สี ่ เ หลี ่ ย ม
บริเวณปาก
ค่ อ นข้ า งกว ้ า ง

ส่ ว นหั ว ที ่ ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง
หน้ า ผาก และปาก
แหลม

ฟัน ขบแบบกรรไกร
ลั ก ษณะ สุ น ั ข ไม่ ต ั ด หู
ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง

หัว มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างยาว หนังหัวตึง

ลักษณะการขบฟันทีถ่ กู ต้อง

ไม่มรี อยย่น หัวกระโหลกส่วนบน มีลกั ษณะแบน

ส่ ว นหั ว ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง

ส่ ว นหั ว ที ่
ไม่ถูกต้อง
หั ว โค้ ง หู ก าง

ส่ ว นหั ว ที ่
ไม่ถูกต้อง
หั ว กว้ า งเกิ น ไป

ลักษณะการขบฟันทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ขนาดโครงสร้าง

ลักษณะลำตัวทีถ่ กู ต้อง

ความสูงของสุนัขวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของ
หัวไหล่สูง 12-14 นิ้วเท่ากับความยาวของลำตัววัดจาก
ยอดอกถึงก้นกบ หรือเรียกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนือ้ อกลึกจรดข้อศอก กระดูกขา
ใหญ่พอประมาณ

ลักษณะลำตัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง

หลังอูฐ ตำแหน่งหางต่ำ

หลังโก่ง ตำแหน่งหางต่ำ
เอวคอด เว้าขึน้

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง
คอประกอบด้วยกล้ามเนือ้ คอโค้ง สง่างาม หนังคอตึง
เส้นหลัง ตำแหน่งหางดี
แต่เอวคอด เว้าขึน้

ลักษณะคอทีถ่ กู ต้อง
ลักษณะคอทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ขนาดลำตัว
พอเหมาะ
คอสัน้

คอเว้า

ลำตัว สัน้ อกลึก จรดข้อศอก ซีโ่ ครงกางพอเหมาะ เอวสัน้

ผอมเกินไป

ข้อบกพร่อง อกกว้างมากเกินไป หรือแคบเกินไป
บัน่ ท้ายโก่ง

หาง ตำแหน่งหางสูง หางตัง้ นิยมตัดหางให้สน้ั แต่ปจั จุบนั
เส้นทีล่ ากใต้ทอ้ ง ไม่โค้งมาก ทำให้ลำตัวดูกว้าง ตลอดทัง้ ต้ว
หลายๆประเทศห้ามตัดหาง
เส้นหลังตรง แข็งแรง เส้นหลังลาดเอียงจากไหล่จรด
โคนหาง
ข้อบกพร่อง ตำแหน่งหางต่ำ

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุม
กันประมาณ 90 องศาเพื่อให้ การเคลื่อนที่มีประสิทธิ
ภาพมากที่สุด ความยาวของกระดูกหัวไหล่เท่ากับความ
ยาวของกระดูกขาท่อนบน ความสูงจากหัวไหล่ถงึ ข้อศอก
เท่ากับความสูงจากข้อศอกถึงพืน้ ขาหน้าเมือ่ มองจากด้าน
หน้าหรือด้านข้างต้องตัง้ ฉากกับพืน้ เมือ่ มองจากด้านหน้า
ขาหน้าตรงและขนานกัน กระดูกขาหน้าใหญ่พอ ประมาณ
ขณะยื น หรื อ เดิ น ข้ อ ศอกแนบชิ ด ลำตั ว ข้ อ เท้ า ล่ า ง
เกือบตัง้ ฉากกับพืน้ เท้ากลมหนา นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไป
ข้างหน้า

ลักษณะเท้าทีถ่ กู ต้อง ข้อเท้าตรง นิว้ เท้าชิด

ลักษณะเท้าทีไ่ ม่ถกู ต้อง ข้อเท้าเอียง นิว้ เท้ากาง

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters

ลักษณะมุมกระดูก
หัวไหล่ทถ่ี กู ต้อง

กระดูกทำมุมเกิน 90 องศา
ไม่ถกู ต้อง

ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ แข็งแรง ส่วนท้ายของลำตัว
จะเตี้ยกว่าหัวไหล่ ขาหลังมีกระดูกใหญ่ ข้อเท้าหลังมี
มุมพอเหมาะ ข้อขาหลังเมือ่ มองจากด้านหลังหรือด้านข้าง
ต้องตั้งฉากกับพื้น ขาหลังเมื่อมองจากด้านหลังขาหลัง
ตรงและขนานกัน ขณะยืน หรือเดินข้อเท้าล่าง เกือบตัง้ ฉาก
กับพืน้ เท้ากลมหนา นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไปด้านหน้า

กระดูกทำมุมเกิน 90 องศา
ทำให้อกโปน ไม่ถกู ต้อง

ลักษณะมุมขาหลัง
ทีถ่ กู ต้อง

ลักษณะ
ทีถ่ กู ต้อง

อกแคบ
ไม่ถกู ต้อง

ขาโก่ง
ไม่ถกู ต้อง

ลักษณะมุมขาหลังน้อย
ไม่ถกู ต้อง

ลักษณะมุมขาหลังมากเกินไป
ไม่ถกู ต้อง

ลักษณะขาหลัง
ลักษณะขาหลัง ลักษณะขาหลัง
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ทีถ่ กู ต้อง
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
เท้าบิดออก
ข้อเท้าตรง
เท้าบิดเข้า
cowhock
ขน ขนมีสองชัน้ ขนชัน้ ในนุม่ ขนชัน้ นอกแข็ง บริเวณหัว
หู อก หาง และลำตัว ต้องถอนออก เพือ่ ให้ขนใหม่ทข่ี น้ึ มา
มีลกั ษณะแข็ง บริเวณปากมีขนยาว คิว้ ยาว บริเวณขาทัง้ สีข่ า
มีขนนุม่ ยาวนิยมตัดเป็นทรงกระบอก

สี Schnauzer มี 4 สีดงั นี้
สี Salt & Pepper บริเวณลำตัวประกอบด้วยเส้นขน

การเดิน

good reach & drive

เมื่อมองจากด้านข้าง ขาหน้ายืดสุดไปข้างหน้า
ขาหลังยืดสุดไปข้างหลัง และเคลื่อนไปในแนวเดียวกับ
ขาหน้า หรือเรียกว่า Reach and Drive ซึง่ เป็นการเดินทีม่ ี
ประสิทธิภาพสิน้ เปลืงพลังงานน้อย
เมื่อมองจากด้านหน้า ขาหน้าทั้งสองข้างห่างกัน
พอประมาณ ข้อศอกชิดลำตัว ขาหน้าตรง ขนานกัน
ขณะเดินขาไม่แกว่ง

เมือ่ มองจากด้านหลัง ขาหลังทัง้ สองข้าง ห่างกันพอ
ที่มีสีขาวและสีดำในเส้นดียวกันที่เรียกว่า banded coat
เส้นขนสีขาวทั้งเส้น และเส้นขนสีดำทั้งเส้นปะปนกันอยู่ ประมาณ ขาหลังตรง ขนานกัน ขณะเดินขาไม่แก่วง
หรืออาจเป็นโทนสี น้ำตาลปะปนด้วยก็ได้ (banded Coat คือ
เมือ่ สุนขั เดินเร็วขึน้ ปลายขาหน้า และขาหลังจะ
เส้นขนที่มี แถบสีสองสี อยู่ ในขนเส้นเดียวกัน เช่น เข้าใกล้ศนู ย์ กลางมากขึน้
โคนขนสีขาว ปลายขนสีดำ) ส่วนบริเวณ คิว้ หนวด เครา
ข้ อ บกพร่ อ ง เดิ น แบบม้ า ย่ อ ง (Hackney)
ขาทัง้ สีข่ า ใต้คาง ใต้ทอ้ ง ใต้หาง อาจจะเป็นสีขาว ก็ได้
เดินกระโผลกกระเผลก
สี Black and Silver บริเวณลำตัวจะมีขนสีดำสนิท ไม่มี
banded coat ส่วนบริเวณ คิว้ หนวด เครา ขาทัง้ สีข่ า ใต้คาง ลักษณะนิสยั -อารมณ์ เป็นสุนขั ทีร่ า่ เริง ตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ
ใต้หาง อาจจะเป็นสีขาว ก็ได้ ใต้ทอ้ งควรเป็นสีดำ
ข้อบกพร่องร้ายแรง

สี ดำ ทั่วทั้วตัวมีสีดำสนิท บริเวณที่ไม่ถอนขนปลายขน

ความสูงน้อยกว่า 12 นิว้ หรือ มากกว่า 14 นิว้ มีสขี าว
เป็นแถบบริเวณลำตัวสำหรับสุนัขที่ไม่ใช่สีขาว ฟันขบ
สี ขาว ทัว่ ทัง้ ตัวเป็นสีขาว FCI ถือว่า สีขาวเป็นสีทถ่ี กู ต้อง ผิดปกติ
แต่ AKC ถือว่าสีขาว ไม่ถกู ต้อง
เอกสารอ้างอิง

อาจมีสอี อ่ นกว่าได้ บริเวณอกอาจมีจดุ สีขาวเล็กๆได้

สุนขั ทีย่ อ้ มสีขน ถือว่าผิด ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
http://www.akc.org/pdfs/rulebooks/RREGS3.pdf
Chapter 11 dog show entry - Section 8C
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