
Rottweiler

ประวัติ

สุนัขพันธ์ุ  Rottweiler เป็นสุนัขท่ีเก่าแก่พันธ์ุหน่ึง
สมัยก่อนทหารโรมันนิยมเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้ายาม และต้อน
ปศุสัตว์ Rottweiler ถูกค้นพบในอาณาจักรของประเทศ
เยอรมนันทีีเ่มอืง Rottweil ซึง่เปน็ทีม่าของชือ่ Rottweiler
ต้นศตวรรตที่ 20 ทหารและตำรวจได้นำ Rottweiler
มาใช้งาน ปัจจุบัน นิยมเล้ียงไว้ล่าสัตว์ และเป็นสุนัขอารักขา

อุปนิสัย

ร่าเรงิปราดเปรยีวกลา้หาญ ฉลาด ซือ่สตัย ์ตืน่ตวั
ความจำดี สามารถ นำไปฝึก ทำงานพิเศษต่างๆ ได้ดี

มาตรฐานพนัธ์ุ

สุนัขพันธุ ์  Rottweiler มีขนาดปานกลาง
ประกอบดว้ยกล้ามเน้ือเป็นสุนัขท่ีแข็งแรง บึกบึน สง่างาม
มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ เพศผู้ดูบึกบึนกว่าเพศเมีย

ขนาดโครงสร้าง

ความสูงของสุนัขวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของ

หัวไหล่  ความยาวของลำตัววัดจากยอดอกถึงก้นกบ เพศผู้สูง
24-27 นิ้ว เพศเมียสูง 22-25 นิ้ว Rottweiler มีความสูง
ต่อความยาวของลำตวั ประมาณ 9:10 ลำตวัประกอบดว้ย
กล้ามเน้ือ อกลึกจรดข้อศอก ความลึกของอกประมาณครึง่
หน่ึงของความสูง

Serious Faults: Lack  of  proportion, Undersized,
oversized, reversal of sex characteristics (bitchy
dogs, doggy bitches)

ส่วนหัว

ส่วนหัวของ Rottweiler มีขนาดสมัพันธ์กับขนาด
ของลำตัว

Expression

 Rottweiler เป็นสุนัขท่ีต่ืนตัว ม่ันคง

ตา กลมรี มีสีน้ำตาลเข้ม ขนาดพอประมาณ

หู   หูเป็นทรงสามเหลี ่ยม เมื ่อตื ่นตัว
โคนหูจะอยู่ในตำแหน่งสูงระดับเดียวกับ หัวกระโหลก
ปลายหูยาวจรดก่ึงกลางแก้ม

หัวกระโหลกส่วนบนระห่าวหู มีขนาดกว้าง
บริเวณหน้าผากโค้งเล็กน้อย  ส่วนหัวมี Stop และZygomatic
Arch ชัดเจน ความยาวของหัวประมาณ 2:3

ปาก (Muzzle) เมื่อมองจากด้านข้างความยาว
ของปากประมาณ  1/3 ของส่วนหัว สันปากตรง
ปากเป็นรูปล่ิมโคนปากกว้างและเรียวลงสู่ปลายปาก

มี Zygomatic Arch ชัดเจน



สัดส่วนของหัวและปากท่ีถูกต้อง

1 2 3

ลักษณะปาก  รูปท่ี 1 โคนปากกว้าง บริเวณลูกศร
ปรากฎกระดกู Zygomatic Arch ชัดเจน

รูปท่ี 2 ปากเล็กเกินไป
รูปท่ี 3 ปากไม่เป็นรูปล่ิม

ลักษณะหัว Rottweiler ท่ีดี



จมูก กว้าง สีดำ ปลายจมูกอยู่เหนือฐานปากเล็กน้อย

ฟัน ขบแบบกรรไกร ฟัน-กราม แข็งแรงมีฟัน 42 ซ่ี

Serious Faults: Yellow (bird of prey) eyes, eyes of
different color size, hairless eye rim.

Disqualifications: Entropion. Ectropion

(หนังตาม้วนเข้า-ออก)

คอ ลำตวั และ เสน้หลงั

คอประกอบด้วยกล้ามเน้ือ โค้ง คอกว้างข้ึนเม่ือลาด
สู ่ลำตัว ความยาวของคอยาวปานกลางสัมพันธ์กับ
ความยาวของหัวและลำตัว  ลำตัวกว้างพอเหมาะ
ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เส้นหลังตรงขนานกับพื้น
อกลึกและย่ืนออก ซ่ีโครงกาง พอเหมาะ อกลึกจรดข้อศอก
ระยะจากหัวไหล่ ถึงอกเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของความสูง
เอวประกอบด้วยกล้ามเนื ้อ  เอวสั ้นและลึก
สะโพกกว้างขนาดสัมพันธ์กับลำตัว

Disqualifications: Unilateral cryptorchid or cryp-
torchid males (หนอัณฑะไม่ครบ)

หาง เมื่อตื่นตัวหางจะยกสูงขึ้นเหนือแนวระดับเล็กน้อย
หางอาจตัดส้ัน หรือไม่ตัดก็ได้

ความยาวของคอยาว
ปานกลางสัมพันธ์กับ

ความยาวของหัวและลำตัว

ภาพท่ี1 แสดงจุดศูนย์ถ่วงของลำตัว
ภาพท่ี 2 Rottweiler ท่ีมีความยาวของคอพอเหมาะ

และคอทำมุม 90 องศากับกระดูกหัวไหล่
จะทำให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ในตำแหน่งท่ีดี

ซ่ึงมีผลต่อการก้าวของสุนัข ทำให้การก้าวม่ันคง

ภาพท่ี2A สุนัขคอส้ันเกินไป
ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของลำตัวเคล่ือนไปด้านท้าย

ทำให้สุนัขต้องก้มหัวลงเพ่ือรักษาความสมดลุย์ขณะเดิน
ภาพท่ี2B สุนัขคอยาวเกินไป

ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของลำตัวเคล่ือนไปด้านหน้า
ทำให้สุนัขต้องยกหัวข้ึนเพ่ือรักษาความสมดลุย์ขณะเดิน
ท้ังสองกรณีทำให้การก้าวของขาหน้าไม่มีประสิทธิภาพ

คอของสุนัขควรทำมุม 90
องศากับกระดูกหัวไหล่

หรือ 45 องศากับแนวระดับ
ถ้าทำมุมมากเกินไป
หรือน้อยเกินไป

จะทำให้การก้าวของ
ขาหน้าไม่มีประสิทธิภาพ



ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

กระดกูหัวไหล่และกระดกูขาหนา้ทอ่นบนทำมมุ
กันประมาณ 90 องศาเพื่อให้ การเคลื่อนที่มีประสิทธิ
ภาพมากที่สุด ความยาวของกระดูกหัวไหล่เท่ากับความ
ยาวของกระดกูขาทอ่นบน ความสงูจากหวัไหล่ถึงข้อศอก
เทา่กบัความสงูจากขอ้ศอกถงึพ้ืน ขาหนา้เมือ่มองจากดา้น
หน้าหรือด้านข้างต้องตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้าน
หน้าขาหน้าตรงและขนานกัน กระดูกขาหน้าใหญ่พอ
ประมาณ ขณะยืนหรือเดินข้อศอกแนบชิดลำตัว ข้อเท้าล่าง
เกือบต้ังฉากกับพ้ืน เท้ากลมหนา น้ิวเท้าชิดกัน เท้าช้ีตรงไป
ด้านหน้า เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก น้ิวโป้งนิยมตัดออก

ตัวอย่าง Rottweiler ท่ีมีโครงสร้างท่ีดี

มุมกระดูกท่ีถูกต้อง

สุนัขท่ีมีเท้ากลมหนา
อุ้งเท้าจะทำหนา้ท่ีเป็นจุดหมุน
เม่ือสุนัขกำลังก้าวไปด้านหน้า
และอุ้งเท้าท่ีหนายังทำหน้าท่ีลด
แรงกระแทกเมือ่เท้าสัมผัสพ้ืน

ซ่ึงมีผลให้สุนัขยกเท้าก้าวได้สูงข้ึน



ส ีและ ขน

ขนสัน้ แขง็ หนา แนบชดิผวิหนงั ขนสีดำ มี
Marking สีสนิมท่ีบริเวณ เหนือตา ปาก คอ อก ขา เท้า ใต้หาง

Serious faults: Straw-colored, excessive, insuffi-
cient or sooty markings; rust marking other than
described above; white marking any place on dog (a
few rust or white hairs do not constitute a marking).

Disqualifications: Any base color other than black;
absence of all markings

 good reach & drive

การเดนิ Gait

มลัีกษณะการเดนิทีต่อ่เนือ่ง คลอ่งแคลว่ สมดลุย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปดา้นหน้าจนสดุ และขาหลงั
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บิดเข้า หรือ บิดออก ขณะเดินเส้นหลังตรง
ไม่กระเพื่อม การเดินที่ดีมีประสิทธิภาพ คือการเดินที่
ได้ระยะทางมากทีสุ่ด และเปลืองพลังงานน้อยท่ีสุด

ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

ลำตัวส่วนท้าย สัมพันธ์กับลำตัวส่วนหน้า กระดูก
สะโพกทำมมุกบักระดกูสนัหลังประมาณ 30 องศา ทำให้
บั้นท้ายโค้งมนเล็กน้อย ถ้าทำมุมน้อยเกินไปจะทำให้บั้น
ท้ายแบน ถ้าทำมุมมากเกินไปจะทำให้บั้นท้ายโค้งมาก
เกินไปและทำให้ตำแหน่งหางต่ำเกินไป กระดูกขาหลัง
ท่อนบนและกระดูกสะโพกทำมุมกัน 90 องศา ความยาวของ
กระดูกขาหลังท่อนบนเทา่กับความยาวของกระดกูขาหลัง
ท่อนล่าง ข้อเท้าหลังตรงตั ้งฉากกับพื ้น ขาหลังเมื ่อ
มองจากดา้นหลงัตอ้งตัง้ฉากกบัพืน้ขาหลงัตรงและขนาน
กนั กระดกูขาหลงัใหญพ่อประมาณ เทา้กลมหนา นิว้เทา้
ชิดกันเท้าช้ีตรงไป ด้านหน้า เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก

Rottweiler
ควรมีกล้ามเน้ือ

ชัดเจเน

Rottweiler
บริเวณขาหลังท่อนบน
มีกล้ามเนือ่ชัดเจน

ลักษณะนสัิย Temperament

Rottweiler มีนิสัยสงบ กล้าหาญ ตื่นตัว ฉลาด
เป็นมิตร

Disqualifications: Entropion, ectropion. Overshot,
undershot (when incisors do not touch or mesh);
wry mouth; two or more missing teeth. Unilateral
cryptorchid or cryptorchid males. Long coat. Any
base color other than black; absence of all markings.
A dog that in the opinion of the judge attacks any
person in the ring.

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพัทธ์

แหล่งข้อมูล http://www.amrottclub.org,
Rottweiler Standard by Steve Wolfson


