Rottweiler

หัวไหล่ ความยาวของลำตัววัดจากยอดอกถึงก้นกบ เพศผูส้ งู
24-27 นิ้ว เพศเมียสูง 22-25 นิ้ว Rottweiler มีความสูง
ต่อความยาวของลำตัว ประมาณ 9:10 ลำตัวประกอบด้วย
กล้ามเนือ้ อกลึกจรดข้อศอก ความลึกของอกประมาณครึง่
หนึง่ ของความสูง
Serious Faults: Lack of proportion, Undersized,
oversized, reversal of sex characteristics (bitchy
dogs, doggy bitches)

ส่วนหัว
ส่วนหัวของ Rottweiler มีขนาดสัมพันธ์กบั ขนาด
ของลำตัว

Expression
Rottweiler เป็นสุนขั ทีต่ น่ื ตัว มัน่ คง

ประวัติ

ตา กลมรี มีสนี ำ้ ตาลเข้ม ขนาดพอประมาณ
สุนขั พันธุ์ Rottweiler เป็นสุนขั ทีเ่ ก่าแก่พนั ธุห์ นึง่
สมัยก่อนทหารโรมันนิยมเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้ายาม และต้อน
หู
หู เ ป็ น ทรงสามเหลี ่ ย ม เมื ่ อ ตื ่ น ตั ว
ปศุสัตว์ Rottweiler ถูกค้นพบในอาณาจักรของประเทศ โคนหูจะอยู่ในตำแหน่งสูงระดับเดียวกับ หัวกระโหลก
เยอรมันนีทเ่ี มือง Rottweil ซึง่ เป็นทีม่ าของชือ่ Rottweiler ปลายหูยาวจรดกึง่ กลางแก้ม
ต้นศตวรรตที่ 20 ทหารและตำรวจได้นำ Rottweiler
หัวกระโหลกส่วนบนระห่าวหู มีขนาดกว้าง
มาใช้งาน ปัจจุบนั นิยมเลีย้ งไว้ลา่ สัตว์ และเป็นสุนขั อารักขา
บริเวณหน้าผากโค้งเล็กน้อย ส่วนหัวมี Stop และZygomatic
Arch ชัดเจน ความยาวของหัวประมาณ 2:3
อุปนิสัย
ปาก (Muzzle) เมื่อมองจากด้านข้างความยาว
ร่าเริงปราดเปรียวกล้าหาญ ฉลาด ซือ่ สัตย์ ตืน่ ตัว
ของปากประมาณ 1/3 ของส่ ว นหั ว สั น ปากตรง
ความจำดี สามารถ นำไปฝึก ทำงานพิเศษต่างๆ ได้ดี
ปากเป็นรูปลิม่ โคนปากกว้างและเรียวลงสูป่ ลายปาก

มาตรฐานพันธุ์

สุ น ั ข พั น ธุ ์ Rottweiler มี ข นาดปานกลาง
ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ เป็นสุนขั ทีแ่ ข็งแรง บึกบึน สง่างาม
มีความตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ เพศผูด้ บู กึ บึนกว่าเพศเมีย

ขนาดโครงสร้าง
ความสูงของสุนัขวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของ

มี Zygomatic Arch ชัดเจน

1

2

3

ลักษณะปาก รูปที่ 1 โคนปากกว้าง บริเวณลูกศร
ปรากฎกระดูก Zygomatic Arch ชัดเจน
รูปที่ 2 ปากเล็กเกินไป
รูปที่ 3 ปากไม่เป็นรูปลิม่

สัดส่วนของหัวและปากทีถ่ กู ต้อง
ลักษณะหัว Rottweiler ทีด่ ี

จมูก กว้าง สีดำ ปลายจมูกอยูเ่ หนือฐานปากเล็กน้อย
ฟัน ขบแบบกรรไกร ฟัน-กราม แข็งแรงมีฟนั 42 ซี่
Serious Faults: Yellow (bird of prey) eyes, eyes of
different color size, hairless eye rim.
Disqualifications: Entropion. Ectropion

(หนังตาม้วนเข้า-ออก)

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง
คอประกอบด้วยกล้ามเนือ้ โค้ง คอกว้างขึน้ เมือ่ ลาด
สู ่ ล ำตั ว ความยาวของคอยาวปานกลางสั ม พั น ธ์ ก ั บ
ความยาวของหั ว และลำตั ว ลำตั ว กว้ า งพอเหมาะ
ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เส้นหลังตรงขนานกับพื้น
อกลึกและยืน่ ออก ซีโ่ ครงกาง พอเหมาะ อกลึกจรดข้อศอก
ระยะจากหัวไหล่ ถึงอกเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของความสูง
เอวประกอบด้ ว ยกล้ า มเนื ้ อ
เอวสั ้ น และลึ ก
สะโพกกว้างขนาดสัมพันธ์กบั ลำตัว
Disqualifications: Unilateral cryptorchid or cryptorchid males (หนอัณฑะไม่ครบ)

หาง เมื่อตื่นตัวหางจะยกสูงขึ้นเหนือแนวระดับเล็กน้อย
หางอาจตัดสัน้ หรือไม่ตดั ก็ได้

ภาพที1่ แสดงจุดศูนย์ถว่ งของลำตัว
ภาพที่ 2 Rottweiler ทีม่ คี วามยาวของคอพอเหมาะ
และคอทำมุม 90 องศากับกระดูกหัวไหล่
จะทำให้จดุ ศูนย์ถว่ งอยูใ่ นตำแหน่งทีด่ ี
ซึง่ มีผลต่อการก้าวของสุนขั ทำให้การก้าวมัน่ คง

ความยาวของคอยาว
ปานกลางสัมพันธ์กบั
ความยาวของหัวและลำตัว
คอของสุนขั ควรทำมุม 90
องศากับกระดูกหัวไหล่
หรือ 45 องศากับแนวระดับ
ถ้าทำมุมมากเกินไป
หรือน้อยเกินไป
จะทำให้การก้าวของ
ขาหน้าไม่มปี ระสิทธิภาพ

ภาพที2่ A สุนขั คอสัน้ เกินไป
ทำให้จดุ ศูนย์ถว่ งของลำตัวเคลือ่ นไปด้านท้าย
ทำให้สนุ ขั ต้องก้มหัวลงเพือ่ รักษาความสมดุลย์ขณะเดิน
ภาพที2่ B สุนขั คอยาวเกินไป
ทำให้จดุ ศูนย์ถว่ งของลำตัวเคลือ่ นไปด้านหน้า
ทำให้สนุ ขั ต้องยกหัวขึน้ เพือ่ รักษาความสมดุลย์ขณะเดิน
ทัง้ สองกรณีทำให้การก้าวของขาหน้าไม่มปี ระสิทธิภาพ

มุมกระดูกทีถ่ กู ต้อง

ตัวอย่าง Rottweiler ทีม่ โี ครงสร้างทีด่ ี

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
กระดูกหัวไหล่และกระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุม
กันประมาณ 90 องศาเพื่อให้ การเคลื่อนที่มีประสิทธิ
ภาพมากที่สุด ความยาวของกระดูกหัวไหล่เท่ากับความ
ยาวของกระดูกขาท่อนบน ความสูงจากหัวไหล่ถงึ ข้อศอก
เท่ากับความสูงจากข้อศอกถึงพืน้ ขาหน้าเมือ่ มองจากด้าน
หน้าหรือด้านข้างต้องตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้าน
หน้าขาหน้าตรงและขนานกัน กระดูกขาหน้าใหญ่พอ
ประมาณ ขณะยืนหรือเดินข้อศอกแนบชิดลำตัว ข้อเท้าล่าง
เกือบตัง้ ฉากกับพืน้ เท้ากลมหนา นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไป
ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก นิว้ โป้งนิยมตัดออก

สุนขั ทีม่ เี ท้ากลมหนา
อุง้ เท้าจะทำหน้าทีเ่ ป็นจุดหมุน
เมือ่ สุนขั กำลังก้าวไปด้านหน้า
และอุง้ เท้าทีห่ นายังทำหน้าทีล่ ด
แรงกระแทกเมือ่ เท้าสัมผัสพืน้
ซึง่ มีผลให้สนุ ขั ยกเท้าก้าวได้สงู ขึน้

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters

การเดิน Gait

ลำตัวส่วนท้าย สัมพันธ์กบั ลำตัวส่วนหน้า กระดูก
สะโพกทำมุมกับกระดูกสันหลังประมาณ 30 องศา ทำให้
บั้นท้ายโค้งมนเล็กน้อย ถ้าทำมุมน้อยเกินไปจะทำให้บั้น
ท้ายแบน ถ้าทำมุมมากเกินไปจะทำให้บั้นท้ายโค้งมาก
เกินไปและทำให้ตำแหน่งหางต่ำเกินไป กระดูกขาหลัง
ท่อนบนและกระดูกสะโพกทำมุมกัน 90 องศา ความยาวของ
กระดูกขาหลังท่อนบนเท่ากับความยาวของกระดูกขาหลัง
ท่ อ นล่ า ง ข้ อ เท้ า หลั ง ตรงตั ้ ง ฉากกั บ พื ้ น ขาหลั ง เมื ่ อ
มองจากด้านหลังต้องตัง้ ฉากกับพืน้ ขาหลังตรงและขนาน
กัน กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ เท้ากลมหนา นิว้ เท้า
ชิดกันเท้าชีต้ รงไป ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก

มีลกั ษณะการเดินทีต่ อ่ เนือ่ ง คล่องแคล่ว สมดุลย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปด้านหน้าจนสุด และขาหลัง
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บิดเข้า หรือ บิดออก ขณะเดินเส้นหลังตรง
ไม่กระเพื่อม การเดินที่ดีมีประสิทธิภาพ คือการเดินที่
ได้ระยะทางมากทีส่ ดุ และเปลืองพลังงานน้อยทีส่ ดุ

good reach & drive

Rottweiler
ควรมีกล้ามเนือ้
ชัดเจเน

ลักษณะนิสยั Temperament
Rottweiler มีนิสัยสงบ กล้าหาญ ตื่นตัว ฉลาด
เป็นมิตร
Rottweiler
บริเวณขาหลังท่อนบน
มีกล้ามเนือ่ ชัดเจน

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.

สี และ ขน
ขนสัน้ แข็ง หนา แนบชิดผิวหนัง ขนสี ด ำ มี
Marking สีสนิมทีบ่ ริเวณ เหนือตา ปาก คอ อก ขา เท้า ใต้หาง
Serious faults: Straw-colored, excessive, insufficient 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

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์
แหล่งข้อมูล
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