
มิเนียเจอร์ซเนาเซอรนิ์ยมตบแต่งขนบริเวณ ลำตัว
ให้ส้ัน  บริเวณขาท้ัง 4 ไว้ขนยาวตบแต่งเป็นรูปทรง บริเวณ
ปากไวเ้ครายาว ค้ิวไว้ยาวตัดแตง่ไดรู้ปทรง บริเวณใตท้้อง
ไว้ขนยาวประมาณ 1 นิ้วตัดแต่งให้กลมกลืนกับขน
บริเวณขาดงัรูป
การตบแต่งขนมิเนียเจอร์ซเนาเซอร์ท่ีไม่ได้ประกวด

บริเวณลำตัวจะใช้แบตตาเลี่ยนตัดให้สั้นทั้งตัว
ในคราว เดยีวกนั ขนทีข่ึน้ใหมจ่ะนุม่ นยิมตดัประมาณ 3-
4 เด ือนต่อครั ้ง ส่วนการตัดแต่งขนบริเวณขา ปาก
และคิ้วจะขอกล่าวในส่วนของการตัดแต่งขนเพื่อการ
ประกวด
การตบแต่งขนมิเนียเจอร์ซเนาเซอร์เพ่ือการประกวด

บริเวณลำตัวของมิเนียเจอร์ซเนาเซอร์จะแบ่ง
เป็นส่วนๆ ดังรูป เราต้องถอนขนบริเวณลำตัวเพื่อให้ขน
ที ่ข ึ ้นมาใหม่เป็นขนแข็ง เราสามารถถอนขนมิเนีย

เจอร์ซเนาเซอร์ตั้งแต่อายุประมาณ 3 เดือน โดยถอนขน
บริเวณหมายเลข1 ให้หมดภายในสปัดาห์ท่ี1 เร่ิมถอน ทีละ
น้อยไม่จำเป็น ต้องถอนให้หมดภายในคราวเดียวกัน
เมื่อถอนหมายเลข1 เรียบร้อยแล้ว เราจะถอนขนบริเวณ
หมายเลข2 ในสัปดาห์ที ่2 ดังนั ้นการถอนขนมิเนีย
เจอร์ซเนาเซอร์จะใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์ เราอาจจะ
กำหนดให้วันจันทร์เป็นวันเริ ่มต้นของการถอนขน
แต่ละหมายเลข และถอนให้เสร็จในวันอังคาร หลังจาก
ถอนขนหมายเลข5เสร็จแล้ว อีกประมาณ 6 สัปดาห์
มิเนียเจอร์ซเนาเซอร์ของเราก็จะมีขนสวยงามพร้อม
สำหรับลงสนามประกวด หลังจากถอนขนปะมาณ 2-3
สัปดาหจ์ะมขีนออ่นงอกขึน้มา เราตอ้งใช ้Stripping knive
ถอนขนอ่อนออก เราสามารถประกวดมเินียเจอร์ซเนาเซอร์
ของเราได้นานประมาณ 2 เดือน ขนของเขาก็จะเริ่มยาว
เราจะตอ้งเริม่ถอนขนตามหมายเลข1 อีกครัง้หนึง่
อุปกรณท่ี์ใช ้ จากซา้ยไป-ขวา
1. ตะไบสำหรบัถอนขน (ตะไบทัว่ๆไป)
2. Striping Knife ชนดิฟนัละเอยีด
3. Striping Knife ชนิดฟันหยาบ
4. กรรไกรแซก สำหรับตัดขนบริเวณรอยต่อเพื่อให้ขนดู
กลมกลนืกนั
5. กรรไกรคม สำหรบัตดัแตง่ขนทัว่ๆไป
6. หวีเหล็ก

วิธีการตบแตง่ขนมเินยีเจอรซ์เนาเซอร์
โดยชาย กุลนิพัทธ์

สุนัขทีถู่กถอนขน
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7.  Slicker สำหรบัยีขน
8. แปรง สำหรับแปรงขณะขนหมาดๆ เพ่ือป้องกันขนขาด
การถอนขน

1 ใชหั้วแมม่อืและนิว้ช้ี
2 ใช้หัวแมมื่อและStriping Knife
3 ใชหั้วแมม่อืและตะไบ
การถอนให้ถอนจากรากขน อย่าใช้กรรไกรตัด

วิธีถอนให้ถอนตามทิศทางการงอกของขน ถ้าเราถอน
ย้อน จะทำให้สุนัขเจ็บมากขึ้น ถอนจนเหลือแต่หนัง
ไม ่ควรให ้ม ีขนหลงเหล ืออย ู ่ โดยปกต ิแล ้ว เม ื ่ อ
เราถอนขนเสร็จอาจจะมืผื ่นแดง หรือเลือดออกซิบๆ
ท่ีผิวหนัง วันรุ่งข้ึนผิวหนังก็จะหายเปน็ปกต ิแต่ถ้าผิวหนัง
เกิดการอักเสบเราต้องใส่ยาเบทาดีน หรือยารักษาแผล
ทั่วๆไปก็ได้

การจบัตะไบถอนขน

การตบแต่งขนมิเนียเจอร์ซเนาเซอร์ก่อนการประกวด

ใชไ้ดรเ์ปา่ผมเปา่ขนใหแ้หง้สนทิโดยเปา่ทีข่าทลีะขา้ง

2 ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดให้แห้ง และใช้ไดร์เป่าผม
เป่าขนใหแ้ห้งสนิท โดยเป่าท่ีขาหน้าก่อนทีละขา ตามดว้ย
ขาหลงั ขนใตท้อ้ง หนวด และคิว้

3 ใช้มูดเพื ่อให้ขนอยู ่ทรง (ใช้ของคนก็ได้)
ชะโลมทีข่าทลีะขา้ง เริม่ทีข่าหนา้กอ่น จากนัน้ใชไ้ดรเ์ปา่
และแปรงให้ขนฟู อาจจะใช้  Slicker ยีให้ขนฟูด้วยก็ได้
เมือ่ทำทีข่าเสรจ็แลว้ กไ็ปทำทีใ่ตท้อ้ง คิว้ และ หนวด

4 ใช้แป้งสำหรับ Terrier ชะโลมที่ขา ใต้ท้อง
และหนวด แปง้จะชว่ยทำใหข้นอยูท่รงมากขึน้ และทำให้
ขนขาวมสีีขาวมากขึน้ ผู้เขยีนนยิมนำแปง้ใสใ่นถาดขนาด
พอเหมาะและใช้แปรงของช่างตัดผมจุ่มแป้งและชะโลม

เราม ักจะเร ิ ่มตบแต ่งขนก ่อนงานประกวด
ประมาณ 1-2 ช่ัวโมงโดยมขีัน้ตอนดงันี้

1 ล้างขา ขนใตท้้อง หนวด และคิว้ ด้วยน้ำสะอาด
โดยใสน่ำ้ในถงัหรอืถาดจมุขา ล้างทลีะขา้ง จากนัน้จงึลา้ง
บรเิวณทอ้งและหนา้ เมือ่ล้างดว้ยนำ้เปลา่เสรจ็แลว้ ใหใ้ช้
น้ำผสมแชมพู (ใช้แชมพูของคนก็ได้) ล้างซ้ำที ่ขา
ขนใตท้อ้ง หนวด และคิว้อีกครัง้หนึง่เพือ่ชำระลา้งไขมนั
ขนจะไดพู้ เมือ่ล้างดว้ยแชมพเูสรจ็ ใหใ้ชน้ำ้ลา้งซำ้อกี 3-4
รอบ เพื่อล้างแชมพูออกให้หมด บริเวณลำตัวให้ใช้ผ้า
ชุบน้ำบิดพอหมาดเช็ดให้ทั ่ว เราไม่ล้างบริเวณลำต้ว
เนื่องจากเราต้องการให้ขนบริเวณลำตัวแนบชิดกับลำตัว
ขนบรเิวณลำตวัถ้าฟจูะทำใหส้นุขัดไูมด่ี



ขณะชะโลมแปง้จะนำถาดใสแ่ปง้คอยรองรบัแปง้ที่
หกหลน่ เปน็การประหยดัแปง้ และไมท่ำใหเ้ลอะเทอะ

ลักษณะการตดัแตง่ขนทีเ่ราตอ้งการ

บริเวณที่เราต้องการ ขณะชะโลมแป้งจะนำถาดใส่แป้ง
คอยรองรับแป้งท่ีหกหล่น เป็นการประหยัดแป้ง และไม่ทำ
ให้เลอะเทอะเป็นที่รำคาญของผู้อื่น เมื่อชะโลมแป้งเสร็จ
แล้วใช้หวี หรือแปรง หรือ Slicker หวีและ  ยีขนที่ขา
ใต้ท้อง หนวด ให้ฟูอีกครั้งหนึ่ง ถ้าสุนัขมีสีดำไม่ต้อง
ชะโลมแปง้ ขา้มขัน้ตอนนีไ้ปเลย

5 เมือ่เสรจ็จากขัน้ตอนที ่ 3 หรือ 4 แลว้ ขนของ
สุนัขจะมีส่วนเกินยาวออกมา เราใช้กรรไกรหรือ
แบตตาเลีย่น ตดัแตง่ใหเ้ขา้รปู  ดงัรปู

บรเิวณ หู หลังหู
แกม้และคอ

ใชแ้บตตาเลีย่นตดัใหส้ัน้

บรเิวณกน้ หางดา้นหลงั
ขาพบัทอ่นบนดา้นใน
ใชแ้บตตาเลีย่นตดัใหส้ัน้

การตดัแตง่คิว้
ทีถู่กตอ้ง ใชห้วีเหลก็

หวีทะแยง
ออกดา้นขา้งและจมกู

จากน้ันใช้กรรไกรตัดตามเส้น

ขาหนา้-หลังใชก้รรไกร ตดัใหไ้ดรู้ปทรง

ใช้กรรไกรจรดปลายลง
ตัดใหไ้ดรู้ปทรง

บริเวณโคนคิว้
ใช้กรรไกรตดั



ภาพแสดงการตดัแตง่ขน ทีส่ว่นตา่งๆ สนุขัควรไดรั้บการฝกึใหยื้นบนโตะ็ตัง้แตยั่งเลก็
เพือ่ใหเ้ราทำงานไดส้ะดวกขึน้ บรเิวณลำตวัเราไมใ่ชก้รรไกรตดั แตจ่ะใช ้Stripping knive ถอน (รูปลา่งซา้ย)

แสดงแบบโดย Mr. John Constantine & Am.Ch. Adamis Icon



Rolling The Jacket
สุนัขบางตัวต้องลงสนามประกวดอยู่เสมอเพื่อ

สะสมคะแนนการจัดอันดับต่างๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ถอนขนหยุดประกวดได้ แต่ก็จำเป็นต้องรักษาสภาพขนให้
ดอียู่เสมอ เราเรยีกการรกัษาสภาพขนวธีินีว่้า Rolling The
Jacket

การ Rolling The Jacket ต้องอาศยัความอดทนสงู
ต้องมีจินตนาการ ลองหลับตานึกถึง Patern การถอนขน
ของมิเนียเจอร์ซเนาเซอร์ สมมุติว่าแต่ละส่วนมีขนอยู่ 10
เส้น เราจะถอนขนในสปัดาห์ท่ี1 จำนวน 1 เส้น, ถอนขนใน
สปัดาหท์ี2่ จำนวน 1 เสน้, ถอนขนในสปัดาหท์ี3่ จำนวน
1 เส้น ดังน้ันเราจะถอนขนหมดใน 10 สัปดาห์ และขนจะมี
ความยาวแตกต่างกัน 10 ขนาด ขนที่งอกขึ้นมาใหม่จาก
การถอนในสปัดาหท่ี์1 จะมคีวามยาวมากทีสุ่ด ในสปัดาห์
ที่11 เราจะ ถอนขนที่งอกขึ้นมาใหม่ของการถอนของ
สัปดาห์ท่ี 1 ในสัปดาห์ ท่ี12 เราจะ ถอนขนท่ีงอกข้ึนมาใหม่
ของการถอนของสัปดาห์ที ่ 2 วนเวียนกันไปเรื ่อยๆ
น่ันหมายถงึว่า การถอนขนแตล่ะครัง้คอืการเลอืกถอนขน
ท่ียาวท่ีสุดของแตล่ะสัปดาห์ การRolling The Jacket จะทำ
ทุกๆ Patern พร้อมกันทุกสัปดาห ์เราอาจทำทกุๆวันจันทร์
หรือวันอังคาร น่ีคือหลักการของการRolling The Jacket

ในทางปฎิบัติแทนที่เราจะถอนขนเพียง 1เส้น
แตเ่ราจะถอนขน 10% ของแตล่ะ patern กระจายกนัทัว่ๆ
ก็จะมองไมอ่อกว่าขนของมเินียเจอร์ซเนาเซอร ์แหว่ง วิธีน้ี
ก็จะทำให้สภาพขนของมิเนียเจอร์ซเนาเซอร์ พร้อม
ประกวดอยูเ่สมอ

อ่านมาถงึตรงนีง้งไหมครบั ถ้างงกไ็มต่อ้งแปลก
ใจ เนื่องจากผู้เขียนกว่าจะเข้าใจก็งงอยู่นานพอสมควร
ส่วนเร่ืองการแบง่ถอนขนทลีะ 10 % ย่ิงยากลำบาก เรียกว่า
ไม่อดทนจริงๆแล้วทำไม่สำเร็จแน่ๆ ถ้าคิดว่ายุ่งยากเกินไป
กใ็ชวิ้ธถีอนขนทกุๆครัง้ทีข่นเริม่ยาวกจ็ะงา่ยกวา่ครบั

การจบั Stripping knive ถอนขนออ่น

ตดัแตง่ขนทีฝ่า่เทา้ เวลาเดนิจะไมล่ื่น

บริเวณใตท้้องนยิมไถขนเปน็ล่องเพือ่ง่ายตอ่การดแูล
www.dogfriend.com/morgan
Email : chay@pcmorgan.com

081-645-3249

Morgan
Miniature Schnauzers

ยินดใีหค้ำแนะนำ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


