
การจดัการดูแลสุนขั ๑๔ 

การจัดกลุ่มสุนัข 
จีระศักด ิ ถริธนบูรณ์ 

 
 การจดักลุ่มสุนขัมีการจาํแนกไดห้ลายวิธี ในทีนีเราจะจาํแนกกลุ่มตาม
อเมริกนั เคนเน็ล คลบั (America Kennel Club, AKC) โดยอาศยัลกัษณะของ
สุนขัและการใชป้ระโยชนข์องสุนขันนัๆ โดยไม่สนใจถึงถินกาํเนิด ซึงสามารถ
แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ  
 1.  สุนัขต้อนฝูงสัตว์ (Herding)  
 สุนขัในกลุ่มนีจะทาํหนา้ทีควบคุมการเคลือนยา้ยฝงูปศุสตัว ์เช่น ฝงูโค 
และแกะ ซึงการควบคุมฝงูนนัสุนขัจะใชเ้สียงและท่าทางในการแสดงออกหรือ
ทีเรียกวา่ภาษากาย (body language) สุนขัในกลุ่มนีมกัมีความคล่องแคล่ว ฉลาด 
ยกตวัอยา่งเช่น คอลลี (Collie), เยอรมนัเซฟเพร์ิด (German Shepherd), โอลด ์ 
อิงลิช ซีพดอ็ก (Old English Sheep dog),  เชตแลนด ์ซีพดอ็ก (Shetland Sheep 
dog) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที 2.1 สุนขัตอ้นฝงู
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 2.  สุนัขล่าสัตว์ (Hound)  
 มนุษยมี์การใชสุ้นขัเพือล่าสตัวต์งัแต่ยคุตน้ๆจึงมีการพฒันาขึนมามาก 
ซึงสุนขัในกลุ่มนีมกัจะมีขนสัน วิงเร็ว สายตาดี และใชจ้มูกดมกลินไดดี้มาก 
ยกตวัอยา่งเช่น อฟักนั ฮาวนด ์(Afghan Hound), บาเซนจิ (Basenji), บาสเซต ฮา
วนด ์ (Basset Hound), บีเกิล (Beagle), บลดัฮาวนด ์ (Bloodhound), ดชัชุนด ์
(Dachshund), เกรยฮ์าวนด ์(Greyhound), วิพเพต (Whippet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 3.  สุนัขใช้ในกฬีา (Sporting) 
    มนุษยมี์การพฒันาและปรับปรุงสายพนัธุ์สุนขัเพือช่วยในการล่าสตัว์
โดยสามารถสะกดรอยเพอืคน้หาและบอกทีซ่อนของสตัวแ์ละยงันาํสตัวที์ถูกยงิ
กลบัมา สุนขัในกลุ่มนีมกัสอนง่าย ฉลาด วอ่งไว ยกตวัอยา่งเช่น โกลเดน รีทรีฟ
เวอร์ (Golden  Retriever), ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever), อิงลิช 
เซตเทอร์  (English Setter), ไอริช เซตเทอร์ (Irish Setter), อเมริกนั คอ็กเกอร์ 

รูปที 2.2 สุนขัล่าสัตว ์
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สเปเนียล (American Cocker Spaniel), อิงลิช คอ็กเกอร์ สเปเนียล (English 
Cocker Spaniel), อิงลิช สปริงเกอร์ สเปเนียล (English Springer Spaniel),  
ไวมาราเนอร์ (Weimaraner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.  สุนัขทไีม่ได้ใช้ในกฬีา (Non-sporting) 
สุนขัในกลุ่มนีถูกพฒันาสายพนัธุ์ขึนในหลายประเทศมีลกัษณะ

หลากหลายมีทงัขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ขนสัน และขนยาว  ซึงถูกพฒันาขึนโดย
ไม่มีจุดมุ่งหมายทีชดัเจน ปัจจุบนัจึงใช้
เป็นเพือน ยกตวัอยา่งเช่น อเมริกนั 
เอสกิโม ดอ็ก (American Eskimo 
Dog), บอสตนั เทอร์เรียร์ (Boston 
Terrier),  
บูลดอ็ก (Bulldog),ไชนีส  ชาร์ไป่
(Chinese Shar Pei), เชาว ์ เชาว ์ (Chow 
Chow), ดลัเมเชียน (Dalmatian),  
เฟรนซ์ บูลดอ็ก (French Bulldog), 

รูปที 2.3 สุนขัใชใ้นกีฬา 

รูปที 2.4 สุนขัเลียงเป็นเพือน       
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ลาซา แอปโซ (Lhasa Apso), พเูดิล มาตรฐาน (Standard Poodle) 
  5.  สุนัขเทอร์เรียร์ (Terrier)  

ในอดีตสุนขัในกลุ่มเทอร์เรียร์ถูกเลียงในฟาร์มเพือใชล่้าสตัวที์มี
ขนาดเลก็ เช่น หนู ซึงส่วนใหญ่จะมีขนาดรูปร่างค่อนขา้งเลก็จึงนิยมนาํมา
เลียงในบา้น สุนขัเทอร์เรียร์มีลกัษณะวอ่งไว อยากรู้อยากเห็น ชอบขดุคุย้
คน้หาสิงของ ยกตวัอยา่งเช่น บูล เทอร์เรียร์ (Bull Terrier), ฟอกซ์ เทอร์เรียร์ 
ชนิดขนเรียบ (Smooth Fox Terrier),ฟอกซ์ เทอร์เรียร์ ชนิดขนลวด (Wire Fox 
Terrier), แจก็ รัสเซลล ์ เทอร์เรียร์ (Jack Russell Terrier), มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ 
(Miniature Schnauzer), สกอตทิช เทอร์เรียร์ (Scottish Terrier), อเมริกนั พิต บูล 
เทอร์เรียร์ (American Pit Bull Terrier) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 6.  สุนัขขนาดเลก็ (Toy) 

รูปที 2.5 สุนขัเทอร์เรียร์ 
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 สุนขัขนาดเลก็ส่วนใหญ่เลียงไวดู้เล่นและเลียงเป็นเพือน เนืองจากมี
รูปร่างไม่สูง มีลกัษณะหลากหลาย สามารถจาํแนกจากชนิดขนสนัและขนยาว 
หรือจากความยาวของจมูก เช่น มีความยาวของจมูกเท่ากบัความยาวของ
กระโหลก มีจมูกสนัหรือมีจมูกสนัมากๆ ซึงสุนขัในกลุ่มนีมกัตืนตวั วอ่งไว 
และร่าเริง ยกตวัอยา่งเช่น คาวาเลียร์ คิง ชาร์ลส์ (Cavalier King Charles), ชิวาวา 
(Chihuahua), อิตาเลียน เกรยฮ์าวนด ์ (Italian Greyhound), มอลตีส (Maltese), 
มินิเอเจอร์ พินเชอร์ (Miniature Pinscher), ปาปิยอง (Papillon), ปักกิง 
(Pekingese), โพเมอราเนียน (Pomeranian), พเูดิล ทอย และ มินิเอเจอร์ (Toy & 
Miniature Poodle), ปัก (Pug), ชิสุ (Shih Tzu), ซิลกี เทอร์เรียร์ (Silky Terrier), 
ยอร์กไชร์ เทอร์เรียร์ (Yorkshire Terrier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.  สุนัขใช้งาน (Working) 
 สุนขัในกลุ่มนีส่วนใหญ่มีรูปร่างค่อนขา้งใหญ่ มีการพฒันาการของ
สุนขัในแต่ละพนัธุ์เพือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยสุนขัจะไดรั้บการฝึกฝน

รูปที 2.6  สุนขัใชง้าน 
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ใหท้าํงานตามวตัถุประสงค ์ และความตอ้งการของเจา้ของ เช่น เฝ้ายาม  เฝ้าฝงู
สตัว ์  หรือลากเลือนนาํแขง็ เป็นตน้  ยงัรวมถึงการเลียงสุนขัเพือไวเ้ป็นอาหาร 
และการนาํขนและหนงัไปใชป้ระโยชนแ์ก่มนุษยด์ว้ย  สุนขัใชง้านมกัมีลกัษณะ
ตืนตวั และกลา้หาญ ยกตวัอยา่งเช่น อากิตะ (Akita), เบอร์นีส เมานเ์ทน ดอ็ก 
(Bernese Mountain Dog), บอ๊กเซอร์ (Boxer), บูลมาสทิฟฟ (Bullmastiff),  
โดเบอร์แมนน ์ พินเชอร์ (Dobermann Pinscher), ชเนาเซอร์ พนัธุ์ยกัษ ์ (Giant 
Schnauzer), เกรตเดน (Great Dane), เกรต พิเรเนียน(Great Pyrenean), 
มาสทิฟฟ์ (Mastiff), นิวฟาวนดแ์ลนด ์ (Newfoundland), รอตตไ์วเลอร์ 
(Rottweiler), เซนต ์ เบอร์นาร์ด (Saint Bernard), ซามอยด ์ (Samoyed), ไซบี
เรียน ฮสักี (Siberian Husky), ชเนาเซอร์ มาตรฐาน (Standard Schnauzer) 
 นอกจากนียงัมีสุนขัพนัธุ์อืนๆ อีกทีไม่ถูกกาํหนดไวใ้นอเมริกนั เคน
เน็ล คลบั แต่เริมไดรั้บความนิยมในประเทศไทย เช่น เนียโปลิตนั มาสทิฟพ ์
(Neapoliton Mastiff)  ทอย ฟอกซ์ เทอร์เรีย (Toy Fox Terier)   
 

กายวภิาคของสุนัข 
 ในการศึกษาลกัษณะสายพนัธุ์สุนขัต่างๆใหเ้ขา้ใจ จาํเป็นอยา่งยงิที
จะตอ้งรู้จกัตาํแหน่งกายวภิาคของสุนขั ซึงสุนขัทุกพนัธุ์จะมีเหมือนกนัแต่
แตกต่างกนัไปบา้งตามลกัษณะของพนัธุ์นนัๆ (รูปที 2.7) ปกติสุนขัมีนิวเทา้ๆ 
ละ 4 นิว เทา้หนา้มีนิวติงเพิม แต่เทา้หลงัไม่มีนิวติง  ส่วนความสูงของสุนขัตาม
มาตรฐานจะวดัตงัแต่พืนดินขึนมาถึงหนอก (withers)  สุนขัแต่ละสายพนัธุ์มี
ลกัษณะแตกต่างกนัทีลกัษณะจมูก หูและหาง 
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รูปที 2.8 ลกัษณะจมูกชนิดต่างๆของสุนขั (สายพนัธ์ุ) A : Dolichocephalic, or  
 long nosed (Saluki) ; B :Mesocephalic (Pointer) ; C : Brachycephalic  
 (Boxer) ; D : Extreme Brachycephalic, or short nosed (Pug) 
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รูปที 2.9 ลกัษณะหูชนิดต่างๆของสุนขั   A : Bat ears ; B : Prick ears ;  
 C : Semi- Prick ears ; D : Rose ears ; E : Button ears ;  

F : Drop ears ; G : Hanging ears 
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รูปที 2.10 ลกัษณะหางชนิดต่างๆของสุนขั A : Rat Tail ; B : Otter Tail ; C : Plume  
               Tail ; D : Saber Tail ; E : Pompon Clipped Tail ; F : Gay or Erect Tail ;  
 G : Docked Tail ; H : Sickle Tail ; I : Ring Tail . 
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Herding group  

 

Smooth Collie 
นาํหนกั 18-30 กก.  
สูง 51-61 ซม. 

 

Rough Collie 
นาํหนกั 18-30 กก.  
สูง 51-61 ซม. 

 

Old English 
Sheepdog 

นาํหนกั 30 กก.  
สูง 56-61 ซม. 
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German Shepherd 
นาํหนกั 34-43 กก.  
สูง 57-62 ซม. 

 

Shetland Sheepdog 
นาํหนกั 6-7 กก.  
สูง 35-37 ซม. 

Hound group  

 

Afghan Hound 
นาํหนกั 23-27 กก.  
สูง 64-74 ซม. 



การจดัการดูแลสุนขั  ๒๖

 

Basenji 
นาํหนกั 9.5-11 กก.  
สูง 41-43 ซม. 

 

Basset Hound 
นาํหนกั 18-27 กก. 
สูง 33-38 ซม. 

 

Beagle 

นาํหนกั 8-14 กก.  
สูง 33-41 ซม. 
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Bloodhound 
นาํหนกั 36-41 กก.  
สูง 58-69 ซม. 

  

 

Smooth Dachshund 
นาํหนกั 4-5 กก.  
สูง 13-23 ซม. 

  

 

Longhaired 
Dachshund 

นาํหนกั 4-5 กก.  
สูง 13-23 ซม. 

  

 

Wirehaired 
Dachshund 

นาํหนกั 4-5 กก.  
สูง 13-23 ซม. 
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Greyhound 
นาํหนกั 27-32 กก.  
สูง 69-76 ซม. 

 

Whippet 
นาํหนกั 13 กก. 
สูง 43-51 ซม. 

Non-Sporting group  

 

Boston Terrier 
นาํหนกั 4.5-11.5 กก. สูง 
38-43 ซม. 
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Bulldog 
นาํหนกั 23-25 กก.  
สูง 31-36 ซม. 

  

 

Chow Chow 
นาํหนกั 20-32 กก.  
สูง 46-56 ซม. 

  

 

Dalmatian 
นาํหนกั 23-25 กก.  
สูง 56-61 ซม. 
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American Eskimo 
Dog 

นาํหนกั 27-48 กก. 
สูง 51-69 ซม. 

 

French Bulldog 
นาํหนกั 10-13 กก.  
สูง 43-48 ซม. 

 

Lhasa Apso 
นาํหนกั 5-7 กก.  
สูง 25-27 ซม. 
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Poodle 
นาํหนกั 7 กก.  
สูง 25-28 ซม. 

 

Chinese 
Shar Pei 

นาํหนกั 16-20 กก.  
สูง 46-51 ซม. 

Sporting group  

Golden Retriever 
นาํหนกั 27-36 กก.  
สูง 51-61 ซม. 
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American  
Cocker Spaniel 

นาํหนกั 13-15 กก.  
สูง 38-41 ซม. 

  

 

English 
Cocker Spaniel 

นาํหนกั 11-13 กก.  
สูง 36-38 ซม. 

  

 

English 
Springer Spaniel 

นาํหนกั 22-24 กก.  
สูง 48-51 ซม. 
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English Setter 
นาํหนกั 25-30 กก.  
สูง 61-69 ซม. 

 

Irish Setter 
นาํหนกั 27-32 กก.  
สูง 64-69 ซม. 

 

Labrador Retriever 
นาํหนกั 25-34 กก.  
สูง 54-57 ซม. 
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Weimaraner 
นาํหนกั 32-39 กก.  
สูง 56-69 ซม. 

Terrier group  

 

Jack Russell Terrier 
นาํหนกั 5-8 กก.  
สูง 23-38 ซม. 

 

Miniature 
Schnauzer 

นาํหนกั 6-7 กก.  
สูง 33-36 ซม. 
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Scottish Terrier 
นาํหนกั 8.5-10.5 กก. สูง 
25-28 ซม. 

  

 

Smooth Fox Terrier 
นาํหนกั 7-8 กก.  
สูง 39 ซม. 

  

 

Wire Fox Terrier 
นาํหนกั 7-8 กก. 
สูง 39 ซม. 
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American  
Pit Bull Terrier 

นาํหนกั 22-24 กก.  
สูง 48-51 ซม. 

 

Bull Terrier 
นาํหนกั 24-28 กก.  
สูง 53-56 ซม. 

Toy group  

 

Cavalier King 
Charles 

นาํหนกั 5-8 กก.  
สูง 31-33 ซม. 
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Long Coat 
Chihuahua 

นาํหนกั 1-3 กก.  
สูง 15-23  ซม. 

 

Smooth Coat 
Chihuahua 

นาํหนกั 1-3 กก.  
สูง 15-23 ซม. 

 

Italian Greyhound
นาํหนกั 33.5 กก.  
สูง 33-38  ซม. 

 

Maltese 

นาํหนกั 2-3 กก.  
สูง 20-25 ซม. 
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Miniature Pinscher 
นาํหนกั 4-5 กก.  
สูง 23-20  ซม. 

 

Papillon 
นาํหนกั 4-4.5 กก. 
สูง 20-28  ซม. 

 

Pekingese 
นาํหนกั 3-6 กก. 
สูง 15-23 ซม. 

 

Pomeranian 
นาํหนกั 2-3 กก.  
สูง 22-28  ซม. 



                                                        การจดักลุ่มสุนขั ๓๙ 

 

Pug 

นาํหนกั 6-8 กก.  
สูง 25-28 ซม. 

 

Shih Tzu 
นาํหนกั 5-7 กก. 
สูง 25-27 ซม. 

 

Silky Terrier 

นาํหนกั 4-5  กก. 
สูง 22.5-23.5 ซม. 



การจดัการดูแลสุนขั  ๔๐

 

Toy Poodle 
นาํหนกั 4-5  กก.  
สูง 22.5-23.5 ซม. 

 

Yorkshire Terrier
นาํหนกั 2.5-3.5 กก.  
สูง 22.5-23.5 ซม. 

Working group  

 

Boxer 
นาํหนกั 25-52 กก.  
สูง 53-63  ซม. 



                                                        การจดักลุ่มสุนขั ๔๑ 

 

Bullmastiff 
นาํหนกั 41-59 กก. 
สูง 64-69 ซม. 

 

Dobermann 
Pinscher 

นาํหนกั 50-40  กก.  
สูง 65-69  ซม. 

 

Giant Schnauzer
นาํหนกั 52-55 กก.  
สูง 59-70 ซม. 



การจดัการดูแลสุนขั  ๔๒

 

Akita 
นาํหนกั 54-45 กก.  
สูง 60-70  ซม. 

 

Bernese Mountain 
Dog 

นาํหนกั 40-44 กก.  
สูง 58-79 ซม. 

 

Great Dane 
นาํหนกั 46-54 กก.  
สูง 71-76 ซม. 



                                                        การจดักลุ่มสุนขั ๔๓ 

 

Great Pyrenees 
นาํหนกั 40-57 กก.  
สูง 65-80 ซม. 

 

Mastiff 
นาํหนกั 70-80 กก.  
สูง 70-76 ซม. 

 

Newfoundland 
นาํหนกั 50-68 กก.  
สูง 66-71 ซม. 



การจดัการดูแลสุนขั  ๔๔

 

Rottweiler 
นาํหนกั 40-41 กก.  
สูง 58-69 ซม. 

 

Saint Bernard 
นาํหนกั 50-91 กก.  
สูง 61-71 ซม. 

 

Samoyed 
นาํหนกั 25-50 กก.  
สูง 46-59  ซม. 



                                                        การจดักลุ่มสุนขั ๔๕ 

  
  

 

Siberian Husky 
นาํหนกั 16-27 กก.  
สูง 51-60  ซม. 

 

Standard Schnauzer 
นาํหนกั 14.5-15.5 กก.  
สูง 45-50  ซม. 

  
  
  



การจดัการดูแลสุนขั  ๔๖ 

  

Miscellaneous  

  

 

Neapoliton Mastiff 
นาํหนกั 50-68 กก.  
สูง 65-75 ซม. 

  

 

Toy Fox Terrier 
นาํหนกั 1.5-3 กก.  
สูง 20-25 ซม. 
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