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Attilio Polifrone – ผูผ้สมพันธุแ์ละกรรมการตัดสนิการประกวดโดเบอรแ์มน 



สงิหาคม 2556 

Michal Jakubowsky: คณุเป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นกรรมการตดัสนิการประกวดโดเบอร์

แมนมาสองสามปีแลว้ แตค่ณุมปีระสบการณ์ในการเลีย้งโดเบอรแ์มนมานานมาก เร ิม่ตน้

และความเป็นมาอยา่งไรเกีย่วกบัโดเบอรแ์มนของคณุ? 

Attilio Polifrone: ความชืน่ชอบในโดเบอรแ์มนไดเ้ริม่ขึน้เมือ่ผมมอีาย ุ11 ปี ซึง่ในขณะนัน้

ขอ้มลูของโดเบอรแ์มนจะไดจ้ากหนังสอืและนติยสารเทา่นัน้ ผมยงัจ าไดว้า่ผมจะอา่นหนังสอืที่

เกีย่วกบัโดเบอรแ์มนทกุเลม่ทันททีีผ่มมโีอกาสเจอ และผมยงัเขยีนจดหมายไปถงึผูผ้สมพันธุ์

รายตา่ง ๆ เพือ่สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูและรปูภาพของเขา ผมพยายามแมก้ระทั่งโทรศัพทไ์ป

สอบถามเขาแตก่็ไมไ่ดรั้บความสนใจมากนักเนือ่งจากยงัอายนุอ้ย 2 - 3 ปีตอ่มาในปลายปี 1988 

ผมไดส้นทิสนมกบั Margherita Buzzi ผมหลงใหลในรปูของ Quinn dei Nobili Nati ผมฝันทีจ่ะ

ไดล้กูของแชมเป้ียนตวัดังตวันีใ้นขณะนัน้ ความฝันของผมเป็นจรงิ และ Azur dei Nobili Nati ก็

เป็นสว่นหนึง่ของชวีติผม เราเริม่เขา้รว่มในการประกวด ถงึแมว้า่เราจะไมป่ระสบความส าเร็จ

สงูสดุ แตใ่นทางตรงกนัขา้ม เรากลับมโีอกาสไดพ้บปะผูผ้สมพันธุท์ีย่ ิง่ใหญท่ีผ่มจ าไดเ้ป็นอยา่ง

ด ีเชน่ Piero Caliandro, Gabriele Prosperi, Giovani Capocasa, Massimo Santini, Antonio 

di Somma, Antonio Criscuolo, Gianni Chionna, Ernesto Vantaggi, Mauro Favero, 

Gabriele Cavalleri และผูท้ีไ่ดเ้ห็นถงึความกระตอืรอืรน้และเป็นแรงหนุนใหก้บัผม และกลายเป็น

ทีป่รกึษา คอื Pierluigi Pezzano ในปี 1999 ผมไดรั้บอนุญาตใหผ้สมพันธุโ์ดเบอรแ์มน ผมคดิวา่

ความรูแ้ละความเขา้ใจในพันธุเ์ป็นสิง่จ าเป็นในการคดัเลอืกคูผ่สมพันธุ ์ผมไมเ่คยลมืในสิง่ทีท่ี่

ปรกึษาไดบ้อกกบัผมในวันนัน้ คอื มนัเป็นเพยีงการเริม่ตน้และยงัมอีกีหลายอยา่งทีต่อ้งเรยีนรูใ้น

วันขา้งหนา้ ผมพยายามทีจ่ะจดจ าไวต้ลอดเวลา มาในวันนีเ้มือ่มองยอ้นไปในอดตี ผมได ้

ตระหนักถงึความจรงิวา่เวลาไดผ้า่นไป 25 ปีตัง้แตผ่มเริม่ชืน่ชอบโดเบอรแ์มน และเวลามนับนิไป

เร็วมาก 

MICHAL JAKUBOWSKY: คณุคดิวา่โดเบอรแ์มนตดัสนิงา่ยหรอืเปลา่? 

ATTILIO POLIFRONE : ผมไมค่ดิวา่การตัดสนิสนัุขทกุพันธุเ์ป็นเรือ่งงา่ย ทกุสิง่ไดร้ะบุ

ไวใ้นมาตรฐานซงึอธบิายถงึสนัุข หรอือยา่งนอ้ยในทางทฤษฎสีนัุขทีจ่ะชนะการประกวด

ก็ควรใกลเ้คยีงกับมาตรฐาน  เห็นไดช้ดัวา่ทัง้หมดดจูะเป็นเรือ่งงา่ยในทางทฤษฎ ีเราคดิ

วา่ความรูใ้นมาตรฐานเป็นพืน้ฐานของความรูเ้กีย่วกับลักษณะทางกายวภิาคของสนัุข 

การเคลือ่นไหวและความรูท้างจติวทิยาแยกตา่งหากจากมาตรฐาน การตัดสนิไมใ่ชเ่รือ่ง

งา่ย มันเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลาและไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะเรยีนรู ้ความรูใ้นมาตรฐาน 

ความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานของแตล่ะสว่นของมาตรฐานทีม่คีวามส าคัญส าหรับ

ผูเ้ชีย่วชาญโดเบอรแ์มน จากมมุมองของผม การเพาะพันธุแ์ละการใชช้วีติอยูร่ว่มกับโด

เบอรแ์มนมสีว่นส าคัญมากของการเตรยีมความพรอ้มทีส่ าหรับการเป็นกรรมการตัดสนิโด

เบอรแ์มน 



MICHAL JAKUBOWSKY: อะไรทีเ่ป็นความแตกตา่งของกรรมการตดัสนิโดเบอรแ์มน

กบักรรมการตดัสนิสนุขัรวมพนัธุ?์ ผูผ้สมพนัธุโ์ดเบอรแ์มนมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิของ

คณุอยา่งไรบา้ง 

ATTILIO POLIFRONE : ผมไมค่ดิวา่จะมคีวามแตกตา่งอะไร กรรมการทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้

ตัดสนิสนัุขหลายพันธุอ์าจจะตอ้งมสีายตาทีด่สี าหรับสนัุขทกุพันธุ ์ไมเ่ชน่นัน้มนัจะเป็นเหมอืนแค่

การวดัและประเมนิ แตว่า่การตัดสนิการประกวดสนัุขเป็นองคป์ระกอบของศลิปะ ความส าเร็จอยูท่ี่

เมือ่ทัง้ศาสตรแ์ละศลิปมารวมกนั กรรมการตัดสนิจะตอ้งพรอ้มทีจ่ะใหข้อ้คดิเห็นและอธบิายวา่

ท าไมสนัุขตัวนัน้ถงึดกีวา่สนัุขตัวอืน่ ๆ กรรมการทกุคนมรีปูแบบทีท่ีต่นชืน่ชอบในสนัุขแตล่ะพันธุ ์

ในบางครัง้รปูแบบหนึง่อาจจะแตกตา่งจากอกีแบบหนึง่ จงึเป็นทีม่าของความเห็นทีแ่ตกตา่งกนั 

การผสมพันธุม์อีทิธพิลตอ่การตัดสนิหรอืไม?่ แน่นอน ยอ่มตอ้งมอีทิธพิล แตเ่ป็นในเชงิบวก ไมม่ี

มาตรฐานใดทีค่รอบคลมุไปในทกุทกุดา้นของพันธุส์นัุข แตก่ารทีไ่ดผ้สมพันธุแ์ละอยูร่ว่มกบัโด

เบอรแ์มนสามารถใหโ้อกาสคณุทีจ่ะเขา้ใจโดเบอรแ์มนและตดัสนิโดยความซือ่ตรง มนัเป็นเพยีง

ทางเดยีวทีด่!ี  

 

 

MICHAL JAKUBOWSKY: ค าจ ากดัความของโดเบอรแ์มนยคุใหมเ่ป็นอยา่งไร? สิง่ที่

กรมมการตดัสนิควรใหค้วามสนใจ? 



ATTILIO POLIFRONE : ผมจะเริม่ดว้ยการพดูวา่ โดเบอรแ์มนทีส่มบรูณ์แบบจะตอ้งเป็นไป

ตามมาตรฐาน ส าหรับกรรมการตดัสนิมาตรฐานเป็นสิง่ทีต่อ้งยดึถอืเป็นหลัก เพราะวา่กรรมการผู ้

ตัดสนิจะตอ้งอยูใ่นกรอบทีแ่น่นอน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ตามทีผ่มไดก้ลา่วมาแลว้ กรรมการผูต้ดัสนิ

ทกุคนจะมรีปูแบบทีต่นชืน่ชอบ ซึง่มกัจะ (แตไ่มเ่สมอไป) ใกลเ้คยีงกบัปกตทิัว่ไป รายละเอยีด

ตา่ง ๆ จะถกูพจิารณาอยา่งรอบคอบ พงึระลกึไวว้า่ตลอดชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา กรรมการผูต้ัดสนิได ้

มโีอกาสทีจ่ะเห็นโดเบอรแ์มนทีด่มีาก ๆ ในสนามประกวด ตลอดระยะเวลานี ้โดเบอรแ์มนได ้

พัฒนาไปโดยธรรมชาตขิองมนั อยา่งไรกต็าม ปัญหาใหม ่ๆ ไดเ้กดิขึน้ซ ึง่เราจะตอ้งเผชญิดว้ย

ความรอบรู ้ผมคดิวา่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงส าหรับโดเบอรแ์มนยคุใหม ่มนัคอ่นขา้งธรรมดา และ

ผมจะใหค้ านยิามสัน้ ๆ โดเบอรแ์มนเป็นสนัุขทีม่คีวามงดงามอยา่งสมบรูณ์แบบ สิง่ทีโ่ดเบอรแ์มน

มโีดยธรรมชาตเิป็นคณุคา่ทีไ่มส่ามารถปฏเิสธได ้โดเบอรแ์มนเป็นสนัุขทีม่พีละก าลัง แต่

ทะมดัทะแมงและความสะโอดสะอง การเคลือ่นไหวดว้ยความสงา่งาม เป็นสนัุขทีม่โีครงสรา้ง

กะทัดรัดและมสีดัสว่นทีก่ลมกลนืกนั สิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุซึง่ในปัจจบุนัมกัจะลมืเลอืนไปคอืการ

แสดงออก บคุลกิภาพของโดเบอรแ์มนเป็นสนัุขสงัคม และเงยีบ แตใ่นขณะเดยีวกนัก็มคีวาม

ตืน่ตวัและกลา้หาญ โดเบอรแ์มนเป็นสนัุขทีฝึ่กงา่ย มนัชอบทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัว ซึง่

เป็นทีป่ระจักษ์ในคณุลกัษณะทีด่ขีองมนั กรรมการผูต้ดัสนิมเีวลาในการประเมนิทีจ่ ากดัเพยีง 2-3 

นาท ีเขาจะตอ้งวเิคราะหส์นัุขอยา่งรอบครอบดว้ยการพจิารณาจดุดมีากวา่จดุดอ้ยของสนัุข โด

เบอรแ์มนทีค่วรจะไดรั้บรางวลัควรจะเป็นโดเบอรแ์มนทีม่รีปูรา่งกลมกลนื และโครงสรา้งสมสว่น 

มขีนาดกลาง โครงสรา้งกะทัดรัด และมสีดัสว่นทีถ่กูตอ้ง องคป์ระกอบเหลา่นีจ้ะเป็นสิง่ยนืยนัถงึ

ความเคลือ่นไหวทีด่ ีพฤตกิรรมในสนามประกวดของโดเบอรแ์มนก็เป็นสิง่แรกทีต่อ้งพจิารณา ตา

ของกรรมการตดัสนิจะตอ้งประเมนิใหค้รบถงึแมว้า่จะมเีวลาจ ากดั ความมัน่ใจในตนเองและ

บคุลกิภาพทีส่มดลุยข์องโดเบอรแ์มน ประการสดุทา้ยแตแ่ตไ่มท่ีส่ดุคอื การเตรยีมตวัส าหรับการ

ประกวด  มบีอ่ยครัง้ทีโ่ดเบอรแ์มนทีด่อ้ยกวา่ไดรั้บรางวัลเนือ่งจากการจงูทีด่กีวา่ในสนาม

ประกวด 

MICHAL JAKUBOWSKY: คณุคดิวา่กรรมการตดัสนิควรจะเขม้งวดตอ่ลกัษณะ

บางอยา่งของโดเบอรแ์มนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเพือ่ทีจ่ะขจดัขอ้เสยี (เชน่ ด ัง้จมกูที่

ไมถ่กูตอ้ง wrong bridge-nose, สขีองจมกู nose colour, ขนาด size, การ

เคลือ่นไหว movement ) ซึง่ดเูหมอืนวา่ก าลงัเร ิม่ไดร้บัความนยิมในคอกโดเบอรแ์มน

บางรายตลอดหลายชว่งบรรพบรุษุ? อะไรคอืส ิง่ทีก่รรมการตดัสนิการประกวดควรจะ

กระท าเพือ่ใหก้ารผสมพนัธุโ์ดเบอรแ์มนเป็นไปตามทีเ่ขาตดัสนิใจ? 

ATTILIO POLIFRONE : ดว้ยความสตัย ์การท างานของกรรมการตดัสนิ  นอกจากการตดัสนิ

การประกวดทีถ่กูตอ้งแลว้ กรรมการตัดสนิควรพรอ้มทีจ่ะใหค้ าแนะน าในการพัฒนาพันธุ ์การ

ประเมนิทีด่เีป็นสิง่หนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การผสมพันธุ ์อยา่ลมืวา่สนัุขแตล่ะพันธุถ์กูผสม

ขึน้มาเพือ่วตัถปุระสงคท์ีเ่ฉพาะและโครงสรา้งทีต่อ้งการ เราจะตอ้งเขา้ใจในองคป์ระกอบของมนั  

ในสนามประกวด เรามกัจะเห็นโดเบอรแ์มนทีม่ลีักษณะเดน่ในแงของขนาด มเีสน้หลงัทีส่งู ขา



หนา้ยาว มมีมุทีช่นัมากเกนิ หัวยาว แตก่รามใหญ ่ในบางครัง้เราเห็นโดเบอรแ์มนทีม่ขีนาดที่

ถกูตอ้ง แตม่กีลา้มเนือ้ทีใ่หญเ่กนิ ขาหนา้สัน้ หัวทีม่ลีักษณะกลม เล็ก ต าแหน่งของตาอยูล่กึ ซึง่

ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่โดเอรแ์มนเหลา่นีม้ลีักษณะไมถ่กูตอ้งตามมาตรฐาน ลักษณะของโดเบอร์

แมนไมค่วรเป็นไปตามกระแสนยิมหรอืแฟชัน่ โดเบอรแ์มนจะตอ้งเป็นสว่นผสมทีย่อดเยีย่มของ

ความสมดลุยร์ะหวา่งความมพีละก าลังและความสะโอดสะอง ทีม่คีวามเป็นสีเ่หลีย่มของล าตัว 

หัวของโดเบอรแ์มนเป็นอกีกรณีหนึง่ทีแ่ยกออกไปตา่งหากซึง่มกัจะถกูมองขา้ม ทกุสิง่ทกุอยา่ง

เริม่ตน้จากหวั ลักษณะของหัวเป็นสว่นทีส่ าคญัประการหนึง่ทีต่อ้งพจิารณาชนดิของพันธุ ์ถา้เรา

สงัเกตกุารผสมพันธุข์องคอกโดเบอรแ์มนทีผ่ดิ ๆ ทีเ่ราเห็นในชว่ง 2-3 อาย ุอาจจะมเีหตผุลที่

แตกตา่งกนัไปในการอธบิายปรากฏการณ์  ถา้ผูผ้สมพันธุไ์ดต้ระหนักถงึความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

ซึง่โดยสว่นตัวผมยงัสงสยัอยู ่หรอือาจจะเป็นเพราะวา่เขาพงึพอใจตอ่รปูแบบเชน่นัน หรอืการ

เลอืกใชพ้อ่พันธุแ์ละแมพั่นธุท์ีไ่มเ่หมาะสมในแผนการผสมพันธุข์องเขา หรอืแมแ้ตก่ารผสมใน

สายเลอืดชดิ กรรมการตดัสนิสามารถทีจ่ะใหค้ าแนะน าในการเลอืกคูผ่สมพันธุไ์ดห้ากวา่การ

ตัดสนิของเขาเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ผมสามารถพดูไดอ้ยา่งมนัใจไดว้า่ ความรว่มมอืและการรับฟัง

ซึง่กนัและกนัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ่ทัง้สองฝ่าย การรับฟังการตัดสนิใจของกรรมการตดัสนิไมใ่ชต่อ้ง

ยอมรับเสมอไปแตต่อ้งเป็นไปดว้ยความเขา้ใจดว้ย  หากทัง้สองฝ่ายขาดความเขา้ใจแลว้จะท า

ใหก้ระบวนการทัง้หมดยุง่ยากขึน้ 

 

 

 

MICHAL JAKUBOWSKY: จากการทีค่ณุไดไ้ปเป็นกรรมการตดิสนิการประกวดโด

เบอรแ์มนในประเทศตา่ง ๆ (ฟินแลนด,์ กรซี, เซอรเ์บยี, ฮงัการ,ี รสัเซยี, ยเูครน, อติาล)ี 

คณุไดเ้ห็นลกัษณะของโดเบอรแ์มนในประเทศเหลา่นีอ้ยา่งไร? 

ATTILIO POLIFRONE : จะเห็นไดช้ดัเจนในลักษณะตา่ง ๆ โดยเฉพาะโดเบอรแ์มนทีม่าจาก

สายเลอืดเดยีวกนั หรอืทีม่าจากการผสมพันธุท์ีม่คีา่สมัประสทิธิข์องการมสีายเลอืดชดิสงู มนั



เป็นเรือ่งงา่ยทีเ่ราจะไดเ้ห็นจดุเดน่และจดุดอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัมคีวามไมเ่ขา้ใจในมาตรฐาน

ของพันธุ ์โดเบอรแ์มนก็เหมอืนสนัุขพันธุอ์ ืน่ ๆ ทีม่ฐีานทีแ่คบและความหลากหลายของ

พันธกุรรมคอ่นขา้งจ ากดั ผลก็คอื พันธุก์รรมทางลบไดม้อีทิธพิลตอ่พันธุ ์มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ตลอด 20 ปีทีผ่า่นมา 90% ของโดเบอรแ์มนเพศเมยีไดรั้บการผสมพันธุจ์ากพอ่

พันธุไ์มเ่กนิ 10 ตัวทีส่ว่นใหญจ่ะมบีรรพบรุษุเดยีวกนั คอกใหญ ่ๆ ดังเชน่จากเบลเยยีม, เยอรมนั 

เนเธอรแ์ลนด ์ไดใ้ชก้ารผสมพันธุท์ีม่คีวามจ ากดัทางพันธกุรรม  และในขณะเดยีวกนัคอกใหม ่ๆ 

หลาย ๆ คอกในรัสเซยี และในยโุรปตะวันออกยิง่มฐีานทางพันธุก์รรมทีแ่คบลงไปอกี จงึมผีลท า

ตอ่สถานการณ์ในปัจจบุนัไมอ่าจเห็นโดเบอรแ์มนทีด่ทีีไ่มม่บีรรพบรุษุเดยีวกนัใน 4 ชว่งแรก 

ปัญหาเหลา่นีไ้มไ่ดก้อ่ใหเ้กดิผลในทางบวกเลยตอ่ลกัษณะและคณุสมบตัขิองโดเบอรแ์มน แต่

ยงัมผีลตอ่สขุภาพของโดเบอรแ์มนเป็นหลักอกีดว้ย ผมคดิวา่การใหอ้งคค์วามรูเ้ป็นสิง่จ าเป็นตอ่

การปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง และบางอยา่งก็ไดเ้ริม่ขึน้แลว้ การคดัเลอืกพอ่พันธุแ์ละแมพั่นธุเ์ป็นสิง่ส าคัญ

เพือ่ใหป้ระสบผลส าเร็จ ผูผ้สมพันธุท์ีม่คีวามพถิพีถิันและจรงิจังจะตอ้งเพิม่ความพยายามในการ

ผสมพันธุ ์เพราะอนาคตของโดเบอรแ์มนอยูใ่นมอืของผูผ้สมพันธุท์ัง้หลาย  

MICHAL JAKUBOWSKY: จากการสงัเกตของคณุ ควรเราสามารถจะสงัเกตการ

เคลือ่นไหวและไมส่ามารถสงัเกตการยนืของโดเบอรแ์มนอยา่งไร? 

ATTILIO POLIFRONE : มนัเป็นประเพณีปฏบิตัแิละวตัถปุระสงคข์องสมาคมทีจ่ะตอ้งตัดสนิ

การเคลือ่นไหวและในการยนืของสนัุข การตัดสนิไมไ่ดต้ัดสนิจากการทีส่นัุขวิง่โดยธรรมชาต ิ(วิง่

ควบ) กรรมการควรจะพจิารณาวา่โครงสรา้งอยา่งไรทีค่รบองคป์ระกอบตามมาตรฐานของโด

เบอรแ์มนมากทีส่ดุ ดว้ยประสบการณ์ การตัดสนิสามารถทีจ่ะท าไดค้รบเมือ่สนัุขวิง่แบบยา่งกา้ว

และวิง่เหยาะ ๆ ได ้2-3 รอบ ในโดเบอรแ์มน เฉพาะการเคลือ่นไหวหรอืการยนืไมส่ามารถตดัสนิ

ไดเ้ลย แตต่อ้งพจิารณาโดยรวม เพือ่ใหเ้กดิความกระจา่ง เริม่จากสว่นหัว ถา้มขีอ้กงัขาเกีย่วกบั

เสน้หลัง คอ มมุไหล ่ความยาวของขาหนา้ทีถ่กูตอ้ง ความสมดลุของเสน้หลังและ lions part 

มมุขาหลัง  ในการเคลือ่นไหว หลังจากการวิง่ 2-3 รอบ กรรมการสามารถทีจ่ะไดเ้ห็นทกุสิง่ทีเ่ขา

ตอ้งการเห็น มนัไมใ่ชแ่คก่ารแขง่ขนัหากสนัุขวิง่เร็วและเป็นไปดว้ยความระหงเป็นเพราะมมุ

ทีม่าก  มนัเป็นความคดิเห็นธรรมดาทัว่ ๆ ไปทีว่า่โดเบอรแ์มนทีม่ขีนาดทีใ่หญจ่ะไดเ้ปรยีบ แต่

ความจรงิไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้ เพราะอะไรทีม่นัเบีย่งเบนไปจากมาตรฐานเป็นสิง่ทีผ่ดิ คงไดเ้ห็นบอ่ย 

ๆ ทีส่นัุขทีม่จีติประสาททีเ่ต็มเป่ียม ยนืไดด้แีตใ่นการเคลือ่นไหวขาดความกลมกลนืและสมดลุ 

บางตวัเคลือ่นไหวดว้ยการถา่ยน ้าหนักไปทีค่อซึง่เนือ่งจากสาเหตโุครงสรา้ง แตอ่ยา่งไรก็ไม่

สามารถซอ่นจดุออ่นไดแ้มจ้ะจงูโดยมอืโปร  

  



 

MICHAL JAKUBOWSKY: มคีวามคดิเห็นอยา่งไรเกีย่วกบัสนุขัทีก่า้วรา้วในสนาม

ประกวด? อะไรทีย่อมรบัไดแ้ละอะไรทีต่อ้งคดัออกจากสนาม? 

ATTILIO POLIFRONE :  โดเบอรแ์มนทีแ่สดงความกา้วรา้วตอ่สนัุขอืน่ในสนามประกวด

จะตอ้งถกูลงโทษ เมือ่สนัุขแสดงความกา้วรา้วทัง้สนัุขและผูจ้งูและผูด้แูลจะตอ้งขาดคณุสมบตั ิ

มนัเป็นกฎธรรมดาในสนามประกวด แตอ่ยา่งไรก็ตามมนัก็เกดิจากสาเหตบุางประการ เชน่ การ

เดนิทางไกล ฝงูชน สถานทีค่ับแคบ ผูจ้งูประหมา่ เขา้ ๆ ออก ๆ กรงบอ่ย เป็นสามเหตทุีท่ าให ้

เกดิความเครยีดตอ่สนัุข โดยเฉพาะสนัุขทีไ่มค่อ่ยไดพ้บกบับรรยากาศของสนามประกวดบอ่ยนัก 

หรอืสนัุขทีไ่มค่อ่ยสมดลุทางบคุลกิภาพ การตอ่สูก้นัของสนัุขอาจเกดิขึน้ได ้แตเ่ป็นความ

รับผดิชอบของผูจ้งูทีไ่มรู่จั้กลักษณะนสิยัของสนัุขของตนดพีอและไมส่ามารถอา่นสญัญาณที่

สนัุขแสดงออก สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืผูจ้งูทีจ่ะควบคมุโดเบอรแ์มนของตนไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์โด

เบอรแ์มนทีไ่มอ่ยูใ่นความควบคมุสามารถกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งใหญห่ลวงได ้เพือ่

หลกีเลีย่งสถานการณ์อนัตราย กรรมการจ าเป็นตอ้งตดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหนึง่ แตก่อ็ยา่งทีผ่ม

ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ ความผดิอยูท่ีผู่จ้งูทีไ่มไ่ดส้มัผัสสนัุขของตนพอ และอาจเป็นสนัุขทีเ่กดิมาดว้ย

ความผดิปกตบิางประการและไดรั้บการฝึกทีไ่มด่พีอ ซึง่เป็นผลสบืเนือ่งมาจากการเลอืกสรร

คูผ่สมพันธุแ์ละการประเมนิการผสมพันธุท์ีไ่มถ่กูตอ้ง ในกรณีเชน่นี ้ความผดิอยูท่ีผู่ผ้สมพันธุ ์ผม

เห็นวา่เป็นการไมรั่บผดิชอบทีน่ าสนัุขเชน่นีเ้ขา้สนามประกวดโดยไมต่ระหนักถงึปัญหา 

 



 

MICHAL JAKUBOWSKY: คณุพอจะบอกความส าคญัตามล าดบัตอ่พนัธุโ์ดเบอรแ์มน? 

ATTILIO POLIFRONE : โดยสว่นตวัแลว้ ผมมรีายการทีแ่น่นอนส าหรับองคป์ระกอบทีส่ าคญั

ของโดเบอรแ์มน แตใ่นบางครัง้ผมก็ประยกุตไ์ปบา้งตามสถานการณ์ รายการจดุตา่ง ๆ ของสนัุข

ขึน้อยูก่บัคณุภาพของสนัุขทีล่งประกวด แตก่ต็อ้งมจีดุทีไ่มส่ามารถละเลยไดท้ีจ่ะตอ้งยดึถอืและ

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานของพันธุ ์ส ิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอื สขุภาพ และความทะมดัทะแมง menal 

energy หากขาดสิง่นีแ้ลว้กไ็มส่ามารถทีจ่ะท าใหค้รบองคป์ระกอบของพันธุแ์ละตรงกบั

วัตถปุระสงคท์ีโ่ดเบอรแ์มนถกูสรา้งขึน้มา ปัจจบุนั เรามาอยูใ่นจดุทีถ่กูบงัคบัใหต้อ้งพจิารณาดา้น

พันธกุรรมในแงข่องโรคทางพันธกุรรมและคณุภาพของลกูโดเบอรแ์มนทีอ่อกมา มนัเป็นหนทาง

เดยีวทีจ่ะปกป้องโดเบอรแ์มนของเรา นอกเหนอืจากสขุภาพของโดเบอรแ์มนแลว้ ยงัมี

ความส าคญัทีจ่ะตอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งดเีกีย่วกบัองคป์ระกอบของพันธุ ์และรปูแบบควบคูก่บั

องคป์ระกอบของโดเบอรแ์มนทีเ่กีย่วกบัวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งโดเบอรแ์มนขึน้มาในอดตี ที่

เผอญิถกูลมืไปในหลาย ๆ ครัง้ของการตดัสนิ ผมอยากจะชีถ้งึประวตักิารผสมพันธุด์ว้ย หากเรา

ไมรู่อ้ดตีทีผ่า่นมา เราก็ไมส่ามารถรูอ้นาคต และไมส่ามารถสรา้งสิง่ใหมไ่ด ้บคุลกิภาพและ

พฤตกิรรมทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองขา้มได ้เพือ่ใหต้อบตรงกบัค าถาม 

การประเมนิสว่นตา่ง ๆ ในโดเบอรแ์มนสามารถแบง่ออกเป็น หวั ล าตัว และขา จากการศกึษา

ของผมในฐานะกรรมการตดัสนิการประกวดโดเบอรแ์มนบอกผมใหค้ะแนนในลกัษณะของหัวและ



การแสดงออก หวัทีส่วยงามเป็นความกลมกลนืของสว่นตา่ง ๆ ทีเ่หลอื สดัสว่น มติทิีถ่กูตอ้ง 

ควบคูก่บัรา่งกายโดยรวม ผมจะตัดสนิความกลมกลนืทัง้หมดซึง่เกีย่วกบัขนาดทีท่ าใหก้ารผสม

ผะสานทางธรรมชาตขิองความมพีลังและความสงา่งาม ลักษณะส าคญัทีพ่งึประสงคค์อื 

โครงสรา้งทีพ่อด ีสัน้และ strong lions สัน้และสะโพกในแนวราบและมมีมุแหลม และขนที่

ถกูตอ้ง ยาวและมารค์กิง้ทีถ่กูตอ้ง ทัง้หมดเป็นการใหค้ านยิามถงึโดเบอรแ์มนทีส่มบรูณ์แบบซึง่

เป็นรปูแบบพืน้ฐานโดยไมไ่ดข้ยายเกนิความเป็นจรงิ  

MICHAL JAKUBOWSKY: ในฐานะที ่Dr. Pezzano เป็นทีป่รกึษาของคณุ ไดใ้หค้วาม

ทรงจ าอะไรแกท่ีค่ณุ?  

ATTILIO POLIFRONE : Pierluigi Pezzano มผีลตอ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเป็นกรรมการ

ตัดสนิโดเบอรแ์มนของผมเป็นอยา่งมาก เราไดรู้จ้ักกนัเมือ่ปี 1988 และในหลาย ๆ ปีทีผ่า่นมาผม

ไดม้โีอกาสใชเ้วลารว่มกบัเขาและครับครัวของเขา ในวนันี ้ผมตอ้งยอมรับวา่ผมเสยีโอกาสใน

การทีจ่ะไดรั้บความรูจ้ากเขาเนือ่งจากผมมเีวลานอ้ยเกนิไป ทกุ ๆ คนทีส่นใจโดเบอรแ์มนจะรูจ้ัก

เขาเป็นอยา่งดวีา่เขาเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีย่ ิง่ใหญข่องโลกโดเบอรแ์มน ผมไดเ้รยีนรูม้ากมายจาก

เขา และยงัตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิทกุครัง้ทีม่โีอกาสไดพ้บเขา ความจดจ าทีด่ทีีส่ดุคอือะไร? 

เป็นค าถามทีด่ ีผมสามารถตอบไดว้า่ ทกุสิง่ทกุอยา่ง มนัอาจจะเป็นค าตอบทีไ่ดย้นิจนเบือ่ห ูผม

จะอธบิายอยา่งนี ้ตวัอยา่งเชน่ รายละเอยีดตา่ง ๆ และรปูพรรณ สงัเกตโครงสรา้งทีด่ทีีใ่กลเ้คยีง

กบัมาตรฐานของพันธุด์ว้ยการมองไปทีจ่ดุดกีอ่นแลว้ถงึจะมองสว่นทีไ่มด่ขีองสนัุข ดคูวาม

บกพรอ่งของความมัน่ใจในตัวเองของสนัุขในสนามประกวด เขา้ใจมาตรฐานของพนัธุอ์ยา่ง

ลกึซึง้และทกัษะของสนัุข เริม่จากการดสูว่นหัวกอ่นแลว้ไปจบทีส่ว่นหาง และหลาย ๆ อยา่งที่

ผมจดจ าอยูเ่สมอซึง่ผมใชม้นัในฐานะกรรมการในสนามประกวด  

MICHAL JAKUBOWSKY: จะมผีลกระทบอะไรบา้งตอ่โดเบอรแ์มนเมือ่กฎระเบยีบได้

เปลีย่นแปลงไป (การหา้มตดัหางและตดัห)ู?  

ATTILIO POLIFRONE : นับตัง้แตม่กีารหา้มตัดหางและตัดหกูบัโดเบอรแ์มนในหลาย

ประเทศ โดเบอรแ์มนไดรั้บผลกระทบไปดว้ยและความนยิมลดลง ผมคดิวา่น่ันเป็นปัญหาที่

ตอ้งการการวเิคราะหใ์นเชงิลกึ และเราตอ้งถามไปตรง ๆ กอ่นทีจ่ะไปโทษการตดัสนิใจในการ

หา้มตัดหางและตดัหโูดเบอรแ์มน ผมจะถามวา่ โดเบอรแ์มนของเรามสีขุภาพทีด่กีวา่เดมิและมี

อายยุนืกวา่เดมิหรอืไม?่ โดเบอรแ์มนไดรั้บการประเมนิอยา่งครบถว้นหรอืไมใ่นสนามประกวด? 

ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ไดถ้กูเลอืกสรรมาอยา่งดหีรอืไม?่ สมาคมโดเบอรแ์มนไดท้ าหนา้ทีข่องตน

อยา่งเต็มก าลังในการทีจ่ะปกป้องและปรับปรงุโดเบอรแ์มนแลว้หรอืไม?่ ทกุ ๆ คนจะตอ้งถาม

ตนเองแลว้ตอบค าถามเหลา่นี ้ ในความเห็นของผม การเปลีย่นแปลงมาตรฐานไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิ

ผลกระทบในเชงิลบตอ่โดเบอรแ์มน คงมพีวกเราจ านวนหนึง่และมนัจะลดลง ๆ หากมคีอกโด

เบอรแ์มนและความนยิมโดเบอรแ์มนลดลง มนัอาจจะเกดิขึน้ได ้แลว้เราคงตอ้งเดนิยอ้นกลับมา

ทบทวนแทนทีจ่ะเดนิไปขา้งหนา้ เมือ่ถงึจดุนีเ้ราตอ้งพจิารณาเฉพาะไปทีส่ขุภาพของโดเบอร์

แมนและพยายามทีจ่ะขจดัโรคทางพันธกุรรมทีท่ าใหป้รมิาณความนยิมโดเบอรแ์มนลดลง  



  

 

 


