English Bulldog

ประวัติ

คือขนาด รูปร่าง และความสมส่วนโดยรวมของ
Bulldog ตัวนั้นๆ มาตรฐานพันธุ์ ของ Bulldog
ไม่เหมือนกับสุนัขพันธุ์อื่นๆ คือไม่มีการกำหนด
ขนาดที่แน่นอนตายตัว ไม่มีกำหนดว่าน้ำหนักตัว
ต้องไม่น้อยกว่าเท่าไร หรือน้ำหนักตัวต้องไม่มาก
กว่าเท่าไร แต่ Perfect Bulldog ต้องมีความสมส่วน
ที่พอเหมาะ หรืออาจกล่าวได้ว่า Perfect Bulldog
ควรมีขนาดที่พอเหมาะ (น้ำหนักประมาณ 40-50
ปอนด์)
Bulldog เป็นสุนขั ทีม่ หี วั ขนาดใหญ่ หน้าสัน้
ตัวล่ำ-เตีย้ Bulldog เป็นสุนขั ทีเ่ รียก ว่า Head Breed
ซึง่ หมายถึงส่วนหัวมีความ สำคัญมากกว่าส่วนอืน่ ๆ
ของร่างกาย Bulldog ที่หายใจติดๆขัดๆ ถือว่า
เป็นลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ งการ

สุ น ั ข พั น ธุ ์ Bulldog มี ถ ิ ่ น กำเนิ ด ใน อุปนิสยั ฉลาด อดทน กล้าหาญ
ประเทศอั ง กฤษ ในราวคริ ส ต์ ศ ตวรรษที ่ 12
ส่วนหัว
สุนัขพันธุ์นี้เดิมเรียกว่า Bull เนื่องจากชาวอังกฤษ
นิยมใช้ตอ้ นฝูงสัตว์ (คำว่า Bull หมายถึง สัตว์ตวั ผู้ ตาและหนังตา
ขนาดใหญ่) ต่อมาจึงเรียกว่า Bulldog ในสมัยก่อน
เมื ่ อ มองจากด้ า นหน้ า ลู ก ตาจะจมลึ ก
ชาวอังกฤษ นิยมนำสุนขั มากัดกัน เป็นกีฬา เจ้า Bullในหัวกระโหลก และอยู่ห่างจากหูค่อนข้างมาก
dog จึงเป็นที่นิยมในกีฬาชนิดนี้ด้วย เนื่องจาก
ตาทัง้ 2 ข้าง และ stop จะอยูเ่ ป็นแนวเส้นตรง ตาทัง้
เป็นสุนขั ทีแ่ ข็งแรงล่ำสัน ต่อมากีฬากัดสุนขั ถูกห้าม
2 ข้างอยู่ห่างกันมาก แต่แนวของตาทั้ง 2 ข้างต้อง
ด้ ว ยกฎหมาย ผู ้ ท ี ่ ร ั ก สุ น ั ข พั น ธุ ์ น ี ้ จ ึ ง ทำการคั ด
เลือกพันธุ์ เพือ่ ให้ได้ ลักษณะ Bulldog ทีต่ อ้ งการ
จนในที่สุดก็ได้ Bulldog ที่มีลักษณะดังที่เราเห็น
ในปัจจุบนั

มาตรฐานพันธุ์
รูปลักษณะทัว่ ไปของ Bulldog คือสิง่ สำคัญ
ประการแรกที ่ เ ราต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ประการที ่ ส อง

ลักษณะทีถ่ กู ต้อง

ตากลม ตาทั้ง 2 ข้าง และ stop จะอยู่เป็นแนวเส้นตรง

อยู่ไม่เกินขอบแก้ม ตามีลักษณะกลม แต่หนังตา หัวกระโหลก
มักจะ ทำให้ตาเหมือนมีลักษณะกลมรี ตามีสีเข้ม
หั ว กระโหลกมี ข นาดใหญ่ ม ากเส้ น รอบ
จนเกือบดำ หรือสีดำ หนังตาต้องปิดตาขาว ได้สนิท
ระหว่างหูทั้ง 2 ข้างมีความยาวใกล้เคียงความสูง
ต้องไม่มปี ญ
ั หาของดวงตา
ของสุ น ั ข เมื ่ อ มองจากด้ า นหน้ า กรามล่ า งอยู ่
ในตำแหน่งสูง หัวกระโหลกกว้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส แก้มกลมยื่นออกด้านข้าง พ้นแนวลูกตา
ลักษณะหัวทีถ่ กู ต้อง

ลักษณะตาทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ลักษณะตาทีไ่ ม่ถกู ต้อง

หู

ระยะมุมกรามล่าง และส่วนยอด
กระโหลกค่อนข้างสูง

กระโหลกกว้างรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั

โคนหูอยู่ในระดับสูงและอยู่ห่างกันมาก ดัง้ จมูก (stop)
หูมีขนาดเล้กและบาง ลักษณะหูที่ถูกต้องเรียกว่า
มีมมุ หักมาก ดัง้ จมูกกว้างทำให้เกิดเส้นสัน
rose ears
ระหว่างตาชัดเจนเรียกว่า furrow
furrow

ลักษณะหู rose ears ทีถ่ กู ต้อง
หูอยูใ่ นแนวเดียวกับหัวกระโหลก
ลักษณะหูทไ่ี ม่ถกู ต้องโคนหูสงู เกินไป

ลักษณะหูทไ่ี ม่ถกู ต้อง

ลักษณะหูทไ่ี ม่ถกู ต้อง

ลักษณะหูทไ่ี ม่ถกู ต้อง

หน้าและปาก (face & muzzle)
หน้าวัดจากด้านหน้ากระดูกแก้มถึงปลาย
จมูกมีขนาดสัน้ มาก ปากสัน้ มากแต่กว้าง ปลายปาก
งอนขึน้ เล็กน้อยริมฝีปากหนา ระยะมุมตาถึงมุมปาก
กว้างมาก ริมฝีปากบนห้อยปิดเลยริมฝีปากล่าง

dershot แต่ไม่ควร undershot มากเกินไป เมื่อเรา
เปิ ด ริ ม ฝี ป ากเพื ่ อ ตรวจฟั น ไม่ ค วรจะเห็ น ลิ ้ น
เมือ่ ปากปิดสนิท ไม่ควรเห็นฟันยืน่ ออกมา

จมูก

ปากสั้น ปลายปากงอนขึ้น
กรามล่างหรือขากรรไกรล่างยืน่ และโค้งขึน้

มีขนาดกว้าง สีดำ รูจมูกกว้างใหญ่ ปลาย
จมูกงอนไปด้านหลัง ระยะจาก stop ถึงปลายจมูก
สั ้ น มากและต้ อ งสั ้ น กว่ า ระยะจากปลายจมู ก
ถึงมุมริมฝีปากล่าง

ลักษณะการเรียงของฟัน
ทีถ่ กู ต้อง

โครงสร้างเมือ่ มองจากด้านหน้า

ลักษณะการเรียงของฟัน
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ลั ก ษณะการขบของฟั น ที ่ ถ ู ก ต้ อ งเป็ น แบบ
undershot หรือ reverse scrissor bite
ลักษณะจมูกทีถ่ กู ต้อง

ริมฝีปาก (lip)

ลักษณะจมูกทีไ่ ม่ถกู ต้อง
จมูกโปน

ลักษณะการขบของฟันที่ไม่ถูกต้อง เป็นแบบ
undershot มากเกินไป ซึ่งพบใน Bulldog
ทัว่ ๆไป

ริมฝีปาก หรือ chops หรือ flews ควรจะหนา
กว้าง ห้อย ลึกมาก ริมฝีปากบนและล่างปิดสนิท
ไม่เห็นฟันยืน่ ออกมา
ลักษณะกรามล่างหรือขากรรไกรล่างยืน่ แต่ไม่โค้งขึน้ ไม่ถกู ต้อง

ลักษณะริมฝีปากทีถ่ กู ต้อง

ฟันและกราม (bite & jaws)
กรามมีขนาดใหญ่และกว้าง มองจากด้าน
หน้ากรามเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรามล่างยื่น
และโค้งขึ้น ฟันซี่ใหญ่ แข็งแรง ฟันขบแบบ un-

ลักษณะโครงปาก
ทีถ่ กู ต้องกรามล่างยืน่ ออกมา
จนเห็นเป็นรูปตัว U

ลักษณะโครงปาก
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง

คอ เส้นหลัง และลำตัว (neck, topline, body)
คอ มีขนาดสัน้ ใหญ่ หนาแข็งแรง โค้ง
ลักษณะโครงปาก
ทีไ่ ม่ถกู ต้องกรามเบีย้ ว

ส่วนหัวมองจากด้านข้างหัวค่อนข้างสูง
หน้าผากแบนไม่โค้งหรือ เป็นรูปโดม เส้น layback
ลักษณะคอทีถ่ กู ต้อง
คื อ เส้ น ตรงที ่ ว างระหว่ า งกึ ่ ง กลางของหั ว เส้นหลัง
กระโหลก จากส่วนบนสุดของ furrow ปลายจมูก
เส้นหลังบริเวณหัวไหล่จะต่ำ และยกสูงขึน้
และริมฝีปากล่างต้องสัมผัสเส้น layback นีพ้ อดี
บริเวณเอว และลาดเอียงบริเวณสะโพก หัวไหล่ตำ่
ส่วนบนของเอวจะสูงกว่าหัวไหล่
layback

ลักษณะ topline ที่ถูกต้อง
ส่วนโค้งอยูเ่ หนือเอว

ลักษณะหัวทีถ่ กู ต้อง

ลักษณะหัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง
layback ไม่ถูกต้อง

ลักษณะหัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง
layback ไม่ถูกต้อง
ลักษณะ topline
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ลักษณะหัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง
layback ไม่ถูกต้อง

ลักษณะหัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง
หน้าผากสัน้

ลักษณะ topline
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ลักษณะ topline
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง

ลำตัว

ลักษณะหัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง
จมูกอยูต่ ำ่ กว่าระดับตา

ลักษณะหัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง
กรามเล็กและสัน้

จุดยอด อก (bristket) และลำตัวมีขนาดใหญ่
ลำตัวเต็มและอกลึก ซี่โครงกว้างกลม ทำให้ตัวดู
ใหญ่ หน้าต่ำ ขาสัน้

ลำตัวส่วนหน้า ( Forequarters)
ลำตัวเต็มและอกลึก
ซี่โครงกว้างกลม
ทำให้ตวั ดูใหญ่ หน้าต่ำ ขาสัน้

หัวไหล่ (shoulder) ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ หัวไหล่
กว้าง บึกบึน
ขาหน้า มีขนาดสั้น กระดูกใหญ่ ขาหน้าทั้งสอง
อยูห่ า่ งกัน ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ มองจากภายนอก
ขาหน้ามีลกั ษณะโก่ง แต่กระดูกขาหน้าตรง

อก กว้างและลึกมาก
อกกว้าง และลึกมาก เมื่อมองจากด้านข้าง จะเห็นอกนูน ยื่นออกมา
ซึ่งจะบ่งบอกว่า หัวไหล่ทำมุมกันพอเหมาะ

มองจากด้านหน้า ขาหน้าโก่งออก แต่กระดูกตรงทำให้ขาหน้าด้านในตรง
ตั้งฉากกับพื้น Bulldog ที่สมส่วนจะมีช่วงขา อก และพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตรุ สั ดังรูปบน
มองจากด้านข้าง เส้นใต้ท้อง ยกขึ้น

หลังและเอว ( back & loin ) Bulldog มีหลังทีส่ น้ั
แข็งแรง บริเวณไหล่กว้างมาก บริเวณเอวเล็ก

ลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้อง
อกแคบเกินไป

ลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้อง
กระดูกขาโก่ง

มองจากด้านบน ไหล่กว้าง ซี่โครงกางพองเหมือนถังเบียร์ เอวเล็ก
มีลักษณะคล้ายผลแพ

หาง มีลักษณะตรง หรือบิด แต่ไม่ม้วน หางสั้น
ตำแหน่งหางต่ำ โคนหางใหญ่ ปลายหางเล็ก
ลักษณะหางที่ถูกต้อง

ลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ข้อศอกกางออก ทำให้ปลายนิ้วบิดเข้า

ลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ข้อศอกหุบเข้า ทำให้ปลายนิ้วบิดออก

ลักษณะทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ความยาวของขาหน้าสัน้ เกินไป
หรืออกกว้างเกินไป
ทำให้ไม่สมส่วน รูปสีเ่ หลีย่ มทีไ่ ด้
จึงไม่เป็นรูปจัตรุ สั

หางตั้ง

ตำแหน่งหางสูง

ลักษณะหางที่ไม่ถูกต้อง

เท้าหน้ามีขนาดปานกลาง นิ้วเท้าชิด ข้อเท้า
แข็งแรง นิว้ เท้าหนา เล็บสัน้ แข็งแรง เท้าหน้าชีต้ รง
ไปด้านหน้า หรืออาจจะบิดออกข้างเล็กน้อย

ลักษณะเท้าที่ถูกต้อง นิ้วเท้าหนา
นิว้ กลาง 2 นิว้ ชิดกันมาก
ข้อเท้าเกือบตัง้ ฉากกับพืน้

หัวและหน้าของ Bulldog
มีรอยย่นมาก แต่รอยย่นเหนือจมูก
ควรมีขนาดพอเหมาะ
ไม่โปนสูงกว่าจมูก หรือ
เว้าต่ำกว่าจมูก

ลักษณะเท้าทีไ่ ม่ถกู ต้อง
นิว้ เท้ากาง
ข้อเท้าเอียงมาก

ลำตัวส่วนท้าย ( Hindquarters)

Dewlap

การเดิน-วิง่ ของสุนขั พันธุ์ BULLDOG

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่ กล้ามเนื้อแข็งแรง ขาหลังมี
เนื ่ อ งจาก Bulldog มี ส ่ ว นหน้ า ที ่ ต ่ ำ กว่ า
ความยาวมากกว่าขาหน้าทำให้เอวสูงกว้าหัวไหล่ ส่ ว นท้ า ย ขาหน้ า สองข้ า งกว้ า งกว่ า ขาหลั ง ซึ ่ ง
ข้อเท้าหลังทำมุมพอประมาณ ข้อเท้าแข็งแรง เท้า มีลักษณะแปลกกว่าสุนัขทั่วไป หรือบางคนให้
หลังมีขนาดปานกลาง เท้าหลังบิดออกข้างเล็กน้อย คำจำกั ด ความว่ า Bulldog มี ส ่ ว นหน้ า ที ่ ห นั ก
ลักษณะขาหลังทีถ่ กู ต้อง
ส่ ว นหลั ง เบา ขณะเดิ น เท้ า ค่ อ นข้ า งห่ า งกั น
มองจาก ด้านข้าง
และด้านหลัง ข้อเท้าตรง
จึงทำให้การเดิน ของ Bulldog เกิดการ roll หรือ
ตัง้ ฉากกับพืน้
กลิ้งซ้าย กลิ้งขวาที่ส่วนท้าย ของลำตัว
ปลายเท้าชีอ้ อกเล็กน้อย
ขาหน้ากว้างกว่าขาหลัง

ข้อบกพร่อง สีดำทัว่ ทัง้ ตัว จมูกสีอน่ื ทีไ่ ม่ใช่สดี ำ
เอกสารอ้างอิง

ลักษณะที่ไม่ถูกต้อง 5 ภาพ

1. The Bulldog An Illustrated Guide To The Standard :
provided by The Bulldog Club of America Education Committee, Revised, 2003
2. The English Bulldog Breed Standard : by Catherine Marien
แปล และ เรียบเรียง โดย นายชาย กุลนิพทั ธ์

ขน-สี ขนมีลกั ษณะสัน้ ตรง ขนนุม่ มีหลายสี เช่น
น้ ำ ตาล ขาว ลายเสื อ น้ ำ ตาล แดง หรื อ หลาย
สีปนกัน เช่น น้ำตาลมีปื้นขาว หรือขาวปื้นน้ำตาล
เป็นต้น ผิวหนังนุม่ ย่น
Wrinkles & Dewlap ส่วนหัวและหน้าของ Bulldog มี ร อยย่ น มาก บริ เ วณใต้ ค อควรมี ร อยย่ น
สองเส้น ทีเ่ รียกว่า dewlap

วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เป็ น กรรมการตั ด สิ น การ
ประกวดสุนัข และเผยแพร่แก่ผู้เพาะพันธุ์ ผู้จูงสุนัขประกวด
กรรมการตัดสินการประกวดสุนขั ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไป
ชาย กุลนิพทั ธ์.....

