
ประวัติ

สุนัขพันธุ ์ Bulldog มีถิ ่นกำเนิดใน
ประเทศอังกฤษ ในราวคริสต์ศตวรรษที ่ 12
สุนัขพันธุ์นี้เดิมเรียกว่า Bull เนื่องจากชาวอังกฤษ
นยิมใชต้อ้นฝงูสตัว ์ (คำวา่ Bull หมายถงึ สตัว์ตวัผู้
ขนาดใหญ)่ ต่อมาจงึเรยีกวา่ Bulldog  ในสมยัก่อน
ชาวอังกฤษ นิยมนำสุนัขมากัดกัน เป็นกีฬา เจ้า Bull-
dog  จึงเป็นที่นิยมในกีฬาชนิดนี้ด้วย เนื่องจาก
เป็นสุนัขท่ีแข็งแรงล่ำสัน ต่อมากีฬากัดสุนัขถูกห้าม
ด้วยกฎหมาย ผู ้ที ่ร ักสุนัขพันธุ ์นี ้จ ึงทำการคัด
เลอืกพนัธุ ์ เพือ่ใหไ้ด ้ ลักษณะ Bulldog  ทีต้่องการ
จนในที่สุดก็ได้ Bulldog ที่มีลักษณะดังที่เราเห็น
ในปจัจบัุน

มาตรฐานพันธุ์

รูปลักษณะทัว่ไปของ Bulldog คือส่ิงสำคญั
ประการแรกที ่เราต้องคำนึงถึง ประการที ่สอง

คือขนาด รูปร่าง และความสมส่วนโดยรวมของ
Bulldog ตัวนั้นๆ มาตรฐานพันธุ์ ของ Bulldog
ไม่เหมือนกับสุนัขพันธุ์อื่นๆ คือไม่มีการกำหนด
ขนาดที่แน่นอนตายตัว ไม่มีกำหนดว่าน้ำหนักตัว
ต้องไม่น้อยกว่าเท่าไร หรือน้ำหนักตัวต้องไม่มาก
กว่าเทา่ไร  แต ่Perfect Bulldog ต้องมคีวามสมสว่น
ที่พอเหมาะ หรืออาจกล่าวได้ว่า Perfect Bulldog
ควรมีขนาดที่พอเหมาะ (น้ำหนักประมาณ 40-50
ปอนด)์

Bulldog เป็นสุนัขท่ีมีหัวขนาดใหญ่ หน้าส้ัน
ตัวล่ำ-เตีย้ Bulldog เปน็สนุขัทีเ่รยีก ว่า Head Breed
ซ่ึงหมายถึงส่วนหัวมีความ สำคัญมากกวา่ส่วนอ่ืนๆ
ของร่างกาย Bulldog ที่หายใจติดๆขัดๆ ถือว่า
เปน็ลกัษณะทีไ่มต่อ้งการ

อุปนสัิย ฉลาด อดทน กล้าหาญ

สว่นหวั
ตาและหนังตา

เมื ่อมองจากด้านหน้า ลูกตาจะจมลึก
ในหัวกระโหลก และอยู่ห่างจากหูค่อนข้างมาก
ตาทัง้ 2 ข้าง และ stop จะอยูเ่ปน็แนวเสน้ตรง ตาทัง้
2 ข้างอยู่ห่างกันมาก แต่แนวของตาทั้ง 2 ข้างต้อง

English Bulldog

ลักษณะทีถู่กตอ้ง

ตากลม ตาทั้ง 2 ข้าง และ stop จะอยู่เป็นแนวเส้นตรง



อยู่ไม่เกินขอบแก้ม ตามีลักษณะกลม แต่หนังตา
มักจะ ทำให้ตาเหมือนมีลักษณะกลมรี ตามีสีเข้ม
จนเกอืบดำ หรือสีดำ หนังตาตอ้งปิดตาขาว ได้สนิท
ตอ้งไมม่ปีญัหาของดวงตา

หัวกระโหลก

หัวกระโหลกมีขนาดใหญ่มากเส้นรอบ
ระหว่างหูทั้ง 2 ข้างมีความยาวใกล้เคียงความสูง
ของสุนัข เมื ่อมองจากด้านหน้ากรามล่างอยู ่
ในตำแหน่งสูง หัวกระโหลกกว้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส แก้มกลมยื่นออกด้านข้าง พ้นแนวลูกตา

ลักษณะตาทีไ่มถู่กตอ้ง

หู

โคนหูอยู่ในระดับสูงและอยู่ห่างกันมาก
หูมีขนาดเล้กและบาง ลักษณะหูที่ถูกต้องเรียกว่า
rose ears

ลักษณะหทูีไ่มถู่กตอ้ง

ลักษณะห ูrose ears ทีถู่กตอ้ง
หูอยู่ในแนวเดยีวกับหัวกระโหลก

ลักษณะหทูีไ่มถู่กตอ้งโคนหสูงูเกนิไป

ลักษณะหทูีไ่มถู่กตอ้ง

ลักษณะหทูีไ่มถู่กตอ้ง

ลักษณะหวัทีถู่กตอ้ง

ระยะมุมกรามล่าง และส่วนยอด
กระโหลกคอ่นขา้งสงู

กระโหลกกวา้งรปูสีเ่หล่ียมจตุัรัส

ดัง้จมกู (stop)

 มมีมุหกัมาก ดัง้จมกูกวา้งทำใหเ้กดิเสน้สนั
ระหว่างตาชดัเจนเรยีกว่า furrow

furrow

หนา้และปาก (face & muzzle)

หน้าวัดจากด้านหน้ากระดูกแก้มถึงปลาย
จมกูมขีนาดสัน้มาก ปากสัน้มากแตก่ว้าง ปลายปาก
งอนข้ึนเล็กน้อยริมฝีปากหนา ระยะมุมตาถึงมุมปาก
กว้างมาก ริมฝีปากบนห้อยปิดเลยริมฝีปากล่าง

ลักษณะตาทีไ่มถู่กตอ้ง



จมูก

มีขนาดกว้าง สีดำ รูจมูกกว้างใหญ่ ปลาย
จมูกงอนไปด้านหลัง ระยะจาก stop ถึงปลายจมูก
สั ้นมากและต ้องสั ้นกว ่าระยะจากปลายจม ูก
ถึงมุมริมฝีปากล่าง

ปากสั้น ปลายปากงอนขึ้น

ลักษณะจมกูทีถู่กตอ้ง ลักษณะจมกูทีไ่มถู่กตอ้ง
จมูกโปน

ริมฝีปาก (lip)

ริมฝีปาก หรือ chops หรือ flews ควรจะหนา
กว้าง ห้อย ลึกมาก ริมฝีปากบนและล่างปิดสนิท
ไม่เห็นฟันย่ืนออกมา

dershot  แต่ไม่ควร undershot มากเกินไป เมื่อเรา
เป ิดร ิมฝีปากเพื ่อตรวจฟันไม่ควรจะเห็นลิ ้น
เมือ่ปากปดิสนทิ ไมค่วรเหน็ฟนัยืน่ออกมา

ลักษณะรมิฝีปากทีถู่กตอ้ง

ฟันและกราม (bite & jaws)

กรามมีขนาดใหญ่และกว้าง มองจากด้าน
หน้ากรามเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรามล่างยื ่น
และโค้งขึ้น  ฟันซี่ใหญ่ แข็งแรง ฟันขบแบบ un-

กรามลา่งหรอืขากรรไกรลา่งยืน่และโคง้ขึน้  โครงสรา้งเมือ่มองจากดา้นหนา้

ลักษณะการเรยีงของฟนั
ท่ีถูกตอ้ง ลักษณะการเรยีงของฟนั

ทีไ่มถู่กตอ้ง

ลักษณะโครงปาก
ท่ีถูกตอ้งกรามลา่งยืน่ออกมา

จนเห็นเป็นรูปตัว U

ลักษณะโครงปาก
ทีไ่มถู่กตอ้ง

ลักษณะการขบของฟันที ่ถูกต้องเป็นแบบ
undershot หรือ reverse scrissor bite

ลักษณะการขบของฟันที่ไม่ถูกต้อง เป็นแบบ
undershot มากเกินไป ซึ่งพบใน Bulldog
ทัว่ๆไป

ลักษณะกรามลา่งหรอืขากรรไกรลา่งยืน่ แตไ่มโ่คง้ขึน้ ไมถู่กตอ้ง



ลักษณะโครงปาก
ท่ีไมถู่กตอ้งกรามเบีย้ว

ส่วนหัวมองจากด้านข้างหัวค่อนข้างสูง
หนา้ผากแบนไมโ่คง้หรอื เปน็รปูโดม เสน้ layback
ค ือ เส ้นตรงท ี ่ วางระหว ่ างก ึ ่ งกลางของห ัว
กระโหลก จากส่วนบนสุดของ furrow ปลายจมูก
และรมิฝีปากลา่งตอ้งสมัผสัเสน้ layback น้ีพอดี

คอ เสน้หลงั และลำตวั (neck, topline, body)

คอ มขีนาดสัน้ ใหญ ่หนาแขง็แรง โคง้

layback

ลักษณะหวัทีถู่กตอ้ง

ลักษณะหวัทีไ่มถู่กตอ้ง
layback ไม่ถูกต้อง

ลักษณะหวัทีไ่มถู่กตอ้ง
layback ไม่ถูกต้อง

ลักษณะหวัทีไ่มถู่กตอ้ง
layback ไม่ถูกต้อง

ลักษณะหวัทีไ่มถู่กตอ้ง
หนา้ผากสัน้

ลักษณะหวัทีไ่มถู่กตอ้ง
จมกูอยู่ต่ำกวา่ระดบัตา

ลักษณะหวัทีไ่มถู่กตอ้ง
กรามเลก็และสัน้

เส้นหลัง

เสน้หลงับรเิวณหวัไหลจ่ะตำ่ และยกสงูขึน้
บรเิวณเอว และลาดเอยีงบรเิวณสะโพก หัวไหลต่่ำ
สว่นบนของเอวจะสงูกวา่หวัไหล่

ลักษณะคอทีถู่กตอ้ง

ลักษณะ topline ที่ถูกต้อง
ส่วนโคง้อยู่เหนอืเอว

ลักษณะ topline
ทีไ่มถู่กตอ้ง

ลักษณะ topline
ทีไ่มถู่กตอ้ง

ลักษณะ topline
ทีไ่มถู่กตอ้ง

ลำตัว

จุดยอด อก (bristket)  และลำตัวมีขนาดใหญ่
ลำตัวเต็มและอกลึก ซี่โครงกว้างกลม  ทำให้ตัวดู
ใหญ ่หนา้ตำ่ ขาสัน้



อก กว้างและลึกมาก

ลำตัวเต็มและอกลึก
ซี่โครงกว้างกลม

ทำใหต้วัดใูหญ ่หนา้ตำ่ ขาสัน้

หลงัและเอว ( back & loin ) Bulldog มหีลังทีส่ัน้
แขง็แรง บรเิวณไหลก่วา้งมาก บรเิวณเอวเลก็

อกกว้าง และลึกมาก เมื่อมองจากด้านข้าง จะเห็นอกนูน ยื่นออกมา
ซึ่งจะบ่งบอกว่า หัวไหล่ทำมุมกันพอเหมาะ

มองจากด้านข้าง เส้นใต้ท้อง ยกขึ้น

หาง มีลักษณะตรง หรือบิด แต่ไม่ม้วน หางสั้น
ตำแหน่งหางต่ำ โคนหางใหญ่ ปลายหางเล็ก

มองจากด้านบน ไหล่กว้าง ซี่โครงกางพองเหมือนถังเบียร์ เอวเล็ก
มีลักษณะคล้ายผลแพ

ลำตวัสว่นหนา้ ( Forequarters)

หัวไหล ่ (shoulder) ประกอบดว้ยกลา้มเนือ้ หัวไหล่
กว้าง  บึกบนึ

ขาหน้า มีขนาดสั้น กระดูกใหญ่ ขาหน้าทั้งสอง
อยู่ห่างกัน ประกอบด้วยกล้ามเน้ือ มองจากภายนอก
ขาหนา้มลัีกษณะโกง่ แตก่ระดกูขาหนา้ตรง

ลักษณะหางที่ถูกต้อง

ลักษณะหางที่ไม่ถูกต้อง

หางตั้ง ตำแหน่งหางสูง
เท้าหน้ามีขนาดปานกลาง นิ้วเท้าชิด    ข้อเท้า
แข็งแรง น้ิวเท้าหนา  เล็บส้ันแขง็แรง  เท้าหน้าช้ีตรง
ไปดา้นหนา้ หรืออาจจะบดิออกขา้งเลก็นอ้ย

มองจากดา้นหนา้ ขาหนา้โกง่ออก แตก่ระดกูตรงทำใหข้าหนา้ดา้นในตรง
ตั้งฉากกับพื้น Bulldog ที่สมส่วนจะมีช่วงขา อก และพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม

จตัรัุส ดงัรปูบน

ลักษณะทีไ่มถู่กตอ้ง
อกแคบเกนิไป

ลักษณะทีไ่มถู่กตอ้ง
กระดกูขาโกง่

ลักษณะทีไ่มถู่กตอ้ง
ข้อศอกกางออก ทำให้ปลายนิ้วบิดเข้า

ลักษณะทีไ่มถู่กตอ้ง
ข้อศอกหุบเข้า ทำให้ปลายนิ้วบิดออก

ลักษณะทีไ่มถู่กตอ้ง
ความยาวของขาหนา้สัน้เกนิไป

หรืออกกวา้งเกนิไป
ทำใหไ้มส่มสว่น รูปสีเ่หลีย่มทีไ่ด้

จึงไมเ่ป็นรูปจัตุรัส



ลำตวัสว่นทา้ย ( Hindquarters)

ขาหลงั มีกระดูกใหญ่ กล้ามเนื้อแข็งแรง ขาหลังมี
ความยาวมากกว่าขาหน้าทำให้เอวสูงกว้าหัวไหล่
ข้อเท้าหลังทำมุมพอประมาณ ข้อเท้าแข็งแรง เท้า
หลังมขีนาดปานกลาง เทา้หลงับดิออกขา้งเลก็นอ้ย

ลักษณะเท้าที่ถูกต้อง นิ้วเท้าหนา
นิว้กลาง 2 นิว้ชิดกนัมาก
ขอ้เทา้เกอืบตัง้ฉากกบัพืน้

ลักษณะเทา้ทีไ่มถู่กตอ้ง
น้ิวเทา้กาง

ขอ้เทา้เอยีงมาก

ขน-สี ขนมลัีกษณะสัน้ ตรง ขนนุม่ มีหลายส ี เชน่
น้ำตาล ขาว ลายเสือ น้ำตาล แดง หรือ หลาย
สีปนกัน เช่น น้ำตาลมีปื้นขาว หรือขาวปื้นน้ำตาล
เปน็ตน้ ผิวหนงันุม่ ย่น

Wrinkles & Dewlap ส่วนหัวและหน้าของ Bull-
dog มีรอยย่นมาก บริเวณใต้คอควรมีรอยย่น
สองเสน้ ท่ีเรยีกวา่ dewlap

ลักษณะขาหลงัทีถู่กตอ้ง
มองจาก ด้านข้าง

และด้านหลัง ข้อเท้าตรง
ตัง้ฉากกบัพืน้

ปลายเทา้ชีอ้อกเลก็นอ้ย
ขาหน้ากว้างกว่าขาหลัง

ลักษณะที่ไม่ถูกต้อง 5 ภาพ

การเดนิ-ว่ิง ของสนัุขพนัธุ ์BULLDOG

เนื ่องจาก Bulldog มีส่วนหน้าที ่ต่ำกว่า
ส่วนท้าย ขาหน้าสองข้างกว้างกว่าขาหลัง ซึ่ง
มีลักษณะแปลกกว่าสุนัขทั่วไป หรือบางคนให้
คำจำกัดความว่า Bulldog มีส่วนหน้าที ่หนัก
ส่วนหลังเบา ขณะเดินเท้าค่อนข้างห่างกัน
จงึทำใหก้ารเดนิ ของ Bulldog   เกดิการ roll หรือ
กลิ้งซ้าย กลิ้งขวาที่ส่วนท้าย ของลำตัว

ข้อบกพรอ่ง สดีำทัว่ทัง้ตวั จมกูสอ่ืีนทีไ่มใ่ชส่ดีำ
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Dewlap

หัวและหน้าของ Bulldog
มรีอยย่นมาก แตร่อยย่นเหนอืจมกู

ควรมขีนาดพอเหมาะ
ไมโ่ปนสงูกวา่จมกู หรือ

เวา้ตำ่กวา่จมกู


