Maltese

Proportion มี ค วามยาวของลำตั ว มากกว่ า ความสู ง
ระยะจากหัวไหล่ถงึ พืน้ เท่ากับระยะจากหัวไหล่ถงึ โคนหาง

ส่วนหัว Head
หัวมี ขนาดสัมพันธ์กบั ลำตัว ไม่ใหญ่เกินไปหรือ
เล็กเกินไป

Expression เป็นมิตร น่ารัก ตาสีเข้ม กลมรี ดูนมุ่ นวล
ตา มีสเี ข้ม กลม ตาไม่โปน

General Appearance
สุนขั พันธุ์ Maltese เป็นสุนขั Toy ทีม่ ขี นยาวสีขาว
เหมือนเส้นไหมปกคลุมตัง้ แต่หวั จรดขา เป็นสุนขั ทีน่ า่ รัก
ร่าเริง
Size, Proportion, Substance
Size

เพศผูส้ งู 21-25 ซ.ม.
เพศเมียสูง 20-23 ซ.ม.

ปาก (Muzzle) มี ค วามยาวประมาณ 1 ใน 3
ของความยาวหัว โคนปากใหญ่เรียวลงสูป่ ลายปาก แต่ไม่
แหลม
ฟัน ขบแบบกรรไกร
หู ใหญ่ โคนหูอยูใ่ นระดับต่ำ หูตกชิดหัว หูมขี น
หนายาว
หัวกระโหลก ส่วนบนมีลกั ษณะกลม
Stop ปรากฏมุมหักพอประมาณ

FCI หนัก 3-4 กิโลกรัม
AKC หนักน้อยกว่า 7 ปอนด์ แต่ควรอยูร่ ะหว่าง 46 ปอนด์

ปาก มีความยาวประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวหัว

ระยะจากหัวไหล่ถงึ พืน้ เท่ากับ
ระยะจากหัวไหล่ถงึ โคนหาง

ความยาวของปาก
ทีถ่ กู ต้อง

จมูก สีดำ

Pigmentation จมูก ริมฝีปาก ขอบตา เล็บ มีสดี ำ
ปาก ลาดเอียง

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง
คอมีขนาดสัมพันธ์กบั ส่วนหัวและลำตัว
คอตั้ง ลาดจรดหัวไหล่ มีความยาวสัมพันธ์กับ
ความสูงและความยาวของลำตัว
เส้นหลังตรง อยูใ่ นแนวระดับ ระยะจากหัวไหล่ถงึ
พืน้ เท่ากับระยะจากหัวไหล่ถงึ โคนหาง

ปาก งอนขึน้

ลำตั ว กระชั บ แข็ ง แรง เอวกระชั บ แข็ ง แรง
เส้นใต้ทอ้ งโค้งขึน้ (tuckup) เล็กน้อย ลำตัวยาวกว่าความสูง
ข้อศอกแนบชิดลำตัว
อก ลึก ซีโ่ ครงกางพอง
หาง ตำแหน่ ง โคนหางสู ง หางมี ข นเป็ น พวง
หางโค้งพาดส่วนข้างของหลัง

ปาก สัน้ เกินไป

ขา มี ก ระดู ก เล็ ก ขามี ข นมาก ขาหน้ า ตรง
ข้อเท้าหน้าเอียงเล็กน้อย ขาหลังตรง ขาหลังมีมุมพอ
ประมาณ
เท้ า เล็ ก กลม ขนใต้ ฝ ่ า เท้ า นิ ย มตั ด ออก
เพือ่ ให้สนุ ขั เดินได้สะดวก

ปาก ยาวเกินไป

ลักษณะโครงสร้าง
ทีถ่ กู ต้อง

เส้นหลังตรง ขนานกับพืน้

ตำแหน่งโคนหางถูกต้อง
หางพาดไปด้านข้างของลำตัว

หลังโก่ง

หางยกตัง้ เหมือนธง

เส้นหลังตรง เท หน้าต่ำ-หลังสูง

หางม้วน

หลังโก่ง-หัก

ตำแหน่งโคนหางต่ำ

สี ขนสีขาว บริเวณ หูอาจมีสนี ำ้ ตาลอ่อน แต่ไม่พงึ ประสงค์
ขน ขนมีชั้นเดียว ไม่มี under coat เส้นขนมีน้ำหนัก
เหมื อ นแพรไหม ขนยาวตรงแนบลำตั ว ยาวจรดพื ้ น
บริเวณหัวมัดรวบ ขนบริเวณหูยาว
fault
ขาหน้าตรง
อกกว้างพอเหมาะ

ข้อเท้าบิดเข้า

มีขน 2 ชัน้ ขนพองฟู ขนหยิก ขนไม่แรียบ

การเดิน Movement มีการเดินทีส่ มดุลย์ smooth เดินตรง
แบบ reach & drive เดินเร็ว ขณะเดินเส้นหลังตรง คอตัง้
หางโค้งพาด บนหลัง สง่างาม

ลักษณะนิสยั Temperament มีนสิ ยั ร่าเริง เป็นมิตร

ข้อศอกกาง อกกว้างเกินไป
ปลายเท้าบิดเข้า

ขาหน้าแบะ
อกแคบ

ขาหลังตรง
ห่างกันพอเหมาะ

ลักษณะการเดินทีถ่ กู ต้อง sound, reach & drive
ขาหลังตรง
แต่ชดิ กันเกินไป

cow hock

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์
แหล่งข้อมูล http://www.akc.org
http://www.dogworld.co.za/breed_focus/
Maltese_breed_focus.htm

