Pug

ส่วนหัว Head

General Appearance

เมื ่ อ มองจากด้ า นหน้ า หั ว มี ล ั ก ษณะใหญ่ ก ลม
เมือ่ มองจากด้านข้างมีลกั ษณะแบน คางไม่ยน่ื มากเกินไป
หรือน้อยเกินไป หัวมี ขนาดสัมพันธ์กบั ลำตัว ไม่ใหญ่เกินไป
หรือเล็กเกินไป หัวมีรอยย่น

สุนัขพันธุ์ Pug เป็นสุนัขที่มีหัวกลม ลำตัวสั้น
ลำตัวหนาประกอบด้วยกล้ามเนือ้ เป็นทรงสีเ่ หลีย่ มจัสตุรสั undesirable หัวเป็นทรงโดม คางยืน่
Pug ทีผ่ อมเก้งก้าง ขายาว ตัวยาว หรือ Pug ทีม่ ลี กั ษณะเหมือน
Expression ตากลมโต สีเข้ม เป็นประกาย ตืน่ ตัว หัวกลม
Terrier ถือว่าไม่พงึ ประสงค์
หัวมีรอยย่น
Size, Proportion, Substance
จมูก สัน้ สีดำ จมูกกว้าง
Size มีนำ้ หนักประมาณ 14-18 ปอนด์
Stop ถูกบังด้วยรอยย่นของจมูก
Proportion มี ค วามยาวของลำตั ว เท่ า กั บ ความสู ง
ตา โต กลม ตาทัง้ 2 ข้างอยูห่ า่ งกันพอสมควร
ซึง่ ถือเป็นสิง่ สำคัญของสุนขั พันธุ์ Pug
ตามีสเี ข้ม เส้นทีล่ ากจากกึง่ กลางของตาทัง้ 2 ข้างจะเป็นแนว
Substance Pug ควรประกอบด้วยกล้ามเนือ้ พอสมควรเพือ่ เดียวกับส่วนบนของจมูก
ให้มีการเดินที่มั่นคง (Soundness) ไม่อ้วนมากเกินไป
fault มีตาขาวล้อมรอบตาดำ ตาเล็ก ตาทัง้ 2 อยูช่ ดิ กัน ตาโปน
และไม่ผอมเกินไป

เมือ่ มองจากด้านหน้า
หัวมีลกั ษณะใหญ่กลม
ตา โต กลม ตาทัง้ 2
ข้างอยูห่ า่ งกันพอสมควร
ตามีสเี ข้ม
เส้นทีล่ ากจากกึง่ กลาง
ของตาทัง้ 2
ข้างจะเป็นแนว
เดียวกับส่วนบนของจมูก

หัวมีลกั ษณะ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
ตำแหน่งตา ทัง้ 2
สูงเกินไป Muzzle เล็ก
รอยย่นมีสว่ นทำให้
หัวดูไม่กลม
มีสว่ นของสีดำน้อยเกินไป
หนังใต้ตาห้อยเกินไป
ริมฝีปากห้อยเกินไป

ภาพด้านซ้าย แสดงลักษณะของจมูกทีถ่ กู ต้อง
ภาพด้านขวา จมูกใหญ่ ตำแหน่งจมูกต่ำเกินไป

ตำแหน่งของตาสูงเกินไป
หู บาง เล็ก หูมี 2แบบคือ แบบ Rose และ Button
ตำแหน่งหูทง้ั 2 ข้างอยูห่ า่ งกัน เมือ่ ตืน่ ตัว หูไม่ควรชิดหางตา
ขนาดของหูตอ้ งสัมพันธ์กบั ขนาดของหัว หูควรมีสดี ำ
รอยย่นบนหัว มีลกั ษณะใหญ่ และลึก สุนขั สีออ่ นที่
รอยย่นจะมีสดี ำปน ลักษณะของรอยย่นควรทำให้หวั ดูกลม
ปาก (Muzzle) เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปากสั้น
ปากควรมีขนาดครึ่งหนึ่งของหน้า ขากรรไกรล่างกว้าง
ทำให้ เ ห็ น คางชั ด เจน ริ ม ฝี ป ากบนปิ ด เต็ ม ปากพอดี
ไม่หอ้ ยเกินไป
ฟัน ขบแบบ under shot เล็กน้อย ขณะทีส่ นุ ขั หุบ
ปากต้องไม่มฟี นั หรือลิน้ ยืน่ ออกมา

แสดงลักษณะหัวทีถ่ กู ต้อง เมือ่ มองจากด้านข้าง

ลำตัวส่วนอกกว้าง ซีโ่ ครงกางพอง ข้อศอกแนบชิดลำตัว
ข้อศอกไม่บดิ เข้า-ออก ไม่เอวคอด หรือ เอวโค้งขึน้ (tuckup)
อกด้านหน้าเต็มแต่ไม่ยื่นมากเกินไป หนังลำตัวขยับได้
แต่ไม่หย่อนยาน
undesirable ไหล่ตำ่ หลังโกง หลังแอ่น สะโพกลาด อกเล็ก
ตั ว ลี บ อกยื ่ น มากไป อ้ ว นเกิ น ไป หนั ง ตึ ง มากไป
หรือหนังหย่อนยานเกินไป
อก กว้างและลึก ซีโ่ ครงกางพอง แต่ไม่พองเหมือน
ถังเบียร์
สะโพก (Croup) มีลกั ษณะตรง

แสดงลักษณะการขบ
ของฟันทีถ่ กู ต้อง

ลิน้ เยืน่ ออกมา

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง
คอมีขนาดสัมพันธ์กับส่วนหัวและลำตัว คอโค้ง
หนาประกอบด้วยกล้ามเนือ้ หนังคอขยับได้ แต่ไม่ยาน
undesirable หนังคอตึงเกินไป คอเล็ก คอสัน้ หรือยาวเกินไป
เส้นหลังตรง อยูใ่ นแนวระดับ หลังสัน้
ลำตัวกระชับแข็งแรง เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

หาง ถือเป็นสิ่งสำคัญของ Pug ตำแหน่งโคน
หางสูง หางม้วนแนบหลังอยู่บริเวณ hip หางม้วน 2
รอบถือเป็นลักษณะทีด่ ี แต่หางทีม่ ว้ นเพียง 1 รอบ ก็ไม่ถอื
ว่าผิด
undesirable สุนขั ทีม่ ตี ำแหน่งโคนหางต่ำ หางไม่แนบหลัง
หางม้วนน้อยกว่า 1 รอบ หางเล็ก หางไม่มว้ น

เส้นหลังตรง อยูใ่ นแนวระดับ หลังสัน้

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุม
กันดี กลมกลืนกับลำตัว อกกลม
ขาหน้ามีกระดูกใหญ่และมีกล้ามเนือ้ พอประมาณ
ขาตรง ห่างกันพอประมาณ ข้อศอกแนบชิดลำตัว ข้อศอกอยู่
ในแนวเดียวกับหัวไหล่ ข้อเท้าล่างตรงเกือบตัง้ ฉากกับพืน้ ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters
เท้าแข็งแรงเป็นทรงรี นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไป ด้านหน้า
มุมของลำตัวส่วนท้ายสัมพันธ์กบั ลำตัวส่วนหน้า
เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก นิว้ โป้งนิยมตัดออก เล็บสีดำ
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ลำตัวส่วนท้ายแข็งแรง มีพละ
undesirable ขาสั้น กระดูกขาใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
กำลังมาก หัวเข่าทำมุมดี ข้อเท้าสัน้ ข้อเท้าหลังตรง ตัง้ ฉาก
ไม่มี forechest
กับพื้น ขาหลังเมื่อมองจากด้านหลังต้องตั้งฉากกับพื้น

ขาหลั ง ตรงและขนานกั น อยู ่ ใ นแนวเดี ย วกั บ ขาหน้ า
กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ เท้าเหมือนเท้าหน้า
undesirable มุ ม เข่ า มากเกิ น ไป ขาสั ้ น -ยาวเกิ น ไป
กระดูกขาใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป เท้าบิดเข้า-ออก

ลักษณะนิสยั Temperament
มีนสิ ยั ร่าเริง เป็นมิตร

Rose ear an ear which folds backward
and shows part of the inside.
(ใบหูที่พับไป ด้านหลัง ทำให้เห็นภายในหู)
Button ear an ear which falls forward
and completely hides the inside.
(ใบหูที่พับไปด้านหน้าปิดทำให้ไม่เห็นภายในหู)

ขน ขนมี 1 หรือ2 ชัน้ ก็ได้ ขนสัน้ ละเอียด นุม่
ขนไม่หยาบแข็ง

สี และ Marking มีสนี ำ้ ตาล หรือดำ
Pug สีนำ้ ตาลสามารถเป็นสีออ่ นจนสีเข้ม จะมีปลายขนดำ
หรือไม่มกี ไ็ ด้ marking มีหน้ากากดำ หู แก้ม หน้าผากมีสดี ำ
กลางหลังอาจมีเส้นสีดำ
disqualify มีสอี น่ื ๆนอกจาก ดำ และ น้ำตาล

การเดิน Movement
มีการเดินทีส่ มดุลย์ smooth เดินตรง แบบ reach & แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์
drive ไม่เดินช้าเกินไป หรือเร็วเกินไป ขณะเดินเส้นหลังตรง แหล่งข้อมูล http://www.pugs.org
คอตัง้

