
Pug

General Appearance

สุนัขพันธุ์ Pug เป็นสุนัขที่มีหัวกลม ลำตัวสั้น
ลำตัวหนาประกอบดว้ยกล้ามเน้ือ เป็นทรงส่ีเหล่ียมจัสตุรัส
Pug ท่ีผอมเก้งก้าง ขายาว ตัวยาว หรือ Pug ท่ีมีลักษณะเหมือน
Terrier ถือว่าไม่พึงประสงค์

Size, Proportion, Substance

Size มีน้ำหนักประมาณ 14-18 ปอนด์

Proportion มีความยาวของลำตัวเท่ากับความสูง
ซ่ึงถือเป็นส่ิงสำคญัของสนัุขพันธ์ุ Pug

Substance  Pug ควรประกอบด้วยกล้ามเน้ือพอสมควรเพ่ือ
ให้มีการเดินที่มั่นคง (Soundness) ไม่อ้วนมากเกินไป
และไม่ผอมเกินไป

ส่วนหวั Head

เมื ่อมองจากด้านหน้าหัวมีลักษณะใหญ่กลม
เมือ่มองจากดา้นขา้งมลัีกษณะแบน คางไมย่ื่นมากเกนิไป
หรือน้อยเกินไป หัวมี ขนาดสัมพันธ์กับลำตัว ไม่ใหญ่เกินไป
หรือเล็กเกินไป หัวมีรอยย่น

undesirable หัวเป็นทรงโดม คางย่ืน

Expression  ตากลมโต สีเข้ม เป็นประกาย ต่ืนตัว หัวกลม
หัวมีรอยย่น

จมูก ส้ัน สีดำ จมูกกว้าง

Stop ถูกบังด้วยรอยย่นของจมูก

ตา  โต กลม  ตาทัง้ 2 ขา้งอยูห่่างกนัพอสมควร
ตามีสีเข้ม เส้นท่ีลากจากก่ึงกลางของตาท้ัง 2 ข้างจะเป็นแนว
เดียวกับส่วนบนของจมูก

fault มีตาขาวล้อมรอบตาดำ ตาเล็ก ตาท้ัง 2 อยู่ชิดกัน ตาโปน



ตำแหน่งของตาสงูเกินไป

หู  บาง เลก็ หูม ี2แบบคอื แบบ Rose และ Button
ตำแหน่งหูท้ัง 2 ข้างอยู่ห่างกัน เม่ือต่ืนตัว หูไม่ควรชิดหางตา
ขนาดของหูต้องสัมพันธ์กับขนาดของหัว หูควรมีสีดำ

รอยย่นบนหัว มีลักษณะใหญ่ และลึก สุนัขสีอ่อนท่ี
รอยย่นจะมีสีดำปน ลักษณะของรอยย่นควรทำให้หัวดูกลม

ปาก (Muzzle) เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปากสั้น
ปากควรมีขนาดครึ่งหนึ่งของหน้า ขากรรไกรล่างกว้าง
ทำให้เห็นคางชัดเจน ริมฝีปากบนปิดเต็มปากพอดี
ไม่ห้อยเกินไป

ฟัน ขบแบบ under shot เล็กนอ้ย   ขณะทีสุ่นัขหุบ
ปากต้องไม่มีฟันหรือล้ินย่ืนออกมา

เม่ือมองจากด้านหน้า
หัวมีลักษณะใหญ่กลม
ตา  โต กลม  ตาท้ัง 2

ข้างอยู่ห่างกันพอสมควร
ตามีสีเข้ม

เส้นท่ีลากจากก่ึงกลาง
ของตาท้ัง 2

ข้างจะเปน็แนว
เดียวกับส่วนบนของจมูก

หัวมีลักษณะ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ตำแหนง่ตา ท้ัง 2

สูงเกินไป Muzzle เล็ก
รอยย่นมีส่วนทำให้

หัวดูไม่กลม
มีส่วนของสีดำน้อยเกินไป
หนังใต้ตาห้อยเกินไป
ริมฝีปากห้อยเกินไป

ภาพด้านซ้าย แสดงลักษณะของจมูกท่ีถูกต้อง
ภาพด้านขวา จมูกใหญ่ ตำแหน่งจมูกต่ำเกินไป

แสดงลักษณะหัวท่ีถูกต้อง เม่ือมองจากด้านข้าง



คอ ลำตวั และ เสน้หลงั

คอมีขนาดสัมพันธ์กับส่วนหัวและลำตัว คอโค้ง
หนาประกอบด้วยกล้ามเน้ือ หนังคอขยับได้ แต่ไม่ยาน

undesirable หนังคอตึงเกินไป คอเล็ก คอส้ันหรือยาวเกินไป

เส้นหลังตรง อยู่ในแนวระดบั หลังส้ัน

ลำตัวกระชับแข็งแรง เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ลำตวัสว่นอกกวา้ง ซีโ่ครงกางพอง ขอ้ศอกแนบชดิลำตวั
ข้อศอกไม่บิดเข้า-ออก  ไม่เอวคอด หรือ เอวโค้งข้ึน (tuckup)
อกด้านหน้าเต็มแต่ไม่ยื่นมากเกินไป หนังลำตัวขยับได้
แต่ไม่หย่อนยาน

undesirable ไหล่ต่ำ หลังโกง หลังแอ่น สะโพกลาด อกเล็ก
ตัวลีบ อกยื ่นมากไป อ้วนเกินไป หนังตึงมากไป
หรือหนังหย่อนยานเกนิไป

อก กว้างและลึก ซ่ีโครงกางพอง แต่ไม่พองเหมือน
ถังเบียร์

สะโพก (Croup) มีลักษณะตรง

หาง ถือเป็นสิ่งสำคัญของ Pug ตำแหน่งโคน
หางสูง หางม้วนแนบหลังอยู่บริเวณ hip  หางม้วน 2
รอบถอืเปน็ลกัษณะทีด่ ีแตห่างทีม่ว้นเพยีง 1 รอบ กไ็มถื่อ
ว่าผิด

undesirable สุนัขท่ีมีตำแหน่งโคนหางต่ำ  หางไม่แนบหลัง
หางม้วนน้อยกว่า 1 รอบ หางเล็ก หางไม่ม้วน

แสดงลักษณะการขบ
ของฟันท่ีถูกต้อง

ล้ินเย่ืนออกมา



ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมมุ
กันดี กลมกลืนกับลำตัว อกกลม

ขาหน้ามีกระดูกใหญ่และมีกล้ามเน้ือพอประมาณ
ขาตรง ห่างกันพอประมาณ ข้อศอกแนบชิดลำตัว  ข้อศอกอยู่
ในแนวเดยีวกับหัวไหล่  ข้อเท้าล่างตรงเกอืบต้ังฉากกับพ้ืน
เท้าแขง็แรงเปน็ทรงร ี น้ิวเท้าชิดกัน เท้าช้ีตรงไป ด้านหนา้
เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก น้ิวโป้งนิยมตัดออก เล็บสีดำ

undesirable ขาสั้น กระดูกขาใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
ไม่มี forechest

เส้นหลังตรง อยู่ในแนวระดบั หลังส้ัน

ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

มุมของลำตวัส่วนทา้ยสมัพันธกั์บลำตวัส่วนหนา้
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ลำตัวส่วนท้ายแข็งแรง มีพละ
กำลังมาก หัวเข่าทำมุมดี  ข้อเท้าส้ัน ข้อเท้าหลังตรง ต้ังฉาก
กับพื้น ขาหลังเมื่อมองจากด้านหลังต้องตั้งฉากกับพื้น



ขาหลังตรงและขนานกัน อยู ่ในแนวเดียวกับขาหน้า
กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ เท้าเหมือนเท้าหน้า

undesirable มุมเข่ามากเกินไป ขาสั ้น-ยาวเกินไป
กระดูกขาใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป เท้าบิดเข้า-ออก

ขน ขนม ี1 หรือ2 ช้ันกไ็ด ้  ขนสัน้ ละเอยีด นุม่
ขนไม่หยาบแข็ง

ส ีและ Marking  มสีนีำ้ตาล หรือดำ

Pug สีน้ำตาลสามารถเปน็สอ่ีอนจนสเีขม้ จะมปีลายขนดำ
หรือไม่มีก็ได้ marking มีหน้ากากดำ หู แก้ม หน้าผากมีสีดำ
กลางหลังอาจมีเส้นสีดำ

disqualify มีสีอ่ืนๆนอกจาก ดำ และ น้ำตาล

การเดนิ Movement

มีการเดินท่ีสมดุลย์ smooth เดินตรง แบบ reach &
drive ไม่เดินช้าเกินไป หรือเร็วเกินไป ขณะเดินเส้นหลังตรง
คอต้ัง

ลักษณะนสัิย Temperament

มีนิสัยร่าเริง เป็นมิตร

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพัทธ์
แหล่งข้อมูล http://www.pugs.org

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)


