
Shih Tzu

General Appearance

สุนัขพันธุ์ Shih Tzu เป็นสุนัขที่แข็งแรง ร่าเริง
ตืน่ตวั  มขีนทีย่าว ขนม ี2ช้ัน Shih Tzu เปน็สนุขัทีส่งา่งาม
หัวเชดิ หางโคง้พาดบนหลงั Shih Tzu มขีนาดกระทดัรดั
มีเน้ือมีหนัง มีน้ำหนักพอสมควร

ถึงแม้ว่า Shih Tzu จะอยู่ในกลุ่ม Toy แต่ต้องมี
Soundness และ Structure เหมอืนสนัุขพันธุอ่ื์นๆ

*** Soundness คือการเดินที่มั่นคง ขาไม่ปัด ลำตัว
ไม่แกว่ง

*** Structure คอืมโีครงสรา้งทีดี่ มีมุมของลำตวัสว่น
หน้าและส่วนท้ายท่ีดี ขาตรง

Size, Proportion, Substance

Size มีความสูง 9-10.5 นิ้ว แต่ต้องไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
และไม่สูงกว่า 11 น้ิว หนักประมาณ 9-16 ปอนด์

Proportion มีความยาวของลำตัวมากกว่าความสูงเล็กน้อย

Substance มีขนาดกระทัดรัด แข็งแรง มีน้ำหนักพอ
ประมาณ ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเน้ือพอสมควร

เม่ือเราตรวจสุนัข ต้องคำนึงถึงโครงสร้างท่ีแท้จริง
ของสุนัขท่ีอยู่ภายใต้ขน ไม่ใช่ดูแค่ผิวเผินท่ี grooming

ส่วนหวั Head

มีลักษณะกลม หัวระหว่างตาทัง้ 2 ข้างกวา้ง  หัวมี
ขนาดสัมพันธ์กับลำตัว ไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป

fault หัวลีบ ตาอยู่ชิดกันมาก

Expression เป็นมิตร น่ารัก ตาโต ความสมสว่นโดยรวม
มีความสำคัญกว่าความเด่นของแต่ละส่วน เม่ือเราตรวจสุนัข



ต้องคำนึงถึงโครงสร้างที่แท้จริงของสุนัขที่อยู่ภายใต้ขน
ไม่ใช่ดูแค่ผิวเผินท่ี grooming

ตา  โต กลม แต่ไม่ถลนออกมา ตาทั ้ง 2
ขา้งอยูห่่างกนัพอสมควร ตามสีเีขม้ แตส่นุขันขัทีม่สีอ่ีอน
ตาอาจมีสีจางกว่า

fault ตาเลก็ ตาทัง้ 2 อยู่ชิดกนั ตาสอ่ีอน สว่นของตาขาว
มากเกินไป

หู  ใหญ่ โคนหูอยู่ในระดบัต่ำกว่าส่วนบนสดุของ
หัวกระโหลกเล็กน้อย หูมีขนหนา

หัวกระโหลก เป็นทรงโดม

Stop ปรากฏมุมหักชัดเจน

ปาก เปน็ทรงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ปากสัน้ ไมม่รีอยย่น
มีแก้มชัดเจน ปากไม่ลาดลง ความยาวของปากจากปลายจมูก
ถึงStop ไม่ควรเกิน 1 นิ้ว มีขนาสัมพันธ์กับขนาดสุนัข
ส่วนหน้าของปากแบน ริมฝีปากล่างไม่ห้อย

fault หัวแหลม ไม่มี Stop



จมูก รูมูกกว้าง

Pigmentation จมูก ริมฝีปาก ขอบตา มีสีดำ
ยกเว้นสุนัขสีอ่อนอาจมีสีอ่อนกว่า

fault จมูก ริมฝีปาก ขอบตา มีสีชมพู

ฟัน ขบแบบ under shot กรามใหญ่แข็งแรง
ฟ ันขาดหร ือไม ่อย ู ่ ในแถวเล ็กน ้อยถ ือว ่าอน ุโลม
ขณะท่ีสุนัขหุบปากต้องไม่มีฟันหรือล้ินย่ืนออกมา

คอ ลำตวั และ เสน้หลงั

คอมีขนาดสัมพันธ์กับส่วนหัวและลำตัว

คอตั้ง ลาดจรดหัวไหล่ มีความยาวสัมพันธ์กับ
ความสูงและความยาวของลำตัว

เส้นหลังตรง อยู่ในแนวระดบั

ลำตัวกระชับแข็งแรง ไม่เอวคอด หรือ เอวโค้งข้ึน
(tuckup) ลำตัวยาวกว่าความสูงเล็กน้อย

fault แข้งขายาวเกง้ก้าง

อก กว้างและลึก ซ่ีโครงกางพอง แต่ไม่พองเหมือน
ถังเบียร์ อกลึกจรดข้อศอก ระยะจากหัวไหล่ถึงข้อศอก
มากกว่าระยะจากข้อศอกถึงพ้ืนเล็กน้อย

สะโพก (Croup) มีลักษณะแบน

หาง ตำแหน่งโคนหางสูง หางมีขนเป็นพวง
หางโค้งพาดกลางหลงั

สุนัขที่มีตำแหน่งโคนหางต่ำ หางมีขนน้อยเกินไปถือว่า
ไม่พึงประสงค์



ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมมุ
กันดี กลมกลืนกับลำตัว

ขาหน้ามีกระดูกใหญ่และมีกล้ามเน้ือพอประมาณ
ขาตรง ห่างกันพอประมาณ ข้อศอกแนบชิดลำตัว ข้อเท้าล่าง

เกือบต้ังฉากกบัพ้ืน เท้าแข็งแรง  น้ิวเท้าชิดกัน เท้าช้ีตรงไป
ด้านหน้า เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก น้ิวโป้งนิยมตัดออก

ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

มุมของลำตวัส่วนทา้ยสมัพันธกั์บลำตวัส่วนหนา้
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น
ขาหล ัง เม ื ่อมองจากด ้านหล ังต ้องต ั ้ งฉากก ับพ ื ้น
ขาหลังตรงและขนานกัน อยู ่ในแนวเดียวกับขาหน้า
กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ เท้ากลมหนา นิ้วเท้า
ชิดกันเท้าช้ีตรงไป ด้านหน้า เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก



ขน ขนมี 2 ช้ัน ขนตรงยาว ขนแน่น  ขนท่ีเป็นคล่ืน
เล็กน้อยถือว่าอนุโลมได้ ขนบนหัวรวบเป็นจุก

fault มีขนช้ันเดียว ขนหยิก

บริเวณ เท้า ใต้ท้อง ก้น อาจตัดแต่งได้เพ่ือให้เห็นการเดินท่ีดี

fault ตัดแต่งขนมากเกินไป

สี และ Marking  มีได้ทุกสี และทุกสีมีความสำคัญเท่ากัน

การเดนิ Movement

มีการเดินท่ีสมดุลย์ smooth เดินตรง แบบ reach &
drive ไม่เดินช้าเกินไป หรือเร็วเกินไป ขณะเดินเส้นหลังตรง
คอต้ัง หางโค้งพาดบนหลงั

ลักษณะนสัิย Temperament

มีนิสัยร่าเริง เป็นมิตร

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

Soundness คือการเดินท่ีม่ันคง ขาไม่ปัดซ้าย-ขวา
 ลำตัว ไม่แกว่ง


