Shih Tzu

เมือ่ เราตรวจสุนขั ต้องคำนึงถึงโครงสร้างทีแ่ ท้จริง
ของสุนขั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขน ไม่ใช่ดแู ค่ผวิ เผินที่ grooming

General Appearance
สุนัขพันธุ์ Shih Tzu เป็นสุนัขที่แข็งแรง ร่าเริง
ตืน่ ตัว มีขนทีย่ าว ขนมี 2ชัน้ Shih Tzu เป็นสุนขั ทีส่ ง่างาม
หัวเชิด หางโค้งพาดบนหลัง Shih Tzu มีขนาดกระทัดรัด
มีเนือ้ มีหนัง มีนำ้ หนักพอสมควร
ถึงแม้ว่า Shih Tzu จะอยู่ในกลุ่ม Toy แต่ต้องมี
Soundness และ Structure เหมือนสุนขั พันธุอ์ น่ื ๆ
*** Soundness คือการเดินที่มั่นคง ขาไม่ปัด ลำตัว
ไม่แกว่ง
*** Structure คือมีโครงสร้างทีด่ ี มีมมุ ของลำตัวส่วน
หน้าและส่วนท้ายทีด่ ี ขาตรง
Size, Proportion, Substance

ส่วนหัว Head

มีลกั ษณะกลม หัวระหว่างตาทัง้ 2 ข้างกว้าง หัวมี
Size มีความสูง 9-10.5 นิ้ว แต่ต้องไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
ขนาดสัมพันธ์กบั ลำตัว ไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
และไม่สงู กว่า 11 นิว้ หนักประมาณ 9-16 ปอนด์
Proportion มีความยาวของลำตัวมากกว่าความสูงเล็กน้อย fault หัวลีบ ตาอยูช่ ดิ กันมาก
Substance มีขนาดกระทัดรัด แข็งแรง มีน้ำหนักพอ Expression เป็นมิตร น่ารัก ตาโต ความสมส่วนโดยรวม
มีความสำคัญกว่าความเด่นของแต่ละส่วน เมือ่ เราตรวจสุนขั
ประมาณ ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนือ้ พอสมควร

ต้องคำนึงถึงโครงสร้างที่แท้จริงของสุนัขที่อยู่ภายใต้ขน
ไม่ใช่ดแู ค่ผวิ เผินที่ grooming
ตา โต กลม แต่ ไ ม่ ถ ลนออกมา ตาทั ้ ง 2
ข้างอยูห่ า่ งกันพอสมควร ตามีสเี ข้ม แต่สนุ ขั นัขทีม่ สี อี อ่ น
ตาอาจมีสจี างกว่า
fault ตาเล็ก ตาทัง้ 2 อยูช่ ดิ กัน ตาสีออ่ น ส่วนของตาขาว
มากเกินไป
หู ใหญ่ โคนหูอยูใ่ นระดับต่ำกว่าส่วนบนสุดของ
หัวกระโหลกเล็กน้อย หูมขี นหนา
หัวกระโหลก เป็นทรงโดม
Stop ปรากฏมุมหักชัดเจน
ปาก เป็นทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ปากสัน้ ไม่มรี อยย่น
มีแก้มชัดเจน ปากไม่ลาดลง ความยาวของปากจากปลายจมูก
ถึงStop ไม่ควรเกิน 1 นิ้ว มีขนาสัมพันธ์กับขนาดสุนัข
ส่วนหน้าของปากแบน ริมฝีปากล่างไม่หอ้ ย
fault หัวแหลม ไม่มี Stop

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง
คอมีขนาดสัมพันธ์กบั ส่วนหัวและลำตัว
คอตั้ง ลาดจรดหัวไหล่ มีความยาวสัมพันธ์กับ
ความสูงและความยาวของลำตัว
เส้นหลังตรง อยูใ่ นแนวระดับ
ลำตัวกระชับแข็งแรง ไม่เอวคอด หรือ เอวโค้งขึน้
(tuckup) ลำตัวยาวกว่าความสูงเล็กน้อย
fault แข้งขายาวเก้งก้าง
อก กว้างและลึก ซีโ่ ครงกางพอง แต่ไม่พองเหมือน
ถังเบียร์ อกลึกจรดข้อศอก ระยะจากหัวไหล่ถึงข้อศอก
มากกว่าระยะจากข้อศอกถึงพืน้ เล็กน้อย
สะโพก (Croup) มีลกั ษณะแบน
หาง ตำแหน่ ง โคนหางสู ง หางมี ข นเป็ น พวง
หางโค้งพาดกลางหลัง
สุนัขที่มีตำแหน่งโคนหางต่ำ หางมีขนน้อยเกินไปถือว่า
ไม่พงึ ประสงค์

จมูก รูมกู กว้าง

Pigmentation จมู ก ริ ม ฝี ป าก ขอบตา มี ส ี ด ำ
ยกเว้นสุนขั สีออ่ นอาจมีสอี อ่ นกว่า
fault จมูก ริมฝีปาก ขอบตา มีสชี มพู
ฟั น ขบแบบ under shot กรามใหญ่ แ ข็ ง แรง
ฟั น ขาดหรื อ ไม่ อ ยู ่ ใ นแถวเล็ ก น้ อ ยถื อ ว่ า อนุ โ ลม
ขณะทีส่ นุ ขั หุบปากต้องไม่มฟี นั หรือลิน้ ยืน่ ออกมา

เกือบตัง้ ฉากกับพืน้ เท้าแข็งแรง นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไป
ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก นิว้ โป้งนิยมตัดออก

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters
มุมของลำตัวส่วนท้ายสัมพันธ์กบั ลำตัวส่วนหน้า
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น
ขาหลั ง เมื ่ อ มองจากด้ า นหลั ง ต้ อ งตั ้ ง ฉากกั บ พื ้ น
ขาหลั ง ตรงและขนานกั น อยู ่ ใ นแนวเดี ย วกั บ ขาหน้ า
กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ เท้ากลมหนา นิ้วเท้า
ชิดกันเท้าชีต้ รงไป ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุม
กันดี กลมกลืนกับลำตัว
ขาหน้ามีกระดูกใหญ่และมีกล้ามเนือ้ พอประมาณ
ขาตรง ห่างกันพอประมาณ ข้อศอกแนบชิดลำตัว ข้อเท้าล่าง

ขน ขนมี 2 ชัน้ ขนตรงยาว ขนแน่น ขนทีเ่ ป็นคลืน่
เล็กน้อยถือว่าอนุโลมได้ ขนบนหัวรวบเป็นจุก
fault มีขนชัน้ เดียว ขนหยิก
บริเวณ เท้า ใต้ทอ้ ง ก้น อาจตัดแต่งได้เพือ่ ให้เห็นการเดินทีด่ ี
fault ตัดแต่งขนมากเกินไป

Soundness คือการเดินทีม่ น่ั คง ขาไม่ปดั ซ้าย-ขวา
ลำตัว ไม่แกว่ง

สี และ Marking มีได้ทกุ สี และทุกสีมคี วามสำคัญเท่ากัน
การเดิน Movement

ลักษณะนิสยั Temperament

มีการเดินทีส่ มดุลย์ smooth เดินตรง แบบ reach &
drive ไม่เดินช้าเกินไป หรือเร็วเกินไป ขณะเดินเส้นหลังตรง มีนสิ ยั ร่าเริง เป็นมิตร
คอตัง้ หางโค้งพาดบนหลัง

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์
แหล่งข้อมูล http://www.shihtzu.org

