
Chihuahua

ประวัติ

มีการค้นพบภาพสุนัข ท่ีมีลักษณะคล้ายพันธ์ุ Chi-
huahua ในหลายพ้ืนท่ีของโลก เช่น จีน อิยิปต์ ยุโรป เม็กซิโก
และ แอฟฟกิาใต ้ต้ังแตศ่ตวรรษที ่9  ช่ือพันธุ ์Chihuahua
ได้มาจากชื่อดินแดนส่วนหนึ่งของ Mexico Chihuahua
มักเป็นสัตว์เล้ียงของสังคมช้ันสูง

AKC จดัให ้Chihuahua อยู่ในกลุม่ Toy ส่วน FCI
จัดอยู่ในกลุ่ม 9

ลักษณะท่วไป

Chihuahua เป็นสุนัขขนาดเล็ก ท่ีร่าเริง ปราดเปรียว
ฉลาด ซ่ือสัตย์ น่ารัก

มาตรฐานพนัธ์ุ

สุนัขพันธุ์ Chihuahua เป็นสุนัขที่มีขนาด เล็ก
กระทัดรัด มี 2 ชนิดคือ ชนิดขนส้ัน และขนยาว

ขนาดโครงสร้าง

Chihuahua เป็นสุนัขท่ีสมดุลย์  ลักษณะทุกส่วนของ
Chihuahua มีความสำคัญเท่ากัน (บางคนเข้าใจผิดว่าส่วนหัว

สำคัญกว่าส่วนอ่ืนๆ)  Chihuahua มีน้ำหนักไม่เกิน 6 ปอนด์
(ไมส่ำคญัวา่จะสงูเทา่ไร) ความยาวของลำตวั (วัดจากอก
ถึงก้นกบ) มากกว่า ความสูง(วัดจากพ้ืนถึง หัวไหล่) เล็กน้อย
สำหรับสุนัขเพศผู้นิยมลำตัวส้ันกว่าเพศเมีย

disqualification น้ำหนักมากกว่า 6 ปอนด์

ส่วนหัว

หัวของ Chihuahua มีลักษณะกลมคล้ายผลแอปเป้ิล
อาจจะมี molera หรือไม่มีก็ได้  (Molera คือส่วนของ
หัวกระโหลกท่ีปิดไม่สนิท สุนัขหลายพันธ์ุ ท่ีมีหัวกระโหลก
ปิดไม่สนิทถือว่าผิดมาตรฐานพันธ์ุ)

Expression = Suacy น่ารัก

ตา กลม แต่ไม่โปน มีขนาดสัมพันธ์กับขนาด
ของหัว ตามีสีเข้ม ตามีสีเดียวกันท้ัง 2 ข้าง

serious fault ตา 2 ข้างสีไม่เหมือนกัน

หู ใบหูใหญ่ ตั ้งตรง ทำมุมประมาณ 45
องศากับหัวกระโหลก

Stop ปรากฎชดัเจน เมือ่มองจากดา้นขา้ง สนัปาก
จะทำมุม 90 องศากับหัวกระโหลก

ปาก (Muzzle) มีขนาดค่อนข้างส้ัน ส้ันกว่าคร่ึงหน่ึง
ของหัวกระโหลก  หนังริมฝีปากและแก้มตึง ไม่ห้อย



โคนปากจากหัวเรียวจรดจมูก (ปากมีลักษณะเป็นรูปล่ิม)

จมกู สดีำ สเีขม้ หรือสเีหมอืนกบัสตีวั สนุขัทีต่วั
สีบอนด์ อนุญาตให้จมูกมีสีชมพูได้

ฟัน ขบแบบกรรไกร หรือขบแบบเสมอ ฟันขาด
หายไป 1-2 ซ่ี ถือว่าอนุโลม

serious fault ฟันขบแบบ under หรือ over

disqualify  หูพับ หรือ ตัดหู

คอ ลำตวั และ เสน้หลงั

คอโคง้ สงา่งาม ลาดเอยีงสู ่หัวไหล ่เสน้หลงัตรง
ขนานกับพ้ืน ซ่ีโครงกลม กางพอประมาณ แต่ไม่กลมเหมือน
ถังเบียร์  เม่ือสัมผัสด้วยมือลำตัวจะแน่น

หางยาวพอสมควร หางยกสูงเป็นทรงเคียว
ปลายหางสัมผัสเพียงหลัง หางไม่ม้วน

ใบหูทำมุม ไม่ใช่ 45 องศา

หัวกระโหลกจาก Stop ถึง ส่วนบนสุดของหัวกระโหลก
มีลักษณะกลม สันปากจะทำมมุ 90 องศากับหัวกระโหลก



ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

C h i h u a h u aม ี ม ุ ม ก ร ะ ด ู ก ห ั ว ไ หล ่ แ ล ะ
กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุมกันพอเหมาะ เพื ่อให้ขา
หน้าสามารถกา้วไปข้างหน้าจนสุด (reach movement)

หัวไหลแ่ละขา มกีลา้มเนือ้พอประมาณ อกกวา้ง
พอประมาณแต่ไม่ กว้างเหมือน Bulldog

ขาหน้าเม ื ่อมองจากด้านหน้าหรือด ้านข้าง
ต้องตั้งฉากกับพื้น เมื ่อมองจากด้าน หน้าขาหน้าตรง
และขนานกนั  ความสูงจากหัวไหล่ถึงข้อ ศอกเท่ากับความ
สูงจากข้อศอกถึงพื้น  ข้อเท้าตรงแข็งแรง  เท้ากลมหนา
นิ ้วเท้าชิดกัน เท้าชี ้ตรงไปด้านหน้า เท้าไม่บิด
เข้าหรือบิดออก สุนัขจะยืนอยู่บนปลายเท้า นิ้วโป้งอาจ
ตัดออก

สุนัขท้ัง 3 ภาพเป็นสุนัขตัวเดียวกัน
แต่ตำแหนง่หางตา่งกัน
ทำให้ลำตัวดูส้ันยาวต่างกัน

ลักษณะโครงสรา้งของ Chihuahua



ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

มุมของลำตวัส่วนทา้ยสมัพันธกั์บลำตวัส่วนหนา้
ก้นกบอยู่หลังโคนหาง ขาหลังท่อนบนประกอบด้วย
กล้ามเนื ้อพอประมาณ มุมขาหลังพอประมาณ
ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น ขาหลังเมื่อมองจากด้าน
หลังตอ้งตัง้ฉากกบัพืน้ขาหลงัตรงและขนานกนั  เทา้กลม
หนา น้ิวเท้า ชิดกันเท้าช้ีตรงไป ด้านหน้า เท้าไม่บิดเข้าหรือ
บิดออก สุนัขจะยืนอยู่บนปลายเท้า น้ิวต่ิงนิยม ตัดออก

Fault - cowhockc ไม่มีมุมขาหลัง



การเดนิ Gait

มลัีกษณะการเดนิทีต่อ่เนือ่ง คลอ่งแคลว่ สมดลุย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปดา้นหน้าจนสดุ และขาหลงั
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บิดเข้า หรือ บิดออก (Soundness) ขณะเดินเส้น
หลังตรงไม่กระเพื ่อม การเดินที ่ด ีม ีประสิทธิภาพ
คือการเดินที่ ได้ระยะทางมากที่สุด และเปลืองพลังงาน
น้อยท่ีสุด

ลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์

เดินแบบม้าย่อง เดินโครง

ไม่มีมุมขาหลัง

 good reach & drive

ส ีและ ขน

Chihuahua มี 2 ชนดิคอืชนดิขนสัน้ และ ขนยาว
ท ั ้ งสองชน ิ ดม ี ล ั กษณะ เหม ื อนก ันท ุ กประการ
มีเพียงความยาวของขนเทา่น้ันท่ีต่างกัน

ชนิดขนสั้น ขนนุ่มแนบชิดลำตัว บริเวณคอและ
หางอาจมีขนยาวกว่า

ชนิดขนยาว มีขนนุ่ม มีขนสองช้ัน

 Fault - ชนิดขนยาวมขีนบาง ขนน้อย

สี มีหลายสี แต่ละสีมีความสำคัญเท่ากัน



ลักษณะนสัิย Temperament

Chihuahua มนีสิยัร่าเรงิ  ตืน่ตวั ฉลาด เปน็มติร
ไม่ขลาดกลัว

แหล่งข้อมูล
http://www.akc.org
http://www.chihuahuaclubofamerica.com
แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพัทธ์

ชนิดขนสั้น             +      ขน                  = ชนิดขนยาว


