Chihuahua

สำคัญกว่าส่วนอืน่ ๆ) Chihuahua มีนำ้ หนักไม่เกิน 6 ปอนด์
(ไม่สำคัญว่าจะสูงเท่าไร) ความยาวของลำตัว (วัดจากอก
ถึงก้นกบ) มากกว่า ความสูง(วัดจากพืน้ ถึง หัวไหล่) เล็กน้อย
สำหรับสุนขั เพศผูน้ ยิ มลำตัวสัน้ กว่าเพศเมีย
disqualification น้ำหนักมากกว่า 6 ปอนด์

ส่วนหัว
หัวของ Chihuahua มีลกั ษณะกลมคล้ายผลแอปเปิล้
อาจจะมี molera หรือไม่มีก็ได้ (Molera คือส่วนของ
หัวกระโหลกทีป่ ดิ ไม่สนิท สุนขั หลายพันธุ์ ทีม่ หี วั กระโหลก
ปิดไม่สนิทถือว่าผิดมาตรฐานพันธุ)์

ประวัติ

Expression = Suacy น่ารัก

มีการค้นพบภาพสุนขั ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายพันธุ์ Chihuahua ในหลายพืน้ ทีข่ องโลก เช่น จีน อิยปิ ต์ ยุโรป เม็กซิโก
และ แอฟฟิกาใต้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 9 ชือ่ พันธุ์ Chihuahua
ได้มาจากชื่อดินแดนส่วนหนึ่งของ Mexico Chihuahua
มักเป็นสัตว์เลีย้ งของสังคมชัน้ สูง
AKC จัดให้ Chihuahua อยูใ่ นกลุม่ Toy ส่วน FCI
จัดอยูใ่ นกลุม่ 9

ลักษณะท่วไป
Chihuahua เป็นสุนขั ขนาดเล็ก ทีร่ า่ เริง ปราดเปรียว
ตา กลม แต่ไม่โปน มีขนาดสัมพันธ์กับขนาด
ฉลาด ซือ่ สัตย์ น่ารัก
ของหัว ตามีสเี ข้ม ตามีสเี ดียวกันทัง้ 2 ข้าง

มาตรฐานพันธุ์

serious fault ตา 2 ข้างสีไม่เหมือนกัน

สุนัขพันธุ์ Chihuahua เป็นสุนัขที่มีขนาด เล็ก
หู ใบหู ใ หญ่ ตั ้ ง ตรง ทำมุ ม ประมาณ 45
กระทัดรัด มี 2 ชนิดคือ ชนิดขนสัน้ และขนยาว
องศากับหัวกระโหลก

ขนาดโครงสร้าง
Chihuahua เป็นสุนขั ทีส่ มดุลย์ ลักษณะทุกส่วนของ
Chihuahua มีความสำคัญเท่ากัน (บางคนเข้าใจผิดว่าส่วนหัว

Stop ปรากฎชัดเจน เมือ่ มองจากด้านข้าง สันปาก
จะทำมุม 90 องศากับหัวกระโหลก
ปาก (Muzzle) มีขนาดค่อนข้างสัน้ สัน้ กว่าครึง่ หนึง่
ของหัวกระโหลก หนังริมฝีปากและแก้มตึง ไม่ห้อย

หัวกระโหลกจาก Stop ถึง ส่วนบนสุดของหัวกระโหลก
มีลกั ษณะกลม สันปากจะทำมุม 90 องศากับหัวกระโหลก
โคนปากจากหัวเรียวจรดจมูก (ปากมีลกั ษณะเป็นรูปลิม่ )
จมูก สีดำ สีเข้ม หรือสีเหมือนกับสีตวั สุนขั ทีต่ วั
สีบอนด์ อนุญาตให้จมูกมีสชี มพูได้
ฟัน ขบแบบกรรไกร หรือขบแบบเสมอ ฟันขาด
หายไป 1-2 ซี่ ถือว่าอนุโลม
serious fault ฟันขบแบบ under หรือ over
disqualify หูพบั หรือ ตัดหู

ใบหูทำมุม ไม่ใช่ 45 องศา

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง
คอโค้ง สง่างาม ลาดเอียงสู่ หัวไหล่ เส้นหลังตรง
ขนานกับพืน้ ซีโ่ ครงกลม กางพอประมาณ แต่ไม่กลมเหมือน
ถังเบียร์ เมือ่ สัมผัสด้วยมือลำตัวจะแน่น
หางยาวพอสมควร หางยกสู ง เป็ น ทรงเคี ย ว
ปลายหางสัมผัสเพียงหลัง หางไม่มว้ น

ลักษณะโครงสร้างของ Chihuahua

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
Chihuahuaมีมุมกระดูกหัวไหล่และ
กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุมกันพอเหมาะ เพื่อให้ขา
หน้าสามารถก้าวไปข้างหน้าจนสุด (reach movement)
หัวไหล่และขา มีกล้ามเนือ้ พอประมาณ อกกว้าง
พอประมาณแต่ไม่ กว้างเหมือน Bulldog
ขาหน้ า เมื ่ อ มองจากด้ า นหน้ า หรื อ ด้ า นข้ า ง
ต้องตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้าน หน้าขาหน้าตรง
และขนานกัน ความสูงจากหัวไหล่ถงึ ข้อ ศอกเท่ากับความ
สูงจากข้อศอกถึงพื้น ข้อเท้าตรงแข็งแรง เท้ากลมหนา
นิ ้ ว เท้ า ชิ ด กั น เท้ า ชี ้ ต รงไปด้ า นหน้ า เท้ า ไม่ บ ิ ด
เข้าหรือบิดออก สุนัขจะยืนอยู่บนปลายเท้า นิ้วโป้งอาจ
ตัดออก

สุนขั ทัง้ 3 ภาพเป็นสุนขั ตัวเดียวกัน
แต่ตำแหน่งหางต่างกัน
ทำให้ลำตัวดูสน้ั ยาวต่างกัน

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters
มุมของลำตัวส่วนท้ายสัมพันธ์กบั ลำตัวส่วนหน้า
ก้นกบอยู่หลังโคนหาง ขาหลังท่อนบนประกอบด้วย
กล้ า มเนื ้ อ พอประมาณ
มุ ม ขาหลั ง พอประมาณ
ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น ขาหลังเมื่อมองจากด้าน
หลังต้องตัง้ ฉากกับพืน้ ขาหลังตรงและขนานกัน เท้ากลม
หนา นิว้ เท้า ชิดกันเท้าชีต้ รงไป ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือ
บิดออก สุนขั จะยืนอยูบ่ นปลายเท้า นิว้ ติง่ นิยม ตัดออก
Fault - cowhockc ไม่มมี มุ ขาหลัง

การเดิน Gait
มีลกั ษณะการเดินทีต่ อ่ เนือ่ ง คล่องแคล่ว สมดุลย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปด้านหน้าจนสุด และขาหลัง
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บดิ เข้า หรือ บิดออก (Soundness) ขณะเดินเส้น
หลั ง ตรงไม่ ก ระเพื ่ อ ม การเดิ น ที ่ ด ี ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คือการเดินที่ ได้ระยะทางมากที่สุด และเปลืองพลังงาน
น้อยทีส่ ดุ
ลักษณะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
เดินแบบม้าย่อง เดินโครง

good reach & drive

สี และ ขน
Chihuahua มี 2 ชนิดคือชนิดขนสัน้ และ ขนยาว
ทั ้ ง สองชนิ ด มี ล ั ก ษณะเหมื อ นกั น ทุ ก ประการ
มีเพียงความยาวของขนเท่านัน้ ทีต่ า่ งกัน
ชนิดขนสั้น ขนนุ่มแนบชิดลำตัว บริเวณคอและ
หางอาจมีขนยาวกว่า
ชนิดขนยาว มีขนนุม่ มีขนสองชัน้
Fault - ชนิดขนยาวมีขนบาง ขนน้อย
ไม่มมี มุ ขาหลัง

สี มีหลายสี แต่ละสีมคี วามสำคัญเท่ากัน

ชนิดขนสั้น

+ ขน

= ชนิดขนยาว

ลักษณะนิสยั Temperament
Chihuahua มีนสิ ยั ร่าเริง ตืน่ ตัว ฉลาด เป็นมิตร
ไม่ขลาดกลัว
แหล่งข้อมูล
http://www.akc.org
http://www.chihuahuaclubofamerica.com
แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์

