
Chow Chow

ประวัติ

แหลง่กำเนดิของสนุขัพนัธุ ์Chow Chow ไมเ่ปน็
ท่ีแน่ชัด แต่มีรูปป้ันของสุนัขพันธ์ุ Chow Chow ต้ังแต่สมัย
ราชวงศฮ่ั์น ป ี 206 กอ่นครติกาล ในสมยักอ่น ชาวจนีใช้
Chow Chow สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ลาก ล่าสัตว์ เฝ้าบ้าน
เป็นต้น บางตำนานกล่าวว่า Chow Chow เป็นต้นกำเนิด
ของสุนัขหลายพันธุ ์ เช่น Samoyed, Norwegian
Elkhound, Pomeranian และ  Keeshond

สันนิฐานว่า Chow Chow  มีถิ่นกำเนิดทางตอน
เหนือของประเทศจีน เป็นสุนัขที่มีพละกำลังมาก ล่ำสัน
เหมอืนสนุขัในแถบขัว้โลก มีลักษณะคลา้ยสงิหโ์ต Chow
Chow ม ี5 ส ีคอื แดง ดำ เทา Cinnamon และครมี Chow
Chow เป็นสุนัขพันธุ์ เดียวที่ ลิ้นสีดำ มีลักษณะการเดิน
ของขาตรงท่ือ เหมือนพวกตัวตลกขายาว

Chow Chow มีโครงสรา้งเปน็ทรงสีเ่หลีย่มจตุัรัส
ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเน้ือ มีขนาดปานกลาง มีกระดูกขา
ใหญ ่ขาทัง้สีต่รง มัน่คง ลำตวัสัน้กระชบั ตำแหนง่หางสงู
หางพาดแนบหลัง อกกว้าง และ ลึก เม่ือมองจากด้านข้างขา
หลังมีมุมน้อยมาก ข้อเท้าหลัง เข่า และข้อสะโพก
เกือบอยู่ในแนวเส้นตรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้การเดินของ
Chow ก้าวสัน้ ขาหลงัตงึๆ ท่ือ เหมอืนการเดนิของพวกตวั
ตลกขายาว ซ่ึงเป็นเอกลักณ์ของ Chow Chow

Chow Chow มีหัวกระโหลกใหญ ่แบน ปากสัน้
ใหญ่ chow chow มีลักษณะสง่างาม บึกบึน ตื ่นตัว
กระฉับกระเฉง Chow Chow มี 2 ชนิด คือชนิดขนสัน้ และ
ขนยาว FCI สุนัขพันธ์ุน้ีจัดอยู่ในกลุ่ม 5 ส่วน AKC จัดอยู่ใน
กลุ่ม Non-Sporting

ขนาดโครงสร้าง

สุนัขพันธุ ์ Chow Chow  มีความสูงจากพื ้น
ถึงหัวไหล่ 17-20 นิ้ว ลำตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ระยะจากข้อศอกถึงพ้ืนเท่ากับระยะจากข้อศอกถึงไหล่

Serious fault -- ลำตัวไม่เป็นทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส

ความกว้างของลำตัวเมื่อมองจากด้านหน้า หรือ
ด้านหลังมีขนาดเท่ากัน และมีขนาดค่อนข้างกว้าง
ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัสว่นอืน่ๆ และในการตดัสนิ Chow
Chow รุ่นเด็ก ต้องคำนึงถึงสัดส่วนเหล่าน้ีด้วย

ขนาดของลำตวั มขีนาดปานกลาง ประกอบดว้ย
กลา้มเนือ้ กระดกูใหญ ่Chow Chow ทีต่วัลีบ กระดกูเลก็
ถือว่าไม่พึงประสงค์ และเพศเมียไม่ล่ำบึกเหมือนเพศผู้

ลำตัวเป็นทรงส่ีเหล่ียมจัสตุรัส



ส่วนหัว

มีลักษณะสงา่งาม มีขนาดใหญเ่ม่ือเทียบกับขนาด
ของลำตัว แต่ไม่ใหญ่เกินไปจนเทอะทะ จนดูเป็นหัวหนัก

Expression

หนา้หกั คิว้หนา สงา่งาม นา่เกรงขาม สงบ สขุมุ
ลักษณะ หน้าหักบริเวณค้ิวต้องแสดงให้เห็นขนาดตาจมลกึ
รอยย่นที่มากเกินไปถือว่าไม่พึงประสงค์ รอยย่นบริเวณ
กระบอกปากถือว่าไม่พึงประสงค์

ตา มลัีกษณะ ปานกลาง กลมร ีตามสีนีำ้ตาล เขม้
จมลึก ขอบตาสีดำ หนังตาไม่ม้วนทำให้ขนตาแยงตา
ตาต้องมองเห็นได้ชัดเจน

Serious fault --  หนังตาม้วนเข้า-ออก ขนตาแยงตา
หนังตาปิดจนไม่เห็นตา

ส ่วนห ัวท ี ่
ไ ม ่ ถ ู ก ต ้ อ ง
หน ้ าย ่นย ับ

หู มขีนาดเลก็ เปน็รปูสามเหลีย่มปลายมน หูหนา
หูตัง้เอยีงไปดา้นหนา้เลก็นอ้ย ขอบหดูา้นในตรงกบัตาทัง้

สองข้าง  สุนัขท่ีเวลาว่ิงแล้วหูแกว่งไปมา ถือว่าผิด

Disqualifying fault --- หูพับ

หัว มีขนาดใหญ่ แบนทั้งด้านบนและด้านข้าง
หนังหัวตึง มองจากด้านข้างส่วนบนของหัว และ ปาก
เกือบขนานกนั ค้ิวท่ีหนาทำให ้Stop ชัดเจน

ปาก มีลักษณะเกือบเป็นทรงสี ่เหลี ่ยมจัตุรัส

หู มีขนาดเลก็
 หูหนา

หูต้ังเอียงไปด้านหน้าเล็กน้อย

ขอบหูด้านในตรงกับ
ตาท้ังสองข้าง

หูหัก หูพับ

หูห่างเกนิไป

หูชิดเกินไป

ส่วนหัวที ่ถ ูกต้อง หน้าหัก คิ ้วหนา
ปากเป ็นทรงส ี ่ เหล ี ่ ยมจ ั ต ุ ร ั ส
ความกว้าง เท่ากับความหนา

ความกวา้งของลำตวัเมือ่มองจากดา้นหนา้ หรือ ดา้นหลงัมขีนาดเทา่กนั



หนังตาม้วนเข้า-ออก

ตากลมรี
มองเห็นชัดเจน

ตากลมโต
เกินไป

ตาหร่ี
เกินไป

มองจากด้านข้าง
ส่วนบนของหัว

และ ปาก เกือบขนานกนั

หัว
เป็นทรงโดม

หัวใหญ่
แบน

ปากมีรอย
ย่นมาก

ไม่เป็นส่ีเหล่ียมจัสตุรัส

ปากแหลม

ความยาวของปากค่อนข้างสั้น
แตไ่มน้่อย กว่า 1 ใน 3 ของหวั

ปากยาวเกินไป

ปากสั้นเกินไป



ความยาวของปาก และความหนาของปากมีขนาดใกล้
เคียงกัน  ความยาวของปากค่อนข้างสั้นแต่ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของหัว ปากไม่ควรมีรอยย่นมาก เม่ือหุบ
ปากริมฝีปากบนปิดทับ ริมฝีปากล่างพอดีริมฝีปาก
ไม่ห้อย

จมูก ใหญ ่รูจมกูกวา้ง สีดำ

ค้ิวท่ีหนาทำใหเ้ห็น Stop ชัดเจน

 Stop น้อยเกินไป

 Stop มากเกนิไป

เม่ือหุบ
ปากริมฝีปากบนปิดทับ
ริมฝีปากล่างพอดี

ริมฝีปากบน
ห้อยมากเกินไป

ริมฝีปากบน
น้อยเกนิไป

ปาก
ควรสีดำทั้งปาก

Disqualifying fault
ล้ินด่าง

เป็นจุดด่าง

จมูก
สีดำ

จมูก
สีชมพู

จมูก
ด่าง



ลักษณะลำตัวท่ีถูกต้อง

Disqualifying fault --- จมูกด่าง จมูกไม่ใช่สีดำ ยกเว้นสีสวาด
อาจมีสีเทาได้

ริมฝีปาก และ ลิ้น ขอบริมฝีปาก สีดำ ลิ้นสีดำ
ย่ิงดำยิง่ดี Chow Chow เป็นสุนัขพันธ์ุเดียวท่ีมีล้ินดำ

Disqualifying fault --- ล้ินด่าง ล้ินไม่ใช่สีดำ

ฟัน ขบแบบกรรไกร

คอ เสน้หลงั และ ลำตวั

คอแข็งแรงประกอบด้วยกล้ามเนื้อ คอยาว
โค้งพอประมาณ

เส้นหลังตรงขนานกับพื ้น ลำตัวสั ้น
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ลำตัวกว้าง ลึก มองจาก
ด้านข้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส อกกว้างและลึก
ไม่แคบ ซี่โครงกางพองแต่ไม่เป็นเหมือนถังเบียร์
ซี ่โครงด้านหน้าตอนล่างแคบเล็กน้อย เพื ่อให้
กระดูกหัวไหล่และกระดูกขาหน้าท่อนบนตั้งได้
อกด้านล่างกว้างและลึกจรดข้อศอก

Serious fault --  อกแคบ

เอว ส้ัน ประกอบดว้ยกลา้มเนือ้ เอวลึก

Croup ส้ัน กวา้ง แขง็แรง croup ตรง ขนานกบัพืน้
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

หาง ตำแหน่งหางสูง หางพาดแนบหลังตลอดเวลา

ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

หัวไหล่แข็งแรงประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ปลาย
กระดูกหัวไหล่ซ้าย-ขวาอยู่ใกล้กัน กระดูกหัวไหล่และ
กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุมกันประมาณ 110 องศา
(สนุขัพนัธุอ่ื์นทำมมุกนัประมาณ 90 องศา) ทำใหข้าหนา้
ก้าวได้สั ้นสัมพันธ์กับขาหลัง ความยาวของกระดูก
ขาหน้าท่อนบนต้องไม่น้อยกว่าความยาวของกระดูก
หัวไหล่  ข้อศอกแนบชิดอก ไม่บิดเข้า หรือบิดออก
ขาหน้าตรง กระดูกขาใหญ่สัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆของสุนัข

ขาหน้าเม่ือมองจากดา้น ขาหน้าตรงและขนานกนั  ห่างกัน
พอประมาณ ข้อเท้าสั ้นตั ้งฉากกับพื้น  เท้ากลมหนา
น้ิวเท้าชิดกัน เท้าช้ีตรงไป  ข้างหนา้

ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

กว้าง มีพละกำลังมาก สะโพกและขาหลัง ส่วนบน
มกีลา้มเนือ้มาก กระดกูขาหลงัใหญม่ขีนาดเทา่กบักระดกู
ขาหน้า  เมื่อมองจากด้านหลังขาหลังตรงและขนานกัน
ห่างกันพอประมาณ หัวเข่า (stifle joint) มีมุมเพียงเล็กน้อย
หัวเข่าม่ันคงแข็งแรง ข้อเท้าหลังตรง แข็งแรง ไม่ขยับ หลวม
ข้อเท้าหลัง หัวเข่า และขอ้สะโพกเกอืบอยู่ในแนวเสน้ตรง
ทำให้ไม่มีมุมขาหลัง

Serious fault -- ข้อขาหลังไม่แข็งแรง

ขอ้เทา้หลงัตรงตัง้ฉากกบัพืน้  เทา้กลมหนา นิว้เทา้ชดิกนั
เท้าช้ีตรงไปดา้นหน้า

ลักษณะลำตัวท่ีไม่ถูกต้อง
ผอม บาง
ดูเก้งก้าง



คอโค้ง
ยาวพอประมาณ

คอสั้นเกินไป

เส้นหลังตรง
ขนานกับพื้น

หน้าต่ำ
หลังสูง

ขาหน้า-หลัง
มีขนาดกระดูก

เท่ากัน

ขาหน้า-หลัง
มีขนาดกระดูก
ไม่เท่ากัน

อกกวา้ง ลึก
ซี่โครงกาง

อกลีบ
ซี่โครงแฟบ

เอวสั้น
กว้าง และ ลึก

เอวยาว
โค้งขึ้น

ตำแหน่งหางสูง



ตำแหน่งหางต่ำ

ลักษณะหาง
ที่ไม่ถูกต้อง

กระดูกขาหน้าท่อนบน
ยาวไม่น้อยกว่า
กระดูกหัวไหล่

กระดูกขาหน้าท่อนบน
สั้นกว่า

กระดูกหัวไหล่

กระดูกขาหน้าท่อนบน
และกระดูกหัวไหล่
ทำมมุ 110 องศา

กระดูกขาหน้าท่อนบน
และกระดูกหัวไหล่
ทำมุมมากกว่า

 110 องศา

Chow Chow
มีขนาดของหัว
สัมพันธ์กับลำตัว

มีขนาดของหัว
เล็กเกินไป

มีขนาดของหัว
ใหญ่เกินไป

หัวเล็ก
ขาเล็ก



อกลีบ
ข้อศอก
บิด

หนา้ยน่ ยับ

ขาหน้าตรง
ขนานกัน

ห่างกันพอประมาณ

ข้อเท้าหน้า
ตรง

ตั้งฉากกับพื้น

ข้อเท้าหน้า
เอียง

ข้อเท้าหน้า
คต

นิ้วเท้ากลม
ชิด
หนา

นิ้วเท้าแบน

นิ้วเท้ากาง

เม่ือมองจากดา้นหลัง
ขาหลังตรงและขนานกนั
ห่างกันพอประมาณ

ขาหลัง
ชิดกันมากเกนิไป

ข้อเท้าหลัง
บิด

ข้อเท้าหลัง
บิด



ขน Chow Chow มี 2 ชนิด คือชนิดขนส้ัน และชนิดขนยาว
ทัง้ 2 ชนดิ มีขนสองชัน้

ชนิดขนยาว มีขนชั้นนอก หยาบ เส้นตรง ชี้ตั้ง
ขนช้ันในนุ่ม หนา สำหรับสุนัขเล็กจะมีขนนุ่มท้ังตัว  บริเวณ
หัว คอ มีขนยาว ซ่ึงเพศผู้ ขนจะยาวกว่าเพศเมีย หางมีขนยาว

ชนิดขนส้ัน จะมีขนส้ันท้ังตัว

สี  Chow Chow ม ี5 ส ีคอื แดง ดำ เทา Cinnamon และครมี
บรเิวณคอ หาง พู่ขา อาจมสีอ่ีอนกวา่ ทกุสมีคีวามสำคญั
เท่ากัน

การเดิน

Chow Chow มีการเดนิท่ีม่ันคง ขณะเดนิขาไมปั่ด
ซ้าย-ขวา เวลาเดินค่อนข้างเร็ว ขาก้าวค่อนข้างสั ้น
เน่ืองจากมุมของหัวเข่าท่ีน้อย เม่ือมองจากดา้นข้างการเดนิ
ของ Chow Chow จะเลื ่อนขาไปเป็นเส้นตรง ทื ่อๆ
เหมือนการเดินของตัวตลกขายาว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
Chow Chow

เม่ือมองจากดา้นข้างขาหลัง
มีมุมน้อยมาก ข้อเท้าหลัง เข่า

และข้อสะโพก
เกือบอยู่ในแนวเส้นตรง

เข่า มีมุมมากเกนิไป

ข้อเท้าส้ัน
แข็งแรง

ข้อเท้ายาว
เกินไป

ข้อเท้า
หลวม โยกเยก

ข้อเท้าตรง
ต้ังฉากกับพ้ืน

ข้อเท้าเอียง



เม่ือมองจากดา้นหนา้-หลัง ขาทัง้สองขา้ง ห่างกนั
พอประมาณ ข้อศอกชดิลำตวั   ขาหนา้-หลังตรง ขนานกนั
ขณะเดินขาไม่แกว่ง

ลักษณะนิสัย-อารมณ์ เป็นสุนัขท่ีร่าเริง ต่ืนตัวอยู่เสมอ

ข้อบกพร่องร้ายแรง

หูตก จมูกด่าง ล้ินด่าง ล้ินไม่ใช่สีดำ

การเดนิเม่ือมองจากดา้นหน้า ขาหน้าท้ังสองห่างกัน
ข้อศอกชิดลำตัว เม่ือเดินเร็วข้ึนปลายเท้าจะอยู่ในตำแหน่ง

ก่ึงกลางของลำตัว

การเดนิเม่ือมองจากดา้นหลัง ขาหลังท้ังสองห่างกัน
 เม่ือเดินเร็วข้ึนปลายเทา้จะอยู่ในตำแหนง่

ก่ึงกลางของลำตัว

เน่ืองจาก Chow Chow มีมุมของกระดกูหัวไหล่
และกระดูกขาหน้าท่อนบนประมาณ 110 องศา

และมีมุมขาหลังน้อย
จึงทำให้ Chow Chow ก้าวได้ส้ัน

และขาหน้า-หลังจะยกเคล่ือนท่ีไปตรงๆ
ขาไม่งอ ทำให้ดูเหมือนการเดินของตัวตลกขายาว

ลักษณะการเดนิท่ีไม่ถูกต้อง ขางอ เหมืนม้าย่อง
เดินแกว่ง เท้าหลังบิด ลำตัวกล้ิง

แปลและเรียบเรียง โดย คุณชาย กุลนิพัทธ์

เอกสารอ้างอิง
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