Chow Chow

Chow Chow มีหวั กระโหลกใหญ่ แบน ปากสัน้
ใหญ่ chow chow มี ล ั ก ษณะสง่ า งาม บึ ก บึ น ตื ่ น ตั ว
กระฉับกระเฉง Chow Chow มี 2 ชนิด คือชนิดขนสัน้ และ
ขนยาว FCI สุนขั พันธุน์ จ้ี ดั อยูใ่ นกลุม่ 5 ส่วน AKC จัดอยูใ่ น
กลุม่ Non-Sporting

ขนาดโครงสร้าง
สุ น ั ข พั น ธุ ์ Chow Chow มี ค วามสู ง จากพื ้ น
ถึงหัวไหล่ 17-20 นิ้ว ลำตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ระยะจากข้อศอกถึงพืน้ เท่ากับระยะจากข้อศอกถึงไหล่
Serious fault -- ลำตัวไม่เป็นทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั

ประวัติ

ความกว้างของลำตัวเมื่อมองจากด้านหน้า หรือ
ด้ า นหลั ง มี ข นาดเท่ า กั น และมี ข นาดค่ อ นข้ า งกว้ า ง
แหล่งกำเนิดของสุนขั พันธุ์ Chow Chow ไม่เป็น
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ส่วนอืน่ ๆ และในการตัดสิน Chow
ทีแ่ น่ชดั แต่มรี ปู ปัน้ ของสุนขั พันธุ์ Chow Chow ตัง้ แต่สมัย
Chow รุน่ เด็ก ต้องคำนึงถึงสัดส่วนเหล่านีด้ ว้ ย
ราชวงศ์ฮน่ั ปี 206 ก่อนคริตกาล ในสมัยก่อน ชาวจีนใช้
Chow Chow สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ลาก ล่าสัตว์ เฝ้าบ้าน
ขนาดของลำตัว มีขนาดปานกลาง ประกอบด้วย
เป็นต้น บางตำนานกล่าวว่า Chow Chow เป็นต้นกำเนิด กล้ามเนือ้ กระดูกใหญ่ Chow Chow ทีต่ วั ลีบ กระดูกเล็ก
ของสุ น ั ข หลายพั น ธุ ์ เช่ น Samoyed, Norwegian ถือว่าไม่พงึ ประสงค์ และเพศเมียไม่ลำ่ บึกเหมือนเพศผู้
Elkhound, Pomeranian และ Keeshond
สันนิฐานว่า Chow Chow มีถิ่นกำเนิดทางตอน
เหนือของประเทศจีน เป็นสุนัขที่มีพละกำลังมาก ล่ำสัน
เหมือนสุนขั ในแถบขัว้ โลก มีลกั ษณะคล้ายสิงห์โต Chow
Chow มี 5 สี คือ แดง ดำ เทา Cinnamon และครีม Chow
Chow เป็นสุนัขพันธุ์ เดียวที่ ลิ้นสีดำ มีลักษณะการเดิน
ของขาตรงทือ่ เหมือนพวกตัวตลกขายาว
Chow Chow มีโครงสร้างเป็นทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนือ้ มีขนาดปานกลาง มีกระดูกขา
ใหญ่ ขาทัง้ สีต่ รง มัน่ คง ลำตัวสัน้ กระชับ ตำแหน่งหางสูง
หางพาดแนบหลัง อกกว้าง และ ลึก เมือ่ มองจากด้านข้างขา
หลั ง มี ม ุ ม น้ อ ยมาก ข้ อ เท้ า หลั ง เข่ า และข้ อ สะโพก
เกือบอยู่ในแนวเส้นตรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้การเดินของ
Chow ก้าวสัน้ ขาหลังตึงๆ ทือ่ เหมือนการเดินของพวกตัว
ตลกขายาว ซึง่ เป็นเอกลักณ์ของ Chow Chow

ลำตัวเป็นทรงสีเ่ หลีย่ มจัสตุรสั

หู มีขนาดเล็ก
หูหนา
หูตง้ั เอียงไปด้านหน้าเล็กน้อย
ขอบหูดา้ นในตรงกับ
ตาทัง้ สองข้าง
ความกว้างของลำตัวเมือ่ มองจากด้านหน้า หรือ ด้านหลังมีขนาดเท่ากัน

ส่วนหัว
มีลกั ษณะสง่างาม มีขนาดใหญ่เมือ่ เทียบกับขนาด
ของลำตัว แต่ไม่ใหญ่เกินไปจนเทอะทะ จนดูเป็นหัวหนัก

Expression

หูหกั หูพบั

หน้าหัก คิว้ หนา สง่างาม น่าเกรงขาม สงบ สุขมุ
ลักษณะ หน้าหักบริเวณคิว้ ต้องแสดงให้เห็นขนาดตาจมลึก
รอยย่นที่มากเกินไปถือว่าไม่พึงประสงค์ รอยย่นบริเวณ
กระบอกปากถือว่าไม่พงึ ประสงค์

หูชดิ เกินไป

ตา มีลกั ษณะ ปานกลาง กลมรี ตามีสนี ำ้ ตาล เข้ม
จมลึก ขอบตาสีดำ หนังตาไม่ม้วนทำให้ขนตาแยงตา
ตาต้องมองเห็นได้ชดั เจน

หูหา่ งเกินไป

Serious fault -- หนังตาม้วนเข้า-ออก ขนตาแยงตา
หนังตาปิดจนไม่เห็นตา
ส่ ว นหั ว ที ่
ไม่ถูกต้อง
หน้ า ย่ น ยั บ

สองข้าง สุนขั ทีเ่ วลาวิง่ แล้วหูแกว่งไปมา ถือว่าผิด
Disqualifying fault --- หูพบั
ส่ ว นหั ว ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง หน้ า หั ก คิ ้ ว หนา
ปากเป็ น ทรงสี ่ เ หลี ่ ย มจั ต ุ ร ั ส
ความกว้ า ง
เท่ า กั บ ความหนา

หู มีขนาดเล็ก เป็นรูปสามเหลีย่ มปลายมน หูหนา
หูตง้ั เอียงไปด้านหน้าเล็กน้อย ขอบหูดา้ นในตรงกับตาทัง้

หัว มีขนาดใหญ่ แบนทั้งด้านบนและด้านข้าง
หนังหัวตึง มองจากด้านข้างส่วนบนของหัว และ ปาก
เกือบขนานกัน คิว้ ทีห่ นาทำให้ Stop ชัดเจน
ปาก มี ล ั ก ษณะเกื อ บเป็ น ทรงสี ่ เ หลี ่ ย มจั ต ุ ร ั ส

ตากลมรี
มองเห็นชัดเจน

ตากลมโต
เกินไป
ปากแหลม
ตาหรี่
เกินไป

ปากมีรอย
ย่นมาก
ไม่เป็นสีเ่ หลีย่ มจัสตุรสั

หนังตาม้วนเข้า-ออก

มองจากด้านข้าง
ส่วนบนของหัว
และ ปาก เกือบขนานกัน

ความยาวของปากค่อนข้างสั้น
แต่ไม่นอ้ ย กว่า 1 ใน 3 ของหัว
หัวใหญ่
แบน

ปากยาวเกินไป

หัว
เป็นทรงโดม

ปากสั้นเกินไป

คิว้ ทีห่ นาทำให้เห็น Stop ชัดเจน

Stop น้อยเกินไป

ปาก
ควรสีดำทั้งปาก

Disqualifying fault
ลิน้ ด่าง
เป็นจุดด่าง

Stop มากเกินไป

จมูก
สีดำ

เมือ่ หุบ
ปากริมฝีปากบนปิดทับ
ริมฝีปากล่างพอดี

จมูก
สีชมพู
จมูก
ด่าง

ริมฝีปากบน
ห้อยมากเกินไป

ริมฝีปากบน
น้อยเกินไป

ความยาวของปาก และความหนาของปากมีขนาดใกล้
เคียงกัน ความยาวของปากค่อนข้างสั้นแต่ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของหัว ปากไม่ควรมีรอยย่นมาก เมือ่ หุบ
ปากริมฝีปากบนปิดทับ ริมฝีปากล่างพอดีริมฝีปาก
ไม่หอ้ ย
จมูก ใหญ่ รูจมูกกว้าง สีดำ

Disqualifying fault --- จมูกด่าง จมูกไม่ใช่สดี ำ ยกเว้นสีสวาด
อาจมีสเี ทาได้

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters

หัวไหล่แข็งแรงประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ปลาย
กระดูกหัวไหล่ซ้าย-ขวาอยู่ใกล้กัน กระดูกหัวไหล่และ
ริมฝีปาก และ ลิ้น ขอบริมฝีปาก สีดำ ลิ้นสีดำ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุมกันประมาณ 110 องศา
ยิง่ ดำยิง่ ดี Chow Chow เป็นสุนขั พันธุเ์ ดียวทีม่ ลี น้ิ ดำ (สุนขั พันธุอ์ น่ื ทำมุมกันประมาณ 90 องศา) ทำให้ขาหน้า
ก้ า วได้ ส ั ้ น สั ม พั น ธ์ ก ั บ ขาหลั ง ความยาวของกระดู ก
Disqualifying fault --- ลิน้ ด่าง ลิน้ ไม่ใช่สดี ำ
ขาหน้าท่อนบนต้องไม่น้อยกว่าความยาวของกระดูก
หัวไหล่ ข้อศอกแนบชิดอก ไม่บิดเข้า หรือบิดออก
ฟัน ขบแบบกรรไกร
ขาหน้าตรง กระดูกขาใหญ่สมั พันธ์กบั ส่วนอืน่ ๆของสุนขั

คอ เส้นหลัง และ ลำตัว

ขาหน้าเมือ่ มองจากด้าน ขาหน้าตรงและขนานกัน ห่างกัน
พอประมาณ ข้อเท้าสั้นตั้งฉากกับพื้น เท้ากลมหนา
นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไป ข้างหน้า

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters

คอแข็งแรงประกอบด้วยกล้ามเนื้อ คอยาว
กว้าง มีพละกำลังมาก สะโพกและขาหลัง ส่วนบน
โค้งพอประมาณ
มีกล้ามเนือ้ มาก กระดูกขาหลังใหญ่มขี นาดเท่ากับกระดูก
เส้ น หลั ง ตรงขนานกั บ พื ้ น ลำตั ว สั ้ น ขาหน้า เมื่อมองจากด้านหลังขาหลังตรงและขนานกัน
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ลำตัวกว้าง ลึก มองจาก ห่างกันพอประมาณ หัวเข่า (stifle joint) มีมมุ เพียงเล็กน้อย
หัวเข่ามัน่ คงแข็งแรง ข้อเท้าหลังตรง แข็งแรง ไม่ขยับ หลวม
ด้านข้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส อกกว้างและลึก
ข้อเท้าหลัง หัวเข่า และข้อสะโพกเกือบอยูใ่ นแนวเส้นตรง
ไม่แคบ ซี่โครงกางพองแต่ไม่เป็นเหมือนถังเบียร์ ทำให้ไม่มมี มุ ขาหลัง
ซี ่ โ ครงด้ า นหน้ า ตอนล่ า งแคบเล็ ก น้ อ ย เพื ่ อ ให้
กระดูกหัวไหล่และกระดูกขาหน้าท่อนบนตั้งได้ Serious fault -- ข้อขาหลังไม่แข็งแรง
อกด้านล่างกว้างและลึกจรดข้อศอก
ข้อเท้าหลังตรงตัง้ ฉากกับพืน้ เท้ากลมหนา นิว้ เท้าชิดกัน
Serious fault -- อกแคบ

เท้าชีต้ รงไปด้านหน้า

เอว สัน้ ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ เอวลึก
Croup สัน้ กว้าง แข็งแรง croup ตรง ขนานกับพืน้
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ
หาง ตำแหน่งหางสูง หางพาดแนบหลังตลอดเวลา

ลักษณะลำตัวทีถ่ กู ต้อง

ลักษณะลำตัวทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ผอม บาง
ดูเก้งก้าง

คอโค้ง
ยาวพอประมาณ

อกกว้าง ลึก
ซี่โครงกาง

คอสั้นเกินไป

อกลีบ
ซี่โครงแฟบ

เส้นหลังตรง
ขนานกับพื้น

เอวสั้น
กว้าง และ ลึก

หน้าต่ำ
หลังสูง
ขาหน้า-หลัง
มีขนาดกระดูก
เท่ากัน
ขาหน้า-หลัง
มีขนาดกระดูก
ไม่เท่ากัน

เอวยาว
โค้งขึ้น

ตำแหน่งหางสูง

ตำแหน่งหางต่ำ

กระดูกขาหน้าท่อนบน
และกระดูกหัวไหล่
ทำมุมมากกว่า
110 องศา
Chow Chow
มีขนาดของหัว
สัมพันธ์กับลำตัว

ลักษณะหาง
ที่ไม่ถูกต้อง
มีขนาดของหัว
เล็กเกินไป
กระดูกขาหน้าท่อนบน
ยาวไม่น้อยกว่า
กระดูกหัวไหล่

กระดูกขาหน้าท่อนบน
สั้นกว่า
กระดูกหัวไหล่

กระดูกขาหน้าท่อนบน
และกระดูกหัวไหล่
ทำมุม 110 องศา

มีขนาดของหัว
ใหญ่เกินไป

หัวเล็ก
ขาเล็ก

นิ้วเท้ากลม
ชิด
หนา
หน้าย่น ยับ
นิ้วเท้าแบน
ขาหน้าตรง
ขนานกัน
ห่างกันพอประมาณ

อกลีบ
ข้อศอก
บิด
ข้อเท้าหน้า
ตรง
ตั้งฉากกับพื้น
ข้อเท้าหน้า
เอียง

ข้อเท้าหน้า
คต

นิ้วเท้ากาง
เมือ่ มองจากด้านหลัง
ขาหลังตรงและขนานกัน
ห่างกันพอประมาณ

ขาหลัง
ชิดกันมากเกินไป

ข้อเท้าหลัง
บิด

ข้อเท้าหลัง
บิด

เมือ่ มองจากด้านข้างขาหลัง
มีมมุ น้อยมาก ข้อเท้าหลัง เข่า
และข้อสะโพก
เกือบอยูใ่ นแนวเส้นตรง

ข้อเท้าตรง
ตัง้ ฉากกับพืน้

เข่า มีมมุ มากเกินไป
ข้อเท้าเอียง

ขน Chow Chow มี 2 ชนิด คือชนิดขนสัน้ และชนิดขนยาว
ข้อเท้าสัน้
แข็งแรง

ทัง้ 2 ชนิด มีขนสองชัน้
ชนิดขนยาว มีขนชั้นนอก หยาบ เส้นตรง ชี้ตั้ง
ขนชัน้ ในนุม่ หนา สำหรับสุนขั เล็กจะมีขนนุม่ ทัง้ ตัว บริเวณ
หัว คอ มีขนยาว ซึง่ เพศผู้ ขนจะยาวกว่าเพศเมีย หางมีขนยาว
ชนิดขนสัน้ จะมีขนสัน้ ทัง้ ตัว

ข้อเท้ายาว
เกินไป

สี Chow Chow มี 5 สี คือ แดง ดำ เทา Cinnamon และครีม
บริเวณคอ หาง พูข่ า อาจมีสอี อ่ นกว่า ทุกสีมคี วามสำคัญ
เท่ากัน

การเดิน

ข้อเท้า
หลวม โยกเยก

Chow Chow มีการเดินทีม่ น่ั คง ขณะเดินขาไม่ปดั
ซ้ า ย-ขวา เวลาเดิ น ค่ อ นข้ า งเร็ ว ขาก้ า วค่ อ นข้ า งสั ้ น
เนือ่ งจากมุมของหัวเข่าทีน่ อ้ ย เมือ่ มองจากด้านข้างการเดิน
ของ Chow Chow จะเลื ่ อ นขาไปเป็ น เส้ น ตรง ทื ่ อ ๆ
เหมือนการเดินของตัวตลกขายาว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
Chow Chow

เมือ่ มองจากด้านหน้า-หลัง ขาทัง้ สองข้าง ห่างกัน
พอประมาณ ข้อศอกชิดลำตัว ขาหน้า-หลังตรง ขนานกัน
ขณะเดินขาไม่แกว่ง

ลักษณะนิสยั -อารมณ์ เป็นสุนขั ทีร่ า่ เริง ตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ
ข้อบกพร่องร้ายแรง
หูตก จมูกด่าง ลิน้ ด่าง ลิน้ ไม่ใช่สดี ำ
เนือ่ งจาก Chow Chow มีมมุ ของกระดูกหัวไหล่
และกระดูกขาหน้าท่อนบนประมาณ 110 องศา
และมีมมุ ขาหลังน้อย
จึงทำให้ Chow Chow ก้าวได้สน้ั
และขาหน้า-หลังจะยกเคลือ่ นทีไ่ ปตรงๆ
ขาไม่งอ ทำให้ดเู หมือนการเดินของตัวตลกขายาว
การเดินเมือ่ มองจากด้านหน้า ขาหน้าทัง้ สองห่างกัน
ข้อศอกชิดลำตัว เมือ่ เดินเร็วขึน้ ปลายเท้าจะอยูใ่ นตำแหน่ง
กึง่ กลางของลำตัว

ลักษณะการเดินทีไ่ ม่ถกู ต้อง ขางอ เหมืนม้าย่อง
เดินแกว่ง เท้าหลังบิด ลำตัวกลิง้

การเดินเมือ่ มองจากด้านหลัง ขาหลังทัง้ สองห่างกัน
เมือ่ เดินเร็วขึน้ ปลายเท้าจะอยูใ่ นตำแหน่ง
กึง่ กลางของลำตัว
แปลและเรียบเรียง โดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์
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