Boxer

ประวัติ

เท่ากับความยาวของลำตัว หรือเรียกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยม
จัสตุรสั ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนือ้ อกลึกจรดข้อศอก

สุนขั พันธุ์ Boxer มีถน่ิ กำเนิดใน ประเทศเยอรมันนี
ส่วนหัว
นิยมเลีย้ งไว้ลา่ สัตว์ และเป็นสุนขั อารักขา

อุปนิสัย
ร่าเริงปราดเปรียวกล้าหาญ ฉลาด ซือ่ สัตย์ ความจำดี
สามารถ นำไปฝึก ทำงานพิเศษต่างๆ ได้ดี

มาตรฐานพันธุ์
สุนขั พันธุ์ Boxer มีขนาดปานกลาง ลำตัวเป็นทรง
สี ่ เ หลี ่ ย มจั ส ตุ ร ั ส ประกอบด้ ว ยกล้ า มเนื ้ อ Boxer
เป็นสุนขั ทีส่ ง่างาม มีความตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ

ขนาดโครงสร้าง

ส่วนหัวของ Boxer มีขนาดสัมพันธ์กับขนาด
ความสูงของสุนัขวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของ ของลำตัว
หัวไหล่ ความยาวของลำตัววัดจากยอดอกถึงก้นกบ เพศผูส้ งู
Expression
22.5-25 นิว้ เพศเมียสูง 21.5-23 นิว้ Boxer ไม่ระบุวา่ ความสูง
มีสว่ นทำให้ผดิ มาตรฐานพันธุ์ แต่เพศผูไ้ ม่ควรเตีย้ กว่า 22.5
Boxer เป็นสุนขั ทีด่ ฉู ลาดตืน่ ตัว
นิว้ และและเพศเมียไม่ควรสูงกว่า 23 นิว้ Boxer มี ความสูง
ตา มีสนี ำ้ ตาลเข้ม ขนาดพอประมาณ

หู โคนหู อ ยู ่ ใ นตำแหน่ ง สู ง ระดั บ เดี ย วกั บ
หัวกระโหลก หูนยิ มตัดและดามให้ตง้ั หรือไม่ ตัดหูกไ็ ด้
หัวกระโหลกส่วนบน(หน้าผาก)โค้งเล็กน้อย
ไม่กลมหรือแบน ไม่กว้างมาก แก้มแบน
ปาก (Muzzle) เมื่อมองจากด้านข้างความยาว
ของปากประมาณ 1/3 ของส่วนหัว เมือ่ มองจากด้านหน้า
ความกว้างของปากประมาณ2/3 ของความกว้างของหัว
จมูก กว้าง สีดำ ปลายจมูกอยูเ่ หนือฐานปากเล็กน้อย
ฟั น ขบแบบ under shot เพื ่ อ ช่ ว ยให้ Boxer
สามารถหายใจได้นานขึ้นขณะที่ Boxer กำลังงับเหยื่อ
ฟันล่างอยูใ่ นแนวตรง ส่วนฟันบนอยูใ่ นแนวโค้ง

ลักษณะหัวทีถ่ กู ต้องของสุนขั เพศผู้

ฟันบนอยูใ่ นแนวโค้ง

ฟัน ขบแบบ under shot

ฟันล่างอยูใ่ นแนวตรง

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง

ลักษณะหัวทีถ่ กู ต้องของสุนขั เพศเมีย

คอประกอบด้วยกล้ามเนือ้ โค้ง คอกว้างขึน้ เมือ่ ลาด
สู่ลำตัว ความยาวของคอสัมพันธ์กับความยาวของหัว
และลำตั ว ทำให้ ส ุ น ั ข มี ส ่ ว นหั ว และคอที ่ ส ง่ า งาม
หั ว ไหล่ ส ู ง ซึ ่ ง เป็ น จุ ด ที ่ ส ู ง ที ่ ส ุ ด ของลำตั ว เอวสั ้ น
ลำตัวกว้างพอเหมาะ ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนือ้ เส้นหลัง
ลาดเอี ย งจากหั ว ไหล่ ส ู ่ โ คนหาง อกลึ ก และยื ่ น ออก
ซีโ่ ครงกางพอเหมาะ อกลึกจรดข้อศอก ระยะจากหัวไหล่
ถึงอกเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูง เส้นใต้ท้องยกสูงขึ้น
เอวประกอบด้วยกล้ามเนื้อ สะโพกกว้างขนาดสัมพันธ์
กับลำตัว เมือ่ ตืน่ ตัวหางจะยกสูงขึน้ เล็กน้อย หางอาจตัดสัน้
หรือไม่ตดั ก็ได้

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุม
กันประมาณ 90 องศาเพื่อให้ การเคลื่อนที่มีประสิทธิ
ภาพมากที่สุด ความยาวของ กระดูกหัวไหล่เท่ากับความ
ยาวของกระดูกขาท่อนบน ความสูงจากหัวไหล่ถงึ ข้อศอก
เท่ากับความสูงจากข้อศอกถึงพืน้ ขาหน้าเมือ่ มองจากด้าน
หน้าหรือด้านข้างต้องตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้าน
หน้าขาหน้าตรงและขนานกัน กระดูกขาหน้าใหญ่พอ
ประมาณ ขณะยืนหรือเดินข้อศอกแนบชิดลำตัว ข้อเท้าล่าง
เกือบตัง้ ฉากกับพืน้ เท้ากลมหนา นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไป
ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก นิว้ โป้งนิยมตัดออก

ลักษณะทีถ่ กู ต้องเมือ่ มองจากด้านหน้าและด้านหลัง

การเดิน Gait

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters
ลำตัวส่วนท้าย สัมพันธ์กบั ลำตัวส่วนหน้า กระดูก
สะโพกทำมุมกับกระดูกสันหลังประมาณ 30 องศา ทำให้
บั้นท้ายโค้งมนเล็กน้อย ถ้าทำมุมน้อยเกินไปจะทำให้บั้น
ท้ายแบน ถ้าทำมุมมากเกินไปจะทำให้บั้นท้ายโค้งมาก
เกินไปและทำให้ตำแหน่งหางต่ำเกินไป กระดูกขาหลัง
ท่อนบนและกระดูกสะโพกทำมุมกัน 90 องศา ความยาวของ
กระดูกขาหลังท่อนบนเท่ากับความยาวของกระดูกขาหลัง
ท่ อ นล่ า ง ข้ อ เท้ า หลั ง ตรงตั ้ ง ฉากกั บ พื ้ น ขาหลั ง เมื ่ อ
มองจากด้านหลังต้องตัง้ ฉากกับพืน้ ขาหลังตรงและขนาน
กัน กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ เท้ากลมหนา นิว้ เท้า
ชิดกันเท้าชีต้ รงไป ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก

มีลกั ษณะการเดินทีต่ อ่ เนือ่ ง คล่องแคล่ว สมดุลย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปด้านหน้าจนสุด และขาหลัง
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บิดเข้า หรือ บิดออก ขณะเดินเส้นหลังตรง
ไม่กระเพื่อม การเดินที่ดีมีประสิทธิภาพ คือการเดินที่
ได้ระยะทางมากทีส่ ดุ และเปลืองพลังงานน้อยทีส่ ดุ

good reach & drive

สี ทีม่ รี ปู แบบทีผ่ ดิ

สี และ ขน
ขนสัน้ แข็ง หนา แนบชิดผิงหนัง
สี มี สีนำ้ ตาลอ่อนจนถึงสีนำ้ ตาลเข้ม หรือสีลายเสือ
อาจมีสขี าวปน แต่ปริมาณสีขาวต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของทัง้ ตัว

ลักษณะนิสยั Temperament
Boxer มีนสิ ยั กล้าหาญ ตืน่ ตัว ฉลาด เป็นมิตร
นิสยั ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ขลาดกลัว กร้าวร้าว

ข้อบกพร่องร้ายแรง
สีผดิ จากทีก่ ล่าวไว้ สีขาวทัง้ ตัว

แหล่งข้อมูล

http://www.americanboxerclub.org

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์

