Siberian Husky

ใช้เดินทางเป็นระยะทางไกลๆได้ดี เหมือนนักวิง่ มาราธอน
สุนขั พันธุ์ Siberian Husky เพศผูจ้ ะมีกล้ามเนือ้ พอ
ประมาณ แต่ไม่มากจนเกินไป ส่วนเพศเมียจะมีกล้ามเนือ้
น้อยกว่า แต่ไม่ถงึ กับผอมมาก
สุนขั เพศเมีย

สุนขั เพศผู้

ขนาดโครงสร้าง
ประวัติ

ขนาด

ความสูงของสุนัขวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของ
สุนขั พันธุ์ Siberian Husky มีถน่ิ กำเนิดใน ไซบีเรีย
ซึ่งชาว Chukchi เป็นผู้เพาะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อเป็นสุนัขลาก หัวไหล่ ความยาวของลำตัววัดจากยอดอกถึงก้นกบ
เลือ่ นตลอดจนใช้งานต่างๆ Siberian Husky เป็นสุนขั ขนาด เพศผูส้ งู 21 - 23.5 นิว้ เพศผูห้ นัก 45 -60 ปอนด์
กลาง มีความคล่องแคล่วปราดเปรียว เนื่องจาก Siberian
Husky อาศัยอยูใ่ นเขตหนาวเย็น จึงมีขนหนาแน่นกว่าสุนขั เพศเมียสูง 20-22 นิว้ เพศเมียหนัก 35- 50 ปอนด์
พันธุอ์ น่ื ๆ
ซึ่งน้ำหนักของสุนัขจะขึ้นอยู่กับความสูงสุนัข
ที ่ ม ี ก ระดู ก ใหญ่ เ กิ น ไปหรื อ ขนาดเทอะทะ เกิ น ไป
อุปนิสัย
ถือว่าไม่พงึ ประสงค์
เยือกเย็น สงบ ซือ่ สัตย์ ตืน่ ตัว ความจำดี สามารถ
สัดส่วน
นำไปฝึก เพือ่ อารักขาได้ดี

ลักษณะทั่วไป

Siberian Husky จะมีความยาว ของลำตัวมากกว่า
ความสูงเล็กน้อย

สุนขั พันธุ์ Siberian Husky เป็นสุนขั ขนาดกลาง
ระยะจากหัวไหล่ถึงข้อศอก น้อยกว่า ระยะจาก
มีความคล่องแคล่วปราดเปรียว ลำตัวกระชับมีขนหนาแน่น
ข้อศอกถึงพืน้
หูตง้ั หางมีขนคล้ายแปรง ตระกูลเดียวกับสุนขั ในเขตหนาว
Siberian มีลกั ษณะการเดินทีเ่ บา เหมือนไม่ตอ้ งออกแรวมาก Substance
สามารถนำมาฝึกเทียมเลื่อนได้ดี ซึ่งเลื่อนที่ใช้เทียมนั้น
สุนัขพันธุ์ Siberian Husky มีกระดูกที่ไม่ใหญ่
สามารถใช้บรรทุกสำภาระขนาดไม่หนักเกินไปได้ สามารถ
เกินไปหรือเล็กเกินไป ไม่ใหญ่เหมือนสุนขั working ไม่อว้ น

สัดส่วนโครงสร้างของ Siberian
หรือล่ำ แต่ไม่ผอมแห้ง

ลักษณะส่วนหัว ของ
Siberian ทีถ่ กู ต้อง

Disqualification --เพศผูส้ งู เกิน 23.5 นิว้
--เพศเมียสูงเกิน 22 นิว้

ส่วนหัว
Expression
หน้าคม แต่เป็นมิตร ตืน่ ตัว
ตา กลมรี เหมือน Almond ห่างกันพอประมาณ
ตาทำมุ ม เอี ย งเล็ ก น้ อ ย เพื ่ อ ให้ ด วงตาสามารถทน
กับสภาพอากาศ ทีห่ นาวเย็นได้ ตาสีนำ้ ตาลหรือสีฟา้
faults --- ตาไม่เอียง หรือตาเอียงเกินไป
หู หูเป็นทรงสามเหลีย่ ม ขนาดปานกลาง เมือ่ ตืน่ ตัว
โคนหูจะอยูใ่ นตำแหน่งสูงระดับเดียวกับหัวกระโหลก หูมี
ขนหนา หลังหูโค้ง ปลายหูโค้งมน หูตง้ั
Faults --ใบหูใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของหัว
หูหา่ งกันมาก หูไม่ตง้ั
หัวกระโหลกมีขนาดพอประมาณสัมพันธ์กับ
ขนาดของลำตัว หัวส่วนบนมีลักษณะโค้งและเรียวลง
บริเวณตา

ตา เหมือนAlmond
ตาทำมุมเอียงเล็กน้อย

ตา เหมือนAlmond
ตาไม่เอียง

ตา เหมือนAlmond
ตาเอียงมากเกินไป

ตา กลมโต

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง
ลักษณะหู ของ Siberian
ทีถ่ กู ต้อง

คอมีความยาวพอประมาณ คอโค้ง ตัง้ สูงดูสง่างาม
เมือ่ สุนขั วิง่ คอจะยืน่ ไปด้านหน้า
Faults -- คอสัน้ เกินไป คอยาวเกินไป คอใหญ่เกินไป
อก ลึก แข็งแรง แต่ไม่กว้างเกินไป อกลึกจรด
ข้ อ ศอก ซี ่ โ ครงจากฏระดู ก สั น หลั ง กางพอประมาณ
แต่บริเวณลำตัวจะแบนเพือ่ ให้การเคลือ่ นทีไ่ ด้คล่องตัว

หู ชิดกันเกินไป

หัวกระโหลกแบน
ไม่มี Stop
Faults --หัวมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีขนาดเล็กเกินไป
Stop ปรากฎชั ด เจน
จรดปลายจมูก มีลกั ษณะตรง

Faults -- อกกว้างเกินไป ซีโ่ ครงกางพองเหมือนถังเบียร์
หลัง ตรง แข็งแรง เส้นหลังขนานกับพืน้ หลังยาว
พอประมาณ หลังไม่สน้ั เกินไป หรือยาวเกินไป เอวมีขนาด
แคบกว่าบริเวณซี่โครง มองจากด้านข้างเอวยกสูงขึ้นเล็ก
น้อย บัน้ ท้าย (croup)ลาดลงสูโ่ คนหาง
Faults -- หลังแอ่น หลังโก่ง หลังลาดเอียง

สั น ปากบริ เ วณตา

Faults --Stop ไม่ชดั เจน
ปาก (Muzzle) เมื่อมองจากด้านข้างความยาว
ของปากถึง Stop เท่ากับความยาวจาก Stop ถึงปลาย
หัวกระโหลก ปากเป็นรูปลิ่ม ปากบริเวณตามีขนาดกว้าง
และเรียวจรดปลายจมูก สันปากตรง ไม่งอนขึน้

คอโค้งยาวพอประมาณ

คอคอตรง สัน้

Faults --ปากใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป ปากเป็นทรง
กระบอก
จมูก สุนขั ทีส่ มี สี เี ข้ม จะมีจมูกสีเข้ม สุนขั ทีต่ วั สีขาว
จมูกอาจมีสชี มพู
ริมฝีปาก (Lips) สีเข้ม ริมฝีปากตึง
ฟัน ขบแบบกรรไกร
Faults -- ฟันขบแบบ under หรือ over

ลักษณะลำตัวของ Siberian
ทีถ่ กู ต้อง
เส้นหลังเอียง
เอวสัน้ เกินไป
ตำแหน่งโคนหาง
สูงเกินไป

หาง มีลกั ษณะเหมือนแปรงคล้ายหางสุนขั จิง้ จอก
หางอยู ่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ า เส้ น หลั ง แต่ เ มื ่ อ สุ น ั ข ตื ่ น ตั ว
หางอาจยกสุงขึน้ โค้งคล้ายเคียว หางไม่บดิ ไปทางซ้าย หรือ
ขวา หางไม่ แ นบติ ด หลั ง หางมี ข นยาวพอประมาณ
ขนหางมีความยาวเท่ากันตลอดทัง้ หาง ทำให้หางมีลกั ษณะ
คล้ายแปรง

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
กระดูกหัวไหล่และกระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุม
กันพอประมาณ หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อและเอ็น
เพือ่ ยึดกับซีโ่ ครงได้มน่ั คง
Faults -- มุมกระดูกหัวไหล่ มากเกินไป หรือ

Faults -- หางม้วน หางเหมือนสุนขั พันธุป์ อมเมอเรเนียน
ระยะจากหัวไหล่ถึงข้อศอก น้อยกว่าระยะจาก
ตำแหน่งหางสูงเกินไป หรือต่ำเกินไป
ข้อศอกถึงพื้น ขาหน้าเมื่อมองจากด้านหน้า ขาหน้าตรง
และขนานกันห่างกันพอประมาณ ข้อศอกแนบชิดลำตัว
ข้อศอกไม่บดิ เข้าหรือบิดออก เมือ่ มองจากด้านข้างข้อเท้า
(pasterns) เอี ย งเล็ ก น้ อ ย ข้ อ เท้ า แข็ ง แรง ยื ด หยุ ่ น
เท้ า มี ก ระดู ก ใหญ่ พ อประมาณ ไม่ ใ หญ่ จ นเกิ น ไป
นิว้ โป้งอาจตัดออก
Faults -- ข้ อ เท้ า ไม่ แ ข็ ง แรง กระดู ก ขาใหญ่ เ กิ น ไป
ขาหน้าหรือขาหลังห่างกัน หรือ ชิดกันเกินไป ข้อศอกกาง
เท้ากลมรี แต่ไม่ยาว บริเวณระหว่างนิว้ เท้าและอุง้
เท้ า มี ข นหนา นิ ้ ว เท้ า ชิ ด กั น เท้ า ชี ้ ต รงไป ด้ า นหน้ า
เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก
ลักษณะหาง
ทีถ่ กู ต้อง

กระดูกหัวไหล่และ
กระดูกขาหน้าท่อนบน
ทำมุมกันพอประมาณ
กระดูกหัวไหล่
ยาวเท่ากับ
กระดูกขาหน้าท่อนบน

ลักษณะหางทีย่ อมรับได้
กระดูกหัวไหล่
ยาวกว่า
กระดูกขาหน้าท่อนบน
ลักษณะหางทีไ่ ม่ถกู ต้อง

เมือ่ มองจากด้าน ข้างข้อเท้า
(pasterns) เอียงเล็กน้อย
ข้อเท้า (pasterns) เอียงมากเกินไป
นิว้ เท้าแบน - ยาว
ข้อเท้า (pasterns) ตรง
นิว้ เท้ากลมหนา
ไม่ใช่ลกั ษณะทีด่ ี ของ Siberian

Siberian ทีม่ มี มุ ขาหน้า-หลังดี

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters

ขนชั้นในนุ่ม-แน่น ช่วยพยุงให้ขนชั้นนอกแนบชิดลำตัว
ขาหลังเมื่อมองจากด้านหลัง ขาหลังตรงและ ขนไม่ฟู หนวดและขนบริเวณฝ่าเท้าตัดออกได้ ไม่ถอื ว่าผิด
ขนานกันห่างกันพอประมาณ ขาหลังส่วนบนประกอบ Faults -- ขนยาวเกินไป ขนหยาบเกินไป หรือนุม่ เกินไป
ด้วยกล้ามเนือ้ แข็งแรง ขาหลังมีมมุ พอประมาณ
การตัดขนบริเวณอืน่ นอกจาก หนวด และฝ่าเท้าถือว่าผิด
Faults -- มุ ม ขาหลั ง ตึ ง cow hock ขาหลั ง ห่ า งกั น
สี ขนสามารถมี ส ี ต ั ้ ง แต่ ด ำ จนถึ ง สี ข าว
หรือชิดกันเกินไป
บริเวณหัวอาจจะมี marking ได้

Siberian
ทีม่ มี มุ ขาหลังดี
ขนยาวพอดี

Siberian
ทีม่ มี มุ ขาหลังน้อยเกินไป

สี และ ขน
Siberian Husky มีขนสองชัน้ ความยาวของ ขนพอ
ประมาณ ขนไม่ยาวเกินไป เมือ่ มองดูจะเห็นลักษณะโครง
สร้างได้ชดั เจน (ไม่ยาวเหมือนสุนขั พันธุป์ อมเมอเรเนียน)

ขนยาวเกินไป

การเดิน Gait

Temperament

มีลกั ษณะการเดินทีต่ อ่ เนือ่ ง คล่องแคล่ว สมดุลย์
Siberian Husky เป็นสุนขั ทีส่ ภุ าพ เป็นมิตร ตืน่ ตัว
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปด้านหน้าจนสุด และขาหลัง ไม่ เ ข้ ม ขรึ ม เหมื อ นพวกสุ น ั ข อารั ก ขา ไม่ ก ร้ า วร้ า ว
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง ไม่ขลาดกลัว
ไม่แกว่ง ไม่บิดเข้า หรือ บิดออก ขณะเดินเส้นหลังตรง
อยูใ่ นแนวระดับ ไม่กระเพือ่ ม การเดินทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
คือการเดินที่ ได้ระยะทางมากที่สุดและเปลืองพลังงาน
น้อยทีส่ ดุ

poor movement

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์
แหล่งข้อมูล
good reach & drive movement

http://www.akc.org,
http://www.kossok.com/

