
Siberian Husky

ประวัติ

สุนัขพันธ์ุ Siberian Husky มีถ่ินกำเนิดใน ไซบีเรีย
ซึ่งชาว Chukchi เป็นผู้เพาะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อเป็นสุนัขลาก
เล่ือนตลอดจนใช้งานต่างๆ Siberian Husky เป็นสุนัขขนาด
กลาง มีความคล่องแคล่วปราดเปรียว เนื่องจาก Siberian
Husky อาศัยอยู่ในเขตหนาวเยน็ จึงมีขนหนาแน่นกว่าสุนัข
พันธุอ่ื์นๆ

อุปนิสัย

เยอืกเยน็ สงบ ซือ่สตัย ์ตืน่ตวั ความจำด ีสามารถ
นำไปฝึก เพ่ืออารักขาได้ดี

ลักษณะทั่วไป

สนุขัพนัธุ ์ Siberian Husky เปน็สนุขัขนาดกลาง
มีความคล่องแคล่วปราดเปรียว ลำตัวกระชับมีขนหนาแน่น
หูต้ัง หางมีขนคล้ายแปรง ตระกูลเดียวกับสุนัขในเขตหนาว
Siberian มีลักษณะการเดินท่ีเบา เหมือนไม่ต้องออกแรวมาก
สามารถนำมาฝึกเทียมเลื่อนได้ดี ซึ่งเลื่อนที่ใช้เทียมนั้น
สามารถใช้บรรทุกสำภาระขนาดไม่หนักเกินไปได้ สามารถ

ใช้เดินทางเป็นระยะทางไกลๆไดดี้ เหมือนนักว่ิงมาราธอน

สุนัขพันธ์ุ Siberian Husky เพศผู้จะมีกล้ามเน้ือพอ
ประมาณ แตไ่มม่ากจนเกนิไป สว่นเพศเมยีจะมกีลา้มเนือ้
น้อยกว่า แต่ไม่ถึงกับผอมมาก

ขนาดโครงสร้าง

ขนาด

ความสูงของสุนัขวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุดของ
หัวไหล่  ความยาวของลำตัววัดจากยอดอกถึงก้นกบ

เพศผูส้งู 21 - 23.5 นิว้ เพศผูห้นกั 45 -60 ปอนด์

เพศเมยีสงู 20-22 น้ิว เพศเมยีหนกั 35- 50 ปอนด์

ซึ่งน้ำหนักของสุนัขจะขึ้นอยู่กับความสูงสุนัข
ที ่ม ีกระดูกใหญ่เกินไปหรือขนาดเทอะทะ เก ินไป
ถือว่าไม่พึงประสงค์

สัดส่วน

Siberian Husky จะมคีวามยาว ของลำตวัมากกวา่
ความสูงเล็กน้อย

ระยะจากหัวไหล่ถึงข้อศอก น้อยกว่า ระยะจาก
ข้อศอกถึงพ้ืน

Substance

สุนัขพันธุ์ Siberian Husky มีกระดูกที่ไม่ใหญ่
เกินไปหรือเล็กเกินไป ไม่ใหญ่เหมือนสุนัข working ไม่อ้วน

สุนัขเพศเมีย

สุนัขเพศผู้



หรือล่ำ แต่ไม่ผอมแห้ง

Disqualification --เพศผูส้งูเกนิ 23.5 นิว้

--เพศเมยีสงูเกนิ 22 นิว้

ส่วนหัว

Expression

หนา้คม แตเ่ปน็มติร ตืน่ตวั

ตา กลมร ี  เหมอืน Almond ห่างกนัพอประมาณ
ตาทำมุมเอียงเล็กน้อย เพื ่อให้ดวงตาสามารถทน
กับสภาพอากาศ ท่ีหนาวเย็นได้  ตาสีน้ำตาลหรือสีฟ้า

faults --- ตาไม่เอียง หรือตาเอียงเกินไป

หู   หูเป็นทรงสามเหล่ียม ขนาดปานกลาง เม่ือต่ืนตัว
โคนหูจะอยู่ในตำแหน่งสูงระดับเดียวกับหัวกระโหลก  หูมี
ขนหนา หลังหูโค้ง ปลายหูโค้งมน หูต้ัง

Faults --ใบหูใหญ่เกินไปเมื ่อเทียบกับขนาดของหัว
หูห่างกันมาก หูไม่ต้ัง

หัวกระโหลกมีขนาดพอประมาณสัมพันธ์กับ
ขนาดของลำตัว หัวส่วนบนมีลักษณะโค้งและเรียวลง
บริเวณตา

สัดส่วนโครงสร้างของ Siberian
ลักษณะส่วนหัว ของ

Siberian ท่ีถูกต้อง

ตา เหมือนAlmond
 ตาทำมุมเอียงเล็กน้อย

ตา เหมือนAlmond
 ตาไมเ่อียง

ตา เหมือนAlmond
 ตาเอียงมากเกนิไป

ตา กลมโต



Faults --หัวมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีขนาดเล็กเกินไป

Stop ปรากฎชัดเจน สันปากบริเวณตา
จรดปลายจมูก มีลักษณะตรง

Faults --Stop ไมชั่ดเจน

ปาก (Muzzle) เมื่อมองจากด้านข้างความยาว
ของปากถึง Stop เท่ากับความยาวจาก Stop ถึงปลาย
หัวกระโหลก ปากเป็นรูปลิ่ม ปากบริเวณตามีขนาดกว้าง
และเรียวจรดปลายจมูก สันปากตรง ไม่งอนข้ึน

Faults --ปากใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป ปากเป็นทรง
กระบอก

จมูก สุนัขท่ีสีมีสีเข้ม จะมีจมูกสีเข้ม สุนัขท่ีตัวสีขาว
จมูกอาจมีสีชมพู

ริมฝีปาก (Lips) สีเข้ม ริมฝีปากตึง

ฟัน ขบแบบกรรไกร

Faults -- ฟันขบแบบ under หรือ over

ลักษณะหู ของ Siberian
ท่ีถูกต้อง

หู ชิดกันเกินไป

หัวกระโหลกแบน
ไมมี่ Stop

คอ ลำตวั และ เสน้หลงั

คอมีความยาวพอประมาณ คอโค้ง  ต้ังสูงดูสง่างาม
เม่ือสุนัขว่ิงคอจะย่ืนไปด้านหน้า

Faults -- คอส้ันเกินไป คอยาวเกินไป คอใหญ่เกินไป

อก ลึก แข็งแรง แต่ไม่กว้างเกินไป อกลึกจรด
ข้อศอก ซี ่โครงจากฏระดูกสันหลังกางพอประมาณ
แต่บริเวณลำตัวจะแบนเพ่ือให้การเคล่ือนท่ีได้คล่องตัว

Faults -- อกกว้างเกินไป ซ่ีโครงกางพองเหมอืนถังเบียร์

หลัง ตรง แขง็แรง เสน้หลังขนานกบัพ้ืน หลังยาว
พอประมาณ หลังไม่ส้ันเกินไป หรือยาวเกินไป เอวมีขนาด
แคบกว่าบริเวณซี่โครง มองจากด้านข้างเอวยกสูงขึ้นเล็ก
น้อย บ้ันท้าย (croup)ลาดลงสูโ่คนหาง

Faults -- หลังแอน่ หลังโกง่ หลังลาดเอยีง

คอโค้งยาวพอประมาณ

คอคอตรง ส้ัน

ลักษณะลำตัวของ Siberian
ท่ีถูกต้อง

เส้นหลังเอียง
เอวส้ันเกินไป

ตำแหนง่โคนหาง
สูงเกินไป



หาง มีลักษณะเหมอืนแปรงคลา้ยหางสุนัขจ้ิงจอก
หางอยู ่ในระดับต่ำกว่าเส้นหลัง แต่เมื ่อสุนัขตื ่นตัว
หางอาจยกสุงข้ึน โค้งคล้ายเคียว หางไม่บิดไปทางซ้าย หรือ
ขวา หางไม่แนบติดหลัง หางมีขนยาวพอประมาณ
ขนหางมีความยาวเท่ากันตลอดท้ังหาง ทำให้หางมีลักษณะ
คล้ายแปรง

Faults -- หางม้วน หางเหมือนสุนัขพันธ์ุปอมเมอเรเนยีน
ตำแหน่งหางสูงเกินไป หรือต่ำเกินไป

ลักษณะหาง
ท่ีถูกต้อง

ลักษณะหางท่ียอมรับได้

ลักษณะหางท่ีไม่ถูกต้อง

ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

กระดกูหัวไหล่และกระดกูขาหนา้ทอ่นบนทำมมุ
กันพอประมาณ หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อและเอ็น
เพ่ือยึดกับซ่ีโครงได้ม่ันคง

Faults -- มุมกระดูกหัวไหล่ มากเกินไป หรือ

ระยะจากหัวไหล่ถึงข้อศอก น้อยกว่าระยะจาก
ข้อศอกถึงพื้น ขาหน้าเมื่อมองจากด้านหน้า ขาหน้าตรง
และขนานกันห่างกันพอประมาณ ข้อศอกแนบชิดลำตัว
ขอ้ศอกไมบ่ดิเขา้หรอืบดิออก เมือ่มองจากดา้นขา้งขอ้เทา้
(pasterns) เอียงเล็กน้อย ข้อเท้าแข็งแรง ยืดหยุ ่น
เท้ามีกระดูกใหญ่พอประมาณ ไม่ใหญ่จนเกินไป
น้ิวโป้งอาจตัดออก

Faults -- ข้อเท้าไม่แข็งแรง กระดูกขาใหญ่เกินไป
ขาหน้าหรือขาหลังห่างกัน หรือ ชิดกันเกินไป ข้อศอกกาง

เท้ากลมรี แต่ไม่ยาว บริเวณระหว่างน้ิวเท้าและอุ้ง
เท้ามีขนหนา นิ ้วเท้าชิดกัน เท้าชี ้ตรงไป ด้านหน้า
เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก

กระดูกหัวไหล่และ
กระดูกขาหน้าท่อนบน
ทำมุมกันพอประมาณ
กระดูกหัวไหล่
ยาวเท่ากับ

กระดูกขาหน้าท่อนบน

กระดูกหัวไหล่
ยาวกว่า

กระดูกขาหน้าท่อนบน



ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

ขาหลังเมื ่อมองจากด้านหลัง ขาหลังตรงและ
ขนานกันห่างกันพอประมาณ ขาหลังส่วนบนประกอบ
ด้วยกล้ามเน้ือแข็งแรง  ขาหลังมีมุมพอประมาณ

Faults -- มุมขาหลังตึง cow hock ขาหลังห่างกัน
หรือชิดกันเกินไป

เม่ือมองจากดา้น ข้างข้อเท้า
(pasterns) เอียงเล็กน้อย

ข้อเท้า (pasterns) เอียงมากเกนิไป
น้ิวเท้าแบน - ยาว

ข้อเท้า (pasterns) ตรง
น้ิวเท้ากลมหนา

ไม่ใช่ลักษณะท่ีดี ของ Siberian

Siberian
ท่ีมีมุมขาหลังดี

Siberian
ท่ีมีมุมขาหลังน้อยเกินไป

ส ีและ ขน

Siberian Husky  มีขนสองช้ัน ความยาวของ ขนพอ
ประมาณ ขนไมย่าวเกนิไป เมือ่มองดจูะเหน็ลักษณะโครง
สร้างไดชั้ดเจน (ไม่ยาวเหมอืนสุนัขพันธ์ุปอมเมอเรเนยีน)

ขนชั้นในนุ่ม-แน่น ช่วยพยุงให้ขนชั้นนอกแนบชิดลำตัว
ขนไม่ฟู หนวดและขนบริเวณฝ่าเท้าตัดออกได้ ไม่ถือว่าผิด

Faults -- ขนยาวเกนิไป ขนหยาบเกนิไป หรือนุม่เกนิไป
การตัดขนบริเวณอ่ืน นอกจาก หนวด และฝ่าเท้าถือว่าผิด

 สี ขนสามารถมีสีตั ้งแต่ดำ จนถึงสีขาว
บริเวณหัวอาจจะมี marking ได้

Siberian ท่ีมีมุมขาหนา้-หลังดี

ขนยาวเกินไป

ขนยาวพอดี



แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพัทธ์

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

good reach & drive movement

poor movement

การเดนิ Gait

มลัีกษณะการเดนิทีต่อ่เนือ่ง คลอ่งแคลว่ สมดลุย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปดา้นหน้าจนสดุ และขาหลงั
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บิดเข้า หรือ บิดออก ขณะเดินเส้นหลังตรง
อยู่ในแนวระดบั ไมก่ระเพือ่ม การเดนิทีด่มีปีระสทิธภิาพ
คือการเดินที่ ได้ระยะทางมากที่สุดและเปลืองพลังงาน
น้อยท่ีสุด

Temperament

Siberian Husky เป็นสุนัขท่ีสุภาพ เป็นมิตร ต่ืนตัว
ไม่เข้มขรึมเหมือนพวกสุนัขอารักขา ไม่กร้าวร้าว
ไม่ขลาดกลัว


