
Miniature Pinscher

ประวัติ

สุนัขพันธ์ุ  Miniature Pinscher  หรือ Min Pin ไม่ใช่
สุนขัทีย่่อสว่นมาจาก Doberman แต ่Min Pin สืบเชือ้สาย
มาจากสุนัขพันธุ ์ German Smooth Haired Pinscher
ขนาดเลก็ Italian Greyhound และ Daschund ขนส้ัน

Min Pin มีกำเนิดในประเทศเยอรมันเม่ือหลายร้อย
ปีมาแล้ว เป็นสุนัขขนาดเล็ก ว่องไว ฉลาด ปราดเปรียว
กลา้หาญ สมยักอ่น นยิมเลีย้งไวจ้บัหนใูนโรงนา Min Pin
ได้รับฉายาว่า King of Toys ดังน้ัน Min Pin ท่ีขลาดกลัว ถือว่า
ไม่พึงประสงค์  Fci. จัดให้ Min Pin อยู่ในกลุ่ม 2 ส่วน AKC.
จัดอยู่ในกลุ่ม Toy

มาตรฐานพนัธ์ุ

ขนาด สุนัขพันธ์ุ  Min Pin มีความสงู 10-12.5 น้ิว
ถ้าสูงหรือ เต้ียกว่าน้ี ถือว่า disqualify มองจากด้านข้าง Min
Pin จะเป็นทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส คือมีความสูงของลำตัว เท่ากับ
ความยาวของลำตัว ส่วนเพศเมียลำตัวอาจจะยาวกว่าเล็กน้อย

ส่วนหัว

มีขนาดสัมพันธ์กับลำตัว เมื่อมองจากด้านหน้า
หัวมีลักษณะเรียวจรดจมูกหัวไม่กว้างมาก เม่ือมองจากด้าน
ข้าง กระโหลก มีลักษณะแบน ไม่กลมหรือโค้งเหมือนโดม
มี Stop เพียงเล็กน้อย ไม่มีมุมหักใดๆ

ตา มีลักษณะกลมรี ตาและขอบตามีสีเข้มจนถึงสีดำ
ส่วนสุนัขสีชอคโคแลต ตาจะมีสีเหมือนสีของตัว

หู  ตั ้งตรง อาจจะตัดหู หรือไม่ตัดหูก็ได้
ถ้าตัดหูต้องดามให้ต้ัง

หัวกระโหลกส่วนบน(หน้าผาก)แบน แก้มแบน
มองจากด้านข้าง เส้นตรงที่ลากผ่านปาก และหน้าผาก
ขนานกัน แก้มและคางมขีนาดเล็ก หนังปากตึง

จมูก สีดำ ส่วนสุนัขสีชอคโคแลต จมูกจะมีสี
เหมือนสีของตัว



ฟัน ขบแบบกรรไกร ถ้าฟัน  1-2 ซ่ี ไม่อยู่ในแถว
หรือฟันขาด 1-2  ซ่ี ถือว่าอนุโลมได้ ฟันขบแบบอ่ืนถือ
ว่าบกพร่อง

คอ ลำตวั และ เสน้หลงั

คอม ีขนาดส ัมพ ันธ ์ก ับส ่วนห ัวและลำต ัว
คอมีลักษณะโค้งเล็กน้อยมีกล้ามเน้ือพอสมควร  ทำให้สุนัข
ดูสง่างาม ไม่มีเหนียงท่ีคอ คอเว้าถือว่าบกพร่อง

เส้นหลังตรง อยู่ในแนวระดับ หรือลาดเอียง
สู่โคนหางเลก็น้อย สะโพกอยู่ในแนวเดยีวกับเส้นหลัง

ลำตัวกระชับ มีลักษณะเกือบเป็นทรงลิ่ม (ลำตัว
ด้านท้องแคบกว่าด้านหลังเล็กน้อย) ลำตัวมีกล้ามเน้ือ

อก ปรากฎชัดเจน มีขนาดพอประมาณ อกลึกจรด
ข้อศอก

ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมมุ
กันประมาณ เพ่ือให้ การเดินมีลักษณะเหมือนม้าย่อง (Hack-
ney-like action)

ข้อศอก แนบชิดลำตัว

ขาหน้ามีกระดูกใหญ่พอประมาณ ไม่ใหญ่เกินไป
หรือเล็กเกินไป ขาหน้าเมื่อมองจากด้านหน้าหรือด้าน
ข้างต้อง ตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้านหน้าขาหน้าตรง
และขนานกัน  ขณะยืนหรือเดินข้อศอกแนบชิดลำตัว
ขอ้เทา้ลา่ง เกอืบตัง้ฉากกบัพืน้ เทา้กลมหนา นิว้เทา้ชดิกนั
เท้าชี ้ตรงไป ด้านหน้า เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก
น้ิวโป้งนิยมตัดออก

ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

ลำตัวส ่วนท้ายสัมพันธ ์ก ับลำต ัวส ่วนหน้า
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น
ขาหล ัง เม ื ่อมองจากด ้านหล ังต ้องต ั ้ งฉากก ับพ ื ้น
ขาหลังตรงและขนาน กัน กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ
เท้ากลมหนา นิ ้วเท้า ชิดกันเท้าชี ้ตรงไป ด้านหน้า
เท้าไม่บิดเข้าหรือบิดออก



หาง โคนหางอยูสู่ง หางนิยมตัดส้ัน

สี - ขน ขนสั ้นแนบชิดลำตัว ขนสีน้ำตาล
น้ำตาลเข้ม หรือ อาจมีสีดำแซม หรือ ตัวสีดำแต่ บริเวณ แก้ม
ปาก ใต้คาง กระเดือก เหนือตา อก ขาท่อนล่างทั้ง 4 ขา
ต้องเป็นสีสนิมเหล็ก (น้ำตาลแดงเขม้)  ถ้าตัวสีชอคโคแลต
จะมี Marking เหมือนสีดำ สีอ่ืนๆถือว่าบกพร่อง และขาหน้า
มีสีดำล้อมรอบด้วยสีน้ำตาล ถือว่าบกพร่อง

การเดนิ Gait

เมื่อมองจากด้านหน้าหรือด้านหลัง ขาซ้าย-ขวา
ขนานกันไม่บิดเข้าหรือบิดออก เมื ่อมองจากด้านข้าง
ขาหน้ายกข้ึนสูง ข้อเท้าหน้างอ  มีลักษณะการเดินท่ีต่อเน่ือง
คล้ายม้าย่อง หรือ Hackney like gait  ขณะเดนิเส้นหลังตรง
ไม่กระเพ่ือม ขณะเดนิ หัวและหาง ยกสูง

ลักษณะนสัิย Temperament

Min Pin มีนิสัย กล้าหาญ ไม่ขลาดกลัว สมกับฉายา The King
of Toys

ข้อบกพร่องร้ายแรง

มคีวามสงู มากกวา่ 12.5นิว้ หรือ เตีย้กวา่ 10 นิว้
มสีอ่ืีนนอกเหนอืจากทีก่ลา่วมา ขาหนา้มวีงกลมสดีำลอ้ม
รอบด้วยสีน้ำตาล มีสีขาวขนาดใหญ่กว่า0.5 น้ิว

แหล่งข้อมูล http://www.minpin.org

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพัทธ์




