Miniature Pinscher

มาตรฐานพันธุ์
ขนาด สุนขั พันธุ์ Min Pin มีความสูง 10-12.5 นิว้
ถ้าสูงหรือ เตีย้ กว่านี้ ถือว่า disqualify มองจากด้านข้าง Min
Pin จะเป็นทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั คือมีความสูงของลำตัว เท่ากับ
ความยาวของลำตัว ส่วนเพศเมียลำตัวอาจจะยาวกว่าเล็กน้อย

ส่วนหัว
มีขนาดสัมพันธ์กับลำตัว เมื่อมองจากด้านหน้า
หัวมีลกั ษณะเรียวจรดจมูกหัวไม่กว้างมาก เมือ่ มองจากด้าน
ข้าง กระโหลก มีลกั ษณะแบน ไม่กลมหรือโค้งเหมือนโดม
มี Stop เพียงเล็กน้อย ไม่มมี มุ หักใดๆ

ประวัติ
สุนขั พันธุ์ Miniature Pinscher หรือ Min Pin ไม่ใช่
สุนขั ทีย่ อ่ ส่วนมาจาก Doberman แต่ Min Pin สืบเชือ้ สาย
มาจากสุนัขพันธุ์ German Smooth Haired Pinscher
ขนาดเล็ก Italian Greyhound และ Daschund ขนสัน้
Min Pin มีกำเนิดในประเทศเยอรมันเมือ่ หลายร้อย
ปีมาแล้ว เป็นสุนัขขนาดเล็ก ว่องไว ฉลาด ปราดเปรียว
กล้าหาญ สมัยก่อน นิยมเลีย้ งไว้จบั หนูในโรงนา Min Pin
ได้รบั ฉายาว่า King of Toys ดังนัน้ Min Pin ทีข่ ลาดกลัว ถือว่า
ไม่พงึ ประสงค์ Fci. จัดให้ Min Pin อยูใ่ นกลุม่ 2 ส่วน AKC.
จัดอยูใ่ นกลุม่ Toy

ตา มีลกั ษณะกลมรี ตาและขอบตามีสเี ข้มจนถึงสีดำ
ส่วนสุนขั สีชอคโคแลต ตาจะมีสเี หมือนสีของตัว
หู ตั ้ ง ตรง อาจจะตั ด หู หรื อ ไม่ ต ั ด หู ก ็ ไ ด้
ถ้าตัดหูตอ้ งดามให้ตง้ั
หัวกระโหลกส่วนบน(หน้าผาก)แบน แก้มแบน
มองจากด้านข้าง เส้นตรงที่ลากผ่านปาก และหน้าผาก
ขนานกัน แก้มและคางมีขนาดเล็ก หนังปากตึง
จมูก สีดำ ส่วนสุนัขสีชอคโคแลต จมูกจะมีสี
เหมือนสีของตัว

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
กระดูกหัวไหล่และ กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุม
กันประมาณ เพือ่ ให้ การเดินมีลกั ษณะเหมือนม้าย่อง (Hackney-like action)
ข้อศอก แนบชิดลำตัว

ฟัน ขบแบบกรรไกร ถ้าฟัน 1-2 ซี่ ไม่อยูใ่ นแถว
หรือฟันขาด 1-2 ซี่ ถือว่าอนุโลมได้ ฟันขบแบบอืน่ ถือ
ว่าบกพร่อง

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง

ขาหน้ามีกระดูกใหญ่พอประมาณ ไม่ใหญ่เกินไป
หรือเล็กเกินไป ขาหน้าเมื่อมองจากด้านหน้าหรือด้าน
ข้างต้อง ตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้านหน้าขาหน้าตรง
และขนานกัน ขณะยืนหรือเดินข้อศอกแนบชิดลำตัว
ข้อเท้าล่าง เกือบตัง้ ฉากกับพืน้ เท้ากลมหนา นิว้ เท้าชิดกัน
เท้ า ชี ้ ต รงไป ด้ า นหน้ า เท้ า ไม่ บ ิ ด เข้ า หรื อ บิ ด ออก
นิว้ โป้งนิยมตัดออก

คอมี ข นาดสั ม พั น ธ์ ก ั บ ส่ ว นหั ว และลำตั ว
คอมีลกั ษณะโค้งเล็กน้อยมีกล้ามเนือ้ พอสมควร ทำให้สนุ ขั
ดูสง่างาม ไม่มเี หนียงทีค่ อ คอเว้าถือว่าบกพร่อง
เส้นหลังตรง อยู่ในแนวระดับ หรือลาดเอียง
สูโ่ คนหางเล็กน้อย สะโพกอยูใ่ นแนวเดียวกับเส้นหลัง
ลำตัวกระชับ มีลักษณะเกือบเป็นทรงลิ่ม (ลำตัว
ด้านท้องแคบกว่าด้านหลังเล็กน้อย) ลำตัวมีกล้ามเนือ้
อก ปรากฎชัดเจน มีขนาดพอประมาณ อกลึกจรด
ข้อศอก

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters
ลำตั ว ส่ ว นท้ า ยสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลำตั ว ส่ ว นหน้ า
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น
ขาหลั ง เมื ่ อ มองจากด้ า นหลั ง ต้ อ งตั ้ ง ฉากกั บ พื ้ น
ขาหลังตรงและขนาน กัน กระดูกขาหลังใหญ่พอประมาณ
เท้ า กลมหนา นิ ้ ว เท้ า ชิ ด กั น เท้ า ชี ้ ต รงไป ด้ า นหน้ า
เท้าไม่บดิ เข้าหรือบิดออก

หาง โคนหางอยูส่ งู หางนิยมตัดสัน้
สี - ขน ขนสั ้ น แนบชิ ด ลำตั ว ขนสี น ้ ำ ตาล
น้ำตาลเข้ม หรือ อาจมีสดี ำแซม หรือ ตัวสีดำแต่ บริเวณ แก้ม
ปาก ใต้คาง กระเดือก เหนือตา อก ขาท่อนล่างทั้ง 4 ขา
ต้องเป็นสีสนิมเหล็ก (น้ำตาลแดงเข้ม) ถ้าตัวสีชอคโคแลต
จะมี Marking เหมือนสีดำ สีอน่ื ๆถือว่าบกพร่อง และขาหน้า
มีสดี ำล้อมรอบด้วยสีนำ้ ตาล ถือว่าบกพร่อง

การเดิน Gait

ลักษณะนิสยั Temperament

Min Pin มีนสิ ยั กล้าหาญ ไม่ขลาดกลัว สมกับฉายา The King
เมื่อมองจากด้านหน้าหรือด้านหลัง ขาซ้าย-ขวา of Toys
ขนานกันไม่บิดเข้าหรือบิดออก เมื่อมองจากด้านข้าง
ขาหน้ายกขึน้ สูง ข้อเท้าหน้างอ มีลกั ษณะการเดินทีต่ อ่ เนือ่ ง ข้อบกพร่องร้ายแรง
คล้ายม้าย่อง หรือ Hackney like gait ขณะเดินเส้นหลังตรง
มีความสูง มากกว่า 12.5นิว้ หรือ เตีย้ กว่า 10 นิว้
ไม่กระเพือ่ ม ขณะเดิน หัวและหาง ยกสูง
มีสอี น่ื นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา ขาหน้ามีวงกลมสีดำล้อม
รอบด้วยสีนำ้ ตาล มีสขี าวขนาดใหญ่กว่า0.5 นิว้

แหล่งข้อมูล

http://www.minpin.org

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์

