
Pomeranian

ประวัติ

สุนัขพันธุ์  Pomeranian มีถิ่นกำเนิด ณ แคว้น
Pomerania ซ่ึงปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนันี
และประเทศโปแลนด ์ในอดตีสนุขัพนัธุน์ีม้นีำ้หนกัถงึ 30
ปอนด์ สมัยก่อนนิยมเล้ียงไว้ต้อนฝูงสัตว์  ปี 1870 The Ken-
nel Club ไดข้ึน้ทะเบยีนเปน็สนุขัพนัธุแ์ท ้โดยเรยีกชือ่ว่า
Spitz Dog ปี 1888 ควีนวิคตอเรียของอังกฤษ ได้นำสุนัขพันธ์ุ
ปอมเมอเรเนียนจากเมือง ฟอเรนซ์ประเทศอิตาลี
กลับไปประเทศอังกฤษ  และนับแต่นั ้นมาสุนัขพันธุ์
ปอมเมอเรเนยีนก็เป็นท่ีนิยมเล้ียงกันอย่างแพร่หลาย

อุปนิสัย

ปอมเมอเรเนียน เป็นสุนัข ที่ร่าเริง ปราดเปรียว
ฉลาด ซ่ือสัตย์

มาตรฐานพนัธ์ุ

สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เป็นสุนัขที่มีขนาด
กระทัดรัด ตัวสั ้น มีขนสองชั ้น ขนชั ้นในหนา นุ ่ม
ขนชั ้นนอกแข็ง มีหางยาวเป็นพวง พาดกลางหลัง
ทำให้ดู่สง่างามและมัน่คง

ขนาดโครงสร้าง

ปอมเมอเรเนียนมีน้ำหนัก 3 ถึง 7 ปอนด์  แต่น้ำหนัก
ที่เหมาะสมควรอยู ่ระหว่าง 4 ถึง 6 ปอนด์ สุนัขที ่มี
นำ้หนกันอ้ยกวา่ 3 ปอนด ์หรือมนีำ้หนกัมากกวา่ 7 ปอนด์
ถือว่าไม่พึงประสงค์

ปอมเมอเร เน ียนจะม ีความยาวของลำต ัว
(วัดจากอกถึงก้นกบ) น้อยกว่าความสูง(วัดจากพื้นถึง
หัวไหล่)เล ็กน้อยจนเก ือบเป็นทรงสี ่ เหลี ่ยมจ ัต ุร ัส
ระยะจากพ้ืนถึงสันอกมีขนาดเท่ากับ คร่ึงหน่ึงของความสูง
ปอมเมอเรเนียนมีขนาดกระดูกขาปานกลาง ความยาว
ของขามีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของลำตัว เมื ่อเรา
ใช้มือสัมผัสท่ีลำตัวของสุนัขจะรู้สึกแน่น ม่ันคง

ส่วนหัว

หัวของปอมเมอเรเนยีนมขีนาดสมัพันธกั์บขนาด
ของลำตัว ดูต่ืนตัว คล้ายสุนัขจ้ิงจอก

ปาก (Muzzle) มขีนาดคอ่นขา้งสัน้ ปากตรง เลก็
ริมฝีปากเล็ก ไม่มีริมฝีปากห้อย

หัวกระโหลก ปิดสนิท (หัวกระโหลกของสุนัข
บางตัว ปิดไม่สนิท) ส่วนบนของ หัวกระโหลกกลมเล็กน้อย
แต่ไม่โค้งเป็นทรงโดม เม่ือมองจากดา้นหน้าเราจะเหน็หูมี
ขนาดเล็ก โคนหูอยู่ในตำแหน่งสูง หูต้ัง ทำให้ส่วนหัวดูเป็น
ทรงลิ ่ม ตำแหน่งตาทั ้งสองข้างและจมูกควรเป็นมุม
ของสามเหล่ียมด้านเท่า หูอยู่ในตำแหน่งใกล้ตาท้ังสองข้าง



ลำตวัสว่นหนา้ Forequarters

ปอมเมอเรเน ียนม ีม ุมกระด ูกห ัวไหล ่และ
กระดกูขาหนา้ทอ่นบนทำมมุกนัพอเหมาะเพือ่ให้ส่วนหัว
และคออยูใ่นตำแหนง่สูง ดูสง่า หัวไหล่และขามกีล้ามเนือ้
พอประมาณ ความยาวของกระดกูหัวไหล่เท่ากับความยาว
ของกระดูกขาหน้าทอ่นบน ขาหน้าเมื ่อมองจากด้าน
หน้าหรือด้านข้างต้องตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้าน
หนา้ขาหนา้ตรงและขนานกนั  ความสงูจากหวัไหลถึ่งขอ้
ศอกเทา่กบัความสงูจากขอ้ศอกถงึพ้ืน  ข้อเทา้ตรงแขง็แรง
เท้ากลมหนา น้ิวเท้าชิดกัน เท้าช้ีตรงไปด้านหน้า เท้าไม่บิด
เข้าหรือบิดออก สุนัขจะยืนอยู่บนปลายเท้า นิ้วโป้งนิยม
ตัดออก

ตา มีสีเข้ม มีขนาดปานกลาง ทรงรี ตาเป็นประกาย
ดวงตาอยูใ่นหวักระโหลก ทำใหเ้กดิ Stop ชัดเจน ขอบตา
และจมูกมีสีดำ ยกเว้นสุนัขที่มีขนสีน้ำตาล, สี beaver
หรือสีสวาด จมูกและขอบตาจะมีสีเหมือนสีขน

ฟัน ขบแบบกรรไกร อาจจะมีฟัน 1 ซี่ไม่อยู่ใน
แถวได้

Major Fault - หัวกระโหลกเป็นทรงโดม -
ฟันขบแบบ under shot หรือ over shot

คอ ลำตวั และ เสน้หลงั

คอสั้น ฐานคอตั้งอยู ่บนไหล่ ทำให้หัวตั ้งสูง
หลังสั ้น เส้นหลังตรงขนานกับพื ้น ลำตัวกระทัดรัด
ซ่ีโครงกางพอเหมาะ สันอกลึกจรดข้อศอก หางยาวตรงมีขน
เป็นพวงพาดแนบกลางหลัง ซึ่งเป็นลักษณะประจำพันธุ์
อย่างหน่ึงของปอมเมอเรเนยีน

ความยาวของกระดกูหัวไหล่(หมายเลข 7)
เท่ากับความยาว ของกระดูกขาหน้าทอ่นบน(หมายเลข9)



ลำตวัสว่นทา้ย Hindquarters

มุมของลำตวัส่วนทา้ยสมัพันธกั์บลำตวัส่วนหนา้
ก้นกบอยู่หลังโคนหาง ขาหลังท่อนบนประกอบด้วย
กล้ามเนื้อพอประมาณ ปรากฎมุมของเข่า(Stifles)ชัดเจน
ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น ขาหลังเมื่อมองจากด้าน
หลังตอ้งตัง้ฉากกบัพืน้ขาหลงัตรงและขนานกนั  เทา้กลม
หนา น้ิวเท้า ชิดกันเท้าช้ีตรงไป ด้านหน้า เท้าไม่บิดเข้าหรือ
บิดออก สุนัขจะยืนอยู่บนปลายเท้า น้ิวต่ิงนิยม ตัดออก

Major Fault - cowhockc เท้าบิด เท้าไม่ตรง
ไม่ปรากฎมุมของเข่า

 good reach & drive

การเดนิ Gait

มลัีกษณะการเดนิทีต่อ่เนือ่ง คลอ่งแคลว่ สมดลุย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปดา้นหน้าจนสดุ และขาหลงั
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บิดเข้า หรือ บิดออก (Soundness) ขณะเดินเส้น
หลังตรงไม่กระเพื ่อม การเดินที ่ด ีม ีประสิทธิภาพ
คือการเดินที่ ได้ระยะทางมากที่สุด และเปลืองพลังงาน
น้อยท่ีสุด

ขาหน้าเม่ือมองจากดา้น หน้าต้องต้ังฉากกบัพ้ืน
หน้าขาหนา้ตรงและขนานกนั

ขาหลังเม่ือมองจากดา้นหลัง
ต้องต้ังฉากกับพ้ืนขาหลังตรงและขนานกนั

ไม่ปรากฎมุมของเข่า

มุมขาหลังมากเกนิไป



ข้อศอกบิดออก (อาจสังเกตุยาก)

อกกว้างเกินไป (อาจสังเกตุยาก)

สุนัขท่ีตัวส้ันเกินไป หรือลำตัวส่วนหน้า
ไม่สัมพันธ์กับส่วนท้าย ทำให้เดินเอียงเหมือนปู

สุนัขท่ีอกแคบ เวลาเดินขาปัด

สุนัขเม่ือเดินเร็วข้ึนปลายเทา้จะช้ีเข้าหาก่ึงกลางตวั

สุนัขเดินขาปัดเข้า-ออก

สุนัขเดินขาชิด มากไป-ห่างไป



สุนัขเดินขาหลังสอดมากเกนิไป (overreaching)

สุนัขเดินขาหน้ายกสูงเกินไปทำใหเ้ดินเหมือนม้าย่อง
(hackney)

สุนัขเดินขาหน้า-หลัง ไปในทิศเดียวกัน
ทำให้เดินโยก(pacing)

ส ีและ ขน

มีขนสองช้ัน ขนช้ันในนุ่ม หนา ขนช้ันนอกหยาบ
ยาว ขนช้ันในจะชว่ยพยุงให้ขนช้ันนอก ต้ังตรง บริเวณคอ
อก ไหล่ ขา หาง มีขนเยอะดังรูป นิยมตัดแต่งขนให้ดูดี

Major Fault - ขนนุ่มท้ังตัว ไม่มี under coat

สี มีหลายสี แต่ละสีมีความสำคัญเท่ากัน

ลักษณะนสัิย Temperament

ปอมเมอเรเนียนมีนิสัยร่าเริง  ต่ืนตัว ฉลาด เป็นมิตร

ลัษณะขนของปอมเมอเรเนยีน

ปอมเมอเรเนียนอาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม Toy ของ
AKC. แต่ FCI. จัดอยู่ในกลุ่ม 5 ดังน้ัน ปอมเมอเรเนยีนต้อง
มีโครงสร้างที่ถูกต้อง ทั้ง Soundness และ Structure
เหมือนสุนัขพันธ์ุอ่ืนๆ

แหล่งข้อมูล http://ww.americanpomeranianclub.org
Pomeranian Review

แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพัทธ์

Many thanks to Ms. Christine Heartz for
allowing us to used her drawings.


