Pomeranian

ประวัติ

ขนาดโครงสร้าง
ปอมเมอเรเนียนมีนำ้ หนัก 3 ถึง 7 ปอนด์ แต่นำ้ หนัก
ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 4 ถึง 6 ปอนด์ สุนัขที่มี
น้ำหนักน้อยกว่า 3 ปอนด์ หรือมีนำ้ หนักมากกว่า 7 ปอนด์
ถือว่าไม่พงึ ประสงค์
ปอมเมอเรเนี ย นจะมี ค วามยาวของลำตั ว
(วัดจากอกถึงก้นกบ) น้อยกว่าความสูง(วัดจากพื้นถึง
หั ว ไหล่ ) เล็ ก น้ อ ยจนเกื อ บเป็ น ทรงสี ่ เ หลี ่ ย มจั ต ุ ร ั ส
ระยะจากพืน้ ถึงสันอกมีขนาดเท่ากับ ครึง่ หนึง่ ของความสูง
ปอมเมอเรเนียนมีขนาดกระดูกขาปานกลาง ความยาว
ของขามี ข นาดสั ม พั น ธ์ ก ั บ ขนาดของลำตั ว เมื ่ อ เรา
ใช้มอื สัมผัสทีล่ ำตัวของสุนขั จะรูส้ กึ แน่น มัน่ คง

สุนัขพันธุ์ Pomeranian มีถิ่นกำเนิด ณ แคว้น
Pomerania ซึง่ ปัจจุบนั เป็นส่วนหนึง่ ของประเทศเยอรมันนี
และประเทศโปแลนด์ ในอดีตสุนขั พันธุน์ ม้ี นี ำ้ หนักถึง 30
ปอนด์ สมัยก่อนนิยมเลีย้ งไว้ตอ้ นฝูงสัตว์ ปี 1870 The Kennel Club ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็นสุนขั พันธุแ์ ท้ โดยเรียกชือ่ ว่า
Spitz Dog ปี 1888 ควีนวิคตอเรียของอังกฤษ ได้นำสุนขั พันธุ์
ปอมเมอเรเนี ย นจากเมื อ ง ฟอเรนซ์ ป ระเทศอิ ต าลี
กลับไปประเทศอังกฤษ และนับแต่นั้นมาสุนัขพันธุ์
ปอมเมอเรเนียนก็เป็นทีน่ ยิ มเลีย้ งกันอย่างแพร่หลาย
ส่วนหัว

อุปนิสัย
ปอมเมอเรเนียน เป็นสุนัข ที่ร่าเริง ปราดเปรียว
ฉลาด ซือ่ สัตย์

มาตรฐานพันธุ์

หัวของปอมเมอเรเนียนมีขนาดสัมพันธ์กบั ขนาด
ของลำตัว ดูตน่ื ตัว คล้ายสุนขั จิง้ จอก
ปาก (Muzzle) มีขนาดค่อนข้างสัน้ ปากตรง เล็ก
ริมฝีปากเล็ก ไม่มรี มิ ฝีปากห้อย

หัวกระโหลก ปิดสนิท (หัวกระโหลกของสุนัข
สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เป็นสุนัขที่มีขนาด บางตัว ปิดไม่สนิท) ส่วนบนของ หัวกระโหลกกลมเล็กน้อย
กระทั ด รั ด ตั ว สั ้ น มี ข นสองชั ้ น ขนชั ้ น ในหนา นุ ่ ม แต่ไม่โค้งเป็นทรงโดม เมือ่ มองจากด้านหน้าเราจะเห็นหูมี
ขนชั ้ น นอกแข็ ง มี ห างยาวเป็ น พวง พาดกลางหลั ง ขนาดเล็ก โคนหูอยูใ่ นตำแหน่งสูง หูตง้ั ทำให้สว่ นหัวดูเป็น
ทำให้ดสู่ ง่างามและมัน่ คง
ทรงลิ ่ ม ตำแหน่ ง ตาทั ้ ง สองข้ า งและจมู ก ควรเป็ น มุ ม
ของสามเหลีย่ มด้านเท่า หูอยูใ่ นตำแหน่งใกล้ตาทัง้ สองข้าง

ตา มีสเี ข้ม มีขนาดปานกลาง ทรงรี ตาเป็นประกาย
ดวงตาอยูใ่ นหัวกระโหลก ทำให้เกิด Stop ชัดเจน ขอบตา
และจมูกมีสีดำ ยกเว้นสุนัขที่มีขนสีน้ำตาล, สี beaver
หรือสีสวาด จมูกและขอบตาจะมีสเี หมือนสีขน
ฟัน ขบแบบกรรไกร อาจจะมีฟัน 1 ซี่ไม่อยู่ใน
แถวได้
Major Fault - หั ว กระโหลกเป็ น ทรงโดม ฟันขบแบบ under shot หรือ over shot

คอ ลำตัว และ เส้นหลัง

ลำตัวส่วนหน้า Forequarters
ปอมเมอเรเนี ย นมี ม ุ ม กระดู ก หั ว ไหล่ แ ละ
กระดูกขาหน้าท่อนบนทำมุมกันพอเหมาะเพือ่ ให้สว่ นหัว
และคออยูใ่ นตำแหน่งสูง ดูสง่า หัวไหล่และขามีกล้ามเนือ้
พอประมาณ ความยาวของกระดูกหัวไหล่เท่ากับความยาว
ของกระดู ก ขาหน้ า ทอ่ น บน ขาหน้ า เมื ่ อ มองจากด้ า น
หน้าหรือด้านข้างต้องตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้าน
หน้าขาหน้าตรงและขนานกัน ความสูงจากหัวไหล่ถงึ ข้อ
ศอกเท่ากับความสูงจากข้อศอกถึงพืน้ ข้อเท้าตรงแข็งแรง
เท้ากลมหนา นิว้ เท้าชิดกัน เท้าชีต้ รงไปด้านหน้า เท้าไม่บดิ
เข้าหรือบิดออก สุนัขจะยืนอยู่บนปลายเท้า นิ้วโป้งนิยม
ตัดออก

คอสั้น ฐานคอตั้งอยู่บนไหล่ ทำให้หัวตั้งสูง
หลั ง สั ้ น เส้ น หลั ง ตรงขนานกั บ พื ้ น ลำตั ว กระทั ด รั ด
ซีโ่ ครงกางพอเหมาะ สันอกลึกจรดข้อศอก หางยาวตรงมีขน
ความยาวของกระดูกหัวไหล่(หมายเลข 7)
เป็นพวงพาดแนบกลางหลัง ซึ่งเป็นลักษณะประจำพันธุ์
เท่ากับความยาว ของกระดูกขาหน้าทอ่นบน(หมายเลข9)
อย่างหนึง่ ของปอมเมอเรเนียน

ขาหน้าเมือ่ มองจากด้าน หน้าต้องตัง้ ฉากกับพืน้
หน้าขาหน้าตรงและขนานกัน

ลำตัวส่วนท้าย Hindquarters

ไม่ปรากฎมุมของเข่า

มุมของลำตัวส่วนท้ายสัมพันธ์กบั ลำตัวส่วนหน้า
ก้นกบอยู่หลังโคนหาง ขาหลังท่อนบนประกอบด้วย
กล้ามเนื้อพอประมาณ ปรากฎมุมของเข่า(Stifles)ชัดเจน
ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น ขาหลังเมื่อมองจากด้าน
หลังต้องตัง้ ฉากกับพืน้ ขาหลังตรงและขนานกัน เท้ากลม
หนา นิว้ เท้า ชิดกันเท้าชีต้ รงไป ด้านหน้า เท้าไม่บดิ เข้าหรือ
บิดออก สุนขั จะยืนอยูบ่ นปลายเท้า นิว้ ติง่ นิยม ตัดออก
Major Fault - cowhockc เท้าบิด เท้าไม่ตรง
ไม่ปรากฎมุมของเข่า

มุมขาหลังมากเกินไป

การเดิน Gait
มีลกั ษณะการเดินทีต่ อ่ เนือ่ ง คล่องแคล่ว สมดุลย์
กระฉับกระเฉง ขาหน้าก้าวไปด้านหน้าจนสุด และขาหลัง
ส่งกำลังอย่างดี ( good reach & drive) ขณะเดินขาหน้า-หลัง
ไม่แกว่ง ไม่บดิ เข้า หรือ บิดออก (Soundness) ขณะเดินเส้น
หลั ง ตรงไม่ ก ระเพื ่ อ ม การเดิ น ที ่ ด ี ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คือการเดินที่ ได้ระยะทางมากที่สุด และเปลืองพลังงาน
น้อยทีส่ ดุ
ขาหลังเมือ่ มองจากด้านหลัง
ต้องตัง้ ฉากกับพืน้ ขาหลังตรงและขนานกัน

good reach & drive

สุนขั ทีต่ วั สัน้ เกินไป หรือลำตัวส่วนหน้า
ไม่สมั พันธ์กบั ส่วนท้าย ทำให้เดินเอียงเหมือนปู

อกกว้างเกินไป (อาจสังเกตุยาก)

สุนขั เมือ่ เดินเร็วขึน้ ปลายเท้าจะชีเ้ ข้าหากึง่ กลางตัว

ข้อศอกบิดออก (อาจสังเกตุยาก)

สุนขั เดินขาปัดเข้า-ออก

สุนขั ทีอ่ กแคบ เวลาเดินขาปัด

สุนขั เดินขาชิด มากไป-ห่างไป

สุนขั เดินขาหลังสอดมากเกินไป (overreaching)

ลัษณะขนของปอมเมอเรเนียน
สุนขั เดินขาหน้ายกสูงเกินไปทำให้เดินเหมือนม้าย่อง
(hackney)

ปอมเมอเรเนียนอาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม Toy ของ
AKC. แต่ FCI. จัดอยูใ่ นกลุม่ 5 ดังนัน้ ปอมเมอเรเนียนต้อง
มีโครงสร้างที่ถูกต้อง ทั้ง Soundness และ Structure
เหมือนสุนขั พันธุอ์ น่ื ๆ
แหล่งข้อมูล

สุนขั เดินขาหน้า-หลัง ไปในทิศเดียวกัน
ทำให้เดินโยก(pacing)

สี และ ขน
มีขนสองชัน้ ขนชัน้ ในนุม่ หนา ขนชัน้ นอกหยาบ
ยาว ขนชัน้ ในจะช่วยพยุงให้ขนชัน้ นอก ตัง้ ตรง บริเวณคอ
อก ไหล่ ขา หาง มีขนเยอะดังรูป นิยมตัดแต่งขนให้ดดู ี
Major Fault - ขนนุม่ ทัง้ ตัว ไม่มี under coat
สี มีหลายสี แต่ละสีมคี วามสำคัญเท่ากัน

ลักษณะนิสยั Temperament
ปอมเมอเรเนียนมีนสิ ยั ร่าเริง ตืน่ ตัว ฉลาด เป็นมิตร
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แปลและเรียบเรียงโดย คุณชาย กุลนิพทั ธ์
Many thanks to Ms. Christine Heartz for
allowing us to used her drawings.

