เทคนิคการเลือกซื้อไดร์เป่ าขนสุนัขให้เหมาะกับงาน
คุณรูห้ รือไม่ว่า ไดร์เป่าขนสุนัขที่มขี ายอยู่ในท้องตลาด มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบ หลากหลายยีห่ ้อ หลาย
ลักษณะการใช้งาน แล้วแบบไหนละทีจ่ ะเหมาะกับงานของคุณ ผมจะสรุปเป็ น 3 หัวข้อย่อยๆ ด้วยกันคือ ประเภทของ
ไดร์เปา่ ขนสุนขั , สเปคของไดร์เปา่ ขนสุนขั ทีค่ วรรู้ และยีห่ อ้ ไดร์เปา่ ขนสุนขั
1. ประเภทของไดร์เป่ าขนสุนัข
Hand Dryer
ไดร์ประเภทนี้รูปร่างหน้ าตาก็คล้ายกับไดร์เป่าผมคน แต่มคี วามแรงของลมที่ปล่อย
ออกมามากกว่า ร้านตัดขนสุนขั หลายร้านยังนําไดร์เปา่ ผมคนมาใช้อยูเ่ ลย เนื่องจากมัน
มีราคาถูก แต่ขอ้ เสียของการใช้ไดร์เป่าผมคน คือ กว่าสุนัขจะแห้งก็ใช้เวลานานมาก
ไดร์ประเภทนี้เหมาะกับงานตัดขนสุนขั ทีไ่ ม่หนัก ประมาณ 1-3 ตัวต่อวัน
Forced Air / Blaster Dryer
ไดร์ประเภทนี้หลายๆ ท่านอาจจะเรียกว่า “ไดร์ไล่น้ํา” หรือ “ไดร์รดี นํ้า” รูปร่าง
หน้าตาจะคล้ายกับเครือ่ งดูดฝุน่ จะมีหหู ว้ิ ไว้ถอื ไปไหนมาไหน มีสายยาวประมาณ 23 เมตร จะใช้สาํ หรับเป่าไล่น้ําทีต่ ดิ ตามขนสุนขั หลังจากการอาบนํ้า มีแรงลมสูงมาก
สามารถเป่ า ขนสุ นั ข ได้ แ ห้ ง หมาดๆ ลมที่อ อกมาจะเป็ น ลมอุ่ น ๆ สามารถลด
ระยะเวลาในการเป่าขนจากการใช้ไดร์เป่าผมคนธรรมดาประมาณ 20-40 นาทีต่อ
ครัง้ ประสิทธิภาพของไดร์ประเภทนี้จะขึน้ อยูก่ บั จํานวนมอเตอร์ทม่ี อี ยูใ่ นเครื่อง บาง
ยีห่ อ้ มีมอเตอร์ถงึ 3 ตัว เหมาะสําหรับใช้เปา่ ขนสุนขั หนาๆ
Stand Dryer
บ้านเราจะเรียกว่า “ไดร์เปา่ ร้อน” ไดร์ประเภทนี้จะมีขาตัง้ มีลกู ล้อ สามารถเลื่อนไป
ไหนมาไหนได้ จะมีแขนยาวยืนออกมาจากตัวไดร์ ทําให้เวลาใช้งานไม่จําเป็ นต้อง
ใช้มอื ข้างใดข้างหนึ่งจับไดร์ จะใช้สาํ หรับเป่าขนสุนัขให้แห้งสนิท พร้อมทัง้ จัดแต่ง
ทรง ลมทีอ่ อกมาจะเป็ นลมร้อน แต่ความแรงไม่เท่าไดร์ไล่น้ํา อุณหภูมลิ มสูงสุดจะ
ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส จะใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียว ซึง่ เป็ นมอเตอร์คนละ
แบบกับไดร์ไล่น้ํา ไดร์ประเภทนี้จะราคาแพงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับไดร์ประเภทอื่น

Cage Dryer
ไดร์ ป ระเภทนี้ จ ะใช้ใ นการปรับ อุ ณ หภู ม ิภ ายในกรง เช่ น เวลาเคลื่อ นย้า ยสุ นั ข จาก
ต่างประเทศโดยเครือ่ งบิน ทําให้สนุ ขั ไม่ชอ็ คกับอุณหภูมขิ องอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง ทีอ่ าจะ
เกิดอันตรายกับสุนขั ได้ไม่วา่ จะเป็ นร้อนหรือเย็นเกินไป
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Blaster Stand Dryer
ไดร์ประเภทนี้กค้ อื ไดร์ไล่น้ํามีแขนยืน่ ออกมา แล้วมีขาตัง้ มีลกู ล้อเลื่อนได้ เหมือนกับ
Stand Dryer มันเป็ นลูกผสมดีๆ นี่เอง อาจจะเพิม่ ประสิทธิภาพของอุณหภูมลิ มอุ่นที่
ออกมาให้รอ้ นขึน้ ในต่างประเทศช่างมืออาชีพนิยมนํ าไดร์ประเภทนี้ไปใช้ในงานตัด
ขนสุนขั แข่งขันหรือตามงานโชว์ต่างๆ

2. สเปคของไดร์เป่ าขนสุนัขที่ควรรู้
Air Volume คือ ปริมาณอากาศทีไ่ ดร์เปา่ ขนสุนขั อัดอากาศออกได้มาภายใน 1 นาที
จะมีหน่วยเป็ นคิวบิกฟุตต่อนาที (CFM: cubic feet per minute) ปริมาณของอากาศที่
ออกมาจากไดร์จะเท่ากับความชืน้ ของผิวสุนขั ทีร่ ะเหยออกไป

Heat คือ อุณหภูมคิ วามร้อนทีไ่ ดร์นนั ้ สามารถจะปล่อยออกมาได้ โดยปกติแล้วอุณหภูมทิ ไ่ี ดร์ปล่อยออกมานัน้ จะนําไป
บวกเพิม่ เข้ากับอุณหภูมหิ อ้ งปกติ ไดร์สว่ นใหญ่จะเพิม่ อุณหภูมจิ ากอุณหภูมหิ อ้ งปกติประมาณ 20-60 องศาเซลเซียส
ถ้าอุณหภูมปิ กติในห้องสูงจะทําให้เปา่ ขนสุนขั แห้งเร็วขึน้ ด้วย อุณหภูมคิ วามร้อนจะต้องสัมพันธ์กบั ปริมาณอากาศทีไ่ ดร์
ปล่อยออกมา ถ้าความร้อนทีร่ นุ แรงเกินไปและไม่สมํ่าเสมอ อาจจะทําให้ผวิ ของสุนขั ไหม้และอาจทําให้ถงึ ตายได้
Velocity คือ ความเร็วของลมทีไ่ ดร์ปล่อยออกมา จะมีหน่วยเป็ นฟุตต่อนาที (FPM: feet per minute) เราสามารถนํามา
เทียบเป็ น กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
หรือ ไมล์ต่อชัวโมง
่
ได้เหมือนกัน ความเร็วลมสูงสามารถช่วยเป่าขนสุนขั ยาวให้แห้งได้
เร็วขึน้ แต่ตอ้ งระมัดระวังอย่าไปเปา่ บริเวณใกล้เคียงดวงตาสุนขั อาจทําให้เกิดอันตรายได้
Motor ในที่น้ีจะหมายถึงจํานวนมอเตอร์ทใ่ี ช้ในไดร์ไล่น้ํ า จํานวนมอเตอร์ท่มี ากขึน้ จะมีผลทําให้ความเร็วลมเพิม่ ขึน้
ปริมาณอากาศทีอ่ ดั ออกมาได้กเ็ พิม่ ขึน้ ไปด้วย
HP คือ กําลังของมอเตอร์ มีหน่วยเป็ นแรงม้า (horse power: HP) กําลังของมอเตอร์ทใ่ี ช้ในไดร์ไล่น้ํากับไดร์รอ้ นนัน้ จะ
มีกาํ ลังของมอเตอร์ทแ่ี ตกต่างกันไป ไดร์ไล่น้ําประมาณ 3-8 HP ไดร์รอ้ นประมาณ 1/16-1/3 HP
Speed Control คือ ระดับความเร็วที่ไดร์นัน้ สามารถปรับแต่งได้ ปจั จุบนั หลายบริษทั ผู้ผลิตไดร์ได้พยายามนํ า
เทคโนโลยีปุ่มปรับความเร็วแบบแปรผัน (Variable speed) จากไดร์รอ้ นมาใช้กบั ไดร์ไล่น้ํา เพราะตอนนี้ไดร์ไล่น้ําส่วน
ใหญ่มคี วามเร็วให้เลือกสองระดับ ความเร็วของไดร์ไล่น้ํ าทีต่ ่ําสุดของบางยีห่ อ้ อาจจะแรงเกินไปและทําให้เกิดอันตราย
กับสุนขั ได้
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3. ยี่ห้อไดร์เป่ าขนสุนัข
ในตลาดสินค้าไดร์เปา่ ขนสุนขั ส่วนใหญ่จากข้อมูลทีผ่ มได้ทาํ การสํารวจมาทัง้ ในและนอกประเทศ จะแบ่งยีห่ อ้ ไดร์เป่าขน
ออกเป็ น 2 กลุม่ ด้วยกันคือ International brand กับ local brand
International brand คือ เป็ นยีห่ อ้ ทีม่ สี นิ ค้าขายแพร่หลายทัวโลก
่
สินค้ามักเป็ นทีน่ ิยม มีช่อื เสียง มีความน่าเชื่อถือ และ
เป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไป
่ มีตวั แทนขายทัวโลก
่
ส่วนใหญ่จะเป็ นยีห่ อ้ ทีม่ าจากประเทศ USA เช่น Edemco, DoubleK,
Metro, K-9, Laube เป็ นต้น ยีห่ อ้ เหล่านี้จะมีตวั ต้นทีช่ ดั เจน สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้จากทาง internet
และมีโรงงานออกแบบและผลิตสินค้าเป็ นของตัวเอง
Local brand คือ เป็ นยีห่ อ้ ทีม่ สี นิ ค้าขายเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละภูมภิ าคนัน้ ๆ สินค้าจะเป็ นทีน่ ิยม มีช่อื เสียง และคนรูจ้ กั อยู่
ภายในวงจํากัด ยีห่ อ้ เหล่านี้สว่ นใหญ่จะจ้างบริษทั ทีผ่ ลิตไดร์เป่าขนทําการผลิตสินค้าให้และมาติดยีห่ อ้ สินค้าของตัวเอง
ในภายหลัง ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้จากทาง internet ซึง่ ข้อมูลรายละเอียดทีพ่ บจะมีเฉพาะร้านนัน้
เพียงร้านเดียวทีข่ ายสินค้า
ความแตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั ระหว่าง International brand กับ local brand คือ การรับประกันสินค้า International brand
จะมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี บางยีห่ อ้ อาจจะถึง 5 ปี ส่วน local brand นัน้ จะมีการรับประกันสินค้าเพียง 1
ปี จากตรงจุดนี้เองแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของสินค้าของทัง้ 2 กลุ่มนี้แตกต่างกัน ถ้าผูผ้ ลิตมีความมันใจในคุ
่
ณภาพ
สินค้าของทีต่ วั เองผลิต ความมันใจที
่ จ่ ะให้รบั ประกันคุม้ ครองสินค้าก็จะยาวนานขึน้ ไปด้วย
คําแนะนํา: “อย่าสนใจกับสเปคของไดร์เปา่ ขนมากเกินไป สเปคทีล่ มแรงสุด ร้อนสุด อาจจะไม่เหมาะกับงานของคุณ
ให้คาํ นึงถึงประเภทของสุนขั ทีต่ ดั และการใช้งานหลักทีจ่ าํ เป็น มิฉะนัน้ คุณจะสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์”
จากข้อมูลที่กล่าวมาทัง้ หมดนี้ผมหวังว่าคงเป็ นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคุณในการตัดสินใจเลือกซื้อไดร์เป่าขน
สุนขั ให้เหมาะกับงานของคุณ
MaMa Grooming Shop

ทีม่ า:

www.doublekindustries.com
www.andis.com
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