มือใหม่จะเลือกซื้อกรรไกรอย่างไรดี

ถึงเวลาเสียทีครับกว่าจะได้มโี อกาสเขียนเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรไกร เพราะในแต่ละ
ฉบับที่ผ่านมานัน้ มักจะมีเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญเข้ามาสอดแทรกตลอดเวลาเลย ทําให้ไม่มโี อกาสได้เขียน
เทคนิคทีเ่ กี่ยวข้องกับกรรไกรสักที นับจากฉบับนี้เป็ นต้นไปผมพร้อมแล้วครับทีจ่ ะนํ าเทคนิคต่างๆ มา
เล่าสูก่ นั ฟงั
ก่ อ นอื่น ผมขอออกตัว ก่ อ นแล้ว กัน เลยนะครับ ว่า ผมไม่ใ ช่ อ าจารย์ส อนตัด ขนสุ นัข หรือ เป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการใช้กรรไกรตัดขนสุนขั แต่ผมมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะอธิบายในเชิงวิศวกรรมได้ว่า
กรรไกรนัน้ ถูกผลิตมาอย่างไร ใช้วสั ดุอะไรในการผลิต แล้วทําไมมันถึงมีราคาแพง นอกจากนี้ผมยังได้
รวบรวมเทคนิคต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรไกรทีไ่ ด้มาจากผูผ้ ลิต ตลอดจนคําแนะนําและความคิดเห็นของ
ลูกค้าหลังจากการใช้สนิ ค้า
ตลอดหลายปี ทผ่ี า่ นมาตัง้ แต่เปิดร้านขายอุปกรณ์ตดั ขนสุนขั ทําให้ผมได้พบลูกค้าต่างๆ มากมาย
หลากหลายประสบการณ์ ผมขอแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกันนะครับ
กลุ่มที่ 1: Owner
ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็ นเจ้าของร้านตัดขนสุนัข แต่ตดั ขนสุนัขไม่เป็ น โดยปกติแล้วช่างจะบอกยีห่ อ้
และรุ่นของกรรไกรที่เค้าต้องการกับเจ้าของร้าน แล้วเจ้าของร้านจะมีหน้าที่มาซื้ออุปกรณ์ตดั ขนสุนัข
ให้กบั ช่าง ยีห่ อ้ และรุน่ ของกรรไกรทีช่ า่ งต้องการก็ขน้ึ อยูก่ บั ว่าช่างเค้าไปเรียนตัดขนสุนขั จากทีไ่ หน ส่วน
ใหญ่ชา่ งก็จะยังใช้กรรไกรยีห่ อ้ และรุน่ นัน้ ๆ ไม่เปลีย่ นแปลงเป็ นเพราะความเคยชินทีส่ งสมมานาน
ั่
แต่กม็ เี จ้าของร้านหลายท่านเหมือนกันทีช่ ่างตัดขนสุนัขไม่ได้บอกว่าต้องการกรรไกรยีห่ อ้ ไหน
หรือรุน่ อะไร ถ้าเป็ นลูกค้ากลุ่มนี้ผมจะแนะนํากรรไกรทีไ่ ม่แพง เช่น Dubl Duck หรือ Heritage เพราะว่า
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ตัวเจ้าของร้านไม่ได้เป็ นผู้ใช้เอง จึงไม่จําเป็ นต้องซื้อกรรไกรราคาแพงให้กบั ช่าง ซึ่งนิ สยั ช่างที่เป็ น
ลูกจ้างส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ของตัวเองก็จะไม่ค่อยดูแลรักษา มีหน้าที่ใช้อย่างเดียว เสียหรือพังก็
แจ้งกับเจ้าของร้านเพือ่ ซือ้ ใหม่

กรรไกร Dubl Duck

กรรไกร Heritage

กลุ่มที่ 2: Basic Groomer
ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็ นนักเรียนทีก่ ําลังเรียนอยู่ทโ่ี รงเรียนตัดขนสุนัขหรือเป็ นนักเรียนทีเ่ พิง่ จบใหม่
กลุ่มนี้ถอื ได้ว่าเป็ นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของร้าน ลูกค้ากลุ่มนี้เลือกใช้กรรไกรตามคําแนะนําของอาจารย์ผสู้ อน
ซึง่ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กรรไกร Witte – Roseline ซึง่ จะประกอบไปด้วยกรรไกร 8 ¼.” ตรง, กรรไกร 8
¼.” โค้ง และกรรไกรซอยฟนั 2 หน้า

กรรไกร 8 ¼.” ตรง

กรรไกร 8 ¼.” โค้ง

กรรไกรซอยฟัน 2 หน้ า

แต่กม็ ลี กู ค้ากลุ่มนี้หลายท่านเหมือนกันทีไ่ ม่ได้เลือกซือ้ กรรไกรตามคําแนะนําของอาจารย์ โดยที่
จะเลือกซือ้ กรรไกรตามใจตัวเองชอบแต่กย็ งั เป็ นกรรไกรของ Witte – Roseline ซึง่ ส่วนใหญ่จะเลือกซือ้
กรรไกรขนาด 8 ½” ทัง้ ตรงและโค้ง เพราะรูปทรงของใบกรรไกรทีเ่ พรียวบาง และแคบกว่ากรรไกร 8 ¼”
อีกทัง้ ยังมีน้ําหนักเบา
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กรรไกร 8 ½” ตรง

กรรไกร 8 ½” โค้ง

หลังจากทีไ่ ด้ลูกค้าหลายๆ ท่านทีซ่ อ้ื กรรไกรขนาด 8 ½” ไปแล้ว ส่วนใหญ่อกี เหมือนกันก็จะ
กลับมาขอเปลีย่ นกรรไกรเป็ นขนาด 8 ¼” เหตุผลทีม่ าเปลีย่ นส่วนใหญ่คอื กรรไกร 8 ½” มีใบกรรไกรที่
ยาว ควบคุมยาก และช่วงปลายตัดไม่เข้า ซึง่ มันก็แน่ นอนอยู่แล้วครับ กรรไกรทีเ่ บา ใบมีดแคบ ความ
ยาวของใบกรรไกรทีย่ าว จึงควบคุมการตัดได้ยากกว่ากรรไกรทีม่ ใี บมีดกว้าง และความยาวของกรรไกร
สัน้ ด้วยเหตุน้ีเองกรรไกรขนาด 8 ½” จึงไม่เหมาะกับผูท้ เ่ี พิง่ เริม่ ต้นตัดขนสุนขั
บ่อยครัง้ อีกเหมือนกันที่ทางร้านของเราโดนต่อว่าจากอาจารย์ผูส้ อนว่า ทางร้านของเราอวด
สรรพคุณของกรรไกรมากเกินไป เน้นขายกรรไกรแพงๆ มากกว่าทีจ่ ะเลือกแนะนํากรรไกรให้เหมาะสม
กับผูใ้ ช้งาน ผมขอบอกมา ณ ที่น้ีเลยว่า ผมไม่เคยแนะนํ าลูกค้าให้เลือกซื้อกรรไกรแบบนัน้ เลยสักคน
ลูกค้าทีร่ จู้ กั หรือเคยคุยกับผมจะรูเ้ ลยว่าผมไม่เคยเชียร์ของ อะไรทีเ่ กินความจําเป็ นผมจะบอกลูกค้าเสมอ
ว่าไม่ตอ้ งซือ้ มันเปลืองตังค์ในกระเป๋า เลือกซือ้ สิง่ ของทีจ่ าํ เป็ นเบือ้ งต้นดีกว่า
ข้อมูลทีผ่ มแนะนํ าให้กบั ลูกค้าทุกท่าน ผมได้มาจากผูผ้ ลิตโดยตรงบวกกับความรูท้ างวิศวกรรม
ของผม หรือบางเรื่องผมได้รบั จากประสบการณ์ตรงของคุณแม่หรือลูกค้าทีเ่ คยใช้สนิ ค้าแล้วเท่านัน้ ผม
ไม่เคยอวดอ้างสรรพคุณทีเ่ กินความเป็ นจริงเลย ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็ นอาจารย์สอนตัดขนสุนขั แต่ผมก็มี
จิตวิญญาณของความเป็ นอาจารย์เหมือนกัน ทีอ่ ยากให้ลูกค้าของผมทุกคนได้รบั ความรูม้ ากกว่าความรู้
ทีไ่ ด้รบั จากในห้องเรียนปกติ เพื่อเค้าจะได้มโี อกาสตัดสินใจเลือกซือ้ กรรไกร (ในอนาคต) ได้ถูกต้องให้
เหมาะสมกับตัวเค้าเองและประเภทของการใช้งาน และอีกอย่างซึง่ ผมจะคอยยํ้าถามกับลูกค้าทุกคนเลย
ว่า “คุณเรียนตัดขนสุนัขทีไ่ หน ผมจะได้แนะนํากรรไกรได้ถูก ทัง้ คุณและผมจะได้ไม่มปี ญั หากับอาจารย์
ทีส่ อนคุณ” ดังนัน้ การลงทุนซือ้ กรรไกรครัง้ แรกควรเป็ นการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานเป็ นหลัก
กลุ่มที่ 3: Professional Groomer
ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็ นช่างตัดขนสุนัขทีม่ ปี ระสบการณ์สูงหลายปี โดยจะเลือกซื้อกรรไกรแตกต่าง
จากกรรไกรทีผ่ มมีขายปกติ เหตุผลทีเ่ ค้าเลือกซื้อกรรไกรประเภทนี้เพราะต้องการใช้กรรไกรให้เหมาะ
กับทักษะการใช้งานของเค้าเอง มีลูกค้าหลายท่านอีกเหมือนกันทีข่ อร้องให้ผมนํ ากรรไกรยีห่ อ้ ที่ผมไม่
เคยรูจ้ กั หรือเป็ นกรรไกรทีม่ ขี นาดแปลกๆ เข้ามาขาย เพราะร้านขายอุปกรณ์ตดั ขนสุนขั ร้านอื่นๆ ไม่ได้
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นําเข้ามาขาย เช่น กรรไกรขนาด 10” ซึง่ ปกติแล้วกรรไกรขนาดนี้จะเหมาะกับตัดขนสุนขั ขนาดใหญ่ เช่น
poodle standard ซึง่ สุนัขบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็ นสุนัขพันธุเ์ ล็กๆ ขนาดไม่ใหญ่ กรรไกรทีข่ นาดใหญ่
แบบนี้จงึ เกินความจําเป็ นต่อการใช้งาน
ในส่วนของกรรไกรสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้ผมจะมาอธิบายในฉบับต่อๆ ไปว่า กรรไกรเค้ามีดอี ะไร
ลูกค้ากลุ่มนี้ถงึ เลือกซือ้ ใช้? และทีส่ าํ คัญกรรไกรสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้มรี าคาแพงมาก กรรไกรบางเล่ม
ราคาเป็ นหมื่น อาทิเช่นยีห่ อ้ Kenchii แต่ถงึ อย่างไรก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับ “กรรไกรทีม่ รี าคาแพงไม่ได้
หมายความว่ามันจะเหมาะกับลักษณะงานและวิธกี ารใช้งานของเราเสมอไป ต้องขึน้ อยู่กบั ทักษะของ
ผูใ้ ช้งานด้วย”
ผมขอยกตัวอย่างลูกค้าท่านนึง เค้าชื่อคุณส้มครับ เค้าเป็ นทัง้ ลูกค้าและก็อาจารย์ของผมในเวลา
เดียวกัน เค้ามีประสบการณ์ในการตัดขนสุนขั มามากว่า 10 ปี เค้าซือ้ กรรไกรราคาแพงๆ กับผมไปหลาย
เล่มเหมือนกัน และยังไว้วางใจให้ผมรับกรรไกรราคาแพงๆ ของเค้าด้วย เค้ามีกรรไกรมากกว่า 10 เล่ม
แต่มกี รรไกรอยูเ่ ล่มนึงเค้าชอบมาก กรรไกรเล่มนัน้ คือ กรรไกรซอยทีเ่ ค้าซือ้ มาจากแถวคลองถม เล่มละ
ประมาณ 300 บาท (ผมจําชื่อยีห่ อ้ ไม่ได้แล้ว) เค้าบอกผมว่ากรรไกรซอยเล่มนี้ใช้ดมี าก มันเป็ นกรรไกร
สําหรับซอยผมคน แต่กรรไกรเล่มนี้เหมาะกับลักษณะโครงสร้างนิ้วและลักษณะการใช้งานของเค้า เห็น
ไหมครับว่ากรรไกรราคาถูกๆ นัน้ ถ้าเรารูจ้ กั วิธกี ารใช้งานมัน มันก็สามารถเป็ นกรรไกรทีด่ สี าํ หรับเราได้
เป็ นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของผมทีผ่ มยกตัวอย่างมาเล่าสูก่ นั ฟงั ว่าในแต่ละกลุ่ม
ลูกค้านัน้ เลือกซือ้ กรรไกรกันอย่างไร ผมหวังว่าผูอ้ ่านแต่ละท่านคงนํ าไปใช้เป็ นประโยชน์ได้บา้ งนะครับ
สําหรับช่างตัดขนสุนัขมือใหม่ ถ้าจะเลือกซื้อกรรไกร ผมแนะนํ าให้เลือกซื้อตามคําแนะนํ าของอาจารย์
สอนตัดขนสุนัขดีกว่านะครับ คุณจะได้ไม่มปี ญั หาในภายหลัง พบกันใหม่ฉบับหน้ าครับ ความรู้และ
เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรไกรยังรออีกเพียบ
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