ประเภทของกรรไกรตัดขนสุนัขที่คณ
ุ ต้องรู้?

สวัสดีครับท่านผูอ้ ่านทุกท่าน ฉบับนี้ผมมาพร้อมกับสายฝนและรถติดเพราะนํ้ าท่วม อีกทัง้ ต้อง
คอยลุน้ อยู่ตลอดเวลาด้วยว่าน้องนํ้ าจะมาเทีย่ วกรุงเทพอีกไหม นี่แหละหนาชีวติ คนเมืองหลวง ยังไงก็
ขอให้ทุกท่านใช้ชวี ติ ด้วยความไม่ประมาทละกันนะครับ
ในฉบับนี้ผมจะมานํ าเสนอว่า “ประเภทของกรรไกรตัดขนสุนขั ทีค่ ุณต้องรู”้ นัน้ มีอะไรบ้าง เพื่อ
ทีว่ ่าท่านผูอ้ ่านจะได้นําเรื่องราวทีผ่ มได้นําเสนอนี้ไปเลือกซือ้ กรรไกรได้อย่างถูกต้อง เพราะว่ากรรไกรที่
คุณเลือกใช้ในแต่ละอันนัน้ ส่งผลอย่างมากต่อความเร็วในการตัด, คุณภาพงานของคุณ และสุขภาพของ
ข้อมือคุณ โดยปกติแล้วเราจะพิจารณาเลือกซือ้ จากรูปทรงกรรไกรและคุณลักษณะเฉพาะของกรรไกร
ประเภทของกรรไกรจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกันคือ กรรไกรตรง, กรรไกรโค้ง และกรรไกร
ซอย

กรรไกรตรง

กรรไกรโค้ง

กรรไกรซอย
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1. กรรไกรตรง (Straight Shears)
กรรไกรตรงทีม่ ขี ายอยูใ่ นท้องตลาดจะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือ ใบกรรไกรแคบ และใบกรรไกร
กว้าง กรรไกรตรงส่วนใหญ่จะมีขนาดตัง้ แต่ 4”–10”

กรรไกรที่มีลกั ษณะใบกรรไกรแคบ

กรรไกรที่มีลกั ษณะใบกรรไกรกว้าง

กรรไกรตรงทีม่ ลี กั ษณะใบกรรไกรแคบ จะเหมาะกับการตัดขนสุนัขทีม่ ลี กั ษณะขนละเอียด เส้น
เล็ก และเบา ได้แก่ สุนขั พันธุ์ Bichon, Lhasa และ Poodle กรรไกรลักษณะแบบนี้จะมีขนาดตัง้ แต่ 4”10”
ส่วนกรรไกรตรงทีม่ ลี กั ษณะใบกรรไกรกว้าง รูปทรงแบบนี้จะถูกเรียกว่า “ทรง Filipino 88” ซึง่
จะเหมาะกับการตัดขนสุนัขทีม่ ลี กั ษณะขนหยาบและหนา ได้แก่ สุนัขพันธุ์ Old English Sheepdog
กรรไกรประเภทนี้จะเหมาะกับช่างกรูมเมอร์ทต่ี ดั ขนสุนขั ก่อนอาบนํ้า เพราะใบกรรไกรทีก่ ว้างจะช่วยใน
การจับยึดขนทีส่ กปรกได้ดี กรรไกรทรง Filipino 88 ส่วนใหญ่จะมีขนาดความยาวที่ 8 ¼”
2. กรรไกรโค้ง (Curved Shears)
กรรไกรโค้งจะมีหลากหลายความยาวตัง้ แต่ 4”-12” กรรไกรโค้งจะถูกใช้ตดั ขนสุนัขบริเวณทีม่ ี
พืน้ ทีโ่ ค้งๆ เช่น ขา หัว แต่ถงึ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีชา่ งตัดขนสุนขั หลายท่านเลือกใช้กรรไกรตรงในการตัด
ขนสุนขั ในบริเวณดังกล่าว อันนี้กข็ น้ึ อยูก่ บั ความเชีย่ วชาญของแต่ละบุคคลละครับ
กรรไกรโค้งยังมีรปู แบบของหัวปลายกรรไกร (Tip) ให้เลือกอีก 2 แบบด้วยกันคือ หัวปลาย
แหลมปกติ และหัวปลายกลม (Ball Tip) ซึง่ หัวปลายกลมจะช่วยในด้านของความปลอดภัยเมื่อต้องตัด
ขนสุนขั ตรงบริเวณรอบดวงตาและเท้า
กรรไกรโค้งขนาด 4” จะเหมาะกับการตัดขนบริเวณหน้า ดวงตา และฝา่ เท้า
กรรไกรโค้งขนาด 6” หรือ 7” จะเหมาะกับการตัดขนบริเวณหางของ Toy Poodle
กรรไกรโค้งขนาด 10” หรือ 12” จะเหมาะกับการตัดขนบริเวณละตัวของ Standard Poodle
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หัวปลายแหลมปกติ

หัวปลายกลม (Ball Tip)

3. กรรไกรซอย (Thinning Shears)
กรรไกรซอยจะมีลกั ษณะที่ใบกรรไกรด้านนึงเป็ นคมตัดและอีกด้านนึงเป็ นฟนั ซี่ๆ การทํางาน
ของกรรไกรซอยนัน้ เมื่อใบมีดทัง้ 2 ด้านเลื่อนเข้าหากัน จะมีขนบางส่วนถูกตัดออกไปและมีขนบางส่วน
เหลืออยู่
ในการตัดแต่ละครัง้ กรรไกรซอยทีม่ จี าํ นวนซีฟ่ นั มาก ขนทีถ่ ูกตัดออกไปก็จะมากไปด้วย ขนทีถ่ ูก
ตัดจากการใช้กรรไกรซอยจะดูเป็ นธรรมชาติมากกว่าการใช้กรรไกรตรง
กรรไกรซอยทีม่ จี ํานวนฟนั มากกว่า 40 ซีข่ น้ึ ไป จะเหมาะกับการตัดขนสุนัขทีข่ นละเอียดและ
บาง
กรรไกรซอยทีม่ จี าํ นวนฟนั น้อยกว่า 40 ซี่ จะเหมาะกับการตัดขนสุนขั ทีข่ นหยาบและหนา
ปจั จุบนั มีผผู้ ลิตหลายเจ้าเหมือนกันทีผ่ ลิตกรรไกรซอยออกมาทีม่ ฟี นั ซีๆ่ 2 ด้าน อาทิเช่น Witte,
Heritage ซึง่ ฟนั ซี่ 2 ด้านนี้จะช่วยทําให้ขนสุนขั ดู soft และเป็ นธรรมชาติมากกว่ากรรไกรซอยด้านเดียว
จะเหมาะกับการตัดขนสุนัขที่ขนละเอียดและบาง ไม่เหมาะกับการตัดขนสุนัขหนาๆ เพราะจะทําให้
กรรไกรตัดขนสุนขั ไม่เข้า

กรรไกรซอยด้านเดียว

กรรไกรซอยสองด้าน
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นอกจากนี้ยงั มีอกี คุณลักษณะอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเภทของกรรไกร คือ Bent Shank และ
Short Shank
Bent Shank หรือ Offset Shank จะเป็ นลักษณะของกรรไกรทีม่ รี ปู ทรงตรงด้ามกรรไกรโค้งเว้า
เป็ นขัน้ ขนานกับใบกรรไกร เพือ่ ให้มอื ของช่างตัดขนสุนขั อยูเ่ หนือบริเวณทีต่ ดั ขนสุนขั

ลักษณะกรรไกรแบบ Bent Shank
Short Shank จะเป็ นลักษณะของกรรไกรทีม่ คี วามยาวของตรงด้ามกรรไกรสัน้ กว่าความยาวของ
ใบกรรไกร ซึง่ จะส่งผลให้กรรไกรกางออกได้มากขึน้ ตัดได้รวดเร็วขึน้ และลดการเมื่อยล้าของข้อมือช่าง
ตัดขนสุนขั เหมาะสําหรับช่างตัดขนสุนขั ทีม่ ปี ญั หาบริเวณข้อมือ

ลักษณะกรรไกรแบบ Short Shank
เป็ นยังไงกันบ้างครับกับประเภทของกรรไกรตัดขนสุนขั ทีค่ ุณต้องรู้ แต่ละประเภทของกรรไกรจะ
ส่งผลต่อความเร็วในการตัด, คุณภาพงานของคุณ และสุขภาพของข้อมือคุณ ผมหวังว่าผูอ้ ่านแต่ละท่าน
คงนํ าไปใช้เป็ นประโยชน์ได้บ้างนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ความรูแ้ ละเทคนิคทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กรรไกรยังรออีกเพียบ
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