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“Wahl” ช่ือน้ี มีดีมากกว่าตดัผมคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลายๆ ท่านอาจจะเคยไดย้นิปตัตาเลีย่นยีห่อ้ Wahl ซึง่ส่วนใหญ่จะคดิว่า Wahl มแีต่ปตัตา
เลีย่นตดัผมคน เขา้รา้นตดัผมรา้นไหนกเ็จอแต่ยีห่อ้ Wahl แต่จรงิๆ แลว้ Wahl ไดม้กีารผลติปตัตาเลีย่น
หลายประเภทมากครบั รวมทัง้ปตัตาเลีย่นตดัขนมา้และปตัตาเลีย่นตดัขนสุนัขดว้ย ดงันัน้ในฉบบัน้ีเรา
มาดกูนัดกีวา่วา่ปตัตาเลีย่น Wahl มดีอีะไรบา้ง ทีม่มีากกวา่ปตัตาเลีย่นตดัผมคน 
 

ขอยอ้นไปประมาณช่วงกลางปีทีผ่า่นมา ผมไดโ้ทรกลบัไปหาแมต่ามปกต ิวนันัน้ผมกไ็ดถ้ามแม่
ถงึสารทุกขส์ุกดบิปกตเิหมอืนที่เคยทําทุกวนั วนันัน้แม่ไดบ้อกผมว่าวนัน้ีมสีุนัขมาตดัขนเยอะมาก 
(ประมาณ 8 ตวั) ปวดขอ้มอืไปหมดเลย ตอนนัน้ผมกบ็อกไปว่า “แม่กท็ําเท่าที่ทําไหวส ิจะไปฝืนตดั
ทาํไมเยอะแยะ ขอ้มอืกไ็มค่อ่ยด ีแถมกเ็คยผา่ตดัขอ้มอืมาก่อน” ตอนนัน้ผมบอกตรงๆ เลยนะครบั ผมไม่
อยากใหแ้ม่ตดัขนสุนัขอกี ไม่อยากใหแ้ม่ต้องไปผ่าตดัขอ้มอือกีรอบ เคา้อายุเยอะแลว้ กระดูกกไ็ม่ค่อย
แขง็แรงมนัเริม่เสือ่มสภาพไปตามกาลเวลา  
 

หลงัจากวนันัน้ผมกเ็ลยตดัสนิใจไปหาขอ้มลูจากอากู๋ (google) ว่ามปีตัตาเลีย่นยีห่อ้ไหนบา้งที่
น้ําหนกัเบาๆ เพราะปตัตาเลีย่นทีแ่มผ่มใชเ้ป็น Andis AGP Super 2 Speed (110V) สมีว่ง น้ําหนกักป็า
เขา้ไป 700 กรมัแลว้ครบั เมื่อใชไ้ปนานๆ ตอ้งมอีาการปวดเมื่อยแน่นอน ผมหาเจอหลายยีห่อ้มากทีม่ี
น้ําหนักเบา ผมกเ็ริม่หาอ่านรวีวิทลีะยีห่อ้จนเหลอืยีห่อ้สุดทา้ยทีช่ื่อว่า “Wahl” ผมอ่านรวีวิของ Wahl 
จากหลายแหล่งหลายเวบมากจนคดิวา่ “ทาํไมเราไมเ่อา Wahl เขา้มาขายทีร่า้นเราบา้งละ”  
 



www.mamagroomingshop.com 

ในวนันัน้เองผมกไ็ดต้ดิต่อเมลไ์ปหา Wahl เพื่อขอเป็นตวัแทนจาํหน่ายในเมอืงไทย ประมาณสกั
เดอืนนึงหลงัจากนัน้เคา้กเ็มลต์อบกลบัผมมา แลว้สง่ปตัตาเลีย่นรุน่ทีใ่ชไ้ฟ 220V มาใหผ้มลองใช ้พอผม
ไดร้บัปตัตาเลี่ยน Wahl มา ผมรบีส่งต่อไปใหแ้ม่ทนัท ีเพราะอยากรูว้่ามนัจะดจีรงิไหม อกีสองเดอืน
หลงัจากนัน้ผูจ้ดัการประจําภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิกของ Wahl มาเมอืงไทยพอด ีเราจงึไดน้ัดเจอและ
พดูคุยรายละเอยีดกนั  
 

ตอนน้ีแม่ผมไดเ้อาไปใชม้านานกว่า 6 เดอืนแลว้ ระหว่างนัน้ผมกโ็ทรไปถามแม่ตลอดว่าเป็น
ยงัไงบา้ง? ขอ้มอืดขีึน้ไหมเมื่อใชป้ตัตาเลีย่น Wahl? ถา้ผมจะเอามาขายแมว่่าจะขายไดไ้หม? แม่ผม
ตอบว่า “เอาเขา้มาขายเลย ขายไดแ้น่นอน”  น่ีแหละครบั จงึเป็นจุดเริม่ต้นของการทํางานร่วมกนั
ระหวา่งมะหมากรมูมิง่ชอ้ปกบั Wahl 
 

ประวตัขิอง Wahl มมีายาวนานมากครบั นับถงึวนัน้ีกร็อ้ยกว่าปีแลว้ครบั โดยทีเ่ริม่ก่อตัง้บรษิทัที ่
Illinois, USA ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1911 เริม่ตน้จากการผลติมอเตอรส์าํหรบัเครื่องนวดทางการแพทย ์จน
มาถงึปตัตาเลี่ยนตดัผมคนและตดัขนสุนัข ปจัจุบนัน้ีมพีนักงานมากกว่า 2,200 คนทัว่โลก ผลติสนิคา้
ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ Wahl, Moser และ Lister  

 กลุ่มปตัตาเลีย่นตดัผมคน จะผลติสนิคา้ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ Wahl  
 กลุ่มปตัตาเลีย่นตดัขนสนุขั จะผลติสนิคา้ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ Wahl และ Moser 
 กลุ่มปตัตาเลีย่นตดัขนมา้และตดัขนแกะ จะผลติสนิคา้ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ Lister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางรา้นมะหมากรูมมิง่ชอ้ปของเราไดเ้ริม่นําเขา้สนิคา้กลุ่มปตัตาเลี่ยนตดัขนสุนัขยีห่อ้ Wahl  มี
ทัง้หมด 2 รุน่ดว้ยกนั คอื 

 ปตัตาเลีย่นตดัขนสนุขั Wahl รุน่ Storm (Variable Speed) 
 ปตัตาเลีย่นตดัขนสนุขั Wahl รุน่ KM2 
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Wahl Storm Professional Variable Speed Clipper 
Wahl Storm Professional Variable Speed Clipper จะมลีกัษณะเดน่ๆ ดงัน้ี 

 มอเตอรใ์หก้าํลงัขบั 3,100 - 4,700 SPM 
 มอเตอรเ์ป็นแบบ Permanent Magnetic Rotary  
 มกีารออกแบบรปูทรงทีส่มดุล โคง้มน ตามหลกัการ Ergonomic Design สามารถช่วยลดอาการ

บาดเจบ็และเมือ่ยลา้ของขอ้มอื เมือ่ใชง้านเป็นเวลานานๆ 
 มกีรปิยางเพือ่ชว่ยใหจ้บักระชบัในเวลาใชง้าน 
 มรีะบบการเปลีย่นตวัขบัใบมดี (drive tip) ทีง่า่ย (จดสทิธบิตัรแลว้) สามารถเปลีย่นตวัขบัใบมดี

โดยไมจ่าํเป็นตอ้งไขควงเพือ่คลายน๊อตหรอืสกร ู
 มปีุม่ปรบัความเรว็แบบ Variable Speed สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการ 
 สามารถใชง้านไดก้บัใบมดี A5 หลายยีห่อ้ เชน่ Wahl, Andis, Oster 
 ความยาวตวัเครือ่ง 17.5 cm. 
 น้ําหนกัเบาแค ่328 กรมั 
 สายไฟยาวถงึ 4.5 เมตร 
 มาพรอ้มกบัใบมดี Wahl Ultimate Competition #10, ตวัขบัใบมดี, น้ํามนัหล่อลื่น และแปรงทาํ

ความสะอาด 
 รบัประกนั 1 ปี 
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Wahl KM2 (2 Speed) 
Wahl KM2 (2 Speed) จะมลีกัษณะเดน่ๆ ดงัน้ี 

 มอเตอรใ์หก้าํลงัขบั 3,000 - 3,400 SPM 
 มอเตอรเ์ป็นแบบฟนัเฟือง Gear Driven Rotary ทีใ่หก้าํลงัขบัทีม่พีลงั สามารถรองรบักบังานตดั

ขนสนุขัหนกัๆ ไดด้ ี
 มกีารออกแบบรูปทรงโคง้มน ตามหลกัการ Ergonomic Design เพื่อใหส้ะดวกสบายและ

สามารถชว่ยลดอาการเมือ่ยลา้ของขอ้มอื เมือ่ใชง้านเป็นเวลานานๆ  
 มกีารระบายความรอ้นทีด่เียีย่ม 
 ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมไีดด้ ี
 มปีุม่ปรบัความเรว็แบบ 2 จงัหวะ (2 speed) 
 สามารถใชง้านไดก้บัใบมดี A5 หลายยีห่อ้ เชน่ Wahl, Andis, Oster 
 ความยาวตวัเครือ่ง 19 cm. 
 น้ําหนกัเบาแค ่372 กรมั 
 สายไฟยาวถงึ 4.5 เมตร 
 มาพรอ้มกบัใบมดี Wahl Ultimate Competition #10, น้ํามนัหล่อลื่น และแปรงทาํความสะอาด 
 รบัประกนั 1 ปี 

 
ทีน้ี่เรามาลองดปูระสทิธภิาพของ Wahl Storm (Variable Speed) และ Wahl KM2 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปตัตาเลีย่นยีห่อ้อื่นๆ ทีม่ขีายอยูใ่นทอ้งตลาดบา้นเรา 
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จากตารางเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของปตัตาเลีย่นแต่ละยีห่อ้ แสดงใหเ้หน็ว่า Wahl Storm 

(Variable Speed) เป็นปตัตาเลีย่นทีม่น้ํีาหนกัทีเ่บาทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัยีห่อ้อื่น อกีทัง้ยงัมคีวามเรว็ในการ
ตดัทีส่งูสดุอยูท่ี ่4,700 SPM สว่น Wahl KM2 นัน้ จุดเดน่จะอยูท่ีม่อเตอรท์ีเ่ป็นระบบฟนัเฟือง ทีใ่หก้ําลงั
ขบัทีม่พีลงั สามารถรองรบัการตดัขนสนุขัทีห่นกัๆ ได ้อกีทัง้ยงัมน้ํีาหนกัเบาอกีดว้ย 

เป็นยงัไงกนับา้งครบักบัปตัตาเลีย่น Wahl ทัง้ 2 รุน่ ทีผ่มไดม้านําเสนอ ผมหวงัว่าคงเป็นอกี
หน่ึงทางเลือก สามารถตอบโจทย์นักกรูมมิ่งที่มีอาการบาดเจ็บหรือเมื่อยล้าของข้อมือ เมื่อใช้เป็น
เวลานานๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีสนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัคุณอสิรยี ์0815675877 ไดท้นัทเีลย
ครบั พบกนัใหมฉ่บบัหน้าครบั... 
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ทีม่า: http://www.wahlanimal.com 


