เทคนิคการเลือกซื้อไดรเปาขนสุนัขใหเหมาะกับงาน
กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับ คราวนี้จะเปนเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อไดรเปาขน
สุนัขใหเหมาะกับงาน
กอนอื่นตองขอบอกเลยวาผมไมใชนักกรูมมิ่งมืออาชีพบางครั้งผมอาจจะอธิบายผิด
ไปบาง ยังไงผมขออภัยมา ณ. ที่นี้ดวย ทานใดที่พบเห็นจุดที่ผมอธิบายไมถูกตอง
หรือไมสมบูรณชวยชี้แนะดวยครับ

1. ประเภทของไดรเปาขนสุนัข

ไดรเปาขนสุนขั ทีม่ ขี ายอยูใ นทองตลาด มีใหเลือกมากมาย หลากหลายแบบ หลากหลายรูปทรง หลากหลายการใชงาน
แบบไหนละที่จะเหมาะกับงานของเรา
Hand Dryer
ไดรประเภทนี้รูปรางหนาตาก็คลายกับไดรเปาผมคนนี่แหละครับ แตมีความแรง
ของลมทีป่ ลอยออกมามากกวา บางครัง้ รานกรูมมิง่ บางราน (รานแมผมนี่แหละ) ก็
ยังใชไดรเปาผมคนอยูเลย เนื่องจากมันมีราคาถูก แตขอเสียของการใชไดรเปาผม
คน คือ กวาสุนัขจะแหงก็ใชเวลานานมากครับ ยืนเปาจนเมื่อยเลย ไดรประเภทนี้
เหมาะกับงานตัดขนสุนัขที่ไมหนัก ประมาณ 1-3 ตัวตอวัน
Forced Air / Blaster Dryer
ภาษาบานเราเรียกวา “ไดรไลน้ํา”, “ไดรรีดน้ํา” เยอะแยะมากไมรูจะใชชื่อไหนดี เราก็
เรียกไปตามคนขายละกัน หนาตาไดรประเภทนี้จะเหมือนกับเครื่องดูดฝุนตามบานนี่
แหละ จะมีหูหิ้วไวถือไปไหนมาไหน มีสายยาวประมาณ 2-3 เมตร จะใชสําหรับเปา
ไลน้ําที่ติดตามขนสุนัข จะมีแรงลมสูงมาก สามารถเปาขนสุนัขไดแคแหงหมาดๆ ลม
ทีอ่ อกมาจะเปนลมเย็นและลมอุน ๆ สามารถลดระยะเวลาในการเปาขนจากการใช
ไดรเปาผมคนธรรมดาประมาณ 20-40 นาทีตอครั้ง ประสิทธิภาพของไดรประเภทนี้
จะขึ้นอยูกับจํานวนมอเตอรที่มีในเครื่อง บางยี่หอมีถึง 3 ตัว เหมาะสําหรับใชเปาขน
สุนัขหนาๆ ชางมืออาชีพสวนใหญจะใชกัน
Stand Dryer
บานเราจะเรียกวา “ไดรเปารอน” ไดรประเภทนี้จะมีขาตั้ง มีลูกลอ สามารถเลื่อน
ไปไหนมาไหนได จะมีแขนยาวยืนออกมาจากตัวไดร ทําใหเวลาใชงานไม
จําเปนตองใชมือขางใดขางหนึ่งจับไดร จะใชสําหรับเปาขนสุนัขใหแหงสนิท
พรอมทั้งจัดแตงทรง ลมที่ออกมาจะเปนลมรอน แตความแรงไมเทาไดรไลน้ํา
อุณหภูมิลมสูงสุดจะประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ถารอนมากไปแขนคนเปา
และผิวของตัวสุนัขไหมกันพอดี จะใชมอเตอรเพียงตัวเดียว ซึ่งเปนมอเตอรคนละ
แบบกับไดรไลน้ํา ไดรประเภทนี้จะราคาแพงที่สุดเมื่อเทียบกับไดรประเภทอื่น
ชางมืออาชีพสวนใหญจะใชกัน

www.MaMaGroomingShop.com

Cage Dryer
ไดรประเภทนี้ผมก็ไมคอยมีความรูเทาไหร เทาที่หาขอมูลมาจะใชในการปรับ
อุณหภูมิภายในกรงมากกวา เชน เวลาเคลื่อนยายสุนัขจากตางประเทศโดย
เครื่องบิน ทําใหสุนัขไมช็อคกับอุณหภูมิของอากาศที่เปลี่ยนแปลง
Blaster Stand Dryer
ผมหาชื่ออังกฤษอยางเปนทางการไมไดจริงๆ เลยตั้งเอง ไดรประเภทนี้กคือ ไดร
ไลน้ํามีแขนยื่นออกมา แลวมีขาตั้ง มีลูกลอเลื่อนได เหมือนกับ Stand Dryer มัน
เปนลูกผสมดีๆ นี่แหละครับ อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของอุณหภูมิลมอุนที่
ออกมาใหรอนขึ้น เหมาะสําหรับรานตัดขนสุนัขที่มีปริมาณสุนัขที่มาตัดไมนอย
แลวไมมากเกินไป ในตางประเทศชางมืออาชีพนิยมนําไดรประเภทนี้ไปใชในงาน
ตัดขนสุนัขแขงขันหรือตามงานโชวตางๆ

2. สเปคของไดรเปาขนสุนัขที่ควรรู

Air Volume คือ ปริมาณอากาศที่ไดรเปาขนสุนัขอัดอากาศออกไดมาภายใน 1 นาที
จะมีหนวยเปนคิวบิกฟุตตอนาที (cubic feet per minute: ปริมาณของอากาศทีอ่ อกมา
จากไดรจะเทากับความชื้นของผิวสุนัขที่ระเหยออกไป
Heat คือ อุณหภูมิความรอนที่ไดรนั้นสามารถจะปลอยออกมาได โดยปกติแลวอุณหภูมิที่ไดรปลอยออกมานั้นจะนําไป
บวกเพิ่มเขากับอุณหภูมิหองปกติ ไดรสวนใหญจะเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิหองปกติประมาณ 20-60 องศาเซลเซียส
ถาอุณหภูมิปกติในหองสูงจะทําใหเปาขนสุนัขแหงเร็วขึ้นดวย อุณหภูมิความรอนจะตองสัมพันธกับปริมาณอากาศที่ไดร
ปลอยออกมา ถาความรอนที่รุนแรงเกินไปและไมสม่ําเสมอ อาจจะทําใหผิวของสุนัขไหมและอาจทําใหถึงตายได
Velocity คือ ความเร็วของลมที่ไดรปลอยออกมา จะมีหนวยเปนฟุตตอนาที (feet per minute: FPM) เราสามารถนํามา
เทียบเปน กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือ ไมลตอชั่วโมง ไดเหมือนกัน ความเร็วลมสูงสามารถชวยเปาขนสุนัขยาวใหแหงได
เร็วขึ้น แตตองระมัดระวังอยาไปเปาบริเวณใกลเคียงดวงตาสุนัขอาจทําใหเกิดอันตรายได
Motor ในที่นี้จะหมายถึงจํานวนมอเตอรที่ใชในไดรไลน้ํา จํานวนมอเตอรที่มากขึ้น จะมีผลทําใหความเร็วลมเพิ่มขึ้น
ปริมาณอากาศที่อัดออกมาไดก็เพิ่มขึ้นไปดวย
HP คือ กําลังของมอเตอร มีหนวยเปนแรงมา (horse power: HP) กําลังของมอเตอรที่ใชในไดรไลน้ํากับไดรรอนนั้น จะ
มีกําลังของมอเตอรที่แตกตางกันไป ไดรไลน้ําประมาณ 3-8 HP ไดรรอ นประมาณ 1/16-1/3 HP
Speed Control คือ ระดับความเร็วที่ไดรนั้นสามารถปรับแตงได ปจจุบันหลายบริษัทผูผลิตไดรไดพยายามนํา
เทคโนโลยีปุมปรับความเร็วแบบแปรผัน (Variable speed) จากไดรรอนมาใชกับไดรไลน้ํา เพราะตอนนี้ไดรไลน้ําสวน
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ใหญมีความเร็วใหเลือกสองระดับ ความเร็วของไดรไลน้ําที่ต่ําสุดของบางยี่หออาจจะแรงเกินไปและทําใหเกิดอันตราย
กับสุนัขได

3. ยี่หอไดรเปาขนสุนัข

ในตลาดสินคาไดรเปาขนสุนัขสวนใหญจากขอมูลที่ผมไดทําการสํารวจมาทั้งในและนอกประเทศ จะแบงยี่หอไดรเปาขน
ออกเปน 2 กลุมดวยกันคือ International brand กับ local brand
International brand คือ เปนยี่หอที่มีสินคาขายแพรหลายทั่วโลก สินคามักเปนที่นิยม มีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ และ
เปนที่รูจักของคนทั่วไป มีตัวแทนขายทั่วโลก สวนใหญจะเปนยี่หอที่มาจากประเทศ USA เชน Edemco, DoubleK,
Metro, K-9, Laube เปนตน ยี่หอเหลานี้จะมีตัวตนที่ชัดเจน สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดสินคาไดจากทาง internet
และมีโรงงานออกแบบและผลิตสินคาเปนของตัวเอง
Local brand คือ เปนยี่หอที่มีสินคาขายเฉพาะพื้นที่และภูมิภาคนั้นๆ สินคาจะเปนที่นิยม มีชื่อเสียง และคนรูจักอยู
ภายในวงจํากัด ยี่หอเหลานี้สวนใหญจะจางบริษัทที่ผลิตไดรเปาขนทําการผลิตสินคาใหและมาติดยี่หอสินคาของตัวเอง
ในภายหลัง ไมสามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดสินคาไดจากทาง internet ซึ่งขอมูลรายละเอียดที่พบจะมีเฉพาะรานนั้น
เพียงรานเดียวที่ขายสินคา
ความแตกตางที่เห็นไดชัดระหวาง International brand กับ local brand คือ การรับประกันสินคา International brand
จะมีการรับประกันสินคาอยางนอย 2 ป บางยี่หออาจจะถึง 5 ป สวน local brand นั้นจะมีการรับประกันสินคาเพียง 1 ป
จากตรงจุดนี้เองแสดงใหเห็นวาคุณภาพของสินคาของทั้ง 2 กลุมนี้แตกตางกัน ถาผูผลิตมีความมั่นใจในคุณภาพสินคา
ของที่ตัวเองผลิต ความมั่นใจที่จะใหรับประกันคุมครองสินคาก็จะยาวนานขึ้นไปดวย
คําแนะนํา: “อยาสนใจกับสเปคของไดรเปาขนมากเกินไป สเปคทีล่ มแรงสุด รอนสุด อาจจะไมเหมาะกับงานของทาน
ใหคํานึงถึงประเภทของสุนัขที่ตัดและการใชงานหลักที่จําเปน มิฉะนั้นทานจะสูญเสียเงินโดยเปลาประโยชน”
จากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมดนี้ผมหวังวาคงเปนประโยชนไมมากก็นอยสําหรับคุณในการตัดสินใจเลือกซื้อไดรเปาขน
สุนัขใหเหมาะกับงานของคุณ
ณัฐพงษ คงประเสริฐ

ที่มา: www.doublekindustries.com
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