6 คําถามก่ อนที่จะซือ้ ปั ตตาเลี่ยนเครื่ องต่ อไป

หนึ่งในบรรดาคําถามที่ทางร้ านมะหมากรูมมิ่งช้ อปถูกลูกค้ าถามอยู่เป็ นประจํา คือ พี่ช่วยแนะนําหน่อยว่า
หนูควรจะซื ้อปั ตตาเลี่ยนรุ่นไหนดี? ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ วไม่มีปัตตาเลี่ยนรุ่นไหนหรอกครับที่ดีท่ีสดุ และ
เหมาะสําหรับนัก Groomer ทุกคน เพราะนัก Groomer แต่ละคนนันจะมี
้
เทคนิคในการใช้ งานปั ตตาเลี่ยนที่
แตกต่างกัน, ประสบการณ์ ในการตัดขนสุนัขต่างกัน และเรี ยนมาจากโรงเรี ยนสอนตัดขนสุนัขต่างที่กัน
ดังนันปั
้ ตตาเลี่ยนที่ใช้ งานได้ ดีกับคนคนนึง อาจจะไม่เหมาะสมกับคนอีกคนนึงก็ได้ จากจุดนี ้นี่เองผมจึง
เล็ ง เห็ น ถึง ความสํ า คัญ ที ่จ ะอธิ บายถึ ง รายละเอี ย ดของปั ต ตาเลี ่ย นแต่ล ะรุ ่น ให้ ลูกค้ า ฟั ง ก่ อนที ่เ ค้ า จะ
ตัดสินใจเลือกซื ้อ ผมได้ สรุ ปออกมาเป็ น 6 คําถามด้ วยกัน คุณผู้อ่านทุกท่านลองตอบคําถามเหล่านี ้ก่อนที่
จะเลือกซื ้อปั ตตาเลี่ยนเครื่ องต่อไป ลองดูนะครับ
1. ประเภทของมอเตอร์ ปัตตาเลี่ยนแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?
โดยปกติแล้ วมอเตอร์ ปัตตาเลี่ยนจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทด้ วยกันคือ Permanent magnetic rotary กับ
Universal magnetic rotary
• Permanent magnetic rotary: มอเตอร์ ประเภทนี ้ผู้ผลิตจะใส่สารหล่อลื่นในระหว่างขันตอนการ
้
ประกอบและถูกซีลปิ ดผนึกอย่างถาวร ซึ่งมีผลทําให้ ผ้ ใู ช้ งานไม่จําเป็ นต้ องถอดมอเตอร์ มาใส่สาร
หล่อลื่นเพื ่อบํารุ งรั กษา มอเตอร์ ประเภทนี ม้ ีความเร็ วรอบในการตัดขนสุนัขสูง ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้
มอเตอร์ ประเภทนี ้ได้ แก่ Andis AGC Super 2 Speed, Andis AGC 2 Speed, Andis AGP
Super 2 Speed, Andis UltraEdge 2 Speed
• Universal magnetic rotary: มอเตอร์ ประเภทนี ้จะมีลกั ษณะเป็ นแบบฟั นเฟื องที่ให้ กําลังและ
ประสิทธิภาพในการหมุนสูงมาก และจําเป็ นต้ องมีการบํารุงรักษาเป็ นระยะๆ มอเตอร์ ประเภทนี ้มี
ความเร็ วรอบในการตัดขนสุนขั ตํ่า ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ มอเตอร์ ประเภทนี ้ได้ แก่ Oster Turbo A5 2
speed, Oster Turbo A5 single speed, Oster Golden A5 2 speed, Oster Golden A5 single
speed, Oster PowerPro Ultra
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2. ประเภทของขนสุนัขที่คุณจะตัด?
• ถ้ าสุนัขที่คุณตัดอยู่บ่อยๆ มี ข นสุนัขที่สัน้ ไม่ยาวมากและสะอาด ปั ตตาเลี่ยนที่ใ ช้ มอเตอร์ แบบ
Permanent magnetic rotary น่าจะเหมาะสมกับงานของคุณ
• ถ้ าสุ นั ข ที ่คุ ณ ตัด อยู่ บ่ อ ยๆ มี ข นสุ นั ข ที ่ย าวมากและหนา อาทิ เ ช่ น Golden Retrievers,
Newfoundlands, Samoyeds ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ มอเตอร์ แบบ Universal magnetic rotary น่าจะ
เหมาะสมกับงานของคุณ เพราะคุณจําเป็ นต้ องใช้ ปัตตาเลี่ยนที่ให้ กําลังมากและมีประสิทธิภาพใน
การหมุนสูง
3. จํานวนสุนัขที่คุณตัดต่ อวัน?
• ถ้ ามีจํานวนสุนขั ประมาณ 10-20 ตัว ต่อวัน ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ มอเตอร์ แบบ Permanent magnetic
rotary จะช่วยให้ คณ
ุ ทํางานได้ เร็ วขึ ้น เพราะมันสามารถลดเวลารวมในการตัดขนสุนขั ของคุณ แต่
ใบมีดปั ตตาเลี่ยน (clipper blade) มันจะร้ อนไว ทําให้ คณ
ุ จําเป็ นต้ องหล่อเย็น (cooling) ใบมีด
โดยใช้ สเปรย์ หล่อเย็ นหรื อใช้ ใบมี ดสํารองเพื่อมาสลับสับเปลี่ยนแทน อี กทัง้ คุณ ยัง ต้ องเปิ ดปิ ด
เครื่ องบ่อยอีกด้ วย
• ถ้ ามีจํานวนสุนขั ประมาณ 1-10 ตัว ต่อวัน ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ มอเตอร์ แบบ Universal magnetic
rotary น่าจะเป็ นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณ เพราะใบมีดจะร้ อนช้ าเนื่องจากใช้ ความเร็วในการตัดตํ่า
4. ประสบการณ์ ในการใช้ ปัตตาเลี่ยนของคุณ?
• ถ้ าคุ ณ มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ ปั ต ตาเลี ่ย นมาแล้ ว ปั ต ตาเลี ่ย นที ่มี ค วามเร็ ว รอบตัด สู ง ๆ
(Permanent magnetic rotary) จะช่วยให้ คณ
ุ ทํางานให้ สะดวกสบายมากยิง่ ขึ ้น
• ถ้ าคุณเพิง่ เริ่มต้ น ปั ตตาเลี่ยนที่มีความเร็ วรอบตัดตํ่า (Universal magnetic rotary) น่าจะเหมาะ
กับงานของคุณ เพราะคุณจะไม่ต้องกังวัลถ้ าเกิดมีการตัดผิดพลาด
5. ถ้ าคุณกําลังมองหาปั ตตาเลี่ยนใหม่ หรื อแตกต่ างจากของเดิม อะไรคือสิ่งที่คุณไม่ ชอบจากปั ต
ตาเลี่ยนเดิมที่ใช้ อยู่?
• ถ้ าคุณต้ องการจะเปลี่ยนปั ตตาเลี่ ยน มันมีความสําคัญอย่างยิ่งที่คณ
ุ จะต้ องอธิบายถึงสิ่งที่ชอบ
และสิ่งที่ไม่ชอบจากปั ตตาเลี่ยนตัวเดิม
• ถ้ าคุณมองในเรื่ องของการบํารุงรักษา คุณควรเลือกปั ตตาเลี่ยนที่ไม่จําเป็ นต้ องใช้ เวลาในการดูแล
บํารุ งรักษามาก ปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ มอเตอร์ แบบ Permanent magnetic rotary น่าจะเหมาะสมกับ
คุณ
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• ถ้ าขนาดและนํ า้ หนักของปั ต ตาเลี่ยนเดิม ทํ าให้ การตัดขนสุนัขไม่ส ะดวกสบาย ทํ าให้ เ กิ ดการ
เมื่อยล้ า ดังนันคุ
้ ณควรเลือกปั ตตาเลี่ยนที่มีนํ ้าหนักเบาและมีรูปทรงที่เพรี ยวบาง
• ถ้ าปั ตตาเลี่ยนตัวเดิมของคุณใช้ ไฟฟ้า 110 volt ดังนันคุ
้ ณควรเลือกปั ตตาเลี่ยนที่ใช้ ไฟฟ้า 220 volt
เพราะคุ ณ สามารถนํ า ปลั ก๊ ไปเสี ย บได้ โดยตรง โดยที ่ไ ม่ ต้ อ งเสี ย บปลั ก๊ ไฟผ่ า นหม้ อแปลง
(converter)
• ถ้ าสายของปั ตตาเลี่ยนเป็ นอุปสรรคในการตัดขนสุนขั คุณควรที่จะมองหาปั ตตาเลี่ยนที่เป็ นแบบไร้
สาย (cordless clipper)
6. คุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้ อมือและมือของคุณไหม?
โดยปกติแ ล้ วนัก Groomer มักจะประสบปั ญหาการเมื่อยล้ าและเจ็บปวดบริ เวณข้ อมือและมือ ทีม่ ีสาเหตุ
มาจากการเคลื่อนไหวที่ซํ ้าๆ เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็ นการหมุนหรื อบิดข้ อมือเวลาตัดขนสุนขั ถ้ าคุณประสบ
ปั ญหาเหล่านี ้ คุณควรที่จะเลือกซื ้อปั ตตาเลี่ยนที่มีนํ ้าหนักเบาขึ ้น ถึงแม้ ว่าปั ตตาเลี่ยนตัวใหม่ที่คณ
ุ เลือกซื ้อ
จะมีนํ ้าหนักเบาขึ ้นเพียงไม่กี่กรัม แต่มนั สามารถทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในการทํางานของคุณ
เป็ นยังไงกันบ้ างครับกับ 6 คําถามก่อนที่จะซื ้อปั ตตาเลี่ยนเครื่ องต่อไป ผมหวังว่ามันคงจะเป็ นประโยชน์
ให้ กับคุณผู้อ่านทุกท่านเพื่อใช้ ตดั สิน ใจในการเลือกซื อ้ ปั ตตาเลี่ยนครัง้ ต่อไป ถ้ าหากท่านใดมี ข้อสงสัย
เกี่ยวกับการเลือกซื ้อปั ตตาเลี่ยนสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านของเราได้ เลยนะครับ ยินดีให้ คําแนะนํ า
ปรึกษาครับ พบกันใหม่ฉบับหน้ าครับ

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
ที่มา: www.andis.com
www.osterpro.com
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ตัวอย่ างรูปปั ตตาเลี่ยน

Andis AGC 2 Speed

Andis AGC Super 2 Speed

Andis UltraEdge 2 Speed

Andis AGP Super 2 Speed

Oster Turbo A5 2 Speed

Oster Golden A5 2 Speed
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ตัวแปลงไฟ (Converter)
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