เครือ่ งลับใบมีดปัตตาเลี่ยนสําคัญมากแค่ไหน?

ตลอดหนึ่งเดือนทีผ่ ่านมาตัง้ แต่ทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปได้เปิ ดการบริการลับคมใบมีดปตั ตา
เลี่ยนและคมกรรไกร เราได้รบั การต้อนรับ อย่างดีจากลูกค้าหลายๆ ท่าน และผมยังได้รบั คําถามที่
เกีย่ วกับการลับคมใบมีดและกรรไกรอีกมากมาย แต่มคี าํ ถามนึงทีผ่ มเห็นว่าสําคัญและลูกค้าทุกท่านต้อง
ถามผมทุกครัง้ ผมจึงเลือกเป็ นหัวข้อของเนื้อหาในฉบับนี้ ดังนัน้ ผมจึงขอใช้พน้ื ที่คอลัมน์น้ีเพื่ออธิบาย
คําตอบของคําถามนัน้ และคําตอบทีผ่ มจะตอบดังต่อไปนี้ ผมมันใจว่
่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อท่านผูอ้ ่านทุก
ท่านอย่างแน่นอน 100%
คําถามทีว่ ่านี้กค็ อื “ทําไมทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป ถึงเลือกให้บริการลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ น
เฉพาะใบมีดใหม่ทไ่ี ม่เคยลับคมจากทีอ่ ่นื มาก่อน และใบมีดทีเ่ คยนํามาลับคมกับเราแล้วเท่านัน้ ”
คําตอบก็คอื ผมไม่สามารถรูไ้ ด้เลยว่าร้านทีท่ ่านนําใบมีดปตั ตาเลีย่ นไปลับคมก่อนหน้านี้ เค้าใช้
เครือ่ งประเภทไหนมาลับคมใบมีดและเค้าเข้าใจรูปทรงของใบมีดหรือเปล่า ถ้าผมจะนําใบมีดของท่านมา
ลับคม ผมไม่สามารถให้ความมันใจกั
่ บลูกค้าทุกท่านได้ว่าใบมีดทีไ่ ด้ผ่านจากการลับคมจากผมนัน้ จะมี
ความคม 100% และใช้งานได้ยาวนาน ด้วยเหตุน้ีเองผมจึงได้ปฎิเสธการให้บริการลับคมใบมีดกับลูกค้า
หลายๆ ท่านไป ผมต้องขออภัยมา ณ. ทีน่ ่ีอกี ครัง้ ด้วย
ตัวแปรสําคัญในการลับคมใบมีดปตั ตาเลี่ยนให้มคี วามคมที่ยาวนานได้แก่ ประสบการณ์และ
ความเข้าใจในการลับคมใบมีดของช่าง, เครื่องลับคมใบมีด และการดูแลรักษาใบมีดของลูกค้า ในครัง้ นี้
ผมจะยังไม่ขออธิบายในส่วนของการดูแลรักษาใบมีด เอาไว้จะอธิบายในเล่มต่อๆ ไปนะครับ
ประสบการณ์และความเข้าใจในการลับคมใบมีดของช่าง ถือว่าเป็ นส่วนสําคัญทีส่ ุดในการลับคม
ใบมีด ถ้าช่างไม่เข้าใจลักษณะโครงสร้างของใบมีด เทคนิคในการประกอบและปรับแต่งใบมีด ต่อให้ใช้
เครือ่ งดีขนาดไหน ใบมีดใหม่กใ่ี บ ก็ไม่สามารถทําให้ใบมีดนัน้ มีความคมได้ยาวนาน
เรามาเริม่ กันทีโ่ ครงสร้างของใบมีดปตั ตาเลี่ยนกันก่อนละกัน ใบมีดปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนัขส่วน
ใหญ่จะเป็ นแบบ A5 คือ ตัวหวี (comb) และตัวใบมีดตัด (cutter) จะมีช่วงตรงกลางโค้งเว้าหรือเป็ นโพรง
แสดงดังรูป ทีม่ นั โค้งเว้าเพราะมีจุดประสงค์เพื่อลดการเสียดทานของใบมีดในขณะเวลาตัด ซึง่ การเสียด
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ทานนี้เองทีจ่ ะทําให้ใบมีดเกิดความร้อนและทําให้ความเร็วของปตั ตาเลีย่ นนัน้ ลดลง ซึง่ ตัวโพรงนัน้ จะมี
ลักษณะทีป่ อ่ งตรงกลาง ปลายทัง้ สองด้านเข้าหากัน และระยะห่างของโพรงระหว่างใบมีดตัดกับตัวหวีท่ี
ตืน้ มากๆ มีขนาดระยะประมาณ 1/1000 นิ้ว ลักษณะของโพรงตรงกลางจะมีหลักการการทํางานของคม
ตัดเหมือนกับคมกรรไกรทีใ่ ช้หลักการเฉือนเส้นขน ไม่ใช่การตัดหรือการฉีกเส้นขน

จากโพรงดังกล่าวนี้เองทีท่ าํ ให้ใบมีดปตั ตาเลีย่ นไม่สามารถลับคมด้วยมือกับหินลับมีดปกติ (ถ้า
ลับได้ ต้องใช้ทกั ษะและประสบการณ์ของช่างสูงมากๆ) ด้วยเหตุน้ีเองจึงจําเป็ นต้องใช้เครื่องจักรที่ถูก
ผลิตขึน้ มาสําหรับลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ นโดยเฉพาะเท่านัน้
เครื่องลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ นทีช่ ่างลับคมมืออาชีพส่วนใหญ่เลือกใช้ จะมีลกั ษณะเป็ นจานกลม
ทํามาจากอลูมเิ นียม ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานกลมประมาณ 10”-21” ผมเคยถามคนขาย
เครื่องลับคมใบมีดนี้ว่า “จานกลมนี้พน้ื ผิวมันดูเรียบแบนใช่ไหม?” เค้าตอบผมว่า “ถ้าดูเผินๆ เหมือนว่า
พื้นผิวของจานกลมนัน้ จะเรียบแบน แต่ความจริงแล้วมันจะมีความโค้งนิดๆ มีความละเอียดที่สูงและ
แม่นยํามากๆ คุณมองด้วยตามเปล่าไม่เห็น ต้องใช้แสงเลเซอร์วดั แต่ผมบอกขนาดระยะความโค้งกับ
คุณไม่ได้ มันเป็ นความลับของบริษทั ” ซึง่ ความโค้งนิดๆ ของพืน้ ผิวจานกลมนี่แหละครับ ทีท่ ําให้ใบมีด
เกิดโพรงและปอ่ งตรงกลางใบมีดได้
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ซึง่ ในการลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ นนัน้ จะมีการเติมผงขัดลงไปบนจานกลมเพื่อสําหรับลับคมใบมีด
ซึ่งผงขัดนี้ก็แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตจะเลือกใช้ครับ อาจจะเป็ นผงขัดอะลูมนิ า แต่ละเครื่องจะใช้ผงขัดไม่
เหมือนกัน หลักการในขัน้ ตอนการลับคมจะใช้แม่เหล็กจับบนด้านนอกของใบมีดตัด (cutter) และตัวหวี
(comb) จากนัน้ ใช้แรงกดใบมีดให้สมั ผัสกับจานกลม โดยทีจ่ ะทําการเคลื่อนทีเ่ ป็ นเส้นตรงจากขอบจาน
วงกลมเข้าหาจุดศูนย์กลางของจานและก็ออก เพียงเท่านี้เราก็จะได้โพรงปอ่ งตรงกลางของใบมีดแล้ว
โดยปกติแล้วใบมีด 1 ใบ ถ้าดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาดอย่างถูกวิธแี ละต่อเนื่อง สามารถ
นํามาลับคมได้ประมาณ 6-8 ครัง้ ต่อตลอดอายุการใช้งาน ระยะห่างในการลับคมแต่ละครัง้ สูงสุดประมาณ
6 เดือน
นอกจากเครื่องลับใบมีดปตั ตาเลีย่ นทีผ่ มได้กล่าวมานี้ยงั มีเครื่องลับใบมีดปตั ตาเลีย่ นอีกยีห่ อ้ นึง
ทีช่ ่อื ว่า HandiHone ซึง่ เป็ นทีโ่ ด่งดังในอินเตอร์เนตและผมได้เคยกล่าวไว้วา่ จะมาเล่าข้อดีและข้อเสียของ
เครื่อ งลับ ใบมีด ยี่ห้อ นี้ ใ ห้ฟ งั ที่ผ่ า นมาผมได้ห าข้อ มู ล จากทางอิน เตอร์เ นตและสอบถามจากช่ า ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการลับคมใบมีดปตั ตาเลี่ยนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่ นอนครับก็ต้องมีกระแสตอบรับทัง้ 2
ฝา่ ยแน่นอน ดังนัน้ ผูอ้ า่ นทุกท่านต้องใช้วจิ ารณญาณในการอ่านแล้วกันนะครับว่าจะเชื่อถือทางฝา่ ยไหน

ซึง่ ทางฝา่ ยผูผ้ ลิตได้แจงรายละเอียดและข้อจํากัดของเครือ่ งลับใบมีดยีห่ อ้ HandiHone ไว้ดงั นี้
1. มีราคาถูกกว่าเครือ่ งลับคมใบมีดแบบมาตรฐานประมาณ 10 เท่า
2. มีขนาดของจานกลม 2 ½”
3. จานกลมผลิตมาจากวัสดุทม่ี คี วามเข็งคล้ายเพชร (Diamond Pad)
4. ไม่สามารถลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ นทีเ่ ป็ น ceramic ได้
จากทีผ่ มหาข้อมูลมามีเพียงแต่ทางผูผ้ ลิตฝา่ ยเดียวเท่านัน้ ทีอ่ อกมาบอกว่าสินค้าของตัวเองนัน้ ดี
และสามารถลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ น มีลกู ค้าหลายท่านได้ไปแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้งานเครื่อง
ลับ HandiHone ทางผูผ้ ลิตได้ออกมาตอบโต้เพียงว่าลูกค้าท่านนัน้ ไม่อ่านคู่มอื การใช้งานอย่างละเอียด
ไม่ทาํ ตามขัน้ ตอน และใช้งานเครือ่ งลับใบมีดไม่เป็ นเท่านัน้ เอง
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แต่ความคิดเห็นของช่างผูเ้ ชีย่ วชาญในการลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ นจากต่างประเทศ [1] ได้แสดง
ความเห็นว่า เครื่องลับใบมีดยีห่ อ้ HandiHone ไม่สามารถลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ นได้ เนื่องจากขนาด
ของจานกลมทีม่ ขี นาดเล็กและพืน้ ผิวของจานกลมนัน้ เรียบแบน ทําให้ไม่สามารถเกิดโพรงระหว่างใบมีด
ตัดกับตัวหวีได้ พืน้ ผิวของใบมีดตัดและตัวหวีหลังจากใช้เครื่องลับใบมีด HandiHone จะมีลกั ษณะที่
ขนานกันแสดงดังรูป เมือ่ นําไปตัดขนจะเกิดการติดขัดของใบมีดทําให้ตดั ไม่เข้า

อีกทัง้ จานกลมผลิตมาจากวัสดุทม่ี คี วามเข็งคล้ายเพชร จะกัดกินเนื้อผิวของใบมีดอย่างรวดเร็ว
และเป็ นจํานวนมาก พอเนื้อผิวของใบมีดหายไปมากจึงส่งผลทําให้อายุการใช้งานของใบมีดลดหายไป
ประมาณ 1 ใน 3 ผูเ้ ชีย่ วชาญในการลับคมส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหาย
ของใบมีดที่เกิดจากการลับด้วยเครื่องลับ HandiHone
ได้ เพราะว่าการแก้ไขให้กลับมาโค้งเว้า
เหมือนเดิมนัน้ จะทําให้จานกลมของเครือ่ งลับคมแบบมาตรฐานเสียหาย มีผเู้ ชีย่ วชาญในการลับคมเพียง
บางท่านเท่านัน้ ทีส่ ามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขสูงมากๆ โดยนํ าไปมีด
ไปเจียร์ให้เกิดส่วนโค้งเว้าใหม่อกี ครัง้ ใช้เวลาในการทําให้โค้งเว้าใหม่นานมากและบ่อยครัง้ ทีต่ อ้ งเปลีย่ น
ใบมีดตัดใหม่ เพราะเหลือเนื้อใบมีดไม่เพียงพอทีจ่ ะทําโค้งเว้า
จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองทําให้ทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป จึงเลือกให้บริการลับคมใบมีดปตั ตา
เลี่ยนเฉพาะใบมีดใหม่ท่ไี ม่เคยลับคมจากที่อ่นื มาก่อน และใบมีดที่เคยนํ ามาลับคมกับเราแล้วเท่านัน้
หวังว่าลูกค้าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ
จากทีผ่ มได้กล่าวไว้ว่า ใบมีด 1 ใบ สามารถนํามาลับคมได้ประมาณ 6-8 ครัง้ ตลอดอายุการใช้
งานนัน้ ต้องขึน้ อยู่กบั การใช้งานและการดูแลบํารุงรักษาของท่านด้วย ลูกค้าท่านใดอยากให้เราดูแลใน
การลับคมใบมีดให้สามารถลับคมได้หลายครัง้ และมีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน สามารถติดต่อที่ คุณอิสรีย์
0815675877 ได้ทนั ทีครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
ที่มา: [1] http://www.northerntails.com
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