ใบมีดปัตตาเลี่ยนของคุณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหม?

ตอนแรกตัง้ ใจไว้ว่าในฉบับนี้จะเริม่ เขียนเกี่ยวกับกรรไกรบ้าง แต่เผอิญว่าผมได้ไปอ่านเจอ
คอลัมน์นึงทีน่ ่าสนใจมากและเกีย่ วข้องกับการตรวจเช็คสภาพใบมีดปตั ตาเลีย่ นว่ายังอยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อม
ใช้งานไหม หรือมันคุม้ ค่ากับการนําไปลับคมอีกรอบรึเปล่า ดังนัน้ รายละเอียดเนื้อหาในฉบับนี้จะช่วยคุณ
ในการตัดสินใจและประเมินสภาพใบมีดปตั ตาเลี่ยน โดยที่จะนํ าเสนอชิ้นส่วนต่างๆ ของใบมีดว่าแต่ละ
ชิน้ ส่วนนัน้ มีวธิ กี ารสังเกตอย่างไร ชิน้ ส่วนนัน้ ยังคงอยูใ่ นสภาพดีไหม เสียหายรึเปล่า หรือไม่สามารถใช้
งานได้แล้ว เรามาเริม่ ทีช่ น้ิ ส่วนแรกกันเลยดีกว่า
1. ฟนั ใบมีด (The Cutter Teeth)
ตําแหน่ งของฟนั จะอยู่ดา้ นบนสุดของใบมีด มันจะเคลื่อนทีเ่ ลื่อนไปมาอยู่ทางด้านหลังของใบมีด
ไม่ว่าจะเป็ นฟนั ใบมีดแบบกว้างปกติ (รูปที่ 1) หรือฟนั ใบมีดแบบถี่ #40 (รูปที่ 2) ฟนั ทุกฟนั ของใบมีด
จําเป็ นต้องอยู่ครบทุกซี่ฟนั ถ้าใบมีดเหล็กมีฟนั บางซี่หายไปหรือใบมีดเซรามิกมีการแตกร้าว ใบมีด
ลักษณะดังกล่าวนี้ไม่สามารถนํามาซ่อมแซมแก้ไขได้ แต่สามารถทีจ่ ะหาซือ้ ใบมีดมาทดแทนของเดิมได้
จึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครัง้
เนื่องจากใบมีดเซรามิกถูกผลิตขึน้ มาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัตคิ ล้ายกับแก้ว (แข็งแต่เปราะ) จึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องระมัดระวังส่วนปลายยอดของซี่ฟนั (tips) ด้วยเหตุน้ีใบมีดเซรามิกนี้จงึ ไม่
เหมาะกับการใช้ตดั สุนัขทีส่ กปรก ถ้าเกิดตัดไปโดนเศษหิน อาจจะทําให้ใบมีดเกิดการเสียหาย แตกหัก
หรือทื่อ และส่งผลทําให้ใบมีดไม่สามารถใช้งานได้ หรือถ้านําไปใช้ตดั กับสุนขั ทีม่ ขี นสังกะตังหนามากๆ
อาจจะทําให้สว่ นปลายยอดของซีฟ่ นั หักได้งา่ ยอีกด้วย
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รูปที่ 1

รูปที่ 2

2. รางใบมีด (The Cutter Rail)
รางใบมีดจะอยู่ตรงด้านในของใบมีด ไม่สามารถมองเห็นจากมุมมองปกติได้ ต้องเลื่อนใบมีด
ออกไปทางซ้ายหรือขวา จึงจะสามารถมองเห็นรางใบมีดได้ รางใบมีดจะมีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างมาก
ในการตัดขนสุนัข เพราะมันจะรักษาระยะห่างระหว่างใบมีดกับตัวหวี (comb blade) ให้เพียงพอ
เพือ่ ทีจ่ ะให้สามารถตัดขนสุนขั และเลื่อนไปมาได้
ถ้ารางใบมีดมีลกั ษณะเรียบแบนคล้ายดังรูปที่ 3 และ 4 แสดงว่าใบมีดของคุณมีสภาพทีย่ ่าํ แย่
มากและอาจจะตัดขนสุนัขไม่เข้า การใช้ใบมีดทีป่ ราศจากรางใบมีดอาจจะเป็ นสาเหตุให้ใบมีดดึงขนสุนัข
และเกิดการพันกันของขนสุนัข ซึง่ อาจจะทําให้สุนัขบาดเจ็บได้งา่ ย ใบมีดลักษณะดังกล่าวนี้ไม่สามารถ
นํามาซ่อมแซมแก้ไขได้ แต่สามารถทีจ่ ะหาซื้อใบมีดมาทดแทนของเดิมได้ จึงจะสามารถกลับมาใช้งาน
ได้เหมือนเดิมอีกครัง้

รูปที่ 3

รูปที่ 4
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3. ตัวหวี (The Comb Blade)
ตัวหวีถือได้ว่าเป็ นส่วนสําคัญของใบมีดปตั ตาเลี่ยน ซึ่งมันจะเป็ นตัวกําหนดความยาวของขน
สุนัขทีจ่ ะตัด ตัวหวีจะมีลกั ษณะ 2 รูปแบบด้วยกันคือ ฟนั สูงเท่ากันทุกซี่ (Full tooth) และฟนั สูงตํ่า
สลับกันไป (Skip tooth) แต่ปจั จุบนั มีผผู้ ลิตบางยีห่ อ้ เช่น Andis ได้ออกแบบลักษณะของซีฟ่ นั ออกมา
ใหม่ทเ่ี รียกว่า “ShowEdge” ลักษณะของฟนั ประเภทนี้จะคล้ายกับฟนั แบบ Full tooth แต่มจี าํ นวนฟนั
มากกว่า Full tooth 2 เท่า ทําให้ตดั ขนสุนขั ได้เรียบเนียนกว่า
รูปที่ 5 แสดงลักษณะของตัวหวีทส่ี มบูรณ์ตามขนาด ไม่มกี ารแตกหักหรือการขาดหายของซีฟ่ นั
และรางใบมีดไม่ได้ราบเรียบเท่ากับตัวหวี รางใบมีดจะมีลกั ษณะโค้งเว้าเล็กน้อยตามทีผ่ มได้เคยกล่าวไว้
ในฉบับทีแ่ ล้ว ถ้ารางใบมีดมีระดับเท่ากับตัวหวีอาจจะเป็ นสาเหตุให้ใบมีดดึงทึง้ ขนสุนัขและเกิดการพัน
กันของขนสุนขั ซึง่ อาจจะทําให้สนุ ขั บาดเจ็บได้งา่ ย คุณสามารถตรวจสอบระดับของรางใบมีดด้วยตัวคุณ
เองโดยนําชิน้ ส่วนรางใบมีดในรูปที่ 3 หรือ 4 มาประกบเข้าด้วยกัน แล้วคุณเลือกมองจากทางด้านข้าง
ของใบมีด คุณจะเห็นช่องว่างของตัวหวีกบั รางใบมีดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นโค้งเว้า
ในกรณีท่รี างใบมีดมีระดับความสูงอยู่ในระดับตํ่าเท่ากับตัวหวี แสดงว่าตัวหวีของคุณนัน้ ไม่
สามารถนํามาซ่อมแซมแก้ไขได้ คุณต้องซือ้ ใบมีดใหม่เท่านัน้

รูปที่ 5
4. ซี่ฟันของตัวหวีเสียหายหรือแตกหัก (Broken Comb Teeth)
นักกรูมเมอร์หรือช่างตัดขนสุนัขส่วนใหญ่อาจจะใช้ใบมีด #40 ในสภาพทีม่ ฟี นั หัก 1 ซี่ หรือ
หลายซี่ แสดงดังรูปที่ 6 ซ้ายและขวา ใบมีดทัง้ 2 ลักษณะนี้ถอื ได้ว่ามีลกั ษณะทีเ่ ป็ นอันตราย ไม่ว่าจะใช้
ตัดขนสุนัขตามปกติหรือใช้ควบคู่กบั หวีรอง ก็สามารถทําให้สุนัขได้รบั การบาดเจ็บได้ ใบมีดลักษณะ
ดังกล่าวนี้ไม่สามารถนํามาซ่อมแซมแก้ไขได้ คุณต้องซือ้ ใบมีดใหม่เท่านัน้
สําหรับใบมีดทีม่ ขี นาดระยะห่างของซีฟ่ นั มากกว่า #40 (เบอร์น้อยกว่า #40) และอยูใ่ นสภาพทีม่ ี
ฟนั บางซีห่ ายไปดังรูปที่ 7 ซ้าย คุณอาจจะยังสามารถทีจ่ ะใช้ใบมีดลักษณะประเภทนี้ได้ เพราะว่า 95%
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ของใบมีดประเภทนี้ยงั อยูใ่ นสภาพดี แต่ในรูปที่ 7 ขวา มีซฟ่ี นั 2 ซีแ่ ตกหักตรงช่วงตรงกลางของใบมีด
ซึง่ เมือ่ นําไปใช้ตดั ขนสุนขั อาจทําให้เกิดเป็ นแนวเส้นตรงบนตัวสุนขั และบางทีอาจจะตัดเข้าเนื้อสุนขั ด้วย
ถ้าซีฟ่ นั ของตัวหวีมลี กั ษณะดังกล่าวนี้ไม่สามารถนํามาซ่อมแซมแก้ไขได้ คุณต้องซือ้ ใบมีดใหม่เท่านัน้

รูปที่ 6

รูปที่ 7

5. รางใบมีดของตัวหวีหายไป (Missing Rail on Comb Blade)
เมื่อรางใบมีดของตัวหวีมลี กั ษณะราบเรียบคล้ายรูปที่ 8 และ 9 จะเป็ นสาเหตุให้ใบมีดดึงทึง้ ขน
สุนัข และเกิดการพันกันของขนสุนัข ซึ่งอาจจะทําให้สุนัขบาดเจ็บได้ง่าย เพราะตัวรางใบมีดนี้จะช่วย
สร้างพืน้ ทีว่ า่ งระหว่างฟนั กับรางใบมีด อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ทีร่ องรับขนสุนขั ทีถ่ ูกตัดออกอีกด้วย
ใบมีดดังรูปที่ 8 มีเพียงข้างนึงทีร่ าบเรียบจนมีระดับเดียวตัวหวี ใบมีดในข้างนี้อาจจะดึงทึง้ ขน
สุนัข และใบมีดอีกข้างอาจจะสามารถตัดขนสุนัขได้ ส่วนใบมีดดังรูปที่ 9 ไม่มรี างใบมีดเหลือเลย ซึ่ง
อาจจะทําให้ใบมีดไม่ตดั ขนสุนัขเลย ใบมีดทัง้ 2 ลักษณะดังกล่าวนี้ไม่สามารถนํ ามาซ่อมแซมแก้ไขได้
คุณต้องซือ้ ใบมีดใหม่เท่านัน้

รูปที่ 8

รูปที่ 9
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6. ชิ้ นส่วนอื่นของใบมีด (Other Parts of Blades)
ปกติแล้วใบมีดจะมีอกี หลายชิน้ ส่วนทีป่ ระกอบเข้าด้วยกัน เช่น สกรู (screw), สปริง (spring),
ยางรองใบมีด (blade guide) และ ตัวจับยึดใบมีด (socket) แสดงดังรูปที่ 10 ในกรณีทช่ี น้ิ ส่วนทัง้ หมดนี้
เกิดการเสียหายหรือสูญหายไป เราสามารถหาซือ้ เพื่อมาเปลีย่ นทดแทนได้ ดังนัน้ ในกรณีทค่ี ุณมีใบมีดที่
หมดสภาพ (ไม่สามารถนํ าไปลับคมได้อกี ) คุณควรเก็บรักษาอะไหล่ช้นิ ส่วนนัน้ ไว้ แล้วนํ ามาใช้เป็ น
อะไหล่ทดแทนในกรณีทใ่ี บมีดใบอื่นๆ เกิดการเสียหาย

รูปที่ 10
เป็ นยังไงกันบ้างครับ พอจะเข้าใจจุดทีใ่ ช้ในการสังเกตและประเมินสภาพใบมีดของคุณกันแล้วรึ
ยังครับ ถ้าท่านใดมีขอ้ สงสัยหรืออยากทีจ่ ะสอบถามเพิม่ เติม สามารถติดต่อได้ทร่ี า้ นมะหมากรูมมิง่ ช้อป
ได้เลยครับ 081-5675877 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
ที่มา: http://www.northerntails.com
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