ปัตตาเลี่ยนเสียตรงไหนครับช่าง?

ปตั ตาเลีย่ นเสียตรงไหนครับช่าง? เป็ นหนึ่งในคําถามยอดฮิตเลยครับ เมื่อเวลาทีล่ ูกค้านําเครื่อง
มาซ่อมกับทางร้านของเรา ผมค่อนข้างมันใจว่
่ าลูกค้าส่วนใหญ่มากกว่า 99% ไม่รวู้ ่าปตั ตาเลีย่ นตัวเอง
เสียตรงไหน พอปตั ตาเลี่ยนเสียหรือใช้งานไม่ได้กร็ บี ส่งมาให้ช่างซ่อมทันที พอช่างซ่อมเสร็จก็บอกว่า
เสียโน่นเสียนี่ ค่าซ่อมก็ราคาแสนแพง จะต่อราคาเหมือนตอนซือ้ ของก็ไม่ได้ ลูกค้าส่วนใหญ่กเ็ ลยต้องจํา
ใจจ่ายเงินไป ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจะนํ าเสนอเทคนิคการประเมินความเสียหายปตั ตาเลี่ยนเบื้องต้น เพื่อ
ทีว่ า่ ท่านจะได้นําไปใช้ประเมินราคาคร่าวๆ ก่อนจะส่งให้ชา่ งซ่อม
เพื่อที่จะได้เห็นภาพและเข้าใจโครงสร้างของปตั ตาเลี่ยนมากขึน้ ดังนัน้ ผมจะเลือกปตั ตาเลี่ยน
Andis รุน่ AGC 2 Speed (220V) ทีเ่ ป็ นรุน่ ยอดนิยมมาประกอบการอธิบายครับ
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ปตั ตาเลี่ยนที่มอี าการเสีย ใช้งานไม่ได้ ตัดขนสุนัขไม่เข้า จะแบ่งเป็ น 2 กลุ่มลักษณะอาการ
ด้วยกันคือ เปิ ดเครือ่ งติด และเปิดเครือ่ งไม่ตดิ
1. กลุ่มที่เปิ ดเครื่องติ ด
ลักษณะอาการเสียทีพ่ บคือ เปิ ดเครื่องติด แต่ตดั ขนสุนัขไม่เข้า ซึ่งอาการดังกล่าวนี้จะเกิดจาก
ชิน้ ส่วนของระบบขับเคลื่อนได้รบั ความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ได้แก่ ตัวขับใบมีด, ตัวล็อคใบมีด, บาน
พับ และใบมีด
 ตัวขับใบมีด (Blade Drive Assembly) ปกติแล้วทุกครัง้ ทีซ่ อ้ื ปตั ตาเลีย่ น Andis ใหม่ จะมีตวั
ขับใบมีดแถมมาด้วย 1 ชิน้ (เพราะฉะนัน้ ต้องเก็บรักษาให้ด)ี ทีเ่ ค้าแถมมาให้เพราะว่ามันเสื่อมสภาพเร็ว
อาบุการใช้งานของมันประมาณ 1 ปี หรืออาจจะน้อยกว่านัน้ ถ้าท่านงานหนักมากๆ ลักษณะสภาพของ
ตัวขับใบมีดทีเ่ สือ่ มสภาพและไม่สามารถใช้งานได้คอื ช่องซีข่ องตัวขับใบมีดเกิดการฉีกขาดหรือเปื่ อย ซึง่
ส่งผลทําให้ตวั ขับใบมีดไม่มแี รงในการขับหรือผลักดันใบมีดฝห้เลื่อนไปมาซ้ายขวา ทําให้ตดั ขนสุนัขไม่
เข้า ราคาของใหม่ประมาณ 350 บาท
 ตัวล็อคใบมีด (Blade Lock) ลักษณะสภาพของตัวล็อคใบมีดทีเ่ สื่อมสภาพและไม่สามารถใช้
งานได้คอื ตัวขอเกี่ยวล็อคหัก ซื่งส่งผลทําให้ไม่สามารถล็อคตัวใบมีดได้ ราคาของใหม่ประมาณ 150
บาท
 บานพับ (Hinge Assembly) ลักษณะสภาพของบานพับทีเ่ สื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งาน
ได้คอื ขาสปริงทีย่ น่ื ออกมาจากตัวบานพับข้างใดข้างนึงหัก ซื่งส่งผลทําให้ประกอบกับล็อคตัวใบมีดได้ไม่
แน่นและสนิท ราคาของใหม่ประมาณ 700 บาท
 ใบมีด (Clipper Blade) ลักษณะสภาพของใบมีดทีเ่ สื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้คอื
ฟนั ใบมีดหัก, ใบมีดทื่อ ตัดไม่เข้า (ผมได้เคยอธิบายไว้ในเล่ม 182 ในหัวข้อ “ใบมีดปตั ตาเลีย่ นของคุณ
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานไหม?”) ราคาของใหม่แล้วแต่เบอร์ครับ
จากลักษณะสภาพของชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ของกลุ่มที่เปิ ดเครื่องติด
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วทัง้ 4 ชิน้ ส่วนนัน้ ท่านสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าของท่านเอง โดยทีท่ ่านไม่
จําเป็ นต้องใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์เข้ามาตรวจสอบสภาพความเสียหายเลย
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2. กลุ่มที่เปิ ดเครื่องไม่ติด
ลัก ษณะอาการเสีย ที่พ บคือ เปิ ด เครื่อ งไม่ติด เลย ซึ่ง อาการดัง กล่ า วนี้ จ ะเกิด จากชิ้น ส่ว นที่
เกี่ยวข้องกับทางไฟฟ้าได้รบั ความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ได้แก่ แผงสวิทช์บอร์ด, มอเตอร์ขด
ลวดทองแดง, สายไฟ, แปรงถ่าน และปลอกหุม้ มอเตอร์ โดยที่ลกั ษณะอาการที่เกิดขึน้ จากชิ้นส่วน
เหล่านี้ ท่านไม่สามารถตรวจสอบได้เอง ท่านต้องให้ช่างหรือผูเ้ ชี่ยวชาญเปิ ดเครื่องปตั ตาเลี่ยนเพื่อทํา
การตรวจสอบ
 แผงสวิทช์บอร์ด (Switch Board) สาเหตุทเ่ี สียหายส่วนใหญ่เกิดจากการลัดวงจร ทําให้แผง
สวิทช์บอร์ดไหม้ ซึ่งสามารถเกิดได้จากใช้งานตัดขนสุนัขในสภาพบรรยากาศทีม่ คี วามชืน้ สูงๆ หรือใช้
งานเป็ นระยะเวลานานๆ เกินไป อีกสาเหตุนึงที่พบประจําก็คอื ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ตรงกับปตั ตาเลี่ยน
๊
านเราทีใ่ ช้กระแสไฟฟ้า 220V ผลที่
เช่น ปตั ตาเลีย่ นใช้กระแสไฟฟ้า110V แต่คุณมาเสียบกับปลักไฟบ้
เกิดขึน้ ก็คอื แผงสวิทช์บอร์ดไหม้ครับ ราคาของใหม่ประมาณ 2,400 บาท สําหรับสวิทช์บอร์ด 220V
และราคา 1,200 บาท สําหรับสวิทช์บอร์ด 110V
 มอเตอร์ขดลวดทองแดง (Armature Assembly) สาเหตุทเ่ี สียหายส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลัดวงจรจากแผงสวิทช์บอร์ดหรือมอเตอร์ขดลวดทองแดงเอง ซึง่ สามารถเกิดได้จากใช้งานตัดขนสุนขั ใน
สภาพบรรยากาศทีม่ คี วามชืน้ สูงๆ มีน้ํ าหรือนํ้ ามันเข้าไปในตัวเครื่องหรือเกิดจากการบํารุงรักษาเครื่อง
ไม่ถูกวิธี ราคาของใหม่ประมาณ 3,200 บาท สําหรับมอเตอร์ขดลวดทองแดง 220V และราคา 2,000
บาท สําหรับมอเตอร์ขดลวดทองแดง 110V
 สายไฟ (Cord Set) สาเหตุทเ่ี สียหายส่วนใหญ่เกิดจากการพับเก็บสายไฟทีไ่ ม่ถูกวิธี ซึง่ ส่งผล
ทําให้สายไฟทางด้านในหัก ทําให้เปิ ดเครื่องติดๆ ดับๆ ราคาของใหม่ประมาณ 600 บาท ผมขอแนะนํา
ทุกคนว่าให้ซ้อื สายไฟฟ้าธรรมดาตามร้านอมรหรือบ้านหม้อมาเปลี่ยนก็ได้ครับ เพราะราคาถูกกว่าซื้อ
สายไฟของแท้ ราคาประมาณ 100-200 บาท สามารถใช้งานได้เหมือนกัน เพียงแต่ตอ้ งทําการตัดต่อช่วง
ต้นขัว้ หัวสายดีๆ โดยทีต่ อ้ งนําช่วงต้นขัว้ หัวสายเก่ามาใส่ในสายเส้นใหม่ดว้ ย
 แปรงถ่าน (Carbon Brush) สาเหตุทเ่ี สียหายส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ปตั ตาเลีย่ นเป็ นระยะ
เวลานานหลายปี แปรงถ่านก็จะหมดลงไปเรื่อยจนไม่เหลือพอทีจ่ ะขับมอเตอร์ให้หมุน โดยปกติแล้วปตั
ตาเลีย่ นหนึ่งเครือ่ งจะใช้แปรงถ่าน 2 ตัว ราคาของใหม่ประมาณ 150 บาทต่อตัว
 ปลอกหุม้ มอเตอร์ (Field Assembly) ผมเพิง่ เจอเมื่อไม่นานมานี้เอง สาเหตุน่าจะเกิดจากการ
ตกหล่นจนหรือใช้เป็ นระยะเวลานานจนเกินไปจนทําให้แม่เหล็กด้านในเกิดการแตกหัก ซึง่ ส่งผลทําให้
ปลอกหุม้ มอเตอร์ไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ ราคาของใหม่ประมาณ 800 บาท
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จากที่ผมได้กล่าวมาทัง้ หมดนี้จะเห็นได้ว่าอะไหล่ปตั ตาเลี่ยน Andis ส่วนใหญ่ เมื่อเกิดการ
เสียหายหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ “ต้องเปลี่ยนของใหม่เท่านัน้ !!!” ไม่สามารถทําการ
ซ่อมแก้ไขได้ มีเพียงสายไฟเท่านัน้ ทีส่ ามารถดัดแปลงแก้ไขได้
ในกรณีท่จี ําเป็ นจะต้องเปลี่ยนทัง้ มอเตอร์ขดลวดทองแดงและแผงสวิทช์บอร์ดพร้อมกัน ผม
แนะนําว่าให้ซอ้ื เครือ่ งใหม่ดกี ว่าครับ เพราะราคาค่าอะไหล่บวกค่าซ่อมก็ใกล้เคียงซือ้ ใหม่แล้วครับ
อีกอย่างนึงครับทีท่ ุกท่านจะต้องจดจํา “ต้องขออะไหล่เดิมกลับมาด้วยทุกครัง้ เพื่อยืนยันว่าช่าง
ได้เปลีย่ นชิน้ ส่วนให้เราจริง”
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เป็ นยังไงกันบ้างครับเทคนิคการประเมินความเสียหายปตั ตาเลีย่ นเบื้องต้น ทีผ่ มได้มานํ าเสนอ
ผมหวังว่าคงเป็ นเทคนิคทีท่ ่านสามารถนํ าไปใช้ประเมินราคาคร่าวๆ ก่อนจะส่งให้ช่างซ่อม ส่วนร้านมะ
หมากรูมมิง่ ช้อปของเรา มีอะไหล่ปตั ตาเลีย่ น Andis และ Oster ครบทุกชิน้ ร้านของเราไม่คดิ ค่าซ่อม
และค่าเปิ ดเครื่องครับ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมกับคุณอิสรีย์ 0815675877 ได้ทนั ทีเลยครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
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