ใบมีดเซรามิกดีจริงหรือ?

ใบมีดเซรามิกดีจริงหรือ ? หลายท่านคงสงสัยอยู่เหมือนกันว่าใบมีดเซรามิกดีกว่าใบมีดปตั ตา
เลีย่ นปกติยงั ไง ทีส่ าํ คัญราคามันก็แพงกว่าใบมีดปกติดว้ ย ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจะมาอธิบายให้เห็นกันไป
เลยว่ามันดีจริงสมคํารํ่าลือไหม
ขอย้อนไปตอนที่คุณแม่ของผม ขอร้องให้ผมหาอุปกรณ์ตดั ขนสุนัขจากต่างประเทศให้หน่ อย
โดยเฉพาะใบมีด Andis ในระหว่างนัน้ ผมค้นหาเจอใบมีดเซรามิก (Andis CeramicEdge Blades) กับ
ใบมีดธรรมดา (Andis UltraEdge Blades) ผมก็พยายามทีจ่ ะเสนอข้อดีของใบมีดเซรามิกว่าดียงั ไง แต่
สุดท้ายแม่ผมก็ตดั สินใจเลือกซือ้ ใบมีดธรรมดาอยูด่ ี เพราะว่าอาจารย์ทส่ี อนตัดขนสุนขั แนะนําให้เลือกซือ้
ใบมีดธรรมดา แต่อาจารย์เค้าก็ไม่ได้บอกแม่ผมเหมือนกันว่าทําไม
จนกระทังผมได้
่
เข้าไปเล่นใน facebook ในกลุ่มของของ Pet shop & grooming ก็ได้มกี าร
พูดคุยเกีย่ วกับใบมีดเซรามิก จึงทําได้รวู้ ่าในวงการตัดขนสุนัขบ้านเราก็มกี ลุ่มคนทีใ่ ช้ใบมีดเซรามิกอยู่
พอสมควร แต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงข้อดีขอ้ เดียวคือ ไม่ตอ้ งลับคมบ่อย แต่จริงๆ แล้วข้อดีมนั มีมากกว่านัน้
ครับ และมีขอ้ เสียด้วย ขอเปรียบเทียบใบมีดเซรามิกกับใบมีดธรรมดาไปพร้อมกันเลยนะครับ
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ใบมีดธรรมดา (Andis UltraEdge Blades): จะเป็ นใบมีดทีผ่ า่ นการชุบแข็งด้วยวิธี Carburize
Hardening Process พูดง่ายๆ ก็คอื เป็ นการเพิม่ Carbon เข้าไปทีค่ มตัด ซึง่ จะมีผลทําให้คมตัดมีความ
คมขึน้ และมีอายุการใช้งานทีน่ านขึน้ ผิวของใบมีดมีการเคลือบผิวด้วย chrome เพื่อต่อต้านการเกิด
สนิม (ถ้าไม่รกั ษาใบมีด สนิมก็ขน้ึ อยูด่ )ี
ใบมีดเซรามิ ก (Andis CeramicEdge Blades): เทคนิคการผลิตของใบมีดเซรามิกก็คอื จะใช้
วัสดุทท่ี ําจากเซรามิกทีค่ ดิ ค้นขึน้ เองโดยเฉพาะและเป็ นลิขสิทธิ ์ของทาง Andis มาผลิตใบมีด (ซึง่ ไม่ใช่
วัสดุชนิดเดียวกับทีท่ าํ จานชามเซรามิกทัวไป)
่ ใบมีดเซรามิกจะมีสว่ นประกอบของใบมีดทีเ่ ป็ นเหล็กและ
ใบมีดตัดเป็ นเซรามิก
 มีคุณสมบัติความคงทน และมีอายุการใช้งานที่ดกี ว่าใบมีดธรรมดา (Andis UltraEdge
Blades) ไม่จาํ เป็ นต้องนําใบมีดไปลับคมบ่อยๆ แต่เวลาลับคมจะลับเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นเหล็กเท่านัน้
 มีการระบายความร้อนได้ดวี ่าใบมีดธรรมดา (Andis UltraEdge Blades) ถึง 75% เย็นตัวเร็ว
เพราะใบมีดตัดเป็ นเซรามิก และอีกด้านหนึ่งของใบมีดเป็ นเหล็ก เมื่อเกิดการเสียดสีกนั ความร้อนย่อม
น้อยกว่าใบมีดธรรมดา (Andis UltraEdge Blades) ทีเ่ ป็ นเหล็กเสียดสีกบั เหล็ก

ข้อ เสีย ของใบมีด เซรามิก คือ ห้า มทํา ตกพื้น หรือ กระแทกกับ ของแข็ง ใบมีด ตัด เซรามิก จะ
แตกหักทันที และใบมีดใบนัน้ จะไม่สามารถใช้งานได้อกี ต่อไป ด้วยเหตุน้ีเองใบมีดเซรามิก (Andis
CeramicEdge Blades) จึงเหมาะกับช่างตัดขนสุนัขทีเ่ ก็บของเป็ นระเบียบ มีความระมัดระวัง ไม่วาง
อุปกรณ์เกะกะในระหว่างตัดขนสุนขั
ในกรณีท่ใี บมีดตัดเซรามิกแตกหรือหัก คุณสามารถที่จะซื้อใบมีดตัดเซรามิกมาเปลี่ยนแทน
ของเดิมได้ ใบมีดตัดเซรามิกสําหรับเปลี่ยนทดแทน (Andis CeramicEdge Replacement Blade
Cutters) จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 เบอร์คอื
 Item #: 64440 เป็ นใบมีดตัดเซรามิกสําหรับเปลีย่ นทดแทน (ฟนั หยาบ) เหมาะสําหรับใบมีด
ตัง้ แต่เบอร์ 30 ถึงเบอร์ 3/4
 Item #: 64440 เป็ นใบมีดตัดเซรามิกสําหรับเปลีย่ นทดแทน (ฟนั ละเอียด) เหมาะสําหรับ
ใบมีดเบอร์ 40, 40SS และ 50
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สําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะลองตัดขนสุนัขโดยใช้ใบมีดเซรามิก ท่านสามารถซื้อเฉพาะ
ใบมีดตัดเซรามิกสําหรับเปลีย่ นทดแทน (Andis CeramicEdge Replacement Blade Cutters) ไป
เปลีย่ นแทนใบมีดตัดเหล็กทีต่ ดิ มากับใบมีดธรรมดา (Andis UltraEdge Blades) ได้ทนั ทีเลยนะครับ โดย
มีขนั ้ ตอนการเปลีย่ นใบมีดตัดแบบง่ายๆ ตามสไตล์ MaMa Grooming Shop ดังนี้
Step 1: ให้เลื่อนใบมีดตัด (เดิม) ไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ โดยให้ใบมีดตัดยื่นออกไปจากตัว
ใบมีดประมาณครึง่ ใบมีด
Step 2: ใช้น้ํามันทีแ่ ถมมากับปตั ตาเลีย่ นหยดลงตรงตัวหน้าสัมผัสและรางของใบมีดทีเ่ ป็ นเหล็ก
เล็กน้อยตามแนวเส้นตรง ควรหยดสักหยดสองหยดก็พอ รวมถึงร่องของใบมีดตัดเซรามิกด้วย
Step 3: นําใบมีดตัดเซรามิกเลื่อนไปสอดแทนใบมีดตัด (เดิม)
Step 4: เลื่อนใบมีดตัดเซรามิกจนใบมีดตัด (เดิม) เลื่อนตัวหลุดออกมา
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เป็ นยังไงกันบ้างครับหายข้อข้องใจกันรึยงั ครับเกี่ยวกับใบมีดเซรามิก มันมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสีย
ถ้าคุณอยากใช้กต็ ้องระมัดระวังอย่างดี เก็บของให้เป็ นระเบียบ ไม่วางอุปกรณ์เกะกะในระหว่างตัดขน
สุนัขไม่งนั ้ ใบมีดตัดเซรามิกจะตกหล่นลงพืน้ หรือกระแทกกับของแข็งอื่น จนนํ าไปสู่การแตกหักได้ง่าย
ผมหวังว่าเนื้อหาในฉบับนี้คงเป็ นประโยชน์ได้บา้ งนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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