การเลือกซื้อปัตตาเลี่ยนสําหรับท่านที่
อยากตัดขนสุนัขเองที่บา้ น

สวัสดีผอู้ ่านทุกท่านครับ ตัง้ แต่ทางร้านของเราเปิ ดให้บริการลับคมใบมีดปตั ตาเลี่ยน มีกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็ นช่างตัดขนสุนัขมือสมัครเล่น (ตัดเองที่บ้าน) มาขอให้เราลับคมใบมีดปตั ตาเลี่ยนอยู่เป็ น
ประจํา ซี่งส่วนใหญ่กว่า 90% ใบมีดที่ส่งมานัน้ ไม่สามารถลับคมได้ และในทุกๆ ครัง้ ผมก็ต้องอธิบาย
ลูกค้าทุกท่านว่า ทําไมใบมีดมันถึงลับคมไม่ได้? ทําไมส่งมาลับแล้วมันไม่คม? ทําไมมันใช้งานได้แค่แป็ บ
เดียว? ด้วยเหตุน้ีเองผมจึงคิดว่าผมควรแนะนําเทคนิคในการเลือกซือ้ ปตั ตาเลีย่ นสําหรับท่านทีอ่ ยากตัด
ขนสุนขั เองทีบ่ า้ นเอง (มือสมัครเล่น) ผมขออธิบายตามหัวข้อเลยละกันนะครับ
1. ยี่ห้อปัตตาเลี่ยนสําหรับมือสมัครเล่น
ผมขอแบ่งแยกยีห่ อ้ ปตั ตาเลีย่ นสําหรับมือสมัครเล่น ออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกันคือ
Copy Brand: ปตั ตาเลีย่ นกลุ่มนี้จะเป็ นปตั ตาเลีย่ นทีเ่ ลียนแบบรูปร่างหน้าตาเหมือนหรือคล้าย
กับแบรนด์ดงั ยีห่ อ้ ทีโ่ ดนเลียนแบบมากทีส่ ุดคือ Wahl และ Andis ส่วนใหญ่จะผลิตมาจากจีน ราคาไม่
่
าง
แพง ราคาทีข่ ายในท้องตลาดประมาณ 400-800 บาท หาซือ้ ได้ตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทัวไปตามข้
ถนน
China Brand: ปตั ตาเลีย่ นกลุ่มนี้จะมีคุณภาพทีด่ กี ว่ากลุ่ม Copy Brand ซึง่ เค้าจะมีแบรนด์เป็ น
ของตัวเอง อาทิเช่น Codos ส่วนใหญ่กจ็ ะผลิตจากจีนอีกเช่นกัน ราคาทีข่ ายในท้องตลาดประมาณ 900–
2,500 บาท
International Brand: ปตั ตาเลีย่ นกลุ่มนี้จะมีคุณภาพทีด่ กี ว่าทุกกลุ่ม ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นแบ
รนด์ดงั ๆ ทีเ่ รารูจ้ กั กันดีไม่ว่าจะเป็ น Andis, Wahl, Oster ราคาทีข่ ายในท้องตลาดประมาณ 2,9004,600 บาท
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Copy Brand

China Brand

International Brand

ปตั ตาเลีย่ นกลุ่ม International Brand จะมีขายอยูใ่ นท้องตลาดเมืองไทยหลายยีห่ อ้ และหลายรุน่
ด้วยกัน ผมขอยกตัวอย่างเฉพาะยีห่ อ้ Andis ละกันนะครับ ซึง่ จะมี 3 รุน่ ยอดนิยมดังนี้
 Andis Pro-Animal Clipper Kit
 Andis PM-1 Pet clipper
 Andis Easy Clip 12 piece Clipper Kit

Pro-Animal Clipper Kit

PM-1 Pet Clipper

Easy Clip 12 piece Clipper Kit

2. ความสามารถในการลับคมใบมีด
Copy Brand: ใบมีดปตั ตาเลีย่ นกลุ่มนี้ไม่สามารถลับคมได้ทุกกรณี เมื่อปตั ตาเลีย่ นตัดไม่
เข้า ต้อ งซื้อเครื่อ งใหม่อย่า งเดีย ว สาเหตุ ท่ีไม่ส ามารถลับ คมได้เ พราะใบมีด ไม่ไ ด้ถู ก ผลิต ขึ้น มาให้
สามารถลับคมได้
China Brand: ใบมีดปตั ตาเลีย่ นกลุ่มนี้ไม่สามารถลับคมได้ทุกกรณีเหมือนกับกลุ่ม Copy
Brand และบางยีห่ อ้ สามารถซือ้ ใบมีดมาเปลีย่ นแทนของเดิมได้
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ใบมีดที่ไม่สามารถลับคมได้

ใบมีดสําหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิ ม

International Brand: ใบมีดปตั ตาเลี่ยนกลุ่มนี้สามารถลับคมได้เพียงบางรุ่นเท่านัน้
และปตั ตาเลีย่ นบางรุน่ สามารถใช้กบั ใบมีดรุน่ A5 ได้ (ใบมีดรุน่ A5 คือ ใบมีดทีช่ ่างตัดขนสุนขั มืออาชีพ
ใช้ สามารถลับคมได้หลายครัง้ และเป็ นใบมีดทีส่ ามารถใช้ร่วมกับปตั ตาเลีย่ นได้หลายยีห่ อ้ เช่น Andis,
Oster, Wahl)
จากประสบการณ์การลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ นของผม ปตั ตาเลีย่ น Andis 3 รุ่นทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วข้างต้น จะมีเพียงรุน่ เดียวคือ Andis Pro-Animal Clipper Kit ทีผ่ มมันใจว่
่ าสามารถลับคมได้
100% ส่วนรุน่ อื่น 50-50 ครับ บางครัง้ ลูกค้าก็บอกว่าตัดได้ บางครัง้ ก็บอกว่าตัดไม่เข้า สาเหตุทต่ี ดั ไม่
เข้าบางครัง้ ก็เกิดจากลูกค้าส่งใบมีดมาลับอย่างเดียว ทําให้ผมไม่สามารถตัง้ ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ใบมีดกับปตั ตาเลีย่ นได้
3. ความทนทานและอายุการใช้งาน
ผมขอสรุปความทนทานและอายุการใช้งานในภาพรวมเลยละกันนะครับ ทัง้ 3 กลุ่มมีอายุ
การใช้งานทีส่ นั ้ เมือ่ เทียบกับปตั ตาเลีย่ นแบบมืออาชีพ
Copy Brand และ China Brand: ในมุมมองของผม ผมคิดว่าสามารถตัดขนสุนขั (ทัง้ ตัว)
ได้ไม่เกิน 5 ครัง้ บางทีอาจจะแค่ 1-2 ครัง้ แล้วแต่ยห่ี อ้ ความคมของใบมีดปตั ตาเลีย่ นจะหมดสภาพเร็ว
มาก เหมาะสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการจะลองตัดขนสุนขั เองครัง้ นึงหรือ 2 ครัง้
International Brand: ในกรณีท่ใี ช้งานตัดขนสุนัข (ทัง้ ตัว) ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
(หลายๆ ตัว) เครื่องจะร้อนมากและอาจมีผลทําให้อายุการใช้งานสัน้ ลง ปกติอายุการใช้งานของปตั ตา
เลีย่ นกลุ่มนี้น่าจะอยูป่ ระมาณ 1-2 ปี
4. อะไหล่ทดแทนเมื่อปัตตาเลี่ยนมีปัญหา
Copy Brand: เมื่อปตั ตาเลีย่ นมีปญั หาเปิ ดไม่ตดิ หรือตัดไม่เข้า ทิง้ อย่างเดียวครับ ไม่
สามารถซ่อมแก้ไขอะไรได้
China Brand: ในกรณีทใ่ี บมีดทื่อตัดไม่เข้า บางยีห่ อ้ และบางรุน่ สามารถทีจ่ ะซือ้ ใบมีดมา
เปลีย่ นได้ แต่ถา้ ปตั ตาเลีย่ นมีปญั หาเปิ ดไม่ตดิ ก็ทง้ิ อย่างเดียวอีกเช่นกันครับ
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International Brand: ปตั ตาเลีย่ นทุกรุ่น ถ้ามีปญั หาเปิ ดไม่ตดิ ก็ทง้ิ อย่างเดียวอีกเช่นกัน
ครับ ไม่มอี ะไหล่ขาย ไม่สามารถซ่อมได้
ในรุน่ Andis Pro-Animal Clipper Kit ตัวปี กนก (Andis Blade Drive Assembly) และใบมีด
เป็ นแบบ A5 สามารถใช้รว่ มกับปตั ตาเลีย่ นของมืออาชีพได้
ส่วนรุน่ Easy Clip 12 piece Clipper Kit ใบมีดจะไม่เหมือนกับปตั ตาเลีย่ นของมืออาชีพ
(ใบมีดแบบ A5) แต่สามารถซือ้ มาเปลีย่ นได้ (แต่หายากมาก) เพราะร้านขายอุปกรณ์ตดั ขนสุนัขในบ้าน
เรา ไม่คอ่ ยนําเข้ามาขาย
ส่วนรุน่ PM-1 Pet Clipper เมื่อปตั ตาเลีย่ นมีปญั หาเปิ ดไม่ตดิ หรือตัดไม่เข้า ก็ทง้ิ อย่างเดียว
ครับ
5. แรงดันไฟฟ้ า
Copy Brand และ China Brand: ใช้ไฟบ้านปกติ 220V เสียบปลักใช้
๊ งานได้ทนั ที
International Brand: ส่วนใหญ่ใช้ไฟบ้านปกติ 220V เสียบปลักใช้
๊ งานได้ทนั ที แต่กม็ บี าง
รุน่ ทีใ่ ช้ไฟ 110V และต้องใช้ควบคู่กบั หม้อแปลงไฟฟ้า บางครัง้ ถ้าผูต้ ดั ขนสุนขั (มือสมัครเล่น) ลืมเสียบ
ปลักไฟผ่
๊
านหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเผลอไปเสียบกับไฟบ้านปกติ ปตั ตาเลีย่ นก็จะพังทันที
ในมุ ม มองของผมถ้า ท่ า นใดมีค วามคิด ที่อ ยากจะซื้อ ป ตั ตาเลี่ย นเพื่อ ตัด ขนสุ นั ข เองที่บ้า น
เบือ้ งต้นผมอยากให้ท่านลองซือ้ ปตั ตาเลีย่ นถูกๆ อาจจะเป็ น Copy Brand หรือ China Brand เพื่อลองดู
ว่าท่านสามารถตัดขนสุนัขได้หรือไม่ ถ้าท่านตัดไม่ได้หรือน้ องหมาไม่ยอม ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงิน
ค่าปตั ตาเลีย่ นเยอะ หลังจากนัน้ ค่อยซือ้ ปตั ตาเลีย่ นคุณภาพดีๆ ตอนหลังก็ได้
หลังจากที่รูว้ ่าท่านสามารถตัดขนสุนัขได้ ผมอยากให้ท่านพิจารณาถึงจํานวนน้องหมาที่ท่าน
ต้องการจะตัด
 ถ้ามีน้องหมา 1-2 ตัว ผมจะแนะนําให้ใช้รนุ่ Andis Pro-Animal Clipper Kit เพราะสามารถ
เปลี่ยนใบมีดและลับคมได้เหมือนปตั ตาเลี่ยนมืออาชีพ แต่อย่าใช้ตดั ขนสุนัขต่อเนื่องกันเป็ นระยะ
เวลานาน เดีย๋ วเครือ่ งมันจะไหม้ครับ
 ถ้ามีน้องหมา 3 ตัวขึน้ ไป ผมแนะนําให้ใช้ปตั ตาเลีย่ นแบบมืออาชีพดีกว่าครับ เพราะทนทาน
และอะไหล่สามารถหาได้งา่ ยกว่าครับ
สุดท้ายนี้ผมหวังว่าเทคนิคในการเลือกซื้อปตั ตาเลี่ยน จะเป็ นแนวทางช่วยตัดสินใจให้ท่านที่มี
ความคิดอยากจะตัดขนสุนขั เองทีบ่ า้ นเองได้บา้ งนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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