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การเลือกซ้ือปัตตาเล่ียนสาํหรบัท่านท่ี
อยากตดัขนสนัุขเองท่ีบา้น 

 
 
 
 

 
 

สวสัดผีูอ้่านทุกท่านครบั ตัง้แต่ทางรา้นของเราเปิดใหบ้รกิารลบัคมใบมดีปตัตาเลี่ยน มกีลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นช่างตดัขนสุนัขมอืสมคัรเล่น (ตดัเองที่บ้าน) มาขอให้เราลบัคมใบมดีปตัตาเลี่ยนอยู่เป็น
ประจํา ซี่งส่วนใหญ่กว่า 90% ใบมดีที่ส่งมานัน้ไม่สามารถลบัคมได ้และในทุกๆ ครัง้ผมก็ต้องอธบิาย
ลกูคา้ทุกทา่นวา่ ทาํไมใบมดีมนัถงึลบัคมไมไ่ด?้ ทาํไมสง่มาลบัแลว้มนัไมค่ม? ทาํไมมนัใชง้านไดแ้ค่แป็บ
เดยีว? ดว้ยเหตุน้ีเองผมจงึคดิว่าผมควรแนะนําเทคนิคในการเลอืกซือ้ปตัตาเลีย่นสาํหรบัท่านทีอ่ยากตดั
ขนสนุขัเองทีบ่า้นเอง (มอืสมคัรเล่น) ผมขออธบิายตามหวัขอ้เลยละกนันะครบั 

1. ย่ีห้อปัตตาเล่ียนสาํหรบัมือสมคัรเล่น  
ผมขอแบ่งแยกยีห่อ้ปตัตาเลีย่นสาํหรบัมอืสมคัรเล่น ออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนัคอื 
Copy Brand: ปตัตาเลีย่นกลุ่มน้ีจะเป็นปตัตาเลีย่นทีเ่ลยีนแบบรปูรา่งหน้าตาเหมอืนหรอืคลา้ย

กบัแบรนดด์งั ยีห่อ้ทีโ่ดนเลยีนแบบมากทีสุ่ดคอื Wahl และ Andis ส่วนใหญ่จะผลติมาจากจนี ราคาไม่
แพง ราคาทีข่ายในทอ้งตลาดประมาณ 400-800 บาท หาซือ้ไดต้ามรา้นขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไปตามขา้ง
ถนน 

China Brand: ปตัตาเลีย่นกลุ่มน้ีจะมคีุณภาพทีด่กีว่ากลุ่ม Copy Brand ซึง่เคา้จะมแีบรนดเ์ป็น
ของตวัเอง อาทเิชน่ Codos สว่นใหญ่กจ็ะผลติจากจนีอกีเชน่กนั ราคาทีข่ายในทอ้งตลาดประมาณ 900–
2,500 บาท 

International Brand: ปตัตาเลีย่นกลุ่มน้ีจะมคีุณภาพทีด่กีว่าทุกกลุ่ม ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นแบ
รนดด์งัๆ ทีเ่รารูจ้กักนัดไีม่ว่าจะเป็น Andis, Wahl, Oster ราคาทีข่ายในทอ้งตลาดประมาณ 2,900-
4,600 บาท 
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Copy Brand        China Brand  International Brand 
 
ปตัตาเลีย่นกลุ่ม International Brand จะมขีายอยูใ่นทอ้งตลาดเมอืงไทยหลายยีห่อ้และหลายรุน่

ดว้ยกนั ผมขอยกตวัอยา่งเฉพาะยีห่อ้ Andis ละกนันะครบั ซึง่จะม ี3 รุน่ยอดนิยมดงัน้ี 
 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. ความสามารถในการลบัคมใบมีด 
Copy Brand:  ใบมดีปตัตาเลีย่นกลุ่มน้ีไมส่ามารถลบัคมไดทุ้กกรณี เมื่อปตัตาเลีย่นตดัไม่

เข้า ต้องซื้อเครื่องใหม่อย่างเดียว สาเหตุที่ไม่สามารถลบัคมได้เพราะใบมีดไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาให้
สามารถลบัคมได ้

China Brand:  ใบมดีปตัตาเลีย่นกลุ่มน้ีไมส่ามารถลบัคมไดทุ้กกรณีเหมอืนกบักลุ่ม Copy 
Brand  และบางยีห่อ้สามารถซือ้ใบมดีมาเปลีย่นแทนของเดมิได ้ 
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 ใบมีดท่ีไม่สามารถลบัคมได้  ใบมีดสาํหรบัเปล่ียนทดแทนของเดิม 
 

International Brand: ใบมดีปตัตาเลี่ยนกลุ่มน้ีสามารถลบัคมไดเ้พยีงบางรุ่นเท่านัน้ 
และปตัตาเลีย่นบางรุน่สามารถใชก้บัใบมดีรุน่ A5 ได ้(ใบมดีรุน่ A5 คอื ใบมดีทีช่่างตดัขนสุนขัมอือาชพี
ใช ้สามารถลบัคมไดห้ลายครัง้ และเป็นใบมดีทีส่ามารถใชร้่วมกบัปตัตาเลีย่นไดห้ลายยีห่อ้ เช่น Andis, 
Oster, Wahl)  

จากประสบการณ์การลบัคมใบมดีปตัตาเลีย่นของผม ปตัตาเลีย่น Andis 3 รุ่นทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ จะมเีพยีงรุน่เดยีวคอื Andis Pro-Animal Clipper Kit ทีผ่มมัน่ใจว่าสามารถลบัคมได ้
100% สว่นรุน่อื่น 50-50 ครบั บางครัง้ลูกคา้กบ็อกว่าตดัได ้บางครัง้กบ็อกว่าตดัไมเ่ขา้ สาเหตุทีต่ดัไม่
เขา้บางครัง้กเ็กดิจากลูกค้าส่งใบมดีมาลบัอย่างเดยีว ทําใหผ้มไม่สามารถตัง้ค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
ใบมดีกบัปตัตาเลีย่นได ้

3. ความทนทานและอายกุารใช้งาน 
ผมขอสรุปความทนทานและอายุการใชง้านในภาพรวมเลยละกนันะครบั ทัง้ 3 กลุ่มมอีายุ

การใชง้านทีส่ ัน้ เมือ่เทยีบกบัปตัตาเลีย่นแบบมอือาชพี 
Copy Brand และ China Brand: ในมุมมองของผม ผมคดิว่าสามารถตดัขนสุนขั (ทัง้ตวั) 

ไดไ้มเ่กนิ 5 ครัง้ บางทอีาจจะแค่ 1-2 ครัง้ แลว้แต่ยีห่อ้ ความคมของใบมดีปตัตาเลีย่นจะหมดสภาพเรว็
มาก เหมาะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการจะลองตดัขนสนุขัเองครัง้นึงหรอื 2 ครัง้ 

International Brand: ในกรณีที่ใช้งานตดัขนสุนัข (ทัง้ตวั) ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
(หลายๆ ตวั) เครื่องจะรอ้นมากและอาจมผีลทําใหอ้ายุการใชง้านสัน้ลง ปกตอิายุการใชง้านของปตัตา
เลีย่นกลุ่มน้ีน่าจะอยูป่ระมาณ 1-2 ปี  

4. อะไหล่ทดแทนเมื่อปัตตาเล่ียนมีปัญหา 
Copy Brand:  เมื่อปตัตาเลีย่นมปีญัหาเปิดไม่ตดิหรอืตดัไม่เขา้ ทิง้อย่างเดยีวครบั ไม่

สามารถซ่อมแกไ้ขอะไรได ้
China Brand: ในกรณีทีใ่บมดีทื่อตดัไมเ่ขา้ บางยีห่อ้และบางรุน่ สามารถทีจ่ะซือ้ใบมดีมา

เปลีย่นได ้แต่ถา้ปตัตาเลีย่นมปีญัหาเปิดไมต่ดิ กท็ิง้อยา่งเดยีวอกีเชน่กนัครบั 
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International Brand: ปตัตาเลีย่นทุกรุ่น ถา้มปีญัหาเปิดไม่ตดิ กท็ิง้อยา่งเดยีวอกีเช่นกนั
ครบั ไมม่อีะไหล่ขาย ไมส่ามารถซ่อมได ้ 

ในรุน่ Andis Pro-Animal Clipper Kit ตวัปีกนก (Andis Blade Drive Assembly) และใบมดี
เป็นแบบ A5 สามารถใชร้ว่มกบัปตัตาเลีย่นของมอือาชพีได ้

สว่นรุน่ Easy Clip 12 piece Clipper Kit ใบมดีจะไมเ่หมอืนกบัปตัตาเลีย่นของมอือาชพี 
(ใบมดีแบบ A5) แต่สามารถซือ้มาเปลีย่นได ้(แต่หายากมาก) เพราะรา้นขายอุปกรณ์ตดัขนสุนัขในบา้น
เรา ไมค่อ่ยนําเขา้มาขาย  

สว่นรุน่ PM-1 Pet Clipper เมื่อปตัตาเลีย่นมปีญัหาเปิดไมต่ดิหรอืตดัไมเ่ขา้ กท็ิง้อยา่งเดยีว
ครบั 

5. แรงดนัไฟฟ้า 
Copy Brand และ China Brand:  ใชไ้ฟบา้นปกต ิ220V เสยีบปลัก๊ใชง้านไดท้นัท ี
International Brand: สว่นใหญ่ใชไ้ฟบา้นปกต ิ220V เสยีบปลัก๊ใชง้านไดท้นัท ีแต่กม็บีาง

รุน่ทีใ่ชไ้ฟ 110V และตอ้งใชค้วบคู่กบัหมอ้แปลงไฟฟ้า บางครัง้ถา้ผูต้ดัขนสุนขั (มอืสมคัรเล่น) ลมืเสยีบ
ปลัก๊ไฟผา่นหมอ้แปลงไฟฟ้า แลว้เผลอไปเสยีบกบัไฟบา้นปกต ิปตัตาเลีย่นกจ็ะพงัทนัท ี 
 ในมุมมองของผมถ้าท่านใดมีความคิดที่อยากจะซื้อปตัตาเลี่ยนเพื่อตัดขนสุนัขเองที่บ้าน 
เบือ้งตน้ผมอยากใหท้่านลองซือ้ปตัตาเลีย่นถูกๆ อาจจะเป็น Copy Brand หรอื China Brand เพื่อลองดู
ว่าท่านสามารถตดัขนสุนัขได้หรอืไม่ ถ้าท่านตดัไม่ได้หรอืน้องหมาไม่ยอม ท่านจะได้ไม่ต้องเสยีเงนิ
คา่ปตัตาเลีย่นเยอะ หลงัจากนัน้คอ่ยซือ้ปตัตาเลีย่นคุณภาพดีๆ  ตอนหลงักไ็ด ้
 หลงัจากที่รูว้่าท่านสามารถตดัขนสุนัขได้ ผมอยากใหท้่านพจิารณาถงึจํานวนน้องหมาที่ท่าน
ตอ้งการจะตดั 

 ถา้มน้ีองหมา 1-2 ตวั ผมจะแนะนําใหใ้ชรุ้น่ Andis Pro-Animal Clipper Kit เพราะสามารถ
เปลี่ยนใบมดีและลบัคมได้เหมอืนปตัตาเลี่ยนมอือาชพี แต่อย่าใชต้ดัขนสุนัขต่อเน่ืองกนัเป็นระยะ
เวลานาน เดีย๋วเครือ่งมนัจะไหมค้รบั 

 ถา้มน้ีองหมา 3 ตวัขึน้ไป ผมแนะนําใหใ้ชป้ตัตาเลีย่นแบบมอือาชพีดกีว่าครบั เพราะทนทาน 
และอะไหล่สามารถหาไดง้า่ยกวา่ครบั 

สุดทา้ยน้ีผมหวงัว่าเทคนิคในการเลอืกซื้อปตัตาเลี่ยน จะเป็นแนวทางช่วยตดัสนิใจใหท้่านที่มี
ความคดิอยากจะตดัขนสนุขัเองทีบ่า้นเองไดบ้า้งนะครบั พบกนัใหมฉ่บบัหน้าครบั  
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