Interzoo 2014

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครัง้ เป็ นประจาทุกเดือน ในครัง้ นี้ขอบินลัดฟ้าพา
ไปเทีย่ วเมืองนอกสักหน่อย ผมจะพาไปเปิดหูเปิดตาพาเทีย่ วชมงาน Interzoo 2014 ทีเ่ มือง Nuremburg
ประเทศเยอรมัน จากนัน้ ผมจะพาไปแอบดูโรงงานผลิตปตั ตาเลีย่ น Wahl และ Heiniger อีกด้วยครับ เรา
มาเริม่ ทีง่ าน Interzoo กันเลยครับ ลืมบอกไปทริปนี้มสี มาชิกอีกหนึ่งคนทีต่ ดิ ตามไปด้วย คนนัน้ ก็คอื แม่
ของผมเองครับ

งาน Interzoo นัน้ จะจัดขึน้ ทุกๆ 2 ปีทเ่ี มือง Nuremburg ประเทศเยอรมัน ในงาน Interzoo นัน้
จะเป็นงานแสดงสินค้าทีเ่ ป็ นการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ของผูผ้ ลิตอย่างมากมาย ซึง่ สินค้าจะแบ่งตาม
ประเภทของสัตว์ 4 ขา, นก, ปลา, สัตว์เลือ้ ยคลาน และม้า จัดแสดงบนพืน้ ทีก่ ว่า 100,000 ตารางเมตร
ในปีน้ผี มก็จะคัดเอาสินค้าทีเ่ ราเป็ นตัวแทนจาหน่ ายอาทิเช่น Wahl, Heiniger, Aesculap, Witte มาเล่าสู่
กันฟงั ว่าเค้ามีอะไรใหม่บา้ ง ผมขอคัดตัวเด่นๆ ของแต่ละเจ้าละกันนะครับ
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1. Wahl
งานในครัง้ นี้ Wahl เปิดตัว KM10 และ KM5 อย่างเป็นทางการเสียที (ผมรอมานานมาก) รูปร่าง
หน้าตาสีสนั สะดุดตาเลยทีเดียว เปิดตัวที่ USA ตัง้ แต่ปีทแ่ี ล้วครับ ส่วนเมืองไทยรอสรุปราคาอีกแปบได้
เห็นตัวเป็นๆ กันอย่างแน่นอน
จุดเด่นของ KM10 คือ ใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ใหม่ล่าสุดทีไ่ ม่ต้องใช้แปรงถ่าน (Brushless) แถม
อายุการใช้งานเกิน 10,000 ชัวโมง
่
ส่วนลูกค้าท่านไหนทีช่ ่นื ชอบพละกาลัง KM2 เรามี KM5 มานาเสนอ น้ าหนักเบากว่าเดิม ขนาด
เล็กลงกว่าเดิม แต่พลังขับของปตั ตาเลีย่ นในการตัดสังกะตังยังทรงพลังเหมือนเดิม

2. Heiniger
Heiniger สุดยอดปตั ตาเลีย่ นจากสวิส ในงานครัง้ นี้ได้มกี ารนาเสนอปตั ตาเลีย่ นไร้สาย Saphire
ลายใหม่ออกมา และยังมี Adapter แบบทีเ่ ป็ นสายไฟให้เพิม่ เติม สาหรับใช้งานเมื่อในกรณีทแ่ี บตหมด
หรือชาร์จแบตเตอรีไ่ ม่ทนั Mr.Adrian (Sale Manager) ยังบอกอีกว่าพอนา adapter แบบสายไฟมา
เสียบใช้กาลังเครื่องจะเพิม่ ขึน้ อีกนิดนึง ไปทดลองกาลังของปตั ตาเลีย่ น Heiniger กับคุณอิสรียไ์ ด้เลย
ครับ
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3. Aesculap
Aesculap เจ้าของตานาน Red Clipper อันเลื่องชื่อ ในส่วนของปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนัข ยังไม่ม ี
อะไรแปลกใหม่ แต่ถ้าเป็ นปตั ตาเลี่ยนตัดขนม้าและวัว ได้มกี ารพัฒนาให้เป็ นปตั ตาเลี่ยนไร้สาย ทาให้
สะดวกสบายในการใช้งานได้มากขึน้ สามารถยกไปตัดทีไ่ หนก็ได้แล้วทีน่ ้ี ไม่งอ้ ไฟฟ้าแล้ว

4. Witte
ในส่วนของกรรไกร Witte-Roseline ในครัง้ นี้ได้นาเสนอกรรไกรสาหรับคนถนัดมือซ้าย (82185)
ใจเย็นอีกนึดนึงนะจ๊ะคนถนัดซ้าย เราเอาเข้ามาขายแน่ นอนจ้า และยังมีสขี องกรรไกรเพิม่ อีกหนี่งสีคอื สี
ม่วง เท่านัน้ ยังไม่พอ ยังทายางรองนิ้วสีชมพูกบั สีมว่ งเพิม่ มาอีกด้วย ยังไม่จบแค่นนั ้ ยังมีซองใส่กรรไกรสี
ชมพูกบั สีมว่ งอีกด้วย แฟนพันธุแ์ ท้กรรไกร Roseline ไม่ควรพลาดนะจ๊ะ
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จริงๆ แล้วในงาน Interzoo ยังมีสนิ ค้าทีน่ ่ าสนใจอีกเยอะ แต่พ้นื ทีฉ่ บับนี้มจี ากัดเดีย๋ วผมขอยก
ยอดไปฉบับหน้าละกันนะครับ จากนี้เราไปแอบดูโรงงานผลิตปตั ตาเลีย่ น Wahl และ Heiniger กันดีกว่า
ว่าเค้ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง
ขอเริม่ ทีโ่ รงงาน Wahl ก่อนละกันนะครับ โรงงานผลิตปตั ตาเลีย่ นของ Wahl นัน้ ตัง้ อยู่ทเ่ี มือง
Villingen Schwenningen ของประเทศเยอรมัน เดิมใช้ช่อื Moser จากนัน้ Wahl Corp ของ USA เข้ามา
เทคโอเวอร์บริษทั ก็เลยเปลีย่ นชื่อเป็น Wahl

ในยุโรปเองจะมีโรงงานผลิตอยู่ 2 ที่คอื เยอรมัน กับ ฮังการี ในส่วนของโรงงานเยอรมัน จะ
ผลิตปตั ตาเลีย่ นตัดผมคน ส่วนโรงงานทีฮ่ งั การีจะผลิตปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนัข KM10 และ KM5 เหตุผลที่
เค้าไปตัง้ โรงงานที่ฮงั การีคอื ค่าแรงงานครับ ที่เยอรมันค่าแรงพนักงานแพงมาก แต่ไม่ต้องห่วงครับ
คุณภาพมาตรฐานเหมือนกับทาทีเ่ ยอรมันเองเลย
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วันนัน้ เราได้หารือพูดคุยถึงกลยุทธ์ของ Wahl ในการทาตลาดในเมืองไทย หลังจากที่ประสบ
ความสาเร็จในการทาตลาดกับปตั ตาเลีย่ นตัดผมคนในบ้านเรา จากนัน้ ผมได้เข้าไปเยีย่ มชมโรงงาน แต่
ครัง้ นี้ ต้องขออภัยผู้อ่านทุกท่านด้วย เนื่อ งจากเป็ นกฎของทางโรงงานที่ไม่อ นุ ญาตให้ถ่ายรูปภายใน
โรงงาน แต่ไม่เป็ นปญั หาสาหรับผม มองแปบเดียวก็รคู้ รับว่าเค้ามีดอี ย่างไร
พอผมได้เค้าไปเยี่ยมชมโรงงานมีอยู่สงิ่ หนึ่งที่ผมเห็นทุกขัน้ ตอนการผลิต คือ การนาอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็ น Sensor, กล้อง Image processing ล้วน
แต่เป็นเทคโนโลยีทม่ี รี าคาแพงและให้ความแม่นยาละเอียดมากๆ
ตัวอย่างนึงทีน่ ่ าสนใจ ท่านเคยสังเกตระยะห่างระหว่างใบมีดด้านหลังกับตัวหวีดา้ นหน้ากันบ้าง
ไหมว่ามีระยะห่างเท่าไหร่ ตาคนเปล่าๆ ไม่ สามารถแยกได้แน่ นอนว่าห่างกันเท่าไหร่ ต้องใช้กล้องวัด
เท่านัน้ ครับ นี่แค่เป็นตัวอย่างนึงในหลายๆ กระบวนการผลิตทีผ่ มเห็นทีโ่ รงงาน Wahl ทีไ่ ด้นาเทคโนโลยี
มาใช้ในการผลิต
ผมถึงกับทึ่งระบบการผลิตของเยอรมันเลย ทัง้ ทีต่ วั ผมเองก็คลุกคลีกบั วงการอุตสาหกรรมของ
ญีป่ นุ่ มานานหลายปี ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทาไม Mercedez Benz ถึงแพงกว่า Lexus
จากนัน้ ครับ ผมก็ได้พูดคุยกับทางวิศวกรของ Wahl เรื่องการซ่อมดูแล KM10 และ KM5 ทัง้ 2
โมเดลนี้ถูกออกแบบมาให้งา่ ยต่อการถอดเปลีย่ นชิน้ ส่วน เพื่อซ่อมแซม ไม่ยงุ่ ยากเหมือนรุน่ ก่อนๆ ครับ

มาถึง คิว ของการเยี่ย มชมโรงงาน Heiniger
กัน บ้า ง ผมก็นั ง่ รถไฟจากเยอรมัน มาที่
สวิสเซอร์แลนด์ เพื่อ เยีย่ มชมโรงงาน Heiniger โรงงานของ Heiniger ตัง้ อยู่ทเ่ี มือง Herzogenbuchsee
ทางตอนกลางของสวิส แค่นงรถไฟผ่
ั่
านก็เห็นโรงงาน Heiniger เลยครับ
วันนัน้ เราได้หารือพูดคุยถึงกลยุทธ์ของ Heiniger ในการทาตลาดในเมืองไทย หลังจากทีป่ ระสบ
ความสาเร็จในการทาตลาดกับปตั ตาเลีย่ นตัดขนม้าในบ้านเรา จากนัน้ ผมก็ได้มโี อกาสไปเยีย่ มชมภายใน
โรงงาน
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Heiniger ก็เป็ นอีกบริษทั เหมือนกัน ทีส่ ามารถให้เราเข้าเยีย่ มชมได้ แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้ ก็
อย่างทีบ่ อกละครับ มองแวบเดียวก็รแู้ ล้วว่าคุณภาพเป็ นอย่างไร ระบบการผลิตของ Heiniger เองแทบ
ไปไม่แตกต่างจาก Wahl สักเท่าไหร่ ใช้เทคโนโลยีต่างเข้ามาช่วยในการผลิตและตรวจสอบเช่นกัน ไม่งนั ้
ประเทศเค้าคงไม่สามารถผลิตและขายนาฬิกาแพงๆ ได้หรอก

จากนัน้ ผมก็ได้ใช้เวลาอีกสักพักนึงในการเรียนรูก้ ารซ่อมดูแลปตั ตาเลีย่ น Heiniger ซึง่ แนวคิด
ของ Heiniger ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก Wahl เลย คือ ใช้ช้นิ ส่วนหรืออะไหล่ท่สี ามารถประกอบและ
ซ่อมแซมด้วยตนเองได้งา่ ยไม่ยงุ่ ยาก (Easy Maintenance)

เป็นยังไงบ้างครับกับทริปการเดินทางในครัง้ นี้ของผม ผมหวังว่าคงมีประโยชน์กบั ผูอ้ ่านทุกท่าน
นะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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