เค้ามีดีอะไร? ผมถึงต้องไปอเมริกา (1)

เรื่องของเรื่องไม่มอี ะไรหรอกครับ พอดีผมซื้อเครื่องลับกรรไกรและเครื่องลับใบมีดปตั ตาเลี่ยน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วผมใช้งานไม่เป็ น ผมเลยจําเป็ นต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพือ่ ไปเรียนรู้
การใช้งานของเครื่องทัง้ สองนี้ครับ ในการเดินทางครัง้ นี้ผมและคุณอิสรีย์ได้เข้าเยี่ยมชมบริษทั ผูผ้ ลิต
อุปกรณ์ตดั ขนสุนขั 2 บริษทั ชื่อดังระดับโลกด้วยกัน ได้แก่ Wolff Industries และ DoubleK Industries
เนื่องจากรายละเอียดของแต่ละบริษทั ค่อนข้างเยอะ ดังนัน้ ในเล่มนี้ผมจะเริม่ ทีบ่ ริษทั Wolff Industries
กันก่อนเลยครับ ว่าเค้ามีดอี ะไรบ้าง
บริษทั Wolff Industries ตัง้ อยูท่ างตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีเ่ มือง Spartanburg รัฐ
South Carolina ผมใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ โดยทีน่ งั ่ อยู่บนเครื่องบินประมาณ 24 ชัวโมง
่
ต้อง
เปลีย่ นเครือ่ งบินอีก 2 รอบ ซึง่ เป็ นการเดินทางทีย่ าวนานมากๆ เลยครับ ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน แต่กไ็ ด้รบั
ความรูแ้ ละเทคนิคต่างๆ มาเต็มทีไ่ ม่มตี กหล่นระหว่างทางครับ
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บริษทั Wolff Industries เป็ นบริษทั ทีผ่ ลิตเครื่องลับกรรไกรและกรรไกรทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของ
โลก ก่อตัง้ บริษทั มาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1957 บริษทั Wolff Industries จะมีความเชีย่ วชาญในเรื่องความคมของ
กรรไกร stainless ทีม่ คี วามคมมากกว่ากรรไกร stainless ยีห่ อ้ อื่นๆ 2-3 เท่า กรรไกรทีเ่ ค้าผลิตจะมีทงั ้
กรรไกรอุตสาหกรรม, กรรไกรตัดขนสุนขั , กรรไกรตัดผมคน ฯลฯ กรรไกรของบริษทั Wolff Industries
จะผลิตภายใต้แบรนด์สนิ ค้า Ergonomix®, Wolff®, OOKAMI®, Kai® และ Mundial® หลายๆ ท่าน
อาจจะเคยได้ยนิ แบรนด์สนิ ค้าเหล่านี้บา้ งนะครับ

บริษทั Wolff Industries ยังได้คดิ ค้น วิจยั พัฒนา และผลิตเครื่องลับกรรไกรอีกด้วย ภายใต้แบ
รนด์สนิ ค้า Twice as Sharp® ซึง่ ได้จดสิทธิบตั รแล้วทัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ข้อดี
ของเครือ่ งนี้คอื ใช้งานง่ายกว่าเครือ่ งลับกรรไกรยีห่ อ้ อื่นๆ, หินลับกรรไกรมีลกั ษณะพิเศษทีท่ าํ ให้กรรไกร
ทีน่ ํามาลับคม มีความคมของใบกรรไกรคมกว่าเครือ่ งลับกรรไกรยีห่ อ้ อื่นๆ 2-3 เท่า และราคาไม่แพงมาก
ครับ เครื่องลับกรรไกร Twice as Sharp® สามารถลับกรรไกรได้ทงั ้ ประเภท Bevel Edge และ Convex
Edge (เดีย๋ วผมจะอธิบายในเล่มต่อๆ ไปนะครับ ว่า 2 ประเภทนี้ต่างกันอย่างไร) ด้วยเหตุน้ีเอง ผมจึง
เลือกซือ้ เครื่องลับกรรไกร Twice as Sharp® และเดินทางไปเรียนลับกรรไกรถึงทีบ่ ริษทั Wolff
Industries ครับ

Twice as Sharp®

Hira-To®

Corru-Gator®
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ส่ ว นเครื่อ งลับ กรรไกร Hira-To® และ Corru-Gator® ก็ไ ด้ จ ดสิท ธิบ ัต รแล้ ว ทัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เช่นกัน เครื่องลับกรรไกร Hira-To® เป็ นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษทั
Wolff Industries ทีไ่ ด้คดิ ค้นและพัฒนาขึน้ ซึง่ เหมาะสําหรับการลับกรรไกรประเภท Convex Edge ทีม่ ี
ราคาแพงมากๆ คุณภาพความคมของกรรไกรทีน่ ํามาลับเหมือนกับออกมาจากโรงงานผูผ้ ลิตเลยทีเดียว
ด้วยเหตุน้ีราคาเครื่องก็เลยแพงตามไปด้วย ส่วนเครื่องลับกรรไกร Corru-Gator® เป็ นเครื่องสําหรับทํา
ร่องฟนั บนคมกรรไกรของกรรไกรประเภท Bevel Edge เครื่องรุ่นนี้จะใช้ควบคู่กบั เครื่องลับกรรไกร
Twice as Sharp® เครื่องรุน่ นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถตัดวัสดุแข็งๆ ได้เช่น Kevlar®, Fiberglass,
Dyneema® และ Spectra® ราคาก็แพงอีกเช่นกัน เครื่องรุ่นนี้จะเหมาะกับโรงงานที่ผลิตกรรไกร
มากกว่าครับ
ส่วนเครื่องลับใบมีดปตั ตาเลีย่ น (Nebraska Blades 220 volt Clipper Blade Sharpener) ทีผ่ ม
ได้ซ้ือ มานั น้ เลย ผมหาข้อ มูล เกือ บเป็ น ปี เ หมือ นกัน ครับ จนตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ได้ ทางบริษัท Wolff
Industries นัน้ เค้าไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิต แต่เค้าเป็ นแค่ตวั แทนจําหน่ายและประสานงานในการซือ้ ขายให้ โดย
ทีร่ าคาของเครื่องลับใบมีดปตั ตาเลีย่ นนัน้ เป็ นราคาเดียวกันกับราคาทีซ่ อ้ื จากบริษทั Nebraska โดยตรง
อีกทัง้ ยังสอนเทคนิคการใช้งานเครือ่ งลับใบมีดปตั ตาเลีย่ นให้อกี ด้วย หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยนิ เครือ่ ง
ลับใบมีดปตั ตาเลีย่ นยีห่ อ้ HandiHone เดีย๋ วผมจะมาอธิบายในเล่มต่อๆ ไปว่า เครือ่ งลับยีห่ อ้ นี้มขี อ้ ดีและ
ข้อเสียยังไง ทําไมถึงลับใบมีดปตั ตาเลีย่ นแล้วใช้งานได้ 1-2 ครัง้ แล้วก็ไม่คมอีก หรือบางทีลบั แล้วก็ไม่
คมเลย

Nebraska Blades 220 volt Clipper Blade Sharpener
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การเดินทางไปเรียนรูก้ ารใช้งานของเครื่องลับกรรไกรและเครื่องลับใบมีดปตั ตาเลี่ยนในครัง้ นี้
ทางบริษทั Wolff Industries ได้ให้เกียรติบตั รกับผมเพื่อแสดงว่าผมได้ผา่ นหลักสูตรการลับกรรไกรและ
การซ่ อ มแซมกรรไกร ส่ ว นใบประกาศนี ย บัต รการใช้เ ครื่อ งลับ ป ตั ตาเลี่ย นนั น้ ทางบริษัท Wolff
Industries ไม่สามารถออกใบประกาศให้กบั ผมได้ เพราะว่าต้องรอให้ทางบริษทั Nebraska เป็ นผูอ้ อกใบ
ประกาศนียบัตรให้แต่เพียงผูเ้ ดียว ดังนัน้ ลูกค้าหลายๆ ท่านไม่ตอ้ งกังวลนะครับ ถึงแม้ตอนนี้ผมยังไม่ได้
รับใบประกาศนียบัตร แต่ผมขอรับรองคุณภาพว่าความคมของใบมีดปตั ตาเลี่ยนเหมือนกับซื้อใหม่
แน่นอน ลูกค้าเตรียมรอพบกับการบริการลับใบมีดและลับกรรไกรอย่างเต็มรูปแบบหลังปี ใหม่ 2555 ได้
เลยครับ

มีอยูเ่ รื่องนึงทีเ่ ป็ นประเด็นทีน่ ่ าสนใจของการไปเยีย่ มชมบริษทั Wolff Industries เค้าจะมีการ
ประชุ ม และสัม มนาอย่ า งน้ อ ยเดือ นละครัง้ กับ บริษัท อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ วงการตัด ขนสุ นั ข เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดขนสุนัขอย่างต่อเนื่ อง และมีการเผยแพร่
ข่าวสาร ความรูแ้ ละเทคนิคต่างๆ ผ่านทางวารสาร On the Edge เป็ นประจําทุกเดือน ซึง่ ความรูแ้ ละ
เทคนิคทีม่ าแลกเปลีย่ นกันนัน้ ส่วนใหญ่จะมาจากประสบการณ์ของแต่ละคน (ผมได้สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อ
รับวารสารนัน้ เรียบร้อยแล้วครับ เพื่อทีผ่ มจะได้มเี ทคนิคดีๆ ทีอ่ พั เดทล่าสุดจากสหรัฐอเมริกามาเล่าสูก่ นั
ฟงั อย่างต่อเนื่องครับ) นอกจากนี้ผมสังเกตเห็นว่ากลุ่มสมาชิกเค้ายังมีการช่วยเหลือกันทางธุรกิจ โดยที่
แต่ละบริษทั สามารถนําสินค้าของบริษทั อื่นทีเ่ ป็ นสมาชิกมาช่วยขาย ถึงแม้สนิ ค้าบางตัวจะเป็ นคูแ่ ข่งกันก็
ตาม สมาชิกจะคอยช่วยเหลือซึง่ กันและกันอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้เค้าเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นผูน้ ําด้านการตัด
แต่งขนสุนขั อย่างแท้จริง ซึง่ โมเดลธุรกิจแบบนี้หาได้ยากมากในประเทศไทยของเราครับ
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เป็ นยังไงกันบ้างครับกับสิง่ ดีๆ ทีผ่ มหยิบเอามาฝากจากการไปเดินทางไปเรียนลับกรรไกรและ
ลับใบมีดปตั ตาเลี่ยนที่ บริษทั Wolff Industries ส่วนในเล่มหน้าผมจะมาเล่าต่อในส่วนของบริษัท
DoubleK Industries ว่าเค้ามีดอี ะไรบ้าง พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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