บุกหลังโรงงาน Witte - Roseline

หลังจากทีฉ่ บับทีแ่ ล้วผมได้พาเทีย่ วชมงาน Interzoo 2012 แล้วได้กล่าวไว้ว่า ในฉบับต่อไปผม
จะพาไปเยีย่ มชมโรงงานผลิตกรรไกร Witte รุ่น Roseline ทีท่ ่านผูอ้ ่านหลายๆ ท่านชื่นชอบและมีไว้
ครอบครอง ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจะพาไปเยีย่ มชมโรงงาน Witte ทุกซอกทุกมุมทีห่ ลายท่านยังไม่เคยรูม้ า
ก่อนว่าเค้าผลิตกรรไกรกันอย่างไร ในการเยีย่ มชมครัง้ นี้ต้องขอขอบคุณ Mrs.Claudia Fleck-Witte
(Manager Director) อีกครัง้ ทีเ่ ป็ นไกด์พาเยีย่ มชมโรงงาน
Mrs. Claudia ได้เล่าให้ฟงั ว่าบริษทั Witte ได้ก่อตัง้ เมื่อปี 1970 โดยคุณพ่อของเธอ Mr. KurtReiner Witte ถีงแม้ว่าปจั จุบนั นี้คุณพ่อของเธอจะมีอายุมากขึน้ แต่กย็ งั มาช่วยงานของบริษทั อย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงปี 1998 ถือว่าเป็ นช่วงระยะเวลาทีส่ าํ คัญของบริษทั Witte เพราะว่าคุณพ่อของเธอได้ไป
ซือ้ กิจการของบริษทั Daniel Peres ซึง่ บริษทั ดังกล่าวนี้ถอื ได้ว่าเป็ นบริษทั ผลิตกรรไกรทีม่ อี ายุเก่าแก่
มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเมือง Solingen ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1792 ปจั จุบนั นี้บริษทั Witte มีบริษทั ในเครือ
ทัง้ หมด 3 บริษทั ได้แก่ Diriams Fischerwerk, Fritz Koeller และ Daniel Peres
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กระบวนการผลิตกรรไกรของ Witte นัน้ จะเริม่ จากการขึน้ รูปกรรไกรทีเ่ รียกว่ากรรมวิธขี น้ึ รูปใน
สภาพร้อน (Hot Forged) การขึน้ รูปกรรไกรนัน้ จะทําการผลิตกรรไกรทีละข้าง ซึง่ ขัน้ ตอนการผลิตนี้จะ
ไม่ได้ทาํ การผลิตทีโ่ รงงาน Witte แห่งนี้ แต่จะถูกผลิตโดยโรงงานในเครืออีกทีห่ นึ่ง ซึง่ ชิน้ ส่วนกรรไกรแต่
ละข้างจะถูกส่งมามาบริษทั Witte ดังรูป

ชิ้ นส่วนกรรไกรแต่ละข้างที่ผา่ นการกรรมวิ ธีขึน้ รูปในสภาพร้อน (Hot Forged)
จากนัน้ กรรไกรจะถูกนําไปเข้าเครื่อง CNC เพื่อทําการปรับแต่งรูปทรงกรรไกรให้ได้ขนาด โดย
ทีเ่ ครื่อง CNC จะทํางานควบคู่กบั หุน่ ยนต์ (robot) ซึง่ หุน่ ยนต์จะทําหน้าทีห่ ยิบชิน้ ส่วนกรรไกรป้อนเข้า
เครือ่ ง CNC ส่วนนี้ของโรงงานถือได้วา่ เป็ นส่วนที่ High Technology มากทีส่ ุด และมีราคาแพงมากทีส่ ุด
ซึง่ ทําให้เรามันใจได้
่
วา่ กรรไกรทีถ่ ูกผลิตออกมาแต่ละข้างนัน้ มีคุณภาพขนาดเท่ากันทุกชิน้

www.mamagroomingshop.com

ภาพบรรยากาศภายในห้อง CNC
จากนัน้ กรรไกรแต่ละข้างจะถูกนําไปขัดผิวชิน้ งานด้วยเครื่องขัดขนาดใหญ่เพื่อทําการลบมุมและ
ครีบทีเ่ กิดจากการขึน้ รูปด้วยเครื่อง CNC และยังทําให้ได้ผวิ ของกรรไกรเรียบเนียนสวยน่ าใช้งาน ซึ่ง
ภายในถังขัดแต่ละถึงจะใช้ผงขัดทีม่ ลี กั ษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป บางถังเป็ นผงขัดทีท่ ําให้ชน้ิ ส่วน
กรรไกรมีความมันวาว

ภาพบรรยากาศภายในห้องขัด
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หลังจากทีก่ รรไกรได้ผา่ นการขัดผิวมาเรียบร้อยแล้ว กรรไกรทัง้ 2 ข้างจะถูกประกอบเข้าด้วยกัน
โดยใช้เครื่องมือตัง้ ค่ารอบการหมุนของน๊ อต ดังรูป กรรไกรแต่ละเล่มจะถูกคัง้ ค่ารอบการหมุนของน็อตที่
่
วา่ กรรไกรของ Witte มีคา่ มาตรฐานเท่ากันทุกเล่ม
เท่ากันทุกตัว นี่กเ็ ป็ นอีกหนึ่งทีท่ าํ ให้เรามันใจได้

ภาพบรรยากาศโต๊ะประกอบกรรไกร
จากนัน้ กรรไกรแต่ละเล่มจะถูกนําไปลับคม ดังรูป ซึง่ ขัน้ ตอนนี้แหละครับทีจ่ ําเป็ นต้องใช้ทกั ษะ
ฝี มอื ชัน้ สูงของช่างชาวเยอรมันเท่านัน้ ทีส่ บื ทอดกันมาเป็ นระยะเวลาหลายร้อยปี เพื่อใช้ในการลับคม
กรรไกร

ภาพบรรยากาศการลับคมกรรไกร
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จากนัน้ กรรไกรจะถูกนํ าไปขึน้ รูปฟนั หยัก (Micro serration) ทีด่ า้ นสําหรับใส่น้ิวหัวแม่มอื
(นิ้วโป้ง) การขึน้ รูปแบบฟนั หยักนี่จะเกิดร่องเล็กๆ บนคมกรรไกร ซึง่ ส่งผลทําให้ขนของสุนขั จะถูกจับยึด
โดยร่องฟนั หยักทําให้ตดั ขนสุนัขได้ง่ายขึ้น (เดีย๋ วผมจะอธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีข้นึ รูปฟนั หยักอย่าง
ละเอียดในฉบับต่อๆ ไปครับ) ขัน้ ตอนนี้จาํ เป็ นต้องใช้ทกั ษะฝีมอื ชัน้ สูงของช่างชาวเยอรมันอีกเหมือนกัน

ภาพบรรยากาศการขึน้ รูปฟันหยัก (Micro serration)
จากนัน้ กรรไกรที่ถูกผลิตเสร็จแล้วแต่ละรุ่น แต่ละรหัสจะถูกนํ ามาแขวนไว้ดงั รูป เพื่อรอนํ าไป
สกรีนโลโก้และรอนําไปบรรจุใส่กล่องต่อไป

ภาพกรรไกรที่รอนําไปสกรีนโลโก้และรอนําไปบรรจุใส่กล่อง
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นอกจากนี้ ผ มยัง ได้นํ า คํ า ถามที่ลู ก ค้า หลายๆ ท่ า นที่ไ ด้ถ ามผมตลอดมา ไปสอบถามกับ
Mrs.Claudia เกีย่ วกับคุณภาพและความแตกต่างของ กรรไกร Witte-Roseline รุน่ 88081 ด้ามสีทอง
กับรุน่ 88080 คําตอบทีไ่ ด้มา คือ “คุณภาพเหมือนกันทุกอย่าง ไม่มีความแตกต่าง ยกเว้นสีที่ต้อง
นําไปชุบสีทอง ทําให้มีต้นทุนในการผลิ ตสูงขึน้ ” ผมหวังว่าหลายๆ ท่านคงเข้าใจในคําตอบแล้วนะ
ครับ

รุ่น 88081

รุ่น 88080

เป็ นยังไงกันบ้างครับกับการบุกหลังโรงงาน Witte ในครัง้ นี้ ทําให้เราได้เห็นการผสมผสานการ
ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ High Technology กับทักษะฝี มอื ชัน้ สูงของช่างชาวเยอรมัน เพื่อใช้ในการผลิต
กรรไกรของเค้ากัน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...
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