จะเลือกคมกรรไกรแบบไหนดี?

กลับ มาพบกัน อีก ครัง้ ครับ ท่ า นผู้อ่ า นทุ ก ท่ า น ในฉบับ นี้ ผ มจะเริ่ม ต้ น ความรู้แ ละเทคนิ ค ที่
เกีย่ วข้องกับกรรไกรตัดขนสุนัข โดยใช้ช่อื เรื่องว่า “จะเลือกคมกรรไกรแบบไหนดี?” หลายท่านอาจจะ
เคยสงสัยว่ากรรไกรของญีป่ นุ่ กับกรรไกรของเยอรมันนัน้ มันแตกต่างกันตรงไหน แล้วแบบไหนมันดีกว่า
กัน ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจะอธิบายอย่างละเอียดว่ากรรไกรของทัง้ 2 ประเทศนัน้ แตกต่างกันอย่างไร และมี
ข้อดีขอ้ เสียอย่างไรบ้าง
1. Convex Edge
กรรไกรที่ใ ช้ค มกรรไกรแบบนี้ จะถู ก ออกแบบและผลิต มาจากประเทศญี่ปุ่น ป จั จุ บ ันมัน ถู ก
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐ อเมริก าสามารถผลิต กรรไกรแบบ
แพร่ห ลายไปในหลายประเทศทัวโลก
่
Convex Edge ได้แล้ว กรรไกรแบบ Convex Edge จะเป็ นกรรไกรทีม่ คี วามคมมากๆ คมกรรไกรแบบนี้
จะมีลกั ษณะรูปร่างทีเ่ รียวยาวและคมจะมีความละเอียดสูง มันจึงถูกเรียกว่า Convex Edge หรือ Honed
Edge คมกรรไกรแบบ Convex นี่จะบางมาก และคมแบบนี้จะช่วยให้ผใู้ ช้งานสามารถตัดงานได้หลาย
เทคนิค ไม่วา่ จะตัดเป็ นแนวสไลด์บางๆ (slide cuts) หรือตัดเป็ นมัดเล็กๆ (wisping) ได้
เนื่องจากคมกรรไกรแบบนี้มคี วามคมมาก ใต้ทอ้ งของกรรไกรจึงมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นโค้งเว้าเล็กน้อย
(แสดงดังรูป) เพือ่ ลดการเสียดสีกนั ของใบกรรไกร ซึง่ โค้งเว้าตรงนี้น่ีเองทีท่ าํ ให้กรรไกรสามารถตัดได้ล่นื ,
เงียบมาก และใช้แรงในการตัดเพียงเล็กน้อย สมมติว่าถ้าเราไม่ทําโค้งเว้าตรงใบกรรไกร มันจะส่งผลให้
กรรไกรนัน้ ตัดยากและเสียงดังอีกด้วย
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คมกรรไกรแบบ Convex Edge หรือ Honed Edge
กรรไกรที่มคี มแบบ Convex Edge นี้ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงความคมของกรรไกรได้โดยใช้
ความรู้สึก ในการตัด ถ้า ช่ า งลับ กรรไกรลับ ไม่เ ป็ น หรือ ไม่ เ ข้า ใจกรรไกรคมแบบนี้ กรรไกรจะไม่ใ ห้
ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นเหมือนของใหม่อกี เลย แต่ถ้าช่างลับกรรไกรเข้าใจกรรไกรคมแบบนี้และลับกรรไกรได้
ถูกต้องเหมาะสม กรรไกรจะให้ความรูส้ กึ ทีค่ มกว่าของใหม่เสียด้วยซํ้าไป
กรรไกรแบบ Convex Edge ส่วนใหญ่จะมีปุ่มปรับความฝื ดในการใช้กรรไกรทีส่ ามารถใช้มอื
ปรับหมุนได้ตามความต้องการด้วยตนเอง
ข้อเสียของกรรไกรประเภทนี้คอื ราคาแพง อีกทัง้ ต้องดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ถ้าเกิดมีการตกหล่น
ขึน้ มา กรรไกรประเภทนี้จะทื่อทันทีแล้วจะทําให้กรรไกรตัดไม่เข้า ใช้งานไม่ได้
กรรไกรแบบ Convex Edge จะเหมาะกับช่างตัดขนสุนขั ทีม่ ปี ระสบการณ์มาแล้วพอสมควร ไม่
เหมาะสมกับผูท้ เ่ี ริม่ ต้นตัดขนสุนขั เหมาะกับช่างตัดขนสุนขั ทีต่ อ้ งการให้งานออกมาละเอียด
ยีห่ อ้ กรรไกรแบบ Convex Edge ทีน่ ิยมใช้สว่ นใหญ่ อาทิเช่น Kenchii, Heritage, Shark Fin
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Kenchii

Heritage

Shark Fin

2. Bevel Edge
กรรไกรของเยอรมันจะมีความเรียบของคมกรรไกรมากกว่ากรรไกรแบบ Convex Edge ด้วย
ลักษณะรูปร่างทีค่ ล้ายกับดาบ (sword) มันจึงถูกเรียกว่า Bevel Edge ปจั จุบนั กรรไกรส่วนใหญ่ทถ่ี ูก
ผลิตขึน้ มาทัง้ หมดกว่า 80-90% จะเป็ นกรรไกรแบบ Bevel Edge
เนื่องจากมุมองศาของกรรไกรแบบ Bevel Edge ไม่เหมือนกับกรรไกรแบบ Convex Edge ด้วย
หรือ
เหตุ น้ีเองที่คมกรรไกรด้านใดด้านหนึ่งหรือทัง้ สองด้านจะมีซ่ฟี นั เล็กๆ ที่เรียกว่า serrated
corrugated ซึง่ ซีฟ่ นั เล็กๆ นี่เองทีจ่ ะช่วยในการเกาะและจับยึดขนสุนขั ไม่ให้ถูกผลักไปด้านหน้า ทําให้
การตัดขนสุนขั ได้งา่ ยขึน้

คมกรรไกรแบบ Bevel Edge
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กรรไกรแบบ Bevel Edge จะเหมาะกับงานตัดขนหยาบๆ เวลาขนแห้ง เพราะมีดา้ นหนึ่งของใบ
กรรไกรที่เป็ นซี่ฟนั เล็กๆ คอยยึดจับขนสุนัขไม่ให้ถูกผลักไปด้านหน้า แต่ถ้าตัดขนที่หนามากเกินไปก็
อาจจะตัดไม่เข้าได้
ข้อดีของกรรไกรแบบ Bevel Edge คือ ราคาไม่แพง ดูแลรักษาง่าย และมีความทนทานมากกว่า
กรรไกรแบบ Convex Edge ถึงแม้ว่าอาจจะมีการตกหล่นบ้าง แต่กรรไกรแบบ Bevel Edge ก็ยงั
สามารถทีจ่ ะนํามาใช้งานตัดขนสุนขั ได้
ข้อเสียของกรรไกรแบบ Bevel Edge คือ เสียงดังกว่า, ใช้แรงในการตัดมากกว่า และตัดขนได้
ไม่ละเอียดเท่ากับกรรไกรแบบ Convex Edge
ยีห่ อ้ กรรไกรแบบ Bevel Edge ทีน่ ิยมใช้สว่ นใหญ่ อาทิเช่น Witte (Roseline), Heritage, Dubl
Duck

Witte (Roseline)

Heritage

Dubl Duck

เป็ นยังไงกันบ้างครับกับการเลือกคมกรรไกรตัดขนสุนัข จะใช้กรรไกรของญี่ปุ่นดีหรือกรรไกร
ของเยอรมันดี แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ การเลือกคมกรรไกรก็คงต้องขึน้ อยู่กบั ความชํานาญในการใช้งาน, ความ
ต้องการในการใช้งาน และเงินในกระเป๋าของแต่ละบุคคลด้วยครับ ผมหวังว่าผูอ้ ่านแต่ละท่านคงนําไปใช้
เป็ นประโยชน์ได้บา้ งนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ความรูแ้ ละเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรไกรยังรออีก
เพียบ
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