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อีกหน่ึงกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์เราคดัสรรมาให้คณุ 

 
 
 
 
 

สวสัดผีูอ้่านทุกท่านครบั เป็นยงัไงกนับ้างครบั แต่ช่วงน้ีน่ีผมยุ่งมากจรงิๆ ทัง้งานราษฎรง์าน
หลวง ท างานเดนิสายตวัเป็นเกลยีวเลยครบั อยากจะแยกรา่งสกัสบิรา่งจรงิๆ เดีย๋วผมจะเล่าใหฟ้งัว่าผม
ไปท าอะไรมาบา้ง ตามชื่อหวัขอ้ในฉบบันี้เลยครบั 

ก่อนอื่นขออพัเดทสนิคา้ตวัใหม่ๆ  ทีเ่ราน าเขา้มาขายก่อนละกนันะครบั เดีย๋วทางบรรณาธกิารจะ
แซววา่ผมเขยีนออกนอกประเดน็ไปเรือ่ย เรามาเริม่กนัเลยดกีวา่ครบั  
 
#23920 - Andis Ultra-Edge Super 2-Speed Clipper- Blue 

ปตัตาเลีย่นสฟ้ีาตวัน้ีผมไดน้ าเขา้มาขายน่าจะสองเดอืนไดแ้ลว้ ก่อนหน้าน้ีลูกคา้หลายท่านถาม
ถงึมากเลยครบั วา่เมือ่ไหรจ่ะเอาเขา้มาขายสกัท ีพอเอาเขา้มาขายไดแ้ลว้ ผมกไ็มม่เีวลาท าลงเวบ็อกี ท า
ใหล้กูคา้หลายๆ ทา่นพลาดไป ผมตอ้งขอโทษลกูคา้ทุกๆ ทา่นอกีครัง้ดว้ยครบั ตอนน้ีผมไดจ้ดัท าลงหน้า
เวบ็ไซตข์องทางรา้นแลว้ครบั 

ประสทิธภิาพของปตัตาเลีย่นตวัน้ีเหมอืนกบัเครื่องสแีดงทุกประการครบั ทีส่ าคญัผมขายราคา
เทา่กนัดว้ยครบั ตามโปรโมชัน่ทีข่ายอยูใ่นปจัจุบนัเลย 

 ปรบัความเรว็ได ้2 จงัหวะ (3,400 หรอื 4,400 รอบต่อนาท)ี 
 สามารถใชง้านรว่มกบัใบมดี A5 ทุกยีห่อ้ เช่น Andis, Wahl และ Oster 
 ใชไ้ฟ 230V เสยีบปลัก๊ไฟใชง้านไดท้นัท ีไมต่อ้งวุน่วายหาหมอ้แปลง 
 น ้าหนกั 0.5 kg 
 รบัประกนั 1 ปี เหมอืนเดมิ 
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#23920 - Andis Ultra-Edge Super 2-Speed Clipper- Blue 
 
 ผมขอบอกนิดนึงนะครบั ผมเขา้ใจว่ามผีูอ้่านหลายท่านสงสยัว่าปตัตาเลี่ยนสฟ้ีาที่ใชไ้ฟ 110V 
กบัไฟ 230V แตกต่างกนัยงัไง ผมเคยเขยีนลงในนิตยสารโลกสตัวเ์ลีย้งฉบบัที ่178 หรอืท่านจะเขา้ไปดู
ทีเ่วบ็ของ MaMa Grooming Shop กไ็ดน้ะครบั ในแถบเมนู “แหล่งความรู”้  
 ถา้ทา่นไหนไมม่เีวลาไปสบืคน้ด ูผมขอสรปุแบบยอ่ๆ ละกนัครบั 

 รหสั #23920 เป็นรุน่ทีใ่ชไ้ฟ 230V สว่นรหสั #22405 เป็นรุน่ทีใ่ชไ้ฟ 110V 
 รหสั #23920 ขาปลัก๊ไฟเป็นขากลม สว่นรหสั #22405 ขาปลัก๊ไฟจะเป็นขาแบน 

 
พอมเีน้ือหาเกี่ยวกบัอุปกรณ์ตดัขนสุนัขบา้งแลว้ ทน้ีีเรามานอกเรื่องกนับา้งดกีว่า หลายท่านที่

ตดิตามอ่านคอลมัน์ของผมเป็นประจ าจะรูว้่าเมื่อปีที่ผา่นมา (2555) ผมไดเ้ดนิทางไปดงูานแสดงสนิคา้ที่
เยอรมนั INTERZOO 2012 ซึง่งานนัน้ไมไ่ดม้แีค่แสดงอุปกรณ์ตดัขนสุนขัอยา่งเดยีว แต่ยงัมกีารแสดง
อุปกรณ์เลี้ยงสตัวน์ ้าอกีมากมาย ผมตัง้ปณิธานไวเ้ลยว่าอกี 2 ปีขา้งหน้า ผมต้องกลบัไปศกึษาและ
เตรยีมขอ้มลูเพือ่มาตดิต่อขายอุปกรณ์เลีย้งสตัวน์ ้าใหไ้ด ้

เดมิทผีมกช็อบเลีย้งปลามงักรอยู่แลว้ แต่เผอญิว่าบา้นใหม่ท าเลฮวงจุย้การวางตู้ปลาไม่ดกีเ็ลย
พกัความคดินี้ไป จนมาวนันึงผมกล็องเขา้ไปดเูวบทีข่ายปลามงักรเล่นๆ เลยเหน็ว่าตลาดปลามงักรน่ียงั
มชี่องว่างที่เราเขา้ไปแทรกตวัได้นะ โดยใชป้ระสบการณ์จากการขายอุปกรณ์ตดัขนสุนัขน่ีแหละ จาก
ชอ่งวา่งทางการตลาดตรงน้ีครบั ท าใหผ้มกลบัมาเริม่สนใจมาเลีย้งปลาอกีครัง้โดยไมส่นใจเรื่องท าเลฮวง
จุย้การวางตู้ปลา เพยีงแค่คดิว่าถ้าเราท าในสิง่ที่เราชอบ แล้วมนัสามารถก่อใหเ้กดิธุรกจิใหม่ได้ มนัก็
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจทีจ่ะลงมอืท า  

เพื่อเป็นการสื่อและประชาสมัพนัธ์ใหลู้กคา้ท่านอื่นๆ ทราบว่ารา้นทีข่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาเปิด
ใหมข่องผมน่ี ไมใ่ช่รา้นโนเนมทีเ่พิง่เขา้มาท าตลาดใหม ่แต่ผมไดพ้ยายามใชช้ื่อเสยีง ประสบการณ์ และ
ฐานความน่าเชื่อถอืจากรา้นมะหมากรูมมิง่ชอ้ป เขา้มาช่วยในการท าธุรกจิใหส้ าเรจ็โดยเรว็ทีสุ่ด โดยที่
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ผมไดต้ัง้ชื่อรา้นขายอุปกรณ์เลีย้งสตัวน์ ้าวา่ “มะหมา อะควาเรีย่ม (MaMa Aquarium)” คดิอยูเ่ป็นอาทติย์
เลยครบักวา่จะไดช้ื่อน้ี ตอนแรกกค็ดินะวา่หมากบัปลามนัจะไปดว้ยกนัไดห้รอ แต่ถา้เราไมน่ าจุดเด่นและ
ประสบการณ์ทีเ่รามมีาใช ้เรากส็ูค้นอื่นเคา้ไม่ได ้ดว้ยเหตุน้ีเองหมากบัปลาจงึรวมอยู่กนัได ้ชื่อเวบ็ไซต์
ของรา้นปลาผมคอื www.mamaaquarium.com 

หลกัการแนวคดิการท าธุรกจิขายอุปกรณ์เลีย้งสตัวน์ ้ายงัเหมอืนเดมิกบัทีท่ ากบั มะหมากรมูมิง่ช้
อป คือ ลูกค้าทุกคนเปรียบเสมือนเพื่อน พี่ น้องของผม ดังนัน้ผมจึงเลือกขายสินค้าในราคาที่
สมเหตุสมผล สว่นหน้ารา้นน่ีกอ็ยูท่ีบ่า้นผมเองครบั แถวสะพานใหม่ ไมต่อ้งลงทุนมาก แต่ถา้ลูกคา้ท่าน
ไหนไมส่ะดวกมารบัทีส่ะพานใหม ่กส็ามารถไปรบัสนิคา้กบัคุณอสิรยี ์ที่มะหมากรมูมิง่ชอ้ป (บางซื่อ) ได ้
เพราะวา่อยูใ่กลส้วนจตุจกัรมากกวา่ 

ส่วนผูถ้อืหุน้กย็งัเป็นคนเดมิครบั มผีมกบัคุณอสิรยี ์โดยทีคุ่ณอสิรยีจ์ะรบัผดิชอบในรา้นมะหมา
กรมูมิง่ชอ้ปมากหน่อย สว่นผมกจ็ะแบ่งเวลามาดรูา้นมะหมา อะความเรีย่ม เป็นหลกั 

สนิคา้ทีผ่มไดน้ ามาขายเบือ้งตน้กจ็ะมปีลามงักรทอง, ปลามงักรแดง, หลอดไฟตูป้ลา และเครื่อง
สแกนไมโครชพิ 

1. ปลามงักรทอง (Golden Head Arowana) 
 ผมไดห้าเครอืขา่ยอยูน่านพอสมควรทีจ่ะมา support ปลาใหผ้ม หลงัจากทีไ่ดพ้ดูคุยกบัหลายๆ 

เจา้แลว้ ผมจงึเลอืกปลาจากฟารม์หลงเจยีง (Long Jiang) ประเทศมาเลเซยี เพราะเจา้ของมแีนวคดิ
คลา้ยๆ กนักบัผม แลว้ธุรกจิของเรากช็่วยสง่เสรมิกนัได ้ ทีส่ าคญัปลาทุกตวัของผมจะมชีปิและใบเซอร์
พรอ้มใหค้รบั 

ปลามงักรทอง lot แรก ผมจงึคดัเลอืกเฉพาะปลาทีห่วัทอง ขา้มหลงัมาแลว้แต่เลก็ ไมต่อ้งลุน้ให้
เหน่ือย มแีต่จะสวยขึน้เรือ่ยๆ ซือ้ทเีดยีวจบ เลีย้งไปยาวๆ ปลามงักรทองจะช่วยเสรมิความมัง่คัง่ ร ่ารวย
ใหก้บัคนในครอบครวัและกจิการของคุณ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างปลามงักรทอง (Golden Head Arowana) 
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2. ปลามงักรแดง (Violet Red Arowana) 
ปลามงักรแดง lot แรก ผมจงึคดัเลอืกเฉพาะปลาที่แกม้แดงมาแลว้แต่เลก็อกีเช่นกนั ไมต่อ้งลุน้

ใหเ้หน่ือย เพราะปลาแดงกว่าจะสวยและแดงทัง้ตวั ต้องรอ 2-3 ปี ซื้อจากผมไปแลว้ มแีต่จะสวยขึน้
เรือ่ยๆ ซือ้ทเีดยีวจบ เลีย้งไปยาวๆ ปลามงักรแดงจะชว่ยเสรมิอ านาจบารมใีหก้บัตวัคุณเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัอย่างปลามงักรแดง (Violet Red Arowana) 

 
3. หลอดไฟตู้ปลา 
จรงิๆ ผมกไ็ดน้ าหลอดไฟส าหรบัปลามงักรเขา้มาขายไดส้กัระยะนึงแลว้ครบั แต่ผมไม่สามารถ

บอกในทีน้ี่ไดว้่ายีห่อ้อะไร เน่ืองจากไดม้กีารท าสญัญาระหว่างผูผ้ลติกบัตวัแทนจ าหน่ายในเมอืงไทยกนั
เกดิขึน้ (หลงัจากทีผ่มไดน้ าเขา้มาขายแลว้) แต่ไมเ่ป็นไรครบั เดีย๋วผมหาของใหมม่าขายไดแ้น่นอน ถา้
เราไมห่ยดุน่ิงอยูก่บัที ่ทุกปญัหามนัจะมทีางออกอยูเ่สมอ 

 
4. เคร่ืองสแกนไมโครชิพ 
ผมกไ็ดต้ดิต่อไปทางผูผ้ลติเครื่องสแกนไมโครชพิหลายบรษิทัดว้ยกนั โดยบรษิทัแรกทีต่ดิต่อไป

ชื่อบรษิทัวา่ DATAMARS จากประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงในการผลติเครื่องสแกนไม
โครชพิเกอืบสามสบิปี ซึง่เครือ่งสแกนไมโครชพิทีผ่มน าเขา้มาน้ีเป็นรุน่ Mini Max II ซึง่สามารถใชไ้ดก้บั
สตัวไ์ดม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นสุนัข ปลา ววั แกะ รายละเอยีดเชงิลกึของเครื่องสแกนไมโครชพิ เดีย๋วผม
จะมาเล่าใหอ้ย่างละเอยีดในฉบบัต่อๆ ไปครบั ว่ามนัมกีารท างานอย่างไร แลว้เราจะมาใชป้ระโยชน์กบั
สตัวเ์ลีย้งของเราไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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เคร่ืองสแกนไมโครชิพ DATAMARS รุ่น Mini Max II 

 
นอกเรื่องไปซะเยอะเลยนะครบัในฉบบัน้ีพืน้ที่หมดซะแลว้ แต่จรงิๆ แล้วมนักม็สี่วนทีห่มาและ

ปลามาพบกนัไดน้ะครบั ต่อไปน้ีพดูคุยกบัผมไดทุ้กเรื่อง ไมว่่าจะเรื่องหมาหรอืเรื่องปลา ลมืบอกไปเบอร์
โทรรา้นปลา 09-1819-6272 วา่งๆ มานัง่คุยกนัทีร่า้นปลาไดน้ะครบั พบกนัใหมฉ่บบัหน้าครบั  
 
 
             MaMa Grooming Shop 
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