อาชีพเสริมที่ทาได้ไม่ยาก !!!

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ ฉบับนี้ผมอาจจะมาแปลกหน่ อยทีจ่ ะชวนผูอ้ ่านทุกท่านมาทาอาชีพ
เสริมกัน ต้นตอสาเหตุมาจากกระแสตอบรับการลับคมกรรไกรและใบมีดของร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปของ
ลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วผมมีงานประจาทาทุกวัน แต่ผมจะมาลับคมกรรไกรและใบมีด
เฉพาะวันอาทิต ย์เ ท่านัน้ ในบางอาทิต ย์ถ้ามีปริม าณกรรไกรและใบมีดเข้ามามาก ผมจะต้อ งมาลับ
กรรไกรและใบมีดในวันเสาร์ดว้ ย ทาให้โหมงานหนักมากไปและไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน
ผมจึงได้ปรึกษากับคุณอิสรียว์ ่า ร้านเราน่ าจะมีคนทีม่ าช่วยแบ่งเบาภาระการลับคมกรรไกรและ
ใบมีดบ้างนะ ถ้าผมยังรับมาทาคนเดียวมีหวังได้เข้านอน admit ที่โรงพยาบาลในระยะเวลาอันใกล้น้ี
แน่ นอน ผมจึงอยากเชิญชวนผู้ท่สี นใจอยากจะมีอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการลับคมกรรไกรและใบมีด
มาร่วมทางานกันนะครับ
โดยหลักการแล้วตัวผมเองจะเป็ นคนสอนเทคนิคการลับคมกรรไกรและใบมีดประมาณ 1-2 วัน
และผูท้ ส่ี นใจจะต้องซือ้ เครือ่ งทีเ่ ป็นรุน่ เดียวกับผมเท่านัน้ เพื่อให้งา่ ยต่อการสอนและการใช้งานในอนาคต
ซึง่ ผมจะแบ่งออกเป็น 2 เครือ่ งด้วยกัน คือ เครือ่ งลับคมกรรไกร และเครือ่ งลับคมใบมีดปตั ตาเลีย่ น
1. เครื่องลับคมกรรไกร
เครือ่ งลับคมกรรไกรทีผ่ มใช้อยูน่ นั ้ ผมจะเลือกใช้เครื่องลับคมกรรไกรของบริษทั Wolff เพราะว่า
ง่ายต่อการใช้งาน อีกทัง้ ยังสามารถลับคมกรรไกรได้ทงั ้ กรรไกรแบบ Convex Edge และกรรไกรแบบ
Bevel Edge (ท่านสามารถหาอ่านรายละเอียดเพิม่ เติม เกี่ยวกับคมกรรไกรได้ทน่ี ิตยสารโลกสัตว์เลีย้ ง
ฉบับที่ 188 หรือเข้าไปทีเ่ วบของร้านเราในหน้า “แหล่งความรู”้ )
เครือ่ งลับคมกรรไกรทีผ่ มจะนาเข้ามาสอนนัน้ จะมีอยู่ 2 รุน่ ด้วยกันคือ
 Twice As Sharp (the professional model) เครือ่ งลับกรรไกรรุน่ นี้ สามารถลับคมกรรไกรได้
เฉพาะกรรไกรแบบ Bevel Edge เช่น กรรไกรตัดผ้า, กรรไกรตัดขนสุนขั , กรรไกรเสริมสวย ซึง่ เครื่องลับ
คมกรรไกรรุน่ นี้จะมีราคาประมาณ 30,000 บาท
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เครื่องลับคมกรรไกรรุ่น Twice As Sharp
 OOKAMI Gold (complete package) เครื่องลับกรรไกรรุ่นนี้ จะเหมือนกับเครื่องลับคม
กรรไกรรุ่น Twice As Sharp ทุกอย่าง แต่จะมีอุปกรณ์เสริมและหินลับคมสาหรับลับกรรไกรแบบ
Convex Edge โดยเฉพาะ ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถถอดเปลีย่ นหินลับคมได้ตามประเภทของกรรไกร ซึ่ง
เครือ่ งลับคมกรรไกรรุน่ นี้จะมีราคาประมาณ 45,000 บาท

เครื่องลับคมกรรไกรรุ่น OOKAMI Gold
มีบ่อยครัง้ เหมือนกันทีม่ ลี กู ค้ามาติดต่อเพื่อซือ้ เครือ่ งลับกรรไกร ผมจะแนะนาเสมอเลยว่า เครื่อง
ลับคมกรรไกรที่ผมจะขายให้นัน้ มีคุณภาพสูง อย่าเอาเปรียบเทียบกับเครื่องลับคมกรรไกรของจีนที่ม ี
ราคาถูกกว่า เพราะเครือ่ งลับคมกรรไกรทีม่ าจากจีนนัน้ ใช้งานยาก ต้องใช้ทกั ษะของช่างสูง ต้องใช้มอื จับ
กรรไกร เพราะไม่มตี วั จับยึดกรรไกร อีกทัง้ หินลับคมจะกินเนื้อกรรไกรเยอะมาก คมกรรไกรก็อยู่ได้ไม่
นาน
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อีกอย่างที่ผมจะบอกอยู่เสมอๆ ว่า อย่าไปตัง้ ราคาลับคมกรรไกรเท่ากับเจ้าอื่นเลย ผมยืนยัน
แน่ นอนว่า ถ้าคุณซือ้ เครื่องทัง้ 2 รุ่นนี้ไปคุณสามารถตัง้ ราคาลับคมกรรไกรที่ 100 บาทต่อเล่มได้เลย
เพราะคุณภาพในการของคมกรรไกรนัน้ ดีกว่ามาก อีกทัง้ กรรไกรไม่เกิดเสียหาย กรรไกรราคาเป็ นหมื่น
บาทก็ใช้เครือ่ งรุน่ นี้ลบั คมกรรไกรรุ่นนี้ทงั ้ นัน้

กรรไกรที่ถกู ลับคมจากเครื่องลับกรรไกรที่ไม่ได้มาตรฐาน
กรรไกรทีโ่ ชว์อยู่ในรูปทัง้ 3 เล่มเป็ นกรรไกรของ Witte รุ่น Roseline มูลค่ากรรไกรทัง้ 3 เล่ม
อ้างอิงจากราคาร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป ประมาณ 10,000 บาท กรรไกรแพงแต่มาเสียเพราะช่างลับคมที่
ไม่เข้าใจเทคนิคการลับกรรไกรแต่ละประเภท และใช้เครื่องลับกรรไกรทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน ผลทีไ่ ด้กต็ ามรูป
ทีเ่ ห็นละครับ นี่แหละครับเป็นจุดทีเ่ ราสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในของด้านคุณภาพได้
2. เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยน
เครื่อ งลับคมใบมีด ปตั ตาเลี่ยนผมใช้อ ยู่นัน้ ผมจะเลือกใช้เ ครื่องลับคมใบมีดปตั ตาเลี่ยนของ
บริษทั Nebraska รุน่ CS-101-2000 เพราะว่าขนาดเหมาะสมการใช้งาน ทนทาน อีกทัง้ ยังเป็ นเครื่องลับ
คมใบมีด ปตั ตาเลี่ยนที่ผู้เ ชี่ยวชาญในการลับคมปตั ตาเลี่ยนส่ว นใหญ่ เ ลือ กใช้ ราคาของเครื่องลับคม
ใบมีดปตั ตาเลีย่ นรุน่ นี้ประมาณ 120,000 บาท
ก็มลี ูกค้าอีกหลายท่านเหมือนกันทีต่ ดิ ต่อมาหาผมเพื่อจะซื้อเครื่องลับใบมีดปตั ตาเลีย่ น ผมก็จะ
บอกอยูเ่ สมอเลยว่า เครื่องลับใบมีดปัตตาเลี่ยนรุ่นนี้ สามารถลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนที่ ถกู ผลิ ตมา
ให้ สามารถลับคมได้ เท่ านัน้ ถ้าท่านมีลูกค้าทีซ่ ้อื ปตั ตาเลีย่ นยีห่ ้อไหนมาก็ไม่รู้ และใบมีดก็ไม่สามารถ
ลับคมได้ เครื่องลับคมใบมีดปตั ตาเลี่ยนเครื่องนี้กไ็ ม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ เพราะมัน จะลับคมยังไงก็
ไม่คมอยูด่ ี คุณต้องอธิบายลูกค้าให้เข้าใจว่ามันไม่สามารถลับคมได้
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ตัวผมเองก็เจอลูกค้าลักษณะแบบนี้บ่อย บางครัง้ ต้องใช้เวลาอธิบายอยู่นาน ลู กค้าจะบอกอยู่
เสมอว่าร้านทีข่ ายปตั ตาเลีย่ นเครื่องนี้บอกว่าสามารถลับคมได้ ผมก็เลยแนะนาว่าให้กลับไปลับคมทีร่ า้ น
ที่ซ้อื มาดีกว่าครับ ผมไม่มคี วามสามารถที่จะลับคมให้ได้ นี่ก็เป็ นอีกปญั หานึงเหมือนกันที่รา้ นค้าชอบ
หลอกขายให้ลกู ค้าโดยไม่รบั ผิดชอบผลทีจ่ ะตามมาในอนาคต

เครื่องลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนรุ่น CS-101-2000
เกือบลืมไปครับ ราคาเครือ่ งทีไ่ ด้กล่าวแล้วทัง้ หมด ผมได้รวมค่าสอน (training) 1-2 วันอยู่ในนัน้
แล้ว สถานทีใ่ นการสอนจะจัดขึน้ ที่ ร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป ทีบ่ างซื่อครับ
ดังนัน้ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือ กซื้อเครื่องลับคมกรรไกรหรือใบมีด ผมอยากให้ท่านลองเช็ค
ข้อมูลเบือ้ งต้นก่อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ประเภทของกรรไกร ประเภทของใบมีด ฯลฯ เพื่อทีท่ ่านจะได้
เลือกซือ้ เครือ่ งลับคมให้เหมาะสมกับการใช้งานและคุม้ ค่าในการลงทุน
สุดท้ายนี้ ถ้าท่านไหนสนใจลองโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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