CIPS 2013 เค้าก็มีดีนะ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนทีผ่ ่านมา ผมกับคุณอิสรียไ์ ด้มโี อกาส
ไปงานแสดงสินค้าเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งนานาชาติ CIPS 2013 ทีก่ วางโจว ประเทศจีน ทาให้ผมได้เจอะเจอ
ประสบการณ์แปลกใหม่และได้พบกับผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ มากมายจากประเทศจีน ดังนัน้ เนื้อหาของฉบับ
นี้ผมจะเล่าให้ฟงั เฉพาะสินค้าใหม่ๆ ทีน่ ่ าสนใจ และมีโอกาสทีผ่ มจะนาเข้ามาขายในบ้านเราละกันนะครับ
เริม่ แรกก็ขอถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกก่อนเลยละกัน กว่าจะเดินมาถึง Hall ที่จดั งานได้ เดินหลงไป
หลายกิโลเหมือนกัน และในวันนัน้ มีงานแสดงสินค้าหลายงานมาก เดินวนไปวนมาอยู่นาน ศูนย์แสดง
สินค้าทีก่ วางโจวนี้ มันใหญ่มากจริงๆ ครับ มีประมาณ 8-10 อาคาร แต่ละอาคารมีขนาดเทียบเท่ากับ
อาคาร Challenger ของ Impact เมืองทองธานี และแต่ละอาคารสามารถจัดแสดงสินค้าได้ 2 ชัน้ ครับ

www.mamagroomingshop.com

พอมาถึงงานแสดงสินค้าปุ๊บก็เดินไปหาจุดลงทะเบียน ซึง่ แน่ นอนครับผมก็ได้รบั การทักทายเป็ น
ภาษาจีน ผมพูดจีนไม่ได้เลยตอบกลับเป็ นภาษาอังกฤษและบอกว่าผมมาจากประเทศไทย พูดได้แต่
ภาษาอังกฤษ ผมเลยรีบยื่นนามบัต รของผมให้กับเจ้าหน้ าที่ไป จากนัน้ ทางเจ้าหน้ าที่ก็ได้ถ ามว่ า มี
เอกสารพวกหนังสือเชิญหรือเอกสารลงทะเบียนอะไรไหม ผมก็บอกว่ามีแต่ไม่ได้ปรินท์มา (จริงๆ แล้วไม่
มีหรอก แต่ตอ้ งบอกไปก่อนว่ามี) เพราะเหลือบไปเห็นว่ามีป้ายคิดค่าเข้างาน 100 หยวน (ไม่แน่ ใจว่าใช่ร ึ
เปล่า เพราะก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิม) พนักงานก็กลับไปดูทน่ี ามบัตรอีกว่าผมว่ามาจากไทยจริงๆ ก็เลย
ให้ลงชื่อแล้วก็ให้บตั รเข้างานมา กว่าจะเข้างานได้กง็ งแล้วครับกับระบบของทีน่ ่ี
ทีน้เี รามาดูกนั ต่อดีกว่าว่างานนี้เค้ามีของอะไรดีๆ มาโชว์กนั บ้าง
1. เครื่องติ ดตามสัตว์เลี้ยง (GPS Pet Tracker)
เป็ นสินค้าตัวแรกเลยครับที่ผมได้เจอในงานนี้ มันเป็ นเครื่องติดตามสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของ
สามารถติดตามได้ว่าตอนนี้สตั ว์เลี้ยงสุดรักนี่ไปวิง่ เล่นอยู่แถวไหน โดยที่จะต้องใส่ Sim Card ของ
โทรศัพท์มอื ถือเข้าไปด้วย ปกติเครื่องติดตามตัวนี้จะใส่คาดคู่กบั สายคล้องคอ เมื่อว่าเจ้าของอยากรูว้ ่า
สุนขั ตัวเองอยูท่ ไ่ี หน ก็จะโทรไปทีเ่ บอร์ของเครือ่ งติดตามตัว เจ้าของก็จะสามารถทราบตาแหน่ งของสัตว์
เลีย้ งผ่านทาง Google Map หรือ App ของแต่ละบริษทั ทีส่ ร้างขึน้ ทีส่ ามารถโหลดได้ผ่านทาง App store
หรือ Play Store ซึง่ จะบอกตาแหน่ งทีม่ คี วามคลาดเคลื่อนประมาณ 2-5 เมตร เครื่องติดตามสัตว์เลีย้ งนี้
จะต้องชาร์จแบตผ่านทางสาย usb หรือชาร์จผ่านทางแสงอาทิตย์กไ็ ด้

2. เครื่องดูดและสางขนหมาแบบสุญญากาศ (Vacuum Pet Groomer)
เครื่องดูดและสางขนหมาแบบสุญญากาศ เป็ นอีกหนึ่ งสินค้าที่น่าสนใจ รูปลักษณ์ภายนอกก็
เหมือนเครื่องดูดฝุ่นธรรมดา แต่เครื่องตัวนี้มนั พิเศษตรงทีร่ ะบบหวีตรงปลายท่อดูด เพราะมันเป็ นแปรง
แบบสางขน เมื่อทาการหวีสางขนจะทาให้ขนที่หลุดและขาดล่วงตามตัวน้องหมาจะติดอยู่ตรงที่ร่องหวี
เมื่อกดเปลี่ยนหมุนคันโยกที่หวีสางหนึ่งที ขนที่ติดกับหวีจะถูกม้วนเข้าไปทีต่ วั ด้ามจับและถูกดูดเข้าไป
ในเครื่องดูดฝุ่นทันทีไม่ฟ้ ุงกระจาย ตัวหวีสางนี่ถูกจดสิทธิบตั รไปเรียบร้อยแล้ว พอถามราคาถึงต้องกับ
หงายหลังกลับบ้านเลยได้กว่า ตัง้ ราคาขายได้แรงมาก ผมกลับไปใช้หวีสางแบบเดิมดีกว่า เก็บไว้ใช้เองที่
เมืองจีนละกันเนอะ
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3. บ้านน้ องหมาพลาสติ กแบบถอดประกอบได้
บ้านน้องหมาพลาสติกแบบถอดประกอบได้ เป็ นสินค้าทีผ่ มเดินเข้าไปถามราคาเลยทันที โดย
ไม่ได้สนใจว่ามันมีก่แี บบ สีอะไรบ้าง ผมมันใจว่
่ าถูกใจคนไทยแน่ นอน เวลาคุณจะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ต่างจังหวัดและอยากจะพาน้องหมาไปด้วย คุณก็จบั น้ องหมาใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็สะพายพาดบ่าไป
แค่น้คี ุณก็พาน้องหมาไปเทีย่ วไหนต่อไหนได้แล้ว พอตกกลางคืนก็ไม่ตอ้ งกลัวน้องหมาคิดถึงบ้าน เพราะ
บ้านหลังนี้สามารถถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ทัง้ สิ้น แค่ใช้มอื ขันตัวล็อคทีละตัวบ้าน
น้องหมาก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์ ทีส่ าคัญบ้านน้องหมาพลาสติกนี้สามารถนามาล้างน้ าทาความสะอาดได้
อีกด้วย

4. ครีมทามือสาหรับป้ องกันน้ องหมาข่วน (Fou Stick)
ตอนแรกที่ไปยืนคุยที่บูธก็ยงั งงๆ อยู่เหมือนกันว่ามันใช้ทาอะไร รูปร่างหน้าตาเหมือนลิปสติก
คนขายก็บอกว่ามันเกี่ยวกับหมาข่ ว น เค้าอธิบายอยู่ต งั ้ นานผมก็ยงั ไม่เ ข้า ใจอยู่ดีว่าตกลงมันสินค้า
สาหรับน้ อ งหมาหรือ ว่าเจ้าของ พอมานัง่ อ่ านรายละเอียดจึงรู้ว่าเป็ นครีมทามือ สาหรับเจ้าของ เพื่อ
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ป้องกันเวลาที่เล่นกับน้องหมา หรือให้น้องหมาสวัสดี แล้วเล็บน้องหมามาขีดข่วนที่มอื ทาให้เป็ นรอย
หรือเป็นแผลได้ เค้าก็บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทท่ี ามาจากธรรมชาติและไม่ระคายเคืองต่อผิวมนุษย์

ในงานนี้ยงั มีสนิ ค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดขนสุนัขอีกหลายอย่างนะที่มาแสดงสินค้าไม่ว่าจะเป็ น
ไดร์เป่าขน ปตั ตาเลีย่ น ใบมีด กรรไกร อ่างอาบน้ า โต๊ะตัดขนสนุ ข ฯลฯ ผมกับคุณอิสรียไ์ ด้แต่เดินผ่าน
ไม่ได้เดินเข้าไปดูหรอกครับ แต่มอี ยูบ่ ธู นึงทีผ่ มต้องเดินเข้าไปหา คือ บูธแสดงสินค้าปตั ตาเลีย่ นและทริม
เมอร์ ยีห่ อ้ Codos ผมมันใจว่
่ าหลายๆ ท่านใช้ทริมเมอร์ยห่ี อ้ นี้อยู่ จะมีอยู่รุ่นนึงทีช่ ่อื รุ่นว่า KUKU เป็ นรุ่น
ทีน่ ยิ มในบ้านเรามาก เพราะราคาไม่แพง แต่เราจะเรียกกันว่า ทริมเมอร์ KUKU
ทีผ่ มเดินเข้าไปดูไม่ใช่อะไรหรอกครับ เพราะคุณอิสรียบ์ อกผมเป็ นประจาเลยว่าลูกค้าถามแต่ท
ริมเมอร์ KUKU เมื่อไหร่รา้ นมะหมาจะเอามาขายบ้างซะที ผมเลยตัดสินเข้าไปดูทบ่ี ูธว่ามันมีดยี งั ไง ผม
เลยถามเซลล์ว่า ช่วยแนะนาปตั ตาเลีย่ นและทริมเมอร์รุ่นทีด่ ที ส่ี ุดของ CODOS ให้ผมที เค้าก็เลยเลือก
สองตัวนี้มาให้ผมดูทเ่ี ป็นตัวแพงทีส่ ดุ ของแต่ละประเภทและอธิบายให้ผมฟงั ว่ามันมีดยี งั ไง
สุดท้ายผมเลยถามเค้าว่าใบมีดของทัง้ สองตัวนี้ลบั คมได้ไหม เค้าบอกว่าลับไม่ได้ ต้องเปลี่ยน
อย่างเดียว ที่ผมถามค าถามนี้ไม่ใช้อ ะไรหรอกครับ เพราะมีลูกค้ามาถามอยู่เ ป็ นประจาว่าใบมีดของ
KUKU ลับ หลายๆ ท่านทีอ่ ่านมาถึงตรงนี้คงเข้าใจคาตอบแล้วนะครับว่าใบมีดปตั ตาเลีย่ นหรือทริมเมอร์
ของ CODOS ลับคมได้ไหม ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ผมไม่ขอพูดถึงละกันนะครับ
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เป็ น ยัง ไงกัน บ้า งครับ กับ การเดิน ทางในครัง้ นี้ ข องผมและคุ ณ อิส รีย์ สิน ค้า ที่ม าจากจีน ก็ม ี
หลากหลายคุณภาพ มีทงั ้ ดีและก็ไม่ดี ยังไงก็ลองเลือกพิจารณาตัดสินใจกันดูนะครับ สินค้าบางชนิดบาง
ประเภทจากจีนอาจเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกทีด่ แี ละเหมาะสมกับคุณก็ได้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
MaMa Grooming Shop
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