“Wahl” ชื่อนี้ มีดีมากกว่าตัดผมคน

หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยนิ ปตั ตาเลีย่ นยีห่ อ้ Wahl ซึง่ ส่วนใหญ่จะคิดว่า Wahl มีแต่ปตั ตา
เลีย่ นตัดผมคน เข้าร้านตัดผมร้านไหนก็เจอแต่ยห่ี อ้ Wahl แต่จริงๆ แล้ว Wahl ได้มกี ารผลิตปตั ตาเลีย่ น
หลายประเภทมากครับ รวมทัง้ ปตั ตาเลีย่ นตัดขนม้าและปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนัขด้วย ดังนัน้ ในฉบับนี้เรา
มาดูกนั ดีกว่าว่าปตั ตาเลีย่ น Wahl มีดอี ะไรบ้าง ทีม่ มี ากกว่าปตั ตาเลีย่ นตัดผมคน
ขอย้อนไปประมาณช่วงกลางปี ทผ่ี า่ นมา ผมได้โทรกลับไปหาแม่ตามปกติ วันนัน้ ผมก็ได้ถามแม่
ถึงสารทุกข์สุกดิบปกติเหมือนที่เคยทําทุกวัน วันนัน้ แม่ได้บอกผมว่าวันนี้มสี ุนัขมาตัดขนเยอะมาก
(ประมาณ 8 ตัว) ปวดข้อมือไปหมดเลย ตอนนัน้ ผมก็บอกไปว่า “แม่กท็ ําเท่าที่ทําไหวสิ จะไปฝื นตัด
ทําไมเยอะแยะ ข้อมือก็ไม่คอ่ ยดี แถมก็เคยผ่าตัดข้อมือมาก่อน” ตอนนัน้ ผมบอกตรงๆ เลยนะครับ ผมไม่
อยากให้แม่ตดั ขนสุนัขอีก ไม่อยากให้แม่ต้องไปผ่าตัดข้อมืออีกรอบ เค้าอายุเยอะแล้ว กระดูกก็ไม่ค่อย
แข็งแรงมันเริม่ เสือ่ มสภาพไปตามกาลเวลา
หลังจากวันนัน้ ผมก็เลยตัดสินใจไปหาข้อมูลจากอากู๋ (google) ว่ามีปตั ตาเลีย่ นยีห่ อ้ ไหนบ้างที่
นํ้าหนักเบาๆ เพราะปตั ตาเลีย่ นทีแ่ ม่ผมใช้เป็ น Andis AGP Super 2 Speed (110V) สีมว่ ง นํ้าหนักก็ปา
เข้าไป 700 กรัมแล้วครับ เมื่อใช้ไปนานๆ ต้องมีอาการปวดเมื่อยแน่ นอน ผมหาเจอหลายยีห่ อ้ มากทีม่ ี
นํ้ าหนักเบา ผมก็เริม่ หาอ่านรีววิ ทีละยีห่ อ้ จนเหลือยีห่ อ้ สุดท้ายทีช่ ่อื ว่า “Wahl” ผมอ่านรีววิ ของ Wahl
จากหลายแหล่งหลายเวบมากจนคิดว่า “ทําไมเราไม่เอา Wahl เข้ามาขายทีร่ า้ นเราบ้างละ”
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ในวันนัน้ เองผมก็ได้ตดิ ต่อเมล์ไปหา Wahl เพื่อขอเป็ นตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทย ประมาณสัก
เดือนนึงหลังจากนัน้ เค้าก็เมล์ตอบกลับผมมา แล้วส่งปตั ตาเลีย่ นรุน่ ทีใ่ ช้ไฟ 220V มาให้ผมลองใช้ พอผม
ได้รบั ปตั ตาเลี่ยน Wahl มา ผมรีบส่งต่อไปให้แม่ทนั ที เพราะอยากรูว้ ่ามันจะดีจริงไหม อีกสองเดือน
หลังจากนัน้ ผูจ้ ดั การประจําภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิกของ Wahl มาเมืองไทยพอดี เราจึงได้นัดเจอและ
พูดคุยรายละเอียดกัน
ตอนนี้แม่ผมได้เอาไปใช้มานานกว่า 6 เดือนแล้ว ระหว่างนัน้ ผมก็โทรไปถามแม่ตลอดว่าเป็ น
ยังไงบ้าง? ข้อมือดีขน้ึ ไหมเมื่อใช้ปตั ตาเลีย่ น Wahl? ถ้าผมจะเอามาขายแม่ว่าจะขายได้ไหม? แม่ผม
ตอบว่า “เอาเข้ามาขายเลย ขายได้แน่ นอน” นี่แหละครับ จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของการทํางานร่วมกัน
ระหว่างมะหมากรูมมิง่ ช้อปกับ Wahl
ประวัตขิ อง Wahl มีมายาวนานมากครับ นับถึงวันนี้กร็ อ้ ยกว่าปี แล้วครับ โดยทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ บริษทั ที่
Illinois, USA ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1911 เริม่ ต้นจากการผลิตมอเตอร์สาํ หรับเครื่องนวดทางการแพทย์ จน
มาถึงปตั ตาเลี่ยนตัดผมคนและตัดขนสุนัข ปจั จุบนั นี้มพี นักงานมากกว่า 2,200 คนทัวโลก
่
ผลิตสินค้า
ภายใต้แบรนด์สนิ ค้า Wahl, Moser และ Lister
 กลุ่มปตั ตาเลีย่ นตัดผมคน จะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์สนิ ค้า Wahl
 กลุ่มปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนขั จะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์สนิ ค้า Wahl และ Moser
 กลุ่มปตั ตาเลีย่ นตัดขนม้าและตัดขนแกะ จะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์สนิ ค้า Lister

ทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปของเราได้เริม่ นํ าเข้าสินค้ากลุ่มปตั ตาเลี่ยนตัดขนสุนัขยีห่ อ้ Wahl
ทัง้ หมด 2 รุน่ ด้วยกัน คือ
 ปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนขั Wahl รุน่ Storm (Variable Speed)
 ปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนขั Wahl รุน่ KM2
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มี

Wahl Storm Professional Variable Speed Clipper
Wahl Storm Professional Variable Speed Clipper จะมีลกั ษณะเด่นๆ ดังนี้
 มอเตอร์ให้กาํ ลังขับ 3,100 - 4,700 SPM
 มอเตอร์เป็ นแบบ Permanent Magnetic Rotary
 มีการออกแบบรูปทรงทีส่ มดุล โค้งมน ตามหลักการ Ergonomic Design สามารถช่วยลดอาการ
บาดเจ็บและเมือ่ ยล้าของข้อมือ เมือ่ ใช้งานเป็ นเวลานานๆ
 มีกริปยางเพือ่ ช่วยให้จบั กระชับในเวลาใช้งาน
 มีระบบการเปลีย่ นตัวขับใบมีด (drive tip) ทีง่ า่ ย (จดสิทธิบตั รแล้ว) สามารถเปลีย่ นตัวขับใบมีด
โดยไม่จาํ เป็ นต้องไขควงเพือ่ คลายน๊อตหรือสกรู
 มีปมุ่ ปรับความเร็วแบบ Variable Speed สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการ
 สามารถใช้งานได้กบั ใบมีด A5 หลายยีห่ อ้ เช่น Wahl, Andis, Oster
 ความยาวตัวเครือ่ ง 17.5 cm.
 นํ้าหนักเบาแค่ 328 กรัม
 สายไฟยาวถึง 4.5 เมตร
 มาพร้อมกับใบมีด Wahl Ultimate Competition #10, ตัวขับใบมีด, นํ้ามันหล่อลื่น และแปรงทํา
ความสะอาด
 รับประกัน 1 ปี
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Wahl KM2 (2 Speed)
Wahl KM2 (2 Speed) จะมีลกั ษณะเด่นๆ ดังนี้
 มอเตอร์ให้กาํ ลังขับ 3,000 - 3,400 SPM
 มอเตอร์เป็ นแบบฟนั เฟือง Gear Driven Rotary ทีใ่ ห้กาํ ลังขับทีม่ พี ลัง สามารถรองรับกับงานตัด
ขนสุนขั หนักๆ ได้ดี
 มีการออกแบบรูปทรงโค้งมน ตามหลักการ Ergonomic Design เพื่อให้สะดวกสบายและ
สามารถช่วยลดอาการเมือ่ ยล้าของข้อมือ เมือ่ ใช้งานเป็ นเวลานานๆ
 มีการระบายความร้อนทีด่ เี ยีย่ ม
 ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีได้ดี
 มีปมุ่ ปรับความเร็วแบบ 2 จังหวะ (2 speed)
 สามารถใช้งานได้กบั ใบมีด A5 หลายยีห่ อ้ เช่น Wahl, Andis, Oster
 ความยาวตัวเครือ่ ง 19 cm.
 นํ้าหนักเบาแค่ 372 กรัม
 สายไฟยาวถึง 4.5 เมตร
 มาพร้อมกับใบมีด Wahl Ultimate Competition #10, นํ้ามันหล่อลื่น และแปรงทําความสะอาด
 รับประกัน 1 ปี
ทีน่ ้ีเรามาลองดูประสิทธิภาพของ Wahl Storm (Variable Speed) และ Wahl KM2 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปตั ตาเลีย่ นยีห่ อ้ อื่นๆ ทีม่ ขี ายอยูใ่ นท้องตลาดบ้านเรา
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จากตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปตั ตาเลีย่ นแต่ละยีห่ อ้ แสดงให้เห็นว่า Wahl Storm
(Variable Speed) เป็ นปตั ตาเลีย่ นทีม่ นี ้ําหนักทีเ่ บาทีส่ ุดเมื่อเทียบกับยีห่ อ้ อื่น อีกทัง้ ยังมีความเร็วในการ
ตัดทีส่ งู สุดอยูท่ ่ี 4,700 SPM ส่วน Wahl KM2 นัน้ จุดเด่นจะอยูท่ ม่ี อเตอร์ทเ่ี ป็ นระบบฟนั เฟื อง ทีใ่ ห้กําลัง
ขับทีม่ พี ลัง สามารถรองรับการตัดขนสุนขั ทีห่ นักๆ ได้ อีกทัง้ ยังมีน้ําหนักเบาอีกด้วย
เป็ นยังไงกันบ้างครับกับปตั ตาเลีย่ น Wahl ทัง้ 2 รุน่ ทีผ่ มได้มานําเสนอ ผมหวังว่าคงเป็ นอีก
หนึ่ ง ทางเลือ ก สามารถตอบโจทย์นัก กรูม มิ่งที่มีอ าการบาดเจ็บ หรือ เมื่อยล้า ของข้อ มือ เมื่อ ใช้เ ป็ น
เวลานานๆ ได้เป็ นอย่างดี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมกับคุณอิสรีย์ 0815675877 ได้ทนั ทีเลย
ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
ทีม่ า: http://www.wahlanimal.com
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