ขอบคุณที่ไว้ใจกัน

สวัสดีปีใหม่ 2556 ทุกท่านครับ วันเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเสียจริงๆ เผลอแป๊บเดียวร้านมะ
หมากรูมมิง่ ช้อปของเราจะมีอายุครบ 3 ปีแล้ว ความรูส้ กึ ของตัวผมเองเหมือนกับว่าผมเพิง่ เริม่ ต้นทําร้าน
เมื่อไม่ก่เี ดือนนี่เอง แต่ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมาร้านของเราต้องประสบพบเจอปญั หาต่างๆ
มากมาย ซึง่ ก็ถอื เป็ นเรื่องธรรมดาของการทําธุรกิจทีจ่ ะต้องหาทางแก้ไขและฝา่ ฟนั มันไปให้ได้ แต่มสี งิ่
หนึ่งทีค่ อยเป็ นกําลังใจให้พวกเราเสมอตลอดมาก็คอื “ลูกค้า” ครับ
ทุกครัง้ ทีผ่ มมีโอกาสได้คุยกับลูกค้า ผมจะรูส้ กึ มีกาํ ลังใจขึน้ มาทุกครัง้ เพราะทุกสิง่ อย่างทีผ่ มและ
คุณอิสรียไ์ ด้ทําให้กบั ลูกค้าจะสะท้อนกลับมาหาเราทุกครัง้ บางครัง้ ก็เป็ นคําพูดประโยคสัน้ ๆ แต่มาจาก
ใจ อาทิเช่น
“พี.่ ...ไม่เคยมีใครบอกหนูแบบนี้เลย เค้าแนะนําให้หนูซอ้ื แต่ของแพงๆ”
“ขอบคุณนะครับพี.่ .. ผมประหยัดค่าของไปหลายตังค์”
“ดีจงั พี่ ไม่คดิ ค่าเปิดเครือ่ งด้วย ทีอ่ ่นื เค้าคิดตัง้ 500”
ฯลฯ
เพียงคําพูดแค่นี้แหละครับ เราก็มีกาํ ลังใจสู้ต่อไปแล้ว
แต่กม็ อี กี หลายคําพูดเหมือนกันทีค่ อยสร้างปญั หาให้กบั ร้านของเรา โดยทีค่ ําพูดเหล่านัน้ ลูกค้า
เค้าฟงั มาจากคนอื่น แล้วมาเล่าให้เราฟงั เองอีกที อาทิเช่น
“พี.่ .. มีคนนึงเค้าบอกว่า ของร้านมะหมา มีแต่ของปลอม ของแท้จะขายถูกได้ไง”
“พีม่ คี นมาบอกว่า ร้านมะหมามีอกี สาขานึงทีส่ นามหลวง 2”
ตอนแรกทีไ่ ด้ฟงั ก็รสู้ กึ โมโหเหมือนกันนะ ทีม่ คี นมากล่าวหา ใส่รา้ ย และแอบอ้างแบบนี้ แต่พอ
คิดอีกมุมนึง “เออสงสัยร้านเราคงจะดัง เค้าเลยต้องเอาไปใส่รา้ ยและแอบอ้าง” แต่ไม่เป็ นไรครับ ผมจะ
อธิบายชีแ้ จงให้ทุกท่านเข้าใจทุกข้อกล่าวหา ดังนี้ครับ
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 ถ้าลูกค้าท่านใดพบว่า อุปกรณ์ตดั ขนสุนัขทีซ่ อ้ื มาจากร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป แล้วได้ทาํ การ
พิสูจน์จากบริษทั ผูผ้ ลิตว่าเป็ น “ของปลอม” ทางร้านเรายิ นดีชดใช้ค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิ น 5
เท่าของราคาสิ นค้าที่ท่านได้ซื้อไปจากเรา
 ร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป มีคุณอิ สรีย์กบั ผม (ณัฐพงษ์) เท่ านั น้ ที่ ทําการขายของให้ กบั
ลูกค้า
 ร้านเรามีสาขาเดียวเท่านัน้ อยูท่ ่ี บางซื่อ
 เบอร์โทรของคุณอิสรีย์ คือเบอร์ 081-5675877 เท่านัน้
ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบผ่านทางเวบไซต์ของเรา
(www.mamagroomingshop.com) และนิตยสารโลกสัตว์เลีย้ ง
เรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่า ในวาระที่ฉลองครบรอบ 3 ปี ทางร้านของเราจึงได้มกี ารจัด
โปรโมชันช็
่ อควงการ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ไว้วางใจเรามาตลอด 3 ปี ท่ผี ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
Promotion 1: ลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าภายในเดือน ม.ค. – มี.ค. 56 รับฟรีปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ขนาด 6x9
นิ้ว (ปฏิทนิ มีจาํ นวนจํากัด เพียง 500 ชุด)

ตัวอย่างปฏิ ทินตัง้ โต๊ะ
Promotion 2: ลูกค้าทีซ่ อ้ื ใบมีดปตั ตาเลีย่ นและกรรไกรตัดขนสุนัข ยีห่ อ้ ใดก็ได้ ภายในเดือน
ม.ค. – มี.ค. 56 “ลับคมฟรีตลอดอายุการใช้งาน”
กว่าจะตัดสินใจเลือกโปรโมชันนี
่ ้ ก็คดิ อยูน่ านพอสมควร เพราะจากทีไ่ ด้เห็นกรรไกรทีล่ ูกค้าได้สง่
มาให้ผมลับคม มากกว่า 80% มีสภาพตามรูป ผมได้สอบถามกับลูกค้าทุกท่านว่า “ทําไมกรรไกร ถึงมา
ในสภาพนี้” ลูกค้าตอบแค่เพียงว่า “ก็ช่างคนนี้เค้าคิดค่าลับกรรไกรถูก แต่ลบั คมได้แป๊บเดียวประมาณ
ไม่กว่ี นั ก็ตดั ไม่เข้าอีก” ผมได้แต่สา่ ยหน้าแล้วเสียดายกรรไกรแทนลูกค้าจริงๆ
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กรรไกรที่ถกู ลับคมจากเครื่องลับกรรไกรที่ไม่ได้มาตรฐาน
กรรไกรทีโ่ ชว์อยูใ่ นรูปทัง้ 3 เล่มเป็ นกรรไกรของ Witte รุน่ Roseline ซึง่ เป็ นกรรไกรประเภท
Bevel Edge จุดเด่นของกรรไกรประเภทนี้คอื คมกรรไกรด้านนึงจะเป็ นฟนั หยักยาวตลอดแนว(Serrated
or Corrugated) ซึง่ แนวฟนั หยักนี้จะช่วยในการจับเกาะเส้นขนสุนขั
ถ้ามองทีห่ วั ลูกศรชี้ จะเห็นได้ว่าเนื้อกรรไกรหายไปเยอะมาก ประมาณ 2-3 มม. อีกทัง้ ด้านทีม่ ี
ตัวหนังสือเป็ นด้านที่มฟี นั หยักตลอดแนว ซึ่งการทําฟนั หยักนัน้ ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะสําหรับทําฟนั
หยักเท่านัน้ ซึง่ เครื่องประเภทนี้จะมีเฉพาะโรงงานผูผ้ ลิตกรรไกรเท่านัน้ (แต่ผมมีเทคนิคทีส่ าํ หรับทําฟนั
หยักได้ ขออุบเป็ นความลับก่อน เดีย๋ วไม่มอี ะไรมาเล่าให้ฟงั ต่อ)
นอกจากนี้มุมองศาของกรรไกรผิดเพีย้ นไปจากค่าของโรงงาน และแนวคมกรรไกรโค้งเป็ นคลื่น
ไม่เป็ นเส้นตรง ซึง่ ส่งผลให้ตดั ขนสุนขั ไม่คอ่ ยเข้า
มูลค่ากรรไกรทัง้ 3 เล่ม อ้างอิงจากราคาร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อป ประมาณ 10,000 บาท แต่มา
เสียเพราะช่างลับคมที่ไม่เข้าใจเทคนิคการลับกรรไกรแต่ละประเภท และใช้เครื่องลับกรรไกรที่ไม่ได้
มาตรฐาน ผลทีไ่ ด้กต็ ามรูปทีเ่ ห็นละครับ ท่านจะฝากความหวังไว้กบั ช่างแบบนี้อกี หรอ?
จริงๆ ผมก็เคยลับคมกรรไกรแบบ Convex หรือทีเ่ รียกว่ากรรไกรญึป่ นุ่ แต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บ
ไว้ แต่ผมรูเ้ ลยทันทีว่ามาจากการลับคมของช่างคนเดียวกัน ถ้าท่านไหนเป็ นคนสังเกต จะเห็นได้ว่าช่าง
คนนี้ชอบลับกินเนื้อตรงโคนกรรไกร ทําให้คมกรรไกรโค้งเว้า และอีกอย่างนึงก็คอื เครื่องลับกรรไกรแบบ
Convex ไม่เหมือนกับเครื่องลับกรรไกรแบบ Bevel แต่ช่างคนนัน้ คงมีเครื่องเดียว เลยลับคมกรรไกร
ออกมาเหมือนกันหมด
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กรรไกรแบบ Convex ถ้าช่างไม่รเู้ ทคนิคในการลับคม กรรไกรเล่มนัน้ จะทื่อเลย แต่ถา้ รูเ้ ทคนิค
ในการลับคม กรรไกรเล่มนัน้ อาจจะมีความคมมากกว่าของใหม่เสียอีก
ถ้าท่านเป็ นคนทีเ่ ล่นกรรไกรจะรูว้ า่ กรรไกรแบบ Convex นี่ จะแพงกว่ากรรไกรแบบ Bevel มาก
ถ้าท่านไหนสนใจอยากจะรูถ้ งึ ความแตกต่างระหว่างกรรไกรแบบ Convex กับกรรไกรแบบ Bevel ลอง
ไปหาอ่านทีน่ ิตยสารโลกสัตว์เลีย้ งฉบับที่ 188 หรือ e-mail มาสอบถามผมได้
ลืมบอกไปอย่างนึงครับ ตอนนนี้รา้ นเราเปลีย่ น e-mail เป็ น mamagroomingshop@gmail.com
แล้วนะครับ เป็ นทางการนิดนึง ส่วน e-mail เก่าเป็ น e-mail ส่วนตัวของผม ก็ยงั สามารถสอบถามได้
ครับ
ส่ ว นใบมี ด ป ตั ตาเลี่ ย น ที่ผ่ า นมาผมได้ ล ับ คมใบมี ด ของแม่ แ ละลู ก ค้ า หลายท่ า นๆ จาก
ประสบการณ์ พ บว่ า ใบมีด ป ตั ตาเลี่ย นที่ผ มลับ คมตัง้ แต่ ค รัง้ แรก ใบมีด ใบนั น้ ผมสามารถลับ คมได้
ประมาณ 4-6 ครัง้ ตลอดอายุการใช้งาน แต่ทงั ้ นี้ ทงั ้ นัน้ ต้องขึน้ อยู่กบั การรักษาใบมีดด้วย
ร้านแม่ผมเปิ ดมาประมาณ 3 ปี กว่า มีสุนขั มาตัดประมาณวันละ 2-3 ตัว เสาร์อาทิตย์วนั ละ 10
ตัว แม่ผมจะมีใบมีด 2 ชุด ตัง้ แต่แม่ผมเปิ ดร้านมา ผมลับคมใบมีดให้แม่ไป 2 ครัง้ เอง เนื้อเหล็กของ
ใบมีดยังเหลืออีกเยอะ
จากประสบการณ์ในการลับคมกรรไกรและใบมีดทีผ่ ่านมา ผมจึงมีแนวคิดทีอ่ ยากจะช่วยลูกค้า
ลดค่าใช้จ่ายในการลับคมใบมีดและซือ้ ใบมีดใหม่ โดยทีเ่ มื่อซือ้ ใบมีดปตั ตาเลีย่ นหรือกรรไกรกับร้านของ
เรา ยีห่ อ้ ใดก็ได้ ผมยินดีทจ่ี ะลับคมให้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน จนกว่าใบมีดหรือกรรไกรไม่สามารถใช้
งานได้
ส่วนเงื่อนไขการให้บริการลับคมใบมีดและกรรไกรฟรีตลอดอายุการใช้งานอย่างละเอียด กรุณา
ติดตามได้ท่ี www.mamagroominngshop.com
แนวคิ ด การให้ บ ริ ก ารลับ คมใบมี ด และกรรไกรฟรี ต ลอดอายุก ารใช้ ง าน ผมไม่ส งวน
ลิ ขสิ ทธิ์ ร้านไหนที่เห็นว่าดี สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การบริ การลูกค้าได้เลย
โปรโมชันดี
่ ๆ แบบนี้ มีที่เราที่ แรกและยังมีโปรโมชันดี
่ ๆ อีกมากมายตลอดปี 2556 คอย
ติ ดตามจากแหล่งข่าววงในได้เลย
สุดท้ายนี้ ผมขอให้ผู้อ่านทุ กท่า นและครอบครัว มีสุข ภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เ จ็บ
ค้าขายรํ่ารวย มีเงินทองไหลมาเทมา ขอให้มคี วามสุขสมหวังในสิง่ ทีป่ รารถนา ตลอดปี 2556 พบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
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