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เค้ามีดีอะไร? ผมถึงต้องไปอเมริกา (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากฉบบัทีแ่ลว้ผมไดเ้ล่าถงึในสว่นของบรษิทั Wolff Industries ว่าเคา้มดีอีะไรบา้ง ไมว่่าจะ
เป็นกรรไกร, เครือ่งลบักรรไกร, เครื่องลบัใบมดี จนถงึสมาคมทีเ่คา้รวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยเหลอืและพฒันา
อุตสาหกรรมของเคา้ ดงันัน้ในฉบบัน้ีผมจะมาเล่าต่อในส่วนของบรษิทั DoubleK Industries ว่าเคา้มดีี
อะไรกนับา้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าตัง้แต่ผมเริ่มทําธุรกิจขายอุปกรณ์ตัดขนสุนัข บริษัท DoubleK 
Industries เป็นบรษิทัแรกทีใ่หโ้อกาสผมไดเ้ป็นตวัแทนเพื่อขายสนิคา้ไดอ้ยา่งเป็นทางการ ชว่งเวลานัน้
ผมไดพ้ยายามตดิต่อไปหลายบรษิทัเพื่อขอเป็นตวัแทนจําหน่าย แต่ไม่เคยไดร้บัความสนใจเลยสกันิด 
หลายบรษิทัตอบผมว่า “ตอนน้ีเรามตีวัแทนจําหน่ายในประเทศไทยอยู่แล้ว เราไม่สามารถใหคุ้ณเป็น
ตวัแทนไดอ้กี” ตอนนัน้ไดแ้ต่ตดิในใจว่า “สงสยัรา้นเราเพิง่เปิดไดไ้มน่าน ความน่าเชื่อถอืยงัไม่ม ีแต่ไม่
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เป็นไรสกัวนันึงบรษิทัเหล่านัน้ต้องเหน็ค่าของเรา” แลว้มนักเ็ป็นจรงิแล้วครบั ตอนน้ีหลายบรษิทัทีเ่คย
ปฏเิสธผมในช่วงนัน้ไดต้ดิต่อกลบัมาเพื่อคุยรายละเอยีดกนัอกีครัง้ ดงันัน้ตอ้งตดิตามชมกนัต่อไปครบั 
แต่ขอบอกวา่ในปี 2555 ผมมเีซอรไ์พรสแ์น่นอน 

กลบัมาเขา้เรื่องกนัต่อครบั บรษิทั DoubleK Industries ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ทีเ่มอืง Chatsworth รฐั California ใชเ้วลาเดนิทางจาก Los Angeles โดยรถไฟประมาณ 
45 นาท ีซึง่ในวนัทีผ่มไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมบรษิทันัน้ทาง Mr.Gregory CRISP ประธานบรษิทัไดอ้ยูร่อรบั
ผมและคุณอสิรยี ์จากนัน้ไดพ้ดูคุยหารอืรว่มกนัสาํหรบัความรว่มมอืทางธุรกจิในอนาคตอกีดว้ย  

สนิคา้ทีถ่อืว่าเป็นจุดเด่นและสรา้งชื่อเสยีงใหก้บับรษิทั DoubleK คอื ไดรเ์ปา่ขนสุนขั มใีหเ้ลอืก
มากมายหลายรุน่ อาทเิช่น 2000XL, Airmax, Extreme, 850 portable dryer, 560 cage dryer และ 
9000II ซึง่ไดรเ์ปา่ขนทุกตวัของ DoubleK จะรบัประกนัมอเตอร ์2 ปีเตม็ ซึง่แตกต่างจากไดรเ์ปา่ขนสุนขั
ยีห่อ้อื่นทีข่ายในเมอืงไทยทีร่บัประกนัแคปี่เดยีว 

จุดเดน่ของไดรเ์ปา่ขนสนุขั DoubleK คอื 
 เสียงไม่ดงั เมือ่เทยีบกบัยีห่อ้อื่นทีใ่ชโ้ลหะหรอืสแตนเลส เน่ืองจากวสัดุทีใ่ชท้าํ housing เป็น

พลาสตกิ polyethylene และยงัมตีวัเกบ็เสยีงคัน่กลางระหวา่งมอเตอรก์บั housing 
 มีความทนทานสูง เน่ืองจากตวั housing ไม่สามารถทําลายได ้ไม่เป็นสนิม ไม่บุบ ไม่

แตกรา้วงา่ย เหมอืน housing ทีท่าํมาจากโลหะ จงึทาํใหค้งรกัษาสภาพเครือ่งไดด้กีวา่และนานกวา่ 
 สามารถผลิตลมได้มากกว่าย่ีห้ออ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั เน่ืองจากการออกแบบ Housing ตาม

หลกัการเคลื่อนที่ของอากาศ (aerodynamic) และลดปรมิาณรอยต่อภายในท่อ ซึ่งสิง่เหล่าน้ีจะมผีลต่อ
แรงตา้นทานและการเคลื่อนทีข่องอากาศภายในทอ่ 
 ตอนน้ีทางรา้นมะหมากรูมมิง่ชอ้ปของเราไดนํ้ามาจําหน่ายเพยีง 2 รุ่นคอื 2000XL และ 
Extreme  

 รุน่ 2000XL จะเป็นไดรไ์ล่น้ํา ทีม่ขีนาดเลก็สุดของ DoubleK ม ี1 มอเตอร ์ปรบัความเรว็ได ้
2 ระดบั เหมาะสาํหรบัเปา่ขนสนุขัทีม่ขีนาดเลก็ เชน่ พดูเดิล้, ชหิส์ ุ

 รุน่ Extreme จะเป็นไดรไ์ล่น้ํา ม ี2 มอเตอร ์ปรบัความเรว็ได ้2 ระดบั เหมาะสาํหรบัเปา่ขน
สนุขัทีม่ขีนาดใหญ่ทีเ่ป็นขนสองชัน้ เชน่ โกลเดน้, ไซบเีรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
  2000XL      Extreme 
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 850 portable dryer     560 cage dryer    9000II 
 

นอกจากน้ีแลว้ทางบรษิทั DoubleK Industries ยงัผลติสนิคา้อกีหลายอย่างดว้ยกนั เช่น ปตัตา
เลีย่นตดัขนมา้, แชมพสูาํหรบัสนุขั, แชมพสูาํหรบัมา้ และผลติภณัฑร์กัษาเครือ่งหนงั  

หลงัจากทีไ่ดคุ้ยกบัประธานบรษิทั DoubleK Industries แลว้ เราไดว้างแผนกนัไวว้่าในปี 2555 
จะนําไดรร์อ้นเปา่ขนสนุขัรุน่ 9000II เขา้มาขาย เน่ืองจากว่าเป็นไดรร์อ้นแลว้เรายงัไมเ่คยนําไดรร์อ้นเขา้
มาขาย จงึคดิว่าน่าจะเป็นอกีทางเลอืกนึงสําหรบัลูกคา้ทีต่้องการไดรร์อ้นทีด่มีคีุณภาพ ทนทาน และได้
มาตรฐาน USA 

สนิคา้อกีอยา่งทีน่่าสนใจแลว้คดิจะนําเขา้มาขายคอื แชมพสูาํหรบัสุนขั เน่ืองจากเป็นแชมพสูุนขั
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ถอืว่าเป็นนวตักรรมใหม่ของแชมพทูีไ่ดใ้ส่ใจในเรื่องของสิง่แวดลอ้ม ผมได้
นําตวัอยา่งทดลองกลบัมาใชด้ว้ย โดยคนทีนํ่าแชมพสูุนัข DoubleK ไปทดลองใชค้รัง้น้ีกค็อื คุณแมข่อง
ผมเอง ซึง่ตอนน้ีท่านเปิดรา้นตดัขนสุนัขอยู่ต่างจงัหวดั ท่านแปลกใจมากทําไมแชมพูถงึมหีลายสูตรจงั 
เดีย๋วเราลองมาดกูนัครบัวา่มสีตูรไรกนับา้ง 

 Alpha White™ Pet Shampoo เป็นแชมพสูาํหรบัสุนขัทีม่สีขีาวโดยเฉพาะ พอใชแ้ลว้สุนัข
ของคุณจะขาวขึน้ในทนัท ี

 Aromatic™ Pet Shampoo เป็นแชมพสูาํหรบัสุนัขทีม่ปีญัหาผวิหนังในช่วงหน้ารอ้น จะมี
สว่นผสมของสมนุไพรต่างๆ 

 Desert Almond™ Pet Shampoo เป็นแชมพสูาํหรบัสุนขัทีม่กีลิน่ของ almond มสีว่นผสม
ของวติามนิและชว่ยในการกาํจดักลิน่ 

 Emerald Black® Pet Shampoo เป็นแชมพสูาํหรบัสุนขัทีม่สีดีาํหรอืสเีขม้โดยเฉพาะ พอใช้
แลว้สนุขัของคุณจะดาํหรอืเขม้ขึน้เป็นเงางามในทนัท ี

 Grimeinator® เป็นแชมพสูาํหรบัสนุขัทีข่ายดเีป็น 1 ของบรษิทั อกีทัง้ยงัไดร้บัรางวลัชนะเลศิ
จากการประกวดแชมพสูนุขัทีป่ระเทศนอรเ์วย ์เหมาะสาํหรบัสนุขัระดบัเกรดโชวป์ระกวด  
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 HYPO+PLUS™ Pet Shampoo เป็นแชมพสูาํหรบัสุนขัทีม่ผีวิหนงับอบบางและแพง้า่ย ไมม่ี
สว่นผสมของน้ําหอม 

 Oat Mella™ Pet Shampoo เป็นแชมพสูาํหรบัสุนขัทีม่สีว่นผสมของขา้วโอ๊ต, tree tea oil 
และวา่นหางจระเข ้

 Ultimate® Pet Shampoo เป็นแชมพสูาํหรบัสุนขัทีข่ายดเีป็นอนัดบั 2 ของบรษิทั สามารถ
ขจดัคราบสกปรกไดด้ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากการพูดคุยกบัประธานบรษิทั DoubleK Industries ผมยงัไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชม
กระบวนการผลิตไดร์เป่าขนสุนัขในแต่ละรุ่นและได้ไปฝึกอบรมเทคนิคการซ่อมไดร์เป่าขนสุนัขของ 
DoubleK อกีหลายรุน่ดว้ยกนั อาทเิชน่ 2000XL, Extreme และ 9000II 
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จากการทีไ่ดไ้ปเยีย่มชมบรษิทั DoubleK Industries ในครัง้น้ี ผมรูส้กึประทบัใจมากเลยครบักบั
การทีผู่บ้รหิารระดบัสูงใหค้วามสนใจกบัลูกคา้เลก็ๆ คนนึงทีไ่ม่ไดม้ยีอดสัง่สนิคา้อะไรมากมาย ระหว่าง
พดูคุยหารอืร่วมกนัสาํหรบัความร่วมมอืทางธุรกจิในอนาคต เคา้ไดพู้ดประโยคนึงว่า “ธุรกจิคุณเพิง่เริม่
โต สภาพคล่องคุณยงัคงมไีมม่าก คุณไมจ่าํเป็นตอ้งสัง่สนิคา้กบัผมครัง้ละมากๆ กไ็ด ้ผมไมอ่ยากใหเ้งนิ
คุณมาจมกบัสนิคา้ คุณคอ่ยๆ สัง่เทา่ทีคุ่ณสามารถจะขายได ้เพยีงแค่น้ีเรากส็ามารถทีจ่ะเตบิโตไปพรอ้ม
กนัได ้เคา้เขา้ใจด ีเพราะเคา้เคยผา่นจุดน้ีมาก่อน” จากคาํพดูของเคา้ทาํใหผ้มซึง้ใจมากเลยครบั น่ีแหละ
ครบัแนวคดิของผูบ้รหิารทีป่ระสบความสําเรจ็ “สงัคมแห่งการใหแ้ละมติรภาพที่ไม่มวีนัสิน้สุด” พบกนั
ใหมฉ่บบัหน้าครบั 
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