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ขอบคณุท่ีไว้ใจกนั 
 
 
 
 

 
 

สวสัดปีีใหม ่2556 ทุกท่านครบั วนัเวลามนัช่างผา่นไปรวดเรว็เสยีจรงิๆ เผลอแป๊บเดยีวรา้นมะ
หมากรมูมิง่ชอ้ปของเราจะมอีายคุรบ 3 ปีแลว้ ความรูส้กึของตวัผมเองเหมอืนกบัว่าผมเพิง่เริม่ตน้ทาํรา้น
เมื่อไม่กี่เดอืนน่ีเอง แต่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาร้านของเราต้องประสบพบเจอปญัหาต่างๆ 
มากมาย ซึง่กถ็อืเป็นเรื่องธรรมดาของการทําธุรกจิทีจ่ะตอ้งหาทางแกไ้ขและฝา่ฟนัมนัไปใหไ้ด ้แต่มสีิง่
หน่ึงทีค่อยเป็นกาํลงัใจใหพ้วกเราเสมอตลอดมากค็อื “ลกูคา้” ครบั  

ทุกครัง้ทีผ่มมโีอกาสไดคุ้ยกบัลกูคา้ ผมจะรูส้กึมกีาํลงัใจขึน้มาทุกครัง้ เพราะทุกสิง่อยา่งทีผ่มและ
คุณอสิรยีไ์ดท้ําใหก้บัลูกคา้จะสะทอ้นกลบัมาหาเราทุกครัง้ บางครัง้กเ็ป็นคําพดูประโยคสัน้ๆ แต่มาจาก
ใจ อาทเิชน่ 

“พี.่...ไมเ่คยมใีครบอกหนูแบบน้ีเลย เคา้แนะนําใหห้นูซือ้แต่ของแพงๆ”   
“ขอบคุณนะครบัพี.่.. ผมประหยดัคา่ของไปหลายตงัค”์ 
“ดจีงัพี ่ไมค่ดิคา่เปิดเครือ่งดว้ย ทีอ่ื่นเคา้คดิตัง้ 500” 
ฯลฯ 

 เพียงคาํพดูแค่น้ีแหละครบั เรากมี็กาํลงัใจสู้ต่อไปแล้ว  
แต่กม็อีกีหลายคําพดูเหมอืนกนัทีค่อยสรา้งปญัหาใหก้บัรา้นของเรา โดยทีค่ําพดูเหล่านัน้ลูกคา้

เคา้ฟงัมาจากคนอื่น แลว้มาเล่าใหเ้ราฟงัเองอกีท ีอาทเิชน่ 
“พี.่.. มคีนนึงเคา้บอกวา่ ของรา้นมะหมา มแีต่ของปลอม ของแทจ้ะขายถูกไดไ้ง” 
“พีม่คีนมาบอกวา่ รา้นมะหมามอีกีสาขานึงทีส่นามหลวง 2” 
ตอนแรกทีไ่ดฟ้งักร็ูส้กึโมโหเหมอืนกนันะ ทีม่คีนมากล่าวหา ใส่รา้ย และแอบอา้งแบบน้ี แต่พอ

คดิอกีมุมนึง “เออสงสยัรา้นเราคงจะดงั เคา้เลยตอ้งเอาไปใส่รา้ยและแอบอา้ง” แต่ไมเ่ป็นไรครบั ผมจะ
อธบิายชีแ้จงใหทุ้กทา่นเขา้ใจทุกขอ้กล่าวหา ดงัน้ีครบั 
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 ถา้ลูกคา้ท่านใดพบว่า อุปกรณ์ตดัขนสุนัขทีซ่ือ้มาจากรา้นมะหมากรมูมิง่ชอ้ป แลว้ไดท้าํการ
พสิูจน์จากบรษิทัผูผ้ลติว่าเป็น “ของปลอม” ทางร้านเรายินดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 5 
เท่าของราคาสินค้าท่ีท่านได้ซ้ือไปจากเรา 

 รา้นมะหมากรูมมิง่ช้อป มีคุณอิสรีย์กบัผม (ณัฐพงษ์) เท่านัน้ ท่ีทําการขายของให้กบั
ลกูค้า 

 รา้นเรามสีาขาเดยีวเทา่นัน้อยูท่ี ่บางซ่ือ  

 เบอรโ์ทรของคุณอสิรยี ์คอืเบอร ์081-5675877 เทา่นัน้  
ถา้เกดิมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทางเราจะแจง้ใหลู้กคา้ทุกท่านทราบผ่านทางเวบไซต์ของเรา 

(www.mamagroomingshop.com) และนิตยสารโลกสตัวเ์ลีย้ง 
เรากลบัมาเขา้เรื่องกนัต่อดกีว่า ในวาระที่ฉลองครบรอบ 3 ปี ทางรา้นของเราจงึไดม้กีารจดั 

โปรโมชัน่ช็อควงการ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ไว้วางใจเรามาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

Promotion 1: ลูกคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ภายในเดอืน ม.ค. – ม.ีค. 56 รบัฟรปีฏทินิตัง้โต๊ะ ขนาด 6x9 
น้ิว (ปฏทินิมจีาํนวนจาํกดั เพยีง 500 ชุด)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างปฏิทินตัง้โตะ๊ 
 
Promotion 2: ลูกคา้ทีซ่ือ้ใบมดีปตัตาเลีย่นและกรรไกรตดัขนสุนัข ยีห่อ้ใดกไ็ด ้ภายในเดอืน 

ม.ค. – ม.ีค. 56 “ลบัคมฟรีตลอดอายกุารใช้งาน” 
กวา่จะตดัสนิใจเลอืกโปรโมชัน่น้ี กค็ดิอยูน่านพอสมควร เพราะจากทีไ่ดเ้หน็กรรไกรทีลู่กคา้ไดส้ง่

มาใหผ้มลบัคม มากกว่า 80% มสีภาพตามรปู ผมไดส้อบถามกบัลูกคา้ทุกท่านว่า “ทาํไมกรรไกร ถงึมา
ในสภาพน้ี” ลูกคา้ตอบแค่เพยีงว่า “กช็่างคนน้ีเคา้คดิค่าลบักรรไกรถูก แต่ลบัคมไดแ้ป๊บเดยีวประมาณ
ไมก่ีว่นักต็ดัไมเ่ขา้อกี” ผมไดแ้ต่สา่ยหน้าแลว้เสยีดายกรรไกรแทนลกูคา้จรงิๆ 
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กรรไกรท่ีถกูลบัคมจากเครื่องลบักรรไกรท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
 
 กรรไกรทีโ่ชวอ์ยูใ่นรปูทัง้ 3 เล่มเป็นกรรไกรของ Witte รุน่ Roseline ซึง่เป็นกรรไกรประเภท 
Bevel Edge จุดเดน่ของกรรไกรประเภทน้ีคอื คมกรรไกรดา้นนึงจะเป็นฟนัหยกัยาวตลอดแนว(Serrated 
or Corrugated)  ซึง่แนวฟนัหยกัน้ีจะชว่ยในการจบัเกาะเสน้ขนสนุขั 

ถา้มองทีห่วัลูกศรชี ้จะเหน็ไดว้่าเน้ือกรรไกรหายไปเยอะมาก ประมาณ 2-3 มม. อกีทัง้ดา้นทีม่ี
ตวัหนังสอืเป็นด้านที่มฟีนัหยกัตลอดแนว ซึ่งการทําฟนัหยกันัน้ต้องใช้เครื่องมอืเฉพาะสําหรบัทําฟนั
หยกัเทา่นัน้ ซึง่เครื่องประเภทน้ีจะมเีฉพาะโรงงานผูผ้ลติกรรไกรเท่านัน้ (แต่ผมมเีทคนิคทีส่าํหรบัทาํฟนั
หยกัได ้ขออุบเป็นความลบัก่อน เดีย๋วไมม่อีะไรมาเล่าใหฟ้งัต่อ)  

นอกจากน้ีมุมองศาของกรรไกรผดิเพีย้นไปจากค่าของโรงงาน และแนวคมกรรไกรโคง้เป็นคลื่น 
ไมเ่ป็นเสน้ตรง ซึง่สง่ผลใหต้ดัขนสนุขัไมค่อ่ยเขา้  

มลูค่ากรรไกรทัง้ 3 เล่ม อา้งองิจากราคารา้นมะหมากรมูมิง่ชอ้ป ประมาณ 10,000 บาท แต่มา
เสยีเพราะช่างลบัคมที่ไม่เขา้ใจเทคนิคการลบักรรไกรแต่ละประเภท และใช้เครื่องลบักรรไกรที่ไม่ได้
มาตรฐาน ผลทีไ่ดก้ต็ามรปูทีเ่หน็ละครบั ทา่นจะฝากความหวงัไวก้บัชา่งแบบน้ีอกีหรอ? 

จรงิๆ ผมกเ็คยลบัคมกรรไกรแบบ Convex หรอืทีเ่รยีกว่ากรรไกรญึปุ่น่ แต่ผมไมไ่ดถ่้ายรปูเกบ็
ไว ้แต่ผมรูเ้ลยทนัทวี่ามาจากการลบัคมของช่างคนเดยีวกนั ถา้ท่านไหนเป็นคนสงัเกต จะเหน็ไดว้่าช่าง
คนน้ีชอบลบักนิเน้ือตรงโคนกรรไกร ทาํใหค้มกรรไกรโคง้เวา้ และอกีอยา่งนึงกค็อื เครื่องลบักรรไกรแบบ 
Convex ไม่เหมอืนกบัเครื่องลบักรรไกรแบบ Bevel แต่ช่างคนนัน้คงมเีครื่องเดยีว เลยลบัคมกรรไกร
ออกมาเหมอืนกนัหมด  



www.mamagroomingshop.com 

กรรไกรแบบ Convex ถา้ช่างไมรู่เ้ทคนิคในการลบัคม กรรไกรเล่มนัน้จะทื่อเลย แต่ถา้รูเ้ทคนิค
ในการลบัคม กรรไกรเล่มนัน้อาจจะมคีวามคมมากกวา่ของใหมเ่สยีอกี 

ถา้ทา่นเป็นคนทีเ่ล่นกรรไกรจะรูว้า่กรรไกรแบบ Convex น่ี จะแพงกว่ากรรไกรแบบ Bevel มาก 
ถา้ท่านไหนสนใจอยากจะรูถ้งึความแตกต่างระหว่างกรรไกรแบบ Convex กบักรรไกรแบบ Bevel ลอง
ไปหาอา่นทีนิ่ตยสารโลกสตัวเ์ลีย้งฉบบัที ่188 หรอื e-mail มาสอบถามผมได ้

ลมืบอกไปอยา่งนึงครบั ตอนนน้ีรา้นเราเปลีย่น e-mail เป็น mamagroomingshop@gmail.com 
แลว้นะครบั เป็นทางการนิดนึง ส่วน e-mail เก่าเป็น e-mail ส่วนตวัของผม กย็งัสามารถสอบถามได้
ครบั  

ส่วนใบมีดปตัตาเลี่ยน ที่ผ่านมาผมได้ลับคมใบมีดของแม่และลูกค้าหลายท่านๆ จาก
ประสบการณ์พบว่า ใบมีดปตัตาเลี่ยนที่ผมลับคมตัง้แต่ครัง้แรก ใบมีดใบนัน้ผมสามารถลับคมได้
ประมาณ 4-6 ครัง้ ตลอดอายกุารใชง้าน แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ต้องขึน้อยู่กบัการรกัษาใบมีดด้วย 

รา้นแมผ่มเปิดมาประมาณ 3 ปีกว่า มสีุนขัมาตดัประมาณวนัละ 2-3 ตวั เสารอ์าทติยว์นัละ 10 
ตวั แม่ผมจะมใีบมดี 2 ชุด ตัง้แต่แม่ผมเปิดรา้นมา ผมลบัคมใบมดีใหแ้ม่ไป 2 ครัง้เอง เน้ือเหลก็ของ
ใบมดียงัเหลอือกีเยอะ 

 จากประสบการณ์ในการลบัคมกรรไกรและใบมดีทีผ่่านมา ผมจงึมแีนวคดิทีอ่ยากจะช่วยลูกคา้
ลดค่าใชจ้่ายในการลบัคมใบมดีและซือ้ใบมดีใหม่ โดยทีเ่มื่อซือ้ใบมดีปตัตาเลีย่นหรอืกรรไกรกบัรา้นของ
เรา ยีห่อ้ใดกไ็ด ้ผมยนิดทีีจ่ะลบัคมใหฟ้รตีลอดอายุการใชง้าน จนกว่าใบมดีหรอืกรรไกรไม่สามารถใช้
งานได ้

ส่วนเงื่อนไขการใหบ้รกิารลบัคมใบมดีและกรรไกรฟรตีลอดอายุการใชง้านอย่างละเอยีด กรุณา
ตดิตามไดท้ี ่www.mamagroominngshop.com 

แนวคิดการให้บริการลบัคมใบมีดและกรรไกรฟรีตลอดอายุการใช้งาน ผมไม่สงวน
ลิขสิทธ์ิ ร้านไหนท่ีเหน็ว่าดี สามารถนําไปประยกุตใ์ช้กบัการบริการลกูค้าได้เลย 

โปรโมชัน่ดีๆ แบบน้ี มีท่ีเราท่ีแรกและยงัมีโปรโมชัน่ดีๆ อีกมากมายตลอดปี 2556 คอย
ติดตามจากแหล่งข่าววงในได้เลย  

สุดท้ายน้ี ผมขอให้ผู้อ่านทุกท่านและครอบครวั มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 
คา้ขายรํ่ารวย มเีงนิทองไหลมาเทมา ขอใหม้คีวามสุขสมหวงัในสิง่ทีป่รารถนา ตลอดปี 2556 พบกนัใหม่
ฉบบัหน้าครบั  
 
 
             MaMa Grooming Shop 
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