3) สายพาน Top Chain ทาเองได้
สายพาน Top Chain คุณทาเองได้ (1)
1.มาทาความเข้ าใจกันก่ อน
ในแต่ละวันมีขอ้ มูลผ่านหูผา่ นตาเราจานวนมหาศาล ส่วนมากเป็ นข้อมูลขยะ ไม่มีประโยชน์ เราจะต้องรู ้จกั คัด
กรองเรี ยบเรี ยงในหัว แยกหมวดหมู่ให้เป็ นระเบียบ จับข้อมูลเรี ยงแถว เหมือนกันไว้ดว้ ยกัน ต่างกันแยกออกไป ใช้
ความสามารถส่วนตนวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดความรู ้ตกผลึกเชื่อมโยงไปสู่ความรู ้และปั ญญา มันไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่ก็ไม่
ยากหากลงมือทา ลุยครับ ถ้าไม่มีเวลามากก็ให้เรารับใช้ได้ แล้วเอาความรู ้ที่กรองมาแล้วเป็ นส่วนใหญ่ไปใช้งานหาเงินก่อน
แล้วมีเวลาค่อยกลับมาทบทวนเรื่ องให้ต่อเนื่องเกิดปัญญาอย่างลึกซึ้งต่อไปครับครับ
บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.) ในฐานะ SME เราต้องการให้เพื่อนๆ SMEด้วยกัน หรื อ
แม้แต่เป็ น End Useds ที่มีคน เครื่ องมือพร้อมที่จะทาเองอยูแ่ ล้ว แต่ไม่พร้อมด้านความรู ้และเทคนิคเฉพาะบางประการ แต่
ต้องการสร้ างระบบสายพานลาเลียงด้ วยตนเอง ให้มาที่นี่มาหาความรู ้ มาเรี ยนรู ้ร่วมกัน เรายินดีแชร์ให้ท่านทุกเรื่ องราวที่เรา
รู ้ ถ้าเราไม่รู้เราจะไปถามผูร้ ู ้มาบอกท่าน ถึงแม้ท่านจะตัวเล็ก เงินน้อย แต่เสี ยงท่านจะดัง เราจะรับฟังท่าน เราจะสนับสนุน
ให้ความรู ้ ให้คาแนะนาท่าน แบบนาไปปฏิบตั ิเห็นผลได้จริ ง ไม่ตอ้ งลองผิด ไม่ตอ้ งเดา ลองถูกอย่างเดียว มีลูกค้าสอบถาม
เข้ามาทุกวันว่ามีความพร้อมแค่ไหนจึงจะทาเองได้ เราก็ตอบชัดเจนทุกวันเช่นกันว่า SME ประเภทที่มีเครื่ องมือพื้นฐาน
ประเภท เครื่ องตัด เครื่ องเจาะ เครื่ องเชื่อมอยูแ่ ล้ว ทาเองได้แน่นอน นอกจะจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ท่านจะได้มีโอกาส
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุด มาที่นี่ท่านจะมีประสบการณ์ใหม่ คนรู ้นอ้ ยหลังจะมีที่พิง ส่วนคนรู ้มากจะมี
เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคน งานนี้เราช่วยฟรี ครับ มาดูกนั ว่าขั้นตอนการประสาน งานระหว่างท่านกับเรามีข้ นั ตอนเป็ นอย่างไร
1.เมื่อท่านต้องการทาระบบสายพานลาเลียง ท่านบอกความต้องการของท่านมาให้เรา เราจะแนะนาประเภทของ
สายพานที่เหมาะสมให้ พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่า ทาไมเราถึงเลือกสายพานแบบนี้
2.ท่านที่มีประสบการณ์บา้ งแล้ว การแนะนาทางโทรศัพท์ ส่งรู ปภาพให้ดู ก็สามารถไปทาเองได้ ส่วนมากจะ
อุทานว่า อ๋ อ... มันง่ายๆแค่น้ ีเองนะหรื อ
3.ท่านที่มีประสบการณ์เบาบาง การแนะนาทางโทรศัพท์ยงั ไม่เพียงพอ เราจะส่ง Sketck Design ให้ดูและจะ
อธิบายจนเข้าใจ ท่านต้องใช้เวลานิดหน่อยทาความเข้าใจเพิ่มเติมก็จะร้อง อ๋ อ เช่นกัน
4.ท่านที่มือใหม่จริ งๆ ไม่รู้จะเริ่ มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาจะค้นคว้าด้วยตนเอง ใจสู ้ อยากทา เราจะส่ง Sketck Design
รู ปภาพพร้อมทั้งรายการคานวณให้ดูจนเข้าใจ อย่างนี่ไม่ร้อง อ๋ อ แต่จะซีดปากแบบเกินความพอใจกันเลยทีเดียว ถ้าอยาก
เรี ยนรู ้เป็ นมืออาชีพ เราก็มีบริ การรับสอน แต่มีค่าบริ การนะครับ

2. เราช่ วยอะไรได้ บ้างติดต่อเข้ ามาได้ ครับ
ประเภทของงาน
1.Maker /End Userอยากทาเอง
2. เจ้าของงานโครงการ ทาโครงการ
ใหม่
3.สาหรับโรงงานมีระบบอยูแ่ ล้ว
ต้องการทางเลือกใหม่ เพื่อทดแทน
ของเดิม
4.งานปรับปรุ งระบบเดิม

เราช่ วยอะไรได้ บ้าง
แนะนา-การเลือกใช้component-Guide
Design-Sketch Drawing-ตอบข้อสงสัย
วาง Lay Out ระบบ รับทา Turn Key
หรื อ รับออกแบบอย่างเดียวก็ได้
ท่าน บอกรุ่ น บอก Specification หรื อ
ถ่ายรู ปมา เราแนะนา-การเลือกใช้โซ่component-ตอบข้อสงสัย
แนะนา-การเลือกใช้component-Guide
Design-Sketch Drawing-ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ
เรามีอุปกรณ์-ชิ้นส่วน จาหน่าย
ท่านทาเองหรื อจ้างใครทาก็ได้
บอกSpecification รุ่ นมา เราเทียบ
อุปกรณ์-ชิ้นส่วน ที่ใช้ร่วมกันได้
เรามีอุปกรณ์-ชิ้นส่วน เทียบรุ่ นได้
จาหน่าย

3. ตัวอย่ างทีเ่ ราช่ วยลูกค้ าให้ ทาเองได้ ง่ายๆ
Step1. ลูกค้ าสอบถามเข้ ามา
ลูกค้ารายนี้เป็ นบริ ษทั อยูส่ มุทรปราการ ทาเครื่ องจักรให้บริ ษทั ขนาดใหญ่รายหนึ่งได้งานโครงการสร้าง
เครื่ องจักรทั้งระบบหลายเครื่ อง (เครื่ องบรรจุโจ๊กกระป๋ อง) งานส่วนหนึ่งก็มีระบบ Conveyor ด้วย โดยจะลาเลียงของจาก
เครื่ ององจักรตัวหนึ่งไปสู่ขบวนการ ชัง่ น้ าหนัก และ X-Ray เกิดมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยตรงที่บริ ษทั นี้ไม่มีความชานาญ
ด้านการสร้าง Conveyor เลยคุยกันทางโทรศัพท์นิดหน่อย จึง เป็ นส่ง E-Mail XXพัฒXXX XXXrapathXXX@gmail.com
พร้อมรู ปถ่าย 1 รู ปและ Layout มาให้เรา แล้วบอกว่าอยากสร้าง Conveyor แบบนี้หน่อยช่วยจัดให้ดว้ ย
“คุณวุฒิชัยรับเมล์แล้ วรบกวนแจ้ งผมด้ วยนะครับราคาและระยะเวลา”
ขอบคุณครับ
สิทธิชัย

ลูกค้ าส่ งรู ปถ่ ายแจ้ งว่ าอยากได้ Top Chain แบบนี้

ลูกค้ าแจ้ งว่ า Conveyor สีแดงคือ Line Conveyor ทีต่ ้ องการ
Step 2. บริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จากัด ตอบลูกค้ าสอบถามเข้ ามา
เนื่องจากลูกค้ามีความรู ้พ้นื ฐานการทาเครื่ องจักรอยูแ่ ล้ว จึงทาให้เรื่ อง Conveyor เป็ นเรื่ องจิบๆไปเลย หลังจากทา
ความเข้าใจกันพักหนึ่งเราก็ตอบลูกค้าทาง E-Mail เช่นกัน
“เรียนพีส่ ิทธิชัย
ผมขอชื่อ ทีอ่ ยู่บริษัทหน่ อยครับ จะได้ ทาใบเสนอราคาไปให้ ครับ”
Wutthichai Chaihongsa (วุฒิชัย ไชยหงษา)
Conveyor System Application Engineer
เมื่อ 23 เมษายน 2558 17:17, XXพัฒXXX XXXrapathXXX@gmail.comเขียนว่า:

คุณวุฒิชัยผมรบกวนส่ งรู ปชิ้นงานเช่ นใบสีขาวหรือ Parts อย่ างอืน่ พวกเฟรมผมจะได้ ส่งให้ ลูกค้ าดูนะครับ
ขอบคุณครับ…….สิทธิชัย
(ลูกค้ าไปหาตัวอย่ าง Top Chain มาให้ ดูเพิม่ เติมและถามขอดูรูป Top Chain ทีเ่ ราจะเสนอให้ ทสี่ ามารถทางานได้
เหมือนกัน)

ลูกค้ าส่ งรู ปมาให้ ดูอกี ว่ าเอาแบบประมาณรูปนีก้ ไ็ ด้
เรียน พีส่ ิทธิชัย
ผมกาลังเลือกสายพานลาเลียงให้ อยู่กาลังหารู ปแบบทีเ่ หมาะสมไปให้ ครับ กรุณาพิจารณารูปภาพสายพานลาเลียง
ทีข่ อนาเสนอพีค่ รับ เป็ นแบบเลีย้ วโค้ งได้ มากเป็ นพิเศษ
Wutthichai Chaihongsa (วุฒิชัย ไชยหงษา)
Conveyor System Application Engineer

ตัวอย่ างสายพาน Top Chain ทีเ่ ราแนะนาให้ ลูกค้ าเป็ นแบบทีเ่ ลีย้ วได้ ด้วยรัศมีทนี่ ้ อยมาก ใช้ งานได้ดกี ว่ ารุ่นที่
ลูกค้ าส่ งรู ปมาให้ ดู..เรามีประสบการณ์ และข้ อมูลดีๆมีส่ ามารถให้ คาแนะนาได้ถูกต้องทั้งการใช้ งานและราคาที่
เหมาะสม...ลูกค้ าตอบตกลง

Step3. บริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จากัด ส่ ง Quotation ไปให้ ลูกค้ า
เรียน คุณสิทธิชัย
ตามทีท่ ่ านได้ ให้ ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ของบริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จากัด ทางบริษัทฯต้ อง
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู งและยินดีเสนอราคามาให้ ท่านพิจารณา(ตามเอกสารแนบ) ทางบริษัทฯหวังเป็ นอย่ างยิง่ ว่ าจะได้
ให้ บริการท่ านในโอกาสต่ อไป
Thanks and Best Regards,Karnjana Jaisue
(กาญจนา ใจซื่อ) Administration
Step4. ลูกค้ าอนุมตั ติ ามใบเสนอราคา
จัดการตามใบเสนอราคาครับเรื่องการชาระเงินเดีย่ วให้ บญ
ั ชีประสานงานครับ
ขอบคุณครับ
สิทธิชัย

ใบเสนอราคาพร้ อมเซ็นอนุมตั จิ ากลูกค้ า

Step 5. ลูกค้ าโอนเงินแล้ ว
เรียน คุณสิทธิชัย
ได้ รับเอกสารแจ้ งการโอนเงินแล้ วค่ ะ ทางบริษัทฯจะเร่ งดาเนินการสั่งสินค้ าและจัดส่ งสินค้ าให้ นะคะ

Thanks and Best Regards,Karnjana Jaisue
(กาญจนา ใจซื่อ)Administration
Step 6 เรา Support ข้ อมูลอย่ างเต็มที่
เรียน พีส่ ิทธิชัย
ตามทีพ่ สี่ ิทธิชัย ขอแบบรายล่ ะเอียด ผมได้ จดั ให้ ตามทีพ่ ตี่ ้ องการโดยไม่ มคี ่ าใช้ จ่ายในค่ าแบบแต่อย่ างใด..ยินดี
บริการเต็มทีค่ รับสาหรับ CAD file เอาไปสั่งงานเลเซอร์ ได้ เลยครับพีต่ ้ องพิจารณาปรับรายละเอียดระยะความถูกต้องของ
แบบเพิม่ เติมให้ เหมาะกับหน้ างานเองนะครับ

เรา Support ข้ อมูลอย่ างเต็มที่ ทั้งแบบ Drawing CAD Fileให้ ทางานง่ ายไปเลย

แบบ Typical ของอุปกรณ์ สาเร็จรู ปของ Top Chain ขันน็อตอย่ างเดียวง่ ายๆใครๆก็ทาได้ เราขายอุปกรณ์ พร้ อมให้ การ
สนับสนุนข้ อมูล ท่ านไปทาเองได้ ตัด-ประกอบ-ขันน็อต-ไม่ มรี อยเชื่อมเลยแม้แต่ รอยเดียว ง่ ายจริงๆเลย ใช่ มยั๊ ครับ ตรงช่ อง
ทีม่ คี าว่ า Sale แสดงว่ าเรามีขายให้ ท่าน ส่ วนทีเ่ หลือท่ านต้ องไปจัดหาเองได้ ง่ายๆครับ
เรียนพีส่ ุ ทธิชัย
ตามทีพ่ สี่ ุ ทธิชัยขอรู ปแบบการทา Support motor ผมได้ ทาแบบคร่ าวๆพอให้ เข้ าใจ เมือ่ อุปกรณ์ สายพานลาเลียง
ส่ งให้ พแี่ ล้ วพีจ่ ะได้ ทาได้ ง่าย

เสิร์ฟข้ อมูลทุกรู ปแบบให้ ท่านจนทาเองได้ ง่ายๆครับ งานอย่างงี้ไม่ตอ้ งเจอหน้ากันเลยก็ทางานจนเสร็ จลุล่วงไปได้
ประหยัดทั้งเงินและเวลาทั้งสองฝ่ าย ท่านและเราก็มีเวลาไปทางานอื่นให้มีเงินเพิ่มขึ้น งานไหนใครมีความชานาญให้เขาทา
ไปเถอะครับ หากเราตรองดูวา่ เราคุม้ อย่างนี้ เหมือนเรามีเพื่อนร่ วมทางานเต็มไปหมด เรี ยกใช้ได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ
ดีกว่าเยอะเลย
Step 7 เราส่ งสินค้ าเป็ นอันว่ าจบขบวนการ
เรียน คุณสิทธิชัย
แจ้ งชื่อคนขับรถค่ ะ
คุณกฤต เบอร์ ตดิ ต่ อ 086-xx668xx ทะเบียน 1ฒถ xx36 กทม
รถออกไปส่ งของให้ แล้ วช่ วงบาย ของน่ าจะถึงภายในเย็นวันนีน้ ะคะ

Thanks and Best Regards, Karnjana Jaisue
(กาญจนา ใจซื่อ)Administration
สุดท้าย บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co., Ltd.) ขอขอบคุณท่านผูอ้ ่านทุกท่านที่ให้กาลังใจและ
อุดหนุนสิ นค้าของเรา เราสัญญาว่า เราจะตอบสนองท่านอย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทางานลวกๆ หรื อลด
ระดับการปฏิบตั ิงานตนเอง เราทราบวิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างสร้างความ เรี ยบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อ
เราครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู ้อะไรเพิ่มเติมอย่าง
เร่ งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด เรายินดีให้คาปรึ กษาตลอดเวลา หรือต้ องการให้ เราไปอบรมหรือจัดสัมมนาให้
หน่วยงานบารุ งรักษาในหน่วยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริ การนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่ องนี้เท่านั้นนะครับ เรื่ องอะไรก็ได้ที่ท่าน
อยากรู ้เกี่ยวกับสายพานลาเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้อะไรที่แบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิ ดีรับใช้ฟรี
ครับ เพราะเรามี Motto การทางานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กนั ’’ ครับ เราจะหาความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์
ระบบลาเลียงมานาเสนออย่างสม่าเสมอ “มีของเท่ าไหร่ กป็ ล่ อยหมด ไม่ มี กัก๊ ไม่ มดี งึ ไม่ มเี ม้ม” “ถึงแม้ ว่าเราจะเดินช้ า...แต่
เราก็ไม่ เคยหยุดเดิน” แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม
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