
3) สายพาน Top Chain ท าเองได้ 

สายพาน Top Chain คุณท าเองได้ (1) 

1.มาท าความเข้าใจกนัก่อน 

ในแต่ละวนัมีขอ้มูลผา่นหูผา่นตาเราจ านวนมหาศาล ส่วนมากเป็นขอ้มูลขยะ ไม่มีประโยชน์ เราจะตอ้งรู้จกัคดั

กรองเรียบเรียงในหวั แยกหมวดหมู่ใหเ้ป็นระเบียบ จบัขอ้มูลเรียงแถว เหมือนกนัไวด้ว้ยกนั ต่างกนัแยกออกไป ใช้

ความสามารถส่วนตนวเิคราะห์ สงัเคราะห์ จนเกิดความรู้ตกผลึกเช่ือมโยงไปสู่ความรู้และปัญญา มนัไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่

ยากหากลงมือท า ลุยครับ ถา้ไม่มีเวลามากก็ใหเ้รารับใชไ้ด ้แลว้เอาความรู้ท่ีกรองมาแลว้เป็นส่วนใหญ่ไปใชง้านหาเงินก่อน 

แลว้มีเวลาค่อยกลบัมาทบทวนเร่ืองใหต้่อเน่ืองเกิดปัญญาอยา่งลึกซ้ึงต่อไปครับครับ 

บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co.Ltd.) ในฐานะ SME เราตอ้งการใหเ้พื่อนๆ SMEดว้ยกนั หรือ

แมแ้ต่เป็น End Useds ท่ีมีคน เคร่ืองมือพร้อมท่ีจะท าเองอยูแ่ลว้ แต่ไม่พร้อมดา้นความรู้และเทคนิคเฉพาะบางประการ แต่

ตอ้งการสร้างระบบสายพานล าเลยีงด้วยตนเอง ใหม้าท่ีน่ีมาหาความรู้ มาเรียนรู้ร่วมกนั เรายนิดีแชร์ใหท่้านทุกเร่ืองราวท่ีเรา

รู้ ถา้เราไม่รู้เราจะไปถามผูรู้้มาบอกท่าน ถึงแมท่้านจะตวัเลก็ เงินนอ้ย แต่เสียงท่านจะดงั เราจะรับฟังท่าน เราจะสนบัสนุน 

ใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน าท่าน แบบน าไปปฏิบติัเห็นผลไดจ้ริง ไม่ตอ้งลองผิด ไม่ตอ้งเดา ลองถูกอยา่งเดียว มีลูกคา้สอบถาม

เขา้มาทุกวนัวา่มีความพร้อมแค่ไหนจึงจะท าเองได ้เราก็ตอบชดัเจนทุกวนัเช่นกนัวา่ SME ประเภทท่ีมีเคร่ืองมือพ้ืนฐาน

ประเภท เคร่ืองตดั เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมอยูแ่ลว้ ท าเองไดแ้น่นอน นอกจะจะประหยดัค่าใชจ่้ายแลว้ ท่านจะไดมี้โอกาส

เรียนรู้และพฒันาตนเองไดทุ้กวนัไม่มีท่ีส้ินสุด มาท่ีน่ีท่านจะมีประสบการณ์ใหม่  คนรู้นอ้ยหลงัจะมีท่ีพิง ส่วนคนรู้มากจะมี

เพ่ือนเพ่ิมอีกหน่ึงคน  งานน้ีเราช่วยฟรีครับ มาดูกนัวา่ขั้นตอนการประสาน งานระหวา่งท่านกบัเรามีขั้นตอนเป็นอยา่งไร 

1.เม่ือท่านตอ้งการท าระบบสายพานล าเลียง ท่านบอกความตอ้งการของท่านมาใหเ้รา เราจะแนะน าประเภทของ

สายพานท่ีเหมาะสมให ้พร้อมทั้งบอกเหตผุลวา่ ท าไมเราถึงเลือกสายพานแบบน้ี 

2.ท่านท่ีมีประสบการณ์บา้งแลว้ การแนะน าทางโทรศพัท ์ส่งรูปภาพใหดู้ ก็สามารถไปท าเองได ้ส่วนมากจะ

อุทานวา่ อ๋อ... มนัง่ายๆแค่น้ีเองนะหรือ 

3.ท่านท่ีมีประสบการณ์เบาบาง การแนะน าทางโทรศพัทย์งัไม่เพียงพอ เราจะส่ง Sketck Design ใหดู้และจะ

อธิบายจนเขา้ใจ ท่านตอ้งใชเ้วลานิดหน่อยท าความเขา้ใจเพ่ิมเติมก็จะร้อง อ๋อ เช่นกนั 

4.ท่านท่ีมือใหม่จริงๆ ไม่รู้จะเร่ิมตน้อยา่งไร ไม่มีเวลาจะคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใจสู ้อยากท า เราจะส่ง Sketck Design 

รูปภาพพร้อมทั้งรายการค านวณใหดู้จนเขา้ใจ อยา่งน่ีไม่ร้อง อ๋อ แต่จะซีดปากแบบเกินความพอใจกนัเลยทีเดียว ถา้อยาก

เรียนรู้เป็นมืออาชีพ เราก็มีบริการรับสอน แต่มีค่าบริการนะครับ 

 



 

 

 

  

 

 

2. เราช่วยอะไรได้บ้างตดิต่อเข้ามาได้ครับ  

                 

3. ตวัอย่างทีเ่ราช่วยลูกค้าให้ท าเองได้ง่ายๆ                   

Step1. ลูกค้าสอบถามเข้ามา 

                  ลูกคา้รายน้ีเป็นบริษทัอยูส่มุทรปราการ ท าเคร่ืองจกัรใหบ้ริษทัขนาดใหญ่รายหน่ึงไดง้านโครงการสร้าง

เคร่ืองจกัรทั้งระบบหลายเคร่ือง (เคร่ืองบรรจุโจ๊กกระป๋อง) งานส่วนหน่ึงก็มีระบบ Conveyor ดว้ย โดยจะล าเลียงของจาก

เคร่ืององจกัรตวัหน่ึงไปสู่ขบวนการ ชัง่น ้ าหนกั และ X-Ray เกิดมีปัญหาติดขดันิดหน่อยตรงท่ีบริษทัน้ีไม่มีความช านาญ

ดา้นการสร้าง Conveyor เลยคุยกนัทางโทรศพัทนิ์ดหน่อย จึง เป็นส่ง E-Mail XXพฒัXXX  XXXrapathXXX@gmail.com 

พร้อมรูปถ่าย 1 รูปและ Layout มาใหเ้รา แลว้บอกวา่อยากสร้าง Conveyor แบบน้ีหน่อยช่วยจดัใหด้ว้ย 

“คุณวุฒิชัยรับเมล์แล้วรบกวนแจ้งผมด้วยนะครับราคาและระยะเวลา” 

  ขอบคุณครับ 

  สิทธิชัย 

ประเภทของงาน เราช่วยอะไรได้บ้าง หมายเหตุ 
1.Maker /End Userอยากท าเอง แนะน า-การเลือกใชc้omponent-Guide 

Design-Sketch Drawing-ตอบขอ้สงสยั 
เรามีอุปกรณ์-ช้ินส่วน จ าหน่าย 

2. เจา้ของงานโครงการ ท าโครงการ
ใหม่ 

วาง Lay Out  ระบบ รับท า Turn Key 
หรือ รับออกแบบอยา่งเดียวก็ได ้

ท่านท าเองหรือจา้งใครท าก็ได ้

3.ส าหรับโรงงานมีระบบอยูแ่ลว้
ตอ้งการทางเลือกใหม่ เพื่อทดแทน
ของเดิม 

ท่าน บอกรุ่น บอก Specification หรือ
ถ่ายรูปมา เราแนะน า-การเลือกใชโ้ซ่- 
component-ตอบขอ้สงสยั 

บอกSpecification รุ่นมา เราเทียบ
อุปกรณ์-ช้ินส่วน ท่ีใชร่้วมกนัได ้

4.งานปรับปรุงระบบเดิม แนะน า-การเลือกใชc้omponent-Guide 
Design-Sketch Drawing-ตอบขอ้สงสยั 

เรามีอุปกรณ์-ช้ินส่วน เทียบรุ่นได้
จ าหน่าย 



 

                 

 

 

ลูกค้าส่งรูปถ่ายแจ้งว่าอยากได้ Top Chain แบบนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้าแจ้งว่า Conveyor สีแดงคอื Line Conveyor ทีต้่องการ 

Step 2. บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั ตอบลูกค้าสอบถามเข้ามา 

 เน่ืองจากลูกคา้มีความรู้พ้ืนฐานการท าเคร่ืองจกัรอยูแ่ลว้ จึงท าใหเ้ร่ือง Conveyor เป็นเร่ืองจิบๆไปเลย หลงัจากท า

ความเขา้ใจกนัพกัหน่ึงเราก็ตอบลูกคา้ทาง E-Mail เช่นกนั 

“เรียนพีสิ่ทธิชัย 

ผมขอช่ือ ทีอ่ยู่บริษัทหน่อยครับ จะได้ท าใบเสนอราคาไปให้ครับ” 

 

Wutthichai Chaihongsa (วุฒิชัย ไชยหงษา) 

Conveyor System Application Engineer 

 

เม่ือ 23 เมษายน 2558 17:17, XXพฒัXXX XXXrapathXXX@gmail.comเขียนวา่: 

 

mailto:XXXrapathXXX@gmail.comเขียนว่า


คุณวุฒิชัยผมรบกวนส่งรูปช้ินงานเช่นใบสีขาวหรือ Parts อย่างอืน่พวกเฟรมผมจะได้ส่งให้ลูกค้าดูนะครับ

ขอบคุณครับ…….สิทธิชัย 

 

(ลูกค้าไปหาตวัอย่าง Top Chain มาให้ดูเพิม่เตมิและถามขอดูรูป Top Chain ทีเ่ราจะเสนอให้ทีส่ามารถท างานได้

เหมอืนกนั) 

 

 

  

 

 

 

 

ลูกค้าส่งรูปมาให้ดูอกีว่าเอาแบบประมาณรูปนีก้ไ็ด้ 

เรียน พีสิ่ทธิชัย 

 

ผมก าลงัเลอืกสายพานล าเลยีงให้อยู่ก าลงัหารูปแบบทีเ่หมาะสมไปให้ครับ กรุณาพจิารณารูปภาพสายพานล าเลยีง

ทีข่อน าเสนอพีค่รับ เป็นแบบเลีย้วโค้งได้มากเป็นพเิศษ 

 

Wutthichai Chaihongsa (วุฒิชัย ไชยหงษา) 

Conveyor System Application Engineer 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวัอย่างสายพาน Top Chain ทีเ่ราแนะน าให้ลูกค้าเป็นแบบทีเ่ลีย้วได้ด้วยรัศมทีีน้่อยมาก ใช้งานได้ดกีว่ารุ่นที่

ลูกค้าส่งรูปมาให้ดู..เรามปีระสบการณ์และข้อมูลดีๆ มีส่ามารถให้ค าแนะน าได้ถูกต้องทั้งการใช้งานและราคาที่

เหมาะสม...ลูกค้าตอบตกลง 

 



Step3. บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั ส่ง Quotation ไปให้ลูกค้า 

 เรียน  คุณสิทธิชัย 

  ตามทีท่่านได้ให้ความสนใจในผลติภัณฑ์ของบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั ทางบริษัทฯต้อง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและยนิดเีสนอราคามาให้ท่านพจิารณา(ตามเอกสารแนบ) ทางบริษัทฯหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้

ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป 

 Thanks and Best Regards,Karnjana Jaisue 

 (กาญจนา ใจซ่ือ) Administration 

Step4. ลูกค้าอนุมตัติามใบเสนอราคา 

จดัการตามใบเสนอราคาครับเร่ืองการช าระเงนิเดีย่วให้บญัชีประสานงานครับ 

 ขอบคุณครับ 

 สิทธิชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเสนอราคาพร้อมเซ็นอนุมตัจิากลูกค้า 



Step 5. ลูกค้าโอนเงนิแล้ว 

เรียน  คุณสิทธิชัย 

ได้รับเอกสารแจ้งการโอนเงนิแล้วค่ะ ทางบริษัทฯจะเร่งด าเนินการส่ังสินค้าและจดัส่งสินค้าให้นะคะ 

 

 

 

 

 

Thanks and Best Regards,Karnjana Jaisue 

(กาญจนา ใจซ่ือ)Administration 

Step 6 เรา Support ข้อมูลอย่างเตม็ที ่

เรียน พีสิ่ทธิชัย 

 ตามทีพ่ีสิ่ทธิชัย ขอแบบรายล่ะเอยีด ผมได้จดัให้ตามทีพ่ีต้่องการโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายในค่าแบบแต่อย่างใด..ยนิดี

บริการเตม็ทีค่รับส าหรับ CAD file เอาไปส่ังงานเลเซอร์ ได้เลยครับพีต้่องพจิารณาปรับรายละเอยีดระยะความถูกต้องของ

แบบเพิม่เตมิให้เหมาะกบัหน้างานเองนะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เรา Support ข้อมูลอย่างเตม็ที ่ทั้งแบบ Drawing CAD Fileให้ท างานง่ายไปเลย 

 

 

 

 

 

 

แบบ Typical ของอุปกรณ์ส าเร็จรูปของ Top Chain ขันน็อตอย่างเดยีวง่ายๆใครๆกท็ าได้ เราขายอุปกรณ์พร้อมให้การ

สนับสนุนข้อมูล ท่านไปท าเองได้ ตดั-ประกอบ-ขันน็อต-ไม่มรีอยเช่ือมเลยแม้แต่รอยเดยีว ง่ายจริงๆเลย ใช่มัย๊ครับ ตรงช่อง

ทีม่คี าว่า Sale แสดงว่าเรามขีายให้ท่าน ส่วนทีเ่หลอืท่านต้องไปจดัหาเองได้ง่ายๆครับ 

เรียนพีสุ่ทธิชัย 

 ตามทีพ่ีสุ่ทธิชัยขอรูปแบบการท า Support motor ผมได้ ท าแบบคร่าวๆพอให้เข้าใจ เมือ่อุปกรณ์สายพานล าเลยีง

ส่งให้พีแ่ล้วพีจ่ะได้ท าได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 



เสิร์ฟข้อมูลทุกรูปแบบให้ท่านจนท าเองได้ ง่ายๆครับ งานอยา่งง้ีไม่ตอ้งเจอหนา้กนัเลยก็ท างานจนเสร็จลุล่วงไปได ้

ประหยดัทั้งเงินและเวลาทั้งสองฝ่าย ท่านและเราก็มีเวลาไปท างานอ่ืนใหมี้เงินเพ่ิมข้ึน งานไหนใครมีความช านาญใหเ้ขาท า

ไปเถอะครับ หากเราตรองดูวา่เราคุม้ อยา่งน้ี เหมือนเรามีเพ่ือนร่วมท างานเตม็ไปหมด เรียกใชไ้ดต้ลอดเวลาเม่ือตอ้งการ 

ดีกวา่เยอะเลย 

Step 7 เราส่งสินค้าเป็นอนัว่าจบขบวนการ 

เรียน คุณสิทธิชัย 

แจ้งช่ือคนขบัรถค่ะ 

คุณกฤต เบอร์ตดิต่อ 086-xx668xx ทะเบียน 1ฒถ xx36 กทม 

รถออกไปส่งของให้แล้วช่วงบาย ของน่าจะถึงภายในเยน็วนันีน้ะคะ 

 

Thanks and Best Regards, Karnjana Jaisue 

(กาญจนา ใจซ่ือ)Administration 

สุดทา้ย บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.) ขอขอบคุณท่านผูอ่้านทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจและ

อุดหนุนสินคา้ของเรา เราสญัญาวา่ เราจะตอบสนองท่านอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่หยดุน่ิง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือลด

ระดบัการปฏิบติังานตนเอง เราทราบวธีิและมีความสามารถ ท่ีจะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซบัซอ้นอยากใชเ้ราก็ติดต่อ

เราครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่ง

เร่งด่วน โทรศพัทม์าสอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจดัสัมมนาให้

หน่วยงานบ ารุงรักษาในหน่วยงานของท่านก็ได ้(มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแตเ่ร่ืองน้ีเท่านั้นนะครับ เร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ท่าน

อยากรู้เก่ียวกบัสายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเขา้มาไดอ้ะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิดีรับใชฟ้รี

ครับ เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผก่นั’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์

ระบบล าเลียงมาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ “มขีองเท่าไหร่กป็ล่อยหมด ไม่ม ีกัก๊ ไม่มดีงึ ไม่มเีม้ม” “ถึงแม้ว่าเราจะเดนิช้า...แต่

เรากไ็ม่เคยหยุดเดนิ” แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 
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