
4) สายพาน Modular Belt ท าเองได้ 

สายพาน Modular Belt ท าเองได้ (2) 

1.มาท าความเข้าใจกนัก่อน 

ในแต่ละวนัมีขอ้มูลผา่นหูผา่นตาเราจ านวนมหาศาล ส่วนมากเป็นขอ้มูลขยะ ไม่มีประโยชน์ เราจะตอ้งรู้จกัคดั

กรองเรียบเรียงในหวั แยกหมวดหมู่ใหเ้ป็นระเบียบ จบัขอ้มูลเรียงแถว เหมือนกนัไวด้ว้ยกนั ต่างกนัแยกออกไป ใช้

ความสามารถส่วนตนวเิคราะห์ สงัเคราะห์ จนเกิดความรู้ตกผลึกเช่ือมโยงไปสู่ความรู้และปัญญา มนัไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่

ยากหากลงมือท า ลุยครับ ถา้ท่านไม่มีเวลามากเพียงพอท่ีจะศึกษาก็ใหเ้รารับใชไ้ด ้แลว้เอาความรู้ท่ีเรากรองมาแลว้เป็นส่วน

ใหญ่ไปใชง้านหาเงินก่อน มีเวลาค่อยกลบัมาทบทวนเร่ืองใหต้่อเน่ืองเกิดปัญญาอยา่งลึกซ้ึงต่อไปครับ 

 

 

 

 

 

 

 

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

แมแ้ต่เป็น End User ท่ีมีคน เคร่ืองมือพร้อมท่ีจะท าเองอยูแ่ลว้ แต่ไม่พร้อมดา้นความรู้และเทคนิคเฉพาะบางประการ แต่

ตอ้งการสร้างระบบสายพานล าเลียงดว้ยตนเอง ใหม้าท่ีน่ีมาหาความรู้ มาเรียนรู้ร่วมกนั เรายนิดีแชร์ เสิร์ฟ ข่าวสาร อาหาร

สมอง ใหท่้านทุกเร่ืองราวท่ีเรารู้ ถา้เราไม่รู้เราจะไปถามผูรู้้มาบอกท่าน ถึงแมท่้านจะตวัเลก็ เงินนอ้ย แต่เสียงท่านจะดงั เรา

จะรับฟังท่าน เราจะสนบัสนุน ใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน าท่าน แบบน าไปปฏิบติัเห็นผลไดจ้ริง ไม่ตอ้งลองผิด ไม่ตอ้งเดา ลอง

ถูกอยา่งเดียว มีลูกคา้สอบถามเขา้มาทุกวนัวา่มีความพร้อมแค่ไหนจึงจะท าเองได ้เราก็ตอบชดัเจนทุกวนัเช่นกนัวา่ SME 

ประเภทท่ีมีเคร่ืองมือพ้ืนฐานประเภท เคร่ืองตดั เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมอยูแ่ลว้ ท าเองไดแ้น่นอน นอกจะจะประหยดั

ค่าใชจ่้ายแลว้ ท่านจะไดมี้โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเองไดทุ้กวนัไม่มีท่ีส้ินสุด มาท่ีน่ีท่านจะมีประสบการณ์ใหม่  คนรู้

นอ้ยหลงัจะมีท่ีพิง ส่วนคนรู้มากจะมีเพ่ือนเพ่ิมอีกหน่ึงคน  งานน้ีเราช่วยฟรีครับ มาดูกนัวา่ขั้นตอนการประสาน งาน

ระหวา่งท่านกบัเรามีขั้นตอนเป็นอยา่งไร 

  



 1.เม่ือท่านตอ้งการท าระบบสายพานล าเลียง ท่านบอกความตอ้งการของท่านมาใหเ้รา เราจะแนะน าประเภทของ

สายพานท่ีเหมาะสมให ้พร้อมทั้งบอกเหตผุลวา่ ท าไมเราถึงเลือกสายพานแบบน้ี 

 2.ท่านท่ีมีประสบการณ์บา้งแลว้ การแนะน าทางโทรศพัท ์ส่งรูปภาพใหดู้ ก็สามารถไปท าเองได ้ส่วนมากจะอุทานวา่ 

อ๋อ... มนัง่ายๆแค่น้ีเองนะหรือ 

 3.ท่านท่ีมีประสบการณ์เบาบาง การแนะน าทางโทรศพัทย์งัไม่เพียงพอ เราจะส่ง Sketch Design ใหดู้และจะอธิบาย

จนเขา้ใจ ท่านตอ้งใชเ้วลานิดหน่อยท าความเขา้ใจเพ่ิมเติมก็จะร้อง อ๋อ เช่นกนั 

 4.ท่านท่ีมือใหม่จริงๆ ไม่รู้จะเร่ิมตน้อยา่งไร ไม่มีเวลาจะคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใจสู ้อยากท า เราจะส่ง Sketch Design 

รูปภาพพร้อมทั้งรายการค านวณใหดู้จนเขา้ใจ อยา่งน่ีไม่ร้อง อ๋อ แต่จะซีดปากแบบเกินความพอใจกนัเลยทีเดียว ถา้อยาก

เรียนรู้เป็นมืออาชีพ เราก็มีบริการรับสอน แต่มีค่าบริการนะครับ 

2. เราช่วยอะไรได้บ้างตดิต่อเข้ามาได้ครับ 

 

3. ตวัอย่างทีเ่ราช่วยลูกค้าให้ท าเองได้ง่ายๆ 

Step1. ลูกค้าสอบถามเข้ามา 

 ลูกคา้รายน้ีเป็นบริษทัอยูช่ลบุรี ตอ้งการท า Conveyor (Layout ตาม Line สีน า้เงนิ) ล าเลียงกระป๋องสีหนกักระป๋อง

ละ 3 กก.มีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1 ฟตุ บรรจุในกล่อง ขนาด 350x350 มีปัญหาติดขอ้ขดันิดหน่อยซ่ึงบริษทัน้ีไม่มีความช านาญ

ดา้นการสร้าง Conveyor สอบถามพดูคุยกนัทางโทรศพัท ์ใชรู้ปคุยกนั แบบวา่ช่างคุยกบัช่าง ง่ายๆ สั้นๆ ก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัได้

ไม่ยาก อะไรประมาณนั้น ลูกคา้ไดส่้ง E-Mail xxxrnchai <xxxnturak@gmail.com> พร้อม Layout มาใหเ้รา แลว้บอกวา่

อยากสร้าง Conveyor แบบน้ีหน่อยช่วยจดัใหด้ว้ย 

 

ประเภทของงาน เราช่วยอะไรได้บ้าง หมายเหตุ 
1.Maker /End User อยากท 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 

บอก Specification รุ่นมา เราเทียบ
อุปกรณ์-ช้ินส่วน ท่ีใชร่้วมกนัได ้

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

เรามีอุปกรณ์-ช้ินส่วน เทียบรุ่นได้
จ าหน่าย 



 

 

 

 

 

ลูกค้าแจ้งอยากได้ Conveyor แบบตาม Layout (สีน า้เงนิ) 

Step 2. บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั ตอบลูกค้าสอบถามเข้ามา 

เน่ืองจากลูกคา้มีความรู้พ้ืนฐานการท าเคร่ืองจกัรอยูแ่ลว้ จึงเป็นการพดูคุยถึงประเด็นดา้นเทคนิคส าคญัท่ีตอ้งเนน้ 

ดูใหถ่ี้ถว้นหน่อยวา่ความตอ้งการของการใชง้านเป็นอยา่งไรบา้งเพ่ือใหก้ารออกแบบท าออกมาแลว้ตอ้งสามารถใชง้านได้

จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนงานส่วนอ่ืนๆก็เป็นเร่ืองพ้ืนฐานของช่างทัว่ไปเขา้ใจกนัไดง่้ายๆอยูแ่ลว้ จึงท าใหก้ารท า 

Conveyor เป็นเร่ืองง่ายๆจ๊ิบๆไปเลย หลงัจากท าความเขา้ใจกนัเร่ืองจุดประสงคก์ารใชง้านไดพ้กัหน่ึงเราก็แนะน าลูกคา้ถึง

แนวทาง Model และ specification ของสายพานท่ีเราเลือกใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านพร้อมประเมินราคาส่ง Quotation ให้

เบ็ดเสร็จเอาไปตดัสินใจต่อไดเ้ลยและทุกการติดต่อทางเอกสารก็ส่ง ทาง E-Mail ทั้งหมด ไม่ตอ้งเจอกนัตวัเป็นๆก็ท างาน

ส าเร็จลุล่วงได ้

เรียน คุณพรชัย 

ตามรายละเอยีดทีคุ่ยกนั ผมขอน าเสนอสายพาน Modular Belt Series 100 A 

ราคาตวัสายพาน หน้ากว้าง 350 mm. ราคาต่อเมตร คดิเป็นราคา X,500 บาท 

ส่วนช้ินส่วนอุปกรณ์อย่างอืน่จะแนบราคาไว้ในแบบทีใ่ห้มานะครับ ผมขอช่ือ ทีอ่ยู่บริษัทหน่อยครับ จะ

ได้ท าใบเสนอราคาไปให้ครับ”ถ้ามข้ีอสงสัยกรุณาตดิต่อกลบันะครับ ขอบคุณครับ 

Wutthichai Chaihongsa (วุฒิชัย ไชยหงษา) 

Conveyor System Application Engineer 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specification ของ สายพาน Modular Belt Series 100 A ทีม่ ีpitch 50.8 มม. หนา 16 มม.พร้อมทั้งตาราง สัมประสิทธ์ิของ

แรงเสียดทานระหว่างสายพานกบั Wear Strip ชนิดต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการค านวณแรงดงึในสายพานต่อไป 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide การวาง Frame Dimension ของ โครง Conveyor จะบอกระยะและการวางระดบัของช้ินส่วนต่างๆของสายพาน 

Modular Belt Series 100 A ท่านจะได้รับรายละเอยีดแบบตวัอย่างนีทุ้กคร้ังไม่ว่าท่านจะซื้อสายพาน Model ไหนกต็าม 

เพือ่ให้ท่านได้จดัท า Conveyor ได้ง่ายและสะดวก 

Step3. บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั ส่ง Quotation ไปให้ลูกค้า 

เรียน  คุณพรชัย 

   ตามทีท่่านได้ให้ความสนใจในผลติภัณฑ์ของบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั ทางบริษัทฯต้องขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงและยนิดเีสนอราคามาให้ท่านพจิารณา(ตามเอกสารแนบ) ทางบริษัทฯหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้ให้บริการท่านใน

โอกาสต่อไป 

Thanks and Best Regards, 

Karnjana Jaisue 

(กาญจนา ใจซ่ือ)Administration 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเสนอราคาที่ส่งให้ลูกค้า 

 

Step 4. ลูกค้าโอนเงนิแล้ว 

เรียน  คุณสิทธิชัย 

 ได้รับเอกสารแจ้งการโอนเงนิแล้วค่ะ ทางบริษัทฯจะเร่งด าเนินการส่ังสินค้าและจดัส่งสินค้าให้นะคะ 

Thanks and Best Regards,Karnjana Jaisue 

(กาญจนา ใจซ่ือ)Administration 

 

 

 

 

ลูกค้าโอนเงนิพร้อมส่งใบโอนเงนิให้ดูเป็นหลกัฐาน 



 

 

 

 

 


