4) สายพาน Modular Belt ทาเองได้
สายพาน Modular Belt ทาเองได้ (2)
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 ถ้าท่านไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะศึกษาก็ให้เรารับใช้ได้ แล้วเอาความรู ้ที่เรากรองมาแล้วเป็ นส่วน
ใหญ่ไปใช้งานหาเงินก่อน มีเวลาค่อยกลับมาทบทวนเรื่ องให้ต่อเนื่องเกิดปั ญญาอย่างลึกซึ้งต่อไปครับ

บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co., Ltd.) ในฐานะ SME เราต้องการให้เพื่อนๆ SME ด้วยกัน หรื อ
แม้แต่เป็ น End User ที่มีคน เครื่ องมือพร้อมที่จะทาเองอยูแ่ ล้ว แต่ไม่พร้อมด้านความรู ้และเทคนิคเฉพาะบางประการ แต่
ต้องการสร้างระบบสายพานลาเลียงด้วยตนเอง ให้มาที่นี่มาหาความรู ้ มาเรี ยนรู ้ร่วมกัน เรายินดีแชร์ เสิ ร์ฟ ข่าวสาร อาหาร
สมอง ให้ท่านทุกเรื่ องราวที่เรารู ้ ถ้าเราไม่รู้เราจะไปถามผูร้ ู ้มาบอกท่าน ถึงแม้ท่านจะตัวเล็ก เงินน้อย แต่เสี ยงท่านจะดัง เรา
จะรับฟังท่าน เราจะสนับสนุน ให้ความรู ้ ให้คาแนะนาท่าน แบบนาไปปฏิบตั ิเห็นผลได้จริ ง ไม่ตอ้ งลองผิด ไม่ตอ้ งเดา ลอง
ถูกอย่างเดียว มีลูกค้าสอบถามเข้ามาทุกวันว่ามีความพร้อมแค่ไหนจึงจะทาเองได้ เราก็ตอบชัดเจนทุกวันเช่นกันว่า SME
ประเภทที่มีเครื่ องมือพื้นฐานประเภท เครื่ องตัด เครื่ องเจาะ เครื่ องเชื่อมอยูแ่ ล้ว ทาเองได้แน่นอน นอกจะจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายแล้ว ท่านจะได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุด มาที่นี่ท่านจะมีประสบการณ์ใหม่ คนรู ้
น้อยหลังจะมีที่พิง ส่วนคนรู ้มากจะมีเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคน งานนี้เราช่วยฟรี ครับ มาดูกนั ว่าขั้นตอนการประสาน งาน
ระหว่างท่านกับเรามีข้นั ตอนเป็ นอย่างไร

1.เมื่อท่านต้องการทาระบบสายพานลาเลียง ท่านบอกความต้องการของท่านมาให้เรา เราจะแนะนาประเภทของ
สายพานที่เหมาะสมให้ พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่า ทาไมเราถึงเลือกสายพานแบบนี้
2.ท่านที่มีประสบการณ์บา้ งแล้ว การแนะนาทางโทรศัพท์ ส่งรู ปภาพให้ดู ก็สามารถไปทาเองได้ ส่วนมากจะอุทานว่า
อ๋ อ... มันง่ายๆแค่น้ ีเองนะหรื อ
3.ท่านที่มีประสบการณ์เบาบาง การแนะนาทางโทรศัพท์ยงั ไม่เพียงพอ เราจะส่ง Sketch Design ให้ดูและจะอธิบาย
จนเข้าใจ ท่านต้องใช้เวลานิดหน่อยทาความเข้าใจเพิ่มเติมก็จะร้อง อ๋ อ เช่นกัน
4.ท่านที่มือใหม่จริ งๆ ไม่รู้จะเริ่ มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาจะค้นคว้าด้วยตนเอง ใจสู ้ อยากทา เราจะส่ง Sketch 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 User อยากทาเอง
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
บอก Specification 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 อยูช่ ลบุรี ต้องการทา Conveyor (Layout ตาม Line สีนา้ เงิน) ลาเลียงกระป๋ องสี หนักกระป๋ อง
ละ 3 กก.มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุต บรรจุในกล่อง ขนาด 350x350 มีปัญหาติดข้อขัดนิดหน่อยซึ่งบริ ษทั นี้ไม่มีความชานาญ
ด้านการสร้าง Conveyor สอบถามพูดคุยกันทางโทรศัพท์ ใช้รูปคุยกัน แบบว่าช่างคุยกับช่าง ง่ายๆ สั้นๆ ก็เป็ นที่เข้าใจกันได้
ไม่ยาก อะไรประมาณนั้น ลูกค้าได้ส่ง E-Mail xxxrnchai <xxxnturak@gmail.com> พร้อม Layout มาให้เรา แล้วบอกว่า
อยากสร้าง Conveyor แบบนี้หน่อยช่วยจัดให้ดว้ ย

ลูกค้ าแจ้ งอยากได้ Conveyor แบบตาม Layout (สีนา้ เงิน)
Step 2. บริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จากัด ตอบลูกค้ าสอบถามเข้ ามา
เนื่องจากลูกค้ามีความรู ้พ้นื ฐานการทาเครื่ องจักรอยูแ่ ล้ว จึงเป็ นการพูดคุยถึงประเด็นด้านเทคนิคสาคัญที่ตอ้ งเน้น
ดูให้ถี่ถว้ นหน่อยว่าความต้องการของการใช้งานเป็ นอย่างไรบ้างเพือ่ ให้การออกแบบทาออกมาแล้วต้องสามารถใช้งานได้
จริ งอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่วนงานส่วนอื่นๆก็เป็ นเรื่ องพื้นฐานของช่างทัว่ ไปเข้าใจกันได้ง่ายๆอยูแ่ ล้ว จึงทาให้การทา
Conveyor เป็ นเรื่ องง่ายๆจิ๊บๆไปเลย หลังจากทาความเข้าใจกันเรื่ องจุดประสงค์การใช้งานได้พกั หนึ่งเราก็แนะนาลูกค้าถึง
แนวทาง Model และ specification ของสายพานที่เราเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานพร้อมประเมินราคาส่ง Quotation ให้
เบ็ดเสร็ จเอาไปตัดสิ นใจต่อได้เลยและทุกการติดต่อทางเอกสารก็ส่ง ทาง E-Mail ทั้งหมด ไม่ตอ้ งเจอกันตัวเป็ นๆก็ทางาน
สาเร็ จลุล่วงได้
เรียน คุณพรชัย
ตามรายละเอียดทีค่ ุยกัน ผมขอนาเสนอสายพาน Modular Belt Series 100 A
ราคาตัวสายพาน หน้ ากว้ าง 350 mm. ราคาต่ อเมตร คิดเป็ นราคา X,500 บาท
ส่ วนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ อย่ างอืน่ จะแนบราคาไว้ ในแบบทีใ่ ห้ มานะครับ ผมขอชื่อ ทีอ่ ยู่บริษัทหน่ อยครับ จะ
ได้ ทาใบเสนอราคาไปให้ ครับ”ถ้ ามีข้อสงสัยกรุณาติดต่ อกลับนะครับ 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.พร้ อมทั้งตาราง สัมประสิทธิ์ของ
แรงเสียดทานระหว่ างสายพานกับ Wear Strip ชนิดต่ างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ในการคานวณแรงดึงในสายพานต่ อไป
.

Guide การวาง Frame Dimension ของ โครง Conveyor จะบอกระยะและการวางระดับของชิ้นส่ วนต่ างๆของสายพาน
Modular Belt Series 100 A ท่ านจะได้ รับรายละเอียดแบบตัวอย่างนีท้ ุกครั้งไม่ ว่าท่ านจะซื้อสายพาน Model ไหนก็ตาม
เพือ่ ให้ ท่านได้ จดั ทา Conveyor ได้ ง่ายและสะดวก
Step3. บริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จากัด ส่ ง Quotation ไปให้ ลูกค้ า
เรียน คุณพรชัย
ตามทีท่ ่ านได้ ให้ ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ของบริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จากัด ทางบริษัทฯต้ องขอขอบพระคุณเป็ น
อย่ างสู งและยินดีเสนอราคามาให้ ท่านพิจารณา(ตามเอกสารแนบ) ทางบริษัทฯหวังเป็ นอย่ างยิง่ ว่ าจะได้ ให้ บริการท่ านใน
โอกาสต่ อไป
Thanks and Best Regards,
Karnjana Jaisue
(กาญจนา ใจซื่อ)Administration

ใบเสนอราคาที่ส่งให้ ลูกค้ า

Step 4. 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

ลูกค้าโอนเงินพร้ อมส่ งใบโอนเงินให้ ดูเป็ นหลักฐาน

