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จำหน่ ำยสำยพำนยำงดำรำยย่อยแล้วครับ
หลังจากที่บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จํากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.)ได้ลง
บทความเรื่องสายพานลําเลียง D.I.Y แบบยางดํา คุณทําเองได้ ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับ
มาถึงเราดีมากทัวทุ
่ กภาค จากเหนือ เชียงใหม่ ลําพูน ถึงใต้ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช อิ
สาน สุรนิ ทร์ กาฬสินธุ์ และภาคกลางอีกหลายจังหวัด ทีเ่ ราภูมใิ จสุดๆก็คอื เสียงจากผูอ้ ่านที่
อยูห่ า่ งไกลจากกรุงเทพ ทัง้ จากเหนือและอิสาน ได้อุดหนุ นผลิตภัณฑ์ของเราแบบ ขายดีเกิน
คาด แสดงว่ามีคนคิดอย่างเราเยอะเหมือนกัน แฮะ ผลิตภัณฑ์ท่ี บริษทั คอนเวเยอร์ไกด์
จํากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.)ได้ Supply ได้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ ราทีผ่ ลิตและจัดหา เช่น
Pulley, ลูกกลิง้ ขารองลูกกลิง้ (Roller Bracket), Backstop แต่ได้เรียนกับท่านผูอ้ ่านไปว่า
สําหรับสายพานยางดํา (Rubber Belt) ถ้าซื้อปริมาณน้ อยๆ เราก็จดั หาให้ได้ลําบาก
เนื่องจากค่าโสหุย้ และค่าดําเนินการ กินกําไรไปจะหมดแล้ว แต่ท่านผูอ้ ่านโดยเฉพาะท่านที่
อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ เช่น กระบี่ ลําพูน กาฬสินธุ์ สกลนคร ก็ยงั ให้ คําแนะนํ าว่าอยากจะให้
บริษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จํากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.) พยายามจัดหน่ อยนะ เพราะ
ต่ า งจัง หวัด ก็ ห าซื้อ ลํ า บากมากๆๆๆๆ..จะได้อุ ด หนุ น บริษัท คอนเวเยอร์ ไ กด์ จํ า กัด
(Conveyor Guide Co.Ltd.) แห่งเดียวแบบ ครบวงจรเลย ซื้อทีเ่ จ้าเดียวจะได้สะดวก ที่
สําคัญคือท่านเชื่อใจเราว่าจะเลือกสินค้าให้ทา่ นได้ถูกต้องและยุตธิ รรม
เสียงอื่นใดหลายหมื่นเสียง ก็ไม่ไพเราะเท่าเสียงของท่านลูกค้าแม้แต่เพียง 1 เสียง ที่
ท่านแนะนํ าเรามา นี่แสดงว่า รักและปรารถนาดีต่อกันจริง มีผซู้ ้อื ดีๆอย่างนี้ มีหรือผูข้ ายจะ
วิ่ง หนี นั บ ต่ อ นี้ ไ ปเราก็จ ะจัด หา สายพานที่ใ ช้ใ นงานลํา เลีย งประเภทงานหนัก มัก เป็ น
สายพานยางดํา(Rubber Belt) มารับใช้ทา่ นผูม้ อี ุปการะคุณ ท่านเรียกใช้บริการได้ตงั ้ แต่บดั นี้
ได้เลยครับ
ตาม Style ของบริษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จํากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.) ต้อง
พยายามคืนกําไรให้ท่านผูอ้ ่านทีแ่ วะเข้ามาเยีย่ มเยียน Website แห่งนี้ เมื่อมาแล้วมีหรือเรา
จะให้ท่ า นกลับ บ้า นมือ เปล่ า ต้ อ งมีอ าหารสมองฝากกลับ ไปด้ว ย อยากจะบอกท่ า นว่ า
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ความรูส้ กึ ของพวกเราที่มกี บั ท่านคงเหมือนละครเรื่องสามีตีตรารักสามเส้าของเราสามคน
พิศุทธิ ์ กัง้ สายนํ้าผึง้ ทีพ่ ศิ ุทธิ ์ พูดกับกัง้ ว่า
‚มันมากกว่าความรัก มันมากกว่าความห่วงใย มันมากกว่าเกียรติยศ และ ชื่อเสียง
มันคือความรูส้ กึ ทีผ่ มอยากผูกและพันคุณไว้กบั ผม‛
ต่อไปนี้คอื ความรูท้ ท่ี า่ นต้องทําความเข้าใจก่อนสังซื
่ ้อสายพานนะครับขอยกตัวอย่าง
เฉพาะสายพานผ้าใบทีน่ ิยมใช้กนั กว่า 95 % ก่อนนะครับ ส่วนสายพานพิเศษแบบอื่นๆ ลอง
สอบถามเข้ามาได้ รับรองได้คาํ ตอบทีโ่ ดนใจแน่ๆ นอกจากสายพานทีท่ ่านเห็นในภาพเหล่านี้
แล้ว เรายังมีความรู้ และจัดหาสายพานแบบพิเศษแบบอื่นๆได้มากมายมากเกินกว่าจะเขียน
ได้จนหมดครบกระทงความ โทรเข้ามาคุยกันก็แล้วกัน

สายพานเรียบ ธรรมดา (Flat Belt)

สายพานบัง้ (Pattern Belt)
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สายพานแบบผนังยืดหยุน่ (Sidewall Belt)

สายพานแบบเส้นลวด (Steel Cord Belt)
ตัวอย่ำงคำสังซื
่ ้อสำยพำนผ้ำใบที่สมบูรณ์
ต้องการซือ้ สายพานเรียบ หน้ากว้าง 900 มม. EP 125 จํานวน 4 ชัน้ หนาบน 4 มม.
หนาล่าง 2 มม. เกรด M ยาว 100 เมตร ตัดยาว
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การระบุ Specification คําสังซื
่ อ้ สายพานผ้าใบทีส่ มบูรณ์
เวลาสังซื
่ ้อสายพาน ผูซ้ ้อื ต้องมีขอ้ มูล Specification ของสายพานผ้าใบ เอาไว้
บอกให้ เ ข้ า ใจตรงกัน ระหว่ า งผู้ ซ้ื อ กั บ ผู้ ข ายเพื่ อ ป้ องกั น การเข้ า ใจผิด กัน ภายหลัง
ประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้
1) ประเภทของสายพาน เรียบ, บัง้ , (sidewall)
2) กว้าง (Belt Width) หรือหน้ากว้าง ของสายพานมีหน่วยเป็ น mm.
3) EP คือ ชัน้ ผ้าใบรับแรงดึงมีค่า เป็ น N/mm. ประกอบด้วย Polyesterในแนวยาว
และ Nylonในแนวขวาง ค่า EP ปรกติทน่ี ิยมใช้กนั มี EP 100,125,160,200,250 ยก ตัวอย่าง
EP 125 จํานวน 4 ชัน้ หรือบางครัง้ ก็เรียก กันว่า 500/4 คือ ค่าแรงดึง ( Tensile Strength
) ทีส่ ายพานสามารถรับได้ ในทีน่ ้ี คือ 500 N/mm โดยมีชนั ้ ผ้าใบ EPทัง้ หมด 4 ชัน้ โดย
EP แต่ละชัน้ จะ มีคา่ ชัน้ ละ 125 N/mm

ตารางเปรียบเทียบวิธกี ารบอกแรงดึงของสายพาน
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4) 4.0 คือ ความหนาของผิวยางด้านบน (Top Cover) มีหน่ วยเป็ น mm. ส่วน 2.0
คือ ความหนาของผิวยางด้านล่าง (Bottom Cover) มีหน่วยเป็ นmm.
5) Grade M คือ เกรด (Grade) ของสายพานทนสึกหรอ (ดูตารางข้างล่าง) หรือระบุ
เป็ น เกรดทนร้อน ทนไฟ ทนนํ้ามัน ใช้กบั อาหาร หรือบอกจุดประสงค์การใช้งานให้ผขู้ าย ให้
ผูข้ ายแนะนํ า เลือกให้ ถ้าผูข้ ายคิดไม่ออก บอกไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อ ไปหาซื้อเจ้าอื่นก็แล้วกัน
เพราะถ้าเลือกได้แบบมัวๆ
่ ได้สายพานทีไ่ ม่เหมาะสมกับการใช้งาน ผูซ้ อ้ื ก็จะขาดทุนครับ

ตารางแสดงเกรดสายพานแบบทนสึก
6) 100 m. คือ ความยาว (Length) ของสายพานทีต่ อ้ งการสังซื
่ ้อ (เมื่อคลีอ่ อกมาเป็ น
เส้นก๋วยเตีย๋ วแล้วเท่ากับ 100 เมตร)
7) ต้องบอกไปด้วยว่าต้องการสายพานแบบ แบบต่อกลม (Endless) หรือแบบตัดยาว
(Open) เพื่อผู้ขายจะได้ผลิตให้ถูกต้อ งตามความต้องการ การสังซื
่ ้อ กรณีแบบตัดยาว
(Open)นี้ เป็ นสายพานที่ ต้องเอาไปต่อหัวสายพานที่หน้างานจึงจะสะดวก (เสียเงินค่าต่อ
สายพานเพิม่ ) ถ้าหากเป็ นสายพานขนาดสัน้ ๆ เช่น 15-30 เมตรบางครัง้ ก็สามารถสังให้
่ ต่อ
กลมไป (ไม่เสียเงินค่าต่อสายพานเพิม่ แต่ตอ้ งเสียค่าแรงเพื่อรือ้ และประกอบอุปกรณ์ใน line
สายพาน) แล้วให้ชา่ งในโรงงานประกอบเข้าline สายพานก็ได้ งานนี้ท่านต้องประเมินเอาเอง
ว่าแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับท่าน
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สุดท้าย บริษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จํากัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่าน
ผูอ้ า่ นทุกท่านทีใ่ ห้กําลังใจและอุดหนุ นสินค้าของเรา เราสัญญาว่า เราจะตอบสนองท่านอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทํางานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบตั งิ านตนเอง เรา
ทราบวิธแี ละมีความสามารถ ที่จะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ตดิ ต่อ
เราครับ ง่ายนิดเดียว
สงสัยสิง่ ใด ส่งรายละเอียดทัง้ หมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรูอ้ ะไร
เพิม่ เติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด เรายินดีให้คําปรึกษาตลอดเวลา
หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจัดสัมมนาให้หน่วยงานบํารุงรักษาในหน่ อยงานของท่านก็ได้
(มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่องนี้เท่านัน้ นะครับ เรื่องอะไรก็ได้ท่ที ่านอยากรูเ้ กี่ยวกับ
สายพานลําเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้อะไรทีแ่ บ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็
ยินดีรบั ใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การทํางานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อ
แผ่กนั ’’ ครับ เราจะหาความรูเ้ กีย่ วกับอุปกรณ์ระบบลําเลียงมานําเสนออย่างสมํ่าเสมอ ‚มีของ
เท่าไหร่กป็ ล่อยหมด ไม่มี กัก๊ ไม่มดี งึ ไม่มเี ม้ม ‛ ‚ถึงแม้ว่าเราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่เคยหยุด
เดิน‛ แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทีต่ ดิ ตาม

