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メーカーの垣根を越えた精密測定ソリューション
โซลูชันการวัดที่แมนยําซึ่งกาวขามขอบเขตของผูผลิต

ALPHA TOOL ASIA×ISSOKU×Solartron Metrology 

ALPHA TOOL ASIA CO., LTD
Managing Director
Mamoru Watanabe



電気・エアーマイクロメーター（1ch / 2ch）デジタル表示ユニット

Smp の特長

各種ゲージ　ISSOKU のゲージはお客様の加工精度を保証します

光学式非接触 小径内径測定器 IDM　誰でもすぐに高精度、高速測定

Electric & Air Micrometer （1ch / 2ch） & Digial display unit 

おすすめ 計測・精密機器　ラインナップ
แนะนําอุปกรณสําหรับการวัด

本気でやってみた！

เสียงตอบรับจากผูใชงานจริง !

เจาหนาที่ผูดําเนินการวัดชิ้นงานคนหนึ่งไดใชผลิตภัณฑของเราทั้งรุนเกาและใหมอยางจริงจัง 

โดยไดแนะนําวิธีการใชงานที่งายและมีความแมนยําในการวัดผานวิดีโอใน YouTube

一測スタッフが新型・旧型、弊社製品を本気になって使用し、
使いやすさ、測定精度をYouTubeでご紹介しています

✓  タッチパネル方式（4.3インチ）シンプル操作
✓  コンパクト設計・省スペースで機械付にも最適
✓  多言語対応
✓  マスタセットも面倒いらず
✓  各社の流量式ヘッドをSmpに接続可能
✓  RS232信号出力可能で自動判定にも組込み可能
✓  M-Busモジュール（オプション）を使用すればOK-NGの出力、プリセットの入力、動的躁的開始など付加的な機能が可能

✓  USB接続で簡単にエクセル、USBメモリへデータ出力
✓  演算値も簡単に設定
✓  最大16のクラス数を設定し表示できます
✓  多彩な表示画面
✓  非常に判りやすい判定表示（OK-NGを3色カラー表示）

主な取扱いゲージ
・平行ねじ用限界ゲージ
・管用テーパねじゲージ
・アメリカ管用テーパねじゲージ
・穴用限界ゲージ（プラグゲージ） 
・軸用限界ゲージ（リングゲージ / はさみゲージ）
・マスタゲージ（プラグ / リング）
・プレーンテーパゲージ
（JISマーク表示制度認証）

特殊ねじゲージ
・直角度、同軸度、ねじ長さ、ねじ深さ検査用等
・その他検査用治具

タップ穴自動 / 半自動検査器
・Bee-1
・NejiKEN

✓   タイムリーに高い精度で校正がしたい
✓   寸法にバラ付きのない製品を供給したい
✓   作業時間を有効に使いたい

ＥＸシステムで位置合わせが簡単
リングゲ－ジ、ハサミゲ－ジの校正に最適です

เกจวัดท่ีจําหนาย

・ ลิมิตเกจสําหรบัเกลียวขนาน

・ เกจวัดเกลียวสําหรบัทอ

・ เกจวัดเกลียวสําหรบัทออเมรกิา

・ ลิมิตเกจสําหรบัร ู(ปล๊ักเกจ)

・ ลิมิตเกจสําหรบัเพลา (เกจรปูวงแหวน / เกจกรรไกร)

・ เกจมาสเตอร (ปล๊ัก / แหวน)

・ เกจเรยีวธรรมดา

 (ผานการรบัรองมาตรฐานเคร�องหมาย JIS)

สกรเูกจรุนพเิศษ

・ สําหรบัตรวจสอบความเหล่ียม Coaxiality ความยาวสกร ูและความลกึของสกรู

・ Jig สําหรบัตรวจสอบอ�นๆ

อุปกรณตรวจสอบรตูาปอัตโนมติัและกึง่อัตโนมัติ

・ Bee-1

・ NejiKEN

✓ ตองการสอบเทียบดวยความแมนยําสูงอยางรวดเร็ว

✓ ตองการหาผลิตภัณฑที่มีขนาดเทากัน

✓ ตองการใชเวลาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

・ IDM เปนเคร�องมือวัดแบบสัมบรูณไปจนถงึเสรจ็ส้ินกระบวนการวัด ซึง่มีขนาดเพยีง 1/3  

     ของเคร�องวัดความยาวแนวนอน (เปรยีบเทียบภายในบรษัิท)

・ คาท่ีวัดดวยการประมวลผลภาพ AI จะไมคลาดเคล�อนและมีความสามารถในการทําซ้ํา 0.1 

     ไมวาจะวัดกีค่รัง้กต็าม 

・ รองรบังานและวัสดุตางๆท่ีมีชวงการวัดต้ังแต 0.1 mm ถงึ 100 mm

     มี 2 รุนสําหรบัชวงการวัดสงูสดุ 30 mm และ 100 mm

アナログ測定からデジタル式へ変えませんか！
作業の効率化 UP！ヒューマンエラー防止！
エアー式ヘッド（測定子）のメーカーは問いません

เกจวัดประเภทตางๆ  ของ ISSOKU ที่รับประกันความแมนยําในการประมวลผล

เคร�องมือวัดเสนผานศูนยกลางภายในขนาดเล็กแบบออปติคัล ที่ไรการสัมผัส รุน IDM 

ซึ่งเปนรุนที่ใครๆก็สามารถใชงานไดภายใตความแมนยําและความเร็วสูง

ลองเปลี่ยนจากการวัดแบบอนาล็อกมาเปนแบบดิจิตอลไหม?

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้นและปองกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย!

ผูผลิตหัววัดความเร็วลม (มาตรวัดลม) ก็สามารถใชงานไดเชนกัน

特長
・IDMは絶対測定、測定完了まで、横型測長機のわずか1/3(当社比)
・AI画像処理で測定値がブレない。誰が何回測っても繰返し精度0.1μｍ
・測定範囲0.1ｍｍ～100ｍｍの様々なワ－クと材質に対応
　最大測定範囲30mm用と100ｍｍ用の２モデル

จัดตําแหนงไดงายดวยระบบ EX

เหมาะสําหรับการสอบเทียบเกจรูปทรงแหวนและเกจกรรไกร

ISSOKU (THAILAND) CO.,LTD.

SAKATA（JP）t-sakata@issoku.co.th
PANISARA（TH）p-worayanatthakun@issoku.co.th
Email：admini@issoku.co.th

AIR MICROMETER flowmec® Smp

μm



高精度 (Max 0.1μm)、高分解能 (Max 0.01μm)
測定レンジ：0.5 ～30mm
スプリング / エアー / 真空駆動
IP68シーリングオプション有

内径測定などのペンシル型では困難な寸法測定が可能です
ブロックゲージ：堅牢設計、長寿命
フレクシャゲージ：高い繰り返し精度と追従性
スプリング / エアー駆動

สามารถวัดขนาดที่ยากดวยเซนเซอรประเภทดินสอ เชน การวัดเสนผานศูนยกลางภายใน

เกจบล็อก: มีการออกแบบที่แข็งแกรงและมีอายุการใชงานยาวนาน

เกจแบบโคงงอ: มีความสามารถในการทําซํ้าและติดตามสูง

ขับเคล�อนแบบสปริงและลม

内径測定や振れ測定などのペンシル型では困難な寸法測定が可能です
ミニプローブ：シャフトに埋め込んで内径の測定ができます
シングルリーフフレクシャ：省スペースでの振れや外径測定が可能です
レバープローブ：振れ測定がデジタルで可能、小径ボール接触子が利用できます

สามารถวัดขนาดที่ยากดวยไดดวยเซนเซอรประเภทดินสอ เชน 

การวัดเสนผานศูนยกลางภายในและการวัดความเบี่ยงเบน

Mini probe: สามารถฝงในเพลาเพ�อวัดเสนผานศูนยกลางภายในได

Single Leaf Flexures: สามารถวัดคารันเอาทและเสนผานศูนยกลางภายนอกไดอยางประหยัดพื้นที่

Lever probe: สามารถวัดคารันเอาทไดแบบดิจิทัลและใชงาน Ball Contactor 

ที่มีเสนผานศูนยกลางขนาดเล็กได

低接触圧プローブ：接触圧0.3N ～ 
超低接触圧プローブ：接触圧0.03N～ 
測定レンジ：2～30mm （超低接触は10mmのみ）
ガラス、プラスチックなど傷や変形が懸念される部品の測定が安定して可能です

โพรบวัดเเรงดันเเบบการสัมผัสตํ่า: แรงดันสัมผัส 0.3N ~

โพรบวัดเเรงดันเเบบการสัมผัสตํ่าพิเศษ: แรงดันสัมผัส 0.03N ~

ชวงการวัด: 2 - 30 mm (การสัมผัสตํ่าพิเศษเฉพาะขนาด 10 mm)

สามารถวัดชิ้นสวนที่อาจเกิดรอยขีดขวนหรือการเปลี่ยนรูปไดอยางเสถียร 

เชน แกวหรือพลาสติก

小径プローブ：ボディ径 6mm / 3mm タイプ
測定レンジ：2 / 5 / 12mm （6mm径）、1mm （3mm径）
ウルトラショートプローブ：ボディ全長24mm～
測定レンジ：1/2mm
狭いエリアの測定や省スペースでのプローブ配置が可能です

โพรบวัดเสนผานศูนยกลางขนาดเล็ก: เสนผานศูนยกลางตัวเคร�อง 6 mm และ 3 mm

ชวงการวัด: 2 / 5 / 12 mm (เสนผานศูนยกลาง 6 mm), 1 mm (เสนผานศูนยกลาง 3 mm)

โพรบวัดชนิดสั้นพิเศษ: ความยาวของตัวเคร�องประมาณ 24 mm ชวงการวัด: 1 / 2 mm

สามารถวางโพรบในพื้นที่แคบได จึงชวยในการประหยัดพื้นที่

ガラスの厚み測定 - 超低接触圧プローブを使用

การวัดความหนาของกระจก - ใชโพรบวัดเเรงดัน

เเบบการสัมผัสตํ่าพิเศษ

部品の外径測定 - エアー駆動のフレクシャを2つ使用
การวัดเสนผานศูนยกลางภายนอกของพารท - ใช 

Flexures แบบขับเคล�อนดวยลม 2 ตัว

内径及び同軸度測定 ‒1つの内径について4つの
ミニプローブを使用

การวัดเสนผานศูนยกลางภายในและ Coaxiality 

ใชโพรบขนาดเล็ก 4 อันสําหรับเสนผานศูนยกลาง

ภายใน 1 อัน

ソーラトロン　メトロロジー
創業 75周年を迎えた電気マイクロメーターの老舗メーカー
用途に合わせて多種類の使いやすい製品を提案します
ผูผลิตไมโครมิเตอรไฟฟาที่กอตั้งมายาวนานกวา 75 ป 

โดยเราขอนําเสนอผลิตภัณฑทีใ่ชงานงายและมีความหลากหลายเพ�อตอบสนองตอการใชงานของคุณ

アプリケーション例

標準型 รุน Standard

低接触タイプ ประเภทสัมผัสตํ่า

内径 / 外径測定タイプ
ประเภทการวัดเสนผานศูนยกลางภายใน และเสนผานศูนยกลางภายนอก

 

ตัวอยางการใชงาน

 

内径 / 振れ測定タイプ
ประเภทการวัดเสนผานศูนยกลางภายใน และการหมุนหนีศูนยกลาง

 

小型タイプ ประเภทขนาดเล็ก

Office Tel: +66(0)393-8552~3

Thailand Sales Agency
ALPHA TOOL ASIA CO., LTD.

JP :  渡邊　Watanabe 
Mobile: +66(0)81-926-8006

TH :  Akkaradej Khanthachatvanitch 
Mobile: +66(0)64-939-5957

ピストンの外径と内径測定 - 
ペンシルタイプとブロックゲージを使用

การวัดเสนผานศูนยกลางภายนอกและภายในของ

ลูกสูบใชเกจวัดประเภทดินสอและเกจบล็อก



電気マイクロメータ用検出器

ความคิดริเริ่มใหมที่วา "สามารถสรางโซลูชันที่ดีกวาดวยการเพิ่มสวนที่ดีของแตละดาน"

ซึ่งกาวขามขอบเขตของผูผลิตกําลังเริ่มตนขึ้นในประเทศไทย

เสริมความแข็งแกรงใหกับไมโครมิเตอรไฟฟาของ ISSOKU 

พรอมกับเคร�องตรวจจับหลากหลายประเภทของ Solartron Metrology

จากความตองการที่จะขยายตัวเลือกในการวัดที่แมนยํา 

ทําใหขอดีของการใชไมโครมิเตอรไฟฟา Smp แข็งแกรงขึ้น

ประโยชนของการใชไมโครมิเตอรไฟฟา

    บริษัท Alpha Tool Asia  เปนบริษัทการคาที่ดําเนินการผลิตและจัดจําหนายเคร�องมือวัด อุปกรณและอุปกรณตอพวงในประเทศไทย  

โดยมีประธาน Watanabe เปนผูกอตั้งบริษัท ซ่ึงนอกจากบริษัท Alpha Tool Asia จะไดจัดจําหนายผลิตภัณฑของ ISSOKU แลวยัง

ไดเริ่มดําเนินการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท Solartron Metrology ซึ่งเปนผูผลิตเคร�องมือวัดจากประเทศอังกฤษและจากการทํางาน

รวมกับทั้ง 2 บริษัทขางตนนี้จะมีจุดแข็งในดานใดบาง บทความนี้เราจึงไดรับเกียรติจากทั้ง 3 บริษัทเพ�อมาพูดคุยรวมกัน

ISSOKU (THAILAND) CO., LTD. เปนบริษัทสาขาในประเทศไทยของ DAIICHISOKUHAN CO.,LTD. ซ่ึงใหบริการจัดจําหนายเกจ เคร�องมอืวดั 

ไมโครมเิตอร บอลสกร ูเปนตน แมวาจะจัดจําหนายทัง้รุน Air Micro และ Electric Micro แตภาพลกัษณของ Air Micro ไดกาวนําไปกวามากและ Electric

Micro มแีนวโนมวาจะคอยๆหายไปและเพ�อทีจ่ะเอาชนะสถานการณดงักลาว จึงไดเลอืกรวมงานกับบริษทั  Solartron Metrology ซ่ึงมเีคร�องตรวจจับมาก

มายทีไ่มซ้ํากับบรษิทั ISSOKU

Solartron Metrology เปนผูผลิตเคร�องมือวัดที่กอตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยเนนไปที่ผลิตภัณฑเกี่ยวกับไมโครไฟฟาซึ่งผลิตภัณฑทั้งหมดได

ถูกผลติข้ึนทีโ่รงงานในประเทศองักฤษ โดยมจุีดแข็งทีย่ิง่ใหญทีส่ดุ คอื การมกีลุมผลติภณัฑ ความสามารถในการปรบัแตงและความสามารถรอบดาน

ทีห่ลากหลาย ซ่ึงในบทความนีป้ระธาน Watanabe ไดพดูถึงเคร�องตรวจจับไมโครมเิตอรไฟฟาของ Solartron Metrology ซ่ึงมหีลากหลายประเภท

ตั้งแต 0.5 mm ถึง 30 mm และความหลากหลายของผลิตภัณฑนี้เองก็มีขอบเขตขนาดใหญในระดับโลกเชนเดียวกับผูผลิตในประเทศญี่ปุน

ผูผลิตในยุโรปในสวนใหญมักใชไมโครมิเตอรไฟฟาสําหรับการวัดทั่วไปแตเพ�อใหเกิดการใชงานในบริษัทของญ่ีปุนดวยแลวเราจึงไดพัฒนาโซลูชัน

การทํางานที่รวมเอา "Smp" ซ่ึงเปนหนาจอแสดงผลดิจิตอลของบริษัท ISSOKU และเคร�องตรวจจับของ Solartron Metrologyโดยผูใชหลาย

คนมองวา Smp เหมาะสําหรับ Air Micro แตก็สามารถนํามาใชสําหรับไมโครมิเตอรไฟฟาไดเชนกัน

คุณ Sakata จากบริษัท ISSOKU และคุณ Tanaka จากบริษัท Solartron Metrology กลาววา ความคิดริเร่ิมนี้ไดขยายขอบเขตดวยการเสริม

จุดแข็งและลดทอนจุดออนของกันและกัน

โดยเรามคีวามตองการทีจ่ะขยายความสามารถของไมโครไฟฟา ตองการใหทกุคนรูถึงความอเนกประสงคข้ันสงู และทีสํ่าคญั

เราตองการขยายทางเลอืกตางๆ สําหรับลกูคาของเราและมอบโซลชูนัทีด่กีวา ...!  โดยความรวมมอืของผูผลตินีเ้กิดข้ึนจาก

ความคิดของประธาน Watanabe และขอใหทุกทานรวมกันจับตาดูแนวโนมในอนาคตไปพรอมๆกัน 

ความแมนยําสูงโดยมีความแมนยําในการอานขั้นตํ่า

ตัดสินและตั้งคาหมวดหมูไดสูงสุด 16 รายการ

ประหยัดพื้นที่

ตนแบบหนึ่งรายการสามารถนําไปใชกับการวัดที่หลากหลายและชวยเร�องการลดตนทุนได

Ametek (Thailand) Co., Ltd.
田中 秀尚 / Hidenao Tanaka  
Solartron Metrology div. Sales Manager

ALPHA TOOL ASIA CO., LTD.
渡邊 守 / Watanabe Mamoru  
Managing Director

ISSOKU (THAILAND) CO., LTD.
坂田 剛 / Takeshi Sakata 
Managing Director

ALPHA TOOL ASIA×ISSOKU×Solartron Metrology  が提案する電気マイクロメータを活用した精密測定の可能性ALPHA TOOL ASIA×ISSOKU×Solartron Metrology  が提案する電気マイクロメータを活用した精密測定の可能性
ALPHA TOOL ASIA × ISSOKU × Solartron Metrology  พรอมนําเสนอความสามารถในการวัดท่ีแมนยําโดยใชไมโครมิเตอรไฟฟา

デジタル表示器『Smp（エス・エム・ピー）』

「それぞれの良い部分を掛け合わせてより良いソリューションをつくればいい」
メーカーの垣根を越えた新たな取組みが、目下タイを起点に始動している。

発起人となったのはタイで測定器や工具、周辺機器の製作・販売などを手掛ける商社、アルファツール・
アジアの渡邊社長。同社で取り扱っているISSOKU（第一測範製作所）に加えて、イギリスの測定器メーカー 
ソーラトロンメトロロジー（Solartron Metrology）製品の取り扱いを開始する。2つのメーカーのコラボ
レーションによってどのようなメリットがもたらされるのか？3社に話を伺った。

ISSOKU (THAILAND) CO., LTD.は（株）第一測範製作所のタイ現地法人として、ゲージ・計測機器・マイクロメータ・ボール
ねじなどを提供している。空気マイクロ・電気マイクロどちらも取り扱っているものの、空気マイクロのイメージが先行し、
電気マイクロの存在感が薄れがちだったという。そんな状況を打破すべく、ISSOKUが持ち合わせていない、豊富なラインアップの
検出器を揃えるソーラトロンメトロロジーに白羽の矢が立った。

今回の取組みでお互いの長所を伸ばし、短所を補い合えたことで、提案の幅が広がった
と話すISSOKU坂田氏とソーラトロンメトロロジー田中氏。

電気マイクロの可能性を広げたい。
その汎用性の高さを知ってもらいたい。
何よりもお客様の選択範囲を広げ、より良いソリューションを提供したい…！
そんな渡邊社長の想いから実現した今回のメーカーコラボ。今後の動向からも目が離せない。

ソーラトロンメトロロジーはイギリスで創業した電気マイクロ関連製品を主体とした測定器メーカーである。全ての製品を本社
イギリスの自社工場で製造しており、1番の強みはその豊富なラインアップと幅広いカスタマイズ性・汎用性の高さにある。
今回渡邊社長が注目したのは、ソーラトロンメトロロジーの電気マイクロメータ用検出器。最短0.5mm～最長30mmまでの幅広い
種類を揃え、そのラインアップの豊富さは、日系メーカーはもとより世界的にも最大規模と言われている。

欧州メーカーでは一般的な測定でよく使用される電気マイクロメータ。日系企業にも、もっとその活用認知を広げるべく、今回
コラボソリューションの一例として、ISSOKU製デジタル表示器『Smp（エス・エム・ピー）』とソーラトロンメトロロジー製 
検出器を組み合わせた計測装置を展開した。「Smp＝エアマイクロ向け」のイメージを持つ方が多いが、電気マイクロメータ
向けにも活用が可能である。

電気マイクロメータ 活用メリット
✓ 最小読み取り高精度
✓ 合否判定および最大16のクラス分け設定も可能
✓ 使う場所を選ばず、省スペース
✓ １つのマスターで様々な計測に応用が利き、コスト低減

ISSOKU電気マイクロメータの領域を強化！
ソーラトロンメトロロジーの幅広い検出器ラインナップ

精密測定の選択肢を広げたい…Smp電気マイクロの活用メリット
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1. タイ駐在期間

OSP（THAILAND）CO.,LTD.：2014年～2019年
OSP LABEL（THAILAND）CO.,LTD.：2020年～
2021年３月

2. 駐在時の役職と業務内容

　OSP（THAILAND）CO.,LTD.では、Managing 
Directorとして現地法人の立ち上げからスタッフ
の採用、市場の開拓などを行ないました。タイは離
職率が高いので、職場の環境づくりに力を入れ、日
系企業として恥ずかしくない教育を心掛けました。
   OSP LABEL（THAILAND）CO.,LTD.では、Sale 
General Managerとして営業の教育と新規開拓
を中心に活動しました。

3. 現在の役職と業務内容

   大阪シーリング印刷株式会社名古屋営業部主幹
として名古屋市内のお客様を中心に営業活動をし
ております。

4. 在タイ時の1番の思い出

　現地法人立ち上げでしたので、市場の開拓（売り
上げを作る）タイ人スタッフの採用や、教育（職場の
環境づくり）に苦労しました。

営業としてはローカル企業へ新規訪問も行ない、
色々な方々との出会いがありました。その方々か
らのアドバイスや協力により、得意先も増え売り
上げも伸びました。日系企業として恥ずかしくな
い位にタイ人スタッフが成長し、離職がない、働き
やすい職場をつくる事が出来ました。
   家族とはタイ全土の観光地を旅行しました。特
にチェンマイのコムローイは幻想的でしたね。

5. 最後に一言

　まず、管理職の経験がなかった私を立ち上げの
責任者に選んでくださった会社に感謝していま
す。タイ人スタッフとは、定期的にLINEをしてい
ます。今でも連絡が取り合えるのは、彼女らとの人
間関係構築に成功した証かな、と思います。
   そして何より駐在時に知り合った方々との出会
いは、私にとって貴重な財産です。今でも連絡を頂
くと非常に嬉しいです。帰任後、事務所へ来て下
さった方々も居ました。この出会いは一生大事に
していきたいと思います。
   またいつか、タイでチャレンジ出来ることを楽
しみにしています。

▲名古屋営業部オフィスにて

▲同業の方々との食事会
ภาพถายขณะไปรวมงานเลี้ยงกับพนักงาน 

▲2019年プロパックアジア展示会にて
ภาพถายภายในงาน Propak Asia 2019

▲帰任前にタイスタッフたちとの 1枚 
ภาพถายรวมพนักงานชาวไทยกอนกลับประเทศญี่ปุน 

1. ชวงเวลาที่อยูในประเทศไทย

OSP (THAILAND) CO., LTD. : ต้ังแตป 2557 - 2562

OSP LABEL (THAILAND) CO., LTD. :  ต้ังแตป 2563 – 

มีนาคม 2564

2. ตำแหนงและหนาที่รับผิดชอบในขณะนั้น

ขณะท่ีทำงานในบริษัท OSP (THAILAND) ตำแหนงManaging 

Director ผมไดต้ังบริษัทสาขาภายในประเทศไทย พรอมกับจาง

พนักงานและทำการตลาดในประเทศ  อีกท้ังประเทศไทยซ่ึงมีอัตรา

การลาออกสูงเราจึงมุงเนนไปที่การสรางสภาพแวดลอมที่ดีใน

การทำงานและใหการอบรมที่ดีแกพนักงานทุกคน  ตอมาขณะที่

ทำงานในบริษัท OSP LABEL(THAILAND) ตำแหนง Sale 

General Manager ผมก็ไดมุงเนนใหดำเนินการอบรมดานการ

ขายและบุกเบิกการขายภายในประเทศไทย 

3. ตำแหนงและหนาที่รับผิดชอบในปจจุบัน

ในฐานะหัวหนาฝายขายของบริษัท Osaka Sealing Printing 

ผมรับผิดชอบในกิจกรรมการขายสำหรับลูกคาในเมือง

นาโกยาเปนหลัก

4. ความทรงจำเม�อครั้งที่อยูประเทศไทย

เน�องจากเราไดตั้งสาขาในประเทศไทย ทำใหเรามีชวงเวลาที่ยาก

ลำบากในการจางพนักงานใหมและบุกเบิกการขาย (เพ�อสราง

ยอดขาย) รวมถึงการอบรมใหความรูในดานตางๆ (เพ�อสราง

สภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน) นอกจากน้ีในฐานะพนักงานท่ีรับ

ผิดชอบดาการขาย ทำใหผมไดพบกับผูคนมากมาย ไดมียอด

ขายและลูกคาเพ่ิมข้ึนจากการท่ีไดรับคำแนะนำท่ีดีจากผูคนเหลาน้ัน 

อีกทั้งพนักงานชาวไทยทุกคนตางเติบโตขึ้นในฐานะสวนหนึ่ง

ของบริษัทสัญญาชาติญ่ีปุนและมีสภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน 

นอกจากนี้ผมยังไดเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวของ

ประเทศไทย ผมรูสึกประทับใจจังหวัดเชียงใหมเปนพิเศษครับ  

 

5. คำกลาวทิ้งทาย

กอนอ�น ผมตองขอขอบคุณบริษัทที่เลือกผมเปนผูรับผิด

ชอบทั้งที่ยังไมมีประสบการณใดๆในฐานะผูจัดการและแมกระทั่ง

ตอนน้ีผมก็ยังติดตอกับพนักงานชาวไทยทางไลนอยูเร�อยๆ ครับ 

ผมคิดวาการที่ตอนนี้เรายังติดตอกันอยูเปนสิ่งที่ยืนยันไดวา

เราประสบความสำเร็จในการสรางความสัมพันธและเหนือส่ิงอ�นใด 

การพบปะผูคนในคร้ังท่ีผมมาประจำการท่ีประเทศไทยถือเปนส่ิง

ท่ีมีคาสำหรับผมและรูสึกดีใจมากท่ีตอนน้ีเรายังคงติดตอกันอยู

ความทรงจำน้ีเปนส่ิงท่ีผมจะเก็บไวตลอดชีวิตเลยครับ หลังจาก

น้ีไปผมหวังวาจะไดเผชิญกับความทาทายใหมๆ  ในประเทศญ่ีปุน

ครับใหมาถึงในเร็ววันครับ

ภาพถาย ณ สำนักงานขายในนาโกยา



今回は、おとぎ話の世界のような美しい恋愛遍歴をご紹介！「美女と野獣」モチーフの夢の結婚式

や素敵なデート経験があるヨンヨンさん。彼女のロマンチックな思い出を教えてもらいました。

私にとっても最も大切なプレゼントは、彼と共に過ご
した思い出の時間そのものです。

Q4.好きな男性のタイプは？
私にとって仕事と育児がとても重要だ
から、趣味やライフスタイルが合うこ
とが大切ね。仕事で忙しいことが多く
ても時間がある時はできるだけ外出し
ます。正直で有言実行な人が好き。こ
の2つが守れる人とは信頼関係が築け
ると思うわ。

Q5.苦手な男性のタイプは？
全ての女性に優しい人。私以外の女性
に優しすぎるのは少し嫉妬するかな。
私は彼氏がいる時は男友達や周囲の男
性と個人的には会わないようにしてい
るの。

Q6.あなたにとっての理想の愛とは？
愛において「居心地」と「相性」は大切ね。
カップルでも夫婦でも、一緒にいる時
の居心地の良さが重要だと思うわ。

Q1.今までの恋愛で一番の思い出は？
主人とお付き合いしている頃、修士号
を取得するために2年間大学院に通っ
ていました。夜遅くまでの授業がある
日でも、大学院まで車で迎えにきてくれ
ました。彼の支えが大きな励ましだったわ。

Q2.理想のデートは？
私の理想の結婚式について紹介します。
『美女と野獣』という映画が好きで、ディ
ズニーランドで結婚式を挙げることが
夢だったけど、親戚が多くて実現でき
ませんでした。そこで、『美女と野獣』
をテーマにした結婚式をタイで挙げた
わ。その後、主人はクリスマスにディ
ズニーランドに連れて行ってくれて、
『美女と野獣』をテーマにした部屋にも
泊まりました。とても楽しくて、それ
以来ディズニーランドでデートするの
が大好きね！

Q3.までもらった一番高価なプレゼントは？
プレゼントは金額ではなく気持ちが重
要。もらったプレゼントで想い出深い
のは、スワロフスキーでできた『美女と
野獣』コレクションのバラ。私からのプ
レゼントは、一緒に過ごした100日間
の思い出写真アルバム。

年齢： 31 歳
職業： IT 監査
ステータス： 既婚

ヨンヨン

อายุ : 31 ป

อาชีพ : IT auditor

สถานะ : สมรส

หยงหยง

T H A I  L O V E  S T O R Y vol. 31

タイ人的

恋 愛 遍 歴
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คุณหยงหยงกับเร�องราวชีวิตรักที่งดงามดั่งเทพนิยาย ดวยการเดทที่Disney Land ในชวง

เทศกาลคริสตมาสและงานแตงงานในฝนที่เนรมิตใหเธอเหมือนเปนเจาหญิงจาก Beauty and 

the Beast เร�องราวความรักของเธอจะสุดแสนโรแมนติกแคไหน ไปติดตามกันไดเลย 

ของขวัญที่ล้ำคามากที่สุดที่เราสองคนมอบใหกัน คือ 

เวลาที่ไดอยูดวยกันและสรางความทรงจำตางๆ รวมกัน  

Q1. ความทรงจำท่ีดีเก่ียวกับคนรักของคุณ?

ชวงที่คบกันเปนแฟนกันคะ โดยตลอดระยะเวลา 

2 ป ท่ีเราเรียนปริญญาโท แฟนจะขับรถมาน่ังรอ

ที่มหาลัย เพ�อรับเรากลับบานทุกวัน ซึ่งบางวัน

ก็เลิกประมาณ 3 ทุม หรือบางวันตองไปทำการ

บานกับเพ�อนเลิกประมาณเท่ียงคืน แตแฟนก็จะรอ

รับและพาไปกินขาวหรือซื้อของกินมาใหเสมอคะ  

ถือเปนกำลังใจที่ดีอยางมากในชวงเวลานั้นเลย 

 

Q2. เดทในฝนของคุณเปนแบบไหน?

ไมไดอยากมีเดทในฝนคะแตอยากมีงานแตงในฝน

มากกวา ซึ่งเราชอบการตูนเร�อง Beauty and 

the Beast ก็เลยอยากแตงงานท่ี Disney Land  

แตก็ทำไมไดเพราะญาติคอนขางเยอะ  จึงเปลี่ยน

มาจัดงานแตงในธีม Beauty and the Beast 

ที่ไทยแทนคะ  แตแฟนก็เคยพาไปเดทที่ Disney 

Land แลวจองหองพักธีม Beauty and the 

Beast ในคืนวันคริสตมาสใหดวย ประทับใจและ

สนุกมากเลยคะ ตั้งแตนั้นมาก็เลยชอบไปเดทกับ

แฟนที่ Disney Land คะ 

Q3. ของขวัญที่มีมูลคามากที่สุดที่เคยไดรับ

จากคนรักและเคยใหคนรักของคุณ?

ขอเรียกวาเปนของขวัญที่มีมูลคาทางใจดีกวา

คะเปนดอกกุหลาบคอลเลกชั่น Beauty and 

the Beast จาก Swarovski สวนของที่เราให

แฟนแลวคิดวามีมูลคามากที่สุดก็คือ Diary ที่

เราทำเองกับมือ ซึ่งไดรวมรูปภาพและเร�องราว

ในทุกวันตลอดระยะเวลา 100 วันที่คบกันมาคะ  

Q4. สเปคที่ชอบ?

ชอบคนที่เขากับนิสัยและงานอดิเรกเราได เขาใจ

ในตัวเรา เพราะเราคอนขางจะใหความสำคัญกับ

งานและการศึกษามาก เวลาท่ียุงกับงานก็จะยุงเลย

แตถาวางก็จะออกไปเท่ียวหรือทำกิจกรรมตลอด 

นอกจากนี้ก็ชอบคนที่ไมโกหก พูดกันดวยความ

จริงใจและก็รักษาคำพูด ซึ่ง 2 สิ่งนี้จะทำใหเกิด

ความเช�อใจโดยอัตโนมัติคะ  

Q5. การกระทำแบบไหนจากคนรักที่ทำใหคุณ

รูสึกผิดหวัง?

ใจดีกับเพ�อนท่ีเปนผูหญิงทุกคนคะ ไมไดเปนความ

ผิดอะไรนะคะ แตบางทีเวลาเอาใจใสคนอ�นมากๆ ก็

ทำใหเราไมพอใจเหมือนกันคะ เพราะเราเปนประเภท

ท่ีวาถามีแฟนก็จะไมไปเจอผูชายคนอ�นหรือเพ�อน

ผูชายโดยที่ไมมีแฟนไปดวยคะ 

Q6. นิยามความรักของคุณคืออะไร?

ความรักคือความสบายใจท่ีไดอยูกับใครสักคน ทำ

อะไรบางอยางดวยกัน โดยที่ทั้งสองฝายมีความ

รูสึกสบายใจในความสัมพันธนั้นทั้งคูคะ เรามอง

วาการเปนแฟนหรือเปนสามี-ภรรยากัน ควรอยู

ดวยกันแบบสบายใจ โดยที่ไมมีใครตองรูสึกวา

อดทนเพ�ออีกฝายหรือเสียสละบางอยางเพ�ออีก

ฝายคะ 

พอเจอคนที่สามารถมาอยูในชีวิตประจำวันของเราได 

คนแบบนั้นก็คือ “สเปคที่ชอบ” ทันที







POP LabelPOP Labelฉลากกระดาษ ฉลากกระดาษ 

Takara PacTakara Pacฉลากที่มีฟงกชั่นการทำงานใหมลาสุดจากบริษัทฉลากที่มีฟงกชั่นการทำงานใหมลาสุดจากบริษัท

Feature

สติ๊กเกอรกระดาษกันน้ำ

มีความหนาและความยืดหยุนที่เหมาะสำหรับ POP Label

ที่ทำจากฟลม เชน PP และ PET

ประเภทกาว

Removable glue (ลอกออกงาย ไมทิ้งคราบกาว)

Permanent glue (Biomass Mark Brand ซึง่ไดรบัการ

รบัรองจาก Japan Organic Resource Association)

วัสดุนี้ชวยในการลดใชพลาสติกและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

อยางไรก็ตาม เน�องจากเปนวัสดุกระดาษ อาจจะมีการเปลี่ยน

แปลงตามสภาพแวดลอม ดังนั้นจึงจำเปนตองทดลองติด

สติ๊กเกอรกอนการใชงานจริง

Specification

Water proof Paper 100g/㎡ White Permanent type
(Japan Organic Resource Association “Biomass Mark” certified

Water proof Paper 80g/㎡　White Permanent type
Water proof Paper 80g/㎡　White Removable type

紙で作られた耐水性に優れたラベル素材です。
厚みとコシがあるので、通常は PP や PET 等
のフィルムで造られる POP ラベルに最適です。
再剥離タイプは液体に浸したあとでもきれいに
剥がすことが可能です。溶剤タイプの粘着剤は
バイオマスマーク取得しているためより環境に
配慮した仕様となっております。
プラスチック資源の削減につながる取り組みとして
ご検討ください。

＊紙材質のため、使用環境の影響を受け変化する場合があります
ので事前確認をお願いいたします。

・耐水紙（白）100g/㎡　溶剤強粘（バイオマスマーク取得）
・耐水紙（白）80g/㎡　強粘
・耐水紙（白）80g/㎡　再剥離
※セパレータは全てグラシンタイプとなります。
   平面に貼付の際は天地出しを推奨します。
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