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ขอแนะนำ�ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมของจงัหวัดชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่ น   Æดูเวอร์ชัน PDF ท�งนี้

เว็บไซต์นี้บริห�รจดัก�รโดยจงัหวัดชิม�เนะ เพื่อก�รประช�สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมของบริษัทใน
จงัหวัดชิม�เนะทั้งในและนอกประเทศ
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อุปกรณ์ส่องสว่�งแบบ LED ของจงัหวัดชิม�เนะ 33
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ไฟ LED แบบแฮนด์ฟรี LUMINURSE  ·····················································································  Do Light Co.,Ltd  ········································································  37
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                                                                                ·····························································  Sekisyu Kawara Industry Association  ······························  39
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เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้

◉ เว็บไซต์นี้แนะนำ�แพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒน�ขึ้นม�เองและผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเครื่องด่ืม) ที่ผลิตในสถ�นประกอบก�รที่ต้ังอยู่ภ�ยในจงัหวัด ซึ่งได้ยื่นสมัครในก�ร
เปิดรับสมัครส�ธ�รณะที่จงัหวัดชิม�เนะจดัขึ้นระหว่�งวันที่ 10 เมษ�ยน - 28 มิถุน�ยน 2019

◉ เนื้อห�ที่แสดงเป็นข้อมูล ณ เวล�ที่สมัคร
◉ มีกำ�หนดปรับปรุงเนื้อห�ที่แสดงเป็นระยะ ประม�ณปีละครั้ง
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แนะนำาจงัหวัดชิมาเนะ

จงัหวัดชิม�เนะต้ังอยู่ท�งฝ่ังตะวันตกของประเทศญี่ปุ่ น ติดกับทะเลญี่ปุ่ น อยู่ห่�งจ�กโตเกียวประม�ณ 1 
ชั่วโมงโดยเครื่องบิน

จงัหวัดชิม�เนะถูกเ-รียกว่�เป็น “บ้�นเกิดของเหล่�เทพเจ�้” และ “อ�ณ�จกัรแห่งก�รผูกดวง” เป็นบริเวณ
ที่มีธรรมช�ติอันงดง�มหลงเหลืออยู่และมีก�รสืบทอดประเพณีและประวัติศ�สตร์อันย�วน�น

ภ�ยในจงัหวัดมีสถ�นที่ท่องเที่ยวชั้นนำ�ของประเทศญี่ปุ่ น ทั้ง “ศ�ลเจ�้อิสุโมะโอยะชิโระ” ซึ่งเป็นศ�ลเจ�้
ที่มีชื่อเสียงม�กที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น “เหมืองเงินอิว�มิ” ซึ่งเป็นมรดกโลก ตลอดจนหมู่เก�ะโอคิซึ่งเป็น
อุทย�นธรณีระดับโลกที่ยังคงมีธรรมช�ติอันยิ่งใหญ่เหลืออยู่ เป็นต้น

Æดูเว็บไซต์ก�รท่องเที่ยวท�งนี้

ประช�กร : ประม�ณ 700,000 คน
พื้นที่ : 6,700 ตร.กม.
GDP จงัหวัด : 2.4 ล้�นล้�นเยน

สนามบินเซนได

สนามบิน
นาโกย่า

สนามบินชิซูโอกะสนามบินโอซาก้า

สนามบินฟุกุโอกะ

สนามบินฮาเนดะ

งจังหวัดชิมาเนะ

เดินทางโดยเครื่องบิน
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากเมืองใหญ่ 
ๆ ในญี่ปุ่นถึงจังหวัดชิมาเนะ
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อุตสาหกรรมของจงัหวัดชิมาเนะ

จงัหวัดชิม�เนะเป็นแหล่งรวมอุตส�หกรรมก�รผลิต เช่น ก�รแปรรูปโลหะ ก�รแปรรูปเรซิน ไฟฟ้�และ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

จงัหวัดชิม�เนะเป็นฐ�นก�รพัฒน� ผลิต และแปรรูป “เหล็กกล้�ยะสุคิ YSS” แบรนด์เหล็กกล้�พิเศษที่มีชื่อ
เสียงระดับโลก เหล็กกล้�พิเศษเป็นเหล็กกล้�ผสมที่มีจดุเด่นในด้�นคว�มแข็ง คว�มแข็งแรง ฯลฯ โดยก�ร
เพิ่มส�รต่�ง ๆ ที่ไม่ใช่ค�ร์บอนเข้�ไปในเหล็ก ใช้ในก�รผลิตชิ้นส่วนสำ�คัญ แม่พิมพ์โลหะ ฯลฯ ซึ่งสร้�งคว�ม
แตกต่�งด้�นสมรรถภ�พและคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

อุตส�หกรรมเก่ียวกับก�รหล่อก็รุ่งเรืองเช่นกัน จงัหวัดชิม�เนะเป็นแหล่งรวมบริษัทที่เก่ียวข้องกับก�ร
หล่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีปริม�ณก�รผลิตเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่ นด้วย

อุตส�หกรรมไอทีก็กำ�ลังพัฒน�ขึ้นม�เป็นอุตส�หกรรมใหม่ ภ�ษ�โปรแกรมมิ่ง “Ruby” ก็ถือกำ�เนิดขึ้นม�
จ�กในจงัหวัดชิม�เนะ โดยภ�คอุตส�หกรรม ภ�ครัฐ และภ�คก�รศึกษ�ได้ร่วมมือกันเดินหน้�สร้�งและ
พัฒน�เทคโนโลยี ICT, Ruby ฯลฯ ขึ้น

นอกจ�กนี้ จงัหวัดชิม�เนะยังมีผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมด้ังเดิมอีกจำ�นวนม�ก เช่น กระเบื้องดินเผ� เครื่อง
ไม้ ผลิตภัณฑ์กระด�ษ ฯลฯ กระเบื้องมุงหลังค� “เซคิชูก�ว�ระ” ซึ่งถือกำ�เนิดขึ้นม�เมื่อประม�ณ 400 ปีที่แล้ว 
ปัจจบุันเป็นอุตส�หกรรมท้องถ่ินของจงัหวัดชิม�เนะที่มีปริม�ณก�รผลิตเป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม

◉ สำ�หรับเรื่องเก่ียวกับก�รบริห�รเว็บไซต์นี้ กรุณ�ติดต่อไปยังช่องท�งด้�นล่�งนี้

 แผนกส่งเสริมอุตส�หกรรมก�รผลิต ฝ่�ยก�รค้� อุตส�หกรรม และแรงง�น จงัหวัดชิม�เนะ
 TEL  +81-852-22-5303    FAX  +81-852-22-5648    E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

◉ สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัดชิม�เนะ
 E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

ข้อควรระวัง ฯลฯ

ลิขสิทธ์ิ
 ลิขสิทธ์ิของข้อคว�ม รูปถ่�ย รูปว�ด ภ�พ ฯลฯ ใน “เว็บไซต์จงัหวัดชิม�เนะ” เป็นของ “จงัหวัดชิม�เนะ” หรือ “ผู้ให้บริก�ร
คอนเทนต์”

 ห้�มนำ�ไปใช้หรืออ้�งอิงโดยไม่ได้รับอนุญ�ต ยกเว้นกรณีที่ได้รับก�รยินยอมต�มกฎหม�ยลิขสิทธ์ิ เช่น “ก�รอ้�งอิง” “ก�รทำ�
ซ้ำ�เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว” ฯลฯ

 สำ�หรับก�รขออนุญ�ตใช้ง�น กรุณ�ติดต่อ

ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

 ส�ม�รถติดต้ังลิงก์ม�ยังเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องส่งอีเมลม�เพื่อขออนุญ�ต
 อ�จมีก�รเปล่ียนแปลงชื่อไฟล์ที่ปล�ยท�งของลิงก์โดยไม่แจง้ให้ทร�บล่วงหน้�
 กรุณ�ระบุในตำ�แหน่งที่ติดต้ังลิงก์ให้ชัดเจนว่�เป็นลิงก์ม�ยังเว็บไซต์ของจงัหวัดชิม�เนะ

เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์จากเว็บไซต์นี้

 จงัหวัดชิม�เนะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อเนื้อห�ของเว็บไซต์ที่ลิงก์จ�กเว็บไซต์นี้

 ก�รติดต่อสอบถ�มเก่ียวกับเนื้อห�ของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไป กรุณ�ติดต่อไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์แต่ละแห่งโดยตรง

ข้อยกเว้นความรับผิด ฯลฯ
 จงัหวัดชิม�เนะจะไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นต่อคว�มเป็นจริง คว�มถูกต้อง คว�มเป็นประโยชน์ คว�มใหม่ล่�สุด คว�มถูก
กฎหม�ย ตลอดจนก�รไม่ละเมิดสิทธ์ิของบุคคลที่ส�ม ฯลฯ ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจ�กผู้โพสต์ผ่�นเว็บไซต์นี้

 เว็บไซต์นี้ส�ม�รถเปล่ียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกทั้งหมดหรือบ�งส่วนได้โดยไม่ต้องแจง้ให้ผู้โพสต์และผู้ชมทร�บล่วงหน้� 
จงัหวัดชิม�เนะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อก�รเสียประโยชน์หรือคว�มเสียห�ยที่เกิดต่อผู้โพสต์และผู้ชมหรือบุคคลที่ส�ม
ในก�รเปล่ียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเว็บไซต์นี้

 จงัหวัดชิม�เนะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดต่อผู้โพสต์และผู้ชมในก�รใช้ง�นเว็บไซต์นี้

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ “การแพทย์ สวัสดิการ  
การบริบาล และสุขภาพ” ของจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ “ก�รแพทย์ สวัสดิก�ร ก�รบริบ�ล และสุขภ�พ” ที่

ผลิตในจงัหวัดชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่ น
มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพย�บ�ล สถ�นตรวจรักษ� สถ�นที่ให้บริก�รด้�น

สวัสดิก�ร สถ�นที่ให้บริก�รด้�นก�รบริบ�ล ฯลฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พ 
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภ�พ ฯลฯå

สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด
ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

เครื่องจดัก�รสิ่งขับถ่�ยอัตโนมัติ “ลิเบอร์ต้ีฮิม�ว�ริ” Liberty Solution Co., Ltd.

ไฟ LED แบบแฮนด์ฟรี (LUMINURSE) Do Light Co.,Ltd

ซุยซุยค�ร์ท KISHI ENGINEERING Co.,Ltd

อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อก�รฟ้ืนฟูสมรรถภ�พอย่�ง
สบ�ย ซ�บ�รุ KISHI ENGINEERING Co.,Ltd

เครื่องฝึกห�ยใจ KISHI ENGINEERING Co.,Ltd

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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เครื่องจดัการสิ่งขับถ่ายอัตโนมัติ “ลิเบอร์ต้ีฮิมาวาริ”

จดัการสิ่งขับถ่ายโดยการดูด ล้าง และทำาให้แห้งโดยอัตโนมัติ  
และคงความสะอาดอยู่ตลอดเวลา

ลดภ�ระของผู้บริบ�ลและรักษ�เกียรติของผู้ที่ต้องก�รก�รบริบ�ล
ส�ม�รถป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ง่�ยในจดุซ่อนเร้นและบั้นท้�ยเนื่องจ�กไม่ได้ใช้ผ้�อ้อมสำ�เร็จรูป

“เทคโนโลยี 3 อย่าง”
❶ ระบบเซ็นเซอร์สิ่งขับถ่าย
 เซ็นเซอร์ที่ติดต้ังภ�ยในคัพยูนิทจะตรวจจบัก�รขับถ่�ยปัสส�วะและอุจจ�ระ แล้วดำ�เนินก�รดูด ล้�ง และ

ทำ�ให้แห้ง

❷ ซิลิโคนแบบพิเศษ
 ใช้ “ซิลิโคนแบบพิเศษ” ที่โดดเด่นในเรื่องคว�มแนบสนิท ก�รกันน้ำ� และคว�มปลอดภัย เป็นวัสดุในก�ร

ทำ�คัพยูนิทที่แนบติดกับผิวโดยตรง ซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำ�ในก�รเสริมหน้�อก จงึไม่เป็นภัยต่อ
ร่�งก�ยแม้จะใช้เป็นเวล�น�น และไม่ต้องกังวลเรื่องปัสส�วะรั่วไหลหรือน้ำ�รั่วไหล

❸ ถังสิ่งขับถ่ายและเครื่องแยกส่วน
 เมื่อดูดสิ่งขับถ่�ยเข้�ม�จะหมุนด้วยคว�มเร็วสูงเพื่อแยกอ�ก�ศ สิ่งปฏิกูล และน้ำ�ออกจ�กกันอย่�ง

สมบูรณ์ ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย และไม่ได้มีก�รใช้ง�นที่ยุ่งย�กใด ๆ

Liberty Solution Co., Ltd.

1-2-7 นิชิโยเมะชิมะ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-61-3999    FAX  +81-852-61-2399    URL  http://www.liberty-so.com

http://www.liberty-so.com
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ไฟ LED แบบแฮนด์ฟรี (LUMINURSE)

โคมไฟที่ช่วยให้ผู้พยาบาลหรือบริบาลสามารถทำางานด้วยสองมือได้ในที่มืด

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดม�จ�กเสียงเรียกร้องของพย�บ�ลที่อย�กได้อุปกรณ์ส่องสว่�งที่ทำ�ให้ส�ม�รถใช้มือทั้ง
สองข้�งทำ�ง�นได้ในเวล�กล�งคืน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒน�ขึ้นม�ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ค
อุตส�หกรรม ภ�ครัฐ และภ�คก�รศึกษ� ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของบริษัท คณะแพทยศ�สตร์มห�วิทย�ลัยชิ
ม�เนะ และ Shimane Fujitsu Limited

โคมไฟนี้ส�ม�รถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือ ส่องสว่�งได้ทั้งแบบเฉพ�ะจดุที่จะทำ�ง�นและแบบวงกว้�งที่

อ่อนโยนไม่ทำ�ให้ผู้รับก�รพย�บ�ลหรือบริบ�ลรู้สึกเครียด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้รับก�รพย�บ�ลอุ่นใจ
และทำ�ให้ผู้พย�บ�ลหรือบริบ�ลส�ม�รถทำ�ง�นด้วยสองมือได้อย่�งปลอดภัย

Do Light Co.,Ltd

337-1 น�ก�ฮ�มะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-27-0371    FAX  +81-853-27-0372    URL  http://dolight.jp/

http://dolight.jp/
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ซุยซุยคาร์ท

สำาหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการเดิน

อุปกรณ์ช่วยเดินแบบรองแขน ส�ม�รถพับได้
มีชั้นรองข้อศอกในตัว ช่วยลดภ�ระให้ข�และเอว ทำ�ให้ส�ม�รถเดินได้อย่�งสบ�ยเป็นเวล�น�น ส�ม�รถ

ว�งตระกร้�ช้อปป้ิงของศูนย์ก�รค้�ได้ จงึเพลิดเพลินกับก�รซื้อของ ฯลฯ ไปพร้อมกับรักษ�พลังก�ยและฝึก
ก�รฟ้ืนฟูสมรรถภ�พได้ ส�ม�รถใช้อำ�นวยคว�มสะดวก เช่น ใส่หนังสือหนัก ๆ เดินในหอสมุดได้ด้วย

อีกทั้งส�ม�รถปรับคว�มสูงของชั้นรองแขนท่อนล่�งได้ 5 ระดับ ต่�งกันระดับละ 5 ซม. และใช้ได้อย่�ง
ปลอดภัยด้วยระบบเบรกแบบวันทัช

KISHI ENGINEERING Co.,Ltd

893-5 ซ�โตะก�ตะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-23-6383    FAX  +81-853-23-7367    URL  http://www.kishieng.co.jp

http://www.kishieng.co.jp
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อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างสบาย ซาบารุ

อุปกรณ์ช่วยเดินที่พัฒนาร่วมกับ Isumo Citizens Rehabilitation Hospital

อุปกรณ์ช่วยเดินอเนกประสงค์เพื่อก�รฟ้ืนฟูสมรรถภ�พสำ�หรับโรงพย�บ�ล
เมื่อดึงที่จบัเข้�ห�ตัว เบรกจะทำ�ง�นและกล�ยเป็นร�วช่วยพยุงสำ�หรับยืนขึ้น เมื่อดันที่จบัไปด้�นหน้�จะ

ปลดล็อกเบรกและส�ม�รถใช้เป็นร�วจบัเดินได้
ส�ม�รถปรับคว�มสูงของชั้นรองแขนท่อนล่�งได้ 10 ระดับ ต่�งกันระดับละ 2.5 ซม.
ส�ม�รถติดต้ังที่ว�งถังออกซิเจน เส�แขวนถุงน้ำ�เกลือ หรือที่ใส่ของขน�ดเล็กแบบมีตะขอในตัวเพิ่มเติม

ได้

KISHI ENGINEERING Co.,Ltd

893-5 ซ�โตะก�ตะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-23-6383    FAX  +81-853-23-7367    URL  http://www.kishieng.co.jp

http://www.kishieng.co.jp
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เครื่องฝึกหายใจ

เพื่อปรับปรุงการทำางานผิดปกติของสมอง

เครื่องฝึกห�ยใจสำ�หรับปรับปรุงข้อบกพร่องท�งก�รห�ยใจซึ่งเป็นปัญห�ที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ที่สมอง
ทำ�ง�นผิดปกติ

เครื่องนี้จะช่วยให้รอบอกห�ยใจเข้�และออกเป็นจงัหวะคงที่ รูปแบบก�รห�ยใจที่ถูกต้องจะถูกป้อนไปที่

สมองส่วนกล�งซ้ำ�ไปเรื่อย ๆ และให้สมองได้รับออกซิเจนอย่�งเพียงพอ เป็นเครื่องจกัรที่ช่วยปรับปรุง
สมรรถภ�พในก�รเคล่ือนไหว ภ�ษ� อ�ก�รตัวแข็งเกร็งและอ�ก�รชักกระตุก ฯลฯ

 ＊ กรุณ�ใช้เครื่องนี้ต�มคำ�แนะนำ�ของ The Institutes for the Achievement of Human Potential (Doman 
Kenkyusho)

KISHI ENGINEERING Co.,Ltd

893-5 ซ�โตะก�ตะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-23-6383    FAX  +81-853-23-7367    URL  http://www.kishieng.co.jp

http://www.kishieng.co.jp
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อุปกรณ์และเครื่องจกัรด้านสิ่งแวดล้อมขอ 
งจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�อุปกรณ์และเครื่องจกัรด้�นสิ่งแวดล้อมที่ผลิตในจงัหวัดชิม�เนะ ประเทศ
ญี่ปุ่ น

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญห�ระดับโลก เช่น ก�รบำ�บัดน้ำ� 
ก�รทำ�น้ำ�ให้บริสุทธ์ิ ก�รบำ�บัดขยะอินทรีย์และชีวมวล ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม
ของดินและอ�ก�ศ ก�รบำ�บัดของเสียและแยกชิ้นส่วนขยะและนำ�ม�ใช้เป็นทรัพย�กร
อีกครั้ง ฯลฯ

สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด
ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

สลิตเซฟเวอร์ (SLIT SAVER) Kendensha Co.,Ltd

เครื่องทำ�ปุ๋ ยหมัก “อีซี่เจท็” MIRAIE Co.,Ltd.

ระบบกำ�จดักล่ินด้วยกระบวนก�รท�งชีวภ�พ MIRAIE Co.,Ltd.

ระบบ WEP Matsue Doken Co., Ltd.

เครื่องมิลล่ิง P71KG Watanabe Seikosyo Co.,Ltd.

เครื่องย่อยและมิลล่ิง PF72 Watanabe Seikosyo Co.,Ltd.

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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สลิตเซฟเวอร์ (SLIT SAVER)

อุปกรณ์แยกของแข็งและของเหลวแบบไม่อุดตัน

ผลิตภัณฑ์นี้จะแยกของแข็งและของเหลวออกจ�กกันโดยก�รเทของแข็งและของเหลวที่ปนกันอยู่ลงบน
แผ่นรูปวงรีที่ติดต้ังไว้อย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ แผ่นรูปวงรีจะหมุนระหว่�งสลิตที่มีอยู่จำ�นวนม�กซึ่งเป็น
กลไกในก�รลำ�เลียงส่วนที่เป็นของแข็งและป้องกันก�รอุดตัน และส�ม�รถใช้เป็นเครื่องขจดัน้ำ�ออกได้ด้วย
ก�รติดต้ังแผ่นบีบอัดอย่�งง่�ย โดยมีคว�มโดดเด่นด้�นก�รบำ�รุงรักษ�เมื่อเทียบกับเครื่องขจดัน้ำ�ออกอ่ืน ๆ 
และมีร�ค�ที่ถูกกว่�ด้วย มียอดข�ยประม�ณ 800 เครื่องในประเทศญี่ปุ่ นและประม�ณ 50 เครื่องในต่�ง
ประเทศ และมีประสบก�รณ์ก�รนำ�ไปใช้กับน้ำ�ทิ้งของอุตส�หกรรมทุกประเภท

บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น

Kendensha Co.,Ltd

1372-15 น�ก�ฮ�มะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-28-1818    FAX  +81-853-28-2858    URL  http://www.kendensha.co.jp/

นิติบุคคลในประเทศไทย

C.C.KENDENSHA Co.,Ltd

29Moo8 Saladaeng 11Rd.,Saladaeng Bangnampreow Chachoengsao 24000 Thailand
TEL  +66-2-988-2334    FAX  +66-2-988-2334

http://www.kendensha.co.jp/
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เครื่องทำาปุ๋ ยหมัก “อีซี่เจท็”

ไม่จำาเป็นต้องพลิกกลับกองด้วยอากาศแรงดันสูง 50 เท่าของโบลเวอร์  
และป้องกันการอุดตันได้ด้วยหัวฉีดแบบพิเศษ

ด้วยก�รส่งอ�ก�ศในแรงดันที่ 50 เท่�ของโบลเวอร์แบบเดิมจ�กหัวฉีดแบบพิเศษ ทำ�ให้ได้อุณหภูมิ
สำ�หรับก�รหมักอย่�งรวดเร็วและลดเวล�ก�รจดัก�รได้ม�ก ส�ม�รถติดต้ังในสถ�นที่ที่มีอยู่แล้วได้เลย ลด
ง�นพลิกกลับกองได้และช่วยยับยั้งกล่ินไม่พึงประสงค์ได้ด้วย

อีกทั้งไม่มีปัญห�ต่�ง ๆ เช่น อ�ก�ศไปไม่ทั่ว อุดตัน ฯลฯ จงึส�ม�รถกระจ�ยเอนไซม์ที่จำ�เป็นต่อก�รหมัก
ได้อย่�งทั่วถึง เสริมคุณภ�พของปุ๋ ยหมักได้

มีลูกค้�ในแวดวงธุรกิจแขนงต่�ง ๆ ต้ังแต่บริษัทบำ�บัดขยะ หน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนนิติบุคคลด้�น
ปศุสัตว์และก�รเกษตร ฯลฯ เร�ขอให้ก�รสนับสนุนลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศต่อไปด้วยข้อเสนอและคว�ม
ส�ม�รถในก�รพัฒน�แบบเฉพ�ะของเร� โดยใช้ประสิทธิผลและประสบก�รณ์ก�รติดต้ังของเร�ที่ผ่�นม�

MIRAIE Co.,Ltd.

250-167 ยะดะโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-28-0001    FAX  +81-852-31-3981    URL  https://miraie-corp.com/

https://miraie-corp.com/
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ระบบกำาจดักล่ินด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

ระบบกำาจดักล่ินแบบใหม่ที่ใช้วัสดุพื้นฐานในการกำาจดักล่ินจากโฟมกลาสที่มีรูพรุน

ก�รกำ�จดักล่ินด้วยกระบวนก�รท�งชีวภ�พมีสมรรถภ�พในก�รกำ�จดักล่ินเป็นอันดับต้น ๆ และแทบจะไม่
ด้อยสมรรถภ�พลงเลย

● ตัวอุปกรณ์กำ�จดักล่ินใช้พื้นที่ติดต้ังน้อยจงึประหยัดค่�ก่อสร้�งได้ และเป็นรูปแบบใช้น้ำ�หมุนเวียนจงึ
ประหยัดค่�น้ำ�ได้อีกด้วย

● ส่งลมด้วยโบลเวอร์แรงดันต่ำ�ได้ จงึส�ม�รถลดค่�ไฟได้อีก 20 - 50%
● เป็นแบบก่ึงถ�วรที่ไม่จำ�เป็นต้องเปล่ียน ค่�บำ�รุงรักษ�จงึต่�งจ�กผลิตภัณฑ์แบบอ่ืน

มีลูกค้�ในแวดวงธุรกิจแขนงต่�ง ๆ ต้ังแต่บริษัทบำ�บัดขยะ หน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนนิติบุคคลด้�น
ปศุสัตว์และก�รเกษตร ฯลฯ เร�ขอให้ก�รสนับสนุนลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศต่อไปด้วยข้อเสนอและคว�ม
ส�ม�รถในก�รพัฒน�แบบเฉพ�ะของเร� โดยใช้ประสิทธิผลและประสบก�รณ์ก�รติดต้ังของเร�ที่ผ่�นม�

MIRAIE Co.,Ltd.

250-167 ยะดะโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-28-0001    FAX  +81-852-31-3981    URL  https://miraie-corp.com/

https://miraie-corp.com/
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ระบบ WEP

ระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำาที่ส่งออกซิเจนความเข้มข้นสูงไปยังพื้นที่

น้ำาที่มีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ

ระบบ WEP เป็นระบบแก้ปัญห�คุณภ�พน้ำ�ที่มีปริม�ณออกซิเจนน้อยม�กโดยเฉพ�ะในเขื่อนหรือหนอง
น้ำ�

ระบบ WEP ประกอบด้วยอุปกรณ์ในน้ำ�และอุปกรณ์บนบก โดยอุปกรณ์บนบกจะอัดออกซิเจนจ�กอ�ก�ศ
และสร้�งเป็นก๊�ซออกซิเจนคว�มบริสุทธ์ิสูง ก๊�ซออกซิเจนที่สร้�งขึ้นม�จะถูกส่งไปยังเครื่องทำ�ให้ก๊�ซ
ละล�ยในน้ำ�ของอุปกรณ์ใต้น้ำ� ซึ่งจะละล�ยก๊�ซดังกล่�วลงในน้ำ�ที่มีปริม�ณออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำ�ให้ได้
น้ำ�ที่มีออกซิเจนเข้มข้นสูง

ระบบ WEP ส่วนม�กถูกใช้ในเขื่อนในประเทศญี่ปุ่ น และไม่ก่ีปีที่ผ่�นม�ได้ขย�ยออกไปยังต่�งประเทศด้วย 
และอยู่ระหว่�งขย�ยไปยังจนี อินเดีย ฯลฯ เร�มุ่งมั่นที่จะพัฒน�ก�รใช้ง�นระบบ WEP เพื่อรักษ�สิ่งแวดล้อม
ท�งน้ำ�ของโลก

Matsue Doken Co., Ltd.

2-3-5 ก�คุเอ็นมิน�มิ เมืองมัตสึเอะ
TEL  +81-852-24-5478    FAX  +81-852-20-0487    URL  https://www.matsue-doken.co.jp/

https://www.matsue-doken.co.jp/
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เครื่องมิลล่ิง P71KG

เครื่องมิลล่ิงความเร็วต่ำาขนาดใหญ่ที่มีมอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการอุตสาหกรรม

ปัจจบุันขยะพล�สติกได้กล�ยม�เป็นปัญห�ระดับโลก ค�ดว่�ต่อจ�กนี้ก�รกำ�จดัพล�สติกจะมีข้อกำ�หนดที่

เข้มงวดม�กขึ้นทั้งในและต่�งประเทศ
P71KG เป็นเครื่องมิลล่ิงขน�ดใหญ่ที่ออกแบบม�โดยคำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น คว�มปลอดภัย 

และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�คว�มสะอ�ด ซึ่งเป็นที่ต้องก�รในก�รรีไซเคิลพล�สติกในโรงง�นขึ้นรูป

● เครื่องมิลล่ิงคว�มเร็วต่ำ�ที่มีมอเตอร์ 5.5 kW ที่ใหญ่ที่สุดในวงก�รอุตส�หกรรม
● โครงสร้�งส�ม�รถแยกเป็น 3 ส่วน ทำ�ให้ลดเวล�ทำ�คว�มสะอ�ดลงได้
● ใช้สำ�หรับบดโดยแกนหัวฉีดและก้�นรันเนอร์ และยังส�ม�รถบดผลิตภัณฑ์ได้ต�มรูปร่�งและปริม�ณที่ใส่

อีกด้วย
● แม้จะเป็นเครื่องขน�ดใหญ่ แต่ด้วยคุณลักษณะพิเศษที่สำ�คัญที่สุดของเครื่องมิลล่ิงคว�มเร็วต่ำ� ทำ�ให้

ส�ม�รถบดเป็นเม็ดเล็กได้โดยไม่เหลือและไม่เป็นผง

Watanabe Seikosyo Co.,Ltd.

231-22 คิสุคิโจ ย�มะก�ตะ เมืองอุนนัน จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-854-42-3390    FAX  +81-854-42-1232    URL  http://www.w-seiko.co.jp/

http://www.w-seiko.co.jp/
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เครื่องย่อยและมิลล่ิง PF72

รวมเครื่องย่อยและเครื่องมิลล่ิงไว้ในเครื่องเดียว

ปัจจบุันขยะพล�สติกได้กล�ยม�เป็นปัญห�ระดับโลก ค�ดว่�ต่อจ�กนี้ก�รกำ�จดัพล�สติกจะมีข้อกำ�หนดที่

เข้มงวดม�กขึ้นทั้งในและต่�งประเทศ
PF72 ส�ม�รถย่อยและบดชิ้นส่วนขน�ดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้แล้วในโรงง�นขึ้นรูปได้ในเครื่องเดียว ช่วยให้

ส�ม�รถใช้ทรัพย�กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

● จดัก�รย่อยได้อย่�งแน่นอนด้วยโรเตอร์หน้�กว้�ง ส�ม�รถใส่วัตถุที่มีคว�มย�วได้โดยไม่ต้องตัดก่อน
● ด้วยก�รหมุนคว�มเร็วต่ำ�ทำ�ให้ลดเสียงกระแทกเมื่อทำ�ก�รย่อยได้
● ห้องบดมีขน�ดใหญ่ถึง 642×558 มม. แต่ตัวเครื่องกะทัดรัดเพียง W1110×D1194×H1702 มม. เท่�นั้น และ

ยังออกแบบโดยคำ�นึงถึงคว�มใช้ง�นง่�ย คว�มสูงของช่องใส่สูงถึง 1,382 มม. ด้วย
● ออกแบบให้ประหยัดพลังง�นด้วยมอเตอร์ขน�ด 5.5 kW
● เหม�ะกับก�รบดชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้�ในบ้�นและชิ้นส่วนภ�ยในของรถยนต์เป็นอย่�งยิ่ง

Watanabe Seikosyo Co.,Ltd.

231-22 คิสุคิโจ ย�มะก�ตะ เมืองอุนนัน จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-854-42-3390    FAX  +81-854-42-1232    URL  http://www.w-seiko.co.jp/

http://www.w-seiko.co.jp/
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อุปกรณ์และเครื่องจกัรด้านการผลิตและอุปกรณ์
โรงงานของจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�อุปกรณ์และเครื่องจกัรด้�นก�รผลิตและอุปกรณ์โรงง�นที่ผลิตในจงัหวัด
ชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่ น

อุปกรณ์โรงง�นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมของโรงง�น และ
อุปกรณ์และเครื่องจกัรด้�นก�รผลิตที่ใช้ในโรงง�นผลิต ฯลฯ เช่น เครื่องแปรรูปโลหะ 
เครื่องผลิตง�นโลหะ เครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์สุญญ�ก�ศ หุ่นยนต์ ฯลฯ

สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด
ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

ชีทชัตเตอร์คว�มเร็วสูง “Happy Gate” มงบัง Komatsu Electric Industry Co.,Ltd.

เครื่องกัดเฟืองแนวนอน Artis HB056LS CNC Seiwa Geartech Co.,Ltd

อุปกรณ์เคลือบในสุญญ�ก�ศ Machin Technologies Co.,Ltd.

เครนติดเพด�น เครนสะพ�น ฯลฯ SANKI Co., Ltd.

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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ชีทชัตเตอร์ความเร็วสูง “Happy Gate” มงบัง

ทุ่มเทเพื่อสร้างมูลค่าของพื้นที่ในโรงงาน

ก�รติดต้ังชีทชัตเตอร์คว�มเร็วสูง “Happy Gate มงบัง” ซึ่งมีคว�มส�ม�รถในก�รปิดก้ันอ�ก�ศได้ดีและ
เปิดปิดได้อย่�งรวดเร็วในบริเวณท�งเข้�หรือส่วนก้ันห้องของโรงง�น จะช่วยเสริมประสิทธิผลด้�นก�ร
ป้องกันแมลง กันฝุ่ น และกันหน�วได้เป็นอย่�งดี มีประสิทธิภ�พในก�รปรับปรุงคุณภ�พสินค้�และปรับปรุง
สภ�พแวดล้อมในที่ทำ�ง�น และส่งเสริมก�รลดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ด้วยก�รประหยัดพลังง�น

ต้ังแต่เริ่มจำ�หน่�ยทั่วประเทศญี่ปุ่ นในปี 1985 จนถึงปัจจบุันมียอดจำ�หน่�ยรวมถึง 175,000 เครื่อง มีส่วน
ช่วยในก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในโรงง�น จดัก�รสุขอน�มัย และประหยัดพลังง�นทั้งในประเทศญี่ปุ่ น
และในประเทศต่�ง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีให้เลือกทั้งแบบมีท่อที่ทนแรงลมได้ดี แบบไร้ท่อที่ปิดก้ันอ�ก�ศได้ดี ตลอดจนแบบสแตนด์อโลนที่ติดต้ัง
และเคล่ือนย้�ยได้ง่�ย แบบสำ�หรับห้องแช่เย็นและแช่แข็ง และแบบป้องกันก�รระเบิด

มีระบบก�รติดต้ังและบำ�รุงรักษ�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ส�ม�รถใช้บริก�รได้อย่�งอุ่นใจ

บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น

Komatsu Electric Industry Co.,Ltd.

735-188 โนะกิฟุคุโทมิโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-50-3161-2490    FAX  +81-50-3161-3846    URL  https://www.komatsuelec.co.jp/index.html

นิติบุคคลในประเทศไทย

KOMATSU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.

388 Exchange Tower, 29th Floor, Unit 2901-2904, Sukhumvit Road, Klongtoey sub-district,  
Klongtoey District, Bangkok
TEL  +66-2-104-9161    FAX  +66-2-104-9101    URL  http://www.komatsuelec.co.th

https://www.komatsuelec.co.jp/index.html
http://www.komatsuelec.co.th
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เครื่องกัดเฟืองแนวนอน Artis HB056LS CNC

เครื่องกัดเฟืองแนวนอนแบบใหม่ที่มีโหลดเดอร์ความเร็วสูง

คุณลักษณะพิเศษ
ส�ม�รถทำ�ง�นกัดได้ด้วยคว�มสั่นสะเทือนต่ำ� ก�รเปล่ียนแปลงของคว�มร้อนต่ำ� และมีคว�มแข็งม�ก

เป็นพิเศษ ด้วยโครงสร้�งแบบวงปิด (Closed-loop) ออกแบบให้รองรับก�รทำ�ง�นแบบแห้งได้โดยก�รติดต้ัง
หัวกัดแบบเฉียงและปลอก SUS สำ�หรับด้�นบนเครื่อง มีระบบจดัก�รก�รทำ�ง�นคว�มเร็วสูงแบบรวมกับตัว
เครื่อง

รายละเอียดคุณสมบัติหลัก
เส้นผ่�นศูนย์กล�งภ�ยนอกสูงสุดของชิ้นง�น : 50 มม.
คว�มย�วสูงสุดของชิ้นง�น : 300 มม.
โมดูลสูงสุดของชิ้นง�น : m2.5
รอบหมุนสูงสุดของแกนหัวกัด : 6000 min–1

รอบหมุนสูงสุดของแกนชิ้นง�น : 1000 min–1

มุมหมุนหัวกัด : ±45°
เส้นผ่�นศูนย์กล�ง × คว�มย�วสูงสุดของหัวกัด : 80 × 130 (มม.)

Seiwa Geartech Co.,Ltd

2139-5 ค�มิน�โอเอะ ฮิค�วะโจ เมืองอิสุโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-72-0306    FAX  +81-853-72-0343    URL  http://segtec.jp/

http://segtec.jp/
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อุปกรณ์เคลือบในสุญญากาศ

อุปกรณ์เคลือบในสุญญากาศแบบ Roll to Roll ที่มีอิเล็กตรอนบีมในตัว
สามารถทดลองผลิตฟิล์มคอนเดนเซอร์หรือเยื่ออิเล็กโทรดมูลค่าเพิ่มสูงได้

ส�ม�รถผลิตอุปกรณ์เคลือบด้วยอิเล็กตรอนบีมแบบม้วนต�มข้อกำ�หนดร�ยละเอียดที่ลูกค้�ต้องก�ร 
ต้ังแต่แบบสำ�หรับก�รวิจยัและพัฒน�จนถึงแบบสำ�หรับก�รผลิตได้

ส�ม�รถเคลือบฟิล์มโลหะหรือฟิล์มออกไซด์ได้ด้วยคว�มเร็วสูง โดยก�รส่งฟิล์มอินทรีย์หรือแผ่นโลหะ
กว้�งอย่�งต่อเนื่องภ�ยในสุญญ�ก�ศและใช้ก�รเคลือบด้วยอิเล็กตรอนบีม

คุณลักษณะพิเศษ
❶ ส�ม�รถติดต้ังฟังก์ชันเสริมสำ�หรับกระบวนก�รก่อนหน้�และถัดไปได้ด้วย
❷ ส�ม�รถผลิตสำ�หรับเยื่อหล�ยชั้นได้ด้วย
❸ ส�ม�รถผลิตเครื่องฉ�บหรือฉ�บสองหน้�และอุปกรณ์ให้คว�มร้อนแบบ Resistance Heating ได้ด้วย

ก�รเคลือบด้วยอิเล็กตรอนบีมมีคุณลักษณะพิเศษคือก�รมีประสิทธิภ�พเชิงคว�มร้อนที่ดี ส�ม�รถ
ละล�ยและเคลือบวัสดุอนินทรีย์ได้เกือบทั้งหมด

โดยเฉพ�ะก�รเคลือบวัสดุที่ระเหิดได้หรือที่เป็นออกไซด์ซึ่งไม่นำ�ไฟฟ้�หรือโลหะจดุหลอมเหลวสูงที่จะ
เคลือบด้วยก�รให้คว�มร้อนแบบ Resistance Heating หรือก�รให้คว�มร้อนแบบเหนี่ยวนำ�คว�มถ่ีสูงที่ทำ�ได้
ย�ก ก็ส�ม�รถทำ�ได้โดยง่�ย

Machin Technologies Co.,Ltd.

52-3 โฮคุเรียวโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-22-7891    FAX  +81-852-28-9136    URL  http://www.m-technologies.co.jp/

http://www.m-technologies.co.jp/
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เครนติดเพดาน เครนสะพาน ฯลฯ

ความคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมของทุกคน  
เพื่อแสวงหาคุณภาพและเทคโนโลยีที่กล้ารับผิดชอบ

ต้ังแต่เริ่มดำ�เนินกิจก�รในปี 1962 บริษัทเร�ได้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ขนย้�ยจำ�พวกเครนติดเพด�น
เป็นหลัก และส่งไปยังที่ต่�ง ๆ ทั่วประเทศม�ตลอด 55 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมเป็น
อย่�งม�ก โดยเฉพ�ะเครนอเนกประสงค์ขน�ดไม่เกิน 30 ตันที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ในวงกว้�งกับง�นทุก
ประเภท ปัจจบุันก็ยังคงมีก�รใช้ง�นอยู่ทุกวันในกิจกรรมก�รผลิตและง�นต่�ง ๆ ที่หน้�ง�น เครนพิเศษซึ่งมี
คว�มส�ม�รถในก�รยกของหนักถึง 200 ตันก็ถูกนำ�ไปใช้ในก�รขนย้�ยของหนักในโรงง�นขน�ดใหญ่ อ�ทิ ผู้
ผลิตเหล็ก เป็นจำ�นวนม�ก ผลิตภัณฑ์ประเภทเครนที่ผลิตในท้องถ่ินซึ่งต้องใช้เวล�หล�ยวันในก�รส่งไปให้
ลูกค้�ถึงคิวชูและโทโฮคุ และได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดีจ�กบริษัทต่�ง ๆ ระยะหลังนี้มีเครนอัตโนมัติ ฯลฯ 
ที่ช่วยลดก�รใช้แรงมนุษย์เพิ่มม�กขึ้นเรื่อย ๆ เร�ค�ดว่�ในอน�คต เครนที่มีคว�มสะดวกสบ�ยจะได้รับ
คว�มนิยมเพิ่มม�กขึ้น เร�เชื่อว่�เร�ส�ม�รถสร้�งผลิตภัณฑ์ได้ด้วยคว�มรู้คว�มชำ�น�ญที่สะสมม�เป็นเวล�
น�นหล�ยปี และส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้ในอน�คต

SANKI Co., Ltd.

250-33 ยะดะโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-21-3047    FAX  +81-852-31-5133    URL  http://crane-sanki.jp/

http://crane-sanki.jp/
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อุปกรณ์และเครื่องจกัรสำาหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

อาหารของจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�อุปกรณ์และเครื่องจกัรสำ�หรับผลิตผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเก็บรักษ�
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ผลิตในจงัหวัดชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่น

อุปกรณ์และเครื่องจกัรสำ�หรับผลิตผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ใช้ในก�รแปรรูปผลผลิต
ท�งก�รเกษตร ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ประมง ฯลฯ ในโรงง�นผลิตผลิตภัณฑ์
อ�ห�ร และอุปกรณ์และเครื่องจกัรที่ใช้ในก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ฯลฯ ในร้�น
อ�ห�ร ร้�นค้�ปลีก ฯลฯ

สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด
ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

อุปกรณ์แปลงคุณภ�พไอน้ำ� “สตีมเชนเจอร์” Marutaka Industry Co.,Ltd.

ระบบเก็บรักษ�ในอุณหภูมิติดลบและละล�ยน้ำ�แข็ง 
“เทคโนเอนเนอร์จ”ี Marche Machinery Co.,Ltd

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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อุปกรณ์แปลงคุณภาพไอน้ำา “สตีมเชนเจอร์”

เครื่องสร้าง “ไอชื้น” ที่มีพลังงานความร้อนสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ 30 - 60% มีประสบการณ์การใช้งานในบริษัทต่าง ๆ  

ทั่วประเทศที่มีกระบวนการนึ่ง อาทิ บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

“สตีมเชนเจอร์” เป็นเครื่องสร้�ง “ไอชื้น” ที่มีพลังง�นคว�มร้อนสูง ส�ม�รถประหยัดพลังง�นได้ 30 - 60% 
มีประสบก�รณ์ก�รนำ�ไปใช้ในบริษัทต่�ง ๆ ในหล�ยหมวดหมู่ทั่วประเทศที่มีกระบวนก�รนึ่ง อ�ทิ บริษัทผลิต
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

นอกจ�กนี้ ระยะหลังนี้มีสื่อมวลชนประเภทต่�ง ๆ ได้ให้คว�มสนใจเป็นจำ�นวนม�กเนื่องจ�กคว�ม
ส�ม�รถในก�รประหยัดพลังง�นสูงด้วย

และยิ่งไปกว่�นั้น จ�กก�รนำ�ไปใช้ในกระบวนก�รนึ่งผลิตภัณฑ์อ�ห�รทะเลแปรรูป ทำ�ให้พบคว�มเป็นไป
ได้ใน “ก�รให้คว�มร้อนโดยรักษ�ส่วนผสมคว�มอร่อยของผลิตภัณฑ์จ�กทะเลเอ�ไว้ได้” ซึ่งได้รับก�รยอมรับ
เป็นอย่�งดี และได้รับร�งวัล Encouragement Award ในพิธีมอบ “ร�งวัลธุรกิจใหม่ภูมิภ�คชูโกคุครั้งที่ 21” 
เมื่อเดือนมิถุน�ยน 2013

เร�เชื่อว่�นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถตอบคว�มต้องก�รในยุคปัจจบุันที่มีก�รเรียกร้องถึงคว�มปลอดภัย
และคว�มอุ่นใจในอ�ห�รและก�รลดต้นทุนในโรงง�นผลิตได้เป็นอย่�งดี

Marutaka Industry Co.,Ltd.

1524-1 ชิโมะอิโต ฮิก�ชิอิสุโมะโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-52-2150    FAX  +81-852-52-5067    URL  http://www.marutaka50.com

http://www.marutaka50.com
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ระบบเก็บรักษาในอุณหภูมิติดลบและละลายน้ำาแข็ง “เทคโนเอนเนอร์จ”ี

ตู้เย็นยุคใหม่ที่มี 4 ฟังก์ชันการทำางาน ได้แก่ การเก็บรักษา การละลายน้ำาแข็ง  
การยับยั้งแบคทีเรีย และการบ่มในเครื่องเดียว

“เทคโนเอนเนอร์จ”ี มีจดุเด่นที่สำ�คัญที่สุดก็คือระบบอันน่�ทึ่งซึ่งส�ม�รถเก็บรักษ� ละล�ยน้ำ�แข็ง ยับยั้ง
แบคทีเรีย และบ่มได้พร้อมกัน โดยไม่ทำ�ให้วัตถุดิบทำ�อ�ห�รแข็งในอุณหภูมิติดลบ (0 ถึง –3°C) ซึ่งอ�ศัยก�ร
สะสมประจภุ�ยในตู้จ�กก�รเปล่ียนไฟฟ้�แรงดัน 500 - 1,500 V เป็นพลังง�นที่อ่อนม�ก

ส�ม�รถเก็บคว�มสดได้ย�วน�นกว่�ตู้เย็นปกติ 2 - 3 เท่� ก�รละล�ยน้ำ�แข็งภ�ยใต้อุณหภูมิติดลบ
นอกจ�กส�ม�รถลดก�รเกิดหยดน้ำ�ไหลให้เหลือน้อยที่สุดแล้วยังส�ม�รถเก็บรักษ�ในระดับอุณหภูมิที่ต่ำ�
กว่�ตู้เย็นปกติ 5 - 8°C ทำ�ให้มีประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมในก�รยับยั้งแบคทีเรีย และค�ดว่�จะมีประสิทธิผลในก�ร
ส่งเสริมก�รบ่มด้วยระดับคว�มดันของกระแสไฟสูงได้อีกด้วย

Marche Machinery Co.,Ltd

2299-4 อิยะ ฮิก�ชิอิสุโมะโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-52-2340    FAX  +81-852-52-4408    URL  http://www.marche-machinery.com/

http://www.marche-machinery.com/
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ชิ้นส่วนและวัสดุอ่ืน ๆ ของเครื่องจกัรสำาหรับขนส่ง
ของจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ถูกนำ�ไปใช้ง�นกับเครื่องจกัรสำ�หรับขนส่งและ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผลิตในจงัหวัดชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่น

ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ใช้ในอุปกรณ์สำ�หรับรถยนต์ เครื่องจกัรท�งก�รเกษตร 
เครื่องจกัรท�งก�รก่อสร้�ง อ�ก�ศย�น เครื่องจกัรสำ�หรับก�รผลิต เครื่องจกัร
อเนกประสงค์ ฯลฯ

สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด
ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

ทร�นส์มิชชั่น Asano gear Manufacturing Co., Ltd.

สบู่โคบอลต์ IREC Co.,Ltd.

Rosin Modified Resin IREC Co.,Ltd.

เข็มขัดรัดท่อวอร์มแบนด์ Kyoei Fasteners Industry Co., Ltd.

เข็มขัดรัดท่อแบบลวด Kyoei Fasteners Industry Co., Ltd.

เข็มขัดรัดท่อแบบแบน Kyoei Fasteners Industry Co., Ltd.

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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ทรานส์มิชชั่น

เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

ทร�นส์มิชชั่นแบบใช้เฟืองที่ท�งบริษัทผลิตขึ้น เป็นก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้�ด้วย
คว�มรู้คว�มชำ�น�ญและประสบก�รณ์สั่งสมม�ที่ย�วน�นในด้�นเทคโนโลยีเฟืองและเทคโนโลยีก�ร
ประกอบ

เร�เริ่มส่งออกไปยังยุโรปต้ังแต่ปี 2018 ทั้งยังตอบคว�มต้องก�รในระดับส�กลอีกด้วย นอกจ�กนี้ เร�ยัง
รับผลิตในปริม�ณน้อยด้วย กรุณ�สอบถ�มได้ต�มอัธย�ศัย

Asano gear Manufacturing Co., Ltd.

250-108 ยะดะโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-852-24-3111    FAX  +81-852-24-3114    URL  http://www.asano-g.co.jp/

http://www.asano-g.co.jp/
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สบู่โคบอลต์

สารผสมหลักคุณภาพสูงที่ช่วยเร่งการยึดติดของลวดเหล็กและยางของยางรถยนต์

● ส�รผสมหลักที่ช่วยเร่งก�รยึดติดของลวดเหล็กและย�งซึ่งเป็นวัตถุดิบในก�รทำ�ย�งรถยนต์ เพื่อรักษ�
คว�มปลอดภัยและสบ�ยใจของย�งรถยนต์

● จำ�หน่�ยในประเทศญี่ปุ่ นม�น�นกว่� 20 ปี ได้รับก�รยอมรับในเรื่องคว�มเสถียรและคุณภ�พที่ดี
● เป็นผู้ผลิตสบู่โคบอลต์สำ�หรับย�งรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่ นซึ่งมีอยู่แค่เพียง 2 บริษัท

IREC Co.,Ltd.

516-57 น�ก�ฮ�มะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-28-3110    FAX  +81-853-28-3110    URL  http://fish.miracle.ne.jp/moriyama/

http://fish.miracle.ne.jp/moriyama/
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Rosin Modified Resin

เสริมคุณภาพยางรถยนต์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเข้าไปเป็นวัตถุดิบสำา 
หรับยางรถบรรทุกและรถบัส

● ส�รปรับปรุงคุณภ�พสำ�หรับย�งรถขน�ดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถบัส ฯลฯ
● มีประสิทธิผลในก�รเสริมคว�มทนต่อก�รเสียดสีและคว�มทนต่อก�รฉีกข�ด (ย�งฉีกข�ดเป็นชิ้นเล็ก ๆ 

จ�กก�รใช้ง�น) เสริมคว�มแข็งแกร่งของย�งและเสริมคุณภ�พ
● จำ�หน่�ยในประเทศญี่ปุ่ นม�เป็นเวล�น�นกว่� 50 ปี

IREC Co.,Ltd.

516-57 น�ก�ฮ�มะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-28-3110    FAX  +81-853-28-3080    URL  http://fish.miracle.ne.jp/moriyama/

http://fish.miracle.ne.jp/moriyama/
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เข็มขัดรัดท่อวอร์มแบนด์

ข้อรัดคุณภาพสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเอง! สามารถตอบความต้องการด้านต่าง ๆ ได้

● มีขอบมน อ่อนโยนต่อย�งและช่วยรักษ�แรงกดที่ผิวอันเรียบล่ืน
● ผ่�นก�รทดสอบก�รฉีดสเปรย์น้ำ�เกลือ (JIS Z 2371)
● เนื่องจ�กท�งบริษัทผลิตขึ้นเอง จงึส�ม�รถตอบคว�มต้องก�ร เช่น ก�รสั่งพิเศษ ชิ้นส่วนเฉพ�ะ ฯลฯ ได้

เป็นอย่�งดี
● ผิวด้�นในเรียบล่ืน เหม�ะกับก�รรักษ�ท่อที่สุด
● มีก�รสลักขน�ดไว้ที่ตัวเข็มขัดเพื่อป้องกันก�รติดต้ังผิด
● ส�ม�รถควบคุมปริม�ณก�รรัดและแรงบิดในก�รรัดได้ด้วยกระบวนก�รพิเศษแยกต่�งห�ก
● ส�ม�รถลดก�รเกิดแรงบิดในก�รรัดที่ลดลงจ�กก�รเสื่อมสภ�พต�มก�ลเวล�ได้ด้วยก�รใส่เรซินที่มี

คว�มยืดหยุ่น
● บริษัทผลิตขึ้นเอง จงึส�ม�รถเจ�ะรูสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งที่จะติดต้ังข้อรัดได้ต�มที่ท่�นต้องก�ร

 ＊ แรงบิดในก�รรัดอยู่ที่ 3 - 5 N∙m

Kyoei Fasteners Industry Co., Ltd.
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เข็มขัดรัดท่อแบบลวด

ใช้ได้กับท่อหลากหลายประเภท ต้ังแต่ก๊อกน้ำาประปาไปจนถึงรถยนต์

● ใช้รัดท่อในหล�กหล�ยส�ข�
● เช่น ท่อน้ำ�ประป� และท่อเก่ียวกับรถยนต์ ฯลฯ

 ＊ แรงบิดในก�รรัดอยู่ที่ 2 - 3 N∙m

Kyoei Fasteners Industry Co., Ltd.
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เข็มขัดรัดท่อแบบแบน

ใช้กับท่อดูดอากาศของรถยนต์เป็นหลัก

● ใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก
● ใช้สำ�หรับท่อแรงดันต่ำ�
● มีร่องช่วยให้กำ�หนดตำ�แหน่งได้ง่�ย
● ส�ม�รภลดก�รเกิดแรงบิดในก�รรัดที่ลดลงจ�กก�รเสื่อมสภ�พต�มก�ลเวล�ได้ด้วยก�รใส่แหนบ (Leaf 

Spring) ที่ท�งบริษัทพัฒน�ขึ้นม�เองเพิ่มต่�งห�ก
● ส�ม�รถควบคุมปริม�ณก�รรัดและแรงบิดในก�รรัดได้ด้วยกระบวนก�รพิเศษ แยกต่�งห�ก

 ＊ แรงบิดในก�รรัดอยู่ที่ 2 - 3 N∙m

Kyoei Fasteners Industry Co., Ltd.
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อุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED ของจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�อุปกรณ์ส่องสว่�งแบบ LED ที่ผลิตในจงัหวัดชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่น
อุปกรณ์ส่องสว่�งที่ทำ�จ�กไดโอดเปล่งแสง โดดเด่นด้�นอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�น

และก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ต่ำ�
สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด

ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

โคมไฟ LED ทรงหัวกระสุน Toricon Co.,Ltd.

AdvanLED COB โมดูล S.E.I Co., Ltd.

ปกรณ์ส่องสว่�งแบบ LED ซีรีส์ DOME Light Do Light Co.,Ltd

ไฟ LED แบบแฮนด์ฟรี LUMINURSE Do Light Co.,Ltd

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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โคมไฟ LED ทรงหัวกระสุน

แสวงหาฟังก์ชันใหม่ของโคมไฟ LED ทรงหัวกระสุน

บริษัทที่เปิดกิจก�รม�แล้ว 40 ปี เชี่ยวช�ญด้�นชิ้นส่วนรับแสงและโคมไฟ LED แบบ Radial Lead และปิด
ด้วย Casting Mold เร�มีคว�มรู้เฉพ�ะท�งและมีคว�มชำ�น�ญเป็นอย่�งม�ก และได้รับคว�มไว้ว�งใจเป็น
อย่�งสูงจ�กลูกค้�จำ�นวนม�กที่ใช้บริก�รของเร�ที่ผ่�นม� นอกจ�กนี้เร�ยังมีข้อเสนอเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
แยกต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�อีกด้วย จงึส�ม�รถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะสมที่สุด คุณภ�พสูง และ
ประสิทธิภ�พสูงได้ นอกจ�กนี้เร�ยังรองรับก�รสั่งซื้อปริม�ณน้อยหรือเวล�น้อย รวมถึงก�รสอบถ�มท�ง
เทคนิคของลูกค้� ฯลฯ อย่�งรวดเร็วและประณีตด้วย

ก่อนอ่ืน กรุณ�สอบถ�มก่อนว่� “ส�ม�รถทำ�ของแบบนี้ได้ไหม … ?”

Toricon Co.,Ltd.

3825-8 น�ค�โนะ โอนันโจ โอจกิุน จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-855-95-2150    FAX  +81-855-95-0120    URL  http://www.toricon.co.jp/

http://www.toricon.co.jp/
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AdvanLED COB โมดูล

AdvanLED Module (แอดวานเล็ดโมดูล) เป็นอุปกรณ์ LED ที่ใช้  
“COMM (Chip on Metal Module)” ซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจยัร่วมกันระหว่างบริษัทกับศนูย์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจงัหวัดชิมาเนะ (เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร)

ด้วยก�รใช้ “COMM” ทำ�ให้ส�ม�รถเสริมสมรรถภ�พก�รปล่อยคว�มร้อนซึ่งเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
แพ็กเกจ LED และทำ�ให้มีประสิทธิภ�พก�รเปล่งแสงสูงและมีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�นม�กได้

นอกจ�กนี้ ท�งบริษัทยังส�ม�รถปรับแต่งร�ยละเอียดได้ต�มคว�มต้องก�ร เช่น อุณหภูมิสี คว�มถูกต้อง
ของสี คว�มสว่�ง (ทุกระดับคว�มสว่�ง) ฯลฯ และส�ม�รถประกอบวงจรอนุกรมและขน�นได้ต�มแหล่ง
กำ�เนิดไฟของลูกค้�

เป็นผลิตภัณฑ์แฟลกชิปของบริษัทที่ได้รับก�รยอมรับเป็นอย่�งดีจ�กหล�ยด้�นต้ังแต่เริ่มจำ�หน่�ย

S.E.I Co., Ltd.

281-1 อิมะฟุคุ ค�น�กิโจ เมืองฮ�ม�ดะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-855-42-1405    FAX  +81-855-42-0310    URL  http://www.s-imf.co.jp/

http://www.s-imf.co.jp/
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ปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED ซีรีส์ DOME Light

อุปกรณ์ส่องสว่างแบบ LED ที่ทำางานบน AC (กระแสสลับ)  
ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

อุปกรณ์ส่องสว่�งแบบ LED ของบริษัทเร�ส�ม�รถทำ�ง�นบน AC (กระแสสลับ) ได้เลยโดยไม่ต้องใช้
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้�อัตโนมัติ (เครื่องแปลงไฟ) มีไฟเพด�นสูง สปอตไลท์ และไฟสำ�หรับเครนซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสภ�พแวดล้อมแบบพิเศษดังเช่นที่ระบุด้�นล่�งนี้

❶ ส�ม�รถใช้ง�นได้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง (70°C) (โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 40°C)
❷ ส�ม�รถใช้ง�นได้ในที่ที่มีฝุ่ นผงฟุ้ งกระจ�ย (มีกลไกที่ทำ�ให้ฝุ่ นผงสะสมได้ย�ก)
❸ ทนต่อแรงกระแทก จงึส�ม�รถใช้เป็นไฟสำ�หรับเครนได้ (LED จะอ่อนไหวต่อก�รสั่นสะเทือน)

มีประสบก�รณ์ก�รนำ�ไปใช้ง�นในกว่� 250 บริษัท เช่น บริษัทผลิตเหล็กร�ยใหญ่ บริษัทผลิตกระด�ษ 
บริษัทรถไฟ ฯลฯ จ�กทั่วประเทศ นอกจ�กนี้ยังผลิตสินค้�อ่ืน ๆ เช่น ด�วน์ไลท์ ไฟถนน สปอตไลท์สำ�หรับ
ย�มเกิดภัยพิบัติ สปอตไลท์แบบเน้นเฉพ�ะจดุ ไฟภ�ยในห้องโดยส�รรถยนต์ ฯลฯ

Do Light Co.,Ltd

337-1 น�ก�ฮ�มะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-27-0371    FAX  +81-853-27-0372    URL  http://dolight.jp/

http://dolight.jp/
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ไฟ LED แบบแฮนด์ฟรี LUMINURSE

โคมไฟที่ช่วยให้ผู้พยาบาลหรือบริบาลสามารถทำางานด้วยสองมือได้ในที่มืด

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดม�จ�กเสียงเรียกร้องของพย�บ�ลที่อย�กได้อุปกรณ์ส่องสว่�งที่ทำ�ให้ส�ม�รถใช้มือทั้ง
สองข้�งทำ�ง�นได้ในเวล�กล�งคืน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒน�ขึ้นม�ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ค
อุตส�หกรรม ภ�ครัฐ และภ�คก�รศึกษ� ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของบริษัทเร� คณะแพทยศ�สตร์มห�วิทย�ลัย
ชิม�เนะ และ Shimane Fujitsu Limited

โคมไฟนี้ส�ม�รถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือ ส่องสว่�งได้ทั้งแบบเฉพ�ะจดุที่จะทำ�ง�นและแบบวงกว้�งที่

อ่อนโยนไม่ทำ�ให้ผู้รับก�รพย�บ�ลหรือบริบ�ลรู้สึกเครียด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้รับก�รพย�บ�ลอุ่นใจ
และทำ�ให้ผู้พย�บ�ลหรือบริบ�ลส�ม�รถทำ�ง�นด้วยสองมือได้อย่�งปลอดภัย

Do Light Co.,Ltd

337-1 น�ก�ฮ�มะโจ เมืองอิซูโมะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-853-27-0371    FAX  +81-853-27-0372    URL  http://dolight.jp/

http://dolight.jp/
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วัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำาวัน 
ของจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�วัสดุก่อสร้�งและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วันชนิดอ่ืนๆ ที่ผลิตในจงัหวัด 
ชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่ น

วัสดุก่อสร้�ง เช่น วัสดุมุงหลังค� วัสดุผนัง วัสดุปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ สำ�หรับใช้ใน
อ�ค�ร เช่น ที่อยู่อ�ศัย สำ�นักง�น สถ�นที่ส�ธ�รณะ ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�
วันอ่ืน ๆ

สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด
ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

กระเบื้องเซคิชูก�ว�ระ กระเบื้องผนัง กระเบื้องปูพื้น 
เครื่องใช้บนโต๊ะอ�ห�รที่ทำ�จ�กกระเบื้อง

Sekisyu Kawara Industry 
Association

ที่ว�งตะเกียบกระเบื้อง แกะสลักออริจนิัลโลโก้ Kamedani ceramics Co.,Ltd.

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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กระเบื้องเซคิชูกาวาระ กระเบื้องผนัง กระเบื้องปูพื้น 
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำาจากกระเบื้อง

ผลิตภัณฑ์ของเราเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาและทักษะที่สั่งสมมา 400 ปี

กระเบื้องเซคิชูก�ว�ระซึ่งถูกผลิตขึ้นม�จ�กภูมิปัญญ�และทักษะของช่�ง
ฝีมือผู้เชี่ยวช�ญซึ่งมีคว�มลงตัวในท�งวิทย�ศ�สตร์ ที่ทำ�ง�นกับอุณหภูมิใน
ก�รเผ�ที่สูงกว่� 1,200 องศ� มีคุณลักษณะพิเศษอยู่ที่คว�มสมดุลด้�น
ประสิทธิภ�พในมิติที่สูง แทบจะทุกด้�น เช่น คว�มทนท�น คว�มเป็นฉนวนกัน
คว�มร้อน คว�มกันน้ำ� คว�มทนต่อคว�มเสียห�ยจ�กเกลือ คว�มทนต่อคว�ม
เสียห�ยจ�กน้ำ�แข็งตัว ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ไม่ต้องบำ�รุงรักษ�จงึทำ�ให้ประหยัดงบประม�ณได้ม�ก
ด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ยของเร�แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวที่เรียกได้ว่�
เป็นง�นฝีมือ ซึ่งเกิดจ�กฝีมือและคว�มคิดสร้�งสรรค์ของเหล่�ช่�งฝีมือผู้เชี่ยวช�ญที่เรียกว่� “อ�ร์ทิสัน”

Sekisyu Kawara Industry Association

อิ 405 คะคุชิโจ เมืองโกสึ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-855-52-5605    FAX  +81-855-52-0766    URL  http://www.sekisyu-kawara.jp/

http://www.sekisyu-kawara.jp/
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ที่วางตะเกียบกระเบื้อง แกะสลักออริจนิัลโลโก้

ที่วางตะเกียบออริจนิัลที่ผลิตจากโรงผลิตกระเบื้องเซคิชูกาวาระซึ่ง
เปิดกิจการมากว่า 214 ปี ชุด 2 ชิ้น บรรจใุนกล่อง

● ที่ว�งตะเกียบแบบกระเบื้องเซคิชูก�ว�ระซึ่งเป็นแบรนด์ท้องถ่ินของจงัหวัดชิม�เนะ (ร่วมมือกับศูนย์ผู้
พิก�รในจงัหวัดชิม�เนะ โดยศูนย์ฯ ทำ�หน้�ที่ขึ้นรูป และนำ�ไปเผ�โดยโรงผลิตกระเบื้องเซคิชูก�ว�ระ)

● แกะสลักออริจนิัลโลโก้ด้วยเลเซอร์
● บรรจใุนกล่องที่ผลิตขึ้นโดยร้�นทำ�กล่องในจงัหวัดชิม�เนะ (ส�ม�รถพิมพ์ออริจนิัลโลโก้ลงบนกล่องได้

ด้วย)
● ถูกนำ�ไปใช้เป็นของที่ระลึกในโอก�สครบรอบ 400 ปีก�รก่อต้ังเมืองฮ�ม�ดะ และถูกนำ�ไปใช้เป็นของที่

ระลึกของบริษัทและร้�นค้�ต่�ง ๆ

Kamedani ceramics Co.,Ltd.

736 น�ก�ซ�วะโจ เมืองฮ�ม�ดะ จงัหวัดชิม�เนะ
TEL  +81-855-22-1807    FAX  +81-855-23-0622    URL  http://www.kamedani.com/

http://www.kamedani.com/
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ไอทีซอฟต์แวร์แพ็กเกจของจงัหวัดชิมาเนะ

ขอแนะนำ�ไอทีซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่ผลิตในจงัหวัดชิม�เนะ ประเทศญี่ปุ่น
สำ�หรับคำ�ถ�มเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กรุณ�ติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หรือติดต่อม�ที่จงัหวัด

ชิม�เนะ E-mail  product-information@pref.shimane.lg.jp

ระบบยืนยันตัวตนด้วยล�ยเซ็น Lafcadio PENTAS-NET Co.,Ltd.

mailto:product-information%40pref.shimane.lg.jp?subject=
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ระบบยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็น Lafcadio

เทคโนโลยียืนยันตัวตนด้วยลายเซ็นแบบเขียนด้วยมือที่สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน ฯลฯ

ระบบยืนยันตัวตนด้วยล�ยเซ็น Lafcadio เป็นเทคโนโลยียืนยันตัวตนด้วยล�ยเซ็นแบบเขียนด้วยมือที่

พัฒน�โดยก�รวิจยัร่วมกันระหว่�ง PENTAS-NET และมห�วิทย�ลัยชิม�เนะ
ระบบยืนยันตัวตนด้วยล�ยเซ็น Lafcadio ส�ม�รถยืนยันตัวตนบุคคลจ�กตัวอักษรหรือล�ยเซ็นที่เขียนด้วย

มือได้ โดยจะเทียบล�ยเซ็นที่เขียนบนหน้�จอยืนยันตัวตนกับล�ยเซ็นที่ลงทะเบียนเอ�ไว้
ซึ่งก�รเทียบล�ยเซ็นจะไม่ได้ดูแต่รูปร่�งเท่�นั้น แต่จะเทียบข้อมูลเชิงไดน�มิก เช่น ลำ�ดับก�รเขียน 

คว�มเร็วในก�รเขียน ฯลฯ ด้วย
เร�มีชุดพัฒน� (SDK) สำ�หรับใช้กับระบบยืนยันตัวตนด้วยล�ยเซ็นต์ในแอปพลิเคชันต่�ง ๆ ด้วย

PENTAS-NET Co.,Ltd.

43 โฮคุเรียวโจ เมืองมัตสึเอะ จงัหวัดชิม�เนะ
URL  https://www.pentas-net.co.jp/en.html

https://www.pentas-net.co.jp/en.html

