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Editor Talk 

   เน่ืองในโอกาส  วันปีใหม่แบบไทย ผมขอทักทายสวัสดี แบบไทย ๆ ผ่านบทกลอนท่ีผมต้ังใจ
แต่งข้ึนมา เพื่อชาว TMSC ทุกท่าน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2555 น้ีโดยเฉพาะครับ  
 I  would like to say   “Sawasdee Krab”  on this coming Thai Traditional new year ‘s  
occasion  “Songkran Festival”.  I also have the poem which is narrated for all TMSC member  
on this special event. Wish all best to all my TMSC’s people krab.   
 
 

    แอบอ าลา วนัปเีก่า ที่เราผา่น   
   เอื้อนเอ่ยค า รับปใีหม่ ที่ใกล้ถงึ 
   อบอวลย้ิม พิมพ์ใจ ให้คนึง     
   ระลึกถึง ครบหนึ่งปี ทีเ่วียนไป 
    วันสิบสาม เมษา มาถึงแลว้     
   เสียงเจื้อยแจว้ จาก HR อย่าสงสัย 
   ขอพร  “ไทยมติซยุ”  ปราศโรคภัย   
   ดลได้สุข สมหวัง ดั่งใจปอง 

     Thai Mitsui Specialty คนทีน่ี ้   
   สุขภาพดี ปลอดเหตุร้าย ภัยไกลหาย  
   ได้สุขเย็น เช่นสายน้ า ราดรดกาย    
   ทุกข์ร้อนคลาย ด้วยไอเย็น เช่นสายลม     
    สงกรานต์ ปใีหม่นี ้ขอพรพระ    
   ชัยชนะ  เกิดแก่เรา  หายเศร้าหมอง 
   Thai Mitsui รุ่งเรือง เฟ่ืองเงินทอง    
   ร่วมฉลอง ยอดขาย ในสงกรานต ์

           “กิตตินิ” 
          

  สุขสันต์ และสวัสดีปีใหม่ไทยครับ.  
      Have a nice Songkran Holiday krab. 
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ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการด าเนินงานด้านต่างๆ
ของธุรกิจ  ต้ั งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ  การขาย  การวิจัย  และการผลิตสินค้า ตลอดจนการเก็บข้อมลู 
การสรุปผลรายงานต่างๆ  ที่จะช่วยให้การวิเคราะหเ์ชิงบริหาร การบริการ และการวิจัยสามารถท าได้รวดเร็ว
และสมบรูณ์มากข้ึน     

แต่ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องอยู่ภายใต้ความมีเสถียรภาพ ความน่าเช่ือถือ และความปลอดภัย 
จึงจะสมบรูณ์  คุ้มค่า และเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร  
     ปัจจุบันหน่วยงานของฝ่ายคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้การดูแลของคุณสินีนาฏ สุวรรณพัตรา โดยมีคุณเสรี 
หงส์หาญณรงค์ เป็นผูจ้ัดการฝ่าย และสมาชิกอกี 4 ท่าน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครอืข่าย 2 ท่าน 
และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ERP และ Software อีก 2 ท่าน 

เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทฯ   ฝ่ายคอมพิวเตอร์ได้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดภายในองค์กรให้มีความปลอดภัยน่าเช่ือถือและมีเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงของข้อมลูและระบบ   
และยังมุง่เน้นในการพฒันาศักยภาพทุกๆด้านที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศให้กับบุคลากรของบริษัทฯ
เพื่อทีจ่ะสามารถใช้ทรัพยากรทางระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด 

(จากซ้ายไปขวา) 
1.คุณคณินญา ฉิมศิริ  2.คุณเสรี หงส์หาญณรงค์ (ผจก.ฝ่าย)   
3.คุณพิชญา พงศ์สัมฤทธิ์ผล    4.คุณรุ่งนภา เทียนพิมาย   5.คุณปริศนา เชี่ยวสมุทร 

Manpower 
IT Department 
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Manpower 

 Nowadays, we cannot deny that information technology contributes to the business  
operation in each process starting from raw material procurement, sale, research & development 
as well as production. This technology also helps us  gather all information and summarize any 
reports to support the managerial analysis, service and research to be executed more instantly 
and completely. 
 
 However, the good IT system must be based on stability, reliability and safety which en-
able IT system to be complete and worthwhile as well as provide the highest benefits to the or-
ganization. 
 
 Currently, IT Dept. is under the control of Ms. Sineenard Suwanpatra,  the director of 
Business Support Div. and Mr. Seree Hongharnnarong, the IT manager. The members in IT Dept. 
have another 4 persons comprising of 2 computer network administrators and 2 ERP system and 
software administrators. 
 
 To make the highest benefits for the company, IT Dept. aims to support overall IT system 
in our organization to be safety, reliability and stability in order to secure the information and 
system.   Besides, we also focus on the development of IT ability to our employees in order to  
enable them to use resource of computer’s system with most efficient and productive. 

(From Left to Right) 
1.Mr. Khaninya Chimsiri  
2.Mr. Seree Hongharnnarong (Mgr.)  
3.Ms. Pitchaya   Pongsumrithphol            
4.Ms. Rungnapa Tianpimai   
5.Ms. Prisana Chewsamut 

IT Department 
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Executive Interview 

สิ่งที่คณุชอบและไม่ชอบเกี่ยวกบัเมืองไทย 
 ผมชอบเมืองไทย แน่นอนว่าผมชอบทั้งอาหารไทย รอยย้ิมคนไทย และสนามกอล์ฟในไทย ผมรูส้ึก
ว่าเมืองไทยเปรียบเสมอืนเป็นบ้านหลงัที่ 2 ของผม 
 สิ่งทีผ่มคิดว่าอาจจะเป็นจุดด้อยของคนไทยก็คือเรื่อง "Teamwork" หากลองมองปัญหานี้โดย
เปรียบเทียบกบักีฬา “มวยไทย” และฟุตบอล กีฬาทั้ง 2 ประเภทจะใช้เท้าเป็นอาวุธส าคัญในการเล่น แต่
เราจะเห็นได้ว่านักกีฬามวยไทยหลายคนมักจะได้ต าแหน่งแชมเปี้ยนในเวทรีะดับโลก ในขณะที่ทีมฟุตบอล
ไทยยังไม่ประสบความส าเรจ็มากนักในวงการฟุตบอลระดบัเอเชีย ดังนั้นผมจงึคิดว่าเรื่อง Teamwork ของ
คนไทยอาจจะยงัด้อยกว่าคนในชาติอื่นๆ อยู่บ้าง 

คณุรู้สกึอย่างไรเม่ือทราบว่าจะตอ้งมาเริ่มต้นธรุกิจใหม่ที่นี่ 
      ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เพราะธุรกจิ ADMER ถือเปน็งานที่คุ้มค่าและท้าทายเป็นอย่างมากส าหรบัผม  
และนี่ถือเป็นเหตุผลส าคัญที่จะท าใหผ้มสามารถท างานต่อในเมืองไทยได้ไปอกีหลายปี 

   
  

 Performance Compound 
 TMSC  1  2555  

 
 

 Development&Production 
Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd. 
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Executive Interview 

สิ่งที่อยากจะฝากถึงพนกังาน TMSC ทุกคน 
ผมคิดว่า “ความสามารถของมนุษย์ย่อมมีขีดจ ากัด” แต่หากเรา 
ไม่พยายามอย่างเต็มที่ ความสามารถของเรากจ็ะยิ่งลดน้อยถอยลง 
ดังนั้น อันดับที่หนึง่ : เช่ือมั่นในความสามารถของเราเอง 
         อันดับที่สอง :  พยายามเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง 
                           โดยการพิจารณาเรือ่งต่างๆ อย่างถ่ีถ้วน 
         อันดับที่สาม : เช่ือมั่นในพลงัของการท างานเป็นทีม 

 จงเช่ือในความสามารถของตัวคุณเอง คิดไปด้วยกัน มุ่งก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน   
           (Teamwork) สิ่งเหล่านี้จะท าให้ TMSC กลายเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม... ใช่...เราท าได้!! 

คณุวางแผนธุรกิจ Admer ในอนาคตไว้อย่างไร 
“แน่นอนว่าผมได้วางแผนธุรกิจ ADMER โดยให้สอดคล้องกบัแผนระยะกลางของ MCI 
ในช่วงแรก เราจะเริ่มธุรกจิ ADMER ให้เป็นไปอย่างราบรื่นในปีนี้ ซึ่งจากแผนในปี 2558  
เราจะขยายธุรกิจให้ได้เป็นหนึ่งเท่าตัวจากขนาดธุรกิจในปจัจุบัน” 

Current 
Business 

Scale 

2015 

Start up 

X 2 

2012 
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Executive Interview 

Please describe what do you like/unlike in Thailand. 
I like Thailand. Of course, I like Thai foods, Thai smile, and Thai Golf courses.  

In my feeling, Thailand is the second home. 
I think one weak point of Thai people is "teamwork". To more easily understand,  

I will compare it with these two sports, kick boxing and football. The players of both use 
their feet mainly. Many Thai boxers got many world championships in the past. But,  
Thailand national football team is not so strong in Asia. So, I think that Teamwork of Thai 
person is weaker than others.  

           How do you feel when you were informed 
you have to start a new business in TMSC? 

 
  I felt very happy, because ADMER business is worthwhile and challenging job for 
me. And this is an important reason to cause me continue my working in Thailand for a 
few years  

General Manager  
Performance Compound Division.  
joined TMSC since 1st Jan 2012  

 
Biography 
2008-2011 Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd.  
Development & Production Division Director 

Mr. Hiroki Ohwada  
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Executive Interview 

How do you plan for Admer business 
in the future? 

Of course, I have the business plan of 
ADMER based on a Middle term plan of MCI. 

At first, we will start up ADMER  
business smoothly in this year. As plan in 
2015, the Business will be doubled. 

What do you want to tell to all TMSC’s employees? 
 
“Human has limited ability”, I believe. However, if you do not  
  make the best  effort, your ability will become less and less. 
  Therefore,    1st  : To believe your own ability. 

   2nd: To try to maximize performance  
                                 by considering everything deeply. 
                         3rd : To trust in the power of teamwork. 
 

               Please believe in your ability. Let’s think together. Let's aim together   
               (teamwork). Then, TMSC will become the excellent company.  
                Yes, we can do it!! (Tam Dai!!) 

Current 
Business 

Scale 

2015 

Start up 

X 2 

2012 
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Product Focus 
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Product Focus 
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Product Focus 
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Product Focus 
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News & Activities 

ผลการตัดสินการประกวดค าขวัญรณรงค์โครงการ 

        รางวัลชนะเลิศ  
คุณปริญญา สายทอง  QC 

     รางวัลชมเชยอันดบัหนึ่ง 
คณุช านาญ ชอุ่มผล PD-IRW 

ขับข่ีปลอดภัยในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ประจ าปี 2555 

   รางวัลชมเชยอันดบัสอง  
  คณุวชิรวิทย์ โสกนู   QC 

 

          รางวัลรองชนะเลศิ  
  คณุนกานต์ สิงหน์้อย  WH-UU 



16 March 2012 (Picture No. 9,10,11) 
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News & Activities 

Enlightenment Activity  พุทธวจนบรรยาย โดยพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล 
23 March 2012, (Picture No.1,2,3,4) 

9 April 2012,  (Picture No. 15,16,17,18) 

Recruitment Road Show, นัดพบแรงงาน  
8-27 March 2012, (Picture No. 5,6,7,8) 

21-22 March 2012 (Picture No. 12,13,14) 

Orientation Program Class 1/2012, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  รุ่น1/2012 

Engagement Survey Result  รายงานผลการส ารวจความคิดพนักงานประจ าปี 

Preparation Shut Down Maintenance 2012 เตรียมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรประจ าปี 
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News & Activities 
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Workout at work  

   ส าหรับเพื่อนพนักงานทีจ่ าเป็นต้องนั่งท างานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ร่างกายอาจเกิดความ
เมื่อยล้าจนส่งผลเสียถึงสุขภาพในทีสุ่ด วันน้ีเราขอน าข้อมลูดีๆ จากศูนย์ธรรมชาติบ าบัดบลัวีเกี่ยวกบั
การบริหารร่างกายอย่างง่ายๆ ในที่ท างานมาเผยแพร่ต่อทุกท่าน เพื่อน าไปใช้ในการผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าจากการท างานหน้าคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยงัเป็นการบริหารร่างกายไปในตัวด้วย 
หากคุณพร้อมแล้ว เรามาบริหารร่างกายพร้อมกันเลย........   

ท่าท่ี 1  
ท่าน้ีเหมาะส าหรบัคนที่น่ังท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งหัวไหล่ 
ถูกยกข้ึนตลอดเวลาจนเมื่อยล้าไปหมด 
    1.1 นั่งบนเก้าอี้ หลังตรง ตามองตรง ไปข้างหน้า 
    1.2 จากนั้นประสานฝ่ามือไว้ด้านหลงั แล้วเหยียดออก   
          ท าให้แผ่นหลงับริเวณหัวไหลถูกดึงเข้าหากัน 
          ค้างไว้ในท่านี้ประมาณ 10 -30 วินาที 

ท่าท่ี 2  
             ท่าน้ีเหมาะส าหรบัผู้ที่มักจะเมื่อยต้นคอเพราะการก้มหน้าอ่านหรือดูเอกสารตลอดเวลา 
                 2.1 นั่งหลังตรง ยืดคอตรง ผ่อนคลายหัวไหล่ เอียงหูด้านขวาเข้าหาหัวไหล่ขวาโดยรักษา
ระดับช่วงหัวไหล่ทัง้สองข้างให้เท่าเสมอกัน  
                 2.2 ยกมือขวาอ้อมด้านบนศีรษะข้ามมาแตะใบหูข้างซ้ายแล้วค่อย ๆ กดศีรษะลงไปทางขวา
เบา ๆ จะรู้สกึตึงบริเวณด้านข้างของคอ จากนั้นเพิม่ความตึงให้มากข้ึนโดยรักษาท่าเดิมเอาไว้ และให้
ทิศทางของศีรษะโน้มเข้าหารกัแร้ ท าซ้ าเช่นเดิมเอาไว้ โดยสลับไปท าอีกข้างซึ่งแต่ละข้าง ใช้เวลาประมาณ 
10 - 30 วินาที  
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Workout at Work 

ท่าท่ี 3 
อาการ: เมื่อยเอวเป็นประจ าเพราะการนั่งอยูก่ับที่นานๆ  
3.1 ถอดรองเท้าและสูทตัวนอกออก ยืนตัวตรง  
เหยียดแขนข้ึนเหนอืศีรษะให้ได้ความสงูทีสุ่ดพร้อมกบั 
สูดลมหายใจเข้า นิ่งไว้สักครู่  
3.2 ต่อจากนั้นหายใจเข้าออกช้า ๆ พร้อมกับเอนล าตัว  
(ถึงช่วงเอว) และแขนที่ยงัเหยียดอยู่ไปทางซ้าย ค้างไว้  
ท าซ้ าโดยเปลี่ยนเป็นเอียงล าตัวไปทางขวา  

ท่าท่ี 4  
ส าหรับผู้ที่พมิพ์เอกสาร จิ้มโทรศัพท์ ต้ังแต่เช้าจรดเย็น 
วิธีการ; ต้ังฝ่ามือขึ้น แล้วก ามอื จากนั้นเหยียดนิ้วโปง้ข้ึน แลว้ยกอีก 4 นิ้วตาม 
แล้วเหยียดปล่อย ท าซ้ าประมาณ 5 ครั้ง สลับกันไปทั้งสองข้าง 

ท่าท่ี 5  
ท่าน้ีเหมาะส าหรบัผู้ที่ต้องเดินข้ึน ๆ ลง ๆ จนเมื่อยตึงบริเวณต้นขาและน่อง 
วิธีการ:ลุกข้ึนยืนตรงโดยใหเ้ก้าอี้อยู่ด้านข้างล าตัว ใช้มือเกาะที่พนักเก้าอี้ 
หายใจเข้าพร้อมกับยกขาข้างหนึ่งเหยียดตรงไปข้างหน้า  
(ท ามุม 45 องศากับพื้น) กระดกปลายเท้าข้ึน ค้างไว้ 3 วินาที  
หายใจออกวางเท้าลง ท าสลบักบัขาอีกข้างหนึง่จนครบ 10 ครั้ง 
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Workout at work  

       If you have to sit in front of computer for long time, your body will get tired and  
finally it may cause a negative impact on your health. Today, we would like to pass 
on the good information from Balavi Natural Medicine Center about easy exercise 
at workplace. Everyone can adapt these stretching exercises to relax your tired 
body.  If you are ready, let’s exercise together…..   

Posture 1  
 This posture is for the person sitting in front of 
 computer which their shoulders are always raised up. 
     
    1.1  Sit  straight on the chair and look forward. 
    1.2 Then, clasp your hands together behind your back,  
 straight them to pull your shoulders toward each other.  
 Remain in this position for 10-30 seconds.  

                 Posture 2  
  This posture is for those who feel pain around the neck caused by 
continously  bending down the head to read the documents. 
                 2.1 Sit straight, stretch your neck and relax your shoulders. Tilt your right ear to the 
right shoulder by keeping the same level of both sides of your shoulders.  

                 2.2 Raise your right hand to upper left side of your head and touch your left ear.  
Then, slowly and gently press your head down to the right side. Then, you will feel slightly tense.  
Tension level can be increased by keeping in this position and move direction to armpit. Do the 
same for the left side. Each side takes around 10 -30 seconds. 
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Workout at Work 

 
Posture 3  
     This posture is for those who feel stiff 
around the waist caused by sitting in the 
same position for too long. 
  
 

                 3.1 Take off your shoes and stand straight. Stretch your hands up above your head 

while breathing in and then hold still for a while.   

                 3.2 Then, slowly breathe in - out and bend the body sideways (from the waist) to the 
left side while still holding your hands to the left. Keep in this position for a few seconds. Do the 
same for the right side.  

Posture 4  
                 This posture is for those who typing at the keyboard for whole day. 
  Lift up your palm and close it. Then, stretch up the thumb and follow by stretching up the rest 4 

fingers. Repeat 5 times and do the same for another hand. 

Posture 5  
                 This posture is for those feeling stiff or 
tense on thigh and calf caused by often going up 
and down the stairs.  
                 Stand straight beside a chair. Hold the backrest 

of the chair and breathe in together with lifting your leg 
straight forward to about 45-degree angle. Point and keep 
toes up for 3 seconds, then breathe out and place foot on 
the floor. Do the same with another leg and repeat 10 
times.  
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คุณเสาวภา เชาวน์วิโรจน์ (แมงมุม) อายุ 26 ปี  
ต าแหน่งนักเคมี แผนกวิจัยและพัฒนา ฝ่ายธุรกิจยูริเทน  
รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ Rigid Foam และ Flexible Foam 
 
คุณปฏิวัติ วิชญาปกรณ์ (บอม) อายุ 28 ปี  
ต าแหน่งนักเคมี แผนกวิจัยและพัฒนา ฝ่ายธุรกิจอินดัสเตรียลเรซิน 
รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ Water Base ในส่วนของ Adhesive 

ฉบับนี้ขอน าเสนอสองหนุ่มสาวจากแผนกวิจัยและพฒันา  

ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกอบรม ณ MCI ประเทศญีปุ่่น 

ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นอย่างไรบ้าง 
เสาวภา: “การอบรมที่น่ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการอบรม 
ที่ AOTS ที่ศูนย์ฝึกอบรมชูบุ (ไอจิ) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เน้ือหา
การอบรมที่น่ีจะมีทั้งการสอนภาษาญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและวัฒนธรรม
ของชาวญี่ปุ่น หลังจากที่ผ่านการอบรมจาก AOTS แล้วก็ถูกส่งต่อมา
ฝึกอบรมด้าน Flexible Foam ที่บริษัท MCI โดยมี Hayashi-san, 
Usaka-san และ Takano-san เป็นผู้ให้การอบรมและดูแลเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่”  
 “ปัญหาส าคัญที่พบในการท างานที่น่ีก็คือเรื่องภาษา  
เพราะภาษาที่ใช้ในการท างานจริงค่อนข้างจะแตกต่างกับที่เรียนมา  
ทั้งยังมีศัพท์เทคนิคค่อนข้างมาก แต่ก็รู้สึกประทับใจในความมีน้ าใจ
ของคนที่น่ีที่พยายามช่วยเหลือเพื่อให้สามารถสื่อสารกันให้เข้าใจ  
โดยใช้ศัพท์ง่าย ๆ รวมถึงใช้ภาษามือและการเขียน และให้ความ 
เป็นห่วงและความเป็นกันเองมาก ๆ” 

Spotlight 

ความรู้สึกตอนท่ีทราบว่าจะได้ไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น  
เสาวภา:  “ตอนแรกที่ทราบรู้สึกตกใจและตื่นเต้น แต่ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้งานเฉพาะทาง  เพื่อน าความรู้กลับไปประยุกต์ 
                ใช้ในการท างานที่บริษัทฯ  และยังเปิดโอกาสให้ตัวเองมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย” 

ปฏิวัต:ิ    “ความจริงคนที่ได้รับเลือกให้มาอบรมในตอนแรกไม่ใช่ผม แต่เน่ืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น  
                ท าให้เขาสละสิทธ์ิ ผมจึงได้รับโอกาสมาฝึกอบรมที่น่ีแทนครับ” 

ปฏิวัต:ิ    “ส าหรับผม ชีวิตความเป็นอยู่ที่น่ีก็ถือว่าสบายดีครับ  

ไม่เป็นโรค Home sick ช่วงแรกผมจะต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่น  
ที่ศูนย์ AOTS นาโกย่าก่อน 6 สัปดาห์ ที่น่ีสอนดีมากครับ มีเพื่อน
เยอะ ที่พักสะดวกสบาย อาหารเป็นบุฟเฟท์ทุกม้ีอ ถึงแม้ผมจะ
เรียนหนัก แต่ก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกัน  หลังจากที่จบคอร์ส 
ของ AOTS ก็มาฝึกงานต่อที่ MCI ด้าน Bariastar โดยมีพี่เลี้ยงคือ 
Etoh-san และ Emuro-san ตอนแรกก็มีเหงาบ้างแต่เม่ืองานเริ่ม
มากขึ้นและได้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานบ่อย ๆ ก็รู้สึกสนุก
กับการท างานที่น่ีมากครับ” 



20 

การท างานกับคนญ่ีปุ่นเป็นอย่างไร 

Spotlight 

เสาวภา: การท างานของคนญี่ปุ่นแตกต่างกับคนไทย
ค่อนข้างมาก  สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การตรงต่อเวลา ความจริงจัง
และความทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ นอกจากน้ี คิดว่าคนญี่ปุ่น
เป็นคนขี้เกรงใจ สุภาพ และความเคารพผู้อ่ืนเป็นอย่างสูง  
แต่ถ้านอกเหนือจากเวลาท างานแล้วก็จะให้ความเป็นกันเอง 
สนุกสนาน และมีอารมณ์ขัน 

สิ่งท่ีอยากฝากถึงชาว TMSC ท่ีเมืองไทย 
เสาวภา: “อยากจะบอกกับทุกคนว่าการท างานกับคนญี่ปุ่นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด คนญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าจะถามหรือขอค าปรึกษาหรือไม่ ส าหรับดิฉันปลายเดือนมีนาคมน้ีก็จะสิ้นสุดการอบรม
ที่น่ี และกลับไปท างานที่ TMSC เหมือนเดิม หวังว่าทุกๆ คนยังคงให้การต้อนรับและความร่วมมือในการท างานเหมือนเดิมนะ
คะ 
 
ปฏิวัต:ิ อยากฝากถึงทุกคนให้ท างานด้วยใจรักครับ แล้วผลของงานก็จะออกมาดีเองครับ 

ปฏิวัต:ิ     มีความเห็นเช่นเดียวกับคุณเสาวภาว่า  
คนญี่ปุ่นเป็นคนจริงจังในการท างานมาก ยกตัวอย่างเช่น 
Etoh-san ซ่ึงเป็นหัวหน้าผมที่น่ี เขามักจะมาท างานก่อน
เวลา และกลับดึกเกือบทุกวัน เขาท างานเยอะมาก ผมไม่
เคยเห็นเขาน่ังว่างๆ ซักวัน แต่เม่ือถึงเวลาพักหลังเลิกงาน 
คนญี่ปุ่นก็ Relax สุดๆเช่นกัน เรียกได้ว่าเปลี่ยนเป็นคนละ
คนเลยทีเดียว 
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Spotlight 

Ms. Saowapa Chaowiroj (Mangmum) age: 26 years old,  
Chemist of Rigid Foam and Flexible Foam,  
R&D Department, Urethane Business Division     
 
Mr. Patiwat Witchayapokorn (Bomb) age: 28 years old,  
Chemist of general adhesive of water base product,  
R&D Department, Industrial Resin Business Division 

How did you feel when you know that you have to be trained in Japan  

and why did you decide to go? 

Saowapa:  Firstly, I was surprised and so excited. Anyway, this was a good chance for learning 

the specialized knowledge in order to adopt to be useful for the current job and I believed that 

it would also be my experience in living abroads.  

Patiwat: In fact, the 1st candidate was not me. But earthquake and tsunami disaster in Japan 

made him change his plan. Finally, I was selected to be trained here instead.  

Saowapa:  The training was divided into 2 parts. At first, I had attended the training course of 

AOTS at Chubu training center (Aiji) for six weeks to study Japanese language, livelihood and 

culture. After finishing a training course at AOTS, I was sent to MCI for training about Flexible 

Foam with Mr. Hayashi, Mr. Usaka and Mr. Takano. They taught me and also took care of me 

while living here. 

The important problem when working here is Japanese language because it’s much different 

between language in classroom and real working life which is full of technical terms. However, 

I’m so impressed in generosity of people who tried to communicate with me by using easy word 

and hand-body language. 

Patiwat: For me, I’m fine when living here. I don’t feel homesick. At the beginning, I had to 

study Japanese language at AOTS, Nagoya training center for 6 weeks. Here, I have a lot of 

friends, good accommodation, and buffet style in every meal. So, even I studied so hard, I also 

got a plenty of rest. 

After finishing course of AOTS, I was sent to be trained  at MCI about Bariaster with 2 trainers, 
Mr. Etoh and Mr. Emuro. At first, I felt lonely, but working harder and hanging out with  
colleagues after work made me really enjoy working here.  

How’s life in Japan? 
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Spotlight 

Saowapa: Japanese working style is quite different with Thai’s e.g. punctuality, earnestness 
and exertion in work. Besides, I think Japanese are modest, polite and always pay respect to 
the others. However, after finishing work, they are cordial, enjoyable and humorous.  
 
Patiwat: I have the same opinion with Khun Saowapa. Japanese are very serious when work-
ing. For example, Mr. Etoh, my team leader, always comes to office early and clock out lately.  
He works very hard. I have never seen him free of work. But you have to see Japanese after 
work. They also extremely relax as though they are different person from day-time.  

What do you want to tell to all TMSC’s employees? 

 How do you feel when working closely with Japanese? 

Saowapa:            I want to tell you that working with Japanese is not so difficult.  
All Japanese are willing to give the advice and support you all the time.  
It depends on your courage to ask the support from them. Anyway, I will finish the training 
here and return to TMSC at the end of this month (March 2012). I hope that everyone has   
a warm welcome and still give me a good cooperation in work.  
Patiwat: Please put your heart into your work, then, the result becomes good.  




