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>>> ผานมาแลวกับการถายทอดประสบการณของ     

ผูเขารวมโครงการ ESTATE (Embedded Systems Training 

Alliance for Thai Engineer) ของสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญีปุ่น) ทีไ่ดเดนิทางไปฝกงานดาน Embedded Systems 

ณ ประเทศญี่ปุน สำหรับทานนี้ นายสถาพร สงวนวงษ ถือ

ไดวาเปนความใฝฝนของเขาเลยทีเดียวสำหรับการเขาสู

วงการ Embedded Systems และตอจากนี้เขาจะมาเลาถึง

ประสบการณที่ไดรับจากประเทศญี่ปุน   

 

ชวงหนึ่งของชีวิตกับ ESTATE 1 
ผมไดมีโอกาสฝกงานกับบริษัท Profix Inc. Japan 

ซึ่งเปนบริษัทขนาดเล็ก มีสินคาหลักเปนอุปกรณสำหรับใช

งานในเครื่องจักรสำหรับพิมพหนังสือพิมพและเขียน

ซอฟตแวรใหกับบริษัท Citizen ซึ่งเปนลูกคาหลัก และยังมี

สายงานดานอื่นดวยแตเปนสวนนอย สาเหตุที่บริษัทญี่ปุน

สวนใหญมีขนาดเล็กนั้น จากการสอบถามทานประธาน คือ 

Mr.Yamamori วาเหตุใดถึงไมทำการขยายตลาดหรือผลิต

สินคาใหม ๆ เพื่อจะไดขยายกิจการออกไปอีก ก็ไดคำตอบวา 

งานมีเทานี้ก็ดูแลไมไหวแลวและก็พอใจกับงานและปริมาณ

รายไดที่เปนอยู ซึ่งทำใหผมรูสึกถึงความเปนอยูที่พอเพียง

จริงๆ  ธุรกิจในประเทศญี่ปุนสวนใหญก็จะมีลักษณะคลาย

แบบนี้ คือ เปนธุรกิจเชิงเดี่ยวและจะทำกันหลายปจนมีชื่อ 

ซึ่งคนญี่ปุนก็จะสนับสนุนใชบริการกันเองเปนแนวคิดที่นา

เอาอยางแตไมรูจะใชไดผลกับประเทศไทยแคไหน 

เปาหมายหลักของการไปฝกงานครั้งนี้ คือ ตองการ

เรียนรูแนวคิดและวิธีการทำงานของคนญี่ปุน หรือหวังจะ

ไดพบกับเทคโนโลยีใหมๆ และมีโอกาสไดทดลองทำงาน

จริงๆ ซึ่งนับวาโชคดีที่ผมไดมีโอกาสไดทำงานกับสินคาของ

บริษัท แมผมจะรับผิดชอบสินคาเพียงชนิดเดียวและไดรับ

มอบหมายใหทำหนาที่พัฒนาเพียงสวนเล็กๆ สวนเดียวของ

สินคานั้นก็สามารถสรางความภูมิใจเล็กๆ ใหกับตัวเองไดวา

 

   กับประสบการณล้ำคาดาน 
Embedded Systems ในประเทศญี่ปุน 

เราไดมีโอกาสสรางผลงานในประเทศญี่ปุนและผลงานของเราก็จะถูกใชงาน

กับโรงงานผลิตเครื่องจักรชั้นนำของญี่ปุนดวย สิ่งที่ผมไดเรียนรูระหวางการ

ฝกงานนี้ ผมจะขอกลาวถึงเฉพาะสวนที่เปนทางดานเทคนิคเทานั้นในสวน

ของการเรียนภาษาญี่ปุนนั้น ผมถือวาเปนเรื่องพื้นฐานอยูแลว งานหลักๆ ของ

ผมสามารถแบงเปนชวงคราวๆ ไดดังนี้ 

ชวงเรียนรู (ใชเวลา 3 เดือน)  

● เรียนรูการใชงานและสราง Windows Embedded Systems 

(ระบบคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่ใช Windows เปนระบบปฏิบัติการ) 

● เรียนรูการใชงานและสราง Linux Embedded Systems (ระบบ

คอมพิวเตอรขนาดเล็กที่ใช Linux เปนระบบปฎิบัติการ) 

● ทบทวนการเขียนโปรแกรม โดยทางบริษัท Profix ไดมอบหมาย

ใหผมเขียนโปรแกรมสำหรับทดสอบสินคาของบริษัทที่มีชื่อวา PDLOG 

System (เปนเครื่องที่ใชงานในเครื่องจักรสำหรับโรงพิมพหนังสือพิมพของ

ญี่ปุน) 

ชวงปฎิบัติงานจริง (ใชเวลา 6 เดือน) 

● ทดสอบเครื่อง PDLOG ดวยโปรแกรมที่เขียนขึ้น เปนการทดสอบ

จริงกอนสงมอบใหแกลูกคา 

● ปรับปรุงสินคาของบริษัท ที่มีชื่อวา PDLOG และ PRC (เครื่อง

สำหรับพิมพฉลากจัดสงหนังสือพิมพ) โดยผมไดรับมอบหมายใหปรับปรุง 
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version ของระบบปฏิบัติการ Linux ที่ใชอยูเดิมและเพิ่มสวน 

web interface เขาไปในระบบเพื่อสะดวกในการดูแลระบบ 

พรอมกับจัดทำเอกสารวิธีการติดตั้งระบบใหมดังกลาว 

●  ทดสอบการทำงานของระบบและไดมีโอกาสติด

ตั้งและทดลองใชงานจริงกับเครื่องจักรของบริษัท ichiro ซึ่ง

เปนบริษัทผลิตเครื่องจักรสำหรับโรงพิมพชั้นนำแหงหนึ่งของ

ญี่ปุน 

 

ชวงหนึ่งของการทำงานรวมกับคนญี่ปุน  
สิ่งสำคัญที่ใชในการทำงานรวมกับคนญี่ปุนนั้น ผม

คงมีความเห็นเหมือนกับหลายๆ ทานวา เรื่องภาษาเปน

เรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะคนญี่ปุนนั้นจะไมถนัดพูดภาษา

ตางชาติ (ขอมูลจาก AOTS) สิ่งตอมา คือ ความขยันและ

ความตั้งใจรับการฝกงานก็เปนสิ่งที่คนญี่ปุนใหความสำคัญ

มากอีกอยางหนึ่ง แมวาระเบียบของการฝกงานนั้นจะไม

อนุญาตใหผูฝกงานกลับบานดึกไดก็ตาม แตผูฝกงานก็ควร

แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานใหมากที่สุด 

สิ่งที่สงเสริมการฝกงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษา

และความขยันก็คือ ความชางพูด ความสนิทสนมและความ

มีน้ำใจ ซึ่งก็เปนเรื่องปกติของสังคมทั่วไป การเขาสังคมเปน

สิ่งสำคัญเชนเดียวกัน เพราะเราไมสามารถฝกงานคนเดียว

ได โดยรับงานมาแลวก็นั่งทำอยางเดียวโดยไมพูดคุยกับ

เพื่อนรวมงานเลย คุณอาจจะไดความรูในงานแตคุณอาจจะ

ไมไดความรูนอกเหนือจากนั้นอีก การเปนคนชางพูดนั้นนอก

เหนือจากเปนการฝกภาษาไปในตัวแลวยังเปนการสราง

ความรูสึกดีๆ ตอคนสอนงาน หัวหนางานและคนอื่นๆ ใน

บริษัทใหมีมากขึ้นดวย เรื่องของความสนิทสนมก็เปนสิ่ง

จำเปนในการทำงานและการใชชีวิตในแตละวัน เพราะเรา

จะไดรูเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากความรูทั่วไปก็เพราะ

ความสนิทสนมนี่แหละ 

ในสังคมญี่ปุนจะมีคำศัพทเกี่ยวกับระดับความสนิท

สนมอยู 2 คำ คือ คนในและคนนอก คำวาคนในนั้นมีความ

หมายหลักๆ วาเปนความรูสึกที่คนญี่ปุนมีตอคนญี่ปุนดวย

กันหรือเปนคนที่สนิทกันมาก การเปนคนในนั้นมีประโยชนใน

การติดตอประสานงาน การพูดคุยทางธุรกิจ เพราะไมตอง

พูดกันมากก็สามารถเขาใจกันได สวนคำวาคนนอกนั้นมี

ความหมายเหมือนเปนแขก ลูกคา หรือชาวตางชาติ ซึ่งคน

ญี่ปุนก็จะปฎิบัติกับคนนอกอีกรูปแบบ จะออกไปทางให

เกียรติและประนีประนอมมากกวาคนใน ดังนั้น การพยายาม

สรางความสนิทสนมกับคนญี่ปุนนั้นก็เปนสิ่งสำคัญ แมจะ

ไมสามารถเปนคนในไดอยางสมบูรณแบบก็ขอใหขยับ

เขาไปใหไดมากที่สุดเพื่อประโยชนในการเรียนรูตางๆ 

สวนความมีน้ำใจนั้นถือวาเปนของแถมเพราะความมีน้ำใจนั้นจะ

ทำใหเราดูดีขึ้นทันที แมวาเรื่องที่เราชวยเหลือเขานั้นจะเล็กนอยก็ตาม จาก

ประสบการณตรงที่ผมสัมผัสมา การมีน้ำใจเพียงเล็กนอยก็สรางความประทับ

ใจใหคนญี่ปุนไดมากทีเดียวและสิ่งที่จะยอนกลับมาหาเราก็จะเปนน้ำใจจาก

คนญี่ปุนเชนกัน 

สิ่งที่ไดรับจากการมาฝกงานในครั้งนี้ นอกเหนือจากความรูทางดาน

เทคนิค การไดทองเที่ยวไปตามสถานที่ตางๆ และการไดสัมผัสกับชีวิต

ความเปนอยูแบบญี่ปุนแลว ประโยชนอื่นๆ ที่ไดรับสวนใหญจะเปน

แนวคิด หรือปรัชญาในการทำงานที่เกิดจากการไดพูดคุยเสียเปนสวนใหญ 

ตัวอยางเชน คำแนะนำของทานประธาน Mr.Yamamori กลาววา “การที่คุณ

จะทำสินคาใหขายไดคุณจะตองหาความแตกตางและสรางมันออกมาให

ทำงานใหดีใหได เพื่อสรางความนาสนใจใหกับสินคา” ซึ่งก็ทำใหผมเกิดแรง

บันดาลใจที่จะผลิตสินคาของตัวเองใหได หรือคำแนะนำจากผูจัดการฝาย

วิจัยและพัฒนา Mr.Haari กลาววา “โปรแกรมที่คุณวาทำงานดีอยูแลว ถา

ลองมองในรูปแบบภาษา Assembly แลวลองสรางมันขึ้นมาใหมดวยภาษา 

Assembly บางครั้งเราอาจจะไดโปรแกรมที่ทำงานเร็วกวาเดิมเปน 10 เทา” นี่

ก็เปนกระตุนใหผมมคีวามละเอียดและรอบคอบในการทำงานมากขึ้น เปนตน 

หรือในการใชชีวิตประจำวันของคนญี่ปุนเองก็มีรูปแบบที่นาสนใจ เชน 

การขึ้นบันไดเลื่อนก็จะแบงชองคนที่ตองการยืนเฉยๆ จะอยูดานซายและ

คนที่ตองการเดินขึ้นจะอยูดานขวา ซึ่งผมก็ไมทราบวาเขาปลูกฝงพฤติกรรม

นี้ไดอยางไร ถามองจากคนนอกอาจจะดูเหมือนตองมีระเบียบมากนารำคาญ 

แตพอทุกอยางถูกทำเปนนิสัยแลว เราก็จะไมรูสึกรำคาญ แตจะรูสึกถึงความ

สะดวก มีเจตนารมณชัดเจน แมจะเปนเพียงบันไดเลื่อนตัวเดียวก็ตาม นี่เปน

เพียงบางสวนที่ไดจากการฝกงานครั้งนี้ ทำใหผมเห็นลักษณะการทำงานวา 

คนญี่ปุนเปนคนที่มีความละเอียดทางความคิด ทำใหทราบวาเขาเจริญได

อยางไร แมวาเมื่อกอน ญี่ปุนอาจเคยผลิตสินคาเลียนแบบประเทศตะวันตก 

แตการเลียนแบบนั้นเปนการเลียนแบบแบบตอยอดไมใชเลียนแบบเพียง

อยางเดียว แตไดมีการใสวัฒนธรรมและความคิดของตัวเองลงไปดวย จึง

ทำใหญี่ปุนกลายเปนผูนำทางดานอุตสาหกรรม เชนทุกวันนี้ 
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