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>>> การ ถายทอดประสบการณของนักศึกษา

โครงการ ESTATE รุนที่ 1 เดินทางมาไดครึ่งทางแลว 

ฉบับนี้ นายวุฒิชัย ปนวารี จะมาเปนผูถายทอด แบงปน

ประสบการณสูกันฟง 

“กอนที่จะไดมีโอกาสเขารวมโครงการ ESTATE 

(Embedded Systems Training Alliance for Thai 

Engineers) นั้น ผมไดรับการแนะนำจากรุนพี่ทานหนึ่งที่

เคารพ เห็นวาโครงการนี้จะเปนประโยชนตอตัวผมและใน

ขณะนั้นเองผมกำลังจะตองการเรียนรูประสบการณตางๆ 

ดาน Embedded เพื่อนำมาประยุกตใชกับงานที่รับผิด

ชอบอยูและเพิ่มประสบการณอื่นใหกับชีวิต” นั่นคือจุด

เริ่มตนสำหรับวุฒิชัย กับโครงการ ESTATE ของสมาคม

สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)   

 
ชวงหนึ่งของชีวิตกับ ESTATE 1 

เมื่อไดเริ่มเขามาเรียนรูในโครงการ ESTATE แลว

ไดเรียนรูหลายๆ ดานไมวาจะเปนภาษาญี่ปุน ซึ่งตัวผม

เองนั้นไมเคยมีพื้นฐานมาเลย จะรูจักภาษาญี่ปุนก็แต

เพียง “โออิชิ” “ฟูจิ” เหมือนคนทั่วๆ ไปที่รูจัก ซึ่งโครงการ

นี้ไดพยายามสอนพื้นฐานภาษาญี่ปุนเพื่อใหเรานำไปใช

ในชีวิตประจำวันในประเทศญี่ปุนที่พวกเรานักศึกษาใน

โครงการ ESTATE 1 ที่มีสมาชิกทั้งหมด 14 คน ตองนำ

ไปใชในชวงที่ไปฝกงาน ณ ประเทศญี่ปุน เปนเวลา 1 ป 

หลังจากเรียนภาษาและศึกษาโปรแกรมทางดาน Em-

bedded รวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณหกเดือน ณ 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ซึ่ง

ผมเชื่อวาทุกคนในโครงการคอนขางจะเครียดพอสมควร

ในการเรียน เพราะจะตองทำการบาน หรือพยายามเรียน

 

   กับประสบการณล้ำคาดาน 
Embedded Systems ในประเทศญี่ปุน 

รูเรื่องที่เรียนใหทัน อารมณคงประมาณเดียวกับมหาวิทยาลัยปหนึ่งเลย

ก็วาได  

มาถึงชวงปลายของการเรียนที่ประเทศไทย ไดมีการเลือกบริษัท

ที่พวกเราทั้ง 14 คนตองไปฝกงานในแตละบริษัท โดยผมเองนั้นไดเลือก

จะไปฝกงานกับบริษัทที่ผลิตดาน Flow meter และ Level meter 

(เครื่องมือวัดอัตราไหลและวัดระดับ) ชื่อวาบริษัท TOKYO KEISO 

(โตเกียว เคอิโซ) ซึ่งเปนบริษัทที่เชี่ยวชาญทางดานการทำเครื่องมือวัด

อัตราไหลและวัดระดับที่ใชในอุตสาหกรรมมากกวา 50 ป จริงๆ แลว

ตัวผมเองนั้นเพิ่งจะรูจักบริษัทนี้ก็ตอนเขามายังโครงการ ESTATE นี่เอง

ครับวาเขามีชื่อเสียงในดานนี้เหมือนกัน แตก็คงจะเปนที่รูจักกันเฉพาะ

คนที่ใช สวนตัวผมเองถาจะรูจักบริษัทที่ทำเครื่องมือดานนี้คงเปนบริษัท 

YOGOKAWA ที่มีผลิตภัณฑครอบคลุมหลายดานรวมถึงงานดานไฟฟา

ดวย เหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกบริษัท TOKYO KEISO เพราะผมอยาก

เรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ออกแบบ การผลิต การทดสอบ ซึ่งบางสวน

ก็เกี่ยวของกับดาน Embedded และลักษณะงานที่ผมเคยทำกอนหนานี้
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มีบางสวนเกี่ยวของกับการวัดอยูบาง จึงอยากสานตอ

ความรูที่มีเพื่อนำไปพัฒนาตนเองและอุตสาหกรรมใน

ประเทศชาติตอไป   

เมื่อมาถึง ณ ประเทศญี่ปุนแลว กอนที่ตัวผมเอง

จะไดรับการฝกงานจากบริษัท TOKYO KEISO นั้น

จำเปนจะตองเรียนภาษาญี่ปุน การใชชีวิตและวัฒนธรรม

ของประเทศญี่ปุนที่ AOTS (The Association for Over-

seas Technical Scholarship) สาขาคันไซ หรือที่รูจักกัน

ในนามศูนยฝกอบรมคันไซ (Kansai Kenshu Center - 

KKC) ซึ่งอยูทางตอนใตของประเทศญี่ปุน โดยเปนหนวย

งานชวยเหลือผูฝกงาน หรือทำงานกับบริษัทญี่ปุนให

พรอมกอนที่จะสงตัวไปยังบริษัท ผมใชชีวิตอยูที่นี่ทั้งหมด

หกสัปดาหดวยกัน สิ่งที่แตกตางจากเมืองไทยก็คือเรา

ตองเรียนกับเพื่อนตางชาติดวย บรรยากาศรอบๆ เปน

ประเทศญี่ปุน มีแตคนญี่ปุน 

 

ลักษณะงานที่ทำ 
หลังจากไดเริ่มมาฝกงานในบริษัท TOKYO 

KEISO พบวา บริษัทไดเตรียมแผนการฝกงานตลอดทั้งป

ไวใหเรียบรอยแลว ซึ่งผมรูสึกดีมากในความพรอมและ

ตั้งใจที่จะฝกงานใหกับผม โดยเนื้อหาที่บรรจุลงไปมีทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคูกันไปซึ่งพอจะอธิบายไดดังนี้ 

ชวงแรกเนนทางดาน การทำความรูจักกับผลิต-

ภัณฑของบริษัทฯ ทั้งหมดคราวๆ กอนวามีผลิตภัณฑ

อะไรบางและใชกับงานดานไหน ซึ่งจะแบงเปนสอง

กลุมใหญ คือ วัดอัตราไหลและวัดระดับ    

จากนั้นก็เริ่มสอนหลักการ หรือทฤษฏีของเครื่อง

มือวัดอัตราไหลแบบตางๆ โดยนำผูเชี่ยวชาญของแตละ

ประเภทของผลิตภัณฑแตละแผนกมาอธิบายอยาง

ละเอียดวามีหลักการอยางไร มีขอดีขอเสียและเหมาะสม

กับงานดานไหนในอุตสาหกรรรมเปนระยะเวลาประมาณ 

4 เดือน ซึ่งในชวงเวลานั้นไดเรียนรูความรูใหมๆ ทางดาน

เครื่องมือวัด สวนใหญจะตองอาศัยความรูดานเครื่องกล

เปนหลัก เปนอะไรที่แปลกใหมมากสำหรับผมแตก็มีบาง

สวนที่เกี่ยวกับดาน Embedded อยู จะเกี่ยวมากเกี่ยว

นอยขึ้นอยูกับเทคนิคการวัดของแตละผลิตภัณฑและ

การติดตอสื่อสารกับระบบภายนอก   

นอกจากนี้ยังไดรับการสอนดานลำดับการผลิตเพื่อใหเขาใจภาพ

รวมของการผลิตในโรงงาน รวมไปถึงดานเอกสารที่เกี่ยวของกับขั้นตอน

การปฏิบัติงานภายในโรงงาน โดยเริ่มตั้งแตรับ Order จากลูกคา เลือก

วัสดุและชิ้นสวนที่เหมาะสมตามชนิดของผลิตภัณฑ การควบคุมการ

ผลิตชิ้นสวนในโรงงาน การจัดเก็บวัตถุดิบ จัดเก็บชิ้นสวนเพื่อรอการผลิต 

จนกระทั่งประกอบ ทดสอบ บรรจุลงกลองและสงออกไปยังลูกคา ในชวง

นี้เราพอจะเขาใจลำดับการผลิตในเบื้องตน มีโอกาสลงไปดูงานจริงขณะ

ฝกงานดวยซึ่งไดรับการตอนรับจากพนักงานในโรงงานเปนอยางดี 

สุดทายไดรับการสอนที่เนนทางดานปฏิบัติแยกไปตามชนิดของ

ผลิตภัณฑ งานสวนมากเนนเทคนิคการประกอบ ทดสอบและการ 

Calibration ของแตละผลิตภัณฑ ตัวผมเองก็ไดลงไปปฏิบัติจริงในบาง

ขั้นตอนที่ผูสอนเห็นวาจะสามารถทำไดและไมอันตรายในชวงการเรียนนี้

จะใชทักษะความชำนาญเปนสวนใหญ   

 

ประโยชนที่ ไดรับจากการไปฝกงานครั้งนี้ 
จากการรวมงานและไดสัมผัสกับการทำงานของคนญี่ปุน ผมได

เรียนรูวาคนญี่ปุนคอนขางตรงเวลามากแตไมถึงกับรอยเปอรเซ็นต ซึ่งก็

มีบางที่ไมตรงเวลาก็จะโดนตักเตือน หรือสื่อสารกลับไปวาสายแลวโดย

ไมไดเพิกเฉยและยังใชคำขอโทษบอยๆ หากทำผิด  

การทักทายก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นบอยมากในการทำงาน ไมวาจะ

เปนเจอกันตอนเชาก็ตองทักทายกัน หรือพึ่งเจอหนากันก็จะทักทาย รวม

ถึงตอนจะกลับบานก็ตองบอกลากอนจะกลับ ซึ่งผมจะเห็นการทักทาย

แบบนี้เปนกิจวัตรประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและนอกที่ทำงาน  

นอกจากความรูดานวิชาการ การไดรวมงานกับคนญี่ปุน สิ่งที่ได

รับเพิ่มเติมมาอีก คือ ประสบการณที่ดี ไมวาจะเปนประสบการณการใช

ชีวิตในประเทศญี่ปุน ภาษาและไดเห็นอะไรที่ไมเคยเห็นรวมถึงมิตรภาพ

ที่ดีกับเพื่อนญี่ปุน คนไทยและชาวตางชาติ  

ผมหวังวาจะไดนำความรูที่ไดรับจากประเทศญี่ปุนและโครงการ

นี้กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศและศึกษาหาความรูเพื่อยก

ระดับทักษะของตน พรอมทั้งถายทอดใหกับคนไทยมากที่สุดเทาที่จะ

ทำได 
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