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>>> ฉบับ นี้ขอนำประสบการณดีๆ ของผูเขารวม

โครงการ ESTATE ในการไปฝกงาน ณ ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือ

ไดวาเปนอีกหนึ่งความภูมิใจเชนเดียวกับหลายๆ ทานที่ได

ถายทอดประสบการณใหกับทานผูอาน ขอเชิญทุกทานรวม

แบงปนประสบการณไปพรอมๆ กันเลย 

 

ชวงหนึ่งของชีวิตกับ ESTATE 1 
“สวัสดีครับยินดีที่ไดรูจักครับ...ฮาจิเมะมาชิเตะ 

โยโรชิกุ” ขอแนะนำตัวกันสั้นๆ วาชื่อนายพิเชษฐ กาญจน-

การุณ ครับ ผมไดรับโอกาสเขารวมโครงการ ESTATE และ

 

   กับประสบการณล้ำคาดาน 
Embedded Systems ในประเทศญี่ปุน 

ปายบริษัทหนาตึก Kawaasa 

เดินทางไปฝกงานเหมือนกับพี่ๆ เพื่อนๆ อีกสิบกวาคนที่ทานผูอานไดอาน

บทความผานตามาบางแลวจากฉบับกอนๆ และกำลังจะไดอานอีกในฉบับ

ตอๆ ไป ขอใหทานผูอานตามอานใหครบทุกฉบับนะครับ “เพื่อไมใหเสียพื้นที่

หนากระดาษ...เรามาเขาเรื่องกันเลยดีกวาครับ” 

บทความเกี่ยวกับประสบการณตอนที่ไปฝกงานและใชชีวิตที่อยูใน

ประเทศญี่ปุนของผม ซึ่งผมไดมีโอกาสไปฝกงานที่บริษัท CATS Co., Ltd. 

(Communication Art Technology Systems) ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตซอฟตแวร

สำหรับใชในการออกแบบซอฟตแวร (CASE tool: Computer-Aided 

Software Engineering Tool) ผมไดหยิบเอาเรื่องสนุกๆ  จากบันทึกประจำวัน

ของผมมาเลาคงจะเปนการถายทอดประสบการณที่ดีที่สุด โดยไดคัดเลือก

เฉพาะสวนที่นาสนใจ ซึ่งอาจจะมีถอยคำที่ไมสละสลวยบางก็ตองขออภัยกัน

ไวลวงหนาดวยนะครับ ประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือ อยากใหคุณผูอาน

ลองคิดตามดูวา ถาเปนคุณจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคน สังคมและการ

ทำงานของญี่ปุนอยางไร เพราะที่ผมจะเลาเปนเพียงความคิดและมุมมองของ

ผมเอง คงไมใชสิ่งที่จะบอกไดวาถูกหรือผิดและคนญี่ปุนจะเปนอยางนั้นกัน

หมดทุกคน  

 

“ความเปนมาเปนไปของบริษัท CATS Co., Ltd. <www.zipc.com>” 
สวนหนึ่งของบันทึก:...วันนี้ดีใจมากที่ไดมีโอกาสฟงเรื่องบริษัทจาก

ปากของคุณหนึ่ง (นามสมมติ) ซึ่งเปนลูกชายของทานประธานบริษัท เขาเลา

ใหฟงวาแตเดิมพอแกทำบริษัทรับผลิตอะไหลแบบ OEM สงใหโรงงาน

พลังงานไฟฟา แลวพอมีพนักงานชื่อคุณสอง (นามสมมติ) เขามาซึ่งเกงเรื่อง 

Software มาก คิดทำ ZIPC ขึ้นมาใชงานภายในบริษัท แลวลูกคามาเห็นก็

ชอบอยากใชบางเลยทำธุรกิจ Embedded Software ขึ้นมา ทำไปทำมาราย

ไดดีกวาฝงทำ OEM ก็เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน CATS อยางทุกวันนี้ ...ชวงนั้น

ยอนกลับไป 20-30 ป เศรษฐกิจญี่ปุนคงกำลังขยายตัวสุดขีดอยูพอดีแบบ 

วาใครคิดอะไรไดใหมขึ้นมาเปนอันขายไดและตั้งบริษัทไดเลย จนปจจุบัน 

คุณสองไดทำงานตำแหนงรองประธาน ทั้งๆ ที่ไมไดเปนลูกหลาน สวน 

คุณหนึ่งตอนนี้ยังทำงานเปนลูกนองแกอยูเลย ฟงแลวก็หวังอยากใหมีเถาแก

เมืองไทยสนับสนุนลูกนองในบรษิัทและคิดเอาบริษัทเปนที่ตั้งแบบนี้มาก ๆ 

ปายบริษัทหนาตึก Kawaasa
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“โดนหัวหนางานตำหนิ” 
สวนหนึ่งของบันทึก: ...เรื่องของเรื่องก็คือมี Present Draft ของ STM 

Design (State Transition Matrix Design) แลวเราก็เกิดอาการ Design ผิด 

แบบวาพลาดลืมดูไปวา Action Cells ของ State Hit กับ No Hit มันเหมือนกัน 

ก็เทากับวาเปน State เดียวกัน ที่นี้ก็เลยโดนคุณสาม (หัวหนางาน) แกสวด

ยับเลยครับ แบบวาอารมณขึ้น โมโหแลวก็วาทำเหมือนคนไมไดเรียน ZIPC 

มา (เออ...ก็ไมไดเรียนมาจริงๆ นี่นา นึกในใจ!) เปนครั้งแรกที่รูสึกวาแกจะพูด

ออกมาจากใจจริง ก็ตอนวาลูกนองนี่เอง โห...แกใสอารมณมากไมรูทำไมตอง

โกรธขนาดนั้น ทั้งๆ ที่เราก็สงไฟลเอกสารที่จะ Present นี้ใหดูกอนแลว แต

ตอนทาย Present เสร็จแกก็กลับมาคุยยิ้มเหมือนไมไดโกรธอะไร เฮอ ... 

สำหรับผมคงขอนำเสนอประสบการณไวแตเพียงเทานี้ บทสรุป

สำหรับตัวผมเองกับการเขารวมโครงการนี้ ตองขอขอบคุณผูใหญทุกทานใน

ทุกๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการ ESTATE นี้ ถือได

วาผมโชคดีที่ไดรับโอกาสไปศึกษาการทำงานแบบญี่ปุน ณ ประเทศญี่ปุน 

กอนที่จะไดทำงานกับบริษัทญี่ปุนที่ทำอยูในปจจุบัน ซึ่งประสบการณที่ไดรับ

จากที่นั่นก็เปนประโยชนกับงานปจจุบันมากครับ จะมีจุดที่เสียใจกับตัวเองก็

คือเรื่องที่ไมสามารถนำธุรกิจจากทางโนนมาทำตอที่เมืองไทยอยางที่ตั้งใจไว

กอนเดินทางไปได แตผมเองก็ยังพยายามดำเนินบริษัทกับเพื่อนๆ กลุมเดิม 

รับงานพัฒนาซอฟแวรและดัดแปลงอุปกรณในโรงงานใหกับอุตสาหกรรม

ไทยตอไป โดยหวังวาจะเพิ่มลูกคาในสวนโรงงานญี่ปุนมากขึ้นครับ หากทาน

ผูอานมีประเด็นคำถามใดๆ เพิ่มเติม สามารถติดตอผมไดที่ pichead.tesa 

@gmail.com ครับ  

 

“คุยกับอดีต Project Manager ของ Kyocera” 
สวนหนึ่งของบันทึก: ...การมาฝกงานเชาๆ ทำให 

วันนี้ไดมีโอกาสพูดมากกวาสวัสดีกับคุณสี่ (นามสมมติ) 

หลังจากทักทายแกตามปกติแลวแกก็ตะโกนขามมาถามวา 

มีเวลาไปคุยกับแกสักนิดหรือไม เขาทางพอดี จึงรีบเขาไปคุย 

แลวแกก็เลาประวัติการทำงานใหฟงวา จริงๆ แลวแกทำงาน

สายดาน Hardware ทำงานเปน Hardware Designer ที่

บริษัท NEC เปนเวลา 10 ป แลวก็มาทำ Project Manage-

ment และ Architecture Design ซึ่งตองดูเรื่อง Software 

ดวยอีก 10 ปที่ Kyocera ไมวาเปลาแกก็ควา PDA ซึ่งเปน

ผลงานการ Design ASIC ขางในสมัยแกทำอยู Kyocera  

เมื่อ 5 ปกอนนี้มาใหดู เปน PDA มี Slot CF card ขนาดเล็ก

ใชไดเลย (โอ... พระเจาฟงแลว แบบวาหาทำที่ไทยไมได

เลย)... แกก็รูวาเราพูดภาษาญี่ปุนไมคอยไดและแกเองก็

เหมือนอยากพูดภาษาอังกฤษดวยกระมัง เพราะระหวางพูด

แกจะพูดภาษาอังกฤษดวยตลอดแตไมเปนประโยค ดวย

ความยุงของแกเองและก็มีโทรศัพทเขามาที่โตะจึงเลิกคุยกัน

ไป เหมือนงานเขามาพอดี แตหลังวางโทรศัพทแกก็พยายาม

พูดขอโทษเราอยูนั่นแหละ เราก็บอกวาไมเปนอะไรจริงๆ ไว

พรุงนี้คุยตอ ประสบการณทำงานของแกนาจะสะทอนภาพ

งานของวิศวกรญี่ปุนไดเปนอยางดีวาเปนงานที่ดูยากและนา

สนุกมาก 

  

“อาหารกลางวันและความประหยัด” 
สวนหนึ่งของบันทึก: ...วันนี้ไมไดไปสวนสาธารณะ 

นั่งรับประทานอาหารที่โตะทำงาน บอยครั้งก็รับประทาน

อาหารที่นี่แหละ เหมือนพนักงานที่นี่แทบทุกคนสวนใหญหอ

ขาวมาบาง ซื้อขาวกลองขางลางบางแลวก็นั่งรับประทาน

อาหารกันหนาโตะทำงาน ไมคอยลงไปรับประทานอาหารกัน

ที่สวนสาธารณะกันเทาไหร รับประทานอาหารที่รานก็นานๆ 

ครั้งถึงจะเห็นเขาไปรับประทานอาหารกัน ยิ่งคุณสาม 

(หัวหนางาน) ไมตองพูดถึง เห็นแกนั่งรับประทานขาวปนบาง 

แซนวิชบาง ไมเคยเห็นแกไปรับประทานอาหารที่รานเลย จะ

มีก็ตอนสองวันแรกที่ผมมาทำงานที่นี่ แกพาไปเลี้ยงที่ราน 

ขนาดแกเปน Manager ยังประหยัดมากไมเหมือนพี่ไทยไม

คอยมีใครหอขาวมารับประทานที่ทำงาน มักจะรับประทาน

อาหารที่รานกันสวนใหญ การที่อาหารแพงทำใหพนักงาน

เขาดูเปนคนประหยัดกันมาก  
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