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>>> ถาคุณเปนนักลารางวัลหรือฝกปรือวิทยายุทธดวย
การสงผลงานเขารวมการแขงขันสิ่งประดิษฐดาน Robot 

และ Embedded Systems ฯลฯ คงจะไมมีใครที่ไมรูจัก

สมาชิก ESTATE รุนที่ 1 ทานนี้แนๆ เขาเปนอีกหนึ่งทานที่ 

เราภูมิใจและไดนำประสบการณดีๆ ในการไปฝกงาน ณ              

ประเทศญี่ปุนเปนเวลา 1 ป มาถายทอดผานคอลัมน ESTATE 

Show ขอเชิญชวนทุกทานมารวมรับฟงอีกแงมุมหนึ่งของ 

การใชชีวิต การฝกงาน ณ ประเทศญี่ปุนไปพรอมๆ กัน กับ 

นายอัธยา ประสิทธิพรม 

 

ชวงหนึ่งของชีวิตกับ ESTATE 1 
สำหรับโครงการ ESTATE นั้นผมไดรับโอกาสใหไป

ฝกงานกับทางบริษัท CATS: Communication Art Tech-

 

   กับประสบการณล้ำคาดาน 
Embedded Systems ในประเทศญี่ปุน 

ปายบริษัทหนาตึก Kawaasa) 

nology Systems ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตซอฟตแวรสำหรับใชในการออกแบบ

ซอฟตแวร (CASE Tool: Computer-Aided Software Engineering Tool) 

ภาระหนาที่ของผมก็คือ การศึกษาโปรแกรมที่ชื่อวา ZIPC อันเปนเครื่องมือ

สำคัญในการออกแบบซอฟตแวรและทำการวิเคราะหขอดีขอเสียของ

โปรแกรมนี้ รวมถึงสรางตนแบบที่ใชในการอบรมผูใชงาน    

แนนอนวาในการใชชีวิตและทำงานกับคนญี่ปุนนั้นเปนเรื่องที่แปลก

ใหมมากสำหรับคนไทยอยางผม บางสิ่งบางอยางก็ดูจะแปลกประหลาดไป

สักหนอย ซึ่งก็คงไมขอพูดถึงในที่นี้ ที่พักอาศัยของผมในตอนนั้นอยู ณ ศูนย

ฝกอบรม YKC (Yokohama Kenshu Center) ซึ่งใชเวลาเดินทางโดยรถไฟชิน

คันเซ็นไปยังสถานี Shin-Yokohama (บริษัทที่ฝกงาน) ใชเวลาประมาณชั่ว

โมงกวาๆ สำหรับเวลาเขางานของแผนกฝกอบรม คือประมาณสิบโมงเชา 

พวกผมก็จะไปถึงประมาณเกาโมง หลังจากกลาวทักทายผูฝกสอนก็จะเริ่มฝก

งานตามที่ไดรับมอบหมายเปนวาระๆ ไป เวลาพักเที่ยงก็เปนเวลาเที่ยงตรง 

สวนมากผมจะซื้อขาวกลองมารับประทานที่สวนสาธารณะแตคนญี่ปุนสวน

ใหญจะรับประทานอาหารตรงที่ทำงานสวนตัวของตัวเอง ไมคอยจะรับ

ประทานอาหารรวมกันสักเทาไร แตบางครั้งผมก็จะมานั่งรับประทานอาหาร

กลางวันกับพวกคุณปาที่ โตะสำหรับพักบางเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและฝกภาษา สวนเวลาเลิกงานนั้นก็ประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุม 

จากนั้นก็จะเดินทางกลับมายังที่พัก รับประทานอาหารค่ำแลวจึงอานหนังสือ

พักผอนนอนหลับเปนกิจวัตรประจำวัน 

สำหรับการทำงานกับคนญี่ปุนนั้นคอนขางจะเขมงวดเรื่องของเวลา

มาก โดยผมเองก็โดนย้ำตั้งแตเริ่มการฝกงานวาเปนพนักงานใหมก็ควรจะมา

กอนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเปนอยางนอย สวนเวลากลับบานก็แลวแต

วิจารณญาณ  

หัวขอของการฝกงานก็จะเริ่มจาก การฝกพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

บนระบบฝงตัวสมองกล เชนการเขียนภาษาซีที่มีประสิทธิภาพ การเขียน

ภาษาแอสเซมบลีรวมกับภาษาซี การทำงานของฮารดแวร จากนั้นก็เปนเรื่อง

ของการใชโปรแกรม ZIPC ในการออกแบบโปรแกรมการทำงานของซีมูเลเตอร 

การทำงานของซีมูเลเตอรกับฮารดแวรเปาหมายและการนำโปรแกรมที่ได

จากการออกแบบลงไปทำงานในเปาหมายจริงๆ โดยการเรียนรูทั้งหมดก็ได

นำไปสรางเปนรถยนตจำลองที่สามารถควบคุมไดดวยรีโมทคอนโทรลและมี

การนำเสนอผลงานตอหนาทานผูคุณวุฒิเพื่อเปนการยืนยันวาไดรับการ

ถายทอดที่ถูกตองครบถวน  
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● เมื่อกดปุมปดแลวไมวาพัดลมจะเปดอยูที่ความเร็วเทาใดก็ตอง

มาอยูในสถานะปด (มองวาเปนการเปลี่ยนสถานะ) 

จากคุณสมบัติเบื้องตนที่วามาเราสามารถเขียนแจกแจงเปนตาราง 

STM ไดดังนี้ 

ตารางที่ 2 ตาราง STM ของพัดลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อไดตาราง STM ออกมาแลว เราจะสามารถพิจารณาถึงสิ่งที่ไมได

คำถึงถึงกอนหนานี้ เชนที่สถานะปด หากมีการกดปุมปดเราควรจะตอบสนอง

อยางไร ซึ่งในคุณสมบัติเบื้องตนไมไดระบุไวเราจึงทำการตอบสนองดวยการ

ไมตอบสนองอะไรโดยการใชเครื่องหมาย ( / ) 

โดยการใชตาราง STM ทำใหเราสามารถแจกแจงและวิเคราะหจุดที่

หลงลืมและสิ่งที่ไมไดคำถึงถึงในการออกแบบซึ่งถือเปนขอดีประการสำคัญ

ของการใชตาราง STM  

หลังจากหนึ่งปผานไปไวเหมือนความฝน ในที่สุดพวกเราก็ตองตื่น

แมวายังอยากจะหลับตาอยูแบบนั้น ประสบการณหนึ่งปเต็มที่ไดมาฝกงานที่

ญี่ปุน สำหรับผมแลวเปนประสบการณล้ำคาอาจจะหาที่ใดไมไดอีกแลวทั้ง

ประสบการณการทำงานรวมกับคนญี่ปุน การใชชีวิตรวมกับเพื่อนๆ ที่มาจาก

ตางชาติตางถิ่นกัน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและรอยน้ำตา สุดทายนี้ผมก็ขอ

กลาวขอบคุณ ทุกทานที่รวมดวยชวยกันจนโครงการ ESTATE รุนที่ 1 เดิน

ทางมาจนจบครบรอบไดดวยดี   

 

เว็ปไซตอางอิง 

1. เกี่ยวกับบริษัท CATS และ ZIPC case tool คือ http://www. 

zipc.com/  

2. บันทึกชีวิตประจำวันตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายที่อยูที่ญี่ปุนใน

โครงการ ESTATE ของผูเขียน คือ http://www.lemongrass-studio.com/

nihondiary.html 

                                                

 

สำหรับการออกแบบซอฟตแวรโดยใช ZIPC จะใช

การออกแบบโดยอิงกับ STM (State Transition Matrix) โดย

หลักการออกแบบนั้นจะเริ่มจากการพิจารณาระบบแลว

ทำการเรียบเรียงเหตุการณ (Event), การกระทำ (Action) 

ของระบบแลวกำหนดสถานะ (State) และเงื่อนไขของการ

เปลี่ยนสถานะ (Transition) แลวจึงนำขอมูลเหลานี้มาใสไว

ในตาราง STM เพื่อใหเห็นภาพรวมในการออกแบบมากขึ้น 

จากนั้นก็ทำการพิจารณาชองการกระทำ (Action Cell) ตางๆ 

โดยคำนึงถึงความสามารถในการลดจำนวนชองการกระทำที่

สามารถทำการลดลงไดเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบโดยรวม 

ตารางที่ 1 ตาราง STM 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหเห็นภาพรวมของการออกแบบมากขึ้น จึงจะ

ขอยกตัวอยางดวยการออกแบบผลิตภัณฑพัดลมดวย STM 

โดยพัดลมของเราจะมีคุณสมบัติ (Specification) ดังนี้ 

●  พัดลมมีความเร็วสี่ระดับ คือ หนึ่ง สอง สาม สี่  

(มองไดวามีหาสถานะ คือ รวมสถานะปดดวย) 

● พัดลมมีปุมสำหรับกดหาปุม คือ ปุมปด ปุม

ความเร็วระดับหนึ่ง ปุมความเร็วระดับสอง ปุมความเร็ว

ระดับสาม ปุมความเร็วระดับสี่ (มองไดวามีการกระทำหา

อยาง คือ การกดปุมทั้งหาปุม) 

● เมื่อกดปุมความเร็วใดๆ พัดลมจะตองหมุนดวย

ความเร็วนั้นๆ (มองวาเปนการเปลี่ยนสถานะ) 

 State 1
State 2

State 2.1 State 2.2

Event 1 /
Transition Transition

Action Action

Event 2
Transition Transition

X
Action Action

 ปด

เปด

ความเร็ว 1 ความเร็ว 2 ความเร็ว 3 ความเร็ว 4

กดปุมปด /

ปด ปด ปด ปด

ทำการปด ทำการปด ทำการปด ทำการปด

กดปุมความเร็ว 1

ความเร็ว 1

/

ความเร็ว 1 ความเร็ว 1 ความเร็ว 1

ปรับความเร็ว1 ปรับความเร็ว 1 ปรับความเร็ว1 ปรับความเร็ว1

กดปุมความเร็ว 2

ความเร็ว 2 ความเร็ว 2

/

ความเร็ว 2 ความเร็ว 2

ปรับความเร็ว 2 ปรับความเร็ว 2 ปรับความเร็ว2 ปรับความเร็ว2

กดปุมความเร็ว 3

ความเร็ว 3 ความเร็ว 3 ความเร็ว 3

/

ความเร็ว 3

ปรับความเร็ว 3 ปรับความเร็ว 3 ปรับความเร็ว 3 ปรับความเร็ว3

กดปุมความเร็ว 4

ความเร็ว 4 ความเร็ว 4 ความเร็ว 4 ความเร็ว 4

/ปรับความเร็ว4 ปรับความเร็ว4 ปรับความเร็ว4 ปรับความเร็ว4

เรียงจากซายมาคือ คุณ Takeda, พี่เชษฐ, ตัวกระผม,  
อาจารย Yamanishi, คุณ Ueshima Daisuke 
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