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ความส�าคัญของเวลา

“เวลา” มีบทบาทส�าคัญอย ่างมากต ่อชีวิต 

ประจ�าวันของมนุษย์ทุกคน เมื่อเรา

ท�าการวัดเวลาเพื่อใช้เป็นตัวก�าหนดกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ 

ในสังคมโดยมุ่งหมายให้กิจกรรมนั้นๆ มีการด�าเนินงานที่เข้าจังหวะ

สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร การเงิน 

การแพทย์ การจราจร การขนส่ง การส่ือสาร การติดต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมต่างๆ ท้ังภายในและนอกประเทศ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

เมื่อมนุษย์สามารถวัดเวลาได้ละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างสูงในปัจจุบัน จึงจ�าเป็น

ต้องมีการก�าหนดมาตรฐานการวัดทางด้านเวลาขึ้น

เน่ืองจากหากการวัดเวลาเกิดความผิดพลาดแม้แต่เพียง 

นอ้ยนดิ อาจจะกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยี ซึง่ชวีติประชาชนและทรพัยส์นิ

ของชาต ิหรอืการเสยีโอกาสทางธุรกิจไดอ้ย่างใหญห่ลวง ยกตวัอยา่ง

การวัดเวลาในแง่มุมของ “การทหาร” เช่น การใช้ RADAR ระบุ

ต�าแหน่งของเครื่องบินรบ หรือขีปนาวุธ ในระยะไกล ซึ่งจะใช้การวัด 

“เวลา” ในการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

ค�านวณ เพื่อให้ได้พิกัดและความเร็วของวัตถุบินนั้น ถ้าหากเราวัด 

“เวลา” ผดิไปเพยีงเลก็น้อยการระบตุ�าแหนง่ก็จะไมถู่กตอ้ง เนือ่งจาก

วัตถุบินนั้น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ท�าให้ไม่สามารถ ท�าลายเครื่อง

บนิรบ หรอืขปีนาวธุของขา้ศกึไดอ้ย่างเดด็ขาดและทันท่วงที สง่ผลเสยี

หายตอ่ชวีติของประชาชน ระบบเศรษฐกจิ รวมถงึทรพัยส์นิส�าคัญของ

ประเทศชาติโดยตรง

นอกจากนี้เร่ืองของ “เวลา” ยังส่งผลกระทบในแง่มุมอื่นๆ 

อีกด้วย เช่น ในระบบการเงิน จะส่งผลต่อมูลค่าความยุติธรรมใน

การด�าเนินธุรกรรมทางการเงิน เช่น ล�าดับก่อน-หลังในการส่งค�าส่ัง

ซื้อขายหลักทรัพย์ การคิดเงินค่าโทรศัพท์ตามเวลาที่ใช้งาน การโอน

เงินข้ามประเทศ การประมูลสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ

สนิคา้ทีผ่ลติได ้เชน่ การให้ความรอ้นกับนมส�าเรจ็รปูพรอ้มดืม่ในเวลา

ทีก่�าหนดอยา่งถกูตอ้ง จะท�าใหน้มมคีณุภาพสงูและเกบ็ไดน้าน หรอื

แมแ้ตก่ารทดสอบการท�างานของ Microchip วา่สามารถท�างานไดท้ี่

ความเร็วเท่าใด ก็จ�าเป็นต้องใช้ “เวลา” เป็นข้อมูลพื้นฐานด้วย ใน

ทางการแพทย ์เชน่ การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ หรอือตัราการไหล

ของยาเข้าสู่กระแสเลือดในเวลาที่ก�าหนด สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้องการ

ความแม่นย�าของ “เวลา” ด้วยกันทั้งสิ้น

ด้านการวัดเวลาและความถี่จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:17025 จากสถาบันรับรอง

มาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่นและใน

ปจัจบุนั เราไดจ้ดัท�าเครือ่งตน้แบบในการสง่สญัญาณเวลามาตรฐาน

ผา่นระบบโทรศพัทพ์ืน้ฐาน เปน็ทีส่�าเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้และเพือ่ใหส้ว่น

ราชการและประชาชน ไดเ้ขา้ถงึเวลามาตรฐานและใชป้ระโยชนจ์าก

เวลามาตรฐานซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญที่ส่งผลต่อกิจกรรมการใช้ชีวิต

และพฤติกรรมทางด้านการตรงต่อเวลาของคนในสังคมต่อไปนั้น จึง

ได้น�าเสนอบทความทางเทคนิคในเรื่องนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีการ

สร้างให้กว้างขวางต่อไป

หลักการท�างานในภาพรวม

เนื่องจากสัญญาณเวลามาตรฐานที่ได้จาก Cesium Clock 

นัน้หากตอ้งการสง่สญัญาณผา่นระบบโทรศพัทพ์ืน้ฐานโดยตรงจะไม่

สามารถท�าได้ สัญญาณดังกล่าวจึงต้องน�าไปท�าการเปลี่ยนรูปแบบ

ให้อยู่ในรูปของรหัสเวลา ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอลโดยใช้อุปกรณ์ที่

เรยีกวา่ Time Code Generator ซึง่จะแปลงสญัญาณเวลามาตรฐาน

ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลออกมาอยู่ในรูปของ ASCII Code ที่

คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ สามารถเข้าใจได้เสีย

ก่อน แล้วจึงใช้คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์มาจัดการกับ

ข้อมูลดิจิตอลนั้น เพื่อประมวลผลและควบคุมการส่งเวลามาตรฐาน

ออกไปทางระบบโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว ดังแสดงไว้ใน Block 

Diagram

การถ่ายทอดเวลามาตรฐาน

ผ่านทางโครงข่าย

โทรศัพท์พื้นฐาน
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มุมความรู้ CE
คำาถามจากห้องปฏิบัติการ 

กำาลังแรงบิด (Torque)

Torque (ก�าลังแรงบดิ) เปน็แรงทีพ่ยายามท�าใหเ้กดิการหมนุ เราวดัแนวโนม้ทีแ่รงหนึง่กระท�าตอ่วตัถหุนึง่และจะท�าใหว้ตัถนุัน้หมนุ

ไดโ้ดยวดัจากขนาดของแรง คณู ดว้ยระยะตัง้ฉากระหวา่งแนวของแรงกับแกนแหง่การหมนุ เชน่ lb – ft ประแจวัดแรงบดิ (Torque), แรงดงึ 

(Tension), แรงที่กระท�าในการบิดให้วัตถุหมุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเชิงมุม หรือประแจปอนด์ เป็นด้ามประแจที่ใช้วัดแรงบิดที่กระท�าต่อ

เกลียวในการขันสลักเกลียวแป้นเกลียวและสกรูหัวเหลี่ยมต่างๆ ท�าให้สามารถขันเกลียวเพื่อติดตั้งอย่างถาวร ในขณะที่สลักเกลียวหรือ

แป้นเกลียวก็รับแรงกดแรงดึงได้เต็มที่โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเกลียวเอง 

Torque Wrench เป็นกุญแจกระบอกปากตายใช้ส�าหรับจับ โดยมีเครื่องวัดก�าลังที่ใช้ขันเกลียวแล้วบิด หรือไขขันชะเนาะ Torque 

ชนิดตั้งค่าได้จะมี Scale Range บอกย่านการวัดของแรงบิดที่บริเวณด้ามเวลาขันแรงบิดที่ Set ค่าไว้จะมีเสียงดังเกิดขึ้น Torque Driver 

จะใช้ในการขันน๊อตที่เป็นแบบสกรู ส่วน Torque Gauge มีสเกลย่านการวัดบอกแรงบิดที่หน้าปัด โดยมีเข็มชี้บอกแรงบิดที่ใช้ในการขัน
 

สอบถามข้อมูลบริการได้ที่ ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทรศัพท์ 0-2717-3000 ต่อ 82, 107, 108, 109 โทรสาร 0-2719-9484 หรือ 0-2717-3609

ติดต่อคุณนวลจันทร์ ฤทธิเกิด คุณสุวรัตน์ เชยขุนทด และ คุณจุฬาพร โอทอง

จากรูปที่ 1 ทางด้านซ้ายการจะส่งผ่านข้อมูลเวลามาตรฐาน

ไปในสายโทรศพัท์นัน้ จะตอ้งสง่โดยใช ้Transmitter Unit เปน็ตัวกลาง

ในการรับข้อมูลจาก Time Code Generator และส่งสัญญาณเวลา

ทีไ่ดผ้า่นระบบโทรศพัทพ์ืน้ฐานดว้ยอปุกรณท์ีเ่รยีกวา่ Data Modula-

tion Device (MODEM) ซึ่งจะท�าหน้าที่ตอบรับสายที่โทรเข้ามาและ

ส่งข้อมูลเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ

จากรูปที่ 1 ทางด้าน Client เม่ือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ

นาฬิกาดิจิตอลของผู้ใช้ทั่วไปต้องการปรับเทียบเวลามาตรฐาน

โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องจะส่งค�าสั่งผ่านทาง Serial Port 

(RS-232) ไปที่ Receiver Unit ให้

ท�าการโทรออก (Dial up) ผ่านเครอืขา่ย

โทรศัพท์พื้นฐานของผู้ให้บริการทั่วไป 

เพื่อติดต่อไปยังเครื่อง Transmitter 

Unit ที่ให้บริการระบบเวลามาตรฐาน

ทางโทรศัพท์ก็คือ สถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ จากนั้นเมื่อเครื่องแม่ข่ายจะ

ท�าการรับสายโดยอัตโนมัติและท�าการ

สรา้งชอ่งสญัญาณเตรยีมไวเ้พือ่ท�าการ

สง่ขอ้มลู ต่อมาเครือ่ง Transmitter Unit 

จะท�าการสง่ขอ้มลูเวลามาตรฐาน ซึง่อยูใ่นรปูของรหสั ASCII กลบัไป

โดย ASCII ที่ส่งกลับไปนั้น เป็นข้อมูลเวลาปัจจุบันที่ได้มาจาก Ce-

sium Clock ซึง่สามารถสอบกลับได้ (Traceability) ไปสู่ SI Unit และ

ใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติอยู่ในปัจจุบันและในระบบการปรับเทียบ

เวลามาตรฐานผ่านระบบโทรศัพท์นี้จะมีความผิดพลาดน้อยกว่า 1 

วินาท ีซึง่ถอืว่านอ้ยมาก เพยีงพอต่อการใชง้านส�าหรบัประชาชนทัว่ไป

รูปที่ 1 แสดงการท�างานของระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน

ที่มา: จากวารสาร Metrology Info Vol.12 No.55  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ต่อฉบับหน้าอ่าน




