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ความสำาคัญของเวลา

“เวลา” มีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อชีวิตประจ�าวันของ
มนษุย์ทกุคน เมือ่เราท�าการวดัเวลาเพือ่ใช้เป็นตวัก�าหนดกิจกรรมการ
ด�าเนินงานต่างๆ ในสังคมโดยมุ่งหมายให้กิจกรรมนั้นๆ มีการด�าเนิน
งานที่เข้าจังหวะสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ทหาร การเงนิ การแพทย์ การจราจร การขนส่ง การสือ่สาร การติดต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ สิ่งเหล่านี้
เกดิขึน้เมือ่มนษุย์สามารถวดัเวลาได้ละเอียดเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ด้วยความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างสูงในปัจจุบันจึง
จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดมาตรฐานการวัดทางด้านเวลาขึ้น 

เนื่องจากหากการวัดเวลาเกิดความผิดพลาดแม้แต่เพียง 
น้อยนิด อาจจะก่อให้เกดิความสญูเสยีซึง่ชวีติประชาชนและทรพัย์สนิ
ของชาต ิหรอืการเสยีโอกาสทางธรุกจิได้อย่างใหญ่หลวง ยกตัวอย่าง
การวัดเวลาในแง่มุมของ “การทหาร” เช่นการใช้ RADAR ระบุ
ต�าแหน่งของเครื่องบินรบ หรือขีปนาวุธ ในระยะไกล ซึ่งจะใช้การวัด 
“เวลา” ในการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ค�านวณ

เพื่อให้ได้พิกัดและความเร็วของวัตถุบินนั้น ถ้าหากเราวัด 
“เวลา” ผดิไปเพยีงเลก็น้อยการระบตุ�าแหน่งกจ็ะไม่ถกูต้อง เนือ่งจาก
วัตถุบินนั้น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ท�าให้ไม่สามารถท�าลายเครื่อง
บินรบ หรือขีปนาวุธของข้าศึกได้อย่างเด็ดขาดและทันท่วงที ส่งผล
เสยีหายต่อชวีติของประชาชน ระบบเศรษฐกจิ รวมถงึทรพัย์สนิส�าคัญ
ของประเทศชาติโดยตรง

นอกจากนี้เรื่องของ “เวลา” ยังส่งผลกระทบในแง่มุมอ่ืนๆ 
อีกด้วย เชน่ ในระบบการเงนิ จะส่งผลต่อมลูคา่ความยตุธิรรมในการ
ด�าเนนิธรุกรรมทางการเงนิ เช่น ล�าดบัก่อนหลงัในการส่งค�าสัง่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ การคดิเงินค่าโทรศพัท์ตามเวลาทีใ่ช้งาน การโอนเงนิข้าม

ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน

การถ่ายทอดเวลามาตรฐาน

ประเทศ การประมูลสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ใน 
ภาคอตุสาหกรรมและการผลติ จะส่งผลกระทบต่อคณุภาพของสนิค้า
ที่ผลิตได้ เช่น การให้ความร้อนกับนมส�าเร็จรูปพร้อมดื่มในเวลาที่
ก�าหนดอย่างถูกต้อง จะท�าให้นมมีคุณภาพสูงและเก็บได้นาน หรือ
แม้แต่การทดสอบการท�างานของ Microchip ว่าสามารถท�างานได้ที่
ความเร็วเท่าใด ก็จ�าเป็นต้องใช้ “เวลา” เป็นข้อมูลพื้นฐานด้วย ใน
ทางการแพทย์ เช่น การวดัอตัราการเต้นของหวัใจ หรอือตัราการไหล
ของยาเข้าสู่กระแสเลือดในเวลาที่ก�าหนด สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้องการ
ความแม่นย�าของ “เวลา” ด้วยกันทั้งสิ้น

ห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ สถาบันมาตรวิทยา 
แห่งชาตไิด้มกีารพฒันาขดีความสามารถด้านการวดัเวลาและความถี่
จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO:17025 จากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกจากประเทศ
เยอรมนัและประเทศญีปุ่น่ และในปัจจบุนั เราได้จดัท�าเครือ่งต้นแบบ
ในการส่งสัญญาณเวลามาตรฐานผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เป็นที่
ส�าเร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชน ได้เข้าถึง
เวลามาตรฐานและใช้ประโยชน์จากเวลามาตรฐานซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส�าคญัทีส่่งผลต่อกจิกรรมการใช้ชวีติและพฤตกิรรมทางด้านการตรง-
ต่อเวลาของคนในสงัคมต่อไปนัน้ จงึได้น�าเสนอบทความทางเทคนคิ
ในเรื่องนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีการสร้างให้กว้างขวางต่อไป

หลักการทำางานในภาพรวม

เนื่องจากสัญญาณเวลามาตรฐานที่ได้จาก Cesium Clock 
นัน้หากต้องการส่งสญัญาณผ่านระบบโทรศพัท์พืน้ฐานโดยตรงจะไม่
สามารถท�าได้ สัญญาณดังกล่าวจึงต้องน�าไปท�าการเปลี่ยนรูปแบบ
ให้อยู่ในรูปของรหัสเวลาซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอลโดยใช้อุปกรณ์ที่
เรยีกว่า Time Code Generator ซึง่จะแปลงสญัญาณเวลามาตรฐาน 

           Server        
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลออกมาอยู่ในรูปของ ASCII Code ที่
คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ สามารถเข้าใจได้เสีย
ก่อนแล้วจึงใช้คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ มาจัดการกับ
ข้อมูลดิจิตอลนั้น เพื่อประมวลผลและควบคุมการส่งเวลามาตรฐาน
ออกไปทางระบบโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าวดังแสดงไว้ใน Block  
Diagram รูปที่ 1

จากรูปที่ 1 ทางด้านซ้ายการจะส่งผ่านข้อมูลเวลามาตรฐาน
ไปในสายโทรศพัท์น้ัน จะต้องส่งโดยใช้ Transmitter Unit เป็นตัวกลาง
ในการรับข้อมูลจาก Time Code Generator และส่งสัญญาณเวลา
ทีไ่ด้ผ่านระบบโทรศพัท์พืน้ฐานด้วยอปุกรณ์ทีเ่รยีกว่า Data Modula-
tion Device (MODEM) ซึ่งจะท�าหน้าที่ตอบรับสายที่โทรเข้ามาและ
ส่งข้อมูลเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ

จากรูปที่ 1 ทางด้าน Client เม่ือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
นาฬิกาดิจิตอลของผู้ใช้ทั่วไป ต้องการปรับเทียบเวลามาตรฐาน 

โปรแกรมที่ติดต้ังอยู่ภายในเครื่องจะส่งค�าสั่งผ่านทาง Serial Port 
(RS-232) ไปที่ Receiver Unit ให้ท�าการโทรออก (Dial up) ผ่าน 
เครอืข่ายโทรศพัท์พืน้ฐานของผูใ้ห้บรกิารทัว่ไป เพือ่ตดิต่อไปยงัเครือ่ง 
Transmitter Unit ที่ให้บริการระบบเวลามาตรฐานทางโทรศัพท์ก็คือ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จากนั้นเมื่อเครื่องแม่ข่ายจะท�าการรับ
สายโดยอตัโนมติั และท�าการสร้างช่องสญัญาณเตรยีมไว้เพือ่ท�าการ
ส่งข้อมูล ต่อมาเครื่อง Transmitter Unit จะท�าการส่งข้อมูลเวลา
มาตรฐานซึง่อยูใ่นรปูของรหสั ASCII กลบัไปโดย ASCII ทีส่่งกลบัไป
นั้น เป็นข้อมูลเวลาปัจจุบันที่ได้มาจาก Cesium Clock ซึ่งสามารถ
สอบกลับได้ (Traceability) ไปสู่ SI Unit และใช้เป็นมาตรฐานแห่ง
ชาติอยู่ในปัจจุบันและในระบบการปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่าน
ระบบโทรศัพท์นี้จะมีความผิดพลาดน้อยกว่า 1 วินาที ซึ่งถือว่าน้อย
มาก เพียงพอต่อการใช้งานส�าหรับประชาชนทั่วไป
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รูปที่ 1 แสดงกำรท�ำงำนของระบบปรับเทียบเวลำมำตรฐำนผ่ำนเครือข่ำย
โทรศัพท์พื้นฐำน

มุมความรู้ CE
ถาม-ตอบ การต่อลงดินในห้องปฏิบัติการ 

ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) มักเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าและมีบางส่วนเกิดจากการ 

ต่อลงดิน (Grounding) ที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้า (Lighting Protection System) ด้วยการลงดินในการป้องกันฟ้าผ่า

มีผลต่อคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนส�าคัญกับประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ ส่วนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมจะมี

การใช้อุปกรณ์ส�าหรับ ประเภทอิเล็คทรอนิกส์ก�าลัง เช่น Programmable Logic Controller (PLC), Variable-Speed Drive (VSD) หรือ 

Adjustable Speed Drive (ASD) เพื่อช่วยปกป้องคุณภาพไฟฟ้า 

ที่มา: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ส.ส.ท.

คุณนวลจันทร์ ฤทธิเกิด คุณสุวรัตน์ เชยขุนทด คุณจุฬาพร โอทอง
โทรศัพท์ 0 2717-3000 ต่อ 82, 107, 108, 109 โทรสาร 0 2719 9484 หรือ 0 2717-3609

(Grounding system or lab)


