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ิ
ความร่วมมือไทย-สงิ คโปร์เรือ
่ งนาฬกาอะตอม*
เพือ
่ พ ัฒนากาล ังคนและการวจ
ิ ย
ั พ ัฒนา
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2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
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ื่ เต็มคือนาฬิกาอะตอมเชงิ แสง
*ชอ
ด ้วยไอออนเย็นของธาตุอธิ เธอเบียม

1.ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม (Centre for Quantum
ิ
Technologies :CQT) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงคโปร์
(NUS)
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•
•

เมือ
่ 20 มกราคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยั ง
ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ ทรงเป็ น
ประธานในการลงนามความร่วมมือดานการวิ
้
จัยทางดานเทคโนโลยี
้
ควอนตัม ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT: National
Institute of Metrology of Thailand)กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สงิ คโปร์ (NUS : National University of Singapore)

•
•

ก่อตัง้ เมื่อธันวาคม ค.ศ.2007 เพื่อเป็ นศูนย์ความเป็ นเลิศ
แห่งชาติแรกของสงิ คโปร์ ตัง้ อยูใ่ นพืน
้ ที่มหาวิทยาลัย
แห่งชาติสงิ คโปร์ (NUS)
ภารกิจมุ่งเน ้นการพัฒนาบุคคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ควอนตัมเพื่อสนั บสนุนงานวิชาการและภาคอุตสาหกรรม และ
งานวิจัยทางดานเทคโนโลยี
้
ควอนตัม 3 ด ้าน คือ
✓ Quantum Communication & Security
✓ Quantum Computation & Simulation
✓ Quantum Sensing & Metrology
ึ ษา 150 คน
บุคลากร 178 คน เป็ นนั กวิทยาศาสตร์และนั กศก
งบประมาณปี ละราว 716 ล ้านบาท

MoU
ภาพในห ้องปฏิบัตก
ิ าร
ิ
นาฬกาอะตอมของ CQT

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

2. แผนความร่วมมือ NIMT-CQT ในการพัฒนานาฬกิ าอะตอมเชงิ แสง(1/2)
ในปี 64ได ้ปรับแผนเนือ
่ งจาก
COVID-19 โดยงดการแลก
ึ ษากับCQTไป
เปลีย
่ นนั กศก
ก่อน

้ นนิยามของหน่วยวินาทีในอนาคต
วัตถุประสงค์ เพือ
่ ใชเป็
ของประเทศไทย รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรด ้าน
เทคโนโลยีควอนตัม
้
อิธเธอเบียม (Yb+)
• NIMT ใชไอออนของธาตุ
้
• CQT ใชไอออนของธาตุ
ลท
ู เิ ทียม (Lu+)
น ักวิจ ัยไทย
• ดร. ปิ ยพัฒน์ พูลทอง NIMT
ิ ม.มหิดล
• ดร. ธเนศ พฤทธิวรสน
• ดร. ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ ม.มหิดล
• ดร. รั ฐกร แก ้วอ่วม มทส (จบป.เอกจาก CQT/NUS)
• นายนครินทร์ จายโจง จบป.โท ม.มหิดล ขณะนี้
เรียนป.เอกทีN
่ US(CQT)ด ้าน Quantum Science
with Strontium
น ักวิจ ัยสงิ คโปร์
• Dr. Murray Barrett CQT
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ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี (2562-69)
งบประมาณทัง้ โครงการ 83.38 ล ้านบาท
อนุ ม ัติแล้ว 4 ปี (62-65)จานวน 34.22
ล้านบาท

ปี 2562 – 2565 ร่วมวิจัยและสรางอุ
้ ปกรณ์กักขังไอออนของธาตุอธิ เธอ
เบียม (Yb+) ซงึ่ เป็ นหัวใจของนาฬิกาอะตอมที่ NIMT
•
ปลายปี 2562 ร่วมพั ฒนาเทคนิคในการเคลือบฟิ ลม
์ บางทองคาบน
แผ่นเซรามิคอะลูมน
ิ าไนไตรด์ท ี่ CQT ทีส
่ งิ คโปร์แต่ไม่สมบูรณ์
ึ ษาทุนปริญญาโท(พสวท)ไป CQTได ้
•
ปี 2563 ไม่สามารถส่งนักศก
เพราะCOVID-19ต ้องเลือ
่ นไปหลังสถานการณ์ดข
ี น
ึ้ แล ้ว
ั ้ ทองแดงบนแผ่นเซรามิคMACORเองในไทยเอง
•
ปี 2563 พั ฒนาชน
ิ้ ส่วนเพิ่มเติมเพื่อให ้ได ้หน่วยกักขังไอออนอิธเธอเบียม
•
ปี 2564 สร ้างชน
ปี 2565-2566 ทดลองการกักขังไออนอิธเอเบียม
ปี 2565 – 2567 ติดตัง้ ระบบดาวเทียมนาทาง GNSS (Global Navigation
Satellite System) ทีC
่ QT เพื่อทาการเปรียบเทียบความถีข
่ องนาฬิกาอะตอม
ระหว่างNIMT (มีGNSSแล ้ว) และ CQT
นอกจะนีจ้ ะเจรจาขยายความร่วมมือไปยั ง NARIT (ไทย) และ NICT (ญีป
่ น)
ุ่
้
เพื่อใชระบบ
VLBI (very large base interferometer) ในการเปรียบเทียบ
ความถีเ่ พื่อใหแม่
้ นยามากกว่าระบบGNSS
ปี 2566 – 2567 ทาการวัดความถีข
่ องนาฬฺ กาอะตอมเชงิ แสงของทัง้ 2
ี้ าดว่าจะเป็ นส่ วนหนึง่ ในการกาหนดมาตรฐาน
หน่วยงานซงึ่ ทัง้ สองธาตุนค
หน่วยวินาทีใหม่ของโลกในอนาคต
ในปี 2569 จะเริม
่ มีพิจารณานิยามใหม่ของหน่วยวินาที

ไอออน

การทางานเริม
่ จาก(1)การก ักข ังไอออน(Linear quadrupole Trap )ของอิธเธอเบียมด ้วยสนามไฟฟ้ าให ้อยู่ ทอ
ี่ ุณหภูมใิ กล ้ศูนย์องศาเคลวิน
้
ั ้ พลังงานทีเ่ รียกว่า SและDความถีข
(2)ใชเลเซอร์
ทค
ี่ วามถีพ
่ อเหมาะกระตุนให
้
อิ้ เล็กตรอนของไอออนนีเ้ ปลีย
่ นสถานะไปมาระหว่างชน
่ องเลเซอร์นจี้ งึ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
เป็ นนาฬิกาทีแ
่ ม่นยาตามต ้องการ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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3. ความก้าวหน้าในการวิจ ัยพ ัฒนา Atomic Clock ในปี 2564(1/2)
ิ้ งานเซรามิคทีม
ชน
่ ี
ความแม่น ยาสูง
โดยการผลิตของ
วิส าหกิจเริม
่ ต ้น
(startup)ใน
ประเทศ
Tolerance: 50
μm

ส่วนที1่

ส่วนที2่

ติดตัง้ ระบบเลเซอร์ และ
้
ระบบทีใ่ ชในการรั
กษา
ความถีข
่ องเลเซอร์
้
(a)เพื่อใชในการท
าให ้
ไอออนเย็ น (Laser
cooling)(b)วัดความถี่
ออกมาดวย
้

ส่วนที3่

อุปกรณ์สาหรับกักขังไอออนของ
ประเทศไทย ซงึ่ ได ้ถูกออกแบบ
ิ้ ส่วนทัง้ หมดขึน
และสร ้างชน
้ ใน
ประเทศไทย

ิ้ ส ่วนทองแดงไร ้
ชน
ออกซเิ จนผลิตข น
ึ้ โดย
เครือ
่ ง Wire cut EDM
ของสถาบัน มาตรวิทยา
แห่งชาต ิ
Tolerance: 10 μm

ั ง3ส
การทางานต้องอาศยท
ั้
ว่ นทางานร่วมก ัน
(i) อุปกรณ์ขยายสัญญาณความถี่ทาหน ้าที่ป้อนความถี่ให ้ (ii)
อุปกรณ์กักขังไอออนเปลีย
่ นสนามไฟฟ้ าไปมาจนกักขังไออน
ได ้ (iii) เลเซอร์ชว่ ยทาใหไอออนเย็
้
นลงและเข ้าไปอยูใ่ น
อุปกรณ์กักขังได ้ นอกจากนี้เลเซอร์ยังชว่ ยทาให ้ไออนเปลีย
่ น
ิ
้
สถานะเกิดความถีข
่ องนาฬกานาออกไปใชงานภายนอกได
้ด ้วย

ภาพจากคอมพิวเตอร์แสดงการ
ติดตัง้ (a) อุปกรณ์ขยายสัญ
ญาณความถี่ (Helical Reso
้
nator) เพื่อใชในการสร
างสนาม
้
ไฟฟ้ าเพื่อกักขังไอออนใน

a

(b)อุปกรณ์กักขังไอออนใน
ระบบสูญญากาศ

b

เปรียบเทียบอุปกรณ์กักขังไอออนระหว่างNIMTและCQT
Designed by NIMT
Electrode: OFHC(oxygen-free high
thermal conductivity)
Holder: MACOR
Electrode to ion distance: 500 μm
Challenge: Roughness of polished Cu

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

Designed by CQT
Electrode: Alumina Nitride
Holder: MACOR
Electrode to ion distance: 500 μm
Challenge: Roughness of Gold coating

3. ความก ้าวหน ้าในการวิจัยพัฒนา Atomic Clock ในปี 2564 (2/2)
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3.1 ความก้าวหน้ารวมในแต่ละระบบจนปัจจุบ ัน 2564
FPGA based Experimental Control
Pulse Sequencer: 4ns resolution
Direct Digital Synthesizer: 200pHz resolution

PID Laser stabilization
External Cavity Diode Laser
Doppler Free Dichroic Atomic Vapor Laser Lock

Linear Quadrupole Trap
In-house technology
Electrical field simulation

Utra-high Vacuum
Fluorescence of Ytterbium atom 398.911 nm
Vacuum pressure below 1E-10 mbar

3.2 ผลทีค
่ าดว่าจะไดรั้ บ : Atomic Clock ทีแ
่ ม่นยากว่าปั จจุบัน
Present definition (2019)
Research
Cesium Fountain Clock: 10-16
Commercial product
Cesium beam atomic clock:
10-13-10-14

Proposed definition (2026)
Research
Optical Clock: 10-16-10-18
CODATA 2026
NIMT value: Ytterbium ion
frequency standard

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
หมายเหตุ
:Committee
onดาData
for Science and
Technology,
สมเด็
จพระเทพร
ัตนราชสุ
ฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ว ันที่ 1 มีนpublishers
าคม 2565of the CODATA recommended values of physical constants
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้ tomic Clock
4.กลไกการผลิตระบบเวลามาตรฐานประเทศไทยโดยใช A

2.1
1.1

1.
2.
3.

4.
5.

2.2
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1.3/2.3

1.2

ระบบเวลามาตรฐานประเทศไทยประกอบไปดวย
้ (1.1) ระบบการรักษาเวลาและความถี่ (Time Keeping) (1.2) ระบบการเปรียบเทียบเวลาและ
ความถี่ (Time Link) และ (1.3) ระบบการถ่ายทอดเวลาและความถี่ (Time Dissemination)
ในการทางานนัน
้ (2.1) เวลาและความถีข
่ อง Atomic Clock ไทยและเวลาไทยเทียบกับGNSS ทัง้ สองข ้อมูลนีผ
้ ่านinternetไปค านวณผลต่า ง
่
ึ
UTC (สากลทีB
่ IMP)-UTC(NIMT) ซงปกติจะต่างราว 100 นาโนวินาที (2.2) นาผลต่างมาแก ้ไข Atomic clock ไทยแล ้วบวกด ้วย 7 ชม. ทาให ้
้ ้
ไดเวลามาตรฐานไทย(Thailand
้
Standard Time) แล ้วจึง (2.3)ส่งผลใหหน่
้ วยงานต่างๆ ผ่าน Time dissemination ไปใชได
-13
-14
ิ
้
ี มมีความถูกตองประมาณ
ปั จจุบันไทยใชนาฬ
กาอะตอมซเี ซย
้
10 – 10 ใน1วินาทีและผ่านระบบดาวเทียมนาทาง(GNSS : Global
Navigation Satellite System)
อนาคตเมือ
่ นาฬิกาอะตอมอิธเธอเบียมสาเร็จจะเพิ่มความถูกต ้องเป็ น 10-16 – 10-18 ใน 1 วินาที และผ่านVLBI และFiber opticsทีส
่ ัญญาณ
รบกวนต่ากว่า
ปั จจุบันมี (1) การขอปรับเทียบเวลาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่ง ชาติป ระมาณวัน ละกว่า 250 ล ้านครัง้ /วัน (2) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
้
ประมาณ 30 ลานครั
้
ง้ /วัน (3) ระบบระบุพิกัดด ้วยระบบดาวเทียมนาทางซงึ่ ต ้องใช ค่้ าชดเชยเวลาเพื่อเพิ่มความแม่นยามีจ านวนผูใช
้ งานประมาณ
้
615 ราย และระบบการกระจายเวลามาตรฐานไทยผ่านสถานีวท
ิ ยุ จานวน 40 สถานี ซงึ่ จานวนผู ้ใชงานเพิ
่มขึน
้ ทุกปี อย่ างมีนัยยะสาคัญเพราะการ
้
ื่ สารต่ างๆ เติบโตอย่ างก ้าวกระโดด
ใชงานระบบการท
าธุรกรรมออนไลน์และระบบการสอ

หมายเหตุ: (1)การคานวณเวลามาตรฐานสากลเชงิ พิกัด (Coordinated Universal Time, UTC) ทาณ ส านั กงาน ชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (BIPM:Bureau

การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
International
des Poids et Measures)
ประเทศฝรั
่งเศส(2)PTP White Rabbit าริ
ระบบเวลาส าหรับเครือ
่ งเร่งอนุภาค
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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5.สรุป
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1. เมือ
่ 20 มกราคม 2562 สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จ
พระราช ดาเนินไปยังศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม (CQT) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ ทรงเป็ นประธานในการลง
นามความร่วมมือด ้านการวิจัยทางด ้านเทคโนโลยีควอนตัมระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกบ
ั มหาวิทยาลัย
แห่งชาติสงิ คโปร์ (NUS)
2. CQT เน ้นการพัฒนาบุคคลากรในสาขาเทคโนโลยีควอนตัมเพือ
่ สนับสนุนงานวิชาการและภาคอุตสาหกรรม และ
งานวิจัยทางด ้านเทคโนโลยีควอนตัม 3 ด ้าน คือ Quantum Communication Quantum Computing และ
Quantum Metrology/Precision Measurement
ิ
้ นนิยามของหน่วยวินาทีในอนาคตของประเทศ
3. ทัง้ สองประเทศจะร่วมกันวิจัยและพัฒนานาฬกาอะตอมเพื
อ
่ ใชเป็
ไทย รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรด ้านเทคโนโลยีควอนตัมระยะเวลา 7 ปี งบประมาณฝ่ ายไทย 83.38 ล ้านบาท
4. สงิ่ ที่ประเทศไทยได ้รับคือ (4.1) การกาหนดนิยามของหน่วยวินาที (4.2) งานวิจัยไทยเป็ นที่ยอมรับในเวที
ิ
ิ
นานาชาติ (4.3) สร ้างบุคลากรที่มค
ี ุณภาพและศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ (4.4) นาฬกาอะตอมเช
งแสงจะเป็
น
โครงสร ้างพืน
้ ฐานที่สาคัญใหกั้ บประเทศไทย ในด ้านสื่อสาร (5G network) ระบบธุรกรรมอิเล็ กทรอนิกส์
(Financial Technology) ระบบโครงข่ายพิกัดหมุดหลักฐานแห่งชาติ เป็ นต ้น
ิ
ิ
ี มของประเทศในปั จจุบันถึง 10,000 เท่าให ้ประโยชน์หลาก
เี ซย
่พฒ
ั นาใหม่นี้จะแม่นยากว่านาฬกาซ
5. นาฬกาที
หลายแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย
ึ ษาระหว่าง
6. ผลกระทบ COVID-19 ทัง้ ใน ปี 2563 และ 64 จาเป็ นต ้องปรับแผนโดยงดการแลกเปลี่ยนนักศก
NIMT และ CQTไปก่อน อย่างไรก็ดียังรักษาว่าจะสาเร็ จใน ปี 2567
7. ผลกระทบเนื่องจาก COVID-19 ทาให ้ NIMT ต ้องวิจัยพัฒนาอุปกรณ์กก
ั ขังไออนอิเธอเบียมขึน
้ มาเองในประเทศ
และจะทาการเปรียบเทียบกับของ CQT ในสงิ คโปร์

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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ประเด็นเสนอทีป
่ ระชุม
เพือ
่ รับทราบผลการดาเนินงาน ปี 2564
และเห็นชอบแผนการดาเนินงาน ปี 2565

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

