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สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เหล่ำผู้คิดค้นไฟเบอร์ของบริษัท Corning ไม่ได้คำดคิดว่ำควำมส�ำเร็จในกำรค้นพบครั้งส�ำคัญของ 
พวกเขำจะน�ำพำให้เกิดกำรปฏิวัติวงกำรอุตสำหกรรมกำรส่ือสำร — และเร่งให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล 
ทั่วโลกดังเช่นทุกวันน้ี

1970
ไฟเบอร์ออฟติกแบบ low-loss สายแรก
เหล่านักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Corning แสดงถึงความเป็น
ไปได้ทีจ่ะส่งล�าแสงผ่านเส้นซิลิกาทีม่ีความบางเท่าเส้นผม
พร้อมลดความสูญเสียสัญญาณน้อยทีสุ่ดแม้ในระยะไกล 
เป็นการประกาศถึงยุคของการส่ือสารด้วยระบบออฟติกแล้ว

1977
1982
สถิติโลกส�าหรับอัตรา
การลดทอนในห้อง
ปฏิบัติการได้ต�่าถึง: 
0.16 dB/km

สายไฟเบอร์ออฟติก 
แบบ loose tube 
สายแรก

การคิดค้นไฟเบอร์ออฟติก 
แบบ low-loss เป็นครั้งแรกของ

บริษัท Corning ได้จุดประกายครั้งส�าคัญทีช่่วยริเริม่
ปฏิวัติวงการการส่ือสารและพลิกโฉมหน้าของโลก
ตลอดกาล ก้าวข้ามมายังปี 2020 บริษัท Corning 
ได้ส่งออกไฟเบอร์รวมกันยาวกว่า 1 พันล้าน
กิโลเมตร ซึง่ติดตั้งอยู่ทั่วโลกและยังเป็นผู้น�าวงการ
อุตสาหกรรมในเรื่องคุณภาพสินค้าและนวัตกรรม
อย่างต่อเน่ือง

จากซ้าย: Drs. Robert Maurer, Donald Keck และ Peter Schultz นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Corning

วิวัฒนาการของไฟเบอร์ในช่วง 50 ปีทีผ่่านมาน้ัน
เป็นเรื่องราวทีไ่ม่เหมือนใคร เมื่อวันที ่7 สิงหาคม 
1970 Drs. Robert Maurer, Donald Keck และ 
Peter Schultz นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Corning 
ได้คิดค้นเส้นไฟเบอร์ออฟติกทีม่ีความบริสุทธิสู์ง
ซึง่สามารถส่งสัญญาณแสงระยะไกลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ — เป็นความส�าเร็จทีย่ังไม่เคย 
มีมาก่อน  

พวกเขาพบหนทางทีจ่ะท�าให้อัตราความสูญเสีย 
อยู่ที ่17 dB/km ส่งผลให้ไฟเบอร์ของบริษัท 
Corning ก้าวไปไกลกว่ารายอื่น ซึง่มีอัตราการ 
ลดทอนทีด่ีทีสุ่ดทีป่ระมาณ 1,000 dB/km ด้วย 
การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ชุดไฟเบอร์ 
แบบ ultra-low-loss ของบริษัท Corning ใน 
ทุกวันน้ีได้ท�าให้อัตราการลดทอนเหลือต�่าเพียง 
0.17 dB/km ซึง่เป็นการพัฒนามากกว่าถึง 100 เท่า
เทียบจากไฟเบอร์แบบ low-loss ดั้งเดิม 

เหล่าผู้คิดค้นไฟเบอร์ของบริษัท Corning ไม่ได้ 
คาดคิดว่าความส�าเร็จในการค้นพบครั้งส�าคัญ
ของพวกเขาจะน�าพาให้เกิดการปฏิวัติวงการ
อุตสาหกรรมการส่ือสาร — และเร่งให้เกิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลทั่วโลกดังเช่นทุกวันน้ี

วิถีของโครงสร้างพื้นฐานการส่ือสารระยะไกลสมัย
ใหม่ได้ยึดโยงกลุ่มธุรกิจ สังคม ความสัมพันธ์ และ
เศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกัน ท่ามกลางปี 2020 ทีเ่กิด
การชะงักครั้งใหญ่จากโรคระบาดทั่วโลก ได้ย�้าเตือน
ว่าเราไม่ควรมองข้ามความส�าคัญของการเชื่อมต่อ
ระหว่างกัน ความสามารถในการติดต่อหาคนทีเ่รา
รักและโลกได้แบบไร้รอยต่อ และการเข้าถึงข้อมูล
เสมือนจริงไม่ว่าในเรื่องใด เวลาใด ในเกือบ 
ทุกสถานที ่น้ันเป็นส่ิงทีส่�าคัญอย่างยิง่

ด้วยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิง่ใหญ่ของ
บริษัท Corning เราจึงสามารถเชื่อมต่อกับเครือ
ข่ายดิจิทัลทั่วโลกได้จากสถานทีใ่ดๆ ก็ตามและ
สนุกสนานไปกับคอนเทนต์ผ่านส่ือในหลากหลาย
ช่องทางได้ทันทีจากห้องน่ังเล่นของเราเอง

ในป ี1970

สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ............................................................................2

ไฟเบอร์: รากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของทุกวันน้ี .....................................................................4

ประโยชน์ของไฟเบอร.์.................................................................................................................6

การผลิตแก้วบริสุทธิสู์งส�าหรับสายไฟเบอร์ออฟติก ....................................................................7

GovDC ส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้งานอันไร้รอยต่อส�าหรับพลเมืองชาวออสเตรเลีย ....................8

ไฟเบอร์ออฟติกได้สร้างเครือข่ายโดย 
การเชื่อมโยงเราเข้าหากัน อีกทั้งส่งมอบ 
การเชื่อมต่อทีว่่องไว ซึง่มีความจ�าเป็นในโลก 
ทีต่้องการความรวดเร็วสูงเช่นทุกวันน้ี  
บริษัท Corning ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่ง
นวัตกรรมไฟเบอร์ออฟติกไว้ในจุลสารวาระ 
ครบรอบพิเศษร่วมกับรายงานวิจัยตลาดโดย IDC เล่มน้ี

50 ปใีนวงกำรไฟเบอร์
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ไม่มีอะไรท�าให้ไฟเบอร์พ่ายแพ้ได้
ไฟเบอร์ออฟติกสามารถต้านทานต่อสัญญาณ
รบกวนทางไฟฟ้าและจ�าแนกข้อมูลจากสัญญาณ
รบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) รวมไปถึง
สัญญาณรบกวนจากความถีว่ิทยุ (RFI) ได้ ซึง่ 
ไม่เหมือนกับการใช้ทองแดงในยุคก่อนหน้าน้ี ส่ิงน้ี
ยิง่ช่วยส่งเสริมความเหนือชั้นให้กับความสามารถใน
การส่งข้อมูลของไฟเบอร์ออฟติก ส�าหรับประโยชน์
ในด้านอื่นๆ เช่น มาตรการควบคุมต้นทุน ความ
ทนทาน และความสามารถในการปรับขยายได้ต่อ
เน่ือง ส่งผลให้ไฟเบอร์ตอบโจทย์ความต้องการ 
ด้านการส่ือสารของทั้งปจัจุบันและในอนาคต อีกทั้ง 
ยังช่วยก�าจัดจุดอ่อนด้านความปลอดภัยทีอ่าจเกิด
ขึน้จาก “ข้อมูลรั่วไหล” เน่ืองจากจะไม่สามารถอ่าน
ข้อมูลได้จากสนามแม่เหล็กทีอ่ยู่รอบๆ สาย

ยคุส่ือคอนเทนตที์แ่พรห่ลำยในทุกวันน้ี ระดบักำรเชือ่มตอ่ 
เปน็ส่ิงจ�ำเปน็ในทกุสถำนที ่— ตัง้แตจ่ำกศนูยข้์อมลูและ
อำคำรไปยังโรงแรมและบำ้นพกั — จะขบัเคลือ่นใหเ้กดิ 
กำรขยำยทีเ่พิม่ขึน้และกำรเพิม่สมรรถนะใหก้บัระบบ 
เครอืข่ำยปจัจุบนั

โซลูชั่น Plug & Play™ MTP®
Plug & Play™(PnP) ตัวแรกในวงการอุตสาหกรรม 
โซลูชั่นการเชื่อมต่อแบบ Preterminated ส�าหรับ 
ศูนย์ข้อมูลซึง่ใช้ตัวเชื่อมต่อ MTP อันน�าไปสู่ยุคของ 
การเชื่อมต่อทีม่ีความหนาแน่นสูง

2007 
ไฟเบอร์ออฟติกแบบ ultra-bendable
ขนาดของสาย Corning® ClearCurve® ไม่มีขีดจ�ากัดขั้นต�่า  
สาย ClearCurve แบบ 2 core มีขนาดเล็กกว่าสายของเม้าส์ทั่วไป 
และสายแบบsingle-modeทีม่ีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับข้อมูล 
ขนาด 25 Gbit/s ได้ในระยะความยาวทีม่าก1998

ไฟเบอร์มีบทบาทอย่างสูงทีท่�าให้มั่นใจต่อ 
ทางด่วนบรอดแบนด์และการเข้าถึงอย่างทั่วถึง 
ผ่านการเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ข้ากับสังคม 
สมัยใหม่และทีอ่ยู่ไกลออกไป สายไฟเบอร์ออฟติก
ใต้มหาสมุทรในปจัจุบันช่วยในการเชื่อมต่อทวีป 
ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติก จากทวีปอเมริกาเหนือ
ไปยังทวีปเอเชีย ซึง่ช่วยผลักดันให้ความต้องการ
แบนด์วิธเร่งขยายตัวขึน้ไปทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึง
บริเวณทีม่ีจ�านวนประชากรสูง ทีซ่ึง่ความรู้ทางด้าน
ดิจิทัลและการเงินยังเข้าถึงได้น้อยกว่า

ภายในปี 2025 อปุกรณต์า่งๆ กวา่ 
41.6 พันลา้นเคร่ืองจะเชือ่มตอ่กนั
ด้วย Internet of Things (IoT)  
ส่งผลใหเ้กิดข้อมลูขนาดใหญก่วา่  
79.4 เซตตะไบต ์(ZB)1

ข้อมูล IDC 

ไฟเบอร ์: ทำงดว่นบรอดแบนดสู่์สังคมสมยัใหม่ในปจัจบุนั ควำมตอ้งกำรแบนดว์ธิไดเ้รง่ตวัขึน้เพือ่สรำ้งเมอืงอจัฉรยิะแหง่อนำคตใหเ้ปน็จรงิ

1  IDC’s 1 กำรศึกษำเรือ่ง Worldwide Global DataSphere IoT Device and Data Forecast, 2019-2023 (IDC #US45066919) ของ IDC
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ไฟเบอร:์ รำกฐำนของเศรษฐกจิดจิิทลัของทกุวันน้ี
เส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลทุกวันน้ี ไฟเบอร์ไม่เพียงแต่ท�ำให้บรอดแบนด์เปน็แบบประจ�ำที ่แต่ยังท�ำให้
ระบบ 5G เกิดขึน้ได้อีกด้วย เครือข่ำยไฟเบอร์ออฟติกเชือ่มโยงผู้คน อุปกรณ์ ส่ิงของ และแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ —  
เปน็กำรเตรียมเลนพิเศษสู่ทำงด่วนดิจิทัลและช่วยให้กำรเปลีย่นไปสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 เกิดได้ง่ำยขึน้

จ�านวนของวดีิโอความคมชดัระดับสูงที่
สามารถสตรมีทัง้หมดได้ในคราวเดียว
ด้วยเส้นไฟเบอรข์องบรษิทั Corning  
ในวนัน้ี3

10 ล้ำน
2.5 Gb/s

1989
32 Tb/s

2019

>10,000x 
เพิม่ประสิทธภิาพการส่งขอ้มลูในชว่ง 30 ปี 
ทีผ่า่นมา2

ส่งมอบ  
ค�ำม่ันสัญญำทีเ่ปน็จรงิของยคุ 5G 

จ�าเป็นตอ้งใชเ้พือ่รองรบัเมชทีห่นาแน่นขึน้ เพือ่ใชใ้นการส่งควอนตมัลปี
ขนาด 100x ในแบนดว์ธิและคา่ลาแทนซขีนาดต�่าทน้ีอยกวา่ 5ms5  
ซึง่ยงัไมเ่คยเกดิขึน้ เพือ่เพิม่ศักยภาพในกรณีตา่งๆ เชน่

100x 

 
ควำมหนำแน่นของ
ไฟเบอร์ vs 4G4

เทคโนโลยี 
โลกเสมอืน

การเลน่เกมมอืถอื
แบบเรยีลไทม์

โลกแหง่ 
การเชือ่มโยงทกุส่ิง

เอดจค์อมพวิติง้

อำ้งองิ: 2, 6 IDC; 3, 4 Corning; 5 Cisco Annual Internet Report

น�ำพำ โลกแห่งกำรเชือ่มต่อ ไวใ้นมอืพวกเรำไดเ้รว็กวำ่

เพิม่ศกัยภำพ  
ใหอุ้ตสำหกรรมยุค 4.0 และอนำคต

จากการปรบัตวัสู่ความเป็นดจิทิลัในวงการอตุสาหกรรมครัง้ใหญ ่เพือ่
รองรบัในกรณีการใชแ้บนดว์ธิอยา่งหนาแน่นทัว่ทวปีเอเชยี/แปซฟิิก

การผา่ตดั 
ระยะไกล

เมอืง 
อจัฉรยิะ 

 
 

การผลติ 
แบบดจิทิลั

ยานยนตแ์บบเชือ่มตอ่
และขบัเคลือ่นได้ด้วย

ตวัเอง

ความเรว็บรอดแบนดค์งทีโ่ดยเฉลีย่จะ 

เพิม่มำกกวำ่สองเทำ่  
ในป ี20235

157.1 
Mbps

117.1 
Mbps

74.9 
Mbps

2023 

2021

2019

30% อตัราการเตบิโต 30% ของการเชือ่มตอ่ไฟเบอรแ์บบถงึบา้น 
(FTTP) ในทวปีเอเชยี/แปซฟิกิส�าหรบัป ี2019-20236

41%

17%

17%

12%

11%

9%

6%

6%

2%

อนิเดยี

อนิโดนีเซยี

ไทย

ฟลิปิปนิส์

มาเลเซยี 

ออสเตรเลยี & 
นิวซแีลนด์

เกาหลใีต้

จนี

         สิงคโปร์

ดโูทโพโลยคีวามหนาแน่นของไฟเบอรร์ะบบ 5G

https://opcomm.corning.com/rs/198-LAK-742/images/100x-Fiber-Densification.PNG
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อนาคตของไฟเบอร์ออฟติก
ไม่มีเทคโนโลยีใดทีจ่ะแทนทีค่วามเร็วแสงใน 
การส่งข้อมูลผ่านไฟเบอร์ออฟติกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านประสิทธิภาพในอนาคตของ 
ตลาดได้

ในยุคของการส่งต่อคอนเทนต์ทุกวันน้ี ระดับ 
การเชื่อมต่อเป็นส่ิงจ�าเป็นในทุกสถานที ่—  
ตั้งแต่จากศูนย์ข้อมูลและอาคารไปยังโรงแรมและ 
บ้านพัก — จะขับเคลื่อนให้เกิดการขยายและ 
การเพิม่สมรรถนะของระบบเครือข่ายปจัจุบัน 
จ�านวนของอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต 
รวมไปถึงเครื่องจักร เซ็นเซอร์ และกล้องทีจ่ะช่วย
ท�าให้ IoT สามารถเติบโตต่อเน่ืองไปอย่างมั่นคงได้ 
IDC คาดการณ์ว่าจะมีอุปกรณ์ 41.6 พันล้านเครื่อง
ทีเ่ชื่อมต่อกับ IoT ส่งผลให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่กว่า 
79.4 ZB ในปี 20251

กระแสต่อความคาดหวังในอุปกรณ์และบริการ
เกีย่วกับ IoT โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ IoT ภาค
อุตสาหกรรมในโรงงานและศูนย์จ�าหน่ายสินค้าใน
อนาคต ได้ขับเคลื่อนให้ทีมระบบเครือข่ายและ 
ผู้คิดค้นโซลูชั่นองค์กรท�าการออกแบบและวางแผน
รองรับการมาถึงของแอพพลิเคชั่นทีเ่กิดขึน้ใหม่และ 
 

โซลูชั่น EDGE™ HD
บริษัท Corning ปฏิวัติอุตสาหกรรมการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล 
ด้วยการเพิม่ความหนาแน่นเป็นสองเท่าจากโซลูชั่นอื่นๆ ทั้งหมด
ในตลาดด้วยโซลูชั่น EDGE HD ซึง่สามารถท�าให้ไฟเบอร์แบบ 
Preterminated จ�านวน 576 เส้นบรรจุไว้ใน กล่อง 4U Housing ได้

2009 

2008

ฟอรม์แฟคเตอรเ์ลก็แตไ่ดผ้ลลพัธ์
ขนาดใหญ่ 
ดว้ยการขยายขอบเขตใหไ้กลมากขึน้ในเดือนมนีาคม 
2020 บรษิทั Corning และ US Conec ประกาศ 
ความรว่มมอืเพือ่ใชง้านตวัเชือ่มตอ่ฟอรม์แฟคเตอร์
ขนาดเลก็มากรุน่ใหม ่หรอืรูจ้กักนัในชือ่ Mini Duplex 
Connectors (MDCs) ทา้ทายสถานการณป์จัจบุนัด้วย
การเพิม่ความหนาแน่นของแผงกระจายสายสัญญาณ
เป็นสามเท่าในโครงสรา้งพืน้ฐานเคเบลิเดิม ซึง่ MDCs 
 

เหลา่น้ีจะน�าไปสู่ยุคใหมข่องการเชือ่มตอ่แบบไฟเบอร์
คู่ทีจ่ะชว่ยเพิม่ความหนาแน่นของศูนยข์อ้มลูขนาด
ยักษ ์เครอืข่ายกระจายขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร และ 
Patching แอพพลเิคชัน่แบบความหนาแน่นสูง
การผลกัดันอย่างไมย่่อทอ้ของบรษิทั Corning  
เพือ่เพิม่ความเรว็เครอืขา่ยใหม้ากกว่าเดมิจะน�าพา 
ไปสู่การเกิดแอพพลเิคชัน่ทีม่นีวัตกรรมมากขึน้และ
จะท�าใหผู้้ประกอบธุรกิจมขีดีความสามารถทีพ่รอ้ม
ตอ่อนาคตด้วยพืน้ฐานเครือ่งทีเ่ลก็ลง ท�าให้ 
การตดิตัง้ง่ายขึน้ และสอดรบักับความต้องการที ่
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ของศูนย์ขอ้มลู ตวัเชือ่มต่อฟอรม์
แฟคเตอรข์นาดเลก็มากมาพรอ้มความสามารถ 
รอบตวัระดับใหมส่�าหรบัแอพพลเิคชัน่ตลาดที ่
หลากหลาย รวมไปถงึบรกิารใหค้�าปรกึษา 
ทางการแพทย์ระยะไกลและเมอืงอัจฉรยิะทีมี่
ประสิทธิภาพ และส่งเสรมิใหผู้้ประกอบธรุกจิ 
ศูนย์ขอ้มลูได้รบัประสิทธิภาพทีดี่ยิง่กวา่เดมิและ 
ผลก�าไรทีม่ากขึน้กว่าเดิม

ทีบ่รษิทั Corning การเตบิโตถกูกระตุน้จากพนัธะ
สัญญาตอ่การพฒันานวัตกรรม ความส�าเรจ็ขึน้อยู่
กับการรกัษาสถานะการลงทนุในกลุม่งานวจิยั  
การพฒันา และวิศวกรรม (RD&E) การรวมตัว 
แบบเฉพาะของนวัตกรรมวัสดุและกระบวนการ และ
ความรว่มมอือย่างใกลช้ดิกับลกูค้าเพือ่แกป้ญัหา
ด้านเทคโนโลยีทียุ่่งยากไปด้วยกัน ในป ี2019 
บรษิทั Corning ได้รบัสิทธิบตัรจ�านวน 555 ใบจาก
ในสหรฐัอเมรกิาและอีกมากกว่า 1,000 ใบทัว่โลก 
บรษิทั Corning ลงทนุประมาณ 8% ของยอดขาย
โดยเฉลีย่ กับฝ่าย RD&E เน่ืองจากการลงทนุใน 
วันน้ีจะชว่ยสรา้งผู้ขับเคลือ่นการเตบิโตในวนั 
ข้างหน้าได้

บรษิทั Corning มองไปขา้งหน้าเพือ่พฒันาอนาคต
แหง่ระบบออฟตกิรว่มกับลกูค้าและคู่คา้ รวมไปถงึ
ผูกสัมพนัธ์ระยะยาวกับผู้ใหบ้รกิาร โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ การเตบิโตของเครอืขา่ยระบบ 5G ซึง่
ตอ้งการความหนาแน่นของโครงสรา้งพืน้ฐาน
ไฟเบอรอ์ย่างมหาศาล

ศักยภาพไมม่ทีีส้ิ่นสุด สะทอ้นใหเ้กิดความปรารถนา
ทีไ่มจ่บส้ินของโลกทีม่ตีอ่แบนด์วิธและเป็นความ
ทา้ทายทีท่�าใหบ้รษิทั Corning ยังคงมุง่ไปขา้งหน้า
ตอ่ไปอีก 50 ปีกระแสตอ่ควำมคำดหวงัในอปุกรณ์และบรกิำรเกีย่วกบั IoT น้ัน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรใช ้IoT ภำคอตุสำหกรรมในโรงงำนและ

ศนูยจ์�ำหน่ำยสินคำ้ในอนำคต ไดข้บัเคลือ่นใหม้กีำรออกแบบระบบเครอืขำ่ยองคก์รใหมท่ีส่นับสนุนแอพพลเิคชัน่ทีเ่กดิขึน้ใหม่
และมคีวำมส�ำคญัต่อองคก์ร

มีความส�าคัญต่อองค์กร ซึง่อาจจะใช้การเชื่อมต่อ
ทั้งแบบมีสายและไร้สายเกือบทุกรูปแบบ

ความแพร่หลายของปญัญาประดิษฐ์ (AI) และ
คอมพิวเตอร์ทีเ่รียนรู้ด้วยตนเอง (ML) ระบบ
คอมพิวเตอร์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ การรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบแฟลช และความต้องการระบบประมวล
ผลเซิร์ฟเวอร์ทีเ่ร็วกว่าเดิม ทั้งหมดล้วนเป็นปจัจัยที่
ขับเคลื่อนการใช้ 400G เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายทีม่ีช่วงกว้างขึน้มากกว่าเดิม การ
บีบข้อมูลในปริมาณทีม่ากกว่าเดิมโดยใช้พื้นฐาน
เครื่องเดิมจะช่วยท�าให้เกิดโอกาสในการประมวลผล
ข้อมูลได้เร็วมากกว่าทีเ่คย เติมเต็ม “ความต้องการ
ความเร็ว” ได้ด้วยเพียงปลายน้ิว

ในป ี2019 บรษิทั Corning ไดร้บัสิทธบิตัรจ�ำนวน 555  
ใบจำกในสหรฐัอเมรกิำและอกีมำกกวำ่ 1,000 ใบทัว่โลก 
บรษิทั Corning ลงทนุประมำณ 8% ของยอดขำยโดยเฉลีย่ 
กบัฝ่ำย RD&E เน่ืองจำกกำรลงทนุในวนัน้ีจะชว่ยสรำ้ง 
ผู้ขบัเคลือ่นกำรเตบิโตในวนัขำ้งหน้ำได้

Corning® ClearCurve® ได้
รับรางวัลไฟเบอร์แบบโหมด
เดีย่วจาก 100 Award ของ
นิตยสาร R&D Magazine

โซลูชั่น 100G 
ready PnP 
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รุ่น Passive Tap 
Modules  แบบ
ประกอบสมบูรณ์
ส�าหรับสายทีม่ี
โครงสร้าง

2015 Corning® 
Vascade® 
EX3000  
ไฟเบอรท์�าลาย
สถติโิลก ส�าหรบั

อัตราลดทอนทีต่�า่ทีสุ่ด:  
0.1460 dB/km.

EDGE8®
ระบบสายแบบ Base-8 ครั้ง
แรกในวงการอุตสาหกรรมที่
ได้รับการออกแบบเพื่อช่วย
การย้ายข้อมูลได้มากถึง 
400G ในศูนย์ข้อมูลด้วย
การใช้งานไฟเบอร์ 100%

Corning® SMF-28® Ultra 200 Fiber
ครั้งแรกของไฟเบอร์ขนาด 200 ไมครอนใน
วงการอุตสาหกรรม ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 
Mode Field Nominal ขนาด 9.2 ไมครอน ซึง่
เพิม่ประสิทธิภาพของไฟเบอร์โดยไม่ใช้พื้นทีเ่พิม่

ประโยชน์ของไฟเบอร์

นวตักรรมระบบออฟตกิของบรษิทั Corning เปน็ทีย่อมรบัและกำรนัตดีว้ยหลำยรำงวลั รวมไปถงึรำงวลั
คณุภำพแหง่ชำตมิลัคอลม์บอลครจิ นักคดิคน้ไฟเบอรอ์อฟตกิและไฟเบอร ์Corning® ClearCurve®  
ไดร้บัเกียรตใิห้มีชือ่อยูใ่น National Inventors Hall of Fame ดว้ย ในป ี2017 บรษิทั Corning ไดร้บั
รำงวลั Technology & Engineering Emmy® จำกสถำบนั National Academy of Television Arts and 
Sciences ส�ำหรบักำรคดิคน้ไฟเบอรอ์อฟตกิแบบ low-loss

เป็นเส้นใยแก้วทีม่ีขนาด
บางเท่าเส้นผม ซึง่ใช้

เพื่อส่งสัญญาณและข้อมูลโดยอาศัยแสงในการช่วย
ส่งระยะไกล โดยปกติจะต้องใช้สายทองแดงขนาด  
6 ฟุต เพื่อส่งข้อมูลปริมาณเดียวกันกับการใช้
ไฟเบอร์ออฟติกแก้วเส้นเดียว สายไฟเบอร์ออฟติก 
ทีม่ีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลขนาดเดียวกัน 
(แบนด์วิธ) น้ันจะมีขนาดและน�้าหนักน้อยกว่า 1% 
เมื่อเทียบกับสายทองแดงแล้ว

ไฟเบอร์ออฟติกท�างานอย่างไร
ไฟเบอร์ออฟติกประกอบด้วยองค์ประกอบของแก้ว
ทีแ่ตกต่างกัน 2 ชนิด คือ แก้วแกนด้านในทีม่ีความ
บริสุทธิสู์งมากและแก้วทีหุ่้มด้านนอก(cladding) 
ขณะทีแ่ก้วแกนด้านในประกอบไปด้วยแสงทั้งหมด
ทีถู่กส่งผ่าน แก้วทีหุ่้มด้านนอกจะช่วยแยกแก้วด้าน
ในจากภายนอกอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติระบบออฟติกของแก้วแกนและแก้วทีหุ่้ม
น้ันมีการเลือกสรรมาอย่างพิถีพิถัน ดังน้ันจึงท�าให้
สามารถเก็บแสงอยู่ภายในแกนได้ และยังสามารถ
เดินทางผ่านไฟเบอร์เป็นระยะไกลด้วยการสูญเสีย
สัญญาณน�าแสงต�่าอีกด้วย

การคิดค้น
ในช่วงปี 1960 เหล่านักวิทยาศาสตร์ของบริษัท 
Corning ท�าการทดลองน�าซิลิกาหลอมเหลวไปท�า
เป็นแก้วซึง่เป็นวิธีทีไ่ม่เคยมีใครท�ามาก่อน ความ
พยายามทีจ่ะสร้างชิน้ส่วนทีบ่ริสุทธิใ์นขั้นสุดท้าย
เพื่อท�าให้ไฟเบอร์ออฟติกเป็นการคิดค้นทีใ่ช้ได้
จริง ซึง่ได้ผลในทีสุ่ด ในปี 1970 บริษัท Corning 
ได้พัฒนาไฟเบอร์ออฟติกแบบ low-loss ขึน้เป็น
ครั้งแรกของโลกและสามารถใช้งานในระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมได้ 

เส้นใยแกว้หน่ึงเส้นสำมำรถ 
ส่งขอ้มลูขนำดเดยีวกนักบั 
กำรใชม้ดัทองแดงขนำด 
เส้นผำ่นศนูยก์ลำง 6 ฟตุ

ไฟเบอรอ์อฟตกิ
แก้ว vs ทองแดง

มดัทองแดง
ขนาด 6 ฟุต 

เทยีบกบั
ความสูงโดย
เฉลีย่ของ

มนุษย์

  เส้นใยแกว้
เส้นเดยีว
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2017
บริษัท Corning ได้รับ
รางวัล Emmy® Award 
ส�าหรับการคิดค้นและ
บุกเบิกไฟเบอร์ออฟติก
และสายเคเบิล

ไฟเบอร์กิโลเมตรที ่1 พันล้าน

กำรผลติแกว้บรสุิทธิสู์งส�ำหรบั 
สำยไฟเบอรอ์อฟตกิ

ทีไ่ม่มีจุดบกพรอ่ง จะมคีวามแขง็แรง 
ยิง่กว่าเหลก็ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่มี 

ความบรสุิทธิสู์งและแขง็แรง การผลติไฟเบอร ์
ออฟตกิจงึต้องการกระบวนการทีแ่มน่ย�าและใช้
เทคโนโลยขีัน้สูงมาก ซึง่มีบรษิทัเพียงหยบิมอืทัว่โลก
เทา่น้ันทีจ่ะสามารถท�าไดส้�าเรจ็ 

บรษัิท Corning ไมเ่พยีงแตค่ดิคน้ไฟเบอรเ์พยีง
อยา่งเดียว แตย่งัดแูลกระบวนการผลติตา่งๆ ดว้ย 
ส่วนทีย่ากทีสุ่ดของการผลติไฟเบอรอ์อฟตกิอยูที่ ่
ความซบัซอ้นของกระบวนการ คณุจ�าเป็นตอ้งรู้
ทกุเรือ่งตัง้แตค่ณุสมบตัขิองแกว้ทีค่ณุเริม่ตน้ใช้ 
ตลอดจนประเมนิส่ิงทีค่ณุจะไดร้บัจากแสงทีผ่่าน
เส้นไฟเบอรเ์ส้นเลก็ๆ และคณุสมบัตเิหลา่น้ันยงั
เปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ตลอดกระบวนการ

วศิวกรของบรษิทั Corning ท�างานในสภาพแวดลอ้ม
ทีส่ะอาดอยา่งมากเพือ่รองรบัขอ้ก�าหนดทีเ่ขม้งวด 
ตัง้แตข่ัน้การผลติเพือ่การขึน้รปูและออกมาเป็น
แก้วในล�าดบัตอ่มา เราตรวจสอบแกว้ทีด่งึออกเป็น
ไฟเบอรเ์ป็นรอ้ยๆ ครัง้ตอ่วนิาทีเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่
ความทนทานในทกุมติขิองแกว้น้ันถกูตอ้ง
 

คณุภาพคอืส่วนทีม่คีวามส�าคัญมากทีสุ่ด และ
ความพเิศษเฉพาะคือการทีบ่รษิทั Corning ได้
ท�าการควบคมุดูแลทัง้กระบวนการด้วยตวัเอง ตัง้แต่
เป็นวตัถดุบิจนแลว้เสรจ็ออกมาเป็นผลติภณัฑ์ ไมม่ี
บรษิทัใดทีม่ปีระวัตแิละความสามารถเฉกเชน่บรษิทั 
Corning ไฟเบอรอ์อฟตกิเกีย่วข้องกับฝ่าย R&D 
การผลติ การขาย และการบรกิารลกูค้า คุณภาพมี
ความส�าคญัอย่างยิง่ ลองจนิตนาการการซ่อมสาย
เคเบลิทีอ่ยูใ่ต้มหาสมทุรแอตแลนตกิหรอืแปซิฟกิ
ทีเ่ชือ่มสองทวีปเขา้ด้วยกัน หากตอ้งเจอปญัหา

อยู่ทีก่ลางสายเคเบลิ มนัจะเป็นส่ิงสุดทา้ยทีใ่ครๆ
ปรารถนา เพราะจะเกิดค่าใชจ้า่ยสูงมากใน 
การเดินทางไปใตท้ะเลเพือ่ซ่อมแซม

เรือ่งจรงิ
สินคา้หรรูะดบัไฮเอนดไ์มไ่ดเ้ป็นเหยือ่จากการ 
ถกูปลอมแปลงเพยีงรายเดยีว สายเคเบลิปลอมเป็น
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิและเกดิมากขึน้ทกุวนั การซือ้ 
สายไฟเบอรอ์อฟตกิของแทจ้ากบรษิทั Corning 
หมายถงึการทีจ่ะไดร้บัความมัน่ใจและวางใจใน 
การรบัประกนัจากรบัใบรบัรองนวตักรรมคณุภาพ 
ขัน้สูงของบรษิทั Corning เหมอืนกนักบัยารกัษา
ปลอมทีเ่ป็นอนัตรายและเป็นภยัถงึตายไดต้อ่ 
ผูบ้รโิภค การใชง้านสายเคเบลิปลอมซึง่ไมไ่ดผ้ลติ
ดว้ยความแมน่ย�าดา้นคณุภาพหรอืผา่นการทดสอบ
ประกนัคณุภาพอยา่งเขม้งวดของบรษิทั Corning  
จะท�าใหเ้กดิความเส่ียงครัง้ส�าคญัได ้ผลติภณัฑท์ีซ่ือ้
จากแหลง่คา้ผดิกฎหมายและผูจ้ดัจ�าหน่ายทีไ่มไ่ด้
รบัอนุญาตอาจท�าใหเ้ครอืขา่ยลม้เหลว การซอ่มแซม
ดว้ยตน้ทนุสูง หรอืแยย่ิง่ไปกวา่น้ัน คอืความเสียหาย
ตอ่ชือ่เสียงและความสูญเสียทางการเงนิ

เหตุการณ์ส�าคัญที่
เป็นเครื่องหมายของ
นวัตกรรมไฟเบอร์
อย่างต่อเน่ืองของ 
ผู้คิดค้น

ตัง้แตเ่ปน็วตัถดุบิจนแลว้
เสรจ็ออกมำเปน็ผลติภณัฑ์ 
ไมม่บีรษัิทใดทีม่ปีระวตัแิละ
ควำมสำมำรถเฉกเชน่บรษัิท 
Corning ไฟเบอรอ์อฟตกิ
เกีย่วขอ้งกบัฝ่ำย R&D  
กำรผลติ กำรขำย และ 
กำรบรกิำรลกูคำ้

แกว้

สายเคเบิลทีม่ีความหนาแน่นสูงมาก 
Corning® RocketRibbon™
เพิม่จ�านวนไฟเบอร์เป็นสองเท่าในปริมาตร
ทีเ่กือบเท่ากันกับสายเคเบิลดั้งเดิม
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ไฟเบอร์แบบ ultra-low-loss ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 ไมครอน
ไฟเบอร์บนบกและใต้น�้าระยะไกลแห่งแรก 
ของโลกซึง่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 ไมครอน 
ส�าหรับการเข้าถึงระยะไกล ทีคุ่้มค่าใช้จ่าย

2020 รุ่นใหม่ของตัวเชื่อมต่อ MDC
บริษัท Corning และ US Conec  
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาตัวเชื่อมต่อ MDC แบบฟอร์มแฟคเตอร์
ขนาดเล็กมากรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิด การใช้งานแบบใหม่ ขณะ
เดียวกันก็ท�าให้ความหนาแน่นของแผงกระจายสายสัญญาณเพิม่
ขึน้กว่าสามเท่าในโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลเดิม

การส่งผ่านข้อมูล 800G กว่า  
800 กิโลเมตร
ความส�าเร็จร่วมกันกับ Infinera ในการใช้ 
เทคโนโลยี Infinite Capacity Engine รุ่นที ่
6 ของ Infineon เพื่อสาธิตการเข้าถึงและ
ประสิทธิภาพอันยอดเยีย่ม

นวัตกรรมเพือ่
ความยัง่ยนืทาง
พลงังานของ

บรษิทั Corning

GovDC ส่งมอบประสบกำรณ์ผูใ้ชง้ำนแบบ
ไรร้อยตอ่ใหแ้กพ่ลเมืองชำวออสเตรเลยี

กรณีศึกษา นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

ของศูนยข์อ้มลูขึน้อยู่ 
กบัการจดัใหม้คีวาม

พรอ้มใชง้านและความปลอดภัยทีด่ยีิง่ขึน้ให้ 
กับธรุกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง รวมถงึ 
ลกูคา้องคก์ร อยา่งไรกต็ามส่ิงน้ีไดก้ลายเป็น 
ส่ิงจ�าเป็นเมือ่ตอ้งมองหาการส่งมอบ
ประสบการณผ์ูใ้ชง้านแบบไรร้อยตอ่และ
ปลอดภยัใหแ้กพ่ลเมอืงชาวออสเตรเลยี 

ดังน้ันแลว้จงึเป็นกรณีศึกษาใหก้บั GovDC  
ทัง้ศูนยข์อ้มลูแหง่แรก และสภาพแวดลอ้ม
ในการเกบ็ขอ้มลูบนคลาวดส่์วนบุคคลใน
ออสเตรเลยี ซึง่สรา้งใหส้อดรบักบัความตอ้งการ
ขอ้มลูและเทคโนโลยกีารส่ือสาร (ICT) ในภาค
สาธารณะ โครงการน้ีไดร้วบรวมเอาศูนยข์อ้มลู
ตวัแทนภาครฐักวา่ 130 แหง่ในนิวเซาท์เวลส์ 
(NSW) ใหเ้ป็นระบบทีไ่ด้รบัการรบัรองซึง่สรา้ง
มาโดยเฉพาะจ�านวน 2 ระบบ โดยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลทีเ่ป็นทีย่อมรบั ท้ังใน 

แงข่องความปลอดภยั ความพรอ้มใชง้าน  
และประสิทธภิาพ

GovDC จงึมองหาระบบสายออฟตกิความหนา
แน่นสูงทีจ่ะชว่ยใหต้ดิตัง้ได้งา่ยและยังได้ศูนย์
ขอ้มลูทีม่ปีระสิทธภิาพเหนือชัน้อีกด้วย ตน้ทนุ
ดา้น ICT และความเชือ่ถอืได้ทีเ่พิม่ขึน้น้ันส่งผล
ตอ่ตน้ทุนในการส่งมอบบรกิารภาครฐัลดลงได้
อกีดว้ย ซึง่เป็นการชว่ยลดภาระใหผู้จ้า่ยภาษี
ทุกคน 

ในท้ายทีสุ่ดแลว้ GovDC ได้น�าโซลชูัน่ศูนย์
ขอ้มลู EDGE™ ของบรษิทั Corning มาใชง้าน 
ดว้ยอะแดปเตอร ์MTP® ทีม่คีวามหนาแน่นสูง 
โซลชูัน่ EDGE ได้ท�าใหก้ารเชือ่มตอ่ไฟเบอร์
ออฟตกิเพิม่ขนาดเป็นหลายพนัพอรต์ และ
ท�าใหก้ารเปลีย่นข้ัวในสถานทีเ่ฉพาะเกดิขึน้ 
ได ้รองรบัการขยายในอนาคต  
อา่นกรณีศึกษาฉบบัเตม็

ควำมส�ำเรจ็ 

เมือ่คุณมทีรรศนะของเวลา 170 ป ีคณุจะ 
มองโลกแตกตา่งออกไป คุณเริม่ทีจ่ะเหน็ 

ความแตกตา่งระหวา่งนวตักรรมและนวตักรรม
เพือ่ความย่ังยืน บรษิทั Corning ไดใ้ชพ้ลงัดา้น

การคิดค้นนวตักรรมอย่างเตม็ทีเ่พือ่ปกป้อง 
ส่ิงแวดลอ้ม ท�าใหม้อีากาศทีส่ะอาดขึน้ น�้าที่

สะอาดขึน้ ผูค้นรุน่ถดัไปมสุีขภาพทีด่ขีึน้

46% 
ลดความเข้มขน้ของพลงังานทีใ่ชใ้น

โรงงานผลติของบรษิทั Corning

27
ระบบทัว่โลก ได้รบัรางวลัส่งเสรมิการใช้
พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ ENERGY 

STAR® จากส�านักงานปกป้องส่ิงแวดลอ้ม

35%  
ประสิทธภิาพในการใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้และ 

$500ลำ้น 
ประหยัดขึน้ นับตัง้แตก่ารเปดิตวัโปรแกรม
การบรหิารจดัการด้านพลงังานระดบัโลก

ของบรษิทั Corning ในป ี2006  

7 
ปทีีไ่ด้รบัรางวลัคู่ค้าทีส่่งเสรมิการใช้

พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ ENERGY 
STAR Partner ของปี (2014-2020)

800 กม.

https://www.corning.com/catalog/coc/documents/case-studies/LAN-2265-A4-BEN.pdf
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8% ของยอดขายประจ�าปนีั้น
น�าไปลงทนุในฝ่าย RD&E

 

การสื่อสารดว้ยระบบออฟตกิมี
ผลงานการจดสิทธบิตัรทัว่โลก

มากกวา่ 4,000 ใบ   

ตราสินคา้ไฟเบอรท์ีม่ ี
การใชง้านเป็นวงกวา้งมาก

ทีสุ่ดในโลก 

ความตอ่เนื่องในอปุทานโลกที่
ได้รบัการรบัประกนั 

 

กระบวนการรบัประกนัคณุภาพ
ทีโ่ดดเดน่ซึง่สรา้งไวเ้ป็นส่วน

หนึ่งในกระบวนการผลติ 

มชีือ่ไดร้บัรางวลัคูค่า้ทีส่่ง 
เสรมิการใชพ้ลงังาน 
อยา่งมปีระสิทธภิาพ  

ENERGY STAR® Partner  
ของป ี2020

โปรแกรมการบรหิารจดัการ
ดา้นพลงังานทีไ่ดร้บัรางวลั

ตดิตอ่กนัเป็นปทีี ่7

รสัเซยี

ตรุกี

อิสราเอล
เมก็ซโิก

บราซลิ

เดนมารค์

โปแลนด์

อนิเดยี

จนี เกาหลี

ฮอ่งกง

อนิโดนีเซยี

สหรฐัอาหรบั
เอมเิรตส์

สหรฐัอเมรกิา

แคนาดา

สหราชอาณาจกัร

ฝรัง่เศส

เยอรมนี

บรษิทั Corning ในบรบิททัว่โลก
เปลีย่นแปลงโลกด้วยการมอียูท่ั่วโลกของเรา
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Fifty years ago, a single strand of glass and a bright spot of light set the world on an epic path of continuous 
innovation. The invention of low-loss optical �ber has allowed us to share data, videos, and conversations 
with family, friends, and co-workers across the globe. Optical �ber shapes the networks that connect us 

to each other today – and to the boundless possibilities of tomorrow.

Visit www.corning.com/50YearsOfFiber to learn more.
#50YearsOfFiber

CONNECTS US ALL

https://www.corning.com/worldwide/en/markets/Optical-Communications-Market/streamlined-connectivity/50YearsOfFiber.html



