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ไขข้อข้องใจกับชายท่ีชื่อว่า Elon Much ต้นแบบของ ไขข้อข้องใจกับชายท่ีชื่อว่า Elon Much ต้นแบบของ 
Iron Man การเริม่ตน้เสน้ทางเดนิชวีติของตนเองในวยัIron Man การเริม่ตน้เสน้ทางเดนิชวีติของตนเองในวยั
เด็ก จนโตมากลายเป็นชายที่เข้ามาแก้วิกฤตใน Tesla เด็ก จนโตมากลายเป็นชายที่เข้ามาแก้วิกฤตใน Tesla 
Motors จนประสบความสำาเร็จในหลาย ๆ ธุรกMotors จนประสบความสำาเร็จในหลาย ๆ ธุรกิิจโดย จโดย 
Elon Musk วาดฝันเอาไวต้ั้ง้แตว่ยัเดก็วา่สกัวนัหนึง่นัน้ Elon Musk วาดฝันเอาไวต้ั้ง้แตว่ยัเดก็วา่สกัวนัหนึง่นัน้ 
เขาจะรักษาเพื่่อให้เผ่าพันธุ์มนุุษย์ยังคงดำา รงอยู่สืบไป เขาจะรักษาเพื่่อให้เผ่าพันธุ์มนุุษย์ยังคงดำา รงอยู่สืบไป 
โดยตั้งใจที่่จะพาชาวโลกไปตั้งอนานิคม บนดาวอังคาร โดยตั้งใจที่่จะพาชาวโลกไปตั้งอนานิคม บนดาวอังคาร 
ความฝันชิ้นนั้นก็คือ การก่อตั้ง SpaceX และการเดินความฝันชิ้นนั้นก็คือ การก่อตั้ง SpaceX และการเดิน
ทางจากโลกไปดาวองัคารเพยีง 30 วนัเท่านัน้เองทางจากโลกไปดาวองัคารเพยีง 30 วนัเท่านัน้เอง

เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์โลกความสามารถของ AI เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์โลกความสามารถของ AI 
ปัจุบันโลกของเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาททางในปัจุบันโลกของเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาททางใน
การใช้ชีวิตและการดำาเนินธุรกการใช้ชีวิตและการดำาเนินธุรกิิจหนึ่งในอย่างมากมาย จหนึ่งในอย่างมากมาย 
ซึง่ซึง่,AIAI,นัน้ฉลาดคดิฉลาดตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ  นัน้ฉลาดคดิฉลาดตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
ได้เหมือนมนุษยได้เหมือนมนุษย์

สิน้สดุการรอคอย Playstation 5 เปิดตวัในชว่งเชา้ของ สิน้สดุการรอคอย Playstation 5 เปิดตวัในชว่งเชา้ของ 
วนัท่ี 12 มถินุายน 2020 สรา้งความตืน่เตน้ให้กบัคอเกมท่ีวนัท่ี 12 มถินุายน 2020 สรา้งความตืน่เตน้ให้กบัคอเกมท่ี
รอคอย มีให้เลือก 2พร้อมเกมอีกมากมายให้ท่านได้เลืรอคอย มีให้เลือก 2พร้อมเกมอีกมากมายให้ท่านได้เลื
อกเล่นตามมาด้วยภาพยนตร์ระดับ oscarsและพบอกเล่นตามมาด้วยภาพยนตร์ระดับ oscarsและพบ
กับสุสาร มัมมี่ สถานท่ีท่ีมีกลิ่นอายของความลี้ลับกับสุสาร มัมมี่ สถานท่ีท่ีมีกลิ่นอายของความลี้ลับ
ปิดท้ายด้วยสถานการหลังไวรัสโคโรนาเศรษฐกปิดท้ายด้วยสถานการหลังไวรัสโคโรนาเศรษฐกิิจชอง จชอง 
ไทยนัน้จะเป็นอยา่งไรไทยนัน้จะเป็นอยา่งไร
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Elon Musk
ต้นแบบของ Iron Man ผู้มีความฝันที่จะรักษาเผ่าพันธุ์

มนุษย์ด้วยการไปตั้งรกรากที่ดาวอังคาร

Elon Reeve Musk หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Elon Musk นั้น 
เกิดเม่ือวันท่ี 28 มิถนุายน ป ี1971 ประเทศแอฟรกิาใต ้ท่ีเมือง 
Pretoria, Transvaal คณุพอ่ของเขาคอื Errol Musk ซึง่เปน็
ชาวแอฟริกาใต้ท่ีมีสัญชาติอังกฤษ โดยทำางานเป็นวิศกร 
ส่วนคุณแม่ของเขาคือ Maye Musk เป็นลูกครึ่งแคนาเดียน-
อังกฤษ เป็นนางแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มีพี่น้อง
ด้วยกันรวม 3 คน Elon Musk เป็นพี่คนโตสุด Elon Musk 
ได้เติบโตและอยู่อาศัยในแอฟริกาใต้ตั้งแต่เกิดจนมาถึงตอนท่ี 
เขาอายุได้ 9 ขวบ เขาก็ได้รับของขวัญเป็นคอมพิวเตอร์เครื่อง
แรกในชีวิตนั่นก็คือ Commodore VIC-20 และตั้งแต่นั้นมา 
เขาก็เริ่มให้ความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
เริ่มเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง และตอนท่ีเขาอายุได้ 12 ขวบ 
ก็สามารถเขียนเกมขึ้นมาเล่นเองท่ีชื่อ Blaster ซึ่งสามารถ 
ขายได้ในราคา 500 เหรียญฯ

เมื่อ Elon Musk เริ่มสับสนและรู้สึกหลงทาง เขาจะนึกย้อน 
กลับไปในเม่ือตอนท่ีเขายังเด็ก เขาได้มีโอกาสอ่านหนังสือ 
ที่ชื่อว่า The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ที่เขียน 
โดย Douglas Adams ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ 
Elon Musk เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศโดยเขาได้ตั้งเป้าว่า
สักวันหนึ่งฉันจะต้องคงดำารงอยู่ของมวลมนุษยชาติด้วยการ 
ไปตั้งอนานิคมใหม่ท่ีดาวอังคารให้จงได้เรียกได้ว่า เขามีเป้า 
หมายท่ีชัดเจนตั้งแต่เด็กกันเลยทีเดียว และส่ิงท่ีจะช่วยสนับ 
สนุนให้เขาสามารถไปถึงฝั่งฝันได้ก็คือ “เงิน” โดยเขาคิดว่า
ส่ิงท่ีจะสามารถสร้างเม็ดเงินและผลักดันความฝันของเขาให้ 
กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ก็คือ เขาจะต้องกระโดดเข้าสู่โลกธุรกิจ 
ในอุสาหกรรมอินเตอร์เน็ต, พลังงานธรรมชาติและยานอวกาศ

ในปี 1995 ได้เข้าศึกษาท่ี Stanford University แต่ก็เรียน
ไปได้แค่ 2 วัน เขาก็ลาออกจากมหาวิทยาลัย แล้วไปเริ่มต้น
ธุรกิจกับน้องชายของเขาเพื่อเริ่มต้นต้นธุรกิจอินเตอร์เน็ต
ที่ชื่อว่า Zip2 เป็นบริษัทท่ีรวบรวมข้อมูลหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 
อย่าง The New York Times และ Chicago Tribune โดย
พวกเขาได้รับเงินทุนจำานวนก้อนหนึ่งจาก Angel Investor
หรือนักลงทุนอิสระ โดยเขาได้อาศัยหลับนอนท่ีเดียวกันกับท่ี 
เขาเช่าใช้เป็นออฟฟิศ และในเวลาท่ีต้องอาบนำา เขาก็ต้องเดิน
ไปสนามกีฬาท่ีอยู่ใกล้ ๆ กันจนกระท่ังในเดือนกุมภาพันธ์ 
ป ี1999 บรษิทั AltaVista ซึง่เปน็ Serch Engine ยกัษใ์หญ ่
ณ ขณะนัน้ ไดท้ำาการตดิตอ่และเขา้ซือ้กิจการของ Zip2 โดยจ่าย
ด้วยเงินสดจำานวน 307 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอยู่ในรูป
ของหุน้อกี 34 ลา้นเหรียญฯ รวม ๆ  แลว้ Zip2 สามารถทำาเงนิ
ได้กว่าหม่ืนล้านบาท ซึ่ง Elon Musk มีหุ้นส่วนในบริษัทอยู่ 7 
เปอรเ์ซน็ต ์เขาจงึไดร้บัส่วนแบง่ประมาณ 22 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
โดยเขาได้ใช้ เ งินเกือบท้ังหมดไปกับการซื้อคอนโดหรู , 
ซื้อรถซุปเปอร์คาร์ Mclaren F1 และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว

้

เอาความฝันมาเป็นแรงพลักดัน

การเร่ิมต้นใหม่ท่ีคุ้มค่า

ในศตวรรษที่ 21 นี้ หากกล่าวถึงบุคคลที่มีนวัตกรรมระดับโลกชื่อของ Elon Musk นั้นจะต้องติดหนึ่ง
ในนั้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามในการยกเครื่องใหม่ท้ังหมดของวงการรถยนต์
ที่เปลี่ยนจากเติมนำา้มันมาใช้พลังงานไฟฟ้า 100% หรือจะเป็นการสร้าง Solar City ที่เป็นโรงงานผลิต
ไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์จนไปถงึการพยายามท่ีจะสรา้งจรวดเพือ่พามนษุยไ์ปตัง้รกรากยงัดาวองัคาร
อันไกลโพ้น ถึงขนาดท่ีผู้กำากับอย่าง Jon Favreau ซึ่งเป็นผู้กำากับในภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 2 
ประกาศออกสู่สาธารณะชนว่า Tony Stark หรือ Iron Man นั้น มีต้นแบบมาจาก Elon Musk แถม
ยังมีฉากในภาพยนตร์ท่ีท้ังสองคนได้มาเจอกันจริง ๆ อีกด้วย

หากมีบางส่ิงบางอย่างท่ีมัน
มี ค่ า ม า ก พ อ สำ า ห รั บ คุ ณ 
คุณก็ควรลองพยายามลุยกันดู 
สัก ต้ังแ ม้ว่าผลลัพ ธ์ ท่ีคาด 
เอาไว้น้ันมันจะล้มเหลวก็ตามที

เม่ือตอนท่ีเขาอายุได้ 17 ปี เขาก็ตัดสินใจออกจากบ้านโดย
บอกกับตัวเองว่า ฉันจะต้องยืนได้ด้วยลำาแข้งของตนเอง ไม่ใช่
เพราะเงินจากพอ่แม่ของเขา ซึง่ในตอนแรกเขาตัง้ใจท่ีจะอพยพ
ไปอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปในทันที

โดยในปี 1989 Elon Musk ได้ย้ายท่ีอยู่อาศัยไปท่ีประเทศ 
Canada โดยไปอยูอ่าศยักบัญาตขิองแมข่องเขา และไดสั้ญชาติ
แคนาดาในเวลาตอ่มา ซึง่ในชว่งปแีรกท่ีเขาอยูท่ี่นี ่กร็บัจอ็บเพือ่
แลกกบัคา่แรงท่ีไมม่ากจนกระท่ังเขาอายไุด ้19 ป ีกไ็ดเ้ขา้ศกึษาท่ี 
Queens University และได้พบกับว่าท่ีภรรยาคนแรกของ 
เขากค็อื Jennifer Justine Wilson โดยตอ่มาไดแ้ตง่งานกนัในป ี
2000 และได้กำาเนิดบุตรชาย 5 คน แต่หลังจากอยู่กินกันได้ 
8 ปี ท้ังคู่ก็เลิกรากันไปในปี 2008 ต่อมาในปี 2010 และ 
Elon Musk ได้เข้าพิธีสมรสกับดาราหญิงโดยท้ังคู่ได้หย่าร้าง
กันในปี 2012 แต่กลับมาแต่งงานกันใหม่อีกครั้งในปี 2013 
และในท่ีสุดก็หย่าร้างอีกครั้งในปี 2016

หลงัจากท่ี Elon Musk ไดเ้ขา้เรยีนท่ี Ontorio เปน็เวลาสองป ี
เขากม็โีอกาสไดย้า้ยไปอยูท่ี่อเมรกิาหลงัจากไดร้บัทุนการศกึษา
จาก University of Pennsylvania โดยเขาได้รับปริญญา 
ในสาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติสาขาวชิาฟสิิกส์และในปถีดัมากไ็ด้
เข้าไปเรียนต่อท่ี Wharton School of Business และได้ 
รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้านเศรษศาสตร์ อีกหนึ่งใบ
เรียกได้ว่าเรียนมาสายตรงกับเป้าหมายของเขาตั้งแต่แรก

การเร่ิมต้นเส้นทางชีวิตของตนเอง
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ในปี 2003 ได้กำาเนิดบริษัทอย่าง Tesla Motors ก่อตั้งโดย
Martin Eberhard และ Marc Tarpenning ซึ่งเป็นบริษัท
แรก ๆ ท่ีพยายามจะสร้างรถยนต์ท่ีใช้พลังงาจากไฟฟ้า 100%
จนในปี 2004 Elon Musk ก็เข้ามาร่วมวงด้วยโดยลงทุนใน
Tesla กว่า 70 ล้านเหรียญฯและกลายมาเป็นประธานบริษัท
ของ Tesla Elon Muskเข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบรถ
Tesla รุ่น Roadster และได้รับรางวัลการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อโลก ในปี 2006 และบริษัทได้เติบโต
อย่างรวดเร็ว และสามารถระดมทุนเพิ่มได้อีกกว่า 100  
ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งรวมไปถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Googleท่ีมี
ผู้ก่อตั้งอย่าง Larry Pages และ Sergey Brin ก็เข้ามา 
ลงทุนใน Tesla Motors นี้ด้วยแต่ในปี 2007 ปัญหาก็
เกิดข้ึนเมื่อ Tesla Roadster กำาลังเข้าสู่ไลน์การผลิต และ
ด้วยการบริหารท่ีไม่ดีพอของฝ่ายการผลิตทำาให้ราคาขายปลีก
พุ่งขึ้นสูงเป็น 2 เท่า ของราคาท่ีมันควรจะเป็น แถม Martin 
Eberhard ผู้ร่วมก่อตั้ง Tesla ยังมีการบริหารกลยุทธ์
ท่ีผิดพลาดในการส่งมอบรถให้กับลูกค้าล่าช้ามากกว่า 1 ปี
ทำาให้ Tesla ตกอยู่ในวิกฤตทางเงินอย่างหนัก

Elon Musk ได้สนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยใน
ปี 2003 เขาได้ติดต่อ SolarCity Corperation ที่มี
สำานักงานใหญ่ท่ี San Mateo, California ก่อตั้งโดยสอง
ญาติพี่น้องอย่าง Lyndon, Peterโดย Elon Musk ได้ลงทุน 
เงินไปเป็นจำานวน 10 ล้านเหรียญฯ โดยSolarCity ได้จัดส่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ไปยังท่ีอยู่อาศัยของพลเรือนและรัฐบาล
และในปี 2008 ยังได้ เข้าไปติดตั้งระบบสร้างพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง British Motors
และ eBay อีกด้วยการเข้าไปลงทุนใน SolarCity ของ
Elon Musk นั้น เนื่องจากเขาต้องการสร้าง Eco-system
โดยใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำาไปซับพอร์ท
กับท่ีเติมพลังงานไฟฟ้าให้กับTesla Motorsและเป็นการ
รณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 
แบตเตอร์รี่โดยในวันที่ 10 ธันวาคม ปี 2012 SolarCity ได้เข้า
ระดมทุน IPO ในตลาดหุ้นซึ่งมูลค่าของหุ้นนั้น เพิ่มขึ้นจาก
8 ดอลลาร์ ขยับขึ้นมาเป็น 11.79 ดอลลาร์ และในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2015 ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นไปที่ 57.60 ดอลลาร์ซึ่ง

ต่อมาTesla Inc.ได้เข้าซื้อหุ้นท้ังหมดของ Solar City
ไปในราคา 2.6 พันล้านเหรียญฯ และคาดการณ์เอาไว้ว่า
บริษัทนี้มีศักยภาพมากพอท่ีจะกลายเป็นบริษัทท่ีมีมูลค่า 
กว่า $1 Trillion ได้ในอนาคต

นอกเหนือจากช่วยให้ชี วิตของผู้คนสะดวกสบายข้ึนแล้ว
เทคโนโลยีของเขายังนำามาซึ่งประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย บริษัท
โซลาร์ซิตี้ของเขาดำาเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำาหรับบ้าน
และสำานักงาน เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากถ่านหิน
หรือนำามันไปผลิตกระแสไฟฟ้า และปัจจุบันเป็นบริษัทผลิตแผง
โซลาร์เซลล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐฯ

้Elon Musk จึงต้องลงมาจัดการเองท้ังหมด โดยไล่ทีมงานท่ี
เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในครั้งนี้ออกท้ังหมด และรวมไป
ถึงผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง Martin Eberhard ด้วย จนในช่วง
เดือนธันวาคม ปี 2007 Elon Musk ได้แต่งตั้ง CEO
และประธานบริษัทคนใหม่ นั่นก็คือ Ze’ev Drori และบริหาร
ได้เป็นอย่างดี แต่เขาบริหารได้เพียง 1 ปี เท่านั้นก็ลาออกไป
ในเดือนธันวาคม ปี 2008 Elon Musk กับ Ze’ev Drori
ช่วยกันแก้วิกฤต โดยการลดค่าใช้ จ่ายทุกอย่างท่ีลดได้
ไม่ว่าจะเป็น ลดค่าแรงของพนักงาน, ลดคำา ส่ังซื้อจาก
ซับพลายเออร์, ปิดออฟฟิศบางแห่ง จนในปี2008 สามารถ 
ทำาให้ Tesla Roadster ออกสู่ตลาดได้ในท่ีสุดซึ่งในระหว่าง
ที่เกิดวิกฤตการเงินของ Tesla ในช่วงนี้นี่เอง บริษัทซอร์แวร์
ที่ Elon Muskถือหุ้นใหญ่อยู่ Everderam ถูกเทคโอเวอร์
ไปโดย Dell Elon Musk จึงนำาเงินมาลงทุนใน Tesla เพิ่ม
อีก 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงทำาให้ Tesla รอดพ้นจาก
การลม้ละลาย ณ เวลานัน้ รวมไปถงึ Elon Musk ยงัออกมาให้
คำามั่นสัญญาแก่ลูกค้าของเขาว่า จะรับผิดชอบโดยการคืนเงิน
ทุกบาททุกสตางค์ให้กับลูกค้าในกรณีท่ีเขาบริหารธุรกิจ
ล้มเหลวอีกด้วย แม้ว่า Tesla จะมีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่บ่อย

หลังจากวิกฤตการเงินผ่านพ้นไปทาง Tesla Motors ก็ได้ 
ออกรถรุ่นใหม ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรุ่น
Model S, Model X และล่าสุด Model 3 ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 
31 มีนาคม ปี 2016 โดยมีราคาถูกท่ีสุดตั้งแต่เคยทำามา 
โดยมีราคาเริ่มต้นท่ี 35,000 เหรียญฯ ซึ่งมีราคาถูกกว่า
รุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้เกือบครึ่ง ทำาให้ยอดจองของ Model 3
นั้น พุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติกาล โดยมียอดจองรวมแล้วมากกว่า 
5 แสนคัน ณ ปัจจุบัน ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ปัญหาใหญ่
ท่ีตามมาติด ๆ ก็คือ แล้วจะผลิตรถยังไงให้ถึงมือลูกค้า
ท้ังหมดได้รวดเร็วท่ีสุด

แต่ Elon Musk ก็สามารถหาแหล่งเงินทุนใหม ๆ เข้ามาช่วย
กิจการได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นดึงบริษัทสัญชาติเยอรมันอย่าง
Daimler ท่ีผลิตรถให้ค่ายอย่าง Mercedes-Benz เข้ามา
ร่วมลงทุนกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังได้รับการสนับ
สนุนจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาท่ีพร้อมท่ีจะ
ปล่อยสินเชื่อให้กับทาง Tesla Motors อีกด้วย และใน
ปี 2010 Elon Musk ก็ได้นำาTesla Motors เข้าระดมทุน 
ในตลาดหุ้น Nasdaq โดยราคาหุ้นเริ่มต้นที่ 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น 
และสามารถระดมทุนได้กว่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จุดกำาเนิด Tesla Motors 

ความสนใจใหม่ของ Elon Musk

ชายท่ีเข้ามาแก้วิกฤต

ความสำาเร็จของ Tesla Motors

ผมไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาด
จนกว่าผมจะพิกลพิการ
ไม่ก็ตายกันไปข้างนึง
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Elon Musk
กับ 
ความฝันวัยในวัยเด็กของเขา
SPACE X

SpaceX
และแล้วก็มาถึงธุรกิจที่ Elon Musk วาดฝันเอาไว้ตั้งแต่
วัยเด็กว่า สักวันหนึ่งนั้น เขาจะรักษาเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์
ยังคงดำารงอยู่สืบไป โดยตั้งใจที่จะพาชาวโลกไปตั้งอนานิคม
บนดาวอังคาร ผ่านธุรกิจวิศวกรรมอวกาศ

โดยในปี 2001 Elon Musk ได้เดินทางไปที่มอสโก 
ประเทศรัสเซียเพื่อติดต่อขอซื้อจรวดเขาได้รับข้อเสนอในการ
ปล่อยจรวด 1 ครั้งในราคา 8 ล้านดอลลาร์ฯซึ่งเขาพบว่า
ราคามันสูงจนเกินไป

และหลังจากที่เขากลับมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาก็
ตัด สินใจก ่อ ตั ้ งบริ ษัทผลิตจรวดซะเอง โดยในวันท ี ่
6 พฤษภาคม ปี 2002 เขาก่อตั้งบริษัท SpaceX ที่เมือง 
Hawthorne รัฐ Californiaโดยจะผลิตและสร้างจรวด
ด้วยตนเอง ซึ่งเขาใช้เงินทุนที่ได้จากการขาย Paypal ไป
มาลงทุนเป็นจำานวนกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

และเนื่องจากเป้าหมายของธุรกิจอวกาศของเขาไม่เหมือนกับ
เจ้าอื่น ๆ ที่่ผ่าน ๆ มาที่เป้าหมายมีเพียงแค่ส่งจรวดไปโคจร
รอบโลกเท่านั้น แต่เป้าหมายของ Elon Muskนั้นต้องการ
ส่งจรวดไปตั้งอาณานิคมใหม่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นโดย
โครงการของ SpaceX ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกลุ่ม
ต่าง ๆ มากมาย เช่น Founders Fund ท่ีมี Peter Theil 
ผู้ร่วมก่อตั้ง Paypal กับ Elon Musk น่ันเอง รวมไปถึง 
DARPA, ORS, Celestis, ATSB, SpaceDev,
Orbcomm, NSPO, Astrium

SpaceX ได้เปิดตัวโครงการ Falcon 1 ในปี 2002
ซึ่งโครงการนี้ ใช้เวลาในการสร้างจรวดประมาณ 4 ปี 
จนในวันที่ 19 ธันวาคม ปี 2005 SpaceX ได้ทำาการ
ปล่อยจรวด Falcon 1 เป็นครั้งแรก แต่ก็ล้มเหลวในการ
กลับมาลงจอดบนพื้นโลก ต่อมาได้ทำาการปล่อย Falcon
1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 มีนาคม ปี 2006 แต่ก็ยังคง
ล้มเหลวอีก ต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม ปี 2008 ได้
พยายามปล่อย Falcon 1 อีกครั้งหนึ่ง แต่เครื่องกลับ
ระเบิดหลังจากที่พยายามลงจอดลงบนพื ้นโลก

และในที่สุดในวันที่ 28 กันยายน ปี 2008 การปล่อย
จรวด Falcon 1 ในคร้ังท่ี 4 ก็สามารถกลับลงจอดบนพ้ืน
โลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำาให้สามารถดึงความเชื่อม่ัน
จากนักลงทุนได้อีกครั้ง โดยในครั้งนี้ได้มีการเซ็นต์สัญญา
กันระหว่าง SpaceX และ NASA ที่มีดีลสูงถึง 1.6 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว ๆ 5 หมื่นล้านบาท 
โดยจรวดท่ีสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้น้ี ได้ช่วยลดต้นทุน
ให้กบัการข้ึนบินแต่ละคร้ังได้อย่างมหาศาลโดยอย่างน้อยท่ี
สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายให้เหลือเพียง 1 ใน 3 จากเดิม

โดยจะใช้เวลาเดินทางจากโลกไปยังดาวอังคารประมาณ 80 
วัน แต ่ จะพยายามลดลงให ้ เหล ือ เพ ียง  30 วัน 
นอกจากน้ันปกติแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามดวงดาว
จะตกอยู ่ท ี่คนละ 10 พันล้านเหร ียญฯ (หร ือราวๆ 
3 แสนล้านบาท) แต่เขาวางแผนเอาไว้ว่าค่าเดินทางจะต้อง
ลดให้เหลือคนละ 100,000-200,000ดอลลาร์ฯ
ต่อคนให้ได้ โดยคาดว่าหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี 
ลูกเรือเที่ยวบินแรกอาจจะเกิดขึ้นภายใน 10 ปี ข้างหน้านี้
ก ็เป็นได้
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iPhone 12
แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

ที่ทรูช้อปทั่วประเทศ และตัวแทนจำ�หน่�ยที่ร่วมร�ยก�รที่ทรูช้อปทั่วประเทศ และตัวแทนจำ�หน่�ยที่ร่วมร�ยก�ร*เพิ่มเติมโทร 1242เพิ่มเติมโทร 1242
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนด*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนด

หลุุดรายลุะเอียด Apple Glass รองรับสายตาสั�น-ยาว 
มี LIDAR เช่ื่�อมต่อ iPhone ได้

อีกหน่ึงสินค้าท่ีรอ Apple เปิดตัวคือ “แว่นตาอัจฉริยะ” ท่ีตอนน้ียังไม่มีค่ายไหนทำาแล้วปังได้ ล่าสุด Jon Prosser ได้เผยราย
ละเอียดของแว่นตาอัจฉริยะดังกล่าวเพ่ิมเติมออกมาให้ได้ทราบกัน

รายลุะเอียด
»แว่นตาอัจฉริยะของ Apple จะใช้ชื่อสำาหรับทำาตลาดว่า
“Apple Glass” ที่ไม่มี es

»ราคาเร่ิมต้น $499 หรือประมาณ 15,900 บาท รองรับ
การใช้งานร่วมกับเลนส์สำาหรับผู้มีปัญหาด้านสายตาเช่น
สายตาสั้น-ยาว แต่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมนะ

»จะมีหน้าจอแสดงผลข้ึนท้ังสองเลนส์ส่ังงานด้วยการใช้ท่าทาง

»แว่นตารองรับการเชื่อมต่อกับ iPhone

»เคร่ืองต้นแบบตอนน้ีมีเซนเซอร์ LiDARหรือเซนเซอร์สำาหรับ
วัดระยะชัดลึก-ตื้น และรองรับการชาร์จไร้สาย

»คาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปี 2021 หรือต้นปี 2022

Jon รายงานว่า Apple วางแผนที่จะเปิดตัวภายใต้สโลแกน 
“One More Thing” วาทะอมตะของ Steve Jobs ท่ีสร้า
งเสียงฮืือฮืาเพราะเป็นหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีลำ้ามาก ๆ เหมือน
ตอนเปิดตัว Apple Watch ที่ Apple ก็ใช้ One More
Thing เช่นเดียวกัน

สำาหรับงานเปิดตัว iPhone ในปีนี้ Jon รายงานเพ่ิมเติมว่า 
Apple ได้เล่ือนวนัเปิดตัวจากเดมิท่ีจะเปิดตัวในเดือนกนัยายน
เหมือนทุกปี ไปเป็นเดือนตุลาคมแทนเน่ืองจากปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา
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SpaceX หวังว่าอนาคตจะได้ร่วมโปรแกรม Artemis 
และการสำารวจดวงจันทร์ จึงอาจคิดจะสร้างรถสำารวจไว้
ล่วงหน้าโดยการแปลงโฉมรถกระบะไฟฟ้า Cybertruck 
ซึ่งจากบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ Charlie Automotive 
ได้โชว์ภาพ Cybertruck SpaceX-NASAที่ดูเท่ด้วย 
3 เพลาและ 6 ล้อเพื่อตะลุยดวงจันทร์

การแปลงร่าง Cybertruck เป็นรถสำารวจดวงจันทร์เป็นส่ิง
ท่ีดูเป็นไปได้ เพราะจากคุณสมบัติท่ีซีอีโอเคยนำาเสนอว่ามีค
วามแข็งแกร่ง กระจกจะกันกระสุน อาจจะลอยนำ้าได้ช่ัวขณะ
เพ ื่ อล ุ ยน ำ ้ า  และ เคยน ำ ารถต ้นแบบโชว ์ ความแรง
ชักคะเย่อกับรถกระบะ Ford F-150 มาแล้วเมื่อนำามา
เพ่ิมเป็น 3 เพลาและมี 6 ล้อขนาดใหญ่ เช่ือได้เลยว่าพ้ืนผิว
ดวงจันทร์ที่สุดโหดก็น่าจะลุยได้ส่วนด้านบนเป็นจานรับส่ง
สัญญาณและระบบสื่อสารต่าง ๆ และทั้งหมดนี้เป็นแค่
ความเชื่อของผู้ชมจากภาพเรนเดอร์ 

ซ่ึงยังไม่ได้มีคำายืนยนัจากวิศวกรผู้ชำานาญพิเศษทางด้านน้ีว่า 
Cybertruck จะแปลงร่างเป็นรถสำารวจและใช้งานได้
จริงหรือไม่

SpaceX ยังไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับแผนการพัฒนารถ
สำารวจดวงจันทร์อย่างเป็นทางการสำาหรับภารกิจที่จะมีใน
อนาคต แต่อาจจะเกิดขึ ้นจริงเมื่อ SpaceX สามารถ
บรรลุภารกิจต่าง ๆ ได้ตามแผนเพ่ิมขึ้น

บริษัท Butterfly Network ของสหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัว “Butterfly iQ” อุปกรณ์ท่ีช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบอาการ
ติดเช้ือ COVID-19 จากทางไกลได้อย่างปลอดภัย สำาหรับผู้ป่วยท่ีอาศัยอยู่ท่ีบ้านของตนเองได้

ทางบริษัทได้ระบุว่า Butterfly iQ สามารถทดสอบปอดของผู้ป่วยด้วยอัลตราซาวด์ ซ่ึงจะเช่ือมต่อเข้ากับสมาร์ตโฟนระบบ iOS 
และ Android โดยทางบริษัทได้กล่าวว่า “การทดสอบปอดด้วยอัลตราซาวด์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยในการคัด
กรองผู้ป่วยท่ีมีความเป็นไปได้ว่าอาจติดเช้ือไวรัส COVID-19 ได้”

ในขณะน้ี Butterfly iQ ได้รับการวาง
จำาหน่ายสำาหรับแพทย์ในสหรัฐอเมริกา
เท่านั ้น โดยผู ้ใช้สามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เข้ากับสมาร์ตโฟนระบบ iOS 
และ Android ของตน และจะมีการ
แนะนำาขึ้นตอนการใช้อย่างมืออาชีพ
ปรากฏบนหน้าจอสมาร์ตโฟน

ถ้าหากผู้ใช้ถืออุปกรณ์ในการตรวจ
อย่างผดิวิธี แพทย์ท่ีกำาลงัให้คำาปรึกษา
อยู่สามารถให้คำาแนะนำาต่าง ๆ รวมถึง
สามารถดำาเนินการทดสอบด้วยการ
ควบคุมระยะไกล เช่น การซูมเพ่ือดูจุด
ที่คาดว่าอาจเป็นปัญหาให้ชัดขึ้นได้ 
โดยภาพดังกล่าวจะได้รับการบันทึก
เพื่อนำาไปวิเคราะห์ต่อไป

อย่างไรก็ดี แพทย์ท่ีจะสามารถซ้ืออุปกรณ์น้ี
ได้ จะต้องได้รับอนุญาตตามกฏหมายของรั
ฐให้สามารถฝึกฝนการใช้งานหรือส่ังซื ้อ
อุปกรณ์ได้ โดยแพทย์แต่ละคนจะเสียค่า
สมาชิกอยู ่ท ี่  420 เหรียญ (ประมาณ 
13,400 บาท) ต่อปี ส่วนทีมแพทย์จำานวน 
5 คน จะจ่ายค่าสมาชิกทีมระดบัมืออาชีพอยู่ที่
1,200 เหรียญ (38,300 บาท) ต่อปี

โดยปกติตแล้ว องค์การอาหารและยา
แห่งสหรัฐอเมริกา (FDA: Food and 
Drug Administration) จะไม่อนุญาต
ให้ผู้ป่วยดำาเนนิการอลัตราซาวด์ตนเอง
ได้ และอุปกรณ์ในลักษณะเดียวกับ 
Butterfly IQ จะถกูนำามาใช้สำาหรับก
ารวิจัยเท่านั ้น แต่เน ื่องจากวิกฤติ 
COVID-19 ทีแพร่ระบาดไปท่ัวโลก 
ทำาให้มีการเปล่ียนกฏข้อบังคับช่ัวคราว 
และเมื่อเหตุกาณ์ได้กลับมาสู่สภาวะ
ปกติ ก็จะกลับมาใช้กฏข้อบังคับเก่า
ตามเดิม

ในขณะนี้ Butterfly iQ ได้รับการวาง
จำาหน่ายให้เฉพาะกับแพทย์ในสหรัฐ
อเมริกาเท่าน้ัน ในราคา 2,000 เหรียญ 
(ประมาณ 63,800 บาทซึ่งถ ูกกว่า
เคร่ืองอัลตราซาวด์ปกตท่ีิมีราคาประมาณ 
75,000 เหรียญ (ประมาณ 2.4 ล้านบาท)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SpaceX ได้สร้างประวัติศาสตร์ส่ง 2 นักบิน
อวกาศด้วยแคปซูล Crew Dragon จากแหลม Canaveral ใน
ฟลอริดาผืนแผ่นดนิสหรัฐฯสู่วงโคจรและไปยงัสถานีอวกาศนานาชาติใน
ภารกิจ Demo-2 และเป็นความสำาเร็จอันสำาคัญที่จะเปิดประตูไป
สู่เที่ยวบินอวกาศเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคตตั้งแต่การพัฒนายาน
ใหม่ช่ือว่า Cargo Dragon สำาหรับภารกิจ SpaceX CRS-21 ส่ง
เสบียงไปยงัสถานีอวกาศนานาชาติให้กบั NASA จากน้ันจะมีภารกิจ
 Axiom Space ส่งหน่ึงนักบินอวกาศมือโปรไปกบัสามนักบินอวกาศ
เอกชนไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในปี 2021, ภารกิจ Space 
Adventures ส่ง 4นกัท่องเท่ียวไปยงัอวกาศในปลายปี 2021, ส่งนกั
บินอวกาศไปยงัสถานีอวกาศนานาชาติตามสัญญาของ NASA และ
กุมภาพันธ์ 2021 SpaceX จะต้องสาธิตเทคโนโลยีการลงจอบนพ้ืน
ดวงจันทร์ตามสัญญาของ NASA (ท่ีจะต้องแข่งกัน 3 บรษัิท) สำาหรับ
โปรแกรม Artemis การส่งผู้หญิงคนแรกและผู้ชายคนต่อไปลงไป
เหยียบบนพ้ืนดวงจนัทร์ในปี 2024

Tesla อาจจะแปลุงร่าง Cybertruck เป็นรถสำารวจ
ดวงจันทร์ให้ปราดเปรียวหวังออกไปตะลุุยในอนาคต

อย่่บ้านก็ตรวจได้!เปิดตัว “ButterflyiQ” อุปกรณ์์ทดสอบ 
COVID-19 ทางไกลุ ร่วมกับสมาร์ตโฟน iOS แลุะ Android ได้
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เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์โลก

เห็นได้อย่างชัดเจนคือระบบการแสดงโฆษณาบนโลกออนไลน์
ท้ัง Google และ Facebook สามารถแสดงข้อมูลหรือ 
โฆษณาของเรื่องราวท่ีเรากำาลังให้ความสนใจอยู่ในช่วงเวลา 
นั้นๆ ได้โดยท่ีเราแทบไม่รู้ตัวอีก 1 รูปแบบของการนำา AI มา 
ใชค้อืในธุรกิจสถาบนัการเงินไมเ่ฉพาะในตา่งประเทศเท่านัน้แต่
สถาบันการเงินของไทยหลายแห่งก็เริ่มนำา AI มาให้บริการ
ลูกค้าด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาแชทบอทท่ีปรึกษา 
ทางการเงินอัตโนมัติหรือท่ีปรึกษาหุ่นยนต์ท่ีเข้ามามีบทบาท 
และนำาในการซื้อหุ้นเลือกพอร์ตการลงทุนโดยใช้ข้อมูลจำานวน 
มหาศาลมาชว่ยวิเคราะห์เพือ่รกัษาระดบัความเส่ียงให้แกล่กูคา้ 

หลายคนอาจนึกภาพไม่ออกว่า AI จะมาช่วยวงการแพทย์ได้
อย่างไรแต่ลองคิดดูว่าปัญหาขาดแคลนแพทย์ส่งผลกระทบต่อ

อีก 1 รูปแบบก็คือการนำามาใช้ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้การวิเคราะห์ผลการเอกซเรย์
ด้วยเครื่อง CT Scan มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นปัจจุบัน
สามารถวิเคราะห์ ผลเอ็กซเรย์ท่ีได้ดีในระดับท่ีน่าพอใจ  

ระบบสาธารณสุขเป็น
อย่างมากการนำา AI มา 
ใช้ เพื่ อช่วยคัดกรอง
และวินิจฉัยอาการป่วย
เบื้ องต้นถือ เป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระของ
แพทย์ ไ ด้ อย่ า งมาก

AI ในทางการแพทย์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมากมายท่ีเข้ามามีบทบาททางกับรูปแบบการใช้ชีวิตและการดำาเนินธุรกิจหนึ่งใน 
เทคโนโลยีท่ีมีการกล่าวถึงว่าท่ีสุดก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นสาเหตุของการสอน
คอมพิวเตอร์หรือสมองกลให้รู้จักฉลาดคิดฉลาดตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมือนมนุษย์ 
หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนหลายคนอาจมองว่าเทคโนโลยี AI เป็นเรื่องในจินตนาการและเป็น 
จริงได้ยาก แต่ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งมีระบบประมวลผลการส่ือสาร 
ขอ้มลูท่ีรวดเรว็ทำาให้ในปจัจบุนั AI อยูใ่กลต้วัเราอยา่งคาดไมถ่งึ

การดูแลเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมน่าจะได้รับประโยชน์
อย่างมาก จากเทคโน AR เพราะ เพราะบางคร้ังการ เพราะบาง
คร้ังการระบุปัญหาท่ีอาจจะ เพราะบางคร้ังการระบุปัญหาท่ีอาจ
จะเกิดข้ึนกับการทำางานของเคร่ืองจักรภายในโรงงาน เป็นเร่ือง
ยาก แต่ด้วยการติดต้ังเซ็นเซอร์ต่างๆ ท่ีเคร่ืองจักรเพ่ือเก็บข้อมูล
การทำางานแล้วนำามาประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยี AI ช่วยให้
สามารถคาดการณ์ถึงความผิดปกติในการทำางานของเคร่ืองจักร
เหล่าน้ันได้ เทคโนโลยีดังกล่าวน้ีถือได้ว่ามี ประโยชน์มากเน่ืองจาก
เป็นการคาดการณ์ถึงปัญหาท่ีมีแนวโน้มว่าจะเกิดล่วงหน้าทำาให้
วิศวกรสามารถตรวจสอบได้ก่อนว่าช้ินส่วนต่างๆ นัดผิดปกติจริง
หรือไม่ซ่ึงหากเปล่ียนได้ทันท่วงทีนอกจากจะช่วย ลดค่าเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึนหากเคร่ืองจักรใช้การไม่ได้และยังทำาให้ผู้ปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เร็วข้ึนและลดความเส่ียงท่ีอุปกรณ์จะเกิด
ความเสียหายร้ายแรงได้ด้วย  

การดแูลสวัสดภิาพของประชาชนในอนาคตจะสามารถทำาไดถ้กู
ต้อง แม่นยำา และรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อมีนักสืบ AI เป็นผู้ช่วยตัว 
อย่าง เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ได้มีการพัฒนา 
ปัญญาประดิษฐ์ท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ ช่วยงานด้านการสืบสวน 
สอบสวนโดยระบบดังกล่าวสามารถช่วยงานในส่วนการ 
วเิคราะห์ไดภ้ายในไมก่ีวิ่นาทีและสามารถตัง้ขอ้สันนษิฐานเกีย่ว
กับแรงจูงใจได้ด้วยระบบดังกล่าวสามารถนำาเสนอไอเดียท่ีน่า 
จะเป็นไปได้ว่าคดีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไหร่ทำาไมซึ่ง AI ดัง 
กลา่วอาจการศกึษาจากเอกสารของตำารวจนบัลา้นชิน้เพือ่เรยีน
รู้ถึงการมองหาจุดเชื่อมต่อระหว่างหลักฐานแต่ละชิ้นซึ่งหากใช้
นกัวเิคราะห์ส่ิงท่ีตอ้งทำาคอืเกิดหาหลักฐานจากขอ้มลูของตำารวจ 
ถงึส่ิงท่ีอาจเกีย่วขอ้งกบัคด ีโดยเฉลีย่ตอ้งใชก้ารคน้หาประมาณ 
73 ครัง้เพือ่รวบรวมขอ้มลูเหลา่นีแ้ละ มากรอกลงในแบบฟอรม์ 
แตร่ะบบ AI นัน้สามารถชว่ยไดเ้พยีงคลกิเดยีว

AI ในแวดวงอุตสาหกรรม

AI กับการปราบปรามอาชญากรรม

AI บนโลกออนไลน์

ทำาความเข้าใจ AI ทำาความเข้าใจ AI 
แบบง่าย ๆแบบง่าย ๆ

เพือ่ตอบรบักบัการแขง่ขนัท่ีรนุแรงธนาคารหลาย แห่งในประเทศ 
และต่างประเทศมีการนำา AI มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และ 
ลดค่าใช้จ่ายใน การดำาเนินงานด้วย เช่น กันยกตัวอย่าง เช่น 
การพจิารณาอนมัุตบิตัรเครดติ อาจเปน็กระบวนการเดมิธนาคาร
ต้องมีพนักงานคอยทำาหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสาร
ต่างๆของการสมัครบัตรเครดิตท้ังหมดจากจำานวนใบสมัคร 
100% จะเหลอืเพยีง30% เท่านัน้ท่ีมีคณุสมบตัผิา่นการพจิารณา
ขั้นแรกแต่ด้วยระบบ AI และการเชื่อมโยงสู่ระบบข้อมูลเครดิต
ธนาคารสามารถใช้ระบบอัจฉรยิะในการคดัแยกผูส้มคัรจำานวน 
70 % ท่ีมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ออกได้อัตโนมัติทำาให้ 
พนักงานต้องพิจารณาข้อมูลผู้สมัครท่ีผ่านเกณฑ์จริง ๆ เพียง 
30% เท่านั้นถือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการทำา 
งานของระบบธนาคารได้อย่างมหาศาล

AI กับระบบหลังบ้านของธนาคาร
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กระสวยอวกาศ Challenger ท่ีประสบกับโศกนาฏกรรมครั้ง
ใหญ่ ซึ่งระเบิดออกหลังทะยานสู่ท้องฟ้าเพียง 73 วินาทีหลัง
ออกจากฐาน Endeavour ถูกสร้างขึ้น และนับเป็นกระสวย
อวกาศลำาสุดท้ายท่ีนาซาส่งขึ้นไปในอวกาศ ในยานมีเครื่องไม้
เครื่องมือใหม่ ๆ หลายอย่างท่ีถูกเพิ่มเติมเข้าไปในระหว่างการ
ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกลไกการบังคับเลี้ยวท่ีทันสมัยขึ้น การ 
อัปเกรดระบบประปาและไฟฟ้าภายใน ทำาให้ใช้งานได้นานข้ึน 
และรางลากท่ีชว่ยลดการสึกหรอของเบรกและยางของกระสวย 
และยังมีอีกหลายนวัตกรรมท่ีถูกเพิ่มเข้าไปในยานระหว่างช่วง
เวลาแห่งการปฏบิัตหิน้าที ่

เพื่อตั้งชื่อให้กระสวยลำาใหม่สุดไฮืเทคนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จึงจัด 
การประกวดชื่อกระสวยอวกาศ รางวัลชนะเลิศ ซึ่งชื่อนั้นก็คือ 
‘Endeavour’ ท่ีมีความหมายว่า ‘ความพยายาม’ นั่นเอง
โดยเปา้หมายหลกัของการสำารวจนีค้อื การสังเกตปรากฏการณ์
ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ข้อมูลนี้ทำาให้นักดาราศาสตร์
สามารถคำานวณระยะห่างจากโลกไปยงัดวงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งแมน่
ยำายิง่ขึน้ ความสำาเรจ็ของการสำารวจในครัง้นี ้ยงัครอบคลมุไปถงึ
การจัดทำาแผนท่ีของนิวซีแลนด์ และออสเตรเลียการนำาทาง
ในแถบ Great Barrier Reef นอกจากนี้ ยังค้นพบสัตว์
และพืชสายพันธ์ุใหม่จำานวนมากทำาให้ได้ข้อมูลจดบันทึก
เพิ่มเติม ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์มากมาย
ตามมา จึงไม่แปลกเลยท่ีชือ่นีจ้ะเหมาะสมอยา่งท่ีสุดท่ีจะฟืน้คนื
กำาลงัใจในการไป ตอ่ของชาวอเมรกิาไวไ้ด ้และควา้ชยัเปน็ชือ่ของ
กระสวยอวกาศลำาใหม ่ท่ีเปน็ความหวงัของมวลมนษุยชาตใินท่ี

กระสวยอวกาศประกอบด้วยหลายส่วน ส่วนท่ีคนเรียกว่า 
‘กระสวย’ แท้จริงคือ ยานอวกาศ หรือยานโคจร ท่ีเป็นส่วน
บรรทุกคนหรอืพสัด ุมีคำาเรยีกอยา่งเปน็ทางการวา่ ‘เพยโ์หลด’
โดยมเีครือ่งยนตห์ลักเปน็ส่วนหนึง่ของยาน นอกจากตวัยานแล้ว 
แต่ละกระสวยยังมี แสตก หรือส่วนท่ีใช้ช่วยขับเคลื่อนอีกสอง
ส่วนคือ แทงค์ด้านนอก หรือแทงค์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 
สีส้ม และ จรวดผลักดัน อีกสองอัน ซึ่งเป็นแทงค์ขนาดเล็ก
ทำาหน้าท่ีส่งแรงผลักดันในกระสวยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากฐาน
องค์ประกอบทั้งหมดนี้สามารถนำากลับมาใช้งานใหม่ได้ ยกเว้น
เพยีงอยา่งเดยีวคอืแทงคด์า้นนอก ซึง่ถกูออกแบบให้เผาไหม้ใน
ชั้นบรรยากาศก่อนตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในการปล่อยยาน
แต่ละครั้ง

ภารกิจการนำาส่งนี้มีท้ังการนำาชิ้นส่วนของสถานีอวกาศนานา
ชาติ ขึ้นไปประกอบการซ่อมแซมและดูแลกล้องโทรทรรศน์
อวกาศฮืับเบิล (Hubble Space Telescope)และกล้อง 
โทรทรรศนอ์วกาศจนัทรา (Chandra X-Ray Observatory) 
อีกทั้งยังมีส่วนช่วยซ่อมและส่งดาวเทียมกลับคืนสู่วงโคจร รวม
ถึงส่งยานสำารวจไปยังดาวพฤหัสบดี และดาวศุกร์ตลอดจน
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กระสวยอวกาศของสหรัฐฯ มีทั้งหมด 5 ลำาด้วยกัน ได้แก่

รวมใชใ้นภารกิจท้ังส้ิน 135 ภารกิจ โดยขนส่งมนษุยเ์ปน็จำานวน 
355 คน เดินทางรวมเป็นระยะทางกว่า 804,670,000 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 500 ล้านไมล์) และใช้เวลามากกว่า 
1,300 วนั ในวงโคจร เทียบท่า ณ สถานอีวกาศเมียรข์องรสัเซยี 
(Russia’s Mir space station) 9 ครั้ง และเทียบท่า ณ 
สถานีอวกาศนานาชาติมากกว่า 35 ครั้ง

โคลัมเบีย (Columbia) 
ชาเลนเจอร์ (Challenger) 
ดิสคัฟเวอรี (Discovery)
แอตแลนติส (Atlantis)
เอนเดฟเวอร์ (Endeavour)

เครื่องบินบรรทุกพิเศษ 747 กำ�ลังบรรทุก กระสวยอวก�ศ Columbia จ�ก Palmdale 
รัฐแคลิฟอร์เนียไปยัง Kennedy Space Center รัฐฟลอริด� 

Challenger ระเบิดหลังจ�กขึ้นสู่ท้องฟ้�เพียง 73 วิน�ที

 ในอดตีหากพดูถงึกระสวยอวกาศของสหรฐัอเมรกิา  
จะหมายถงึเครือ่งบินอวกาศท่ีสรา้งขึ้นโดยองค์การนาซาซึ่ง
มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ระบบการขนส่งอวกาศ 
กระสวยอวกาศลำาแรกของมนุษย์ดำาเนินการขนส่งมนุษย์
อวกาศและพัสดุมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

‘ENDEAVOUR’ ก็คือ ‘ความ สำาเร็จ’ 
จากอดีตส่่อนาคต 

‘Endeavour’
การขนส่ง ‘คนแลุะของ’ ของสหรัฐฯ 

ด้วยยานของนาซา ก่อนหน้า SPACEX

18 19



จากความพยายามในการสร้างยานและปรับปรุงระบบภายใน
อยู่หลายปี ในท่ีสุด กระสวยอวกาศ Endeavour ก็ทะยาน
ออกจากฐานครั้งแรก เมื่อวันที 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1992  
ในภารกิจ STS-49 ซึง่มีเปา้หมายเพือ่ซอ่มแซมและปล่อยดาว
เทียมส่ือสาร นามว่า INTELSAT VI กลับคืนเข้าสู่วงโคจร

แม้ว่าการจับสัญญาณดาวเทียมในภารกิจนี้ไม่ราบรื่นอย่างท่ี
คาดหวงัไว ้แตล่กูเรอืกส็ามารถทำาให้ภารกิจลลุว่งไปไดผ้า่นการ
เดินในอวกาศ หรือการปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศ อย่างต่อ
เนื่อง 4 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการประสบความสำาเร็จอย่างสูงสุดใน
ห้วงเวลานัน้ เพราะการเดนิในอวกาศหนึง่ครัง้ในนัน้ถอืเปน็การ
เดินท่ียาวนานท่ีสุดตั้งแต่ได้รับการบันทึกมาก่อนหน้า และ
ปัจจุบันถือเป็นความยาวอันดับ 2 ของโลก โดยเวลาท่ีว่ายาว
นานถึง 8 ชั่วโมงกว่า!

แค่เพียงภารกิจแรก Endeavour ก็ฉายภาพของความรุ่งเรือง
อย่างเจิดจรัสแล้ว และนั่นก็นำามาซึ่งภารกิจท่ีประสบความ
สำาเรจ็อยา่งสวยงามอกี 25 ภารกิจท่ีตามมาหนึง่ในภารกิจหลกั
ของ Endeavour ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ STS-61 ภารกิจแรกที่
เดินทางไปยังกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮืับเบิลใน เดือนธันวาคม 
ค.ศ. 1993 ภารกิจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ทำางานของกระจกหลักของกล้อง ระหว่างดำาเนินภารกิจ มีการ
ติดตั้งองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อแก้ไข ‘การมองเห็น’ หรือ 
‘ทัศนวิสัย’ ของกล้อง ซึ่งเป็นส่วนท่ีมักถูกบรรยายว่าเป็น 
คอนแทคเลนส์หรือแว่นตาของกล้อง และหากขาดส่วนนี้ไป 
กล้องฮืับเบลิก็จะไม่สามารถบันทึกภาพสวย ๆ ให้เราได้ชมกัน
อย่างทุกวันนี้  

นอกจากนี ้Endeavour ยงัมภีารกิจสำาคญัท่ีตอ้งเดนิทางไปยงั
สถานีอวกาศอยู่หลายครั้ง อย่างภารกิจ STS-88 ท่ีลูกเรือได้
นำาชิ้นส่วนสัญชาติอเมริกาชิ้นส่วนแรกที่ชื่อว่า Unity Module 
เข้าไปประกอบกับสถานีอวกาศนานาชาติ หรือภารกิจ STS-
100 ท่ีขนส่งแขนและมือของหุ่นยนต์ Canadarm2 หรือ 
STS-123 ที่ได้นำาชิ้นส่วนแรกของ Kibo Module ของญี่ปุ่น 
และแขนของหุ่นยนต ์Dextre ขึน้ไป

สำาหรับภารกิจสุดท้ายของ Endeavour เกิดข้ึนเมื่อเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เป็นภารกิจขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ไปยัง
สถานีอวกาศนานาชาติ รวมถึงชิ้นส่วนแขนหุ่นยนต์ Dextre ที่
เคยนำาขึน้ไปตดิตัง้ในภารกิจกอ่นหนา้ ถอืเปน็การปดิฉากตำานาน
การขนส่งด้วยกระสวยอวกาศสัญชาติสหรัฐฯ ท่ีประสบความ
สำาเรจ็และสวยงามสมกบัความพยายามของทุกฝา่ยท่ีเกีย่วขอ้ง

ความสำาเร็จของ ‘ENDEAVOUR’
ต้่ปลุาอัจฉริยะ Xiaomi
การเล้ียงปลาจะไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป
เล้ียงปลายุคใหม่ ให้อาหารอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิด้วยมือถือ

www.mi.com
Tel : 02 119 7680

แจ้งเตือนแจ้งเตือน
เปล่ียนนำา้เปล่ียนนำา้

ให้อาหารให้อาหาร
อัตโนมัติอัตโนมัติ

อุณหภูมิอุณหภูมิ

 Xiaomi พัฒนาไปสู่ความสะดวกสบายแบบครบครัน ซึ่งเหมาะมากสำาหรับผู้ท่ีรัก
และชืน่ชอบในปลาสวยงาม แตก็่ไม่มีเวลาท่ีจะเลีย้งหรอืดแูล ทำาความสะอาดตูป้ลา แต่ทาง 
Xiaomi มีคำาตอบมาให้ นั่นก็คือ Xiaomi Geometry AI Fish Tank ที่มาพร้อมกับการ
ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ตั้งเวลาให้อาหารปลา และปรับอุณหภูมิของ
นำาในตู้ให้เหมาะสม้
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เปิดตัว Playstation 5 อย่างเป็นทางการ

สิ้นสุดการรอคอย Playstation 5 เปิดตัวในช่วงเช้าของ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2020 สร้างความตื่นเต้นให้กับคอเกมที ่
รอคอย มีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่นที่ใส่แผ่นเกมบลูเรย์ และรุ่นที่ 
เช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงใครท่ีคดิจะซ้ือเคร่ืองน้ีมาเล่นต้
องเดินสายอินเทอร์เน็ตที่บ ้านให้พร้อม

Playstation 5 ออกวางจำาหน่ายเมื่อไหร่
เครื่องเล่นเกม Playstation 5 วางจำาหน่ายปลายปี 2020 
แน่นอน โดยแหล่งข่าวต่างประเทศลือว่าจะออกมาในช่วงเทศ 
กาลครสิต์มาสให้ทันช่วงเทศกาลซื้อของขวัญและคาดการณ์ว่า 
PS5 ราคาประมาณ 20,000 - 30,000 บาท
  

PS5 เล่นเกม PS4 ได้ไหม
นักเล่นเกมท่ัวโลกสืบเสาะว่าเครื่องเล่นเกม PS5 ใช้เล่นเกม 
PS4 ได้ไหม คำาตอบนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า เครื่องเล่น PS5 
เล่นเกม PS4 ได้ แต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือความคมชัดของภาพ 
ในเกมท่ีออกแบบมาใหม่สำาหรับ PS5 จะมีมิติของภาพและ 
เสียงท่ีแตกตา่งกวา่

เครื่องท้ังสองรุ่นมาพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมแบบเดียวกัน คือ 
คอนโทรลเลอร์ DualSense, รีโมต, headset, และ กล้อง 
ท่ีใช้เพื่อทำางานกับระบบ Aesthetic ของเครื่องรูปทรงของ
เครื่อง PS5 ออกแบบมาให้ดูมินิมอล และคอเกมมองว่ามัน
คล้ายกับดีไซน์ของ Stormtrooper จากเรื่องสตาร์วอร์ PS5  

 

เมื่อมองจากแนวตั้งด้านหน้า เราจะเห็นว่าหน้าตัวเครื่องเป็น 
สีดำาตัดกับสีขาว ทำาเป็นรูปตัว V ซึ่งเป็นเลขโรมันหมายถึง 
5 นั่นเอง แต่น่าเสียดายท่ียังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกจาก
หน้าตาเครื่องและอุปกรณ์

CPU : 8-core AMD Zen 2, variable frequency, 3.5 GHz
Memory : 16 GB GDDR6 SDRAM
Storage : Custom 825 GB SSD
Removable storage : Internal NVMe M.2 SSD, or external  
Display : Video output formats HDMI: 480p - 8K UHD
Graphics : AMD RDNA 2, variable frequency, 2.23 GHz
Sound : Custom Tempest Engine 3D Audio
Input : HDMI 2.1
Controller input : DualSense

Simon Rutter ฝ่ายหัวหน้า EVP ใน Sony Interactive 
Entertainment ได้กล่าวกับส่ือ The Telegraph ยืนยันว่า 
Spider-Man Miles Morales จะเป ็นเกมเน ื ้อหา 
Expansion เสริมแบบ Standalone จาก Marvel’s 
Spider-Man ที่เคยวางจำาหน่ายในปี 2018 ไม่ใช่เกมภาค
ต่อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Spider-Man 
Miles Morales ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี PlayStation 5 
จึงทำาให้ภาพกราฟิกเกมได้รับการยกระดับ Enhancement 

หากเล่นโดยใช้เคร่ือง PS5 หรือหมายความว่า Spider-Man 
Miles Morales เป็น DLC Expansion จากเกมภาคแรกท่ี
เคยวางจำาหน่ายในปี 2018 บน PlayStation 4 ส่วนสาเหตุ
ที่ภาพกราฟิก มีความสวยงามกว่าเกมเวอร์ชัน PS4 ก็เพราะ
ตัวเกมได้รับการ Enhancement จากเครื่อง PS5 น่ันเอง
Spider-Man Miles Morales 

Spider-Man Mile Morales เป็นเร่ืองราวท่ีสานต่อจากตอ
นจบในเกม Marvel’s Spider-Man ภาคแรกที่ Peter 
Parker ได้ล่วงรู้ความลับของ Miles หนุ่มผิวสีที่ถูกแมงมุม
เปื้อนรังสีกัดเข้า และมีพลังแบบเดียวของเขาผู้เล่นจะได้กลับ
ไปผาดโผนโจนทะยานพร้อมปราบเหล่าร้าบรักษาความสงบ
ของเมืองเอาไว้เหมือนเช่นเคย มีแผนวางจำาหน่ายในปี 2020
บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5
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อาจจะเกิดจากไวรัสบางอย่างที่มีเซลล์ของสัตว์ป่ามารวมร่างกั
บคน…เรื่องราวจะจบยังไง ทำาไมคริสต้องตามล่าอีธานติดตาม
ได้ในเกม Resident Evil VILLAGE ตัวเกมจะนำาเสนอความ
น่ากลัวในรูปแบบเคยใช้กับ RE4 มาก่อน น่ันก็คือ เปลี่ยน
จากบ้าน สถานท่ีแคบ หรือห้องลับต่างๆ มาเป็นหมู่บ้านท่ีเต็มไ
ปด้วยความกดดัน และชวนให้ระแวง เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าข้า
งหน้าจะเป็นอย่างไร ผู้เล่นจะได้สำารวจตัวอาคาร นอกจาก
บ้านคนเล็กๆแล้ว ยังมีปราสาทขนาดใหญ่ และการทดลอง
ประหลาดที่ผสานกับความเชื่อตามแบบยุโรปลงไปด้วย

หลังจากลือกันมานานสารพัดส่ิง ในที่สุดก็ตรงตามข่าวลือทุกป
ระการ กับการมาของ Resident Evil VILLAGE  ภาค 8 
ผีชีวะ ท่ีภาคน้ี จะได้ลุยกันในหมู่บ้านสุดพิลึกพิธีกรรมสุดเพ้ียน
และมนุษย์หมาป่า!!

เกมน้ีคือ!?
Resident Evil VILLAGE  จะเป็นเกมผีชีวะ Resident Evil 
ภาคท่ี 8 (หรือ  Biohazard 8) ตัวเกมตอนน้ีมีกำาหนดท่ีคอน
เฟิร์มจากทาง CAPCOM ว่าจะลงให้ PS5  / Xbox X  / PC  
(ยังไม่มีการกล่าวถึง PS4 / XBOX ONE) ตัวเกมจะเป้นเกมแ
อคช่ันสยองขวัญม ุมมองบ ุคคลท ี่  1 เหม ือนเดิม และ
ใช้ RE Engine  เช่นเดิม! 

เรื่องราวจะอยู่ในไทม์ไลน์หลักของเรื่อง 2-3 ปี หลังจากเหตุ
การณ์ครอบครัวเบเกอร์สุดเพี ้ยน และการกระจายไวรัส 
E-Series Evelene  “อ ีธาน วินเธอร ์” และภรรยา 
“มีอาวินเธอร์” ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในหมู่บ้านแสนไกล 
ห่างจากฝันร้ายที่ผ่านมาของพวกเขา และเมื่อพวกเขากำาลัง
สร้างชีวิตใหม่ด้วยกัน อยู่ๆ คริส เรดฟิลด์ ก็ปรากฏตัวต่อหน้า
พวกเขา และคราวน้ีเขาไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรเหมือนเม่ือคร้ังลุ
ยบ้านเบเกอร์ แต่มาในฐานะศัตรูอย่างไม่ทราบสาเหตุ!คริส
ออกรังควาญสองผัวเมียวินเธอร์ ทำาให้อีธานต้องกลับเข้าสู่วัง
วนของความโกลาหล ชีวิตที่พังยับเยินไม่เป็นด่ังฝันของเขา ได้
หลบหนีการตามรังควาญของมหาเทพเรดฟิลด์ มาจนถึงหมู่บ้า
นที่มีหิมะปกคลุมซึ่งอยู่ห่างไกล เพื่อค้นหาคำาตอบหลังจากที่
เขาทราบว่า ทั้งหมด มันเร่ิมขึ้นจากที่นี่ และมีอาเองก็อาจจะ
กุมความลับบางอย่างเอาไว้ ที่น่ัน…อีธานได้พบกับศัตรูใหม่

Snowpiercer ซีรีส์เร่ืองใหม่จาก  Netflix  เพ่ือเป็นการอุ่น
เคร่ืองก่อนท่ีเราจะกลับไปข้ึนรถไฟขบวนพิเศษท่ีออกเดินทาง
วนไปรอบโลกอย่างไม่รู้จักหยุดน้ีกันอีกคร้ัง  โลกในอนาคต
นักวิทยาศาสตร์คิดสารแก้โลกร้อนแต่กลายเป็นว่าทำาให้อุณหภูมิ
โลกลดลงจนใช้ชีวิตอยู ่ไม่ได้

 โลกขอภาพยนตร์ ที่มาพร้อมความสดใหม่ ที่พร้อม
ให้ความบันเทิงแก่ผู้รับชบท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองราวท่ีน่าสนใจสร้าง
แรงบัลดาลใจมากมายทั้งในด้านการทำางานหรือการใช้ชีวิต 
ซึ่งภาพยนตร์อาจเป็นจุดเร่ิมต้นของใครหลายๆคนก็ว่าได้ 
ภาพยนตร์ที่ให้ข้อคิดแก่เรามากมายและให้ความสนุกสนาน
และนี ้คือภาพยนตร์มาแรงที่เรานำามาแนะนำา

SNOWPIERCER

รถด่วนขบวนพเิศษของวิลฟอร์ดท่ีว่ิงไปรอบโลกเพ่ือผลติไฟฟ้า
คอยเลี้ยงระบบนิเวศในรถเป็นเพียงพาหนะเดียวท่ีส่ิงมีชีวิตอยู่
รอดได้ และวิลฟอร์ดก็เลือกขายตั�วสุดแพงให้กับพวกคนรวย
เท่าน้ัน ทว่าในตอนท่ีรถออกตวัพวกคนท่ีไม่มีเงินซ้ือตั�วต่างทำาลาย
ร้ัวและแย่งข้ึนท้ายขบวนรถสำาเร็จ หลังจากน้ันรถด่วนน้ีก็เกิดมี
ชนชั้นที่แตกต่างกนัสุดข้ัวข้ึน หวัขบวนใช้ชีวิตหรูหรา ท้ายขบวน
ไม่มีอาหารจะทานจนเกิดลัทธิล่ามนุษย์กินอยู่กันอย่างแออัด 
และถูกจำากัดสิทธิ์การมีบุตรน่ันจึงเป็นจุดเร่ิมของกลุ่มต่อต้าน
จากท้ายขบวนท่ีต้องการปฏิวัติรถด่วนขบวนน้ี

Snowpiercer ดดัแปลงมาจากนิยาย Le Transperceneige 
ของ Jacques Lob, Benjamin Legrand และ Jean-Marc 
Rochette เขียนบทภาพยนตร์โดย Bong Joon-ho และ 
Kelly Masterson กำากับภาพยนตร์โดย Bong Joon-ho 
ผู้กำากับชื่อดังชาวเกาหลีใต้เจ้าของรางวัลออสการ์ครั้งล่าสุด
จากภาพยนตร์ Parasite (2019ท่ีทำาให้คอภาพยนตร์ต่างฮืือ
ฮืาน่ันเอง โดย Snowpiercer ในฉบับภาพยนตร์ได้ออกฉาย 
คร้ังแรกเม่ือปี 2013 มีช่ือเร่ืองในภาษาไทยว่า ยึดด่วนวันส้ินโลก 
กวาดรายได้ไปท่ัวโลกกว่า 86.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Snowpiercer ในฉบับซีรีส์ของ Netflix ยังคงเดินโครงเร่ือง
ตามฉบับภาพยนตร์เม่ือปี 2013 โดยจะกล่าวถึงเร่ืองราว 7 ปี
หลังจากท่ีโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคนำ้าแข็ง เม่ือโลกถูกปกคลุมไปด้วย
นำ้าแข็งในอุณหภูมิติดลบถึง -119 องศา ด้วยสภาพอากาศที่
หนาวเย็นเยือกแข็งขนาดน้ัน จึงทำาให้ผู้คนท้ังหลายต้องหนีย้าย
ข้ึนมาแออัดกนัอยู่บนขบวนรถไฟทะลวงนำา้แข็งซ่ึงขับเคล่ือนด้วย
เคร่ืองจักรนรินัดร์’และจะว่ิงวนไปตามรางรอบโลกโดยไม่มีวันห
ยุดพัก เพื่อประคองให้ทุกชีวิตสามารถอยู่รอดต่อไปภายใน
ขบวนรถไฟได้ท่ามกลางสภาพอากาศภายนอกอันแสนเลวร้าย
ซึ่งบนขบวนรถไฟนี่เอง

MOVIE & LIFESTYLE

หนังใหม่มาแรง
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MOVIE & LIFESTYLE

BlackKklansman
หนังท่ีได้รับรางวลัภาพยนตร์ยอด
เย่ียมจาก oscarsท่ีว่าด้วยเร่ือง
เหยียดสีผิวหรือเชื้อชาติหรือการ
เมืองที่เกิดขึ้นโดยตัวหนังได้เดิน
เรื่องแบบตลกจิกกัดสังคม

The Favourite
เรื่องราวจริงในอดีตของพระราชินีที่
ไม่เอาไหนแต่สามารถยกระดับเกาะ
อังกฤษให้กลายเป็นประเทศมหาอำานาจ
ในโลกได้ภายใต้การปกครองของ
พระราชินีแอนน์หนังได้รับรางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก oscars 

A Star Is Born
เมื่อชื่อเสียงไม่ใช่คำาตอบขอชีวิต
เสมอไป แจ็คสัน เมน ศิลปินคันท
รีร็อกช่ือดงัท่ีบังเอิญไปพบเจอกบั 
แอลลี่ พนักงานเสิร์อาหารทั้งคู่
ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วต่อมา
เเจ็คสันได้ปั้น แอลลี่เข้าสู่วงการ
จนทำาให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้น

Black Panther
ทีีชารร่าราชาแห่่งวากันัดาทีี�ปกัครอง
ประเทีศแทีนพ่่อทีี�เสีียไปพ่วกัคนทีี�ร้�
ถึึงกัารมีีอย่้ของแร่ห่ายากัได�พ่ยายามี
เข�ามีาเพ่่�อแย่งชิงและวายร�ายทีี�
จ้�องจ้ะทีำาลายประเทีศของเขาห่นัง
เร ่�องน ี � ได �รางวัลจ้ากัoscars

ถึึง7รางวัล

สถานที่ที่มีกล่ินอายของความลี้ลับแม้มีขนาดหย่อม 
แต่ความตื่นตาไม่ด้อยไปกว่าพิพิธภัณฑ์หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวใหญ่ ๆ เลย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบ
ผจญภัยแบบอินเดียน่า โจนส์ มามุดอุโมงค์สำารวจ
ความเรืองรุ่งของอดีตในสุสานสไตล์ฟาโรห์ สำาหรับ 
สุสานท่ีเราแนะนำาน้ี แม้ไม่ใช่ในพีระมิดท่ีย่ิงใหญ่ของ
เจ้านครอย่างฟาโรห์ แต่ก็เป็นของคนใกล้ชิดได้ฝังใน
บริเวณสุสานของกษัตริย์เช่นกัน การเดินชมความ
งดงามสมบูรณ์ของจิตรกรรม และบรรยากาศชวน
ลึกลับน่าค้นหา ผ่านมุมมอง 360 องศาพร้อมจุด
บรรยายให้ข้อมูลเป็นระยะ ล้วนทำาให้จินตนาการ
ของเราแตกซ่านเตลิดเปิดเปิง แต่แค่นั้นยังไม่พอ 
เพราะนอกจากข้อมูลแล้ว ในสุสานยังมีวิดีโอไกด์ 
และภาพจำาลอง 3 มิติ ของมุมต่าง ๆ ภายในส่ิง
ปลูกสร้างนี ้ เมื่อครั้งยังอยู ่ในสภาพสมบูรณ์ไม่
ผุกร่อนไปตามกาลเวลา 

พารับชื่ม สุสารมัมมี� ของ “MERESANKH III”

ให้เราได้ทึ่งในความอลังการด้วย นอกจากนี้ ระบบ 
VR ยังทำาให้เราได้ชมในจุดที่ปกติแล้วไม่สามารถ
เข้าถึงได้ด้วย จะชมจุดไหนก็ไม่มีนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนม
าบดบังหรือวนใจ เดินยังไงก็ไม่เหนื่อย ไม่เสี่ยงภัย
อันตรายด้วย จะใส่หูฟังเล่นซาวน์ดแทรคหนังผจญภัย 
หรือดนตรีที่เข้ากันประกอบยามชมก็ย่อมได้ ข้อมูล
ก็มีให้อ่านเป็นระยะ การชมแบบน้ี จึงเก็บรายละเอียด
และซึมซับบรรยากาศได้แบบใกล้ชิด    

น่ีคือความเด็ดดวงของสุสานแห่งน้ี หากเราเคยผ่าน
ตาภาพยนตร์สารคดีเก่ียวกบัมัมม่ีกันมาบ้าง ก็จะเห็นว่
าภาพส่วนใหญ่ในเรื่องเป็นภาพเทพอียิปต์องค์นั้นบ้
างองค์น้ีบ้าง ไม่ก็เป็นพวกอักษรเฮีืยโรกลิฟฟิก หรือ 
อักษรภาพอียิปต ์โบราณเต็มไปหมด ซ ึ่ง น่ันก ็
เป็นลักษณะโดยท่ัวไปของสุสานโบราณแห่งลุ ่ม
แม่นำ้าไนล์น่ันแหละ แต่ภาพภายในสุสานแห่งนี้กลับ
ต่างออกไป เพราะเป็นเหมือนแหล่งรวมภาพเล่า
เรื่องราวการใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน การทำามาหากิน 
ศิลปะการต่อสู้ซึ่งอย่างหลังนี่แทบไม่ปรากฏให้เห็น
ในสุสานอื่นเลย

สุสานแห่งน้ีถือเป็นต้นแบบของพีระมดิท้ังมวลท้ังยังเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีทำาด้วยหินขนาดมโหฬารช้ินแรกในประวติัศาสตร์โลก น่ันก็คือ 
พีระมิดขั้นบันไดของโจเซอร์ (Pyramid of Djoser) ที่ซัคคารา (Saqqara) อันโด่งดังน่ันเอง ระบบ VR ของที่แห่งนี้ครอบ
คลุมทั้งในส่วนที่เป็นเสาหินของสถานที่ที่เป็นส่วนประกอบพิธีด้านนอก และช่องทางเดินใต้ดินลึกลงไปใต้พีระมิดทำาให้เรา
ได้เดินสำารวจ โผล่นู่นมุดนี่เสมือนได้ไปอยู่ในที่จริง และแม้ว่าพีระมิดแห่งนี้จะไม่มีภาพวาดให้เราชมเหมือนที่อื่น ๆ แต่ความ
อลังการของโครงสร้าง และร่องรอยหินตกแต่งที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดก็ทำาให้เราจินตนาการถึงความสง่างามเมื่อครั้งอดีตได้ไม่
ยากนัก นอกจากทางเดินที่ทอดยาวแบบที่เราเคยเห็นในแผนผังพีระมิดแล้วที่แห่งนี้ยังอุดมไปด้วยผนังและเพดานที่อันแน่นไป
ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางสู่โลกหลังความตาย บนเพดานคือ คัมภีร์ที่เรียกว่า “คัมภีร์ทิวาราตรี”
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 PERSKINDOL 
 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกที่ใช้ ความเย็นเป็นคุณสมบัติสำาคัญในการรักษา  
 เนื่องจากผลของความเย็นจะช่วยบรรเทา อาการปวดกล้ามเนื้อ และ
 อาการบวมที่เกิดจากอาการเคล็ด ขัดยอก การตึงตัว ของกล้ามเนื้อ

ทำาใหท้กุๆวันของคณุ์ ทำาใหท้กุๆวันของคณุ์ 
เหม่อนเดินอย่่เหม่อนเดินอย่่

“กลุางขั้วโลุกเหน่อ”“กลุางขั้วโลุกเหน่อ”

คำาเตือน : ไม่ควรใช้ บริเวณเนื้อเยื่ออ่อน หรือแผลเปิด ไม่ควรใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี

Tel : 02-656-9800
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำากัด ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Inception เป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังอีกเรื่องหนึ่งของผู้กำากับ
ใหญ่ Christopher Nolan  เขามีช่ือเสียงจากการกำากับหนัง
แนวจิตวิทยา ระทึกขวัญเรื่อง Memento และในภาพยนตร์  
Batman Begins และ Batman  The Dark Knight 
Rises ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดี และเรื่อง Inception นี้เป็น
หนังแนว action - sci-fi ที่มีความซับซ้อนอยู่พอสมควร 

ภาพยนตร์เกี่ยวกับการใช้จิตวิทยาที่ควบคุมความคิดด้วยการ
ใช้เคร่ืองมือเข้าไปสู่ฝันของผู้อ่ืนและยังสามารถบิดเบือนสถาปัตย
กรรมภายในความฝันการบิดเบือนสถานที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิต
ใต้สำานึกของมนุษย์ขณะท่ีกำาลังหลับ เป็นหนังแนววิทยาศาสตร์
ท่ีผสมความแฟนตาซี ความบู้แอคช่ัน ดราม่า และการผจญภัย 
ผสมรวมกันไว้อย่างลงตัวหนังจะเล่าถึงกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า
“อาชญากรทางความคิด” 

เพ่ือเข้าไปยังฝันช้ันต่างๆท่ีถูกสร้างข้ึนมาจนลึกพอท่ีจะสามารถ
หาคำาตอบนั้นภายใต้โลกความฝันนั้นได้ซึ่งในภาพยนตร์ภารกิจ
สำาคัญของพวกเขาก็คือการบิดเบือนความคิดของ Robert 
Fischer เพื่อให้เขาตัดสินใจล้มธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเขา แต่
ปัญหาก็คือ Fischer เคยถูกฝึกให้มีระบบการป้องกันการ
โจรกรรมทางความคิดอยู่ในฝันของเขา 

ดังนั้นส่ิงที่ Cobb ตัดสินใจทำาคือการสร้างแผนผังความฝัน
ให้มีความลึกถึง 4 ช้ัน โดยมีกฎของเวลาท่ีในหนังได้กล่าวถึงคือ 
การลงไปในฝันเวลาจะยาวนานกว่าชั ้นบน 5 เท่า ซ ึ่งมี
ความเสี่ยงมากเนื่องจากว่า ถ้าเราตายในความฝันก่อนที่ยา
สลบจะหมดฤทธิ์ จะทำาให้เราตกลงไปในลิมโบหรือฝันชั้นที่
ลึกมาก และเราจะต้องติดอยู่ในนั้น นานแสนนาน และถ้าหาก
ไม่มีใครลงไปปลุกให้ต่ืนก็อาจทำาให้เราเป็นเจ้าชายนิทราไปเลย
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เลือกหุ้นต้องพิถีพิถัน หลังไวรัสระบาด
เม่ือตลาดหุ้นไทย ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 จนทำาให้นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่
เพื่อลดความเสี่ยง คำาถามตามมา ก็คือ มีหุ้นประเภทไหนที่
สามารถลงทุนแล้วสบายใจ

14 มกราคม 2563 วันแรกที่ประเทศไทยรายงานว่าคนไทย
รายแรกที่ติดเชื ้อไวรัส COVID-19 โดยดัชนีหุ ้นไทยปิด
1,586.90 จ ุด และวันถัดมา (15 มกราคม 2563) 
ดัชนีห ุ ้นป ิด 1,581.05 จ ุด

31 มกราคม 2563 ดัชนีหุ้นไทยปิด 1,514.14 จุดและใน
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนตลอด
เวลา เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19
นอกจาก COVID-19 แล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยในปีน้ี เช่น งบประมาณล่าช้า โครงสร้างพ้ืนฐานมีการปรับ
เปลี่ยนในหลายอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อการจ้างงาน เช่น 
ธุรกิจบริการ เร่ิมหันมาใช้ระบบออนไลน์โรงงานอุตสาหกรรม
ใช้ ROBOT มากขึ้น และถึงแม้เงินบาทจะอ่อนค่าลงซึ่งเป็น
ผลดีต่อการส่งออก แต่เมื่อเจอกับ COVID-19 การส่งออก
ก็ต้องชะลอตัว ส่วนประเด็นการเมืองจะคอยรบกวนเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมบางอย่างที่ได้รับประโยชน์จาก 
COVID-19 เช่น มันสำาปะหลังซึ่งจีนต้องการนำาเข้าเพื่อนำาไป
ผลิตแอลกอฮือล์ ส่วนเม็ดพลาสติกจะนำาไปผลิตหน้ากาก
อนามัย ขณะที่ส่ิงทอบางประเภท โดยผู้ประกอบการในไทยได้
รับคำาส่ังซื้อเพ่ิม หลังส่ิงทอในจีนได้รับผลกระทบ “แต่ปัจจัย
บวกที่มียังอยู ่ในระดับเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปัจจัยลบอัน
มหาศาลจาก COVID-19” ดังน้ัน ตลาดหุ้นจึงได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 โดยปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมี P/E Ratio อยู่ระดับ 
15.5 - 15.8 เท่า ถือว่าไม่ได้ถูกมากนัก ประเมนิว่า “P/E Ratio 
อาจปรับลดลงได้ตำ่ากว่า 15 เท่า หาก Earning Growth 
เติบโตลดลง” นอกจากน้ีระดับความเส่ียงของนักลงทุนในตลาด
หุ้นที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ลดตำ่าลงซึ่งปัจจัยหนึ่งที่
สะท้อนอย่างชัดเจน คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
(Bond Yield) กับราคาทองคำาแท่ง“กลยุทธ์การลงทุนใน
ภาวะแบบนี้ ต้องเพ่ิมความระมัดระวังและพิถีพิถันในการเลือก
หุ้น ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวให้ถอยรับเป็นสเต็ป โดยเน้นหุ้น 
Defensive และหุ้นที่ธุรกิจม่ันคงที่ Valuation ไม่แพงส่วน
ลงทุนระยะสั้นๆ ให้ซื ้อเก็งกำาไรจังหวะราคาหุ ้นอ่อนตัว”

เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่
ทำาไมหุ้นข้�นทำาไมหุ้นข้�น
ไม่หยุด?ไม่หยุด?
ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นโลก ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ทะยาน
ขึ้น 5 วันติด สวนกระแสข่าวร้ายทุกข่าวเป็นปรากฏการณ์
ท่ีไม่เคย ปรากฏมาก่อน ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ปิดท่ี 1,435.70 
จ ุด เ พ่ิมข ึ ้น 24.69 จ ุด บวกเป ็นวันท ี่  5 ติดต ่อกัน 
ด้วยมูลค่าซื ้อขายกว่า 120,000 ล้านบาทเป็นวันที่สอง 
ทำาสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยไม่สนใจ จีดีพีไตร-มาส 
2 จะด่ิงเหว ดัชนีหุ้น เอเชีย ยุโรป สหรัฐฯ ต่างก็ทะยานข้ึนสวน
ทางกับข่าวร้ายจนน่ากลัว “ฟองสบู่หุ้น”จะแตกโพละอีกครั้ง
ไม่นานจากนี ้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักลงทุนหุ ้น
ระดับตำานานที่ไม่เคยขาดทุนจากการเล่นหุ้นปีนี ้ขาดทุนไป
กว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในชีวิต
เป็น ภาวะที่เหลือคาดเดาจริงๆ แต่ก็มีผู้กล้าลุยทำากำาไรกัน
เป็นกอบเป็นกำา

สำานักข่าวซีเอ็นบีซีระบุว่า ดัชนีหุ้นทุกตลาดบวกขึ้นจากจุดตำ่า
สุดในเดือนมีนาคม เกาหลีใต้บวกขึ้นไปถึง 49.45% ทั้งที่
โควิด-19 กลับมา ระบาดรอบ 3 เซี่ยงไฮื้บวกขึ้นไป10.29% 
ฮ่ืองกง บวกข้ึนไป 15.27% ญ่ีปุ่น บวกข้ึนไป 38.74% สิงคโปร์ 
บวกขึ ้นไป 22.59% ไต้หวัน บวกขึ ้นไป 33.67% และ 
ไทยแลนด์บวกขึ ้นไป 45.6% น้องๆเกาหลีใต้ท่ามกลาง
ข่าวร้ายจีดีพีไตรมาส 2 จะติดลบกว่า 10% บริษัทจดทะเบียนยั
กษ์ใหญ่ขาดทุนมหาศาล การบินไทยยื่นขอฟื ้นฟูโรงแรม
หลายร้อยแห่งในสมุย ภูเก็ต ประกาศขายทิ้ง

วันนี้ ผลประกอบการบริษัท และ จีดีพี ดูเหมือนจะไม่มีความ
หมายในสายตาของนักลงทุนแล้ว สาเหตุหลักเป็นเพราะ 
“เงินล้นโลก” จาก การอัดฉีดเงินคร้ังใหญ่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจข
อง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรปธนาคาร
กลางญ่ีปุ่น และ ธนาคารกลางทุกชาติ แต่ท่ีน่าเศร้าใจก็คือ เงิน
มหาศาลท่ีอัดฉีดลงไปกลับตกอยู่ในมือของคนรวย 1% ไปไม่ถึง
คนยากจน เม็ดเงนิมหาศาลเหล่าน้ีจึงไหลย้อนกลับไปลงทุนในต
ลาดหุ้นโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาปั่นราคาหลายรอบขึ้นไปจน
กว่า “ฟองสบู่หุ ้น” จะแตกอีกครั้ง 

วันนี้ เฟดลดดอกเบี้ยดอลลาร์ลงเหลือศูนย์และอัดฉีดเงินเข้า
ระบบกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ 224 ล้านล้านบาททำาให้บริษัท
เอกชน ออกหุ้นกู้เพ่ิมกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ 32ล้านล้าน
บาทเพราะเฟด รับซื้อไม่อั้น วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาธนาคาร
กลางยุโรป ก็อัดฉีดเงิน เพ่ิมอีก 6 แสนล้านยูโร เป็น 1.35 
ล้านล้านยูโร เงินไม่รู้ไหลไปไหนก็ไหลเข้าตลาดหุ้น ประเทศ
ไทยปีที่แล้วก็อัดฉีดเงินผ่านธนาคารรัฐเกือบล้านล้านบาท
ปีนี ้กู ้เงินอัดฉีดเข้าไปอีก 1.9 ล้านล้านบาท

เงินร้อนส่วนใหญ่ก็ไหลเข้า ตลาดหุ้น ที่ทำากำาไรได้เร็ว คนรวย
ก็รวยกันต่อไป คนจนก็จนกันต่อไป สังคมแบบนี้ไม่รู้จะสงบสุข
ไปได้อีกนานเท่าไหร่.

การที่หุ้นสหรัฐฯทะยานขึ้นครั้งนี้ เพราะมีข่าวจากกระทรวง
แรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า เดือนพฤษภาคมตัวเลขการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรพุ ่งขึ ้น 2.5 ล้านตำาแหน่งสวนทางกับ
นักวิเคราะห์ที่คาดว่า การจ้างงานจะลดลง 8.33ล้านตำาแหน่ง 
เป็นตัวเลขที่ต่างกันมากถึง 10.83 ล้านตำาแหน่ง จนไม่น่าเชื่อ
ว่าจะเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ ถ้าเป็นตัวเลขของฝ่ายจีน ป่านนี้ 
ประธานาธิบดีทรัมป์ ผู ้นำาสหรัฐฯ คงทวีตว่าเป็นตัวเลขที่
ไม่จริงไปแล้ว เพราะเดือนพฤษภาคมกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ 
เพ่ิงรายงานว่า เดือนเมษายนตัวเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรด่ิงลงไปกว่า 20.5 ล้านตำาแหน่ง ขณะท่ี คนว่างงานย่ืน
ขอรับสวัสดิการพุ่งขึ้นไปกว่า 40 ล้านคนช่ัวข้ามเดือนตัวเลข
พลิกกลับมาบวก 2.5 ล้านตำาแหน่ง
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