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เกริ่นนํา  
 

การสื่อสารของมนุษยชาติ พัฒนาจากภาษาพูด ภาษาเขียน ซึ่งแตละชนชาติ 
สามารถสงตอความรูโดยการใชภาษา เชน คนจีนสามารถพัฒนาการสรางกระดาษ และมีภาษา
เขียนที่สวยงาม   อยางไรก็ด ี การเปลี่ยนแปลงของโลกสมยัใหมน้ันภาษาจะมีลกษณะเปน
ภาษา Digital (โดยใชรหสั 0 และ 1) ซึ่งจะเปนภาษาทีส่ามารถสื่อสารไดทัว่โลก และสามารถ
สื่อสารไดโดยใชเวลาเพยีงไมกี่นาที หลายประเทศที่ศึกษาภาษานี้ เชน เกาหลี สิงคโปร 
กลายเปนประเทศที่เรืองอํานาจไดเพราะเขาใจและสามารถใชภาษานี้ได   หากประเทศใดไม
เขาใจภาษา Digital ก็จะยากจนลง และตกขอบการปฏิวัติครั้งน้ี 
  การคนนพบสิ่งมีชีวิตแบบใหม นําไปสูการศึกษาเรื่องตางๆ ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิของโลก ดังน้ัน การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะกอใหเกิด
การเปลีย่นแปลงขึ้นอยางมหาศาล 
  การคนพบ Genetic code นําไปสูการศึกษาในเรื่องตางๆ หลายเรื่อง เชน การ
คนพบวามนษุยกับลิงไมตางกันนัก แตความแตกตางของ Genetic code ที่มีลักษณะเฉพาะ
ตางกันทําใหเกิดความแตกตางกัน เชน ลิงตองอาศัยอยูในปา 
  การศึกษาขอมูลตางๆ ทีผ่านมามีการสืบสานถายทอด เชน แมสอนลูก ถา
ยอนกลับไปพิจารณาเมื่อ 2,000 - 5,000 ปที่ผานมา เห็นไดวาเราเรียนรูหรอืสะสมความรู
เหลาน้ีมา ซึ่งนําไปสูความเขมแข็งทางวัฒนธรรม เชน ความรูทางสถาปตยกรรมในการสราง
อนุสาวรีย วัด งานศิลปกรรมตางๆ เปนตน 
  ถาไมมี Genetic code จะไมมีชีวิตและการถายทอดขอมูลออกมา ซึ่งการ
เกิดขึ้นดังกลาวนําไปสูความรู ความคดิ การถายทอดพันธุกรรม กลาวไดวา Genetic code คือ 
รหัสของชีวิต 
 
กระแสของภาษาสมัยใหมกับแนวโนมการเปลีย่นแปลงในโลก 
 
  ชาวจีนทําสิ่งแปลกใหมคลายชาวอียปิตได กลาวคอื การปรับเปลี่ยนภาษาจาก
รูปภาพใหเปนภาษาเขียนที่ทําใหคนจีนในสวนตางๆ ของประเทศสามารถอานและเขาใจได ซึ่ง
ภาษาเขียนปจจุบันเปนตัวหนังสือที่งดงาม  แตภาษามีความยาก ดังน้ัน การถายทอดภาษาจีน
จึงยากมาก การใชภาษาอื่นเชนภาษาอังกฤษซึ่งมตีัวอักษรเพียง 26 ตัว จึงสามารถทําความ
เขาใจไดงายกวาที่จะเขียนเปนภาษาที่พัฒนามาจากรูปภาพเชนภาษาจีนหรอืภาษาอียิปต การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศตางๆ ก็มีการดําเนินการเชนน้ีมาโดยตลอดเชนกัน เชน การเปลีย่นตัว
เลขจากตัวเลขภาษาโรมันเปนตัวเลขอาระบิค เปนตน ซึ่งสามารถเขยีนไดงายกวา ดังน้ันเราจึง
ตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกดิขึ้นในโลกใหทันทวงที  
  การเปลีย่นแปลงภาษาพดูก็เชนเดียวกัน ขณะน้ีมกีารเปลยีนแปลงเกิดขึ้น ภาษา
พูดแบบใหมเปนรูปรหสัตัวเลข (Digital Code) ไดแก 0 และ 1 ซึ่งการสือ่ความหมายดวย
ตัวเลขลักษณะน้ี เชน 01100001111010 เปนตน โดยอาจมีการใชสปีระกอบดวยจะทําให
เขาใจวาความหมายของตวัเลขชุดน้ีเพิม่ขึ้นวาคอือะไร เชน เมื่อรหสัชุดดงักลาวเปนสีเขียว
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หมายความถงึคําวารัก ถารหัสตวัเลขชดุเดียวกันเปนสีมวงมีความหมายวาเกลียด เปนตน ซึ่งใน
ยุคใหม ทกุสิ่งทุกอยางที่พูด เขยีน หรือการแสดงเปนภาพจะเหลือเปนเพียงการใชตวัเลขที่
แสดงเปนรหสั และการใชกลองซึ่งเปน Digital เทาน้ัน อน่ึง ในจุดน้ี เราสามารถใช DVD มา
เปนสื่อถายทอด ซึ่งสามารถใชไดกับทุกภาษา โดยใชรหัสแค 2 ตวัเทาน้ัน คือ 0 และ 1 ใน
ระบบนี้ การสื่อสารจะสามารถสงไปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งการจะพัฒนาตามแนวทางนี้ไดน้ัน
จะตองใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมาก 
  ดังน้ัน  โรงเรียนที่เคยสอนภาษาตางๆ อยูเดิมน้ัน ตองสอนเรื่อง Digital คือ
สอนภาษาที่ใชรหัสตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งประเทศเกาหลี สิงคโปร เปนประเทศที่รุงเรืองขึ้นมา
และเปนตัวอยางที่โดดเดนของการเขาใจและใชภาษานี้ได 
  ในบังกาลอร จะกลายเปนศูนยอํานาจแหงหนึ่งของโลก เน่ืองจากอินเดียมี
บุคคลที่มีความชาญฉลาดมาก สิ่งทีส่รางอํานาจของชาติ คือ ความรูความสามารถ ซึง่เรื่องน้ี
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางเศรษฐกิจ ดังน้ันในกรณีเชนน้ี หากอินเดียตองสูญเสีย
บุคคลระดับมันสมองอยางคุณนารายณ บูรต ิไป อินเดียก็จะประสบปญหายุงยาก 
  ดังน้ัน เรื่องทรัพยากรมนุษย จึงเปนเรื่องสําคัญที่สุด และความรู ความเขาใจ
เรื่องตางๆ ตองไดรบัการนํามาปรับใช ซึ่งน่ีคือมิติที่เกิดใหมในโลกนี้ 
 
การคนพบเรื่อง Genetic code กับการพัฒนาโลกสมัยใหม 
 
  โลกกาวไกลไปถึงการคนพบรหัสพันธกุรรม (Genetic Code)  ทีพ่บวา ทุก
สิ่งมีชีวิตเกิดจากรหสั 4 ตัว ไดแก ATCG  ( Adenine, Thymine, Cytosine และ Guanine) 
เปน code ที่ทําใหเกิดชีวิต โดยม ี DNA เปนรหัส การเขียน code ตองเขียนใหเปน โดยใช
เพียงตัวอักษร 4 ตัว ดังกลาว เชน CCAT (ตัวอยางสมมุต)ิ  อาจหมายถงึดอกไม  TGAA 
หมายถึงหิน เปนตน น่ีเปนรหัสซึ่งอยูในสิ่งน้ันอยูแลว แตในอดตีเราไมเคยรูมากอน อยางไรก็ด ี
ในป 1995 นักวิทยาศาสตรสามารถสรางแผนที่พนัธุกรรมของเชื้อโรค/แบคทีเรียออกมาได ซึ่ง
เมื่อเราเขาใจภาษาและ code น้ีก็จะเขาใจวาภาษา/รหสัน้ันหมายวาวาอยางไร น่ันหมายความ
วา ในอนาคตเมื่อเขาใจเรื่องเหลาน้ีไดอยางชัดเจนแลว เราอาจผลิตแอบเปลทีมีรสชาติแบบ
เงาะได หรอืสามารถสรางวัคซีนแกโรคทองรวงได หรือการเปลี่ยน gene ในมะเขือเทศจะ
สามารถสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ ขึน้ได เปนตน ดังน้ัน การเขาใจภาษา genetic code น้ีจะ
สามารถสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในโลก และสามารถเปลยีนทกุอยางที่เคยมีในโลกได ดังน้ัน 
การฝกลูกใหเขาใจภาษาดังกลาวนี้ก็จะเขาใจกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นได 
  ชีวิตคือรหัสที่มีการสงตอมาจากบิดามารดา ครึ่งหนึ่งจากบิดา อีกครึ่งหนึ่งจาก
มารดา เมื่อผสมกันก็เปนตวัเรา ในกรณทีี่โชคดี ผลที่ไดก็สมบรูณแบบ ในกรณีที่โชครายก็จะไม
สมบรูณ ซึง่การเขาใจถงึการสงตอรหัสดังกลาวจะทําใหเขาใจถึงสาเหตขุองความสมบูรณและ
ไมสมบูรณทีเ่กิดขึ้นดังกลาว  

โรคภัยไขเจ็บน้ันเปนเรื่องสําคัญ การเปล่ียนแปลง gene ทําใหไขหวัดในบางป
รุนแรง หรอือาจมีการถายทอดเชื้อน้ันจากนก สูหม ู และสูคน น่ีเปนเรื่องของ genetic code 
ทั้งสิ้น ซึ่งเราจะตองทําความเขาใจวาโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไมอันตรายจึง
มากขึ้นกวาเดิม เราไดทําแผนที่พันธุกรรมกี่ยวกบัสิ่งเหลาน้ีไปบางแลว ซึ่งจะนําไปสูความ
เขาใจ และเมื่อประเทศไทยเขาใจ  genetic code มากขึ้น กจ็ะไดเขาใจไดถึงรากฐานของ
เหตุผลวาเหตุใดประเทศบางประเทศซึ่งมีความเขาใจเรื่องดังกลาวนี้ดีจึงร่ํารวย 

การเขาใจสิ่งตางๆ เกี่ยวกบั genetic code ดังกลาว จะทําใหสามารถนําไปใช
ประโยชนได เชน การนําความรูน้ีไปใชในการปลูกขาวพันธุใหมที่สามารถมีความตานทานตอ
ขอจํากัดทางสภาพแวดลอมได เปนตน  
 

 ตัวอยางอีกตัวอยางหนึ่งในเรื่องน้ี ไดแก การศึกษาของบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่ง
กําลังศึกษาวาทําไมใบไมจึงเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีแดงในฤดูหนาว บริษัทน้ีศึกษาจาก  Gene 
เพื่อดูวาสิ่งเหลาน้ันเกิดขึ้นไดอยางไร ซึ่งอาจนําเอาความรูน้ีไปพัฒนาใหขาวสาลีเปล่ียนสีได 
นอกจากนี้ เราสามารถเปลี่ยนออย ขาวโพด เปน นํ้ามัน หรือเปนอัลกอฮอรได หรือตัวอยางเชน 
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การผลิตผาแคชเมียรซึ่งเดิมทํามาจากขนแพะ แตคนจีนศึกษาคนควาจนสามารถนําถั่วเหลือง
มาผลิตเปนผาแคชเมียรได ซึ่งจะสรางความร่ํารวยมหาศาล เพราะตนทุนการผลิตต่ํา เปนตน 
น่ันหมายความวา ตอไปการเกษตรจะเปลี่ยนโฉมหนาใหม      
  องคความรูเกี่ยวกับเรื่อง gene น้ี ปจจุบัน ไดนําไปดําเนินการเรื่องการถอด
แบบ ( cloning)  สัตว เชน วัว เปนตน ซึ่งในเรื่องวัวน้ี เราสามารถใชวัวเปนตัวผลิดตยารักษา
โรคมะเร็งได ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวจะใชวัวเพียง 2 ตัว แทนการมีโรงงานผลิตยาขนาด
ใหญ นอกจากนี้ ตัวอยางอื่นเชน ตอไปเราอาจเปลี่ยนแอบเปล (ที่ถืออยูในมือ)  เปนอะไรก็ได 
ซึ่งน่ันยอมเปนการบริหารจัดการ code ที่แตกตางกันน่ันเอง 
 

องคความรูในลักษณะน้ี ประเทศไทยจะตองเผยแพรความรู ซึ่งตอไปจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  
 

    การเขาใจถึงการงอกขึ้นใหมของหางจิ้งจกที่ขาดหายไป โดยผานองคความรู
ในเรื่อง Genetic code จะทําใหสามารถพัฒนาองคความรูเรื่องน้ีเพื่อไปพัฒนาเรื่องใหม ๆ ให
เกิดขึ้นได เชน นักวิทยาศาสตรกําลังศึกษาถึงความพยายามจะใหไกมี 3 ปก เพื่อนํามา
ชวยชีวิตเด็กพิการผูแขนขาด น่ันคือประเด็นวา จะตองทําอยางไรจึงสามารถที่นํารหัสของยีนส
มาสรางใหแขนของคนงอกขึ้นมาใหมได หรือสามารถพัฒนาความรูตรงนี้ไปใชประโยชนกับ
คนซึ่งอาจประสบอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียอวัยวะตางๆ ได จะเห็นไดวา การเขาใจเรื่อง
วิทยาศาสตรจะทําใหโลกอยูได   ขณะน้ีแนวคิดน้ีอาจจะฟงดูนากลัว ซึ่งจะเหมือนในชวงแรก
ของการเกิดเด็กหลอดแกว ไมมีใครอยากจะมีลูกในหลอดแกว  เพราะพอแมสมัยเดิมไมเคย
คิดวาจะมีลูกดวยวิธีผิดธรรมชาติ แตปจจุบันน้ีเด็กในหลอดแกวไมใชสิ่งที่นากลัวอีกตอไป 
ดังน้ัน จึงตองตระหนักวาปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปแลวและเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก อีกทั้ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกอยาง  เชน เกษตร วิถีชีวิคน เปนตน  
 
  ประเทศเกษตรกรรมจะกลายเปนประเทศที่ยากจนลงอยางรวดเร็ว ถาขาดความ
เขาใจวิทยาศาสตรหรือไมมีฐานวิทยาการสมัยใหม ดังน้ัน ความสามารถในการแขงขันจะ
ลดลง ในขณะที่ประเทศที่ใชความรูจะกาวหนาเร็วมาก  อีกนัยหนึ่ง กลาวไดวา ประเทศที่จะ
พัฒนาและมั่งคั่ง คือ ประเทศที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีการเปดโอกาสใหมีบุคคลที่มี
สมองดี มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานซึ่งจะสรางความแตกตางของผลทางเศรษฐกิจให
เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 
 

                  ขณะน้ีประเทศที่ร่ํารวยที่สุดจะลงทุนทางการศึกษามากที่สุด  ในขณะที่
ประเทศที่ยากจนจะลงทุนดานการศึกษานอย เพราะยังไมเห็นความสําคัญของเรื่องน้ี ดังน้ัน 
เราตองเขาใจเรื่องน้ีและลงทุนทางดานการศึกษา วิทยาศาสตรใหมากขึ้น  
 

  ในทางการแพทย มีมุมมองใหมในการรักษา  เชน เห็นวาโรคมะเร็งเปนโรคที่
เกิดจากพันธุกรรม ซึ่งเมื่อมีปจจัยแทรกซอนเขามาก็จะเกิดเน้ืองอกขึ้น  ดังน้ันแนวการรักษา
ของการแพทยสมัยใหมน้ัน การรักษาจะเกิดขึ้นกอนโดยศึกษาจากยีนส  ซึ่งอาจใหยาครีโม
กอนการเกิดขึ้นของเน้ืองอกก็ได ซึ่งแนวทางนี้เปนวิทยาศาสตรสมัยใหมที่แพทยตองเขาใจ 
และใชการรักษาแบบใหมที่แพทยที่จะตองเปลี่ยนแปลงจากแนวทางที่เคยรักษาแบบเดิม 
ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวอาจพิจารณาไดวา เปนการเปลี่ยนจาก Medical 
Management เปน Information Management 
  หลายประเทศใหความสนใจกับเรื่องดังกลาวขางตนน้ี แตหลายประเทศก็ยัง
ไมใหความสนใจกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ขณะน้ีหลาย ๆ ประเทศยังไมเขาใจวา 
ภาษาของโลกกําลังเปลี่ยนไป ตอไป บางประเทศอาจร่ํารวยขึ้นมาก บางประเทศอาจจะ
หายไปจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบันหากขาดการเสริมสรางความเข็งแกรงทางการศึกษาซึ่ง
จะมีผลตอการสรางความเขมแข็งของชาติ 
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   ดังน้ัน ประเทศไทยตองคิดวาในอีก 50 ป ขางหนาตองการจะใหประเทศเปน
อยางไร อยากใหเกิดอะไรขึ้น เชน ตองการเพิ่ม GDP เปน 2 เทา เปนตน ถาเปนเชนน้ัน เรา
จะปลูกขาว ทําเหมือง หรือตัดตนไมแบบเดิมๆ ตอไปไมได แตตองสงเสริมเรื่องการศึกษา
เพื่อใหผลเรื่องน้ีเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ตองสรางความเขมแข็งใหกับระบบ
มหาวิทยาลัยเพื่อการสรางสมองที่มีคุณคาของคน และใหความสําคัญกับเรื่อง Genetic Code 
ที่จะมีผลตอกรผลักดันเศรศฐกิจของประเทศดวย   
 

  นอกจากนี้ ตองตระหนักวา การสรางชาติ คือ การเสริมสรางการศึกษา การสราง
คนใหฉลาดขึ้น  และตองไมทําใหชองวางระหวางคนรวยกับคนจนแตกตางกันมากเกินไป 
 
          เราอาจไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง  เพราะไมมีใครบอกวาจะตองอยูรอด ? 
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