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เกริ่นนํา
การสื่อสารของมนุษยชาติ พัฒนาจากภาษาพูด ภาษาเขียน ซึ่งแตละชนชาติ
สามารถสงตอความรูโดยการใชภาษา เชน คนจีนสามารถพัฒนาการสรางกระดาษ และมีภาษา
เขียนที่สวยงาม
อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมนั้นภาษาจะมีลกษณะเปน
ภาษา Digital (โดยใชรหัส 0 และ 1) ซึ่งจะเปนภาษาทีส
่ ามารถสื่อสารไดทวั่ โลก และสามารถ
สื่อสารไดโดยใชเวลาเพียงไมกี่นาที หลายประเทศที่ศึกษาภาษานี้ เชน เกาหลี สิงคโปร
กลายเปนประเทศที่เรืองอํานาจไดเพราะเขาใจและสามารถใชภาษานี้ได
หากประเทศใดไม
เขาใจภาษา Digital ก็จะยากจนลง และตกขอบการปฏิวัติครั้งนี้
การคนนพบสิ่งมีชีวิตแบบใหม
นําไปสูการศึกษาเรื่องตางๆ
ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก ดังนั้น การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะกอใหเกิด
การเปลีย
่ นแปลงขึ้นอยางมหาศาล
การคนพบ Genetic code นําไปสูการศึกษาในเรื่องตางๆ หลายเรื่อง เชน การ
คนพบวามนุษยกับลิงไมตางกันนัก แตความแตกตางของ Genetic code ที่มีลักษณะเฉพาะ
ตางกันทําใหเกิดความแตกตางกัน เชน ลิงตองอาศัยอยูในปา
การศึกษาขอมูลตางๆ ทีผ
่ านมามีการสืบสานถายทอด เชน แมสอนลูก ถา
ยอนกลับไปพิจารณาเมื่อ 2,000 - 5,000 ปที่ผานมา เห็นไดวาเราเรียนรูหรือสะสมความรู
เหลานี้มา ซึ่งนําไปสูความเขมแข็งทางวัฒนธรรม เชน ความรูทางสถาปตยกรรมในการสราง
อนุสาวรีย วัด งานศิลปกรรมตางๆ เปนตน
ถาไมมี Genetic code จะไมมีชีวิตและการถายทอดขอมูลออกมา ซึ่งการ
เกิดขึ้นดังกลาวนําไปสูความรู ความคิด การถายทอดพันธุกรรม กลาวไดวา Genetic code คือ
รหัสของชีวิต
กระแสของภาษาสมัยใหมกับแนวโนมการเปลีย
่ นแปลงในโลก
ชาวจีนทําสิ่งแปลกใหมคลายชาวอียป
ิ ตได กลาวคือ การปรับเปลี่ยนภาษาจาก
รูปภาพใหเปนภาษาเขียนที่ทําใหคนจีนในสวนตางๆ ของประเทศสามารถอานและเขาใจได ซึ่ง
ภาษาเขียนปจจุบันเปนตัวหนังสือที่งดงาม แตภาษามีความยาก ดังนั้น การถายทอดภาษาจีน
จึงยากมาก การใชภาษาอื่นเชนภาษาอังกฤษซึ่งมีตัวอักษรเพียง 26 ตัว จึงสามารถทําความ
เขาใจไดงายกวาที่จะเขียนเปนภาษาที่พัฒนามาจากรูปภาพเชนภาษาจีนหรือภาษาอียิปต การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศตางๆ ก็มีการดําเนินการเชนนี้มาโดยตลอดเชนกัน เชน การเปลีย
่ นตัว
เลขจากตัวเลขภาษาโรมันเปนตัวเลขอาระบิค เปนตน ซึ่งสามารถเขียนไดงายกวา ดังนั้นเราจึง
ตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใหทันทวงที
การเปลีย
่ นแปลงภาษาพูดก็เชนเดียวกัน ขณะนี้มก
ี ารเปลียนแปลงเกิดขึ้น ภาษา
พูดแบบใหมเปนรูปรหัสตัวเลข (Digital Code) ไดแก 0 และ 1 ซึ่งการสือ
่ ความหมายดวย
ตัวเลขลักษณะนี้ เชน 01100001111010 เปนตน โดยอาจมีการใชสป
ี ระกอบดวยจะทําให
เขาใจวาความหมายของตัวเลขชุดนี้เพิม
่ ขึ้นวาคืออะไร เชน เมื่อรหัสชุดดังกลาวเปนสีเขียว
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หมายความถึงคําวารัก ถารหัสตัวเลขชุดเดียวกันเปนสีมวงมีความหมายวาเกลียด เปนตน ซึ่งใน
ยุคใหม ทุกสิ่งทุกอยางที่พูด เขียน หรือการแสดงเปนภาพจะเหลือเปนเพียงการใชตวั เลขที่
แสดงเปนรหัส และการใชกลองซึ่งเปน Digital เทานั้น อนึ่ง ในจุดนี้ เราสามารถใช DVD มา
เปนสื่อถายทอด ซึ่งสามารถใชไดกับทุกภาษา โดยใชรหัสแค 2 ตัวเทานั้น คือ 0 และ 1 ใน
ระบบนี้ การสื่อสารจะสามารถสงไปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งการจะพัฒนาตามแนวทางนี้ไดนั้น
จะตองใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมาก
ดังนั้น โรงเรียนที่เคยสอนภาษาตางๆ อยูเดิมนั้น ตองสอนเรื่อง Digital คือ
สอนภาษาที่ใชรหัสตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งประเทศเกาหลี สิงคโปร เปนประเทศที่รุงเรืองขึ้นมา
และเปนตัวอยางที่โดดเดนของการเขาใจและใชภาษานี้ได
ในบังกาลอร จะกลายเปนศูนยอํานาจแหงหนึ่งของโลก เนื่องจากอินเดียมี
บุคคลที่มีความชาญฉลาดมาก สิ่งทีส
่ รางอํานาจของชาติ คือ ความรูความสามารถ ซึง่ เรื่องนี้
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในกรณีเชนนี้ หากอินเดียตองสูญเสีย
บุคคลระดับมันสมองอยางคุณนารายณ บูรติ ไป อินเดียก็จะประสบปญหายุงยาก
ดังนั้น เรื่องทรัพยากรมนุษย จึงเปนเรื่องสําคัญที่สุด และความรู ความเขาใจ
เรื่องตางๆ ตองไดรับการนํามาปรับใช ซึ่งนี่คือมิติที่เกิดใหมในโลกนี้
การคนพบเรื่อง Genetic code กับการพัฒนาโลกสมัยใหม
โลกกาวไกลไปถึงการคนพบรหัสพันธุกรรม (Genetic Code) ทีพ
่ บวา ทุก
สิ่งมีชีวิตเกิดจากรหัส 4 ตัว ไดแก ATCG ( Adenine, Thymine, Cytosine และ Guanine)
เปน code ที่ทําใหเกิดชีวิต โดยมี DNA เปนรหัส การเขียน code ตองเขียนใหเปน โดยใช
เพียงตัวอักษร 4 ตัว ดังกลาว เชน CCAT (ตัวอยางสมมุต)ิ
อาจหมายถึงดอกไม TGAA
หมายถึงหิน เปนตน นี่เปนรหัสซึ่งอยูในสิ่งนั้นอยูแลว แตในอดีตเราไมเคยรูม
 ากอน อยางไรก็ดี
ในป 1995 นักวิทยาศาสตรสามารถสรางแผนที่พน
ั ธุกรรมของเชื้อโรค/แบคทีเรียออกมาได ซึ่ง
เมื่อเราเขาใจภาษาและ code นี้ก็จะเขาใจวาภาษา/รหัสนั้นหมายวาวาอยางไร นั่นหมายความ
วา ในอนาคตเมื่อเขาใจเรื่องเหลานี้ไดอยางชัดเจนแลว เราอาจผลิตแอบเปลทีมีรสชาติแบบ
เงาะได หรือสามารถสรางวัคซีนแกโรคทองรวงได หรือการเปลี่ยน gene ในมะเขือเทศจะ
สามารถสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ ขึน
้ ได เปนตน ดังนั้น การเขาใจภาษา genetic code นี้จะ
สามารถสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในโลก และสามารถเปลียนทุกอยางที่เคยมีในโลกได ดังนั้น
การฝกลูกใหเขาใจภาษาดังกลาวนี้ก็จะเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได
ชีวิตคือรหัสที่มีการสงตอมาจากบิดามารดา ครึ่งหนึ่งจากบิดา อีกครึ่งหนึ่งจาก
มารดา เมื่อผสมกันก็เปนตัวเรา ในกรณีที่โชคดี ผลที่ไดก็สมบูรณแบบ ในกรณีที่โชครายก็จะไม
สมบูรณ ซึง่ การเขาใจถึงการสงตอรหัสดังกลาวจะทําใหเขาใจถึงสาเหตุของความสมบูรณและ
ไมสมบูรณทเี่ กิดขึ้นดังกลาว
โรคภัยไขเจ็บนั้นเปนเรื่องสําคัญ การเปลี่ยนแปลง gene ทําใหไขหวัดในบางป
รุนแรง หรืออาจมีการถายทอดเชื้อนัน
้ จากนก สูห
 มู และสูคน นี่เปนเรื่องของ genetic code
ทั้งสิ้น ซึ่งเราจะตองทําความเขาใจวาโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไมอันตรายจึง
มากขึ้นกวาเดิม เราไดทําแผนที่พันธุกรรมกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ไปบางแลว ซึ่งจะนําไปสูความ
เขาใจ และเมื่อประเทศไทยเขาใจ
genetic code มากขึ้น ก็จะไดเขาใจไดถึงรากฐานของ
เหตุผลวาเหตุใดประเทศบางประเทศซึ่งมีความเขาใจเรื่องดังกลาวนี้ดีจึงร่ํารวย
การเขาใจสิ่งตางๆ เกี่ยวกับ genetic code ดังกลาว จะทําใหสามารถนําไปใช
ประโยชนได เชน การนําความรูนี้ไปใชในการปลูกขาวพันธุใหมที่สามารถมีความตานทานตอ
ขอจํากัดทางสภาพแวดลอมได เปนตน
ตั วอยางอีกตัวอยางหนึ่งในเรื่ องนี้ ไดแก การศึ กษาของบริ ษั ทแห งหนึ่ ง ซึ่ ง
กําลังศึกษาวาทําไมใบไมจึงเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีแดงในฤดูหนาว บริษัทนี้ศึกษาจาก Gene
เพื่อดูวาสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ซึ่งอาจนําเอาความรูน้ีไปพัฒนาใหขาวสาลีเปลี่ยนสีได
นอกจากนี้ เราสามารถเปลี่ยนออย ขาวโพด เปน น้ํามัน หรือเปนอัลกอฮอรได หรือตัวอยางเชน
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การผลิตผาแคชเมียรซึ่งเดิมทํามาจากขนแพะ แตคนจีนศึกษาคนควาจนสามารถนําถั่วเหลือง
มาผลิตเปนผาแคชเมียรได ซึ่งจะสรางความร่ํารวยมหาศาล เพราะตนทุนการผลิตต่ํา เปนตน
นั่นหมายความวา ตอไปการเกษตรจะเปลี่ยนโฉมหนาใหม
องคความรูเกี่ยวกับเรื่อง gene นี้ ปจจุบัน ไดนําไปดําเนินการเรื่องการถอด
แบบ ( cloning) สัตว เชน วัว เปนตน ซึ่งในเรื่องวัวนี้ เราสามารถใชวัวเปนตัวผลิดตยารักษา
โรคมะเร็งได ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวจะใชวัวเพียง 2 ตัว แทนการมีโรงงานผลิตยาขนาด
ใหญ นอกจากนี้ ตัวอยางอื่นเชน ตอไปเราอาจเปลี่ยนแอบเปล (ที่ถืออยูในมือ) เปนอะไรก็ได
ซึ่งนั่นยอมเปนการบริหารจัดการ code ที่แตกตางกันนั่นเอง
องค ค วามรู ใ นลั ก ษณะนี้ ประเทศไทยจะต อ งเผยแพร ค วามรู ซึ่ ง ต อ ไปจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
การเขาใจถึงการงอกขึ้นใหมของหางจิ้งจกที่ขาดหายไป โดยผานองคความรู
ในเรื่อง Genetic code จะทําใหสามารถพัฒนาองคความรูเรื่องนี้เพื่อไปพัฒนาเรื่องใหม ๆ ให
เกิ ด ขึ้ น ได เช น นั ก วิ ท ยาศาสตร กํ า ลั ง ศึ ก ษาถึ ง ความพยายามจะให ไ ก มี 3 ป ก เพื่ อ นํ า มา
ชวยชีวิตเด็กพิการผูแขนขาด นั่นคือประเด็นวา จะตองทําอยางไรจึงสามารถที่นํารหัสของยีนส
มาสรางใหแขนของคนงอกขึ้นมาใหมได หรือสามารถพัฒนาความรูตรงนี้ไปใชประโยชนกับ
คนซึ่งอาจประสบอุบัติเหตุ และเกิ ดการสูญเสียอวัยวะต างๆ ได จะเห็ นได วา การเขาใจเรื่อง
วิทยาศาสตรจะทําใหโลกอยูได ขณะนี้แนวคิดนี้อาจจะฟงดูนากลัว ซึ่งจะเหมือนในชวงแรก
ของการเกิดเด็กหลอดแกว ไมมีใครอยากจะมีลูกในหลอดแกว เพราะพอแมสมัยเดิมไมเคย
คิดวาจะมีลู กดวยวิธี ผิ ดธรรมชาติ แต ปจจุ บั นนี้ เด็ กในหลอดแก วไมใช สิ่ งที่ นากลั วอี กต อไป
ดังนั้น จึงตองตระหนักวาปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปแลวและเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก อีกทั้ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกอยาง เชน เกษตร วิถีชีวิคน เปนตน
ประเทศเกษตรกรรมจะกลายเปนประเทศที่ยากจนลงอยางรวดเร็ว ถาขาดความ
เข า ใจวิ ทยาศาสตร หรื อไม มี ฐานวิ ทยาการสมั ยใหม ดั งนั้ น ความสามารถในการแข งขั นจะ
ลดลง ในขณะที่ประเทศที่ใชความรูจะกาวหนาเร็วมาก อีกนัยหนึ่ง กลาวไดวา ประเทศที่จะ
พัฒนาและมั่งคั่ง คือ ประเทศที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีการเปดโอกาสใหมีบุคคลที่มี
สมองดี มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานซึ่งจะสรางความแตกตางของผลทางเศรษฐกิจให
เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน
ขณะนี้ ป ระเทศที่ ร่ํ า รวยที่ สุ ด จะลงทุ น ทางการศึ ก ษามากที่ สุ ด ในขณะที่
ประเทศที่ยากจนจะลงทุนดานการศึกษานอย เพราะยังไมเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ ดังนั้น
เราตองเขาใจเรื่องนี้และลงทุนทางดานการศึกษา วิทยาศาสตรใหมากขึ้น
ในทางการแพทย มีมุมมองใหมในการรักษา เชน เห็นวาโรคมะเร็งเปนโรคที่
เกิดจากพันธุกรรม ซึ่งเมื่อมีปจจัยแทรกซอนเขามาก็จะเกิดเนื้องอกขึ้น ดังนั้นแนวการรักษา
ของการแพทยสมัยใหมนั้น การรักษาจะเกิดขึ้นกอนโดยศึกษาจากยีนส ซึ่งอาจใหยาครีโม
กอนการเกิดขึ้นของเนื้องอกก็ได ซึ่งแนวทางนี้เปนวิทยาศาสตรสมัยใหมที่แพทยตองเขาใจ
และใชการรั กษาแบบใหมที่แพทยที่จะต องเปลี่ ยนแปลงจากแนวทางที่ เคยรั กษาแบบเดิ ม
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วอาจพิ จ ารณาได ว า เป น การเปลี่ ย นจาก Medical
Management เปน Information Management
หลายประเทศใหความสนใจกับเรื่องดังกลาวขางตนนี้ แตหลายประเทศก็ยัง
ไมใหความสนใจกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ขณะนี้หลาย ๆ ประเทศยังไมเขาใจวา
ภาษาของโลกกํ าลั งเปลี่ ยนไป ต อ ไป บางประเทศอาจร่ํ า รวยขึ้ น มาก บางประเทศอาจจะ
หายไปจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบันหากขาดการเสริมสรางความเข็งแกรงทางการศึกษาซึ่ง
จะมีผลตอการสรางความเขมแข็งของชาติ
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ดังนั้น ประเทศไทยตองคิดวาในอีก 50 ป ขางหนาตองการจะใหประเทศเปน
อยางไร อยากใหเกิดอะไรขึ้น เชน ตองการเพิ่ม GDP เปน 2 เทา เปนตน ถาเปนเชนนั้น เรา
จะปลูกขาว ทําเหมือง หรือตัดตนไมแบบเดิมๆ ตอไปไมได แตตองสงเสริมเรื่องการศึกษา
เพื่อใหผลเรื่องนี้เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ตองสรางความเขมแข็งใหกับระบบ
มหาวิทยาลัยเพื่อการสรางสมองที่มีคุณคาของคน และใหความสําคัญกับเรื่อง Genetic Code
ที่จะมีผลตอกรผลักดันเศรศฐกิจของประเทศดวย
นอกจากนี้ ตองตระหนักวา การสรางชาติ คือ การเสริมสรางการศึกษา การสราง
คนใหฉลาดขึ้น และตองไมทําใหชองวางระหวางคนรวยกับคนจนแตกตางกันมากเกินไป

เราอาจไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง เพราะไมมีใครบอกวาจะตองอยูรอด ?

--------------------------------------
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