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หนังสือเลมน้ี   ผูเขียนตองการช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี 3 ศาสตรท่ี
กํ าลังครอบงํ าโลกน้ีอยู  และผูคนโดยสวนใหญยังไมรูตัว  เทคโนโลยีท้ัง 3 ประกอบดวย

•  Digital Technology
•  Genomics (รหัสพันธุกรรมของมนุษย)
•  Nano Technology (เทคนิคการผลิตช้ินสวนขนาดเล็กมาก 1/1,000 ลานเมตร)
กอนท่ีผูเขียนจะลงรายละเอียดในเทคโนโลยีท้ังสาม  ผูเขียนไดกลาวแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เชน
•  เทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจของโลก  ชาติใดท่ีตองการเปนมหาอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจ จะตองมีบุคลาการท่ีเขาใจในภาษาดิจิตอล และเทคโนโลยีทาง
พันธุกรรม  หรืออีกนัยหน่ึงคือตองมี  technology literacy ในระดับสูง (ตางจาก
ความคิดเดิมท่ีตองการใหประชากรมีระดับอานออกเขียนไดสูง)

•  เทคโนโลยีเปนปจจัยพ้ืนฐานในการสรางความม่ังคั่งใหประเทศ  ในอดีตชองวาง
ระหวางประเทศร่ํ ารวยและประเทศยากจนมีเพียง 5 ตอ 1 แตในปจจุบันการ
ปฏิวัติทางเทคโนโลยีดาน IT และ พันธุกรรม (IT and Genetic Revolution) ทํ า
ใหชองวางระหวางประเทศร่ํ ารวยและประเทศยากจนเพ่ิมสูงข้ึนเปน 390 ตอ 1

•  ความแตกตางทางดานการศึกษาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร (scientific 
literacy) จะสงผลใหเกิดความแตกตางของความม่ังคั่งในแตละประเทศอยางรวด
เร็ว  ผูเขียนยกตัวอยาง ประเทศเม็กซิโกและไตหวัน ในอดีตเม็กซิโกมีกํ าลังการ
ผลิตมากกวาไตหวันถึง 2 เทา แตไตหวันไดลงทุนทางการศึกษาจนทํ าใหปจจุบัน
ไตหวันมีความม่ังคั่งกวาเม็กซิโกถึง 4 เทา

•  ในระบบเศรษฐกิจแบบเกาท่ีอิงกับการผลิตสิ่งใดท่ีหายากจะมีมูลคาสูง ดังน้ันการ
ผูกขาดจึงนํ ามาซ่ึงความร่ํ ารวย  แตในระบบเศรษฐกิจใหมท่ีอิงกับความรูการผูก
ขาดจะทํ าใหสินคาหายาก และนํ าไปสูการเสื่อมมูลคา  เชน Software Mac 



Intosh ท่ีในอดีตเปนท่ีแพรหลายแตก็ถูกผูกขาด ทํ าใหผูใชรูสึกยุงยาก และหมด
ความนิยมในท่ีสุด ตางกับระบบของ Microsoft  ดังน้ันเคล็ดลับทางการคาของ
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม คือสรางใหผูซ้ือเปนสวนหน่ึงของเครือขาย และสงเสริม
ใหเครือขายขยายตัวข้ึน  เชน  ผูซ้ือโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณทันสมัยเคร่ือง
แรกๆ  แนะนํ าใหผูอ่ืนใชดวยทํ าใหเครือขายขยายใหญข้ึน

•  ประเทศทํ าการผลิตโดยพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ  แลวสะสมทุน และพัฒนาการ
ศึกษาใหประชากรในภายหลัง   สวนใหญจะยากจนลง  ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาประเทศจะตองเริ่มจากจะใหการศึกษาแกประชาชนอยางไร มากกวาจะให
ความสนใจวาจะใชทรัพยากรอยางไร

Digital Technology
วิวัฒนาการของมนุษยชาติแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการถายทอดขอมูล ขาว

สารท่ีมีปริมาณมากข้ึน  เร่ิมแรกก็ใชเพียงรูปภาพฝาผนังถ้ํ า  กลายมาเปนการประดิษฐอักษร
ตางๆ    ตอมาภาษาสมัยใหมมีตัวอักษรพ้ืนฐานจํ านวนนอยแตสามารถถายทอดขอมูลขาว
สาร ท้ั งหมด ท่ีม นุษย ต  องการ  เช  น  ภาษาอังกฤษ  มี เ พียง  26  พยัญชนะ    
ในปจจุบันเม่ือมีการปฏิวัติดิจิตอล  ภาษาดิจิตอลมีอักษรเพียง 2 ตัว คือ 0 และ 1 แตก็
สามารถบรรจุและสงขาวสารไดดวยความรวดเร็วและแมนยํ าอยาเหลือเช่ือและกลายเปน
ภาษาหลักของโลกในการติดตอ

Genomics
DNA ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ตัวคือ A (Adanine), T (Thymine), C 

(Cytosine) และ G (Guanine) เม่ือเราสามารถถอดรหัสทางพันธุกรรมของโมโลกุลตางๆ  ได  
เชน เมล็ดพันธุพืช  พันธสัตว  โรคติดตอตางๆ เปนตน และสามารถสลับตํ าแหนงขององค
ประกอบหลักท้ัง 4 ได เราอาจจะสามารถปองกันและรักษาโรครายแรงได  ชวยยืดอายุมนุษย  
หรือปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตว

การสลับปรับเปลี่ยนตํ าแหนงอักษรท้ังสี่ของพันธุกรรม ก็เปรียบเสมือนการนํ าอักษร 0 
และ 1 ของภาษาดิจิตอลมาใชการการสื่อสาร  ดังน้ัน Genetic Language จะเปนภาษาท่ี
ครองโลกตอไปในอนาคต



Genomics และ Digital Technology
ในปจจุบัน  การเจริญเติบโตของขอมูลทางชีวภาพมีลักษณะกาวกระโดด ตัวอยาง

เชน การจดลิขสิทธิ์ดาน Genetics มีเพียง 4,000 ชนิดในป 1991 กลายเปน จํ านวน 
500,000 ชนิดในป 1996  ดังน้ันเพ่ือรับมือกับขอมูลจํ านวนมหาศาลท่ีมีเพ่ิมข้ึนจะตองมี
คอมพิวเตอรมารองรับ  หรือ ผูกโยงระหวาง Digital language  กับ Genetic language หรือ
เรียกวา ชีวสารสนเทศ (bioinfomatic)   เพ่ือนํ าไปสูการคนคิดใหมๆ

ประเด็นหน่ึงท่ีนาสนใจคือวา  เซลหน่ึงๆ ของสิ่งมีชีวิต มีขนาดเล็กวาคอมพิวเตอรมาก 
แตสามารถบรรจุขอมูลเกี่ยวกับชีวิตท้ังหมดไวในเซล (ขอมูลDNA)  และยังสรางสํ าเนาใหมท่ี
ถูกตองเปนพันๆ  ลานคร้ังตอวัน  อานและปฏิบัติตามคํ าสั่งใหสิ่งมีชีวิตถายทอดขอมูลเหลา
น้ันไปยังทายาทรุนตอรุน   ดังน้ันจึงเห็นไดวา  ระบบประมวลผลสารสนเทศท่ีเล็กท่ีสุด และมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดในโลก คือ พันธุกรรมมนุษย (Genome)  ซ่ึงทํ าใหเกิดแนวคิดท่ีจะออก
แบบระบบคอมพิวเตอรท่ีรวมเอาซิลิคอนและ DNA เขาดวยกัน

Nano Technology
�นาโน� เปนหนวยวัดซ่ึงมีคาเทากับเศษหน่ึงสวนพันลาน   Nano technology เปน

เทคนิดในการผลิตช้ินสวนขนาดเล็กมาก เชน ประเทศญ่ีปุนสามารถสรางรถยนตท่ีมีกลไก
เหมือนรถยนตจริงในขนาดเทากับเมล็ดขาวได
 เม่ือนํ าเทคโนโลยีท้ังสามมาประกอบกัน  วันหน่ึงนักวิทยาศาสตรอาจจะสามารถผลิต
หุนยนตคอมพิวเตอรขนาดนาโนท่ีมีพลังในการประมวลผลสูง เชน พยาบาลน้ํ านาโน ท่ีมี
ขนาดเทาไวรัส ถูกสงเขารางกายเพ่ือคนหาโรคภายในเซลรางกายและจัดสงยาในระดับ
โมเลกุล

การปฏิวัติทางเทคโนโลยี
•  เม่ือพิจารณาถึงความพยายามในการปฏิวัติทางเทคโนโลยี จะพบวากระจุกตัวอยู
เพียงไมกี่แหง  ในป 1998 บริษัท ไอ บี เอ็ม เพียงบริษัทเดียว จดสิทธิบัตรมาก
กวา 139 ประเทศรวมกัน   ดังน้ันจะเห็นไดวาประเทศตางๆ ท่ีกลาววาสนใจใน
การปฏิรูปเศรษฐกิจตนเอง  แตก็ยังใหความสนใจในการสรางฐานความรูไมเพียง
พอ  สวนใหญสรางแตสินคา  ผูเขียนไดเสนอวิธีวัดวาระบบเศรษฐกิจใดใชฐาน



ความรูมากเพียงใด  โดยใชสัดสวนของการสงออกสินคามูลคาเพ่ิมตอการสงออก
สินคาพ้ืนฐาน หรือใชสัดสวนของการสงออกสินคาไฮเทคตอการสงออกสินคาโลว
เทค

•  การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญท่ีเกิดจากเศรษฐกิจฐานความรู ไมใชเกิดเพียงในอุต
สาหกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเทาน้ัน  แตจะเกิดในภาคการเกษตร 
ดวย  ใครก็ตามท่ีสามารถอานและเขาใจรหัสพันธุกรรมของเมล็ดพืชได  ก็
สามารถเปลี่ยนหนาท่ีของพืชน้ันได   สามารถทํ าใหปลูกงาย ตนทุนตํ่ า และผล
ผลิตมีราคาสูงข้ึน  ผูเขียนใหความเห็นวา การท่ีสหภาพยุโรปตัดสินใจไมยอมรับ
การตกแตงพันธุกรรมในสินคาเกษตร จะทํ าใหสหภาพยุโรปลมละลายในอนาคต  
หรือตองกอสงครามทางการคา  หรืออาจกลาวไดวา  ประเทศตางๆ  บริษัทตางๆ  
รัฐบาลท้ังหลาย ท่ีหาวิธีปองกัน เพ่ือรักษาสถานภาพดั้งเดิมเอาไว จะยากจน
อยางรวดเร็ว  เม่ือเทคโนโลยีเฟองฟูในภูมิภาคอ่ืน

•  เม่ือการปฏิวัติทางเทคโนโลยียังกระจุกตัวอยู  คนเกง คนฉลาด หรือ พวก 
technology literacy จึงยายถ่ินฐานไปอยูท่ีท่ีมีระดับเทคโนโลยีสูง เพ่ือใหตนได
รับประโยชนทางเศรษฐกิจ  ดังน้ันหนาท่ีของรัฐบาล คือตองเพ่ิมพูน พัฒนา เก็บ
รักษา และดึงดูดคนเกงเอาไว  ตลอดจนใหแนใจวา คนเกงจะสรางและปกปกษ
ความรูใหมๆท่ีสามารถสรางบริษัทใหมข้ึน  มิฉะน้ัน เศรษฐกิจก็อาจไมเติบโตได

•  ผูเขียนไดกลาวในบทสรุปวา  ประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงเร็วกวาท่ีคาดหวังไวและ
ประวัติศาสตรก็เปลี่ยนแปลงชากวาท่ีเราคาดไว   โลกจะเปนอยางไรในอีก 50 ป 
หรือ 100 ปขางหนา ข้ึนอยูกับความสามารถของเราท่ีจะรับ  ปรับตัว เพ่ือรับมือ
กับความทาทายทางเศรษฐกิจ  การเมือง และจริยธรรม ในยุคจีโนมิกส -ดิจิตอล

As The Future Catches You กับการพัฒนาประเทศไทย
ประเทศไทยไมอนุญาตใหมีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวท่ีมีลักษณะ GMO ในเชิง

พาณิชย ทาทีดังกลาวอาจทํ าใหไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันในอนาคตได แต
ประเด็นสํ าคัญท่ีตองพิจารณา การนํ า GMO มาใชในเชิงพาณิชย อาจกอใหเกิดขออางใน
การกีดกันทางการคาได ทางออกประการหน่ึงของไทยในฐานะผูสงออกสินคาเกษตร คือการ



ทํ า GMO zoning โดยแบงเปน 3 เขต คือ เขตปลอด GMO    เขตเกษตร GMO และเขต
เกษตรอินทรีย เพ่ือใหการสงออกสินคา พืชผลการเกษตรและผลิตภัณฑอาหารไทยมีความ
คลองตัวตลอดเวลา และสามารถรักษาตลาดสํ าคัญๆ ไวได
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