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หนังสือเลมนี้ ผูเขียนตองการชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี 3 ศาสตรที่
กําลังครอบงําโลกนี้อยู และผูคนโดยสวนใหญยังไมรูตัว เทคโนโลยีทั้ง 3 ประกอบดวย
• Digital Technology
• Genomics (รหัสพันธุกรรมของมนุษย)
• Nano Technology (เทคนิคการผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กมาก 1/1,000 ลานเมตร)
กอนที่ผูเขียนจะลงรายละเอียดในเทคโนโลยีทั้งสาม ผูเขียนไดกลาวแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เชน
• เทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ชาติใดที่ตองการเปนมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ จะตองมีบุคลาการที่เขาใจในภาษาดิจิตอล และเทคโนโลยีทาง
พันธุกรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือตองมี technology literacy ในระดับสูง (ตางจาก
ความคิดเดิมที่ตองการใหประชากรมีระดับอานออกเขียนไดสูง)
• เทคโนโลยีเปนปจจัยพื้นฐานในการสรางความมั่งคั่งใหประเทศ ในอดีตชองวาง
ระหวางประเทศรํ่ารวยและประเทศยากจนมีเพียง 5 ตอ 1 แตในปจจุบันการ
ปฏิวัติทางเทคโนโลยีดาน IT และ พันธุกรรม (IT and Genetic Revolution) ทํา
ใหชองวางระหวางประเทศรํ่ารวยและประเทศยากจนเพิ่มสูงขึ้นเปน 390 ตอ 1
• ความแตกต า งทางด า นการศึ ก ษาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร (scientific
literacy) จะสงผลใหเกิดความแตกตางของความมั่งคั่งในแตละประเทศอยางรวด
เร็ว ผูเขียนยกตัวอยาง ประเทศเม็กซิโกและไตหวัน ในอดีตเม็กซิโกมีกําลังการ
ผลิตมากกวาไตหวันถึง 2 เทา แตไตหวันไดลงทุนทางการศึกษาจนทําใหปจจุบัน
ไตหวันมีความมั่งคั่งกวาเม็กซิโกถึง 4 เทา
• ในระบบเศรษฐกิจแบบเกาที่อิงกับการผลิตสิ่งใดที่หายากจะมีมูลคาสูง ดังนั้นการ
ผูกขาดจึงนํามาซึ่งความรํ่ารวย แตในระบบเศรษฐกิจใหมที่อิงกับความรูการผูก
ขาดจะทําใหสินคาหายาก และนําไปสูการเสื่อมมูลคา เชน Software Mac

Intosh ที่ในอดีตเปนที่แพรหลายแตก็ถูกผูกขาด ทําใหผูใชรูสึกยุงยาก และหมด
ความนิยมในที่สุด ตางกับระบบของ Microsoft ดังนั้นเคล็ดลับทางการคาของ
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม คือสรางใหผูซื้อเปนสวนหนึ่งของเครือขาย และสงเสริม
ใหเครือขายขยายตัวขึ้น เชน ผูซื้อโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณทันสมัยเครื่อง
แรกๆ แนะนําใหผูอื่นใชดวยทําใหเครือขายขยายใหญขึ้น
• ประเทศทําการผลิตโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ แลวสะสมทุน และพัฒนาการ
ศึกษาใหประชากรในภายหลัง
สวนใหญจะยากจนลง ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาประเทศจะตองเริ่มจากจะใหการศึกษาแกประชาชนอยางไร มากกวาจะให
ความสนใจวาจะใชทรัพยากรอยางไร
Digital Technology
วิวัฒนาการของมนุษยชาติแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการถายทอดขอมูล ขาว
สารที่มีปริมาณมากขึ้น เริ่มแรกก็ใชเพียงรูปภาพฝาผนังถํ้า กลายมาเปนการประดิษฐอักษร
ตางๆ ตอมาภาษาสมัยใหมมีตัวอักษรพื้นฐานจํานวนนอยแตสามารถถายทอดขอมูลขาว
สารทั้ ง หมดที่ ม นุ ษ ย ต  อ งการ เช น ภาษาอั ง กฤษ มี เ พี ย ง 26 พยั ญ ชนะ
ในปจจุบันเมื่อมีการปฏิวัติดิจิตอล ภาษาดิจิตอลมีอักษรเพียง 2 ตัว คือ 0 และ 1 แตก็
สามารถบรรจุและสงขาวสารไดดวยความรวดเร็วและแมนยําอยาเหลือเชื่อและกลายเปน
ภาษาหลักของโลกในการติดตอ
Genomics
DNA ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ตัวคือ A (Adanine), T (Thymine), C
(Cytosine) และ G (Guanine) เมื่อเราสามารถถอดรหัสทางพันธุกรรมของโมโลกุลตางๆ ได
เชน เมล็ดพันธุพืช พันธสัตว โรคติดตอตางๆ เปนตน และสามารถสลับตําแหนงขององค
ประกอบหลักทั้ง 4 ได เราอาจจะสามารถปองกันและรักษาโรครายแรงได ชวยยืดอายุมนุษย
หรือปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตว
การสลับปรับเปลี่ยนตําแหนงอักษรทั้งสี่ของพันธุกรรม ก็เปรียบเสมือนการนําอักษร 0
และ 1 ของภาษาดิจิตอลมาใชการการสื่อสาร ดังนั้น Genetic Language จะเปนภาษาที่
ครองโลกตอไปในอนาคต

Genomics และ Digital Technology
ในปจจุบัน การเจริญเติบโตของขอมูลทางชีวภาพมีลักษณะกาวกระโดด ตัวอยาง
เชน การจดลิขสิทธิ์ดาน Genetics มีเพียง 4,000 ชนิดในป 1991 กลายเปน จํานวน
500,000 ชนิดในป 1996 ดังนั้นเพื่อรับมือกับขอมูลจํานวนมหาศาลที่มีเพิ่มขึ้นจะตองมี
คอมพิวเตอรมารองรับ หรือ ผูกโยงระหวาง Digital language กับ Genetic language หรือ
เรียกวา ชีวสารสนเทศ (bioinfomatic) เพื่อนําไปสูการคนคิดใหมๆ
ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือวา เซลหนึ่งๆ ของสิ่งมีชีวิต มีขนาดเล็กวาคอมพิวเตอรมาก
แตสามารถบรรจุขอมูลเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดไวในเซล (ขอมูลDNA) และยังสรางสําเนาใหมที่
ถูกตองเปนพันๆ ลานครั้งตอวัน อานและปฏิบัติตามคําสั่งใหสิ่งมีชีวิตถายทอดขอมูลเหลา
นั้นไปยังทายาทรุนตอรุน ดังนั้นจึงเห็นไดวา ระบบประมวลผลสารสนเทศที่เล็กที่สุด และมี
ประสิทธิภาพที่สุดในโลก คือ พันธุกรรมมนุษย (Genome) ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดที่จะออก
แบบระบบคอมพิวเตอรที่รวมเอาซิลิคอนและ DNA เขาดวยกัน
Nano Technology
“นาโน” เปนหนวยวัดซึ่งมีคาเทากับเศษหนึ่งสวนพันลาน Nano technology เปน
เทคนิดในการผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กมาก เชน ประเทศญี่ปุนสามารถสรางรถยนตที่มีกลไก
เหมือนรถยนตจริงในขนาดเทากับเมล็ดขาวได
เมื่อนําเทคโนโลยีทั้งสามมาประกอบกัน วันหนึ่งนักวิทยาศาสตรอาจจะสามารถผลิต
หุนยนตคอมพิวเตอรขนาดนาโนที่มีพลังในการประมวลผลสูง เชน พยาบาลนํ้านาโน ที่มี
ขนาดเทาไวรัส ถูกสงเขารางกายเพื่อคนหาโรคภายในเซลรางกายและจัดสงยาในระดับ
โมเลกุล
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี
• เมื่อพิจารณาถึงความพยายามในการปฏิวัติทางเทคโนโลยี จะพบวากระจุกตัวอยู
เพียงไมกี่แหง ในป 1998 บริษัท ไอ บี เอ็ม เพียงบริษัทเดียว จดสิทธิบัตรมาก
กวา 139 ประเทศรวมกัน ดังนั้นจะเห็นไดวาประเทศตางๆ ที่กลาววาสนใจใน
การปฏิรูปเศรษฐกิจตนเอง แตก็ยังใหความสนใจในการสรางฐานความรูไมเพียง
พอ สวนใหญสรางแตสินคา ผูเขียนไดเสนอวิธีวัดวาระบบเศรษฐกิจใดใชฐาน

ความรูมากเพียงใด โดยใชสัดสวนของการสงออกสินคามูลคาเพิ่มตอการสงออก
สินคาพื้นฐาน หรือใชสัดสวนของการสงออกสินคาไฮเทคตอการสงออกสินคาโลว
เทค
• การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เกิดจากเศรษฐกิจฐานความรู ไมใชเกิดเพียงในอุต
สาหกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเทานั้น แตจะเกิดในภาคการเกษตร
ดวย ใครก็ตามที่สามารถอานและเขาใจรหัสพันธุกรรมของเมล็ดพืชได ก็
สามารถเปลี่ยนหนาที่ของพืชนั้นได สามารถทําใหปลูกงาย ตนทุนตํ่า และผล
ผลิตมีราคาสูงขึ้น ผูเขียนใหความเห็นวา การที่สหภาพยุโรปตัดสินใจไมยอมรับ
การตกแตงพันธุกรรมในสินคาเกษตร จะทําใหสหภาพยุโรปลมละลายในอนาคต
หรือตองกอสงครามทางการคา หรืออาจกลาวไดวา ประเทศตางๆ บริษัทตางๆ
รัฐบาลทั้งหลาย ที่หาวิธีปองกัน เพื่อรักษาสถานภาพดั้งเดิมเอาไว จะยากจน
อยางรวดเร็ว เมื่อเทคโนโลยีเฟองฟูในภูมิภาคอื่น
• เมื่อการปฏิวัติทางเทคโนโลยียังกระจุกตัวอยู คนเกง คนฉลาด หรือ พวก
technology literacy จึงยายถิ่นฐานไปอยูที่ที่มีระดับเทคโนโลยีสูง เพื่อใหตนได
รับประโยชนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นหนาที่ของรัฐบาล คือตองเพิ่มพูน พัฒนา เก็บ
รักษา และดึงดูดคนเกงเอาไว ตลอดจนใหแนใจวา คนเกงจะสรางและปกปกษ
ความรูใหมๆที่สามารถสรางบริษัทใหมขึ้น มิฉะนั้น เศรษฐกิจก็อาจไมเติบโตได
• ผูเขียนไดกลาวในบทสรุปวา ประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงเร็วกวาที่คาดหวังไวและ
ประวัติศาสตรก็เปลี่ยนแปลงชากวาที่เราคาดไว โลกจะเปนอยางไรในอีก 50 ป
หรือ 100 ปขางหนา ขึ้นอยูกับความสามารถของเราที่จะรับ ปรับตัว เพื่อรับมือ
กับความทาทายทางเศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม ในยุคจีโนมิกส -ดิจิตอล
As The Future Catches You กับการพัฒนาประเทศไทย
ประเทศไทยไมอนุญาตใหมีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวที่มีลักษณะ GMO ในเชิง
พาณิชย ทาทีดังกลาวอาจทําใหไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันในอนาคตได แต
ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา การนํา GMO มาใชในเชิงพาณิชย อาจกอใหเกิดขออางใน
การกีดกันทางการคาได ทางออกประการหนึ่งของไทยในฐานะผูสงออกสินคาเกษตร คือการ

ทํา GMO zoning โดยแบงเปน 3 เขต คือ เขตปลอด GMO เขตเกษตร GMO และเขต
เกษตรอินทรีย เพื่อใหการสงออกสินคา พืชผลการเกษตรและผลิตภัณฑอาหารไทยมีความ
คลองตัวตลอดเวลา และสามารถรักษาตลาดสําคัญๆ ไวได
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