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ถาทานคิดวาเมื่อตัวทานมี DNA ดานสุขภาพดีจากบรรพบุรุษแลวทานคงจะมีอายุยืนยาว 
แนนอน    ขอเรียนวาทานคิดผิดครับ    และถาทานคิดวาเมื่ออยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอสุขภาพแลว 
ตอให DNA ไมดีทานก็อาจมีชีวิตยืนยาวได  ขอเรียนวาทานก็คิดผิดอีกเหมือนกัน  แตผิดนอยกวาครับ 

นิตยสาร  Time  ฉบับ 18 มกราคม 2010 ตีพิมพบทความซึ่งนาสนใจอยางยิ่งในชื่อ 
Why your DNA isn’t your destiny (ทําไม DNA ของคุณจึงไมใชตัวกําหนดชะตากรรม)  อธิบายสิ่งที่ 
นักวิทยาศาสตรคนพบไมนานมานี้    และทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับบางเรื่องอยางชนิดกลับหัว 
กลับหางทีเดียว 

บทความชิ้นนี้โปรยหัววา “วิทยาศาสตรสาขาใหม Epigenetics เปดโปงวาการเลือกของ 

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของยีนสของตัวทานและของลูกของทานไดอยางไร?” 
ความรูดั้งเดิมตั้งแตเมื่อ 150 ปจนถึงปจจุบันซึ่ง Charles  Darwin  เปนผูเสนอในเรื่อง 

พันธุกรรมก็คือ DNA  ที่เรามีนั้นเปนผลพวงจากวิวัฒนาการ (evolution)  นับลาน ๆ ปอยางไมสามารถ 
เปลี่ยนแปลงไดในชั่วคนสั้น ๆ  เชน  ยีราฟมีคอยาวขามเวลาลาน ๆ ป ก็เพราะมียีนสที่ทําใหเกิดคอยาวโดย 
มีชัยไดเปรียบเหนือยีนสอ่ืน ๆ     อยางไรก็ดีนักวิทยาศาสตรรวมสมัยคือ Jean  Baptiste  Lamarck 
ถกเถียงวาวิวัฒนาการสามารถเกิดไดใน 1-2 ชั่วคน  ดังเชนสัตวบางประเภทมีลักษณะบางอยาง 
เปลี่ยนแปลงในชั่วชีวิตเพราะสิ่งแวดลอมและการเลือก     เขาบอกวายีราฟมีคอยาวเพราะบรรพบุรุษของ 
มันไมนานกอนหนายืดคอออกไปเรื่อย ๆ เพื่อกินใบไมที่มีคุณคาทางอาหารที่อยูสูง ๆ  ลูกที่เกิดตามจึงมี 
คอยาวไปดวย 

สิ่งที่ 2 คนถกเถียงกันก็คือการเลือกกระทําและสิ่งแวดลอมเมื่อสูกับ DNA ใครมีอิทธิพล 
เหนือกวากัน     เราเห็นหมาพันธุลาบราดอรริทริฟเวอร  วิ่งไปคาบไมที่เราโยนไปกลับมาใหไดโดยไม 
ตองสอนเลยอยางตางจากหมาพันธุอ่ืน ๆ ที่ตองสอนจึงจะทําได  ทั้งที่ในตอนแรกนั้นลาบราดอรไมมี 
ความสามารถเชนนี้      แตเมื่อคนอังกฤษเอามันมาฝกเก็บนกที่ยิงตกในปานานหลายป  มันก็เลยมี
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ความสามารถเชนนี้และสืบทอดในสายพันธุโดย DNA  ไมไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด  ทั้งหมดนี้ 
หมายความวาการกระทําหรือการฝกฝนบางอยางในปจจุบันจนเชี่ยวชาญอาจสืบทอดไปถึงลูกได 

นักดนตรีหรือนักกีฬาเอกของโลกม ักมีลูกที่เกงในเรื่องเดียวกันอยูบอย ๆ   ถึงแมบอยครั้ง 
พอแมเลิกเลนไปกอนลูกเกิดดวยซ้ํา  ทักษะในเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นในชั่วคนเดียวแตก็อาจสืบไปถึงลูกไดแต 
ก็ไมทุกคนเสมอไป  แตกตางกันไปในแตละกรณี 

งานวิจัยที่ตีพิมพในป 2006  ศึกษาพอจํานวน 14,024 คน  ในจํานวนนี้มีพอที่สูบ 
บุหรี่กอนอายุ 11 ป (ยังไมหนุม)  อยู 166 คน     ผูศึกษาพิจารณาขอมูลของลูกชายของ 166 คนนี้และ 
พบวามีรางกายอวนกวาเด็กอื่น ๆ กอนอายุ 9 ขวบอยางชัดเจน   ซึ่งหมายความวาเด็กเหลานี้มีความเสี่ยง 
จะเปนโรคอวนผิดปกติ  มีปญหาสุขภาพมากกวาเด็กอ่ืน ๆ  และมีความเปนไปไดสูงวาจะมีชีวิตสั้น 
กวาเด็กอ่ืน ๆ ดวย  ขอสรุปก็คือการตัดสินใจที่โง ๆ ของเด็กคนหนึ่งเมื่อตอนเด็ก ๆ สามารถมีผลกระทบ 
ไปถึงลูกไดอยางคาดไมถึง 

หลักฐานเหลานี้ทําใหนักวิทยาศาสตรสงสัยและรูสึกคลอนแคลนในความเชื่อที่วา DNA 
เปนตัวกําหนดชะตากรรมของมนุษย  มีการพบอยูบอย ๆ วาลูกของพอและแมที่ฉลาดเปนเลิศไม 
จําเปนตองเปนคนฉลาดเสมอไปถึงแมจะอานหนังสือและนั่งเลนซูโดโกะกับหมากรุกทั้งวันก็ตาม  หรือพูด 
อีกอยางวามีทั้ง DNA ดีและสิ่งแวดลอมดี  แตก็ไมมีผลตามพอแม 

นักวิทยาศาสตรไดคําตอบใน 20 ปที่ผานมาวาสัตวและคนจะเปนอยางไรนั้นมิไดขึ้นอยู 
กับ nature (ธรรมชาติหรือ DNA) และ nurture (การอบรมเลี้ยงดู) เสมอไปดังที่เขาใจกัน  หากยังมีตัว 
ประกอบอ่ืนอีก  คําอธิบายทางวิทยาศาสตรสําหรับปรากฏการณนี้อยู ในศาสตรใหมที่ เรียกวา 
Epigenetics ซึ่งเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ยีนสทําใหเกิดขึ้น (Gene activity) ซึ่งไมเกี่ยวพัน 
กับการเปลี่ยนแปลงของยีนสแตอยางใด  และการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถถายทอดลงไปถึงลูกหลานได 

รางกายมนุษยมีเซลลอยูนับลานลานเซลล  ในแตละเซลลมีนิวเคลีสหรือศูนยสั่งงานซึ่ง 
ก็คือ DNA  (เมื่อโครโมโซมทั้งหมดมาตอกันเปนเสนก็คือ DNA  สวนยีนสคือขีดคําสั่งที่ปรากฏอยูบน 
โครโมโซม)  ซึ่งเปรียบเสมือนโคดคอมพิวเตอรซึ่งสั่งใหรางกายทํางานและถายทอดพันธุกรรม 

มนุษยมียีนสรวมกันทั้งหมดในแตละ DNA อยูประมาณ 25,000 ยีนส (Darwin บอกวาใช 
เวลานับลาน ๆ ปกวาจะเปลี่ยนแปลงได)  ในแตละยีนสตรงขางบน (Epi = above หรือขางบน)  มีสิ่งที่ 
เรียกวา Epigenetic Mark  กํากับยีนสอีกทีโดยทําหนาที่เสมือนเปนสวิชปดเปดสั่งใหยีนสตัวนั้นทํางาน 
หรือไมทํางาน



- 3 - 

ประสบการณ     ความกดดัน  สิ่งแวดลอม  สิ่งรุนแรงหรือออนโยนที่เกิดขึ้นในชีวิต 
(โดยเฉพาะในยามเด็ก)  สามารถมีผลกระทบตอ Epigenetic Mark จนเปนผลทําใหเกิดการปดหรือเปด 
ของสวิชของยีนสตัวนั้นไดและอาจสืบทอดไปถึงลูกไดโดยที่ DNA ไมเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

นี่คือคําอธิบายวาเหตุใดหมาพันธุลาบราดอรจึงถายทอดทักษะขามชั่วหมาไดโดย DNA 
ไมเปลี่ยนแปลง  กลาวคือเมื่อประสบการณเก็บนกมาใหเจาของเกิดขึ้นบอย ๆ จากการฝก  มันจึงไปมี 
ผลเปดสวิชยีนสตัวที่สรางทักษะการคาบและเรียนรูการเอากลับไปใหเจาของ      ในเรื่องลูกคนสูบบุหรี่นั้น 
ประสบการณจากการสูบบุหรี่ในวัยเด็กมีผลไปเปดสวิชจนทําใหเกิดการอวนผิดปกติในลกูจนเปนสาเหตทุาํ 
ใหชีวิตสั้น     ในกรณีของพอแมฉลาดแตลูกไมฉลาดนั้นถึงแมวาสิ่งแวดลอมจะดีแตก็อาจมีสารเคมี 
บางอยางในรางกายไปปด สวิชยีนสตัวที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะหจนไมฉลาดเหมือนพอ 
แม (ถึงแมวาจะมีทั้ง nature และ nurture ดีก็ตาม) 

การที่พอแมมี DNA สุขภาพดี   แตลูกมีอายุไมยืนก็อาจะเปนเพราะลูกเลือกที่จะมีแบบ 
แผนการดํารงชีวิตที่มีผลตอการไปปดสวิชยีนสที่เกี่ยวกับการมีสุขภาพดีก็เปนได 

คําอธิบายนี้มีนัยวาการมียีนสดีหรือไมดีไมสําคัญเทากับสิ่งแวดลอมหรือประสบการณที่ 
ไปปดหรือเปดสวิชการทํางานของยีนส  ขอนาสังเกตจากชีวิตที่เห็นชัดก็คือ LTC (Loving,  Tender, 
Care  หรือการรักใคร     ออนโยน    และหวงอาทร)  ที่มีตอเด็กในวัย 0 ถึง 5 ขวบเปนประสบการณชีวิตที่ 
สําคัญสําหรับเด็กเปนอยางมากในการเติบโตตอไปอยางปกติและเปนคนมีคุณคาตอสังคม  ที่เปนเชนนี้ 
ก็อาจเปนเพราะวา LTC ไปเปดสวิชของยีนสตัวที่สําคัญตอการเติบโตอยางเปนขั้นตอนตามปกติ 

นักวิทยาศาสตรยังไมสามารถอธิบายไดชัดเจนนักในเรื่องการเปดสวิชอยางสืบตอไปถึง 
ลูกหลาน    แตเขาใจกลไกการปดเปดสวิชของบางยีนสดีพอควรจนมียาที่สามารถปดเปดสวิชยีนสจนทํา 
ใหทุเลาจาก MDS  (ชื่อเกาคือ Preleukemia เปนกลุมอาการที่เกิดจากความผิดปกติในการผลิตเลือดของ 
รางกาย)  ความหวังของนักวิทยาศาสตรก็คือถาสามารถหายาไปปดสวิชยีนสตัวที่สงเสริมการเติบโต 
อยางผิดปกติของเซลล (cancer หรือโรคมะเร็งนั่นเอง) ไดก็จะสามารถปราบโรคมะเร็งที่ตนตอไดเลย 

DNA (ซึ่งสวนประกอบยอยคือยีนส) ของมนุษยคลายกับเปนฮารดแวร      สวนคําสั่งปด 
เปดใหยีนสทํางานเปรียบเสมือนซอรฟแวร  ซอรฟแวรนั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงฮารดแวรได 
แตซอรฟแวรชนิดตาง ๆ (ประสบการณตาง ๆ) ก็สามารถทําใหฮารดแวรทํางานเปนผล (ผลขั้นสุดทายซึ่ง 
เปนผลพวงจากการทํางานของยีนส) ออกมาไดตาง ๆ กัน    ส่ิงสําคัญคือซอรฟแวรที่ไปสรางผลงานนี้ 

Epigenetics ทําใหเกิดความกังวลยิ่งขึ้นวาการใชยาไมวายาบา     โคเคน    ยาอี   หรือ 
ยาเค  จะเปนการไปเปดสวิชยีนสตัวที่ไมดีแตดั้งเดิมอยูแลวใหออกฤทธิ์ดานลบลงไปถึงลูกถึงหลานได
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ทุกคนเมื่อเกิดมาก็มียีนสจากพอแมเปรียบเสมือนไดรับไพที่แจกมา    เมื่อ Epigenetics 
เปนเรื่องจริง  ลูกหลานของผูใชยาจึงจําเปนตองเลนไพ (สรางประสบการณและสิ่งแวดลอม) ที่มีโอกาสได 
ไพเลวมาสูงอยูแลวนั้นดีเปนพิเศษ 

เครื่องเคียงอาหารสมอง 
จากการศึกษาเด็กหญิงจีน 20,654 คน   อายุ 3 ถึง 20 ป เมื่อไมนานมานี้พบวาอายุเฉลี่ย 

ของการเปนสาว (puberty) ลดลงโดยเฉลี่ย  การพัฒนาตุมนม (breast buds) ของเด็กหญิงเริ่มเมื่ออายุ 
9 ขวบ และเริ่มมีขนอวัยวะเพศเมื่ออายุ 11 ป  ซึ่งเริ่มเร็วกวาอายุเฉลี่ยเดิม 

การศึกษาเปนเวลา 15 ป ของนักวิจัยชาวดัชก็ใหผลวิจัยที่ใกลเคียงกัน   กลาวคือ 
เด็กหญิงในปจจุบันมีการพัฒนาเตานมเร็วกวาตอนตนของทศวรรษ 1990 ประมาณ 1 ป 

งานศึกษาทั้ง 2 ชิ้นตรงกับงานวิจัยสําคัญของ American Academy of Pediatrics เมื่อป 
1997 ซึ่งพบวาเด็กหญิงคอเคเซียนมีการพัฒนาเตานมเร็วกวาเมื่อ 40 ปกอนประมาณ 6-12 เดือน 

สาเหตุสําคัญก็คืออาหารและความกินอยูที่ดีขึ้น (ตัวสูงขึ้น    หนักขึ้น    และเปนสาวเร็ว 
กวาเมื่อกอน)  ตลอดจนอยูในสิ่งแวดลอมที่มีสารเคมีคลายฮอรโมนหญิงมากกวาเดิม เชน ยาฆาแมลง 
พลาสติก  ฯลฯ  อีกทั้งสารเรงวัวใหอวนทําใหมีสารฮอรโมนเทียมสูงในเนื้อวัวโดยมีสูงกวาวัวที่ไมกินสารนี้ 
ถึง 5 เทาตัว 

คนรุนใหมที่ประสบกับฮอรโมนหญิงมากเกินไปและเปนเวลานานจะทําใหมีความเสี่ยง 
เกี่ยวกับปญหาสุขภาพสูงขึ้น  มีการพบวาเมื่อเปนผูใหญเด็กเหลานี้จะมีอัตราการเปนมะเร็งในเตานม 
สูงกวากรณีปกติ 

⊙.............................................................⊙ 

น้ําจ้ิมอาหารสมอง 
He that does good to another does also good to himself. 

(Seneca  กวีและนักพูดโรมนัมีชีวิตอยูเมื่อประมาณ 50 ป กอนคริสตกาล) 
คนที่ทําดีตอคนอ่ืนก็คือทําดีใหกับตนเองดวย 

.................................................


