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แม้
มีพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรค หากรู้จักปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ก็อาจป้องกนัอาการ

เจ็บป่วยได้

เชือ่หรอืไม่ว่า มนษุย์เราเพิง่รูจ้กั และเข้าใจเรือ่งพนัธุกรรมกัน

เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี่เอง เพราะอะไรสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ถึงไม่

เหมือนกันทุกประการ (ยกเว้นคู ่แฝดเหมือนท่ีก�าเนิดจากไข่ใบ

เดียวกัน) ไม่ว่าลักษณะด้านรูปร่างหน้าตา ส่วนสูง สติปัญญา 

บุคลิกภาพ แม้แต่ลูกๆ ก็เพียงแค่มีแนวโน้มว่าเหมือนพ่อแม่ผู้ให้

ก�าเนดิเท่านัน้ เช่น พ่อแม่มรีปูร่างอ้วน ลกูกอ้็วนเชน่กนั หรอืพ่อแมส่งู 

ลูกก็จะสูงเหมือนพ่อแม่ เป็นต้น 

อะไรที่เป็น “ตัวก�าหนด” ลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้ ?

ค�าตอบคือ “DNA” ย่อมาจาก “Deoxyribonucleic Acid” ซึ่ง

เป็นโมเลกุลทางพันธุกรรม แต่ใช่ว่าเรื่องราวของ DNA จะเก่ียวข้อง

กับพันธุกรรมเท่านั้น การค้นพบ DNA ยังช่วยให้เข้าใจกลไกการเกิด

โรคมะเรง็ ทีม่สีาเหตจุากความเสียหายบนเส้น DNA รวมถึงโรคต่างๆ 

อีกมากมาย ที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของ DNA เมื่อทราบ

สาเหตุของโรคจึงมีวิธีการรักษา นั่นคือ การน�า DNA ปกติกลับเข้าสู่

เซลล์ ที่เรียกว่า “ยีนบ�าบัด” นั่นเอง

จากความก้าวหน้านี้ช่วยให้วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ

เทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น การ

วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม งานด้านอวัยวะเทียม การปลูกถ่าย

ไขกระดูก การปลูกถ่ายอวัยวะภายในร่างกาย เซลล์ ES (Embryonic 

Stem Cell) เซลล์ iPS (Included Pluripotent Stem Cell) ช่วยให้ 

ผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะโรคที่รักษาไม่หายขาด กลับมีชีวิต

อยู่ได้ยืนยาว และปกติสุข สามี ภรรยาที่ไม่อาจมีบุตรได้สมหวัง และ

ยังสามารถพยากรณ์อาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง

ท�าให้เราปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมความเป็นอยู ่และการบรโิภคให้เหมาะ

สม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อีกด้วย

เนือ้หาในหนงัสอื “DNA	ฉบบัการ์ตนู” เล่มนี ้น�าเสนอเรือ่งราว

ต่างๆ ของ DNA และ RNA สารพันธุกรรมในร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่

ประวตักิารค้นพบ ลกัษณะพเิศษ หน้าทีค่วามส�าคญั กลไกการท�างาน 

จนถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีการรักษา ประกอบด้วย 

● ภาพรวมโมเลกุลทางพันธุกรรมของมนุษย์ 

● DNA รูปร่างที่จับต้องได้ของโมเลกุลทางพันธุกรรม

● รูปร่าง และหน้าที่ของ DNA 

● ความรู้พื้นฐานเรื่องพันธุศาสตร์ของมนุษย์ 

● อาการเจ็บป่วยทางพันธุกรรม และการตรวจวินิจฉัย

โมเลกุลทางพันธุกรรม

ที่ช่วยปูพื้นฐาน และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องราวทาง

วทิยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ให้กระจ่างมากยิง่ขึน้ แบบ “อ่านสนกุ 

เข้าใจง่าย ได้สาระ” TPA
news
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“กดู 
ม้อนิ่ง ทีชเช่อ...แอม ฟาย แต๊งก้ิว แอ่นยู้...แต๊งกิ้ว 

ทีชเช่อ !” พูดกันไปเถอะครับ เราเรียนกันแบบนี้มา 

ตัง้แต่เดก็ๆ จ�าได้แม่นมากๆ พดูกับฝรัง่ ฝรัง่ก็รูเ้รือ่ง แต่มนัน่าเศร้าตรง

ท่ีฝรัง่ทกุคนไม่ใช่ “ทชีเช่อ” ของเราน่ีสิ ถึงเวลาน้ันจะเอาอะไรไปพดูต่อ 

หรือถ้าฝรั่งคนนั้นถามอะไรที่นอกเหนือจากนี้มาจะตอบอย่างไร... 

“การพดู” เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถท�าได้มาตัง้แต่เดก็ๆ แล้วครบั พอโตขึน้

หน่อยก็สามารถพูดในมิติที่หลากหลายได้มากขึ้นเรื่อยๆ การพูดจึง

เป็นทักษะที่ไม่ว่าใครก็ท�าได้ทั้งนั้น แต่การ “พูดได้” กับการ “พูดเป็น”  

ดูเหมือนว่าจะมีเส้นบางๆ ที่กั้นให้มีความแตกต่างซึ่งกันและกัน และ

ไม่ใช่ทกุคนที่จะท�าได้ เพราะการพูดให้เป็นต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม

หลายอย่าง ยิง่เป็นการพดูภาษาต่างประเทศด้วยแล้ว กย็ิง่ต้องอาศยั

ปัจจัยด้านอื่นๆ อาทิ วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี พื้นฐานนิสัย

ของคู่สนทนา ฯลฯ ร่วมด้วย จึงท�าให้ “การพูด” เป็นทักษะทางภาษา

ทีย่ากท่ีสดุทกัษะหนึง่ส�าหรบัใครหลายคน คอลมัน์เล่าเรือ่งหนงัสอืใน

ฉบบันีจ้งึขอแนะน�าหนงัสอืทีจ่ะช่วยให้ผูอ่้านทกุท่านสามารถพดูเป็น

ได้อย่างแท้จริง และนอกจากพูดเป็นแล้วก็ยังสามารถฟังเป็นอีก 

ต่างหาก หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น” ครับ

หนังสือ “พูดญี่ปุ่นปัง	 ฟังญี่ปุ่นเป็น” เป็นหนังสือที่เหมาะ

ส�าหรับผู้ท่ีอยาก “พูดเป็น” หมายถึง สามารถรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ ในระหว่างการสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ควบคุมการ

สนทนาให้ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ รวมไปถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ

จบการสนทนาได้อย่างสมบูรณ์ น�าเสนอเป็นตัวอย่างบทสนทนา

ส�าหรับฝึกฝนตามสถานการณ์ที่หลากหลาย ร่วมกับตัวละครหลัก 

ในเล่ม ท�าให้ได้ความรู้สึกของบทสนทนาในชีวิตจริง ให้ลองพูดคุย 

โดยใช้เทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยมีตัวอย่างค�าตอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์นั้นๆ ให้ด้วย พร้อมกิจกรรมมากมายส�าหรับฝึกฝน 

การพูด และการฟัง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะยึดหลักการส�าคัญ 3 ข้อคือ  

1.	 การใช้ทักษะจากการสนทนาโดยใช้ภาษาแม่ของแต่ละคน เช่น 

ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดบทสนทนากะทันหัน ถ้าพูดด้วยภาษาแม่

ของตัวเองจะพูดอย่างไร แล้วประยุกต์รูปประโยค และเทคนิคใน

ภาษาแม่มาใช้กับภาษาญีปุ่น่ เป็นต้น 2.	เป็นผูฟั้งทีด่	ีนอกจากจะพดู

ได้อย่างลื่นไหลราบรื่นแล้ว ผู้พูดเองก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีได้ด้วยเช่นกัน 

สามารถแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น มีส่วนร่วมไปกับเรื่องราวของ

คู่สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ และมีนัย และ 3.	ควบคุมการสนทนา

ให้เป็นไปอย่างราบรื่น	สามารถเริ่มการสนทนา ตัดบท แสดงความ

คิดเห็น และจบการสนทนาได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดุด เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า นอกจากจะได้เรียนรู้การพูดภาษาญี่ปุ่นให้เป็น

แล้ว ผู้เรียนภาษาอื่นๆ ก็สามารถประยุกต์ใช้หลักการในหนังสือเล่ม

นี้ไปใช้ในบริบทภาษาแม่ของตัวเองได้เช่นกัน ทางส�านักพิมพ์เอง 

หวังว่า หลงัจากทีผู่อ่้านทีไ่ด้ศึกษาหนงัสอื “พดูญีปุ่น่ปัง ฟังญีปุ่น่เป็น” 

เล่มนี้แล้ว นอกจากจะ “พูดได้” อย่างมั่นใจแล้ว ยัง “พูดเป็น” และ

สามารถปรบัตวั และรบัมอืกบัการสนทนาในทกุๆ รปูแบบได้เป็นอย่าง

ดีด้วย สามารถหาซื้อหนังสือได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป 

หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.tpabook.com ครับ
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