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นักกีฬำเก่งๆ ระดับโลกนั้น ถ้ำเรำจะเรียกเขำว่ำ “ยอดมนุษย์” 

ก็คงไม่ถือว่ำเกินจริง

ควำมสำมำรถทีน่กักีฬำเหล่ำนีมี้ คนอย่ำงเรำๆ เหน็แลว้ก็ได้แต่

คิดว่ำ “สุดยอด” และ “เรำไม่มีทำงท�ำได้” ก่อนที่หลำยครั้งจะสรุปว่ำ  

“เขำมีพรสวรรค์”

ค�ำว่ำ “พรสวรรค์” ในสำยตำคนไทยมักมีควำมหมำยเหนือธรรมชำติ 
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ไม่ได้เกิดจำกบุญเก่ำของพวกเขำ แต่เป็นผลลัพธ์จำกลักษณะร่ำงกำย

ท่ีได้มำจำกพนัธกุรรมและสภำพแวดล้อม และก็มีสำเหตเุฉพำะเจำะจง

ว่ำท�ำไมธรรมชำติจึงสร้ำงร่ำงกำยแบบนั้นให้คนแต่ละคน

ท่ีส�ำคัญ ไม่ว่ำนักกีฬำจะมีพรสวรรค์เท่ำใด ก็คงไม่อำจแสดง

ผลงำนเหนือชั้นได้หำกไม่ฝึกซ้อมอย่ำงหนัก

และน่ีก็อำจเป็นค�ำถำมหลักค�ำถำมหน่ึงของวงกำรกีฬำ “พรสวรรค์

กับกำรฝึกซ้อม สิ่งไหนมีผลมำกกว่ำกัน”

เดวิด เอปสไตน์ ผู้เขียนหนังสือ ยอดมนุษย์นักกีฬา ลงมือ

ค้นคว้ำเพื่อตอบค�ำถำมนี้ 

เอปสไตน์อำศัยประสบกำรณ์ส่วนตัวที่เป็นทั้งนักวิทยำศำสตร์ 

นกักีฬำ และนักเขียนเร่ืองวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ บวกกบักำรสัมภำษณ์

และศึกษำงำนของนักกีฬำอำชีพ นักกีฬำโอลิมปิก นักหมำกรุก โค้ช 

นักพันธุศำสตร์ นักจิตวิทยำ แพทย์ และผู้เชี่ยวชำญอีกหลำยสำขำ 

(รวมถึงสุนัขลำกเลื่อนอีกจ�ำนวนหนึ่ง) กล่ันกรองออกมำเป็นหนังสือ

ท่ีลงลึกถึงรำยละเอียดของปัจจัยทุกอย่ำงที่อยู่เบ้ืองหลังกำรเล่นกีฬำ



ทุกชนิด ตั้งแต่กล้ำมเนื้อ เม็ดเลือด ยีน ไปจนถึงสภำพท่ีอยู่อำศัย วิธี

ฝึกซ้อม และอื่นๆ

ไม่เพียงแต่ผลวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ชิ้นส�ำคัญ ผู้เขียนยังตีแผ่

สถิติน่ำท่ึงในวงกำรกีฬำ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเบ้ืองหลังสนำมแข่ง รวมถึง

ประวัติศำสตร์น่ำสนใจของชนชำติที่ได้ชื่อว่ำเป็น “เจ้ำสนำม” ในกีฬำ

บำงประเภท

ผลกำรค้นคว้ำของเอปสไตน์น�ำไปสู่ค�ำตอบในมุมมองของเขำ 

ซึ่งคุณอำจจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้

แตท่ี่แน่ๆ  หนงัสือเล่มนีอ้ดัแนน่ด้วยควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์และ

ควำมน่ำต่ืนตำต่ืนใจของวงกำรกีฬำ ซ่ึงเรำเช่ือว่ำคุณจะอ่ำนได้สนุกต้ังแต่

ต้นจนจบ

ส�านักพิมพ์ซอลท์
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มิเคโน ลอว์เรนซ์ เป็นนักวิ่งเร็วในทีมกรีฑำของโรงเรียนมัธยมปลำย

ทีผ่มเคยอยู ่เขำเป็นลูกชำยของพอ่แม่ชำวจำเมกำ ตวัเลก็อวบอว้น  

พงุย่ืนทิม่รูเส้ือมำรีนำ หรอืเส้ือกล้ำมตำขำ่ยท่ีเด็กจำเมกำบำงคนใสม่ำซอ้ม

กีฬำ เขำท�ำงำนทีแ่มคโดนลัด์หลังเลิกเรียน และเพือ่นร่วมทีมก็ชอบล้อวำ่

เขำคงกินอำหำรท่ีนั่นบ่อยไปหน่อย แต่นั่นก็ไม่อำจหยุดเขำไม่ให้เร็วเป็น

ลมกรดได้

กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำนขนำดยอ่มเม่ือทศวรรษ 1970 และ 1980 ท�ำให้

ครอบครัวชำวจำเมกำหล่ังไหลเขำ้มำยงัเมืองเอวนัสตนั รัฐอลิลนิอยส ์และ

ช่วยให้กรีฑำกลำยเป็นกีฬำยอดนิยม ณ โรงเรียนมัธยมปลำยเอวันสตัน

ทำวน์ชปิ (เพรำะอย่ำงนัน้ ทมีของเรำจงึชนะเลิศระดับภำคตดิกัน 24 คร้ัง 

ตั้งแต่ปี 1976 ถึงปี 1999) มิเคโนแทนตัวเองด้วยสรรพนำมบุรุษที่สำม 

เหมือนท่ีนกักีฬำระดับหวักะทิหลำยๆ คนมักจะท�ำ “มิเคโนไม่มีหวัใจ” เขำ

จะกลำ่วอยำ่งนัน้ก่อนกำรแขง่ขนัใหญ่ๆ  โดยตัง้ใจจะส่ือวำ่เขำไม่เหน็ใจใคร

ตอนท่ีก�ำลังเอำชนะคู่แข่ง ในปี 1998 ซ่ึงเป็นปีสุดท้ำยของผมท่ีโรงเรียนน้ี 

มิเคโนระเบิดฟอร์มวิ่งแซงจำกที่อยู่อันดับส่ีไปอยู่อันดับหน่ึงในไม้สุดท้ำย

ของกำรแข่งวิ่งผลัด 4x400 เมตร และท�ำให้ทีมชนะกำรแข่งขันระดับรัฐ 

อิลลินอยส์ไปได้

เรำต่ำงก็รู้จกันกักีฬำแบบนีส้มัยอยูมั่ธยมปลำย นกักีฬำคนทีท่�ำให้

ตามหายีนกีฬา

บทนำา
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ทุกอยำ่งดูงำ่ยดำยเสยีเหลือเกิน เขำอำจเป็นผูเ้ล่นควอร์เตอร์แบ็กในกีฬำ

อเมริกันฟุตบอลและเล่นเบสบอลต�ำแหน่งชอร์ตสต็อป หรือเธอเล่นเป็น

พอยต์กำร์ดในเกมบำสเกตบอลระดับรัฐพร้อมเป็นนักกีฬำกระโดดสูง 

พวกธรรมชาติสร้างมา

แต่เป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่ำ อีไลและเพย์ตัน แมนนิง สืบทอดยีน

ควอร์เตอร์แบ็กมำจำกอำร์ชี พ่อของพวกเขำ หรือพวกเขำโตข้ึนมำเป็น

ผูเ้ลน่ทรงคุณคำ่ในเกมซเูปอรโ์บวล์เพรำะถกูเลีย้งมำแบบมีลูกบอลตดิมือ

ตลอดเวลำ โจ “เจลลีบีน” ไบรอันต์ ต้องส่งต่อควำมสูงมำให้โคบีผู้เป็น

ลูกชำยแน่ๆ แต่ลีลำกำรเปิดเกมด้วยก้ำวแรกที่ทรงพลังนั่นมำจำกไหน 

แล้วยังมีเปำโล มัลดีน ีทีเ่ป็นกัปตนัทีมพำเอซมิีลำนควำ้ชยัแชมเปียนสลี์ก 

40 ปีหลังจำกเชซำเร มัลดีน ีผูพ้อ่ท�ำส�ำเร็จ เคน กรฟิฟยี ์ซเีนยีร์ ได้มอบ

ของขวัญให้ลูกชำยเปน็พันธุกรรมกำรตีลูก หรือของขวัญแท้จริงอยู่ที่กำร

เลีย้งจเูนยีร์จนโตมำในสโมสรเบสบอล หรือทัง้คู่ ปี 2010 อรีินำและโอลกำ 

เลนสกี เป็นคู่แม่ลูกคู่แรกของโลกท่ีลงแข่งวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิง  

และเป็นคร่ึงหนึ่งของทีมชำติอิสรำเอลทั้งทีม ยีนควำมเร็วต้องถ่ำยทอด

ในครอบครัวนัน้แน่ๆ  ว่ำแตมั่นมีสิง่นัน้อยูด้่วยหรือ สิง่ทีเ่รียกวำ่ “ยนีกีฬำ” 

มีอยู่จริงหรือเปล่ำ

เม่ือเดือนเมษายนปี 2003 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติประกาศว่า

โครงกำรถอดรหสัจโีนมมนษุยเ์สร็จสมบูรณ์ลงแล้ว หลังพำกเพยีรพยำยำม

มำ 13 ปี (และมนุษย์มีโครงสร้ำงร่ำงกำยแบบยุคใหม่มำ 200,000 ปี) 

โครงกำรนี้ได้ถอดแผนที่โครโมโซมมนุษย์ออกมำ โดยระบุพื้นที่รำวๆ 

23,000 พืน้ท่ีของดีเอน็เอทีมี่ยนีอยูไ่ด้ทัง้หมด และทันใดนัน้ นกัวจิยักรู้็วำ่

จะต้องเริ่มมองหำรำกท่ีลึกท่ีสุดของลักษณะตำ่งๆ ของมนุษย์ได้ตรงไหน 

ตัง้แตสี่ผม โรคท่ีสืบทอดมำจำกบรรพบุรษุ ไปจนถงึควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
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ตำกับมือ แต่พวกเขำประเมินควำมยำกของกำรอ่ำนข้อก�ำหนดทำง

พันธุกรรมต�่ำไป

ลองจินตนำกำรว่ำจีโนม หรือข้อมูลทำงพันธุกรรมทั้งหมดของ

สิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ คือต�ำรำอำหำรหนำ 23,000 หน้ำท่ีอยู่ตรงกลำงเซลล์

ทุกเซลล์ของมนุษย์ และมีค�ำอธิบำยบอกวิธีสร้ำงร่ำงกำยขึ้นมำ ถ้ำคุณ

อ่ำนจบท้ัง 23,000 หน้ำ คุณก็น่ำจะเข้ำใจทุกอย่ำงเก่ียวกับกำรสร้ำงร่ำงกำย

ได้ อย่ำงน้อยนั่นก็คือควำมคิดฝันลมๆ แล้งๆ ของนักวิทยำศำสตร์ ที่จริง

แลว้ ไม่เพยีงบำงหนำ้จำก 23,000 หนำ้มีขอ้ก�ำหนดส�ำหรับหนำ้ทีห่ลำยๆ 

อย่ำงในร่ำงกำย แต่หำกหน้ำใดหน้ำหนึ่งถูกย้ำยท่ี เปล่ียนแปลง หรือ

ฉกีออกไป บำงหนำ้จำกหนำ้อืน่ๆ อกี 22,999 หนำ้ก็อำจมีขอ้ก�ำหนดใหม่

ขึ้นมำก็ได้

ในปีต่อๆ มำหลังค้นพบล�ำดับจีโนมมนุษย์นี้ นักวิทยำศำสตร์

กำรกีฬำได้เลือกยนีเด่ียวทีเ่ดำว่ำนำ่จะมีอิทธพิลตอ่ควำมเป็นนกักีฬำ และ

เปรียบเทียบรูปแบบต่ำงๆ ของยีนเหล่ำนั้นในกลุ่มนักกีฬำและผู้ไม่เล่น

กีฬำกลุ่มเล็กๆ โชคร้ำยหนอ่ยส�ำหรบักำรศึกษำดังกล่ำว เพรำะยีนเด่ียวๆ 

มักจะมีผลกระทบน้อยมำกจนไม่อำจตรวจพบในงำนวิจัยช้ินเล็กๆ ได้ แม้แต่

ยีนส่วนใหญ่ท่ีใช้วัดลักษณะง่ำยๆ เช่น ควำมสูง ก็ยังหลุดรอดกำรตรวจพบ

ไปได้ ไม่ใช่เพรำะไม่มีอยู่ แต่เพรำะพวกมันซ่อนอยู่ในควำมซับซ้อนของ

พันธุศำสตร์

นักวิทยำศำสตร์ค่อยๆ เลิกสนใจกำรศึกษำยนีเด่ียวเล็กๆ แล้วก็ทิง้

อย่ำงม่ันใจ ก่อนหันหัวเรือวิทยำศำสตร์ไปสู่วิธีใหม่และสร้ำงสรรค์ในกำร

วเิครำะหว์ำ่ข้อก�ำหนดทำงพนัธกุรรมท�ำหนำ้ทีอ่ยำ่งไร เม่ือรวมส่ิงนัน้เขำ้

กับควำมพยำยำมของนกัชีววิทยำ นกัสรีรวิทยำ และนกัวทิยำศำสตร์กำร

ออกก�ำลังกำยที่พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจว่ำกำรมีปฏิกิริยำต่อกันระหว่ำง

คุณสมบัติทำงชีววิทยำกับกำรฝึกฝนอย่ำงเข้มข้นจะส่งผลต่อควำมเป็น

นักกีฬำอย่ำงไรบ้ำง เรำก็จะเร่ิมมำถึงประเด็นถกเถียงคร้ังใหญ่ว่ำธรรมชำติ
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หรือกำรเล้ียงดูกันแน่ที่เก่ียวข้องกับกำรกีฬำ เรื่องดังกล่ำวหนีไม่พ้นต้อง

บุกเข้ำรกเขำ้พงไปสูก่อหนำมท่ีมีหวัขอ้ละเอียดอ่อนอย่ำงเพศและชำติพันธ์ุ

อยู่ด้วย แต่ในเม่ือวิทยำศำสตร์ได้ก้ำวไปถึงตรงน้ัน หนังสือเล่มน้ีก็จะพูดถึง

มันด้วย

ควำมจริงแบบกว้ำงๆ ก็คือ เม่ือพูดถึงผลงำนทำงกีฬำ ท้ังธรรมชำติ

และกำรเลีย้งดูนัน้สอดประสำนกันจนตอ้งตอบว่ำ “ทัง้คู”่ เสมอ แตน่ัน่ไม่ใช่

ค�ำตอบสุดท้ำยท่ีน่ำพอใจส�ำหรับวิทยำศำสตร์ นักวิทยำศำสตร์ต้องถำมว่ำ  

“ธรรมชำตแิละกำรเลีย้งดูท�ำงำนเฉพำะเจำะจงอยำ่งไร” และ “แตล่ะอยำ่ง

ท�ำหน้ำท่ีมำกแค่ไหน” และเพ่ือหำค�ำตอบให้ค�ำถำมเหล่ำน้ี นักวิทยำศำสตร์

กำรกีฬำได้ก้ำวเข้ำสู่ยุคแห่งกำรวิจัยทำงพันธุกรรมสมัยใหม่ ในหนังสือ

เล่มน้ี ผมพยำยำมตำมไปดูว่ำพวกเขำไปไหนกันบ้ำง และตรวจสอบส่ิงท่ีรู้

หรือเป็นทีถ่กเถยีงเก่ียวกบัพรสวรรคท์ีมี่มำแตก่�ำเนดิของนกักีฬำชัน้ยอด

ตอนมัธยมปลาย ผมสงสัยว่ามิเคโนและเด็กจาเมกาคนอื่นที่ทำาให้ทีมเรา

ประสบควำมส�ำเร็จมำกมำยอำจน�ำยนีควำมเร็วอะไรบำงอยำ่งมำจำกเกำะ

เล็กๆ ของพวกเขำด้วย ตอนมหำวิทยำลัย ผมมีโอกำสได้วิ่งแข่งกับชำว

เคนยำ แล้วก็สงสัยว่ำยีนควำมอึดอำจเดินทำงมำจำกแอฟริกำตะวันออก

พรอ้มพวกเขำก็ได้ ขณะเดียวกัน ผมเร่ิมสังเกตว่ำกลุ่มซอ้มในทีมผมมีคน 

5 คนท่ีว่ิงข้ำงๆ กัน ก้ำวเท่ำๆ กัน วันแล้ววันเล่ำ แต่กลับกลำยมำเป็น 

นักวิ่ง 5 คนที่ไม่เหมือนกันเลย มันเป็นอย่ำงนี้ได้อย่ำงไร

หลังเลิกว่ิงระดับมหำวิทยำลัย ผมกลำยมำเป็นนักศึกษำปริญญำโท

สำขำวิทยำศำสตร์ และต่อมำเป็นนักเขียนให้นิตยสำรสปอตส์อิลลัสเตรเตด 

ระหว่ำงกำรค้นคว้ำเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมมีโอกำสได้น�ำควำมสนใจ

ในกีฬำกบัวทิยำศำสตร์ ซึง่ตอนแรกผมคิดว่ำเป็นคนละเร่ืองกันโดยสิน้เชงิ 

มำผสมกันในจำนเพำะเชื้อของกีฬำชั้นยอด


