สร้างอัจฉริยะ
ด้วยน้ำ�มันปลา
หรือ ไม่ได้รบั ประทานอาหารเสริมน้�ำ มันปลา หรือ โอเมก้า-3
โดยใช้วัดระดับไอคิว (IQ) นำ�มาเปรียบเทียบ พบว่า เด็ก
กลุ่มที่รับประทานน้ำ�มันปลา มีไอคิวสูงกว่า และ มีความ
แตกต่างอย่างสำ�คัญทางสถิติที่เชื่อถือได้1 ผลการวิจัยทาง
โภชนาการในประเทศอังกฤษ ปี2549 พบว่า การให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 15-16 ปี รับประทาน
น้ำ�มันปลา เป็นอาหารเสริม ทำ�ให้คะแนนสอบดีขึ้น1
การให้อาหารเสริมน้�ำ มันปลา ควรให้ตง้ั แต่แม่ระยะตัง้ ครรภ์
จากนั้น ก็ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเด็ก
เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ ในเด็กวัยเรียน น้�ำ มันปลาเพิม่ ความสามารถ
ในการเรียนรู้พัฒนา ทำ�ให้คิดได้เร็ว สมองมีพลัง ไม่อ่อนล้า
สมองมีประสิทธิภาพ และ เพิ่มความทรงจำ� มีผลงานวิจัย
ยืนยันว่า ความเฉลียวฉลาดจะเริม่ ภายหลังการบริโภคน้�ำ มันปลา
ได้เพียง 2 ชั่วโมงขึ้นไปเท่านั้น1 ดังนั้น ถ้าจะช่วยให้สมอง
เด็กปราดเปรือ่ งตอนสอบไล่ ก็ควรให้รบั ประทานน้�ำ มันปลา
ในเวลาเช้า พร้อมอาหาร
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สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก พัฒนาการ
ทางสมองของเด็กนั้นเริ่มตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ 2 สัปดาห์
ทารกแรกเกิดมีจ�ำ นวนเซลล์สมอง ประมาณหนึง่ แสนล้านเซลล์
มีสายใยประสาทเชื่อมโยงถึงกันประมาณ 20% เมื่อเด็ก
เจริญเติบโต จำ�นวนเซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่จะขยายตัว
และ เพิ่มสายใยประสาท เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ ทำ�ให้มี
การเรียนรู้ และส่งผ่านข้อมูลสื่อสารถึงกันได้ เกิดการทำ�งาน
ของสมองต่อไป โดยใยประสาทจะเกิดขึน้ มากน้อยหรือไม่
เกิดขึ้นเลย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของชีวิต การกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อม และ อาหารที่สมบูรณ์ เด็กที่กำ�ลังเจริญเติบโต
จะสร้างสายใยประสาทได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ และยิ่งถูกกระตุ้น
การใช้บอ่ ยๆ โดยการให้ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า
ใยประสาทก็จะแข็งแรง และเพิม่ จำ�นวนมากขึน้ ข้อมูลก็จะ
เดินทางได้รวดเร็ว ทำ�ให้เรียนรูไ้ ด้ง่ายขึ้น 83% ของใยประสาท

เกิดขึ้นหลังคลอด และการเชื่อมต่อนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในเด็กอายุ 0 -1 ปี
		พัฒนาการทางสมองของเด็ก จะเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
ในช่วง 3 ปีแรก และยังพัฒนาต่อไปจนเด็กมีอายุได้ 12 ปี
หลังจากนั้น จะมีการพัฒนาอย่างช้า ๆ ไปจนถึงอายุ25 ปี หลัง
จากนัน้ พัฒนาการทางสมองก็อาจจะหยุด แต่มไิ ด้แปลว่าหยุด
การทำ�งาน เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการเพิม่ เติมขึน้ มาใหม่ แต่
ถ้าหากว่ายังมีการเรียนรูใ้ หม่ๆเกิดขึน้ เสมอก็ยงั คงมีพฒ
ั นาการ
ในด้านการเจริญเติบโตของสมองต่อไปได้
Omega-3 กุญแจสู่พัฒนาการของสมอง
กรดไขมัน โอเมก้า-3 เป็นกรดไขมันจำ�เป็นที่ร่างกายต้อง
ได้รบั จากอาหาร เนือ่ งจากร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้กรดไขมัน
โอเมก้า-3 มีบทบาทสำ�คัญต่อโครงสร้าง และการทำ�งาน

ของสมอง จอตา และระบบประสาท เกี่ยวกับการพัฒนา
และการเรียนรู้รวมทัง้ มีความสำ�คัญกับตับด้วย ในน้�ำ มันปลา
จะมีกรดไขมันโอเมก้า-3 ประมาณ 10 ชนิด แต่มี 2 ชนิด
ที่เด่นและสำ�คัญ คือ DHA (DocosahexaenoicAcid) และ
EPA (Eicosapentaenoic Acid) ซึ่ง DHA เป็นส่วนสำ�คัญ
ของเยื่อหุ้มเซลล์ ในอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะที่
เซลล์สมอง
หากทารกได้รับปริมาณ DHA อย่างพอเพียง จะทำ�ให้
สมองเจริญเติบโต มีการพัฒนาการทำ�งานของระบบประสาท
และ สายตาคม แต่ถ้ามีความบกพร่องของปริมาณDHA ใน
ระยะตั้งครรภ์ จนมาถึงระยะหลังคลอดใหม่ๆ จะทำ�ให้เกิด
การเสียหายอย่างถาวร ทั้งกับสมอง และระบบประสาท
ของทารก น้ำ�นมแม่เป็นแหล่งอาหารที่สำ�คัญของDHA ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปริมาณ และ ชนิดของอาหารที่แม่บริโภค แม่ควร
รับประทานปลาทะเล หรือ อาหารเสริมน้ำ�มันปลา เพื่อให้
DHA กับบุตรในครรภ์ เด็กทีร่ บั ประทานน้�ำ มันปลาจะฉลาดกว่า
มี ร ายงานทางวิ ช าการจาก
ประเทศในยุ โ รปในปี 2 006
ว่า เด็กที่รับประทานปลาทะเล
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เป็ น อาหารเสริ ม นั้ น จะ
ฉ ล า ด กว่ า เ ด็ ก ที่ ไ ม่
ชอบรั บ ประทานปลา

