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วิทยาศาสตร์ด้านกรดอะมิโนและโภชนาการที่สมดุล –
วีรบุรษ
ุ เบือ้ งหลังความสาํ เร็จของนั กกีฬาชาวญี่ปุ่น
้ เมื่อรับประทานกรดอะมิโนและโภชนาการที่สมดุล Ajinomoto Co.,
เป็ นที่ทราบว่านั กกีฬาชาวญี่ปุ่นสามารถเล่นกีฬาได้ดีขึน
Inc. (“บริษัท Ajinomoto”) ได้เริม
่ พัฒนาทักษะความรูค
้ วามเชี่ยวชาญและสร้างงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดีกับการกีฬา
ภายใต้ชื่อ “วิทยาศาสตร์ด้านกรดอะมิโนเพื่อการกีฬา” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา เราได้ดําเนิ นโครงการ Victory
Project® เพื่อสนั บสนุ นทีมชาติและองค์กรการกีฬาของญี่ปุ่น รวมถึงนั กกีฬาแต่ละคนด้วยกรดอะมิโนและการให้คําปรึกษา
ด้านอาหารที่มีโภชนาการสมดุล

เคล็ดลับความสําเร็จของนั กกีฬา
ช่วงเวลาที่นักกีฬาคนหนึ่ ง ๆ ทําลายสถิตโิ ลกได้นั้น ถือเป็ นช่วงเวลาที่น่าจดจํา
้ เรือ่ ย ๆ ลองพิจารณาดูตวั อย่างนี ้วา่
และดูเหมือนว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดบ่อยขึน
้ ทุกปี ปัจจุบันเวลาที่เป็ นสถิติ
สถิตโิ ลกของนั กวิง่ มาราธอนชายดูเหมือนจะดีขึน
่
โลกลดลงเกือบ 2 ชั่วโมง เมือคิดเป็ นระยะทางจะเท่ากับ 4 นาทีตอ่ ไมล์
ซึ่งผู้คนเมื่อ 20 ปี ก่อนคิดว่าเป็ นไปไม่ได้
ทําไมสถิตโิ ลกถึงตกลงอย่างรวดเร็ว? เราเชื่อว่าหนึ่ งในปัจจัยหลักอาจซ่อนอยู่
ในสิ่งที่นักกีฬารับประทาน ผู้คนมักเชื่อมโยงอาหารเข้ากับการกีฬาเสมอ
นั กโภชนาการที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ งกล่าวว่า สิ่งที่คณ
ุ รับประทานก่อน ระหว่าง
และหลังการแข่งขันนั ้นมีความสําคัญกับชัยชนะพอ ๆ กับสิ่งที่คณ
ุ ทําในระหว่าง
เกมการแข่งขันเลยทีเดียว1 ตัวอย่างของนั กกีฬาที่เชื่อในความคิด
นี ้มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง นั กว่ายนํ ้าชาวอเมริกันอย่าง Michael Phelps
ที่ชนะเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิ กกว่า 23 เหรียญ เป็ นที่รกู้ ันดีวา่ เขา
รับประทานอาหารที่เป็ นแหล่งของโปรตีน เช่น ปลาและเนื ้อไก่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ดี ี
ในการว่ายนํ ้า2
นั กวิทยาศาสตร์หลายคนได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โภชนาการอาหารที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬา และ Ajinomoto Co., Inc. (“บริษัท Ajinomoto”)
มีประวัตอิ ันยาวนานในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นอาหาร
โดยที่เรามุ่งเน้ นด้านกรดอะมิโน หลังจากยืนยันความสัมพันธ์ในทางบวกของ
ศักยภาพด้านกีฬาและการบริโภคอาหารที่สมดุลอันรวมถึงกรดอะมิโนด้วยแล้ว
บริษัท Ajinomoto เริม่ งานวิจัยและการพัฒนาในสาขานี ้อย่างเข้มข้น

ดูเหมือนว่าการสนั บสนุ นทีมชาติญ่ปี ุ่ นของบริษัท Ajinomoto นั ้นได้ช่วย
ให้นักกีฬาชาวญี่ปุ่นชนะเหรียญรางวัลต่าง ๆ มากกว่าในอดีต ในปี พ.ศ. 2561
ประเทศญี่ปุ่นได้ 13 เหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวที่กรุงเปี ยงยาง
้ เกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวปี 2557 ที่โซชิที่ได้ 8
ซึ่งเพิ่มขึน
เหรียญ เช่นเดียวกัน ทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญรางวัล 25 เหรียญในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิ กที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 38 เหรียญที่กรุงลอนดอน
ในปี 2555 ต่อมาได้ทําสถิตท
ิ ี่น่าภาคภูมิใจมากที่เมืองริโอเดอจาเนโร ซึ่งกวาด
เหรียญรางวัลได้ถึง 41 เหรียญ

พลังของกรดอะมิโนที่อยู่เบือ้ งหลังความ
สําเร็จ
การฝึ กซ้อมและบริหารร่างกายอย่างหนั กทําให้รา่ งกายใช้กรดอะมิโนในกล้ามเนื ้อ
ไปจนหมด ทําให้กล้ามเนื ้ออ่อนล้าและถูกทําลาย5 การมีกรดอะมิโนในเลือดนั ้นมีความ
สําคัญกับนั กกีฬาอย่างมากเนื่ องจากช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื ้อและมี
ร่างกายที่ทนทาน
20 % ของร่างกายมนุ ษย์ประกอบด้วยโปรตีน ซึ่งเป็ นการรวมตัวกันของ
กรดอะมิโน 20 ชนิ ดที่แตกต่างกัน ในจํานวนนี ้ กรดอะมิโนวาลีน ลิวซีน
และไอโซลิวซีน เป็ นกรดอะมิโนที่มีสายโซ่ย่อยหรือที่เรียกว่า (BCAAs)
ประโยชน์ ของการบริโภค BCAAs คือทําให้รา่ งกายสามารถดูดซึมกรดอะมิโน
เหล่านี ้ได้ในเวลาเพียง 30 นาทีเมื่อเทียบกับเวลาที่ตอ้ งใช้ในการย่อยโปรตีนถึง 4
ชั่วโมงเนื่ องจากมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากกว่า อีกนั ยหนึ่ ง การได้รบั BCAAs
ในร่างกายนั ้นมีความสําคัญต่อการรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอ
และเพื่อให้รา่ งกายฟื ้ นจากความอ่อนล้าได้อย่างรวดเร็ว5
“เนื่ องจากร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนที่จําเป็ นได้ ดังนั ้นจึงต้อง
เสริมโภชนาการอาหารให้กับนั กกีฬา”
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■

นั กวิง่ มาราธอนระดับโลกชาวญี่ปุ่นที่ชนะรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วจํานวนมากที่
รับประทานกรดอะมิโนเป็ นประจําในระหว่างการฝึ กซ้อม กล่าวว่า “ฉั นรูส้ ึกอยาก
วิง่ ต่ออีกสัก 40 กิโลเมตรหลังจากที่วงิ่ ไปแล้ว 70 กิโลเมตร!4”

กลไกของกรดอะมิโน
① เมื่อกล้ามเนื้อถูกทำลาย

Yuki Ueno จาก Victory Project Group, Olympic &
Paralympic Promotional Office บริษัท Ajinomoto กล่าวว่า
“บริษัทของเราได้สนั บสนุ นกรดอะมิโนรวมถึงเมนู อาหารให้กับวงการกีฬาและ
นั กกีฬาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันที่ดท
ี ่สี ุด” เขาได้ทํางานในโครงการ
นี ้มาตัง้ แต่บริษัทเริม่ สนั บสนุ นทีมนั กกีฬาของญี่ปุ่น

ทำให้อ่อนล้า

② รับกรดอะมิโนเข้าร่างกาย

③ ฟื้นสภาพอย่างรวดเร็ว

บริษัท Ajinomoto สนั บสนุ นนั กกีฬา
อันดับต้น ๆ โดยการให้คําปรึกษาด้าน
โภชนาการอาหารและกรดอะมิโน

กรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับร่างกาย
วาลีน ลิวซีน และไอโซลิวซีน

ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนสำหรับกล้ามเนื้อ

บริษัท Ajinomoto และ Tokyo University ร่วมกันศึกษาความสัมพันธ์ระ
หว่างกรดอะมิโนกับศักยภาพด้านกีฬา3 นั กกีฬาสองกลุ่มฝึ กซ้อมร่างกายอย่าง
หนั กที่มหาวิทยาลัย โดยที่กลุ่มหนึ่ งได้รบั อาหารที่มีกรดอะมิโน และอีกกลุ่มไม่ได้รบั
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มทัง้ สองนี ้ในด้านระยะเวลาการฟื ้ นร่างกายนั ้นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ กลุ่มที่ได้รบั กรดอะมิโนนั ้นแสดงให้เห็นว่า ร่างกายสามารถฟื ้ นส
ภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื ้อได้ภายใน 2 วันหลังการฝึ ก ขณะที่อีกกลุ่มแสดง
ให้เห็นว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื ้อกลับลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน
■

การยับยัง้ การลดลงของความแข็งแรงกล้ามเนื ้อและช่วยให้กล้าม
เนื ้อฟื ้ นสภาพอย่างรวดเร็ว

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่หดตัวแบบไอโซเมตริก

แรงบิดสูงสุดสัมพันธ์ (%)

100

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 บริษัท Ajinomoto ได้ดาํ เนิ นโครงการ Victory
Project® โดยร่วมกับองค์กรกีฬาต่าง ๆ เพื่อสนั บสนุ นนั กกีฬาทีมชาติญี่ปุ่น
และนั กกีฬาต่าง ๆ ด้วยกรดอะมิโนและคําแนะนํ าด้านอาหาร บริษัทได้มอบหมาย
งานนี ้ให้กับนั กโภชนาการผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับเมนู อาหารประจําวัน
ของนั กกีฬา
การศึกษาวิจัยที่ตอ่ เนื่ องทําให้บริษัท Ajinomoto ได้เรียนรูว้ า่ ปกติแล้วนั กกีฬา
มี 2 ปัญหาใหญ่ ๆ ด้วยกันในเรือ่ งอาหารการกิน นั่ นคือ ไม่เพียงพอและขาดความ
สมดุลทางด้านอาหาร โดยเฉพาะช่วงระหว่างการแข่งขันในต่างประเทศ
ซึ่งตัวเลือกอาหารนั ้นเป็ นเมนู ที่ไม่คน
ุ้ เคย รวมถึงตารางการแข่งขันค่อนข้างใช้เวลา
ทําให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดขี องนั กกีฬาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายซึ่งส่งผลถึง
ศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี ้ นั กกีฬาบางคนอาจมีปัญหาภาวะเบื่ออาหาร
เพราะร่างกายมีความสับสนอันเนื่ องจากตารางการแข่งขัน
■

เกลียวขาลงของนั กกีฬา
ปัญหาด้านอาหารของนักกีฬา

*

90

ขาดการตระหนักรู้ด้านความสมดุลของอาหาร
การแข่งขันในต่างประเทศทำให้มีตัวเลือกอาหารที่ไม่คุ้นเคย
สภาพจิตใจไม่มั่นคง
สภาพร่างกาย

*

80

*

70

ความอยากอาหาร
ลดลง
น้ำหนักและ
กล้ามเนื้อลดลง

60

ความอ่อนล้าสะสมและ
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

DB
DA D1 D2 D3

D4 D6

D10
กรดอะมิโน
ยาหลอก
( n=22, *: p<0.05 )

้ สภาพกล้ามเนือ้ ทีอ่ อ่ นล้าและถูกทำลายอันเกิดจากการฝึกร่างกายทีเ่ ป็นการ
Sugita, M. และคณะ “ผลของกรดอะมิโนในอาหารผสมทีม่ ตี อ่ การฟืน
หดตัวของกล้ามเนือ้ แบบทีท
่ ำให้กล้ามเนือ้ ยืดยาวออก (Eccentric Contraction)” Biosci Biotechnol. Biochem

ศักยภาพด้านการกีฬาที่ลดลง
เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

มีนาคม 2562 ฉบับที่ 12 ②

Haruka Suzuki นั กโภชนาการที่ทํางานกับบริษัท Ajinomoto
เธอได้ช่วยนั กกีฬาสเก็ตที่เป็ นตัวแทนของญี่ปุ่นที่เมื่อไม่นานมานี ้คาดว่าจะชนะใน
การแข่งขันแต่เกิดอาการบาดเจ็บเนื่ องจากฝึ กซ้อมมากเกินไป Suzuki
พบว่าการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่ไม่สมดุลนั ้นทําให้เกิดปัญหาการเล่น
สเก็ต และเธอทราบดีวา่ เธอสามารถช่วยนั กกีฬาคนดังกล่าวได้ เธอได้ให้คาํ ปรึกษา
กับนั กสเก็ตคนดังกล่าวด้านโภชนาการที่จําเป็ นสําหรับการรักษาให้กล้ามเนื ้อยังคง
แข็งแรงและแข็งแกร่งในช่วงการแข่งขันที่กินเวลาถึง 4 นาที และผลลัพธ์ที่
ได้นั้นประสบความสําเร็จดีเยี่ยม
■

Haruka Suzuki นั กโภชนาการของ Ajinomoto

ผู้เชี่ยวชาญอย่าง Suzuki และ Uneo ได้ศึกษาสภาพร่างกายของนั กกีฬาและ
กําหนดเมนู อาหารเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารของนั กกีฬาจะประกอบไปด้วยแหล่งของ
สารอาหารและกรดอะมิโนที่เหมาะสม และผลลัพธ์ที่ได้ก็ยากที่จะปฏิเสธ:
โดยพบว่านั กกีฬาคาราเต้ 7 คนในจํานวน 10 คนที่ได้รบั โภชนาการและกรดอะมิโน
ที่เหมาะสมชนะเหรียญรางวัลที่การแข่งขันคาราเต้นานาชาติในปี พ.ศ. 2561

Ajinomoto Group จะยังคงมุ่งมั่น
ทุ่มเทเพื่อสุขภาพชีวต
ิ ที่ดีของทุกคน
รวมถึงวงการกีฬาอีกด้วย
ตามที่ Uneo กล่าว “ ‘กรดอะมิโน’ และ ‘มือ้ อาหาร’ ช่วยส่งเสริมนั กกีฬาทัง้
มืออาชีพและมือสมัครเล่นให้ดงึ ศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมา
ทําให้คมุ้ ค่ากับความพยายามฝึ กซ้อมมาหลายปี ” บริษัท Ajinomoto
สนั บสนุ นทัง้ นั กกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่นที่มีความกระตือรือร้นด้านกีฬาด้วย
กรดอะมิโนะและโภชนาการอาหารที่สมดุล และเราปรารถนาที่จะส่งต่อโปรแกรม
ที่ประสบความสําเร็จของเราไปทั่วโลก

ในระหว่างการแข่งขันต่าง ๆ บริษัท Ajinomoto ได้ทําปฏิทิน
“แผนโภชนาการ” ประจําวันให้กับนั กกีฬา เป็ นแผนที่ใช้งานง่าย
ช่วยอธิบายถึงสิ่งที่ควรรับประทานและปริมาณที่ควรรับประทานทัง้ ก่อน ระหว่าง
และหลังการแข่งขัน นั กกีฬาแต่ละคนตรวจสอบส่วนประกอบของอาหาร
แต่ละมือ้ และเรียนรูเ้ กี่ยวกับโภชนาการที่มีประสิทธิภาพและเวลาในการ
รับประทานกรดอะมิโน
อาหารที่ง่ายนั ้นสําคัญสําหรับนั กกีฬาชาวญี่ปุ่น ตัวอย่างที่พบได้ท่วั ไปคือ “onigiri”
ซึ่งเป็ น “พาวเวอร์บอล” ที่ทําจากข้าว เป็ นอาหารที่พบได้ทั่วไปใน
วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ข้าวเป็ นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดแี ละให้พลังงานทันที
การรับประทานกรดอะมิโนและอาหารง่ายๆ อย่าง “onigiri” นั ้นเป็ นการ
ผสมผสานชัน
้ เลิศที่ช่วยเสริมศักยภาพทางร่างกายให้นักกีฬาแข่งขันได้ดขี น
ึ้
โดยที่นักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ก็สามารถนํ าไปปรับให้เข้ากับนั กกีฬาของตัวเองได้
■

Power Ball ® ที่บูธพลังงานของบริษัท Ajinomoto
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เกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto Co., Inc.
Ajinomoto Group เป็ นผู้นําระดับโลกด้านกรดอะมิโน ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์
ชีวภาพที่มีความก้าวหน้ าและเทคโนโลยีดา้ นเคมีขน
ั ้ สูงของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมหลายส่วนด้วยกันไม่วา่ จะเป็ น ผงปรุงรส อาหารแปรรูป
เครือ่ งดืม่ กรดอะมิโน ผลิตภัณฑ์ยา และสารเคมี
ตัง้ แต่บริษัทค้นพบผงปรุงรส “อูมามิ” (รสชาติพน
ื ้ ฐานที่ห้าที่สร้างจากกรดกลูตามิก
และเป็ นกรดอะมิโนประเภทหนึ่ ง) ในปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451)
เราได้มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าโอกาสในการใช้กรดอะมิโนและส่งเสริม
การมีชีวติ ที่สุขภาพดีของผู้คนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่ อง จากข้อความขององค์กร
ของเราที่วา่ “กินดี อยู่ด”ี เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อไปและช่วยส่งเสริมความ
อยู่ดมี ีสุขของผู้คนอย่างต่อเนื่ องด้วยการสร้างคุณค่าไปกับชุมชนและสังคม
Ajinomoto Group มีสํานั กงานใน 35 ประเทศและภูมิภาค บริษัทขาย
ผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ในปี งบประมาณ 2560
มูลค่าการขายของบริษัทสูงถึง 1.1502 ล้านล้านเยน (10,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เพื่อเรียนรูเ้ พิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.ajinomoto.com/.
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