รูคุณ...รูโทษ...ช็อกโกแลต
ธิดา กันสุวีโร
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร กองควบคุมอาหาร
ช็อกโกแลต…เปนขนมที่ไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย ไมเฉพาะในเมืองไทยเทานั้น เพราะ
ผูเขียนมักพบวา ช็อกโกแลตยังถูกใชเปนของฝากจากผูไปเยือนตางประเทศอยางสม่ําเสมอ และผูรับอยางเราก็แสนจะดีใจ
เมื่อไดรับของขวัญจากตางแดน เพราะรูถึงรสชาติอันแสนอรอย และกลิ่นรสที่หอมหวาน จึงทําใหนาสนใจวา แทจริงแลว
ช็อกโกแลตมีถิ่นกําเนิดอยางไร มีขายอยูกี่ชนิด และเมื่อรับประทานอยางเอร็ดอรอยแลวจะเกิดประโยชนหรือโทษตอรางกาย
อยางไร และสุดทายผูเขียนมีเกล็ดเล็กนอยของช็อกโกแลตมาฝากคุณผูอานกันดวยคะ ...
กวาจะเปน...ช็อกโกแลต
วัตถุดิบหลักของการผลิตช็อกโกแลตก็คือ โกโก ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจาก
เมล็ดของตนโกโก หรือคาเคา (Cocao, Theobroma cacao) ซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยูใ นลุม
แมน้ําอเมซอนและแมนา้ํ โอริโนโคในอเมริกาใต แหลงที่มีการเพาะปลูกโกโกที่สาํ คัญ
คือ ไดวอรี่โคท บราซิล กานา ไนจีเรีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในทางการคาแบง
เมล็ดโกโกเปน 2 ประเภท คือ เมล็ดโกโกที่ใหกลิ่นรสดีพเิ ศษ เรียกวา Flavor bean
และเมล็ดโกโกที่ใหกลิ่นรสธรรมดา เรียกวา bulk bean ซึ่งเมล็ดโกโกชนิดหลังนี้มี http://en.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
สวนแบงในตลาดโลกมากกวา 93%
เมล็ดโกโกที่เปนผลสุก จะถูกนํามาผาและแกะเมล็ด แลวเขาสูกระบวนการหมัก เพื่อใหเกิดสารตั้งตนของสาร
ใหกลิ่น (Flavor precursor) และเปลี่ยนสีเมล็ดจากสีมวงออนเปนสีน้ําตาล นําไปทําแหงใหมีความชื้นไมเกิน 8% เพื่อ
ปองกันการเจริญของเชื้อรา จากนั้นจึงนําไปกะเทาะเปลือกกอนเขาสูกระบวนการอบ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดกลิ่น
ของช็อกโกแลต แลวจึงนําเมล็ดโกโกทําปฏิกิริยากับเบส เชน โพแทสเซียมไบคารบอเนต เพื่อปรับโกโกใหมีสีตางๆ จาก
สีน้ําตาลอมเหลืองใหเปนสีน้ําตาลแดงหรือเขมจนเกือบดํา และใหกลิ่นของโกโกนุมนวลขี้น แลวจึงนําไปบดเปน
“โกโกแมส” ซึ่งเปนสวนผสมหลัก ผสมกับน้ําตาลและไขมัน รวมถึงกลิ่นรสตางๆ เพื่อปรุงแตงใหช็อกโกแลตถูกปากตาม
ความนิยมนั่นเอง นอกจากนี้ ช็อกโกแลตบางชนิดมีสีขาวนวล เนื่องจากใชไขมันโกโก (Cocoa Butter) แทนการใชโกโกแมส
หรือมีการสอดไส หรือผสมดวยวัตถุดิบอื่นๆ ลงไปในช็อกโกแลตอีกดวย เชน ผลไม ถั่ว นัต เปนตน
นานา...ช็อกโกแลต
ช็อกโกแลตอาจแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ช็อกโกแลตนม (Milk chocolate) และชนิดที่ไมใสนม (Dark
chocolate) ซึ่งชนิดที่ไมใสนมสามารถแบงชนิดยอยไดตามปริมาณของโกโกแมสเปนหลัก ไดเปนชนิดกึ่งหวาน (Semi
sweet) และชนิดกึ่งขม (Bitter sweet) นอกจากนี้ผูผลิตยังเติมไขมันโกโก และเลซิทิน เพื่อชวยปรับความหนืดของ
ช็อกโกแลตใหลดลงจนถึงระดับที่สามารถนําไปขึ้นรูปไดนารักๆ อีกดวย โดยรายละเอียดของสวนประกอบแสดงดัง
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงสวนประกอบของช็อกโกแลตนมและช็อกโกแลตชนิดไมใสนม (%)
ช็อกโกแลตนม
ช็อกโกแลตชนิดไมใสนม (Dark chocolate)
สวนประกอบ
(Milk chocolate)
ชนิดกึ่งหวาน
ชนิดกึ่งขม
น้ําตาล
50.0
48.0
36.0
ไขมันโกโก
21.0
9.7
นมผง
16.5
โกโกแมส
12.0
40.0
60.0
ไขมันนม
1.7
1.5
เลซิทิน และกลิ่นรส
0.5
0.6
0.5

คุณและโทษของช็อกโกแลต
จากสวนประกอบขางตน จะเห็นไดวาช็อกโกแลตเปนอาหารที่ใหพลังงานสูง
อยางแนนอน (ตองระมัดระวังในการรับประทาน เพราะจะไดรับพลังงานมากเทาไร
ขึ้น กั บ ปริ ม าณที่ รั บ ประทาน) ผู ที่ ชื่ น ชอบรสชาติ ข องช็ อ กโกแลตควรจะทราบว า
ช็อกโกแลตนม (Milk chocolate) นั้นมีสวนประกอบของน้ําตาลมากถึง 50% และมี
ไขมันโกโกมากกวาชอกโกแลตที่ไมมีนม (Dark chocolate) ถึง 2 เทา แตช็อกโกแลต
นั้นก็ไมไดพกพาพลังงานมาใหกับผูบริโภคเพียงอยางเดียว สารสําคัญในช็อกโกแลต
ยั ง ประกอบด ว ยสารที่ มี ป ระโยชน คื อ ฟลาโวนอยส ซึ่ ง พบมากในเมล็ ด โกโก มี
คุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ อีกทั้งมีคาเฟอีนในปริมาณที่นอยกวาเมล็ดกาแฟ
และใบชา แตในเมล็ดโกโกมีสารธีโอฟลลิน และธีโอโบรมีนอยูมาก จึงมีฤทธิ์ออนๆ ในการกระตุนประสาท อยางไรก็ตาม
ปริมาณของสารดังกลาวนี้ก็ยังนอยเกินไปที่จะใหเกิดผลกระตุนประสาทเชนเดียวกับกาแฟในปริมาณที่เทากัน
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ก็ไดมีการกําหนดคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑช็อกโกแลตไวทั้งในดานมาตรฐานความปลอดภัยดานเคมีและจุลินทรีย รวมถึงมาตรฐานดานคุณภาพ เชน
ปริมาณไขมันโกโก มันเนย ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย ฯลฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 83) พ.ศ.2527
เรื่อง ช็อกโกแลต เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดรับคุณประโยชนใหสมกับราคาของผลิตภัณฑช็อกโกแลตตางๆ
อีกดวย ซึ่งหากตรวจพบวา ช็อกโกแลตที่วางจําหนายมีคุณภาพมาตรฐานไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังกลาว ผูผลิตจะมีความผิดฐานผลิตอาหารผิด มาตรฐาน มีโทษปรับไมเ กิ น 50,000 บาทกั น เชียว นอกจากนี้
ช็อกโกแลตที่วางจําหนายทั่วไปตองมีการแสดงเลขสารบบที่ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนอาหารเรียบรอยแลวในฉลาก
อีกดวย
อีกดานหนึ่ง...ของช็อกโกแลต
เมื่อกลาวถึงสารธีโอโบรมีนที่พบไดมากในเมล็ดโกโกนั้น ผูเขียนก็อดนึกถึงอันตรายของสารนี้ไมได เพราะ
สารที่วาจะมีคุณประโยชนตอผูบริโภคที่เปนมนุษยเทานั้น ผูที่ชื่นชอบช็อกโกแลตอาจมีความคิดอยากแบงปนรสชาติอัน
แสนอรอยใหกับสัตวเลี้ยงแสนรักอยางสุนัข ขอแนะนําวาไมควรทําโดยเด็ดขาด สารนี้จะมีผลทําใหเจาสุนัขแสนรักเกิด
อาการแยๆ เลยทีเดียว เพราะธีโอโบรมีนมีความพิษตอสัตว ซึ่งปริมาณที่จะกอใหเกิดพิษจะขึ้นอยูกับปริมาณของผง
โกโกซึ่งเปนสวนประกอบหลักในการผลิตช็อกโกแลตแตละชนิด เชน ช็อกโกแลตนมปริมาณเพียง 2.3 mg/g เปนตน
โดยอาการจะเกิดขึ้นภายใน 6-12 ชั่วโมง คือ ดื่มน้ํามากผิดปกติ อาเจียน ทองรวง ปวดแนนทอง และพบวาปริมาณ
ไขมันที่พบไดสูงในผลิตภัณฑช็อกโกแลตจะเปนตัวกระตุนใหเกิดโรคตับอับเสบในสัตวอีกดวย
ดังนั้น เมื่อทุกทานทราบรายละเอียดคุณและโทษของช็อกโกแลตแลว ก็เลือกรับประทานช็อกโกแลตทั้งชนิด
และปริมาณใหเหมาะสมกับรางกายของเรา อยาตามใจปาก จะลําบากกายภายหลัง แลวอยาลืมออกกําลังกันนะคะ
เพื่อสุขภาพที่ดีกวา...
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