โกโก้...ส่วนผสมที่ดีต่อใจ ใครๆ ก็ชอบ
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โกโก้ (Cocoa) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Theobroma cacao L. เป็ น พื ช ในวงศ์ STERCULIACEAE
เป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน แกมไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุก
ที่ลาต้นและกิ่งก้าน กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง เกสรตัวผู้ที่เป็นหมันสีม่วงเข้ม ปลายยอดสีขาว ผลสดรูปไข่แกม
กระสวย ผิวย่น เมื่อสุกสีม่วงหรือเหลือง เมล็ดรูปกระสวย สีนาตาล มีแหล่งกาเนิดอยู่ในแถบลุ่มนาอเมซอน
ตอนบนและแหล่งต้นน า (ในเปรู เอควาดอร์ โคลั มเบีย และบราซิล ) ในป่าฝนเขตร้อน ในลุ่ มนาอเมซอน
ตอนล่าง รวมทังสองฝั่งลานาโอริโนโคในเวเนซูเอล่าและในกิอาน่า ปัจจุบันพืนที่ปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกา
ตะวันตก (63%) ประเทศในเขตร้อนของอเมริกา (20%) และเอเชีย (17%) ในประเทศไทยมีแหล่งปลูกโกโก้
อยู่ ห ลายจั งหวัด เช่น ชุมพร สุ ร าษฎร์ ธ านี นครศรีธ รรมราช กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา และ
สมุทรสงคราม เป็นต้น
เมล็ ด โกโก้ มี ส ารส าคั ญ คื อ โพลี ฟี น อล (polyphenols) ประกอบด้ ว ย catechins (37%),
anthocyanins (4%) และ proanthocyanidins (58%) นอกจากสารโพลีฟีนอลแล้ว ในเมล็ดโกโก้ยังมีสาร
diketopiperazines โปรตีน ไขมัน สารในกลุ่ม amines และสารในกลุ่ม alkaloids โดยสารสาคัญในกลุ่มสาร
alkaloids คือ theobromine และเพราะสารดังกล่าวนีเอง ที่ทาให้ ช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโกโก้เป็น
ส่ ว นประกอบเป็ น ของต้องห้ ามสาหรับ สุ นัขและแมว เนื่องจากสาร theobromine เป็นพิษต่อการทางาน
ของไต หัวใจและระบบประสาทส่วนกลางของสัตว์ดังกล่าว
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การผลิตผงโกโก้
เมื่อได้เมล็ดโกโก้มาแล้ว ต้องนาเมล็ดโกโก้ไปผ่านกระบวนการหมัก ทาให้แห้ง นามาทาความสะอาด
และนาไปอบ หลังจากที่เปลือกด้านนอกถูกแยกออกไป ก็จะเหลือเฉพาะเนือด้านในหรือที่เรียกว่า cacao nibs
จากนั นจึ ง น าไปบด ซึ่ ง จะได้ เ ป็ น chocolate liquor ที่ ป ระกอบด้ ว ย cocoa solids และ cocoa butter
ผงโกโก้ได้มาจากการแยก cocoa butter ออกจาก chocolate liquor บางส่วน แล้วจึงนามาทาให้เป็นผง
ช็อกโกแลตในท้องตลาด
ช็อกโกแลตที่เรารู้จักกันดีเช่น ช็อกโกแลตดา (dark chocolate) ซึ่งจะมีส่วนผสมของ cocoa solids
อย่ างน้ อย 35% ช็อกโกแลตนม (milk chocolate) ที่มีส่ ว นผสมของเนยโกโก้ นม และนาตาล โดยจะมี
ส่ ว นผสมของ cocoa solids อย่ างน้ อย 25% และช็อกโกแลตขาว (white chocolate) ซึ่งประกอบด้ ว ย
นาตาล เนยโกโก้ นม และใส่กลิ่นวานิลลาลงไป แต่จะไม่มสี ่วนผสมของ cocoa solids อยู่เลย ทาให้ในหลายๆ
ประเทศไม่จัดว่าช็อกโกแลตขาวเป็นช็อกโกแลต
บางครังเมื่อเราเปิดห่อช็อกโกแลตออกมา อาจเจอกับจุดสีขาวๆ อยู่บนช็อกโกแลต หรือที่เรียกว่า
Chocolate bloom นั่นไม่ได้หมายความว่าช็อกโกแลตเสีย แต่เกิดจากการที่นาตาลและไขมันแยกออกจากกัน
ซึ่งสาเหตุก็คือการเก็บรักษาที่ไม่ดีนั่นเอง
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
งานวิจัยในปัจจุบันพบว่าสารสาคัญในเมล็ดโกโก้ โดยเฉพาะสารในกลุ่มโพลีฟีนอล มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระสูง ช่วยชะลอความแก่ บรรเทาภาวะของโรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง บรรเทาอาการ
อักเสบ รวมทังช่วยลดระดับนาตาลและไขมันในเลือด หากเปรียบเทียบระหว่างช็อกโกแลตทัง 3 ชนิดที่ว่ามา
ข้างต้น ก็จะทราบได้ทันทีว่า ช็อกโกแลตดามีสารสาคัญสูงที่สุด เนื่องจากมีปริมาณของ cocoa solids ซึ่งมี
สารในกลุ่ มโพลี ฟีน อลมากที่สุ ด ซึ่งนั่ น ก็ห มายความว่ามันมีฤทธิ์ทางเภสั ช วิทยาดีที่สุ ดเช่นกัน แต่ ไม่ใช่ว่า
การรับประทานช็อกโกแลตดาหรื อโกโก้ในขนาดสู งจะให้ผ ลดีเสมอไป เพราะถึงแม้จะยังไม่มีการรายงาน
ความเป็ น พิ ษ รุ น แรงจากการบริ โ ภคช็ อ กโกแลต แต่ ก็ มี บ างคนที่ แ พ้ ช็ อ กโกแลตหรื อ โกโก้ เ ช่ น กั น ดั ง นั น
การรับประทานอะไรก็แล้วแต่ ควรรับประทานอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่รับประทานจากคาบอกเล่าหรือโฆษณา
ชวนเชื่อ รวมทังต้องสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึนกับตนเองด้วย
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