
โกโก  
(Theobroma cacao L.) 

 

 โกโกเปนพืชยืนตน มีถ่ินกําเนิดอยูบริเวณเขตรอนช้ืนของทวีปอเมริกา โดยเฉพาะแถบลุมแมนํ้า 
อเมซอน และบางสวนในทวีปอเมริกากลาง อินเดียนเปนพวกแรกที่ทําการปลูกโกโกและนําเมล็ดมาทํา
เครื่องด่ืมที่รูจักกันวาเปนเครื่องด่ืมของพระเจา ทั้งยังใชเมล็ดโกโกแลกเปลี่ยนสินคายังชีพอื่นๆระหวางกันพวก
อินเดียนเรียกเมล็ดโกโกวา “Cacahualt” ตอมาผันเปนช่ือ “Cacao” สวนเครื่องด่ืมที่ผลิตไดจากเมล็ดโกโก
เรียกวา “Xocoatl”ตอมาผันเปนช่ือ “Chocolate” ชาวสเปนเปนชาติแรกที่เริ่มทําเครื่องด่ืมจากเมล็ดโกโก
ผสมกับนํ้าตาลจากออย และไดเริ่มปลูกโกโกอยางจริงจังในแถบรอนช้ืนของทวีปอเมริกา ในประเทศโคลัมเบีย  
เวเนซูเอลา  แม็กซิโก ทรินิแดด และ อีเควดอร เปนตน  สวนในทวีปเอเชียน้ัน  ชาวดัตซ และสเปน ไดนําโกโก
เขามาปลูกในอินโดนีเซีย และ ฟลิปปนส เปนเวลานานกอนที่จะมีการนําเขามาปลูกในประเทศมาเลเซียตอมา 
สําหรับในประเทศไทย โกโกนําเขามาปลูกครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2446 โดยหลวงราชเคนิกร แตไมไดปลูกกัน
แพรหลายและถูกละเลยในเวลาตอมา ดวยไมทราบถึงการนําไปใชประโยชน ตอมาในป 2515 จึงไดเริ่มมีการ
นําโกโกจากตางประเทศเขามาปลูกศึกษาอยางจริงจัง ในหนวยงานภาครัฐ ทั้งที่สถานีทดลองยางในชอง  
จ.กระบี่ และสถานีทดลองพืชสวนสวี จ.ชุมพร และขยายไปปลูกอยางแพรหลายตามจังหวัดตางๆ ทั้งในภาคใต 
ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออกในปจจุบัน 

 

ความสําคัญของโกโก  
 โกโกมีการนํามาใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมตางๆอยางกวางขวาง  ดังตอไปน้ี 

1. อุตสาหกรรมผลิตช็อคโกแลตหวานและช็อคโกแลตนม ใชโกโกลีกเกอร  นํ้าตาล เนยโกโก และ
สวนผสมอื่นๆ ผสมกันในอัตราสวนตามสูตรการผลิตของแตละแหลง  
2. อุตสาหกรรมลูกกวาดและลูกอม ใชผงโกโก และ โกโกลีกเกอร ในการปรุงแตงรสและกลิ่นของลูก
อมและลูกกวาด  
3. อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมรสช็อคโกแลต ใชผงโกโกผสมกับนมนํ้าตาลและสารปรุงแตงอื่นๆ มาผสม
เปนเครื่องด่ืม  
4. อุตสาหกรรมเบเกอรี่ เพื่อปรุงแตงรสผลิตภัณฑ  
5. อุตสาหกรรมยา โกโกที่ใชอยูในรูปของนํ้าเช่ือมในยานํ้าหรือใชเคลือบยาเม็ดเพื่อลบความขมของยา 
เชน ยาควินิน  
6. อุตสาหกรรมยาสูบ ใชผงโกโกผสมในยาสูบ ทําใหยาสูบมีกลิ่นหอมในขณะที่สูบ  
7. อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ใชโกโกบัตเตอรในการทําลิปสติก เพราะโกโกบัตเตอรมีคุณสมบัติละลาย
ไดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่ 37 องศาเซนติเกรด  แตคงสภาพอยูไดไมละลายในสภาพอุณหภูมิปกติ 

 

 

 

 

 



คุณคาทางอาหาร  
 โกโกเปนพืชที่มีคุณประโยชนทางอาหารสูง โกโกผง 100 กรัม ประกอบดวย 

โปรตีน   20.4  กรัม  
ไขมัน   25.6   กรัม  
คารโบไฮเดรต  35  กรัม  
พลังงาน   452  แคลอรี่  
โซเดียม   650  มิลลิกรัม  
โพแตสเซียม   534  มิลลิกรัม  
แคลเซียม  51.2  มิลลิกรัม  
แมกนีเซียม  192  มิลลิกรัม  
เหล็ก   14.3  มิลลิกรัม  
ทองแดง    3.4  มิลลิกรัม  
ฟอสฟอรัส  385  มิลลิกรัม  
กํามะถัน  160  มิลลิกรัม  
คลอรีน   199  มิลลิกรัม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

โกโกเปนพืชอยูในสกุล Sterculiaceae มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Theobroma cacao L. ซึ่งเปน 
Specie เดียวในจํานวน 22 Species ของ Genus Theobroma ที่ปลูกกันกวางขวางในเชิงการคา นอกจากน้ี
ยังมีอีก 2 Species ที่รูจักกันพอสมควร คือ Theobroma bicolor Humb. et Bompl. พวกน้ีมีผลตามกิ่ง
และลักษณะผลขางนอกที่เปลือกเปนเสนคลายรางแห มีปลูกแถบอเมริกาใต ใชประโยชน 

ในการเปนสวนผสมของผลิตภัณฑโกโกทั่วๆ ไป อีกชนิดหน่ึงคือ Theobroma grandiflorum  มีปลูกใน
ประเทศบราซิล ใชประโยชนจากเย่ือหุมเมล็ด ซึ่งมีรสหวานและกลิ่นหอมในการทําเครื่องด่ืมตาง ๆ  

ลําตน 
โกโกเปนไมพุมขนาดใหญสูงประมาณ 4-20 เมตร ในสภาพธรรมชาติ และ 3-6 เมตร เมื่อนํามาปลูกใน

ลักษณะแปลงปลูก ปกติแลวเมื่อยังเปนกลาโกโกอยูน้ันจะไมมีกิ่งแขนง ลําตนจะต้ังตรง ลักษณะใบบนตนจะ
เรียงตัวแบบบันไดเวียน (Spiral) เมื่อเจริญเติบโตไดสูงประมาณ 1-2 เมตร ตาที่ยอดจะพัฒนาเติบโตเปนกิ่งขาง 
3-5 กิ่ง ซึ่งจุดที่เปนจุดศูนยรวมของการแตกกิ่งขาง น้ีเรียกวา คาคบ (Jorquette) นอกจากคาคบแลวบริเวณ
ลําตนจะมีตาที่สามารถเจริญเติบเปนกิ่งกระโดงไดซึ่งเรียกวา Chupon โดยในแตละลําตนจะมี Chupon  
มากมายซึ่งตองคอยตัดแตงทิ้ง สําหรับใบบนกิ่งขาง หรือ Fan branch น้ีจะมีการเรียงตัวแบบตรงขามสลับกัน 
(alternate) นอกจากน้ีบริเวณลําตนยังมีปุมตาดอก (Flower chusion) อยูกระจายไปทั่วลําตน 

ราก 
รากแกวของตนกลาโกโกจะงอกลงไปในดินตามแนวด่ิงประมาณ 2 เมตร สวนรากแขนงยาวประมาณ 

5-6 เมตร สวนมากพบวาจะเจริญเติบโตลึกจากผิวดินประมาณ 15-20 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของราก
โกโกจะข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ คือ ดิน นํ้า อากาศ ดินที่มีการระบายนํ้าไมดี เชน ดินเหนียว ระดับนํ้าสูง อากาศ
มีออกซิเจนนอย รากแกวของโกโกจะลงไมลึกเกิน 45 เซนติเมตร แตถาดินรวน นํ้านอย รากแกวจะเจริญเติบโต
ลงลึกมาก 



ตนโกโกที่ปลูกโดยเมล็ดจะมีรากแกว แตถาตนโกโกที่เจริญเติบโตจากการตัดชํากิ่งจะไมมีรากแกว แต
จะมีรากที่พัฒนาข้ึนมาจากรากแขนงประมาณ 2-3 ราก ทําหนาที่คลายรากแกวจะงอกลงดินตามแนวด่ิงทํา
หนาที่ยึดลําตน สําหรับรากแขนงทั่วไปจะทําหนาที่ดูดนํ้าและแรธาตุในดิน  

ใบ 
ใบที่ เกิดบริเวณกิ่ งกระโดง (Chupon) จะมีลักษณะกานใบยาว แตใบที่ เกิดบริเวณกิ่งขาง  

(Fan branch) จะมีกานใบสั้นกวา ใบที่เกิดบริเวณกิ่งขางจะมีจํานวนพอ ๆ กัน ตาที่ปลายกิ่งขางจะผลิใบใหม
อีก การแตกใบใหมของโกโกแตละครั้งจําเปนตองใชธาตุอาหารเพิ่มข้ึนโดยดึงธาตุอาหารจากใบแกทําใหใบแก
รวงหลน โกโกที่ตนสมบูรณใบแกจะรวงหลนนอย แตถาตนโกโกไมสมบูรณการผลิตใบออนจะสงผลใหใบแกรวง
หลนมาก ใบโกโกมีปากใบอยูใตใบ จํานวนปากใบตอหนวยพื้นที่ข้ึนกับความเขมของแสงที่ไดรับ ความเขมของ
แสงยังมีผลตอขนาดของใบ และความหนาของใบโกโกรวมทั้งปริมาณคลอโรฟลในใบโกโก ใบโกโกที่อยูใตรมเงา
หนาทึบ ใบจะมีขนาดใหญและมีสีเขียวเขมกวาใบโกโกที่ไดรับแสงเต็มที่ 

ดอก 
โกโกออกดอกตามตน (Auliflower) หรือตามกิ่ง (Ramiflower) นับเปนลักษณะพิเศษของโกโก 

ฐานรองดอกมี 5 แฉก เปนสีชมพูและมีกลีบดอกสีขาวเหลืองเปนรูปถุง 5 ถุง จากจํานวนละอองเกสร 10 อัน มี
อยู 5 อันที่เปนละอองเกสรตัวผูที่ผสมได (Stamen) โดยมีอับละอองเกสรตัวผูซึ่งอยูในถุงของกลีบดอกจาก
ฐานรองดอก (Receptacle) 5 แฉก มีเกสรตัวเมีย (Pistil) ย่ืนมาขางบน 1 อัน ที่ปลายมี 5 แฉก เปนที่รับ
ละอองเกสรตัวผู โดยทั่วไปการผสมเกสรจะเกิดจากแมลง หรือลมพัดพาแตจะมีจํานวนนอยมาก แตจากการที่
อับละอองเกสรตัวผู (Anther) หลบอยูในถุงของกลีบดอก จึงทําใหไมมีการผสมตัวเองในโกโกบางชนิด เชน 
พวก Upper Amazon ในปหน่ึง ๆ โกโกสามารถออกดอกไดมากกวา  10,000 ดอก แตโดยเฉลี่ยจะมีการผสม
ของดอกเพียง 5 เปอรเซ็นต และเจริญจนเก็บเกี่ยวไดเหลือเพียง 0.5-0.7 เปอรเซ็นต เทาน้ัน โดยปกติแลวดอก
โกโกจะรวงเมื่อไมไดรับการผสมเกสรภายใน 1 วัน 

ผลโกโก 
หลังเกิดการผสมเกสร ผลโกโกจะเริ่มพัฒนาจนกระทั่งแกใชระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน ผลเล็ก ๆ 

ของโกโกที่กําลังเจริญข้ึนมาเรียกวา “เชเรล” (Cherelle) ในชวงระหวาง 2-3 เดือนแรกของการเจริญของผล 
หากโกโกไดรับนํ้าและสารอาหารไมเพียงพอผลออนหรือเชเรลจะแหงและเปลี่ยนเปนสีดํา (Cherelle wilt) 
บางครั้งผลแหงอาจสูงถึง 80 % ของผลออนทั้งหมด 

หลังจากผลเติบโตประมาณ 90 วัน ผลโกโกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร โกโกจะผลิตฮอรโมนซึ่งทํา
หนาที่ชวยใหเมล็ดโกโกเจริญเติบโตและยับย้ังการเหี่ยวของผลออน (Cherelle wilt) ผลจะเจริญเติบโต
จนกระทั่งผลแกและเก็บเกี่ยว นอกเสียจากถูกทําลายโดยโรคหรือแมลง ผลโกโกแกหรือที่เรียกวา ฝกโกโก 
(Pod) มีหลายขนาดและหลายสี ขนาดความยาวของฝกต้ังแต 10-30 เซนติเมตร ตามปกติโดยพื้นฐานฝกจะมี 
2 สี ฝกออนมีสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลือง หรือฝกออนสีแดงเขมเมื่อสุกฝกจะเปลี่ยนเปนสีสม  

เมล็ด  
  จํานวนเมล็ดโกโกใน 1 ฝกจะมีต้ังแต 20-40 เมล็ด ซึ่งเมล็ดโกโกไมมีการพักตัว และเปนพวก epigeal 
เมล็ดจะมีเย่ือหุมอีกช้ันหน่ึง เรียกวา mucilage เน้ือในเมล็ดมีสีขาวหรือมวงแลวแตสายพันธุ เมล็ดโกโกแตละ
เมล็ดจะหอหุมดวยเย่ือและเมือก (เมือกเหลาน้ีจะทําใหเกิดกลิ่นหอมของช็อคโกแลตหลังจากหมักเมล็ดโกโก
เสร็จ) เมื่อผลโกโกแกเต็มที่เซล เน้ือเย่ือเหลาน้ีจะแยกออกทําใหเมล็ดโกโกหลุดจากกันไดงาย ฝกโกโกเมือ่สกุจะ
ไมแตกออกใหเมล็ดกระจายเหมือนถ่ัวและฝกจะไมรวงหลนลงมาจากตน แตโดยธรรมชาติสัตวตางๆ เชน ลิง, 
กระรอก,หนูและนกจะมากัดหรือเจาะฝกเพื่อดูดกินเย่ือหุมเมล็ดซึ่งมีรสหวานและทิ้งเมล็ดแพรกระจายไปในที่
ตาง ๆ ซึ่งบางตนอาจจะข้ึนหางจากตนแมในระยะทางหางไกลหลายกิโลเมตร 



 

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑจากโกโก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลําตนโกโก 

 

จุดคาคบ (Jorquette) 

 

กิ่งกระโดง (Chupon) 

 



 

ดอกโกโก 

ปุมตาดอก 



 

 

  

 

 

ผลออนโกโก (Cherelle) 

ผลโกโก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมล็ดโกโกสดและแหง 

 

พันธุโกโก  

โกโกใน Genus Theobroma แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตามลักษณะการงอกของเมล็ด คือ 

1. พวกที่ชูใบเลี้ยงข้ึนในขณะที่งอกและการเจริญของตนใหมจะเกิดจากตาเจริญที่อยูตํ่ากวาจุดคาคบ 
(Jorquette) พวกน้ีไดแก T. cacao และ T. bicolor  ซึ่งปลูกในอเมริกาใต 

 2.พวกที่ไมชูใบเลี้ยงในขณะที่งอกและการเจริญของตนใหมจะเกิดจากตาเจริญตรงจุดคาคบและเจริญข้ึนไป
เหนือคาคบ (Jorquette) พวกน้ีไดแก T. grandiflorum  ซึ่งมีปลูกในประเทศบราซิลและโคลัมเบีย โกโกชนิด
น้ีผลขนาดใหญรูปไข เปลือกหนา และเกิดตามกิ่ง 

 

 

 

 

 



ปจจุบันไดแบงโกโกออกเปน 3 พวก ใหญ ๆ คือ  

1. พันธุคริโอลโล (Criollo) โกโกพันธุน้ีมีผลคอนขางใหญสีแดงหรือสีเขียวเมื่อสุกเปน สีเหลือง 
เปลือกบางน่ิม กนผลยาวแหลม ผิวของผลขรุขระเปนรองลึก เมล็ดกลมคอนขางใหญ สีขาวหรือสีชมพู หรือ 
มวงออน จํานวนเมล็ดตอฝก 20-40 เมล็ด มีกลิ่นหอมและรสชาติดี เปนพันธุที่ใชกับอุตสาหกรรมช็อคโกแลตที่
มีคุณภาพสูง โกโกในกลุมน้ีปลูกไมกวางขวางนักเพราะ การเจริญเติบโตไมคอยดี ผลผลิตตํ่า ออนแอและมักถูก
โรคแมลงรบกวนไดงาย พันธุ น้ีที่มีพบเห็นในปจจุบัน ไดแก Mexico criollo, Nicaraguan criollo, 
Colombian criollo หรือ Pentagona เปนตน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

พันธุคริโอลโล 

 

2. พันธุฟอรัสเทอรโร (Forastero)  แบงยอยเปน 2 กลุมคือ 

2.1 พันธุเวสทอัฟริกันอมีโลนาโด (West African Amelonado) โกโกพันธุน้ีมีผลสีเขียว เมื่อสุกมีสี
เหลือง ผลยาวเปลือกหนา กนผลมน เมล็ดแบนกวาพันธุ คริโอลโล เน้ือเมล็ดมีสีแดงเขมหรือสีมวงเขมเปนพันธุ
ที่สามารถผสมตัวเองได ผลผลิตสูง, ทนทานตอการรบกวนของโรคและแมลงดีกวาพวก Criollo แตไมทนทาน
ตอโรคยอดแหงและกิ่งแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

อมีโลนาโด 

 



2.2 พันธุอัพเปอรอเมซอน (Upper Amazon) โกโกพันธุน้ีมีผลสีเขียว และเมื่อสุกจะเปลี่ยนเปนสี
เหลืองขนาดผลจะคลายกับพันธุเวสทอัฟริกันอมีโลนาโด แตเมล็ดมีขนาดเล็กกวาเน้ือเมล็ดมีสีมวงเขม การ
เจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูง แข็งแรงทนทานตอการรบกวนของโรคและแมลงบางชนิด พวกน้ีไมสามารถผสม
ตัวเองได เชน Pa , Na, Sca, IMC และ Pound เปนตน 

 

 

อัพเปอรอเมซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พันธุทรีนิตาริโอ (Trinitario) เปนพันธุที่เขาใจวาเกิดจากการผสมกันระหวาง Criollo กับ 
Forastero ในกลุม Amelonado ลักษณะผลใหญ มีสีเขียวหรือสีแกมแดง กนแหลม ผิวขรุขระ รองผลลึก 
เมล็ดมีขนาดใหญ มีสีมวงเขมจนถึงสีขาว โกโกในกลุมน้ีมีทั้งผสมตัวเองไดและผสมขาม ซึ่งในพวกที่ตองการ
ผสมขามน้ีบางพันธุตองการละอองเกสรตัวผูจากพวกที่ผสมตัวเองไดเทาน้ันในการผสมเกสร พันธุที่จัดในกลุมน้ี
เชน EET , GC , MOQ, ICS, UIT และ UF เปนตน 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธุทรีนิตาริโอ 

 



ปจจุบันกรมวิชาการเกษตรผลิตพันธุโกโกที่ผานการรับรองพันธุสําหรับใหเกษตรกรใชเปนพันธุปลูก 
คือ “พันธุลูกผสมชุมพร 1” เปนลูกผสมระหวางพันธุ Pa7 กับ พันธุ Na32 ซึ่งทั้งคูเปนพวกอัปเปอรอเมซอน  
โดยลูกผสมชุมพร 1 มีลักษณะดังน้ี  

 1.ผลผลิตสูงเฉลี่ยประมาณ 127.2 กก./ไร  
 2.เมล็ดมีขนาดตรงตามมาตรฐานสากล คือ ไมเกิน 110 เมลด็ ตอนํ้าหนักเมล็ดแหง 100 กรัม  
 3.เมล็ดมีเปอรเซ็นตไขมันสูง เฉลี่ยประมาณ 57.27% 
 4.ทนทานตอโรคกิ่งแหงคอนขางสูง และทนทานตอโรคผลเนาดําปานกลาง 

การปลูกโกโกและการดูแลรักษา 

สภาพแวดลอมในการปลูกโกโก 

 1. ลักษณะภูมิอากาศ 

 โกโกเปนพืชยืนตนซึ่งเจริญเติบโตไดดีในลักษณะภูมิอากาศประเทศรอนซึ่งมีอุณหภูมิระหวาง 
18-32 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศเชนน้ีในแถบเสนรุงที่ 15 องศาเหนือหรือใตของเสนศูนยสูตร แตบาง
แหงก็เหนือกวาน้ัน เชน 20 องศาใตในบราซิล 20 องศาเหนือในประเทศจีน หรือสูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 
1000 เมตรในโคลัมเบีย ปกติแลวโกโกตองการปริมาณฝนตกที่สม่ําเสมอตลอดปในอัตราประมาณ 1000-3000 
มิลลิเมตร ชวงที่โกโกเติบโตไดดีปริมาณนํ้าฝนควรอยูในชวง 1500-2000 มิลลิเมตร และฤดูแลงไมเกิน 3 เดือน 
ในบางแหงที่มีระยะฤดูแลงถึง 3-5 เดือน ก็อาจมีการใหนํ้าชวย โกโกไมตองการแสงแดดมากนักและโดยมาก
ตองอาศัยรมเงาจากรมไมอื่น แตโกโกก็สามารถเติบโตไดดีในแสงแดดจัดเมื่อโตเต็มที่และใบของมันปกคลุม
หนาแนนแลว ตลอดจนเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณหรือมีการใชปุยพอเพียง สําหรับปริมาณแสงแดดที่โกโก
ตองการทั้งปในอัตรา 1110-2700 ช่ัวโมงตอป และสภาพทั่วๆ ไปไมควรมีลมพัดจัด  

 

 

พันธุแนะนําชุมพรลกูผสม 1 



2.ลักษณะดิน 
ดินที่ปลูกโกโกควรมีช้ันดินลึกพอสมควร ระบายนํ้าไดดี มี pH  ตํ่ากวาความเปนกลางเล็กนอย 

(ประมาณ 6.5) ดินที่มี pH ตํ่ากวา 5.5 ไมคอยเหมาะสมนัก แตดินที่เปนดางมากเกินไปอาจทําใหเกิดการขาด
ธาตุอาหารรอง (Micro elements) เชน เหล็ก สังกะสี และทองแดง แตโกโกก็สามารถทนตอความเปนกรด
หรือดินที่ไมอุดมสมบูรณนักไดดีถาผิวดินมีอินทรียวัตถุมากพอสมควร ช้ันของอินทรียวัตถุจากผิวดินถึงช้ันลาง
ลึก 15 เซนติเมตร ควรมีอินทรียวัตถุไมนอยกวา 3% หนาดินที่เหมาะสมควรลึกไมนอยกวา 1.5 เมตร มีความ
ลาดเอียงของพื้นที่ไมเกิน 6% ระดับนํ้าใตดินสูงไมเกิน 2-3 ฟุต จากระดับผิวดินและสามารถทนตอสภาพนํ้า
ทวมไหล ในการปลูกโกโกทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวจะมีการสูญเสียธาตุอาหารจากดิน แตการสูญเสียน้ีไมสูงนัก
ถาสามารถใชเปลือกของฝกเปนวัสดุคลุมดินในสวนเปนการใหธาตุอาหารกลับคืนแกดิน เปลือกโกโก 1 ตัน จะ
มีธาตุไนโตรเจนประมาณ 20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 4 กิโลกรัมและ  โพแตสเซียม 10 กิโลกรัม โกโกที่ปลูกโดย
ไมมีรมเงาบังจะตองใหธาตุอาหารแกดินมากเปน 2 เทาของโกโกที่ปลูกใตรมเงาพืชอื่น แตผลผลิตก็จะเพิ่มเปน 
3 เทา เชนกัน 

การขยายพันธุ  
  โกโกสามารถขยายพันธุได 2 ทาง คือ การขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด และการขยายพันธุแบบไม
อาศัยเพศโดยใชสวนตางๆ ของตน เชน การชํา การติดตา การเสียบยอด การตอน แตวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมาก
คือ การเพาะดวยเมล็ด 

  1. การขยายพันธุดวยเมล็ด 
ขอดีของการขยายพันธุโดยใชเมล็ดคือ ขยายพันธุไดงาย สะดวก และไดปริมาณมาก แตโกโกเปนพืช

ที่มีการกลายพันธุไดงาย หากปลูกดวยเมล็ดเพื่อทําพันธุตอง แนใจวาเมล็ดไดจากพอแมเปนเมล็ดลูกผสมชวงที่ 
1 โดยทั่วไปแลวการปลูกโกโกจะปลูกโดยใชเมล็ดมาเพาะเปนตนกลา เมล็ดที่ใชเพาะควรจะตองนําลงเพาะเลย
หลังจากเอาเมล็ดออกจากฝก วางในแนวนอนโดยวางทางดานกวางหรือดานแบนของเมล็ดก็ไดจะใหผลไม
แตกตางกัน จะงอกภายในระยะเวลา 2 สัปดาหหลังจากเพาะ สําหรับดินที่ใชเพาะเมล็ดควรมีสวนผสมของดิน
รวน 3 สวน ปุยคอก 2 สวน และปุยซุปเปอรฟอสเฟต 1 สวน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การปกชํา 

ควรเลือกกิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีนํ้าตาล โดยตัดจากกิ่งแขนงที่มีลักษณะการเติบโตเอียงไป
ขางบนเล็กนอย ตัดกิ่งโกโกที่ตองการยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร หากประสงคจะเรงรากควรจุมกิ่งชําใน
สารละลายฮอรโมนซึ่งประกอบดวย NAA (Napthalene acetic acid) 3 กรัม , IBA (Indole butylic acid) 3 
กรัม ในสารละลายแอลกอฮอลความเขมขน 50% จํานวน 100 ซีซี จากน้ันจึงนําไปชําในถุงเพาะชําที่
ประกอบดวยดิน ปุยคอก และขุยมะพราว นําถุงเพาะชําไปไวในที่รมแสงรําไรคลุมดวยพลาสติกควบคุม
ความช้ืนแสงผานประมาณ 15 %  

รดนํ้าสม่ําเสมอประมาณวันละ 1-3 ครั้ง จนโกโกแตกใบและมีรากเจริญเต็มถุงจึงเพิ่มแสงแดดใหมากข้ึนเรื่อยๆ 
แลวจึงยายลงปลูกในแปลง 

3. การติดตา  

นอกเหนือจากการตัดชํากิ่งโกโก บางพื้นที่นิยมขยายพันธุโดยวิธีอื่น เชน การติดตา การเสียบกิ่ง และ
การตอน การขยายพันธุโดยการติดตาไดผลดีกวาการตัดชํา ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากระบบรากที่แข็งแรงมีรากแกว 
และตาพันธุดีจะตองนํามาจากตนโกโกในชวงระยะใบรวงหลน (ทิ้งใบ) หรือทําการบมตาโดยการตัดใบบริเวณที่
จะใชตาออกใหหมดกอนจะนําตาไปติดประมาณ 3-4 วัน ตาที่ไดจากกิ่งกระโดงจะเติบโตเพื่อผลิตกิ่งกระโดง 
ตาที่เกิดจากกิ่งขางจะผลิตกิ่งขาง   วิธีการขยายพันธุโดยการติดตาโกโกมีหลายแบบ เชน การติดตาแบบแพท 
(Patch-Budding) แบบตัวยู (U-Budding) แบบตัวที (T-Budding) แบบโล (Shield-Budding) 

 

 

 

 

การติดตา 

 

 

 

 

 



พืชรมเงา 

 ในการปลูกโกโกจําเปนจะตองมีรมเงาเน่ืองจากโกโกเปนพืชที่เจริญเติบโตใชรมเงาไมอื่น กลาวคือ  
ตองการแสงในชวงที่ยังเล็กอยูประมาณ 30 เปอรเซ็นต และเมื่อโตข้ึนตองการแสงประมาณ 50-70 เปอรเซ็นต 
ดังน้ันจึงจําเปนตองมีรมเงาใหโกโกในขณะที่ทําการปลูก พืชรมเงาโกโกแบงเปน 2 ชนิดคือ  

 1. พืชรมเงาชั่วคราว  

พืชรมเงาช่ัวคราวมักเปนพืชที่ปลูกงายโตเร็ว ผลผลิตสามารถบริโภคและจําหนายไดในทองถ่ิน แตมักมี
อายุไมยาวนานนัก โดยเฉลี่ยจะมีอายุประมาณ 1 ป ตัวอยางพืชรมช่ัวคราว เชน กลวย มะละกอ มันสําปะหลัง 
ขาวโพด ขาวฟาง ปอเทือง ฯลฯ เกษตรกรจะอาศัยพืชรมเงาช่ัวคราวเปนพืชรมเงาใหโกโกในชวงแรกที่ตนกลา
โกโกยังไมแข็งแรงต้ังตัวยังไมได พืชรมเงาช่ัวคราวอาจถูกตัดออกภายหลังเมื่อโกโกต้ังตัวไดแลว หรือ ตัดออก
ในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งพืชรมเงาถาวรจะทําหนาที่ใหรมเงาโกโกตอไป 

 

 

 

 

  

  

รมเงากลวย 

2. รมเงาถาวร 

พืชรมเงาถาวรเปนพืชยืนตนที่มีอายุยืนนานหลายป ในประเทศซึ่งปลูกโกโกมักจะปลูกพืชรมเงาถาวร
สําหรับเปนพืชรมเงาใหตนโกโก การเลือกพืชแตละชนิดเพื่อปลูกเปนรมเงาใหตนโกโกในแตประเทศน้ันจะ
แตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและแหลงพันธุพืชที่หาไดในแตละประเทศพืชตระกูลถ่ัว เชน แคฝรั่ง 
ทองหลาง กระถิน มักนิยมใชเปนรมเงาถาวรใหตนโกโกอยางกวางขวางในบางประเทศแถบ เอเชีย อาจปลูกพืช
รมเงาชนิดอื่นที่แตกตางออกไป เชน มะพราว สะตอ ในประเทศตรินิแดด มีการนําเอาพืชรมเงาหลายชนิดเขา
มาปลูกเปนรมเงาใหโกโก แตพบวาพืชรมเงาที่ดีที่สุดคือ พืชตระกูลทองหลาง ตัวอยางพืชรมเงาโกโกที่สําคัญ 
เชน  มะพราว, สะตอ, แคฝรั่ง, กระถิน, และทองหลาง  เปนตน 

                รมเงามะพราว                    รมเงาแคฝรั่ง 

 



รมเงายางพารา 

ระยะปลูก ระยะปลูกโกโกโดยทั่วไปนิยมใช คือ 3x3 เมตร สวนพืชรมเงาถาวร  มะพราวใชระยะปลูก 9x9 
เมตร, สะตอ ระยะ 15x15 เมตร  แคฝรั่ง และ  ทองหลางระยะ 12x12 เมตร 

 

 

 

 

 

 

หลุมปลูก หลุมปลูกโกโกน้ัน  ขนาดหลุมควรใชขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ควรรองกนหลุมดวยขุยมะพราว 
หรืออาจผสมดวยปุยคอกบาง เพื่อชวยใหสภาพดินรวนโปรงและเก็บความช้ืนไดนานในชวงฤดูรอน ในกรณี
ระดับพื้นที่ปลูกคอนขางตํ่า ควรทําคูระบายนํ้าใหมีขนาดลึก 

อายุตนกลา  ตนกลาโกโกที่ปลูกน้ัน ขยายพันธุไดหลายวิธี  เชน เพาะเมล็ด  ติดตา เสียบยอด เปนตน อายุ
ตนกลาที่ไดจากการเพาะเมล็ดที่จะนําไปปลูกควรมีอายุประมาณ 4-6 เดือน  หลังเพาะ  หรือสูงประมาณ 50-
60 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการปลูก ตนกลาที่นําลงปลูกในหลุม จะตองเลือกที่ระบบรากสมบรูณไมคดงอ  การนําตนกลาออกจากถุง  
ควรใชมีดกรีดถุงออกแลวจึงนําตนกลาลงปลูกในหลุม กดบริเวณตนใหแนน  เพื่อปองกันไมใหตนกลาลมหรือ
โยกคลอนไดงาย 

 

 

การดูแลรักษา 

 1. การใสปุย หลังปลูกโกโกไดประมาณ 4-5 เดือน ก็จะใหปุยแกโกโกครั้งแรก ซึ่งปุยที่ใชปแรกน้ัน ใช
ปุยสูตร 15-15-15 จํานวน 300 กรัมตอตนตอป ในปที่ 2 น้ันก็ยังใชสูตร 15-15-15 จํานวน 500 กรัมตอตนตอ
ปเชนกัน  เมื่อยางเขาปที่ 3 เปนตนไปแลวก็จะใชสูตร 12-12-17-3 อัตรา 1 กิโลกรัมตอตนตอป โดยแบงใส
เทาๆกันชวงตนและปลายฤดูฝน 

 2. การกําจัดวัชพืช ควรทําการกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกโกโกในชวง 2 ปแรกของการปลูกเฉพาะ
บริเวณรอบโคน  ดังน้ันควรปฏิบัติใหปราศจากวัชพืชในรัศมี 50 เซนติเมตร เมื่อโกโกเต็มที่แลวปญหาเรื่อง
วัชพืชจะหมดไป 

 3. การกําจัดศัตรูพืช โกโกมีศัตรูดวยกันหลายชนิด ไมวาจะเปนแมลง สัตวฟนแทะ ซึ่งในปแรกของ
การปลูกควรจะทําการฉีดสารปองกันแมลงที่จะทําลายยอด  ถายอดออนถูกทําลายแลว จะทําใหการ
เจริญเติบโตของโกโกชะงักงัน  ซึ่งในการปฏิบัติเมื่อปลูกไปแลวจะใชสารพวก  ฟูราดาน  หรือ เทมิค 10 จี 
หยอดบริเวณรอบโคน  หรือฉีดพนดวยสารกําจัดแมลง เชน  เซฟวิน, แอมบุช, ธีโอดาน  เปนตน 

 4. การตัดแตงก่ิง  วัตถุประสงคในการตัดแตงกิ่งก็เพื่อใหโกโกมีลักษณะพุมที่งายตอการเขาปฏิบัติงาน 
อีกทั้งยังชวยใหการระบาดของแมลงและโรคเปนไปไดนอยกวาที่จะไมทําการตัดแตงเลย  ในการตัดแตงกิ่งโกโก
น้ัน  เริ่มปฏิบัติหลังปลูกโกโกไปแลวประมาณ 1 ป  คือ ตัดแตงใหโกโกเริ่มแตกทรงพุมในระดับ 1.20-1.50 
เมตร ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมในการปลูกโกโก  งายตอการปฏิบัติงาน  แตในชวง 5-6 เดือนแรกหลังจากปลูกก็
หมั่นทําการตัดกิ่งกระโดง (chupon) ที่แตกจากลําตนใหเหลือเพียงลําตนเดียว กิ่งขาง (Fan branch) ควรตัด
ใหเหลือประมาณ 4 กิ่ง หากโกโกแตกคาคบตํ่า   ควรตัดคาคบออก เพื่อใหโกโกแตกอยูในระดับความสูงที่
ตองการ  การตัดแตงกิ่งแตละครั้ง ควรตัดกิ่งกระโดง (chupon) ออกใหหมด การตัดแตงกิ่งแขนงที่ออกจาก กิ่ง
ขางน้ัน  ในปแรกจะตัดกิ่งแขนงในชวง 6 น้ิวแรกของจุดคาคบ (jorquette) ในปที่ 2 จะขยายชวงตัดแตงกิ่ง
แขนงบนกิ่งขางออกเปน 8-12 น้ิว  ในการตัดแตงกิ่งควรเวนกิ่งแขนงที่แตกจากกิ่งขาง ที่ชวยบดบังแสงไมให
กระทบคาคบ อันจะเปนสาเหตุใหเปลือกแตกและเกิดโรคแทรกซอนไดงาย 

  



 

 

 

 

 

 

 

ตัดแตงใหทรงพุมโปรง 

 

5. การใหนํ้า  โกโกมีความจําเปนตองใหนํ้าในชวงหนาแลง  โดยเฉพาะถามีความแหงแลงยาวนาน 3-
4 เดือนติดตอกัน  แตในการปฏิบัติที่จะชวยลดความเสียหายจากการกระทบแลงน้ัน  เทาที่เคยปฏิบัติมาและ
ไดผลพอสมควร  ก็คือการใสปุยคอกหรือปุยหมักรอบๆโคน โดยขุดเปนรองรอบๆ ทรงพุม กอนที่จะหมดฤดูฝน 
และการคลุมโคนจะทําใหชวยลดนํ้าไดมากพอสมควร 

 

สัตวศัตรูโกโก 

1. กระรอก (Squirrel) 
กระรอกอยูใน วงศ Sciurdae และกระรอกเกือบทุกชนิดเปนศัตรูสําคัญของทั้งมะพราวและโกโก ไม

ผลตาง ๆ และพืชอื่น ๆ อีกหลายชนิดที่พบมากมีอยู 2 ชนิด คือ  

1.1 กระรอกปลายหางดํา (Gray – bellied squirrel) 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Callosciurus caniceps Gray พบมากทางภาคใต เชน จังหวัดชุมพร สุราษฎร
ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ เปนตน มีช่ือเรียกตามทองถ่ินตาง ๆ กัน เชน กระจอน กระแต เปนตน มีขนาด
ลําตัวยาว 21.6 ซม. หางยาว 23.2 ขาหลังยาว 4.8 ซม. ขนของลําตัวมีสีเทาปนนํ้าตาล สวนใตทองขนสีเงินเทา 
ปลายหางกลุมขนเปนสีดํา จํานวนลูกตอครอก 2 ตัว ตัวเมียออกลูกปละครั้ง 

 

 



    1.2 กระรอกหลากสี (Variable squirrel)   

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Callosciurus finlaysoni Horsefield กระรอกชนิดน้ีมีความหลากหลายในเรื่อง
ของสีขนและขนาดของรูปราง พบทั่วประเทศ เชน จังหวัดสมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, อางทอง, 
กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี เปนตน หางเปนพวง มีขนสีดํา และเหลืองสลับเปนวงแหวน ขนาดลําตัวยาว 21 
ซม. หางยาว 22-24 ซม. ดานหลัง 4.6 – 4.9 ซม. จํานวนลูกตอครอก 2 ตัว ในสภาพที่อุดมสมบูรณตัวเมีย
สามารถใหลูกได 2 ครั้งตอป 

                                    

กระรอก              กระรอกปลายหางดํา 

 

 

 

 

 

 

  

กระรอกทําลาย 

 
2. หนู  (Rats) 

หนูอยูใน วงศ Muridee  เปนศัตรูที่พบกัดกินผลผลิตของพืชหลายชนิดที่พบทําลายผลโกโก ไดแก หนู
ทองขาวบาน หนูพุกใหญ หนูนาทองขาวใหญ หนูฟานเหลือง และหนูปาชนิด อื่น ๆ เปนตน 

  2.1 หนูทองขาวบานหรือหนูสวนหรือหนูหลังคา (Roof rat)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Rattus rattus L. 1758 พบทําลายโกโกทั้งแกและออน พบมากทั่วทุกพื้นที่ ขน
บนลําตัวมีสีนํ้าตาลเขมปนเหลือง ขนใตทองและสวนขามีสีขาว ตาโตหูใหญ หางยาวกวาลําตัวมาก ในสภาพที่
อุดมสมบูรณ หนูชนิดน้ีสามารถขยายพันธุไดตลอดทั้งป จํานวนลูกตอครอก 5 – 6 ตัว ขนาดลําตัว 18.2 ซม. 
หางยาว 18.8 ซม. ขาหลังยาว 3.3 ซม. หูยาว 2.3 ซม. นํ้าหนักโดยเฉลี่ย 139 กรัม 

2.2  หนูพุกใหญ หรือ หนูแผง (Great bandicoot) 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Bandicota indica Bechstein. 1800  หนูในกลุมน้ีจะมีขนต้ังชันข้ึนมาเห็นได
ชัดตลอดสวนหลัง ปกติหนูชนิดน้ีเปนศัตรูสําคัญในนาขาว เปนหนูที่มีขนาดใหญนํ้าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 545 
กรัม ตัวเมียอายุประมาณ 4 เดือน ก็สามารถต้ังทองไดและใหลูกตลอดป จํานวนลูกตอครอก 6-7 ตัว 



2.3 หนูนาทองขาวใหญ (Ricefield rat) 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Rattus argentiventer Robinson and Kloss. 1916 เปนศัตรูที่สําคัญในนา
ขาว เชนเดียวกับหนูพุงใหญ ลักษณะสีขนคลายหนูทองขาวบาน แตสวนบนของขาหลังมีแถบขนดําพาดกลาง 
ความยาวหางสั้นกวาความยาวของลําตัว หูมีขนาดเล็กกวาหูของหนูทองขาวบาน แตขนาดลําตัวใหญกวา 
นํ้าหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 212 กรัม ตัวเมียสามารถใหลูกไดตลอดทั้งป จํานวนลูกตอครอก 6-8 ตัว 

 

   หนูพุกใหญ     หนูนาทองขาว                            หนูทองขาวบาน 

 
หนูทําลาย 

 
3. ชะมด (Civet) 

ชะมดเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอีกชนิดหน่ึงที่อยูใน อันดับ Canivora วงศ Vivereidae พบกัดกินผล
โกโกแก เปนศัตรูที่ไมสําคัญ พบเฉพาะภาคใตชาวบานมักเรียกชะมดวา มูสังข ชนิดที่พบไดแก อีเห็นธรรมดา มี
ช่ือวิทยาศาสตรวา Paradoxurus hermaphroditus pallass. 1717 

 
ชะมด 

 
 



การปองกันกําจัด 
1. ใชสารกําจัดหนูสําเร็จรูปชนิดกอนข้ีผึ้ง ไดแก คลีแร็ต และสะตอม ใชลดปริมาณประชากรของหนู

ไดเทาน้ัน อัตราการใช 40-50 กอน/ไร จะใชวิธีผูกกับกิ่งหรือวางยาบริเวณคาคบตนโกโก 1 กอน และเวนไป 4 
ตน จึงจะทําการวางยาใหมอีกครั้ง ทําเชนน้ีตลอดทั้งสวน ใหวางเหย่ือพิษหางกัน 15 วัน จากน้ันจึงวางเหย่ือ
พิษหางกันประมาณ 1 เดือน ในกรณีที่มีปริมาณหนูมากใหวางเหย่ือพิษ 8-10 ครั้ง 

2. ใชวิธีกล ไดแก การใชปนยิง หรือกับดักแบบตาง ๆ วิธีน้ีใชกําจัดกระรอกและหนูไดดีพอสมควร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กับดักแบบตางๆ 

โรคแมลงที่สําคัญของโกโก 

1. โรคก่ิงแหง (Vascular Streak Dieback หรือ VSD) เกิดจากเช้ือรา  Oncobasidium theobromae 

 ลักษณะอาการของโรค 

 จะแสดงออกใหเห็นหลายอาการ  หากเกิดกับตนกลาจนถึงโกโกอายุ 3 ป จะทําใหตนตายได  การเกิด
ในตนโกโกที่มีอายุมากกวา 3 ปข้ึนไป จะทําใหผลผลิตลดลง 

  1. อาการที่แสดงออกบนใบโกโก  ใบโกโกจะมีสีเหลือง มีจุดกลมสีเขียวกระจายทั่วไป ใบจะ
หลุดรวงไดงาย  ซึ่งผิดกับใบจุดชนิดอื่นๆ ซึ่งใบมักจะยึดติดกับตน 

  2. ปลายยอดมีลักษณะอาการคลายขาดแคลเซียม คือ เกิดอาการแหงของเน้ือเย่ือบริเวณ 
เสนใบและขอบใบ  

  3. เปลือกของกิ่งหรือตนที่เปนโรคมีลักษณะขรุขระ (rough bark) จะมีตาขางออกมามาก  
เนาและตายกอนที่จะเปนกิ่งตอไป ถาลอกเปลือกของกิ่งที่เปนโรคออก จะเห็นวาเปลือกดานในของเน้ือไมจะ
เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลออนอยางรวดเร็วกวากิ่งปกติ  เมื่อผากลางตามยาวของกิ่งที่เปนโรคจะพบเสนสีนํ้าตาล
ภายในเน้ือไมหลายเสน (Streak of the internal wood tissue) 



 การปองกันกําจัด 

 การใชสารเคมีปองกันทําไดยาก  เพราะตองฉีดพนสารทุกครั้งที่แตกยอดออน  ซึ่งเปนการสิ้นเปลือง
มาก ควรใชวิธีตัดแตงกิ่งใหหางจากจุดสุดทายของกิ่งที่แสดงอาการของโรคอยางนอย 1 ฟุต เพื่อปองกันไมให
เช้ือซึ่งอาจแฝงอยูในเน้ือไมเจริญลุกลามอีกตอไปได  สวนบริเวณที่เปนโรคที่ตัดออกใหนําออกไปเผาไฟใหหมด  
เพื่อปองกันการแพรเช้ือตอไปไดอีก 

 การใชพันธุตานทาน  เปนวิธีหน่ึงที่ชวยลดการเกิดโรคกิ่งแหงได จากการทดลอง พบวาพันธุลูกผสม 
Na33 x UIT 1 เปนพันธุที่ตานทานโรค VSD  ได 

2. โรคผลเนาดํา (Black Pod Rot) เกิดจากเช้ือรา Phytophthora sp. ซึ่งสามารถแพรเช้ือไดอยางรวดเร็วใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม และสามารถทําลายผลโกโกทุกระยะ  ต้ังแตผลออนถึงผลแก ซึ่งโรคน้ีมีระบาดอยูใน
แหลงปลูกโกโกในประเทศตางๆทั่วโลก ทําใหผลผลิตลดลง 20-30 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคผลเนาดํา 

ลักษณะอาการของโรค 

 ผลโกโกที่เช้ือเขาทําลายใหมๆ จะมีลักษณะเปนแผลสีนํ้าตาลคอนขางดํา  แผลฉํ่านํ้า แผลมีขอบเขตไม
แนนอน  จนในที่สุดแผลจะขยายออกทั่วผล 

การปองกันกําจัด 

 การใหนํ้าควรรดโคนหรือใหนํ้าตามทอ  หลีกเลี่ยงการใหนํ้าโดยใชสปริงเกลอรขนาดใหญ เพราะจะทํา
ใหเกิดความช้ืนสูง  ชวยทําใหการแพรระบาดของเช้ือราเร็วข้ึน  ควรตัดแตงกิ่งใหโปรง  เก็บเกี่ยวผลโกโกที่สุก
เพื่อลดแหลงสะสมของเช้ือโรค  และฉีดพนดวยสารเคมีที่มีทองแดงเปนองคประกอบประมาณ 2 สัปดาหตอ
ครั้ง ในแปลงที่มีการระบาดของโรค 

3. มวนโกโก (Helopeltis sp:Miridae) mosquito bugs เปนศัตรูที่สําคัญที่สุดชนิดหน่ึงของโกโกทั้งตัวออน
และตัวเต็มวัย  ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากผลและจากยอดออนทําใหเกิดรอยแผล  ยอดเหี่ยวและผลเนาแหงหลุดรวงไป
ในที่สุด  การเจริญเติบโตของมวนโกโกแบงเปนระยะดังน้ี  ระยะไข 10-12 วัน, ตัวออนมี 5 ระยะ รวม 8-10 
วัน, ตัวเต็มวัย 19-20 วัน  เพศเมีย 1 ตัว  สามารถผลิตลูกได 35 ตัว  โดยวางไขฝงลงไปในเปลือกผิวของผล
โกโก มวนชนิดน้ีจะแพรระบาดมากใยชวงฤดูฝน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในชวงฤดูฝนเปนระยะที่โกโกใหผลผลิต
มาก  ซึ่งจะเปนแหลงอาหารและขยายพันธุของมวนโกโกไดเปนอยางดี 



 

 

 

 

 

 

มวนโกโก                                                       มวนโกโกทําลาย 

 

การปองกันกําจัด 

 การใชสารเคมีกําจัดมวนโกโกน้ัน ควรพิจารณาถึงสภาพแวดลอมและฤดูการที่มวนโกโกแพรระบาด
และทําความเสียหายแกโกโกดวย  สารเคมีที่กําจัดควรใชสารที่คอนขางปลอดภัย  เชน คารบาริล (Carbarryl) 
ไดแก  เซฟวิน และสารพวกไพรีทรอยด (pyrethroid)  ไดแก  แอมบุช,  ซิมบุช ฉีดพนสลับกันไปเดือนละ  
3 ครั้ง  หางกันครั้งละ 7-10 วัน ซึ่งทําในชวงฤดูฝน  สวนในชวงผลผลิตนอยควรเก็บผลโกโกที่ยังติดคางอยูตาม
ลําตน  นําไปเผาทิ้งเพื่อทําลายแหลงเพาะขยายพันธุของมวนโกโกตอไป 

4. หนอนกาแฟสีแดง (Zeuzera coffeae) ลักษณะตัวหนอนมีสีชมพู  มีปุมสีดําบริเวณอก และจะกลายเปนสี
เหลืองจางเมื่อจวนจะเขาดักแด  เมื่อออกจากดักแดจะกลายเปนผีเสื้อขนาดกลาง  การเขาทําลายโกโก  ตัว
หนอนเจาะเขาไปในกิ่งและตนโกโก  ทําใหกิ่งและตนโกโกแหงและหักตายในที่สุด  บริเวณรูที่หนอนเขาทําลาย
จะปรากฎข้ีหนอนใหเห็นอยางชัดเจน 

การปองกันกําจัด 

 ใชสารเคมีกําจัด จําพวก  คารบาริล (carbarryl) และโมโนโครโตฟอส (monocrotophos) ได
เชนเดียวกับพวกมวนโกโก  แตโดยธรรมชาติ  หนอนประเภทน้ีจะมีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุมปริมาณ
ประชากรอยูแลว  จึงไมระบาดหรือทําความเสียหายใหแกโกโกมากนัก 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



การเก็บเกี่ยว 

 ต้ังแตเริ่มผสมพันธุจนกระทั่งโกโกสุก  ใชระยะเวลา 5-6 เดือน  สีโกโกที่เริ่มสุกพรอมที่จะเก็บเกี่ยวได
จะมีสีเหลืองหรือสีสม  ผลแกสามารถทิ้งไวในแปลงไดนาน 2-3 อาทิตย เพื่อรอเวลารวบรวมปริมาณใหไดมาก
พอที่จะหมักได  แตถาปลอยทิ้งไวนานเมล็ดอาจจะงอกในผลหรือเมล็ดอาจจะแหงดํา  ในการเก็บเกี่ยวโกโกน้ัน
ไมควรจะกระชากหรือบิดผลออกจากลําตนเพราะจะทําใหตาดอกบริเวณผลถูกทําลายไปดวย  ควรใชมีดหรือ
กรรไกรตัดใหชิดข้ัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การหมักโกโก 

 หลังเก็บผลโกโกสดมาแลว  สามารถปลอยผลโกโกสดทิ้งไวนาน 7 วัน เพื่อรอใหไดผลโกโกสดที่มากพอ
และเปนการชวยลดปริมาณนํ้าในผลซึ่งจะทําใหคุณภาพและกลิ่นรสของโกโกหลังหมักดีข้ึน  ในกรณีทีจ่ะเกบ็ผล
สดนําไปหมักทันที  ใหผาผลโกโกและแกะเมล็ดออกจากผลดึงเอาไสที่ติดกับเมล็ดออก  นําเมล็ดออกผึ่งแดด
ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง แลวจึงนําโกโกลงหมักในภาชนะ เชน เขง ซึ่งรองดวยใบตอง  หรือลังไม ซึ่งมีรูระบาย
ของเหลวอันเกิดจากการสลายตัวของเย่ือหุมเมล็ด  นํ้าหนักเมล็ดโกโกสดที่จะใชหมักไมควรตํ่ากวา 40 กิโลกรัม 
ดานบนของภาชนะหมักตองปดดวยกระสอบหลายๆช้ัน เพื่อใหเกิดความรอนขณะหมักและปองกันการสูญเสีย
ความรอนขณะหมัก ใน 3 วันแรกของการหมักใหหมั่นกลับเมล็ดโกโกทุกวัน หลังจากน้ันใหปลอยทิ้งไวจนถึง
วันที่ 6 ของการหมัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทําเมล็ดโกโกแหง 

จะเริ่มเมื่อสิ้นสุดขบวนการหมัก ในวันที่ 6 โดยนําโกโกในภาชนะหมักไปตากแดด หรืออบแหง  
จนเหลือความช้ืน 7 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการทําใหเมล็ดโกโกแหง จะมีผลตอรสชาติและคุณภาพของเมล็ด
โกโกแหงมาก หากเมล็ดโกโกแหงชาอาจเกิดเช้ือราแทรกเขาในเมล็ด ทําใหรสชาติโกโกเปลี่ยนไปได 

การตากแดด เหมาะสําหรับประเทศที่มีการเก็บเกี่ยวโกโกในฤดูแลง การตากเมล็ดอาจตากบนลาน
ซีเมนต หรือตากบนเสื่อไมซึ่งยกสูงจากพื้น และทําหลังคาเลื่อนปด เปด ชวงเวลาเชาเย็น การตากแหงโดยวิธีน้ี 
ใชเวลานาน ประมาณ 1 อาทิตย 

 



ปจจุบันมีการพัฒนานําเอาพลังแสงอาทิตยมาทําเปนเตาอบพลังแสงอาทิตยซึ่งสามารถรนระยะเวลา
การทําเมล็ดโกโกแหงและทําใหคุณภาพเมล็ดดีกวาการตากบนลานตาก 

การอบแหง  นิยมทําในกลุมผูปลูกรายใหญๆ และตองเก็บเกี่ยวโกโกฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุกและมีแสงแดด
นอย ชนิดเตาอบที่ใชมีหลายแบบ แตที่นิยมใชมี 2 แบบ ไดแก 

-  เตาอบแบบซามัว   เปนเตาอบที่ใชระบบสงผานความรอนโดยดานลางของเตาสรางดวยทอเหล็ก 
สําหรับใสเช้ือเพลิงและมีปลองระบายควันทางดานหลัง ดานบนของเตาจะมีถาดอบทําดวยโลหะไมเปนสนิม ซึง่
สามารถรับความรอนที่สงผานจากทอเหล็กดานลางไดสูง เตาอบชนิดน้ีใชเวลาในการอบแหงประมาณ 1 ½ -2 
วัน ที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซนติเกรด การอบแหงชาหรือเร็วข้ึนอยูกับความหนาของเมล็ดโกโกในถาดอบดวย 

-  เตาอบชนิดใชพัดลมเปนตัวเปาลมรอน เปนเตาอบซึ่งมีประสิทธิภาพกวาแบบซามัว เน่ืองจากมีพัด
ลมเปารอนเขาสูถาดไดทั่วถึง เตาอบชนิดน้ีใชเวลาในการอบแหง ประมาณ 1- 1 ½ วัน 

เตาอบทั้งสองชนิด จะตองหมั่นคนอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันมีผูดัดแปลงเปนแบบมีแกนหมุนสําหรับ 
คนโกโกในถาดอบได สะดวกตอผูใชมากข้ึน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บเมล็ดโกโกแหง 

 หลังจากเมล็ดโกโกแหงสนิทดีแลว  ใหคัดเมล็ดเสีย  เศษเปลือกโกโก  หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ออกใหหมด  
เมล็ดโกโกแหงที่ดีเมล็ดจะเตง  ภายในเมล็ดมีสีนํ้าตาลเขม เมล็ดแหงเหลาน้ีตองบรรจุกระสอบผูกปากใหแนน 
เก็บไวในที่ซึ่งอากาศถายเทไดสะดวก  อยาใหอับช้ืนเพราะอาจเกิดเช้ือรา  และแมลงจะเขาทําความเสียหาย
ใหแกเมล็ดโกโกได  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานเมล็ดโกโกแหง 

1. ความช้ืนในเมล็ดไมเกิน 7 เปอรเซ็นต 
2. นํ้าหนักเมล็ดแหงโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 1 กรัม 
3. ปริมาณไขมันโกโกไมนอยกวา 55 เปอรเซ็นต 

จากการสุมเมล็ดแหง 300 เมล็ด นํามาผาตามยาวจะตองมีลักษณะ ดังน้ี 
- เมล็ดที่เปนราไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 
- เมล็ดสีเทาหรือหินชนวนมีไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 
- เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะทําลาย เมล็ดงอก เมล็ดเสีย เมล็ดลีบ รวมไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 
- เมล็ดสีมวงไมเกิน 2-5 เปอรเซ็นต 
- เมล็ดสีมวงหรือสีนํ้าตาลบางสวนไมเกิน 20-40 เปอรเซ็นต 

 


