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บทที่ 1 
ประวัติและความสําคญัของโกโก 

ประวัติความเปนมา 
Wintgens (1991) รายงานวา โกโกมีแหลงกําเนิดอยูบริเวณเขตรอนชื้นของทวีปอเมริกา

โดยเฉพาะแถบลุมน้ําอเมซอน และบางสวนในทวีปอเมริกากลาง ซ่ึงพบวาอินเดียนเปนพวกแรกที่ทํา
การปลูกโกโกและนําเมล็ดมาทําเครื่องดื่มที่รูจักกันวาเปนเครื่องดื่มของพระเจา ทั้งยังใชเมล็ดโกโก
สําหรับแลกเปลี่ยนเปนสินคายังชีพอ่ืน ๆ ระหวางกัน พวกอินเดียนเรียกเมล็ดโกโกวา “Cacahualt” ซ่ึง
ตอมาผันเปนชื่อของ “Cacao” สวนเครื่องดื่มที่ผลิตไดจากเมล็ดโกโกเรียกวา “Xocoatl” ซ่ึงตอมาผัน
เปนชื่อวา “Chocolate” สวนชาวเสปนเปนชาติแรกที่เร่ิมทําเครื่องดื่มจากเมล็ดโกโกเหลานี้มาผสมกับ
น้ําตาลจากออยทําเปนเครื่องดื่มซึ่งตอมาเปนที่นิยมมากในแถบยุโรป จนสิ้นศตวรรษที่ 16 ชาวสเปนได
ดําเนินการใหมีการเพาะปลูกโกโกอยางจริงจังขึ้นในแถบรอนชื้นของทวีปอเมริกา ในประเทศโคลัมเบีย, 
เวเนซูเอลา, เม็กซิโก, ทรินิแดด และอีเควดอร เปนตน และตอมาไดมีการนําโกโกเขาไปปลูกตามแหลง
ปลูกตาง ๆ ในอาณานิคมของสเปน, ดัตซและโปรตุเกสตามทวีปตาง ๆ  

สําหรับแถบเอเชียนั้น สมศักดิ์(2532) กลาววาชาวดัตซกับชาวสเปนไดนําโกโกเขามาปลูกใน
อินโดนีเซีย และฟลิปปนสเปนเวลานานแลว สวนในประเทศมาเลเซีย (Conway , G.R.’ 1971) กลาววา
โกโกถูกนําเขามาครั้งแรกที่รัฐซาบาร บนเกาะบอรเนียวเหนือในป ค.ศ.1895 โดยไดนําพันธุ Criollo  
เขามาจากประเทศศรีลังกา มาปลูกไวที่สถานีทดลองที่เมือง Sandakan และ Silam และในเวลาตอมาได
นําพันธุ Criollo, Trinitario และ Forastero เขามาจาก ฟลิปปนส, ศรีลังกา, ซีเบส มาปลูกเพิ่มเติม จนถึง
ป ค.ศ 1950 จึงไดเร่ิมนําพันธุ Amelonado จากศูนยวิจัยโกโกประเทศกานา เขามาปลูกและพบวาโกโก 
Amelonado นี้สามารถขึ้นไดดีและใหผลผลิตในปที่ 2 หลังจากปลูก สวนการปลูกในลักษณะเชิงการคา
นั้น เร่ิมตนครั้งแรกในป ค.ศ 1956 โดยบริษัทบอรเนียว อาบากา ไดปลูกโกโกบริเวณเทือกเขา Tiger 
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองTawau นอกจากนั้นก็ยังมีการปลูกโกโกที่บริเวณ Quoin Hill ซ่ึงเปน
ของบริษัท บอมเบย  เบอรมา ทิมเบอร คอมพานี 

วาทย (2527) รายงานวาโกโกเคยมีการนํามาปลูกในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อป 2446 โดย
หลวงราชคนิกร แตถูกละเลยเนื่องจากไมทราบถึงการนํามาใชประโยชน ตอมาในป 2495 กรมกสิกรรม
โดย ดร.พิศ  ปญยาลักษณ ไดนําพันธุโกโกจากตางประเทศมาปลูกที่สถานีกสิกรรมบางกอกนอย, สถานี
กสิกรรมพล้ิว, สวนยางนาบอน และสถานียางคอหงษ แตก็มิไดมีความนิยมแพรหลายสําหรับการเริ่มตน
คนควาวิจัยพืชโกโกอยางจริงจังของไทยนั้นเริ่มเมื่อป 2515 เปนตนมาโดยกองการยาง กรมกสิกรรมได
นําเมล็ดพันธุโกโกลูกผสมรวมของอับเปอร อเมซอน จากสถานีคนควาโกโกเมือง Tawau รัฐซาบาร 
ประเทศมาเลเซีย มาปลูกที่สถานีทดลองยางในชอง จ.กระบี่ และในป 2523 ฯพณฯ พ.ต.อ. กฤช   
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สังขทรัพย อดีต รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดนําพันธุโกโกจากมาเลเซียซ่ึงเปนลูกผสมพันธุ
การคามาปลูกที่สถานีทดลองพืชสวนสวี จ.ชุมพร ในขณะนั้นรวมทั้งมีการนําเขาสายพันธุแทในป 2525 
ทางสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรไดนํากิ่งพันธุโกโกจํานวน 18 สายพันธุ จาก Sub-Tropical 
Horticulture Research Station มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2535 ไดนําเขา 
กิ่งพันธุโกโก 10 สายพันธุจากมหาวิทยาลัย Reading ประเทศอังกฤษ มาปลูกรวบรวมไวที่ศูนยวิจัยพืช
สวนชุมพร จ.ชุมพร 

ในประเทศไทยนั้นโกโกไดเร่ิมตนปลูกกันในลักษณะของโครงการตาง ๆ ที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ ซ่ึง สุธีลา (2530) กลาววาในป 2516-17 ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับการนําโกโกมาปลูกแซมในสวน
มะพราว โดยทางกรมวิชาการเกษตรไดดําเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางในการชวยเหลือชาวสวน
มะพราวใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลผลิตมะพราวในขณะนั้นมีราคาตกต่ํา การพัฒนาโกโกจึงได
เร่ิมขึ้นและขยายพื้นที่ปลูกเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

ความสําคัญของโกโก 
สมศักดิ์ (2532) กลาววาโกโกมีการนํามาใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ อยาง

กวางขวาง ดังตอไปนี้ 
1. อุตสาหกรรมผลิตช็อคโกแลตหวานและช็อคโกแลตนม โดยอุตสาหกรรมประเภทนี้ใช 

Chocolate liquor กับน้ําตาล เนยโกโกและสวนผสมอื่น ๆ ผสมกันในอัตราสวนตามสูตรการผลิตของ
แตละแหลงผลิตช็อคโกแลต 

2. อุตสาหกรรมลูกอมและลูกกวาด โดยการใชผงโกโกและ Chocolate liquor ในการปรุงแตง
รสและกลิ่นของลูกอมและลูกกวาด 

3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อคโกแลต อุตสาหกรรมประเภทนี้จะใชผงโกโกผสมกับ นม 
น้ําตาลและสารปรุงแตงอื่น ๆ เชน สารใหความหวาน สารปรุงแตงรส มาผสมกันเปนเครื่องดื่ม 
รสช็อคโกแลต 

4. อุตสาหกรรมเบเกอรี่ เพื่อปรุงแตงรสผลิตภัณฑ เชน โดนัท, คุกกี้ ฯลฯ 
5. อุตสาหกรรมยา โกโกที่ใชจะเปนรูปของน้ําเชื่อมโกโก ซ่ึงเปนสารผสมเพื่อใหรสทั้งยาเม็ด 

ยาน้ํา และใชเคลือบยาเม็ด เปนการลบความขม เชน ยาควินิน 
6. อุตสาหกรรมยาสูบ โดยใชโกโกเปนสวนผสมในยาสูบ เนื่องจากโกโกมีกล่ินหอมกลมกลืน

กับกลิ่นใบยา และขณะเกิดการเผาไหมจะรวมตัวกับน้ําตาล ทําใหกล่ินหอมชวนสูบมากขึ้น 
7. อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง นิยมใช cocoa butter ในการทําลิปสติก เพราะ cocoa butter มี

คุณสมบัติละลายไดเมื่ออุณภูมิเปลี่ยนแปลงที่ 37 องศาเซนติเกรด แตคงสภาพอยูไดไมละลายในสภาพ
อุณหภูมิปกติ 
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คุณคาทางอาหาร 
 โกโกเปนพืชที่มีคุณประโยชนทางอาหารสูง โดยโกโกผง 100 กรัม ประกอบดวย 
  โปรตีน   20.4  กรัม 
  ไขมัน   25.6  กรัม 
  คารโบไฮเดรต  35  กรัม 
  พลังงาน   452  แคลอรี่ 
  โซเดียม   650  มิลลิกรัม 
  โพแตสเซียม  534  มิลลิกรัม 
  แคลเซี่ยม  51.2  มิลลิกรัม 
  แมกนีเซียม  192  มิลลิกรัม 
  เหล็ก   14.3  มิลลิกรัม 
  ทองแดง  3.4  มิลลิกรัม 
  ฟอสฟอรัส  385  มิลลิกรัม 
  กํามะถัน  160  มิลลิกรัม 
  คลอรีน   199  มิลลิกรัม 
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑจากโกโก 
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บทที่ 2 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

Cuatrecasas (1964) รายงานวาโกโกเปนพืชอยูในสกุล Sterculiaceae มีช่ือทางวิทยาศาสตร
วา Theobroma cacao L. ซ่ึงเปน Specie เดียวในจํานวน 22 Species ของ Genus Theobroma ที่
ปลูกกันกวางขวางในเชิงการคา นอกจากนี้ยังมีอีก 2 Species ที่รูจักกันพอสมควร คือ Theobroma 
bicolor Humb. et Bompl. พวกนี้มีผลตามกิ่งและลักษณะผลขางนอกที่เปลือกเปนเสนคลายรางแห มี
ปลูกแถบอเมริกาใต ใชประโยชนในการเปนสวนผสมของผลิตภัณฑโกโกทั่วๆ ไป อีกชนิดหนึ่งคือ 
Theobroma grandiflorum  มีปลูกในประเทศบราซิล ใชประโยชนจากเยื่อหุมเมล็ด ซ่ึงมีรสหวานและ
กล่ินหอมในการทําเครื่องดื่มตาง ๆ  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
Wood ไดรายงานลักษณะสวนตาง ๆ ของตนโกโกไว ดังนี้ 
ลําตน 

โกโกเปนไมพุมขนาดใหญสูงประมาณ 4-20 เมตร ในสภาพธรรมชาติ และ 3-6 เมตร เมื่อนํามา
ปลูกในลักษณะแปลงปลูก ปกติแลวเมื่อยังเปนกลาโกโกอยูนั้นจะไมมีกิ่งแขนง ลําตนจะตั้งตรง ลักษณะ
ใบบนตนจะเรียงตัวแบบบันไดเวียน (Spiral) เมื่อเจริญเติบโตไดสูงประมาณ 1-2 เมตร ตาที่ยอดจะ
พัฒนาเติบโตเปนกิ่งขาง 3-5 กิ่ง ซ่ึงจุดที่เปนจุดศูนยรวมของการแตกกิ่งขาง นี้เรียกวา คาคบ 
(Jorquette) นอกจากคาคบแลวบริเวณลําตนจะมีตาที่สามารถเจริญเติบเปนกิ่งกระโดงไดซ่ึงเรียกวา 
Chupon โดยในแตละลําตนจะมี Chupon  มากมายซึ่งตองคอยตัดแตงทิ้ง สําหรับใบบนกิ่งขาง หรือ 
Fan branch นี้จะมีการเรียงตัวแบบตรงขามสลับกัน (alternate) นอกจากนี้บริเวณลําตนยังมีปุมตาดอก 
(Flower chusion) อยูกระจายไปทั่วลําตน 

ราก 
รากแกวของตนกลาโกโกจะงอกลงไปในดินตามแนวดิ่งประมาณ 2 เมตร สวนรากแขนงยาว

ประมาณ 5-6 เมตร สวนมากพบวาจะเจริญเติบโตลึกจากผิวดินประมาณ 15-20 เซนติเมตร การ
เจริญเติบโตของรากโกโกจะขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ คือ ดิน น้ํา อากาศ ดินที่มีการระบายน้ําไมดี เชน ดิน
เหนียว ระดับน้ําสูง อากาศมีออกซิเจนนอย รากแกวของโกโกจะลงไมลึกเกิน 45 เซนติเมตร แตถาดิน
รวน น้ํานอย รากแกวจะเจริญเติบโตลงลึกมาก 

ตนโกโกที่ปลูกโดยเมล็ดจะมีรากแกว แตถาตนโกโกที่เจริญเติบโตจากการตัดชํากิ่งจะไมมีราก
แกว แตจะมีรากที่พัฒนาขึ้นมาจากรากแขนงประมาณ 2-3 ราก ทําหนาที่คลายรากแกวจะงอกลงดินตาม
แนวดิ่งทําหนาที่ยึดลําตน สําหรับรากแขนงทั่วไปจะทําหนาที่ดูดน้ําและแรธาตุในดิน  
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ใบ 
ใบที่เกิดบริเวณกิ่งกระโดง (Chupon) จะมีลักษณะกานใบยาว แตใบที่เกิดบริเวณกิ่งขาง (Fan 

branch) จะมีกานใบสั้นกวา ใบที่เกิดบริเวณกิ่งขางจะมีจํานวนพอ ๆ กัน ตาที่ปลายกิ่งขางจะผลิใบใหม
อีก การแตกใบใหมของโกโกแตละครั้งจําเปนตองใชธาตุอาหารเพิ่มขึ้นโดยดึงธาตุอาหารจากใบแกทํา
ใหใบแกรวงหลน โกโกที่ตนสมบูรณใบแกจะรวงหลนนอย แตถาตนโกโกไมสมบูรณการผลิตใบออน
จะสงผลใหใบแกรวงหลนมาก ใบโกโกมีปากใบอยูใตใบ จํานวนปากใบตอหนวยพื้นที่ขึ้นกับความเขม
ของแสงที่ไดรับ ความเขมของแสงยังมีผลตอขนาดของใบ และความหนาของใบโกโกรวมทั้งปริมาณ
คลอโรฟลในใบโกโก ใบโกโกที่อยูใตรมเงาหนาทึบ ใบจะมีขนาดใหญและมีสีเขียวเขมกวาใบโกโกที่
ไดรับแสงเต็มที่ 

ดอก 
โกโกออกดอกตามตน (Auliflower) หรือตามกิ่ง (Ramiflower) นับเปนลักษณะพิเศษของโกโก 

ฐานรองดอกมี 5 แฉก เปนสีชมพูและมีกลีบดอกสีขาวเหลืองเปนรูปถุง 5 ถุง จากจํานวนละอองเกสร 10 
อัน มีอยู 5 อันที่เปนละอองเกสรตัวผูที่ผสมได (Stamen) โดยมีอับละอองเกสรตัวผูซ่ึงอยูในถุงของกลีบ
ดอกจากฐานรองดอก (Receptacle) 5 แฉก มีเกสรตัวเมีย (Pistil) ยื่นมาขางบน 1 อัน ที่ปลายมี 5 แฉก 
เปนที่รับละอองเกสรตัวผู โดยท่ัวไปการผสมเกสรจะเกิดจากแมลง หรือลมพัดพาแตจะมีจํานวนนอย
มาก แตจากการที่อับละอองเกสรตัวผู (Anther) หลบอยูในถุงของกลีบดอก จึงทําใหไมมีการผสมตัวเอง
ในดอกเกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากการผสมขามตนแตการเปนหมันจะมีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งโกโกพันธุ 
Upper Amazon การปลูกโกโกประเภทนี้จึงจําเปนตองปลูกโกโกประเภทอื่นดวยเพื่อชวยใหมีการผสม
พันธุดีขึ้น สวนพันธุ Amelonado สามารถผสมตัวเองได ในปหนึ่ง ๆ โกโกสามารถออกดอกไดมากกวา  
10,000 ดอก แตโดยเฉลี่ยจะมีการผสมของดอกเพียง 5 เปอรเซ็นต และจากจํานวนนี้ก็ยังมีดอกที่รวงไป
หรือดอกที่ผสมเกิดขึ้นเปนผลแลว แหงตายไป (Cherelle wilt) ดังนั้นจํานวนผลสุกที่จะไดรวมแลวจะ
ลดลงเหลือเพียง 0.5-0.7 เปอรเซ็นต เทานั้น ในแหลงปลูกที่อากาศอบอุนและความชุมชื้นสม่ําเสมอ
โกโกจะออกดอกทั้งป แตการติดผลมากจะทําใหการออกดอกหรือติดผลในชวงหนาแลงลดลงหรือ
ชะงักการออกดอกกอใหเกิดการติดผลไมสม่ําเสมอเชนกัน  โดยปกติแลวดอกโกโกจะรวงเมื่อไมไดรับ
การผสมเกสรภายใน 1 วัน 

ผลโกโก 
หลังเกิดการผสมเกสร ผลโกโกจะเริ่มพัฒนาจนกระทั่งแกใชระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน ผล

เล็ก ๆ ของโกโกที่กําลังเจริญขึ้นมาเรียกวา “เชเรล” (Cherelle) ในชวงระหวาง 2-3 เดือนแรกของการ
เจริญของผล หากโกโกไดรับน้ําและสารอาหารไมเพียงพอผลออนหรือเชเรลจะแหงและเปลี่ยนเปนสีดํา 
(Cherelle wilt) บางครั้งผลแหงอาจสูงถึง 80 % ของผลออนทั้งหมด 



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  7 

 

หลังจากผลเติบโตประมาณ 90 วัน ผลโกโกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร โกโกจะผลิตฮอรโมน
ซ่ึงทําหนาที่ชวยใหเมล็ดโกโกเจริญเติบโตและยับยั้งการเหี่ยวของผลออน (Cherelle wilt) ผลจะ
เจริญเติบโตจนกระทั่งผลแกและเก็บเกี่ยว นอกเสียจากถูกทําลายโดยโรคหรือแมลง ผลโกโกแกหรือที่
เรียกวา ฝกโกโก (Pod) มีหลายขนาดและหลายสี ขนาดความยาวของฝกตั้งแต 10-30 เซนติเมตร 
ตามปกติโดยพื้นฐานฝกจะมี 2 สี ฝกออนมีสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลือง หรือฝกออนสีแดงเขมเมื่อสุกฝก
จะเปลี่ยนเปนสีสม จํานวนเมล็ดโกโกใน 1 ฝกจะมีตั้งแต 20-40 เมล็ด ซ่ึงเมล็ดโกโกไมมีการพักตัว และ
เปนพวก epigeal เมล็ดจะมีเยื่อหุมอีกชั้นหนึ่ง เรียกวา mucilage เนื้อในเมล็ดมีสีขาวหรือมวงแลวแต
สายพันธุ ขณะฝกสุกเนื้อเยื่อบริเวณภายนอกของ Integument จะผลิตชั้นของ Prismatic cell ซ่ึง
ประกอบดวยน้ําตาลและเมือก เมล็ดโกโกแตละเมล็ดจะหอหุมดวยเยื่อและเมือก (เมือกเหลานี้จะทําให
เกิดกลิ่นหอมของช็อคโกแลตหลังจากหมักเมล็ดโกโกเสร็จ) เมื่อผลโกโกแกเต็มที่ Cell เนื้อเยื่อเหลานี้จะ
แยกออกทําใหเมล็ดโกโกหลุดจากกันไดงาย ฝกโกโกเมื่อสุกจะไมแตกออกใหเมล็ดกระจายเหมือนถ่ัว
และฝกจะไมรวงหลนลงมาจากตน แตโดยธรรมชาติสัตวตางๆ เชน ลิง, กระรอก,หนูและนกจะมากัด
หรือเจาะฝกเพื่อดูดกินเยื่อหุมเมล็ดซึ่งมีรสหวานและทิ้งเมล็ดแพรกระจายไปในที่ตาง ๆ ซ่ึงบางตน
อาจจะขึ้นหางจากตนแมในระยะทางหางไกลหลายกิโลเมตร 
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ภาพที่ 2 ลําตนโกโก 

ภาพที่ 3 จุดคาคบ (Jorquette) 

ภาพที่ 4   กิ่งกระโดง (Chupon) 
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ภาพที ่5  ดอกโกโก 

  ภาพที่ 6 ลักษณะการเกิดดอก 

ภาพที่ 7 ปุมตาดอก 
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ภาพที่ 9 ผลออนโกโก (Cherelle) 

ภาพที่ 8 ผลโกโก 
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บทที่ 3 
พันธุโกโก 

Cuatrecasas (1964) ไดแบงโกโกใน Genus Theobroma ออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตาม
ลักษณะการงอกของเมล็ด คือ 

1.  พวกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นในขณะที่งอกและการเจริญของตนใหมจะเกิดจากตาเจริญที่อยูต่ํากวาจุด
คาคบ (Jorquette) พวกนี้ไดแก T. cacao และ T. bicolor  ซ่ึงปลูกในอเมริกาใต 

 2. พวกที่ไมชูใบเลี้ยงในขณะที่งอกและการเจริญของตนใหมจะเกิดจากตาเจริญตรงจุดคาคบ
และเจริญขึ้นไปเหนือคาคบ (Jorquette) พวกนี้ไดแก T.  grandiflorum  ซ่ึงมีปลูกในประเทศบราซิล
และโคลัมเบีย โกโกชนิดนี้ผลขนาดใหญรูปไข เปลือกหนา และเกิดตามกิ่ง 

พันธุโกโก 
Wood (1985) รายงานวา Theobroma  cacao  ซ่ึงปลูกเปนจํานวนมากในเชิงการคาของ

ประเทศตาง ๆ นั้น มีหลายชนิดยอย (sub species) แตเนื่องจากทั้งหมดมีจํานวน chromosome เทากัน
คือ 2n = 20 จึงสามารถผสมพันธุกันได  ปจจุบันไดแบงโกโกเหลานี้ออกเปน 3 พวก ใหญ ๆ คือ  

1. พันธุคริโอลโล (Criollo) โกโกพันธุนี้มีผลคอนขางใหญสีแดงหรือสีเขียวเมื่อสุกเปน สีเหลือง 
เปลือกบางนิ่ม กนผลยาวแหลม ผิวของผลขรุขระเปนรองลึก เมล็ดกลมคอนขางใหญ สีขาวหรือสีชมพู 
หรือ มวงออน จํานวนเมล็ดตอฝก 20-40 เมล็ด มีกล่ินหอมและรสชาติดี เปนพันธุที่ใชกับอุตสาหกรรม
ช็อคโกแลตที่มีคุณภาพสูง โกโกในกลุมนี้ปลูกไมกวางขวางนักเพราะ การเจริญเติบโตไมคอยดี ผลผลิต
ต่ํา ออนแอและมักถูกโรคแมลงรบกวนไดงาย พันธุนี้ที่มีพบเห็นในปจจุบัน ไดแก Mexico criollo, 
Nicaraguan criollo, Colombian criollo หรือ Pentagona เปนตน 

2. พันธุฟอรัสเทอรโร (Forastero)  แบงยอยเปน 2 กลุมคือ 
2.1 พันธุเวสทอัฟริกันอมีโลนาโด (West African Amelonado) โกโกพันธุนี้มีผลสีเขียว 

เมื่อสุกมีสีเหลือง ผลยาวเปลือกหนา กนผลมน เมล็ดแบนกวาพันธุ คริโอลโล เนื้อเมล็ดมีสีแดงเขมหรือสี
มวงเขมเปนพันธุที่สามารถผสมตัวเองได ผลผลิตสูง, ทนทานตอการรบกวนของโรคและแมลงดีกวา
พวก Criollo แตไมทนทานตอโรคยอดแหงและกิ่งแหง 

2.2 พันธุอัพเปอรอเมซอน (Upper Amazon) โกโกพันธุนี้มีผลสีเขียว และเมื่อสุกจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองขนาดผลจะคลายกับพันธุเวสทอัฟริกันอมีโลนาโด แตเมล็ดมีขนาดเล็กกวาเนื้อเมล็ด
มีสีมวงเขม การเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูง แข็งแรงทนทานตอการรบกวนของโรคและแมลงบางชนิด 
พวกนี้ไมสามารถผสมตัวเองได เชน Pa , Na, Sca, IMC และ Pound เปนตน 

3.  พันธุทรีนิตาริโอ (Trinitario) เปนพันธุที่เขาใจวาเกิดจากการผสมกันระหวาง Criollo กับ 
Forastero ในกลุม Amelonado ลักษณะผลใหญ มีสีเขียวหรือสีแกมแดง กนแหลม ผิวขรุขระ รองผล
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ลึก เมล็ดมีขนาดใหญ มีสีมวงเขมจนถึงสีขาว โกโกในกลุมนี้มีทั้งผสมตัวเองไดและผสมขาม ซ่ึงในพวก
ที่ตองการผสมขามนี้บางพันธุตองการละอองเกสรตัวผูจากพวกที่ผสมตัวเองไดเทานั้นในการผสมเกสร 
พันธุที่จัดในกลุมนี้เชน EET , GC , MOQ, ICS, UIT และ UF เปนตน 

ปจจุบันพันธุโกโกที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชปลูกในเชิงการคานั้นสวนมากแลวจะเปนลูกผสมแทบ
ทั้งสิ้น ซ่ึงเปนลูกผสมระหวาง Upper Amazon x Upper Amazon, Upper Amazon x Trinitario, 
Amelonado x Upper Amazon หรือ Amelonado x Trinitario ทั้งนี้เนื่องจากโกโกลูกผสมนั้นไดรับ
การปรับปรุงคุณภาพในดานตางๆ ใหดีขึ้นกวาพันธุพอพันธุแมที่มีอยู เดิม ไมวาจะเปนเรื่องการ
เจริญเติบโต การใหผลผลิต คุณภาพและขนาดเล็ก ความทนทานตอโรคและแมลงซึ่งจะเห็นไดจาก
รายงานตางๆ ดังนี้ 

Knight และ Roger (1955) ไดรายงานวาลูกผสมระหวาง Upper Amazon ดวยกันเองจะมี
ความแข็งแรงกวาพวก  Upper Amazon แท ๆ 

Ang และ Shepard  (1978) รายงานวาลูกผสมเดียวกันจะใหผลผลิตตางกันเมื่อปลูกในพื้นที่
ตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปของ Lass และ Wood (1985) วาลูกผสมของพวก Upper Amazon  
ในบางสภาพแวดลอมมักจะเจริญเติบโตทางดานทรงพุมมากกวาการใหผลผลิต นอกจากนั้นยังได
รายงานวาลูกผสมของพวก Upper Amazon ในบางครั้งไมสามารถใหผลผลิตสูงเชนที่เคยปรากฏได 
เนื่องจากปญหาการผสมขามระหวางตนไมสามารถทําไดสมบูรณ ซ่ึงมักจะพบเห็นในแปลงปลูกขนาด
ใหญที่ปลูกลูกผสมเพียงพันธุเดียว 

Ooi และ Chew (1985) รายงานวาลูกผสมของพวก Pa7 ปกติแลวจะใหผลผลิตสูง ยกเวนเมื่อ
ผสมกับ Amelonado ดวย Pa7 เปนพันธุที่สามารถผสมกับพันธุอ่ืนๆ ไดดี 

Lass และ Wood (1985) กลาววา คุณคาของพวก Upper Amazon ที่เก็บรวบรวมโดย Pound 
(Pound Collections) มีความดีเดนในดานการตานทานโรคตางๆ เชน  Witches broom และ black 
pod ในพวก Scavina , Cocoa Swollen shoot Virus ในพวก Iquitos mixed Calabacilos และ 
Black pod ในพวก Parinari เปนตน 

Wintgens (1991) รายงานวาขนาดเมล็ด เปลือกหุมเมล็ด เปอรเซ็นตไขมัน กล่ินและเนยโกโก
นั้นลวนเกี่ยวของกับพันธุกรรมทั้งสิ้น 

ดังนั้นการปลูกโกโกใหประสบผลสําเร็จใหไดผลผลิตสูง องคประกอบสําคัญอันดับแรกคือ 
พันธุปลูกจะตองเปนพันธุที่มีคุณสมบัติการใหผลผลิตสูงไมวาจะเปนพันธุที่ไดจากการปรับปรุงพันธุ 
หรือการคัดเลือกตนพันธุที่ใหผลผลิตสูงแลวนํามาขยายพันธุตอโดยวิธีการเสียบยอดหรือติดตา เทาที่
ปฏิบัติอยูในขณะนี้พันธุที่จะใชปลูกในเชิงการคามีดวยกันหลายลักษณะ (Lockwood, 1988) คือ 

1. ลูกผสม (Hybrid) สวนใหญแลวจะไดจากการผสมพันธุแลวเพาะเมล็ดเพื่อเปนตนกลาตอไป 
ลูกผสมสวนใหญมักจะเปนพันธุปลูกที่มีคุณสมบัติดีเกือบทุกดาน เนื่องจากพอแมพันธุผานกระบวนการ
คัดเลือกมากอนที่จะทําการผลิตลูกผสม ลูกผสมที่ใชเปนพันธุปลูกในขณะนี้มีดวยกันหลายแบบคือ 
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1.1 ลูกผสม Single Crosses คือ ลูกผสมที่ผสมมาจากพอพันธุและแมพันธุที่ผานการ
คัดเลือกคุณสมบัติดานตางๆ มาแลว 

1.2 ลูกผสม Three Way Crosses คือ ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวางลูกผสมที่ดีมาผสม
กับพันธุแทที่มีลักษณะดีตามตองการ เชน การตานทานโรค เปนตน 

1.3 ลูกผสม Double Crosses คือ ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวางลูกผสมหนึ่งกับ
ลูกผสมอีกคูหนึ่ง เพื่อประโยชนในการปรับคุณภาพทั้งในดานความแข็งแรง หรือเพื่อคัดเลือกพันธุ
ตอไป 

2. สายพันธุแท (Clonal Selection) พวกนี้เปนไดทั้งพันธุแทและพันธุตางๆ ที่นําเขามาปลูก
เดิมโดยผานกระบวนการคัดเลือกและศึกษามานานวามีคุณสมบัติดีโดยเฉพาะการใหผลผลิต คุณภาพ
เมล็ด การตานทานตอโรคคือ โรค Vascular Steak Dieback เปนตน การใชสายพันธุแทเปนพันธุปลูก
มีการนํามาใชกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียที่มีปญหาเรื่องโรคกิ่งแหงอยางรุนแรง 
พันธุแทที่ใชเปนพันธุปลูกสวนมากแลวเปนพวก Trinitario ไดแก ICS 95 เปนตน 

สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุโกโกลูกผสมเพื่อเปนการคานั้น มีดวยกัน 3 ลักษณะคือ 
1. Hand Pollinated Seed เปนเมล็ดที่ไดจากการผสมพันธุดวยมือ ซ่ึงนับวาเปนวิธีการที่ได

พันธุถูกตองตรงตามพันธุมากที่สุด ในการคนควาวิจัยนิยมใชเมล็ดจากวิธีดังกลาวนี้ 
2. Identified Hybrids Seed เปนเมล็ดที่ไดจากพอพันธุและแมพันธุที่ทราบชื่อและคุณลักษณะ

ตางๆ สวนใหญแลวแปลงที่ผลิตเมล็ดประเภทนี้จะปลูกพอพันธุและแมพันธุเปนคู ๆ ในแตละแปลง 
แลวปลอยใหผสมพันธุกันตามธรรมชาติ โดยทั้งพอพันธุและแมพันธุผสมตัวเองไมไดตองผสมขามเพียง
อยางเดียว ซ่ึงที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรใชวิธีนี้ผลิตเมล็ดพันธุ 

3. Mixed Hybrids Seed เปนเมล็ดพันธุลูกผสมคละที่ไดจากการปลูกพอพันธุและแมพันธุ
ตั้งแต 3 พันธุขึ้นไปอยูในแปลงเดียวกัน โดยทุกพันธุเปนพวกผสมขามเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะปลอยให
ผสมพันธุกันตามธรรมชาติ 

การผลิตเมล็ดพันธุทั้ง 3 ชนิด จากรายงานของ Ooi และ Chew (1985) นั้นกลาววา ลูกผสมที่
ไดจาก Mixed Hybrids Seed จะใหผลผลิตนอยกวาลูกผสมที่ไดจาก Hand Pollinated Seed และ 
Identified Hybrids Seed  ประมาณ 12 และ 8 เปอรเซ็นตตามลําดับ 

งานวิจัยพันธุโกโกในประเทศไทย 
สําหรับการคัดเลือกและผลิตพันธุโกโกประเทศไทยนั้น ผานิต (2536) รายงานวา ไดดําเนินการ

คนควาวิจัยพัฒนาพันธุโกโกที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรโดยทําการเปรียบเทียบพันธุโกโกลูกผสมจาก
ประเทศมาเลเซีย จํานวน 14 สายพันธุเพื่อคัดเลือกหาพันธุดีโดยเปรียบเทียบกับพันธุที่เกษตรกรปลูกอยู
เดิม ผลการทดลองตั้งแตป  2524-2536   พบวาโกโกลูกผสม Parinari 7x Nanay 32 (Pa7 x Na32) 
เปนลูกผสมที่ดีทั้งในดานการใหผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดเหมาะที่จะใชเปนพันธุปลูกสําหรับ
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เกษตรกรจึงไดมีการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุพืชตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และไดตั้งชื่อ
พันธุดังกลาววา “โกโกลูกผสมชุมพร 1”  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรประจําพันธุของโกโกพันธุลูกผสมชุมพร 1 คือ ใบมีความกวางเฉลี่ย 
12.4 ± 1.9 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย  34.1 ± 5.0 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ดอกมีสีเขียวออนๆ ขนาดเทา
หัวเข็มหมุด กานดอกมีสีเขียวยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ลักษณะผลปอมไมมีคอ กนไมแหลม ผิวผล
เรียบ รองคอนขางตื้น เมล็ดมีเนื้อเปนสีมวงมีขนาดตรงตามมาตรฐานสากลคือ ไมเกิน 110 เมล็ด/
น้ําหนักแหง 100 กรัม และมีเปอรเซ็นตไขมันสูงประมาณ 57.27 เปอรเซ็นต ลักษณะการผสมเกสรเปน
พวกผสมขาม เร่ิมตกผลและเก็บเกี่ยวไดในปที่ 2 หลังจากปลูก 

ขอดีของโกโกลูกผสมพันธุชุมพร 1 คือ 
1. ใหผลผลิตเมล็ดโกโกแหงสูงสุดตลอดเวลาทดลอง 13 ป สูงกวาพันธุที่เกษตรกรปลูก

ประมาณ 31.4 % คือใหผลผลิตเฉลี่ย 127.2 กก./ไร 
2. มีความสม่ําเสมอในการใหผลผลิต ตลอดเวลาการใหผลผลิต 
3. เมล็ดมีขนาดตรงตามมาตรฐานสากล คือ ไมเกิน 110 เมล็ด/น้ําหนัก เมล็ดแหง 100 กรัม 
4. เมล็ดมีเปอรเซ็นตไขมันสูงประมาณ 57.27 % 
5. มีความทนทานตอโรคกิ่งแหงคอนขางสูง ทนทานตอโรคผลเนาดําปานกลาง 
6. เปนลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงไมวาจะผลิตโดยวิธีชวยผสมดวยมือ หรือปลอยใหผสมตาม

ธรรมชาติแบบผสมคละ 
นอกจากพันธุโกโกลูกผสมชุมพร 1 แลว ผานิต (2538) รายงานวาศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรยังได

มีแปลงรวบรวมพันธุโกโกสําหรับใชเปนแหลงพันธุกรรมโกโกของประเทศไทย ที่สามารถนํามาใช
ประโยชนในการผลิตโกโกลูกผสมอื่นๆในอนาคต โดยการรวบรวมนั้นเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2523  
เปนตนมา คือในป 2522-23 ไดนําเขาสายพันธุแทจากประเทศมาเลเซีย ในป 2525 นําเขาจาก Sub-
Tropical Horticulture Research Station มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และในป 2535 นําเขา
จาก Reading  University ประเทศอังกฤษ โดยทั้งหมดไดนําการปลูกไวที่ศูนย วิจัยพืชสวนชุมพร
ทั้งสิ้น  34 สายพันธุ ดังนี้ (ตารางที่ 1 และ 2) 

1. จากประเทศมาเลเซียมี AML, Na32, Na33, Na34, Pa7, Pa35, Sca 6, Sca12, UIT1 และ 
UIT2 

2. จากประเทศสหรัฐอเมริกามี EET 308, GC29, ICS6, ICS40, ICS 95, IMC 47, MOQ 417, 
P2, P19, P26, Playa-alta 4, Sca9, UF 667 และ UF676 

3. จากประเทศอังกฤษ มี BE3, BE10,CC11, ICS 16, ICS100, LCT EEN162-1010, LCT 
EEN163A, Pa107, SC1 และ SPEC 54-1
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ตารางที่     1    แสดงลักษณะตางๆ ของโกโกในกลุม Forastero ที่รวบรวมไวที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร 
 

ฝก (ซม.) น้ําหนัก (กรัม) ขนาดเมล็ด (ซม.) ลักษณะฝก การผสม  
พันธุ ยาว กวาง หนา ฝกสด เปลือก เมล็ด 

จํานวน
เมล็ด กวาง ยาว หนา สีฝกแก ลาย คอ สีฝกสุก ผิว เกสร 

Na32 16.2 8.1 0.6 350 250 100 49 1.2 2.5 0.6 เขียว มน ไมมี เหลือง เรียบ S.I 
Na33 18.4 8.3 1.0 410 320 90 39 1.1 2.1 0.7 เขียว มน มี เหลือง เรียบ S.I 
Na34 15.7 8.1 0.7 300 220 80 38 1.2 2.2 0.7 เขียว มน ไมมี เหลือง ขรุขระ S.I 
Pa7 14.9 8.3 0.7 290 210 80 44 1.1 2.1 0.7 เขียว มน ไมมี เหลือง เรียบ S.I 
Pa35 19.8 8.5 0.5 390 280 110 45 1.1 2.2 0.7 เขียว มน มี เหลือง ขรุขระ S.I 
P.2 14.5 7.8 0.7 230 170 60 41 1.2 2.0 0.7 เขียว มน ไมมี เหลือง ขรุขระ S.I 
P.19 15.4 7.1 0.5 260 180 80 46 1.1 2.1 0.6 เขียว มน ไมมี เหลือง เรียบ S.I 
P.26 15.3 7.5 0.8 280 210 70 39 1.2 1.9 0.7 เขียว มน ไมมี เหลือง ขรุขระ S.I 
Sca6 16.6 7.2 0.6 260 200 60 46 0.9 2.0 0.6 เขียวเขม มน ไมมี เหลืองสม เรียบ S.I 
Sca9 15.3 7.4 0.6 250 180 70 43 1.1 2.0 0.7 เขียวเขม มน ไมมี เหลืองสม เรียบ S.I 
Sca12 15.6 7.8 0.6 260 190 70 45 1.0 2.1 0.6 เขียวเขม มน ไมมี เหลืองสม เรียบ S.I 
IMC47 18.0 9.6 1.1 530 430 100 53 1.1 2.3 0.6 เขียว มน ไมมี เหลืองสม เรียบ S.I 
AML 18.0 9.3 1.1 510 400 110 44 1.2 2.3 0.8 เขียว มน ไมมี เหลืองสม เรียบ S.I 

S.I = Self incompatible 
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ตารางที่    2     แสดงลักษณะตางๆ ของโกโกในกลุม Trinitario ที่รวบรวมไวที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร 
 

ฝก (ซม.) น้ําหนัก (กรัม) ขนาดเมล็ด (ซม.) ลักษณะฝก การผสม พันธุ 
ยาว กวาง หนา ฝกสด เปลือก เมล็ด 

จํานวน
เมล็ด กวาง ยาว หนา สีฝกแก ปลาย คอ สีฝกสุก ผิว เกสร 

EET 308 21.3 9.4 0.9 550 420 130 40 1.4 2.6 0.8 เขียว แหลม มี เหลือง ขรุขระ S.I 
GC 29 20.4 9.4 0.9 510 370 140 41 1.5 2.6 0.8 เขียว แหลม มี เหลือง ขรุขระ S.I 
MOQ417 19.8 8.6 0.8 430 330 100 42 1.2 2.2 0.8 เขียว แหลม มี เหลือง ขรุขระ S.I 
ICS 6 18.9 9.2 0.9 600 440 160 45 1.4 2.5 0.8 เขียว มน ไมมี เหลือง ขรุขระ S.C 
ICS 40 20.4 9.0 0.9 570 420 150 46 1.4 2.5 0.8 เขียว แหลม มี เหลือง ขรุขระ S.I 
ICS 95 20.1 8.7 1.0 530 410 120 42 1.3 2.4 0.8 มวง แหลม มี สม ขรุขระ S.C 
UF 667 17.4 9.2 0.9 450 320 130 42 1.5 2.8 0.8 ชมพู แหลม ไมมี เหลือง ขรุขระ S.I 
UF 676 21.7 8.7 0.9 490 380 110 36 1.4 2.4 0.8 เขียว แหลม มี เหลือง ขรุขระ S.C 
UIT 1 21.8 9.1 0.8 580 410 170 44 1.4 2.6 0.8 เขียว แหลม มี เหลือง ขรุขระ S.I 
UIT 2 20.7 8.5 0.8 520 370 150 45 1.5 2.6 0.8 เขียว โคงงอ มี เหลือง ขรุขระ S.I 
Playa – 
alta 4 

20.7 8.5 1.2 530 400 130 41 1.4 2.6 0.8 เขียว มน มี เหลือง ขรุขระ S.C 

 S.I = Self incompatible       S.C = Self compatible
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ภาพที่ 10 พันธุอมีโลนาโด 

ภาพที ่11 
พันธุอัปเปอรอเมซอน 

ภาพที่ 12 พันธุทรีนิตาริโอ 
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ภาพที่ 13 โกโกลูกผสมชุมพร 1 (Pa7xNa32) 
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บทที่ 4 
การปลูกและการดูแลรกัษา 

สภาพแวดลอมในการปลูกโกโก 
ลักษณะภูมิอากาศ 
โกโกเปนพืชยืนตนซึ่งเจริญเติบโตไดดีในลักษณะภูมิอากาศประเทศรอนซึ่งมีอุณหภมิระหวาง 

18-32 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศเชนนี้ในแถบเสนรุงที่ 15 องศาเหนือหรือใตของเสนศูนยสูตร แต
บางแหงก็เหนือกวานั้น เชน 20 องศาใตในบราซิล 20 องศาเหนือในประเทศจีน หรือสูงจากระดับน้ําทะเล
ถึง 1000 เมตรในโคลัมเบีย ปกติแลวโกโกตองการปริมาณฝนตกที่สม่ําเสมอตลอดปในอัตราประมาณ 
1000-3000 มิลลิเมตร ชวงที่โกโกเติบโตไดดีปริมาณน้ําฝนควรอยูในชวง 1500-2000 มิลลิเมตร และฤดู
แลงไมเกิน 3 เดือน ในบางแหงที่มีระยะฤดูแลงถึง 3-5 เดือน ก็อาจมีการใหน้ําชวย โกโกไมตองการ
แสงแดดมากนักและโดยมากตองอาศัยรมเงาจากรมไมอ่ืน แตโกโกก็สามารถเติบโตไดดีในแสงแดดจัดเมื่อ
โกโกโตเต็มที่และใบของมันปกคลุมหนาแนนแลว ตลอดจนเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณหรือมีการใชปุย
พอเพียง สําหรับปริมาณแสงแดดที่โกโกตองการทั้งปในอัตรา 1110-2700 ช่ัวโมงตอป และสภาพทั่วๆ ไป
ไมควรมีลมพัดจัด (Wood , 1980) 

ลักษณะดิน 
ดินที่ปลูกโกโกควรมีช้ันดินลึกพอสมควร ระบายน้ําไดดี มี pH  ต่ํากวาความเปนกลางเล็กนอย 

(ประมาณ 6.5) ดินที่มี pH ต่ํากวา 5.5 ไมคอยเหมาะสมนัก แตดินที่เปนดางมากเกินไปอาจทําใหเกิดการขาด
ธาตุอาหารรอง (Micro elements) เชน เหล็ก สังกะสี และทองแดง แตโกโกก็สามารถทนตอความเปนกรด
หรือดินที่ไมอุดมสมบูรณนักไดดีถาผิวดินมีอินทรียวัตถุมากพอสมควร ช้ันของอินทรียวัตถุจากผิวดินถึงชั้น
ลางลึก 15 เซนติเมตร ควรมีอินทรียวัตถุไมนอยกวา 3% หนาดินที่เหมาะสมควรลึกไมนอยกวา 1.5 เมตร มี
ความลาดเอียงของพื้นที่ไมเกิน 6% ระดับน้ําใตดินสูงไมเกิน 2-3 ฟุต จากระดับผิวดินและสามารถทนตอ
สภาพน้ําทวมไหล 

ใบของโกโกที่ตกปกคลุมดินเปนชั้นทับถมกันชวยปองกันการสูญเสียดินจากการชะลางไดเปน
อยางดี ในพื้นที่ดินที่เปดใหมหลังจากการเผาปาไมควรจะปลูกโกโกเลยทันที แตควรจะปลูกพืชอ่ืนหรือพืช
ไรบางชนิดกอนจึงปลูกโกโกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อใหจุลินทรียในดินไดมีเวลาเพิ่มปริมาณเสียกอน เชน ปลอย
ใหพวกไมโคไรซา (Mycorrhiza) ที่อยูในดินเจริญเติบโตและขยายพันธุเพื่อโกโกจะไดใชประโยชน เปนที่
ทราบกันดีวาไมโคไรซาซึ่งอาศัยอยูในรากและบริเวณรากสามารถชวยใหพืชดูดธาตุอาหารจากดิน 
โดยเฉพาะฟอสฟอรัสไดดีเปนพิเศษ ในการปลูกโกโกทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวจะมีการสูญเสียธาตุอาหารจาก
ดิน แตการสูญเสียนี้ไมสูงนักถาสามารถใชเปลือกของฝกเปนวัสดุคลุมดินในสวนเปนการใหธาตุอาหาร
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กลับคืนแกดิน เปลือกโกโก 1 ตัน จะมีธาตุไนโตรเจนประมาณ 20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 4 กิโลกรัมและ  
โพแตสเซียม 10 กิโลกรัม โกโกที่ปลูกโดยไมมีรมเงาบังจะตองใหธาตุอาหารแกดินมากเปน 2 เทาของโกโก
ที่ปลูกใตรมเงาพืชอ่ืน แตผลผลิตก็จะเพิ่มเปน 3 เทา เชนกัน (Hartley, 1968) 

การขยายพันธุ 
โกโกสามารถขยายพันธุได 2 ทาง คือ การขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด และการขยายพันธุแบบไม

อาศัยเพศโดยใชสวนตางๆ ของตน เชน การชํา การติดตา การเสียบยอด การตอน แตวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมาก
คือ การเพาะดวยเมล็ด 

การขยายพันธุดวยเมล็ด 
ขอดีของการขยายพันธุโดยใชเมล็ดคือ ขยายพันธุไดงาย สะดวก และไดปริมาณมาก แตโกโกเปน

พืชที่มีการกลายพันธุไดงาย หากปลูกดวยเมล็ดเพื่อทําพันธุตอง แนใจวาเมล็ดไดจากพอแมเปนเมล็ดลูกผสม
ชวงที่ 1 โดยทั่วไปแลวการปลูกโกโกจะปลูกโดยใชเมล็ดมาเพาะเปนตนกลา เมล็ดที่ใชเพาะควรจะตองนํา
ลงเพาะเลยหลังจากเอาเมล็ดออกจากฝก เมือกหุมสามารถจะเอาออกไดโดยขัดถูเมล็ดกับทรายจึงนําลงเพาะ
ในถุงพลาสติกสีดํา ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 25 เซนติเมตร สูงประมาณ 30 เซนติเมตร โดยใหเมล็ด
อยูลึกจากผิวดินประมาณ 2-3 เซนติเมตร และเมล็ดที่วางในถุงจะวางในแนวนอนโดยวางทางดานกวางหรือ
ดานแบนของเมล็ดก็ไดจะใหผลไมแตกตางกัน ถุงเพาะกลาแตละถุงจะใสเมล็ด 1 เมล็ด หากเตรียมเมล็ดดี
เมล็ดจะงอก 100% และจะงอกภายในระยะเวลา 2 สัปดาหหลังจากเพาะ สําหรับดินที่ใชเพาะเมล็ดควรมี
สวนผสมของดินรวน 3 สวน ปุยคอก 2 สวน และปุยซุปเปอรฟอสเฟต 1 สวน เพื่อเรงอัตราการเติบโตของ
ราก ผสมคลุกเคลาวัสดุปลูกใหเขากันแลวนําไปบรรจุในถุงพลาสติกใหเต็มพอดีหรืออาจจะใชหนาดินที่มี
ความสมบูรณพอประมาณเพียงอยางเดียวเพาะกลาโกโกไดเชนกันในกรณีที่ไมหาวัสดุอ่ืนมาผสม 

หลังจากเพาะเมล็ดลงถุงพลาสติกเสร็จเรียบรอยแลวควรนําถุงเพาะเมล็ดไวในโรงเรือนที่มีรมเงา
ประมาณ 75% แลวรดน้ําวันละ 1 คร้ัง อยาใหเปยกแฉะจนเกินไปเพราะจะทําใหเมล็ดเนา เมื่อตนกลางอก
และสูงประมาณ 40 เซนติเมตร มีใบจริงอยางนอย 2-3 ใบ จะเปนระยะที่เหมาะสมที่จะปลูกลงในสวน
กอนที่จะนําไปปลูกในสวนควรจะลดรมเงาของเรือนเพาะชําใหเหลือเพียง 25% เพื่อเปนการเตรียมตนกลา
ใหชินกับสภาพแดดมากขึ้นและควรจะปลูกตนฤดูฝน 

การขยายพันธุแบบไมใชเพศ 
การปกชํา 
ควรเลือกกิ่งที่เร่ิมเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล โดยตัดจากกิ่งแขนงที่มีลักษณะการเติบโตเอียง

ไปขางบนเล็กนอย โดยตนที่นํามาชํานี้ยังสามารถรักษาสภาพการเติบโตของทรงตนในระดับต่ําอยูได
เชนเดิมและสามารถผลิใบไดเร็ว แตตนโกโกที่โตจากกิ่งขางจะไมมีการสรางรากแกวและการเติบโตของตน
จะมีลักษณะเปนพุมใหญ  พุมโกโกจากกิ่งขางเหลานี้บางครั้งสามารถเติบโตข้ึนไปสูงเกือบเทาตนโกโกที่



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  21 

 

ปลูกจากเมล็ดหรือจากกิ่งกระโดงไดเหมือนกัน แตตนที่เกิดจากกิ่งปกชําจําเปนตองมีการตัดแตงลําตนให
เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวบอยครั้งกวาตนที่เกิดจากเมล็ดหรือกิ่งกระโดง การปลูกดวยกิ่งชํานั้นสวนใหญจะ
ใชไดดีกับพันธุดีที่มีการผสมตัวเองไดดีเทานั้นสําหรับพันธุที่มีความเปนหมันสูง เชน พวก forastero 
ถึงแมวาจะมียีนสที่มีความตานทานดีและมีการเจริญเติบโตแข็งแรงตานทานโรคไดดีแตเปอรเซ็นตความเปน
หมันสูง  ดังนั้นการใชกิ่งชําสําหรับพวกนี้จึงตองปลูกพันธุอ่ืนที่มีการผสมขามดีกวาปนเขาไปดวยเพื่อใหมี
การผสมพันธุดีขึ้น การขยายพันธุโดยการปกชํามีวิธีการคือ ตัดกิ่งโกโกที่ตองการยาวประมาณ 15-20 
เซนติเมตร หากประสงคจะเรงรากควรจุมกิ่งชําในสารละลายฮอรโมนซึ่งประกอบดวย NAA (Napthalene 
acetic acid) 3 กรัม , IBA (Indole butylic acid) 3 กรัม ในสารละลายแอลกอฮอลความเขมขน 50% 
จํานวน 100 ซีซี จากนั้นจึงนําไปชําในถุงเพาะชําที่ประกอบดวยดิน ปุยคอก และขุยมะพราว นําถุงเพาะชํา
ไปไวในที่รมแสงรําไรคลุมดวยพลาสติกควบคุมความชื้นแสงผานประมาณ 15 % รดน้ําสม่ําเสมอประมาณ
วันละ 1-3 คร้ัง จนโกโกแตกใบและมีรากเจริญเต็มถุงจึงเพิ่มแสงแดดใหมากขึ้นเรื่อยๆ แลวจึงยายลงปลูกใน
แปลง (Wood,1980) 

การติดตา  การเสียบกิ่ง และการตอน 

นอกเหนือจากการตัดชํากิ่งโกโก บางพื้นที่นิยมขยายพันธุโดยวิธีอ่ืน เชน การติดตา การเสียบกิ่ง 
และการตอน การขยายพันธุโดยการติดตาไดผลดีกวาการตัดชํา ทั้งนี้อาจเนื่องจากระบบรากที่แข็งแรงมีราก
แกว นอกจากนี้ช้ินสวนของตาพันธุดีสามารถขนสงไปไดระยะทางไกลๆ และยังหาชิ้นสวนตาไดงาย มี
ปริมาณมาก ในการปฏิบัติยังเสียตนทุนคาใชจายต่ํากวาการตัดชํา แตมีขอเสียคือ การปฏิบัติตองใชความ
ชํานาญ เปนการยากที่จะขยายพันธุโกโกเปนจํานวนมากในพื้นที่กวางๆ และตาพันธุดีจะตองนํามาจากตน
โกโกในชวงระยะใบรวงหลน (ทิ้งใบ) หรือทําการบมตาโดยการตัดใบบริเวณที่จะใชตาออกใหหมดกอนจะ
นําตาไปติดประมาณ 3-4 วัน ตาที่ไดจากกิ่งกระโดงจะเติบโตเพื่อผลิตกิ่งกระโดง ตาที่เกิดจากกิ่งขางจะผลิต
กิ่งขาง โดยปกติตาจะใชทันทีหลังจากตัดออกจากตนโกโกพันธุดี แตถาจําเปนตองเก็บตาไวกอนอาจเก็บได
ประมาณ 1 สัปดาห ตองเก็บไวในที่ช้ืนและมีอุณหภูมิเย็น เชน ไวในตูเย็น หรืออาจเก็บไวในทรายหรือ ขี้
เล่ือยที่พรมน้ําใหช้ืนก็ได วิธีการขยายพันธุโดยการติดตาโกโกมีหลายแบบ เชน การติดตาแบบแพท (Patch-
Budding) แบบตัวยู (U-Budding) แบบตัวที (T-Budding) แบบโล (Shield-Budding) โดยเลือกตาจาก
ปลายยอดกิ่งขางมาประมาณ 4 เซนติเมตร ตาพันธุดีที่ตัดตองมีขนาดพอดีกับขนาดตนตอที่จะไปติด เชน ตน
ตอขนาดเล็กก็จะตองเฉือนตาใหเล็กประกบกันไดพอดี แลวใชพลาสติกพันใหแนนปองกันน้ําเขาและเพื่อ
ไมใหความชื้นจากตาพันธุดีสูญหายทําใหตาแหงตายได ตาอาจจะพักตัวนาน สามารถแกไขโดยบากดานบน
เหนือบริเวณที่ติดตาขึ้นไปประมาณ 8 มิลลิเมตรจะชวยใหตาแตกเร็วข้ึน กรณีสวนโกโกเกาตองการปลูก
ใหมโดยใชพันธุเดิมจะสามารถขยายพันธุโดยวิธการตอนโดยลอกเปลือกออกกวาง 7.5 เซนติเมตรแลวหุม
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ดวยขุยมะพราวหรือขี้เล่ือยใชพลาสติกตัดเปนแผนสี่เหล่ียมปองกันความชื้นระเหยอีกทีหนึ่ง แลวใชเชือกผูก
หัวทายใหแนน 

การเตรียมพื้นที่ปลูกโกโก 
การเลือกพื้นที่ปลูก 
ในการปลูกโกโกนอกจากตองเลือกพื้นที่ที่สภาพภูมิอากาศและสภาพดินเหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของโกโกแลว ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเตรียมรมเงาสําหรับตนโกโกเนื่องจากโกโก
เปนพืชเมืองรอนที่ตามธรรมชาติมักขึ้นใตรมเงาพืชอ่ืน ในอดีตโกโกเปนไมปาที่ขึ้นรวมกับพืชอ่ืนในปาแถบ
ลุมน้ําอเมซอน การผลิตโกโกในอดีตตองเก็บโกโกจากปาเพี่อนํามาแปรรูปโดยไมมีการบํารุงรักษาโกโกจึง
ใหผลผลิตต่ํา ตอมาเมื่อมีความตองการของผูบริโภคในเชิงการคามากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะปลูกในลักษณะ
สวนโกโกภายใตรมเงาพืชอ่ืน 

การปลูกโกโกภายใตรมเงาพืชอ่ืน  แบงได 3 ลักษณะคือ 
1. การปลูกโกโกภายใตรมเงาของปาธรรมชาติ  การปลูกโกโกภายใตรมเงาของปาธรรมชาติ ซ่ึง

ตนไมนานาชนิดขึ้นปะปนกันทั้งตนเล็กและตนใหญสามารถพบโดยทั่วไปในประเทศแถบอาฟริกาตะวันตก 
แตวิธีการปลูกแตละแหงจะแปรผันตามสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ และตามระยะทางจากแหลงผลิตไปยัง
ตลาดรับซื้อผลผลิต เชน ในประเทศไนจีเรีย และประเทศกานา ในอดีตเกษตรกรมักโคนปาจนหมดสิ้นเพื่อ
ปลูกโกโกและพืชอ่ืน ตอมาไดเรียนรูวาพื้นดินที่แหงแลงไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชรมเงาและ
โกโกในชวงฤดูแลง เกษตรกรจึงเหลือพืชบางสวนไวเปนพืชรมเงาแตถาพืชรมเงายังไมเพียงพออาจจะปลูก
พืชรมเงาเพิ่มเติมในพื้นที่วางลงไปทีหลัง ในพื้นที่ซ่ึงใกลตลาดเกษตรกรจะปลูกกลวย หรือไมผลอ่ืนเพื่อนํา
ผลผลิตไปจําหนายที่ตลาดเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว แตถาอยูหางไกลตลาดเกษตรกรอาจจะไมปลูกพืช
เหลานี้ แตจะปลูกพืชอ่ืนๆ ที่หาไดในทองถ่ินมาปลูกแทน สําหรับประเทศที่สภาพอากาศชุมชื้นตลอดป
เกษตรกรผูปลูกโกโกจะตัดตนไมที่ขึ้นในปาธรรมชาติออกเกือบหมดเหลือไวเพียงบางสวน เชน พื้นที่ 1 ไร 
จะตัดตนไมใหญเหลือประมาณ 5 ตน ตนไมเล็กเหลือประมาณ 7-10 ตน ซ่ึงปริมาณพืชรมเงาเพียงจํานวน
เทานี้ก็เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของโกโกเนื่องจากมีความชื้นของอากาศชวยอีกทางหนึ่ง การปลูก
โกโกภายใตปาธรรมชาติมีวิธีการโดยทั่วไปคือ ทําความสะอาดพื้นที่ดินที่จะปลูกโกโกในชวงฤดูแลง ตัด
ตนไมที่ไมตองการ พืชที่ไมเหมาะกับโกโก เชน แยงอาหารโกโก พืชที่มีโรคและแมลงศัตรูชนิดเดียวกับ
โกโก พืชที่แคระแกรน พืชที่โตสูงเกินไป พืชที่มีทรงพุมที่หนาทึบไมเหมาะจะเปนรมเงาใหตนโกโก 
นอกจากนี้พืชที่กีดขวางแนวปลูกก็ตองตัดออก หลังจากการโคนไมปาที่ไมตองการออกและปลูกไมบาง
ชนิดที่มีคาทางเศรษฐกิจ สามารถจําหนายเปนไมแปรรูป สําหรับไมที่เหลืออาจจะเผาถานหรือทําฟน 
นอกนั้นจะเผาทําลายไมใหเกะกะพื้นที่หลังจากนั้นดําเนินการปกหลักทําเครื่องหมายกําหนดจุดปลูกตน
โกโก ขุดหลุมและตากดิน เมื่อยางเขาสูฤดูฝน พื้นที่มีความชุมชื้น จึงลงมือปลูกโกโก ซ่ึงผูปลูกโกโกตอง
เตรียมตนกลาโกโกไวกอนลวงหนาโดยกะระยะเวลาอายุกลาโกโกใหเหมาะสมในชวงที่จะลงมือปลูก 
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2. การปลูกโกโกแซมระหวางแถวพืช  วิธีการปลูกโกโกที่งายที่สุดควรปลูกใตพืชชนิดใดชนดิหนึง่ 
ที่ผานมาพบวาพืชที่ใหรมเงาไดเหมาะสมสําหรับโกโก คือ มะพราว เพราะมะพราวเปนพืชซ่ึงใหรมเงาไม
ทึบแสงแดดสามารถสองผานใบมะพราวไดเกิน 50% จึงสามารถปลูกโกโกแซมในสวนมะพราวไดนาน
หลายปโดยไมตองตัดมะพราวออกเหมือนพืชอ่ืนๆ ในประเทศปาปวนิวกินีการปลูกโกโกแซมมะพราวมีการ
ขยายพื้นที่อยางรวดเร็ว 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศมาเลเซียฝงตะวันตกและรัฐซาลาวัค มีการขยายพื้นที่
ปลูกโกโกใตรมเงามะพราวอยางรวดเร็วเชนกัน การปลูกโกโกในสวนมะพราวควรดําเนินการในพื้นที่ที่
สภาพดินเหมาะสมที่จะปลูกโกโกเทานั้น ในประเทศปาปวนิวกินีโกโกและมะพราวจะปลูกในดินพูมิส ซ่ึง
ไดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟซึ่งมีแรธาตุสมบูรณและระบายน้ําดีจึงเหมาะที่จะปลูกโกโก ในประเทศ
มาเลเซียปลูกโกโกแถบดินชายฝงแมน้ําซึ่งมีความอุดมสมบูรณและระบายน้ําดีเชนกัน 

การปลูกโกโกใตรมเงามะพราวนาสนใจมากเพราะตนทุนการผลิตต่ํารายไดจะเพิ่มสูงขึ้น ใน
ประเทศปาปวนิวกินี ปลูกมะพราวใชระยะปลูก 9 เมตร และปลูกโกโกใชระยะปลูก 4.50 เมตร จะไดโกโก 
360 ตน/ เฮกเตอร (57 ตน/ไร) ตนกลาโกโกที่ยังเล็กจะใชรมเงามะพราวบังแดดจนเติบโตแข็งแรง การปลูก
โกโกในสวนมะพราวควรขุดหลุมปลูกโกโกใหใหญกวาปกติเพื่อตัดรากมะพราวใหขาดปองกันการแยงปุย
โกโกขณะที่ยังเล็กอยู 

ในประเทศมาเลเซียตนมะพราวใชระยะ 8-9 เมตร จะปลูกโกโกได 2 แถว ระยะปลูก 3x3 เมตร 
จะไดโกโก 1040 ตน/เฮกเตอร (166 ตน/ไร) ตนมะพราวควรมีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป เพราะจะสูงโปรง แสง
ผานไดเหมาะสม กอนการปลูกโกโกจะมีการกลับดินดวยการไถเพื่อลดวัชพืชและตัดรากมะพราว รมเงา
พิเศษจะตองจัดทําขึ้นมาขณะที่ปลูกกลาโกโกลงดิน วิธีงายที่สุด คือ ใชทางมะพราวและกาบมะพราวคลุม
รอบๆ ตนกลา ลดการเจริญเติบโตของวัชพืชไมใหเขาใกลกลาโกโกที่ปลูก 

มีความพยายามที่ปลูกตนโกโกในสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน แตทั้ง 2 กรณีไมประสบ
ผลสําเร็จ เพราะระยะปลูกปกติของพืชทั้งสองชนิดนี้จะใหรมเงาทึบเกินไป ทําใหโกโกเติบโตทางดานตน
และใบ แตจะไมใหผลผลิตเพียงพอในเชิงพาณิชย แตก็มีความเปนไปไดในบางกรณี เชน ที่ตําบลมาทาสี ใน
ประเทศศรีลังกา ปลูกโกโกในสวนยางพาราตนแกอายุมาก แตในพื้นที่นี้ตนยางพาราไมเหมาะที่จะปลูก
เพราะมีโรคใบไหมซ่ึงเกิดจากเชื้อรา Oidium  heveae  ตนยางพาราที่อายุมากจะถูกตัดเหลือเพียง 160 ตน/
เฮกเตอร (25 ตน/ไร) และปลูกโกโกโดยใชระยะปลูก 4.5x3 เมตร ในกรณีเชนนี้โกโกสามารถเจริญเติบโต
และใหผลผลิตไดแตการปลูกโกโกแซมยางพารา นั้นมีความเปนไปไดสูงที่จะกอใหเกิดโรครากเนา โรคฝก
เนา ของพืชทั้งสองชนิด เพราะทั้งยางพาราและโกโกมีโรคซึ่งเกิดจากเชื้อเดียวกันคือ Phytopthora  sp. และ 

โอกาสที่จะเกิดโรคนี้มีมากเนื่องจากความชื้นมีมากและการปลูกพืชทั้งสองรวมกันยังไมมีการ
ศึกษาวิจัยมากอน 
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3. การปลูกโกโกใตพืชรมเงาที่ปลูกใหม  พืชรมเงาที่ปลูกขึ้นใหมสําหรับตนโกโกนั้นควรจะมี
ลักษณะโปรงใบไมหนาทึบจนเกินไป ไมแยงอาหารหรือทําอันตรายแกตนโกโก รวมทั้ง ไมเปนแหลงอาศัย
ของโรคและแมลงศัตรูโกโก หากเปนพืชที่เกื้อกูลและสนับสนุนใหโกโก เติบโตดีไดผลผลิตสูง เชน พืช
ตระกูลถ่ัวหรือเปนพืชที่เหมาะสมจะปลูกเปนรมเงาโกโกมากที่สุด พืชรมเงาโกโกอาจเปนพืชอายุส้ัน เพียง 
1-2 ปก็ตาย เชน กลวย มันสําปะหลัง มะละกอ ทําหนาที่เปนรมเงาโกโกในชวงที่ตนเล็ก เมื่อโกโก
เจริญเติบโตตั้งตัวไดจึงตัดพืชรมเงาออกหรือตายไปเองตามธรรมชาติหรือพืชรมเงาโกโกอาจเปนพืชยืนตนที่
มีอายุยืนยาวนานหลายป เชน สะตอ มะพราว แคฝรั่ง กระถิน ทองหลาง ฯลฯ ซ่ึงทําหนาที่เปนรมเงาถาวรให
ตนโกโกทั้งชวงที่โกโกยังเล็ก และในชวงที่โกโกเจริญเติบโตเต็มที่ ในแตละประเทศจะปลูกพืชรมเงา
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมและขึ้นกับชนิดพืชที่มีอยูและหาไดสะดวกใน
ทองถ่ินนั้นๆ การปลูกโกโกโดยวิธีนี้จะเริ่มตนโดยการตัดพืชที่ขึ้นอยูเดิมตามธรรมชาติออกแลวเผาทําลาย
ใหสะอาด โลงเตียน จากนั้นจึงไถปรับพื้นที่ใหเรียบวางผังระยะปลูก วางระบบน้ํา ฯลฯ จากนั้นในชวงฤดฝูน
จึงลงมือปลูกพืช รมเงาชั่วคราวและพืชรมเงาถาวร จนพืชรมเงาโตพอเหมาะประมาณ 6 เดือนถึง 1 ป จึงปลกู
โกโกแซมระหวางพืชรมเงา การปลูกโดยวิธีนี้นิยมใชปฏิบัติในปาเปดใหมในประเทศแถบอินเดียตะวันตก 
ประเทศแถบอเมรกิาใต และประเทศแถบตะวันออกไกล 

วิธีการปลูกแบบนี้มีขอดีคือ ปลูกโกโกเปนระเบียบเปนแถวเปนแนว รมเงาที่ไดสม่ําเสมอ สะดวก
ในการปฏิบัติบํารุงรักษาและการเก็บเกี่ยว  พืชรมเงาบางชนิดสามารถใหผลผลิตและเพิ่มรายได
นอกเหนือจากโกโก สําหรับขอเสียของการปลูกวิธีนี้ คือ คาใชจายในการปรับพื้นที่ คาพันธุพืชรมเงา อาจสูง
ถึง 40 เปอรเซ็นตของการลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้การปลูกโกโกตองรอจนกวา พืชรมเงาจะโตพอใหเปน
รมเงาโกโกจึงคอยลงมือปลูกซึ่งตองใชเวลานานกวาการปลูกโดยวิธีอ่ืน 

พืชรมเงาโกโก 
ในการปลูกโกโกภายใตรมเงานั้นพบวาปริมาณความตองการรมเงาและธาตุอาหารของโกโกนั้นมี

ความสัมพันธกับพืชรมเงาที่ใหรมเงาแกโกโกใน 2 กรณี คือ 
1. ปริมาณรมเงาที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโตของโกโกมีปริมาณเทาใด 
2. ปุยเคมีชนิดใด ปริมาณเทาไรที่จําเปนสําหรับการเพิ่มผลผลิตใหกับโกโก 
ปจจัยทั้งสองนี้มีความสัมพันธกัน โดยไมสามารถพิจารณาแยกออกจากกันไดความจริงปจจัยซ่ึง

สงผลตอการเจริญเติบโตของโกโกมีหลายปจจัยไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ํา อุณหภูมิก็มีผลตอการ
เจริญเติบโตของโกโกทั้งนั้น พืชรมเงานอกจากจะเกี่ยวของกับปริมาณแสงแดดที่สองผานและมีผลตอการ
สังเคราะหแสงโดยตรงของโกโกแลว รากพืชรมเงายังมีการแขงขันกับรากโกโกในการหาแหลงน้ําและแร
ธาตุตางๆ แตถาพืชรมเงาเปนพืชตระกูลถ่ัวซ่ึงตรึงไนโตรเจนไดก็จะสงผลใหตนโกโกงอกงามขึ้น และอีก
ประการหนึ่งหากพืชรมเงามีระบบรากลึกกวาโกโกจะดูดแรธาตุที่เปนประโยชนในชั้นดินที่ลึกกวาโกโกมา
ใช แรธาตุ ตางๆ จะกลับลงดินอีกครั้งเปนประโยชนกับโกโกเมื่อใบของพืชนั้นรวงลงพื้นดิน มีรายงานของ 
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Adams และ McKelvie (1955) ซ่ึงดําเนินงานวิจัยเร่ืองพืชรมเงาโกโกที่ประเทศอาฟริกาตะวันตก 
ผลการวิจัยพบวาไมปาจะใหใบไมประมาณ 5000 กก./ไร/ป ประกอบดวยแรธาตุตางๆ คือ ไนโตรเจน 79 
กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 4.5 กิโลกรัม และรากผุของพืชรมเงาเหลานี้จะทําใหอากาศระบายผานเขาไปในดินที่
อัดแนนกันอยูได ผลของพืชรมเงาทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญคือ สามารถควบคุมวัชพืช พืชรมเงาที่กลาว
ขางตนสามารถลดการเจริญเติบโตของวัชพืช โดยเฉพาะพวกหญาและยังชวยใหพุมโกโกไมมาชนกันเร็ว
เกินไป จึงลดคาใชจายในการกําจัดวัชพืชและคาใชจายในการตัดแตงกิ่งโกโกไดดี 

สําหรับโกโกตนเล็ก หรือเร่ิมปลูกใหมๆ พืชรมเงาเปนสิ่งจําเปนแตตองมีการปรับเปลี่ยนสภาพรม
เงาหลังจากปลูกโกโกแลว 2-3 ป เพื่อใหรมเงาโปรงแสงแดดสองผานไดมากวิธีปฏิบัติคือตัดกิ่งของพืชรม
เงาออกโดยไมตองตัดตนก็อาจกระทําไดเชนกัน มีขอควรพิจารณาในการคัดเลือกชนิดของพืชรมเงาคือ ควร
เปนพืชรมเงาที่ไมแยงอาหารกับตนโกโกที่ปลูก พืชรมเงาตองเปนพืชที่สามารถตัดออกไดงายถาไมตองการ
หากยังไมตัดออกก็ไมทําลายทรงพุมโกโกใหเสียหาย นอกจากนี้ไมรมเงาของโกโกไมควรเปนแหลงอาศัย
พักพิงของโรคแมลงศัตรูโกโก ถาเปนไปไดพืชรมเงาโกโกควรมีคาทางการคา ทํารายไดใหเกษตรกรอีกทาง
หนึ่ง แตเปนการยากที่หาพืชที่มีคุณสมบัติเหลานี้ใหครบถวน ในพืชรมเงาเพียงพืชเดียวและพืชรมเงาบาง
ชนิดอาจมีคุณสมบัติครบตามตองการ แตถาหากไปปลูกอีกพื้นที่หนึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใหม 
วิธีที่ดีที่สุดที่แนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืชรมเงาโกโก คือ ปลูกพืชผสมกันหลายชนิด ซ่ึงเปนพืชที่ใหรมเงาที่
เหมาะสมกับโกโกในชวงที่ยังเล็ก เมื่อโกโกและพืชรมเงาเติบโตไดระยะหนึ่งจึงคอยปรับสภาพพืชรมเงาให
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของโกโก เชน ใชวิธีการตัดตนออกใหเหมาะสมหรือตัดแตงกิ่งที่แนนทึบกิ่งที่
เปนโรคแมลงออกไป อาจจะเหลือพืชรมเงาถาวรที่เหมาะสมกับโกโกสัก 1-3 ชนิด ในพื้นที่โลงยังไมมี
ตนไมอ่ืนขึ้นอยูกอนควรปลูกพืชรมเงาใหแกตนโกโกที่ยังเล็กไมสมบูรณแข็งแรงหากกลาโกโกไดรับ
แสงแดดมากเกินไปจะทําใหตนกลาโกโกเฉาไมเจริญเติบโตจึงควรปลูกพืชรมเงาเพื่อลดปริมาณแสงแดดให
เหลือแสงในปริมาณที่เหมาะสม พืชรมเงาโกโกสามารถแบงกวางๆ ได 2 ชนิดคือ 

1. พืชรมเงาชัว่คราว 
พืชรมเงาชั่วคราวมักเปนพืชที่ปลูกงายโตเร็ว ผลผลิตสามารถบริโภคและจําหนายไดในทองถ่ิน แต

มักมีอายุไมยาวนานนัก โดยเฉลี่ยจะมีอายุประมาณ 1 ป ตัวอยางพืชรมชั่วคราว เชน กลวย มะละกอ มัน
สําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ปอเทือง ฯลฯ เกษตรกรจะอาศัยพืชรมเงาชั่วคราวเปนพืชรมเงาใหโกโกใน
ชวงแรกที่ตนกลาโกโกยังไมแข็งแรงตั้งตัวยังไมได พืชรมเงาชั่วคราวอาจถูกตัดออกภายหลังเมื่อโกโกตั้งตัว
ไดแลว หรือ ตัดออกในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต ซ่ึงพืชรมเงาถาวรจะทําหนาที่ใหรมเงาโกโกตอไป 

2. รมเงาถาวร 
พืชรมเงาถาวรเปนพืชยืนตนที่มีอายุยืนนานหลายป ในประเทศซึ่งปลูกโกโกมักจะปลูกพืชรมเงา

ถาวรสําหรับเปนพืชรมเงาใหตนโกโก การเลือกพืชแตละชนิดเพื่อปลูกเปนรมเงาใหตนโกโกในแตประเทศ



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  26 

 

นั้นจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและแหลงพันธุพืชที่หาไดในแตละประเทศพืชตระกูลถ่ัว เชน แค
ฝร่ัง ทองหลาง กระถิน มักนิยมใชเปนรมเงาถาวรใหตนโกโกอยางกวางขวางในบางประเทศแถบ เอเชีย อาจ
ปลูกพืชรมเงาชนิดอื่นที่แตกตางออกไป เชน มะพราว สะตอ ในประเทศตรินิแดด มีการนําเอาพืชรมเงา
หลายชนิดเขามาปลูกเปนรมเงาใหโกโก แตพบวาพืชรมเงาที่ดีที่สุดคือ พืชตระกูลทองหลาง Immortell 
แมวาจะมีขอดีอยูหลายประการในการนําเอาพืชเศรษฐกิจบางชนิดมาปลูกเปนพืชรมเงาโกโก แตพืชเหลานี้ก็
มีขอเสียอยูบางเหมือนกัน เชน แยงอาหารแขงกับโกโก อาจทําใหผลผลิตของโกโกลดลง ดังนั้นในการ
พิจารณาปลูกพืชรมเงาใหโกโกจึงควรพิจารณาทั้งผลดี และผลเสียควบคูกันไป โดยทั่วไปจะตองตรวจสอบ
แลววาพืชรมเงาเหมาะสมกับโกโกและไมมีผลกระทบในทางลบมากนัก ตัวอยางพืชรมเงาโกโกที่สําคัญดังนี้ 

1) กระถิน  (Leucaena  leucocephala ) จัดเปนพืชตระกูลถ่ัวชนิดหนึ่ง ใหรมเงาบางๆ ไมหนา
ทึบ ใบเล็ก เติบโตเร็ว ขยายพันธุโดยเมล็ด ในรัฐซารบาร ประเทศมาเลเซีย นิยมใชกระถินพอสมควร
เชนเดียวกับประเทศปาปวนิวกินี ซ่ึงนิยมปลูกกระถินเปนแถวระหวางตนโกโกโดยใชระยะปลูกระหวางตน 
60 เซนติเมตร และปลูกตนกระถิน 3 แถว ระหวางตนโกโก กระถินเปนพืชที่ดูแลงายไมมีโรคหรือแมลง
รบกวน แตไมนามานี้พืชนี้ถูกตั๊กแตนกินใบเขาทําลายทําความเสียหายอยางหนักโดยไมสนใจทําลายพืชรม
เงาอื่นๆ ดังนั้น ในปจจุบันประเทศปาปวนิวกินีจึงนิยมปลูกกระถินเปนพืชรมเงานอยลง มีผูพยายามนําเอา
กระถินไปปลูกในประเทศอื่นแตไมไดรับความนิยมกันกวางขวางนักแมแตในรัฐซารบาร ประเทศมาเลเซีย 
ก็เปนไปไดยากที่จะปลูกกระถินเปนพืชรมเงาโกโก เพราะกระถินเปนพืชที่ตองการระบายน้ําดีและไม
สามารถตอสูกับวัชพืชไดในชวงที่เร่ิมเติบโต นอกจากนี้ ยังเปนการยากที่จะควบคุมการปลูกกระถินในแตละ
พื้นที่ เนื่องจากเมล็ดกระถินมีจํานวนมากและแพรกระจายอยางกวางขวาง กระถินมีหลายพันธุ เชน พันธุ
กัวเตมาลา ซ่ึงไมมีเมล็ดแตไมนิยมปลูกมากนักเพราะเติบโตชา 

ในประเทศอินโดนีเซียจะปลูกกระถินพันธุลูกผสมระหวาง L. leucocephala และ L. 
pulverulenta  ซ่ึงใหตนพันธุที่เปนหมัน (ไมมีเมล็ด) แตแข็งแรงเติบโตเร็ว ซ่ึงคาดวาอาจจะเปนพันธุที่นิยม
ปลูกกันมากในอนาคต 

2) แคฝร่ัง ( Gliricidia  sepium) เปนพืชตระกูลถ่ัวที่มีตนกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคฝรั่ง
เปนพืชที่ปลูกเปนรมเงาโกโกไดยาวนานกวาพืชอ่ืน  ๆ สามารถพบเห็นตนแคฝรั่งเปนรมเงาของโกโกใน
ประเทศที่ปลูกโกโกโดยทั่วไป แคฝรั่งสามารถขยายพันธุโดยใชกิ่งยาวตัดเปนทอนแลวชําลงดิน เมื่อมีราก
และแตกใบแข็งแรงดีจึงนําไปปลูกในแปลงระหวางแถวโกโก แคฝรั่งเปนพืชที่ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว ตน
สูงประมาณ 9 เมตร มีใบคอนขางโปรง และผลัดใบในฤดูแลงแลวออกดอกจะมีผลทําใหโกโกขาดรมเงา
ในชวงนี้ แตปญหาสามารถแกไขไดโดยการริดใบและตัดกิ่งแคฝรั่งใหส้ันในระยะกอนถึงชวงฤดูแลง กิ่งที่
แตกใหมจะไมทิ้งใบ เกษตรกรสวนมากปลูกแคฝรั่งเปนรมเงาโกโกในชวง 2-3 ปแรก ซ่ึงโกโกมีขนาดเล็ก
ไมโตมากนัก แตมักไมนิยมปลูกแคฝรั่งเพื่อวัตถุประสงคใหเปนพืชรมเงาถาวรเทาใดนัก แคฝรั่งมีขอดีหลาย
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ประการคือ เติบโตสามารถควบคุมการเจริญเติบโตไดงาย เปนพืชตระกูลถ่ัวที่ชวยบํารุงดิน หากไมตองการ
แคฝรั่งสามารถกําจัดไดงายโดยการตัดฟนหรือใชสารเคมี  2,4-D กําจัด 

3) ทองหลาง  (Erythrina  sp.) พืชตระกูลนี้เปนพันธุที่พบกระจัดกระจายทั่วไปบริเวณใกลแหลง
น้ําในปาเบญจพรรณและปาไมผลัดใบ เปนไมยืนตนที่มีขนาดสูง 10-12 เมตร ตามกิ่งกานมีหนาม ใบ
สามารถนํามาทําอาหารสัตว เชน วัว ควาย แพะ แกะ และสวนตางๆ ของพืชชนิดนี้สามารถนํามาทําปุยพืช
สดได พืชตระกูลทองหลางมีพบอยูประมาณ 42 ชนิด แตชนิดที่นิยมปลูกเปนรมเงาโกโกมากอนมี 2 ชนิด 
คือ  E.  poeoigiana และ E. glauca  นิยมปลูกในประเทศตรินิแดดและประเทศในแถบทะเลคาลิเบียนมา
กอน ตอมาความนิยมลดลงเนื่องจากประสบปญหาโรคแมลงระบาดทําความเสียหาย สําหรับชนิดที่คาดวาจะ
ไดรับความนิยมในอนาคต คือ E. ithosperma, E. indica, E. velutina และ E. lithosperma  พันธุเหลานี้มี
หนามนอย นิยมปลูกเปนรมเงาของโกโกอยางแพรหลายในประเทศศรีลังกา อินโดนีเซีย และซามัว การ
ขยายพันธุทองหลางใชวิธีตัดชํา ทองหลางเปนพืชที่เจริญเติบโตเร็ว สามารถตัดแตงควบคุมทรงพุมสําหรับ
เปนรมเงาไดงาย ใบทองหลางที่หลนทับถมลงดินจะชวยทําใหดินโปรง รวนซุย โครงสรางดินดีขึ้นเหมาะใน
การเจริญเติบโตของโกโก 

การปลูกโกโก 
กอนการปลูกโกโกตองเตรียมหลุมปลูกโกโก โดยขุดหลุมใหมีความกวางxยาวxลึก ประมาณ 30 

เซนติเมตร ตากหลุมทิ้งไวประมาณ 1 เดือน แลวเอาดินบนที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลา
ใหทั่วเกลี่ยลงในหลุมใหเต็มใชมีดกรีดตามแนวขางถุงเพาะชําตนโกโกแลวดึงพลาสติกออก ระวังอยาใหดิน
ที่เพาะตนโกโกแตกกระจายเพราะจะทําใหรากไดรับความกระทบกระเทือน จากนั้นเปดหลุมแลวนําตน
โกโกลงปลูกตรงกลางหลุมเกลี่ยดินกลบใหมิด ยึดตนโกโกกับหลักมัดดวยเชือกใหแนนรดน้ําพอชุม ใชจอบ
หรือพล่ัวแทงดินในแนวดิ่งเพื่อตัดรากพืชอ่ืนที่มีอยูในรัศมี 60 เซนติเมตร จากโคนตนโกโกใหลึกลงไปใน
ดินประมาณ  15 เซนติเมตร เพื่อปองกันไมใหรากตนไมอ่ืนเขามาทําอันตรายตนโกโกออนที่ปลูกใหม 

การดูแลรักษา 
ในระยะที่ปลูกตนกลาโกโกใหมๆ ตนกลายังไมแข็งแรงพอควร นอกจากมีพืชรมเงาบังแสงใหตน

กลาโกโกอยูแลว เกษตรกรควรใชทางมะพราวหรือวัสดุพรางแสงชวย จนกวาตนโกโกจะแข็งแรงแตกใบ
ใหม จึงคอยๆนําวัสดุพรางแสงออก 

1. การใหน้ํา  หลังจากปลูกโกโกแลวในชวงที่ฝนทิ้งชวงนานๆ ควรมีการใหน้ําแกตนกลาโกโก
ประมาณ 2-3 วัน/คร้ัง และเมื่อยางเขาสูฤดูแลงอากาศรอนแหงอาจทําใหตนกลาโกโกตายได ระยะนี้ควรจะ
คลุมตนโกโกดวยทางหรือกาบมะพราวหรือใบไมหนาๆ เพื่อรักษาความชื้นของดินบริเวณโคนตนโกโกให
ช้ืนอยูเสมอ 

2. การใสปุย  ในดินที่มีความอุดมสมบูรณดีนั้น การใหปุยแกตนโกโกในระยะแรกอาจไมมีปญหา
อะไรมากนัก แตหลังจากที่ตนโกโกเจริญเติบโตและมีการเก็บเกี่ยวทุกๆ ปจะทําใหดินลดความอุดมสมบูรณ
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ไปเรื่อยๆ ซ่ึงจากการเก็บเกี่ยวโกโกนั้นเมล็ดโกโกแหง 1 ตัน จะมีธาตุไนโตรเจนประมาณ 20 กิโลกรัม , 
ฟอสฟอรัส 4 กิโลกรัมและโพตัสเซียม 10 กิโลกรัม (Wood, 1980) ดังนั้นจะเห็นวาในระยะหลังๆ จึงมี
ความจําเปนตองใหปุยแกดินเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินไวมิฉะนั้นผลผลิตที่ไดก็ตองลดลง เมื่อธาตุ
อาหารจากดินถูกนําไปใชเร่ือย ๆ โดยไมมีการใสปุยทดแทนเขาไป แตความจําเปนในการใชปุยมากหรือ
นอยนั้นก็ขึ้นอยูกับสภาวะหลายประการ เชน ลักษณะความอุดมสมบูรณของดิน พันธุโกโก ลักษณะการ
ปลูกแบบมีไมรมเงาและไมมีรมเงา ฯลฯ จากผลการทดลองหลายแหงในตางประเทศพบวา พันธุโกโกและ
การปลูกแบบที่มีไมรมเงากับไมมีรมเงาจะใชปุยแตกตางกัน ตลอดจนใหผลผลิตแตกตางกันดวย 

ภาพแสดงอิทธิพลของ รมเงาและการใสปุยตอผลผลิตของโกโก 

ที่มา :  Wood. 1975 
จากภาพแสดงใหเห็นความสัมพันธของรมเงากับการใสปุย ซ่ึงพบวาการปลูกโดยไมมีรมเงาแตให

ปุยจะใหผลดีที่สุด แสดงวาการลดรมเงาและการใหปุย ทําใหโกโกสามารถตอบสนองตอปฏิกิริยารวม
ระหวางแสงและปุยไดดีขึ้น นอกจากนี้ไมเพียงแตการลดรมเงาและการใสปุยจะชวยใหผลผลิตสูงขึ้นเทานั้น 
แตยังทําใหโกโกมีการติดผลไดเร็วขึ้นดวย (Wood , 1980) ในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบ
ผลผลิตระหวางการใชปุยและการไมใชปุย ตลอดจนปฏิกิริยาตอการมีรมเงาและไมมีรมเงา 
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ตารางแสดง  ผลผลิตเปรียบเทียบระหวางโกโกชนิดที่ปลูกแบบมีรมเงาและไมมีรมเงาโดยใสปุย
และไมใสปุย (กิโลกรัมเมล็ดแหง/เฮกเตอร) 
ลักษณะการปลูก 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62* 
มีรม,ไมใสปุย 656 1,072 846 786 553 
มีรม, ใสปุย 950 1,355 1,014 1,085 763 

ไมมีรม,ไมใสปุย 1,232 2,629 2,449 2,741 1,697 
ไมมีรม,ใสปุย 1,794 3,461 3,458 3,890 2,727 

* ผลผลิตต่ําเนื่องจากแหงแลงผิดปกติ 
 ที่มา : Wood.1980. 
จากตาราง จะเห็นวาในการใหปุยเทาๆ กัน ผลผลิตจากโกโกที่ไมมีรมเงาจะสูงกวา แตอยางไรก็ตาม

โกโกที่ไมมีรมเงามักจะออนแอ เนื่องจากตนโกโกจะมีอัตราของการสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
การลดรมเงาและถาไมไดรับธาตุอาหารจากปุยพอเพียง ผลผลิตจากการสังเคราะหแสงในรูปสารประกอบ
บางชนิดอาจจะรวมตัวมากขึ้น จนกระทั่งกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอขบวนการสังเคราะหแสงทํา
ใหเกิดใบเหลืองหรือใบรวง และอาจเกิดการแหงตาย (die back) หรือลําตนจะเกิดอาการขาดน้ําได 

เนื่องจากตนโกโกเติบโตจะมีรากตื้นแผไปตามพื้นดินเสียเปนสวนใหญและมักจะพบรากของโกโก
ถึง 85% จะอยูหางจากตนโกโกโดยรอบรัศมี 1.50 เมตร โดยใน 85% นี้แบงเปน 25% อยูลึกไมเกิน 15 ซม. 
และ 42% อยูในชวง 15-30 ซม. (WAHID P.A.1989) ดวยเหตุนี้ ถาทําการสับพรวนหลังจากใสปุยแลวจะ
ทําใหรากดูดซับอาหารไดสะดวก และสูญเสียนอยมาก 

แหลงปลูกโกโกที่มีฤดูแลง 1 คร้ังตอปมักจะใหปุยในระยะเริ่มฤดูฝน และเพิ่มเติมอีกครั้งใน 4-5 
เดือนหลัง เพื่อการเจริญเติบโตของผล ในแหลงปลูกที่มีฤดูฝน 2 คร้ังตอป มักจะใหปุยในตอนเริ่มฤดูฝนแรก
อีกครั้งตอนเริ่มฤดูฝนที่สอง (Wood ,1980) 

ปุยที่จะใชนั้นสวนใหญก็ตองขึ้นอยูกับลักษณะดินและความอุดมสมบูรณของดินซึ่งแตกตางกัน ใน
ประเทศรอนสวนใหญมักจะขาดปุยอินทรียและการใหปุยอินทรียเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตก็มักไมเพียงพอ ดังนั้น
จึงตองใชปุยวิทยาศาสตรดวยเปนสวนใหญ จํานวนที่ใชแตกตางกันไป Hartley (1968) แนะนําการใหปุย
สําหรับโกโกทั้งที่มีรมเงาและไมมีรมเงาตอผลผลิต 100 กิโลกรัม (กิโลกรัม/เฮกเตอร) ดังนี้ 

ชนิดปุย มีรมไม ไมมีรมไม 
Ammonium  sulphate (21%N) 12 24 
Triple Superphosphate (47% P2O2) 4 6 
K2So42 (48% K2O) 6 10 
MgSo4 (35% MgO) 2 3 
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หรือจะใหปุยตามอายุตนโกโกจากการแนะนําของ Wessel (1970) ดังตารางขางลางนี้ 
 
ตารางแนะนําการใชปุยตอโกโกโดยอาศัยการปลูกโกโกแบบทันสมัยทั่วไปเปนพื้นฐาน 

อายุโกโก พื้นท่ีดินเดิม พื้นท่ีเดิมเปนสวนโกโกหรือปลูกพืชอ่ืนอยูแลว เวลาการใหปุย 
ปแรกปลูก 10 กรัม N/ตน 10 กรัม N+10 กรัม P2 O5   ตอตน กลางเดือน ก.ค./ก.ย. (1) 
1-3 20-30 กรัม N/ตน 20-30 กรัม N+20-30 กรัม P2O5 ตอตน กลางเดือน เม.ย. ส.ค. (1) 
4-5 50-65 กก.N /เฮกเตอร 20-30 กรัม N+ 35 กก. P2O5 ตอเฮกเตอร กลางเดือน เม.ย./ส.ค. (2) 
ต้ังแต 6 ปขึ้นไป 65-100 กก.N /เฮกเตอร 20-30 กรัม N+ 50 กก. P2O5 ตอเฮกเตอร กลางเดือน เม.ย./ส.ค. (3) 

(1) เปนวงรอบตน ตั้งแต 15 เซนติเมตร จากลําตน 
(2) ใหปุยเปนประจําปแบบหวาน (broadcast) 
(3) ใหปุยประจําปกับโกโกที่ติดผลแลว 
ที่มา : Wessel.1970. 
อัตราการใชปุยที่จําเปน จะตองมีการเปลี่ยนแปลงบางสําหรับโกโกที่โตเต็มที่คือ ปุยไนโตรเจน ควร

จะตองลดลงในสวนโกโกที่มีใบปกคลุมหนาแนน  ในประเทศมาเลเซียไดแนะนําการใชปุยเคมี
นอกเหนือไปจากปุยคอกสําหรับโกโกดังนี้ คือ ใสปุยเคมีสูตร 15-15-6-4 แกตนออนในเรือนเพาะชําหรือ
ตนโกโกที่เพาะในถุงพลาสติกในอัตราตนละ 15 กรัม โดยใสเดือนละครั้ง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-6-4 แกตน
ออนที่ปลูกในแปลงตามอายุ โกโก และใสทุกๆ 6 เดือน ตอคร้ัง 

 
อายุของโกโก (เดือน) จํานวนปุยตอตน (กรัม) 

1-3 43 
6-9 43 

12-15 57 
18-21 85 
24-27 114 

สําหรับตนโกโกที่ใหผลแลวปุยที่ใชควรประกอบดวย N 6-10%, P2 O5  8-12%, K2O 15-18% 
ในอัตราไรละ 100 กิโลกรัม โดยแบงใส 2 คร้ัง คือตอนตน และปลายฤดูฝน โดยหวานหางจากโคนตน
โดยรอบประมาณ 1 เมตร แตเนื่องจากสูตรปุยดังกลาวมักไมมีจําหนายในทองตลาดดังนั้นก็สามารถใช
ปุยเคมีผสมที่มีสูตร 12-12-17-2 จํานวน 6 สวน ผสมกับปุยดับเบิ้ลซุปเปอรฟอสเฟต จํานวน 1 สวน โดย
น้ําหนักผสมกันแทนได (วาทย,2522) 
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เมื่อมองถึงงานคนควาวิจัยเกี่ยวกับปุยโกโกนั้นคอนขางจํากัด ดวยเหตุที่วาปุยที่ใหกับโกโกนั้น
ไมไดมีผลตอกล่ินและรสชาติของเมล็ดโกโกเลย (Cunningham, 1961 ) จะเกี่ยวของก็แตชวยเพิ่มผลผลิต
ใหสูงขึ้นและลดอัตราการเหี่ยวของผลออนโกโกเทานั้น ซ่ึง Uthaiah, B.C.(1980) รายงานวาการใส Ca นั้น
จะทําใหอาการเหี่ยวของผลออนลดปริมาณลง และ Morais, F.I.Deo.(1988) รายงานวาในดินบางชุดการใส 
Ca  และ Mg เพียงเล็กนอยจะชวยเพิ่มผลผลิตใหแกโกโกอยางมีนัยสําคัญ หรือแมแตการใสปูนขาว (Lime) 
เพื่อปรับระดับ pH ของดินบางชุดก็ยังชวยเพิ่มผลผลิตใหแกโกโกไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ 
เนื่องจากปูนขาวมีสวนชวยลดความเขมขนของ Mn และ Zn ในใบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุ 
N P K Ca และ Mg ใหดีขึ้น (Nakayama, L.H.I., et al, 1988) 

3. การตัดแตงกิ่ง 
Wood (1975) กลาววาการตัดแตงกิ่งโกโกมีจุดประสงคหลายประการ คือ  

• เพื่อใหไดทรงพุมที่เหมาะสม 
• เพื่องายตอการปฏิบัติงาน 
• เพื่อลดการระบาดของโรคและแมลง 
• เพื่อใหไดผลผลิตสูง 

การตัดแตงกิ่งโกโกเปนสิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติตลอดอายุการปลูกโกโก ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว รวมถึง
การตัดแตงกิ่งตนกลาใหมีลําตนเดียวในขณะที่อยูในเรือนเพาะชําเมื่อยายลงปลูกในแปลงแลวยิ่งตองเพิ่ม
ความสนใจมากขึ้นเปนทวีคูณ เพื่อที่จะไดทรงพุมที่ดีงายตอการปฏิบัติงานและเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะในชวงป
แรกของการปลูก โดยหมั่นตัดแตงกิ่ง chupon ที่แตกออกมาจากตนเดิม ดวยโกโกในชวงอายุ ½  -1 ½ ป จะ
มีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับชวงอายุอ่ืนๆ การตัดแตงกิ่งโกโกแตละครั้งจะชวยใหการ
ถายเทของอากาศและแสงภายในทรงพุมและแปลงปลูกโกโกอยูในสภาพที่ดีขึ้น สามารถลดการระบาดของ
โรคผลเนาดํา (Bahaudin และคณะ 1984, 1972) หรือลดการระบาดของโรคกิ่งแหงของโกโก (Chan และ   
คณะ , 1976) 

การตัดแตงกิ่งมีดวยกัน 2 ลักษณะ คือ 
1. การตัดแตงใหไดทรงพุมที่เหมาะสม (Formatin pruning) มีขอปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ตัดแตงใหมีลําตนเดียว สูงประมาณ 1.50  เมตร 
1.2 ถาแตกคาคบ (jorquette) ในระดับต่ํากวา 1.50 เมตร ซ่ึงมักพบกับโกโกที่ปลูกในสภาพที่

ไดรับแสงมากๆ หรือรมเงานอย ควรทําการตัดคาคบเดิมทิ้ง แลวเล้ียงตนใหม (chupon) ตอไป (Leach และ
คณะ 1971) 

1.3 หลังจากโกโกแตกคาคบแลวควรไวกิ่งขาง (fan bracnh) ประมาณ 3-5 กิ่ง 
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1.4 ควรตัดแขนงที่แตกจากกิ่ง fan ออกประมาณ 6 นิ้ว จากจุดคาคบในชวงประมาณ 1ปคร่ึง 
หลังจากปลูก และจะขยายออกไปเปน 8-12 นิ้ว จากจุดคาคบเมื่ออายุ 2 ป หลังจากปลูก 

1.5 ตัดแตงกิ่งที่หอยลงต่ํา และกิ่งในทรงพุมที่อยูติดกันมากออกเพื่อใหทรงพุมโปรงมีการถายเท
ของอากาศดีขึ้น 

1.6  ควรเวนกิ่งแขนงที่แตกมาบดบังคาคบไมใหถูกแสงแดดมาก เพราะถาถูกแสงมากจะทําให
เปลือกแตก กอใหเกิดปุมตาดอกแหงได 

2. การตัดแตงรักษา (Maintenance pruning) มีขอปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ตัดกิ่ง chupon ที่แตกออกจากลําตนเดิมออกใหหมดทุกๆ 2 เดือน 
2.2 ตัดกิ่งที่เปนโรคหรือไดรับความเสียหายจากโรคออก 
2.3 ตัดผลที่ถูกทําลายจากโรคแมลงซึ่งแหงติดตนออกเพื่อขจัดแหลงเพาะขยายพันธุของโรคและ

แมลงตอไป 
แตในการตัดแตงกิ่งโกโกเพื่อใหไดทรงพุมเหมาะสม ตนโกโกมีความสมบูรณอยูตลอดเวลาและให

ผลผลิตสูงขึ้น จําเปนที่จะตองปฏิบัติใหถูกระยะเวลาที่เหมาะสม ตามปกติแลวหลังจากโกโกแตกใบออน
แลวก็จะออกดอกตามมาเปนจํานวนมาก และจะอยูในลักษณะดังกลาวนี้ตลอดชวงฤดูฝน (เมษายน-
กันยายน) (Azhar และ Wahi. 1984) ถาการตัดแตงไมถูกชวงเวลาจะเปนการกระตุนใหโกโกแตกใบออนมา
เปนจํานวนมากทําใหโกโกใชอาหารไปจํานวนมากเกี่ยวกับการพัฒนาใบเหลานั้น ซ่ึงจะมีผลตอการติดผล
ของโกโกในชวงเวลาดังกลาวดวย (Bahaudin และคณะ, 1984) ดังนั้นปกติแลวการตัดแตงกิ่งที่ปฏิบัติอยู
ทั่วๆ ไปมักจะปฏิบัติเมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตชุดใหญหมดแลวคือ ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ทั้งนี้
เนื่องจากในชวงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตการแตกใบออนของโกโกจะมีนอยกวาชวงอื่น ๆ ทําใหการตัดแตง
ในชวงนี้ไมกระตุนใหโกโกแตกใบออนเปนจํานวนมากซึ่งจะไมมีผลตอการเจริญเติบโตของผลที่ติดอยู
ในชวงดังกลาวดวย 

4. การลดปริมาณเหี่ยวของผลโกโก (Cherelle wilt) 
ผลผลิตโกโกประมาณ 50-60 % ของผลที่ไดรับการผสมมักจะมีอาการเหี่ยวกอนการพัฒนาเปนผล

แก บางประเทศมีมากถึง 80% Toxopeus  ไดรายงานไววามีผลที่สามารถเก็บเกี่ยวไดประมาณ 1-5 % 
เทานั้น จากจํานวนดอกที่ออกทั้งปถึง 10,000 ดอก/ตน/ป ปจจัยสาเหตุที่ทําใหเกิด Cherelle wilt เทาที่มีการ
รายงานมี 2 ปจจัย หลักคือ ธาตุอาหาร และน้ํา กับฮอรโมน Humphries  พบวาอาการผลเหี่ยวจะเกิดกับผลที่
ผสมติดกลางหรือปลายฤดูฝน เนื่องจากไดรับน้ําและธาตุอาหารไมสม่ําเสมอและมีปริมาณจํากัด นอกจากนี้
ยังพบวา ผลที่ติดหลังจากใบออนเจริญเต็มที่ จะเจริญจนถึงผลสุกไดดีกวาผลที่ติดในขณะที่มีการแตกใบ
ออน สวน Hormone นั้น Mckelvie ไดใหขอคิดวาการขาดสารฮอรโมนที่ผลิตจาก Endosperm ทําใหการ
ดูดซับน้ําและธาตุอาหารลดลงจึงเกิดอาการผลเหี่ยวนอกจากสองปจจัยหลักแลวยังมีสาเหตุอ่ืนที่อาจทําให
เกิดอาการเหี่ยวของผลได เชน การที่ pistill ไดรับ pollen grain นอยกวา 11 ตอ pistil หรือการที่ pollen ไม
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มีประสิทธิภาพ คือ มีจํานวน  pollen นอยกวา 15 นอกจากนี้ปริมาณผลและตําแหนงของผลก็มีสวนในการ
เกิด Cherelle wilt ไดโดย Humphries  พบวา ผลในกิ่งขนาดเล็ก และอยูสูงจากพื้นดินมากมักเกิดอาการ
เหี่ยวไดงาย (William , 1975) 

สวนการลดอัตราการเกิด Cherelle wilt เพื่อเพิ่มผลผลิตใหแกโกโกนั้น เทาที่มีการปฏิบัติมีดวยกัน
ทั้งทาง Management และ Chemical application สําหรับการ Management นั้น เทาที่ปฏิบัติมีการตัด
แตงกิ่ง การใหน้ํา และการใหปุย การจัดการสภาพรมเงาใหมีแสงผานมากขึ้น เมื่อโกโกโตเต็มที่ เนื่องจาก
เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสง หรือการตัดแตงผลออนโกโกใหมีปริมาณ และตําแหนงเหมาะสม 
เปนตน สําหรับการใหธาตุอาหารของพวก Ca นั้น สามารถชวยลดปริมาณการเหี่ยว และใหผลผลิตเมล็ดสด
สูง เมื่อให Ca แกตนโกโกอัตรา 10 และ 60 กรัม/ตน โดยใหทั้งทางใบและทางตนตามลําดับ สวนการใช 
hormone นั้น เทาที่ปรากฏการใชมี GA3 , IAA และ  Ethrel สามารถชวยลด cherelle wilt ลงไดถึง 39% 
นอกจากนี้ยังทําใหน้ําหนักเมล็ด และจํานวนเมล็ดตอฝกเพิ่มขึ้นอีกดวย (Uthaiah และ Sulladmath ,1980) 

5. การนําพืชรมเงาออก 
พืชรมเงาเมื่อปลูกหลายๆ ป เมื่ออายุเพิ่มขึ้นทรงพุมใหญขึ้นและสงผลใหโกโกไดรับแสงนอยลง 

จากการศึกษาของ Wood (1980) แสดงใหเห็นวาผลผลิตของโกโกที่ปลูกภายใตรมเงาที่หนาทึบไดรับ
แสงแดดนอยจะเพิ่มเปนสองเทาหากเอารมเงาออกจากตนโกโกผลการศึกษานี้ยืนยันแลวในประเทศอาฟริกา
ตะวันตก แตการตัดพืชรมเงาออกหมดเปนสิ่งที่ไมแนะนําใหกระทํา เพราะการตัดพืชรมเงาทั้งหมดนับเปน
ส่ิงที่ยากในการปฏิบัติและเสียคาใชจายสูง ทั้งคาแรงงาน คาขนสง คาใชจายในการเผาทําลาย วิธีที่เหมาะสม
จึงควรตัดกิ่งพืชรมเงาออกเพียงบางสวนตัวอยางการปฏิบัติที่ไดผลดี คือ ในพื้นที่ปลูกตนทองหลาง 
Immortells เปนพืชรมเงาโกโกโดยใชระยะปลูก 4.2 x4.2 เมตร หลังจากปลูกเมื่ออายุได 10-15 ป จะใช
สารเคมีกําจัดใหเหลือตนเวนตน ระยะปลูกจะเปน 4.2x8.4 เมตร หลังจากนั้นสองปตอมาใชสารเคมกีาํจดัอกี
ใหเหลือระยะปลูก 8.4 x8.4 เมตร 

ขอควรระวัง  พืชรมเงาไมควรกําจัดโดยใชมีดตัดโคน เพราะเมื่อพืชรมเงาลมลงมาจะทําความ
เสียหายตอตนโกโก วิธีที่ดีนั้นควรใชสารเคมีกําจัด เชน 2,4-D เพราะตนไมจะตายและคอยๆ ผุหลนลงมาทํา
อันตรายตอตนโกโกไดนอยกวา การลดรมเงาของพืชรมเงาลงพรอมกับการใสปุยเคมีใหตนโกโกเพิ่มขึ้นจะ
ทําใหผลผลิตโกโกสูงขึ้นวิธีนี้นิยมมากในประเทศบราซิล แตพืชรมเงาควรลดจํานวนลงอยางชาๆ คอยเปน
คอยไปเพื่อใหตนโกโกปรับตัวเขากับสภาวะแสงแดดที่เพิ่มขึ้น 

6. การปลูกพืชบังลม (Wind Break) 
ในพื้นที่ที่มีลมแรงพัดผานโกโกซ่ึงมีกิ่งเปราะมักจะไดรับความเสียหายจากกิ่งหักหรือตนหักโคน 

ในฤดูแลงเมื่อความชื้นในดินลดลงประกอบกับลมรอนพันผานในพื้นที่ปลูกโกโก สงผลใหโกโกใบไหม 
ตนโทรม พืชบังลมจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการปลูกโกโกในสภาพพื้นที่ลมแรง ในประเทศตรินิแดด
มักปลูกตนทองหลาง (Imortelle) เปนพืชรมเงาใหโกโกและทําหนาที่เปนพืชบังลมอีกหนาที่หนึ่ง 
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นอกจากนี้ยังชวยปรับสภาพภูมิอากาศบริเวณแปลงปลูกโกโกใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนโกโก
ในแปลงนั้นดวย ในบางแหงพืชรมเงาอาจจะไมจําเปนตอการดํารงอยูของโกโกแตพืชบังลมก็ยังเปนจําเปนที่
จะตองปลูกไว การปลูกพืชบังลมควรจะปลูกใหตรงกับทิศทางลมและระยะหางที่พอเหมาะเพื่อใหได
ประโยชนสูงสุดสําหรับพืชที่ทรงพุมเล็กหรือแผกิ่งกระจายออกไปนอย อาจจะทําหนาที่บังลมหรือบังรมเงา
ใหโกโกไดไมมากนัก เชน ตนมะฮอกกานี ซ่ึงปลูกแถบหมูเกาะอินเดียตะวันตก ทรงพุมอาจจะไมใหญมาก
นัก อาจจะจําเปนตองปลูกพืชเสริมอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีทรงพุมใหญกวาเพื่อเสริมใหมีชองวางและรมเงาที่
เหมาะสมกับโกโกยิ่งขึ้น การเลือกปลูกพืชบังลมโกโกที่ดีนั้น ควรจะเปนพืชที่สามารถสรางรายไดทาง
เศรษฐกิจใหเกษตรกรผูปลูกดวย แตในบางครั้งพืชเศรษฐกิจอาจจะมีขอเสียบางเหมือนกัน เชน รากเขาไป
แยงอาหารโกโก หรืออาจเปนแหลงอาศัยโรคแมลงบางชนิดของโกโก การเลือกปลูกพืชบังลมจึงควร
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของเหลานี้ดวย 

พืชบังลมตองปลูกในทิศทางที่บังลมได ระยะปลูกพืชบังลมตองสัมพันธกับความสูงของพืชบังลม
และความแรงของลม พืชบังลมจะสงผลกระทบตอความแรงของลมในระยะตางๆ จนถึงความสูง 6 เทาของ
ความสูงพืชบังลมนั้น 

7. การปลูกพืชคลุมดิน 
ในระยะแรกๆ ที่เร่ิมปลูกโกโก อาจจะปลูกพืชคลุมดินบางชนิดจนกวาจะถึงเวลาที่โกโกเติบโตสราง

ทรงพุมใบชิดกัน ทั้งนี้ เพื่อปองกันหนาดินจากแสงแดดและจากการชะลาง อีกทั้งสามารถใชเปนปุยพืชสด
แกดินไดดวย พืชที่นิยมปลูกเปนพืชคลุมดินสามารถปลูกปนกันหลายชนิด เชนในประเทศกานา นิยมปลูก
พืชคลุมคือ Tephrosis  hookeriana และ Tephrosis  villosa หรือขมิ้นนาง Flemingia  congesta  พืช
ตระกูลถ่ัวเหลานี้สามารถจะโตเปนระยะๆ และใชปกคลุมเปนปุยพืชสดสําหรับดินได พืชคลุมดินอื่นๆ ที่
เหมาะสมจะนํามาปลูกคือ ไมยราบ Mimosa  invisa, ถ่ัวเสี้ยนปา Pueraia  phaseoloides,  ถ่ัวลาย 
Centrosema  pubescens  ซ่ึงสามารถเจริญไดดีใตรมเงาพืชยืนตน พืชคลุมดินเหลานี้นอกจากมีหนาที่
คลุมดินปองกันรักษาความชุมชื้นของดินและการชะลางแลว ยังสามารถทําหนาที่ปองกันวัชพืชไดอีกดวย 
(Wood , 1980) 

8. การกําจัดวัชพืช 
วัตถุประสงคของการกําจัดวัชพืชนั้นเพื่อการแขงขันระหวางโกโกกับวัชพืช เชื่อกันวาวัชพืชแยงน้ํา

และอาหาร อีกทั้งขึ้นปกคลุมบังแสงแดดขึ้นพันตน ทําใหการพนยา การใสปุย การเก็บเกี่ยวผลผลิตทําได
ลําบากขึ้น แตยังไมมีการทดลองที่จะแสดงผลของวัชพืชกับตนโกโกอยางเดนชัด  Walmsley (1964) ได
รายงานผลการทดลองในแปลงที่ควบคุมวัชพืชโดยใชสารเคมีกับแปลงปลูกโกโกที่กําจัดวัชพืชโดยตัดปละ
คร้ัง ผลการทดลองมีความแตกตางอยางชัดเจน จํานวนตนกลาโกโกที่รอดตายและตนที่เจริญเติบโตไดดีจะมี
มากกวาแปลงปลูกซึ่งมีวัชพืชถูกกําจัดปละครั้ง ผลการทดลองไดผลคลายคลึงกับการทดลองในกานา พื้นที่
เปนดินทรายและดินรวนปนทราย ซ่ึงมีปญหาทางดานความแหงแลงมากกวาดินที่เหมาะสมในการปลูก
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โกโก ขนาดของลําตนโกโกจะไดรับผลกระทบหากมีวัชพืชนั้นเปนจํานวนมากในชวงปแรก Jone and 
Maliphant (1958) ไดศึกษาผลของการใชปุยเคมี สรุปไดวา ถามีวัชพืชข้ึนแขงขันและความชื้นนอยจะทําให
โกโกเติบโตชาในชวงแรกๆ และจะสงผลทําใหการใหผลผลิตที่คาดหวังไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว การ
กําจัดวัชพืชโดยการตัดเปนวิธีที่นิยมปฏิบัติกันอยางแพรหลาย เนื่องจากไมมีพิษตกคางและไมทําอันตรายตน
พืชอ่ืนเหมือนกับการใชสารเคมีกําจัด ในขณะที่ตนกลาโกโกยังเล็กอยูการกําจัดวัชพืชบริเวณตนโกโกควร
ใชมือคอยๆ ถอนวัชพืชโดยรอบ หลีกเลี่ยงใชมีดหรือเครื่องมือตางๆ เพราะอาจพลาดทําอันตรายแกตนโกโก
ได เมื่อโกโกโตแลว สามารถใชมีดหรือเครื่องมือตัดบริเวณโดยรอบทรงพุมโกโกไดเพื่อใหทรงพุมโลงเตียน 
ระยะเวลาในการกําจัดวัชพืชควรเปนชวงฤดูฝนและตนฤดูหนาว โดยปกติตนโกโกที่โต 

บริเวณโคนตนจะรมทึบไมคอยมีวัชพืชข้ึนมากนัก แตก็ควรกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอดวย 
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ภาพที่ 14 กลาโกโก 

ภาพที่ 15 การติดตา 

ภาพที่ 16 ตนที่ติดตาแลว 
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ภาพที่ 17  โกโกปลกูแซมมะพราว 

ภาพที ่18 โกโกปลูกแซมยางพารา 
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ภาพที่ 19  โกโกปลกูแซมแคฝรั่ง 
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ภาพที ่20  การตัดแตงกิ่ง 

ภาพที ่21   ตัดแตงใหทรงพุมโปรง 
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บทที่ 5 
ศัตรูโกโกทีพ่บในประเทศไทย 

สัตวศัตรูโกโก 
จากการศึกษาของยุวลักษณ (2534) เกี่ยวกับสัตวศัตรูโกโกที่พบในประเทศไทย ซ่ึงทําลายผลผลิต

ของโกโก มีดังนี้ 
1. กระรอก (Squirrel) 

กระรอกอยูใน วงศ Sciurdae และกระรอกเกือบทุกชนิดเปนศัตรูสําคัญของทั้งมะพราวและโกโก 
ไมผลตาง ๆ และพืชอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดที่พบมากมีอยู 2 ชนิด คือ  

1.1 กระรอกปลายหางดํา (Gray – bellied squirrel) 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Callosciurus caniceps Gray,พบมากทางภาคใต เชน จังหวัดชุมพร  
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ เปนตน มีช่ือเรียกตามทองถ่ินตาง ๆ กัน เชน กระจอน กระแต เปนตน 
ชอบกัดกินผล โกโกสุก ผลไมสุก และยังชอบกินแมลง เชน ผีเสื้ออีกดวย กระรอกชนิดนี้ทํารังอาศัยอยูบน
ตนมะพราว ตามคาคบของกิ่งสูงของตนไมอ่ืน ๆ หรือตามกอไผ มีขนาดลําตัวยาว 21.6 ซม. หางยาว 23.2 
ขาหลังยาว 4.8 ซม. ขนของลําตัวมีสีเทาปนน้ําตาล สวนใตทองขนสีเงินเทา ปลายหางกลุมขนเปนสีดํา 
จํานวนลูกตอครอก 2 ตัว ตัวเมียออกลูกปละครั้ง 

1.2 กระรอกหลากสี (Variable squirrel)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Callosciurus finlaysoni Horsefield กระรอกชนิดนี้มีความหลากหลายใน
เร่ืองของสีขนและขนาดของรูปราง พบทั่วประเทศ เชน จังหวัดสมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, อางทอง, 
กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี เปนตน ทํารังอยูบนตนมะพราวหรือตนไมใหญหรือตามกอไผ พบอาศัยอยูบน
ตนมะพราวและใชใยมะพราวทําเปนรัง ชนิดที่พบหางเปนพวง มีขนสีดํา และเหลืองสลับเปนวงแหวน 
ขนาดลําตัวยาว 21 ซม. หางยาว 22-24 ซม. ดานหลัง 4.6 – 4.9 ซม. จํานวนลูกตอครอก 2 ตัว ในสภาพที่
อุดมสมบูรณตัวเมียสามารถใหลูกได 2 คร้ังตอป 

2. หนู  (Rats) 
หนูอยูใน วงศ Muridee  เปนศัตรูที่พบกัดกินผลผลิตของพืชหลายชนิดที่พบทําลายผลโกโก ไดแก 

หนูทองขาวบาน หนูพุกใหญ หนูนาทองขาวใหญ หนูฟานเหลือง และหนูปาชนิด อ่ืน ๆ เปนตน 
   2.1 หนูทองขาวบานหรือหนูสวนหรือหนูหลังคา (Roof rat)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Rattus rattus L. พบทําลายโกโกทั้งแกและออน พบมากทั่วทุกพื้นที่ ขนบน
ลําตัวมีสีน้ําตาลเขมปนเหลือง ขนใตทองและสวนขามีสีขาว ตาโตหูใหญ หางยาวกวาลําตัวมาก ชอบปนปาย
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ตนไม บางครั้งอยูทํารังอาศัยอยูบนตนมะพราว แตโดยปกติจะขุดรูตามโคนตนไม หรือตามพื้นดิน หรือทํา
รังอาศัยอยูใตกองวัสดุเหลือใชในสภาพที่อุดมสมบูรณ หนูชนิดนี้สามารถขยายพันธุไดตลอดทั้งป จํานวน
ลูกตอครอก 5 – 6 ตัว ขนาดลําตัว 18.2 ซม. หางยาว 18.8 ซม. ขาหลังยาว 3.3 ซม. หูยาว 2.3 ซม. น้ําหนัก
โดยเฉลี่ย 139 กรัม 

2.2  หนูพุกใหญ หรือ หนูแผง (Great bandicoot) 

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Bandicota indica Bechstein.  หนูในกลุมนี้จะมีขนตั้งชันขึ้นมาเห็นไดชัด
ตลอดสวนหลัง ปกติหนูชนิดนี้เปนศัตรูสําคัญในนาขาว ขุดรูอาศัยอยูตามคันดิน หรือ โคก, กอไผ สวน
โกโก-มะพราว ที่อยูไกลพื้นที่การทํานา จะพบหนูชนิดนี้ ปกติหนูพุกใหญไมชอบปนปายแตก็สามารถปน
ขึ้นตนโกโกที่ไมสูงนักได กัดขั้วผลโกโกสุกหลนลงมา แลวจึงลงมากัดผลโกโก และกินเยื่อหุมเมล็ดบน
พื้นดิน เปนหนูที่มีขนาดใหญน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 545 กรัม ตัวเมียอายุประมาณ 4 เดือน ก็สามารถตั้ง
ทองไดและใหลูกตลอดป จํานวนลูกตอครอก 6-7 ตัว 

2.3 หนูนาทองขาวใหญ (Ricefield rat)  

มีช่ือวิทยาศาสตรวา Rattus argentiventer Robinson and Kloss. เปนศัตรูที่สําคัญในนา
ขาวพบในสวนโกโกและมะพราว ที่อยูใกลพื้นที่การทํานา เชนเดียวกับหนูพุกใหญและสามารถปนปายได
ดีกวาหนูพุกใหญ แตไมดีเทาหนูทองขาวบาน ขุดรูอาศัยอยูตามคันดิน หรือตามกอไผ ลักษณะสีขนคลายหนู
ทองขาวบาน แตสวนบนของขาหลังมีแถบขนดําพาดกลาง ความยาวหางสั้นกวาความยาวของลําตัว หูมี
ขนาดเล็กกวาหูของหนูทองขาวบาน แตขนาดลําตัวใหญกวา น้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 212 กรัม ตัวเมีย
สามารถใหลูกไดตลอดทั้งป จํานวนลูกตอครอก 6-8 ตัว 

3. ชะมด (Civet) 
ชะมดเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนมอีกชนิดหนึ่งที่อยูใน อันดับ Canivora วงศ Vivereidae พบกัดกินผล

โกโกแก เปนศัตรูที่ไมสําคัญ พบเฉพาะภาคใตชาวบานมักเรียกชะมดวา มูสังข ชนิดที่พบไดแก อีเห็น
ธรรมดา มีช่ือวิทยาศาสตรวา Paradoxurus hermaphroditus pallass. ชอบอาศัยตามแถบทุงหญาสูงใกล
บานคนตามชายปา ทํารังอยูบนตนไมสูง หากินอาหารบนตนไม กินทั้งสัตวเล็ก ผลไมสุก และกลวยสุก เปน
ตน 

การปองกันกําจัด 
ใชสารกําจัดหนูสําเร็จรูปชนิดกอนขี้ผ้ึง ไดแก คลีแร็ต และสะตอม ใชลดปริมาณประชากรของหนู

ไดเทานั้น อัตราการใช 40-50 กอน/ไร จะใชวิธีผูกกับกิ่งหรือวางยาบริเวณคาคบตนโกโก 1 กอน และเวน
ไป 4 ตน จึงจะทําการวางยาใหมอีกครั้ง ทําเชนนี้ตลอดทั้งสวน 
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ในกรณีที่บริเวณสวนรกรุงรังดวยกองทางมะพราวและอื่น ๆ ใหเหวี่ยงเหยื่อพิษเขาไปในกอง
ทางมะพราว 3-4 กอน ทําเชนนี้ 6 คร้ังติดตอ ๆ โดยใชระยะ 4 คร้ังแรก ใหวางเหยื่อพิษหางกัน 15 วัน 
จากนั้นจึงวางเหยื่อพิษหางกันประมาณ 1 เดือน ในกรณีที่มีปริมาณหนูมากใหวางเหยื่อพิษ 8-10 คร้ัง 

 ใชวิธีกล ไดแก การใชปนยิง หรือกับดักแบบตาง ๆ วิธีนี้ใชกําจัดกระรอกและหนูไดดีพอสมควร 
แตตองเสียเวลาในการกําจัด ประมาณ เมษายน – พฤษภาคม เปนชวงที่ชาวสวนสวนมากนิยมใชปนยิงทั้ง
กระรอกและหนู 

การที่จะปองกันกําจัดกระรอกและหนูไมใหลงทําลายผลโกโกเสียหายมากมายควรใชวิธีที่ 1 และวธีิ
ที่ 2 ชวยลดประชากรของกระรอกควบคูไปดวยจึงจะไดผลดี 

โรคโกโก 
จากการศึกษาของยุพิน (2534) เกี่ยวกับโรคโกโกมีระบาดในประเทศไทย ดังนี้ 

1. โรคกิ่งแหงโกโก (Die-back) 
ลักษณะอาการของโรค 

ตนโกโกที่เปนโรคกิ่งแหงจะแสดงออกใหเห็นไดหลายอาการดังนี้ 
1. อาการภายนอกที่เห็นไดท่ัวไป 

1.1 จะพบอาการผิดปกติบนกิ่งของโกโกตนโต หรือยอดของตนกลาโกโกแสดงอาการใบซีด
ผิดปกติ (Chlorosis) บนใบที่ 3 หรือ 4 จากปลายยอด ซ่ึงในอาการขั้นแรกนี้อาจพบเพียง 1 ถึง 2 ใบ 

 1.2 ในตนกลาหรือกิ่งโกโกที่เปนโรค จะเจริญชากวาปกติ ใบมีขนาดเล็กลง ใบเรียวแหลม 
และแสดงอาการจุดกลมสีเขียวกระจายอยูทั่วไปบนใบที่แสดงอาการเหลือง ใบที่แสดงอาการเหลานี้จะหลุด
รวงไปภายในไมกี่วัน หรือเมื่อพบใบที่แสดงอาการดังกลาวติดอยูบนกิ่งเมื่อเอามือแตะหรือดึงเบา ๆ ใบจะ
หลุดรวงไดอยางงายดายผิดกับใบจุดชนิดอื่น ๆ ซ่ึงมักยึดติดกับตนไดแนนกวา ในสภาพอากาศเหมาะสมจะ
พบเสนใยเชื้อราเจริญออกมาจากจุดที่ใบเปนโรคหลุดรวง (Scar) 

1.3 ที่ปลายยอดของกิ่งที่เปนโรคบางกิ่งจะมีอาการขาดธาตุแคลเซียม คือ จะเห็นอาการแหงตาย
ระหวางเสนใบ และขอบใบ (interveinal leaf necrosis) ใบที่แสดงอาการคลายขาดธาตุแคลเซียมนี้จะมี
รูปรางคลายใบโอด 

14 บนกิ่งที่เปนโรคอาจพบวา ชองวางระหวางเปลือกไม (Ienticel) ขยายขนาดใหญขึ้น ทําให
เปลือกกิ่งโกโกเปนรอยปุมเล็ก ๆ กระจายตามเปลือกไม นอกจากนี้อาจพบวา กิ่งที่แสดงอาการเชนนี้ จะมีตา
ขางงอกออกมามากมาย แตไมสามารถเจริญเปนกิ่งใหญได 
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2.  อาการภายใน 
2.1 ถาลอกเปลือกของกิ่งโกโกที่เปนโรคออก พบวาเปลือกดานในของเนื้อไมจะเปลี่ยนเปนสี

น้ําตาลออนอยางรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับกิ่งปกติซ่ึงมีสีคอนขางขาว 
2.2 เมื่อผากลางตามความยาวของกิ่งโกโกที่เปนโรคจะพบเสนสีน้ําตาลภายในเนื้อไม ซ่ึงเกิด

จากเชื้อราเขาไปสะสมในระบบลําเลียงน้ําของพืช 
ในตนโกโกที่เปนโรคกิ่งแหง (VSD) อาจจะพบอาการอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว 

หรืออาจพบอาการดังกลาวมาหลายอยางพรอม ๆ กัน ก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรุนแรงและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการเกิดโรค 

เชื้อสาเหตุ 
เชื้อรา  Oncobasidium theobromae Talbot & Keane 
การควบคุมโรค 

การตัดแตงกิ่ง ทําการตัดแตงกิ่งโกโก อยางนอยที่สุดเดือนละครั้งเมื่อพบอาการของโรคบนกิ่งโกโก 
ใหผากิ่งดูภายในทอน้ํา และตัดกิ่งหางจากจุดที่ส้ินสุดอาการสีน้ําตาลอยางนอย 30 ซม.  ในปจจุบันการตัด
แตงกิ่งโกโกที่เปนโรค เปนการควบคุมการระบาดของโรคนี้ไดอยางดีที่สุด โดยการตัดแตงกิ่งสามารถลด
แหลงกําเนิดของเชื้อและการแพรระบาดของโรคไดดี สําหรับกิ่งที่ตัดออกเหลานี้ไมจําเปนตองนําออกนอก
แปลงหรือเผาทิ้ง เนื่องจากเชื้อสาเหตุนี้จะตายอยางรวดเร็วในพืชที่ไมมีชีวิต 

พันธุตานทาน จากงานวิจัยของ คุณอาภรณ  ธรรมเขต ปรากฏวาพันธุ Sca6 x Sca6  และพันธุ UIT 
1 x NA32 มีแนวโนมตานทานกิ่งแหงไดดี 

สารเคมี การปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี ทําไดยากเนื่องจาก ตองทําการพนสารเคมีทุกครั้งที่โกโก
แตกยอดออน 

2. โรคผลเนาดํา (Black Pod Rot) 
ลักษณะอาการของโรค 

ผลโกโกที่เร่ิมแสดงอาการโรคจะปรากฏอาการจุดฉ่ําน้ําบนผิวผล ซ่ึงอาการจะปรากฏใหเห็น
หลังจากเชื้อเขาทําลายเปนเวลา 2 วัน ภายใตสภาพที่มีความชื้นสูง ตอมาจุดนี้จะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแลว
กลายเปนสีดํา และขยายออกอยางรวดเร็ว โดยขอบแผลมีรูปรางไมแนนอน ขอบแผลจะขยายกวางออกไป
โดยเฉลี่ย 12 มิลลิเมตร ทุก 24 ช่ัวโมง ภายใน 14 วัน ผลอาจจะเปลี่ยนเปนสีดําทั้งผล อาการของแผลพบบน
ทุกสวนของผลโกโกทั้งที่ขั้วผล กลางผล และปลายผล แตสวนมากมักพบที่ปลายผล นอกจากนี้ยังพบวาโรค
นี้พบไดในผลโกโกทุกระยะตั้งแตเปนผลออนถึงผลแก แตสวนมากจะพบในผลที่มีความยาว 4 นิ้วข้ึนไป 
การเกิดโรคในผลออนจะทําใหผลไมสามารถเจริญพัฒนาเพื่อสรางเมล็ดภายในตอไปได โดยผลโกโกจะเนา
ตายกอน สวนในผลแกที่เก็บเกี่ยวไดแลวถาเกิดโรคในระยะไมรุนแรงเชื้อจะเขาทําลายไมถึงเมล็ดภายใน ก็
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สามารถนําเมล็ดมาหมักตอไปได แตถาเชื้อเขาทําลายถึงภายในเมล็ด จะเกิดอาการเนาอยางรุนแรงและทําให
เมล็ดแหงไมสามรถนํามาหมักตอไปได โรคผลเนาดําโกโกมักพบบนผลโกโกที่ตนโคนตนโกโกในระยะสูง
ไมเกิน 2 เมตร จากพื้นดินเปนสวนมาก 

เชื้อสาเหตุ 
เชื้อรา  Phytophthora palmivora (Bult,Butler) พบทั่วไปรวมทั้งไทย 

การควบคุมโรค 

การเขตกรรม การใหน้ําโดยการรดโคนตน หรือ ใหน้ําตามทอหลีกเลี่ยงการใหน้ําโดยใช Sprinlter 
ขนาด ซ่ึงจะทําใหสภาพแวดลอมภายในแปลงโกโกมีความชื้นสูง ซ่ึงเปนสภาพที่เหมาะสมตอการแพร
ระบาดของเชื้อโรคไดดีขึ้น การตัดแตงกิ่งโกโกใหโปรงจะชวยลดรมเงาโกโกไดมาก ในโกโกที่มีขนาดใหญ
เก็บเกี่ยวผลโกโกที่สุกแลว เก็บผลและเปลือกโกโกที่เปนโรคเผาทําลาย เพื่อเปนการลดแหลงสะสมของเชื้อ
โรค 

สารเคมี ฉีดพนโดยสารเคมีประเภทดูดซึม เชน metalaxyl, fosetyl-Al สลับกับสารเคมีที่ไมดูดซึมที่
มีทองแดงเปนองคประกอบ เพื่อปองกันการดื้อตอสารเคมีของเชื้อรา 

พันธุตานทาน ปจจุบันศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กําลังดําเนินการศึกษาถึงปฏิกิริยาโกโกพันธุลูกผสม
เพื่อหาพันธุที่มีแนวโนมตานทานตอโรคผลเนาดําโกโก 

3. โรคผลเนาสีน้ําตาล (Brown Pod Rot) 
โรคผลเนาสีน้ําตาลเปนโรคที่ทําความเสียหายแกสวนโกโกไมมากนัก สวนมากจะพบในผลโกโกที่

ถูกทําลายโดย หนู แมลง กระรอก หรือ ชะมด ซ่ึงทําใหผลโกโกแผลและเชื้อรา สาเหตุ โรคนี้จะเขาทําลาย
โดยเขาทางรอยแผลเหลานั้น และชวยเพิ่มความเสียหายแกผลโกโกใหรุนแรงขึ้น 

ลักษณะอาการของโรค 

ลักษณะแผลที่พบ มักพบในบริเวณที่ถูกสัตวฟนแทะทําลาย โดยแผลเริ่มแรกจะฉ่ําน้ํามีสีน้ําตาล 
แผลจะขยายใหญขึ้นในระยะตอมา และมีสีเขมขึ้นในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเชื้อสามารถเจริญลุกลามได
รวดเร็ว ซ่ึงทําใหโกโกเนาทั้งผล และเขาทําลายถึงเมล็ดภายใน ในที่สุดนอกจากนี้อาจพบ pycnidia สีดํา ปก
คลุมอยู ผิวโกโกที่เปนโรคจํานวนมากภายใน pycnedia จะสราง conidia แพรกระจายตอไป 

เชื้อสาเหตุ  
เชื้อรา  Botryodiplodia theobromae 

การปองกันกาํจัด 

1. ปองกันการเขาทําลายของแมลงและสัตวฟนแทะ 
2. เก็บผลที่เปนโรคเผาทิ้งหรือลดแหลงสะสมของเชื้อ 



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  45 

 

 4. โรคผลเนาแอนแทรคโนส  (Pod Antracnose) 
โรคนี้ยังไมพบวาทําความเสียหายแกโกโกในประเทศไทยมากนัก 
ลักษณะอาการของโรค 

เร่ิมแรกจะพบแผลรูปไขสีน้ําตาลนูนเล็กนอยบนผล ตอมาแผลเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดําและยุบลงไป
เล็กนอย  เชื้อรานี้ เขาทําลายผลโกโก  ขณะที่ผลยังออนทําใหผลออนแอ  หลังจากนั้นอาจมี เชื้อรา 
Botryodiplodia theobromae.,Fusarium spp. เขาทําลายตอเปน secondary infection ทําใหอาการเนา
ลุกลามไปทั่วผลไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

เชื้อสาเหตุ 
เชื้อรา  Colletotrichum sp. 

การปองกําจัดโรค 

1. เก็บผลโกโกที่เปนโรคเผาทําลาย 
2. พนดวยสารปองกันกําจัดโรคที่มีทองแดงเปนองคประกอบ 
5. โรค Thread Blight 

โรคนี้จะพบระบาดทั่วไปในแปลงโกโกซ่ึงทําใหใบและกิ่งโกโกแหงตายทําใหผลผลิตโกโกลดลง 
ลักษณะอาการ 

อาการเริ่มแรกจะพบเสนใยสีขาวคลายเสนดายมองเห็นไดดวยตาเปลาเจริญกระจายคลุมกิ่งกานและ
ใบที่ยังเขียวอยู เชื้อราจะเจริญลุกลามไปทั่วจนกระทั่งใบโกโกแหงเปนสีน้ําตาลและตายในที่สุดเสนใยเชื้อรา
นี้สามารถเจริญปกคลุมกิ่งโกโก และทําใหกิ่งแหงตายไดเชนกัน เสนใยเชื้อราจะเจริญรวมกลุมกันและสราง
เปนดอกเห็ดเล็ก ๆ ขึ้นตามกิ่งใบโกโกเมื่อพบสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

เชื้อสาเหตุ 
เชื้อรา  Marasmius spp. 

การปองกันกาํจัด 

ตัดแตงกิ่งที่เปนโรคเผาไฟทิ้ง 
ในกรณีที่มีการระบาดมากใชสารเคมี copperoxy chloride พนหลังการตัดแตงกิ่ง 
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แมลงศัตรูโกโก 
จากการศึกษาแมลงศัตรูโกโกในประเทศไทยของจรัสศรี (2534) พบวามีมากกวา 30 ชนิด แตแมลง

ทุกชนิดที่พบจะทําความเสียหายมากหรือนอยแตกตางกันไป บางชนิดมีความสําคัญมาก บางชนิดมี
ความสําคัญนอย และอีกหลายชนิดไมมีความสําคัญเทาใดนัก แมลงที่ไดทําการสํารวจพบมีดังตอไปนี้ 

 
ชนิดของแมลง ลักษณะการทําลาย 

1. Order. Orthopthera 
ตั๊กแตนหนวดสั้น 
ตั๊กแตนหนวดยาว 

 
กัดกินใบทําใหใบโกโกแหวงขาด 

2. Order. Homoptera 
เพล้ียกระโดดสีขาว Lawana conspersa 
เพล้ียจั๊กจั่นเขา 
เพล้ียแปง Planococcus citri 
              Forrisiana virgata 
เพล้ียออน Toxoptera aurantii 

 
ดูดน้ําเล้ียง กิ่งกาน ผลโกโก 
ดูดน้ําเล้ียงกานและบนผลโกโก 
ดูดน้ําเล้ียงยอดออน ตาใบ ผล กิ่ง กาน 
 
ดูดน้ําเล้ียงยอดออน ผลโกโก 

3. Order. Hemiptera 
มวนโกโก Helopeltis sp 
               H. collaris (Stal) 

 
ดูดน้ําเล้ียงยอดออน ผลโกโกทุกขนาดทําใหสีดํา
แหงผลเสีย 

4. Order. Thysanoptera 
Heliothrips haemorrhoidalis 
Selenothrips rubrocinctus 
5. Order. Coleoptera 
ดวงงวงกินใบ F.Curculionidae 
Sepiomus sp 
 Astycus lateralis 
 Hypomeces squamosus  
Desimidophorus braviusculus 
Phrixopogon sp. 
Platytrachelus pisttacinus 
Prdoctes sp. 

 

 
ดูดน้ําเล้ียงบนใบโกโกรวมทัง้ผลดวย 
 
 
 
ขอบใบหยกัเปนรูปฟนเลื่อย 
ขอบใบหยกั ใบเวาแหวง ขาดวิ่น 
ขอบใบหยกั ใบเวาแหวง ขาดวิ่น 
กินกานใบ ยอดออน 
ทําลายใบ รูปรางไมแนนอน 
ทําลายใบ รูปรางไมแนนอน 
ทําลายใบ รูปราง ไมแนนอน 
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ชนิดของแมลง ลักษณะการทําลาย 
ดวงกินใบ F. Scarabeidae 
Adoretus sp. 
Apogoria sp. 
Microtrichia sp. 
ดวงกินใบ F. Chrysomelidae 
Aulachophora foveicollis 

 
กัดกินใบเปนรู รูปสี่เหล่ียมผืนผา 
กัดกินใบเปนรู รูปสี่เหล่ียมผืนผา 
กัดกินใบเปนรู รูปสี่เหล่ียมผืนผา 
 
กัดกินใบ รูปรางไมแนนอน ทั้ง 3 ชนิด 

Aulachophora  similis  
Aulachophora  sp. ระบาดนานๆ คร้ัง (accident outbreak) 
ดวงกินใบ F. Anthribidae 
Andracerus  stuatus 

 
กัดกินทาํลายใบโกโกพบเปนครั้งคราว 

ดวงเจาะกิ่ง F. Cerambycidae 
    Coptos polyspila 
มอดเจาะกิ่ง  F. Bostrychidae 
 Xylothrips  Flavipes 
6. Order Lepidoptera 
    F.Limacoididae 
    Latoia lepida 
    Thosea siamica 

              T. bipartita   
   Darna pallivitta 
   D. furva 
 F. Lymantriidae 
     Dasychira  medosa 
    Dasychira  horsfioldii 
  F. Noctuidae 
      Spodoptera  litura 
 F. Tortricidae 
     Lobesia  sp. 
     Archips  ap. 
     Lobesia  sp. 

 
พบเปนบางครัง้ 
 
พบเปนบางครัง้ 
 
 
กินใบโกโก 
 
กินใบโกโก 
 
 
 
กินใบและผลโกโก 
 
 
พบกินใบของตนกลาในเรือนเพาะชํา 
 
กัดกินทาํลายใบ มวนใบออน 
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ชนิดของแมลง ลักษณะการทําลาย 
Homona  sp. (Leaf sticker) 
F. Psychidae (หนอนปลอก bagworm) 
     Pagodiella  hekmeyeri 
     Mahaena  sp. 
     Clania  cramerii. 
     Clania  wallacei 

F.Cossidae 
    Zeuzera coffeae 
    Zeuzera indica 
F. Geometridae 
     Hyposidra talaca 
F. Eupterotidae 

    Eupterote sp. 

 
 
หนอนปลอกทําลายใบ 
 
 
 
 
เจาะกิ่งลําตน 
 
 
กัดกินใบออน 
 
กัดกินใบโกโก 

        
แมลงศัตรูโกโกที่ถือวามีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจหากมีการระบาดหรือเขาทําลายแลวสงผล

กระทบตอผลผลิตของสวนโกโกมีดังนี้ 
1. มวนโกโก 

     ช่ืออ่ืนๆ      มวนยุง (mosquitibug) , มวนชา (tea mosquito),  helopeltis  
     ช่ือวิทยาศาสตร : Helopeltis  collaris (Stal) 
     วงศ : Miridae 
      อันดับ : Hemiptera 

 ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
 ขณะนี้มวนโกโก Helopeltis  collaris (Stal) เปนแมลงศัตรูสําคัญที่สุดของโกโกมีการ

ระบาดมาก ติดตอกันเสมอในสวนโกโกที่มีสภาพรมเงามากและความชื้นสูง ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
ผลผลิตที่มีรายงานในมาเลเซียถึง 85% (Tan,” 1974) สวนในประเทศไดมีการศึกษาพบวา ผลโกโกเสียหาย
เนื่องจากการทําลายของมวนโกโกประมาณ 42% และเกิดจาก Cherelle wilt ประมาณ 58% (จรัสศรี, 
2531) นอกจากนี้ยัง พบวาปริมาณมวนโกโกมีความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปริมาณผลโกโกซ่ึง
เปนแหลงอาหารและขยายพันธุของมวนโกโกที่มีอยูแปลงในชวงเดือนตางๆ กัน 
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ลักษณะการทําลาย จากการศึกษาของ จรัสศรีและคณะ (2531) พบวา ขนาดของผลโกโก
ยาวประมาณ 5-7 ซม. เมื่อถูกมวนโกโกทําลายจะสามารถเจริญเปนผลสุกได และมีผลกระทบตอน้ําหนัก
และการเจริญเติบโต ทางดานยาวบางเล็กนอย และไมทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิต และพบวาวัยของ
มวนโกโกที่มีการทําลายมากไดแก ตัวออนวัยที่ 5 และตัวเต็มวัยเพศผูมีการทําลายมากกวาตัวเต็มวัยเพศเมีย 
ตลอดชวงชีวิตของมวนโกโก ตั้งแตตัวออนจนเปนตัวเต็มวัยทําใหเกิดรอยแผลจากการดูดกินน้ําเลี้ยงบนผล
โกโกประมาณ 1,077 จุด 

ผลที่ถูกมวนโกโกทําลายจะมีสีดําแหงติดคาตน หรือรวงหลนไปไมสามารถเจริญเปนผลสกุ
ได มานโกโกใชปากที่มีลักษณะแหลมแทงดูดเขาไปในเนื้อเยื่อพืชแลวปลอยนําลายเขาไปกอนที่จะดูดกินน้ํา
เล้ียงพืช ซ่ึงน้ําลายนี้อาจจะเปนพิษตอพืช ทําใหเกิดรอยแผลเปนจุดสีดํา บางครั้งลักษณะนูน ขรุขระ หรือมี
ยางเหนียว ๆ ไหลออกมา รอยแผลที่เกิดขึ้นอาจเปนทางเขาของเชื้อรา Botryodipldia theobromae  ขึ้นมา
ภายหลัง  นอกจากนี้ยังพบทําลายสวนยอดออนในชวงที่ผลโกโกมีนอยหรือในขณะที่โกโกมีการออกดอก  
แผลที่ถูกเจาะดูดน้ําเลี้ยงเปนรูปวงสีดําเมื่อถูกทําลายมาก ๆ จะทําใหยอดออนเหี่ยวแหงคลาย ๆ อาการขาดน้ํา 

 พืชอาหาร 
พืชอาหารของมวนโกโก  ไดแก ชา อาโวกาโด ฝร่ัง โกโก มะมวงพิมพานต ชมพู มะมวง 

พริกไทย ผักบุง ทุเรียน นอยหนา และไมดอกไมประดับ เชน หูปลาซอน กุหลาบ 
 ศัตรูธรรมชาต ิ

สวนใหญจะเปนพวกแมลงตัวห้ํา เชน มด แมงมุม มวนเพชฌมาต คอยจับกินตัวออนของ
มวนโกโกและจากการสํารวจในป 2534  พบแมลงเบียนตัวออนของมวนโกโก  ชนิดหนึ่งเปนพวกแตน
เบียน เขาทําลายตัวออนมวน  จะวางไขและฟกเปนตัวเต็มวัยเมื่อมวนโกโกโตขึ้น  ดังนั้นมวนโกโกจะตาย
กอนที่จะเปนตัวเต็มวัย  โดยจะพบ parasite 1 ตัว ตอมวนโกโก  1  ตัว 

 การปองกันกาํจัด 

1. ลดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการแพรขยายพันธของมวนโกโก  โดยการตัดแตงกิ่ง 
ทรงพุม  หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  เพื่อใหมีสภาพโปรง  มีการระบายอากาศดี  ลดความชื้นที่อยูในแปลง 

2. ทําลายผลโกโกที่ตกคางอยูในแปลงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อไมใหเปนแหลงเพาะ
ขยายพันธุและแหลงที่อยูอาศัยขามฤดูกาลตอไป 

3.ไมควรปลูกพืชเปนพืชอาหารของมวนโกโกในปริมาณใกลๆ กับแปลงโกโก เพราะจะ
เปนที่หลบซอนของมวนโกโกได 

4. การระบาดของมวนโกโกมักเกิดขึ้นในหนาฝนที่มีความชื้น การใชสารฆาแมลงจึงมี
ความจําเปนเพื่อลดปริมาณมวนโกโกไดรวดเร็ว การพนสารฆาแมลง ควรพนเมื่อพบวามีปริมาณมวนโกโก
ในชวงฤดูฝน 1 คร้ัง และเวนระยะหางอีก 2 อาทิตย อีก 2 คร้ัง 
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5. การพนสารฆาแมลงอาจไมจําเปนตองพนทั้งตน ควรเนนเฉพาะบนผลโกโกและยอด
ออนเพราะเปนแหลงอาหารของตัวออน ซ่ึงระยะตัวออนไมสามมารถบินไดเหมือนตัวเต็มวัย จึงเปนระยะที่
ควบคุมไดงายกวา 

6. สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมมวนโกโก ซ่ึงไดทําการทดลองแลวใน
อัตราที่แนะนําดังตอไปนี้ 

 ชนิดสารฆาแมลง   อัตราที่ใชตอน้ํา 20 ลิตร 
1.permethrin (Ambush 10% Ec.)   20  ซีซี. 
2.cyhalothrin L (karate 10% Ec.)   16  ซีซี. 
3.endosulfan (thiodan 35 % w/v Ec.)      6  ซีซี. 
4.anphametrin  pbo (SUPERCORD 30% Ec.)      7  ซีซี. 
5.carbaryl (Sevin 85% wp.)     24  ซีซี. 
6.carbosulfan (Posse 21.6% Ec.)       93  ซีซี. 
7. ENT+ methylparathion (Baricat)     7  ซีซี 

7. การพนสารฆาแมลงไมควรไมควรใชสารฆาแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งเปนเวลานานเกินไป 
เพราะอาจจะทําใหแมลงสรางความตานทานขึ้นมาได 

8. การพนสารฆาแมลงควรพนเมื่อปริมาณผลโกโกในแปลงมีขนาดเล็กกวา 5-7 ซม. 
ประมาณ 70 % เพราะเปนขนาดที่ผลโกโกจะไดรับความเสียหายมากเมื่อถูกมวนโกโกเขาทําลาย 

9. การใชศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมปริมาณมวนโกโกยังไมมีบทบาทมากนัก สําหรับการ
ปลูกโกโกในประเทศไทย  แตมักพบวามดแดงบางชนิดจะขับไล และจับตัวออนมานโกโกกิน แต
ขณะเดียวกันจะเปนตัวคอยดูแลเพลี้ยที่ดูดกินน้ําเลี้ยงบนผลโกโก ซ่ึงเพล้ียผลิตน้ําหวานเปนอาหารของมด
และยังทําใหผลโกโกสกปรกจากราดํา และไดรับความเสียหายบาง กับผลโกโกที่มีขนาดเล็ก 

2. ดวงทําลายใบโกโก 
      จากการรวบรวมดวงในแปลงปลูกโกโกของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรและแปลงโกโกของ

เกษตรกรในเขตจังหวัดภาคใต พบดวงกินใบโกโกอยู 14 ชนิด ดังนี้ 
ชนิดของแมลง     ลักษณะการทําลาย 
1. F. Scarabeidae 3 ชนิด   กัดกินใบเปนรู  รูปสี่เหล่ียมผืนผา 
        Adoretus sp. 
        Apogoria sp. 
        Micratrichia sp. 



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  51 

 

ชนิดของแมลง     ลักษณะการทําลาย 
             2. F. Cruculionidae 7  ชนิด   กัดกินใบทําใหใบโกโกเวาแหวงหรือหยัก 
                   Astycus latrealis F.   จากขอบใบเขามาหรือตรงกลางเปนรูกลม ๆ 
                   Desmidiphorus braviusculus Hbun. 

        Hypimeces squamosus F. 
        Phrixopogon sp. 
        Platyrachelus pisttacinus Fst. 
        Prdioctes sp. 
        Sepiomus sp. 
3. F. Chrysomelidae 3 ชนิด   กัดกินทําลายใบ รูปรางไมแนนอน 
        Aulacophora Fovcicollis Luc 
       A.   similis Oliv. 
      Aulacophora sp. 
4. Anthribidae 1 ชนิด    กัดกินทําลายใบโกโก 
    Andracerus stuatus 
แมลงที่พบทําอันตรายแกตนโกโกอยูเสมอไดแก Adoretus sp., Apogonia sp. Astycus 

lateralis, Hypomeces squamosus   Sepiomus sp. 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
การปลูกโกโกประสบปญหามากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนโกโกที่เร่ิมปลูกใหมเพราะมีการเขา

ทําลายของดวงกินใบเปนผลทําใหตนโกโกตาย ตองทําการปลูกซอมแซมใหม ส้ินเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้น 
ในตางประเทศมีรายงานวา มีแมลง 2 พวก ที่ทําลายใบโกโกไดแกแมลงในวงศ Scarabeidae และ 
Curculionidae เชนเดียวกับประเทศไทย และพบวายังมีดวงกินใบอีกหลายชนิดกัดกินทําลายใบโกโกใน
ลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามชนิดของแมลง การเขาทําลายของดวงกินใบ ทําใหตนโกโกชะงักการ
เจริญเติบโตออนแอตอการเปนโรค โดยเฉพาะตนโกโกขนาดเล็กยังไมแข็งแรงเทาที่ควร ผลิตใบไมทัน 
พื้นที่ใบถูกทําลายมาก ถาตกอยูในสภาพนี้นาน ๆ ทําใหตนโกโกไดรับความเสียหายรุนแรง สวนใหญจะ
พบวาแมลงในวงศ Scarabeidae ชอบเขามาทําลายในตอนกลางคืน สวนวงศ Curculionidae เขาทําลายใบ
โกโกทั้งกลางวันและกลางคืน ซ่ึงในตอนกลางวันมักแอบหลบซอนตัวอยูใตใบ หรือทิ้งตัวลงบนพื้นดินเมื่อ
ไดยินเสียงดัง จากการศึกษาพบวา ตําแหนงของใบโกโกที่ถูกดวงกินใบทําลายมากที่สุดคือ ใบที่ 1 – 15 และ
มีแนวโนมลดลงจากใบยอดไปสูใบลาง หรือมีการทําลายที่ใบยอดมากกวาใบลาง (ศว.ส.ชุมพร, 2533) 
นอกจากนี้ในบางครั้งจะพบวามีแมลงวงศ Cjrysomelidae มีการระบาดบางนาน ๆ คร้ังเปนลักษณะ 



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  52 

 

accident outbreak จะมาเปนกองทัพเขาทําลายใบโกโกตรงบริเวณขอบ ๆ แปลงไมนานก็จะหายไป แมลง
พวกนี้บางชนิดมีสีสะทอนแสง ขนาดลําตัวปานกลางกัดกินยอด กิ่งกาน ใบโกโก แตทําความเสียหายไม
รุนแรง 

พืชอาหาร 
มะมวง สมเขียวหวาน สมโอ ลําไย ฝาย โลติ้น เงาะ ทุเรียน หมอน ปอแกว กระเจี๊ยบ พุทรา มะขาม

เทศ ละหุง นุน มันสัมปะหลัง พริกไทย มะมวงหิมพานต 
การปองกันกาํจัด  

สามารถคาดคะเนการระบาดของดวงกินใบโกโกไดลวงหนา เพราะปริมาณดวงและระดับ การ
ทําลาย มีความสําคัญกับปริมาณน้ําฝนในแตละเดือน 

การพนสารฆาแมลง ควรพนกอนเขาฤดูฝน 1 คร้ัง เพื่อเปนการปองกันกอนการเขาทําลาย หลังจาก
นั้นพนทุก 20-30 วัน อีก 2 คร้ัง ถาหากมีการระบาดรุนแรงและควรใชสารจับใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
สารฆาแมลง เนื่องจากมีการชะลางมากในหนาฝน 

การพนสารควรพนในตําแหนงใบโกโกบริเวณสวนยอดตั้งแตใบที่ 1-15 ใหมากเพราะแมลงชอบ
เขาทําลายใบในสวนนี้กวาสวนอื่น ๆ  

สารฆาแมลงที่เหมาะสมสําหรับควบคุมดวงกินใบโกโก โดยใช carbofuran (Furadan 3 G) 5-10  
กรัม รองกนหลุมกอนปลูกและอาจพนดวย carbaryl (Sevin 85 % wp.) ในอัตรา 25-30 ซีซี. ตอน้ํา 20 
ลิตร เมื่อมีการระบาดรุนแรง 

4.  หนอนบุง 
ช่ืออ่ืน ๆ : หนอนบุงหัวแดง 
ช่ือวิทยาศาสตร : Dasychira mendose Hubn 
วงศ : Lymantriidae 
อันดับ : Lepidoptera 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
หนอนบุงกินใบและผลโกโกเทาที่พบทําลายโกโกที่สําคัญมีอยู 1 ชนิด คือ Dasychira mendosa 

Hubn  แตอีกชนิดหนึ่งพบบางเปนบางครั้งคือ D. horsfieldii Saum ซ่ึงไดทําการศึกษารายละเอียดกับ
หนอนบุงชนิดแรก พบวา มีอยูในแหลงปลูกโกโกโดยทั่ว ๆ ไป ตัวหนอนกัดกินใบและยอดออนรวมทั้งผล
โกโกบางครั้งมีการเพิ่มมากถึงขั้นระบาดทําความเสียหายแกสวนโกโกหลายแหงจากการสํารวจในป 2530-
2531 พบวาหนอนชนิดนี้มีปริมาณมากในชวงฤดูฝน เชนที่สวนโกโก อ.ปะทิว จ.ชุมพร พบวามีการระบาด
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ในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม และตอมา พบวามีการทําลายผลและใบโกโกของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร แต
ก็ไมไดรับความเสียหายรุนแรงมากนัก  

พืชอาหาร 
หนอนบุงชนิดนี้ พบวามีการทําลายพืชตาง ๆ อีกหลายชนิดคือ ชมพูสาแหรก ละหุง ทับทิม นุน ชา 

กาแฟ มะขามเทศ แค ขาวโพด มะมวง กุหลาบ 
ศัตรูธรรมชาต ิ

จากการสํารวจพบวา ศัตรูธรรมชาติมีประสิทธิภาพดีมาก ในการควบคุมปริมาณหนอนบุงไดแก 
แมลงเบียน 2 ชนิด คือ 

- แมลงวันเบียน Carecelia iridopennis (tachinid) 
- แตนเบียน   Apanteles mendosa (braconid) 

การปองกันกาํจัด 

เนื่องจากสถานการณของแมลงชนิดนี้ไมรุนแรงมากนัก เพราะมีศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
ควบคุม ใหอยูในสภาพที่สมดุลย จึงยังไมจําเปนในการใชสารฆาแมลง 

สารฆาแมลงที่แนะนําใหใชเมื่อมีความจําเปนในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงเกิดขึ้น ไดแก carbaryl 
(Sevin 85 % wp.) ในอัตรา 20 ซีวี/น้ํา 20 ลิตร พนทุก 15 วันติดตอกัน 2-3 คร้ัง 

การพนสารแมลงเพื่อควบคุมหนอนบุงยังทําเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นรุนแรงและควรใชความสนใจ
กับพืชที่ปลูกอยูบริเวณใกลเคียงดวยเพราะมีพืชอาหารหลายชนิดที่สามารถใชเปนแหลงหลบซอนตัวของ
แมลงชนิดนี้ได 

4. หนอนเจาะกิ่งโกโก 
ช่ืออ่ืน ๆ : หนอนกาแฟสีแดง  
ช่ือวิทยาศาสตร : Zeuzera coffeae Niether 
วงศ : Cossidae 
อันดับ : Lepidoptera 

ความเสียหายและลักษณะการทําลาย 
หนอนเขาทําลายกิ่งตนโกโก โดยเจาะเปนรูเขาไปภายในอาศัยและกัดกินเนื้อไมอยูภายใน ตั้งแต

หนอนวัยแรกจนเขาดักแด ทําใหภายในกิ่งและตนเปนรูโพรง เมื่อถูกลมพัดแรง ๆ กิ่งก็จะหักและตนโดนลม
ลมลงได ขอสังเกตประการแรกคือ ถาเห็นวากิ่งใดกิ่งหนึ่งของตนโกโกหรือยอดเหี่ยวในระยะไกล ๆ ก็สันนิ
ฐานไดวามีหนอนชนิดนี้เขาทําลายอยูภายใน ถาใชก็จะเห็นใตตนมีขุยสีน้ําตาลคลายขี้เล่ือย ซ่ึงเปนขี้หนอน
กองอยูบริเวณใตตน และจะปรากฏวามีรูซ่ึงเปนชองทางเขาของหนอนอยูที่กิ่งหรือลําตนที่อยูเหนือกอง
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ขี้หนอนขึ้นไป ลักษณะของขุยขี้หนอนถายังใหมอยูจะมีสีนําตาลออน แตถาเกาจะมีสีน้ําตาลเขมกวา 
นอกจากนี้ยังพบวาแมลงชนิดนี้เปนแมลงศัตรูที่สําคัญของกาแฟอีกดวย 

พืชอาหาร 
กาแฟ ชา ผลไมตาง ๆ เชน นอยหนา สัก ไมปาอื่น ๆ  
ศัตรูธรรมชาต ิ

ที่พบและมีบทบาทมาก ไดแก แมลงเบียน Iphiaulax sp. (braconid) เขาทําลายในระยะหนอนและ
ออกเปนตัวเต็มวัย เมื่อหนอนเขาดักแด นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิด เชน  

 Bracon sp. (braconid)   เปนแมลงเบียน ระยะหนอน 
 Bracon Zeuzera (braconid)  เปนแมลงเบียน ระยะหนอน 
 Glyptomorpha sp. (braconid)  เปนแมลงเบียน ระยะหนอน 
 Microbracon sp. (braconid)  เปนแมลงเบียน ระยะหนอน 
 Euearcelia kockiana (tachinid) 
 Strumia chatterjaens (tachinid) 

การปองกันกาํจัด 

หมั่นตรวจแปลงและสังเกตการทําลายอยูเสมอ 
ตัดแตงกิ่งที่ถูกหนอนทําลายทิ้งเสียและหาตัวหนอนใหพบแลวทําลาย 
ถามีการระบาดมากสารฆาแมลงที่แนะนําใหใชไดแก carbaryl (Sevin 85 % wp.) อัตรา 50 ซีซี. 

ตอน้ํา 20 ลิตร พนบริเวณกิ่งและโคนตน เพื่อเปนการปองกันการเขาทําลายของหนอน กอนที่จะทําความ
เสียหายรุนแรง 

5. หนอนปลอก 
ช่ืออ่ืน ๆ : bag worm 
ช่ือวิทยาศาสตร มี 4 ชนิด คือ 
Claria cramerii 
Clania wallacei 
Mahasena sp. 
Pagodiella hekmeyeri 
วงศ : Psychidae 
อันดับ : Lepidoptera 
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ความสําคัญและลักษณะการทําลาย  
ทําลายโดยกัดกินใบโกโกเปนรูกลม ๆ เมื่อถูกทําลายมากใบโกโกก็จะรวงหลนจนหมดกิ่งแหงเปน

ผลทําใหยอดชงักการเจริญเติบโต 
จากการสังเกตพบวา แมลงชนิดนี้สวนใหญจะทําลายเสียหายมากในบริเวณที่ถูกแสงแดดเต็มที่ หรือ

การกินอาหารจะมีมากขึ้นเมื่อทองฟาแจมใส ไมมีเมฆ หรือในชวงวันตั้งแต 10 โมงเชา และ 3-4 โมงเย็น ถา
หากวันไหนมีฝนหรือทองฟาไมแจมใสก็จะทําใหการกินอาหารของแมลงชนิดนี้นอยลง 

ศัตรูธรรมชาต ิ

จากรายงานเอกสารพบวา หนอนปลอกมีแมลงศตรูธรรมชาติหลายชนิด ไดแก   
แมลงวันกนขน (tachinid)  Exorista quadrimaculate 
      Tricholyga psychidarum 
แตนเบียน (braconid)   Apanteles sp.  
มวนเพชฒฆาต (redviid)  Sycanus dichotomus 

พืชอาศัย 
หนอนปลอกมีพืชอาศัยหลายชนิดจัดเปนพวก polyphagous  ไดแก ชา กาแฟ พริกไทย โกโก 

มะพราว ปาลมน้ํามัน ชมพู และไมผลอ่ืน ๆ  
การปองกันกาํจัด  

เมื่อพบวา เร่ิมมีการทําลายของหนอนปลอก หรือตัดแตงกิ่งที่ถูกหนอนทําลายมาทําลายเสีย เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการระบาดตอไป 

ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงพนดวย carbaryl (Sevin 85  % wp.) อัตรา 60 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
หรือ trichlofon (Dipterex 95 % wp.) อัตรา 15-20 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 

5. เพลี้ยแปง  
      ช่ืออ่ืน ๆ : mealy bug 
      ช่ือวิทยาศาสตร : Planococcus citei (Risso) 
                   Ferrisana virgata 
       วงศ : Pseudococcidac 
       อันดับ : Homoptera 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
เพล้ียแปงเปนแมลงปากดูดชนิดหนึ่งพบเกาะกลุมดูดกินน้ําเลี้ยงที่ใบยอด ตาดอก ยอดออน กิ่งแผล

ผล สําหรับผลจะพบบริเวณขั้วผล ทําใหผลออนเหี่ยวแหงและผลไมเจริญเต็มที่ แคระแกรนได 
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บริเวณที่เพล้ียแปงเกาะอยู จะมีราสีดําขึ้นปกคลุมอีกดวย ถาแมลงชนิดนี้ระบาดรุนแรงในตนโกโก
จะทําใหตนโกโกทรุดโทรม อาจถึงตายได แตในตนโกโกใหญจะเขาทําลายตาดอกจนตาไมสามารถผลิต
ดอกที่สมบูรณได 

พืชอาหาร 
เปน polyphagous จึงมีพืชอาหารหลายชนิด เชน สมชนิดตาง ๆ กาแฟ ชา โกโก มะนาว มะพราว 

กลวย มะมวง ชมพู พุทรา ถ่ัว องุน เปนตน 
ศัตรูธรรมชาต ิ

ศัตรูธรรมชาติที่พบในสวนโกโก มีหลายชนิด เชน แมลงชางปกใส (Chrysopa sp.) และแตนเบียน
เพล้ียแปง ดวงเตา พวก coccinellids ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัย 

การปองกันกาํจัด 

ปองกันกําจัดมด เชน ใชสาร คารบาริล (เซฟวิน 85 % wp.) โรยตามตนที่มีมดอยู 
7. เพลี้ยไฟ 

    ช่ืออ่ืน ๆ : thrips 
    ช่ือวิทยาศาสตร : มี 2 ชนิด คือ 

Heliothrips haomorrhoidalis 
Selenothrips ruduocinctus 

   วงศ : - 
    อันดับ : Thysanoptera 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
   ตัวออนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณใตใบโกโก ทําใหผิวใบที่ถูกดูดกินมีจุดสีเหลือง 

น้ําตาล ใบยน หรือมวนลงเล็กนอย ใตใบมีจุดเปนจุดเล็ก ๆ คลายเข็มตําและเปนสีน้ําตาลและใบอาจหลุดรวง
ไปในที่สุด 

การปองกันกาํจัด 

  เพล้ียไฟทั้งสองชนิดยังไมมีการระบาดรุนแรง แตพบวามีอยูทั่วไปในแปลงปลูกโกโกและมีอยู
เกือบตลอดป ดังนั้นการใชสารฆาแมลงยังไมมีความจําเปนแตถาหากเกิดมีการระบาดมากถึงขั้นกอใหเกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจก็ควรใชสารฆาแมลงไดแก malathion, carbosulfan และ carbaryl เปนตน 

8. เพลี้ยกระโดดโกโก 
     ช่ืออ่ืน ๆ : เพล้ียกระโดดสีขาว white plant hopper 
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     ช่ือวิทยาศาสตร : Lawana conspersa Walk 
     วงศ : Flatidae 
     อันดับ : Homoptera  

 ความสําคัญและลักษณะการทําลาย 
พบวาความเสียหายที่เกิดจากแมลงชนิดนี้ทําลายไมรุนแรงมากนัก นอกจากจะทําความสกปรกถามี

จํานวนมาก แตถาทําลายบริเวณที่สําคัญ เชน กานของผลออน ซ่ึงจะเปนที่วางไขทําใหเกิดรอยแตก เมื่อเปน
ตัวออนก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงผลออน ทําใหผลออนไดรับความเสียหายไมสามารถเจริญเติบโตเปนผลแกไดอีก
ตอไป ถาวางไขบริเวณเสนแกนใบก็จะทําใหใบโกโกบิดงอหรือหักได 

พืชอาหาร 
เปนศัตรูของโกโก กาแฟ ยางพารา 
ศัตรูธรรมชาต ิ

ในประเทศไทยพบวามีเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ทําใหเกิดโรคแกเพล้ียกระโดดสีขาว
ได จากการสํารวจพบวาในสภาพชื้นมากซึ่งเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อราเขียวชนิดนี้ทําใหเพล้ียกระโดด
สีขาวทั้งตัวออน (nymph) และตัวเต็มวัยเปนโรคและตายเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะเกาะแข็งติดกับกิ่งโกโก 

การปองกันกาํจัด 

เนื่องจากสภาพแวดลอมที่ปลูกโกโกในประเทศไทย มีความชื้นอยูเพียงพอแลว การควบคุมประชา
การเพลี้ยกระโดดสีขาวก็อยูในสภาพที่คอนขางสมดุลย จากการสํารวจพบวาเพลี้ยกระโดดจะเพิ่มปริมาณใน
ฤดูที่มีฝนตกชุกซึ่งเปนสภาพที่เหมาะตอการเจริญเติบโตของเชื้อราเขียวที่ทําใหเกิดโรคดวย ดังนั้น จะเห็น
ไดวาธรรมชาติมีการควบคุมกันเอง 

แตถาหากมีการระบาดมาก เกินระดับที่จะทนไดก็ควรใชสารเคมี ไดแก carbaryl,(Sevin 85 % 
wp.) อัตรา 25-30 ซีซี.ตอน้ํา 20 ลิตร 

9. เพลี้ยออน 
ช่ืออ่ืน ๆ : aphid เพล้ียออนสีน้ําตาล 
ช่ือวิทยาศาสตร : Toxoptera aurantii Fons 
วงศ : Aphididae 
อันดับ : Homoptera 

 ความสําคัญและลักษณะการทําลาย  
เพล้ียออนเปนศัตรูที่สําคัญของโกโกในขณะที่ตนโกโกยังเล็กหรือในเรือนเพาะชํา โดยตังออนและ

ตัวเต็มวัย ดูดกินน้ําเลี้ยงบนใบยอดออนโดยเฉพาะใตใบ ถามีการระบาดรุนแรงจะพบบริเวณตาดอก กานผล



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  58 

 

ออน และบนผลโกโกมักอยูรวมเปนกลุม นอกจากนี้ยังพบวาเพลี้ยออนชนิดนี้ถายทอดเชื้อไวรัสในสมได
ดวย แตยังไมพบวามีการถายทอดเชื้อในตนโกโก 

พืชอาหาร 
สมโอ สมเขียวหวาน มะนาว มะกรูด และพืชตระกูลสมอื่น ๆ ล้ินจี่ กาแฟ และชา 
ศัตรูธรรมชาต ิ

ดวงเตาลาย ทั้งตัวออนและตัวเต็มวยั เปนตัวห้ํา จากการสํารวจแปลงพบวา ตัวออนของดวงเตาลายมี
ประสิทธิภาพในการลาเพลี้ยออนไดดี 

การปองกันกาํจัด 

ตัดแตงกิ่งและตนใหสะอาดไมใหมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยูโดยนํามาเผาทําลาย และ กําจัดมดที่เปน
พาหนะในการแพรกระจายเพลี้ยออนดวย 

ถาหากมีการระบาดมากและรุนแรง ควรพนดวยสาร dimethoate มีผูกลาววาการพนสารฆาแมลง
เมื่อเพล้ียออนมีปริมาณมากในแปลงจะไปกระตุนใหเพล้ียออนที่มีปกไดเร็วข้ึน ซ่ึงทําใหมีการกระจายเพลี้ย
ออนมากยิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 23 กรงดักกระรอก 

ภาพที่ 22 ผลโกโกถูกกระรอก
ํ



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  60 

 

 

 

ภาพที่ 24 โรคผลเนาดํา 

ภาพที่ 25 มวนโกโก 

ภาพที่ 26 แผลเกิดจากมวนโกโกทําลาย 
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บทที่ 6 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
Wood , 1975 กลาววาการเก็บเกี่ยวผลโกโกนั้นเปนการปลิดฝกสดออกจากตนโกโก และแกะฝก

สุกเพื่อเอาเมล็ดเปยกออก เมื่อโกโกสุกฝกจะเปลี่ยนสีจากฝกสีเขียวเปนเหลืองสม และฝกสีแดงจะ
เปลี่ยนเปนสีสมโดยเฉพาะบริเวณรองผลแตมองเห็นไมชัดเจนนัก ถาหากปลูกผสมหลาย ๆ พันธุในแปลง
เดียวกันอาจเปนการยากลําบากในการเลือกเก็บเกี่ยวผลโกโกสุก อยางไรก็ตามระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผล
โกโกจะไมจํากัดเหมือนผลไมอ่ืน การเก็บเกี่ยวผลโกโกนั้นสามารถยืดเวลาการเก็บเกี่ยวไดนานขึ้นอีก 3-4 
สัปดาห แตถาปลอยใหฝกอยูบนตนนานกวานี้เมล็ดอาจจะงอกในฝก ซ่ึงการงอกนี้อาจจะเกิดในบางสภาวะ
เทานั้น ปกติจะเกิดในชวงฤดูแลงที่แลงจัด ดังนั้น ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเหมาะสมจึงอยูในชวง 3-4 สัปดาหนี้
เทานั้น 

การเก็บผลผลิตจะตองเก็บผลที่สุกพอเหมาะ ไมเก็บผลออนหรือสุกเกินไป ในการเก็บจะสังเกตได
จากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวผลโกโก เนื่องจากการเก็บผลที่สุกพอเหมาะนั้นเกี่ยวของกับคุณภาพของเมล็ด
โดยตรง กลาวคือ ผลสุกจะมีปริมาณของเยื่อหุมเมล็ดหนา ทําใหการเพิ่มอุณหภูมิของขบวนการหมักเมล็ด
ดําเนินไปอยางสมบูรณและรวดเร็ว นอกจากเกี่ยวของกับขบวนการหมักแลวการที่เก็บผลสุกไมจัดนั้นจะทํา
ใหเปอรเซ็นตไขมันโกโก ( Fat content) ต่ํา โดย LAINZ และ BULLARD ไดรายงานวาในการเก็บผลสุกจัด
ของสายพันธุ ICS 6 มาวิเคราะหนั้นจะมีเปอรเซ็นตไขมัน 42.1 % เมื่อเทียบกับผลที่ไมสุกจะมีเปอรเซ็นต
ไขมันเพียง 38.5 % ทั้งนี้เนื่องจาก 50% ของไขมันโกโกจะกอตัวขึ้นในชวง 6 อาทิตย สุดทายกอนที่ผลจะ
สุก (Wintgens , 1991) 

ในการเก็บผลแตละครั้งจะตองหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลที่สุกเกินไป ดวยเมล็ดบางสวนจะงอก 
นอกจากนั้นผลที่ไดรับความเสียหายจากการเขาทําลายของโรคผลเนาดํา หรือ สัตวจําพวกหนู – กระรอก 
เพราะผลลักษณะเหลานี้เมล็ดจะมีเยื่อหุมเมล็ดที่นอยมาก หรือเสียหายทําใหการหมักเมล็ดไมดีเทาที่ควร มี
ผลตอคุณภาพของเมล็ดโกโกแหง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นและรสชาด 

ชวงความถี่ของการเก็บเกี่ยวผลโกโกนั้นไมไดใชวิธีสังเกตจากสีผลเพียงอยางเดียวน้ําหนักรวมของ
ผลโกโกที่รวบรวมไดทั้งหมดในการเก็บเกี่ยวแตละครั้งก็จะมีผลตอการเก็บเกี่ยวไดเชนเดียวกัน ในการเก็บ
เกี่ยวแตละครั้งตองพิจารณาดูวา ผลผลิตโกโกมีปริมาณมากพอที่จะเขาสูกระบวนการหมัก ตัวอยางเชน การ
หมักแตละครั้งใชเมล็ดเปยกจํานวน 100 กิโลกรัม ดังนั้นในการเก็บเกี่ยวแตละคร้ัง จึงตองเก็บเกี่ยวใหได
ผลผลิตอยางนอย 100 กิโลกรัมเมล็ดเปยก ในสวนขนาดเล็กอาจจะตองใชระยะเวลาเก็บเกี่ยวแตละครั้งหาง
กันเกิน 1 เดือน เพื่อเก็บรวบรวมใหไดผลผลิตเพียงพอที่จะหมัก ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายในเรื่องของโรคผล
เนา หนู กระรอกกัดกินทําความเสียหาย ในชวงที่ปลอยผลสุกไวบนตนนาน ๆ สําหรับสวนที่มีขนาดใหญ
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ปลูกโกโกจํานวนมากระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลโกโกไมเกิน 3-4 สัปดาห อาจจะเปนทุกสัปดาหเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายจากโรคและสัตวทําลายฝก 

ในการเก็บฝกโกโก ฝกโกโกจะถูกตัดออกจากตนโดยใชมีดหรือกรรไกรชนิดพิเศษที่มีดามยาว ใน
การเก็บเกี่ยวตองกระทําอยางระมัดระวังอยาใหดอกโกโกที่ติดอยูบนตนซึ่งเจริญเติบโตเปนฝกในรุนตอ ๆ 
ไปไดรับความเสียหาย ฝกโกโกเมื่อเอาออกจากตนจะมีแผลบริเวณขั้วผลซ่ึงเชื้อราที่อยูภายนอกอาจจะเขา
ทําลายได 

หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ ฝกโกโกจะถูกแกะออก ควรหาสถานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมและสะดวกในสวน 
หลังจากนั้นจึงเริ่มแกะเปลือกโกโกออกเพื่อรวบรวมผลผลิตใหไดตามตองการ การกองฝกโกโกทิ้งไวสัก 2-
3 วัน นั้นมีผลดีเพราะคนพบวาการปลอยฝกทิ้งไวเชนนี้สงผลใหอุณภูมิเมล็ดสูงขึ้นอยางรวดเร็วในขั้นตอน
ของการหมัก สงผลใหสีเมล็ดโกโกที่อยูภายในเกิดการเปลี่ยนแปลงทําใหเมล็ดโกโกมีคุณภาพดีขึ้น ตาม
รายงาน Berrel ไดกลาววาการเก็บผลโกโกไวช่ัวขณะกอนการหมักจะชวยลดความเปนกรดของเมล็ด ลด
ความขมและรสฝาด เพิ่มกลิ่นและรสชาดของชอคโกแลต และเปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ด 

การหมักโกโก 
การหมักโกโกนิยมทํากันหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความพรอมของเกษตรกรเจาของสวน เชน หมัก

โดยใชเขง ลังไม หมักแบบกองสูงบนพื้น และหมักในกระบะไม เปนตน จากรายงานการปลูกโกโกของ
ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร (2533) ไดสรุปเกี่ยวกับการทําแหงดังนี้ 

ขั้นตอนการหมัก 
1.  เก็บรวบรวมโกโก อยางนอย 7 วัน เพื่อใหไดผลโกโกมากพอและชวยลดปริมาณน้ําในผล ใน

กรณีที่รวบรวมผลโกโกมากพอ สามารถหมักไดเลย โดยใชไมทุบผลโกโก หรือใชมีดผาผล แกะเมล็ดดึงไส
ที่ติดกับเมล็ดออก นําเมล็ดไปผึ่งแดดนาน 3-4 ช่ัวโมง กอนนําลงหมักในภาชนะหมัก 

2. ภาชนะหมัก ตองมีชองระบายของเหลวที่เกิดจากการสลายตัวของเยื่อหุมเมล็ด ขณะหมักและไม
ควรใชภาชนะโลหะหมัก 

3.  ปริมาณโกโกที่หมัก ไมควรนอยกวา 40 กิโลกรัม หากเปนเขงขนาดใหญ หรือเขงผลไม ควรใช
เมล็ดโกโกสดประมาณ 60-80 กิโลกรัม 

4. ดานบนภาชนะหมักตองทําเปนฉนวนหุมหรือใชกระสอบปดทับหลายชั้นเพื่อปองกันการสูญเสีย
ความรอนขณะหมัก 

5. กลับโกโกในภาชนะหมักใน 3 วันแรกเทานั้น หลังจากนั้นปลอยหมักไวในภาชนะจนครบ 6 วัน 
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การทําเมล็ดโกโกแหง 
จะเริ่มเมื่อส้ินสุดขบวนการหมัก ในวันที่ 6 โดยนําโกโกในภาชนะหมักไปตากแดด หรืออบแหง จน

เหลือความชื้น 7 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการทําใหเมล็ดโกโกแหง จะมีผลตอรสชาดและคุณภาพของเมล็ด
โกโกแหงมาก หากเมล็ดโกโกแหงชาอาจเกิดเชื้อราแทรกเขาในเมล็ด ทําใหรสชาดโกโกเปลี่ยนไปได 

การตากแดด เหมาะสําหรับประเทศที่มีการเก็บเกี่ยวโกโกในฤดูแลง การตากเมล็ดอาจตากบนลาน
ซีเมนต หรือตากบนเสื่อไมซ่ึงยกสูงจากพื้น และทําหลังคาเลื่อนปด เปด ชวงเวลาเชาเย็น การตากแหงโดยวิธี
นี้ ใชเวลานาน ประมาณ 1 อาทิตย 

ปจจุบันมีการพัฒนานําเอาพลังแสงอาทิตยมาทําเปนเตาอบพลังแสงอาทิตยซ่ึงสามารถรนระยะเวลา
การทําเมล็ดโกโกแหงและทําใหคุณภาพเมล็ดดีกวาการตากบนลานตาก 

การอบแหง  นิยมทําในกลุมผูปลูกรายใหญๆ และตองเก็บเกี่ยวโกโกฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุกและมี
แสงแดดนอย ชนิดเตาอบที่ใชมีหลายแบบ แตที่นิยมใชมี 2 แบบ ไดแก 

-  เตาอบแบบซามัว   เปนเตาอบที่ใชระบบสงผานความรอนโดยดานลางของเตาสรางดวยทอเหล็ก 
สําหรับใสเชื้อเพลิงและมีปลองระบายควันทางดานหลัง ดานบนของเตาจะมีถาดอบทําดวยโลหะไมเปน
สนิม ซ่ึงสามารถรับความรอนที่สงผานจากทอเหล็กดานลางไดสูง เตาอบชนิดนี้ใชเวลาในการอบแหง
ประมาณ 1 ½ -2 วัน ที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซนติเกรด การอบแหงชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความหนาของเมล็ด
โกโกในถาดอบดวย 

-  เตาอบชนิดใชพัดลมเปนตัวเปาลมรอน เปนเตาอบซึ่งมีประสิทธิภาพกวาแบบซามัว เนื่องจากมี
พัดลมเปารอนเขาสูถาดไดทั่วถึง เตาอบชนิดนี้ใชเวลาในการอบแหง ประมาณ 1- 1 ½ วัน 

เตาอบทั้งสองชนิด จะตองหมั่นคนอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันมีผูดัดแปลงเปนแบบมีแกนหมุนสําหรับ
คนโกโกในถาดอบได สะดวกตอผูใชมากขึ้น 

คุณภาพเมล็ดโกโกแหงที่ดี 
คุณภาพเมล็ดโกโกแหงที่ดีเปนที่ตองการของตลาดนั้น เมล็ดจะตองมีลักษณะเตง ผิวเรียบ ไมเหี่ยว

ยน ขนาดเมล็ดโตคอนขางสม่ําเสมอ เมล็ดสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และกลิ่นควัน เมล็ดไมหักหรือเกาะกัน
แนนและมีเยื่อหุมเมล็ดติดอยูนอยมาก 

นอกจากการใชประโยชนจากเมล็ดโกโกแลว สวนประกอบของเมล็ดโกโกซ่ึงไดแก เยื่อหุมเมล็ด 
(pulp) ก็มีการนํามาใชประโยชนดวย เนื่องจากเยื่อหุมเมล็ดประกอบดวยน้ําตาล 10-15% กรดซิตริก 0.4 - 
0.8%  และเพคติน ในสวนของเยื่อหุมเมล็ดซึ่งเปนตัวทําใหเกิดแอลกอฮอล และกรดอะซิติค ในขบวนการ
หมักจะมีการสูญเสียน้ําหมักไป 5-7% ซ่ึงน้ําสวนที่ออกมาจากขบวนการหมักที่เรียกวา Sweeting นี้สามารถ
นําไปใชประโยชนในการทําเยลลี่หรือทําน้ําโกโกสําหรับดื่มเหมือนเครื่องดื่มทั่วๆ ไป (ปยนุช, 2539) 



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  64 

 

มาตรฐานเมล็ดโกโกแหง 
• ความชื้นในเมล็ดไมเกิน 7 เปอรเซ็นต 
• น้ําหนักเมล็ดแหงโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 1 กรัม 
• ปริมาณไขมันโกโกไมนอยกวา 55 เปอรเซ็นต 
• จากการสุมเมล็ดแหง 300 เมล็ด นํามาผาตามยาวจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 
• เมล็ดที่เปนราไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 
• เมล็ดสีเทาหรือหินชนวนมีไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 
• เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะทําลาย เมล็ดงอก เมล็ดเสีย เมล็ดลีบ รวมไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 
• เมล็ดสีมวงไมเกิน 2-5 เปอรเซ็นต 
• เมล็ดสีมวงหรือสีน้ําตาลบางสวนไมเกิน 20-40 เปอรเซ็นต 

คําจํากัดความ 
1.  เมล็ดโกโก (COCOA  BEAN) คือเมล็ดจากผลของตนโกโก (Theobroma  cacao L.) และ

หมายถึงไดผานขบวนการหมักและตาก หรืออบแหงเรียบรอยแลว 
2.  เมล็ดเกาะกัน (BEAN CLUSTER) เมล็ดที่เกาะกันเปนกอน คือ เกาะติดกันมากกวาสอง 
3. จํานวนเมล็ด (BEAN  COUNT) คือการนับเมล็ดในปริมาณน้ําหนัก 100 กรัม ทั้งนี้ไมรวมเมล็ด

ลีบ และเมล็ดแตกหัก 
4. เมล็ดแตกหัก (BROKEN  BEAN) คือเมล็ดที่เปนเศษชิ้นเล็กชิ้นนอยไมเปนเมล็ดที่สมบูรณ 
5. ส่ิงเจือปน (ADULTERATION) การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มสิ่งเจือปนอยางอื่นไมวาอะไรก็

ตามที่ทําใหมีผลตอคุณภาพหรือกล่ินกับสินคาสวนใหญ 
6.  เมล็ดเสีย (DEFECTIVE  BEAN) คือเมล็ดที่พบวาภายในมีเชื้อรา สีหินชนวน แมลงเจาะเปนโรค 

และเมล็ดงอก 
7.  เมล็ดโกโกแหง (DRY COCOA) หมายถึงเมล็ดโกโกที่ไดผานขบวนการลดความชื้น ซ่ึงจะมี

ความชื้นอยูไมเกิน 7.5 เปอรเซ็นต 
8.  เมล็ดที่ผานการหมัก (FERMENTED  BEAN) หมายถึงเมล็ดที่ไดรับการพัฒนากลิ่น และสี ซ่ึงจะ

เปนสีน้ําตาล หรือสีช็อคโกแลตเมื่อผาเมล็ด 
9. เมล็ดลีบ (FLAT  BEAN) จะพบเมล็ดมีลักษณะบางมาก 
10.  ส่ิงแปลกปลอม (FOREIGN  MATTER) วัตถุอยางอื่นที่ไมใชเมล็ดโกโก หรือเมล็ดหักชิ้นเล็ก

ช้ินนอย และเศษของเปลือก 
11.   ช้ินเล็ก (FRAGMENT) ช้ินเล็กชิ้นนอยที่มาจากเมล็ดโกโก 



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  65 

 

12. เมล็ดงอก (GERMINATED  BEAN) เมล็ดที่เร่ิมงอกจากผลจะเสียเนื่องจากการงอก 
13.  เมล็ดเสียหายจากแมลง (INSECT  DAMAGED) ภายในเมล็ดพบเสียหายเนื่องจากแมลงเจาะ  

และพบอาการติดโรค 
14. เมล็ดที่เปนรา (MOULDY  BEAN) พบเชื้อราภายในเมล็ด และภายนอก 
15. ช้ินสวนของเปลือก (PIECE  OF  SHELL) ช้ินเล็กชิ้นนอยของเปลือกบาง 
16. เมล็ดที่มีสีหินชนวน (SLATY  BEAN) จะพบสีหินชนวนครึ่งหนึ่งหรือมากกวา เมื่อผาซีกเมล็ด

โกโกทําการทดสอบ 
17. เมล็ดที่มีกล่ินควัน (SMOKY  BEAN) คือเมล็ดที่ไดรับกลิ่นควันหรือรสชาด เนื่องจากการเก็บ

รักษา หรือเกิดการหมักหรืออบแหง 

คุณภาพของเมล็ดโกโก 
ในดานอุตสาหกรรมโกโก หรือผูรับซื้อโกโกนั้น คุณภาพที่ใชวัดเมล็ดโกโกแหงในการซื้อขายทั่ว ๆ 

ไปเทาที่พบเห็น มี 
1. ขนาดเมล็ดโกโกแหง ตองมีขนาดเมล็ดไมนอยกวา 0.9 กรัม 
2. จํานวนเมล็ดแหง/น้ําหนัก 100 กรัม ตองไมเกิน 110 เมล็ด 
3. ความชื้นตองไมเกิน 8 % 
4. ส่ิงเจือปนตางๆ  

แตถามองลึกเขาไปในระดับอุตสาหกรรมแลวคุณภาพของเมล็ดโกโกตองมีปจจัยอีกมากมายหลาย
ตัว เชน 

1. เปอรเซ็นตไขมัน 
2. ความออนแข็งของเนยโกโก 
3. รสชาด และกลิ่น 
4. Theobromine และ Caffeine 

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของโกโก 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของเมล็ดโกโกนั้นมีดวยกันหลายชนิด ซ่ึงแตละปจจัยมีผลทั้งทางตรงและ

ทางออมตอคุณภาพของเมล็ด  ซ่ึงปจจัยที่สําคัญเทาที่มีการศึกษามานั้นมีดวยกันหลายอยาง ตามรายงานของ 
Wintgens (1991) มีดังนี้ 

1. พันธุกรรม 

ลักษณะพันธุกรรมของโกโกมีความแตกตางมากหลาย โดยที่ในกลุมใหญ ๆ 3 กลุม ของพวก 
Criollos , Forasteros และ Trinitarios นั้นไดมีการแตกแยกเปนกลุมพันธุ  ตาง ๆ กันโดยอาศัยลักษณะ
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ทางดานภูมิศาสตรของแหลงพบเห็น เชน พวก Nanay , Parinari , Scavina , Pentagona , Porcelana 
เปนตน นอกเหนือจากนั้นลักษณะของการ กลายพันธุ หรือการผสมขามตามธรรมชาติ ซ่ึงกอใหเกิดสายพันธุ
ใหมที่หลากหลายก็มีสวนในเรื่องของคุณภาพเมล็ดโกโกเชนกัน จากการศึกษาตาง ๆ มานั้น พบวา
พันธุกรรมมีผลตอคุณภาพเมล็ดโกโกในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 น้ําหนักเมล็ด 
R. Alvarado & E.T.Bullard ไดเปรียบเทียบสายตนของ EET และลูกผสมของ EET พบวา

น้ําหนักเมล็ดของสายตน EET 62 มีน้ําหนักเมล็ดหนักกวาสายตนอื่นในกลุมของ EET นอกจากนั้น Knapp 
ยังไดสรุปน้ําหนักของเมล็ดเปนลักษณะของพันธุกรรมที่คอนขางเฉพาะเจาะจง แตอาจจะเกิดจากอิทธิพลอ่ืน 
ๆ ไดบาง และ C.Cilas และคณะ ยังไดกลาววาน้ําหนักเมล็ดเปนคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับคุณภาพของ
เมล็ดโกโก 

1.2 เปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ด 
ปกติแลวเปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ดที่อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด นั้นอยูในชวง 11-12 

% ถามากกวานี้จะทําใหเนื้อในเมล็ดมีขนาดเล็ก และยิ่งเปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ดต่ํายอมหมายถึงเนื้อใน
เมล็ดมีขนาดใหญ จากการศึกษา พบวาสายตน Sca6 และ Sca12 มีเปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ดหนามาก ซ่ึง
เทาที่ปรากฏ พบวาทั้ง 2 สายตนมีขนาดเมล็ดเล็กมาก มีผลตอคุณภาพของเมล็ดโกโกเปนอยางมาก 

1.3 เปอรเซ็นตไขมัน 
Lainz & Bullard กลาววามีความแตกตางกันในดานเปอรเซ็นตไขมันถึง 10 % ระหวาง

สายพันธุ  Ecuador  กับ Trinitario  
Wood พบวาเปอรเซ็นตไขมัน เกี่ยวของโดยตรงกับลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะ

ของพอพันธุมีอิทธิพลสูงกวาแมพันธุในการที่จะถายทอดไปยังลูกผสม จากการศึกษา Wood พบวาพวก 
Forastero มีเปอรเซ็นตไขมันสูงกวาพวก Criollos คือ 55 – 59 % ใน Forastero และ 53 % ในพวก 
Criollos 

R. Alvarado & E.T. Bullard พบวาพวก Sca6  และ Sca12 มีเปอรเซ็นตไขมันต่ํา
ประมาณ 48 %  

1.4  รสชาดของชอคโกแลต 
รสชาดของชอคโกแลตเปนคุณลักษณะที่สําคัญของคุณภาพเมล็ดโกโกชนิดหนึ่งที่

เกี่ยวของกับลักษณะทางพันธุกรรมเปนอยางมาก เทาที่ผานมาพบวาพวก Criollo มีรสชาดของชอคโกแล
ตดีกวาพวก Trinitario และพวก Trinitario มีรสชาดดีกวาพวก Upper Amazon จากเทาที่ศึกษา พบวา Sca6 
และ UIT1 มีรสชาดไมเปนที่ยอมรับ 
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1.5 ความออนนุมของเนยโกโก 
คุณภาพของเนยโกโกตัวหนึ่ง คือ เร่ืองความออนหรือแข็งของเนยโกโกที่อุณหภูมิปกติทั่ว 

ๆไป ในอุตสาหกรรมนั้นตองการเนยโกโกที่มีคุณลักษณะแข็งมากกวาพวกออนในการทําผลิตภัณฑโกโก
ขั้นสุดทาย และความออนนุมของเนยโกโกนั้นมักเกี่ยวของกับลักษณะทางพันธุกรรมโดยตรง ดังเชน Chin 
และ Nushirwan พบวาพวก Na33 มีเนยโกโกนุมกวาพวก UIT, Pa7 และ ICS 60 เปนตน 

1.6 ประสิทธิภาพในการหมัก 
Quesnel & Lopez พบวาพวก Criollo ใชเวลาในการหมักนอยกวาพวก Forastero คือใช

เวลาเพียง 3 วัน ในขณะที่ Forastero ใชเวลา 4-7 วัน 

1.7 ลักษณะการออกผล 
ปจจัยที่มีผลตอการเก็บเกี่ยวผล และเกี่ยวโยงไปถึงการออกดอกที่สําคัญมี 2 ปจจัย คือ 

สภาพภูมิอากาศ และลักษณะทางพันธุกรรม ซ่ึงลักษณะทางพันธุกรรมนั้นเทาที่มีการศึกษาโดย Toxopeus 
พบวา 75 % ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวของพวก Amelonado จะปฏิบัติในเดือนกันยายน ถึงมกราคม ในขณะที่
พวก Amazon สามารถเก็บไดเพียง 50% เทานั้น การเก็บเกี่ยวไดมากนอยตางกันสงผลตอคุณภาพเมล็ด
โกโกดวย จากจํานวนที่จะใชหมักมีมากนอยตางกันประสิทธิภาพในการหมักจะตางกันดวย 

1.8 ความสม่ําเสมอของขนาดเมล็ดโกโก 
Freemann ไดพูดถึงความสม่ําเสมอของขนาดเมล็ดโกโกวามีความสัมพันธโดยตรงกับ

พันธุกรรมของแตละสายพันธุ ซ่ึงความสม่ําเสมอของเมล็ดนั้นเปนที่ตองการของอุตสาหกรรมโกโกเปน
อยางมากเพราะงายตอการปรับเครื่องจักรในการทํางาน การอบแหงเมล็ดโกโกกอนการแปรรูปขั้นสุดทาย ก็
สามารถทําไดทั่วถึงทั้งเมล็ด ซ่ึงมีผลตอกล่ินของชอคโกแลตอีกดวย การที่เมล็ดมีหลายขนาดกอปญหาตอ
คุณภาพเมล็ด คือ ขณะที่ทําการอบเมล็ดที่มีขนาดเล็กก็ไหม ในขณะที่เมล็ดพอดีกําลังอยูในระดับพอเหมาะ 
แตเมล็ดที่ใหญเกินไปจะอบไดที่บริเวณผิวนอกเมล็ด แตภายในเมล็ดยังชื้นอยูเลย 

2. สภาพแวดลอม 

สภาพแวดลอมที่จะกลาวถึง ซ่ึงมีผลตอคุณภาพเมล็ดโกโกนั้นที่สําคัญ คือ ลักษณะพื้นที่และ
ลักษณะภูมิอากาศ พอจะกลาวไดดังนี้ 

2.1 แหลงปลูก 
การที่โกโกพันธุเดียวกันปลูกในแหลงปลูกที่ตาง ๆ กันยอมมีผลตอขนาดของเมล็ดโกโก

เปนอยางมาก Ang & Scheperd รายงานวาพันธุที่ปลูกในอัฟริกาตะวันตกเมื่อนําไปปลูกในภาคตะวันออก
ของมาเลเซียแลวจะมีขนาดเมล็ดโตขึ้นกวาเดิม นอกจากนั้น Wood ยังไดยืนยันวาลูกผสมชั่วที่ 3 ของพวก 
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Amazon ที่ปลูกใน Gana เมล็ดจะมีน้ําหนักเฉลี่ย 1 กรัม/เมล็ด และเมื่อนําไปปลูกใน Cameroon จะมี
น้ําหนักเพิ่มขึ้นเปน 1.2 กรัม/เมล็ด จึงสรุปไดวาความอุดมสมบูรณของแหลงปลูกมีผลตอขนาดของเมล็ด
โกโกเปนอยางมาก 

2.2 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิมผีลโดยตรงตอน้ําหนักของเมล็ด เพราะวาขณะที่ผลกําลังพัฒนานั้น ถาอุณหภูมิสูงขึ้นมาก

จะทําใหจํานวนเมล็ดในผลที่มีขนาดเล็กมีปริมาณสูงมาก ซ่ึงมีผลตอการหมักและเปอรเซ็นตเนยโกโกเปน
อยางมาก เพราะเมล็ดมีน้ําหนักนอยจะทําใหเนยโกโกมีปริมาณนอยดวยเชนกัน 

2.3 ปริมาณน้ําฝน  
มีผลโดยตรงตอคุณภาพเมล็ดโกโกเร่ืองของเปอรเซ็นตไขมันเพราะชวง 4 เดือนสุดทายกอนผลสุก 

ปริมาณน้ําฝนที่มีมากและกระจายดียอมทําใหขนาดเมล็ดโกโกใหญตามปกติ และทําใหไดเปอรเซ็นตไขมัน
โกโกสูงเมื่อเขาขบวนการแปรรูป 

3. การดูแลรักษาและการปฏบิัติตาง ๆ 
ในดานการปฏิบัติตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพนั้นมีดวยกันหลายประการคือ  

3.1 การใหปุย  
มีผลตอขนาดเมล็ดโดยตรง ซ่ึงสงผลตอการนําไปเขาขบวนการหมักตอไป แตปุยไมมีอิทธิพลตอ

รสชาดและกลิ่นของชอคโกแลต 
3.2 รมเงา 

Chick ไดสรุปวาเมล็ดโกโกที่ปลูกในสภาพรมเงานอย เมื่อนํามาหมักแลวจะไดเมล็ด ซ่ึงมีพวกกรด
ตางๆ มากกวาเมล็ดโกโกที่ไดจากโกโกที่ปลูกในสภาพรมเงาพอเหมาะถึง 60 % ทั้งนี้เปนเพราะวาปริมาณ
ความเขมขนของน้ําตาลในเยื่อหุมเมล็ดมีมากขึ้น เมื่อมีการลดรมเงา 

3.3 ความออนแกของผลที่เก็บเกี่ยว 
ในการเก็บผลผลิตนั้นมีผลตอเปอรเซ็นตไขมันโดยตรงดวย 50 % ของไขมันจะกอตัวในชวง 6 

อาทิตยสุดทายกอนผลจะสุก ดังนั้นในการเก็บผลโกโก ถาเก็บไมคอยสุกจะทําใหคุณภาพเปอรเซ็นตไขมัน
ลดลง ดวยผลที่ยังไมคอยสุกจะมีเยื่อหุมเมล็ดนอยทําใหขบวนการหมักไมดีพอจะทําใหไดเมล็ดมีสีมวง
คอนขางมาก ในทางตรงขาม ถาเก็บผลสุกพอเหมาะจะทําใหขบวนการหมักเกิดขึ้นอยางสมบูรณ ยิ่งถาเก็บ
ผลที่ไมคอยสุกมาก ๆ จะทําใหเปอรเซ็นตผลผลิตที่ผานการหมักแลวมีเปอรเซ็นตลดลง ดังตารางขางลางนี้ 

 
 



การพัฒนาโกโกในประเทศไทย  69 

 

ตาราง     แสดงความออนแกของผลที่เก็บที่มีตอคุณภาพโกโก  
 สุกเกิน (กก.) สุกพอดี (กก.) ออนเกิน (กก.) 
นน.เมล็ดสดที่หมัก 
% สูญเสียจากการหมัก 
% สูญเสียจากการทําแหง 
% ผลผลิตที่ไดรับหลังจากหมัก 
กล่ิน 
% ไขมัน 
คุณภาพ 
ความแข็งของเปลือกหุมเมล็ด 

305 
19 
37 
44 
ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 

เปราะหักงาย 

262 
18 
35 
47 
ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 

270 
10 
69* 
21* 

กรดจัด 
สูง 
ต่ํา 
ปกติ 

อนึ่งในการเก็บผลควรเก็บผลที่สมบูรณปราศจากการทําลายของโรคแมลง หรือสัตวตาง ๆ เพราะ
การที่ไดเมล็ดคอนขางสมบูรณมีเยื่อหุมเมล็ดยอมทําใหการหมักดีดวยเชนกัน 

3.4 การบมผลหรือพักผลกอนแกะเมล็ดออก 
การบมผลหรือเก็บผลไวสักระยะหนึ่งกอนทําการแกะเมล็ดเพื่อนําไปหมักตอไปโดยทั่ว ๆ ไปจาก

การทดลอง พบวาควรจะบมผลไวประมาณ 4-12 วัน จะชวยใหการหมักดีขึ้น อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในเวลา
รวดเร็ว และที่สําคัญหลังจากหมักแลวมีกรดนอย ลดความฝาดและลดความขมของรสชาดชอคโกแลต ได
เปนอยางดี 

นอกจากนั้นการบมผลสักระยะจะทําใหไดผลผลิตหลังจากหมักแลวมากกวาที่ไมมีการบมผล โดย 
Roelofsen & Giesberger ไดสรุปไววา บมผลไว 1 วัน จะเพิ่มผลผลิตที่ไดหลังจากการหมักถึง 42.68 % 
และบมผลไว 4 วัน จะเพิ่มผลผลิตที่ไดหลังจากการหมักถึง 44.20 %  

3.5 ลักษณะสภาพทั่ว ๆ ไปในขณะเก็บเกี่ยวผล 
มีการพบวาในชวงฤดูฝนผลที่เก็บเกี่ยวไดจะมีเยื่อหุมเมล็ดมาก การหมักจะดําเนินไปไดชา ทําให

เมล็ดมีกรดมาก และในขณะที่ทําการหมักถาสภาพแวดลอมมีอุณภูมิต่ําและมีความชื้นในอากาศสูงจะทําให
ขบวนการหมักชะงักงันได เมล็ดที่ไดจะมีคุณภาพต่ํา 

3.6 ปริมาณเมล็ดท่ีใชหมัก 
ปริมาณเมล็ดที่ใชหมักมาก ๆ มีผลตอคุณภาพของเมล็ดโกโกเปนอยางดี อีกทั้งทําให ผลผลิตที่ได

หลังการหมักมีเปอรเซ็นตสูงกวาการหมักที่มีเมล็ดนอย Rohan พบวาในการหมักแตละครั้งถาใชเมล็ด
น้ําหนัก 115 กก. จะไดผลผลิตกลับคืนหลังหมักถึง 44.4% นอกจากนั้น Helfenberger ยังไดสรุปวาการ
หมักเมื่อน้ําหนักเมล็ด 45 กก. จะไดผลผลิตกลับคืนเพียง 33 % และถาหมัก 100 กก. จะไดผลผลิตกลับคืน
ถึง 44 % 
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4. การเก็บรักษาเมล็ดโกโกแหง 
การเก็บรักษาเมล็ดแหง ถาทําไมถูกตองยอมมีผลตอคุณภาพของเมล็ดไดเชนกัน เพราะในขณะเก็บ

รักษาเมล็ดสามารถดูดซับความชื้น และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ กอใหเกิดกลิ่นและรสชาด ไมพึงประสงคใน
การนําไปแปรรูปตอไป นอกจากความเสียหายดวยเหตุเหลานี้แลวการเขาทําลายของพวกเชื้อรา และแมลงก็
มักพบเห็นอยูบอยเมื่อเก็บรักษาเมล็ดโกโกไวเปนเวลานาน 
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ภาพที่  27 เก็บผลโกโกโดยตัดบริเวณขั้วผล 

 
ภาพที่ 28 รวบรวมผลไวโคนตน 

 
ภาพที่ 29 เอาเมล็ดออกจากฝก 
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ภาพที่ 30 เขงหมักโกโก 

 

 
ภาพที่ 31 ลังหมักโกโก 

 
ภาพที่ 32 การตากแหง 
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ภาพที่ 33 ตูอบแหงเมล็ดโกโกพลังงานแสงอาทิตย และเชื้อเพลิง 

 
 

ภาพที่ 34 เมล็ดโกโกแหง 
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