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คำนำ 
 

โกโกเปนพืชอุตสาหกรรมที ่สามารถนำไปแปรรูปเพิ ่มมูลคาไดหลากหลาย นิยมนำไปเปน

สวนประกอบในเครื่องดื่ม อาหารและผลิตภัณฑตาง ๆ ทำใหมีความตองการผลิตภัณฑโกโกอยางมากทั้งใน

และตางประเทศ จึงนับเปนพืชท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง ปจจุบันมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกไปท่ัวทุกภาค

ของประเทศไทย กรมวิชาการเกษตรไดเล็งเห็นความสำคัญของโกโก จึงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยพืชสวน 

โดยศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรเชิญบุคลากรที่ทำงานและมีประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชโกโก ทั้ง

ผูเกษียณอายุราชการและผูที่ทำงานปจจุบันมารวมใหขอมูล วิเคราะหตามกระบวนการจัดการองคความรู

และนำมาเรียบเรียงจัดทำเปนเอกสารวิชาการ การจัดการความรู "เทคโนโลยีการผลิตโกโก" เพ่ือใหทุกคน

ในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองตอสังคมที่มีความตองการขอมูลโกโกมาพัฒนาการผลิตโกโกใหไดคุณภาพตามความตองการของ

ตลาด ซึ่งเนื้อหาสาระในเอกสารกลาวถึงที่มาและความสำคัญ สถานการณการผลิตและการตลาด พันธุโกโก 

เทคโนโลยีการผลิตโกโก การจัดการศัตรูพืชและการปองกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียว เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑจากโกโก โดยมีเปาหมายในการพัฒนาบุคคลากร

ในองคกร ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร และศูนยวิจัยพืชสวนอื่น ๆ ที่ทำงานวิจัยโกโก เพื่อเสริมสรางความเขาใจใน

การปลูกดูแลรักษา ลดความเสี่ยงในการวิจัย เพื่อใหงานวิจัยและพัฒนาประสบความสำเร็จ  สามารถตอยอด

การพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรูและขยายฐานองคความรูไปสูเกษตรกร กลุมเกษตรกร ภาคเอกชน ท่ี

สนใจในการพัฒนาการผลิตโกโกคุณภาพตอไป 

สถาบันวิจัยพืชสวน ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษา คณะทำงาน ผูเก่ียวของ ท่ีมีสวนในการจัดทำเอกสาร

วิชาการเลมนี้จนบรรลุผลสำเร็จและเปนประโยชนสำหรับการพัฒนาการผลิตโกโกของประเทศไทยให

กาวหนาอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

(นางสาวศิริพร  วรกุลดำรงชัย) 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 

                 กันยายน 2564 
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บทที่ 1  

ที่มาและความสำคัญ 

สุภาภรณ์ สาชาติ และวไิลวรรณ ทวิชศร ี

ท่ีมาและความสำคัญ 
โกโกมีแหลงกำเนิดอยูบริเวณเขตรอนชื้นของทวีปอเมริกาโดยเฉพาะแถบลุมน้ำอเมซอนและบางสวน

ในทวีปอเมริกากลาง ซ่ึงพบวาชาวอินเดียนแดงเปนพวกแรกท่ีทำการปลูกโกโกและนำเมล็ดมาทำเครื่องดื่มของ

พระเจา เรียกเมล็ดโกโกวา “Cacahualt” ตอมาผันเปนชื่อ “Cacao” (คาเคา) สวนเครื่องดื่มที่ผลิตไดจาก

เมล็ดโกโกเรียกวา “Xocoatl” ตอมาผันเปนชื่อ “Chocolate” (ช็อกโกแลต) ชาวสเปนเปนชาติแรกที่เริ่มทำ

เครื่องดื่มจากเมล็ดโกโก โดยผสมกับน้ำตาลจากออยทำเปนเครื่องดื่ม ซึ่งตอมาเปนที่นิยมมากในแถบยุโรป 

และจนสิ้นศตวรรษท่ี 16 ไดมีการเพาะปลูกโกโกอยางจริงจังข้ึนในแถบรอนชื้นของทวีปอเมริกา ไดแก ประเทศ

โคลัมเบีย เวเนซุเอลา เม็กซิโก ทรินิแดดและเอกวาดอร ตอมาไดมีการนำโกโกเขาไปปลูกตามแหลงปลูกตาง ๆ 

ในอาณานิคมของสเปน ดัตซและโปรตุเกส  

 สำหรับเอเชีย ชาวดัตชและชาวสเปนไดนำโกโกเขามาปลูกในประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนสครั้ง

แรกในป ค.ศ. 1895 จากนั้น ค.ศ. 1950   ไดเริ่มนำสายพันธุ อมีโลนาโด (Amelonado) จากศูนยวิจัยโกโก 

ประเทศกานามาปลูกและพบวาสามารถเจริญเติบโตไดดี ใหผลผลิตในปท่ี 2 หลังปลูก สวนการปลูกเชิงการคา

เริ่มครั้งแรกในป ค.ศ. 1956 โดยบริษัทบอรเนียว อาบากา ไดปลูกโกโกบริเวณเทือกเขา Tiger ทางตะวันออก

เฉียง เหนือของเมือง Tawau และบริเวณ Quoin Hill ซ่ึงเปนของบริษัทบอมเบย เบอรมา ทิมเบอร  

 ในประเทศไทยโกโกนำเขามาปลูกครั ้งแรกเมื่อป พ.ศ.2446 โดยหลวงราชเคนิกร (วิทย, 2527)  

แตไมไดรับความสนใจเนื่องจากไมทราบถึงการนำมาใชประโยชน ตอมาในป 2495 กรมกสิกรรม (กรมวิชาการ

เกษตร ในปจจุบัน) ไดนำพันธุโกโกมาจากตางประเทศ ปลูกที่สถานีกสิกรรม 4 แหง ปลูกที่สถานีกสิกรรม 4 

แหง คือ สถานีกสิกรรมบางกอกนอย กรุงเทพฯ  สถานีกสิกรรมพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  สถานียางคอหงส

จังหวัดสงขลา และสวนยางนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตไมไดมีความนิยม ตอมาในป 2515 กรมกสิ

กรรมเริ ่มนำโกโกจากตางประเทศเขามาปลูกศึกษาอยางจริงจังที ่สถานีทดลองยางในชอง (ปจจุบัน คือ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่) ตอมาใน ป พ.ศ. 2522 พ.ต.อ.กฤช สังขทรัพย รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ นำผลโกโก 14 พันธุ และก่ิงพันธุโกโก 10 พันธุ จากรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย 

มาปลูกที่สถานีทดลองพืชสวนสวี (ปจจุบัน คือ ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร) และ พ.ศ. 2525 กองพืชสวน กรม

วิชาการเกษตร โดย นายวิทย สุวรรณวุธ ไดนำกิ่งพันธุโกโกจำนวน 18 สายพันธุ จากสถานีวิจัยพืชสวนกึ่งรอน 

(Sub-Tropical Horticulture Research Station) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามาทดลองปลูกสถานี

ทดลองพืชสวนสวี และ พ.ศ.2535 นายอานุภาพ ธีระกุล ผูอำนวยการศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ไดนำเขาก่ิงพันธุ

โกโก 10 สายพันธุ จากมหาวิทยาลัยรีดดิ้ง (Reading University) ประเทศอังกฤษ มาปลูกท่ีศูนยวิจัยพืชสวน

ชุมพร ซึ่งเปนแหลงรวบรวมพันธุโกโกของไทยในปจจุบัน และขยายไปปลูกอยางแพรหลายตามจังหวัดตางๆ 
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ทั้งในภาคใต ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ไดเริ่มตนปลูกกันในลักษณะของโครงการตาง ๆ ที่ดำเนินการ

โดยภาครัฐ ในสวนของกรมวิชาการเกษตรไดศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงพันธุโกโก ซ่ึงดำเนินการโดยศูนยวิจัย

พืชสวนชุมพร บุคคลที่มีสวนสำคัญ คือ นายผานิต งานกรณาธิการ อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

ไดทำการทดสอบและคัดเลือกพันธุโกโก จนไดพันธุรับรองจากกรมวิชาการเกษตร คือ พันธุโกโกลูกผสมชุมพร 

1 ท่ีเปนพันธุการคาในปจจุบัน และศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไดดำเนินการวิจัยดานพันธุ เทคโนโลยีการผลิต และ

การแปรรูปอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

  

 

  
ภาพท่ี 1.1 แปลงโกโกท่ีปลูกรวมกับมะพราว 
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บทที่ 2  

สถานการณ์การผลิตและการตลาด  
 

 สุภาภรณ์ สาชาติ และวไิลวรรณ ทวิชศร ี

1. สถานการณ์การผลิตโกโก้ 
 สินคาในหวงโซตลาด (Supply Chain) ของโกโกมี 4 ชนิดหลัก คือ เมล็ดโกโก ผงโกโก (Cocoa 

powder) เนยโกโก (Cocoa butter) และผลิตภัณฑช็อกโกแลต 
 

 1.1) สถานการณการผลิตโกโกโลก 

เมล็ดโกโกแหง (cocoa bean) เปนวัตถุดิบสำหรับผลิตช็อกโกแลต โกโกผง (cocoa powder) และ 

เนยโกโก (cocoa butter) ในปการเพาะปลูก 2563/2564 ผลผลิตเมล็ดโกโกทั่วโลกคาดวาจะสูงถึง 4.8 ลาน

ตัน (Shahbandeh, 2021) ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ราคาเมล็ดโกโกสูงกวาสองดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม โกโก

เปนพืชพื้นถิ่นแถบอเมริกา มีตนกำเนิดจากแถบอเมริกากลาง รวมถึงบางสวนของเม็กซิโก ปจจุบันพื้นที่ปลูก

โกโกเกือบ 70 เปอรเซ็นต ของโลก อยูในแอฟริกา ในป 2561/2562 ผลผลิตโกโกในแอฟริกามีประมาณ 3.6 

ลานตัน ซึ ่งมากกวาครึ ่ง หรือประมาณ 2 ลานตัน ผลิตในประเทศไอวอรี ่โคสท (โกตดิว ัวร) ประเทศ

เนเธอรแลนดและไอวอรี่โคสท มีการแปรรูปเมล็ดโกโกรายใหญที่สุดสองรายของโลก โดยในป 2562 ไอวอรี่

โคสทแปรรูปเมล็ดโกโกประมาณ 614,000 ตัน ในขณะที่ป 2563 ตลาดการแปรรูปโกโกทั ่วโลกมีมูลคา

ประมาณ 4.5 ลานตัน และคาดวาภายในป 2568 จะสูงถึง 4.76 ลานตัน เฉพาะในยุโรปมีการแปรรูปเมล็ด

โกโกเกือบ 1.38 ลานตันในป 2563 (Shahbandeh, 2021)  
 

ประเทศท่ีผลิตและสงออกโกโกมากท่ีสุดในโลกป 2561/2562 และ 2563/2564   

จากการคาดการณของ Swiss Platform for Sustainable Cocoa (2020) สำหรับป 2563/2564 

คาดวาในปการเพาะปลูก 2561/2562 จะมีผลผลิตโกโกทั ่วโลก 4.8 ลานตัน 60 เปอรเซ็นต ของปริมาณ

ผลผลิตโลก ผลิตจากประเทศไอวอรี่โคสท คิดเปน 46 เปอรเซ็นต รองลงมาผลิตโดยประเทศกานา คิดเปน 17 

เปอรเซ็นต และอินโดนีเซียเปนผูผลิตโกโกรายใหญท่ีสุดในเอเชีย (ภาพท่ี 2.1)  

  
 

ภาพท่ี 2.1 สัดสวนปริมาณเมล็ดโกโกท่ีผลิตไดจากภูมิภาคและประเทศตาง ๆ 

ท่ีมา: Swiss Platform for Sustainable Cocoa (2020) 
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การผลิตโกโกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 40 ปที่ผานมา เมล็ดโกโกมากถึง 95 เปอรเซ็นต มีการซ้ือ

ขายในตลาดสินคาโภคภัณฑทั่วโลก ตลาดโกโกมีแนวโนมความผันผวนที่ไดรับผลกระทบจากความไมมั่นคง

ทางการเมือง การขาดดุลการผลิตที่เกี ่ยวของกับสภาพอากาศ และการผลิตมากเกินไปไมสมดุลกับความ

ตองการใช 

 

 
ภาพท่ี 2.2 การผลิตโกโกและราคาในแตละป 

ท่ีมา: Swiss Platform for Sustainable Cocoa (2020) 

 

ราคาตลาดของโลก 

ตลาดโกโกท่ัวโลกมีมูลคา 11,000 ลานดอลลารสหรัฐในป 2563 โดยไดรับแรงหนุนจากความตองการ

โกโกออรกานิกหรือการปลูกโกโกที่ยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยการเปดตัวตัวแปรใหม ตลาดคาดวาจะ

เห็นการเติบโตตอไปในชวงคาดการณของป 2564-2569 ซึ่งเติบโตที่ CAGR 3.4 เปอรเซ็นต คาดวาจะสูงถึง 

13,520 พันลานดอลลารสหรัฐภายในป 2569 ทั้งนี้ราคาโกโกยังไมดีนัก โดยราคาป 2561 อยูเพียงตันละ 

2,185 ดอลลารสหรัฐ ลดลงจากป 2559 ท่ีเคยมีราคาตันละ 3,361 ดอลลารสหรัฐ เปนผลจากปริมาณผลผลิต

โกโกโลกสูงกวาความตองการใช สงผลใหปริมาณสต็อกโกโกโลก ป 2558-2560 เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จาก 1.4 

ลานตัน เปน 1.7 ลานตัน 

อุตสาหกรรมโกโก แบงเปนอุตสาหกรรมเนยโกโก โกโกผง และโกโกเหลว หากแบงตามการใชโกโกใน

อุตสาหกรรมแปรรูป จะแบงออกเปนการผลิตเครื่องสำอาง ยา อาหาร เครื่องดื่มและขนม ตลาดระดับภูมิภาค

ที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ ไดแก อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟก ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและ

แอฟริกา ผูที่มีบทบาทในตลาดขางตน ไดแก Olam International, Cargill Inc., Barry Callebaut, Cemoi 

Group, Cocoa Processing Company Limited, Nestle S.A. เปนตน 
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ความตองการใช 

ยุโรปเปนผูนำในการแปรรูปโกโก ประมาณ 40 เปอรเซ็นต ของอุตสาหกรรมแปรรูปอยูในยุโรป และ

เมล็ดโกโกจากทั่วโลกประมาณ 614,000 ตัน หรือ 13 เปอรเซ็นต ของปริมาณเมล็ดโกโกที่ผลิตไดทั่วโลก ถูก

นำมาแปรรูปใหเปนโกโกแบบกอน (cocoa paste) เนยโกโก (cocoa butter) ผงโกโก (cocoa powder) 

ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑโกโกอ่ืน ๆ (ภาพท่ี 2.3)  

 

   
 

ภาพท่ี 2.3 สัดสวนของผลิตภัณฑจากเมล็ดโกโกท่ีผลิตในแตละภูมิภาค และปริมาณผลิตภัณฑจากเมล็ดโกโกท่ี

ผลิตไดจากประเทศตาง ๆ 

ท่ีมา: Swiss Platform for Sustainable Cocoa (2020) 

 

นอกจากยุโรปเปนผูผลิตหลักแลวยังเปนผูบริโภคโกโกอันดับ 1 ดวย โดยมีการบริโภคประมาณ 45 

เปอรเซ็นต รองลงมา คือ อเมริกา บริโภคผลิตภัณฑจากโกโกมากที่สุด 797,000 ตัน มากกวาปริมาณบริโภค

ของเยอรมนี (347,000 ตนตอป) รวมกับฝรั่งเศส (228,000 ตันตอป) (ตารางท่ี 2.4) 

          
 

ภาพท่ี 2.4 สัดสวนของภูมิภาคและประเทศท่ีมีการใชเมล็ดโกโก 

ท่ีมา: Swiss Platform for Sustainable Cocoa, 2020 
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 1.2) สถานการณการผลิตโกโกของอาเซียน 

จากรายงานของชมรมโกโกอาเซียน (ASEAN Cocoa Club, 2019) ในป พ.ศ.2561/2562 กลุม

ประเทศอาเซียนผลิตโกโกไดเปนอันดับ 4 ของโลก หรือคิดเปน 5 เปอรเซ็นต ของผลผลิตโกโกของโลก (ผลิตได 

237,000 ตัน) การแปรรูปโกโก (cocoa grinding) ของกลุมประเทศอาเซียน ขยายตัว 17.9 เปอรเซ็นต ของ

ผลผลิตโลก (ผลิตได 852,000 ตัน) และตลาดช็อกโกแลตในอาเซียนโตข้ึน 5 เปอรเซ็นต  

  ในชวง 10 ปที่ผานมา การผลิตโกโกในอาเซียนทั้ง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ซ่ึง

ตางก็ไดปรับเปลี่ยนไป (อัทธ, 2561) อินโดนีเซีย มีปริมาณการผลิตโกโกลดลงจาก 8.5 แสนตัน ป 2552 เหลือ 

2.9 แสนตัน ในป 2560 และใชกลไกปรับขึ้นภาษีสงออกเมล็ดโกโกเปน 15 เปอรเซ็นต เพื่อใหลดการสงออก

เมล็ดโกโกเปนวัตถุดิบ และสงเสริมใหเกิดมูลคาเพิ่ม แปรรูปโกโกเพื่อการสงออก ในขณะที่มาเลเซีย มีพื้นท่ี

ปลูกลดลงจาก 2.5 ลานไร เหลือ 1 แสนไร  ทั้งที่มีเปาหมายเปน "King of Chocolate in Asia" รัฐบาลจึง

บรรจุใน "National Commodity Policy 2554-2563" และมีเปาหมายวาตองเพิ่มผลผลิตเปน 60,000 ตัน

ตอป และเพิ่มพื้นที่ปลูกเปน 2.5 แสนไร ผลผลิตตอไรเพิ่มจาก 192 กก./ไร เปน 240 กก./ไร และรัฐยัง

สนับสนุนงบประมาณในการปลูกและใหปจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร สวนฟลิปปนส ป 2559 มีผลผลิต

เมล็ดโกโก 8,000 ตันและ มีนโยบายการผลิตโกโกที่ยั่งยืน โดยมีแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมโกโกแหงชาติ 

(Cocoa Industry Roadmap 2017 - 2022) สงเสริมการปรับปรุงสวนโกโกใหมีผลผลิตตอเนื่องและรายไดท่ี

ยั่งยืนสอดคลองกับนโยบายความมั่นคงทางอาหารและลดความยากจนของประเทศ และไดพัฒนาทักษะและ

ความสามารถของเกษตรกรผูปลูกโกโก โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเกษตรกร  สวนเวียดนามปลูก

โกโก 1.5 แสนไร ป 2555 มีผลผลิต 70,000 ตัน พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูทางตอนใต สามเหลี่ยมปากแมน้ำโขง 

เปาหมายจะขยายพ้ืนท่ีปลูกเปน 500,000 ไร ในป 2563  

1.3) สถานการณการผลิตโกโกของไทย 

โกโกเปนพืชท่ีกลับมาไดรับความนิยมและมีการปลูกเพ่ิมข้ึนในประเทศไทย ปจจุบันเกษตรกรใหความ

สนใจปลูกโกโกมากข้ึนดวยหวังวาจะเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดเสริมจากพืชหลัก โดยตั้งแตป 2560/2561 

มีการสงเสริมการปลูกโกโกโดยภาคเอกชนในรูปแบบการทำเกษตรพันธสัญญา ทำใหพื้นที่ปลูกโกโกเพิ่มข้ึน

จากเดิม และมีการขยายพื้นที่ปลูกไปภาคอื่น ซึ่งเดิมมีการปลูกโกโกในเชิงเศรษฐกิจในภาคใตและภาค

ตะวันออกเทานั้น จากขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร เนื้อที่ยืนตนเพิ่มขึ้นจาก 

251 ไร ในป 2560 เปน 5,912.75 ไร ในป 2563 สวนเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจาก 36 ไร ในป 2560 เปน 

401.5 ไร ในป 2563 และมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1,361 ราย (ตารางท่ี 2.1) แตปริมาณผลผลิตยังไมมาก

นัก เนื ่องจากโกโกที ่ปลูกยังไมไดใหผลผลิต พื ้นที ่ปลูกหลัก ไดแก จังหวัดขอนแกน จันทบุรี เชียงราย 

นครศรีธรรมราช  และประจวบคีรีขันธ ตามลำดับ โดยในป 2564  
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ตารางท่ี 2.1 พ้ืนท่ีปลูกโกโกและเนื้อท่ีเก็บเก่ียวโกโกของประเทศไทย ป 2563 
 

จังหวัด 

จำนวน

ครัวเรือน

เกษตรกร 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 
เนื้อที่เกบ็เกี่ยว

ผลผลิต (ไร่) 

ผลผลิตที่เกบ็เกี่ยว

ได้ (กิโลกรัม) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ราคาที่

เกษตรกรขายได้

เฉลี่ย (บาท/

กิโลกรัม) 

1. ขอนแกน 257 1,093 8 800 100 25 

2. จันทบุรี 14 167 80 318,610 3,982.63 12.9 

3. เชียงราย 12 299.25 5 2,500 500 35 

4. นครศรีธรรมราช 223 580.5 123 11,200 91.06 40.36 

5. ประจวบคีรีขันธ 37 246 175 521,500 2,980 15 

อ่ืนๆ 818 3,527 10.5 4,639 - - 

รวมทั้งหมด 1,361 5,912.75 401.5 859,249 2,140.1 14.64 
 

ท่ีมา: ระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร (2564) 

  

2. สถานการณ์ด้านการตลาด 
ปริมาณผลผลิตโกโกในปจจุบันยังไมเพียงพอตอความตองการใชของโรงงานแปรรูป เชน แปรรูป

ช็อกโกแลต โกโกผง ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง โดยความตองการบริโภคช็อกโกแลตของคนไทย

อยูที่ 120 กรัมตอคนตอป เมื่อเทียบกับเบลเยี่ยม 8 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งถือวาตลาดโกโกในไทย มีโอกาส

ขยายตัวเนื่องจากปจจุบันโรงงานสวนใหญตองนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ การปลูกโกโกในปจจุบัน

เกษตรกรสวนใหญจะทำสัญญาซ้ือขายผลผลิตกับบริษัทแปรรูปซ่ึงจะมีราคาประกันข้ันต่ำ โดยบริษัทแปรรูปจะ

สงเสริมการปลูกในลักษณะเกษตรพันธสัญญา เมื่อซื้อตนพันธุแลวจะรับซื้อผลผลิต ราคาที่รับซื้ออางอิงราคา

ตลาดโลก โดยบริษัทรับซื้อในรูปของผลสด ราคาประกันขั้นต่ำกิโลกรัมละ 5 บาท แตอาจไดถึง 8-10 บาท 

สำหรับเกษตรกรที่ไมไดทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทจะขายผลสดหรือเมล็ดแหง แปรรูปจากเมล็ดโกโกแหงเปน

ผลิตภัณฑช็อกโกแลต เปนผลิตภัณฑโอทอป (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2563) 

2.1) สถานการณการสงออกและนำเขาโกโกของประเทศไทย 

• การสงออก 

 ประเทศไทยสงออกโกโกและของปรุงแตงที่ทำจากโกโก ในป 2559 เปน 23,061 ตัน และ ในป 

2563 สงออกได 22,876 ตัน โดยในชวงป 2559-2563 (5 ป) ประเทศที่ไทยสงออกมากเปนอันดับหนึ่ง คือ 

ญี่ปุน มีสัดสวนการสงออกถึงรอยละ 36.74 ของปริมาณทั้งหมด รองลงมา ไดแก จีน และเมียนมา (ตารางท่ี 

2.2) 
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ตารางท่ี 2.2 ปริมาณและมูลคาการสงออกโกโกและของปรุงแตงท่ีทำจากโกโก ป 2559-2563 

 ปริมาณ (ตัน) : มลูคา (ลานบาท) 

ประเทศ 
ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 ป ี 2562 ปี  2563 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1.ญี่ปุน 16,116.20 573.19 14,303.12 476.41 17,306.39 551.31 15,026.63 464.63 15,365.53 429.26 

2.เมียนมา 1,249.20 223.66 1,143.97 204.26 955.45 209.61 909.11 209.34 1,011.82 189.51 

3.จีน 375.17 32.71 371.74 42.57 331.87 443.16 375.59 583.63 3,755.65 151.36 

4.ลาว 771.82 81.56 559.26 57.20 574.27 52.96 553.44 49.90 902.40 75.94 

5.กัมพูชา 340.29 37.90 235.71 34.18 536.77 82.12 299.51 62.39 395.41 57.63 

6.สหรัฐอเมริกา 813.83 188.23 24.25 8.48 112.69 122.25 68.41 47.66 99.28 51.55 

7.เกาหลีใต 213.74 23.68 180.70 24.50 185.06 71.95 227.69 113.25 229.51 35.06 

8.มาเลเซีย 1,169.26 99.05 731.90 58.81 711.25 68.14 751.85 66.64 348.08 26.02 

9.เยอรมนี 33.29 6.06 5.84 1.56 14.16 25.86 17.96 32.11 13.13 16.63 

10.อินโดนีเซีย 1.51 0.28 712.75 64.81 357.97 38.56 36.09 14.04 178.16 16.02 

อื่นๆ 1,977 303 873.88 175.74 1,080.04 575.57 1,720.40 639.63 577.87 119.48 

รวมทั้งส้ิน 23,061 1,569 19,143.12 1,148.52 22,165.91 2,241.47 19,986.67 2,283.21 22,876.84 1,168.47 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลดักระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร 
 

• การนำเขา 

 ในชวง 5 ป (พ.ศ.2559-2563) ประเทศไทยนำเขาเมล็ดโกโกและของปรุงแตง เพ่ิมข้ึนจาก 38,807.8 ตัน 

ในป 2559 เปน 42,473 ตัน ในป 2563 โดยในป 2563 ประเทศที่ไทยนำเขาโกโกและของปรุงแตงจากประเทศ

มาเลเซีย มากเปนอันดับหนึ่ง มีสัดสวนนำเขาถึงรอยละ 33.28 ของปริมาณนำเขาท้ังหมด รองลงมา ไดแก 

สิงคโปร รอยละ 7.2 (ตารางท่ี 2.3) 
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ตารางท่ี 2.3 ปริมาณและมูลคาการนำเขาโกโกและของปรุงแตงท่ีทำจากโกโก ป 2559-2563   

ปริมาณ (ตัน) : มูลคา (ลานบาท) 

ประเทศ 
ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 ป ี2562 ปี  2563 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

  1.มาเลเซีย 12,185.59 1,317.53 17,049.70 1,819 20,457.75 2,091.51 21,768.16 1,951.02 20,710 1,966 

  2.

สหรัฐอเมริกา 
1,892.49 593.31 1,861.12 607 1,123.38 549.89 1,273.41 680.77 998 600 

  3.จีน 2,803.51 807.31 2,434.51 564 2,438.99 443.36 2,824.29 506.24 2,917 474 

  4.สิงคโปร 3,815.20 386.42 4,448.64 412 5,107.92 458.06 5,322.77 442.56 4,895 425 

  5.

อินโดนีเซีย 
9,747.74 847.72 6,310.91 530 6,068.85 457.33 4,499.61 376.98 4,489 392 

  6.อิตาลี 710.02 413.12 599.25 363 606.92 326.64 750.00 362.38 729 336 

  7.

ออสเตรเลีย 
1,065.38 217.24 1,205.32 250 933.83 222.83 819.75 220.18 870 239 

  8.ฝร่ังเศส 1,086.38 187.98 940.41 201 1,311.94 253.14 1,525.85 267.68 1,155 217 

  9.อินเดีย 525.80 350.81 524.02 338 537.13 358.27 337.10 216.78 269 191 

  10.

เนเธอรแลนด 
700.23 126.72 642.59 110 902.10 176.03 990.32 171.11 995 171 

อื่น ๆ 4,275.46 1,154.07 3,982.21 1,080 4526 1,104 5,147 1,070 4,447.35 894.80 

รวมทั้งส้ิน 38,807.8 6,402.21 39,998.66 6,275 44,014.41 6,441.15 45,258.16 6,266.17 42,473 5,906 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศลุกากร 
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บทที่ 3  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และพันธ์ุโกโก้ 

ปานหทัย นพชินวงศ ์

การจำแนกช้ันทางพฤษศาสตร์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ (English name):  cacao (คาเคา) 

ชื่อภาษาไทย (Thai name):  โกโก 

ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name): Theobroma cacao L. 

อาณาจักร (Kingdom):   Plantae 

ไฟลัม (Phylum):    Tracheophyta  

ชั้น (Class):     Magnoliopsida  

อันดับ (Order):     Malvales 

วงศ (Family):     Malvaceae 

สกุล (Genus):     Theobroma L. 

ชนิด (Species):     Theobroma cacao L.   
 

เดิมโกโกจัดอยูในวงศ Sterculiaceae (Cuatrecasas, 1964) ปจจุบันไดรับการจัดเรียงทางอนุกรมวิธาน

ใหมโดยโกโกจัดอยู ในวงศชบา (Family Malvaceae) (Thobroma L. in GBIF Secretariat, 2021) มีชื ่อทาง

วิทยาศาสตรวา Theobroma cacao L. โดยชื่อสกุล Theobroma มาจากภาษากรีก แปลวา “อาหารของพระ

เจา: food of gods” (theos หมายถึง พระเจา และ broma หมายถึง อาหาร) เปนโกโกชนิดเดียวในจำนวน 22 

ชนดิของสกุล Theobroma ท่ีปลูกในเชิงการคาและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โกโก 22 ชนิด สามารถแบงยอย

ไดเปน 6 กลุม โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ 

1) Andropetalum ไดแก T. mammosum 

2) Glossopetalum ไดแก T. angustifolium, T. canumanense, T. chocoense, T. cirmolinae, T. 

grandifolum, T. hylaeum, T. nemorale, T. obovatum, T. simiarum, T. sinuosum, T. stipulatum และ 

T. subincanum 

3) Oreanthes ไดแก T. bernouilii, T. glaucum, T. speciosum, T. sylvestre และ T. velutinum 

4) Rhytidocarpus ไดแก T. bicolor 

5) Telmatocarpus ไดแก T. gileri และ T. microcarpum 

6) Theobroma ไดแก T. cacao 
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 นอกจากนี้ T. cacao แลว ยังมีอีก 2 ชนิดท่ีมีการใชประโยชน คือ T. bicolor (ภาพท่ี 3.1) โกโกชนิดนี้

มีผลตามก่ิงและลักษณะเปลือกผลภายนอกเปนเสนคลายรางแห ปลูกบริเวณทวีปอเมริกาใต ใชประโยชนจากเยื่อ

หุมเมล็ดและเมล็ดมีการนำมาใชประโยชนคลายกับโกโกชนิดอ่ืน ในการเปนสวนผสมของผลิตภัณฑโกโกท่ัว ๆ ไป 

และอีกชนิดหนึ่ง คือ T. grandiflorum (ภาพที่ 3.2) เปนพืชพื้นเมืองของบราซิล เปนโกโกที่มีผลขนาดใหญที่สุด 

ใชประโยชนจากเยื่อหุมเมล็ด ซึ่งมีรสหวานและกลิ่นหอมใชในการทำเครื่องดื่มตาง ๆ และใชในอุตสาหกรรมยา

และอุตสาหกรรมทางเคมี (Afoakwa, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  ภาพท่ี 3.1 ลักษณะตน ดอก และผลโกโก T. bicolor 

(ท่ีมา : https://toptropicals.com/catalog/uid/Theobroma_bicolor.htm, http://www.maya-

ethnobotany.org/cacao-cocoa-chocolate-recipes-cookbook-aztec-food-zapotec-mixtec-mayan-

ethnobotanical/mayan-chocolate-cocoa-cacao-pataxte-theobroma-bicolor.php) 

 

   
 

ภาพท่ี 3.2 ลักษณะตน ดอก และผลของโกโก T. grandiflorum 

(ท่ีมา : http://tropical.theferns.info/image.php?id=Theobroma+grandiflorum, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theobroma_grandiflorum-flower.jpg) 

 

https://toptropicals.com/catalog/uid/Theobroma_bicolor.htm
http://www.maya-ethnobotany.org/cacao-cocoa-chocolate-recipes-cookbook-aztec-food-zapotec-mixtec-mayan-ethnobotanical/mayan-chocolate-cocoa-cacao-pataxte-theobroma-bicolor.php
http://www.maya-ethnobotany.org/cacao-cocoa-chocolate-recipes-cookbook-aztec-food-zapotec-mixtec-mayan-ethnobotanical/mayan-chocolate-cocoa-cacao-pataxte-theobroma-bicolor.php
http://www.maya-ethnobotany.org/cacao-cocoa-chocolate-recipes-cookbook-aztec-food-zapotec-mixtec-mayan-ethnobotanical/mayan-chocolate-cocoa-cacao-pataxte-theobroma-bicolor.php
http://tropical.theferns.info/image.php?id=Theobroma+grandiflorum
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโกโก้ 

ลำตน (Trunk) 

โกโกเปนไมพุ มขนาดใหญสูงประมาณ 4-20 

เมตร ในสภาพธรรมชาติ และ 3-6 เมตร เม่ือนำมาปลูก

ในลักษณะแปลงปลูก ปกติแลวเมื่อยังเปนตนกลาโกโก

จะไมมีกิ่งแขนง ลำตนจะตั้งตรง ลักษณะใบบนตนจะ

เรียงตัวแบบบันไดเวียน (spiral) เมื่อเจริญเติบโตไดสูง

ประมาณ 1-2 เมตร ตาที่ยอดจะพัฒนาเติบโตเปนก่ิง

ขาง 3-5 ก่ิง ซ่ึงจุดท่ีเปนจุดศูนยรวมของการแตกก่ิงขาง 

น ี ้ เร ียกว า คาคบ (jorquette) นอกจากคาคบแลว

บริเวณลำตนจะมีตาที ่สามารถเจริญเติบโตเปนก่ิง

กระโดง (chupon) โดยในแตละลำตนจะมีกิ่งกระโดง

แตกขึ้นมากมายตองคอยตัดแตงทิ้ง สำหรับใบบนก่ิง

ขาง (fan branch) นี ้จะมีการเรียงตัวแบบตรงขาม

สลับกัน (alternate) นอกจากนี้บริเวณลำตนยังมีปุมตา

ดอก (flower chusion) กระจายอยูท่ัวลำตน 

ราก (Root) 

รากแกวของตนกลาโกโกจะงอกลงไปในดินตามแนวดิ่งประมาณ 2 เมตร รากแกวของโกโกใชเวลา 2 ป 

ในการเจริญเติบโตลงในดินลึก 50 เซนติเมตร (van Himme, 1959 อางถึงใน Toxopeus, 1987) ดังนั้นใน

ชวงแรกควรระวังพายุลมแรงซึ่งอาจทำใหตนโกโกโคนลมได ตนโกโกที่ปลูกโดยเมล็ดจะมีรากแกว แตตนโกโกท่ี

ปลูกจากการตัดชำก่ิงจะไมมีรากแกว แตจะมีรากท่ีพัฒนาข้ึนมาจากรากแขนงประมาณ 2-3 ราก ทำหนาท่ีคลาย

รากแกว งอกลงดินตามแนวดิ่งทำหนาท่ียึดลำตน สวนรากแขนงยาวประมาณ 5-6 เมตร ทำหนาท่ีดูดน้ำและแร

ธาตุในดิน รากแขนงจะเจริญเติบโตลึกจากผิวดินประมาณ 15-20 เซนติเมตร แตหากหนาดินลึกรากแขนงอาจ

สามารถเจริญลงลึกไดถึง 40-50 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของรากโกโกจะขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญ คือ ดิน น้ำ 

อากาศ ดินที่มีการระบายน้ำไมดี เชน ดินเหนียว ระดับน้ำใตดินสูง การระบายอากาศไมดีมีออกซิเจนนอย ราก

แกวของโกโกจะลงไมลึกเกิน 45 เซนติเมตร แตถาดินรวน น้ำนอย รากแกวจะเจริญเติบโตลงลึกมาก 

ใบ (Leaves) 

ใบท่ีเกิดบริเวณก่ิงกระโดง (chupon) จะมีลักษณะกานใบยาว แตใบท่ีเกิดบริเวณก่ิงขาง (Fan branch) 

จะมีกานใบสั้นกวา ใบที่เกิดบริเวณกิ่งขางจะมีจำนวนพอ ๆ กัน ตาที่ปลายกิ่งขางจะผลิใบใหมอีก การแตกใบ

ใหมของโกโกแตละครั้งจำเปนตองใชธาตุอาหารเพิ่มขึ้นโดยดึงธาตุอาหารจากใบแกทำใหใบแกรวงหลน โกโกท่ี

ตนสมบูรณใบแกจะรวงหลนนอย แตถาตนโกโกไมสมบูรณการผลิตใบออนจะสงผลใหใบแกรวงหลนมาก ใบ

โกโกมีปากใบอยูใตใบ จำนวนปากใบตอหนวยพ้ืนท่ีข้ึนกับความเขมของแสงท่ีไดรับ ความเขมของแสงยังมีผลตอ

 

ภาพท่ี 3.3 ลักษณะของตนโกโกและการแตกก่ิง 

ก่ิงขาง 

จุดคาคบ  

ก่ิงกระโดง  
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ขนาดและความหนาของใบโกโกรวมท้ังปริมาณคลอโรฟลลในใบโกโกดวย โดยโกโกท่ีอยูใตรมเงาหนาทึบ ใบจะ

มีขนาดใหญและมีสีเขียวเขมกวาใบโกโกท่ีปลูกในแปลงท่ีไดรับแสงเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดอก (Flower) 

โกโกออกดอกตามตน (auliflower) หรือตามกิ่ง (ramiflower) ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของโกโก ดอก

โกโกมีกลีบเลี้ยงสีชมพู 5 กลีบและมีกลีบดอกสีขาวเหลืองเปนรูปถุง 5 ถุง มีเกสรตัวผูเรียงตัวเปนวงซอนกัน 2 

วง วงนอกประกอบดวยเกสรตัวผูที่เปนหมัน (staminode) จำนวน 5 อัน และวงในมีเกสรตัวผูที่ไมเปนหมัน 

(stamen) จำนวน 5 อัน โดยเกสรตัวผูที่ไมเปนหมันจะหลบอยูในถุงของกลีบดอก โดยมีเกสรตัวเมีย (pistil) 

ยื่นมาขางบน 1 อัน ที่ปลายมี 5 แฉกเปนที่รับละอองเกสรตัวผู โดยทั่วไปการผสมเกสรจะเกิดจากแมลง หรือ

ลมพัดพาแตจะมีโอกาสนอยมากเนื่องจากอับละอองเกสรตัวผู (anther) หลบอยูในถุงของกลีบดอก  

โกโกสวนใหญเปนพืชผสมขามเนื่องจากความไมเขากันของเซลลสืบพันธุ (self-incompatibility) แต

การเปนหมันจะมีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งโกโกพันธุอัปเปอรอเมซอน (Upper Amazon) ดังนั้นการปลูกโกโกใน

กลุมนี้จึงจำเปนตองปลูกโกโกสายพันธุอื่นดวยอยางนอย 3-4 สายพันธุเพื่อชวยใหการผสมเกสรดีขึ้น สวน

พันธุอมีโลนาโด (Amelonado) สามารถผสมตัวเองได ในปหนึ่ง ๆ โกโกสามารถออกดอกไดมากกวา 10,000 

ดอก แตโดยเฉลี่ยจะมีการผสมของดอกเพียง 1-5  เปอรเซ็นต และมีดอกท่ีจะรวงไปหรือดอกท่ีผสมติดเปนผล

แลวแหงไป (cherelle wilt) อีก ดังนั้นจำนวนผลสุกที่ไดจะลดลงเหลือเพียง 0.5-0.7  เปอรเซ็นตเทานั้น ใน

แหลงปลูกที่อากาศอบอุนและความชื้นสม่ำเสมอ โกโกจะออกดอกทั้งป แตการติดผลมากจะทำใหการออก

ดอกหรือติดผลในชวงหนาแลงลดลงหรือชะงักการออกดอก ทำใหเกิดการติดผลไมสม่ำเสมอเชนกัน โดยปกติ

แลวดอกโกโกจะรวงเม่ือไมไดรับการผสมเกสรภายใน 1 วัน 
 

    

ภาพท่ี 3.4 เปรียบเทียบใบโกโกท่ีปลูกในรม (ก) กับกลางแจง (ข) สีและขนาดของใบจะตางกัน 

ก) ข) 
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ผลโกโก (Pod) 

หลังการผสมเกสร ผลโกโกจะเริ่มพัฒนาจนกระท่ังสุกใชระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน ผลเล็ก ๆ ของ

โกโกท่ีกำลังเจริญข้ึนมาเรียกวา “เชเรล” (cherelle) ในชวงระหวาง 2-3 เดือนแรกของการเจริญของผล หาก

โกโกไดรับน้ำและสารอาหารไมเพียงพอผลออนจะเหี่ยว แหงและเปลี่ยนเปนสีดำ (cherelle wilt) บางครั้งผล

 
 

ภาพท่ี 3.5 ดอกโกโก 

 

กลีบเล้ียง 
เกสรตัวผู้ท่ี

ไม่เป็นหมัน กลีบดอก 

ดอกตูม 

เกสรตัวผู้

ท่ีเป็นหมัน 

เกสรตัวเมีย 

    

ภาพท่ี 3.6 ลักษณะการติดดอกของโกโก 
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เหี่ยวอาจสูงถึง 80 เปอรเซ็นต ของผลออนทั้งหมด การใชฮอรโมนฉีดพนมีแนวโนมชวยลดการเกิดผลเหี่ยวได 

(วราวุธ และคณะ, 2535) หลังจากผลเติบโตประมาณ 90 วัน ผลโกโกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร โกโกจะ

ผลิตฮอรโมนซ่ึงทำหนาท่ีชวยใหเมล็ดโกโกเจริญเติบโตและยับยั้งการเหี่ยวของผลออน (cherelle wilt, ภาพท่ี 

3.7)ผลจะเจริญเติบโตจนกระทั่งผลแกและเก็บเกี่ยว นอกเสียจากถูกทำลายโดยโรคหรือแมลง ผลโกโกแก 

เรียกวา ฝก/ผลโกโก (pod) มีหลายขนาดและหลายสี ความยาวฝกตั้งแต 10-30 เซนติเมตร ปกติผลออนจะมี 

2 สี คือ สีเขียวและสีแดง สีของผลขึ้นกับสายพันธุ ผลออนสีเขียวเมื่อสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง สวนผลออนสี

แดงเม่ือสุกจะเปลี่ยนเปนสีสม สมอมเหลือง จำนวนเมล็ดในหนึ่งผลจะมีตั้งแต 20-50 เมล็ด ซ่ึงเมล็ดโกโกจะไม

มีระยะพักตัว (ดังนั้นหากไมทำการเก็บเกี่ยวผลโกโกเมื่อผลสุกเต็มที่เมล็ดจะงอกรากภายในผล) เมล็ดจะมีเยือ่

หุม (integument) เนื้อในเมล็ดเปนสวนของใบเลี้ยง (cotyledon) จะมีสีขาวหรือมวงขึ้นกับสายพันธุ (ภาพท่ี 

3.8) ขณะผลสุกเนื้อเยื่อบริเวณภายนอกของ integument จะผลิตชั้นของ prismatic cell ซึ่งประกอบดวย

น้ำตาลและเมือก (mucilage) เมล็ดโกโกแตละเมล็ดจะหอหุมดวยเยื่อและเมือก (เมือกเหลานี้จะทำใหเกิดกลิ่น

หอมของช็อคโกแลตหลังการหมักเมล็ดโกโก) เม่ือผลโกโกแกเต็มท่ี เซลลเนื้อเยื่อเหลานี้จะแยกออกทำใหเมล็ด

โกโกหลุดจากกันไดงาย (ภาพท่ี 3.8) ผลโกโกเม่ือสุกจะไมแตกออกใหเมล็ดกระจายเหมือนถ่ัวและผลจะไมรวง

หลนลงมาจากตน  โดยธรรมชาติสัตวตาง ๆ เชน ลิง กระรอก หนูและนกจะมากัดหรือเจาะผลเพื่อดูดกินเยื่อ

หุมเมล็ดซึ่งมีรสหวานและทิ้งเมล็ดแพรกระจายไปในที่ตาง ๆ บางครั้งอาจจะขึ้นหางจากตนแมไดหลาย

กิโลเมตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

ภาพท่ี 3.7 การเหี่ยวของผลออนโกโก (วงกลมสีแดง) เกิดข้ึนหลังการผสมเกสร 1-2 เดือน (ข) 

ก) ข
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ภาพท่ี 3.8 องคประกอบของผลและเมล็ดโกโก 

 

 โกโกที ่มีการปลูกในเชิงการคามีหลายชนิดยอย (sub species) แตเนื ่องจากทั ้งหมดมีจำนวน

โครโมโซมเทากัน คือ 2n = 20 จึงสามารถผสมพันธุกันได (Wood and Lass, 1985) ปจจุบันมีการแบงโกโก

ออกเปน 4  กลุมพันธุ (varieties) (Afoakwa, 2014) ไดแก  

1. กลุมพันธุคริโอลโล (Criollo) โกโกกลุมพันธุนี้ปลูกไมกวางขวางนักเนื่องจากการเจริญเติบโตไม

คอยดี ออนแอ มักถูกโรคแมลงรบกวนไดงายและใหผลผลิตต่ำ มักพบในสวนเกาแกของประเทศเวเนซูเอลา 

อเมริกากลาง มาดากัสการ ศรีลังกาและซามัว โกโกพันธุนี้มีผลคอนขางใหญสีแดงหรือสีเขียวเมื่อสุกเปนสี

เหลืองสม เปลือกบางนิ่ม กนผลยาวแหลม ผิวของผลขรุขระเปนรองลึก เมล็ดกลมคอนขางใหญ สีขาวหรือสี

ชมพู หรือ มวงออน จำนวนเมล็ดตอฝก 20-40 เมล็ด เมล็ดมีรสขมนอยกวาและมีกลิ่นหอมมากกวาโกโกพันธุ

อื่นทำใหช็อกโกแลตที่ไดจะมีรสชาตินุมนวลและมีกลิ่นถั่วมากกวาพันธุอื่น ๆ เปนพันธุที่ใชในอุตสาหกรรม

 

เนื้อเยื่อชั้นนอก (Exocarp, Epicarp) 

เนื้อเยื่อชั้นกลาง (Mesocarp) 

เนื้อเยื่อชั้นใน (Endocarp) 

เมล็ด (Seed) 

 

เปลือก (shell) 

ใบเลี้ยง (cotyledon) 

เอมบริโอ (embryo) 

เยื่อเมือกของเมล็ดโกโก 

(mucilage) 
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ช็อกโกแลตคุณภาพสูง (fine cocoa) พันธุ นี ้ที ่มีพบเห็นในปจจุบัน ไดแก Mexico criollo, Nicaraguan 

criollo, Colombian criollo หรือ Pentagona เปนตน 

2. กลุมพันธุฟอรัสเทอรโร (Forastero) ประเทศผูผลิตหลัก ไดแก ไอวอรีโคสต กานา อินโดนีเซีย 

บราซิล ไนจีเรีย และแคเมอรูน สวนใหญผลิตแบบเชิงปริมาณ (bulk cocoa) คิดเปน 75 เปอรเซ็นต ของ

ผลผลิตตลาดโลก และมีเพียง 5 เปอรเซ็นต ของผลผลิตตลาดโลกที่ผลิตแบบคุณภาพสูง (fine cocoa) เมล็ด

โกโกมีรสขมเล็กนอยแตมีรสชาติเขมขนท่ีสุด ทำใหช็อกโกแลตท่ีผลิตจากโกโกพันธุนี้มีรสชาติของช็อกโกแลตท่ี

ดีและเขมขนท่ีสุดแตมีความซับซอนของรสชาตินอย แบงเปน 2 กลุมยอย คือ 

2.1)  กลุมยอยเวสทแอฟริกันอมีโลนาโด (West African Amelonado) โกโกในกลุมนี้มีผลสีเขียว 

เม่ือสุกมีสีเหลือง ผลยาว เปลือกหนาแข็ง กนผลมน เมล็ดแบนกวากลุมคริโอลโล เนื้อเมล็ดมีสีแดงเขมหรือสีมวง

เขมเปนพันธุท่ีสามารถผสมตัวเองได ผลผลิตสูง ทนทานตอการรบกวนของโรคและแมลงดีกวาพันธุคริโอลโล แต

ไมทนทานตอโรคยอดแหงและก่ิงแหง 

 2.2)  กลุ มยอยอัพเปอรอเมซอน (Upper Amazon) โกโกกลุ มนี ้มีผลสีเขียว และเมื ่อส ุกจะ

เปลี่ยนเปนสีเหลือง ขนาดผลจะคลายกับพันธุเวสทแอฟริกันอมีโลนาโด แตเมล็ดมีขนาดเล็กกวา เนื้อเมล็ดมีสี

มวงเขม การเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูง แข็งแรง ทนทานตอการรบกวนของโรคและแมลงบางชนิด โกโกกลุมนี้

ไมสามารถผสมตัวเองได เชน Pa (Parinari), Na (Nanay), Sca (Scavina), IMC (Iquitos Mixed Calabacilos) 

และ P (Pound) เปนตน 

3. กลุมพันธุตรินิตาริโอ (Trinitario) เปนกลุมพันธุท่ีสันนิษฐานวาเกิดจากการผสมกันระหวางกลุม

พันธุคริโอลโล (Criollo) กับ ฟอรัสเทอรโร (Forastero) ในกลุมยอยอมีโลนาโด (Amelonado) พัฒนาขึ้นที่

ประเทศตรินิแดด ตอมาไดกระจายไปยังเวเนซูเอลา เอควาดอร แคเมอรูน ซามัว ศรีลังกา ชวา และปาปว

นิวกินี กลุมพันธุนี้มีคุณภาพดีกวาคริโอลโลและใหผลผลิตสูงกวา ทนทานตอโรคดีกวาฟอรัสเทอรโร เมล็ด

ของตรินิตาริโอบางพันธุจะมีรสชาติพิเศษ กลุมพันธุนี้มีลักษณะผลใหญสีเขียวหรือสีแกมแดง กนแหลม ผิว

ขรุขระ รองผลลึก ผิวผลหนาแข็ง เมล็ดมีขนาดใหญ มีสีหลากหลายตั้งแตมวงเขมจนถึงสีขาวแตสีขาวจะพบ

นอย โกโกในกลุมนี้มีทั้งผสมตัวเองไดและผสมขาม โดยในพันธุที่ผสมขามบางพันธุตองการละอองเกสรตัวผู

จากกลุมที่ผสมตัวเองไดเทานั้นในการผสมเกสร พันธุที่จัดอยูในกลุมนี้ เชน EET (Experimental Estacian 

Tapo), GC (Gamaica), MOQ (Mosquique) , ICS (Imperial College Selection), UIT (Unidentified 

Trinitario) และ UF (United Fruit) เปนตน 

4. กลุมพันธุเนชันนัล (Nacional) โกโกพันธุนี้มีกลิ่นรสที่ดี พบในเอควาดอร มีกลิ่นและรสชาติท่ี

โดดเดน มีการปลูกนอย ผลผลิตในตลาดโลกประมาณ 5 เปอรเซ็นต ปจจุบันพันธุเนชันนัลแทพบนอยมาก 
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ภาพท่ี 3.10 ลักษณะของโกโกในกลุมฟอรัสเทอโร 

 

 

ภาพท่ี 3.11 ลักษณะของโกโกในกลุมตรินิตาริโอ 

 

ภาพท่ี 3.12 ลักษณะของโกโกพันธุเนชันนัล 

ท่ีมา: https://www.conexionchocolate.com/arriba-

nacional-cacao/ 

 

ภาพท่ี 3.9 ลักษณะของโกโกกลุมครโิอลโล (Criollo) 

(ท่ีมา : https://www.manilatimes.net/2017/05/18/lifestyle-

entertainment/life-times/criollo-philippines-lesser-known-

luxury-cacao/327914/) 
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ตารางท่ี 3.1 คุณลักษณะของโกโกแตละกลุมพันธุ 

ลักษณะ คริโอลโล ฟอรัสเทอรโร ตรินิตาริโอ 

เปลือกผล เน้ือสัมผัส  ผิวนิ่ม ยน ผิวแข็ง เรียบ สวนใหญผิวแข็ง 

 สี  สีแดง สีเขียว มีความหลากหลาย 

เมล็ด จำนวนเมล็ดเฉลี่ยตอผล 20-30 30 เมล็ด หรือ

มากกวา 

30 เมล็ด หรือ

มากกวา 

 สีของใบเลี้ยง สีขาว สีงาชาง หรือ

สีมวงออน 

สีมวงออนถึงมวง

เขม 

มีความหลากหลาย 

ไมคอยพบสีขาว 

การเพาะปลูก ความแข็งแรงของตน ออนแอ แข็งแรง ปานกลาง 

 ความออนแอตอโรคและ

แมลง 

ออนแอ ปานกลาง ปานกลาง 

คุณภาพ จำนวนวันในการหมัก 1-3 วัน ปกติ 5 วัน 4-5 วัน 

 รสชาติ ออน 

มีความเปน

ช็อกโกแลตนอยและ

มีความเปนถ่ัว 

ดี 

มีความเปน

ช็อกโกแลต 

ดี 

มีความเปน

ช็อกโกแลต 

 ปริมาณไขมัน ต่ำ สูง ปานกลาง 

 ขนาดของเมล็ด  

(กรัม/100 เมล็ด) 
85 94 91 

หมายเหตุ : ดัดแปลงจาก Afoakwa (2014) 

 

ปจจุบันพันธุโกโกที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชปลูกในเชิงการคานั้นสวนมากแลวมักเปนลูกผสม ซึ่งเปนการผสม

ระหวาง Upper Amazon x Upper Amazon, Upper Amazon x Trinitario, Amelonado x Upper Amazon 

หรือ Amelonado x Trinitario เนื่องจากโกโกลูกผสมนั้นจะมีการปรับปรุงคุณภาพในดานตาง ๆ ใหดีขึ้นกวา

พันธุพอแม ในเรื่องการเจริญเติบโต การใหผลผลิต คุณภาพและขนาดเมล็ด ความทนทานตอโรคและแมลง ซ่ึง

คุณสมบัติท่ีดีเก่ียวกับขนาดเมล็ด เปลือกหุมเมล็ด  เปอรเซ็นตไขมัน กลิ่นและเนยโกโกลวนเก่ียวของกับพันธุกรรม 

(Wintgens, 1991) ดังนั้นการปลูกโกโกใหประสบผลสำเร็จ ไดผลผลิตสูง องคประกอบสำคัญอันดับแรก คือ พันธุ

ปลูกจะตองเปนพันธุที่มีคุณสมบัติการใหผลผลิตสูงไมวาจะเปนพันธุที่ไดจากการปรับปรุงพันธุ หรือการคัดเลือก

ตนพันธุท่ีใหผลผลิตสูงแลวนำมาขยายพันธุตอโดยวิธีการเสียบยอดหรือติดตา 
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การพัฒนาพันธุโ์กโก้ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2446  มีการนำพันธุโกโกเขามาโดยหลวงราชเคนิกร 

พ.ศ. 2495  กรมกสิกรรมไดนำโกโกมาทดลองปลูกท่ีสถานีกสิกรรมบางกอกนอย สถานีกสิกรรมพลิ้ว 

สถานยีางคอหงส และสวนยางนาบอน 

พ.ศ. 2515  กรมกสิกรรมนำโกโกลูกผสมอัปเปอรอเมซอน (Upper Amazon) จากมาเลเซียมาปลูกท่ี

สถานีทดลองยางในชอง   

พ.ศ. 2522  พ.ต.อ.กฤช สังขทรัพย รมช. กระทรวงเกษตรฯ นำผลโกโกและกิ่งพันธุโกโกจากซาบาห 

มาเลเซีย มาปลูกท่ีสถานีทดลองพืชสวนสวี 

พ.ศ. 2524-2540 เริ่มงานวิจัยเก่ียวกับโกโก ณ สถานีทดลองพืชสวนสวี  

พ.ศ. 2525  กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร นำเขากิ่งพันธุโกโกจากสถานีวิจัยพืชเขตรอน (Sub-

Tropical Horticulture Research Station) มลรัฐฟลอริดา มาปลูกที่สถานีทดลองพืช

สวนสวี 

พ.ศ. 2535   นายอานุภาพ ธีรกุล ผูอำนวนการศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร นำเขาก่ิงพันธุจากมหาวิทยาลัย

รีดดี้ง ประเทศอังกฤษมาปลูกท่ีศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

พ.ศ. 2537 คัดเลือกไดโกโกพันธุดี ไดรับการข้ึนทะเบียนพันธุพืชรับรองในชื่อ “โกโกลูกผสมชุมพร 1” 

พ.ศ. 2553-2564 ทำการทดสอบพันธุโกโกสำหรับช็อกโกแลต จำนวน 5 พันธุ มีพันธุท่ีใหผลผลิตสูงจำนวน 

2 พันธุ คาดวาจะเสนอขอเปนพันธุแนะนำกับกรมวิชาการเกษตรตอไป 
 

พันธุ์พืชรับรองของกรมวชิาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตรไดทำการรวบรวมพันธุโกโกที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรเพื่อใชเปนแหลงพันธุกรรม

โกโกของประเทศไทย (ผานิต, 2538)  เพื่อใชประโยชนในการผลิตโกโกลูกผสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งสิ้น  

34 สายพันธุ ดังนี้ 

1. พันธุ โกโกจากประเทศมาเลเซีย ไดแก พันธุ AML, Na32, Na33, Na34, Pa7, Pa35, Sca6, 

Sca12, UIT1 และ UIT2 (ภาพท่ี 3.13) 

2. พันธุโกโกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก พันธุ EET 308, GC29, ICS6, ICS40, ICS95, IMC47, 

MOQ417, P2, P19, P26, Playa-alta 4, Sca9, UF667 และ UF676 

3. พันธุโกโกจากประเทศอังกฤษ ไดแก พันธุ BE3, BE10, CC11, ICS 16, ICS100, LCT EEN162-

1010, LCT EEN163A, Pa107, SC1 และ SPEC 54-1 
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ภาพท่ี 3.13  ตัวอยางโกโกพันธุตาง ๆ ท่ีรวบรวมไวภายในศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

สำหรับการคัดเลือกและผลิตพันธุโกโกประเทศไทยนั้น มีการดำเนินการคนควาวิจัยพัฒนาพันธุโกโกท่ี

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรโดยทำการเปรียบเทียบพันธุโกโกลูกผสมจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 สายพันธุ เพ่ือ

คัดเลือกหาพันธุดีโดยเปรียบเทียบกับพันธุที่เกษตรกรปลูกอยูเดิม (วิทย และคณะ, 2534; ผานิต และคณะ, 

2538) ผลการทดลองตั้งแตป 2524-2536 พบวาโกโกลูกผสม Parinari 7x Nanay 32 (Pa7 x Na32) เปน

ลูกผสมที่ดีทั้งในดานการใหผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดเหมาะที่จะใชเปนพันธุปลูกสำหรับเกษตรกร จึงไดทำ

การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุพืชตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และไดตั้งชื่อพันธุดังกลาววา “โกโก

ลูกผสมชุมพร 1”  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรประจำพันธุของโกโกพันธุลูกผสมชุมพร 1 คือ ใบมีความกวางเฉลี่ย 12.4 ± 

1.9 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 34.1 ± 5.0 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ดอกมีสีเขียวออน ขนาดเทาหัวเข็มหมุด กาน

ดอกมีสีเขียวยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ลักษณะผลปอมไมมีคอ กนไมแหลม ผิวผลเรียบ รองคอนขางตื้น เมล็ด

มีเนื้อเปนสีมวงมีขนาดตรงตามมาตรฐานสากลคือ ไมเกิน 110 เมล็ด/น้ำหนักแหง 100 กรัม และมี เปอรเซ็นต

ไขมันสูงประมาณ 57.27  เปอรเซ็นต ลักษณะการผสมเกสรเปนพวกผสมขาม เริ่มตกผลและเก็บเก่ียวไดในปท่ี 2 

หลังจากปลูก 

 

 

Na32 
 

Pa35 

 

Sca12 

 

Na33 

 

AML 

 

UIT2 

 

UF667 

 

Playa-alta 4 
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ลักษณะเดนของพันธุโกโกลูกผสมชุมพร 1 

1. ใหผลผลิตเมล็ดโกโกแหงสูงสุดตลอดเวลาทดลอง 13 ป สูงกวาพันธุที่เกษตรกรปลูกประมาณ 31.4  

เปอรเซ็นต คือ ใหผลผลิตเฉลี่ย 127.2 กก./ไร 

2. มีความสม่ำเสมอในการใหผลผลิต ตลอดเวลาการใหผลผลิต 

3. เมล็ดมีขนาดตรงตามมาตรฐานสากล คือ ไมเกิน 110 เมล็ด/น้ำหนัก เมล็ดแหง 100 กรัม 

4. เมล็ดมี เปอรเซ็นตไขมันสูงประมาณ 57.27  เปอรเซ็นต 

5. มีความทนทานตอโรคก่ิงแหงคอนขางสูง ทนทานตอโรคผลเนาดำปานกลาง 

6. เปนลูกผสมท่ีใหผลผลิตสูงไมวาจะผลิตโดยวิธีชวยผสมดวยมือ หรือปลอยใหผสมตามธรรมชาติแบบผสมคละ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอดีของโกโกลูกผสมพันธุชุมพร 1 คือ 

 

 
 

 

พันธุ์โกโก้ท่ีจะคาดว่าขอเสนอเป็นพันธุ์แนะนำ 
 ปจจุบันศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไดทำการทดสอบพันธุโกโกสำหรับทำช็อกโกแลตจำนวน 5 สายพันธุ  

อายุ 10 ป ไดแก พันธุโกโกลูกผสมชุมพร 1, ICS 6, ICS 40, ICS 95 และ UF676 โดยไดทำการทดลองตั้งแตป 

2553-2564 (ผานิต และคณะ, 2558; ปานหทัย และเสรี, 2564) พบวาทุกพันธุสามารถนำมาผลิตช็อกโกแลตและ

มีรสชาติเปนที่ยอมรับ โดยมีพันธุที่ใหผลผลิตสูงที่สุด 3 พันธุ ไดแก พันธุโกโกลูกผสมชุมพร 1  ICS 6 และ ICS 

 

ภาพท่ี 3.14  ตนโกโกลูกผสมชุมพร 1 

 

ภาพท่ี 3.15  ผลออนของโกโกลูกผสมชุมพร 1 

 

ภาพท่ี 3.16  ผลสุกของโกโกลูกผสมชุมพร 1 

 

ภาพท่ี 3.17  ลักษณะเมล็ดโกโกลูกผสมชุมพร 1 
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40 (ตารางที่ 3.2 และ 3.3) คาดวาเมื่อจบการทดลองในป 2564 จะสามารถออกพันธุแนะนำเพิ่มเติมได 2 พันธุ 

คือ พันธุ ICS 40 และ ICS 6 (ปานหทัย และเสรี, 2564) 
 

ตารางท่ี 3.2 ผลผลิต และขนาดเฉลี่ยของผลโกโกแตละพันธุ ณ ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ป 2563 

พันธุ 
น้ำหนักผล/

ตน (กก.) 

จำนวนผล

เฉลี่ย/ตน 

(ผล) 

ขนาดของผล เปลือก 

น้ำหนักผล 

(กรัม) 

ความกวาง 

(ซม.) 

ความยาว 

(ซม.) 

น้ำหนัก/ผล 

(กรัม) 

ความหนา 

(ซม.) 

ICS 6 27.00 45 600 8.65 17.8 418 1.06 

ICS 40 29.52 48 615 8.51 18.7 433 1.04 

ICS 95 9.15 16 572 8.10 19.7 450 1.14 

UF 676 12.79 24 533 8.10 20.4 415 0.99 

ชุมพร 1 21.75 50 435 7.83 15.9 318 0.94 
 

ตารางท่ี 3.3 จำนวนผลผลิตโกโก ป 2563 (ขอมูลผลผลิตสะสมตั้งแตเดือน ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563)  

พันธุ 
จำนวนผลเฉลี่ย 

(ผล/ตน) 

น้ำหนักผลเฉลี่ย 

(กรัม/ตน) 

จำนวนผลโกโก  

(ผล/ไร)1 

น้ำหนักผลสดโกโก 

(กิโลกรัม/ไร/ป)1 

น้ำหนักเมล็ดแหง 

(กิโลกรัม/ไร/ป) 

ICS 6 38 600 6,460 3,876 371 

ICS 40 47 615 7,990 4,914 464 

ICS 95 10 572 1,700 972 72 

UF 676 19 533 3,230 1,722 136 

ชุมพร 1 45 435 7,650 3,328 328 

หมายเหตุ: 1 คำนวณจากตนโกโก 170 ตน (ระยะปลูก 3 x 3 เมตร) 

 

   

            ภาพท่ี 3.18 โกโกพันธุ ICS6     ภาพท่ี 3.19 โกโกพันธุ ICS40 
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            ภาพท่ี 3.20 โกโกพันธุ ICS95     ภาพท่ี 3.21 โกโกพันธุ UF676 
 

 

 

ภาพท่ี 3.22 โกโกพันธุลูกผสมชุมพร 1 
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บทท่ี 4  

เทคโนโลยีการผลิตโกโก้ 
 

ปานหทัย นพชินวงศ์ ไพรัตน ์ช่วยเต็ม  

ลาวณัย์ จันทรอ์ัมพร และสภุาพร ชุมพงษ์ 

 

4.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของโกโก้ 

 ปจจัยทางสภาพแวดลอมมีสวนสำคัญตอการเจริญเติบโตของโกโก มีดวยกันหลายประการ ไดแก 

1) ลักษณะภูมิอากาศ  โกโกเปนพืชยืนตนซึ่งเจริญเติบโตไดดีในลักษณะภูมิอากาศประเทศเขตรอน

ชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิระหวาง 18-32 องศาเซลเซียส แถบเสนรุงที่ 15 องศาเหนือหรือใตของเสนศูนยสูตร หรือสูง

จากระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร (Wood, 1980) การปลูกโกโกในพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิต่ำกวา 18 องศาเซลเซียส 

ควรระวังชวงปที่มีอุณหภูมิลดต่ำกวา 10 องศาเซลเซียสตอเนื่องกันหลายวัน อาจสงผลใหผลผลิตของโกโก

ลดลงมากได (Wood, 1987)  

2) ปริมาณน้ำฝน  โกโกตองการปริมาณน้ำฝนท่ีการกระจายสม่ำเสมอตลอดป ในปริมาณ 1,000-

3,000 มิลลิเมตร ชวงท่ีโกโกเติบโตไดดีปริมาณน้ำฝนควรอยูในชวง 1,500-2,000 มิลลิเมตร และมีฤดูแลงไมเกิน 

3 เดือน ในบางแหงที่มีฤดูแลงติดตอกัน 3-5 เดือน ตองมีการใหน้ำชวยเพื่อใหตนโกโกเจริญเติบโตและใหผล

ผลิตสม่ำเสมอ 

3) ปริมาณแสง  ตนโกโกตองการแสงในชวงเริ่มปลูกปแรก ประมาณ 30 เปอรเซ็นต จึงตองอาศัยรม

เงาจากพืชบังรม เมื่อโกโกใหเริ่มใหผลผลิตจะมีความตองการแสงมากขึ้น ประมาณ 70 เปอรเซ็นต ดังนั้น

ในชวงที่โกโกใหผลผลิต จำเปนตองมีการตัดแตงกิ่งของไมบังรมเพื่อใหโกโกไดรับแสงมากขึ้น สำหรับปริมาณ

แสงท่ีโกโกตองการท้ังปอยูในอัตรา 1,110-2,700 ชั่วโมงตอป  

4) ลม  ในพ้ืนท่ีท่ีมีลมแรงพัดผาน โกโกมักไดรับความเสียหาย เชน ก่ิงหักหรือตนหักโคน และในชวง

ฤดแูลงเม่ือความชื้นในดินลดลงประกอบกับลมรอนพัดผานจะสงผลใหใบโกโกไหม ตนโทรม ดังนั้นการปลูกพืช

บังลมจึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปนตอการปลูกโกโกในพื้นท่ีที่มีลมแรงหรือปลูกกลางแจง พืชบังลมตองปลูกใน

ทิศทางที่บังลมได ระยะปลูกพืชบังลมตองสัมพันธกับความสูงของพืชบังลมและความแรงของลม พืชบังลมท่ี

นิยมปลูก ไดแก ทองหลาง แคฝรั่ง สะตอ มะพราว กระถิน เปนตน นอกจากชวยบังลมแลวยังชวยเพ่ิมความชื้น

ในดินและในบรรยากาศบริเวณแปลงปลูกโกโกใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนโกโกอีกดวย  

5) ดิน  ดินท่ีปลูกโกโกควรเปนดินลึกไมนอยกวา 1.5 เมตร เนื่องจากตนโกโกมีระบบรากท่ีหยั่งลึก ดิน

ควรมีการระบายน้ำดี มีความเปนกรด-ดาง (pH) ประมาณ 6.5  ดินท่ีความเปนกรด-ดาง (pH) ต่ำกวา 5.5 หรือ

มากกวา 8 อาจทำใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร เชน การขาดธาตุได ความลาดเอียงของพื้นที่ไมเกิน 6 

เปอรเซ็นต ระดับน้ำใตดินสูงไมเกิน 2-3 ฟุต จากระดับผิวดิน ตนโกโกสามารถทนตอสภาพน้ำทวมไหลได 

สำหรับพ้ืนท่ีท่ีเปดใหมควรปลูกพืชบำรุงดิน เชน ปอเทือง เพ่ือเปนปุยพืชสดกอนทำการปลูกโกโก  
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การปลูกโกโก แบงได 2 ระบบ คือ  

1. การแบบพืชรวม (อาศัยรมเงา) 

โกโกเปนไมปาที่ขึ้นรวมกับพืชอื่นในปาแถบลุมน้ำอเมซอน การผลิตโกโกในอดีตตองเก็บโกโกจากปา

เพี่อนำมาแปรรูปโดยไมมีการบำรุงรักษาโกโกจึงใหผลผลิตต่ำ ตอมาเมื่อมีความตองการของผูบริโภคในเชิง

การคามากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะปลูกในลักษณะสวนโกโกภายใตรมเงาพืชอื่น ขอควรพิจารณาในการคัดเลือก

ชนิดของพืชรมเงา คือ ควรเปนพืชรมเงาท่ีไมแยงอาหารกับตนโกโกท่ีปลูก ตองเปนพืชท่ีสามารถตัดออกไดงาย

ถาไมตองการ หากยังไมตัดออกก็ไมทำลายทรงพุมโกโกใหเสียหาย ไมรมเงาของโกโกไมควรเปนแหลงอาศัยพัก

พิงของโรค-แมลงศัตรูโกโก และหากเปนไปไดพืชรมเงาโกโกควรทำรายไดใหเกษตรกรอีกทางหนึ่ง การปลูก

ภายใตรมเงาสามารถแบงได 3 ลักษณะ คือ 

1) การปลูกโกโกภายใตรมเงาของปาธรรมชาติ การปลูกโกโกภายใตรมเงาของปาธรรมชาติ พบทั่วไป

ในประเทศแถบอาฟริกาตะวันตก แตวิธีการปลูกจะแปรผันตามสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ และตามระยะทางจาก

แหลงผลิตไปยังตลาดรับซ้ือ 

2) การปลูกโกโกรวมกับพืชรมเงาอายุสั้น ซึ่งพืชใหรมเงาเปนพืชอายุสั้นเพียง 1-2 ป เชน กลวย 

มะละกอ ทำหนาท่ีเปนรมเงาโกโกในชวงท่ีตนเล็ก เม่ือโกโกเจริญเติบโตตั้งตัวไดจึงตัดพืชรมเงาออก 
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3) การปลูกโกโกรวมกับพืชรมเงาอายุยืน เปนการปลูกโกโกรวมกับพืชใหรมเงาที่มีอายุหลายป เชน 

มะพราว แคฝรั่ง สะตอ กระถิน ทองหลาง เปนตน ทำหนาที่เปนรมเงาถาวรใหตนโกโกทั้งในชวงที่โกโกยังเล็กและ

ชวงที่โกโกเจริญเติบโตเต็มที่ ในแตละประเทศจะปลูกพืชรมเงาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตรท่ี

เหมาะสมและขึ้นกับชนิดพืชที่มีอยูและหาไดสะดวกในทองถิ่นนั้น ๆ พืชที่ใหรมเงาไดเหมาะสมสำหรับโกโก คือ 

มะพราว เนื่องจากมะพราวเปนพืชซ่ึงใหรมเงาไมทึบ แสงแดดสามารถสองผานใบมะพราวไดเกิน 50 เปอรเซ็นต 
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(ภาพท่ี 4.2) จึงสามารถปลูกโกโกแซมในสวนมะพราวไดนานหลายปโดยไมตองตัดมะพราวออกเหมือนพืชอ่ืน ๆ 

การปลูกโกโกในสวนมะพราวควรดำเนินการในพ้ืนท่ีท่ีสภาพดินเหมาะสมท่ีจะปลูกโกโกเทานั้น การปลูกมะพราว

ใชระยะ 8-9 เมตร จะปลูกโกโกได 2 แถว ระยะปลูก 3 x 3 เมตร จะไดโกโกประมาณ 166 ตน/ไร ตนมะพราว

ควรมีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป เพราะจะสูงโปรง แสงผานไดเหมาะสม กอนการปลูกโกโกควรมีการกลับดินดวย

การไถเพื่อลดวัชพืชและตัดรากมะพราว การปลูกโกโกในสวนยางพาราและสวนปาลมน้ำมันมักไมประสบ

ผลสำเร็จเพราะระยะปลูกปกติของพืชทั้งสองชนิดนี้จะใหรมเงาทึบเกินไปทำใหโกโกเติบโตทางดานตนและใบ 

แตจะไมใหผลผลิตเพียงพอในเชิงพาณิชย แตก็มีความเปนไปไดในบางกรณี เชน ที่ตำบลมาทาสี ในประเทศศรี

ลังกา ปลูกโกโกในสวนยางพาราตนแกอายุมาก ซึ่งในพื้นที่นี้ตนยางพาราไมเหมาะที่จะปลูกเพราะมีโรคใบไหม 

ตนยางพาราที่อายุมากจะถูกตัดเหลือเพียง 25 ตน/ไร และปลูกโกโกโดยใชระยะปลูก 4.5 x 3 เมตร ในกรณี

เชนนี้โกโกสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดแตการปลูกโกโกแซมยางพารา นั้นมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิด

โรครากเนา โรคฝกเนา ของพืชท้ังสองชนิด เพราะยางพาราและโกโกมีโรคซ่ึงเกิดจากเชื้อเดียวกัน คือ เชื้อไฟทอ

ปธอรา (Phytophthora spp.)  

 

 

ภาพท่ี 4.2 การปลูกโกโกภายใตรมเงามะพราว 
 

การปลูกโกโกภายใตรมเงานั้นพบวาปริมาณความตองการรมเงาและธาตุอาหารของโกโกนั้นมี

ความสัมพันธกับพืชท่ีใหรมเงาแกโกโกใน 2 กรณี คือ 

1. ปริมาณรมเงาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเจริญเติบโตของโกโกมีปริมาณเทาใด 

2. ปุยเคมีชนิดใด ปริมาณเทาไรท่ีจำเปนสำหรับการเพ่ิมผลผลิตใหกับโกโก 

ปจจัยทั้งสองนี้มีความสัมพันธกัน โดยไมสามารถพิจารณาแยกออกจากกันไดโดยปจจัยท่ีสงผลตอการ

เจริญเติบโตของโกโกมีหลายปจจัยไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ อุณหภูมิก็มีผลตอการเจริญเติบโตของโกโก

ท้ังนั้น จากการวิจัยเรื่องพืชรมเงาโกโกท่ีประเทศอาฟริกาตะวันตก พบวาไมปาจะใหใบไมประมาณ 5000 กก./ไร/ป 
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ประกอบดวยแรธาตุตางๆ คือ ไนโตรเจน 79 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 4.5 กิโลกรัม และรากผุของพืชรมเงาเหลานี้จะทำ

ใหอากาศระบายผานเขาไปในดินที่อัดแนนกันอยูได (Adams and McKelvie, 1955) ผลของพืชรมเงาทางดาน

เศรษฐกิจที่สำคัญ คือ สามารถควบคุมวัชพืช พืชรมเงาที่กลาวขางตนสามารถลดการเจริญเติบโตของวัชพืช 

โดยเฉพาะพวกหญาและยังชวยใหพุมโกโกไมมาชนกันเร็วเกินไป จึงลดคาใชจายในการกำจัดวัชพืชและคาใชจายใน

การตัดแตงก่ิงโกโกไดดีสำหรับโกโกตนเล็ก หรือเริ่มปลูกใหม พืชรมเงาเปนสิ่งจำเปนแตตองมีการปรับเปลี่ยนสภาพ

รมเงาหลังจากปลูกโกโกแลว 2-3 ป เพ่ือใหรมเงาโปรง แสงแดดสองผานไดมากโดยตัดแตงก่ิงของพืชรมเงาออก  

2. การปลูกแบบพืชเดี่ยว 

 การปลูกโกโกแบบพืชเดี่ยว เปนการปลูกแบบ

กลางแจง ตองมีการทำรมเงาชั่วคราวใหกับตนกลาโกโก

ในชวงปแรก เมื่อโกโกอายุ 2 ปขึ้นไปจะมีทรงพุมใหญ

และสามารถเปนรมเงาใหตนโกโกที่อยูใกลเคียงกันได 

การปลูกแบบนี้ หากใชระยะปลูก 3 x 3 เมตร (ภาพท่ี 

4.4) จะไดจำนวนตนประมาณ 177 ตน/ไร หรือท่ีระยะ

ปลูก 4 x 4 เมตร จะได 100 ตน/ไร ขอดีของการปลูก

แบบพืชเดี่ยว คือ ไดจำนวนตนตอพื้นที่มากและโกโก

จะใหผลผลิตมากกวาการปลูกภายใตรมเงาประมาณ 2-

3 เทา แตมีขอควรระวัง คือ ในชวงแรกที่ปลูกตองทำ

รมเงาชั ่วคราวใหตนโกโก การใหน้ำและปุ ยเพิ ่มข้ึน

โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ควรระวังใบโกโกไหมเนื่องจาก

แดดจัดซึ่งอาจทำใหโกโกตายได นอกจากนี้หากมีการ

ตัดแตงกิ่งไมดีอาจทำใหกิ่ง ลำตน หรือผลโกโกถูกแดด

เผาทำลายเสียหายได 

4.2 การปลูกและการดูแลรักษา 
1. การปลูกโกโก  

การปลูกโกโกใชระยะปลูก 3 x 3 เมตร หรือ 4 x 4 เมตร (รูปท่ี 4.4) การเตรียมหลุมปลูกโกโก ทำได

โดยขุดหลุมใหมีความกวาง x ยาว x ลึก ประมาณ 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ตากหลุมท้ิงไวประมาณ 1 เดือน 

แลวเอาดินบนท่ีขุดข้ึนมาผสมกับปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลาใหท่ัว เกลี่ยลงในหลุมใหเต็ม ใชมีดกรีดตามแนว

ขางถุงเพาะชำตนโกโกแลวดึงพลาสติกออก ระวังอยาใหดินที่เพาะตนโกโกแตกกระจายเพราะจะทำใหราก

ไดรับความกระทบกระเทือน จากนั้นเปดหลุมแลวนำตนโกโกลงปลูกตรงกลางหลุมเกลี่ยดินกลบใหมิด ยึดตน

โกโกกับไมหลักดวยเชือกใหแนน รดน้ำพอชุม ใชจอบหรือพลั่วแทงดินในแนวดิ่งเพ่ือตัดรากพืชอ่ืนท่ีมีอยูในรัศมี 

60 เซนติเมตร จากโคนตนโกโกใหลึกลงไปในดินประมาณ 15 เซนติเมตร เพ่ือปองกันไมใหรากตนไมอ่ืนเขามา

ทำอันตรายตนโกโกท่ีปลูกใหม 

 

ภาพท่ี 4.3 การปลูกโกโกแบบพืชเดี่ยว 
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            ก) การปลูกโกโกแบบพืชเดี่ยว               ข) การปลูกโกโกรวมกับมะพราว 

ภาพท่ี 4.4 ผังการปลูกโกโกแบบพืชเดี่ยว (ก) และพืชรวม (ข) 
 

2. การดูแลรักษา 

หลังจากปลูกโกโกหากไมมีพืชบังรม ควรใชหรือวัสดุพรางแสงชวย (ภาพท่ี 4.5) จนกวาตนโกโกจะ

แข็งแรงแตกใบใหม จึงคอย ๆ นำวัสดุพรางแสงออก 
 

 

ภาพท่ี 4.5 การพรางแสงใหตนกลาโกโก 

3. การใหน้ำ 

หลังจากปลูกโกโกแลว หากฝนทิ้งชวงนาน ควรมีการใหน้ำแกตนโกโกประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง ในฤดู

แลงอากาศรอนแหงอาจทำใหตนกลาโกโกตายได ระยะนี้ควรจะคลุมตนโกโกดวยใบหรือกาบมะพราวหรือวัสดุ

 
 

9 เมตร 

9 
เม

ตร
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เหลือใชทางการเกษตรเพื่อรักษาความชื้นของดินบริเวณโคนตนโกโกใหชื ้นอยูเสมอ สำหรับตนโกโกที่ให

ผลผลิตแลวตองการน้ำประมาณ 20 ลิตร/ตน/วัน สามารถใหแบบน้ำหยดหรือมินิสปริงเกลอร 

4. การใสปุย 

การปลูกโกโกในปจจุบันมีเปาหมายเพื่อใหตนโกโกมีการเจริญเติบโตในระยะกอนใหผลผลิตสูงสุด มี

ผลผลิต ติดฝก ติดผลสูงและสม่ำเสมอ ปจจัยที่ทำใหตนโกโกมีการเจริญเติบโตที่ดี มีผลผลิตสูง เริ่มตั้งแตการ

จัดการตนกลา โกโกในเรือนเพาะชำ จนกระท่ังการปลูกลงแปลงและการดูแลรักษาตนโกโกในแปลงอยางตอเนื่อง 

รวมถึงระยะปลูก รมเงา โรค แมลงและสัตวศัตรูโกโก 

 ตนโกโกตองใชธาตุอาหารสำหรับการเจริญเติบโตและ

การใหผลผลิต จึงควรใสปุยอินทรียและเคมี (ภาพที่ 4.6) โดย

สวนหนึ่งของธาตุอาหารอยูในตนโกโก เชน ในลำตน ราก ใบ 

ดอก และผล Thong and Ng (1978) ไดแสดงการกระจาย

น้ำหนักแหงไปตามสวนตาง ๆ ของตนโกโก (ตารางที ่ 4.1) 

นอกจากนี้ Ling (1983) ไดรายงานวาในชวง 5 ปแรก ตนโกโก

จะมีการเจริญเติบโดอยางรวดเร็ว (ภาพท่ี 4.7) จากนั้นการ

เจริญเติบโตคอนขางคงที่และสม่ำเสมอ โดยธาตุอาหารที่ตน

โกโกใชในปริมาณมากคือ โพแทสเซียม รองลงมาคือไนโตรเจน 

แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสตามลำดับ (ภาพท่ี 4.7) 
 

ตารางท่ี 4.1  การกระจายน้ำหนักแหงตามสวนตาง ๆ ของตนโกโก (Thong and Ng, 1978) 

อายุตนโกโก 

(เดือน) 

น้ำหนักแหงรวม

(กก./ตน) 

 เปอรเซ็นตการกระจายตัว (%) 

ใบ ลำตน กิ่ง ผล ราก 

5 0.027 51.90 29.60 - - 18.50 

12 0.68 26.40 38.70 13.20 - 21.80 

28 1192 32.10 15.80 30.80 3.30 18.00 

39 21.41 25.90 11.10 30.20 11.50 24.50 

50 31.64 24.00 13.30 34.00 9.50 19.20 

61 44.91 21.70 13.80 45.30 2.70 16.60 

72 39.95 20.50 11.60 43.80 5.10 18.90 

87 56.11 15.30 16.40 51.20 1.90 15.30 

 

   ในระหวางการเจริญเติบโตจะมีสวนที่รวงโรยไป ถาไมนำออกจากแปลงหรือเผาทิ้ง ก็จะสลายกลายเปน

ธาตุอาหารสวนหนึ่งหมุนเวียนกลับไปสูตนโกโกได ผลและเมล็ดเปนสวนที่มักนำออกจากแปลงเพื่อจำหนาย ซึ่งก็

 

ภาพท่ี 4.6 การใสปุยอินทรียใหตนโกโก 
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มีธาตุอาหารตาง ๆ ติดออกไปดวย ถาไมมีการเพิ่มเติมธาตุอาหารลงไปในดินดวยการใสปุย มีแตการนำผลผลิต

ออกจากแปลงก็เปนสาเหตุท่ีทำใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง  

 ใบโกโกในชวง 1 – 4 ป มีการรวงหลนนอยมาก จากนั้นใบโกโกจะรวงหลนมากขึ้น ใบที่รวงหลนเหลานี้

จะยอยสลายกลายเปนธาตุอาหารใหกับตนโกโกตอไป Ling (1983) ไดแสดงปริมาณใบโกโกที ่รวงหลน เม่ือ

คำนวณออกมาเปนธาตุอาหารแลว มีปริมาณของไนโตรเจนมากที่สุด รองลงมา คือ โพแทสเซียม แคลเซียม 

แมกนีเซียม และ ฟอสฟอรัส ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.2) 

 ผลผลิตของโกโกท่ีนำออกจากแปลงไปจำหนาย ในรูปของผล (pod) และ เมล็ด (bean) ถือวาเปน

การนำเอาธาตุอาหารออกจากแปลงไปดวย และเปนสวนท่ีตองใสปุยเพ่ิมเติมลงไปในดินเพ่ือคงความอุดม

สมบูรณของดินไว (ตารางท่ี 4.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.2 ปริมาณธาตุอาหารในใบโกโกท่ีรวงหลน (ดัดแปลงจาก Ling, 1983) 

อายุ 

(ป) 

น้ำหนักแหง

ของใบ 

(กก/ไร) 

ปริมาณธาตุอาหาร(กก./ไร) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม 

4 406  6.08 0.32  5.28 2.40  4.80 

6 805  12.80 0.64  12.80 4.48  10.72 

8 730  11.52 0.64  12.96 4.32  8.96 

10 889  13.92 0.80  14.56 4.96  11.36 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7  ธาตุอาหารตาง ๆ ในตนโกโก (Ling, 1983) 

อายุโกโก(ป)  

ธา
ตุอ
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าร
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โก

(ก
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) 

โพแทสเซยีม 

ไนโตรเจน 
แคลเซียม 

แมกนีเซียม 

ฟอสฟอรัส 
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ตารางท่ี 4.3 ปริมาณธาตุอาหารในผลผลิตโกโก (ดัดแปลงจาก Ling,1983) 

อายุ 

(ป) 

เมล็ดโกโกแหง 

(กก./ไร) 

สวนของ

ฝกโกโก 

ปริมาณธาตุอาหาร (กก.) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม 

3 72 

เมล็ดโกโก 1.47 0.26 0.75 0.19 0.08 

ฝก 0.78 0.10 3.25 0.19 0.29 

รวม 2.26 0.35 4.00 0.38 0.37 

5 160 

เมล็ดโกโก 3.26 0.58 1.68 0.43 0.18 

ฝก 1.70 0.21 6.93 0.40 0.61 

รวม 4.96 0.78 8.61 0.83 0.78 

7 224 

เมล็ดโกโก 4.58 0.80 2.35 0.61 0.24 

ฝก 2.46 0.32 10.10 0.58 0.90 

รวม 7.04 1.12 12.45 1.18 1.14 
 

ในระหวางการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของโกโก นอกจากการหมุนเวียนของธาตุอาหารจากตน

โกโกและการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตแลว ตนโกโกยังตองใชธาตุอาหารอีกสวนหนึ่งเพ่ือการเจริญเติบโตท่ี

เพ่ิมข้ึน ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน หรือแมแตการชดเชยการสูญเสียธาตุอาหารไปกับการชะลางพังทลายของดิน การท่ีธาตุ

อาหารถูกชะลางลงไปในดินชั้นลางเกินระดับราก การระเหิดของปุยบางชนิด การแกงแยงธาตุอาหารระหวางตน

โกโกกับพืชรวม พืชใหรมเงา หรือแมแตกับวัชพืชก็ตาม จึงจำเปนตองใสปุยเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับดิน อยางไรก็

ตามงานวิจัยเกี่ยวกับดินปุยโกโกในประเทศไทยมีนอยมาก จึงไดรวบรวมคำแนะนำการใชปุยที่ใชในมาเลเซีย 

คำแนะนำการใหปุยของ Wessel (1970) และ ICCO (International  Cocoa Organization) ไวดังตารางท่ี 4.4 
 

 

ตารางท่ี 4.4 การใหปุยเคมีกับตนโกโกอายุตาง ๆ 

อายุโกโก 
ชนิดและปริมาณปุยเคมี(กรัม/ตน) 

21-0-0 0-3-0 1/ 0-0-60 กีเซอรไรด 15-15-6-4 2/ 

รองกนหลุม  100    

เดือนที่ 2 30 - 5 5 45 

เดือนที่ 6 30 - 5 5 45 

เดือนที่ 12 40 100 10 10 60 

เดือนที่ 18 60 - 10 10 85 

เดือนที่ 24 80 - 15 15 110 

เดือนที่ 30 100 100 20 15 150 

เดือนที่ 36 120 - 25 15 180 

ปที่ 4 ข้ึนไป 3/ 250 100 60 20 400 
 
หมายเหต ุ 1/ ปุย 0 – 3 – 0 (หินฟอสเฟต) ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ไมต่ำกวา 20 เปอรเซ็นต P2O5 

      2/ ในกรณีที่ไมใสปุยเด่ียว สามารถใสปุย 15-15-6-4 อยางใดอยางหนึ่งแทนได 

    3/ ต้ังแตปที ่4 เปนตนไป ใหใสเทากบัปที่ 4 โดยแบงใสอยางนอย 2 คร้ัง/ป 
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 สำหรับโกโกท่ีใหผลผลิตแลว Wood (1980) ไดแนะนำวาในเมล็ดแหงโกโกท่ีเก็บเก่ียวไปทุก 1,000 

กิโลกรัม จะมีการสูญเสียธาตุอาหาร ดังนี้ 

 ไนโตรเจน 20 กิโลกรัม เทียบเทา 21-0-0 ปริมาณ 95.24 กิโลกรัม 

 ฟอสฟอรัส 4 กิโลกรัม เทียบเทา หินฟอสเฟต ปริมาณ 45.80 กิโลกรัม หรือ 0-46-0 ปริมาณ 9.91 

กิโลกรัม 

 โพแทสเซียม 10 กิโลกรัม เทียบเทา 0-0-60 ปริมาณ 19.07 กิโลกรัม ในกรณีที่นำฝกโกโกออกจาก

แปลงดวย ตองเพ่ิมโพแทสเซียมเปน 50 กิโลกรัม เทียบเทา 0-0-60 ปริมาณ 83.35 กิโลกรัม 
 

5. การขาดธาตุอาหารของโกโก  

1) ธาตุไนโตรเจน (N) เปนธาตุท่ีมีความสำคัญตอพืชมากท่ีสุด (วิจิตร, 2550) มีหนาท่ีในพืช คือ สงเสริม

การสรางคลอโรฟลล (CHONMg) และสงเสริมการเจริญเติบโตทางลำตน แหลงที่มาของธาตุไนโตรเจน คือ จาก

ปุ ยเคมีและปุ ยอินทรีย จากน้ำฝนและจากการตรึงโดยจุลินทรีย โดยกระบวนการ Symbiotic fixer เชน 

Rhizobium และ Nonsymbiotic fixer เชน สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue green algae), Azotobacter, 

เชื้อรา 

 การสูญเสียไนโตรเจนจากดินเกิดไดจากหลายสาเหตุ ไดแก การติดไปกับพืชท่ีเก็บเก่ียว (harvesting)  

การกัดเซาะ/การกรอน (erosion) การชะละลาย (leaching) การเปลี่ยนเปนแกส เชน แอมโมเนีย (NH3),  

ไนตรัสออกไซด (N2O) 

 อาการขาดธาตุไนโตรเจน จะเกิดท่ีใบลาง คือ ใบจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเหลือง (ภาพท่ี 4.8) โดยเริ่มจาก

ปลายใบ ถาขาดไนโตรเจนรุนแรงใบแกจะมีสีน้ำตาลและรวง เหลือเพียงใบออน เนื่องจากขาดคลอโรฟลล 

(chlorosis) พืชไมสามารถปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงตนได หากเกิดอาการขาดขณะที่ตนโกโกยังเล็ก จะทำใหตนชะงัก

การเจริญเติบโต อาจแกไขโดยการพนปุยไนโตรเจนทางใบทุก 15 วัน ซึ่งธาตุไนโตรเจนมีบทบาทสำคัญตอ

กระบวนการสังเคราะหแสงของพืชหากพืชขาดธาตุไนโตรเจนจะทำใหผลผลิตลดลง  
 

  

ภาพท่ี 4.8 อาการขาดธาตุไนโตรเจน (N) 

ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/nitrogen-deficiency-cocoa/ 

https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/nitrogen-deficiency-cocoa/
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 2) ธาต ุฟอสฟอร ัส (P)  มีหน าท ี ่ ในพ ืช คือ เปน

องค ประกอบของสารท ี ่ เป นแหล งพล ังงานของพ ืช เปน

องคประกอบของ Phosphorylated sugar เกี ่ยวของกับการ

หายใจของพืช เปนองคประกอบของสารพันธุกรรม และโค

เอนไซมหลายชนิด ชวยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต สงเสริม

การเจร ิญเต ิบโตของรากโดยเฉพาะในระยะแรกของการ

เจริญเติบโต ชวยการออกดอก การติดผลและการสรางเมล็ด 

 ปจจัยควบคุมความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดิน 

ค ือ ความเป นกรดด างของด ิน (soil pH) หากด ินเป นกรด 

ฟอสฟอรัสจะถูกตรึงโดยออกไซดของเหล็กและอลูมินัม แตหากดิน

เปนดาง ฟอสฟอรัสจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมและตก ตะกอนอยู 

ในรูปที่ไมเปนประโยชนตอพืช อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสจะเกิดที่ใบลาง โดยใบมีสีมวงหรือสีมวงแดงจำนวน

ใบนอยเริ่มจากใบแหงเปนจุด ๆ จนกระท่ังใบรวงในท่ีสุด (ภาพท่ี 4.9) 

3) ธาตโุพแทสเซียม (K)  

 ธาตุโพแทสเซียมมีความสำคัญในการสังเคราะหแสงและการควบคุมการดูดใชน้ำของพืช การลำเลียง

และการสะสมน้ำตาลในพืช มีผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิต พืชที่ขาดโพแทสเซียม ขอบปลายใบจะแหง

และมีสีน้ำตาลหรืออาจเปนจุดสีน้ำตาล (chlorotic) กระจายทั่วใบ ซึ่งมักเกิดขึ้นในใบแกกอน กรณีพืชขาดน้ำใน

ฤดูแลงอาจมีอาการคลายคลึงกัน (ภาพที่ 4.10) ดังนั้นจึงควรใสปุ ยโพแทสเซียมใหเพียงพอและใหน้ำอยาง

สม่ำเสมอ  
    

    

ภาพท่ี 4.10 อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (K) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/potassium-deficiency-cocoa/ 

   

 4) ธาตุแคลเซียม (Ca) มีสวนสำคัญในกระบวนการสังเคราะหแสง ชวยในการแบงเซลล เสริมสราง

ความแข็งแรงของเปลือกและเสนใย ชวยลดการรวงของผลโกโกกอนระยะเก็บเกี่ยว อาการขาดแคลเซียมจะมี

 

ภาพท่ี 4.9 อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส (P)        
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การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของใบออน ใบหยักเปนคลื่น บิดเบี้ยว มวนงอ คลายอาการขาดโบรอน หากขาด

รุนแรงอาจพบอาการตายอดตาย สวนมากพบในดินที่เปนกรด จึงควรปรับปรุงดินดวยปูนขาวเพื่อลดความเปน

กรดของดิน หรือใสปุยอินทรียเพื่อปรับสมดุลของแคลเซียมในระยะยาว หรือใสปุยแคลเซียมไนเตรท (15-0-0) 

หรือพนปุยแคลเซียมทางใบในกรณีท่ีตองการลดผลกระทบโดยเร็ว (ภาพท่ี 4.11) 

                                               

ภาพท่ี 4.11 อาการขาดธาตุแคลเซียม (Ca) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/calcium-deficiency-cocoa/ 

 5) ธาตุแมกนีเซียม (Mg) เปนธาตุอาหารรองที่มีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะหแสง โกโกจะ 

สรางผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ธาตุแมกนีเซียมมีการชะลางจากดินไดงายโดยเฉพาะในดินทรายหรือดินเนื้อ

หยาบ ทั้งนี้ปริมาณธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม หรือแคลเซียมที่มีในดินมากเกินไปจะชักนำการขาดธาตุ

แมกนีเซียมดวย หากพบอาการขาดแมกนีเซียมควรใสคีเซอรไรด (MgSO4) อัตรา 0.5 - 1 กิโลกรัม/ตน/ป 

(ภาพท่ี 4.12) 
 

     

ภาพท่ี 4.12 อาการขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/magnesium-deficiency-cocoa/ 

 6) ธาตุกำมะถัน (S) เปนธาตุท่ีสงเสริมใหผลพันธุท่ีนำลงเพาะมีความงอกสมบูรณ ลดอาการผิดปกติ

ของตนจากการงอกและสงเสริมการงอกของละอองเกสร อาการขาดกำมะถันมักพบในดินทราย เนื่องจาก

อินทรียวัตถุนอย หากตนไมไมไดเหมาะกับดินทรายควรเปลี่ยนมาใชปุยที่มีอินทรียวัตถุมากขึ้น หากโกโกขาด

ธาตุกำมะถันใหแกไขโดยใสยิปซัมอัตรา 2 - 5 กิโลกรัม/ตน/ป 
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7) ธาตุโบรอน (B) โบรอนเปนสวนประกอบสำคัญของผนังเซลล ชวยในการพัฒนาดอก จำเปนตอ

การงอกของละอองเกสร การติดผลและการทนตอโรค โบรอนเปนธาตุที่เคลื่อนที่ไดในดินและมีการสูญเสียได

งาย หากขาดโบรอนจะสังเกตไดท่ีใบออน โดยใบออนโกโกจะมีขนาดเล็ก ใบมีการพัฒนาผิดปกติ ยอดออนและ

ใบจะยน ยอดและบริเวณขอบจะเกิดรอยแผล การแกไข ในระยะโรงเร ือนอนุบาลตนกล าใช สาร 

Borax/Sodium tetra borate 0.2 เปอรเซ็นต (2 กรัม/ลิตร) อัตรา 75-100 มิลลิลิตร/ตนกลา ในแปลงปลูก

ใชสาร Borax/Sodium tetra borate 0.2 เปอรเซ็นต อัตรา 30–50 กรัม/ตน ปละ 1 ครั้ง ใสทุก 2 ป (ภาพท่ี 

4.14)  

    

ภาพท่ี 4.14 อาการขาดธาตุโบรอน (B) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/boron-deficiency-cocoa/ 

 

8) ธาตุเหล็ก (Fe)  ธาตุเหล็กมีหนาท่ีในการสรางคลอโรฟลล จึงมีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห

แสงและกระบวนการเมตาโบลิซึม โกโกจะแสดงอาการขาดธาตุโดยพบวาใบออนจะมีสีเหลืองซีดบริเวณระหวาง

เสนใบและจะเปลี่ยนเปนสีขาวเมื่อขาดธาตุเหล็กอยางรุนแรง (Yara, 2021) บางครั้งจะพบวาเสนใบจะมีสีเขียว

เขมแตพ้ืนท่ีใบเปนสีเหลืองซีด (ภาพท่ี 4.15) แกไขโดยใช FeSO4 อัตรา 0.25–0.5 กิโลกรัม ทุก 3 ป 

   

ภาพท่ี 4.13 อาการขาดธาตุกำมะถัน (S) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/sulfur-deficiency-cocoa/ 
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ภาพท่ี 4.15 อาการขาดธาตุเหล็ก (Fe) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/iron-deficiency-cocoa/ 

 9) ธาตุทองแดง (Cu)  ธาตุทองแดง มีผลตอพืชโดยออมในการสรางสวนท่ีเปนสีเขียว ชวยเพ่ิมโมเลกุล

คลอโรฟลล ปองกันการถูกทำลายสวนสีเขียว และเปนสวนประกอบของเอนไซมท่ีมีผลตอการสังเคราะหแสงท่ีมี

ผลตอการเจริญเติบโตและการติดดอกออกผล และชวยสนับสนุนใหมีการดูดซับธาตุเหล็กในดินมาใชประโยชน

ไดมากขึ้น อาการที่ขาด ใบพืชจะมีสีเขียวเขมผิดปกติ ตอมาจะคอยๆเปลี่ยนเปนสีเหลือง อาการแสดงเริ่มจาก

ยอดลงมาถึงโคนตน การขาดธาตุทองแดงจะสังเกตอาการไดชัดเจนที่ใบออน โดยใบจะมีขนาดเล็ก ปลายใบบิด

และมีอาการไหม (ภาพท่ี 4.16) แกไดดวยการใชธาตุอาหารเสริมท่ีมีทองแดงเปนสวนประกอบ โดยการฉีดพนใบ

ออนเม่ือขาดธาตุทองแดงเพ่ือใหทองแดงไปกระตุนการทำงานของเอนไซมตาง ๆ การขาดธาตุทองแดงมักพบใน

สภาพปญหาดินเปรี้ยว (หากพืชขาดทองแดงจะทำใหขาดธาตุอาหารอ่ืน ๆ ดวย)  
 

    

ภาพท่ี 4.16 อาการขาดธาตุทองแดง (Cu) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/copper-deficiency-cocoa/ 

 

 10) ธาตุแมงกานีส (Mn) ธาตุแมงกานีส มีบทบาทในการกระตุนการทำงานของเอนไซมในการ

สังเคราะหแสง และมีความเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของไนโตรเจนและเหล็ก เมื่อขาดแมงกานีสใบจะออกสี

เหลือง เสนใบสีเขียวปกติ ใบออนอาจเกิดจุดสีขาวหรือสีเหลือง ตนโตชา ใบไมสมบูรณทำใหทรงพุมโปรง เม่ือ
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ขาดธาตุแมงกานีสแกไขโดยการใหปุยทางใบที่มีองคประกอบของธาตุแมงกานีสหรือใหแมงกานีสในรูปของ

เกลืออนินทรีย ไดแก แมงกานีสซัลเฟต (MnSO4) หรือแมงกานีสออกไซด (MnO) (ภาพท่ี 4.17) 
 

    

ภาพท่ี 4.17 อาการขาดธาตุแมงกานีส (Mn) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/manganese-deficiency-cocoa/ 

 

 11) ธาตสัุงกะสี (Zn) ธาตุสังกะมีหนาท่ีเก่ียวกับฮอรโมนพืช เม่ือขาดจะทำใหปริมาณ IAA ท่ีตายอด

ลดลง ขอปลองไมขยาย ใบออกมาซอนกัน นอกจากนี้มีผลทางออมกับการสรางอาหารและการสังเคราะหแสง

อาการขาดธาตุสังกะสี ใบจะมีจุดสีเหลืองลอมรอบจุดสีน้ำตาลคลายราสนิม (ภาพท่ี 4.18) หากมีอาการแบบนี้

พืชจะดูดซับออกซิเจนนอยลง ทำใหเติบโตชา ลำตนปอม ไมคอยออกดอก ถามีผลจะสีซีด เปลือกหนา และมี

น้ำนอย อาการพืชขาดสังกะสี มักเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่ชื้นและเย็น ใหฉีดพนทางใบดวยปุยที่มีแรธาตุ

สังกะสี (Zn) เปนสวนประกอบ 

    

ภาพท่ี 4.18 อาการขาดธาตุสังกะสี (Zn) 
ท่ีมา: https://www.yara.com.gh/crop-nutrition/cocoa/nutrient-deficiencies-cocoa/zinc-deficiency-cocoa/ 

 6. การจัดทรงพุมและการตัดแตงกิ่ง 

การตัดแตงก่ิงโกโกมีจุดประสงคหลายประการ คือ 

• เพ่ือใหไดทรงพุมท่ีเหมาะสม 

• เพ่ืองายตอการปฏิบัติงาน 
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• เพ่ือลดการระบาดของโรคและแมลง 

• เพ่ือใหไดผลผลิตสูง 

การตัดแตงก่ิงโกโกเปนสิ่งท่ีจำเปนตองปฏิบัติตลอดอายุการปลูกโกโก ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว รวมถึงการ

ตัดแตงก่ิงตนกลาใหมีลำตนเดียวในขณะท่ีอยูในเรือนเพาะชำเม่ือยายลงปลูกในแปลงแลวยิ่งตองเพ่ิมความสนใจ

มากขึ้นเปนทวีคูณ เพื่อที่จะไดทรงพุมที่ดีงายตอการปฏิบัติงานและเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะในชวงปแรกของการ

ปลูก โดยหมั่นตัดแตงกิ่งกระโดง (chupon) ที่แตกออกมาจากตนเดิม ดวยโกโกในชวงอายุ ½ -1 ½ ป จะมี

อัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับชวงอายุอื่นๆ การตัดแตงกิ่งโกโกแตละครั้งจะชวยใหการถายเท

ของอากาศและแสงภายในทรงพุมและแปลงปลูกโกโกอยูในสภาพที่ดีขึ้น สามารถลดการระบาดของโรคผลเนา

ดำหรือลดการระบาดของโรคก่ิงแหงของโกโก (Chan, et al., 1976) 

การจัดทรงพุม มีขอปฏิบัติดังนี้ 

 1.1) ตัดแตงใหมีลำตนเดียว สูงประมาณ 1.50 เมตร 

1.2) ถาแตกคาคบ (jorquette) ในระดับต่ำกวา 1.50 เมตร ซ่ึงมักพบกับโกโกท่ีปลูกในสภาพท่ีไดรับ

แสงมาก ๆ หรือรมเงานอย ควรทำการตัดคาคบเดิมท้ิง แลวเลี้ยงตนใหมตอไป (Leach, et al., 1971) 

1.3) หลังจากโกโกแตกคาคบแลวควรไวก่ิงขาง (fan brach) ประมาณ 3-5 ก่ิง 

1.4) ควรตัดแขนงที่แตกจากกิ่ง fan ออกประมาณ 6 นิ้ว จากจุดคาคบในชวงประมาณ 1 ปครึ่ง

หลังจากปลูก และจะขยายออกไปเปน 8-12 นิ้ว จากจุดคาคบเม่ืออายุ 2 ป หลังจากปลูก 

1.5) ตัดแตงกิ่งที่หอยลงต่ำ และกิ่งในทรงพุมที่อยูติดกันมากออกเพื่อใหทรงพุมโปรงมีการถายเทของ

อากาศดีข้ึน (ภาพท่ี 4.19) 

1.6) ควรเวนก่ิงแขนงท่ีแตกมาบดบังคาคบไมใหถูกแสงแดดมาก เพราะถาถูกแสงมากจะทำใหเปลือก

แตก กอใหเกิดปุมตาดอกแหงได 
 

    

ภาพท่ี 4.19 ก่ิงท่ีหอยต่ำในทรงพุม ใหตัดออก 
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การตัดแตงกิ่ง มีขอปฏิบัติดังนี้ 

1) ตัดก่ิงกระโดง (chupon) ท่ีแตกออกจากลำตนเดิมออกใหหมดทุก 2 เดือน 

2) ตัดก่ิงท่ีเปนโรค-แมลงทำลาย ก่ิงท่ีผุ หักจากลมพายุหรือไดรับความเสียหายจากไมบังรมออก 

3) ตัดแตงผลท่ีไมสมบูรณ หรือผลท่ีถูกทำลายจากโรค-แมลงซึ่งแหงติดตนออก เพื่อขจัดแหลงเพาะ

ขยายพันธุของโรคและแมลง (ภาพท่ี 4.20) นอกจากนี้การตัดแตงผลมีความสำคัญเชนกัน การไวผลโกโกตอตน

ควรคำนึงถึงบริเวณก่ิงท่ีติดผลและปริมาณผลท่ีเหมาะสม เนื่องจากก่ิงโกโกท่ีมีผลดกเกินไป หรือมีผลอยูบริเวณ

ปลายกิ่ง เมื่อผลมีขนาดใหญ มีน้ำหนักมากขึ้นอาจทำใหกิ่งหักหรือฉีกขาดได นอกจากนี้การท่ีผลโกโกดกและ

ข้ึนเบียดชิดกันมาก อาจทำใหผลมีขนาดเล็กได จึงควรทำการตัดแตงผลออกบางเพ่ือไมใหผลเล็กเกินไป 

ในการตัดแตงก่ิงโกโกเพ่ือใหไดทรงพุมเหมาะสม ตนโกโกจะมีความสมบูรณอยูตลอดเวลาและใหผลผลิต

สูงข้ึน ตองปฏิบัติใหถูกระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามปกติแลวหลังจากโกโกแตกใบออนแลวก็จะออกดอกตามมาเปน

จำนวนมาก และจะอยูในลักษณะดังกลาวนี้ตลอดชวงฤดูฝน (เมษายน-กันยายน) (วราวุธ และคณะ, 2535; 

Azhar and Wahi, 1984) ถาทำการตัดแตงไมถูกชวงเวลาจะเปนการกระตุนใหโกโกแตกใบออนมาเปนจำนวน

มากทำใหโกโกใชอาหารไปจำนวนมากในการพัฒนาใบเหลานั้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการติดผลของโกโกใน

ชวงเวลาดังกลาวดวย ดังนั้นการตัดแตงกิ่งที่ปฏิบัติอยูทั่ว ๆ ไปมักจะปฏิบัติเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตชุดใหญ

หมดแลว คือ ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ทั้งนี้เนื่องจากในชวงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต การแตกใบออนของ

โกโกจะมีนอยกวาชวงอื่น ๆ ทำใหการตัดแตงในชวงนี้ไมกระตุนใหโกโกแตกใบออนเปนจำนวนมากซึ่งจะไมมีผล

ตอการเจริญเติบโตของผลท่ีติดอยูในชวงดังกลาวดวย  
 

    

ภาพท่ี 4.20 การตัดแตงก่ิงหรือผลโกโกท่ีเสียจากโรค-แมลงทำลาย ควรตัดใหชิดลำตนมากท่ีสุด 
 

7. การลดปริมาณเห่ียวของผลโกโก (Cherelle wilt) 

ผลผลิตโกโกประมาณ 50-60  เปอรเซ็นต ของผลที่ไดรับการผสมมักจะมีอาการเหี่ยวกอนการพัฒนา

เปนผลแก บางครั้งมีมากถึง 80 เปอรเซ็นต Toxopeus (1985) รายงานวามีผลท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดประมาณ 

1-5 เปอรเซ็นตเทานั้นจากจำนวนดอกที่ออกทั้งปถึง 10,000 ดอก/ตน/ป ปจจัยหลักที่ทำใหเกิดผลเหี่ยว 

(cherelle wilt) มี 2 ปจจัยหลักคือ ธาตุอาหารและน้ำ กับฮอรโมน โดย Humphries (1943) พบวาอาการผล

เหี่ยวจะเกิดกับผลท่ีผสมติดกลางหรือปลายฤดูฝน เนื่องจากไดรับน้ำและธาตุอาหารไมสม่ำเสมอและมีปริมาณ
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จำกัด นอกจากนี้ยังพบวา ผลท่ีติดหลังจากใบออนเจริญเต็มท่ี จะเจริญจนถึงผลสุกไดดีกวาผลท่ีติดในขณะท่ีมี

การแตกใบออน สวนการขาดสารฮอรโมนท่ีผลิตจาก endosperm ทำใหการดูดซับน้ำและธาตุอาหารลดลงจึง

เกิดอาการผลเหี่ยวนอกจากสองปจจัยหลักแลวยังมีสาเหตุอ่ืนท่ีอาจทำใหเกิดอาการเหี่ยวของผลได เชน การท่ี

เกสรตัวเมียไดรับละอองเกสรนอยกวา 11 อัน/เกสร หรือการท่ีละอองเกสรไมมีประสิทธิภาพ คือ มีจำนวน

นอยกวา 15 อัน นอกจากนี้ปริมาณผลและตำแหนงของผลก็มีสวนในการเกิดอาการผลเหี่ยวไดโดยพบวาผลใน

กิ่งขนาดเล็กและอยูสูงจากพื้นดินมากมักเกิดอาการเหี่ยวไดงาย สวนการลดอัตราการเกิดผลเหี่ยวเพื่อเพ่ิม

ผลผลิตใหแกโกโกนั้น เทาที่มีการปฏิบัติมีท้ังการจัดการแปลงและการใชสารเคมี สำหรับการจัดการแปลงนั้น 

ไดแก การตัดแตงกิ่ง การใหน้ำและการใสปุย การจัดการสภาพรมเงาใหมีแสงผานมากขึ้นเมื่อโกโกโตเต็มท่ี

เนื่องจากเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสง หรือการตัดแตงผลออนโกโกใหมีปริมาณและตำแหนงท่ี

เหมาะสมเปนตน สำหรับการใหธาตุอาหารของพวกแคลเซียมนั้น สามารถชวยลดปริมาณการเหี่ยวและให

ผลผลิตเมล็ดสดสูง เมื่อใหธาตุแคลเซียมแกโกโกอัตรา 10 และ 60 กรัม/ตน โดยใหทั้งทางใบและทางตน

ตามลำดับ สวนการใชฮอรโมนนั้น มีการใชจิบเบอเรลลิน (GA3) ออกซิน (IAA) และอีทีฟอน ซึ่งสามารถชวย

ลดผลเหี่ยวลงไดถึง 39 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังทำใหน้ำหนักเมล็ดและจำนวนเมล็ดตอฝกเพิ่มขึ้นอีกดวย 

(Uthaiah and Sulladmath, 1980) 

8. การปลูกพืชคลุมดิน 

ในระยะแรกที่เริ่มปลูกโกโก อาจจะปลูกพืชคลุมดินบางชนิดจนกวาจะถึงเวลาที่โกโกเติบโตสรางทรงพุม

ใบชิดกัน ท้ังนี้ เพื่อปองกันหนาดินจากแสงแดดและจากการชะลาง อีกทั้งสามารถใชเปนปุยพืชสดแกดินไดดวย 

พืชท่ีนิยมปลูกเปนพืชคลุมดินสามารถปลูกปนกันหลายชนิด เชน ประเทศกานา นิยมปลูกพืชคลุมคือ Tephrosis 

hookeriana และ Tephrosis villosa หรือขมิ้นนาง (Flemingia congesta) พืชตระกูลถั่วเหลานี้สามารถจะโต

เปนระยะ ๆ และใชปกคลุมเปนปุยพืชสดสำหรับดินได พืชคลุมดินอื่น ๆ ที่เหมาะสมจะนำมาปลูก คือ ไมยราบ 

(Mimosa invisa) ถ่ัวเสี้ยนปา (Pueraia phaseoloides) ถ่ัวลาย (Centrosema pubescens) ซ่ึงสามารถเจริญ

ไดดีใตรมเงาพืชยืนตน พืชคลุมดินเหลานี้นอกจากมีหนาท่ีคลุมดินปองกันรักษาความชุมชื้นของดินและการชะลาง

แลว ยังสามารถทำหนาท่ีปองกันวัชพืชไดอีกดวย (Wood , 1980) 

9. การกำจัดวัชพืช 

วัตถุประสงคของการกำจัดวัชพืชนั้นเพ่ือลดการแขงขันระหวางโกโกกับวัชพืช เชื่อกันวาวัชพืชแยงน้ำ

และอาหาร อีกทั้งขึ้นปกคลุมบังแสงแดดขึ้นพันตน ทำใหการพนยา การใสปุย การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได

ลำบากขึ้น Walmsley (1964) ไดรายงานผลการทดลองในแปลงที่ควบคุมวัชพืชโดยใชสารเคมีกับแปลงปลูก

โกโกที่กำจัดวัชพืชโดยตัดปละครั้ง ผลการทดลองมีความแตกตางอยางชัดเจน จำนวนตนกลาโกโกที่รอดตาย

และตนท่ีเจริญเติบโตไดดีจะมีมากกวาแปลงปลูกซ่ึงมีวัชพืชถูกกำจัดปละครั้ง ผลการทดลองไดผลคลายคลึงกับ

การทดลองในกานา พื้นที่เปนดินทรายและดินรวนปนทราย ซึ่งมีปญหาทางดานความแหงแลงมากกวาดินท่ี

เหมาะสมในการปลูกโกโก ขนาดของลำตนโกโกจะไดรับผลกระทบหากมีวัชพืชนั้นเปนจำนวนมากในชวงปแรก 

ถามีวัชพืชขึ้นแขงขันและความชื้นนอยจะทำใหโกโกเติบโตชาในชวงแรกและจะสงผลทำใหการใหผลผลิตท่ี
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คาดหวังไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว (John and Maliphant, 1958) การกำจัดวัชพืชโดยการตัดเปนวิธีที่นิยม

ปฏิบัติกันอยางแพรหลายเนื่องจากไมมีพิษตกคางและไมทำอันตรายตนพืชอื่นเหมือนกับการใชสารเคมีกำจัด 

ในขณะท่ีตนกลาโกโกยังเล็กอยูการกำจัดวัชพืชบริเวณตนโกโกควรใชมือคอย ๆ ถอนวัชพืชโดยรอบ หลีกเลี่ยง

ใชมีดหรือเครื่องมือตาง ๆ เพราะอาจพลาดทำอันตรายแกตนโกโกได เมื ่อโกโกโตแลวสามารถใชมีดหรือ

เครื่องมือตัดบริเวณโดยรอบทรงพุมโกโกไดเพื่อใหทรงพุมโลงเตียน ระยะเวลาในการกำจัดวัชพืชควรเปนชวง

ฤดูฝนและตนฤดูหนาว โดยปกติตนโกโกที่โตแลวบริเวณโคนตนจะรมทึบไมคอยมีวัชพืชขึ้นมากนัก แตก็ควร

กำจัดวัชพืชอยางสม่ำเสมอดวย 

4.3 การขยายพันธุ์ 
โกโกสามารถขยายพันธุได 2 แบบ คือ การขยายพันธุแบบอาศัยเพศโดยการเพาะเมล็ด และการ

ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยใชสวนตาง ๆ ของตน เชน การชำ การติดตา การเสียบยอด การตอน แตวิธีท่ี

นิยมปฏิบัติ คือ การเพาะดวยเมล็ด 

  1.  การขยายพันธุดวยเมล็ด 

การปลูกโกโกมักปลูกโดยใชเมล็ดมาเพาะเปนตนกลา แตเนื่องจากโกโกเปนพืชท่ีมีการกลายพันธุงาย 

หากปลูกดวยเมล็ดเพ่ือทำพันธุตองแนใจวาเมล็ดท่ีนำมาเพาะเปนเมล็ดลูกผสมชั่วท่ี 1 เมล็ดท่ีจะใชเพาะควรนำ

ลงเพาะทันทีหลังจากเอาเมล็ดออกจากฝก ขัดถูเมล็ดกับทรายหรือนำเมล็ดมาใสในถุงตาขายไนลอนแลวนำไป

ลางเมือกหุมเมล็ดออกใหหมดและทำการลอยน้ำเพ่ือคัดเอาเมล็ดท่ีเสียออก จากนั้นนำลงเพาะในถุงพลาสติกสี

ดำ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 25 เซนติเมตร สูงประมาณ 30 เซนติเมตร โดยใหเมล็ดอยูลึกจากผิวดิน

ประมาณ 2-3 เซนติเมตร วางเมล็ดในแนวนอนโดยวางทางดานกวางหรือดานแบนของเมล็ดก็ไดจะใหผลไม

แตกตางกัน ถุงเพาะกลาแตละถุงจะใสเมล็ด 1 เมล็ด (ภาพที่ 4.21) เมล็ดโกโกมีอัตราการงอก 95-99  

เปอรเซ็นต โดยจะงอกภายใน 2 สัปดาหหลังจากเพาะ ดินที่ใชเพาะเมล็ดควรมีสวนผสมของดินรวน 3 สวน 

ปุยคอก 2 สวน และปุยซุปเปอรฟอสเฟต 1 สวน เพื่อเรงอัตราการเติบโตของราก ผสมคลุกเคลาวัสดุปลูกให

เขากันแลวนำไปบรรจุในถุงพลาสติกใหเต็มพอดีหรืออาจจะใชหนาดินท่ีมีความสมบูรณพอประมาณเพียงอยาง

เดียวเพาะกลาโกโกไดเชนกันในกรณีท่ีไมสามารถหาวัสดุอ่ืนมาผสมได 

หลังจากเพาะเมล็ดลงถุงพลาสติกเสร็จเรียบรอยแลวควรนำถุงเพาะเมล็ดวางในโรงเรือนที่มีรมเงา

ประมาณ 75  เปอรเซ็นต รดน้ำวันละ 1 ครั้ง อยาใหเปยกแฉะจนเกินไปเพราะจะทำใหเมล็ดเนา เม่ือตนกลามี

ความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร มีใบจริงอยางนอย 2-3 ใบ จะเปนระยะที่เหมาะสมที่จะปลูกลงในแปลง 

กอนท่ีจะนำไปปลูกควรทำการลดรมเงาของเรือนเพาะชำใหเหลือเพียง 25  เปอรเซ็นต เพ่ือเปนการเตรียมตน

กลาใหชินกับสภาพแดดมากข้ึนและควรปลูกชวงตนฤดูฝน 

ขอดีของการขยายพันธุโดยใชเมล็ด คือ ขยายพันธุไดงาย สะดวก และไดปริมาณมาก 
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ภาพท่ี 4.21 ข้ันตอนการขยายพันธุโกโกดวยเมล็ด 
 

2. การขยายพันธุแบบไมใชเพศ 

  2.1  การปกชำ ควรเลือกกิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีน้ำตาล โดยตัดจากกิ่งแขนงที่มีลักษณะการ

เติบโตเอียงไปขางบนเล็กนอย โดยตนที่นำมาชำนี้ยังสามารถรักษาสภาพการเติบโตของทรงตนในระดับต่ำอยูได

เชนเดิมและสามารถผลิใบไดเร็ว แตตนโกโกที่โตจากกิ่งขางจะไมมีการสรางรากแกวและการเติบโตของตนจะมี

ลักษณะเปนพุมใหญ  พุมโกโกจากก่ิงขางเหลานี้บางครั้งสามารถเติบโตข้ึนไปสูงเกือบเทาตนโกโกท่ีปลูกจากเมล็ด

หรือจากกิ่งกระโดงไดเหมือนกัน แตตนที่เกิดจากกิ่งปกชำจำเปนตองมีการตัดแตงลำตนใหเหมาะสมกับการเก็บ

เกี่ยวบอยครั้งกวาตนที่เกิดจากเมล็ดหรือกิ่งกระโดง การปลูกดวยกิ่งชำนั้นสวนใหญจะใชไดดีกับพันธุดีที่มีการ

ผสมตัวเองไดดีเทานั้น สำหรับพันธุที่มีความเปนหมันสูง เชน พวกฟอรัสเทอรโร ถึงแมวาจะมียีนสที่มีความ

ตานทานดีและมีการเจริญเติบโตแข็งแรงตานทานโรคไดดีแต เปอรเซ็นตความเปนหมันสูง ดังนั้นการใชกิ่งชำ

สำหรับพันธุนี้จึงตองปลูกพันธุอ่ืนท่ีมีการผสมขามดีกวาปนเขาไปดวยเพ่ือใหการผสมพันธุดีข้ึน การขยายพันธุโดย

 
ผลโกโกสุก ไมมโีรค/แมลงทำลาย 

 

 
ทำการผาผลเพ่ือนำเมล็ดมาเพาะตนกลา 

 
คัดเลือกเมลด็ท่ีมีขนาดใหญสมบูรณ 

 
ลางเมือกท่ีหุมเมลด็ออก 

 
เมลด็โกโกท่ีพรอมจะนำไปเพาะ 

 
นำเมลด็ลงเพาะในวัสดุปลูกท่ีเตรยีมไว 

 
เมลด็โกโกจะงอกใชเวลาประมาณ 7-10 วัน 

 
ตนกลาโกโกอายุ 3 สัปดาห 

 
ตนกลาโกโกอายุ 4-5 เดือน 
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การปกชำมีวิธีการ คือ ตัดกิ่งโกโกที่ตองการยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร หากประสงคจะเรงรากควรจุมกิ่งชำ

ในสารละลายฮอรโมนซึ่งประกอบดวย NAA 3 กรัม, IBA 3 กรัม ในสารละลายแอลกอฮอลความเขมขน 50 

เปอรเซ็นต จำนวน 100 ซีซี จากนั้นจึงนำไปชำในถุงเพาะชำท่ีประกอบดวยดินแดง 5 สวน - ขุยมะพราว 4 สวน - 

มูลวัว 3 สวน - ปุยหมัก 1 สวน นำถุงเพาะชำไปไวในที่รมแสงรำไรคลุมดวยพลาสติกควบคุมความชื้นแสงผาน

ประมาณ 15  เปอรเซ็นต รดน้ำสม่ำเสมอประมาณวันละ 1-3 ครั้ง จนโกโกแตกใบและมีรากเจริญเต็มถุงจึงเพ่ิม

แสงแดดใหมากข้ึนเรื่อย ๆ แลวจึงยายลงปลูกในแปลง (Wood, 1980) 

  2.2 การติดตา การเสียบกิ่ง และการตอน การขยายพันธุโกโกโดยวิธีอ่ืน เชน การติดตา การเสียบก่ิง และ

การตอน การขยายพันธุโดยการติดตาไดผลดีกวาการตัดชำ ทั้งนี้อาจเนื่องจากระบบรากที่แข็งแรงมีรากแกว 

นอกจากนี้ชิ้นสวนของตาพันธุดีสามารถขนสงไปไดระยะทางไกล ๆ และยังหาชิ้นสวนตาไดงาย มีปริมาณมาก ใน

การปฏิบัติยังเสียตนทุนคาใชจายต่ำกวาการตัดชำ แตมีขอเสีย คือ การปฏิบัติตองใชความชำนาญ การขยายพันธุ

โกโกดวยวิธีติดตา เสียบยอดใหไดจำนวนตนปริมาณมากยังทำไดจำกัด และตาพันธุดีจะตองนำมาจากตนโกโก

ในชวงระยะใบรวงหลน (ทิ้งใบ) หรือทำการบมตาโดยการตัดใบบริเวณที่จะใชตาออกใหหมดกอนจะนำตาไปติด

ประมาณ 3-4 วัน ตาที่ไดจากกิ่งกระโดงจะเติบโตเพื่อผลิตกิ่งกระโดง ตาที่เกิดจากกิ่งขางจะผลิตกิ่งขาง โดยปกติ

ตาจะใชทันทีหลังจากตัดออกจากตนโกโกพันธุดี แตถาจำเปนตองเก็บตาไวกอนอาจเก็บไดประมาณ 1 สัปดาห 

ตองเก็บไวในท่ีชื้นและมีอุณหภูมิเย็น เชน ไวในตูเย็น หรืออาจเก็บไวในทรายหรือข้ีเลื่อยท่ีพรมน้ำใหชื้นก็ได  

   วิธีการขยายพันธุโดยการติดตาโกโกมีหลายแบบ เชน การติดตาแบบแพท (Patch-Budding) แบบตัว

ยู (U-Budding) แบบตัวที (T-Budding) แบบโล (Shield-Budding) โดยเลือกตาจากปลายยอดก่ิงขางมาประมาณ 

4 เซนติเมตร ตาพันธุดีที่ตัดตองมีขนาดพอดีกับขนาดตนตอที่จะไปติด เชน ตนตอขนาดเล็กก็จะตองเฉือนตาให

เล็กประกบกันไดพอดี (ภาพท่ี 4.22) แลวใชพลาสติกพันใหแนนปองกันน้ำเขาและเพ่ือไมใหความชื้นจากตาพันธุดี

สูญหายทำใหตาแหงตายได ตาอาจจะพักตัวนาน สามารถแกไขโดยบากดานบนเหนือบริเวณที่ติดตาขึ ้นไป

ประมาณ 8 มิลลิเมตรจะชวยใหตาแตกเร็วขึ้น กรณีสวนโกโกเกาตองการปลูกใหมโดยใชพันธุเดิมจะสามารถ

ขยายพันธุโดยวิธการตอนโดยลอกเปลือกออกกวาง 7.5 เซนติเมตรแลวหุมดวยขุยมะพราวหรือข้ีเลื่อยใชพลาสติก

ตัดเปนแผนสี่เหลี่ยมหุมปองกันความชื้นระเหยอีกทีหนึ่ง แลวใชเชือกผูกหัวทายใหแนน 
 

วิธีการติดตา 

1. เตรียม ตนตอ และก่ิงพันธุดี พรอมอุปกรณการติดตา 
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2. ใชมีดคม ๆ กรีดตนตอใหเปนรูปสี่เหลี่ยม 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เฉือนตาจากก่ิงพันธุดี และแกะเนื้อไมออกจากแผนตา 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. สอดแผนตาใหแนบสนิทกับตนตอท่ีเตรียมไว และพันดวยเทปพลาสติก   
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5. ลักษณะตนโกโกท่ีไดจากการติดตาอาย ุ2 สัปดาห  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.22 ข้ันตอนการขยายพันธุโกโกดวยการติดตา 
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บทท่ี 5  

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 
 

สุภาพร ชุมพงษ์ และปานหทยั นพชินวงศ ์

 

โกโกมีโรค แมลง และสัตวศัตรูท่ีสำคัญอยูหลายชนิด การจดัการควบคุมในแปลงโกโกควรเนนการเขต

กรรมที่ถูกตองเหมาะสม ควบคูไปกับการควบคุมดวยชีววิธีดวยการใชสัตวและจุลินทรียที ่เปนศัตรูตาม

ธรรมชาติมากกวาการใชสารเคมี เนื่องจากแมลงบางชนิดมักเขาทำลายและอาศัยภายในกิ่งโกโก การควบคุม

ดวยสารเคมีทำไดยากและไดผลจำกัด นอกจากนี้ยังมีผลตอสุขภาพของผูพนสารเคมีอีกดวย โรค แมลง และ

สัตวศัตรูท่ีสำคัญ มีดังนี ้
 

โรคโกโก้ท่ีสำคัญ ได้แก่  

1. โรคกิ่งแห้ง (Vascular Streak Die back (VSD): Ceratobasidium theobromae) 

• ลักษณะอาการ 

การติดเชื้อผานทางใบออนท่ีไดรับสปอร (basidiospore) จะเขาทางทอลำเลียงน้ำ (xylem) ของพืช 

เปนโรคที่ทำความเสียหายรายแรงแกโกโกทั้งในระยะกลาและตนแก แตความรุนแรงของโรคจะเกิดกับตน

โกโกท่ีโตเต็มท่ีเปนสวนใหญ แตสามารถเขาทำลายในระยะกลาไดและอาจทำใหตนกลาโกโกตายได  

 2.1 อาการภายนอกท่ีเห็นไดท่ัวไป 

1) พบอาการผิดปกติบนก่ิงของโกโกตนโต หรือยอดของตนกลาโกโกแสดงอาการใบซีดผิดปกติ 

(chlorosis) บนใบท่ี 3 หรือ 4 จากปลายยอด ซ่ึงอาการในข้ันแรกนี้อาจพบเพียง 1 ถึง 2 ใบ 

2) ในตนกลาหรือกิ่งโกโกที่เปนโรค จะเจริญชากวาปกติ ใบมีขนาดเล็กลง ใบเรียวแหลม และ

แสดงอาการจุดกลมสีเขียวกระจายอยูทั่วไปบนใบที่แสดงอาการเหลือง ใบที่แสดงอาการเหลานี้จะหลุดรวงไป

ภายในไมก่ีวัน หรือเม่ือพบใบท่ีแสดงอาการดังกลาวติดอยูบนก่ิงเม่ือเอามือแตะหรือดึงเบา ๆ ใบจะหลุดรวงได

อยางงายดายผิดกับโรคใบจุดชนิดอื่น ๆ ซึ่งมักยึดติดกับตนไดแนนกวา ในสภาพอากาศเหมาะสมจะพบเสนใย

เชื้อราเจริญออกมาจากจุดท่ีใบหลุดรวง (scar) 

3) ที่ปลายยอดของกิ่งที่เปนโรคบางกิ่งจะมีอาการขาดธาตุแคลเซียม คือจะเห็นอาการแหงตาย

ระหวางเสนใบและขอบใบ (interveinal leaf necrosis)  

4) บนกิ่งที่เปนโรคอาจพบวา ชองวางระหวางเปลือกไม (Ienticels) ขยายขนาดใหญขึ้น ทำให

เปลือกกิ่งโกโกเปนรอยปุมเล็ก ๆ กระจายตามเปลือกไม นอกจากนี้อาจพบวากิ่งที่แสดงอาการเชนนี้จะมีตา

ขางงอกออกมามากมายแตไมสามารถเจริญเปนก่ิงใหญได 
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          2.2 อาการภายใน 

1) ถาลอกเปลือกของกิ่งโกโกที ่เปนโรคออก พบวาเปลือกดานในของเนื้อไมจะเปลี่ยนเปนสี

น้ำตาลออนอยางรวดเร็ว เม่ือเปรียบเทียบกับก่ิงปกติซ่ึงมีสีคอนขางขาว 

2) เมื่อผากลางตามความยาวของกิ่งโกโกที่เปนโรคจะพบเสนสีน้ำตาลภายในเนื้อไมซึ่งเกิดจาก

เชื้อราเขาไปสะสมในระบบลำเลียงน้ำของพืช 

ในตนโกโกที่เปนโรคกิ่งแหง (VSD) อาจจะพบอาการอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว หรืออาจพบ

อาการดังกลาวมาหลายอยางพรอม ๆ กัน ก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรุนแรงและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการ

เกิดโรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.1 ลักษณะของตนโกโกท่ีเปนโรคก่ิงแหง จะมีอาการใบเหลืองมีจุดสีเขียวบนแผนใบ  

ใบหลุดรวงงายและมีปุมเล็ก ๆ กระจายอยูบนเปลือกไม (ท่ีมา : Marelli et al., 2019) 
 

• การแพรระบาด 

 เชื้อราจะผลิตสปอรในชวงหลังเท่ียงคืนและจะอยูไดนานจนถึงรุงเชา สปอรจะแพรกระจายโดยลม แต

มีอายุเพียง 2-3 ชั่วโมง สปอรท่ีเขาทำลายตนกลาใชเวลาประมาณ 6 สัปดาห ในขณะท่ีตนโกโกโตเต็มท่ีใชเวลา 

8-16 สัปดาห กอนท่ีจะแสดงอาการ (Frison et. al., 1999) 

• การปองกันกำจัด 

1) การปองกันกำจัดโดยใชสารเคมี ทำไดยากเนื่องจาก ตองทำการพนสารเคมีทุกครั้งท่ีโกโกแตกยอด

ออน และไมควรนำตนกลาโกโกจากแหลงท่ีเปนโรคก่ิงแหงไปปลูกในแหลงปลูกใหมท่ีไมเคยมีโรคนี้มากอน แต

ควรใชเมล็ดหรือฝกโกโกปลูกจะปลอดภัยกวา 

2) การตัดแตงก่ิงควรทำอยางนอยท่ีสุดเดือนละครั้งเม่ือพบอาการของโรคบนก่ิงโกโก ใหผาก่ิงดูภายใน

ทอน้ำ และตัดกิ่งหางจากจุดที่สิ้นสุดอาการสีน้ำตาลอยางนอย 30 ซม.  การตัดแตงกิ่งโกโกที่เปนโรคเปนการ

ควบคุมการระบาดของโรคนี้ไดอยางดีที่สุด โดยการตัดแตงกิ่งสามารถลดแหลงกำเนิดของเชื้อและการแพร

ระบาดของโรคไดดี เนื่องจากเชื้อราจะผลิตสปอรในสภาพธรรมชาติในเวลากลางคืนที่มีความชื้นสูง แตสปอร
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จะถูกทำลายทันทีโดยแสงในเวลากลางวัน สำหรับกิ่งที่ตัดออกเหลานี้ไมจำเปนตองนำออกนอกแปลงหรือเผา

ท้ิง เนื่องจากเชื้อสาเหตุนี้จะตายอยางรวดเร็วในพืชท่ีไมมีชีวิต 

3) การใชเชื้อ Trichoderma asperellum ผสมกับปุยหมักใสบำรุงตนโกโกมีแนวโนมลดการเกิดโรค

ก่ิงแหงในโกโกได (Rosmana et al., 2019) 

4) การใชพันธุตานทาน พบวาพันธุ Sca6 x Sca6 และพันธุ UIT1 x NA32 มีแนวโนมทนทานตอโรค

ก่ิงแหงไดดี (อาภรณและคณะ, 2528)  
  

2. โรคผลเน่าดำ (Black pod rot: เชื้อรา Phytophthora palmivora (E.J. Butler) 

• ลักษณะอาการ 

 ผลโกโกที่เริ่มแสดงอาการโรคจะปรากฏอาการจุดฉ่ำน้ำบนผิวผล ซึ่งอาการจะปรากฏใหเห็นหลังจาก

เชื้อเขาทำลายเปนเวลา 2 วัน ภายใตสภาพท่ีมีความชื้นสูง ตอมาจุดนี้จะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลแลวกลายเปนสีดำ 

และขยายออกอยางรวดเร็ว โดยขอบแผลมีรูปรางไมแนนอน ขอบแผลจะขยายกวางออกไปโดยเฉลี่ย 12 

มิลลิเมตร ทุก 24 ชั่วโมง ภายใน 14 วัน ผลอาจจะเปลี่ยนเปนสีดำทั้งผล อาการของแผลพบบนทุกสวนของผล

โกโกทั้งที่ขั้วผล กลางผล และปลายผล แตสวนมากมักพบที่ปลายผล นอกจากนี้ยังพบวาโรคนี้พบไดในผลโกโก

ทุกระยะตั้งแตเปนผลออนถึงผลแก แตสวนมากจะพบในผลที่มีความยาว 4 นิ้วขึ้นไป การเกิดโรคในผลออนจะ

ทำใหผลไมสามารถเจริญพัฒนาเพื่อสรางเมล็ดภายในตอไปได โดยผลโกโกจะเนาตายกอน สวนในผลแกที่เก็บ

เกี่ยวไดแลวถาเกิดโรคในระยะไมรุนแรงเชื้อจะเขาทำลายไมถึงเมล็ดภายใน ก็สามารถนำเมล็ดมาหมักตอไปได 

แตถาเชื้อเขาทำลายถึงภายในเมล็ด จะเกิดอาการเนาอยางรุนแรงและทำใหเมล็ดแหงไมสามารถนำมาหมัก

ตอไปได โรคผลเนาดำโกโกมักพบบนผลโกโกท่ีตนโคนตนโกโกในระยะสูงไมเกิน 2 เมตร จากพ้ืนดินเปนสวนมาก 

• การแพรระบาด 

 มักมีการระบาดในชวงฤดูฝนและมีความชื้นสัมพัทธในอากาศสูง (ยุพิน และคณะ, 2538) มักพบวาดิน

เปนแหลงสะสมเชื้อเบื้องตน เขาทำลายพืชโดยสปอร (zoospores) ซึ่งจะแพรกระจายดวยน้ำ ฝน มด และ

สัตว (Frison et. al., 1999) 

• การปองกันกำจัด  

1) การเขตกรรม การใหน้ำ โดยการรดโคนตนหรือใหน้ำตามทอ หลีกเลี่ยงการใหน้ำโดยใชสปริง

เกลอร (Sprinkler) ซ่ึงจะทำใหสภาพแวดลอมภายในแปลงโกโกมีความชื้นสูง ซ่ึงเปนสภาพท่ีเหมาะสมตอการ

แพรระบาดของเชื้อโรคไดดีขึ้น การตัดแตงกิ่งโกโกใหโปรงจะชวยลดรมเงาโกโกไดมาก ในโกโกที่มีขนาดใหญ

เก็บเก่ียวผลโกโกท่ีสุกแลว เก็บผลและเปลือกโกโกท่ีเปนโรคเผาทำลาย เพ่ือเปนการลดแหลงสะสมของเชื้อโรค 

2) การใชสารเคมี ฉีดพนโดยสารเคมีประเภทดูดซึม เชน เมทาเลคซิล (metalaxyl) ฟอสอีทิล-

อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium) สลับกับสารเคมีไมดูดซึมที่มีทองแดงเปนองคประกอบ เชน คอปเปอร

ออกซีคลอไรด คอปเปอรไฮดรอกไซด เพ่ือปองกันการดื้อตอสารเคมีของเชื้อรา 
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3. โรคเน่าสีน้ำตาล (Brown Pod Rot: Botryodiplodia theobromae) 

• ลักษณะอาการ 

โรคผลเนาสีน้ำตาลเปนโรคที่ทำความเสียหายแกสวนโกโกไมมาก

นัก สวนมากจะพบในผลโกโกที ่ถูกทำลายโดย หนู แมลง กระรอก หรือ

ชะมด ซ่ึงทำใหผลโกโกแผลและเชื้อราสาเหตุโรคนี้จะเขาทำลายโดยเขาทาง

รอยแผลเหลานั ้น และชวยเพิ ่มความเสียหายแกผลโกโกใหรุนแรงข้ึน 

ลักษณะแผลเริ่มแรกจะฉ่ำน้ำมีสีน้ำตาล แผลจะขยายใหญข้ึนในระยะตอมา 

และมีสีเขมขึ้นในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเชื้อสามารถเจริญลุกลามได

รวดเร็ว ซึ ่งทำใหโกโกเนาทั้งผล และเขาทำลายถึงเมล็ดภายใน ในที่สุด

นอกจากนี้อาจพบถุงหุมสปอร (pycnidium) สีดำ ปกคลุมอยูบนผิวโกโกท่ี

เปนโรคจำนวนมากภายในถุงนี้จะมีการสรางสปอร (conidia) แพรกระจาย

ตอไป  

• การปองกันกำจัด 

1. ปองกันการเขาทำลายของแมลงและสัตวฟนแทะ 

2. เก็บผลท่ีเปนโรคเผาท้ิงหรือลดแหลงสะสมของเชื้อ 
 

4. โรคผลเน่าแอนแทรคโนส (Pod Antracnose: Colletotrichum sp.) 

• ลักษณะอาการ 

เริ่มแรกจะพบแผลรูปไขสีน้ำตาลนูนเล็กนอยบนผล ตอมาแผลเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลดำและยุบลงไป

เล ็กน อย เช ื ้อรานี ้ เข าทำลายผลโกโก ขณะที ่ผลย ังอ อนทำใหผลออนแอ หลังจากนั ้นอาจมีเช ื ้อรา 

Botryodiplodia theobromae. Fusarium spp. เขาทำลายตอเปนเชื้อฉวยโอกาส (secondary infection) 

ทำใหอาการเนาลุกลามไปท่ัวผลไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

     

 ภาพท่ี 5.2 อาการของโรค

ผลเนาดำ 
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• การปองกันกำจัด 

1. เก็บผลโกโกท่ีเปนโรคเผาทำลาย 

2. พนดวยสารปองกันกำจัดโรคที่มีทองแดงเปนองคประกอบ เชน คอปเปอรออกซีคลอไรด คอป

เปอรไฮดรอกไซด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. โรค Thread Blight (Marasmius spp.) 

• ลักษณะอาการ 

อาการเริ่มแรกจะพบเสนใยสีขาวคลายเสนดาย มองเห็นไดดวยตาเปลา เจริญกระจายคลุมกิ่งกาน

และใบท่ียังเขียวอยู เชื้อราจะเจริญลุกลามไปท่ัวจนกระท่ังใบโกโกแหงเปนสีน้ำตาลและตายในท่ีสุด เสนใยเชื้อ

รานี้สามารถเจริญปกคลุมกิ่งโกโก และทำใหกิ่งแหงตายไดเชนกัน เสนใยเชื้อราจะเจริญรวมกลุมกันและสราง

เปนดอกเห็ดเล็ก ๆ ข้ึนตามก่ิง ใบโกโกเม่ือพบสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

• การแพรระบาด 

 มักพบในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุกและแปลงโกโกมีการดูแลจัดการสวนท่ีไมดี มีรมเงาทึบมากเกินไปซ่ึงทำให

ใบและก่ิงโกโกแหงตายทำใหผลผลิตโกโกลดลง 

• การปองกันกำจัด 

1) ตัดแตงกิ่งใหมีแสงสองทั่วถึงในทรงพุม ลดความชื้นและเพิ่มการหมุนเวียนอากาศที่ดี หลังการตัด

แตงก่ิง ทำความสะอาดอุปกรณท่ีใชในการตัดแตงก่ิงดวยน้ำยาฟอกขาว 

2) หากพบกิ่งที่เปนโรคใหทำการตัดแตงกิ่งทันทีและตัดแตงกิ่งต่ำจากจุดที่พบโรคลงมาอยางนอย 30 

เซนติเมตร แลวนำออกนอกแปลงปองกันสปอรของเชื้อรากระจายไปยังตนอ่ืนและทำการเผาทำลาย 

3) ไมนำเครื่องมือตัดแตงท่ีใชกับตนเปนโรคไปใชตอกับตนปกติและควรทำความสะอาดเครื่องมือกอน

นำไปใชใหมทุกครั้ง 

4) ในกรณีท่ีมีการระบาดมากใชสารเคมีคอปเปอรออกซีคลอไรดพนหลังการตัดแตงก่ิง 

 

   
 

ภาพท่ี 5.3 ลักษณะของใบและผลโกโกท่ีเปนโรคแอนแทรกโนส 

(ท่ีมา : https://www.plantwise.org/FullTextPDF/2019/20197800610.pdf) 
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ภาพท่ี 5.4 ลักษณะอาการของโรค Thread blight 
 

 

แมลงศัตรูโกโก้ 
จากการศึกษาแมลงศัตรูโกโกในประเทศไทยของจรัสศรี (2534) พบวามีมากกวา 30 ชนิด แตแมลง

ทุกชนิดท่ีพบจะทำความเสียหายมากหรือนอยแตกตางกันไป แมลงศัตรูโกโกท่ีเขาทำลายโกโกมีท้ังทำลายยอด

ออน ใบ ลำตน  ผลออน และผลแก สวนใหญที่เปนปญหาตอผลผลิตโกโกมากที่สุดเปนแมลงที่ทำลายลำตน 

และผลโกโก แมลงสำคัญท่ีพบมาก ไดแก 
 

1. มวนโกโก้ (Helopeltis  collaris (Stal))   

• ช่ืออ่ืน : มวนยุง (mosquito bug) มวนชา (tea mosquito) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

 มวนโกโก เปนแมลงศัตรูสำคัญที่สุดของโกโก มีการระบาดมากในสวนโกโกที่มีสภาพรมเงามากและ

ความชื้นสูง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอผลผลิตท่ีมีรายงานในมาเลเซียถึง 85 เปอรเซ็นต สวนในประเทศไทยได

มีการศึกษาพบวา ผลโกโกเสียหายเนื่องจากการทำลายของมวนโกโกประมาณ 42 เปอรเซ็นต และเกิดจากผล

ออนโกโกเหี่ยว (cherelle wilt) ประมาณ 58 เปอรเซ็นต 

 ลักษณะการทำลาย มวนโกโกจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลและยอดออนโกโก (จรัสศรี และไพศาล, 2531) ผล

ออนที่ถูกมวนโกโกทำลายโดยเฉพาะผลออนที่มีขนาดเล็กถึงขนาดยาวประมาณ 5 เซนติเมตร จะไดรับความ

เสียหายมาก ไมสามารถเจริญเปนผลสุกได ผลออนท่ีถูกทำลายจะมีสีดำแหงติดคาตนและรวงหลน มวนโกโกจะใช

ปากที่มีลักษณะแหลมแทงเขาไปในเนื้อเยื่อพืชแลวปลอยน้ำลายเขาไปกอนที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงพืช ซึ่งน้ำลายนี้

อาจจะเปนพิษตอพืช ทำใหเกิดรอยแผลเปนจุดสีดำ บางครั้งลักษณะนูน ขรุขระ หรือมียางเหนียว ๆ  ไหลออกมา 

รอยแผลท่ีเกิดข้ึนอาจเปนทางเขาของเชื้อรา Botryodiplodia theobromae เขาทำลายผลโกโกในภายหลัง 
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(secondary infection) ทำใหเกิดผลดำมากขึ้น โดยมวนโกโกท่ี

เขาทำลายโกโกมากท่ีสุด ไดแก ตัวออนวัยท่ี 1 และตัวออนวัยท่ี 

5 ซ่ึงมวนโกโกเพศผูมีการทำลายมากกวาเพศเมีย 

ผลโกโกขนาดยาวกวา 7 เซนติเมตรท่ีถูกมวนโกโกทำลาย

จะสามารถเจริญเปนผลสุกได และไมทำใหเกิดความเสียหายตอ

ผลผลิต แตถามวนโกโกมีการดูดกินน้ำเลี้ยงจนผิวผลเปลี่ยนเปน

สีดำ 50  เปอรเซ็นตของพื้นที่ผิวผล จะมีผลกระทบตอน้ำหนัก

เมล็ดรวมตอผลซึ่งเปนระดับที่เกิดความเสียหาย (Economic 

Threshold Level) และถาปลอยทิ ้งไวจนถึงการทำลาย 75  

เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีผิวผลจะมีผลกระทบตอน้ำหนักเมล็ดภายใน

ผลซึ่งจะทำใหเกิดความสูญเสียของผลผลิตในระดับที่กอใหเกิด

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic-Injury Level) (จรัสศรี

และคณะ, 2535)  

• การระบาด 

มักพบมวนโกโกปริมาณมากระหวางเดือนตุลาคมถึงมีนาคม และเริ่มนอยลงจนไมพบเลยในชวงเดือน

เมษายนถึงมิถุนายน (จรัสศรี และไพศาล, 2531) พบตัวออนมากกวาตัวเต็มวัยเสมอ โดยปริมาณมวนโกโกมี

ความสัมพันธกับปริมาณน้ำฝนโดยตรงและปริมาณผลโกโกซ่ึงเปนแหลงอาหาร (จรัสศรี และคณะ, 2531)  

• พืชอาหาร 

พืชอาหารของมวนโกโก  ไดแก ชา อาโวกาโด ฝรั่ง โกโก มะมวงพิมพานต  

• ศัตรูธรรมชาติ 

สวนใหญจะเปนพวกตัวห้ำ เชน มด มวนเพชฌฆาต คอยจับกินตัวออนของมวนโกโก และจากการสำรวจใน

ป 2534 พบแมลงเบียนตัวออนของมวนโกโก ชนิดหนึ่งเปนพวกแตนเบียน เขาทำลายตัวออนมวน จะวางไขและ

ฟกเปนตัวเต็มวัยเมื่อมวนโกโกโตขึ้น ดังนั้นมวนโกโกจะตายกอนที่จะเปนตัวเต็มวัย โดยจะพบปรสิต 1 ตัว ตอ

มวนโกโก 1 ตัว 

• การปองกันกำจัด 

1) ลดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการแพรขยายพันธุของมวนโกโก โดยการตัดแตงกิ่ง ทรงพุม หลัง

ฤดูกาลเก็บเก่ียว เพ่ือใหมีสภาพโปรง มีการระบายอากาศดี ลดความชื้นในแปลง 

2) ทำลายผลโกโกที่ตกคางอยูในแปลงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะขยายพันธุและ

แหลงท่ีอยูอาศัยขามฤดูกาลตอไป 

3) ไมควรปลูกพืชที่จะเปนพืชอาหารของมวนโกโกในบริเวณใกล ๆ กับแปลงโกโก เพราะจะเปนที่หลบ

ซอนของมวนโกโกได 

 

ภาพท่ี 5.5 มวนโกโกและลักษณะการทำลาย 
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4) การระบาดของมวนโกโกมักเกิดข้ึนในหนาฝนท่ีมีความชื้น การใชสารฆาแมลงจึงมีความจำเปนเพ่ือลด

ปริมาณมวนโกโกไดรวดเร็ว การพนสารฆาแมลง ควรพนเมื่อพบวามีปริมาณมวนโกโกมากในชวงฤดูฝน 1 ครั้ง 

หลังจากนั้นพนทุก 14 วัน อีก 2 ครั้ง 

5) การพนสารฆาแมลงอาจไมจำเปนตองพนทั้งตน ควรเนนเฉพาะบนผลโกโกและยอดออนเพราะเปน

แหลงอาหารของตัวออน ซ่ึงระยะตัวออนไมสามารถบินไดเหมือนตัวเต็มวัย จึงเปนระยะท่ีควบคุมไดงายกวา 

6) สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมมวนโกโก พนดวยสารฆาแมลงดวยเครื่องสูบโยก

สะพายหลัง (knapsack sprayer) พนตนละ 1-5 ลิตร ตามขนาดของทรงพุม ดังตารางท่ี 5.1  

ตารางท่ี 5.1 สารปองกันกำจัดศัตรูพืชในการควบคุมมวนโกโก 

สารปองกันกำจัดศัตรูพืช 

ชื่อสามัญ 

 เปอรเซ็นต 

สารออกฤทธิ์

และสูตร 

กลุม 

กลไกการ 

ออกฤทธิ ์

ระดับ ความ 

เปนพิษ 

(LD50) 

อัตรา  

การใช 
วิธีการใช 

คารบาริล  

(carbaryl) 

85% WP 1A นอย (614) 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พนเมื่อพบการ

ระบาดและพน

ซ้ำตามความ

จำเปน 

แลมบดา-ไซฮาโลทริน 

(lambda cyhalothrin)  

2.5% EC 3A รายแรง (56) 10 มล./น้ำ 20 ลิตร 

ไตรอะโซฟอส 

(triazophos)  

40% EC 1B รายแรง (66) 20 มล./ น้ำ 20 ลิตร  

ไบเฟนทริน 

(bifenthrin)  

2.5% EC 3A รายแรง 

(54.5) 

20 มล./ น้ำ 20 ลิตร  

ท่ีมา: สุภราดา และคณะ (2563) 

7) การพนสารฆาแมลง ไมควรใชสารฆาแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งเปนเวลานานเกินไป เพราะอาจจะทำให

แมลงสรางความตานทานข้ึนมาได 

8) การพนสารฆาแมลง ควรพนเมื่อผลโกโกในแปลงมีขนาดเล็กกวา 5-7 ซม. ประมาณ 70 เปอรเซ็นต 

เพราะเปนขนาดท่ีผลโกโกจะไดรับความเสียหายมากเม่ือถูกมวนโกโกเขาทำลาย 

9) การใชศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมปริมาณมวนโกโกยังไมมีบทบาทมากนัก สำหรับการปลูกโกโกใน

ประเทศไทย จะพบมดแดงบางชนิดขับไลและจับตัวออนมวนโกโกกิน  
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2. หนอนเจาะลำต้น (Zeuzera coffeae Nietner, 1861: red branch borer)  

• ช่ืออ่ืน : หนอนเจาะตนกาแฟสีแดง 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

หนอนเจาะตนโกโกเปนปญหาที่ทำใหเกิดความเสียหายแก

ตนและกิ่งโกโก หนอนชนิดนี้ถึงแมจะมีระบาดไมมากนัก แตตน

หรือกิ่งโกโกที่ถูกหนอนเจาะจะหักโคนเมื่อโดนลมแรง พบระบาด

ท่ัวไปตั้งแตภาคใตจนถึงบนท่ีสูงของภาคเหนือ ความเสียหาย 

เกิดข้ึนจากหนอนเจาะเขาไปกัดกินภายในก่ิงและลำตน ทำใหยอดแหงและก่ิงหักตรงบริเวณท่ีหนอนกัดทำลาย 

หากเปนตนขนาดเล็กตนอาจตายได ตัวเต็มวัยของหนอนเจาะลำตนเปนผีเสื้อกลางคืน ขนาดปานกลาง ตัวสี

ขาวนวล มีจุดประสีดำอยูเต็มบริเวณปกคูหนา ตัวหนอนมีสีแดงหรือน้ำตาลแดง มีลายวงแหวนสีเหลืองและมี

ขนสีขาวบนสวนทอง หลังจากที่ผีเสื้อตัวเมียไดรับการผสมพันธุก็จะวางไขติดไวกับกิ่งและลำตน ไขก็จะฟก

ออกเปนตัวหนอนในเวลาประมาณ 10 วัน โดยมีใยปกคลุมตัวไวในระยะแรก ตอมาตัวหนอนก็จะเริ่มกัดเจาะ

ผิวเปลือกตรงบริเวณซอกกิ่งและลำตนจนเขาไปอยูในกิ่งหรือลำตนเปนชองยาวหนอนจะกัดกินจนมีรูทะลุ

เปลือกแลวถายมูลออกมาภายนอกเปนขุยคลายข้ีเลื่อยกองอยูแถว ๆ บริเวณโคนตนและปากรู เม่ือหนอนมีอายุ 

2 - 3 เดือน ก็จะโตเต็มท่ี ในชวงนี้หนอนจะกัดเจาะเปลือกจนเปนรูกลมมองเห็นไดจากภายนอก แลวตัวหนอน

ก็จะเจริญเปนดักแดตรงปากรูนั้น ใชเวลาเปนดักแดประมาณ 3 สัปดาห ถึง 1 เดือนก็จะเขาระยะตัวเต็มวัยเปน

ผีเสื้ออีกครั้งหนึ่ง  การปลูกโกโกกลางแจงมักพบหนอนเจาะลำตนทำลายโกโกมากกวาการปลูกแบบมีรมเงา 

• พืชอาหาร 

หนอนเจาะตนโกโกมีพืชอาหารหลายชนิด ไดแก โกโก กาแฟ ชา ลิ้นจี่ ฝาย สม ลองกอง สัก และไมปาอ่ืน ๆ 

 

 

  

 

   

ภาพท่ี 5.6 รอยแผลบนยอดออนและผลโกโกท่ีถูกมวนโกโกทำลาย 
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• ศัตรูธรรมชาติ 

 ศัตรูธรรมชาติของหนอนเจาะลำตนกาแฟสีแดง ไดแก นก แมลงเบียน เชน Iphiaulax sp. แตนเบียน

หลายชนิด เชน Bracon sp. Bracon zeuzera Glyptomorpha sp. Microbracon sp. และตั๊กแตนตำขาว จะ

เขาทำลายขณะหนอนฟกออกจากไขไดดี ดังนั้นควรลดการใชสารเคมีและใชเทาท่ีจำเปน 

• การปองกันกำจัด 

1) หม่ันตรวจดูตนกาแฟ ชา โกโก ลิ้นจี่ ฝาย สม ลองกอง สัก และไมปาอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนพืชอาศัยของแมลง

ชนิดนี้ ถาพบก่ิงท่ีมีไขหรือหนอนใหตัดเผาทำลาย  

2) ตัดก่ิงท่ีมีหนอนออกแลวทำการเผาทำลาย 

3) ถามีการระบาดมาก สามารถใชสารเคมี ไดแก คารบาริล (carbaryl) 85% WP อัตรา 50 กรัมตอน้ำ 

20 ลิตร พนบริเวณก่ิงและโคนตน เพ่ือเปนการปองกันการเขาทำลายของหนอนกอนท่ีจะทำความเสียหายรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  ด้วงกินใบโกโก้ 

      จากการรวบรวมดวงในแปลงปลูกโกโกของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรและแปลงโกโกของเกษตรกรในเขต

จังหวัดภาคใต พบดวงกินใบโกโกอยู 14 ชนิด ดังตารางท่ี 5.2  

ตารางท่ี 5.2 ชนิดของดวงกินใบโกโกและลักษณะการทำลายท่ีพบในภาคใต 

 ชนิดของแมลง ลักษณะการทำลาย 

1 Family Scarabaeidae 3 ชนิด กัดกินใบเปนรูรปูสี่เหลี่ยมผืนผา 

 Adoretus sp. 

Apogonia sp        

    

ภาพท่ี 5.7  ลักษณะการทำลายของหนอนเจาะลำตน 

@PN 
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 ชนิดของแมลง ลักษณะการทำลาย 

Microtrichia sp. 

2 Family Curculionidae 7 ชนิด กัดกินใบทำใหใบโกโกเวาแหวงหรือ

หยักจากขอบใบเขามาหรือตรง

กลางเปนรูกลม ๆ 

 Astycus lateralis 

Desmidiphorus braviusculus 

Hypomeces squamosus  

Phrixopogon sp. 

Platyrachelus pisttacinus  

Prdioctes sp. 

Sepiomus sp. 

3 Family Chrysomelidae 3 ชนิด กัดกินทำลายใบ รูปรางไมแนนอน 

 Aulacophora foveicollis  

A. similis  

Aulacophora sp. 

4 Family Anthribidae 1 ชนิด กัดกินทำลายใบโกโก 

 Andracerus stuatus 
 

แมลงที่พบทำลายตนโกโกอยูเสมอ ไดแก ดวงกุหลาบ (Adoretus sp.) แมลงนูน (Apogonia sp.) 

ดวงงวง (Astycus lateralis) แมลงคอมทอง (Hypomeces squamosus) และ ดวงงวง (Sepiomus sp.) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

การปลูกโกโกประสบปญหามากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนโกโกที่เริ่มปลูกใหม เพราะมีการเขาทำลาย

ของดวงกินใบ เปนผลทำใหตนโกโกตาย ตองทำการปลูกซอมแซมใหม สิ ้นเปลืองคาใชจายเพิ ่มขึ ้น ใน

ต างประเทศม ีรายงานว าม ีแมลง 2 กล ุ มท ี ่ทำลายใบโกโก ได แก แมลงในวงศ   Scarabaeidae และ 

Curculionidae เชนเดียวกับประเทศไทย และพบวายังมีดวงกินใบอีกหลายชนิดกัดกินทำลายใบโกโกใน

ลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามชนิดของแมลง การเขาทำลายของดวงกินใบจะทำใหตนโกโกชะงักการ

เจริญเติบโต ออนแอตอการเปนโรค โดยเฉพาะตนโกโกขนาดเล็กยังไมแข็งแรงเทาที่ควร ผลิตใบไมทัน พื้นที่ใบ

ถูกทำลายมาก ถาตกอยูในสภาพนี้นาน ๆ จะทำใหตนโกโกไดรับความเสียหายรุนแรง สวนใหญจะพบวาแมลงใน

วงศ Scarabaeidae เขามาทำลายในตอนกลางคืน สวนวงศ Curculionidae เขาทำลายใบโกโกท้ังกลางวันและ

กลางคืน ซ่ึงในตอนกลางวันมักแอบหลบซอนตัวอยูใตใบหรือท้ิงตัวลงบนพ้ืนดินเม่ือไดยินเสียงดัง จากการศึกษา

พบวาตำแหนงของใบโกโกที่ถูกดวงกินใบทำลายมากที่สุดคือ ใบที่ 1 – 15 และมีแนวโนมลดลงจากใบยอดไปสู

ใบลาง หรือมีการทำลายที่ใบยอดมากกวาใบลาง (จรัสศรี และคณะ, 2533) นอกจากนี้ในบางครั้งจะพบแมลง

วงศ Chrysomelidae มีการระบาดบางนาน ๆ ครั้ง เปนลักษณะ accident outbreak จะมาเปนกองทัพเขา
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ทำลายใบโกโกตรงบริเวณขอบ แปลงไมนานก็จะหายไป แมลงพวกนี้บางชนิดมีสีสะทอนแสง ขนาดลำตัวปาน

กลางกัดกินยอด ก่ิงกาน ใบโกโก แตทำความเสียหายไมรุนแรง 

• พืชอาหาร 

ดวงกินใบโกโกมีพืชอาหารหลายชนิด เชน มะมวง สมเขียวหวาน สมโอ ลำไย ฝาย โลติ้น เงาะ ทุเรียน 

หมอน ปอแกว กระเจี๊ยบ พุทรา มะขามเทศ ละหุง นุน มันสำปะหลัง พริกไทย มะมวงหิมพานต 

• การปองกันกำจัด 

การระบาดของดวงกินใบโกโกสามารถคาดคะเนไดลวงหนา เนื่องจากปริมาณดวงและระดับการทำลายมี

ความสัมพันธกับปริมาณน้ำฝนในแตละเดือน การพนสารฆาแมลงควรพนกอนเขาฤดูฝน 1 ครั้ง เพื่อเปนการ

ปองกันกอนการเขาทำลาย หลังจากนั้นพนทุก 20-30 วัน อีก 2 ครั้ง หากมีการระบาดรุนแรงควรใชสารจับใบเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพของสารฆาแมลง เนื่องจากมีการชะลางมากในหนาฝน การพนสารควรพนในตำแหนงใบโกโก

บริเวณสวนยอดตั้งแตใบที่ 1-15 ใหมากเพราะแมลงชอบเขาทำลายใบในสวนนี้มากกวาสวนอื่น ๆ สารฆาแมลงท่ี

เหมาะสมสำหรับควบคุมดวงกินใบโกโก โดยใชไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 1% GR 2 กรัม รองกนหลุมกอนปลูก

หรือพนดวยคารบาริล (carbaryl) 85% WP ในอัตรา 25-30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร เม่ือมีการระบาดรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. หนอนเจาะผลโกโก ้(Conopomorpha cramerella: cocoa pod borer, cocoa moth)  

• ช่ืออ่ืน : หนอนเจาะข้ัวผลเงาะ (เกรียงไกร, 2557) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

หนอนเจาะผลโกโกเปนแมลงชนิดเดียวกันกับหนอนเจาะขั้วผลเงาะและอยูในสกุลเดียวกับหนอนเจาะข้ัว

ผลลิ้นจี่และลำไย (บุษบง, 2557) หนอนจะเจาะเขาไปภายในผล กัดกินเยื่อหุมเมล็ดและบางครั้งจะเจาะเขาใน

เมล็ดดวย ทำใหเมล็ดจับติดกัน แยกออกจากกันไดยาก  บางสวนไมสามารถนำมาทำการแปรรูปได ถามีการ

    

ภาพท่ี 5.8 แมลงกินใบโกโก เชน แมลงคอมทองและดวงกุหลาบ 
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ระบาดมากสามารถทำลายผลโกโกไดถึง 80-90 เปอรเซ็นต ของผลโกโกที่เก็บเกี่ยว (Day, 1989; Anshary et. 

al., 2017) พบการระบาดเฉพาะในทวีปเอเชียและโอเชียเนีย เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย ปาปวนิวกีนี 

ซามัว เปนตน (CABI, 2021) และพบในประเทศไทยดวยเชนกัน (Mumford and Ho, 1988) มีความเปนไปไดวา

อาจมีการปรับตัวจากแมลงทองถ่ินท่ีทำลายเงาะมาเขาทำลายผลโกโกดวย ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนจะวางไขสี

เหลืองสมขนาดเล็กมากบนผิวผลโกโกท่ีมีอายุประมาณ 4-6 เดือน สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตัวออนจะฟก

จากไข เจาะเขาไปกัดกินและอาศัยอยูภายในผล จากนั้นจะเจาะออกมาเขาดักแดท่ีบริเวณผิวผลหรือใบโกโกโดยมี

แผนฟลมบาง ๆ หุมอยู ผลท่ียังไมสุกแตถูกหนอนเจาะผลทำลายจะมีสีผิวผลท่ีเหลืองไมสม่ำเสมอ ทำใหเกิดความ

เขาใจผิดในการเก็บเก่ียวได  

• พืชอาหาร 

โกโก  เงาะ (เกรียงไกร, 2557)  เงาะขนสั้นของมาเลเซีย (pulasan) ลิ้นจี่ (Nair and Sahoo, 2006; 

Ranjeet et. al., 2000; Sahoo et. al., 2010) ลำไย ตนโคลา  

• ศัตรูธรรมชาติ 

แตนเบียนไข (Trichogrammatoidea bactrae fumata) แตนเบียนดักแด เชื้อราขาว (Beauveria 

bassiana) แตนเบียนบราคอน (Bracon sp.) มดดำโกโก (cocoa black ant) 

• การปองกันกำจัด 

1) หอผลโกโกดวยถุงพลาสติกเพื่อปองกันไมใหผีเสื ้อมาวางไข วิธีนี ้ไดผลดี (Saripah and Azhar, 

2007) แตตนทุนสูง สิ้นเปลืองแรงงาน หากตนโกโกสูงมากจะปฏิบัติไดยาก 

2) ใชวิธีควบคุมแบบชีววิถี เชน ใชเชื ้อราขาวรวมกับมดดำโกโกรวมกับการตัดแตงกิ่งสามารถลด

ผลกระทบของหนอนเจาะผลโกโกไดอยางมีประสิทธิภาพ (Anshary et. al., 2017) การใชแตนเบียนไขและ

แตนเบียนดักแด (Azhar and Long, 1996) การใชมดดำโกโก (Saripah and Azhar, 2012; Saripah, 2014) 

3) พบการระบาดพนดวยสารเดลทาเมทริน (Deltamethin) 3 เปอรเซ็นต EC อัตรา 13 มิลลิลิตรตอนำ้ 

10 ลิตร (Saripah, 2014) 

4) ตัดแตงและทำลายผลท่ีเสียหายจากหนอนเจาะผลโกโก 

5) หลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายผลโกโกจากแหลงท่ีมีการระบาดของหนอนเจาะผลโกโกไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน 

   

  ภาพท่ี 5.9 ลักษณะการทำลายของหนอนเจาะผลโกโก 
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5. หนอนเจาะผลโกโก ้(Carmenta sp. : Cacao fruit borer) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

หนอนเจาะผลโกโกชนิดนี้เปนผีเสื้อกลางคืน พบการทำลายที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนรายงานการเขา

ทำลายผลโกโกเปนครั้งแรกในประเทศไทย หนอนเจาะผลโกโกชนิดนี้อยูในสกุลเดียวกับหนอนเจาะผลโกโกท่ี

ระบาดอยู ที ่โคลัมเบีย เวเนซูเอลา (Morillo et. al., 2009) เปรู (Moran-Rosillo and Castillo-Carrillo, 

2020) คือ หนอนเจาะผลโกโกชนิด Carmenta theobromae ซึ่งเปนแมลงกักกันของทางอเมริกาใต หนอน

เจาะผลโกโกชนิดนี้จะเจาะเขาทำลายท่ีเปลือกของผล และขับถายมูลออกมาบริเวณรอยเจาะ ทำใหภายในผล

เสียหายและเปนทางใหเชื้อโรคอ่ืนเขาทำลายผลโกโกได   

• พืชอาหาร 

โกโก ฝรั่ง  

• การปองกันกำจัด 

1) หม่ันสำรวจการทำลายของหนอนเจาะผลโกโก เก็บผลท่ีเสียหายทำลายท้ิงนอกแปลง เพ่ือลดการ

ระบาดของหนอนเจาะผลโกโก 

 

ภาพท่ี 5.11 ผลโกโกท่ีถูกหนอนเจาะผลโกโก

ทำลายจะมีสีผิวผลท่ีเหลืองไมสม่ำเสมอ 

 

ภาพท่ี 5.10 ดักแดหนอนเจาะผลโกโกจะอยูบริเวณผิว

ผลหรือท่ีใบ (วงกลมสีแดง), ลักษณะของรูท่ีหนอนเจาะ

ออกมาเพ่ือเขาดักแด (วงกลมสีน้ำเงิน) 
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2) ในแหลงระบาด ปองกันการเขาทำลายดวยการหอผลโกโก เม่ือผลอายุ 3-6 เดือน ดวยถุงพลาสติก 

ตัดปลายถุงดานลางเพ่ือระบายน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

ภาพท่ี 5.12 หนอนเจาะผลโกโก (Carmenta sp.) และลักษณะการทำลายภายนอก 
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6. เพลี้ยแป้ง (mealybug) 

• ชื่อวิทยาศาสตร : เพลี้ยแปงที่ทำลายโกโก มีหลายชนิด เชน เพลี้ยแปงสม (Planococcus citri (Risso)), 

เพลี้ยแปงลาย (Ferrisia virgata (Cockerell)) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

เพลี้ยแปงเปนแมลงปากดูดชนิดหนึ่งพบเกาะกลุมดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบยอด ตาดอก ยอดออน กิ่ง ผล 

สำหรับผลจะพบบริเวณขั้วผล ทำใหสวนที่ถูกทำลายแคระแกร็นและชะงักการเจริญเติบโต เพลี้ยแปงจะขับ

น้ำหวาน (honeydew) ออกมาเปนเหตุใหราดำเขาทำลายซ้ำ ถาแมลงชนิดนี้ระบาดรุนแรงในตนกลาโกโกจะ

ทำใหตนโกโกทรุดโทรมและอาจตายได แตในโกโกตนใหญจะเขาทำลายบริเวณตายอดทำใหยอดออน

เจริญเติบโตผิดปกติ ยอดบิดมวนงอ หากเขาทำลายตาดอกจะทำใหตาดอกไมสามารถผลิตดอกที่สมบูรณได  

นอกจากนี้เพลี้ยแปงบางชนิดยังเปนพาหะของเชื้อไวรัสที่ทำใหเกิดโรค Swollen shoot ในโกโก (cocoa 

swollen shoot virus disease: CSSVD) ดวย (Babin, 2018)  

• พืชอาหาร 

สมชนิดตาง ๆ กาแฟ ชา โกโก มะนาว มะพราว กลวย มะมวง ชมพู พุทรา ถ่ัว องุน เปนตน 

• ศัตรูธรรมชาติ 

ศัตรูธรรมชาติท่ีพบในสวนโกโก มีหลายชนิด เชน แมลงชางปกใส (Chrysopa sp.) และแตนเบียนเพลี้ย

แปง ดวงเตาพวก coccinellids ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย ตัวออนของผีเสื้อดักแดหัวลิง เปนตน 

• การปองกันกำจัด 

ปองกันกำจัดมดโดยใชสารคารบาริล (carbaryl) 85% WP โรยตามตนท่ีมีมดอยู 

 

 

 

 

 
 

   

ภาพท่ี 5.13 ลักษณะการทำลายภายในของหนอนเจาะผลโกโก 
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7. เพลี้ยอ่อน (aphid) 

• ช่ือวิทยาศาสตร : เพลี้ยออนดำสม (Toxoptera aurantii (Boyer de Foncolombe)) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

เพลี้ยออนเปนศัตรูท่ีสำคัญของโกโกในขณะท่ีตนโกโกยังเล็กหรือในเรือนเพาะชำ โดยตัวออนและตัวเต็ม

วัย ดูดกินน้ำเลี้ยงบนใบยอดออนโดยเฉพาะใตใบ ถามีการระบาดรุนแรงจะพบบริเวณตาดอก กานผลออนและ

บนผลโกโก มักอยูรวมเปนกลุม นอกจากนี้ยังพบวาเพลี้ยออนชนิดนี้ถายทอดเชื้อไวรัสในสมไดดวย แตยังไม

พบวามีการถายทอดเชื้อในตนโกโก 

    

ภาพท่ี 5.14 เพลี้ยแปงดูดกินน้ำเลี้ยงท่ีใบและบริเวณผลโกโก 

     

ภาพท่ี 5.15 ลักษณะการทำลายของเพลี้ยแปง 

 ก) เพลี้ยแปงดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณตายอด    ข) ยอดเจริญผิดปกติ มีการบิดมวนของก่ิง  

ค) ตัวออนของผีเสื้อดักแดหัวลิงกินเพลี้ยแปงโดยอาศัยการพรางตัวใหคลายกับเพลี้ยแปงแตมีขนาดใหญกวา 

(วงกลมสีแดง) 

ก) ข) ค) 
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• พืชอาหาร 

สมโอ สมเขียวหวาน มะนาว มะกรูด และพืชตระกูลสมอ่ืน ๆ ลิ้นจี่ กาแฟ และชา 

• ศัตรูธรรมชาติ 

ดวงเตาลายทั ้งตัวออนและตัวเต็มวัยเปนตัวห้ำ จากการสำรวจพบวาตัวออนของดวงเตาลายมี

ประสิทธิภาพในการลาเพลี้ยออนไดดี 

• การปองกันกำจัด 

1) ตัดแตงกิ่งและตนใหสะอาดไมใหมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยูโดยนำมาเผาทำลายและกำจัดมดที ่เปน

พาหนะในการแพรกระจายเพลี้ยออนดวย 

2) ถาหากมีการระบาดมากและรุนแรง การพนดวยสารฆาแมลงเมื่อเพลี้ยออนมีปริมาณมากในแปลง

อาจกระตุนใหเพลี้ยออนมีปกไดเร็วข้ึน ซ่ึงทำใหมีการกระจายเพลี้ยออนมากยิ่งข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5.16 ลักษณะการทำลายของเพลี้ยออน 

ก) เพลี้ยออนดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณผลออนและใตใบ  ข) โกโกมีอาการใบหงิกเนื่องจากเพลี้ยออน  

(ค) ตัวออนของดวงเตา ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยออน 
 

 

8. หนอนปลอก (Pagodiella hekmeyeri Heylaerts, bag worm)  

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

หนอนปลอกมีหลายชนิด เชน Clania cramerii., C. wallacei., Mahasena sp., และ Pagodiella 

hekmeyeri ชนิดที่มีการทำลายโกโกมากที่สุด ไดแก P. hekmeyeri ทำลายโดยกัดกินใบโกโกเปนรูกลม ๆ 

เมื่อถูกทำลายมากใบโกโกก็จะรวงหลนจนหมดกิ่งแหงเปนผลทำใหยอดชะงักการเจริญเติบโต จากการสังเกต

พบวาแมลงชนิดนี้สวนใหญจะทำลายเสียหายมากในบริเวณที่ถูกแสงแดดเต็มที่หรือการกินอาหารจะมีมากข้ึน

เมื่อทองฟาแจมใส ไมมีเมฆ หรือในชวงวันตั้งแต 10.00 น. และ 15.00 – 16.00 น. ถาหากวันไหนมีฝนหรือ

ทองฟาไมแจมใสก็จะทำใหการกินอาหารของแมลงชนิดนี้นอยลง 

   
ก) ข) ค) 
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• พืชอาหาร 

หนอนปลอกมีพืชอาศัยหลายชนิด ไดแก ชา กาแฟ พริกไทย โกโก มะพราว ปาลมน้ำมัน ชมพู และไม

ผลอ่ืน ๆ  

• ศัตรูธรรมชาติ 

หนอนปลอกมีแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิด ไดแก  แมลงวันกนขน (Exorista quadrimaculata 

และ Tricholyga psychidarum) แตนเบียน (Apanteles sp.) และมวนเพชฌฆาต (Sycanus 

dichotomus) 

• การปองกันกำจัด 

1) เม่ือพบวาเริ่มมีการทำลายของหนอนปลอก ใหทำการตัดแตงก่ิงท่ีถูกหนอนทำลายมาทำลายเพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดการระบาดตอไป 

2) ในกรณีท่ีมีการระบาดรนุแรงพนดวยคารบาริล (carbaryl) 85% WP อัตรา 60 กรัม ตอน้ำ 20 ลิตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.17 หนอนปลอก (Pagodiella hekmeyeri) และลักษณะการทำลาย 

 

9. เพลี้ยไฟ (thrips) 

• ช่ือวิทยาศาสตร : เพลี้ยไฟท่ีทำลายโกโกมี 2 ชนิด ไดแก เพลี้ยไฟชาดำ (Heliothrips haemorrhoidalis 

(Bouche)) และ เพลี้ยไฟโกโก (Selenothrips rubrocinctus  (Giard)) (อิทธิพล และคณะ, 2555) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

ตัวออนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใตใบโกโก ทำใหผิวใบท่ีถูกดูดกินมีจุดสีเหลือง น้ำตาล ใบยน 

หรือมวนลงเล็กนอย ใตใบมีจุดเปนจุดเล็ก ๆ คลายเข็มแทง เปนสีน้ำตาล และใบอาจหลุดรวงไปในท่ีสุด 

• พืชอาหาร 

สม พริก ยางพารา และไมผลอ่ืน ๆ 
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• การปองกันกำจัด 

เพลี้ยไฟทั้งสองชนิดยังไมมีการระบาดรุนแรง พบมีอยูทั่วไปในแปลงปลูกโกโกและมีอยูเกือบตลอดป 

ดังนั้นการใชสารฆาแมลงยังไมมีความจำเปนแตหากเกิดการระบาดมากถึงขั้นกอใหเกิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจ ควรพนดวยสาร carbaryl (คารบาริล) 85% WP อัตรา 30 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 5.18 ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟท่ีใบและผลโกโก 

(ท่ีมา : คุณบวร พฤกษาวัฒนชัย, chocolasia) 
 

สัตว์ศัตรูโกโก้ 
 สัตวศัตรูโกโกท่ีสำคัญ ไดแก สัตวในกลุมฟนแทะ เชน หนู กระรอก 

1. หนูท้องขาวบ้าน หรือหนูท้องขาวสวน (Rattus rattus L.) 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

หนูชนิดนี้เปนศัตรูโกโกที่สำคัญ ทำลายผลโกโก พบมากทุกพื้นที่ บางครั้งทำรังอยูบนตนมะพราว แต

โดยปกติจะขุดรูตามโคนตนไมหรือทำรังอาศัยอยูใตกองวัสดุเหลือใช หนูจะกัดกินเวลากลางคืน บางครั้งอาจ
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พบเห็นเวลากลางวันบาง โดยจะกัดกินผลโกโกบริเวณใกลขั้วผลจนทะลุเปนรูกลมเขาไปกินเยื่อหุมเมล็ดโกโก

และท้ิงเมล็ดโกโกไวบนดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.19 หนูทองขาวบานและลักษณะการทำลาย 
 

• ท่ีอยูอาศัย 

พบไดทั่วประเทศ เปนหนูที่ปายปนเกงมาก ชอบอาศัยอยูตามบานเรือน ยุงฉาง นาขาว ในสวนผลไม 

มะพราว ปาลมน้ำมัน เปนตน ไมคอยชอบขุดรูอยู จะอาศัยตามกองซากตนไม กองทางใบปาลมน้ำมัน โดยใช

เศษใบไมหรือวัสดุอ่ืนท่ีแหงทำรัง ชอบท่ีจะอยูบนยอดไม ยอดคอมะพราวและใตกองทาง อาจพบอยูในรูบาง รู

หนูจะมีขุยดินบริเวณปากรูทางเขาแตจะมีเล็กนอย 

• การปองกัน 

1) กำจัดแหลงอาศัยท้ังบริเวณโคนตนและกำจัดวัชพืช กองทางมะพราว เพ่ือไมใหมีท่ีหลบซอนของหนู  

2) ตัดตนไมบริเวณรอบ ๆ แปลงสวน โดยเฉพาะดานท่ีติดกับตนไมในปา เพ่ือไมใหหนูจากปาอพยพเขา

มาอาศัยในสวน 

3) ใชแผนสังกะสีแผนเรียบกวาง 30-35 เซนติเมตร ติดลอมรอบลำตน สูงจากพ้ืนดิน 1 เมตร จะชวย

ไมใหหนูปนข้ึนตนไปทำลายผลผลิตได 

4) ใชเสียงไล เชน จุดประทัด เสียงไมตีกันเวลากลางคืน เปนตน 

• การกำจัด 

1) ใชกับดักชนิดตาง ๆ เชน กับดักตีตาย บวงลวด กรงดัก นำมาดักกำจัดหนู โดยวางกับดักตามพ้ืนดิน

บนตนไมท่ีมีหนูวิ่งผาน เปนการชวยลดประชากรได 

2) ใชเหยื่อโปรโตซัวสำเร็จรูป ซึ่งบรรจุโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis จำนวน 200,000 สปอ

โรซิสต (sporocyst)/กอน วางบริเวณทางเดินหนู รูหนู โคนตนพืช หรือใชภาชนะบรรจุเหยื่อ 2 กอนตอจุด 

จำนวน 20-25 กอน/ไร สามารถทำใหหนูปวยตายภายใน 7-15 วัน และเนื่องจากเหยื่อโปรโตซัวเปนเหยื่อแปง

ดิบแบบนุม จึงหามเปยกน้ำเพราะเหยื่อจะเสีย ทำใหหนูไมกินเหยื่อ ดังนั้นจึงควรใชภาชนะสำหรับใสเหยื่อท่ีทำ

ดวยไมหรือพลาสติกหรือวัสดุเหลือใชในบานท่ีสามารถกันน้ำไดและปองกันไมใหมีสัตวอ่ืนเขาไปได ท่ีสำคัญหนู

จะรูสึกปลอดภัยขณะกินเหยื่อ (ยุวลักษณ, 2554)  

  



 
  68 

3) ใชสารกำจัดหนูสำเร็จรูป (ตารางท่ี 5.3) 

4) ใชศัตรูธรรมชาติ เชน เหยี่ยว นกแสก (ภาพท่ี 5.21) นกเคา งู และสัตวศัตรูธรรมชาติ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.20 ลักษณะการทำลายผลโกโกของหนูทองขาวบาน 
 

ตารางท่ี 5.3  วิธีการใชสารกำจัดสัตวศัตรูโกโก (สุภราดา และคณะ, 2563) 

ศัตรูพืช 

สารปองกันกำจัดศัตรูพืช วิธีการใช หมายเหตุ 

ชื่อสามัญ 

 เปอรเซ็นต 

สารออกฤทธิ์

และสูตร 

ระดับ 

ความ 

เปนพิษ 

(LD50) 

อัตรา  

การใช 

  

หนูทองขาว

บาน  

(Rattus 

rattus) 

โฟลคูมาเฟน 

(flocoumafen)  

0.005% Wax 

block bait 

0.25 50 กอน/ 

ไร 

เริ่มวางเหยื่อพิษครั้งแรก เม่ือ

ผลโกโกเริ่มมีขนาดประมาณ

น้ิวหัวแมมือ มากกวา 50  

เปอรเซ็นต ของท้ังสวน โดย

วางตนละ 1 กอน บริเวณคา

คบหรือผูกตามกิ่งของตน

โกโก ทุก ๆ 3-4 สัปดาห 

จนกระท่ังเก็บเกี่ยวผล 

ในกรณีท่ีสวนโกโก 

มีหญาขึ้นรกมาก

หรือมีทางมะพราว

แหงสุมอยู ในการ

วางยาครั้งท่ี 1 และ 

2 ควรวางเหยื่อพิษ

เพ่ิมบริเวณท่ีรก อีก 

1-2 กอน 

สกุลหนูพุก 

(Bandicota) 

และหนู

ทองขาว

(Rattus) 

เหยื่อโปรโตซัว 

(Sarcocystis 

singaporensis) 

2x105 

sporocysts 

- 20 - 25 

กอน/ไร 

วางเหยื่อโปรโตซัว จุดละ 1-3 

กอน บริเวณโคนตน รอยทาง

ว่ิงหนูหรือรอยทำลายใหท่ัว

แปลง เม่ือพบวาประชากรหนู

เริ่มสูงขึ้นและพบรอยทำลาย

มากขึ้น โดยแตละครั้งวาง

เหยื่อพิษหางกัน 15-20 วัน 

จำนวนครั้งในการวางขึ้นอยู

กับจำนวนประชากรหนู

ขณะน้ัน 

เปนเหยื่อแปงนุม 

ขนาดกอนละ 1 

กรัม ขอระวังไมให

โดนน้ำและแสงแดด 

โดยเหยื่อโปรโตซัวท่ี

วางในสภาพ

ธรรมชาติ ควรถูก

หนูกินภายใน 1 

สัปดาห 
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2. กระรอกหลากสี 

 

 

 

 

 

 

• ความสำคัญและลักษณะการเขาทำลาย 

กระรอกหลากสี มีสีหลากหลาย อาจมีสีขาว สีดำ หรือแดง เปนตน พบเห็นหากินทั่วไปในสวนหรือตาม

ตนไมในเมือง และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหมีการแพรกระจายไปทั่วประเทศ ทำความเสียหายใหกับผลไมตาง ๆ  

สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกรอยางมาก โดยกระรอกจะใชฟนแทะคูหนากัดแทะผลไมโดยจะกัดทำลายตั้งแต

ผลออนจนถึงผลแก ชอบกัดทำลายบริเวณกลางผลและกนผลมากกวาบริเวณขั้วผล เนื่องจากกระรอกมีลำตัวใหญ 

เวลากัดแทะมักมีพฤติกรรมเอาหัวหอยลงโดยใชตีนคูหลังยึดเกาะไวไมใหตก สวนตีนคูหนาจะชวยจับอาหารกิน จะ

กัดเจาะเปนรูจนทะลุเขาไปกินเยื่อหุมเมล็ดโกโก ขนาดรูใหญกวาที่หนูกัดทำลายและจะกัดกินซ้ำจนเนื้อหมด 

กระรอกออกหากินตั้งแตเชามืดจนถึงเวลาเย็น และมักจะระบาดในชวงฤดูแลงและชวงท่ีผลโกโกใกลเก็บเก่ียว 

• ท่ีอยูอาศัย 

อาศัยอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ จะอยูตามปาท่ีมีตนไมใหญ ปาดงดิบ สวนมะพราว สวนผลไมตาง ๆ โดย

จะอาศัยอยูบนตนไมตลอดชีวิต ไมคอยลงพื้นดิน โดยใชกิ่งไมและใบไมมาทำรังอยูตามยอดไมสูง บนคอยอด

มะพราวคลายรังหนู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

ภาพท่ี 5.21 ลักษณะการทำลายผลโกโกของกระรอกหลากสี 
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• การปองกัน 

1) กำจัดแหลงอาศัยท้ังบริเวณโคนตนและกำจัดวัชพืช กองทางมะพราว เพ่ือไมใหมีท่ีหลบซอนของหนู  

2) ตัดตนไมบริเวณรอบ ๆ แปลงสวน โดยเฉพาะดานท่ีติดกับตนไมในปา เพ่ือไมใหหนูจากปาอพยพเขามา

อาศัยในสวน ใชเสียงไล เชน จุดประทัด เสียงไมตีกันเวลากลางคืน เปนตน 

• การกำจัด 

1) ใชกับดักชนิดตาง ๆ เชน กับดักตีตาย บวงลวด กรงดัก นำมาดักกำจัดหนู โดยวางกับดักตามพ้ืนดิน

บนตนไมท่ีมีหนูวิ่งผาน เปนการชวยลดประชากรได 

2) ใชสารเคมี ใชสารออกฤทธิ์เร็ว ไดแก ซิงค

ฟอสไฟด (Zinc phosphide) 80% WP เปนผงใสใน

ผลไมเปนเหยื่อพิษ อัตรา 0.8-1 เปอรเซ็นต ผูกกับก่ิงไม

ท่ีเคยพบกระรอกวิ่งผาน และวางบนคาคบเพ่ือกำจัดท้ัง

กระรอกซึ ่งจะตายใน 1 วัน หรือใชสารออกฤทธิ ์ชา 

ไดแก โฟลคูมาเฟน (flocoumafen) 0.005 เปอรเซ็นต 

Wax block bait หรือ ไดฟทิอาโลน (difethialone) 

0.0025 เปอรเซ็นต BB ชนิดกอนขี้ผึ้ง โดยการใสสาร

ชนิดน ี ้ลงในทอพีว ีซ ี  ขนาดเส นผ านศูนย กลาง 7 

เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ทอละ 30 กอน วางบน

คาคบหรือบนตนไมท่ีกระรอกเคยวิ่งผาน 

3) อนุรักษสัตวศัตรูธรรมชาติ เชน เหยี่ยว นกแสก นกเคา งู และสัตวศัตรูธรรมชาติ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.22 นกแสกศัตรูของหนูและกระรอก 
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บทท่ี 6  

การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลงัการเก็บเกี่ยว 
 

ปานหทัย นพชินวงศ์ และวิไลวรรณ ทวิชศร ี

 

การจัดการในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวโกโกและการแปรรูปเบื้องตนเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหไดเมล็ด

โกโกที่มีคุณภาพ เปนวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงตอไป การเก็บเกี่ยวโกโกจะทำการ

เก็บผลสุกโดยสังเกตจากสีผิวผลมีการเปลี่ยนแปลง (ภาพท่ี 6.1) เชน พันธุท่ีมีผลออนสีเขียวเม่ือสุกจะเปลี่ยนสี

จากเขียวเปนเหลือง และพันธุที่มีผลออนสีแดงเมื่อสุกจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีแดงอมสมหรือสมอมเหลือง 

การเก็บเก่ียวจะใชกรรไกรตัดแตงก่ิง (ภาพท่ี 6.2) หรือวัตถุมีคม เชน มีด ตะขอเก่ียว เปนตน การเก็บเก่ียวจะ

ไมใชมือดึงผลสุกจากข้ัวเนื่องจากตาดอกของโกโกจะเกิดบริเวณใกลเคียงกับจุดเดิม หากใชมือดึงกระชากข้ัวผล

จะทำใหเกิดการลอกและฉีกขาดของเปลือกไม เปนการทำลายตาดอกโกโก ดังนั้นจึงควรใชกรรไกรหรือมีดใน

การเก็บเก่ียว  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ภาพท่ี 6.1 การเก็บเก่ียวโกโกจะเก็บเก่ียวเม่ือโกโกมีสีผิวผลเปลี่ยนไป 

    
 

ภาพท่ี 6.2 การเก็บเก่ียวโกโกควรใชกรรไกรหรือตะขอในการเก็บเก่ียว 
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ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว 
 โกโกสามารถเก็บเกี่ยวไดตลอดป แตจะมีชวงที่โกโกใหผลผลิตมาก ไดแก ชวงเดือน ตุลาคมถึงมกราคม 

โดยในระหวางปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแตจะเปนการทยอยเก็บเกี่ยวไปเรื่อย ๆ การเก็บเกี่ยวโกโกในชวงที่มี

ผลผลิตออกมากนั้น สามารถทำการเก็บเก่ียวไดทุก 2 สัปดาหหรือทุกสัปดาหเพ่ือลดปญหาการเขาทำลายของหนู

และกระรอกในชวงเก็บเก่ียว  
 

ตารางท่ี 6.1 ชวงเดือนท่ีมีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตโกโกได 

การเก็บเกี่ยว 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ชวงที่โกโกมีผลผลิตมาก             

2. ชวงที่โกโกมีผลผลิตนอย             
 

 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตตองเก็บผลที่สุกพอเหมาะ ไมเก็บผลออนหรือสุกเกินไป เมื่อผลโกโกสุกควรทำ

การเก็บเก่ียวทันทีหรือหากมีผลผลิตนอยอาจปลอยใหสุกบนตนตอไปไดประมาณ 1-3 สัปดาหแตไมควรเกิน 4 

สัปดาห เนื่องจากเมล็ดโกโกเม่ือสุกแลวจะไมมีการพักตัว เมล็ดโกโกจะงอกรากอยูภายในผล (ภาพท่ี 6.3) และ

จะไมสามารถนำเมล็ดท่ีงอกมาแปรรูปได หากเก็บผลท่ียังออนมาทำการแปรรูปจะทำให เปอรเซ็นตไขมันโกโก

ลดลง เนื่องจากไขมันโกโกจะมีการพัฒนาข้ึนในชวง 6 อาทิตยสุดทายกอนท่ีผลจะสุก การกะเทาะเปลือกโกโก

ควรใชไมทุบดีที ่สุด หรือหากใชมีดผาควรระมัดระวังไมใหมีดเฉือนถูกเมล็ดโกโกเพราะจะทำใหเชื ้อราเขา

ทำลายเมล็ดไดในชวงการหมักหรือระหวางการเก็บรักษา หากมีผลผลิตจำนวนมากสามารถใชเครื่องจักรชวย

ในการกะเทาะเปลือกโกโกเพ่ือลดเวลาการทำงานและปญหาขาดแคลนแรงงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลังจากเก็บเกี่ยว ควรหาสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะอาดและสะดวกตอการทำงาน ทำการผา

เปลือกและแกะเมล็ดออกเพ่ือรวบรวมผลผลิตใหไดตามตองการ หากปริมาณของผลผลิตมีนอยสามารถกองฝก

โกโกไวเพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นไดโดยสามารถกองโกโกไวได 3-7 วัน โดยประเทศเวียดนามจะใช

   

ภาพท่ี 6.3 เมล็ดท่ีงอกภายในผลโกโกเม่ือทำการเก็บเก่ียวลาชาหรืออยูในชวงท่ีมีสภาพอากาศแหงแลง 
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เวลาในการรวมกองประมาณ 7-9 วัน (AusAID) หากผลโกโกยังไมเพียงพอในการหมักก็สามารถรอไดนานถึง 

3 สัปดาห เชน ในประเทศมาเลเซีย (Duncan et al., 1989; Aroyeun et al., 2006) แตทั้งนี้บริเวณกอง

โกโกควรเปนสถานท่ีท่ีแหง เย็น มีการถายเทอากาศดี และตองความสะอาดถูกหลักอนามัยเพ่ือลดการเกิดเชื้อ

ราบนผลโกโก การกองฝกโกโกไวมีขอดี คือ จะทำใหอุณภูมิเมล็ดสูงขึ้นอยางรวดเร็วในขั้นตอนของการหมัก 

เนื่องจากการเก็บผลโกโกไวชั่วขณะกอนการหมักจะชวยลดความชื้นภายในผล ลดความเปนกรดของเมล็ด ลด

ความขมและรสฝาด เพิ่มกลิ่นและรสชาติของช็อกโกแลต ลด เปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ดและสงผลใหสีของ

เมล็ดโกโกท่ีหมักอยูเกิดการเปลี่ยนแปลงมีคุณภาพดีขึ ้น (ดวงใจ, 2535; ปยนุช, 2537; AusAID; Khairul 

Bariah et al., 2017) ขอควรระวังในการเก็บรวบรวมผลกอนทำการหมัก หากอยูในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศ

รอน แลง อาจทำใหผลโกโกสุกเร็วขึ้นและอาจงอกรากอยูภายในผล ทำใหผลผลิตโกโกเสียหายได ในกรณีนี้

สามารถทำการหมักไดทันทีหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิต 
 

เทคนิคการหมักโกโก้ 

 การหมักโกโกมีการพัฒนาเทคนิคที่แตกตางกันหลายวิธีซึ่งเทคนิคเหลานี้จะแตกตางกันไปในแตละทวีป 

ภูมิภาค ประเทศ และในบางกรณีเกษตรกรจากภูมิภาคหรือประเทศการผลิตเดียวกันตางก็ใชเทคนิคการหมักท่ี

แตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณของเมล็ดโกโก อุปกรณในการหมักที่มี สภาพภูมิอากาศและประเภทของระบบที่มี

อยู เทคนิคการหมักโกโกท่ีสวนใหญใชกันท่ัวโลก มี 5 เทคนิค ไดแก 

 1. การหมักแบบกอง (Heap fermentation) 

 การหมักแบบกอง เปนวิธีการที่นิยมใชในเกษตรกรรายยอยในประเทศกานา (Afoakwa, 2014) และ

ประเทศผูปลูกโกโกอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกาและบางพื้นที่แถบอเมซอนของบราซิล ใชเมล็ดโกโกตั้งแตปริมาณ 25 

กิโลกรัม ถึง 1,000 กิโลกรัม นำเมล็ดมากองบนใบตองสดที่ปูไวและมีไมทอนยาวรองไวดานลางเพื่อใหของ

เหลวไหลออกไดระหวางการหมัก (ภาพที่ 6.4) แลวนำใบตองสดมาคลุมทั้งกองอีกครั้งเพื่อใหอุณหภูมิของเมล็ด

โกโกหมักสูงข้ึนโดยใหมีความสูงของเมล็ดโกโกตรงยอดสูงสุดของกองอยูท่ี 60-90 เซนติเมตร ทำการกลับทุกวันท่ี 

2 และ 4 หมักนาน 4-7 วัน ขอควรระวังสำหรับการหมักแบบกอง คือ อาจเกิดเชื้อราในกองหมักไดหากไมทำการ

กลับกอง 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

ภาพท่ี 6.4  การหมักแบบกอง (heap fermentation) 

(ท่ีมา: https://onthecocoatrail.com/2015/02/02/are-we-really-running-out-of-chocolate/)  
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 2. การหมักแบบใชกลอง/ลัง (Box fermentation) 

การหมักแบบใชลัง เปนประเภทของการหมักที่พบมากที่สุดในโลกและยังใชในแอฟริกาตะวันตก 

(Afoakwa, 2014) การหมักแบบใชกลองเปนวิธีที่ปรับปรุงมาจากวิธีการอื่น ๆ การหมักแบบใชกลองตองใช

เมล็ดโกโกในปริมาณที่คงที่ และเปนอีกทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ขนาดใหญ ประกอบดวยกลองไม

หรือคอนกรีตท่ีใชในการหมักเมล็ดโกโก 

 การหมักแบบกลองสามารถใชในการหมักโกโกในปริมาณที่แตกตางกันไดตั ้งแต 25 กิโลกรัม ถึง

ประมาณ 1,000 กิโลกรัม (ตารางท่ี 6.2) กลองจะทำมาจากไม กวาง 15 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร หาก

ไมมีไมที่มีความหนาขนาดนี้ สามารถใชไมอัดแทนได แตควรหุมดวยโพลีสไตรีนดานนอกเพื่อเก็บรักษาความ

รอน กลองนี้อาจจะเปนกลองเดียว หรือแบงเปนหลาย ๆ ชองภายในกลองขนาดใหญท่ีสรางขึ้นโดยการแบง

พ้ืนท่ีออกเปนหนวยเล็ก ๆ โดยมีฝาก้ันอยูภายในเปนแบบคงท่ีหรือเคลื่อนยายได 

 หมักเมล็ดโกโกในกลองเปนเวลา 6 วัน และกลับ

เมล็ดโกโกหลังจากเริ่มหมัก 2 และ 4 วัน และคลุมทับดวย

ใบตองหรือกระสอบปานเพื ่อรักษาอุณหภูมิในการหมัก 

ระหวางการหมักควรตรวจสอบอุณหภูมิดวยเชนกัน การหมัก

ท่ีมีปริมาณโกโก 100 กิโลกรัม หรือนอยกวานั้นสามารถกลับ

ดวยมือได ในกรณีที่เมล็ดโกโกมีปริมาณมาก (มากกวา 250 

กิโลกรัม) ใหใชกลองที่มีการแบงเปนชอง โดยการกลับโกโก

จะใชพลั่วตักเมล็ดโกโกจากชองหนึ่งไปยังอีกชองหนึ่ง (ภาพ

ที ่ 6.5) เมื ่อการหมักมีอุณหภูมิใกล 50 องศาเซลเซียส 

คุณภาพของเมล็ดโกโกแหงจะยิ่งดีขึ ้น สำหรับการหมักทุก

ประเภทควรกลับเมล็ดโกโกเพื่อชวยใหอากาศเขาไปในโกโก

ท่ีหมักและชวยใหการหมักสม่ำเสมอข้ึน 
 

ตารางท่ี 6.2 ขนาดของลัง/กลองท่ีใชในการหมักเมล็ดโกโกในปริมาณท่ีแตกตางกัน  

ปริมาณเมล็ดโกโก 

(กิโลกรัม) 

ขนาดของกลอง (วัดจากดานในของกลอง) 

ความยาว 

(เซนติเมตร) 

ความกวาง 

(เซนติเมตร) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

25 33 26 30 

50 49.5 26 35 

100 70 43.5 39 

250 80 80 40 

ท่ีมา: AusAID 

 
ภาพที่ 6.5 การกลับเมล็ดโกโก 
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 3. การหมักแบบใชตะกรา (Basket Fermentation) 

 การหมักแบบตะกราไดรับการปฏิบัติโดยผูผลิตรายยอยในไนจีเรีย แถบอเมซอน ฟลิปปนส มาเลเซีย และ

บางพื้นที่ของกานา (Afoakwa, 2014) วิธีนี้ใชตะกราสาน ใสเมล็ดโกโกสดและคลุมดวยใบปาลมหรือใบตอง 

ความชื้นจะระบายออกทางดานขางและดานลางของตะกราไปยังอีกที่หนึ่ง บางครั้งแนะนำใหรองตะกราดวยใบ

ปาลม ขนาดของตะกราแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี ในกานามีความจเุมล็ดโกโกเปยกตั้งแต 10 ถึง 150 กิโลกรัม 

ชาวสวนในประเทศไทย รอยละ 78 ใชวิธีนี้ในการหมัก ระยะเวลาการหมัก 5-7 วัน การกลับกอง โดยการถาย

จากเขงหนึ่งไปยังอีกเขง ทุก 2 วัน เม่ือครบกำหนดจึงนำเมล็ดไปตากแหง (ไพบูลย และคณะ, 2534 อางถึงใน 

อรัญและคณะ, 2541) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. การหมักแบบใชถาด (Tray Fermentation) 

 การหมักแบบถาดมีการพัฒนามาจากการศึกษาเกี่ยวกับการหมักแบบกอง และเปนการหมักเมล็ด

โกโกในถาดตื้นที่มีฐานเปนรู ถาดมีความลึก 0.9x0.6 x 13 ซม. โดยมีระแนงยึดที่ดานลางของถาดและปูแผน

รองไวบนระแนงเพื่อยึดเมล็ดโกโกใหเขาท่ี ความลึกที่ใชงานไดของถาด คือ 10 เซนติเมตร และสามารถบรรจุ

เมล็ดโกโกเปยกไดประมาณ 45 กิโลกรัม เมล็ดโกโกจะถูกบรรจุลงในถาดและอาจวางซอนกันไดมากถึง 8 ถาด 

(ภาพที่ 6.7) โดยปกติแลวถาดดานลางจะถูกปลอยใหวางเปลาเพื่อใหระบายน้ำไดงายและเพิ่มการเติมอากาศ 

หลังจากวันแรก จะคลุมกองถาดดวยใบตองหรือกระสอบปอเพื่อกักเก็บความรอน การหมักแบบถาดจะเร็ว

กวาวิธีอ่ืน ๆ และมักจะเสร็จสิ้นภายใน 4 วัน  

 การหมักแบบใชถาด จะไมมีการกลับเมล็ดโกโกระหวางการหมัก จึงมีความตองการแรงงานนอยกวา

วิธีการหมักแบบอื่น ทำใหไดผลผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการหมักที่สั้นลง อยางไรก็ตามลักษณะของ

เมล็ดโกโกท่ีหมักแลวมีความสม่ำเสมอนอยกวาการหมักแบบกลอง/ลัง 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6.6 การหมักโกโกแบบใชตะกรา 
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 5. การบมบนแทนตากแหง (Curing on Drying Platforms) 

 เทคนิคนี้ใชกันมากในเอกวาดอร โดยแกะเมล็ดโกโกออกจากเปลือก แลวนำไปวางกองบนแทนที่ใช

สำหรับตากแหง ในตอนกลางวันจะเกลี่ยเมล็ดโกโกใหกระจายเพื่อตากเมล็ด พอถึงกลางคืนทำการรวบรวม

เมล็ดใหเปนกองไวอยางเดิม แตเมล็ดโกโกท่ีไดจากการหมักโดยวิธีนี้มีคุณภาพต่ำ 
 

วิธีการหมักเมล็ดโกโก้ 
การหมักโกโกเปนขั้นตอนที่จำเปนสำหรับการสรางสารตั้งตนของสารใหกลิ่นรสช็อกโกแลต ถึงแมวา

กลิ่นรสช็อกโกแลตจะพัฒนาข้ึนเม่ือนำเมล็ดโกโกไปตากแหงก็ตาม การหมักยังชวยปองกันการยอยสลายไขมัน

โกโกอีกดวย เนื่องจากเปนกระบวนการที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของตนออนและทำใหเมล็ดโกโกตาย โดยมี

ข้ันตอนในการหมัก ดังนี้ 

ข้ันตอนการหมัก 

1. หลังจากเก็บผลโกโกมาแลวอาจจะทำการรวมกองไวอยางนอย 3-7 วัน เพ่ือใหไดปริมาณผลโกโกมาก

พอและชวยลดปริมาณน้ำในผล ในกรณีท่ีรวบรวมผลโกโกมากพอ สามารถหมักไดเลย โดยใชไมทุบผลโกโกหรือใช

มีดผาผล แกะเมล็ดดึงไสท่ีติดกับเมล็ดออก นำเมล็ดไปผึ่งแดดนาน 3-4 ชั่วโมง กอนนำลงหมักในภาชนะหมัก การ

นำเมล็ดโกโกมาผึ่งแดดสามารถชวยลดความเปนกรดของเมล็ดลงได ทั้งยังชวยลดปริมาณเยื่อหุมเมล็ด และ

น้ำตาลในเยื่อหุมเมล็ดลง เมื่อนำเมล็ดโกโกไปหมักทำใหกองหมักมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกวาปกติ ทั้งยังชวยลด

ปริมาณกรดอะซีติก ทำใหเมล็ดโกโกมีความเปนกรดลดลง (Biehl et al., 1990) 

2. ภาชนะหมัก ถาเปนภาชนะที่ทำจากไมควรเปนไมเนื้อแข็ง ไมมีกลิ่น ไมมียาง ตองมีชองระบาย

ของเหลวที่เกิดจากการสลายตัวของเยื่อหุมเมล็ดขณะหมัก และไมควรใชภาชนะโลหะในการหมัก เนื่องจากเยื่อ

หุมเมล็ดของโกโกสดมีความเปนกรดซึ่งจะทำปฏิกิริยากับโลหะและละลายออกมาปนกับเมล็ดโกโก ทำใหเมล็ด

โกโกมีกลิ่นและรสชาติท่ีไมดี 

   
 

ภาพท่ี 6.7 การหมักแบบใชถาด (Tray Fermentation) 

ท่ีมา: https://www.confectionerynews.com/Article/2014/10/22/Chocolate-from-cocoa-tray-fermentation-Toms 
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3. ปริมาณโกโกที่หมัก ไมควรนอยกวา 40 กิโลกรัม หากเปนเขงขนาดใหญ หรือเขงผลไม ควรใชเมล็ด

โกโกสดประมาณ 60-80 กิโลกรัม 

4. ดานบนภาชนะหมักตองทำเปนฉนวนหุมหรือใชกระสอบปดทับหลายชั้นเพ่ือปองกันการสูญเสียความ

รอนขณะหมัก 

5. อุณหภูมิในระหวางการหมักจะข้ึนสูงจนเกือบถึง 50 องศาเซลเซียส ภายใน 2 วันแรก ถามีการเก็บฝก

โกโกไวอยางนอย 3-7 วัน หรือตากเมล็ดโกโกนาน 3-4 ชั่วโมงกอนการหมัก เพื่อลดความชื้นของเมล็ด กลิ่นและ

รสของเมล็ดจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิอยูระหวาง 48-50 องศาเซลเซียส และตองรักษาอุณหภูมิระดับนี้นาน 72 

ชั่วโมง 

5. ทำการกลับเมล็ดโกโกในภาชนะหมัก (ภาพที่ 6.8) โดยการกลับกองหมักเปนวิธีการทำใหเมล็ดโกโก

สัมผัสกับอากาศ และชวยใหอากาศแพรเขาสูภายในกองหมักไดดีขึ้น นอกจากนั้นยังทำใหกองหมักมีการผสม

เปนเนื้อเดียวกัน ปองกันการจับกันเปนกอนของเมล็ดโกโกและปองกันการเกิดเชื้อราบริเวณผิวหรือมุมอับของ

กองหมัก ชวงเวลาในการกลับกองหมักนั้นแตกตางกันไป อาจเปนการกลับกองหมักทุก 2 วัน หรือ กลับเฉพาะ 

3 วันแรกเทานั้น หลังจากนั้นปลอยหมักไวในภาชนะจนครบ 6 วัน ข้ึนกับสูตรการหมักของผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.8 ข้ันตอนการหมักเมล็ดโกโก 

 
นำใบตองกรุใหทั่วลังหมัก 

 
ใสเมล็ดโกโกลงไปจนเกือบเต็มลังหมกั 

 
ปดดานบนดวยใบตอง 

 
ปดทับใบตองดวยกระสอบปานหรือ

วัสดุที่ชวยรักษาอุณหภูมิในลังหมัก 

 
ทำการกลับเมล็ดโกโกทุก 2 วัน 

 
ผาเมล็ดโกโกเพื่อดูการ

เปลี่ยนแปลงภายใน 
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การหมักโกจะใหผลดีตองมีปริมาณเมล็ดโกโกสดคอนขางมาก แตเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนโกโกใน

ประเทศไทย สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ปญหาในการหมักที่พบ คือ ปริมาณเมล็ดโกโกนอยทำใหความรอน

ในการหมักไมสูงนัก ดังนั้นการกลับกองนอยครั้งและการทำฉนวนหุมเพ่ือลดการสูญเสียความรอนจึงจำเปนอยาง

มาก 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างขบวนการหมัก 

การหมัก แบงไดเปน 2 ระยะ คือ Anaerobic phase และ Aerobic phase (Afoakwa, 2014) ดังนี้ 

1. ระยะท่ีไมใชอากาศ (Anaerobic phase) เปนชวงที่ยังไมมีอากาศเขาไปแทรกในเยื่อหุมเมล็ด การ

หมักในชวงนี้เปนการทำงานของยีสตและแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลกติก กลไกของการหมักเกิดจากเปลือกหุมเมล็ด

ท่ีมีปริมาณน้ำตาล 11-15 เปอรเซ็นต จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดความรอนและอุณหภูมิสูงข้ึนอยาง

รวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นเอื้อใหแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกเจริญเติบโตขึ้น แอลกอฮอลและ

กรดท่ีเกิดข้ึนจะแทรกเขาไปในเมล็ดทำใหเมล็ดโกโกตาย เม่ือเยื่อหุมเมล็ดยอยสลาย มีของเหลวไหลออกมาจาก

กองหมัก ชวงนี้อากาศจะเริ่มเขาแทรกเขาไปในเมล็ดได  

2. ระยะท่ีใชอากาศ (Aerobic phase) เกิดตั้งแตวันท่ี 3 เปนตนไป จะมีจุลินทรียกลุมอะซีโตแบคเตอร 

(Acetobactor) เจริญเติบโตมากขึ้น พรอมกับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยูที่ประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส และเกิด

การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายใน ซึ่งไดแกสารประกอบพวกโพลีฟนอล ซึ่งสลายตัวดวยเอนไซม ที่ความเปน

กรด-ดาง (pH) 5-8 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจะใหสารประกอบควิโนนและจะทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนใน

เมล็ดเกิดเปนสารประกอบอัลดีไฮดซ่ึงใหรสชาติและกลิ่นของช็อกโกแลต ทำใหมีรสขมและฝาด นอกจากนี้จะเกิด

การเปลี่ยนสีของสารประกอบแอนโทรไซยานินซึ่งจะทำใหสีของเมล็ดโกโกในพันธุฟอรัสเทอโรซึ่งมีสีมวงเขม

เปลี่ยนเปนสีน้ำตาล และเปลี่ยนเมล็ดสีขาวในพันธุคริโอลโลเปนสีน้ำตาลออน ดังปฏิกิริยาตอไปนี้ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 6.9  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางกระบวนการหมักโกโก 

คารบอนไดออกไซด 

+ 

น้ำ 

น้ำตาล 

(ท่ีเยื่อหุมเมล็ด) 

แอลกอฮอล 
ใหอากาศ ยีสต (ไมใชออกซิเจน) 

+    พลังงาน 

กรดแลคติก 

แลคติกแบคทีเรีย 

กรดอะซิติก 

อะซิติก

แบคทีเรีย 

+ พลังงาน 

 

คารบอนไดออกไซด + น้ำ 

ใหอากาศ 

+ พลังงาน 
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ในระหวางทำการหมัก ควรสุมเมล็ดโกโกมาผาตามแนวนอน เพ่ือดูวาเมล็ดโกโกมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระบวนการหมักที่สมบูรณหรือไม โดยเมล็ดที่ผานการหมักวันที่ 3-6 เมื่อผาเมล็ดดูจะพบวามีของเหลวสี

น้ำตาลอยูภายในเมล็ด สีของเมล็ดจะเปลี่ยนไปเปนสีน้ำตาลหรือสีมวงอมน้ำตาล (ภาพท่ี 6.10)   
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.10  การเปลี่ยนแปลงสีและลักษณะภายในเมล็ดโกโกระหวางกระบวนการหมัก 

ก) เมล็ดโกโกวันแรกท่ียังไมไดหมัก  ข) เมล็ดโกโกท่ีผานการหมัก 2 วัน  ค) เมล็ดโกโกท่ีผานการหมัก 4 วัน 

ง) เมล็ดโกโกท่ีผานการหมัก 5 วัน   จ) เมล็ดโกโกท่ีผานการหมัก 6 วัน 

 

การตากเมล็ดโกโก้ 
การตากเมล็ดโกโกจะเริ่มเมื่อสิ้นสุดขบวนการหมัก ในวันที่ 6 เมล็ดโกโกจะมีความชื้นประมาณ 55 

เปอรเซ็นต หลังจากนั้นตองทำใหเมล็ดโกโกแหง มีความชื้นประมาณ 6-7 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนจุดที่ปลอดภัย

ในการเก็บรักษา ระยะเวลาในการทำใหเมล็ดโกโกแหง จะมีผลตอรสชาติและคุณภาพของเมล็ดโกโกแหง 

หากเมล็ดโกโกแหงชาอาจเกิดเชื้อราแทรกเขาในเมล็ด ทำใหรสชาติโกโกที่ไมดี (off flavour) และในทาง

ตรงกันขามหากอัตราการทำแหงเร็วเกินไปจะลดการเกิดขบวนการออกซิเดชัน (Oxidation) ของเมล็ดสงผล

ใหเมล็ดโกโกมีสีน้ำตาลนอยและเกิดกรดมากเกินไป การทำใหเมล็ดโกโกแหง แบงไดเปน 

1. การตากแดด (Sun drying) เหมาะสำหรับประเทศที่มีการเก็บเกี่ยวโกโกในฤดูแลง การตาก

เมล็ดอาจตากบนตาขายไนลอนสีฟาบนลานซีเมนต หรือตากบนแครไมซึ่งยกสูงจากพื้น (ภาพที่ 6.11) และ

ทำหลังคาเลื่อนปด เปด ชวงเวลาเชาเย็น การตากแหงโดยวิธีนี้ ใชเวลานานประมาณ 1 สัปดาห ถาอากาศไม

ดีจะใชเวลาถึง 3 สัปดาห ถามีการตากนานเกินไปจะทำใหเกิดเชื้อราบนผิวของเมล็ดโกโกซึ่งจะแทรกเขา

ภายในเมล็ดในเวลาตอมา ปจจุบันมีการพัฒนาใหมีการใชเตาอบพลังแสงอาทิตยและเตาอบพลังาน

แสงอาทิตยกับลมรอนซ่ึงสามารถลดระยะเวลาการทำเมล็ดโกโกแหงและทำใหคุณภาพเมล็ดดีกวา โดยพบวา

เมล็ดโกโกท่ีไดจากการตากแดดจะมีปริมาณกรดนอยกวาเมล็ดท่ีไดจากการอบโดยใชความรอน 

 

 

 
 

      ก) ข) ค) ง) จ) 
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ภาพท่ี 6.11 การตากเมล็ดโกโกบนแครท่ียกสูงจากพ้ืน 
 

2.  การอบแหง (Artificial drying) นิยมทำในกลุมผูปลูกรายใหญ และตองเก็บเกี่ยวโกโกฤดูฝนซึ่งมีฝน

ตกชุกและทำการตากแดดไดยาก จึงใชเตาอบเพ่ืออบเมล็ดโกโกใหแหง (ภาพท่ี 6.12) ชนิดเตาอบท่ีใชมีหลายแบบ 

แตท่ีนิยมใชมี 2 แบบ ไดแก 

 2.1) เตาอบชนิดไมใชพัดลม (Natural convection dryer) ไดแก เตาอบแบบซามัว เปนเตาอบที่ใช

ระบบสงผานความรอนโดยดานลางของเตาสรางดวยทอเหล็กสำหรับใสเชื้อเพลิงและมีปลองระบายควันทาง

ดานหลัง ดานบนของเตาจะมีถาดอบทำดวยโลหะไมเปนสนิม ซึ่งสามารถรับความรอนที่สงผานจากทอเหล็ก

ดานลางไดสูง เตาอบชนิดนี้ใชเวลาในการอบแหงประมาณ 2 วัน ท่ีอุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส การอบแหงชา

หรือเร็วข้ึนอยูกับความหนาของเมล็ดโกโกในถาดอบดวย (ปยนุช และคณะ, 2532) 

 2.2) เตาอบชนิดใชพัดลม (Forced convection dryer) จะใชพัดลมเปนตัวเปาลมรอนผานเมล็ด

โกโก ซึ่งมีประสิทธิภาพกวาแบบซามัว เนื่องจากมีพัดลมเปารอนเขาสูถาดไดทั่วถึง เตาอบชนิดนี้ใชเวลาในการ

อบแหง ประมาณ 1- 3 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.12 เตาอบแหงเมล็ดโกโก 
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เตาอบทั้งสองชนิด จะตองหมั่นคนอยางสม่ำเสมอ ปจจุบันมีผูดัดแปลงเปนแบบมีแกนหมุนสำหรับคน

โกโกในถาดอบได สะดวกตอผูใชมากข้ึน 

หลังจากเมล็ดโกโกแหงสนิทแลว จะบรรจุใสกระสอบปาน หรือกระสอบบุดวยพลาสติกเพื่อปองกันการ

ดูดความชื้นและผูกปากใหแนน เก็บไวในสถานที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอับชื้นเพราะอาจเกิดเชื้อราและ

แมลงทำความเสียหายแกเมล็ดโกโกได 
 

คุณภาพเมล็ดโกโก้แห้งท่ีดี 
เมล็ดโกโกแหงท่ีมีคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาดนั้น เมล็ดจะตองมีลักษณะเตง ผิวเรียบ ไมเหี่ยวยน 

ขนาดเมล็ดสม่ำเสมอ เมล็ดแหงดี สะอาด มีเยื่อหุมเมล็ดติดอยูนอย เมื่อผาเมล็ดตามยาวเมล็ดภายในมีสีน้ำตาล 

(ภาพที่ 6.13) มีการแตกของเนื้อเมล็ดคลายรอยหยักของสมอง แสดงวาเมล็ดมีการหมักสมบูรณ พบเมล็ดที่มีสี

มวงนอย (ภาพท่ี 6.14) ปราศจากกลิ่นควันหรือกลิ่นอ่ืนใดท่ีไมใชกลิ่นโกโก เมล็ดไมแตกหักหรือมีสิ่งเจือปน เมล็ด

ไมหักหรือเกาะเปนกอน เมล็ดโกโกที่คุณภาพไมดีเมื่อนำไปแปรรูปจะสงผลตอรสชาติของช็อกโกแลตทำใหไดรส

ช็อกโกแลตนอยหรือไมมีเลย ดังนั้นการจัดการในระดับแปลงจึงมีความสำคัญเปนอันดับแรกในการผลิตเมล็ดโกโก

แหงใหไดคุณภาพ (ตารางท่ี 6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6.3 การจัดการระดับแปลงเพ่ือผลิตเมล็ดโกโกแหงใหไดคุณภาพ (Opoku-Ameyaw et.al., 2010) 

1. เมล็ดขึ้นรา (Mouldy/mildewed beans – badly dried beans) 

เปนขอบกพรองทีส่ำคัญที่สุด แตสามารถหลีกเลี่ยงไดงาย  

 

- การพบเชื้อราภายในเมล็ด เมือ่ตัดหรือหักจะสังเกตเห็นเชื้อราสีตาง ๆ (จากสีดำเปน

สีขาวจนถึงสีนำ้ตาลและสีเหลือง)  

- เมล็ดข้ึนรา เกิดข้ึนหลังจากกระบวนการหมัก 

- ขอบกพรองนี้ไมสามารถแกไขได 

สาเหตุ - เกิดจากการตากเมล็ดโกโกไมแหงพอ 

- การเก็บเมล็ดโกโกที่ไมแหงดีไวในกระสอบ 

- การเก็บเมล็ดโกโกแหงในหองที่มีการระบายอากาศไมดี เปนผลใหเมล็ดโกโกแหงมี

ความชื้นสูง 

 

 
ภาพท่ี 6.13  เมล็ดโกโกท่ีหมักสมบูรณจะมีสี

น้ำตาล 

 

ภาพท่ี 6.14 เมล็ดโกโกท่ีหมักไมสมบูรณจะมีสี 

 มวงหรือมวงปนน้ำตาล 
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ตารางท่ี 6.3 การจัดการระดับแปลงเพ่ือผลิตเมล็ดโกโกแหงใหไดคุณภาพ (ตอ) 

ผลที่เกิดข้ึน - ถาเก็บเมล็ดโกโกทีย่ังไมแหงดหีรือเก็บเมล็ดโกโกแหงในหองที่มีการระบายอากาศไม

ดี เชื้อราสามารถกระจายไปยังเมล็ดโกโกทั้งหมดไดอยางรวดเร็ว 

- ในการผลิตช็อกโกแลต หากใชเมล็ดโกโกที่ข้ึนราจะทำใหช็อกโกแลตมีรสชาตไิมด ี

- นอกจากนี้เชื้อราที่เกิดข้ึนจะไปเพิ่มปริมาณของกรดไขมันอิสระในเนยโกโกและทำ

ใหเกิดสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) เชน สารออคราทอกซิน เอ (Ochratoxin A: 

OTA) และแอฟลาทอกซิน (Aflatoxin) (Raters and Matissek, 2005; Sánchez-

Harvás et al., 2008; Copetti et al., 2012, 2014; Egbuta et al., 2013; 

Taniwaki et al., 2019) ซึ่งสารพิษเหลานี้สงผลใหเกิดมะเร็งในคนได  

การจัดการ - ทำการตากเมล็ดโกโกใหแหงเพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา 

- เมล็ดโกโกตองแหงดี มีความชืน้ไมเกิน 7 เปอรเซ็นต กอนบรรจุถุงเสมอ 

- ตรวจสอบโดยบีบเมล็ดโกโกดวยมือ ถาเปลือกหุมเมล็ดไมแตก แสดงวาเมล็ดโกโกยัง

ไมแหงด ี

2. เมล็ดเสียหายจากแมลงหรือหนอนเจาะ (Insect damaged/moth-eaten beans) 

 

- เมล็ดโกโกถูกทำลายโดยแมลง (ผีเสื้อกลางคืน หรือ ไร)  

- ผีเสื้อกลางคืน (moth) ที่อาศัยกัดกินอยูในเมล็ดโกโก หรือออกจากเมล็ดโกโก

หลังจากกัดกินแลว ถือวาเปนความเสียหายจากแมลงทำลาย  

สาเหตุ - การเก็บเมล็ดโกโกไวนานเกินไป 

- เมล็ดโกโกยังไมแหงด ี

ผลที่เกิดข้ึน - เมื่อเก็บเมล็ดโกโกไวเปนเวลานาน แมลงจะขยายพนัธุและเพิม่จำนวนในโรงเก็บได

อยางรวดเร็ว 

- เมล็ดโกโกที่ถูกแมลงทำลายและไมไดทำการรมยา เมื่อสงออกจะสงผลกระทบตอ

โกโกในประเทศอ่ืน เนื่องจากอาจมีการระบาดของแมลงได 

การจัดการ - ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บใหปลอดจากแมลง 

- รมสถานที่จัดเก็บดวยสารเคมทีี่ไดรับการแนะนำ 

3. เมล็ดสีเทา (Slaty beans) 

 

- เมื่อผาดานในของเมล็ดโกโกจะมีสีเทาเขม 

สาเหตุ - เกิดจากการหมักเมล็ดไมสมบรูณหรือไมมีการหมักเลย 

- ขนาดของกองหมักไมเหมาะสม อุณหภูมิภายนอกลังหมักต่ำเกินไป (harmattan) 
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ตารางท่ี 6.3 การจัดการระดับแปลงเพ่ือผลิตเมล็ดโกโกแหงใหไดคุณภาพ (ตอ) 

ผลที่เกิดข้ึน - เมื่อนำไปแปรรูปเปนช็อกโกแลตจะทำใหช็อกโกแลตรสชาติไมดี (มีรสขมหรือเหม็นอับ) 

การจัดการ - ทำการหมักใหสมบูรณ โดย 

- ทำการหมักในรม 

- ขนาดของลังหมัก ใชเมล็ดสดอยางนอย 300 กิโลกรัม 

- ใชใบตองรองในลังหมักและคลุมดานบนดวยใบตอง 

- ใชเวลาในการหมัก 6 วัน 

4. เมล็ดดำ และเมล็ดที่มีกรดไขมันอิสระสูง (Black beans and beans with high free fatty acid (FFA) 

content 

คำอธิบาย - เมล็ดดำมีนำ้หนักนอยและมปีริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acid: FFA) สูง 

- กรดไขมันอิสระ (FFA) ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา แตสามารถตรวจสอบไดดวย

การวิเคราะหทางเคม ี

สาเหตุ - เกิดจากโรค เชน โรคผลเนาดำ (black pod rot) และโรคผลเนาสีนำ้ตาล (brown rot) 

(pourriture brune) 

- การปลอยผลทิ้งไวบนตนเปนเวลานานกอนการเก็บเก่ียว 

- การเก็บรักษาเมล็ดโกโกที่ไมเหมาะสมหรือการเก็บรักษาเมล็ดโกโกเปนเวลานาน เปน

เหตุใหเกิดกรดไขมันอิสระ (FFA) เพิ่มมากข้ึน 

ผลที่เกิดข้ึน - ทำใหมูลคาทางการตลาดของโกโกลดลง 

การจัดการ - เก็บเก่ียวผลโกโกเปนประจำ 

- นำผลโกโกที่เปนโรคไปทำลายนอกแปลง 

- หลีกเลี่ยงการเก็บเมล็ดโกโกเปนเวลานาน 

5. เมล็ดงอก (Germinated beans) 

 

- เมล็ดงอกจะมีรูที่ปลายดานหนึ่งของเมล็ดโกโก 

สาเหตุ - ผลโกโกทีสุ่กเกินไป หรือผลทีถู่กปลอยทิ้งไวบนตนนานเกินไปกอนเก็บเก่ียว 

- การเปดผลไวหนึ่งหรือสองวันอาจทำใหเมลด็งอกได 

ผลที่เกิดข้ึน - ทำใหเชื้อราผานเขาทางชองเปดของเมล็ดไดงาย 

การจัดการ - เก็บเก่ียวฝกเปนประจำ 

- เมื่อผาผลแลวควรทำการหมักเมล็ดโกโกทันท ี

- หามนำเมล็ดโกโกที่งอกแลวไปรวมกับเมล็ดโกโกอ่ืน ๆ เพื่อปองกันการแพรกระจายของ

เชื้อรา 
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ตารางท่ี 6.3 การจัดการระดับแปลงเพ่ือผลิตเมล็ดโกโกแหงใหไดคุณภาพ (ตอ) 

6. เมล็ดบิ่น (Chipped beans) 

 - เมล็ดเสียหาย มีรอยตัด บิ่น 

สาเหตุ - การผาผลโกโกดวยมีดหรือของมีคม 

ผลที่เกิดข้ึน - ทำใหเชื้อราผานเขาทางรอยแผลไดงาย 

การจัดการ - ใชไมทุบผลใหแตกเพื่อเอาเมล็ดออกมา 

- ไมนำเมลด็ที่เสียหายไปรวมกับเมล็ดอ่ืน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อรา 

7. เมล็ดสีมวง (Purple beans) 

 

- เกิดจากการเก็บผลไมสุกหรือผลสีเขียว 

- การหมักไมสมบูรณ  

ผลกระทบที่เกิดข้ึน - ทำใหช็อกโกแลตมีรสขม ฝาด 

การจัดการ - เก็บเก่ียวผลสุก 

- ใชเวลาในการหมัก 6 วัน 

8. เมล็ดสีน้ำตาล เมล็ดมีจุดดำ (Brown beans, black spots) 

สาเหตุ - ใชเวลาในการหมักนานเกินไป  

ผลที่เกิดข้ึน - รสชาติเหม็นเนา (taste of rot) 

การจัดการ - ใชเวลาในการหมัก 6 วัน 

9. เมล็ดมีกลิ่นควัน (Smoked beans) 

สาเหตุ - ตากหรือเก็บเมล็ดโกโกในพื้นที่ที่มีกลิ่นควนั 

ผลที่เกิดข้ึน - เมล็ดมีกลิ่นควัน 

การจัดการ - หลีกเลี่ยงการตากหรือเก็บเมล็ดโกโกในพื้นทีท่ี่มีกลิ่นควนัจากการเผาไหม 

10. ชิ้นสวนเมล็ดและสิ่งแปลกปลอม (Bean debris and foreign matter) 

 

- ชิ้นสวนของเมล็ดแตกปะปนกับเมล็ดด ี

- สิ่งแปลกปลอม ไดแก หินขนาดเล็ก เศษเปลือกผล ชิ้นสวนของแกนผล (pieces of 

placenta) เศษโลหะ 

สาเหตุ - ไมมีการคัดแยกเมล็ดโกโกหรือคัดแยกไมดี 

- สถานที่ตากเมล็ดโกโกไมสะอาด 

ผลที่เกิดข้ึน - เปนการเพิ่มตนทนุและเวลา เนื่องจากผูรับซื้อ/ผูสงออก ตองทำการคัดแยกเมล็ด

โกโกกอนทำการตลาด 
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ตารางท่ี 6.3 การจัดการระดับแปลงเพ่ือผลิตเมล็ดโกโกแหงใหไดคุณภาพ (ตอ) 

การจัดการ - ทำการคัดแยกเมล็ดโกโกใหดี 

- ดูแลสถานที่ตากใหสะอาดอยูเสมอ ตากบนแครหรือมีวัสดุรองพื้นกอนทำการตากเมล็ด 

11. เมล็ดน้ำหนักนอยและเมล็ดลีบแบน (Low graining and flat beans) 

 

- เมล็ดน้ำหนักนอยเกิดจากเมลด็มีขนาดเล็ก 

- เมล็ดลีบแบนมีใบเลี้ยงลีบ ฝอ เนื่องจากการขาดสารอาหาร  

สาเหตุ - ขนาดของตนโกโกมีความสัมพนัธกับการพัฒนาของผลบนตน 

- การขาดน้ำและธาตุอาหาร หรือการเขาทำลายของเชื้อโรค สงผลตอขนาดของเมล็ดและ

จำนวนผลบนตน 

ผลที่เกิดข้ึน - เมล็ดโกโกขนาดใหญจะมปีริมาณเนยโกโกมากกวา และเปนทีต่องการของโรงงานมากกวา

เมล็ดขนาดเล็ก 

การจัดการ - แนวปฏิบัตทิางการเกษตรที่ด ีเชน การคลุมดิน ระยะปลูกที่เหมาะสม การปองกันกำจัดโรค 
 

มาตรฐานเมล็ดโกโก้แห้ง 
 ในการรับซ้ือเมล็ดโกโกแหงจะมีการกำหนดมาตรฐานของเมล็ดโกโกแหงไว ดังนี้ 

1) ความชื้นในเมล็ดไมเกิน 7  เปอรเซ็นต 

2) น้ำหนักเมล็ดแหงโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 1 กรัม หรือ มีจำนวนเมล็ดไมเกิน 110 เมล็ด/น้ำหนัก 100 กรัม 

3) ปริมาณไขมันโกโกไมนอยกวา 55  เปอรเซ็นต 

4) จากการสุมเมล็ดแหง 300 เมล็ด นำมาผาตามยาว (cut test) เพื่อตรวจสอบขอบกพรองสำคัญ 2 

ชนิด คือ เมล็ดขึ้นรา (mouldy bean) และเมล็ดที่หมักไมสมบูรณ (under fermented)  ซึ่งจะสงผลตอ

ช็อกโกแลตท่ีแปรรูปได (off-flavour) ดังนั้นเมล็ดท่ีผาแลว (ภาพท่ี 6.15) ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้  

• เมล็ดข้ึนรา พบไมเกิน 3  เปอรเซ็นต  

• เมล็ดสีเทาหรือหินชนวน พบไมเกิน 3  เปอรเซ็นต 

• เมล็ดสีมวง พบไมเกิน 2-5  เปอรเซ็นต 

• เมล็ดสีมวงหรือสีน้ำตาลบางสวน พบไมเกิน 20-40  เปอรเซ็นต 

• เมล็ดท่ีถูกแมลงเจาะทำลาย เมล็ดงอก เมล็ดเสีย เมล็ดลีบรวมกัน ไมเกิน 3  เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 6.15 การผาเมล็ดโกโกแหงเพ่ือตรวจหาขอบกพรอง 
 

คำจำกัดความ 
1. เมล็ดโกโก (cocoa bean) คือเมล็ดจากผลของตนโกโก (Theobroma cacao L.) และหมายถึงไดผานขบวนการ

หมักและตาก หรืออบแหงเรียบรอยแลว (ภาพท่ี 6.16) 

2. เมล็ดเกาะกัน (bean cluster) เมล็ดท่ีเกาะกันเปนกอน คือ เกาะติดกันมากกวาสอง (ภาพท่ี 6.17) 

3. จำนวนเมล็ด (bean count) คือการนับเมล็ดในปริมาณน้ำหนัก 100 กรัม ท้ังนี้ไมรวมเมล็ดลีบ และเมล็ดแตกหัก 

4. เมล็ดแตกหัก (broken bean) คือเมล็ดท่ีเปนเศษชิ้นเล็กชิ้นนอยไมเปนเมล็ดท่ีสมบูรณ 

5. สิ่งเจือปน (adulteration) การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มสิ่งเจือปนอยางอื่นไมวาอะไรก็ตามที่ทำใหมีผลตอ

คุณภาพหรือกลิ่นกับสินคาสวนใหญ 

6. เมล็ดเสีย (defective bean) คือเมล็ดท่ีพบวาภายในมีเชื้อรา สีหินชนวน แมลงเจาะเปนโรคและเมล็ดงอก 

7. เมล็ดโกโกแหง (dry cocoa) หมายถึงเมล็ดโกโกที่ไดผานขบวนการลดความชื้น ซึ่งจะมีความชื้นอยูไมเกิน 7 

เปอรเซ็นต 

8. เมล็ดท่ีผานการหมัก (fermented cocoa) หมายถึงเมล็ดท่ีไดรับการพัฒนากลิ่น และสี ซ่ึงจะเปนสีน้ำตาล หรือสี

ช็อกโกแลตเม่ือผาเมล็ด 

9. เมล็ดลีบ (flat bean) จะพบเมล็ดมีลักษณะบางมาก 

10. สิ่งแปลกปลอม (foreign matter) วัตถุอยางอื่นที่ไมใชเมล็ดโกโก หรือเมล็ดหักชิ้นเล็กชิ้นนอย และเศษของ

เปลือก 

11. ชิ้นเล็ก (fragment) ชิ้นเล็กชิ้นนอยท่ีมาจากเมล็ดโกโก 

12. เมล็ดงอก (germinated bean) เมล็ดท่ีเริ่มงอกจากผลจะเสียเนื่องจากการงอก 

13. เมล็ดเสียหายจากแมลง (insect damaged) ภายในเมล็ดพบเสยีหายเนื่องจากแมลงเจาะและพบอาการติดโรค 

14. เมล็ดท่ีเปนรา (mouldy bean) พบเชื้อราภายในเมล็ด และภายนอก 

15. ชิ้นสวนของเปลือก (piece of shell) ชิ้นเล็กชิ้นนอยของเปลือก 

16. เมล็ดท่ีมีสีหินชนวน (slaty bean) จะพบสีหินชนวนครึ่งหนึ่งหรือมากกวา เม่ือผาซีกเมล็ดโกโกทำการทดสอบ 
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17. เมล็ดที่มีกลิ่นควัน (smoky bean) คือเมล็ดที่ไดรับกลิ่นควันหรือรสชาติ เนื่องจากการเก็บรักษา หรือเกิดการ

หมักหรืออบแหง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้ 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของเมล็ดโกโกนั้นมีดวยกันหลายชนิด ซึ่งแตละปจจัยมีผลทั้งทางตรงและ

ทางออมตอคุณภาพของเมล็ด ซึ่งปจจัยที่สำคัญเทาที่มีการศึกษามานั้นมีดวยกันหลายอยาง ตามรายงานของ 

Wintgens (1991) มีดังนี้ 

1. พันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมของโกโกมีความแตกตางมากหลาย โดยที่ในกลุมใหญ 3 กลุม

ของคริโอลโล ฟอรัสเทอรโร และตรินิตาริโอนั้นไดมีการแตกเปนกลุมตาง ๆ กันโดยอาศัยลักษณะทางดาน

ภูม ิศาสตรของแหลงพบเห็น เช น Nanay, Parinar, Scavina, Pentagona และ Porcelana เป นตน 

นอกเหนือจากนั้นลักษณะของการกลายพันธุหรือการผสมขามตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดสายพันธุใหมที่

หลากหลายก็มีสวนในเรื่องของคุณภาพเมล็ดโกโกเชนกัน โดยพันธุกรรมมีผลตอคุณภาพเมล็ดโกโกในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 

1.1) น้ำหนักเมล็ด น้ำหนักของเมล็ดเปนลักษณะของพันธุกรรมที่คอนขางเฉพาะเจาะจง แต

อาจจะเกิดจากอิทธิพลอ่ืน ๆ ไดบาง โดยน้ำหนักเมล็ดเปนคุณลักษณะท่ีสำคัญสำหรับคุณภาพของเมล็ดโกโก 

1.2) เปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ด เปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ดที่อยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด อยู

ในชวง 11-12 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตเปลือกหุมเมล็ดต่ำ หมายถึง เนื้อในเมล็ดมีขนาดใหญ ถามากกวา 12 

เปอรเซ็นต จะทำใหเนื้อในเมล็ดมีขนาดเล็ก มีผลตอคุณภาพของเมล็ดโกโกเปนอยางมาก 

1.3) เปอรเซ็นตไขมัน Wood พบวา เปอรเซ็นตไขมันเก่ียวของโดยตรงกับลักษณะทางพันธุกรรม

และลักษณะของพอพันธุมีอิทธิพลสูงกวาแมพันธุในการท่ีจะถายทอดไปยังลูกผสม โดยโกโกกลุมฟอรัสเทอรโร 

มีเปอรเซ็นตไขมัน 55 – 59 เปอรเซ็นต สูงกวากลุมคริโอลโลท่ีมีเปอรเซ็นตไขมัน 53 เปอรเซ็นต  

 

ภาพท่ี 6.16   เมล็ดโกโกท่ีสมบูรณ 

 

ภาพท่ี 6.17   เมล็ดโกโกท่ีเกาะกันเปนกอน 
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1.4) รสชาติของช็อกโกแลต รสชาติของช็อกโกแลตเปนคุณลักษณะที่สำคัญของคุณภาพเมล็ด

โกโกที่เกี่ยวของกับลักษณะทางพันธุกรรมเปนอยางมาก โดยโกโกกลุมคริโอลโลมีรสชาติของช็อกโกแลตดีกวา 

ตรินิตาริโอและ ตริโนตาริโอมีรสชาติดีกวาอัพเปอรอเมซอน  

1.5) ความออนนุมของเนยโกโก คุณภาพของเนยโกโก คือ ความออนหรือแข็งของเนยโกโกท่ี

อุณหภูมิปกติ ในอุตสาหกรรมตองการเนยโกโกที่มีคุณลักษณะแข็งมากกวาออนในการทำผลิตภัณฑโกโกข้ัน

สุดทาย และความออนนุมของเนยโกโกนั้นมักเก่ียวของกับลักษณะทางพันธุกรรมโดยตรง  

1.6) ประสิทธิภาพในการหมัก โกโกกลุมคริโอลโลใชเวลาในการหมักนอยกวากลุมฟอรัสเทอรโร

โดยใชเวลาในการหมัก 3 วัน ในขณะท่ีฟอรัสเทอรโรใชเวลา 4-7 วัน 

1.7) ความสม่ำเสมอของขนาดเมล็ดโกโก ความสม่ำเสมอของขนาดเมล็ดโกโกขึ้นกับพันธุกรรม

ของแตละสายพันธุ ซึ่งความสม่ำเสมอของเมล็ดเปนที่ตองการของอุตสาหกรรมโกโกเนื่องจากความสะดวกใน

การปรับเครื่องจักรในการทำงาน การอบแหงเมล็ดโกโกกอนการแปรรูปข้ันสุดทายสามารถทำไดท่ัวถึงท้ังเมล็ด  

2. สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมมีผลตอคุณภาพเมล็ดโกโกที่สำคัญ คือ ลักษณะพื้นที่และลักษณะ

ภูมิอากาศ ดังนี้ 

2.1) แหลงปลูก การที่โกโกพันธุเดียวกันปลูกในแหลงปลูกที่ตาง ๆ กันยอมมีผลตอขนาดของ

เมล็ดโกโกเปนอยางมาก Wood (1980) พบวาลูกผสมชั่วที่ 3 ของโกโกกลุมอัพเปอรอเมซอนที่ปลูกในกานา 

เมล็ดจะมีน้ำหนักเฉลี่ย 1 กรัม/เมล็ด และเมื่อนำไปปลูกในแคเมอรูนจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเปน 1.2 กรัม/เมล็ด 

สรุปไดวาความอุดมสมบูรณของแหลงปลูกมีผลตอขนาดของเมล็ดโกโกเปนอยางมาก 

2.2) อุณหภูมิ อุณหภูมิมีผลโดยตรงตอน้ำหนักของเมล็ด เนื่องจากขณะที่ผลกำลังพัฒนานั้น ถา

อุณหภูมิสูงขึ ้นมากจะทำใหจำนวนเมล็ดในผลที่มีขนาดเล็กมีปริมาณสูงมาก ซึ ่งสงผลตอการหมักและ 

เปอรเซ็นตเนยโกโกเปนอยางมาก เพราะเมล็ดมีน้ำหนักนอยจะทำใหเนยโกโกมีปริมาณนอยเชนกัน 

2.3) ปริมาณน้ำฝน มีผลโดยตรงตอคุณภาพเมล็ดโกโกเรื่องของ เปอรเซ็นตไขมันเพราะชวง 4 

เดือนสุดทายกอนผลสุกปริมาณน้ำฝนท่ีมีมากและกระจายดียอมทำใหขนาดเมล็ดโกโกใหญตามปกติ และทำให

ได เปอรเซ็นตไขมันโกโกสูงเม่ือเขาขบวนการแปรรูป 

3. การดูแลรักษาและการปฏิบัติตาง ๆ มีผลตอคุณภาพนั้นมีดวยกันหลายประการ คือ 

3.1) การใหปุย มีผลตอขนาดเมล็ดโดยตรง ซึ่งสงผลตอการนำไปเขาขบวนการหมักตอไป แตปุย

ไมมีอิทธิพลตอรสชาติและกลิ่นของช็อกโกแลต 

3.2) รมเงา โกโกท่ีปลูกในสภาพรมเงานอย เม่ือนำเมล็ดโกโกมาหมักแลวจะไดเมล็ดท่ีมีกรดตาง ๆ 

มากกวาเมล็ดโกโกที่ไดจากโกโกที่ปลูกในสภาพรมเงาพอเหมาะถึง 60 เปอรเซ็นต ทั้งนี้เปนเพราะวาปริมาณ

ความเขมขนของน้ำตาลในเยื่อหุมเมล็ดมีมากข้ึน  

3.3) ความออนแกของผลท่ีเก็บเกี่ยว การเก็บผลผลิตมีผลตอ เปอรเซ็นตไขมันโดยตรง เนื่องจาก 

ไขมันโกโกประมาณ 50 เปอรเซ็นต จะมีการสรางขึ้นในชวง 6 อาทิตยสุดทายกอนผลสุก ดังนั้นหากเก็บผล

โกโกไมสุกจะทำใหไดคุณภาพ เปอรเซ็นตไขมันลดลง ดวยผลที่ยังไมสุกจะมีเยื่อหุมเมล็ดนอยทำใหขบวนการ
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หมักไมดีพอ ทำใหไดเมล็ดมีสีมวงคอนขางมาก ในทางตรงขาม ถาเก็บผลสุกพอเหมาะจะทำใหขบวนการหมัก

เกิดขึ้นอยางสมบูรณ ถาเก็บผลที่ไมสุกมาก ๆ จะยิ่งทำให เปอรเซ็นตผลผลิตที่ผานการหมักแลวมี เปอรเซ็นต

ลดลง (ตารางท่ี 6.4) 

ตารางท่ี 6.4 ความออนแกของผลโกโกท่ีมีตอคุณภาพโกโก 

ลักษณะคุณภาพของโกโก ้ ผลสุกเกนิ (กก.) ผลสุกพอดี (กก.) ผลอ่อนเกนิ (กก.) 

น้ำหนักเมล็ดสดท่ีหมัก 305 262 270 

 เปอรเซ็นตสูญเสียจากการหมัก 19 18 10 

 เปอรเซ็นตสูญเสียจากการทำแหง 37 35 69* 

 เปอรเซ็นตผลผลิตท่ีไดรับหลังจากหมัก 44 47 21* 

กลิ่น ปกติ ปกติ กรดจัด 

 เปอรเซ็นต ไขมัน ปกติ ปกติ สูง 

คุณภาพ ปกติ ปกติ ต่ำ 

ความแข็งของเปลือกหุมเมล็ด เปราะ หักงาย ปกติ ปกติ 

อนึ่งในการเก็บผลควรเก็บผลท่ีสมบูรณปราศจากการทำลายของโรคแมลง หรือสัตวตาง ๆ เพราะหาก

เมล็ดคอนขางสมบูรณมีเยื่อหุมเมล็ดยอมทำใหการหมักดีดวยเชนกัน 

3.4) การบมผลหรือพักผลกอนแกะเมล็ดออก การบมผลหรือเก็บผลไวสักระยะหนึ่งกอนทำการ

แกะเมล็ดเพื่อนำไปหมักตอไป จากการทดลอง พบวาควรจะบมผลไวประมาณ 4-12 วัน จะชวยใหการหมกัดี

ขึ้น อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในเวลารวดเร็ว และที่สำคัญหลังจากหมักแลวมีกรดนอย ลดความฝาดและลดความขม

ของรสชาติช็อกโกแลตไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการบมผลสักระยะจะทำใหไดผลผลิตหลังจากหมักแลว

มากกวาท่ีไมมีการบมผล โดย Roelofsen (1958) ไดทดลองบมผลไว 1 วัน พบวาจะเพ่ิมผลผลิตท่ีไดหลังจาก

การหมักถึง 42.68 เปอรเซ็นต และบมผลไว 4 วัน จะเพ่ิมผลผลิตท่ีไดหลังจากการหมักถึง 44.20 เปอรเซ็นต 

3.5) ลักษณะสภาพท่ัวไปในขณะเก็บเกี่ยวผล มีการพบวาในชวงฤดูฝน ผลท่ีเก็บเก่ียวไดจะมีเยื่อ

หุมเมล็ดมาก การหมักจะดำเนินไปไดชา ทำใหเมล็ดมีกรดมาก และในขณะที่ทำการหมักถาสภาพแวดลอมมี

อุณภูมิต่ำและมีความชื้นในอากาศสูงจะทำใหขบวนการหมักชะงักงันได เมล็ดท่ีไดจะมีคุณภาพต่ำ 

3.6) ปริมาณเมล็ดที่ใชหมัก ถามีปริมาณเมล็ดที่ใชหมักมากจะสงผลตอคุณภาพของเมล็ดโกโก

เปนอยางดี และทำใหผลผลิตท่ีไดหลังการหมักมี เปอรเซ็นตสูงกวาการหมักท่ีมีปริมาณเมล็ด 

3.7)  ระยะเวลาในการหมัก การหมักเมล็ดโกโกนานเกินไปทำใหแบคทีเรียกลุมยอยสลายโปรตีน

ในสภาพไรอากาศ (putrefactive bacteria) เจริญได มีผลใหเกิดกลิ่นรสของช็อกโกแลตนอยลง แตหาก

ระยะเวลาในการหมักสั้นเกินไปเมล็ดโกโกที่ไดมีสีมวงและมีรสฝาดหรือขม (Wood and Lass, 1985) โดย

หลักในการพิจารณาถึงการสิ้นสุดของการหมักเมล็ดโกโก คือ การใชตารางเวลา การผาดูสีเมล็ดโกโกที่ไดจาก
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การหมัก การสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีภายนอกของเมล็ด การสังเกตการเปลี่ยนแปลงกลิ่นของกองหมัก การ

ลดลงของอุณหภูมิกองหมัก (Forsyth and Quesnel, 1957) 

4. การเก็บรักษาเมล็ดโกโกแหง การเก็บรักษาเมล็ดแหงมีผลตอคุณภาพของเมล็ด เนื่องจากในชวงท่ี

เก็บรักษาเมล็ดสามารถดูดซับความชื้น สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ กอใหเกิดกลิ่นและรสชาติไมพึงประสงคในการ

นำไปแปรรูปได นอกจากความเสียหายดวยเหตุเหลานี้แลว หากมีการเก็บรักษาที่ไมดีจะสงผลใหเก็บรักษา

เมล็ดโกโกไวไดไมนานเนื่องจากจะมีการเขาทำลายของเชื้อราและแมลงดวยเชนกัน  
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บทท่ี 7  

เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 
อนุสรณ์ สุวรรณเวียง และบณัฑิต จิตรจำนงค์  

 

 การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล 

เมล็ดโกโกที ่ผลิตไดจะนำมาแปรรูปเปนวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื ่องดื ่ม อาหารและขนมหวาน

หลากหลายชนิด โดยมีผลิตภัณฑโกโกที่สำคัญ เชน ผงโกโก ไขมันและน้ำมันจากเมล็ดโกโก ช็อกโกแลต เปนตน 

การแปรรูปโกโกขั้นตน เริ่มจากการแกะเมล็ดโกโกออกจากผลโดยใชแรงงานคนทั้งหมด ซึ่งในสวนนี้มีปญหาเรื่อง

แรงงานมีความสามารถในการทำงานต่ำและการขาดแคลนแรงงาน จึงเปนที่มาในการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยก

เมล็ดโกโกออกจากผลสำหรับลดการใชแรงงานคนในกระบวนการผลิตเมล็ดโกโกแหง 
 

คุณลักษณะเคร่ืองแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล  
เครื ่องแยกเมล็ดโกโกออกจากผล (ภาพท่ี 7.1) มีขนาด (กวางxยาวxสูง) 1.2 x 3 x 1.8 เมตร 

ประกอบดวยชุดผาผลโกโกและชุดคัดแยกเมล็ดโกโก ชุดผาผลโกโกใชใบมีดทำจากวัสดุเหล็กชุบแข็ง ขนาด

ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ความกวาง 25 มิลลิเมตร และยาว 350 มิลลิเมตร มีหลักการทำงานคือ ปอนผล

โกโกลงในหองผาผลโกโกในแนวตั้งตรง ผลโกโกจะถูกผลักดันเขาสูใบมีดผาดวยแผนสแตนเลสแบบกลไกลชัก

เพลาลูกเบี้ยว (ภาพท่ี 7.2) เมื่อผลโกโกถูกผาแลว จะตกลงสูชุดคัดแยกเมล็ดโกโก ซึ่งออกแบบเปนระบบ

ตะแกรงหมุนสแตนเลสทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 600 มิลลิเมตร ภายในตะแกรงมีใบกวาดสำหรับ

กวาดหมุนคัดแยกเมล็ดออกจำกเศษผลโกโก โดยเมล็ดจะลอดชองตะแกรง (กวาง 20 มิลลิเมตร ยาว 35 

มิลลิเมตร) ตกลงสูอางรับเมล็ดดานลาง และเศษผลโกโกที ่ถูกผาจะถูกกวาดลำเลียงออกที่สวนปลายของ

ตะแกรงคัด ชุดคัดแยกเมล็ดโกโกใชตนกำลังมอเตอรไฟฟารวมกับชุดผาผลโกโกขนาด 1 แรงมา ผานชุดสง

กำลังแบบเฟองโซ (ภาพท่ี 7.3) 

 

 

 

        

 

 

        

         ภาพท่ี 7.1 เครื่องแยกเมล็ดโกโกออกจากผล 
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ภาพท่ี 7.2 กลไกการทำงานของชุดผาผลโกโก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7.3 รูปแบบการทำงานและการสงกำลังของชุดคัดแยกเมล็ดโกโก 
 

ผลการทดสอบ  

ผลการทดสอบพบวากลไกชักเพลาลูกเบี ้ยวของชุดผาผลโกโกที ่เหมาะสม 29 ครั้งตอนาที และ

ความเร็วรอบตะแกรงชุดคัดแยกเมล็ดโกโกที่เหมาะสม 45 รอบตอนาที เครื่องแยกเมล็ดโกโกออกจากผลมี

ความสามารถในการทำงาน 500 กิโลกรัมตอชั่วโมง สูงกวาการใชแรงงานคนซึ่งมีความสามารถในการทำงาน 

85 กิโลกรัมตอชั่วโมงตอคน การใชพลังงานไฟฟาของเครื่อง 0.6 กิโลวัตตตอชั่วโมง โดยปริมาณเมล็ดที่ถูกผา

ออกจากผลและคัดแยกไดไมแตกตางจากวิธีการใชแรงงาน แตการใชเครื่องจะมีการสูญเสียและประสิทธิภาพ

การคัดแยกต่ำกวาวิธีการใชแรงงานท่ี 0.67 กิโลกรัมและ 94.69  เปอรเซ็นต ตามลำดับ (ตารางท่ี 7.1) 
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ตารางท่ี 7.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดโกโกออกจากผลสด 

 

วิธีการ 

เมล็ดโกโก้ผ่าน

การแยก 

(กก.) 

การสูญเสีย

เมล็ดโกโก ้

(กก.) 

ประสิทธิภาพการ

แยกเมล็ดโกโก ้

( เปอร์เซ็นต)์ 

ความสามารถใน

การทำงาน 

(กก./ชั่วโมง) 

เครื่องคัดแยกเมล็ดโกโก 11.92 0.67 b 94.69 b 500 a 

แรงงานคน 12.80 0 a 100 a 85 b 

t-test  * * * 

 

ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมพบวา วิธีใชแรงงานมีตนทุนคาใชจาย 86.50 บาทตอ

กิโลกรัมเมล็ดแหง ในขณะที่เครื่องแยกเมล็ดโกโกออกจากผลมีตนทุนคาใชจายต่ำกวาท่ี 84 บาทตอกิโลกรัม

เมล็ดแหง มีจุดคุ มทุนในการใชงาน เมื ่อใชผาและคัดแยกเมล็ดโกโกออกจากผล 60.5 ตันผลสดตอป 

(อัตราสวนน้ำหนักผลโกโกสด : เมล็ดโกโกแหงท่ีความชื้นมาตรฐานเปยก 7 เปอรเซ็นต คือ 10:1) มีระยะเวลา

คืนทุน 2 ป ท่ีอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของเครื่องแยกเมล็ดโกโกออกจากผล 67.75  เปอรเซ็นตตอป 
 

เคร่ืองอบแห้งแบบโรตาร่ีร่วมกับโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับผลิตเมล็ดโกโก้

แห้ง 
 

เมล็ดโกโกตากแหงเปนวัตถุดิบเริ่มตนที่กลุมเกษตรกรทำเองแลวสงขายโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปร

รูปเปนผลิตภัณฑอื่นตอไป ขั้นตอนการทำเมล็ดโกโกตากแหงเริ่มจากแกะเมล็ดโกโกออกจากผล จากนั้นนำมา

หมักอีกประมาณ 6 วัน เพื่อใหไดกลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้น เมื่อหมักเสร็จแลวจะนำเมล็ดโกโกมาตากใหแหง ใช

เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห เพ่ือลดความชื้นจาก 60  เปอรเซ็นต ใหเหลือเพียงประมาณ 7  เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 

7.4) เมล็ดโกโกที่แหงแลวจะถูกนำมารวบรวมบรรจุในกระสอบเพื่อจัดสงไปยังโรงงาน โดยในขั้นตอนการตาก

เมล็ดโกโกใหแหงจะมีปญหาท่ีสำคัญ คือ สภาพพ้ืนท่ีปลูกโกโกในเขตภาคใตและภาคตะวันออกท่ีผลิตโกโกสวน

ใหญมีฝนตกบอย ปริมาณน้ำฝนมากและความชื้นสูง ทำใหเกิดปญหาการตากเมล็ดโกโกไมแหง เกิดเชื้อราท่ี

เปนพิษ ทำลายคุณภาพของเมล็ดโกโกซึ่งสงผลตอราคาในการจำหนาย ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองดำเนินการ

วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแหงแบบโรตารี่โดยผสมผสานการใชงานรวมกับโรงตากแบบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือ

ทดแทนการตากลาน ซ่ึงจะชวยพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดโกโกแหงของเกษตรกรใหไดคุณภาพมากข้ึน  
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ภาพท่ี 7.4 การตากเมล็ดโกโกโดยวิธีเกษตรกร 
 

คุณลักษณะของเครื่องอบแหงแบบโรตารี่รวมกับโรงตากพลังงานแสงอาทิตย  

การออกแบบโรงตากพลังงานแสงอาทิตยแบบของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สวนลางเปนหองสี่เหลี่ยม

ขนาด กวาง x ยาว x สูง เทากับ 6 x 6 x 1.8 เมตร สวนบนเปนหลังคาหนาจั่วสูง 1.4 เมตร ใชแผนโพลีคารบอเนต

ใสเปนวัสดุคลุม โครงสรางใชเหล็กกลองขนาด 1 x 1 นิ้ว ออกแบบใหสามารถถอดประกอบได มีพื้นที่ในการตาก 

24 ตารางเมตร (ภาพท่ี 7.5)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.5 โรงตากพลังงานแสงอาทิตย 

 

การออกแบบเครื่องอบแหงแบบโรตารี่ (ภาพท่ี 7.6) มีเง่ือนไขการออกแบบ คือ สามารถอบเมล็ดโกโกได

ครั้งละ 350 กิโลกรัม รองรับกับปริมาณการผลิตโกโกของกลุมเกษตรกร ลักษณะของถังอบเปนรูปทรงกระบอก

สิบสองเหลี่ยมมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.2 เมตร ยาว 1.1 เมตร ปริมาตรของถังอบ 1.25 ลูกบาศกเมตร ใช

พลังงานความรอนจากแกสหุงตมในการอบแหง โดยใชระบบไฟฟาในการจุดแกส และควบคุมการเปด-ปดแกส

ดวยโซลินอยดวาลว มีระบบปองกันแกสรั่วสะสมในเครื่องเมื่อไฟดับ มีชุดควบคุมอุณหภูมิ สำหรับตั้งอุณหภูมิใน

การอบท่ีเหมาะสมกับเมล็ดโกโก นำพาและกระจายความรอนภายในถังอบดวยชุดพัดลมแบบหอยโขงขนาดใบพัด 
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40 เซนติเมตร ซึ่งใชมอเตอรไฟฟาขนาด 1 แรงมา เปนตนกำลัง มีชุดควบคุมการหมุนของถังอบสามารถตั้งเวลา

ใหถังอบหมุนและหยุดหมุนไดเพ่ือใหเมล็ดโกโกแยกออกจากกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 7.6 เครื่องอบแหงแบบโรตารี่ 

การทดสอบเครื่องอบแหงเมล็ดโกโกท้ัง 3 แบบ ไดแก  

1. การอบแหงเมล็ดโกโกดวยเครื่องอบแหงแบบโรตารี่  

2. การอบแหงเมล็ดโกโกดวยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย  

3. การอบแหงเมล็ดโกโกดวยเครื่องอบแหงแบบโรตารี่รวมกับโรงตากพลังงานแสงอาทิตย  

1. การทดสอบอบแหงเมล็ดโกโกดวยเครื่องอบแหงแบบโรตารี่ อุณหภูมิในการอบแหงที่เหมาะสม 65 องศา

เซลเซียส ใชเวลาในการอบแหง 20 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานแกสหุงตม 1.1 กิโลกรัม/ชั่วโมง น้ำหนักเมล็ด

โกโกกอนอบแหง 320 กิโลกรัม ความชื้นเมล็ดโกโกกอนอบแหง 51.4  เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก และน้ำหนัก

เมล็ดโกโกหลังอบแหง 161 กิโลกรัม ความชื้นเมล็ดโกโกหลังอบแหง 7  เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก โดยผลการ

ทดสอบแสดงไวในตารางท่ี 7.2 และเสนแนวโนมการลดลงของความชืน้เมล็ดแสดงไวในภาพท่ี 7.7 

ตารางท่ี 7.2 การทดสอบอบแหงเมล็ดโกโกดวยเครื่องอบแหงแบบโรตารี่ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 

น้ำหนักเมล็ดโกโกกอนอบแหง (กิโลกรัม) 320 

ความชื้นเมล็ดโกโกกอนอบแหง ( เปอรเซ็นต) 51.4 

น้ำหนักเมล็ดโกโกหลังอบแหง (กิโลกรัม) 161 

ความชืน้เมลด็โกโกหลังอบแหง ( เปอรเซ็นต) 7 

เวลาในการอบแหง (ชั่วโมง) 20 

อัตราการใชพลังงานแกสหุงตม (กิโลกรัม/ชั่วโมง) 1.1 
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ภาพท่ี 7.7 เสนแนวโนมการลดลงของความชื้นเมล็ดโกโก 

 

2. การอบแหงเมล็ดโกโกดวยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย ภายในโรงตากใชโตะสาหรับตากเมล็ดโกโกขนาด 

1.6x2.5 เมตร จานวนทั้งหมด 6 ตัว สามารถตากเมล็ดโกโกไดครั้งละ 240 กิโลกรัม ผลการทดสอบพบวาใช

เวลาในการตาก 4 วัน สำหรับเมล็ดโกโกที่มีความชื้นเริ่มตน 51.4  เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก และน้ำหนัก

เมล็ดโกโกหลังอบแหง 124 กิโลกรัม ความชื้นเมล็ดโกโกหลังอบแหง 7  เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก โดย

สามารถลดระยะเวลาในการตากแหงไดประมาณ 40  เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับวิธีการตากของเกษตรกรซึ่งใช

เวลา 7 วัน ที่ปริมาณการตากเมล็ดโกโกเริ่มตน 240 กิโลกรัม เชนเดียวกัน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงตาก

พลังงานแสงอาทิตย สูงกวาอุณหภูมิภายนอกโรงตากประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 7.3 และ

แผนภูมิแสดงความแตกตางของอุณหภูมิภายในและภายนอกโรงตากพลังงานแสงอาทิตยในภาพท่ี 7.8) 
 

ตารางท่ี 7.3 การตากแหงเมล็ดโกโกดวยวิธีของเกษตรกรและการใชโรงตากพลังงานแสงอาทิตย  
  

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 

การตากของเกษตรกร การใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ 

น้ำหนักเมลด็โกโกกอนอบแหง (กิโลกรัม)  240 240 

ความช้ืนเมลด็โกโกกอนอบแหง ( เปอรเซ็นต)  51.4 51.4 

น้ำหนักเมลด็โกโกหลังอบแหง (กิโลกรัม)  126 124 

ความช้ืนเมลด็โกโกหลังอบแหง ( เปอรเซ็นต)  7 7 

เวลาในการอบแหง (ช่ัวโมง)  7 4 

ชั่วโมง 
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ภาพท่ี 7.8 อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงตากพลังงานแสงอาทิตยในชวงเวลา 8.00-18.00 น. 

 

3. การอบแหงเมล็ดโกโกดวยการผสมผสานระหวางเครื ่องอบแหงแบบโรตารี ่และโรงตากพลังงาน

แสงอาทิตย  เริ ่มตนจากการอบแหงเมล็ดโกโกซึ ่งมีปริมาณและความชื้นเริ ่มตน 320 กิโลกรัม และ 51.4  

เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก ดวยเครื่องอบแหงแบบโรตารี่และอบลดความชื้นเมล็ดโกโกตอดวยโรงตากพลังงาน

แสงอาทิตย ผลการทดสอบพบวาเครื่องอบแหงแบบโรตารี่ใชอุณหภูมิในการอบแหงท่ีเหมาะสม 65 องศา

เซลเซียส เวลาในการอบแหง 10 ชั่วโมง อัตราการใชพลังงานแกสหุงตม 1.1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ความชื้นเมล็ดโกโก

ลดลงเหลือประมาณ 20  เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก จากนั้นลดความชื้นเมล็ดโกโกตอภายในโรงตากพลังงาน

แสงอาทิตยเปนระยะเวลา 2 วัน เมล็ดโกโกหลังอบแหงมีนาหนัก 158 กิโลกรัม ความชื้นเมล็ดโกโกหลังอบแหง 7  

เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก (ตารางท่ี 7.4) 

ตารางท่ี 7.4 การอบแหงเมล็ดโกโกดวยเครื่องอบแหงแบบโรตารี่รวมกับโรงตากพลังงานแสงอาทิตย 
  

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 

น้ำหนักเมล็ดโกโกกอนอบแหง (กิโลกรัม)  320 

ความชื้นเมลด็โกโกกอนอบแหง ( เปอรเซ็นต)  51.4 

น้ำหนักเมล็ดโกโกหลังอบแหง (กิโลกรัม)  158 

ความชื้นเมลด็โกโกหลังอบแหง ( เปอรเซ็นต)  7 

เวลาในการอบแหง (เคร่ือบอบแบบโรตาร่ี + โรงตากแสงอาทิตย)  10 ชั่วโมง + 2 วัน 

 

เวลา 

อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 
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 ขอดีของการใชเครื่องอบแหงแบบโรตารี่รวมกับโรงตากพลังงานแสงอาทิตย จะชวยลดระยะเวลาใน

การทำงานและไดเมล็ดโกโกหลังการอบแหงท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนท่ีมีแดดนอย การใชเครื่องอบ

แหงแบบโรตารี่จะชวยใหสามารถผลิตเมล็ดโกโกแหงที่ไมเกิดความเสียหายจากเชื้อราได ผลการวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพบวา เครื่องอบแหงแบบโรตารี่มีจุดคุมทุนท่ีการอบแหงเมล็ดโกโก 3,450 กิโลกรัมตอ

ป ระยะเวลาคืนทุน 2 ป สวนโรงตากพลังงานแสงอาทิตยมีจุดคุมทุนท่ีการตากแหงเมล็ดโกโก 1,856 กิโลกรัม

ตอป ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 
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บทท่ี 8  

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก ้
 

ปานหทัย นพชินวงศ์ และวิไลวรรณ ทวิชศร ี

 

ผลิตภัณฑโกโก จำแนกออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

 1. เมล็ดโกโกแหง การผลิตกรรมวิธีดั้งเดิมที่ใชกันทั่วไปในประเทศผูปลูกโกโกและยังคงใชกันอยู 

รูปแบบนี้เปนการขายผลิตผลขั้นตน เหมาะสำหรับระยะที่มีการสงเสริมการเพาะปลูกใหม ๆ เมล็ดที่ผลิตในป

แรก ๆ คุณภาพจะยังดอยและมีราคาถูก การตอรองทางการคาระดับประเทศนั้น จะตองมีเมล็ดโกโกแหงอยาง

นอย 50 ตัน/ฤดูกาล การคาแบบนี้มีลักษณะของความยืดหยุนของผลผลิตต่ำเนื่องจากผลิตไดตามฤดูกาล

เทานั้นและราคาไมแนนอน 

 2. การผลิตโกโกผง (cocoa powder) และเนยโกโก (cocoa butter) เปนการนำเมล็ดแหงมา

ผานกรรมวิธ ีแปรรูปไดเปนโกโกผงและเนยโกโก สำหรับประเทศกำลังพัฒนานั ้น แนวโนมความนิยม

ช็อกโกแลต และการพัฒนาการใชช็อกโกแลตไดเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมโกโกจึงตอง

ควบคูไปกับการสงเสริมการปลูกโกโกดวย  ทั้งนี้จะตองมีปริมาณการผลิตเมล็ดแหงอยางนอย 5,000 ตัน/ฤดู

การผลิต จึงจะคุมทุนในทางเศรษฐกิจ เพ่ือจะทำการผลิตโกโกผงและเนยโกโก ในบางประเทศการผลิตอาจจะ

ทำไดโดยการลงทุนทีละขั ้น โดยอาจผลิต cocoa liquor ซึ ่งเปนขั ้นตอนอีกขั ้นหนึ ่ง ( Intermediate 

products) สงขาย ตอมาจึงขยายเปนการผลิตโกโกผงและเนยโกโกในภายหลัง 

 โรงงานผลิตผงโกโกในประเทศพัฒนาจะเปนโรงงานขนาดใหญ ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง 

โดยรับซ้ือเมล็ดจากประเทศผูปลูกหลายแหง สำหรับโรงงานในประเทศท่ีเพ่ิงเริ่มโครงการและในประเทศกำลัง

พัฒนามักเปนโรงงานขนาดเล็ก (5,000 ตันตอป) 

ปจจุบันผงโกโกมีขายในตลาดสามารถแบงไดเปนสองกลุ มหลัก ๆ คือ 1. ผงโกโกแบบธรรมชาติ 

(Natural Cocoa Powder) สีของผงโกโกแบบธรรมชาตินั้นเปนสีน้ำตาลออน ผงโกโกชนิดนี้จะมีความเปน

กรดออน มีรสเปรี้ยว เมื่อนำไปเปนสวนประกอบของแปงทำขนมอบ ตองมีการเติมสวนประกอบของเบกก้ิง

โซดาในการปรับสภาพความเปนกรด และ 2. ผงโกโกแบบดัชตโพรเซส (Dutch-Process Cocoa หรือ 

Alkalized Cocoa Powder) ในข้ันตอนการผลิตผงโกโกชนิดนี้เมล็ดโกโกจะถูกนำไปลดความเปนกรดจากการ

หมักโดยใชดางเพ่ือทำใหเมล็ดโกโกมีคาเปนกลาง ผงโกโกมีสีน้ำตาลเขม ละลายไดงาย ใหรสขมนอยกวาและมี

รสชาติท่ีนุมกวาผงโกโกแบบธรรมชาติ (ภาพท่ี 8.1) 

 3. การผลิตช็อกโกแลตและผลิตภัณฑช็อกโกแลต โรงงานผลิตช็อกโกแลตหรือของหวาน 

(confectionary) ท่ีใชโกโกเปนวัตถุดิบมี 3 ขนาด คือ 

 - โรงงานขนาดเล็ก มักซ้ือผงโกโกจากผูผลิตมาเคลือบผลิตภัณฑสำเร็จรูปออกจำหนาย 
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 - ขนาดกลาง สามารถผลิตช็อกโกแลตไดเอง แตเนื่องจากกระบวนการบดละเอียด (conching) ใชทุน

สงูจึงไมนิยมผลิตเอง โรงงานขนาดนี้สามารถขยายการผลิตไดมาก แตช็อกโกแลตคุณภาพไมดีเทาท่ีควร 

 - โรงงานขนาดใหญ ตนทุนสูง สามารถผลิตสินคาคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพการผลิตสูง  
 

 
 

ภาพท่ี 8.1 การแปรรปูโกโกเบื้องตน 

(ที่มา: คุณพรหมวิหาร บำรุงถ่ิน, วิสาหกิจชุมชนโกโกภูเก็ตและภูเก็ตช็อกโกแลต) 

 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากผลพลอยไดท่ีไดจากการผลิตโกโก 

 สวนประกอบหลักของผลโกโกที่ถูกนำมาใช คือ สวนของเมล็ดที่นำไปหมักและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

โกโกและช็อกโกแลต แตสวนของเยื่อหุมเมล็ดท่ีแยกไดกอนนำเมล็ดสดไปหมัก และสวนของ เปลือก เนื้อ และ

เปลือกหุมเมล็ดโกโกหลังจากการค่ัวเมล็ดโกโกนั้นยังมีการนำไปใชประโยชนได  เชน  

1. เปลือกผลโกโก (cacao pod husk) สามารถนำมาแปรรูปเปนอาหารสัตว ปุยอินทรียใสบำรุงตน

โกโก เปนการประหยัดตนทุนในการผลิตโกโก การทำสียอมผาจากเปลือกโกโก นอกจากนี้มีการศึกษาพบวา

สารสกัดจากเปลือกผลโกโกมีสารตานอนุมูลอิสระสูง (Karim et.al., 2014) หากมีการนำเปลือกผลมาสกัดสาร

ตานอนุมูลอิสระจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มไดอยางมากเนื่องจากโกโกหนึ่งผลจะเปนสวนของเปลือกมากถึง 

70-75 เปอรเซ็นต  

2. เยื่อหุมเมล็ด (pulp) ประกอบดวยน้ำตาล 10 – 15 เปอรเซ็นต กรดซิตริก 0.4 – 0.8 เปอรเซ็นต 

และเพคติน เยื่อหุมเมล็ดเปนตัวทำใหเกิดแอลกอฮอล และกรดอะซิติก ในกระบวนการหมักจะมีการสูญเสียน้ำ

หมักไป 5-7 เปอรเซ็นต ซึ่งน้ำสวนที่ออกมาจากกระบวนการหมักที่เรียกวา Sweeting นี้สามารถนำไปใช

ประโยชนในการทำเยลลี่ (ปยนุช และคณะ, 2538 (ก))หรือทำน้ำโกโกสำหรับดื่มเหมือนเครื่องดื่มทั่ว ๆ ไป 
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(ปยนุช และคณะ, 2538 (ข); ปยนุช, 2539) การนำน้ำโกโกไปทำเยลลี ่ ทำไอศกรีม ในปจจุบันผู ผลิต

ช็อกโกแลตรายใหญ เชน บริษัทเนสทเล ลินด และริตเตอรสปอรตไดผลิตดารกช็อกโกแลตท่ีนำสวนที่เปนเยื่อ

หุมเมล็ดโกโกมาใสเพ่ือเพ่ิมความหวานแทนน้ำตาล ซ่ึงในผลโกโกจะมีเยื่อหุมเมล็ดประมาณ 10 เปอรเซ็นต ทำ

ใหช็อกโกแลตนี้มีราคาสูงกวาดารกช็อกโกแลตท่ัวไป (วิมาลี, 2021) 

3. เปลือกหุมเมล็ดโกโก (shell/husk) หลังจากคั่วเมล็ดโกโกแลว จะมีการแกะเปลือกหุมเมล็ดออก

เพ่ือนำเนื้อเมล็ดโกโกไปแปรรูปตอไป ซ่ึงเมล็ดโกโกหนึ่งเมล็ด เปนเปลือกหุมเมล็ดประมาณ 10-12 เปอรเซ็นต  

โดยในเปลือกหุมเมล็ดโกโกมีสารตานอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ดีตอสุขภาพ เชน พีนอล (phenol) ธีโอโบรมีน 

(theobromine) คาทีชิน (catechin) เปนตน (Hernández- Hernández et.al., 2019; Felice et.al., 2020) 

ซึ่งสารสกัดจากเปลือกหุมเมล็ดโกโกมีสารตานอนุมูลอิสระที่มีมูลคาสูงเปนที่สนใจสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

และยา จึงมีการนำมาแปรรูปเปนชาเปลือกโกโก (cocoa husk tea)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.2 ผลิตภัณฑจากโกโกและผลพลอยไดจากการแปรรูปโกโก
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ผลโกโก 



 
  102 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากผลพลอยไดจากโกโกชวยลดปริมาณของเสีย ชวยเพิ่มมูลคาใหกับพชืชนิดนี้

และสงผลดีตออุตสาหกรรมโกโก เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรและผูประกอบการ เปดโอกาสใหเกิดการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ขยายกลุมของผูบริโภคใหมีความหลากหลายมากข้ึน โดยสมาคมเปลี่ยนวัตถุดิบอาหาร

เหลือทิ้งใหกลายเปนผลิตภัณฑใหม (The Upcycled Food Association) ระบุวาหากโกโกสามารถจำหนาย

ไดทั้งเนื้อและเมล็ดโดยการใชประโยชนจากวัตถุดิบอาหารที่เหลือทิ้งจะสงผลดีตอสภาพแวดลอมเนื่องจาก

สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงไดมากกวา 20 ลานตันตอป (วิมาลี, 2021) 

 โดยโกโกมีการนำมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ (สมศักดิ์, 2532) ไดแก 

 1. อุตสาหกรรมผลิตช็อคโกแลตหวานและช็อคโกแลตนม โดยใช Chocolate liquor กับน้ำตาล เนย

โกโกและสวนผสมอ่ืน ๆ ผสมกันในอัตราสวนตามสูตรการผลิตของแตละแหลงผลิตช็อคโกแลต 

2. อุตสาหกรรมลูกอมและลูกกวาด โดยการใชผงโกโกและ Chocolate liquor ในการปรุงแตงรส

และกลิ่นของลูกอมและลูกกวาด 

3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อคโกแลต อุตสาหกรรมประเภทนี้จะใชผงโกโกผสมกับ นม น้ำตาลและ

สารปรุงแตงอ่ืน ๆ เชน สารใหความหวาน สารปรุงแตงรส มาผสมกันเปนเครื่องดื่มรสช็อคโกแลต 

4. อุตสาหกรรมเบเกอรี่ เพ่ือปรุงแตงรสผลิตภัณฑ เชน โดนัท, คุกก้ี ฯลฯ 

5. อุตสาหกรรมยา โกโกที่ใชจะเปนรูปของน้ำเชื่อมโกโก ซึ่งเปนสารผสมเพื่อใหรสทั้งยาเม็ด ยาน้ำ 

และใชเคลือบยาเม็ด เปนการลดความขม เชน ยาควินิน 

6. อุตสาหกรรมยาสูบ โดยใชโกโกเปนสวนผสมในยาสูบ เนื่องจากโกโกมีกลิ่นหอมกลมกลืนกับกลิ่นใบ

ยา และขณะเกิดการเผาไหมจะรวมตัวกับน้ำตาล ทำใหกลิ่นหอมชวนสูบมากข้ึน 

7. อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง นิยมใชเนยโกโก (cocoa butter) ในการทำลิปสติก เนื่องจากเนยโกโก มี

คุณสมบัติละลายไดเมื่ออุณภูมิเปลี่ยนแปลงที่ 37 องศาเซลเซียส แตคงสภาพอยูไดไมละลายในสภาพอุณหภูมิ

ปกติ  

 นอกจากจะโกโกจะมีสารตานอนุมูลอิสระหลายชนิดที่มีประโยชนตอรางกายแลว ยังมีคุณคาทาง

อาหารสูงอีกดวย โดยโกโกผง 100 กรัม ใหพลังงาน 228 แคลอรี่ ประกอบดวย 

 โปรตีน 19.6  กรัม 

 ไขมันรวม 13.7 กรัม 

 น้ำ 3 กรัม  

 คารโบไฮเดรต 57.9 กรัม 

 ใยอาหาร 37 กรัม 

 น้ำตาล 1.75 กรัม 

 แคลเซียม 128 มิลลิกรัม 

 เหล็ก 13.86 มิลลิกรัม 

 แมกนีเซียม 499 มิลลิกรัม 
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 ฟอสฟอรัส 734 มิลลิกรัม 

 โพแทสเซียม 1,524 มิลลิกรัม 

 โซเดียม 21 มิลลิกรัม 

 สังกะสี 6.81 มิลลิกรัม 

 วิตามินบี 0.08 มิลลิกรัม 

 วิตามินบี 2 0.24 มิลลิกรัม 

 วิตามินบี 6 0.12 มิลลิกรัม 

 วิตามินอี 0.1 มิลลิกรัม 

 วิตามินเค 2.5 ไมโครกรัม 

 ไนอาซิน 2.19 มิลลิกรัม 

 โฟเลต 32 ไมโครกรัม 

 กรดไขมันอ่ิมตัวท้ังหมด 8.07 กรัม 

 กรดไขมันรวมไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว 4.57 กรัม 

 กรดไขมันไมอ่ิมตัวรวม 0.44 กรัม 

 คาเฟอีน 230 มิลลกิรัม 
  

 กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดทำการศึกษาและแสดงขอมูลองคประกอบของโภชนาการท่ี

สำคัญในโกโกและผลิตภัณฑจากโกโก ดังนี้ 

ตารางท่ี 8.1 องคประกอบทางโภชนาการของโกโกและผลิตภัณฑช็อกโกแลต 

 ผงโกโกผสม 

(Cocoa Mix 

Powder) 

ผงโกโกแบบไม

หวาน 

(Cocoa Powder, 

Unsweetened) 

ช็อกโกแลตนม 

(Milk 

Chocolate 

Bar) 

ดารกช็อกโกแลต 

(Dark 

Chocolate) 

ช็อกโกแลตชิปส 

(Chocolate 

Chips) 

Baking 

Chocolate 

ปริมาณ 1ซอง 

(28 กรัม/1 

ออนซ) 

1 ชอนโตะ 

(5 กรัม/0.1 

ออนซ) 

1 แทง 

(40 กรัม/1.4 

ออนซ) 

1 แทง 

(40 กรัม/1.4 

ออนซ) 

1 ชอนโตะ 

(15 กรัม/32 

ช้ิน) 

½ square 

(14 กรัม/0.5 

ออนซ) 

ไขมัน (กรมั) 1.1 0.7 11.9 12.0 4.5 7.3 

ไขมันอ่ิมตัว 

(กรัม) 

0.7 0.4 5.7 7.1 2.7 4.5 

คลอเรสเตอรอล 

(กรัม) 

0 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 8.1 องคประกอบทางโภชนาการของโกโกและผลิตภัณฑช็อกโกแลต (ตอ) 

 ผงโกโกผสม 

(Cocoa Mix 

Powder) 

ผงโกโกแบบไม

หวาน 

(Cocoa Powder, 

Unsweetened) 

ช็อกโกแลตนม 

(Milk 

Chocolate 

Bar) 

ดารกช็อกโกแลต 

(Dark 

Chocolate) 

ช็อกโกแลตชิปส 

(Chocolate 

Chips) 

Baking 

Chocolate 

คารโบไฮเดรต 

(มิลลิกรัม) 

23.4 2.7 23.8 5.2 9.5 4.2 

ไฟเบอร (กรัม) 1.0 1.7 1.4 2.4 0.9 2.3 

น้ำตาล (กรมั) 20.2 0.1 20.6 21.8 8.2 0.1 

โปรตีน (กรมั) 1.9 1.0 3.1 1.7 0.6 1.8 

ท่ีมา: USDA (2005) 

 

 สรรพคุณของโกโกท่ีมีตอสุขภาพ  

1. โกโกเปนแหลงสำคัญของ polyphenol ซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ  

2. เมล็ดมีสรรพคุณชวยกระตุนประสาท ชวยบรรเทาภาวะของโรคเครียด โรคซึมเศรา  

3. ชวยลดระดับไขมันในเลือด  

4. ชวยลดความดันโลหิต  

5. ชวยระดับลดน้ำตาลในเลือด  

6. ธีโอโบรมีน (theobromine) เปนสารอัลคาลอยดท่ีแยกไดจากเมล็ดโกโก มีฤทธิ์กระตุนหัวใจ ขยาย

หลอดเลือด นิยมใชเม่ือมีอาการบวมเก่ียวกับโรคหัวใจ  

7. ชวยปองกันฟนผุ  

8. ธีโอโบรมีน (theobromine) มีฤทธิ์ขับปสสาวะ จึงใชเปนยาขับปสสาวะได 

9. ชวยทำใหกลามเนื้อเรียบคลายตัว แกหอบหืดคลายกับฤทธิ์ของ Theophylline แตบริโภคในปริมาณ

มากก็อาจทำใหเสพติดได 

10. ชวยบรรเทาอาการอักเสบ  

11. ในประเทศฟลิปปนสจะใชน้ำตมจากรากโกโกเปนยาขับระดูของสตรี  

12. ธีโอโบมา ออยล (theobroma oil) หรือเนยโกโก (cocoa butter) เปนไขมันท่ีแยกออกเม่ือนำเมล็ด

โกโกมาค่ัว ธีโอโบมา ออยล (theobroma oil) ใชเปนยาพ้ืนในการเตรียมยาเหน็บและเครื่องสำอาง 
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จะเห็นไดวาโกโกเปนพืชที่มีประโยชนมากมาย แปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายและสามารถ

พัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงได  การใสใจดูแลตั้งแตตนน้ำ เริ่มท่ีแปลงปลูก การจัดการสวน การเก็บเก่ียว 

และแปรรูปเปนเมล็ดโกโกแหงท่ีมีคุณภาพ ยอมสงผลดีไปยังภาคการผลิตกลางน้ำและปลายน้ำ เพ่ือใหไดโกโก

และผลิตภัณฑช็อกโกแลตท่ีดีตอสุขภาพของผูบริโภค สมดังชื่อ “Theobroma cacao”  โกโกอาหารของ

เทพเจา 
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ภาคผนวก 
 

แมลงศัตรูโกโก 

แมลงศัตรูโกโกในประเทศไทย พบมากกวา 30 ชนิด (จรัสศรี, 2534) โดยแมลงทุกชนิดที่พบจะทำ

ความเสียหายมากหรือนอยแตกตางกันไป แมลงท่ีสำรวจพบ มีดังนี้ 
 

ชนิดของแมลง ลักษณะการทำลาย 

1. Order Orthoptera 

ตั๊กแตนหนวดสัน้ 

ตั๊กแตนหนวดยาว 

 

กัดกินใบทำใหใบโกโกแหวงขาด 

2. Order Homoptera 

เพลี้ยกระโดดสีขาว Lawana conspersa 

เพลี้ยจักจั่นเขา 

เพลี้ยแปง Planococcus citri 

             Ferrisia virgata 

เพลี้ยออน Toxoptera aurantii 

 

ดูดน้ำเลี้ยง ก่ิงกาน ผลโกโก 

ดูดน้ำเลีย้งกานและบนผลโกโก 

ดูดน้ำเลี้ยงยอดออน ตาใบ ผล ก่ิง กาน 

ดูดน้ำเลี้ยงยอดออน ผลโกโก 

3. Order Hemiptera 

มวนโกโก Helopeltis sp. 

            H. collaris (Stal) 

 

ดูดน้ำเลี้ยงยอดออน ผลโกโกทุกขนาดทำใหสีดำแหง

ผลเสีย 

4. Order Thysanoptera 

Heliothrips haemorrhoidalis 

Selenothrips rubrocinctus 

 

ดูดน้ำเลี้ยงบนใบโกโกรวมทั้งผลดวย 

 

5. Order Coleoptera 

ดวงงวงกินใบ Family Curculionidae 

 Sepiomus sp. 

 Astycus lateralis 

 Hypomeces squamosus  

Desimidophorus braviusculus 

Phrixopogon sp. 

Platytrachelus pisttacinus 

Prdoctes sp. 

 

 

ขอบใบหยักเปนรูปฟนเลื่อย 

ขอบใบหยัก ใบเวาแหวง ขาดวิ่น 

ขอบใบหยัก ใบเวาแหวง ขาดวิ่น 

กินกานใบ ยอดออน 

ทำลายใบ รูปรางไมแนนอน 

ทำลายใบ รูปรางไมแนนอน 

ทำลายใบ รูปราง ไมแนนอน 

ดวงกินใบ Family Scarabaeidae 

Adoretus sp. 

Apogonia sp. 

 

กัดกินใบเปนรู รูปสี่เหลี่ยมผนืผา 

กัดกินใบเปนรู รูปสี่เหลี่ยมผนืผา 
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ชนิดของแมลง ลักษณะการทำลาย 

Microtrichia sp. 

ดวงกินใบ Family Chrysomelidae 

Aulacophora foveicollis 

กัดกินใบเปนรู รูปสี่เหลี่ยมผนืผา 

 

กัดกินใบ รูปรางไมแนนอน ทั้ง 3 ชนิด 

A. similis  

Aulacophora sp. ระบาดนาน ๆ คร้ัง (accident outbreak) 

ดวงกินใบ Family Anthribidae 

Andracerus stuatus 

กัดกินทำลายใบโกโกพบเปนคร้ังคราว 

ดวงเจาะก่ิง Family Cerambycidae 

Coptops polyspila 

มอดเจาะก่ิง Family Bostrychidae 

 Xylothrips flavipes 

6. Order Lepidoptera 

Family Limacodidae 

Parasa lepida 

Thosea siamica 

T. bipartita   

Darna pallivitta 

D. furva 

Family Lymantriidae 

Dasychira medosa 

D. horsfieldii 

Family Noctuidae 

Spodoptera litura 

Family Tortricidae 

Lobesia sp. 

Archips sp. 

พบเปนบางคร้ัง 

 

พบเปนบางคร้ัง 

 

 

กินใบโกโก 

 

 

กินใบโกโก 

 

 

 

กินใบและผลโกโก 

 

 

พบกินใบของตนกลาในเรือนเพาะชำ 

 

กัดกินทำลายใบ มวนใบออน 

 

Homona sp. (Leaf sticker) 

Family Psychidae (หนอนปลอก bagworm) 

     Pagodiella hekmeyeri 

     Mahasena sp. 

     Clania cramerii. 

     C. wallacei 

Family Cossidae 

 

 

หนอนปลอกทำลายใบ 
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ชนิดของแมลง ลักษณะการทำลาย 

    Zeuzera coffeae 

    Z. indica 

Family Geometridae 

     Hyposidra talaca 

Famiyly Eupterotidae 

    Eupterote sp. 

เจาะก่ิงลำตน 

 

 

กัดกินใบออน 

 

กัดกินใบโกโก 

 

 

 

 

 

 

 






	แมลงศัตรูโกโก้
	56-57.pdf
	แมลงศัตรูโกโก้


