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บทคัดย่อ 
จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูโกโก้ ในแปลงโกโก้ลูกผสมจ านวน 5 สายพันธุ์ ภายใน

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพรประกอบด้วยสายพันธุ์ ICS 6, ICS 40, ICS 95, UF 676 และ ชุมพรลูกผสม 
1 (Pa7 x Na32) ซึ่งขณะนี้ต้นโกโก้อายุประมาณ 4 ปี โดยท าการส ารวจทุกเดือน โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554  ถึง กันยายน  2557  รวม 3 ปี พบว่า เกิดโรคผลเน่าด า (Black Pod Rot) สร้างความ
เสียหายต่อผลผลิตประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่จะเข้าท าลายเมื่อผลมีขนาดใหญ่
แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อเมล็ดภายใน พบระบาดมากในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เนื่องจากแปลงมีสภาพอากาศ
ชื้น จากการส ารวจ พบแมลงศัตรูโกโก้หลากหลายชนิด ได้แก่แมลงใน อันดับ Hemiptera 10 ชนิด อันดับ 
Coleoptera  8 ชนิด อันดับ Lepidoptera 5 ชนิด และอันดับ Orthopthera 2 ชนิด แต่ละชนิดจะมีลักษณะ
การเข้าท าลาย และสร้างความเสียหายให้แก่โกโก้แตกต่างกัน แมลงศัตรูโกโก้ที่ส าคัญ ได้แก่ มวนยุงโกโก้ (Cocoa 
mired, Mosquito bug) เป็นแมลงศัตรูโกโก้ที่ส าคัญที่สุด จากการส ารวจพบความเสียหายประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิต อีก 30 เปอร์เซ็นต์ พบการเข้าท าลาย แต่เกิดความเสียหายเฉพาะบริเวณผิวผลเท่านั้น 
เมล็ดภายในสามารถน าไปหมักได้ พบระบาดมากในเดือนพฤษภาคม -พฤศจิกายน เนื่องจากมีฝนตกชุกสภาพ
แปลงมีความชื้นสูง ด้วงกัดกินใบ ที่ส าคัญ 3 ชนิด คือ Astycus lateralis Fabricius,  Sepiomus sp. และ
Platytrachelus paviei Marshall ท าความเสียหายมากในระยะที่โกโก้ก าลังแตกใบอ่อน ระบาดมากในฤดูฝน 
ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พบการเข้าท าลายประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของใบอ่อนที่แตกใหม่ จากการส ารวจหนอน 
พบหนอนปลอกมากที่สุด เข้าท าลายโดยการกัดกินใบเป็นรูๆ หากระบาดมากจะพบเป็นรูทั้งใบและจะท าให้ใบร่วง
หล่นไป หนอนบุ้ง จะกัดกินใบและยอดอ่อน และหนอนร่านกินใบ แทะกินแต่ผิวใบ แต่พบในปริมาณน้อย 
นอกจากนี้ยั งมี  พวก  Hemiptera คือ เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว (White moth cicada) เพลี้ยกระโดด 
(Planthoppers) เพลี้ยอ่อนสีด า (Black aphid)  เพลี้ยแป้ง เพลี้ยแป้งส าลี (Icerya mealybug) จักจั่นเขา 
(Treehopper) จักจั่นเขาสกุล Tricentrus และเพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper) ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ
ของโกโก้ แต่พบในปริมาณน้อย ไม่สร้างความเสียหายระดับเศรษฐกิจให้กับโกโก้ 

 



ค าน า 

ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูโกโก้ เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง ในการผลิตโกโก้ให้มีคุณภาพ และได้

ปริมาณผลผลิตตามต้องการ หากมีปล่อยให้โรคและแมลงศัตรูเข้าท าลายถึงขั้นระบาด โดยไม่มีการป้องกันก าจัดได้

อย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต ท าให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตรวม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการระบาดของโรคและแมลงนั้น ๆ โดยเฉพาะสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอและเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่โรคและแมลงกลับสามารถปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไปในปัจจุบันนี้ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าอาจจะสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าพืช ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค

และแมลงศัตรูอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงแตกต่างจากในอดีต ดังนั้นจึงได้ท าการส ารวจและศึกษาถึงโรคและ

แมลงศัตรูโกโก้ เพ่ือเฝ้าระวังและสามารถท าการป้องกันก าจัดให้ได้ก่อน เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโกโก้

สายพันธุ์ท าช็อคโกเล็ต  

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. แปลงโกโก้สายพันธุ์ต่าง ๆ  จ านวน 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ ICS 6, ICS 40, ICS 95, UF 

676 และ ชุมพร ลูกผสม 1 (Pa7 x Na32) 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างโรคและแมลง    
3. กล้องถ่ายรูป  

  
วิธีการ  

1. ส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูโกโก้ ลูกผสมจ านวน 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสาย
พันธุ์ ICS 6, ICS 40, ICS 95, UF 676 และ ชุมพร ลูกผสม 1 (Pa7 x Na32) ต้นโกโก้อายุประมาณ 4 ปี 
โดยท าการส ารวจทุกเดือน และใช้สวิงจับแมลง เพื่อน าไป 

2. ตรวจวินิจฉัยโรคและจ าแนกชนิดแมลงศัตรูพืชที่พบ  โดยการเก็บตัวอย่างและส่งตัวอย่างไป
จ าแนกโดยส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

3.ส ารวจความเสียหายจากการเข้าท าลายจากโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบ 
 
เวลาและสถานที่     

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2554  ถึง กันยายน  2557  รวม 3 ปี 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส ารวจโรคและแมลงศัตรูโกโก้ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบผลอ่อนเล็กๆสีด าแห้งติดคาต้น 
เรียกว่า Cherelle wilt ซึ่งเกิดเนื่องจากโกโก้ได้รับน้ าและสารอาหารไม่พียงพอ ท าให้ผลอ่อนไม่เจริญเติบโต และ
เปลี่ยนเป็นสีด าแห้งคาต้น พบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของผลอ่อนทั้งหมด ซึ่งเป็นการร่วงโดยธรรมชาติจาก
ลักษณะทางสรีระวิทยาของพืช ที่ต้องมีกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือการอยู่รอดของพืชนั้น ๆ โดยการทิ้งผลไปบางส่วน 
เพ่ือรักษาผลผลิตส่วนใหญ่ไว้ จากอาหารที่ไม่พอที่จะเลี้ยงผลทั้งหมดภายในต้น จะพบอาการ Cherelle wilt มาก
ในช่วง 2-3 เดือนแรกของการเจริญเติบโตของผล ส่วนสภาพต้นโกโก้สมบูรณ์ดี ใบมีการกัดกินของด้วงกินใบต่าง ๆ 
ไม่พบโรคหรือแมลงท าลายในส่วนของล าต้นโกโก้  แต่จะพบการเกิดโรคเล็กน้อยในส่วนของผลโกโก้ คือโรคเน่าด า 
(Black Pod Rot) และพบการเข้าท าลายของแมลงสัตรูโกโก้หลากหลายชนิด ได้แก่แมลงใน อันดับ Hemiptera 
10 ชนิด อันดับ Coleoptera  8 ชนิด อันดับ Lepidoptera 5 ชนิด และอันดับ Orthopthera 2 ชนิด ดังนี้ 

 
โรคโกโก ้
 
โรคผลเน่าด า (Black Pod Rot) 
การเกิดโรคผลเน่าด าในแปลงปลูกของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบว่ามีการระบาดของโรคเน่าด าในช่วงที่

สภาพแปลงมีความชื้นสูง ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกสะสม
มาหลายนานเดือน จากข้อมูลสภาพอากาศของพ้ืนที่แปลงปลูกพบว่า ทุกๆปีฝนจะเริ่มตก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
และจะมีปริมาณน้ าฝนมากขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนธันวาคมปริมาณน้ าฝนค่อยๆ
น้อยลง ความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) ซึ่งสภาพดังกล่าวเหมาะ
ต่อการแพร่ระบาดของโรคผลเน่าด า จากการส ารวจพบว่าโดยส่วนใหญ่เกิดอาการเน่าด าที่ผลบริเวณปลายผล สร้าง
ความเสียหายประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่จะเกิดอาการเมื่อผลมีขนาดใหญ่แล้ว 
โรคจึงไม่ได้มีความรุนแรงมากนัก เมล็ดภายในผลยังสามารถน าไปหมักได้ แต่มีบางส่วนปริมาณไม่มากนักที่ท า
ให้ผลเน่าต้องเก็บผลทิ้งและน าไปเผาท าลาย จากการสังเกต สาเหตุอีกประการของการเกิดโรคผลเน่าด าเข้าท าลาย
ผลโกโก้ เกิดจากผลโกโก้มีการเข้าท าลายของมวนโกโก้ จนผลเกิดบาดแผล ความเสียหายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของ
พ้ืนที่ผล เมื่อสภาพอากาศเหมาะสมโรคจะเข้าท าลายตามบาดแผลที่เกิดข้ึน จากการศึกษาของยุพิน (2534) โรคผล
เน่าด า เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Bult,Butler) อาการของผลเริ่มจากมีจุดเล็กๆ จากนั้นแผล
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล สีด าและขยายไปอย่างรวดเร็ว อาการของแผลจะพบเกือบทุกส่วนของผล ทั้งขั้วผล กลาง
ผล และปลายผล แต่จะพบมากบริเวณปลายผล หากมีอาการรุนแรงจะพบสีด าทั้งผล หากเกิดตอนผลอ่อน ผลจะ
ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ผลจะเน่าร่วงหล่นในที่สุด แต่หากเกิดโรคในระยะผลมีขนาดใหญ่แล้ว เชื้อเข้าท าลายไม่
ถึงเมล็ดภายใน ผลโกโก้ก็จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หากรุนแรงมากผลโกโก้จะเน่า ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งโรคผลเน่าจากเชื้อรา Phytophthora palmivora เป็นเชื้อหลักตัวส าคัญที่สร้างความเสียหายถึง 
44 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ปลูกโกโก้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศแหล่งศูนย์กลางการผลิตโกโก้ ICCO (2011) 



 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างโรคผลเน่าด า (Black Pod Rot) 
 

แมลงศัตรูโกโก้ 
จากการส ารวจแปลงปลูกในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบแมลงศัตรูโกโกห้ลากหลายชนิด ซึ่งแมลงศัตรูที่พบ

แต่ละชนิดจะสร้างความเสียหายต่อโกโก้มากน้อยแตกต่างกัน บางชนิดส าคัญมาก เช่น มวนยุงโกโก้ ด้วงกัดกินใบ 
และหนอนต่าง ๆ เป็นต้น บางชนิดส าคัญน้อย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้งส าลี เป็นต้น และหลายๆชนิดไม่มี
ความส าคัญเท่าใดนัก ในระดับเศรษฐกิจ เช่น มวนถั่ว เพลี้ยจักจั่นแดง เป็นต้น ซึ่งพบในปริมาณท่ีน้อย โดยแมลงที่
ท าการส ารวจพบมี ดังนี้ 

 

1. Order Hemiptera 
แมลงศัตรูโกโก้ ลักษณะการเข้าท าลาย 

มวนยุงโกโก ้ ดูดน้ าเลี้ยงยอดอ่อน ผลโกโก้ทุกขนาด ท าให้ผลเป็นสีด า 
ผลแห้งเสีย 

มวนถั่ว ดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน และตาดอก 
เพลี้ยกระโดด (Planthoppers) ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
จักจั่นเขา (Treehopper) ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
จักจั่นเขาสกุล Tricentrus ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว (White moth cicada) ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
เพลี้ยอ่อนสีด า (Black aphid)   ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
เพลี้ยแป้งส าลี (Icerya mealybug) ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
เพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper) ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
เพลี้ยแป้ง (Planococcus citri) ดูดน้ าเลี้ยง ยอดอ่อน กิ่ง ก้าน และผลโกโก ้
 

2. Order Coleoptera  
แมลงศัตรูโกโก้ ลักษณะการเข้าท าลาย 

ด้วงกินใบ F.Curculionidae  
Sepiomus sp. กัดกินใบอ่อน ขอบใบหยักเป็นรูปฟันเลื่อย ใบแหว่ง 



Astycus lateralis กัดกินใบอ่อน ขอบใบหยักเว้าแหว่ง ใบขาดๆ 
Platytrachelus paviei กัดกินใบอ่อน 
Coelophora inaequalis กัดกินใบพืช 
Hypomeces squamosus กัดกินใบอ่อน ขอบใบหยักเว้าแหว่ง ใบขาดๆ 

ดวงกินใบ F. Scarabeidae  
Adoretus sp. กัดกินใบเป็นรู 

ดวงกินใบ F. Chrysomelidae  
Aulachophora foveicollis กัดกินใบ พบน้อย 
Aulachophora sp. กัดกินใบ พบน้อย 
 

3. Order Lepidoptera 
แมลงศัตรูโกโก้ ลักษณะการเข้าท าลาย 

หนอน Euproctis sp. กัดกินใบโกโก้ 
หนอน Dasychira horsfioldii กัดกินใบโกโก้ 
หนอนปลอก (Pagodiella hekmeyeri) กัดกินใบโกโก้ จะมีปลอกของหนอนติดอยู่ 
หนอนร่านกินใบ (Leaf eating caterpillar) กัดกินใบโกโก้ 
หนอน Spodoptera litura กัดกินใบโกโก้ 
 

4. Order. Orthopthera 
แมลงศัตรูโกโก้ ลักษณะการเข้าท าลาย 

ตั๊กแตนหนวดสั้น กัดกินใบโกโก้ ท าให้มีลักษณะใบแหว่งขาด 
ตั๊กแตนหนวดยาว กัดกินใบโกโก้ ท าให้มีลักษณะใบแหว่งขาด 
 

แมลงศัตรูโกโกทีมี่ความส าคัญ สามารถสร้างความเสียหายในระดับเศรษฐกิจหากเกิดการระบาดหรือเข้า
ท าลายโกโก้จนมีผลกระทบต่อผลผลิตโกโก้  ดังนี้ 
 

1. มวนยุงโกโก้ (Cocoa mired, Mosquito bug) 
Scientific name Helopeltis theobromae Miller 
Family   Miridae 
Order    Hemiptera 
พืชอาศัย      โกโก้ ชา อาโวกาโด้ ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง พริกไทย น้อยหน่า เป็นต้น 
ศัตรูธรรมชาติ  แมลงศัตรูธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นพวกแมลงตัวห้ า เช่น มด แมงมุม  

มวนเพชฌมาต จะคอยดักจับกินตัวอ่อนของมวนโกโก้ 



 
 เป็นแมลงปากดูดที่มีความส าคัญมาก แม้พบปริมาณไม่มากแต่สามารถสร้างความเสียหายได้มาก จากการ
ส ารวจจะพบระบาดมากในช่วงสภาพอากาศที่มีอากาศชื้นสูง เนื่องจากสภาพแปลงที่ปลูกเป็นพืชแซมในสวน
มะพร้าวและมีฝนตกแทบทุกเดือน โดยเฉพาะในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน มีฝนตกชุก 
สภาพแปลงมีความชื้นสูงประมาณ 95-96 เปอร์เซ็นต์ เหมาะกับการแพร่ระบาดของมวนโกโก้ ทั้งตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดอ่อนและผล โดยใช้ปากที่มีลักษณะแหลมแทงดูดเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช แล้วปล่อย
น้ าลายเข้าไปก่อนที่จะดูดกินน้ าเลี้ยงพืช ซึ่งน้ าลายนี้อาจจะมีพิษต่อพืช ท าให้เกิดรอยบาดแผลเป็นจุดสีด าคล้าย
รอยไหม้ ท าให้ผลด า แห้งติดคาต้น หรือร่วงหล่น บางผลอาจจะมีผิวขรุขระ หรือมียางไหลออกมา หากมีผลโกโก้
น้อย จะพบการเข้าท าลายที่ยอดอ่อน แผลจะเป็นรูปวงสีด า แต่ถ้าถูกท าลายมากๆยอดอ่อนจะแห้งเหี่ยวคล้ายๆ
อาการขาดน้ า  
 การเข้าท าลายของมวนยุงโกโก้ต่อระดับความเสียหายของผลผลิตโกโก้ พบว่า พบการเข้าท าลายเป็นจ านวน
มาก ซึ่งเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของโกโก้ โดยผลจะแห้งติดคาต้นและร่วงหล่นไปประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตโกโก้ 
และอีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์พบการเข้าท าลายเมื่อผลโกโกม้ีขนาดใหญ่แล้ว ในส่วนนี้สร้างความเสียหาย ไม่มากนัก 
เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะพบว่าถูกท าลายเป็นจุดด า ๆ เฉพาะบริเวณผิวนอกผลเท่านั้น และมีพ้ืนที่ผิวผลที่โดนมวนเข้า
ท าลายไม่มาก โดยส่วนใหญ่น้อยกว่าครึ่งผล เมล็ดข้างในสามารถน าไปหมักได้ (รูปที่1) ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ
จรัสศรีและคณะ (2532) พบว่า เมื่อมวนโกโก้เข้าท าลายในระยะที่ผลโกโก้ที่มีขนาดผลยาวประมาณ 5 - 7 ซม. ผล
โกโก้จะสามารถเจริญเป็นผลสุกได้ ไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แต่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตด้านความ
ยาวผลเล็กน้อย และจากการศึกษาความเสียหายของผลโกโก้ในระดับการท าลายต่าง ๆ กันของมวนโกโก้ของจรัสศรี
และคณะ (2536) โดยคัดเลือกผลโกโก้ขนาดผลยาว 9-10 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้มวนเข้าท าลายผลระดับต่าง ๆ คือ 
0 (control), 25,50, 75และ100 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ระดับการท าลายของมวนโกโก้ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธี 
control ผลโกโก้สามารเจริญเติบโตไปเป็นผลใหญ่ และสุกได้ทั้งหมดภายใน 17 สัปดาห์ และไม่มีมีผลเสีย ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนระดับการท าลาย 50 เปอร์เซ็นต์ มีผลสุก 76.47 เปอร์เซ็นต์ ระดับการท าลาย 75 
เปอร์เซ็นต์ มีผลสุก 41.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระดับการท าลาย 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลสุกเพียง 5.88 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
 

 รูปที่ 2 ลักษณะการเข้าท าลายของมวนยุงโกโก้เฉพาะบริเวณผิวนอกผล 
 



 
 รiรรZ((((uuiiiiutg  

(ก)                                   (ข) 
 

รูปที่ 3 มวนยุงโกโก้ (ก) ลักษณะผลโกโก้ที่มวนยุงโกโก้เข้าท าลาย (ข) 
   
2. ด้วงกัดกินใบโกโก้ 

จากการส ารวจแปลงปลูกโกโก้ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบว่ามีด้วงกัดกินใบโกโก้หลายชนิด ที่
มีความส าคัญและพบอยู่เสมอมี 3 ชนิด ได้แก่  

Scientific name  Astycus lateralis Fabricius  
Scientific name  Sepiomus sp.  
Scientific name  Platytrachelus paviei Marshall  
Family   Curculionidae  
Order    Coleoptera 
พืชอาศัย      โกโก้ อ้อย ทุเรียน เงาะ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ล าไย หม่อน เป็นต้น  

   
 

(ก)             (ข)         (ค) 
 

        รูปที่ 4 Astycus lateralis Fabricius (ก) Sepiomus sp. (ข) และPlatytrachelus paviei Marshall (ค) 
 

 ด้วงกัดกินใบโกโก้ มีลักษณะการกัดกินใบที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของด้วง แต่จากการสังเกต จะพบ
ขอบใบหยัก ใบขาดๆ และเว้าแหว่ง จากการส ารวจ พบว่า โดยส่วนใหญ่ด้วงกัดกินใบท าความเสียหายมากในระยะ
ที่โกโก้ก าลังแตกใบอ่อน ระบาดมากช่วงต้นฤดูฝน คือเดือนพฤษภาคม และอีกช่วงคือเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งมี
ฝนตกอย่างสม่ าเสมอและมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง โกโก้มีการแตกใบอ่อนจ านวนมาก พบการเข้าท าลายใบอ่อน

 



โกโก้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของใบอ่อนที่แตกใหม่ และกัดกินใบเรื่อยๆ หากใบอ่อนหมด หรือเจริญเติบโตมาเป็น
ใบแก่กว่า ด้วงจะค่อยๆมากัดกินใบที่แก่กว่า ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ จรัสศรีและคณะ (2533) พบว่า 
ต าแหน่งใบที่ 1 – 15 ของต้นโกโก้ จะถูกด้วงกินใบท าลายมากที่สุด และมีแนวโน้มลดลงจากใบยอดไปสู่ใบล่าง 
หรือมีการท าลายที่ใบยอดมากกว่าใบล่าง การเข้าท าลายของด้วงกินใบโกโก้ ท าต้นผลิตใบใหม่ไม่ทัน ต้นจะชะงัก
การเจริญเติบโต อ่อนแอและเป็นสาเหตุให้โรคเข้าท าลายได้ หากปล่อยให้พ้ืนที่ใบถูกท าลายมาก ต้นโกโก้จะได้รับ
ความเสียหายรุนแรง และส่งผลให้ต้นโทรมผลผลิตลดลงได้  

จากการส ารวจพบมากที่สุด คือ ด้วง Astycus lateralis Fabricius ลักษณะตรงส่วนของปากจะเห็นเป็น

งวงเล็กๆ เกษตรกรในพ้ืนที่เรียกว่า ด้วงงวงกุหลาบ ระยะไข่และระยะตัวหนอนจะอาศัยอยู่ในดิน เมื่อตัวหนอนฟัก

ออกจากไข่อาจจะกินรากพืชเป็นอาหาร ตัวเต็มวัย เป็นด้วงปีกแข็ง มีสีเทาปนน้ าตาลเล็กน้อย เป็นด้วงงวงประเภท

ปากกว้าง งวงสั้น ส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า ลักษณะคล้ายงวง โดยในเวลากลางวันตัวเต็มวัยมักซ่อนตัวกัดกินใบอย่าง

สงบนิ่งอยู่ตามใบ ถ้าท าให้ต้นพืชที่ด้วงงวงกุหลาบก าลังเกาะอยู่กระเทือน ด้วงงวงกุหลาบจะทิ้งตัวลงสู่พ้ืนดิน แต่

ตอนค่ าจะพบด้วงงวงกุหลาบบินออกจากพืชอาศัยเข้ากัดกินใบโกโก้มากขึ้น ลักษณะนี้จะพบในด้วงวงศ์ 

Curculionidae ซึ่งออกหากินทั้งในกลางวันและกลางคืน ส่วนด้วงวงศ์  Scarabeidae เขาท าลายพืชในเวลา

กลางคืน 

   

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการเข้าท าลายใบโกโกข้องด้วงกินใบ 
 

 หนอนปลอก  
Scientific name   Pagodiella hekmeyeri 
Family    Psychidae  
Order    Lepidoptera 
พืชอาศัย   หนอนปลอกมีพืชอาศัยหลายชนิดจัดเป็นพวก polyphagous  ไดแก  

ชา กาแฟ พริกไทย โกโก มะพร้าว และไม้ผลอ่ืน ๆ เป็นต้น 
ศัตรูธรรมชาติ  มวนเพชฌฆาต แมลงวันก้นขน และแตนเบียน (braconid)  



จากการส ารวจเฉพาะหนอน ในแปลงปลูกโกโก้ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบว่า หนอนปลอกมีจ านวน

มากที่สุดและพบบ่อยที่สุด ลักษณะการเข้าท าลายใบ หนอนปลอกจะเข้าท าลายโดยการกัดกินใบเป็นรูๆ และจะ

สังเกตเห็นว่ามีลักษณะปลอกคล้ายๆเศษไม้เกาะติดอยู่ตามใบโกโก้ และจะมีตัวหนอนอาศัยภายในปลอกนั้น 

ลักษณะปลอกก็จะมีหลายแบบ เช่น กรวย ดอกไม้ เป็นต้น หากหนอนปลอกเข้าท าลายใบมากๆ ใบโกโก้ก็จะเป็นรู

ทั้งใบ พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ท าให้ใบร่วงหล่นไป จนต้นโกโก้ชะงักการเจริญเติบโตได้ ซึ่งจากการสังเกต จะ

พบหนอนปลอกบริเวณใบที่อยู่ปลายกิ่ง ที่ได้รับแสงแดด จะไม่ค่อยพบกับใบข้างใน 

  
  

รูปที่ 6 ตัวอย่างหนอนปลอกและลักษณะการเข้าท าลายใบโกโก้ 
 
3. หนอนบุ้ง  

Scientific name   Euproctis sp. 
Family    Lymantriidae  
Order    Lepidoptera 
พืชอาหาร   ชมพูสาแหรก ทับทิม ชา กาแฟ มะขามเทศ มะม่วง และกุหลาบ 
ศัตรูธรรมชาติ  - แมลงวันเบียน Carecelia iridopennis (tachinid)  

- แตนเบียน  Apanteles mendosa (braconid) 
 

  
 

(ก)                                  (ข) 
 

รูปที่ 7 หนอนบุ้ง (ก) ผีเสื้อหนอนบุ้ง (ข) 



 ลักษณะการเข้าท าลาย หนอนบุ้งจะกัดกินใบและยอดอ่อนของโกโก้ จากการส ารวจ พบว่า มีหนอนบุ้งเข้า

ท าลายใบโกโก้ในปริมาณไม่มากนัก จะมีปริมาณมากข้ึนในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน  แต่ก็ยัง

ไม่ได้รับความเสียหายรุนแรง 

4. หนอนร่านกินใบ (Leaf eating caterpillar) 
Scientific name   Parasa lepida Cramer 
Family    Limacodidae  
Order    Lepidoptera 
พืชอาศัย   มะพร้าว เงาะ ขนุน เป็นต้น 
ศัตรูธรรมชาติ   แมลงวันก้นขน แมลงวันหลังลาย และแมลงเบียนพวกแตน  

(Hymenoptera) คอยท าลายในระยะที่เป็นตัวหนอน  
 

 
 

รูปที่ 8 หนอนร่านกินใบโกโก้ 
 
จากการส ารวจพบหนอนร่านในปริมาณน้อย ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะแทะกินแต่ผิวใบเท่านั้น ท าให้

ใบแห้งและร่วง โดยปกติแล้วหนอนชนิดนี้ท าความเสียหายไม่มากนัก แต่ถ้ามีการระบาดในระยะที่เงาะก าลังออก
ดอกจะท าให้เงาะเสียหายมาก เพราะต้นที่ถูกท าลายจะติดผลขนาดเล็ก และด้อยคุณภาพ 

 
5. เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว (White moth cicada) 

Scientific name  Lawana conspersa (Walker)  
Family   Flatidae 
อันดับ   Hemiptera 
พืชอาหาร   มะม่วง กาแฟ ทุเรียน ล าไย เป็นต้น 
ศัตรูธรรมชาติ  เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae 

 
เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว เป็นเพลี้ยที่ปล่อยไขสีขาวๆ ไว้ตามใต้ใบ กิ่ง และผลโกโก้จนดูขาวไปท่ัว ท าให้

สกปรก และเป็นแหล่งเพาะราด าได้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากดอก ผล ใบ และก่ิงอ่อน ท าให้



ดอกและผลร่วง หากเพลี้ยกระโดดวางไข่บริเวณเส้นแกนใบจะท าให้ใบโกโก้บิดงอและหักได้ จากการส ารวจ พบ
ระบาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายจนถึงระดับเศรษฐกิจ 

 

 
 

รูปที่ 9 เพลี้ยกระโดดปีกหุบสีขาว 
 
6. เพลี้ยกระโดด (Planthoppers)     

Scientific name  Pochazia fuscata (Fab.) 
Family   Ricaniidae 
อันดับ   Hemiptera 
 

เพลี้ยกระโดด วงศ์ Ricaniidae เป็นเพลี้ยกระโดดที่มีขนาดปานกลาง ล าตัวสีน้ าตาลเข้ม เป็นแมลงจ าพวก
ปากดูด ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากต้นพืช จากการส ารวจพบในปริมาณไม่มาก ไม่สร้างความเสียหาย
ต่อผลผลิตโกโก้ 

 

 
 

รูปที่ 10 เพลี้ยกระโดด 
 
7. เพลี้ยอ่อนสีด า (Black aphid)   

Scientific name  Toxoptera sp. 
Family   Aphididae 
อันดับ   Hemiptera 



พืชอาหาร   โกโก้ น้อยหน่า กาแฟ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น 
ศัตรูธรรมชาติ   ด้วงเต่า ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยคอยท าลายเพลี้ยอ่อน 
 

 
  

  รูปที่ 11 อ่อนสีด า (Black aphid)   
 

ลักษณะการเข้าท าลายโกโก้ของเพลี้ยอ่อนส้มสีด า โดยรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน

โดยเฉพาะใต้ใบโกโก้ หากมีการระบาดมากขึ้นจะพบบริเวณตาดอก ผลอ่อนของโกโก้ ท าให้ดอกและผลอ่อนร่วง

และยอดมีอาการเหี่ยวแห้ง และเป็นแหล่งเพาะเชื้อราด า พบการเข้าท าลายในแปลงโกโก้ในช่วงฝนทิ้งช่วงแต่พบ

จ านวนน้อย ไม่ไดส้ร้างความเสียหายจนถึงระดับเศรษฐกิจได้  

8. เพลี้ยแป้งส าลี (Icerya mealybug) 
Scientific name  Rastrococcus iceryoides (Green) 
Family   Pseudococcidae 
Order   Hemiptera 
 

 
 

รูปที่ 12  เพลี้ยแป้งส าลี (Icerya mealybug) 
 

เพลี้ยแป้งส าลี มีพืชอาหารที่กว้างขวางรวมถึงโกโก้ด้วย เพลี้ยแป้งส าลีเป็นแมลงปากดูด พบรวมกลุ่ม
กันดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่ตามใต้ใบ ตาดอก และยอดอ่อนโกโก้ ท าให้ใบหยิก สร้างความสกปรก และเป็นแหล่งเพาะ



เชื้อราด า จากการส ารวจในแปลงปลูกของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรพบในปริมาณไม่มาก ไม่มีผลกระทบต่อ
ผลผลิต แต่หากมีการระบาดมาก จะสามารถท าให้ต้นโกโก้ทรุดโทรมได้  

 
9. เพลี้ยแป้ง  

Scientific name   Planococcus citri 
Family   Pseudococcidae 
Order   Hemiptera 
พืชอาศัย   กาแฟ ชา โกโก้ มะพร้าว เป็นต้น 
ศัตรูธรรมชาติ   แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย 
 

 
 

รูปที่ 13  กลุ่มเพลี้ยแป้งบนกิ่งโกโก้ 
 
จากการส ารวจในแปลงของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พบเพลี้ยแป้งในปริมาณไม่มากนัก กระจายเป็นจุด 

เล็กๆ ทั่วทั้งแปลงปลูก แต่ไม่มีผลกระทบเสียหายในระดับเศรษฐกิจ ลักษณะการเข้าท าลาย เพลี้ยแป้งเป็นแมลง
พวกปากดูด จะดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ตาดอก ก่ิงและผลอ่อน การเข้าท าลายผลโกโก้ ส่วนใหญ่จะพบกลุ่ม
เพลี้ยแป้งบริเวณขั้วผล ท าให้ผลอ่อนเหี่ยวแห้ง เจริญเติบโตไม่เต็มที่ หากเข้าท าลายตาดอกจนมีผลกระทบต่อ
ผลผลิตได้  
 

10. จักจั่นเขา (Treehopper) 
Scientific name Leptocentrus taurus 
Family  Membracidae 
อันดับ  Hemiptera 
พืชอาหาร    โกโก้ อ้อย หญ้าลี้ยงสัตว์ กาแฟ ข้าวโพด เป็นต้น 
 

จักจั่นเขา ส่วนใหญ่สันหลังอกปล้องแรก (pronotum) มีขนาดใหญ่และมีรูปทรงแปลกๆขยายไปคลุมส่วน
นอกและส่วนท้อง ล าตัวยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร ชอบดูดกินน้ าเลี้ยงจากไม้พุ่มและไม้ยืนต้น บางชนิดวางไข่ท า
ให้เปลือกก่ิงแตกออกและส่วนปลายกิ่งแห้งตาย แต่พบในปริมาณไม่มาก 



11. จักจั่นเขาสกุล Tricentrus 

Scientific name Tricentrus sp. 
Family  Membracidae 
อันดับ  Hemiptera 
 

จักจั่นเขาสกุล Tricentrus มีลักษณะค่อนข้างเล็ก อกปล้องแรกมีสีน้ าตาลเข้ม สีของปีกมีสี
น้ าตาลอ่อน มักพบดูดกินน้ าเลี้ยงยอดอ่อนของพืชและผลอ่อน แต่พบในปริมาณไม่มาก 

 

 
 

รูปที่ 14  จักจั่นเขาสกุล Tricentrus 
 

12. เพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper)  
Scientific name  Bothrogonia addita (Walker) 
Family   Cicadellidae 
อันดับ   Hemiptera 
 

เป็นเพลี้ยจักจั่นสีส้มแดง สามารถดูดกินพืชได้หลายชนิด เช่น กาแฟ แตง อ้อย เป็นต้น ส าหรับ

แปลงโกโก้ พบในแปลงปริมาณน้อย 

 
 

รูปที่ 15  เพลี้ยจักจั่นแดง (Red leafhopper)  
 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 จาการส ารวจโรคและแมลงศัตรูโกโก้ พบโรคโกโก้ 1 ชนิด และแมลงศัตรูโกโก้ 25 ชนิด โรคท่ีพบ คือ โรค

ผลเน่าด า ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อนาคตก็ควรจะมีการวงแผนในการป้องกันก าจัดเพ่ือไม่ให้เกิดการ

ระบาดในแปลงปลูก จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตได้ แมลงศัตรูโกโกท้ี่ส าคัญที่สุด คือมวนยุงโกโก้ รองลงมาคือ

ด้วงกัดกินใบ และหนอนต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาท าให้ทราบชนิดของศัตรูโกโก้ ทราบลักษณะการเข้าท าลาย 

ช่วงเวลาและสภาพอากาศที่เหมาะต่อการเข้าท าลายและการแพร่ระบาดของศัตรูโกโก้ ตลอดจนระดับความ

เสียหายของศัตรูแต่ละชนิด เกษตรกรสามารถหาวิธีป้องกันก าจัด ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรไดรู้้จักกับโรคและแมลงศัตรูโกโก ้ลักษณะการเข้าท าลายโกโกแ้ละความ

เสียหายต่อผลผลิต ที่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูโกโก้ ที่ได้พบในปัจจุบัน  

 

ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  ในการจ าแนกแมลงศัตรูโกโก้ 
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