ค�ำน�ำ
ปัจจุบัน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ก�ำลังตื่นตัวและให้ความสนใจ
การปลูกโกโก้กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ผู้เรียบเรียงในฐานะอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ สอนและศึกษาวิจัยโกโก้มานานกว่า 30 ปี สามารถคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์โกโก้หอมลูกผสม จนมีลักษณะเด่นที่ดี มีคุณสมบัติเพียงพอ
ต่ อ การขึ้ น ทะเบี ย นรั บ รองพั น ธุ ์ พื ช ไว้ กั บ กรมวิ ช าการเกษตร ในชื่ อ โกโก้
พั น ธุ ์ I.M.1 ตลอดจนศึ ก ษากรรมวิ ธี ก ารแปรรู ป ช็ อ กโกแลตระดั บ โรงงาน
ได้ผลิตภัณฑ์ชอ็ กโกแลต เนยโกโก้ และโกโก้ผง คุณภาพสูง เป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากล สามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายยังตลาดญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป
สร้างชื่อเสียงและน�ำเงินตราเข้าสู่ประเทศ
โกโก้ จั ด เป็ น พื ช อุ ต สาหกรรมโรงงาน (Industrial Crop) ดั ง นั้ น
เกษตรกรไทยที่ สนใจอยากปลูก โกโก้เ ป็นอาชี พ ต้ อ งติ ดต่ อ สอบถามไปยั ง
โรงงานแปรรู ป ช็ อ กโกแลตในประเทศไทยให้ ชั ด เจนเสี ย ก่ อ นว่ า โรงงาน
แปรรูปช็อกโกแลตแห่งนั้น แปรรูปช็อกโกแลตยี่ห้ออะไร มีวางจ�ำหน่ายที่ไหน
และรสชาติเป็นอย่างไร ส�ำคัญที่สุดคือรับซื้อผลโกโก้สุกพันธุ์อะไร จึงเลือก
ตัดสินใจปลูกโกโก้พันธุ์นั้น กรุณาอย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อค�ำโฆษณา
แอบอ้าง ของกลุ่มพ่อค้าต้นไม้ที่หลอกเกษตรกรไทยอยู่ในขณะนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี
2563
โทร. 085-9146963, 098-1023588

ประวัติและถิ่นก�ำเนิดโกโก้ของโลก
(World cocoa history and origin)

โกโก้ มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด บริ เ วณ Central America มนุ ษ ย์ ก ลุ ่ ม แรก
ทีใ่ ช้ประโยชน์จากโกโก้คอื ชาว Maya Indian โดยใช้เมล็ดโกโก้แห้งแลกซือ้ ทาส
อาหาร และของมี ค ่ า อื่ น ๆ ชาวสเปน (Spaniards) เป็ น ชนกลุ ่ ม แรก
ที่น�ำโกโก้สู่ยุโรป ชาวสเปนและฮอลันดาเป็นผู้น�ำโกโก้เข้ามาเผยแพร่บริเวณ
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ระหว่ า งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 16-17 มี ก ารบั น ทึ ก ว่ า
ชาวสเปน ท�ำสวนโกโก้ในประเทศทรินิแดด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1525
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ประวัติโกโก้ของประเทศไทย
- ต้นโกโก้ถูกน�ำเข้ามาปลูกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2446 โดย หลวงราชเคนิกร
- ปี พ.ศ. 2523 พ.ต.อ. กฤช สังขทรัพย์ ได้นำ� โกโก้มาทดลองปลูกที่ สล.พส. สวี
จังหวัดชุมพร
- ปี พ.ศ. 2529 อ.สัณห์ ละอองศรี ได้เริ่มงานศึกษาวิจัยโกโก้และแปรรูป
ช็อกโกแลต เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนวิชา พม.401 พืชอุตสาหกรรมโรงงาน
ซึ่งเป็นวิชาเลือกอิสระของภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้ ในขณะนั้น
- ปี พ.ศ. 2540 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์โกโก้พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1
4
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- ปี พ.ศ. 2558 MARKRIN CHOCOLATE FACTORY โรงงานช็อกโกแลต
แห่งแรกของประเทศไทย สร้างเสร็จสมบูรณ์ ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ และ
จ�ำหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ
- ปี พ.ศ. 2561 จากการศึกษาวิจัยและคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์โกโก้ ตลอดจน
เทคโนโลยีการจัดการสวนโกโก้ ติดต่อกันเกือบ 30 ปี รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี
จึงยื่นจดทะเบียนรับรองพันธุ์โกโก้ พันธุ์ I.M.1 ไว้กับกรมวิชาการเกษตร
- ปี พ.ศ. 2561 รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี และ บริษัท มาร์คริณ ช็อกโกแลต
จ�ำกัด ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเป็นคณะกรรมการของประเทศไทย
ในการคัดเมล็ดโกโก้น�ำประกวดเวทีในระดับนานาชาติ Cocoa of Excellence Programme (CoEx) เพือ่ ชิงรางวัล International Cocoa Awards
(ICA) จนถึงปัจจุบัน
- ปี พ.ศ. 2563 รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี ได้จัดตั้งสมาคมโกโก้ของประเทศไทย
แห่งแรก และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกสมาคมโกโก้จนถึงปัจจุบัน

พฤกษศาสตร์ และพันธุ์โกโก้
โกโก้เป็นไม้ผลเขตร้อน (Tropical fruit crop) มีถิ่นก�ำเนิดบริเวณ
กลางป่าลึก จากประเทศเม็กซิโกถึงเปรู ซึง่ เป็นป่าดิบชืน้ เขตทีร่ าบลุม่ อะเมซอน
(The upper Amazon basin) ที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก และเต็มไป
ด้วยร่มเงาจากไม้ป่าขนาดใหญ่ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่อว่าชนเผ่า
มายา (Maya Indian) บริเวณตอนใต้และตอนกลางของทวีปอเมริกา เป็นมนุษย์
กลุม่ แรกทีร่ จู้ กั การปลูกโกโก้และน�ำมาใช้ประโยชน์ จากนัน้ ในราวคริสต์ศตวรรษ
ที่ 16 ชาวสเปนทีเ่ ข้ามาในประเทศเม็กซิโกได้รจู้ กั ต้นโกโก้และเป็นชาวตะวันตก
กลุ่มแรกที่รู้จักน�ำโกโก้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
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โกโก้ (Cocoa) จัดเป็นพืชในตระกูล Sterculiaceae มีชื่อเรียกทาง
พฤกษศาสตร์วา่ Theobroma cacao L. เป็นไม้ผลยืนต้น อายุตน้ ยาวนานกว่า
70 ปี แต่อายุการให้ผลผลิตเชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่าง 30-40 ปีเท่านั้น เป็นพืช
ที่ชอบร่มเงาบาง ๆ ออกดอกติดผลเมื่ออายุต้นได้ 2-3 ปี ออกดอกติดผลบริเวณ
ล�ำต้นและกิง่ แก่ ดอกมีสขี าว ขนาดเล็ก ออกเป็นกระจุกจ�ำนวนมาก โดยต้นโกโก้
จะทยอยออกดอกติดผล เก็บเกีย่ ว ได้ตลอดปี แต่โกโก้จะมีระยะเวลาทีเ่ ก็บเกีย่ ว
ผลผลิตได้มากในช่วงระยะต้นฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) จนถึงต้นฤดูร้อน (เดือน
มีนาคม) ของทุกปี สวนโกโก้ท่ีได้รับน�้ำและความชื้นอย่างสม�่ำเสมอตลอดจน
ได้รับปุ๋ยและมีธาตุอาหารอย่างพอเพียง ต้นโกโก้จะทยอยออกดอกติดผลและ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี หลังติดผลอ่อน ผลโกโก้ใช้เวลาเจริญเติบโต
และพัฒนาผล หรือบางต�ำรานิยมเรียกว่า ฝัก (Pod) จนแก่จัดและเก็บเกี่ยวได้
ใช้ระยะเวลาประมาณ 100-120 วัน ขึ้นกับชนิด พันธุ์และสภาพแวดล้อม
โดยผลอ่อนทีม่ สี เี ขียว เมือ่ แก่จดั และเก็บเกีย่ วได้จะเปลีย่ นเป็นสีเหลือง ผลอ่อน
ที่มีสีแดง เมื่อแก่จัดและเก็บเกี่ยวได้ผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม ภายในผล
ประกอบด้วย เมล็ด ขนาดปลายนิ้วก้อย จ�ำนวน 30-40 เมล็ด อัดแน่นภายใน
ผล เมล็ดโกโก้แต่ละเมล็ดจะถูกห่อหุม้ ด้วยเมือก (mucilage) สีขาว เนือ้ ในเมล็ด
(kernel) พบทั้งสีม่วงเข้ม ชมพู และ ขาว ขึ้นกับ ชนิดพันธุ์และประเภท (type)
ของโกโก้
พันธุ์โกโก้ จ�ำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์และกายวิภาคของ
พฤกษ์ สามารถจ�ำแนกโกโก้ของโลกได้ 3 พันธุ์ ดังนี้
1. พันธุ์ Criollo
พันธุ์นี้เมล็ดให้กลิ่นหอมจัด รสชาติดี แต่มีข้อเสียคือ การเจริญเติบโต
ของต้นไม่คอ่ ยดี อ่อนแอ และให้ผลผลิตต�ำ 
่ ผลหรือฝักมีขนาดค่อนข้างเล็ก สีผล
สีแดงเข้มหรืออาจพบผลสีเขียวได้บ้าง ด้วยคุณภาพของเมล็ดจัดอยู่ในประเภท
โกโก้หอม (fine cocoa , flavor cocoa)
6
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2. พันธุ์ Forastero
พันธุ์นี้สามารถจัดแบ่งได้ 2 กลุ่มย่อย
2.1 West African Amelonado พันธุ์นี้เมล็ดแบน เนื้อในเมล็ด
(kernel) มีสีแดงเข้มถึงม่วง ให้ผลผลิตสูงและผสมตัวเองได้ แต่ไม่ทนทาน
ต่อโรคกิ่งแห้งและยอดแห้ง ด้วยคุณภาพของเมล็ดจัดอยู่ในประเภทโกโก้เนื้อ
(bulk cocoa, ordinary cocoa)
2.2 Upper Amazon พันธุ์นี้ เมล็ดมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์ West
African Amelonado และเนื้อในเมล็ดสีม่วงเข้ม ต้นมีการเจริญเติบโตดี
ให้ ผ ลผลิ ต สู ง ทนทานต่ อ โรคและแมลง แต่ ผ สมตั ว เองไม่ ไ ด้ ด้ ว ยคุ ณ ภาพ
ของเมล็ดจัดอยู่ในประเภทโกโก้เนื้อ (bulk cocoa)
3. พันธุ์ Trinitario
พันธุน์ มี้ ถี นิ่ ก�ำเนิดจากประเทศทรินแิ ดด เป็นพันธุล์ กู ผสมตามธรรมชาติ
(natural hybridization) ระหว่างพันธุ์ Criollo กับ Forastero ผล (ฝัก) มี
ขนาดใหญ่ ก้นผลแหลม ผิวผลขรุขระ มีร่องลึก เมล็ดมีขนาดใหญ่ เนื้อในเมล็ด
(kernel) มีสีขาวจนถึงชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน พบทั้งผสมตัวเองได้และผสมตัว
เองไม่ได้ ด้วยคุณภาพของเมล็ดจัดอยูใ่ นประเภทโกโก้หอม (fine cocoa, flavor
cocoa)
ปัจจุบนั ประเทศไทย มีพนั ธุโ์ กโก้ทผี่ า่ นการรับรองพันธุจ์ ากกรมวิชาการ
เกษตรอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบเพียง 2 พันธุ์เท่านั้น
1. พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 (Pa7 x Na32)
เป็นพันธุ์โกโก้ลูกผสมที่คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นโดยนักวิชาการ
เกษตรของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร เป็นพันธุ์โกโก้ที่ให้
ผลผลิตสูง เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูง 57.27%
องค์ความรู้เรื่องโกโก้
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2. พันธุ์ ไอ.เอ็ม.1 (I.M.1)
เป็นพันธุ์โกโก้หอมลูกผสม สาย Trinitario ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์ ขึน้ โดยนักวิชาการเกษตรของ บริษทั มาร์คริณ ฟาร์ม
จ�ำกัด เป็นพันธุ์โกโก้ที่ให้ผลผลิตสูง เมล็ดมีกลิ่นหอมจัดและมีความเปรี้ยวต�่ำ 
เมื่อน�ำมาแปรรูปเป็นช็อกโกแลต เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูง ระหว่าง 52-67%
เป็นสายพันธุ์โกโก้ส�ำหรับส่งเสริมการปลูกแก่เกษตรกรสมาชิกของ บริษัท
มาร์คริณ ฟาร์ม จ�ำกัด เท่านั้น

เทคโนโลยีการจัดการสวนโกโก้
โกโก้จัดเป็นไม้ผลเขตร้อน (Tropical fruit crop) ที่ต้องการสภาพ
อากาศร้อนชื้นภายใต้ร่มเงาเพื่อการเจริญเติบโตตลอดปี โดยสภาพภูมิอากาศ
ของพื้นที่ปลูกโกโก้ควรมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 18-32 ํซ. แถบเส้นรุ้ง 18 องศา
เหนือ/ใต้ มีปริมาณน�้ำฝนอยู่ระหว่าง 1,000-3,000 มม./ปี และในพื้นที่ปลูก
ไม่ควรมีฤดูแล้งเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ดังนั้นพื้นที่ปลูกโกโก้ของเกษตรกร
บางพื้นที่ ที่มีฤดูแล้งติดต่อกันนานเกิน 3 เดือน ควรท�ำการคลุมโคนต้นโกโก้
(mulching) ด้วยเศษหญ้าแห้ง ฟางข้าวแห้ง หรือเปลือกถั่วลิสงแห้ง เพื่อรักษา
ความชืน้ ให้ตน้ โกโก้ และควรก�ำจัดวัชพืชในแปลงโกโก้ดว้ ยการตัดถากหรือถอน
ด้วยมือบริเวณรอบโคนต้น รวมถึงการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าในแปลงปลูก
และป้องกัน ก�ำจัด โรค แมลง ศัตรูโกโก้ ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ (organic)
ระดับสากล
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การปลูกโกโก้
ปัจจุบันการปลูกโกโก้ ท�ำได้ 3 ระบบ คือ
1.  ปลูกเชิงเดีย่ ว (monocrop) การปลูกโกโก้ลกั ษณะนีจ้ ำ� เป็นต้องสร้าง
ร่มเงาชั่วคราวให้ต้นโกโก้ที่ปลูกใหม่
2.  ปลูกเป็นพืชแซมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ (intercrop) เช่น ปลูกแซม
ระหว่างแถวของสวนล�ำไย สวนลิ้นจี่ ทางภาคเหนือ ปลูกแซมสวนทุเรียน เงาะ
ลองกอง ทางภาคตะวันออก และ ปลูกแซมสวนปาล์ม สวนมะพร้าว ทางภาคใต้
3.  ปลูกเป็นพืชแซมในสภาพป่าธรรมชาติ (agro-forest) ในลักษณะ
เกษตรป่าไม้ ตามแนวชายป่าเบญจพรรณทีส่ ามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

ระยะปลูก

โดยทั่ ว ไปในการปลู ก เชิ ง เดี่ ย ว แนะน� ำ ให้ เ กษตรกรเลื อ กใช้ ร ะยะ
ปลุกระหว่างต้นxระหว่างแถว ตั้งแต่ระยะ 2.5x2.5 เมตร 2.5x3.0 เมตร และ
3x3 เมตรตามความเหมาะสม แต่การเลือกปลูกโกโก้ระยะชิด เกษตรกรผู้ปลูก
จะมีภาระในการตัดแต่งกิ่งเพิ่มขึ้น แต่อาจได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส�ำหรับ
องค์ความรู้เรื่องโกโก้
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การปลูกแซมพืชเศรษฐกิจอืน่ แนะน�ำให้เกษตรกรเลือกปลูกแซมบริเวณพืน้ ทีว่ า่ ง
ระหว่างแถวของต้นไม้ผลหลัก ต้นโกโก้ที่ปลูกแซมพืชเศรษฐกิจอื่นนั้น สามารถ
ใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกับไม้ผลเศรษฐกิจหลัก จึงเป็นการใช้พื้นที่การเกษตรของ
เกษตรกรไทยที่มีอยู่จ�ำกัดอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด

การปลูกและดูแลรักษา
เกษตรกรควรเตรียมหลุมปลูก ขนาด กxยxล 50x50x50 เซนติเมตร
ให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูแล้ง ตากหลุมปลูกทิ้งไว้อย่างน้อย 7-10 วัน เพื่อก�ำจัด
เชื้อโรคในดิน เริ่มท�ำการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี โดยรองก้นหลุมด้วยมูลสัตว์แห้งหรือปุ๋ยหมัก 1-2 กิโลกรัม คลุกเคล้า
ร่ ว มกั บ เศษใบไม้ แ ห้ ง หรื อ เปลื อ กถั่ ว ลิ ส งแห้ ง จากนั้ น เตรี ย มต้ น กล้ า โกโก้
ก่อนปลูกด้วยการขลิบปลายรากแก้วก่อนปลูกออกประมาณ 1-2 เซนติเมตร
หลังจากปลูกเรียบร้อยแล้ว ให้ท�ำการพรางแสงให้ต้นโกโก้ปลูกใหม่ และให้น�้ำ
ทุกวันจนกระทัง่ ต้นโกโก้ตงั้ ตัวได้ เมือ่ เข้าสูฤ่ ดูแล้งเกษตรกรควรคลุมโคนต้นโกโก้
ด้วยฟางข้าวแห้งหรือเศษหญ้าแห้งเพือ่ รักษาความชืน้ ให้ตน้ กล้าโกโก้ทปี่ ลูกใหม่
และให้น�้ำต้นโกโก้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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หลักการปฏิบัติดูแลรักษาต้นโกโก้หลังปลูกในปีแรก
1. ใส่ปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์แห้ง 1.5-2 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี โดยทยอยแบ่งใส่
3 ครั้ ง ครั้ ง ละ 500 กรั ม ช่ ว งต้ น ฤดู ฝ น กลางฤดู ฝ น และต้ น ฤดู ห นาว
หลังใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุกครั้งควรให้น�้ำต้นโกโก้เสมอ
2. เกษตรกรต้องก�ำจัดวัชพืชรอบโคนต้นโกโก้ กว้างประมาณ 50 ซม. ด้วยการ
ตัดหรือถาก และคลุมโคนรักษาความชื้นด้วยหญ้าแห้งหรือฟางข้าวเสมอ
3. ดูแลรักษาต้นโกโก้ อย่าให้เพลีย้ อ่อน เพลีย้ แป้ง หรือแมลงปากกัด เข้าท�ำลาย
ยอดอ่อนโกโก้
4. เกษตรกรต้องหมั่นก�ำจัดกิ่งกระโดง (chupon)  และกิ่งแขนงย่อยที่แตก
จากล�ำต้นหลักทิ้งให้เหลือต้นโกโก้ล�ำเดียวและรักษาระดับความสูงของ
ต้นโกโก้จนแตกฉัตรสร้างจุดคาคม (jorquette) แรกที่ความสูงประมาณ
100-120 ซม. จากพื้นดิน

หลักการปฏิบัติดูแลรักษาต้นโกโก้ที่เริ่มออกดอกติดผล
1. หลั ง จากปลู ก ลงดินแล้ว 1-2 ปี ขึ้นกับอายุ ต้ นกล้ า ที่ ปลู ก ด้ วย ต้ นโกโก้
เริ่ ม ออกดอกติ ด ผล ให้ เ พิ่ ม การใส่ ปุ ๋ ย หมั ก หรื อ มู ล สั ต ว์ แ ห้ ง เป็ น ปี ล ะ
2.5-3 กิโลกรัมต่อต้น และแบ่งใส่เช่นเดียวกับปีแรก
2. เพิ่ ม ปุ ๋ ย หมั ก หรื อ น�้ ำ หมั ก ที่ ไ ด้ จ ากกระดู ก สั ต ว์ ห รื อ ปุ ๋ ย ปลาเพื่ อ เพิ่ ม
ธาตุฟอสฟอรัส (P) ช่วยให้ดอกโกโก้สมบูรณ์
3. รักษาระดับความสูงของฉัตร หรือจุดคาคมแรกที่ 100-120 ซม.
4. หมั่ น ก� ำ จั ด กิ่ ง แขนงและกิ่ ง กระโดง ทุ ก 2 เดื อ น และหมั่ น ก� ำ จั ด วั ช พื ช
รอบโคนต้นโกโก้และภายในแปลงปลูกด้วยการตัดหรือถาก
5. ต้ น โกโก้ อ ายุ 2 ปี จะเริ่ ม ทยอยออกดอกและติ ด ผลอ่ อ น ต้ อ งดู แ ล
เรื่องความชื้น ร่มเงา และธาตุอาหารให้พอเพียง
องค์ความรู้เรื่องโกโก้
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    ผลหรือฝักโกโก้เริ่มแก่จัดและเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุผลอยู่ระหว่าง
100-120 วัน ขึ้นกับชนิดพันธุ์ แหล่งปลูก และฤดูกาล ดัชนีการเก็บเกี่ยว
(harvesting index) ของผลโกโก้ใช้สีผลและอายุผลเป็นเกณฑ์ โดยทั่วไป
ผลโกโก้ทปี่ ลูกในประเทศไทย ผลดิบทีม่ สี เี ขียว เมือ่ ผลโกโก้แก่จดั เก็บเกีย่ วได้
ผลจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลือง ส�ำหรับผลดิบที่มีสีแดง เมื่อแก่จัด
เก็บเกี่ยวได้ ผลจะเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงเป็นเหลืองส้ม โดยมีอายุผล (ฝัก)
เฉลี่ย 110-120 วัน ดังนั้นดัชนีการเก็บเกี่ยว (harvesting index) ของผล
โกโก้ในประเทศไทย จึงใช้ระดับการเปลี่ยนสีของผลและอายุผลเป็นเกณฑ์
ชี้วัดความแก่ของผลโกโก้ร่วมกัน
6. ตั้งแต่เริ่มปลูกจนต้นโกโก้เริ่มออกดอกติดผลจนกระทั่งผลแก่ โกโก้อาจ
พบการเข้ า ท� ำ ลายของโรค แมลง และสั ต ว์ ศั ต รู ขึ้ น อยู ่ กั บ แหล่ ง ปลู ก
สภาพแวดล้อม และพืชที่ปลูกร่วม ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่
6.1 โรคผลเน่าด�ำ (Black pod rot)
ลักษณะอาการของผลโกโก้ที่เป็นโรคนี้ เริ่มจากเกิดจุดฉ�่ำน�้ำ
บนผลโกโก้ จุดฉ�่ำน�้ำจะขยายตัวเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลและสีด�ำทั้งผล
ในที่สุด ผลโกโก้ที่เป็นโรคนี้ ผลจะเน่าด�ำเสียหายทั้งผลและแห้งด�ำ
ติดคาบนต้น พบอาการของโรค ทั้งผลอ่อนและผลแก่ โรคนี้เกิดจาก
การเข้าท�ำลายของเชื้อรากลุ่ม Phytophthora pulmivora สร้าง
ความเสียหายกับพื้นที่ปลูกโกโก้ที่มีปริมาณน�้ำฝนมากและความชื้น
ในอากาศสูง เช่น บริเวณพื้นที่ปลูกภาคใต้ของประเทศไทย
แนวทางการควบคุมโรคท�ำได้โดย
1. เก็บผลและเปลือกโกโก้ที่เป็นโรคนี้ออกท�ำลาย
2. ตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มโปร่งแสง แสงแดดส่องได้ทั่วถึง
3. ควบคุมโดยสารสกัดอินทรีย์
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6.2 โรคไหม้ (Thread blights)
โรคนี้มักเกิดกับแหล่งปลูกโกโก้ท่ีมีความชื้นในบรรยากาศสูง
ฝนตกชุก ลักษณะอาการของต้นโกโก้ที่เป็นโรคนี้ พบกิ่งแห้ง ตาย
เกิดจากเชื้อรา กลุ่ม Corticum species , Marasminus scandens
		 และ Marasminus byssicola สร้างเส้นใยสีขาวนวลคล้ายเส้นด้าย
กระจายคลุมกิ่งก้านและใบที่ยังเขียวอยู่ เจริญลุกลามท�ำลายกิ่งโกโก้
จนแห้งตาย
แนวทางการควบคุมโรคท�ำได้โดย
1. ตัดแต่งกิ่งที่โรคเข้าท�ำลายแล้วเผาก�ำจัดทิ้ง
2. ควบคุมโดยสารสกัดอินทรีย์
องค์ความรู้เรื่องโกโก้
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6.3 เพลี้ยแป้ง (Melly bugs)
ลักษณะตัวเพลี้ยมีขนาดเล็กและมีสีขาวเพราะถูกสารขี้ผึ้ง
ถูกขับออกมาคลุมตัวเพลี้ยไว้ เข้าท�ำลายโกโก้โดยการดูดน�้ำเลี้ยง
ในส่ ว นของยอด ใบโกโก้ และล� ำ ต้ น พร้ อ มขั บ ถ่ า ยมู ล มี ลั ก ษณะ
เป็ น ของเหลวข้ น เหนี ย วรสหวาน ท� ำ ให้ เ กิ ด ราด� ำ ปกคลุ ม ใบและ
ยอดอ่อนของต้นโกโก้ที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้าท�ำลายอาจแห้งตายในที่สุด
รวมทั้งอาจเกิดราด�ำปกคลุมร่วมด้วย
แนวทางการป้องกันก�ำจัด
1. ใช้น�้ำฉีดพ่นให้ถูกตัวเพลี้ยอย่างแรง เพลี้ยแป้งจะกระเด็น
    หลุดจากต้นโกโก้
2. พ่นด้วยน�้ำหมักใบยาสูบเข้มข้น สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
3. พ่นด้วยสารสกัดสะเดาเข้มข้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
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6.4 มวนโกโก้ (Mirids)
แมลงชนิ ด นี้ เ ป็ น แมลงปากดู ด ตั ว โตเต็ ม วั ย ขนาด 4.5-6
มิลลิเมตร ล�ำตัวสีนำ�้ ตาลด�ำ หลังมีสเี หลืองหรือเขียวส้ม ปีกใสมีเส้นปีก
สีด�ำ ลักษณะเด่นชัด หนวดยาวกว่าล�ำตัว 2 เท่า เข้าท�ำลายโกโก้
ด้วยการดูดกินน�้ำเลี้ยงบนผล ท�ำให้ผลโกโก้เกิดรอยแผลมียางไหล
ในช่วงที่โกโก้มีผลผลิตต�่ำ อาจเข้าท�ำลายยอดอ่อนของต้นโกโก้ด้วย
ท�ำให้ยอดเหี่ยว เสียหาย
แนวทางการควบคุมมวนโกโก้ ท�ำได้โดย
1. ตัดแต่งทรงพุ่มโกโก้ให้โปร่ง ระบายอากาศดี ลดความชื้น
    ภายในแปลงปลูก
2. เผาท�ำลายผลโกโก้ที่ตกค้าง ไม่ให้แมลงศัตรูใช้ขยายพันธุ์
3. ศัตรูธรรมชาติ เช่น มดแดง และจักจั่นเขา

6.5 หนอนเจาะล�ำต้น (Stem borer)
เป็ น หนอนจากไข่ ข องแมลงจ� ำ พวกผี เ สื้ อ กลางคื น ชื่ อ
วิทยาศาสตร์วา่ Zeuzera coffeae ปีกยาว 4 ซม. ล�ำตัวยาวประมาณ
2.5 ซม. ล�ำตัวมีสีชมพูมีจุดด�ำประปรายทั่วตัว วางไข่ตามรอยแตก
ของเนื้อไม้หรือยอดอ่อนโกโก้ หนอนจะฟักเป็นตัวภายใน 10 วัน และ
องค์ความรู้เรื่องโกโก้
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เจาะเข้าไปกัดกินเนื้อไม้ภายในไส้กลางล�ำต้นโกโก้ ท�ำให้ต้นโกโก้
ส่วนบนของรูที่ถูกเจาะท�ำลายแห้งตาย
แนวทางการป้องกันก�ำจัด
1. ท�ำการรักษาบริเวณรอบสวนโกโก้ให้สะอาด
2. ตัดแต่งกิ่งโกโก้ให้โปร่ง
3. หมั่นส�ำรวจสวนและก�ำจัดวัชพืชอย่างสม�่ำเสมอ
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6.6 สัตว์ศัตรูโกโก้
สัตว์ศตั รูโกโก้ทพี่ บมากในประเทศไทย ได้แก่ กระรอก หนู และ
สัตว์ฟันแทะ
แนวทางการควบคุม ท�ำได้โดย
1. ใช้กรงดักสัตว์
2. วางเหยื่อพิษ

การหมักเมล็ดโกโก้
ผลโกโก้สุก หลังการเก็บเกี่ยว เมล็ดสดยังไม่เป็นช็อกโกแลต เมล็ดจะ
เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตในระหว่างขั้นตอนการหมักเมล็ดโกโก้ (cocoa beans
fermentation) เกษตรกรผูป้ ลูกโกโก้จะหมักเมล็ดโกโก้สดแบบใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ข้อก�ำหนดและความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค เมล็ดโกโก้ที่ผ่านขั้นตอน
การหมักและตากแดดจนแห้งสนิทดีแล้ว สามารถเก็บรักษารอตลาดได้นานนับ
ปี เกษตรปลูกโกโก้จึงมีทางเลือก

ขั้นตอนการหมักเมล็ดโกโก้
1. ผ่าผล (ฝัก) โกโก้สุก น�ำเมล็ดโกโก้สดบรรจุในเข่งไม้ไผ่สานที่กรุรอบเข่งด้วย
ใบตองกล้วยสด ขนาดบรรจุเมล็ดโกโก้สด 50-60 กิโลกรัม
2. ท�ำการหมักเมล็ดโกโก้สดเป็นเวลา 6 วัน โดยท�ำการกลับกองเมล็ดโกโก้ในวัน
ที่ 2 และวันที่ 4 ของการหมัก
3. เมื่อหมักครบ 6 วัน และน�ำเมล็ดโกโก้ตากแห้งในวันที่ 7 ของการหมัก
4. ตากเมล็ ด โกโก้ ใ ห้ แ ห้ ง เหลื อ ความชื้ น ในเมล็ ด 5-7 % และเก็ บ รั ก ษา
เพื่อรอการน�ำไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตหรือจ�ำหน่ายต่อไป
องค์ความรู้เรื่องโกโก้
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