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ค ำน ำ 
 

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่สูง ด้วยการบริหารจัดการโซ่
อุปทานการผลิตโกโก้ และเพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ ที่เหมาะสม
กับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง
โดยการน าโมเดลอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการลงทุน สามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้าง Value 
Chain มาท าการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดธุรกิจชุมชนต้นแบบ รวมทั้งขยายโอกาสทาง
การตลาดทั้งตลาดในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการความร่วมมือของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะนักวิจัยหวังว่า รายงายวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ 
รวมถึงนักวิชาการ ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูงอย่างมี
ศักยภาพและยั่งยืนในอนาคต 

หากพบข้อผิดพลาดประการใด คณะนักวิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ พร้อมจะน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไป 
 

 

คณะนักวิจัย 

มกราคม 2565 
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กิตติกรรมประกำศ 

 
โครงการวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ 

วช. ที่สนับสนุนทุนวิจัย และขอบคุณแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 
4.0 และ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานอ านวยการแผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้โอกาสและค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีมวิจัยเสมอมา  

ขอบคุณผู้ทรงวุฒิ ส าหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ที่อ านวยความสะดวก และช่วย
ประสานงานในเรื่องต่างๆ ท าให้การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น  

ขอขอบคุณ เกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าชุมชน เยาวชน หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตลอดจนผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อนุเคราะห์ให้ความสะดวก และให้ข้อมูล รวมทั้งค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในโครงการครั้งนี้

จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คณะนักวิจัยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป หากมี
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง คณะนักวิจัยพร้อมน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ในการพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่สูง ด้วยการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ และ 2) เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ 
ที่เหมาะสมกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 5 ชุมชน ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสองแคว อ าเภอท่าวังผา อ าเภอภูเพียง และ
อ าเภอนาหมื่น จ านวนเกษตรกร 24 ครัวเรือน ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนผู้ปลูกโกโก้ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันสูง อาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร อดีตเคยเป็นพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบกับการส่งเสริม
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการหลวง เกษตรกรจึงหันมาสนใจปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นอย่างอ่ืนที่มี
มูลค่าสูงทดแทน ซึ่งโกโก้เป็นไม้ผลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับป่าได้ และสามารถปลูกแซมกับ
ไม้ผล/ไม้ใหญ่อ่ืน มีตลาดรองรับผลผลิต จึงท าให้เกษตรกรหันมาปลูกโกโก้ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์มากขึ้น จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ เฉลี่ย 48.46 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.79 คน/ครัวเรือน 
เป็นสมาชิกที่ผลิตโกโก้เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน รายได้เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 249,711.67 บาท/ปี/ครัวเรือน 
แบ่งเป็นรายได้จากภาคการเกษตร ได้แก่ การปลูกไม้ผล (มะม่วง ลิ้นจี่ มะนาว) และไม้ยืนต้น (กาแฟ 
ยางพารา) และการปลูกพืชไร่ (ข้าว และข้าวโพด) เฉลี่ย 166,539.17 บาท/ปี/ครัวเรือน และรายได้จาก
อาชีพอ่ืนๆ นอกภาคการเกษตร เช่น รับราชการ ลูกจ้าง และการรับจ้าง เฉลี่ย 83,172.50 บาท/ปี/
ครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกโกโก้เฉลี่ย 4 ปี มีพื้นที่ปลูกโกโก้รวมทั้งสิ้น 77.50 ไร่ พ้ืนที่ปลูก
เฉลี่ย 1 แปลง/ครัวเรือน ขนาดของแปลงปลูกเฉลี่ย ประมาณ 3.23 ไร่/แปลง สายพันธุ์โกโก้ที่ปลูก ได้แก่ 
สายพันธุ์ชุมพร 1 และสายพันธุ์ I.M.1 ซึ่งได้พันธุ์ต้นกล้าและองค์ความรู้จากโครงการหลวงส่วนขยาย 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ (เช่น สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย) และผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ (เช่น 
บริษัท ไทยคอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด) เป็นต้น โดยปลูกบริเวณพ้ืนที่ตามเชิงเขาและอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ 
ลักษณะการปลูกมีทั้งปลูกเป็นพืชเดี่ยว ประมาณ 100-150 ต้น/ไร่ และปลูกร่วมกับพืชอ่ืน (เช่น กล้วย 
มะม่วง มะนาว ส้มโอ ยางพารา เป็นต้น) ประมาณ 50-75 ต้น/ไร่ เนื่องจากเกษตรยังขาดองค์ความรู้/
ประสบการณ์ในการจัดการแปลงปลูก (การตัดแต่งกิ่ง การบ ารุงรักษา) ท าให้ผลผลิตโกโก้ผลสดไม่ได้
มาตรฐาน (เช่น ผลผลิตต่ า ขนาดลูกเล็ก เป็นต้น) รวมทั้งประสบปัญหาต้นโกโก้ตายเนื่องจากการขาดน้ า
และเป็นโรค ท าให้ต้องมีการปลูกซ่อมทุกปี ปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 57,840 กก./ปี เฉลี่ย 4,820 กก./
เดือน จ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมจากภายในพ้ืนที่ (สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย สหกรณ์การเกษตร
สองแคว จ ากัด) เดือนละ 2 ครั้ง ปริมาณเฉลี่ยรวม 4,320 กก./เดือน โดยมีราคารับซื้อ 10-13 บาท/กก. 



VI 
 

โดยผู้รวบรวมจะจ าหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการแปรรูปในพ้ืนที่ (วิสาหกิจชุมชนโกโก้วัลเล่ย์ อ าเภอปัว) ใน
ราคา 12-15 บาท/กก. นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนยังจ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการเอกชนในพ้ืนที่
นอกพ้ืนที่ (จังหวัดเชียงราย และจังหวัดล าปาง) ปริมาณการจ าหน่ายเฉลี่ย 500 กก./เดือน โดยมีราคารับ
ซื้อ 10-18 บาท/กก.  
 2. การผลิตโกโก้บนพ้ืนที่สูงมีความได้เปรียบจากการชุมชน ศักยภาพการผลิตและสามารถพัฒนา
เป็นธุรกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เนื่องจาก เกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น เช่น โครงการ
หลวง เพ่ือใช้เป็นพืชที่ปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากโกโก้เป็นไม้ผลที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งปี เป็นรายได้
ของครัวเรือนหากมีการบ ารุงรักษาต้นโกโก้ และชุมชนต้องการปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นไม้
ยืนต้นที่ยั่งยืน รวมทั้ง สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกโกโก้ เนื่องจากโกโก้สามารถปลูกร่วมกับป่า
บนพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาให้องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ปรกอบกับในพ้ืนที่ยังได้มี
ต้นแบบการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งประสบความส าเร็จและได้รับการตอบรับ
ที่ดี รวมทั้งยังมีเครือข่ายผู้รวบรวมและเป็นผู้แปรรูปส่งออก อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือ
บริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งยังขาดเป้าหมายในการรวมกลุ่ม แม้ว่าปัจจุบันจะสามารถ
ขายผลสดได้แต่หากเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ อาจประสบปัญหาความเสี่ยงจากการที่ผู้รวบรวม/ผู้ประกอบการไม่รับซื้อ 
ดังนั้นจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในภายนอกของชุมชนผู้ผลิตโกโก้นี้ พบว่า เกษตรควรมีการ
รวมกลุ่ม รวมทั้งมีการออกแบบธุรกิจชุมชนโกโก้และออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม และศักยภาพเชิงพื้นที ่
 3. แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ แบ่งการวิเคราะห์ตามกิจกรรมในแต่ละ
ห่วงโซ่ จ านวน 5 ห่วงโซ่ ทั้งก่อนและหลังมีโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ก่อนมีโครงการ โซ่ท่ี 1 การผลิตโกโก้ผลสด จากพ้ืนที่ปลูกโกโก้ จ านวน 77.50 ไร่ ปริมาณ
การผลิตรวมทั้งสิ้น 57,840 กก./ปี จากฐานการผลิตดังกล่าวชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 
737,460.00 บาท/ปี มีต้นทุนการผลิตรวม 654,924.08 บาท/ปี ส่งผลให้ชุมชนมีก าไรจากการผลิตโกโก้ผล
สด 19,499.32 บาท/ปี และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.69  โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผล
สด ผู้รวบรวมในพ้ืนที่มีต้นทุนในการรวบรวม จ านวน 783,732 บาท/ปี และมีรายได้รวม 853,140 บาท/ปี 
โดยก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโกโก้ผลสด ทั้งสิ้น 69,408 บาท/ปี และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 8.86 และ โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง ชุมชนมี
ต้นแบบในกระบวนการแปรรูป (การหมัก และตาก) แต่ยังไม่เคยท าการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้
แห้ง รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่มาท าหน้าที่ในการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือใช้องค์ความรู้ในการแปรรูป ส่วนโซ่
ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ และโซ่ที่ 5 การตลาด ชุมชนยังไม่มีการพัฒนา โดยก่อน
มีโครงการโซ่อปุทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสูงสุด ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด 
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3.2 หลังมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด โครงการได้ท าการ intervention ด้วยกิจกรรม
การให้องค์ความรู้ในเรื่องการตัดแต่งกิ่ง และการการให้ปุ๋ยบ ารุงดินและต้นโกโก้ โดยมีต้นทุนของการ  
intervention รวมทั้งสิ้น 111 ,512.50 บาท แบ่งเป็นต้นทุนของโครงการ (ค่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชน) จ านวน 5,000 บาท ต้นทุนของเกษตรกร (ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย) จ านวน 106,512.50 บาท ซึ่ง
การ intervention และต้นทุนการสนับสนุนกิ่งพันธุ์ จ านวน 63,250 บาท ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซ่
การผลิตโกโก้ผลสด ได้แก่ 1) ต้นทุนค่าแรงงานในการบ ารุงรักษา (ตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยเคมี) เพ่ิมขึ้น 
97,437 บาท 2) ต้นทุนค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ิมข้ึน 5,475 บาท 3) ต้นทุนการใส่ปุ๋ยเคมี เพ่ิมขึ้น 
3,600 บาท 4) ปริมาณผลผลิตจาก 57,840 กก./ปี เพ่ิมขึ้นเป็น 71,040 กก./ปี มูลค่ารวม 905,760 บาท 
ส่งผลให้ชุมชนมีก าไรจากการผลิตโกโก้เพ่ิมขึ้นเป็น 76,073.42 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ 9.17 โซ่ท่ี 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด ทางโครงการฯ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ท าเพียงการดึงผลผลิต
ร้อยละ 10 มาขยายโซ่อุปทานในโซ่ที่ 3 แต่ทั้งนี้ผู้รวบรวมมีต้นทุนและรายได้เพ่ิมจากปริมาณโกโก้ผลสดที่
รับซื้อเพ่ิมขึ้น โดยมีต้นทุนในการรวบรวม จ านวน 962,590 บาท และมีรายได้รวม 1,047,840 บาท ก าไร
ในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโกโก้ผลสด รวมทั้งสิ้น 85 ,248 บาท และมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนร้อยละ 8.86 โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง  โครงการได้ท าการ 
intervention ด้วยกิจกรรมการให้องค์ความรู้ในเรื่องการแปรรูป ทั้งกระบวนการหมัก ตาก ปริมาณผลผลิต
ที่เหมาะสมเพ่ือการแปรรูป รวมถึงคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง โดยชุมชนท าการแปรรูปโกโก้ผลสด จ านวน 
7,104 กก. ได้เมล็ดโกโก้แห้ง 532.80 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของผลสด) ต้นทุ นของการ 
intervention แบ่งเป็นต้นทุนของโครงการ (วัสดุ/อุปกรณ์การหมัก อุปกรณ์การท าโรงเรือน) จ านวน 
4,600 บาท และต้นทุนของเกษตรกร (วัสดุ/อุปกรณ์การหมัก อุปกรณ์/ท่ีดินท าโรงเรือน ค่าแรง) 4,835.83 
บาท โดยมีต้นทุนการแปรรูปรวม 100,011.83 บาท และมีรายได้จากการจ าหน่ายเมล็ดโกโก้แห้งรวม 
106,560 บาท โดยชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง 
ทั้งสิ้น 6,548.17 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 6.55 โซที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้
แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ โครงการได้ท าการ intervention ด้วยกิจกรรมการให้องค์ความรู้ในเรื่องการแปร
รูปผลิตภัณฑ์โกโก้ ชุมชนท าการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 75 กก. เป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ชนิด 
ได้แก่ โกโก้นิปส์ (ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 25 กก.) และโกโก้แมส (ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 50 กก.) ต้นทุนของการ 
intervention เป็นต้นทุนของโครงการ (ค่าใช้จ่ายในการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเพ่ือทดสอบชิม/ตรวจ
คุณภาพ) จ านวน 3,000 บาท โดยมีต้นทุนการแปรรูป รวมทั้งสิ้น 32,993.74 บาท และมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้รวม 48,495 บาท โดยชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการแปรรูป
เมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ รวมทั้งสิ้น 15,222.86 และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 
46.98 และโซ่ท่ี 5 การตลาด เยาวชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการของชุมชน น าผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ จ านวน 125 
กระปุก และโกโก้แมสขนาด 150 กรัม จ านวน 142 ถุง และขนาด 250 กรัม จ านวน 42 ถุง มาท า
การตลาด โครงการได้ท าการ intervention ด้วยกิจกรรมการส ารวจตลาด การสร้างแบรนด์ การก าหนด
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ราคา และการทดสอบตลาด ต้นทุนของการ intervention แบ่งเป็นต้นทุนของโครงการ (การสร้างแบรนด์ 
ค่าโปรโมชั่น/ขนส่ง) จ านวน 6,135 บาท และต้นทุนของเกษตรกร (ค่าผลิตภัณฑ์ที่น ามาจ าหน่าย) จ านวน 
48,495 บาท มีต้นทุนรวม 54,630 บาท และมีรายได้จาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม 61,485 บาท ชุมชนมี
ก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ ทั้งสิ้น 20,495 บาท และมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนร้อยละ 12.55 โดยหลังมีโครงการ โซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสูงสุด 
ได้แก่ โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ 

3.3 การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ของชุมชน  ตลอดโซ่อุปทานการ
ผลิต ก่อนมีโครงการวิจัย มูลค่าเศรษฐกิจรวม 806,868 บาท หลังจากมีโครงการวิจัย มูลค่าเศรษฐกิจรวม 
1,019,912.43 บาท โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 213,044.43 บาท หรือเพ่ิมร้อยละ 26.40 ของฐานมูลค่า
เศรษฐกิจเดิม  
 4. แบบจ าลองธุรกิจชุมชนโกโก้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน สามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยง ชุมชนมีแนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและเครือข่าย ด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 

4.1 ลูกค้า (Customer Segments-CS) ก าหนดกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ส าคัญ คือ ผู้บริโภค
ที่รักสุขภาพ ผู้บริโภคชอบเครื่องดื่มโกโก้  นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม/ร้านเบเกอรี่ 
ตามล าดับ 

4.2 คุณค่า (Value Propositions-VP) จุดขายของผลิตภัณฑ์โกโก้ คือ เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ที่
ผลิตจากโกโก้สดจากธรรมชาติ ที่มีโภชนาการ ไขมัน ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย และเป็นผลผลิต
ที่อยู่ร่วมกับป่าต้นน้ า  

4.3 ช่องทาง (Channels-CH) การสื่อสารตรงถึงลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้าน
เครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ในพ้ืนที่  และช่องทาง Online ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น 
Facebook เป็นต้น 

4.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเป้าหมาย
เดิม และเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ การส่งมอบโดยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มา /สวนเกษตรกร รวมทั้งการจัดโปรโมชั่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบรสนิยม 
และ Lifestyle ของผู้บริโภค 

4.5 กระแสรายได้ (Revenue Streams-RS) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และ
โกโก้แมส มูลค่ารวม 61,485 บาท/ปี   

4.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources-KR) ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ 
ได้แก่ ปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสดและเมล็ดโกโก้แห้ง ผู้น าเกษตรกรและเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร 
24 ราย จาก 5 ชุมชน  
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4.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities-KA) กิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือให้ธุรกิจชุมชนโกโก้เกิดความ
ยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมการผลิต ซึ่งต้องเป็นระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และกิจกรรมการตลาด การ
เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ผลิตและผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น าเกษตรกรและเยาวชน 

4.8 พันธมิตรหลัก (Key Partners-KP) พันธมิตรของธุรกิจชุมชนโกโก้ทั้งในด้านการผลิต และ
การตลาด ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OEM เยาวชนที่ท าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชุมชน และหน่วยงานพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต สหกรณ์การเกษตรสองแคว 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นต้น  

4.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้ แบ่งออกเป็น ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ (150 กรัม) 84.08 บาท/หน่วย ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้แมส (150 กรัม) 94.76 บาท/
หน่วย และต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้แมส (250 กรัม) 143.50 บาท/หน่วย ต้นทุนรวม 54,630 บาท 

 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1 ธุรกิจชุมชนโกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพหลักที่

ต้องการกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือจัดกำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 4 ประกำร ได้แก่ การจัดการ

แปลงปลูก การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (กระบวนการหมัก และตาก) การแปรรูปเมล็ดโกโก้

แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (กระบวนการคั่ว และบด) และการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ โดยหน่วยงานพ่ีเลี่ยงที่

ส าคัญ เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ สหกรณ์ศุภนิมิต สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้ธุรกิจชุมชนโกโก้ สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิม  

5.2 การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโกโก้มีความยั่งยืนต้องสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่ม

แปรรูปเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขายผลสด และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเช่น ภาครัฐหรือหน่วยงานพ่ีเลี้ยง ต้องมี

การให้ข้อมูลชัดเจนถึงโอกาส ศักยภาพทางการตลาด ราคา และข้อจ ากัดต่างๆ  

5.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และเงื่อนไขการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ ควรได้รับการผลักดัน 

และกำรเชื่อมโยงกำรตลำดอย่ำงเป็นระบบ เนื่องจากโกโก้ยังสามารถเป็นตลาดเฉพาะได้ โดยเกษตรกร

อาจสามารถขายเป็นเมล็ดแห้งหรือผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ด้วยเครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่ได้  
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Executive Summary  
 
 The research on the development of cocoa community business in the upland 
career generation in Nan province was conducted. There were 2 objectives including 1) to 
expand upland community cocoa business by Supply Chain Management 2 )  to propose 
policy recommendations for cocoa community business that suit to upland socio-economic 
and landscape ecology. This research was conducted by purposive sampling from 5 
communities in 4 subdistricts including Song Khwae, Tha Wang Pha, Phu Phiang, and Na 
Muen, Nan Province, a total farmer of 24 households. The results showed that 
 1. Socio-economic information of cocoa planting community, most villagers are 
farmers. Most agricultural sites are in the very high steep slope. The cultivation depends 
on rainfall. In the past, they were maize planting; however, currently the trend of maize 
cultivation is decreasing due to not worth in the investment. Moreover, the government 
sectors such as the Royal Project tried to promote alternative plants. Farmers are now 
interested in fruit plant and other economic perennial plant cultivation for maize 
replacement. Cocoa planting is a new fruit tree that can be integrated cultured in the forest 
and other fruit trees or perennial plants. There are plenty of rooms for a market, so farmers 
pay an attention to grow CoCoa replacing maize. Referring to a survey, most farmers were 
males, average aged 48.46 years old, married, elementary school graduation. The average 
family members were 3.79 people/family. There were 2 people/household growing CoCoa. 
Average total income was 2 49 , 7 11 . 6 7  Baht/ year/household from fruit tree cultivation 
(mango, lychee, and lemon) , perennial plant cultivation ( coffee and rubber tree) , farm 
plants (rice and corn) average 166,539.17 Baht/year/household, and income from other 
jobs except agricultural activities such as civil servants, employees in private sectors, and 
work for wages, average 83 , 172 . 50  Baht/year/household. Farmers have average 4 years 
experiences in cocoa planting, an area for cultivation of 77 . 50  Rai, average 1  cultivation 
plot/ household. The average plot was 3.23 Rai each. The cocoa variety cultivated included 
Chumpon1 and I.M.1. The seedlings and knowledge were derived from the Royal project, 
local merchants (i.e. Yoddoy Supanimit Agricultural Co-operatives) and outside merchants 
(i.e.  Thai Coffee Cocoa Company Limited). Cocoa is planted in highland and slope complex 
depending on rainfalls. It can be monoculture, 100-150 cocoa/Rai and polycultured with 
other plants (i.e. banana, mango, lemon, pomelo, rubber) approximately 50-75 cocoa/Rai. 
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As farmers still lack of knowledge/experience in cocoa planting management (Pruning and 
fertilization), the fresh cocoa are below the standards (i.e. low production, small in size). In 
addition, death is the fatal problem for cocoa due to drought and diseases, so the 
replacement is taken every year. Total production was 5 7 , 8 40  kg. / year, average 4,820 
kg. / month. These were sold to local distributors ( Yoddoy Supanimit Agricultural Co-
operatives and Song Khwae Agricultural Co-operatives)  2  times/month, 4 ,320 kg. /month. 
Buying prices were 10-13 Baht/kg. The aggregators further sell to local processors (Cocoa 
Valley SME, Pua district)  1 2 - 1 5  Baht/ kg.  Moreover, some farmers sell their products to 
outside private distributors (Chiang Rai and Lampang Province) , 5 0 0  kg. /month, buying 
prices were 10-18 Baht/kg.  
 2. The advantages for growing cocoa in upland sites including production potential 
and community. Farmers were got technology transfer from local agencies such as the 
Royal Project in order to be replacement for maize. Cocoa is the fruit that can be harvested 
year-round so it can make a good income if maintenance and general care are regularly 
taken. Villagers would like to change from maize planting to sustainable perennial plants. 
In addition, these areas are suitable for cocoa propagation. The cocoa can be planted in 
the upland forest especially in Watershed classification 1 and 2. Moreover, government and 
private sectors support/promote knowledge/processing technology for value-added 
products. This area could be a model for cocoa processing and success in tourist 
acceptance. There are distributor and processor networks. Some farmers still don’t join in 
the groups for production management and processing as well as don’t have a clear goal 
for forming a group. Although farmers can sell fresh cocoa and there is no need to form a 
group for develop value-added products, the motivation to form a group or association is 
needed to reduce the risk that the aggregators/entrepreneur don’t buy the products. 
Referring to the internal and external factor analysis of cocoa producer communities, 
farmers should form a group, plan the cocoa community business, and design business 
model to harmonize with socio-economic situation and Potential Surface Analysis. 
 3. The guidelines to cocoa supply chain improvement were carried by the analysis 
of activities in 5 supply chains before and after project implementation as followed; 

3 . 1  Before project set up,  The first chain, fresh Cocoa production, the area 
for cocoa culture was 77.50 Rai generating the production of 57,840 kg./year. According to 
the production database, the communities had income from fresh cocoa distribution about 
737,460.00 Baht/year, created the profit of 19,499.32 Baht/year, the return of investment 
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was 2.69 %. The second chain, fresh Cocoa aggregation, the local collectors gained the 
profit for fresh cocoa aggregation of 69,408 Baht/year, the return of investment was 8 . 8 6 
%. The third step, Production Processing (fresh Cocoa to Raw Dried CoCoa Beans), 
villagers have knowledge in processing process (fermentation and drying) but have never 
processed fresh cocoa to raw dried cocoa beans. In addition, there was not any institute 
to convince farmers to form a group and implement the processing knowledge. The fourth 
chain was raw Dried CoCoa Beans to Cocoa community products, and the fifth chain, 
market, villagers don’t develop this supply chain. The best management in cocoa supply 
chain was the first chain, fresh Cocoa production. 

3 . 2  After project operation,  The first chain, fresh Cocoa production, the 
intervention of this project was carried out by knowledge transfer about trimming, 
fertilization, general care and maintenance.  The total intervention cost was 1 1 1 ,512.50 
Baht which was divided into 5,000 Baht (compensation for expert from private sector) and 
106,512.50 Baht for farmers who changed in fresh cocoa production supply chain included 
1 )  labor wage for maintenance ( trimming and fertilization)  97 ,437 Baht increase 2) labor 
wage for harvest 5,475 Baht/year increase 3) fertilization cost 3,600 Baht increase 4) The 
production was increased from 5 7 ,840  kg. / year to 7 1 , 0 40  kg. / year. This is worth for 
905,760.00 Baht/year. The communities made a profit to 76,073.42 Baht/year, the return 
of investment was 9.17%. The second chain, fresh Cocoa aggregation, this project did 
not interfere in this step; however, 10% of production was taken to expand in the third 
chain.  The collectors gained the increased profit of 8 5 ,2 4 8 . 0 0  Baht, the return of 
investment was 8.86%. The third step, Production Processing (fresh Cocoa to Raw Dried 
CoCoa Beans), this project intervened in the knowledge management in processing process 
including fermentation, drying, the suitable production for processing, and the quality of 
dried cocoa beans. Villagers processed 7,104 kg. of fresh Cocoa to 532.80 kg. of Raw Dried 
CoCoa Beans (Dried cocoa beans were 7.5% of fresh cocoa). The cost of intervention was 
divided into project cost (materials/fermentation equipment, materials for housing) 4,600 
Baht and farmer cost (materials/equipment for fermentation, materials/land for housing, 
labor cost, dried bean inspection service cost)  4 , 8 35 . 8 3  Baht, total processing cost was 
100 , 011 . 83  Baht, dried cocoa income was 106 , 560  Baht, villagers made a profit from 
processing the fresh cocoa to dried cocoa beans about 6 , 2 4 8 . 1 7  Baht, the return of 
investment was 6.55%.  The fourth chain was raw Dried CoCoa Beans to Cocoa 
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community products, this project intervened in knowledge management in cocoa product 
process.  Villagers processed 75 kg of dried cocoa beans to 2 product such as CoCoa Nibs 
(25 kg dried cocoa used) and cocoa mass (50 kg dried cocoa used). The intervention cost 
was split to project cost (prototype product design, testing cost, quality inspection, and 
packaging) 3,000 Baht. The total processing cost was 32,993.74 Baht. The income for selling 
the cocoa products was 48,495 Baht. Villagers made a profit from raw dried CoCoa beans 
to cocoa community product process was 15,222.86 Baht, the return of investment was 
46.98%. The fifth chain, market, youth who are community entrepreneur took 125 CoCoa 
Nibs, 142 bags of 150-g cocoa mass, 42 bags of 250-g cocoa mass for market testing. The 
project intervened in the market survey, branding, pricing, and market testing. The 
intervention cost was divided into project cost (logo design and marketing) 6,135 Baht and 
farmer cost (product cost)  4 8 ,495 Baht. Total cost was 54 , 6 3 0  Baht and income from 
product selling was 61 , 4 85  Baht. Villagers earned the profit in cocoa product sale was 
2 0 , 4 95  Baht, the return of investment was 12 . 5 5 %. After project was over, the best 
management in cocoa supply chain was the fifth chain, market. 

3.3 An Economic Valuation Assessment from cocoa community production supply 
chain was investigated. Before the project implementation, an economic valuation was 
806,868 Baht, After the project implementation, an economic valuation was 1,019,912.43 
Baht, an increased economic valuation was 213 ,044.43 Baht or 26.240% increase from 
previous economic value.  

4 .  The cocoa community business model was carried out to increase the 
competitive advantages by risk management.  Villages have guidelines to connect activities 
and strengthen the network which are 9 elements. 

4.1 Customer Segments-CS, positioning the high priority of cocoa customers such 

as consumers who love healthy, cocoa lovers, tourists, and Beverage/Bakery 

Entrepreneurs. 

4.2 Value Propositions-VP, selling points of cocoa products are products produced 

from fresh cocoa in nature enriched nutrients which are output from a small-scale farmer, 

these products from the watershed forest.  

4.3 Channels-CH, direct marketing communication such as Beverage/Bakery 

Entrepreneurs and Online channel such as social media communications, Facebook, etc.  
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4.4 Customer Relationships-CR, customer retention and  customer acquisition such 

as always delivery of good quality products, traceability from product sources/ farms. The 

promotion and new product development that matches to taste and lifestyle of 

consumers.  

4.5 Revenue Streams-RS, The income from CoCoa Nibs  and cocoa mass sale was 
61,485 Baht/year.   

4.6 Key Resources-KR, Kery resources for cocoa production were fresh cocoa and 
dried cocoa, both quantity and quality, farmer leaders, farmer network, the cooperation of  
24 farmers from 5 communities. 

4.7 Key Activities-KA, the major activities that must be performed for sustainable 
business include production with standard control, marketing activities, the network 
between producers and market entrepreneur accompanied by farmer leaders and the 
youth.  

4.8 Key Partners-KP, Key partners of production and marketing are OEM (Original 
Equipment Manufacturer), youth entrepreneur for selling products, local mentors such as 
Supanimit Agricultural Cooperative, Song Khwae Agricultural Cooperative, Provincial 
Agricultural Extension Office and District Agricultural Extension Office 

4 .9  Cost Structure-CS, The cost of cocoa products was divided into CoCoa Nibs  
(150 g) 84.08 Baht/unit, cocoa mass (150 g) 94.76 Baht/unit, and cocoa mass (250 g) 143.50 
Baht/unit. Total cost 54,630 Baht. 

 5. Policy Recommendations 

5.1 Cocoa community business, cocoa is the economic plants that have  

potential for income generation and major occupation under the management mechanism 

by farmer groups. There are 4 main issues (cultivated area management, fresh cocoa to raw 

dried CoCoa Beans processing, Raw Dried CoCoa Beans to Cocoa community product 

process, and cocoa product marketing) needed for knowledge management and 

Technology. Mentoring organization such as Provincial Agricultural Extension Office and 

District Agricultural Extension Office, Supanimit Agricultural Cooperative, Song Khwae 

Agricultural Cooperative, and professional entrepreneur should be supported them to 

make this business profitable and value-added. 
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5 . 2  To make the sustainable cocoa community business, villagers must be 

motivated to set up the farmer group for cocoa processing to reduce the risk in fresh CoCoa 

selling and value-added. The government sectors and mentoring organization require the 

clear data so they can analyze the opportunities, market potential, pricing, and limiting 

factor.  

5.3 Keys of success and supply chain management condition must be promoted 

and the market networks must be systematically linked. Because cocoa can be a premium 

niche market. Cocoa farmers can sell their dried cocoa or processed them to be a product 

by the equipment that they have.  
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บทคัดย่อ 
 

 การพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ในการพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพื้นที่สูง ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต
โกโก้ และ 2) เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ ที่ เหมาะสมกับมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจาก 5 ชุมชน ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสองแคว อ าเภอท่าวังผา อ าเภอภูเพียง และอ าเภอนาหมื่น 
จ านวนเกษตรกร 24 ครัวเรือน ผลการวิจัย พบว่า 
 ธุรกิจชุมชนโกโก้มีการบริหารโซ่อุปทาน 5 ห่วงโซ่ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในโซ่ที่ 1 การผลิต
โกโก้ผลสด การจัดการองค์ความรู้ด้านการตัดแต่งก่ิง และการให้ปุ๋ยบ ารุงดินและต้นโกโก้ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ชุมชนมีมูลค่าผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 905 ,760 บาท/ปี อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนร้อยละ 9.17 โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด ในโซ่นี้ทางโครงการฯ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ผู้
รวบรวมได้แก่ สหกรณ์การเกษตร โดยมีมูลค่าการรวบรวมโกโก้ผลสด รวมทั้งสิ้น 1,047,840 บาท/ปี อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 8.86 โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง ชุมชนมีการแปร
รูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 106,560 บาท/ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อย
ละ 6.55 โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ ชุมชนท าการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็น
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มีมูลค่าผลิตภัณฑ์โกโก้ รวมทั้งสิ้น 48,495 บาท/
ปี มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 46.98 และโซ่ที่ 5 การตลาด เยาวชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ของชุมชนน าผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมสขนาด มาท าการตลาด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์โกโก้ รวมทั้งสิ้น 
61,846.14 บาท/ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 12.55 การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจชุมชนตลอด
โซ่อุปทานการผลิตโกโก้มีมูลค่ารวม 213,044.43 บาท/ปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.40 ของฐานมูลค่า
เศรษฐกิจเดิม 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 

1. ธุรกิจชุมชนโกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพหลักที่

ต้องการกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือจัดกำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 4 ประกำร ได้แก่ การจัดการ

แปลงปลูก การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ และ

การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้  

2. การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโกโก้มีความยั่งยืนต้องสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่ม

แปรรูปเพื่อลดความเสี่ยงจากการขายผลสด และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และเงื่อนไขการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ ควรได้รับการผลักดัน 

และกำรเชื่อมโยงกำรตลำดอย่ำงเป็นระบบ เนื่องจากโกโก้ยังสามารถเป็นตลาดเฉพาะได้ โดยเกษตรกร

อาจสามารถขายเป็นเมล็ดแห้งหรือผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ด้วยเครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่ 
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Abstract 

This study investigated the growing of cocoa as a community business, as a factor 
in the generation of upland career development in Nan province. There were two 
objectives:  

 1) to expand upland community cocoa business by supply chain management and 
 2) to propose policy recommendations for the cocoa community business. These 

recommendations are suited to the upland socio-economic and landscape ecology.  
This research was conducted by selective sampling from five communities in four 

subdistricts:  Song Khwae, Tha Wang Pha, Phu Phiang, and Na Muen, Nan Province, a total 
of 24 farming households.  

There were five supply chains in the cocoa community business which influenced 
the outcome. The first step was fresh cocoa production. Increasing knowledge and skills in 
pruning, soil and cocoa fertilization was conducted to increase production efficiency. 
Production values were increased to 905,760 Baht/year. Return on investment was 9.17 %. 
The second step was fresh cocoa aggregation. This project was not an intervention in this 
supply chain. The agricultural co-operatives provided the aggregation in this supply chain. 
The fresh cocoa was valued at 1,047,840 Baht/year. Return on investment was 8.86%. The 
third step was production processing (fresh cocoa to raw dried cocoa beans). It was worth 
106,560 Baht/year. Return on investment was 6.55%. The fourth step was raw dried cocoa 
beans to cocoa community products. The communities processed raw dried cocoa beans 
to two products: cocoa nibs and cocoa mass. The cocoa products were valued 48,495 
Baht/year. Return on investment was 46.98 %. The fifth step was marketing. The youth who 
are the community entrepreneurs delivered cocoa nibs and cocoa mass to markets. It was 
worth 61,846.14 Baht/year. Return on investment was 12.55%. The increase from the 
previous economic value in this community business, throughout cocoa supply chain was 
valued at 213,044.43 Baht/year or 26.40 %.  

Policy Recommendations: 
Growing cocoa has the potential to generate income as a community enterprise. 

This could be managed by farmers’ co-operatives. 
 There are four main issues (cultivated area management, fresh cocoa to raw dried 

cocoa beans processing, raw dried cocoa beans to cocoa community product processing, 
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and cocoa product marketing) needed for improvement in knowledge management and 
technology.  

It is imperative to motivate villagers to set up the farmers’ groups (co-operatives) 
for cocoa processing. This will assist in to reducing the risk in fresh cocoa selling and value-
adding so it can make this cocoa community business sustainable. 

3. Keys of success and cocoa supply management should be promoted and 
systematically linked to the markets. Cocoa growing could be a niche market, if farmers are 
able to produce and sell raw dried cocoa beans as well as process them to cocoa products 
using their own equipment. 
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บทท่ี 1  

ความส าคัญของการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ในการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง  
 

1.1 บทน า  

 โกโก้ เป็นไม้ผลเขตร้อนสามารถปลูกได้ในแถบเส้นศูนย์สูตร เจริญเติบโตได้ดีในร่มเงาของต้นไม้ 
และไม่ชอบแดดจัดเกินไป สามารถปลูกร่วมกับป่าไม้ หรือภายใต้ร่มเงาไม้ผลเศรษฐกิจอ่ืนได้ การติดผลเริ่ม
ตั้งแต่ 18 เดือนหลังปลูก โดยจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และจะให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่ 5 อายุการเก็บผลผลิต
ที่ให้ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ คือ 25-30 ปี (ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย, กลุ่มงานวิจัยพืชอุตสาหกรรม, 
2563) ซึ่งโกโก้ผลสดเมื่อแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (Cocoa Bean) แล้วจะถูกน ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องส าอาง  

ส าหรับประเทศไทย พบว่า มีสภาพภูมิอากาศและสภาพพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกโกโก้ โดยได้เริ่ม
ปลูกโกโก้ในลักษณะของโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าว
ในช่วงที่ราคามะพร้าวตกต่ าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ (กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก , 2563) การ
แต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการปลูกโกโก้ทดแทนการท าสวนยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี หรือให้
ปริมาณน้ ายางน้อยไม่คุ้มทุนการผลิต (ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร , 2561; กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก, 2563) นโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการปลูก
โกโก้ในรูปเกษตรแปลงใหญ่ และมีการบริหารจัดการในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2561; กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) และนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชอนาคต (Future 
Crop Policy) ที่ส่งเสริมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน
จนถึงผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออก (กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, 
2563) เป็นต้น ส่งผลท าให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกโกโก้เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพ้ืนที่
ปลูกโกโก้ เพียง 320 ไร่ แต่ในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีการขยายพ้ืนที่ปลูกโกโก้เพ่ิมขึ้นเป็น  5,918 ไร่ ส่วน
ใหญ่พ้ืนที่ปลูกอยู่ในภาคใต้ (1,799 ไร่) รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1,696 ไร่) ภาคเหนือ 
(1,384) ภาคตะวันตก (501 ไร่) ภาคกลาง (295 ไร่) และภาคตะวันออก (244 ไร่) ตามล าดับ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2564) 

การผลิตสินค้าเกษตรบนพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะในจังหวัดน่าน ต้องเผชิญกับข้อจ ากัดทั้งด้านกายภาพ 
และด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดยข้อจ ำกัดด้ำนกำยภำพ พบว่า บนพ้ืนที่สูงมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการท าเกษตรจ ากัด ขาดแคลนแหล่งน้ า รวมทั้งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 
2 ท าให้ต้องเผชิญกับปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม คทช. (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ , 2563) ส าหรับ
ข้อจ ำกัดด้ำนโครงสร้ำงเศรษฐกิจและสังคม พบว่า แรงงานภาคเกษตรมีจ ากัด (มีประมาณ 2 คนต่อ
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ครัวเรือน) และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ซึ่งการปลูกโกโก้จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ต้องอาศัย
แรงงานในการจัดการแปลงปลูกและการเก็บเกี่ยว ดังนั้นจึงต้องเผชิญกับข้อจ ากัดเรื่องแรงงานภาคเกษตร 
นอกจากนี้บนพ้ืนที่สูงรายได้ภาคเกษตรส่วนใหญ่มาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่ปัจจุบัน
มีแนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมีและเวชภัณฑ์สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในขณะที่ราคายังอยู่ในระดับเดิม ส่งผล
ให้ผลตอบแทนการลงทุนมีแนวโน้มลดลง รายได้ครัวเรือนที่เคยพ่ึงพารายได้จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจึงไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ท าให้มีหนี้สินของครัวเรือนเกษตรสะสมเพ่ิมสูงขึ้น (อัครพงศ์ อ้ันทอง และนิ รันดร์
รักษ์ ปาทาน, 2563) ดังนั้นเกษตรกรในหลายพ้ืนที่จึงมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยว 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มาเป็นไม้ผลและไม้ยืนต้นอย่างอ่ืน โดยปัจจุบันไม้ยืนต้นที่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงหันมา
ปลูกเพ่ิมขึ้น เช่น มะม่วง ล าไย อโวคาโด้ กาแฟ และโกโก้ เนื่องจากเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง มีศักยภาพในการ
ผลิตร่วมกับป่า สามารถปลูกในป่าบนพ้ืนที่สูงที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ได้ รวมทั้งมีตลาดรองรับผลผลิต 
ตลอดจนมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และโครงการหลวงส่วนขยาย เป็นต้น นอกจากนี้ทางจังหวัดได้มองเห็นถึงศักยภาพ
ของโกโก้ จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแปลงใหญ่ โดยในปี พ.ศ.2563 จังหวัดน่านมี
พ้ืนที่ปลูกโกโก้ จ านวน 1,733.59 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 100 ไร่ มี
ทั้งสิ้น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่จริม (404.13 ไร่) อ าเภอสันติสุข (346.75 ไร่) อ าเภอปัว (154.90 ไร่) 
อ าเภอเวียงสา (142.55 ไร่) อ าเภอนาน้อย (130.90 ไร่) อ าเภอสองแคว (113.32 ไร่) และอ าเภอทุ่งช้าง 
(110.20 ไร่) ตามล าดับ (ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2563)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันโกโก้จะเป็นพืชทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) ที่ภาครัฐและ
หลายหน่วยงานให้การส่งเสริมและสนับสนุน การที่เกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูกโกโก้ในชุมชนเกษตรใน
หลายพ้ืนที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งได้ให้ความสนใจในการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพโดยการจัด
กิจกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ตลอดจนลดต้นทุนการขนส่งสูง (Logistic Costs) เนื่องจากผล
สดโกโก้มีน้ าหนักมาก และการใช้ประโยชน์ผลโกโก้มีเพียงส่วนของเมล็ดที่มีน้ าหนักประมาณ ร้อยละ19-22 
ของน้ าหนักผลสด การผลักดันให้ชุมชนที่มีพ้ืนที่ปลูกที่มีผลผลิตเพียงพอเพ่ือการแปรรูปจึงให้ความสนใจใน
การเพ่ิมมูลค่าเพ่ือสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง อีกทั้งควรศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการผลิต การ
แปรรูป และการตลาด เพ่ือลดความเสี่ยงการลงทุน เนื่องจากโกโก้เป็นพืชที่มีข้อจ ากัดในเรื่องระบบ
การตลาด เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่สามารถบริโภคผลสดได้ แต่ต้องการอุตสาหกรรมเฉพาะรองรับผลผลิตเพ่ือ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอุตสาหกรรมรองรับหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และเบเกอรี่  เป็นต้น 
ซึ่งผลผลิตโกโก้ผลสดจะต้องเข้าสู่กระบวนการแปรรูป หากไม่มีโรงงานแปรรูปในพ้ืนที่จะท าให้การผลิตมี
ความเสี่ยงสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงควรเรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป ปัจจุบันจึงมี
หลายภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาในการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการแปรรูปโกโก้ ส าหรับจังหวัดน่าน ได้มีหน่วยงานโครงการปิดทองหลังพระ ได้เข้ามาให้องค์
ความรู้/เทคโนโลยีในการแปรรูปโกโก้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ได้มีบางชุมชนในจังหวัดน่านได้เริ่มมีการผลิต



3 
 

และเชื่อมโยงโซ่อุปทานเป็นธุรกิจชุมชน ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโกโก้
เกษตรบนดอยน่าน (ต าบลยอด อ าเภอสองแคว) วิสาหกิจชุมชนโกโก้วิลเลจ (ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสอง
แคว) วิสาหกิจชุมชนโกโก้วัลเล่ย์ (ต าบลปัว อ าเภอปัว) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟโกโก้น่าน -ภูคา 
(อ าเภอเชียงกลาง) และวิสาหกิจชุมชนโกโก้ลาวน้ าปั้ว (อ าเภอเวียงสา) (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2564) 
ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้นโดยได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพียง 1 -2 ปี อย่างไรก็ตาม
พบว่าเกษตรกรขาดแรงบันดาลใจในการรวมกลุ่มในการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดในอนาคต 
เนื่องจากโกโก้ผลสดยังขายได้ราคาดี แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าโกโก้เป็นพืชที่ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน
สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนได้ โดยส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนด้วย
การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต  
 ดังนั้น โกโก้ จึงเป็นพืชที่เหมาะส าหรับพ้ืนที่สูง ทั้งในด้านกายภาพที่สามารถปลูกร่วมกับป่าบน
พ้ืนที่สูง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ได้ มีการสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีแนวโน้มการขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น และมีการรองรับผลผลิตในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้โกโก้เป็นพืชมีศักยภาพ จะต้องมีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP ซ่ึงการผลิตเพื่อให้ได้
การรับรองมาตรฐานดังกล่าว เกษตรกรจะต้องได้รับการจัดการองค์ความรู้ด้านการผลิต รวมทั้งมีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลผลิต
โกโก้ของชุมชน เพ่ือท าให้โกโก้เป็นสินค้าท่ีเป็นจุดขาย โดยอาศัยจุดเด่นของชุมชน เช่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นตัวแบบหนึ่งของ
การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย จัดการองค์ความรู้เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
กิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ าสู่ปลายน้ า ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ การเพ่ิมมูลค่า การแปรรูป 
และการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูง
รูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น และพัฒนาเป็นอาชีพท่ียั่งยืนต่อไป 
  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่สูง ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ 
1.2.2 เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ ที่เหมาะสมกับมิติทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการจัดการองค์ความรู้/การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถ
ยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดภายในและภายนอก  
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1.3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการรวมกลุ่มเพ่ือ พัฒนาธุรกิจชุมชน 
รวมทั้งน ากระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการจัดการองค์ความรู้/การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไป
เป็นแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการผลิต  

 

1.4 นิยามศัพท์ปฏิบตัิการ 

1.4.1 ธุรกิจชุมชนโกโก้ 
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลหรือองคกรในชุมชนโกโก้ มีสวนเป็นเจาของกิจการและ

ช่วยกันด าเนินการ มีการเรียนรูและจัดการร่วมกันเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมการผลิต การแปรรูป การ
จ าหน่าย และการบริหาร ที่สอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน 

1.4.2 โซ่อุปทานโกโก้ 
หมายถึง การไหลของโกโก้อย่างมีการบริหารจัดการที่ดี เริ่มตั้งแต่การผลิตโกโก้ของเกษตรกร 

เพ่ือให้ได้โกโก้ผลสดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเข้าสู่กระบวนการรวบรวมโกโก้ผลสด การแปรรูปโกโก้ผล
สดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (Cocoa Bean) การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นลิตภัณฑ์โกโก้ และการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์โกโก้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 5 ห่วงโซ่ ได้แก่ การผลิต การรวบรวม การแปรรูปโกโก้ผล
สดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ และการตลาด  

1.4.3 การบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ 
หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโกโก้ ตั้งแต่

ต้นน้ า (โซ่ที่ 1 การผลิต) จนถึงปลายน้ า (โซ่ที่ 5 การตลาด) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต
จนถึงมือผู้บริโภค  

1.4.4 เศรษฐกิจหมุนเวียน  
หมายถึง มูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจที่วัดออกมาในหน่วยของเงินตรา ซึ่งหมุนเวียนในชุมชนหนึ่งๆ 

โดยค านวณได้จากผลตอบแทนและต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโซ่อุปทานโกโก้ 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่สูง ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ จ านวน 

5 ห่วงโซ่ ดังนี้ 
โซ่ที่ 1 การผลิต เริ่มตั้งแต่การปลูก (พืชร่มเงา ระยะปลูก หลุมปลูก อายุต้นกล้า) การดูแลรักษา 

(การให้ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช/ศัตรูพืช การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ า) และการเก็บเกี่ยวผลผลิตโกโก้ผลสดเพ่ือ
จ าหน่าย ซึ่งองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่ส าคัญ เช่น การบริหารจัดการแปลง 
การดูแลรักษา เป็นต้น  
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โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด เริ่มตั้งแต่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร/ผู้ประกอบการท าการ
รวบรวมโกโก้ผลสดจากกลุ่มเกษตรกร เพ่ือน าไปจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการแปรรูปในพ้ืนที่ และนอก
พ้ืนที่ โดยในโซ่ที่ 2 ทางโครงการฯ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ท าเพียงการดึงผลผลิตร้อยละ 10 มาขยายโซ่
อุปทานในโซ่ที่ 3 

โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง เริ่มจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรน าโกโก้ผลสด
มาผ่านกระบวนการหมักและตากแห้ง จนกลายเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (Cocoa Bean) แล้วจึงจ าหน่ายให้แก่ผู้
รวบรวมเมล็ดโกโก้แห้ง ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ ซึ่งองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการ
แปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งที่ส าคัญ เช่น กระบวนการหมักและตากแห้ง การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง คุณภาพ
และมาตรฐานเมล็ดโกโก้แห้ง การจัดท าแผนการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง เป็นต้น 

โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรน าเมล็ด
โกโก้แห้ง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (เช่น โกโก้นิปส์ (Cocao Nibs) โกโก้แมส (Cocoa Mass) เป็นต้น) 
แล้วจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ ซึ่งองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ เช่น กระบวนการคั่วและสี/แกะเอาเปลือกโกโก้ออกเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้
นิปส์ การบดโกโก้นิปส์ เพ่ือให้ได้เนื้อโกโก้เนียนละเอียด หรือโกโก้แมส ที่สามารถน ามาท าช็อกโกแลตได้
คุณภาพสูง รวมถึงการจัดท าแผนการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ เป็นต้น 

โซ่ที่ 5 การตลาด มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบท้องถิ่นในการท าการตลาด โดยการเชื่อมโยง
เยาวชนและชุมชน เพ่ือให้เยาวชนท าหน้าที่เป็นข้อต่อในโซ่อุปทานการผลิตธุรกิจชุมชน และเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่งในโซ่นี้มีองค์ความรู้ที่ส าคัญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบตลาด 
สร้างแบรนด์ สร้างจุดขาย ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดในพ้ืนที่ ส ารวจคู่แข่งในตลาดเบื้องต้น ก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด/ราคาขาย กลยุทธ์การตลาด รวมถึงการจัดท าแผนการตลาดเบื้องต้น เป็นต้น 
 
 1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พ้ืนที่ในจังหวัดน่านที่ชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน
โกโก้ด้วยโซ่อุปทานการผลิต ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่การผลิตใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสอง
แคว (ประกอบด้วย ชุมชนบ้านน้ าพัน และชุมชนบ้านปางปุก ต าบลนาไร่หลวง) อ าเภอท่าวังผา อ าเภอนา
หมื่น และอ าเภอภูเพียง เนื่องจากเกษตรกมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน  
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บทท่ี 2  

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาครั้งนี้ได้มีการทบทวนวรรณกรรม ทั้งในส่วนของสถานการณ์โกโก้และนโยบายภาครัฐกับ
การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจโกโก้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

 

2.1 สถานการณก์ารผลิตโกโก้ และนโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจโกโก้ 

2.1.1 สถานการณ์การผลิตโกโก้ 
โกโก้ เป็นไม้ผลเขตร้อน (Tropical Crop) ที่ปลูกกันในเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่ปลูกในแถบอเมริกา

กลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับผลผลิตโกโก้ ในปี 2562/63 มีปริมาณ 
4,726,000 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 3,994,000 ตัน ในปี 2558/59 ร้อยละ 18.18 (Foresight Commodity Services 
Inc., 2021) เนื่องจากประเทศผู้ผลิตส าคัญเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน (ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า, 2563) โดยในปี 2562/63 ทวีปแอฟริกา มีปริมาณผลผลิตมากถึงร้อยละ 75.37 ของ
ผลผลิตโกโก้โลก รองลงมาคือ ทวีปอเมริกา มีปริมาณผลผลิตร้อยละ 18.87 และ ทวีปเอเชียและ โอเชียเนีย มี
ปริมาณผลผลิตร้อยละ 5.76 ของผลผลิตโกโก้โลก ตามล าดับ (ICCO, 2021) เมื่อน าเมล็ดโกโก้สดมาแปรรูป
เป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (Cocoa Bean) แล้ว เมล็ดโกโก้แห้งจะถูกน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ โกโก้
เหลว (Cocoa Lliquor) โกโก้บัตเตอร์ (Cocoa Butter) และผงโกโก้ (Cocoa Powder) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง ได้แก่ ช็อคโกแลต ลูกกวาดและลูกอม เครื่องดื่มรสช็อคโกแลต  เบเกอรี่ รวมทั้ง 
ยา ยาสูบ และเครื่องส าอาง 

ปัจจุบันสายพันธุ์โกโก้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (ผานิต งานกรณาธิการ , มปป.; ผานิต งานกรณาธิ

การ, 2548; สัณห์ ละอองศรี, 2558ก) ได้แก่ 

1) กลุ่มคริโอลโล (Criollo) เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีท่ีสุด ปลูกมากในแถบอเมริกากลางและ

อเมริกาใต้ทางตอนเหนือ ให้ผลผลิตประมาณร้อยละ 5 ของผลผลิตรวมทั้งโลก ลักษณะผลมีขนาดยาว ผล

อ่อนมีสีแดงหรือเขียวและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสุก เปลือกบางนิ่ม ก้นยาวแหลม ผิวขรุขระเป็นร่องลึก 

เมล็ดกลมค่อนขา้งใหญ่ เนื้อเมล็ดสีขาวหรือม่วงอ่อน มีกลิ่นหอมและรสชาติดี แต่ต้นอ่อนแอ เจริญเติบโตไม่

ค่อยดี ผลผลิตต่ า และมักเป็นโรคแมลง พันธุ์ที่จัดในกลุ่มนี้ ได้แก่  Mexico criollo, Nicaraguan criollo, 

Colombian criollo หรือ Pentagona เป็นต้น 
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2) กลุ่มทรินิทาริโอ (Trinitario) เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพปานกลาง ปลูกมากในแถบอเมริกา

กลางและอเมริกาใต้ ประเทศแถบทะเลแคริบเบียน และในแถบเอเชีย ให้ผลผลิตประมาณร้อยละ 10 – 15 

ของผลผลิตรวมทั้งโลก ลักษณะผลใหญ่ สีเขียวแกมแดง ก้นแหลม เมล็ดมีขนาดใหญ่ เนื้อเมล็ดสีม่วงหรือ

ม่วงอ่อน กลิ่นหอม เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์คริโอลโลและพันธุ์เวสอาฟริกันอมีโลนาโด 

(พันธุ์ฟอรัสเทอร์โร่) พันธุ์ที่จัดในกลุ่มนี้ เช่น EET, GC, MOQ, ICS, UIT และ UF เป็นต้น  

3) กลุ่มฟอรัสเทอร์โร่ (Forasterro) เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพต่ าที่สุด ปลูกมากในแถบ

แอฟริกาอเมริกาตอนกลางและตอนใต้ ให้ผลผลิตประมาณร้อยละ 85 ของผลผลิตรวมทั้งโลก แบ่งเป็น 2 

กลุ่มย่อย คือ 

3.1) กลุ่มเวสอาฟริกันอมีโลนาโด (West African Amelonado) มีผลสีเขียวและ

เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเม่ือสุก ผลยาวเปลือกหนา ก้นมน เมล็ดแบน เนื้อเมล็ดมีสีแดงเข้มหรือม่วงเข้ม เป็นพันธุ์

ที่ผสมตนเองได้ แต่ไม่ทนทานต่อโรคยอดแห้ง และก่ิงแห้ง 

  3.2) กลุ่มอัพเปอร์อเมซอน (Upper Amazon) มีผลสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อ

สุก ขนาดและรูปร่างผลคล้ายกับพันธุ์เวสอาฟริกันอมิโลนาโด แต่เมล็ดมีขนาดเล็กกว่า และเนื้อเมล็ดมีสีม่วง

เข้ม การเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง แต่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่สามารถผสมตนเองได้  เชน Pa, Na, Sca, IMC 

และ Pound เป็นต้น 
 

สถานการณ์การผลิตโกโก้ในประเทศไทย พบว่า ได้เริ่มปลูกโกโก้จากโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริม

และสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้เกษตรกรได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดและการสร้างรายได้

จากการผลิตโกโก้ เนื่องจากโกโก้ได้ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ซึ่งในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2559-2563) ประเทศไทยมีการ

น าเข้าโกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ เฉลี่ยปีละประมาณ 42,110.40 ตัน โดยในปี พ.ศ.2563 ประเทศ

ไทยมีปริมาณน าเข้าโกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ จ านวน 42,472.98 ตัน (ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2565) ในขณะที่มีปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสดในประเทศเพียง 859.25 ตัน (กรม

ส่งเสริมการเกษตร, 2564) จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณความต้องการโกโก้ในประเทศไทยมี

แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตโกโก้ผลสดในประเทศยังผลิตได้น้อย ดังนั้นการปลูกโกโก้จึง

เป็นโอกาสดีส าหรับเกษตรกรที่จะขยายการผลิต จึงท าให้มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่ปลูกโกโก้มากขึ้น โดยในช่วง 

11 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกโกโก้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 33.11 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2553 ประเทศ

ไทยมีพ้ืนที่ปลูกโกโก้ เพียง 339 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียวผลผลิต 306 ไร่ มีปริมาณผลผลิตรวม 123.29 ตัน แต่ใน

ปี พ.ศ.2563 มีการขยายพื้นท่ีปลูกโกโก้เพ่ิมข้ึนเป็น 5,917.75 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียวผลผลิต 410.50 ไร่ ปริมาณ

ผลผลิตรวม 859.25 ตัน ส่วนใหญ่พ้ืนที่ปลูกอยู่ในภาคใต้ (1,799 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.40) รองลงมา คือ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1,695.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.66) ภาคเหนือ (1,3383.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

23.38) ภาคตะวันตก (500.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.46) ภาคกลาง (295 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.99) และภาค

ตะวันออก (244 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 4.12) ตามล าดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) (ตารางท่ี 2-1) 

 

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลเนื้อที่ปลูกโกโก้ และปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553 – 

2563  

ปี พ.ศ. เนื้อที่ปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
(ตัน) 

2553 339.00 306.00 123.29 
2554 319.00 301.00 261.43 
2555 279.00 271.00 78.96 
2556 275.00 261.00 66.88 
2557 332.50 264.00 133.31 
2558 320.00 264.00 128.04 
2559 150.00 36.00 45.47 
2560 251.00 36.00 28.04 
2561 649.50 36.00 75.86 
2562 1,717.00 92.00 125.72 
2563 5,917.75 401.50 859.25 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2564)  

 

สถานการณ์การผลิตโกโก้ในจังหวัดน่าน พบว่า เริ่มมีการปลูกโกโก้จากการส่งเสริมและ

สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

โครงการหลวงส่วนขยาย และบริษัทเอกชนผู้ขายกล้าพันธุ์ เป็นต้น โดยในปี พ.ศ.2563 มีเกษตรกรผู้ปลูก

โกโก้ ทั้งหมด 554 ครัวเรือน จ านวน 611 แปลง รวมพ้ืนที่ปลูก 1,733.59 ไร่ ซึ่งอ าเภอที่ปลูกมากที่สุด 5 

อ าเภอแรก คือ อ าเภอแม่จริม (พ้ืนที่ปลูก 404.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.31) อ าเภอสันติสุข (พ้ืนที่ปลูก 

346.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.00) อ าเภอปัว (พ้ืนที่ปลูก 154.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.94) อ าเภอเวียงสา 

(พ้ืนที่ปลูก 142.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.22) และอ าเภอนาน้อย (พ้ืนที่ปลูก 130.90 คิดเป็นร้อยละ 7.55)  

ตามล าดับ (ตารางที่ 2-2) (ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2563) ซึ่งนอกจากการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ปลูกแล้ว ปัจจุบันได้มีหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการแปรรูปโกโก้ให้แก่เกษตรกร เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดโกโก้ผลสดที่มีจ ากัด เช่น โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น  
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ตารางท่ี 2-2 ข้อมูลการปลูกโกโกจ้ังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2563 แยกเป็นรายอ าเภอ  

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก  
จ านวนไร่ ร้อยละ 

1 แม่จริม 140 158 404.13 23.31 
2 สันติสุข 105 112 346.75 20.00 
3 ปัว 58 61 154.90 8.94 
4 เวียงสา 35 42 142.55 8.22 
5 นาน้อย 41 44 130.90 7.55 
6 สองแคว 43 45 113.32 6.54 
7 ทุ่งช้าง 26 33 110.20 6.36 
8 ท่าวังผา 20 21 88.07 5.08 
9 เมืองน่าน 19 22 60.03 3.46 
10 ภูเพียง 13 15 47.17 2.72 
11 เฉลิมพระเกียรติ 7 7 37.75 2.18 
12 นาหมื่น 16 17 34.74 2.00 
13 บ่อเกลือ 16 17 29.06 1.68 
14 บ้านหลวง 11 12 25.25 1.46 
15 เชียงกลาง 4 5 8.77 0.51 

รวม 554 611 1,733.59 100.00 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน (2563) 

 

ส าหรับสายพันธุ์โกโก้ที่นิยมปลูกในประเทศไทย มีจ านวน 2 สายพันธุ์ (ผานิต งานกรณาธิการ , 

มปป.; ผานิต งานกรณาธิการ, 2548; สัณห์ ละอองศรี, 2558ข; ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย, 2561) ได้แก่ 

1) พันธุ์ ไอ.เอ็ม.1 (I.M.1 Variety) เป็นพันธุ์ที่ได้ทดลองและวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.

สัณห์ ละอองศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาไม้ผล มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยคัดเลือก

โกโก้พันธุ์ I.M.1 โดยเป็นคู่ผสมระหว่างพันธุ์ ICS (กลุ่มทรินิทาริโอ) กับโกโก้ลูกผสมระหว่างกลุ่มคริโอลโล 

และกลุ่มฟอรัสเทอร์โร่ สายอมีโลนาโด โดยโกโก้ พันธุ์ ไอ.เอ็ม.1 สามารถผสมข้ามดอกในต้นเดียวกันได้ 

เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของเมล็ดที่ดี มีกลิ่นหอมเมื่อแปรรูป นอกจากนี้ยังทนแล้งได้ดี 

สามารถปลูกได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคอีสาน 
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2) พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 เป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมวิชาการการเกษตร และได้ขึ้นทะเบียน

รับรองพันธุ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์ขึ้น

ทะเบียนเลขท่ี 19/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 

2537 (ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร, 2563) โดยเป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ Pa7 กับ พันธุ์ Na32 ซึ่งทั้งคู่เป็นกลุ่ม

อัพเปอร์อเมซอน ซึ่งเป็นพันธุ์โกโก้ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของเมล็ดดี ทนทานต่อโรคกิ่งแห้ง 

และโรคผลเน่าด า ซึ่งเหมาะสมกับพื้นท่ีปลูกโกโก้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  

 
2.1.2 สถานการณ์การน าเข้าและส่งออกโกโก้ของประเทศไทย 

 ในปี 2563 ประเทศไทยมีการน าเข้าโกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ จ านวน 42,542.61 

ตัน รวมมูลค่า 5,928.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ านวน 45,258.16 ตัน รวมมูลค่า 6,266.17 

ล้านบาท หรือมีมูลค่าลดลงร้อยละ 5.38 โดยประเทศที่ไทยน าเข้าโกโก้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

มาเลเซีย มูลค่าการน าเข้า 1,96630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.15 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด รองลงมา 

คือ สหรัฐอเมริการ มูลค่าการน าเข้า 599.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 จีน มูลค่าการน าเข้า 474.20 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 สิงคโปร์ มูลค่าการน าเข้า 425.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.17 และ

อินโดนีเซีย มูลค่าการน าเข้า 392.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด ตามล าดับ 

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2565) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2559-2563) 

ประเทศไทยมีการน าเข้าโกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ เฉลี่ยปีละประมาณ 42 ,124.33 ตัน มูลค่า

เฉลี่ย 6,262.76 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยน าเข้า ปริมาณ 42,542.61 ตัน สูงกว่าในปี 

พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณการน าเข้า 38,807.80 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.62 ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามากที่สุด ได้แก่ 

ช็อกโกแลต และอาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่มีโกโก้ ปริมาณ 21,145.73 ตัน มูลค่า 4,256.40 ล้านบาท (ร้อยละ 

71.79) รองลงมา คือ ผงโกโก้ ปริมาณ 19,438.89 ตัน มูลค่า 1,395.78 ล้านบาท (ร้อยละ 23.54) โกโก้

เพสต์ ปริมาณ 1,892.68 ตัน มูลค่า 262.85 ล้านบาท (ร้อยละ 4.43) โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของ

โกโก้ ปริมาณ 45.14 ตัน มูลค่า 10.41 ล้านบาท (ร้อยละ 0.18) เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว 

ปริมาณ 19.17 ตัน มูลค่า 3.39 ล้านบาท (ร้อยละ 0.06) และเปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอ่ืนที่ใช้

ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้ ปริมาณ 1 ตัน มูลค่า 0.04 ล้านบาท (ร้อยละ 0.001) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร, 2565) จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณความต้องการโกโก้ในประเทศไทยมีแนวโน้ม

เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตโกโก้ผลสดในประเทศยังผลิตได้น้อย โดยในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณ

ผลผลิตโกโก้ผลสดในประเทศเพียง 859.25 ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) อย่างไรก็ตามแม้ว่า

ปริมาณการผลิตโกโก้ผลสดในประเทศยังมีปริมาณที่น้อย แต่พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในกระบวนการ

แปรรูปโกโก้ให้เป็นวัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางเพื่อส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  



12 
 

 ในปี 2563 ประเทศไทยมีการส่งออกโกโก้และของปรุงแต่ง จ านวน 22,943.08 ตัน รวมมูลค่า 

1,307.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีมูลค่าการส่งออก 2,283.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.27 

โดยประเทศที่ไทยส่งออกโกโก้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่าการส่งออก 435.05 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 33.37 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมา คือ จีน มูลค่าการส่งออก 213.27 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 16.31 เมียนมา มูลค่าการส่งออก 190.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.59 ลาว มูลค่าการ

ส่งออก 75.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 และกัมพูชา มูลค่าการส่งออก 59.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 4.52 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ตามล าดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2565) ซึ่ง

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2559-2563) ประเทศไทยมีการส่งออกโกโก้และของปรุงแต่งที่ท า

จากโกโก้ เฉลี่ยปีละประมาณ 21,459.93 ตัน โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีการส่งออก ปริมาณ 22,943.08 

ตัน รวมมูลค่า 1,307.53 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ช็อกโกแลต และอาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ 

ที่มีโกโก้ ปริมาณ 22,668.42 ตัน มูลค่า 1,268.56 ล้านบาท (ร้อยละ 97.02) รองลงมา คือ ผงโกโก้ 

ปริมาณ 230.66 ตัน มูลค่า 34.58 ล้านบาท (ร้อยละ 2.64) โกโก้เพสต์ ปริมาณ 40.06 ตัน มูลค่า 4.02 

ล้านบาท (ร้อยละ 0.31) เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือท่ีแตก ดิบหรือคั่ว ปริมาณ 3.02 ตัน มูลค่า 0.26 ล้านบาท 

(ร้อยละ 0.02) และโกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก้ ปริมาณ 0.91 ตัน มูลค่า 0.11 ล้านบาท (ร้อย

ละ 0.01) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2565) ดังนั้นการปลูกโกโก้จึงเป็นโอกาสดีส าหรับ

เกษตรกรที่จะขยายการผลิต ซ่ึงจะท าให้พ้ืนที่ปลูกโกโกใ้นประเทศไทยมีแนวโน้มขยายเพ่ิมมากข้ึน 

 

2.1.3 นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจโกโก้ 
ประเทศไทยได้เริ่มปลูกโกโก้จากนโยบายและโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการโดยภาครัฐ  โดยเริ่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ 2515 กรมวิชาการเกษตรได้มีโครงการส่งเสริมการน าโกโกม้าปลูกแซมในสวนมะพร้าวในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกและภาคใต้ เพ่ือช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าวให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมะพร้าวมีราคา

ตกต่ า (สุชีลา เลาหศิริ, 2530; ผานิต งานกรณาธิการ, 2548) โดยสวนมะพร้าว 1 ไร่ สามารถแซมต้นโกโก้

ได้ประมาณ 84 ต้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี, 2561) โดยในปี พ.ศ. 2530 ได้มี

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าว ซึ่งพบว่า ในปีที่ 1 มีต้นทุน

เฉลี่ย 728.68 บาท/ไร่ ส่วนในปีที่ 2-4 มีต้นทุนการปลูกเฉลี่ยปีละ 925.89 บาท/ไร่ และมีต้นทุนเพ่ิมจาก

การแปรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งเฉลี่ยปีละ 73.92 บาท/ไร่ รวมต้นทุนเฉลี่ยในปีที่ 2-4 ทั้งหมดปีละ 999.81 

บาทต่อไร่ โดยมีรายได้เฉลี่ยในปีที่ 2-4 จากการขายผลสด เมล็ดสด และเมล็ดแห้ง ปีละ 1,723.21 บาท/ไร่ 

(ราคารบัซื้อโกโก้ผลสดเท่ากับ 1-5 บาทต่อผล) (สุชีลา เลาหศิริ, 2530) หลังจากนั้นท าให้มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการปลูกโกโก้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสร้างรายได้ ปลูกทดแทนพืชเศรษฐกิจอ่ืน รวมทั้งยังมีการส่งเสริมให้

โกโก้เป็นสินค้าเศรษฐกิจ ซึ่งนโยบายภาครัฐที่ส าคัญ เช่น ในปี พ.ศ.2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
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การศึกษาแนวทางการปลูกโกโก้ทดแทนการท าสวนยางพารา เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า ซึ่งเป็น

การลดปริมาณการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วยการปลูกพืชอ่ืนทดแทน 

(ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. 2561 ; กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, 2563) โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลในปี พ.ศ.2563 พบว่า การปลูกยางพาราให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 425 บาท/ไร่/ปี ส่วนการปลูก

โกโก้ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 12 ,085 บาท/ไร่/ปี (ราคารับซื้อโกโก้ผลสดเท่ากับ 18.5 บาทต่อกก.) 

(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ขับเคลื่อน

นโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะโกโก้ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส่งเสริมการปลูกโกโก้ในรูปเกษตรแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน ปรับเปลี่ยนเป็นระบบเกษตรในพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 

ส่งเสริมให้รวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งการรวมกลุ่มจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี

ได้มากขึ้น มีการใช้เครื่องจักรทันสมัยในการผลิต สามารถจัดการผลผลิต/คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

สามารถเข้าถึงตลาดและมีอ านาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น (กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, 2563) และใน

ปี พ.ศ.2563 ได้มีนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกอนาคต (Future Crops Policy) โดยมีศูนย์

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ต้ังแต่เรื่องเมล็ดพันธ์ุจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ตลอดจนการผลิตจ าหน่ายใน

ประเทศและต่างประเทศ 
  

จากนโยบายต่างๆ ของภาครัฐดังกล่าว พบว่า การปลูกโกโก้แซมพืชอ่ืน หรือปลูกทดแทนพืช

เศรษฐกิจบางชนิด เช่น มะพร้าว และยางพารา สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพ่ิมขึ้น รวมทั้งโกโก้ยัง

สามารถน ามาปลูกบนพ้ืนที่สูงได้เพราะนอกจากสามารถปลูกร่วมกับป่าไม้ได้ ยังสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจ

สร้างรายได้ให้กับเกษตรทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐยัง

ช่วยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก การบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน รวมถึงการพัฒนาและแปร

รูปผลผลิต และการตลาด ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์/สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูงได้  

 
2.2 เทคโนโลยีและนวตักรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ 

การพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้โดยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต เกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมี

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.2.1 การปลูกโกโก้และการดูแลรักษา (ผานิต งานกรณาธิการ , มปป.; ผานิต งานกรณาธิการ, 

2548; ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร, 2561) 
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1) สภาพแวดล้อมในการปลูกโกโก้ 

โกโก้เป็นพืชยืนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีในลักษณะภูมิอากาศประเทศเขตร้อนอุณหภูมิระหว่าง 

18-32 องศา บริเวณเส้นศูนย์สูตร โกโก้เป็นพืชที่ต้องการน้ าสม่ าเสมอตลอดปี (ปริมาณน้ าฝนระหว่า ง 

1,500-2,000 มิลลิเมตรต่อปี) ไม่ต้องการแสงแดดมากนักและต้องอาศัยร่มเงาจากต้นไม้อ่ืน แต่ถ้าโกโก้โต

เต็มที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในแสงแดดจัด ดินที่ปลูกโกโก้ควรมีชั้นดินลึก ระบายน้ าได้ดี สภาพความเป็น

กรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-7.0 โกโก้สามารถขยายพันธุ์ โดยใช้เมล็ด การปกัช า การติดตา การเสียบ

ยอด และการตอน  

การเลือกพ้ืนที่ปลูกโกโก้ นอกจากต้องเลือกพ้ืนที่ที่สภาพภูมิอากาศและสภาพดินเหมาะสม 

แล้ว ต้องเตรียมร่มเงาให้ต้นโกโก้ เนื่องจากโกโก้เป็นพืชที่เจริญเติบโตดีใต้ร่มเงาของพืชอ่ืน ซึ่งการปลูกโกโก้

ภายใต้ร่มเงา พืชอ่ืน ได้แก่ การปลูกโกโก้ภายใต้ร่มเงาของป่าธรรมชาติ (เช่น พ้ืนที่ 1 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่

ประมาณ 5 ต้น/ต้นไม้เล็กประมาณ 7-10 ต้น) การปลูกโกโก้แซมระหว่างพืชอ่ืน (เช่น ปลูกมะพร้าวระยะ 

8-9 เมตร ปลูกโกโก้ 2 แถว ระยะปลูก 3x3 เมตร จะได้โกโก้ 166 ต้น/ไร่) และการปลูกโกโก้ใต้พืชร่มเงาที่

ปลูกใหม่ (พืชอายุสั้น เช่น กล้วย มันส าปะหลัง มะละกอ ท าหน้าที่ร่มเงาโกโก้ในช่วงที่ต้นเล็ก)  

2) การปลูกโกโก้ 

การปลูกโกโก้ ท าได้ 2 ระบบ คือ การปลูกเป็นพืชเดี่ยว และปลูกแซมกับพืชอ่ืนที่ให้ร่มเงา 

เช่น มะพร้าว กล้วย สะตอ แคฝรั่ง และกระถินยักษ์ เป็นต้น ก่อนปลูกต้องเตรียมหลุม ความกว้างxยาวxลึก 

ประมาณ 30 เซนติเมตร ตากหลุมทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เอาดินที่ขุดขึ้นมาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือ

ปุ๋ยหมักเกลี่ยลงในหลุม น าต้นโกโก้ลงปลูกตรงกลางหลุมเกลี่ยดินกลบให้มิด ยึดต้นโกโก้กับหลักมัดด้วย

เชือกให้แน่น รดน้ าพอชุ่ม โดยอายุต้นกล้าที่จะน าไปปลูกควรมีอายุประมาณ 4-6 เดือน หรือสูงประมาณ 

50-60 เซนติเมตร 

3) การดูแลรักษา 

หลังปลูกโกโก้ได้ประมาณ 4-5 เดือน ก็จะให้ปุ๋ยแก่โกโก้ครั้งแรก ซึ่งปุ๋ยที่ใช้ปีแรก - ปีที่ 2 

คือปุ๋ยสูตร 15-15-15 จ านวน 300 กรัม/ต้น/ปี ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไปใช้สูตร 12-12-17-3 จ านวน 500 

กรัม/ต้น/ปี ควรก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกโกโก้ในช่วง 2 ปีแรก เมื่อโกโก้โตเต็มที่แล้วจะไม่มีปัญหาเรื่อง

วัชพืช โดยในปีแรกของการปลูกควรฉีดสารปองกันแมลงที่ท าลายยอด รวมทั้งหลังปลูกโกโก้ไปแล้ว

ประมาณ 1 ปี ต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้โกโก้มีลักษณะพุ่มง่ายต่อการเก็บผลผลิต และยังช่วยให้ การ

ระบาดของแมลงและโรคเป็นไปได้น้อยกว่าที่จะไม่ท าการตัดแต่ง นอกจากนี้  ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน และ

ช่วงฤดูแล้ง อากาศร้อน ควรให้น้ าประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง และควรคลุมต้นโกโก้ด้วยทางมะพร้าว/กาบ

มะพร้าว/ใบไม้หนาๆ เพ่ือรักษาความชื้นของดินบริเวณโคนต้น 
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2.2.2 การเก็บเกี่ยว (ผานิต งานกรณาธิการ, มปป.; ผานิต งานกรณาธิการ, 2548; ศูนย์วิจัยพืชสวน

ชุมพร, 2561) 

การเก็บผลผลิตโกโก้จะต้องเก็บผลที่สุกพอเหมาะไม่อ่อนหรือสุกเกินไป สีของโกโก้ที่เริ่มสุก

พร้อมเก็บเกี่ยวได้จะมีสีเหลืองหรือสีส้ม เนื่องจากผลสุกมีปริมาณเยื่อหุ้มเมล็ดหนาท าให้การเพ่ิมอุณหภูมิ

ของขบวนการหมักเมล็ดสมบูรณ์และรวดเร็ว แต่ถ้าผลสุกไม่จัดท าให้เปอร์เซ็นต์ไขมันโกโก้ (Fat content) 

ต่ า ถ้าหากผลสุกเกินไปเมล็ดบางส่วนจะงอก รวมทั้งผลเสีย/เน่าด า ผลเหล่านี้จะมีเยื่อหุ้มเมล็ดน้อยหรือ

เสียหายท าให้การหมักเมล็ดไม่ดี มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง โดยเฉพาะกลิ่นและรสชาติ นอกจากนี้

ในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งต้องได้ผลผลิตโกโก้ปริมาณมากพอที่จะเข้าสู่กระบวนการหมัก เช่น การหมัก      

แต่ละครั้งใช้เมล็ดโกโก้สด จ านวน 100 กก. ในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งต้องให้ได้เมล็ดโกโก้สด อย่างน้อย 

100 กก. เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกขนาดเล็กอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งห่างกันเกิน  1 เดือน 

เพ่ือเก็บรวบรวมผลผลิตให้ได้เพียงพอที่จะหมัก ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในเรื่องของผลเน่าเสีย ส าหรับ

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลโกโก้ไม่ควรเกิน 3-4 สัปดาห์ต่อครั้ง ในการเก็บฝักโกโก้ไม่ควรจะ

กระชากหรือบิดผลออกจากล าต้นเพราะจะท าให้ตาดอกบริเวณผลถูกท าลายไปด้วย ควรใช้มีดหรือกรรไกร

ตัดให้ชิดขั้ว การกองฝักโกโก้ทิ้งไว้ 2-3 วัน จะส่งผลให้อุณหภูมิเมล็ดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขั้นตอนของการ

หมัก ท าให้สีเมล็ดโกโก้เกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้ เมล็ดโกโก้มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งการเก็บผลโกโก้ไว้ก่อนการ

หมักจะช่วยลดความเป็นกรดของเมล็ด ลดความขมและรสฝาด เพ่ิมกลิ่นและรสชาติของช็อคโกแลต และ

เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด 

 

2.2.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปโกโก้ (กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, 2563; ผานิต งาน

กรณาธิการ, มปป.; ผานิต งานกรณาธิการ, 2548; ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร, 2561) 

1) กระบวนการหมักและตากแห้ง (Fermenting and Drying) เป็นการน าเมล็ดโกโก้ที่
ยังคงมีเนื้อสีขาวติดอยู่ไปหมักไว้ในถัง โดยใช้ใบตองปิดเอาไว้เพ่ือรักษาความชื้นของเมล็ด ในขั้นตอนการ
หมักนี้จะท าให้ได้กลิ่นและรสชาติที่เฉพาะตัวของช็อกโกแลต ซึ่งเมื่อหมักเมล็ดจนได้ที่ตามต้องการแล้วจะ
น าไปตากแห้ง และสามารถน าไปเข้าสู่กระบวนการท าช็อกโกแลตได้  

1.1) การหมักโกโก ้ มีขั้นตอน (ผานิต งานกรณาธิการ, มปป.; ผานิต งานกรณาธิการ, 
2548; ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร, 2561; Bean.blah.blah, 2563) ดังนี้ 

(1) หลังเก็บผลโกโก้สดมาแล้ว สามารถปล่อยผลโกโก้สดทิ้งไว้นาน 7 วัน เพ่ือให้ได้ผล
โกโก้สดมากพอและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าในผล ซึ่งจะท าให้คุณภาพและกลิ่นรสของโกโก้หลังหมักดีขึ้น 
หากเก็บผลสดน าไปหมักทันที ให้ผ่าผลโกโก้และแกะเมล็ดออกจากผลดึงเอาไส้ที่ติดกับเมล็ดออก น าเมล็ด
ออกผึ่งแดดประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก่อนน าลงหมักในภาชนะ 
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(2) ภาชนะหมัก ต้องมีช่องระบายของเหลวที่เกิดจากการสลายตัวของเยื่อหุ้มเมล็ด
ขณะหมัก อาจใช้ เข่ง หรือลังไม้ ซึ่งรองด้วยใบตอง ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะหมัก 

(3) ปริมาณน้ าหนักเมล็ดโกโก้สดที่จะใช้หมักไม่ควรต่ ากว่า 40 กก. หากเป็นภาชนะ
ขนาดใหญ่ ควรใช้เมล็ดโกโก้สดประมาณ 60-80 กก. ปริมาณเมล็ดที่ใช้หมักมาก ๆ มีผลต่อคุณภาพของ
เมล็ดโกโก้ และท าให้ผลผลิตที่ได้หลังการหมักมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าการหมักที่มีปริมาณเมล็ดน้อย 

(4) ด้านบนของภาชนะหมักต้องปิดด้วยกระสอบหรือของหนัก เพ่ือให้เกิดความร้อน
ขณะหมักและป้องกันการสูญเสียความร้อนขณะหมัก  

(5) ใน 3 วันแรกของการหมักไม่ให้เปิดฝา/กลับเมล็ด ถ้ามีน้ าโกโก้อยู่ในภาชนะหมักให้
แง้มฝารินน้ าออกมาได้ และในวันที่ 4 ให้เปิดฝา/คลุกเคล้าเมล็ดที่หมัก  ให้อากาศเข้าสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงสีของเมล็ดโกโก้เริ่มเปลี่ยนจากเม็ดขาวเป็นสีน้ าตาลอ่อนๆ หมั่นกลับเมล็ดโกโก้ทุกวัน วันละ 
2-3 ครั้ง จนถึงวันที่ 6 ของการหมัก 

 

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักมี 2 ชุด  โดยชุดแรก ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลลัส 
(Lactobacillus) ที่ท างานโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งการท างานใน 24 ชั่วโมงแรกจุลินทรีย์จะเริ่มท าการเปลี่ยน
น้ าตาลที่อยู่ในเนื้อเมล็ดให้เป็นเอทานอลและกรดแลคติก ความร้อนจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นจากวันแรกและสูงสุด
ในวันที่ 3 (อุณหภูมิ 48-50 C) เมื่อผ่านไป 3 วัน แบคทีเรียชุดที่ 2 จะท างาน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนสีของ
เมล็ดโกโก้จากม่วงเป็นน้ าตาล แบคทีเรียชุดนี้จะเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ที่สร้างสารตั้งต้นที่ส าคัญโดยการใช้
กรดอะเซติก เป็นเปปไทด์ย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนท าลายเม็ดสีจากม่วงให้จางลงจนเป็นสีน้ าตาล ความ
ร้อนจากกระบวนหลังจากนี้จะค่อยๆ ลดลง  

 

ข้อควรระวังในการหมัก มีดังนี้ 
(1) เมล็ดที่ไม่ควรน ามาหมัก เช่น เมล็ดที่แห้งไม่มีเนื้อปุยขาว เมล็ดงอก เมล็ดที่มีรอย

แทะของกระรอก หรือเมล็ดที่เยื่อหุ้มฉีกขาด เพราะอาจจะมีการปนเปื้อนแทรกเข้าไปภายในเมล็ดผ่านรอย
แทะ ช่องว่างรูโหว่ที่เกิดจากการย่อยสลายเนื้อเยื่อตรงหน่อหรือรากที่แทงออกมา ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อ
กระบวนการหมัก 

(2) ไม่ควรหมักตอนหน้าฝน เพราะจะมีปัญหาความร้อนไม่พอส่งผลต่อการหมัก และ
แดดไม่เพียงพอต่อการตาก 

(3) ระหว่างการหมัก ห้ามน าเมล็ดสดหรือเมล็ดจากกระบวนการหมักอ่ืนๆ มาเติมเพ่ิม
ลงไปในภาชนะหมักนี้ 

(4) ระวังการปนเปื้อนระหว่างการหมักไม่ให้มีน้ าจากภายนอกเข้าไปปนเปื้อนใน
ภาชนะหมัก 

 
 

 



17 
 

1.2) การตากเมล็ดโกโก้ 
เมื่อสิ้นสุดขบวนการหมัก ในวันที่ 6 น าเมล็ดโกโก้หมักไปตากแดด หรืออบแห้ง  จน

เหลือความชื้น 7 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการท าให้เมล็ดโกโก้แห้ง จะมีผลต่อรสชาติและคุณภาพของเมล็ด
โกโก้แห้งมาก หากเมล็ดโกโก้แห้งช้าอาจเกิดเชื้อราแทรกเข้าในเมล็ด ท าให้รสชาติโกโก้เปลี่ยนไปได้  

การตากแดด อาจตากเมล็ดโกโก้บนลานซีเมนต์ หรือตากบนเสื่อไม้ซึ่งยกสูงจากพ้ืน ซึ่ง
อาจสร้างเป็นโรงเรือนส าหรับตาก โดยต้องมีการกลับเมล็ดวันละ 2-3 ครั้ง การตากแห้งโดยวิธีนี้ใช้เวลานาน 
ประมาณ 1 อาทิตย ์

การอบแห้ง ด้วยเตาพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถร่นระยะเวลาในการตาก และ
คุณภาพเมล็ดแห้งดีกว่าการตากบนลานตาก เหมาะส าหรับเกษตรกรรายใหญ่ และต้องเก็บเกี่ ยวผลผลิต
โกโก้ในฤดูฝน เตาอบที่นิยมใช้ ได้แก่ เตาอบแบบซามัว โดยใช้ระบบส่งผ่านความร้อนจากท่อเหล็กด้านล่าง
ไปยังถาดอบด้านบน ใช้เวลาในการอบแหง ประมาณ 1 ½ - 2 วัน และเตาอบชนิดใช้พัดลมเป็นตัวเป่าลม
ร้อน ใชเวลาในการอบแหง ประมาณ 1- 1 ½ วัน แต่การใช้เตาอบจะต้องหมั่นคนอย่างสม่ าเสมอ  

 

1.3) การเก็บเมล็ดโกโก้แห้ง 
การเก็บรักษาเมล็ดแห้งจะส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง เพราะเมล็ดโกโก้แห้ง

สามารถดูดซับความชื้น และสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ท าให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ในการน าไปแปร
รูปต่อไป ดังนั้นหลังจากเมล็ดโกโกแ้ห้งสนิทดีแล้ว ให้คัดเมล็ดเสีย เศษเปลือกโกโก้ หรือสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ออก
ให้หมด บรรจุกระสอบผูกปากให้แน่น เก็บไว้ในที่ซึ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าให้อับชื้นเพราะอาจเกิด
เชื้อรา และแมลงเข้าไปท าความเสียหายให้แก่เมล็ดโกโก้ได้ 

 

1.4) คุณภาพและมาตรฐานเมล็ดโกโก้แห้ง 
เมล็ดโกโก้แห้งที่ดี ต้องมีลักษณะผิวเรียบ ไม่เหี่ยวย่น ขนาดเมล็ดโตสม่ าเสมอ เมล็ดไม่

หักหรือเกาะกันแน่น มีเยื่อหุ้มเมล็ดติดอยู่น้อย สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน และไม่มีกลิ่นควัน   
  

มาตรฐานเมล็ดโกโก้แห้ง มีดังนี้ 
1. ความชื้นในเมล็ดไมเ่กิน 7 เปอร์เซ็นต์ 
2. น้ าหนักเมล็ดแห้งโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 กรัม 
3. ปริมาณไขมันโกโก้ไม่น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ 
4. จากการสุ่มเมล็ดแห้ง 300 เมล็ด น ามาผ่าตามยาวจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

- เมล็ดที่เป็นราไมเ่กิน 3 เปอร์เซ็นต์ 
- เมล็ดสีเทาหรือหินชนวนมีไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์
- เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะท าลาย เมล็ดงอก เมล็ดเสีย เมล็ดลีบ รวมไม่เกิน 3 

เปอร์เซ็นต์  
- เมล็ดสีม่วงไม่เกิน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
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- เมล็ดสีม่วงหรือสีน้ าตาลบางส่วนไมเ่กิน 20-40 เปอร์เซ็นต ์
 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของโกโก้ (Wintgens, J.N., 1991 อ้างถึงใน ผานิต งาน
กรณาธิการ, 2548) มีดังนี้ 

1. พันธุกรรม ส่งผลต่อ น้ าหนักเมล็ด เปอร์เซ็นต์เปลือกหุ้มเมล็ด เปอร์เซ็นต์ไขมัน 
รสชาติของช็อคโกแลต ความอ่อนนุ่มของเนยโกโก้ ประสิทธิภาพในการหมัก ลักษณะการออกผล และ
ความสม่ าเสมอของขนาดเมล็ดโกโก้ 

2. สภาพแวดลอม ได้แก่ ลักษณะพ้ืนที่ และลักษณะภูมิอากาศ  
3. การดูแลรักษาและการปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ การให้ปุ๋ย ร่มเงา ความสุกของผลที่เก็บ

เกี่ยว การบ่มผล/พักผลก่อนแกะเมล็ดออก ลักษณะสภาพทั่วไปขณะเก็บเกี่ยวผล ปริมาณเมล็ดที่ใช้หมัก 
และการเก็บรักษาเมล็ดโกโกแ้ห้ง 

 

 2) กระบวนการคั่ว (Roasting) น าเมล็ดโกโก้แห้งมาคั่วประมาณ 10 -30 นาที ที่อุณหภูมิ 
120-130 องศาเซลเซียส ซึ่งในกระบวนการคั่วเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และมีผลต่อรสชาติของช็อกโกแลต เมื่อ
คั่วเสร็จจะเป็นการทุบ หรือการใช้ลมเป่า เพ่ือให้แกลบหรือเปลือกท่ีห่อหุ้มเมล็ดโกโก้ถูกก าจัดแยกออกจาก
เนื้อเมล็ดข้างใน ท าให้เมล็ดคาเคานั้นแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียกว่า คาเคานิบส์ (Cacao Nibs) โดยส่วน
นี้เราจะสามารถน าไปใช้ประกอบอาหาร หรือท าขนมแทนช็อกโกแลตชิบส์ได้  

 3) กระบวนการบด (Grinding) เมื่อน า Cacao nib ไปบด ด้วยความเร็วสูงและที่อุณหภูมิสูง
ด้วยเช่นกัน ท าให้ Cacao nib เปลี่ยนเป็นสีด าน้ าตาลหนืดเรียกว่า Cacao liquor หรือ Cacao paste ท า
ให้เกิดเป็นช็อกโกแลต ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ เนื้อโกโก้ (Cocoa Solids – ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรส
ช็อกโกแลต) กับไขโกโก้ (Cocoa Butter – ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความหอมมัน และมีองค์ประกอบ
ประมาณ 53-55%)  

  4) กระบวนการอัดรีด (Pressing) เมื่อน า Cacao Liquor หรือ Cacao Paste ไปเข้าเครื่อง
อัดรีด เพ่ือแยกไขโกโก้ (Cocoa Butter) ซึ่งเป็นส่วนสีขาว (หรือท่ีเราอาจเรียกว่า White Chocolate) ออก
จากส่วนที่เรียกว่า Cocoa Solid หรือ Cocoa Cake สีน้ าตาลเข้ม โดยการใช้เครื่องจักร Hydraulic ส่ง
ความร้อนและแรงดัน ในขั้นตอนนี้ 75% ของ Cocoa Butter จะถูกแยกออก  

  5) กระบวนการบดและร่อน เมื่อน า Cocoa cake ไปบดและร่อนอีกรอบ เพ่ือให้ได้ผงโกโก้ 
(Cocoa powder) โดยมีการผสมเกลือ alkaline ลงไปเพ่ือลดความขม และท าให้สีเข้มขึ้น ดังนั้น โกโก้ ก็
คือช็อกโกแลตที่ถูกสกัดเอาไขมันออกไปแล้วนั่นเอง และถือเป็นขนมหวานยอดนิยมที่ผลิตมาจากเมล็ดของ
ต้นคาเคา (Cacao) หรือ โกโก้ (Cocoa)  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ 
พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ในรูปของโกโก้ผลสดตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ มีปัจจัยส าคัญที่
ต้องค านึงถึงเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการปลูก ได้แก่ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การมีสภาพแวดล้อมที่
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เหมาะสม การบริหารจัดการแปลง และการดูแลรักษา ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ต้องเก็บผลสุกที่พอเหมาะ 
และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการแปรรูป และขั้นตอนการแปรรูป ได้แก่ การหมักและตากแห้ง การเก็บรักษา
เมล็ดโกโก้แห้ง การคั่ว การบด การอัดรีด รวมถึงการบดและร่อน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องมีกระบวนและ
กรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เมล็ดโกโก้แห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน     

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ 

งานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โกโก้ แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 

  1) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตโกโก้ 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโกโก้ พบว่า สถาบันวิจัยพืชสวน ได้มีการวิจัยเพ่ือ

รวบรวมและศึกษาพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ต่างๆ จ านวน 34 สายพันธุ์ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะประจ าสายพันธุ์

ส าหรับใช้ในโครงการปรับปรุงสายพันธุ์โกโก้ที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และท าช็อคโกแลต 

(ผานิต งานกรณาธิการ และปิยะนุช นาคะ, 2558) โดยพันธุ์โกโก้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับการแปรรูป

เป็นช็อคโกแลต คือ โกโก้สายพันธุ์ในกลุ่มของทรินิทาริโอ (Trinitario) ได้แก่ พันธุ์ UF 676, ICS95, ICS40 

และ ICS 6 ซึ่งให้ผลผลิตต่อต้นสูง เมล็ดมีคุณภาพดี (ผานิต งานกรณาธิการ, อรวินทินี  ชูศรี และปิยะนุช 

นาคะ, 2558) นอกจากนี้ เนื่องจากโกโก้เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาพืชอ่ืน ดังนั้นการปลูกโกโก้แซม

กับพืชอ่ืน เช่น มะพร้าว จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการขายผลสด เมล็ดสด 

และเมล็ดแห้ง ปีละ 1,723.21 บาท/ไร่ แต่ทั้งนี้หากเกษตรมีการดูแลรักษาต้นโกโก้จะสามารถสร้างรายได้

สูงกว่าที่ไม่มีการดูแลรักษาและ/หรือให้การดูแลน้อย ปีละ 919.31 บาท/ไร่ (สุชีลา เลาหศิริ, 2530) ดังนั้น

ปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดประสิทธิภาพการผลิตโกโก้และผลก าไรของเกษตรที่ปลูกโกโก้ คือ การดูแลรักษา รวม

ไปถึงระบบการบริหารจัดการแปลง ได้แก่ การควบคุม/ป้องกันโรคพืช การใส่ปุ๋ย และการตัดแต่งกิ่งอย่าง

สม่ าเสมอ (Kongor John Eden and et.al., 2018) นอกจากนี้ การส่งเสริมการปลูกโกโก้ของภาครัฐ ควร

ต้องมีการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรว่ามีความพึงพอใจต่อวิธีการส่งเสริมของภาครัฐหรือไม่ รวมถึงปัญหา

ด้านการผลิต ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐควรความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการผลิต การตลาด และควรจัดตั้งกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ เพ่ือขายผลผลิตได้ราคาเพ่ิมข้ึน (กิสณะ ตันเจริญ, มปป.) 

 

2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรรูปโกโก้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปโกโก้ พบว่า จุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการหมักโกโก้ 

ได้แก่ ยีสต์และแบคทีเรีย หากมีการน าจุลินทรีย์ประเภท ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์ ยีสต์และแบคทีเรียผลิต
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เอนไซม์ รวมถึงอะซิติกแบคทีเรีย มาผสมในขั้นตอนการหมักจะใช้เวลาในการหมักโกโก้ลดลงจาก 6 วัน 

เป็น 4 วัน และได้เมล็ดโกโก้หมักสมบูรณ์ 79-87% ซึ่งจัดอยู่ใน โกโก้เกรด 1 ตามมาตรฐานโกโก้สากล เมื่อ

ตรวจสอบคุณภาพโกโก้หมักด้วยการชิมในรูป เครื่องดื่ม และช็อคโกแลต คุณภาพโกโก้หมักด้วยกล้าเชื้อที่

คัดเลือกคล้ายกับโกโก้เปรียบเทียบและดีกว่าโกโก้หมักแบบธรรมชาติ โดยสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่หมักโกโก้ได้

ดี กว่ าการหมั กแบบธรรมชาติ  ได้ แก่  Saccharomyces cerevisiae (KU-Y77 ) , Saccharomyces 

chevalieri (KU-Y150) และ Acetobacter aceti (KU-A72) (นิยม ก าลังดี, 2537; จันทนา จินดา, 2537; 

ปิยะนุช นาคะ และคณะ, 2540; อรพิน ภูมิภมร, 2540; อรัญ หันพงศ์กิตติกุล และคณะ, 2541) นอกจาก

การหมักแล้ว การตากเมล็ดโกโก้นับว่าเป็นขั้นตอนส าคัญอันหนึ่งในการแปรรูป ซึ่งนอกจากการตากแดด

แล้ว การอบแห้งด้วยเตาพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยย่นระยะเวลาในการตากและคุณภาพเมล็ดแห้งดีกว่า 

ซึ่งการวิจัยเพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับอบแห้งเมล็ดโกโก้ พบว่า 

อุณหภูมิภายในตู้มีค่าเฉลี่ย 45.38 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุด 59.70 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่า

อุณหภูมิภายนอกอย่างชัดเจน เมล็ดโกโก้มีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 55.60 ใช้ระยะเวลาอบแห้งประมาณ 16 

ชั่วโมง ความชื้นหลังอบแห้งร้อยละ 6.89 (พงษพันธ  ราชภักดี และรุงโรจน์ จีนดวง, 2563) ซึ่งกระบวนการ

แปรรูปโดยการหมักและตาก เป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชน ซึ่งจากการศึกษา

การปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าว พบว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปี หากเกษตรกรมีการบ ารุง/ดูแลรักษาต้น

โกโก้ จะมีต้นทุนการปลูกโกโก้ 3,861.87 บาท/ไร่ รายได้จากการขายเมล็ดโกโก้สดเพียงอย่างเดียว 

9,059.00 บาท/ไร่ และมีก าไร 5,197.13 บาท/ไร่ แต่หากเกษตรกรมีการแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง

จ าหน่าย จะมีต้นทุนการปลูกและการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง เท่ากับ 4,019.86 บาท/ไร่ มีรายได้จากการขาย

เมล็ดโกโก้แห้งเพียงอย่างเดียว 11,957.56 บาท/ไร่ มีก าไร 7,937.69 บาท/ไร่ ซึ่งสูงกว่าการขายเมล็ดสด

เพียงอย่างเดียว (สุชีลา เลาหศิริ, 2530) ถ้าหากต้องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมโกโก้เพ่ิมขึ้น ควร

มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงประเภท โกโก้เหลว (Cocoa Lliquor) โกโก้บัตเตอร์ (Cocoa Butter)  

cocoa  cake  และผงโกโก้ (Cocoa Powder) (Putri, A.S. and et.al, 2015) ทั้งนี้ขั้นตอนการแปรรูป

หลังการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา รวมทั้งสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น อุณหภูมิ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้

เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา ซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นมาตรการลดการปนเปื้อนของ

เชื้อรา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้ ดังนั้นจึงควรแนะน าให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการปฏิบัติ

หลังการเก็บเก่ียวให้ปลอดภัยต่อการปนเปื้อนขงสารพิษจากเชื้อรา (ทิพยา ไกรทอง และคณะ, 2557)  
 

จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โกโก้ พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตั้งแต่ การคัดเลือก
สายพันธุ์โกโก้ที่เหมาะสมจะท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เมื่อน าไปการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์และท าช็อคโกแลตจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การปลูกโกโก้แซมกับพืชอ่ืน
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สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพ่ิมขึ้น โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพสร้างผลก าไรให้แก่
เกษตรกร คือ การดูแลรักษา และการบริหารจัดการแปลง แต่ทั้งนี้การส่งเสริมการปลูกโกโก้ควรรับฟังความ
คิดเห็น/ปัญหาของเกษตรกร และมีการจัดการองค์ความรู้ทั้งการผลิต การตลาด รวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ือ
บริหารจัดการร่วมกัน ส าหรับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์โกโก้ ท าได้โดยกระบวนการแปรรูปทั้ง
แปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง จนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าสูง ซึ่งในกระบวนการแปรรูปต้องมีการน าเอา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ 

        งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ พบว่า มีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการกลุ่มผู้ปลูกโกโก้ ที่อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง เนื่องจาก ในปี พ.ศ.2558 ได้มีนโยบายของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ต้องการให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการปลูกโกโก้

เป็นแปลงแปลงใหญ่เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ และผลผลิตได้มาตรฐานตรงกับ

ความต้องการของตลาด ซึ่งเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง เมื่อปี พ.ศ.2561        

แต่เมื่อด าเนินการมาแล้วระยะหนึ่งยังไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งการวางแผน การเพาะปลูก การตลาด 

รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกลุ่ม 

ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกลุ่มมากที่สุด คือ ด้านการชี้น า (ความตั้งใจ/

ซื่อสัตย์สุจริต การชี้แจงประโยชน์การรวมกลุ่ม การจูงใจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การแก้ไขปัญหา ความ

เชื่อมั่น/ยอมรับและไว้วางใจ) รองลงมา คือ ด้านการวางแผน (การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ การวางแผน

การผลิต การตลาด สมาชิกมีส่วนร่วมเสนอแผน และตัดสินใจ) ด้านการประสานงาน (การจัดประชุม การ

สื่อสาร การแลกเปลี่ยน/แบ่งปันความรู้ การประสานภาครัฐ ด้านตลาด การประสานติดต่อต้นพันธุ์โกโก้ 

การประสานบริษัทรับซื้อผลผลิตโกโก้) และด้านการจัดการองค์กร (ก าหนดต าแหน่ง/บทบาท/หน้าที่

คณะกรรมการชัดเจน การปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการ การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

คัดเลือกคณะกรรมการ) ตามล าดับ (อาทิตย์ ชื่นอารมณ์ และคณะ, 2563)  

นอกจากนี้ ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานของโกโก้ในจังหวัดน่าน (ศิริพร 

กิรติการกุล และคณะ, 2563) โดยพบว่า โซ่อุปทานการผลิตโกโก้จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 4 ห่วงโซ่ (ภาพ

ที่ 2-1) ได้แก่ โซ่ท่ี 1 การผลิต ปัจจุบันแม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาส่งเสริมการปลูก แต่ยัง

ขาดการจัดการองค์ความรู้ด้านระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็น

เครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็งเพ่ือการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม ท าให้ปริมาณผลผลิตต่ าและไม่มีคุณภาพ 

โซ่ที่ 2 การรวบรวม มีการรวบรวมโกโก้ผลสดโดยผู้รวบรวมในพ้ืนที่ ผลผลิตเกรดดีส่วนใหญ่จ าหน่ายให้ผู้

แปรรูปนอกพ้ืนที่ ส่วนผลผลิตตกเกรดวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่จะน ามาแปรรูป การรวบรวมจ าหน่ายนอก
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พ้ืนที่มีต้นทุนการขนส่งสูง ท าให้ประสบปัญหาขาดผู้รวบรวม โซ่ที่ 3 การแปรรูป มีการแปรรูปโดย

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ในรูปของโกโก้บาร์/ช็อคโกแลต ผงโกโก้ จ าหน่ายให้ร้านขายผลิตภัณฑ์/เครื่องดื่มใน

พ้ืนที่ แต่ปริมาณการผลิตและตลาดยังจ ากัด คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน ส าหรับชุมชนผู้ปลูกโกโก้ยังไม่มีองค์

ความรู้ในการแปรรูปโกโก้ และโซ่ที่ 4 การตลาด โกโก้ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ถ้าเป็นเมล็ดโกโก้เกรดทั่วไป

จะจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปในประเทศ ส่วนเมล็ดโกโก้คั่ว (เกรดพรีเมี่ยม) จ าหน่ายยังตลาด

ต่างประเทศ ส าหรับโกโก้ส าเร็จรูป (โกโก้บาร์/ช็อคโกแลต ผงโกโก้) จ าหน่ายให้ร้านเครื่องดื่มภายในและ

ภายนอกพ้ืนที่ ส่วนผงโกโก้ส าเร็จรูปจ าหน่ายให้ผู้บริโภคภายในและภายนอกพ้ืนที่ เมื่อพิจารณาศักยภาพ

ของเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานโกโก้จังหวัดน่าน พบว่า โซ่ท่ี 1 การผลิต มีศักยภาพมาก

ที่สุด (ค่า ROI ร้อยละ 212.14) รองลงมา คือ โซ่ที่ 3 การแปรรูป (ค่า ROI ร้อยละ 14.29) และโซ่ที่ 2 

การรวบรวม (ค่า ROI ร้อยละ 5.88) ตามล าดับ ส่วนค่า ROI ของโซ่ท่ี 4 การตลาด ยังไม่สามารถรวบรวม

ข้อมูลได้ ซึ่งปัญหาส าคัญในการบริหารจัดการโซ่อุปทานโก้จังหวัดน่าน มีดังนี้ ปัญหาในระดับต้นน้ า คือ 

เกษตรกรยังขาดการจัดการองค์ความรู้ด้านระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน และยังไม่มีการรวมกลุ่มเป็น

เครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็ง ปัญหาในระดับกลางน้ า คือ การแปรรูปมีกระบวนการที่ซับซ้อน/หลาย

ขั้นตอน จึงต้องมีการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรูป เพ่ือให้ผลผลิตมีมาตรฐาน 
และคุณภาพตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ชุมชนยังไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือลงทุนเพ่ิมในการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และยังไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน/

ผู้ประกอบการแปรรูปโกโก้  ส าหรับปัญหาในระดับปลายน้ า คือ โกโก้เป็นพืชที่มีตลาดจ ากัด ดังนั้นควรมี

การเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้กับผู้ประกอบการภายในและภายนอกพ้ืนที่ รวมทั้งเชื่อมโยง

เยาวชนและชุมชน เพ่ือสร้างผู้ประกอบการยุวชนเพื่อสังคม 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ พบว่า 

การบริหารจัดการกลุ่มผู้ปลูกโกโก้ให้ประสบผลส าเร็จ ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านการชี้น า ด้านการวางแผน 
ด้านการประสานงาน และด้านการจัดการองค์กร ตามล าดับ นอกจากนี้การบริหารจัดการโซ่อุปทานการ
ผลิตโกโก้จังหวัดน่าน ควรมีการพัฒนาดังนี้ โซ่ที่ 1 การผลิต แม้ว่าจะเป็นโซ่ที่เข้มแข็งที่สุด มีการรวมกลุ่ม
ของเกษตรบ้างแล้ว แต่ควรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ มีการจัดการความรู้/
เทคโนโลยีการผลิต  มีระบบบริหารจัดการแปลงเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน GAP และให้ได้ปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตตามมาตรฐาน โซ่ที่ 2 การรวบรวม เป็นโซ่ที่อ่อนแอที่สุด ควรพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือ
การตลาดผลโกโก้สดร่วมกัน  เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการ/เชื่อมโยง
ผู้ประกอบการท าหน้าที่รวบรวมผลโกโก้สด โซ่ที่ 3 การแปรรูป เป็นโซ่ที่ไม่เข้มแข็ง แม้จะมีการส่งเสริม
และให้องค์ความรู้อยู่บ้าง แต่ปริมาณการแปรรูปมีจ ากัด และคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน ควรมีการจัดการ
องค์ความรู้/เทคโนโลยีการแปรรูป และพัฒนาผู้ประกอบการ/เชื่อมโยงผู้ประกอบการรวบรวมเพ่ือ
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การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ และโซ่ที่ 4 การตลาด เป็นโซ่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา/เชื่อมต่อ 
เนื่องจากชุมชนยังไม่เคยท าการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ ดังนั้นควรเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากโกโก้กับผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ และเชื่อมโยงเยาวชนและชุมชน เพ่ือสร้าง start 
up ยุวชน และผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

 
2.4 ถอดบทเรียนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา (Road map)  โดยมีโครงการที่ส าคัญ 
คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบาย 
ที่เน้นให้ความส าคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือก่อให้เกิด
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิต และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขันให้กับสินค้าเกษตร โดยเน้นหลักการคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกัน
เป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า 
แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561)   

อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าและภูเขา ประชากรส่วนใหญ่มี
อาชีพหลัก คือ การท านา (ข้าว) ท าสวน (ล าไย) และท าไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง) รวมทั้งปลูกไม้
ยืนต้น (โกโก้) จากแนวทางการพัฒนาและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว ท าให้
เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้อ าเภอวังเหนือ ได้มีการกลุ่มเป็นโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนในปี 2561 
โดยมีการส่งเสริมการปลูกโกโก้ในรูปแบบแปลงใหญ่ จ านวน 358.75 ไร่ สมาชิกแปลงใหญ่ 61 ราย (กลุ่ม
พัฒนานวัตกรรมดิจิตอล, 2564) ซึ่งพ้ืนที่ปลูกครอบคลุมพ้ืนที่บ้านวังโป่ง  ต าบลวังใต้ อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง สายพันธุ์ที่ใช้ปลูก คือ I.M.1 ซึ่งให้ผลผลิตโกโก้ผลสดประมาณ 5,100 กก./ปี มีต้นทุนการ
ผลิต 3,500 บาท/ไร่/ปี โดยมีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการปลูกโกโก้ ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร และส านักงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด ทั้งนี้เกษตรกรมีการจ าหน่าย
ผลผลิตในรูปโกโก้ผลสด ซึ่งมีการท าเกษตรพันธสัญญากับบริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด ประกัน
ราคาโกโก้ผลสดไม่ต่ ากว่า 5 บาทต่อกก. โดยผลผลิตร้อยละ 80 ขายให้บริษัทฯ และร้อยละ 20 ขายให้กลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ (กลุ่มงานวิจัยพืชอุตสาหกรรม, 2563) 
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ภาพที่ 2-1  โซ่อุปทานโกโก้ในจังหวัดน่าน 

หมายเหตุ:  - - - - โซ่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา/เชื่อมต่อ 

ที่มา: ศิริพร กิรติการกุล และคณะ (2563) 

โซ่ที่ 1 การผลิต โซ่ที่ 2 การรวบรวม โซ่ที่ 4 การตลาด โซ่ที่ 3 การแปรรูป 

ชุมชนผู้ปลูก

โกโก ้

ร้านจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 

(เช่น ช็อคโกแลต 

โกโก้ผง ฯลฯ) บริษัทเอกชน
ในพื้นที่ 

สหกรณ์/โครง
การศุภนิมติ/ 

ชุมชนผู้ปลูกโกโก ้
 

เกษตรกร/
เครือข่าย 

50 
บาท/ต้น 

125-150  

บาท/ต้น 

โกโก้ผลสด 

บริษัทเอกชน/
ผู้ประกอบการ

ภายนอก 

 
แปรรูปโกโก้บีน 

ในพื้นที่ 

แปรรูปนอกพ้ืนท่ี 

(กทม.) 

แปรรูปในพ้ืนท่ี 

เมลด็โกโก ้

เกรดทั่วไป 

เมลด็โกโก ้

เกรดพรเีมี่ยม 

 

ตลาดในประเทศ 

(200 บาท/กก.) 

ตลาดส่งออก 

(300 บาท/กก.) 

 

 

 

ร้านเครื่องดื่ม 

ตกเกรด 

เกรดดี 
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เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาท าให้มีปัญหา

ในเรื่องของการขาดแคลนน้ า ในขณะที่โกโก้เป็นพืชที่ต้องการน้ า ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาเสี่ยงยืนต้นตาย 

นอกจากนี้ยังท าให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของโกโก้ผลสดที่ได้ต่ ากว่าค่า เฉลี่ยของสายพันธุ์ ซึ่งผลผลิต

โดยประมาณ 2,000-5,000 กก./ไร่/ปี และส าหรับปีการผลิต 2563 บริษัท เอเชียโกโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด รับ

ซื้อโกโก้ผลสดในราคาเฉลี่ยกก.ละ 8.25 บาท ซึ่งต่ ากว่าราคาขายเฉลี่ยของประเทศไทย ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกก.ละ 

14.64 บาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) ดังนั้นจึงมีหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะส านักงานเกษตรอ าเภอวัง

เหนือ ได้เข้ามาให้ค าแนะน ากับเกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย  

รวมถึงสาธิตการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต อย่างไรก็ตามเป้าหมายในอนาคตของ

แปลงใหญ่ที่วางได้ไว้นั้นจะมีการพัฒนา นอกจากที่จะมีการท าพันธสัญญากับบริษัทแล้ว อีกสิ่งหนึ่งคือ การเป็น

เจ้าของแบรนด์ตัวเอง ชื่อแบรนด์โกโก้เมืองวัง เพ่ือน าเข้าสู่ตลาด และการแปรรูปเมล็ดโกโก้เป็นโกโก้ ซึ่งจะมา

ท าในเชิงของวิสาหกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง แต่ทั้งนี้กลุ่มควรมีการวางแผนทางด้าน

การผลิต (เพาะปลูก) การตลาด การขนส่งอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้น ากลุ่มรวมถึงสมาชิกกลุ่มควรมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
 

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง สามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วย

การบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้จังหวัดน่าน ที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึง

ปลายน้ า จ านวน 5 ห่วงโซ่ ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิต โซ่ที่ 2 การรวบรวม (โกโก้ผลสด) โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผล

สดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ และโซ่ที่ 5 การตลาด ที่สอดคล้อง

กับมิติทางด้านเศรษฐกิจ (ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขนส่ง เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้เพ่ิม การจัดท าแผนธุรกิจ/

แผนการตลาด เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการภายในและภายนอกพ้ืนที่) ด้านสังคม (เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม  มี

การเรียนรู้ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ สร้างงานและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ สร้างตลาดใหม่ในพ้ืนที่ ) ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ คทช. และไม่สร้างส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม) (ภาพที่ 2-2) 
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ภาพที่ 2-2  กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้จังหวัดน่าน 

  

 

เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

 

สังคม 

การบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก ้

ธุรกิจชุมชนโกโก้บนพื้นที่สูง 

 

- โซ่ที่ 1 การผลิต (ต้นทุนการผลิต 
สร้างรายได้) 
 
- โซ่ที่ 2 การรวบรวม (ต้นทุนการ

ขนส่ง อ านาจในการต่อรอง) 
- โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็น

เมล็ดโกโก้แห้ง (เพิ่มมูลค่า/สร้าง
รายได้เพ่ิม) 
- โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง

เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (เพิ่มมูลค่า/
สร้างรายได้เพ่ิม)  
- โซ่ที่ 5 การตลาด (การจัดท าแผน

ธุรกิจ/การตลาด เชื่อมโยงกับ
ผู้ประกอบการภายในและภายนอก
พื้นท่ี) 

- โซ่ที่ 1 การผลิต (สอดคล้องกับการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินของ คทช./
สามารถปลูกร่วมกับป่า) 
 
 
- โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็น

เมล็ดโกโก้แห้ง (ไม่สร้างส่งผลกกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม) 
- โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง

เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (ไม่สร้างส่งผล
กกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) 

 

- โซ่ที่ 1 การผลิต (เกษตรกรเกิด
การรวมกลุ่ม มีการเรียนรู้ปรับใช้
เทคโนโลยีใหม่) 
- โซ่ที่ 2 การรวบรวม (สร้างงาน

และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี)  
- โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็น

เมล็ดโกโก้แห้ง (สร้างงานและ
ผู้ประกอบการแปรรูปโกโกใ้นพื้นท่ี) 
- โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง

เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (สร้างงานและ
ผู้ประกอบการแปรรูปโกโก้ในพื้นท่ี) 
- โซ่ที่ 5 การตลาด (สร้าง

ผู้ประกอบการ และตลาดใหมใ่น
พื้นท่ี) 
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บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้จังหวัดน่านด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานในครั้งนี้ เป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 
Research: PAR) เพ่ือน ามาวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจชุมชน และเสนอแนวทางการจัดตั้งธุรกิจชุมชนโกโก้ที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในจังหวัดน่าน ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสองแคว 
อ าเภอท่าวังผา อ าเภอภูเพียง และอ าเภอนาหมื่น จ านวนทั้งสิ้น 92 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 24 ราย จาก 
5 ชุมชน ใน 4 อ าเภอ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ในพ้ืนที่ใน
จังหวัดน่าน มีรายละเอียด (ภาคผนวก ซ) ดังนี้  

1) บ้านน้ าพัน ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จ านวน 10 ราย 
2) บ้านปางปุก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จ านวน 11 ราย 
3) บ้านนาหนุน ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จ านวน 1 ราย 
4) บ้านน้ าเกี๋ยนใต้ ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จ านวน 1 ราย  
5) บ้านดอนมูล ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น จ านวน 1 ราย  

 

3.2 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) มีรายละเอียด ดังนี้  

3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผู้วิจัยท าการค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมต่างๆ หนังสือ ต ารา วารสาร รายงาน

การศึกษา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ เว็บไซด์ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
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3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน รวมถึงปัญหาทางด้าน

การผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการผลิตโกโก้ 
  ส่วนที่ 3 ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโกโก้ 
  ส่วนที่ 4 ปัญหาการผลิต/การตลาด 
2) ข้อมูลความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมด้วยวิธีการประชุมกลุ่ม (Focused 

Group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ผู้น าชุมชน ผู้น าเกษตรกร 
เกษตรกร เยาวชน นักวิชาการ และทีมงานวิจัย เพ่ือระดม และแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับ
สถานการณ์การผลิต การตลาด สภาพปัญหา และเป็นแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนโกโกข้องชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ 

การวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเพ่ือน ามาพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ ผ่าน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท าหน้าที่
สนับสนุน ให้องคค์วามรู้ ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การพัฒนาธุรกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ มขีั้นตอนส าคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : การน าเสนอโจทย์วิจัย วัตถุประสงค์โครงการแก่หน่วยงานพี่เลี้ยง  
คณะนักวิจัยน าเสนอแผนงาน และวัตถุประสงค์โครงการแก่หน่วยงานพ่ีเลี้ยง ได้แก่ ส านักงาน

เกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ภาคประชาคม (ชุมชนท้องถิ่น ที่มีผู้น าชุมชน และเกษตรกร) หน่วยงานพี่เลี้ยง (ส านักงานเกษตร
จังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ) และคณะนักวิจัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
และความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ที่สอดคล้องกับนโยบาย/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานใน
พ้ืนที่ รวมทั้งคัดเลือกพ้ืนที่/ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่สูงที่มีศักยภาพใน
การลงทุน และสามารถเชื่อมต่อตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ภาคผนวก ก)  
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ผลได้ของขั้นตอนนี้ ได้แก่  
1) ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เช่น ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูก

โกโก้ ลักษณะการปลูก จ านวนแปลง ขนาดพ้ืนที่ปลูก เป็นต้น 
2) นโยบาย/โครงการของหน่วยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ที่สามารถน ามาบูรณาการ สนับสนุน และ

เชื่อมโยงกับโครงการวิจัยได้ 
3) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่จะเป็นแนวทางน าเสนอการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่

สูงที่สอดคล้องกับ เศรษฐกิจ สังคม ภูมินิเวศ และเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินของ คทช.  
 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงพื้นที่ส ารวจ และประเมินสถานการณ์ ข้อเท็จจริง และความเห็นของชุมชนเพื่อ
ประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเกษตรกร  

คณะนักวิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจสถานการณ์ ข้อเท็จจริง และความเห็นของชุมชน โดยใช้กระบวนการ 
Dialogue Forum เพ่ือรับฟังความเห็น สถานการณ์การผลิต สภาพปัญหา และแนวทางในการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจชุมชนโกโก้ ตลอดจนเป้าหมายและความต้องการของเกษตรกรในการรวมกลุ่ม ของกลุ่มเกษตรกร/ชุมชน 
จ านวน จ านวน 5 ชุมชน จาก 4 อ าเภอ  

ผลได้ของขั้นตอนนี้ ได้แก่  
1) ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต สภาพปัญหา และความต้องการในระดับชุมชน สรุป

ไดด้ังนี้ 
ชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ทั้ง 5 ชุมชน เป็นชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่เป็นทั้งชนเผ่า (เผ่าอ๊ิว เมี่ยน 

และไทลื้อ) และคนไทยพ้ืนเมือง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้น 
1, 2 และพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ าชั้น 3, 4, 5 ปัจจุบันพ้ืนที่เดิมที่เคยเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้ลดลงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงท าให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูก
ไม้ผลและไม้ยืนต้นอย่างอ่ืนที่มีมูลค่าสูง (เช่น มะม่วง ล าไย อโวคาโด้ กาแฟ และโกโก้) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโกโก้ 
ถือได้ว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับป่า รวมทั้งมีตลาดรองรับผลผลิต ตลอดจนมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน (เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และโครงการ
หลวงส่วนขยาย เป็นต้น) ทั้งนี้เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดการองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตท าให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังไม่มีการรวมกลุ่มแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
โดยเกษตรกรจะจ าหน่ายผลผลิตเป็นโกโก้ผลสดให้กับผู้รวบรวมในพ้ืนที่ซึ่งมีเพียงรายเดียว ซ่ึงการจ าหน่ายโกโก้
ผลสดมีต้นทุนการขนส่งสูง (ภาคผนวก ข) 

2) แนวทางการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดตั้งธุรกิจชุมชนโกโก ้
3) ความต้องการของเกษตร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การ

จัดท าแผนการผลิต แผนการแปรรูป และแผนการตลาด 
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ขั้นตอนที่ 3 : การก าหนดแผนงาน กิจกรรม เพื่อพัฒนาโซ่อุปทานการผลิตของธุรกิจชุมชนโกโก้
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะนักวิจัย น าข้อมูลจากการรับฟังสถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน
เป้าหมาย มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์การเกษตรสองแคว สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต
ยอดดอย วิสาหกิจชุมชนโกโก้เกษตรบนดอยน่าน วิสาหกิจชุมชนโกโก้วิลเลจ และบริษัท ไทย คอฟฟ่ี โกโก้ 
จ ากัด (ภาคผนวก ค) เพ่ือก าหนดแผนงานและกิจกรรมในโซ่อุปทานโกโก้ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความ
ต้องการของเกษตรกร ดังนี้ 

1) โซที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด: พัฒนาระบบการผลิต (เช่น ตัดแต่งทรงพุ่ม) / การบ ารุงรักษาต้น 
(เช่น การให้ปุ๋ย) เป็นต้น 

2) โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด: ไม่มี intervention (มีผู้ด าเนินอยู่แล้วก่อนด าเนินโครงการ) 
ทางโครงการฯ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ท าเพียงการดึงผลผลิตร้อยละ 10 มาขยายโซ่อุปทานในโซ่ที่ 3 

3) โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง: เช่น รวบรวมผลสดร้อยละ 10 มาท าการแปร
รูป/การให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการหมักและตาก/การให้ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพ
ของเมล็ดแห้ง เป็นต้น 

4) โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้: เช่น การส ารวจตลาดและความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของตลาด/ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / การน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบชิมกับกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นต้น 

5) โซที่ 5 การตลาด: เช่น การสร้างแบรนด์ / การท าโลโก้และบรรจุภัณฑ์ / การจัดท าสื่อเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ / การท าแผนการตลาด เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบธุรกิจชุมชนโกโก้ 
การออกแบบธุรกิจชุมชนโกโก้ มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มแรก และเหมาะสมส าหรับการรวมกลุ่มที่มีขนาดเล็ก โดย
การออกแบบธุรกิจชุมชนโกโก้ มีข้ันตอน ดังนี้  

1) ชุมชนส ารวจเกษตรกรที่มศีักยภาพและความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
2) ก าหนดแนวทางการรวมกลุ่ม/โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม เครือข่าย ประกอบด้วย 

ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และสมาชิก 
3) การด าเนินกิจกรรมภายในเครือข่าย ทั้งด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด 
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ขั้นตอนที่ 5 : การจัดการองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่
ต่างๆ ของโซ่อุปทาน  

การประชุมหารือแนวทางของการจัดการองค์ความรู้  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละโซ่กับ
หน่วยงานพ่ีเลี้ยง และน ามาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (เช่น การบริหารจัดการแปลง และการดูแล
รักษา เป็นต้น) การบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งโดยการรวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมโกโก้ผลสด น าองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง มาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (เช่น กระบวนการหมัก
และตากแห้ง การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง คุณภาพและมาตรฐานเมล็ดโกโก้แห้ง เป็นต้น) การแปรรูปเมล็ด
โกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบชิมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น) รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ (เช่น การสร้างแบรนด์ / การ
ท าโลโก้และบรรจุภัณฑ์ / การจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ / การท าแผนการตลาด เป็นต้น)  

ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
คณะนักวิจัย มีการติดตามกิจกรรมและแผนงานที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 3 เพ่ือให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย พร้อมให้ค าแนะน า ค าปรึกษา รับฟังปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา   

ขั้นตอนที่ 7 : สรุปผลการด าเนินงานและจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน 

คณะนักวิจัย ท าการสรุปผลการด าเนินงานจากข้อมูลที่ได้ท าการบันทึก รวมรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลไว้ น าไปจัดเวทีประชาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้สอดคล้อง
กับมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมินิเวศ และเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม คทช.  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยนี้ มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ าสุด (Minimum) แล้วบรรยายให้เห็นถึงลักษณะทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการผลิตโกโก้ รวมทั้งปัญหาทางด้านการผลิตและการตลาด

ของเกษตรกรผู้ผลิตโกโก้ 

3.4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน (costs and returns structure) ในแต่ละโซ่

อุปทาน   
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2) การวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่แสดงให้เห็นถึง อัตราผลตอบแทนที่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
สามารถสร้างได้จากการลงทุนในแต่ละโซ่อุปทาน ซึ่งค านวณได้จากสูตร (รชต สวนสวัสดิ์, 2559) 

 

ROI =
(รายรับ-ต้นทุน)

ต้นทุน
 × 100 

  

3.5 สมมติฐานการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดสมมติฐานเพ่ือพิสูจน์กระบวนการ intervention ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลว ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1: การเพ่ิมมูลค่า (ROI) การแปรรูปโกโก้ ในโซ่ที่ 4 และ 5 มีความคุ้มค่าในการลงทุน  

สมมติฐานที่ 2: โซ่อุปทานมีความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงตลาดในพื้นที่และตลาดออนไลน์ 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงานพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้จังหวัดน่าน 

 
การด าเนินงานพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้จังหวัดน่านด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานในครั้งนี้ น าเสนอ

ผลการด าเนินงานออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในภายนอกของชุมชนผู้ผลิตโกโก้ ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโกโก้
ของชุมชน ส่วนที่ 3 วิเคราะห์แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและการจัดการ
ที่เหมาะสม ส่วนที่ 4 การประเมินศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานโกโก้  ส่วนที่ 5 
การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการเปลี่ยนแปลงโซ่อุปทานการผลิตโกโก้  และส่วนที่ 6 แผนธุรกิจ
และแบบจ าลองธุรกิจชุมชนโกโก้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.1 การส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในภายนอกของ
ชุมชนผู้ผลิตโกโก้  

จากการประชุมรับฟังสถานการณ์เบื้องต้นกับหน่วยงานพ่ีเลี้ยง และโครงการวิจัยได้ท าการส ารวจ
ชุมชนที่มีการปลูกโกโก้ใน 5 ชุมชน ของทั้ง 4 อ าเภอ พบว่า ชุมชนมีรายละเอียดลักษณะเศรษฐกิจและสังคม
การผลิตโกโก้ ดังนี้ 

4.1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ทั้ง 5 ชุมชน เป็นชุมชนทั้งชนเผ่า (เผ่าอ๊ิวเมี่ยน และไทลื้อ) และคน
ไทยพ้ืนเมือง ส าหรับชุมชนบ้านปางปุก และบ้านน้ าพัน ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันสูง อาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร อดีต
เคยเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบกับการ
ส่งเสริมของโครงการหลวงส่วนขยายแบบบ้านถ้ าเวียงแก เกษตรกรจึงหันมาสนใจปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นอย่าง
อ่ืนที่มีมูลค่าสูง เช่น กาแฟ และโกโก้ ซึ่งโกโก้เป็นไม้ผลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับป่าได้ และ
สามารถปลูกแซมกับไม้ผล/ไม้ใหญ่อ่ืน ส่วนชุมชนบ้านนาหนุน ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ท าไร่ ท าสวน 
ท านา ค้าขายและรับจ้างเป็นบางส่วนเป็นอาชีพรอง ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว ใบยาสูบ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และพืชผักผลไม้ต่างๆ เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ล าไย (องค์การบริหารส่วนต าบลผาตอ, 2564) สภาพพ้ืนที่
ของชุมชนบ้านดอนมูล ต าบลปิงหลวง ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน  มีพ้ืนที่เป็นที่ราบ ประมาณ  1  
ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (องค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง, 2564ก) ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ประกอบ
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อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท านา (ข้าว) ท าไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง) ท าสวน  และเลี้ยงสัตว์ 
(โค-กระบือ ไก่ สุกร) รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย (องค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง, 
2564ข) ชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยนใต้ ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและติดกับพ้ืนที่
ป่าต้นน้ า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยปลูกพืชหลัก คือ พืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ งา 
ถั่วเหลือง และปลูกข้าว (องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน, 2564) ในปัจจุบันเนื่องจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ต้นทุนสูงท าให้ขาดทุน ดังนั้นเกษตรกรจึงมองหาพืชยืนต้นอ่ืนๆ มาทดแทน ซึ่งโกโก้เป็นไม้ผลชนิดใหม่ที่มี
ศักยภาพเนื่องจากเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง สามารถปลูกร่วมกับป่า มีตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้งมีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริม จึงท าให้เกษตรกรหันมาปลูกโกโก้ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น  

จากการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 24 ราย จากทั้ง 5 ชุมชน พบว่า  
1) ข้อมูลทั่วไป เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.17 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิด

เป็นร้อยละ 45.83 โดยมีอายุเฉลี่ย 48.46 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.33 
สถานภาพสมรส จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 
โดยมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.79 คน ซึ่งมีสมาชิกในครัวเรือนที่ผลิตโกโก้ 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
โดยมีสมาชิกที่ผลิตโกโก้เฉลี่ย 2 คน ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ถือครอง 1-3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีพ้ืนที่ถือ
ครองเฉลี่ย 3.21 แปลง และมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 1-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.83 โดยมีพ้ืนที่เฉลี่ย 21.43 ไร่ 
(ตารางท่ี 4-1)  

 
ตารางท่ี 4-1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. เพศ    
    ชาย 13 54.17  
    หญิง 11 45.83  
2. อายุ   48.46 ปี 
    31 – 40 ปี  4 16.67  
    41 – 50 ปี 7 29.17  
    51 – 60 ปี 11 45.83  
    61 ปีขึ้นไป 2 8.33  

3. การศึกษา    
    ไม่ได้ศึกษา 2 11.11  
    ประถมศึกษา 6 33.33  

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ)  

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

    มัธยมศึกษาตอนต้น 2 11.11  
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 16.67  
    ปริญญาตรี 2 11.11  
    ปริญญาโท 3 16.67  

4. สถานภาพ    
    โสด 2 8.33  
    สมรส/เคยสมรส 22 91.67  

5. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   3.79 คน 
    2 – 3 คน 11 45.83  
    4 – 5 คน 10 41.67  
    6 – 7 คน 2 8.33  
    10 – 11 คน 1 4.17  

6. จ านวนสมาชิกที่ผลิตโกโก้   2 คน 
    1 – 2 คน 22 91.67  
    3 – 4 คน 2 8.33  

7. พ้ืนที่ถือครอง (จ านวนแปลง)   3.21 แปลง 
    1 – 3 แปลง 16 66.67  
    4 – 6 แปลง 1 4.17  
    7 – 9 แปลง 7 29.17  

8. พ้ืนที่ถือครอง (จ านวนไร่)   21.43 ไร่ 
    1 – 10 ไร่ 11 45.83  
    11 – 20 ไร่ 5 20.83  
    21 – 30 ไร่ 1 4.17  
    31 – 40 ไร่ 2 8.33  
    41 – 50 ไร่ 2 8.33  
    51 ไร่ขึ้นไป 3 12.50  

ที่มา: จากการส ารวจ 

เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก และรับจ้าง เป็นอาชีพเสริม แต่มี
บางรายที่ประกอบอาชีพรับราชการ และลูกจ้างหน่วยงานราชการเป็นอาชีพหลัก และประกอบอาชีพเกษตร
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เป็นอาชีพเสริม โดยมีรายได้เฉลี่ยรวม 249,711.67 บาท/ปี/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายได้เฉลี่ยจากภาคการเกษตร 
(โกโก้ มะม่วง ลิ้นจี่ มะนาว ยางพารา กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) รวมทั้งสิ้น 166,539.17 บาท/ปี/ครัวเรือน 
และรายไดเ้ฉลี่ยนอกภาคการเกษตร (รับราชการ ลูกจ้าง รับจ้าง) 83,172.50 บาท/ปี (ตารางท่ี 4-2)   

 

ตารางท่ี 4-2 ข้อมูลด้านรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

รายการ บาท/ป/ีครัวเรือน 
1. รายได้ภาคการเกษตร 166,539.17 
2. รายได้นอกภาคการเกษตร 83,172.50 

รายได้รวม 249,711.67 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

2) สภาพการผลิตโกโก้ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มีพ้ืนที่ปลูกโกโก้รวมทั้งสิ้น 77.50 ไร่ พ้ืนที่ปลูก
เฉลี่ย 1 แปลง/ครัวเรือน ขนาดของแปลงปลูกเฉลี่ย ประมาณ 3.23 ไร่/แปลง (สูงสุด 10 ไร่ และต่ าสุด 0.5 ไร่) 
สายพันธุ์โกโก้ที่ปลูก ได้แก่ สายพันธุ์ชุมพร 1 และสายพันธุ์จากการพัฒนาของสาขาไม้ผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(พันธุ์ I.M.1) ซึ่งได้พันธุ์ต้นกล้าและองค์ความรู้จากโครงการหลวงส่วนขยาย ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ( เช่น 
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย) และผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ (เช่น บริษัท ไทยคอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด) เป็น
ต้น โดยมีอายุต้นเฉลี่ยประมาณ 4 ปี (สูงสุด 5 ปี และต่ าสุด 1 ปี) ขนาดการปลูกประมาณ 50-150 ต้นต่อไร่ 
โดยปลูกบริเวณพ้ืนที่ตามเชิงเขาและอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ ลักษณะการปลูกเป็นทั้งแบบการปลูกเป็นพืช
เดี่ยว ประมาณ 100-150 ต้น/ไร่ และปลูกร่วมกับพืชอ่ืน (เช่น กล้วย มะม่วง มะนาว ส้มโอ ยางพารา เป็นต้น) 
ประมาณ 50-75 ต้น/ไร่ ส่วนใหญ่ไม่มีการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูก นอกจากนี้เกษตรกรบางรายไม่มีการใส่
ปุ๋ยเพื่อบ ารุงต้น แต่มีการตัดหญ้าเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ในขณะเกษตรกรบางรายมีการใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอกในช่วง
ตั้งแต่ 1-2 ปีแรก เป็นต้นมา และมีการก าจัดวัชพืช ปีละ 2-3 ครั้ง และก าจัดศัตรูพืช ปีละ 1 ครั้ง แต่เกษตรมัก
ประสบปัญหาต้นโกโก้ตายเนื่องจากการขาดน้ าและเป็นโรค ท าให้ต้องมีการปลูกซ่อมทุกปี นอกจากนี้เกษตร
บางส่วนไม่มีการตัดแต่งกิ่ง หรือตัดแต่งกิ่งไม่ถูกวิธี ซึ่งสะท้อนถึงเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์ใน
การจัดการแปลงปลูก ท าให้ผลผลิตโกโก้ผลสดไม่ได้มาตรฐาน (เช่น ผลผลิตต่ า ขนาดลูกเล็ก เป็นต้น) อย่างไรก็
ตามพบว่า ในบางชุมชนเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต เช่น ชุมชนบ้านปางปุก มีการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนโกโก้วิลเลจ เพ่ือรวมกลุ่มกันผลิต และเพ่ือการแปรรูปในอนาคต ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวยังอยู่ในระยะ
เริ่มต้นโดยได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพียง 1-2 ปี ประกอบกับในปัจจุบันโกโก้ผลสดยังขายได้ราคาดี ท าให้
เกษตรกรขาดแรงบันดาลใจในการรวมกลุ่มเพ่ือการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดในอนาคต  

3) การตลาด โกโก้เป็นพืชทางเลือกใหม่ที่มีอนาคต แต่มีข้อจ ากัดในด้านการตลาด เนื่องจากโกโก้เป็น
พืชที่ไม่สามารถบริโภคผลสดได้ แต่ต้องการอุตสาหกรรมเฉพาะรองรับผลผลิตเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ตลาดรับซื้อโกโก้ผลสดไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ โดยมี
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ผู้ขาย/เกษตรกรจ านวนมาก แต่มีผู้ซื้อ/ผู้รวบรวมน้อยราย รวมทั้งโกโก้ผลสดเป็นสินค้าที่มีน้ าหนักมาก มีการ
ปลูกแบบกระจายและอยู่ห่างไกล ท าให้ต้นทุนการขนส่งสูงซึ่งผู้ขาย/เกษตรกรจะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนในการ
ขนส่งโกโก้มายังจุดรวบรวม ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตโกโก้ทั้ง 5 ชุมชน พบว่า มีการจ าหน่าย
โกโก้ผลสดให้กับผู้รวบรวมจากภายในพ้ืนที่ (สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย สหกรณ์การเกษตรสองแคว 
จ ากัด) ปริมาณเฉลี่ยรวม 3,480 กก./เดือน โดยมีราคารับซื้อแคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 10 -13 บาท/กก. (ราคา
ต่ าสุด 10 บาท/กก. ราคาสูงสุด 13 บาท/กก.) ซึ่งราคารับซื้อเป็นราคาที่ผู้รวบรวมก าหนด โดยผู้รวบรวมจะ
รวบรวมเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน และช าระเงินค่าผลผลิตทุกเดือน ซึ่งผู้รวบรวมจะ
จ าหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการแปรรูปในพื้นที่ (วิสาหกิจชุมชนโกโก้วัลเล่ย์ อ าเภอปัว) ในราคา 15 บาท/กก. 
นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนยังจ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการเอกชนในพ้ืนทีน่อกพ้ืนที่ (จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดล าปาง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่จ าหน่ายกล้าพันธุ์ ปริมาณการจ าหน่ายเฉลี่ย 820 กก./
เดือน โดยมีราคารับเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 10-18 บาท/กก. (ราคาต่ าสุด 10 บาท/กก. และราคาสูงสุด 18 
บาท/กก.) ซึ่งโกโก้ผลสดที่รวบรวมได้ผู้รวบรวมจะท าการขนส่งไปโรงงานแปรรูปในจังหวัดเชียงราย (ระยะทาง
ขนส่ง ประมาณ 220 กม.) และจังหวัดล าปาง (ระยะทางขนส่งประมาณ 270 กม.) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ส่งออกเมล็ดโกโก้แห้ง และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผลสดโกโก้มีคุณสมบัติที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ผลอื่นๆ คือ
ไม่มีปัญหาการบอบช้ าระหว่างการขนส่ง  

อย่างไรก็ตามการจ าหน่ายโกโก้ผลสดของเกษตรกรมีต้นทุนการขนส่งสูง บางพ้ืนที่อยู่ห่างไกลท าให้
การขนส่งมาจ าหน่ายยังจุดรวบรวมมีความล าบากและมีต้นทุนสูง เนื่องจากโกโก้ผลสดมีขนาดใหญ่ และ
น้ าหนักมาก (เฉลี่ย 500-1,200 กรัม/ผล) ส่วนที่ใช้ประโยชน์คือเนื้อเมล็ดซึ่งมีน้ าหนักประมาณ ร้อยละ 20-22 
ของผลสด ดังนั้นการรวบรวมจึงมีต้นทุนสูง ทั้งระยะทาง และน้ าหนัก เมื่อเทียบกับราคาผลผลิต นอกจากนี้
เกษตรกรยังมีความเสี่ยงจากผู้รวบรวม/ผู้ประกอบการไม่รับซื้อ ซึ่งชุมชนมีความกังวลใจว่า หากปริมาณผลผลิต
โกโก้ผลสดออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น และผู้รวบรวม/ผู้ประกอบการโรงงานไม่รับซื้อ เนื่องจากราคาเมล็ดโกโก้ใน
ตลาดโลกมีราคาต่ ากว่า ตลาดในพ้ืนที่จะไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่จะออกสู่ตลาด รวมทั้ง
เกษตรกรไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ เนื่องจากโกโก้ไม่สามารถน าผลมาบริโภคสดได้ ดังนั้นเกษตรกรอาจ
ต้องมีกระบวนการแปรรูปโกโก้ผลสดเพื่อบริหารความเสี่ยงและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  

 

4.1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในภายนอกของชุมชนผู้ผลิตโกโก้ (SWOT Analysis)  
 

จากการส ารวจข้อมูลของชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่มีการปลูกโกโก้ จ านวน 5 ชุมชน สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพ่ือน าไปออกแบบธุรกิจชุมชนให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาธุรกิจชุมชน
ร่วมกัน โดยผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
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1) จุดแข็ง 
1.1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น โครงการหลวง เพ่ือใช้เป็นพืชที่ปลูก

ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากโกโก้เป็นไม้ผลที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งปี เป็นรายได้ของครัวเรือนหากมีการ
บ ารุงรักษาต้นโกโก้  

1.2) สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกโกโก้ เนื่องจากโกโก้สามารถปลูกร่วมกับป่าบนพ้ืนที่
สูง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2  

2) จุดอ่อน 
2.1) เกษตรกรขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์ในการปลูกโกโก้  
2.2) เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้ผลผลิตมี

คุณภาพ/ได้มาตรฐาน (เช่น การจัดการแปลง) และการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
2.3) เกษตรกรขาดแรงบันดาลใจในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูป เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่

สามารถแข่งขันได้ในตลาด   
2.4) ขาดผู้ประกอบการชุมชน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวม แปรรูป และการตลาด 
2.5) พ้ืนทีข่องชุมชนอยู่ห่างไกล เส้นทางคดเคี้ยว บางชุมชนเส้นทางสูงชัน ท าให้การขนส่งโกโก้ผล

สดล าบากและต้นทุนสูง  
2.6) พ่ึงพาผู้รวบรวมโกโก้ผลสดภายในพ้ืนที่เพียงไม่ก่ีราย 

3) โอกาส 
3.1) ความต้องการของอุตสาหกรรมเมล็ดโกโก้แห้งเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้น 
3.2) ความต้องการโกโก้เ พ่ือแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางเพ่ือส่งออกไปจ าหน่าย 

ต่างประเทศ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
3.2) มีการสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาส่งเสริม/สนับสนุนการ

ปลูก รวมทั้งให้องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
4) อุปสรรค 

4.1) สภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 
ท าให้ชุมชนบนพื้นที่สูงเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ า 

4.2) การตลาดโกโก้ผลสดในพ้ืนทีม่ีจ ากัด 
4.3) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  
4.4) การรับรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกับเรื่องโกโก้น้อย โดยเฉพาะผู้บริโภคในพื้นที่ซ่ึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

การบริโภคโกโก้  
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จากการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในภายนอกของ
ชุมชนผู้ผลิตโกโก้ ทั้ง 5 ชุมชน เพ่ือเป็นตัวแทนของการผลิตโกโก้บนพ้ืนที่สูง พบว่า มีศักยภาพการผลิตและ
สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เนื่องจาก เกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือใช้
เป็นพืชที่ปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และชุมชนต้องการปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นไม้ยืนต้นที่
ยั่งยืน รวมทั้งสภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกโกโก้ นอกจากนีย้ังมีการสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาให้องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ประกอบกับในพ้ืนที่ยังได้
มีต้นแบบการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งประสบความส าเร็จและได้รับการตอบรับที่ดี 
รวมทั้งยังมีเครือข่ายผู้รวบรวมและเป็นผู้แปรรูปส่งออก อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือบริหาร
จัดการการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งยังขาดเป้าหมายในการรวมกลุ่ม แม้ว่าปัจจุบันจะสามารถขายผลสดได้
แต่หากเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่ม รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ธุรกิจ อาจประสบปัญหาความเสี่ยงจากการที่ผู้รวบรวม/ผู้ประกอบการไม่รับซื้อ ดังนั้นจากการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในภายนอกของชุมชนผู้ผลิตโกโก้นี้ พบว่า เกษตรควรมีการรวมกลุ่ม รวมทั้งมีการ
ออกแบบธุรกิจชุมชนโกโก้และออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และศักยภาพเชิง
พ้ืนที่  

นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีโอกาสทางการตลาดส าหรับเมล็ดโกโก้แห้ง เนื่องจากปัจจุบันความ
ต้องการเมล็ดโกโก้แห้งเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นวัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ทั้ง
ความต้องการในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยในปี 2563 ประเทศไทยสถิติการน าเข้า
เมล็ดโกโก้ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว มีจ านวน 19.17 ตัน มูลค่ารวม 3.39 ล้านบาท ในขณะเดียวกันก็มี
การส่งออกเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 3.02 ตัน มูลค่ารวม 0.26 ล้านบาท (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2565) ส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้อ่ืนๆ พบว่า ตลาดภายในประเทศมีความต้องการมากขึ้น โดยใน
ปี 2563 มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ เช่น ช็อกโกแลต และอาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่มีโกโก้ (ปริมาณ 
21,145.73 ตัน มูลค่า 4,256.40 ล้านบาท) ผงโกโก้ (ปริมาณ 19,438.89 ตัน มูลค่า 1,395.78 ล้านบาท) โกโก้
เพสต์ (ปริมาณ 1,892.68 ตัน มูลค่า 262.85 ล้านบาท) และโกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก้ (ปริมาณ 
45.14 ตัน มูลค่า 10.41 ล้านบาท) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2565) จากปริมาณความ
ต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงท าให้ธุรกิจชุมชนมีโอกาสและช่องทางการตลาดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือจ าหน่าย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาคู่แข่งของธุรกิจชุมชนโกโก้ในพ้ืนที่ พบว่า 
ในพ้ืนที่มีคู่แข่งเพียงไม่กี่ราย เช่น วิสาหกิจชุมชนโกโก้เกษตรบนดอยน่าน (ต าบลยอด อ าเภอสองแคว) และ 
วิสาหกิจชุมชนโกโก้วัลเล่ย์ (ต าบลปัว อ าเภอปัว) ซึ่งมีการเชื่อมโยงโซ่อุปทานเป็นธุรกิจชุมชน ทั้งการผลิต การ
แปรรูป และการตลาด และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร น่านธารา คราฟช็อกโกแลต ซึ่งรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมรายได้
ให้กับผู้ปลูกโกโก้ในอ าเภอทุ่งช้าง ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงคู่แข่งในพ้ืนที่และการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ 
พบว่า เป็นโอกาสในการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกษตรกรในโครงการมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน
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ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต ซึ่งนอกจากเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดของโกโก้ผลสด
ในอนาคตแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตโกโก้ผลสดของเกษตรกร 

 
4.1.3 สถานการณ์ตลาดโกโก้ในประเทศไทย  

     สถานการณ์ตลาดโกโก้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.
2550-2563) ประเทศไทยมีการน าเข้าโกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ เฉลี่ยปีละประมาณ 4,243 ตัน 
มูลค่าเฉลี่ย 5,828.87 ล้านบาท อัตราการน าเข้าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 6.11 โดยปี 2563 ประเทศไทยมีการน าเข้าโกโก้
และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ จ านวน 42,542.61 ตัน รวมมูลค่า 5,928.87 ล้านบาท ของมูลค่าการน าเข้า
ทั้งหมด (ตารางท่ี 4-3) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2565)  
 

ตารางท่ี 4-3 ข้อมูลเนื้อที่ปลูกโกโก้ และปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553 – 2563  

ปี พ.ศ. จ านวน (ตัน) มูลค่า (บาท) อัตราการเจริญเติบโต 
(ร้อยละ) 

2550 34,606.91 3,051.41 - 
2551 38,925.37 3,988.85 30.72 
2552 38,258.87 4,248.46 6.51 
2553 41,869.53 5,546.20 30.55 
2554 42,168.92 6,030.04 8.72 
2555 52,960.46 7,390.92 22.57 
2556 47,247.94 6,251.10 -15.42 
2557 50,363.95 6,784.62 8.53 
2558 48,385.18 6,998.83 3.16 
2559 38,807.80 6,402.21 -8.52 
2560 39,998.66 6,275.41 -1.98 
2561 44,014.41 6,441.15 2.64 
2562 45,258.16 6,266.17 -2.72 
2563 42,542.61 5,928.87 -5.38 

เฉลี่ย 43,243.48 5,828.87 6.11 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2565 
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 ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศน าเข้ามากที่สุด ได้แก่ ช็อกโกแลต และอาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่มีโกโก้ รองลงมา 
คือ ผงโกโก้ โกโก้เพสต์ โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก้ เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือท่ีแตก ดิบหรือคั่ว และ
เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอ่ืนที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
2565) ซึ่งเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการโกโก้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิต
โกโก้ผลสดในประเทศยังผลิตได้น้อย โดยในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสดในประเทศเพียง 859.25 
ตัน (1,547.50 กก./ไร่/ปี หรือ 64.48 กก./ไร่/รอบการผลิต) (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) เมื่อเทียบกับ
ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2562/63 ผลผลิตโกโก้ของโลกมีปริมาณ 4,726,000 ตัน 
ประเทศที่ผลิตโกโก้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก คือ ประเทศโกตดิวัวร์ ผลิตได้ 2 ,105,000 ตัน (4,607 
hg/ha หรือ 73.71 กก./ไร่/รอบการผลิต) คิดเป็นร้อยละ 44.54.ของผลผลิตโกโก้โลก รองลงมา คือ ประเทศ
กานา ผลิตได้ 800,000 ตัน (6,128 hg/ha หรือ 98.05 กก./ไร่/รอบการผลิต) คิดเป็นร้อยละ 16.93 ของ
ผลผลิตโกโก้โลก และประเทศเอกวาดอร์ ผลิตได้ 328,000 ตัน (5,516 hg/ha หรือ 88.23 กก./ไร่/รอบการ
ผลิต)  คิดเป็นร้อยละ 6.94 ของผลผลิตโกโก้โลก ตามล าดับ ในขณะที่ในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลิตได้ 200,000 ตัน (4,673 hg/ha หรือ 74.77 กก./ไร่/รอบการผลิต) คิดเป็นร้อยละ 4.23 (Foresight 
Commodity Services Inc., April 2021, Kozicka, M. and et.al., 2018, FAOSta, 2022)   
 เมื่อพิจารณาระดับราคาของเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดโลก พบว่า ในปี 2564 ราคาเฉลี่ย 2,427 
ดอลลาร์/ตัน (ICCO, 2022) หรือประมาณ 77.62 บาท/กก. (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 31.98 บาท/ดอลลาร์) 
ส าหรับราคาขายในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 90-200 บาท/กก. ซึ่งสูงกว่าราคาต่างประเทศ ส าหรับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องจ าหน่ายในราคาขั้นต่ าประมาณ 190 บาท/กก. จึงจะมีก าไรอยู่บ้าง ประมาณ 
2.29 บาท/กก. (ROI ร้อยละ 1.22) ส่วนราคาโกโก้ผลสดเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. ซึ่งยังต่ ากว่าราคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 14.64 บาท/กก. (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) ซึ่งการที่เกษตรกรจ าหน่ายใน
ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. เกษตรกรยังมีก าไรเฉลี่ย 981.59 บาท/ไร่ (ROI ร้อยละ 9.17) ซึ่งราคาขั้นต่ าที่
เกษตรกรยังมีก าไรอยู่บ้าง คือ 12 บาท/กก. เกษตรกรมีก าไรเฉลี่ย 294.11 บาท/ไร่ (ROI ร้อยละ 2.75) 
  

4.2 วิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ของชุมชน 

 การออกแบบธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ตามศักยภาพและบริบทเชิงพ้ืนที่ แบ่ง
การวิเคราะห์ตามกิจกรรมในแต่ละห่วงโซ่ โดยก่อนการด าเนินงานโครงการ การผลิตโกโก้ของชุมชนมี
สถานการณแ์ละรูปแบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานแบ่งออกเป็น 3 ห่วงโซ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.2.1 โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 24 ราย มีพ้ืนที่ปลูกโกโก้รวมทั้งสิ้น 77.50 ไร่ การปลูกประมาณ 
50-150 ต้นต่อไร่ มีการปลูกท้ังเชิงเดี่ยว ขนาดการปลูก 100-150 ต้น/ไร่ และปลูกแซมกับไม้ผลอ่ืน ขนาดการ
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ปลูก 50-75 ต้น/ไร่ แรงงานที่ใช้มีทั้งแรงงานครัวเรือน และแรงงานจ้าง โดยแรงงานที่ใช้ในการผลิตโกโก้ 2-3 
คน/ครัวเรือน ส าหรับมูลค่าการลงทุนครั้งแรก (ค่ากล้าพันธุ์ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าปุ๋ยรองก้นหลุม)           
มีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยเริ่มแรก 5,940.57 บาท/ไร่ ส าหรับการบ ารุงรักษาเกษตรกรบางรายไม่มีการใส่ปุ๋ยเพ่ือ
บ ารุง แต่บางรายมีการใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอกในตั้งแต่ช่วง 1-2 ปีแรก เป็นต้นมา โดยบางรายมีการก าจัด
วัชพืช/ตัดหญ้า ปีละ 2-3 ครั้ง และก าจัดศัตรูพืช ปีละ 1 ครั้ง แต่เกษตรมักประสบปัญหาต้นโกโก้ตายเนื่องจาก
การขาดน้ าและเป็นโรค ท าให้ต้องมีการปลูกซ่อมทุกปี โดยโกโก้จะให้ผลผลิตเฉลี่ย 746.32 กก./ไร่/ปี ปริมาณ
ผลผลิตโกโก้ผลสดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวม 57,840 กก./ปี  

ส าหรับการผลิตโกโก้ มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 9,266.76 บาท/ไร่/ปี แบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่า
เสียโอกาสการใช้ที่ดินและเงินลงทุน 1,051.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.34 2) ต้นทุนผันแปร จ านวน 
7,399.50 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 79.85 โดยต้นทุนที่มากที่สุด ได้แก่ ต้นทุนค่าแรงงาน จ านวน 4,479.65 
บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 48.34 รองลงมา คือ ต้นทุนค่าปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ จ านวน 1,710.42 บาท/ไร่/ปี คิด
เป็นร้อยละ 18.46 ต้นทุนค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 743.65 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 8.02 และต้นทุนค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง จ านวน 465.79 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 5.03 ตามล าดับ และ 3) ต้นทุนการอุดหนุนช่วยเหลือ 
ซึ่งเกษตรกรได้รับการสนับสนุนกล้าพันธ์โกโก้จากโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ าเวียงแกหรือโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ าเวียงแก เฉลี่ย 816.13 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 8.81 ซึ่งการ
ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด ค านวณจากประมาณการผลผลิตโกโก้ผลสด 746.32 กก./ไร่/
ปี ราคาโกโก้ผลสดเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. มูลค่าโกโก้ผลสด 9,515.61 บาท/ไร่/ปี โดยจะมีรายได้เหนือต้นทุน
เงินสด 5,315.34 บาท/ไร่/ปี และรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 248.85 บาท/ไร่/ปี (ROI 2.69) (ตารางท่ี 4-4) 

 

ตารางท่ี 4-4 ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโกโก้ ก่อน Intervention 
หน่วย: บาท/ไร่/ปี 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงท่ี - 1,051.13 1,051.13 11.34 
  ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน1/ และเงินลงทุน2/ - 1,051.13 1,051.13 11.34 

ต้นทุนผันแปร 4,200.27 3,199.23 7,399.50 79.85 
  1. ค่าแรงงาน 1,280.42 3,199.23 4,479.65 48.34 
  2. ค่าปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ 1,710.42 - 1,710.42 18.46 
  3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 465.79 - 465.79 5.03 
  4. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 743.65 - 743.65 8.02 
ต้นทุนการอุดหนุนช่วยเหลือ - 816.13 816.13 8.81 
  กล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย3/ - 816.13 816.13 8.81 
ต้นทุนทั้งหมด 4,200.27 5,066.49 9,266.76 100.00 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
หน่วย: บาท/ไร่/ปี 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
รายได้รวม 9,515.61 - 9,515.61 102.69 

  จ าหน่ายโกโก้ผลสด4/ 9,515.61 - 9,515.61 102.69 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   5,315.34 57.36 
รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   983.37 2.69 

ROI5/ 2.69 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:   1/ ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน ค านวณจากอัตราค่าเช่าท่ีดิน 1,000 บาท/ไร่/ปี 

        2/ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนค านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของ ธกส. ร้อยละ 1.1 ต่อปี 
        3/ การสนับสนุนกล้าพันธ์โกโก้จากโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ าเวียงแก หรือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตาม

แบบโครงการหลวงถ้ าเวียงแก 
        4/ รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด ค านวณจาก ผลผลิตเฉลี่ย 746.32  กก./ไร่/ปี ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. 
        5/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมด  

 

 4.2.2 โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด 
 การรวบรวมโกโก้ผลสด ด าเนินการโดยผู้รวบรวมในพ้ืนที่ (สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจ ากัด และ
สหกรณ์การเกษตรสองแคว จ ากัด) โดยมีราคารับซื้อมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 10-13 บาท/กก. (ผลเล็ก 10 
บาท/กก. ผลใหญ่ 13 บาท/กก.) (ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก.) โดยท าการรวบรวมเป็นประจ าทุก 15 วัน และ
ช าระเงินค่าผลผลิตทุกเดือน โดยเกษตรกรรวบรวมโกโก้ผลสดใส่กระสอบรอรถมารับ ทั้งนี้เกษตรกรเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าขนส่งโกโก้ผลสดมายังจุดรวบรวม ซึ่งผู้รวบรวมจะน าโกโก้ผลสดไปขายส่งให้กับผู้ประกอบการ
แปรรูปในพ้ืนที่ (วิสาหกิจชุมชนโกโก้ วัลเล่ย์ อ าเภอปัว) ในราคา 12-15 บาท/กก. (ราคาเฉลี่ย 14.75 บาท/
กก.) ทั้งนี้การรวบรวมมี 2 วิธี คือ ผู้รวบรวมได้ค่ารวบรวม/ค่าด าเนินการ (ส่วนต่างจากราคาซื้อและราคา) ใน
ราคา 2 บาท/กก. และผู้รวบรวมจะจ าหน่ายในราคารับซื้อปลายทาง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รวบรวมใช้วิธีคิดค่า
รวบรวม/ค่าด าเนินการ ดังนั้นการค านวณจึงใช้วิธีการคิดค่ารวบรวม/ค่าด าเนินการ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการรวบรวมเนื่องจากมีผู้รวบรวมในพ้ืนที่เพียงไม่กี่ราย เกษตรกรรายใหญ่บางรายจึง
ต้องการบริหารความเสี่ยง โดยมองหาตลาดภายนอกพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด แต่ราคารับซื้อในพ้ืนที่ยัง
มีระดับราคาได้เปรียบกว่าภายนอก ซึ่งหากความผันผวนของราคาในพ้ืนที่ลดลง ช่องทางภายนอกอาจจะเป็น
การบริหารความเสี่ยงของโกโก้ผลสดได้ 

ส าหรับการรวบรวมโกโก้ผลสด มีต้นทุนรวม 13,550 บาท/ตัน ประกอบด้วย ค่าโกโก้ผลสด จ านวน 
12,750 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 94.10 รองลงมา คือ ค่าขนส่ง จ านวน 500 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.69 
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และค่าแรงงาน จ านวน 300 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.21 ตามล าดับ รายได้จากการจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการแปรรูป มีมูลค่า 14,750 บาท/ตัน โดยผู้รวบรวมจะมีก าไร 1,200 บาท/ตัน (ROI 8.86)  (ตาราง
ที่ 4-5) 
 

ตารางท่ี 4-5 ต้นทุน ผลตอบแทนการรวบรวมโกโก้ผลสด ก่อน Intervention 

หน่วย: บาท/ตัน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 13,550.00 - 13,550.00 100.00 
  1. ค่าโกโก้ผลสด1/  12,750.00 - 12,750.00 94.10 
  2. ค่าขนส่ง  300 - 300 2.21 
  3. ค่าแรงงาน  500 - 500 3.69 

ต้นทุนทั้งหมด 13,550.00 - 13,550.00 100.00 
รายได้รวม 14,750.00 - 14,750.00 108.86 

จ าหน่ายโกโก้ผลสด2/ 14,750.00 - 14,750.00 108.86 
รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   1,200.00 8.86 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   1,200.00 8.86 

ROI3/ 8.86 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:  1/ รายได้จากการรวบรวมโกโก้ผลสด ค านวณจาก ผลผลิต 1,000 กก. ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. 

        2/ รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด ค านวณจาก ผลผลิต 1,000 กก. ราคาเฉลี่ย 14.75 บาท/กก. 
        3/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมด 

 
4.2.3 โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง เกษตรกรมีต้นแบบในการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรในต าบลยอด อ าเภอสองแคว ผ่านโครงการปิดทองหลังพระ แต่ปริมาณการแปรรูปยังจ ากัด และ

คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งยังต้องการองค์ความรู้/เทคโนโลยีในกระบวนการหมัก และตาก ทั้งนี้เนื่องจาก

การแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งมีกระบวนการหลายขั้นตอน ได้แก่ การหมัก และตาก ผู้ด าเนินการแปรรูปต้องมี

อุปกรณ์การแปรรูป มีทักษะ/ความช านาญจึงจะได้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพดี แต่ทั้งนี้ทางกลุ่มเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการยังไม่เคยท าการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง  รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่มาท าหน้าที่ใน

การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้องค์ความรู้และใช้องค์ความรู้ในการแปรรูป 
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4.3 วิเคราะห์แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและการจัดการ
ที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นกิจกรรมแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชนที่
สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานพ่ีเลี้ยง และโครงการวิจัยร่วมกัน ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาแยกวิเคราะห์ในแต่ละ
โซ่อุปทาน ได้ดังต่อนี้ 

 
4.3.1 โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด 

 1) ปัญหาการผลิตโกโก้ผลสด 

 จากการประชุมรับฟังสถานการณ์ สภาพปัญหาในการผลิตโกโก้ และรวมทั้งการลงพ้ืนที่ส ารวจแปลง

ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในการผลิตโกโก้มีปัญหา (ภาพท่ี 4-1 ถึง 4-3) ดังนี้ 

    1.1) ผลผลิตต่ า เนื่องจากเกษตรกรขาดการบ ารุงรักษา เช่น การตัดแต่งกิ่ง การให้ปุ๋ย รวมทั้งการ

จัดการวัชพืช ศัตรูพืช ท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย

ต่ ากว่ามาตรฐาน โดยมีผลผลิตเพียง 746.32 กก./ไร่/ปี (ผลผลิตมาตรฐานเฉลี่ย ส าหรับอายุต้นปีที่ 6 ขึ้นไป 

1,240 กก./ไร่/ปี) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรบางรายเพ่ิงเริ่มปลูก บางรายยังไม่ได้ผลผลิต ดังนั้นจึงท าให้

ได้ผลผลิตน้อย ประกอบกับมีเกษตรกรบางรายที่ปลูกโกโก้แซมกับไม้ผลอย่างอ่ืนจึงท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่มากเมื่อ

เทียบกับการปลูกแบบเชิงเดี่ยว นอกจากนี้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งหรือตัดแต่งกิ่งไม่ถูกวิธี 

ซ่ึงหากต้นโกโก้มีทรงต้นทึบเกินไปจะท าให้เจริญเติบโตช้า รวมทั้งเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของมวนยุง (มวนโกโก้) ซ่ึง

จะเจาะผลตั้งแต่ผลยังเล็ก ผิวของผลเป็นแผลจะท าให้เชื้อราเข้าไปในผลของโกโก้ ท าให้ไส้/เมล็ดโกโก้ด า และ

แข็ง ไม่สามารถน าไปแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งและผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้พบว่า เกษตรกรบางรายไม่มีการ

ใส่ปุ๋ยเพื่อบ ารุงต้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ต่ า มีขนาดผลเล็ก และเมล็ดในเล็กลีบ ซ่ึงการให้ปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอเป็น

เรื่องจ าเป็นส าหรับการปลูกโกโก้ ถ้าขาดปุ๋ยผลจะเล็กและเมล็ดลีบขาดน้ าหนัก รวมทั้งมีเกษตรกรบางรายไม่มี

การก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชในแปลง ท าให้ต้นไม่แข็งแรงและเป็นโรค   

    1.2) ต้นโกโก้ยืนต้นตาย เนื่องจาก โกโก้เป็นพืชที่ต้องการน้ าสม่ าเสมอตลอดปี ในขณะที่เกษตรกร

ส่วนใหญ่จะปลูกโกโก้บริเวณพ้ืนที่ตามเชิงเขาและอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรขาดการจัดการน้ า 

ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหาเสี่ยงยืนต้นตาย จึงท าให้ต้องมีการปลูกซ่อมทุกปี  

    1.3) คุณภาพของต้น สภาพต้นโกโก้ของเกษตรกร ไม่แข็งแรง รวมทั้งเป็นโรค เช่น โรคก่ิงแห้ง และ

โรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา ทั้งนี้อาจเกิดจากการจัดการแปลง เช่น ขาดการตัดแต่งกิ่ง และมีวัชพืชขึ้นรก ซึ่งเป็น

แหล่งสะสมของโรคและแมลง รวมทั้งขาดการใส่ปุ๋ยเพ่ือบ ารุงต้น 
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ภาพที่ 4-1 การประชุมรับฟังสถานการณ์ สภาพปัญหาในการผลิตโกโก้ 

  
ภาพที่ 4-2 การส ารวจแปลงปลูกโกโกข้องเกษตรกร 

  
ภาพที่ 4-3 ปัญหาโรคพืชและแมลง ของต้นโกโก้ 

 
2) แนวทางการพัฒนา (Intervention) จากสถานการณ์ และสภาพปัญหาในการผลิตโกโก้ สะท้อน

ถึงเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์ในการจัดการแปลงปลูก ท าให้ผลผลิตโกโก้ผลสดไม่ได้มาตรฐาน 

(เช่น ผลผลิตต่ า ขนาดลูกเล็ก เมล็ดลีบ เป็นโรค เป็นต้น) ดังนั้นแนวทางการพัฒนา ( Intervention) ของ

โครงการ (ตารางท่ี 4-6) มีดังนี้ 

    2.1) ปัญหาผลผลิตต่ าและคุณภาพของต้นโกโก้ไม่ดี ต้องมีการจัดการองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่

เหมาะสม ส าหรับแปลงปลูก ทั้งในส่วนของการจัดการแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย 

รวมถึงการแก้ไขปัญหาโรคพืชและศัตรูพืช  

    2.2) ปัญหาต้นโกโก้ยืนต้นตาย ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการน้ า ซึ่งทางโครงการ

อยู่ระหว่างด าเนินงาน  
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ตารางท่ี 4-6 แนวทางการพัฒนา (Intervention) โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด 

สภาพปัญหา กิจกรรม intervention หน่วยงานรับผิดชอบ ต้นทุน intervention 

1. ผลผลิตต่ า 
และคุณภาพ
ของต้นโกโก้ 
ไม่ดี 

1. การให้องค์ความรู้ใน
เรื่องการตัดแต่งกิ่ง 
    1.1 การตัดแต่งกิ่งเพ่ือ
สร้างรูปทรงของต้น  
    1.2 การตัดแต่งกิ่งเพ่ือ
บ ารุงรักษา ทั้งนี้เพ่ือให้ 
กิ่งที่ออกผลแข็งแรง และ
สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต  
    1.3 การตัดแต่งกิ่งเพ่ือ
ป้องกันโรค เช่น การตัด
แต่งก่ิงให้โปร่งให้แดดส่อง
ถึงเพ่ือป้องกันไรเค่นเกาะ
ตามต้น รวมทั้งเชื้อรา 
และเพ่ือป้องกันโรค แมลง 
โดยควรตัดแต่งก่ิงที่เป็น
โรคออกไปท าลายเพื่อ
ป้องกันการระบาด และ
ช่วยไม่ให้กิ่งทึบเกินไป 
ช่วยให้อากาศถ่ายเท ลด
การระบาดของโรค 
 

1.ผู้น าเกษตรกรใน
พ้ืนที่  
2. นักวิชาการจาก
สาขาไม้ผล คณะผลิต
กรรมการเกษตร ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชน 

1. ต้นทุนของโครงการ ได้แก่  
    1.1 การให้องค์ความรู้แก่
เกษตรกรในเรื่องการตัดแต่งก่ิง 
การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน และต้นโกโก้ 
การแก้ไขปัญหาโรคพืชและ
ศัตรูพืช โดยเป็นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคเอกชน 5,000 บาท 
2. ต้นทุนของเกษตรกร ได้แก่  
    2.1 การลงทุนในจัดการการตัด
แต่งก่ิงต้นโกโก้ มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 5 ราย พ้ืนที่รวม 
24 ไร่ โดยมีค่าแรงงานในการตัด
แต่งก่ิง (3 ครั้ง/ปี) รวม 
96,187.50 บาท/ปี  
    2.2 ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 
(กระสอบละ 50 กก. ราคา 1,800 
บาท ปริมาณการใส่ต้นละ 0.5 กก. 
/ 1 กระสอบใส่ได้ 100 ต้น) มี
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 คน 
พ้ืนที่รวม 1 ไร่ จ านวนต้น 100 
ต้น เมื่อใส่ต้นละ 0.5 กก. จ านวน 
2 ครั้ง/ปี ใช้ปุ๋ยทั้งสิ้น 2 กระสอบ 
รวมมูลค่า 3,600 บาท/ปี   
    2.3 ค่าแรงในการใส่ปุ๋ยเคมี 
จ านวน 1,250 บาท/ไร่/ปี 
    2.4 ค่าแรงในการเก็บ
เกี่ยวเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
จ านวน 5,475 บาท/ปี 
 

2. การให้องค์ความรู้ใน
เรื่องการปุ๋ยบ ารุงดิน 
และต้นโกโก้ เช่น การใส่
ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี สูตร 
15-15-15 
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ผลการด าเนินการพัฒนา (Intervention) โซ่ท่ี 1 การผลิตโกโก้ผลสด 
1. การให้องค์ความรู้เรื่องการจัดการแปลง (การให้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง) เพื่อเพิ่มปริมาณและ

คุณภาพผลผลิต รวมทั้งองค์ความรู้เรื่องการลดปัญหาโรคเชื้อราและแมลง  
การด าเนินงานให้องค์ความรู้เรื่องการจัดการแปลง (การให้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง) เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ

คุณภาพผลผลิต และการลดปัญหาโรคเชื้อราและแมลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 5 ราย พ้ืนที่
รวมทั้งสิ้น 24 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่แปลงปลูกโกโก้ในอ าเภอสองแคว และอ าเภอนาหมื่น มีรายละเอียด ดังนี้  

    1.1 การให้องค์ความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่ง มีเกษตรกร เข้าร่วม จ านวน 5 ราย พ้ืนที่รวม 24 ไร่ มี
รายละเอียด (ภาพท่ี 4-4 และ 4-6) ดังนี้ 

        ส าหรับการตัดแต่งกิ่งโกโก้ควรท าเป็นประจ า ซึ่งการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ไม่ล าบากหรือยุ่งยาก 
และไม่ต้องพิถีพิถันในการตัดแต่ง เนื่องจากโกโก้เป็นไม้ที่แตกกิ่งจากโคนต้นจ านวนมาก ดังนั้นเกษตรกร
สามารถคัดเลือกกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์เอาไว้ประมาณ 3-4 เมื่อกิ่งที่เลือกไว้สามารถให้ผลผลิตได้ก็ตัดต้นเก่าทิ้งได้
ทันทีท าให้ยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยการตัดแต่งกิ่งมีจุดประสงค์หลัก 3 ประการ (เกษตรน าโชค, 2564) 
คือ 

1) การตัดแต่งกิ่งเพ่ือสร้างรูปทรงของต้น ส าหรับกิ่งข้างที่แตกออกจากต้น ในระดับต่ ากว่า 
0.5 เมตร ควรตัดออกให้หมด เหลือกิ่งข้างที่สมบูรณ์ ประมาณ 3-4 กิ่งรอบล าต้น หากมีกิ่งกระโดง (ตั้งตรง) 
ขึ้นมาควรตัดออก 

2) การตัดแต่งกิ่งเพ่ือบ ารุงรักษา ควรตัดกิ่งที่คดงอ ซ้อนทับกัน ปลายกิ่ง พุ่งเข้าหาล าต้น กิ่งที่
ใกล้กันมาก รวมทั้งกิ่งที่โน้มลงดินมากไป กิ่งฉีกหัก ทั้งนี้เพ่ือให้กิ่งที่ออกผลแข็งแรง และสะดวกต่อการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

3) การตัดแต่งกิ่งเพ่ือป้องกันโรค แมลง หากต้นโกโก้เป็นโรค หรือแมลง เช่น โรคกิ่งแห้ง โรค
ไหม้ หรือแมลงเจาะต้น ก็ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกไปท าลายเพ่ือป้องกันการระบาด และช่วยไม่ให้กิ่งทึบ
เกินไป ช่วยให้อากาศถ่ายเท ลดการระบาดของโรค  

 
1.2 การให้องค์ความรู้ในเรื่องการปุ๋ยบ ารุงดินและต้นโกโก้ มีเกษตรกร เข้าร่วม จ านวน 1 ราย 

พ้ืนที่ 10 ไร่ มีรายละเอียด (ภาพท่ี 4-4) ดังนี้ 
    ส าหรับโกโก้ต้นเล็กให้ใส่ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 50 กก/ไร่ ร่วมกับปุ๋ย 15-15-6 ปริมาณ 40-100 

กรัม/ต้น ซึ่งต้นโกโก้พออายุต้น 1 ปี ขึ้นไปจะโตเร็วมาก ดังนั้นปุ๋ยจึงมีความส าคัญ หากดินดี ระบบนิเวศน์ดี จะ
ส่งผลท าให้ผลิตดีและมีคุณภาพ ส าหรับโกโก้ที่ให้ผลผลิตแล้ว (หลังจากปีที่ 3) ให้ใส่ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 50 กก./ไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยสูตร 12-12-17 ปริมาณ 100 กรัม/ต้น โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งช่วงต้นฝนและปลายฝน นอกจากนี้ เมื่อต้น
อายุ 6 ปี ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 0.5-1 กก./ต้น  
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ภาพที่ 4-4 การให้องค์ความรู้เรื่องการจัดการแปลง (การตัดแต่งก่ิง การให้ปุ๋ย) 

  
ภาพที่ 4-5 การสาธิตการตัดแต่งก่ิงต้นโกโก้ 

 

1.3 ต้นทุนการ intervention ในโซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด ส าหรับการให้องค์ความรู้แก่
เกษตรกรในเรื่องการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน และต้นโกโก้ การแก้ไขปัญหาโรคพืชและศัตรูพืช มีมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 111,512.50 บาท (ภาพที่ 4-6 และ 4-7) มีรายละเอียดดังนี้ 

      1) ต้นทุนของโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน จ านวน 5,000 บาท  
          2) ต้นทุนของเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 106, 512.50 บาท แบ่งเป็น ค่าแรงงานในการตัดแต่งกิ่ง 

ค่าปุ๋ย ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย และค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้   
              2.1) ค่าแรงงานในการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วม จ านวน 5 ราย พื้นที่รวม 

24 ไร่ ท าการตัดแต่งก่ิงประมาณ 3 ครั้ง/ปี ค่าแรงงานรวมทั้งสิ้น 96,187.50 บาท/ปี   
              2.2) ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 มีเกษตรกรที่เข้าร่วม จ านวน 1 คน พ้ืนที่ 1 ไร่ จ านวนต้น 

100 ต้น ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 กระสอบละ 50 กก. ราคา 1,800 บาท ปริมาณการใส่ต้นละ 0.5 กก. จ านวน 
2 ครั้ง/ปี  ใช้ปุ๋ยทั้งสิ้น 2 กระสอบ รวมมูลค่า 3,600 บาท/ปี  

              2.3) ค่าแรงในการใส่ปุ๋ยเคมี พ้ืนที่ 1 ไร่ จ านวนต้น 100 ต้น ใสปุ๋ยจ านวน 2 ครั้ ง/ปี 
ค่าแรงงานรวมทั้งสิ้น 1,250 บาท/ไร่/ปี 

              2.4) ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวเนื่องจากผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น หากเกษตรกรมีการตัดแต่งกิ่ง และ
ใส่ปุ๋ยเพ่ือบ ารุงจะท าให้ต้นโกโก้มีความสมบูรณ์ ไม่เป็นโรค ซึ่งจะท าให้ปริมาณผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้น ประมาณ
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การผลผลิตหลังการ Intervention ประมาณ 1,240 กก./ไร่/ปี ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากก่อน Intervention 
จ านวน 13,200 กก./ปี (ก่อน Intervention ผลผลิต 57,840 กก./ปี หลัง Intervention ผลผลิต 71,040 
กก./ปี ) ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมข้ึนรวม 5,475 บาท/ปี  

 

  
ภาพที่ 4-6 เกษตรกรท าการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ 

 
ภาพที่ 4-7 เกษตรกรใส่ปุ๋ยต้นโกโก้ 

 

1.4 ต้นทุนการอุดหนุนช่วยเหลือ ซึ่งเกษตรกรได้รับการสนับสนุนกล้าพันธ์โกโก้จากโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงถ้ าเวียงแกหรือโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ าเวียงแก จ านวน 
1,180 ต้น มูลค่ารวม 63,250.00 บาท มูลค่าเฉลี่ย 816.13 บาท/ไร่  

1.5 ต้นทุนผลตอบแทน ในโซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด หลังการ Intervention มีรายละเอียด 
(ตารางท่ี 4-7) ดังนี้ 

        การผลิตโกโก้ มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 10,705.63 บาท/ไร่/ปี แบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนคงที่ จ านวน 
1,051.13 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 9.82 ได้แก่ ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดินและเงินลงทุน 1,051.63 บาท/ไร่/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 9.82 2) ต้นทุนผันแปร จ านวน 8,838.37 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 82.56 โดยต้นทุนที่มาก
ที่สุด ได้แก่ ต้นทุนค่าแรงงาน จ านวน 5,807.55 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมา คือ ต้นทุนค่าปุ๋ย 
และเคมีภัณฑ์ จ านวน 1,756.87 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 16.41 ต้นทุนค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 743.65 บาท/ไร่/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 6.95 ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 465.79 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 4.35 และต้นทุน
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน 64.52 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดับ และ 3) ต้นทุนการ
อุดหนุนช่วยเหลือ ซึ่งเกษตรกรได้รับการสนับสนุนกล้าพันธ์โกโก้จากโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ าเวียง
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แกหรือโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ าเวียงแก เฉลี่ย 816.13 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 
7.62 ซึ่งการประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด ค านวณจากประมาณการผลผลิตโกโก้ผลสด 
916.65 กก./ไร่/ปี ราคาโกโก้ผลสดเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. มูลค่าโกโก้ผลสด 11,687.23 บาท/ไร่/ปี โดยจะมี
รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 7,375.98 บาท/ไร่/ปี และรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 981.59 บาท/ไร่/ปี (ROI 9.17) 
(ตารางท่ี 4-6) 
 

ตารางท่ี 4-7 ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโกโก้ หลัง intervention  
หน่วย: บาท/ไร่/ปี 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงท่ี - 1,051.13 1,051.13 9.82 
  ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน1/ และเงินลงทุน2/ - 1,051.13 1,051.13 9.82 

ต้นทุนผันแปร 4,311.24 4,527.13 8,838.37 81.96 
  1. ค่าแรงงาน 1,280.42 4,527.13 5,807.55 54.25 
  2. ค่าปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ 1,756.87 - 1,756.87 16.41 
  3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 465.79 - 465.79 4.35 
  4. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 743.65 - 743.65 6.95 
  5. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 64.52 - 64.52 0.60 

ต้นทุนการอุดหนุนช่วยเหลือ - 816.13 816.13 7.62 
  กล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย3/ - 816.13 816.13 7.62 

ต้นทุนทั้งหมด 4,311.24 6,395.88 10,705.63 100.00 

รายได้รวม 11,687.23 - 11,687.23 109.17 
  จ าหน่ายโกโก้ผลสด4/ 11,687.23 - 11,687.23 109.17 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   7,375.98 68.90 
รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   981.59 9.17 

ROI5/ 9.17 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:   1/ ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน ค านวณจากอัตราค่าเช่าท่ีดิน 1,000 บาท/ไร่/ปี 

        2/ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนค านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของ ธกส. ร้อยละ 1.1 ต่อปี 
        3/ การสนับสนุนกล้าพันธ์โกโก้จากโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ าเวียงแก หรือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตาม

แบบโครงการหลวงถ้ าเวียงแก 
        4/ รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด ค านวณจาก ผลผลิตเฉลี่ย 916.65  กก./ไร่/ปี ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. 
        5/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมด  
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4.3.2 โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด 
 1) ปัญหาการรวบรวมโกโก้ผลสด 

     ปัญหาส าคัญของการการรวบรวมโกโก้ผลสด ได้แก่ การมีผู้รวบรวมน้อยรายโดยในพ้ืนที่มีเพียง

สหกรณ์การเกษตรไม่กี่แห่ง (สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจ ากัด และสหกรณ์การเกษตรสองแคว จ ากัด) 

ประกอบกับตลาดในพ้ืนที่มีจ ากัด ซึ่งผู้รวบรวมจะน าโกโก้ผลสดไปขายส่งให้กับผู้ประกอบการแปรรูปในพ้ืนที่ 

(วิสาหกิจชุมชนโกโก้ วัลเล่ย์ อ าเภอปัว) ท าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงในการขายผลสดให้ผู้ประกอบการแปรรูป 

หากปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสดออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น และผู้รวบรวม/ผู้ประกอบการโรงงานไม่รับซื้อ เนื่องจาก

ราคาเมล็ดโกโก้ในตลาดโลกมีราคาต่ ากว่า ตลาดในพื้นที่จะไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่จะออกสู่

ตลาด รวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ เนื่องจากโกโก้ไม่สามารถน าผลมาบริโภคสดได้ 

นอกจากนี้ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือ จ านวนผลผลิตไม่สม่ าเสมอ ท าให้เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการ

จ าหน่ายผลสดล่วงหน้าได้ จึงท าให้ปริมาณการรวบรวมผลสดของผู้รวบรวมไม่สม่ าเสมอและวางแผนล่วงหน้า 

รวมถึงปัญหาต้นทุนการขนส่งซึ่งเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบในการขนผลผลิตโกโก้ผลสดมายังจุดรวบรวม ซึ่ง

โกโก้ผลสดมีขนาดใหญ่ และน้ าหนักมาก (เฉลี่ย 500-1,200 กรัม/ผล) ส่วนที่ใช้ประโยชน์คือเนื้อเมล็ดซึ่งมี

น้ าหนักประมาณ ร้อยละ 20-22 ของผลสด ดังนั้นการรวบรวมจึงมีต้นทุนการขนส่งสูง (ระยะทาง และน้ าหนัก 

เมื่อเทียบกับราคาผลผลิต)  

2) แนวทางการพัฒนา (Intervention) เกษตรกรต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการแปรรูป
ผลผลิต รวมถึงการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การหมัก การตาก การเก็บรักษา เป็นต้น 
ซึ่งผลผลิตโกโก้ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรต้นน้ าเป็นจุดเริ่มต้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภค ที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดได้  โดยในโซ่ที่ 2 
ทางโครงการฯ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ท าเพียงการดึงผลผลิตร้อยละ 10 (จ านวน 7,104 กก.) มาขยายโซ่
อุปทานในโซ่ที่ 3  

 

3) ต้นทุนผลตอบแทน ในโซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด หลังการ Intervention มีรายละเอียด 
(ตารางท่ี 4-7) ดังนี้ 

ส าหรับการรวบรวมโกโก้ผลสด มีต้นทุนรวม 13,550 บาท/ตัน ประกอบด้วย ค่าโกโก้ผลสด จ านวน 
12,750 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 94.10 รองลงมา คือ ค่าขนส่ง จ านวน 500 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.69 
และค่าแรงงาน จ านวน 300 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.21 ตามล าดับ รายได้จากการจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการแปรรูป มีมูลค่า 14,750 บาท/ตัน โดยผู้รวบรวมจะมีก าไร 1,200 บาท/ตัน (ROI 8.86)  (ตาราง
ที่ 4-8) 
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ตารางท่ี 4-8 ต้นทุน ผลตอบแทนการรวบรวมโกโก้ผลสด หลัง Intervention 

หน่วย: บาท/ตัน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 13,550.00 - 13,550.00 100.00 
  1. ค่าโกโก้ผลสด1/  12,750.00 - 12,750.00 94.10 
  2. ค่าขนส่ง  300 - 300 2.21 
  3. ค่าแรงงาน  500 - 500 3.69 
ต้นทุนทั้งหมด 13,550.00 - 13,550.00 100.00 

รายได้รวม 14,750.00 - 14,750.00 108.86 
  จ าหน่ายโกโก้ผลสด2/ 14,750.00 - 14,750.00 108.86 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   1,200.00 8.86 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   1,200.00 8.86 
ROI3/ 8.86 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:  1/ รายได้จากการรวบรวมโกโก้ผลสด ค านวณจาก ผลผลิต 1,000 กก. ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. 

        2/ รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด ค านวณจาก ผลผลิต 1,000 กก. ราคาเฉลี่ย 14.75 บาท/กก. 
        3/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมด 
 

4.3.3 โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง 
 น าผลผลิตโกโก้ผลสด จ านวน 7,104 กก. มาแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งดัวยกระบวนการหมัก (ใช้เวลา
ประมาณ 7 วัน) และตาก (ใช้เวลาประมาณ 7 วัน) ได้เมล็ดโกโก้ จ านวน 532.80 กก. (ร้อยละ 7.5 ของผลสด) 
ผลการประเมินคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดโกโก้แห้ง พบว่า เมล็ดมีขนาดเล็ก มีเมล็ดเสียปน เมื่อผ่าดูเมล็ดข้าง
ใน พบว่า ยังมีสีม่วงปน ซึ่งแสดงถึงกระบวนการหมักไม่ได้ที่ ซ่ึงเมื่อน าเมล็ดแห้งไปแปรรูปจะส่งผลต่อกลิ่นและ
รสชาติของผลิตภัณฑ์  
 

1) ปัญหาของการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง 

    1.1) คุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งยังต่ ากว่ามาตรฐาน โดยมีขนาดของเมล็ดเล็ก/น้ าหนักต่อเมล็ด

น้อย มีเมล็ดเสียปะปน รวมทั้งมีเมล็ดสีม่วงปนสูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งแสดงถึงกระบวนการหมักที่ไม่ดี ส่งผลท าให้

เมล็ดมีกลิ่นเหม็นหมักและรสเปรี้ยว ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการ

พัฒนาทักษะและเทคนิคการแปรรูปอย่างมืออาชีพ  
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          ผลการประเมินคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดโกโก้แห้ง ทั้งคุณลักษณะภายนอก ความชื้น ขนาด

ของเมล็ด (เชิงคุณภาพ) และ การ Cut Test มีรายละเอียด (ภาพท่ี 4-8 ถึง 4-10) (ภาคผนวก ง) ดังนี้ 

    ก. ผลการประเมินคุณลักษณะภายนอก จากเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 100 กรัม มีจ านวน

เมล็ดเฉลี่ย 173 เมล็ด ซึ่งแสดงถึงเมล็ดโกโก้แห้งมีน้ าหนักเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐาน (มาตรฐาน 100 เมล็ด ต่อ 

100 กรัม)  

ข. ค่าความชื้น เมล็ดโกโก้แห้งมีค่าความชื้นอยู่ระหว่าง ร้อยละ 6.30 – 8.33 โดยมีค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 7.17 ซ่ึงมีค่าความชื้นสูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย (ค่ามาตรฐาน คือ ร้อยละ 7) ส าหรับเมล็ดโกโก้แห้งที่มี

ค่าความชื้นสูงกว่า ร้อยละ 7 ควรต้องเอาออกตากอีกครั้ง เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อรา 

    ค ผลการประเมินขนาดของเมล็ดโกโก้แห้ง (เชิงคุณภาพ)  พบว่า เมล็ดโกโก้แห้งของ

เกษตรกรมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับของผู้แปรรูปอื่น   

    ง. ผลการ Cut Test (จากเมล็ดโกโก้แห้ง 100 เมล็ด) เพ่ือดูระดับของการหมัก พบว่า ด้าน

ในเมล็ดโกโก้แห้ง มีทั้งสีน้ าตาล (บ่งบอกถึงกระบวนการหมักที่ดี/ได้ที่ ) ไปจนถึงสีม่วงไม่มีรอยแตก 

(กระบวนการหมักยังไม่ได้ที่) โดยเมล็ดที่มีสีน้ าตาลเฉลี่ย ร้อยละ 30.77 เมล็ดสีน้ าตาลบางส่วน (มีสีม่วงปน) 

เฉลี่ย ร้อยละ 34.62 (ต้องไม่เกินร้อยละ 20-40) เมล็ดสีม่วงเฉลี่ย ร้อยละ 22.31 เมล็ดสีม่วง ไม่มีรอยแตก 

เฉลี่ยร้อยละ 7.69 (ต้องไม่เกิน ร้อยละ 2 – 5) และเมล็ดที่ถูกแมลงเจาะท าลาย เมล็ดงอก เมล็ดเสีย เมล็ดลีบ 

เฉลี่ยร้อยละ 4.62 (ต้องไม่เกินร้อยละ 3) ซึ่งผลจากการ Cut Test พบว่า เมล็ดที่มีสีม่วงของเกษตรกรสูงกว่า

มาตรฐาน แสดงว่าการหมักของเกษตรกรยังไม่ได้ที่ อุณหภูมิในการหมักยังต่ าเกินไป การกลับเมล็ดขณะหมัก

ยังไม่ทั่ว ซึ่งพบว่า กระบวนการหมักไม่ได้ที่ จะส่งผลต่อรสชาติ ท าให้มีรสเปรี้ยวมาก และมีกลิ่นหมัก ซึ่งยังไม่

เป็นที่คุ้นเคย/ชื่นชอบของผู้บริโภค ดังนั้นจึงควรต้องมีการปรับปรุงกระบวนการหมักให้ดีขึ้น 
 

 
  

 
 

  
 
 

ภาพที่ 4-8 การประเมินคุณลักษณะภายนอก      

โดยการนับมล็ดโกโก้แห้ง 100 กรัม ภาพที่ 4-9 การวัดค่าความชื้น เมล็ดโกโก้แห้ง 
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ภาพที่ 4-10 การ Cut Test เพ่ือดูระดับของการหมัก 

 
    1.2) ต้นทุนการแปรรูปสูง เนื่องจากปริมาณโกโก้ผลสดที่ใช้ในการแปรรูปต่อครั้งมีปริมาณน้อย 

(ประมาณ 250-300 กก./ครั้ง) รวมถึงคุณภาพของของผลสดต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้เมล็ดโกโก้สดที่น ามาหมัก

มีปริมาณน้อย (เมล็ดโกโก้สดร้อยละ 19.79 ของผลสด ค่ามาตรฐานร้อยละ 20-25 ของผลสด) ซึ่งส่งผลต่อการ

ท าปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก ซึ่งในการหมักต่อครั้งควรมีปริมาณเมล็ดโกโก้สดไม่ต่ ากว่า 40 

กก. เพ่ือให้ได้กลิ่นและรสที่ดี ดังนั้นจากปริมาณผลสดที่ใช้ในการหมักต่อครั้งน้อยจึงท าให้ต้นทุนค่าแรงงานสูง 

รวมถึงส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง  

    1.3) เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพ่ือปริมาณการผลิตที่เหมาะสม เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการ

จ าหน่ายโกโก้ผลสด หากปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสดออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น และผู้รวบรวม/ผู้ประกอบการโรงงาน

ไม่รับซื้อ ท าให้เกษตรกรไม่สามารถจัดการความเสี่ยงจากการจ าหน่ายโกโผลสดได้ เนื่องจากโกโก้ไม่สามารถน า

ผลมาบริโภคสด แต่ต้องท าการแปรรูปเท่านั้น  

    1.4) ตลาดที่รองรับเมล็ดโกโก้แห้งไม่ชัดเจน ประกอบกับเกษตรกรมีต้นทุนในการแปรรูปสูง 

ปริมาณการแปรรูปต่อครั้งน้อย รวมทั้งคุณภาพของเมล็ดแห้งต่ ากว่ามาตรฐาน เกษตรกรจึงควรต้องน าเมล็ด

โกโก้แห้งมาท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เอง 

2) แนวทางการพัฒนา (Intervention) จากสถานการณ์ และสภาพปัญหาในการแปรรูปเมล็ดโกโก้

แห้ง สะท้อนถึงเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์ในการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง และขาดการรวมกลุ่ม

เพ่ือให้ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม ท าให้ต้นทุนการแปรรูปสูง รวมถึงขาดตลาดรองรับเมล็ดโกโก้แห้ง ดังนั้น

แนวทางการพัฒนา (Intervention) ของโครงการ (ตารางท่ี 4-9) มีดังนี ้

   2.1) ปัญหาในด้านการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง คุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งยังต่ ากว่ามาตรฐาน ต้องมี

การจัดการองค์ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูป (การหมัก และการตาก) การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง รวมถึง

การให้องค์ความรู้ ในด้านการประเมินคุณลักษณะของเมล็ดโกโก้แห้ง เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการแปรรูปให้ได้มาตราฐาน 
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   2.2) ปัญหาการรวมกลุ่มเพื่อให้ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรที่สนใจรวมกลุ่มแปร

รูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้งมีจ านวนไม่มาก ท าให้ผลผลิตที่จะน ามาโก้สดที่จะน ามาแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้

แห้งมีจ านวนน้อย จึงต้องให้องค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนภาชนะส าหรับหมักให้เหมาะสมกับปริมาณผลผลิต

จ านวนน้อย (ประมาณ 40 กก.) 

   2.3) ปัญหาตลาดที่รองรับเมล็ดโกโก้แห้งไม่ชัดเจน ปริมาณการแปรรูปต่อครั้งน้อย รวมทั้งคุณภาพ

ของเมล็ดแห้งต่ ากว่ามาตรฐาน ทางโครงการได้น าเมล็ดโกโก้แห้งบางส่วน (จ านวน 75 กก.) มาขยายโซ่อุปทาน

ในโซ่ที่ 4 โดยแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้  
     

ตารางท่ี 4-9 แนวทางการพัฒนา (Intervention) โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง 

สภาพปัญหา กิจกรรม intervention หน่วยงานรับผิดชอบ ต้นทุน intervention 
1. ปัญหาการ
แปรรูปเมล็ด
โกโก้แห้ง 
คุณภาพของ
เมล็ดโกโก้แห้งยัง
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

1. การให้องค์ความรู้ 
ด้านกระบวนการแปรรูป 
(หมัก/ตาก) และการเก็บ
รักษาเมล็ดโกโก้แห้ง 
 

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูป 
จากภาคเอกชนและ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. ต้นทุนการ 
intervention ของ
โครงการ ได้แก่ การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
กระบวนการแปรรูป 
(หมัก/ตาก) และการเก็บ
รักษาเมล็ดโกโก้แห้ง โดย
มีค่าใช้จ่าย รวม 4,600 
บาท ดังนี้   
    1.1 อุปกรณ์การหมัก 
ได้แก่ ถังหมัก ถุงผ้าตา
ข่าย ถุงพลาสติก กล่อง
โฟม มีด ตะกร้าพลาสติก 
แป้งข้าวหมาก รวมทั้งสิ้น 
3,200 บาท  
     1.2 อุปกรณ์การท า
โรงเรือนส าหรับตาก
บางส่วน ได้แก่ ผ้า
พลาสติกคลุมหลังคา 
ราคา 1,400 บาท 
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ตารางท่ี 4-9 (ต่อ)  

สภาพปัญหา กิจกรรม intervention หน่วยงานรับผิดชอบ ต้นทุน intervention 

1. การแปรรูป
เมล็ดโกโก้แห้ง 
คุณภาพของ
เมล็ดโกโก้แห้งยัง
ต่ ากว่ามาตรฐาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การให้องค์ความรู้ใน
ด้านการประเมิน
คุณลักษณะของเมล็ด
โกโก้แห้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูป 
จากภาคเอกชนและ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

2. ต้นทุนการ 
intervention ของ
เกษตรกร ได้แก่ ค่า
อุปกรณ์ท าโรงเรือน
ส าหรับตากบางส่วน และ 
ค่าแรงงานในการหมัก/
ตากรวมทั้งสิ้น 4,835.83 
บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1 อุปกรณ์การท า
โรงเรือนส าหรับตาก
บางส่วน ได้แก่ ค่า
โครงสร้าง ค่าผ้ามุ้ง แตะ
ไม้ไผ่ ผ้าตาข่าย (ผ้ารี่) 
รวมทั้งสิ้น 335.83 บาท 
    2.2 ค่าแรงงานในการ
หมัก/ตาก รวม 4,500 
บาท  
 
1. ต้นทุนการ 
intervention ของ
โครงการ ได้แก่ การให้
องค์ความรู้การประเมิน
คุณลักษณะเมล็ดโกโก้
แห้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
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ตารางท่ี 4-9 (ต่อ)  

สภาพปัญหา กิจกรรม intervention หน่วยงานรับผิดชอบ ต้นทุน intervention 

2. ขาดรวมกลุ่ม
เพื่อให้ปริมาณ
การผลิตที่
เหมาะสม  
 
 
 

3. การให้องค์ความรู้ใน
การปรับเปลี่ยนภาชนะ
ส าหรับหมักให้เหมาะสม
กับปริมาณผลผลิต
จ านวนน้อย (ประมาณ 
40 กก.) 

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูป 
จากภาคเอกชนและ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. ต้นทุนการ 
intervention ของ
โครงการ ได้แก่ การให้
องค์ความรู้ค่าภาชนะ
ส าหรับหมัก (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) 

3. ตลาดที่รองรับ
เมล็ดโกโก้แห้งไม่
ชัดเจน  

4. โครงการน าเมล็ดโกโก้
แห้งบางส่วน (จ านวน 
75 กก.) มาขยายโซ่
อุปทานในโซ่ท่ี 4 โดย
แปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง
เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ 

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูป 
จากภาคเอกชนและ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์โกโก้ 

- 

 

ผลการด าเนินการพัฒนา (Intervention) โซ่ท่ี 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง  
1. การให้องค์ความรู้ ด้านกระบวนการแปรรูป (หมัก/ตาก) และการเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง  มี

รายละเอียด ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมการให้องค์ความรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติติการ จ านวน 3 ครั้ง โดยการให้องค์

ความรู้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ การเตรียมโกโก้ผลสด การผ่าและควักเมล็ด การหมัก การเตรียม
โรงเรือนตาก/ลานตาก การตาก และการเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง รวมทั้งมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติติส าหรับการ
หมัก และตาก (ภาพท่ี 4-11 ถึง 4-19) ดังนี้ 

1) การเตรียมโกโก้ผลสด การเก็บผลโกโก้ควรใช้กรรไกรตัดขั้วผลออกจากกิ่ง ไม่ควรใช้มือเด็ด 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ขั้วผลช้ า ควรใช้ผลโกโก้ที่สุกพอดี (ผลสดแก่) สังเกตจากผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง 
ผลไม่เหี่ยว และท าความสะอาดเปลือกก่อนน ามาผ่าและควักเมล็ด  

2) การผ่าและควักเมล็ด ผลโกโก้ที่เก็บมาแล้ว จะต้องผ่าผลแล้วแกะเมล็ดออกจากผลและ
แยกไส้ที่ติดมากับเมล็ดออก (ผลสด 100 กก. ได้เนื้อเมล็ด 20 -25 กก.) ถ้ามีสีด าควรคัดทิ้ง เพราะอาจท าให้
เชื้อราแพร่กระจายไปยังเมล็ดที่ดีได้ รวมทั้งเพ่ือให้ได้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีกลิ่น รส และคุณภาพที่ดี โดยภายใน
โกโก้ 1 ผล จะมีเมล็ดประมาณ 40 เมล็ด ปริมาณเมล็ดโกโก้ที่เหมาะสมกับการหมักแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 50-
100 กก.  หรือประมาณ 500 ผล (ปริมาณต่ าสุดไม่ควรน้อยกว่า 40 กก.)  เพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่ดี 



59 
 

3) การหมัก มีความส าคัญมากต่อ สี กลิ่น รสของโกโก้ โดยการหมักมีทั้งวิธีธรรมชาติโดยใช้
จุลินทรีย์ และการเพ่ิมกลิ่นและรสโดยการใส่ยีสต์ ส่าหมักเหล้า ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด 
เมล็ดที่แกะออกจากผล จะต้องหมักในทันที และไม่ต้องล้างเมล็ด 

    ภาชนะส าหรับหมักไม่ควรเป็นโลหะ เพราะเยื่อหุ้มเมล็ดมีกรดซึ่งจะท าปฏิกิริยากับโลหะ
ท าให้ได้กลิ่นและรสไม่เป็นที่ต้องการ ดังนั้นควรใช้ลังไม้ หรือเข่ง เป็นภาชนะในการหมัก รวมทั้งอาจมีการสร้าง
จุดขาย/เรื่องราว จากการหมัก โดยใช้ภูมิปัญญา ทรัพยากรในพ้ืนที่ เช่น ลังไม้สัก หม้อนึ่งไม้ หวดไม้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ จะต้องมีรูระบายของเหลวที่เกิดจากการสลายตัวของเยื่อหุ้มเมล็ดออกได้สะดวก เนื่องจากใน 2 วัน
แรก ต้องการให้น้ าระบายออกทางด้านล่างให้ได้ดี เพราะถ้าน้ าไม่ระบาย จะมีผลต่ออุณหภูมิและรสชาติของ
เม็ดโกโก้ในถังได้ 

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักมี 2 ชุด ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ที่
ท างานโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งการท างานใน 24 ชั่วโมงแรก จุลินทรีย์จะเริ่มท าการเปลี่ยนน้ าตาลที่อยู่ในเนื้อ
เมล็ดให้เป็นเอทานอลและกรดแลคติก ใน 2 วันแรก ยีสต์จะเป็นจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญในการท างาน ควร
พยายามควบคุมให้ไม่มีอากาศเข้าไปในถังหมักในช่วง 48 ชั่วโมงแรก เพ่ือยีสต์จะได้ท างานอย่างเต็มที่ และเป็น
การป้องกันแบคทีเรียในกลุ่มสร้างกรดอะเซติก ไม่ให้เริ่มท างานเร็วเกินไป ในช่วงแรกอุณหภูมิจะอยู่ที่ 28-30 
องศาเซลเซียส  ซึ่งคืออุณหภูมิที่ยีสต์จะเจริญได้ดี ดังนั้นในช่วง 2 วันแรก อุณหภูมิในถังหมักจะค่อยๆ ขยับขึ้น
อย่างช้าๆ ไปจนถึงประมาณ 36-38 องศาเซลเซียส  ซึ่งความร้อนจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจากวันแรกและสูงสุดใน
วันที่ 3 (อุณหภูมิ 48-50 องศา) เมื่อผ่านไป 3 วัน แบคทีเรียชุดที่ 2 จะท างาน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนสีของเมล็ด
โกโก้จากม่วงเป็นน้ าตาล แบคทีเรียชุดนี้จะเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ที่สร้างสารตั้งต้นที่ส าคัญโดยการใช้กรด   อะเซ
ติกเป็นเปปไทด์ย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนท าลายเม็ดสีจากม่วงให้จางลงจนเป็นสีน้ าตาล ความร้อนจาก
กระบวนหลังจากนี้จะค่อยๆ ลดลง เมื่ออุณหภูมิในระหว่างการหมักจะสูงขึ้นจนถึง 50 องศาเซลเซียส  กลิ่น
และรสของเมล็ดจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิประมาณ 48-50 องศาเซลเซียส  และต้องรักษาอุณหภูมินี้ให้ได้นาน 
72 ชั่วโมง  ดังนั้นปริมาณเมล็ดจึงต้องมีมากเพียงพอ และควรหาพลาสติกและกระสอบป่านคลุมภาชนะหมัก  
หรือการคลุมเมล็ดด้วยใบตอง จะท าให้การหมักสมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากใบตองมีจุลินทรีย์ ที่ช่วยในการหมักเมล็ด 

    ในการหมักต้องมีการถ่ายเทของอากาศ ดังนั้นจึงต้องกลับเมล็ดทุก 48 ชั่วโมง (2 วัน) 
ดังนั้นการกลับเม็ดเบื้องต้น ควรทดลองด้วยการกลับเม็ดในวันที่ 2 4 และ 6 ซึ่งจ านวนครั้งของการกลับเม็ด 
หรือระยะห่างของวันในการกลับเม็ด จะสัมพันธ์กับอุณหภูมิในถังหมักที่ควรจะเป็น 

   โดยปกติเม็ดโกโก้พันธุ์ชุมพร 1 จะหมักประมาณ 144-168 ชั่วโมง (6-7 วัน) จึงน าออกตาก 
อาจจะหมักต่อยาวไปถึง 180 ชั่วโมง (7.5 วัน) ได้ในกรณีจ าเป็น เมื่อหมักได้ที่เมล็ดโกโก้จะกลายเป็นสีน้ าตาล 
เมล็ดนิ่ม บีบเมล็ดในออกมาได้ เมื่อผ่าดูจะเป็นรูพรุน มีกลิ่นหอม (ถ้ากลิ่นเหม็นบูด คุณภาพไม่ดี) 

4) การเตรียมโรงเรือนตาก/ลานตาก ส าหรับโรงเรือนตาก จะต้องสะอาด มิดชิด อากาศ
ถ่ายเท รวมทั้งมีการยกแคร่ตาก ส่วนลานตาก อาจจะเป็นพ้ืนปูน ลานซีเมนต์ หรือพ้ืนดิน ต้องมีแผ่นพลาสติก
รองพ้ืน ตากบนเสื่อ หรือยกแคร่ตาก 
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5) การตาก การผึ่งเมล็ดให้แห้ง อาจใช้การตากแดดหรือเตาอบ จนเหลือความชื้นร้อยละ 7 
ส าหรับการตากแดดให้ เกลี่ยเมล็ดที่ตาก ให้หนา 2-3 เซนติเมตร และควรกลับเมล็ด วันละ 2-3 ครั้ง เพ่ือให้ 
เมล็ดโกโก้แห้งสนิททั่วทั้งเมล็ดและทุกเมล็ดแห้งเสมอกัน การตากแดดใช้เวลานาน ประมาณ 1 อาทิตย์  
ภายในเมล็ดจะเปลี่ยนสีเป็นสีโกโก้หรือสีน้ าตาลอ่อน ซึ่งระยะเวลาในการท าให้เมล็ดโกโก้แห้ง จะมีผลต่อ
รสชาติและคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งมาก หากเมล็ดโกโก้แห้งช้าอาจเกิดเชื้อราแทรกเข้าในเมล็ด ท าให้รสชาติ
โกโก้เปลี่ยนไปได้  

6) การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง เพราะเมล็ดโกโก้แห้ง
สามารถดูดซับความชื้น และสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ท าให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ในการน าไปแปรรูป 
ดังนั้นหลังจากเมล็ดโกโก้แห้งสนิทดีแล้ว ให้คัดเมล็ดเสีย เศษเปลือกโกโก้ หรือสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ออกให้หมด 
บรรจุเก็บรักษาในถุงพลาสติกที่ป้องกันความชื้น และใส่กระสอบผูกปากให้แน่น เก็บไว้ในที่ซึ่งอากาศถ่ายเทได้
สะดวก อย่าให้อับชื้นเพราะอาจเกิดเชื้อรา และแมลงเข้าไปท าความเสียหายให้แก่เมล็ดโกโก้ได้  

7) การฝึกปฏิบัติบัติส าหรับการหมัก และตาก จ านวน 3 ครั้ง ใช้โกโก้ผลสด จ านวนทั้งสิ้น 
773 กก. ทั้งนี้ส าหรับกิจกรรมการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (การหมักและตากโกโก้) ได้มีการชั่ง
น้ าหนักและจดบันทึกข้อมูลน้ าหนักของโกโก้ผลสด น้ าหนักเนื้อเมล็ดโกโก้ น้ าหนักเมล็ดโกโก้หมัก และน้ าหนัก
เมล็ดโกโก้แห้ง พร้อมทั้งค านวณหาค่าร้อยละต่อน้ าหนักโกโก้ผลสดของเนื้อเมล็ดโกโก้ และเมล็ดโกโก้แห้ง เพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์/เปรียบเทียบการแปรรูปในแต่ละครั้ง  

    จากโกโก้ผลสด จ านวน 773 กก. ได้เนื้อเมล็ดโกโก้ รวมทั้งสิ้น 153 กก. คิดเป็นร้อยละ 
19.79 ของผลสด เมื่อแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งได้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 52.40 กก. คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของผล
สด และคิดเป็นร้อยละ 34.25 ของเนื้อเมล็ดโกโก้ (ตารางท่ี 4-10)  

 

ตารางท่ี 4-10 การชั่งน้ าหนักผลผลิตในกิจกรรมการหมักและตากโกโก้ 

กิจกรรมครั้งที่ โกโก้ผลสด (กก.) เนื้อเมล็ดโกโก้ เมล็ดโกโก้แห้ง 

จ านวน (กก.) ร้อยละ  จ านวน (กก.) ร้อยละ  
1 278 55.20 19.86 17.80 6.40 
2 326 64.80 19.88 22.70 6.96 
3 169 33 19.53 11.90 7.04 

รวม 773 153 19.79 52.40 6.78 
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ภาพที่ 4-11 การให้องค์ความรู้ การหมักและตากโกโก้ ภาพที่ 4-12 การชั่งน้ าหนักโกโก้ผลสด  
 

 
ภาพที่ 4-13 การผ่าและควักเมล็ดโกโก้ เพื่อน าไปหมัก ภาพที ่4-14 การชั่งน้ าหนักเมล็ดโกโก้ ก่อน

น าไปหมัก 

  
ภาพที่ 4-15 การหมักเมล็ดโกโก้ในภาชนะหมัก ภาพที่ 4-16 น าภาชนะหมักใส่ใน

ถุงพลาสติก เพ่ือรักษาอุณหภูมิ 

 
 

ภาพที่ 4-17 โรงเรือนส าหรับตากโกโก้ ภาพที่ 4-18 การตากโกโก้  
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ภาพที่ 4-19 การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้ตากแห้ง เพ่ือป้องกันความชื้น 
 

2. องค์ความรู้ในด้านการประเมินคุณลักษณะของเมล็ดโกโก้แห้ง 

เมล็ดโกโก้แห้งท่ีดี ต้องมีลักษณะผิวเรียบ ไม่เหี่ยวย่น ขนาดเมล็ดโตสม่ าเสมอ เมล็ดไม่หักหรือเกาะ
กันแน่น มีเยื่อหุ้มเมล็ดติดอยู่น้อย สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน และไม่มีกลิ่นควัน ซึ่งการให้องค์ด้านการประเมิน
คุณลักษณะของเมล็ดโกโก้แห้ง (ภาพท่ี 4-20 ถึง ) มีดังนี้   

มาตรฐานเมล็ดโกโก้แห้ง มีดังนี้ 
1. ความชื้นในเมล็ดไม่เกิน ร้อยละ 7  
2. น้ าหนักเมล็ดแห้งโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1 กรัม (100 เมล็ด หนัก 100 กรัม) 
3. ปริมาณไขมันโกโก้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 เปอร์เซ็นต ์
4. จากการสุ่มเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด น ามาผ่าตามยาวจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

- เมล็ดที่เป็นราไม่เกิน ร้อยละ 3  
- เมล็ดสีเทาหรือหินชนวนมีไม่เกิน ร้อยละ 3  
- เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะท าลาย เมล็ดงอก เมล็ดเสีย เมล็ดลีบ รวมกันไม่เกิน ร้อยละ 3   
- เมล็ดสีม่วงไม่เกิน ร้อยละ 2-5  
- เมล็ดสีม่วงหรือสีน้ าตาลบางส่วนไม่เกิน ร้อยละ 20-40  

  

 

 

 
ภาพที่ 4-20 การให้องค์ความรู้ในด้านการประเมินคุณลักษณะของเมล็ดโกโก้แห้ง 
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3. องค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนภาชนะส าหรับหมักให้เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตจ านวนน้อย  
ลังหมักที่ดี ควรท าจากไม้เนื้อแข็ง และมีความหนาของไม้ไม่ต่ ากว่า 2.5 เซนติเมตร ควรท ารูระบาย

น้ าไว้ด้านล่างถัง ปริมาณเม็ดโกโก้สดควรสัมพันธ์กับขนาดถัง ขั้นต่ าในการหมักที่ควรจะมีคือ 40 กก ลังไม้ควร
มีขนาด 1.5x2x1 ฟุต ซึ่งบรรจุเมล็ดได้ 50 กก. ส าหรับรูระบายก้นถัง จะต้องระวังอย่าให้มีอะไรไปปิดหรืออุด
กั้น (ภาพที่ 4-21) 

 

  
ภาพที่ 4-21 ตัวอย่างลังไม ้ส าหรับหมักเมล็ดโกโก้ 

 
 

4. ปัญหาตลาดที่รองรับเมล็ดโกโก้แห้งไม่ชัดเจน   
   โครงการน าเมล็ดโกโก้แห้งบางส่วน (จ านวน 75 กก.) มาขยายโซ่อุปทานในโซ่ที่ 4 โดยแปรรูปเมล็ด

โกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส  
 

5. ต้นทุนการ intervention ในโซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง เป็นต้นทุนการ

ให้องค์ความรู้ ด้านกระบวนการแปรรูป (หมัก/ตาก) และการเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น  

9,435.83 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

     1) ต้นทุนการ intervention ของโครงการ ได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการ

แปรรูป (หมัก/ตาก) และการเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง โดยมีค่าใช้จ่าย รวม 4,600 บาท ดังนี้   

1.1) อุปกรณ์การหมัก ได้แก่ ถังหมัก ถุงผ้าตาข่าย ถุงพลาสติก กล่องโฟม มีด ตะกร้าพลาสติก 

และแป้งข้าวหมาก รวมทั้งสิ้น 3,200 บาท  

1.2) อุปกรณ์การท าโรงเรือนส าหรับตากบางส่วน ได้แก่ ผ้าพลาสติกคลุมหลังคาโรงเรือน ราคา 

1,400 บาท 

2) ต้นทุนการ intervention ของเกษตรกร ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ท าโรงเรือนส าหรับตากบางส่วน 

และ ค่าแรงงานในการหมัก/ตากรวมทั้งสิ้น 4,835.83 บาท ดังนี้ 
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                  2.1) อุปกรณ์การท าโรงเรือนส าหรับตากบางส่วน ได้แก่ ค่าโครงสร้าง ค่าผ้ามุ้ง แตะไม้ไผ่ ผ้าตา

ข่าย (ผ้ารี่) รวมทั้งสิ้น 335.83 บาท 

                  2.2) ค่าแรงงานในการหมัก/ตาก รวม 4,500 บาท 
 

6. ต้นทุนผลตอบแทน ในโซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง หลังการ Intervention 
มีรายละเอียด (ตารางท่ี 4-11) ดังนี้ 

   การการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 14,078.24 บาท/ตัน แบ่งออกเป็น 
1) ต้นทุนคงที่ จ านวน 47.27 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.34 ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ์ 25.81 
บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.18 ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดินและเงินลงทุน 21.47 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.15 
และ 2) ต้นทุนผันแปร จ านวน 14,030.97 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.66 โดยต้นทุนที่มากที่สุด ได้แก่ 
ต้นทุนค่าโกโก้ผลสด จ านวน 12,750 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.57 รองลงมา คือ วัสดุอุปกรณ์ จ านวน 
647.52 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.60 และค่าแรงงานหมัก และตาก จ านวน 633.45 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ตามล าดับ ซึ่งการประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายเมล็ดโกโก้แห้ง ค านวณจากโกโก้ผลสด 1,000 กก. 
จะได้เมล็ดโกโก้แห้ง 75 กก. (ร้อยละ 7.5 ของผลสด) ราคาเมล็ดโกโกแ้ห้งเฉลี่ย 200 บาท/กก.มูลค่าเมล็ดโกโก้
แห้ง 15,000 บาท/ตัน โดยจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,602.48 บาท/ตัน และรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 
921.76 บาท/ตัน (ROI 6.55)  
 

ตารางท่ี 4-11 ต้นทุน ผลตอบแทนการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง หลัง intervention  
หน่วย: บาท/ตัน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทุนคงท่ี - 47.27 47.27 0.34 
  1. ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน และอุปกรณ์1/ - 25.81 25.81 0.18 
  2. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน2/ และเงิน
ลงทุน3/ - 21.47 21.47 0.15 
ต้นทุนผันแปร 13,397.52 633.45 14,030.97 99.66 
  1. ค่าโกโก้ผลสด4/ 12,750.00 0.00 12,750.00 90.57 
  2. ค่าแรงงานหมัก และตาก - 633.45 633.45 4.50 
  3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 647.52 0.00 647.52 4.60 
ต้นทุนทั้งหมด 13,397.52 680.72 14,078.24 100.00 
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ตารางท่ี 4-11 (ต่อ)  
หน่วย: บาท/ตัน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
รายได้รวม 15,000.00 - 15,000.00 106.55 

  จ าหน่ายเมล็ดโกโก้แห้ง5/ 15,000.00 - 15,000.00 106.55 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   1,602.48 11.38 
รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   921.76 6.55 

ROI6/ 6.55 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ:  1/ การค านวณค่าเสื่อมราคา ใช้วิธีเส้นตรง จากสูตร (มูลค่าซื้อ - มูลค่าซาก)/อายุการใช้งาน โดยก าหนดอายุ

โรงเรือน และอุปกรณ์ จากการส ารวจ  
 2/ ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน ค านวณจากอัตราค่าเช่าท่ีดิน 1,000 บาท/ไร่/ปี 

        3/ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนค านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของ ธกส. ร้อยละ 1.1 ต่อปี 
        4/ ค่าโกโก้ผลสด ค านวณจาก ผลผลิต 1,000 กก. ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. 
        5/ รายได้จากการจ าหน่ายเมล็ดโกโก้แห้ง ค านวณจาก เมล็ดโกโก้แห้ง 75  กก. ราคาเฉลี่ย 200 บาท/กก. 
        6/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมด  
 

 4.3.4 โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ 
         น าผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 75 กก. มาแปรรูปโดยใช้กระบวนการคั่ว และบด เป็น
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส แต่เนื่องจากชุมชนยังขาดความพร้อมในการคั่วและ
บดเมล็ดโกโก้แห้งทีต่้องลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์มีมูลค่าสูง และเกษตรกรยังต้องได้รับองค์ความรู้และฝึก
ทักษะในการคั่วและบด เพ่ือดึงรสชาติและคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งออกมาให้ตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภค ดังนั้นในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงใช้วิธีการจ้างเหมา OEM ที่มีความเป็นมืออาชีพและมี
เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มาท าการผลิต  
         การที่เลือกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส เนื่องจาก เมล็ดโกโก้แห้งมีคุณภาพ
ไม่ดีนัก นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนหากเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และฝึกทักษะในการคั่วและบดก็
จะสามารถท าได้ในอนาคต การเก็บรักษาง่าย และต้นทุนยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากหากพัฒนาเป็นช็อคโก
แลต การเก็บรักษายากซึ่งต้องเก็บไว้ในที่เย็น รวมทั้งยังมีการแข่งขันสูงกับช็อคโกแลตจากต่างประเทศ และ
หากพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผงโกโก้ ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับผงโกโก้ที่ท าเป็นอุตสาหกรรม หรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูก (140-150 บาทต่อกก.) และมีหลากหลายสูตรให้เลือก เช่น ผงโกโก้แบบธรรรมชาติ 
(Natural-process)  และผงโกโก้แบบดัชต์โพรเซส (Dutch-process) ซึ่งลดความเป็นกรดของเมล็ดโกโก้ ท า
ให้รสชาติละมุมมากขึ้น (เปรี้ยวน้อยลง กลมกล่อมมากขึ้น) เป็นต้น นอกจากนี้ จากการส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์



66 
 

โกโก้ทั้งภายในพ้ืนที่ และตลาดออนไลน์ พบว่า ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมสอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย แต่ยังสามารถหาตลาดใหม่ในพ้ืนที่ เช่น ร้านเครื่องดื่ม/ร้านเบเกอรี่ ที่มีเมนูโกโก้ เป็นต้น และจาก
การส ารวจตลาดออนไลน์ พบว่า ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ สามารถท าเป็นเมนูเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเหมาะกับคนรุ่นใหม่ 
ที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งสามารถบริโภคได้เลย ทานกับน้ าผึ้ง เอามาโรยหน้าโยเกิร์ต หรือท าเป็นเครื่องดื่ม
ประเภทสมูทตี ้นอกจากนี้สามารถใช้ชงเป็นชาใส เพ่ือสุขภาพและได้กลิ่นหอมของโกโก้ ส่วนโกโก้แมส สามารถ
น ามาชงเป็นโกโก้ร้อนและเย็นได้ หรือใช้ท าขนม/เบเกอรี่ ซึ่งจะมีความเข้มข้นและมีเนื้อโกโก้ปนอยู่ให้สัมผัสได้ 
(ภาคผนวก จ) 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) พิจารณาจากคุณภาพของเมล็ดโกโกแ้ห้ง ซึ่งจาก
การคัดคุณภาพเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 123.80 กก. โดยจ าแนกคุณภาพเมล็ดแห้งออกเป็น 3 เกรด ได้แก่ เกรด 
A เกรด B และเกรด C พบว่า เมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพเกรด A มีจ านวน 45.70 กก. คิดเป็นร้อยละ 36.91 
คุณภาพเกรด B มีจ านวน 53.40 กก. คิดเป็นร้อยละ 43.13 และคุณภาพเกรด C มีจ านวน 24.70 คิดเป็น         
ร้อยละ 19.95 ดังนั้น แบ่งส่วนการตลาดโดยจะใช้เมล็ดคุณภาพเกรด A ในการผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ เพ่ือ
จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะ คือ ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  เนื่องจากโกโก้นิปส์ ผ่านกระบวนการคั่วแล้วแกะ
เปลือกออก ซึ่งอาจจะยังคงสภาพเป็นเมล็ดหรือแตกเป็นชิ้นหยาบๆ ท าให้ได้รสสัมผัสของเนื้อโกโก้ล้วนๆ ส่วน
เมล็ดคุณภาพเกรด B และเกรด C จะใช้ในการผลิตโกโก้แมส ที่ผ่านกระบวนการคั่วและบดจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
อาจจะเป็นแบบบดหยาบหรือบดละเอียด ซึ่งจะจ าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ที่
จะน าไปท าเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่มีโกโก้เป็นสวนผสม (ตารางท่ี 4-12)  

 
ตารางท่ี 4-12 ส่วนแบ่งตลาด (Market Segmentation) 

คุณภาพเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน (กก.) ร้อยละ 

เกรด A 45.70 36.91 

เกรด B 53.40 43.13 
เกรด C 24.70 19.95 

รวม 123.80 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 

 

      ส าหรับโซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ น าผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 75 

กก. มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส ในกรณีของตลาดเฉพาะ

ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่รักสุขภาพ จะใช้เมล็ดโกโก้แห้งคุณภาพเกรด A จ านวน 25 กก. มาผลิตเป็นโกโก้

นิปส์ ส่วนในตลาดทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ จะใช้เมล็ดโกโก้แห้งคุณภาพเกรด 

B และเกรด C จ านวน 50 กก. มาผลิตเป็นโกโก้แมส  
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1) ปัญหาของการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้  

   1. วัตถุดิบ (เมล็ดโกโก้แห้ง) ขาดคุณภาพ ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีกลิ่นหมัก และรสชาติเปรี้ยว  

   2. กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (คั่วเมล็ด และบด) ต้องใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือที่ซับซ้อน และ

ต้องอาศัยทักษะฝีมือ/ความช านาญในการแปรรูป ซึ่งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้  ทักษะฝีมือ และ

ประสบการณ์ในการแปรรูป  

   3. ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากโกโก้ยังไม่แพร่หลายเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค การบริโภคโกโก้มีปริมาณ

น้อยเมื่อเทียบกับกาแฟ อีกทั้งผู้บริโภคไม่รู้จักการบริโภคผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ยังคงสีสัน เนื้อสัมผัส และรสชาติ

ดั้งเดิมตามธรรมชาติ ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเหมือนผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย  ซึ่งผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ยังคง

คุณสมบัติดั้งเดิมตามธรรมชาติ เหมาะส าหรับการบริโภคเพ่ือสุขภาพ  

   4. เกษตรกรขาดการรับรู้/เข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โกโก้ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้  
 

2) แนวทางการพัฒนา (Intervention) โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ 

(ตารางท่ี 4-13) ได้แก่ 

   1. ปัญหาวัตถุดิบ (เมล็ดโกโก้แห้ง) ขาดคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องมีการปรับ

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (ค่า pH) โดยการแช่เมล็ดโกโก้แห้งในโซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) 

หรือเบกก้ิงโซดา (Baking Soda) ก่อนน าไปแปรรูป หรือใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ระหว่างการแปรรูปในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 0.1 ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ต้องหาผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ (เช่น เชฟ Gourmet) ซึ่งมีเทคนิค

การแปรรูปที่สามารถปรุงแต่งดึงให้รสชาติโกโก้ให้อร่อยขึ้น มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ สี กลิ่น รสชาติ) 

ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมาย  

   2. ปัญหากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (คั่วเมล็ด และบด) ต้องใช้มืออาชีพ (OEM) มาช่วยในการ

แปรรูปและเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ตอบโจทย์ตลาด และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค  

   3. ปัญหาผลิตภัณฑ์โกโก้ยังไม่แพร่หลายเป็นที่รู้จัก และผู้บริโภคไม่รู้จักการบริโภคโกโก้ที่ยังไม่ได้

ปรุงแต่ง จึงควรก าหนดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ตามความเหมาะสมของคุณภาพวัตถุดิบ 

และกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัตถุดิบเกรด A ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพ ที่ต้องการความ

แปลกใหม่ ไม่จ าเจจากผลิตภัณฑ์โกโก้ในท้องตลาดทั่วไป ส่วนวัตถุดิบเกรด B และเกรด C ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์

ส าหรับผู้บริโภคท่ัวไป ทั้งนี้ต้องเอาผลิตภัณฑ์โกโกต้้นแบบมาให้ผู้บริโภคทดสอบชิม 

   4. ปัญหาเกษตรกรขาดการรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โกโก้ ต้องเอาผลิตภัณฑ์โกโก้ต้นแบบมาให้

เกษตรกรทดสอบชิม 
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ตารางท่ี 4-13 แนวทางการพัฒนา (Intervention) โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ 

สภาพปัญหา กิจกรรม intervention หน่วยงานรับผิดชอบ ต้นทุน 
intervention 

1. ปัญหาวัตถุดิบ 
(เมล็ดโกโก้แห้ง) ขาด
คุณภาพ  
 

1. การปรับค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง (ค่า pH) 
ก่อนน าไปแปรรูป หรือ
ระหว่างการแปรรูป 

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูป 
จากภาคเอกชน (เชฟ 
Gourmet หรือ Food 
Innopolis) และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์โกโก้ 

1. ต้นทุนการ 
intervention ของ
โครงการ ได้แก่ 
ต้นทุนการท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
รวมทั้งสิ้น 3,000 
บาท ดังนี้  
    1.1 ค่าเมล็ดโกโก้
แห้ง 10 กก. รวม 
2,000 บาท  
    1.2 ค่าแปรรูป
โกโก้นิปส์และโกโก้
แมส รวม 1,000 บาท   

  
2. การให้ผู้เชี่ยวชาญ/
มืออาชีพ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะกับ
คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
2. ปัญหากระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ (คั่ว
เมล็ด และบด)  
 

 
3. การให้มืออาชีพ 
(OEM) มาช่วยในการ
แปรรูปและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3. ปัญหาผลิตภัณฑ์
โกโก้ยังไม่แพร่หลาย
เป็นที่รู้จัก  

4. การทดสอบชิม
ผลิตภัณฑ์โกโก้ต้นแบบ
ของผู้บริโภค 

  

 
4. ปัญหาเกษตรกรขาด
การรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์โกโก้ 

 
5. กิจกรรมการทดสอบ
ชิมผลิตภัณฑ์โกโก้
ต้นแบบของเกษตรกร 

 
3) ผลการด าเนินการพัฒนา (Intervention) โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์

โกโก้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1) การปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (ค่า pH)  เนื่องจากเมล็ดโกโก้แห้งมีกระบวนการหมักที่

ไม่ได้ที่ ท าให้คุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้เมื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะท าให้มีกลิ่นเหม็นหมักและมีรส
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เปรี้ยว ดังนั้นทางโครงการจึงได้น าเมล็ดโกโก้แห้งไปทดลองปรับค่า pH เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด (โกโก้

นิปส์ โกโก้แมส) ซึ่งก่อนการแปรรูปผู้ประกอบการได้ท าการแช่เมล็ดโกโก้แห้งในโซเดียมไบคาร์บอเนต 

(sodium bicarbonate) หรือเบกกิ้งโซดา (Baking Soda) เพ่ือลดความเป็นกรดของเมล็ดโกโก้ การลดความ

เป็นกรดจะท าให้ผงโกโก้ที่ได้มีสีที่เข้มกว่าแบบธรรมชาติ และยังช่วยท าให้รสชาติละมุนมากขึ้น คือ เปรี้ยว

น้อยลง กลมกล่อมมากขึ้น ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1137-2550) โกโก้ผงส าหรับใชใน

อุตสาหกรรม สารเพ่ิมความเป็นด่างอาจใช้ โพแทสเซียมคารบอเนต โพแทสเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต หรือ

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนี้อยังได้ใช้การคั่วแบบคั่วกลางแต่ใช้ระยะเวลาการคั่วที่นานขึ้น เพ่ือลดกลิ่นหมักอีกทางหนึ่ง  

 

3.2) การให้ผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

และกลุ่มเป้าหมาย ทางโครงการได้น าผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์และโกโก้แมส ไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น Food 

Innopolis (คุณมารุต ชโลธร) ทดลองชิมและหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด มี

รายละเอียด ดังนี้   

1. ตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ เนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โกโก้ในตลาดมีน้อย กลุ่ม

ผู้บริโภคโกโก้ในประเทศมีไม่มาก แต่ผลิตภัณฑ์โกโก้ยังมีช่องทางการตลาดและสามารถเติบโตไปพร้อมกับ

ตลาดได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้เพ่ือจ าหน่ายจึงต้องเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ซึ่งคู่แข่งส าคัญคือผลิตภัณฑ์โกโก้ท่ีท าในรูปแบบของอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จึงต้องมองภาพรวมในระดับของการผลิตมากกว่ารูปแบบ/ชนิดของผลิตภัณฑ์ สิ่งส าคัญคือ Partner 

/เครือข่าย (Network) ที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ รวมทั้ง Platform ที่ใช้เป็นช่อง

ทางการจ าหน่าย เช่น Platform ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรักธรรมชาติ (Real Foods)    

 2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มเกษตรกร ทั้งโกโก้นิปส์ และโกโก้

แมส เป็นเพียงวัตถุดิบส าหรับการผลิตเครื่องดื่ม เบเกอรี่ แต่ยังไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (End Product) ซึ่ง

ตลาดแคบ มีผู้บริโภคจ ากัด ซึ่งการจะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายอาจพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผสมรวม

กับส่วนผสมอ่ืน เช่น กาแฟ นม คุ้กกี้ โดยให้โกโก้เป็นส่วนผสมหลัก นอกจากนี้ในส่วนของรสชาติยังไม่เป็นที่

คุ้นเคย/ชื่นชอบของผู้บริโภค (มีกลิ่นหมัก/รสชาติเปรี้ยว) ซึ่งรสชาติแบบธรรมชาติจะไม่สามารถสู้กับรสชาติที่มี

การปรุงแต่งโดยสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นจึงยังไม่ควรเอาผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกจ าหน่าย

ในตอนนี้ ควรต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีข้ึน  

    ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรไม่จ าเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่สามารถท าได้โดย

การหาเครือข่ายที่เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในส่วนของเกษตรกรให้พัฒนาใน
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ส่วนที่สามารถท าได้ คือ การปรับปรุงแปลงปลูกเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และพัฒนากระบวนการหมัก/

ตากให้มีคุณภาพมากขึ้นและจ าหน่ายเป็นเมล็ดแห้ง ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หา  Partner /เครือข่าย 

Network ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ เข้ามาช่วย  

3. ข้อเสนอแนะ  

1) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โกโก้นิปส์/โกโก้แมส) ยังไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สุดท้าย รวมทั้งมีรส

เปรี้ยว/มีกลิ่นหมัก  

2) ต้องหาผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ (เช่น เชฟ Gourmet) ซึ่งมีเทคนิคการแปรรูป ปรุงแต่งดึง

ให้รสชาติโกโก้ให้อร่อยข้ึนมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ สี กลิ่น รสชาติ)  

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบตลาดสามารถท าต่อได้ โดยใช้ความเป็นธรรมชาติเป็น

จุดขาย แต่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ มาช่วยปรับรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น  

4) เรื่องชื่อแบรนด์ เนื่องจากทางโครงการได้พัฒนาชื่อแบรนด์ "บ้านป่า" ของกาแฟบ้านน้ า

พันไว้แล้ว จึงควรใช้ชื่อร่วมกับกาแฟ เพราะเป็นชุมชนอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน คือ อ.สองแคว โดยใช้ชื่อเป็น โกโก้ 

“บ้านป่า” ได้เลยไม่จ าเป็นต้องสร้างแบรนด์ใหม่ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้มีความ

สวยงาม/ทันสมัยขึ้น 

5) ด้านการตลาด เน้นกลุ่มคนที่ชื่นชอบอาหารธรรมชาติ บน Platform Real Foods ซึ่ง

เสิร์ฟรสชาติแท้ ๆ ของอาหาร ตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ชอบทานของอร่อย  ซึ่งผลิตภัณฑ์โกโก้จะเสริฟเป็น

เมนูอาหารเช้า โดยท าเป็นเมนูโกโก้แบบซองพร้อมชง แต่ทั้งนี้จะต้องระบุวิธีการผลิตในซองให้ชัดเจน ดังนั้น

เกษตรกรจะต้องปรับวิธีการผลิตให้เป็นแบบธรรมชาติ จุดขาย คือ เกษตรกกรต้องซื่อสัตย์ ระบุให้ชัดเจนว่าการ

ผลิตต้องเป็นธรรมชาติที่แท้จริง เช่น ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ไม่ใช้ยาฆ่าปลวก ใช้สารเคมีได้บ้าง   

6) เกษตรต้องปรับปรุงแปลงปลูก (การดูแลรักษา / ไม่ใช้สารเคมี) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลสด 

และการเข้าสู่ Platform Real Foods รวมทั้งต้องพัฒนากระบวนการหมัก/ตาก ให้ดีขึ้นและมีต้นทุนลดลง 

โดยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า  

 

3.3) การให้มืออาชีพ (OEM) มาช่วยในการแปรรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์ 

           การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์และโกโก้แมส ได้น าเอาเมล็ดโกโก้แห้งไป

จ้าง OEM คั่วและบด เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส เนื่องจากชุมชนยังขาดความพร้อมใน

การคั่วและบด ซึ่งต้องลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์สูง เกษตรกรยังต้องได้รับองค์ความรู้และฝึกทักษะในการ

คั่วและบด เพ่ือดึงรสชาติและคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งออกมาให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ในระยะ

เริ่มต้น ชุมชนจึงใช้วิธีการจ้างเหมา OEM ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มาท าการผลิต 
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โรงงานที่ชุมชนท าการจ้างเหมา ได้แก่ บริษัท ไทยคอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด ส าหรับค่าบริการการคั่วเพ่ือเป็นโกโก้

นิปส์ คิดอัตรา กก.ละ 100 บาท (ขนาดขั้นต่ า 10 กก.) อัตราการสูญเสีย น้ าหนักหลังการคั่วประมาณร้อยละ 

25 ส่วนค่าคั่วและบดเพ่ือเป็นโกโก้แมส (ขนาดขั้นต่ า 10 กก.) คิดอัตรา กก.ละ 100 บาท (ขนาดขั้นต่ า 10 

กก.) อัตราการสูญเสีย น้ าหนักหลังการคั่วและบดประมาณร้อยละ 36 (ภาพที่ 4-22 และ 4-23) 

 

  
ภาพที่ 4-22 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโกโก้นิปส์ ภาพที่ 4-23 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโกโก้แมส 

 

3.4) การทดสอบชิมผลิตภัณฑ์โกโก้ต้นแบบของผู้บริโภค 

    เนื่องจากผลิตภัณฑ์โกโก้ยังเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคไม่แพร่หลาย โดยเฉพาะผู้บริโภคในพ้ืนที่ 

ดังนั้นทางโครงการได้น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส) ไปให้ผู้บริโภคในพ้ืนที่ทดลองชิม โดย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา วัยท างาน และคนรักสุขภาพ จ านวน 52 คน พบว่า ผู้บริโภคยังมีการรับรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โกโก้น้อย และคุ้นชินกับสีสัน กลิ่น และรสชาติโกโก้ที่มีการปรุงแต่ง ดังนั้นจะได้น าความ

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป (ภาพท่ี 4-24 ถึง 4-25) 

 

  
ภาพที่ 4-24 ทดสอบชิมโกโก้ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา 
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ภาพที่ 4-25 ทดสอบชิมโกโก้ กลุ่มเป้าหมายวัยท างาน และคนรักสุขภาพ 

 

3.5) การทดสอบชิมผลิตภัณฑ์โกโก้ต้นแบบของเกษตรกร 

    น าผลิตภัณฑ์โกโก้ต้นแบบ ไปให้เกษตรกรทองลองชิม จ านวน 7 คน เพ่ือหาแนวทางสร้างการ

มีส่วนร่วม (ร่วมคิด/ร่วมท า)  เช่น ควรมีคู่เทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพนิ่ง ภายใต้มาตรฐานการผลิตเดียวกั น 

ทั้งนี้ต้องหาผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ (เช่น เชฟ Gourmet) ซึ่งมีเทคนิคการปรุงแต่งดึงให้รสชาติโกโก้ให้อร่อย

ขึ้นมาช่วย ซึ่งการชงอาจปรับวิธีการชง โดยตอนชงใช้น้ าแร่ น้ าตาลทรายอินทรีย์ นมสดแท้ เกลือชมพู เพ่ือปรับ

ให้มีความเป็นด่าง ช่วยลดความเปรี้ยว/กลิ่นหมักลง ทั้งนี้เกษตรกรมีความเห็นว่าควรให้ผู้เชี่ยวชาญ/มืออาชีพ 

มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีข้ึน   

 

4) ต้นทุนการด าเนินการพัฒนา (Intervention) โซ่ท่ี 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์
โกโก้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
              ส าหรับต้นทุนการ Intervention โครงการน าเมล็ดโกโก้แห้งมาแปรรูปเป็นโกโก้นิปส์ จ านวน 5 

กก. มีต้นทุนค่าเมล็ดโกโก้แห้ง กก.ละ 200 บาท รวม 1,000 บาท และค่าแปรรูป (คั่ว) กก.ละ 100 บาท รวม 

500 บาท โดยมีต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ รวม 1,500 บาท และน าเมล็ดโกโก้แห้งมาแปรรูปเป็น

โกโกแ้มส จ านวน 5 กก. มีต้นทุนค่าเมล็ดโกโก้แห้ง กก.ละ 200 บาท รวม 1,000 บาท และค่าแปรรูป (ค่ัวและ

บด) กก.ละ 100 บาท รวม 500 บาท โดยมีต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้แมส รวม 1,500 บาท ดังนั้น

ต้นทุนการ Intervention ในโซ่นี้มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท  

              จากเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 5 กก. เมื่อแปรรูปเป็นโกโก้นิปส์ จะได้ประมาณ 3.75 กก. (อัตราการ

สูญเสียร้อยละ 25) และเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 5 กก. เมื่อแปรรูปเป็นโกโก้แมส จะได้ประมาณ 3.20 กก. 

(อัตราการสูญเสียร้อยละ 36)  
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5) ต้นทุนผลตอบแทน ในโซ่ท่ี 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้  
               5.1) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด   

                      ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประกอบด้วย โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส (ภาพที่ 4-26 ถึง 4-29) โดย

ปริมาณเมล็ดโกโก้แห้งที่น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 75 กก. ราคา กก.ละ 200 บาท รวมมูลค่าเมล็ด

โกโก้แห้งที่น ามาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 15,000 บาท โดยเมล็ดโกโก้แห้ง 75 กก. น าไปผลิตโกโก้นิปส์ จ านวน 25 

กก. (มูลค่า 5,000 บาท) และผลิตโกโก้แมส จ านวน 50 กก. (มูลค่า 10,000 บาท) 

     ก. ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 25 กก. มาท าการคั่วและกะเทาะเปลือก จะได้

โกโก้นิปส์ ปริมาณ 18.75 กก. (อัตราการสูญเสีย น้ าหนักหลังการคั่วประมาณร้อยละ 25) เมื่อน ามาบรรจุใน

บรรจุภัณฑ์ น้ าหนักบรรจุ 150 กรัม/กระปุก จะได้จ านวน 125 กระปุก  มีต้นทุนรวม 10,510.42 บาท            

โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนวัตถุดิบ (เมล็ดโกโก้แห้ง) มูลค่า 5,000 บาท (ร้อยละ 47.57) รองลงมาคือ 

ต้นทุนค่าแปรรูป (ค่าบริการคั่ว) มูลค่า 2,500 บาท (ร้อยละ 23.79) ค่าแรงงาน (แกะเปลือก/บรรจุ) มูลค่า 

1,616.67 บาท (ร้อยละ 15.38) บาท ค่าบรรจุภัณฑ์/วัสดุ มูลค่า 993.75 (ร้อยละ 9.45) และค่าขนส่ง ไปแปร

รูป มูลค่า 400 บาท (ร้อยละ 3.81) โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 84.08 บาท/กระปุก (ตารางท่ี 4-14) 

ข. ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 50 กก.มาท าการคั่ว/กะเทาะเปลือกและบด จะ
ได้โกโก้แมส ปริมาณ 32 กก. (อัตราการสูญเสีย น้ าหนักหลังการคั่วและบดประมาณร้อยละ 36) แบ่งใส่บรรจุ
ภัณฑ์น้ าหนักบรรจุ 150 กรัม/ถุง จ านวน 142 ถุง  และบรรจุภัณฑ์น้ าหนักบรรจุ 250 กรัม/ถุง จ านวน 42 ถุง  

ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ขนำด 150 กรัม/ถุง มีต้นทุนรวม 13,456.26 บาท โดยต้นทุนส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนวัตถุดิบ (เมล็ดโกโก้แห้ง) มูลค่า 6,656.00 บาท (ร้อยละ 49.46) รองลงมาคือ ต้นทุนค่าแปรรูป 
(ค่าบริการคั่วและบด) มูลค่า 3,328.00 บาท (ร้อยละ 24.73) ค่าบรรจุภัณฑ์/วัสดุ มูลค่า 2, 759.06 (ร้อยละ 
20.50) ค่าแรงงาน (บรรจุ) มูลค่า 473.20 บาท (ร้อยละ 3.52) บาท และค่าขนส่งไปแปรรูป มูลค่า 240 บาท 
(ร้อยละ 1.78) โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 94.76 บาท/ถุง (ตารางท่ี 4-14) 

ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ขนำด 250 กรัม/ถุง มีต้นทุนรวม 6,027.06 บาท โดยต้นทุนส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนวัตถุดิบ (เมล็ดโกโก้แห้ง) มูลค่า 3,344.00 บาท (ร้อยละ 55.48) รองลงมาคือ ต้นทุนค่าแปรรูป 
(ค่าบริการคั่วและบด) มูลค่า 1,672.00 บาท (ร้อยละ 27.74) ค่าบรรจุภัณฑ์/วัสดุ มูลค่า 711.06 (ร้อยละ 
11.80) ค่าขนส่งไปแปรรูป มูลค่า 160 บาท (ร้อยละ 2.65) และค่าแรงงาน (บรรจุ) มูลค่า 140.00 บาท (ร้อย
ละ 2.32) บาท โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 143.50 บาท/ถุง (ตารางท่ี 4-14) 
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ตารางท่ี 4-14 โครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส เพ่ือทดสอบตลาด 

หน่วย: บาท 

รายการ 
ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ 150 กรัม 

ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส 

โกโก้แมส 150 กรัม โกโก้แมส 250 กรัม 

ไม่เป็นเงินสด เงินสด รวม ร้อยละ ไม่เป็นเงินสด เงินสด รวม ร้อยละ ไม่เป็นเงินสด เงินสด รวม ร้อยละ 

1. ค่าวัตถุดบิ - 5,000.00 5,000.00 47.57 - 6,656.00 6,656.00 49.46 - 3,344.00 3,344.00 55.48 
1.1 เมล็ดโกโก้แห้ง1/ - 5,000.00 5,000.00 47.57 - 6,656.00 6,656.00 49.46 - 3,344.00 3,344.00 55.48 

2. ค่าแปรรูป - 2,500.00 2,500.00 23.79 - 3,328.00 3,328.00 24.73 - 1,672.00 1,672.00 27.74 
2.1 ค่าบริการค่ัว/บด2/ - 2,500.00 2,500.00 23.79 - 3,328.00 3,328.00 24.73 - 1,672.00 1,672.00 27.74 

3. ค่าบรรจภุัณฑ์/วัสด ุ - 993.75 993.75 9.45 - 2,759.06 2,759.06 20.50 - 711.06 711.06 11.80 
3.1 บรรจุภัณฑ์ - 687.50 687.50 6.54 - 2,130.00 2,130.00 15.83 - 630.00 630.00 10.45 
3.1 สติ้กเกอร ์ - 123.75 123.75 1.18 - 629.06 629.06 4.67 - 81.06 81.06 1.34 
3.3 วัสด ุ - 182.50 182.50 1.74 - - - - - - - - 

4. ค่าแรงงาน3/ 1,616.67 - 1,616.67 15.38 473.20 - 473.20 3.52 140.00 - 140.00 2.32 
4.1 แกะเมล็ด4/ 1,200.00 - 1,200.00 11.42 - - - - - - -  
4.2 บรรจุ 416.67 - 416.67 3.96 473.20 - 473.20 3.52 140.00 - 140.00 2.32 

5. ค่าขนส่ง5/ - 400.00 400.00 3.81 - 240.00 240.00 1.78 - 160.00 160.00 2.65 

ต้นทุนรวม 1,616.67 8,893.75 10,510.42 100.00 473.20 12,983.06 13,456.26 100.00 140.00 5,887.06 6,027.06 100.00 

ต้นทุนเฉลี่ย/หน่วย 12.93 71.15 84.08  3.33 91.43 94.76  3.33 140.17 143.50  

หมายเหต:ุ 1/ เมล็ดโกโก้แห้ง กก.ละ 200 บาท 
  2/ ค่าบริการค่ัวโกโก้นิปส์ กก.ละ 100 บาท ค่าบริการค่ัวและบดโกโก้แมส กก.ละ 100 บาท  
  3/ ชั่วโมงท างาน 8 ชม./วัน  ค่าแรงขั้นต่ า 320 บาท/วัน   

 4/ โกโก้นิปส์ เมื่อค่ัวแล้วต้องน ามาแกะเปลือกเอง     
  5/ ค่าขนส่งเมล็ดโกโก้แห้งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส    
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ภาพที่ 4-26 ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส  ภาพที่ 4-27 ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ ขนาด 150 กรัม 

  
ภาพที่ 4-28 ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ขนาด 150 กรัม ภาพที่ 4-29 ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ขนาด 250 กรัม 

 
5.2) ต้นทุนผลตอบแทน ในโซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้  หลังการ 

Intervention มีรายละเอียด (ตารางท่ี 4-15) ดังนี้ 
เมล็ดโกโก้แห้ง 1,000 กก. แบ่งแปรรูปเป็นโกโก้นิปส์ จ านวน 333.33 กก. และแปรรูปเป็นโกโก้

แมส จ านวน 666.67 กก. จะได้โกโก้นิปส์ ปริมาณ 250 กก. (อัตราการสูญเสีย น้ าหนักหลังการคั่วประมาณ

ร้อยละ 25) เมื่อน ามาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ น้ าหนักบรรจุ 150 กรัม/กระปุก จะได้จ านวน 1,666 กระปุก และ

โกโก้แมส ปริมาณ 426.67 กก. (อัตราการสูญเสีย น้ าหนักหลังการคั่วและบดประมาณร้อยละ 36) แบ่งใส่

บรรจุภัณฑ์น้ าหนักบรรจุ 150 กรัม/ถุง จ านวน 1,905 ถุง และบรรจุภัณฑ์น้ าหนักบรรจุ 250 กรัม/ถุง จ านวน 

563 ถุง  

การแปรรูปโกโก้เมล็ดโกโก้แห้ง มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 439,916.53 บาท/ตัน โดยต้นทุนที่มากที่สุด 

ได้แก่ ต้นทุนค่าเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 200,000 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.46 รองลงมา คือ ค่าแปรรูป 

จ านวน 100,000 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ค่าบรรจุภัณฑ์/วัสดุ จ านวน 59,518.27 บาท/ตัน คิดเป็น

ร้อยละ 13.53 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 40,000 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ค่าแรงงาน (แกะเมล็ด/

บรรจุ) จ านวน 29,713.60 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.76 และค่าขนส่งไปแปรรูป จ านวน 10,666.67 บาท/
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ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.42 ตามล าดับ ซึ่งการประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้ 2 ชนิด มูลค่า

รวม 646,600 บาท/ตัน โดยจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 236,415.07 บาท/ตัน และรายได้เหนือต้นทุน

ทั้งหมด 206,683.47 บาท/ตัน (ROI 46.98)  
 

ตารางท่ี 4-15 ต้นทุน ผลตอบแทนการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์ หลัง intervention  
หน่วย: บาท/ตัน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 410,184.93 29,731.60 439,916.53 100.00 
  1. ค่าเมล็ดโกโกแ้ห้ง1/ 200,000 - 12,750.00 45.46 
  2. ค่าแปรรูป2/ 100,000 -  22.73 
  3. ค่าบรรจุภัณฑ์/วัสดุ 59,518.27 -  13.53 
  4. ค่าแรงงาน3/ - 29,731.60 633.45 6.76 
  5. ค่าขนส่ง4/ 10,666.67 - 647.52 2.42 
  6. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์  40,000 - 40,000 9.09 
ต้นทุนทั้งหมด 410,184.93 29,731.60 439,916.53 100.00 

รายได้รวม 646,600.00 - 646,600.00 146.98 

  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ราคาส่ง5/ 646,600.00 - 646,600.00 146.98 
รายได้เหนือต้นทุนเงินสด      236,415.07  53.74 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด      206,683.47  46.98 

ROI6/ 46.98 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: 1/ เมล็ดโกโก้แห้ง กก.ละ 200 บาท 

  2/ ค่าบริการคั่วโกโก้นิปส์ กก.ละ 100 บาท ค่าบริการคั่วและบดโกโก้แมส กก.ละ 100 บาท  
  3/ ค่าแกะ (โกโก้นิปส์ เมื่อคั่วแล้วต้องน ามาแกะเปลือกเอง) และค่าบรรจุ     

 4/ ค่าขนส่งเมล็ดโกโก้แห้งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส     
  5/ โกโก้นิปส์ (150 กรัม) จ านวน 1,666 กระปุก ราคาส่งกระปุกละ 155 บาท / โกโก้แมส (150 กรัม) 1,905 ถุง 

ราคาส่งถุงละ 140 บาท โกโก้แมส (250 กรัม) 563 ถุง ราคาส่งถุงละ 220 บาท 
       6/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมด  

 

การก าหนดราคาขายและต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โกโก้ (ภาคผนวก จ) ส าหรับ โกโก้

นิปส์ ซึ่งผลิตจากเมล็ดแห้งคุณภาพเกรด A  จึงก าหนดตลาดในระดับพรีเมี่ยม โดยก าหนดจากราคาเฉลี่ยของ

คู่แข่งในตลาด คือ 1.3 บาท/กรัม ดังนั้นผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ ขนาด 150 กรัม ก าหนดราคาขายปลีก 195 
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บาท/ถุง แต่เมื่อน ามาให้เยาวชนน ามาท าการตลาดในโซ่ ที่ 5  จึงได้ก าหนดราคาส่วนลด ประมาณร้อยละ 20 

(ส่วนลด 40 บาท/ถุง) ให้กับเยาวชน โดยจ าหน่ายในราคาส่ง 155 บาท/ถุง ส าหรับการก าหนดราคาโกโก้แมส 

ซึ่งผลิตจากเมล็ดแห้งคุณภาพเกรด B และเกรด C จึงก าหนดราคามากกว่าต้นทุนเฉลี่ย และใกล้เคียงกับคู่แข่ง

ทางการตลาด ดังนั้นผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ขนาด 150 กรัม ราคา 1.2 บาท/กรัม ก าหนดราคาขายปลีก 180 

บาท/ถุง แต่เมื่อน ามาให้เยาวชนน ามาท าการตลาดในโซ่ ที่ 5  จึงได้ก าหนดราคาส่วนลด ประมาณร้อยละ 20 

(ส่วนลด 40 บาท/ถุง) ให้กับเยาวชน โดยจ าหน่ายในราคาส่ง 140 บาท/ถุง และผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ขนาด 

250 กรัม ราคา 1.1 บาท/กรัม ก าหนดราคาขายปลีก 275 บาท/ถุง แต่เมื่อน ามาให้เยาวชนน ามาท าการตลาด

ในโซ่ ที่ 5  จึงได้ก าหนดราคาส่วนลด ประมาณร้อยละ 20 (ส่วนลด 55 บาท/ถุง) ให้กับเยาวชน โดยจ าหน่าย

ในราคาส่ง 220 บาท/ถุง (ตารางท่ี 4-16) 

 

  ตารางท่ี 4-16 ราคาขาย ของผลิตภัณฑ์โกโก้  

ผลิตภัณฑ ์
ต้นทุน/หน่วย 

(บาท) 
ราคาขายปลีก/หน่วย 

(บาท) 
ราคาขายส่ง/หน่วย 

(บาท) 
ก าไรขั้นต้น/หน่วย  (บาท) 

เยาวชน ชุมชน รวม 
โกโก้นิปส์ 150 g 84.08 195 155 40 70.92 110.92 
โกโก้แมส 150 g 97.76 180 140 40 45.24 85.24 
โกโก้แมส 250 g 143.50 275 220 55 76.50 131.50 

 

 4.2.5 โซ่ที่ 5 การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ 
จากการส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดภายในพ้ืนที่ (ร้านเครื่องดื่ม/เบเกอรี่) 

และตลาดออนไลน์ มีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยได้แบ่งส่วนตลาด
ออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ตลาดทั่วไป ได้แก่ ซึ่งผู้บริโภคเป็นร้านเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ และผู้บริโภคทั่วไป (ตลำด
เมล็ดโกโก้แห้งคุณภำพเกรด B และเกรด C) และ 2) ตลาดเฉพาะ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพ 
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ซื้อเป็นของฝาก (ตลำดเมล็ดโกโก้แห้งคุณภำพ เกรด A) ดังนั้นจึงจะใช้คุณภาพวัตถุดิบใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ส าหรับตลาดเมล็ดคุณภาพเกรด A จะใช้ในการผลิตโกโก้นิปส์ เพ่ือจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะ ส่วนตลาดเมล็ดคุณภาพเกรด B และเกรด C จะใช้ในการผลิตโกโก้แมส จ าหน่ายให้กับ
กลุ่มลูกค้าประเภทร้านเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ และผู้บริโภคทั่วไป ส าหรับการก าหนดราคา ตลาดร้านเครื่องดื่ม/         
เบเกอรี่ และผู้บริโภคทั่วไป (ตลำดเมล็ดโกโก้แห้งคุณภำพเกรด B และเกรด C) ก าหนดจากต้นทุนและคู่แข่ง
ทางการตลาด ส่วนตลาดเฉพาะ (ตลำดเมล็ดโกโก้แห้งคุณภำพ เกรด A) ก าหนดราคาจากคุณค่า (ผลิตจากโกโก้
สดจากธรรมชาติ ที่มีโภชนาการ ไขมัน ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย และเป็นผลผลิตที่อยู่ร่วมกับป่า
ต้นน้ า) แบรนด์ (สร้างจากอัตลักษณ์ ความเป็นธรรมชาติ/ปลูกร่วมกับป่า)  
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การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด/ราคาขาย (ภาคผนวก จ) มีรายละเอียด ดังนี้  
1. การก าหนดราคาโกโก้นิปส์  เนื่องจากโกโก้นิปส์ของเกษตรกรผลิตจากเมล็ดแห้งคุณภาพ

เกรด A และมีจุดขายคือ เป็นชุมชนบนพ้ืนที่สูงซึ่งมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตจากโกโก้สดจากธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย และเป็นผลผลิตที่อยู่ร่วมกับป่าต้นน้ า รวมทั้งการแปรรูปต้องแกะเปลือกด้วยมือ 
ดังนั้นต้องการก าหนดตลาดในระดับพรีเมี่ยม และมีต าแหน่งใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยก าหนดจากราคาเฉลี่ย คือ 
1.3 บาท/กรัม ซึ่งผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ ขนาด 150 กรัม ราคา 195 บาท 

2. การก าหนดราคาโกโก้แมส  เนื่องจากโกโก้แมสของเกษตรกรผลิตจากเมล็ดแห้งคุณภาพ
คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (เมล็ดโกโก้แห้ง เกรด B และเกรด C) ซึ่งก าหนดราคามากกว่าต้นทุนเฉลี่ย และ
ใกล้เคียงกับคู่แข่งทางการตลาด ดังนั้นจึงก าหนดราคาระหว่างค่ากลางและค่าสูงสุด โดยราคาโกโก้แมส ขนาด 
150 กรัม ราคา 1.2 บาท/กรัม และ ขนาด 250 กรัม ราคา 1.1 บาท/กรัม ซึ่งผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ขนาด 150 
กรัม ราคา 180 บาท และขนาด 250 กรัม ราคา 275 บาท 

       ส าหรับการพัฒนาการตลาดผลิตโกโก้ ได้ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ
เพ่ือชุมชน และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจโกโก้ โดยมีเยาวชนที่ท าหน้าที่การตลาด
ผลิตภัณฑ์โกโก้ มีจ านวน 3 คน ได้แก่ นางสาวจิราพัชร ทะสี นางสาวโสภิณญ์รภา ใบยา และนางสาวสุดารัตน์ 
ยะวงศ์  

1) ปัญหาของการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ 

    จากการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ ของตลาดออกเป็น 2 ระดับ พบว่า 
    1.1) การรับรู้ของผู้บริโภคในพ้ืนที่เกี่ยวกับวิธีการบริโภค/คุณค่า ผลิตภัณฑ์โกโก้ยังไม่แพร่หลาย

เป็นที่รู้จัก และผู้บริโภคไม่รู้จักการบริโภคโกโก้ที่ยังไม่ได้ปรุงแต่ง  

    1.2) รสนิยมของผู้บริโภค ที่นิยมรสชาติโกโก้ปรุงแต่ง ซึ่งผู้บริโภคไม่รู้จักการบริโภคผลิตภัณฑ์โกโก้

ที่ยังคงสีสัน เนื้อสัมผัส และรสชาติดั้งเดิมตามธรรมชาติ  

    1.3) รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย สวยงาม ดึงดูดความสนใจของ

ผู้บริโภค  

    1.4) ช่องทางการขายจ ากัด ควรเพ่ิมช่องทางการขาย Online รวมทั้ง Platform ใหม่ๆ ที่ใช้เป็น

ช่องทางการจ าหน่าย  

    1.5) ตลาดในพ้ืนที่มีจ ากัด พบว่า ในพ้ืนที่มีร้านเครื่องดื่ม ประมาณ 100 ร้าน ปริมาณการใช้ผง

โกโก้ ประมาณ 200 กก./เดือน นิยมใช้ทั้งของไทยและน าเข้าจากต่างประเทศ ราคามีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึง

เกรดพรีเมี่ยมราคาแพง (150 – 500 บาท/กก.) ซึ่งผลิตภัณฑ์โกโก้แมส ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ เพราะ

ราคาสูง เมื่อเทียบกับผงโกโก้ที่ผลิตจากอุตสาหกรรม รวมทั้งโกโก้นิปส์ ยังไม่เป็นที่รู้จักส าหรับตลาดในพ้ืนที่  
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2) แนวทางการพัฒนา (Intervention) โซ่ท่ี 5  การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ (ตารางท่ี 4-17) ได้แก่  

    1.1) ปัญหาการรับรู้ของผู้บริโภคในพ้ืนที่เกี่ยวกับวิธีการบริโภค/คุณค่า รวมทั้งรสนิยมของผู้บริโภค 

ที่นิยมรสชาติโกโก้ปรุงแต่ง ควรต้องมีการสร้างแบรนด์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริโภคโกโก้และคุณค่าของโกโก้ 

รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคโกโก้ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ง ซึ่งเหมาะส าหรับการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

    1.2) รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย ควรมีการออกแบบโลโก้ และ

บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ทันสมัย  

    1.3) ปัญหาช่องทางการขายจ ากัด ควรเพิ่มช่องทาง Online ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social 

Media เช่น Facebook เป็นต้น รวมทั้ง Platform ใหม่ๆ เช่น Platform ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับคนรัก

ธรรมชาติ (Real Foods) เป็นต้น   

    1.4) ปัญหาตลาดในพ้ืนที่มีจ ากัด ควรต้องมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าเพ่ือโปรโมท ดึงดูดความสนใจ 

และกระตุ้นยอดขาย หรือการให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบชิม นอกจากนี้อาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่

ตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเกษตรต้องพัฒนาระบบการผลิต โดยใช้ความเป็นธรรมชาติเป็นจุดขาย ซึ่งจะต้องงดใช้

สารเคมี เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ Platform Real Foods แต่ทั้งนี้จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า 

รวมทั้งหา Partner /เครือข่าย Network เข้ามาช่วย 

 

ตารางท่ี 4-17  แนวทางการพัฒนา (Intervention) โซ่ที่ 5 การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ 

สภาพปัญหา กิจกรรม intervention หน่วยงานรับผิดชอบ ต้นทุน 
intervention 

1. ปัญหาการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่
เกี่ยวกับวิธีการบริโภค/
คุณค่า และรสนิยมของ
ผู้บริโภค ที่นิยมรสชาติ
โกโก้ปรุงแต่ง  

1. การสร้างแบรนด์ 
จากอัตลักษณ์และจุด
ขายท่ีส าคัญ โดยการ
สร้าง แบรนด์ของชุมชน 
“โกโก้บ้านป่า หรือ 
Cocoa Ban Pa” 
 

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดจาก
ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

2. การจัดท าสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
การสร้างสื่อ Online 
โดยการสร้างเพจ 
Facebook “Cocoa  
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ตารางท่ี 4-17  (ต่อ)  

สภาพปัญหา กิจกรรม intervention หน่วยงานรับผิดชอบ ต้นทุน 
intervention 

1. ปัญหาการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่
เกี่ยวกับวิธีการบริโภค/
คุณค่า และรสนิยมของ
ผู้บริโภค ที่นิยมรสชาติ
โกโก้ปรุงแต่ง (ต่อ) 

banpa” เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการบริโภค
โกโก้และคุณค่าของโกโก้ 

  

 

2. ปัญหารูปลักษณ์
ภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
ยังไม่ทันสมัย  

 

3. การออกแบบโลโก้ 
และบรรจุภัณฑ์ให้
สวยงาม ทันสมัย 

 

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดจาก
ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบโลโก้และบรรจุ
ภัณฑ์ 

 

1. ต้นทุนการ 
intervention 
ของโครงการ 
ได้แก่ ค่าจ้าง
ออกแบบโลโก้ 
และบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน 1,500 
บาท 

3. ปัญหาช่องทางการ
ขายจ ากัด  
 

4. การประชาสัมพันธ์
การจ าหน่ายสินค้า ผ่าน
ช่องทาง Social Media 
เช่น Facebook เป็นต้น  

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดจาก
ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- 

4. ปัญหาตลาดในพื้นที่
มีจ ากัด  
 

5. การจัดโปรโมชั่น
สินค้าเพื่อโปรโมทและ
ดึงดูดความสนใจ (ซื้อ
สินค้า 2 ชิ้นขึ้นไปบริการ
ส่งฟรี)   

1. ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
2. ผู้เชี่ยวชาญการตลาด
จากภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

1. ต้นทุนการ 
intervention ของ
เกษตรกร ได้แก่ 
ค่าบริการส่งสินค้าไป
ให้ผู้บริโภค รวมทั้งสิ้น 
4,635 บาท 
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3) ผลการด าเนินการพัฒนา (Intervention) โซ่ท่ี 5 การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1) การสร้างแบรนด์ จากอัตลักษณ์และจุดขายท่ีส าคัญ        

          จากเดิมเกษตรกรมีความเห็นร่วมกันในการใช้ชื่อแบรนด์ว่า “โกโก้บ้านปางปุก หรือ Cocoa 

Ban Pang Puk” เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกโกโก้ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านปางปุก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว       

แต่จากการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าชื่อแบรนด์ค่อนข้างยาวและจดจ ายาก ประกอบกับทาง

โครงการได้พัฒนาชื่อแบรนด์ "บ้านป่า" ของผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านน้ าพันไว้แล้ว ดังนั้นผลิตภัณฑ์โกโก้จึงควรใช้

ชื่อร่วมกับกาแฟ เพราะอยู่ในชุมชนพ้ืนที่เดียวกัน คือ ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเห็น

ด้วยกับการใช้ชื่อแบรนด์ร่วมกับกาแฟ ดังนั้นจึงใช้ชื่อแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า หรือ Cocoa Ban Pa” โดยไม่

จ าเป็นต้องสร้างแบรนด์ใหม่  

           การสร้างแบรนด์ในการท าการตลาด ชุมชน/เกษตรกร สร้างจุดขาย โดยสร้างแบรนด์ “โกโก้
บ้านป่า หรือ Cocoa Ban Pa” จาก อัตลักษณ์ ส าคัญ 2 ประการ  

    ก. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ใช้ความเป็นธรรมชาติเป็นจุดขาย โดยพ้ืนที่ปลูกโกโก้จะปลูกร่วมกับ
ป่า มีระบบการผลิตที่อนุรักษ์ป่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    ข. เป็นผลผลิตโกโก้ของเกษตรกรรายย่อยในชุมชน ที่รวมกลุ่มกันจัดการตั้งแต่การผลิตไปสู่
การตลาด เพ่ือให้เป็นอาชีพท่ียั่งยืน 

3.2) การจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ชุมชน/เกษตรกร ไดร้่วมกันสร้างสื่อ Online โดยการสร้าง

เพจ Facebook “Cocoa banpa” เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริโภคโกโก้และคุณค่าของโกโก้ (ภาพที่ 4-

30) 

 
 

ภาพที่ 4-30 เพจ Facebook “Cocoa banpa” 
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3.3) การออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ทันสมัย  ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส

แบบเดิม ด าเนินการภายใต้แบรนด์ “โกโก้บ้านปางปุก หรือ Cocoa Ban Pang Puk” ซึ่งรูปแบบโลโก้ และ

บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นชุมชน/เกษตรกรได้หารือร่วมกันเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนโลโก้เป็นแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า หรือ Cocoa Ban Pa” รวมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ 

และฉลากให้มีความสวยงาม และทันสมัยขึ้น (ภาพท่ี 4-31 ถึง 4-36)  

 

  
ภาพที่ 4-31 โลโก้แบรนด์ แบบเดิม ภาพที่ 4-32 โลโก้แบรนด์ แบบใหม่ 

  

  
ภาพที่ 4-33 บรรจุภัณฑ์ และฉลากโกโก้นิปส์

แบบเดิม 
ภาพที่ 4-34 บรรจุภัณฑ์ และฉลากโกโก้นิปส์  

แบบใหม่ 

 

 

ภาพที่ 4-35 บรรจุภัณฑ์ และฉลากโกโก้แมส
แบบเดิม 

ภาพที่ 4-36 บรรจุภัณฑ์ และฉลากโกโก้แมส 
แบบใหม่ 
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3.4) การประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้า ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ได้มีการจ าหน่าย

ผ่านช่องทาง Social Media ได้แก่ เพจ Facebook “Cocoa banpa” (ภาพที่ 37) 
 

  
ภาพที่ 4-36 การประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายสินค้า เพจ Facebook “Cocoa banpa” 

 

3.5) การจัดโปรโมชั่นสินค้าเพื่อโปรโมท ดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นยอดขาย 

      ส าหรับการท าการตลาดออนไลน์ การส่งสินค้าจะส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยการส่งทาง

ไปรษณีย์ไทย และบริษัทขนส่งเอกชน โดยการสั่งซื้อในจ านวน 2 ชิ้นขึ้นไป จึงจะให้บริการส่งฟรี ค่าใช้จ่ายใน

การส่ง จะประกอบด้วย ค่ากล่อง ราคา 5-10 บาท/กล่อง และค่าบริการส่ง (ขึ้นกับพ้ืนที่ส่งของลูกค้า เฉลี่ย 

25-35 บาท/ราย ส าหรับการส่งประมาณ 4-6 แพ้ค) ซ่ึงกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์โกโก้ มีดังนี้ 

      1. ซ้ือสินค้า 2 ชิ้นขี้นไป ให้บริการส่งฟรี 

      2. มีการจัดช่วงโปรโมชั่น ในบางช่วง เพื่อกระตุ้นการขาย 

      3. มีการสื่อสาร ความเคลื่อนไหว /กิจกรรมพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ปลูกของชุมชน/เกษตรกร เพ่ือ

การสื่อสารข้อมูลแก่ผู้บริโภคเป้าหมาย  

 

4) ต้นทุนการด าเนินการพัฒนา ( Intervention) โซ่ที่  5 การตลาดเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
              ส าหรับต้นทุนการ Intervention ในโซ่ที่ 5 โครงการมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 6,135 บาท แบ่งเป็น 

ต้นทุน ค่าจ้างออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และฉลากให้มีความสวยงาม ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค จ านวน 

1,500 บาท และต้นทุนการท าโปรโมชั่นซื้อสินค้า 2 ชิ้นขึ้นไป บริการส่งฟรี โดยมีค่าบริการส่งสินค้าไปให้

ผู้บริโภค จ านวน 4,635 บาท  

 

5) ต้นทุนผลตอบแทน ในโซ่ท่ี 5 การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
              5.1) ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาด   

                      เยาวชนซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบการชุมชน น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โกโก้นิปส์ ขนาด 150 

กรัม จ านวน 125 กระปุก และโกโก้แมส ขนาด 150 กรัม จ านวน 142 ถุง และขนาด 250 กรัม จ านวน 42 ถุง 
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มาจ าหน่ายเพ่ือทดสอบตลาด ต้นทุนผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบตลาด มีรายละเอียด (ตารางที่ 4-16 และตารางที่ 

4-18) ดังนี้ 

โกโก้นิปส์ ขนาด 150 กรัม มีต้นทุนการแปรรูป 84.08 บาท/กระปุก ราคาขายส่งที่เยาวชน

ซื้อมาเพ่ือจ าหน่าย 155 บาท/กระปุก ซึ่งเยาวชนน ามาจ าหน่ายในราคา 195 บาท/กระปุก เยาวชนจะได้ก าไร

จ านวน 40 บาท/กระปุก ส าหรับเกษตรกร/ชุมชนจะได้รับก าไร 70.92 บาท/กระปุก ก าไรรวม 110.92 บาท/

กระปุก 

โกโก้แมส ขนาด 150 กรัม มีต้นทุนการแปรรูป 94.76 บาท/ถุง ราคาขายส่งที่เยาวชนซื้อมา

เพ่ือจ าหน่าย 140 บาท/ถุง ซึ่งเยาวชนน ามาจ าหน่ายในราคา 180 บาท/ถุง เยาวชนจะได้ก าไรจ านวน 40 

บาท/ถุง ส าหรับเกษตรกร/ชุมชนจะได้รับก าไร 45.24 บาท/ถุง ก าไรรวม 85.24 บาท/ถุง     

โกโก้แมส ขนาด 250 กรัม มีต้นทุนการแปรรูป 143.50 บาท/ถุง ราคาขายส่งที่เยาวชนซื้อ

มาเพ่ือจ าหน่าย 220 บาท/ถุง ซึ่งเยาวชนน ามาจ าหน่ายในราคา 275 บาท/ถุง เยาวชนจะได้ก าไรจ านวน 55 

บาท/ถุง ส าหรับเกษตรกร/ชุมชนจะได้รับก าไร 76.50 บาท/ถุง ก าไรรวม 131.50 บาท/ถุง 

     

ตารางท่ี 4-18 ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโกเ้พ่ือทดสอบตลาด   

รายการ โกโก้นิปส์ 150 กรัม โกโก้แมส 150 กรัม โกโก้แมส 250 กรัม 

ต้นทุนของเกษตรกร/ชุมชน    
    ต้นทุน (บาท/หน่วย) 84.08 94.76 143.50 
    ราคาขายส่ง (บาท/หน่วย) 155 140 220 

ก าไรขั้นต้น (บาท/หน่วย)    
(เป็นค่า loyalty ส าหรับชุมชน) 

70.92 45.24 76.50 

ต้นทุนของเยาวชน    
    ต้นทุน (บาท/หน่วย) 155 140 220 
    ราคาจ าหน่าย (บาท/หน่วย) 195 180 275 
    ก าไรขั้นต้น (บาท/หน่วย) 40 40 55 
    ก าไรรวม (บาท/หน่วย) 110.92 85.24 131.50 

 

                      ส าหรับมูลค่ารวมของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบตลาด ได้แก่ โกโก้นิปส์ ขนาด 150 

กรัม จ านวน 125 กระปุก และโกโก้แมส ขนาด 150 กรัม จ านวน 142 ถุง และขนาด 250 กรัม จ านวน 42 ถุง 

มีรายละเอียด (ตารางท่ี 4-19) ดังนี้ 
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โกโก้นิปส์ ขนาด 150 กรัม จ านวน 125 กระปุก มีต้นทุนรวม 10,510 บาท มีรายได้จาก

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม  24,375 บาท มีก าไรรวม 13,865 บาท แบ่งเป็นก าไรของเยาวชน 5,000 

บาท และก าไรของเกษตรกร/ชุมชน 8,865 บาท   

โกโก้แมส ขนาด 150 กรัม จ านวน 142 ถุง มีต้นทุนรวม 13,455.92 บาท มีรายได้จากการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม  25,560 บาท มีก าไรรวม 12,104.08 บาท แบ่งเป็นก าไรของเยาวชน 5,680 

บาท และก าไรของเกษตรกร/ชุมชน 6,424.08 บาท 

โกโก้แมส ขนาด 250 กรัม จ านวน 42 ถุง มีต้นทุนรวม 6,027 บาท มีรายได้จากการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม  11,550 บาท มีก าไรรวม 5,523 บาท แบ่งเป็นก าไรของเยาวชน 2,310 บาท 

และก าไรของเกษตรกร/ชุมชน 3,213 บาท 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบตลาด มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 29,992.92 บาท มีรายได้จาก

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวมทั้งสิ้น  61,485 บาท มีก าไรรวม 31,492.08 บาท แบ่งเป็นก าไรของเยาวชน 

12,990 บาท และก าไรของเกษตรกร/ชุมชน 18,502.08 บาท 

 

ตารางท่ี 4-19 ต้นทุน รายได้ และก าไร ของผลิตภัณฑ์โกโก้เพ่ือทดสอบตลาด   

ผลิตภัณฑ ์ จ านวน 
ราคาขาย/ 

หน่วย 
(บาท) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

ก าไรรวม  (บาท) 

เยาวชน ชุมชน รวม 

โกโก้นิปส์ 150 g 125 195 24,375 10,510 5,000 8,864 13,865 
โกโก้แมส 150 g 142 180 25,560 13,455.92 5,680 6,424.08 12,104.08 
โกโก้แมส 250 g 42 275 11,550 6,027 2,310 3,213 5,523 

รวม 61,485.00 29,992.92 12,990 18,502.08 31,492.08 

 

5.2) ต้นทุนผลตอบแทน ในโซ่ที่ 5 การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้  หลังการ Intervention มี
รายละเอียด (ตารางท่ี 4-20) ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส ปริมาณน้ าหนัก รวม 1,000 กก. แบ่งเป็น โกโก้นิปส์ (150 

กรัม) จ านวน 2,473 กระปุก โกโก้แมส (150 กรัม) จ านวน 2,809 ถุง และโกโก้แมส (250 กรัม) จ านวน 831 

ถุง เมื่อน ามาจ าหน่ายเพ่ือทดสอบตลาด มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 1,080,763.59 บาท/ตัน โดยต้นทุนที่มากที่สุด 

ได้แก่ ต้นทุนค่าผลิตภัณฑ์ราคาขายส่ง 959,395.00 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.77 รองลงมา คือ ค่าบริการ

ส่งสินค้า จ านวน 91,695 บาท/ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.48 และค่าจ้างออกแบบ จ านวน 29,673.59 บาท/ตัน 

คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดับ ซึ่งการประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้ มูลค่ารวม 
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1,216,380 บาท/ตัน โดยจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 135,616.41 บาท/ตัน และรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 

135,616.41 บาท/ตัน (ROI 12.55)  

 
ตารางท่ี 4-20 ต้นทุน ผลตอบแทนการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ หลัง intervention  

หน่วย: บาท/ตัน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงิน
สด 

รวม ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 1,080,763.59 - 1,080,763.59 100.00 
  1. ค่าผลิตภัณฑ์ราคาขายส่ง1/ 959,395.00 - 959,395.00 88.77 
  2. ค่าจ้างออกแบบ2/ 29,673.59 - 29,673.59 2.75 
  3. ค่าบริการส่งสินค้า3/ 91,695.00 - 91,695.00 8.48 
ต้นทุนทั้งหมด 1,080,763.59 - 1,080,763.59 100.00 

รายได้รวม 1,216,380.00 - 1,216,380.00 112.55 

  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้4/ 1,216,380.00 - 1,216,380.00 112.55 
รายได้เหนือต้นทุนเงินสด   135,616.41 12.55 

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด   135,616.41 12.55 

ROI5/ 12.55 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: 1/ โกโก้นิปส์ (150 กรัม) จ านวน 2,473 กระปุก ราคาส่งกระปุกละ 155 บาท / โกโก้แมส (150 กรัม) 2,809 ถุง  

     ราคาส่งถุงละ 140 บาท โกโก้แมส (250 กรัม) 831 ถุง ราคาส่งถุงละ 220 บาท 
  2/ ค่าออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก  
  3/ การท าโปรโมช่ันซื้อสินค้า 2 ช้ินข้ึนไป บริการส่งฟรี โดยมีค่าบริการส่งสินค้าไปให้ผู้บริโภค 

 4/ โกโก้นิปส์ (150 กรัม) จ านวน 2,473 กระปุก ราคากระปุกละ 195 บาท / โกโก้แมส (150 กรัม) 2,809 ถุง ราคา  

     ถุงละ 180 บาท โกโก้แมส (250 กรัม) 831 ถุง ราคาถุงละ 275 บาท 
       5/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนท้ังหมด  
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4.4 การประเมินศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานโกโก้ 
การประเมินศักยภาพการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (ROI) ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน 5 ห่วงโซ่ มีรายละเอียด (ตารางท่ี 4-21) ดังต่อไปนี้  
 ก่อนการ Intervention ในโซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด มีต้นทุนรวม 718,174.08 บาท เมื่อจ าหน่าย
ผลสดจ านวน 57,840 กก. ในราคา กก.ละ 12.75 บาท มีรายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด รวมมูลค่า 
737,460 บาท ซึ่งมีก าไรรวม 19,285.92 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร้อยละ 2.69 และโซ่ที่ 
2 การรวบรวมโกโก้ผลสด จ านวน 57,840 กก. มีต้นทุนรวม 783,732 บาท มีรายได้จากการรวบรวมผลสด 
รวม 853,140 บาท ซึ่งมีก าไรรวม 69,408 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร้อยละ 8.86 ดังนั้น 
ก่อนการ Intervention โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด มีศักยภาพในการบริหารจัดการสูงสุด เนื่องจากมอัีตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI ร้อยละ 8.86) สูงกว่า โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด (ROI ร้อยละ 2.69) 
 หลังการ Intervention ในโซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด มีต้นทุนรวม 829,686.58 บาท เมื่อจ าหน่าย
ผลสดจ านวน 71,040 กก. ในราคา กก.ละ 12.75 บาท มีรายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด รวมมูลค่า 
905,760 บาท ซึ่งมีก าไรรวม 76,073.42 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร้อยละ 9.17 และโซ่ที่ 
2 การรวบรวมโกโก้ผลสด จ านวน 71,040 กก. มีต้นทุนรวม 962,592 บาท มีรายได้จากการรวบรวมผลสด 
รวม 1,047,840 บาท ซึ่งมีก าไรรวม 85,248 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร้อยละ 8.86 โซ่ที่ 3             
การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง เมื่อน าเอาโกโก้ผลสดร้อยละ 10 หรือจ านวน 7,104 กก. มูลค่ารวม 
90,576 บาท มาแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งจะได้จ านวน 532.80 กก. (เมล็ดแห้งคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของผลสด) 
มีต้นทุนรวม 100,011.83 บาท เมื่อจ าหน่ายเมล็ดแห้งในราคา กก.ละ 200 บาท มีรายได้จากการจ าหน่าย
เมล็ดโกโกแ้ห้ง รวมมูลค่า 106,560 บาท ซึ่งมีก าไรรวม 6,548.17 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
ร้อยละ 6.55 โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ น าเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 75 กก. มาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มีต้นทุนรวม 32,993.74 บาท มีรายได้จากการ
จ าหน่ายโกโก้นิปส์ และโกโก้แมส รวมมูลค่า 48,495.00 บาท มีก าไรรวม 15,501.26 บาท อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ร้อยละ 46.98 และโซ่ที่ 5 การตลาด เยาวชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการของชุมชน ได้น า
ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มูลค่ารวม 48,495.00 บาท มาท าการตลาด โดยมีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ รวมมูลค่า 61,485 บาท มีก าไรรวม 6,855.000 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร้อย
ละ 12.55    

โดยสรุป หลังการ Intervention อัตราผลตอบแทนการลงทุนจากการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่

อุปทานโกโก้ เรียงตามล าดับดังนี้ โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ มีค่า ROI สูงสุดร้อยละ 

46.98 รองลงมา คือ โซ่ที่ 5 การตลาด มีค่า ROI ร้อยละ 12.55 โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด มีค่า ROI              

ร้อยละ 9.17 โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโผลสด มีค่า ROI ร้อยละ 8.86 และโซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ด

โกโก้แห้ง มีค่า ROI ต่ าสุด เพียงร้อยละ 6.55 
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4.5 การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการเปลี่ยนแปลงโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ 
 การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนพิจารณาจาก การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือรับใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายในการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพ่ือให้เกิ ด
มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์โกโก้ ซึ่งการประเมินมูลค่าก่อนและหลังตามกิจกรรมในโซ่อุปทานโกโก้ มีรายละเอียด 
(ตารางท่ี 4-21) (ภาคผนวก ฉ) ดังต่อไปนี้  
 

1. โซ่ท่ี 1 การผลิตโกโก้ผลสด  

   มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อน Intervention จ านวน 737,460.00 บาท (ROI ร้อยละ 2.69) 

ภายหลังจากโครงการได้ท าการ Intervention โดยได้ให้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส าหรับแปลงปลูก 

(การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย) ท าให้มีค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย) เพ่ิมขึ้น รวมทั้งสิ้น 

111,512.50 บาท ซึ่งจากการ Intervention ส่งผลท าให้ประมาณการผลผลิตเพ่ิมขึ้น จ านวน 13,200 กก. 

(ก่อน Intervention ผลผลิต 57,840 กก./ปี และหลัง Intervention ผลผลิต 71,040 กก./ปี) ท าให้มูลค่าทาง

มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหลัง Intervention เพ่ิมข้ึนเป็น 905,760.00 บาท (ROI ร้อยละ 9.17) 
  

2. โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด  

   มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อน Intervention จ านวน 69,408.00 บาท (ROI ร้อยละ 8.86) ได้ โดย

ในโซ่ที่ 2 ทางโครงการฯ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ท าเพียงการดึงผลผลิตร้อยละ 10 (จ านวน 7 ,104 กก.) มา

ขยายโซ่อุปทานในโซ่ที่ 3 อย่างไรก็ตามจากประมาณการผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากการ Intervention ในโซ่ที่ 1 ท า

ให้ผู้รวบรวมมีการรวบรวมโกโก้ผลสดเพ่ิมขึ้น ส่งผลท าให้มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหลัง Intervention เพ่ิมขึ้น

เป็น 85,248.00 บาท (ROI ร้อยละ 8.86) 
 

3. โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง  

   ก่อน Intervention เกษตรกรมีเพียงองค์ความรู้ในกระบวนการแปรรูป (หมัก/ตาก) แต่ยังไม่เคยท า

การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง ดังนั้นทางโครงการได้เข้าไปให้องค์ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูป 

(หมัก/ตาก) การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง รวมถึงการประเมินคุณลักษณะของเมล็ดโกโก้แห้ง เพ่ือน าไปพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการแปรรูปให้ได้มาตราฐาน โดยได้น าเอาโกโก้ผลสด จ านวน 7,104 กก. มูลค่ารวม 

90,576 บาท มาท าการแปรรูป ท าให้มีค่าใช้จ่าย (ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าโรงเรือนส าหรับตาก) เพ่ิมข้ึน 

9,435.83 บาท ส่งผลท าให้หลัง Intervention มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ิมขึ้นเป็น 6,548.17 (ROI ร้อยละ 

6.55) 

 
 



89 

 

4. โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้  

   ในโซ่นี้ เกษตรกรได้น าเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 75 กก. มูลค่ารวม 15,000 บาท มาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์โกโก้ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส ซ่ึงทางโครงการได้เข้าไป Intervention โดยให้

มืออาชีพ (OEM) มาช่วยในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ สี กลิ่น รสชาติ) มีก าหนดการแบ่งส่วน

ตลาด (Market Segmentation) ตามความเหมาะสมของคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงการจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ และการเอาผลิตภัณฑ์โกโก้ต้นแบบมาให้ผู้บริโภค/เกษตรกรทดสอบชิม ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

17,993.74 บาท ส่งผลท าให้หลัง Intervention มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ิมขึ้นเป็น 15,501.26 (ROI ร้อย

ละ 46.98) 
 

  5. โซ่ท่ี 5 การตลาด  

   ในโซ่นี้ เยาวชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการของชุมชน ได้น าผลิตภัณฑ์โกโก้ (โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส) 

มูลค่ารวม 48,495 บาท มาท าการตลาด ซึ่งทางโครงการได้เข้าไป Intervention โดยการสร้างแบรนด์ 

ปรับเปลี่ยนโลโก้ บรรจุภัณฑ์และฉลาก เพ่ิมช่องทาง Online เพ่ือประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ

บริโภคโกโก้และคุณค่าของโกโก้ รวมทั้งเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และจัดโปรโมชั่นสินค้าเพ่ือกระตุ้น

ยอดขาย ท าให้มีค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก และการท าโปรโมชั่น) เพ่ิมขึ้น 6,135 

บาท ส่งผลท าให้หลัง Intervention มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ิมข้ึนเป็น 6,855 (ROI ร้อยละ 12.55) 
 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน พบว่า ก่อนที่ทางโครงการจะเข้าไป 

Intervention มีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน ในโซ่ที่ 1 และ โซ่ที่ 2 รวมทั้งสิ้น 806,868 บาท และเมื่อทาง

โครงการได้เข้าไป Intervention ตลอดโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ ทั้ง 5 ห่วงโซ่ พบว่า มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ในโซ่ที่ 1 ถึง โซ่ที่ 5 รวมทั้งสิ้น 1,019,912.43 บาท ซึ่งหลัง Intervention มีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

213,044.43 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.40 ของฐานมูลค่าเศรษฐกิจเดิม 
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ตารางท่ี 4-21 การประเมินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจากโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ 

รายการ 
โซ่ที่ 1 การผลิต 

โกโก้ผลสุก1/ 
โซ่ที่ 2 การรวบรวม 

โกโก้ผลสุก 
โซ่ที่ 3 การแปรรูป 
เมล็ดโกโก้แห้ง2/ 

โซ่ที่ 4 การแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์โกโก้3/ 

โซ่ที่ 5 การตลาด 

 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

มูลค่าการลงทุนรวม (บาท) 654,924.08 766,436.58 783,732.00 962,592.00 - 100,011.83 - 32,993.74 - 54,630.00 

1. มูลค่าการลงทุน (บาท) 654,924.08 654,924.07 737,460.00 905,760.00 - 90,576.00 - 15,000.00 - 48,495.00 

2. ค่าใช้จ่ายในโซ่ (บาท) - 111,512.50 46,272.00 56,832.00 - 9,435.83 - 17,993.74 - 6,135.00 

ต้นทุนการอุดหนุน (บาท) 63,250.00 63,250.00 - - - - - - - - 

ต้นทุนรวม 718,174.08 829,686.58 783,732.00 962,592.00 - 100,011.83 - 32,993.74 - 54,630.00 

รายได้ (บาท) 737,460.00 905,760.00 853,140.00 1,047,840.00 - 106,560.00 - 48,495.00 - 61,485.00 

ผลิตภาพแรงงาน (บาทต่อคน) 12,499.32 15,351.86 853,140.00 1,047,840.00 - 15,222.86 - 12,123.75 - 20,495.00 

ก าไรรวม (บาท) 19,285.92 76,073.42 69,408.00 85,248.00 - 6,548.17 - 15,501.26 - 6,855.00 

ก าไรเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 
248.85 

(บาท/ไร่) 
981.59 

(บาท/ไร่) 
1,200.00 
(บาท/ตัน) 

1,200.00 
(บาท/ตัน) 

- 
921.76 

(บาท/ตัน) 
- 

206,683.47 
(บาท/ตัน) 

- 
135,608.31 
(บาท/ตัน) มูลค่าเศรษฐกิจ

หมุนเวียน รวม 
 

การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ROI (ร้อยละ) 6/ 2.69 9.17 8.86 8.86 - 6.55 - 46.98 - 12.55 

มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน
ก่อนมีโครงการ 

737,460.00 - 69,408.00 - - - - - - - 806,868.00 213,044.434/ 

มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน
หลังมีโครงการ 

- 905,760.00 - 85,248.00 - 6,548.17 - 15,501.26 - 6,855.00 1,019,912.43 (26.40) 5/ 

หมายเหตุ   1/ ประมาณการผลผลิตก่อน Intervention 57,840 กก./ปี และผลผลิตหลัง Intervention 71,040 กก./ปี ราคาเฉลี่ยโกโก้ผลสด 12.75 บาท/กก. 
   2/ น าโกโก้ผลสด 7,104 กก. ราคาเฉลี่ย 12.75 บาท/กก. มาท าการแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง   
   3/ น าเมล็ดโกโก้แห้ง 75 กก. ราคาเฉลี่ย 200 บาท/กก. มาท าการแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์  
   4/ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน ค านวณจาก มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหลังมีโครงการ - มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อนมีโครงการ 
   3/ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมลูค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน 
   3/ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ที่ค านวณจากรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 

90 
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 เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทานการผลิตโกโก้แต่ละห่วงโซ่ หลังการ Intervention (ตารางท่ี 4-

22) พบว่า  

โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด พบว่า โกโก้ผลสด จ านวน 1 กก. ราคาเฉลี่ย กก. ละ 12.75 บาท มูลค่า

ผลสดรวม 12.75 บาท ในโซ่ที่ 2 เมื่อผู้รวบรวมท าการรวบรวมโกโก้ผลสด จ านวน 1 กก. จ าหน่ายให้กับ

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ในราคาเฉลี่ย กก.ละ 14.75 บาท มูลค่ารวม 14.75 บาท เมื่อผู้ประกอบการน าโกโก้ผล

สดมาแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งในโซ่ที่ 3 จะได้เมล็ดโกโก้แห้ง 0.08 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อยละ 7.5 

ของผลสด) เมื่อจ าหน่ายในราคาเฉลี่ย กก.ละ 200 บาท มูลค่าเมล็ดโกโก้แห้งรวม 15 บาท ในโซ่ที่ 4 เมื่อน า

เมล็ดโกโก้แห้ง 0.08 กก. มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มีมูลค่ารวม 48.50 

บาท โดยน าเมล็ดโกโก้แห้งคุณภาพเกรด A จ านวน 0.03 กก. มาแปรรูปได้โกโก้นิปส์ 0.02 กก. (อัตราการ

สูญเสียร้อยละ 25) เมื่อน ามาบรรจุขนาด 150 กรัม/กระปุก จ าหน่ายในราคาส่ง 155 บาท/กระปุก มูลค่าโกโก้

นิปส์รวม 19.38 บาท ส่วนเมล็ดโกโก้แห้งคุณภาพเกรด B และเกรด C จ านวน 0.05 กก. มาแปรรูปได้โกโก้

แมส 0.03 กก. (อัตราการสูญเสียร้อยละ 36) เมื่อน ามาบรรจุขนาด 150 กรัม/ถุง จ าหน่ายในราคาส่ง 140 

บาท/กระปุก มูลค่าโกโก้แมสขนาด 150 กรัม รวม 19.88 บาท และเมื่อน ามาบรรจุขนาด 250 กรัม/ถุง 

จ าหน่ายในราคาส่ง 220 บาท/กระปุก มูลค่าโกโก้แมสขนาด 250 กรัม รวม 9.24 บาท ในโซ่ที่ 5 เมื่อ เยาวชน 

น าผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มาท าการตลาด จะมีมูลค่ารวม 61.49 บาท โดยโกโก้

นิปส์ขนาด 150 กรัม/กระปุก จ าหน่ายในราคา 195 บาท/กระปุก มูลค่าโกโก้นิปส์รวม 24.38 บาท โกโก้แมส

ขนาด 150 กรัม/ถุง จ าหน่ายในราคา 180 บาท/กระปุก มูลค่าโกโก้แมสขนาด 150 กรัม รวม 25.56 บาท 

และขนาด 250 กรัม/ถุง จ าหน่ายในราคา 275 บาท/กระปุก มูลค่าโกโก้แมสขนาด 250 กรัม รวม 11.55 บาท 

 
ตารางท่ี 4-22 มูลค่าเพ่ิมในโซ่อุปทานการผลิตโกโกแ้ต่ละห่วงโซ่ หลังการ Intervention 

 

รายการ 
โซ่ท่ี 1  

การผลิตผลสุก 

โซ่ท่ี 2  
การรวบรวม 

ผลสุก 

โซ่ท่ี 3  
การแปรรูป 
เมล็ดแห้ง 

โซ่ท่ี 4  
การแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ 

โซ่ท่ี 5  
การตลาด 

ปริมาณ (กก.) 1 1 0.08 0.05 0.05 
มูลค่ารวม (บาท) 12.75 14.75 15 48.50 61.49 
มูลค่าเพ่ิม (บาท) - 2 0.25 33.50 12.99 
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 เมื่อพิจารณา ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) ของโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ในแต่ละห่วงโซ่ 
(ตารางท่ี 4-19) พบว่า  

โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด จ านวนแรงงานครัวเรือน และแรงงานจ้างที่ใช้ในการผลิตโกโก้ มีจ านวน

ทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งผลิตภาพแรงงาน ก่อน Intervention มีมูลค่า 12,499.32 บาท/คน และหลังมีการ 

Intervention ผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมข้ึนเป็น 15,351.86 บาท/คน  

โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด ผู้ประกอบการที่ท าการรวบรวมมีเพียง 1 ราย ดังนั้นผลิตภาพแรงงาน 

ก่อน Intervention มีมูลค่า 853,140 บาท/ราย และหลังมีการ Intervention ผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมขึ้น

เป็น 1,047,840 บาท/ราย 

โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวนแรงงานที่ใช้ในการแปรรูป (หมัก/ตาก) มี

จ านวน 7 คน ซึ่งผลิตภาพแรงงาน หลังมีการ Intervention มีมูลค่า 15,222.86 บาท/คน 

โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ จ านวนแรงงานที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ มี

จ านวน 4 คน ซึ่งผลิตภาพแรงงาน หลังมีการ Intervention มีมูลค่า 12,123.75 บาท/คน 

โซ่ที่ 5 การตลาด เยาวชนที่ท าหน้าที่การตลาด มีจ านวน 3 คน ซึ่งผลิตภาพแรงงาน หลังมีการ 

Intervention มีมูลค่า 20,495 บาท/คน 

 

4.6 แผนธุรกิจและแบบจ าลองธุรกิจชุมชนโกโก้ 
        

4.6.1 แผนธุรกิจ  

   1) ปริมาณผลผลิตและมูลค่า เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มีพ้ืนที่ปลูกโกโก้รวมทั้งสิ้น 77.50 ไร่ 

ประมาณการผลผลิตหลัง Intervention จะมีปริมาณผลผลิต จ านวน 71,040 กก./ปี (เฉลี่ย 916.65 กก./ไร่/

ปี) มูลค่าผลผลิต รวมทั้งสิ้น 905,760 บาท ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากก่อน Intervention จ านวน 168,300 บาท    

   2) การรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือท าเครือข่ายการผลิตร่วมกันและวางแผนการตลาดร่วมกัน จาก

ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นท าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด ดังนั้นเกษตรกรต้องมีการ

รวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ และวางแผนการตลาดร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะลดความเสี่ยงจากการ

จ าหน่ายโกโก้ผลสดแล้ว ยังสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  

   3) ปริมาณผลผลิตที่จะท าการตลาด จากการทดสอบตลาดเมล็ดโกโก้แห้ง และผลิตภัณฑ์โกโก้ ทั้ง 2 

ชนิด (โกโก้นิปส์ โกโก้แมส) พบว่า หากเกษตรกรจะแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้งเพ่ือจ าหน่าย อาจจะ

มีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการไม่รับซื้อ เนื่องจากคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง 

ท าให้มีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่ขายในราคา 90 บาท/กก ดังนั้น จึงควรน าเมล็ดโกโก้แห้งมา
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แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (โกโก้นิปส์ โกโก้แมส) เพ่ือลดความเสี่ยง และสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งสามารถเน้นกลุ่ม

ลูกค้าเฉพาะที่เป็นคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพ  

      ส าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้นั้น ควรดึงผลผลิตประมาณ 2,000 กก./ปี หรือร้อยละ 

2.82 ของประมาณการผลผลิตทั้งปี มาท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในการหมักนั้นปริมาณที่

เหมาะสม คือ เมล็ดโกโก้สดต้องไม่ต่ ากว่า 40 กก. (เมล็ดโกโก้สด ประมาณร้อยละ 20 ของผลสด) ดังนั้นหาก

ใช้ผลผลิต 2,000 กก./ปี แบ่งการแปรรูปออกเป็น 10 รอบ รอบละ 200 กก.ผลสด จะได้เมล็ดโกโก้สด ส าหรับ

การหมักแต่ละรอบประมาณ 40 กก. และจะได้เมล็ดแห้ง ประมาณ 15 กก./รอบ ซึ่งจากโกโก้ผลสด 2,000 

กก. จะได้เมล็ดโกโก้แห้ง รวมทั้งสิ้น 150 กก. น าเมล็ดโกโก้แห้ง 150 กก. มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ 

เพ่ือท าตลาดเฉพาะ จ านวน 50 กก. และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้แมส เพ่ือท าตลาดทั่วไป จ านวน 100 กก.  

โดยแบ่งแปรรูปครั้งละ 15 กก. มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

      แผนการผลิตต่อรอบ  

       แผนการผลิต ใช้โกโก้ผลสด 200 กก./รอบ ได้เมล็ดโกโก้แห้ง 15 กก./รอบ (ตารางท่ี 4-23) 

- เมล็ดแห้ง 5 กก. แปรรูปเป็นโกโก้นิปส์ ได้ 3.75 กก./รอบ (อัตราการสูญเสียร้อยละ 25) 

- เมล็ดแห้ง 10 กก. แปรรูปเป็นโกโก้แมส ได้ 6.40 กก./รอบ (อัตราการสูญเสียร้อยละ 36) 
 

ตารางท่ี 4-23 แผนการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง 

 

แผนการผลิต/รอบ เมล็ดโกโก้แห้ง กก./รอบ ผลิตภัณฑ์ กก./รอบ 

โกโก้นิปส์ 5 3.75 
โกโก้แมส 10 6.40 

รวม 15  

 

 โกโก้นิปส์ 3.75 กก./รอบ แบ่งบรรจุ 150 กรัม/กระปุก ได้ 25 กระปุก ส่วนโกโก้แมส 6.40 กก./รอบ 

แบ่งบรรจุถุงละ 150 กรัม จ านวน 28 ถุง และถุงละ 250 กรัม จ านวน 8 ถุง  มูลค่ารวม 12,297 บาท/รอบ     

มีตันทุนรวมทั้งหมด 5,998.58 บาท/รอบ มีก าไรรวมทั้งสิ้น 6,298.25 บาท/รอบ (ตารางท่ี 4-24) 

 

 

 
 



 

94 

ตารางท่ี 4-24 ต้นทุน รายได้ และก าไรจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ จากแผนการผลิต/รอบ 

ผลิตภัณฑ ์ จ านวน 
ราคาขาย/ 

หน่วย 
(บาท) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

ก าไรรวม  (บาท) 

เยาวชน ชุมชน รวม 

โกโก้นิปส์ 150 g 25 195 4,875 2,102.00 1,000.00 1,772.92 2,772.92 
โกโก้แมส 150 g 28 180 5,112 2,691.18 1,136.00 1,284.75 2,420.75 
โกโก้แมส 250 g 8 275 2,310 1,205.40 462.00 642.59 1,104.59 

รวม 12,297.00 5,998.58 2,598.00 3,700.25 6,298.25 

 

 ดังนั้น หากใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 150 กก. มาท าการแปรรูปเป็นโกโก้นิปส์ และโกโก้แมส จะมีมูลค่ารวม 

122,970 บาท มีตันทุนรวมทั้งหมด 59,985.84 บาท มีก าไรรวมทั้งสิ้น 62,982.52 บาท (ตารางท่ี 4-25) 
 

ตารางท่ี 4-25 ต้นทุน รายได้ และก าไรจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ 

ผลิตภัณฑ ์ จ านวน 
ราคาขาย/ 

หน่วย 
(บาท) 

มูลค่า 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

ก าไรรวม  (บาท) 

เยาวชน ชุมชน รวม 

โกโก้นิปส์ 150 g 250 195 48,750 21,020 10,000 17,729.16 27,729.16 
โกโก้แมส 150 g 284 180 51,120 26,911.84 11,360 12,847.48 24,207.48 
โกโก้แมส 250 g 84 275 23,100 12,054 4,620 6,425.88 11,045.88 

รวม 122,970 59,985.84 25,980.00 37,002.52 62,982.52 

 

4) ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่การตลาด ได้แก่ เยาวชนในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาการตลาดที่
เยาวชนจะมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจโกโก้ โดยมีเยาวชน จ านวน 3 คน ที่จะท าหน้าที่
การตลาดให้ชุมชน ได้แก่ นางสาวจิราพัชร ทะสี นางสาวโสภิณญ์รภา ใบยา และ นางสาวสุดารัตน์ ยะวงศ์  

 

4.6.2 แบบจ าลองธุรกิจชุมชนโกโก้น่าน 
             แบบจ าลองธุรกิจชุมชนโกโก้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
ชุมชนมีแนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและเครือข่าย ด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ (ตารางที ่4-26) 

1) ลูกค้า (Customer Segments-CS) ก าหนดกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ส าคัญ คือ  
    - ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  
   - ผู้บริโภคชอบเครื่องดื่มโกโก้   
   -นักท่องเที่ยว  

- ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม/ร้านเบเกอรี่  
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2) คุณค่า (Value Propositions-VP) จุดขายของผลิตภัณฑ์โกโก้ คือ  
- เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ผลิตจากโกโก้สดจากธรรมชาติ ที่มีโภชนาการ ไขมัน  
- เป็นผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย  
- เป็นผลผลิตที่อยู่ร่วมกับป่าต้นน้ า  

3) ช่องทาง (Channels-CH) การสื่อสารตรงถึงลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่  
- ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ในพ้ืนที่   
- ช่องทาง Online ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น Facebook เป็นต้น 

4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเป้าหมายเดิม 
และเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่  

  - การส่งมอบโดยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
- สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา /สวนเกษตรกร  
- การจัดโปรโมชั่น  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบรสนิยม และ Lifestyle ของผู้บริโภค 

5) กระแสรายได้ (Revenue Streams-RS)  
- รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มูลค่ารวม 122970 บาท/ปี   

6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources-KR) ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ 
ได้แก่  

- ปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสด 71,040 กก./ปี  
- ปริมาณเมล็ดโกโก้แห้ง 150 กก./ปี   
- ผู้น าเกษตรกรและเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร 24 ราย จาก 5 ชุมชน  

7) กิจกรรมหลัก (Key Activities-KA) กิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือให้ธุรกิจชุมชนโกโก้เกิดความยั่งยืน 
ได้แก่  

- กิจกรรมการผลิต ซึ่งต้องเป็นระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน  
- กิจกรรมการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ผลิตและผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น า

เกษตรกรและเยาวชน 
8) พันธมิตรหลัก (Key Partners-KP) พันธมิตรของธุรกิจชุมชนโกโก้ทั้งในด้านการผลิต และ

การตลาด ประกอบด้วย  
- ผู้ประกอบการ OEM  
- เยาวชนที่ท าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
- หน่วยงานพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต สหกรณ์การเกษตรสองแคว 

ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นต้น  
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4.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้ แบ่งออกเป็น  
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ (150 กรัม) 84.08 บาท/หน่วย  
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้แมส (150 กรัม) 94.76 บาท/หน่วย  
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้แมส (250 กรัม) 143.50 บาท/หน่วย 
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวม 59,985.84 บาท 
 

จากก าหนดสมมติฐานเพ่ือพิสูจน์กระบวนการ intervention ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลว คือ  
สมมติฐานที่ 1: การเพ่ิมมูลค่า (ROI) การแปรรูปโกโก้ ในโซ่ที่ 4 และ 5 มีความคุ้มค่าในการลงทุน  

สมมติฐานที่ 2: โซ่อุปทานมีความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงตลาดในพื้นที่และตลาดออนไลน์ 

 

ผลการวิจัยเป็นไปตามข้อสมมิฐานดังกล่าว โดยในสมมติฐานที่ 1 พบว่า การแปรรูปโกโก้ในโซ่ที่ 4 การ

แปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ มี ROI ร้อยละ 46.98 และในโซ่ที่ 4 การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ มี ROI 

ร้อยละ 12.55 ซึ่งทั้ง 2 ห่วงโซ่คุ้มค่าในการลงทุน ส าหรับสมมติฐานที่ 2 พบว่า โซ่อุปทานการผลิตโกโก้มีความ

เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงตลาดในพ้ืนที่ ซึ่งก าหนดเป็นตลาดทั่วไป  และตลาดออนไลน์ ซึ่งก าหนดให้เป็นตลาด

เฉพาะ 

 
 
 



ตารางท่ี 4-26 แบบจ าลองธุรกิจชุมชนโกโก้น่าน 

Key Partners 

- ผู้ประกอบการ OEM  
- เยาวชนท่ีท าหน้าท่ีซ่ึงเป็น

ผู้ประกอบการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

- หน่วยงานพี่เล้ียงในพ้ืนท่ี 
เช่น สหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมิต สหกรณ์
การเกษตรสองแคว 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 
และส านักงานเกษตร
อ าเภอ เป็นต้น  

Key Activities 

- กิจกรรมการผลิต ซ่ึงต้องเป็นระบบการผลิตท่ีได้มาตรฐาน  
- กิจกรรมการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ผลิตและ

ผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น าเกษตรกรและเยาวชน 

Value Propositions 

- เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ผลิต
จากโกโก้สดจาก
ธรรมชาติ ท่ีมีโภชนาการ 
ไขมัน  

- เป็นผลผลิตของเกษตรกร
รายย่อย  

- เป็นผลผลิตท่ีอยู่ร่วมกับ
ป่าต้นน้ า 

Customer Relationships 

- การส่งมอบโดยรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  

- สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมา 
/สวนเกษตรกร  

- การจัดโปรโมชั่น  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีตอบ

รสนิยม และ Lifestyle ของผู้บริโภค 

Customer 
Segments 

   - ผู้บริโภคท่ีรัก
สุขภาพ  

   - ผู้บริโภคชอบ
เครื่องดื่มโกโก้   

   -นักท่องเท่ียว  
- ผู้ประกอบการร้าน

เครื่องดื่ม/ร้านเบเกอรี่ 
Key Resources 

- ปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสด 71,040 กก./ปี  
- ปริมาณเมล็ดโกโก้แห้ง 150 กก./ปี   
- ผู้น าเกษตรกรและเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร 24 

ราย จาก 5 ชุมชน 

Channels 

- ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ 
ในพื้นท่ี   

- ช่องทาง Online ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน social media 
เช่น Facebook เป็นต้น 

Cost Structure 

- ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ (150 กรัม) 84.08 บาท/หน่วย  
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้แมส (150 กรัม) 94.76 บาท/หน่วย  
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้แมส (250 กรัม) 143.50 บาท/หน่วย 
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม 59,985.84 บาท 

Revenue Streams 

- รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มูลค่ารวม 122,970 บาท/ปี   
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บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

เนื้อหาในบทที่ 5 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาธุรกิจชุมน
โกโก้ด้วยโซ่อุปทานการผลิต ส่วนที่ 2 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ส่วนที่ 3 โอกาสและความท้าทายของ
ธุรกิจชุมชนโกโก้ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาธุรกิจชุมนโกโก้ด้วยโซ่อุปทานการผลิต 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ในการพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่สูง ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการ
ผลิตโกโก้ และ 2) เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ ที่เหมาะสมกับมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จาก 5 ชุมชน ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสองแคว อ าเภอท่าวังผา อ าเภอภูเพียง และอ าเภอนาหมื่น จ านวน
เกษตรกร 24 ครัวเรือน ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนผู้ปลูกโกโก้ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันสูง อาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร อดีตเคยเป็นพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบกับการส่งเสริมของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการหลวง เกษตรกรจึงหันมาสนใจปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นอย่างอ่ืนที่มีมูลค่าสูง
ทดแทน ซึ่งโกโก้เป็นไม้ผลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับป่าได้ และสามารถปลูกแซมกับไม้ผล/ไม้
ใหญ่อ่ืน มีตลาดรองรับผลผลิต จึงท าให้เกษตรกรหันมาปลูกโกโก้ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น 
จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ เฉลี่ย 48.46 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.79 คน/ครัวเรือน เป็นสมาชิกที่ผลิต
โกโก้เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน รายได้เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 249,711.67 บาท/ปี/ครัวเรือน แบ่งเป็นรายได้จากภาค
การเกษตร ได้แก่ การปลูกไม้ผล (มะม่วง ลิ้นจี่ มะนาว) และไม้ยืนต้น (กาแฟ ยางพารา) และการปลูกพืชไร่ 
(ข้าว และข้าวโพด) เฉลี่ย 166,539.17 บาท/ปี/ครัวเรือน และรายได้จากอาชีพอ่ืนๆ นอกภาคการเกษตร เช่น 
รับราชการ ลูกจ้าง และการรับจ้าง เฉลี่ย 83,172.50 บาท/ปี/ครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกโกโก้
เฉลี่ย 4 ปี มีพ้ืนที่ปลูกโกโก้รวมทั้งสิ้น 77.50 ไร่ พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 1 แปลง/ครัวเรือน ขนาดของแปลงปลูกเฉลี่ย 
ประมาณ 3.23 ไร่/แปลง สายพันธุ์โกโก้ที่ปลูก ได้แก่ สายพันธุ์ชุมพร 1 และสายพันธุ์ I.M.1 ซึ่งได้พันธุ์ต้นกล้า
และองค์ความรู้จากโครงการหลวงส่วนขยาย ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ (เช่น สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย) 
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และผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ (เช่น บริษัท ไทยคอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด) เป็นต้น  โดยปลูกบริเวณพ้ืนที่ตามเชิงเขา
และอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ ลักษณะการปลูกมีทั้งปลูกเป็นพืชเดี่ยว ประมาณ 100-150 ต้น/ไร่ และปลูก
ร่วมกับพืชอ่ืน (เช่น กล้วย มะม่วง มะนาว ส้มโอ ยางพารา เป็นต้น) ประมาณ 50-75 ต้น/ไร่ เนื่องจากเกษตร
ยังขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์ในการจัดการแปลงปลูก (การตัดแต่งกิ่ง การบ ารุงรักษา) ท าให้ผลผลิตโกโก้
ผลสดไม่ได้มาตรฐาน (เช่น ผลผลิตต่ า ขนาดลูกเล็ก เป็นต้น) รวมทั้งประสบปัญหาต้นโกโก้ตายเนื่องจากการ
ขาดน้ าและเป็นโรค ท าให้ต้องมีการปลูกซ่อมทุกปี ปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 57,840 กก./ปี เฉลี่ย 4,820 กก./
เดือน จ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมจากภายในพ้ืนที่ (สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย สหกรณ์การเกษตรสอง
แคว จ ากัด) เดือนละ 2 ครั้ง ปริมาณเฉลี่ยรวม 4,320 กก./เดือน โดยมีราคารับซื้อ 10-13 บาท/กก. โดยผู้
รวบรวมจะจ าหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการแปรรูปในพ้ืนที่ (วิสาหกิจชุมชนโกโก้วัลเล่ย์ อ าเภอปัว) ในราคา 
12-15 บาท/กก. นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนยังจ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการเอกชนในพ้ืนที่นอกพ้ืนที่ 
(จังหวัดเชียงราย และจังหวัดล าปาง) ปริมาณการจ าหน่ายเฉลี่ย 500 กก./เดือน โดยมีราคารับซื้อ 10 -18 
บาท/กก.  
 2. การผลิตโกโก้บนพ้ืนที่สูงมีความได้เปรียบจากการชุมชน ศักยภาพการผลิตและสามารถพัฒนาเป็น
ธุรกิจชุมชนที่เข้มแข็ง เนื่องจาก เกษตรกรได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น โครงการหลวง เพ่ือใช้
เป็นพืชที่ปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากโกโก้เป็นไม้ผลที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งปี เป็นรายได้ของครัวเรือน
หากมีการบ ารุงรักษาต้นโกโก้ และชุมชนต้องการปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นไม้ยืนต้นที่ยั่งยืน 
รวมทั้ง สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการปลูกโกโก้ เนื่องจากโกโก้สามารถปลูกร่วมกับป่าบนพ้ืนที่สูง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่เข้ามาให้องค์ความรู้/เทคโนโลยีในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ปรกอบกับในพ้ืนที่ยังได้มีต้นแบบการรวมกลุ่ม
เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งประสบความส าเร็จและได้รับการตอบรับที่ดี รวมทั้งยังมีเครือข่าย
ผู้รวบรวมและเป็นผู้แปรรูปส่งออก อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการการผลิตและ
การแปรรูป รวมทั้งยังขาดเป้าหมายในการรวมกลุ่ม แม้ว่าปัจจุบันจะสามารถขายผลสดได้แต่หากเกษตรกรไม่มี
การรวมกลุ่ม รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ อาจ
ประสบปัญหาความเสี่ยงจากการที่ผู้รวบรวม/ผู้ประกอบการไม่รับซื้อ ดังนั้นจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายในภายนอกของชุมชนผู้ผลิตโกโก้นี้ พบว่า เกษตรควรมีการรวมกลุ่ม รวมทั้งมีการออกแบบธุรกิจชุมชน
โกโก้และออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และศักยภาพเชิงพื้นที่ 
 3. แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ แบ่งการวิเคราะห์ตามกิจกรรมในแต่ละห่วง
โซ่ จ านวน 5 ห่วงโซ่ ทั้งก่อนและหลังมีโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ก่อนมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด จากพ้ืนที่ปลูกโกโก้ จ านวน 77.50 ไร่ ปริมาณ
การผลิตรวมทั้งสิ้น 57,840 กก./ปี ส าหรับการผลิตโกโก้ มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 9,066.49 บาท/ไร่/ปี แบ่งออกเป็น 
1) ต้นทุนคงที่ จ านวน 1,051.13 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 11.34 และ  2) ต้นทุนผันแปร จ านวน 7,399.50 
บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 79.85 โดยต้นทุนที่มากที่สุด ได้แก่ ต้นทุนค่าแรงงาน รองลงมา คือ ต้นทุนค่าปุ๋ย 
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และเคมีภัณฑ์ ต้นทุนค่าพันธุ์ปลูกซ่อม และต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ตามล าดับ ซึ่งการประมาณการรายได้จาก
การจ าหน่ายโกโก้ผลสด ค านวณจากประมาณการผลผลิตโกโก้ผลสด 746.32 กก./ไร่/ปี ราคาโกโก้ผลสดเฉลี่ย 
12.75 บาท/กก. มูลค่าโกโก้ผลสด 9,515.61 บาท/ไร่/ปี โดยจะมีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด 5 ,315.34 บาท/
ไร่/ปี และรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 983.37 บาท/ไร่/ปี จากฐานการผลิตดังกล่าวชุมชนมีรายได้จากการ
จ าหน่ายโกโก้ผลสด 737,460 บาท/ปี ส่งผลให้ชุมชนมีก าไรจากการผลิตโกโก้ผลสด 19,285.92 บาท/ปี และมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.69  โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด ด าเนินการโดยผู้รวบรวมใน
พ้ืนที่ มีต้นทุนรวม 13,550 บาท/ตัน ประกอบด้วย ค่าโกโก้ผลสด ค่าขนส่ง และค่าแรงงาน รายได้จากการ
จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการแปรรูป มีมูลค่า 14 ,750 บาท/ตัน โดยผู้รวบรวมจะมีก าไร 1,200 บาท/ตัน ผู้
รวบรวมในพ้ืนที่มีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการรวบรวมโกโก้ผลสด ทั้งสิ้น 69,408 บาท/ปี โดยมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 8.86 และ โซ่ท่ี 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง ชุมชนมี
ต้นแบบในกระบวนการแปรรูป (การหมัก และตาก) แต่ยังไม่เคยท าการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง 
รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่มาท าหน้าที่ในการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือใช้องค์ความรู้ในการแปรรูป ส่วนโซ่ที่ 4 การ
แปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ และโซ่ที่ 5 การตลาด ชุมชนยังไม่มีการพัฒนา โดยก่อนมีโครงการโซ่
อุปทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสูงสุด ได้แก่ โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด 

3.2 หลังมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด โครงการได้ท าการ intervention ด้วยกิจกรรมการ
ให้องค์ความรู้ในเรื่องการตัดแต่งกิ่ง และการให้องค์ความรู้ในเรื่องการให้ปุ๋ยบ ารุงดินและต้นโกโก้ โดยมีต้นทุน
ของการ intervention ทั้งสิ้น 111,512.50 บาท แบ่งเป็นต้นทุนของโครงการ 5,000 บาท และต้นทุนของ
เกษตรกร 106,512.50 บาท ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิตโกโก้ผลสด ได้แก่ 1) ต้นทุนค่าแรงงาน
ในการบ ารุงรักษา (ตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยเคมี) เพ่ิมขึ้น 97 ,437 บาท ส่งผลท าให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น จาก 
57,840 กก./ปี เป็น 71,040 กก./ปี มูลค่ารวม 905,760.00 บาท/ปี 2) ต้นทุนค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เพ่ิมขึ้น 5,475 บาท/ปี ส่งผลให้ชุมชนมีก าไรจากการผลิตโกโก้เพ่ิมขึ้นเป็น 905,760 บาท/ปี และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 9.17 โซ่ท่ี 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด ผู้รวบรวมมีต้นทุนรวม 13,550 บาท/
ตัน ประกอบด้วย ค่าโกโก้ผลสด ค่าขนส่ง และค่าแรงงาน รายได้จากการจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการแปรรูป 
มีมูลค่า 14,750 บาท/ตัน โดยผู้รวบรวมจะมีก าไร 1,200 บาท/ตัน ทั้งนี้ผู้รวบรวมมีก าไรในการบริหารจัดการ
ในกิจกรรมการรวบรวมโกโก้ผลสด รวมทั้งสิ้น 85,248.00 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 
8.86 โดยในโซ่ที่ 2 ทางโครงการฯ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ท าเพียงการดึงผลผลิตร้อยละ 10 มาขยายโซ่อุปทาน
ในโซ่ที่ 3 โซที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง ชุมชนท าการแปรรูปโกโก้ผลสด จ านวน 7,104 
กก. ได้เมล็ดโกโก้แห้ง 532.80 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของผลสด) ผลการประเมินคุณภาพ
เบื้องต้นของเมล็ดโกโก้แห้ง พบว่า เมล็ดมีขนาดเล็ก มีเมล็ดเสียปน เมื่อผ่าดูเมล็ดข้างใน พบว่า ยังมีสีม่วงปน 
ซึ่งแสดงถึงกระบวนการหมักไม่ได้ที่ ซึ่งเมื่อน าเมล็ดแห้งไปแปรรูปจะส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการองค์ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูป และการประเมินคุณลักษณะของเมล็ดโกโก้แห้ง 
ต้นทุนการ intervention มีมูลค่ารวม 4,835.83 บาท โดยมีต้นทุนการแปรรูปรวมเฉลี่ย 14,078.24 บาท/ตัน 
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แบ่งออกเป็นต้นทุนคงที่ จ านวน 47.27 บาท/ตัน และต้นทุนผันแปร จ านวน 14,030.97 บาท/ตัน รายได้จาก
การจ าหน่ายเมล็ดโกโก้แห้ง 1,602.48 บาท/ตัน มีรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 921.76 บาท/ตัน ชุมชนมีก าไร
ในการบริหารจัดการในกิจกรรมการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง ทั้งสิ้น 6,548.17 บาท โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 6.55 โซที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ ชุมชนท าการ
แปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 75 กก. เป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ (ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 25 
กก.) และโกโก้แมส (ใช้เมล็ดโกโก้แห้ง 50 กก.) การ Intervention คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ โดยมี
ต้นทุนการ Intervention รวม 3,000 บาท มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 439,916.53 บาท/ตัน ประมาณการรายได้จาก
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้แห้ง มูลค่ารวม 646 ,600 บาท/ตัน โดยจะมีรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 
206,683.47 บาท/ตัน ชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์
โกโก้ รวมทั้งสิ้น 15,501.26 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 46.98 และโซ่ที่ 5 การตลาด 
ชุมชนโดยเยาวชน น าผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ จ านวน 125 กระปุก และโกโก้แมสขนาด 150 กรัม จ านวน 142 ถุง 
และขนาด 250 กรัม จ านวน 42 ถุง มาท าการตลาด โครงการได้เข้ามา Intervention โดยการสร้างแบรนด์ 
ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์และฉลาก จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาด Online มีต้นทุนการ 
Intervention 6,135 บาท มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 1,080,763.59 บาท/ตัน ประมาณการรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โกโก้ มูลค่ารวม 1,216,380 บาท/ตัน โดยจะมีรายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด 135,616.41 บาท/ตัน 
โดยชุมชนมีก าไรในการบริหารจัดการในกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ ทั้งสิ้น 20,495 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 12.55 โดยหลังมีโครงการโซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
สูงสุด ได้แก่ โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ 

  3.3 การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ของชุมชน ลอดโซ่อุปทานการผลิต ก่อน
มีโครงกำรวิจัย มูลค่าเศรษฐกิจรวม 806,868 บาท หลังจากมีโครงการวิจัย  มูลค่าเศรษฐกิจรวม 
1,019,912.43 บาท โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 213,044.43 บาท หรือเพ่ิมร้อยละ 26.40 ของฐานมูลค่า
เศรษฐกิจเดิม 

4. ส าหรับแผนธุรกิจ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ ควรดึงผลผลิตประมาณ 2,000 กก./ปี หรือร้อย
ละ 2.82 ของประมาณการผลผลิตทั้งปี มาท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ แบ่งการแปรรูปออกเป็น 10 รอบ รอบ
ละ 200 กก.ผลสด จะได้เมล็ดโกโก้สด ส าหรับการหมักแต่ละรอบประมาณ 40 กก. และจะได้เมล็ดแห้ง 
ประมาณ 15 กก./รอบ ซึ่งจากโกโก้ผลสด 2,000 กก. จะได้เมล็ดโกโก้แห้ง รวมทั้งสิ้น 150 กก. เมื่อน ามาท า
การแปรรูปเป็นโกโก้นิปส์ และโกโก้แมส จะมีมูลค่ารวม 122,970 บาท มีตันทุนรวมทั้งหมด 59,985.84 บาท 
มีก าไรรวมทั้งสิ้น 62,982.52 บาท  
 5. แบบจ าลองธุรกิจชุมชนโกโก้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
ชุมชนมีแนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและเครือข่าย ด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 

5.1 ลูกค้า (Customer Segments-CS) ก าหนดกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ส าคัญ คือ ผู้บริโภคท่ีรัก
สุขภาพ ผู้บริโภคชอบเครื่องดื่มโกโก้  นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม/ร้านเบเกอรี่ ตามล าดับ 
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5.2 คุณค่า (Value Propositions-VP) จุดขายของผลิตภัณฑ์โกโก้ คือ เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ผลิต
จากโกโก้สดจากธรรมชาติ ที่มีโภชนาการ ไขมัน ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย และเป็นผลผลิตที่อยู่
ร่วมกับป่าต้นน้ า  

5.3 ช่องทาง (Channels-CH) การสื่อสารตรงถึงลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้าน
เครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ในพ้ืนที่  และช่องทาง Online ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media เช่น 
Facebook เป็นต้น 

5.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships-CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเป้าหมายเดิม 
และเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ การส่งมอบโดยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มา /สวนเกษตรกร รวมทั้งการจัดโปรโมชั่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบรสนิยม และ 
Lifestyle ของผู้บริโภค 

5.5 กระแสรายได้ (Revenue Streams-RS) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และ
โกโก้แมส มูลค่ารวม 122,970 บาท/ปี   

5.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources-KR) ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ 
ได้แก่ ปริมาณผลผลิตโกโก้ผลสดและเมล็ดโกโก้แห้ง ผู้น าเกษตรกรและเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร 24 
ราย จาก 5 ชุมชน  

5.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities-KA) กิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือให้ธุรกิจชุมชนโกโก้เกิดความยั่งยืน 
ได้แก่ กิจกรรมการผลิต ซึ่งต้องเป็นระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และกิจกรรมการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย
ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการตลาด โดยผู้น าเกษตรกรและเยาวชน 

5.8 พันธมิตรหลัก (Key Partners-KP) พันธมิตรของธุรกิจชุมชนโกโก้ทั้งในด้านการผลิต และ
การตลาด ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OEM เยาวชนที่ท าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน และหน่วยงานพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต สหกรณ์การเกษตรสองแคว ส านักงาน
เกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นต้น  

5.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้ 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และ
ต้นทุนผโกโก้แมส รวม 59,985.84 

 

5.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 
5.2.1 ผลผลิต (Output) ของโครงการ มีดังนี้ 

            1. ต้นแบบธุรกิจชุมชนโกโก้ ซึ่งสามารถท าแผนธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าธุรกิจ 122,970 บาท  
            2. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของกิจกรรมในห่วงโซ่ ได้แก่  
               โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด – เทคโนโลยี/องค์ความรู้ การจัดการแปลง ได้แก่ การตัดแต่งกิ่งเพ่ือ
สร้างรูปทรงของต้น การตัดแต่งกิ่งเพ่ือบ ารุงรักษา และการตัดแต่งกิ่งเพ่ือป้องกันโรค แมลง หากต้นโกโก้เป็น
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โรค หรือแมลง เช่น โรคก่ิงแห้ง โรคไหม้ หรือแมลงเจาะต้น ก็ควรตัดแต่งก่ิงที่เป็นโรคออกไปท าลายเพ่ือป้องกัน
การระบาด และช่วยไม่ให้กิ่งทึบเกินไป ช่วยให้อากาศถ่ายเท ลดการระบาดของโรค  เพ่ือลดปัญหาโรคพืช  
               โซ่ที่ 3 การแปรรูปโก้โก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง - เทคโนโลยี/องค์ความรู้ กระบวนการแปรรูป 
(หมัก/ตาก) การเก็บรักษาเมล็ดโกโก้แห้ง และการประเมินคุณลักษณะของเมล็ดโกโก้แห้ง 
               โซ่ที่ 4 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ - เทคโนโลยี/องค์ความรู้ การปรับค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (ค่า pH) ของเมล็ดโกโก้แห้ง  
               โซ่ที่ 5 การตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ - เทคโนโลยี/องค์ความรู้ การตลาด และแผนธุรกิจ  
  

5.2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ มีดังนี้ 
                 1. เกษตรกรมีการจัดการแปลงท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น คุณภาพผลผลิตดีขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อไร่
เพ่ิมข้ึน 
                 2. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง โกโก้ตากแห้ง ผลิตภัณฑ์เพ่ือการตลาด จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้
นิปส์ และโกโฏ้แมส  
                 3. มีแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า” ซึ่งมีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ ใช้ความเป็นธรรมชาติเป็นจุดขาย ปลูก
ร่วมกับป่า รวมทั้งเป็นผลผลิตโกโก้ของเกษตรกรรายย่อยในชุมชน ที่รวมกลุ่มกันจัดการตั้งแต่การผลิตไปสู่
การตลาด เพ่ือให้เป็นอาชีพท่ียั่งยืน 
                4.  มีเยาวชนจ านวน 3 คน เข้ามาเป็นผู้ประกอบการเพ่ือชุมชน    
 

5.3 โอกาสและความท้าทายของธุรกิจชุมชนโกโก้ 

      โกโก้ เป็นพืชที่เหมาะส าหรับพ้ืนที่สูง ประกอบกับมีการสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีโอกาสทางการตลาด เนื่องจากปริมาณความต้องการโกโก้ในประเทศไทยมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตโกโก้ผลสดในประเทศยังผลิตได้น้อย  รวมทั้งประเทศไทยยังมี
ศักยภาพในกระบวนการแปรรูปโกโก้ให้เป็นวัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีส าหรับเกษตรกรที่จะขยายการผลิต และรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เพ่ิมขึ้นและพัฒนาเป็นอาชีพ แต่ทั้งนี้นโยบายและโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการโดยภาครัฐ  เช่น 
โครงการส่งเสริมการน าโกโก้มาปลูกแซมในสวนมะพร้าวเนื่องจากราคาตกต่ า (สุชีลา เลาหศิริ, 2530; ผานิต 
งานกรณาธิการ, 2548) การปลูกโกโก้ทดแทนการท าสวนยางพารา เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า 
(ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. 2561; กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, 2563) นโยบายส่งเสริมการปลูก
โกโก้ในรูปเกษตรแปลงใหญ่ (กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, 2563) และนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกอนาคต (Future Crops Policy) ยังมุ่งเน้นไปที่การผลิตเป็นส าคัญ โดยไม่ได้สนับสนุน/ส่งเสริมการ
บริหารจัดการตลอดทั้งโซ่อุปทาน ดังนั้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้โกโก้เป็นพืชมีศักยภาพ จะต้องมีการผลิต
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ที่ได้มาตรฐาน เกษตรกรจะต้องได้รับการจัดการองค์ความรู้ด้านการผลิต มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมมาใช้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด ซึ่งโครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ในการพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ 
เป็นตัวแบบหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรย มีการจัดการองค์ความรู้เพ่ือเป็น
การเชื่อมโยงกิจกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
การขยายโอกาสทางการตลาด ตลอดจนพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่มีศักยภาพ สร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้น 
และพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ความเข้มแข็งของเกษตรกร/กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการ
ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคง ต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ 1) เกษตรกร ซึ่ง
เกษตรกรต้องมีความพร้อม และศักยภาพ 2) เทคโนโลยี ต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และสามารถน ามา
ปรับใช้ได้อย่างที่เหมาะสม 3) เครือข่าย ประกอบไปด้วย หน่วยงานงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นพ่ีเลี้ยง
ค่อยสนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนได้ และ 4) ตลาด ต้องมี
ช่องทางการตลาดที่ชัดเจน และสามารถขยายโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ซึ่งหากธุรกิจ
ชุมชนเกิดความยั่งยืนและมีความมั่นคง สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้
เกิดธุรกิจชุมชนโกโก้บนพ้ืนที่สูงที่มีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป 
 

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การด าเนินงานวิจัยฯ พบว่า อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) จากการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
อุปทานโกโก้มีค่าเป็นบวก ซึ่งแสดงถึงเกษตรกรมีก าไรจากการผลิต โดยโซ่ที่มีค่า ROI สูงที่สุดคือ โซ่ที่ 4 การ
แปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ (ROI ร้อยละ 46.98) รองลงมา คือ โซ่ที่ 5 การตลาด (ROI ร้อยละ 
12.55) โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด (ROI ร้อยละ 9.17) โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโผลสด (ROI ร้อยละ 8.86) และ
โซ่ที่ 3 การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (ROI ร้อยละ 6.55) ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ จึงมี
ศักยภาพในการสร้างรายได้ และมูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 5.1 ธุรกิจชุมชนโกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพหลัก ที่ต้องการ

กลไกการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี 4 ประการ ได้แก่ การจัดการแปลงปลูก 

การแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง (กระบวนการหมัก และตาก) การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็น

ผลิตภัณฑ์โกโก้ (กระบวนการคั่ว และบด) และการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ โดยหน่วยงานพ่ีเลี่ยงที่ส าคัญ เช่น 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ สหกรณ์ศุภนิมิต สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น รวมทั้ง

ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้ธุรกิจชุมชนโกโก้ สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิม    
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 5.2 การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโกโก้มีความยั่งยืนต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่มแปรรูป

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขายผลสด และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเช่น ภาครัฐหรือหน่วยงานพ่ีเลี้ยง ต้องมีการให้

ข้อมูลชัดเจนถึงโอกาส ศักยภาพทางการตลาด ราคา และข้อจ ากัดต่างๆ  

5.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และเงื่อนไขการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ ควรได้รับการผลักดัน และ

การเชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากโกโก้ยังสามารถเป็นตลาดเฉพาะได้ โดยเกษตรกรอาจ

สามารถขายเป็นเมล็ดแห้งหรือผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ด้วยเครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่ได้ นอกจากนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

107 

 

บรรณานุกรม 

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2561. คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 “โกโก้”. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.agriman.doae.go.th/ 
home/agri1/agri1.1/8888/67.pdf (5 พฤษภาคม 2564) 

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2563. คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 “โกโก้”. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.agriman.doae.go.th/ 
63_Website_Project_63/App_Big_Farm/13_App_Coco.pdf (5 พฤษภาคม 2564) 

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2564. รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช จ าแนกตามชนิดพืช/แมลง. ระบบ
สารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://production.doae.go.th/service/site/login (27 ตุลาคม 2564) 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 2564. รายช่ือวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน. ระบบสารสนเทศ

วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  http://smce.doae.go.th 

/Product Category/SmceCategory.php (10 พฤษภาคม 2564) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561.  คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.agriman.doae.go.th/home/agri1/agri1.1/8888/ 

51.%20Manual%202561.pdf  

กิสณะ ตันเจริญ. มปป. การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้ในจังหวัด

ชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

เกษตรน าโชค. 2564. การปลูกโกโก้. http://www.kasetnumchok.com/%E0%B8% 

81%E0%B8%B2%E0%B8%A3% E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81% 

E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89/ 

กลุ่มงานวิจัยพืชอุตสาหกรรม. 2563. สถานการณ์การผลิตโกโก้. กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  https://www.doa. 
go.th/hort/wp-content/uploads/2020/12/สถานการณ์การผลิตโกโก้_พฤศจิกายน63.pdf      
(1 พฤษภาคม 2564) 

 

http://www.agriman.doae.go.th/%20home/agri1/agri1.1/8888/67.pdf
http://www.agriman.doae.go.th/%20home/agri1/agri1.1/8888/67.pdf
http://www.agriman.doae.go.th/63_Website_Project_63/App_Big_Farm/13_App_Coco.pdf
http://www.agriman.doae.go.th/63_Website_Project_63/App_Big_Farm/13_App_Coco.pdf
https://production.doae.go.th/service/site/login
http://www.agriman.doae.go.th/home/agri1/agri1.1/8888/
http://www.kasetnumchok.com/%E0%B8%25


 

108 

 

กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก. 2563. “โกโก้” พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยกับศักยภาพและโอกาสทางการ
ตลาด. กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า.  
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://drive.google.com/file/d/1bsTHnYBjNBkbc_V9O-N-
0BsyjT6aV9y8/view (1 พฤษภาคม 2564) 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2564)  แผนภูมิสรุปแปลงใหญ่จังหวัด https://co-
farm.doae.go.th/graph/Report4smry.php?cmd=search&sv_province_name=%E0%B8%
A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ าเวียงแก. 2560.  ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงถ้ าเวียงแก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

https://www.hrdi.or.th/public/files/Areas-Profile/33-Areas/ ThumWiangKae.pdf (20 

พฤษภาคม 2564) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ าแขว่ง, 2562. ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม.   

https://web2012.hrdi.or.th/xtrp/basicinfo/social/597.  

จันทนา จินดา. 2537. การหมักโกโก้ด้วยจุลินทรีย์ท่ีคัดเลือกได้. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยี 

ชีวภาพ). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

ทิพยา ไกรทอง, ปิยนุช นาคะ, ปานหทัย นพชินวงศ์, เสรี อยู่สถิต และลิลลี่ พรานุสร. 2557. การศึกษา

ปริมาณออคราทอกซิน เอ ในแหล่งปลูกโกโก้ต่างๆ. รายงานผลงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2557. 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 

นิยม ก าลังดี. 2537. บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีเติมในระหว่างการหมัก ต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้ง. 

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ผานิต งานกรณาธิการ. 2548. การพัฒนาโกโก้ในประเทศไทย. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ส านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  https://www.doa. 

go.th/hc/chumphon/wp-content/uploads/2020/02/Cacao-in-Thailand.pdf               

(15 พฤษภาคม 2564) 

ผานิต งานกรณาธิการ. มปป. เอกสารวิชาการ โกโก้. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.doa.go.th/hc/ 

chumphon/wp-content/uploads/2020/02/เอกสารวิชาการโกโก้.pdf (15 พฤษภาคม 2564) 

https://drive.google.com/file/d/1bsTHnYBjNBkbc_V9O-N-0BsyjT6aV9y8/view
https://drive.google.com/file/d/1bsTHnYBjNBkbc_V9O-N-0BsyjT6aV9y8/view
https://co-farm.doae.go.th/graph/Report4smry.php?cmd=search&sv_province_name=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://co-farm.doae.go.th/graph/Report4smry.php?cmd=search&sv_province_name=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://co-farm.doae.go.th/graph/Report4smry.php?cmd=search&sv_province_name=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.hrdi.or.th/public/files/Areas-Profile/33-Areas/%20ThumWiangKae.pdf
https://web2012.hrdi.or.th/xtrp/basicinfo/social/597
https://www.doa.go.th/hc/%20chumphon/wp-content/uploads/2020/02/เอกสารวิชาการโกโก้.pdf
https://www.doa.go.th/hc/%20chumphon/wp-content/uploads/2020/02/เอกสารวิชาการโกโก้.pdf


 

109 

ผานิต งานกรณาธิการ และปิยะนุช นาคะ. 2558. รวบรวมและศึกษาพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ต่างๆ. รายงาน

ผลงานวิจัยประจ าปี 2558. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

กรุงเทพฯ.   

ผานิต งานกรณาธิการ, อรวินทินี  ชูศรี และปิยะนุช นาคะ. 2558. ทดสอบพันธุ์โกโก้ที่เหมาะสมส าหรับ

ท าชอคโกแลต. รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2558. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรม

วิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.   

พงษ์พันธ์ ราชภักดี และรุ่งโรจน์ จีนด้วง. 2563. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการอบแห้งเมล็ด

โกโก้. รายงานโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย. 

รชต สวนสวัสดิ์. (2559). กำรบัญชีต้นทุน 2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี. 

ศิริพร กิรติการกุล, สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา และนลินี  คงสุบรรณ์. 2563. โมเดลอาชีพทางเลือกและห่วงโซ่
อุปทาน. รายงานฉบับสมบูรณ์ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.).  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2565. สถิติการค้าระหว่างประเทศ. ระบบรายงานข้อมูลการค้า

ระหว่างประเทศของไทย ส านักงานปลัดกระทรวงพานิชย์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:   

http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx (24 มกราคม 2565) 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร. 2561. การปลูกโกโก้. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  https://www.doa.go.th/hc/chumphon/wp-

content/uploads/2020/05/การปลูกโกโก้.pdf (16 พฤษภาคม 2564) 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร. 2563. โกโก้: พันธุ์ลูกผสม ชุมพร 1. พืชแนะน า. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  https://www.doa.go.th/hc/ 

chumphon/?p=653 (15 พฤษภาคม 2564) 

สัณห์ ละอองศรี. 2558ก. Types and Variety of Cocoa ชนิดและพันธุ์โกโก้. COCOA FACT. [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.cocoathailandcenter.com/15533160/types-and-

variety-of-cocoa-ชนิดและพันธุ์โกโก้ (15 พฤษภาคม 2564) 

สัณห์ ละอองศรี. 2558ข. Cocoa Variety in Thailand พันธุ์โกโก้ในประเทศไทย. COCOA FACT. [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.cocoathailandcenter.com/15592754/cocoa-variety-in-

thailand-พันธุ์โกโก้ในประเทศไทย (15 พฤษภาคม 2564) 

http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx
https://www.doa.go.th/hc/chumphon/wp-content/uploads/2020/05/การปลูกโกโก้.pdf
https://www.doa.go.th/hc/chumphon/wp-content/uploads/2020/05/การปลูกโกโก้.pdf
https://www.doa.go.th/hc/%20chumphon/?p=653
https://www.doa.go.th/hc/%20chumphon/?p=653
https://www.cocoathailandcenter.com/15533160/types-and-variety-of-cocoa-ชนิดและพันธุ์โกโก้
https://www.cocoathailandcenter.com/15533160/types-and-variety-of-cocoa-ชนิดและพันธุ์โกโก้
https://www.cocoathailandcenter.com/15592754/cocoa-variety-in-thailand-พันธุ์โกโก้ในประเทศไทย
https://www.cocoathailandcenter.com/15592754/cocoa-variety-in-thailand-พันธุ์โกโก้ในประเทศไทย


 

110 

สุชีลา เลาหศิริ. 2530. ต้นทุนและรายได้จากการปลูกโกโก้เป็นพืชแซมในสวนมะพร้าว. วิทยานิพนธ์ปริญญา

บัญชีมหาบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน. 2563. โกโก้. ข้อมูลทางการเกษตร. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

http://www.nan.doae.go.th/doc/1613999706.pdf (10 พฤษภาคม 2564) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย. 2561. ส่งเสริมการปลูกโกโก้ แนะเกษตรกรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ. จดหมาย
ข่าวส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย. ปีที่ 6 ฉบับที่ 200 เดือนธันวาคม 2561. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  http://reportnews.doae.go.th/fileupload/pr_form/ 
201902241550938912.pdf  (1 พฤษภาคม 2564)  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2563. แนะสินค้าทางเลือก Future Crop ‘โกโก้ - กาแฟ’ สร้างรายได้

เกษตรกร จ.ตราด. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [ระบบออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าว%20สศก./35282/TH-TH  (16 

พฤษภาคม 2564)     

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี. 2561. โกโก้ พืชทางเลือกมาแรง สร้างรายได้กว่า 6 

หม่ืนบาทต่อปี. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  https://www. 

moac.go.th/news-preview-401191791050 (16 พฤษภาคม 2564) 

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. 2561. ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงท าความเข้าใจแก่เกษตรกรในการ
ส่งเสริมการปลูกโกโก้ทดแทนสวนยางพารา. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/ 2019/01/ 
78777_ประชาสัมพันธืและชี้แจงท าความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกโกโก้ทดแทน.pdf (5 
พฤษภาคม 2564) 

อรพิน ภูมิภมร, จันทนา จินดา, บุญให้ แหลมเพชร และปิยะนุช นาคะ. 2540. การหมักโกโก้ III: การ

ปรับปรุงการหมักโกโก้โดยเสริมการหมักด้วยกล้าเชื้อผสมในระดับห้องปฏิบัติการและเกษตรกร. 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์

เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 620-

630.  

  อาทิตย์ ชื่นอารมณ์, สุภัสรา บุญเรือง, อมรรัตน์ เวชเจริญ, นิตยา วงศ์ยศ และจารุรัศม์ิ ธนูสิงห์. 2563. การ

บริหารจัดการกลุ่มผู้ปลูกโกโก้ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง. วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการ

จัดการแห่งแปซิฟิค สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6, (11), 315-324.   

http://www.nan.doae.go.th/doc/1613999706.pdf
http://reportnews.doae.go.th/fileupload/pr_form/%20201902241550938912.pdf
http://reportnews.doae.go.th/fileupload/pr_form/%20201902241550938912.pdf
http://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าว%20สศก./35282/TH-TH
https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/%202019/01/%2078777_ประชาสัมพันธืและชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกโกโก้ทดแทน.pdf
https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/%202019/01/%2078777_ประชาสัมพันธืและชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกโกโก้ทดแทน.pdf


 

111 

อัครพงศ์ อ้ันทอง และนิรันดร์รักษ์ ปาทาน. 2563. สภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรบน
พื้นที่สูง จังหวัดน่าน. รายงานฉบับสมบูรณ ์ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล, กนกอร อินทราพิเชษฐ์, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ และเสาวลีกษณ์ จิตรบรรเจิดกุล. 2541. 

การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักโกโก้. รายงานโครงการวิจัย คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

องค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง. 2564ก. สภาพทั่วไป.  http://www.pingluang.go.th/page.php?  

pagename=data _detail&id=117 

องค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง. 2564ข. สภาพเศรษฐกิจ. http://www.pingluang.go.th/page.php?  

pagename=data_detail&id=122 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน. 2564. ประวัติต าบล. http://www.namkainlocal.com/index2.html 

องค์การบริหารส่วนต าบลผาตอ, 2564. ข้อมูลพื้นฐาน.  http://www.phatorlocal.org/index.php/2015-

06-11-02-51-58  

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2563. กระบวนการพัฒนาผังชีวิต ผังชุมชนสู่ต าบลการจัดการตนเอง ต าบลเมือง

ลี อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน. https://web.codi.or.th/20200224-11058/  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2562. การความรู้บ้านพอเพียงชนบทต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. 

https://web.codi.or.th/20190630-6321/  

Bean.blah.blah. 2563. หมักโกโก้ไซส์เอส Small Batch Fermentation. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา:  

https://beanblahblah.goat.me/vPPcDq1RF6 (16 พฤษภาคม 2564) 

Colleen Rogers. 2564. ติดตามเศรษฐกิจโลก โกโก้ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง. ข้อมูลเศรษฐกิจ. 
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://orionbotanica.com/ติดตามเศรษฐกิจโลก-โกโก้/ (5 
พฤษภาคม 2564) 

FAOStat. 2022. Food and Agriculture Organization. Retrieved May 20, 2018, from 

http://www.fao.org/faostat/en/#data (25 Jan 2022) 

Foresight Commodity Services Inc., 2021. Cocoa. Prepared by Foresight April 6, 2021. 

[Online]. Available from:  http://www.foresightcsi.com/files/Cocoa%20Monthly%20 

Report.pdf (15 May 2021) 

 

 

http://www.pingluang.go.th/page.php
http://www.pingluang.go.th/page.php
http://www.phatorlocal.org/index.php/2015-06-11-02-51-58
http://www.phatorlocal.org/index.php/2015-06-11-02-51-58
https://web.codi.or.th/20200224-11058/
https://web.codi.or.th/20190630-6321/
https://beanblahblah.goat.me/vPPcDq1RF6
https://orionbotanica.com/ติดตามเศรษฐกิจโลก-โกโก้/
http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.foresightcsi.com/files/Cocoa%20Monthly%20%20Report.pdf
http://www.foresightcsi.com/files/Cocoa%20Monthly%20%20Report.pdf


 

112 

International Cocoa Organization (ICCO). 2021. Production of Cocoa Beans. ICCO Quarterly 

Bulletin of Cocoa Statistic, Vol XLVI, Np. 4, Cocoa year 2019/20. [Online]. Available 

from:  https://www.icco.org/wp-content/uploads/Production-QBCS-XLVI-No-4.pdf (15 

May 2021) 

International Cocoa Organization (ICCO). 2022. COCOA MARKET REPORT DECEMBER. 

[Online]. Available from:  https://www.icco.org/wp-content/uploads/ICCO-Monthly-

Cocoa-Market-Report-December-2021.pdf (25 Jan 2022) 

Kozicka, M., Tacconi, F., Horna, D., and Gotor, E.. 2018. Forecasting cocoa yields for 2050. 

Bioversity International, Rome, Italy. 49 p., ISBN: 978-92-9255-114-8, URI: 

https://hdl.handle.net/10568/93236.  

Kongor John Eden and et.al., 2018. Constraints for future cocoa production in Ghana. 

Agroforest Syst (2018) 92:1373–1385. [Online]. Available from:  https://doi.org/ 

10.1007/s10457-017-0082-9 (16 May 2021) 

Putri, A.S., Sutopo, W., Prihawantara, S., Matheos, R.C.D. 2015 Value Chain Improvement for 

Cocoa Industry in Indonesia by Input-Output Analysis. Proceedings of the 

International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2015 Vol II, 

IMECS 2015, March 18 - 20, 2015, Hong Kong.  

Wintgens, J.N., 1991. Influence of genetic factors and agroclimatic conditions on the 

quality of cocoa. 2nd. International Congress on Cocoa and Chocolate. May 1991 

Munich. 

 

 

https://www.icco.org/wp-content/uploads/Production-QBCS-XLVI-No-4.pdf
https://hdl.handle.net/10568/93236
https://doi.org/%2010.1007/s10457-017-0082-9
https://doi.org/%2010.1007/s10457-017-0082-9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การน าเสนอแผนงาน วัตถุประสงค์โครงการแก่บุคลากรของส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสองแคว 
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การน าเสนอแผนงาน วัตถุประสงค์โครงการแก่บุคลากรจากส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ

ส านักงานเกษตรอ าเภอสองแคว 
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โครงการแก่บุคลากรจากส านักงานเกษตรจังหวัด
น่าน 

ภาพผนวกที่ ก2 การน าเสนอแผนงาน วัตถุประสงค์
โครงการแก่บุคลากรจากส านักงานเกษตรอ าเภอสอง
แคว 
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สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
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สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก ้

1. ชุมชนบ้านน  าพัน ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน บ้านน  าพัน หมู่ที่ 9 ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีครัวเรือน

จ านวน 46 ครัวเรือน ประชากรจ านวน 243 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอ๊ิวเมี่ยน นับถือศาสนาคริสต์ มีเนื อที่รวม 

28,591 ไร่ พื นที่เขตป่าไม้มีเนื อท่ี 25,369 ไร่คิดเป็นร้อยละ 88.73 พื นที่นอกเขตป่ามีเนื อท่ี 848 ไร่คิดเป็นร้อย

ละ 2.96 โดยพื นที่ท าการเกษตรอยู่ในพื นท่ีคุณภาพลุ่มน  าชั น 1,2 มีเนื อที ่295 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.03 พื นที่ท า

การเกษตรอยู่ในพื นที่คุณภาพลุ่มน  าชั น 3,4,5 มีเนื อที่ 553 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.93 ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนและท าไร่ โดยพืชหลัก ได้แก่ ไม้ผล (มะม่วง ลิ นจี่ อโวคาโด โกโก้ เป็นต้น) 

กาแฟ  พืชไร่ ได้แก่ ข้าว (ส าหรับบริโภค) ข้าวโพด เป็นต้น โดยปลูกบริเวณพื นที่ตามเชิงเขาและอาศัยน  าฝน  

อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป จ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและของป่า  นอกจากนี ยังได้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพตาม

โครงการพัฒนาแบบพื นท่ีสูงถ  าเวียงแก โดยมีรายได้เฉลี่ย 50,000 –75,000 บาทต่อครัวเรือน (โครงการพัฒนา

พื นที่สูงแบบโครงการหลวงถ  าเวียงแก, 2560)      

1.2 การผลิต ชุมชนบ้านน  าพันมีครัวเรือนที่ปลูกโกโก้ จ านวน 10 ครัวเรือน พื นที่ปลูกรวมทั งสิ นประมาณ 

47.50 ไร่ โดยมีพื นที่ปลูกเฉลี่ย 4.75 ไร่ต่อครัวเรือน (สูงสุด 8 ไร่ ต่ าสุด 2 ไร่) พันธุ์โกโก้ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ 

I.M.1 ซึ่งได้พันธุ์ต้นกล้าจากโครงการหลวงส่วนขยาย ขนาดการปลูกประมาณ 100-150 ต้นต่อไร่ ซึ่งเกษตรกร

มีประสบการณ์ในการปลูกโกโก้เฉลี่ยประมาณ 3 ปี ท าให้บางส่วนเป็นพื นที่ที่ยังไม่ให้ผลผลิต และบางส่วนเป็น

พื นที่ไม่ได้ดูแลรักษาเนื่องจากตลาดรองรับโกโก้ผลสดมีจ ากัด ส าหรับพื นที่ให้ผลผลิตประมาณ 3 ไร่ ประมาณ

การผลผลิตโกโก้ผลสดประมาณ 4,800 กก.ต่อปี มูลค่าโกโก้ผลสดประมาณ 62,400 บาทต่อปี (ราคาเฉลี่ย 13 

บาทต่อกก.)  

ปัญหาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) เกษตรกรมีประสบการณ์ในปลูกโกโก้ไม่นาน ท าให้ยังขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์ในการผลิตให้

ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน  

2) เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 

3) การขาดแคลนแรงงาน โดยครัวเรือนมีแรงงานในการผลิตเพียง 2-3 คนต่อครัวเรือน และต้องท า

การผลิตพืชผลหลายชนิด 

1.3 การตลาด เกษตรกรบ้านน  าพันจ าหน่ายผลผลิตจะอยู่ในรูปโกโก้ผลสด ซึ่งมีผู้รวบรวมจากภายในพื นที่

เพียงรายเดียว (สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย) จ าหน่ายในราคา 13 บาท/กก. โดยผู้รวบรวมจะรวบรวม

เดือนละ 2 ครั ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน แล้วน าไปจ าหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการในอ าเภอปัว (โกโก้ 

วัลเล่ย์)   
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ปัญหาการตลาดที่ส าคัญ ได้แก่  

1) ชุมชนอยู่ห่างไกล การเดินทางล าบาก การน าโกโก้ผลสดมาจ าหน่ายล าบาก/มีต้นทุนสูง 

2) เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการผลิต เพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง  

3) การจ าหน่ายโกโก้ผลสดพึ่งพาผู้รวบรวมเพียงรายเดียว  

4) เกษตรกรยังไม่ทราบโครงสร้างต้นทุนการผลิต รวมทั งยังขาดข้อมูลการตลาด/สถานการณ์

การตลาด เพ่ือการเจรจาต่อรองกับผู้รวบรวม  

5) เกษตรกรยังขาดการแปรรูปผลผลิต เพ่ิมสร้างมูลค่าเพ่ิม  

 

2. ชุมชนบ้านปางปุก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว  

2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีครัวเรือน

จ านวน 220 ครัวเรือน ประชากรจ านวน 875 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทลื อ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกรรม พืชหลักที่ปลูก ได้แก่ ไม้ผล เช่น ลิ นจี่ อาโวกาโด้ และมะม่วง นอกจากนี ยังได้เริ่มปลูกโกโก้ โดย

พื นทีป่ลูกพืชจะอยู่บริเวณตามเชิงเขาและอาศัยน  าจากน  าฝน ส่วนพืชไร่ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และถ่ัวแขก อาชีพ

รองคือรับจ้างทั่วไปจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและของป่า นอกจากนี ยังได้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพตามโครงการ

พัฒนาแบบพื นที่สูงถ  าเวียงแก โดยมีรายได้เฉลี่ย 50,000 –75,000 บาทต่อครัวเรือน (โครงการพัฒนาพื นที่สูง

แบบโครงการหลวงถ  าเวียงแก,2560)      

2.2 การผลิต ชุมชนบ้านปางปุกมีครัวเรือนที่ปลูกโกโก้ ประมาณ 22 ครัวเรือน พื นที่ปลูกรวมทั งสิ น

ประมาณ 39 ไร่ มีพื นที่ปลูกเฉลี่ย 1.70 ไร่ต่อครัวเรือน (สูงสุด 5 ไร่ ต่ าสุด 0.5 ไร่) โดยชุมชนบ้านปางปุกมีการ

จัดตั งวิสาหกิจชุมชนโกโก้วิลเลจ มีสมาชิกจ านวน 10 คน เพ่ือรวมกลุ่มกันผลิต และเพ่ือการแปรรูปในอนาคต 

โดยพันธุ์โกโก้ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ I.M.1 ซึ่งได้พันธุ์ต้นกล้าจากผู้ประกอบการในพื นที่ (สหกรณ์การเกษตร

ศุภนิมิตยอดดอย) ขนาดการปลูกประมาณ 75-100 ต้นต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกโกโก้เฉลี่ย

ประมาณ 4 ปี ส าหรับพื นที่ให้ผลผลิต มีประมาณ 16 ไร่ ประมาณการผลผลิตโกโก้ผลสดประมาณ 19,200 กก.

ต่อปี มูลค่าโกโก้ผลสดประมาณ 249,600 บาทต่อปี (ราคาเฉลี่ย 13 บาทต่อกก.)  

ปัญหาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) แม้เกษตรกรจะมีประสบการณ์ในปลูกโกโก้มาประมาณ 4 ปี แต่ยังขาดองค์ความรู้/ประสบการณ์

ในการผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน  

2) แม้ว่าเกษตรกรจะมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง ท าได้เพียงการ

รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการผลิตเท่านั น ยังไม่มีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า นอกจากนี สมาชิกบางคนขาดการดูแล

รักษา ท าให้ได้ผลผลิตต่ าและไม่มีคุณภาพ  
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3) การขาดแคลนแรงงาน โดยครัวเรือนมีแรงงานในการผลิตเพียง 2-3 คนต่อครัวเรือน และต้องท า

การผลิตพืชผลหลายชนิด 

2.3) การตลาด เกษตรกรบ้านปางปุกจ าหน่ายผลผลิตจะอยู่ในรูปโกโก้ผลสด ซึ่งมีผู้รวบรวมจากภายใน

พื นที่เพียงรายเดียว (สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย) จ าหน่ายในราคา 13 บาท/กก. โดยผู้รวบรวมจะ

รวบรวมเดือนละ 2 ครั ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน แล้วน าไปจ าหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการในอ าเภอ

ปัว (โกโก้ วัลเล่ย์)   

ปัญหาการตลาดที่ส าคัญ ได้แก่  

1) การจ าหน่ายโกโก้ผลสดพึ่งพาผู้รวบรวมเพียงรายเดียว  

2) เกษตรกรยังไม่ทราบโครงสร้างต้นทุนการผลิต รวมทั งยังขาดข้อมูลการตลาด/สถานการณ์

การตลาด เพ่ือการเจรจาต่อรองกับผู้รวบรวม  

3) เกษตรกรยังขาดการแปรรูปผลผลิต เพ่ิมสร้างมูลค่าเพ่ิม  

 

  

  

ภาพผนวกที่ ข1  การประชุมรับฟังความเห็น สถานการณ์และศักยภาพการผลิตโกโก้ ของชุมชน           
บ้านน  าพัน และบ้านปางปุก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน วันที่ 21 มีนาคม 2564 

 



 

122 

การประชุมรับฟังความเห็นและแนวทางการธุรกิจชุมชนโกโก้น่าน 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ บ้านปางปุก ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

 

ประเด็นการหารือ 

1. การรับฟังความเห็น/ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตโกโก้ (โซ่ที่ 1)  

2. การตลาด/แผนการผลิต ผลิตภัณฑ์โกโก้ (โก้โก้นิปส์ โกโก้แมส)  

 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม 

1. คุณสมเพียร ปันชุนห์  080-033-8583 

2. คุณบุญชู ปันชุนห์  

2. คุณสุพิณ สมเกียรติ์มงคล 087-120-6322 

3. คุณชาติชาย ทะสี   093-313-6142 

4. คุณวรวิทย์  ทิศานุรักษ์  083-319-6108 

5. คุณกฤษณะชัย ดีปินตา  087-193-3296 

6. คุณสมบัติ  ศรีสวัสดิ์  089-955-7851  

7. ดร.วันวสา วิโรจนารมย์  086-198-0362 

 

สรุปประเด็นการหารือ 

 ในเบื องต้นได้มีเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งเป็นเกษตรกรในโซ่ที่ 1 การผลิต จ านวน 3 ราย เข้าร่วมเป็น

เครือข่ายของโครงการ ได้แก่ 

1. คุณวรวิทย์  ทิศานุรักษ์  ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น มีพื นที่ปลูกโกโก้ จ านวน 16 ไร่ เริ่มปลูกตั งแต่ ปี 

2559 ให้ผลผลิตแล้ว แต่ผลผลิตที่ได้ต่ า  

2. คุณกฤษณะชัย ดีปินตา ต.น  าเกี๋ยน อ.ภูเพียง มีพื นที่ปลูกโกโก้ จ านวน 2 ไร่ เริ่มปลูกตั งแต่ ปี 

2561 ให้ผลผลิตแล้ว 

3. คุณสมบัติ  ศรีสวัสดิ์ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว มีพื นที่ปลูกโกโก้ จ านวน 1 ไร่ เริ่มปลูก ปี 2564 ยัง

ไม่ให้ผลผลิต 
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ส าหรับประเด็นปัญหาที่พบในโซ่ท่ี 1 การผลิต ได้แก่ 

1. ปัญหาโรคพืช และศัตรูพืช ซึ่งพบว่าต้นโกโก้มีปัญหาการเป็นโรคเพลี ยแป้ง และผลโกโก้โดนสัตว์

ประเภทกระจ้อนกัดท าลาย ซึ่งจากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ให้ใช้ บิวเวอร์เรีย หรือ บาซิลัสทูลิวเจนซีด ฉีด

พ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเพลี ยแป้ง นอกจากนี พบว่า บริเวณโคนต้นชื นไป มีไรเค่นขึ น จึงเป็นเกล็ดตามต้น ซึ่งจาก

การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ แนะน าให้ตัดแต่งก่ิงให้โปร่งให้แดดส่องถึง 

2. ปัญหาผลผลิตต่ า พบว่า เกษตรกรได้ปลูกโกโก้ แซมกับกล้วยและยางพารา ซึ่งปลูกมาประมาณ 5 

ปี มีการจัดการระบบน  า ตัดแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ย แต่ผลผลิตไม่ค่อยออก ได้ผลผลิตน้อย มีต้นที่ออกผลประมาณ 10% 

ของต้นที่ปลูกทั งหมด จึงต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในเบื องต้นได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

พบว่า ต้นโกโก้มีการติดดอกเยอะอยู่ แต่น่าจะผสมไม่ค่อยติด จึงแนะน าให้ทยอยเอาต้นกล้วยออก และใส่ปุ๋ย

คอก หรือปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 แต่ทั งนี จะประสานกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือลงไปดูแปลง เพ่ือหาสาเหตุ และ

แนวทางแก้ไขเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

สรุปประเด็นการตลาด/แผนการผลิต ผลิตภัณฑ์โกโก้ (โก้โก้นิปส์ โกโก้แมส) 

1. กลุ่มเกษตรกรร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งก าไรที่ได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

โดยก าไรส่วนหนึ่งจะแบ่งให้กับเยาวชนที่เป็นผู้จ าหน่าย และก าไรส่วนที่เหลือจะจัดท าเป็นกองทุนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

2. ส าหรับการวางแผนการผลิตนั น เกษตรกรร่วมแสดงความเห็นว่า ในแต่ละเดือนจะแบ่งผลผลิตโกโก้

ผลสด จ านวน 220 กก. มาท าการแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง จ านวน 15 กก. โดยจะแบ่งเมล็ดโกโก้แห้ง 5 กก. 

น าไปแปรรูปเป็นโกโก้นิปส์ (ได้โกโก้นิปส์ 3.75 กก.) และเมล็ดโกโก้แห้ง 10 กก. น าไปแปรรูปเป็นโกโก้แมส 

(ได้โกโก้แมส 6.40 กก.) ซึ่งโกโก้นิปส์ 3.75 กก. แบ่งบรรจุ 150 g ได้ 25 กระปุก (ราคากระปุกละ 195 บาท) 

ส่วนโกโก้แมส 6.40 กก. แบ่งบรรจุ 150 g จ านวน 21 ถุง (ราคาถุงละ 180 บาท) และ 250 g จ านวน 13 ถุง 

(ราคาถุงละ 275 บาท)  

 เกษตรกรจะมีรายได้จากการจ าหน่ายโกโก้นิปส์ 4,875.00 บาท และมีรายได้จากการจ าหน่ายโกโก้

แมส 7,355 บาท รวมรายได้ทั งหมด 12,230 บาทต่อเดือน หักต้นทุนผลิตภัณฑ์เท่ากับ 5,957.61 บาท ดังนั น

ก าไรที่เกษตรกจะได้เท่ากับ 6,272.39 บาทต่อเดือน แบ่งให้เยาวชนผู้จ าหน่าย 2,555 บาท และแบ่งเข้า

กองทุนของกลุ่ม 3,717.39 บาท    
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ภาพผนวกที่ ข2 การประชุมรับฟังความเห็นและแนวทางการธุรกิจชุมชนโกโก้น่าน 
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ภาคผนวก ค 

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ประชุมหารือกับหน่วยงานพี่เลี ยง  
ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ส านักงานเกษตรอ าเภอสองแคว และส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดน่าน เพ่ือหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ให้เป็นธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการลงทุน และสามารถเชื่อมต่อตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

ผลการประชุมหารือ พบว่า โกโก้ สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจและพัฒนาให้เป็นธุรกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพได้ เนื่องจากสามารถปลูกร่วมกับป่าไม้ในพื นที่ลุ่มน  า 1 และ 2 รวมทั งในจังหวัดน่านได้มีการขยาย
พื นที่ปลูก และบางชุมชนเริ่มมีการแปรรูปและจ าหน่าย ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงการแปรรูป และการตลาด ดังนั นโกโก้จึงสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน
เพ่ือเชื่อมโยงโซ่อุปทานทั งการผลิต การแปรรูป และการตลาดได้   
 
2. ประชุมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชน  

ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสองแคว จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย จ ากัด เพ่ือรับฟัง
สถานการณ์/ปัญหาการผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงการรวบรวมผลผลิตโกโก้ผลสดจาก
เกษตร และการตลาด และหารือถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือแปรรูปโกโก้ 

ผลการประชุมหารือ พบว่า เดิมเกษตรกรในอ าเภอสองแคว มีการขยายพื นที่ปลูกโกโก้  แต่เนื่องจากมี
ปัญหาในการขายผลผลิตซึ่งเป็นผลสด ดังนั นจึงมีบางส่วนที่เลิกปลูกแล้วหันไปปลูกพืชอย่างอ่ืนแทน โดยทาง
สหกรณ์การเกษตรสองแคว มีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมีการแปรรูปเพ่ือจ าหน่าย ส่วนสหกรณ์
การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย ปัจจุบันได้เป็นผู้รวบรวมผลผลิตโกโก้ผลสดจากเกษตร แล้วน าไปจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการในอ าเภอปัว 
 
3. ประชุมหารือกับวิสาหกิจชุมชนในพื นที่  

ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโกโก้เกษตรบนดอยน่าน และวิสาหกิจชุมชนโกโกวิลเลจ อ าเภอสองแคว เพ่ือรับฟัง
สถานการณ์/ปัญหาการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั งหารือถึงปัญหา/แนวทางในการจัดตั งกลุ่มวิสาหกิจ
โกโก้   

ผลการประชุมหารือ พบว่า ระบบการจัดการโซ่อุปทานในพื นที่ มีปัญหาที่ส าคัญ ดังนี  
1) ระดับต้นน  า ได้แก่ การเลือกสายพันธุ์โกโก้ที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ของจังหวัดน่าน เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่

ดี รวมทั งยังขาดการจัดการน  า ท าให้ได้ผลผลิตน้อยและคุณภาพต่ า ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 

2) ระดับกลางน  า การแปรรูปโกโก้ที่มีกระบวนการหลายขั นตอน (การหมัก ตากแห้ง คั่วเมล็ด บด           

อัดรีด และบดและร่อน) ท าให้ต้องใช้อุปกรณ์ในการแปรรูปและต้องลงทุนสูง นอกจากนี ยังต้องมีทักษะ/ความ

ช านาญ จึงจะได้โกโก้ที่มีคุณภาพดี ปัจจุบันชุมชนจึงมีเพียงการแปรรูปเบื องต้นเป็นโกโก้บาร์  
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3) ระดับปลายน  า การจ าหน่ายโกโก้ผลสดในพื นที่มีตลาดจ ากัด จะต้องส่งไปจ าหน่ายให้ผู้ประกอบแปรรูป

นอกพื นที่ ซึ่งจะมีต้นทุนค่าขนส่งสูง  

 
4. ประชุมหารือกับผู้ประกอบการ  

ได้แก่ บริษัท ไทย คอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโกโก้ เช่น ต้นกล้า กิ่งพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ รวมทั งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ เพ่ือรับ
ฟังสถานการณ์การตลาด รวมทั งหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับโกโก ้

ผลจากการประชุม พบว่า แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับโกโก้ ประกอบด้วย    

1) การเลือกสายพันธุ์โกโก้ที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ และภูมิอากาศ 

2) มีการบริหารจัดการระบบการปลูก/การจัดการแปลงให้ได้มาตรฐาน 

3) ต้องมีเทคโนโลยี/นวัตกรรม กระบวนการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ ค1 ประชุมหารือกับบุคลาการจากส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ส านักงานเกษตร
อ าเภอสองแคว และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนโกโก้เกษตรบนดอยน่าน 

  
ภาพภาคผนวกที่ ค2 ประชุมหารือกับตัวแทน
วิสาหกิจชุมชนโกโก้วิลเลจ  

ภาพภาคผนวกที่ ค3 ประชุมหารือกับบริษัท ไทย 
คอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด 
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ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินคุณภาพเบื องต้นของเมล็ดโกโก้แหง้ 
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หมายเลข
ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์เมล็ด  

คุณลักษณะภายนอก/เบื องต้น (เมล็ดโกโก้ 100 กรัม) การผ่าเมล็ด (จากเมล็ดโกโก้จ านวน 100 เมล็ด) 

จ านวนเมล็ดโกโก้ ค่าความชื น (%) 
ขนาดของเมล็ด  
(เชิงคุณภาพ) 

ระดับของการหมัก ลักษณะอืน่ๆ 
มีสีน  าตาล
ทั งหมด 

มีสีน  าตาล 
บางส่วน 

มีสีม่วง 
มีสีม่วง 

ไม่มีรอยแตก 
เมล็ดเสีย 

1 166 6.83 เล็ก 40 30 30 - - 

2 153 7.10 เล็ก 30 50 20 - - 

3 130 7.07 เล็ก 30 20 50 - - 

4 144 7.70 เล็ก 60 20 20 - - 

5 150 7.37 เล็ก - 60 20 20 - 

6 170 6.80 เล็ก - 100 - - - 
7 162 6.77 เล็ก 10 90 - - - 

8 148 7.73 เล็ก - 20 10 40 30 

9 167 8.33 เล็ก 20 20 40 10 10 
10 177 7.77 เล็ก - 10 60 20 10 
11 204 6.30 เล็ก 70 20 - - 10 

12 304 6.47 เล็ก 100 - - - - 

13 177 7.03 เล็ก 40 10 40 10 - 

ค่าเฉลี่ย 173 7.17 เล็ก 30.77 34.62 22.31 7.69 4.62 
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ภาคผนวก จ 

การส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ การก าหนดราคา และคู่แข่งทางการตลาด 
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สรุปข้อมูลการส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์จากโกโก้ จังหวัดน่าน 
 

 การส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ จังหวัดน่าน ได้ท าการส ารวจทั งในส่วนของร้านเครื่องดื่ม ร้านเบเกอรี่ 

รวมถึงร้านจ าหน่ายอุปกรณ์/วัตถุดิบส าหรับท าเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ผลการส ารวจตลาด มีรายละเอียด ดังนี  

 1. ร้านเครื่องดื่ม 

 จากการส ารวจ พบว่า ร้านเครื่องดื่มในจังหวัดน่าน มีทั งร้านที่จ าหน่ายเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว และ

ร้านที่จ าหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ซึ่งมีทั งที่ผลิตเองและรับมา 

ผลิตภัณฑ์จากโกโก้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ผงโกโก้ โดยยี่ห้อที่ใช้มีทั งของไทยและน าเข้าจาก

ต่างประเทศ เช่น ทิวลิป นางพยาบาล (Droste) DUTCH และ 666 เป็นต้น ซึ่งหาซื อได้ตามร้านจ าหน่าย

อุปกรณ์ท าเบเกอรี่ ห้าง Makro สั่งจากผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และออนไลน์ เป็นต้น ส าหรับราคามีตั งแต่

ราคาถูก ไปจนถึงเกรดพรีเมี่ยมราคาแพง ประมาณ 150 – 500 บาทต่อกก. ปริมาณที่ใช้ขึ นอยู่กับขนาด 

จ านวนเมนู และความนิยมของร้าน โดยเมนูเครื่องดื่มโกโก้มีทั งแบบร้อน เย็น และปั่น เช่น โกโก้ โกโก้

ดาร์คช็อค โกโก้ส้ม โกโก้มินต์ เป็นต้น ซึ่งปริมาณการใช้ผงโกโก้ประมาณ 2 – 10 กก.ต่อเดือน หากเป็นร้านที่

จ าหน่ายเบเกอรี่ที่ท าเองจะมีสัดส่วนการใช้ผงโกโก้ส าหรับเครื่องดื่มประมาณร้อยละ 80 – 90 ส่วนเบเกอรี่จะมี

การใช้ผงโกโก้ประมาณร้อยละ 10 – 20    

 

  
ภาพภาคผนวกที่ จ-1 ร้าน LYN ภาพภาคผนวกที่ จ-2 เครื่องดื่มและเบเกอรี่  

ร้าน LYN 
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ภาพภาคผนวกที่ จ-3 ร้านบ้านกิ่งไม้ ภาพภาคผนวกที่ จ-4 เครื่องดื่ม Cocoa mint 

ร้านบ้านกิ่งไม้ 

  
ภาพภาคผนวกที่ จ-5 เมนูเครื่องดื่มโกโก้ 

ร้านบ้านกิ่งไม้ 
ภาพภาคผนวกที่ จ-6 ร้านเครื่องดื่ม เบเกอรี่  

นาบุญน า 
 

 2. ร้านจ าหน่ายเบเกอรี่ 

 จากการส ารวจร้านจ าหน่ายเบเกอรี่ พบว่า ผลิตภัณฑ์จากโกโก้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ผงโกโก้ ช็อคโก

แลต และไวท์ช็อคโกแลต ที่มีทั งแบบช็อคโกแลตเม็ดและช็อคโกแลตบาร์ 

 ส าหรับผงโกโก้ จะนิยมใช้ใช้ยี่ห้อทิวลิป ซึ่งมีทั งแบบสีเข้ม (500 กรัม/ราคา 125 บาท) และสี

มาตรฐาน (500 กรัม/ราคา 115 บาท) ปริมาณที่ใช้ประมาณ 2 – 3 กก.ต่อเดือน ส่วนช็อคโกแลตแบบเมล็ด 

ปริมาณการใช้ประมาณ 3 – 5 กก.ต่อเดือน (ราคากก.ละ 165-200 บาท) และช็อคโกแลตบาร์ ปริมาณที่ใช้

ประมาณ 2 – 3 กก.ต่อเดือน ทั งนี ปริมาณ/ชนิดที่ใช้ ขึ นอยู่กับสูตรเบเกอรี่ และจ านวนเมนูที่ผลิต ซึ่งวัตถุดิบ

หาซื อได้ตามร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ท าเบเกอรี่ และ ห้าง Makro เป็นต้น โดยชนิดของเบเกอรรี่ที่ท าจากผงโกโก้ 

และช็อคโกแลต เช่น เครปเค้กช็อคโกแลต เครปเย็นช็อคโกแลต เค้กช็อคโกแลตญี่ปุ่น ช็อคโกแลตหน้านิ่ม 

บราวนี่ (บางร้านใช้แป้งบราวนี่ส าเร็จรูป) และช็อคบอล เป็นต้น  
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ภาพภาคผนวกที่ จ-7 เครปเค้กช็อคโกแลต ภาพภาคผนวกที่ จ-8 เครปเย็นช็อคโกแลต 

  
ภาพภาคผนวกที่ จ-9 บราวนี่ ภาพภาคผนวกที่ จ-10 ช็อคบอล 

  
ภาพภาคผนวกที่ จ-11 ช็อคโกแลตญี่ปุ่น ภาพภาคผนวกที่ จ-12 ช็อคโกแลตหน้านิ่ม 

 

3. ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่  

 จากการส ารวจ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ ได้แก่ ผงโกโก้ ช็อคโกแลต 

และไวท์ช็อคโกแลต ที่มีทั งแบบช็อคโกแลตเม็ดและช็อคโกแลตบาร์ โดยมีทั งช็อคโกแลตเข้มข้น 100 

เปอร์เซนต์ และช็อคโกแลตเข้มข้น 56 เปอร์เซ็นต์/ 58 เปอร์เซ็นต์/ 63 เปอร์เซ็นต์ / 74 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 

ผงโกโก้ จะจ าหน่ายยี่ห้อทิวลิป ซึ่งมีทั งแบบสีเข้ม (500 กรัม/ราคา 125 บาท) และสีมาตรฐาน (500 

กรัม/ราคา 115 บาท) ปริมาณการจ าหน่ายประมาณ 20 – 30 กก.ต่อเดือน  
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เมล็ดช็อคโกแลต จะจ าหน่ายเมล็ดช็อคโกแลตน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น เบลเยี่ยม สวิส โดยมีราคา

กก.ละ 165 – 200 บาท ปริมาณการจ าหน่ายประมาณ 40 – 50 กก.ต่อเดือน ซึ่งมียอดจ าหน่ายสูงที่สุด 

เนื่องจากง่ายต่อการตวงชั่งน  าหนักในการผลิตเบเกอรี่ 

ช็อคโกแลตบาร์ จะจ าหน่ายช็อคโกแลตบาร์น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น เบลเยี่ยม สวิส โดยมีราคากก.

ละ 200 บาท ปริมาณการจ าหน่ายประมาณ 20 – 30 กก.ต่อเดือน  

 

  
ภาพภาคผนวกที่ จ-13ผงโกโก้สีเข้ม และสีมาตรฐาน ภาพภาคผนวกที่ จ-14 ช็อคโกแลตแบบแม็ด 

 
 

ภาพภาคผนวกที่ จ-15 ไวทช์็อคโกแลต ภาพภาคผนวกที่ จ-16 วัตถุดิบในการท าเบเกอรี่ 
 

จากการส ารวจตลาดพบว่า หากต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดโกโก้แห้ง อาจจะต้องพิจารณา

ผลิตภัณฑ์ประเภท โกโกนิปส์ และโกโก้แมส เนื่องจาก เมล็ดโกโก้แห้งคุณภาพไม่ดีนัก รวมทั งใช้เทคโนโลยีที่ไม่

ซับซ้อนเกษตรกรสามารถท าได้ การเก็บรักษาง่าย และต้นทุนยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากหากพัฒนา

เป็นช็อคโกแลต การเก็บรักษายากซึ่งต้องเก็บไว้ในที่เย็น รวมทั งยังมีการแข่งขันสูงกับช็อคโกแล ตจาก

ต่างประเทศ หากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นช็อคโกแลตอาจต้องมีการแปรรูปเป็นเบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี  หรือชุบ

กล้วยตาก เป็นต้น และหากพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผงโกโก้ ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับผงโกโก้ที่ท าเป็น
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อุตสาหกรรม หรือน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูก (140-150 บาทต่อกก.) และมีหลากหลายสูตรให้เลือก 

เช่น สีเข้ม สีมาตรฐาน ผงโกโก้แบบธรรรมชาติ (Natural-process)  และผงโกโก้แบบดัชต์โพรเซส (Dutch-

process) และลดความเป็นกรดของเมล็ดโกโก้ ท าให้รสชาติละมุมมากขึ น (เปรี ยวน้อยลง กลมกล่อมมากขึ น) 

เป็นต้น  

ส าหรับผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ สามารถใช้ชงเป็นชาใส เพ่ือสุขภาพและได้กลิ่นหอมของโกโก้ และท าเป็น

เครื่องดื่มประเภทสมูทตี  ซึ่งเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพ ส่วนโกโก้แมส สามารถน ามาชงเป็นโกโก้ร้อน

และเย็นได้ ซึ่งจะมีความเข้มข้นและมีเนื อโกโก้ปนอยู่ให้สัมผัสได้ ส่วนตลาดในช่วงแรกอาจจะต้องใช้ตลาด

ออนไลน์ และหาตลาดใหม่ในพื นที่ เช่น ถนนคนเดิน ร้านเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ที่มีเมนูสมูทตี  เป็นต้น                         

 

 

 

ภาพภาคผนวกที่ จ-17 โกโก้นิปส์  
จากร้านไทยคอฟฟ่ี โกโก้ จ.ล าปาง 

ภาพภาคผนวกที่ จ-18 โกโก้แมส (ก้อน)  
จากร้านไทยคอฟฟ่ี โกโก้ จ.ล าปาง 

 

 

ภาพภาคผนวกที่ จ-19 โกโก้แมส (บดหยาบ/
บดละเอียด) จากร้านไทยคอฟฟ่ี โกโก้ จ.ล าปาง 
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3) การส ารวจคู่แข่งในตลาดเบื องต้น 
ท าการส ารวจคู่แข่งจากตลาดออนไลน์ โดยเลือกคู่แข่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน มีต าแหน่งทาง

การตลาด คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกัน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
การตลาด และก าหนดราคาผลิตภัณฑ์  

3.1 ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ 
 ผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ในตลาดออนไลน์ มี 2 ลักษณะ คือ โกโก้นิปส์แบบเป็นเมล็ด และโกโก้นิปส์แบบ
บดหยาบ มีจ านวนทั งสิ น 38 แบรนด์ น  าหนักบรรจุเฉลี่ย 108.33 กรัม ราคาเฉลี่ย 1.3 บาท/g   
 

ล าดับ แบรนด์ น  าหนัก 

(กรัม) 

ราคา 

(บาท/หน่วย) 

ราคาเฉลี่ย/

น  าหนัก 1 g 

1 Chocolasia  100 130 1.30 
2 Tasalar Chocolate  50 80 1.60 

3 โกโก้สวนครูแดง  150 150 1.00 
4 Gusteau  100 220 2.20 

5 Guscoa  150 250 1.67 

6 Chiang Doii  
100 200 2.00 
200 250 1.25 

7 Organic garden  90 250 2.78 

8 CHOCOLASIA  500 440 0.88 
9 CHOCOLASIA  1000 650 0.65 

10 CHOCOLASIA  100 130 1.30 
11 Nutriris  250 450 1.80 

12 Nutriris  250 450 1.80 

13 T.M.Shop  50 65 1.30 
14 T.M.Shop  150 165 1.10 

15 
organic cacao nibs (FarmerDo 
Organics) 

 100 250 2.50 

16 
คาเคานิบส์ (เมล็ดโกโก้อบ) ตรา บีน
ทูบาร์ จันทบุรี 

 150 130 0.87 

17 โกโก้นิบส์ โกโก้แลนด์เชียงราย  500 325 0.65 

18 [Single Variety] Molicaโกโก้นิบส์  150 140 0.93 
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ล าดับ แบรนด์ น  าหนัก 

(กรัม) 

ราคา 

(บาท/หน่วย) 

ราคาเฉลี่ย/

น  าหนัก 1 g 

19 [Single Variety] Molicaโกโก้นิบส์  250 205 0.82 
20 [Single Variety] Molicaโกโก้นิบส์  1000 635 0.64 

21 NanTaRaCraftChocolate  120 150 1.25 

22 Ovendacom  150 169 1.13 
23 dawn  100 180 1.80 

24 cocoa valley ประจวบคีรีขันธ์  200 140 0.70 

25 บีนทูบาร์ Bean to Bar  150 150 1.00 
26 tossakan  125 247 1.98 

27 โกโก้นิบส์ โกโก้แลนด์เชียงราย  1000 550 0.55 
28 Mr. & Mrs. (USDA organic)  100 210 2.10 

29 Cocoa Me(โกโก้มี)  1000 700 0.70 

30 Peruvian Cacao Nibs  300 450 1.50 
31 thai coffee cocoa  500 650 1.30 

32 thai coffee cocoa  200 300 1.50 

33 thai coffee cocoa  100 180 1.80 

34 
MARKRIN  ORGANIC CACAO 
NIBS 

 200 245 1.23 

35 
โกโก้นิปส์ สวนโกโก้อินทรีย์วิถีไทย 
cocoavalley 

 250 350 1.40 

36 nadareen (organic cacao nibs)  100 250 2.50 

37 nadareen (organic cacao nibs)  500 450 0.90 

38 nadareen (organic cacao nibs)  1000 720 0.72 
ค่าเฉลี่ย 301.17 304.13 1.37 

median 150.00 247.00 1.30 

ต่ าสุด 50.00 65.00 0.55 
สูงสุด 1,000.00 720.00 2.78 
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3.2 ผลิตภัณฑ์โกโก้แมส 
 ผลิตภัณฑ์โกโก้แมสในตลาดออนไลน์ มีจ านวน 11 แบรนด์ น  าหนักบรรจุเฉลี่ย 566.67 กรัม ราคา
เฉลี่ย 0.95 บาท/g    

ล าดับ แบรนด์ น  าหนัก 

(กรัม) 

ราคา 

(บาท/หน่วย) 

ราคาเฉลี่ย/

น  าหนัก 1 g 

1  Chocolasia 1000 900 0.90 

2  CHOCOLASIA 500 425 0.85 

3  CHOCOLASIA 1000 685 0.69 

4  โกโก้แมส ตรา บีนทูบาร์ จันทบุรี 200 250 1.25 

5   [Single Variety] Molicaโกโก้แมส 500 430 0.86 

6   [Single Variety] Molicaโกโก้แมส 1000 697 0.70 

7  บีนทูบาร์ Bean to Bar  200 250 1.25 

8  thai coffee cocoa 1000 1000 1.00 

9  thai coffee cocoa 500 500 1.00 

10  thai coffee cocoa 200 200 1.00 

11  กานเวลา 1000 1150 1.15 

ค่าเฉลี่ย 566.67 493.00 0.95 

median 500.00 430.00 1.00 

ต่ าสุด 200.00 200.00 0.69 

สูงสุด 1,000.00 1,000.00 1.25 
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ภาคผนวก ฉ 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนของโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ 
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ตารางผนวกท่ี ฉ-1  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโกโกผ้ลสด 
หน่วย: บาท 

หมายเหตุ: ที่มาจากการส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทุนคงที ่ 81,462.55 11.34 81,462.55 9.82 - - 
   1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 77,500.00 10.79 77,500.00 9.34 - - 

   2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 3,962.55 0.55 3,962.55 0.48 - - 
ต้นทุนผันแปร 573,461.52 79.85 684,974.03 82.56 111,512.51 100 
  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 68,158.77 9.49 165,596.27 19.96 97,437.50 87.38 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว 279,013.84 38.85 284,488.84 34.29 5,475.00 4.91 
  3. ค่าปุ๋ยเคม ี 123,515.63 17.20 127,115.63 15.32 3,600.00 3.23 

  4. ค่าสารก าจัดศตัรูพืช และ
ค่าแรง 

9,041.67 1.26 9,041.67 1.09 - - 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 36,098.68 5.03 36,098.68 4.35 - - 
  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 57,632.94 8.02 57,632.94 6.95 - - 
  7. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ - - 5,000.00 0.60 5,000.00 4.48 

ต้นทุนการอุดหนุน 63,250.00 8.81 63,250.00 7.62 - - 
ต้นทุนรวม 718,174.07 100.00 829,686.58 100.00 111,512.51 100.00 

รายได้รวม 737,460.00 102.69 905,760.00 109.17 168,300.00 150.92 
   รายได้จากการจ าหนา่ยโกโก้
ผลสด 

737,460.00 102.69 905,760.00 109.17 168,300.00 150.92 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 19,285.93 2.69 76,073.42 9.17 56,787.49 50.92 
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ตารางผนวกท่ี ฉ-2  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการรวบรวมโกโก้ผลสด 
หน่วย: บาท 

หมายเหตุ: ที่มาจากการส ารวจ 

 
ตารางผนวกท่ี ฉ-3  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการแปรรูปโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้ง 

หน่วย: บาท 

หมายเหตุ: ที่มาจากการส ารวจ 
 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 783,732.00 100.00 962,592.00 100.00 178,860.00 100.00 
  1.ค่าโกโก้ผลสด 737,460.00 94.10 905,760.00 94.10 168,300.00 94.10 

  2.ค่าแรงงาน 17,352.00 2.21 21,312.00 2.21 3,960.00 2.21 
  3.ค่าขนส่ง (ยานพาหนะ น  ามัน) 28,920.00 3.69 35,520.00 3.69 6,600.00 3.69 
ต้นทุนรวม 783,732.00 100.00 962,592.00 100.00 178,860.00 100.00 

รายได้รวม 853,140.00 108.86 1,047,840.00 108.86 194,700.00 108.86 
   รายได้จากการรวบรวมโกโก้ผลสด 853,140.00 108.86 1,047,840.00 108.86 194,700.00 108.86 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 69,408.00 8.86 85,248.00 8.86 15,840.00 8.86 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ต้นทุนคงที ่ - - 335.83 0.34 335.83 0.34 
   1. ค่าเสื่อมโรงเรือน - - 133.33 0.13 133.33 0.13 

   2. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์ - - 125.00 0.12 125.00 0.12 
   3. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน - - 27.50 0.03 27.50 0.03 
   4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - - 50.00 0.05 50.00 0.05 
ต้นทุนผันแปร - - 99,676.00 99.66 99,676.00 99.66 

  1. ค่าโกโก้ผลสด - - 90,576.00 90.57 90,576.00 90.57 
  2. ค่าแรงในการหมัก - - 3,187.50 3.19 3,187.50 3.19 

  3. ค่าแรงในการตาก - - 1,312.50 1.31 1,312.50 1.31 
  4. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  - - 4,600.00 4.60 4,600.00 4.60 
ต้นทุนรวม - - 100,011.83 100.00 100,011.83 100.00 

รายได้รวม - - 106,560.00 106.55 106,560.00 106.55 
   รายได้จากการแปรรูปโกโก้ผลสด
เป็นเมล็ดโกโก้แห้ง - - 

106,560.00 106.55 106,560.00 106.55 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด - - 6,548.17 6.55 6,548.17 6.55 
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ตารางผนวกท่ี ฉ-4  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์ 
หน่วย: บาท 

หมายเหตุ: ที่มาจากการส ารวจ 

 
ตารางผนวกท่ี ฉ-5  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนผลตอบแทนการตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้ 

หน่วย: บาท 

หมายเหตุ: ที่มาจากการส ารวจ 

 

 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร - - 32,993.74 100.00 32,993.74 100.00 
  1. ค่าเมล็ดโกโก้แห้ง - - 15,000.00 45.46 15,000.00 45.46 

  2. ค่าแปรรูป (คั่ว/บด) - - 7,500.00 22.73 7,500.00 22.73 
  3. ค่าบรรจุภณัฑ์/วสัด ุ - - 4,463.87 13.53 4,463.87 13.53 
  4. ค่าแรงงาน (แกะเมล็ด/บรรจุ) - - 2,229.87 6.76 2,229.87 6.76 

  5. ค่าขนส่งไปแปรรูป - - 800.00 2.42 800.00 2.42 
  6. ค่าทดสอบตลาด - - 3,000.00 9.09 3,000.00 9.09 

ต้นทุนรวม - - 32,993.74 100.00 32,993.74 100.00 
รายได้รวม - - 48,495.00 118.18 48,495.00 118.18 

รายได้จากแปรรูปเมลด็โกโก้แห้งเป็น
ผลิตภณัฑ ์ - - 

48,495.00 118.18 48,495.00 118.18 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด - - 15,501.86 46.98 15,501.86 46.98 

รายการ 
ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร - - 54,630.00 100.00 54,630.00 100.00 
  1. ค่าผลิตภณัฑร์าคาขายส่ง - - 48,495.00 88.77 48,495.00 88.77 
  2. ค่าจ้างออกแบบ - - 1,500.00 2.75 1,500.00 2.75 
  3. ค่าบริการส่งสินคา้ - - 4,635.00 8.48 4,635.00 8.48 

ต้นทุนรวม - - 54,630.00 100.00 54,630.00 100.00 
รายได้รวม - - 61,485.00 112.55 61,485.00 112.55 

รายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑโ์กโก ้ - - 61,485.00 112.55 61,485.00 112.55 
รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด - - 6,855.00 12.55 6,855.00 12.55 
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ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเป้าหมาย 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับ เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ (อ.สองแคว จ.น่าน)  
โครงการ การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบนพื นที่สูง 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1. ผู้ให้สัมภาษณ์ ………...................................................…………….... โทร …................…..............   
2. บ้านเลขท่ี ................. หมู่ที่ ....…... ต าบล …......….........… อ าเภอ …..…...........… จังหวัด ……......................…  
3. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง  อายุ ……. ปี   การศึกษา ………......  สถานภาพ  (   ) โสด  (   ) สมรส/เคยสมรส 
4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน …….. คน เป็นสมาชิกที่ช่วยผลิตโกโก้ …….. คน 
5. พื นที่ถือครอง...................แปลง  รวมทั งหมด....................ไร่................งาน ...................ตารางวา 

แปลง ขนาดพื นท่ี (ไร่) พื นที่ลุ่มน  า พืชที่ปลูก 
1    

2    
3    
4    
5    

6. อาชีพ 
 6.1 ภาคการเกษตร 

ชนิดไม้ผล พื นที่ปลูก (ไร่) จ านวน (ต้น)  รายได้ (บาท/ปี) หมายเหต ุ

โกโก ้     
    - พันธุ์ลูกผสม I.M.1     

    - พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1     
มะม่วง     
ลิ นจี ่     
ล าไย     
อาโวคาโด ้     

     
     

  

ชนิดพืชไร ่ พื นที่ปลูก (ไร่) รายได้ (บาท/ปี) หมายเหต ุ
ข้าว    

ข้าวโพด    
มันส าปะหลัง    

    
    

  
 

 

No. ..... ผู้สมัภาษณ์ ................ 
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ชนิดพืชผัก พื นที่ปลูก (ไร่) รายได้ (บาท/ปี) หมายเหต ุ
    
    

    
    
    

ชนิดปศุสัตว/์ประมง ขนาดพื นท่ีเลี ยง จ านวน (ตัว) รายได้ (บาท/ปี) หมายเหต ุ

     
     
     
     

 

 6.2 นอกภาคการเกษตร 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน (บาท) หมายเหต ุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน (บาท) หมายเหต ุ

รับจ้าง   อื่นๆ (ระบุ)   
หัตถกรรม      

ค้าขาย      
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการปลูกโกโก ้
1. ประสบการณ์ในการปลูก......... ปี เริ่มปลูกโกโกต้ั งแต่ปี.......... /จ านวน....... ไร่ /จ านวน......... ต้น /พนัธุ์.............  
2. หน่วยงาน/สถาบัน ท่ีเข้ามาส่งเสรมิให้ปลูก..................................................  
 ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริม 
 (   )  พันธุ์  (   )  ระยะปลูก/ระยะแถว  (   )  การใส่ปุ๋ย/ชนิดปุ๋ย  
 (   )  การตัดแต่ง  (   )  การจ ากัดวัชพืช  (   )  การก าจัดศัตรูพืช (เช่น มอด ปลวก)
  (   )  การเก็บเกี่ยว  (   )  การขยายพันธ์ุ   (   )  อื่นๆ (ระบุ)................................ 

 
ส่วนที่ 3 ต้นทุนการผลิตโกโก้ 

1. ต้นทุนการปลูกปีที่ 1  
1.1 การปลูกโกโก้ 

กิจกรรม แรงงานจ้าง แรงงานครัวเรือน/ลงแขก หมายเหต ุ
จ านวนคน จ านวนวัน ค่าจ้าง 

(บาท/หน่วย) 
จ านวนคน จ านวนวัน 

การไถ/ปรับพื นท่ี (ไร่)       
การขุดหลุม        

การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม        
การลงต้นกล้า         
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1.2 ค่าใช้จ่ายวัสดุ/อุกรณ์ ในการปลูกปีที่ 1 

รายการ จ านวน (ต่อไร่) ราคา (บาท/หน่วย) หมายเหต ุ
ค่าน  ามันรถ (ไถ/ปรับพื นท่ี) (ลิตร)    
ค่าอุปกรณ์ (ไถ/ปรับพื นท่ี/ขุดหลมุ)     
    - จอบ (อัน)    

    - เสียม (อัน)    
    -     

    -     
ต้นกล้า (พันธุ์โกโก้)    
    - พันธุ์ลูกผสม I.M.1 (ต้น)    

    - พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 (ต้น)    
ค่าปุ๋ยรองก้นหลมุ    

    - ปุ๋ยเคมี (กระสอบ)    
    - ปุ๋ยคอก (กระสอบ)    

ค่าไม้ปักหลัก    
    

    
 

2 ต้นทุนหมุนเวียน 
2.1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

วัสดุ/อุปกรณ ์ จ านวน (ต่อไร่) ราคา (บาท/หน่วย) หมายเหต ุ
ค่าปุ๋ย     
    - ปุ๋ยเคมี (กระสอบ)    
    - ปุ๋ยคอก (กระสอบ)    

ค่าเคมีภณัฑ์     
   - ยาฆ่ามอด/ปลวก (ขวด)    

   - ยาปราบวัชพืช (ขวด)    
ค่าน  ามันเชื อเพลิง     

   - ตัดหญ้า (ลิตร)    
   - พ่นสารเคมี (ลิตร)    

ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม (เฉลีย่/ปี)    กรณีที่ไม่เกิดเหตภุัยธรรมชาติ 
    - พันธุ์ลูกผสม I.M.1 (ต้น)    
    - พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 (ต้น)    
    - พันธุ์รวม (ต้น)    
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2.2 ค่าแรงงาน 
การเก็บผลผลิต โกโก้ผลสด มีรอบการเก็บ....................................ครั ง/เดือน 
กิจกรรม แรงงานจ้าง แรงงานครัวเรือน/ลงแขก หมายเหต ุ

จ านวนคน 
 

จ านวนวัน ค่าจ้าง 
(บาท/หน่วย) 

จ านวนคน จ านวนวัน 

การเก็บเกี่ยว (ต่อรอบ)       

การใส่ปุ๋ย (ต่อครั ง)       
การพ่นสารเคมี (ต่อครั ง)       

การตัดหญ้า (ต่อครั ง)       
       

       
 

3 ผลผลิต/ผลตอบแทน 
3.1 ผลผลิตโกโก้ผลสด  
พันธุ์โกโก้ ปริมาณผลผลิต  

(กก./รอบการเก็บ) 
ราคาจ าหน่าย (ต่ าสดุ) 

(บาท/กก.) 
ราคาจ าหน่าย (สูงสดุ) 

(บาท/กก.) 
หมายเหต ุ

พันธุ์ลูกผสม I.M.1      
พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1      

รวม     
 
3.2 ตลาด 

พันธุ์โกโก้ ผู้รับซื อ ปริมาณรับซื อ 
(กก./รอบการเก็บ) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ระบบซื อขาย 
(สด/เชื่อ) 

หมายเหต ุ

พันธุ์ลูกผสม I.M.1      
      

      
พันธุ์ลูกผสมชุมพร 1       

     

     
พันธุ์รวม      

     
     

***หมายเหตุ: กรณีมีการเก็บไว้แปรรูปให้ระบุในช่องหมายเหตุด้วย 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาการผลิต/การตลาด 
4.1 ปัญหาการผลิต (พันธุ์ ราคาปัจจัยการผลติ แรงงาน สภาพภูมอิากาศ โรคพืช อื่นๆ) 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
4.2 ปัญหาการตลาด (ราคาผลผลิต (ราคาต่ า ถูกกดราคา) จ านวนผู้รวบรวม การขนส่ง คมนาคม ระบบการซื อขาย (เงิน

เชื่อ) อื่นๆ) 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั งนี  
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ภาคผนวก ซ 

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
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รายช่ือเกษตรกรโกโก้ 

 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายสุชาติ สกลโอฬาร บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 064-070-8915 

2 นายสันติ แซ่ลี 96 หมู่ 9 บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 097-251-2397 
3 นางสาวสุนทรีย์ แซ่ผ่าน 38 หมู่ 9 บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 092-642-8191  

4 นายเซ็นเจา แซ่จ่าว บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน   
5 นายยอดพร แซ่ลี บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 086-192-7146 

6 นายเกาลิน แซ่จ่าว บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 081-026-6866 

7 นางใหม่ฮิน สกลโอฬาร 105 หมู่ 9 บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 089-558-0687 
8 นายเก้าก๋วย แซ่ผ่าน บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 081-884-7479 

9 นายอุ่งเสิว แซ่เติ๋น บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 080-033-8583 

10 นายเกาซิน แซ่ลี 271 หมู่ 9 บ้านน  าพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 080-963-0435 
11 นางสมเพียร ปันชุนห์ 93 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 080-033-8583 

12 นางเหมยกวาง แซ่ลี หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 086-362-5912 

13 นางอุ่งหลู่ แซ่จ๋าว 94 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 080-672-4491 
14 นางสุพิณ สมเกียรติ์มงคล 205 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 087-120-6322 

15 นางสาวโสภิณญ์รภา ใบยา 171 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 089-266-5324 
16 นายชาติชาย ทะสี  310 หมู่ 2 บ้านนาหนุน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 093-313-6142 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

17 นางกุงศร ียะแสง  53 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 086-188-9493 
18 นางนุช วันเพ็ญ  45 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 087-188-6544 

19 นางราตรี ทองสุข  192 หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 087-168-8936 

20 นายสามารถ ณ ราช หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 087-120-6322 
21 นางจรัสศรี  วิเชยละ  หมู่ 2 บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 061-304-2420 

22 นายวรวิทย์  ทิศานุรักษ์  ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น 083-319-6108 

23 นายกฤษณะชัย ดีปินตา  ต.น  าเกี๋ยน อ.ภูเพียง 087-193-3296 
24 นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว 089-955-7851 
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ภาคผนวก ฌ 

ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตโกโก ้แยกเป็นรายเกษตรกร 
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1. นายสุชาติ สกลโอฬาร 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,001.24 1,001.24 16.73 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 16.71 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 1.24 1.24 0.02 

ต้นทุนผันแปร 0.00 3,609.38 3,609.38 60.30 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 9.38 9.38 0.16 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 60.14 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,375.00 1,375.00 22.97 

ต้นทุนรวม 0.00 5,985.61 5,985.61 100.00 

รายได้รวม 6,990.00 - 6,990.00 116.78 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 6,990.00 - 6,990.00 116.78 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 6,990.00 116.78 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 1,004.39 16.78 

ROI 16.78  

 
2. นายสันติ แซ่ล ี

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,001.24 1,001.24 13.56 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 13.55 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 1.24 1.24 0.02 

ต้นทุนผันแปร 0.00 5,006.25 5,006.25 67.81 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 19.05 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 48.76 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,375.00 1,375.00 18.63 

ต้นทุนรวม 0.00 7,382.49 7,382.49 100.00 

รายได้รวม 6,990.00 0.00 6,990.00 94.68 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 6,990.00 0.00 6,990.00 94.68 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 6,990.00 94.68 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด -392.49 -5.32 

ROI -5.32  
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3.. นางสาวสุนทรีย์ แซ่ผ่าน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,000.79 1,000.79 17.66 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน  1,000.00 1,000.00 17.65 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  0.79 0.79 0.01 

ต้นทุนผันแปร 0.00 3,566.25 3,566.25 62.93 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 24.81 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 2,160.00 2,160.00 38.12 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,100.00 1,100.00 19.41 

ต้นทุนรวม 0.00 5,667.04 5,667.04 100.00 

รายได้รวม 8,388.00 0.00 8,388.00 148.01 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 8,388.00  8,388.00 148.01 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 8,388.00 148.01 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 2,720.96 48.01 

ROI 48.01  
 
 

4. นายเซ็นเจา แซ่จา่ว 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,000.79 1,000.79 17.66 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 17.65 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 0.79 0.79 0.01 

ต้นทุนผันแปร 0.00 3,566.25 3,566.25 62.93 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 24.81 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 2,160.00 2,160.00 38.12 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,100.00 1,100.00 19.41 

ต้นทุนรวม 0.00 5,667.04 5,667.04 100.00 

รายได้รวม 8,388.00 0.00 8,388.00 148.01 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 8,388.00 0.00 8,388.00 148.01 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 8,388.00 148.01 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 2,720.96 48.01 

ROI 48.01  
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5. นายยอดพร แซ่ล ี

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,001.24 1,001.24 13.56 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 13.55 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 1.24 1.24 0.02 

ต้นทุนผันแปร 0.00 5,006.25 5,006.25 67.81 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 19.05 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 48.76 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,375.00 1,375.00 18.63 

ต้นทุนรวม 0.00 7,382.49 7,382.49 100.00 

รายได้รวม 13,980.00 0.00 13,980.00 189.37 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 13,980.00 0.00 13,980.00 189.37 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 13,980.00 189.37 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 6,597.51 89.37 

ROI 89.37  
 
 

6. นายเกาลิน แซ่จ่าว 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,001.62 1,001.62 16.59 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 16.57 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 1.62 1.62 0.03 

ต้นทุนผันแปร 0.00 3,463.39 3,463.39 57.37 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 23.30 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 2,057.14 2,057.14 34.08 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,571.43 1,571.43 26.03 

ต้นทุนรวม 0.00 6,036.44 6,036.44 100.00 

รายได้รวม 7,988.57 0.00 7,988.57 132.34 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 7,988.57 0.00 7,988.57 132.34 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 7,988.57 132.34 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 1,952.13 32.34 

ROI 32.34  
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7. นางใหม่ฮิน สกลโอฬาร 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,000.81 1,000.81 17.04 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 17.03 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 0.81 0.81 0.01 

ต้นทุนผันแปร 414.29 2,100.00 2,514.29 42.82 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 42.86 42.86 0.73 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 2,057.14 2,057.14 35.03 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 200.00 0.00 200.00 3.41 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 214.29 0.00 214.29 3.65 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 2,357.14 2,357.14 40.14 

ต้นทุนรวม 414.29 5,457.95 5,872.24 100.00 

รายได้รวม 11,982.86 0.00 11,982.86 204.06 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 11,982.86 0.00 11,982.86 204.06 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 11,568.57 197.00 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 6,110.62 104.06 

ROI 104.06 

 
 

8. นายเก้าก๋วย แซ่ผ่าน 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,000.79 1,000.79 17.66 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 17.65 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 0.79 0.79 0.01 

ต้นทุนผันแปร 0.00 3,566.25 3,566.25 62.93 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 24.81 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 2,160.00 2,160.00 38.12 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,100.00 1,100.00 19.41 

ต้นทุนรวม 0.00 5,667.04 5,667.04 100.00 

รายได้รวม 8,388.00 0.00 8,388.00 148.01 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 8,388.00 0.00 8,388.00 148.01 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 6,990.00 116.78 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 1,004.39 16.78 

ROI 16.78  
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9. นายอุ่งเสิว แซ่เติ๋น 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,000.31 1,000.31 14.94 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 14.94 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 0.31 0.31 0.00 

ต้นทุนผันแปร 0.00 5,006.25 5,006.25 74.79 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 21.01 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 53.78 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 687.50 687.50 10.27 

ต้นทุนรวม 0.00 6,694.06 6,694.06 100.00 

รายได้รวม 6,990.00 0.00 6,990.00 104.42 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 6,990.00 0.00 6,990.00 104.42 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 6,990.00 104.42 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 295.94 4.42 

ROI 4.42  
 
 

10. นายเกาซิน แซ่ล ี

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,004.95 1,004.95 13.61 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 13.54 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 4.95 4.95 0.07 

ต้นทุนผันแปร 0.00 5,006.25 5,006.25 67.78 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 1,406.25 1,406.25 19.04 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 48.74 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,375.00 1,375.00 18.62 

ต้นทุนรวม 0.00 7,386.20 7,386.20 100.00 

รายได้รวม 6,990.00 0.00 6,990.00 94.64 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 6,990.00 0.00 6,990.00 94.64 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 6,990.00 94.64 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด -396.20 -5.36 

ROI -5.36  
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11. นางสมเพียร ปันชุนห ์

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,045.32 1,045.32 8.79 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 8.41 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 45.32 45.32 0.38 

ต้นทุนผันแปร 1,550.00 9,300.00 10,850.00 91.21 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 300.00 300.00 2.52 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 9,000.00 9,000.00 75.66 

  3. ค่าปุย๋เคมี 1,350.00 0.00 1,350.00 11.35 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 200.00 0.00 200.00 1.68 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,550.00 10,345.32 11,895.32 100.00 

รายได้รวม 20,970.00 0.00 20,970.00 176.29 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 20,970.00 0.00 20,970.00 176.29 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 19,420.00 163.26 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 9,074.68 76.29 

ROI 76.29  
 
 

12. นางเหมยกวาง แซ่ลี 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,016.23 1,016.23 21.10 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 20.76 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 16.23 16.23 0.34 

ต้นทุนผันแปร 200.00 3,600.00 3,800.00 78.90 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 74.75 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 200.00 0.00 200.00 4.15 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 200.00 4,616.23 4,816.23 100.00 

รายได้รวม 6,990.00 0.00 6,990.00 145.13 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 6,990.00 0.00 6,990.00 145.13 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 6,790.00 140.98 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 2,173.78 45.13 

ROI 45.13  
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13. นางอุ่งหลู่ แซ่จ๋าว 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,026.47 1,026.47 15.34 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 14.94 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 26.47 26.47 0.40 

ต้นทุนผันแปร 2,066.67 3,600.00 5,666.67 84.66 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 53.79 

  3. ค่าปุย๋เคมี 900.00 0.00 900.00 13.45 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 150.00 0.00 150.00 2.24 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 1,016.67 0.00 1,016.67 15.19 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 2,066.67 4,626.47 6,693.14 100.00 

รายได้รวม 11,184.00 0.00 11,184.00 167.10 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 11,184.00 0.00 11,184.00 167.10 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 9,117.33 136.22 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 4,490.86 67.10 

ROI 67.10  
 
 

14. นางสุพิณ สมเกียรติ์มงคล 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,031.35 1,031.35 16.62 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 16.11 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 31.35 31.35 0.51 

ต้นทุนผันแปร 1,500.00 3,675.00 5,175.00 83.38 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 75.00 75.00 1.21 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 58.01 

  3. ค่าปุย๋เคมี 1,350.00 0.00 1,350.00 21.75 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 150.00 0.00 150.00 2.42 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,500.00 4,706.35 6,206.35 100.00 

รายได้รวม 6,990.00 0.00 6,990.00 112.63 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 6,990.00 0.00 6,990.00 112.63 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 5,490.00 88.46 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 783.65 12.63 

ROI 12.63  
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15. นางสาวโสภิณญ์รภา ใบยา 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,172.48 1,172.48 18.62 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 15.88 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 172.48 172.48 2.74 

ต้นทุนผันแปร 150.00 3,600.00 3,750.00 59.55 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 57.17 

  3. ค่าปุย๋เคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 150.00 0.00 150.00 2.38 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 1,375.00 1,375.00 21.83 

ต้นทุนรวม 150.00 6,147.48 6,297.48 100.00 

รายได้รวม 8,388.00 0.00 8,388.00 133.20 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 8,388.00 0.00 8,388.00 133.20 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 8,238.00 130.81 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 2,090.52 33.20 

ROI 33.20  
 
 

16. นายชาติชาย ทะสี 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,023.54 1,023.54 16.32 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 15.94 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 23.54 23.54 0.38 

ต้นทุนผันแปร 1,500.00 3,750.00 5,250.00 83.68 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 150.00 150.00 2.39 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 57.38 

  3. ค่าปุย๋เคมี 900.00 0.00 900.00 14.35 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 600.00 0.00 600.00 9.56 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,500.00 4,773.54 6,273.54 100.00 

รายได้รวม 2,796.00 0.00 2,796.00 44.57 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 2,796.00 0.00 2,796.00 44.57 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 1,296.00 20.66 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด -3,477.54 -55.43 

ROI -56.43  
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17. นางกุงศรี ยะแสง 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,086.90 1,086.90 18.00 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 16.56 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 86.90 86.90 1.44 

ต้นทุนผันแปร 1,350.00 3,600.00 4,950.00 82.00 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 59.63 

  3. ค่าปุย๋เคมี 1,350.00 0.00 1,350.00 22.36 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,350.00 4,686.90 6,036.90 100.00 

รายได้รวม 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 12,630.00 209.21 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 7,943.10 131.58 

ROI 131.58  
 
 

18. นางนุช วันเพ็ญ 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,086.90 1,086.90 18.00 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 16.56 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 86.90 86.90 1.44 

ต้นทุนผันแปร 1,350.00 3,600.00 4,950.00 82.00 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 59.63 

  3. ค่าปุย๋เคมี 1,350.00 0.00 1,350.00 22.36 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,350.00 4,686.90 6,036.90 100.00 

รายได้รวม 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 12,630.00 209.21 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 7,943.10 131.58 

ROI 16.78  
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19. นางราตรี ทองสุข 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,086.90 1,086.90 18.00 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 16.56 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 86.90 86.90 1.44 

ต้นทุนผันแปร 1,350.00 3,600.00 4,950.00 82.00 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 59.63 

  3. ค่าปุย๋เคมี 1,350.00 0.00 1,350.00 22.36 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,350.00 4,686.90 6,036.90 100.00 

รายได้รวม 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 12,630.00 209.21 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 7,943.10 131.58 

ROI 131.58  
 
 

20. นายสามารถ ณ ราช 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,226.60 1,226.60 12.55 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 10.23 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 226.60 226.60 2.32 

ต้นทุนผันแปร 1,350.00 7,200.00 8,550.00 87.45 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 7,200.00 7,200.00 73.65 

  3. ค่าปุย๋เคมี 1,350.00 0.00 1,350.00 13.81 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,350.00 8,426.60 9,776.60 100.00 

รายได้รวม 13,980.00 0.00 13,980.00 142.99 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 13,980.00 0.00 13,980.00 142.99 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 12,630.00 129.19 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 4,203.40 42.99 

ROI 42.99  
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21. นางจรัสศรี  วิเชยละ 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,086.9 1,086.9 18.00 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 16.56 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 86.90 86.90 1.44 

ต้นทุนผันแปร 1,350.00 3,600.00 4,950.00 82.00 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 0.00 0.00 0.00 0.00 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 0.00 3,600.00 3,600.00 59.63 

  3. ค่าปุย๋เคมี 1,350.00 0.00 1,350.00 22.36 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 1,350.00 4,686.90 6,036.90 100.00 

รายได้รวม 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 13,980.00 0.00 13,980.00 231.58 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 12,630.00 209.21 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด 7,943.10 131.58 

ROI 131.58  
 
 

22. นายวรวิทย์ ทิศานุรัตน ์

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,021.802 1,021.802 2.38 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 2.33 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 21.80 21.80 0.05 

ต้นทุนผันแปร 39,530.00 2,310.00 41,840.00 97.62 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 5,130.00 150.00 5,280.00 12.32 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 14,400.00 2,160.00 16,560.00 38.64 

  3. ค่าปุย๋เคมี 16,200.00 0.00 16,200.00 37.80 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 2,000.00 0.00 2,000.00 4.67 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 1,800.00 0.00 1,800.00 4.20 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 39,530.00 3,331.80 42,861.80 100.00 

รายได้รวม 5,592.00 0.00 5,592.00 13.05 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 5,592.00 0.00 5,592.00 13.05 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด -33,938.00 -79.18 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด -37,269.80 -86.95 

ROI -88.95  
หมายเหตุ: มีการจ้างแรงงานเป็นส่วนใหญ่ และโกโก้เพิ่งเริ่มให้ผลผลิต ซึ่งบางแปลงยังไม่ให้ผลผลิต 
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23. นายสุชาติ สกลโอฬาร 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,114.95 1,114.95 5.11 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 4.58 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 114.95 114.95 0.53 

ต้นทุนผันแปร 18,750.00 1,950.00 20,700.00 94.89 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 2,950.00 150.00 3,100.00 14.21 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 7,200.00 1,800.00 9,000.00 41.26 

  3. ค่าปุย๋เคมี 5,400.00 0.00 5,400.00 24.75 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 400.00 0.00 400.00 1.83 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 1,800.00 0.00 1,800.00 8.25 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 1,000.00 0.00 1,000.00 4.58 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 18,750.00 3,064.95 21,814.95 100.00 

รายได้รวม 6,990.00 0.00 6,990.00 32.04 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 6,990.00 0.00 6,990.00 32.04 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด -11,760.00 -53.91 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด -14,824.95 -67.96 

ROI -67.96  
หมายเหตุ: มีการจ้างแรงงานเป็นส่วนใหญ่ และโกโก้เพิ่งเริ่มให้ผลผลิต ซึ่งบางแปลงยังไม่ให้ผลผลิต 
 

24. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ ์

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1,187.00 1,187.00 9.94 

  1. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน 0.00 1,000.00 1,000.00 8.38 

  2. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.00 187.00 187.00 1.57 

ต้นทุนผันแปร 10,450.00 300.00 10,750.00 90.06 

  1. ค่าแรงในการดูแลรักษา 750.00 150.00 900.00 7.54 

  2. ค่าแรงในการเก็บเกีย่ว 300.00 150.00 450.00 3.77 

  3. ค่าปุย๋เคมี 5,400.00 0.00 5,400.00 45.24 

  4. ค่าสารก าจัดศัตรูพืช และค่าแรง 400.00 0.00 400.00 3.35 

  5. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 3,600.00 0.00 3,600.00 30.16 

  6. ค่าพันธุ์ปลูกซ่อม 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนค่ากล้าพันธ์จากโครงการหลวงส่วนขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ต้นทุนรวม 10,450.00 1,487.00 11,937.00 100.00 

รายได้รวม 5,592.00 0.00 5,592.00 46.85 

รายได้จากการจ าหน่ายโกโก้ผลสด 5,592.00 0.00 5,592.00 46.85 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด -4,858.00 -40.70 

รายได้เหนือต้นทุนทั งหมด -6,345.00 -53.15 

ROI -53.15  
หมายเหตุ: มีการจ้างแรงงานเป็นส่วนใหญ่ และโกโก้เพิ่งเริ่มให้ผลผลิต ซึ่งบางแปลงยังไม่ให้ผลผลิต 


