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ปลดล็อกโกโก้ไทยอย่างไร...ให้ไปต่อได้
รัชณภัค อินนุกูล I ภัทรียา นวลใย I นราพร สังสะนา
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

โกโก้ถูกจับตาเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจใหม่ในปัจจุบันจากจุดเด่นที่สามารถปลูกได้ทั้งแบบเชิงเดี่ยว และแบบปลูกแซม
เพื่อเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรตลอดทั้งปี อีกทั้งความต้องการโกโก้ยังมีต่อเนื่องทั้งจากในและต่างประเทศ ส่งผลให้
โกโก้ไทยมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม โกโก้ไทยยังติดข้อจากัดในหลายจุดตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
บทความนี้ จึงชวนทุกท่านมาช่วยกันหาคาตอบเพื่อปลดล็อกข้อจากัดและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
Photo by freepik

1. ทาไมโกโก้ไทยถึงถูกจับตามอง

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมในการปลูกโกโก้ เนื่องจากเป็นพืชเขตร้อนจึงเจริญเติบโตได้ดีในประเทศ
แถบเส้นศูนย์สูตร โดยเริ่มปลูกในภาคใต้และกระจายไปยังภาคอื่นทั่วประเทศ โกโก้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัยมานาน และด้วย
คุณประโยชน์ที่หลากหลาย ทาให้นิยมนาไปเป็นส่วนประกอบในอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี คนส่วนใหญ่รู้จักโกโก้ในรูปแบบ
ช็อกโกแลต แต่กว่าจะมาเป็นช็อกโกแลต หรือกระบวนการที่เรียกว่า “Bean to bar” นั้น มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวพันกับผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงร้านคาเฟ่ ซึ่งอาศัยความเชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามตลาดต้องการ

สถานการณ์โกโก้ไทย

ภาคเหนือ 1,379
• Supply Chain ของโกโก้และความได้เปรียบของไทย ประกอบด้วย
ภาคอีสาน
(23%)
พื้นที่เพาะปลูก
ภาคกลาง
 ต้นน้า (เกษตรกร) มีความได้เปรียบด้านพื้นที่ โดยสามารถปลูกได้ทุกภาค
1,696
ปี 2563
(29%)
ซึ่งจาเป็นต้องคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และอาจต้องลงทุน ภาคตะวันตก 295
(5%)
ภาคตะวันออก
501
ระบบน้าเพิ่มเติมในภาคเหนือและอีสาน ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกโกโก้
พื้นที่เพาะปลูกรวม
244
(9%)
(4%)
ทั้งสิ้นราว 1,300 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การเติบโตของต้นน้าใน
5,913 ไร่
ระยะถัดไปยังเผชิญความท้าทายอยู่ไม่น้อย
ผลผลิตรวม
ภาคใต้ 1,799
 กลางน้า-ปลายน้า (วิสาหกิจชุมชน/ผูผ
้ ลิตช็อกโกแลต/โรงงานแปรรูป/
(30%)
859 ตัน
ร้านคาเฟ่) บางกลุ่มมีองค์ความรู้ในการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ : ( ) แสดงสัดส่วนของพื้นที่เพาะปลูกของแต่ละภาคเทียบกับประเทศ
ที่เป็นเอกลักษณ์
ปริมาณการนาเข้าและส่งออก* (หมืน่ ตัน)
มูลค่า
4.4
4.5
4.2
4.0
• ในช่วง 3 ปีมานี้ โกโก้ได้รบั กระแสความนิยมมากขึน้ ทาให้พนื้ ทีเ่ พาะปลูก
3.9
5.9
เพิ่มขึน้ ต่อเนือ่ ง เพื่อรองรับโอกาสในอนาคต ภาครัฐจึงมีแนวคิดในการส่งเสริม นาเข้า
พันล้านบาท
2.3
2.3
2.2
2.0
1.9
โกโก้ให้เป็นหนึ่งในพืชแห่งอนาคต (Future Crop)
2.3
ส่งออก
พันล้านบาท
• อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ประเทศไทยยังผลิตโกโก้ได้นอ้ ย ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงจาเป็นต้อง
2559
2560
2561
2562
2563
นาเข้ามาโดยตลอด ทั้งนี้ ปี 2559 ไทยนาเข้าโกโก้ 3.9 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นเป็น 4.2 * ปัจจุบันการนาเข้าเมล็ดแห้งจาเป็นต้องมีใบอนุญาตนาเข้า จึงนิยมนาเข้าในรูปแบบผงโกโก้
และช็อกโกแลต (95%) และส่งออกในรูปช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้ (99%)
หมื่นตันในปี 2563 และส่งออกเฉลี่ยปีละ 2.1 หมื่นตัน
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมศุลกากร, คานวณโดย ธปท.
กว่าจะมาเป็นช็อกโกแลต ไม่ง่ายนะ...

เมื่อเก็บเกี่ยวผลโกโก้สดแล้ว จะนามาแกะเปลือกเพื่อนาเมล็ดข้างในไปหมัก จากนั้นนาไปตากแห้ง จนเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แล้วนาไปคั่ว
เมื่อคั่วเสร็จเปลือกที่ห่อหุ้มจะถูกกาจัดออก เมล็ดที่เหลือที่ถูกเรียกว่า “Cacao nib” จะถูกนาไปบด จนเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลหนืดหรือที่เรียกว่า
“Cacao mass” จากนั้นนามานวด ปรุงแต่งรส และผ่านกระบวนการเพิ่มและลดอุณหภูมิ อย่างเหมาะสม แล้วเทบนพิมพ์ตามรูปทรงที่ต้องการ

Illustrations by Anna Bazyl for Cacao Magazine

นอกจากนี้ การผลิตที่ใส่ใจคุณภาพตั้งแต่การคัดสรรแหล่งที่มาของเมล็ดโกโก้ ซึ่งหลักการคล้ายกับกาแฟ เพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้ทสี่ มบูรณ์ มีรสชาติ รสสัมผัส และ
กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่น (Single Origin) ช่วยสร้างจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มให้กับโกโก้
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โกโก้ในตลาดโลก...
• ผลผลิตโกโก้ของโลกมีประมาณ 4.6 ล้านตัน ในปี 2563 โดยแหล่งเพาะปลูก
สาคัญอยูใ่ นกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ ไอวอรีโคสต์ 45% และ
กานา 17%
• โกโก้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และเป็นที่ตอ้ งการของบริษัทผูผ้ ลิตช็อกโกแลต
ทั่วโลก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสาคัญในอาหาร เครื่องดื่มและขนม โดยมี
ความต้องการนาเข้ารวม 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้นาเข้ารายใหญ่
ของโลก ได้แก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสหราช
อาณาจักร
รู้หรือไม่ ? ในประเทศกานา การแปรรูปจากอุตสาหกรรมเมล็ดโกโก้จนไปสูไ่ ขมันโกโก้
และผงโกโก้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) รวมกว่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลผลิตโกโก้ของโลก และ 5 อันดับผูผ้ ลิตรายใหญ่ ปี 2563

4.6
ล้านตัน

ไอวอรีโคสต์ กานา เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย
(45%)

(17%)

(7%)

(5%)

(5%)

ไทย

(0.02%)

มูลค่าการนาเข้าโกโก้ของโลก และ 5 อันดับผูน้ าเข้ารายใหญ่ ปี 2562

5.1

เยอรมนี สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไทย
หมื่นล้าน US$ (10%)
(5%) (0.4%)
(10%)
(7%)
(9%)
หมายเหตุ: ( ) แสดงสัดส่วนของผลผลิต/นาเข้าของแต่ละประเทศ เทียบกับผลผลิต/นาเข้าทัง้ โลก
ที่มา: International Cocoa Organization และ Trademap, คานวณโดย ธปท.

ประตูแห่งโอกาสของโกโก้ไทย
โกโก้ไทยมีโอกาสเติบโตได้นับจากนี้ จากปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการพึ่งพาการนาเข้า
จากต่างประเทศบางส่วนแล้วยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพในการส่งออก
ความต้องการบริโภคยังเติบโตได้ตอ่ เนือ่ ง จาก...
• การเติบโตของร้านคาเฟ่และขนม ทาให้ความต้องการนาโกโก้ไปเป็น
วัตถุดิบในการทาเครื่องดื่มและขนมเติบโตตาม
• เทรนด์พฤติกรรมรักสุขภาพ เป็นโอกาสเติบโตของผลิตภัณฑ์จากโกโก้
และช็อกโกแลตออร์แกนิคหรือพรีเมี่ยม โดยโกโก้มปี ระโยชน์หลายด้าน
ทั้งช่วยลดความดันโลหิตสูง เพิ่มประสิทธิภาพด้านความจา ช่วยให้
อารมณ์ดีและป้องกันรักษาโรคซึมเศร้าได้1
• การเติบโตของห้างสรรพสินค้าและ E-commerce ทาให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากโกโก้และช็อกโกแลตได้ง่ายและสะดวกขึ้น
• โกโก้ไทยเริม่ เข้าสูเ่ วทีนานาชาติ โดยได้รับรางวัลในงาน International
Chocolate Awards Asia-Pacific 2018 ทาให้เพิ่มโอกาสส่งออกไป
ตลาดโลกได้ในอนาคต
• ตลาดผลิตภัณฑ์โกโก้โลกยังเติบโตได้กว่า 3% ในช่วงปี 2562-2569
(CAGR)2 จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากทั้ง...
พื้นที่เพาะปลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วง 3 ปีนี้ และพื้นทีท่ จี่ ะเพิ่มขึน้ อีกในอนาคต
ส่วนหนึ่งจากแผนการส่งเสริมของภาคเอกชน โดยโกโก้ช่วยสร้างรายได้ให้
เกษตรกรอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากสามารถเก็บผลผลิตได้ทุก ๆ 15 วัน
หรือสร้างผลตอบแทนกรณีปลูกเชิงเดี่ยวปีละกว่า 30,000 บาท/ไร่ ทั้งนี้
คาดว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งมีส่วนทาให้ส่วนต่างระหว่างราคาในประเทศ
และนาเข้าลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เล่นกลางน้า-ปลายน้าซื้อผลผลิต
โกโก้จากในประเทศแทนการนาเข้ามากขี้น

จานวนร้านคาเฟ่ทจี่ ดทะเบียนในไทย
10,378

10,506

2561

2562

9,509
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2560

โกโก้ เทรนด์สคู่ วามยัง่ ยืนแบบ Zero Waste...
ทุกส่วนของโกโก้สามารถนามาแปรรูปได้หลากหลาย เช่น
เมล็ด ใช้ทาช็อกโกแลต และผงโกโก้
ไขมันโกโก้ เป็นส่วนผสมของเครื่องสาอาง
ปุยโกโก้ ต่อยอดเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม
เปลือกหุ้มเมล็ด ใช้เป็นชา และสีย้อมผ้า
เปลือก เป็นภาชนะใส่ขนม/ไอศกรีม เชื้อเพลิงชีวภาพ และปุ๋ย
การผลิตโกโก้จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ผลตอบแทนสุทธิ3 (บาท/ไร่/เดือน)
ปลูกแซม
ปลูกเชิงเดีย่ ว

1,000 - 2,000
2,500 - 5,000
แม้ผลตอบแทนจะอยู่ในระดับสูง
แต่หากผลผลิตไม่ได้คุณภาพและขาดผู้รับซื้อ
ความเสี่ยงในการขายก็สูงตามเช่นกัน

หมายเหตุ : 1 ที่มา: โกโก้กับสมอง, ศาสตราจารย์นายแพทย์นพ
ิ นธ์ พวงวรินทร์ 2 ที่มา: alliedmarketresearch, 2019
3 คานวณภายใต้ข้อสมมติผลตอบแทนของต้นโกโก้ ณ ปีที่ 5 และ 1 ไร่ ปลูกโกโก้ 150 ต้น ทั้งนี้ รายได้อาจแตกต่างกันจากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุน ราคารับซื้อ และผลผลิตต่อไร่
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2. โกโก้ไทยยังติดล็อกในหลายจุด
บทเรียนจากอดีต... ย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน ภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโกโก้แซมสวนมะพร้าว เพื่อแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่าโดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคใต้และภาคตะวันออก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไม่มีองค์ความรู้ในการเพาะปลูกมากนัก ผลผลิตที่ได้จึงไม่มีคุณภาพ ประกอบกับมีการหลอกขาย
กล้าพันธุ์และไม่มารับซื้อตามสัญญา ทาให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่า เกษตรกรจึงโค่นต้นโกโก้ทิ้ง และเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน อย่างไรก็ดี
ปัจจุบันโกโก้ได้รับความสนใจอีกครั้ง เนื่องจากมีราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาครัฐมีแนวคิดในการส่งเสริมปลูก
โกโก้ทดแทนยางพารา หรือปลูกแซมพืชอื่นเพื่อเสริมรายได้ ซึ่งการปลูกโกโก้ในไทยส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนนาการผลิตในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา
เพื่อให้มีตลาดรับซื้อที่ชัดเจน บทเรียนดังกล่าวสะท้อนว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโกโก้ ทุกฝ่ายจาเป็นต้องเข้าใจข้อจากัดใน
Supply Chain และดาเนินการปลดล็อกอย่างเป็นระบบ มิเช่นนั้นประวัตศิ าสตร์จะกลับมาซ้ารอยเดิม !

แม้โกโก้จะเป็นพืชเศรษฐกิจทีม่ ีประตูโอกาสรออยู่ แต่การไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ง่ายนัก
เนื่องจากยังมีหลายปัจจัยที่เป็นความท้าทาย

ความท้าทายใน Supply Chain ที่ไม่ควรมองข้าม

ต้นน้า
(เกษตรกร)

• ยังมีเกษตรกรบางส่วนขาดองค์ความรูแ้ ละทักษะในการเพาะปลูก เช่น
วิธีการปลูก การดูแลหลังการปลูก และการจัดการน้า ทาให้ผลผลิตที่ได้
ไม่มีคุณภาพ และมีปัญหาในการจาหน่ายผลผลิตตามมา
• มีข้อจากัดในการเข้าถึงกล้าพันธุท์ ดี่ ี เนื่องจากยังมีการหลอกจาหน่าย
กล้าพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ/ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด
• ไม่มนั่ ใจในระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) โดยเกรงว่า
จะถูกหลอกจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เช่น ผิดสัญญารับซื้อผลผลิต
• ไม่มพ
ี อ่ ค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตในบางพืน้ ที่ ทาให้ไม่สามารถจาหน่าย
ผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยวได้
• มีการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรและบันทึกพืน้ ทีเ่ พาะปลูกโกโก้ไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ทาให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของภาครัฐเพือ่ นาไปใช้ประโยชน์มีข้อจากัด
เช่น การวางแผนจัดหาตลาดรับซื้อทาได้ยาก เนื่องจากไม่ทราบปริมาณ
ผลผลิตในแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลาที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด

• ยังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ทาให้ต้องนาเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ
• ยังต้องขยายการเข้าถึงองค์ความรูด้ า้ นการแปรรูปให้กบั ผูเ้ ล่นรายเดิม
ที่ยังมีขอ้ จากัด และผูเ้ ล่นรายใหม่ โดยเฉพาะการเข้าใจรายละเอียดใน
ขั้นตอนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงบางกลุ่ม
ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งและผงโกโก้
• ยังต้องเพิ่มการสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์ เช่น การชูจุดขาย
ความเป็น Single Origin ที่ให้กลิ่นและรสสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วย
กลางน้า-ปลายน้า
ให้ผู้ประกอบการสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่สูงขึ้น
(วิสาหกิจชุมชน/
ผู้ผลิตช็อกโกแลต • จาเป็นต้องพัฒนามาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐาน GMP (Good
Manufacturing Practices) และ HACCP (Hazard Analysis Critical
โรงงานแปรรูป
Control Point) และควรได้รบั การส่งเสริมตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
ร้านคาเฟ่)
ให้มากขึน้ เพื่อให้โกโก้ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

สายพันธุโ์ กโก้ในไทย
พันธุโ์ กโก้ทไี่ ด้รับการขึน้ ทะเบียนจาก
กรมวิชาการเกษตร ได้แก่
• พันธุล์ กู ผสม ชุมพร 1 ให้ผลผลิตสูง
เฉลี่ย 127 กิโลกรัม/ไร่ และเมล็ดมี
ปริมาณไขมันสูงประมาณ 57%
• พันธุไ์ อ.เอ็ม.1 (I.M.1) ให้ผลผลิตสูง
เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง และเมล็ดมี
ปริมาณไขมันสูงประมาณ 52%
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังมีโกโก้อีกหลายพันธุ์
ที่มีการปลูกแม้จะยังไม่ขึ้นทะเบียน ดังนั้น
เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลแต่ละพันธุ์ให้
ละเอียดก่อนเริ่มเพาะปลูก
คุณภาพเมล็ดโกโก้ทดี่ สี าคัญไฉน
เมล็ดโกโก้แห้งที่ดีจะต้องมีผิวเรียบ
ขนาดเมล็ดสม่าเสมอ มีเยื่อหุ้มเมล็ดติด
อยู่น้อย ไม่มีสิ่งเจือปน เมล็ดไม่จับกันเป็น
ก้อน และต้องมีความชื้นของเมล็ดไม่เกิน
8% โดยคุณภาพของเมล็ดมี
ความสาคัญมาก เนื่องจากส่งผลต่อ
รสชาติและความอร่อยของช็อกโกแลต
เกษตรกรจึงควรให้ความสาคัญ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาการรับซื้อเหมือนในอดีต
ราคาโกโก้ไทย VS ต่างประเทศ
ปัจจุบันราคาโกโก้ไทยสูงกว่าต่างประเทศ
ส่วนหนึ่งเนื่องจากโกโก้ที่มีคุณภาพยังมี
ปริมาณน้อย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ
บางส่วนยังคงเลือกใช้วัตถุดิบในประเทศ
เนื่องจากหากนาราคานาเข้าบวกค่าภาษี
ค่าขนส่ง ทาให้ราคาสุทธิไม่แตกต่างกัน
มากนัก และการขนส่งในประเทศทาได้
รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถกาหนด
คุณภาพรับซื้อได้มากขึ้นตั้งแต่การปลูก
สายพันธุ์ และความเป็นเอกลักษณ์
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ปลดล็อกโกโก้ไทยอย่างไร...ให้ไปต่อได้
รัชณภัค อินนุกูล I ภัทรียา นวลใย I นราพร สังสะนา
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. ปลดล็อกโกโก้ไทยอย่างไร...ให้ไปต่อได้
เกษตรกร กุญแจสาคัญสูค่ วามยัง่ ยืน
1(1) ศึกษาข้อมูลโกโก้ให้รอบด้านก่อนเริม่ เพาะปลูก ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ที่ดี การปรับปรุงดิน และการจัดการน้า เพื่อให้ได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด
2(2) เข้าใจ Contract Farming อย่างถ่องแท้กอ่ นตัดสินใจเซ็นสัญญา ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐ
ศึกษาเงื่อนไขของสัญญาให้ละเอียดโดยเฉพาะคุณภาพผลผลิตที่รบั ซื้อ และความเสียหายหากมีการยกเลิกสัญญา
3(3) รวมกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยลดต้นทุนจากการประหยัด
ต่อขนาด (Economy of scale) ทั้งยังต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

• คุณนัน ชูเอียด ปราชญ์ชาวบ้าน จ.พัทลุง ปลูกโกโก้แซมในสวนผสม เน้นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจก่อนลงมือปลูกโกโก้
• คุณเจริญพร เสาโกมุท เจ้าของไร่คมิ สวนวายุ จ.ชัยภูมิ ปลูกโกโก้เชิงเดีย่ ว เน้นการจัดการน้าอย่างเป็นระบบและการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เอกชน พลังสาคัญในการขับเคลือ่ น
(1)
ุ ภาพ เพื่อช่วย
1 เป็นตัวกลางแบ่งปันความรูส้ เู่ กษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการแปรรูปเบื้องต้นเพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้ที่มีคณ
ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร ขณะเดียวกันเอกชนได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงจากการลดขั้นตอนการแปรรูป
2(2) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งด้านฐานข้อมูล การวิจัยกล้าพันธุ์ และเทคโนโลยี เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับ
การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้
3 เพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้างเอกลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น
(3)
เช่น ผลิตภัณฑ์ในเชิงการแพทย์หรือเครื่องสาอาง
4(4) ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น
• One more Thai craft chocolates สร้างเอกลักษณ์โดยใช้โกโก้ที่ปลูกในสวนผสมในท้องถิ่น ทั้งยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชน
• บริษทั โกโก้ไทย 2017 จากัด มีเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัย ช่วยให้ประเมินผลผลิตได้อย่างแม่นยา
• บริษทั มาร์คริณ ช็อกโกแลต จากัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ภาครัฐ ปูทางสูค่ วามสาเร็จ
1 ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโกโก้ที่ถกู ต้องให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้ทราบ

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
2 มีแผนส่งเสริมโกโก้ทเี่ ป็นรูปธรรม โดยต้องดาเนินการตามแผนอย่างจริงจัง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบวงจร ตั้งแต่ทะเบียนสายพันธุ์ เนื้อที่ จานวนเกษตรกร บริษัทที่รับซื้อ/โรงงาน ตลอดจนการนาเข้า
และส่งออก เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรและเอกชนใช้วางแผนและตัดสินใจด้านการผลิต การตลาด และการลงทุน
4 รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมตลาดทัง้ ในและต่างประเทศสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดโรดโชว์ในต่างประเทศ เพื่อให้โกโก้ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น

• มาเลเซีย ตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะเป็น “King of Chocolate in Asia” บรรจุใน "National Commodity Policy 2554-2563" จนเปลี่ยนตาแหน่ง
จากผู้ผลิตเมล็ดโกโก้มาเป็นโรงงานแปรรูปช็อกโกแลต
• อินโดนีเซีย จัดเก็บภาษีส่งออกเมล็ดโกโก้ 0-15% ของมูลค่าการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการหันไปเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปมากขึ้น

ร่วมมือร่วมใจเร่งปลดล็อกข้อจากัดตลอด Supply Chain เพื่อสนับสนุนโกโก้ไทยให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
บทความนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการสนับสนุนของเกษตรกรผูป้ ลูกโกโก้ บริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่ให้ความร่วมมืออย่างดียงิ่ ในการให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ผู้เขียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
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