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โกโก (Theobroma cacao L.) 

 พันธุไอ.เอม็.1 (I.M.1)  

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ช่ือ – สกุล นาง กนกเกศ ละอองศรี 

ท่ีอยู เลขท่ี 222/1 หมู 9 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 094-8303760 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

 โกโกพันธุไอ.เอ็ม.1 (I.M.1) เปนพันธุท่ีไดจากการผสมระหวาง พันธุ ICS กับโกโกลูกผสม 

(กลุม Criollo และกลุม Forastero สาย Amelonado) ซ่ึงมีลักษณะเดนคือ ผลผลิตสูง มีเมล็ดขนาดใหญและ

มีกลิ่นหอมเม่ือนําไปแปรรูป โดยพันธุ ICS เปนพันธุจากประเทศเปรู ไดรับความอนุเคราะหจากเพ่ือนของคูสามี

ภรรยาซ่ึงเปนชาวเมือง Wichita มลรัฐ Kansas city สหรัฐอเมริกา ท่ีไดมาพักอาศัยท่ีบานของนางกนกเกศ 

ละอองศรี และไดนําโกโกพันธุดังกลาวมาจากประเทศเปรูในป พ.ศ. 2535 ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยแมโจ และ Wichita Stage University สวนโกโกลูกผสม (กลุม Criollo และกลุม 

Forastero สาย Amelonado) ไดรับความอนุเคราะหจากเพ่ือนของ ผศ.ดร. สุเมธ เกตุวราภรณ ท่ีทํางานใน

มหาวิทยาลัย Central Luzon ประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ. 2544 หลังจากนั้นจึงผสมและคัดเลือกพันธุท่ีมี

ลักษณะท่ีดี ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเปนเวลาหลายป จนกระท่ังไดตนท่ีสามารถผสมขามดอกในตนเดียวกัน

ได เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง ทนแลง เมล็ดแหงมีคุณภาพดี ใหกลิ่นหอมของช็อกโกแลตเม่ือนําไปแปรรูป 

เปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศ และตั้งชื่อวา โกโกพันธุไอ.เอ็ม.1 (I.M.1) 

 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย โกโก ชื่อวิทยาศาสตร Theobroma cacao L. ชื่อสามัญ Cocoa tree  

วงศ Malvaceae ไมยืนตนไมผลัดใบ 

ตน ตนสูง 2 – 3 เมตร ตนท่ีเจริญมาจากเมล็ด (seedling) เปนลําตนเดี่ยว (single stem)  

ไมมีก่ิงแขนง จนกระท่ังเม่ือสูงประมาณ 1 – 2 เมตร ตายอดจะพัฒนาเติบโตสราง 

ก่ิงแขนง 3 – 5 ก่ิง ในแนวระนาบเรียกวา คาคบ (jorquette)  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปร ี (elliptic) หรือรูปไข (ovate) สีเขียวเขม กวางเฉลี่ย 11.17±2.5 

เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 29.47±3.5เซนติเมตร หนา 102 – 105 µm ปลายใบแหลม 

(acute) โคนใบมน (obtuse) ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย เสนใบ (vein) เห็นชัดเจน เสนใบ

ยอย (veinlet) 9 – 12 คู แผนใบเรียบ ปากใบแบบอะโนโมไซติก (anomocytic 

stomata) ใบออนสีเขียวออนถึงน้ําตาลอมแดง หูใบปรากฏชัดเจน  

ดอก ดอกออกเปนกระจุก ดอกออกตามลําตน (cauliflorous) และก่ิงแก ดอกสมบูรณเพศ 

กานดอกสีชมพู ดอกตูมมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 4.11 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 8.26 
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มิลลิเมตร ดอกบานมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1.85 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบ

หอก สีขาวปนแดง ขอบสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง กลีบดอกลักษณะ

คลายถุงหรือหมวกคลุมเปนรูปคุม (hood -shaped) เกสรเพศผู (stamen) 10 อัน อยู

บริเวณกลีบดอก กานชูอับเรณู (filament) เชื่อมกันเปนหลอดสั้น ๆ ท่ีฐาน ยาวเฉลี่ย 

1.78 มิลลิเมตร เกสรเพศผูเปนหมัน หรือ ไมมีอับเรณู (staminode) 5 อัน โคนกวาง 

ปลายแหลม มีแถบสีมวงเขม ยาวเฉลี่ย 4.75 มิลลิเมตร เเละมีเกสรเพศผูท่ีมีอับเรณู 5 อัน 

อับเรณู (anther) 4 พู อยูสลับกัน เกสรเพศเมียเปนแบบ ประกอบ (compound pistil) 

มี 5 คารเพล (carpel) ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยก 5 แฉก 

ผล/เมล็ด ผลรูปรียาว มีท้ังมีคอฝกและไมมีคอฝก กวางเฉลี่ย 7.55±0.26 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 

19.73±1.29 เซนติเมตร ความหนาเปลือกผลเฉลี่ย 0.91±0.4 เซนติเมตร น้ําหนักฝกสดเฉลี่ย 

430.26±2.8 กรัมตอฝก ผิวขรุขระ มีรอง ปลายฝกแหลม ฝกออนมีสีเขียวหรือสีเเดง ฝกแก

มีสีเหลืองหรือสีสมแดง เมล็ดและใบเลี้ยง (cotyledon) รูปไขและรูปรี เมล็ดกวางเฉลี่ย 

1.30±0.11 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 2.45±0.17 เซนติเมตร จํานวนเมล็ดเฉลี่ย 52 เมล็ดตอฝก 

น้ําหนักเมล็ดสดเฉลี่ย 2.52±0.3 กรัมตอเมล็ด เนื้อในใบเลี้ยงมีสีขาวถึงสีมวงออน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. สามารถผสมเกสรขามดอกในตนเดียวกันได 

2. เมล็ดมีขนาดตามมาตรฐานสากลคือ ไมเกิน 110 เมล็ดตอน้ําหนักเมล็ดแหง 100 กรัม  

 3. อายุการเก็บเก่ียวเฉลี่ย 150 วัน หลังจากดอกบาน 

4. ในเมล็ดโกโกแหง 100 กรัม มีสารอาหาร ไดแก ไขมัน 52 กรัม คารโบไฮเดรต 36.96 

กรัม พลังงาน 547.91 แคลอรี โปรตีน 14.99 กรัม โพแทสเซียม 990.3 มิลลิกรัม 

แคลเซียม 120.4 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 347.1 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 654.4 มิลลิกรัม 

โซเดียม 4.14 มิลลิกรัม เหล็ก 3.74 มิลลิกรัม และทองแดง 1.25 มิลลิกรัม  

5. มีสารโพลีฟนอล (polyphenol) (มิลลิกรัมตอกรัม) จากสวนตาง ๆ ไดแก Cocoa nib 

9.80 Cocoa powder 47.44 Cocoa butter 6.03 และ Chocolate 35 เปอรเซ็นต 

20.11 (วิเคราะหคุณคาทางอาหารและปริมาณโพลีฟนอลโดย บริษัท หองปฏิบัติการ

กลาง (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาเชียงใหม) เม่ือ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โกโกพันธุไอ.เอ็ม.1 (I.M.1) 

 



3 

 

 

มะนาว (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) 

พันธุแปนหริภุญชัย 

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ช่ือ – สกุล นายสมสิทธิ์ จิรธรรมานุวัตร 

ท่ีอยู เลขท่ี 178 หมูท่ี 2 ซอยปาพลู ซอย 8 ตําบลปาพลู อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 51130 

โทรศัพท 08 6375 1767 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

 มะนาวพันธุหริภุญชัยเปนพันธุ ท่ีไดมาจากการเพาะเมล็ดของพันธุแปนดกพิเศษ  

ในปพ.ศ. 2552 นายสมสิทธิ์ จิรธรรมานุวัตร ไดปลูกมะนาวพันธุแปนดกพิเศษบนพ้ืนท่ี 1 ไร ซ่ึง ณ เวลานั้น 

ก่ิงพันธุมีราคาแพง จึงทดลองขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดจากพันธุดังกลาว เพ่ือทดแทนตนมะนาวในสวนท่ี

เสียหายและตายไป จนกระท่ังในปพ.ศ. 2555 ไดขยายแปลงปลูกในพ้ืนท่ีใหม ท่ีเปนท่ีตั้งของสวนปจจุบัน 

บนพ้ืนท่ี 3 ไรเศษ ในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน และไดนําตนมะนาวท่ีไดจากการเพาะเมล็ดท่ีแข็งแรงมา

ปลูกรวมดวยจํานวนหนึ่งจนกระท่ังใหผลผลิต พบวามะนาวตนหนึ่งท่ีไดจากการเพาะเมล็ดมีลักษณะท่ีเดน

แตกตางจากตนอ่ืน ๆ คือ ก่ิง กาน ลําตนมีความแข็งแรง หนามสั้น ใหผลดก ผลทรงแปน ผิวบาง เนื้อกุง

ละเอียด ฉํ่าน้ํา มีกลิ่นหอม มีเมล็ดนอยหรือฝอลีบจนถึงไมมีเมล็ด และไมมีโรคแคงเกอร (Canker) จึงไดแยก

เพ่ือศึกษาลักษณะ และติดตามดูความคงตัวของพันธุ จากนั้นจึงขยายพันธุเพ่ิมจํานวนดวยการตอนก่ิง และตั้ง

ชื่อวามะนาวพันธุ “แปนหริภุญชัย” ซ่ึงเปนสถานท่ีกําเนิดของพันธุ และเพ่ือเปนเกียรติประวัติของจังหวัด

ลําพูนสืบไป 

 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะนาว ชื่อวิทยาศาสตร Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle วงศ Rutaceae  

ไมยืนตนขนาดเล็ก 

ตน ทรงตนลักษณะเปนพุมกวาง สูงประมาณ 2 - 3 เมตร ลําตนน้ําตาลแกมสีเทา มีหนามเล็ก

สั้นบริเวณก่ิงออนและซอกใบ 

ใบ ใบประกอบชนิดใบยอยหนึ่งใบ เรียงสลับ ใบออนสีเขียวออน ใบแกสีเขียวเขม รูปรางใบ

เปนรูปกลมรีถึงรูปไข ใบกวาง 4 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 6 - 9 เซนติเมตร ปลายใบมน ขอบ

ใบหยักเล็กนอย เนื้อใบมีตอมน้ํามันกระจาย (oil grand) ใบออนมีกลิ่นหอม กานใบสั้น 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจะ (raceme) ดอกยอย 7 - 10 ดอก ออกท่ีปลายก่ิงและซอกใบตาม

ระยะแขนง กลีบดอก 4 - 5 กลีบ สีขาว รวงงาย เกสรเพศผูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง 

ผล/เมล็ด ผลออกเปนชอปลายพุมและกระจายท่ัวตน 5 - 7 ผล ผลแบบสม (hesperidium) ทรงผล

กลมแปน ขนาดผลเฉลี่ย 4 – 4.5 เซนติเมตร เปลือกหรือผนังผลชั้นนอก (exocarp) 

เรียบมันสีเขียว มีตอมน้ํามันกระจายท่ัว สีเขียว เม่ือสุกมีสีเหลือง เนื้อหรือผนังผลชั้นใน 
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(endocarp) มีลักษณะเปนกลีบหลายกลีบประกอบดวยถุงเยื่อบาง ๆ ฉํ่าน้ํา ขนาดเล็ก

จํานวนมาก เนื้อมีสีเขียวออน เมล็ดขนาดเล็กกลมก่ึงรียาว หัวแหลมทายมน ภายในสีขาว  

ลักษณะอ่ืนๆ เปลือกบาง เปลือกและเมล็ดไมขม เมล็ดนอยจนถึงไมมี น้ํามีกลิ่นหอม น้ําเยอะ ลูกดก   

ใหผลผลิตตลอดท้ังป และทนโรคแคงเกอร 

 

 

 

 
 

มะนาวพันธุแปนหริภุญชัย 




