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โกโก (Theobroma cacao L.)
พันธุไอ.เอ็ม.1 (I.M.1)
ผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล
นาง กนกเกศ ละอองศรี
ที่อยู
เลขที่ 222/1 หมู 9 ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210
โทรศัพท
094-8303760
แหลงที่มาและประวัติพันธุ
โกโกพันธุไอ.เอ็ม.1 (I.M.1) เปนพันธุที่ไดจากการผสมระหวาง พันธุ ICS กับโกโกลูกผสม
(กลุม Criollo และกลุม Forastero สาย Amelonado) ซึ่งมีลักษณะเดนคือ ผลผลิตสูง มีเมล็ดขนาดใหญและ
มีกลิ่นหอมเมื่อนําไปแปรรูป โดยพันธุ ICS เปนพันธุจากประเทศเปรู ไดรับความอนุเคราะหจากเพื่อนของคูสามี
ภรรยาซึ่งเปนชาวเมือง Wichita มลรัฐ Kansas city สหรัฐอเมริกา ที่ไดมาพักอาศัยที่บานของนางกนกเกศ
ละอองศรี และไดนําโกโกพันธุดังกลาวมาจากประเทศเปรูในป พ.ศ. 2535 ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยแมโจ และ Wichita Stage University สวนโกโกลูกผสม (กลุม Criollo และกลุม
Forastero สาย Amelonado) ไดรับความอนุเคราะหจากเพื่อนของ ผศ.ดร. สุเมธ เกตุวราภรณ ที่ทํางานใน
มหาวิทยาลัย Central Luzon ประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ. 2544 หลังจากนั้นจึงผสมและคัดเลือกพันธุที่มี
ลักษณะที่ดี ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเปนเวลาหลายป จนกระทั่งไดตนที่สามารถผสมขามดอกในตนเดียวกัน
ได เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง ทนแลง เมล็ดแหงมีคุณภาพดี ใหกลิ่นหอมของช็อกโกแลตเมื่อนําไปแปรรูป
เปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ 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 ตนที่เจริญมาจากเมล็ด (seedling) เปนลําตนเดี่ยว (single stem)
ไมมีกิ่งแขนง จนกระทั่งเมื่อสูงประมาณ 1 – 2 เมตร ตายอดจะพัฒนาเติบโตสราง
กิ่งแขนง 3 – 5 กิ่ง ในแนวระนาบเรียกวา คาคบ (jorquette)
ใบ
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี (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) และกิ่งแก ดอกสมบูรณเพศ
กานดอกสีชมพู ดอกตูมมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 4.11 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 8.26
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ผล/เมล็ด

ลักษณะอื่นๆ

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 ที่ฐาน ยาวเฉลี่ย
1.78 มิลลิเมตร เกสรเพศผูเปนหมัน หรือ ไมมีอับเรณู (staminode) 5 อัน โคนกวาง
ปลายแหลม มีแถบสีมวงเขม ยาวเฉลี่ย 4.75 มิลลิเมตร เเละมีเกสรเพศผูที่มีอับเรณู 5 อัน
อับเรณู (anther) 4 พู อยูสลับกัน เกสรเพศเมียเปนแบบ ประกอบ (compound pistil)
มี 5 คารเพล (carpel) ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยก 5 แฉก
ผลรูปรียาว มีทั้งมีคอฝกและไมมีคอฝก 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
1. สามารถผสมเกสรขามดอกในตนเดียวกันได
2. เมล็ดมีขนาดตามมาตรฐานสากลคือ ไมเกิน 110 เมล็ดตอน้ําหนักเมล็ดแหง 100 กรัม
3. อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 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) เมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
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