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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง  โฆษณาค าขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
----------------------------- 

 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดขั้นตอน
การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ด าเนินการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์
เบื้องต้นของพืชที่ยื่นค าขอ น าปดดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเวบบไตต์ของกรมวิชาการเกษตร   
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปดดประกาศ นั้น 

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นค าขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) จ านวน ๑๔ พันธุ์ 
และมะขาม (Tamarindus indica L.) จ านวน ๑ พันธุ์ รวมจ านวน ๑๕ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ดังนี้ 

๑. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี1-2 (FD1-2) 
๒. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี4 (เอ 4) (FD4 (A4)) 
๓. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี6 (เอ 5) (FD6 (A5)) 
๔. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี7 (เอ 6) (FD7 (A6)) 
๕. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี10 (เอ 7) (FD10 (A7)) 
๖. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี12-3 (เอ8-3) (FD12-3 (A8-3)) 
๗. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี12-4 (เอ8-4) (FD12-4 (A8-4)) 
๘. มะเขือเทศ พันธุ์เอฟดี12-LK (เอ8-LK) (FD12-LK (A8-LK)) 
๙. มะเขือเทศ พันธุ์พีตี3 (เอ9) (PC3 (A9)) 
๑๐. มะเขือเทศ พันธุ์พีตี5 (เอ10) (PC5 (A10)) 
๑๑. มะเขือเทศ พันธุ์พีตี6 (เอ11) (PC6 (A11)) 
๑๒. มะเขือเทศ พันธุ์พีตี8 (เอ12) (PC8 (A12)) 
๑๓. มะเขือเทศ พันธุ์พีตี11 (PC11) 
๑๔. มะเขือเทศ พันธุ์พีตี12-20 (A12-20) 
๑๕. มะขาม พันธุ์เพชรอัมพร 

 

ตึ่งกรม... 
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มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) 
พันธุ์ เอฟดี1-2 (FD1-2)  

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัส
ทดลองว่ำ FD1-2 เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ 
GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง       
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD1-2 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของ   

ล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate) ล ำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย  

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอก
ออกตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร      
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จ ำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 3.5 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.6 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปกลมสูง 
(high round) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผล
สุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลมน 
(obtuse) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวน
มำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมี
ขนขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1.  ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบกลมสูง (high round) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 10.5 กรัม 
ควำมหวำน 9.5 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธุ์ เอฟดี1-2 (FD1-2) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ เอฟดี4 (เอ 4) (FD4 (A4)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัส
ทดลองว่ำ FD4 (A4) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ 
GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง       
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD4 (A4) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทยมะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร มีควำมยำวเถำ

หรือควำมสูงของล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร  มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด 
(indeterminate) ล ำต้นแตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขน
ประปรำย 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 
เซนติเมตร ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ต ำแหน่ง
ช่อดอกอยู่ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก (petal) สีเหลือง จ ำนวน 5 กลีบ 
ยำว 1 เซนติเมตร ปลำยแหลมก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.4 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.2 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.7 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูป
ทรงกระบอก (cylindrical) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียว
ของไหล่เมื่อผลสุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน ( flat) รูปร่ำงของ      
ก้นผลมน (obtuse) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง       
มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยมปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมีขน
ขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงกระบอก (cylindrical) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 14.6 กรัม 
ควำมหวำน 7.7 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ เอฟดี4 (เอ4) (FD4 (A4)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ เอฟดี6 (เอ5) (FD6 (A5))  

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัส
ทดลองว่ำ FD6 (A5) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ 
GT645-2 ( พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์  GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง     
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD6 (A5) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme            

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของล ำ

ต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล ำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย  

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย  (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอก
ออกตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 – 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จ ำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 3.7 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.2 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลแบบทรงรี 
(ellipsoid) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผลสุก 
และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลมน (obtuse) 
เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมี
ขนขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1.  ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2.  รูปร่ำงของผลแบบทรงรี (ellipsoid) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 9.0 กรัม ควำม
หวำน 8.9 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธุ์ เอฟด6ี (เอ5) (FD6 (A5)) 

 
  



10 
 

มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ เอฟดี7 (เอ6) (FD7 (A6)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัส
ทดลองว่ำ FD7 (A6) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ 
GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง     
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD7 (A6) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของล ำ

ต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate) ล ำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร ขนประปรำย  

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย  (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ  5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์ ช่อดอกออก
ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร       
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จ ำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.7 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.5 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูป
ทรงกระบอก (cylindrical) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียว
ของไหล่เมื่อผลสุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้น
ผลแหลม (pointed) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 3 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง       
มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและ    
มีขนขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงกระบอก (cylindrical) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 14.6 กรัม 
ควำมหวำน 8.5 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ เอฟดี7 (เอ6) (FD7 (A6)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ เอฟดี10 (เอ7) (FD10 (A7)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชือ่ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัส
ทดลองว่ำ FD10 (A7) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศ
พันธุ์ GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์  GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10 – 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง       
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD10 (A7) 
  



14 
 

ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทยมะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร มีควำมยำวเถำ

หรือควำมสูงของล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด 
(indeterminate) ล ำต้นแตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขน
ประปรำย 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว ใบย่อย
มำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ต ำแหน่ง
ช่อดอกอยู่ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก (petal) สีเหลือง จ ำนวน 5 กลีบ 
ยำว 1 เซนติเมตร ปลำยแหลมก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล กำรติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่  
สีแดง ผลมีขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.3 + 0.5 
เซนติเมตร ควำมกว้ำงผล 2.2 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx)       
ผลรูปทรงกระบอก (cylindrical) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสี
เขียวของไหล่เมื่อผลสุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำง
ของก้นผลแหลม (pointed) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนใน     
สีแดงมีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยมปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมีขน
ขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงกระบอก (cylindrical) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 10.9 กรัม 
ควำมหวำน 8.7 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ เอฟดี10 (เอ7) (FD10 (A7)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ เอฟดี12-3 (เอ8-3) (FD12-3 (A8-3)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัสทดลอง
ว่ำ FD12-3 (A8-3) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์  Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ 
GT645-2 ( พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์  GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง      
จนไดม้ะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD12-3 (A8-3) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทยมะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร มีควำมยำวเถำ

หรือควำมสูงของล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร  มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด 
(indeterminate) ล ำต้นแตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 – 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ต ำแหน่ง
ช่อดอกอยู่ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก (petal) สีเหลือง จ ำนวน 5 กลีบ 
ยำว 1 เซนติเมตร ปลำยแหลมก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล กำรติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่  
สีแดง ผลมีขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.5 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.4 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปทรงกระบอก 
(cylindrical) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผล
สุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลมน (obtuse) 
เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยมปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมีขน
ขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงกระบอก (cylindrical) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 17.0 กรัม 
ควำมหวำน 8.2 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ เอฟดี12-3 (เอ8-3) (FD12-3 (A8-3)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ เอฟดี12-4 (เอ8-4) (FD12-4 (A8-4))  

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัสทดลอง
ว่ำ FD12-4 (A8-4) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ 
GT645-2 ( พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์  GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง        
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD12-4 (A8-4) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของล ำ

ต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล ำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร ขนประปรำย  

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์ ช่อดอกออก
ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 – 2 เซนติเมตร       
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จ ำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 3.2 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.5 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปกลมสูง 
(high round) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผล
สุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลมน 
(obtuse) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 3 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวน
มำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและ      
มีขนขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1.  ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2.  รูปร่ำงของผลแบบกลมสูง (high round) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 11.6 กรัม 
ควำมหวำน 8.2 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ เอฟดี12-4 (เอ8-4) (FD12-4 (A8-4)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ เอฟดี12-แอลเค (เอ8-แอลเค) (FD12-LK (A8-LK)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัสทดลอง
ว่ำ FD12-LK (A8-LK) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์  Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศ     
พันธุ์ GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์  GT5 และน ำมำผสมกลับ 
(backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง 
พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง        
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ FD12-LK (A8-LK) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของล ำ

ต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล ำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร ขนประปรำย  

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอก
ออกตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 – 2 เซนติเมตร       
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จ ำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.2 เซนติเมตร ควำมยำวผล 6.2 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.1 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปผลแพร์ 
(pyriform or pear shape) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียว
ของไหล่เมื่อผลสุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้น
ผลแหลม (pointed) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง      
มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและ      
มีขนขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลรูปผลแพร์ (pyriform or pear shape) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 
12.9 กรัม ควำมหวำน 7.4 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ เอฟดี12-แอลเค (เอ8-แอลเค) (FD12-LK (A8-LK)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ พีซี3 (เอ9) (PC3 (A9)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัสทดลอง
ว่ำ PC3 (A9) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 
(พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสมกลับ (backcross) กับ 
มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง      
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ PC3 (A9) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทยมะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme       

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร มีควำมยำวเถำ

หรือควำมสูงของล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด 
(indeterminate) ล ำต้นแตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว ใบย่อย   
มำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ต ำแหน่ง
ช่อดอกอยู่ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก (petal) สีเหลือง จ ำนวน 5 กลีบ 
ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล กำรติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่  
สีแดง ผลมีขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.4 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.8 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.7 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปทรงกระบอก 
(cylindrical) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผล
สุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นแหลม 
(pointed) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยมปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมีขน
ขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงกระบอก (cylindrical) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 16.3 กรัม 
ควำมหวำน 8.0 บริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ พีซี3 (เอ9) (PC3 (A9)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ พีซี5 (เอ10) (PC5 (A10)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัสทดลอง
ว่ำ PC5 (A10) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 
(พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสมกลับ (backcross) กับ 
มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง       
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ PC5 (A10) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทยมะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร มีควำมยำวเถำ

หรือควำมสูงของล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด 
(indeterminate) ล ำต้นแตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว ใบย่อย   
มำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ต ำแหน่ง
ช่อดอกอยู่ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก (petal) สีเหลือง จ ำนวน 5 กลีบ 
ยำว 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล กำรติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่  
สีแดง ผลมีขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.5 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.5 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปทรงรี 
(ellipsoid) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผลสุก 
และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลแหลม (pointed) 
เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยมปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมีขน
ขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงรี (ellipsoid) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 13.0 กรัม ควำมหวำน 
7.8 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ พีซี5 (เอ10) (PC5 (A10)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ พีซี6 (เอ11) (PC6 (A11)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้
ใช้ชื่อรหัสทดลองว่ำ PC6 (A11) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับ
มะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสม
กลับ (backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์  Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่ำง พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง       
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ PC6 (A11) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของ 

ล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate) ล ำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย  

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อย 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอก
ออกตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 – 2 เซนติเมตร      
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จ ำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.4 เซนติเมตร ควำมยำวผล 3.7 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.7 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปกลมสูง 
(high round) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผล
สุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลมน (obtuse) 
เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมี
ขนขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบกลมสูง (high round) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 12.6 กรัม 
ควำมหวำน 7.5 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธ์ุ พีซี6 (เอ11) (PC6 (A11)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ พีซี8 (เอ12) (PC8 (A12)) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้
ใช้ชื่อรหัสทดลองว่ำ PC8 (A12) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับ
มะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสม
กลับ (backcross) กับ มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่ำง พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10 - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง       
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ PC8 (A12) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ตน้ ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของล ำ

ต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล ำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย  

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว       
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 – 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอก
ออกตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร      
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จ ำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 3.7 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.7 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปกลมสูง 
(high round) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผลสุก 
และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลแหลม (pointed) 
เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและ    
มีขนขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบกลมสูง (high round) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 13.1 กรัม 
ควำมหวำน 8.0 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธุ์ พีซี8 (เอ12) (PC8 (A12)) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ พีซี11 (PC11) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ทีอ่ยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัสทดลอง
ว่ำ PC11 เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 
(พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และน ำมำผสมกลับ (backcross) กับ 
มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10 – 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง         
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ PC11 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทยมะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุม่พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร มีควำมยำวเถำ

หรือควำมสูงของล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด 
(indeterminate) ล ำต้นแตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 – 5 เซนติเมตร มีขน
ประปรำย 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว ใบย่อย   
มำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ต ำแหน่ง
ช่อดอกอยู่ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 – 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก (petal) สีเหลือง จ ำนวน 5 กลีบ 
ยำว 1 เซนติเมตร ปลำยแหลมก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล กำรติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่  
สีแดง ผลมีขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.2 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 2.2 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูป
ทรงกระบอก (cylindrical) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียว
ของไหล่เมื่อผลสุก และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้น
ผลแหลม (pointed) เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง      
มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยมปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมีขน
ขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงกระบอก (cylindrical) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 10.0 กรัม 
ควำมหวำน 9.5 องศำบริกซ์ (° Brix)  
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มะเขือเทศ พันธุ์ พีซี11 (PC11) 
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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
พันธุ์ พีซี12-20 (PC12-20) 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1.ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 025-647-000 ต่อ 1316 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยำศำสตร์คือ Solanum lycopersicum var. cerasiforme 
จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้ใช้ชื่อรหัสทดลอง
ว่ำ PC12-20 เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 
(พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์  GT5 และน ำมำผสมกลับ (backcross) กับ 
มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จ ำกัด จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำง พ.ศ. 2553-2558 
 มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร 
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง น้ ำหนักผลประมำณ 10  - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ 
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้น ำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งน ำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR 
marker) แล้วน ำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จ ำนวน 4 ครั้ง     
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4  ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ PC12-20 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อ ไทยมะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme      

ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ล ำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร มีควำมยำวเถำ

หรือควำมสูงของล ำต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด 
(indeterminate) ล ำต้นแตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของล ำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขน
ประปรำย 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก มีขนำดเล็กแทรกระหว่ำงใบย่อย (peruvianum) สีเขียว ใบย่อย   
มำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ทิศทำงของใบก่ึงตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอก (inflorescence) จ ำนวนดอกย่อย 15 - 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ต ำแหน่ง
ช่อดอกอยู่ตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก (petal) สีเหลือง จ ำนวน 5 กลีบ 
ยำว 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ ำกว่ำเกสรเพศผู้ 

ผล กำรติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่  
สีแดง ผลมีขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 4.1 + 0.5 เซนติเมตร 
ควำมกว้ำงผล 1.8 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปทรงรี 
(ellipsoid) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผลสุก 
และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลแหลม (pointed) 
เมื่อตัดตำมขวำง จ ำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจ ำนวนมำก 

เมล็ด รูปร่ำงเมล็ดสำมเหลี่ยมปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ ำตำลและมีขน
ขนำดเล็กสีน้ ำตำลอ่อน  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV) 
2. รูปร่ำงของผลแบบทรงรี (ellipsoid) ผลสุกสีแดง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 7.7 กรัม ควำมหวำน 
10.2 องศำบริกซ์ (° Brix) 
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มะเขือเทศ พันธุ์ พีซี12-20 (PC12-20) 
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มะขำม (Tamarindus indica L.) 
พันธุ์เพชรอัมพร 

ผู้ย่ืนค ำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นำยอัมพรญ์  ค ำแว่น 
ที่อยู่ 32/1  ต.ตำดกลอย  อ.หล่มเก่ำ  จ.เพชรบูรณ์  67000 
โทรศัพท ์ 08-4466-3659, 09-5776-9865 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 

ลูกจ้ำงที่ท ำงำนในสวนมะขำมของ นำยอัมพรญ์ ค ำแว่น ได้ซื้อมะขำมพันธุ์ศรีชมภูมำปลูก 
แล้วพบว่ำมีรสชำติหอมหวำนกว่ำปกติ จึงได้เก็บเมล็ดมำเพำะ 3 เมล็ด และปลูกจนกระทั่งติดผล จึง
คัดเลือกพันธุ์ โดยนำยอัมพรญ์ ค ำแว่น ได้สังเกตุเห็นว่ำมะขำมต้นหนึ่งติดผลมำก และมีลักษณะฝักที่
ใหญ่ ยำว ซึ่งแตกต่ำงไปจำกมะขำมพันธุ์ศรีชมภู และแตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืน ๆ จึงได้เพ่ิมจ ำนวนด้วยวิธีทำบกิ่ง 
จ ำนวน 10 ต้น ในปี พ.ศ. 2554 ใช้ระยะเวลำปลูก 4 ปี จึงออกดอกและติดผล ลักษณะฝักใหญ่และ
ยำวเป็นพิเศษ รสชำติหวำนหอม เนื้อสีเหลืองทองคล้ำยสีน้ ำผึ้ง นำยอัมพรญ์ ค ำแว่น จึงได้น ำมะขำมพันธุ์
เพชรอัมพรเข้ำประกวดในงำนมะขำมหวำนเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2559 ส่งเข้ำประกวดในกลุ่มมะขำมหวำน
พันธุ์อ่ืน ๆ ชื่อพันธุ์เพชรอัมพร ได้รับรำงวัลมำ 2 รำงวัล 

 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะขำม ชื่อวิทยำศำสตร์ Tamarindus indica L. วงศ์ Fabaceae ไม้ยืนต้น
ขนำดกลำงจนถึงขนำดใหญ่ ไม้ผล 

รำก ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ  (adventitious root)  
ต้น ต้นมีควำมสูงประมำณ 15 - 25 เมตร ล ำต้นขรุขะ ร่องเปลือกไม่ลึกมำก เปลือกต้นหนำ

มีสีน้ ำตำลเกือบด ำ แตกกิ่งจ ำนวนมำก 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น เรียงสลับ ยอดอ่อนสีชมพูอ่อน ใบย่อยมีประมำณ 

10 - 13 คู่ รูปขอบขนำน กว้ำง 0.5 - 0.8 ซม. ยำว 1 - 1.5 ซม. ปลำยมน โคนเบี้ยว        
ขอบเรียบ สีเขียวแก่ 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตำมกิ่งและล ำต้น ก้ำนช่อดอกยำว ดอกย่อยมีประมำณ 
15 - 20 ดอก กลีบดอกสีเหลืองและมีลำยม่วงแดงอยู่ตรงกลำงกลีบดอก 

ผล/ฝัก ผลแบบผลแห้ง ฝักใหญ่และเรียวยำว มีควำมยำวประมำณ 15 - 20 ซม. ฝักค่อนข้ำงตรง 
ท้องฝักแบน หลังฝักเป็นเหลี่ยม เนื้อมีสีเหลืองทองคล้ำยสีน้ ำผึ้ง มีรกน้อย 

เมล็ด เมล็ดมีสีด ำสนิท รูปทรงเป็นเหลี่ยม ปลำยข้ำงหนึ่งแหลม 
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ลักษณะอ่ืน ๆ 1. มีฝักสั้นน้อย น้ ำหนัก 30 - 35 ฝักต่อกิโลกรัม 
2. ฝักยำว เปลือกหนำ เนื้อมะขำมข้ำงในช่วงที่ยังไม่สุกจะมีรสชำติค่อนข้ำงหวำนไม่เปรี้ยว 

เนื้อสุกแล้วสีเหลืองทองคล้ำยสีน้ ำผึ้ง มีรสชำติหวำนและหอม เนื้อมำกและเหนียว
ฉ่ ำไม่แห้ง 

3. มีรกน้อย เนื้อร่อนแกะง่ำย 

มะขำม พันธุ์เพชรอัมพร 
 




