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มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum mill.) 
พันธุ์สีดาทิพย์ 5 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 เป็นพันธุ์แท้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์
ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ์ CLN 3125 F1 (พันธุ์แม่) กับมะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 4 (พันธุ์พ่อ) ด าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561 โดยคณะท างานปรับปรุงพันธุ์ประกอบด้วย จ านอง โสมกุล วิทยา 
เศรษฐวิทยา ปรีดา รามศิริ และประเสริฐ ค าวงศ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน  
คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ เพ่ือ
สร้างสายพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะคล้ายกับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 4 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง 
Ty-2/Ty-2 มีผลขนาดใหญ่ขึ้น ผลแข็ง เนื้อหนา ทนทานต่อการขนส่ง มีวิตามินซี 24.38 มิลลิกรัมต่อ 100 
มิลลิลิตร ด าเนินงานตามแผนพัฒนาพันธุ์ดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. 2556 พันธุ์ CLN 3125 F1 X  พันธุ์ สีดาทิพย์ 4 
(70 - 80 กรัม สีแดง เนื้อหนา พันธุ์ต้านทาน) (25 - 30 กรัม สีชมพู เนื้อบาง พันธุ์อ่อนแอ) 

ปี พ.ศ. 2557     F1 ปลูกลูกผสมชั่วรุ่นแรก ผสมตัวเอง  
      และเก็บเมล็ดพันธุ์แบบรวม 
ปี พ.ศ. 2558     F2 ปลูก 2, 000 ต้น คัดเลือกต้นที่มี่ผลสีชมพู 
      เก็บเมล็ดแบบแยกต้นจ านวน 68 สายพันธุ์ 
ปี พ.ศ. 2559     F3 ปลูก 68 สายพันธุ์ๆ ละ 36 ต้น คัดเลือกต้นที่
      มีผลสีชมพู ขนาดผล 30-50 กรัม ได้ 12 สาย
      พันธุ์และเลือกสายพันธุ์ 52/1 ทีมีลักษณะตรง
      กับความต้องการ ตรวจสอบยีนต้านทานโรคใบ
      หงิกเหลือง และพบความต้านทานโรค 
ปี พ.ศ. 2559     F4 ปลูกสายพันธุ์ 52/1 จ านวน 50 ต้น คัดเลือก
      ต้นที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อยผล
      สีชมพู ขนาดผล 30 - 50 กรัม ได้ 10 สายพันธุ์ 
      เก็บเมล็ดแบบแยกต้น 
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ปี พ.ศ. 2559     F5 น าเมล็ดชั่วรุ่น 4 (F4) ทั้ง 10 สายพันธุ์ เพาะกล้า
      สายพันธุ์ละ 10 ต้น ตรวจยีนต้านทานโรคใบหงิก
      เหลือง พบความต้านทานโรคทุกสายพันธุ์ ปลูก
      และคัดเลือกต้นผลสีชมพู ขนาดผลใหญ่ 30 – 50 
      กรัม ได้ 10 สายพันธุ์ เก็บเมล็ดแบบแยกต้น 
ปี พ.ศ. 2560     F6 คัดเลือกชั่วรุ่น 5 (F5) ลักษณะดีเด่นมา 1 สาย
      พันธุ์ ปลูกเปรียบเทียบกับสายพันธุ์สีดาทิพย์ 3, สี
      ดาทิพย์ 4, ลูกผสมสีดาทิพย์ 92 และพันธุ์การค้า
      ลูกผสม พบลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ 
      คัดเลือกได้ 5 สายพันธุ์ 52/1-1-2-1, 52/1-1-2-
      2, 52/1-1-2-3, 52/1-1-2-4 และ 52/1-1-2-5 
ปี พ.ศ.2561     F7 น าเมล็ดชั่วรุ่น 6 (F6) ทั้ง 5 สายพันธุ์ เพาะกล้า
      สายพันธุ์ละ 10 ต้น เพ่ือตรวจสอบยีนต้านทาน
      โรคใบหงิกเหลือง พบยีนต้านทานทุกสายพันธุ์
      เป็นแบบ homozygous ปลูกและเก็บเมล็ดทั้ง 5 
      สายพันธุ์  
ปี พ.ศ. 2562     F8 ผลิต stock seed, ปลูกประเมินลักษณะการ
      เจริญเติบโตและผลผลิต เปรียบเทียบกับพันธุ์
      การค้า แบบมีแผนการทดลอง 3 ฤดูกาลคัดเลือก
      สายพันธุ์ที่ดีที่สุด เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท มะเขือเทศ (tomato) ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum mill. วงศ์ Solanaceae 
 ไมล้้มลุก พืชผัก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap root system) และมีรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณล าต้น

ที่สัมผัสกับดิน 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย (semi-indeterminate) สูง 70 - 80 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขน

ปกคลุมจ านวนมาก  
ใบ ใบประกอบ เรียงสลับกัน ใบย่อย 7 - 9 ใบ ใบมีขนสีเขียว 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5 - 10 ดอก 

ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลือง 
จ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย ออกดอกที่อายุ 50 - 60 วันหลัง
เพาะเมล็ด 

ผล ผลรูปไข่กลับ กว้าง 3 - 5 เซนติเมตร ยาว 5 - 6 เซนติเมตร ผลแข็ง ขั้วผลเหนียว ผลอ่อน
สีขาว ผลสุกสีชมพู น้ าหนักผล 30 - 50 กรัม  ความหนาเนื้อ 5 - 6 มิลลิเมตร จ านวนผล 
25 - 30 ผลต่อกิโลกรัม  
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เมล็ด เมล็ดเป็นรูปไต สีน้ าตาล มีขนปกคลุม เมล็ด 390 เมล็ด น้ าหนัก 1 กรัม  
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