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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘   

----------------------------- 
 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ข้ันตอนการออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพืชท่ียื่นคําขอ นําปดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชของ มะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ 2 ซีที1 
x เอช 24-7) ใหเปนพันธุพืชข้ึนทะเบียน ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของ
พืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของมะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ 2 
ซีที1 x เอช 24-7)ใหทราบโดยท่ัวกัน ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวง
หรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงท่ี
ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช   กองคุมครองพันธุพืช   กรมวิชาการเกษตร   จตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันปดประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     30   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 สมชาย  ชาญณรงคกุล 
 (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร) 
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มะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ2 ซีที1 x เอช 24-7) 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

มะเขือเทศ พันธุซีทีวาย-1 (เอฟ2 ซีที1 x เอช 24-7) เปนมะเขือเทศพันธุลูกผสมชั่วท่ี 2 ท่ี
ปรับปรุงพันธุมาจากมะเขือเทศสายพันธุแทซีที 1 ซ่ึงไดรับมาจากบริษัท เจียไต จํากัด กับมะเขือเทศพันธุเอช 
24 ซ่ึงตานทานตอโรคไวรัสใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ ไดรับมาจากศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
แหงเอเชีย ผสมขามระหวางสองสายพันธุ โดยใชพันธุซีที  1 เปนสายพันธุแม และพันธุเอช 24 เปนสายพันธุ
พอ และทําการผสมกลับสองช่ัว จากนั้นใหผสมตัวเอง 1 คร้ัง เพื่อผลิตลูกผสมช่ัวท่ี 2 ทําการคัดเลือกลักษณะ
ท่ัวไปและความตานทานโรคโดยใชเทคนิคการปลูกเช้ือดวยแมลงหวี่ขาวและตรวจวินิจฉัยโรคดวยเทคนิค 
sandwich ELISA 

ลักษณะสายพันธุแม สายพันธุแทซีที 1  เปนมะเขือเทศรับประทานผลสด มีการเจริญเติบโต
แบบกึ่งเล้ือย (3) ทรงพุมขนาดปานกลาง (5) ใบมาตรฐาน (3) ความหนาแนนของใบปานกลาง (5) อายุการ
ออกดอกแรก 28 วัน หลังยาย ดอกบาน 50 เปอรเซ็นต ท่ี 30 วันหลังยาย อายุผลสุก  70 วันหลังดอกบาน มี
ผลกลมแบนเล็กนอย (2) ขนาดผลปานกลาง (3) ความกวางผล 6.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.8 เซนติเมตร มี
น้ําหนักตอผล 150 กรัม ความหนาเนื้อ 0.75 เซนติเมตร จํานวนชองวางในผล 4 ชอง จํานวนผลตอตน 40 ผล
และนํ้าหนักผลตอตน 3 กิโลกรัม 

ลักษณะสายพันธุพอ พันธุเอช 24 มีการเจริญเติบโตแบบพุม (2) ทรงพุมขนาดเล็ก (3) ใบ
มาตรฐาน (3) ความหนาแนนของใบนอย อายุการออกดอกแรก 22 วันหลังยาย ดอกบาน 50 เปอรเซ็นตท่ี 24 
วันหลังยาย  อายุผลสุก 60 วันหลังดอกบาน มีผลกลมแบนเล็กนอย (2) ขนาดผลปานกลาง (3) ความกวางผล 
5.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร มีน้ําหนักตอผล 80 กรัม ความหนาเนื้อ 0.5 เซนติเมตร  จํานวน
ชองวางในผล 5 ชอง จํานวนผลตอตน 24 ผล และนํ้าหนักผลตอตน 2.3 กิโลกรัม 
 
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล นางมณีฉัตร  นิกรพันธุ  และนางสาวกัลยาณี  ชัยชนะ 
ท่ีอยู คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  239  ถ.หวยแกว  ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม   

จ.เชียงใหม  50000 
โทรศัพท  089 700 7272 , 053-944034-103 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิดพืช มะเขือเทศ (Tomato) ช่ือวิทยาศาสตร Lycopersicon esculentum Mill. 
ประเภท พืชฤดูเดียว (annual) กลุมพืชผัก บริโภคผล 
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ราก มีรากแกว (tab-root) รากพิเศษ (adventitious root) และรากฝอย (fibous root) 
ตน ลําตนตรงและแตกเปนพุม ฐานของลําตนแตกกิ่งแขนง แบบแตกกิ่งกานดานขาง 

(monopodial) สวนดานบนแตกกิ่งแขนงแบบเจริญดานขาง (sympodial) ปลายยอดเปน
ชอดอก และตาขางแตกกิ่งแขนงตอไปตามลําตนกานใบและกานผลมีขนยาวตรง 
(trichome) ซ่ึงมีตอมเล็กท่ีขน (glandular hair) ซ่ึงมีกล่ินแรง 

ใบ ใบแตกจากบริเวณขอ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี (imparipinate) มี 7-9 ใบใหญ 
(major pinnate) ขอบใบไมสมํ่าเสมอ และมีใบเล็ก (pinate) อยูระหวางใบใหญ 

ดอก/ชอดอก เปนดอกสมบูรณเพศ ออกดอกเปนชอ (inflorescence) ตําแหนงชอดอกอยูตรงกันขามกับ
ใบหรือระหวางใบ ดอกเปนชนิดสมมาตรใตรังไข (hypogynnous, regular) มีกานดอก
ยอย (pedicel) ยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบเล้ียง (sepal) เปนทอส้ัน มีปลายเปนกลีบแคบๆ 
ปลายแหลมยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนและตอม โดยสวนปลายของกลีบเล้ียงจะ
ขยายขนาดตามผลของมะเขือเทศ กลีบดอก (petal) เรียงกันรอบจุดศูนยกลางดอก มี 6 
กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร สีเหลืองไมมีขนและตอม เกสรตัวผูมี 6 อัน อยูในหลอดของกลีบ
ดอกส้ันๆ กานเกสรตัวผูส้ัน อับเกสรตัวผูยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร สีเหลืองสด เกสรตัว
เมียมีชองวาง (locule) หลายชอง 

ผล เปนผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลมีขนาดปานกลาง รูปรางผลแบบกลม
แบนเล็กนอย ความยาวผล 5.60 เซนติเมตร ความกวางผล 5.20 เซนติเมตร (หรือน้ําหนัก
ผล  93.25 กรัม)  ความหนาเนื้อ 0.75 เซนติเมตร จํานวนชองในผล 3 ชอง ผลดิบสีเขียว 
ผลสุกสีแดง 

เมล็ด มีเมล็ดมาก เมล็ดเปนรูปไต (reniform) มีขนสีน้ําตาลออน มีตนออนใน endosperm  
ลักษณะเดนพิเศษ   ทนทานตอไวรัส TYLCV ในระดับคะแนน 1  

 

 
 

มะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ2 ซีท1ี x เอช 24-7) 
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