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ขาวพนัธุหอมวาริน  

(Oryza sativa ‘Hom warin’) 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ที่อยู   11 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120 

เบอรโทร     0-2564-7000 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

ขาวพันธุหอมวาริน (RGD07343-9-28-12-3B-B-B-3B) เปนขาวเจา (ประเภทของพันธุ : พันธุ

แท) ไดรับการพัฒนามาจากการผสมระหวางขาวสายพันธุ W00606 และสายพันธุ RGD00001-MAS-40-2-B477 

(KD571-77) ที่ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ภายใตโครงการฝกอบรม

เ ช ิ ง ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  Regional Workshops on Molecular Breeding in Rice for Mekong Region: Line 

Conversion Using Marker Aided Selection ซึ่งจัดโดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

ระหวาง วันที่ 14 มีนาคม 2547 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2549) ไดลูกผสม F1 เมื่อ พ.ศ. 2547 จากนั้นผสมกลับไป

ยังสายพันธุรับ W00606 จำนวน 4 ครั้ง โดยการสรางประชากรลูกผสมกลับ BC1F1 และ BC2F1 ดำเนินการที่

ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี และประชากรลูกผสมกลับ BC3F1 และ BC4F1 ดำเนินการที่หองปฏิบัติการคนหาและใช

ประโยชนยีนขาว ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแตละชั่วของการผสมกลับมีการใชเครื่องหมายโมเลกุลชวยคัดเลือกยีนควบคุม

ลักษณะความหอม ปริมาณอะไมโลสต่ำ อุณหภูมิแปงสุกต่ำ และลักษณะทนน้ำทวมฉับพลัน  จนกระทั่งได

ประชากร BC4F1 เมื่อ พ.ศ. 2550 ปลอยใหผสมตัวเองแลวคัดเลือกลักษณะทางการเกษตรที่เหมาะสมและใช

เคร่ืองหมายโมเลกุลคัดเลือกลักษณะเปาหมายจนไดสายพันธุ BC4F4 จำนวน 29 สายพันธุ ยืนยันประสิทธิภาพการ

ใชเครื ่องหมายโมเลกุลชวยคัดเลือกลักษณะเปาหมายในขาวสายพันธุปรับปรุง BC3F5 โดยการประเมิน

ความสามารถทนน้ำทวมฉับพลันในบอทดสอบ วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการหุงตมและ

รับประทาน ในป พ.ศ. 2554 ดำเนินการศึกษาพันธุและประเมินศักยภาพการใหผลผลิตเบ้ืองตนใน BC4F4 คัดเลือก

ตนที่มีลักษณะทางการเกษตรที่เหมาะสมและใหผลผลิตสูง จำนวน 8 สายพันธุ นำไปประเมินผลผลิต (Yield trial) 

ใน BC4F5  ปลูกขยายเมล็ดพันธุ คัดเลือกทรงตน ลักษณะทางการเกษตรที่เหมาะสม และทดสอบการชิม จนได 

BC4F8 จำนวน 4  สายพันธ ุ   ได แก  RGD07343-9-13-27-3B-B-B-3B, RGD07343-9-28-12-3B-B-B-3B, 

RGD07343-14-10-21-3B-B-B-3B และ RGD07346-13-9-32-3B-B-B-3B  จากนั ้นนำไปปลูกทดสอบ

เปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ในป พ.ศ. 

2557 รวม 7 พื้นที่ ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดลำปาง และ ในป พ.ศ. 

2558 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกร 7 ราย ในจังหวัดมุกดาหาร จนสามารถคัดเลือกไดสายพันธุที่
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ใหผลผลิตสูง มีลักษณะทางการเกษตรเหมาะสม และเกษตรกรชอบในคุณภาพการหุงตมและรัปประทาน จำนวน 

2 สายพันธุ ไดแก RGD07343-9-28-12-3B-B-B-3B (ขาวเบา) และ RGD07343-14-10-21-3B-B-B-3B (ขาว

หนัก) จากนั้นปลูกเปรียบเทียบผลผลิต ณ สำนักงานไรฝกทดลอง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2559 ประเมินความสามารถทนน้ำทวมฉับพลันในบอทดสอบ 

ความสามารถในการตานทานโรคไหม วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการหุงตมและรับประทาน 

ในป พ.ศ. 2560 จนคัดเลือกไดขาวสายพันธุดีเดน RGD07343-9-28-12-3B-B-B-3B หรือ “หอมวาริน” ซึ่งมี

ลักษณะลำตนแข็งแรงไมหักลมงาย สูงประมาณ 125 เซนติเมตร ทนน้ำทวมฉับพลัน ตานทานโรคใบไหม ปรับตัว

ไดดีในพื้นที่ปลูกขาวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ใหผลผลิตสูง 750 กิโลกรัมตอไร 

(ความชื้น 14%) ขาวเมื่อหุงสุกมีลักษณะนุม เหนียว มีกลิ่นหอมคลายใบเตย ดำเนินการปลูกเปรียบเทียบผลผลิต

กับสายพันธุพอแม ณ สำนักงานไรฝกทดลอง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฤดูนาป พ.ศ. 

2560 และ 2561 และ ปลูกขยายเมล็ดพันธุ “หอมวาริน” ในป พ.ศ. 2562 

คณะผูปรับปรงุพันธุขาว “หอมวาริน” 

ลำดับ ช่ือ หนวยงาน 
เปอรเซ็นต 

การมสีวนรวม 

1 นางสาวสุรีพร เกตุงาม  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 40 

2 นายธีรยุทธ ตูจนิดา  ไบโอเทค สวทช. 25 

3 นางสาวกมลวรรณ เรียบรอย1/ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 12 

4 นายศักดา คงสิลา2/ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 

5 นายศรีสวัสดิ์ ขันทอง3/ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 5 

6 นางสาวฉันทมาศ เชื้อแกว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 4 

7 นางสาวกัญญณัช ศิริธัญญา4/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  5 

8 นางโจนาลิซา แลนเซอเรส เซี่ยงหลิว ไบโอเทค สวทช. 4 

หมายเหตุ : 1/ปจจุบันทำงานที ่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  2/ปจจุบันทำงานที ่ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี  3/ ปจจุบันทำงานที่ไบโอเทค สวทช. และ 

 4/ปจจุบันเปนนักวิจัยอิสระ 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

W00606 

Recipient parent 

W00606 

W00606 

W00606 

W00606 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุหอมวาริน ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Hom warin’ วงศ Poaceae 
พืชลมลุก ขาวเจา ไวตอชวงแสง 

ลำตน กอตั้ง ลำตนมีความแข็งแรง ไมหักลมงาย ความสูงของตนวัดถึงปลายรวง ประมาณ 125 

เซนติเมตร ปลองสีเขียวออน 

ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ แผนใบมีขน กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว รูปรางของลิ้นใบมี 2 ยอด หูใบ 

สีเขียวออน ขอตอใบสีเขียวออน ใบสีเขียว ใบธงทำมุม 45 องศา กับแนวด่ิง ใบแกชา 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอ 12 รวง การแตกระแง ปานกลาง คอรวงสั้น 

กลีบรองดอก สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

ผล/เมล็ด ขาวเปลือก กวาง 2.39 มิลลิเมตร ยาว 10.19 มิลลิเมตร หนา 1.95 มิลลิเมตร เปลือกเมล็ด 

สีฟาง ขนสั้น เมล็ดไมมีหาง ขาวกลอง รูปรางเรียวยาว กวาง 2.17 มิลลิเมตร ยาว 6.97 

มิลลิเมตร หนา 1.80 มิลลิเมตร สีน้ำตาลออน ขาวสาร กวาง 1.89 มิลลิเมตร ยาว 6.88 

มิลลิเมตร หนา 1.66 มิลลิเมตร สีขาวใส 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. คาความหอม เทากับ 0.55 ไมโครกรัมตอกรัม (เปรียบเทียบกับ ขาวขาวดอกมะลิ 105 

เทากับ 1.45 ไมโครกรัมตอกรัม ปลูกในแปลงทดลองขาว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม) 

2. ปริมาณอะไมโลส รอยละ 15-17

3. อุณหภูมิแปงสุกต่ำกวา 65 องศาเซลเซียส (คาการสลายตัวในดาง 1.7 %KOH, ASV

เทากับ 7.0) 

4. ความคงตัวแปงสุกออน (ระยะทางการไหลของแปงสุก เทากับ 89 มิลลิเมตร)

5. ทนน้ำทวมฉับพลันในระยะการเจริญเติบโตทางลำตนไดประมาณ 12-14 วัน หลังจากถูก

น้ำทวมจนมิดใบขาวระดับลึก 1 เมตร โดยมีรอยละการรอดชีวิต (Percentage of plant 

survival) เทากับ 73 รอยละการยืดตัว (Percentage of plant elongation) เทากับ 13.7 

และรอยละการฟนตัวหลังน้ำลด (Percentage of plant recovery) เทากับ 70-89 

6. ตานทานโรคไหมในระดับตานทาน (R) ตอเชื้อสาเหตุโรคไหมที่เก็บรวบรวมมาจากจังหวัด

แมฮองสอน (THL749, THL832, THL1140), นครราชสีมา (THL336, THL364, THL374, 

THL393), ปท ุมธาน ี  (THL717), พ ิษณ ุ โลก (THL190, THL191, THL208), หนองคาย 

( TRG1, TRG2, TRG3, THL930, THL934, THL983, THL984, THL985, THL1081), 
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เชียงใหม (THL042, THL138, THL144, THL653, THL1066), สุรินทร (THL458, THL967), 

เช ียงราย (THL658), อ ุบลราชธานี (THL810), ศร ีสะเกษ (THL838, THL868), ช ุมพร 

(THL878, THL881), ยะลา (THL906), พัทลุง (THL959), ลำพูน (THL690), ปราจีนบุรี 

(THL855), ส ุพรรณบุร ี  (THL949), แพร   (THL186), อย ุธยา (THL943) และขอนแกน 

(THL489, THL975, THL972) 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุหอมวาริน 

   ก-ข ตนระยะโนมรวง  ค รวง  ง ขาวเปลือก  จ ขาวกลอง  ฉ ขาวสาร 

ขาวพนัธุหอมวาริน 

ง 

ฉ 

ก ข 

ค

จ 
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มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-1 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-1’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-1 เป็นพันธุ์แท้  ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้นคัดเลือก
โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๙ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1 ส้าหรับ
ปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-1 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-1 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.38 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

 



๑๐ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-1’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 85 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม ปาน

กลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.40 เซนติเมตร ยาว 40.33 เซนติเมตร เรียงสลับกนั ใบย่อย 7 ใบ กว้าง 

2.70 เซนติเมตร ยาว 8.03 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5-7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 
อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 50 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.60 เซนติเมตร ยาว 5.30 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 40-45 กรัม ความหนาเนื้อ 5.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 23 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 336 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-1 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-1 
  

ข ก 

ค ง 



๑๒ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-2 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-2’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์  6-2 เป็นพันธุ์แท้  ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มผีลสีชมพ ู
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์ 
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 



๑๓ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่มี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้ านทาน ทุกต้น 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่  22-1-1-1 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้นคัดเลือกต้น 

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-2 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-2 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.15 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๑๔ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-2 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-2’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 105 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม  

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 23.73 เซนติเมตร ยาว 40.47 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 8 ใบ กว้าง 

2.85 เซนติเมตร ยาว 8.50 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้  
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 46 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปไข่ กว้าง 4.00 เซนติเมตร ยาว 5.30 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 40-55 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 18 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 331 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ก ก 



๑๕ 
 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-2 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-2 
  

ก ข 

ค ง 



๑๖ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-3 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-3’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์  6-3 เป็นพันธุ์แท้  ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
ในต้นที่ 22-1 



๑๗ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อยผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-3 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-3 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.66 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย ์4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๑๘ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-3 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-3’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 65 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม  

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.23 เซนติเมตร ยาว 40.53 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 7 ใบ กว้าง 

2.97 เซนติเมตร ยาว 7.83 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้  
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 46 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.30 เซนติเมตร ยาว 5.40 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 42-54 กรัม ความหนาเนื้อ 3-4 มิลลิเมตร จ านวนผล 18 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 327 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๑๙ 
 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-3 

 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-3 
  

ง ค 

ก ข 



๒๐ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-4 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-4’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์  6-4 เป็นพันธุ์แท้ ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDCด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มี ยีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
ในต้นที่ 22-1 



๒๑ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-4 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-4 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลิต 2.87 ตันต่อไร่ ผลผลิตเท่ากับมะเขือเทศ
สีดาทิพย ์4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๒๒ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-4 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-4’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อยกว้าง 65 เซนติเมตร สูง  90 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม  

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.50 เซนติเมตร ยาว 40.50 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 10 ใบ 

กว้าง 2.83 เซนติเมตร ยาว 8.67 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวน ประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้  
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 44 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.30 เซนติเมตร ยาว 5.10 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 38-43 กรัม ความหนาเนื้อ 3-4 มิลลิเมตร จ านวนผล 23 ผลต่อกิโลกรัม  
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 312 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-4 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-4 
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ก ข 

ง 



๒๔ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-5 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-5’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-5 เป็นพันธุ์แท้  ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDCด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มี ยีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 



๒๕ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-5 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-5 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 5.14 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย ์4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๒๖ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-5 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-5’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม  

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.43 เซนติเมตร ยาว 41.13 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 8 ใบ กว้าง 

2.73 เซนติเมตร ยาว 8.27 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 45 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปไข่ กว้าง 4.30 เซนติเมตร ยาว 4.90 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 42-46 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 22 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 340 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๒๗ 
 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-5 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-5 
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๒๘ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-6 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-6’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์  02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์  6-6 เป็นพันธุ์แท้ ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDCด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มี ยีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 

2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 
 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 

Ty-2/Ty-2)  
(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 

Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 
2560 F1 

  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 
และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 

2561 F2 
  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 

เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 



๒๙ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-6 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-6 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.69 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๓๐ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-6 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-6’ วงศ ์Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก  ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น  ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ  ใบประกอบ กว้าง 24.43 เซนติเมตร ยาว 40.43 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 10 ใบ 

กว้าง 2.90 เซนติเมตร ยาว 8.37 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 51 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล  รูปไข่ กว้าง 4.00 เซนติเมตร ยาว 5.30 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 36-53 กรัม ความหนาเนื้อ 4-5 มิลลิเมตร จ านวนผล 19 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด  รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 318 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-6 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 

 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-6 
  

ค 

ก 

ง ค 

ก ข 



๓๒ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-7 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-7’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์  6-7 เป็นพันธุ์แท้  ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDCด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๓๓ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-7 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-7 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.93 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๓๔ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-7 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-7’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 85 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.57 เซนติเมตร ยาว 41.43 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 7 ใบ กว้าง 

2.97 เซนติเมตร ยาว 8.30 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวน ประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 46 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปไข่ กว้าง 3.90 เซนติเมตร ยาว 4.90 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 34-53 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 19 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 349 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๓๕ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-7 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-7 
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ง ค 

ก ข 



๓๖ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-8 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-8’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์  6-8 เป็นพันธุ์แท้  ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDCด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๓๗ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-8 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-8 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.53 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๓๘ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-8 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-8’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 65 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.70 เซนติเมตร ยาว 41.20 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 8 ใบ กว้าง 

2.90 เซนติเมตร ยาว 8.20 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 44 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปไข่ กว้าง 4.10 เซนติเมตร ยาว 5.20 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 30-51 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 20 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 320 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๓๙ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-8 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 

 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-8 

  

ค ค 

ก ข 

ง ค 



๔๐ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-10 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-10’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 



๔๑ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-10 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-10 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 5.19 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๔๒ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-10’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 85 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 23.87 เซนติเมตร ยาว 40.63 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 7 ใบ กว้าง 

2.87 เซนติเมตร ยาว 8.47 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 7 ดอกดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 50 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลม กว้าง 5.00 เซนติเมตร ยาว 5.10 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 34-38 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 23 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 331 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 

ก 



๔๓ 
 

 

 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10  

ง ค 

ก ข 



๔๔ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-11 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-11’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-11 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDCด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๔๕ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-11 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-11 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.72 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๔๖ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-11 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-11’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.07 เซนติเมตร ยาว 40.40 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 9 ใบ กว้าง 

2.70 เซนติเมตร ยาว 8.17 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 46 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปไข่ กว้าง 4.40 เซนติเมตร ยาว 5.50 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 35-42 กรัม ความหนาเนื้อ 3.00-5.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 24 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 306 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๔๗ 
 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-11 

 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-11 
 
  

ค 

ง ค 

ก ข 



๔๘ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-12 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-12’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-12 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ  และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๔๙ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1 ส้าหรับ
ปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-12 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-12 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.95 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๕๐ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-12 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-12’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 95 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.17 เซนติเมตร ยาว 41.37 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 9 ใบ กว้าง 

2.97 เซนติเมตร ยาว 8.37 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 50 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปไข่ กว้าง 3.90 เซนติเมตร ยาว 5.30 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 40-45 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00-5.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 22 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปก คลุมปานกลาง จ านวนเมล็ด 334 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-12 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-12 
  

ค 

ก 

ก ข 

ค ง 



๕๒ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-13 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-13’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-13 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค า วงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาวผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 30-
50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 



๕๓ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-13 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-13 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 5.10 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๕๔ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-13 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-13’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.67 เซนติเมตร ยาว 40.47 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 8 ใบ กว้าง 

2.80 เซนติเมตร ยาว 8.40 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย ออกดอกท่ีอายุ 48 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลม กว้าง 4.80 เซนติเมตร ยาว 4.40 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 30-35 กรัม ความหนาเนื้อ 3.00-4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 33 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 343 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-13 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-13 
  

ค 

ก 

ก ข 

ค ง 



๕๖ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-14 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-14’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ  และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 
ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๕๗ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีน พบยีนลักษณะ Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-14 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-14 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 6.06 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๕๘ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-14’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 105 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.33 เซนติเมตร ยาว 40.67 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 8 ใบ กว้าง 

2.80 เซนติเมตร ยาว 8.40 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 45 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.30 เซนติเมตร ยาว 5.40 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 38-40 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 25 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 343 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๕๙ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 
  

ค 

ง ค 

ก ข 



๖๐ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-15 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-15’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-15 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๖๑ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1 ส้าหรับ
ปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-15 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-15 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 5.06 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๖๒ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-15 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-15’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 75 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.43 เซนติเมตร ยาว 41.30 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 7 ใบ กว้าง 

2.80 เซนติเมตร ยาว 8.47 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 45 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.40 เซนติเมตร ยาว 5.50 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 32-44 กรัม ความหนาเนื้อ 3.00-4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 23 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 361 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๖๓ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-15 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-15 
  

ก ข 

ค ง 



๖๔ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-16 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-16’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-16 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ  ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๖๕ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-16 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-16 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 4.06 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๖๖ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-16 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-16’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 75 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง. 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.60 เซนติเมตร ยาว 40.70 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 10 ใบ 

กว้าง 2.77 เซนติเมตร ยาว 8.40 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 8 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 49 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.30 เซนติเมตร ยาว 5.50 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 33-40 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 25 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 445 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



๖๗ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-16 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-16 
  

ค 

ง ค 

ก ข 



๖๘ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-17 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-17’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-17 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด้าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท้างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค้าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก้าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น ้าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด้าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ้านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๖๙ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-17 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-17 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.82 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๗๐ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-17 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-17’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล้าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื อย กว้าง 75 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร ล้าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.50 เซนติเมตร ยาว 41.12 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 9 ใบ  

กว้าง 2.90 เซนติเมตร ยาว 8.23 เซนติเมตรใบมีขนสีเขียวปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ้านวนประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลือง จ้านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 46 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 3.90 เซนติเมตร ยาว 4.60 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น ้าหนักผล 45-54 กรัม ความหนาเนื อ 3.00-4.00 มิลลิเมตร จ้านวนผล 18 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน ้าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ้านวนเมล็ด 318 เมล็ดต่อกรัม 
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๗๑ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-17 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-17  

ค 

ก ข 

ค ง 



๗๒ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-18 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-18’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-18 เป็นพันธุ์แท้ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๗๓ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-18 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-18 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.87 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๗๔ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-18 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-18’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.43 เซนติเมตร ยาว 40.93 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 10 ใบ

กว้าง 2.87 เซนติเมตร ยาว 8.57 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 46 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.20 เซนติเมตร ยาว 5.00 เซนติเมตร ผลแข็ง  ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 30-32 กรัม ความหนาเนื้อ 3.00-4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 33 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 475 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-18 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-18 
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ง ค 

ก ข 



๗๖ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-19 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-19’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-19 เป็นพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด้าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ตั งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท้างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค้าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก้าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น ้าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด้าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ้านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 

2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 
 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 

Ty-2/Ty-2)  
(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 

Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 
2560 F1 

  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 
และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 

2561 F2 
  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 

เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 
 



๗๗ 
 

2561 F3 
  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี

ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-19 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-19 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 3.18 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศ
สีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 



๗๘ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-19 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 
‘Seedathip 6-19’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล้าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื อย กว้าง 70 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ล้าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.40 เซนติเมตร ยาว 41.73 เซนติเมตร เรียงสลับกัน ใบย่อย 9 ใบ  

กว้าง 2.97 เซนติเมตร ยาว 8.43 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ้านวนประมาณ 6 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลือง จ้านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 50 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 3.80 เซนติเมตร ยาว 4.80 เซนติเมตร ผลแข็ง  ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น ้าหนักผล 45-56 กรัม ความหนาเนื อ 4.00 มิลลิเมตร จ้านวนผล 18 ผลต่อกิโลกรัม   
 
เมล็ด รูปกลม สีน ้าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ้านวนเมล็ด 475 เมล็ดต่อกรัม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 



๗๙ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-19 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 

 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-19 
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๘๐ 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทพิย์ 6-20 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip 6-20’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-20 เป็นพันธุ์แท้ที่ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศ 
พันธุ์ CLN 3125 O มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สายพันธุ์
คัดเลือก 52-1-1-2-2 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDCด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างาน
ประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 และ Ty-3/Ty-3 
ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 
30-50 กรัม ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ ปลูกและคัดเลือกแบบแยกต้น มีการตรวจยีนทุกรุ่นและทุกต้น โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) จ านวน 7 รุ่น ประเมินผลผลิต
เบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
2560                 พันธุ์สีดาทิพย์ 5 (52-1-1-2-2)            X                    พันธุ ์CLN 3125 O 

 (น ้าหนักผล 25-30 กรัม สีชมพู เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2)  

(น ้าหนักผล 80 กรัม สีแดง เนื อหนา 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

2560 F1 
  ปลูกลูกผสม รุ่นแรก ผสมตัวเอง 

และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 
2561 F2 

  ปลูก 2,000 ต้น คัดเลือกต้นที่มีผลสีชมพู 
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นได้จ้านวน 36 สายพันธุ์  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ในต้นที่ 22-1 



๘๑ 
 

 
2561 F3 

  ปลูกต้นท่ี 22-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นที่ม ี
ผลสีชมพู น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 12 ต้น  
ส่งตรวจยีนต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F4 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้นท่ีมี

ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลสีชมพู 
น ้าหนักผล 30- 50 กรัม ได้ 12 ต้น ส่งตรวจยีน 
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบยีนต้านทานทุกต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 22-1-1-1  
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2562 F5 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือกต้น

ผลสีชมพู น ้าหนักผลใหญ่ 30 - 50 กรัม ได้ 12 ต้น 
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเลือกต้นที่ 22-1-1-1-68 
ส้าหรับปลูกคัดเลือกในรุ่นต่อไป 

2563 F6 
  ปลูกต้นที่ 22-1-1-1-68 จ้านวน 200 ต้น คัดเลือก

ต้นที่เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื อย ผลรูปร่างกลมรี 
น ้าหนักผล 30-50 กรัม ได้ 20 ต้น ส่งตรวจยีน
ต้านทาน พบยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3  
ทุกต้นท่ีคัดเลือก เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เลือกต้นที่ 
22-1-1-1-68-20 ปลูกผลิตเมล็ดพันธ์ุหลัก 

2563 F7 
  ปลูกต้นท่ี 22-1-1-1-68-20 จ้านวน 48 ต้น  

พบความสม่้าเสมอในสายพันธ์ุ คัดเลือก 5 ต้น  
ส่งตรวจยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 พบทั ง 5 ต้น 
เก็บเมล็ดแบบรวม 

2564 F8  
  ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิต 

เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า แบบมีแผนการทดลอง 
ให้ผลผลติ 2.18 ตันต่อไร่ ผลผลิตน้อยกว่ามะเขือ
เทศสีดาทิพย์ 4 (2.87 ตันต่อไร่) 



๘๒ 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-20 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum 

‘Seedathip 6-20’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 
 

ราก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 
ต้น ไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย กว้าง 50 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม 

ปานกลาง 
 
ใบ ใบประกอบ กว้าง 24.20 เซนติเมตร ยาว 40.43 เซนติเมตร เรียงสลับกัน  ใบย่อย 7 ใบ  

กว้าง 2.87 เซนติเมตร ยาว 8.40 เซนติเมตร ใบมีขนสีเขียว ปานกลาง 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวนประมาณ 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 50 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล รูปกลมรี กว้าง 4.10 เซนติเมตร ยาว 5.20 เซนติเมตร ผลแข็ง  ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 

น้ าหนักผล 32-39 กรัม ความหนาเนื้อ 4.00 มิลลิเมตร จ านวนผล 26 ผลต่อกิโลกรัม  
 
เมล็ด รูปกลม สีน้ าตาล มีขนปกคลุม ปานกลาง จ านวนเมล็ด 473 เมล็ดต่อกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-20 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-20 
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