


มะเขือเทศพันธุ์เคยูพ้ิงค์ 649 
(Solanum lycopersicum ‘KUPink 649’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์เคยูพ้ิงค์ 469 เป็นมะเขือเทศที่เกิดจากมะเขือเทศสายพันธุ์ TOMAC647 
มีความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อ Tomato Yellow Leaf Curl Virus ที่ต้องการ
พัฒนาให้มีขนาดผลที่ใหญ่ขึ้น และเพ่ิมระดับความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองโดยการเพ่ิมยีน Ty-2 และ Ty-3 
จากการผสมกับมะเขือเทศสายพันธุ์ CLN3070F1-8-30-30-26-25-13-4-5 เมื่อได้ลูกผสมในชั่วรุ่นที่ 1 (F1)  
จึงท าการผสมตัวเอง ได้ลูกผสมในชั่วรุ่นที่ 2 (F2) และท าการผสมตัวเองไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังได้ลูกผสมในชั่วรุ่น
ที่ 7 (F7) เพ่ือให้ได้ลูกผสมที่เป็นพันธุ์แท้ โดยในแต่ละรุ่นจะท าการคัดเลือกต้นด้วยเครื่องหมายโมเลกุล  
2 ต าแหน่ง ได้แก่ T0302 (ยีน Ty-2) และ P6-25 (ยีน Ty-3) พร้อมกับคัดเลือกต้นที่มีลักษณะภายนอก 
ตรงตามความต้องการในแปลงปลูก ได้แก่ ผลรูปรี ขนาดกลาง (น้ าหนักผล 35-55 กรัม) ผลสีชมพู แข็ง และ
ให้ผลผลิตสูง 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2557 CLN3070F1-8-30-30-26-25-13-4-5   X   B10-2-2-13-26-7-13  

        ผลร ีขนาดใหญ่ สีส้ม                  ผลกลม ขนาดเล็ก สีชมพู  
     (Ty-2/Ty-2, Ty-3/Ty-3)            (Ty-2a/Ty-2a, ty-3/ty-3) 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขต
ก าแพงแสน  

 

2558 F1 
ปลูกลูกผสมรุ่นแรก ผสมตัวเอง และเก็บเมลด็พันธ์ุแบบรวม 

 
2558 F2 

ปลูก 658 ต้น คัดเลือกต้นที่มลีักษณะตามต้องการได้ 23 ต้น  
จากนั้นน ามาตรวจสอบยีน Ty-2 และ Ty-3  

ด้วยเครื่องหมายโมเลกลุ T0302 และ P6-25 คัดเลือกได้ 12 ต้น  
เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเพื่อปลูกต่อในรุ่นถัดไป 

 
2559 F3 

น า 12 เบอร์ ที่คัดเลือกได้ออกปลกูเบอร์ละ 48 ต้น  
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะตามต้องการได้ 25 ต้น  
จากนั้นน ามาตรวจสอบยีน Ty-2 และ Ty-3  

คัดเลือกได้ 10 ต้น เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเพื่อปลูกต่อในรุ่นถัดไป 



 
2560 

 
F4 

น า 10 เบอร์ออกปลูก เบอร์ละ 120 ต้น สามารถคดัเลือกได้ 19 ตน้  
จากนั้นน ามาตรวจสอบยีน Ty-2 และ Ty-3 คัดเลือกได้ 10 ต้น  

เก็บเมล็ดแบบแยกต้นเพื่อปลูกต่อในรุ่นถัดไป 
 

2561 F5 
น า 10 เบอร์ ที่คัดเลือกได้ออกปลกูเบอร์ละ 120 ต้น  

สามารถคัดเลือกได้ 17 ต้น จากนั้นน ามาตรวจสอบยีน Ty-2 และ Ty-3 
คัดเลือกได้ 3 ต้น ได้แก่ 463-4-6-118, 463-4-67-25 และ 463-17-27-29 

เก็บเมล็ดแบบแยกต้น เพื่อปลูกตอ่ในรุ่นถัดไป 
 

2562 F6 
น า 3 เบอร์ ที่คัดเลือกได้ออกปลูกเบอร์ ละ 108 ต้น  

โดยวางแผนการปลูกแบบ RCBD เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า  
เก็บเมล็ดแบบรวมเมล็ดแยกเบอร์ เบอร์ละ 25 ต้น 

 
2562 - 2563 F7 

น า 3 เบอร์ออกปลูก เบอร์ละ 108 ต้น โดยวางแผนการปลูกแบบ RCBD
เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า เก็บเมล็ดแบบรวมเมลด็แยกเบอร์ 

 
2563 - 2564 F8 

ปลูกทดสอบในแปลงปลูก โดยน า 3 เบอร์ออกปลูก  
วางแผนการปลูกแบบ RCBD เปรยีบเทียบกับพันธุ์การค้า 

 

ต าบลทุ่งลูกนก 
อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

และต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร 
 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์เคยูพ้ิงค์ 649 ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum 

‘KUPink 649’ วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก 
 
รำก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน 
 
ล ำต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย สูง 70-80 เซนติเมตร ล าต้นเหลี่ยม มีขน 

ปกคลุมจ านวนมาก 
 
ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ ใบย่อย 7-9 ใบ สีเขียว มีขนปกคลุม 
 



ดอก/ชอดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกย่อยมีจ านวน 5-10 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 
สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน  
อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 50-60 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล ผลรี รูปไข่กลับ สีชมพู น้ าหนักผลเฉลี่ย 54.90 กรัม เส้นรอบวงเฉลี่ย 157.82 มิลลิเมตร 

ความแน่นเนื้อเฉลี่ย 22.75 นิวตันต่อลูกบากศ์เซนติเมตร ความหนาเนื้อเฉลี่ย 5.65 มิลลิเมตร  
 
เมล็ด รูปไต สีน้ าตาลอ่อน จ านวนเมล็ด 530 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น 3.19 กิโลกรัม  

2. ผลมีปริมาณ Titratable Acidity (%TA) ร้อยละ 1.10  Total Soluble Solids (%TSS) 
ร้อยละ 5.13  วิตามินซี 21.06 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  สามารถทนทานต่อแรง
กระแทกในการขนส่งที่ 0.539 นิวตัน  และอัตราการสูญเสียน้ าที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ร้อยละ 0.21 ต่อวัน 

3. มียีน Ty-2 และ Ty-3 และมีระดับความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองที่คะแนนเท่ากับ 
0.92 ที่อายุ 1 เดือนหลังย้ายลงแปลงปลูก (0=ไม่แสดงอาการ ถึง 4=อาการรุนแรง) 

 
 
 



ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์เคยูพ้ิงค์ 649 
ก ทรงต้น  ข ดอก  ค ผลอ่อน  ง ผลแก่ 

 
มะเขือเทศพันธุ์เคยูพิ้งค์ 649  

ก ข 

ค ง 



มะเขือเทศพันธุ์โทแม็ค 647  
(Solanum lycopersicum ‘TOMAC 647’) 

ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์โทแม็ค 647 เป็นมะเขือเทศที่เกิดจากสายพันธุ์โทแม็ค 643 (สีดาทิพย์3 ของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเชตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ถูกน าไปปรับปรุงให้มียีน Tm-2a ต้านทานโรค
ใบด่างท่ีเกิดจากเชื้อ Tobacco Mosaic Virus) และใช้เป็นสายพันธุ์แม่เพ่ือผสมกลับกับสายพันธุ์ป่า Solanum 
habrochaites accession no. L06112 ที่มียีน Ty-2 และ Ty-2a ต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศที่
เกิดจากเชื้อ Tomato Yellow Leaf Curl Virus โดยท าการผสมกลับจ านวน 6 ครั้ง ได้ลูกผสมกลับในรุ่น 
BC6F1 จ ากนั้ น ผสมตั ว เ อ ง อีกครั้ ง ไ ด้ ต้ นลู กผสม ในรุ่ น  BC6F2 คั ด เ ลื อกต้ นที่ มี ยี น  Ty-2a ที่ เ ป็ น 
โฮโมไซกัสที่ต าแหน่งของเครื่องหมายโมเลกุล T0302 บนโครโมโซม 11 และยีน Tm-2a บนโครโมโซม 9  
ที่ต าแหน่งของเครื่องหมายโมเลกุล PrRuG248/249 

 
แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินงำน สถำนที ่
2548            TOMAC 643           X        S. habrochaites   

                                             accession no. L06112 
       ผลรูปไข่ สีชมพู ขนาดเล็ก             ผลสีเขียว กลม มีขน ขนาดเล็ก 
        น้ าหนักประมาณ 20 กรัม                น้ าหนักประมาณ 3 กรัม 
                 มียีน Tm-2 a                     มียีน TY-2, Ty-2a  

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน  
 

2550 TOMAC 643   X   F1 
คัดเลือกลูกผสม F1 ไวผ้สมทั้งหมด 23 สายต้น  

เนื่องจาก F2 เป็นหมัน ไมต่ิดผล จงึท าการผสมกลับ  
และปลูกทดสอบโรคไวรสัใบหงิกเหลืองมะเขือเทศในโรงเรือน 

สายต้นละ 10 เมล็ด คัดเหลือ 5 สายต้น  
 

2551 TOMAC 643   X   BC1F1 
น าไปผสมกลับกบัสายพันธ์ุ TOMAC 643  

ปลูกทดสอบโรคไวรสัใบหงิกเหลืองมะเขือเทศสายต้นละ 10 เมลด็  
คัดเหลือ 6 สายต้น 

 

 

  
 

 

   



2552 TOMAC 643   X   BC2F1 

น าไปผสมกลับกบัสายพันธ์ุ TOMAC 643  
ปลูกทดสอบโรคไวรสัใบหงิกเหลืองมะเขือเทศสายต้นละ 10 เมลด็  

คัดเหลือ 2 สายต้น  
  

 

2553  TOMAC 643   X   BC3F1 
น าไปผสมกลับกบัสายพันธ์ุ TOMAC 643  

คัดต้นด้วยเครื่องหมายโมเลกลุ 5 ต้น เก็บเมล็ดเพื่อผสมกลับ  
 

 

2554 TOMAC 643   X   BC4F1 
น าไปผสมกลับกบัสายพันธ์ุ TOMAC 643  

คัดต้นด้วยเครื่องหมายโมเลกลุ 5 ต้น เก็บเมล็ดเพื่อผสมกลับ  
  

 

2555 TOMAC 643   X   BC5F1 
น าไปผสมกลับกบัสายพันธ์ุ TOMAC 643  

คัดต้นด้วยเครื่องหมายโมเลกลุ เกบ็เมลด็เพื่อผสมกลับ  
 

 

2556 BC6F1 

คัดต้นด้วยเครื่องหมายโมเลกลุ ผสมตัวเอง แล้วเก็บเมล็ด  
 

 

2562 - 2564 BC6F2 

ปลูกทดสอบระดับความตา้นทานในโรงเรือนและแปลงปลูก  
และคัดต้นที่มีความสม่ าเสมอเพื่อเก็บเมลด็ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน,   
ต าบลทุ่งลูกนก  

อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  

และต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร 
 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์โทแม็ค 647 ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum 

‘TOMAC 647’ วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก 
 
รำก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน 
 
ล ำต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย สูง 70-80 เซนติเมตร ล าต้นเหลี่ยม มีขน 

ปกคลุมจ านวนมาก 
 
ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ ใบย่อย 7-9 ใบ สีเขียว มีขนปกคลุม 
 



ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูม 
สีเขียว ปลายดอกสีม่วง ดอกบานสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน อยู่รอบเกสร
เพศเมีย อายุออกดอกประมาณ 50 วันหลังเพาะเมล็ด 

 
ผล ผลรี รูปไข่กลับ สีชมพู น้ าหนักผลเฉลี่ย 10.8 กรัม เส้นรอบวงเฉลี่ย 88.56 มิลลิเมตร 
 
เมล็ด รูปไต สีน้ าตาลอ่อน จ านวนเมล็ด 600 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ผลมีปริมาณ Titratable Acidity (%TA) ร้อยละ 0.55  Total Soluble Solids (%TSS)  

ร้อยละ 4.6  วิตามินซี 33.33 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  สามารถทนทานต่อแรง
กระแทกในการขนส่งที่ 0.147 นิวตัน และอัตราการสูญเสียน้ าที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ร้อยละ 0.34 ต่อวัน 

2. มียีน Ty-2a และมีระดับความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองที่คะแนนเท่ากับ 2.2 ในโรงเรือน 
และ 2.15 ในระดับแปลงปลูก (0=ไม่แสดงอาการ ถึง 4=อาการรุนแรง) 

 
 
 
 



ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์โทแม็ค 647 
 ก ทรงต้น  ข ดอก  ค ผลอ่อน  ง ผลแก่ 
 

มะเขือเทศพันธุ์โทแม็ค 647  

ข ก 

ค ง 



มะเขือเทศพันธุ์สีดำทพิย์ เคยูเคพีเอส 01 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip KUKPS 01’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 01 เป็นพันธุ์ลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 1 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ 
โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา  
นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศ  
สีดาทิพย์ 5 ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ใหม่ มียีนต้านทาน 
โรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2 ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีแดง  
ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล 30-40 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ด าเนินการผสมข้ามสาย
พันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นที่เป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA 
markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที ่
2562 - 2563              พันธุ์สีดาทิพย์ 5        X          พันธุ์สีดาทิพย์ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ าหนักผล 30-50 กรัม สีชมพู  
เนื้อหนา ทนร้อน  

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2) 

(น้ าหนักผล 20-25 กรัม สีแดง  
เนื้อหนาปานกลาง ทนร้อน  

ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 
2563 - 2564    F1 

มะเขือเทศพันธุส์ดีาทิพย์ KUKPS 01 
(น้ าหนักผล 32-33 กรัม สีแดง เนือ้หนา ทนร้อน ลักษณะยีน Ty-2/ty-2) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ จ านวน 3 ซ้ า 12 ต้นต่อทรีตเมนต์ 
 

 
 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 01 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon 

esculentum ‘Seedathip KUKPS 01’ วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก  
 

รำก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 

ล ำต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย สูง 90 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร  
ล าต้นเหลี่ยม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 23.00 เซนติเมตร ยาว 42.00 เซนติเมตร ใบย่อย 7 ใบ  
กว้าง 2.10 เซนติเมตร ยาว 8.50 เซนติเมตร สีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวน 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 
5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน  
อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 49 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 3.52 เซนติเมตร ยาว 4.47 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาวอมเขียว ผล
สุกสีแดง น้ าหนักผล 32.66 กรัม ความหนาเนื้อ 5.26 มิลลิเมตร จ านวนผล 38 ผลต่อ
กิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จ านวนเมล็ด 475 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ปริมาณผลผลิต 8.08 ตันต่อไร่  

2. มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2 อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 2.76 
 



ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 01 
ก ทรงต้น  ข ดอก  ค ผลอ่อน  ง ผลสุก 

 
มะเขือเทศพันธุ์สีดำทิพย์ เคยูเคพีเอส 01  

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดำทพิย์ เคยูเคพีเอส 02 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip KUKPS 02’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 02 เป็นพันธุ์ลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 2 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ 
โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา 
รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีน
ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/ty-2 ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนัก
เฉลี่ยต่อผล 30-40 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีน  
ต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นที่ เป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers)  
ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที ่
2562 - 2563              พันธุ์สีดาทิพย์ 5        X          พันธุ์สีดาทิพย์ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ าหนักผล 30-50 กรัม สีชมพู  
เนื้อหนา ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2) 

(น้ าหนักผล 20-25 กรัม สีชมพู 
เนื้อหนาปานกลาง  

ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 
2563 - 2564    F1 

มะเขือเทศพันธุ์สดีาทิพย์ KUKPS 02 
(น้ าหนักผล 36-37 กรัม สีชมพู เนื้อหนา ลักษณะยีน Ty-2/ty-2) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ จ านวน 3 ซ้ า 12 ต้นต่อทรีตเมนต์ 
 

 
 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 02 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon 

esculentum ‘Seedathip KUKPS 02’ วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก  
 

รำก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย สูง 85 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร  
ล าต้นเหลี่ยม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 29.50 เซนติเมตร ยาว 45.00 เซนติเมตร ใบย่อย 6 ใบ กว้าง 
2.80 เซนติเมตร ยาว 8.00 เซนติเมตร สีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวน 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสร
เพศผู้ 5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 46 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 3.68 เซนติเมตร ยาว 4.70 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ าหนักผล 36.66 กรัม ความหนาเนื้อ 5.26 มิลลิเมตร จ านวนผล 36 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จ านวนเมล็ด 510 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ปริมาณผลผลิต 5.70 ตันต่อไร่  

2. มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2 อยู่ในระดับ MR (moderately resistant) 
ร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 02 
ก ทรงต้น  ข ดอก  ค ผลอ่อน  ง ผลสุก 

 
มะเขือเทศพันธุ์สีดำทิพย์ เคยูเคพีเอส 02  

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดำทพิย์ เคยูเคพีเอส 03 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip KUKPS 03’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 03 เป็นพันธุ์ลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ 
โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา 
รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีน
ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/ty-2 ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนัก
เฉลี่ยต่อผล 30-40 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีน  
ต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นที่ เป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ  (DNA markers)  
ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที ่
2562 - 2563              พันธุ์สีดาทิพย์ 5        X          พันธุ์สีดาทิพย์ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ าหนักผล 30-50 กรัม สีชมพู  
เนื้อหนา ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2) 

(น้ าหนักผล 20-25 กรัม สีชมพู 
เนื้อหนาปานกลาง  

ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 
2563 - 2564    F1 

มะเขือเทศพันธุ์สดีาทิพย์ KUKPS 03 
(น้ าหนักผล 32-33 กรัม สีชมพู เนื้อหนา ลักษณะยีน Ty-2/ty-2) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ จ านวน 3 ซ้ า 12 ต้นต่อทรีตเมนต์ 
 

 
 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 03 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon 

esculentum ‘Seedathip KUKPS 03’ วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก  
 

รำก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 

ล ำต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย สูง 100 เซนติเมตร กว้าง 55 เซนติเมตร  
ล าต้นเหลี่ยม มีขนปกคลุม ปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 28.50 เซนติเมตร ยาว 45.00 เซนติเมตร ใบย่อย 6 ใบ กว้าง 
3.20 เซนติเมตร ยาว 7.60 เซนติเมตร สีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวน 5 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 
5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 48 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 3.56 เซนติเมตร ยาว 4.35 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ าหนักผล 32.66 กรัม ความหนาเนื้อ 5.10 มิลลิเมตร จ านวนผล 39 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จ านวนเมล็ด 470 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ปริมาณผลผลิต 6.73 ตันต่อไร่  

2. มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2 อยู่ในระดับ R (resistant) ร้อยละ 5.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 03 

ก ทรงต้น  ข ดอก  ค ผลอ่อน  ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดำทิพย์ เคยูเคพีเอส 03  

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดำทพิย์ เคยูเคพีเอส 04 
(Lycopersicon esculentum ‘Seedathip KUKPS 04’) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 

แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 04 เป็นพันธุ์ลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 4 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 มียีนต้านทาน Ty-2/Ty-2 เป็นพันธุ์แม่ 
โดยใช้งบด าเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย AVRDC ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 คณะท างานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา 
รามศิริ และนายประเสริฐ ค าวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 ที่มียีน
ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/ty-2 ลักษณะทนร้อน การเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ าหนัก
เฉลี่ยต่อผล 30-40 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ด าเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีน  
ต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นที่ เป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ( DNA markers)  
ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 

แผนผังกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที ่
2562 - 2563              พันธุ์สีดาทิพย์ 5        X          พันธุ์สีดาทิพย์ 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ าหนักผล 30-50 กรัม สีชมพู  
เนื้อหนา ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2) 

(น้ าหนักผล 30-35 กรัม สีชมพู  
เนื้อหนาปานกลาง  

ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 
2563 - 2564    F1 

มะเขือเทศพันธุ์สดีาทิพย์ KUKPS 04 
(น้ าหนักผล 32-33 กรัม สีชมพู เนื้อหนา ลักษณะยีน Ty-2/ty-2) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ จ านวน 3 ซ้ า 12 ต้นต่อทรีตเมนต์ 
 

 
 
 
 



ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 04 ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon 

esculentum ‘Seedathip KUKPS 04’ วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก  
 

รำก ระบบรากแก้ว และมีรากพิเศษบริเวณล าต้นที่สัมผัสกับดิน  
 

ล ำต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย สูง 90 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร  
ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 29.50 เซนติเมตร ยาว 45.80 เซนติเมตร ใบย่อย 9 ใบ กว้าง 
2.80 เซนติเมตร ยาว 7.50 เซนติเมตร สีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ ดอกย่อยมีจ านวน 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 
5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 48 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 3.56 เซนติเมตร ยาว 4.35 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ าหนักผล 32.66 กรัม ความหนาเนื้อ 5.10 มิลลิเมตร จ านวนผล 31 ผลต่อกิโลกรัม 

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จ านวนเมล็ด 360 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ปริมาณผลผลิต 7.71 ตันต่อไร่  

2. มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2 อยู่ในระดับ R (resistant) ร้อยละ 8.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภำพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 04 
ก ทรงต้น  ข ดอก  ค ผลอ่อน  ง ผลสุก 

 
มะเขือเทศพันธุ์สีดำทิพย์ เคยูเคพีเอส 04 

 

ค ง 

ก ข 


