
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืน โดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือ
ขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น  ๔  รายการ  ดังนี้ 

๑. มะเขือเทศพันธ์ุเลด้ีพิงค์ 816 
๒. มะเขือเทศพันธ์ุซีที 08614 
๓. มะเขือเทศพันธ์ุซีที 08613 
๔. มะเขือเทศพันธ์ุเพชรรุ่ง 852 

กรมวิชาการเกษตร  ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง  ตามมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ทั้ง ๔ รายการโดยมีรายละเอียดคําขอตาม
รายการที่แนบมาท้ายประกาศน้ี 

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ หรือเห็นว่าคําขอจดทะเบียน
พันธ์ุ พืชใหม่ ดั งกล่ าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๒๐   
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สามารถย่ืนคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัย 
การคุ้มครองพันธ์ุพืช  สํานักคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์   
๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔  ภายในกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณานี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  เมษายน    พ.ศ.  ๒๕๕๖  
 
                  ลงนาม 

     (นายดํารงค์  จิระสุทัศน์) 
   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 

่ ิ ่ ิ ์ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 24/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 26 มีนาคม 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เลด้ีพิงค์ 816 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุซีที08613  (แม่) และพันธ์ุซีที020207 เบอร์ 1 
(พ่อ)  ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชเชียงใหม่ บริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

มะเขือเทศ เลด้ีพ้ิงค์816  เป็นพันธ์ุลูกผสมท่ีได้มาจากการผสมระหว่าง  สายพันธ์ุแท้ 2  สายพันธ์ุ  ได้แก่  พันธ์ุท่ีใช้เป็น
สายพันธ์ุแม่  คือ  CT 08613  และสายพันธุ์พ่อ  คือ  CT 02027  โดยนํามาผสมข้ามในปี  พ.ศ.  2550  และนําลูกผสมมาปลูก
ทดสอบพันธ์ุร่วมกับพันธ์ุคู่ผสมอ่ืนๆ ภายในสถานีวิจัย  เชียงใหม่  บริษัท  เจียไต๋  จํากัด  จนครบ  3  ฤดูของประเทศไทย  เป็น
ระยะเวลา  3  ปี พันธุ์นี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากสถานีวิจัย  จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2550 

สายพันธ์ุแม่  คือ  CT 08613  เกิดจากการนําเชื้อพันธ์ุของมะเขือเทศสีดาสายพันธ์ุแท้ของเจียไต๋  คือ  CT 02020  เป็นพันธ์ุทน
ร้อน  ติดผลดก  ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพู  ทนโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเชื้อ  Ralstonia solanaearum  นํามาผสมข้ามเข้ากับพันธ์ุ  
Cln 2114d-1 เป็นมะเขือเทศสายพันธ์ุผสมเปิดจากไต้หวัน  ซ่ึงเป็นมะเขือเทศ processing  พันธ์ุพุ่ม  ทนร้อนและทนต่อโรคเห่ียวเขียว
ท่ีเกิดจากเชื้อ  Ralstonia solanaearum  และทนโรคไวรัสใบหงิกเหลือง  โดยทําการผสมกลับ  2  ชั่ว  จากนั้นนําเมล็ดลูกผสมมา
ปลูกในเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  และควบคุมให้มีการผสมตัวเอง  และเก็บเมล็ดพันธ์ุนําไปปลูกในชั่วรุ่นท่ี  2  ต่อไป  เพ่ือให้มีการ
กระจายลักษณะพร้อมท้ังคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการ  โดยคัดเลือกแบบจดประวัติ (pedigree method)  ทําการคัดเลือกซํ้าต่อไป
เร่ือยๆ  จนกระทั่งได้ลักษณะพันธุกรรมค่อนข้างคงตัว  จึงนํามาทดสอบสมรรถนะในการผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบ  (tester) และสาย
พันธ์ุพ่อ  คือ  CT 02027 ในปี  พ.ศ.  2550  จากนั้นจึงพัฒนาต่อจนได้สายพันธ์ุแท้  (pure line)  ในปี  2551 

สายพันธุ์พ่อ  คือ  CT 02027  เกิดจากการนําเชื้อพันธุ์ของมะเขือเทศสีดาพันธุ์ผสมเปิดของชาวบ้าน  คือ  CT 94035  
ทนร้อน  นํามาผสมข้ามเข้ากับพันธ์ุ  CT 94005  เป็นมะเขือเทศสายพันธุ์ของบริษัท  เจียไต๋  ซ่ึงเป็นพันธุ์ทนร้อน  เนื้อแข็ง  
และทนต่อโรคเหี่ยวเขียวท่ีเกิดจากเชื้อ  Ralstonia solanaearum  จากนั้นนําเมล็ดลูกผสมมาปลูกในเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  
2539  และควบคุมให้มีการผสมตัวเอง  และเก็บเมล็ดพันธ์ุนําไปปลูกชั่วท่ี  2  ต่อไป  เพ่ือให้มีการกระจายลักษณะพร้อมท้ัง
คัดเลือกลักษณะท่ีต้องการ  โดยคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ  (pedigree method)  ทําการคัดเลือกซํ้าต่อไปเรื่อยๆ  
จนกระทั่งได้ลักษณะพันธุกรรมค่อนข้างคงตัว   

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
สีดาพันธุ์กึ่งเลื้อย  สีต้นกล้าสีเขียวอ่อน  พุ่มสูง  ทรงพุ่มโปร่ง  ใบบางสีเขียวอ่อน  ขั้วผลเป็นแบบ jointed  ผลกลมสูง  

ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพู  เนื้อแน่นค่อนข้างแข็ง  ไส้ไม่กลวง 
การเจริญเติบโต  แบบกึ่งเลื้อย   อายุออกดอก  น้อยกว่า  35 วัน   ลักษณะการติดผล  เป็นช่อ  น้ําหนักผลเฉลี่ย   

มากกว่า 50 กรัม  ผลกว้าง  4.6  ซม.  ยาว  5.2  ซม.  สีของผลแก่   สีชมพู   รูปร่างของผล  กลมสูง   
สีแต้มบนไหล่ผล   ไม่มี  รูปร่างของก้นผล   มน ความแน่นของผล   แข็ง  ความหนาของผนังผล หนา > 5.0 มม.   
จาํนวนช่องในผล  2 ช่อง  อายุเก็บเก่ียว  51-70  วัน 

 
 
 



 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 25/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 26 มีนาคม 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซีที 08614 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซีที02020  (แม่) และพันธ์ุ CLN 2114D-2 
(พ่อ)  ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชเชียงใหม่ บริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สายพันธ์ุแท้  CT  08614  เกิดจากการนําเชื้อพันธ์ุของมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์แท้ของ บริษัท เจียไต๋ จํากัด คือ   
CT 02020  เป็นพันธ์ุมะเขือเทศสีดา  นํามาผสมข้ามเข้ากับพันธ์ุ  CLN  2114D-2  เป็นมะเขือเทศสายพันธ์ุผสมเปิด  ซ่ึงรับมาจาก  
AVRDC  เป็นพันธ์ุ  processing  พันธ์ุพุ่ม  ผลรี  ขนาด  60  กรัม  ทนร้อน  ทนต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือ  Ralstonia 
solanaearum  และทนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง  (Tomato Yellow Leaf Curl Virus : TYVCV)  จากนั้นนําเมล็ดลูกผสมมาปลูกใน
เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2547  ทําการผสมกลับ  2  ชั่ว  ได้ลูกผสมกลับ  BC2F1  โดยทุกข้ันตอนผสมกลับมีการคัดเลือกความต้านทาน
โรคไวรัสใบหงิกเหลืองด้วยวิธีการปลูกเชื้อด้วยแมลงหวี่ขาว  คัดเลือกลูกผสมท่ีมีความต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองและมีลักษณะ
ท่ีดีทางการเกษตร  และควบคุมให้มีการผสมตัวเอง  และเก็บเมล็ดพันธ์ุ  BC2F2  นําไปปลูกคัดเลือกในชั่วต่อไป  เพ่ือให้มีการกระจาย
ลักษณะพร้อมท้ังคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการ  โดยคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ  (pedigree method)  ร่วมกับการคัดเลือกความ
ต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองด้วยวิธีการปลูกเชื้อด้วยแมลงหวี่ขาว  ทําการคัดเลือกซํ้าต่อไปเรื่อยๆ จนกระท่ังได้ลักษณะพันธุกรรม
ค่อนข้างคงตัว  และตรวจสอบยีนต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองโดยใช้เทคนิค  Marker Assisted  Selection (MAS) พบว่ามียีน
ต้านทาน TY2 gene จากนั้นจึงนํามาทดสอบสมรรถนะในการผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบ (tester) และสายพันธ์ุแม่ คือ CT 05614 ในปี 
พ.ศ. 2550  จากน้ันจึงพัฒนาต่อจนได้สายพันธ์ุแท้  (pure line) ในปี  2551  โดยมีลักษณะดังนี้  มะเขือเทศสีดา  พันธุ์กึ่งเลื้อย  
(semi-determinate type) สีต้นกล้าสีเขียว  ผลกลมสูง  ขั้วผลแบบมีข้อต่อ (join)  ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพูอมแดง  ขนาดผลเฉลี่ย  
4.35x4.65 ซม.  น้ําหนักผลเฉลี่ย  48  กรัม  ขั้วผลเล็ก  ทรงพุ่มโปร่ง  ทนร้อน  ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
Ralstonia solanaearum  และทนทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง มียีนต้านทาน TY2  gene 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
สีดาพันธ์ุกึ่งเลื้อย  สีต้นกล้าสีเขียว  ผลกลมสูง-รี  น้ําหนักผล  48 กรัม  ขนาดผล  4.2x5.2 ซม.  ขั้วผลเป็นแบบ 

jointed  ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพู  เนื้อแน่นค่อนข้างแข็ง  เนื้อหนา  ผิวเนียน 
การเจริญเติบโต  แบบกึ่งเลื้อย   อายุออกดอก  น้อยกว่า  35 วัน   ลักษณะการติดผล  เป็นช่อ  น้ําหนักผลเฉลี่ย   

30-50 กรัม  ผลกว้าง  4.2  ซม.  ยาว  5.2  ซม.  สีของผลแก่   สีชมพู   รูปร่างของผล  รูปไข่   สีแต้มบนไหล่ผล   ไม่มี   
รูปร่างของก้นผล   มน ความแน่นของผล   ปานกลาง  ความหนาของผนังผล ปานกลาง 3.0> 5.0 มม.   จํานวนช่องใน
ผล  2 ช่อง  อายุเก็บเก่ียว  51-70  วัน 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 26/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 26 มีนาคม 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซีที 08613 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซีที02020  (แม่) และพันธ์ุ CLN 2114D-2 
(พ่อ)  ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชเชียงใหม่ บริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สายพันธุ์แท้  CT  08613  เกิดจากการนําเชื้อพันธุ์ของมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์แท้ของ บริษัท เจียไต๋ จํากัด คือ  CT 
02020  เป็นพันธุ์มะเขือเทศสีดา  นํามาผสมข้ามเข้ากับพันธุ์  CLN  2114D-1  เป็นมะเขือเทศสายพันธุ์ผสมเปิด  ซ่ึงรับมาจาก  
AVRDC  เป็นพันธ์ุ  processing  พันธ์ุพุ่ม  ผลรี  ขนาด  60  กรัม  ทนร้อน  ทนต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเชื้อ  Ralstonia 
solanaearum  และทนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง  (Tomato Yellow Leaf Curl Virus : TYVCV)  จากนั้นนําเมล็ดลูกผสมมา
ปลูกในเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2547  ทําการผสมกลับ  2  ชั่ว  ได้ลูกผสมกลับ  BC2F1  โดยทุกข้ันตอนผสมกลับ มีการคัดเลือก
ความต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองด้วยวิธีการปลูกเชื้อด้วยแมลงหวี่ขาว  คัดเลือกลูกผสมท่ีมีความต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิก
เหลืองและมีลักษณะท่ีดีทางการเกษตร  และควบคุมให้มีการผสมตัวเอง  และเก็บเมล็ดพันธุ์  BC2F2  นําไปปลูกคัดเลือกในชั่ว
ต่อไป  เพ่ือให้มีการกระจายลักษณะพร้อมท้ังคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการ  โดยคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ  (pedigree 
method)  ร่วมกับการคัดเลือกความต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองด้วยวิธีการปลูกเชื้อด้วยแมลงหวี่ขาว  ทําการคัดเลือกซํ้า
ต่อไปเร่ือยๆ จนกระทั่งได้ลักษณะพันธุกรรมค่อนข้างคงตัว  และตรวจสอบยีนต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองโดยใช้เทคนิค  
Marker Assisted  Selection (MAS) พบว่ามียีนต้านทาน TY2 gene จากนั้นจึงนํามาทดสอบสมรรถนะในการผสมข้ามกับ
พันธุ์ทดสอบ (tester) และสายพันธุ์พ่อ คือ CT 02027 ในปี พ.ศ. 2550  จากนั้นจึงพัฒนาต่อจนได้สายพันธุ์แท้  (pure line) 
ในปี  2551  โดยมีลักษณะดังนี้  มะเขือเทศสีดา  พันธุ์กึ่งเลื้อย  (semi-determinate type) สีต้นกล้าสีเขียว  ผลกลมสูง-รี  ขั้ว
ผลแบบมีข้อต่อ (join)  ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพู  ขนาดผลเฉลี่ย  4.2x5.2 ซม.  น้ําหนักผลเฉลี่ย  48  กรัม  ขั้วผลเล็ก  ทรง
พุ่มโปร่ง  ทนร้อน  ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanaearum  และทนทานต่อโรคไวรัสใบ
หงิกเหลือง  มียีนต้านทาน  TY2  gene 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
สีดาพันธ์ุกึ่งเลื้อย  สีต้นกล้าสีเขียว  ผลกลมสูง  น้ําหนักผล  48 กรัม  ขนาดผล  4.35x4.65 ซม.  ขั้วผลเป็นแบบ 

jointed  ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพู  เนื้อแน่นค่อนข้างแข็ง  เนื้อหนา  ผิวเนียน 
การเจริญเติบโต  แบบกึ่งเลื้อย   อายุออกดอก  น้อยกว่า  35 วัน   ลักษณะการติดผล  เป็นช่อ  น้ําหนักผลเฉลี่ย   

มากกว่า 50 กรัม  ผลกว้าง  4.35  ซม.  ยาว  4.65  ซม.  สีของผลแก่   สีชมพู   รูปร่างของผล  กลมสูง   สีแต้มบนไหล่
ผล   ไม่มี   รูปร่างของก้นผล   มน ความแน่นของผล   ปานกลาง  ความหนาของผนังผล ปานกลาง 3.0> 5.0 มม.   
จํานวนช่องในผล  2 ช่อง  อายุเก็บเก่ียว  51-70  วัน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 27/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 26 มีนาคม 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เพชรรุ่ง 852 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซีที08613  (แม่) และพันธุ์ ซีที08614   (พ่อ)  
ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชเชยีงใหม่ บริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

มะเขือเทศ เพชรรุ่ง 852  เป็นพันธ์ุลูกผสมท่ีได้มาจากการผสมระหว่าง  สายพันธ์ุแท้ 2  สายพันธ์ุ  ได้แก่  พันธ์ุท่ีใช้เป็น
สายพันธ์ุแม่  คือ  CT 08613  และสายพันธุ์พ่อ  คือ  CT 08614  โดยนํามาผสมข้ามในปี  พ.ศ.  2550  และนําลูกผสมมาปลูก
ทดสอบพันธ์ุร่วมกับพันธ์ุคู่ผสมอ่ืนๆ ภายในสถานีวิจัย  เชียงใหม่  บริษัท  เจียไต๋  จํากัด  จนครบ  3  ฤดูของประเทศไทย  เป็น
ระยะเวลา  3  ปี    พันธุ์นี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากสถานีวิจัย  จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2550 

สายพันธ์ุแม่  คือ  CT 08613  เกิดจากการนําเชื้อพันธ์ุของมะเขือเทศสีดาสายพันธ์ุแท้ของเจียไต๋  คือ   
CT 02020  นํามาผสมข้ามเข้ากับพันธ์ุ  Cln 2114d-1 เป็นมะเขือเทศสายพันธ์ุผสมเปิดจากไต้หวัน  ซ่ึงเป็นมะเขือเทศ 
processing  พันธ์ุพุ่ม    โดยทําการผสมกลับ  2  ชั่ว  จากนั้นนําเมล็ดลูกผสมมาปลูกในเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  และ
ควบคุมให้มีการผสมตัวเอง  และเก็บเมล็ดพันธ์ุนําไปปลูกในชั่วรุ่นท่ี  2  ต่อไป  เพ่ือให้มีการกระจายลักษณะพร้อมท้ังคัดเลือก
ลักษณะท่ีต้องการ  โดยคัดเลือกแบบจดประวัติ (pedigree method)  ทําการคัดเลือกซํ้าต่อไปเรื่อยๆ  จนกระท่ังได้ลักษณะ
พันธุกรรมค่อนข้างคงตัว  จึงนํามาทดสอบสมรรถนะในการผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบ  (tester) และสายพันธ์ุพ่อ  คือ  CT 
02027 ในปี  พ.ศ.  2550  จากนั้นจึงพัฒนาต่อจนได้สายพันธ์ุแท้ (pure line)  ในปี  2551 

สายพันธุ์พ่อ  คือ  CT 08614  เกิดจากการนําเชื้อพันธุ์ของมะเขือเทศสีดาพันธุ์สายพันธุ์แท้ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด คือ 
CT 02020  นํามาผสมข้ามเข้ากับพันธ์ุ CLN 2114d-2  เป็นมะเขือเทศสายพันธ์ุผสมเปิดจากไต้หวัน  ซ่ึงเป็นมะเขือเทศ 
processing พันธุ์พุ่ม  โดยทําการผสมกลับ  2  ชั่ว  จากนั้นนําเมล็ดลูกผสมมาปลูกในเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2548  และควบคุม
ให้มีการผสมตัวเอง  และเก็บเมล็ดพันธ์ุนําไปปลูกชั่วรุ่นท่ี  2  ต่อไป  เพ่ือให้มีการกระจายลักษณะพร้อมท้ังคัดเลือกลักษณะท่ี
ต้องการ  โดยคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ (pedigree method)  ทําการคัดเลือกซํ้าต่อไปเร่ือยๆ จนกระทั่งได้ลักษณะ
พันธุกรรมค่อนข้างคงตัว  จึงนํามาทดสอบสมรรถนะในการผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบ (tester)  และสายพันธ์ุแม่  คือ  CT 
08613  ในปี  พ.ศ. 2550   

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
สีดาพันธ์ุกึ่งเลื้อย  สีต้นกล้าสีเขียวอ่อน  พุ่มสูง  ทรงพุ่มโปร่ง  ใบบาง  สีเขียวอ่อน  ขั้วผลเป็นแบบ jointed  ผลกลมสูง-

รี  ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกสีชมพู  เนื้อแน่นค่อนข้างแข็ง  ไส้ไม่กลวง 
การเจริญเติบโต  แบบกึ่งเลื้อย   อายุออกดอก  น้อยกว่า  35 วัน   ลักษณะการติดผล  เป็นช่อ  น้ําหนักผลเฉลี่ย   

มากกว่า 50 กรัม  ผลกว้าง  4.2  ซม.  ยาว  4.9  ซม.  สีของผลแก่   สีชมพู   รูปร่างของผล  กลมสูง    
สีแต้มบนไหล่ผล   ไม่มี   รูปร่างของก้นผล   มน ความแน่นของผล   แข็ง  ความหนาของผนังผล หนา > 5.0 มม.   
จํานวนช่องในผล  2 ช่อง  อายุเก็บเก่ียว  51-70  วัน 

 
 
 
 



 
 

 


