




มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 05 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 05’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 05 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 1 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-5 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ  และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-5 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศ
ลูกผสมพันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสี
เขียว ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่  
ดำเนินการผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วง
ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-5               X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 42-46 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565              F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 05 
(น้ำหนักผล 47.0 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 05 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 05’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 89 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 17.00 เซนติเมตร ยาว 29.30 เซนติเมตร ใบย่อย 10 ใบ  
กว้าง 4.20 เซนติเมตร ยาว 7.20 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 51 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.05 เซนติเมตร ยาว 4.92 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 47.00 กรัม ความหนาเนื้อ 4.87 มิลลิเมตร จำนวนผล 21-22 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 396 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 8.73 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 5.5 
  
 
 

 

 

 



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 05 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 05 
 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 14’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 2 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-14 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์
ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว ผลสุก 
สีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40--50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการผสมข้าม
สายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแมทุ่กต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA 
markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบ้ืองต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-14               X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 56.4 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565               F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 14 
(น้ำหนักผล 52.2 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14  ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum 
‘Seedathip KUKPS 14’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 91 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 18.04 เซนติเมตร ยาว 27.78 เซนติเมตร ใบย่อย 11 ใบ  
กว้าง 4.10 เซนติเมตร ยาว 6.94 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 6-7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายอุอกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.12 เซนติเมตร ยาว 5.56 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 52.20 กรัม ความหนาเนื้อ 5.53 มิลลิเมตร จำนวนผล 19-20 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 413 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 8.76 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 2.7 
 

 

 



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 07 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 07’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 07 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-5 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-5 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์
ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว ผลสุก 
สีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการผสม
ข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                 พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-5              X           พันธ์ุสีดาทิพย์ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 42-46 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 07 
(น้ำหนักผล 45.4 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 07 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 07’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 104 เซนติเมตร สูง 92.33 เซนติเมตร 
ลำต้นเหล่ียม มีขนปกคลุม ปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 21.10 เซนติเมตร ยาว 30.48 เซนติเมตร ใบย่อย 13 ใบ 
กว้าง 4.28 เซนติเมตร ยาว 7.56 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 52 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.06 เซนติเมตร ยาว 5.00 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 45.47 กรัม ความหนาเนื้อ 5.21 มิลลิเมตร จำนวนผล 21-22 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 417 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 10.94 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 2.7 
 

 

 

 

 
 
 



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 07 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 07 
 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันสีดาทิพย์ เคยเูคพีเอส 08 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 08’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 08 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 4 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-5 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-5 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์
ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว ผลสุก 
สีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการผสม
ข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 

2563-2564                  พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-5              X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
พืชผักเขตร้อน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 42-46 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 30-35 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                 F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 08 
(น้ำหนักผล 48.2 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 08 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 08’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 98 เซนติเมตร สูง 88 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 18.08 เซนติเมตร ยาว 28.68 เซนติเมตร ใบย่อย 10 ใบ  
กว้าง 4.26 เซนติเมตร ยาว 7.08 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 6 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้  
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 54 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.19 เซนติเมตร ยาว 5.23 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 48.20 กรัม ความหนาเนื้อ 5.07 มิลลิเมตร จำนวนผล 20-21 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 443 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 8.51 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 5.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 08 

  ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุส์ีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 08 
 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 09 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 09’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 09 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 1 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-10 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีเขียว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-10             X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 58.1 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 09 
(น้ำหนักผล 55.8 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 09 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 09’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 102 เซนติเมตร สูง 96 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 18.90 เซนติเมตร ยาว 29.56 เซนติเมตร ใบย่อย 13 ใบ 
กว้าง 4.16 เซนติเมตร ยาว 8.90 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.32 เซนติเมตร ยาว 5.51 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 55.87 กรัม ความหนาเนื้อ 5.70 มิลลิเมตร จำนวนผล 18-19 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 397 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 9.72 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 5.5 
 

 

 

 

 
 
 



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 09 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 09 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 10 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 10’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 10 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 2 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-10 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40--50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565. 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-10               X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 58.1 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 10 
(น้ำหนักผล 57.8 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 10 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 10’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 110 เซนติเมตร สูง 94 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 22.50 เซนติเมตร ยาว 30.24 เซนติเมตร ใบย่อย 12 ใบ  
กว้าง 4.80 เซนติเมตร ยาว 8.26 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบ
เล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 
อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.37 เซนติเมตร ยาว 5.70 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 57.87 กรัม ความหนาเนื้อ 5.07 มิลลิเมตร จำนวนผล 17-18 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 403 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 8.52 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2, Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 8.3 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 10 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 10 
 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 11 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 11’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 11 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-10 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-10               X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 58.1 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                 F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 11 
(น้ำหนักผล 52.3 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 11 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 11’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 99 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 22.55 เซนติเมตร ยาว 30.24 เซนติเมตร ใบย่อย 11 ใบ  
กว้าง 4.10 เซนติเมตร ยาว 7.80 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 52 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.34 เซนติเมตร ยาว 5.09 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 52.33 กรัม ความหนาเนื้อ 4.77 มิลลิเมตร จำนวนผล 18-19 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 403 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 10.94 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และระดับ MR 
(moderately resistant) ร้อยละ 16.7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 11 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 11 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 12 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 12’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 12 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 4 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-10 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-10 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์
ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว ผลสุก 
สีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการผสมข้าม
สายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแมทุ่กต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA 
markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบ้ืองต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-10                X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 58.1 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 30-35 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 

 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 
2564-2565                  F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 12 
(น้ำหนักผล 47.6 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 12 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum 
‘Seedathip KUKPS 12’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 91 เซนติเมตร สูง 84 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 24.80 เซนติเมตร ยาว 36.22 เซนติเมตร ใบย่อย 14 ใบ  
กว้าง 4.90 เซนติเมตร ยาว 8.80 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายอุอกดอก 57 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.19 เซนติเมตร ยาว 5.15 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 47.67 กรัม ความหนาเนื้อ 4.83 มิลลิเมตร จำนวนผล 20-21 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 413 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 8.08 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 8.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 12 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 12 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 13 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 13’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 13 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 1 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-14 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีเขียว  
ผลสุกสีแดง ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-14              X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 56.4 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                 F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 13 
(น้ำหนักผล 53.4 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 13  ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 13’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 91 เซนติเมตร สูง 88.67 เซนติเมตร  
ลำต้นเหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 19.50 เซนติเมตร ยาว 30.74 เซนติเมตร ใบย่อย 13 ใบ  
กว้าง 4.32 เซนติเมตร ยาว 8.00 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.19 เซนติเมตร ยาว 5.23 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 53.47 กรัม ความหนาเนื้อ 5.34 มิลลิเมตร จำนวนผล 18-19 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 342 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 9.55 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และระดับ  MR 
(moderately resistant) ร้อยละ 19.14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 13 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 13 
 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 14’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 2 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-14 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์
ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว ผลสุก 
สีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40--50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการผสมข้าม
สายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแมทุ่กต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA 
markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบ้ืองต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-14               X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 56.4 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565               F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 14 
(น้ำหนักผล 52.2 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14  ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum 
‘Seedathip KUKPS 14’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 91 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 18.04 เซนติเมตร ยาว 27.78 เซนติเมตร ใบย่อย 11 ใบ  
กว้าง 4.10 เซนติเมตร ยาว 6.94 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 6-7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายอุอกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.12 เซนติเมตร ยาว 5.56 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 52.20 กรัม ความหนาเนื้อ 5.53 มิลลิเมตร จำนวนผล 19-20 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 413 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 8.76 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 2.7 
 

 

 



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 14 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 15 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 15’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 15 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-14 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                 พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-14              X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 56.4 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                  F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 15 
(น้ำหนักผล 51.7 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 15 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 15’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 87.67 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร ลำต้น
เป็นเหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 20.60 เซนติเมตร ยาว 31.28 เซนติเมตร ใบย่อย 12 ใบ  
กว้าง 4.36 เซนติเมตร ยาว 8.46 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.25 เซนติเมตร ยาว 5.18 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 51.73 กรัม ความหนาเนื้อ 4.77 มิลลิเมตร จำนวนผล 19-20 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 406 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 9.78 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 0.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 15 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 15 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 16 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 16’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 16 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 4 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-14 มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-14 ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564                พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-14              X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 56.4 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 30-35 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                 F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 16 
(น้ำหนักผล 53.5 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 16 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 16’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 99.30 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 18.40 เซนติเมตร ยาว 29.60 เซนติเมตร ใบย่อย 10 ใบ  
กว้าง 4.946เซนติเมตร ยาว 7.60 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.34 เซนติเมตร ยาว 5.42 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 53.53 กรัม ความหนาเนื้อ 4.70 มิลลิเมตร จำนวนผล 18-19 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 398 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 9.60 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 8.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 16 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 16 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 17 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 17’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 17 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 1 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-BW มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-BW ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีเขียว  
ผลสุกสีแดง ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564               พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-BW              X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 45-50 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565                 F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 17 
(น้ำหนักผล 51.3 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 17 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 17’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 76.33 เซนติเมตร สูง 84 เซนติเมตร ลำต้น
เหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 19.10 เซนติเมตร ยาว 28.04 เซนติเมตร ใบย่อย 13 ใบ  
กว้าง 3.72 เซนติเมตร ยาว 6.84 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 56 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.29 เซนติเมตร ยาว 5.13 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 51.53 กรัม ความหนาเนื้อ 5.08 มิลลิเมตร จำนวนผล 19-20 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 421 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 8.06 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 5.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 17 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 17 
 

ค 

ก ข 

ง 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 18 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 18’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 18 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
ะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 2 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-BW มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-BW ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40--50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564              พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-BW              X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 45-50 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565               F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 18 
(น้ำหนักผล 54.7 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 18 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 18’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 89.67 เซนติเมตร สูง 84 เซนติเมตร ลำต้น
เป็นเหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 21.74 เซนติเมตร ยาว 31.18 เซนติเมตร ใบย่อย 12 ใบ 
กว้าง 4.60 เซนติเมตร ยาว 8.10 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 54 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.30 เซนติเมตร ยาว 5.53 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 54.73 กรัม ความหนาเนื้อ 4.91 มิลลิเมตร จำนวนผล 18-19 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 396 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 7.86 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 2.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 18 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 18 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 19 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 19’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 19 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 3 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-BW มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-BW ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564               พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-BW             X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 45-50กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 20-25 กรัม  
ชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565               F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 19 
(น้ำหนักผล 48.8 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 19 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 19’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 85.33 เซนติเมตร สูง 84.67 เซนติเมตร  
ลำต้นเป็นเหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 21.16 เซนติเมตร ยาว 31.06 เซนติเมตร ใบย่อย 10 ใบ กว้าง 
3.60 เซนติเมตร ยาว 6.74 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.28 เซนติเมตร ยาว 5.03 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 48.87 กรัม ความหนาเนื้อ 4.78 มิลลิเมตร จำนวนผล 20-21 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 424 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 7.64 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2, Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 0.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 19 

 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 19 

ค ง 

ก ข 



มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 20 

(Solanum lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 20’) 
 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่  เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5578 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

  มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 20 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีได้จากการผสมระหว่าง 
มะเขือเทศพันธุ์ สีดาทิพย์ 4 เป็นพันธุ์พ่อ กับมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 6-BW มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง  
Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 เป็นพันธุ์แม่ โดยใช้งบดำเนินงานจากเงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย 
AVRDC ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 คณะทำงานประกอบด้วย นายอัครชัย โสมกุล 
นายวิทยา เศรษฐวิทยา นายปรีดา รามศิริ และนายประเสริฐ คำวงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชา
พืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศสีดาทิพย์ 6-BW ท่ีมียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3 ให้เป็นมะเขือเทศลูกผสม
พันธุ์ใหม่ มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 การเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย ผลอ่อนสีขาว  
ผลสุกสีชมพู ผลค่อนข้างแข็ง น้ำหนักเฉล่ียต่อผล 40-50 กรัม ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ ดำเนินการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ มีการตรวจยีนต้นแม่ทุกต้นก่อนการผสมข้ามพันธุ์และต้นท่ีเป็นลูกผสม โดยใช้เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ (DNA markers) ด้วยเทคนิค multiplex PCR (mPCR) ประเมินผลผลิตเบื้องต้นแล้วในช่วงฤดูหนาว 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที่ 
2563-2564               พันธ์ุสีดาทิพย์ 6-BW             X            พันธ์ุสีดาทิพย์ 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

 (น้ำหนักผล 45-50 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนา   

ลักษณะยีน Ty-2/Ty-2,Ty-3/Ty-3) 

    (น้ำหนักผล 30-35 กรัม  
สีชมพู เน้ือหนาปานกลาง 
 ลักษณะยีน ty-2/ty-2) 

2564-2565               F1  

มะเขือเทศพันธ์ุสีดาทิพย์ KUKPS 20 
(น้ำหนักผล 48.6 กรัม สีชมพู เน้ือหนา  ลักษณะยีน Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3) 

   
 ปลูกประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิต  

มีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ 12 ต้นต่อทรีตเม้นท์ 
 



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 20 ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum 
lycopersicum ‘Seedathip KUKPS 20’ วงศ์ Solanaceae ไม้ล้มลุก พืชผัก 

 

ราก ระบบรากแก้ว และมรีากพิเศษบริเวณลำต้นท่ีสัมผัสกับดิน  
 

ต้น ไม้พุ่ม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเล้ือย กว้าง 100.67 เซนติเมตร สูง 92.20 เซนติเมตร  
ลำต้นเหล่ียม มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ใบ ใบประกอบ เรียงสลับ กว้าง 18.40 เซนติเมตร ยาว 29.60 เซนติเมตร ใบย่อย 10 ใบ  
กว้าง 4.946 เซนติเมตร ยาว 7.60 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนปานกลาง 

 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกิดระหว่างใบ มีจำนวนดอกประมาณ 7 ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ  
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกขณะตูมสีขาว ดอกบานสีเหลืองจำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 
5 อัน อยู่รอบเกสรเพศเมีย อายุออกดอก 53 วันหลังเพาะเมล็ด 

 

ผล รูปกลมรี กว้าง 4.19 เซนติเมตร ยาว 5.18 เซนติเมตร ผลแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพู 
น้ำหนักผล 48.67 กรัม ความหนาเนื้อ 5.09 มิลลิเมตร จำนวนผล 20-21 ผลต่อกิโลกรัม   

 

เมล็ด รูปกลม สีเทา มีขนปกคลุมปานกลาง จำนวนเมล็ด 413 เมล็ดต่อกรัม 
 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริมาณผลผลิต 9.60 ตันต่อไร่  
 2. ระดับความต้านโรคใบหงิกเหลือง Ty-2/ty-2,Ty-3/ty-3 ประเมินช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อยู่ในระดับ R (resistance) ร้อยละ 0.0 และ 8.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 20 
 ก ทรงต้น   ข ดอก   ค ผลอ่อน   ง ผลสุก 
 

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 20 

ค ง 

ก ข 



ทุเรียนขั้วติดพันธุแ์ดงละอู 
(Durio graveolens ‘Dang la-u’) 

 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายเชิงชาย  หอมด ี
ที่อยู ่ เลขท่ี 127 หมู่ 2 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทรศัพท์ 0871566417 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ทุเรียนขั้วติดพันธุ์แดงละอู เกิดจากการเพาะเมล็ดท่ีซื้อมาจากร้านขายเมล็ดพันธุ์ทุเรียน
พื้นบ้าน จังหวัดยะลา ท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านจำหน่ายทางออนไลน์ โดยเมื่อปี พ.ศ.2555  
นายเชิงชาย หอมดี นำมาเพาะปลูกไว้เพื่อใช้เป็นต้นตอสำหรับการเปล่ียนยอดต้นทุเรียนพันธุ์การค้าในแปลง 
ท่ีอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยสังเกตพบว่าทุเรียนต้นดังกล่าวมี
ลักษณะของใบแตกต่างไปจากต้นอื่น จึงปล่อยให้เจริญเติบโตตามปกติ จนกระท่ังให้ผลผลิตในปี พ.ศ. 2564 
พบว่ามีลักษณะแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์การค้าท่ัวไปอย่างชัดเจน คือ ดอกขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว ผลอ่อน 
กลมเล็ก สีเขียว หนามยาวหนาแน่น ผลแก่เปล่ียนเป็นสีเหลือง เมื่อผลสุกไม่ร่วงหล่นจากต้น แต่ผลจะแตก  
อยู่บนต้น เนื้อผลสีแดงส้ม เนื้อเหนียว เนียนละเอียด มีเส้นใยน้อย รสชาติหวานน้อย และมันมาก กล่ินหอม
คล้ายอัลมอนด์ จากลักษณะของผลท่ีแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์ท่ัวไป จึงนำไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะประจำพันธุ์และพบว่าเป็นทุเรียนขั้วติด (Durio graveolens) ท้ังนี้มีผู้สนใจทุเรียนพันธุ์นี้เป็นจำนวนมาก 
จึงได้ต้ังช่ือพันธุ์นี้ว่า แดงละอู และได้ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนด้วยวิธีการเสียบยอด 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์
ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
2555 เพาะเมล็ดท่ีซื้อมาจากร้านขายเมล็ดพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 

อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

2556 พบ 1 ต้น ท่ีมีลักษณะใบแตกต่างจากต้นอื่น 
 

 

 
2564 ปล่อยให้เจริญเติบโตจนให้ผลผลิต  

พบว่ามีลักษณะแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์ทั่วไป 
 

   
2565 ติดตามดูความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์  

 
 

 
 ทุเรียนขั้วติดพันธุ์แดงละอู  



ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ทุเรียนขั้วติดพันธุ์แดงละอู ช่ือวิทยาศาสตร์ Durio graveolens ‘Dang la-u’ 

วงศ์ Malvaceae ไม้ต้น ไม้ผล 
 
ราก ต้นแม่ท่ีได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว  
 
ต้น ต้นสูงประมาณ 12 เมตร ทรงพุ่มเป็นรูปฉัตร กิ่งทำมุมต้ัง 45 องศากับลำต้น  
 
ใบ ใบเด่ียว รูปไข่ ขอบขนาน กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน 

ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวมันเงา หลังใบสีน้ำตาลแดง ก้านใบยาวประมาณ 2.2 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.45 มิลลิเมตร 

 
ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหล่ัน ออกดอกตามกิ่ ง ดอกตูมรูปไข่ ค่ อนข้างรี ปลายดอกมน 

กลีบดอกสีขาว มีเกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมาก ปลายเกสรเพศเมียสีเหลืองส้ม 
 
ผล ผลเด่ียว กลมแป้น กว้างประมาณ 16 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ก้านผล 

ยาวประมาณ 4.2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร รอยต่อขั้นผล 
นูนน้อย ฐานผลเว้า ปลายผลเว้า มี 3-4 พู ร่องพูลึก ผลอ่อนเปลือกสีเขียวอ่อน ร่องหนาม
สีเขียว ร่องพูสีเขียว หนามยาว หนาแน่น สีเขียวอ่อนปลายสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ  
1.2 เซนติเมตร เปลือกกลางพูหนาประมาณ 0.6 เซนติเมตร หนามร่องพูเรียวเล็ก ผลแก่
เปลือกสีเหลือง ผลสุกไม่ร่วงหล่น เปลือกผลแตกอ้าบนต้น เนื้อผลสีแดงส้ม เนื้อเหนียว 
เนียนละเอียด ไม่มีเส้นใย รสชาติหวานน้อยและมันมาก มีกล่ินหอม เนื้อหนาประมาณ  
0.7 เซนติเมตร น้ำหนักผลประมาณ 0.9-1.3 กิโลกรัม 

 
เมล็ด เมล็ดรูปไข่ เมล็ดสมบูรณ์ กว้างประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร  

ความหนาเมล็ดประมาณ 4 เซนติเมตร สีน้ำตาลเข้ม  
 
ลักษณะอื่น ๆ  อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 110 - 120 วัน 

 
  



 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนขั้วติดพันธุ์แดงละอู 
ก ต้น   ข-ค ใบและดอก   ง ผลอ่อน   จ-ฉ ผลสุก   ช-ซ เนื้อผล   ฌ เมล็ด 

 
ทุเรียนข้ัวติดพันธุ์แดงละอู 
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