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เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี โดยการผสมขา้มระหว่างพนัธุ์  CLN3024F2-95-45-3 ทีม่ยีนีต้านทานโรคใบหงกิ
เหลอืงมะเขอืเทศ Ty-1/Ty-1 Ty-2/ty-2 และ Ty-3/Ty-3 กบัพนัธุ์การคา้ลูกผสม NU7704 ทีม่เีนื้อแน่น การคดัเลอืกในแต่ละ
สายต้นเริม่ต้นในลูกผสมชัว่ที ่2 ซึ่งพบว่าในลูกผสมชัว่ที ่6 มะเขอืเทศ UBU406 มคีวามคงตวัทางพนัธุกรรมสูง โดยพนัธุ์
ดงักล่าวมลีกัษณะต่างๆตรงตามลกัษณะมะเขอืเทศอุตสาหกรรม ไดแ้ก่มผีลสแีดงสูง (a/b) เนื้อแน่น ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างไมม่ากกว่า 4.4 และใหน้ ้าหนกัผลต่อตน้สงู 3 กโิลกรมัต่อตน้ 

 

ค าส าคญั มะเขอืเทศพนัธุใ์หม ่มะเขอืเทศอุตสาหกรรม UBU406 Ty-1  
 

Abstract 
The breeding of a new, open-pollinated processing tomato, UBU 406, was carried out by the use of a 

pedigree method at the Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University from 2008 to 2013. A tomato that was 
resistant to tomato yellow leaf curl virus CLN3024F2-95-45-3 carrying Ty-1/Ty-1 Ty-2/ty-2 and Ty-3/Ty-3 genes 
was crossed with a commercial tomato variety, Nu 7704. The individual plants were selected from F2 of UBU 460 
and continued till the progenies showed no segregation. It was found that the F6 generation of UBU 406 was 
highly homozygous. The characteristics of this line were appropriate to processing tomatoes, such as the fruit had 
a strong red color (a/b), was firm, had a pH ≤ 4, and produced a high yield of 3 kilograms per plant. 

 

Keywords: New tomato variety: Processing tomato: UBU 406: Ty-1 
 
บทน า 

มะเขอืเทศ (Solanum lycopersicum) เป็น
พชืผกัฤดูเดยีวทีน่ิยมปลูกและบรโิภคกนัแพร่หลายทัว่โลก
เป็นอับดบัที่สองรองจากมนัฝรัง่ จากการรายงานของ 
FAOSTAT ปี ค.ศ. 2012 พบว่าทัว่โลกมผีลผลติมะเขอืเทศ
มากว่า 161.7 ลา้นตนั คดิเป็นมลูค่ามากกว่า 59.1 พนัลา้น
เหรยีญสหรจั แหล่งผลติมะเขอืเทศทีส่ าคญั 10 อนัดบัแรก
ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย สหรัจอเมริกา ตุรกี อียิปต์ 

อิหร่าน อิตาลี บราซิล สเปญ และ แม็กซิโก [1] ส าหรับ
ประเทศไทยมะเขอืเทศเป็นพชืเศรษจกจิทัง้ดา้นผลติผลสด
เพือ่การบรโิภค อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลติเมลด็
พนัธุ์  ในปี 2551 ประเทศไทยมพีื้นที่ปลูกมะเขอืเทศ 
52,000 ไร่ ผลผลติรวม 191,000 ตนั โดยแหล่งปลูกมะเขอื
เทศที่ส าคญัอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ของประเทศไทยเนื่องจากมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโต  
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มะเขอืเทศสามารถแบ่งตามการใชป้ระโยชน์นี้ 
1) มะเขอืเทศพันธุ์อุตสาหกรรม เป็นพนัธุ์ที่

เหมาะสมน าไปแปรรูป เช่น น ้ามะเขอืเทศเขม้ขน้ มะเขอื
เทศปอกผวิ น ้ามะเขอืเทศ มะเขอืเทศแช่อิม่ ในต่างประเทศ
พนัธุ์มะเขอืเทศอุตสาหกรรมมลีกัษณะแตกต่างจากพนัธุ์
มะเขอืเทศรบัประทานสดอย่างชดัเจน ในประเทศไทยการ
แบ่งพนัธุ์มะเขอืเทศรบัประทานสดและอุตสาหกรรมยงัไม่
ชดัเจน มะเขอืเทศหลายพนัธุ์สามารถใช้ได้ทัง้รบัประทาน
ผลสดและแปรรปู ขอ้ก าหนดส าหรบัมะเขอืเทศอุตสาหกรรม
ควรมคีุณลกัษณะหลกัๆ ดงันี้  

-ผลสุกแดงทัง้ผล ไมม่ไีหล่หรอืข ัว้ผลสเีหลอืง 
-เนื้อแน่น ทนทานต่อการขนส่ง 
-มคี่าส ี(a/b) มากกว่า 2.2  
-Total soluble solid ≥ 5 
-ความเป็นกรดเป็นด่าง ≤ 4.4 
-ขัว้ผลหลุดจากผลไดง้า่ย  
-เป็นพนัธุพ์ุ่ม ผลสุกแก่ในเวลาใกลเ้คยีงกนัทัง้ตน้  
-รปูร่างและขนาดผลขึน้กบัผลติภณัฑ ์ 
-น ้ ามะเขือเทศเข้มข้นรูปร่างผลไม่ก าหนด แต่

ขนาดผลไมค่วรน้อยกว่า 2.5 เซนตเิมตร 
-มะเขอืเทศปลอกเปลอืกขนาดผลมคีวามส าคญั

ตอ้งการขนาดผลไมเ่กนิ 60 กรมัต่อผล 
-มะเขอืเทศหัน่เป็นชิน้ลูกเต๋า ต้องการมะเขอืเทศที่

มรีปูทรงผลยาวเนื้อแน่น 
-ทนทานต่อโรคเหี่ยวเขยีวเป็นพื้นจาน รองลงมา

ไดแ้ก่โรคเหีย่วเหลอืง และไสเ้ดอืนฝอย 
-ผลผลติต่อไร่สงู (ผลผลติไมค่วรต ่ากว่า 3 กก./ตน้) 
พนัธุม์ะเขอืเทศอุตสาหกรรมทีน่ิยมปลูกในปจัจุบนั

ไดแ้ก่ บที-ี2 เกษตรดอย NS2535 เพชรมณีทอง 988 เพชร
ตะวนั 983 เพอร์เฟ็ค 89 เพอร์เฟ็คโปร 58 แก้วมณี TW-5 
115-8 

2) พนัธุ์บรโิภคสด มะเขอืเทศบรโิภคผลสดใน
ประเทศไทยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด 

(1) มะเขอืเทศพนัธุ์บรโิภคผลเล็ก แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ชนิดคอืมะเขอืเทศสดีามสีชีมพแูละมะเขอืเทศ
เชอรี ่ซึ่งมะเขอืเทศทัง้ 2 ชนิดใชบ้รโิภคผลสดในลกัษณะที่

แตกต่างกนั คอืมะเขอืเทศสดีาใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร
และสม้ต าเป็นหลกั คุณลกัษณะมะเขอืเทศสดีาต้องมรีสชาติ
หวานอมเปรี้ยวและมนี ้าเป็นองค์ประกอบมากจงึจะท าให้
สม้ต าอร่อย พนัธุม์ะเขอืเทศ  สดีาทีส่ าคญัไดแ้ก่ สดีาทพิย ์3 
สดีาทพิย์ 4 สม้ต า พวงชมพู เพชรชมพู และ เทพประทาน 
ส่วนมะเขอืเทศเชอรี่ใช้เป็นส่วนประกอบของสลดัผกัและ
รบัประทานเป็นผลไม้ในจงัหวัดราชบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูก
มะเขือเทศเชอรี่มาก เริ่มน ามะเขือเทศเชอรี่มาเป็น
ส่วนประกอบสม้ต าแทนมะเขอืเทศสดีา คุณลกัษณะมะเขอื
เทศเชอรี่ที่ด ีต้องมเีนื้อแน่น รสหวานมากกว่ามะเขอืเทศ
ทัว่ไป (Brix > 6) พนัธุ์มะเขอืเทศเชอรีท่ีส่ าคญัไดแ้ก่ พนัธุ์
ราชนิี พนัธุ ์CHT154 

(2) มะเขือเทศพันธุ์บริโภคผลโต การ
บริโภคมะเขือเทศผลโตมีทัง้ในรูปสลัดผักและใช้เป็น
องคป์ระกอบในอาหารไทยหลายชนิด ในบา้นเรายงัไมม่กีาร
แบ่งพนัธุม์ะเขอืเทศบรโิภคผลโตเป็นมะเขอืเทศรบัประทาน
ผลสด หรือมะเขอืเทศโรงงานที่ชดัเจน เนื่องจากยงัไม่มี
พนัธุท์ีม่ขีนาดผลใหญ่ เนื้อผลนุ่ม ชุ่มฉ ่า รสชาตดิ ีผูบ้รโิภค
จงึจ าเป็นต้องใชม้ะเขอืเทศประเภทส่งโรงงานอุตสาหกรรม
ทีผ่ลสแีดง เนื้อแน่น มารบัประทาน มะเขอืเทศโรงงานที่
น ามาคดัเป็นมะเขอืเทศผลสดจะคดัมาจากผลทีม่ขีนาดใหญ่ 
ผลสวย รูปร่างผลกลมสูง (Roma type) มนี ้าหนักไม่น้อย
กว่า 100 กรัมต่อผล พันธุ์ที่นยมปลูกบริโภคผลสดทาง
ภาคเหนือได้แก่  Extra 390 ส่วนทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนิยมปลูกพนัธุ์ เพอร์เฟ็คโกลด์ 111 
และ NS81 [2] 

ปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารผลติมะเขอืเทศประสบ
ผลส าเรจ็นัน้ นอกจากจะมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมแลว้ 
พนัธุน์บัว่าเป็นปจัจยัทีส่ าคญัยิง่อกีปจัจยัหนึ่ง เนื่องจากการ
ปลูกมะเขอืเทศในปจัจุบนันัน้พบว่าสภาพอากาศมคีวาม
แปรปรวนสูง หากอากาศรอ้นจะท าใหต้ิดผลไดย้าก และมี
การระบาดของโรคต่างๆอย่างมากหมาย โดยเฉพาะการ
เกดิโรคเหี่ยวเขยีวทีเ่กดิจากเชื้อแบคทเีรยี [3] และโรคใบ
หงกิเหลืองมะเขอืเทศ [4] ที่มแีมลงหวี่ขาว (Bermesia 
tabaci) เป็นพาหะของโรค โรคดงักล่าวไม่สามารถก าจดัได้
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ดว้ยสารเคม ีแนวทางในการป้องกนัทีด่ทีีสุ่ดในปจัจุบนัคอืใช้
พนัธุม์ะเขอืเทศทีต่า้นต่อโรคดงักล่าว 
 

แหล่งท่ีมาและประวติั 
จากเหตุผลดงัทีก่ล่าวมานัน้ คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจึงได้ท าการคดัเลือกสายพนัธุ์
มะเขอืเทศมาตัง้แต่ปี 2551-2556 โดยน าสายพนัธุ์มะเขอื
เทศ CLN3024F2-95-45-3 ซึ่งมียีนต้านทานโรคใบหงิก
เหลอืง Ty-1/Ty-1 Ty-2/ty-2 และ Ty-3/Ty-3 จากศูนย์วจิยั

และพฒันาพชืผกัแห่งเอเชยี (Asian Vegetable Research 
and Development) จากประเทศไต้หวนัน ามาผสมขา้มกบั
มะเขอืเทศพนัธุล์กูผสม Nu7704 ซึง่เป็นพนัธุก์ารคา้ทีม่ผีลสี
แดงและเนื้อแน่นของบรษิทั Nunhems ท าการคดัเลอืกแบบ
บนัทกึประวตัิโดยให้ผสมตวัเอง 6 ชัว่อายุ จนได้สายพนัธุ์
แท ้มะเขอืเทศพนัธุ์ UBU จ านวน 5 สายต้น ดงัตารางที ่1 
โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนของแผนการด าเนินการดงัแผนรูป
ที ่1 

 
Nu 7704 x CLN3024F2-95-45-3  (ต.ค. 2550-ก.พ. 2551) 

 
            F1                        (พ.ค.-ก.ย. 2551)  
  
           F2                                     (ต.ค. 2551-ก.พ. 2552) 

(DNA maker) 
  F3                                   (ต.ค. 2552-ก.พ. 2553) 

 
           F4    (ต.ค. 2553-ก.พ. 2554)  

                                  
            F5   (ต.ค. 2554-ก.พ. 2555) 
               (DNA maker) 

F6   (ต.ค. 2555-ก.พ. 2556) 
 

รปูท่ี 1 แผนผงัและขัน้ตอนการด าเนนิการคดัเลอืกมะเขอืเทศอุตสาหกรรม UBU 
 
จากผลการประเมนิผลผลติและองค์ประกอบของ

ผล ผลิตพบว่ามะเขือเทศ UBU406 (ภาพที่ 2) มี
คุณลกัษณะตรงกบัมะเขอืเทศอุตสาหกรรมมากทีสุ่ด คอื มี
ค่าส ีa/b =2.0 ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.2 ของแขง็ทัง้หมด

ที่ละลายน ้ าได้ 4.8 องศาบริกซ์ และมีความแน่นเนื้อสูง 
ขนาดผลเฉลี่ยมากกว่า 82.5 กรมัต่อผล ผลดบิสเีขยีว ผล
สุกสแีดง โดยมรีายละเอยีดของลกัษณะประจ าพนัธุด์งันี้ 

 
 
 
 
ลกัษณะประจ าพนัธุ์ทางพฤกษศาสตร ์ 
ชนิดพืช มะเขอืเทศ (Tomato) ชือ่วทิยาศาสตร ์ Lycopersicum esculentum Mill.  
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ประเภท  พชืฤดเูดยีว (annual) กลุ่มพชืผกับรโิภคผลสด 
ราก  มรีะบบรากแกว้ (tab-root) รากพเิศษ (adventitious root) และรากฝอย (fibrous root) 
ต้น  ล าตน้ตรงและแตกเป็นพุ่ม จานของล าตน้แตกกิง่แขนง แบบแตกกิง่กา้นดา้นขา้ง  

(monopodial) สว่นดา้นบนแตกกิง่แขนงแบบเจรญิดา้นขา้ง (sympodial) ปลายยอดเป็น ช่อดอก และ
ตาขา้งแตกกิง่แขนงต่อไปตามล าต้นกา้นใบและกา้นผลมขีนยาวตรง (trichome) ซึ่งมต่ีอมเล็กทีข่น 
(glandular hair) ซึง่มกีลิน่แรง  

ใบ  ใบแตกจากบรเิวณขอ้ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (imparipinate) ม ี 7-9 ใบใหญ่ (major 
pinnate) ขอบใบไมส่ม ่าเสมอ และมใีบเลก็ (pinate) อยู่ระหว่างใบใหญ่   

ดอก/ช่อดอก  เป็นดอกสมบรูณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ (inflorescence) ต าแหน่งช่อดอกอยู่ ตรงกนัขา้มกบั 
ใบหรอืระหว่างใบ ดอกเป็นชนิดสมมาตรใต้รงัไข่ มกีา้นดอกย่อย (pedicel) ยาว 1-2 เซนตเิมตร กลบี
เลี้ยง (sepal) เป็นท่อสัน้ มปีลายเป็นกลบีแคบๆ ปลายแหลมยาวประมาณ 1 เซนตเิมตร มขีนและ
ต่อม โดยส่วนปลายของกลบีเลีย้งจะขยายขนาดตามผลของมะเขอืเทศ กลบีดอก (petal) เรยีงกนัรอบ
จุดศูนย์กลางดอก ม ี 5 กลบียาว 1 เซนตเิมตร สเีหลอืงไม่มขีนและต่อม เกสรตวัผูม้ ี 5 อนั อยู่ ใน
หลอดของกลบีดอกสั ้นๆ กา้นเกสรตวัผูส้ ัน้ อบัเกสรตวัผูย้าวประมาณ 5 มลิลเิมตร สเีหลอืงสด เกสร
ตวัเมยีมชี่องว่าง (locule) หลายช่อง  

ผล เป็นผลแบบมเีนื้อ (berry) ผลมขีนาดปานกลาง รูปรางผลแบบกลมสูง (high round) ผลมรี่องบา
เลก็น้อย ผลหลุดจากขัว้ได้ปานกลาง ลอกเปลอืกได้ปานกลาง  รูปร่างของกน้ผลแบน ความยาวผล 
6.0 เซนต ิเมตร ความกวา้งผล 5.5 เซนตเิมตร ความหนาเนื้อ 1.0 เซนตเิมตร จ านวนช่องในผล 3 
ช่อง ผลดบิสเีขยีว ผลสุกสแีดง น ้าหนักผลเฉลีย่มากกว่า 80.2 กรมั  อายุการเกบ็เกีย่วผลสุกแดง 80 
วนัหลงัยา้ยปลกู 

เมลด็   มเีมลด็มาก เมลด็เป็นรปูไต มขีนสนี ้าตาลอ่อน มตีน้อ่อนใน endosperm  
ลกัษณะเด่นพิเศษ   ทนทานต่อไวรสั TYLCV ควบคุมการเกดิโรคโดยยนี Ty-1 ทนทานต่อโรคเหีย่วเขยีวในระดบัปาน

กลาง (Moderate Resistant) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะและองคป์ระกอบอื่นๆมะเขอืเทศ UBU406 
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สายพนัธุ์ 
การ

เจริญเติบโต 

น ้าหนัก/ผล    

(กรมั) 

น ้าหนัก/ต้น     

(กิโลกรมั) 
OBRIX pH สี(a/b) 

ความแน่น

เน้ือ* 

ต้านทานโรค 

BW TYLCVD 

UBU401

  

D 75.2c 2.8ab 4.5 4.3 1.8 3 MS S 

UBU403

  

SD 69.5d 2.5b 4.6 4.2 2.0

  

3 S S 

UBU404

  

SD 79.6b 2.3c 4.8 4.1 1.6 3 MS S 

UBU406 SD 80.2b 3.0a 4.8 4.2 2.0 3 MR Ty-1 

UBU410 SD 90.1a 2.2c 5.0 4.4 1.9 3 MR Ty-1 

D=determinate การเจรญิแบบพุ่ม SD=sub-determinate การเจรญิแบบกึง่เลือ้ย 
MR=ตา้นทานโรคปานกลาง MS=อ่อนแอต่อโรคปานกลาง S=อ่อนแอต่อโรค 
*3=แน่น, 2=แน่นปานกลาง, 1= นิ่ม 
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ภาพท่ี 2 ลกัษณะมะเขอืเทศ UBU406  
(ก) ใบ (ข) ดอก (ค) ทรงตน้ (ง) ชอ่ผล (จ) ผล และ (ฉ) ลกัษณะผลผ่าตามความยาวผล 

 
 
 

ก ข 

ฉ จ 

ง ค 
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สรปุ 
ในการคดัเลอืกมะเขอืเทศสายพนัธุ์ CLN3024F2-

95-45-3 มาผสมขา้มกบัมะเขอืเทศลูกผสมพนัธุ์ NU7704 
และได้ท าการคดัเลอืกลกัษณะต้นและผลที่ดโีดยใช้วธิกีาร
คดัเลอืกแบบจดประวตัิ  โดยผสมตวัเอง 6 ชัว่อายุจนได้
สายพนัธุ์ใหม่ซึ่งมลีกัษณะตรงกบัความต้องการมะเขอืเทศ
อุตสาหกรรม คอื มคี่าส ีa/b =2.0 ความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.2 ของแข็งทัง้หมดทีล่ะลายน ้าได้ 4.8 องศาบรกิซ์ และมี
ความแน่นเนื้อสูง ขนาดผลเฉลี่ยมากกว่า 82.5 กรมัต่อผล 
ผลดบิสเีขยีว ผลสุกสแีดง มคีวามทนทานต่อโรคเหีย่วเขยีว
ในระดบัปานกลางและมยีีนทนทานต่อโรคใบหงกิเหลือง
มะเขอืเทศควบคุมการเกดิโรคโดยยนี Ty-1 จึง่ตัง้ชื่อเป็น
พนัธุม์ะเขอืเทศพนัธุใ์หม ่เรยีกว่าพนัธุม์ะเขอืเทศ UBU406 
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