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นักวิจัย ม. เกษตร ก�ำแพงแสน 
พัฒนำมะเขือเทศสีดำ สำยพันธุ์ 

KU-Pink 649 ต้ำนทำนไวรัส
ใบหงิกเหลือง

 โครงการพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศต้านโรค 

ใบหงิกเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Tomato Yellow 

Leaf Curl Virus หรอื TYLCV ของห้องปฏิบัตกิาร 

เทคโนโลยชีวีภาพด้านพืช ศูนย์เทคโนโลยชีวีภาพ

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสน ได้ด�าเนินมาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึง  

ปี 2563 รวมเป็นเวลากว่า 15 ปี จนปัจจุบันได้

พัฒนามะเขือเทศสีดาพันธุ์เคยูพิงค์ที่ต้านทาน

โรคใบหงิกเหลือง

 มะเขือเทศสดีาสายพนัธ์ุ KU-Pink (เคยูพงิค์) 

649 มีลักษณะของผลสีชมพู รูปไข่ รับประทาน 

ผลสด ปกติการบริโภคมะเขือเทศสีดาของคนไทย 

นัน้จะน�าไปประกอบอาหารเป็นหลกั และด้วยรสชาต ิ

ของเคยูพิงค์ 649 ที่ค่อนข้างเปรี้ยว จึงเหมาะกับ 

การน�าไปท�าส้มต�า เมนยู�าต่าง ๆ  หรอืแม้แต่การน�า

ไปใส่ในต้มย�าได้เป็นอย่างดี

 ดร.อรอุบล ชมเดช หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวถึง 

ทีม่าของการศกึษาวิจยั ว่า เริม่จากการผสมมะเขอืเทศ 

สายพันธุส์ดีาทพิย์3 (Solanum lycopersicum)  

ซึง่มยีนีต้านทานโรคใบด่าง (Tm-2) ถอืเป็นสายพนัธุ ์

มะเขือเทศสีดาที่มีความนิยมในการบริโภคอย่าง

กว้างขวาง กับ มะเขือเทศสายพันธุ์ป่า Solanum 

habrochaites accession no. L06112 ที่มียีน

ต้านทานไวรสัใบหงกิเหลอืงมะเขอืเทศ (Ty-2 และ 

Ty-2a) เน่ืองจากสายพนัธ์ุป่ามขีนาดผลทีเ่ลก็มาก 

(3-5 กรมั) และผลยงัมสีเีขยีว รปูร่างกลม และมขีน  

ไม่เหมาะสมในการน�ามาบริโภค เมื่อน�ามาผสมกับ 

มะเขือเทศสีดาทิพย์3 จึงต้องท�าการผสมกลับ

หลายครั้ง (BC
6
) เพื่อให้ได้ลักษณะที่ใกล้เคียงกับ

มะเขอืเทศสายพนัธุส์ดีาทพิย์3 จนได้เป็นสายพนัธุ์

แท้ TOMAC 647 ในปี 2556 รวมเวลากว่า 7 ป ี

ในการพัฒนาสายพันธุ์แท้ TOMAC 647 นี้   

 การผลิตมะเขือเทศสีดาในเชิงพาณิชย์นั้น  

มักจะพบปัญหาจากโรคและแมลงโดยเฉพาะโรค 

TYLCV ส่วนปัญหาแรงงานถอืเป็นต้นทนุทีส่�าคญั

เช่นกนั ประมาณ 67 % ของต้นทนุการปลกูมะเขอืเทศ  

เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในการ 

ผลติมะเขอืเทศสดีาต้านทานโรคใบหงกิเหลอืง ให้มี

ขนาดผลใหญ่ขึ้น เพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดค่าแรง

เก็บเกี่ยว โดยโรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศนั้น

มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะน�าโรค

 ทางด้าน ดร.ภูมพิฒัน์ ทองอยู ่กล่าวเพิม่เตมิว่า  

ทีมวิจัยได้น�ามะเขือเทศสายพันธุ์ TOMAC 647  

มาผสมกับสายพันธุ์ CLN3070F1-8-30-30- 

26-25-13-4-5 ที่เป็นสายพันธุ ์จาก World 

Vegetable Table (AVRDC) ซึ่งมีผลทรงกลม

ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50 กรัม) ผลมีสีส้ม และมียีน 

ผลเคยูพิงค์ 649 
เปรียบเทียบ

สายพันธุ์พ่อ แม่

ดร.อรอุบล ชมเดช       ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่      รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์



ต้านทานไวรัสใบหงิกเหลือง 2 ยีน ได้แก่ Ty-2 บน

โครโมโซมที่ 11 และ Ty-3 บนโครโมโซม 6 ซึ่งจะ

ช่วยเพิ่มระดับความต้านทานโรคให้กับสายพันธุ์

ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากลูกผสมรุ่นแรก (F
1
) 

 จากนั้น ได้ท�าการผสมมะเขือเทศลูกผสมน้ี 

ในสายพนัธุต์วัเอง (self-fertilization) มาเรือ่ย ๆ   

จนได้ลกูผสมใน รุน่ที ่7 (F
7
) เพือ่ให้ได้สายพนัธุท่ี์มี

ความนิ่งหรือบริสุทธิ์ (pure line) โดยในทุก ๆ  รุ่น 

การผสมจะคัดเลือกต้นที่มียีนต้านทานทั้งสองยีน 

ดังกล่าว ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล (Marker  

Assisted Selection, MAS) ร่วมกบัการคัดเลือก

ลกัษณะทีป่รากฏ อาท ิ ลกัษณะทรงต้น ขนาดผล  

สผีล รปูร่างผล ปรมิาณผลผลติ และการตอบสนอง 

ต่อสภาพปลูก เป็นต้น โดยท�าการเปรียบเทียบ 

สายพนัธุพ์ฒันา กบัสายพนัธ์ุพ่อ แม่ และสายพนัธ์ุ 

การค้า เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นสายพันธุ์

ทางการค้าที่ดีในทุกรุ่นของการผสม 

 การทดสอบสายพันธุ์ ในแปลง จากลูกผสม

ในรุ่น F
6
 ที่ถือเป็นสายพันธุ์มีความบริสุทธิ์ และได้

ท�าการทดสอบความต้านทานในระดับโรงเรือนและ

แปลงปลกูทดลอง พบว่า สายพนัธ์ุทีพ่ฒันาข้ึนนัน้

สามารถต้านทานโรคใบหงิกเหลืองได้ในระดับสูง

กว่าสายพันธุ์การค้า 

 ในปี 2563 ทีมวิจัยจึงน�าสายพันธุ์นี้ไปปลูก

ทดสอบในแปลงเกษตรกรอีก 2 แห่งได้แก่ แปลง

เกษตรกร ต.ทุ่งลูกนก อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม 

และแปลงเกษตรกรหมู่บ้านหนองหอย อ.เมือง 

จ.สกลนคร พบว่า สายพนัธุท่ี์พฒันาขึน้น้ัน สามารถ 

ต้านทานโรคใบหงิกเหลืองได้สูงกว่า สายพันธุ์ที่

เกษตรกรใช้ปลูกเป็นการค้า ด้วยลักษณะผลที่มี

สชีมพู ซึง่เป็นลกัษณะทีต้่องการของตลาดจงึเป็น

ที่มาของชื่อสายพันธุ์เคยูพิงค์ 

 นบัเป็นความส�าเรจ็ของการพฒันามะเขอืเทศ

สีดาสายพันธุ์เคยูพิงค์ 649 ต้านทานโรคใบหงิก

เหลือง และพร้อมที่จะส่งมอบเคยูพิงค์ 649 ซึ่ง

เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่พัฒนาจากโครงการวิจัยนี้

แก่เกษตรกร ถึงแม้ว่า จะมีปริมาณผลผลิตต่อไร่

ที่ต�่ากว่าสายพันธุ์การค้าอยู่เล็กน้อย 

 จุดเด่น ของมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ยูพิงค์ 

649 คือ เป็นสายพันธุ์เปิด ส่งผลให้เกษตรกร

สามารถเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อได้ ไม่ต้องซื้อเมล็ด

พันธุ์ใหม่ทุกรอบการปลูก ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ

ส�าคญัเหนอืสายพนัธ์ุทางการค้าจากบรษัิทเมล็ด

พนัธ์ุเอกชน อกีทัง้เป็นการช่วยลดต้นทนุการผลติ

ให้แก่เกษตรกรและสามารถพึ่งพาตัวเองในการ

ผลิตมะเขือเทศสีดาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 เกษตรกร และผู ้ประกอบการที่สนใจปลูก 

มะเขอืเทศสดีาสายพนัธ์ุ KU-Pink (เคยพูงิค์) 649 

ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที ่

ดร.อรอุบล ชมเดช โทรศัพท์ 08 5908 0850 

หรือ e-mail: ornubol@gmail.com และ 

ดร.ภมูพิฒัน์ ทองอยู ่โทรศพัท์ 08 6369 5924 

หรือ e-mail : pumipat.tong@ku.th

แปลงปลูกเมะเขือเทศ

แผนภาพการปรับปรุงพันธุ์เคยูพิงค์ 649


