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บทคัดยอ:การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุมะเขือเทศลูกผสม 2 ประเภท คือ มะเขือเทศสง
โรงงานอุตสาหกรรม 2 พันธุ (PV1,PV2)  และมะเขือเทศรับประทานผลสด 2 พันธุ (CV1,CV2) นําเมล็ดมาทํา seed priming
โดยการแชเมล็ดพันธุมะเขือเทศในสารละลายที่มี PEG 6000 รวมกับสารเคมี  3 ชนิด คือ KNO3  2% , KH2PO4 2% และ 
Vitamin C 2% ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดมาลางสารละลายดวยระบบน้ําไหล
ผานประมาณ 2 นาที และนําไปลดความชื้นดวยเครื่องลดความชื้นชนิดลมแหง (SKK09) ควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส 
จนกระทั่งเมล็ดพันธุมีความชื้นใกลเคียงกับความชื้นเริ่มตน (7-8 เปอรเซ็นต ) เพาะความงอกเมล็ดพันธุในสภาพ
หองปฏิบัติการและเรือนทดลอง ผลการทดลองพบวา ความงอกของเมล็ดพันธุมะเขือเทศทั้ง 2 ประเภท สามารถยกระดับ
เพิ่มขึ้นจากเดิมอยูระหวาง2.14-8.21เปอรเซ็นต การใช KNO3  สามารถเพ่ิมความงอกของเมล็ดพันธุมะเขือเทศได 3.68-10.38
เปอรเซ็นต และ KH2PO4 เพ่ิมความงอกได 4.32-10.25เปอรเซ็นต นอกจากนั้นยังพบวาพันธุมะเขือเทศกับชนิดของสารเคมีที่
เหมาะสมมีปฏิสัมพันธกัน พบวา การยกระดับคุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุมะเขือเทศสายพันธุในกลุมประเภทสงโรงงาน
อุตสาหกรรมในสารละลาย KNO3และ KH2PO4  เปนวิธีการที่สามารถยกระดับคุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุไดดีที่สุด สวน
เมล็ดพันธุมะเขือเทศประเภทรับประทานผลสดการแชในสารละลาย KH2PO4 ทําใหจํานวนตนกลาปกติเพิ่มขึ้น 
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ABSTRACT : This experiment was designed to improve the germination percentage of tomato seeds hybrid two 
types of processing tomato 2 variety (PV1, PV2) and fresh market tomato two variety (CV1, CV2). Seeds were 
soaked in water containing PEG 6000, mixed with KNO3 2%, KH2PO4 2% and  Vitamin C 2%. After that the seed 
were incubated  at 15 °C for 18 hours. After that, the seeds were rinsed with running water  about 2 minutes then 
drying  by  seed dryer machine (Model SKK09) at 25 ° C until the seed moisture content close to initial moisture 
content  (7-8 percent). The seed were   tested under germination tests were in laboratory and  greenhouse 
conditions. The results showed that  germination percentage of two types of tomato an increase from the original 
about 2.14 to 8.21%. The  KNO3 could be increased germination percentage of tomato about 3.68 to 10.38 %. 
The KH2PO4 could be heighest  germination  4.32 to 10.25%. Furthermore, it found interaction significant between 
the varieties of tomato seed and type of chemical. Therefore,it conclud that, KNO3  and KH2PO4 could be 
improved germination percentage and speed of germination of the processing tomato seed. Moreover ,the 
KH2PO4 colud be increased normal seedling of the fresh market tomato seeds. 
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