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ABSTRACT 
In field trial was conducted in sandy loam, and clay loam soil, at Chai Nat Field Crops 

Research Center in the rainy season of 2012-2013 to investigate the effect of nitrogen fertilizer 
rates on sweet corn hybrids. The trial was set up in split plot design with 4 replicates. Three 
sweet corn hybrids namely CNSH7566, Insee 2, and Wan 55 for year 2012, and CNSH7566, Hibrix 
3, and Wan 55 for year 2013 were defined as main plot and four nitrogen fertilizer application 
rates 0, 20, 30 and 40 kg/rai were subplots. For 2012, the results revealed that the significant 
interaction between varieties and nitrogen fertilizer application rates did not occur in terms of 
ear with and without husk weight. The Insee 2 variety had lower ear with and without husk 
weight than the others by 54-63% and 67-85%, respectively. Plants receiving 30 kgN/rai 
produced the same ear with husk fresh weight as 40 kgN/rai, while treatments of 10 and 20 
kgN/rai produced significantly lower yields than the formers by 90-118 and 25-33%, respectively. 
The highest ear without husk fresh weight has been seen on plants receiving 40 kgN/rai, which 
were greater about 121, 51 and 18% than those of 10, 20 and 30 kgN/rai, respectively. 
Interaction effect of sweet corn varieties and  
nitrogen fertilizer rates obviously occurred in standard ear weight. The highest standard ear 
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weight of CNSH 7566 and Wan 55 were obtained when 40 kgN/rai applied, meanwhile the 
highest standard ear weight of Insee 2 was found in 20-40 kgN/rai one.  

For 2013, the results revealed that the significant interaction between varieties and 
nitrogen fertilizer application rates did not occur in terms of ear with-, without husk, and 
standard weight, as well as number of standard ear. The application of 20-40 kg N/rai yielded no 
difference in ear with and without husk fresh weight, which were higher than those of 10 kg 
N/rai by 39-55% and 43-72%, respectively. The application of 20 kgN/rai had no significant 
difference in number and weight of standard ear. They produced greater the number and 
weight of standard ear than the application of 40 and 10 kgN/rai about 19-36 and 61-84%, 
respectively. All varieties showed no significant differences in weight and number of standard 
ear. 
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บทคัดย่อ 
ท าการทดลองบนร่วนปนทราย ชุดเดิมบาง และดินร่วนเหนียว ชุดดินราชบุรี ณ แปลงทดลองและ

ขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระหว่าง ปี 2555-2556 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Split plot in RCB จ านวน 4 ซ  า Main plot เป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 3 พันธุ์ โดยในปี 2555 ใช้พันธุ ์
CNSH7566 อินทรี 2 และหวาน 55 ปี 2556 ใช้พันธุ์ CNSH 7566, ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 55 subplots ทั ง 2 ป ี
เป็น อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 5 อัตรา คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลอง ปี 2555 พบว่า ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก ข้าวโพด
หวานพันธุ์ CNSH 7566 และหวาน 55 มีน  าหนักฝักทั งเปลือก และน  าหนักฝักปอกเปลือก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
แตสู่งกว่าพันธุ์อินทรี 2 ประมาณ 54-63 และ 67-85 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 
40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 
กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 90-118 และ 25-33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีน  าหนักฝักปอกเปลือกสูงที่สุด ซ่ึงสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10, 20 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 
121, 51 และ 18 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 และหวาน 55 มีน  าหนักฝกั
มาตรฐานสูงที่สุดเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 มีน  าหนักฝัก
มาตรฐานสูงที่สุด ที่อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 20-40 กิโลกรัมต่อไร่  

ผลการทดลอง ปี 2556 พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักฝัก
ทั งเปลือก และน  าหนักฝักปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน และจ านวนฝักมาตรฐาน การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
20- 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักฝักทั งเปลือก และน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการใส่ 
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 39-55  และ 43-72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนฝักมาตรฐาน และน  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่  ประมาณ 19-36 และ 61-84 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ ส าหรบั



จ านวนฝักมาตรฐานต่อไร่ และ 13-40 และ 108-159 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับน  าหนักฝักมาตรฐาน ขณะที่
ข้าวโพดหวานทั ง 3 พันธุ์ ให้น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน และจ านวนฝัก
มาตรฐาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ค าหลัก: ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม อัตราปุ๋ยไนโตรเจน  

ค าน า 
ข้าวโพดหวาน จัดอยู่ในกลุ่มพืชเพ่ือการส่งออก ในการส่งออกมีหลายรูปแบบ เช่น แปรรูปบรรจุกระป๋อง 

บรรจุทั งเมล็ดและฝัก ข้าวโพดครีม บรรจุฝักในถุงพลาสติกสุญญากาศ แช่แข็งทั งเมล็ดและทั งฝัก นอกจากนี  ยังมี
การน าต้น ใบ เปลือก และฝักเสียของข้าวโพดฝักสดไปใช้ในอุตสาหกรรมเลี ยงโคนมกันอย่างแพร่หลาย หรือมีการ
ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ประเทศไทย เป็นประเทศผู้น าในการผลิตข้าวโพดหวานในแถบประเทศเอเชีย ดังนั น 
อุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ยังมีแนวโน้มขยายการเจริญเติบโตต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจาก ประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ได้มีการปรับเปลี่ยนพื นที่ไปปลูกพืชพลังงานทดแทน และประเทศ
สหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายความต้องการเพ่ิมขึ น รวมทั งประเทศในกลุ่มประเทศเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้
ไต้หวัน ก็มีความต้องการน าเข้าข้าวโพดหวานเพ่ิมขึ นเช่นเดียวกัน จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่จะขยายการ
ผลิตและการส่งออกข้าวโพดหวานต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้ แหล่งปลูกข้าวโพดหวานที่ส าคัญของประเทศอยู่ที่ 
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี 
ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และ
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  

ไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารพืชที่ส าคัญในให้ผลผลิตของข้าวโพด ระยะที่ข้าวโพดต้องการธาตุไนโตรเจนมาก
ที่สุด คือ ระยะออกช่อดอกตัวผู้และตัวเมีย จากการวิเคราะห์เนื อเยื่อในช่วงอายุข้าวโพด 18-30 และ 39-65 วัน 
ปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจนสูงถึง 7 และ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (เสน่ห์ และวันชัย, 2547) และข้าวโพดมี
การดูดใช้ไนโตรเจนมากท่ีสุดถึง 4.43 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ต่อวัน ที่ระยะออกไหม (Piekielek and Fox, 1992)  
Shapiro et al. (1993) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าวโพดหลังระยะออกไหม 20 วัน ไม่มีผลต่อการ
เพ่ิมผลผลิตเมล็ด และถ้าข้าวโพดขาดไนโตรเจนในระยะแรกของการเจริญเติบโต ฝักจะมีขนาดเล็ก จ านวนเมล็ด 
และผลผลิตลดลง ดังนั น จึงควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าวโพดในระยะแรกก่อนถึงระยะออกช่อดอกตัวผู้ (Shapiro 
et al., 1993) หากปริมาณธาตุไนโตรเจนในดินมีไม่เพียงพอ ข้าวโพดจะแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจนที่ใบแก่ ใบ
มีสีเหลือง สีเหลืองอ่อน หรือซีด ที่ปลายใบและใบล่างก่อน (กองปฐพีวิทยา, 2543) ซึ่งการปลูกข้าวโพดในปัจจุบัน 
จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากดินมักขาดธาตุอาหารนี  การใช้อัตราปุ๋ยที่เหมาะสม สามารถเพ่ิมผลผลิตได ้ 
อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตสูง และคุ้มค่าต่อการลงทุน ขึ นอยู่กับชนิด และพันธุ์ของข้าวโพด 
ชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของดิน วิธีการจัดการอ่ืนๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม  

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ไดพั้ฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม ได้พันธุ์ดีเด่นพันธุ์ CNSH7566 จึงควรมี
การศึกษาการตอบสนองของพันธุ์ต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิต เพ่ือใช้เปน็
ค าแนะน าการปลูกต่อไป วัตถุประสงค์ของการทดลอง เพ่ือศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
และให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ดีเด่น พันธุ์ CNSH7566 ประกอบค าแนะน าพันธุ์ต่อไป 

 



 

วิธีด าเนินการทดลอง 
อุปกรณ์ 

ข้าวโพดหวาน 3 พันธุ์ ได้แก่  CNSH7566, อินทรี 2 ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 55 ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0, 0-
46-0, 0-0-60 และ 46-0-0 เครื่องวัดขนาดฝัก ตู้อบตัวอย่างพืช สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 4 ซ  า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดย ANOVA ของกรรมวิธี ด้วย
โปรแกรม IRRISTAT for Dos 

Main plot เป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 3 พันธุ์ โดยในปี 2555 ใช้พันธุ์ CNSH7566 อินทรี 2 และหวาน 
55 ปี 2556 ใช้พันธุ์ CNSH7566, ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 55 subplots เป็น ระยะปลูก 4 ระยะปลูก ทั ง 2 ปี ใช้  
อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 5 อัตรา คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่  

ท าการศึกษาที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท บนดินร่วนปนทราย ชุดดินเดิมบาง ปลายฤดฝูน ปี 2555 
และบนดินร่วนเหนียว ชุดดินราชบุรี ในฤดูฝนปี 2556 ซ่ึงปี 2555 มีค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี  ค่า pH 8.21 ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 1.34 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 136 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม และปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 92 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ท าการปลูกข้าวโพดหวานทั ง 3 พันธุ์ วันที่ 26 
กรกฎาคม 2555 เก็บเก่ียวผลผลิตวันที่ 10-11 ตุลาคม 2555 การทดลองในฤดูฝน ปี 2556 มีค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี  
ค่า pH 6.69 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.18 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 27 มิลลิกรัมต่อดิน 1 
กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 70 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ท าการปลูกข้าวโพดหวาน
ทั ง 3 พันธุ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2556 ขนาดพื นที่แปลงย่อย 
4X6 เมตร และขนาดพื นที่เก็บเกี่ยว 3X5 เมตร โดยก่อนปลูกข้าวโพดทุกแปลงย่อยจะได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา 
20 กิโลกรัมต่อไร่ของ P2O5 ปุ๋ยโพแทสเซียม อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ของ K2O และปุ๋ยไนโตรเจนสูตร 21-0-0 
อัตราครึ่งหนึ่งของกรรมวิธีที่ก าหนดแต่ละกรรมวิธี ปลูกข้าวโพดหวานโดยใช้ระยะปลูก 75X25 เซนติเมตร ซึ่งจะได้
อัตราประชากร 8,533 ต้นต่อไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วัน ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปยูเรียตามอัตราที่เหลือแต่ละ
กรรมวิธี พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงตามความจ าเป็น 
การบันทึกข้อมูล  น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ความสูงต้น ความสูงฝัก และดัชนีพื นที่ใบ ที่ระยะออกไหม 50% 
น  าหนักฝักก่อนและหลังปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน (ฝักมาตรฐาน เป็นฝักท่ีมีความยาวฝักมากกว่า 13 
เซนติเมตร และความกว้างฝักมากกว่า 4.0 เซนติเมตร)   
ระยะเวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2554- กันยายน 2556  
สถานที่ด าเนินการทดลอง : ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่   
 
 
 



 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ความสูงต้น ความสูงฝัก จ านวนใบ และดัชนีพื้นที่ใบที่ระยะออกไหม 50%  

 ปี 2555 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักแห้งส่วนเหนือ
ดิน ความสูงต้น ความสูงฝัก และดัชนีพื นที่ใบ ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 และหวาน 55 มีน  าหนักแห้งส่วน
เหนือดินที่ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ประมาณ 
28-44 เปอร์เซ็นต์ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักแห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ย สูงกว่าการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 19-36 เปอร์เซ็นต์ ข้าวโพดหวานพันธุ์หวาน 55 มีดัชนีพื นที่ใบ
สูงกว่าข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 และอินทรี 2 ประมาณ 20 และ 66 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีพื นที่ใบสูงที่สุด คือ 2.78 แต่เมื่อลดอัตราปุ๋ยเป็น 30, 20, และ 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ค่าดัชนีพื นที่ใบลดลงเป็น 2.39, 2.44 และ 2.06 หรือลดลงประมาณ 14, 12 และ 26 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 1) ส่วนความสูงต้นและความสูงฝัก พบว่า ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 และ
หวาน 55 มีความสูงต้น สูงกว่าข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ประมาณ 28-30 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ความสูงฝัก พบว่า 
ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 มีความสูงฝักสูงกว่าพันธุ์อินทรี 2 และหวาน 55 ประมาณ 16 และ 39 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนทุกอัตรา ไม่ท าให้ความสูงฝักแตกต่างกันทางสถิติ แต่อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 
มีผลต่อความสูงต้นอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราตั งแต่ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความสูงต้น สูง
กว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 8-17 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) ชี ให้เห็นว่า ปุ๋ยไนโตรเจน
มีผลต่อน  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน และดัชนีพื นที่ใบของข้าวโพดหวาน โดยทุกพารามิเตอร์ดังกล่าว เพ่ิมสูงขึ นตาม
อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ น โดยการเพ่ิมอัตราปุ๋ยไนโตรเจน เป็นการเพ่ิมดัชนีพื นที่ใบ ข้าวโพดได้รับปริมาณแสง
เพ่ิมขึ น ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ นด้วย และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง ท าให้ข้าวโพด
สามารถรักษาสภาพใบสีเขียวได้นานกว่าในระหว่างการเจริญเติบโต (Onasanya et al., 2009) เป็นการเพ่ิม
ระยะเวลาการสังเคราะห์แสง การเจริญเติบโต และเพ่ิมผลผลิตในที่สุด 
 ปี 2556 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนี
พื นที่ใบ ความสูงต้น และความสูงฝัก ข้าวโพดหวานทั ง 3 พันธุ์ และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10-40 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ให้น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่า
ดัชนีพื นทีใ่บ และความสูงต้น สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 14-18 และ 1-6 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 และหวาน 55 ให้ค่าดัชนีพื นที่ใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
แตสู่งกว่าข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ประมาณ 23-24 เปอร์เซ็นต์ และข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 มีความ
สูงต้นสูงกว่าข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 และ หวาน 55 ประมาณ 10-11 และ 7-59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนทุกอัตรา ไม่มีผลท าให้ความสูงฝักแตกต่างกันทางสถิติ (Table 6) 
2. ผลผลิตฝักสดของข้าวโพดหวาน 

ปี 2555 ไมม่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือก และ
น  าหนักฝักปอกเปลือก ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 และหวาน 55 มีน  าหนักฝักทั งเปลือก และน  าหนักฝักปอก
เปลือก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซ่ึงสูงกว่าพันธุ์อินทรี 2 ประมาณ 54-63 และ 67-85 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วน



การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักฝักทั งเปลือกไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 90-118 และ 25-
33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10, 20 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 121, 51 และ 18 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 2)  

พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนในส่วนของน  าหนักฝักมาตรฐาน โดยการปลูก
ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 และหวาน 55 ให้น  าหนักฝักมาตรฐานสูงที่สุดเมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 
กิโลกรมัต่อไร่ ขณะที่การใส่ปุ๋ยที่อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ให้กับข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ให้น  าหนักฝัก
มาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ แตสู่งกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 5-7 เทา่ 
(Table 3)  

เมื่อแยกจ านวนฝักมาตรฐานเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (S) ซึ่งเป็นฝักที่มีความยาวระหว่าง 13-15 
เซนติเมตร ขนาดกลาง (M) ซึ่งเป็นฝักที่มีความยาวระหว่าง 15-17 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ (L) ซึ่งเป็นฝักที่มี
ความยาวฝักมากกว่า 17 เซนติเมตร พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของจ านวน
ฝักมาตรฐานทั งหมด โดยข้าวโพดหวานทั ง 3 พันธุ์ มีจ านวนฝักมาตรฐานทั งหมด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3,258-4,864 ฝักต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีผลท าให้จ านวนฝักมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ แตสู่งกว่าการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่อย่างมีนัยส าคัญ (Table 2) และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนฝัก
แต่ละขนาด พบว่า ข้าวโพดหวานทั ง 3 พันธุ์ มีขนาดฝักทั ง 3 ขนาดใกล้เคียงกัน แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักขนาดใหญ่มากกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 
กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั น ผลผลิตที่เพ่ิมขึ น เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนฝักขนาดใหญ่ ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20 
กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์จ านวนขนาดฝัก ทั ง 3 ขนาดใกล้เคียงกัน และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 0 และ 10 
กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์ฝักขนาดเล็กสูงที่สุด (Table 4) ในส่วนของความยาวฝัก ความกว้างฝัก และความกว้าง
ซัง พบว่า ไม่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 และหวาน 55 มี
ความยาวฝัก ความกว้างฝัก และความกว้างซัง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แตสู่งกว่าพันธุ์อินทรี 2 ประมาณ 10-13, 6 
และ 9-12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ชี ให้เห็นว่า ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 และหวาน 55 มีขนาดฝักใหญ่กว่า
พันธุ์อินทรี 2 ส่วนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความกว้าง 
และความยาวฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ความยาวและความกว้างฝักของข้าวโพดหวานที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ทั ง 2 อัตราดังกล่าว มากกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 26-28 และ 8-10 
เปอร์เซ็นตส์ าหรับความยาวฝัก และ 11-14 และ 3-6 เปอร์เซ็นต์ส าหรับความกว้างฝัก ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความกว้างซังไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 7-11 เปอร์เซ็นต์ (Table 5)   

จะเห็นไดว้่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มีผลต่อความกว้างฝัก ความยาวฝัก และความกว้างซังของข้าวโพดหวาน 
สอดคล้องกับผลการทดลองของ Oktem and Oktem (2005) ที่พบว่า ความยาวฝักของข้าวโพดหวานเพิ่มขึ น
ตามอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ น โดยความยาวของฝักข้าวโพดหวานสูงสุดเมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 350 



กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และความยาวฝักต่ าท่ีสุดเมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 150 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ขณะที่ 
Spandana Bhatt (2012) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 240 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ให้ความยาวฝัก ความ
กว้างฝัก น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักทั งเปลือก สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 200, 160 และ 120 
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ อย่างมีนัยส าคัญ  

ปี 2556 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือก และ
น  าหนักฝักปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน และจ านวนฝักมาตรฐาน การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัม
ต่อไร่ ให้น  าหนักฝักทั งเปลือก และน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 39-55 และ 43-72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 7) เมื่อคัดเป็นฝักมาตรฐาน 
ซึ่งเป็นฝักที่มีความยาวฝักมากกว่า 10 เซนติเมตร ความกว้างฝัก 4 เซนติเมตร พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนฝักมาตรฐาน และน  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่  ประมาณ 19-36 และ 61-84 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ ส าหรับจ านวน
ฝักมาตรฐานต่อไร่ และ 13-40 และ 108-159 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับน  าหนักฝักมาตรฐาน ขณะที่ข้าวโพด
หวานทั ง 3 พันธุ์ ให้น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน และจ านวนฝักมาตรฐาน ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (Table 7) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราพร และคณะ (2549) ที่พบว่า การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ให้กับข้าวโพดหวาน ท าให้น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก จ านวน 
และน  าหนักฝักดีต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตลดลง เมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่ ากว่านี  วันชัย และคณะ (2544) พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 30 และ 45 กิโลกรัมต่อไร่ ให้กับข้าวโพดหวานขอนแก่นสลับสี ให้ผลผลิตฝักสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 15 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 85-88 และ 36-39 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
ซ่ึงผลผลิตที่เพ่ิมขึ นเป็นผลเนื่องจากจ านวนฝักขนาดใหญ่เพ่ิมขึ น ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-30 กิโลกรัม
ต่อไร่ ให้กับข้าวโพดข้าวเหนียว ให้น  าหนักฝักทั งเปลือกและน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักฝักมาตรฐานสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 20 กิโลกรัม
ต่อไร่ ประมาณ 19-29 เปอร์เซ็นต์ (จิราลักษณ์ และคณะ, 2552)  วันชัย และคณะ (2541ก และ 2541ข) รายงาน
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในข้าวโพดหวานและข้าวโพดคั่วที่ปลูกในเขตชลประทานภาคกลาง บนชุดดินราชบุรี ควรใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้กับข้าวโพดหวานและข้าวโพดคั่ว เพราะท าให้น  าหนักฝักปอกเปลือกของ
ข้าวโพดหวานสูงกว่าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 0-20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเฉลี่ย 12-57 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ปุ๋ย
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักขนาดใหญ่เพ่ิมขึ นด้วย ส่วนข้าวโพดคั่ว ให้ผลผลิตเมล็ดสูงกว่าการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 20 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเฉลี่ย 14 และ 37 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน พบว่า 
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักฝักสดหลังปอกเปลือก และน  าหนักฝักมาตรฐานไม่
แตกต่างกันทางสถิต ิ (จริาลักษณ์ และคณะ, 2549) ขณะที่ หะรวย (2531) รายงานว่า อัตราปุ๋ยที่จะท าให้ได้ผล
ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนสูงสุด ในเขตชลประทานภาคกลาง จังหวัดชัยนาท คือ 36 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อนในเขตชลประทาน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ 



ให้น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักดี (สุพจน์ และผดุง, 2537) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด (ผดุง, 
2534)  

และเม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักมาตรฐาน จ านวน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ เป็นฝักที่มีความยาวฝกั
มากกว่า 20 เซนติเมตร ฝักขนาดกลาง เป็นฝักท่ีมีความยาวฝัก ระหว่าง 15-20 เซนติเมตร และฝักขนาดเล็ก เป็น
ฝักที่มีความยาวฝักระหว่าง 10-15 เซนติเมตร พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนตั งแต่อัตรา 10-40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดเล็กมากที่สุด เฉลี่ย 61.18-83.24 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ จ านวนฝักขนาด
กลาง เฉลี่ยระหว่าง 16.76-36.58 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่พบฝักขนาด
ใหญ่ ซึ่งการใส่ปุ๋ยอัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดใหญ่เฉลี่ยระหว่าง 1.65-2.35 (Table 
8) ชี ให้เห็นว่า การเพิ่มขึ นของผลผลิตอันเนื่องมาจากการเพ่ิมจ านวนฝักขนาดเล็ก  

ไมพ่บว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนในส่วนของความยาวฝัก ความกว้างฝัก และความ
กว้างซัง ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 และไฮบริกซ์ 3 มีความยาวฝัก และความกว้างฝัก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 17.12-17.37 และ 4.65-4.84 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าพันธุ์หวาน 55 ประมาณ 13-15, และ 5-9 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่ข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 มีความกว้างฝักสูงที่สุด คือ 2.86 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่า
ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 และหวาน 55 ประมาณ 4 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า 
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความกว้างฝัก ความยาวฝัก และความกว้างซัง ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 11-13, 4-5 และ 2-9 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดับ (Table 9) จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ท าให้น  าหนักแห้งส่วนเหนือ
ดิน ดัชนีพื นที่ใบ มีผลท าให้ดัชนีพื นที่ใบเพ่ิมขึ น พืชมีการสังเคราะห์แสงเพิ่มมากขึ น ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงต้น น  าหนักแห้งต้น และผลผลิตน  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก จ านวนฝักมาตรฐาน ความ
ยาวฝัก ความกว้างฝัก และความกว้างซังเพ่ิมสูงขึ น ดังนั น การใช้พันธุ์ข้าวโพดหวาน และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่
เหมาะสม เป็นแนวทางการเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของข้าวโพดหวานอีกทางหนึ่ง  

    

สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลอง การปลูกข้าวโพดหวาน บนดินร่วนทราย ชุดดินเดิมบาง สรุปได้ว่า 
1. ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 และหวาน 55 มีน  าหนักฝักทั งเปลือก และน  าหนักฝักปอกเปลือก สูง

กว่าพันธุ์อินทรี 2 ประมาณ 54-63 และ 67-85 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
2. ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ก็เพียงพอต่อการให้ผลผลิต เนื่องจากให้น  าหนักฝักทั ง

เปลือกไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ และสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 90-118 และ 25-33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

3. หากต้องการน  าหนักฝักปอกเปลือกสูงสุด ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรมัต่อไร่ เพราะให้
น  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10, 20 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 121, 51 และ 
18 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 



4. การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 และหวาน 55 มีน  าหนักฝักมาตรฐานสูงที่สุดเมื่อมีการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน ที่อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ยที่อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ให้กับข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 
ให้น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

จากผลการทดลอง การปลูกข้าวโพดหวาน บนดินร่วนเหนียว ชุดดินราชบุรี สรุปได้ว่า 
1. ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 55 มีน  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอก

เปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 2. ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้กับข้าวโพดหวาน เนื่องจากให้น  าหนักฝักทั ง

เปลือก และน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ และสูงกว่า
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 42-55 และ 52-72 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

3. หากต้องการน  าหนักฝักมาตรฐาน และจ านวนฝักมาตรฐาน ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-30 กิโลกรัม
ต่อไร่ เนื่องจากให้น  าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 
108-159 และ 13-40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และจ านวนฝักมาตรฐาน สูงกว่าประมาณ 61-84 และ 19-36 
เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ   

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 อินทรี 2 และหวาน 55 บนดินร่วนทราย ชุดดินเดิมบาง ควรใช้ 

ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ก็เพียงพอต่อการให้ผลผลิตฝักทั งเปลือก แต่ถ้าต้องการฝักมาตรฐาน ควรใส่
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Table 1 Effect of nitrogen fertilizer rates on total dry weight (g/plant), number of leaves per plant, leaf area  
 index (LAI), Plant height (cm) and ear height (cm) at 50% silking stage of three sweet corn varieties  
 sown at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012. 

 

Treatment Total dry weight 
(g/plant) 

LAI Plant height 
(cm) 

Ear height (cm) 

Sweet corn varieties    
CNSH7566 62.89 a 2.28 b 162.4 a 89.3 a 
Insee 2 49.22 b 1.64 bc 127.0 b 70.8 b 
Wan 55 70.73 a 2.73 a 165.6 a 64.3 c 
F-test ** ** ** ** 
CV (a) Varieties 21.3 15.3 11.1 10.6 
N fertilizer rates     
N 0 kgN/rai 33.14 c 1.40 d 116.4 c 69.8 a 
N 10 kgN/rai 56.82 b 2.06 c 146.9 b 76.9 a 
N 20 kgN/rai 70.15 a 2.44 b 163.9 a 78.8 a 
N 30 kgN/rai 67.45 a 2.39 b 158.8 ab 81.3 a 
N 40 kgN/rai 77.18 a 2.78 a 172.3 a 82.3 a 
F-test ** ** ** ns 
AxB ns ns ns ns 
CV (b) N fertilizer rates (%)   19.4 6.5 11.4 13.7 

    Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
    ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 
 
 
 



Table 2 Effects of nitrogen fertilizer rates on ear with husk fresh weight, ear without husk fresh weight and  
 number of ear standard per rai of three sweet corn varieties at Dong Khen Luang Experimental Site in  
 2012.   

Treatment Ear with husk fresh 
weight (kg/rai) 

Ear without husk fresh 
weight (kg/rai) 

Number of ear standard 
(ear/rai) 

Sweet corn varieties    

CNSH7566 1,517 a 1,162 a 4,864 a 
Insee 2 928 b 627 b 3,258 a 
Wan 55 1,429 a 1,039 a 4,197 a 
F-test ** ** ns 
CV (a) Varieties (%) 36.1 33.2 43.7 
43.7N fertilizer rates   
N 0 kgN/rai 455 d 407 e 995 c  
N 10 kgN/rai 909 c 659 d 2,000 c 
N 20 kgN/rai 1,381 b 964 c 4,261 b 
N 30 kgN/rai 1,731 a 1,231 b 6,531 a 
N 40 kgN/rai 1,982 a 1,454 a 6,744 a 
F-test ** ** ** 
AxB ns ns ns 
CV (b) N fertilizer rates (%)         6.5 21.6 27.9 

 Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
 ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 

 
Table 3 Effect of nitrogen fertilizer rates on standard ear weight (kg/rai) for three sweet corn varieties sown at  
             Dong Khen Luang Experimental Site in 2012. 

Nitrogen fertilizer Sweet corn varieties 
mean 

 
Rates (kg/rai) CNSH7566  Insee 2  Wan 55  
N 0 kg.N/rai 154 d 6 b 215 d 125 CV (a) varieties 47.4  

N 10 kg.N/rai 368 d 104  b 333 d 268 CV (b) N fertilizer rates 30.3 

N 20 kg.N/rai 840 c 488 a 696 c 675 AxB=* 
N 30 kg.N/rai 1,382 b 716 a 1,155 b 1,084  
N 40 kg.N/rai 1,692 a 720 a 1,504 a 1,305  
mean 887 407 781   

    In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
    LSD (0.05) for sweet corn varieties means at the same or different nitrogen fertilizer rates are 367.9. 
    LSD (0.05) for Nitrogen fertilizer rates means at the same or different sweet corn varieties are 300.2. 
 
 



Table 4 Percentage of ears number per rai of each ear size for three sweet corn varieties and nitrogen  
 fertilizer rates at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.   

Treatment Number of ears standard in each size  Total (%) 
 S size (%) M size (%) L size (%)  
CNSH7566 28.01 24.31 47.68 100 
Insee 2 44.48 33.27 22.25 100 
Wan 55 35.50 29.83 34.67 100 
N 0 kgN/rai 84.82 15.18 0.00 100 
N 10 kgN/rai 66.00 27.00 7.00 100 
N 20 kgN/rai 38.72 31.44 29.84 100 
N 30 kgN/rai 26.33 30.77 42.90 100 
N 40 kgN/rai 23.93 27.22 48.85 100 

 
Table 5 Effects of nitrogen fertilizer rates on ear length (cm) ear width (cm) and cob diameter (cm) of three  
 sweet corn varieties and nitrogen fertilizer rates at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012 

Treatment Ear length  (cm) Ear width (cm) cob diameter (cm) 

Sweet corn varieties   
CNSH7566 16.05 a 4.32 a 2.55 a 
Insee 2 14.20 b 4.09 b 2.27 b 
Wan 55 15.58 a 4.32 a 2.47 a 
F-test * ** ** 
CV (a) Varieties (%) 8.5 4.2 6.0 
N fertilizer rates    
N 0 kgN/rai 10.13 d 3.50 d 2.08 c 
N 10 kgN/rai 14.06 c 4.10 c 2.36 b 
N 20 kgN/rai 16.43 b 4.41 b 2.53 a 
N 30 kgN/rai 17.71 a 4.54 ab 2.55 a 
N 40 kgN/rai 18.06 a 4.68 a 2.63 a 
F-test ** ** * 
AxB ns ns ns 
CV (b) N fertilizer rates (%)              3.8 5.4 7.2 

   Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
   ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 

 

 
 
 



Table 6 Effect of nitrogen fertilizer rates on total dry weight (g/m2), leaf Area Index (LAI), Plant height (cm)  
and ear height (cm) at 50% silking stage of three sweet corn varieties sown at Chai Nat Field Crops  
Research Center in 2013. 
Treatment Total dry weight 

(g/m2) 
LAI Plant height 

(cm) 
Ear height (cm) 

Sweet corn varieties    
CNSH7566 521.69 a 2.866 a 211.88 a 123.85 a 
Hibrix 3 455.74 a 2.324 b 192.29 b 115.17 b 
Wan 55 488.10 a 2.880 a 190.80 b 77.85 c 
CV (a) Varieties 17.5 15.3 5.1 10.1 
N fertilizer rates     
N 0 kgN/rai 393.44 b 2.039 c 186.72 c 99.81 a  
N 10 kgN/rai 472.63 a 2.553 b 195.52 bc 105.57 a 
N 20 kgN/rai 524.71 a 2.907 a 207.03 a 107.13 a 
N 30 kgN/rai 527.29 a 2.934 a 204.42 ab 109.75 a 
N 40 kgN/rai 524.48 a 3.017 a 197.93 ab 104.70 a 
CV (b) N fertilizer rates (%)   13.9 10.2 5.7 7.4 

    Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
 

Table 7 Effects of nitrogen fertilizer rates on ear with husk fresh weight, ear without husk fresh weight,  
standard ear weight (kg/rai) and number of ear standard per rai of three sweet corn varieties sown at  
Chai Nat Field Crops Research Center in 2013.   

Treatment Ear with husk 
fresh weight 

(kg/rai) 

Ear without husk 
fresh weight 

(kg/rai) 

Standard ear 
weight (kg/rai) 

Number of ear 
standard (ear/rai) 

Sweet corn varieties     
CNSH7566 1,708 a 998 a 718 a 4565 a 
Hibrix 3 1,435 a 803 a 502 a 3344 a 
Wan 55 1,449 a 785 a 580 a 3419 a 
CV (a) Varieties (%) 34.4 51.4 74.3 42.5 
Fertilizer rates     
N 0 kgN/rai 843 c 414 c  182 d 1342 d 
N 10 kgN/rai 1,271 b 687 b 375 c 3022 c 
N 20 kgN/rai 1,802 a 1,044 a 780 ab 4854 ab 
N 30 kgN/rai 1,970 a 1,182 a 970 a 5565 a 
N 40 kgN/rai 1,766 a 983 a 692 b 4095 bc 
CV (b) N fertilizer rates (%)     30.7 36.7 53.4 44.1 

 Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 



Table 8 Percentage of ears number per rai of each ear size for three sweet corn varieties and nitrogen  
 fertilizer rates sown at Chai Nat Field Crops Research Center in 2013.   

Treatment Number of ears standard in each size  Total (%) 
 L size (%) M size (%) S size (%)  
CNSH7566 1.17 20.91 77.92 100 
Hibrix 3 1.16 27.84 71.00 100 
Wan 55 2.81 31.51 65.68 100 
N 0 kgN/rai 0.00 13.25 86.75 100 
N 10 kgN/rai 0.00 16.76 83.24 100 
N 20 kgN/rai 1.65 26.01 72.34 100 
N 30 kgN/rai 2.24 36.58 61.18 100 
N 40 kgN/rai 2.35 23.87 73.78 100 

 
 
Table 9 Effects of nitrogen fertilizer rates on ear length (cm) ear width (cm) and cob diameter (cm) of three  
 sweet corn varieties and nitrogen fertilizer rates sown at Chai Nat Field Crops Research Center in  
 2013. 

Treatment Ear length  (cm) Ear width (cm) cob diameter (cm) 

Sweet corn varieties   
CNSH7566 17.37 a   4.65 ab 2.76 b 
Hibrix 3 17.12 a 4.84 a 2.86 a 
Wan 55 15.09 b 4.43b 2.59 c 
CV (a) Varieties (%) 9.0 7.4 4.2 
N fertilizer rates    
N 0 kgN/rai 14.00 c 4.11 c 2.52 c 
N 10 kgN/rai 15.75 b 4.61 b  2.68 bc 
N 20 kgN/rai 17.47 a   4.79 ab   2.74 ab 
N 30 kgN/rai             17.60 a 4.86 a 2.91 a 
N 40 kgN/rai 17.77 a 4.82 a  2.85 ab 
CV (b) N fertilizer rates (%)              10.0 5.1 7.1 

Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 

 

 
 


