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โรคราสนิม (Puccinia  polysora Underwood) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎ผลผลิตและ

คุณภาพของข๎าวโพดหวานลดลง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความต๎านทาน  
โรคราสนิมของสายพันธุ์แท๎ (inbred) ข๎าวโพดหวานจ านวน 204 สายพันธุ์ ที่ได๎รับจากบริษัท  
สวีทซีดส์ จ ากัด คัดเลือกสายพันธุ์ที่แสดงลักษณะต๎านทานและอํอนแอตํอโรค แล๎วน ามาศึกษาถึง
อิทธิพลทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความต๎านทานโรคราสนิม โดยวิธีประเมินคําสมรรถนะ
การผสมของสายพันธุ์และวิธีวิเคราะห์คําเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากรจ านวน 6 รํุน 
(generation) ได๎แกํ สายพันธุ์พํอและแมํ  ลูกชั่วที่ 1  ลูกชั่วที่ 2  และลูกผสมกลับไปหาพํอและแมํ  

 
จากผลการประเมินความต๎านทานโรคราสนิมและการศึกษาอิทธิพลทางพันธุกรรมที่

ควบคุมลักษณะดังกลําว พบวําสายพันธุแ์ท๎ hB4502 มีความต๎านทานโรคราสนิมสูงสุดและมี
สมรรถนะการผสมทั่วไปสูงสุดด๎วย สํวนคูํผสม hB4134 × hA4135 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะ
สูงสุด ในขณะที่การวิเคราะห์คําเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากร 6 รํุน จากคูํผสม hB4502 
× hA9035, hA4135 × hA9035 และ hB4134 × hA9035 พบวําปฏิกิริยาของยีนบวกสะสมและยีน
ขํมมีสํวนส าคัญในการควบคุมลักษณะความต๎านทานโรคราสนิม และพบปฏิกิริยาสัมพันธ์
ระหวํางยีนตํางต าแหนํงในคูํผสม hB4502 × hA9035 และ hA4135 × hA9035   สํวนการประเมิน
คําความสามารถในการถํายทอดทางพันธุกรรม (heritability) ลักษณะความต๎านทานโรคราสนิม
ทั้งแบบ broad-sense และ narrow-sense จากคูํผสม hB4502 × hA9035 พบวํามีคําเทํากับ 0.93 และ 
0.81 ตามล าดับ และคูํผสม hB4134 × hA9035 มีคําเทํากับ 0.72 และ 0.35 ตามล าดับ ทั้งนี้ลักษณะ
ความต๎านทานโรคราสนิมของสายพันธุ์แท๎ hB4502 อาจถูกควบคุมด๎วยยีน 2 คูํ ที่ประกอบด๎วยยีน
ขํม (dominant gene) และยีนด๎อย (recessive gene) อยํางละหนึ่งคูํ ในขณะที่ลักษณะความอํอนแอ
ตํอโรคราสนิมของสายพันธุ์แท๎ hA9035 อาจถูกควบคุมด๎วยยีนขํมไมํสมบูรณ์ (incomplete 
dominance)   
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Southern corn rust caused by Puccinia  polysora Underwood is a foliar disease that 

reduce yield and quality of sweet corn (Zea mays L.). The objectives of this study were to 
evaluate 204 sweet corn inbred lines from Sweet Seeds Co.,Ltd. for resistance to southern corn 
rust. Genetic studies were made for general resistance to southern corn rust by diallel and 
generation mean and variance analyses of parents, F1, F2 and backcross progenies.  

 
The result from disease assessment and genetic studies indicated that the inbred line 

hB4502 was the most resistant to southern corn rust and showed the highest general combining 
ability. The cross hB4134 × hA4135 showed the highest specific combining ability. Generation 
mean and variance analysis were made of six generations from the three crosses: hB4502 × 
hA9035, hA4135 × hA9035 and hB4134 × hA9035. The analysis revealed significant additive 
and dominant effects in three mentioned crosses and significant epistasis effect in the two 
crosses (hB4502 × hA9035 and hA4135 × hA9035). Broad sense and narrow sense heritability 
estimates from the cross hB4502 × hA9035 were 0.93 and 0.81 and of the cross hB4134 × 
hA9035 were 0.72 and 0.35, respectively. The resistance to southern corn rust from the inbred 
line hB4502 was controlled by two genes which consisted of one dominant and one recessive 
gene. The susceptibility to southern corn rust of the inbred line hA9035 was controlled by 
dominant gene (incomplete dominance).  
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