
โรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight)
เกิดจาก เช้ือรา Exserohilum turcicum อาการเร่ิมแรกพบแผลขนาดเล็กสีคล้ายฟางข้าวบนใบ

ข้าวโพด ต่อมาแผลจะขยายมีขนาดใหญ่สีเทาหรือสีน า้ตาลอ่อนยาวตามใบข้าวโพดหวัท้ายเรียวคล้ายรูป
กระสวย เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม จะพบอาการแผลบนใบข้าวโพดหลายแผลต่อใบและแผลขยาย
รวมกนัมาก ๆ ท าให้ใบข้าวโพดแห้งตาย สามารถพบอาการของแผลได้บนกาบฝัก ข้าวโพดที่เป็นโรครุนแรง
จะท าให้ฝักไมส่มบรูณ์

 การป้องกันก าจัด 
1. ปลกูพืชหมุนเวียน เผาท าลายเศษซากพืชเป็นโรค
2. การเขตกรรมที่เหมาะสม ไม่ปลูกพืชหนาแน่นและใส่ปุย๋ไนโตรเจนปริมาณสูง
3. ใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรค
4. หมั่นตรวจสอบไร่อยู่เสมอ เมื่อพบโรคให้พ่นด้วยสารปอ้งกันก าจดัโรคพืช พ่น 3 ครั้ง แตล่ะครั้งห่างกัน 7 
วัน ไม่ควรใช้สารชนิดเดียวกันเกิน 3 ครั้ง เพราะจะท าให้เช้ือสาเหตเุกิดการดื้อยา การพ่นด้วยสารป้องกันก าจัด
โรคพืชให้พ่นด้วยชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้      
- อะโซซิสโตรบิน + ไดฟโีนโคนาโซล อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร
- โพรพิโคนาโซล อัตรา 20 ซีซี ตอ่น้ า 20 ลิตร
- โพรพิโคนาโซล + ไดฟีโนโคนาโซล อัตรา 5 ซีซี ตอ่น้ า 20 ลิตร

โรคราสนิม (Rust)
เกิดจากเช้ือรา Puccinia polysora อาการเริ่มแรกใบข้าวโพดจะเกิดเป็นจุดนูนทั้งด้านบนใบและ

ใต้ใบ แต่จะพบด้านบนมากกว่าด้านใต้ใบ ระยะแรกจุดนูนจะมีสีน้ าตาลอ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง
เมื่อจุดนูนแตกมีผงสีคล้ายสนิม อาการของโรคจะพบได้แทบทุกส่วนของข้าวโพด คือ ใบ ล าต้น กาบใบ กาบ
ฝัก มักระบาดได้ทุกฤดู แต่พบระบาดในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่น ๆ เช้ือราจากจุดนูนที่แตกเป็นผงฝุ่นขึ้นรอบ 
ๆ สามารถแพร่ระบาดโดยลม

 การป้องกันก าจัด 
1. ใช้พันธุ์ต้านทาน
2. ควรหลกีเลี่ยงการปลูกในฤดูทีม่ีการแพรร่ะบาดของโรคอย่างรุนแรง
3. หมั่นส ารวจแปลงปลูกขา้วโพด หากพบจุดนูนของโรคราสนิม 1-2 % ของพื้นที่ใบให้พ่นด้วยสารไคพีโน
คลอนาโซล 25 % อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ า 20 ลติร หรือแมนโคแซบ 80 % อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร พ่นทุก 7 วัน จ านวน 2-4 ครั้ง

โรคราน  าค้าง (Downy Mildew)
เกิดจากเชื้อรา eronosclerospora sorghi อาการเริ่มแรกใบข้าวโพดจะมีสีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง

อ่อนสลับสีเขียวแก่เป็นทาง ๆ ตามความยาวของใบจากฐานใบถึงปลายใบทางดังกล่าวอาจยาวติดต่อกันไป
หรือขาดเป็นช่วง ในเวลาเช้าท่ีมีอากาศค่อนข้างเย็นความช้ืนสูงจะพบผงสปอร์สีขาว ๆ เป็นจ านวนมากบริเวณ
ใต้ใบ ลักษณะอาการอื่น ๆ ของโรคที่อาจพบได้ คือ ดอกตัวผู้จะหงิกงอไม่เจริญเต็มที่ ส่วนดอกตัวเมียอาจไม่
เจริญเติบโตหรือจะเจริญมากเกินไป บางครั้งพบ 5-6 ฝักต่อต้น การผสมเกสรไม่สมบูรณ์หรือไม่ผสมเลย

 การป้องกันก าจัด
1. ใช้พันธุ์ต้านทาน ควรหลีกเลี่ยงการปลกูในฤดูที่มีการระบาดของโรคอยา่งรุนแรง
2. คลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล อัตรา 7 กรัม/เมล็ด 1 กิโลกรัม หรือสารเมทาแลกซิล-เอ็ม อัตรา 3.5 
ซีซ/ีเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือสารไดเมทโทมอร์ฟ อัตรา 20 กรัม/เมล็ด 1 กิโลกรัมก่อนปลูก หมั่นตรวจไร่ตั้งแต่
เริ่มปลูก ถา้พบข้าวโพดเริมแสดงอาการของโรคใหถ้อนและเผาท าลายทันที
 



โรคโคนเน่า (Bacterial Stalk Rot)
เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Erwinia chrysanthimi อาการเริ่มแรก พบอาการใบไหม้จากปลายใบมาที่

โคนใบ ยอดข้าวโพดมีสีซีดเหี่ยว เฉา ต่อมาจะไหม้ลุกลามเป็นยอดเน่า บริเวณข้อที่อยู่เหนือดินมีรอยช้ าสี
น้ าตาล เมื่อผ่าดูพบท่อล าเลียงน้ าและอาหารเป็นสีน้ าตาล ต่อมาเนื้อเยื่อภายในล าต้นถูกย่อยสลาย มีน้ าเมือก
ไหล มีกลิ่นเหม็น ในที่สุดล าต้นแตก หัก ล้มพับ ถ้าข้าวโพดแสดงอาการหลังติดฝักแล้วจะไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบ

“บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวติ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
 เคียงคู่การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง”

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ เทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 39180
โทร. 042-003255  โทรสาร. 042-003253

 การป้องกันก าจัด 
1. หลกีเลี่ยงการปลูกข้าวโพดในแหล่งที่เคยมีโรคระบาด
2. ถอนแล้วเผาท าลายต้นท่ีเป็นโรคทันทีท่ีพบเห็น และใส่ปูนขาวบรเิวณที่พบโรค
3. ปลกูข้าวโพดพันธุ์ต้านทานโรค
4. ควรปลกูข้าวโพดบริเวณที่มกีารระบายน้ าได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง หลีกเลี่ยงการปลูกพืชหนาแน่นและการให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนปริมาณสูง เพิ่มอินทรียว์ัตถุสูงกว่า 1.5 % เพื่อปรับให้มกีารแข่งขันของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ตอ่เช้ือโรค
5. ปลกูพืชหมุนเวียนในแหล่งที่เคยมีโรคระบาด

โรคใบด่าง (Maize Dwarf Mosaic Virus)
เกิดจากเช้ือ ไวรัส ข้าวโพดแสดงอาการใบด่างลายเขียวซีดสลับเขียวเข้มหรืออาการด่างประจุด

เหลืองหรืออาการประร่วมกับใบและยอดไหม้ ถ้าข้าวโพดยังเล็กอยู่มักพบอาการใบเหลืองซีดทั่วท้ังใบยอดอ่อน
มีสีเหลืองซีดหรือมีจุดประ ต้นแคระแกร็น ถ้าอาการของโรครุนแรงต้นข้าวโพดจะแห้งตายขณะยังเล็ก ต้น
ข้าวโพดที่โตแล้วจะให้ฝักที่ไม่สมบูรณ์ กาบหุ้มฝักมีสีเหลืองซีด และบางส่วนของกาบหุ้มฝักแห้งเป็นสีน้ าตาล
อ่อน กาบใบมีสีเขียวอ่อน ต่อมาจะแห้งเป็นสีน้ าตาลอ่อน

 การป้องกันก าจัด 
1. ก าจัดเพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นตัวแมลงพาหะน าโรค
2. ปลกูข้าวโพดพันธุ์ต้านทาน ปลกูพืชหมุนเวียน
3. หลกีเลี่ยงการปลูกข้าวโพดในช่วงที่มีการระบาดของแมลงพาหะ
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