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ครม.รับทราบสถานการณ์ภัยแล้ง จัด 
13 มาตรการ “เร่งด่วน-สั้น-ยาว” แก้ปัญหา 
ระบุ อีสาน-เหนือ-กลาง ปริมาณน้้าฝนยัง
น้อยกว่าที่คาด แถม 41 จังหวัดทั่วประเทศ
ปลูกพืชฤดูแล้งเกินกว่าแผนที่รัฐก้าหนด หวั่น
ภัยแล้งลามกระทบแผนจัดสรรน้้าปีหน้า 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษก
ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดู
ฝนและมาตรการแก้ไขตามที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยได้ก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว 

โดย 6 มาตรการเร่งด่วน ประกอบด้วย 1. ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งปฏิบัติการ
ฝนหลวงเหนืออ่างฯ และพื้นที่เกษตร 2.ให้กระทรวง มหาดไทย กลาโหม เกษตรและสหกรณ์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งส้ารวจพื้นที่ขาดแคลนน้้า พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ
เพื่อแก้ปัญหา 3.ปรับแผนการระบายน้้า โดยเฉพาะแหล่งน้้าที่มีปริมาณน้้าน้อยกว่า 30% 4.ปรับลด
แผนระบายน้้า 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาแบบขั้นบันได และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
มหาดไทยเตรียมมาตรการรองรับ 5.ให้การประปานครหลวงวางแผนการใช้น้้าจากลุ่มแม่กลอง 
ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกรมชลประทานเพื่อการบริหารจัดการน้้าให้
เหมาะสม 6.ให้หน่วยงานระดับกรมและจังหวัด เร่งท้าความเข้าใจสถานการณ์น้้าและแนวทางแก้ไข ให้ 
ส.ส. ในพื้นที่รับทราบ 

ขณะที่ 4 มาตรการระยะสั้น ได้แก่ 1.เร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบกลาง ปี 2562 
ก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน้้าให้ทันต่อการรับน้้าในฤดูฝนของปีนี้ รวมทั้งงานขุดลอกเพิ่มความจุแหล่ง
น้้า 2.ให้กองทัพบกปรับแผนการขุดเจาะบ่อบาดาล และซ่อมแซมล้างบ่อในพื้นที่ฝนตกน้อยกว่าปกติ 3.
ให้กระทรวงมหาดไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสหกรณ์ จัดท้าแผนงาน
โครงการเพื่อของบประมาณตามความส้าคัญเร่งด่วน โดยเน้นน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ควบคู่การ
เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
ต่อเดือน 4.บูรณาการ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคลัง ก้าหนดนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่น สินเชื่อเงินด่วนหรือ
ฉุกเฉินเพื่อสร้างอาชีพ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตฯ พักช้าระหนี้เงินต้น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ชดเชยเย่ียวยา การ
สร้างอาชีพเสริม ฯลฯ 

ปรบัทพัระบายน้า้รบัฝนตกนอ้ย ครม.เคาะ 13 มาตรการหวัน่ “ภยัแลง้” ยาวยนัปหีนา้ 



นอกจากนี้ มี 3 มาตรการระยะยาว คือ 1. เร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งโครงการแหล่งน้้าตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ให้เป็น 
ไปตามแผน 2.ให้ สทนช. จัดท้าทะเบียน แหล่งน้้า ทะเบียนผู้ใช้น้้า แผนที่แสดงพ้ืนที่ชลประทาน และ
พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้้า 3.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการปรับแผนการเพาะปลูกพืช 
และปฏิทินการเพาะปลูกเป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะในฤดูแล้งปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์น้้า นอกจากนี้ สทนช.ได้เปิดศูนย์อ้านวยการน้้าเฉพาะกิจ เพื่อท้าหน้าที่ติดตามวิเคราะห์ 
สถานการณ์ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
พร้อมเสนอมาตรการแก้ไขสถานการณ์ต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป 

นายสมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการส้านักงาน ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า
ปัจจุบันทั้งประเทศมีปริมาณน้้ารวม 38,190 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47% ของความจุ ซึ่งแหล่งเก็บน้้า
ทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก มีน้้าน้อยกว่า 50% โดยแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่ 20 แห่งมีปริมาณน้้าน้อยกว่า 30% นอกจากนี้ ฤดูแล้งที่ผ่านมายังมีการใช้น้้ามากกว่า 3,589 
ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ 41 จังหวัด ปลูกพืชฤดูแล้งมากกว่าแผนถึง 1.61 ล้านไร่ 

อย่างไรก็ตาม สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้คาดการณ์สถานการณ์ ช่วงครึ่งหลังฤดูฝนปี 
2562 ตั้งแต่ ส.ค.-ก.ย.2562 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา และจะมีพายุเข้า 
1-2 ลูก ซ่ึงหากคาดการณ์ในรายพ้ืนที่ จะพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
ฝั่งตะวันตก จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดน้้าท่วม ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝน
น้อยและคาดว่าจะมีปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างฯ ใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่แล้งสุด ท้าให้ปริมาณฝน
รวมตลอดฤดูฝนยังคงต่้ากว่าค่าปกติ 5-10% ซึ่งมีแนวโน้มกระทบต่อภาคเกษตรและอุปโภคบริโภค 
ในฤดูฝนนี้ต่อเนื่องถึงฤดูแล้งหน้า เว้นแต่ในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากพายุ ซึ่งจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ดังกล่าว ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องปรับลดการระบายน้้าจาก 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้้า
เจ้าพระยา ไม่น้อยกว่า 300 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถสนับสนุนน้้าเพื่อการปลูก
พืชในฤดูแล้งได้ 
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ในช่วงปี 2558-2559 มีรายงานการระบาดของโรคใบด่างมันส้าปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส 
SLCMV จากประเทศเพื่อนบ้าน ห่างจากพรมแดนไทยไปราว 400 กิโลเมตร ความรุนแรงของโรคนี้
ถึงกับท้าให้อุตสาหกรรมมันส้าปะหลังล่มสลายกันได้เลยทีเดียว ผมจ้าได้ว่าเมื่อกรมวิชาการเกษตร 
ทราบข่าวก็ได้เร่งสร้างการรับรู้ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้ นที่ ตลอดจนเผยแพร่
ข่าวไปยังสื่อต่างๆ รวมถึงตรึงแนวพรมแดนไม่ให้มีการน้าท่อนพันธุ์มันส้าปะหลังซึ่งเป็นพาหะของโรค
เข้ามาในเขตแดนไทย ส่วนของแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นแมลงพาหะของโรคก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน 

ต่อมาผมได้รับทราบข่าวว่าพบการระบาดของโรคในพื้นที่อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยต้าแหน่งแล้วไม่น่าจะเกิดจากแมลงหวี่ขาวยาสูบน้าเข้ามาแน่ น่าจะเกิดจากท่อนพันธุ์มากกว่า เห็น
ว่ากรมวิชาการเกษตรถึงขั้นต้องประกาศเป็นเขตควบคุมศัตรูพืช ท่ามกลางความไม่เข้าใจของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากดูด้วยสายตาต้นมันก็ดูสวยงามเป็นปกติดี แต่รัฐมาบังคับให้ท้าลาย จึงเป็น
เรื่องที่ท้าใจกันไม่ได้ กว่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยก็กินเวลาหลายเดือน ประเด็นที่น่าสนใจคือเกษตรกรไม่
เชื่อว่าโรคดังกล่าวจะสร้างความเสียหายได้จริง และไม่เห็นว่ามีผลกับผลผลิตอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่
อธิบายยากส้าหรับนักวิชาการกับเกษตรกร ยิ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสด้วยแล้ว อาจจะต้องเทียบกับ
การเป็นหวัดของคนเรา ถ้าเราแข็งแรง หวัดก็ท้าอะไรเราไม่ได้ แต่ถ้าเราอ่อนแอก็เตรียมกันให้ดี ดังนั้น
ความรุนแรงของโรคจึงขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งระยะการเข้าท้าลาย ทั้งระยะการเจริญเติบโตของมัน
ส้าปะหลัง รวมไปถึงความสมบูรณ์ของต้นมันด้วย 

ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจะน้าไปศึกษาอย่างยิ่ง เพราะ
งานลักษณะเช่นนี้ โดยกรมวิชาการเกษตรหน่วยงานเดียวไม่สามารถเอาอยู่แน่นอน และผมคิดเองว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ่วงกับกระทรวงพาณิชย์คงไม่กล้าเอาอุตสาหกรรมมันส้าปะหลังที่มีมูลค่า
นับหมื่นล้านมาแลกกับต้นทุนในการควบคุมและก้าจัดโรคดังกล่าวอย่างแน่นอน ในส่วนของเกษตรกร
เองหากยังไม่ตระหนัก และยังคงมองเพียงผลประโยชน์เฉพาะหน้า ท่อนพันธุ์ที่เห็นว่าสวยๆ อาจท้าให้
การปลูกมันส้าปะหลังที่เห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆ กลายเป็นเรื่องยากจนเกินเยียวยา กฎหมายกักพืชของ
กรมวิชาการเกษตรเองก็ไม่ได้มีบทลงโทษรุนแรงและไม่ได้ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ ถึงเวลา
ที่ทุกฝ่ายต้องคุยกันให้ชัด จะใช้เครื่องมือใดในการควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ เมื่อตัดสินใจแล้วว่า
จะด้าเนินการอย่างไรก็ขอให้ลงมือท้ากันจริงๆ ไม่ใช่แค่ออกมาให้ข่าวตีปี๊บ เพราะอย่าลืมว่ากฎหมายที่
ไม่มีสภาพบังคับไม่อาจถือว่าเป็นกฎหมายได้ 

ผมไม่อยากให้เป็นเหมือนกรณีหนอนหัวด้าหรือแมลงด้าหนามที่เห็นว่าแมลงเข้ามาในประเทศ
เพียงตัวสองตัวไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่เมื่อแมลงดังกล่าวเข้ามาตั้งรกรากได้ ท้าลายสวนมะพร้าวใน
ประเทศเป็นจ้านวนมาก ภาครัฐต้องลงทุนในการจ้ากัดที่เห็นเป็นตัวเงินชัดๆ ก็ไม่น่าต่้ากว่า 500 กว่า

คอลมัน์ สอ่งเกษตร : เมือ่ศัตรพูชืไลล่า่ 



ล้านบาท แต่ใช่ว่าแมลงตัวนี้หมดสิ้นไป เพียงแต่สามารถควบคุมประชากรไม่ให้สร้างความเสียหายได้ 
เหตุที่ตามมาจากการระบาดของหนอนหัวด้าและแมลงด้าหนาม คือ ต้องน้าเข้ามะพร้าวมาใช้ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว กลายเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันได้อีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้
น้าเข้ามะพร้าวจนราคามะพร้าวในประเทศตกต่้า เป็นการแก้ปัญหาที่น้ามาซึ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง 
สาเหตุจากแมลงเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น 

คงถึงเวลาแล้วที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องจริงจังกับการจัดการศัตรูพืชต่างถิ่นที่แว่วว่า
ทยอยเข้ามาเป็นล้าดับ ไม่ว่าจะเป็นหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด หรือโรคตายพรายในกล้วย ผมไม่
อยากเห็นการรอตั้งรับแต่เพียงอย่างเดียว คงต้องหาแนวทางป้องกันที่เป็นรูปธรรม มีระบบการเฝ้า
ระวังที่ชัดเจน มีข้อมูลของศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงอยู่ในมือพร้อมใช้ได้ทันที ไม่ใช่ยืนงงลองผิดลองถูกกัน
ไป และที่ส้าคัญที่สุดคือคนไทยทุกคนต้องตระหนักเสมอว่าหากรักประเทศจริง รักสิ่งแวดล้อมจริง รัก
ระบบนิเวศของไทย จงอย่าหยิบอย่าแอบน้าพืชทุกชนิด ดิน หรือแม้แต่แมลง สัตว์ต่างๆ เข้ามาใน
ประเทศเลย เพราะเมื่อไม่สามารถจัดการได้ ท่านจะเป็นผู้ท้าลายชาติด้วยมือของท่านเอง 

สมชาย ชาญณรงคก์ลุ 
 
 
 

นายส้าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า แม้ระยะนี้เข้าฤดูฝนแต่เกิด
ฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ในหลายพื้นที่ของประเทศ ท้าให้ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามี
เพียงร้อยละ 49 และน้้ามีไม่พอท้าการเกษตร กรมจึงขอให้ชาวสวนผลไม้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจัดและมีฝนตกฉับพลันจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของต้นไม้ผลมาก เพราะไม้ผลช่วงนี้ผลผลิตอยู่ในระยะเกิดตาดอก เป็นช่วงส้าคัญที่จะ
พัฒนาเป็นช่อดอกอีก 15-20 วัน แต่หากระยะนี้มีฝนตกลงมากะทันหัน จะท้าให้ต้นไม้ผลปรับตัว
เปลี่ยนแปลงจากการเกิดตาดอกไปเป็นแทงใบอ่อนแทน 

ดังนั้น เกษตรกรจึงจ้าเป็นต้องปรับตัวหลายมิติ ได้แก่ 1. กรณีลงทุนท้าสวนใหม่ ควรวางแผน
ผลิตพืชให้เติบโตภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง มีแหล่งน้้าส้ารองกรณีกระทบแล้งควรมี wind 
break รองรับป้องกันลมพายุ มีทางระบายน้้าที่รวดเร็วกรณีฝนตกหนักน้้าท่วมฉับพลัน 2. เรียนรู้
ปฏิทินรอบการผลิตพืชตลอดทั้งปีว่าต้องดูแลรักษาอย่างไร อีกทั้ง การดูแลช่วงวิกฤตเสี่ยงเกิดตาใบ
แทนตาดอก ต้องบ้ารุงต้นโดยใช้ ปุ๋ยฟอสฟอรัสสูง เช่น สูตร 0-52-34 ช่วงฝนตกชุก ก็เป็นวิธีช่วย
ยับยั้งการแตกใบอ่อนได้ดีมาก แต่ไม่ควรพ่นติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง เพราะจะท้าให้ตายอดของพืชแห้ง
และบอดได้ ซึ่งจะดึงให้เป็นช่อดอกได้ยาก ข้อควรระวัง ช่วงนี้อาจมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักเกิดขึ้น 
บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาสั้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลไม้
ที่อยู่ในระยะพัฒนาจากผลอ่อนใกล้จะเป็นผลแก่ พร้อมเก็บเกี่ยวต้องเสียหาย นอกจากนี้ บางช่วง
อากาศจะแห้งมากเอื้อต่อการเกิดไฟป่า จึงขอให้ระวังการใช้เชื้อเพลิงท้ากิจกรรมในระยะนี้ 
 

แนะชาวสวนดแูลผลผลติรบัอากาศเปลีย่น 



ส้าหรับการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพดี กรณีตัวอย่างมังคุดปี
นี้ผลผลิตมีแนวโน้มการผลิตสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว ตลาดมังคุดเปิดกว้าง เกษตรกรน่าจะขายได้ราคาดี
แต่จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อคุณภาพผลมังคุดและผลไม้ชนิดอื่น ซึ่งเกษตรกรควร
เตรียมการดังนี้ 1. วางแผนผลิตและดูแลรักษาให้ถูกต้องและมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 2. ตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม่ต้านลม ทยอยเก็บผลผลิต เพ่ือลดความ
เสียหาย 3. คัดแยกผลที่ไม่สมบูรณ์ตกเกรด เพื่อลดน้้าหนักบนกิ่งและต้นลง 4.ติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศ 5. คาดคะเนช่วงเวลาที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดล่วงหน้า หาตลาดล่วงหน้ารองรับ ซ้ือขาย
ผลผลิตในรูปแบบบกลุ่ม ท้าให้มีอ้านาจต่อรอง 6. มี packaging ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ชาวสวนไม้
ผลต้องเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงด้วย 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระยะนี้จะมีฝนตกกระจายทั่วไป กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด ให้หมั่นสังเกตอาการโรคต้นเน่า มักพบแสดงอาการในระยะที่ต้นข้าวโพดเริ่มออกดอกจนถึง
ระยะต้นข้าวโพดติดฝัก ซึ่งระยะนี้ต้นข้าวโพดจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก โดยอาการของโรคจะพบใบ
ข้าวโพดมีสีเขียวอมเทา ต่อมาใบจะเหี่ยวสลดและไหม้แห้งตาย ส่วนบริเวณล้าต้นเหนือดินพบแผลสี
น้้าตาลอ่อนถึงสีน้้าตาลเข้ม ต่อมาแผลจะแห้งยุบตัวลง ล้าต้นจะแตกหรือฉีก เมื่อผ่าดูภายในล้าต้นจะ
พบเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดอาการของโรคเป็นสีชมพูอมม่วง ล้าต้นจะกลวงเพราะถูกเชื้อราย่อยสลาย ท้า
ให้ต้นหักล้มได้ง่าย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดควรหมั่นตรวจแปลงปลูก กรณีเริ่มพบการระบาดให้ถอน
ต้นข้าวโพดที่แสดงลักษณะอาการของโรคไปเผาท้าลาย และควรหมั่นก้าจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก 
เพื่อลดความชื้นสะสมในแปลง รวมทั้งก่อนปลูกข้าวโพดในฤดูต่อไป เกษตรกรควรไถพรวนพลิกดิน
ขึ้นมาตากแดด 2-3 แดด โดยไถให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินให้นาน
กว่า 2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างในดิน ลดปริมาณเชื้อในดินลงได้มาก จากนั้นให้ใส่ปูนขาว
เพื่อปรับสภาพดิน และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเติมอินทรียวัตถุในแปลงปลูก 

นอกจากนี้ ในการเพาะปลูกข้าวโพดครั้งถัดไป เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่
ต้านทานโรค และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% ดีเอส อัตรา 
7-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือสารเมทาแลกซิล-เอ็ม 35% อีเอส อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อ
เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือสารไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 
กิโลกรัม อีกทั้ง ควรปรับระยะปลูกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันและไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป 

เตอืนระวงัโรคตน้เนา่ในขา้วโพด 


