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วัตถุประสงค์ ให้ความรู้เรื่องการกลายพันธุ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการคัดเลือก  
                พันธุ์ข้าวไร่โดยเกษตรกร 

 
ข๎าวไรํกับพันธ์ุข๎าวไรํ 
  ข๎าวไรํ (upland rice) ถูกแบํงออกเป็นข๎าวไรํส าหรับพื้นที่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกวํา 
700 เมตร เชํน พันธ์ุเจ๎าฮํอ เกาเกา เบล๎ไชํ และข๎าวไรํส าหรับพื้นที่ปลูกที่มีระดับความสูงน๎อยกวํา 700 
เมตร เชํน พันธ์ุซิวแมํจัน ดอกพะยอม กู๎เมืองหลวง เป็นต๎น พื้นที่ปลูกสํวนใหญํเป็นเขตอาศัยน้ าฝน 
(rainfed area) พบทั้งทางภาคเหนือ อีสาน และตะวันตก ของประเทศไทยที่มีพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นที่อยูํ
อาศัยของชาวเขาเผําตําง ๆ     
  พันธ์ุที่ได๎รับการแนะน าให๎ปลูกสํวนใหญํเป็นพันธ์ุที่ได๎รับการคัดเลือกหรือปรับปรุงพันธ์ุโดย
หนํวยงานราชการ แตํส าหรับเกษตรกรนั้นพบวํามีการน าสายพันธ์ุตําง ๆ ซึ่งรวมถึงตํางประเทศ เชํน พมํา 
มาปลูกในพื้นที่เชํน กัน ส าหรับสายพันธ์ุข๎าวไรํที่ชาวเขาปลูกพบวําอาจมีสูงถึง 200 พันธ์ุ ที่มีการสืบทอด
และแลกเปลี่ยนกันมาอยํางยาวนาน  
 
การกลายพันธ์ุของข๎าวไร ํ
 ปัญหาผลผลิตข๎าวไรํต่ าในพื้นที่แปลงเกษตรกร ในเขตพื้นที่ป่าละอู ต าบลห๎วยสัตว์ใหญํ อ าเภอ
ประจวบคีรีขันธ์ ได๎แกํ ล าต๎นหักล๎มเมื่อฝนตกหนัก การแตกกอต่ า และบางกอไมํสร๎างรวง มีเปอร์เซ็นต์
เมล็ดลีบและเป็นโรคสูง และพบลักษณะการมีหางของเมล็ด ซึ่งสํวนใหญํเมล็ดที่มีหางจะรํวงงํายท าให๎ไมํ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ เป็นปัญหาที่อาจเกิดได๎จากหลายสาเหตุ และบางกรณีเป็นผลรํวมกันระหวําง
สาเหตุตํางๆ เหลํานั้น และในหลายปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎นมีบางลักษณะที่บํงช้ีชัดเจนวําเกิดจาก
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เชํน ลักษณะสีเมล็ด ทรงต๎น อายุเก็บเกี่ยว หรืออื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
พันธ์ุเดิมที่เกษตรกรค๎ุนเคย 
 ตัวอยํางเชํน การมีหางของเมล็ดข๎าวเป็นลักษณะหนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได๎งํายในแปลงของ
เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวไรํ (ภาพที่ 1) 
 

 
 
 ภาพที่ 1 การปรากฏของหางข๎าวบนเมล็ดข๎าว ตัวอยําง พันธ์ุแพ๎ท๎อ-รอบ ี
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 ซึ่งลักษณะการมีหางดังกลาํวได๎มีรายงานของการเป็นลกัษณะข๎าวป่า และหากเกษตรกรพบความ
แตกตํางระหวํางความยาวหางและการมีหางภายในรวง หรือกอเดียวกัน แสดงให๎เห็นได๎วําเกิดการ
กระจายลักษณะในพันธ์ุดังกลําวนี้ที่เกษตรกรก าลังใช๎ประโยชน์อยูํ ซึ่งอาจเกิดจากการผสมข๎ามระหวําง
พันธ์ุเดิมของเกษตรกรกับข๎าวป่า หรือวัชพืชที่อาจมีความใกล๎เคียงทางพันธุกรรมได๎ 
 
การจัดการพันธ์ุเมื่อเกิดการกระจายพันธ์ุ 
 เมื่อเกิดการกระจายทางพันธุกรรมไมํวําจะเกิดกับลักษณะใดก็ตาม เชํน การมีหาง สีของเมล็ด
ผลผลิต หรืออื่นๆ จะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่เกษตรกรจะสามารถเข๎าไปท าการคัดเลือกพันธ์ุได๎ แตํจะคัด
เป็นรายกอ รายรวง หรือรายเมล็ดนั้นแล๎วแตํสภาพการกระจาย กรณีแรก เชํน พบลักษณะที่เกิดการ
กระจายนั้นน๎อยมากในประชากร (ซึ่งอาจเป็นช่ัวท๎ายๆ ของการกระจายทางพันธุกรรมของลักษณะ
ดังกลําว) การคัดเลือกก็อาจไมํเข๎มข๎นเทําใดนั้น อาจจ าเป็นต๎องเก็บเฉพาะเทําที่ปรากฏลักษณะนั้นไปกํอน 
หรือเกษตรกรต๎องการคัดเลือกไปพร๎อมกับการปลูกเพื่อเก็บผลผลิต ดังนั้นจ านวนที่คัดเลือกต๎องมีปริมาณ
มากพบที่จะเป็นฐานการผลิตในรุํนตํอไปของเกษตร ด๎วยเหตุนี้ การคัดเลือกรายกอก็นําจะมีความ
เหมาะสมมากกวําเนื่องจากให๎จ านวนเมล็ดได๎มากกวํา แตํเนื่องจากในแตํละกออาจเกิดจากเมล็ดปลูก
มากกวําหนึ่งเมล็ดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกลุํมพันธุกรรมให๎มีลักษณะตามที่เกษตรกรต๎องการก็อาจลําช๎า
ออกไป แตํชดเชยด๎วยการสามารถผลิตข๎าวเพื่อการใช๎ประโยชน์ไปพร๎อมกับการคัดเลอืกพันธ์ุ ส าหรับกรณี
ที่สอง ในรายที่เกษตรกรที่มีพื้นที่ หรือมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถจัดสรรปัจจัยทั้งสองอยํางเพื่อการคัด
พันธ์ุข๎าวโดยเฉพาะ และพบวําลักษณะที่สนใจคัดเลอืกมีการกระจายหรือพบความแตกตํางสูงในประชากร 
อาจสามารถท าการคัดเลอืกได๎อยํางเข๎มข๎น พิจารณารายละเอียดถึงรายเมล็ดหรือรายรวง เมื่อเป็นได๎เชํนน้ี
แล๎ว ลักษณะที่สนใจคัดเลือกก็จะพบการเปลี่ยนแปลงหลังการปลูกในรอบตํอไปมากกวํากรณีแรก 
 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
  แม๎วําข๎าวไรํจะเป็นพืชผสมตัวเองที่มีโครงสร๎างดอกปิดท าให๎สํงเสริมการผสมตัวเอง เป็นผลให๎
พันธุกรรมเปลี่ยนแปลงได๎น๎อย แตํพบวําแม๎จะท าการปลูกข๎าวไรํพันธ์ุเดิมเป็นระยะเวลายาวนานก็อาจพบ
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะเชํนเดียวกัน เชํน ผลผลิตลดลง การเจริญเติบโตไมํดี ความต๎านทานตํอโรค
และแมลงลดลง อันเป็นผลมาจากความถดถอยทางพันธุกรรม ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่พืชผสม
ตัวเองรวมทั้งข๎าวสามารถผสมข๎าม (outcrossing) ได๎ซึ่งแตกตํางไปในแตํละสภาพแวดล๎อมตามทฤษฏี
สายพันธ์ุบริสุทธ์ิ (Pure-line Theory) ท าให๎ระดับของการเป็นพันธ์ุทางเพิ่มข้ึน เชํนเดียวกันกับพันธ์ุ
ท๎องถ่ิน (land variety) ที่พบวําเป็นแหลํงหนึ่งของความหลากหลายทางพันธุกรรมเนื่องจากอาจเกิดจาก
พันธ์ุปน การผสมข๎าม และอื่น ๆ  
  ดังนั้นการแก๎ไขของเกษตรกรที่ผํานมาคือการแลกเปลี่ยนพันธ์ุระหวํางกลุํมหรือระหวํางผู๎ปลูก
ด๎วยกันเอง มีการน าพันธ์ุใหมํมาปลูกทดแทนพันธ์ุเดิม ตลอดจนการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุที่ดีเก็บไว๎ เป็นต๎น 
นอกจากนี้พฤติกรรมการปลูกข๎าวของเกษตรกรเป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎พบความหลากหลายทางพันธุกรรม 
เนื่องจากเกษตรกรมักมีการปลูกข๎าวหลายสายพันธ์ุในพื้นที่เดียวกัน  
  อยํางไรก็ตามการผสมข๎ามของข๎าวบางครั้งอาจกํอให๎เกิดพันธุกรรมใหมํๆ ซึ่งเมื่อท าการคัดเลือก
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอยํางแล๎วก็อาจสามารถใช๎เป็นพันธ์ุปลูกที่ดีได๎ในอนาคตเชํนเดียวกัน 
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ภาวะคุกคามเนื่องจากข๎าววัชพืชและลักษณะของข๎าววัชพืช 
  ข๎าววัชพืชหรือข๎าวที่มีพันธุกรรมผสมระหวํางข๎าวป่าและข๎าวปลูกจะท าให๎เกษตรกรสูญเสีย
ผลผลิตทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพเพราะจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ลดลง ซึ่งข๎าวในเขตร๎อนช้ืน
รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎จะได๎รับผลกระทบอยํางมาก การพบข๎าววัชพืชจะพบทั้งข๎าวกลุํมจาโปนิกา 
(japonica) และอินดิคา (indica) โดยเฉพาะข๎าวพวกอินดิคานั้นเป็นชนิดที่เป็นข๎าวปลูกในประเทศไทย  
  การที่อาจพบวําข๎าวมีหางนั้นมีการรํวงของเมล็ดงํายนั้นเพราะในข๎าววัชพืชจะมีหลายลักษณะที่
สามารถใช๎บํงช้ีได๎ เชํน การมีความยืดหยุํนในการแสดงออกทางฟีโนไทป์ การมีเมล็ดที่รํวงได๎งําย การพัก
ตัวของเมล็ด และการที่ลักษณะการมีหางเป็นลักษณะที่สามารถสังเกตได๎งํายนี้ จึงมีการแนะน าให๎ก าจัด
ข๎าววัชพืชโดยการก าจัดข๎าวที่มีเปลือกสีด าและเมล็ดที่มีหางออกไป นับเป็นวิธีการต๎น ๆ ที่แนะน า
นอกเหนือจากวิธีการอื่น ๆ  
  ลักษณะที่แตกตํางหรือเหมือนระหวํางข๎าววัชพืชและข๎าวปลูก ดังนี้ การพักตัวและการคงอยูํของ
เมล็ดพันธ์ุ (dormancy and seed longevity) พบวําการพักตัวของเมล็ดข๎าววัชพืชนานกวําข๎าวพันธ์ุ
ปลูกแตํระดับการพักตัวข้ึนกับพันธุกรรมและสภาวะการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 
  การออกดอกนั้น ข๎าววัชพืชและข๎าวปลูกมีการออกดอกจากสํวนปลายชํอลงมายังดอกด๎านลําง
เหมือนกัน แตํการเปิดของดอกข๎าววัชพืชจะเร็วกวําข๎าวปลูก ด๎วยเหตุนี้แม๎ข๎าวจะเป็นพืชผสมตัวเอง แตํ
การผสมข๎ามยังคงเกิดและพบสูงในข๎าววัชพืชที่มีมากกวําข๎าวปลูก  ซึ่งข้ึนกับระยะการเปิดของดอกยํอย 
ลูกผสมหรือข๎าวลูกผสมระหวํางข๎าววัชพืชและข๎าวปลูกเหลําน้ีจึงมีความสูงและแข็งแรง รวมทั้งออกดอก
ช๎ากวําข๎าววัชพืชพํอแมํ ส าหรับการกระจายของเมล็ด (shattering) เป็นลักษณะที่กลําววําเป็นลักษณะ
ประจ าส าหรับข๎าววัชพืช 
  ส าหรับความสามารถในการแขํงขัน (competitive ability) ของข๎าววัชพืชเป็นสาเหตุที่ท าให๎ข๎าว
ปลูกสูญเสียผลผลิต แตํทั้งนี้ข้ึนกับจ านวนข๎าววัชพืชที่แขํงขัน ชนิดของข๎าววัชพืช และพันธ์ุของข๎าวปลูก 
โดยข๎าวพันธ์ุต๎นเตี้ยจะมีความอํอนแอตํอการแขํงขันของข๎าววัชพืชน๎อยกวําพันธ์ุต๎นสูง จากปัจจัยทั้ง
สิ่งแวดล๎อมและชีววิทยาท าให๎อาจเกิดความเสี่ยงเนื่องจากการย๎ายยีนจากข๎าวหนึ่งไปยังข๎าวอีกพันธุกรรม
หนึ่งได๎ท าให๎พันธุกรรมเปลี่ยนแปลงและยากแกํการควบคุม 
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วัตถุประสงค์ ให้ความรู้เรื่องปัญหาโรคและแมลงในแปลงข้าวไร ่
 
การระบาดของโรคและแมลง 
  ปัญหาของการเกิดโรคและแมลงเกิดได๎จากหลายสาเหตุ ส าหรับในพื้นที่ป่าละอู ต าบลห๎วย
สัตว์ใหญํ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่ของเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวไรํที่พบปัญหาการ
ระบาดของโรคคํอนข๎างรุนแรงในบางราย แตํพบปัญหาการระบาดของแมลงน๎อยกวํานั้น อาจ
คาดคะเนสาเหตุได๎จากการใช๎ข๎าวพันธ์ุเดิมๆ ในเกษตรกรซึ่งอาจท าให๎การระบาดของโรครุนแรงมาก
ข้ึน นอกจากนี้ยังอาจข้ึนกับปจัจยัของสภาพแวดล๎อมในฤดูกาลนั้น ส าหรับโรคที่พบมีประมาณ 3 โรค 
ดังนี ้
 
1) โรคข๎าวเมล็ดดําง (Dirty Panicle) 
        เกิดจากเช้ือรา  Curvularia lunata (Wakk) Boed. 
   Cercospora oryzae I.Miyake. 
   Helminthosporium oryzae Breda de Haan. 
   Fusarium semitectum Berk & Rav. 
   Trichoconis padwickii Ganguly. 
   Sarocladium oryzae Sawada. 
 
        อาจเกิดจากพันธ์ุข๎าวที่อํอนแอตํอโรค เมล็ดพันธ์ุเป็นโรค ข๎าวออกรวงแล๎วฝนตกความช้ืนในแปลง
สูง ข๎าวต๎นเตี้ยที่ใช๎ปุ๋ยสงู    
       อาการข๎าวเมล็ดดํางคือโรคทีเ่มล็ดลีบเป็นบางสํวนบนเมล็ดสํวนใหญจํะมีแผลเป็นจุดสีน้ าตาล-ด า 
บางสํวนเป็นลายสีน้ าตาล หรือสปีนชมพู ทั้งนีเ้พราะมีเช้ือราหลายชนิดทีส่ามารถเข๎าท าลายและท าให๎เกิด
อาการแตกตํางกันออกไป (ภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 2 ข๎าวเมล็ดดําง (Dirty panicle disease) 
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       การเข๎าท าลายของเช้ือรามกัเกิดในชํวงที่ดอกข๎าวผสมแล๎วและอยูํในชํวงเป็นน้ านมและก าลงัจะ
สุก เมื่อใกล๎อายุเกบ็เกี่ยวจะเกิดอาการเมล็ดดํางขึ้น ซึ่งโรคข๎าวเมล็ดดํางเป็นโรคทีส่ามารถระบาดได๎
กว๎างขวางและรุนแรงเนื่องจากสามารถแพรํกระจายไปกับลมและติดไปกบัเมล็ด และเช้ือราสามารถ
แพรํกระจายได๎ในย๎ุงฉาง สงํผลกระทบตํอผลผลิตและคุณภาพของข๎าวเป็นอันมาก  
       โรคข๎าวเมล็ดดํางนี้พบระบาดมากในแปลงเกษตรกร 
 
2) โรคใบจุดสีน้ าตาล (Brown Spot Disease) 
      เกิดจากเช้ือรา Bipolaris oryzae (Helminthosporium oryzae Breda de Haan.) 
      ปกติพบได๎ทัง้ในนาน้ าฝน และนาชลประทาน ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต๎  
       อาการคือการมีแผลที่ใบ พบมากในระยะแตกกอ มีลักษณะเป็นจุดสีน้ าตาลที่ใบ รูปกลมหรือรูป
ไขํ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง มีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 -1 มิลลิเมตร แผลมีการพัฒนาเต็มที่
ขนาดประมาณ 1-2 x 4-10 มิลลิเมตร บางครั้งพบแผลไมํเป็นวงกลมหรือรูปไขํ แตํเป็นรอยเปื้อนคล๎าย
สนิมกระจัดกระจายทั่วไปบนใบข๎าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข๎าวเปลือก (โรคข๎าวเมล็ดดําง) บางแผล
มีขนาดเล็ด บางแผลอาจใหญํคลุมเมล็ดข๎าวเปลอืก ท าให๎เมล็ดข๎าวเปลอืกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อน าไป
สีข๎าวสารจะหักงําย  
      อาการของโรคใบจุดสีน้ าตาลอาจพบได๎ในระยะข๎าวแตกกอ ระยะต๎นข๎าวตั้งท๎องใกล๎ออกรวง หรือ
อาจพบที่ใบธงในสภาพฝนตกตํอเนื่อง ซึ่งอาจท าให๎เกิดโรคข๎าวเมล็ดดํางได๎ 
      การป้องกันก าจัด ท าได๎โดยการใช๎พันธ์ุต๎านทานที่เหมาะสมกับสภาพท๎องที่ โดยเฉพาะพันธ์ุที่มี
คุณสมบัติต๎านทานโรคใบสีส๎ม การปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟาง หรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให๎แกํดิน
โดยการปลูกพืชเพื่อท าปุ๋ยพืชสด หรือการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อชํวยลดความรุนแรงของโรค การคลุก
เมล็ดกํอนปลูกด๎วยสารป้องกันก าจดัเช้ือรา การเพิ่มโปแตกเซยีมคลอไรด์ การก าจัดวัชพืชในนา ดูแลแปลง
ให๎สะอาด หากใช๎ปุ๋ยให๎ใช๎ในอัตราที่เหมาะสม 
       โดยโรคใบจุดสีน้ าตาลนี้พบระบาดมากในแปลงเกษตรกร 

 
ภาพที่ 3 โรคใบจุดสีน้ าตาล (Brown spot disease) 
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3) โรคไหม๎ (Blast Disease) 
         เกิดจากเช้ือรา Pyricularia grisea 
         เกิดจากหลายสาเหตุ เชํน การใช๎พันธ์ุอํอนแอ หรือความช้ืนในแปลงคํอนข๎างสงู โดยเฉพาะชํวง
บํายจนถึงเช๎าของวันรุํงข้ึน การปลูกข๎าวหนาแนํนและการใช๎ปุ๋ยไนโตรเจนสูง  
         อาการคือระยะกล๎า ที่ใบมีแผลจุดสีน้ าตาล ลักษณะคล๎ายรปูตา มีสีเทาอยูํตรงกลางแผล มีขนาด
แตกตํางกัน ความกว๎างระหวําง 2-5 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร จุดแผลสามารถ
ลุกลามจนแผลรวมกันทั่วบรเิวณใบ กรณีที่โรครุนแรงกล๎าข๎าวจะแห๎ง และฟุบตาย อาการคล๎ายถูกไฟไหม๎ 
(blast) ส าหรบัระยะแตกกอ อาการของโรคพบได๎ทัง้ที่ใบ กาบใบ ข๎อตํอของใบ และข๎อตํอของล าต๎น โดย
ขนาดของแผลจะใหญํกวําที่พบในระยะกล๎า แผลลุกลามติดตํอกันได๎ที่บรเิวณข๎อตํอ ใบจะมีลักษณะแผล
ช้ าสีน้ าตาลด า และใบมกัหลุดจากกาบใบเสมอ ส าหรบัระยะคอรวง ถ๎าข๎าวเพิ่มเริม่ใหร๎วง เมื่อถูกเช้ือราน้ี
เข๎าท าลาย เมล็ดจะลบีหมด แตํถ๎าเป็นโรคตอนข๎าวแกํใกล๎เกบ็เกี่ยว คอรวงจะปรากฏรอยแผลช้ าสีน้ าตาล 
ท าให๎เปราะหักพบังําย รวงข๎าวรํวงหลํนเสียหายมาก (ภาพที่ 3) 
      การแพรรํะบาดมีรายงานในข๎าวนาน้ าขังที่พบวําในอดีตพบระบาดชํวงระหวํางเดือนมิถุนายน-
สิงหาคม (นาปรัง) แตํกรณีที่มีการท านาเกินปลีะ 1 ครั้ง จะพบการระบาดชํวงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และ
พฤศจิกายน-เมษายน พบได๎ในแปลงทีม่ีการปลกูหนาแนํน อบัลม ใสปํุ๋ยปริมาณมาก มีสภาพแหง๎แลง๎ใน
ตอนกลางวัน และช้ืนจัดในตอนกลางคืนถ๎าอากาศเย็นอุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงจะ
ชํวยให๎โรคแพรํกระจายได๎ดี  
 โดยเช้ือราสาเหตุโรคไหม๎สามารถติดไปกบัเมล็ดข๎าวแพรํกระจายไปตามดิน น้ า ลม และเศษฟาง 
แม๎วําจะมีข๎าวบางพันธ์ุทีม่ีคุณสมบัติคํอนข๎างต๎านทานโรค แตํเช้ือราชนิดนี้สามารถสร๎างเช้ือสาย (races) 
ใหมํๆ ที่รุนแรงได๎ ท าใหส๎ามารถท าลายพันธ์ุต๎านทานได๎เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  
        โรคไหม๎นี้พบระบาดน๎อยในแปลงเกษตรกร 
 
3) โรคดอกกระถิน (False Smut)  
        เกิดจากเช้ือรา Ustilaginoidea virens  
        เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งจากความสมบรูณ์ของธาตุอาหารในดินทีสู่งเกินไป และสาเหตุจากการเกิด
รวงตอนที่มฝีนตกชุกหรือความช้ืนสูง  
       อาการคือเมล็ดข๎าวจะบวมโตคล๎ายดอกกระถิน โดยกลุํมเส๎นใยและสปอรจ์ะพฒันาผนกึแนํนเป็น
ช้ันๆ เริ่มต๎นจะมสีีเหลือง (ช้ันในสุด) ตํอมาจะเปลี่ยนเป็นสสีม๎ (ช้ันกลาง) และในทีสุ่ดจะเปลี่ยนเป็นสเีขียว
เข๎ม ซึ่งจะมลีักษณะเป็นฝุ่นละอองของสปอรเ์ช้ือรา ปกตจิะเกิดเพียง 2-3 เมล็ดใน 1 รวง แตํในกรณี
รุนแรงอาจพบมากกวํา 100 เมล็ดตํอรวง  
       การแพรํระบาด โรคดอกกระถินเป็นโรคที่ส าคัญกํอใหเ๎กิดความเสียหายคํอนข๎างรุนแรง โดยเป็นโรค
ที่เกิดระยะที่ข๎าวตั้งทอ๎งถึงออกรวง เป็นการเข๎าท าลายของเช้ือราที่สร๎างกลุํมเส๎นใย สปอร์ปกคลุมเมล็ด
ข๎าว ท าให๎เมล็ดข๎าวเสียหาย  
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        อยํางไรก็ตาม โรคดอกกระถินน้ียังระบาดไมรํุนแรงในแปลงเกษตรกร ซึง่สาเหตุการระบาดอาจมา
จากการที่เกษตรกรมีการใสปํุ๋ยเคมีในแปลงข๎าวไรํ และพบวําในฤดูปลูกข๎าวไรํ ปี พ.ศ. 2557 ฝนทิ้งชํวงใน
ต๎นฤดูปลูก (เดอืนกรกฎาคม-กันยายน) แตํเริ่มมีฝนตกหนักเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ข๎าวเริ่มออกรวง 
 

 
ภาพที่ 4 โรคดอกกระถิน (False smut) 
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