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4. บทคัดย่อ 

จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของแครอท พบศัตรูพืชทั้งสิ้นจ านวน  296 ชนิด เป็นแมลง 72 ชนิด ไร 4 ชนิด 
ไส้เดือนฝอย 35 ชนิด หอยทาก 2 ชนิด เชื้อรา 112 ชนิด แบคทีเรีย 16 ชนิด ไวรัส 19 ชนิด  ไวรอยด์ 1 ชนิด                
ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด และวัชพืช 36 ชนิด จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจาก 7 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศอาร์เจนติน่า ชิลี อินเดีย  อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์และสหรัฐอเมริกา จ านวน 20 ครั้ง และน าเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาและภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ไม่พบศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า  ไม่พบ
ลักษณะอาการผิดปกติ ไม่มีร่องรอยการท าลายของแมลงศัตรูพืชและไม่มีวัชพืชติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว เมล็ด
พันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด และจากการตรวจสอบเชื้อโรคขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี 
Blotter method  พบว่า เมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากประเทศอาร์เจนติน่าและอินเดีย พบเชื้อรา  Alternaria 
tenuis  น าเข้าจากประเทศชิลี  พบเชื้อรา Alternaria tenuis, Ulocladium sp. และ Cladosporium sp.  
น าเข้าจากประเทศอิตาลี พบเชื้อรา Alternaria tenuis และ Cladosporium sp. น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา พบ
เชื้อรา Alternaria tenuis, Ulocladium  sp. และ Curvularia pallescens  ส่วนเมล็ดพันธุ์แครอทที่น าเข้า
จากประเทศญี่ปุ่นและโปแลนด์ ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืช  ในส่วนการตรวจเมล็ดพันธุ์แครอทด้วยวิธี Dilution 
technique และการปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom test) ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัย
จะเป็นเชื้อก่อโรคและไม่พบอาการผิดปกติกับต้นแครอท และพบว่าเมล็ดพันธุ์น าเข้าจากบางประเทศมีการเคลือบ



สารเคมี เช่น Thiram, Iprodione และ Metalaxyl และอาจมีการคลุกด้วยสารเคมี 2 ชนิดร่วมกัน  และผลการติดตาม
ตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกแครอทโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ในภาคเหนือ  2 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ พบ โรคและศัตรูพืช จ านวน 6 ชนิด ได้แก่   โรคราแป้ง  สาเหตุจากเชื้อรา  
Oidium sp.,  โรคก้านใบเน่า สาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii, โรคเน่าแห้ง สาเหตุจากเชื้อรา Fusarium 
solani, โรคเน่าบูด สาเหตุจากเชื้อรา Geotrichum candidum,  โรคเน่าสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia 
carotovora และโรครากปม สาเหตุจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne sp. ซ่ึงศัตรูพืชที่พบในห้องปฏิบัติการและใน
แปลงปลูกไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย 

Abstact 
The results from the data collections of carrot pests found including 296  species of 

pests which classified as 72 species of insects, 4 species of mites, 35 species of nematodes, 2 
species of snail, 112 species of fungi, 16 species of bacteria, 19 species of virus, 1 viroid, 1 
phytoplasma, and 28 species of weeds. The sampling of imported carrot seeds from seven 
countries including Argentina, Chile, India, Italy, Japan, Poland and the United States. The seeds 
are examined under stereo microscope that were not found pests, no abnormal symptoms, no 
sign insects and no weeds. The carrot seeds packed in clean and closed containers. The blotter 
method test in laboratory with carrot seeds from Argentina and India found Alternaria tenuis, 
carrot seeds from Chile; Alternaria tenuis, Ulocladium sp. and Cladosporium sp., carrot seeds 
from  Italy; Alternaria tenuis and Cladosporium sp., carrot seeds from United State of America; 
Alternaria tenuis, Ulocladium sp. and Curvularia pallescens,  carrot seeds from Japan and 
Poland; no pests.  The dilution technique and seedling symptom test were not found bacterial 
pathogen and no symptom on carrot seedling. The imported seeds some countries have coated 
by Thiram, Iprodione and Metalaxyl and mixed two fungicides. The Monitoring pest of imported 
carrots at two provinces of Chiang Rai and Chiang Mai  found Powdery mildew caused by  
Oidium sp.,  Southern Blight caused by Sclerotium rolfsii,  Damping off  caused by Fusarium 
solani, Sour rot  caused by  Geotrichum candidum, bacterial rot caused by Erwinia carotovora 
and root knot nematode caused by Meloidogyne sp. Pest found in the laboratory and in the 
field are non- quarantine pests in Thailand. 

 
 
 



5. ค าน า 
ตามรายชื่อพืช แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ก าหนดพืชจากแหล่งที่ก าหนด เป็น

สิ่งก ากัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ. 2507 พ.ศ. 2550 ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชในวงศ์เอเปียซีอ้ี Apiaceae ได้แก่ แครอท (Daucus carota L.) 
จัดเป็นสิ่งก ากัด โดยในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวเข้ามายังประเทศไทยต้องแจ้งการน าเข้า และมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชและหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชตัดต่อสารพันธุกรรมจากประเทศต้นทางก ากับมาพร้อมกับเมล็ดพันธุ์
ที่น าเข้า ซึ่งการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ มีโอกาสที่ศัตรูพืชหลายชนิดที่อาจเป็นศัตรูพืชกักกันที่ร้ายแรง
หรือศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้ามากับเมล็ดพืชด้วย โดยอาจเป็นศัตรูพืช
ร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีการน าเข้า
มาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์หรือเป็นต้นพันธุ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย โดยในแต่ละ
ปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ในปริมาณมาก  หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมากับ
เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิดผลกระทบท าความเสียหายต่อ
การเกษตรในประเทศและกระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศที่มีความเข้มงวดด้านกักกันพืช 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชน าเข้า เพ่ือให้ทราบชนิด แหล่งที่มา 
การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการ
ตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชน์ใช้อ้างอิงทางวิชาการ น ามาพิจารณาหามาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิด
นั้น ๆ และก าหนดเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า หรือเปลี่ยนแปลงสถาน
รูปของพืชน าเข้าให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก ากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 

 
6. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากต่างประเทศ 
2. กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo microscope และ compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. ภาชนะเก็บตัวอย่างพืช 
6. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit) 
7. หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 



 
วิธีการ 

1.  รวบรวมข้อมูลทั่วไปของแครอท และข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับ
ศัตรูพืชในประเทศ 

ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เพ่ือค้นหา
ข้อมูลของแครอท  ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ์ พื้นที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศท่ีประเทศไทยมีการการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ 
 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากต่างประเทศใน
ห้องปฏิบัติการ 

     ท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แครอทที่น าเข้าจากต่างประเทศมาท าการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูพืช
ขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช    ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      2.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า เพ่ือตรวจหาตัวอ่อน หนอน แมลง 
เมล็ดวัชพืช  หรือลักษณะเมล็ดด่าง มีสีด า บิดงอ ขนาดเล็ก ที่มีสาเหตุจากเชื้อโรค 
     2 .2  การสุ่ มตั วอย่ า งเมล็ ด พั นธุ์ ต าม วิ ธี ม าตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing 
Association, 2015) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า  
       2.2.1  การตรวจสอบเชื้อรา 

          1) การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก (Dry seed examination) 
             โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ ซึ่งปะปน

มากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ  stereo microscope เช่น เมล็ดพันธุ์มีรูปร่าง
ผิดปกติ หรืออาจมีการติดภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเส้นใยหรือส่วน
ขยายพันธุ์ เช่น Pycnidia เป็นต้น 

           2) การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก 
              สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่มแยกตาม

สายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์แครอท 25 
เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จ านวน 400 เมล็ด จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง near 
ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน า
เมล็ดพันธุ์มาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป (stereo microscope) และ
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (compound microscope) 
       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 



           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  
         ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากท าการ
แยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method  ได ้หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธี Dilution 
plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้าง
ตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ เมื่อได้เมล็ดพันธุ์จึง
น าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 
เปอร์เซ็นต์  (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 มิลลิลิตร แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบน
เครื่องเขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือจางในโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ หลอดละ 9 มิลลิลิตร ให้
มีความเจือจางเป็น   10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามล าดับ ใช้ไปเปตต์ดูดสารละลายแต่ละความเข้มข้น 
ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Nutrient agar (NA) จ านวน 2 จานอาหาร แล้วใช้แท่งแก้วลนไฟฆ่าเชื้อ 
เกลี่ยสารละลายให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามา
ตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิดต่อไป 

         2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติ 
        โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต่อถุง และเก็บ ถุงเพาะที่

อุณหภูม ิ28-30 องศาเซลเซียส รดน้ าเช้าเย็นในโรงเรือนกักกันพืช ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช  เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 
1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกท่ีฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 3-5 
วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบ กิ่ง ล าต้น โค่นต้น และราก เก็บส่วนของพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

    2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เป็นโรคเป็นชิ้นสี่ เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อที่ผิวด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้
เขี่ยเชื้อ แล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาท าให้เจือจาง
เป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1) 

    2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร ฆ่า
เชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง ภายใต้
กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางชิ้นพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (semiselective 
media) น าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จึงน ามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอ่ืนจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และน าไป
ศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป 
 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  



1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปร่าง
ของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 
3 เปอร์เซ็นต์ (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์ หากตรวจพบเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ  (Gram 
negative) มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram positive) รูปร่างแบบ Coryneform rod ก็จะ
น าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ทดสอบ hypersensitivity reaction  บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย
อายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณใต้ใบ
โดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ  24-48 ชั่วโมง หากพบ
อาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 

4.  ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical properties) เช่น 
การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง reduce ไนเตรต ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิ
ต่างๆ เป็นต้น 

5. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการท าให้เกิดโรคบนพืชอาศัย (Pathogenicity test) 
โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของ
เชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบของต้นแครอท อายุ  2-3 สัปดาห์  
ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรค
หลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรคเป็นชนิด
เดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 

6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่มวิทยา 
ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของบริษัท Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลวและ
น ามาท าการตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 

 2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส 
   1)  ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) โดยเพาะ  
เมล็ดพันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออกใบจริง 1-2 
ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจะน าใบอ่อนไป
ตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

      2)  ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบโดยบดใบพืช
ที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้ใบ
พืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสรูปเย็น จากนั้นใช้ส าลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบพืช



ทดสอบ (Indexing plants) ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 
5 นาที  ล้างใบพืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลัง
ปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบ
กระจายทั่วล าต้น (systemic infection) 

           3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การตรวจสอบด้วยวิธี 
Enzyme – linked Immunosorbent Assay: ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มีความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัส
ปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละ
จ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ Indirect  ELISA ท าการบันทึกผล 
 3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์น าเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร  
 ท าการติดตามตรวจสอบต้นพืชที่มีการน าเมล็ดพันธุ์น าเข้าไปเพาะปลูกในแปลงปลูกของเกษตรกรตามภาค
ต่างๆ โดยสังเกตอาการความผิดปกติของต้นพืชทั้ง โคนต้น ราก ล าต้น ใบและหัวของพืช และท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างอาการดังกล่าว น ามาตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าและกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ท า
การแยกเชื้อจากอาการที่พบให้ได้เชื้อบริสุทธิ์  จัดจ าแนกชนิดของเชื้อ และทดสอบการเกิดโรคกับพืชใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อท าการวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชอย่างละเอียด เช่นเดียวกับในขั้นตอนที่ 2 

4. การจัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุ์น าเข้าและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบใน
แปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 
 โดยการจัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในห้องปฏิบัติการจากเมล็ดพันธุ์น าเข้าและศัตรูพืชที่ติดตาม
ตรวจสอบในแปลงปลูกของเกษตรกรและสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 

- เวลาและสถานที่ 
 เวลา   เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 (2 ปี) 

สถานที ่ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช  ด่านตรวจพืช และและแปลงปลูกแครอท ในเขต
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

7. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของแครอท และข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับศัตรูพืช
ในประเทศ 

 - การจัดจ าแนกแครอท 
 Kingdom: Plantae 
 Division:  Magnoliophyta 
 Class: Magnoliopsida 
 Order: Apiales 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Plant
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Flowering_plant


 Family: Apiaceae 
 Genus: Daucus 
 Species: D. carota 

แครอท จัดอยู่ในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) มีถิ่นก าเนิด อยู่แถบเอเชียกลาง จนถึงทางตะวันออก 
ต่อมาได้เผยแพร่เข้าไปใน ยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน แครอทเป็นพืชสองฤดู โดยฤดูแรกเจริญทางต้น ใบ 
และราก ฤดูที่สองจะเจริญทางดอก และเมล็ด ลักษณะล าต้นเป็นแผ่นใบ จะเจริญจากล าต้น เป็นกลุ่มมีก้านใบยาว 
ประกอบด้วย เปลือกบาง (periderm) และส่วนของเนื้อ (cortex) ซึ่งประกอบด้วยท่ออาหาร และเป็นแหล่งเก็บ 
อาหารส ารอง ส่วนใหญ่อยู่ในรูป ของน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ 45-65% ของหัว เนื้อสีขาว เหลือง ส้ม แดง ม่วง
และด า ส่วนของแกน ( inner core) ประกอบด้วย ท่อน้ า (xylem) และแกน (pith) แครอท สายพันธุ์ที่มี
คุณภาพสูง จะมีแกนขนาดเล็ก และมีสีเดียว กับเนื้อหรือมีส่วนของเนื้อ มากกว่าส่วนของแกน การปลูกฤดูที่สอง
เพ่ือผลผลิตเมล็ดพันธุ์ล าต้นจะยืดตัว สร้างก้านดอกยาว 2 -4 ฟุต บนยอดมีช่อดอก ซึ่งช่อแรกจะเจริญ จาก
ส่วนกลางของล าต้น ต่อจากนั้นช่ออ่ืนๆ จะเจริญตาม การผสมเกสรจะเป็น แบบผสมข้าม ส่วนใหญ่ แมลงเป็นตัว
ช่วยผสมเกสร 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

- เมล็ดจะงอกได้ดีในอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิที่เหมาะส า หรับการเจริญเติบโตจะอยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส 
- ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 28 องศาเซลเซียส การเจริญของใบจะลดลง 
- อุณหภูมิที่เหมาะส า หรับการเจริญของหัวอยู่ระหว่าง 18-21 องศาเซลเซียส 
ในสภาพอุณหภูมิสูง สายพันธุ์ Red Core Chantenay จะมีหัวสั้น แต่ในสภาพอุณหภูมิต ่าจะมีหัวยาว

และปลายแหลม (นิพนธ์, 2545) หากมีความแตกต่างของอุณหภูมิ ระหว่างผิวดิน และระดับดินที่ลึกลงไป 10-15 
เซนติเมตรมาก จะท าให้รูปทรงของหัว ไม่สม่ าเสมอ แครอทเป็นพืชที่ต้องการแสงมาก โดยเฉลี่ยประมาณ 9-14 
ชั่วโมง/วัน 
 
ลักษณะดินที่ใช้ปลูกแครอท  

แครอทเจริญได้ดีในดินละเอียด และร่วนซุย หน้าดินลึก มีอินทรีย์วัตถุสูง ระบายน้ าได้ดี   ความเป็นกรด-
ด่าง ของดิน 6.5-7.5 การปลูกในดินเหนียว หรือโครงสร้างดินแข็งจะท าให้หัวแตกมีรูปทรงผิดปกติ หากแปลงปลูก
มีความชื้นสูง หัวจะมีแผลสีด า 
การปฏิบัติดูแลรักษาแครอทในระยะต่างๆของการเจริญเติบโต 

การเตรียมดิน ขุดดินตากแดด และโรยปูนขาวอัตรา 100 กรัม/ตารางเมตร ไว้อย่างน้อย 14 วัน ก าจัด
วัชพืช ขึ้นแปลงกว้าง 1 เมตร 



การเตรียมกล้า ปลูกโดยหยอดเมล็ด 
การเตรียมแปลงปลูก 
1. ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กรัม/ตารางเมตร ลงในดิน ปรับหน้าแปลงให้เรียบ 
2. ขีดร่องลึก 1 เซนติเมตร ขวางแปลงห่างกันร่องละ 15 เซนติเมตร 
3. หยอดเมล็ดทีละเมล็ดระยะห่าง 1 เซนติเมตร กลบเมล็ดแล้วรดน้ าให้ชุ่ม 
4. ท าการถอนแยก 

ครั้งที่  1 หลังหยอดเมล็ด 15 -20 วัน (มีใบจริง 3 -5 ใบ) เหลือระยะปลูก 3 เซนติ เมตร 
ครั้งที่ 2 หลังหยอดเมล็ด 30-35 วัน (มีใบจริง 8-9 ใบ) เหลือระยะปลูก 5-8 ใบ 

การเพาะกล้า 
ใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ท าการยกร่องแบบร่องผักแล้วท าแนว แถวห่างกัน 10 

เซนติเมตร โรยเมล็ดบางๆ ตามแนว เกลี่ยดินกลบบางๆใช้ฟางข้าวคลุมรดน้ าให้ชุ่ม   เช้า-เย็น จนกว่าต้นกล้าจะ
งอก 
การปลูกและการดูแล 

วิธีการปลูก เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 15-20 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 3-5 ใบ ถอนกล้าน าไปปลูกในร่อง
ที่เตรียมไว้ ระยะปลูก (ต้น x แถว) ประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร หรือท าการหว่านเมล็ดพันธุ์แครอทลงในแปลง
ปลูกเลย แล้วใช้วิธีถอนแยกต้นกล้าที่แน่นให้ได้ระยะประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร ก็ได้ 
การให้น้ า หลังปลูกรดน้ าให้ชุ่ม และให้น้ าทุกวันสม่ าเสมอ แต่อย่าให้น้ าขัง หัวจะเน่า 
การให้ปุ๋ย 

1. หลังถอนแยกครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 30-50 กรัม/ตารางเมตร พร้อมก าจัดวัชพืช 
2. หลังการใส่ปุ๋ยครั้งแรก 15-20 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 30-50 กรัม/ตารางเมตร โรย

ในร่องลึก 2-3 เซนติเมตร ระหว่างแถวปลูก 
การเก็บเกี่ยว 

1. เมื่อมีอายุได้ 100-120 วัน 
2. เก็บเก่ียวโดยการขุดเมื่ออายุและขนาดเหมาะสม 
3. ล้างรากให้สะอาด ผึ่งให้แห้งระวังอย่าให้ผิวถลอก 

ข้อควรระวัง 
1. การหยอดเมล็ดอย่าให้เมล็ดที่หยอดติดกัน ระยะห่างประมาณ 1 เซนติเมตร 
2. ควรให้น้ าสม่ าเสมออย่าให้แฉะเกินไป 

โรคแมลงศัตรูที่ส าคัญของแครอทในระยะต่างๆของการเจริญเติบโต 
ระยะหยอดเมล็ด-ถอนแยก ครั้งที่ 1 อายุ 15-20 วัน โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรครากปม 



ระยะถอนแยก ครั้งที่ 2 อายุ 30-35 วัน โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรครากปม, เสี้ยนดิน 
ระยะลงหัว 35-100 วัน โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรครากปม, เสี้ยนดิน, โรคหัวเน่า 
ระยะเก็บเก่ียว 100-120 วัน โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรครากปม, เสี้ยนดิน, โรคหัวเน่า 

การก าจัดวัชพืชในแปลง 
ใช้การถอนแต่ต้องระวังไม่ควรให้ไปกระทบกระเทือนกับรากแครอทเพราะอาจจะท าให้หัวของแครอทที่โต

ขึ้นมาอาจจะมีรูปทรงไม่สวย ส่วนบริเวณรอบๆแปลงก็อาจใช้จอบถากหรือขุดก็ได้ 
วัชพืชที่พบในแปลง 

ส่วนมากจะเป็นผักเบี้ยหิน และผักโขมหนาม 
มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันไป เช่น ผักกาดหัวเหลือง ผักชีหัว  

พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ New Kurada, Imperater, Nantes, หงส์แดง   เจริญได้ดีในเขตหนาวอุณหภูมิที่เหมาะ
ส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ ระหว่าง 18-21 องศาเซลเซียส แครอทเจริญได้ดีในดินละเอียดมีอินทรีย์วัตถุสูงและร่วน
ซุยระบายน้ าได้ดี ความเป็นกรด-ด่างของดินประมาณ 6.5-7.5 แครอทนั้นเป็นพืชที่ต้องการแสงมากโดยเฉลี่ย
ประมาณ 9-14 ชั่วโมง/วัน 

ผลการศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของแครอท รวมทั้งสิ้นจ านวน 296 ชนิด  เป็นแมลง 72  ชนิด            ไร 4 
ชนิด ไส้เดือนฝอย 35 ชนิด หอยทาก 2 ชนิด เชื้อรา 112 ชนิด แบคทีเรีย 16 ชนิด ไวรัส 19 ชนิด     ไวรอยด์ 1 ชนิด 
ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด และวัชพืช 36 ชนิด  

2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากต่างประเทศใน
ห้องปฏิบัติการ 

       2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   
  จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจาก 3 ด่านตรวจพืช ได้แก่ ด่านตรวจพืชท่าเรือ
กรุงเทพ ด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชไปรษณีย์ จ านวน 9 ตัวอย่าง ซึ่งมีการน าเข้าจาก 3  ประ เทศ 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 5 ตัวอย่าง สหรัฐอเมริกา จ านวน 2 ตัวอย่าง และอิตาลี จ านวน 2 ตัวอย่าง น ามา
ตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติ เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการท าลายของแมลงศัตรูพืชกับ
เมล็ดพันธุ์ดังกล่าว เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด     ปิดมิดชิด และบางตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มีการเคลือบเมล็ด
ด้วยสารเคมี  
      2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing 
Association, 2015) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการ
และการปลูกทดสอบในโรงเรือน             

จากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์แครอทที่น าเข้าจากต่างประเทศ ใน
ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี  Blotter method โดยแยกตามสายพันธุ์  พบว่า พบเชื้อรา จ านวน 1 ชนิด ได้แก่  



Alternaria tenuis กับเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากอิตาลี ในส่วนที่มีการน าเมล็ดพันธุ์แครอทตรวจด้วยวิธี 
Dilution technique ในทุกตัวอย่างไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว และเมื่อ
น าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการในโรงเรือน (Seedling symptom test) ไม่พบอาการของโรคหรือศัตรูพืชกับต้น
แครอทจากเมล็ดพันธุ์น าเข้าทั้งสามประเทศ  
 3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์น าเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร 
 จากการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้าในแปลงปลูกในพ้ืนที่ของเกษตรกรใน          
อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย จ านวน 4 แปลง และ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ จ านวน  3 แปลง พบอาการโรคกับต้น
แครอทน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โรคที่พบบนใบของต้นแครอท  จ านวน 1 โรค ได้แก่ ราแป้ง สาเหตุเชื้อรา 
Oidium sp. โรคที่พบที่โคนและหัวของแครอท จ านวน 4 โรค ได้แก่ โรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา ได้แก่                 
1) โรคก้านใบเน่า เชื้อสาเหตุจาก Sclerotium rolfsii  2) โรคเน่าแห้ง เชื้อสาเหตุจาก Fusarium solani                   
3) โรคเน่าบูด เชื้อสาเหตุจากเชื้อ Geotrichum candidum และโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย จ านวน 1 โรค 
ได้แก่ โรคเน่าจากแบคทีเรีย เชื้อสาเหตุจาก Erwinia carotovora อาการของพืชที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอย ได้แก่ 
Meloidogyne sp. ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  

4.  การจัดท าบัญชีรายช่ือศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุ์น าเข้าและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบพบใน
แปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 
 การจัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์แครอทที่น าเข้าจากต่างประเทศในห้องปฏิบัติการ 
พบศัตรูพืชสรุปได้ดัง Table 1 และจากการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์แครอทที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ สรุปได้ดัง Table 2 
 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของแครอท รวมทั้งสิ้นจ านวน 296 ชนิด เป็นแมลง 72 ชนิด ไร 4 ชนิด ไส้เดือน
ฝอย 35 ชนิด หอยทาก 2 ชนิด เชื้อรา 112 ชนิด แบคทีเรีย 16 ชนิด ไวรัส 19 ชนิด ไวรอยด์ 1 ชนิด  ไฟโตพลาสมา 1 
ชนิด วัชพืช 36 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจาก 3 ด่านตรวจพืช ได้แก่ ด่านตรวจพืชท่าเรือ
กรุงเทพ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชไปรษณีย์กรุงเทพ จ านวน  9 ตัวอย่าง ซึ่งมีการ
น าเข้าจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอิตาลี น ามาตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบลักษณะ
อาการผิดปกติ เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการท าลายของแมลงศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว เมล็ดพันธุ์บรรจุ
อยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์แครอทใน
ห้องปฏิบัติการ พบเชื้อรา 1 ชนิด ได้แก่ Alternaria tenuis กับเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากประเทศอิตาลี ในส่วน
การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์  แครอทด้วยวิธี Dilution technique และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคใน
โรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคและไม่พบอาการผิดปกติกับต้น แค



รอท ลักษณะต้นเจริญสมบูรณ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่มีการเคลือบสารเคมี เช่น Thiram, Iprodione และ Metalaxyl 
และบางตัวอย่างมีการคลุกสารเคมี 2 ชนิดร่วมกัน ซึ่งท าให้ไม่พบเชื้อปนเปื้อนกับเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้า และผลการ
ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากต่างประเทศ ในภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม่ จ านวน 11 แปลง พบว่า โรคบนต้นแครอท จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ โรคราแป้ง สาเหตุจากเชื้อรา
Oidium sp.,   โรคก้านใบเน่าสาเหตุจากเชื้อรา  Sclerotium rolfsii,  โรคเน่าแห้ง สาเหตุจากเชื้อรา  Fusarium 
solani,  โรคเน่าบูด สาเหตุจากเชื้อรา  Geotrichum candidum, โรคเน่าจากแบคทีเรีย สาเหตุจากเชื้อ
แบคทีเรีย  Erwinia carotovora  และโรครากปม สาเหตุจากไส้เดือนฝอย ได้แก่ Meloidogyne sp ซึ่งเชื้อ
สาเหตุโรคที่แยกได้จากเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการและในแปลงปลูกที่ใช้เมล็ดพันธุ์แครอทน าเข้าจากต่างประเทศ    
ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  
 
9. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์     
 9.1  ได้ข้อมูลศัตรูพืชที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการ  
 9.2  สามารถเผยแพร่ข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูพืชกักกันที่ส าคัญของพืชน าเข้าให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

9.3 ท าให้การปฏิบัติงานกักกันพืชรัดกุมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนสามารถป้องศัตรูพืชร้ายแรงและรุกราน
ชนิดใหม่จากต่างประเทศมิให้ระบาดเข้ามาท าลายการเกษตรของประเทศไทย 

9.4 สามารถก าหนดมาตรการกักกันพืชได้อย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

9.5 น าผลการวิจัยมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกักกันพืช โดยจัดท าปรับปรุงข้อแก้ไข 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เวียนแจ้งให้ทราบทั้งในและนอกประเทศ 
 
10. ขอบคุณ 

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญ อุดร อุณหวุฒิ  คุณศรีวิเศษ เกษสังข์  คุณชลธิชา รักใคร่ คุณปรียพรรณ  พงศาพิชณ์  
ที่ช่วยแนะน าแนวทางการวิจัยในครั้งนี้  และขอขอบคุณ คุณวานิช ค าพานิช คุณโสภา มีอ านาจ คุณยุทธนา ประมาณ 
คุณวิชาญ สมาธิ คุณวิภา เกิดพิพัฒน์ คุณอรนุช นาคะโร คุณสุธรรม คงเอียด คุณจิรวัฒน์  ไกรนรา และคุณอัญชลี 
ราศี (ช่วยสนับสนุนตัวอย่างพืชและเตรียมงานในห้องปฏิบัติการ) คุณชัยรัตน์ หมั่นการ และ เจ้าหน้าที่  ใน
ห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในการท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
11. เอกสารอ้างอิง 
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Table 1 The fungi contamination on imported carrot seeds in laboratory. (October 2014-July 
2016) 

No. country No. of 
sample 

Weight (Kg) Plant quarantine station Result 

1 Agentina 1 0.01 - Suvarnabhumi Airport  Alternaria tenuis  

2 Chile 5 592.854 - Suvarnabhumi Airport  Alternaria tenuis  

Ulocladium sp.  

Cladosporium sp.  

3 India 1 1,025.00 - Bangkok Maritime Port  Alternaria tenuis  

4 Italy 6 4,348.697 - Bangkok Maritime Port  

- Suvarnabhumi Airport  

-Laemchabang  

Alternaria tenuis  

Cladosporium sp.  

5 Japan 4 592.69 - Bangkok Maritime Port  
- Post Office  

- 

6 Poland 1 4.64 - Suvarnabhumi Airport  - 
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No. country No. of 
sample 

Weight (Kg) Plant quarantine station Result 

7 USA 2 46.267 - Suvarnabhumi Airport  Alternaria tenuis  

Ulocladium sp.  

Curvularia pallescens  

 7 
countries 

20 
Samples 

   

 

Table 2.  The diseases of carrot in Chiang Mai and Chiang Rai province.  

No. disease pathogen Plant part Province 

Symptom caused by fungi 

1 Powdery mildew  Oidium sp. leaf Chiang Mai and 
Chiang Rai 

2 Petiole rot  Sclerotium rolfsii Petiole         
Root 

Chiang Mai 

3 Crown rot Fusarium solani Root Chiang Mai 

4 Sour rot  Geotrichum candidum Root Chiang Mai 

Symptom caused by bacteria   

5 Bacterial soft rot Erwinia carotovora  Root Chiang Mai and 
Chiang Rai 

Symptom caused by nematode   

6 Root Knot nematode Meloidogyne sp.  Root Chiang Mai  
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