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บทคัดยอ
แครอท (Carrot: Daucus carota L.) เปนพืชที่เจริญไดดีในอากาศหนาว จัดอยูวงศอัมเบล
ลิเฟอรอี้ (Umbelliferae) มีแหลงผลิตแครอทปริมาณมากที่สุดในโลก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รองลงมาไดแก สหพันธรัฐรัสเซี ย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐโปแลนด และ สหราชอาณาจัก ร
ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยมีการนําเขาแครอทในป 2550 ปริมาณสูงสุดคือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น 18,863,358.00 กิ โ ลกรั ม รองลงมาคื อ ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด ปริ ม าณ
770,611.55 กิโลกรัม และ 181,380.00 กิโลกรัม ตามลําดับ ผลการตรวจสอบศัตรูพืชบนแครอท
นําเขาจากตางประเทศ ณ ดานตรวจพืชลาดกระบัง และทาเรือกรุงเทพฯ ระหวางเดือนเมษายน
2551 - กุมภาพันธ 2552 จํานวน 3 ประเทศ 13 ตัวอยาง ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พบเชื้อรา Thielaviopsis thielavioides, Alternaria radicina., Rhizopus sp.,Geotichum sp.,
Ulocladium sp. ออสเตรเลียพบเชื้อรา Thielaviopsis thielavioides และ Fusarium solani และ
นิวซีแลนด พบเชื้อรา Phoma sp.
จากผลการศึกษาการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของแครอทนําเขา ในขั้นตอนการจัดกลุม
ศัตรูพืช (Pest categorization) โดยการรวบรวมขอมูลศัตรูพืชจากรายงานและเอกสารวิชาการทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศทั่วโลก พบศัตรูพืชของแครอท จํานวนทั้งสิ้น 296 ชนิด เปนศัตรูพืชที่ไมมี
รายงานพบในประเทศไทย 221 ชนิ ด ในจํา นวนนี้ เ ปน ศัต รู พื ชกั ก กั น ที่ มี ค วามเสี่ ย งปานกลาง
สามารถติดเขามา ตั้งรกราก และแพรกระจายจนกอใหเกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจได
จํานวน 25 ชนิด จึงจําเปนตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกอนการสงออกที่เหมาะสม
สําหรับแมลงหรือไร เชน การรมยาดวยเมทิลโบรไมดที่ อัตรา 32 กรัมตอลูกบาศกเมตร นาน 2
ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียสที่ประเทศตนทาง การจัดการเชื้อสาเหตุโรคพืชสามารถลด
ความ เสี่ยงไดโดยการตรวจสอบ และกําจัดตั้งแตในแปลงปลูกกอนเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง
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การเก็บเกี่ยวรวมถึงกอนการสงออกกําหนดมาตรการใหตรวจสอบและระบุคํารับรองลงในใบรับรอง
สุขอนามัยพืชใหปราศจากศัตรูพืชกักกันดังกลาวและเมื่อสินคามาถึงจะถูกสุมตรวจ ณ จุดนําเขา
หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันจะถูกทําลายหรือใหสงกลับ กรณีตรวจพบศัตรูพืชที่ไมใชศัตรูพืชกักกัน
ทําการกําจัดศัตรูพืชดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสม
คํานํา
จากการที่ ป ระเทศไทยเข า เป น สมาชิ ก ขององค ก ารการค า โลก (World
Trade
organization, WTO) ทําใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยการใชมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement of Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures, SPS Agreement) ซึ่งเปนมาตรการในการปกปองชีวิตมนุษย สัตวและพืช จากสิ่ง
ปนเปอน สารพิษ หรือเชื้อโรคที่มีพืชหรือสัตวเปนตัวนํา เพื่อปองกันหรือจํากัดความเสียหายอัน
เนื่องศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินคาเกษตรนําเขา สามารถเจริญเติบโต และแพรกระจายออกไปได
ดังนั้นประเทศผูนําเขาจึงจําเปนตองมีการใชเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับตาม
สากลประเทศ โดยต อ งมี ก ารทํ า การวิเ คราะหค วามเสี่ย งศั ตรูพื ช เพื่ อ ปอ งกั น หรือ กํา จั ด ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของสินคาเกษตร โดยใชเทคนิคและ
วิธีการที่เหมาะสม ที่พัฒนาโดยองคกรระหวางประเทศ
สถานการณการผลิตแครอทในตางประเทศทั่วโลก พบวาประเทศที่มีปริมาณการผลิตมาก
ที่สุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโปแลนด และ สหราชอาณาจักร ตามลําดับ (USDA, 2007) สําหรับประเทศไทยมีการ
นําเขาแครอทจากหลายประเทศ โดยเฉพาะแครอทนําเขาเพื่อบริโภค ไดแก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2550)
จากการศึกษารวบรวมขอมูลศัตรูพืชในเบื้องตนปรากฏวา มีศัตรูพืชรายแรงหลายชนิดที่ยังไมมี
รายงานในประเทศไทย ซึ่งศัตรูพืชเหลานี้มีโอกาสที่จะติดเขามากับแครอทนําเขาได มาตรการ
กักกันพืชที่ใชควบคุมการนําเขาแครอทปจจุบันไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.
2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แครอทจัดอยูในประเภทสิ่งกํากัด หากประเทศไทยไมมีมาตรการสุขอนามัย
พืชที่เขมงวดแลว อาจกอใหเกิดปญหาของศัตรูพืชหลายชนิดที่ไมเคยพบในประเทศติดมากับ
สินคาที่นําเขา เกิดการแพรกระจายและเพิ่มปริมาณจนเกิดเปนการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหมขึ้น
ซึ่ ง จะสง ผลใหเ กิ ด ผลเสีย ตอ เศรษฐกิ จ ของประเทศอยา งใหญ ห ลวง ดั ง นั้น วั ตถุ ป ระสงคข อง
การศึกษานี้ เพื่อศึกษาในเบื้องตนการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของแครอทนําเขา เพื่อใชเปน
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ขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุนในการประกาศทบทวนมาตรการทางสุขอนามัยพืชสําหรับการ
นําเขาแครอทจากตางประเทศ

วิธีการดําเนินการ
อุปกรณและอื่นๆ
1. อาหารเลี้ยงเชือ้ ไดแก Nutrient Agar (NA) , Potato Dextrose Agar (PDA)
2. อุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร สําหรับการแยกเชื้อสาเหตุโรคพืชและแมลง
3. วัสดุและอุปกรณในการเก็บตัวอยางพืช
4. ชุดคอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
5. เครื่องพิมพ หมึกสี และขาวดํา
6. แผนเก็บขอมูล กระดาษ A4
7. แผนขอมูล Crop Protection Compendium (CABI, 2007)
8. เอกสารงานวิจัยทัง้ ในและตางประเทศ ตําราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการ
ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ ขอมูลการประชุมอภิปรายจากแหลงตางๆ ทั่วโลก
9. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ทั้งในประเทศและตางประเทศ
วิธีการ
1. การรวบรวมขอมูลพืช
การรวบรวมข อ มู ล ทั่ ว ไปของพื ช แครอท ที่ จ ะดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง โดย
ทําการศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลของแครอทจากฐานขอมูล เอกสาร และรายงานทั้งในและ
ตางประเทศ ตําราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ขอมูลทาง
อิเลคโทนิค หรือเว็บไซท ตางๆ ทั่วโลก เพื่อศึกษาขอมูลทางอนุกรมวิธาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร
การจําแนกชีววิทยา การปลูก การเก็บเกี่ยว และสถิติการนําเขาแครอทจากตางประเทศ เปนตน
2. การตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชของแครอทที่นําเขามาในราชอาณาจักร (Interception)
ทําการสุมเก็บตัวอยางแครอทนําเขาจากตางประเทศ ณ ดานตรวจพืชลาดกระบัง และ
ทาเรือกรุงเทพฯ ระหวางเดือนเมษายน 2551 ถึง กุมภาพันธ 2552 ในอัตรา 2 เปอรเซ็นต
เชนเดียวกับมาตรฐานการสุมตัวอยางของผักและผลไมของสหรัฐอเมริกา (USDA, 2004) แลว
นํามาตรวจสอบศัต รูพืชดว ยตาเปล า และภายใต ก ล อ งจุ ลทรรศนกํ า ลัง ขยายต่ํ า เพื่อตรวจหา
ศัตรูพืชที่อาจติดมากับแครอทนําเขา เชน ตัวออน หนอน ไข ดักแด อาการจุด เนา จากนั้นทําการ
จําแนกชนิดของศัตรูพืชในหองปฏิบัติการ กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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3. การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของการนําเขาแครอทจากตางประเทศ
การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis, PRA) ไดดําเนินการตามมาตรฐาน
นานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standard for Phytosanitary Measures,
ISPM) ฉบับที่ 11 แกไขครั้งที่ 1 เรื่อง การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึง
การวิเคราะหความเสี่ยงทางสภาพแวดลอม (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests
Including Analysis of Environmental Risks) (FAO, 2004) โดยการดําเนินการวิเคราะหความ
เสี่ยงศัตรูพืชประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักที่สําคัญ ดังนี้
3.1 การเริ่มตนการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Initiation of pest risk analysis)
ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดศัตรูพืช และเสนทางศัตรูพืช ซึ่งเกี่ยวของกับทาง
กักกันพืช และทําการพิจารณาการวิเคราะหความเสี่ยงที่สัมพันธกับพื้นที่หนึ่งที่กําหนดซึ่งจะตอง
วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช การเริ่มตนการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช ดําเนินการโดยการรวบรวม
ขอมูลศัตรูพืชของแครอท ที่จะดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงจากฐานขอมูล เอกสาร และรายงาน
ทั้งในและตางประเทศ ตําราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
ขอมูลทางอิเล็กโทนิก หรือเว็บไซท ตางๆ ทั่วโลกซึ่งเปนขอมูลลาสุดที่มีรายงานจนถึงปจจุบันนี้และ
เชื่อถือได เพื่อศึกษาขอมูลศัตรูพืชของแครอท ไดแก ชื่อวิทยาศาสตร ขอมูลทางชีววิทยา แหลง
แพร ก ระจาย ลั ก ษณะอาการที่ ป รากฏบนพืช ความสํ า คัญ ของศั ตรูพื ช และความเสี ย หายทาง
เศรษฐกิ จ วิธีควบคุ มและการปอ งกัน กําจัด รวมทั้ง ขอมูลการวิเ คราะหความเสี่ย งศัตรู พืชของ
ประเทศ ซึ่งไดทําการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของแครอทมากอนแลว ขอมูลดังกลาวจะนํามา
จัดทําบัญชีรายชื่อและจําแนกชนิดของศัตรูแครอท (Pest list and Pest Identification) ที่มีรายงาน
พบในตางประเทศ จากนั้นระบุเสนทาง (Pathway) ซึ่งเกี่ยวของกับทางกักกัน โดยทําการพิจารณา
การวิเคราะหความเสี่ยงโดยใชหลักความสัมพันธของชนิดศัตรูแครอทกับเสนทางศัตรูพืช ในกรณีนี้
คือ ศัตรูพืชที่สามารถติดมากับหัวหรือรากแครอท และพิจารณาการวิเคราะหความเสี่ยงที่สัมพันธ
กับพื้นที่ในประเทศไทย โดยพื้นที่บางแหงมีพืชอาศัยที่ออนแอตอการเขาทําลายของศัตรูพืชปรากฏ
อยู และมีปจจัยทางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญแพรพันธุอยางถาวรของศัตรูพืชซึ่ง
อาจจะติดเขามาพรอมกับการนําเขาแครอท เพื่อบริโภค
ผลการวิ เ คราะห ใ นขั้ น ตอนนี้ นํ า มาดํ า เนิ น การจํ า แนกศั ต รู พื ช และเส น ทางศั ต รู พื ช ที่
เกี่ยวของและศัตรูพืชที่ไมมีรายงานพบในประเทศไทย และเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใช
ประกอบการวิเคราะห รวมทั้งจําแนกและคัดเลือกศัตรูพืชที่มีศักยภาพเปนศัตรูพืชที่จะตองดําเนิน
มาตรการสุขอนามัยพืช หรือ ชนิดศัตรูพืชที่เปนตัวแทนของศัตรูพืชที่จําเปนตองใชมาตรการสุขอนามัยพืช
โดยอาจเปนศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง หรือศัตรูพืชที่มีโอกาสปะปนมากับเสนทางศัตรูพืช
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3.2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment) ประกอบดวยการ
จําแนกประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) เพื่อตัดสินวามีศัตรูพืชชนิดใดอยูภายใตหลักเกณฑ
ที่จะเปนศัตรูพืชกักกันหรือไม การประเมินความเสี่ยงที่จะตองดําเนินการตอไปหลังจากนัน้ คือ
การประเมินโอกาสเปนไปไดที่ศัตรูพืชจะเขามา (Introduction) การเขามาตั้งรกรากอยางถาวร
(Establishment) การแพรระบาด (Spread) และศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
(Economic Consequences) โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใช (USDA, 2000) ดังนี้
3. 2. 1 ประเมินผลกระทบที่ตามมาภายหลังจากศัตรูพืชกักกันเขามา
(Consequences of Introduction) โดยพิจารณาความเสี่ยงจากองคประกอบ 5 ขอ และกําหนด
ความเสีย่ งเชิงปริมาณดังนี้ ความเสีย่ งต่ํา (1 จุด) ปานกลาง (2 จุด) สูง (3 จุด) และรวมความ
เสี่ยงแตละองคประกอบเขาดวยกัน
องคประกอบที่ 1 ความสัมพันธระหวางสภาพภูมิอากาศกับพืชอาศัย
(Climate-Host Interaction) พิจารณาผลกระทบที่จะตามมาของศัตรูพืชชนิดใหมกับสภาพ
ภูมิอากาศและพืชอาศัยในประเทศไทย ทั้งสภาพที่มีชีวิต(biotic)และไมมีชีวิต(abiotic) ซึ่งเปน
ปจจัยในการแพรขยายพันธุ โดยกําหนดใหมีคา “Thai Plant Hardiness Zone” (Thai
Meteorological Department, 1998-2007) ซึ่งแบงเปน 5 โซน คือคาสูงสุด-ต่ําสุด ดังนี้
โซน 1
ปริมาณน้าํ ฝน (1,525-1,035 มิลลิเมตรตอป), ความชืน้ สัมพันธ (84-55
เปอรเซ็นต), อุณหภูมิอากาศ (39-12 องศาเซลเซียส)
โซน 2
ปริมาณน้าํ ฝน (1,718-1,225 มิลลิเมตรตอป), ความชืน้ สัมพันธ (83-60
เปอรเซ็นต), อุณหภูมิอากาศ (39-15 องศาเซลเซียส)
โซน 3
ปริมาณน้าํ ฝน (1,546 -921 มิลลิเมตรตอป), ความชื้นสัมพันธ (7961เปอรเซ็นต), อุณหภูมิอากาศ (39-16 องศาเซลเซียส)
โซน 4
ปริมาณน้าํ ฝน (2,065-1,616 มิลลิเมตรตอป), ความชืน้ สัมพันธ (83-61
เปอรเซ็นต), อุณหภูมิอากาศ (38-18 องศาเซลเซียส)
โซน 5
ปริมาณน้าํ ฝน (2,625 -1,940 มิลลิเมตรตอป), ความชื้นสัมพันธ (86-70
เปอรเซ็นต), อุณหภูมิอากาศ (37-19 องศาเซลเซียส)
ความเสีย่ งต่ํา (1)
สภาพแวดลอมในถิ่นฐานเดิมคลายคลึงกับ plant hardiness 1 โซน
ความเสีย่ งปานกลาง (2) สภาพแวดลอมในถิน่ ฐานเดิมคลายคลึงกับ plant hardiness 2-3 โซน
ความเสีย่ งสูง (3)
สภาพแวดลอมในถิ่นฐานเดิมคลายคลึงกับ plant hardiness มากกวา 4 โซน
ถาศัตรูพืชไมอยูในหลักเกณฑดังกลาว การวิเคราะหความเสี่ยงจะหยุด ณ ขั้นตอนนี้
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องคประกอบที่ 2 ชนิดพืชอาศัย (Host range) ความเสี่ยงขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการดํ า รงชี พ การแพร พั น ธุ และศั ก ยภาพในการทํ า ลายพื ช ของ arthropods
สัมพันธกับพืชอาศัย สําหรับเชื้อสาเหตุของโรคขึ้นอยูกับความหลากหลายของพืชอาศัย ความ
รุนแรง และความสามารถในการกอใหเกิดโรค มีหลักเกณฑดังนี้
ความเสี่ยงต่าํ (1)
ศัตรูพืชสามารถเขาทําลายพืชหนึง่ ชนิดหรือหลายชนิดในจีนัสเดียวกัน
ความเสี่ยงปานกลาง(2) ศัตรูพืชสามารถเขาทําลายพืชหลายชนิดที่อยูในวงศเดียวกัน
ความเสี่ยงสูง (3)
ศัตรูพืชเขาทําลายพืชหลายชนิดและหลายวงศ
องคประกอบที่ 3 ศักยภาพการแพรกระจาย (Dispersal potential) พิจารณา
จากรูปแบบการขยายพันธุ ความสามารถในการเคลื่อนที่ ปจจัยสงเสริมการแพรกระจาย (ลม น้ํา
พาหะ มนุษย ฯลฯ)
มีหลักเกณฑดังนี้
ความเสีย่ งต่ํา (1)
ศัตรูพืชมีการสืบพันธุออกลูกหลานต่ํา มีการแพรกระจายไดนอย
ความเสีย่ งปานกลาง(2) ศัตรูพืชมีการสืบพันธุไดดี มีการแพรกระจายวองไว
ความเสี่ยงสูง(3)
ศัตรูพืชมีลูกหลานหลายรุนในหนึง่ ป มีลูกมาก และมีการ
แพรกระจายเร็วและไกล เชนมากกวา 10 กิโลเมตรตอปดวยความสามารถของตัวมันเอง สามารถ
แพรพันธุโดยอาศัยธรรมชาติ ลม น้ํา พาหะ หรือมนุษย
องคประกอบที่ 4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic impact) มีเกณฑ
พิจารณาคือทําใหผลผลิตลดลง ทําใหพืชตายหรือเปนพาหะนําโรค เพิม่ ตนทุนการผลิต ผลผลิต
ลดลง สูญเสียตลาดสงออกเนื่องจากการมีศัตรูพืชกักกัน ไดมีการกําหนดดังนี้
ความเสีย่ งต่ํา (1)
ศัตรูพืชไมอยูภายใตหลักเกณฑ หรืออยูใตหลักเกณฑกรณีเดียว
ความเสีย่ งปานกลาง (2) ศัตรูพืชอยูภายใตหลักเกณฑ มากกวาหรือยูใ น 2 หลักเกณฑ
ความเสีย่ งสูง (3)
ศัตรูพืชอยูภายใตทุกหลักเกณฑ
องคประกอบที่ 5 ผลกระทบดานสิง่ แวดลอม (Environmental impact) มี
เกณฑพิจารณาคือผลกระทบเปนอยางมาก เชน การทําลายสภาพนิเวศวิทยา การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การมีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม การคุกคามสิ่งมีชวี ิตที่ใกลสูญพันธุ
ตองมีมาตรการกําจัดศัตรูพืชหลังจากศัตรูพืชกักกันเขามาแพรระบาดในประเทศไทย ไดมีการ
กําหนดดังนี้
ความเสีย่ งต่ํา (1)
ศัตรูพืชไมอยูใตหลักเกณฑ
ความเสีย่ งปานกลาง(2) ศัตรูพืชอยูภายใตหลักเกณฑ 1 หลักเกณฑ
ความเสีย่ งสูง (3)
ศัตรูพืชอยูภายใตหลักเกณฑ มากกวาหรืออยูใ น 2 หลักเกณฑ
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สรุ ป ประเมิ น ผลกระทบที่ ต ามมาภายหลั ง จากศั ต รู พื ช กั ก กั น เข า มา (Assess
consequences of introduction) ของทั้ง 5 องคประกอบ นํามาพิจารณาวาเปนปจจัยดานชีววิทยาที่
ทํ าให ศั ตรู พื ชกั กกั นมี ศั กยภาพในการดํ ารงชี พถาวร แพร กระจาย และมี ผลต อเศรษฐกิ จและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้
มีผลรวม 5-8 จุด
ความเสีย่ งต่ํา
ความเสีย่ งปานกลาง มีผลรวม 9-12 จุด
ความเสีย่ งสูง
มีผลรวม 13-15 จุด
3. 2. 2 ประเมินโอกาสในการเขามาเจริญแพรพันธุแ ละดํารงชีพอยาง
ถาวร (Rating for the likelihood of introduction) โดยพิจารณาจากโอกาสศัตรูพืชจะมีชีวิตอยู
รอด และการเคลื่อนยายไปสูสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและพบพืชอาศัย ซึง่ องคประกอบที่ 6 นี้
พิจารณาจากความเสีย่ ง 6 ประการ ดังนี้
องคประกอบที่ 6. 1 ปริมาณการนําเขาในรอบหนึ่งป (Quantity of
commodity imported annually) โอกาสที่ศัตรูพืชจากตางประเทศเขามาขึ้นอยูกับศัตรูพืชที่
ปะปนมากับสินคา
ความเสีย่ งต่ํา (1)
นอยกวา 10 ตูคอนเทนเนอรตอป
ความเสีย่ งปานกลาง (2) 10-100
ตูคอนเทนเนอรตอป
ความเสีย่ งสูง (3)
มากกวา 100 ตูคอนเทนเนอรตอป
องคประกอบที่ 6. 2 การมีชีวิตรอดของศัตรูพืชจากการกําจัดศัตรูพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว (Survive postharvest treatment) ไดแก การบริหารจัดการ การกําจัดศัตรูพืชในสินคา
ที่จะสงออก เชน การคัดแยก ลาง การใชสารเคมี การเก็บรักษาในหองเย็น ฯลฯ ถาไมมีวิธีกําจัด
ศัตรูพืชจะประเมินความเสี่ยงใหอยูในระดับสูง
องคประกอบที่ 6. 3 การรอดชีวิตของศัตรูพืชระหวางการขนสง (Survive
shipment) พิจารณาที่การขนสงที่ดําเนินการอยูปกติในปจจุบัน
องคประกอบที่ 6. 4 การที่ไมสามารถตรวจพบศัตรูพืช ณ จุดนําเขา (Not
be detected at the port of entry) หากมาตรการตรวจหาศัตรูพืชที่มอี ยูแลวไมมีประสิทธิภาพ
พอจะกําหนดใหศัตรูพืชชนิดนั้นความเสีย่ งสูง
องคประกอบที่ 6. 5 การนําเขาหรือเคลื่อนยายสินคาไปที่มี
สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของศัตรูพืช (Imported or moved subsequently
to an area with an environment suitable for survival) พิจารณาตําแหนงและสภาพภูมิประเทศ
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ที่คาดวาสินคาจะนํามาวางจําหนายเพื่อประเมินวาสภาพแวดลอมและภูมิอากาศของพื้นทีน่ ั้นมี
ความเหมาะสมตอการรอดชีวิตของศัตรูพืชที่ติดมากับสินคานําเขาไดหรือไม
องคประกอบที่ 6. 6 การเขามาสัมผัสกับพืชอาศัยที่เหมาะสมเพื่อการ
ขยายพันธุ (Come into contact with host material suitable for reproduction) ถึงแมวาสินคา
ซึ่งมีศัตรูพืชทําลายจะมาถึงพื้นที่มีสภาพแวดลอมและภูมิอากาศความเหมาะสมตอการรอดชีวิต
พืชอาศัยที่เหมาะสมและแหลงขยายพันธุเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหศัตรูพืชมีชิวิตอยูรอด ศัตรูพืชแตละ
ชนิดตองพิจารณาความหลากหลายของพืชอาศัย การพิจารณาขึ้นอยูกับความหลากหลายของพืชอาศัย
ของศัตรูพืชนั้น
โดยการประเมินองคประกอบที่ 6.1-6.6 ใชหลักเกณฑ ดังนี้
ความเสีย่ งต่ํา (1)
นอยกวา 0.1% (นอยกวา 1 ใน 1,000)
ความเสีย่ งปานกลาง (2) ระหวาง 0.1% - 10% (ระหวาง 1 ใน 1,000 ถึง 1 ใน 10 )
ความเสีย่ งสูง (3)
มากวา 10% (มากกวา 1 ใน 10)
สรุป ประเมินโอกาสในการเขามาเจริญแพรพันธุและดํารงชีพอยางถาวร (Rating
for the likelihood of introduction) เปนการรวมผลขององคประกอบ 6 ขอพิจารณาตาม ดังนี้
ความเสีย่ งต่ํา
มีผลรวม 6-9 จุด
ความเสีย่ งปานกลาง มีผลรวม 10-14 จุด
ความเสีย่ งสูง
มีผลรวม 15-18 จุด
จากนั้นสรุปผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตองมีมาตรการสุขอนามัยพืชมาจัดการ
(Conclusion/ Pest Risk Potential: Pests Requiring Phytosanitary Measures) เปนการรวม
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชแตละชนิดระหวางผลรวมการประเมินผลกระทบที่ตามมาภาย
หลังจากศัตรูพืชกักกันเขามา กับผลรวมการประเมินโอกาสในการเขามาเจริญแพรพันธุและดํารง
ชีพอยางถาวร โดยกําหนด ดังนี้
ความเสี่ยงต่ํา
11-18 จุด
มีหลักเกณฑ คือ ไมตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยงอื่นมาดําเนินการ วิธีการสุม
ตรวจสินคา ณ จุดนําเขามีความเพียงพอและเชื่อมั่นไดวาสินคาปลอดจากศัตรูพืช
ความเสี่ยงปานกลาง 19-26 จุด
มีห ลักเกณฑ คื อ อาจมีความจําเปนต องมีมาตรการจัดการความเสี่ย งอื่น มา
ดําเนินการ
ความเสี่ยงสูง
27-33 จุด
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มีหลักเกณฑ คือ มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ม าตรการจั ด การความเสี่ ย งอื่ น มา
ดําเนินการ การสุมตรวจสินคา ณ จุดนําเขาไมมีความเพียงพอและเชื่อมั่นไดวาสินคาปลอดจาก
ศัตรูพืช
3.3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk management) เกี่ยวของกับการกําหนด
ทางเลือกสําหรับการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกเหลานี้
จะถูกประเมินถึงประสิทธิภาพ ความเปนไปได และผลกระทบ เพื่อที่จะคัดเลือกหาทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดและกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงทั้งทางกฎหมาย และทางวิชาการภายใต
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 สําหรับการนําเขาแครอทจาก
ตางประเทศ
ระยะเวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2550 สิ้นสุด กันยายน 2552 รวม 2 ป
กลุมวิจยั การกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. การรวบรวมขอมูลพืช
แครอท (carrot) มีชื่อวิทยาศาตรวา Daucus carota L. อยูในวงศเอเปยซีอี้ (Apiaceae) หรือ
Umbelliferae มีถิ่นกําเนิดอยูแถบเอเซียกลางจนถึงทางตะวันออก ตอมาแพรหลายเขาไปในยุโรป
และประเทศจีน แครอทเปนพืชสองฤดู โดยฤดูแรกเจริญทางตน ใบ และราก ฤดูที่สองจะเจริญทาง
ดอก และเมล็ด ลักษณะลําตนเปนแผนใบ จะเจริญจากลําตน เปนกลุมมีกานใบยาว ประกอบดวย
เปลือกบาง(Periderm) และสวนของเนื้อ (Cortex) ซึ่งประกอบดวยทออาหาร และเปนแหลงเก็บ
อาหารสํารอง สวนใหญอยูในรูปของน้ําตาลเปนสวนประกอบ 45-65% ของหัว เนื้อสีขาว เหลือง
สม แดง มวงและดํา สวนของแกน (inner core) ประกอบดวยทอน้ํา(xylem) และแกน (pith) แครอ
ทสายพันธุที่มีคุณภาพสูงจะมีแกนขนาดเล็ก และมีสีเดียวกับเนื้อหรือมีสวนของเนื้อมากกวาสวน
ของแกน การปลูกฤดูที่สองเพื่อผลผลิตเมล็ดพันธุ ลําตนจะยืดตัว สรางกานดอกยาว 2-4 ฟุต บน
ยอดมีชอดอก ซึ่งชอแรกจะเจริญจากสวนกลางของลําตน ตอจากนั้นชออื่นๆ จะเจริญตาม การผสม
เกสรจะเปนแบบผสมขาม สวนใหญแมลงเปนตัวชวยผสมเกสร โดยทั่วไปจะแบงกลุมสายพันธุตาม
ขนาด และรูปทรงของหัว หรือการตลาด หรือการแปรรูป เชน Chantenay (อายุเก็บเกี่ยว 80-180
วัน) , Imperator (อายุเก็บเกี่ยว 100-120 วัน) , danvers (อายุเก็บเกี่ยว 80-120 วัน) หรือ Nantes

919
types. (อายุเก็บเกี่ยว 70-120 วัน) สายพันธุเหลานี้จะมีเนื้อสีสม สามารถใชประกอบอาหารและ
แปรรูป แครอทเปนพืชที่เจริญไดดีในเขตหนาว ชอบสภาพดินที่รวนซุย หนาดินลึก มีอินทรียวัตถุสูง
ระบายนํ้าไดดี และคอนขางเปนกรด PH 6.5-7.0 ซึ่งสภาพแวดลอมที่เหมาะสม คือ เมล็ดจะงอกได
ดีในอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตจะอยูระหวาง 25-28
องศาเซลเซียส ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกวา 28 องศาเซลเซียสการเจริญของใบจะลดลง และอุณหภูมิ
ที่เหมาะสําหรับการเจริญของหัวอยูระหวาง 18-21 องศาเซลเซียส (นิพนธ, 2545)
สถานการณการผลิตแครอทในตางประเทศทั่วโลก ป 2003-2005 มีปริมาณการผลิตมาก
ที่สุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน (34%) สหพันธรัฐรัสเซีย (7%)
สหรัฐอเมริกา (7%) สาธารณรัฐโปแลนด (4%) และสหราชอาณาจักร(3%) ตามลําดับ สวนประเทศ
ที่มีการสงออกปริมาณแครอทสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และฝรั่งเศส ตามลําดับ และมูลคาการสงออกแครอทคือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด อิตาลี และสเปน ตามลําดับ (USDA, 2007;
USDA, 2005) สําหรับประเทศไทยมีการการนําเขาแครอทจากหลายประเทศ ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยการนําเขาแครอทปริมาณสูงสุด ในป 2550 คือ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 18,863,358.00 กิโลกรัม เปนมูลคา 272,472,445.70 บาท
รองลงมาไดแกประเทศออสเตรเลีย ปริมาณ 770,611.55 กิโลกรัม เปนมูลคา 11,574,860.00 และ
นิวซีแลนด ปริมาณ 181,380.00 กิโลกรัม เปนมูลคา 2,524,314.00 บาท ตามลําดับ (สํานักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร, 2550)
2. การตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชของแครอทที่นําเขามาในราชอาณาจักร (Interception)
ผลจากตรวจสอบศัตรูพืชบนแครอทนําเขาจากตางประเทศ ณ ดานตรวจพืชลาดกระบัง
และทาเรือกรุงเทพฯ ระหวางเดือน เมษายน 2551 ถึง กุมภาพันธ 2552 รวมทั้งสิ้น 13 ตัวอยาง
ไดแก แครอทนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 ตัวอยาง ปริมาณ 240,000 กิโลกรัมพบเชือ้ รา
Thielaviopsis thielavioides, Alternaria radicina., Rhizopus sp.,Geotichum sp., Ulocladium
sp. ออสเตรเลีย 2 ตัวอยาง ปริมาณ 26,700 กิโลกรัมพบเชื้อรา Thielaviopsis thielavioides และ
Fusarium solani และนิวซีแลนด 3 ตัวอยาง ปริมาณ 78,000 กิโลกรัม พบเชื้อรา Phoma sp.
3. การวิเคราะหความเสีย่ งศัตรูพชื ของการนําเขาแครอทจากตางประเทศ
3. 1 การเริม่ ตนการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Initiation of pest risk analysis)
จุดเริ่มตนของการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับการนําแครอทจากตางประเทศเขามา
ในประเทศไทย เกิดขึ้นจากการทบทวนดานนโยบายเพื่อปรับปรุงมาตรการสุขอนามัยพืชสําหรับ
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การนําเขาแครอทจากตางประเทศใหรัดกุมยิ่งขึ้น (PRA initiated by the review or revision of a
policy) เนื่องจากมาตรการควบคุมการนําเขาแครอท ปจจุบันอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
กักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แครอทจัดเปนพืชสิ่งกํากัด การนําเขาตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช
กํากับมาดวย อยางไรก็ตาม การนําเขาที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช แตที่มิไดมีการระบุวามีศัตรูพืช
ชนิดใดบางเปนศัตรูพืชกักกันตลอดจนมาตรการทางกักกันพืชกํากับมาดวยจึงทําใหแครอทนําเขา
ยังมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชจะติดเขามา จึงจําเปนตองวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อทราบวามี
ศัตรูพืชชนิดใดบางเปนศัตรูพืชกักกัน โดยพื้นที่วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Identification of PRA
area) ที่กําหนดในการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับการนําเขาแครอท คือ “ประเทศไทย”
พื้นที่ที่อยูในอันตราย (Endangered area) ไดแก พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดในประเทศไทย ซึ่งมี
ปรากฏอยูของพืชอาศัยที่ออนแอตอการเขาทําลายของศัตรูพืช และมีปจจัยทางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการเจริญแพรพัน ธุอย า งถาวรของศั ตรู พืชซึ่ง อาจจะติดเขา มากับการนํา เขา โดย
เสนทาง(Pathway) ที่ศัตรูพืชจะติดเขามา คือ สวนหัวหรือรากของแครอท ที่ปลูกเปนการคานําเขา
มาจากตางประเทศ เพื่อการบริโภค
จากการสืบคนขอมูลของประเทศที่เคยดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของแครอท
มาก อ นแลว
พบว า ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได ร ายงานวา ไส เ ดื อ นฝอยศั ตรูพื ชกั ก กัน คื อ
Meloidogyne ethiopica ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางสามารถติดมากับเบบี้แครอทปลอกเปลือกจาก
เคนยา และเบบี้แครอทจากแซมเบีย (USDA, 2007; Porsche, 2006; Lakin, 2005) และ Davi
et.al (2004) ไดรายงานวาไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne fallax) ซึ่งมีลักษณะสัญฐานวิทยา
ใกลเคียงกับ M. chitwoodi นั้นยังไมปรากฏพบในสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงที่ติดมากับแครอทได
อีกทั้งการนําเขาแครอทจากนิวซีแลนดไปยังสหรัฐอเมริกา ตองมีการตรวจสอบและรับรองวาปลอด
จากไรศัตรูพืช Halotydeus destructor เปนตน สวนประเทศจาไมกา มีรายงานพบวาแบคทีเรีย
Xanthomonas camprestris pv. carotae และเชื้อรา Leveillula taurica ซึ่งมีความเสี่ยงปาน
กลางสามารถติดมากับแครอทนําเขาจากคอสตาริกา (MOA, 2005)

3.2 การประเมินความเสีย่ งศัตรูพชื (Pest risk assessment)
การจัดกลุมศัตรูพืช (Pest categorization) ที่พบบนสวนหัวหรือรากของแครอท
ผลการศึกษาขอมูลศัตรูพืชของแครอทโดย พบวา มีสิ่งมีชีวิตทั้งที่รายงานเปนศัตรู และ
ไมเปนศัตรูของแครอท รวมทั้งสิ้นจํานวน 296 ชนิด เปนแมลง 72 ชนิด ไร 4 ชนิด ไสเดือนฝอย 35
ชนิด หอยทาก 2 ชนิด เชื้อรา 112 ชนิด แบคทีเรีย 16 ชนิด ไวรัส 19 ไวรอยด 1 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1
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ชนิด วัชพืช 36 ชนิด โดยเปนศัตรูที่มีรายงานพบในประเทศไทย 77 ชนิด เปน แมลง 12 ชนิด ไร 2
ชนิด หอยทาก 1 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด เชื้อรา 39 ชนิด ไสเดือนฝอย 12 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด
ไวรอยด 1 ชนิด ไฟโตรพลาสมา 1 ชนิด วัชพืช 4 ชนิด
ในจํานวนนี้ศัตรูพืชที่ไมมีรายงานพบในประเทศไทยและสามารถติดเขามากับรากของ
แครอทนําเขา เพื่อการบริโภค ซึ่งที่มีศักยภาพเปนศัตรูกักกัน จํานวน 25 ชนิด จากการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันแตละชนิด ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่ตามมาภาย
หลังจากศัตรูพืชกักกันเขามา และโอกาสในการเขามาเจริญแพรพันธุและดํารงชีพอยางถาวร พบวา
มีความเสี่ยงปานกลาง ไดแก แมลง Psila rosae, Napomyza carotae, Naupactus leucoloma,
Listronotus oregonensis, Listronotus texanus ไร Halotydeus destructor ไสเดือนฝอย
Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Meloidogyne ethiopica, Ditylenchus
destructor, Nacobbus aberrans, Heterodera schachtii, Heterodera carotae, แบคทีเรีย
Xanthomonas campestris pv.carotae, Pseudomonas marginalis pv.marginalis,
Pseudomonas viridiflava เชื้อรา Chalara elegans, Phymatotrichopsis omnivore,
Mycocentrospora acerina, Pythium sulcatum, Pythium violae, Phytophthora
megasperma, Phytophthora cryptogea, Phytophthora medicaginis, Fusarium culmorum
3.3 การจัดการความเสีย่ งศัตรูพชื (Pest Risk Management)
ผลการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับการนําเขาแครอท จําเปนอยางยิ่ง
ตองปรับเปลี่ยนมาตรการสุขอนามัยที่ใชควบคุมการนําเขาแครอทจากตางประเทศในปจจุบัน
เนื่องจากพบมีศัตรูพืชกักกัน 25 ชนิด ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการสุขอนามัยพืชเพื่อลดความเสี่ยง
เพื่อมิใหศัตรูพืชกักกันมีโอกาสติดกับแครอทนําเขาและแพรระบาดในประเทศไทยได โดยกําหนดให
แครอทจากทุกแหลงทั่วโลกเปนสิ่งกํากัด ซึ่งอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551 การนําเขาตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศตนทาง และมีการรับรองปลอด
ศัตรูพืชกักกัน 25 ชนิด
การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน (Risk management) ควรจะประกอบดวยมาตรการ
ดังนี้
การจัดการในแหลงผลิตกอนการเก็บเกี่ยวไดแก 1). แหลงผลิตแครอทตองปราศจาก
แมลง ไร ไสเดือนฝอย เชื้อรา และแบคทีเรีย ที่เปนศัตรูพืชกักกันทั้ง 25 ชนิด โดยมีโปรแกรมจัดการ
บริหารควบคุมศัตรูพืชในแปลงปลูกอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเขตกรรรม การพนสารเคมีกําจัด
แมลง เชื้อรา และวัชพืช เปนตน 2). การติดตามตรวจสอบในแปลง เพื่อสํารวจศัตรูพืชกักกันใน
แปลงปลูก 3). และสุมตรวจสอบในหองปฏิบัติการกอนการสงออก
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การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกันที่ทําลายบนหัวแครอท
ไดแก 1). ตองลางหัวแครอทดวยน้ําใหสะอาดจนกระทั้งหัวแครอทปราศจากดิน และปราศจากสิ่ง
ปนเปอนอื่นๆ 2). ปฏิเสธการเก็บและบรรจุหีบหอ กรณีแครอทปรากฏความเสียหายจากเครื่องกล
ความเสียหายจากศัตรูพืช รากที่ไมสมบูรณหรือเปนโรค และดินปนเปอน 3). แครอทตองผานการ
เปาดวยความเย็นภายในโรงคัดบรรจุเปนเวลา 1 ชั่วโมง หรือยาวนานเพียงพอที่อุณหภูมิต่ําถึง 4 oC
(39.2 oF) และตองเก็บไวที่อุณหภูมิ 0oC ความชื้นสัมพันธ รอยละ 90 การเคลื่อนไหวทางอากาศ
อยางนอย 19-23 cfm (ลูกบาศกฟุตตอนาที) ตอตันเมื่อเก็บแครอทจํานวนมาก
การจัดการกอนสงออก ไดแก 1). แครอทตองถูกตรวจสอบจากประเทศตนทาง และ
พบวาปลอดจากศัตรูพืชกักกัน สําหรับแมลงหรือไร เชน การรมยาดวยเมทิลโบรไมดที่ อัตรา 32
กรัมตอลูกบาศกเมตร นาน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียสที่ประเทศตนทาง 2). ตองมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืช จากประเทศตนทางซึ่งระบุขอความเพิ่มเติม เพื่อรับรองวา “แครอทมีการ
ตรวจสอบ และพบวาปลอดจากศัตรูพืชกักกัน” 3). แครอทนําเขามาในราชอาณาจักรไทยใน
ลักษณะเพื่อการคาเทานั้น
การจัดการเมื่อนําเขา ไดแก 1). การตรวจเอกสารการนําเขาตามเงื่อนไขการนําเขาให
ถูกตอง2) แครอทเขามาในราชอาณาจักรไทย จะตองมีสุมตรวจลักษณะทั่วไปบนหัวแครอท และ
สุมตรวจในหองปฏิบัติการ และพบวาปลอดจากศัตรูพืชกักกัน กรณีตรวจพบศัตรูพืชที่ไมใชศัตรูพืช
กักกัน ทําการกําจัดศัตรูพืชดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสม
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
แครอท (carrot) เปนพืชที่เจริญไดดีในอากาศหนาว มีแหลงผลิตปริมาณมากที่สุดในโลก
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาไดแก สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐโปแลนด
และ สหราชอาณาจักร ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยมีการนําเขาแครอทในป 2550 ปริมาณมาก
ที่ สุ ด คื อ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น รองลงมาได แ ก ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด จากผลการ
ตรวจสอบศั ต รู พื ช บนแครอทนํ า เข า จากต า งประเทศ ณ ด า นตรวจพื ช ลาดกระบั ง และท า เรื อ
กรุงเทพฯ ระหวางเดือน เมษายน 2551- กุมภาพันธ 2552 รวม 3 ประเทศ 13 ตัวอยาง ไดแก แค
รอทนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบเชื้อรา Thielaviopsis thielavioides, Alternaria
radicina., Rhizopus sp.,Geotichum sp., Ulocladium sp. ออสเตรเลีย พบเชื้อรา Thielaviopsis
thielavioides และ Fusarium solani และนิวซีแลนด 3 ตัวอยาง พบเชื้อรา Phoma sp. และผล
การศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับการนําเขาแครอท พบวาศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง มีจํานวน 25 ชนิด ไดแก แมลง Psila rosae, Napomyza carotae, Naupactus
leucoloma, Listronotus oregonensis, Listronotus texanus ไร Halotydeus destructor
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ไสเดือนฝอย Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Meloidogyne ethiopica,
Ditylenchus destructor, Nacobbus aberrans, Heterodera schachtii, Heterodera carotae,
แบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv.carotae, Pseudomonas marginalis pv.marginalis,
Pseudomonas viridiflava เชื้อรา Chalara elegans, Phymatotrichopsis omnivore,
Mycocentrospora acerina, Pythium sulcatum, Pythium violae, Phytophthora
megasperma, Phytophthora cryptogea, Phytophthora medicaginis, Fusarium culmorum
ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการสุขอนามัยพืชเพื่อลดความเสี่ยง สําหรับมาตรการควบคุมการนําเขาแค
รอท ปจจุบันอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกัก
พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กําหนดใหแครอทจาก
ทุกแหลงทั่วโลก จัดเปนพืชสิ่งกํากัด การนําเขาตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย ตลอดจน
มาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับชนิดของศัตรูพืชที่มีรายงานการในประเทศ
ผูสงออก ซึ่งมาตรการดําเนินการอาจใชวิธีเดียวหรือหลายๆ วิธีมาปฏิบัติรวมกัน เชน การจัดการใน
แหลงผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการกอนการสงออก หรือ ณ จุดนําเขา เพื่อลด
ความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันลงมาในระดับที่ยอมรับได
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