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   แครอท

Last modified September 25, 2002
รศ.นิพนธ  ไชยมงคล

แครอท :Carrot: Daucus carota L.var.sativa  (Hoffm.)Thell. อยูใน  family: Apiaceae
(Umbelliferae)  ซึ่งมีพืชผักอื่น ๆ ท่ีอยูในวงศน้ีเชน cerely, celeriac, parsnip และ parsley ในตระกูลน้ีมี
จํ านวน 60 species.

มีถิ่นกํ าเนิดอยูแถบเอเซียกลางจนถึงทางตะวันออก   จากนั้นจะเผยแพรเขาไปในยุโรป และประเทศ
จีน แครอทท่ีปลูกในระยะแรก ๆ จะมีหัวสีแดง ปจจุบันนิยมหัวสีเหลือง-สม พันธุปาที่เจริญอยูทั่วไปใน
อาฟกานิสถาน อาจจะมีสีหัวสีมวง  สีขาว หรือเหลืองข้ึนอยูกับความนิยมของตลาดในแตละทองถ่ิน  ใน
ศตวรรษที่  16  ไดเริ่มทํ าการปรับปรุงพันธุ โดยคัดเลือกสี ขนาดและลักษณะของหัว  ในระยะแรกแครอทถูกนํ า
มาใชเปนพืชสมุนไพร เริ่มนํ ามาประกอบอาหารในศตวรรษท่ี 20
        Beta carotene ในแครอทจะเปล่ียนเปนวิตามิน เอ ทํ าใหแครอทมีวิตามิน เอสูง  (11,000 IU) มี
วิตามิน B1, B2  วิตามิน C   สวนของเปลือกท่ีแก จะมีแคโรทีนสูง  โดยจะเพ่ิมปริมาณตามอายุของพืช วิตามิ
เอ ทํ าใหรางกายมีความตานทานตอไขหวัด

ตารางท่ี 1 คุณคาทางโภชนาการ จากสวนท่ีเปนอาหารได 100 กรัม
 นํ ้า พลัง

งาน
โปรตีน ไขมัน คารโบ

ไฮเดรท
แคล
เซ่ียม

ฟอสฟ
อรัส

เหล็ก โซเดี่ยม โปแตส
เซ่ียม

(%) (cal) (g) (g)  (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)
88 42 1.1 0.2 9.7 37 36 0.7 47 341

วติามิน เอ  ไทอะมิน ไรโบฟลาวิน  ไนอะซิน แอสคอรบิค แอซิด
(IU)  (mg)  (mg)  (mg)  (mg)

11,000 0.06 0.05 0.6 8.0
ท่ีมา :  Lorenz, A.O., and D.N. Maynard, 1980. “ Composition of the edible portions of fresh, raw
vegetables” Knott’s Handbook for Vegetable Growers. 2nd. Edition, Wiley Interscience Publication.
NewYork. pp 22-29.
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร
        สายพันธุแครอทในปจจุบัน  ไดรับการพัฒนามาจากสายพันธุปา  Daucus carota L. ซึ่งพบอยูทั่วไป
ในยุโรป   เอเซียและอาฟริกา   เริ่มแรกของการพัฒนาพันธุจะใชพันธุปาสองสายพันธุคือ
        1. anthocyanin carrots จากเอเซียโดยเฉพาะพันธุสีมวงที่พบในอาฟกานิสถาน ซึ่งยังนิยมปลูกอยูจน
กระทั้งปจจุบัน
        2. carotene carrots แครอทสีเหลืองจากยุโรป
        แครอทเปนพืชสองฤดู โดยฤดูแรกเจริญทางตน  ใบ ราก ฤดูท่ีสองจะเปนระยะการเจริญของดอก
เมล็ด  เมื่อตัดหัวตามขวาง จะแสดงใหเห็นสวนประกอบของหัวอยางเดนชัดสองสวนคือ

                   เปลือก    1. สวนของเนื้อ ( outer core) ประกอบดวย
        1.1  เปลือกบาง (Periderm)

       แกน       1.2  สวนของเนื้อ  (Cortex) ซึ่งประกอบดวย ทออาหาร
                             และเปนแหลงเก็บอาหารสํ ารอง   สวนใหญอยูใน

เน้ือ             รูปของน้ํ าตาล เปนสวนประกอบ 45 - 65 % ของ
                                          หัว  เน้ือสีขาว  เหลือง  สม  แดง  มวงและดํ า
 รูปท่ี 1 ลักษณะหัวผาตามขวาง
        

2. สวนของแกน (inner core) ประกอบดวย
               2.1 ทอน้ํ า (xylem)
                 2.2 แกน  (pith)

แครอทสายพันธุที่มีคุณภาพสูง จะมีแกนขนาดเล็ก และมีสีเดียวกับเน้ือ หรือมีสวนของเน้ือมากกวา
สวนของแกน   ความหวานของหัวแครอทเกิดจากการสะสมคารโบไฮเดรทที่มีความเขมขนสูง

ในระยะตนกลา รากจะเจริญคอนขางชา เม่ือสวนรากท่ีเก็บอาหารสํ ารองขยายใหญข้ึนจะสรางราก
ฝอยขนาดเล็กจ ํานวนมาก  เพื่อทํ าหนาท่ีดูดอาหารจากการทดลองปลูกแครอทในดินรวนผสมทราย และกรวด
พบวา มีระบบรากหยั่งลึก 25-30 น้ิว
   ลํ าตนมีลักษณะเปนแผน ใบจะเจริญจากล ําตน  เปนกลุมมีกานใบยาว การปลูกในฤดูท่ีสองเพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุ ลํ าตนจะยืดตัว สรางกานดอกยาว 2-4 ฟุต บนยอดจะมีชอดอกซ่ึงชอแรกจะเจริญจากสวนกลาง
ของลํ าตนตอจากน้ันชออ่ืน ๆ จะเจริญตาม



สายพันธุแครอทท่ีมีถิ่นก ําเนิดอยูแถบเอเชีย เปนพืชฤดู

รูปท่ี 2 ลักษณะหัว

ระยะท่ีมีใบ
ขาม สวนใหญจะมีแ

สภาพแวดลอมที่เห
! เมล็ดจ
!  อุณหภ
!  ในกรณ
!  อุณหภ

         ในสภาพอ
ยาวและปลายแหลม
GROWING POINT
ETIOLE
P
เดียว ถาหากปลูกในชวงแสงยาว สามารถแทงชอดอกไดโดยไม
ตองผานอุณหภูมิต่ํ า สายพันธุในเขตหนาว
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SHOULDER (Crown)

จะแทงชอดอกเร็วในสภาพท่ีมีอุณหภูมิต่ํ า ถาหากตนกลาหรือหัว
ไดรับอุณหภูม ิ  10oซ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  หรือ   16  oซ   เปน
CORTEX(Phloem)
STEM PLANTE
เวลา  2-3  เดือน จะแทงชอ     ดอกพันธุที่มีหัวสีแดง   จะแทงชอ
SECONDARY ROOT

ดอกในชวงกลางวันยาว นอกจากสายพันธุญ่ีปุน เชน  Kintoki ซึ่งมี
เน้ือสีแดงดอกจะเจริญไดถาหากผานอุณหภูมิต่ํ าหรือมีชวงแสง
CAMBIUM
ยาว
CORE (Xylem)
BASE (Tip)
3

าตามยาว

ริง 5-8 ใบ ถาหากไดรับอุณหภูมิต่ํ าจะแทงชอดอกทันที  การผสมเกสรจะเปน แบบผสม
ลงเปนตัวชวยผสมเกสร

าะสม
อกไดดีในอุณหภูม ิ15-25 oซ
ิที่เหมาะส ําหรับการเจริญเติบโตจะอยูระหวาง 25-28 oซ
ี่อุณหภูมิสูงกวา 28 oซ   การเจริญของใบจะลดลง
ิที่เหมาะส ําหรับการเจริญของหัวอยูระหวาง 18-21 oซ
หภูมิสูง สายพันธุ Red  Core Chantenay จะมีหัวสั้น แตในสภาพอุณหภูมิตํ่ าจะมีหัว
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รูปท่ี 3 อิทธิพลของอุณหภูมิตอสีของหัว

ในสภาพอุณหภูมิตํ ่ากวา  15.6 oซ    สีของเนื้อจะซีด  รากจะเล็กปลายเรียวแหลม ในอุณหภูม ิ4.5-10
oซ    รากจะไมขยายตัวและการเจริญดานใบนอย

ถาหากอุณหภูมิระหวางผิวดิน และระดับดินท่ีลึก ลงไป
10-15 ซม. แตกตางกันมากรูปทรงของหัวจะไมสมํ่ าเสมอ  เน่ือง
จากแครอทจะเจริญจากไหลหรือสวนบนของหัวและขยายตัว
หย่ังลกึลงไปในดิน ในกรณีที่อุณหภูมิเหมาะสมเฉพาะผิวดิน
ดานบนของหัวจะเจริญตามปกต ิถาหาก  อุณหภูมิในดินช้ันลาง
ไมเหมาะสม  สวนหัวจะมีขนาดใหญ สวนลางจะมีขนาดเล็ก
เรียวแหลม อุณหภูมิจะมีอิทธิพลตอการเจริญ และรูปรางของ
แครอท จากการทดลองปลูกพันธุ Red Cored Chantenay
พบวาการปลูกในอุณหภูมิ  15.6-21.1 oซ   จะใหผลผลิต และ
คุณภาพสูงกวาท่ีปลูกในอุณหภูมิ 21.1-26.7 oซ  หรือ 10.0-15.6
oซ   และ 4.4-10.0 oซ  เมื่ออุณหภูมิสูงหัวจะสั้น และในอุณหภูมิ
ต่ํ าหัวจะยาวและเรียวเล็ก

รูปท่ี 4 อิทธิพลของอุณหภูมิตอการเจริญของหัว
        

สีของหัวเกิดจาก beta carrotene อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการสรางเม็ดสีเหลืองจะอยูระหวาง
15-20 oซ  และมีการถายเทอากาศในดินดี ชวงแสงระหวาง 9-14 ช่ัวโมงตอวัน สีของเนื้อจะไมแตกตางกัน  
แตในชวงแสง 7 ชั่วโมงตอวันสีจะซีด



5

        แครอทเจริญไดดีในเขตหนาว แตในเขตรอน เชน  คอสตาริกา   พื้นที่ปลูก จะอยูเหนือระดับน้ํ าทะเล
1,000 ถึง 3,000 เมตร ในที่สูง 2,000 เมตร  ของกัวเตมาลา และฟลิปปนส สามารถปลูกไดตลอดป

พันธุและลักษณะประจ ําพันธุ
        โดยทั่วไปจะแบงกลุมสายพันธุตามขนาด และรูปทรงของหัวหรือการตลาดหรือการแปรรูป เชน
Chantenay, Imperator, danvers หรือ  Nantes types. สายพันธุเหลานี้จะมีเนื้อสีสม สามารถใชประกอบ
อาหารและแปรรูป

Paris Market (อายุเก็บเกี่ยว 60 วัน) มีลักษณะหัวกลมขนาด 2-3 น้ิว
Amsterdam Forcing (อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน) มีลักษณะกลมยาว ปลายปาน ขนาดเล็ก ถึงกลาง (5

น้ิว) แกนกลางเล็ก ผิวเรียบ ใบและทรงพุมขนาดเล็ก อายุเก็บเก่ียวเร็ว นิยมปลูกสํ าหรับตลาดสด หรือปลูกเปน
เบบ้ีแครอท หรือ ใชแปรรูป เชน บรรจุกระปอง และแชแข็ง
        Chantenay type  (อายุเก็บเก่ียว 80-180 วัน) มีลักษณะรูปทรงกรวย หัวส้ัน ขนาดกลาง(เฉลี่ย 5 น้ิว)
ปลายปาน  เน้ือนุม  กรอบ เก็บรักษาไดนาน มีแกนขนาดกลางจนถึงใหญ แกนกลางและเนื้อสีสด นิยมใชแปร
รูป เชน บรรจุกระปอง แชแข็งและอบแหง

1-Parisian market;  2-Oxheart; 3-Amterdam forcing; 4-Chantenay; 5-Nantes; 6-Danvers; 7-
Imperator; 8-Flakkee; 9-Berlikum; 10-Kuroda.

รูปท่ี 5 ลักษณะประจํ าพันธุของแครอท

        Imperator (อายุเก็บเก่ียว 100-120 วัน) มีลักษณะหัวยาว (9-10 น้ิว) ปลายเรียวเล็กนอย แกนกลาง
เล็ก สีสด ผิวเรียบ ใบและทรงพุมขนาดกลาง   ปลูกสํ าหรับตลาดสด  มีความทนทานตอการขนสง  แตสูญเสีย
คุณภาพเร็วหลงัการเก็บเก่ียว  ใบจะติดหัวแนนเหมาะสํ าหรับการใชเคร่ืองมือเก็บเก่ียว
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Berlicum (อายุเก็บเก่ียว 100 วัน) หัวกลมยาว ปลายเรียวเล็กนอย ขนาดใหญ 8-9 น้ิว ปลูกสํ าหรับ
การแปรรูป
        Danvers (อายุเก็บเก่ียว 80-120 วัน) หัวขนาด 7 น้ิว ลักษณะกึ่งทรงกรวยและกลมยาว ผิวเรียบ คอน
ขางสั้น ปลายปานเรียวเล็กนอย  เนื้อสีสมเขม แตหัวจะมีสีเขียวไดงาย เหมาะส ําหรับทํ าอาหารเหลวของเด็ก มี
แกนคอนขางใหญ
        Nantes (อายุเก็บเกี่ยว 70-120 วัน)  มีหัวกลมยาวขนาดกลาง (6น้ิว)  คอนขางสมํ ่าเสมอ  ปลายหัว
ปาน ใบขนาดเล็ก  ไมเหมาะส ําหรับใชเคร่ืองมือเก็บเก่ียว  มีแกนขนาดเล็ก เน้ือนุม  กรอบ ปริมาณน้ํ าตาลสูง
บางสายพันธุหัวจะแตกงาย ในอุณหภูมิสูง เปนกลุมที่มีคุณภาพสูงที่สุด

        Baby carrot  หรือ  finger  หรือ  Lady finger  มีหัวขนาดเล็ก
เสนผาศูนยกลาง 12.7  มม.ยาว  10  ซม.  นิยมใชสํ าหรับบริโภคสดและ
แปรรูป   ใชสายพันธุ Amsterdam types เชน พันธุ Amca, Amstel,
Colora, Caropak Grace,Indu, Minicore, Verona, Babette  และ Mini
Express

High Vitamin A สายพันธุที่มีวิตามิน เอ สูงกวาปกติ 2-4
      รูปท่ี 6 ลักษณะพันธุ Rondo           เทา  เชน พันธุ BetaIII, (Imperator type) Ingot (long     

 Nantes type)

     สายพนัธุท่ีนิยมใชสํ าหรับการแปรรูป
     Baby cut- Imperator types, Caropak, Gold Pride, HM 4303, Primecut 59, Sugarsnax 54
     Cut&Peel- Grower’s Choince, KXPC-054(Morecuts), KXPC-055(Sweetcut), KXPC-060
     Slicing- Apache, Caropak, Favor, Gold Pride, Nevis, Orlando Gold, Pak Mor, Pioneer, Plato,
Primecut 59, Six-Pak, Sugar Snax54, Tripleplay58
     Dicing- Carson, Cascade, Denvers 126, Early gold, Red Core Chantenay, Royal Chantenay,
hybrid Spatan Bonus 80
     Multipurpose- Danver 126, Gold King, Royal Chantenay, hybrid Chantenay Supreme และ
hybrid Spatan Bonus 80
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    สายพันธุสํ าหรับตลาดสด
     Bunching – Nantes type: Bolero, Favor, Gold Pride, Ingot, Merida, Parano, Pioneer, Primmo F1,
Napa, Nevis, Royal Nantes, Scarlet Nantes, Tip Top.

          - Imperator types: Apallo, Discovery, Flare, Imperator 58, Neptune
Cello-pack: Apache, Bolero, Caropak, Choctaw, Favor, Gold Pride, Napa, Nevis, Orlando Gold,
Pak Mor, SixPak II,

แบบหัวกลม นิยมใชในอุตสาหกรรมการแปรรูป เชน พันธุ Rondo และ Paris Market
ในแคนาดา สํ าหรับตลาดสดใชพันธุ Nantes-Fantes, Lindoro, Laranda, Nandor, Imperater-

Apache, Gold  Pak 28, Gold  Pak 263, Spatan  Fancy, Nelson,
โรงงานแปรรูป Royal  Chantenay, Red Cored Chantenay, Chantenay  Supreme Long Type.

ลักษณะประจํ าพันธุแครอทบางพันธุ

ชือ่พันธุ สายพันธุ อายุ ขนาดของหัว การใชประโยชน
(ซม) ตลาดสด แปรรูป

 Rondino  Nantes  เบา 18-20  x
Canio Chantenay ปานกลาง 15-17  x  x
Florido  Chantenay  ปานกลาง 15-17 x x
Danro  Danvers คอนขางหนัก  16-20 x
ท่ีมา: Vegetable Seed Catalog from Royal Sluiz

ชือ่พันธุ อายุ(วัน) ขนาดหัว(ซม) นํ ้าหนักหัว(กรัม)
กวาง ยาว

All Season Cross 120 5.0 20 200
Coral II(Chantenay) 115 6.3 18 200
Terracotta(Chantenay) 115 6.0 18 250
New Kuroda 110 6.0 18 250
Bemyama 1013 120 - 18-20 250
T-Spring 5 120 - 18-20 200
T-Summer 5 100 - 18-20 300
  Kuroda Improved 120 - 18 250
ท่ีมา: Vegetable Seed Catalog from Takii Seed & Kaneko Seed.
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ชือ่พันธุ อายุ(วัน) ขนาดหัว(ซม) หมายเหตุ
กวาง ยาว

Chantenay Red Cored 68-70 6.0 14-15 Canning&Freezing
Chantenay Royal 68-70 6.0 15-16 Canning&Freezing
Danver's No. 126 75 5.0 18-20 Canning&Freezing
Nantes Scarlet 68 3.0 15-18 Canning
ท่ีมา: Vegetable Seed Catalog from Petoseed.

        การเลือกพันธุปลูกอาจจะขึ้นอยูกับฤดูปลูก  จากการทดลองท่ีประเทศบราซิล ทํ าการทดลองพันธุ 10
สายพันธุและทดลอง  4 คร้ัง ในระหวางเดือนมิถุนายน 1984-กุมภาพันธุ 1986 ในท่ี ๆสูงกวาระดับน้ํ าทะเล
760 เมตร พบวาพันธุ Brasilia และ Kuronan ใหผลดีท่ีสุดในฤดูรอนและพันธุ Nantes และ Harumaki Kinko
ใหผลดีท่ีสุดในฤดูหนาว

สภาพดินและการเตรียมดิน
        แครอทเจริญไดดีในดินท่ีรวนซุย หนาดินลึก  มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ํ าไดดีและคอนขางเปนกรด PH
6.5-7.0
        การปลูกในดินเหนียว พืชสรางใบมาก  หัวมีรูปทรงผิดปกติ  แตกมาก เนื่องจากรากเจริญลึกลงไปใน
ดินและใชบริโภค ควรเตรียมดินใหลึก  โดยไถดินลึกอยางนอย 30  ซม. เพ่ือชวยในการระบายน้ํ าและเพิ่มการ
ถายเทอากาศในดิน  ถาหากโครงสรางของดินแข็ง  มีหินหรือกอนดินแข็งหรือเศษพืช ในระดับดินช้ันลางจะทํ า
ใหหัวมีรูปทรงท่ีผิดปกติ ในกรณีที่ดินชั้นลางเปนดินเหนียวหัวจะชะงัก การเจริญเติบโตในแปลงปลูกท่ีมี
ความชื้นสูง หัวจะมีแผลสีดํ าเนา
        เมล็ดพันธุแครอทเปนเมล็ดขนาดเล็ก    มีความสามารถในการดูดนํ ้าต่ํ า  ตนออนจะเจริญชา ดังน้ัน
ควรเตรียมดินใหละเอียดและเกลี่ยหนาแปลงใหเรียบสมํ ่าเสมอ

การปลูก
         แครอทจะปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง  เมล็ดในเขตหนาวจะม ี ระยะพักตัวสองเดือน
หลังเก็บเก่ียว  เมล็ดพันธุขนาดใหญ  จะมีอาหารส ํารองมาก  ใหตนขนาดใหญ สมบูรณกวาเมล็ดขนาดเล็ก
        การใชเมล็ดเคลือบ (coating/pelletized)  จะชวยลดปริมาณเมล็ดท่ีใช ลดคาแรงงานท่ีใชในการถอน
แยก  นอกจากน้ีอาจจะทํ าใหกระทบกระเทือนตอระบบราก และสามารถจัดระยะไดดี  ปจจัยสํ าคัญทีมีอิทธิพล
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ตอความสมํ่ าเสมอและคุณภาพของหัวคือ  ระยะหางระหวางตน ดังนั้นควรถอนจัดระยะหางใหเหมาะสม
สํ าหรับแตละพันธุ

ตารางท่ี 2 ขนาดของเมล็ดพันธุแครอท
เกรด ขนาด (กวาง : มม.) จํ านวนเมล็ด/กรัม
 ท่ัวไป 1.00-2.50 1000

 1 1.25-1.50 1150
 2 1.50-1.75 860
 3 1.75-2.00 550

Ohlsensenke ”Tips for carrot grower” Seed Catalog, pp 33-36.

ตารางท่ี 3 อุณหภูมิและการงอกของเมล็ด
อุณหภูมิ( oซ) 5 10 15 20 25 30 35

วนัเพาะ-งอก 3.5 9.5 5.3 3.8 3.6 3.5 5.7
วนัเพาะ-ตนออน 50.6 13.7 10.0 6.9 6.2 6.0 9.0
Ohlsensenke ”Tips for carrot grower” Seed Catalog, pp 33-36.

 ตารางท่ี 4 อุณหภูมิและความงอกของเมล็ด
อุณหภูมิ( oซ) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
ความงอก(%) 0 48 94 96 97 85 1 0 0 0
Ohlsensenke ”Tips for carrot grower” Seed Catalog, pp 33-36.

เมล็ดโดยทั่วไปจะงอกและเติบโตชา ไมสมํ่ าเสมอ ทํ าใหตนคอนขางออนแอ ดังน้ันควรเตรียมดินใหดี
ยอดเมล็ดลึก 1-2  เซนติเมตร

เน่ืองจากมีเมล็ดขนาดเล็ก ตนออนไมสามารถเจริญข้ึนมาไดในกรณีท่ีมีหนาดินแข็ง ในสภาพแปลง
ปลูกท่ีมีอุณหภูมิสูง การใหน้ํ า รักษาหนาดินใหมีความชุมช้ืนสม่ํ าเสมอ จะชวยลดอุณหภูมิดินและตนออนจะ
สามารถเจริญเติบโตไดดี
        ในกรณีท่ีเมล็ดงอกชา  เน่ืองจากการหยอดเมล็ดลึกหรือขาดน้ํ า จะทํ าใหอาหารสํ ารองในเมล็ดหมดไป
กอนท่ีรากจะเจริญและสามารถดูดอาหารไดตนจะออนแอ  ชะงักการเจริญเติบโต งายตอการทํ าลายของโรคใน
ดิน
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        เมล็ดแครอทตองการความชื้น 70-80 % สํ าหรับการงอก ดังน้ันหนาดินจะตองมีความชุมช้ืนสม่ํ าเสมอ
แตไมควรใหมีนํ้ าขัง

อุณหภูมิในดินต่ํ าทํ าใหเมล็ดงอกชาและถาหากหนาแปลงแหงเมล็ดจะมีความงอกต่ํ า ความงอกของ
เมล็ดโดยทั่วไป 40-60 % หรือเฉล่ียประมาณ 50 %
        แครอทหัวใหญ   การหยอดเมลด็ควรหยอดตามขวางของแปลง   ระยะหางระหวางตน 2 ซม.ระยะ
ระหวางแถว  10-15 ซม. หยอดลึก 2-3 ซม.  ใชเมล็ด 500 –1,000  กรัมตอไร  หรือ 75-100  ตนตอแถวยาว  1
เมตร สํ าหรับพันธุเบาและ 45-60 ตน สํ าหรับพันธุหนัก
        ขนาดของหัวจะข้ึนอยูกับระยะหางระหวางตนและระหวางแถว   การถอนจัดระยะควรเริ่มถอนเมื่อมี
ใบจริง 2 ใบ  ถอนใหมีระยะหางระหวางตน 5 ซม. และเมื่อมีใบจริง3-6 ใบถอนใหหาง 10 ซม.
       การพูนโคน เพ่ือปองการอาการไหลเขียวและตายน่ึง เน่ืองจากแสงแดด ถือวามีคุณภาพต่ํ า ควรกลบ
โคนตน 3  คร้ัง คือเม่ือมีใบจริง 5 ใบ 7  ใบและ 10 ใบพูนโคนใหสูง 5 ซม.
        เบบ้ีแครอทใชระยะ 1 x 1 ซม. ในยุโรป จะใชเมล็ด 1,200 เมล็ดตอตารางเมตร ระยะหางระหวางแถว
12 ซม.

การจัดการปุย
        ชนิดและอัตราปุยท่ีใช    จะแตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพและความอุดมสมบูรณของดินฤดูปลูก โดยท่ัว
ไปเนื่องจากเปนพืชที่น ํารากมาใชประโยชนสภาพดินท่ีรวนซุย มีหนาดินลึกตองการปุยหมักหรือปุยคอกจํ านวน
มาก  เพื่อเพิ่มความสามารถในการอุมนํ ้าของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณและเพิ่มชองวางในดิน ซึ่งจ ําเปน
สํ าหรับการเจริญของราก  แตควรใชปุยคอกท่ีพุพังแลว และมีไนโตรเจนต่ํ าปุยคอกใหม และมีไนโตรเจนสูง
กระตุนใหรากเจริญผิดปกต ิไมสามารถขายได
        การใสปุยแบบหวานท่ัวแปลงและคลุกเขากับดินกอนหยอดเมล็ด   จะใหผลดีกวาการใสรองกนหลุม
หรือใสดานขาง  การใหปุยไนโตรเจนในระยะที่มีความชื้นสูงจะชวยเพิ่มผลผลิตได และปุยในไนโตรเจนรูป
แอมโมเนียม จะใหผลดีที่สุด การใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป จะทํ าใหรากแขนง และรากฝอยเจริญมากเกินไป
ดังน้ันไมควรใชปุยคอกท่ีมีไนโตรเจนสูง
        แครอทตองการปุยไนโตรเจน 3-7 กิโลกรัมตอไร ฟอสฟอรัส 3-5 กิโลกรัม และโปแตสเซ่ียม 0-4
กิโลกรัมตอไร
        การใชสูตร 13-13-21 อัตรา 80-100 กิโลกรัมตอไร หวานกอนหยอดเมล็ด ใช 15-0-0 ใสหลังปลูก 10-
20 กก./ไร การใสปุยไนโตรเจนมากเกินไปจะทํ าใหพืชสรางใบมาก และการใสปุยไนโตรเจนกอนปลูกมากเกิน
ไปจะทํ าใหเมล็ดมีความงอกต่ํ า
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ตารางท่ี  5  อิทธิพลของปุยไนโตรเจนตอความงอกของเมล็ดแครอท
ไนโตรเจน (กก./เฮกแตร) 0 55 110 165 220 275 330
ความงอกของเมล็ด(%) 100 97 87 75 67 43 34
ท่ีมา: Ohlsensenke " Tips for Carrot growers" Seed Catalog, pp 33-36.
        

ในแคนาดาแนะนํ าใหใชปุย  11-55-0 จํ านวน  14-16 กิโลกรัมตอไรและ 34-0-0 จํ านวน 14 กิโลกรัม
ในสหรัฐอเมริกาแนะนํ าใหใชปุย

ไนโตรเจน (N) = 14 –27 กิโลกรัมตอไร
ฟอสฟอรัส (P2O5) = 11-27 กิโลกรัมตอไร

            โปแตสเซ่ียม (K2O) = 11-32  กิโลกรัมตอไร
ซัลเฟอร (S) = 3.0-3.5 กิโลกรัมตอไร

             แมกนีเซี่ยม(Mg) = 1.8-3.0 กิโลกรัมตอไร
โบรอน (B) = 0.36-0.72 กิโลกรัมตอไร

การเพิ่มซัลเฟอร ควรเพิ่มในรูปของ ซัลเฟต ซึ่งพืชสามารถจะน ําไปใชประโยชนได การใชในรูปของ
แอมโมเนี่ยมซัลเฟต จะเพ่ิมความเปนกรดในดิน

แมกนีเซี่ยม อาจจะเพิม่ในรูปของโดโลไมท  ซ่ึงสามารถลดความเปนกรดของดิน ควรใสกอน
หวานเมล็ดอยางนอย 1 เดือน

การใสโบรอนในอัตราสูงจะเปนอันตรายตอแครอท ควรหวานใหกระจาย และสมํ่ าเสมอ
        การขาดธาตุรองเชน ทองแดง แมกนีเซี่ยม และโบรอน จะทํ าใหผลผลิตและคุณภาพตํ ่า เชนการขาด
ทองแดงจะทํ าใหสีซีด ควรฉีดพนดวยปุยท่ีมีธาตุรองหลังจากเมล็ดงอก

การจัดการวัชพืช
        เน่ืองจากการงอก และเจริญเปนตนกลาคอนขางชา ดังนั้นการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกจึงเปนสิ่งจ ํา
เปนมาก และการกํ าจัดวัชพืชในแปลงแครอทคอนขางยุงยาก เน่ืองจากจะกระทบกระเทือนตอระบบรากไดงาย
ดังน้ันควรเตรียมดินใหดี ใชวัสดุคลุมแปลง เพ่ือควบคุมวัชพืช รักษาความช้ืน และควบคุมอุณหภูมิดิน

การจัดการนํ้ า
        ถึงแมแครอทจะมีระบบรากลึก สามารถเจริญไดในสภาพที่ขาดนํ้ าและขาดปุย แตจะทํ าใหมีผลผลิต
และคุณภาพต่ํ า  การขาดน้ํ าทํ าใหพืชไมสามารถเจริญไดตามปกติ มีกลิ่นฉุนและในดินที่มีความชื้นสูงเกินไป
จะทํ าใหหัวมีสีซีด  และอาจเนาได
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ระยะกอนเมล็ดงอกควรรักษาความช้ืนในระดับ 50 % ของความสามารถในการอุมน้ํ าของดิน
        การปลูกในฤดูหนาว ปริมาณและจํ านวนคร้ังในการใหน้ํ า จะข้ึนอยูกับชนิดของดิน  อัตราการระเหย
ของน้ํ าในดินและการคายน้ํ าของพืช  ในสภาพอากาศรอนควรใหน้ํ า  3-5  วันตอคร้ัง
        เพื่อใหผลผลิตและคุณภาพสูง แครอทตองการน้ํ าตลอดฤดูปลูก 45-90 ซม.         

ระยะท่ีแครอทตองการน้ํ ามากคือ
-  ระยะท่ีหยอดเมล็ดหรือกอนเมล็ดงอก
- ระยะที่เริ่มลงหัว (เสนผาศูนยกลาง  5-7 มม.) เนื่องจากหลังจากระยะนี้หัวจะเจริญและขยายตัว

อยางรวดเร็ว
- ระยะท่ีหัวเจริญ อัตราการเจริญของหัวแครอทจะสูงในคร่ึงหลังของฤดูปลูก เปนระยะท่ีพืชตองการ

น้ํ ามาก แตอยาใหน้ํ าขัง ซ่ึงจะเปนสาเหตุใหรากขาดออกซิเจน ชะงักการเจริญ เนา รูปทรงผิดปกติ
- ระยะเก็บเก่ียว ควรรักษาความช้ืนในระดับ 50 % ของความสามารถในการอุมน้ํ าของดิน เพ่ือปองกัน

การแตกของหัว

การเก็บเกี่ยว
        แครอทหัวเล็ก (เบบ้ีแครอท) สามารถเก็บเก่ียวหลังจากหยอดเมล็ด 50-60 วัน  ถาหากปลอยไวใน
แปลงจะเจริญตอไป
        แครอทหัวใหญสามารถเก็บเก่ียวไดหลังจากหยอดเมล็ด 70-120  วัน ขึ้นอยูกับสายพันธุและสภาพ
อากาศ หรือทํ าการเก็บเก่ียวเม่ือหัวมีขนาดเสนผาศูนยกลาง  2.5 ซม.ขึ้นไป  หลังจากเก็บเก่ียวควรตัดยอด
เน่ืองจากยอดจะมีอัตราการคายนํ ้าสูงและอาหารจากรากจะถูกลํ าเลียงไปเลี้ยงใบ  ทํ าใหหัวแครอทเส่ือมคุณ
ภาพเร็ว คุณภาพของแครอทจะอยูท่ีความกรอบ  รสหวาน และสีสด  หลังจากน้ันควรนํ ามาทํ าความสะอาด
คัดหัวท่ีมีตํ าหนิจากโรค แมลงออก ผลผลิตประมาณ 3,000-7,000 กิโลกรัมตอไร
ขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวแครอท

1. เก็บเก่ียวโดยการขุดเม่ืออายุและขนาดเหมาะสมตอการนํ าไปบริโภค
2. ตัดใบใหเหลือกานใบยาว 7 เซนติเมตร
3. ลางรากใหสะอาด แลวผึ่งใหแหง ระวังอยาใหผิวถลอกบอบช้ํ า
4. จัดมาตรฐานและคัดรากที่มีต ําหนิ หรือรูปรางผิดปกติท้ิง
5. บรรจุตะกราพลาสติกท่ีกรุดวยกระดาษท้ังตะกรา
6. ขนสงโดยรถบรรทุกธรรมดาหรือรถหองเย็น
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มาตรฐาน :  เกรด 1
1. เสนผาศูนยกลางบริเวณไหลมีขนาดต้ังแต 5-7 เซนติเมตร ยาวต้ังแต 15 เซนติเมตรขึ้นไป
2. ไมแตกแขนง ไมมีรอยแผล รูปทรงตรงตามพันธุ
3. สีสมสด  ไมแกจนแกนกับเน้ือแยกจากกัน
4. ผิวเรียบ ไมเปนปุม ผิวไมแตก ไหลไมเขียว มีความสด
เกรด  2

1. เสนผาศูนยกลางบริเวณ ไหลมีขนาด 4-5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
2. ไมแตกแขนง  ไมมีรอยแผล  รูปทรงตรงตามพันธุ
3. สีสม ไมแกจนแกนกลางกับเน้ือแยกจากกัน
4. ผิวเรียบ ไมเปนปุม ผิวไมแตก บริเวณไหลไมเขียว มีความสด
เกรด  U

ไมเขาหลักเกณฑตามเกรด 1 และ เกรด 2
การเตรียมสูตลาด :

1. ตัดแตงกานใบออกเหลือประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร
2.! บรรจุในถุงพลาสติกเจาะรู

ขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว  เบบ้ีแครอท (Baby Carrot)
1. เก็บเก่ียวโดยการขุดหรือถอน เม่ืออายุและขนาดเหมาะสมตอการนํ าไปบริโภค
2. ตัดแตงใหเหลือกานใบยาว 3 เซนติเมตร
3. ลางหัวใหสะอาดดวยน้ํ าแลวผึ่งใหแหง
4. จัดมาตรฐาน และคัดหัวท่ีมีตํ าหนิหรือรูปรางผิดปกติท้ิง
5. บรรจุในถุงพลาสติกเจาะรู 500 กรัม/ถุง แลวบรรจุในกะบะพลาสติก
6. ขนสงโดยรถหองเย็นหรือรถบรรทุกธรรมดา

มาตรฐาน :   เกรด  1
1. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร ความยาว 10-12 เซนติเมตร
2. สดไมมีตํ าหนิท่ีเกิดจากโรคและแมลง ไสเดือนฝอย รอยแตกหรือรอยช้ํ า เน่ืองจากการเก็บ

เก่ียว และ การขนสง
3. รูปรางและสีตรงตามพันธุ ผิวเรียบ ไมแตกแขนง หรือคดงอ
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เกรด  2
1. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-2 เซนติเมตร ความยาว 10-13 เซนติเมตร
2. สด ไมมีตํ าหนิท่ีเกิดจากโรค แมลง ไสเดือนฝอย รอยแตกหรือรอยช้ํ า เน่ืองจากการเก็บ

เก่ียว และ การขนสง
3. รูปราง และสีตรงตามพันธุ ผิวเรียบ ไมแตกแขนง หรือคดงอ
เกรด  U

ไมเขาหลักเกณฑ ตามเกรด 1 และเกรด 2
การเตรียมสูตลาด :

1. ตัดแตงกานใบและปลายรากออก
2. บรรจุในถุงพลาสติกเจาะรู

 การเก็บรักษา
ควรทํ าความสะอาด หลังจากการใชนํ้ าทํ าความสะอาด ควรใชพัดลมความเร็ว 14-20 ฟุตตอนาทีเปา

ใหแหง  คัดเลือกหัวท่ีมีคุณภาพดี  ไมมีรอยตํ าหนิหรือแผลท่ีเกิดจากโรค แมลงและการขนสงท ําการกํ าจัด
ความรอนแฝงโดยใชอุณหภูม ิ 4.4 o ซ  เก็บรักษาในอุณหภูมิ  0 o ซ 98 % RH จะสามารถเก็บรักษาได 6-9
เดือนหรือนานกวา

การเก็บรักษาในอุณหภูมิ  0.6-1.1 o ซ สามารถลดอัตราการงอกและการเนาเสียได ในอุณหภูม ิ 4.4-
10.0 o ซ สามารถเก็บรักษาได 1-3 เดือน

การตัดยอดและทํ าความสะอาดโดยใชน้ํ า จะทํ าใหสูญเสียนํ ้าหนัก และมีอัตราการเนาของหัวสูง โดย
จะมีอัตราการเนา 10-20 % หลังจากเก็บรักษา 7 เดือน  ดังน้ันการเก็บรักษาในเชิงการคาจะเก็บรักษา 5-6
เดือน

หัวแครอทหลังการเก็บเก่ียวจะมีการคายน้ํ าสูง เห่ียวเร็ว ควรรักษาความช้ืนสัมพัทธใหอยูในระดับ 98-
100 %

การแชแครอทใน sodium o-phenylphenate (SOPP)  เขมขน 0.1 % เก็บรักษาในอุณหภูมิ  0 oซ
ความชื้นสัมพัทธ 98-100 %   สามารถเก็บรักษาไดนานและลดอัตราการเนาไดอยางมีนัยสํ าคัญ

การตัดยอดจะทํ าใหสูญเสียนํ ้าหนัก 15-20 %
หองเก็บรักษาควรมกีารหมนุเวียนของอากาศไดดี เพื่อลดอุณหภูมิในภาชนะบรรจุ ซึ่งเกิดจากการ

หายใจของหัว ใชความเร็วของลม 14-20 ฟุตตอนาที
แครอทท่ีเก็บรักษาอาจจะมีรสขม เนื่องจากมีปริมาณเอทธีลีนสูง ดังน้ันไมควรเก็บรักษารวมกับพืชท่ีมี

อัตราการสรางเอทธีลีนสูงหรือสวนของพืชที่เนาเสีย
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การเก็บรักษาในภาชนะท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดลอมได ยังไมประสบผลส ําเร็จ เน่ืองจากเกิดการ
เจริญของเชือ้ราและอัตราการเนาเสียสูงกวา การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํ า

เชื้อสาเหตุที่ท ําใหแครอทเนาเสียคือ gray mold (Botrytis), water soft rot (Scherotinia) , crater rot
(Rhizoctonia), fusarium rot, rhizopus soft rot, bacterial soft rot, black rot(Stemphylium) and sour rot
(Geotrichum) การลดความสูญเสียสามารถท ําไดโดยการรักษาอุณหภูมิใหอยูในระดับ 0 o ซ อยางสมํ่ าเสมอ

การคัดขนาด
        การจัดช้ันตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
        เกรด A เสนผาศูนยกลาง 4.0 ซม.ขึ้นไป ถาหากมีรูปรางผิดปกติ เชนหัวมีแผลแตก ไหลเขียว ขนาด
ใหญกวา 3 ซม.ขึ้นไป จัดเปนเกรด B
        เกรด B เสนผาศูนยกลาง 3.0 - 4.0 ซม.
        เกรด C เสนผาศูนยกลางต่ํ ากวา 3.0 ซม.
        หัวท่ีเปนโรค ถูกแมลงท ําลาย เนาเสีย จะคัดท้ิง

โรคท่ีสํ าคัญ
        Carrot scab  (bacterial) ใชสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุหรือใชเมล็ดท่ีปลอดเช้ือ
        Early and late blight (fungi) ใชสารเคมีท่ีสวนประกอบทองแดง
        Virus ใบดาง แพรระบาดโดยแมลงปากดูด เชน เพลี้ย

Aster yellow แพรระบาดโดยเพล้ียจ๊ักจ่ัน ควรปองกันและกํ าจัดแมลง
        Soft rot (bacteria) ความชื้นสูง ควรควบคุมความช้ืน
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รูปท่ี 7 ลักษณะหัวที่มีคุณภาพตํ่ า
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เอกสารอางอิง
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