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เกีย่ วกับแอสเตอรและแอสเตอรจนี
แอสเตอร
ชื่อไทย : แอสเตอร
ชื่อสามัญ (Common name) : Aster
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) : Aster ericoides
ชื่อวงศ (Family) : Compositae
ถิ่นกําเนิด (Native) : -

แอสเตอรจนี
ชื่อไทย : แอสเตอรจนี
ชื่อสามัญ (Common name) : China Aster
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) : Callistephus chinensis
ชื่อวงศ (Family) : Compositae
ถิ่นกําเนิด (Native) : จีน, ญีป่ นุ
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ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
แอสเตอร เปนไมดอกทีป่ ลูกกันมากกวา 20 ปแลว ซึ่งปลูกไดเฉพาะฤดูหนาว หรือสภาพ
อากาศเย็นเทานั้น แตปจ จุบนั นีเ้ ราสามารถปลูกกันไดตลอดปและไดมกี ารนําพันธุแ อสเตอรชนิดใหม
คือ Aster ericoides ซึง่ เปนไมขา มปเขามาอีก พืน้ ทีก่ ารผลิตในป 2534/2535 มีประมาณ 400 ไร
นอกจากปลูกเพื่อถอนตนขายแลวยังเปนไมตดั ดอกและไมกระถางได การผลิตสวนใหญใชบริโภคภายใน
ประเทศและไดมกี ารสงออกบางแลวแตมปี ริมาณนอย ประเทศรับซื้อคือ กรีกและซาอุดิอาระเบีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
แอสเตอรจีน (China Aster) มีลกั ษณะลําตน คลายกับเบญจมาศ ใบเปนใบเดีย่ ว ดอกเปน
แบบ Headประกอบดวยดอกยอย 2 ประเภทคือ ดอกชัน้ นอกและดอกชัน้ ในเรียงซอนกัน ดอกมีหลายสี
ชั้นนอกและชั้นในจะมีสีเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได สีของดอกเชน สีขาว แดง ชมพูและมวง
เปนตน สวน Aster ericoides เปนแอสเตอรท่ีนิยมปลูกเปนไมตดั ดอกและไมประดับตกแตง ซึง่ เปนพันธุ
ไมขา มป (Perenial) เมื่อออกดอกแลวตนยังไมตาย สามารถปลูกใหดอกไดตลอดปใบเปนใบเดีย่ วเชน
เดียวกันดอกแบบ Head มีดอกยอย 2ประเภทเชนกัน สีของดอกเชน ขาว เหลือง ชมพูและมวง เปนตน

พันธุ
1. แอสเตอรจีน (China Aster)
1.1 พันธุพาวเดอรฟฟฟ (Powder puff) พุมตนขนาดกลางสูงประมาณ 15-24 นิว้
กลีบดอกสั้น ซอนกันแนนและบิดเล็กนอย ขนาดเสนผาศูนยกลางของดอก 2-3 นิว้ เจริญและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเปนพันธุท เ่ี หมาะจะปลูกเพือ่ ถอนตน4จําหนาย ตานทานโรคเหีย่ วไดดี
1.2 พันธุแ ดงไสเหลือง พุม ตนเตีย้ สูงไมเกิน 24 นิว้ ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกชัน้
นอกมีสีแดง ไสกลางสีเหลือง ขนาดเสนผาศูนยกลางของดอกประมาณ 1-1.5 นิว้ ออกดอกเร็ว กานชอ
ดอกและตนสีเปลือกมังคุด เปนตนพันธุท ต่ี ดิ เมล็ดดี จึงนิยมทีจ่ ะปลูกเพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุ ไมมผี ล
กระทบตอชวงแสงและและอุณหภูมิจึงปลูกไดตลอดป ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แตกกิง่ กานและดอก
แนน กานดอกแข็งและตัง้ ตรงจึงเหมาะทีจ่ ะถอนตนลางรากนําปกแจกันหรือใชดอกทําชอดอกไมไดดี จึง
เปนพันธุท น่ี ยิ มปลูกกันมาก
2. Aster ericoides
2.1 แอสเตอรดาวเงิน เปนแอสเตอรทน่ี ยิ มใชกนั มากดอกชัน้ นอกสีขาว ดอกชัน้ ในสี
เหลือง ดอกขนาดเล็กเปนชอแตกกิง่ สาขามากมาย ใบเรียวเล็ก ขอบใบเรียบ เหมาะสําหรับ ปลูกเปนไม
ตัดดอกไดดี แอสเตอรดาวเงินนี้ บางทีเรียกวา"แอสเตอรพีค็อก"
2.2 แอสเตอรดาวทอง เปนแอสเตอรพนั ธุใ หมทน่ี ําเขามาปลูกในประเทศไทย และก็
สามารถปลูกไดดี ดาวทองหรือ Solidaster นี้ เปนลูกผสมขามระหวางสรอยทอง (Solidago) และแอส
เตอร (Aster ptarmicioides) ปลูกงายขึน้ ไดดใี นดินทุกชนิด ดอกเปนชอ แตกกิง่ สาขามากมาย ดอกมี
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ขนาดเล็ก สีเหลืองทัง้ ดอกชัน้ นอกและชัน้ ใน แตเมือ่ บานนาน ๆ สีดอกจะจางลงเปนสีครีม ใบเรียวเล็ก
ขอบใบเรียบ
2.3 แอสเตอรดาวชมพู ดอกมีลกั ษณะคลายดาวเงินโดยตางกันทีด่ อกชัน้ นอกจะมีสี
ชมพูออน ดอกชั้นในสีเหลือง เมือ่ บานนานๆ ดอกจะซีดจางลง ดอกขนาดใหญกวาดาวเงินเล็กนอย ออก
ดอกเปนชอ แตกกิง่ สาขามากมาย ใบเรียวขนาดใหญกวาดาวเงิน ขอบใบเรียบ
2.4 แอสเตอรดาวพระศุกร ดอกมีขนาดใหญทส่ี ดุ ในบรรดากลุม นี้ ดอกชัน้ นอกมีสี
มวงแกมนํ้าเงินดอกชัน้ ในมีสเี หลือง ชอดอกแข็งแรงตัง้ ตรง แตกกิ่งยอยสั้นๆ ขนาดเทาๆ กัน ใบอวน
กวาง ขอบใบหยักนิยมปลูกประดับแปลงปจจุบนั ใชเปนไมตดั ดอกไดแตมอี ายุการใชงานสัน้ กวาดาวเงิน
แอสเตอรนบ้ี างทีเรียกวา "มากาเร็ต"
2.5 แอสเตอรดาวอังคาร ดอกขนาดกลาง ดอกชัน้ นอกมีสชี มพูสวยงาม ดอกชัน้ ในมี
สีเหลือง ดอกออกเปนชอแตกกิง่ มากมายใบอวนใหญ ขอบใบเรียบ ใชปลูกประดับแปลงและใชเปนไมตดั
ดอกไดแตบานไมทน แอสเตอรนป้ี ลูกกันในเมืองไทยนานแลวโดยปลูกคูก บั แอสเตอรดาวพระศุกร
2.6 แอสเตอรดาวจุฬา เปนแอสเตอรทน่ี าเข
ํ ามาจากตางประเทศ มีชอ่ื วา "Pink
Star" ชอดอกยาว แตกกิง่ ยอยขนาดไลเลี่ยกันดอกขนาดเล็กกวาแอสเตอรดาวพระศุกร ดอกชัน้ นอกมีสี
ชมพูสวยงาม ดอกชัน้ ในสีเหลือง ใบเรียวเล็ก ขอบใบหยัก ปลูกเปนไมตดั ดอกไดดี

การขยายพันธุ
การขยายพันธุ ทําได 3 วิธี คือ
1. การเพาะเมล็ด การเพาะในภาชนะ เชน ตะกราพลาสติกโปรง โดยมีความลึกของภาชนะ
ประมาณ 2.5-3 นิว้ ปูพน้ื และดานขางของตะกราดวยกระดาษหนังสือพิมพ 2 ชั้นวัสดุเพาะใชดิน :
ทราย : ขีเ้ ถาแกลบ อัตราสวน 1:1:1 ปรับหนาดินใหเรียบ ตีรอ งลึกประมาณ 0.5 ซม. แตละรองหาง
กันประมาณ 2.5 ซม. โรยเมล็ดลงในรองบางๆ เนือ่ งจากเมล็ดมีขนาดเล็กจึงควรนําเมล็ดรวมกับทราย
ละเอียดแหง อัตรา 1:10 กลบเมล็ดดวยวัสดุเพาะบาง ๆ พอมิดเมล็ด ปดทับดวยกระดาษหนังสือพิมพ
อีกชั้นหนึ่งรดนําแล
้ วรดยากันราและยาฆาแมลง รดนํ้าวันละ 2 ครัง้ เชา-เย็น หลังจากเพาะประมาณ
5-10 วัน เมล็ดจะงอก n การเพาะในแปลงเพาะ เปนวิธกี ารเพาะทีไ่ ดผลดี เชนเดียวกับการเพาะใน
ภาชนะ ถาหากมีการปฏิบตั ดิ แู ลอยางใกลชดิ วัสดุเพาะ การดูแลอืน่ ๆ และการปฏิบัติเชนเดียวกับการ
เพาะเมล็ดในภาชนะ ตางกันทีต่ รงทีต่ อ งยกแปลงเพาะขึน้ มา การทําแปลงเพาะแบบนี้เหมาะสําหรับ
เกษตรกรทีม่ คี วามชํานาญแลว หลังจากกลางอกแลวไมตอ งยายกลาลงไปชําในถุง สามารถยายปลูกได
เมื่อตนกลามีใบจริงประมาณ 4 ใบ เทคนิคการทําใหเมล็ดแอสเตอรงอกเร็วและสมํ่าเสมอ โดยการนํา
เมล็ดไปแชในนําอุ
้ น อุณหภูมปิ ระมาณ 40 องศา C นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงกอนหวานจะทําใหเมล็ด
งอกภายใน 3-5 วัน หลังจากงอกแลวประมาณ 2 สัปดาหหรือใบจริง 1-2 คู จึงทําการยายกลาซึง่ มี 2
วิธี คือ (1) การยายกลาลงในถุงชํา โดยใชถงุ ขนาด 10 x 15 ซม. โดยใชวัสดุปลูกคือ ดิน : ทราย : ปุย
คอก : ขีเ้ ถาแกลบ อัตราสวน 2:2:1:1 เลีย้ งไวประมาณ 2 สัปดาห จึงยายปลูกลงแปลงอีกครัง้ หนึง่ วิธี
การนี้ไมคอยนิยมเพราะวา เสียคาใชจา ยและแรงงานเพิม่ ขึน้ (2) การยายปลูกลงแปลง
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2. การแยกหนอ เปนวิธีการขยายพันธุที่นิยมทํากับ Aster ericoides เทานัน้ เปนการขยาย
พันธุจากยอด หรือหนอ จะตองชําใหออกรากในกระบะพลาสติกเสียกอน วัสดุทใ่ี ชเปนดิน : ทราย : ขี้
เถาแกลบ อัตรา 1:1:1 ใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห ในการออกรากแลวยายแตละตนลงปลูกในถุง
พลาสติกเปนเวลา 2 สัปดาห ก็สามารถยายลงแปลงปลูกได
3. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ สามารถเพิ่มปริมาณตนพันธุป ลอดโรคไดปริมาณมากในเวลาอัน
รวดเร็วเหมาะที่จะนําไปใชขยายพันธุแอสเตอรพันธุใหม ๆ

การปลูก
การปลูก ดินควรเปนดินรวน ระบายนําดี
้ มี
อินทรียวตั ถุ ความเปนกรด-ดาง ของดิน 6.5-7.0
ใหเตรียมแปลงปลูก กวางประมาณ 1 เมตร ใช
ระยะปลูก 20 x 20, 25 x 25, 25 x 30 ซม. ก็ได
รองกนหลุมดวยปุย 15-15-15 อัตรา 1 ชอนโตะ
ปุยร็อคฟอสเฟต อัตรา 1 ชอนชา ปุยคอก อัตรา 1
กํามือ นําตนกลาจากถุงชํา หรือจากแปลงเพาะมา
ปลูก ถายายปลูกลงแปลงเลยควรจะยายในชวงเย็น
อยาปลูกใหลกึ เพราะวาเวลาใหน้าจะทํ
ํ
าใหดนิ กลบยอดตนกลา จะเนาตายภายหลังได รดนํ้าใหชุม ใน
กรณีที่ทําเปนไมประถาง ใชกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิว้ วิธปี ลูกปฏิบตั เิ ชนเดียวกัน ชวงเวลา
ปลูกที่เหมาะสมคือชวงฤดูหนาว ดอกจะไดใชในชวงเทศกาลปใหมพอดี

การดูแล
1. การใหนา้ํ ในระยะกลาไมควรใหนามากเกิ
้ํ
นไป หลังจากยายปลูกลงในกระถางหรือลงแปลง
ปลูกแลวควรรดนําให
้ โชกถาเปนไปไดควรรดนํ้าวันละครัง้ ในตอนเชา เมือ่ ดอกเริม่ บานไมควรรดนําให
้
โดนดอกเพราะจะทําใหดอกเนาและเปนโรคงาย ชวงติดเมล็ดรดนําให
้ สมํ่าเสมอมิฉะนัน้ จะทําใหการติด
เมล็ดไมดี
2. การใสปยุ ในระยะกลาควรใชยูเรียละลายนําในอั
้ ตรา 1-2 ชอนแกงตอนํ้า 20 ลิตร รดให
ทั่วแลวรดนําตามอี
้
กครัง้ ควรรดปุยทุก ๆ 5-7 วัน จะทําใหกลาโตเร็ว หลังจากยายกลาแลวประมาณ
30 วันใหปุยสูตร 12-24-12, 15-15-15, 15-30-15 อัตรา 1 ชอนชาตอตน โดยรอบโคนตนแนว
รัศมีทรงพุมกลบดวยดิน แลวใสหลังจากนัน้ ทุก ๆ 15วัน นอกจากนี้ควรจะใชปุยทางใบ เชน ปุยเกล็ด
เชลล เวลโกร ไบโฟลาน หรือราพีด อัตรา 1ชอนชา ตอนํา้ 5 ลิตร ฉีดพนหรือรดไปบนตน ทุก ๆ 3 วัน
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โรคและแมลง
1. โรคโคนเนา (Damping off) เกิดจากเชือ้ รา Rhizoctonia spp. พบในระยะตนกลาเทานัน้ ซึ่ง
เชื้อนี้อาจติดมากับเมล็ด หรือตกคางอยูก บั ดินเพาะเมล็ด
ทําใหโคนตนกลาเนาและตายจะลุกลาม
อยางรวดเร็ว ปองกันกําจัดโดยใชยาพวกเทอราคลอร เทอราโซล และอบดินฆาเชือ้ กอนการเพาะเมล็ด
2.โรคเหีย่ วเฉา (Fusarium Wilt) เกิดจากเชือ้ รา (Fusarium conglatinan callistephus) พบ
มากและรายแรงที่สุดในแปลงที่เคยปลูกเบญจมาศมากอน ตนทีเ่ ปนโรคจะมีอาการเหีย่ วเฉาอยางรวด
เร็วปรากฏมากในระยะทีแ่ อสเตอรโตเต็มทีห่ รือกอนออกดอกเชือ้ จะเขาทําลายสวนลางของลําตน โดยจะ
ปรากฏเปนสีสม ตรงโคนตนใกลพน้ื ดิน หากตัดลําตนทีป่ รากฏเปนโรคนีต้ ามขวาง จะพบวามีวง
แหวนสีนาตาลแดง
้ํ
อยูใ นบริเวณทอสงนําและอาหาร
้
การปองกันทําไดโดยใชสารกันเชือ้ รา เชน
เทอราคลอรราดในดินกอนปลูก
3. โรครากปม (Root Knot) แอสเตอรทป่ี รากฏอาการของโรครากปมนีม้ กั ไมตาย เพียงแตตน
ไมเจริญเติบโตตามปกติ มีลักษณะแคระแกรน ในตอนกลางวันทีอ่ ากาศรอนจัดจะแสดงอาการเหีย่ วเฉา
และจะฟนตัวในตอนกลางคืน ถาถอนตนดูจะพบวาตรงบริเวณรากจะบวมและเปนปมเล็ก ๆ เนือ่ งจากมี
ไสเดือนฝอยชนิดหนึง่ เขาไปอาศัยอยูห ากปลอยไวรากจะเปลีย่ นเปนสีน้ําตาล หรือดํา ผุและเปอยเร็วกวา
ปกติ ไสเดือนฝอย สามารถแพรระบาดไดโดยทางนํ้า ติดไปกับดิน หรือตนทีเ่ ปนโรค และเครือ่ งมือ
เครื่องใชในการเกษตร การปองกันโดยใชเทมมิค 10 จี, ฟูราดาน, หรือคูราแทรฝงดิน
4. โรคดอกสีเขียว พบวาดอกจะมีสีเขียว ขอบกลีบดอกมีสแี ดงปะปน ตนแคระแกรนกวาปกติ
เล็กนอย รูปรางของดอกไมเปลีย่ นแปลงโรคนีเ้ กิดจากเชือ้ ไมโคพลาสมา(mycoplasma)จากวัชพืชโดย
เพลี้ยจั๊กจั่น
5. โรคราสนิม (Rust) เกิดจากเชือ้ รา พบวาระบาดมากในชวงฤดูฝน หรือวันทีม่ นี าค
้ํ างมาก
และเกิดกับตนขณะที่กาลั
ํ งออกดอก ทีใ่ ตใบพบวามีสสี ม คลายสนิมเหล็ก การปองกัน เวลารดนํา้
ควรระวังอยาใหนาถู
้ํ กตนและใบ เพราะจะทําใหเชือ้ รานีร้ ะบาดไดงา ย ใชสารประกอบของกํามะถัน หรือ
เฟอเมทฉีด พนเปนครัง้ คราว
6. เพลีย้ ออน (Aphids) เปนแมลงปากดูด ชอบเกาะเพือ่ ดูดกินนํ้าเลีย้ งบริเวณสวนออนของตน
ทําใหเปนสาเหตุของดอกและใบบิดเบีย้ ว การปองกันกําจัดฉีดพนสารฆาแมลง เพื่อกําจัดมดซึง่ เปน
พาหะของเพลีย้ ออน
7. เพลีย้ ไฟ (Trips) เปนแมลงซึง่ ทําอันตรายแกใบออนของแอสเตอร ทําใหใบมีอาการหงิกงอ
เพลี้ยไฟนอกจากจะทําลายแอสเตอรโดยตรงแลว
ยังเปนพาหะแพรเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคเหี่ยว
(SpottedWilt) แกตน แอสเตอรอกี ดวย การปองกันกําจัด ใชสารเคมี โตกุไธออน ฉีดพนทุก 1-2
สัปดาห หรือเมือ่ ปรากฏมีเพลีย้ ไฟนี้ นอกจากนัน้ ยังอาจใชเซฟวิน เคลเทน และมาลาไธออนกําจัด
8. ไรแแดง (Spider Mite) ชอบทําลายยอดออนทําใหดอกไมสมบูรณ มีลักษณะแคระแกรน
บางครั้งพบวาทําลายใบ โดยการดูดนํ้าเลี้ยงจากใบทําใหใบรวง การปองกันกําจัดใชสารเคมี เชน
เคลเทน ฉีดพนเมือ่ ปรากฏพบ
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9. หนอนเจาะดอก จะเขาทําลายโดยกัดกินดอกออน และเมล็ดออน ทําใหดอกเสียหาย เมล็ด
ไมสมบูรณและเปอรเซ็นตการติดเมล็ดนอยลง การปองกันจํากัด ใชสารเคมี เชน อโซดริน มาลาไธออน
แลนเนท เซฟวิน 85 ฉีดพนทุก 1-2 สัปดาห

การตัดดอก
แอสเตอรเปนพืชอายุสั้น จะใหดอกทันทีที่มีอายุครบ 60-90 วัน ขึน้ อยูก บั ชนิดและพันธุ
China Aster จะถอนตนลางรากจําหนายเมือ่ เห็นวาดอกบานกวา 60% โดยจะเลือกถอนเปนรุน ๆ หาง
กัน 5-7 วัน หรือแลวแตความตองการของตลาด หลังจากการถอนแลวนําตนไปลางเอาดินทีต่ ดิ ออกให
หมดและเด็ดใบทีโ่ คนออก 5-6 ใบ นําไปบรรจุหีบ
หอทําโดยมัดเปนหอใหญแยกเปนกําๆ ละ 2-3 ตน
การถอนตนจะทําในตอนเชามืดและตอนเย็น Aster
ericoides จะนิยมตัดดอกขายในการตัดควรตัดดอกที่
บานกวา 60% แลวเชนกันหลังจากนัน้ ใชกระดาษ
หนังสือพิมพหมุ ทับอีกทีเตรียมสงตลาด หลังจากตัด
ดอกครั้งแรกแลวควรงดนํ้าเพื่อใหดินแหงทําการตัด
ตนออกใหถงึ โคน เมื่อเริม่ แตกหนอใหมจงึ เพิม่ การให
นํ้ามากขึ้น ใสปุยสูตร 12-24-12 ก็จะใหดอกอีกรุน หนึง่ เมือ่ ไดดอกรุน ทีส่ องแลว ปฏิบตั เิ หมือนเดิมก็
จะไดดอกรุน ทีส่ าม สีต่ อ ไป

การเก็บเมล็ดพันธุ
ชวงที่เหมาะสมในการปลูกเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุ คือ ปลายเดือน
กันยายนเปนตนไปเมล็ดจะเริ่มแกใน
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ
อากาศเย็นทํ าใหการติดเมล็ดสูงสามารถปลูกเพื่อเก็บเมล็ดไดในภาค
เหนือหรือทองที่ใกลเคียงที่มีอากาศหนาวเย็นเทานั้นการเก็บเมล็ดจะ
คัดเลือกตนทีใ่ หญ สมบูรณแข็งแรงดอกมีขนาดใหญสสี ด ฟอรมดี
ลักษณะของดอกแกพรอมเก็บ คือ ปลายกลีบดอกจะแหง เกสรจะแยก
ออกที่ใจกลาง ของดอกเปนขุยเมื่อเก็บเมล็ดได นํามาตากแดดออน ๆ
2-3 วัน เก็บไวในภาชนะทีป่ ด สนิทนําไปเก็บไวในที่อุณหภูมิ 9-10
องศา C สามารถเก็บไดนาน 2-3 ป
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การตลาด
ตลาดแอสเตอรทส่ี าคั
ํ ญมี 2 แหง คือ ตลาดวโรรสเชียงใหม และตลาดปากคลองตลาด
กรุงเทพมหานคร สําหรับแอสเตอรจนี ดอกจะมีจาหน
ํ ายมากในฤดูหนาวโดยจําหนายเปนกํา ๆ ละ 3ตน
ราคาเฉลีย่ ประมาณกําละ 5-10 บาท หรือ อาจจะเฉลีย่ กิโลกรัมละ 15-20 บาท (1 ก.ก. แอสเตอร
35-45 ตน) และจําหนายใหผซู อ้ื กิโลกรัมละ 35-40 บาท จําหนายยอยตนละ1.50-2.00 บาท สวน
Aster ericoides พันธุด าวเงินจะตัดดอกขายโดยจะขายในราคา 100-120บาท/กิโลกรัม (ประมาณ
8-10 ชอ) ในพืน้ ที่ 1,000 ตารางเมตรสามารถผลิตชอได120,000-300,000 ชอ/ป

