ก า ร ป ลู ก จํา ป

โดย ขนิษฐา พงษปรีชา , สินี วัฒนพาหุ
กองสงเสริมพืชสวน กรมสงเสริมการเกษตร
✎ คํานํา
✎ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
✎ การขยายพันธุ
✎ แหลงพันธุ
✎ การปลูก
✎ การดูแลรักษา
✎ การเก็บดอก
✎ การตลาด
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คํานํา
จําป (Michelia longifolia Blume.) เปนไมพมุ ยืนตน มีถน่ิ กําหนดอยูใ นประเทศอินโดนีเซีย
เปนพืชในตระกูล Magnoliaceae เชนเดียวกับจําปและจําปูน ไมมหี ลักฐานปรากฏแนชดั วาเขามา
ในประเทศไทยเมื่อใด แตกน็ านจนกลายเปนไมไปแลว จําปนยิ มปลูกกันทัว่ ไปตามบริเวณบาน เนือ่ ง
จากดอกมีกลิ่นหอม สามารถนํามาใชบูชาพระหรือทําอุบะพวงมาลัยได เมือ่ การรอยพวงมาลัยพัฒนา
เปนการคา ดอกไมเปนวัตถุดบิ เชน มะลิ ดอกรัก กุหลาบพวง รวมทั้งจําปดว ย จึงไดรับความสนใจปลูก
เปนการคามากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นๆ แลว ปเปนพืชที่ทํารายไดดีพืชหนึ่ง เพราะทําใหผูปลูกมี
รายไดตอเนื่องแทบทุกวัน อีกทั้งการดูแลรักษางายและไมคอยมีโรคแมลงรบกวน จึงเปนพืชที่ไดรับ
ความสนใจจากเกษตรกรคอนขางมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันตก ซึ่งหลายจังหวัดอยูใกลแหลงจําหนาย
ไมดอกแหลงใหญที่สุด คือ ตลาดปากคลองตลาด นอกจากนั้นภาคตะวันตกยังมีแหลงใหญหลายแหลง
ผูปลูกที่อยูใกลแหลงดังกลาวสามารถจําหนายดอกแกผูรอยมาลัยไดโดยตรง โดยไมตอ งผานตลาดกลาง

✐มาลัย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
จําปเปนไมยนื ตนพุม ใหญ ใบยาว ประมาณ 18-22 เซนติเมตร สีเขียวเขม รูปรางมนรี ปลาย
ใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกมีสีขาวครีม มีกลิ่นหอมออกดอกบริเวณสวนยอดของกิ่งและตามซอก
ใบ ดอกจะเริม่ บานประมาณ 20.00 น. (หรือ 2 ทุม) เปนตน

✐ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
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การขยายพันธุ
จําปนิยมขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง กิง่ ตอนจําปจะอกรากดีทส่ี ดุ ในฤดูฝน กิง่ ทีใ่ ชตอน กิ่งที่
ใชตอนควรเปนกิง่ ไมแก หรือออนเกินไป คือกิง่ สีเขียวอมนํ้าตาล ซึง่ จะลอกเปลือกไดงา ย วิธีการตอนทํา
เชนเดียวกับตอนทัว่ ๆ ไปแตหลังจากควั่นกิ่งแลว ควรทิ้งไว 3-4 วัน จึงใชดนิ หุม รอยควัน่ แลวหุน
ทับดวยกาบมะพราวที่แชนํ้าจนชุมแลวทุบจนนิ่ม หรือจะใชขุยมะพราวก็ได จากนัน้ ใชใบตองแหงหรือ
พลาสติกหุนอีกชัน้ หนึง่ ถาสังเกตเห็นวาดินแหง ควรรดนํ้าใหเปนครัง้ คราว เพราะถาดินที่หุมรอยควั่น
แหงจะทําใหกง่ิ ตอนไมออกราก หลังจากตอนประมาณ 2 เดือน จะเห็นรากแทงผานใบตองออกมา
จึงเอาใบตองหรือพลาสติกมาหุมทับหลังจากนี้ประมาณ 10-15 วัน หรือเมือ่ รากเดินเต็มถุงก็ตดั ปลูก
ได ถายังไมตัดกิ่งตอนสามารถ ปลอยกิ่งตอนไวบนตนไดนานประมาณหนึ่งป โดยตองคอยนํ้ า
อยาปลอยวัสดุที่ตอนแหง กิง่ ตอนจะตายได

✐หุม ทับกิง่ ตอนดวยถุงขุยมะพราว

✐หุม รอยควั่นดวยดินหรือเปลือย

นอกจากจะขยายพันธดวยการตอนแลว ยังสามารถขยายพันธจําปดวยการทาบกิ่ง โดยใชจําปา
เปนตนตอตนตอที่ใชควรมีขนาดใกลเคียงกันกับกิ่งที่จะทาบตางจากการทาบกิ่งไมผลทั่วไป คือ
- การปาดแผลบนตอตอ จะปาดใหเหลือยอดตนตอไว
- การพันรอยแผลที่ประกบของกิ่งทาบ จะไมพันปด แตจะพันหางๆ เวนชวงวางไว
- การทาบกิ่ง โดยวิธีนี้ตองคอยดูแลอยาใหวัสดุปลูกของตนตอแหง รอยทาบจะติดภายใน
45 วัน กอนตัดกิง่ ทาบ ควรควัน่ เตือนทีต่ น พันธุใ ตรอยทาบกิง่ 4-5 วัน หลัง จากนัน้ จึงตัดกิง่ ทาบ
ออกจากตนแม นํามาชําในขุยมะพราว

✐เหลือยอดตนตอไว

✐ลักษณะการพันที่รอยทาบเวนชวงวางไว
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แหลงพันธุ
ในภาคตะวันตก แหลงพันธุจําปของเกษตรกรจะอยูใ นพืน้ ที่ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นอกนั้น อาจหาไดจากแหลงขายกิ่งพันธุตนไม แถวเขตบางขุนนนท กรุงเทพฯ อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ราคาขายกิง่ พันธุจ ําปกง่ิ ละประมาณ 70-100 บาท

การปลูก
ชวงปลูกที่เหมาะสม คือ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม การเตรียมดินถาเปนสถาพพืน้ ทีล่ มุ
นํ้าทวมถึงควรทําการยกรองโดยทั่วไป หลังรองจะกวางประมาณ 6 เมตร หากพื้นที่ที่นํ้าทวมไมถงึ ก็ไม
ตองยกรอง โดยการไถพรวนดินตากดินประมาณ 7 วัน แลวขุดหลุมปลูกโดยใชระยะระหวางตน 4-6
เมตร ระหวางแถว 6-7 เมตร ขึน้ กับสภาพพืน้ ทีผ่ สมคลุกเคลากับดินทีข่ ดุ ขึน้ มาใหเขากันดี แลวใสกลับ
ลงในหลุม จากนั้นจึงนําตนจําปลงปลูก

การดูแลรักษา
1. การใหน้ํา หลังปลูกเสร็จควรใหน้ําทันที และใหนํ้าทุกวันจนกวาตนจะตัง้ ตัวได หลังจากตน
ตัง้ ตัวได ควรใหน้ํา 2 วันตอครัง้ ถาปลูกในฤดูฝนก็ไมจําเปนตองใหน้ํา แตตอ งคอยดูแลเรือ่ งการระบาย
นํา้ อยาใหน้ําขัง และอยาเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีน่ ้ําทวมขัง เพราะแมวาจําปเปนพืชชอบนํ้า แตกอ็ อ นแอแต
สภาพนํ้าขัง ในหนาแลวอาจตองใหน้ําวันละ 2 ครัง้ ถาเปนตนทีใ่ หดอกแลว ผลผลิตจะลดลงทันทีถา
ตนขาดนํ้า
2. การตัดแตงกิง่ การปลูกจําปตอ งมีการตัดแตงกิง่ เพือ่ ควบคุมความสูงของตนความสูงของ
ตน ทําใหตน โปรงไมเปนทีส่ ะสมของโรคและแมลง นอกจากนัน้ การตัดแตงยังทําใหตน กิง่ ใหม ซึง่ เปน
การบังคับการออกดอกไดดว ย ทัง้ นีก้ ารตัดแตงครัง้ แรกใหตดั ยอดเพือ่ ทําใหตน เตีย้ สะดวกตอการเก็บ
ดอก กิ่งที่ควรตัดแตงครัง้ ตอไปไดแก กิ่งแก กิ่งแหง กิ่งภายในทรงพุม และกิง่ ทีม่ ขี อ หางออก (กิ่งที่ใหผล
ผลิตนอย)
3. การใสปยุ หลังจากตนทีป่ ลูกตัง้ ตัวไดแลว (ประมาณ 24 สัปดาห) ควรใสปยุ เคมีสตู ร
15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 กก./ตน/ครัง้ เมือ่ ตนอายุประมาณ 1 ปครึง่ จะเริม่ ใหดอก
การใสปยุ จึงควรเปลีย่ นเปนสูตร 9-24-24 หรือ 8-24-24 ในอัตรา 1 กก./ตน/ครัง้ การใสปุยควร
เปนหลุมตามแนวทรงพุม หลังใหปยุ แลวควรรดนํ้าตามทุกครัง้ นอกจากปุยเคมีแลวควรใสปุยคอกหรือ
ปุยหมักในชวงฤดูฝนปละครัง้ ถาตนอายุนอ ยกวา 2 ป ใสอตั รา 1 บุง กี๋/ตน เมือ่ ตนมีอายุ 2 ปขน้ึ ไป
ใสอัตรา 50 กก./ตน นอกจากนัน้ ใบจากการตัดแตงกิง่ ควรกองสุมไวรอบโคนตนเพือ่ รักษาความชืน้
ในดินและยอยสลายเปนปุยตอไป
4. การบังคับการออกดอก ผูปลูกสามารถบังคับใหจําปออกดอกในชวงทีต่ อ งการได โดยการ
แตงและใสปุย โดยปกติผลผลิตจําปจะลดลงในชวงปลายฤดูฝน จําปจะติดดอกและเก็บผลผลิตได
ภายใน 2-3 เดือน หลังตัดแตงกิง่ ซึ่งจะตรงกับชวงที่ดอกจําปมรี าคาแพงพอดี สวนเกษตร การที่เก็บ
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ดอกขายตลาดทองถิน่ สามารถควบคุมใหจําปทยอยออกดอกเพื่อ ใหมผี ลผลิตขายตลอดป โดยทยอยตัด
แตงกิง่ แทนการตัดแตงกิง่ ทัง้ แปลงพรอมกัน

✐ลักษณะการตัดแตงทรงตนเพือ่ เก็บดอก

✐ลักษณะการตัดแตงทรงตนเพือ่ การขยายพันธุ

5. โรค แมลง และการปองกันกําจัด จําปเปนพืชทีไ่ มคอ ยมีแมลงศัตรูรบกวน จึงใชสารเคมี
คอยขางนอยเมือ่ เทียบกับพืชอืน่ อยางไรก็ตามศัตรูทอ่ี าจพบไดในการปลูกจําป ไดแก
5.1 กิ่งและตนแตก เมื่อตนจําปมอี ายุมากเปลือกนอกของกิง่ และลําตนจะมีรอยแตกทั่วไป เปน
อาการที่ไมทราบสาเหตุแตแกไขโดยการถากเปลือกลําตนออกใหถงึ เนือ้ ไม แลวทายากันราตรงรอยถาก
สวนเปลือกทีล่ อกออก ควรนําไปเผาทําลายนอกแปลง
5.2 หนอน ในบางพืน้ ทีจ่ ะพบการระบาดของหนอนเจาะลําตนและทําลายดอก สวนมากจะ
ระบาดในชวงฤดูแลง ควรฉีดสารปองกันกําจัดเมือ่ สังเกตเห็นวาเริม่ มีหนอน อยาปลอยใหระบาดมาก
จะทําใหกําจัดยาก
นอกจากนี้จําปมจี ดุ ออนทีร่ ะบบราก ถาพื้นที่ปลูกมีศัตรูพืชที่อาศัยในดิน เชน มด ปลวก หรือ
ไสเดือนฝอยระบบรากอาจถูกทําลายใหตน ถึงตายไดโดยเฉพาะชวงทีต่ น ยังเล็ก ดังนั้นในพื้นที่ที่มีปญหา
นี้ อาจตองใชฟูราดานรองกนหลุมปลูกหรือหยอดลงดินเปนครั้งคราว โดยเฉพาะขณะตนยังเล็กอยู
การถางหญาหรือพรวนดินในแปลงปลูกถาทําไมถูกวิธีจะทําลายระบบราก ทําใหตน ตายได เกษตรกร
ในบางพื้นที่จึงนิยมปลอยใหหญารก หรือปลูกจําปรว มกับพืชลมลุกอืน่ ๆ

การเก็บดอก
จําปเริม่ เก็บดอกไดหลังจากปลูกประมาณ 1 ปครึง่ และจะใหผลผลิตเต็มทีเ่ มือ่ อายุประมาณ
3 ป ดอกจําปจะเริม่ ทยอยบานเวลาประมาณ 20.00 – 21.00 น. (หรือ 2-3 ทุม) เกษตรกรที่เก็บ
ดอกสงขายตลาดปากคลองตลาดจะเก็บดอกเปนดอกเริม่ บาน คือประมาณ 20.00 น. (หรือ 2 ทุม) ถา
ดอกอยูสูงจะใชไมสอยซึ่งปลายเปนงามสามารถบิดดอกตรงขั้วใหหลุด ออกมาได หลังจากเก็บดอกมา
แลวจะจัดเรียงดอกใสถงุ ๆละ 100-200 ดอก แลวจัดเรียงถุงลงกลองนํ้าแข็ง โดยจัดเรียงถุงเปนชัน้ ๆ
สลับกับชั้นนํ้ าแข็ง ถาเก็บดอกขายแหลงรอยพวงมาลัยในทองถิ่นเกษตรกรจะเก็บในตอนใกลส วาง
คือประมาณ 3 นาฬิกา หรือตี 3 แลวใสถงุ ๆ ละ 100-200 ดอก ใสกลองมีฝาปดสงขายโดยไมตอ งโรย
นํ้าแข็ง เพราะดอกจําปจะถึงมือผูร อ ยมาลัยกอน 09.00 น. (หรือ 9 โมงเชา) ถาเปนชวงฤดูฝนซึง่ ผล
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ผลิตมาก จะตองเก็บ 2 รอบคือ ตอนหัวคํ่าและตอนเชามืด การเก็บในเวลาทีม่ แี สงสวางจะทําใหดอก
บานและเฉาเร็วเก็บไวไดไมนาน จึงไมนยิ มปฏิบตั กิ นั

✐เครือ่ งมือในการเก็บดอกจําป

✐การเก็บดอกจําป

การตลาด
การขายดอกจําป แบงเปน 2 ลักษณะดังกลาวแลว คือ ขายสงตลาดกลาง เชน ตลาดปากคลอง
ตลาดและขายใหแหลงรอยพวงมาลัยในทองถิน่ โดยตรง ถาขายสงตลาดกลางราคาจะขึน้ ลงตามปริมาณ
ผลผลิต ในชวงทีม่ ผี ลผลิตสูงสุดอยูร ะหวาง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ราคาจะตํ่า คือ ประมาณ
5-20 บาท/100 ดอก ในชวงระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ซึง่ เปนชวงทีม่ ผี ลผลิตตํ่า ราคา
อาจสูงถึง 50-70 บาท/100 ดอก ถาขายผลผลิตให ผูร อ ยพวงมาลัยในทองถิน่ ราคาจะคงทีต่ ลอดป
คือ 25 บาท/100 ดอก
กอนตัดสินใจปลูกจําปเปนการคาจะตองแนใจวามีตลาดรองรับผลผลิต สามารถหาแรงงานใน
การเก็บดอกไดและนอกจากนีแ้ หลงปลูกจะตองไมเปนทีล่ มุ มีน้าท
ํ วมเปนประจํา
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