ตนไมทรงปลูก

จําปสิรินธร
ทรงปลูกโดย
ชื่อวิทยาศาสตร
ทรงปลูกเมื่อวันที่
สถานที่ปลูก

ความเปนมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin
8 สิงหาคม พ.ศ. 2544
บริเวณดานหนาสวนไมหอม ตรงขามทางเขาดานหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทองที่
หมูที่ 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พิกัด UYM(WGS 84) E 99 องศา 58 ลิปดา 26.0 ฟลิปดา
N 14 องศา 1 ลิปดา 44.2 ฟลิปดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จฯ นําคณาจารยและ
นักเรียนนายรอยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ชั้นปที่ 5 ทัศนศึกษาศูนยปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูก พืชทดลอง การเจริญเติบโตจนถึง ปจจุบัน เสนรอบวงของตนไมที่มีความสูง
1.30 ม. จากพื้นดิน 57 ซม.

รายละเอียดพันธุไมตามแบบการเก็บขอมูลพันธุไมของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ
ชื่ออื่นๆ :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร :
ชื่อพองวิทยาศาสตร :

จําปา จําปสัก (ลพบุรี)
Champi Sirindhorn
Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin
1. Michelia sirindhorniae (Noot & Chalermglin) N.H.Xia & X.H.Zhang
2. Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin, Blumea 45: 245 (2000)
วงศ :
MAGNOLIACEAE
ถิ่นกําเนิด :
ขึน้ แชน้ําอยูในปาพรุน้ําจืดทีต่ ําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป :
ไมยืนตน สูง 20–25 ม. ลําตนเปลาตรง ตนแกเปลือกแตก เปนรองตามยาว กิ่งออนมีแผล
ระบายอากาศชัดเจน ใบรูปรี กวาง 7-10 ซม. ยาว 14-20 ซม. ปลายมน โคนใบสอบ
ขอบใบเรียบ กานใบยาว 2.5-4.5 ซม. ดอกสีขาวนวล ออกเดี่ยว ตั้งขึ้นตามซอกใบใกล
ปลายยอด ยาว 2.5-3.5 ซม. กานดอกยาว 1.8 ซม. กลีบดอกมี 12-15 กลีบ เรียงเปนชั้นๆ
ละ 3 กลีบ ปลายกลีบมน ผลเปนผลกลุม ชอยาว 4-6 ซม. รูปกลม มีผลยอย 15-25 ผล
เมล็ดสีแดงเขม รูปกลมรี ขนาด 4-6 มม.
ฤดูการออกดอกติดผล : ออกดอกเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ผลแกเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
การขยายพันธุ :
การขยายพันธุจําปสิรินธร สามารถกระทําไดหลายวิธี นับตั้งแต การเพาะเมล็ด การปกชํา
การทาบกิ่ง การเสียบยอด การติดตา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละ
วิธีแตกตางกันออกไป ดังเชน
การเพาะเมล็ด จากงานวิจัยของฝายเทคโนโลยีการเกษตร วว. ไดมีการทดลองใน
เรื่องการงอกของเมล็ดจําปสิรินธรพบวา เมล็ดที่เก็บจากโคนตนจะมีอัตราการงอกต่ํา และมี
ตนกลาที่ไมคอยจะแข็งแรง แตเมล็ดที่ไดจากผลแกที่เก็บจากบนตน จะมีอัตราการงอกสูง
และมีตนกลาที่แข็งแรงกวา ดังนั้นคําแนะนําในการเพาะเมล็ดจําปสิรินธร จึงเริ่มตั้งแตการ
เลือกเก็บผลแกที่มีสีเปลี่ยนจากสีเขียวออนเปนสีน้ําตาลออน มีผลยอยที่อยูโคนชอผลแตก
เปนชอเล็กๆ เพียง 1-2 ผล และยังไมรวงหลนจากตน ใหนําผลแกนี้มาผึ่งไวที่รม 2-3 วัน
รอยแตกจะกวางขึ้น แลวมีเมล็ดหลุดออกมา นําเมล็ดมาแชน้ําเปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยมี
การเปลี่ยนน้ําทุก 12 ชั่วโมง แลวบี้เอาเปลือกหุมเมล็ดสีแดงออกทิ้งไป จะเห็นแตเมล็ดใน
สีดําและแข็ง นําเมล็ดมาเพาะรวมกันในกระบะทราย แลวราดดวยยากันรา และคลุมปองกัน
ความชื้นดวยถุงพลาสติก (เพื่อไมตองรดน้ําเลยตลอดชวงเวลาการเพาะเมล็ด ) ในเวลา 1
เดือนก็เริ่มงอก เมื่อใบเลี้ยงคูแรกคลี่กางดี จึงแยกนําลงปลูกในถุงเพาะชํา และตั้งไวในเรือน
เพาะชําจนมีอายุ 1 ป จะมีความสูง 30-40 ซม. และมีใบจํานวน 8-10 ใบ จึงนําออกมาตั้ง
กลางแจงเพื่อใหปรับตัว กอนนําไปปลูกลงแปลงกลางแจง ขอดีของวิธีการขยายพันธุแบบนี้
คือ ไดตนกลาที่มีระบบรากแข็งแรง เจริญเติบโต ตนไมคอยลม เมื่อเปนตนใหญแลวจะมีทรง
พุมแผกวางสวยงาม แตจะออกดอกไดชา ในการปลูกตนจําปสิรินธรโดยวิธีการเพาะเมล็ด
ตอไปเรื่อยๆ ก็มีโอกาสที่จะไดตนจําปสิรินธรที่มีความแปรผัน แตกตางไปจากตนแมพันธุเดิม
หรือไดตนที่มีความเหมือนกับตนแมพันธุเดิมได เนื่องจากเปนการขยายพันธุแบบใชเพศที่มี
การผสมพันธุตามธรรมชาติ
การปกชํา จัดเปนวิธีการขยายพันธุจําปสิรินธรที่งายและรวดเร็วอีกวิธีหนึ่ง ซึ่ง
จะไดตนกลาที่มีลักษณะเหมือนตนแมพันธุอีกดวย โดยการตัดปลายกิ่งใหมีความยาว 20-30
ซม. ลิดใบที่โคนกิ่งออก แชในน้ํายากระตุนราก แลวนําไปปกชําในแปลงพนหมอกกลางแจง
เปนเวลา 3-4 เดือน ก็จะออกราก แยกนําไปปลูกในถุงเพาะชําจนตั้งตัวและเจริญเติบโตไดดี

จึงนําออกมาปลูกกลางแจงได สําหรับเทคนิคในการปกชํานี้ก็คือ ถามีการปกชําจากกิ่งที่เคย
ออกดอกมาแลว เมื่อนําไปปลูกก็จะออกดอกไดงาย ในทางตรงกันขาม ถาปกชําจากกิ่งที่ได
จากตนกลาขนาดเล็ก หรือกิ่งที่ยังไมเคยออกดอกมากอน เมื่อนําไปปลูกแลวจะออกดอกได
ชา และเมื่อเปรียบเทียบกันแลว พบวากิ่งปกชําออนๆ จะออกรากไดงายกวากิ่งปกชําแกๆ
การทาบกิ่ง ควรใชตนตอที่หาเมล็ดไดงาย ตนตอมีความทนทาน เจริญเติบโตเร็ว
เชน จําปา จําปปา จําปาปา จําปหลวง ตนตอมีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ป มีความสูงประมาณ
50-80 ซม. มีเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. วิธีการทาบก็ใชการปาดขางทั้งตนตอและกิ่งพันธุ
ใหยาว 5-8 ซม. นํามาประกบกันและพันดวยเทปพลาสติก ควรผูกโยงตนตอกับคานหรือกิ่ง
ดานบนเพื่อปองกันกิ่งฉีก ในเวลา 1 เดือน ก็สามารถตัดนํามาปลูกชําได สําหรับเทคนิค
ในการทาบกิ่งจําปสิรินธรก็คือ การปาดกิ่งตนตอนั้น จะตองปาดใหเหลือสวนของยอดไวดวย
ไมใชปาดใหขาดเหมือนกับทาบมะมวง เมื่อทาบแลว 20 วัน ก็ตัดสวนยอดของตนตอทิ้งได
และกอนจะตัดกิ่งทาบไปปลูกชํา ควรเตือนกิ่งทาบดวยการควั่นรอบกิ่งของโคนกิ่งพันธุ 1
สัปดาหแลว จึงตัดกิ่งทาบออก กิ่งทาบจะปรับตัวหันไปดูดน้ําจากตนตอ เปนการกระตุนให
รากของตนตอทํางานไดดีขึ้น ขอดีของการขยายพันธุโดยการทาบกิ่งก็คือ จะไดตนกลาที่มี
ลักษณะตรงตามแมพันธุ แตจะออกดอกไดเร็วหรือไมก็ขึ้นอยูกับวาไปทาบมาจากกิ่งที่เคย
ออกดอกมาแลวหรือยัง หากทาบจากกิ่งที่เคยออกดอกมาแลว เมื่อนําไปปลูกแลวก็จะออก
ดอกไดเร็ว แตถาทาบกิ่งมาจากตนขนาดเล็ก หรือกิ่งที่ยังไมเคยออกดอกมากอน เมื่อนําไป
ปลูกแลวก็จะออกดอกไดชา
การเสียบยอด เปนการขยายพันธุที่จะไดกิ่งยอดตรงตามลักษณะของแมพันธุ
ใชไดกับตนตอทั้งที่มีขนาดเล็กและมีขนาดใหญ สําหรับตนตอที่มีขนาดเล็ก ควรใชตนตอที่
หาเมล็ดไดงาย ตนตอมีความทนทาน เจริญเติบโตเร็ว เชน จําปา จําปาปา จําปปา จําป
หลวง ตน ตอควรมีอ ายุ ม ากกว า 6 เดื อน ซึ่ง จะมีความสูง มากกว า 50 ซม. และมี
เสนผาศูนยกลางใหญกวา 1 ซม. วิธีการเสียบยอดโดยการปาดโคนตนตอลงมา 5-6 ซม.
ใหลึกในระดับเปลือกแลวเฉือนเอียงเปนมุมประมาณ 45 องศา แลวปาดกิ่งพันธุใหมีแผลยาว
เทากับตนตอ โดยกิ่งพันธุนี้จะมีตาขางอยูเพียง 1 ตา นํากิ่งพันธุเขาเสียบกับตนตอ พันดวย
เทปพลาสติกใหมิด กันไมใหน้ําเขาได ประมาณ 3 สัปดาห ตาของกิ่งพันธุจะเริ่มแตกออกมา
จึงใชมีดคมๆ เฉือนเทปพลาสติกใหยอดแทงออกมา พรอมทั้งตัดยอดของตนตอออก ตาของ
กิ่งพันธุก็จะโตขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อนําไปปลูกใหพักตัวในเรือนเพาะชําระยะหนึ่ง ก็สามารถ
นํา ออกปลู ก ได สํ า หรั บ การเสี ย บยอดกั บ ต น ตอที่ มี ข นาดใหญ จะแตกตาและมี ก าร
เจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว จึ ง เป น วิ ธี ก ารที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มในหมู เ กษตรกรเป น อย า ง
มาก เนื่องจากจะเพิ่มจํานวนยอดพันธุไดเปนจํานวนมากในเวลารวดเร็ว ยอดพันธุจะอวบ
อวนสมบูร ณ นําไปขยายพันธุตอไดดี เกษตรกรมักเรียกการเสียบยอดกับตนตอที่มีขนาด
ใหญนี้วา การฝากยอด ซึ่งมีขอดีอีกอยางหนึ่งของการขยายพันธุแบบนี้คือ สามารถนํายอด
ที่อยูไกลๆ มาเสียบได โดยการตั ดยอดพันธุแล วพรมน้ํา นํา ใสถุง พลาสติ ก เก็บ ไวไดถึ ง
1 สัปดาห
การติดตา ก็เปนการขยายพันธุที่จะไดกิ่งยอดที่มีลักษณะตรงตามพันธุอีกวิธีหนึ่ง
ใชไ ดกับ ตนตอทั้ง ที่มีข นาดเล็ก และมีขนาดใหญ สําหรับ ต นตอก็ใช ป ระเภทและขนาด
เหมือนกับวิธีการขยายพันธุแบบเสียบยอด สําหรับวิธีการติดตาใหเปดเปลือกของตนตอเปน
รูปตัว U คว่ํา หรือตัว T แลวแบะเปลือกออก เฉือนตาของกิ่งพันธุเปนรูปโลหพรอมทั้งแกะ
เอาเนื้อไมที่ติดมาออก นําตาเสียบเขากับตนตอ พันดวยเทปพลาสติกใสใหมิด กันไมใหน้ํา
เขาได ประมาณ 3 สัป ดาห ตาของกิ่งพันธุจ ะเริ่ม แตกออกมา จึง ใชมีดคมๆ เฉือนเทป

ขอดีของพันธุไม :
ขอแนะนํา :

พลาสติกใหยอดแทงออกมา พรอมทั้งตัดยอดของตนตอออก ตาของกิ่งพันธุก็จ ะโตอยาง
รวดเร็ว เมื่อนําไปปลูกใหพักตัวในเรือนเพาะชําระยะหนึ่ง ก็สามารถนําออกปลูกได สําหรับ
การติดตากับตนตอที่มีขนาดใหญ จะมีวิธีการเหมือนกับตนตอขนาดเล็ก แตจะแตกตาและมี
การเจริญ เติบโตอยางรวดเร็ว ขอดีของการขยายพันธุแบบติดตาคือ จะไดจํานวนตนกลา
เทากับจํานวนตาที่มีอยู จึงถือวาเปนวิธีการที่จะไดตนกลาจํานวนมากในเวลารวดเร็วในอีก
วิธีหนึ่ง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปนวิธีการที่ไดตนกลาจํานวนมากในเวลารวดเร็ว แต
ตนกลาจะมีขนาดเล็กและใชเวลาในการปลูกเลี้ยงและบํารุงรักษาเปนเวลานาน สําหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของจําปสิรินธร โดยการนํายอดออนขนาดเล็กมาเลี้ยงในอาหารวุน ซึ่งเปน
อาหารปลอดเชื้อ ในการขยายพันธุโดยวิธีการนี้พบวา ตนกลายังพัฒนาระบบรากไดไมดีนัก
เปนจําปชนิดเดียวที่ทนน้ําทวมขัง หรือที่ชื้นแฉะ
การปลูกและบํารุงรักษา ผูที่จะปลูกเลี้ยงจําปสิรินธร ควรมีความเขาใจในธรรมชาติของ
จําปชนิดนี้ใหถองแทเสียกอน วาชอบเจริญเติบโตอยูในสภาพธรรมชาติอยางไร ผูที่ตองการ
ปลูกควรที่จะปรับสภาพลักษณะของพื้นที่ปลูกใหมีความใกลเคียงใหเหมาะสม ตนกลาก็จะ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีความแข็งแรง ในทางตรงกันขาม ถาไมมคี วามเขาใจในธรรมชาติ
ของจําปชนิดนี้อยางดีพอแลว เมื่อปลูก ลงไปในพื้นที่ที่ไมเ หมาะสม จําปสิรินธรก็จ ะไม
เจริญเติบโต และมีหลายรายที่ปลูกไปแลวตาย เนื่องจากมีความเขาใจที่ผิดๆ กอนอื่น ควร
ตรวจสอบใหดีเสียกอนวา ตนกลาจําปสิรินธรที่ทานจะปลูกนั้นมีการขยายพันธุ มาอยางไร
เปนตนกลาที่มาจากการเพาะเมล็ด ปกชํา หรือการตอนกิ่ง หรือมาจากการขยายพันธุโดย
วิธีการทาบกิ่ง เสียบยอด ติดตา
ปญหามีอยูวา แลววิธีการขยายพันธุ มาเกี่ยวของกับการปลูกและบํารุงรักษา
อยางไร ?
คําตอบก็คือ มีความเกี่ยวของเปนอยางมาก และสําคัญมากดวย เนื่องจากจําป
สิรินธรเปนจําปเพียงชนิดเดียวในโลกที่มีถิ่นกําเนิดและเจริญเติบโตอยูในปาพรุน้ําจืด ชอบ
สภาพสิ่งแวดลอมที่ชื้นแฉะ ในชวงฤดูฝนโคนตนและรากจะแชอยูในน้ําเปนเวลามากกวา 5
เดือนของแตละป ดังนั้นรากของจําปสิรินธรจึงมีความคุนเคยกับสภาพดินที่ชื้นแฉะ หรือดิน
ในที่ลุมซึ่งมีความชื้นมาก
เมื่อทานปลูกตนกลาที่มาจากการเพาะเมล็ด หรือการปกชํา หรือการตอนกิ่ง ราก
ของตนกลาที่แตกออกมานั้นก็จะเปนรากที่แทจริงของจําปสิรินธร ซึ่งชอบสภาพของดินปลูก
ที่แฉะ หรือดินชื้นมากๆ เมื่อทานสามารถหาพื้นที่ป ลูกที่เ หมาะสม เชน พื้นที่ลุมต่ํา หรือ
พื้นที่ใกลแหลงน้ํา เชน ตามริมหนอง คลอง บึง หรือตามริมลําธาร ริมแมน้ํา ริมบอน้ํา หรือ
อาจเปนพื้นที่ที่มีน้ําหลากในชวงฤดูฝน หรือน้ําทวมขังในระยะเวลาสั้นๆ ได เมื่อทานปลูกใน
แหลงดังกลาวไปแลว จําปสิรินธรก็จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีความแข็งแรง แตถา
ทานไมสามารถหาพื้นที่ดังกลาวได ทานก็ยังมีโอกาสปลูกจําปสิรินธรในพื้นที่ลักษณะอื่นๆ ได
ทั่ว ประเทศไทย แต มี ข อ แม ว า ทา นจะต องรดน้ํ า โคนต น จํา ป สิ ริ น ธรให มี ค วามชื้ น อยู
ตลอดเวลา คือรดน้ําบอยๆ รดใหมากกวาจําปหรือจําปาอื่นๆ หลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องนี้
สามารถแสดงให ผู ป ลูก ทั่ ว ไปเห็น ได ต ลอดเวลาก็ คื อ ที่ ส ถาบั นวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหง ประเทศไทย (วว.) ตั้งอยูเลขที่ 196 ริมถนนพหลโยธิน ในบริเวณเดียวกับ
สภาวิจัยแหงชาติ ภายในตึก วว. มีการปลูกจําปสิรินธร 1 ตน โดยที่ตนกลานี้มาจากการ
เพาะเมล็ด ปลู ก เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2544 ขณะที่ ป ลูก ต นกลา มีความสูง 1.50 ม.
สภาพของบริเ วณที่ปลูก เปนพื้นดินที่ถมสูง กวาบริเ วณขางเคียงโดยรอบ ประมาณ 1 ม.

มีการขุดหลุม กวางและลึก 50 ซม. รองกนหลุมดวยปุยหมัก มีการรดน้ําทุกวันใหโคนตนชื้น
อยูตลอดเวลา ปรากฏวาเมื่อเวลาผานไป 1 ป จําปสิรินธรตนนี้มีความสูง 3 ม. และเมื่อเวลา
ผานไป 2 ป มีความสูงถึง 6 ม. สามารถกลาวไดวา วว. ปลูกจําปสิรินธรนอกถิ่นกําเนิดเปน
แหงแรก และเจริญเติบโตไดดีที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้
ในเวลาเดียวกัน มีหนวยงานราชการหลายแหง รวมทั้งเอกชนหลายราย ปลูกตน
จําปสิรินธรที่มาจากเพาะเมล็ด โดยมีการพูนดินขึ้นมา หรือถมเปนโคก หรือปลูกใสรองบอ
ซึ่งทําใหโคนตนมีความสูงกวาบริเวณขางเคียง เมื่อรดน้ําแลว น้ําจะระบายหรือไหลออกไป
รากจึงไดรับความชื้นนอย ตนกลาจึงไมคอยเจริญเติบโต ไมคอยแข็งแรง วิธีแกไขงายๆ คือ
รดน้ําใหมากขึ้น หรือใหบอยขึ้น หรือใหทําการทลายโคกที่อยูโคนตนนั้นออกเสีย
ถาทานปลูกตนกลาจําปสิรินธรที่มีการขยายพันธุโดยวิธีการทาบกิ่ง เสียบยอด หรือ
ติดตา มีก ารใชตนตอที่เ ปนจําปา จําป หรือจําปปา สวนของจําปสิรินธรจึงเปนสวนที่อยู
ขางบนพื้นดิน คือเปนสวนที่เราเห็นอยู แตสวนที่อยูใตดิน เปนสวนของรากนั้นจะเปนของ
ชนิดที่เราใชมาเปนตนตอ ไมวาจะเปนจําปา จําป หรือจําปปา ซึ่งเปนพืชที่ชอบอยูในที่ดอน
มีสภาพเปนดินรวน ระบายน้ําไดดี ไมชอบน้ําแฉะหรือน้ําทวมขัง ดังนั้นถาปลูกจําปสิรินธร
ที่มีการขยายพันธุโดยวิธีการทาบกิ่ง เสียบยอด หรือติดตาลงในพื้นที่ชื้นแฉะ หรือน้ําทวมขัง
ปรากฏวา จําปสิรินธรตนดังกลาวก็จะตาย ซึ่งมีผูปลูกจํานวนมากสอบถามวา ทําไมปลูกแลว
ตาย บางรายก็ใหไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ จึงพบวาตนตายเนื่องมาจากปลูกกิ่งทาบในที่แฉะ
ในขณะที่ปลูกตนเพาะเมล็ดในที่แฉะแลวเจริญเติบโตดี และในทางตรงกันขาม ถามีการปลูก
กิ่งทาบในที่ดอน ก็จะเจริญเติบโตไดดี
โดยสรุปแลว ก็จะตองดูวาตนกลาจําปสิรินธรที่ทานจะปลูกนั้น ขยายพันธุมาโดย
วิธีการใด ถามาจากการเพาะเมล็ด ก็จะตองปลูกในพื้นที่ลุม ดินชื้น แตถาขยายพันธุมาโดย
การทาบกิ่ง เสียบยอด หรือติดตา ก็จะตองปลูกในที่ดอน ดินมีการระบายน้ําดี
คราวนี้ มีคําถามขึ้นมาอีกวา แลวตนที่ทานปลูกอยูแลวนั้น มาจากการขยายพันธุ
แบบใด
คําตอบก็คือ ตองมีการตรวจสอบ หรือสอบถามจากผูที่มีความรู มีประสบการณ
ในการขยายพันธุพืช วิธีการคือ ตรวจจากเปลือกที่อยูในโคนตนวา มีรอยของการทาบ เสียบ
ยอด ติดตา หรือไม หรือตรวจจากรอยตุมขาวๆ เล็กๆ ซึ่งเปนชองหายใจที่มีอยูทั่วไป เปน
ลักษณะเฉพาะของพรรณไมในวงศจําปาแตละชนิดที่มีความแตกตางกันออกไป ถามีรองรอย
ของการทาบ หรือมีรอยตุมขาวๆ ที่โคนตนกับที่ลําตนไมเหมือนกัน ก็แสดงวา ตนนั้นไมใช
ตนเพาะเมล็ดหรือปกชํา จึงควรนําไปปลูกใหถูกวิธี
คําถามที่พบเสมอ ก็คือ ทําไมปลูกจําปสิรินธรแลวไมออกดอก
ผูตอบจะตองถามทานกอนวา ทานปลูกตนจําปสิรินธรที่ขยายพันธุมาโดยวิธีการใด
เพราะโดยธรรมชาติแลว จําปสิรินธรเปนไมตนขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลางของโคนตนได
ถึง 2 ม. และมีความสูงไดถึง 35 ม. เจริญเติบ โตอยูในสภาพชื้นแฉะ ถาทานปลูกจากตน
เพาะเมล็ด ก็ตองปลูกอยูในสภาพพื้นที่แฉะเปนเวลาอยางนอย 7 ป หรือมีความสูงมากกวา
10 ม. จึงออกดอก ถาทานปลูกจากตนปกชํา ก็ตองปลูกในสภาพที่แฉะเปนเวลาอยางนอย
2-3 ป หรือมีความสูงมากกวา 2-3 ม. จึงจะออกดอก ถาทานปลูกจากการทาบกิ่ง เสียบยอด
หรือติดตา ก็ตองปลูกในสภาพที่ดอน ดินระบายน้ําดีเปนเวลาอยางนอย 2-3 ป หรือมีความ
สูงมากวา 2-3 ม. จึงจะออกดอก
แตปญหาที่เปนอยูในปจจุบันคือ ไมมีผูขยายพันธุรายใด ปกชํากิ่งจําปสิรินธรจาก
กิ่งของตนใหญหรือตนแมพันธุที่เคยออกดอกแลว และในเวลาเดียวกันก็ไมมีผูขยายพันธุ

ขอมูลอื่นๆ :

รายใดทําการทาบกิ่ง เสียบยอด หรือติดตาจากกิ่งของตนใหญหรือตนแมพันธุที่เคยออกดอก
แลว ที่เ ปนอยูในปจจุบันก็คือ มีการปก ชํากิ่ง หรือมีการทาบกิ่ง เสียบยอด ติดตามาจาก
ตนกลาเพาะเมล็ดขนาดเล็กที่มีความสูงเพียง 1-2 ม. ดังนั้น ไมวาทานจะปลูกอยางไร จําป
สิรินธรก็จะไมออกดอก จนกวาจะมีอายุเกิน 7 ป หรือมีความสูงมากกวา 10 ม.
การแกไขใหออกดอกเร็ว
ถามีการปกชํา หรือทาบกิ่ง เสียบยอด หรือติดตาจากตนแมพันธุที่ออกดอกแลว
เมื่อนํามาปลูกก็จะออกดอกไดเร็วขึ้น แตถาไมสามารถขยายพันธุจากตนแมพันธุที่ออกดอก
แลว ก็จะตองรอจนกวาจะมีอายุเกิน 7 ป หรือมีความสูงมากกวา 10 ม. หรืออาจใชฮอรโมน
เรงดอกเขาชวย
ประวัติการคนพบ

ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น ผูคนพบ

ผูเขียนไดเขาไปสํารวจพื้นที่บานซับจําปา ต.ซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2541 ซึ่ง เปนปาพรุน้ําจืด มีพื้นที่ป ระมาณ 80 ไร พบตนจําปหรือจําปา
(ในขณะนั้นไมสามารถบอกไดวา เปนจําปห รือจําปา เพราะยังไม พบดอก แตชาวบานใน
ทองถิ่นนั้นเรียกวา จําปา) มีตนที่มีขนาดใหญ สูง 15-25 ม. ลําตนมีเสนผาศูนยกลาง 1 ม.
ประมาณ 4-5 ตน สวนลําตนที่มีขนาดเล็กกวา มีเ สนผาศูนยก ลาง 40-100 ซม. พบอยู
ประมาณ 20 ตน ในการสํารวจครั้งแรกนี้ พบซากของผลแกที่รวงอยูโคนตน สวนใหญผุพัง
เกือบหมดแลว จึงไมสามารถระบุไดวามีจํานวนผลยอยกี่ผล หรือมีจํานวนเมล็ดตอผลจํานวน
เทาใด แตจากการสํารวจทางนิเวศวิทยาสามารถระบุไดวา ตนไมชนิดนี้มีความแตกตางจาก
จําปหรือจําปาชนิดอื่น เนื่องจากวาสามารถเจริญเติบโตอยูไดในสภาพของปาพรุน้ําจืด ซึ่ง
โดยปกติแลวจําปหรือจําปาทุกชนิดทั่วโลกจะขึ้นอยูบ นพื้นที่ดอนหรือบนภูเ ขา หรือตาม
พื้นดินมีการระบายน้ําดี
ตอมาวันที่ 21 มิถุนายน 2542 ไดเขาไปสํารวจซ้ําในพื้นที่เดิม เก็บดอกจากบนตน
มาบันทึกภาพ และบันทึกรายละเอียดตางๆ ของดอกพบวา กอนที่ดอกเริ่มแยมจะมีสีเขียว
ออนที่โคนกลีบดอกดานนอก เมื่อเริ่มแยมจะมีสีขาวใส มีกลีบดอก 12-15 กลีบ ปลายกลีบ
มนกลม จากการสํารวจในครั้งนี้จึงสรุปไดวา ตนไมชนิดนี้เปนจําป เนื่องจากในขอกําหนด
เดิม ที่ร ะบุวา จําปมีก ลีบ ดอกแรกแยม เปนสีขาว จําปามีกลีบ ดอกแรกแยม เปนสีเหลือง
เหลืองสม ที่เรียกสีจําปา หรือมีสีอื่นนอกจากสีขาว และเมื่อสอบถามจากผูคนในทองถิ่น
ไดความวา ที่เรียกกันอยูวา จําปา ก็เรียกตามสีของกลีบดอกที่รวงอยูโคนตน มีสีเหลืองจําปา
จึงเรียกหมูบานนี้วา บานซับจําปา ซึ่งหมายถึงพื้นที่น้ําแฉะมีตนจําปาขึ้นอยู แตยังไมมีใคร
ปนตนขึ้นไปเก็บดอกสดๆ ลงมาดูเลยวามีสีอะไรกันแน เมื่อผูเขียนนําดอกสีขาวออกมาใหดู
และบอกวา ตองเรียกวาจําป ปรากฏวาทุกคนก็ยอมรับ แตปญหาก็คือ จะเรียกวาจําปอะไร
เพราะยังไมทราบวาเปนชนิดไหน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542 ไดเดินทางเขาไปสํารวจซ้ําในพื้นที่เดิม เก็บผลออนและ
ผลแกจากบนตนลงมาบันทึกภาพ ตรวจสอบลักษณะของผล มีผลยอยจํานวน 15-25 ผล
และมีเมล็ด 1-6 เมล็ดตอ 1 ผลยอย จากการสํารวจในครั้งนี้ไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับ

พรรณไมวงศจําปาที่มีอยูในประเทศไทยและในประเทศขางเคียง สามารถระบุไดวา เปน
พรรณไมชนิดใหมของโลก (new species) เมื่อมีการสงตัวอยางไปตรวจสอบรายละเอียดซ้ํา
ที่หอพรรณไมไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด ทางศาสตราจารยฮัน พี นูติบูม ผูเชี่ยวชาญ
พรรณไมวงศจําปา ก็ยืนยันวาเปนพรรณไมชนิดใหมของโลก จึงรวมกันเขียนรายงานการ
คนพบ โดยไดรับพระราชทานพระราชานุญาต ใหใชชื่อพระนามาภิไธยเปนชื่อพืชชนิดใหม
วา Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยวา จําปสิรินธร
แลวนําลงพิมพในวารสารการจําแนกพรรณไม BLUMEA เมื่อเดือนสิงหาคม 2543
จากผลแกที่เก็บเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542 มีการนําเมล็ดมาเพาะพบวา เมล็ดหลน
อยูโคนตนมีเปอรเซ็นตการงอกต่ํามาก และไดตนกลาที่ไมคอยแข็งแรง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลแกที่เก็บจากตน กลับใหเมล็ดที่มีเปอรเซ็นตการงอกสูงมาก เกือบรอยเปอรเซ็นต และมี
ตนกลาที่แข็งแรงกวาตนกลาที่ไดจากการเพาะเมล็ดที่หลนอยูโคนตน

สภาพของปาพรุถิ่นกําเนิด
ลักษณะเดนที่แตกตางจากชนิดอื่น คือขึ้นแชน้ําอยูในปาพรุน้ําจืดของภาคกลาง
มีตนใหญ เปลือกแตกเปนรองลึกตามยาม ใบแกรูปรีคอนขางกลม ดอกเริ่มแยมมีสีเขียวออน
ที่โคนกลีบดอกดานนอก ปลายกลีบมนกลม กลีบคอนขางบาง ชอผลคอนขางกลมและเล็ก
ลักษณะเดนของพรรณไมในวงศจําปา จําปสิรินธรจัดอยูในวงศจําปา (Family
Magnoliaceae) พรรณไมในวงศนี้ จัดเปนพรรณไมที่มีความเกาแกดึกดําบรรพที่สุดในหมู
ของไมดอกที่มีอยูในยุคปจจุบัน มีวิวัฒนาการในการปรับ ตัวต่ําที่สุด จึง เปนพรรณไมที่มี
โอกาสสูญพันธุในสภาพธรรมชาติไดมากที่สุด ลักษณะเดนของพรรณไมในวงศจําปา ไดแก
มีลําตนไดหลายขนาด นับตั้งแตขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือเปนไมพุม มีเปลือก
ไมคอนขางหนา ฉ่ําน้ํา มีกลิ่นฉุน มีชองอากาศเปนรอยขีดสีขาวนูนเล็กนอยกระจายอยู มีใบ
เดี่ยวออกเวียนรอบกิ่ง พรรณไมพื้นเมืองของไทยในวงศนี้ไมผลัดใบ มีดอกขนาดใหญ เปน
ดอกเดี่ย ว ออกตามซอกใบหรื อตามปลายยอด มี ก ลีบ เลี้ ยงและกลี บ ดอกที่ มีลั ก ษณะ
คลายคลึงกัน มีกลีบหนา ฉ่ําน้ํา แข็งเปราะ มีเกสรเพศผูและเพศเมียจํานวนมาก มีผลเปนผล
กลุม อยูรวมกันเปนชอ สวนใหญเปลือกผลเชื่อมติดกัน แลวแตกออกแนวเดียว มีเมล็ดแกสี
แดงเขม สวนใหญขึ้นอยูบนภูเขา ตามยอดดอยที่มีอากาศหนาวเย็นและชื้น

การเดินทาง :

หมายเหตุ :
เอกสารอางอิง :

รวบรวมโดย :

ตนที่มีขนาดใหญในถิ่นกําเนิด
จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงพหลโยธินหมายเลข 1 ผานจังหวัดสระบุรี ถึงสามแยกพุแค ออก
ขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 21 ตรงไปจนถึงแยกมวงคอม เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 205 ขามแมน้ําปาสักตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2256 (ทาหลวง –
ดานขุนทด) ผานอําเภอทาหลวงไปประมาณ 13 กม. ถึงแยกซับจําปาเลี้ยวขวาเขาทางหลวง
ชนบท (บานซับจําปา – บานโปงสวอง) ประมาณ 3 ก.ม. เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 2 ก.ม.
ถึงปาจําปสิรินธร และเมืองโบราณซับจําปา
ขอขอบคุณ ทุกแหลงขอมูลและภาพถาย ครับ
1. ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร BGO Plant Database,
The Botanical Garden Organization
2. http://www.rspg.or.th/plants_data/hrs_flower/hrs_flowers1.htm
3. http://www.rspg.org/jumpeesirin/jpsirin1.htm
4. http://www.tripstalontour.com
5. http://www.rspg.org/jumpeesirin/jpsirin5.htm
6. http://www.rspg.org/jumpeesirin/jpsirin4.htm
7. http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-344413
8. http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=117835
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