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“ ต้ นดอกชมจันทร์ ”

ในช่วงนี้ที่สวนครัวน้อยของผูเ้ ขียนมีดอกชมจันทร์ให้เก็บไม่เว้นแต่ละวัน นามาเป็ นเมนู
ปรุ งอาหารได้หลากหลาย ทั้งลวกจิ้มกินกับน้ าพริ ก ผัดน้ ามันหอย ทาแกงส้ม ผัดผักรวม ผัดใส่
วุน้ เส้น ใส่ ก๋วยเตี๋ยว หรื อจะกินแบบสดๆ ก็ได้ ผูเ้ ขียนนามาทาเมนูยารวมมิตรชมจันทร์และผัด
น้ ามันหอยใส่ เต้าหู ้ ก็นบั ว่าอร่ อยดีทีเดียว บางวันเก็บดอกชมจันทร์ได้มากก็นาไปจ่ายแจกให้
เพื่อนบ้าน รวมไปถึงเพื่อนร่ วมงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดว้ ย

สาหรับต้นดอกชมจันทร์ที่ผเู ้ ขียนปลูก เริ่ มแรกก็คือนาเมล็ดไปแช่น้ าอุ่นทิ้งไว้ประมาณ
5 -6 ชัว่ โมง หลังจากนั้นจึงนาเมล็ดไปเพาะไว้ในถุงชาสี ดาที่ใส่ ดินปลูกไว้ จานวน 5 ถุงๆ ละ 2
เมล็ด โดยวางระยะของเมล็ดไว้ให้ห่างกันพอสมควร เมื่อเมล็ดเริ่ มงอกและมีใบเริ่ มติด เลี้ยงเป็ น
ต้นกล้าทิ้งไว้ 2 – 3 สัปดาห์แล้วจึงนาไปปลูกในหลุมที่ขดุ เตรี ยมไว้

“ ลักษณะดอกตูมของดอกชมจันทร์ ”
ผูเ้ ขียนนาต้นกล้าชมจันทร์ไปปลูกไว้ 5 หลุม ๆ ละ 1 ต้น เมื่อต้นเริ่ มโตจะมีลกั ษณะเป็ น
เถาจึงหาไม้ไปปักไว้ขา้ งๆ เพื่อให้เถาต้นชมจันทร์ได้เกาะยึด คอยจัดเถาที่เลื้อยอยูใ่ ห้พนั ไม้หลัก
ไว้และหาไม้ไผ่ซีกยาวๆ มาผูกมัดกับหลักตามแนวนอน เพื่อให้ตน้ ชมจันทร์แตกกิ่งก้านและแผ่
กระจายออกไปตามด้านข้าง
หมัน่ รดน้ าทุกวัน พรวนดินให้เป็ นระยะพร้อมทั้งรดด้วยน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน(ที่
ผูเ้ ขียนเลี้ยงและทาไว้ใช้เอง) โดยรดที่บริ เวณรอบโคนต้นประมาณเดือนละ 2 – 3 ครั้ง

เมื่อปลูกได้ราว 2 – 3 เดือน ต้นชมจันทร์กจ็ ะออกดอกทั้งดอกตูมและดอกบานให้ได้เก็บ
กันแทบทุกวัน ถ้าเป็ นดอกตูม ดอกจะมีลกั ษณะเป็ นเกลียว สี เขียวอ่อนหรื อสี เขียวเหลือง ดอกจะ
ยาว 4 – 6 นิ้ว แต่ถา้ ดอกเริ่ มบานจะออกเป็ นสี ขาว คล้ายดอกผักบุง้ และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

“ ดอกชมจันทร์ ที่บานจะมีลกั ษณะคล้ ายดอกผักบุ้ง และมีสีขาว ”
ดอกชมจันทร์มกั จะบานในช่วงเวลากลางคืน จึงมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “ดอกบานดึก”
ยามเก็บดอกชมจันทร์ ผูเ้ ขียนชอบเก็บในช่วงเวลาเช้าๆ ใช้กรรไกรตัดกิ่งขนาดเล็กตัดขั้วที่อยู่
โคนก้านดอก เนื่องจากมียางสี ขาวที่เหนียวติดมือได้ง่าย รวมทั้งมีมดแดงชอบไต่ตอม (อาจจะ
เพราะหลงใหลในกลิ่นหอมของดอกชมจันทร์กเ็ ป็ นได้) แล้วนามาแพ็คใส่ ถุง เก็บใส่ ไว้ในตูเ้ ย็น
ก็จะอยูไ่ ด้หลายวัน
ทั้งนี้ ดอกชมจันทร์จะออกดอกเร็วและออกดอกพร้อมกันคราวละมากๆ ซึ่งถ้ามีจานวน
ปริ มาณที่มากและรับประทานไม่หมด ก็สามารถนาไปตากแห้งเพื่อไว้ใส่ ในต้มจืดหรื ออย่างอื่น
ก็ได้ ส่ วนดอกชมจันทร์บางดอกที่ร่วงโรยไป จะติดเป็ นเมล็ดที่มีเปลือกสี เขียวหุม้ อยู่ ก็ตอ้ งรอ
ให้แก่เป็ นสี น้ าตาลเข้มก่อน จึงค่อยแกะเมล็ดสี ขาวออกมาเพื่อเก็บไว้ทาพันธุ์ต่อไป

ดอกชมจันทร์ นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านโภชนาการให้ท้ งั พลังงาน แคลเซียม เหล็ก
ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี1 บี2 บี3 และโคเอนไซม์คิว แล้ว ยังมีสรรพคุณทางยาด้วย คือช่วย
รักษาอาการบวมต่าง ๆ แก้ปัสสาวะขัด บารุ งประสาท แก้ร้อนใน นอนไม่หลับ ช่วยในการ
ขับถ่าย แก้โรคริ ดสี ดวง ป้ องกันมะเร็ งลาไส้ ลดน้ าหนัก ลดหน้าท้อง ดีซ่าน ตับอักเสบ

“ ต้ นชมจันทร์ ปลูกได้ เป็ นทั้งพืชประดับและผักปลอดสารพิษเพื่อบริ โภค ”
หากมีเวลาและพื้นที่เล็กๆ ผูเ้ ขียนอยากเชิญชวนให้คุณผูอ้ ่านได้ลองปลูกต้นดอกชมจันทร์
ดูค่ะ เพราะจัดได้วา่ เป็ นทั้งพืชประดับและผักปลอดสารพิษที่ไม่ค่อยมีแมลงศัตรู พืชมารบกวน
จึงไม่ตอ้ งฉีดสารกาจัดแมลง รวมทั้งไม่ยงุ่ ยากในการดูแล เก็บดอกได้ทุกวัน ผูเ้ ขียนเคยอ่าน
วารสารทางการเกษตรหลายเล่มพบว่า ดอกชมจันทร์เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาดี ไปซื้อมาทาน
ก็ค่อนข้างมีราคาแพง ถุงละ 20 บาท หนักประมาณ 1 – 2 ขีด นับดูได้ไม่กี่ดอก ลองปลูกกันดู
เถอะค่ะ เก็บเมล็ดไว้ขายก็ได้ราคาเมล็ดละ 1 – 2 บาท หรื อเป็ นต้นพันธุ์ที่พร้อมจะนาไปปลูกก็
สามารถจาหน่ายได้ราคาต้นละ 20 บาท บางแห่งก็ขายกันอยูท่ ี่ 3 ต้น ราคา 100 บาท

ปลูกดอกชมจันทร์ นอกจากจะได้รับประทานพืชผักอาหารที่ปลอดภัย มีผลดีต่อสุ ขภาพ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวแล้ว เผลอๆ อาจจะมีรายได้เสริ มเพิม่ เข้ามาจากการปลูกต้นดอก
ชมจันทร์ตรงนี้อีกด้วย ก็ได้นะคะ....

