
การใสปุย การปลูกสรางสวนไมจำปาปาเพื่อการคา
เพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด จำเปนตองใสปุยเพ่ือใหเจริญเติบโตดี 
ซ่ึงปจจุบันนิยมใสปุยแอมโมเนียมฟอสเฟตสูตรตางๆ เชน 
16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 แทนไดโดยใสอัตรา 20-25 
กิโลกรัมตอไรทุก 4 เดือน รวมกับปุยโพแทสเซียมคลอไรด 
(0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร โดยใสในชวงตน
ฤดูฝนและปลายฤดูฝนประมาณ 100-400 กรัม/ตน 

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

Magnolia champaca (L.) 

Baill. ex Pierre var. 

champaca.

จำปาปา
การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา

การลิดกิ่ง  โดยธรรมชาติแลวไมจำปาปาจะเปน
ไมที่ลิดกิ่งเองโดยธรรมชาติ แตเพื่อเปนการชวยใหการ
ลิดกิ่งสม่ำเสมอควรจะชวยตัดแตงกิ่งในชวง 2-3 ปแรก 
โดยเริ่มกระทำในปที่ 2 เพื่อเพิ่มความตรงและปริมาตร
ของเนื้อไมที่สามารถนำมาใชประโยชนได
    โดยตัดแตงกิ่งกอนฤดูฝนจะมาถึงเพราะในฤดูฝนเปน
ฤดูที่ตนไมกำลังเจริญเติบโต และตั้งแตปที่ 3 ขึ้นไปควร
ตัดแตงกิ่งจนกระทั้งกิ่งสุดทายอยูเหนือระดับไมนอยกวา 
5 เมตร จึงปลอยใหลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ

การปองกันศัตรูแมลงและโรค 

สำหรับโรคพืชที่เกิดขึ้นกับไมจำปาปา จากการสำรวจพบไม

ที ่มีอายุ 1-2 ป จะเกิดโรคเนาคอดินไมมากนัก โดยจะพบ

ในสวนของเกษตรกรที่ขาดการบำรุงรักษาและการจัดการที่ดี 

นอกจากน ี ้ย ั งพบหนอนผ ี เส ื ้อ เจาะลำต นไม จำปาป า

แตไมร ุนแรงมากนัก สำหรับตนกลาที ่อายุยังนอยพบวา

มีโรคเนาคอดิน ซึ่งสามารถปองกันไดโดยตากดินแปลงเพาะ

ดวยแสงแดดอยางนอย 10-15 วันเพื่อทำลายเชื้อโรคในดิน 

หรือฉีดยาปองกันและกำจัดเช้ือราเปนคร้ังคราว 1-2 สัปดาห/คร้ัง 

และโรคใบไหมซ่ึงจะพบแผลแหงขนาดใหญบริเวณใบหรือขอบใบ 

ปองกันและกำจัดโดยใชยา BENLATO, VITAVAX, SAPROL 

หรือ BUSAN หรือจะใชชีววิธี โดยการนำเชื้อราไตรโคเดอร

มาละลายน้ำสะอาด อัตรา 2-4 ชอนโตะตอน้ำ 20 ลิตร 

ฉีดพนเมื่อโรคเริ่มเกิดใหมหรือใชวิธีปองกันทุก 1-2 สัปดาห

จนกวาโรคจะหาย 

การปลูกซอม ควรเริ ่มทำตั้งแตปลูกครั้งแรกไปได 

1-2 เดือน ในปที่ 2-3 ควรปลูกซอมตั้งแตตนฤดูฝน และ

ปลูกซอมอีกคร้ังกอนส้ินฤดูฝน หลังจากปท่ี 3 ไปแลวไมควร

ปลูกซอมเพราะจะทำใหตนไมท่ีปลูกซอมเจริญเติบโตไมทัน

ตนอ่ืน ๆ 

การกำจัดวัชพืช ควรกระทำอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

คือ ชวงกอนฤดูฝนและหลังฤดูฝนกอนถึงฤดูแลง โดยเฉพาะ

หญาคาควรไถพรวนดวยผานไถพรวนหรือถางวัชพืชโดยรอบ

บริเวณที่ปลูก อาจกระทำโดยใชเครื่องจักร แรงงานคน 

หรือใชสารอินทรียหรือสารเคมี

การปองกันไฟ สำหรับการปลูกเปนแปลงขนาดใหญ

ควรหมั่นกำจัดวัชพืชในชวงฤดูแลงและอาจตัดถนนให

เหมาะสมสำหรับการนำยานพาหนะเขาไปปฏิบัติงาน 

จัดเตรียมอุปกรณสำหรับดับไฟใหพรอมเชน พลั่ว คราด 

จอบ และถังน้ำ 

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

โทร. 0 - 2579 7725

0 - 2561 4292–3 ตอ 5536



จำปาปา
ชื่อวิทยาศาสตร Magnolia champaca (L.) Baill. 

ex Pierre var. champaca.

ชื่อวงศ  MAGNOLIACEAE

ชื่อพื้นเมือง  จำปา (ทั่วไป), จำปาทอง(นครศรีธรรมราช), 

จำปาเขา (ตรัง), จำปาปา (สุราษฎรธานี),จำปากอ

(มลายู-ภาคใต)

ชื่อทางการคา : Champak

เปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญไมผลัดใบสูง 35-40 เมตร 

ข้ึนกระจัดกระจายในปาดิบ ท่ีราบและท่ีลาดเขา ท่ีสูงจาก

ระดับทะเลปานกลางไมเกิน 1,300 เมตร

ลำตน มีลักษณะเปลาตรง สูงใหญ เปลือกเรียบสีเทาปน

น้ำตาลหรือสีเทาอมขาว เปลือกในสีขาว มีรูระบายอากาศ

ท่ัวไป มักมีรอยตาของก่ิงท่ีหลุดรวงไปแลว เน้ือไมสีเหลือง

หรือน้ำตาลออน เรือนยอดเปนพุมกลมหรือรูปกรวยคว่ำ

    ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ 

    แผนใบรูปรีแกมขอบขนาน หรือ 

    รูปใบหอก กวาง 4-10 เซนติเมตร

     ยาว 5-20 เซนติเมตร 

    ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม 

       โคนใบกลมมนหรือแหลม กานใบยาว 2-4 เซนติเมตร 

       ใบแกเกลี้ยงหรือมีขนเล็กนอย ยอดออนและใบออนมีขน

       สีทองปกคลุมหนาแนน

ดอก เปนดอกเด่ียว สีเหลืองสม มีกล่ินหอมฉุน ออกตาม

ซอกใบมีกลีบดอก 10-15 กลีบ ออกดอกระหวางเดือน

เมษายน-สิงหาคม

ผล ออกเปนกลุม ผลยอย 10-40 ผล แตละผลคอนขางกลม

หรือกลมรี  เปลือกผลหนาและแข็งมีสีเขียว ขรุขระโดยรอบ 

ในหน่ึงผลมี 1-7 เมล็ด เย่ือหุมเมล็ดสีแดงสม ผลแกสีน้ำตาล 

แตกดานขางเมล็ดสีดำ เปลือกหุมเมล็ดแข็ง ออกผลใน

เดือนมกราคม-มีนาคม

การปลูกไมจำปาปา กอนปลูกจะขุดหลุมขนาดประมาณ 
40x40x40 เซนติเมตร หรือขนาดเหมาะสมกับกลาไม รองกนหลุม
ดวยปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลากับดินหรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร 
1 ชอนโตะ และยาปองกันแมลง เชน ฟูราดาน 5-10 กรัม 
คลุกเคลากับดินและสำหรับกลบหลุมดวยก็จะทำใหกลาไม
มีอัตราการรอดตายสูง และเจริญเติบโตดี สำหรับระยะปลูก
ไมแนนอน แลวแตวัตถุประสงคของเกษตรกร เชน ปลูกใน
เชิงพาณิชย เปนการปลูกไมชนิดเดียว ใชระยะปลูก 2x3 
และ 4x4 , 5x5 เมตร

โดยธรรมชาติแลวไมจำปาปาสามารถขึ้นไดดีในปาดิบชื้นและ

ปาดิบแลงของทุกภาค แตจะพบมากในทองท่ีภาคใตบริเวณท่ีราบ 

และท่ีลาดเขา ท่ีสูงจากระดับทะเลปานกลางไมเกิน 1,300 เมตร 

มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตั้งแต 1,600-2,000 มิลลิเมตรตอป และมี

ชวงแลงไมยาวนานเกินไป สภาพพื้นที่ที่มีน้ำทวมขังไมเหมาะสม

ในการปลูกไมจำปาปา ไมจำปาปาเจริญเติบโตไดดีในดินที่มี

ลักษณะเปนดินรวนที่มีหนาดินลึกและดินรวนปนทราย ซึ่งจะมี

การระบายน้ำและอากาศท่ีดี จากการสำรวจแปลงปลูกไมจำปาปา

ของเกษตรกรและในสภาพธรรมชาติท่ีข้ึนปะปนกับพืชสวนอ่ืน ๆ 

เชน มังคุด เงาะ ลองกอง ยางพารา  พบวาไมจำปาปาที่ปลูกใน

ท่ีราบดินดี จะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาท่ีปลูกในพ้ืนท่ีลาดชัน

   สำหรับในพื้นที่อื่นที่มีสภาพแวดลอมคลายภาคใตก็สามารถ
ปลูกไมจำปาปาได เชน พ้ืนท่ีท่ีปลูกไมยางพาราในภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีสภาพแวดลอมคลายภาคใต
ซึ่งปจจุบันเกษตรกรที่ปลูกไมยืนตนรวมกับยางพาราสามารถ
ขอรับเงินอุดหนุนจากการยางแหงประเทศไทยไดอีกดวย

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม,

กลุมงานพฤกษศาสตรปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช

2.ปกหลักหมายระยะปลูก

4. กลาอายุ 4-5 เดือน 5. ฉีกถุงพลาสติกออก 6. กลบดินรอบตนใหแนน 

ลึกกวาระดับดิน 8-10 ซม.

1. ไถปาดไมพื้นเดิม 3.ขุดหลุมปลูก 40x40x40 ซม.

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

การปลูกการปลูก

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก   การใชประโยชน  การใชประโยชน
ไมจำปาปา จัดอยูในไมอเนกประสงคคือใชประโยชนได
หลากหลาย มีความสำคัญตอเศรษฐกิจของภาคใตและ
ของประเทศ เน่ืองจากไมจำปาปาเปนไมท่ีโตเร็ว สูงใหญ 
ลำตนตรง เนื้อไมคุณภาพดี เนื้อไมคอนขางละเอียด
สม่ำเสมอ เส้ียนตรง น้ำหนักเบามีความแข็งแรงปานกลาง 
ไสกบตกแตงงาย จึงเหมาะท่ีจะนำมาทำเปนเฟอรนิเจอร 
ตกแตงภายใน บุผนัง ทำบานประตู หนาตาง ในภาคใต
เกษตรกรยังนิยมนำไมจำปาปามาแปรรูปเปนไมกอสราง
บานเรือน ใชงานในรม เชน ใชทำโครงหลังคาบาน 
กระดานกั้น กระดานปูพื้น เปนตน สามารถปลูกเปน
ไมดอกไมประดับ และดอกจำปาปานั้นสามารถนำมา
รอยมาลัยและใชผสมในตำรายาไทยแผนโบราณไดอีกดวย


