
กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

ดานอื่น ๆ เชน
แกนของชิงชัน จะมีรสฝาด สามารถนำมาใช บำรุงเลือด 
เหมาะกับสตรีหลังคลอด เปลือกของชิงชัน สามารถนำมาใชใน 
การสมานแผล รักษาแผลเรื้อรังได

การกำจัดวัชพืช  ไมชิงชันเปนไมที ่ตองการ

แสงมาก แมวากลาไมชิงชันจะมีความสามารถแกงแยง

กับวัชพืชอ่ืนไดดีก็ตาม แตในปแรกจำเปนจะตองเอาใจใส 

กำจัดวัชพืชไมใหสูงคลุมตนเพ่ือแยงแสงและอาหารจากตนไม

การทำแนวกันไฟ ไมช ิงชันเปนไมที ่ทนไฟ 
หากไฟไหมเล็กนอยสามารถทนได แตหากรุนแรงอาจทำให
การเจริญเติบโตชะงัก และอาจทำใหเกิดแผลตามลำตนได 
ในชวงปที่ 1-2 ควรทำแนวกันไฟกวางประมาณ 6-8 เมตร 
รอบ ๆ แปลงปลูก เพ่ือปองกันการลุกลามของไฟอันเกิดจาก
เรือนยอดที่เริ่มชิดกัน

การลิดกิ่ง  เมื่อไมชิงชันสูงประมาณ 1 เมตรขึ้นไป 
จะเริ่มแตกกิ่งกาน เปนพุม หากตองการใหชิงชันมีลำตน
เปลาตรง สามารถนำไปแปรรูปใชประโยชนได ควรลิดก่ิง
อยางสม่ำเสมอและอาจนำกิ่งมาทำเปนเชื้อเพลิงได

การใชประโยชนการใชประโยชน

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

ชิงชัน
การตัดสางขยายระยะ สามารถทำการตัดสาง
ตนไมที่มีเรือนยอดเบียดชิดกัน แกงแยงอาหารกัน ทำให
อัตราการเจริญเติบโตลดลง สามารถตัดออกมาใชประโยชน
ในรูป ไมขนาดเล็กกอน โดยอาจตัดออกแถวเวนแถวหรือ
เลือกตัดเฉพาะที่สามารถใชประโยชนได
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    ประโยชนจากเนื้อไม ไมชิงชันเหมาะสำหรับใชในงาน
กอสราง ทำเฟอรนิเจอร ไมเสา เนื่องจากไมชิงชันคอนขาง
เปลาตรง แข็งแรง และปลวกไมคอยทำลาย นอกจากนี้
ย ังใช ทำเคร ื ่องมือ เคร ื ่องใช  เพราะมีความทนทาน 
ขัดชักเงาไดดี

การใหปุ ย หลังจากกลาไมที ่ปลูกตั ้งตัวไดแลว 

ควรใสปุยเพ่ือเรงการเจริญเติบโตใหเร็วข้ึน โดยการใสปุย

สูตร 15-15-15 หรือ  20-20-20 ประมาณ 1 ชอนชาตอตน

การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา

โรคและแมลง  ปญหาโรคและแมลงมีบาง สวนมาก
จะพบในระยะท่ีเปนกลาคือโรคเนาคอดิน อีกท้ังยังมีการ
เขาทำลายของแมลงสกุลดวงหนวดยาวที่จะมาเจาะ
ทำลายและวางไขในลำตน ซึ ่งจะพบในชวงฤดูหนาว
ซ่ึงแกไขโดยฉีดยาฆาแมลงท่ีมีฤทธ์ิดูดซึม เชน ไดเมทโอเอต 
หรืออะโซดริน
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0 - 2561 4292–3 ตอ 5536



     ไมชิงชันโดยธรรมชาติพบขึ้นอยูในปาเบญจพรรณ 

และปาเต็งรัง เปนดินลูกรังมีการระบายน้ำไมดีนัก 

แตพื้นที่ปลูกไมชิงชันควรเปนดินที่มีการระบายน้ำดี 

ช่ือวิทยาศาสตร : Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

ชื ่อวงศ : FABACEAE 

ชื ่อพื ้นเมือง : ประดู ชิงชัน

    ไมชิงชันเจริญเติบโตไดดีในที่อากาศชื้นและรอน ที่มี
อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ท่ีสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
10-500 เมตร มีปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย 875-2,000 มิลลิเมตร/ป 
สามารถขึ ้นไดในสภาพดินเกือบทุกชนิด มีความเปน
กรดเล็กนอย pH ระหวาง 6.2-6.5

การปลูกไมชิงชัน กอนปลูกจะขุดหลุมขนาดประมาณ 

40x40x40 เซนติเมตร หรือขนาดเหมาะสมกับกลาไม 

รองกนหลุมดวยปุ ยคอกหรือปุ ยหมักคลุกเคลากับดิน

หรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร 1 ชอนโตะ และยาปองกันแมลง 

เชน ฟูราดาน 5-10 กรัม คลุกเคลากับดินและสำหรับ

กลบหลุมดวยก็จะทำใหกลาไมมีอัตราการรอดตายสูง 

และเจริญเติบโตดี สำหรับระยะปลูกไมแนนอน แลวแต

ว ัตถุประสงคของเกษตรกร เชน ปลูกในเชิงพาณิชย 

เปนการปลูกไมชนิดเดียว ใชระยะปลูก 2x2, 4x4 และ 5x5 เมตร 

1. ไถปาดไมพ้ืนเดิม 2. ปกหลักหมายระยะปลูก

3. ขุดหลุมปลูก40x40x40 ซม. 4. กลาอายุ 4-5 เดือน

5. ฉีกถุงพลาสติกออก 6. กลบดินรอบตนใหแนน 
ลึกกวาระดับดิน 10-15 ซม.

ชิงชัน

ลักษณะทั ่วไปลักษณะทั ่วไป

ลำตน เปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 15-25 เมตร 

เรือนยอดกลมชอบแสงแดด

เปลือกเปลือก มีเปลือกนอกคอนขางหนา สีน้ำตาลอมเทา 

แตกเปนสะเก็ด ตามความยาวของลำตนเปลือกในสีเหลือง 

แกนไมมีสีน้ำตาลอมมวง มีเสี้ยนสนแทรกในเนื้อไม

ใบใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี เรียงสลับ รูปใบหอก

กวาง 1-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายมนทู 

ฐานใบกลม ผิวใบดานลางจะมีสีจางกวาผิวใบดานบน

ดอกดอก ดอกชอแบบชอแยกแขนง กลีบดอกแบบดอกถั่ว 

ดอกสีขาวอมมวง เกิดบนชอดอกเชิงประกอบตามปลายกิ่ง 

หรือตามซอกใบใกลยอด ดอกจะเกิดพรอมกับการผลิใบใหม

ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เกสรเพศผูแยกออกเปน

สองกลุม ๆ ละ 5 อัน

ผลและเมล็ดผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบบแบนมีลักษณะยาวรี

หรือรูปขอบขนาน กวางประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร 

ยาวประมาณ 8-17 เซนติเมตร เปนกระเปาะผิวเรียบบาง

ไมเห็นเสนแขนงมีล ักษณะคลายปกแผกวางชัดเจน 

เมล็ดคลายรูปไต สีน้ำตาลขนาด 0.6-1 เซนติเมตร ผลแก

ประมาณปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

พื้นที ่ที ่เหมาะสมในการปลูก

การปลูกการปลูก

เปลือก มีเปลือกนอกคอนขางหนา สีน้ำตาลอมเทา 

แตกเปนสะเก็ด ตามความยาวของลำตน เปลือกใน

สีเหลือง แกนไมมีสีน้ำตาลอมมวง มีเสี้ยนสนแทรก

ในเน้ือไม 

ลำตน เปนไมขนาดกลาง

ถึงขนาดใหญ สูง 15-25 เมตร

เรือนยอดกลมชอบแสงแดด

ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี เรียงสลับ รูปใบหอก 

กวาง 1-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายมนทู 

ฐานใบกรม ผิวใบดานลางจะมีสีจางกวาผิวใบดานบน 

ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง กลีบดอกแบบถั่ว 

ดอกสีขาวอมมวง เกิดบนชอดอกเชิงประกอบตามปลายกิ่ง

หรือตามซอกใบใกลยอด ดอกจะเกิดพรอมกับการผลิใบใหม 

ประมาณเดือนมีนาคม- พฤษภาคม เกสรเพศผูแยกออก

เปนสองกลุม ๆละ 5 อัน

ผลและเมล็ด ผลปนฝกแบบแบนมีลักษณะยาวรี

หรือรูปขอบขนานกวางประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร 

ยาวประมาณ 8-17 เซนติเมตรเปนกระเปาะผิวเรียบบาง

ไมเห็นเสนแขนงมีลักษณะคลายปกแผกวางชัดเจน 

เมล็ดคลายรูปไต สีน้ำตาลขนาด 0.6-1 เซนติเมตร

ผลแกประมาณปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

พื้นที ่ที ่เหมาะสมในการปลูก


