การปลูก
ไม้ห อมแก่ น จัน ทน์ ต้อ งอาศัย ไม้พี่ เ ลี้ ย งในการ
เติบโต จึงควรปลูกร่ วมกับไม้อื่น ๆ ในระยะที่เหมาะสม
พบว่ า สามารถขึ้ นร่ วมกั บ ไม้ ม ะขามเทศ สะเดา
กระถินณรงค์ หรื อแม้แต่ยคู าลิปตัสก็สามารถขึ้นได้
การเติบโตของไม้ หอมแก่ นจันทน์
ไม้ ห อมแก่ น จั น ทน์ อายุ 10 ปี มี ก ารเติ บ โต
ทางความสู งเฉลี่ ย 6.68 เมตร เส้ นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ
ความสู งเพียงอก 9.47 เซนติเมตร และมีน้ าหนักสดของ
ลาต้นเฉลี่ย 34.60 กิโลกรัม/ต้น

ไม้ ห อมแก่ น จั น ทน์ นั บ ได้ ว่ า เป็ นไม้ ที่ ส าคัญ
ทางเศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ งของประเทศไทยในอนาคต
ถ้า หากได้รับ การสนับ สนุ นอย่า งจริ ง จัง ทั้ง ในรู ป แบบ
ของการศึกษาวิจยั และการพัฒนาการเรี ยนรู้ ในทุกด้าน
ให้ ค รบวงจรในด้ า นวนวัฒ นวิ จ ัย จนถึ ง การพัฒ นา
สู่ อุตสาหกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้มีการปลูกอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ไม้ หอมแก่ นจันทน์
(SANDALWOOD)

สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร 0 2561 5498

สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้

SANDALWOOD
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Santalum album Linn.
วงศ์ : SANTALACEAE
ชื่อสามัญ : ไม้หอมแก่นจันทน์ ไม้หอมอินเดีย
ชื่อการค้ า : Sandalwood
กรมป่ าไม้ได้รับเมล็ดไม้หอมแก่นจันทน์ มาจานวนหนึ่ ง
จากประเทศอิ นโดนี เซี ย โดยนายบุญชุ บ บุ ญทวี สมัยดารง
ตาแหน่ ง เป็ นผูอ้ านวยการส านัก วิ จ ัย และพัฒ นาการป่ าไม้
ในขณะนั้น ได้ม อบให้ส ถานี วนวัฒนวิจยั ประจวบคี รีข นั ธ์
เพื่ อ ท าการทดลองศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเพาะช า หลัง จากนั้น
จึงนากล้าไม้ลงปลูก ในปี 2539 ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งมีพ้ืนที่อยู่ใกล้ทะเล และมีสภาพดิ นเป็ น
ทรายจั ด ปรากฏว่ า ไม้ ห อมแก่ น จั น ทน์ เ จริ ญเติ บ โตดี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารรอดตายสู ง เมื่ อ อายุ 10 ปี ขึ้ นไปเนื้ อ ไม้
จะมีกลิ่นหอมเองตามธรรมชาติทุกต้น
ไม้หอมแก่นจันทน์เป็ นไม้ที่สาคัญทางเศรษฐกิ จมาก
ชนิดหนึ่ง ราคาซื้ อขายไม้และน้ ามันหอมสู งมาก ใกล้เคียงกับ
ไม้กฤษณา ใช้ทาผลิ ตภัณฑ์เครื่ องหอมต่าง ๆ มากมาย ที่ เรา
รู ้จกั และแพร่ หลายกันในประเทศไทยคือ สบู่แก่นจันทน์

การปลูกและการเจริญเติบโต

ลักษณะทั่วไป
โดยทัว่ ไป S. album เป็ นไม้ขนาดเล็กถึงปานกลาง
มีใบเขียวตลอดปี ไม่ผลัดใบ และจะเจริ ญเติบโตได้ดีตอ้ งปลูก
ใกล้กบั ต้นไม้อื่น เพราะไม้ Sandalwood ต้องอาศัยรากดูด
อาหารจากรากของพืชที่ มนั ขึ้ นอยู่ใกล้ ใบเรี ยงตรงกันข้าม
(opposite and decussate) ใบ เป็ นรู ปไข่แกมรู ปหอก (ovate
- lanceolate) มีเส้นใบเด่ นชัดออกมาจากฐาน ดอก เป็ น
แบบสมบู รณ์ เพศ แตกแขนงหรื อช่ อกระจะ เกิ ดที่ ป ลาย
ยอดหรื อซอกใบ ผล เป็ นผลสดแบบ drupe ค่อนข้างกลม
อวบน้ า มี เ มล็ ด เดี ย ว เมล็ ด แห้ ง มี ช้ ัน mesocarp และ
endocarp ชัดเจน

ใบ

ดอก

ผล

แก่น

การเตรียมกล้าไม้
แช่เมล็ดไม้ในน้ านาน 24 ชัว่ โมง
หว่านเมล็ดไม้ในกระบะเพาะที่มีทราย
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ เมล็ดจะงอก
ย้ายชาลงในถุงพลาสติก ขนาด 4 x 6 นิ้ว
ที่มีดินผสมปุ๋ ยหมัก
ปั ก ชาผัก เป็ ดแดงในถุ งเพาะชา เพื่อเป็ น
ไม้พี่เลี้ยงให้กล้าไม้
ดูแลรักษากล้าไม้ ให้น้ าตามเหมาะสม
กล้าไม้อายุประมาณ 12 เดือน มีความสู ง
ประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร พร้อมปลูก

