
การใสปุย การปลูกสรางสวนไมกระถินเทพาเพื่อ

การคาเพื่อใหไดผลลิตสูงสุด จำเปนตองใสปุยเพื่อให

เจริญเติบโตดี ซ่ึงปจจุบันนิยมใสปุยแอมโมเนียมฟอสเฟต

สูตรตางๆ เชน 16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 แทนไดโดย

ใสอัตรา 20-25 กิโลกรัมตอไรทุก 4 เดือน รวมกับปุย

โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร 

โดยใสในชวงต นฤดูฝนและปลายฤดูฝนประมาณ 

100-400 กรัม/ตน 

การลิดก่ิง  โดยธรรมชาติแลวไมกระถินเทพาจะเปน

ไมท่ีลิดก่ิงเองโดยธรรมชาติ แตเพ่ือเปนการชวยใหการลิดก่ิง

สม่ำเสมอควรจะชวยตัดแตงก่ิงในชวง 2-3 ปแรก โดยเร่ิม

กระทำในปท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความตรงและปริมาตรของเน้ือไม

ที่สามารถนำมาใชประโยชนได

    โดยตัดแตงกิ่งกอนฤดูฝนจะมาถึงเพราะในฤดูฝนเปน

ฤดูที่ตนไมกำลังเจริญเติบโต และตั้งแตปที ่ 3 ขึ้นไป 

ควรตัดแตงก่ิงจนกระท้ังก่ิงสุดทายอยูเหนือระดับไมนอยกวา 

5 เมตร จึงปลอยใหลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ

การปลูกซอม ควรเริ่มทำตั้งแตปลูกครั้งแรกไปได 

1-2 เดือน ในปที่ 2-3 ควรปลูกซอมตั้งแตตนฤดูฝน และ

ปลูกซอมอีกคร้ังกอนส้ินฤดูฝน หลังจากปท่ี 3 ไปแลวไมควร

ปลูกซอมเพราะจะทำใหตนไมที่ปลูกซอมเจริญเติบโตไมทัน

ตนอื่น ๆ 

การกำจัดวัชพืช ควรกระทำอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

คือ ชวงกอนฤดูฝนและหลังฤดูฝนกอนถึงฤดูแลง โดยเฉพาะ

หญาคาควรไถพรวนดวยผานไถพรวนหรือถางวัชพืชโดยรอบ

บริเวณที่ปลูก อาจกระทำโดยใชเครื่องจักร แรงงานคน 

หรือใชสารอินทรียหรือสารเคมี

การปองกันศัตรูแมลงและโรค สำหรับโรคพืช

ที่เกิดขึ้นกับไมกระถินเทพา จากการสำรวจพบไมที่มีอายุ 

1-2 ป จะเกิดโรคเนาคอดินไมมากนัก โดยจะพบในสวน

ของเกษตรกรที่ขาดการบำรุงรักษาและการจัดการที่ดี 

นอกจากนี้ยังพบหนอนผีเสื้อเจาะลำตนไมกระถินเทพา

แตไมรุนแรงมากนัก สำหรับตนกลาที่อายุยังนอยพบวามี

โรคเนาคอดิน ซึ่งสามารถปองกันไดโดยตากดินแปลงเพาะ

ดวยแสงแดดอยางนอย 10-15 วันเพ่ือทำลายเช้ือโรคในดิน 

หรือฉีดยาปองกันและกำจัดเชื ้อราเปนครั ้งคราว 1-2 

สัปดาห/ครั้ง และโรคใบไหมซึ่งจะพบแผลแหงขนาดใหญ

บริเวณใบหรือขอบใบ ปองกันและกำจัดโดยใชยา BENLATO

VITAVAX, SAPROL หรือ BUSAN หรือจะใชชีววิธี โดยการนำ

เชื้อราไตรโคเดอรมาละลายน้ำสะอาด อัตรา 2-4 ชอนโตะ

ตอน้ำ 20 ลิตร ฉีดพนเมื่อโรคเริ่มเกิดใหมหรือใชวิธีปองกัน

ทุก 1-2 สัปดาหจนกวาโรคจะหาย 

การปองกันไฟ สำหรับการปลูกเปนแปลงขนาดใหญ

ควรหม่ันกำจัดวัชพืชในชวงฤดูแลงและอาจตัดถนนใหเหมาะสม

สำหรับการนำยานพาหนะเขาไปปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ

สำหรับดับไฟใหพรอมเชน พลั่ว คราด จอบ และถังน้ำ 

   สำหรับไมกระถินเทพาที่ถูกไฟไหมใหรีบตัดออกนำไปใช

ประโยชน เพราะอาจเปนแหลงในการเกิดโรคและแมลงตาง ๆ ได

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

กระถินเทพา
Acacia mangium Willd. 

การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

โทร. 0 - 2579 7725

0 - 2561 4292–3 ตอ 5536



กระถินเทพา
ชื่อวิทยาศาสตร Acacia mangium Willd.

ชื่อวงศ  FABACEAE

ชื่อพื้นเมือง  กระถินเทพา (ทั่วไป), กระถินซาบาห 

(มาเลเซีย)

ชื่อทางการคา : Acacia

เปนไมตนขนาดกลางโตเร็วไมผลัดใบ สูง 15-25 เมตร 

ข้ึนกระจัดกระจายในปาท่ีราบและท่ีลาดเชิงเขา ท่ีสูงจาก

ระดับทะเลปานกลางไมเกิน 850 เมตร

ลำตน สีเทาสีอมน้ำตาล เมื่อแกเปลือกจะหยาบเปน

สีเขียวอมน้ำตาล ไมมีกิ ่งแขนงมาก เนื ้อไมเปนสวน

กระพี้บาง สีคอนขางออน สวนแกนมีสีน้ำตาล

ใบ มีลักษณะเปนใบเดี่ยว 

มีเสนใบขนานกันเกิดแบบสลับ

สวนที ่เห็นเปนแผนใบคือ

สวนของกานใบเปลี ่ยนรูป

มาทำหนาท่ีเปนใบ
ดอก เปนดอกชอรูปทรงกระบอกแบบ

หางกระรอก สีขาวครีมยาวประมาณ 

10 เซนติเมตร

ผล ผลและเมล็ดมีลักษณะบิดไปมาเปนกลุมกอนแนน
เมื่อแกมีสีน้ำตาลเขม เมล็ดมีสีดำขนาด 3-5 มิลลิเมตร 
เกิดเรียงไปตามความยาวของฝกและยึดติดกับฝก ดวยรก
สีเหลืองสด เปลือกหุมเมล็ดแข็ง ออกผลในเดือนมกราคม
ถึงมีนาคม

โดยธรรมชาติแลวไมกระถินเทพาสามารถขึ้นไดดีในปาดิบชื้น
และปาดิบแลงของทุกภาค แตจะพบมากในทองท่ีภาคใตบริเวณ
ที่ลาดเชิงเขา ที่สูงจากระดับทะเลปานกลางไมเกิน 850 เมตร 
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตั้งแต 1,600-4,000 มิลลิเมตรตอป และมี
ชวงแลงไมยาวนานเกินไป สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำทวมขังไมเหมาะสม
ในการปลูกไมกระถินเทพา ไมกระถินเทพาเจริญเติบโตไดดีในดิน
ที่มีลักษณะเปนดินรวนที่มีหนาดินลึกและดินรวนปนทราย 
ซึ่งจะมีการระบายน้ำและอากาศที่ดี จากการสำรวจแปลงปลูก
ไมกระถินเทพาของเกษตรกรและในสภาพธรรมชาติท่ีข้ึนปะปน
กับพืชสวนอื่น ๆ เชน มังคุด เงาะ ลองกอง ยางพารา พบวา
ไมกระถินเทพาที่ปลูกในที่ราบดินดี จะมีอัตราการเจริญเติบโต
ดีกวาที่ปลูกในพื้นที่ลาดชัน

   สำหรับในพื้นที่อื่นที่มีสภาพแวดลอมคลายภาคใตก็สามารถ

ปลูกไมกระถินเทพาได เชน พ้ืนท่ีท่ีปลูกไมยางพาราในภาคตะวันออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ซ่ึงมีสภาพแวดลอมคลายภาคใต

ซึ่งปจจุบันเกษตรกรที่ปลูกไมยืนตนรวมกับยางพาราสามารถ

ขอรับเงินอุดหนุนจากการยางแหงประเทศไทยไดอีกดวย

ไมกระถินเทพา เปนไมโตเร็วที่เหมาะสำหรับนำมาทำ

ไมแปรรูปทำเฟอรนิเจอรไมโครงสรางตาง ๆ ท่ีไมตองรับ

น้ำหนักมากนัก ทำไมอัดและเยื่อกระดาษ อีกทั้งเปน

ไมโตเร็วท่ีขายไดราคาดีเน่ืองจากลำตนตรงมีสวนของกระพ้ีบาง

แกนแข็งและทนทาน ลักษณะเนื ้อไมแปรรูปไดงาย

นอกจากนี้สามารถนำไปใชทำ particle board ไดดี

โดยใชไมอายุประมาณ 7-8 ป ผสมกับไมชนิดอื่น ๆ 

กระถินเทพาท่ีมีขนาดเล็กสามารถนำไปทำเปนไมพลังงาน

ชีวมวลได  ไมกระถินยังเปนไมฟนไดดีเพราะมีคาพลังงาน

ความรอนสูง 4,800 ถึง 4,900 แคลอรี่ตอกรัม และเยื่อ

ไมกระถินเทพาที่ผานการฟอกแลวสามารถนำมาผลิต

เปนกระดาษ

2. ปกหลักหมายระยะปลูก

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

ลึกกวาระดับดิน 8-10 ซม.

1. ไถปาดไมพื้นเดิม 3. ขุดหลุมปลูก 40x40x40 ซม.

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

การปลูกไมกระถินเทพา กอนปลูกจะขุดหลุมขนาดประมาณ 
40x40x40 เซนติเมตร หรือขนาดเหมาะสมกับกลาไม 
รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลากับดินหรือ
อาจใชปุยวิทยาศาสตร 1 ชอนโตะ และยาปองกันแมลง 
เชน ฟูราดาน 5-10 กรัม คลุกเคลากับดินและสำหรับกลบ
หลุมดวยก็จะทำใหกลาไมมีอัตราการรอดตายสูง และเจริญ
เติบโตดี สำหรับระยะปลูกไมแนนอน แลวแตวัตถุประสงค
ของเกษตรกร เชน ปลูกในเชิงพาณิชย เปนการปลูกไมชนิดเดียว
ใชระยะปลูก 2x3 และ 4x4 , 5x5 เมตร

การปลูกการปลูก

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก   การใชประโยชน  การใชประโยชน

ท่ีมา : สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม,

        กลุมงานพฤกษศาสตรปาไม 

        กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช


