
กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
สำนักเศรษฐกิจการปาไม

การปลูกซอม ควรเริ่มทำต้ังแตปลูกครั้งแรกไปได 
1-2 เดือน ในปที ่ 2-3 ควรปลูกซอมตั้งแตตนฤดูฝน 
และปลูกซอมอีกคร้ังกอนส้ินฤดูฝน หลังจากปท่ี 3 ไปแลว
ไมควรปลูกซอมเพราะจะทำใหตนไมที่ปลูกซอมเจริญ
เติบโตไมทันตนอ่ืน ๆ 

การปองกันไฟ สำหรับการปลูกเปนแปลงขนาดใหญ
ควรหมั ่นกำจัดวัชพืชในชวงฤดูแลงและอาจตัดถนน
ใหเหมาะสมสำหรับการนำยานพาหนะเขาไปปฏิบัติงาน 

จัดเตรียมอุปกรณสำหรับดับไฟใหพรอม เชน พลั่ว คราด 

จอบ ถังน้ำ 

การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา

การกำจัดวัชพืช ควรกระทำอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
คือ ชวงกอนฤดูฝนและหลังฤดูฝนกอนถึงฤดูแลง 
โดยเฉพาะหญาคาควรไถพรวนดวยผานไถพรวนหรือ
ถางวัชพืชโดยรอบบริเวณที ่ปลูก อาจกระทำโดยใช
เครื่องจักร แรงงานคน หรือใชสารอินทรียหรือสารเคมี

   โดยตัดแตงกิ่งกอนฤดูฝนจะมาถึงเพราะในฤดูฝนเปน
ฤดูที ่ต นไมกำลังเจริญเติบโต และตั ้งแตปที ่ 3 ขึ ้นไป 
ควรตัดแตงก่ิงจนกระท้ังก่ิงสุดทายอยูเหนือระดับไมนอยกวา 
5 เมตร จึงปลอยใหลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ

การลิดกิ่ง โดยธรรมชาติแลวไมสะเดาเทียมจะเปนไม
ที่ลิดกิ่งเองโดยธรรมชาติ แตเพื่อเปนการชวยใหการลิดกิ่ง
สม่ำเสมอควรจะชวยตัดแตงกิ่งในชวง 2-3 ปแรก โดยเริ่ม
กระทำในปที ่  2 เพื ่อเพิ ่มความตรงและปริมาตรของ
เนื้อไมที่สามารถนำมาใชประโยชนได

       สำหรับไมสะเดาเทียมที่ถูกไฟไหมใหรีบตัดออกนำไป
ใชประโยชน เพราะอาจเปนแหลงในการเกิดโรคและ
แมลงตาง ๆ ได

สะเดาเทียม
Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs

การปองกันศัตรูแมลงและโรค สำหรับโรคพืช
ที่เกิดขึ้นกับไมสะเดาเทียม จากการสำรวจพบไมที่มีอายุ 
1-2 ป จะเกิดโรคเนาคอดินไมมากนัก โดยจะพบในสวน
ของเกษตรกรที ่ขาดการบำรุงรักษาและการจัดการที ่ดี 
นอกจากนี้ยังพบหนอนผีเสื้อเจาะลำตนไมสะเดาเทียมแต
ไมรุนแรงมากนัก สำหรับตนกลาที ่อายุยังนอยพบวามี
โรคเนาคอดิน ซึ่งสามารถปองกันไดโดยตากดินแปลงเพาะ
ดวยแสงแดดอยางนอย 10-15 วันเพื่อทำลายเชื้อโรคในดิน 
หรือฉีดยาปองกันและกำจัดเช้ือราเปนคร้ังคราว 1-2 สัปดาห/คร้ัง 
และโรคใบไหมซ่ึงจะพบแผลแหงขนาดใหญบริเวณใบหรือขอบใบ 
ปองกันและกำจัดโดยใชยา BENLATO, VITAVAX, SAPROL 
หรือ BUSAN หรือจะใชชีววิธี โดยการนำเชื้อราไตรโคเดอร
มาละลายน้ำสะอาดอัตรา 2-4 ชอนโตะตอน้ำ 20 ลิตร 

ฉีดพนเมื่อโรคเริ่มเกิดใหมหรือใชวิธีปองกันทุก 1-2 สัปดาห
จนกวาโรคจะหาย 

การใสปุย การปลูกสรางสวนไมสะเดาเทียมเพื่อ
การคาเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด จำเปนตองใสปุยเพื่อให
เจริญเติบโตดี ซ่ึงปจจุบันนิยมใสปุยแอมโมเนียมฟอสเฟต
สูตรตางๆ เชน 16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 แทนได
โดยใสอัตรา 20-25 กิโลกรัมตอไรทุก 4 เดือน รวมกับปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร 
โดยใสในชวงตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนประมาณ 100-400 
กรัม/ตน 

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 
สำนักเศรษฐกิจการปาไม 
กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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สะเดาเทียม
ช่ือวิทยาศาสตร  Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
ชื่อวงศ  MILIACEAE
ชื่อพื้นเมือง  เทียม (ทั่วไป), สะเดาชาง (ตรัง)        
ชื่อทางการคา : Indian Walnut

เปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญไมผลัดใบ สูง 35-40 เมตร 
ข้ึนกระจัดกระจายในปาดิบ ท่ีราบและท่ีลาดเขา ท่ีสูงจาก
ระดับทะเลปานกลางไมเกิน 1,300 เมตร

ลำตน เปลาตรง เมื ่ออายุยังนอยเปลือกจะเรียบ 
แตเมื่ออายุมากขึ้นเปลือกจะแตกลอนเปนแผน โคนตน
เปนพูพอนเล็กนอย เรือนยอดเปนพุมคอนขางโปรง 
มีกิ่งกานนอย เนื้อไมสีน้ำตาลแดง

ผล รูปไข เมื ่อผลออนมีสีเขียว ผลแกสีเหลือง ขนาด 
2.4-3.2x1.3-1.6 เซนติเมตร เปลือกผลหนา มีเน้ือภายในนุม
รับประทานไดเปลือกหุมเมล็ดบางแตแข็ง ผลจะแกเต็มที่
ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

      โดยธรรมชาติแลวไมสะเดาเทียมสามารถขึ้นไดดีใน
ปาดิบชื้นและปาดิบแลงของทุกภาค แตจะพบมากใน
ทองท่ีภาคใตบริเวณท่ีราบและท่ีลาดเขา ท่ีสูงจากระดับทะเล
ปานกลางไมเกิน 1,300 เมตร มีปริมาณน้ำฝนเฉล่ียต้ังแต 
1,600-2,000 มิลลิเมตรตอป และมีชวงแลงไมยาวนาน
เกินไป สภาพพื้นที่ที่มีน้ำทวมขังไมเหมาะสมในการปลูก
ไมสะเดาเทียม ไมสะเดาเทียมเจริญเติบโตไดดีในดินที่มี
ลักษณะเปนดินรวนที่มีหนาดินลึกและดินรวนปนทราย 
ซ่ึงจะมีการระบายน้ำและอากาศท่ีดี จากการสำรวจแปลง
ปลูกไมสะเดาเทียมของเกษตรกรและในสภาพธรรมชาติ
ที่ขึ้นปะปนกับพืชสวนอื่น ๆ เชน มังคุด เงาะ ลองกอง 
ยางพารา พบวาไมสะเดาเทียมที ่ปลูกในที ่ราบดินดี 
จะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาที่ปลูกในพื้นที่ลาดชัน
     สำหรับในพื้นที่อื่นที่มีสภาพแวดลอมคลายภาคใต
ก็สามารถปลูกไมสะเดาเทียมได เชน พ้ืนท่ีท่ีปลูกไมยางพารา
ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
สภาพแวดลอมคลายภาคใตซึ่งปจจุบันเกษตรกรที่ปลูก
ไมยืนตนรวมกับยางพาราสามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก      
การยางแหงประเทศไทยไดอีกดวย

ไมสะเดาเทียม จัดอยูในไมอเนกประสงคคือใชประโยชน
ไดหลากหลาย มีความสำคัญตอเศรษฐกิจของภาคใต
และของประเทศ เนื่องจากไมสะเดาเทียมเปนไมที่โตเร็ว 
สูงใหญ ลำตนตรง เน้ือไมคุณภาพดี เน้ือไมคอนขางละเอียด
สม่ำเสมอ เส้ียนตรง น้ำหนักเบามีความแข็งแรงปานกลาง 
ใสกบตกแตงงาย จึงเหมาะที่จะนำมาทำเปนเฟอรนิเจอร 
ตกแตงภายใน บุผนัง ทำบานประตู หนาตาง ในภาคใต
เกษตรกรยังนิยมนำไมสะเดาเทียมมาแปรรูปเปนไม
กอสรางบานเรือน ใชงานในรม เชน ใชทำโครงหลังคาบาน 
กระดานกั้น กระดานปูพื ้น เปนตน สามารถปลูกเปน
ไมดอกไมประดับ และดอกสะเดาเทียมนั้นสามารถนำมา
รอยมาลัยและใชผสมในตำรายาไทยแผนโบราณไดอีกดวย

การปลูกไมสะเดาเทียม กอนปลูกจะขุดหลุมขนาดประมาณ
 60x60x60 เซนติเมตร หรือขนาดเหมาะสมกับกลาไม 
รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลากับดิน
หรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร 1 ชอนโตะ และยาปองกันแมลง 
เชน ฟูราดาน 5-10 กรัม คลุกเคลากับดินและสำหรับ
กลบหลุมดวยก็จะทำใหกลาไมมีอัตราการรอดตายสูง 
และเจริญเติบโตดี สำหรับระยะปลูกไมแนนอน แลวแต
วัตถุประสงคของเกษตรกร เชน ปลูกในเชิงพาณิชย 
เปนการปลูกไมชนิดเดียว ใชระยะปลูก 2X2, 6x6 และ 8x8 เมตร 

ท่ีมา: 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.

ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก กานใบยาว 20-60 เซนติเมตร 
ขึ้นรวมกันเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบยอยเรียงเล็กนอย
จำนวน 7-11 คู ใบยอยรูปใบหอกแกมใบมน ฐานใบเบ้ียว
ไมเทากัน ขอบใบเรียบหรือเปนคล่ืนเล็กนอย ยกเวนขณะท่ี
ยังเปนกลาไม ขอบใบจะหยักเปนฟนเลื่อย ใบหนาเกลี้ยง
และมีสีเขียวเปนมัน
ดอก ออกเปนชอตามซอกใบ ดอกสีขาวอมเขียวออน 
มีขนสั้นละเอียดปกคลุม มีกลิ่นหอม กานดอกยาวประมาณ 
1 มิลลิเมตร กลีบดอกสั้นมีขนาดเล็กสีเขียว กวางประมาณ 
1 มิลลิเมตร ปลายแหลม กลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดยาว 
5.5 มิลลิเมตร กวาง 1.5-2.2 มิลลิเมตร ออกดอกประมาณ
ตนเดือนมีนาคม

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

การปลูกการปลูก

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูก การใชประโยชนการใชประโยชน


