
การใสปุ ย หลังจากกลาไมที ่ปลูกตั ้งตัวไดแลว 

ควรใสปุยเพ่ือเรงการเจริญเติบโตใหเร็วข้ึน โดยการใสปุยสูตร 

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

โรคและแมลง  ปญหาโรคและแมลงมีนอย อาจมี

หนอนกัดกินใบของยอดออนบาง ซึ่งในระยะจัดเตรียม

กลามักจะมีแมลง เพล้ีย หอยดูดน้ำเล้ียง ซ่ึงจะพบในชวง

ฤดูหนาวในชวงเพาะชำ ซึ่งแกไขโดยฉีดยาฆาแมลงที่มี

ฤทธ์ิดูดซึม เชน ไดเมทโอเอต หรืออะโซดริน หรือตัดยอดท้ิง

การกำจัดวัชพืช  ไมสะเดาเปนไมท่ีตองการแสงมาก 

แมวากลาไมสะเดาจะมีความสามารถแกงแยงกับวัชพืชอ่ืน

ไดดีก็ตาม แตในปแรกจำเปนจะตองเอาใจใส กำจัดวัชพืช

ไมใหสูงคลุมตน แกงแยงแสงและอาหารจากตนไม

การลิดกิ่ง  เมื่อไมสะเดาสูงประมาณ 1 เมตรขึ้นไป 

จะเร่ิมแตกก่ิงกาน เปนพุม หากตองการใหสะเดามีลำตน

เปลาตรง สามารถนำไปแปรรูปใชประโยชนได ควรลิดก่ิง

อยางสม่ำเสมอและอาจนำก่ิงมาทำเปนเช้ือเพลิงได

การตัดสางขยายระยะ สามารถทำการตัดสาง

ตนไมที่มีเรือนยอดเบียดชิดกัน แกงแยงอาหารกัน ทำให

อัตราการเจริญเติบโตลดลง สามารถตัดออกมาใชประโยชน

ในรูป ไมขนาดเล็กกอน โดยอาจตัดออกแถวเวนแถวหรือ

เลือกตัดเฉพาะที่สามารถใชประโยชนได

การทำแนวกันไฟ ไมสะเดาเปนไมที ่ทนไฟ 

หากไฟไหมเล็กนอยสามารถทนได แตหากรุนแรงอาจ

ทำใหการเจริญเติบโตชะงัก และอาจทำใหเกิดแผลตาม

ลำตนได ในชวงปที่ 1-2 ควรทำแนวกันไฟกวางประมาณ 

6-8 เมตร รอบ ๆ แปลงปลูก เพื ่อปองกันการลุกลาม

ของไฟอันเกิดจากเรือนยอดที่เริ่มชิดกัน

ประโยชนจากเน้ือไม ไมสะเดาเหมาะสำหรับใชในงานกอสราง 

ทำเฟอรนิเจอร ไมเสา เนื่องจากไมสะเดาคอนขางเปลาตรง 

แข็งแรง และปลวกไมคอยทำลาย นอกจากน้ียังใชทำเคร่ืองมือ 

เครื่องใช เพราะมีความทนทาน ขัดชักเงาไดดี

ดานอ่ืน ๆ เชน

- เปลือกราก เปลือกตนและผลออน เปนยาเจริญอาหาร 

  แกไขมาลาเลีย แกทองเดิน

- กานใบ ผสมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน แกไข

- ใบ เปนยาพอกฝ

- ใบ เมล็ด เปนยาฆาแมลง ฆาเช้ือ

- ใบออนและดอก เปนยาชวยเจริญอาหารและชวยยอยอาหาร

- ดอก แกพิษเลือดกำเดา บำรุงธาตุ

- ผล แกโรคหัวใจ

- กระพ้ี แกน้ำดีพิการ

- ผลออน ใชถายพยาธิ แกริดสีดวง

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา การใชประโยชนการใชประโยชน

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

โทร. 0 - 2579 7725

0 - 2561 4292–3 ตอ 5536

สะเดาไทย
Azadirachta indica A. Juss. 



สะเดาไทย

   ไมสะเดา เปนไมที ่โตคอนขางเร็วและทนไฟ 

ปกติไมสะเดาไทยจะกระจายทั ่วไปในประเทศไทย 

เมียนมา ลาว กัมพูชา

ลำตน เปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ เรือนยอดกลม

เปนพุมหนาทึบรูปไขใหรมเงา ชอบแสงแดด

เปลือก มีเปลือกนอกคอนขางหนา สีเทาแก แตกเปนรอง

และเยื้องสลับกันไปตามความยาวของลำตน แกนไมมีสี

น้ำตาลแดง มีความเข็งแรงและทนทานมาก

ใบ เปนใบประกอบแบบ

ขนนก เรียงสลับรูปใบหอก 

กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 

4-8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 

ขอบใบหยักเปนฟนเลื ่อยทู 

แผนใบเรียบสีเขียวมันเขม

ดอก เปนชอที่ปลายกิ่งขณะแตกใบออน ดอกสีขาวนวล 

หรือสีเทา มีกลิ่นหอมออน ๆ มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง

อยางนอย 5 กลีบ ออกดอกระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม

ผลและเมล็ด ผลมีลักษณะคลายผลองุน ผิวเรียบ 

ผลออนสีเขียว ขนาดยาว ประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตร 

กวางประมาณ 1 เซนติเมตร ผลสุกสีเหลืองอมเขียว เมล็ดผิว

คอนขางเรียบ ลักษณะกลมรี ขนาด 0.5-1.5 เซนติเมตร 

ผลแกประมาณปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

      ไมสะเดาเจริญเติบโตไดดีในที่อากาศชื้นและรอน 

ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 44 องศาเซลเซียส ที่ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 50-500 เมตร มีปริมาณน้ำฝน

เฉล่ีย 450-1,150 มิลลิเมตร/ป สามารถข้ึนไดในสภาพดิน

เกือบทุกชนิด มีความเปนกรดเล็กนอย pH ระหวาง 6.2-6.5

1. ไถปาดไมพื ้นเดิม

2. ปกหลักหมายระยะปลูก

3. ขุดหลุมปลูก 40x40x40 ซม.

4. กลาอายุ 4-5 เดือน

5. ฉีกถุงพลาสติกออก

6.กลบดินรอบตนใหแนน 

ลึกกวาระดับดิน 10-15 ซม.

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก

การปลูกการปลูก

ชื่อวิทยาศาสตร : Azadirachta indica A. Juss.

ชื่อวงศ : MELIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : สะเดา

     การปลูกไมสะเดาไทย กอนปลูกจะขุดหลุมขนาด

ประมาณ 40x40x40 เซนติเมตร หรือขนาดเหมาะสม

กับกลาไม รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลา

กับดินหรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร 1 ชอนโตะ และยา

ปองกันแมลง เชน ฟูราดาน 5-10 กรัม คลุกเคลากับดิน

และสำหรับกลบหลุมดวยก็จะทำใหกลาไมมีอัตราการ

รอดตายสูง และเจริญเติบโตดี สำหรับระยะปลูก

ไมแนนอน แลวแตวัตถุประสงคของเกษตรกร เชน 

ปลูกในเชิงพาณิชย เปนการปลูกไมชนิดเดียว ใชระยะปลูก 

2x3, 4x4 และ 5x5 เมตร 


