
3. การกำจัดวัชพืช ในชวง 3 ปแรก ควรกำจัดวัชพืชอยางนอย 

3 คร้ัง/ป ชวงตนฤดูฝนเดือนพฤษภาคม กลางฤดูฝนเดือนกรกฎาคม 

และปลายฤดูฝนเดือนกันยายน หลังจากน้ันก็ควรกำจัดวัชพืช

ปละคร้ัง โดยการถางรอบโคนตนรัศมี 50 เซนติเมตร หรือถาง

เปนชองในแตละแถว

1. การใสปุย อาจจำเปนในชวง 3 ปแรก เพ่ือเรงการเจริญเติบโต

ของตนไมใหแขงขันกับพืชอ่ืน ๆ โดยการใสปุยสูตร 15-15-15 

1 ครั้ง ประมาณ 50 กรัม/ตน รอบโคนตน

     1. เนื้อไม ไมแดงมีความทนทานตามธรรมชาติเกินกวา 10 ป 

     เน้ือไมคอนขางแข็งแรง หนัก ทนทานตอการกระแทกสูง การใช

     ประโยชนเน้ือไมจึงใชกับงานกอสราง เชน ใชทำเสา คาน ไมพ้ืน 

     ใชทำเคร่ืองเรือน เรือ สะพาน เคร่ืองมือทางการเกษตร เปนตน

5. การตัดสางขยายระยะ เปนสิ่งจำเปน ถาหากแปลงปลูกปา

มีระยะปลูกถี่ เชน 2x4 เมตร ควรกระทำเมื่อเรือนยอดของ

ตนไมเริ่มชิดติดกัน

4. การลิดก่ิง หลังจากตนไมโตไดขนาด เชน อายุประมาณ 10 ป 

การลิดกิ่งมีสวนชวยใหตนไมมีลักษณะเปลาตรงแตอยาลิดกิ่ง

มากเกินไป เพราะจะทำใหลำตนโคงงอ การเติบโตของตนไม

ลดลง และเปนอันตรายจากโรค 2. อนุรักษส่ิงแวดลอม ไมแดงเปนพันธุไมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ในการปลูกปาหรือตนไมเพื่อการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอม 

เชน การปลูกในเชิงอนุรักษตนน้ำลำธารในบริเวณที่เปนภูเขา

หรือมีความลาดชันสูง ที่สูงจากระดับทะเลปานกลางไมเกิน 

600 เมตร เพราะวาไมแดงมีระบบรากลึกและรากแผกระจายไดดี 

ทำใหชะลอการพังทลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณ ดินรวน 

ดินทราย นอกจากน้ียังเหมาะสมในการปลูกปา ปรับปรุงสภาพ

ปาเสื่อมโทรม วนเกษตร ปาชุมชนดั้งเดิมและปาปลูกใหม

3. ประโยชนอ่ืน ๆ ไมแดงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการทำเปน

ถานไม เพราะไมแดงใหกิ ่งกานพอสมควร และถานไมแดง

ใหคาความรอนสูงถึง 7,384 แคลอรี่/กรัม เปลือกมีสรรพคุณ

ดานสมุนไพร นอกจากนี้เมล็ดไมแดงยังสามารถนำไปบริโภคได 

6. การทำแนวกันไฟ เปนสิ่งที่จำเปนมากสำหรับการปลูกปา

เศรษฐกิจไมโตชา ในชวงฤดูแลงควรมีการตรวจการณ 

เตรียมพรอมสำหรับการดับไฟ และจัดเวรยามดูไฟในเวลากลางคืน

2. โรคและแมลง เชื้อโรคที่ทำลายเมล็ดไมแดงมี 3 ชนิด คือ 

Aspergillus flavor, Aspergillus nigers และ Penicillium spp. 

ยังไมพบเชื้อโรคที่ทำอันตรายตอกลาไมแดงและตนไมแดง 

อันตรายจากแมลง พบวา ดวงหนวดยาว และดวงเจาะไมจะเขา

ทำอันตรายแกลำตนไมแดง

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
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แดง  
Xylia xylocarpa (Roxb.)Taub.

var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C.

Nielsen   

การบำรุงรักษาการบำรุงรักษา

h�p://www.forest.go.th

การใชประโยชนการใชประโยชน

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

โทร. 0 - 2579 7725

0 - 2561 4292–3 ตอ 5536



พบในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมแดงเติบโตไดดีในที่ที่เปนดินรวนปนทราย หนาดินตื้น 

มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตร และ

ความสูงจากระดับทะเลปานกลางไมเกิน 600 เมตร 

และเติบโตไดดีในที ่คอนขางแหงแลง

การปลูกไมแดงควรทำในชวงตนฤดูฝน ซ่ึงอยูระหวางเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม โดยตองแนใจวามีฝนตกสม่ำเสมอ
พอเพียงแกการเจริญเติบโตของกลาไม และความชื้นในดิน
พอเพียงใหรากไมแดงมีความแข็งแรงที่จะชอนไชลงไปใน
ระดับลึกได

กอนจะทำการยายปลูกประมาณ 1 เดือน ควรยายกลา

ไมแดงไปในพื้นที่โลงแจงใหกลาไมไดรับแสงเต็มที่เพื่อ

ทำใหกลามีความแข็งแรงกอนยายปลูก 

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก

ลำตน เปลาตรง โดยปกติจะมีความสูงถึงก่ิงแรก 12 เมตร 

ข้ึนไป แตในสภาพท่ีดินต้ืนไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโต

บางคร้ังลำตนจะเล็กและคดงอ แตกก่ิงต่ำ มีพุมใบมาก

ใบ ประกอบแบบขนนกสองช้ันปลายคู  เรียงสลับ ใบยอย 

เรียงตรงขาม รูปไขแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม 

หรือมน โคนใบมน ผิวใบดานลางมีขนสั ้นนุ มสีน้ำตาล 

ดอก  สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเปนชอแบบชอกระจุก 

ตามปลายยอด หรือซอกใบใกลปลายก่ิง กลีบเล้ียงโคนเช่ือม

ติดกันเปนรูประฆังปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ 

ชอดอกรวมกลม กวาง 2-2.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือน

กุมภาพันธ - เมษายน 

การปลูก

เปลือก 

สีเทาอมน้ำตาล 

หรือสีเทาปนเขียว 

เรียบหรือแตกลอน

เปนแผนบาง ๆ

การปลูก

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก

   ไมแดง เปนไมเศรษฐกิจมีคา กระจายพันธ ุทาง

ภาคเหนือ ภาคกลาง พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไม แดงเป นไม ท ี ่น ิยมมากสำหร ับทำเป นไม พ ื ้น 

เสา และคาน เพราะมีความทนทานสูง

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

ไมแดงเปนพันธุไมที่เหมาะสมตอการ

ปลูกในระบบวนเกษตร เพราะเปนพันธุไม

ที ่ท ิ ้งใบ เศษซากไมเปนพิษและเปนพืชตระกูลถั ่ว 

การปลูกควบกับพืชเกษตรนั้น ไมแดงจะมีการเจริญ

เติบโตชา พืชเกษตรจะไดรับแสงเต็มที่

การกำหนดระยะปลูก ขึ้นกับวัตถุประสงคของการปลูก

และลักษณะการแขงขันของพืชในพื้นที่ เชน 2x4, 4x4 

และ 2x8 เมตร ถาแรงงานในการกำจัดวัชพืชมีนอย

ก็ควรใชระยะปลูกแคบลง หลังจากการปลูก 1-2 เดือน 

ควรทำการปลูกซอมตนไมที่ตาย

ผลและเมล็ด ผลเปนฝกแบนรูปขอบขนานเรียวและ

โคงงอที่สวนปลาย ฝกแข็งยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

สีน้ำตาลอมแดง ผิวเรียบ ไมมีขนปกคลุม เมื่อฝกแกจะแตก

ออกเปน 2 ซีก เมล็ดแบนเรียวแหลมยาวรี  สีน้ำตาล

เปนฝกหนึ่งจะมีเมล็ด ประมาณ 6-10 เมล็ด ฝกจะแก

ราวเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม

แดง 

ชื่อวิทยาศาสตร : Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.

var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen

ชื่อวงศ : FABACEAE

ชื่อทางการคา : Ironwood


