
ส ะ เ ด า
Azadirachta indica A.Juss. var.

Siamensis Valeton

  เอกสารเผยแพร : สวนปลูกปาภาคเอกชน  สํ านักสงเสริมการปลูกปา  กรมปาไม

ลักษณะทั่วไป
สะเดา มีช่ือทางการคาวา Neem, Nim,

Margosa, Yepa, Tamaka เปนไมขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ ขึ้นไดดีทุกสภาพพื้นที่โดยเฉพาะที่ดิน
ดอนน้ํ าไมทวม อากาศรอนช้ืน อุณหภูมิสูงถึง 44 0c
ทีร่ะดับความสูง 50-1,000 เมตร จากระดับน้ํ า
ทะเลปริมาณน้ํ าฝน เฉล่ียประมาณ 450-1,150
มม./ป เจริญเติบโตเร็ว ปญหาเกี่ยวกับโรคและแมลง
ทํ าอันตรายมีนอย เร่ิมใหเมล็ดเม่ืออายุประมาณ 5
ป 1 กก. จะมีเมล็ดประมาณ 4,000 เมล็ด ตน
หน่ึงๆ จะใหเมล็ดเฉล่ียประมาณ 50 กก. เมล็ดจะมี
น้ํ ามันประมาณ 45% ของน้ํ าหนัก เมล็ดไมสามารถ
เก็บไวไดนานเพราะสูญเสียการงอกเร็วมาก

การเตรียมกลาไม
กอนเพาะเมล็ดควรนํ าผลที่ไดจากการเก็บ

จากกิ่ง หรือรวงหลนตามโคนตนมาขยํ ากับทรายและ
ลางน้ํ าเพื่อใหเน้ือเยื่อหุมเมล็ดหลุดออกเสียกอนแลว
นํ าไปเพาะหรือผึ่งในที่รมใหแหง อาจเพาะเมล็ดลงใน
ถุงพลาสติก หรือแปลงเพาะซ่ึงเตรียมไวมีขนาดกวาง
0.75-1 เมตร ความยาวแลวแตงสภาพพื้นที่ โดย
หวานเมล็ดใหกระจายทั่วแปลงกลบดินหนาประมาณ 
0.5 ซม. ช้ันบนคลุมดวยฟางบาง ๆ หลังจากหวาน
เมล็ด รดน้ํ าเชาเย็น 5-7 วัน เมล็ดจะเร่ิมงอก ซึ่ง
การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหากยายชํ ากลาไมไมทัน
ก็สามารถปลอยใหกลาไมไมทัน ก็สามารถปลอยให
กลาไมโตคางปไดปตอมาก็ถอนกลาตบแตงให
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มีลักษณะคลายเหงาชํ าในถุงพลาสติกได หรือ
พื้นที่ใดมีฝนตกดีก็สามารถถอนยายปลูกแบบ
ไมมีดินติดรากได โดยเปอรเซ็นตการรอดตายก็
ไมแตกตางจากกลาไมในถุงพลาสติกมากนัก 
ขนาดกลาไมที่ยายชํ าลงในถุงพลาสติกยายได
ต้ังแตรากเร่ิมปริ และแทงยอดออนจนถึงกลา
ใหญสํ าหรับกลาขนาดเล็กควรยายชํ าเม่ือมีใบจริงไมต่ํ ากวา 2 คู กลาไมท่ีเหมาะสมในการยายปลูกควร
สูงประมาณ 8-12 น้ิว อายุประมาณ 4-5 เดือน

การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก
การเตรียมพื้นที่จะกระทํ าตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยการใชรถแทรกเตอรไถพรวนกอน

ปลูกและเก็บริบสุมเผาในชวงฤดูรอน แลวปกหลักท่ีมีขนาดพอสังเกตไดกํ าหนดระยะปลูก เพื่อใชหมายที่
ปลูก ตรวจสอบการรอดตายของไมท่ีปลูก การปลูกตรวจสอบการรอดตายของไมท่ีปลูก การปลูกซอนใน
ภายหลังและความสวยงามเปนระเบียบในการปลูก สวนการขุดหลุมท่ีเหมาะสมคือ กวาง X ยาว X ลึก 
ขนาด 25 X 25 X 25 ซม. ระยะปลูกสามารถใชต้ังแต 2 X 4 หรือ 4 X 4 เมตร ตามความเหมาะสม
และวัตถุประสงค

การปลูก
การปลูกควรใชกลาอายุประมาณ 4-5 เดือน สูง

ประมาณ 8-12 น้ิว และถาไดกลาไมในถุงพลาสติกคาง
ปก็ยิ่งดีโดยทํ าการตัดรากและยอดแลวรดน้ํ าใหชุมเพื่อให
แตกรากข้ึนมาใหม เม่ือฝนตกหนักก็ยายปลูกในวันรุงข้ึน 
กลาสะเดาจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกวากลาไมที่
เตรียมในปน้ัน ฉีกถุงพลาสติกออกวางกลาตรงกลางหลุม 
กลบดินและกดรอบๆ โคนตนใหแนน ระดับดินท่ีกลบ
ควรใหเปนแองลึกกวาระดับรอบประมาณ 1 กวามือ เพื่อ
รอรับน้ํ าฝนเล้ียงตนไมตอไป

การบํ ารุงรักษา

1. กํ าจัดวัชพืช ไมสะเดาตองการแสงมากแมวา
กลาไมสะเดาจะมีความสามารถแกงแยงกับพวกวัชพืชได
ดีก็ตาม แตในปแรกก็จํ าเปนตองเอาใจใสดานวัชพืชให
เม่ือมีวัชพืชเบียดบัง แยงแสงและอาหารจากตนไม

2. การใสปุยสํ าหรับพ้ืนท่ีท่ีความอุดมสมบูรณต่ํ า
เม่ือกลาไมที่ปลูกตั้งตัวไดแลว ควรเรงการเจริญเติบโต
ดวยการใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 20-20-20
ประมาณตนละ 1 ชอนกาแฟ  โดยการพรวนดินรอบ ๆ
โคนตนแลวโรยปุยตาม
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3. การลิดกิ่ง ปกติเม่ือสะเดาสูงประมาณ 1 เมตรข้ึนไป จะเร่ิมแตกก่ิงกานเปนพุม หากตองการ
ใหมีลํ าตนเปลาตรง ใหประโยชนในการแปรรูปไดมากข้ึน จึงควรหม่ันลิดก่ิงอยางสม่ํ าเสมอ และอาจนํ า
กิง่มาท ําฟนได

4. การตัดสางขยายระยะ เม่ือตนไมมีเรือนยอดเบียดชิดกัน มีการแกงแยงกัน อัตราการเจริญ
เติบโตลดลง ควรตัดสางออกมาใหประโยชนในรูปของไมขนาดเล็กไดกอน อาจตัดออกแถวเวนแถว หรือ
เลือกตัดเปนตนๆ ตอของตนท่ีตัดออกจะแตกหนอตอไป

5. การปองกันไฟ สะเดาเปนไมทนไฟ หากไฟไหมรุนแรง ตนเดิมอาจตาย แตก็จะแตกหนอใหม 
จึงเปนสาเหตุใหการเจริญเติบโตชะงักงัน และทํ าใหเกิดแผลตามลํ าตน จึงควรทํ าแนวกันไฟกวาง
ประมาณ 6-8 เมตร รอบแปลงปลูก หลังสะเดาเจริญเติบโตมีเรือนยอดชิดติดกันปกคลุมพ้ืนท่ีปริมาณ
วัชพืชจะนอยลงปญหาเรื่องไฟก็จะหมดไปดวย

ประโยชน
เน้ือไมใชกอสรางบานเรือน เฟอรนิเจอรเปลือกราก เปลือกตนและผลออน เปนยาเจริญอาหาร

แกไขมาเลเรีย เปลือกรากเปนยาสมานแผล แกไข ใบ เมล็ดเปนยาฆาแมลง ฆาเช้ือ ใบออนและดอกเปน
อาหารเปนยาเจริญอาหารและชวยยอยอาหาร ดอกแกพิษเลือดกํ าเดา บํ ารุงธาตุ ผลแกโรคหัวใจ กระพี้
แกน้ํ าดีพิการ แกนแกคลื่นเหียนอาเจียน รากแกลม เสมหะทีแ่นนในอกและจุกคอ ยางดับพิษรอน 
เปลือกรากแกวแกไข ทํ าใหอาเจียน แกโรคผิวหนัง ยอดออนใชถายพยาธ์ิ แกริดสีดวงและปสสาวะพิการ 
เมล็ดสามารถสกัดน้ํ ามัน เปนสารยับยั้งการเจริญเติบโตแพรพันธุแมลง

จัดทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานกัสงเสริมและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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