เอกสารเผยแพร : สวนปลูกปาภาคเอกชน สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม

สะเดา
Azadirachta indica A.Juss. var.
Siamensis Valeton
ลักษณะทั่วไป
สะเดา มีชอ่ื ทางการคาวา Neem, Nim,
Margosa, Yepa, Tamaka เปนไมขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ ขึ้นไดดีทุกสภาพพื้นที่โดยเฉพาะที่ดิน
ดอนนํ้าไมทวม อากาศรอนชืน้ อุณหภูมสิ งู ถึง 44 0c
ทีร่ ะดับความสูง 50-1,000 เมตร จากระดับนํ้า
ทะเลปริมาณนํ้าฝน เฉลีย่ ประมาณ 450-1,150
มม./ป เจริญเติบโตเร็ว ปญหาเกี่ยวกับโรคและแมลง
ทําอันตรายมีนอ ย เริม่ ใหเมล็ดเมือ่ อายุประมาณ 5
ป 1 กก. จะมีเมล็ดประมาณ 4,000 เมล็ด ตน
หนึ่งๆ จะใหเมล็ดเฉลีย่ ประมาณ 50 กก. เมล็ดจะมี
นํ้ามันประมาณ 45% ของนํ้าหนัก เมล็ดไมสามารถ
เก็บไวไดนานเพราะสูญเสียการงอกเร็วมาก

การเตรียมกลาไม
กอนเพาะเมล็ ดควรนํ าผลที่ไดจากการเก็บ
จากกิ่ง หรือรวงหลนตามโคนตนมาขยํากับทรายและ
ลางนํ้าเพื่อใหเนื้อเยื่อหุมเมล็ดหลุดออกเสียกอนแลว
นําไปเพาะหรือผึ่งในที่รมใหแหง อาจเพาะเมล็ดลงใน
ถุงพลาสติก หรือแปลงเพาะซึง่ เตรียมไวมขี นาดกวาง
0.75-1 เมตร ความยาวแลวแตงสภาพพื้นที่ โดย
หวานเมล็ดใหกระจายทั่วแปลงกลบดินหนาประมาณ
0.5 ซม. ชัน้ บนคลุมดวยฟางบาง ๆ หลังจากหวาน
เมล็ด รดนํ้าเชาเย็น 5-7 วัน เมล็ดจะเริม่ งอก ซึ่ง
การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะหากยายชํากลาไมไมทนั
ก็สามารถปลอยใหกลาไมไมทนั ก็สามารถปลอยให
กลาไมโตคางปไดปต อ มาก็ถอนกลาตบแตงให
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มีลักษณะคลายเหงาชําในถุงพลาสติกได หรือ
พื้นที่ใดมีฝนตกดีก็สามารถถอนยายปลูกแบบ
ไมมีดินติดรากได โดยเปอรเซ็นตการรอดตายก็
ไม แ ตกต างจากกลาไมในถุงพลาสติกมากนัก
ขนาดกลาไมที่ยายชํ าลงในถุงพลาสติกยายได
ตั้งแตรากเริ่มปริ และแทงยอดออนจนถึงกลา
ใหญสําหรับกลาขนาดเล็กควรยายชําเมือ่ มีใบจริงไมต่ํากวา 2 คู กลาไมทเ่ี หมาะสมในการยายปลูกควร
สูงประมาณ 8-12 นิว้ อายุประมาณ 4-5 เดือน

การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
การเตรียมพื้นที่จะกระทําตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยการใชรถแทรกเตอรไถพรวนกอน
ปลูกและเก็บริบสุมเผาในชวงฤดูรอ น แลวปกหลักทีม่ ขี นาดพอสังเกตไดกําหนดระยะปลูก เพื่อใชหมายที่
ปลูก ตรวจสอบการรอดตายของไมทป่ี ลูก การปลูกตรวจสอบการรอดตายของไมทป่ี ลูก การปลูกซอนใน
ภายหลังและความสวยงามเปนระเบียบในการปลูก สวนการขุดหลุมทีเ่ หมาะสมคือ กวาง X ยาว X ลึก
ขนาด 25 X 25 X 25 ซม. ระยะปลูกสามารถใชตง้ั แต 2 X 4 หรือ 4 X 4 เมตร ตามความเหมาะสม
และวัตถุประสงค

การปลูก
การปลูกควรใชกลาอายุประมาณ 4-5 เดือน สูง
ประมาณ 8-12 นิว้ และถาไดกลาไมในถุงพลาสติกคาง
ปก็ยิ่งดีโดยทําการตัดรากและยอดแลวรดนํ้าใหชุมเพื่อให
แตกรากขึ้นมาใหม เมือ่ ฝนตกหนักก็ยา ยปลูกในวันรุง ขึน้
กล า สะเดาจะเจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว กว า กล า ไม ที่
เตรียมในปนน้ั ฉีกถุงพลาสติกออกวางกลาตรงกลางหลุม
กลบดินและกดรอบๆ โคนตนใหแนน ระดับดินทีก่ ลบ
ควรใหเปนแองลึกกวาระดับรอบประมาณ 1 กวามือ เพื่อ
รอรับนํ้าฝนเลีย้ งตนไมตอ ไป

การบํารุงรักษา
1. กําจัดวัชพืช ไมสะเดาตองการแสงมากแมวา
กลาไมสะเดาจะมีความสามารถแกงแยงกับพวกวัชพืชได
ดีก็ตาม แตในปแรกก็จําเปนตองเอาใจใสดา นวัชพืชให
เมื่อมีวัชพืชเบียดบัง แยงแสงและอาหารจากตนไม
2. การใสปุยสําหรับพืน้ ทีท่ ค่ี วามอุดมสมบูรณต่ํา
เมื่อกลาไมที่ปลูกตั้งตัวไดแลว ควรเรงการเจริญเติบโต
ดวยการใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 20-20-20
ประมาณตนละ 1 ชอนกาแฟ โดยการพรวนดินรอบ ๆ
โคนตนแลวโรยปุย ตาม
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3. การลิดกิ่ง ปกติเมือ่ สะเดาสูงประมาณ 1 เมตรขึน้ ไป จะเริม่ แตกกิง่ กานเปนพุม หากตองการ
ใหมีลําตนเปลาตรง ใหประโยชนในการแปรรูปไดมากขึน้ จึงควรหมัน่ ลิดกิง่ อยางสมํ่าเสมอ และอาจนํา
กิง่ มาทําฟนได
4. การตัดสางขยายระยะ เมือ่ ตนไมมเี รือนยอดเบียดชิดกัน มีการแกงแยงกัน อัตราการเจริญ
เติบโตลดลง ควรตัดสางออกมาใหประโยชนในรูปของไมขนาดเล็กไดกอ น อาจตัดออกแถวเวนแถว หรือ
เลือกตัดเปนตนๆ ตอของตนทีต่ ดั ออกจะแตกหนอตอไป

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

ประโยชน
เนื้อไมใชกอสรางบานเรือน เฟอรนเิ จอรเปลือกราก เปลือกตนและผลออน เปนยาเจริญอาหาร
แกไขมาเลเรีย เปลือกรากเปนยาสมานแผล แกไข ใบ เมล็ดเปนยาฆาแมลง ฆาเชือ้ ใบออนและดอกเปน
อาหารเปนยาเจริญอาหารและชวยยอยอาหาร ดอกแกพิษเลือดกําเดา บํารุงธาตุ ผลแกโรคหัวใจ กระพี้
แกนํ้าดีพิการ แกนแกคลื่นเหียนอาเจียน รากแกลม เสมหะทีแ่ นนในอกและจุกคอ ยางดับพิษรอน
เปลือกรากแกวแกไข ทําใหอาเจียน แกโรคผิวหนัง ยอดออนใชถา ยพยาธิ์ แกริดสีดวงและปสสาวะพิการ
เมล็ดสามารถสกัดนํ้ามัน เปนสารยับยั้งการเจริญเติบโตแพรพันธุแมลง

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

