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กลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรกลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะเดาไทย 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta indica var. siamensis Valeton 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ใบมีลักษณะหยักเปนฟนเล่ือย ปลายของฟนเล่ือยทู โคนใบเบ้ียวแต
กวางกวา ปลายใบแหลม ผลสุกในเดือน เมษายน- พฤษภาคม   
 

สะเดาอินเดีย 
 

ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta indica  A. Juss 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร มีลักษณะขอบใบหยักเปนฟนเล่ือย ปลายของฟนเล่ือยแหลม โคนใบ
เบี้ยว ปลายใบแหลมเรียวแคบมาก ผลสุกในเดือน กรกฎาคม-สงิหาคม   

สะเดาชาง 
 

ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ขอบใบจะเรียบ หรือปดขึน้ลงเล็กนอย โคนใบเบี้ยว ปลายเปนต่ิง
แหลม ขนาดใบและผลใหญกวา 2 ชนิดแรก ผลสุกในเดือน พฤษภาคม- สิงหาคม   

สะเดาเปนพืชสมุนไพรท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะการนํามา
สกัดเปนสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อใชปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช โดยใหผลดีเทาเทียมกับการใชสาร
ฆาแมลง ไมมีพิษตกคางในผลผลิต ไมมีพิษตอ
เกษตรกรผูใชและสภาพแวดลอม 
 สะเดา มีช่ือเรียกแตกตางกันตาม
ทองถิ่นเชน เดา กระเดา (ช่ือทองถิ่นในภาคใต) 
สะเลียม(ช่ือทองถิ่นในภาคเหนือ) มีช่ือสามัญ
ท่ัวไปวา Neem อยูในวงศ  Miliaceae สะเดาเปน
ไมยืนตนโตเร็วชนิดหน่ึง เจริญไดดีในแถบรอน 
ทนตอสภาพอากาศแหงแลง สามารถขึ้นไดในดิน
ทุกประเภท ยกเวนดินท่ีมีนํ้าขัง ดินเค็ม เปนกรด 
หรือดางจัด สําหรับสะเดาท่ีพบในประเทศไทยมี 
3 ชนิด คือ สะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดา
ชาง 
 



 

การขยายพันธุ 
 
วิธีท่ีนิยมคือ การเพาะเมล็ด โดยเก็บผลสุกจากตนมาขยํากับทราย และลางนํ้า เพื่อให

เน้ือหุมผลหลุดออก แลวนําไปผ่ึงในท่ีรมใหแหง อาจเพาะในถุงพลาสติกโดยตรง หรือลงแปลงเพาะ
ขนาดแปลงเพาะกวาง 0.75 - 1 เมตร ความยาวแลวแตสภาพพื้นท่ี หวานเมล็ดใหกระจายท่ัวแปลง 
กลบดินหนา 0.5 เซนติเมตร ช้ันบนคลุม ดวยฟางบาง ๆ รดนํ้าเชาเย็น เมล็ดจะเริ่มงอก ภายใน 5-7 
วัน ขนาดของกลาไมในการยายชําลงถุงพลาสติก สามารถยายชําได ตั้งแตรากเริ่มปริแทงยอดออน
จนถึง กลาใหญ แตถาจะใหผลดีควรยายกลาชําเมื่อมีใบจริงไมต่ํากวา 2 คู กลาท่ีชําในถุงพลาสติก
ควรไวในท่ีรม พอสมควร แลวคอยๆ ใหเปดใหรับแสงแดดท่ีละนอย จนกระท่ังไดรับแสงเต็มท่ี กอน
ยายปลูกประมาณ 1 เดือน 
 
การปลูก 
 
การเตรียมพ้ืนที่ ไถพรวนปรับพื้นท่ีใหเรียบ เก็บเศษไมและวัชพืช สุมเผาในชวงฤดูรอน แลว
ปกหลักกําหนดระยะปลูก  
ระยะปลูก ขึน้อยูกับวัตถุประสงคของการปลูก เชน ตองการไมขนาดเล็ก ใชระยะปลุก 1x2 หรือ 
2x2 เมตร ตองการไมใหญ สําหรับใชในการกอสรางและ ทําเฟอรนิเจอร ใชระยะปลูก 2x4 หรือ 
4x4 เมตร ตองการเมล็ดไปทําสารฆาแมลง ใชระยะปลูก 6x6 เมตร แตเพื่อไมใหเสียพื้นท่ี อาจ
ปลูกระยะถี่กอน เมื่อเรือนยอดเบียดชิดกันจึงตัดสะเดาบางสวนไปใชประโยชน ใหตนสะเดาท่ี
เหลือมีระยะหางตาม วัตถุประสงคการปลูกตอไป  
หลุมปลูก ขนาดท่ีเหมาะสม คือ กวางxยาวxลึก ประมาณ 25x25x25 ซม.  
วิธีปลูก หลังจากขุดหลุมปลูกแลว ตากดินประมาณ 1 สัปดาหเพื่อฆาเช้ือโรคในดิน แลวจึงใส
ปุยร็อคฟอสเฟส รองกนหลุม อัตรา 150-200 กรัมตอหลุม หรือครึ่งกระปองนม แลวนํากลาไมท่ี
เตรียมไว ยายลงปลูก ขนาดกลาไมท่ีเหมาะสมควรสูง 8-12 น้ิว อายุประมาณ 4-5 เดือน ฤดูปลูก 
ควรเปนฤดูฝน โดยเลือกปลูกหลังจากวันท่ีฝนตกหนัก ฉีกถุงพลาสติกใสกลาออก วางกลาลงตรง
กลางหลุม กลบดินและกดรอบๆโคนตนใหแนน 

การดูแลรักษา  

1. การกําจัดวัชพืช ในปแรกจําเปนตองเอาใจใสกําจัดวัชพืชออกบาง เพื่อไมใหสูง
คลุมเบียดบังแยงแสง และอาหาร ตนสะเดา  

2. การใสปุย เมื่อกลาไมท่ีปลูกต้ังตัวแลว ควรเรงการเจริญเติบโตดวยการใสปุยสูตร 
15-15-15 ประมาณ 1 ชอน กาแฟ โดยการพรวนดินรอบโคนตน แลวปุยตาม  

3. การริดก่ิง หากตองการใหสะเดามีลําตนตรง ใชประโยชนในการแปรรูปไดมากขึ้น 
ควรหมั่นริดก่ิงอยางสมํ่าเสมอ  

4. การปองกันไฟ ควรทําแนวกันไฟกวางประมาณ 6-8 เมตร รอบแปลงปลูก เพื่อ
ปองกันไฟไหม ในฤดูแลง 

 
การเก็บเก่ียว 
 

สะเดาจะเริ่มติดผลเมื่ออายุ 3-5 ป ใหทําการเก็บผลสะเดาสุกจากตนหรือผลที่รวง
ใหมๆ รีบนํามาแยกเน้ือหุมผลออกจากเมล็ด แลวลางนํ้าใหสะอาด จากน้ันนําเมล็ดไปตากแดด 1-2 
วัน แลวนําไป ผ่ึงลมในท่ีรมจนแหงสนิท จึงคอยบรรจุใสภาชนะท่ีอากาศถายเทไดดี เชนกระสอบปาน 
ถุงตาขายไนลอน เปนตน เก็บไวในท่ีแหงเย็น ไมอับช้ืน เพื่อปองกันเช้ือรา 
 



การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 

สารอินทรียท่ีสกัดไดจากเมล็ดสะเดาท่ีสําคัญ คือสารอะซาไดแรคติน (azadirachtin) 
สามารถออกฤทธิ์ในการปองกันกําจัดไดหลายรูปแบบ คือเปนสารฆาแมลง สารไลแมลงทําใหแมลง
ไมชอบกินอาหาร ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง การเจริญเติบโตผิดปกติทําใหหนอนไมลอก
คราบ หนอนตายในระยะลอกคราบ สารออกฤทธิ์มีผลตอการสรางฮอรโมน ทําใหแมลงมีการผลิตไข
และการฟกไขลดนอยลง แตสารอะซาไดแรคตินจะมีอันตรายนอยตอมนุษยและสัตวศัตรูธรรมชาติ
ของแมลงศัตรูพืชและสภาพแวดลอม จากผลการทดลองพบวาสารอะซาไดแรคติน พบมากท่ีสุดใน
เมล็ดสะเดา โดยเฉพาะสะเดาอินเดีย พบปริมาณสงูท่ีสุด คือ  7.6 มก./กรัม โดยเฉล่ีย สะเดาไทย
พบ 6.7 มก./กรัม โดยเฉล่ีย และสะเดาชาง (ตนเทียม) พบ 4.0 มก./กรัม โดยเฉล่ีย   
  
  การเตรียมและการใชสารสกัดจากสะเดา 

1. เอาเมล็ดสะเดาแหงท่ีประกอบดวยเปลือกหุมเมล็ดและเน้ือเมล็ด มาบดให
ละเอียด แลวนําผงเมล็ดสะเดามาหมกักับนํ้าในอัตรา 1 กิโลกรัม/นํ้า 20 ลิตร โดยใชผงสะเดาใส
ไวในถุงผาขาวบางแลวนําไปแชในนํ้านาน 24 ช่ัวโมง ใชมือบีบถุงตรงสวนของผงสะเดา เพื่อให
สารอะซาไดแรคตินท่ีอยูในผงสะเดาสลายตัวออกมาใหมากท่ีสุด เมื่อจะใชก็ยกถุงผาออก 
พยายามบีบถุงใหนํ้าในผงสะเดาออกใหหมด 

2. นําสารสกัดท่ีไดไปฉีดพนปองกันกําจัดแมลง กอนนําไปฉีดแมลงควรผสมสาร
จับใบเพื่อใหสารจับกับใบพืชไดดีขึ้น  และควรฉีดพนในเวลาเย็นจะมีผลในการฆาแมลงไดดี ใช
ฉีดพน 5-7 วันตอครั้ง และควรใชสลับกับสารฆาแมลงเปนครั้งคราว แตถาเปนชวงท่ีแมลงระบาด
อยางรุนแรง ตองใชสารฆาแมลงฉีดพน ซึ่งจะลดความเสียหายไดรวดเร็ว 

ขอดีของการใชสารสกัดจากสะเดา   
1. การสลายตัวของสารสกัดจากสะเดาในสภาพธรรมชาติเปนไปไดเร็ว ทําใหไม 

เกิดปญหาพิษตกคางในพืชหรือผลผลิตทางการเกษตรและสภาพแวดลอม 
2. ไมเปนอันตรายตอผูใชและสัตวเล้ียง 
3. ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ตอแมลงศัตรูพืชและโรคพืชเฉพาะเจาะจงทําให

ไมเปนอันตรายตอตัวเบียน ตัวห้ํา แมงมุมและสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ในระบบนิเวศวิทยาทาง
การเกษตร เชน นก กบ เขียด ปลา ฯลฯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชนอ่ืนๆ 
 

1. เนื้อไม เหมาะสําหรับนําไปกอสราง
บานเรือน ทําเสา เข็ม และ เฟอรนิเจอรตางๆ 
รวมท้ังเปนเช้ือเพลิงคุณภาพดี  
2. เปนอาหารและพืชสมุนไพร เชน ใน
ดอก และยอดออน ใชเปนอาหาร และยา
เจริญอาหาร ดอกแกพิษเลือดกําเดา บํารุง
ธาตุ ผลแกโรคหัวใจ ยางดับพิษรอน เปลือก
แกไขมาลาเรีย และเปนยาสมานแผล ผล
ออนใชถายพยาธิ เมล็ดใชรักษา
โรคเบาหวาน  
3. ปลูกเพ่ือเปนแนวกันลมและใหรม 
เน่ืองจากมีใบหนาทึบ รากลึก ทนแลง ทน
ดินเค็ม และผลัดใบในเวลาสั้น  
4. อื่นๆ เชน นํ้ามันจากเมล็ดสะเดาใชทํา
เช้ือเพลิงจุดตะเกียง เปลือกมีสารแทนนิน 
ใชในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กากสะเดาใช
เปนปุย ผสมเปนอาหารสัตว เปนตน   



 
 
 
ที่มา : 

http://pmc01.doae.go.th/sadao.html 
http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/54sadaothem.htm 
http://www.doae.go.th/library/html/detail/sadao/home1.htm 
http://www.doae.go.th/library/html/detail/sadao/home11.htm 
 
http://www.doae.go.th/library/html/detail/Sadao2/Sadao01.htm 
http://www.ird.rmutt.ac.th/exec/medley.htm 
http://www.phtnet.org/news52/view-news.asp?nID=229 
http://www.thaineem.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=10 

http://www.doae.go.th/library/html/detail/sadao/home11.htm

