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คํานํา
นับตั้งแตประเทศไทยเขาสูภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตดิ ตามผล
กระทบทางเศรษฐกิจที่มีตอความสามารถในการผลิตอาหารของระบบเกษตรกรรมไทยอยางใกลชิด
โดยตระหนักดีวา ความมัน่ คงทางเกษตรและอาหารเปนแนวตัง้ รับทีแ่ กรงทีส่ ดุ และเปนแนวรับแนวสุด
ทายที่จะปองกันไมใหวิกฤติการทางเศรษฐกิจลุกลามไปสูความไมสงบทางสังคม ดวยความพรอมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยที่ส่ังสมอยูแลว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยความสนับสนุนของทบวง
มหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและโดยความอนุเคราะหและคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2542 ไดรบั การจัดสรรงบประมาณแผนดินจาก
การแปรญัตติจํานวนหนึง่ ใหนําไปปฏิบัติภาระกิจพิเศษในโครงการ “เกษตรกูชาติ” เพื่อขยายผลวิชา
การทางเกษตรใหตกถึงมือพีน่ อ งเกษตรกรโดยเร็ว โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและชีวภัณฑ เปน
โครงการยอยโครงการหนึง่ ในโครงการเกษตรกูช าติ
เอกสารหลักการและวิธกี ารใชสะเดาปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพชื ฉบับนี้ เปนผลงานเขียนจาก
ประสบการณศึกษาวิจัยของ ศ.ดร. ขวัญชัย สมบัตศิ ริ ิ แหงภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซึง่ เปนนักวิชาการอาวุโสทานหนึง่ ของมหาวิทยาลัย ที่บากบั่นมุงพยายามที่จะใหระบบ
เกษตรกรรมไทยพึ่งพิงการใชสาร เคมีสงั เคราะหปราบศัตรูพชื ทีน่ ําเขาจากตางประเทศใหนยอที่สุดเทา
ที่จะทําได การใชสารสกัดจากสะเดานอกจากจะชวยอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ปลอดภัยตอเกษตรกร
ผูใชและผูบริโภคแลว ยังชวยลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ อันเปนการชวยเศรษฐกิจอีกทาง
หนึง่ ดวย
ศาสตราจารย ธีระ สูตะบุตร
อธิการบดี
9 มีนาคม 2542
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บทนํา
แมลงเปนสัตวไมมกี ระดูกสันหลังขนาดเล็ก ซึง่ มีความสําคัญตอมนุษย-สัตว เปนอยางมาก ทั้ง
ในดานใหคุณและใหโทษ ในทางใหคุณ เชน ชวยผสมเกสรดอกไม ทัง้ ในดานและใหโทษ ในทางใหคุณ
เชน ชวยผสมเกสรดอกไม เปนตัวหํ้าตัวเบียน คอยทําลายแมลงศัตรูพชื และสัตวเลีย้ ง เปนอาหารมนุษย
และสัตวทม่ี คี ณ
ุ คาทางอาหารสูง ใหผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ไดแก นํ้าผึ้ง ไหม ครัง่ และใหความสวย
งามแกธรรมชาติ เปนตน สวนในการใหโทษคือ เปนศัตรูทําลายพืช-สัตวและผลิตภัณฑในโรงเก็บ หรือ
เปนพาหะนําโรคหลายชนิดมาสูม นุษย-สัตว เปนตน
เกษตรกรไดตอสูกับแมลงศัตรูพืชและสัตวมาเปนเวลานานหลายรอยปม าแลว จนถึงทุกวันนี้
ก็ยังไมสามารถเอาชนะแมลงได ทั้งๆ ทีน่ กั วิทยาศาสตรไดพฒ
ั นาสารฆาแมลงชนิดใหมๆ ตลอดจน
เทคนิคตางๆ เพือ่ ปราบแมลงใหหมดไป แตก็ไมประสพผลสําเร็จ แมลงศัตรูพชื และสัตวเลีย้ ง ยังเปน
ปญหาที่สําคัญในการลดผลผลิตของเกษตรกร ซึง่ บางครัง้ รายแรงถึงขัน้ เกษตรกรตองเลิกอาชีพนัน้ ๆ
ปญหาสําคัญที่ทําใหเกษตรกรยังไมสามารถเอาชนะแมลงได คือ การใชสารฆาแมลงสังเคราะห
ที่ไมถูกตอง และมีการใชที่มากเกินความจําเปน ซึง่ มีผลใหแมลงดือ้ ยา เกิดการระบาดของแมลงบอยครัง้
ขึ้นกวาเดิม เกิดศัตรูพืชชนิดใหมๆ ทําลายรุนแรงขึน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสารฆาแมลงไปทําลายสมดุลธรรม
ชาติ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดอันตรายตอผูใช สิง่ มีชวี ติ อืน่ มีการเจือปนในสิง่ แวดลอม และสารตกคาง
ในผลิตผลการเกษตรทีเ่ กินคาความปลอดภัย ไมสามารถสงจําหนายตางประเทศได
จากประสบการณที่ผูเขียนไดทํางานวิจัยและติดตามผลการใชสะเดาของเกษตรกร ในการปอง
กันและกําจัดแมลงศัตรูพชื หลายชนิดมาเปนเวลานานมาก แสดงใหเห็นชัดเจนวาสะเดาสามารถใชปอ ง
กันและกําจัดแมลงไดแนนอน และมีความเปนไปไดสงู มากทีจ่ ะแนะนําใหเกษตรกรใชสะเดาเพือ่ ลดการ
ใชสารฆาแมลงสังเคราะห ซึ่งมีผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติที่รัฐบาลไดตั้งเปาเอาไว ไดสําเร็จ
เปนรูปธรรม
เพื่อใหการปองกันและกําจัดแมลงเกินผลดีในแบบยั่งยืน เกษตรกรจําเปนตองเปลีย่ นทัศนคติ
การปองกันและกําจัดแมลงเสียใหม จากเดิมทีใ่ ชสารฆาแมลงสังเคราะห เปนหลัก มาเปนการใชสะเดา
เปนหลัก และใชสารฆาแมลงสังเคราะห เปนตัวสนับสนุนโดยใชเฉพาะเทาที่จําเปนเทานัน้ นอกจากนัน้
เกษตรกรจําเปนตองนําวิธีการปองกันและกําจัดแมลงชนิดทีไ่ มใชสารเคมี มาใชรว มกันเพือ่ ลดปริมาณ
แมลงใหอยูใ นระดับตํ่าตลอดเวลาจึงจะทําใหการใชสะเดาประสพผลสําเร็จทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
วิธีการปองกันและกําจัดแมลงโดยไมใชสารเคมี มีอยูดวยกันหลายวิธซี ง่ึ ขึน้ อยูก บั ความเหมาะ
สมของพื้นที่ ชนิดของแมลงและตัวเกษตรกรเองเชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชตานทาน การ
เก็บทําลายแมลงโดยตรง การตัดแตงกิง่ การใชการเหนียว การหอหุมผลไม การใชกับดักไฟฟา การ
เลี้ยงตัวหํ้าตัวเบียนใหไดปริมาณมาก ๆ และปลอยลงแปลงเปนครัง้ คราว เปนตน
เกษตรกรหลายทานที่เคยใชสะเดาปองกันและกําจัดแมลงมาแลวและมีความเห็นตรงกันขามก็มี
เปนจํานวนมาก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ ที่สําคัญที่สุดคือ คุณภาพของสะเดา และวิธีการใช
ที่ไมถูกตอง อุปสรรคดังกลาวไมใชเรือ่ งทีย่ าวเกินกวาทีจ่ ะแกไขได โดยการอานเอกสารหรือจัดการอบรม
ความรูแกเกษตรกร จะชวยใหเกษตรกรใชสะเดาไดผลดี
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สิ่ งสํ าคัญเหนื ออื่ นใดคือ จะทํ าอย างไรที่จะใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบตอเกษตรกร
มีความเชื่อมั่นวาสะเดานัน้ สามารถใชปอ งกันและกําจัดแมลงศัตรูพชื ไดผลดีจริงๆ ประโยชนที่จะเกิดขึ้น
เปนอยางมากแกเกษตรกรไทย และประเทศชาติ คือ สะเดาไมทําใหเกิดพิษรายแกผูใชศัตรูธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไมมสี ารตกคางในสินคาการเกษตร ชวยลดตนทุนการผลิต เพราะเกษตรกรสามารถ
ผลิตใชเองได พืน้ ทีป่ า เพิม่ ขึน้ โดยอัตโนมัติ และยังสรางสมดุลธรรมชาติใหเกิดขึน้ อีกดวยสะเดาเปนโครง
การหนึ่งของโครงการเกษตรกูชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึง่ เปนเพียงสวนนอยทีเ่ ปรียบเสมือน
เปนการจุดประกายไฟ ใหหนวยราชการของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรกรได
เห็นความสํ าคั ญ ของสะเดาเพิ่ มมากขึ้น และต องดํ าเนิ นการอยางจริงจังจึงจะเห็นผลเปนรูปธรรม
เกษตรกรยากจนเปนจํานวนมากจะไดลมื ตาอาปากกับเขาบาง สมกับคําวา “เกษตรยิ้มได ถาใชสะเดา”

ผลของสารสกัดสะเดาในการปองกันและกําจัดแมลง
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ลักษณะทั่วไป
สะเดา เปนพืชพื้นเมืองที่คนไทยรูจักกันดี ดังนัน้ เมือ่ เอยถึงสะเดา คนไทยสวนมากจะหมายถึง
สะเดาไทย (Azadirachta siamensis หรือ A. indica var. siamensis) แตชาวตางประเทศจะเขาใจเปน
สะเดาอินเดีย หรือควินนิ (A. indica) สะเดาทั้งสองชนิดมีลกั ษณะใกลเคียงกันมาก หลายคนอาจแยก
ความแตกตางไมได โดยเฉพาะบางตนซึง่ มีลกั ษณะคลาย ๆ เปนลูกผสม อยางไรก็ตาม สะเดาทัง้ สอง
ชนิดก็มีลักษณะแตกตางกันหลายประการ นอกจากนัน้ ยังมีพชื อีกชนิดหนึง่ ซึง่ พบมากทางภาคใตทเ่ี รียก
วาสะเดาเหมือน คือสะเดาชางหรือตนเทียม (A. excelsa)
สะเดาเปนพืชโตเร็วชนิดหนึ่ งที่ มีขนาดกลางจนถึ งขนาดใหญ เป นพื ช เอนกประสงคซึ่งให
ประโยชนแกมนุษยหลายประการ ยากที่จะพบไดในพืชชนิดอืน่ คนอินเดียเรียกตนไมนว้ี า ตนไมศกั ดิ์
สิทธิ์หรือตนไมมหัศจรรยในประเทศไทยสามารถพบสะเดาทั้งสามชนิดเจริญเติบโตไดดี ชนิดที่พบไดทั่ว
ไปไดแกสะเดาไทย สําหรับสะเดาอินเดียจะพบมากบริเวณชายทะเลและทางภาคเหนือ สวนสะเดาชาง
เจริญเติบโตไดดีทางภาคใตไดดี ชนิดที่พบไดทั่วไปไดแกสะเดาไทย สําหรับสะเดาอินเดียจะพบมาก
บริเวณชายทะเลและทางภาคเหนือ สวนสะเดาชางเจริญเติบโตไดดที างภาคใต และในปจจุบนั มีเอกชน
บางรายปลูกเปนปาบริเวณภาคเหนือ และภาคอีสานทีม่ คี วามชุม ชืน้ สูง เพื่อใชประโยชนจากเนื้อไม
สะเดาไทยทีพ่ บในบานเรายังสามารถแบงไดกวาง ๆ เปน 2 ชนิด คือ สะเดายอดเขียว ซึง่ มี
ความขมนอยกวาหรือบางตนอาจจะนอยจนไดชอ่ื วาสะเดาหวาน หรือสะเดามัน สวนสะเดายอดแดงจะมี
ความขมมากกวา
ภาพที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของสะเดาไทยและสะเดาอินเดีย

1.1 สะเดาไทย

1.2 สะเดาอินเดีย

1.4 ลําตนสะเดาไทย(แตกรองลึก) 1.5 การแทงชอดอกสะเดาไทย
อินเดีย(เรียบ)

1.7 สะเดาอินเดีย(สะเดาดํา)

1.8 ผลสะเดาไทย(ใหญ)
และอินเดีย(เล็ก)

1.3 ใบสะเดา

1.6 การแทงชอดอกสะเดาอินเดีย
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ถิน่ กําเนิดและเขตแพรกระจาย
ถิ่นหรือแหลงกําเนิดของสะเดา (สะเดาอินเดีย) มีผูเขาใจวานาจะเปนแควนอัสสัม (Assam)
และพมาตอนเหนือ แตไมมหี ลักฐานยืนยันแนนอนบางทานกลาววา สะเดาเปนพืชพืน้ เมืองของอินเดีย
และมีการแพรกระจายไปในพื้นที่ปาแหง ในกลุม ประเทศในทวีปเอเซีย ในปจจุบนั นีไ้ ดมกี ารนําไปปลูก
ในทวีปตาง ๆ นอกเหนือจากทวีปเอเซีย คือ ทวีปอาฟริกาและอเมริกา
สํ าหรับสะเดาไทยนั้นยังไมมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจจะเปนการกลายพันธุมาจากสะเดา
อินเดีย หรือเปนพันธุต า งหากจากสะเดาอินเดียก็ได เพราะมีลักษณะหลายประการทั้งทางพฤกษศาสตร
และทางเคมี ทีแ่ ตกตางกันอยางเห็นไดชดั อยางไรก็ตามสะเดาไทยจัดเปนพืชพืน้ เมืองของประเทศไทย
จากหลักฐานมีการนําสะเดาไทยไปปลูกในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย
ในประเทศไทยพบสะเดาไทย เจริญเติบโตในภาคกลางและภาคเหนือตอนลางเปนสวนมาก
สวนสะเดาอินเดียพบมากบริเวณชายทะเล เชน ชะอํา บางแสน พัทยา เปนตน สําหรับในภาคเหนือ ใต
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบทั้งสะเดาไทยและอินเดียกระจัดกระจายทั่วไป

สภาพภูมอิ ากาศและดินทีเ่ หมาะสม
สะเดาไทยและสะเดาอินเดีย มีความตองการสภาพภูมอิ ากาศและดินใกลเคียงกัน พื้นที่ใด
ที่สะเดาไทยเจริญเติบโตไดดีสะเดาอินเดียก็เจริญเติบโตไดดเี ชนเดียวกัน สะเดาสามารถทนทานความ
รอนไดดีถึง 45 องศาเซลเซียส และในชวงทีม่ อี ากาศเย็น อาจทนไดถงึ 0 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวานัน้
เล็กนอย ปริมาณนํ้าฝนที่เหมาะสมอยูระหวาง 450-1150 มม.ตอป แตในบางพืน้ ทีม่ ปี ริมาณนํ้าฝน
เพียง 130 มม. ก็พบสะเดาเจริญเติบโตได ชนิดและสภาพดินจะไมเปนอุปสรรคตอการปลูกสะเดา
ยกเวนดินทีม่ นี ้ําขัง หรือในสภาพดินจะไมเปนอุปสรรคตอการปลูกสะเดา ยกเวน ดินทีม่ นี ้ําขัง หรือใน
สภาพดินเค็ม หรือเปนกรด-ดางจัด จะทําใหสะเดาเจริญเติบโตไมคอ ยดี อยางไรก็ตาม ตามหาดทราย
ยังพบสะเดาไทยและ สะเดาอินเดีย สามารถเจริญเติบโตได
สภาพความเปนกรด-ดางของดิน(pH) ที่เหมาะสมอยูระหวาง 6.2-6.5 ความสูงของพืน้ ทีน่ บั
วาเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของสะเดาเปนอยางมาก พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสะเดาควรมี
ความสูงระหวาง 50-1500 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล แตในพืน้ ทีท่ ส่ี งู กวานัน้ คือ 1830 เมตร ก็ยังพบ
สะเดาเจริญเติบโตได
การเจริญเติบโตของสะเดาจะเร็วหรือชา ยอมขึน้ อยูก บั สภาพภูมอิ ากาศ ความสูงและความอุดม
สมบูรณของดินเปนสําคัญ จากรายงานพบวาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ สะเดาไทยอายุ 10 ป จะมีความสูง
ถึง 6.9 เมตร สําหรับสะเดาอินเดียที่ปลูกที่คิวบาอายุ 8 ป มีความสูงถึง 14.2 เมตร
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สํ าหรับสะเดาอินเดียที่พบในประเทศอินเดียโดยทั่วไปจะมีความสูงประมาณ 12-15 เมตร
บางตนสูงถึง 25 เมตร ขนาดรอบตน 1.8-2.5 เมตร สวนสะเดาไทยนัน้ ไมมรี ายงาน แตเทาที่สังเกต
ดูสะเดาไทยมีความสูงไมแตกตางจากสะเดาอินเดียและมีแนวโนมจะสูงกวาสะเดาอินเดีย

การปลูกและดูแลรักษา
การเตรียมดินปลูกสะเดาไมจํ าตองเตรียมดีเหมือนกับปลูกไมผลอาจทํ าการไถ พรวนดินกอน
เพื่อปองกันวัชพืช จากนัน้ คอยขุดหลุมปลูกสะเดา ถาวัชพืชไมมากนัก จะขุดหลุมปลูกเลยก็ได ขนาดของ
หลุมทีเ่ หมาะสมตามคําแนะนําของ บุญฤทธิ์ ภูริยากร มีขนาด กวาง x ยาว x ลึก =25 x 25 x 25 ซม.
ระยะปลูกแลวแตวตั ถุประสงคในการใชประโยชนเชนตองการปลูกเพือ่ ตัดไมทาฟ
ํ น ควรปลูกระยะ 1x2
หรือ 2x4 เมตรถาตองการใชไมทําเสาทําเสา ควรเปนระยะ 2 x 4 หรือ 4 x 4 เมตร ในกรณี
ที่ตองการปลูกเพือ่ เอาเมล็ดไปทําสารฆาแมลง ควรปลูกระยะหางมากขึน้ เชน 6 x 6 หรือ 10 x 10
เมตร แตเพือ่ ไมใหเสียพืน้ ทีอ่ าจปลูกระยะถีก่ อ นจากนัน้ ตัดตนสะเดาไปทําประโยชนเปนฟนหรือเสากอน
และเหลือตนสะเดาซึง่ มีระยะหาง 6 x 6 หรือ 10 x 10 เมตร เพื่อสําหรับการเก็บเมล็ดตอไป
สะเดาเปนพืชที่ไมจําเปนตองดูแลรักษามากอาจใสปุยดูแลวัชพืชและใหนํ้ าเปนบางครัง้ ในระยะ
ที่ตนสะเดายังเล็กอยู แมลงและโรคที่ทําลายสะเดายังเล็กอยู แมลงและโรคที่ทําลายสะเดามีหลายชนิด
แตชนิดที่สําคัญซึง่ ตองควรระวังคือ ไรสนิม ซึง่ เปนศัตรูทส่ี ําคัญของสะเดาไทย ทําใหใบหงิกงอ แคระ
แกรน และรวงในที่สุดลักษณะการทําลายคลายๆ กับอาการของเพลีย้ ไฟ จะเห็นดานลางของ ใบเปน
รอยขีดสีน้ําตาล ถาเปนมากควรใชสารปุย ฆาไร เชน เคลเทน หรือโอไมท สวนสะเดาอินเดียนัน้ คอนขาง
จะทนตอไรสนิมชนิดนี้ไมคอ ยแสดงอาการเหมือนสะเดาไทย ไรสนิมจะเขาทําลายสะเดาตัง้ แตระยะตน
กลาจนถึงระยะที่ใหดอกติดผล สําหรับสะเดาอินเดียนัน้ มีโรคทีส่ ําคัญในระยะกลา คือ โรคใบจุดสีน้ําตาล
ทําใหใบสะเดารวงและตนกลาจะตายในทีส่ ดุ

การขยายพันธุ
สะเดาเปนพืชที่ขยายพันธุไดงายทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศเชนใหสวนตางๆ ของพืช
โดยวิธีปกชํา การตอน ติดตา ทาบกิ่งหรือ เสียบยอด วิธที น่ี ยิ มมากคือใชกลาปลูก หรือใชเมล็ดสะเดา
ปลูกโดยตรงถาใชเมล็ดที่เก็บไวนานเกินไป เพราะความงอกของเมล็ดจะลดลงอยางรวดเร็วเนือ่ งจากมี
นํ้ามันอยูสูงถึงประมาณ 40 เปอรเซ็นต เมล็ดจะสูญเสียความงามเมือ่ เก็บไวนาน 2-5 เดือน จึงควร
เพาะเมล็ดไมเกิน 1 เดือนภายหลังทีเ่ ก็บเมล็ด การเก็บเมล็ดไวในทีเ่ ย็น จะทําใหเปอรเซ็นตความ
งอกลดลง อยางไรก็ตาม มีผรู ายงานวา ถาเก็บเมล็ดทีม่ คี วามชืน้ ตํ่ากวา 8 เปอรเซ็นตไวในตูแ ชแข็ง
จะทําใหความงอกของเมล็ดมีอายุยนื นานถึง 2 ป
เนื่องจากการปลูกสะเดาโดยใชเมล็ด ตองใชเวลานานไมต่ํากวา 5 ป จึงจะไดผล การตอนทาบ
กิ่ง หรือเสียบยอด จะชวยใหตน สะเดาติดดอกและผลเร็วขึน้ สิง่ ทีน่ า สนใจคือ สะเดาทั้ง 3 ชนิด
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คือสะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาชาง สามารถทาบกิง่ หรือเสียบยอดกันไดไมวา จะใชพชื ชนิดใด
เปนตนตอ การชํารากจากตนสะเดาทีม่ อี ายุมากๆ เชน 10-20 ป ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหการออกดอก
ติดผลเร็วขึน้

ประโยชนจากสะเดา
ชาวอินเดียรูจักใชประโยชนจากสะเดามาเปนเวลานานหลายรอยป สะเดาเปนพืชชนิดหนึ่งที่
ชาวอินเดียนับถือเปนพืชศักดิ์สิทธ บางคนเรียกวาเปนพืชมหัศจรรย ทั้งนี้เพราะชาวอินเดียใชประโยชน
ในปลายรูปแบบคือ เปนยารักษาโรค บํารุงสุขภาพ ทําสบู เครือ่ งสําอาง อาหารสัตว สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เปนตน
โดยสรุป มนุษยสามารถใชสะเดาทําผลิตภัณฑได 2 กลุมใหญ คือ
1. ผลิตภัณฑที่ไดจากไม
เนื้อไมของสะเดาจัดไดวามีคุณสมบัติใกลเคียงกับไมสัก มีการนําเนื้อไมสะเดาไปใชประโยชน
หลายอยาง เชน ใชในการปลูกบาน ทําเปน เสาเข็ม ประตู วงกบ หรือใชทําเฟอรนเิ จอร ใชตอ เรือ ของ
เลน อุปกรณ การเกษตร กลองบุหรี่ และภาชนะใสของ เปนตน
2. ผลิตภัณฑที่ไมใชเนื้อไม
ใบ เปนที่ทราบกันดีวา ใบสะเดามีรสขมประกอบดวยสารหลายชนิดเชน นิมบิน (nimbin) นิมบิ
นีน(nimbinene) นิมแบนดิโอล (nimbandiol) นิมโบไลด (nimbolide) 6-เดส-อะซิตลิ นิมบินนี
(6-desacetyl nimbinene) และเควซิติน (quercetin) ซึ่งใชประโยชนเปนยารักษาโรคของชาวอินเดีย
ตั้งแตยคุ โบราณชาวอินเดียใชน้ําตมจากใบสะเดาอินเดียสําหรับอาบนํ้าคนไข หลังจากที่เปนโรคหัดและ
อีสุกอีใส ใชเปนสารฟอกเลือด (blood purifier) รักษาโรคหัวใจ วัณโรค ทองรวง โรคหิด เบาหวาน
มาลาเรีย โรคผิวหนัง โรคเกาท และดีซาน นอกจากนั้นยังใชใบเปนอาหารสัตวโดยผสมกับหญา
เปนอาหารของวัวและแพะ และยังนําใบสะเดาไปใสตามเสื้อผาหรือใสในเมล็ดพืช เพื่อปองกันกําจัด
แมลง
สารสกัดจากใบสะเดาสามารถยับยัง้ การสรางสารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin)ในเมล็ดพืชได แต
ไมไดฆา เชือ้ รา Aspergillus flavus และ A. parasiticus
กิง่ เนื่องจากชาวอินเดียตามชนบทมีฐานะยากจนหลายคนใชกง่ิ ออนแทนแปรงและยาสีฟน ซึ่ง
จะชวยรักษาฟนใหแข็งแรงและปองกันโรคเหลือกไดดว ย
ผลและเมล็ด เนื้อสะเดามีรสหวาน เปนอาหารของนก และใชเปนยาฆาเชือ้ โรค นํ้ามันสะเดา
ที่สกัดไดจากเมล็ดในจะนําไปใชในอุตสาหกรรมผลิตสบู ยาสีฟน เปนยารักษาเสนผม เปนยาคุมกําเนิด
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(โดยการฉีดนํ้ ามันสะเดาเขาไปในอวัยวะเพศหญิงฆาเชื้ออสุจิ ) เปนยารักษาโรคผิวหนัง โรคเรื้อน
โรคปวดตามขอ แผลปวดตามขอ แผลเปนหนองแกพิษแมลงกัดตอย และใชเปนสารฆาแมลงบางชนิด
ภายหลังจากการสกัดนํ้ามันจากเมล็ดสะเดาแลว กากทีเ่ หลือสามารถนําไปสกัดดวยแอลกฮอล
หรือนํ้า เพือ่ สกัดสารอะซาไดแรคติน (azadirachtin)หรือ เขียนยอวา aza ใชทําเปนสารฆาแมลง กากที่
เหลือจากการสกัดครัง้ นี้ เรียกวา นีม เคก (neem cake) ยังสามารถใชเปนประโยชนอยางอื่นได เชน
ผสมกับกากนํ้าตาลใชเปนอาหารสัตว เปนปุยหรือผสมกับปุยยูเรียทําเปนปุย ละลายชา เปนสารฆาแมลง
สารฆาโรคพืช และไสเดือนฝอยบางชนิด

วิธกี ารเก็บและรักษาผลหรือเมล็ดสะเดา
การเก็บและรักษาผลหรือเมล็ดสะเดาที่ถูกตอง จะชวยใหสารออกฤทธิ์ในสะเดามีปริมาณสูง
มีผลใหสารสกัดสะเดาที่สามารถใชปองกันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชไดผลดี การเก็บและรักษาผลกรือ
เมล็ดสะเดาทีไ่ มดจี ะเกิดเชือ้ ราเขาทําลายสารออกฤทธิ์ โดยเฉพาะสาร azadirachtin (aza)
วิธีการที่ถูกตองเริม่ ตัง้ แตการเก็บ ควรเก็บผลสะเดาทีร่ ว งหลนอยูใ ตตน หรือ เก็บผลสุกสีเหลือง
จากกิ่งก็ได อยาปลอยทิ้งผลสะเดาที่รวงบนดินนานเกินไป จากนั้นนํ ามาตากแดดประมาณ 2-3
อาทิตย จนเปลือกสะเดาแหงเปนสีน้ําตาล จึงนํามาผึง่ ในรมประมาณ 2-4 อาทิตย เพือ่ ใหเมล็ดใน
(Kernel) แหงสนิท ขั้นตอนตอไปคือเก็บบรรจุในถุงตาขายพลาสติกหรือกระสอบปาน (kernel) แหง
สนิ ท ขั้ น ตอนต อ ไปคื อ เก็ บ บรรจุ ใ นถุ ง ตาข ายพลาสติ ก หรื อกระสอบป าน (ยกเว นกระสอบปุย )
ซึ่งสามารถวางซอนกันได โดยมีแผนไมวางขางลางเพือ่ ปองกันความชืน้ จากดิน
การเก็บรักษาในลักษณะเปนผลแหงนี้จะนํ าไปใชไดเฉพาะการผลิตใชเอง ไมเหมาะที่จะนําไป
ผลิตเปนอุตสาหกรรม เพราะปริมาณ aza จะมีปริมาณตํ่าเกินไป ทีจ่ ะใหผลดีในการปองกันและกําจัด
แมลง
ในกรณีที่ตองการนําสะเดาไปผลิตเปนการคา จะตองเก็บรักษาในลักษณะทีเ่ ปนเมล็ด ซึง่ สรุป
เปนขัน้ ตอนดังนี้
1)แยกเนือ้ ออกจากผลสุก โดยการนําไปถูกับทรายเปยกหรือใชเครื่องแยกเมล็ดจากผลสุก จะได
เมล็ดสะเดาทีม่ เี ปลือกขาว
2) นําเมล็ดสะเดาไปตากแดดประมาณ 2-3 วัน จึงนํามาผึง่ ในรมประมาณ 2-4 อาทิตย หรือ
นําไปเขาเครือ่ งอบแหงอุณหภูมริ ะหวาง 70-80 องศาเซลเซียส ประมาณ 6 ช.ม. เพือ่ ใหไดเมล็ดสะเดา
ที่มีความชื้นประมาณ 10 เปอรเซ็นต จากนัน้ นําไปบรรจุในถุงตาขายพลาสติกหรือกระสอบปาน และ
เก็บรักษาในหองเย็นที่มีอุณหภูมิระหวาง 15-25 องศาเซลเซียส
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สารเคมีในสะเดา
สารเคมีในสวนตางๆ ของสะเดา เชน ใบ ผล เมล็ด และเปลือก จะมีสารบางตัวเหมือนกัน และ
แตกตางกันไป ซึ่งจะมีผลตอการปองกันและกํ าจัดแมลง จากผลการวิจัยพบวาสารที่ออกฤทธิ์สูงสุด
ในการปองกันและกําจัดแมลงคือ สารอะซาไดแรคติน (aza) ซึ่งจะพบเปนปริมาณมากทีส่ ว นของเมล็ด
ใน (seed kernel) สาร aza เองก็มหี ลายอนุพนั ธุ (isomer) อนุพันธุ ทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ประมาณ
85 เปอรเซ็นต คือ อะซาไดแรคติน เอ (azadirachitn A) ดังนั้น สารสกัดสะเดาจะมีผลในการปองกัน
และกําจัด แมลงไดดหี รือไมจะขึน้ อยูก บั สาร aza เปนสําคัญนอกนัน้ ยังมีสารอืน่ อีกหลายชนิดทีใ่ ชผลรอง
ลงมา ไดแก เมเลียนทรีโอล (meliantriol) สาลานนิน (salannin) นิมบิน (nimbin) นิมโบไลด
(nimbolide) และ เกดูนนิ (gedunin) เปนตน
โดยทั่วไปเมือ่ สารเคมี (สารออกฤทธิ์) ในนํ้ายาฆาแมลงสลายตัวไปแลว ประสิทธิภาพในการ
ปองกันกํ าจัดแมลงก็จะลดลงตามไปดวยจนถึงขั้นใชปองกันกํ าจัดแมลงไมไดผล ในการเตรียมนํ้ายา
สะเดาโดยวิธีทําใชเองหรือทําเปนการคาจะมีสาร aza อยูในนํ้ายาซึง่ สารนีจ้ ะคอยๆ สลายตัวเปนสารอืน่
แตถึงแมวา ปริมาณของสาร aza จะลดลงไปก็ตาม แตจากการทดลองพบวาภายใน 1 ป ประสิทธิภาพ
ของสารสกัดสะเดายังมีฤทธิ์ในการปองกันกําจัดแมลงใกลเคียงกับจุดเริม่ ตน แตขอ สําคัญ คือ ในการ
ผลิตนํ้ายาสะเดานัน้ ตอนเริม่ ตนจะตองใหมสี าร aza อยูมากพอสมควร กลาวคือ ไมควรตํ่ากวา 0.2
เปอรเซ็นต

สารสกัดสะเดา
เปนที่ทราบแลววา สารออกฤทธิส์ งู สุดในการปองกันและกําจัดแมลงคือสาร aza ซึ่งจะสะสมอยู
ที่เมล็ดใน ดังนั้นการเตรียมสารสกัดใหมีประสิทธิภาพสูงจึงจํ าเปนตองใชสว นของเมล็ดใน อยางไรก็
ตาม สวนอื่นของผลและเปลือกเมล็ดก็ยังมีสารอื่นที่ออกฤทธิ์เฉพาะกับแมลงบางชนิดและยังเปนสารที่
ชวยเสริมประสิทธิ์ภาพของสารสกัด aza ใหมีฤทธิ์สูงขึน้ ในตางประเทศจะเนนในการสกัดจากเมล็ดใน
เทานั้น แตในบานเราใชทั้งเมล็ดหรือผลแหงในการผลิตนํ้ ายาสะเดา ซึง่ สามารถใชปอ งกันและกําจัด
แมลงไดดีเชนกัน หรืออาจไดผลดีกวา
วิธีการสกัดสารจากสะเดา
การสกัดสาร aza จากเมล็ดหรือผลสะเดาทําใหหลายวิธีดวยกันสิ่งที่สําคัญคือ สวนของสะเดา
ที่ใชตองบดใหละเอียด สําหรับตัวสกัดทีเ่ หมาะสมในการผลิตเปนการคาคือ แอลกอฮอล อาจเปนเอทธิล
อัลกอฮอลหรือเมทธิลอัลกอฮอลกไ็ ด แตเมทธิลแอลกอฮอลราคาถูกกวามาก ถาใช เมทธิลแอลกอฮอลก็
ได แตเมทธิลแอลกอฮอลราคาถูกกวามาก ถาใช เมทธิลแอลกอฮอล ตองระวังอยาใหเขาปากหรือเขาตา
ในกระบวนการสกัดสาร
ถาตองการผลิตใชเอง ตัวสกัดที่เหมาะสม คือ นํ้า ซึ่งเกษตรกรเปนจํานวนไมนอ ยใชน้ําในการ
สารจากจากผลสะเดาที่ไดจากผลแหง
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สารสกัดเปนการคา
นํ าผงสะเดาจํ านวน 50-100 กิ โ ลกรั ม (ขึ้นอยูกับขนาดของถังสกัด ) ใสถังสกัดเติม
เมทิลแอลกอฮอลลงไปใหทว มเดินเครือ่ งกวนประมาณ 4 ชั่วโมง จึงเปดกอกเอานํ้ายาออก หลังจากนัน้
แลวปดกอกและเติมแอลกอฮอลลงไปใหม ใหทวมผลสะเดา เดินเครือ่ งกวนประมาณ 1-2 ชั่วโมง ปลอย
ทิ้งคางคืน รุง เชาเดินเครือ่ งอีกประมาณ 1 ชั่วโมง เปดกอกเอานํ้ายานํ้ายาสะเดาทีไ่ ดทง้ั สองครัง้ ใสในถัง
กลมสูญญากาศเพื่อทํานํ้ายาสะเดาใหเขมขน และระเหยแอลกอฮอลกลับมาใชใหม นํ้ายาสะเดาเขมขนที่
ไดตอ งแยกชัน้ นํ้ามันออกเสียกอน จากนัน้ นํานํ้ายาสะเดาไปตรวจหาเปอรเซ็นต aza ดวยเครือ่ ง HPLC
ปรับความเขมขนของสาร aza และความเปนกรด ดางของนํ้ายาใหไดตามทีต่ อ งการ เติมนํ้ายาจับใบ
สารยับยัง้ การสลายตัว (stabilizer) และบรรจุขวดตอไป
วิธีการอีกแบบหนึง่ ใชระบบของซอกสเลท(soxhlet) โดยการทําใหเอทิลแอลกอฮอลรอ นระเหย
เปนไอ จากนั้นใหไอรอนกระทบกับความเย็นกลัน่ เปนแอลกอฮอลซง่ึ จะมาละลายตัวยา aza จากผล
สะเดา นํ้ายาที่ไดจะตกมาที่เดิม เมื่อถูกความรอนจะระเหยเปนไอและหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนกวา
แอลกอฮอลจะสกัดตัวยาหมด โดยปกติใชเวลา 4-6 ชั่วโมง แลวแตขนาดของเครือ่ งมือ

การสกัดใชเอง
นําผงสะเดาที่ไดจากการบดผลสะเดาแหง จํานวน 10 กิโลกรัม ใสในภาชนะบรรจุ เติมนํ้าให
ทวมประมาณ 200 ลิตร (ผงสะเดา 1 กิโลกรัมตอนํ้า 20 ลิตร) แชไวนานประมาณ 24 ชั่วโมง ใน
ระหวางการแชนํ้าอาจใชไมยาวกวนใหผลสะเดารวมกับนํ้ าเปนครัง้ คราว เมือ่ ครบกําหนดเวลาจึงกรอง
นํ้ายาผานตาขายพลาสติกสีเขียว ในกรณีที่ใชเครื่องพนสูบโยกที่ใชแรงคน
เกษตรกรบางรายที่ตองการประหยัดผงสะเดา อาจทํ าการแชครั้งแรกประมาณ 3 ชั่วโมง
จึงกรองนํ้ายาออก จากนัน้ เติมนํ้าลงไปในกากสะเดาใหม แตใชน้ํานอยลง อาจเปน 100-150 ลิตร
ทําการแชไวประมาณ 24 ชั่วโมง จึงกรองนํ้ายาไปใช
นอกจากนั้น เกษตรกรอาจใชแอลกอฮอลรว มสกัดโดยการนําผงสะเดาทีร่ นู ้ําหนักแลว บรรจุใน
ภาชนะที่มีฝาปดสนิท เติมเมทิลแอลกอฮอลใหทวมผงสะเดา จะแชไวนานเทาใดก็ได แตอยางนอยควร
นานกวา 1 วัน จากนั้นนําผลสะเดาที่แชในแอลกอฮอลไปแชในนํ้ า โดยคิดอัตราสวน ผงสะเดา
1 กิโลกรัม (ไมรวมนํ้าหนักของแอลกอฮอล) ตอนํ้า 20 ลิตร ทําการแชในนํ้าเปนเวลาประมาณ 24
ชั่วโมง จึงกรองเหมือนวิธเี ดิม

หลักการใชสารสกัดสะเดา
เนื่องจากสารสกัดสะเดาเปนสารธรรมชาติซง่ึ ยอมมีจดุ ออนบางประการ เชน สารออกฤทธิไ์ มคง
ทน สลายตัวไดงา ยเมือ่ เก็บทิง้ ไวแลว สลายตัวเร็วเมือ่ ถูกกับแสงอาทิตย ทําใหตอ งฉีดสารสกัดสะเดา
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บอยครั้งมากกวาสารฆาแมลงสังเคราะห นอกจากนัน้ สารสกัดสะเดาไมใชยาครอบจักรวาลทีจ่ ะใชปอ ง
กันกําจัดแมลงไดทกุ ชนิด สารสกัดใหผลดีกบั แมลงบางชนิดเทานัน้
ดังนั้น ถาทานไดเรียนรูแ ละใชอยางถูกตองแลว ทานจะมีความรูส กึ วาสารสกัดสะเดาสามารถใช
ปองกันกําจัดแมลงไดผลจริง ๆ และการปองกันกําจัดแมลงจะงายกวาที่ทานเคยประสบมา
1. ระยะเวลาในการใช
เนื่ องจากสารสกั ดสะเดาไม ออกฤทธิ์ ในการทํ าใหแมลงตายทันที ควรเริ่มพนกอนที่แมลง
จะระบาด คือพนเพือ่ ปองกันการทําลายของแมลงกอน และทําการฉีดติดตอกันเปนเวลา 3-4 ครัง้ โดย
เวนระยะหาง 5-7 วัน จากนัน้ สามารถเวนระยะเวลาพนหางไปไดขน้ึ อยูก บั ปริมาณแมลง ในแปลงไมผล
ที่ใชสารสกัดเปนเวลานาน เกิดสมดุลธรรมชาติแลว อาจเวนการพนเปน 1 เดือนหรือมากกวานัน้ ได
2. ชนิดของแมลงศัตรูพชื
จากประสบการณในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาในสภาพธรรมชาติ ปรากฏวา
สารสกัดสะเดาใหผลดีในการปองกันกําจัดแมลงแตละชนิดแตกตางกันไป เพือ่ ใหงา ยตอการปฏิบตั ิ จึง
แบงแมลงเปน 3 กลุม คือ
2.1 ใชสารสกัดสะเดาไดผลดี แมลงหลายชนิดทีอ่ อ นแอตอสารสกัดสะเดา เชน หนอนกระทู
ชนิดตาง ๆ หนอนหนังเหนียว หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ หนอนบุง หนอนแกว หนอน
แก ว หนอนหั ว กะโหลก เพลี้ยออน เพลี้ยไกแจ เปนตน ดังนั้น ในการปองกันกํ าจัดแมลง
ดังกลาวสามารถใชสารสกัดสะเดาเพียงอยางเดียว โดยไมจําเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหพน สลับ
ในชวงที่แมลงระบาด ทัง้ นีย้ กเวนในพืน้ ทีท่ ห่ี นอนใยผักสรางความตานทานตอสารฆาแมลงสังเคราะห
2.2 ใหสารสกัดสะเดาไดผลปานกลาง สารสกัดสะเดาใหผลปานกลางในการปองกันกําจัด
แมลงหลายชนิด เชน หนอนเจาะผลมะเขือ หนอนเจาะยอดคะนา แมลงวันทอง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไกแจ
เพลี้ยไฟ และไรแดง เปนตน ในกรณีทแ่ี มลงเหลานีร้ ะบาดมาก การใชสารสกัดสะเดาจะไดผล จําเปน
ตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหในระยะทีแ่ มลงระบาดสัก 1-2 ครัง้ จากนัน้ จึงใชสารสกัดสะเดาตอไป
2.3 ใชสารสกัดสะเดาไมไดผลหรือไดผลคอนขางตํ่า แมลงตอไปนี้อยูในกลุมที่ใช สารสกัด
สะเดาไมไดผลหรือไดผลนอย คือ ดวงปกแข็ง กัดกินใบพืช หมัดกระโดด มวนแดง มวนเขียว เปนตน ดัง
นั้นการใชสารสกัดสะเดาจึงไมแนะนํากับแมวลงดังกลาว
3. การสรางความตานทานของแมลง
แมวาจะยังไมมีรายงานวาแมลงสรางความตานทานสารสกัดสะเดาก็ตาม แตถา มีการใชมากๆ
และติดตอกันเปนเวลานาน คงหลีกเลีย่ งแมลงดือ้ ยาไมได เพือ่ ใหสารสกัดสะเดาใชไดนานๆ จึงจําเปน
ตองมีการใชสารฆาแมลงสังเคราะหชนิดทีม่ กี ารสลายตัวไวและมีอนั ตรายนอย ตอตัวหํ้าตัวเบียน หรือ
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อาจใชการปองกันกําจัดวิธอี น่ื ทีไ่ มใชสารเคมี เชน ปลูกพืชตานทาน ปลูกพืชหมุนเวียน ปองกันกําจัด
แมลงโดยวิธีเกษตรกรรมหรือวิธีกลและอื่นๆ
4. คุณภาพของสะเดา
ในกรณีที่เกษตรกรผลิตนํ้ายาสะเดาจากผลแหงใชเอง ไมจําเปนตองคํานึงถึงปริมาณสาร aza
มากนัก แตควรเก็บรักษาผลแหงใหดี อยาใหมเี ชือ้ ราลงทําลาย และควรใชปต อ ป
สําหรับนํ้ายาสะเดาเขมขนทีม่ บี ริษทั ผลิตจําหนาย โดยการกําหนดปริมาณสาร aza ไมต่ํากวา
0.1% นั้น จะมีความสําคัญมากจากการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑทว่ี างขายในทองตลาดมา วิเคราะหหา
ปริมาณสาร aza ปรากฏวา สวนใหญจะพบสาร aza คอนขางตํ่ามาก ดังนัน้ จึงไมเปนทีน่ า สงสัยเลยวา
เกษตรกรเปนจํานวนไมนอ ยทีพ่ ดู วาใชสะเดาแลวไมไดผล
เจาหนาทีข่ องรัฐทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนี้ ตองดําเนินการอยางหนึง่ อยางใด ใหทุกบริษัทที่ผลิตนํ้ายา
จําหนายใหไดมาตรฐานตามทีท่ างการไดกําหนดไว

ผลของสารสกัดสะเดาทีม่ ตี อ แมลง
สารสกัดจากสะเดาจะมีผลตอการปองกันกําจัดแมลงแตกตางกันไปสาร aza จะออกฤทธิใ์ นการ
ปองกันกําจัดมากที่สุด ซึง่ มีผลตอแมลงในทุกระยะของชีวติ แมลง โดยเฉพาะระยะตัวหนอนหรือตัวออน
จะออนแอตอสาร aza ทําใหตวั หนอนหรือตัวออนตายได สาร aza มีสูตรโครงสรางคลายคลึงกับ
ฮอรโมนลอกคราบของแมลง (molting hormone หรือ ecdysone hormone)มีผลในการยับยัง้ การสราง
และการทํางานของ molting houmone ทําใหหนอนไมสามารถลอกคราบได และหนอนจะตายในทีส่ ดุ
ผลของสารสกัดสะเดา (aza) ที่มีตอแมลงสรุปได ดังนี้
1. ยับยัง้ การเจริญเติบโตของ ไข หนอน และดักแด
2. ทําใหหนอนหรือตัวออนไมลอกคราบ
3. เปนสารไลตวั หนอนและตัวเต็มวัย
4. ยับยั้งการกินอาหาร
5. ยับยั้งการวางไขของตัวเต็มวัย
6. ทําใหการผลิตไขลดนอยลง
7. ระงับการสรางสารไคติน
8. รบกวนผสมพันธุ และการสือ่ สารเพือ่ การผสมพันธุข องแมลง
9. ทําใหหนอนไมกลืนอาหาร (ลดการเคลือ่ นตัวของกะเพาะอาหาร)
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ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑจากสะเดา

2.1 สารสกัดสะเดาชนิดนํ้า

2.2 สารสกัดสะเดาชนิดผง

2.3 สารสกัดสะเดาไทย

2.4 สารสกัดสะเดาอินเดีย

2.5 ผลิตภัณฑจากนํ้ามันสะเดา

2.6 สารสกัดจากใบแกสิว

2.7 เนือ้ ไมสะเดา

2.8 สีจากใบสะเดาใชยอมผา

ขอดี ขอเสียของการใชสารสกัดจากสะเดา
ขอดีของการใชสารสกัดจากสะเดา
1. อันตรายตอผูใ ชและสัตวเลีย้ งตํ่า เกษตรกรไมจําเปนตองใสอปุ กรณปอ งกันอันตรายจาก
การฉีดสารสกัดสะเดาเหมือนกับการใชสารฆาแมลงสังเคราะห ละอองของสารสกัดสะเดาจะไมเปน
อันตรายตอสัตวเลี้ยง ในประเทศออสเตรเลีย ใหสารสกัดสะเดาปองกันกําจัดแมลงวันหัวเขียวที่ทําลาย
แกะไดผลดี
2. แมลงและสัตวที่มีประโยชนไมถูกทําลาย ศัตรูธรรมชาติทเ่ี ปนตัวหํ้าและตัวเบียน ทั้ง
แมลงแบะสัตวอ่ืนไดรบั อันตรายนอยมากจากการใชสารสกัดสะเดา ในขณะทีด่ อกบานก็สามารถใชสาร
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สกัดสะเดาฉีดไดโดยจะไปปองกันกําจัดแมลงทีม่ าทําลายดอกอีก ทัง้ มีอนั ตรายตอผึง้ และแมลงผสมเกสร
นอยมาก ละอองของสารสกัดสะเดาทีป่ ลิวไปแหลงนํ้าจะไมทําอันตรายตอปลาและสัตวน้ํา สวนละอองที่
ลงดินก็ไมมอี นั ตรายตอไสเดือนในดิน
3. การสลายตัวของสารสกัดสะเดาคอนขางเร็วในสภาพธรรมชาติ ปญหาการตกคางของ
สารสกัดสะเดาในพืชทีจ่ ะนําไปบริโภค จะมีนอ ยมากหรือไมมเี ลย
4. การสรางความตานทานของหนอนทีม่ ตี อ สารสกัดสะเดาคอนขางตํ่า ในการทดลองหา
ความตานทานของหนอนใยผักภายหลังการใชสารฆาแมลงสังเคราะห (กลุม ไพรีทรอยด) เปรียบเทียบ
กับสารสกัดสะเดาเปนระยะปกวา ปรากฏวา หนอนใยผัก แสดงการดื้อยาตอสารไพรีทรอยดแลวแตยัง
ไมพบวามีการดือ้ ตอสารสกัดสะเดา
5. การออกฤทธิใ์ นการปองกันกําจัดแมลงมีหลายลักษณะ สารสกัดสะเดาออกฤทธิใ์ นการ
ปองกันกําจัดแมลงในหลายลักษณะ เชน ยับยั้งการเจริญเติบโต ยับยั้งการวางไข ยับยั้งการกิน เปนสาร
ไล ลดปริมาณการผลิตไขทําใหไขฟก นอยลง เปนตน
6.สารสกัดสะเดาออกฤทธิใ์ นการปองกันกําจัดแมลงไมเฉพาะเวลาทีใ่ ชเทานัน้ เปนที่ทราบ
กันดีวา หนอนหรดือตัวออนทีไ่ ดรบั สารสกัดสะเดาเขาสูร า งกายแลวนัน้ อาจจะยังไมตายเนื่อจากไดรับ
ความเขมขนไมสูงพอแตเมือ่ หนอนเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย การสรางไขในตัวเมียจะลดนอยลงและยังมี
ผลทําใหการฟกของไขลดนอยลงดวย
7. ยืดระยะเวลาการฉีดสารสกัดสะเดาในการปองกันกําจัดแมลง จากประสบการณของ
เกษตรกรที่ใชสารสกัดสะเดาในสวนสมเปนเวลา 1 ปแลว ปริมาณแมลงศัตรูสม จะมีนอ ยมาก ระยะเวลา
ที่พนสารสกัดสะเดาจะคอย ๆ หางไป บางครัง้ 2 เดือนพนเพียงครัง้ เดียว ซึง่ ตรงกันขามกับการใชสาร
ฆาแมลงสังเคราะห ใชไปนาน ๆ แมลงจะเพิม่ ขึน้ จําเปนตองพนถีข่ น้ึ
ขอเสียของการใชสารสกัดสะเดา
1. สารสกัดสะเดาไมสามารถปองกันกําจัดแมลงไดทุกชนิด สารสกัดสะเดาออกฤทธิใ์ น
การปองกันกํ าจัดแมลงแตละชนิดไมเหมือนกันไมใชยาครอบจักรวาลเหมือนสารฆาแมลงสังเคราะห
และสารสกัดสะเดาออกฤทธิน์ อ ยมากกับแมลงในระยะตัวเต็มวัย
2. สารสกัดสะเดาสลายตัวคอนขางเร็ว ในการใชสารสกัดสะเดาในระยะแรกควรพนทุก ๆ
5-7 วัน เพราะสารสกัดสะเดาสลายตัวไว และถาระวังไมใหสารสกัดสะเดาถูกบั แสงแดดจะสามารถปอง
กันกําจัดแมลงไดนานถึง 3 อาทิตย
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ขอแนะนําในการใชสะเดาปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพชื บางชนิด
1. พืชตระกูลกะหลํ่า (เชน คะนา กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว เปนตน)
ศัตรูสําคัญของพืชตระกูลกะหลํ่า ทีส่ ามารถใชสะเดาปองกันและกําจัดไดผลดีไดแก หนอนใยผัก
(ยกเวนแหลงทีแ่ มลงดือ้ ยา) หนอนกระทูผัก หนอนหลอดหอม (หนอนหนังเหนียว) เพลีย้ ออน สําหรับ
ชนิดที่ไดผลดีปานกลาง ไดแก หนอนเจาะยอด หนอนเจาะกิง่ คะนา และชนิดที่ไมแนะนําใหใชสะเดา ได
แก หมัดกระโดย (กะเจา) อยางไรก็ตาม มีรายงานวา ผงสะเดาทีห่ วานในดิน มีผลในการปองกันและ
กําจัดตัวออนของหมัดกระโดดทีอ่ าศัยอยูใ นดิน
2. พืชตระกูลสม (เชน มะนาว สม สมโอ มะกรูด เปนตน)
สะเดาสามารถใชปองกันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลสมสวนใหญไดผลดี อาจกลาวอยาง
กวาง ๆ ไดวา แมลงเกือบทุกชนิดทีเ่ ปนศัตรูสม ยกเวนไรสนิม สามารถใชสะเดาปองกันและกําจัดไดผล
ดีชนิดของแมลงที่ใชสะเดาไดผลดีมาก ไดแก หนอนแกว หนอนชอบใบ หนอนมวนใบ และเพลี้ยไกแจ
สวนทีใ่ หผลดีปานกลาง ไดแก เพลี้ยไฟ และไรแดง
3. มะมวง
ศัตรูสําคัญของมะมวงทีใ่ ชสะเดาปองกันและกําจัดไดผลดี ไดแก เพลี้ยจั๊กจั่น สวนเพลี้ยไฟนั้น ใช
สะเดาไดผลปานกลางซึ่งในระยะแรกอาจมีความจํ าเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหพนสลับหรือผสม
รวมกับสะเดานอกจากนั้น มีเกษตรกรบางรายไดสะเดาปองกันและกํ าจัดปลวกที่ทําลายกิ่งและตนได
ผลดี
ศัตรูชนิดอืน่ ซึง่ เปนหนอนผีเสือ้ หลายชนิดทําลายกัดกินใบ แตไมคอ ยทําความเสียหายมากนัก
สามารถใชสะเดาปองกันและกําจัดไดผลดี
4. ถั่วฝกยาว
ศัตรูสําคัญของถั่วฝกยาวที่ใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผลดีปานกลาง ไดแก หนอนชอนใบ
เพลี้ยออน และหนอนเจาะฝก การพนสะเดาระยะออกดอก จะชวยทําใหถว่ั ฝกยาวติดผลมากขึน้ เนือ่ ง
จากผึ้งและแมลงผสมเกสรไมถูกทําลาย
5. มะเขือยาว
ศัตรูสําคัญของมะเขือยาว ไดแก เพลี้ยจั๊กจั่น และหนอนเจาะผล ซึง่ ใชสะเดาไดผลไมคอ ยดีนกั
จําเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหผสมหรือพนสลับ ถาปริมาณแมลงทีไ่ มมากนักก็สามารถใชสะเดา
ปองกันและกําจัดไดผลดี
6. หอมแดง กระเจี๊ยบเขียว และหนอไมฝรัง่
ศัตรูสําคัญของพืชทั้ง 3 ชนิด ไดแก หนอนหลอดหอม (หนอนหนังเหนียว) ซึง่ สามารถใชสะเดา
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ปองกันและกํ าจัดไดผลดีมาก ในกรณีที่เกิดการระบาดของเพลี้ย อาจจํ าเปนตองใชสารฆาแมลง
สังเคราะหผสมหรือพนสลับ
7. ขาว
แมลงศัตรูสําคัญของขาวมีหลายชนิด ชนิดทีส่ ามารถใชสะเดาปองกันและกําจัดไดไดผลคอนขาง
ดี ไดแก หนอนมวนใบ หนอนกอขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
8. กุหลาบ
แมลงศัตรูสําคัญของกุหลาบทีส่ ามารถใชสะเดาปองกันและกําจัดไดผลคอนขางดี ซึ่งจําเปนตอง
ใชเวลาในการพนสักระยะหนึ่ง ไดแก เพลี้ยไฟ ไรแดง และหนอนเจาะดอก ในบางครัง้ จําเปนตองผสม
สารฆาแมลงสังเคราะหหรือพนสลับ
9. เบญจมาศ เยอมีรา และดาวเรือง
แมลงศัตรูสําคัญของดอกไมทง้ั 3 ชนิดดังกลาว สามารถใชสะเดาไดผลคอนขางดี ซึ่งจําเปนตอง
ใชเวลาในการพนสักระยะหนึง่ ไดแก เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะดอก
10. พืชชนิดอื่น ๆ
มีพืชอีกหลายชนิดทีส่ ามารถใชสะเดาปองกันและกําจัดไดผลดี ซึง่ ขึน้ อยูก บั ชนิดของแมลงทีเ่ ขา
ทําลาย และเนือ่ งจากยังขาดขอมูลในการใชกบั พืชอีกหลายชนิด จึงยังไมสามารถแนะนําได อยางไรก็
ตาม ถาเกษตรกรมีความเขาใจในการใชสะเดาปองกันและกําจัดแมลงไดดพี อควรแลว ก็สามารถปรับใช
กับพืชชนิดตาง ๆ ไดทุกชนิด
โดยสรุป สะเดาสามารถใชปอ งกันและกําจัดแมลงไดผลดี หรือไมขน้ึ อยูก บั ปจจัยบางชนิด เชน
1. ความเชื่อมั่น เกษตรกรตองมีความเชือ่ มัน่ วาสะเดา สามารถใชปอ งกันและกําจัดไดผลดี
เพราะในบางครั้งอาจไมประสพผลสํ าเร็จดังที่ตั้งใจไว จําเปนตองหาทางปรับปรุงและแกไขดวยตนเอง
หรือปรึกษาจากเอกสารหรือผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
2. คุณภาพของสะเดา ถาเปนนํ้ายาสะเดาเขมขนที่วางขายในทองตลาด ตองไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร และตองดูราคาประกอบดวย เกษตรกรควรระลึกเสมอวานํ้ายาสะเดาที่
ไดคุณภาพจะมีราคาที่ไมถูกนัก ในกรณีผลิตใชเองตองทําตามคําแนะนํา และพยายามอยาใหมีเชื้อรา
ทําลายเมล็ดในสะเดา
3. จําเปนตองทราบชนิดของแมลง สะเดาไมใชยาวิเศษที่จะใชปองกันและกําจัดแมลงไดดที กุ
ชนิด สะเดาจะใชไดดกี บั แมลงบางชนิดเทานัน้ การใชสารฆาแมลงสังเคราะห และการใชวธิ กี ารปองกัน
และกําจัดโดยวิธอี น่ื ทีไ่ มใชสารเคมี จําเปนตองนํามาใชประกอบกัน
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4. ระยะเวลาในการพนสะเดาจะใหผลดีเมือ่ เกษตรกรพนสะเดากอนทีแ่ มลงจะระบาดถาแมลง
ระบาดแลวอาจใชสะเดาไมไดผล จําเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหสกั 1-2 ครัง้ กอน
จํานวนครัง้ ในการพนสะเดา ควรดําเนินการติดตอกัน 3-4 ครัง้ โดยเวนระยะพนแตละครั้ง
5-7 วัน
5. สารฆาแมลงสังเคราะหยังมีความจําเปน ดังนัน้ ในบางครัง้ ตองเลือกชนิดของสารฆาแมลงให
ถูกตองและปลอดภัย
6. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จากเอกสาร จากผูเชี่ยวชาญ หรือเกษตรกรทีใ่ ชสะเดาปองกันและ
กําจัดแมลง
ถาเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดตามคํ าแนะนํ าดังกลาวแลวเกษตรกรผูนั้นจะมีความรูสึกวาการ
ปองกันและกําจัดแมลงจะไมใชสง่ิ ทีย่ ากตอไปอีกแลว
ตัวอยางพืชบางชนิดทีใ่ ชสะเดาปองกันและกําจัดแมลงไดผลดี
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