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คํ านํ า

นับต้ังแตประเทศไทยเขาสูภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดติดตามผล
กระทบทางเศรษฐกิจที่มีตอความสามารถในการผลิตอาหารของระบบเกษตรกรรมไทยอยางใกลชิด 
โดยตระหนักดีวา ความม่ันคงทางเกษตรและอาหารเปนแนวต้ังรับท่ีแกรงท่ีสุด และเปนแนวรับแนวสุด
ทายที่จะปองกันไมใหวิกฤติการทางเศรษฐกิจลุกลามไปสูความไมสงบทางสังคม ดวยความพรอมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยที่ส่ังสมอยูแลว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยความสนับสนุนของทบวง
มหาวิทยาลัย สํ านักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและโดยความอนุเคราะหและคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจํ าป พ.ศ. 2542 ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจาก
การแปรญัตติจํ านวนหน่ึง ใหนํ าไปปฏิบัติภาระกิจพิเศษในโครงการ “เกษตรกูชาติ” เพื่อขยายผลวิชา
การทางเกษตรใหตกถึงมือพ่ีนองเกษตรกรโดยเร็ว โครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและชีวภัณฑ เปน
โครงการยอยโครงการหน่ึงในโครงการเกษตรกูชาติ

เอกสารหลักการและวิธีการใชสะเดาปองกันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชฉบับน้ี เปนผลงานเขียนจาก
ประสบการณศึกษาวิจัยของ ศ.ดร. ขวัญชัย สมบัติศิริ แหงภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซ่ึงเปนนักวิชาการอาวุโสทานหน่ึงของมหาวิทยาลัย ที่บากบั่นมุงพยายามที่จะใหระบบ
เกษตรกรรมไทยพึ่งพิงการใชสาร เคมีสังเคราะหปราบศัตรูพืชท่ีนํ าเขาจากตางประเทศใหนยอที่สุดเทา
ที่จะทํ าได การใชสารสกัดจากสะเดานอกจากจะชวยอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ปลอดภัยตอเกษตรกร 
ผูใชและผูบริโภคแลว ยังชวยลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ อันเปนการชวยเศรษฐกิจอีกทาง
หน่ึงดวย

ศาสตราจารย  ธีระ  สูตะบุตร
อธิการบดี

9 มีนาคม 2542
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บทนํ า

แมลงเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ซ่ึงมีความสํ าคัญตอมนุษย-สัตว เปนอยางมาก ทั้ง
ในดานใหคุณและใหโทษ ในทางใหคุณ เชน ชวยผสมเกสรดอกไม ท้ังในดานและใหโทษ ในทางใหคุณ 
เชน ชวยผสมเกสรดอกไม เปนตัวห้ํ าตัวเบียน คอยทํ าลายแมลงศัตรูพืชและสัตวเล้ียง  เปนอาหารมนุษย
และสัตวท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง ใหผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ไดแก น้ํ าผึ้ง ไหม คร่ัง และใหความสวย
งามแกธรรมชาติ เปนตน สวนในการใหโทษคือ เปนศัตรูทํ าลายพืช-สัตวและผลิตภัณฑในโรงเก็บ  หรือ
เปนพาหะนํ าโรคหลายชนิดมาสูมนุษย-สัตว เปนตน

เกษตรกรไดตอสูกับแมลงศัตรูพืชและสัตวมาเปนเวลานานหลายรอยปมาแลว จนถึงทุกวันนี้ 
ก็ยังไมสามารถเอาชนะแมลงได ทั้งๆ ท่ีนักวิทยาศาสตรไดพัฒนาสารฆาแมลงชนิดใหมๆ  ตลอดจน
เทคนิคตางๆ เพ่ือปราบแมลงใหหมดไป แตก็ไมประสพผลสํ าเร็จ แมลงศัตรูพืชและสัตวเล้ียง ยังเปน
ปญหาที่สํ าคัญในการลดผลผลิตของเกษตรกร  ซ่ึงบางคร้ังรายแรงถึงข้ันเกษตรกรตองเลิกอาชีพน้ันๆ

ปญหาสํ าคัญที่ทํ าใหเกษตรกรยังไมสามารถเอาชนะแมลงได คือ การใชสารฆาแมลงสังเคราะห
ที่ไมถูกตอง และมีการใชที่มากเกินความจํ าเปน ซ่ึงมีผลใหแมลงด้ือยา เกิดการระบาดของแมลงบอยคร้ัง
ข้ึนกวาเดิม เกิดศัตรูพืชชนิดใหมๆ ทํ าลายรุนแรงข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากสารฆาแมลงไปทํ าลายสมดุลธรรม
ชาติ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดอันตรายตอผูใช ส่ิงมีชีวิตอ่ืน มีการเจือปนในส่ิงแวดลอม และสารตกคาง
ในผลิตผลการเกษตรท่ีเกินคาความปลอดภัย ไมสามารถสงจํ าหนายตางประเทศได

จากประสบการณที่ผูเขียนไดทํ างานวิจัยและติดตามผลการใชสะเดาของเกษตรกร ในการปอง
กันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิดมาเปนเวลานานมาก แสดงใหเห็นชัดเจนวาสะเดาสามารถใชปอง
กันและกํ าจัดแมลงไดแนนอน  และมีความเปนไปไดสูงมากท่ีจะแนะนํ าใหเกษตรกรใชสะเดาเพ่ือลดการ
ใชสารฆาแมลงสังเคราะห  ซึ่งมีผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติที่รัฐบาลไดตั้งเปาเอาไว ไดสํ าเร็จ
เปนรูปธรรม

เพื่อใหการปองกันและกํ าจัดแมลงเกินผลดีในแบบยั่งยืน เกษตรกรจํ าเปนตองเปล่ียนทัศนคติ
การปองกันและกํ าจัดแมลงเสียใหม จากเดิมท่ีใชสารฆาแมลงสังเคราะห เปนหลัก มาเปนการใชสะเดา
เปนหลัก และใชสารฆาแมลงสังเคราะห เปนตัวสนับสนุนโดยใชเฉพาะเทาที่จํ าเปนเทาน้ันนอกจากน้ัน
เกษตรกรจํ าเปนตองนํ าวิธีการปองกันและกํ าจัดแมลงชนิดท่ีไมใชสารเคมี มาใชรวมกันเพ่ือลดปริมาณ
แมลงใหอยูในระดับต่ํ าตลอดเวลาจึงจะทํ าใหการใชสะเดาประสพผลสํ าเร็จท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว

วิธีการปองกันและกํ าจัดแมลงโดยไมใชสารเคมี มีอยูดวยกันหลายวิธีซ่ึงข้ึนอยูกับความเหมาะ
สมของพื้นที่ ชนิดของแมลงและตัวเกษตรกรเองเชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชตานทาน การ
เก็บทํ าลายแมลงโดยตรง การตัดแตงก่ิง การใชการเหนียว การหอหุมผลไม การใชกับดักไฟฟา การ
เล้ียงตัวหํ้ าตัวเบียนใหไดปริมาณมาก ๆ และปลอยลงแปลงเปนคร้ังคราว เปนตน

เกษตรกรหลายทานที่เคยใชสะเดาปองกันและกํ าจัดแมลงมาแลวและมีความเห็นตรงกันขามก็มี
เปนจํ านวนมาก ท้ังน้ี เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ที่สํ าคัญที่สุดคือ คุณภาพของสะเดา และวิธีการใช
ที่ไมถูกตอง อุปสรรคดังกลาวไมใชเร่ืองท่ียาวเกินกวาท่ีจะแกไขได โดยการอานเอกสารหรือจัดการอบรม
ความรูแกเกษตรกร  จะชวยใหเกษตรกรใชสะเดาไดผลดี
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สิ่งสํ าคัญเหนืออ่ืนใดคือ จะทํ าอยางไรที่จะใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบตอเกษตรกร 
มีความเชื่อม่ันวาสะเดาน้ันสามารถใชปองกันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชไดผลดีจริงๆ ประโยชนที่จะเกิดขึ้น
เปนอยางมากแกเกษตรกรไทย และประเทศชาติ คือ สะเดาไมทํ าใหเกิดพิษรายแกผูใชศัตรูธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ไมมีสารตกคางในสินคาการเกษตร ชวยลดตนทุนการผลิต เพราะเกษตรกรสามารถ
ผลิตใชเองได พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ และยังสรางสมดุลธรรมชาติใหเกิดข้ึนอีกดวยสะเดาเปนโครง
การหนึ่งของโครงการเกษตรกูชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเปนเพียงสวนนอยท่ีเปรียบเสมือน
เปนการจุดประกายไฟ ใหหนวยราชการของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรกรได
เห็นความสํ าคัญของสะเดาเพิ่มมากข้ึน และตองดํ าเนินการอยางจริงจังจึงจะเห็นผลเปนรูปธรรม 
เกษตรกรยากจนเปนจํ านวนมากจะไดลืมตาอาปากกับเขาบาง สมกับคํ าวา “เกษตรยิ้มได ถาใชสะเดา”

ผลของสารสกัดสะเดาในการปองกันและกํ าจัดแมลง



5

ลักษณะทั่วไป

สะเดา เปนพืชพื้นเมืองที่คนไทยรูจักกันดี ดังน้ันเม่ือเอยถึงสะเดา คนไทยสวนมากจะหมายถึง
สะเดาไทย (Azadirachta  siamensis หรือ A. indica var. siamensis) แตชาวตางประเทศจะเขาใจเปน
สะเดาอินเดีย หรือควินิน (A. indica) สะเดาทั้งสองชนิดมีลักษณะใกลเคียงกันมาก หลายคนอาจแยก
ความแตกตางไมได โดยเฉพาะบางตนซ่ึงมีลักษณะคลาย ๆ เปนลูกผสม อยางไรก็ตาม สะเดาท้ังสอง
ชนิดก็มีลักษณะแตกตางกันหลายประการ นอกจากน้ันยังมีพืชอีกชนิดหน่ึงซ่ึงพบมากทางภาคใตท่ีเรียก
วาสะเดาเหมือน คือสะเดาชางหรือตนเทียม (A. excelsa)

สะเดาเปนพืชโตเร็วชนิดหน่ึงที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ เปนพืชเอนกประสงคซึ่งให
ประโยชนแกมนุษยหลายประการ ยากที่จะพบไดในพืชชนิดอ่ืนคนอินเดียเรียกตนไมน้ีวา ตนไมศักด์ิ
สิทธิ์หรือตนไมมหัศจรรยในประเทศไทยสามารถพบสะเดาทั้งสามชนิดเจรญิเติบโตไดดี ชนิดที่พบไดทั่ว
ไปไดแกสะเดาไทย สํ าหรับสะเดาอินเดียจะพบมากบริเวณชายทะเลและทางภาคเหนือ สวนสะเดาชาง
เจริญเติบโตไดดีทางภาคใตไดดี ชนิดที่พบไดทั่วไปไดแกสะเดาไทย สํ าหรับสะเดาอินเดียจะพบมาก
บริเวณชายทะเลและทางภาคเหนือ สวนสะเดาชางเจริญเติบโตไดดีทางภาคใต และในปจจุบันมีเอกชน
บางรายปลูกเปนปาบริเวณภาคเหนือ และภาคอีสานท่ีมีความชุมช้ืนสูง เพื่อใชประโยชนจากเนื้อไม

สะเดาไทยท่ีพบในบานเรายังสามารถแบงไดกวาง ๆ เปน 2 ชนิด คือ สะเดายอดเขียว ซ่ึงมี
ความขมนอยกวาหรือบางตนอาจจะนอยจนไดช่ือวาสะเดาหวาน หรือสะเดามัน สวนสะเดายอดแดงจะมี
ความขมมากกวา

ภาพที่ 1  ลกัษณะทัว่ไปของสะเดาไทยและสะเดาอินเดีย

1.1  สะเดาไทย                          1.2  สะเดาอนิเดีย             1.3 ใบสะเดา

     1.4 ลํ าตนสะเดาไทย(แตกรองลึก)    1.5 การแทงชอดอกสะเดาไทย             1.6 การแทงชอดอกสะเดาอินเดีย
           อินเดีย(เรียบ)

1.7 สะเดาอนิเดีย(สะเดาดํ า)            1.8 ผลสะเดาไทย(ใหญ)
                               และอินเดีย(เลก็)
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ถิน่กํ าเนิดและเขตแพรกระจาย

ถิ่นหรือแหลงกํ าเนิดของสะเดา (สะเดาอินเดีย) มีผูเขาใจวานาจะเปนแควนอัสสัม (Assam)
และพมาตอนเหนือ แตไมมีหลักฐานยนืยันแนนอนบางทานกลาววา สะเดาเปนพืชพ้ืนเมืองของอินเดีย
และมีการแพรกระจายไปในพื้นที่ปาแหง  ในกลุมประเทศในทวีปเอเซีย ในปจจุบันน้ีไดมีการนํ าไปปลูก
ในทวีปตาง ๆ นอกเหนือจากทวีปเอเซีย คือ ทวีปอาฟริกาและอเมริกา

สํ าหรับสะเดาไทยน้ันยังไมมีรายงานเกี่ยวกับเร่ืองน้ี อาจจะเปนการกลายพันธุมาจากสะเดา
อินเดีย หรือเปนพันธุตางหากจากสะเดาอินเดียก็ได เพราะมีลักษณะหลายประการทั้งทางพฤกษศาสตร
และทางเคมี ท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามสะเดาไทยจัดเปนพืชพ้ืนเมืองของประเทศไทย 
จากหลักฐานมีการนํ าสะเดาไทยไปปลูกในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย

ในประเทศไทยพบสะเดาไทย เจริญเติบโตในภาคกลางและภาคเหนือตอนลางเปนสวนมาก 
สวนสะเดาอินเดียพบมากบริเวณชายทะเล เชน ชะอํ า บางแสน พัทยา เปนตน สํ าหรับในภาคเหนือ ใต 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบทั้งสะเดาไทยและอินเดียกระจัดกระจายทั่วไป

สภาพภูมิอากาศและดินท่ีเหมาะสม

สะเดาไทยและสะเดาอินเดีย มีความตองการสภาพภูมิอากาศและดินใกลเคียงกัน พื้นที่ใด
ท่ีสะเดาไทยเจริญเติบโตไดดีสะเดาอินเดียก็เจริญเติบโตไดดีเชนเดียวกัน สะเดาสามารถทนทานความ
รอนไดดีถึง 45 องศาเซลเซียส และในชวงท่ีมีอากาศเย็น อาจทนไดถึง 0 องศาเซลเซียส หรือต่ํ ากวาน้ัน
เล็กนอย ปริมาณน้ํ าฝนที่เหมาะสมอยูระหวาง 450-1150 มม.ตอป  แตในบางพ้ืนท่ีมีปริมาณน้ํ าฝน
เพียง 130 มม. ก็พบสะเดาเจริญเติบโตได ชนิดและสภาพดินจะไมเปนอุปสรรคตอการปลูกสะเดา 
ยกเวนดินท่ีมีน้ํ าขัง หรือในสภาพดินจะไมเปนอุปสรรคตอการปลูกสะเดา ยกเวน ดินท่ีมีน้ํ าขัง หรือใน
สภาพดินเค็ม หรือเปนกรด-ดางจัด จะทํ าใหสะเดาเจริญเติบโตไมคอยดี อยางไรก็ตาม ตามหาดทราย 
ยังพบสะเดาไทยและ สะเดาอินเดีย สามารถเจริญเติบโตได

สภาพความเปนกรด-ดางของดิน(pH) ที่เหมาะสมอยูระหวาง 6.2-6.5 ความสูงของพ้ืนท่ีนับ
วาเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของสะเดาเปนอยางมาก พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสะเดาควรมี
ความสูงระหวาง 50-1500 เมตร เหนือระดับน้ํ าทะเล แตในพ้ืนท่ีท่ีสูงกวาน้ันคือ 1830 เมตร ก็ยังพบ
สะเดาเจริญเติบโตได

การเจริญเติบโตของสะเดาจะเร็วหรือชา ยอมข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ ความสูงและความอุดม
สมบูรณของดินเปนสํ าคัญ จากรายงานพบวาจังหวัดประจวบคีรีขันธ สะเดาไทยอายุ 10 ป จะมีความสูง
ถึง 6.9 เมตร สํ าหรับสะเดาอินเดียที่ปลูกที่คิวบาอายุ 8 ป มีความสูงถึง 14.2 เมตร
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สํ าหรับสะเดาอินเดียที่พบในประเทศอินเดียโดยทั่วไปจะมีความสูงประมาณ 12-15 เมตร 
บางตนสูงถึง 25 เมตร ขนาดรอบตน 1.8-2.5 เมตร สวนสะเดาไทยน้ันไมมีรายงาน แตเทาที่สังเกต
ดูสะเดาไทยมีความสูงไมแตกตางจากสะเดาอินเดียและมีแนวโนมจะสูงกวาสะเดาอินเดีย

การปลูกและดูแลรักษา
การเตรียมดินปลูกสะเดาไมจํ าตองเตรียมดีเหมือนกับปลูกไมผลอาจทํ าการไถ พรวนดินกอน

เพื่อปองกันวัชพืช จากน้ันคอยขุดหลุมปลูกสะเดา ถาวัชพืชไมมากนัก จะขุดหลุมปลูกเลยก็ได ขนาดของ
หลุมท่ีเหมาะสมตามคํ าแนะนํ าของ บุญฤทธิ์ ภูริยากร มีขนาด กวาง x ยาว x ลึก =25 x 25 x 25 ซม. 
ระยะปลูกแลวแตวัตถุประสงคในการใชประโยชนเชนตองการปลูกเพ่ือตัดไมท ําฟน ควรปลูกระยะ 1x2
หรือ 2x4 เมตรถาตองการใชไมทํ าเสาท ําเสา ควรเปนระยะ 2 x 4 หรือ 4 x 4 เมตร ในกรณี 
ท่ีตองการปลูกเพ่ือเอาเมล็ดไปทํ าสารฆาแมลง ควรปลูกระยะหางมากข้ึน เชน 6 x 6 หรือ 10 x 10
เมตร แตเพ่ือไมใหเสียพ้ืนท่ีอาจปลูกระยะถ่ีกอนจากน้ันตัดตนสะเดาไปทํ าประโยชนเปนฟนหรือเสากอน 
และเหลือตนสะเดาซ่ึงมีระยะหาง 6 x 6 หรือ 10 x 10 เมตร เพื่อสํ าหรับการเก็บเมล็ดตอไป

สะเดาเปนพืชที่ไมจํ าเปนตองดูแลรักษามากอาจใสปุยดูแลวัชพืชและใหน้ํ าเปนบางคร้ังในระยะ
ท่ีตนสะเดายังเล็กอยู แมลงและโรคที่ทํ าลายสะเดายังเล็กอยู แมลงและโรคที่ทํ าลายสะเดามีหลายชนิด 
แตชนิดที่สํ าคัญซ่ึงตองควรระวังคือ ไรสนิม ซ่ึงเปนศัตรูท่ีสํ าคัญของสะเดาไทย ทํ าใหใบหงิกงอ แคระ
แกรน และรวงในที่สุดลักษณะการทํ าลายคลายๆ กับอาการของเพล้ียไฟ จะเห็นดานลางของ ใบเปน
รอยขีดสีน้ํ าตาล ถาเปนมากควรใชสารปุยฆาไร เชน เคลเทน หรือโอไมท สวนสะเดาอินเดียน้ันคอนขาง
จะทนตอไรสนิมชนิดน้ีไมคอยแสดงอาการเหมือนสะเดาไทย ไรสนิมจะเขาทํ าลายสะเดาต้ังแตระยะตน
กลาจนถึงระยะที่ใหดอกติดผล สํ าหรับสะเดาอินเดียน้ันมีโรคท่ีสํ าคัญในระยะกลา คือ โรคใบจุดสีน้ํ าตาล 
ทํ าใหใบสะเดารวงและตนกลาจะตายในท่ีสุด

การขยายพันธุ

สะเดาเปนพืชที่ขยายพันธุไดงายทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศเชนใหสวนตางๆ ของพืช 
โดยวิธีปกชํ า การตอน ติดตา ทาบกิ่งหรือ เสียบยอด วิธีท่ีนิยมมากคือใชกลาปลูก หรือใชเมล็ดสะเดา
ปลูกโดยตรงถาใชเมล็ดที่เก็บไวนานเกินไป เพราะความงอกของเมล็ดจะลดลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากมี
น้ํ ามันอยูสูงถึงประมาณ 40 เปอรเซ็นต เมล็ดจะสูญเสียความงามเม่ือเก็บไวนาน 2-5 เดือน จึงควร
เพาะเมล็ดไมเกิน 1 เดือนภายหลังท่ีเก็บเมล็ด  การเก็บเมล็ดไวในท่ีเย็น  จะทํ าใหเปอรเซ็นตความ      
งอกลดลง อยางไรก็ตาม มีผูรายงานวา ถาเก็บเมล็ดท่ีมีความช้ืนต่ํ ากวา 8 เปอรเซ็นตไวในตูแชแข็ง 
จะทํ าใหความงอกของเมล็ดมีอายุยืนนานถึง 2 ป

เน่ืองจากการปลูกสะเดาโดยใชเมล็ด ตองใชเวลานานไมต่ํ ากวา 5 ป จึงจะไดผล การตอนทาบ
กิ่ง หรือเสียบยอด จะชวยใหตนสะเดาติดดอกและผลเร็วข้ึน ส่ิงท่ีนาสนใจคือ สะเดาทั้ง 3 ชนิด 
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คือสะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาชาง สามารถทาบก่ิงหรือเสียบยอดกันไดไมวาจะใชพืชชนิดใด
เปนตนตอ การชํ ารากจากตนสะเดาท่ีมีอายุมากๆ เชน 10-20 ป ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทํ าใหการออกดอก
ติดผลเร็วข้ึน

ประโยชนจากสะเดา

ชาวอินเดียรูจักใชประโยชนจากสะเดามาเปนเวลานานหลายรอยป สะเดาเปนพืชชนิดหนึ่งที่
ชาวอินเดียนับถือเปนพืชศักดิ์สิทธ บางคนเรียกวาเปนพืชมหัศจรรย ทั้งนี้เพราะชาวอินเดียใชประโยชน
ในปลายรูปแบบคือ เปนยารักษาโรค บํ ารุงสุขภาพ ทํ าสบู เคร่ืองสํ าอาง อาหารสัตว สารปองกันกํ าจัด
ศัตรูพืช เปนตน

โดยสรุป มนุษยสามารถใชสะเดาทํ าผลิตภัณฑได 2 กลุมใหญ คือ

1. ผลิตภัณฑที่ไดจากไม
เน้ือไมของสะเดาจัดไดวามีคุณสมบัติใกลเคียงกับไมสัก มีการนํ าเน้ือไมสะเดาไปใชประโยชน

หลายอยาง เชน ใชในการปลูกบาน ทํ าเปน เสาเข็ม ประตู วงกบ หรือใชทํ าเฟอรนิเจอร ใชตอเรือ ของ
เลน อุปกรณ การเกษตร กลองบุหร่ี และภาชนะใสของ เปนตน

2. ผลิตภัณฑที่ไมใชเนื้อไม
ใบ เปนท่ีทราบกันดีวาใบสะเดามีรสขมประกอบดวยสารหลายชนิดเชน นิมบิน (nimbin) นิมบิ

นีน(nimbinene) นิมแบนดิโอล (nimbandiol) นิมโบไลด (nimbolide) 6-เดส-อะซิติล นิมบินีน  
(6-desacetyl  nimbinene) และเควซิติน (quercetin) ซ่ึงใชประโยชนเปนยารักษาโรคของชาวอินเดีย 
ต้ังแตยคุโบราณชาวอินเดียใชน้ํ าตมจากใบสะเดาอินเดียสํ าหรับอาบน้ํ าคนไข หลังจากที่เปนโรคหัดและ
อีสุกอีใส ใชเปนสารฟอกเลือด (blood purifier) รักษาโรคหัวใจ วัณโรค ทองรวง โรคหิด เบาหวาน 
มาลาเรีย โรคผิวหนัง โรคเกาท และดีซาน นอกจากน้ันยังใชใบเปนอาหารสัตวโดยผสมกับหญา 
เปนอาหารของวัวและแพะ และยังนํ าใบสะเดาไปใสตามเส้ือผาหรือใสในเมล็ดพืช เพื่อปองกันกํ าจัด
แมลง

สารสกัดจากใบสะเดาสามารถยับย้ังการสรางสารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin)ในเมล็ดพืชได แต
ไมไดฆาเช้ือรา Aspergillus flavus และ A. parasiticus

ก่ิง  เน่ืองจากชาวอินเดียตามชนบทมีฐานะยากจนหลายคนใชก่ิงออนแทนแปรงและยาสีฟน ซึ่ง
จะชวยรักษาฟนใหแข็งแรงและปองกันโรคเหลือกไดดวย

ผลและเมล็ด  เน้ือสะเดามีรสหวาน เปนอาหารของนก และใชเปนยาฆาเช้ือโรค  น้ํ ามันสะเดา
ที่สกัดไดจากเมล็ดในจะนํ าไปใชในอุตสาหกรรมผลิตสบู ยาสีฟน เปนยารักษาเสนผม เปนยาคุมกํ าเนิด 
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(โดยการฉีดน้ํ ามันสะเดาเขาไปในอวัยวะเพศหญิงฆาเชื้ออสุจิ) เปนยารักษาโรคผิวหนัง โรคเร้ือน 
โรคปวดตามขอ แผลปวดตามขอ แผลเปนหนองแกพิษแมลงกัดตอย และใชเปนสารฆาแมลงบางชนิด

ภายหลังจากการสกัดน้ํ ามันจากเมล็ดสะเดาแลว กากท่ีเหลือสามารถนํ าไปสกัดดวยแอลกฮอล
หรือน้ํ า เพ่ือสกัดสารอะซาไดแรคติน (azadirachtin)หรือ เขียนยอวา aza ใชทํ าเปนสารฆาแมลง  กากที่
เหลือจากการสกัดคร้ังน้ี เรียกวา นีม เคก (neem cake) ยังสามารถใชเปนประโยชนอยางอื่นได เชน 
ผสมกับกากน้ํ าตาลใชเปนอาหารสัตว เปนปุยหรือผสมกับปุยยูเรียทํ าเปนปุยละลายชา เปนสารฆาแมลง 
สารฆาโรคพืช และไสเดือนฝอยบางชนิด

วิธีการเก็บและรักษาผลหรือเมล็ดสะเดา

การเก็บและรักษาผลหรือเมล็ดสะเดาที่ถูกตอง จะชวยใหสารออกฤทธิ์ในสะเดามีปริมาณสูง 
มีผลใหสารสกัดสะเดาที่สามารถใชปองกันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชไดผลดี การเก็บและรักษาผลกรือ
เมล็ดสะเดาท่ีไมดีจะเกิดเช้ือราเขาทํ าลายสารออกฤทธ์ิ โดยเฉพาะสาร azadirachtin (aza)

วิธีการที่ถูกตองเร่ิมต้ังแตการเก็บ ควรเก็บผลสะเดาท่ีรวงหลนอยูใตตน หรือ เก็บผลสุกสีเหลือง
จากกิ่งก็ได อยาปลอยทิ้งผลสะเดาที่รวงบนดินนานเกินไป จากน้ันนํ ามาตากแดดประมาณ 2-3 
อาทิตย จนเปลือกสะเดาแหงเปนสีน้ํ าตาล จึงนํ ามาผ่ึงในรมประมาณ 2-4 อาทิตย เพ่ือใหเมล็ดใน 
(Kernel) แหงสนิท ข้ันตอนตอไปคือเก็บบรรจุในถุงตาขายพลาสติกหรือกระสอบปาน (kernel) แหง
สนิท ข้ันตอนตอไปคือเก็บบรรจุในถุงตาขายพลาสติกหรือกระสอบปาน (ยกเวนกระสอบปุย) 
ซึ่งสามารถวางซอนกันได โดยมีแผนไมวางขางลางเพ่ือปองกันความช้ืนจากดิน

การเก็บรักษาในลักษณะเปนผลแหงน้ีจะนํ าไปใชไดเฉพาะการผลิตใชเอง ไมเหมาะที่จะนํ าไป
ผลิตเปนอุตสาหกรรม เพราะปริมาณ  aza จะมีปริมาณต่ํ าเกินไป ท่ีจะใหผลดีในการปองกันและกํ าจัด
แมลง

ในกรณีที่ตองการนํ าสะเดาไปผลิตเปนการคา จะตองเก็บรักษาในลักษณะท่ีเปนเมล็ด ซ่ึงสรุป
เปนข้ันตอนดังน้ี

1)แยกเน้ือออกจากผลสุก โดยการนํ าไปถูกับทรายเปยกหรือใชเครื่องแยกเมล็ดจากผลสุก จะได
เมล็ดสะเดาท่ีมีเปลือกขาว

2) นํ าเมล็ดสะเดาไปตากแดดประมาณ 2-3 วัน จึงนํ ามาผ่ึงในรมประมาณ 2-4 อาทิตย หรือ
นํ าไปเขาเคร่ืองอบแหงอุณหภูมิระหวาง 70-80 องศาเซลเซียส ประมาณ 6 ช.ม. เพือ่ใหไดเมล็ดสะเดา
ที่มีความชื้นประมาณ  10 เปอรเซ็นต จากน้ันนํ าไปบรรจุในถุงตาขายพลาสติกหรือกระสอบปาน และ
เก็บรักษาในหองเย็นที่มีอุณหภูมิระหวาง 15-25 องศาเซลเซียส
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สารเคมีในสะเดา
สารเคมีในสวนตางๆ ของสะเดา เชน ใบ ผล เมล็ด และเปลือก จะมีสารบางตัวเหมือนกัน และ

แตกตางกันไป ซึ่งจะมีผลตอการปองกันและกํ าจัดแมลง จากผลการวิจัยพบวาสารที่ออกฤทธิ์สูงสุด 
ในการปองกันและกํ าจัดแมลงคือ สารอะซาไดแรคติน (aza) ซ่ึงจะพบเปนปริมาณมากท่ีสวนของเมล็ด
ใน (seed kernel) สาร aza เองก็มีหลายอนุพันธุ (isomer) อนุพันธุ ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดประมาณ 
85 เปอรเซ็นต คือ อะซาไดแรคติน เอ (azadirachitn A) ดังน้ัน สารสกัดสะเดาจะมีผลในการปองกัน
และกํ าจัด แมลงไดดีหรือไมจะข้ึนอยูกับสาร aza เปนสํ าคัญนอกน้ันยังมีสารอ่ืนอีกหลายชนิดท่ีใชผลรอง
ลงมา ไดแก เมเลียนทรีโอล (meliantriol) สาลานนิน (salannin) นิมบิน (nimbin) นิมโบไลด
(nimbolide) และ เกดูนิน (gedunin) เปนตน

โดยทั่วไปเม่ือสารเคมี (สารออกฤทธ์ิ) ในน้ํ ายาฆาแมลงสลายตัวไปแลว ประสิทธิภาพในการ
ปองกันกํ าจัดแมลงก็จะลดลงตามไปดวยจนถึงข้ันใชปองกันกํ าจัดแมลงไมไดผล ในการเตรียมน้ํ ายา
สะเดาโดยวิธีทํ าใชเองหรือทํ าเปนการคาจะมีสาร aza อยูในน้ํ ายาซ่ึงสารน้ีจะคอยๆ สลายตัวเปนสารอ่ืน 
แตถึงแมวาปริมาณของสาร aza จะลดลงไปก็ตาม แตจากการทดลองพบวาภายใน 1 ป ประสิทธิภาพ
ของสารสกัดสะเดายังมีฤทธิ์ในการปองกันกํ าจัดแมลงใกลเคียงกับจุดเร่ิมตน แตขอสํ าคัญ คือ ในการ
ผลิตน้ํ ายาสะเดาน้ัน ตอนเร่ิมตนจะตองใหมีสาร aza อยูมากพอสมควร กลาวคือ ไมควรต่ํ ากวา 0.2 
เปอรเซ็นต

สารสกัดสะเดา
เปนที่ทราบแลววา สารออกฤทธ์ิสูงสุดในการปองกันและกํ าจัดแมลงคือสาร aza ซึ่งจะสะสมอยู

ที่เมล็ดใน ดังน้ันการเตรียมสารสกัดใหมีประสิทธิภาพสูงจึงจํ าเปนตองใชสวนของเมล็ดใน อยางไรก็
ตาม สวนอื่นของผลและเปลือกเมล็ดก็ยังมีสารอ่ืนที่ออกฤทธิ์เฉพาะกับแมลงบางชนิดและยังเปนสารท่ี
ชวยเสริมประสิทธิ์ภาพของสารสกัด aza ใหมีฤทธ์ิสูงข้ึนในตางประเทศจะเนนในการสกัดจากเมล็ดใน
เทาน้ัน แตในบานเราใชทั้งเมล็ดหรือผลแหงในการผลิตน้ํ ายาสะเดา ซ่ึงสามารถใชปองกันและกํ าจัด
แมลงไดดีเชนกัน หรืออาจไดผลดีกวา

วิธีการสกัดสารจากสะเดา
การสกัดสาร aza จากเมล็ดหรือผลสะเดาทํ าใหหลายวิธีดวยกันสิ่งที่สํ าคัญคือ สวนของสะเดา 

ที่ใชตองบดใหละเอียด สํ าหรับตัวสกัดท่ีเหมาะสมในการผลิตเปนการคาคือ แอลกอฮอล อาจเปนเอทธิล
อัลกอฮอลหรือเมทธิลอัลกอฮอลก็ได แตเมทธิลแอลกอฮอลราคาถูกกวามาก ถาใช เมทธิลแอลกอฮอลก็
ได แตเมทธิลแอลกอฮอลราคาถูกกวามาก ถาใช เมทธิลแอลกอฮอล ตองระวังอยาใหเขาปากหรือเขาตา
ในกระบวนการสกัดสาร

ถาตองการผลิตใชเอง ตัวสกัดที่เหมาะสม คือ น้ํ า  ซึ่งเกษตรกรเปนจํ านวนไมนอยใชน้ํ าในการ
สารจากจากผลสะเดาที่ไดจากผลแหง
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สารสกัดเปนการคา
นํ าผงสะเดาจํ านวน 50-100 กิโลกรัม (ข้ึนอยู กับขนาดของถังสกัด) ใสถังสกัดเติม

เมทิลแอลกอฮอลลงไปใหทวมเดินเคร่ืองกวนประมาณ 4 ชั่วโมง จึงเปดกอกเอาน้ํ ายาออก หลังจากน้ัน
แลวปดกอกและเติมแอลกอฮอลลงไปใหม ใหทวมผลสะเดา เดินเคร่ืองกวนประมาณ 1-2 ชั่วโมง ปลอย
ทิ้งคางคืน รุงเชาเดินเคร่ืองอีกประมาณ 1 ชั่วโมง เปดกอกเอาน้ํ ายาน้ํ ายาสะเดาท่ีไดท้ังสองคร้ังใสในถัง
กลมสูญญากาศเพื่อทํ าน้ํ ายาสะเดาใหเขมขน และระเหยแอลกอฮอลกลับมาใชใหม น้ํ ายาสะเดาเขมขนท่ี
ไดตองแยกช้ันน้ํ ามันออกเสียกอน จากน้ันนํ าน้ํ ายาสะเดาไปตรวจหาเปอรเซ็นต aza ดวยเคร่ือง HPLC
ปรับความเขมขนของสาร aza และความเปนกรด ดางของน้ํ ายาใหไดตามท่ีตองการ เติมน้ํ ายาจับใบ 
สารยับย้ังการสลายตัว (stabilizer) และบรรจุขวดตอไป

วิธีการอีกแบบหน่ึงใชระบบของซอกสเลท(soxhlet) โดยการทํ าใหเอทิลแอลกอฮอลรอนระเหย
เปนไอ จากน้ันใหไอรอนกระทบกับความเย็นกล่ันเปนแอลกอฮอลซ่ึงจะมาละลายตัวยา aza จากผล
สะเดา น้ํ ายาที่ไดจะตกมาที่เดิม เม่ือถูกความรอนจะระเหยเปนไอและหมุนเวียนไปเร่ือยๆ จนกวา
แอลกอฮอลจะสกัดตัวยาหมด  โดยปกติใชเวลา 4-6 ชั่วโมง แลวแตขนาดของเคร่ืองมือ

การสกัดใชเอง
นํ าผงสะเดาที่ไดจากการบดผลสะเดาแหง จํ านวน 10 กิโลกรัม ใสในภาชนะบรรจุ เติมน้ํ าให

ทวมประมาณ 200 ลิตร  (ผงสะเดา 1 กิโลกรัมตอน้ํ า 20 ลิตร) แชไวนานประมาณ 24 ชั่วโมง ใน
ระหวางการแชน้ํ าอาจใชไมยาวกวนใหผลสะเดารวมกับน้ํ าเปนคร้ังคราว เม่ือครบกํ าหนดเวลาจึงกรอง
น้ํ ายาผานตาขายพลาสติกสีเขียว ในกรณีที่ใชเครื่องพนสูบโยกที่ใชแรงคน

เกษตรกรบางรายที่ตองการประหยัดผงสะเดา อาจทํ าการแชคร้ังแรกประมาณ 3 ชั่วโมง   
จึงกรองน้ํ ายาออก จากน้ันเติมน้ํ าลงไปในกากสะเดาใหม แตใชน้ํ านอยลง อาจเปน 100-150 ลิตร  
ท ําการแชไวประมาณ 24 ชั่วโมง จึงกรองน้ํ ายาไปใช

นอกจากนั้น เกษตรกรอาจใชแอลกอฮอลรวมสกัดโดยการนํ าผงสะเดาท่ีรูน้ํ าหนักแลว บรรจุใน
ภาชนะที่มีฝาปดสนิท เติมเมทิลแอลกอฮอลใหทวมผงสะเดา จะแชไวนานเทาใดก็ได แตอยางนอยควร
นานกวา 1 วัน จากน้ันนํ าผลสะเดาที่แชในแอลกอฮอลไปแชในน้ํ า โดยคิดอัตราสวน ผงสะเดา  
1 กิโลกรัม  (ไมรวมน้ํ าหนักของแอลกอฮอล)  ตอน้ํ า 20 ลิตร ทํ าการแชในน้ํ าเปนเวลาประมาณ 24 
ชั่วโมง จึงกรองเหมือนวิธีเดิม

หลักการใชสารสกัดสะเดา
เน่ืองจากสารสกัดสะเดาเปนสารธรรมชาติซ่ึงยอมมีจุดออนบางประการ เชน สารออกฤทธ์ิไมคง

ทน สลายตัวไดงายเม่ือเก็บท้ิงไวแลว สลายตัวเร็วเม่ือถูกกับแสงอาทิตย ทํ าใหตองฉีดสารสกัดสะเดา
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บอยคร้ังมากกวาสารฆาแมลงสังเคราะห นอกจากน้ันสารสกัดสะเดาไมใชยาครอบจักรวาลท่ีจะใชปอง
กันกํ าจัดแมลงไดทุกชนิด สารสกัดใหผลดีกับแมลงบางชนิดเทาน้ัน

ดังน้ัน ถาทานไดเรียนรูและใชอยางถูกตองแลว ทานจะมีความรูสึกวาสารสกัดสะเดาสามารถใช
ปองกันกํ าจัดแมลงไดผลจริง ๆ และการปองกันกํ าจัดแมลงจะงายกวาที่ทานเคยประสบมา

1. ระยะเวลาในการใช
เน่ืองจากสารสกัดสะเดาไมออกฤทธิ์ในการทํ าใหแมลงตายทันที ควรเร่ิมพนกอนที่แมลง 

จะระบาด คือพนเพ่ือปองกันการทํ าลายของแมลงกอน และทํ าการฉีดติดตอกันเปนเวลา 3-4 คร้ัง โดย
เวนระยะหาง 5-7 วัน จากน้ันสามารถเวนระยะเวลาพนหางไปไดข้ึนอยูกับปริมาณแมลง ในแปลงไมผล
ที่ใชสารสกัดเปนเวลานาน เกิดสมดุลธรรมชาติแลว อาจเวนการพนเปน 1 เดือนหรือมากกวาน้ันได

2. ชนดิของแมลงศัตรูพืช
จากประสบการณในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาในสภาพธรรมชาติ ปรากฏวา

สารสกัดสะเดาใหผลดีในการปองกันกํ าจัดแมลงแตละชนิดแตกตางกันไป เพ่ือใหงายตอการปฏิบัติ จึง
แบงแมลงเปน 3 กลุม คือ

2.1  ใชสารสกัดสะเดาไดผลดี  แมลงหลายชนิดท่ีออนแอตอสารสกัดสะเดา เชน หนอนกระทู
ชนิดตาง ๆ หนอนหนังเหนียว หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ หนอนบุง หนอนแกว หนอน
แกว หนอนหัวกะโหลก เพล้ียออน เพล้ียไกแจ เปนตน ดังน้ัน ในการปองกันกํ าจัดแมลง 
ดังกลาวสามารถใชสารสกัดสะเดาเพียงอยางเดียว โดยไมจํ าเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหพนสลับ
ในชวงที่แมลงระบาด ท้ังน้ียกเวนในพ้ืนท่ีท่ีหนอนใยผักสรางความตานทานตอสารฆาแมลงสังเคราะห

2.2  ใหสารสกัดสะเดาไดผลปานกลาง  สารสกัดสะเดาใหผลปานกลางในการปองกันกํ าจัด
แมลงหลายชนิด เชน หนอนเจาะผลมะเขือ หนอนเจาะยอดคะนา แมลงวันทอง เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยไกแจ 
เพล้ียไฟ และไรแดง เปนตน ในกรณีท่ีแมลงเหลาน้ีระบาดมาก การใชสารสกัดสะเดาจะไดผล จํ าเปน
ตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหในระยะท่ีแมลงระบาดสัก 1-2 คร้ัง จากน้ันจึงใชสารสกัดสะเดาตอไป

2.3 ใชสารสกัดสะเดาไมไดผลหรือไดผลคอนขางต่ํ า แมลงตอไปนี้อยูในกลุมที่ใช สารสกัด
สะเดาไมไดผลหรือไดผลนอย คือ ดวงปกแข็ง กัดกินใบพืช หมัดกระโดด มวนแดง มวนเขียว เปนตน ดัง
น้ันการใชสารสกัดสะเดาจึงไมแนะนํ ากับแมวลงดังกลาว

3. การสรางความตานทานของแมลง
แมวาจะยังไมมีรายงานวาแมลงสรางความตานทานสารสกัดสะเดาก็ตาม แตถามีการใชมากๆ 

และติดตอกันเปนเวลานาน คงหลีกเล่ียงแมลงด้ือยาไมได เพ่ือใหสารสกัดสะเดาใชไดนานๆ จึงจํ าเปน
ตองมีการใชสารฆาแมลงสังเคราะหชนิดท่ีมีการสลายตัวไวและมีอันตรายนอย ตอตัวห้ํ าตัวเบียน หรือ
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อาจใชการปองกันกํ าจัดวิธีอ่ืนท่ีไมใชสารเคมี เชน ปลูกพืชตานทาน ปลูกพืชหมุนเวียน ปองกันกํ าจัด
แมลงโดยวิธีเกษตรกรรมหรือวิธีกลและอื่นๆ

4.  คุณภาพของสะเดา
ในกรณีที่เกษตรกรผลิตน้ํ ายาสะเดาจากผลแหงใชเอง ไมจํ าเปนตองคํ านึงถึงปริมาณสาร aza 

มากนัก แตควรเก็บรักษาผลแหงใหดี อยาใหมีเช้ือราลงทํ าลาย และควรใชปตอป

ส ําหรับน้ํ ายาสะเดาเขมขนท่ีมีบริษัทผลิตจํ าหนาย โดยการกํ าหนดปริมาณสาร aza ไมต่ํ ากวา 
0.1% น้ัน จะมีความสํ าคัญมากจากการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑท่ีวางขายในทองตลาดมา วิเคราะหหา
ปริมาณสาร aza ปรากฏวา สวนใหญจะพบสาร aza คอนขางต่ํ ามาก ดังน้ันจึงไมเปนท่ีนาสงสัยเลยวา 
เกษตรกรเปนจํ านวนไมนอยท่ีพูดวาใชสะเดาแลวไมไดผล

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ี ตองดํ าเนินการอยางหน่ึงอยางใด ใหทุกบริษัทที่ผลิตนํ้ ายา
จํ าหนายใหไดมาตรฐานตามท่ีทางการไดกํ าหนดไว

ผลของสารสกัดสะเดาท่ีมีตอแมลง
สารสกัดจากสะเดาจะมีผลตอการปองกันกํ าจัดแมลงแตกตางกันไปสาร aza จะออกฤทธ์ิในการ

ปองกันกํ าจัดมากที่สุด ซ่ึงมีผลตอแมลงในทุกระยะของชีวิตแมลง โดยเฉพาะระยะตัวหนอนหรือตัวออน
จะออนแอตอสาร aza ทํ าใหตัวหนอนหรือตัวออนตายได สาร aza มีสูตรโครงสรางคลายคลึงกับ
ฮอรโมนลอกคราบของแมลง (molting hormone หรือ ecdysone hormone)มีผลในการยับย้ังการสราง
และการทํ างานของ molting houmone ทํ าใหหนอนไมสามารถลอกคราบได และหนอนจะตายในท่ีสุด

ผลของสารสกัดสะเดา (aza) ที่มีตอแมลงสรุปได ดังน้ี
1. ยับยัง้การเจริญเติบโตของ ไข  หนอน  และดักแด
2. ทํ าใหหนอนหรือตัวออนไมลอกคราบ
3. เปนสารไลตัวหนอนและตัวเต็มวัย
4. ยับยั้งการกินอาหาร
5. ยับยั้งการวางไขของตัวเต็มวัย
6. ทํ าใหการผลิตไขลดนอยลง
7. ระงับการสรางสารไคติน
8. รบกวนผสมพันธุ และการส่ือสารเพ่ือการผสมพันธุของแมลง
9. ทํ าใหหนอนไมกลืนอาหาร (ลดการเคล่ือนตัวของกะเพาะอาหาร)
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ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑจากสะเดา

                   2.1 สารสกัดสะเดาชนิดน้ํ า                         2.2 สารสกัดสะเดาชนิดผง

                      2.3 สารสกัดสะเดาไทย                            2.4 สารสกัดสะเดาอินเดีย

                     2.5 ผลิตภัณฑจากน้ํ ามันสะเดา                    2.6 สารสกัดจากใบแกสิว

                      2.7 เน้ือไมสะเดา                                    2.8  สีจากใบสะเดาใชยอมผา

ขอดี ขอเสียของการใชสารสกัดจากสะเดา

ขอดีของการใชสารสกัดจากสะเดา
1. อันตรายตอผูใชและสัตวเล้ียงต่ํ า  เกษตรกรไมจํ าเปนตองใสอุปกรณปองกันอันตรายจาก

การฉีดสารสกัดสะเดาเหมือนกับการใชสารฆาแมลงสังเคราะห ละอองของสารสกัดสะเดาจะไมเปน
อันตรายตอสัตวเลี้ยง ในประเทศออสเตรเลีย ใหสารสกัดสะเดาปองกันกํ าจัดแมลงวันหัวเขียวที่ทํ าลาย
แกะไดผลดี

2.  แมลงและสัตวที่มีประโยชนไมถูกทํ าลาย  ศัตรูธรรมชาติท่ีเปนตัวห้ํ าและตัวเบียน ทั้ง
แมลงแบะสัตวอ่ืนไดรับอันตรายนอยมากจากการใชสารสกัดสะเดา ในขณะท่ีดอกบานก็สามารถใชสาร
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สกัดสะเดาฉีดไดโดยจะไปปองกันกํ าจัดแมลงท่ีมาทํ าลายดอกอีก ท้ังมีอันตรายตอผ้ึงและแมลงผสมเกสร
นอยมาก ละอองของสารสกัดสะเดาท่ีปลิวไปแหลงน้ํ าจะไมทํ าอันตรายตอปลาและสัตวน้ํ า สวนละอองท่ี
ลงดินก็ไมมีอันตรายตอไสเดือนในดิน

3.  การสลายตัวของสารสกัดสะเดาคอนขางเร็วในสภาพธรรมชาติ    ปญหาการตกคางของ
สารสกัดสะเดาในพืชท่ีจะนํ าไปบริโภค จะมีนอยมากหรือไมมีเลย

4.  การสรางความตานทานของหนอนท่ีมีตอสารสกัดสะเดาคอนขางต่ํ า   ในการทดลองหา
ความตานทานของหนอนใยผักภายหลังการใชสารฆาแมลงสังเคราะห (กลุมไพรีทรอยด) เปรียบเทียบ
กับสารสกัดสะเดาเปนระยะปกวา ปรากฏวา หนอนใยผัก แสดงการดื้อยาตอสารไพรีทรอยดแลวแตยัง
ไมพบวามีการด้ือตอสารสกัดสะเดา

5.  การออกฤทธ์ิในการปองกันกํ าจัดแมลงมีหลายลักษณะ   สารสกัดสะเดาออกฤทธ์ิในการ
ปองกันกํ าจัดแมลงในหลายลักษณะ เชน ยับยั้งการเจริญเติบโต ยับยั้งการวางไข ยับยั้งการกิน เปนสาร
ไล ลดปริมาณการผลิตไขทํ าใหไขฟกนอยลง เปนตน

6.สารสกัดสะเดาออกฤทธ์ิในการปองกันกํ าจัดแมลงไมเฉพาะเวลาท่ีใชเทาน้ัน เปนที่ทราบ
กันดีวา หนอนหรดือตัวออนท่ีไดรับสารสกัดสะเดาเขาสูรางกายแลวน้ัน อาจจะยังไมตายเน่ือจากไดรับ
ความเขมขนไมสูงพอแตเม่ือหนอนเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย การสรางไขในตัวเมียจะลดนอยลงและยังมี
ผลทํ าใหการฟกของไขลดนอยลงดวย

7. ยืดระยะเวลาการฉีดสารสกัดสะเดาในการปองกันกํ าจัดแมลง  จากประสบการณของ
เกษตรกรที่ใชสารสกัดสะเดาในสวนสมเปนเวลา 1 ปแลว ปริมาณแมลงศัตรูสมจะมีนอยมาก ระยะเวลา
ที่พนสารสกัดสะเดาจะคอย ๆ หางไป บางคร้ัง 2 เดือนพนเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงตรงกันขามกับการใชสาร
ฆาแมลงสังเคราะห ใชไปนาน ๆ แมลงจะเพ่ิมข้ึน จํ าเปนตองพนถ่ีข้ึน

ขอเสียของการใชสารสกัดสะเดา
1.  สารสกัดสะเดาไมสามารถปองกันกํ าจัดแมลงไดทุกชนิด   สารสกัดสะเดาออกฤทธ์ิใน

การปองกันกํ าจัดแมลงแตละชนิดไมเหมือนกันไมใชยาครอบจักรวาลเหมือนสารฆาแมลงสังเคราะห 
และสารสกัดสะเดาออกฤทธ์ินอยมากกับแมลงในระยะตัวเต็มวัย

2.  สารสกัดสะเดาสลายตัวคอนขางเร็ว   ในการใชสารสกัดสะเดาในระยะแรกควรพนทุก ๆ 
5-7 วัน เพราะสารสกัดสะเดาสลายตัวไว และถาระวังไมใหสารสกัดสะเดาถูกับแสงแดดจะสามารถปอง
กันกํ าจัดแมลงไดนานถึง 3 อาทิตย
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ขอแนะนํ าในการใชสะเดาปองกันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด

1.  พืชตระกูลกะหล่ํ า  (เชน คะนา กะหลํ่ าปลี ผักกาดขาว เปนตน)
ศัตรูสํ าคัญของพืชตระกูลกะหล่ํ า ท่ีสามารถใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผลดีไดแก หนอนใยผัก 

(ยกเวนแหลงท่ีแมลงด้ือยา) หนอนกระทูผัก หนอนหลอดหอม (หนอนหนังเหนียว) เพล้ียออน สํ าหรับ
ชนิดที่ไดผลดีปานกลาง ไดแก หนอนเจาะยอด หนอนเจาะก่ิงคะนา และชนิดที่ไมแนะนํ าใหใชสะเดา ได
แก หมัดกระโดย (กะเจา) อยางไรก็ตาม มีรายงานวา ผงสะเดาท่ีหวานในดิน มีผลในการปองกันและ
กํ าจดัตัวออนของหมัดกระโดดท่ีอาศัยอยูในดิน

2.  พืชตระกูลสม (เชน มะนาว สม สมโอ มะกรูด เปนตน)
สะเดาสามารถใชปองกันและกํ าจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลสมสวนใหญไดผลดี อาจกลาวอยาง

กวาง ๆ ไดวา แมลงเกือบทุกชนิดท่ีเปนศัตรูสม ยกเวนไรสนิม สามารถใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผล
ดีชนิดของแมลงที่ใชสะเดาไดผลดีมาก ไดแก หนอนแกว หนอนชอบใบ หนอนมวนใบ และเพลี้ยไกแจ 
สวนทีใ่หผลดีปานกลาง ไดแก เพลี้ยไฟ และไรแดง

3.  มะมวง
ศัตรูสํ าคัญของมะมวงท่ีใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผลดี ไดแก เพลี้ยจั๊กจั่น สวนเพลี้ยไฟนั้น ใช

สะเดาไดผลปานกลางซึ่งในระยะแรกอาจมีความจํ าเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหพนสลับหรือผสม
รวมกับสะเดานอกจากน้ัน มีเกษตรกรบางรายไดสะเดาปองกันและกํ าจัดปลวกที่ทํ าลายกิ่งและตนได 
ผลดี

ศัตรูชนิดอ่ืน ซ่ึงเปนหนอนผีเส้ือหลายชนิดทํ าลายกัดกินใบ แตไมคอยทํ าความเสียหายมากนัก 
สามารถใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผลดี

4.  ถ่ัวฝกยาว
ศัตรูสํ าคัญของถ่ัวฝกยาวที่ใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผลดีปานกลาง ไดแก หนอนชอนใบ 

เพล้ียออน และหนอนเจาะฝก การพนสะเดาระยะออกดอก จะชวยทํ าใหถ่ัวฝกยาวติดผลมากข้ึน เน่ือง
จากผึ้งและแมลงผสมเกสรไมถูกทํ าลาย

5.  มะเขือยาว
ศัตรูสํ าคัญของมะเขือยาว ไดแก เพลี้ยจั๊กจั่น และหนอนเจาะผล ซ่ึงใชสะเดาไดผลไมคอยดีนัก 

จํ าเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหผสมหรือพนสลับ ถาปริมาณแมลงท่ีไมมากนักก็สามารถใชสะเดา
ปองกันและกํ าจัดไดผลดี

6.  หอมแดง กระเจี๊ยบเขียว และหนอไมฝร่ัง
ศัตรูสํ าคัญของพืชทั้ง 3 ชนิด ไดแก หนอนหลอดหอม (หนอนหนังเหนียว) ซ่ึงสามารถใชสะเดา
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ปองกันและกํ าจัดไดผลดีมาก ในกรณีที่เกิดการระบาดของเพล้ีย อาจจํ าเปนตองใชสารฆาแมลง
สังเคราะหผสมหรือพนสลับ

7.  ขาว
แมลงศัตรูสํ าคัญของขาวมีหลายชนิด ชนิดท่ีสามารถใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดไดผลคอนขาง

ดี  ไดแก หนอนมวนใบ หนอนกอขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยกระโดดสีนํ้ าตาล

8.  กุหลาบ
แมลงศัตรูสํ าคัญของกุหลาบท่ีสามารถใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผลคอนขางดี ซึ่งจํ าเปนตอง

ใชเวลาในการพนสักระยะหนึ่ง ไดแก เพลี้ยไฟ ไรแดง และหนอนเจาะดอก ในบางคร้ังจํ าเปนตองผสม
สารฆาแมลงสังเคราะหหรือพนสลับ

9.  เบญจมาศ เยอมีรา และดาวเรือง
แมลงศัตรูสํ าคัญของดอกไมท้ัง 3 ชนิดดังกลาว สามารถใชสะเดาไดผลคอนขางดี ซึ่งจํ าเปนตอง

ใชเวลาในการพนสักระยะหน่ึง  ไดแก เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะดอก

10. พืชชนิดอื่น ๆ
มีพืชอีกหลายชนิดท่ีสามารถใชสะเดาปองกันและกํ าจัดไดผลดี ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของแมลงท่ีเขา

ทํ าลาย และเน่ืองจากยังขาดขอมูลในการใชกับพืชอีกหลายชนิด จึงยังไมสามารถแนะนํ าได อยางไรก็
ตาม ถาเกษตรกรมีความเขาใจในการใชสะเดาปองกันและกํ าจัดแมลงไดดีพอควรแลว ก็สามารถปรับใช
กับพืชชนิดตาง ๆ ไดทุกชนิด

โดยสรุป สะเดาสามารถใชปองกันและกํ าจัดแมลงไดผลดี หรือไมข้ึนอยูกับปจจัยบางชนิด เชน

1. ความเชื่อม่ัน เกษตรกรตองมีความเช่ือม่ันวาสะเดา สามารถใชปองกันและกํ าจัดไดผลดี 
เพราะในบางคร้ังอาจไมประสพผลสํ าเร็จดังที่ต้ังใจไว จํ าเปนตองหาทางปรับปรุงและแกไขดวยตนเอง
หรือปรึกษาจากเอกสารหรือผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

2. คุณภาพของสะเดา ถาเปนน้ํ ายาสะเดาเขมขนที่วางขายในทองตลาด ตองไดรับการข้ึน
ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร และตองดูราคาประกอบดวย เกษตรกรควรระลึกเสมอวาน้ํ ายาสะเดาที่
ไดคุณภาพจะมีราคาที่ไมถูกนัก ในกรณีผลิตใชเองตองทํ าตามคํ าแนะนํ า และพยายามอยาใหมีเชื้อรา
ทํ าลายเมล็ดในสะเดา

3.  จํ าเปนตองทราบชนิดของแมลง สะเดาไมใชยาวิเศษที่จะใชปองกันและกํ าจัดแมลงไดดีทุก
ชนิด สะเดาจะใชไดดีกับแมลงบางชนิดเทาน้ัน การใชสารฆาแมลงสังเคราะห และการใชวิธีการปองกัน
และกํ าจัดโดยวิธีอ่ืนท่ีไมใชสารเคมี จํ าเปนตองนํ ามาใชประกอบกัน
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4. ระยะเวลาในการพนสะเดาจะใหผลดีเม่ือเกษตรกรพนสะเดากอนท่ีแมลงจะระบาดถาแมลง
ระบาดแลวอาจใชสะเดาไมไดผล จํ าเปนตองใชสารฆาแมลงสังเคราะหสัก 1-2 คร้ังกอน

จํ านวนคร้ังในการพนสะเดา  ควรดํ าเนินการติดตอกัน 3-4 คร้ัง โดยเวนระยะพนแตละครั้ง  
5-7 วัน

5. สารฆาแมลงสังเคราะหยังมีความจํ าเปน ดังน้ันในบางคร้ังตองเลือกชนิดของสารฆาแมลงให
ถูกตองและปลอดภัย

6. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จากเอกสาร จากผูเชี่ยวชาญ หรือเกษตรกรท่ีใชสะเดาปองกันและ
ก ําจัดแมลง

ถาเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดตามคํ าแนะนํ าดังกลาวแลวเกษตรกรผูน้ันจะมีความรูสึกวาการ
ปองกันและกํ าจัดแมลงจะไมใชส่ิงท่ียากตอไปอีกแลว

ตัวอยางพืชบางชนิดท่ีใชสะเดาปองกันและกํ าจัดแมลงไดผลดี
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