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  สถาบนัแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ / ฝายเกษตรกรรม
   โครงการเกษตรและพืชสวนผสมผสานในสถาบันแมคเคนฯ (สผม)
    ตู ป.ณ. 53 เชียงใหม 50000  โทรศพัท (053) 817170-1 ตอ 127  โทรสาร (053) 282495

วธิใีชสะเดาในการผลิตขาวนาและขาวไร
เราสามารถใชสวนตาง ๆ ของสะเดาในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เชน เปลือกล ําตน,ใบ ,
ผล และเมล็ดใน ซึ่งวิธีการใชจะแตกตางกัน เชน ผลหรือเมล็ดในใชวิธีสกัดเปนสาร
ละลาย หรือบดเปนผงใสในแปลงพืชไดโดยตรง  สวนเปลือกหรือใบจะใชวิธีแชกับน้ํ า

การใชผลและเมล็ดใน
การแปรรูปผลและเมล็ดในเพื่อใหเปนสะเดาผง สํ าหรับใสในแปลงพืชโดยตรง

และทํ าน้ํ ายาฉีดพน มีวิธีการแปรรูปดังตอไปนี้
• ! ท้ังผล ~ใชทันที

+ เก็บผลสุกที่รวง นํ ามาผ่ึงใหแหงในท่ีรม โปรง ไมถูกแสงแดดและความชื้น
+ บดหรือต ําใหละเอียดเปนผง
+ สามารถนํ าไปใชไดทันที
~ ยังไมใชทันที แตเก็บไวช่ัวระยะหน่ึง
+ กอนบดหรือต ําใหเปนผง ใหนํ าไปอบแหงโดยใชตูหรือเตาอบ
+ บดหรือต ําใหละเอียดเปนผง
+ บรรจุในถุงพลาสติก  แลวใชความรอนรีดปดปากถุงใหแนน เพ่ือปองกันเช้ือรา
หมายเหตุ   วิธีดังกลาวสามารถทํ าไดงายในทองถ่ินโดยชาวบานประยุกตใชไดเอง

• ! เมล็ดใน  ~  เพ่ือใหไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด
1. เก็บผลสุกท่ีรวงหลนจากตน นํ ามากระเทาะเปลือกออกใหเหลือแตเมล็ดใน โดยถู

         กับทราย หรือ แชน้ํ าใหน่ิม บีบเอาแตเมล็ดใน
      2. ลางเมล็ดในที่ไดใหสะอาด ผ่ึงในท่ีรมท่ีโปรง ใหแหงสนิท
      3. บดหรือต ําใชไดทันที หรือ นํ าผงท่ีบดบรรจุถุงพลาสติกปดปากใหสนิทเพ่ือเก็บไว
          ใชภายหลัง
หมายเหตุ  สํ าหรับเมล็ดใน สามารถบดหรือต ําไดงายกวา และอาจไมเกิดเช้ือราไดงาย
เหมือนบดทั้งผล นอกจากน้ีผงของเมล็ดในมีสวนของสารออกฤทธ์ิมากกวาผงจากท้ังผล
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การทํ าน้ํ ายาสํ าหรับฉีดพนจากผงและใบ ไดอธิบายไวในขอ ฉ. (หนา 8)

แมลงในนาขาวท่ีสามารถควบคุมไดโดยสะเดา มีดังตอไปนี้
ผงสะเดา แมลงบ่ัว เพล้ียไฟ

ต๊ักแตน หนอนกระทูกลา
เพลี้ยกระโดดสีนํ ้าตาล เพล้ียกระโดดหลังขาว
แมลงศัตรูที่อาศัยอยูในดิน

น้ํ ายาสะเดา(ฉีดพน) เพล้ียจักจ่ันสีขาว หนอนกอแถบลาย
หนอนกอสีครีม หนอนหอใบขาว
หนอนมวนใบ หนอนกระทู
แมลงสิง

สารที่อยูในสะเดา ออกฤทธ์ิเปนยาดูดซึม โดยจะมีพิษตอแมลงดังน้ีคือ
- ขับไลแมลง - ทํ าใหหนอนแมลงไมลอกคราบ
- ทํ าใหเปนหมัน - ระงับการกินอาหาร
- ฆาแมลงโดยตรง

ข้ันตอนในการแปรรูปสะเดาท้ังแบบผงและน้ํ ายาฉีดพน เพื่อใชในชวงระยะการ
เจริญเติบโตของขาว ไดอธิบายไวในหัวขอดังตอไปนี้

ระยะเตรียมเมล็ดพันธุ ระยะปกด ํา
# 1. วิธีแชเมล็ดพันธุ # 3. วิธีหวานผงสะเดาหลังปกดํ า
 # 2. หวานผงสะเดาในแปลงกลา # 4. การทํ ากลาในท่ีดอน

4.1  กลาแดง
4.2  กลาซิน

# 5. การทํ าขาวไร
# 6. การทํ าน้ํ ายาฉีดพน
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ระยะเตรียมเมล็ดพันธุ

# 1 . วธิแีชเมล็ดพันธุ
ข้ันท่ี 1

1.1! เตรียมภาชนะเพ่ือแชเมล็ดพันธุขาว เปนถังยางมะตอย 200 ลิตร หรือโอง
1.2! เตรียมสะเดาส ําหรับแช

-! ละลายผงสะเดาในภาชนะ ในอัตราผงสะเดา 1 กก. ตอขาว 1-2 ถัง(8-
16 กก.) คนใหท่ัว

-! ถาในชวงดังกลาวยังไมมีผงสะเดา สามารถใชใบสดแทนได โดยใชใบ
สะเดาสด 3 กก. ตอเมล็ดขาว 1-2 ถัง(8-16 กก.) สับหรือขย้ีใบกอนลงแช
ในน้ํ า 6-12 ช่ัวโมง จากน้ันคอยนํ าเมล็ดขาวลงแช

ผงสะเดา 1 กก. แชในน้ํ ายา 2 คืน นํ ากระสอบออก
หรือใบสด 3 กก. ทิ้งไว 2 – 3 วันใหเมล็ดงอก

น้ํ า
เมล็ดขาว 1 – 2 ถัง เมล็ดขาว 1 – 2 ถัง
(8-16 กก.) (8-16 กก.)

1.3! บรรจุเมล็ดขาวลงในถุงกระสอบท่ีน้ํ าสามารถซึมผานได นํ ากระสอบขาวจุม
                  ลงในภาชนะท่ีมีน้ํ ายาสะเดา แชไว 2 คืน

ข้ันท่ี 2
นํ ากระสอบขาวข้ึนจากน้ํ ายา ท้ิงไวประมาณ 2-3 วันใหเมล็ดงอก จึงนํ าไปหวาน
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หมายเหตุ การแชเมล็ดขาวในน้ํ ายาสะเดา เปนวิธีที่ดีที่สุดในการผลิตกลาพันธุที่
สมบูรณและปองกันการแพรระบาดของแมลงบ่ัวไดโดยเฉพาะ

ขอควรระวัง
1.! บางกรณีอาจไมสามารถใชวิธีดังกลาวได เชน หากปริมาณขาวมี
มากเกินท่ีจะแชในภาชนะได  กรณีน้ีเราจะแชเมล็ดขาวในหวยหรือ
แหลงน้ํ าตามปกต ิแตจะหวานผงสะเดาในแปลงหวานกลา ดัง
อธิบายไวในขอ ค.

2.! ถาเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุขาวจากหนวยงานเกษตรของรัฐ ซ่ึงโดย
ทั่วไปมักจะคลุกสารเคมีมาแลว กรณีน้ีอาจใชวิธีฉีดพนชวงหลังปก
ดํ า

**********

# 2. หวานผงสะเดาในแปลงกลา
ข้ันท่ี 1  เตรียมเมล็ดพันธุขาวตามปกติ
ข้ันท่ี 2  หวานเมล็ดขาวในแปลงกลา
ข้ันท่ี 3  หวานผงสะเดาทับในแปลงกลา โดยใชผงสะเดา 1 กก.ตอเมล็ดขาว 1 ถัง     

                  โดยหวานกอนหรือหลังหวานเมล็ดขาวก็ได

หวานผงสะเดาทับเมล็ดขาว

แปลงกลาท่ีหวานเมล็ดขาวแลว

ระยะปกดํ า

# 3. วิธีหวานผงสะเดาหลงัปกดํ า
ข้ันท่ี 1  ยายกลาจากแปลงเพาะกลาลงปกด ําในนา
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ข้ันท่ี 2  หลังจากยายกลาไดประมาณ 7 วัน หวานผงสะเดาใหท่ัวแปลงในอัตรา
                   สวน  ผงสะเดา 6 – 8 กก. ตอพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร

นาขาวหลังปกด ําประมาณ 7 วัน

++++++++++
# 4. การทํ ากลาในท่ีดอน
เปนวิธีหนึ่งในการเพาะกลาในที่ดอน กอนนํ ามาปกด ําในนา โดยท่ัวไปมักทํ า 2 วิธ ีไดแก
กลาแดง และ กลาซิน

4.1 กลาแดง
ข้ันท่ี 1  คลุกเมล็ดขาวกับผงสะเดา ผสมนํ้ าเล็กนอยพอหมาด ท้ิงไว 1 คืน

    สะเดาผง น้ํ า ผสมเล็กนอยพอใหผงสะเดาติดเมล็ด
      1 กก.

เมล็ดขาว 1-2 ถัง

ข้ันท่ี 2  นํ าเมล็ดขาวไปหยอดในหลุมท่ีกระทุงใหระยะหางระหวางหลุม 3 น้ิว
ท้ิงไวใหเมล็ดงอก ซึ่งตามปกติจะประมาณ 30 วันตามอายุกลา (ในชวงท่ีกลาขาวเจริญ
เติบโตสามารถใชสารสะเดา                                                                      ใชไมกระทุง เปน
 ฉีดพนได                                                                                                      หลุมแลวหยอด
                                                                                                                     เมล็ดลงไป

ขั้นตอนน้ีจะใชผงสะเดามากกวาตอนเตรียมเมล็ดพันธุ
กอนหวานผงสะเดา ควรใหปริมาณน้ํ าในนามีนอยท่ีสุด
แตถาใชวิธีฉีดพนจะมีประสิทธิภาพมากกวา
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ข้ันท่ี 3  ถอนกลาไปปกดํ าได
หลังกลาอายุได 30 วัน ก็นํ ากลาท่ีเจริญแลวไปปกดํ า ได

☞

==========

4.2 กลาซิน
ข้ันท่ี 1  คลุกเมล็ดขาวกับผงสะเดาที่บดละเอียด ใสนํ้ าลงไปเล็กนอยพอหมาด

                       ท้ิงไว 1 คืน (ชวยปองกันไสเดอืนฝอย)

ผงสะเดา น้ํ า

เมล็ดขาว 1 – 2 ถัง

           ข้ันท่ี 2  นํ าเมล็ดขาวไปหยอดโดยกระทุงหลุมในแปลงกลาใหหางกันประมาณ
                        3น้ิว ท้ิงไวประมาณ 30 วัน ตามอายุของกลา (ในชวงน้ีสามารถพน
                         สะเดาได 2 ครั้ง)
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           ข้ันท่ี 3  ถอดกลาแลวนํ าไปซินในนาขาวหางกันประมาณ 5 น้ิว แลวท้ิงไวอีก
                       20 – 25 วัน

ข้ันท่ี 4  ถอนกลาซินนํ าไปปกด ําในนาขาวได โดยปลูกระยะหาง 10 – 12 น้ิว

<<<<<<<<<<

# 5. การทํ าขาวไร
ข้ันท่ี 1  คลุกเมล็ดขาวกับผงสะเดา ใสนํ้ าลงไปพอหมาด ท้ิงไว 1 คืน

    ข้ันท่ี 2  นํ าเมล็ดขาวไปหยอดตามวิธีปลูกขาวไร

ข้ันท่ี 3  ถามีแมลงรบกวน สามารถฉีดพนดวยนํ ้ายาสะเดาได

%%%%%%%%%%
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# 6. การทํ าน้ํ ายาสะเดาส ําหรับฉีดพน

    ข้ันท่ี 1  นํ าผงสะเดา 1 กก. แชในน้ํ าธรรมดา 20 ลิตร ท้ิงไวประมาณ 1-2 คืน
(แชในภาชนะท่ีสะอาดหรือภาชนะท่ีเห็นวาใชไดดี)

ข้ันท่ี 2  นํ าน้ํ ายาสะเดาท่ีไดจากข้ันท่ี 1 เก็บไวในท่ีเย็นและรม ไมเกิน 7 วัน

ข้ันท่ี 3  การนํ าไปใช
      3.1 ผสมนํ้ ายาสะเดากับนํ ้าธรรมดาอีก 20 ลิตร
      3.2 ผสมนํ้ ายาลางจาน (เชน ซันไลต) เพ่ือเปนสารจับใบ 2-3 ชอนโตะตอน้ํ า

                       ยาสะเดา 20 ลิตร
      3.3 นํ าสวนผสมไปฉีดพนพืชในชวงเวลา 16.00 – 18.00 น.

==========
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ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสะเดา
สภาพดิน  สะเดาเปนไมโตเร็วท่ีสามารถปลูกไดทุกภาคของประเทศไทย และสามารถ
ปลูกไดทุกสภาพดิน ยกเวน ดินท่ีมีน้ํ าขัง และดินเค็มหรือเปนกรด-ดางจัด

ความสูงของพื้นที ่ สะเดาสามารถปลูกไดดีในความสูงระดับ 50 – 1,500 เมตรเหนือ
ระดับน้ํ าทะเล แตในชวง 1,000 – 1,500 ม.อาจเจริญไมดีนัก

ปริมาณนํ้ าฝน  สะเดาสามารถเจริญเติบโตไดอยูระหวาง 450 – 1,150 มิลลิเมตรตอป
หากมีปริมาณมากกวาน้ี ดินจะตองระบายนํ้ าไดดี

การใชประโยชน  สามารถใชเปนอาหาร ยารักษาโรค บํ ารุงสุขภาพ สบู เครื่องส ําอาง
อาหารสัตว ปองกันกํ าจัดแมลงศัตรูพืช และใชไมส ําหรับทํ าเคร่ืองเรือนของใช

การปลูก  สามารถปลูกไดโดยใชสวนตาง  ๆ ได เชน
• ! ปกชํ า ตอน ติดตา ทาบก่ิง เสียบยอด หรือเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
• ! ใชเมล็ดปลูกโดยตรง โดยเก็บเมล็ดท่ีสุกแลวเพาะภายใน 1 เดือน หากเก็บนานกวา

2-5 เดือนเมล็ดจะไมงอก
• !ตนสะเดาท่ีไดจากการเพาะเมล็ดจะใชเวลาไมต่ํ ากวา 5 ปจึงจะเห็นผล โดยเก็บเก่ียว
ในชวงเดือนพฤษภาคม และใหเมล็ดประมาณตนละ 50 กก.ตอป
• !ถาไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุมาเพาะไดเอง อาจหาขุดเอากลาเล็กๆ ที่งอกอยูตามใต
ตนสะเดา หรือรวมกลุมเกษตรกรขอรับกลาพันธุจากหนวยเพาะชํ ากลาไมของกรมปาไม

***************
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