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บทที่ 1 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรข์องปาล์มสาคู 

  
พืชตระกู ลปาล์มสามารถพบไ ด้ ท่ั วไปบนโลก นี้  แ ต่ความ

หลากหลายของสายพันธุ์และปริมาณท่ีพบ มักจะพบได้มากในเขตร้อนช้ืน
รอบๆเขตศูนย์สูตร โดยเฉพาะทวีปเอเชียและอเมริกาใต้ ซึ่งอุณหภูมิและ
ความช้ืนสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต ส่งผลให้มีความ
หลากหลายของพันธุ์พืชรวมท้ังพันธุ์ปาล์มชนิดต่าง ๆ นับแต่อดีตมนุษย์ได้
ใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มในหลายรูปแบบ ได้แก่ การนํามาประกอบ
อาหาร สร้างบ้านเรือน เครื่ องใช้ไม้สอยในครัวเรือน เครื่องนุ่ งห่ม 
เครื่องประดับ เป็นต้น ในส่วนของการนํามาประกอบอาหารนั้น พบว่า
ผลผลิตได้มาจากปาล์มหลากหลายชนิด (Koonlin, 1979)      ได้แก่ 

 ปาล์มท่ีให้น้ํามัน (The oleaginous palms)  เช่น 
มะพร้าว (coconut plam, Cocos nucifera) และ
ปาล์มน้ํามัน (oil palm, Elaeis guineensis) 

 ปาล์มท่ีให้น้ําตาล (The sacchariferous palms) เช่น 
ตาลโตนด (palmyra, Borassus spp.) อินทผลัม (date 
palm- Phoenix dactilifera) และมะพร้าว   

 ปาล์มท่ีให้แปูง (The farinaceous palms) เช่น ปาล์ม
สาคู (sago palm, Metroxylon sagu, Metroxylon 
rumphii or Metroxylon spp.) 
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ภาพที่ 1.1 รูปลักษณ์ของพืชตระกูลปาล์มชนิดต่างๆ 
 
ปาล์มเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทในวัฒนธรรมการดํารงชีวิตความ

เป็นอยู่ของมนุษย์ในท้องถิ่นที่อาศัย ดังเช่น มะพร้าวมีบทบาทในการดํารง
ชีพของประชาชนในเขตอินโดแปซิฟิก ปาล์มน้ํามันยังประโยชน์ต่อชาว
แอฟริกัน ส่วนชาวเอเชียใต้มีชีวิตเกี่ยวพันกับตาลโตนด  แม้แต่ในเขต
ทะเลทรายก็ยังมีผลอินทผลัม ท่ีให้สารอาหารและแคลอรี สูง และ
เช่นเดียวกับชาวมีลานีเซียน-พอลินีเซียนท่ีดําเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปาล์มสาคู  

ปาล์มสาคูเป็นพืชท่ีได้รับการบันทึกว่าเป็นต้นไม้อาหารท่ีเก่าแก่ 
และยังเป็นพืชอาหารหลักของชาวพื้นเมืองท่ีอาศัยในเขตแถบศูนย์สูตร การ
ประกอบอาหารจากต้นสาคูนั้น มักใช้แปูงท่ีสะสมอยู่ในลําต้นของสาคู มา
ดัดแปลงเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากพืชชนิดอื่น ๆ ท่ีมักจะ
สะสมแปูงอยู่ในหัวใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง มันสําปะหลัง มันเทศ เป็นต้น แปูง
จากเมล็ดธัญพืช เช่น แปูงข้าวสาลี แปูงข้าวเจ้า แปูงข้าวเหนียว เป็นต้น  
แปูงจากถั่ว เช่น แปูงถั่วเขียว แปูงถั่วเหลือง เป็นต้น  ในส่วนของแปูงสาคูนั้น 
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นอกจากจะนํามาประกอบเป็นอาหารโดยตรงแล้ว ปาล์มสาคูยังใช้
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อีกหลายประการ ได้แก่ 

ใบ นํามาเย็บเป็นตับเพื่อใช้มุงหลังคาบ้านหรือกั้นฝาบ้าน ห่อขนม 
สานเป็นตะกร้า กระจาดหรือเส่ือ เป็นต้น  

ก้านใบย่อย ลอกเอาส่วนใบออกใช้ทําไม้กวาด 
ลําต้น ซึ่งมีความแข็งแรง สามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เพื่องาน

ก่อสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และส่วนท่ีเหลือของลําต้นยัง
สามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงสาคูแล้ว เรามักจะ
นึกถึงต้นสาคูท่ีนํามาผลิตเป็นแปูง 

ปัจจุบันในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากปาล์มสาคูได้รับความ
สนใจเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นท่ีปุาสาคูลดลงมาก เนื่องจากความต้องการใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีปุาไปทําอย่างอื่น อย่างไรก็ดี สาคูมีคุณค่ามากกว่าท่ีคิด 
ประโยชน์ของสาคู เช่น แปูงมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสร้างรายได้ มีความ
ยั่งยืน ช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทนทานต่อศัตรูและภัยธรรมชาติ และช่วย
ให้ระบบวนเกษตรของชุมชนเข้มแข็ง (นิพนธ์ , 2557)  การจัดการความรู้
เกี่ยวกับปาล์มสาคู จึงมีความสําคัญมากในอนาคต ท้ังนี้เพื่อให้ปาล์มสาคู
ไม่เป็นพืชท่ีถูกลืม ในการดํารงชีพและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ การ
จัดการความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้จากงานวิจัยท่ีเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้ปาล์มสาคูยังคงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาเป็นวัตถุดิบเพื่อ
อุตสาหกรรมต่อไป 
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1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มสาคู 

สาคูหรือปาล์มสาคู (Sagu palm) เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม(Palmae) 
จัดเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง เมื่อต้นโตเต็มท่ี จะมีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าว
หรือต้นปาล์ม ดังภาพท่ี 1.1 สาคูเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ชอบขึ้นในท่ีชุ่มช้ืน
แฉะมีน้ําขังตลอดปี เรียกว่า ปุาพรุ (Peat swamp forest) ซึ่งมีการทับถม
ของอินทรีย์วัตถุเป็นเวลานาน และพื้นท่ีท่ีมีน้ําจืดไหลผ่าน เช่น แม่น้ํา ห้วย 
หนอง คลองและบึง สาคูเป็นพืชท่ีต้องการปริมาณน้ําสูง มีฝนตกสม่ําเสมอ
หรือค่อนข้างตกชุกประมาณ 1,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ชอบอากาศ
ร้อนช้ืนท่ีอุณหภูมิประมาณ 29-30 องศาเซลเซียส สาคูสามารถทนต่อ
สภาพน้ําท่วมขังหรือน้ําแห้งเป็นระยะเวลานานได้เป็นอย่างดี  สาคู
ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อหรือเมล็ด ท้ังวิธีตามธรรมชาติและการ
เพาะพันธุ์ (Mc Clatchey, 2006)  

 ล าต้น สาคูมีลักษณะคล้ายกับต้นตาลโตนด ต้นลาน ปาล์มและ
ต้นมะพร้าว ลําต้นตรงไม่มีหนามตามลําต้น เมื่อโตเต็มท่ีมีความสูง
ประมาณ 10-12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นประมาณ 35-60 เซนติเมตร 
ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นท่ีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน สาคูเป็นพืชท่ีแตก
หน่อออกจากรากเหง้าของต้นเดิม รากเหง้านี้จะค่อยๆโตและทอดยาวอยู่
เหนือผิวดิน ทางด้านข้างของต้นเดิม แขนงรุ่นหลังๆ จึงค่อยๆ อยู่ห่างจาก
แขนงรุ่นแรกๆในด้านท่ีอยู่คนละทางกับต้นเดิมท้ัง 3 ด้าน เรียกรากเหง้านี้
ตามภาษาถิ่นชาวบ้านว่า หัวหมก 
 สําหรับการเจริญเติบโตหรือแตกกอของต้นสาคูจะมีลักษณะ
คล้ายๆกับต้นหมากแดงหรือต้นไผ่ มีกาบใบห่อลําต้นและทางใบต้ังเกือบ
ตรง กาบทางและใบสีเขียว คล้ายใบมะพร้าว แต่ยาวใหญ่ และหนากว่า 
ตรงก้านใบมีปมเป็นเส้ียนเรียงเป็นระยะๆอยู่ตลอดก้าน เมื่อต้นสาคูแก่
เต็มท่ีจะมีจ่ันดอกและออกตรงส่วนยอดหรือท่ีเรียกว่า แตกเขากวาง 



5 
 

 

 
ภาพที่ 1.2 ส่วนต่างๆ ของต้นสาคู 
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    ดอก สาคูจะออกดอกเป็นช่อ ( inflorescence) ปลายยอด
เหนือลําต้น ลักษณะคล้ายเขากวางสูงประมาณ 3-4 เมตร และแผ่กว้าง
ประมาณ 4-5 เมตร จะมีแขนง และก้านดอกย่อยรวมอยู่ดอกออกเป็น
เกลียวเรียงตัวกันเป็นมีลักษณะเป็นตุ่มหรือตา ดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์
เพศ (ดอกกะเทย) อยู่บนฐานดอกเดียวกัน ในช่วงการเจริญเติบโตของดอก 
จะมีดอกตายจํานวนหนึ่ง จึงมักเหลือเพียงดอกท่ีสมบูรณ์ ใน 1 ฐานดอก 
ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะบานไม่พร้อมกัน โดยดอกตัวผู้จะบานก่อนดอก
ตัวเมีย 2-4 สัปดาห์ การผสมพันธุ์ของเกสรตัวผู้และตัวเมียจึงคลาดเคล่ือน
กันการผสมพันธุ์จึงติดผลน้อยและ ในแต่ละคู่จะมีดอกตัวผู้ และดอกเป็น
หมันผสมสลับกันไปกับดอกตัวเมียท่ีสมบูรณ์ การผสมพันธุ์ของสาคูจะผสม
ข้ามเช่นเดียวกับปาล์มน้ํามัน จํานวนโครโมโซมของสาคูมีอยู่ 13 คู่  เมื่อ
ต้นโตเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว ส่วนก้านใบจะมีความยาว 5-8 เมตร แต่ละ
ก้านใบจะมีใบย่อยประมาณ 100-190 ใบ แยกออกจากก้านใบเป็นคู่ๆ 
ประมาณ 50-80 คู่ และแต่ละใบย่อยมีความยาวประมาณ 60-80 
เซนติเมตร ความกว้างของแผ่นใบประมาณ 5 เซนติเมตร จากการศึกษา
ของ Flach (1997) พบว่าในระยะกระจุกใบของการเจริญเติบโตของสาคู 
จะออกใบ 2 ใบ ต่อเดือน ระยะเป็นต้น 1 ใบต่อเดือน ระยะออกดอก 2 ใบ
ต่อเดือน ส่วนระยะติดผลสาคูจะไม่ออกใบอีกแล้ว รวมระยะเวลาท้ังหมด
ต้ังแต่งอกจนถึงออกผลแล้วตายประมาณ 10-12 ปี ในช่วงเริ่มออกดอกนี้
สาคูจะสะสมแปูงในลําต้นได้มากท่ีสุดประมาณร้อยละ 10-20 ทีเดียว 
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ภาพที ่1.3 ต้นสาคูแตกเขากวาง 

 

 ผล  มีลักษณะกลม ด้านบนแบน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร ผิวของผลมีลักษณะเป็นเกร็ดหุ้มประมาณ 18 
แถวเปลือกด้านในลักษณะอ่อนคล้ายฟอกน้ําหนาหุ้มเมล็ดเอาไว้ บางต้น
อาจมีผลมากถึง 7,500-8,000 ผล ผลหนึ่งผลน้ําหนักรวมประมาณ 42 
กรัม สามารถทยอยเลือกเก็บผลได้ตลอดปี ระยะเวลาต้ังแต่เริ่มออกดอก
จนถึงผลสุกใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี เมื่อผลร่วงหมดแล้ว ต้นแม่สาคูก็จะ
ตายในท่ีสุด 
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 ราก  รากต้นสาคูเป็นฝอยเช่นเดียวกับรากพืชตระกูลปาล์ม
ท่ัวไป สาคูเป็นพืชรากต้ืนอยู่บริเวณผิวดิน และหยั่งลึกลงไปในดินไม่เกิน 1 
เมตร ด้วยจํานวนรากย่อยจํานวนมาก ส่วนหนึ่งจะเป็นรากอากาศอยู่เหนือ
น้ําหรือผิวเดิน เพื่อช่วยในการหายใจ และท่ีสําคัญระบบรากเป็นตัวช่วย 
ในการกรองตะกอนอินทรีย์วัตถุต่างๆเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของต้นสาคู
ต่อไป 
 

 
ภาพที่ 1.4 ลักษณะดอก ผลและรากของสาคู 

  
1.2 การขยายพันธ ุ์   
 ปาล์มสาคูสามารถขยายพันธุ์ได้ 2 ลักษณะ คือ  
  1. การแยกหน่อหรือต้น จากโคนต้นเดิมท่ีแตกแผ่ออกเป็น
ก่อใหญ่ไปเรื่อยๆ โดยเลือกหน่อท่ีมีขนาดไม่โตมากนัก แล้วใช้อุปกรณ์
ประเภทเสียมขุด แซะหน่อออกจากต้นแม่ แล้วนํามาแช่น้ําให้ส่วนโคน
จมน้ํา ภายใต้พื้นท่ีท่ีมีความเข้มของแสงประมาณร้อยละ 50 ใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือนรากจะงอกออกมาใหม่ แล้วจึงย้ายไปปลูกในพื้นท่ีจริง 
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  2. การเพาะด้วยเมล็ด ให้เก็บเมล็ดสาคูท่ีสุกเต็มท่ี เลือก
เฉพาะท่ีสมบูรณ์ ทดสอบด้วยการใช้เข็มหรือเหล็กแหลมแทงเมล็ดไม่ทะลุ 
เมล็ดมีความแข็งแสดงว่าเมล็ดสมบูรณ์ จากนั้นให้ปอกเปลือกเอาเมล็ด
ออกมา นําไปเพาะชําในทรายท่ีมีความช้ืน รดน้ําเช้าเย็น ใช้เวลาประมาณ 
20-60 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกต้นอ่อน จากนั้นทําการย้ายไปปลูกชําในถุงดิน 
ขนาด 5 x 8 นิ้ว หรือ 8 x 10 นิ้ว จากนั้นต้นกล้าสาคูจะเจริญเติบโต เมื่อ
มีความสูงเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร สามารถนําไปปลูกได้ โดยให้ขุด
หลุมต้ืน การปลูกให้ส่วนด้านบนของเหง้าอยู่เหนือผิวดิน แล้วปักหลักผูก
เชือกไม่ให้ต้นกล้าสาคูล้ม ดูแลหมั่นตัดใบท่ีแห้งท้ิงและกําจัดวัชพืชอย่าง
สม่ําเสมอ ต้นกล้าสาคูก็จะเจริญเติบโตได้ดี 
 

 
 

ภาพที่ 1.5 การขยายพันธุ์สาคูด้วยการแยกหน่อ 
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1.3 วงจรชีวิตของสาคู 
 การเจริญเติบโตของต้นสาคูมีรูปแบบเหมือนกับพืชตระกูลปาล์ม
ท่ัวไป กล่าวคือ ใบสาคูจะกําเนิดตรงจุดกําเนิดใบท่ีตรงส่วนยอด จะเจริญ
ในลักษณะห่อเป็นลําต้นขึ้นก่อนแล้ว ค่อยคล่ีบานภายหลังในภาวะปกติ
จํานวนใบท่ีเกิดจะคงท่ีตลอดระยะการเจริญเติบโต และเริ่มออกดอกเมื่อมี
ใบไปแล้วจํานวน 78 ใบ และเมื่อผลสุกแล้วต้นนั้นจะตายไปตามธรรมชาติ 
เช่น เดียวกับพวกต้นลาน ต้นไผ่ หรือต้นกล้วย เป็นต้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ขนาดของต้นว่าเล็กใหญ่ขนาดไหน สําหรับการกําเนิดใบในระยะไม่มีลําต้น
ท่ีเรียกว่าระยะกระจุกใบ (rosette stage) สาคูจะออกใบ 2 ใบทุกๆ 1 
เดือน แต่เมื่อต้นสาคูโตขึ้นในระยะเป็นต้นแล้วจะออกไป 1 ใบต่อเดือน 
เมื่อเข้าสู่ระยะออกดอกจะออก 2 ใบ ต่อเดือนแต่ขนาดของใบจะส้ันลง 
และสาคูจะไม่ออกใบอีกต่อไปเมื่อมันติดผลแล้ว กว่าต้นสาคูต้นหนึ่งจะ
ออกผล หากนับอายุต้ังแต่การงอกด้วยเมล็ด จนถึงแตกเขากวาง ติดผล 
และลําต้นจะตายรวมอายุประมาณ 12 ปี แต่ต้นสาคูท่ีเกิดจากหน่อจะโต
และออกดอกติดผลเร็วกว่าต้นท่ีจะเกิดจากเมล็ด 
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ภาพที่ 1.7 วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของสาคู  

 

1) ช่อดอกสาคู 6) ต้นสาคูอายุ 4-6 ปี 

2) ช่อดอกเร่ิมติดผล 7) ต้นสาคูอายุ 7-8 ปี 

3) ผลแก ่ 8) ต้นสาคูอายุ 9-10 ปี ระยะแตกเขากวาง 

4) วัยต้นอ่อน 9) ต้นสาคูอายุ 11-12 ปี ระยะติดผลแก่ 

5) ต้นสาคูอายุ 2-3 ปี 10) ต้นสาคูอายุ 12 ปี ข้ึนไป ต้นใกล้ตาย 
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สาคูเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนช้ืนรอบๆเขตศูนย์สูตร
ของโลก แถบทวีปเอเชียและอเมริกาใต้ สาคูให้แปูงท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูง 
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ท้ัง ต้นต้ังแต่ราก ลําต้น และใบ สาคู
ขยายพันธุ์ได้ด้วยหน่อและเมล็ด อายุของต้นสาคูต้ังแต่ 12 ปี ขึ้นไปหรือ
เมื่อสาคูเริ่มออกดอกหรือแตกเขากวาง จะสะสมแปูงไว้ในลําต้นเป็น
ปริมาณมากท่ีสุด แต่ถ้าไม่สามารถนําต้นสาคูมาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ต้นสาคูนี้ก็จะตายไปในท่ีสุด 
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บทที่ 2 
สารพัดประโยชน์จากต้นสาค ู

 
 สาคูเป็นพืชท้องถิ่นสารพัดประโยชน์หรือพืชมหัศจรรย์  ต้นหนึ่งๆ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายประการ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ใช้เป็นส่วนประกอบการสร้างท่ีอยู่อาศัย ทํา
เป็นเช้ือเพลิงและพลังงานตลอดจนปูองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ และเป็น
พืชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วย  การนําสาคูไปใช้
ประโยชน์ ย่อมขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของชุมชนและการประกอบอาชีพเพื่อ
ความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
ประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม  

2.1 ประโยชน์ทางตรง 
1. ใบสาคู ใช้สําหรับมุงหลังคาและกั้นฝาใบท่ีใช้มุงหลังคาและกั้น

ฝาต้องนํามาเย็บเป็นตับจาก โดยนําใบย่อยของใบสาคูมาพับท่ีจุดประมาณ
หนึ่งในสามจากฐานใบ แล้วนํามาจัดเรียงซ้อนกันโดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้หมาก
ผ่าให้มีขนาดความกว้าง 2 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 1.20 เมตร เป็น
แกนกลาง แล้วจึงเย็บด้วยเปลือกนอกของต้นคล้าหรือหวาย หลังจากนั้น
นําไปตากแดดให้แห้งก่อนนําไปใช้ประโยชน์ โดยปกติจะมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 6-10 ปี แต่ถ้านําไปแช่น้ําเสียก่อนประมาณ 15-30 วัน อาจใช้
งานได้นานมากกว่าสิบปี นอกจากนี้ใบสาคูสามารถนําไปใช้ห่อขนมได้ด้วย 
เช่นขนมจากโดยนําไปปิ้ งหรือย่าง จะให้ก ล่ินหอมน่ารับประทาน 
เช่นเดียวกับการใช้ใบจาก(ต้นจาก)ห่อ ส่วนก้านใบท่ีอยู่ส่วนตรงกลางของ
ใบ จะมีลักษณะแข็งเมื่อเอาส่วนใบออกจะเหลือแต่ก้านใบเล็กและยาว
สามารถนํามามัดรวมกันทําเป็นไม้กวาดหรือตีแมลงได้ 
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ภาพที่ 2.1 ใบสาคูใช้ทําตับจากมุงหลังคาบ้าน 

 
  

 
ภาพที่ 2.2 ใบสาคูใช้ห่อขนมจาก 
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 2. เนื้อในล าต้น ประกอบด้วยเนื้อและแปูงสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น 
 2.1 ใช้แปูงเพื่อประกอบเป็นอาหาร โดยการสกัดเอาแปูง
ออกจากส่วนของลําต้นโดยเลือกต้นท่ีกําลังออกดอกหรือแตกเขากวาง  จะ
เป็นช่วงท่ีต้นสมบูรณ์สะสมแปูงไว้มาก จากนั้นใช้เล่ือยตัดลําต้นให้โค่นลง
มาแล้วตัดแบ่งเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 50 เซติเมตร หลังจากนั้นนํามา
ถากหรือเลาะเปลือกออกให้เหลือแต่เนื้อใน แล้วใช้ขวานหรือเสียมผ่าให้
เป็นช้ินๆโดยนําไปขูดหรือตรูนด้วยไม้ตอกตะปูคล้ายแปรงสีฟัน แต่ปัจจุบัน
นิยมใช้เครื่องมือแยกแปูงท่ีเป็นเครื่องจักรมากขึ้น เพื่อลดแรงงาน เวลา 
และแปูงท่ีได้คุณภาพดีด้วย แปูงท่ีผลิตได้ใหม่ๆจะมีความช้ืน ดังนั้น ถ้า
ต้องการเก็บแปูงไว้ให้นานๆ ควรนําไปตากแดดให้แห้งแล้วบรรจุใส่
ถุงพลาสติก สําหรับใช้ประกอบอาหารและเพื่อรอการจําหน่ายต่อไป 
 

 
ภาพที่ 2.3 วิธีการนําต้นสาคูมามาทําแปูง 
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 แปูงสาคูสามารถนํามาประกอบเป็นอาหารท้ังคาวและหวานได้
หลากหลาย อาทิเช่น ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน คุกกี้ ขนมดอกจอก ลอดช่อง ข้าว
เกรียบปากหม้อ ขนมปัง ขนมสาคูไส้หมู ขนมกวนหน้ามัน บัวลอยกะทิสด 
ฯลฯ โดยท่ัวไปแปูงสาคูมีลักษณะเหนียว ใส อ่อนนิ่ม และมีการพองตัวมาก
กว่าเดิม ส่วนองค์ประกอบของแปูงมีคาร์โบไฮเดรตสูง ร้อยละ 84.7 รอง
จากแปูงมันสําปะหลังท่ีมีคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 88.2  และมีองค์ประกอบ
อื่นๆ เช่น โปรตีน ร้อยละ 1-2 ไขมันร้อยละ 1 และกากใยร้อยละ 10  แปูง
สาคูบริสุทธิ์จะมีอะไมโลสร้อยละ 27 และอะไมโลเพกติน ร้อยละ 73 (Ito, 
1979) 

 
 

 
ภาพที่ 2.4 เนื้อในสาคูมาทําเป็นแปูงใช้ประกอบอาหาร 
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 2.2 ใช้เล้ียงสัตว์ หลายพื้นท่ีมีปุาสาคูได้นําส่วนของเนื้อในลํา
ต้นท่ีมีส่วนประกอบของแปูงสะสมอยู่เป็นจํานวนมากนํามาเป็นอาหาร
สําหรับเล้ียงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร แพะ และวัว ซึ่งสามารถทําได้ ดังนี้ 

 ใช้เป็นอาหารเป็ด ไก่ และแพะ โดยตัดลําต้นเป็นท่อนส้ันๆประมาณ 
50 เซนติเมตร หรือผ่าครึ่งเป็นสองซีก วางไว้ปล่อยให้สัตว์แทะหรือ
จิกกินเอง  

 ใช้เป็นอาหารสุกร โดยถากเอาเปลือกนอกออกจากลําต้นก่อน 
แล้วนําไปสับหรือขูดบดให้ละเอียด นําไปผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น 
เช่นรํา หรือข้าว  

 ใช้เป็นอาหารวัว โดยนําเนื้อในลําต้น ตัดให้เป็นชิ้นเล็กช้ินน้อยใส่
ภาชนะหรือกองไว้บนพื้นให้วัวกนิ 

 เส้นใยหรือกากสาคู หลังจากท่ีแยกแปูงออกหมดแล้ว สามารถ
นํามาเป็นวัตถุดิบไปผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ก่อนท่ีจะนําไปเล้ียง
สัตว์หรือให้สัตว์กินต่อไป 

 
ภาพที่ 2.5 เนื้อในสาคูมาทําเป็นอาหารสัตว์ 
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  2.3 เพาะเล้ียงด้วงหรือหนอนสาคู ซึ่งด้วงหรือหนอนสาคู
เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงในธรรมชาติ เมื่อต้นสาคูตาย หลังจากออกดอก
แตกเขากวางแล้ว จะมีแมลงปีกแข็งมาเจาะเปลือกกินเนื้อในลําต้นสาคู
พร้อมวางไข่กลายเป็นตัวอ่อน ต่อมากลายเป็นหนอนสาคู ก่อนท่ีจ ะ
กลายเป็นตัวหวังหรือตัวด้วงต่อไป แต่ในปัจจุบันมีหลายชุมชนสามารถ
เพาะเล้ียงด้วงได้ โดยนําต้นสาคูมาตัดเป็นท่อนส้ันๆประมาณ 1 เมตร 
จากนั้นนําไปแช่น้ํา เพื่อให้ยางและกรดในลําต้นจางหายไป แล้วนําใบสาคู
มาคลุมไว้ตัวด้วงจะเข้ามาวางไข่ภายในต้นสาคู กัดกินเนื้อในจนเป็นโพรงท่ีมี
ความยาวประมาณ 5 -6 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 วัน จึงจะ
เจริญเติบโตเป็นตัวดักแด้ เรียกว่า ด้วงสาคูสีน้ําตาลอ่อน แต่ละตัวจะมี
ความยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ความสมบูรณ์และความโตของแต่ละตัว 
ขึ้นอยู่กับแปูงท่ีอยู่ในเนื้อสาคูท่ีตัวด้วงอาศัยอยู่ จากนั้นสามารถนําตัวด้วงไป
ปรุงอาหารตามความต้องการหรือนําไปจําหน่ายเป็นอาชีพเสริมก็ได้ราคาดี 
 

 
ภาพที่ 2.6 การเพาะเล้ียงด้วงสาคู 
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 3. เปลือกนอกต้นสาคู มีลักษณะแข็งเหนียวห่อหุ้มเนื้อในของ
สาคูเอาไว้ซึ่งเปลือกนอกสามารถท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างคือ 

 ใช้ทําเป็นเช้ือเพลิง โดยนําเปลือกนอกท่ีถากออกจากลําต้นมา
ตากให้แห้ง แล้วผ่าให้เป็นช้ินเล็กๆ พอประมาณ นําไปเป็น
เช้ือเพลิงแทนไม้ฟืนได้เป็นอย่างดี 
 ใช้ทําเป็นไม้ปูพื้น โดยนํามาวางเรียงบนพื้นดินเป็นทางเดิน พื้น
กระท่อม หรือปูพื้นแทนเส่ือสําหรับตากผลผลิตต่างๆ เช่น ตาก
ข้าว หมาก หรือตากแปูงสาคู 
 ทําเป็นกระถางปลูกต้นไม้ ปลูกผักหรือไม้ประดับ เพื่อตกแต่ง
อาคารสถานท่ี โดยการตัดให้เป็นท่อนส้ันๆ ตามความต้องการ 
เอาเนื้อในออกให้หมด ได้เป็นรูปทรงกลมกลวง นําไปใช้ประโยชน์
ได้ตามความต้องการ 

 

 
ภาพที่ 2.7 เปลือกนอกต้นสาคู 
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 4. ก้านใบหรือทางใบ สาคูหนึ่งต้นจะมีก้านใบประมาณ 18-20 
ทาง การนําก้านใบมาใช้ประโยชน์ ต้องเป็นต้นท่ีมีอายุประมาณ 5-8 ปีขึ้น
ไป เพราะทางใบจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงมากพอ และมีความยาว
พอเหมาะท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ทางสาคูจะมีความยาว 3-5 
เมตรขึ้นอยู่กับอายุ  ส่วนโคนของทางใบจะแบนและค่อยๆ กลมและเรียว
ไปหาปลายทางใบ และเพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งานควรนําก้านใบ
ไปตากแดดให้แห้งเสียก่อนจากนั้นสามารถนําไปปูพื้น ใช้ทําฝาผนังบ้าน
หรือกระท่อมได้เป็นอย่างดี และบางชุมชนสามารถนําทางสาคูโดยปอก
เปลือกนอกออกตัดให้มีความยาว 5-10 เซนติเมตร นําไปทําเป็นจุกอุดข้าว
หลาม นอกจากนั้นอาจใช้กั้นเป็นคอกหรือเล้าเป็ดไก่ได้ด้วย 

 

 
ภาพที่ 2.8 การใช้ประโยชน์จากก้านใบต้นสาคู 
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5. เปลือกนอกของก้านใบ นํามาทําเครื่องจักสาน วิธีการใช้
ประโยชน์ โดยตัดส่วนท่ีเรียวปลายทางท้ิงให้เหลือประมาณ 1.5 เมตร แล้ว
นํามาลอกเอาเฉพาะส่วนเปลือกนอก ซึ่งเรียกว่าหน้าสาคู มาทําเป็นตอกใช้
สาน เป็นเครื่องมือ ของใช้หรือทําเป็นท่ีอยู่อาศัย เช่น สานเป็นใช้ผืนกั้นฝา
ห้องฝาบ้าน ทําเป็นเส่ือปูรองนั่ง ทําเป็นแผงรองตากกุ้ง ปลา ผักและผลไม้ 
หรือทําเป็นตะกร้า ชะลอมก็ได้ 

                                         

                              

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 เปลือกนอกของก้านใบมาทําเป็นเส่ือ 
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6. ยางก้านใบ เมื่อตัดก้านใบหรือทางสาคูจากต้น จะมีน้ํายางท่ี
อยู่ในก้านใบไหลออกมาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะต้นสาคูท่ี
มีอายุประมาณ 2-5 ปี ก้านใบจะเล็กและต้นไม่สูงมาก จึงง่ายต่อการตัด
ก้านใบเพื่อเอายางมาใช้ประโยชน์ ยางท่ีออกมาจากก้านใบจะมีสีขาว 
ค่อนข้างใส และเหนียว เมื่อต้ังท้ิงไว้นานจะค่อยๆเปล่ียนเป็นสีน้ําตาล เมื่อ
ยางแห้งจะติดทนนาน ใช้แทนกาวทากระดาษท่ัวไปได้ดี ใช้ในการประดิษฐ์
ว่าว โดยใช้ทาระหว่างกระดาษกับโครงว่าว โดยการตัดส่วนของก้านใบสาคู
ออกเป็นแนวเฉียง เป็นท่อนขนาดประมาณ 10 -15 เซนติเมตร ท้ิงไว้
ประมาณครึ่งช่ัวโมง จะมียางไหลออกมาจากรอยตัด นําไปใช้ประโยชน์ได้
ตามความต้องการ แต่ในบางชุมชนมีความเช่ือในการนํายางไปทาหน้า
รักษาสิว ฝูาได้อย่างดี 
 

   

ภาพที่ 2.10 น้ํายางใสจากก้านใบสาคู 
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 7. ล าต้นและก้านใบ นํามาทําเรือหรือแพ ส่วนท่ีนํามาทําเป็นเรือ
โดยใช้ลําต้นท่ีโค่นมาได้ ตัดให้มีความยาว 3-5 เมตร นํามาขุดหรือถากเอา
เปลือกนอกออกประมาณหนึ่งในส่ีส่วนของต้นตามความยาว แล้วนําขวาน
หรือจอบขุดเอาเนื้อสาคูออกให้เหลือเฉพาะเปลือกนอก จากนั้นสามารถ
นําไปลอยน้ําเป็นเรือได้ 

 
ภาพที่ 2.11 เรือขุดจากต้นสาคู 

  

 8. ราก นอกจากยึดลําต้นช่วยปูองกันการพังทลายของดินแล้ว 
สรรพคุณทางยาโดยเฉพาะรากแขนง หมอพื้นบ้านนําไปรักษาอาการปวด
ศีรษะได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 ระบบรากของต้นสาคู 
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 9. ผล นํามารับประทานได้ จะมีรสเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อย มี
ประโยชน์ทางยาสามารถลดความดันโลหิตสูงและบรรเทาอาการ
โรคเบาหวานได้ 
 10. ยอดอ่อน นํามาทําเป็นอาหารได้ สําหรับต้นท่ีมีอายุไม่มาก
นักประมาณ 4-5 ปี ใช้ในการประกอบอาหารในช่วงของเทศกาลท่ีสําคัญ
ในบางพื้นท่ี เช่น ชาวมุสลิมในภาคใต้ใช้ในงานแต่งงาน เป็นต้น 
 11. กากสาคูท าปุ๋ยหมัก เมื่อนําแปูงออกจากเนื้อสาคูท่ีขูดแล้วก็
จะมีกากเหลือท้ิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ท่ีจริงสามารถนําไปใช้ทําเป็นปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยชีวภาพได้เพราะกากสามารถย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุได้ 
เป็นประโยชน์ต่อพืชต่อไป 
 
 

 

ภาพที่ 2.13 กากเนื้อสาคูใช้ทําปุ๋ยหมัก 
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 11. เป็นไม้ประดับ ปัจจุบันกลุ่มผู้ชอบปลูกไม้ตระกูลปาล์ม นิยม
นําต้นสาคูมาปลูกเป็นไม้ประดับ โดยนิยมนําต้นเล็กมาปลูกและขยายพันธุ์
โดยการแยกหน่อ ต้นสาคูต้นเล็กจะมีก้านใบเป็นสีแดงสดคล้ายกับต้น
หมากแดง  
 

 
 

ภาพที่ 2.14 ต้นสาคูปลูกเป็นไม้ประดับ 
   

 ประโยชน์ทางอ้อม 
 1. ป้องกันการพังทลายของดิน ต้นสาคูมีระบบรากท่ีแข็งแรงและ
ประสานกันแน่นหนา ยึดเกาะดินได้ดี ลักษณะลําต้นจะงอกทอดยาวไปตาม
พื้นดิน โดยเฉพาะท่ีมีแหล่งน้ํา ริมแม่น้ําลําคลองหรือท่ีมีน้ําขัง จะมีหน่องอก
ยึดดินไปเรื่อยๆจะเห็นว่าพื้นท่ีๆท่ีต้นสาคูอยู่ การพังทลายหรือการกัดเซาะ
ดินจะมีน้อยมาก 
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ภาพที่ 2.14 ต้นสาคูปูองกันการพังทลายของดิน 

 
 2. ป้องกันลม ต้นสาคูจะงอกขึ้นเป็นกอๆและกลุ่มจะมีต้ังแต่ต้น
ใหญ่และเล็กใบหนาแน่น มีความสูงลดกล่ันกันไปตามช้ันเรือนยอด เมื่อลม
พัดจะปะทะใบเรือนยอดซึ่งสามารถอ่อนไหวสู่ตามลมได้ จึงเหมาะอย่างยิ่ง
ท่ีจะนํามาปลูกเป็นแนวกันลม  
 3. ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา ต้นสาคูมีใบเรือนยอดท่ีแผ่กว้าง เมื่อต้น
โตเต็มท่ี จะมีขนาดใหญ่และสูง ส่วนใบจะยึดติดก้านใบเป็นเวลายาวนาน 
และไม่ร่วงง่ายๆ จึงเป็นร่มเงาได้เป็นอย่างดี 
 4. ปลูกเป็นแนวเขต หรือแสดงเขตหมายพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ใน
เชิงของการกําหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ์และเขตธรรมชาติ เช่น แนวเขต
อุทยานแห่งชาติ   เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุา พื้นท่ีพรุหรือพื้นท่ีชุ่มน้ําในภาคใต้
ส่วนมากจะมีปุาสาคูขึ้นตามสภาพพื้นท่ีดังกล่าว รวมถึงท่ีราบลุ่ม แม่น้ํา 
ห้วย หนอง คลองบึงจะมีต้นสาคูขึ้นเป็นกลุ่มและเป็นแถวแนวตามสภาพ
ของธรรมชาติ ไม่จําเป็นต้องลงทุนสูงเพื่อสร้างส่ิงก่อสร้าง ถนนหรือขุดคู
คลองเป็นแนวเขต  
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ภาพที่ 2.15 ประโยชน์ทางอ้อมของปุาสาคูปลูกเป็นแนวเขต 
 

  
5. ช่วยชะลอการไหลของน้ า ในสภาพพื้นท่ีต่างๆ แต่ละปีจะมี

การเกิดสภาวะน้ําท่วม ไหลหลาก โดยเฉพาะในแม่น้ําลําคลองท่ีน้ําไหลแรง 
จะมีการพังทลายของดินสูง แต่ถ้าบริเวณใดมีปุาสาคูขึ้นหนาแน่นริมฝ่ัง
แม่น้ําหรือลําคลอง จะทําให้น้ําไหลช้าลง และการพังทลายของดินก็ลด
น้อยลงด้วย รวมถึงปุาสาคูท่ีขึ้นบริเวณน้ํา ท่วมขัง เมื่อน้ําหลากบริเวณ
ดังกล่าวก็จะลดน้อยลงด้วย เพราะจะมีกิ่งทางใบท่ีร่วงหล่นหรือระบบราก
เป็นส่วนช่วยในการชะลอน้ําไว้ด้วย 
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 6. เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีเอื้อประโยชน์กับ
มนุษย์และส่ิงมีชีวิตด้วยกันเอง ในปุาสาคูจะมีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่หลากหลาย
ชนิดท้ังพืชและสัตว์ กลายเป็นแหล่งสําคัญท่ีมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ดี
อย่างมากเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตท่ีมีของกินของใช้และยารักษาโรค 
รวมถึงกลุ่มอาหารเสริมด้วย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มประเภทพืช
และกลุ่มประเภทสัตว์ 
 กลุ่มประเภทพืช 

 ผักพื้นบ้านได้แก่ ผักกูด ขี้เหล็ก ชะม่วงหรือส้มมวง ตําลึง 
ชะพลู บัวบก มะเขือพวง ผักหวานบ้าน ฯลฯ 

 ผลไม้พื้นบ้าน ได้แก่ ระกํา หลุมพี เหมร ตะขบ เม่า 
นมแมว กําซํา หวายลิง หว้า ฯลฯ 

 พืชสมุนไพร ได้แก่ ชุมเห็ดเทศ เตยหอม กระพัง คล้า 
เถาคัน มะแว้ง มะอึก ยอบ้าน ฯลฯ 

 พืชยืนต้นเพื่อใช้สอย ได้แก่ ตะแบก อินทนิล ต้นชด 
มะหาด ไข่เต่า ท่อมขี้หมู จันทร์นา ไทร ฯลฯ 

กลุ่มประเภทสัตว์  
 สัตว์หน้าดินได้แก่ หอยฝาเดียว กุ้งน้ําจืด ปู ฯลฯ 
 สัตว์บก ได้แก่ นาก ตะกวด งูเหลือม หนู นกกะปูดต 
    แดง นกตบยุง นกเค้าแมว ฯลฯ 
 สัตว์น้ํา ได้แก่ ปลกดุกอุย ปลาช่อน ปลาหมอไทย ปลา 
    ฉลาด ปลากดเหลือง ปลาแก้มซ้ํา ปลาชะโอน ปลาแขยง      
    หางจุด ฯลฯ  
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ภาพที่ 2.16 พืชผักและปลาท่ีพบได้ในปุาสาคู 

 

  
จะเห็นว่า สาคูเป็นพืชท่ีใช้ประโยชน์ได้หลากหลายลักษณะ เป็น

ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณปุา
สาคู โดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของปุาสาคูอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน รวมถึงการประกอบอาชีพ การมีรายได้ตลอดปีจากต้นสาคูท่ีเกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติ ไม่ต้องการการดูแลจัดการมากนัก ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้อง
ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่มีศัตรูพืชหรือวัชพืชรบกวน  สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ตลอดป ี
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บทที่ 3 
กรรมวิธีการผลิตแปง้สาค ู

 
 แปูงสาคูเป็นอาหารยุคแรกๆของมนุษย์มาหลายร้อยปีแล้ว ต้น
สาคูท่ีมีอายุประมาณ 9 ปีขึ้นไป จะสะสมแปูงไว้ในลําต้นได้ปริมาณมาก 
โดยเฉพาะช่วงท่ีต้นเริ่มแตกเขากวาง เมื่อโค่นต้นแล้วปอกเปลือกนอกออก 
แปูงท่ีอยู่ในลําต้นจะมีลักษณะสีขาว เหนียว สามารถนํามาทําเป็นอาหาร
และทดแทนอาหารท่ีใช้ในยามขาดแคลนข้าวได้ การผลิตแปูงสาคูในอดีต 
เช่น ชาวเกาะบอร์เนียวนําแปูงไปใส่ถุงเส่ือแขวนไว้ให้แปูงลอดช่องออกมา
เป็นเม็ดๆนําไปตากแห้ง แล้วจึงนําไปทําเป็นอาหาร  ในหมู่เกาะนิวกินีใช้
แปูงจากสาคูเป็นอาหารหลัก ส่วนในอินโดนีเซียและมาเลเซียใช้ทําเค้กและ
คุกกี้ เส้นก๋วยเต๋ียวและขนมแห้ง สําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ใช้แปูงสาคูประกอบเป็นอาหารหวานคาวชนิดต่างๆ เพื่อบริโภคและ
จําหน่าย ดังนั้น การได้มาของแปูงสาคูจากลําต้นใช้อุปกรณ์ในการผลิตท่ี
แตกต่างกัน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สามารถแบ่งประเภทการผลิตตาม
เครื่องมือท่ีใช้เป็น 2 ประเภท คือ กรรมวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 
 
3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิตแป้งสาคู 

การผลิตแปูงสาคูแบบด้ังเดิมในเอเชียและแปซิฟิก มีลักษณะท่ี
คล้ายกันคือการนําเครื่องมือผลิตแปูงไปทําในพื้นท่ีท่ีมีสาคู มากกว่าการนํา
ต้นสาคูซึ่งมีน้ําหนักมากมาทําแปูงท่ีบ้าน เนื่องจากการเคล่ือนย้ายท่ีไม่
สะดวก  เครื่องย่อยเนื้อสาคูมักเป็นไม้ท่ีมีปลายงอสําหรับสับคล้ายขวาน 
และเป็นแผ่นไม้มีตาปูตอกคล้ายแปรงสีฟันสําหรับถู เนื้อสาคูให้เนื้อปุน  
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การนวดเนื้อสาคูท่ีปุนแล้วให้แปูงออกมามักใช้มือหรือเท้านวดโดยมีน้ําไหล
ผ่าน (Nishimura, 2002) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสกัดแปูงยุคโบราณ ใช้อาวุธท่ีเป็นไม้งอคล้าย
ขวาน ใช้เชือกหรือหนังสัตว์ทําเป็นเส้นมัดผูกไว้ให้แข็งแรง แล้วขุดเจาะลํา
ต้นสาคูเพื่อเอาแปูงออกมา เครื่องมือขูดเนื้อสาคูแบบโบราณท่ีพบใน
บริเวณหมู่เกาะนิวกินีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังภาพที่ 3.1 และ 3.2 
 

 

 ภาพที่ 3.1 เครื่องมือและวิธีการทําแปูงสาคูในเกาะสุมาตรา
ตะวันตก (Ellen, 2008) 

 
 

ภาพที่ 3.2 การทําแปูงสาคูในหมู่เกาะนิวกีนี 
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 การทําแปูงสาคูในชนบททางภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ยัง
ใช้วิธีแบบด้ังเดิม มีลักษณะคล้ายกับ วิธีของคนในเกาะสุมาตรา โดยใช้
เครื่องมือท่ีเป็นไม้ตอกตาปู นําไปขูดเนื้อสาคูให้ละเอียดเป็นผง แล้วนําไป
ขยํากับน้ําบนผ้ากรอง เพื่อแยกแปูงออกมา วิธีนี้สามารถสกัดแยกแปูงออก
จากเนื้อสาคูได้เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ท่ีเหลือจะปนอยู่กับกากเนื้อสาคู 
ซึ่งในท่ีสุดก็กลายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้และสูญเปล่าประโยชน์หากไม่ได้
นําไปสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีผลิตแปูงท่ีมีประสิทธิภาพ  
สามารถสกัดแปูงออกจากเนื้อในให้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้กระบวนการ
ผลิตแปูงยังต้องปูองกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และการย่อยตัวเองของ
แปูงด้วย (Abdullah, 2002) 

 ในชนบทภาคใต้ของประเทศไทย ยังพบว่ามีการผลิตแปูงสาคูด้วย
กรรมวิธีแบบด้ังเดิม ดังเช่นท่ีชุมชนบ้านเกาะกล้ิง หมู่ท่ี 6 ตําบลร่อนพิบูลย์ 
อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
ภาพที่ 3.3 เครื่องมือผลิตแปูงสาคูแบบด้ังเดิมของชุมชนบ้านเกาะกล้ิง  
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3.2 การผลิตแป้งสาคูแบบด้ังเดิมของประเทศไทย  

เกษตรกรผู้ผลิตแปูงสาคูในหลายพื้นท่ีทางภาคใต้ของประเทศไทย 
ยังใช้เครื่องมือและวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม เป็นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน เมื่อมีเหลือก็นําไปจําหน่ายในพื้นท่ีชุมชน  ขั้นตอนการผลิตแปูง
สาคูแบบด้ังเดิม เริ่มจากคัดเลือกต้นสาคูท่ีแก่เต็มท่ี หรือแตกเขากวางแล้ว 
ตัดต้นสาคูให้เป็นท่อนส้ันๆ ประมาณ 1-1.5 เมตร ใช้มีดหรือขวานปอก
เปลือกแข็งด้านนอกออก จะเห็นเนื้อในสาคูสีขาว แล้วใช้เครื่องมือท่ีเป็นไม้
ตอกตาปู ท่ีเรียกว่าไม้ตรูน นําไปขูดเนื้อสาคูให้ละเอียดเป็นผง แล้วนําไปขยํา
กับน้ําบนผ้ากรองทําเหมือนการค้ันกะทิเพื่อแยกแปูงออกมา กรองด้วยผ้าขาว
บาง ส่วนน้ําแปูงจะไหลลงในภาชนะท่ีรองรับ ต้ังน้ําแปูงท้ิงไว้จน ตกตะกอนใช้
เวลาประมาณ 30 นาที เทน้ําใสๆ ส่วนบนท้ิงไปจะได้แปูงสาคูท่ีเปียกช้ืน ต้อง
นําไปผ่ึงแดดจนแห้ง เก็บไว้ประกอบอาหารได้นาน ขั้นตอนการผลิตแปูงสาคู 
ดังภาพท่ี 3.4  

 
ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการผลิตแปูงสาคู 
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ภาพที่ 3.5 การผลิตแปูงสาคูด้วยกรรมวิธีด้ังเดิมของชุมชนบ้านเกาะกล้ิง 
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ในปัจจุบัน มีบางพื้นท่ีได้ใช้มอเตอร์ไฟฟูา   เป็นเครื่องต้นกําลังติด
หัวขูดเพื่อขูดเนื้อสาคูแทน  ไม้ตรูน ช่วยทุ่นแรงในการขูดด้วยมือ จากนั้น
จึงนําไปค้ันเอาแปูงออกด้วยมือต่อไป จากการลงพื้นท่ีศึกษาการผลิตแปูง
สาคูด้วยเครื่องผลิตแปูงของเกษตรกร ในประเทศไทย พบว่า เครื่องผลิต
แปูงสาคูใช้หลักการทํางานแบบเดียวกับเครื่องขูดมะพร้าวและค้ันน้ํากะทิ 
โดยใช้มอเตอร์ไฟฟูาขนาด 220 โวลต์ แรงขับ1.5 แรงม้า เป็นตัวขับเพลา 
ส่งกําลังผ่านสายพานไปยังชุดหัวขูด จะได้เนื้อสาคูเป็นผงละเอียด  จากนั้น
นําไปบีบค้ันน้ําแปูงสาคูด้วยมือบนผ้ากรอง เทส่วนน้ําท้ิงไป นําแปูงท่ี
ตกตะกอนไปตากให้แห้ง จะได้แปูงสาคูสีขาวซึ่งอาจมีส่ิงเจือปนอยู่บ้าง 
ควรล้างด้วยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง ก่อนนําไปตากให้แห้ง ขั้นตอนการผลิต
แปูงสาคูโดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกําลังในการขูด ดังภาพที่ 3.6 
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ภาพที่ 3.6 การผลิตแปูงสาคูแบบใช้มอเตอร์เป็นต้นกําลังในการขูด 
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3.3 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตแป้งสาคู 

 เคร่ืองผลิตแป้งสาคู 
ปัจจุบันแปูงสาคูได้รับความนิยมนํามาแปรรูปเป็นอาหารคาว

หวานเพื่อบริโภคอย่างแพร่หลาย การผลิตด้วยวิธีแบบด้ังเดิม ได้ผลผลิตไม่
เพียงพอกับความต้องการ ผู้เขียนและคณะนักวิจัย ได้ทําการศึกษาในพื้นท่ี
ชุมชนท่ีผลิตแปูงสาคูเพื่อเก็บข้อมูลและออกแบบสร้างเครื่องผลิตแปูงสาคู 
เป็นเครื่องต้นแบบ และได้นําไปทําการทดสอบใช้งานเครื่องผลิตแปูงสาคู
เครื่องต้นแบบ ณ ตําบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ดังภาพที่ 3.7   

 

 
 

ภาพที่ 3.7  การทดสอบใช้งานเครื่องต้นแบบผลิตแปูงสาคู 
 (พนม และคณะ, 2551) 

  

 ขณะนี้ได้มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเครื่องผลิตแปูงสาคูจาก
เครื่องต้นแบบ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบ
และหลักการทํางานของเครื่อง มีดังนี้ ตัวเครื่องประกอบด้วยช้ินส่วน
ทํางาน 3 ส่วน คือ ชุดขูด ชุดกวนและชุดกรองแปูง  
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ภาพที่ 3.8 เครื่องผลิตแปูงสาคูท่ีพัฒนามาจากเครื่องต้นแบบ(พนม, 2557) 

 

วิธีการใชง้านเคร่ืองผลิตแป้งสาคูมีดังนี้ 

 1. ตัดต้นสาคูให้เป็นท่อนส้ันๆ ใช้มีดหรือขวานปอกเปลือกแข็ง
ด้านนอกออก จนได้เนื้อในสาคูสีขาว  

2. ผ่าเป็นแท่ง ๆ กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50 
เซนติเมตร   

3. เปิดสวิทซ์ชุดหัวขูด แล้วดันแท่งสาคูใส่เข้าไป  จะได้ผงเนื้อสาคู
ท่ีมีขนาดเล็กไหลลงสู่ถังกวนท่ีใส่น้ํารอไว้แล้ว ปิดสวิทซ์เมื่อขูดเสร็จ 

4. เปิดสวิทซ์ให้ชุดกวนทําการกวนประมาณ 2 นาที จนแปูงสาคู
ถูกป่ันเหวี่ยงหลุดออกมาจึงปิดสวิทซ์ 

5. เปิดวาล์วถังกวน เพื่อให้แปูงและเนื้อสาคูไหลลงสู่ชุดกรองท่ีมี
ตะแกรงรองอยู่สามช้ัน ช้ันบนสําหรับกรองหยาบ สองช้ันล่างสําหรับกรอง
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ละเอียด เนื้อสาคูจะติดอยู่ท่ีตะแกรงช้ันบน และแปูงจะไหลทะลุผ่านลงสู่
ภาชนะรองรับด้านล่างต่อไป 

6. รอจนแปูงตกตะกอนแล้วจึงเทน้ําท้ิงไป จะได้แปูงสาคูตาม
ต้องการ 

7. นําแปูงสาคูไปตากหรืออบจนแห้ง แล้วนําไปบรรจุใส่ถุง
จําหน่าย หรือนําไปประกอบอาหารต่อไป 
  
 ข้อควรระวังและวิธีการบ ารุงรักษา 

 1. ก่อนใช้งานทุกครั้ง อย่าลืมล็อกฐานล้อท้ังส่ีให้มั่นคงแข็งแรง 
เพื่อปูองกันไม่ให้เครื่องเคล่ือนท่ีในขณะทํางาน 

2. ควรตรวจสอบน็อตและสกรูยึดตัวถังให้หนาแน่นก่อนการใช้
งานเสมอ 

3. ทําความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จท้ังชุดหัวขูด ชุดถังกวน
และชุดตะแกรงสําหรับกรอง 

4. เก็บสายไฟให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ 
5. อย่าให้ช้ินส่วนไฟฟูาหรือมอเตอร์เปียกน้ํา อาจทําให้ระบบ

ไฟฟูารัดวงจรได้ 
6. ตรวจสอบและอัดจาระบีท่ีตลับลูกปืนและแกนใบมีด  
7. ตรวจสอบการทํางานของล้อเล่ือนและตัวล็อคเพื่อยืดอายุการ

ใช้งาน 
8. เก็บเครื่องผลิตแปูงสาคูไว้ในอาคารที่ปลอดภัยเสมอ 
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ภาพที่ 3.9 ขั้นตอนการผลิตแปูงสาคูจากเครื่องผลิตแปูงสาคู 

 จากรายงานวิจัยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องผลิตแปูงสาคู กับวิธีการผลิตอื่นๆ จะให้ปริมาณผลผลิตแปูงและเวลา
ท่ีใช้ต่างกันอย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 3.1 ปริมาณผลผลิตแปูงและเวลาของการผลิตแปูงสาคู 3 วิธี  
  

วิธีผลิต 

ผลการทดสอบ 

น้ าหนัก
สาคู 

(กิโลกรัม) 

น้ าท่ีใช ้

(กิโลกรัม) 

เวลาผลิต 
(นาที) 

กากเปียก 

ท่ีได้ 

(กิโลกรัม) 

น้ าแป้ง 
(กิโลกรัม) 

แป้งสด 
(กิโลกรัม) 

สูญเสีย 

(กิโลกรัม) 

  ขูดด้วยมือ 10 30 51.48 14.78 24.32 1.90 0.90 

มอเตอร์ขูด 10 30 12.30 14.70 24.18 1.80 1.04 

เคร่ืองผลิต 10 30 5.51 13.75 25.04 1.92 1.08 

 
ผลการวิจัยพบว่า การผลิตแปูงสาคูน้ําหนัก 10 กิโลกรัม โดย

วิธีการผลิตแบบใช้เครื่องผลิตแปูงสาคู จะใช้เวลาน้อยท่ีสุดคือ 5.51 นาที 
รองลงมาคือวิธีการแบบใช้มอเตอร์ขูด ใช้เวลา 12.30 นาที และวิธีขูดด้วย
มือแบบด้ังเดิมซึ่งใช้ไม้ตรูน ใช้เวลามากท่ีสุดคือ 51.48 นาที  วิธีใช้เครื่อง
ผลิตแปูงสาคู จะให้ปริมาณแปูงสาคูสดมากท่ีสุดคือ 1.92 กิโลกรัม 
รองลงมาคือวิธีขูดด้วยมือ จะให้ปริมาณแปูงสาคูสด 1.90 กิโลกรัม ส่วน
วิธีการแบบใช้มอเตอร์ขูด จะให้ปริมาณแปูงสาคูสด 1.80 กิโลกรัม ส่วน
การสูญเสียของสาคูมีค่าน้อยไม่แตกต่างกันท้ังสามวิธี  จะเห็นได้ว่าเครื่อง
ผลิตแปูงสาคูมีประสิทธิภาพในการผลิตแปูงดีกว่าเครื่องแบบมอเตอร์ขูด 
และการผลิตด้วยมือของชาวบ้านอย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 3.10 แปูงสาคูผงท่ีแห้งแล้ว 

การผลิตแปูงสาคูมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปบริโภค นอกจากใช้เป็น
อาหารแล้ว ยังนําไปใช้ประโยชน์ทางเภสัช เป็นองค์ประกอบของยาและ
เครื่องสําอางอีกด้วย ดังนั้นขั้นตอนการผลิตจึงต้องถูกสุขลักษณะ รวมถึง
เครื่องมือผลิตควรทําจากวัสดุปลอดสนิม เช่น เหล็กสเตนเลส หรือ
พลาสติก เป็นต้น 

      เคร่ืองผลิตเม็ดแป้งสาคู 
การผลิตเม็ดแปูงสาคูของเกษตรกรในอดีต ใช้วิธีการแบบด้ังเดิม

คือการนําแปูงสาคูท่ียังช้ืน พอหมาดๆ นําไปใส่ถาดและร่อนไปมา เพื่อให้
แปูงจับตัวกันเป็นเม็ด จากนั้นจึงนํามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครั้งหนึ่ง 
ทําให้เสียเวลาและเกิดความเหนื่อยล้า จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ดําเนิน
โครงการมีแนวคิดท่ีจะสร้างเครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้งานและทําให้ได้ผลผลิต
มากกว่าการใช้เครื่องมือแบบด้ังเดิม ผลผลิตท่ีได้สามารถนําไปจําหน่าย
เพียงพอกับความต้องการของท้องตลาด เป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต
เม็ดแปูงสาคูได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีหลักการร่อนแปูงให้เป็นเม็ด
และคัดแยกขนาดให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมากกว่า สะดวก
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และรวดเร็ว ขนาดของเม็ดมีความสม่ําเสมอเท่ากันและสะอาดถูก
สุขอนามัยด้วย เมื่อได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเม็ดแปูงสาคู 
โดยใช้เครื่องมือแบบด้ังเดิม จึงนํามาวิเคราะห์ ความต้องการและออกแบบ
ช้ินส่วนและลักษณะของเครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน 
คือ โครงสร้างของเครื่อง ชุดร่อนปั้นเม็ดแปูง และชุดแยกขนาดเม็ดแปูง 

  

 
ภาพที่ 3.11 แนวคิดลักษณะการออกแบบเครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู 

 สําหรับแนวคิดของเครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู ลักษณะของเครื่อง 
โครงสร้างทําด้วยเหล็กปลอดสนิม มีมอเตอร์เป็นต้นกําลัง มีถังใส่ผงแปูง
สาคู การทํางานควบคุมโดยระบบไฟฟูา 220 โวลต์ โดยใช้สวิทซ์ 2 ตัว มี
มอเตอร์ขนาด ½ แรงม้าขับเคล่ือนถังร่อนแปูง ให้ขยับไปมาตามแนวนอน 
จนแปูงจับตัวกันเป็นเม็ด จากนั้นปล่อยลงสู่ตะแกรงคัดขนาดต่างๆ โดยมี
มอเตอร์ ส่ันเป็นต้นกําลังในการขับเคล่ือน  จากนั้นปล่อยเม็ดแปูงลงสู่
ภาชนะรองรับ จะได้เม็ดสาคูตามต้องการ 
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ภาพที่ 3.12 แบบร่างเครื่องต้นแบบเครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู 

 เมื่อดําเนินการสร้างเครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู สําเร็จแล้ว จึง
ดําเนินการทดลองเพื่อหาจุดบกพร่อง เพื่อท่ีจะนํามาปรับปรุงแก้ไข  และ
นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง 
จนได้เครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู ดังภาพที่ 3.13   
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ภาพที่ 3.13 เครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู 

ผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการผลิตด้วยเครื่องผลิตเม็ด
แปูงสาคูกับการผลิตแบบด้ังเดิม โดยใช้ภาชนะใส่แปูงแล้วร่อนเป็นวงกลม 
ดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 ปริมาณเม็ดแปูงสาคูท่ีได้ระหว่างเครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคูกับ    
               การผลิตวิธีด้ังเดิม 
 

 
ประเภท 
การผลิต 

 
ปริมาณท่ี
ใช้ต่อครั้ง 

(กรัม) 

 
ความชื้น 

ของแปูงสาค ู
( % ) 

ปริมาณเม็ดแปูงสาคูที่ได้  
(% โดยนํ้าหนัก) 

 
เวลาท่ีใช้ 
(นาที) เม็ดแปูง 

ที่ได้ขนาด 
เม็ดแปูงที่

ไม่ได้ขนาด 
เครื่องผลิต 
เม็ดแปูงสาคู 

1,500  32-34  94 6 2-3 

วิธีด้ังเดิม 500 30  70 30 4-5 

 

จากผลการทดลองผลิตเม็ดแปูงสาคูในตารางท่ี 3.2 พบว่า การผลิต
เม็ดแปูงสาคูโดยใช้เครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคู ท่ีความช้ืนของแปูงสาคูในการ
ผลิตระหว่าง 32-34 เปอร์เซ็นต์ ใช้แปูงสาคูน้ําหนัก 1,500 กรัมต่อครั้งการ
ผลิต จะใช้เวลาในการผลิตเฉล่ีย 2–3 นาที ปริมาณเม็ดแปูงสาคูท่ีได้คัดแยก
ได้เป็น 3 ขนาด  คิดเป็นร้อยละ 94 โดยน้ําหนัก และปริมาณเม็ดแปูงสาคูท่ี
ไม่ได้ขนาดคิดเป็นร้อยละ 6  ส่วนการผลิตเม็ดแปูงสาคูโดยใช้วิธีด้ังเดิมท่ี
ความช้ืนของแปูงสาคูร้อยละ 30 ใช้แปูงสาคูน้ําหนัก 500 กรัมต่อครั้งการ
ผลิต จะใช้เวลาในการผลิตเฉล่ีย 4–5 นาที ปริมาณเม็ดแปูงสาคูท่ีได้ขนาดคิด
เป็นร้อยละ 70 และปริมาณเม็ดแปูงสาคูท่ีไม่ได้ขนาด คิดเป็นร้อยละ 30  จะ
เห็นว่า ถ้าผลิตเม็ดแปูงสาคูในปริมาณท่ีเท่ากัน เครื่องผลิตเม็ดแปูงสาคูจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการผลิตแบบวิธีด้ังเดิมถึง 5 เท่า โดยปริมาณแปูงท่ีไม่ได้
ขนาดมีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าการผลิตแบบวิธีด้ังเดิมท่ีมีปริมาณ
แปูงท่ีไม่ได้ขนาดถึงร้อยละ 30  สําหรับแปูงท่ีไม่ได้ขนาดนั้นสามารถนํา
กลับไปเริ่มต้นผลิตเป็นเม็ดได้อีก 
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ค่าไฟฟูาสําหรับมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า หรือเท่ากับ 373 วัตต์  
คิดเป็นช่ัวโมงละ 0.373 หน่วย ถ้าค่าไฟฟูาหน่วยละ 3.50 บาท จะเสียค่า
ไฟฟูาเพียง 1.30 บาทต่อช่ัวโมง เท่านั้น 

 

 
ภาพที่ 3.14 แปูงสาคูผงและเม็ดสาคูท่ีแห้งแล้ว 

 
วิธีการใช้งานเคร่ืองผลิตเม็ดแป้งสาคู มขีั้นตอน ดังนี้ 
1. เตรียมแปูงสาคูให้มคีวามช้ืนประมาณร้อยละ 30 - 34   
2. ใส่แปูงสาคูลงในถังร่อน แล้วเปิดสวิตซ์ชุดถังร่อน ให้เครื่องโยก

ไปมา ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีหรือจนแปูงจับตัวเป็นเม็ด  
3. ปิดสวิตซ์ถังร่อนแปูง ดึงฝาล่างของถังร่อนออก เพื่อให้เม็ดแปูง

สาคูตกลงสู่ตะแกรงแยกขนาด 
4. เปิดสวิตซ์ชุดตะแกรงแยกขนาด ตะแกรงจะส่ัน เม็ดสาคูหล่น

ลงสู่เบ้ืองล่าง เกิดการคัดขนาด 
5. นําเม็ดแปูงสาคูท่ีได้ ไปตากให้แห้ง และบรรจุถุง พร้อมท่ีจะ

นําไปประกอบอาหารได้ 
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 ข้อควรระวังและวิธีการบ ารุงรักษา 
 1. ก่อนใช้งานทุกครั้ง อย่าลืมล็อกฐานล้อท้ังส่ีให้มั่นคงแข็งแรง 
เพื่อปูองกันไม่ให้เครื่องเคล่ือนท่ีในขณะทํางาน 

2. ควรตรวจสอบน็อตและสกรูยึดตัวถังให้หนาแน่นก่อนการใช้
งานเสมอ 

3. ทําความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จท้ังชุดถังร่อนเม็ดและ
ชุดตะแกรงแยกขนาด 

4. เก็บสายไฟให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ 
5. อย่าให้ช้ินส่วนไฟฟูาเปียกน้ํา อาจทําให้ระบบไฟฟูารัดวงจรได้ 
6. ตรวจสอบน้ํามันเกียร์มอเตอร์และอัดจาระบีท่ีตลับลูกปืน

ล้อเล่ือนเพื่อยืดอายุการใช้งาน 

 จะเห็นว่า เครื่องผลิตแปูงสาคูเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการผลิตแปูง
สาคูในระดับชุมชน มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่าการใช้แรงงาน คนถึง 
25 เท่า เมื่อนําไปทดลองใช้งานกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก 
เนื่องจากการใช้แรงงานคนลดลง เวลาในการผลิตน้อยกว่า ประหยัดเวลา
เพื่อลดระยะเวลาและแรงงานในการผลิตแปูงสาคู  แปูงสาคูท่ีผลิตได้
สะอาดและถูกสุขลักษณะ สามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด และนําแปูงท่ีได้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนานา
ชนิด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ เกิดธุรกิจในชุมชน 
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บทที่ 4 
การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแปง้สาคู 

 
 
เมื่อต้นสาคูโตเต็มท่ีและเตรียมพร้อมจะออกดอก ต้นสาคูจะสะสม

อาหารไว้ในรูปของแปูง ในช่วงท่ีต้นออกดอก ยอดจะหยุดการเจริญเติบโต 
เมื่อดอกติดผลแล้ว ลําต้นจะค่อย ๆ ตาย ระยะเวลาต้ังแต่ออกดอกและติด
ผลจนผลร่วงอาจใช้เวลานานถึง 2 ปี ในระหว่างนี้แปูงท่ีสะสมไว้จะถูก
นํามาเล้ียงช่อดอกและผล ปริมาณแปูงในลําต้นจะลดปริมาณลงไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าลําต้นจะตาย ดังนั้นการนําแปูงสาคูมาใช้ประโยชน์จึงมักจะตัดลํา
ต้นสาคูก่อนท่ีต้นจะออกดอกหรือเริ่มออกดอก เมื่อลําต้นสาคูท่ีเติบโต
เต็มท่ีถูกตัดไปแล้ว ก็ยังสามารถแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้ด้วยหน่อสาคู ซึ่ง
จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไป แปูงสาคูมีคาร์โบไฮเดรตสูง จึงสามารถ
นํามาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค    
 การใช้ประโยชน์จากแปูงสาคู สามารถเปรียบเทียบได้กับการใช้
แปูงมันสําปะหลัง ซึ่ง Chulavatnatol (2002) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 1. การใช้โดยตรง เช่น ในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมไม้
อัด อุตสาหกรรมทอผ้า และใช้เป็นอาหารในบ้าน 
 2. ใช้เป็นแปูงปรับแต่งสําหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง เช่น
อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและยา 
 3. ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเนื่องจากแปูง เช่น น้ําตาลกลูโคส 
น้ําตาลฟรุกโตส 
 4. ใช้หมักเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผงชูรส และไลซิน  
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 การนําแปูงสาคูมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือใช้ทําขนมนั้น
ปัจจุบันสามารถนํามาแปรรูปเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น ขนมกวนหน้าขี้
มัน และหน้ากะทิ ขนมลอดช่อง ขนมจีน ขนมจาก ขนมรัง ผ้ึง ขนม
ดอกจอก ขนมปากหม้อ เส้นหมี่และขนมอบหลายชนิด เป็นต้น ขนมท่ีทํา
จากแปูงสาคูจะให้รสชาติอร่อย และยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูง
เนื่องจากเป็นแปูงท่ีมีเส้นใยสูงและเป็นอาหารท่ีปลอดภัยจากปุ๋ยและ
สารเคมีอย่างแท้จริง จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนประกอบของสารอาหาร
ในแปูงสาคู เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวและแปูงมันสําปะหลัง ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ส่วนประกอบทางเคมีของแปูงจากสาคู ข้าวและมันสําปะหลัง  
 

ส่วนประกอบ 
(ต่อ 100 กรัม) 

หน่วย สาค ู ข้าว มันสําปะหลัง 

ความชื้น กรัม 14 12 9 

โปรตีน กรัม 0.7 7.0 1.1 

ไขมัน กรัม 0.2 0.5 0.5 

คาร์โบไฮเดรต กรัม 84.7 80 88.2 

พลังงาน kcal 353 364 363 

วิตามินบี 1 มิลลิกรัม 0.01 0.12 0.4 

แคลเซียม มิลลิกรัม 11 5 28 

ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม 13 140 287 

เหล็ก มิลลิกรัม 1.5 0.8 4.4 

 
ที่มา : สมศักด์ิ  เหล่าเจริญสุข : 2530 
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 แปูงสาคูท่ีประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นผู้ผลิตส่วน
ใหญ่ส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศญี่ปุุนและไต้หวัน เพื่อใช้ประกอบอาหาร
และทําขนมต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้แปูงสาคูในอุตสาหกรรมกระดาษ ไม้อัด 
อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลเด็กโตรส 
อุตสาหกรรมแปูงดัดแปลงท่ีพร้อมจะนําไปใช้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องไป
เป็นอุตสาหกรรมผงชูรส  ในอนาคตถ้ามีแปูงสาคูมากพอ ก็สามารถ
นําไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลและพลาสติกย่อยสลายได้ ส่วนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานําไปใช้ทําคัสตาร์ด 
  ส่วนประเทศญี่ปุุน มีความสนใจและแสดงให้เห็นถึงการท่ีนําแปูง
สาคูไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและมีความก้าวหน้าไปมาก โดยได้มีการต้ัง
องค์กร ช่ือ The society of Sago palm studies ในมหาวิทยาลัย
Tokyo university of Agriculture and Technology เพื่อทําหน้าท่ี
ศึกษาวิจัยอย่างจริงจังเพื่อนําพืชสาคูไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 สําหรับประเทศไทย การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแปูงสาคู ยังมีอยู่
น้อยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีจะนําแปูงสาคูไปใช้
ประโยชน์ตัวอย่างเช่น การผลิตแปูงสาคูในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีอยู่หลายครอบครัวในจังหวัดปัตตานี จะมีแหล่งผลิตแปูงสาคูสําคัญอยู่ท่ี
ตําบลปะกาฮารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แปูงสาคูท่ีนี่แบ่งเป็น 3 เบอร์ 
คือ เบอร์ 1 เป็นแปูงคุณภาพดีท่ีสุด ทําโดยการบด ปั่น แช่น้ํา 3 วัน เพื่อ
ลดกล่ินและรสฝาด แล้วตากแดด 1 วันให้แห้ง แล้วบดให้ละเอียด แปูงจะ
มีสีขาวสะอาด ราคาประมาณ300-400 บาท/ปี๊บ ใช้ทําขนมได้หลายอย่าง 
นิยมใช้มากในช่วงเดือนรอมมาดอนท่ีชาวมุสลิมถือศีลอด  ใช้ทําขนม
ลอดช่อง ขนมกอ ขนมเปียกปูน กะละแม และขนมอื่นๆ ได้อีกสารพัด 
ส่วนแปูงเบอร์ 2 และเบอร์ 3 ใช้วิธีการผลิตแตกต่างจากแปูงเบอร์ 1 คือ
หลังจากบดเสร็จก็นําไปตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาร่อนตะแกรง จะได้แปูง
ไม่ละเอียดสีแดงดํา การทําแปูงสาคูโดยวิธีนี้ง่ายสะดวก ไม่เสียเวลา ได้
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ปริมาณมาก สาคู 1 ท่อนทําแปูงเบอร์ 2 เบอร์ 3 ได้มากประมาณ 3 ปีบ 
ราคาขายประมาณ 60-80 บาท/ปีบ แปูงสาคูสีแดงใช้ผสมทําข้าวเกรียบ 
เช่น ข้างเกรียบบ้านดาโต๊ะ เป็นต้น นอกจากใช้ทําข้าวเกรียบแล้ว ในสมัย
โบราณเมื่อเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ชาวบ้านจะนําแปูงสาคูมาบริโภค
แทนข้าว 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ข้าวเกรียบปลาปัตตานีมีส่วนผสมของแปูงสาคู 
 

การแปรรูปแปูงสาคูเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนใหญ่เป็นการนิยม
บริโภคของคนภาคใต้ ตัวอย่าง ดังนี้ 
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1. ขนมจาก  
 วิธีท า ขนมจากเป็นขนมท่ีนิยมบริโภคของคนภาคใต้ โดยใช้แปูงสาคู
ผสมกับมะพร้าวให้เข้ากัน ใส่น้ําให้พอดีจากนั้นใส่เกลือน้ําตาลทรายหรือ
น้ําตาลปี๊บแล้วคนให้เข้ากัน สุดท้ายใส่ไข่ลงไปผสมอีกครั้งเป็นอันเสร็จ 
จากนั้นนํามาห่อด้วยใบสาคู นําไปย่างไฟเตาถ่านจนสุกพอดีก็จะได้ขนม
จากท่ีน่ารับประทาน 
 

 
 

ภาพที ่4.2 ขนมจากทําจากแปูงสาคู 
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2. ขนมกวนหน้าขี้มัน  
 วิธีท า นําแปูงสาคู น้ําตาลทรายและน้ําผสมกัน แล้วกรองด้วยผ้า
ขาวลงในหม้อต้ังบนไฟอ่อนๆ กวนจนเกิดความเหนียวจนเนื้อแปูงใส และ
เหนียวหนืด  จึงเทลงในถาดท่ีทาด้วยน้ํามันพืช ท้ิงไว้ให้เย็นประมาณ 6-8 
ช่ัวโมง จึงนําไปรับประทานหรือโรยขี้มันบนหน้าขนมสาคูกวนก็จะได้ขนม
สาคูหน้าขี้มัน 
 ขี้มันได้จากการเค่ียวน้ํากะทิให้แตกมัน เค่ียวต่อไปเรื่อยๆ จนงวด 
จะได้ก้อนสีน้ําตาลตกตะกอน คนภาคใต้เรียกว่า ขี้มัน  
 

 
 

ภาพที ่4.3 ขนมกวนหน้าขี้มัน 
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3. ขนมลอดช่อง  
 วิธีท า ทําตัวลอดช่องโดยผสมแปูงสาคู แปูงเท้ายายม่อม แปูงถั่ว
เขียวเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ําปูนใสทีละน้อย ขณะเดียวกันก็
นวดแปูงให้เข้ากันจนเนียนและเหนียว แล้วจึงใส่น้ําใบเตย แล้วนําไปต้ังบน
ไฟร้อนปานกลาง กวนจนแปูงเหนียวและข้น จึงลดไฟลง กวนต่อจนแปูง
สุก จึงปิดไฟ  จากนั้นนําส่วนผสมแปูงท่ีเตรียมไว้ใส่ลงในพิมพ์ลอดช่อง 
ค่อยๆ กดให้เป็นเส้นหย่อนลงไปในน้ําเย็นจัดท่ีเตรียมไว้ ก็จะได้ขนม
ลอดช่องตามความต้องการ  รับประทานกับน้ํากะทิใส่น้ําแข็งเย็นช่ืนใจ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 ขนมลอดช่อง 
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4. ขนมจีนแป้งสาคู  
 วิธีท า นําแปูงสาคู 1 ส่วนเทใส่ภาชนะ ผสมน้ําสุกให้เหนียวพอปั้น
เป็นก้อนกลมๆได้ แล้วนําไปนึ่งประมาณ 10 นาที นับจากน้ําเดือด จะได้
แปูงสุกพอประมาณ เทลงเครื่องผสมแปูง โดยใช้แปูงสาคู 1 ส่วนผสมกับ
แปูงมัน 1 ส่วน ตีให้เข้ากันจนแปูงเหนียว พรมน้ําเพื่อให้แปูงเข้ากันได้ง่าย
ขึ้นได้ จากนั้นเติมน้ําร้อนเพื่อให้แปูงเหลว นําเข้าเครื่องรีดเส้น ให้เส้นลงใน
กระทะน้ําเดือด ประมาณ 2-3 นาที ก็จะได้เส้นขนมจีนสาคูสด ตักเส้น
ขนมจีนไปล้างอ่างน้ําเย็น 3 น้ําใน ก็จะได้เส้นขนมจีนตามต้องการ 
 
 

 
 

ภาพที ่4.5 ขนมจีนแปูงสาคูเส้นสด 
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5. เส้นหม่ีแป้งสาคู  
  วิธีท า นําข้าวสารมาหมักแช่น้ําไว้ประมาณ 1 คืนจากนั้นนํามาบด
ให้ละเอียด พร้อมข้าวสุกเย็น นําแปูงสาคูมาร่อนให้ละเอียด เทใส่ถังเติมน้ํา
พอดี พร้อมเกลือ ท้ิงไว้ประมาณ 2 ช่ัวโมง เพื่อให้แปูงยืดตัว เตรียมกระทะ
รังถึงนึ่งแปูงบนไฟแรง จนน้ําเดือดตักแปูงในถังท่ีเตรียมไว้ แล้วละเลงลงบน
ถาดให้ท่ัววางลงในรังถึงแล้วปิด นึ่งไว้พักหนึ่ง จนแปูงสุกแล้วเอาถาดออก 
ลอกแปูงท่ีสุกในถาดออกมาพาดราวไม้ไผ่ท่ีเตรียมไว้ ตากพอหมาดๆเอามา
ใส่เครื่องรีดเส้นหมี่หรือหั่นเป็นเส้นด้วยมือ ก็จะได้เส้นหมี่ท่ีขาวสะอาด อาจ
เจือสีธรรมชาติจากใบเตยให้มีสีเขียว หรือสีดอกอัญชัญเป็นสีคราม  
 

 
 

ภาพที ่4.5 เส้นหมี่แปูงสาคู 
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 แปูงสาคูเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี มีคุณค่าทาง
อาหารและให้พลังงานสูง เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะอยู่ท้องไม่ค่อยหิว
ง่าย และเป็นการส่งเสริมให้ชาวชนบทรักษาอาหารจากธรรมชาติได้อย่าง
มั่งคง แปูงสาคูมีลักษณะพิเศษ คือมีเม็ดแปูงท่ีใหญ่ มีสีขาวอมชมพู เมื่อ
ได้รับความร้อนถึงระดับหนึ่งแปูงสาคูจะเปล่ียนรูปร่างเป็นเจลท่ีมีความ
เหนียวแต่นุ่ม ใช้ประกอบเป็นอาหารคาวหวานได้หลายอย่าง และใช้ใน
อุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกับแปูงมันสําปะหลัง (Ahmad และ คณะ, 1999) 
ในการนําแปูงสาคูไปประกอบอาหารและใช้เป็นอาหารสัตว์จะต้องใช้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากแปูงสาคูเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีสําคัญ แต่มีโปรตีน
ตํ่า หากต้องการให้อาหารมีโปรตีนเพียงพอ ต้องมีการเสริมอาหารโปรตีน
ด้วย เช่น ปลา เนื้อ หรือพืชตระกูลถั่ว แต่อย่างไรก็ตาม แปูงสาคูสามารถ
ใช้เป็นอาหารเพื่อให้พลังงานสําหรับผู้ปุวยท่ีต้องงดอาหารจําพวกโปรตีนได้
เป็นอย่างดี  
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บทที่ 5 
แนวทางการจัดการป่าสาคูอย่างยั่งยืน 

  
 สาคูเป็นพืชมหัศจรรย์ท่ีให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ท้ังลําต้น ต้ังแต่ราก
จนถึงยอด มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็นพืชหลักท่ีขึ้นในพื้นท่ีชุ่มน้ํา ร่วมกับ
พืชพรรณชนิดอื่นๆ ตามห้วย หนอง คลองบึง โดยเฉพาะพื้นท่ีปุาพรุหรือ
บริเวณท่ีมีน้ําขังตลอดปี  ชาวบ้านในภาคใต้มีการปลูกและดูแลต้นสาคูท่ี
อยู่ตามธรรมชาติ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ชาวบ้านจึง
เรียกพื้นท่ีดังกล่าวว่า ป่าสาคู  
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 ปุาสาคูตามธรรมชาติ 
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 ปุาสาคูเป็นตัวอย่างของระบบนิเวศท่ีดีมาก มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ท้ังพืช สัตว์และแมลงต่างๆ เป็น ท่ีอยู่อาศัยและแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ํา ชาวบ้านได้ใช้เป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพรรักษาโรค
และเป็นแหล่งรายได้เสริมในครัวเรือน นอกจากนี้ปุาสาคูยังมีบทบาท
สําคัญในฐานะเป็นพืชแห่งวัฒนธรรม นําแปูงมาประกอบเป็นอาหาร ใน
พิธีกรรมต่างๆและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนั้นๆ เช่นการสร้างบ้านเรือนใน
สมัยก่อนชาวบ้านนิยมใช้ใบสาคูทําจากมุงหลังคา การประดิษฐ์เครื่องมือ
เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ จากส่วนประกอบของต้นสาคู และท่ีสําคัญสาคูมี
บทบาทอีกอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพราะเป็นพืชซับน้ํา กักเก็บ
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรกรรม ปูองกันการพังทลายของดิน และเป็นพืช
หลักของระบบนิเวศ ทําให้เกิดพื้นท่ีชุ่มน้ําท่ีเอื้อให้สังคมพืชหลายชนิดขึ้น
ร่วมกันได้ โดยสร้างความชุ่มช้ืนให้กับบริเวณใกล้เคียง ให้ร่มเงา และช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นชาวบ้านหรือชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ปุาสาคู จึงได้รับประโยชน์นานัปการ จึงทําให้ชาวบ้านไม่ได้มองปุาสาคูใน
เ ชิ งมู ล ค่าการ ใ ช้สอยอย่ า ง เ ดียว  แ ต่มอง ใน เ ชิ ง คุณค่ าการ เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญควบคู่ไปด้วย สาคูจึงนับว่าเป็นพืชท่ีบ่งบอกถึง
วิถีชีวิตของชุมชนในเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต้นทุนทาง
เศรษฐกิจสําหรับการดํารงชีวิตอีกหลายๆด้านของชุมชนชาวภาคใต้ต่อไป 

สถานการณ์ปัจจุบันของป่าสาคู 
 ปุาสาคูส่วนมากอยู่ในเขตพื้นท่ีสาธารณะหรือเขตอนุรักษ์ แม้ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ แต่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งยอมรับกันในชุมชน เช่น ตาม
แนวตล่ิงคลอง ห้วย หนอง พรุ หรือบริเวณท่ีนาท่ีมีปุาสาคูขึ้นเป็นแนว
กําหนดเขตกรรมสิทธิ์แต่ก็ยอมรับสิทธิ์ของกันและกัน ซึ่งชาวบ้านต่างก็มี
การใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีการแบ่งสิทธิ์ปุาสาคูท่ีติดกับพื้นท่ีทํากินของ
ตนเองกันอย่างลงตัว 
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 ปัจจุบันประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาบ้านเมืองและ
ขยายชุมชนเข้าไปในเขตชนบท จึงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีปุาสาคูเป็นอย่าง
มาก ในกรณีของการพัฒนาโดยไม่เข้าใจบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบ เช่นโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการแหล่ง
น้ํา การสร้างอ่างเก็บน้ํา การขุดลอกคลองให้มีความลึกและกว้าง เมื่อเวลา
น้ําหลากจะระบายน้ําได้ดี รวมถึงการสร้างคันดิน ฝาย กั้นน้ํา ประตูน้ํา
และคลองส่งน้ํา เป็นต้น ปุาสาคูก็จะถูกขุดลอกท้ิงไปด้วย ทําให้ทางน้ําตาม
ธรรมชาติเดิมเปล่ียนแปลงไป มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตแบบ
ด้ังเดิมของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณปุาสาคู 
 

 
ภาพที่ 5.2 ปุาสาคูในธรรมชาติถูกทําลายจากการพัฒนา 
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 ปัจจัยเส่ียงท่ีทําให้ปุาสาคูมี เกิดการเปล่ียนแปลงด้านการใช้
ประโยชน์และการจัดการ แบ่งออกได้ 5 ประการ คือ 
  1. การเข้ามาของการเกษตรเชิงพาณิชย์ การขยายตัวเพื่อทําสวน
ยางพาราและปาล์มน้ํามัน การเปล่ียนแปลงระบบการทํานาแบบด้ังเดิมท่ี
อาศัยน้ําฝน มาเป็นการทํานาโดยอาศัยน้ําจากระบบชลประทานมากขึ้น 
จึงทําให้แหล่งน้ําตามธรรมชาติถูกลดบทบาทลงไปและปุาสาคูถูกทําลาย
โดยไม่ต้ังใจ 
   2. การจัดการน้ําชุมชน ในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงให้รัฐเป็น
ผู้ดําเนินการ เช่น การสร้างระบบชลประทาน คลองส่งน้ํา ทําให้ต้องมีการ
ขุดคลองและทําลายปุาสาคูท้ิงไป 
  3. การขยายตัวของเมืองและชุมชนท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีทําการเกษตร
รวมท้ังการสร้างถนนหนทาง จึงทําให้เกิดการถมท่ีและบุกรุกคลองท่ีมีปุา
สาคู 

4. วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
เพราะความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันจากท่ี
เคยดําเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อย
เป็นค่อยไป ทําให้คนรุ่นใหม่ท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีและมองอนาคตชีวิตบน
ความเป็นอยู่ที่สุขสบายแบบสังคมเมือง จึงละเลยทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ปุาสาคูท่ีอยู่ใกล้ตัวของชุมชนตนเองอย่างน่าเสียดาย 
  5. ความสนใจและการมองคุณค่าของปุาสาคูลดลงโดยเฉพาะ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและ
ชุมชน จึงทําให้พื้นท่ีปุาสาคูถูกทําลายและหมดคุณค่า 
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  การเปล่ียนแปลงและการทําลายปุาสาคูจากปัจจัยต่างๆดังกล่าว
แล้ว ทําให้ปุาสาคูท่ีมีเหลืออยู่ไม่มากนัก มีพื้นท่ีลดลงหรือปุาสาคูท่ีเหลืออยู่
ในบางพื้นท่ีไม่มีความสมสมบูรณ์เหมือนเดิม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง ทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรปุาสาคูและชุมชนท่ีอาศัย
อยู่ในเขตพื้นท่ีปุาสาคูท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่องกันไป 
 

 
 

ภาพที ่5.3 การทํานาในเขตพื้นท่ีปุาสาคู 
 
 

ตัวอย่ างของการถูก ทําลายของปุ าสาคูจากการบอกเล่า
ประสบการณ์ของ นางดวงใจ ชาญเสนาะ จากสมาคมหยาดฝน จังหวัด
ตรัง กล่าวว่า “เด๋ียวนี้ปุาสาคูถูกบุกรุก ขุดลอก เพื่อปลูกยางพารากันมาก 
พอหน้าแล้งเมื่อยางพาราผลัดใบหมดต้น จะทําให้อากาศร้อนมากและแห้ง
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แล้ง เพราะการขุดลอกทําลายปุาสาคู ทําให้สูญเสียความชุ่มช้ืนของผิวดิน
ไป กลับกันมุมมองของภาครัฐกลับมีแนวคิดพัฒนา โดยมองว่าปุาสาคูทํา
ให้น้ําในลําคลองไหลช้า ทําให้เกิดน้ําท่วม นาข้าวท่ีติดกับปุาสาคูก็ไม่สวย
เนื่องจากมีวัชพืชมากทําให้ข้าวมีผลผลิตน้อย จากแนวคิดเหล่านี้ จึง
ก่อให้เกิดโครงการของรัฐเข้ามาทําการขุดลอกปุาสาคูออกไปจากลําคลอง
และพื้นท่ีชุ่มน้ํา ผลท่ีเห็นหลังจากขุดลอกคลองก็คือน้ําไหลเร็วขึ้นจริง แต่
ไม่สามารถดันน้ําเข้าท่ีนากลับไหลลงทะเลหมดและไม่สามารถกักน้ําไว้ใช้
ในหน้าแล้งได้  ท้ังๆท่ีปุาสาคูนั้นช่วยอุ้มน้ําให้อยู่ได้นาน ให้ชุมชนได้กินได้
ใช้ แถมยังช่วยดันระดับน้ําให้สูงขึ้นไหลเข้าท่ีนากุ้ง หอย ปูปลา ท่ีอาศัยใน
ปุาสาคูในช่วงฤดูแล้งก็ได้ออกมามีชีวิตอีก เหล่านี้ ถือว่าเป็นระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติท่ีดีอยู่แล้ว แค่เฉพาะผักท่ีขึ้นในปุาสาคูนั้น มีอยู่ถึง 70 -80 
ชนิด สมุนไพร มี 40-50 ชนิด สามารถนํามารักษาโรคพื้นบ้านได้ สัตว์อื่นๆ
ก็มีให้จับให้ล่ากินได้อีกดังนั้นปุาสาคูนี้ มันมีค่ามหาศาลท่ีชุมชนอาศัยพึ่งพา
มาแต่ปูุย่าตายาย มาถึงคนรุ่นหลังนี้เองท่ีไม่ใส่ใจ ปล่อยให้มีการทําลายจน
เกือบหมด” นางดวงใจกล่าวย้ําต่อไปอีกว่า “มีหลายพื้นท่ีขุดลอกปุาสาคู
มาเล้ียงกุ้ง จนทําให้เดินเค็ม ไม่สามารถนําน้ํามาอุปโภคบริโภคได้ ซึ่งถ้าไม่
มีชาวบ้านออกมารวมตัวปกปูองไว้บ้าง อาจจะไม่เหลือปุาสาคูไว้เลยก็ได้ 
เพราะมันรุกเข้ามาเร็วมาก ตรงนี้เกิดจากเม็ดเงินตัวเดียวเท่านั้น ส่วนการ
จะผลักดันนากุ้งออกไปนั้นคงยากเพราะรัฐบาลสนับสนุนมาตลอด ท้ังๆท่ีปี
นี้เป็นปีท่ีภาคใต้แล้งมาก แล้งท่ีสุดใน 3 ปี ไม่มีฝนตกลงมาเลย ต้ังแต่เดือน
มกราคม นี่เป็นวิกฤติทางธรรมชาติท่ีกระทบไปถึงช้ันบรรยากาศ ซึ่งเดือน
ร้อนกันทุกคน” 
 มองถึงชุมชนเขาก็เริ่มมองเห็นปัญหามากในขณะนี้ ทุกคนเริ่ม
ตระหนัก แต่มันยังติดปัญหาเรื่องจะรวมตัวกันได้อย่างไร เพราะตลอดเวลา
ท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปุาต้นน้ํา ปุาสาคู ปุาจาก ปุาชายเลน จนถึงหญ้า
ทะเล ปะการัง ทุกอย่างเป็นของรัฐหมด ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านก็คิด
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อย่างนั้นมาตลอด ดังนั้นการท่ีจะให้ชาวบ้านเขามาปกปูอง จึงจําเป็น
จะต้องมีกระบวนการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการวิจัย
เชิงวิชาการแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เขาได้เห็นคุณค่าเห็นปัญหา
ของการมีและการหายไปของปุาสาคู เมื่อทําให้เขามองเห็นคุณค่าร่วมกัน
ได้ ก็มาสู่การดูแลร่วมกันได้ 
 
แนวการอนุรักษ์และการจัดการป่าสาคูที่ยั่งยืน 
 ในการอนุรักษ์และการจัดการปุาสาคูท่ียั่งยืนจําเป็นต้องร่วมมือกัน
หลายๆฝุาย เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะในพื้นท่ี องค์กรเครือข่ายและชุมชน
เจ้าของพื้นท่ีปุาสาคูโดยต้องมีการดําเนินการและส่งเสริมให้เรียนรู้ตระหนัก
ถึงคุณค่าประโยชน์ของปุาสาคูอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดจิตสํานึกการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและการจัดการอย่างยั่ งยืน โดยให้ทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง เช่น บ้านกะโสม หมู่ท่ี 4 ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้จัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ประมาณ 30 ครอบครัว ช่วยกันปกปูองดูแลปุาสาคูและนําผลผลิตจากต้น
สาคูมาใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว โดยมีหน่วยงานของสถาบันการศึกษาเข้า
มาร่วมศึกษาวิจัย และนําองค์ความรู้ท่ีได้มาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง  ส่วนท่ีตําบลนาข้าวเสียและตําบลโคกสะบ้า อําเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง ก็มีการจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ปุาสาคู ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ชุมชน ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ได้อย่างเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมหยาดฝนในการส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และการจัดการปุาสาคูเป็น
อย่างดี  
 



68 
 

 
ภาพที ่5.5 กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม 

 
 จะเห็นว่า ชุมชนใดท่ีมีผู้นําหรือกลุ่มท่ีมองเห็นความสําคัญของปุา
สาคูและให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงมีการประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลความ
คิดเห็นของแต่ละคน แล้วนําไปสู่การกําหนดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูโดยร่วมกันค้นหา วิธีการ จนได้ขอตกลงเป็นกฎระเบียบของชุมชนท่ี
ร่วมกันกําหนดขึ้น จึงทําให้ชุมชนนั้นเข้มแข็ง แต่ถึงอย่างไรจะต้องมีการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป เช่น เวทีเสวนาสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ 
การฟื้นฟูปุาสาคู การถางตกแต่งปุาสาคู และสามารถกําหนดแหล่งหรือ
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําในระบบนิเวศปุาสาคู เพื่อให้ระบบนิเวศปุาสาคู
เป็นท่ีพึ่งของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 
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ภาพที่ 5.6 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสมกับสถาบันการศึกษา 

 
และยังส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากปุา

สาคู เพื่อให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรปุาสาคูซึ่งมีประโยชน์
หลากหลาย ก่อให้เกิดอาชีพเสริมและเป็นการกระจายรายได้แก่ครัวเรือน 
เช่น กลุ่มผู้ชายควรส่งเสริมในการผลิตแปูง ทําจากมุงหลังคา เล้ียงด้วง 
ฯลฯ ส่วนกลุ่มผู้หญิงส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แปูงสาคูเป็นอาหาร 
ขนมต่างๆ เพื่อจําหน่ายหารายได้  

นอกจากนี้ ให้กลุ่มมีการศึกษาดูงานระหว่างชุมชนหรือภายใน
ชุมชนด้วยกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
จะก่อให้เกิดแนวคิดท่ีจะหวงแหนและรู้คุณค่าประโยชน์ของปุาสาคูต่อไป 
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ภาพที ่5.7 ผลิตภัณฑ์จากปุาสาคูส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ 

 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พอสรุปแนวทางการอนุรักษ์และการ
จัดการปุาสาคูให้ยั่งยืนมีดังนี้ 
 1. ควรสนับสนุนให้มีการจัดจ้ังกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการ
พื้นท่ีปุาสาคู โดยให้ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีมีบทบาทและเป็นแกนนําในการ
ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้สนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย 
  2. ควรมีการผลักดันความรู้ท่ีเป็นของชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปุาสาคู สู่สถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยมีการ
ผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นและขบวนการกิจกรรมเกี่ยวกับปุาสาคู 
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  3. ควรมีการขยายพื้นท่ีปลูกปุาสาคู ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม หรือท่ีมีอยู่
แล้วคงการอนุรักษ์เข้าไว้ โดยไม่ทําลายแต่ควรมีการปลูกเพิ่ม 
  4. สนับสนุนให้เกิดกลุ่มทําแปูงสาคู เพื่อจําหน่ายและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากต้นสาคู เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนและให้
ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆมีจิตสํานึกและตระหนักต่อความสําคัญของปุาสาคู จึง
ทําให้ชุมชนมีความหวงแหน ปุาสาคูร่วมกัน 
  5. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของต้นสาคู การ
นําแปูงมาแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ เพื่อบริโภคได้หลากหลาย
พร้อมจําหน่าย หรือการนําส่วนต่างๆของต้นสาคูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์รวมถึงการลงไปวิจัยร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ และท่ีสําคัญควรผลักดันให้มีหลักสูตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษานั้นๆด้วย 
  6. ควรให้ผู้บริหารของรัฐหรือหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหันมา
ให้ความสําคัญอย่างจริงจังและจริงใจกับพืชสาคูท่ีกําลังถูกทําลายโดย
ทางตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
วิ เคราะห์และ คิดให้ ดีก่ อน ท่ีจะมี โครงการต่างๆ  แล้วมาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างปุาสาคูให้หมดไปจากพื้นท่ี 
 

 แนวทางการจัดการปุาสาคูอย่างยั่งยืน จึงเป็นการให้คนในชุมชน
เกิดความตระหนักในความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาคู ท้ังการใช้ประโยชน์
จากสาคูอย่างรู้คุณค่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เกิดการอนุรักษ์และสร้างปุาสาคูในพื้นท่ีชุ่มน้ําของชุมชนให้มาก
พอสําหรับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างเศรษฐกิจทางเลือก
แก่ครอบครัว ชุมชนและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาพืชสาคูท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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ค าน า 
 

คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแปูงสาคูใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง นี้ประกอบด้วยเนื้อหาจํานวน 5 
บท โดยเป็นข้อมูลได้มาจากผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ท่ีผ่านการวิเคราะห์
และทดลองกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแปูงสาคูมาแล้ว สามารถนําไปใช้ได้จริง
ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งในบทท่ี 1 กล่าวถึง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มสาคู เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงชนิด
และพันธุ์ของปาล์มสาคู ตลอดจนส่วนประกอบของลําต้น บทท่ี 2 สารพัด
ประโยชน์จากต้นสาคู เกษตรกรจะได้เรียนรู้ว่าสาคูแต่ละต้นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและในด้านใดบ้าง บทท่ี 3 กรรมวิธีการผลิต
แปูงสาคู เป็นส่วนสําคัญท่ีเกษตรกรสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตแปูง
สาคูแบบด้ังเดิมและการใช้เครื่องมือนวัตกรรมในการผลิตแปูงสาคูท่ีสะอาด
และถูกสุขลักษณะ บทท่ี 4 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแปูง
สาคู เป็นการนําแปูงสาคูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้ทดลองและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ด้วย และในบทท่ี 5 
แนวทางการจัดการปุาสาคูอย่างยั่งยืน กลุ่มเกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการ
อนุรักษ์และการจัดการปุาสาคูอย่างเป็นระบบ  โดยการไปศึกษาดูงานปุา
สาคูของชุมชน ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของปุาสาคู ไม่ทําลายปุาท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากปุาสาคูอย่างยั่งยืน  

ผู้ดําเนินโครงการหวังว่าคู่มือ เล่มนี้จะเกิดประโยชน์กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปแปูงสาคู สามารถนําไปเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง 
เสริมสร้างความรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของปุาสาคู เพื่อให้สาคู
เคียงคู่กับสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวภาคใต้ต่อไป 

     พนม  อินทฤทธิ์ 
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