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 สาคู (Sago palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มที่พบอยู่ในประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี มาเลเซีย 

และประเทศไทย

 สาค ูเป็นพชืหลกัของระบบนเิวศ เป็นแหล่งทีบ่่มสร้างความหลากหลายทางชวีภาพ

ให้แก่ระบบนเิวศ เช่น บ่มเพาะความหลากหลายของสตัว์นำา้ และเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของพนัธุไ์ม้ 

ทีอ่าศยัอยู่ร่วมกบัป่าสาค ูเป็นต้น โดยสาคูจะกระจายตวัข้ึนอยูใ่นพืน้ทีช่ืน้แฉะ (wetland) 

หรือบริเวณที่มีนำ้าจืดไหลผ่าน เช่น แม่นำ้า ห้วย หนอง และคลอง สำาหรับในด้านกายภาพ

หรือภูมิศาสตร์ ป่าสาคูจะเป็นพื้นท่ีชุ่มนำ้าจืดท่ีช่วยลดการไหลบ่าของนำ้าในฤดนูำา้หลาก 

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีฝนตกชุก ต้นสาคูมีระบบรากที่แข็งแรง  

และแผ่ขยาย จึงสามารถดูดซับนำ้าระดับใต้ดินต้ืนได้ดี กลายเป็นแหล่งกักเก็บนำ้า

ตามธรรมชาติที่สำาคัญ เพื่อใช้เป็นแหล่งนำ้าดื่ม นำ้าใช้ และเพื่อการเกษตร สำาหรับคนในพื้นที ่

ได้เป็นอย่างดี

ที่มาและความสำาคัญ

ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองพัทลุง
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 สาคู เป็นพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในเชิงนิเวศ 

วฒันธรรม และภมูปัิญญาท้องถ่ิน ทัง้ยงัเป็นทนุในการดำารงชวีติและเป็นองค์ประกอบหนึง่ 

ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยสอดแทรกอยู่แทบทุกกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน 

ของคนในชุมชนจนสั่งสมเป็นวัฒนธรรมท่ีปรากฏในระบบการผลิต ระบบความเชื่อ  

และระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้ได้เห็นมากมาย

 ปัจจุบันป่าสาคูในภาคใต้มีจำานวนลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ ทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าสาคูไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการในเชิงการค้า ซ่ึงนอกจากเป็นการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในระบบนิเวศแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการหายไปของวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญา 

ชาวบ้านของคนในชุมชนที่เคยมีวิถีชีวิตผูกพันกับป่าสาคูด้วย

ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองพัทลุง
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 สาคูหรือปาล์มสาคู (Sago palm) เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม (Palmae) 

เป็นไม้ยนืต้นชนดิหนึง่ เมือ่ต้นเจรญิเตบิโตเตม็ทีจ่ะมลีกัษณะคล้ายต้นมะพร้าวหรอืต้นปาล์ม 

แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 

 1. ชนิดยอดแดง (Metroxylon sagus Rottb.)                          
  ลักษณะของขอบใบเรียบไม่มีหนาม เป็นพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด 

ทั้งในสภาพธรรมชาติ และสภาพที่มีการเพาะปลูก  

 2. ชนิดยอดสีขาว (Metroxylon rumphii Mart.)                  
  ลักษณะของขอบใบมีหนาม ใบสั้นเปราะ และต้นเล็กกว่ายอดสีแดง

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

“สาคู (Sago palm)”
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metroxylon sagu Rottb. 

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ชื่อพื้นเมือง : สากู (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)
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 ดอก สาคจูะออกดอกเป็นช่อบริเวณ

ปลายยอดเหนือลำาต้นมีลักษณะคล้าย 

เขากวาง สงูประมาณ 3 – 4 เมตร และแผ่กว้าง 

ประมาณ 4 - 5 เมตร ลักษณะสีดอก  

เป็นสนีำา้ตาลแกมแดงหรอืเหลอืงจะมแีขนง 

และก้านดอกย่อยรวมอยู่ ดอกออกเป็น

เกลยีวเรยีงตวักนั มลีกัษณะเป็นตุม่หรอืตา 

โดยจะออกดอกในช่วงท่ีใบเริ่มหดสั้นลง  

ในช่วงเริ่มออกดอกนี้ สาคูจะสะสมแป้ง  

ไว้ในลำาต้นได้มากที่สุด ประมาณร้อยละ  

10 - 20

 ผล มีลักษณะเป็นทะลาย รูปผล 

กลมแป ้นมีขนาดเส ้นผ ่ านศูนย ์กลาง 

ประมาณ 3.5 - 5 เซนติเมตร ผิวของผล 

มีลักษณะเป็นเกล็ดหุ้มประมาณ 18 แถว  

เปลือกด้านใน มลีกัษณะอ่อนคล้ายฟองนำา้หนา  

หุ ้มเมล็ดเอาไว้ บางต้นอาจมีผลมากถึง 

7,500 - 8,000 ผล หนึ่ งผลมีนำ้ าหนัก

ประมาณ 42 กรัม สามารถเก็บผลได้ตลอดป ี

ระยะเวลาตัง้แต่ออกดอกจนถงึผลสุกใช้เวลา 

ประมาณ 4 - 5 ปี โดยผลสุกจะมีสีนำ้าตาล 

เม่ือผลร่วงหมดแล้วสาคูต้นแม่ก็จะตาย  

รวมระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต ่งอกจนถึง 

ออกผลแล้วตาย ประมาณ 10 - 12 ปี

 โดยมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ส�าคัญ ดังนี้
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 ล�าต้น มลีกัษณะคล้ายกบัต้นตาลโตนด ต้นลาน ต้นปาล์ม และต้นมะพร้าว ลำาต้นตรง 

ไม่มหีนาม เม่ือเจรญิเตบิโตเตม็ที ่จะมคีวามสงูประมาณ 10 - 12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำาต้น 

ประมาณ 35 - 60 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 

 ใบ จัดเป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว ลักษณะใบประกอบแบบขนนก ก้านใบสาคูจะมี 

ความยาว 5 - 8 เมตร แต่ละก้านใบจะมีใบย่อยประมาณ 100 - 190 ใบ แยกออกจาก

ก้านใบเป็นคู่ๆ ประมาณ 50 - 80 คู ่และแต่ละใบย่อยมีความยาวประมาณ 60 - 80 เซนตเิมตร  

ความกว้างของแผ่นใบประมาณ 5 เซนติเมตร การเจริญเติบโตในระยะกระจุกใบของสาค ู 

จะออกใบใหม่ 2 ใบต่อเดือน ระยะเป็นต้นจะออกใบใหม่ 1 ใบต่อเดือน ระยะออกดอก 

จะออกใบใหม่ 2 ใบต่อเดอืน บริเวณก้านใบมปีมเป็นเสีย้นตลอดก้าน เมือ่เข้าสู่ระยะตดิผล 

ต้นสาคูจะไม่ออกใบใหม่อีก 

 ราก เป็นฝอยเช่นเดียวกับรากพืชตระกูลปาล์มทั่วไป เป็นพืชรากตื้นอยู่บริเวณ 

ผิวดิน และหยั่งลึกลงไปในดินไม่เกิน 1 เมตร มีรากย่อยจำานวนมาก ส่วนหนึ่งจะเป็น 

รากอากาศอยู่เหนือนำ้าหรือผิวดินเพื่อช่วยในการหายใจ โดยระบบรากจะเป็นตัวช่วย 

ในการกรองตะกอน อนิทรียวตัถตุ่างๆ เพือ่ใช้เป็นอาหารในการเจรญิเตบิโตของต้นสาคู

ต่อไป สาคเูป็นพืชทีแ่ตกหน่อออกจากรากเหง้าของต้นเดมิ รากเหง้านีจ้ะค่อย ๆ  เจรญิเตบิโต  

และทอดยาวอยู่เหนือผิวดินทางด้านข้างของต้นเดิม แขนงรุ่นหลังจะค่อย ๆ อยู่ห่าง 

จากแขนงรุน่แรก ๆ  ในด้านทีอ่ยู่คนละทางกับต้นเดมิทัง้ 3 ด้าน เรียกรากเหง้าทีค่่อย ๆ  ลอยตวั 

และโตขึ้นนี้ตามภาษาถิ่นภาคใต้ว่า “หัวหมก”
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นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์

 สาคู เป็นพืชที่ชอบขึ้นในที่ชุ่ม ชื้นแฉะ มีนำ้าขังตลอดปีที่เรียกว่า ป่าพรุ ซึ่งมีการ

ทับถมของอินทรียวัตถุเป็นเวลานาน และบริเวณท่ีมีนำ้าจืดไหลผ่าน เช่น แม่นำ้า ห้วย 

หนอง คลอง และบงึ เป็นพชืทีต้่องการนำา้ปริมาณสงู ประมาณ 1,000 - 2,500 มลิลเิมตรต่อปี  

ชอบอากาศร้อนชื้นที่อุณหภูมิ ประมาณ 29 - 30 องศาเซลเซียส และสามารถ 

ทนต่อสภาพนำ้าท่วมขังหรือนำ้าแห้งเป็นระยะเวลานานได้ดี 

 สามารถขึน้ได้ในดนิหลายประเภท ตัง้แต่ดนิทีม่กีารระบายนำา้ด ีหรอืนำา้ท่วมขงับางเวลา  

ดินทรายจัด ดินเหนียว และดินลาวาจากภูเขาไฟ มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว  

ต้นสูงถึงปีละ 1.5 เมตร ในสภาพดินและสิ่งแวดล้อมปกติ แม้ว่าสาคูจะชอบเติบโต 

ในที่ชื้นแฉะแต่พบว่าในพื้นท่ีพรุบริเวณท่ีมีนำ้าท่วมขังลึก สาคูจะแคระแกร็น การเจริญ

เติบโตทางลำาต้นน้อย ทำาให้การสะสมแป้งไว้ในลำาต้นน้อยมาก ซ่ึงแตกต่างจาก 

การเจรญิเติบโตในบรเิวณทีม่เีนือ้ดนิมากกว่านำา้ การเจรญิเตบิโตจะเรว็กว่ามาก และสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในดินเปรี้ยวจัดที่พืชอื่นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จนกระทั่งถึงในดิน 

ที่เป็นดินด่างอ่อน ๆ คือ มีค่า pH ระหว่าง 4.0 - 7.4 เป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารเสริม

น้อยมาก ทนทานต่อสภาพดินได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น

ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองพัทลุง
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 สาคู สามารถเติบโตได้ทั้งในที่โล่งและอยู่ร่วมกับพืชชนิดอ่ืน จะเจริญเติบโตได้ดี 

ในพื้นท่ีที่ได้รับแสงแดดเต็มท่ีจนถึงพื้นที่ที่มีร่มเงาร้อยละ 50 การทำาสวนวนเกษตร 

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมักปลูกสาคูไว้ในพื้นที่แฉะนำ้า ริมห้วย  

ฝั่งแม่นำ้า และในบึงที่มีนำ้าไม่ลึกมากร่วมกับพืชเกษตรและพืชป่าอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแหล่ง

อาหารและปัจจัยสี่ นอกจากนั้นยังทนต่อลมพายุที่แรงได้ดีมากอย่างน่าอัศจรรย์

 อย่างไรกต็าม สาคยูงัมข้ีอจำากดัในการเจรญิเตบิโต เช่น ไม่ทนต่อความแล้ง ไฟไหม้ 

อากาศหนาวจัด ลูกเห็บ และหิมะ รวมทั้งดินที่มีความเค็มจัดด้วย

 ต้นสาคูเป็นพืชพื้นเมืองคาดว่าถูกพบครั้งแรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

และหมู่เกาะต่างๆ ในแถบนี้ ได้แก่ ประเทศปาปัวนิวกีนี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ต้นสาคูที่มีอยู่ส่วนใหญ่ขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติ และพบมากที่สุดที่ประเทศปาปัวนิวกีนีและประเทศอินโดนีเซีย  

ส่วนในรูปแบบการเพาะปลูกโดยมนุษย์ มีมากท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย  

ปาปัวนิวกีนี หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ไทย และประเทศฟิลิปปินส์
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แต่วิธีที่นิยมมี 2 วิธี เท่านั้น คือ

1 การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด 
 สามารถขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมาก แต่การเจริญเติบโตช้ากว่าการขยายพันธุ์ 
ด้วยการแยกหน่อ และเมล็ดของสาคูนั้นค่อนข้างหายาก

2 การขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ 
     ในปัจจบุนันยิมขยายพันธุส์าคดู้วยหน่ออ่อน สาคเูป็นพชืใบเลีย้งเดีย่ว มจีดุเจรญิอยูท่ี่ 
จุดยอดของลำาต้นเพียงแห่งเดียว ไม่มีตาที่จะเจริญเป็นก่ิงด้านข้าง แต่มีหน่ออ่อน 
ท่ีเจรญิมาจากต้นแม่ สามารถขยายพนัธุไ์ด้รวดเรว็ ได้ต้นอ่อนท่ีแขง็แรง ง่ายในการเคลือ่นย้าย 
ออกจากต้นแม่ โดยต้องเลือกหน่อที่มีรากติดมากับต้นอ่อนและมีขนาดใหญ่ เพราะจะมี
อาหารสะสมมาก สามารถตั้งตัวได้ดีและเจริญเติบโตได้เร็ว ในการตัดควรระมัดระวัง 
ไม ่ให ้หน่ออ่อนมีบาดแผลมาก กรณีต ้นหน่ออ่อนที่ถูกตัดแล้วไม่ได้ปลูกทันท ี 
สามารถเกบ็รักษาไว้โดยการชำาไว้ในเรอืนทดลองได้นาน 2 - 3 เดอืน

การขยายพันธุ์ต้นสาคู 
    ปัจจุบันสามารถท�าได้ 3 วิธี ได้แก่ 

     1. การเพาะเมล็ด 

     2. การแยกหน่อ 

     3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การขยายพันธุ์และการเพาะปลูกต้นสาคู
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1 เลอืกหน่ออ่อนท่ีมคีวามสมบรูณ์ มขีนาด 

 เส้นผ่านศนูย์กลาง 10 - 15 เซนตเิมตร  

และมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 ใช้เสียม หรือมีดพร้า แยกหน่ออ่อน 

 ออกจากต้นแม่ด้วยความระมัดระวัง  

ตัดใบออกครึ่งหนึ่ง ยกเว้นตรงส่วนยอด  

จะทำาให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากกว่า  

90 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นควรผึ่งให ้แห้ง 

พอหมาดๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรครากเน่า  

หากต้องการให้เหง้าแตกหน่อ และโตไว 

ให้นำาเหง้ามารมควันก่อนปลูก

3 ก่อนปลูก เอาดินชั้นบน ใส ่ลงไป 

 ในหลุมก่อนประมาณคร่ึงหลุมและ 

เอาหน่ออ่อนลงปลกู จากนัน้เอาดนิทีเ่หลอื

ใส่เล็กน้อยให้ลำาต้นสาคูอยู่เหนือดิน 

4 ผูกไม้หลักเพื่อยึดหน่ออ่อนไม่ให้ล้ม  

 กรณีปลูกในที่โล่ง ช่วงแรกควรทำา 

ที่บังแดดให้ต้นอ่อน 

5 หากไม่มีฝนตกให้เอานำ้าใส่ลงในหลุม 

 ให้นำา้ขงัตลอด จากนัน้สงัเกตการเจรญิ 

เตบิโตว่ามีการแตกใบใหม่หรอืไม่  ถ้าเหน็ว่า 

ต้นสาคูตั้งตัวได้แล้วน้ัน ให้เอาดินที่เหลือ 

ใส่หลุมให้เต็ม และเอาที่บังแดดออก จากนั้น 

รอประมาณ 8 - 12 เดอืน จนใบของต้นสาคู

เปล่ียนเป็นสีเหลืองก็สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้ โดยการขุดและเก็บด้วยมือ 

ทำาการตัดแยกแขนงที่แตกออกจากต้น 

และใบ ผลผลิตของแขนงสาคู มีประมาณ 

2,000 กโิลกรมัต่อไร่ เมือ่ขดุขึน้จากดินแล้ว  

จะเก็บหัวไว้ได้ไม่นาน จะต้องใช้ภายใน  

2 - 7 วัน

การปลูกต้นสาคู  
 มักปลูกในพื้นที่มีโคลนตมเพราะช่วยป้องกันรากอ่อนได้ 

และต้นสาคูชอบอากาศชื้น มีขั้นตอนการปลูก ดังนี้
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 ประเทศไทยสามารถพบต้นสาคูได้ในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดนราธิวาส 

และในบางพื้นที่ของจังหวัดในภาคตะวันออก รวมพื้นที่ปลูกต้นสาคูจากการสำารวจ 

ในปี พ.ศ. 2526 มีประมาณ 3,000 เฮกตาร์ หรือ 18,750 ไร่  ในปัจจุบันคงเหลือพื้นที่

ปลูกต้นสาคูน้อยมาก เนื่องจากการตัดทำาลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และผลจากการที่ 

คนไทยในปัจจุบันรู้จักคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูน้อยลง สำาหรับชนิด 

ของต้นสาคทูีพ่บในประเทศไทยมชีนดิเดยีว คอื ชนดิยอดแดง ไม่มหีนาม ซึง่ต้นสาคทูีม่อียู ่ 

สันนิษฐานว่าเป็นต้นสาคูที่มาจากการเพาะปลูก ไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่อย่างไร 

ก็ตามสภาพของป่าสาคูในประเทศไทยปัจจุบัน มีลักษณะเหมือนป่าสาคูที่ขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติ

        พื้นที่ภาคใต้มีลักษณะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู จึงพบต้นสาคู

ขึน้กระจายอยูท่ัว่ไปทัง้ 14 จงัหวดั โดยพืน้ทีท่ีพ่บจำานวนมาก คือ จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

สตูล กระบี่ ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง และจังหวัดตรัง ป่าสาคูส่วนใหญ่จะขึ้นบริเวณ 

ที่มีแม่นำ้าหรือคลองไหลผ่าน โดยต้นสาคูจะขึ้นตามสองข้างทางนำ้า ในอดีตชาวบ้าน 

ได้ใช้ประโยชน์จากป่าสาคูหลากหลายรูปแบบ โดยมองว่าป่าสาคูมีความสำาคัญในฐานะ

เป็นป่าริมนำ้าที่ช่วยชะลอการไหลของนำ้า และการท่ีชาวบ้านได้นำานำ้าจากคลองป่าสาค ู

มาใช้ในการทำานาและการใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ป่าสาคูบริเวณแนวลำาคลอง  

สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าจำาพวก ปลา กุ้ง หอย และเต่า รวมทั้งเป็นแหล่ง 

ที่อยู่ของพืชชนิดอื่นด้วย ทำาให้บริเวณไหนที่มีต้นสาคูขึ้นจะเป็นแหล่งอาหารช้ันดี 

ของชาวบ้าน นอกจากน้ีในช่วงฤดูแล้งป่าสาคูยังเป็นระบบนิเวศที่ช่วยเก็บกักรักษา 

นำ้าไว้ เพื่อให้ชาวบ้านมีนำ้าใช้สำาหรับการอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นการขุด

บ่อนำ้าเพื่อใช ้นำ้าของชาวบ้านจะมีการเลือกพื้นท่ีในการขุดเจาะโดยพิจารณา 

จากการปรากฏอยู่ของต้นสาคู เพราะถ้าพบต้นสาคูเจริญเติบโตอยู่แสดงถึงบริเวณนั้น 

ต้องมีแหล่งนำ้าอยู่ใต้ดินหรือที่เรียกว่า “ตาน�้า”

พื้นที่ป่าสาคูในประเทศไทย
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 การกระจายตวัของป่าสาคใูนพืน้ทีภ่าคใต้ตอนบน ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีชุมพร 

และจังหวัดระนอง พบว่า ป่าสาคูใน 3 จังหวัดถูกทำาลายไปมากกว่าร้อยละ 38.33  

โดยจงัหวดัสรุาษฎร์ธานพีบการกระจายตวัของป่าสาคู จำานวน 304 แห่ง ในพืน้ทีป่ระมาณ  

200 ไร่ ครอบคลมุพ้ืนที ่15 อำาเภอ คอื อำาเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พระแสง เวยีงสระ  

บ้านนาเดิม เคียนซา พุนพิน ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม                          

พนม ชัยบุรี และอำาเภอดอนสัก ส่วนจังหวัดชุมพรพบการกระจายตัวของป่าสาคู  

จำานวน 8 แห่ง ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำาเภอ คือ อำาเภอหลังสวน 

ละแม และอำาเภอสวี และจังหวัดระนองพบการกระจายตัวของป่าสาคู จำานวน 1 แห่ง 

ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ของพื้นที่อำาเภอกะเปอร์ 

 สภาวการณ์ปัจจบุนัของป่าสาคใูนพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่างของ 3 จงัหวดั คอื จังหวดัยะลา  

ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส พบปริมาณพื้นที่ป่าสาคูในจังหวัดนราธิวาส จำานวน 642 ไร ่

2 งาน 98.25 ตารางวา หรอื 1,028,393 ตารางเมตร คดิเป็น 70.89 เปอร์เซน็ต์ของพ้ืนที่  

โดยพบมากที่สุดที่ตำาบลรือเสาะ อำาเภอรือเสาะ จำานวน 70 ไร่ 2 งาน จังหวัดปัตตานี  

มีพ้ืนที่ป่าสาคู จำานวน 158 ไร่ 2 งาน 63.75 ตารางวา หรือ 253,855 ตารางเมตร  

คิดเป็น 17.50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี โดยพบมากท่ีสุดท่ีตำาบลลุโบะยิไร อำาเภอมายอ  

จำานวน 14 ไร่ 1 งาน และจังหวัดยะลามีพื้นท่ีป่าสาคู จำานวน 105 ไร่ 1 งาน  

13.37 ตารางวา หรือ 168,453.50 ตารางเมตร คิดเป็น 11.60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่  

โดยพบมากที่สุดที่ตำาบลบุดี อำาเภอเมืองยะลา จำานวน 17 ไร่ 2 งาน

 การผลติสาคใูนพืน้ท่ีจงัหวดัตรงั พบว่า แหล่งสาคใูนจงัหวัดตรัง มจีำานวน 313 แห่ง 

ในอำาเภอเมอืงมแีหล่งสาคธูรรมชาตมิากทีส่ดุ 69 แห่ง รองลงมา ได้แก่ อำาเภอย่านตาขาว  

ห้วยยอด นาโยง วังวิเศษ รัษฎา ปะเหลียน หาดสำาราญ สิเกา และอำาเภอกันตัง  

(66, 54, 37, 24, 22, 18, 8, 8 และ 7 แห่ง ตามลำาดับ) 

 พื้นที่ป ่าสาคูมีแนวโน้มลดลงและอาจจะเข้าสู ่ จุดวิกฤตในอนาคตอันใกล้นี้  

หากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและชุมชนไม่ร่วมมือกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
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 ต้นสาคูสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่รากจนถึงยอด โดยในแต่ละพื้นที่จะม ี

การนำาส่วนต่างๆ ของต้นสาคูมาใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย เป็นพืชท่ีได้รับการบันทึกว่าเป็นต้นไม้อาหารที่เก่าแก่ และยังเป็น 

พชือาหารหลกัของชาวพืน้เมอืงทีอ่าศยัในเขตแถบเส้นศนูย์สตูร โดยการประกอบอาหาร 

จากต้นสาคูนั้น มักใช้แป้งท่ีสะสมในลำาต้นของต้นสาคูมาดัดแปลงเป็นอาหารประเภท

ต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากพืชชนิดอื่นๆ ที่มักจะสะสมแป้งอยู่ในหัวใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง  

มนัสำาปะหลงั และมันเทศ ในส่วนของแป้งสาคูนัน้ นอกจากจะนำามาเป็นอาหารโดยตรงแล้ว 

สาคูยังใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกหลายประการ ได้แก่

การใช้ประโยชน์ต้นสาคู

ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอนาโยง
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ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองพัทลุง

 1 ใบ นำามาเย็บเป็นตับใช้มุงหลังคา

 หรือกั้นฝาบ้าน ห่อขนม สานเป็น

ตะกร้า สานกระจาด และสานเสื่อ 

2 ก้านใบย่อย ลอกเอาส่วนใบออก  

 ใช้ทำาไม้กวาด นำ้าเลี้ยงจากก้านใบ 

สามารถใช้ทำากาว หรือรักษาฝ้าบนใบหน้าได้

3 ผล สามารถนำามาทำาเป็นยาแก้ 

 อาการท้องเสีย

4 ยาง สามารถนำามาทำาเป็นยารักษา 

 โรคเริม

5 ล�าต้น มีความแข็งแรง สามารถ 

 นำามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น  

ใช้ในงานก่อสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช ้

ในครัวเรือน และใช้เป็นเชื้อเพลิง 

6 เนือ้ในของล�าต้น สามารถใช้เลีย้ง

 ด้วงสาคู และเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ 

ส่วนใหญ่เม่ือกล่าวถึงสาคูแล้ว มักจะ 

นึกถึงการนำามาผลิตเป็นแป้ง สำาหรับใช้ 

ในการบริโภค ใช ้เป ็นแหล่งทดแทน

คาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรือพืชอื่นได้

7 ราก ใช้เป็นยารักษาโรคปวดศีรษะ  

 และนำา้ทีไ่หลออกมาจากรากในตอนเช้า

ใช้ล้างตารักษาตาฝ้าฟาง
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 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่ป่าสาคู 

ลดลงมาก เนื่องจากความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าสาคูนำาไปทำาอย่างอื่น

 อย่างไรก็ตาม ประโยชน์และคุณค่าของต้นสาคูยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ  

ทีม่คีวามสำาคญัและมคีวามเชือ่มโยงกบัวถิชีวีติของคนในชมุชน เช่น อาชพีการทำาแป้งสาคู  

เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับธรรมชาติ และแป้งสาคู ยังมีคุณสมบัติพิเศษ  

แตกต่างจากแป้งชนิดอื่นๆ ซึ่งจุดเด่นของภูมิปัญญาจากแป้งสาคู สามารถสร้าง 

รายได้ให้แก่ชุมชนเกิดความม่ันคงและย่ังยืน ทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยให้ 

ระบบวนเกษตรของชุมชนเข้มแข็ง ดังน้ัน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ป่าสาคูจึงมคีวามสำาคญัมาก เพือ่ให้ต้นสาคอูยูคู่กั่บวถีิชวีติ การดำารงชพี และการใช้ประโยชน์ 

ของมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอนาโยง
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 แป้งสาค ู(Sago Flour) หมายถงึ แป้งทีผ่ลติได้จากต้นสาคู มีลักษณะ

เป็นผงละเอียดหรือเป็นเม็ด เน้ือแป้งอาจมีสีนำ้าตาลหรือสีชมพูอมขาวขึ้นอยู่กับ 

กระบวนการผลิตและสายพันธุ์ของต้นสาคู ซึ่งแป้งชนิดนี้นิยมใช้ประโยชน์สำาหรับ 

ประกอบอาหารเป็นหลกั โดยเฉพาะใช้ทำาขนมหวาน อาท ิขนมปากหม้อ และขนมลอดช่อง  

โดยเนื้อขนมจะมีความเหนียวนุ่ม และหวาน

 การนำาต้นสาคูมาใช้ในการสกัดแป้งจะเลือกต้นสาคูท่ีมีอายุในช่วง 7 - 15 ปี 

หรือต้องเลือกใช้ต้นที่ยังไม่ออกดอกหรือจะใช้ต้นท่ีกำาลังออกดอกหรือติดผลก็ได้  

แต่จะไม่เลือกต้นที่กำาลังเหี่ยวตายเพราะแป้งจะมีน้อย โดยปกติแป้งสาคูท่ีสกัดได้  

จะมีแป้งเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 40 กล่าวคือ ต้นสาคูที่มีนำ้าหนัก  

100 กิโลกรัม จะสามารถผลิตแป้งสาคูได้ 40 กิโลกรัม โดยต้นสาคู 1 ต้น สามารถ

ผลิตแป้งได้สูงถึง 150 - 300 กิโลกรัมต่อต้น 

ภาพ: กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

การผลิตแป้งสาคู
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ขั้นตอนการผลิตแป้งสาคู
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ลักษณะของแป้งสาค ู 

 จะมีลักษณะทางกายภาพและเคมีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

 1 สายพันธุ์ของต้นสาคู ได้แก่ ต้นสาคู  

 ที่มียอดสีขาวและมีหนามจะให้สีนำ้าแป้ง 

และเนือ้แป้งสขีาวอมชมพ ูส่วนต้นสาค ูทีม่ยีอด

สีแดงและไม่มีหนามจะให้นำ้าแป้ง และเน้ือแป้ง

สีนำ้าตาลอ่อน

2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัด ได้แก่ การใช ้

 โลหะขูดหรือบดเนื้อต้นสาคูจะทำาให้เกิด

ปฏกิริยิาออกซไิดซ์เปลีย่นสเีนือ้แป้ง โดยเฉพาะ

ต้นสาคทูีม่ยีอดสขีาวจะให้เนือ้แป้งเป็นสนีำา้ตาล 

แป้งสาคูท่ีใช้วิธีการสกัดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านน้ี 

จะได้แป้งที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด และมี 

สีนำ้าตาลอ่อน

 เน่ืองจากลำาต้นของสาคูท่ีนำามาสกัดเป็นแป้งจะมีองค์ประกอบของสารฟีนอล  

เมือ่สารน้ีสมัผสักับโลหะและอากาศจะทำาให้เกดิสนีำา้ตาลอ่อน นอกจากน้ันกระบวนการเกดิสี 

ของแป้งหรือนำา้สกดัยงัเกดิข้ึนจากปฏกิริยิาการย่อยสลายของเอนไซม์ฟีนอลออกซเิดสด้วย
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แป้งสาคูที่สกัดได้มีคุณสมบัติที่สำาคัญ ดังนี้

 1. มีปริมาณไขมันตำ่า

 2. มีเส้นใยสูง

 3. เม็ดแป้งมีความละเอียดสูง หรือขนาดประมาณ 18 – 48 ไมครอน

 4. แป้งมีคุณสมบัติคงตัวได้ดีแม้ได้รับอุณหภูมิสูง

 5. เมือ่ได้รับความร้อนจะเปลีย่นเป็นเนือ้แป้งสกุมเีนือ้สมัผสัทีเ่หนยีวนุม่ และมรีสหวาน

1 สามารถผลิตเป็นสินค้าจำาหน่ายได้ท้ังในระดับชุมชน 

และระดับประเทศ 

2 นำาไปใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารหลายชนดิ  

 ตวัอย่างเช่น ในแถบยโุรปและอเมรกิามกีารนำาแป้งสาคู  

เป็นส่วนผสมในการทำาซุป คัสตาร์ด และพุดดิ้ง ซึ่งแป้ง 

จะทำาหน้าที่ในการเพิ่มความหนืดของอาหาร อีกท้ังช่วย

ปรุงรสชาติอาหารให้มีรสหวานเพิ่มขึ้น

3 ในหลายประเทศทีม่ทีรพัยากรของต้นสาคจูำานวนมาก  

 เช่น ประเทศอินโดนเีซยี มาเลเซยี และประเทศในแถบ

อเมริกาใต้ มีการนำาแป้งสาคูมาใช้ในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นผง 

ช่วยทำาให้ลื่น นำาไปใช้ลดการเสียดสีในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติแป้งสาคู

ประโยชน์ที่ได้จากการผลิตแป้งสาคู
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4 ในประเทศไทยนำาไปใช้ทำาขนมหวาน  

 หลากหลายชนดิเช่น ขนมสาคหูน้ากะทิ 

ขนมกวน ขนมปากหม้อ  ขนมลอดช่อง  และ 

ขนมหน้าแตก ส่วนประเทศอื่นๆ ได้แก่  

ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย  

นำาแป้งสาคูไปต้มกับนำ้าตาลเพื่อใช้ผสม 

ทำาขนมหวาน และเยลลี่

5 นำาไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต 

 อาหาร เช ่น ใช ้ เป ็นส ่วนผสมใน 

เนื้อสัตว ์บด เ พ่ือช ่วยเพิ่ม เ น้ือสัมผัส 

ให้น่ารับประทานขึ้น 

6 นำาไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลตินำา้ตาล 

 โมเลกุลเดีย่ว เช่น นำา้ตาลกลโูคส และ 

นำา้ตาลฟรุคโตส โดยผ่านกระบวนการหมกั

ด้วยจุลนิทรีย์

7 นำาไปใช้ผลิตเหล้าพื้นบ้านด้วยการ 

 ทำาให ้แป ้งสุกก ่อนจะนำาไปหมัก 

ร่วมกับยีสต์

8 นำาไปใช้ในการผลิตนำ้าส้มสายชูด้วย 

 กระบวนการหมัก เช ่น เดี ยวกับ 

การผลิตเหล้า แต่จะปล่อยให้กระบวนการ

หมักใช้เวลานานขึ้นจนเปล่ียนแอลกอฮอล์

เป็นกรดอะซิตริก หรือนำ้าส้มสายชู

9 สามารถนำาไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อืน่  

 เช่น เส้นหม่ี เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน 

และขนมปัง

10 นำาแก่นสาคทูีเ่หลอืจากการผลติแป้ง

  มาผลติอาหารสัตว์

ภาพ: กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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การผลติแป้งสาค ูตำาบลชยับรุี 

อำาเภอเมอืงพทัลุง จงัหวัดพทัลงุ
ที่มาและความส�าคัญ
  คลองท่าสำาเภาเป็นคลองสายสำาคัญของตำาบลชัยบุรี อำาเภอเมืองพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง ที่ไหลจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออกก่อนที่จะถึงคลองปากประ 

ซึง่เป็นทีร่วมของลำานำา้สายต่าง ๆ  ทีไ่หลมาบรรจบกนั แล้วไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา 

สองข้างคลองมีต้นสาคู พืชซับนำ้า ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ้าท่ีสำาคัญ เป็นที่ทำามา

หากินของชาวบ้าน เป็นประตูเช่ือมที่สำาคัญของสัตว์นำ้าชนิดต่าง ๆ ทำาให้เป็น 

แหล่งชุมนุมของสัตว์นำ้า เป็นแหล่งจับสัตว์นำ้าที่สำาคัญ จะเห็นว่าชาวบ้านต่างต้ัง 

ยอยักษ์จับสัตว์นำ้าเป็นจำานวนมาก ถือเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยว 

นยิมชมพระอาทติย์ข้ึนและตก เป็นภาพท่ีงดงามและหาดไูด้ยากด้วยความอดุมสมบรูณ์ 

ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน จึงทำาให้การท่องเที่ยว

ในจังหวัดพัทลุงเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตแป้งสาคู
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ขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญา

1 โค่นต้นสาคู จะต้องมีการผูกเชือกโยงไว้  

 เพื่อไม่ให้ต้นที่ล้มไปกระทบกับต้นอื่น ๆ

2 นำาลำาต้นมาตัดแบ่งเป็นท่อนสั้น ๆ ขนาด  

 120 เซนตเิมตร โดยเว้นปลายยอดไว้ประมาณ  

60 เมตร

3 ปอกเปลอืกนอกออก แล้วแบ่งออกเป็น 4 ซกี  

 และขนย้ายออกจากพื้นที่ป่าสาคู

4 นำาเน้ือด้านใน ที่เป็นสีขาวอมชมพูไปผ่าน 

 กระบวนการย่อยหรือบด เพื่อให้เน้ือสาคู

ละเอยีดโดยใช้เครือ่งมอืขดูสาคูทีเ่รยีกว่า “กลาง” 

หรอืในปัจจบุนัมกีารพฒันาเครือ่งบดย่อยเข้ามาแทน 

5 นำาแป้งสาคทูีไ่ด้จากการย่อย หรอืบด นำามาคัน้ 

 เอานำา้ โดยใช้วธิกีารคัน้แบบคัน้นำา้กะทโิบราณ 

 “แป้งสาคูต้น” เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่วนใหญ ่

คนทางภาคใต้อย่างแถบจังหวัดพัทลุง ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ยงัคงผลติกนั โดยเฉพาะในจงัหวดัพทัลงุ หลายชมุชนมกีารผลติแป้งสาคตู้น 

เพ่ือบริโภคเองในครอบครัว และได้พัฒนามาเป็นสินค้าที่สร้างรายได ้

ให้กับครอบครัว โดยนำาต้นสาคูมาผลิตเป็นแป้งสาคูตามกระบวนการผลิต 

ในขัน้ตอนต่าง ๆ  จะได้แป้งสาคสูำาหรบัทำาเป็นอาหารในหลากหลายรปูแบบ 

เช่น ขนมสาคู ขนมจาก ขนมปากหม้อ ขนมขี้มัน หรือนำาไปเป็นส่วนผสม 

ในการทำาข้าวเกรียบปลา และเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
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6 นำานำ้าแป้งสาคูที่คั้นได้ไปแช่ ให้ตกตะกอน 

 จนกลายเป็นแป้งดิบและพักไว้ เป็นเวลา  

1 คนื เพ่ือให้แป้งมลีกัษณะหมาดๆ

7 เอาแป้งดบิมาร่อนในกระด้งประมาณ 7 - 8 เทีย่ว  

 เพือ่ให้สาคขูึน้รปูเป็นเมด็เลก็ ๆ  โดยในขัน้ตอนนี ้

อาจมีการใช้มีดสับแป้ง เพื่อช่วยให้แป้งขึ้นรูป 

เป็นเม็ดได้ง่ายขึ้น

8 เอาแป้งดิบที่ขึ้นรูปเป็นเม็ดเล็กๆ มาตากแดด  

 ซึง่เดมิในชมุชน จะเทลงบนเสือ่กระจดู และเกลีย่ 

ให้เสมอ ตากแดดไว้ประมาณ 5 - 6 ชัว่โมง จนเมด็

สาคูแห้งสนทิ ปัจจบุนัมกีารใช้ระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทติย์มาช่วยในการทำาแห้งเมด็สาค ูซ่ึงช่วยให้

แป้งสาคทูีไ่ด้สะอาด เนือ่งจากการอบตูน้ัน้ จะไม่มฝุ่ีน

และแมลงวันมารบกวน ลดเวลาในการตากแห้ง 

ให้น้อยลง เมือ่เทียบกบัการตากแห้งตามธรรมชาติ  

และสามารถเกบ็รักษาได้นาน 

เจ้าของภูมปัิญญา 
นางสมุาล ีหนมูาก  (วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลิตแป้งสาคตู้นบ้านบอนห้วยหมาก)
เลขท่ี 192 หมู่ที ่12 ตำาบลชัยบรุ ีอำาเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลงุ
โทรศัพท์  08 9468 8277
 
ตดิต่อสอบถาม
สำานกังานเกษตรอำาเภอเมอืงพทัลงุ     
เลขท่ี 6 ถนนช่วยทกุขราษฎร์ ตำาบลคหูาสวรรค์ 
อำาเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลงุ
โทรศัพท์  0 7461 3335  

พิกัด
พิกัด
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การผลติแป้งสาค ูตำาบลโคกสะบ้า 

อำาเภอนาโยง จงัหวัดตรงั

ที่มาและความส�าคัญ
  ความเป็นมาของภูมิปัญญาแป้งสาคูของตำาบลโคกสะบ้า เกิดพร้อมๆกับชุมชน

อื่นๆ ของอำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง เริ่มจากปี พ.ศ. 2543 มีการขุดลอกคูคลอง ทำาให้ 

ต้นสาคมูจีำานวนลดลงมาก ประกอบกบัสมาคมหยาดฝนเข้ามาดแูล พาเกษตรกรไปศกึษาดงูาน 

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำาให้เกษตรกรในชุมชน มีแนวคิดว่า บ้านเราก็มีสาคู แต่ไม่มีคนสนใจ 

เมื่อสมาคมหยาดฝนรู้ถึงแนวคิดน้ัน จึงเริ่มให้มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื่อให ้

คนในชุมชนเห็นคุณค่าของต้นสาคู และช่วยกันฟื้นฟูสาคูขึ้นมาใหม่ โดยเน้นการแปรรูป

อาหารและขนมจากแป้งสาค ูด้วยการสร้างทมีวทิยากรสอนหลกัสตูรท้องถิน่ ทำาให้ชมุชน

มีรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
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  ในอำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีแม่ครูชำานาญการเรื่องสาคู 

คอื นางละเมยีด รตันะ ประธานกลุม่ผูห้ญงิสาครู่วมใจ ประจำาศูนย์

การเรียนรู้การจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูอย่างยั่งยืน  

มาเป็นครพูเิศษสอนวชิาสาค ู101 หลกัสตูรสัน้กระชับ เรยีนจบได้

ภายใน 1 วัน การันตีผลลัพธ์ แถมสอนจากหัวใจไม่คิดสตางค ์

แม้แต่บาทเดียว เพื่อหวังให้เกิดการอนุรักษ์และต่อยอดสาคู 

ให้เลื่องชื่อลือชาไปไกลกว่าจังหวัดตรัง ตลอดจนสร้างการรับรู ้

ให้หนุม่สาวว่าบ้านเกดิของพวกเขายงัมต้ีนไม้กนิได้ และอร่อยด้วย 

ทีม่ชีือ่ว่า “สาค”ู ทำาให้ทกุคนได้เหน็คณุค่าของภมูปัิญญาแป้งสาคู

ที่เคียงคู ่กับชุนชนอำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง อย่างยาวนาน  

ซึง่ประโยชน์ทีชุ่มชนได้รบัจากภมูปัิญญาการผลติแป้งสาคทูีส่ำาคญั 

มีดังนี้

ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองพัทลุง
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1 สร้างอาชีพ เนื่องจากแป้งสาคู  

 เป็นแป้งทีห่าได้จากธรรมชาต ิสามารถ 

ผลิตเป็นสินค้าจำาหน่ายได้ ทั้งในระดับ

ชุมชน และระดับประเทศ เช่น ในประเทศ

มาเลเซีย มีการผลิตแป้งสาคูออกจำาหน่าย

ทัว่โลก โดยคดิเป็นสดัส่วนมลูค่าการส่งออก 

ในระดับต้นๆ ของสินค้าทางการเกษตร 

นอกจากการแปรรูปเป็นขนมชนิดต่างๆ 

เพือ่สร้างรายได้แล้วนัน้ ยงัเกิดทมีวทิยากร

ในชุมชน มีหลักสูตรพร้อม สามารถเรียนรู้ 

และนำาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป 

มีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ มากมาย

 ปัจจบุนัเกษตรกรหนัไปตระเวนรบัซือ้

ต้นสาคูในราคาต้นละ 300 - 400 บาท  

นำามาแปรรูปเป็นแป้งสาคูและทำาขนม 

จากแป้งสาคูขาย สร้างรายได้

 ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร 

จำานวน 5,000 - 6,000 บาท จนกลายเป็น

รายได้หลัก ที่แบ่งปันกัน หลังหักค่าใช้จ่าย 

ตกคนละไม่ตำ่ากว ่า 300 - 400 บาท 

เนือ่งจากมรีายจ่ายคือการลงทุนซ้ือต้นสาคู

เพียงอย่างเดียว และอาศัยภูมิป ัญญา 

ชาวบ ้านในการผลิตแป ้งสาคูส ่งขาย  

โดยมีการขายผ่านทางออนไลน์ ยิ่งทำาให ้

ในแต่ละวัน มีลูกค้าเดินทางมารับซื้อ  

ถงึบ้านจนผลติไม่ทนั และขายหมดวนัต่อวนั  

ลูกค้ามีทั้งในจังหวัดตรัง และต่างจังหวัด 

ทั้งยังเป็นที่สนใจจากต่างประเทศด้วย
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2 สร้างรายได้  ต ้นสาคูเป ็นพืช  

 ชุ่มนำ้าท้องถิ่นของภาคใต้ เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ ต้นสาคูที่แก่เต็มที่ หรืออยู่

ในระยะมีเขากวางยื่นออกมา ส่วนใหญ ่

จะใช้เวลานานถึง 15 ปี ต้นจึงสมบูรณ ์

มากที่สุด สามารถตีเป็นมูลค่าหลังแปรรูป

ต้นสาคู 1 ต้น จะมีรายได้หลักหมื่นบาท  

รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำาแป้งสาค ูโดยจะ 

เร่ิมผลิตในช่วงฤดูร้อน ต้นสาค ู1 ต้น จะผลติ 

แป้งสาคูได้ประมาณ 120 - 150 กิโลกรัม 

หากจำาหน่ายแป้งสาคใูนรูปแบบผง จะอยูท่ี่ 

ราคาถุงละ 80 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกร

จะมรีายได้ 9,600 บาทต่อต้น หากจำาหน่าย

แป้งสาคูในรูปแบบเม็ดเลก็ จะอยูท่ีร่าคาถงุละ  

120 บาทต่อกโิลกรมั เกษตรกรจะมรีายได้ 

14,400 บาทต่อต้น และหากจำาหน่าย 

แป้งสาคูในรูปแบบเม็ดใหญ่จะอยู่ที่ราคา 

ถุงละ 160 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะมี

รายได้ 19,200 บาทต่อต้น ปี พ.ศ. 2563 

ทีผ่่านมา ทางกลุม่วิสาหกจิชมุชนต้นตำารบั

แป้งสาครูวมใจบ้านใสขนั ปัจจบุนัมสีมาชิก

ทั้งหมด 15 คน มีกำาลังการผลิตสาคูอยู่ที่ 

20 ต้นต่อปี ผลติเป็นแป้งได้ 2,400 กิโลกรมั  

สร้างรายได้แก่สมาชกิกลุม่ฯ มกีารขยายผล

สู่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป แป้งสาคูที่ผลิตได้นั้น 

หากเก็บในภาชนะที่มิดชิดและถูกต้อง 

สามารถเก็บได้นาน 3 - 5 ปี

ภาพ: กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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3 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
 นิเวศวิทยา ให้กับผู ้คนที่สนใจ 

ได้มาศึกษาระบบนเิวศของป่าสาคู ทีเ่ป็นพชื 

ช่วยชะลอการไหลของนำ้า และดูดซับนำ้า  

ถือเป็นฝายธรรมชาติ ทำาให้พื้นที่ชุ ่มชื้น  

เมื่ออยู่ริมตลิ่ง ช่วยป้องกันการพังทลาย

ของตลิ่งได้ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นำ้า  

อกีทัง้ส่วนของราก ยงัเป็นแหล่งวางไข่ปลา  

อนุบาลตัวอ่อน เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 

อีกหนึ่ งทาง รวมถึงการได ้ท ่องเที่ยว 

แบบศึกษาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชุมชนที่มี 

ต่อป่าสาคู และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

จากต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า

4 เป ็นจุด เรียนรู ้ ในชุมชน 
 ให้ภาคแีละหน่วยงานต่างๆ 

มาศึกษา เรียนรู้ และวิจัย เช่น สำานกังาน

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั (กศน.) โรงเรยีน มหาวทิยาลัย 

และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งในประเทศ  

และต่างประเทศ โดยมีปราชญ์เกษตรหรือ

ผู ้นำาชุมชน เป็นผู ้ถ่ายทอดองค์ความรู้

ภูมิปัญญาการผลิตแป้งสาคู

ภาพ: สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองพัทลุง
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ขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญา

1 ทำาการคัดเลือกต้นสาคูที่แก่เต็มที ่

 หรือเข้าสูร่ะยะออกดอกเขากวาง หรอื

ดอกเป็นช่อ (inflorescence) ที่ปลายยอด 

เหนือลำาต้น ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายบ่งบอกว่า 

ต้นสาคูมีความสมบูรณ์และอยู ่ในระยะ 

ที่เหมาะสมในการผลิตแป้ง

2 ตดัต้นสาคใูห้เป็นท่อนสัน้ๆ ประมาณ  

 0.5 -  1 เมตร ใช ้ มีดหรือขวาน 

ปอกเปลือกแข็งด้านนอกออก จะเห็น 

เนื้อในสาคูมีสีขาว ผ่าเป็นชิ้นๆ ขนาดพอด ี

กับเครื่องขูด

3 ในอดีตชุมชนโคกสะบ้า อำาเภอนาโยง 

 จังหวัดตรัง จะใช้เครื่องมือที่เป็นไม้ 

ตอกตะปูที่เรียกว่า “ไม้ตรูน” นำาไปขูดเนื้อ

สาคูให้ละเอียดเป็นผง ต่อมาได้ผลิตเครื่อง

ขดูแป้ง โดยใช้หลกัการทำางานแบบเดยีวกบั

เครือ่งขดูมะพร้าว และค้ันนำา้กะท ิตวัเครือ่ง

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า เป็นตวัขบัเพลา  

ส่งกำาลังผ่านสายพานไปยังชุดหัวขูด จะได้

เนื้อสาคูเป็นผงละเอียด แต่เครื่องขูดนีย้ังพบ

ปัญหา ไม่สามารถขดูทำาแป้งสาคไูด้หมดชิน้ 

จะเหลือส่วนปลายที่จับอยู่กับมือ ปัจจุบัน

ทางกลุ ่มจึงได้ผลิตชุดหัวขูดขึ้นมาใช้เอง  

ทำาให้ขดูได้หมดทัง้ชิน้ ได้เนื้อสาคูที่ละเอียด

เป็นผงกว่าวธิดีัง้เดมิ ทำาให้สามารถผลิตแป้ง 

ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการปนเปื้อน

จากจลิุนทรีย์ และการย่อยตวัเองของแป้งด้วย
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4 เมือ่ก่อนทางกลุม่นำาส่วนทีเ่ป็นเนือ้สาคู 

 มาทำาการขูดให้ได้เป็นขุยเน้ือสาคู  

มีลักษณะคล้ายการขูดมะพร้าว แล้วนำาไป 

ขยำากบันำา้บนผ้ากรองทำาเหมอืนการคัน้กะทิ  

เพือ่แยกแป้งออกมา แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง  

ส่วนทีเ่ป็นนำา้แป้งจะไหลลงในภาชนะทีร่องรบั  

แต่ปัจจุบันทางกลุ ่มนำาขุยเนื้อสาคูใส่ถัง 

หรอืภาชนะ เตมินำา้ให้ท่วมเนือ้แป้ง ป่ันประมาณ  

20 นาที โดยใช้เครื่องมือปั่นที่ทางกลุ่มได้

คิดค้นผลิตข้ึนมาเอง แล้วกรองเอาขุยเน้ือ

สาคูออกด้วยผ้าขาวดิบทิ้งนำ้าไว ้ 1 คืน 

ประมาณ 6 - 8 ชัว่โมง เพ่ือให้แป้งตกตะกอน

5 หลังจากนั้นเทนำ้าออก เอาเนื้อแป้ง 

 ห่อผ้าขาว เพื่อให้เนื้อแป้งสะเด็ดนำ้า  

ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วัน จะได้ปริมาณ 

เน้ือแป้งสด มีความชื้นประมาณ 64.72  

ถึง 73.33 เปอร์เซ็นต์ 

6 นำาแป้งสดที่ได ้ไปตากแดดจนแห้ง   

 จะได้แป้งสาคูผงพร้อมใช้
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7 หากต้องการทำาแป้งสาคูเม็ด ให้นำา 

 แป้งสาคทูีต่ากหมาดๆ มาร่อนด้วยถาด

หรือกระด้งจะได้เป็นสาคูเม็ด แล้วนำาไป 

ตากแดดจนแห้งสนิท เคล็ดลับที่ไม่เหมือน 

กบักลุม่อืน่หรอืจงัหวดัอืน่ คอืขัน้ตอนการตาก 

สาคูเม็ด โดยจะตาก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1  

จะตากสาคูเม็ด ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง แล้วเก็บ 

นำามาผึ่งลมในที่ร่ม ครั้งที่ 2 ตากแดดไม่เกิน 

2 ชั่วโมง ซึ่งจะทำาให้ได้เม็ดสาคูที่ได้คุณภาพ  

และคงคุณค่าสารอาหารมากที่สุด

8 การคัดขนาดของเม็ดแป้งสาคู โดยใช้ 

 วิธีการร่อนกับตะกร้าให้มีขนาดต่างๆ  

จะได้แป้งสาคู 3 รูปแบบ คือ

1)  แป้งสาคูชนิดผง 

2)  แป้งสาคูชนิดเม็ดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร 

3)  แป้งสาคูชนิดเม็ดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร

ภาพ: กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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จุดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ของการผลิตแป้งสาคู
ต�าบลโคกสะบ้า อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1. สขีองเนือ้แป้งหรือเมด็แป้งสาคขูองอำาเภอนาโยง จงัหวดัตรงั จะเป็นสนีำา้ตาลอ่อน  

เนื่องจากสาคูส่วนใหญ่ที่พบในจังหวัดตรัง จะเป็นสาคูชนิดที่มียอดสีแดง  

และไม่มีหนาม 

2. ความพิถีพิถันในการคัดเลือกต้นสาคูที่นำามาผลิตแป้ง

3. ขั้นตอนการผลิตแป้งสาคู ใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว 

4. แป้งสาคู สามารถใช้ทดแทนแป้งได้เกือบทุกชนิด 

5. มีคุณค่าทางอาหารซึ่งแป้งสาคูจะมีนำ้าตาลน้อยกว่าข้าว แต่ให้พลังงานสูง  

มีไขมันตำ่า และมีใยอาหารสูง

เจ้าของภูมิปัญญา 
นายสุดสาคร สังฆ์รักษ์ (วิสาหกิจชุมชนต้นตำารับแป้งสาคูรวมใจบ้านใสขัน)
เลขที่ 132/1 หมู่ที่ 6 ตำาบลโคกสะบ้า อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์ 09 5073 7330
 
ติดต่อสอบถาม
สำานักงานเกษตรอำาเภอนาโยง    
เลขที่ 114/1 หมู่ที่ 4 ตำาบลนาโยงเหนือ 
อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์ 0 7529 9788

พิกัด
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การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากแป้งสาคู

1 แป้งสาคูชนดิผง ใช้ทำาขนมลอดช่อง  

 ขนมกวนหรือขนมข้ีมัน ขนมรังผึ้ง

หรอืขนมดอกจอก ขนมข้ีมอด เส้นขนมจนี  

ขนมคุกกี ้ขนมทองม้วน ขนมครองแครง 

ขนมจาก ขนมครก ขนมบัวลอย ขนมปากหม้อ  

และโรตีแป้งสาคู 

2 แป้งสาคชูนดิเมด็เล็ก ใช้ทำาโจ๊กสาคู 

 กึง่สำาเรจ็รปู เพือ่สขุภาพ สาคเูปียก 

นำ้ากะทิ และสาคูเปียกมะพร้าวอ่อน
3 แป้งสาคูชนิดเม็ดใหญ่ ใช้ทำาสาคูเปียก 

 นำ้ากะทิ สาคู เป ียกมะพร ้าวอ ่อน  

เส้นมะกะโรนี และขนมตะโก้
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 การอนุรักษ์และการจัดการป่าสาคูท่ีย่ังยืน จำาเป็นต้อง 

ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ องค์กรเครือข่ายและชุมชน เจ้าของพื้นที่ป่าสาคู โดยต้องมี

การดำาเนนิการและส่งเสรมิให้เรยีนรู ้และตระหนกัถงึคณุค่าประโยชน์

ของป่าสาคูอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดจิตสำานึกในการอนุรักษ์ฟื ้นฟู  

และการจัดการอย่างยัง่ยนื สร้างโอกาสให้ทกุคนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ตำาบลนาข้าวเสียและตำาบลโคกสะบ้า  

อำาเภอนาโยง จงัหวดัตรงั มกีารจดัตัง้กลุม่อนรุกัษ์ป่าสาค ูและมีการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการชุมชนช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ได้อย่างเข้มแข็ง  

โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมหยาดฝนในการส่งเสริมพัฒนา 

ให้ความรู้และการจัดการป่าสาคูเป็นอย่างดี

แนวทางการอนุรักษ์สาคูและการจัดการ                      

ป่าสาคูที่ยั่งยืน
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 1. ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู ้ ตระหนักถึงคุณค่าของป่าสาคู เพ่ือที่จะเกิด 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการอย่างยั่งยืน

 2. ร่วมกันดูแลป่าสาคูที่เหลือให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ เป็นแหล่งนำ้าธรรมชาติ เกิดความมั่นคงด้านอาหารแก่ชุมชน

 3. ส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับป่าสาคู

 4. ส่งเสรมิการเกดิองค์กรทีเ่ข้มแขง็ มคีวามสามคัคี ความร่วมมอืระหว่างสมาชิก 

เพื่อปกป้องป่าสาคู

 ชุมชนตำาบลโคกสะบ้า อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้นำาหลักการของการจัดการ 
ทรัพยากรร่วมของชุมชนคลองลัดมะยมมาใช้ในกระบวนการของการจัดการทรัพยากร 
ร่วมของชุมชนตำาบลโคกสะบ้า อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีทรัพยากรร่วมที่สำาคัญ 
อยู่ 2 ประการ คือ 1) ทรัพยากรนำ้า ได้แก่ ลำาคลองต่างๆ และ 2) ทรัพยากรดิน ได้แก่  
พื้นที่ของคนในชุมชนที่นำามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่กระบวนการในการจัดการ 
ทรัพยากรร่วม ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการที่สำาคัญ ดังนี้ 

 1.  การออกแบบกติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน 

 2. การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน  

 3.  การจัดการและการพัฒนาองค์การของชุมชน

กระบวนการการจดัการทรพัยากรร่วมของชมุชน 
ตำาบลชยับรุ ีอำาเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพัทลงุ

กระบวนการการจดัการทรพัยากรร่วมของชมุชน 
ตำาบลโคกสะบ้า อำาเภอนาโยง จงัหวดัตรงั
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ที่ปรึกษา
นางปาลลิน พวงมี ผู้อำานวยการกองวิจัยและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร

จัดท�าโดย
1. นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร ผูอ้ำานวยการกลุม่ภมูปัิญญาท้องถ่ินและนวตักรรมด้านการเกษตร
2. นายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำานาญการพิเศษ
3. นายจิรวิทย์ เฮงหิรัญญวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำานาญการพิเศษ
4. นางสาววิลาสินี ลีทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำานาญการ
5. นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
6. นางสาวอารยา สุขเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
7. นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
8. นางสาวเจนจิรา ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
9. นางสาวธนพร ไชยสงคราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จัดท�าต้นฉบับ เรียบเรียง และออกแบบ
1. นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
2. นางสาวเจนจิรา ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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