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การศึกษาส ารวจข้อมูลการผลิตสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง 
สุนันท์  ถีรวุฒิ1  กลอยใจ  คงเจี้ยง1   

บทคัดย่อ 

การศึกษาส ารวจข้อมูลการผลิตสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ด้านการ
ผลิตสาคู 2) ศึกษาวิธีการผลิตสาคู 3) เพ่ืออนุรักษ์สาคูในจังหวัดตรัง  โดยด าเนินการส ารวจสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรัง
จ านวน 10 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมือง  กันตัง  ย่านตาขาว  หาดส าราญ  ปะเหลียน  นาโยง  ห้วยยอด  รัษฎา  วัง
วิเศษ และสิเกา  ผลการส ารวจสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรังพบว่ามีแหล่งสาคูจ านวน 313 แหล่ง  ซึ่งเป็นแหล่งสาคูที่มี
อยู่ในธรรมชาติทั้งหมด และพบว่าในอ าเภอเมืองมีแหล่งสาคูมากที่สุด 69 แหล่ง  รองลงมาได้แก่ อ าเภอย่านตา
ขาว  ห้วยยอด  นาโยง  วังวิเศษ  รัษฎา ปะเหลียน  หาดส าราญ  สิเกาและกันตัง (66 54 37 24 22 18 8 8 และ 
7 แหล่งตามล าดับ)  สาคูที่ส ารวจในพ้ืนที่จังหวัดตรังมีเพียงชนิดเดียว คือ Metroxylon sagus Rottb. (ชนิดยอด
แดง) มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดังนี้ใบเป็นใบประกอบรูปขนนก  ล าต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45-60 
เซนติเมตร และมีความสูงต้นประมาณ 15 เมตร  ดอกมีสีน้ าตาลแดง  ช่อดอกแตกตรงส่วนยอด  ผลเป็นทะลายรูป
ผลกลมมีเปลือกเป็นเกล็ดเล็ก ๆ หุ้มไว้  เมื่อสาคูออกดอกและผลต้นสาคูจะตาย  การใช้ประโยชน์จากสาคูของคน
ในชุมชนมีดังนี้ ล าต้นน าไปใช้ท าแป้งจ าหน่าย 60 บาท/ กิโลกรัม  เลี้ยงด้วงสาคูจ าหน่าย 250 บาท/กิโลกรัม  ใบ
น ามาเย็บตับจากเพ่ือใช้มุงหลังคาจ าหน่าย 15 บาท/ตับ   
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ค าน า 

สาคูเป็นพืชท้องถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากในประเทศไทย  มาเลเซีย  นิวกินี  อินโดนีเซีย  
และหมู่เกาะต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ส าหรับประเทศไทยมีในพ้ืนที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ เช่น ตรั ง  
นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา  นราธิวาส  ฯลฯ (ไพรัตน์ , 2524)  สาคูเป็นพืชประจ าท้องถิ่นของภาคใต้มีอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปตามบริเวณแหล่งน้ า เช่น ล าธาร  ล าคลอง  บึง  ซึ่งเป็นพืชที่ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ประชาชนใช้สาคูอย่างสารพัด
ประโยชน์มากที่สุด  ตั้งแต่การด ารงชีพในครอบครัวและการใช้เพ่ือเศรษฐกิจได้แก่ การใช้ล าต้นเป็นอาหารสัตว์  ใช้
เลี้ยงด้วงสาคูเพ่ือเป็นอาหาร และรายได้เสริม  ใช้เนื้อในล าต้นท าแป้งส าหรับท าอาหารและขนมต่าง ๆ ส่วนเหลื อ
จากเนื้อในล าต้น (กาก) น ามาท าเป็นปุ๋ย  เปลือกนอกของล าต้นใช้ท าเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร  และ
น ามาใช้ท าเป็นฝาผนังและฟากปูพ้ืนที่พักชั่วคราว  ใบสาคูใช้เย็บเป็นจากเพ่ือใช้ในการมุงหลังคาที่อยู่อาศัยและ
คอกสัตว์  เปลือกนอกของทางสาคูน ามาท าเป็นตอกส าหรับสานเสื่อ    ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่มาก ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมชนบทหรือในเมืองต้องมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาอาศัยและผูกพันกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า   คุณค่าที่ได้รับจาก
พ้ืนที่ชุ่มน้ าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไปแต่คุณค่าที่ได้รับ  จะได้รับมาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ต้อง
ซื้อหา คุณค่าโดยรวมของพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การเป็นแหล่งน้ า  แหล่งเก็บกักน้ าฝนและน้ าท่า  ป้องกันน้ าเค็ม มิให้
รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันชายฝั่งพังทลาย ดักจับตะกอน และแร่ธาตุ  ดักจับสารพิษ  เป็นแหล่งของทรัพยากร
และผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์  มีความส าคัญต่อการคมนาคมในท้องถิ่น เป็นแหล่งรวม
สายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความส าคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่าโดยรวมแล้วพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ ระบบนิเวศน์ที่มี
บทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความส าคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย์  พืชและสัตว์  ทั้งทางนิเวศวิทยา  
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและระดับภูมิภาค  ดังนั้นการศึกษาข้อมูลด้านการ
ผลิตสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรังจึงมีความจ าเป็น  การศึกษาส ารวจข้อมูลการผลิตสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรัง  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ด้านการผลิตสาคู  วิธีการผลิตสาคู  และอนุรักษ์พันธุ์สาคูที่เหมาะสมในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง  แต่ในปัจจุบันสาคูในจังหวัดตรังถูกท าลายเนื่องจากกีดขวางทางระบายน้ าจึงต้องมีการขุดลอกล าคลอง  
และมีการท าลายสาคูเพ่ือน าพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  อาคาร
พาณิชย์  ห้างสรรพสินค้า  จึงเป็นเรื่องที่ควรได้มีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นพืชทางเลือก
ส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังต่อไป 
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วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. เครื่องวัดพิกัด GPS 
2. กล้องถ่ายรูป 
3. แบบฟอร์มบันทึก 

วิธีการ 

1. ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัยและต าราที่เก่ียวข้อง 
2. ส ารวจสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และท าการบันทึกข้อมูลตามแหล่งที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ เช่น ลักษณะ ใบ ดอก ผล และการน าไปใช้ประโยชน์  พร้อมบันทึกภาพ  
3. บันทึกข้อมูลพ้ืนที่โดยใช้พิกัดภูมิศาสตร์ โดยเครื่อง Geographic Position System (GPS) และวาดแผนที่
โดยสังเขป 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด าเนินการส ารวจแหล่งสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรังจ านวน 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง  สิเกา วังวิเศษ 

รัษฎา  ห้วยยอด กันตัง  หาดส าราญ  นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน ผลการส ารวจแหล่งสาคูในจังหวัดตรังพบว่า
จังหวัดตรังมีแหล่งสาคูจ านวน 313 แหล่ง  ซึ่งเป็นแหล่งสาคูที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมด  โดยอ าเภอเมืองมีแหล่ง
สาคูธรรมชาติมากที่สุดเท่ากับ 69 แหล่ง  รองลงมาได้แก่ อ าเภอย่านตาขาว  ห้วยยอด  นาโยง  วังวิเศษ  รัษฎา  
ปะเหลียน  หาดส าราญ  สิเกาและกันตัง (66  54  37  24  22  18  8  8 และ 7 แหล่งตามล าดับ)  (ตารางที่ 1) 
ซึ่งสาคูที่ส ารวจพบมีชื่อพ้ืนเมืองว่าสาคูและชื่อสามัญว่า Sago Palme  อยู่ในวงศ์ปาล์มและอยู่ในสกุล Metroxylon  
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Metroxylon sagus Rottb. (ชนิดยอดแดง) มีถ่ินก าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ลักษณะประจ าสกุล Metroxylon 
ลักษณะล าต้น : สาคูเป็นพืชจ าพวกปาล์ม เมือ่เล็กล าต้นจะทอดขนานกับพ้ืนดิน  ต่อมาล าต้นจะตั้งตรงเมื่อโตเต็มที่
สูงประมาณ 15 เมตร  มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 – 60 เซนติเมตร 
ใบ : เป็นใบประกอบรูปขนนก  มีใบย่อยมากคล้ายใบมะพร้าว แต่มีขนาดใหญ่กว่าและหนากว่า ทางใบมีความยาว
ประมาณ 4 – 5 เมตร  กว้างประมาณ 2 – 3 เมตร  ตรงก้านใบมีปมเป็นเสี้ยนตลอดก้าน 
ดอก : มีช่อดอกแตกตรงส่วนยอดคล้ายเขากวางชาวบ้านเรียกว่า แตกเขากวาง  มีสีน้ าตาลแดง  ออกดอกเมื่อต้น
สูงประมาณ 8 – 10 เมตร 
ผล : มีลักษณะเป็นทะลาย  รูปผลกลมมีเปลือกเป็นเกล็ดเล็ก ๆ หุ้มไว้  ผลสุกมีสีน้ าตาล  เมื่อสาคูออกดอกและผล  
ต้นสาคูจะตายและแตกต้นอ่อนขึ้นมาทดแทน  
การกระจายพันธุ์  
          เจริญเติบโตได้ดีในที่ลุ่มมีน้ าขัง  ป่าพรุ  อากาศแบบร้อนชื้น  ฝนตกชุก  จึงเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ของ
ภาคใต้ 
การขยายพันธุ์  

ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อจากรากเหง้าของต้นเดิมและการเพาะเมล็ด  จากการส ารวจแหล่งสาคูใน
จังหวัดตรังเกษตรกรใช้หน่อในการขยายพันธุ์ (http://61.19.27.150/~library/libra/sago.htm) 
ด้านนิเวศวิทยา 
 จากการส ารวจแหล่งสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรังจ านวน 313 แหล่ง  พบว่าสาคูอยู่ในนิเวศได้แก่ ล าคลอง  ล า
ธาร หนองน้ า  คูน้ า  ที่ราบลุ่ม  ป่าพรุ  สระน้ า   
ประโยชน์ 
   จากการส ารวจแหล่งสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรังพบว่าล าต้นน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ท าแป้งสาคู เลี้ยงด้วง
สาคู ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ใช้ท าแป้งฝุ่นโรยตัว (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น าไปวิจัย) กากสาคูที่เหลือจากการ
ท าแป้งสาคูและเลี้ยงด้วงสาคูน าไปท าปุ๋ยหมัก เปลือกของล าต้นน าไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปใช้ท าผนังบ้าน  ท าเตียง  
ใบน าไปใช้ประโยชน์ เช่น  ห่อขนมจาก  เย็บตับจากมุงหลังคา เปลือกนอกของทางสาคูน ามาท าเป็นตอกส าหรับ 
น าไปใช้ท าเครื่องจักรสาน เช่น เสื่อ กระด้ง กระเจ้ย  กระบุง  ข้อง   ทางสาคใูช้ท าราวตากผ้าและตากยางแผ่น ยาง
สาคูน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ทาที่ใบหน้ารักษาฝ้า  ใช้แทนกาวติดว่าว  รากน าไปใช้ประโยชน์ คือ ใช้น้ าที่ไหล
ออกมาจากรากในตอนเช้ามาล้างตารักษาตาฟ้าฟาง  ในการใช้ประโยชน์จากสาคูในปัจจุบันนี้น าสาคูมาใช้ประโยชน์
น้อยมากคงเหลือแต่การท าแป้งสาคู เย็บตับจาก  เลี้ยงด้วงสาคู  โดยแป้งจ าหน่าย 60 บาท/กิโลกรัม  ด้วงสาคู 250 
บาท/กิโลกรัม และตับจาก 15 บาท/ตับ     
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ตารางที ่1 ข้อมูลการส ารวจการผลิตสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 2556 
 

อ าเภอ จ านวนแหล่งธรรมชาติ (แหล่ง) 

เมืองตรัง 
ย่านตาขาว 
ห้วยยอด 
นาโยง 
วังวิเศษ 
รัษฎา 
ปะเหลียน 
หาดส าราญ 
สิเกา 
กันตัง 
รวม 

69 
66 
54 
37 
24 
22 
18 
8 
8 
7 

313 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
การศ ึกษาส ารวจข้อมูลการผลิตสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรังพบว่าแหล่งสาคูในจังหวัดตรังมีจ านวน 313 แหล่ง  

ในอ าเภอเมืองมีแหล่งสาคูธรรมชาติมากที่สุด 69 แหล่ง  รองลงมาได้แก่ อ าเภอย่านตาขาว  ห้วยยอด  นาโยง  วัง
วิเศษ  รัษฎา  ปะเหลียน  หาดส าราญ  สิเกา และกันตัง (66  54  37  24  22  18  8  8 และ 7 แหล่งตามล าดับ)  
สาคูที่ส ารวจในพื้นที่จังหวัดตรังมีเพียงชนิดเดียวคือ  Metroxylon sagus Rottb (ชนิดยอดแดง) 
 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้านคุณค่าทางโภชนาการอาหารในแป้งสาคูและเพ่ิมมูลค่าของต้นสาคูต่อไปใน
อนาคต 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
         นักวิชาการเกษตร  นักศึกษา  นักวิชาการส่งเสริม และผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิจัยพัฒนาสาคู
ต่อไปในอนาคต 
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