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บทคัดย่อ 
 การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารเลี้ยงแกะ ดำเนินการทดลองในปี 2528 - 2545 ในพ้ืนทีศู่นย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design 
(RCBD) แบงเปน 3 กลุม ๆ ละ 3 ซ้ำ โดยศึกษาการใชสาคูเปนแหลงคารโบไฮเดรทในอาหารผสมใน 3 ระดับ 
คือ 0, 49 และ 70 เปอรเซ็นตรวมกับหญาขนสดเพ่ือเลี้ยงแกะ โดยใชแกะเพศผูตอนจํานวน 9 ตัว นํ้าหนักเฉลี่ย 
32.72 กก. พบว่าแกะที่กินหญาสดรวมกับอาหารผสมสาคูในอาหารระดับ 49 และ 70 เปอรเซ็นต์ สามารถเพ่ิม
นํ้าหนักแกะไดเฉลี่ยวันละ 5.33 กรัม และ 42.67 กรัม ตามลําดับ สวนแกะที่กินหญาขนสดเพียงอยางเดียวมีนํ้า
หนักลดลงเฉลี่ยวันละ 8.40 กรัม ประสิทธิภาพการใชอาหารของแกะกินหญาขนสดรวมกับอาหารผสมมีสาคู
ระดับ 70 เปอรเซ็นต์ดีกวาอาหารผสมสาคูระดับ 49 เปอรเซ็นต มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.01) และใชตนทุนในการผลิตตํ่ากวา 
 

 
คำสำคัญ : ต้นสาค ู อาหารเลี้ยงแกะ 

หลักการและเหตุผล 
 ในเขตหลายจังหวัดทางภาคใตสภาพพื้นดินริมฝ งแมนํ ้าลําคลอง หรือในที ่มีการระบายนํ้าไม ดี         
พืชเศรษฐกิจไมสามารถขึ้นได โดยเฉพาะชายเลนทางภาคใตของประเทศไทยจะมีตนสาคูซึ่งจัดเปนพืชตระกูล
ปาลมสามารถขึ้นและเจริญเติบโตไดดี ตนสาคูที่พบจะมีอยู 2 ชนิด คือ ชนิดไมมีหนาม (Metroxylon sagu 
Rottb.) และชนิดมีหนาม (Metroxylon rumphii mart.) (ไพรัตน, 2530) ตนสาคูขยายพันธุไดโดยการแตก
หนอ เมื่อตนเกาตายจะมีหนอใหมงอกออกมาแทนอยูเรื่อย ๆ ไมจําเปนตองปลูกทดแทนใบของตนสาคูที่รวง
หล่นลงมาบนพื้นดินจะคลุมดินอยางหนาแนนจนวัชพืชขึ้นไมได ซึ่งเปนการกําจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่ง มีเกษตรกร
บางรายนําใบของตนสาคูไปมุงหลังคาแทนใบจากบาง ปกติตนสาคูจะนํามาสกัดแปงไดเมื่ออายุ 9-10 ป ซึ่งเป็น
ระยะที่ตั้งทอง พบวา ยอดจะเริ่มสรางดอก หลังจากสรางดอกแลวตนสาคูจะกลวงและตายไปในที่สุด เกษตรกร
จะนําตนสาคูมาตัดเปนทอน เอาเปลือกออก ผากลางลําตนนํามาใหสุกร และเปดไดแทะและจิกกินเปนอาหาร 
บางรายอาจนํามาขูดและตมใหสุกกอนจะนํามาผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ ใชเปนอาหารเลี้ยงสัตวบาง แตยังไมได
ผลดีเทาที่ควร และมักไมนิยมอาจจะยังขาดขอมูลและความรูทางดานวิชาการเมื่อพิจารณาดูแลวสวนประกอบ
ทางเคมี Rasyad and Wasito (1986) รายงานวาสาคูเปนแหลงคารโบไฮเดรทอยางหนึ่งที่ยังใชประโยชนได   
ไมเต็มที่ สาคูจะมีพลังงานสูงมาก แตจะมีโปรตีนและไขมันตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับแปงจากขาวและมันสำปะหลัง
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทางภาคใตของไทยที่ต้องสั่งซื้ออาหารสัตวและวัตถุดิบเพื่อใชผสมอาหารสัตวมาจากทาง
ภาคกลางทั้งประเภทอาหารพลังงาน และอาหารประเภทโปรตีน จึงทําใหตนทุนคาอาหารแพงขึ้นมาก รายงาน
การใชสาคูอัตรา 0,30 และ 40% รวมกับใบกระถินปนระดับ 0, 20 และ 15% ในสูตรอาหารเลี้ยงเปดอายุ 2-3 
เดือน โปรตีนในอาหารผสม 17% พบว่า สามารถใชสาคูเปนอาหารเลี้ยงเปดไดถึง 40% โดยไมมีผลตออัตรา
การเจริญเติบโตของเปดแตอยางไร เมื ่อเปรียบเทียบกับเปดที่กินอาหารที ่ไมใชสาคูผสมในอาหารราคา           
ถูกกวาและตนทุนการผลิตลดลง ในการใชตนสาคูเปนอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยวอาจมีอุปสรรคเรื่องเยื่อใย     



แตในสัตวเคี้ยวเอื้องการย่อยสารเยื่อใยอาจมีปญหานอยกวาและอาจใชประโยชนไดดีกวาการยอยในสัตว
กระเพาะเดี่ยว ซึ่งไมพบรายงานการใชตนสาคูในสัตวเคี้ยวเอื้อง  
 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดศึกษาการนําตนสาคูมาเปนวัตถุดิบประกอบ          
สูตรอาหารสําหรับเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง เพ่ือศึกษาผลกระทบตออัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใชอาหาร
และตนทุนการผลิตในการเลี้ยงแกะ เปแนวทางการใชตนสาคูเปนแหลงพลังงานในอาหารสัตวรวมกับแหลงโป
รตีนที่สามารถหาไดในทองถิ่นต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 แกะพันธุผสมเมอริโน เพศผู้ จำนวน 9 ตัว 
 1.2 หญ้าขน 
 1.3 ต้นสาค ู

1.4 มูลไก่ 
1.5 ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 
1.6 รำละเอียด 
1.7 แร่ธาตุ 
1.8 หัวอาหารเป็ด 

2. วิธีการ 
 จากการนําตนสาคูมาตัดเปนทอนๆ เอาเปลือกออกแลวใชเครื่องขูดเนื้อจากลําตนเปนชิ้นเล็ก นํามาผึ่ง
แดดใหแหงเก็บไวเตรียมผสมอาหารใชสาคูเปนแหลงคารโบไฮเดรทในอาหารระดับ 0, 40 และ 70 % และใช
แหลงโปรตีนที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น เชน จากมูลไก ยูเรีย และจากหัวอาหารเปด ตามลําดับ สูตรอาหาร
ที่ใชทดลองไดแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารทดลอง (เปอร์เซ็นต์) 
ส่วนประกอบ สูตรอาหาร 

สูตร 1 สูตร 2 
สาคู 49 70 
หัวอาหารเป็ด (CP = 37.7%) - 30 
รำละเอียด 30 - 
มูลไก่ 15 - 
แร่ธาตุ 4 - 
ยูเรีย 2 - 
เปอร์เซ็นต์โปรตีนจากการคำนวณ 12.68 12.06 
ราคาอาหาร บาท/กก. 1.34 1.32 

 

 



 เนื่องจากแกะมีจํากัดในการทดลองครั้งนี้จึงใชแกะพันธุผสมเมอริโนเพศผูตอน จํานวน 9 ตัวเทานั้น 
น้ำหนักเฉลี่ย 32.72 กก. ถายพยาธิ ชั่งนํ้าหนัก และทําการสุมเขาทดลองในคอกขังเดี่ยวโดยใชแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block design (RCBD) แบงแกะเปน 3 กลุมตามชนิดของอาหาร ทําการ
ทดลอง 3 ซํ้า ใหแกะกินอาหารและคุนเคยกับสภาพการขังเดี่ยวประมาณ 2 อาทิตย โดยไมเก็บตัวเลขแลวจึง
บันทึกและชั่งนํ้าหนักเริ่มทดลองเปนรายตัว ปริมาณอาหารที่กิน และชั่งนํ้าหนักทุก ๆ 2 อาทิตย มีนํ้าสะอาดตั้ง
ใหกินตลอดเวลาอาหารที่ใชทดลอง คือแกะพวกที่ 1 ใหหญาขนสดเต็มที่ แกะพวก ที่ 2 และ 3 ใหหญาขนสด
เต็มที่ และเสริมดวยอาหารตามสูตร 1 และสูตร 2 ตามลําดับ โดยใหอาหารผสมวันละ 2 เวลา ใชเวลาทดลอง 
75 วัน ตัวเลขที่บันทึกไดนํามาคํานวณหา อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหารและตนทุนการผลิต 
เปรียบเทียบความแตกตางโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 ผลวิเคราะหตนสาคูที่นํามาใชเปนวัตถุดิบผสมอาหารสัตวในลักษณะสาคูแหงเพื่อทดลองแสดงไวใน
ตารางที ่ 3 จะเห็นวาสาคูมีโปรตีน 1.23 เปอรเซ็นต มีกากหรือเยื ่อใย (13.32 เปอร์เซ็นต์) มากกวาและ          
มี     คารโบไฮเดรท (64.63 เปอรเซ็นต) นอยกวาสาคูที ่รายงานวาสาคูที่ใชในอาหารผสมเพื่อเลี้ยงเปดมีโปรตีน 
1.70 เปอรเซ็นต กาก 3.72 เปอรเซ็นต และคารโบไฮเดรท 82.61 เปอรเซ็นต ซึ่งสาคูที่นํามาใชครั้งนี้อาจจะแก
จึงมีปริมาณคารโบไฮเดรทตํ่าและกากสูง เมื่อนํามาผสมในอาหารเพื่อใชเปนแหลงคารโบไฮเดรทสําหรับเลี้ยง
แกะในระดับ 0, 40 และ 70 เปอรเซ็นต โดยใชมูลไกผสมยูเรีย และหัวอาหารเปด (CP 37.7 %) เปนแหล่ง
โปรตีนในอาหารผสม ตามลําดับ จะทําใหอาหารผสมมีโปรตีนรวมซึ่งไดจากการคํานวณประมาณ 12 เปอรเซ็น 
 สวนหญาขนสดที่ใชเลี้ยงแกะเปนหญาขนสดขึ้นในดินบริเวณพรุของศูนยวิจัยอาหารสัตวนราธิวาส     
มีโปรตีนเฉลี่ยเพียง 1.39 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับหญาขนสดที่ปลูกในพื้นที่ปากชอง 
ชุมพร สตูล และในจังหวัดนราธิวาสที่ไมใชบริเวณดินพรุจะมีปริมาณโปรตีน 2.366, 2.66, 1.98 และ 2.85 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ฝายวิเคราะหอาหารสัตว, 2529) 

ตารางที่  2 ส่วนประกอบทางเคมีของสาคูแห้งที่ใช้เลี้ยงแกะ  
ส่วนประกอบ เปอร์เซ็นต์ 

ความชื้น 10.14 
โปรตีน 1.23 
ไขมัน 1.80 
กาก 13.32 
เถ้า 8.80 

คาร์โบไฮเดรท 64.63 
แคลเซียม 0.84 
ฟอสฟอรัส 0.02 

 
 ในตารางที่ 3 แสดงอัตราการเจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่แกะกินได พบวา ระยะเวลาทดลองเลี้ยง
แกะ 75 วัน แกะที่กินหญาขนสดและเสริมดวยอาหารผสมมีสาคูในอาหาร 49 และ 70 เปอรเซ็นต จะมีนํ้าหนัก
เพ่ิมข้ึน โดยแกะที่กินอาหารเสริมมีสาคู 70 เปอรเซ็นตในอาหารจะมีนํ้าหนักเพ่ิมวันละ 42.67 มากกวาการเพ่ิม
นํ้าหนักของแกะกินอาหารเสริมมีสาคูผสมอัตรา 49 เปอรเซ็นต จะมีนํ้าหนักเพิ่มเพียงวันละ 5.33 กรัมเทานั้น 
ส่วนแกะที่กินหญาสดอยางเดียวจะมีนํ้าหนักลดวันละ 8.40 กรัม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณภาพของหญาขนสด 



ที่ใชมีคุณคาทางอาหารตํ่า เพราะเปนหญาที่ขึ้นในดินพรุ และไมมีการใสปุยจึงมีโปรตีนเพียง 1.39 เปอรเซ็นต  
ผลที่ไดไมสอดคลองกับการทดลองของสมศักดิ์ (2530) รายงานวาแกะที่เลี้ยงขังเดี่ยวและใหกินหญ้าขนสด
เพียงอยางเดียวจะมีอัตราการเจริญเติบโตวันละ 38.7 กรัม โดยหญาขนสดที่ใชเลี้ยงมีโปรตีนเพียง 3.95 %   
กาก 26.86 % และคารโบไฮเดรท 46.05 % และรายงานการใชหญาขนสดเลี ้ยงแกะเปรียบเทียบกันกับ     
หญ้าซอกั้มแดงในลักษณะสด แหง และหมัก ปรากฏวาแกะกินหญาขนลวนๆ สามารถเพิ่มนํ้าหนักไดวันละ 
28.6 กรัม ในเวลาทดลอง 105 วัน หญาขนสดที่ใชมีโปรตีน 2.37 % มี ADF   36.3 % และเถา 12.3 % 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองใช้สาคูเป็นอาหารเลี้ยงแกะ 
ข้อมูล หญ้าขนสด สาคู 49% สาคู 70% 

จำนวนสัตว์,ตัว 3 3 3 
น.น. สิ้นสุดทดลอง, กก. 31.70 32.90 36.53 
น.น. เริ่มทดลอง, กก. 32.33 32.50 33.33 
ระยะทดลอง, วัน 75 75 75 
น.น. เพิ่มตลอดทดลอง, กรัม -630 400 3,200 
น.น. เพิ่ม ตัว/วัน/กรัม -8.40 5.33 42,67 
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/วัน)    
หญ้าขนสด 3,160 1,050 1,004 
หญ้าขนแห้ง 884.88 284.36 285.60 
อาหารผสม - 599.36 739.07 

รวม 884.88 883.72 1,024.67 
ปริมาณอาหารที่กิน (% นน.ตัว) 2.74 2.71 3.07 
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร - 165.80a 24.01b 
ราคาอาหาร/ตัว/วัน (บาท) 0.63 1.00 1.18 
ต้นทุนต่อเพ่ิมน้ำหนัก 1 กก. (บาท) - 187.62 27.65 

หมายเหตุ  อักษรต่างกันในแนวนอนเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01) 
 
 ปริมาณอาหารที่กินได แกะสามารถกินหญาสดลวนๆ ไดวันละ 3,160 กรัม หรือคิดเปนนํ้าหนักแหง   
(air dry) จะไดวันละ 884.88 กรัม/ตัว หรือ 2.74 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว ซึ่งมากกวาการทดลองของสมศักดิ ์
(2530) รายงานวาแกะกินหญาขนสดลวนๆ จะสามารถกินไดวันละ 729.56 กรัม หรือ 2.44 เปอรเซ็นตของนํ้า
หนักตัว และวันละ 481.9 กรัม ตามลําดับ สวนแกะที่กินหญ้าขนสดรวมกับอาหารผสมมีสาคูในอาหารระดับ 49 
และ 70 เปอรเซ็นต แกะสามารถกินเฉพาะหญาขนสดไดวันละ 1,015 และ1,004 กรัม หรือคิดเปนนํ้าหนักแหง 
(air dry) จะไดวันละ 284.36 และ 285.60 กรัม หรือ 0.87 และ 0.84 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวตามลําดับ 
 สวนอาหารผสมมีสาคูในอาหารระดับ 49 และ 70 เปอรเซ็นต แกะจะสามารถกินไดเฉลี่ยวันละ 
599.07 และ 739.07 กรัม/วัน และไมแตกตางกันทางสถิติ จะเห็นไดวาแกะกินอาหารผสมใชระดับสาคู         
ในอาหารระดับ 49 เปอรเซ็นต โดยมีมูลไกรวมกับยูเรียเปนแหลงของโปรตีน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากความนากิน
ของอาหารเพราะมูลไก ยูเรีย อาจทําใหอาหารมีกลิ่นและมีรสเฝอน (Briggs, 1967) จึงทําใหแกะกินอาหารผสม
ไดน้อย เมื่อคิดปริมาณอาหารรวม (หญาขนแหง,อาหารผสม) แกะกินอาหารไดเฉลี ่ยวันละ 883.72 และ 
1,024.67 กรัม/ตัว ในแกะที่เสริมดวยอาหารผสมมีสาคูในอาหารระดับ 49 และ 70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
อาหารผสมที่มีสาคูระดับ 70 เปอรเซ็นต ในอาหารและใชหัวอาหารเปดเปนแหลงโปรตีน จะมีประสิทธิภาพการ



ใชอาหารรวมเฉลี่ย 24.01 ซึ่งสูงกวาอาหารผสมที่ใชสาคู 49 เปอรเซ็นต โดยมีมูลไกรวมกับยูเรียเปนแหลงของ
โปรตีนในอาหารจะมีประสิทธิภาพการใชอาหารรวม 164.93 
 ราคาตนทุนคาอาหาร ถาคิดราคาหญาขนสดกิโลกรัมละ 0.20 บาท ราคาอาหารผสม 1.34 และ 1.32 
บาท/กก. ในสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 ตามลําดับ จะตองเสียคาอาหาร (รวมทั้งหญาขนสดและอาหารผสม) วันละ 
0.63 บาท ( แกะ น.น.สด 8.4 กรัม/วัน) 1.00บาท (แกะ น.น. เพิ่มวันละ 5.33 กรัม) และ 1.18 บาท (แกะ 
น.น. เพิ่มวันละ 42.67 กรัม) ในแกะกินหญาลวนๆ และกินหญารวมกับอาหารเสริมตามสูตร 1 และ สูตร 2 
ตามลําดับ จะเห็นวาการนําหญาสดที่ขึ้นในบริเวณดินพรุหรือหญาลวนๆ ที่มีคุณภาพตํ่ามาเลี้ยงแกะนั้น สัตวจะ
มีนํ้าหนักลดหรือจะไมสามารถแมแตจะรักษานํ้าหนักของสัตวไวได ดังนั้นพืชตระกูลถั่วและอาหารผสมจึง
จําเป็นมาก สําหรับอาหารหยาบคุณภาพตํ่าในสภาพพ้ืนที่ทางภาคใตตองซื้อหัวอาหารผสมสําเร็จรูปและวัตถุดิบ
มาประกอบอาหารสัตวจากทางภาคกลาง ทําใหตนทุนคาอาหารสูงมาก โดยทั่วไปเกษตรกรมักจะเลี้ยงเปดและ
ไกกันมาก ถาไดนํามูลสัตวเหลานี้มาใชเปนแหลงของโปรตีนผสมสาคู ซึ่งเปนแหลงคารโบไฮเดรท ในอาหารผสม
เพื่อใหเสริมหรือปรับปรุงคุณภาพของหญาโดยการนําอาหารผสมมาเลี้ยงสัตว เชน แกะ โค กระบือ อยางนอย  
ก็จะทําใหสัตวสามารถรักษาสภาพนํ้าหนักตัวหรือสามารถเพิ่มนํ้าหนักไดเล็กนอย ในสภาวะที่ขาดหญาหรือ
อาหารกรณีนํ้าทวมอาหารผสมชวยแกปญหาเหลานี้ได 
 

สรุป 
 จากการศึกษาการใช้ต้นสาคูเป็นอาหารเลี้ยงแกะ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงแกะและเปนการ
หาทางใชตนสาคู เปนแหลงพลังงานในอาหารสัตวรวมกับแหลงโปรตีนที่สามารถหาไดในทองถิ่น พบว่าการใช
สาคูเปนวัตถุดิบหลักในอาหารหยาบ ซึ่งมีมูลไกรวมกับยูเรีย หรือใชหัวอาหารเปดเปนแหลงโปรตีนเปนอาหาร
เลี้ยงแกะรวมกับหญาไดดี โดยแกะจะมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแกะกินหญาลวนๆ ซึ่งมีนํ้าหนักลด 
การใชสาคูเปนแหลงคารโบไฮเดรท โดยใชแหลงโปรตีนที่มีในทองถิ่นสามารถหาไดงายจะชวยแกปญหาการขาด
แคลนอาหารสัตวและชวยลดตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามควรจะมีการทดลองการใชสาคูเป็น
แหลงของคารโบไฮเดรทในอาหารแกะซํ้าอีก โดยใชจํานวนสัตวใหมากและเวลาทดลองใหมากกวานี้เพื่อจะได
สรุปผลไดแนนอนยิ่งข้ึน   
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