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การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์
Utilization of Sago Palm for Animal Feeds
เปลื้อง บุญแก้ว วท.ม. (Plueang Boonkaew, M.Sc.)1
มงคล คงเสน วท.ม. (Mongkon Khongsen, M.Sc.)1

บทคัดย่อ

สาคูจัดเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้น สาคูมีคุณสมบัติที่เหมาะจะนำามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
ดี เนื่องจากแป้งสาคู เยื่อในลำาต้น กากเยื่อในลำาต้น มีส่วนประกอบด้านโภชนะและมีอัตราการย่อยได้ในทางเดินอาหารของสัตว์
ใกล้เคียงกับข้าวโพดและมันสำาปะหลัง ส่วนทางสาคู และใบสาคู มีโภชนะและการย่อยได้ใกล้เคียงกับหญ้าขนและหญ้ารูซี่ และ
ใบปาล์มน้ำามัน สามารถใช้เยื่อในลำาต้นสาคูในสูตรอาหารโคได้ 0.75 เปอร์เซ็นต์ของน้ำาหนักตัว และใช้เยื่อในลำาต้นสาคูทดแทน
ข้าวโพดได้ในระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารแพะ นอกจากนั้นสามารถใช้เยื่อในลำาต้นสาคูในสูตรอาหารไก่เนื้อได้ในระดับ
20 เปอร์เซ็นต์ และใช้ในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ในระดับ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ และทดแทนอาหารปลาสำาเร็จรูปได้ในระดับ 50
เปอร์เซ็นต์ และกากเยื่อในลำาต้นสาคูสามารถนำาไปใช้เลี้ยงแกะได้ในระดับ 1.57 เปอร์เซ็นต์ของน้ำาหนักตัว
คำาสำาคัญ : ปาล์มสาคู อาหารสัตว์

Abstract

The sago palm is local plant and it is widespread in South – East Asia and Oceania. Sago palm
is suitable to be grown in wetland and it will be full grown during the raining season. Every part of Sago
palm is valuable and can be used wonderfully in feedstuff fine, starch of Sago, palm pith meal, palm pith
waste meal, sago frond meal and sago leaf meal. The nutrition in sago provides effective digestion rate
in digestion tract similar with ground corn and cassava. Sago frond meal and sago leaf meal nutrient and
digestion rate similar to para grass ruzi grass and oil palm frond. Utilization of palm pith meal in cattle feed
on 0.75 % of body weight, utilization of ground corn compensation at the level of 75 % in goat feed, supplementation at the level of 20 % in diets broilers, utilization of palm pith meal at the level between 20 – 30
% in feed layer, compensation in commercial feed fish at the level of 50%, and utilization of sago frond meal
in concentration of cheep feed at 1.50 % of BW.
Keywords : Sago palm, Animal Feeds
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อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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บทนำา

สาคู (sago palm) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon) ที่ออกดอกเพียงครั้งเดียวและตาย (monocarpic) จัด
อยู่ในกลุ่มเดียวกับปาล์มน้ำามัน อยู่ในอันดับ (order) Principes ตระกูล (family) Arecaceae ตระกูลย่อย (subfamily)
Lepidocaryoid สกุล (genus) Metroxylon (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสมบูรณ์ ธนะสุข, 2542) สาคูที่พบในประเทศไทยมี
2 ชนิด คือ 1. ชนิดมีหนาม (Metroxylon sagu Rottb) ยอดมีสีแดง มีหนามอยู่ตามก้านใบมีขนาดของลำาต้นโตกว่าชนิิดไม่มี
หนาม 2. ชนิดไม่มีหนาม (Metroxylon rumphii Mart.) ยอดสีขาว มีหนามอยู่ตามก้านใบ ใบมีขนาดสั้นและเปราะ (ไพรัตน์
โสภโณดร, 2524) สาคูเจริญได้ดีในดินที่มีระดับความเป็นกรดจัดถึงกรดอ่อน pH = 4.03 – 6.50 มีอินทรียวัตถุในดินประมาณ
0.66 – 2.60 เปอร์เซ็นต์ (กัญจนัสม์ พาพล และนิพนธ์ ใจปลื้ม, 2554) ต้องการน้ำาสูง มีฝนตกชุกสม่ำาเสมอ ชอบอากาศร้อนชื้น
ขึ้นในที่ลุ่มน้ำาขังตลอดปีในพื้นที่ที่มีการทับถมของซากพืชเป็นเวลานานซึ่งมีลักษณะเป็นป่าพรุ (Kawahigashi, 2001)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สาคูมีลำาต้นสูงประมาณ 8 – 10 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของลำาต้นประมาณ 18 นิ้ว ใบมีรูปร่างคล้ายขนนก มี
ความยาว 5-7 เมตร มีใบย่อยประมาณ 100 คู่ ใบย่อยมีความยาว 0.5-1.6 เมตร กว้าง 3-6 เซนติเมตร มีหนามเล็กๆ อยู่บริเวณ
ขอบใบ ก้านทางใบมีลกั ษณะแข็ง ใบสาคูคล้ายใบมะพร้าว แต่จะยาว หนา และแข็งกว่าใบย่อยมีมาก เรียงชิดกันเป็นระเบียบ ใบ
เรียวแคบ ปลายเรียวแหลม มีการเกิดใบเดือนละ 1 ใบ สาคูจะมีใบทัง้ หมดประมาณ 18 ใบ (FAO, 1983) สาคูเริม่ ออกดอกเมือ่
อายุประมาณ 8 ปี ช่อดอกออกทีป่ ลายยอด ลักษณะของช่อดอกแบบแผ่กระจายรูปสามเหลีย่ ม สีนาำ้ ตาล มีความยาวประมาณ 5 – 7
เมตร ดอกเป็นแบบมีเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียอยูใ่ นลำาต้นเดียวกัน (monoecious) แต่ละดอกมีเกสรตัวเมีย 3 ก้าน และเกสร
ตัวผู้ 3 ก้าน มีโครโมโซมจำานวน 26 คู่ ผลของสาคูออกเป็นทะลาย คล้ายผลหลุมพี
ผลลักษณะกลมแป้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 – 4.5 เซนติเมตร สีนาำ้ ตาลอมเหลือง เปลือกผลเป็นเกล็ดซ้อนเกยกัน ผล
มีรสหวานอมเปรี้ยวและฝาด ผลของสาคูจะแก่หลังจากติดดอกประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นต้นก็จะตาย (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
และสมบูรณ์ ธนะสุข, 2542)
การแพร่และกระจายพันธุ์
สาคูเป็นพืชพื้นเมืองท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถบมหาสมุทรแปซิฟิก มีถิ่นกำาเนิดอยู่ในมลายู พื้นที่
ป่าสาคูทั่วโลกมีประมาณ 2,474,000 เฮกตาร์ ประเทศอินโดนีเซียมีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปาปัวนิวกีนี มาเลเซีย ไทย
ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (FAO, 1983) ประเทศไทยมีป่าสาคูประมาณ 3,000 เฮกตาร์ (Flach,
1997) พบมากทางเขตภาคใต้ตอนล่างของไทย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
(สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข, 2530) สาคูส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติประมาณ 91.4 เปอร์เซ็นต์และมีการเพาะปลูกโดยมนุษย์
เพียง 8.6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกในประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกีนี ไทย และฟิลิปปินส์
(FAO, 1983)
การใช้ประโยชน์จากสาคู
ประชากรของชุมชนในพืน้ ทีป่ า่ พรุมคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับป่าสาคูมาช้านาน มีความรูแ้ ละมองเห็นคุณค่าของสาคูอย่าง
ลึกซึง้ สาคูเป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนาน เป็นพืชที่ใช้ได้สารพัด
ประโยชน์ ชุมชนที่มีป่าสาคูจะรู้จักวิธีการนำาส่วนต่างๆ ของปาล์มสาคูมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในวิถีชีวิตเกือบทุกด้าน
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จนกล่าวได้ว่า สาคู คือพืชวัฒนธรรม มีความสำาคัญต่อความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชนนั้นๆ ทั้งทางด้านอาหาร ยาสมุนไพร
และวัฒนธรรมตลอดจนด้านศิลปกรรมในท้องถิ่น (กล้าณรงค์ ศรีรอด และคณะ, 2542) สาคูจัดเป็นพืชสารพัดประโยชน์มาก
ที่มีความสำาคัญในระดับครอบครัวและทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้ลำาต้นเป็นอาหารสัตว์ ใช้เลี้ยงด้วงเป็นอาหาร และเป็น
รายได้เสริม ใช้เนื้อในลำาต้นมาสกัดทำาแป้ง สำาหรับทำาขนมต่างๆ ส่วนเหลือจาการสกัดทำาแป้งที่เป็นกากเนื้อในสาคูนำามาทำาปุ๋ย
เปลือกนอกของลำาต้นใช้ทำาเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร และนำามาทำาฝาผนัง หรือปูพื้น ใบสาคูเย็บเป็นจากใช้ในการมุง
หลังคาที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์ เปลือกนอกของสาคูนำามาทำาตอกสำาหรับสานเสื่อ (นิพนธ์ ใจปลื้ม, 2549)
ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนะของสาคู
ต้นสาคูประกอบด้วยเปลือกที่มีลักษณะแข็งอยู่ภายนอก ที่ห่อหุ้มส่วนของเยื่อในลำาต้นเอาไว้ซึ่งมีลักษณะสีขาวที่
ประกอบไปด้วยแป้งและความชื้นค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย ดังแสดงใน ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบต้นสาคู
ส่วนประกอบ
ลำาต้น (%)
ลำาต้นสาคู
100
เปลือก
32
เยื่อในลำาต้น
68
แป้ง
20
34
ความชื้น
14
สารอื่นๆ
ที่มา : Adapted from FAO (1983)

เยื่อในลำาต้น(%)
100
29
50
21

สุมาลี เพชรขันธ์ (2551) ศึกษา องค์ประกอบของทางเคมีของสาคูและผลพลอยได้จากสาคู ข้าวโพดบดและกาก
เนือ้ ในปาล์มน้าำ มัน พบว่า แป้งสาคู เยือ่ ในลำาต้นสาคู และกากเยือ่ ในลำาต้นสาคูมคี า่ ของวัตถุแห้งใกล้เคียงกัน (84.36 – 86.79
เปอร์เซ็นต์) ส่วนประกอบของสาคู ได้แก่ เยือ่ ในลำาต้นสาคู ใบสาคู ทางสาคู แป้งสาคู กากเยือ่ ในลำาต้นสาคู มีโปรตีนค่อนข้างต่าำ
(0.31 – 8.13 เปอร์เซ็นต์) กว่าข้าวโพดและกากเนือ้ ในปาล์มน้าำ มัน (7.89 และ 17.14 เปอร์เซ็นต์) ส่วนไนโตรเจนฟรีเอกซ์เทรกใน
แป้งสาคู เยือ่ ในลำาต้นและกากเยือ่ ในลำาต้น 83.25, 73.60 และ 71.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) มีคา่ สูงกว่าข้าวโพดและกากเนือ้ ใน
ปาล์มน้าำ มัน (69.76 และ 48.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) ซึง่ ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกจัดเป็นแหล่งอาหารพลังงานทีด่ ใี นอาหารสัตว์
เนือ่ งจากมีสว่ นประกอบของแป้งและน้าำ ตาลทีส่ ามารถละลายได้ดใี นระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ส่วนประกอบของไขมันรวม
ของสาคูมคี อ่ นข้างต่าำ (0.12 – 1.62 เปอร์เซ็นต์) ต่าำ กว่า ข้าวโพดและกากเนือ้ ในปาล์ม (4.97 และ 8.24 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ)
แต่มคี า่ ใกล้เคียงกับมันสำาปะหลัง (0.48 เปอร์เซ็นต์) (เทียนทิพย์ ไกรพรม, 2550) ส่วนของใบสาคู และทางสาคู มีสว่ นประกอบ
เซลลูโลส ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส มีคา่ ใกล้เคียงกับโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน เช่น หญ้าขนทีต่ ดั ในช่วงอายุ 6
สัปดาห์ ทีป่ ระกอบไปด้วย โปรตีนรวม และลิกโนเซลลูโลส (8.53 และ 43.89 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) (สุมาลี เพชรขันธ์, 2551) ดัง
แสดงใน ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของส่วนประกอบของสาคู (เยื่อในลำาต้น ใบสาคู ทางสาคู แป้งสาคูและกากเยื่อในลำาต้น
สาคู) ข้าวโพด และกากเนื้อในปาล์มน้ำามัน (เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุแห้ง)
ส่วนประกอบทางเคมี

เยื่อในลำาต้น
วัตถุแห้ง
86.08
96.17
อินทรียวัตถุ
1.44
โปรตีนรวม
ไขมันรวม
0.12
3.83
เถ้า
7.09
เยื่อในรวม
73.60
ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก
ผนังเซลล์
19.51
ลิกโนเซลลูโลส
12.88
2.26
ลิกนิน
6.62
เฮมิเซลลูโลส
เซลลูโลส
10.62

สวนประกอบของสาคู
ใบสาคู
95.62
94.65
8.13
1.62
5.35
40.59
34.91
57.15
42.28
26.75
15.53
14.87

ทางสาคู
95.03
96.17
1.49
0.63
3.83
54.23
34.85
71.01
43.35
16.28
27.07
27.66

แป้งสาคู
84.36
99.79
0.31
0.47
0.21
0.12
83.25
0.10
-

กากเยื่อในสาคู
86.79
95.19
2.14
1.15
4.81
7.62
71.07
20.01
14.98
2.59
12.39
5.03

ข้าวโพด

กากเนื้อในปาล์ม

88.50
98.50
7.89
4.97
1.50
4.38
69.76
16.78
4.52
0.05
4.47
12.26

91.29
95.92
17.14
8.24
4.08
13.57
48.26
72.99
45.30
14.09
31.21
27.70

ประสิทธิภาพการย่อยสลายได้ของโภชนะของสาคูในกระเพาะรูเมน
การนำาสาคูมาใช้ในอาหารสัตว์มีความจำาเป็นต้องจะต้องทราบปริมาณสารอาหารต่างๆ ให้แน่นอนเพื่อนำาไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายชนิดถึงแม้จะมีปริมาณโภชนะ แต่ร่างกายของสัตว์อาจจะไม่สามารถย่อย
และใช้ประโยชน์ได้ซึ่ง อาหารเหล่านั้นก็จะถูกขับถ่ายออกไปจากร่างกาย ดังนั้นเพื่อให้การใช้อาหารมีประโยชน์สูงสุดจำาเป็นจะ
ต้อง มีการศึกษาการย่อยได้เพื่อให้ทราบชัดเจน ว่าวัตถุดิบอาหารนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เท่าไร สุมาลี เพชรขันธ์ (2551)
รายงานว่า เม่ือนำาแป้งสาคูไปย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยใช้เทคนิคไนล่อนเบคเป็นเวลา 72 ชั่วโมงในโคพื้นเมือง พบว่า มี
อัตราการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุในปริมาณสูง (89.2 และ 89.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) และมีค่าใกล้เคียงกับ
มันเทศสีขาว (87.9 และ 89.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) มันเทศสีม่วง (87.9 และ 89.4) และมันเทศสีเหลือง (87.9 และ 89.8
เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ แต่มีประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุแห้งต่ำากว่ามันสำาปะหลัง (92.5 และ 93.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ)
ที่รายงานโดย Chanjula et al. (2003) ส่วนการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุของเยื่อในลำาต้นสาคู (57.9 และ 60.1
เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) และกากเยื่อในลำาต้นสาคู (56.4 และ 59.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) มีประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุ
แห้งใกล้เคียงกับข้าวโพด (57.5 และ 59.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) และการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุของทางสาคู
(40.7 และ 41.75 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่าใบสาคู (40.6 และ 40.7 เปอร์เซ็นต์) โดยแป้งสาคูมีอัตราการย่อยได้รวดเร็วที่สุด ส่วนเยื่อ
ในสาคู มีค่าการย่อยสลายปานกลาง ส่วน ทางสาคูและใบสาคูมีการย่อยสลายได้ต่ำา เนื่องจากมีสารประกอบโปรตีน – แทนนิน
(protein – tannin complex) เป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูงจึงทำาให้มีการย่อยสลายได้ค่อนข้างต่ำา (ปิ่น จันจุฬา, 2542)
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของสาคู ในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองภาคใต้
ส่วนประกอบของสาคู
แป้งสาคู
กากเยื่อในลำาต้นสาคู
เยื่อในลำาต้นสาคู
ทางสาคู
ใบสาคู

ประสิทธิภาพการย่อยได้
วัตถุแห้ง
อินทรย์วัตถุ
89.2
89.7
56.4
59.3
56.4
60.1
40.2
41.5
40.6
40.7

การใช้สาคูในการเลี้ยงสัตว์
สาคูเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่นำาไปใช้ได้ทุกส่วนแต่ที่นิยมนำามาใช้เลี้ยงสัตว์มักจะใช้ เยื่อในลำาต้นและกากเยื่อใน
ลำาต้นสาคูเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีแป้งเป็นองค์ประกอบที่สูง และสามารถย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ได้ดี
(สุมาลี เพชรขันธ์, 2551) ส่วนแป้งสาคูนั้นถึงแม้จะมีการย่อยสลายของวัตถุแห้งได้ดี แต่มีกรรมวิธีในการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก
และมีราคาแพง จึงไม่เป็นที่นิยมนำามาเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มักจะนำาไปทำาขนมชนิดต่างๆ เพื่อการบริโภค (นิพนธ์ ใจปลื้ม, 2549)
ส่วนทางสาคูและใบสาคู มีการนำามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้อยมาก อาจเนื่องจากมีวัตถุดิบอย่างอื่นที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่า
จึงไม่เป็นที่นิยม เยื่อในลำาต้นสาคูสามารถนำาไปใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์กระเพาะเดี่ยวได้ ส่วนใหญ่มักจะนำาไปทดแทน
วัตถุดิบอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงาน เช่น ข้าวโพด มันสำาปะหลัง รำาข้าว และปลายข้าว เพื่อให้อาหารสัตว์มีราคาถูกลง สุมาลี
เพชรขันธ์ (2551) รายงานว่า การใช้เยื่อในลำาต้นสาคูในระดับ 0.75 เปอร์เซ็นต์ของน้ำาหนักตัว ร่วมกับหญ้าพลิแคททูลั่มแห้ง
และกากถั่วเหลือง 0.50 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ทำาให้โคมีปริมาณอาหารที่กิน น้ำาหนักตัว และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้ำาหนักตัวดีขึ้น นอกจากนั้น ลินดา ดำาคง (2551) รายงานว่า สามารถใช้เยื่อในลำาต้นสาคูในสูตรอาหารทดแทนข้าวโพดได้ 100
เปอร์เซ็นต์ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมักและระบบนิเวศวิทยาของโคพื้นเมืองดีขึ้น Tuen (1992)
รายงานว่า สามารถใช้สาคูในอาหารโคได้ในระดับ 20 ปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ กากเนือ้ ในเมล็ดปาล์มน้าำ มันและหญ้าแห้ง หรือการใช้
เยือ่ ในลำาต้นสาคูรว่ มกับยูเรีย ในระดับ 60 เปอร์เซ็นต์โดยปรับระดับโปรตีนรวม 12 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร ทำาให้แพะกินอาหาร
สูงขึน้ ขวัญชนก รัตนะ (2552) รายงานว่า สามารถใช้เยือ่ ในลำาต้นสาคูทดแทนข้าวโพดระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารแพะ
ทำาให้แพะมีปริมาณอาหารทีก่ นิ น้าำ หนักตัวเพิม่ ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารและคุณภาพซาก ดีขน้ึ และทำาให้ตน้ ทุนในการผลิต
แพะต่าำ ลง และ จินดา สนิทวงศ์ และคณะ (2531) รายงานว่า สามารถใช้เยือ่ ในลำาต้นสาคูในอาหารแกะได้ในระดับ 70 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนัน้ มีการใช้เยือ่ ในลำาต้นสาคูในอาหารสัตว์ปกี โดย สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข และชาญวิทย์ เบญจมะ (2533) ใช้เยื่อใน
ลำาต้นสาคูทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารไก่เนื้อในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากลดลง
นอกจากนั้น สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข และชาญวิทย์ เบญจมะ (2535) รายงานว่า การใช้เยื่อในสาคูทดแทนข้าวโพดในอาหารไก่
ไข่ได้ในระดับ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้สมรรถภาพการผลิตของไข่ คุณภาพไข่ เลวลง และการเสริมสาคูจะทำาให้สขี องไข่แดง
จางลง แต่ Yeong and Syed (1977) รายงานว่า สามารถใช้เยือ่ ในลำาต้นสาคูในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ในระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ โดย
ไม่มผี ลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ แต่อย่างใด นอกจากนัน้ มีการนำาเยือ่ ในลำาต้นสาคูไปใช้ในอาหารสัตว์นาำ้ โดย
วรรณชัย พรหมเกิด (2552) มีการนำาเยือ่ ในลำาต้นสาคูไปใช้เลีย้ งปลานิลแดงแปลงเพศ โดยนำาเยือ่ ในลำาต้นสาคูทดแทนอาหาร
สำาเร็จรูป พบว่า สามารถใช้เยือ่ ในสาคูทดแทนอาหารสำาเร็จรูปได้ในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต ได้แก่
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ปริมาณอาหารที่กิน น้ำาหนักตัวเพิ่ม และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และยังมีการใช้กากเยื่อในลำาต้นสาคูในการเลี้ยงสัตว์
โดย Yadav และ Mahyuddin (1991) รายงานว่า การหมักกากเยือ่ ในลำาต้นสาคูรว่ มกับยูเรีย 2 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ระดับ
โปรตีนรวมในกากเยือ่ ในลำาต้นสาคูหมักเพิม่ สูงขึน้ 16.7 เปอร์เซ็นต์ นำาไปใช้เลีย้ งแกะได้ในระดับ 1.57 เปอร์เซ็นต์ของน้าำ หนักตัว
สรุป

จากการค้นคว้าข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า สามารถใช้เยื่อในลำาต้นสาคูเป็นอาหารโคได้ในระดับ 0.75% ของน้ำาหนักตัว
ใช้เยื่อในลำาต้นสาคูทดแทนข้าวโพดได้ 75% ในสูตรอาหารแพะ ใช้เป็นอาหารข้นในสูตรอาหารแกะได้ในระดับ 70 % สำาหรับใน
อาหารไก่เนื้อนั้นสามารถใช้ได้ในระดับ 20 – 30% และในอาหารไก่ไข่ได้ 30% ทดแทนอาหารสำาเร็จรูปในอาหารปลาได้ 50%
ส่วนกากเยื่อในลำาต้นสาคูเมื่อใช้ร่วมกับยูเรีย 2% ใช้ได้ในระดับ 1.5% ของน้ำาหนักตัวแพะ
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