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1. น าต้นกล้วยท่ีต้องการหัน่ต้นสว่นหวัและ

ท้าย เพ่ือความสะดวก ในการล าเลียงเข้าสู่
เคร่ือง 

2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  มอเตอร์หรือเคร่ือง
สบูน า้ให้พร้อมใช้งานได้ 

3. จดัเตรียมถาดรองไว้ด้านลา่งของเคร่ือง 
4. กดสวิตซ์เปิดเคร่ือง พร้อมน าต้นกล้วยท่ี

จดัเตรียมไว้ล าเลียงเข้าสูช่อ่งทางเข้า
ด้านบน 

5. จดัเตรียมภาชนะใสใ่ห้เหมาะสม 
6.   หากต้องการให้มีความละเอียดมากขึน้                                                                          
ให้ท าซ า้ตาม  ความต้องการ ซึง่ขึน้อยูก่บั
วตัถดุบิแตล่ะชนิด  
 

 

ขอ้ควรระวงั 
 
          -   ในขณะท่ีเคร่ืองจกัรก าลงัท างานไมค่วร 
ใช้มือดนัวตัถดุิบในช่องทางเข้า  ควรใช้ไม้หรือวสัดอุื่นแทน 
 
  

 
สนใจตดิตอ่ 

 
1.สหกรณ์การเกษตร ศภุนิมิตบ้านช้าง จ ากดั  
      053-130044  
    - คณุ วรวิทย์   เรือนชยั   08-10311813  
(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรศภุนิมิตบ้านช้างจ ากดั) 
2.  คณุวราภรณ์   ปวงจกัรทา   08-98387990 
(ผู้จดัการโปรแกรมแมแ่ตง) 
3.  คณุแสงดาว  มโนชยั     08- 61166136   
(ผู้จดัการโครงการพฒันาสหกรณ์เพ่ือเพิ่มรายได้) 

 
 

 

 

ที่อยูส่ามารถติดตอ่ได้ : 
มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย โปรแกรม ADP แมแ่ตง   

200/11  หมู ่2  ต าบลขีเ้หล็ก  อ าเภอแมแ่ตง   จงัหวดัเชียงใหม ่50150  
โทรศพัท์  053-470164 ,053 – 470282   FAX  053-470164  

         
 

เคร่ืองห่ันต้นกล้วย 
 

ผลิตภณัฑจ์ากภมิูปัญญาชาวบา้น 

กลุม่เครือข่ายผูป้กครองเด็กในความอุปการะ 

ต  าบลสบเปิง   อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

สนับสนุนโดย 

มูลนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย  

โปรแกรม ADP แม่แตง   
 



 

คณุคา่ทางอาหารจากตน้กลว้ย 
 

1.ตน้กลว้ย ตน้กลว้ยสว่นทีเ่ราเห็นโผลพ่น้จากดนินัน้  

อนัทีจ่รงิเป็นกา้นใบของกลว้ย ในทางวชิาการถอืวา่
เป็นล าตน้เทยีมประกอบดว้ย กา้นใบจ านวนมากอดักนั

แน่นเป็นชัน้ๆชัน้นอกสดุมคีวามแข็ง และเหนยีว
มากกวา่กา้นใบทีอ่ยูด่า้นใน  จากผลการวเิคราะห์

สว่นประกอบทางเคมขีองตน้กลว้ย  กรมปศสุตัว ์พบวา่ 
ตน้กลว้ยสดมนี ้าเป็นสว่นประกอบประมาณ 95 

เปอรเ์ซ็นต ์อยา่งไรก็ตามระดบัเยือ่ใยในตน้กลว้ย

คอ่นขา้งต า่ จงึสามารถใชต้น้กลว้ยเป็นอาหารเลีย้งสกุร 
ซึง่เป็นสตัวก์ระเพาะเดีย่วได  ้การใชต้น้กลว้ยเลีย้งสตัว ์
จงึท าใหส้ตัวไ์ดรั้บแร่ธาตุ และวติามนิตา่งๆดว้ย 
เนือ่งจากตน้กลว้ยสดมปีรมิาณน ้าเป็นสว่น  ประกอบ

มากตน้ออ่นๆของกลว้ย มเียือ่ใยต า่การน าตน้กลว้ยสด
สบัผสมฟางขา้ว หรอืหญา้แหง้เลีย้ง โค-กระบอื  ในฤดู

แลง้จะท าให ้โค-กระบอื กนิอาหารไดม้ากขึน้ สตัว์

สามารถประทงัความหวิได ้และไดรั้บสารอาหาร
ปลกียอ่ย เชน่ แร่ธาตุ และวติามนิตา่งๆมากขึน้ อาจจะ

ท าให ้โค-กระบอื สามารถเจรญิเตบิโตตามปกติ ตลอด
ชว่งฤดแูลง้ในแตล่ะปี 

2.ใบกลว้ย ใบกลว้ยสด มสีเีขยีวเขม้ มวีตัถแุหง้
ประมาณ 28 เปอรเ์ซ็นต ์และมนี ้ามากถงึ 72 

เปอรเ์ซ็นต ์มสีารอาหารทีส่ าคญั เชน่ โปรตนีคดิจาก
น ้าหนักแหง้ประมาณ 12 เปอรเ์ซ็นต ์มเียือ่ใยประมาณ 

24 เปอรเ์ซ็นต ์เปรยีบเทยีบคณุคา่ทางอาหารของใบ
กลว้ยสด กบัพชือาหารสตัวอ์ืน่ๆจะเห็นวา่  ใบกลว้ยสดมี

ระดบัโปรตนีใกลเ้คยีงกบัหญา้ขนสด  สว่นใบของ

กลว้ยไมร่วมกา้นใบมี โปรตนีใกลเ้คยีงกบัพชืตระกลูถั่ว 
ใบสดของตน้กลว้ยจงึเป็นผลพลอยไดท้ีน่่าจะน ามาใช ้

เป็นอาหารหยาบส าหรับเลีย้ง โค-กระบอื ร่วมกบัฟาง
ขา้ว และหญา้แหง้ จะท าใหโ้ค-กระบอืกนิอาหารมาก

ขึน้ การน าใบกลว้ยหั่นเป็นฝอยตากแหง้แลว้ น ามา

ผสมอาหารขน้เลีย้งสกุร หรอืสตัวปี์ก อาจจะเป็นอกีวธิี
หนึง่ทีน่่าจะลดตน้ทนุการผลติได  ้เนือ่งจากใบกลว้ยมี

เยือ่ใยสงูไมม่ากนัก  ขอ้น่าสงัเกตอกีประการหนึง่คอื 
ใบกลว้ยมรีะดบั ไขมันคอ่นขา้งสงู น่าจะใชเ้ป็นแหลง่

พลงังานส าหรับสตัวไ์ดค้อ่นขา้งดแีหลง่หนึง่ 

 

 

        ราคา 
  
      - เคร่ืองละ  8,500   บาท ( ไมร่วมเคร่ือง 
เอนกประสงค์)   เคร่ืองละ 17,000   บาท   (รวม
เคร่ืองยนต์เอนกประสงค์) 

(หมายเหต ุ-  การขนสง่ขึน้อยูก่บัระยะทาง)   

 
   อตัราการผลติ: ชัว่โมง 
 

 - ต้นกล้วยขนาดหน้ากว้าง 5นิว้   จ านวน  
20 ต้น     / ชัว่โมง   ( เทียบกบัแรงงานคน    1  
คน   1 ต้น  / 30 นาที )  ท าให้สามารถ ลด
ระยะเวลาในการหัน่ต้นกล้วยเพ่ือใช้ผสมอาหาร
สตัว์เลีย้ง เชน่  สกุร  ววั  เป็ด ไก่  ฯลฯ และ
สามารถปรับความหยาบ/ความละเอียดของการ
หัน่ต้นกล้วยด้วยการปรับความเร็วของ
เคร่ืองยนต์ท่ีตดิตัง้ และสามารถตดิตัง้ได้กบั
มอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้าขึน้ไปได้ .  

 
เชือ้เพลงิ 

 
 - สามารถใช้ได้กบัเคร่ืองสบูน า้ทัง้น า้มนัเบนซิน    

91 และ 95   และใช้ได้กบัระบบไฟฟ้า    ขึน้อยูก่บั
เคร่ืองยนต์ที่ติดตัง้. (  ขนาด  3.5 แรงม้าขึน้ไป )  

 

 
      สตูรอาหารหมกัสตูรชวีภาพ 

  
- สตูรอาหารหมกัท่ีเกษตรกรในพื ้ นท่ีใช้กนั มีหลายสตูร 

แตกตา่งกนัไป ความรู้ส่วนหนึง่มาจากโครงการพฒันาอาชีพนานา
เผ่า และบางส่วนจากการทดลองของเกษตรกรด้วย ซึง่สตูรโดยทัว่ไป
ประกอบด้วย 

วตัถดุบิ น า้หนกั 
1. หยวกกล้วย  100 กก 

2. น า้ตาลทรายแดงหรือกากน า้ตาล 4 ก ก 
3. เกลือป่น 1 กก 

ผสมวตัถดุบิท่ี  1+2 แล้วน าภาชนะใส่ขนาดบรรจมุากวา่ 
100 ลิตร ใส่คร่ึงหนึง่ (50 กก ) ก่อนแล้วเอาเกลือโรยทบั และใส่
วตัถดุบิท่ีเหลืออีก 50 กก และเอาเกลือท่ีเหลือโรยทบัข้างบน ปิดฝา 
หมกัทิง้ไว้ 3-4 วนั  โดยไม่ต้องคน และเวลาให้กินก็ทยอยตกัไปผสม
ให้กินเกษตรกรบางคนก็ใช้ฟักทอดบิหัน่เ ป็นชิน้เล็ กๆ ผสมกบัหยว ก
กล้วยหมกั 
 วธีิให้กิน ถ้าหมจู านวน 12 ตวั กินได้ 3-4 วนั 

- น าหยวกหมกั 3 ส่วน ร าละเอียด 1 ส่วน ผสมกนัแล้ว
ให้หมกูิน เช้าเย็น 

- หรือจะเสริมอาหารข้นท่ีเราผสมขึน้เองในอตัราส่วน 1 
0% ของหยวกกล้วย 

- ให้กินผกัสด หญ้า เสริม 
ข้อควรระวัง  กรณีหยวกกล้วย อย่าให้หมกูินหยวกหมกัท่ีมีอายกุาร
หมกัเกิน 6 วนั จะท าให้หมทู้องเสียได้และตาย  เพราะ หลงัจาก 6 วนั 
กระบวนการท างานท างานของจุลินทรียจ์ะท าใหเ้กิดการเปล่ียน จาก         
น ้าตาล เป็นเหลา้ เป็นน ้าส้ม 
 

 


