
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

35

กลวยหักมุก

1. ชื่อสมุนไพร กลวยหักมุก (KLUAI HAK MUK)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Musa (ABB) ‘HakMuk’     ชื่อวงศ Musaceae
3. ชื่ออื่น  กลวยหักมุกเขียว กลวยหักมุกทอง กลวยหักมุกนวล กลวยหักมุกสม
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ตนกลวยหักมุกเปนกลวยพันธุ ปลูกซึ ่งเปนลูกผสมของกลวยปา 2 ชนิด คือ กลวยปา (Musa acuminata Colla) 
กับกลวยตานี (Musa balbisiana Colla) เปนไมลมลุกอายุหลายป ทุกสวนมียาง เหงามีตาแตกหนอได สวนที่อยูเหนือดินเปนกาบ
ใบยาว เรียงซอนกันและอัดกันแนนเปนลำตนเทียม (เรียก‘หยวก’) มีสีเขียวออนอวบใหญ สูง 2.5-3.5 เมตร เสนผานศูนยกลาง
มากกวา 15 เซนติเมตร 
  ใบเปนใบเดี่ยว รูปขอบขนานคอนขางยาว ลูลงกวางประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เมตร ปลายและโคนมน 
ขอบเรียบ เสนแขนงใบขนานกันตามขวาง เสนกลางใบดานบนเปนรอง สีเขียว ดานลางเปนสัน กานใบยาวประมาณ 50 เซนติเมตร 
ดานบนมีรองคอนขางแคบและมีครีบ
  ดอก ชอดอก (เรียก ‘หัวปลี’) ออกที่ปลายลำตนเทียม โดยแทงขึ้นมาจากลำตนใตดินผานลำตนเทียมไปยังยอด ชอดอก
โคงลง ดอกท่ีโคนชอเปนดอกสมบูรณเพศ ดอกท่ีปลายชอเปนดอกท่ีเปนหมัน ชอดอกยอยมีใบประดับขนาดใหญ สีแดงเลือดหมูถึงสีแดง
อมมวง รูปคลายทองเรือปลายมน เรียงเวียนหุมจนสุดปลายชอ ภายในใบประดับมีดอกขนาดเล็กเรียงกันเปนระเบียบชอละ 1-2 แถว 
กานดอกสีแดงอมมวง มีกลีบรวม 6 กลีบ มี 2 ชั้น ชั้นนอกเปนกลีบรวมใหญ ปลายจักเปน 5 แฉก สีชมพูอมแดง กลีบรวมชั้นในใส 
สั้นกวากลีบรวมใหญเกสรเพศผูมี 5 อัน อับเรณูสีขาวนวลหรือขาวอมแดง เกสรเพศเมียสีขาวนวล รังไขอยูใตวงกลีบ มี 3 พู 
  ผลแบบผลมีเนื้อเรียงเปนระเบียบ 1-2 แถว แตละผลมีกาน โคนกานติดกันเปนแถว (เรียก ‘หวี’) ผลรูปทรงกระบอก 
กวาง 4-5 เซนติเมตร ยาว 11-19 เซนติเมตร มีเหลี่ยมปลายผลแหลมยื่นยาว เปลือกผลหนา เมื่อดิบสีเขียว เปลี่ยนเปนสีเหลืองออน
เมื่อสุก เนื้อในสีสม ไมมีเมล็ด 
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5. สวนที่ใชทำยา
  ผล กลวยหักมุกเปนผลแบบผลมีเนื้อ รูปทรงกระบอก มีเหลี่ยมกวาง 4-5 เซนติเมตร ยาว 11-19 เซนติเมตร 
ปลายผลแหลมยื่นยาว เปลือกผลหนา สีเขียว เนื้อในสีสม ไมมีเมล็ด
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ผลดิบ ใชรักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการทองเสียชนิดท่ีไมเกิดจากการติดเช้ือ เชน อุจจาระไมเปนเลือด
หรือมีมูกปน โดยนำกลวยหักมุกมาลางน้ำใหสะอาด ผึ่งในที่รมจนแหงสนิท ฝานตามขวางเปนชิ้นบาง ๆ ตากแดดหรืออบให
แหงสนิท แลวนำไปบดเปนผงละเอียด  กินครั้งละ 10 กรัม ชงกับน้ำรอน 120-200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร 
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  มีรายงานวาหนูที ่กินกลวยหักมุกดิบขนาด 3 กรัมตอวัน เปนเวลานาน 2 วัน สามารถปองกันการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารท่ีเกิดจากยาแอสไพรินได 
8. สารสำคัญ
  กลวยหักมุกมีรีซิสแทนตสตารช (resistant starch) ซึ่งเปนแปงท่ียอยสลายไดชาในทางเดินอาหารอยูสูง
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  ตนกลวยหักมุกเปนพืชปลูก พบปลูกทั่วไปในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และ
กำแพงเพชร
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่สวนทั่วไป สวนไร หัวไรปลายนา สวนผลไม
  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุโดยการใชหนอ เมื่อหนอกลวยขึ้นมาจะมีใบประมาณ 3 – 4 ใบ ก็แยกขยายพันธุได
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก กลวยหักมุกนิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุม
ดวยปุยคอก หรือปุยหมัก หลุมควรหางกัน 3 เมตร
  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมเรียบรอยแลว นำหนอกลวยลงปลูกโดยกลบดินไมตองเต็มหลุมมากนัก แลวเหยียบ
ใหแนนตัดใบปองกันการคายน้ำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย กลวยหักมุกจะใสปุยเมื่อรองกนหลุมแลว จะใหปุยสูตร 15-15-15 เมื่อปลูกไดอายุ 4 – 5 เดือน พรอมกับ
การพรวนดินและกำจัดวัชพืช ควรใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง
  - การใหน้ำ กลวยหักมุกเมื่อปลูกฤดูฝนไมตองใหน้ำมาก ปลอยตามธรรมชาติ หรือถาฝนทิ้งชวงใหน้ำบางตามความ
เหมาะสม
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กลวยหักมุกไมคอยมีแมลงศัตรูพืชจึงไมจำเปนตองใชสารเคมีปองกันโรคและแมลง
ศัตรูพืช
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เมื่อกลวยหักมุกอายุ 10– 12 เดือน จะเริ่มออกปลี และผล พออายุประมาณ 90 – 100 วัน 
กลวยจะแกเต็มที่ สามรถตัดไดเลย  
  - วิธีการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลกลวยหักมุก ทำโดยการตัดเอาเครือกลวยหักมุกมาตัดลูก แลวนำมาลางน้ำใหสะอาด
 และผ่ึงใหแหง
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดผสมกลวยมาแลว ก็ฝานบาง ๆ จะใชมีด หรือใชเครื่องก็ได แลวตากแดดทันที 
ประมาณ 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบจนแหงสนิท เพื่อสงจำหนายแบบเปนแผน ถาจะสงเปนผงก็สงบดอีกครั้ง เพื่อจะเปนกลวยผล 
พรอมสงจำหนายตอไป
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดกลวยหักมุกแหง และกลวยหักมุกบดแลว นำบรรจุถุงพลาสติก แลวซีนปากถุง
ใหเรียบรอย พรอมสงจำหนายตอไป หรือถาจะเก็บไวใหเก็บในหองท่ีมอีุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย 
  ผลกลวยหักมุกสด ราคาหวีละ 30 บาท


