
ปัญจขันธ์ (phanjakhan) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาปัญจขันธ์ 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
    1.1 การเตรียมดิน 
          1) ท าการไถพรวน 2 ครั้ง โดยไถดะเพ่ือก าจัดวัชพืช ตากดินไว้ 1 สัปดาห์ แล้วไถแปร เพ่ือท าให้ดินร่วนซุย   
          2) ใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
          3) ใส่ปูนขาว เพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสม ระหว่าง 6 – 8 
          4) ท าการขึ้นแปลงหรือยกร่อง สูงจากผิวดิน 30 – 50 เซนติเมตร ขนาดแปลงกว้าง 1 เมตร ความ
ยาวขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ และระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50 เซนติเมตร 
    1.2 การเตรียมพันธุ์ 
          1) การเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยเก็บเกี่ยวผลแก่จัดที่มีลักษณะสมบูรณ์ น าไปท าให้แห้ง เอาเปลือกออก เก็บ
เมล็ดในที่เย็น แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี   
           2) วิธีการขยายพันธุ์  
    การเพาะเมล็ด ใช้วัสดุเพาะเป็นทรายละเอียด โดย
หว่านเมล็ดในแปลงเพาะ จากนั้น 8 – 14 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก 
ท าการย้ายกล้าเมื่อมีใบจริง 2 – 3 ใบ ควรเพาะเมล็ดในช่วง
อากาศเย็น แต่ไม่ควรเพาะเมล็ดในช่วงฝนตกชุก หรือหยอด
เมล็ด 2 – 3 เมล็ด ลงในหลุมปลูกโดยตรง 
 

             การปักช า ใช้เถาที่เจริญเติบโตเต็มที่ ไม่
อ่อนหรือไม่แก่เกินไป ตัดเป็นท่อนๆ ให้มี 3 – 4 
ข้อ ริดใบที่อยู่ 2 ข้อล่างออก ปักลงดินให้ลึก 1 – 2 
ข้อ โดยปักให้เอียงเล็กน้อย ท ามุมประมาณ 45 
องศา เอนส่วนปลายไปทางทิศตะวันตก เมื่อราก
งอกและยอดยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร 
ให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยรากจะงอกประมาณ 7 
วันหลังปักช า 

 
                การขยายพันธุ์โดยใช้ล าต้นใต้ดิน โดยขุดล าต้นใต้ดินขึ้นมา ตัดเป็นท่อนๆ ขนาด 5 เซนติเมตร ใน
แต่ละท่อนมี 1 – 2 ข้อ ขุดหลุมเป็นแนว ใช้ 1 ท่อนพันธุ์ต่อหลุม 
2. การปลูก 
    2.1 วิธีปลูก  
          1) ขุดหลุมปลูกขนาดกว้างและลึกประมาณ 1 คืบ รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักและเชื้อราไตรโคเดอร์
มา ประมาณ 1 ก ามือ   
           2) ปลูกปัญจขันธ์ในช่วงฤดูฝน โดยหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูกโดยตรง หรือปลูกโดยใช้เถาปักช า 
หรือปลูกโดยใช้ล าต้นใต้ดิน 
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     2.2 ระยะปลูก  
           1) การปลูกโดยหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก ใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร   
           2) การปลูกโดยใช้เถาปักช า ใช้ระยะปลูก 15 x 30 เซนติเมตร หรือ 15 x 15 เซนติเมตร ตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ หากใช้ระยะปลูกชิดมากเกินไป อาจท าให้เกิดการระบาดของโรคพืชและแมลงได้ง่าย   
           3) การปลูกโดยใช้ล าต้นใต้ดิน ใช้ระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตร 
     2.4 จ านวนต้นต่อไร่ 
           การปลูกโดยใช้เถาปักช า จ านวน 370 – 740 ต้นต่อไร่  
3. การดูแลรักษา 
    3.1 การใส่ปุ๋ย 
          ในระยะเจริญเติบโต ควรให้ปุ๋ยคอก 2 – 3 ครั้ง และควรให้ปุ๋ยแก่ปัญจขันธ์ทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยวธิีหว่านปุ๋ยรอบๆ ต้น  
    3.2 การให้น้ า  
          ปัญจขันธ์ชอบดินที่มีความชื้นสูง แต่ไม่แฉะ หน้าดินไม่แห้ง ควรรดน้ าอย่างสม่ าเสมอ แต่หากมีน้ าท่วม
ขังมากๆ จะท าให้พืชเน่าตายได้   
4. ศัตรูพืชที่ส าคัญ  
    4.1 วัชพืช  
          ใช้มือถอนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในระยะแรกท่ีพืชยังเลื้อยไม่คลุมแปลง     
    4.2 โรค 
          1) โรคราแป้งขาว เชื้อราจะท าลายแผ่นใบ ก้านใบ และล าต้น ท าให้แผ่นใบเหี่ยวแห้ง ล าต้นโทรมเร็วและ
อ่อนแอ 

               การป้องกันก าจัด 
                - เลือกพ้ืนที่ปลูกให้ห่างจากพ้ืนที่ปลูกพืชตระกูลแตง หรือไม่เคยปลูกพืชตระกูลแตงมา
ก่อน มีอากาศถ่ายเทได้ดีและไม่อับแสง   
                - เมื่อพบต้นที่เป็นโรคให้ถอนทิ้งและท าลายทันที 
                - เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้รีบท าความสะอาดแปลงปลูก น าเศษพืชไปเผาท าลายหรือ
น าไปท าปุ๋ยหมัก 
            2) โรคใบจุด เชื้อราจะท าให้ใบเหี่ยวแห้งตาย อาจเกิดข้ึนได้ หากมีการให้น้ ามากเกินไป หรือมีน้ าท่วม
ขัง หรือปลูกพืชซ้ าที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง  
                           การป้องกันก าจัด 
                           - การหมุนเวียนแปลงปลูกปัญจขันธ์ 
                            - การใช้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค 
     4.3 แมลงและสัตว์ศัตรูพืช  

            แมลงปีกแข็งจะท าลายต้นอ่อน หอยทากจะท าลายแผ่นใบ แมลงเต่าทอง และตั๊กแตน ให้เก็บ
ท าลายทิ้งหรือโรยด้วยผงดินขาว หรือผงกากถั่ว   
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
    5.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
          เก็บเก่ียวเมื่อปัญจขันธ์อายุ 3 – 4 เดือน สามารถเก็บผลผลิตได้ 3 – 4 ครั้งต่อปี   
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     5.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 
           เก็บเก่ียวโดยตัดส่วนที่อยู่เหนือดินหรือบริเวณที่ห่างจากล าต้นใต้ดินประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร 
เพ่ือให้แตกยอดเจริญเติบโตให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป การเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในรอบปีสามารถตัดจนเตียนได้ 
และท าการพลิกหน้าดินใหม่ ปรับปรุงสภาพดินและปลูกพืชรุ่นต่อไป   
     5.3 การท าแห้งปัญจขันธ์ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ต้องน ามาท าให้แห้งทันที ดังนี้ 
            1) คัดเลือกเอาเศษหิน ดิน ทราย และส่วนของพืชอ่ืนที่ปะปนมา หรือส่วนของปัญจขันธ์ที่ไม่ต้องการใช้ออก 
           2) ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 -3 ครั้ง ในภาชนะที่สะอาด โดยให้น้ าไหลผ่านตลอดเวลา และน าขึ้นผึ่งบน
ตะแกรงให้สะเด็ดน้ า 
            3) สับหรือตัดปัญจขันธ์ตามขนาดที่ต้องการ ดว้ยอุปกรณ์ท่ีสะอาด เช่น มีด กรรไกร ตามขนาดที่ต้องการ 
            4) ผึ่งในที่ร่ม ไม่อับชื้น บนตะแกรงที่สะอาด ประมาณครึ่งชั่วโมง 
             5) น าเข้าอบในตู้อบร้อนไฟฟ้าที่มีพัดลมระบายอากาศ ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เกลี่ยปัญจ
ขันธ์ให้แผ่บางๆ บนภาชนะ และหมั่นกลับตลอดเวลา หรือน าปัญจขันธ์ไปตากแดดจนแห้งสนิท-4- 
            6) เมื่อปัญจขันธ์แห้งกรอบดีแล้ว เก็บในถุงพลาสติก โดยไม่บรรจุแน่นเกินไป รัดปากถุงให้สนิท 
เขียนชื่อชนิดสมุนไพร แหล่งปลูก วันที่เก็บ แปลงที่เก็บ ผู้ปลูกหรือ
ผู้ผลิต บนฉลาก และติดไว้ให้ชัดเจน 
     5.4 การเก็บรักษา  
           เก็บในที่อุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส หรือในที่ที่
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและสะอาด ปลอดภัยจากการรบกวน
ของแมลงและสัตว์ต่างๆ และควรน าออกตากแดดหรืออบ  
ทุก 2 – 3 เดือน   
6. ข้อมูลอื่นๆ 
     ปัญจขันธ์หรือเจียวกู่หลาน เป็นสมุนไพรจีนที่ใช้ส่วนเหนือดิน
หรือใบเป็นยาแก้อักเสบ แก้ไอ ขับเสมหะ 
และแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง สาร Saponin ในปัญจขันธ์ คือ gypenosides มีสูตรโครงสร้างคล้ายคลึงกับ 
ginsengnosides หรือ panaxosides ที่พบในโสม (Panax ginseng) มีฤทธิ์ลดน้ าตาลและระดับไขมันในเลือด 
ต้านเนื้องอก รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยปรับสมดุลของระดับฮอร์โมนใน
ร่างกาย มาตรฐานสารส าคัญก าหนดให้มีปริมาณซาโปนินรวมในปัญจขันธ์ต้องไม่น้อยกว่า 8 กรัม / น้ าหนัก
แห้ง 100 กรัม ในประเทศญี่ปุ่นน าปัญจขันธ์มาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมหงอก ดับกลิ่นกาย เครื่องดื่ม
สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ ในประเทศไทยพัฒนาปัญจขันธ์เป็นชาชงสมุนไพร บ ารุงร่างกาย แก้อาการ
อ่อนเพลีย ช่วยให้นอนหลับและเจริญอาหาร 



ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาปัญจขนัธ์ 

การเตรียมการ 20 วัน 40 วัน 60 วัน 80 วัน 100 วัน 120 วัน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การเตรียมดนิ 
- ไถพรวน 2 ครัง้ ตากดินไว้ 1 สปัดาห์ 
- ใสปุ่๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั 
- ใสป่นูขาว เพื่อปรับ pH 6 – 8 
- ยกร่อง สงู 30 ซม กว้าง 1 เมตร 
ระยะระหวา่งร่อง 50 ซม 

 

 
การเตรียมพันธ์ุ 

การปักช า ใช้เถาทีไ่มอ่อ่นหรือไมแ่ก่
เกินไป ตดัเป็นทอ่นๆ มี 3 – 4 ข้อ     
ปักลงดินโดยให้เอียงเลก็น้อย        
เมื่อรากงอกและยอดยาว 10 – 15 
เซนตเิมตร ย้ายลงแปลงปลกู 

 

การปลูก 
- ใช้ระยะปลกู 15 x 
15 หรือ 15 x 30 ซม 
- รองก้นหลมุปลกู
ด้วยปุ๋ ยหมกัและเชือ้
ราไตรโคเดอร์มา 1 
ก ามือ   
- น าเถาปักช าที่เตรียม
ไว้ ย้ายลงหลมุปลกู 

 

การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 
- คดัเลอืกเอาเศษหิน ดิน ทราย สว่นของพืชอื่นที่ปะปนมา และสว่นของปัญจขนัธ์ที่ไมต้่องการใช้ออก 

- ล้างด้วยน า้สะอาด 2 -3 ครัง้ ผึง่บนตะแกรงให้สะเด็ดน า้ 
- สบัหรือตดัตามขนาดทีต้่องการ ผึง่ในท่ีร่ม 
- เกลีย่ให้แผบ่างๆ บนภาชนะ อบทีอ่ณุหภมูิไมเ่กิน 40 องศาเซลเซียส หรือคลมุภาชนะด้วยผ้าขาวบาง      น าไป
ตากแดดจนแห้งสนิท 
- เก็บในถงุพลาสติก ติดฉลากระบุช่ือชนิดสมนุไพร แหลง่ปลกู วนัที่เก็บ แปลงที่เก็บ ผู้ปลกู  
- เก็บในท่ีมีอากาศถ่ายเท สะอาด ปลอดภยัจากแมลง/สตัว์ และน าออกตากแดดหรืออบ ทกุ 2 – 3 เดือน   
 

ศัตรูที่ส าคัญและการป้องกนัก าจัด 
- โรคราแป้งขาว ป้องกนัก าจดัโดยเลอืกพืน้ท่ีปลกูให้หา่งจากพืน้ท่ีปลกูพืชตระกลูแตง ต้นท่ีเป็น
โรคให้ถอนทิง้และท าลายทนัที และท าความสะอาดแปลงปลกูหลงัเก็บเก่ียวผลผลติ 
- โรคใบจดุ ป้องกนัโดยใช้ต้นพนัธุ์ที่ปราศจากโรค และหมนุเวียนแปลงปลกูปัญจขนัธ์ 
- แมลงปีกแข็ง หอยทาก แมลงเตา่ทอง และตัก๊แตน ให้เก็บท าลายทิง้หรือโรยด้วยผงดินขาว 
หรือผงกากถัว่   
 

การใส่ปุ๋ย 
- ใสปุ่๋ ยคอก 2-3 ครัง้  
- วิธีใสปุ่๋ ยหวา่นรอบๆ 
ต้น 
 

การให้น า้ 
ให้น า้อยา่งตอ่เนื่อง
ระวงัอยา่ให้น า้ทว่ม
ขงัในแปลง   
 

 

การก าจดัวัชพืช 
ใช้มือถอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะใน
ระยะแรกที่พืชยงั
เลือ้ยไมค่ลมุแปลง     

 

การเก็บเกี่ยว 
- เก็บเก่ียวปัญจขนัธ์อาย ุ3 – 4 เดือน  
- ตดัสว่นที่อยูเ่หนือดิน หา่งจากล าต้นใต้ดิน 15 – 20 ซม 



ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิต (Crop Requirement) ของปัญจขันธ์ 
สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภมูิอากาศ 
    1.1 อุณหภูม ิ
    1.2 ความช้ืนสัมพัทธ ์
   1.3 ความเข้มของแสง 

 
- เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหวา่ง 16 –28 องศาเซลเซียส  
- ความช้ืนสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมมากกว่าร้อยละ  80  
- ชอบที่ร่ม มีปรมิาณแสงร้อยละ 40 – 60    

 
ปัญจขันธ์ที่ไม่ทนต่อความแห้งแล้ง และอากาศร้อนจัด  
 

2. สภาพพ้ืนที ่
    2.1 ความสูงจากระดับน้ าทะเล 
 
 

 
- เจริญเติบโตได้ทั้งบนเขาและที่ราบ ในระดับความสูงจากน้ าทะเล   
300 – 3,200 เมตร 

 
- หลีกเลี่ยงการปลูกในพ้ืนท่ีใกล้เคยีงกับพ้ืนท่ีปลูกพืชตระกูลแตง หรอื
การปลูกในพ้ืนท่ีที่เคยปลูกพืชตระกูลแตงมาก่อน 
- หลีกเลี่ยงการปลูกในพ้ืนท่ีเดมิตดิต่อกัน  

3. สภาพดิน 
    3.1 ลักษณะของเนื้อดิน 
  
 
    3.2 ความลึกของหน้าดิน 
    3.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน    
 

 
- ดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์  
- ดินชั้นล่างไม่ควรมีดินดาน ดินลกูรัง หรือหิน 
- มีการระบายน้ าได้ดี  
- ระดับความลึกหน้าดิน 15 – 30 เซนตเิมตร สามารถอุ้มน้ าไดด้ี   
- มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนหรือด่างอ่อน  

 
 
 
-ปัญจขันธ์ไม่ทนทานต่อสภาพน้ าท่วมขัง  

4. สภาพน้ า 
 
 

- ต้องการน้ าสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการปลูก  
- น้ าท่ีเหมาะสมกับการเกษตร ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ควรมีลักษณะดังนี้ 
    :  มีความสะอาด  ไมม่ีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษปนเปื้อน 
    :  มีค่าโลหะหนัก เช่น สารหนู ไม่เกิน 0.25 มลิิกรัมต่อลิตร , แคดเมียม ไมเ่กิน 
0.03 มลิิกรัมต่อลิตร , ตะกั่ว ไม่เกิน  0.1 มลิลิกรัมต่อลิตร 
    :  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 6.0 – 7.9 
    :  มีค่าอุณหภูมิของน้ าไมเ่กิน 40 องศาเซลเซยีส 
    :  มีค่าความเคม็ของน้ าไมเ่กิน 0.3 กรัมต่อลิตร  
    : มีค่าปรมิาณออกซิเจนละลายน้ า ไม่ต่ ากว่า 2 มิลลิกรมัต่อลติร 

 

 


