
 
ปัญจขันธ์ 

 
 
 ปัญจขันธ์หรือเจียวกู่หลาน เป็นสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ใช้ส่วนเหนือดินหรือใบเป็นยาแก้อักเสบ แก้ไอ ขับ
เสมหะและแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง สาร Saponin ในปัญจขันธ์ คือ gypenosides มีฤทธิ์ลดน้้าตาลและระดับ
ไขมันในเลือด ต้านเนื้องอก รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยปรับสมดุลของระดับ
ฮอร์โมนในร่างกาย ในประเทศญี่ปุ่นน้ามาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมหงอก ดับกลิ่นกาย เครื่องดื่มสมุนไพร อาหาร
เสริมสุขภาพ และใช้เป็นสารปรุงแต่งในอาหารเสริมสุขภาพ 

ปัญจขันธ์ มีถ่ินก้าเนิดทางภาคตะวันออกของประเทศจีน และมีการปลูกกระจายไปยังประเทศเกาหลี 
ญี่ปุ่น และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามธรรมชาติที่ดอยอินทนนท์ และมีการน้ามาปลูกทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพืชล้มลุกชนิดเถา ล้าต้นเล็กเรียวยาว 
เลื้อยขนานกับพ้ืนดิน รากงอกจากข้อ ที่ข้อมีมือพัน (tendril) เป็นเส้นยาว เป็นพืชประเภทแตงน้้าเต้า เจริญเติบโต
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  

 
สภาพพื้นที่ปลูก 
 -  เจริญเติบโตได้ทั้งบนเขาและที่ราบ  ในระดับความสูงจากน้้าทะเล  300 – 3,200 เมตร 
 -  สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม อุณหภูม ิ16 –28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ที่เหมาะสมมากกว่าร้อย
ละ  80     
 -  ลักษณะดิน ควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนหรือด่างอ่อน มีการระบาย
น้้าได้ดี ความชื้นในดินไม่สูงเกินไป แต่หน้าดินต้องสามารถอุ้มน้้าได้ดี   
 -  ความต้องการแสง ชอบที่ร่ม อากาศชื้น ไม่ทนความแห้งแล้ง มีปริมาณแสงร้อยละ 40 – 60  
 
พันธุ์ 
 1. พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า  
     1. พันธุ์อ่างขาง เป็นพันธุ์ที่ปลูกและขยายพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงอ่างขาง 
     2. พันธุ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภาคเอกชนน้ามาปลูกขยายพันธุ์และจ้าหน่าย  
 2. การเตรียมพันธุ์  
    1. การเพาะเมล็ด ใช้วัสดุเพาะเป็นทรายละเอียด โดยหว่านเมล็ดในแปลงเพาะ จากนั้น 8 – 14 วัน เมล็ด
จะเริ่มงอก ท้าการย้ายกล้าเมื่อมีใบจริง 2 – 3 ใบ ควรเพาะเมล็ดในช่วงอากาศเย็น แต่ไม่ควรเพาะเมล็ดในช่วงฝนตก
ชุก หรือหยอดเมล็ด 2 – 3 เมล็ด ลงในหลุมปลูกโดยตรง 

   2. การปักช้า ใช้เถาที่เจริญเติบโตเต็มที ่ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไป ตัดเป็นท่อนๆ ให้มี 3 – 4 ข้อ ริดใบที่
อยู่ 2 ข้อล่างออก ปักลงดินให้ลึก 1 – 2 ข้อ โดยปักให้เอียงเล็กน้อย ท้ามุมประมาณ 45 องศา เอนส่วนปลายไปทาง
ทิศตะวันตก เมื่อรากงอกและยอดยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยรากจะงอกประมาณ 
7 วันหลังปักช้า 
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            3. การขยายพันธุ์โดยใช้ล้าต้นใต้ดิน โดยขุดล้าต้นใต้ดินขึ้นมา ตัดเป็นท่อนๆ ขนาด 5 เซนติเมตร ในแต่
ละท่อนมี 1 – 2 ข้อ ขุดหลุมเป็นแนว ใช้ 1 ท่อนพันธุ์ต่อหลุม 
         3. การเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยเก็บเกี่ยวผลแก่จัดที่มีลักษณะสมบูรณ์ ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน น้าไปท้าให้แห้ง เอาเปลือกออก เก็บเมล็ดในที่เย็น แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี   
 
การปลูก 
 1. การเตรียมดิน : 
    1. ท้าการไถพรวน 2 ครั้ง โดยไถดะเพ่ือก้าจัดวัชพืช และตากดินไว้ 1 สัปดาห์ แล้วไถแปร เพ่ือท้าให้ดิน
ร่วนซุย   
    2. ใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    3. ใส่ปูนขาว เพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสม ระหว่าง 6 – 8 
    4. ท้าการขึ้นแปลงหรือยกร่อง สูงจากผิวดิน 30 – 50 เซนติเมตร ขนาดแปลงกว้าง 1 เมตร ความยาว
ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ และระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50 เซนติเมตร 
 
 2. วิธีการปลูก : ปัญจขันธ์เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน 
    1. การปลูกโดยหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูก ใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร   
    2. การปลูกโดยใช้เถาปักชา้ ใช้ระยะปลูก 15 x 30 เซนติเมตร หรือ 15 x 15 เซนติเมตร ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ หากใช้ระยะปลูกชิดมากเกินไป อาจท้าให้เกิดการระบาดของโรคพืชและแมลงได้ง่าย   
    3. การปลูกโดยใช้ล้าต้นใต้ดิน ใช้ระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตร 
    4. ขุดหลุมปลูกขนาดกว้างและลึกประมาณ 1 คืบ รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักและเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
ประมาณ 1 ก้ามือ   
 
การดูแลรักษา 
 1. การให้น้้า ปัญจขันธ์ชอบดินที่มีความชื้นสูง แต่ไม่แฉะ หน้าดินไม่แห้ง ควรรดน้้าอย่างสม่้าเสมอ แต่หาก
มีน้้าท่วมขังมากๆ จะท้าให้พืชเน่าตายได้   
 2. การใส่ปุ๋ย ในระยะเจริญเติบโต ควรให้ปุ๋ยคอก 2 – 3 ครั้ง และควรให้ปุ๋ยแก่ปัญจขันธ์ทุกครั้งหลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยวิธีหว่านปุ๋ยรอบๆ ต้น  
 3. การก้าจัดวัชพืช โดยใช้มือถอนอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในระยะแรกท่ีพืชยังเลื้อยไม่คลุมแปลง     
         4. การพรางแสง ใช้ตาข่ายพรางแสงที่ลดแสงได้ 40 – 60% การปลูกภายใต้ตาข่ายสีเขียว ปัญจขันธ์จะ
เจริญเติบโตได้ดีและได้น้้าหนักผลผลิตสดสูง 
         5. การสร้างค้าง ควรสูงประมาณ 1.5 – 2.5 เมตร โดยใช้ไม้ไผ่อย่างละเอียดมาเสียบหรือสอดไขว้ให้เป็นรูป X 
และขึงด้วยเชือกเพ่ือให้ล้าต้นหรือเถาสามารถยึดเกาะเจริญเติบโตขึ้นไปได้ ผลผลิตสะอาด ลดการปนเปื้อน 
 6. โรคและแมลงที่ส้าคัญ คือ 
     - โรคราแป้งขาว เกิดจากเชื้อ Sphaerotheca cucubitae  จะท้าลายแผ่นใบ ก้านใบ และล้าต้น ท้าให้
แผ่นใบเหี่ยวแห้ง ล้าต้นโทรมเร็วและอ่อนแอ 
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     การป้องกันก้าจัด 
     1. เลือกพ้ืนที่ปลูกให้ห่างจากพ้ืนที่ปลูกพืชตระกูลแตง หรือไม่เคยปลูกพืชตระกูลแตงมาก่อน มีอากาศ
ถ่ายเทได้ดีและไม่อับแสง   
     2. เมื่อพบต้นที่เป็นโรคให้ถอนทิ้งและท้าลายทันที 
     3. เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว ให้รีบท้าความสะอาดแปลงปลูก น้าเศษพืชไปเผาท้าลายหรือน้าไปท้าปุ๋ย
หมัก 
               - โรคใบจุด จากเชื้อ Colletotrichum capsic ท้าให้ใบเหี่ยวแห้งตาย อาจเกิดข้ึนได้ หากมีการให้น้้า
มากเกินไป หรือมีน้้าท่วมขัง หรือปลูกพืชซ้้าที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง การป้องกันก้าจัดโดยหมุนเวียนแปลงปลูก และใช้
ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค 

     - แมลงศัตรูพืชที่พบ ได้แก่ แมลงปีกแข็งจะท้าลายต้นอ่อน หอยทากจะท้าลายแผ่นใบ แมลงเต่าทอง 
และตั๊กแตน  ให้เก็บท้าลายทิ้งหรือโรยด้วยผงดินขาว หรือผงกากถั่ว   
 
การเก็บเกี่ยว 

1. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม : เมื่อปัญจขันธ์อายุ 3 – 4 เดือน สามารถเก็บผลผลิตได้ 3 – 4 ครั้งต่อปี   
 2. วิธีการเก็บเกี่ยว : โดยตัดส่วนที่อยู่เหนือดินหรือบริเวณท่ีห่างจากล้าต้นใต้ดินประมาณ 15 – 20 
เซนติเมตร เพ่ือให้แตกยอดเจริญเติบโตให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป การเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในรอบปีสามารถตัดจน
เตียนได้ และท้าการพลิกหน้าดินใหม่ ปรับปรุงสภาพดินและปลูกพืชรุ่นต่อไป   
 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 1. การท้าแห้งปัญจขันธ์  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ต้องน้ามาท้าให้แห้งทันที ดังนี้ 
             - คัดเลือกเอาเศษหิน ดิน ทราย และส่วนของพืชอ่ืนที่ปะปนมา หรือส่วนของปัญจขันธ์ที่ไม่ต้องการใช้ออก 
              - ล้างด้วยน้้าสะอาด 2 -3 ครั้ง ในภาชนะที่สะอาด โดยให้น้้าไหลผ่านตลอดเวลา ขณะล้างไม่ต้องถู
หรือขยี้ 
ปัญจขันธ์ เพราะจะท้าให้สารส้าคัญละลายออกมากับน้้า น้าขึ้นผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน้้า 
 
               - สับหรือตัดปัญจขันธ์ตามขนาดที่ต้องการ ด้วยอุปกรณ์ท่ีสะอาด เช่น มีด กรรไกร ตามขนาดที่ต้องการ 
               - ผึ่งในที่ร่ม ไม่อับชื้น บนตะแกรงที่สะอาด ประมาณครึ่งชั่วโมง 
              - น้าเข้าอบในตู้อบร้อนไฟฟ้าที่มีพัดลมระบายอากาศ ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เกลี่ยปัญจ
ขันธ์ให้แผ่บางๆ บนภาชนะ และหมั่นกลับตลอดเวลา หรือน้าปัญจขันธ์ไปตากแดด คลุมภาชนะด้วยผ้าขาวบาง เพ่ือ
ป้องกันฝุ่นละออง และกันการปลิวของชิ้นส่วนปัญจขันธ์ ตากจนแห้งสนิท 
              - เมื่อปัญจขันธ์แห้งกรอบดีแล้ว เก็บในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้สนิท หรือภาชนะทีส่ะอาด โดยไม่
บรรจุแน่นเกินไป เขียนชื่อชนิดสมุนไพร แหล่งปลูก วันที่เก็บ แปลงที่เก็บ ผู้ปลูกหรือผู้ผลิต บนฉลาก และติดไว้ให้
ชัดเจน 
 2. การเก็บรักษา ในที่อุณหภูมิต่้ากว่า 25 องศาเซลเซียส หรือในที่ท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและสะอาด 
ปลอดภัยจากการรบกวนของแมลงและสัตว์ต่างๆ และควรน้าออกตากแดดหรืออบ ทุก 2 – 3 เดือน   
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สุขลักษณะและความสะอาด 
 1. ควรรักษาแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ 
 2. ก้าจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพาะศัตรูพืชซึ่งอาจติดไปกับผลผลิต 
 3. หลังการตัดแต่ง ควรน้าเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท้าลายเสีย 
 4. หลังการพ่นสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ต้องท้าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 5. เผาก้าจัดวัสดุเหลือใช้ และก้าจัดภาชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าการ
เกษตรกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


