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โครงการ การผลิตและแปรรูปชาอัญชันอินทรีย์เพ่ือการค้า 
-------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
อัญชัน (Butterfly bea) เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่มและแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีสารแอนโทไซยานิ (Anthocyanin) 
ซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท าให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีส่วนช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบ เป็นต้น อัญชันเป็นพืชสมุนไพรที่
ขึ้นตามรั้วบ้าน คนไทยนิยมน าดอกมาปรุงแต่งสีสันให้กับอาหาร และต้มน้ าดื่มมานาน ซึ่งในปัจจุบันอัญชัน
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น แต่พ้ืนที่การผลิตอัญชันอินทรีย์และรูปแบบ
การปลูกอัญชันให้ได้ผลผลิตสูงเพ่ือการค้านั้นยังค่อนข้างจ ากัด อีกท้ังดอกแห้งที่มีการจ าหน่ายตามท้องตลาดมี
สีที่ไม่สม่ าเสมอ รวมถึงคุณค่าทางอาหารและความปลอดภัยของผู้บริโภค  

อัญชันเป็นพืชที่ขึ้นง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทนแล้งและเป็นพืชที่สามารถเก็บผลผลิต
อย่างต่อเนื่องได้นานถึง 1-2 ปี อีกทั้งเป็นพืชไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมี โรคและแมลงเข้าท าลายน้อย จึง
เหมาะสมที่จะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในระบบเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อัญชันอินทรีย์ เพ่ือ
เป็นต้นแบบการผลิตอัญชันอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่รูปแบบการปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การอบแห้งและคุณค่าทาง
อาหาร และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาอัญชันผสมสมุนไพร ตลอดจนถึงการใช้พ้ืนที่แปลงปลูกอัญชันอินทรีย์
เป็นสถานที่ส าหรับการบูรณาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินโครงการ การผลิตและแปรรูปชาอัญชันอินทรีย์แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การผลิตอัญชันในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 รูปแบบการผลิตอัญชันอินทรีย์  ท าการวางแผนการสร้างรูปแบบการปลูกอัญชันจ านวน 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบที่ 1 ขึ้นค้างแบบเสารั้ว รูปแบบที่ 2 ขึ้นค้างแบบตัว A หรือแบบกระโจม 
 

 
รูปแบบที่ 1 ขึ้นค้างแบบเสารั้ว รูปแบบที่ 2 ขึ้นค้างแบบตัว A หรือแบบกระโจม 

 
 การปลูกอัญชันอินทรีย์ ท าการปลูกอัญชันจ านวน 3,000 ต้น ในพ้ืนที่ 1 ไร่ 

1. การเตรียมแปลงปลูกอัญชัน วางสายน้ าหยด และคลุมพลาสติกคลุมแปลง 
2. เพาะกล้าอัญชันจ านวน 3,500 กล้า 
3. ขึ้นค้างอัญชันจ านวน 2 รูปแบบ 
4. ท าการย้ายกล้าอัญชันเมื่ออายุ 15 วัน (มีใบจริง 4-5 ใบ) รูปแบบละ 1,500 ต้น  
    รวมเป็น 3,000 ต้น 
5. หลังจากปลูกอัญชัน 15 วันท าการจัดเถาว์และยอดให้ขึ้นค้าง  
6. เมื่อปลูกอัญชัน 45 วันจะเริ่มออกดอกแรก ให้ทยอยเก็บดอกอัญชันทุกวัน 
7. ให้น้ าอัญชันวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 20 นาที 
8. ให้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักปลา อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
9. พ่นสารชีวภาพ BT ในการป้องกันและก าจัดโรคแมลงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
 

 ผลผลิตอัญชันสด ดอกอัญชันจะมีลักษณะกลีบดอกบางและเหี่ยวง่าย เมื่อเก็บดอกอัญชันเสร็จควร
รีบตากแดดทันที เนื่องจากเมื่อดอกอัญชันเหี่ยวจะท าให้ติดกันเป็นก้อน ไม่แห้งและเกิดเชื้อรา เน่าได้ง่าย ดอก
อัญชันสด 1 กิโลกรัม เมื่ออบแห้งแล้วจะได้ 100 กรัม (10 กิโลกรัมสด เท่ากับ 1 กิโลกรัมแห้ง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 การอบแห้ง และการแปรรูปอัญชันอินทรีย์ 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญชันอินทรีย์อบแห้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 การอบแห้งดอกอัญชัน 
 การอบแห้งดอกอัญชันอินทรีย์ เมื่อท าการเก็บดอกอัญชันสดเรียบร้อยจะท าการตากแห้ง

จ านวน 1 แดด หลังจากนั้นจะท าการอบด้วยเครื่องอบลมร้อนเพื่ออบไล่ความชื้นออกจากดอกและเพ่ือให้สีของ
ขั้วดอกมีสีเขียวสด และกลีบดอกมีสีน้ าเงินสด สีไม่เหลืองซีด มีกลิ่นหอม และกรอบ สามารถเก็บรักษาได้นาน
กว่าการตากแดดทัว่ไป อีกท้ังราคาต่อกิโลกรัมสูงกว่าอัญชันตากแดดมากถึง 2 เท่า  

ส่วนที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาอัญชันอินทรีย์ 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาอัญชันอินทรีย์ น าผลผลิตอัญชันอบแห้งทดสอบสูตรการท าชาอัญชัน

หรือเครื่องดื่มอัญชัน เพิ่มความหวานโดยใช้หญ้าหวาน และเพ่ิมกลิ่นความหอมโดยการใช้ดอกลาเวนเดอร์ จ้าง
ผลิตโดยบริษัท นราห์ อินดัสตรี จ ากัด เพ่ือขอจดทะเบียนอาหาร ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)  

 รายละเอียดของส่วนผสมเครื่องดื่มอัญชันผสมลาเวนเดอร์ (ตรามอร์) Butterfly pea mixed 
with lavender  drink (more brand)  

 ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ 
 1. ดอกอัญชัน   70.99% 

 2. ดอกลาเวนเดอร์   17.50% 
 3. ใบเตย    11.5% 
 4. สารสกัดหญ้าหวาน  0.01% 

 
 

  
ภาพที่ 1 รูปแบบการปลูกอัญชัน รูปแบบที่ 1 ขึ้นค้างแบบเสารั้ว 

 
 



  
ภาพที่ 2 รูปแบบการปลูกอัญชัน รูปแบบที่ 2 ขึ้นค้างแบบตัว A หรือแบบกระโจม 

 
 

  
ภาพที่ 3 การเพาะกล้าอัญชัน 

 

  
ภาพที่ 4 การจัดเตรียมแปลงปลูกอัญชัน 

 
 



  
ภาพที่ 5 การปลูกอัญชัน 

 
 

3   
ภาพที่ 6 อัญชันอายุ 45 วัน เริ่มออกดอกแรก 

 

  
ภาพที่ 7 การเก็บดอกอัญชัน 

 
 



  
ภาพที่ 8 การตากดอกอัญชัน 

 
 

  
ภาพที่ 9 ลักษณะดอกอัญชันสด กลีบดอกซ้อน 5 กลีบ 

 

  
ภาพที่ 10 ลักษณะดอกอัญชันแห้ง ขั้วดอกมีสีเขียวสด กลีบดอกมีสีน้ าเงินสด 

และการบรรจุอัญชันอบแห้ง 
 
 



  

  
ภาพที่ 11 การทดสอบชาอัญชัน และแจกตัวอย่างชาอัญชันในงาน KM FARI 2018 

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  
ภาพที่ 12 ลักษณะซองตัวอย่างชาอัญชันและสีของชาอัญชัน 

 
 
 
 
 


