การปลูกอัญชันอินทรีย์
ข้อมูลโดย : กองบริหารงานบริการวิชาการ ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

อัญชัน (Butterfly bea)
อัญชันเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นตามรั้วบ้านคนไทยนิยมน�ำดอกมาปรุงแต่งสีสันให้กับอาหาร ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่มและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีสารแอนโทไซยานิ (Anthocyanin) ซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียน
ของโลหิต ท�ำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบ
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันอัญชันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น

วิธีการปลูกอัญชันอินทรีย์

1. การเตรียมแปลงปลูก
- การเตรียมดินปลูกควรไถตากหน้าดินประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงไถพรวน ยกร่องแปลงเพื่อระบายน�้ำในฤดูฝน
- คลุมแปลงเพื่อลดปัญหาเรื่องวัชพืช เจาะหลุมปลูก และวางสายเทปน�้ำหยด

2. การเตรียมค้าง สามารถท�ำได้ 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ
ข้อดี-ข้อเสีย
รูปแบบที่1 ขึ้นค้างแบบเสารั้วสามารถเก็บดอกอัญชันได้ง่ายกว่า
แต่ดอกมีปริมาณน้อย
รูปแบบที่2 ขึ้นค้างแบบตัว A หรือแบบกระโจม ใบจะทึบซ้อนกัน
เก็บดอกยาก แต่ดอกมีปริมาณเยอะ
รูปแบบที่ 1 ขึ้นค้างแบบเสารั้ว

รูปแบบที่ 2 ขึ้นค้างแบบตัว A หรือแบบกระโจม

อัญชันขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์
จ�ำนวน 2,000-3,000 เมล็ด

การปลูกอัญชันอินทรีย์
ข้อมูลโดย : กองบริหารงานบริการวิชาการ ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

3. การเพาะกล้า ต้องท�ำลายการพักตัวของเมล็ดด้วยการแช่น�้ำ
6-8 ชัว่ โมง แล้วน�ำไปบ่มในผ้าทีม่ คี วามชืน้ ปิดฝาให้สนิท เมล็ดงอกจึงย้าย
ไปลงถาดเพาะกล้าหรือถุงด�ำให้ต้นโตอายุ 10-15 วันจึงย้าย

เทคนิคการตากดอกอัญชัน
เก็บดอกที่บานใหม่ไม่เก็บดอกที่เหี่ยวมาตากเพราะจะเกิดเชื้อรา
ต้องตากแดดอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง หากฝนตกหรือดอกเปียกฝนจะต้อง
อบทันที (ถ้าทิ้งดอกอัญชันสดไว้ค้างคืนจะขึ้นรา) ต้องมีแผงตากยกสูง
จากพื้น 70 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 3-4 เมตร แล้วแต่ขนาดพื้นที่
ในการวางแผนตาก พื้นของแผงตากจะต้องโปร่งเพื่อระบายความชื้น
ของดอกอัญชัน น�ำดอกอัญชันตากให้กระจายบนแผงตากไม่หนาและ
ทับซ้อนกันจนเกินไป ควรตากในโรงเรือนพลาสติกใสตากอัญชันเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนอื่น ๆ อีกทั้งยังเพิ่มความร้อนในการตาก
ดอกอัญชันอีกด้วย

4. การปลูก รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ผสมเชื้อไตรโครเดอร์มา
ทิ้งไว้ 3-5 วัน แล้วน�ำต้นอัญชันลงปลูก หลังปลูกไป 15 วัน อัญชันจะ
เริ่มเลื้อยให้ช่วยจัดเถาให้พันขึ้นกับตาข่าย

ตลาดรับซื้อ/ราคาผลผลิต
5. การให้น�้ำอัญชัน ถึงแม้อัญชันจะเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี แต่ช่วง
ที่ออกดอกจ�ำเป็นจะต้องให้น�้ำอย่างสม�่ำเสมอให้ดินมีความชื้น วันละ
1 ครั้ง ๆ 20 นาที
6. การให้ปยุ๋ ใส่ปยุ๋ อินทรียห์ รือปุย๋ คอก ต้นละ 1 ช้อนโต๊ะ เดือนละ
1 ครั้ง และให้น�้ำหมักปลาร่วมกับน�้ำหยดเดือนละ 2 ครั้ง

การป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงของอัญชัน
- อัญชันจะพบการเกิดเชือ้ ราในดินซึง่ การปลูกอัญชันอินทรียจ์ ะต้อง
ป้องกันโดยการฉีดพ่นเชื้อไตรโคเดอร์ม่า อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
- แมลงที่ส�ำคัญของอัญชันคือ หนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนคืบ
หนอนใยผัก หนอนกระทู้ ป้องกันโดยการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย ทุกๆ
5 วัน

- การตลาด แหล่งรับซื้อผลผลิตอัญชันแห้งมีหลากหลายด้วยกัน
เช่น พ่อค้ารับซือ้ กลุม่ แปรรูปสมุนไพร บริษทั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ต่าง ๆ
- ราคาผลผลิตแห้ง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอัญชัน ราคาอยู่ในช่วง
100-1,000 บาทต่อกิโลกรัม
- การเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต อบแห้ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ อั ญ ชั น อบแห้ ง
เพื่ อใช้ ในอุ ตสาหกรรมสมุน ไพร แปรรู ปเป็ นผลิต ภั ณฑ์ต่า ง ๆ เช่น
น�้ ำ อั ญ ชั น บรรจุ ข วด ชาชง ผงอั ญ ชั น และส่ ว นประกอบในการท� ำ
เครื่องส�ำอาง เป็นต้น

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในคน ส�ำหรับนักวิจัย”
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ระบบอบแห้งอัจฉริยะต้นแบบส�ำหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ปริญ คงกระพันธ์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช80. 03
A Prototype Intelligent Drying System for Agricultural Processing.
Parin khongkrapan; Maejo Univesity.
2. การแปรรู ป ผลผลิต ทางการเกษตรด้ว ยระบบอบแห้ ง แบบผสมผสานอั จ ฉริ ย ะ หยาดฝน ทนงการกิ จ รายงานผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช80. 04
Processing of Agricultural Products using and Intelligent Hybrid Drying System.
Yardfon Tanongkankit; Maejo University.
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เกศสุดา สิทธิสันติกุล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช81. 01
Developing Marketing Value-added from Organic Rice at Doi Sa Ket District, Chiang Mai Province.
Katesuda Sitthisuntikul; Maejo University.
4. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดข้าวอินทรียส์ กู่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ข้าวอินทรีย์ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เกศสุดา สิทธิสนั ติกลุ
รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช81. 02
Developing Marketing Strategy of Organic Rice for Value-added at Doi Sa Ket District, Chiang Mai Province.
Katesuda Sitthisuntikul; Maejo University.
5. การน�ำภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนามาแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ชยุตภัฏ ค�ำมูล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช81. 03
Incorporating Lanna Wisdom to Process Organic Rice to Promote value-added to Organic Rice.
Chayutpat Kammoon; Maejo University.
6. การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ชาวนาและผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ ต�ำบลลวงเหนือ
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดาราณี ชุมทอง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช81. 04
Creating an English Communicative Innovation for Organic Rice Farmers and Entrepreneurs to promote Value
Addition in Luang Neua Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province.
Daranee Choomthong; Maejo University.

