
วานิลลา 
 
 วานิลลาเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลกล้วยไม้ เป็นพืชเถาเลื้อย อายุการให้ผลผลิตหลายปี เถามีลักษณะอวบ
น้้า จะเลื้อยพันไปบนค้างหรือไม้ยืนต้นอ่ืนๆ โดยอาศัยรากเป็นตัวยึดเกาะ รากมีสีขาว เป็นรากอากาศค่อนข้างยาว 
ดอกมีสีเหลืองอมเขียว  เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแยกออกจากกัน โดยมีเยื่อบางๆ กั้นอยู่ เรียกว่า โรสเทลลัม 
(Rosetellum) ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญท่ีท้าให้ละอองเกสรตัวผู้ไม่สามารถถ่ายลงไปผสมกับเกสรตัวเมียได้ จึงต้องช่วย
ผสมเกสร 
 วานิลลาเป็นพืชเครื่องเทศที่มีการใช้ประโยชน์โดยการน้าฝักมาหมักและบ่มให้เกิดกลิ่น และน้าไปสกัดสาร
ที่ให้กลิ่นและรสชาติ ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร ไอศกรีม ช็อคโกแลต ขนมหวาน ลูกกวาด เครื่องดื่ม และ
น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมยาและน้้าหอม 
 
สภาพพื้นที่ปลูก 
 -  เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น ตั้งแต่ระดับน้้าทะเลจนถึงสูงกว่าระดับน้้าทะเล 2,000 ฟุต 
 -  สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม อุณหภูมิ 21 - 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 – 80 เปอร์เซ็นต์ มี
ปริมาณฝนระหว่าง 850 – 2,000 มิลลิเมตร และมีการกระจายตัวของฝนอย่างสม่้าเสมอ 
 -  ลักษณะดิน ควรเป็นดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง มีการระบายน้้าดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6 - 7 
 -  ความต้องการแสง 30 – 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลออกดอก และช่วงที่ฝักวานิลลาจะเริ่ม
สุก 
 -  พ้ืนที่มีความลาดเทเล็กน้อย และอยู่ในเขตท่ีไม่มีลมพัดแรง 
  
พันธุ์ 
 1. พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า มี 3 พันธุ์ คือ 
     1. วานิลลา แพลนนิโฟเลีย (Vanilla planifolia) ปลูกทางแถบตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโก มี
คุณภาพฝักดีที่สุด 
     2. วานิลลา ปอมโปมา (Vanilla pompoma) หรือวานิลลอน (Vanillon) ปลูกในอเมริกากลาง 
ต้านทานโรคเน่าได้ดีกว่าทุกพันธุ์  
     3. วานลิลา ตาฮาเทนซิส (Vanilla tahatensis) ปลูกมากในประเทศตาฮิติ 
 2. การเตรียมพันธุ์ 
     1. เลือกเถาวานิลลาที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงเข้าท้าลาย 
     2. ตัดเถายาว 1 เมตร โดยตัดส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน 20 – 25 เซนติเมตร วานิลลาจะเจริญเติบโตออก
ดอก 
ภายใน 2 ป ี
     3. ปักช้าเถาในถุง หลังการปักช้า 1 เดือน จะออกรากและแตกยอดใหม่  
 
 



 ๓๗ 

การปลูก 
 1. การเตรียมค้าง :  
     1. ค้างมีชีวิต 
         - ปักช้าต้นไม้ท่ีวานิลลาจะเลื้อยเกาะ ในช่วงกลางฤดูฝน หรือปลูกไว้ 1 ปี ก่อนที่จะน้าวานิลลามา
ปลูก 
         - ไม้ยืนต้นที่เหมาะสม ได้แก่ แคฝรั่ง ยอป่า ทองหลาง กาแฟ ขนุน ค้าแสด มะม่วงหิมพานต์ 
    2. ค้างไม่มีชีวิต 
         - ใช้เสาซีเมนต์ สูง 2.5 เมตร ฝังดินลึก 0.5 เมตร 
         - ใช้ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ คลุมให้ทั่วแปลง    
 2. วิธีการปลูก :  
    1. ระยะปลูกท่ีเหมาะสม 1.5 x 2 เมตร 
    2. ขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง ยาว ลึก ด้านละ 1 ฟุต น้าดินที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุ๋ยหมัก อัตราอย่างละ 100 
กรัม 
    3. น้ากิ่งปักช้าวานิลลา ใช้ความยาวของเถาจ้านวน 5 – 7 ข้อ ปลูกลงในหลุมๆ ละ 2 – 3 ก้าน โดย
ปลูกให้ชิดโคนต้น ส่วนเถาที่เหลือ ใช้เชือกผูกติดไว้กับค้าง 
    4. คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้า ขุยมะพร้าว เพื่อรักษาความชื้นในดิน 
    5. วานิลลาจะให้ผลผลิตสูงเมื่ออายุ 7 – 15 ปี จึงต้องมีการปลูกทดแทน 
 
การดูแลรักษา 
 1. การให้น้้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ไม่ควรให้น้้ามากเกินไป เนื่องจากวานิลลาต้องการสภาพ
ขาดน้้าประมาณ 2 เดือน เพ่ือกระตุ้นการออกดอก 
 2. การใส่ปุ๋ย ไม่ควรใช้ปุ๋ยคอกกับวานิลลา 
 3. การก้าจัดวัชพืช ใช้วิธีถอน ไม่ควรพรวนดินรอบๆ โคนต้น เพราะจะท้าให้ระบบรากกระทบกระเทือน 
ควรใช้วัสดุคลุมดินรอบๆ โคนต้นอย่างสม่้าเสมอตลอดปี เพ่ือช่วยรักษาความชื้นในดิน เช่น หญ้าแห้ง ฟางข้าว กาบ
มะพร้าว 
 4. การแต่งทรงพุ่ม  

   - ตัดเถาท่ีไม่สมบูรณ์และไม่ให้ผลผลิตแล้วออกให้หมด  
   - จัดเถาวานิลลาให้โน้มลงมาแนบค้าง ในทิศทางแนวนอนของกิ่งแขนง เพ่ือให้สะดวกในการผสมเกสร 
   - ตัดยอดของต้นวานิลลาประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลออกดอก และ
หลังจากเก็บเกี่ยวฝักแล้ว 

     - ตัดแต่งพืชที่เป็นร่มเงา ให้วานิลลาได้รับแสงแดด 30 – 50 % 
 5. การผสมเกสร สามารถกระท้าได้ตั้งแต่เช้าจนถึงสิบโมงเช้า ในวันที่ดอกวานิลลาบานเพียง 1 วัน โดยใน
ต้นเดียวกัน ควรผสมไม่เกิน 10 – 12 ช่อๆ ละประมาณ 7 ฝัก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น และลักษณะของฝัก
ที่ดี คือ ฝักตรง ไม่โค้งงอ การผสมเกสรด้วยมือ มีวิธีการดังนี้ 
     - เขี่ยละอองเกสรตัวผู้ทั้ง 2 อัน ลงในฝ่ามือ 



 ๓๘ 

     - หยดน้้าลงบนละอองเกสรตัวผู้ ใช้ปลายไม้เขี่ยให้ละอองเกสรตัวผู้กระจายทั่ว แตะละอองเกสรให้ติด
ปลายไม้ 
     - ใช้ไม้อีกอันเขี่ยผนังโรสเทลลัมให้เปิดออก เอาไม้ที่มีละอองเกสรอยู่ตรงปลาย แตะบนยอดเกสรตัว
เมีย หากผสมติด ดอกจะไม่ร่วงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนถึงสัปดาห์ที่ 8 จะคงที่ 
 6. โรคและแมลงที่ส้าคัญ คือ 
     - โรคราก ใบ และเถาเน่า เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora ระบาดในช่วงฤดูฝน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม โดยเชื้อจะเข้าท้าลายที่รากบริเวณโคนต้น และลุกลามไปที่ใบ เถา และรากอากาศ จน
เน่าด้าและต้นตายในที่สุด การป้องกันก้าจัด ควรใช้วิธีการป้องกันและตัดส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก 
หลีกเลี่ยงการท้าให้รากพืชมีบาดแผล 
 
การเก็บเกี่ยว 

1. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม : เมื่อวานิลลาอายุ 2 – 3 ปี หลังปลูก หลังจากออกดอกติดผลแล้วประมาณ 
7 – 9 เดือน จึงท้าการเก็บเกี่ยวฝักที่แก่เต็มที่และเริ่มสุก โดยสังเกตจากปลายฝักเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง 
 2. วิธีการเก็บเกี่ยว : ใช้มีดตัดหรือมือปลิด 
 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 1. การบ่มฝักวานิลลา และท้าให้แห้ง มีหลายวิธีดังนี้  
    - แช่ฝักวานิลลาในน้้าร้อน 63 – 65 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที และผึ่งให้สะเด็ดน้้า ห่อด้วยผ้าฝ้ายสี
ด้า เก็บไว้ในกล่องไม้ นาน 2 – 3 วัน น้ามาอบที่อุณหภูมิ 45 – 50 องศาเซลเซียส นาน 3 – 4 ชั่วโมง ทุกวัน เป็น
เวลา 6 – 8 วัน จากนั้นน้ามาบ่มในลังไม้ ที่ร่ม นาน 3 เดือน   
    - แช่ฝักวานิลลาในน้้าร้อน 63 – 65 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที และผึ่งให้แห้ง ห่อด้วยผ้าฝ้ายสีด้า เก็บ
ไว้ในกล่องไม้ นาน 2 – 3 วัน จากนั้นน้ามาบ่มในลังไม้ ที่ร่ม นาน 3 เดือน   
    - แช่ฝักวานิลลาในน้้าร้อน 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ท้า 3 ครั้ง ทุก 30 นาที และผึ่งให้แห้ง ห่อ
ด้วยผ้าฝ้ายสีด้า เก็บไว้ในกล่องไม้ นาน 2 – 3 วัน น้ามาตากแดด 2 ชัว่โมง ทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน จนกระท่ังฝัก
เริ่มนิ่ม จากนั้นน้ามาบ่มในที่ร่ม จนกระทั่งน้้าหนักลดลงเหลือ 1/3 นาน 3 เดือน   
    - นึ่งฝักวานิลลาที่อุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส นาน 36 – 48 ชั่วโมง น้าไปม้วนในผ้าฝ้ายสีด้า 
นาน 24 ชั่วโมง แล้วน้ามาตากแดดวันละ 2 - 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 - 6 วัน เก็บไว้ในลังไม้ ที่ร่ม ที่มีการระบาย
อากาศได้ดี นาน 2 - 3 เดือน   
 อัตราการท้าแห้งวานิลลา ฝักสด : ฝักแห้ง เท่ากับ 5 : 1 คุณภาพฝักวานิลลาที่ดี เมื่อการบ่มและหมักแล้ว 
ต้องมีกลิ่นและรสชาติดี มีความยาวมากกว่า 20 เซนติเมตร ฝักอ่อนนิ่ม สีออกด้า มีน้้ามันเยิ้ม มีกลิ่นแรง ไม่มีรอย
แผล ความชื้นของฝัก 30 – 40 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
สุขลักษณะและความสะอาด 



 ๓๙ 

 1. ควรรักษาแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ 
 2. ก้าจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพาะศัตรูพืชซึ่งอาจติดไปกับผลผลิต 
 3. หลังการตัดแต่ง ควรน้าเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท้าลายเสีย 
 4. หลังการพ่นสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ต้องท้าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 5. เผาก้าจัดวัสดุเหลือใช้ และก้าจัดภาชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าการ
เกษตรกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

 


