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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2561 

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวานิลา 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ศึกษาการตัดฝักต่อช่อที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต 

ชือ่การทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     Effect of fruit pruning on yield and quality of Vanilla 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นางวราภรณ์ อุดมดี     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

ผู้ร่วมงาน                  นางรุ่งทิวา ดารักษ์     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

   นางเกษตริน ฝ่ายอุประ     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

   ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

นางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 

5. บทคัดย่อ    

การศึกษาการตัดแต่งจ านวนฝักต่อช่อที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตวานิลา ด าเนินการในพ้ืนที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก อ.เมือง จ.ตาก ในระหว่างปี 2560-2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้วิธีการ

ตัดแต่งฝักวานิลาที่เหมาะสมในการผลิตวานิลาคุณภาพ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block (RCBD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่ ไม่มีการตัดแต่งฝักหลังการผสมเกสร ตัดแต่งฝักให้เหลือ 5 7 

และ 9 ฝักพบว่า ต้นวานิลาพันธุ์ Vanilla planifolia (Andrews.) ที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีปักช าอายุ 2 

ปี เจริญเติบโตได้ดี แต่ยังไม่สามารถให้ดอก จึงไม่สามารถด าเนินการผสมเกสรเพ่ือให้ติดฝักได้ ทั้งนี้ต้นวานิลา

มีความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวนใบ และความหนาใบ มากที่สุดเมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น

ทุกเดือน 

ค าส าคัญ วานิลา กล้วยไม้ ตัดแต่งช่อ ฝัก  

Abstract  
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The effect of pruning on the yield and quality of Vanilla was studied. The experiment 

was carried out at the Agricultural Research and Development Center located in Tak 

province during 2017 - 2018. One of the main objectives was to investigate the suitable fruit 

pruning method for a good quality of Vanilla production. The experiment was laid out 

according to the randomized complete block design (RCBD) with 4 different fruit pruning 

methods as following; no pruning, pruning and leave fruits as 5, 7, and 9 fruits per plant. 

The results showed that Vanilla planifolia (Andrews.) plants grown from cutting propagation 

very well. However, two years old plants were not able to reach to the reproductive stage. 

Therefore, the fruit pruning could not be completed. Moreover, the maximum height, 

number of node, leaves, and leaf thickness were effected by organic fertilizer application.  

Keywords vanilla, cultivation, pruning, orchid, Vanilla planifolia 

 

6. ค าน า 

 วานิลาเป็นพืชเถาเลื้อยที่จัดอยู่ในตระกูลกล้วยไม้ (Orchidaceae) มีถ่ินก าเนิดในประเทศเม็กซิโก 

และประเทศในแถบตะวันออกของทวีปอเมริกากลาง และประเทศในแถบตะวันออกของทวีปอเมริกากลาง มี

รายงานว่ามีมากถึงกว่า 200 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางการค้ามีอยู่เพียง 3 สายพันธุ์คือ Vanilla 

planifolia (Andrews.) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้ามากที่สุด V. pompona ปลูกมากในแถบอเมริกา

กลาง และ V. tahaitensis หรือเรียกว่า วานิลาฮิติ ปลูกมากในประเทศตาฮิติ ซึ่งในจ านวน 3 พันธุ์นี้ พันธุ์ 

แพลนนิโฟเลียมีคุณภาพฝักดีท่ีสุด แต่พันธุ์ปอมโปนาจะมีความต้านทานโรคเน่าได้ดีกว่าทุกพันธุ์ (กรมวิชาการ

เกษตร, 2545) วานิลาจัดเป็นพืชเครื่องเทศที่มีการใช้ประโยชน์โดยการน าฝักมาหมักและบ่มให้เกิดกลิ่น และ

น าไปสกัดสารที่ให้กลิ่นและรสชาติ ใช้ส าหรับปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และน าไปใช้ใน

อุตสาหกรรมยาและน้ าหอม ที่นิยมทั่วโลก โดยมีมูลค่าต่อหน่วยสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากหญ้าฝรั่น 

(saffron) ประเทศที่มีการปลูกเชิงการค้าและเป็นผู้น าของโลก ได้แก่ มาดากัสการ์ และอินโดนีเซีย 

(Waliszewski และคณะ, 2007) โดยประเทศไทยน าเข้าวานิลาคิดเป็น 92.5% ของปริมาณการใช้ทั้งหมด 

การน าเข้าส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบฝักวานิลาบ่ม โดยหากเป็นการน าเข้าจากมาดากัสการ์ราคาประมาณ
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กิโลกรัมละ 2,000 บาท และจากอินโดนีเซีย ราคาประมาณกิโลกรัมละ 1,500 บาท พ้ืนที่ปลูกวานิลาใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานของรัฐและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในภาคเหนือ ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัดเมื่อ

เทียบกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี วานิลาเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโต

ได้ดีในเขตร้อนชื้น ตั้งแต่ระดับน้ าทะเลจนถึงสูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,000 ฟุต สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 

อุณหภูมิประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณฝนระหว่าง 850      

-2,000 มิลลิเมตร และมีการกระจายตัวของฝนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งลักษณะดังกล่าว พบว่า วานิลาสามารถ

ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

เคยเป็นพื้นที่ปลูกวานิลาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง มีเกษตรกรเข้ามาขอค าแนะน าและความรู้เกี่ยวกับวานิลาอยู่จนถึง

ปัจจุบัน เนื่องจากขาดแคลนข้อมูลการผลิตวานิลาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาเทคโนโลยีการผลิต      

วานิลาจึงมีความจ าเป็น เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นพืชทางเลือกที่มี

ศักยภาพส าหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ให้เกษตรกร อีกทั้งเป็นการลดการน าเข้าวานิลาราคาแพงจาก

ต่างประเทศ สอดคล้องกับความต้องการใช้ของผู้บริโภคในประเทศ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

7. วิธีด าเนินการ     

- อุปกรณ์ 

1. กิ่งพันธุ์วานิลา Vanilla planifolia (Andrews.)   

2. ปูนขาว  

3. ปุ๋ยเคม ีสูตร 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 พร้อมอุปกรณ์ผสมปุ๋ย 

4. ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยหมักเติมอากาศ 

5. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ คาร์เบนดาซิม คาร์โบซัลแฟน แมนโคแซ็บ และเม

ทาแล็กซิล  

6. สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา น้ าส้มควันไม้  

7. อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ เสาซีเมนต์ ตาข่ายพลาสติก ตาข่ายพรางแสง  

8. กาบมะพร้าวสับ 

9. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ สายวัด  

10. คอมพิวเตอร์  
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11. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

 

- วิธีการ 

1. วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่ ไม่มีการตัดแต่งฝัก ตัดแต่งแล้วเหลือฝัก    

5 7 และ 9 ฝัก/ช่อ กรรมวิธีละ 5 ซ้ า  

2. เตรียมพื้นท่ีปลูกวานิลาพันธุ์ Vanilla planifolia (Andrews.)  แบบใช้ค้าง (เสาซีเมน) สูง 2.5 เมตร 

ฝังดินลึก 0.5 เมตรเพ่ือให้ค้างสูงประมาณ 2 เมตร พรางแสงโดยตาข่ายพรางแสง 50% ใช้ระยะปลูก 

1.5 x 2 เมตร 

3. ขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณด้านละ 1 ฟุต น ากิ่งวานิลาที่มีความยาวของเถาจ านวน 5-7 

ข้อ ปลูกกิ่งวานิลาให้ชิดโคนต้นหลุมละ 2-3 ต้น ใช้กาบมะพร้าวสับคลุมรอบโคนต้น 

4. เมื่อดอกบานท าการผสมเกสรด้วยมือในช่วง 08.00-12.00 น. โดยในแต่ละช่อผสมไม่เกิน 12 ดอก/ช่อ 

5. ให้ปุ๋ยตามกรรมวิธี และให้น้ าด้วยระบบสปริงเกอร์ทุก 3-4 วัน หรือตามความเหมาะสม 

6. หลังการผสมเกสร 3 สัปดาห์ ท าการตัดแต่งฝักตามกรรมวิธี 

7. พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามการระบาด 

8. เก็บเก่ียวเมื่อผลมีอายุ 9 เดือน 

9. บันทึกข้อมูล ได้แก่  

- การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น (เซนติเมตร) จ านวนข้อ ความยาวปล้อง (เซนติเมตร) 

จ านวนใบ ความกว้าง-ยาว-หนา ใบ (เซนติเมตร) ทุก 3 เดือน 

- ปริมาณและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ ขนาดของฝัก (ความกว้าง ความยาว) น้ าหนักผล เกรดของ
ฝัก (Extra A B C ตกเกรด) โดยแบ่งคุณภาพของฝักวานิลาออกเป็น 5 เกรด ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง ดังนี้ 

เกรด ความยาวฝัก (ซม.) 

Extra 

A 

B 

> 15 

13.1-15 

10.1-13 
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C 

D 

≤ 10 

ฝักแตก 

 

- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 

สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก อ.เมือง จ.ตาก  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด าเนินการทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก โดยขุดหลุม

ปลูกขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณด้านละ 1 ฟุต น ากิ่งวานิลาพันธุ์ Vanilla planifolia (Andrews.) ที่มีความยาว

ของเถาจ านวน 5-7 ข้อ ปลูกกิ่งวานิลาให้ชิดโคนเสาซีเมนหลุมละ 2-3 ต้น ใช้ระยะปลูก 1.5 x 2 เมตร ใช้กาบ

มะพร้าวสับคลุมรอบโคนต้น พรางแสงโดยตาข่ายพรางแสง 50% และใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีของการทดลองที่ 1 

การศึกษาการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโตของวานิลา โดยมีกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน 5 กรรมวิธี 

ได้แก่ (1) ไม่ใส่ปุ๋ย (2) ใส่ปุ๋ยดัดแปลงจากวิธีแนะน าของ กรมวิชาการเกษตร (2545) ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 15 -15-15 ใส่

ในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน อัตรา 50 กรัมต่อต้น ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 

อัตรา 50 กรัมต่อต้น  ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ใส่ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อัตรา 50 กรัมต่อต้น (3) ใส่ปุ๋ยตาม

วิธีแนะน าของ Osorio และคณะ (2012) คือสูตร 27-11-11 อัตรา 20 กรัมต่อต้นต่อปี (4) ใส่ปุ๋ยตามวิธีแนะน า

ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (2558) คือสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กรัมต่อต้นทุกเดือน และในช่วงติดฝักใส่

สูตร 8-8-24 ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 20 กรัมต่อต้นทุกเดือน และ (5) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 

โดยเมื่อคิดเป็นปริมาณธาตุอาหารที่วานิลาจะได้รับเท่ากับ กรรมวิธีที่  1 ไม่ใส่ปุ๋ย กรรมวิธีที่  2 

ไนโตรเจนปริมาณ 2.67 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 3.46 กก.P2Oต่อไร่ โปแตสเซียมปริมาณ 

3.19 กก.K2Oต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 ไนโตรเจนปริมาณ 0.78 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 0.29 กก.

P2Oต่อไร่ โปแตสเซียมปริมาณ 0.29 กก.K2Oต่อไร่ กรรมวิธีที่ 4 ช่วงแรก ไนโตรเจนปริมาณ 9.2 กิโลกรัมN

ต่อไร่ ช่วงติดฝัก ไนโตรเจนปริมาณ 0.21 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 0.21 กก.P2Oต่อไร่ โปแต

สเซียมปริมาณ 2.23 กก.K2Oต่อไร่ กรรมวิธีที่ 5 คือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ มูลวัว :มูล
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ไก่:เศษใบไม้ อัตราส่วน 2:2:1 ไนโตรเจนปริมาณ 1.5 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 2 กก.P2Oต่อไร่ 

โปแตสเซียมปริมาณ 2.6 กก.K2Oต่อไร่ ปริมาณ organic matter 33.9%  (ตาราง 1) 

ตาราง 1 ปริมาณธาตุอาหารของการใส่ปุ๋ยวานิลาแต่ละกรรมวิธี 

กรรมวิธีที ่ N 

(กก.Nต่อไร่) 

P2O 

(กก.P2Oต่อไร่) 

K 2O 

(กก.K2Oต่อไร่) 

1 0 0 0 

2 2.67 3.46 3.19 

3 0.78 0.29 0.29 

4 (ช่วงที่ 1) 9.2 0 0 

4 (ช่วงที่ 2 ติดฝัก) 0.21 0.21 2.23 

5 1.5 2 2.6 

 

ผลการเจริญเติบโตของวานิลาที่ใส่ปุ๋ยแตกต่างกัน 5 กรรมวิธี พบว่า วานิลาตอบสนองต่อการใส่

ปุ๋ยโดยมีความสูง จ านวนข้อ จ านวนใบ ความยาวปล้อง ความกว้างใบ และความยาวใบ  แตกต่างกันทางสถิติ 

(ตาราง 2) โดยต้นวานิลามีความสูงมากที่สุดเมื่อใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่ 5 (การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น

ทุกเดือน) โดยมีความสูงเฉลี่ย 271 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีที่ 4 3 และ 1 โดยมีความสูง 230 205 และ 

201 เซนติเมตร ตามล าดับ และการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่ 2 มีความสูงต้นน้อยที่สุด คือ 163 เซนติเมตร  

  ในส่วนของจ านวนข้อ พบว่า กรรมวิธีที่ 5 4 และ 1  มีจ านวนข้อต่อต้นมากที่สุด ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ คือ 38.1 37.8 และ 36.3 ข้อ รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 คือ 33.5 ข้อ และกรรมวิธีที่ 2 มีจ านวนข้อน้อย

ที่สุด คือ 27 ข้อ 

  การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่  4 มีผลให้วานิลามีความยาวปล้องมากที่สุด คือ 9.35 เซนติเมตร 

รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 5 1 และ 2 โดยมีความยาว 5.8 5.68 5.38 และ 4.38 เซนติเมตร ตามล าดับ 
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  ส่วนจ านวนใบ พบว่า กรรมวิธีที่  5 วานิลามีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด คือ 46.9 ใบ 

รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 4 3 และ 2 โดยมีจ านวน 36.5 33.4 30.2 และ 25.9 ใบ ตามล าดับ   

  นอกจากนี้ ยังพบว่า การใส่ปุ๋ยทั้ง 5 กรรมวิธี ไม่ท าให้ความกว้างและความยาวใบแตกต่างกันทาง

สถิติ ในขณะที่การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่ 5 และ 1 มีความหนาใบมากที่สุด คือ 0.18 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 4 มีความหนาใบ 0.13 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 และ 3 มีความหนาใบน้อยที่สุด คือ 0.1 เซนติเมตร  

  Maria et al. (2016) ศึกษาอัตราและชนิดของการใส่ปุ๋ยที่มีต่อการออกดอกและการติดผลของ 

วานิลา Vanilla planifolia (Jacks. ex Andr). พบว่า การให้ปุ๋ยเกรด 10-20-20 อัตรา 100 กรัมต่อต้นต่อปี ให้

ผลผลิตมากที่สุด คือ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น ในขณะที่การไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิต 0.55 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี นอกจากนี้ยัง

พบว่า วิธีและปริมาณการใส่ปุ๋ยมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของวานิลา โดยการให้ปุ๋ยทางใบเพียงอย่าง

เดียวก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 

 

ตาราง 2 การเจริญเติบโตของวานิลาเมื่อใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน 5 กรรมวิธี หลังปลูก 24 เดือน ณ แปลงทดลองใน

พ้ืนที่ ศวพ.ตาก อ.เมือง จ.ตาก ปี 2561 

กรรมวิธี 
ความสูง 
(ซม.) 

จ านวนข้อ 
ความยาว

ปล้อง 
(ซม.) 

จ านวนใบ 
ความ

กว้างใบ 
(ซม.) 

ความยาว
ใบ (ซม.) 

ความหนาใบ 
(ซม.) 

1 201 ab1/  36.3 a 5.38 b 36.5 ab 3.8 10.5  0.18 a 
2 163 b  27.0 b 4.38 b 25.9 b 4.0 11.1  0.1 b 
3 205 ab 33.5 ab 5.80 b 30.2 ab 4.0 10.5  0.1 b 
4 230 ab 37.8 a 9.35 a 33.4 ab 6.4 11.9 0.13 ab 
5 271 a 38.1 a 5.68 b 46.9 a 5.4 11.9 0.18 a 
 ** ** ** * ns ns * 

CV (%) 25.4 16.5 22.1 7.3 47.1 11.8 31 
1/= ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยใช้ DMRT 
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ถึงแม้ว่าวานิลาที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีปักช าอายุ 2 ปี จะสามารถปรับตัวและเจริญเติบโต

ทางด้านล าต้น ได้ดี (Vegetative growth) แต่ยังไม่สามารถเจริญถึงระยะให้ดอก (Reproductive stage) ได้ จึง

ไม่สามารถด าเนินการผสมเกสรเพ่ือให้ติดฝักได้ ซึ่ง Elizabeth (2002) รายงานว่า วานิลาที่ขยายพันธุ์โดยวิธีปักช า 

ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีในการเจริญเติบโต จนถึงการออกดอกติดฝักได้ เช่นเดียวกับ Havkin-Frenkel และ Dorn 

(1997) พบว่า Vanilla tahitensis สามารถผลิตฝักได้เมื่ออายุ 4-5 ปีหลังปลูก 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

วานิลาพันธุ์ Vanilla planifolia (Andrews.) สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพโรงเรือนทดลอง 

โดยใช้เสาปูนเป็นหลักค้ ายัน โดยการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านล าต้น  แต่เนื่องจากวานิลา

ยังไม่สามารถเจริญเติบโตถึงระยะที่สามารถให้ดอกได้ จึงไม่สามารถท าการทดลองการตัดแต่งฝักได้ ซึ่งหาก

พิจารณาถึงแนวโน้มของการเจริญเติบโตของวานิลาแล้ว หากมีการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ก็ จะ

สามารถออกดอกและติดฝัก สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ในอนาคต 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- เกษตรกรผู้ปลูกวานิลา ได้น าเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไปใช้ และเกษตรกร

ผู้สนใจน าไปใช้เพื่อเป็นพืชทางเลือก  

- นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ ได้น าข้อมูลไปใช้เพ่ือการวิจัย  

11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระด าริสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงขุนวาง นักวิจัย และเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงวานิลา ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ได้ผลงานนี้

ออกมาเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป 

12. เอกสารอ้างอิง  

กรมวิชาการเกษตร. 2545. พืชเครื่องเทศตระกูลกล้วยไม้...วานิลลา. จดหมายข่าวผลิใบ.ปีท่ี 5 ฉบับที่ 10 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2545.  
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