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ค ว า ม รู เ บ้ื อ ง ต น

แหลงปลูก
 นุน เปนพันธไมยืนตนที่ใหผลผลิตเสนใยจากผล หรือฝก 
สํ าหรับประเทศไทยผลผลิตสวนใหญใชสนองความตองการภายใน
ประเทศ อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงนิยมปลูกไวใชสอยใน
ครัวเรือนตามหัวไรปลายนา สวนในภาคกลางและภาคใตบาง
จังหวัด เชน ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช จะ
ปลูกกันเปนแบบการคา ในแตละปไทยจะผลิตนุนไดประมาณ 
35,000-40,000 ตน ตลาดสงออกท่ีสํ าคัญ คือ ญี่ปุน ปจจุบัน
การผลิต นุนของไทยมีแนวโนมลดลงเพราะเกษตรกรใหความ
สํ าคัญนอยลง หากไมสงเสริมอยางจริงจัง ในอนาคตคาดวาไทยอาจ
ตองนํ าเขานุนจากตางประเทศ

การใชประโยชน
ปุยนุน ท ําไสเบาะ ท่ีนอน หมอน ฯลฯ
เมล็ด สกัดเปนน้ํ ามันพืช กากท่ีเหลือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว



ไสนุน ใชเพาะเห็ดฟาง
เนื้อไมนุน ทํ ากระสวนทอผา เย่ือกระดาษ สนรองเทา
ราก ใชประโยชนในทางการแพทย

การจํ าแนกนุน
1. แยกตามลักษณะการแตกก่ิง

              1.1 นุนทรงฉัตร แตกก่ิงและเจริญเติบโตในแนวระดับขนานกับพ้ืนดิน เติบโตเร็ว ลํ าตนสูง มี
การแตกกิ่งเปนระยะ แตละระยะมี 2-3 กิ่ง

  1.2   นุนทรงพุม แตกก่ิงและก่ิงจะเจริญเปนมุมแคบกับลํ าตน
หรือเกือบขนานกับลํ าตน  แตกก่ิงมาก  และติดฝกตามกิ่งยอยท ําให
ติดฝกมากและก่ิงหักงาย
2. แยกตามขนาดและความยาวของฝก

   2.1 นุนขนาดเล็ก ความยาวฝกตํ ่ากวา 15 ซม. ฝกอวนปอม
แกนไสใหญ   มีเปอรเซ็นตปุยนอย  จัดเปนนุนพ้ืนเมือง  พบมากใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เชน นุนข้ีนก นุนกระจิบ หรือนุนพวง

2.2 นุนขนาดกลาง ความยาวฝก 15-24 ซม. มีท้ังทรงฉัตรและทรงพุมเปลือกบาง 
เปอรเซ็นตปุยสูงปลูกมากในภาคกลาง มีกลุมพันธุตางๆ มากที่สุด เชน นุนลํ าสี นุนตองตน นุนพวง 
เปนตน

2.3 นุนขนาดใหญ ความยาวฝกต้ังแต 25 ซม. ข้ึนไป สวนใหญเปนนุนทรงพุม จึงมีความ
ยาวฝกประมาณ 40-50 ซม. ถาเปนทรงฉัตร จะมีความยาว 30-40 ซม. พบมากในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เน่ืองจากมีฝกขนาดใหญ มีน้ํ าหนักมาก จึงท ําใหกิ่งหักงาย ฝกเสียหายมาก เชน นุน
เขมร นุนเกษตร นุนโตโก นุนญ่ีปุน เปนตน

การปลูกสภาพแวดลอม

 
 นุนเจริญไดดีในเขตรอนทั่วไป ทนทานตอสภาพดินเลวและแหงแลงไดดี สภาพแวดลอมโดย
ทั่วๆ ไปทุกภาคในประเทศไทยสามารถปลูกนุนไดโดยไมมีปญหา



การเตรียมดิน
มีการไถพรวนและปรับพ้ืนท่ีเชนเดียวกับการปลูกไมผลอ่ืนๆ โดยเตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50

x50 ซม. ระยะปลูก 6x6 เมตร จนถึง 8x8 เมตร เม่ือนุนยังเล็กอาจปลูกพืชไรอายุส้ันแซมระหวางแถว
นุน

การเตรียมวัสดุปลูก
ก. ปลูกดวยกลาจากเมล็ดเพาะกลาในกระบะเพาะ หรือในถุง

พลาสติก จนกลามีความสูง 80-150 ซม. (หรือ 6-12 เดือน) จึง
ยายลงปลูกในไร

ข. ปลูกดวยกิ่งปกชํ า เลือกตัดกิ่งแขนงของกิ่งใหญไปปกชํ าใน
แปลงปกช ําท่ีเตรียมดินอยางดี หางกันประมาณ 10-15 ซม. หม่ันรดน้ํ าดูแลใหดี ประมาณ 2-4 เดือน 
ก็นํ าไปปลูกในแปลงได

การดูแลและกํ าจัดศัตรูนุน
กํ าจัดวัชพืชและใสปุย

 ควรหม่ันกํ าจัดวัชพืชในแปลงเสมอ มีการดายหญา 
พรวนดินรอบหลุมปลูก จะชวยใหตนนุนเติบโตเร็ว ควรมีการใส
ปุยนุนทั้งปุยคอกและปุยวิทยาศาสตร อยางนอยปละคร้ัง โดยโรย
ปุยคลุกดินรอบๆ ตน อยาใหปุยที่โคนโดยตรง ควรใสปุยหลังเก็บ
เกี่ยว หรือกอนเขาฤดูฝนนับวาเหมาะที่สุดควรหม่ันกํ าจัดวัชพืช
ในแปลงเสมอ มีการดายหญา พรวนดินรอบหลุมปลูก จะชวยให
ตนนุนเติบโตเร็ว ควรมีการใสปุยนุนทั้งปุยคอกและปุยวิทยา
ศาสตร อยางนอยปละคร้ัง โดยโรยปุยคลุกดินรอบ ๆ ตน อยาให
ปุยที่โคนโดยตรง ควรใสปุยหลังเก็บเกี่ยว หรือกอนเขาฤดูฝนนับ
วาเหมาะที่สุด

ศัตรูนุน



โรคไมคอยรายแรง สวนใหญที่พบเกิดจากเชื้อราที่ใบ เชน โรคใบเหลือง สวนโรคใบจุดและโรค
รากเนาเกิดจากสภาพดินที่มีการระบายนํ้ าไมดี แมลงศัตร ูที่สํ าคัญคือ หนอนของดวงหนวดยาวเจาะลํ า
ตน พบมากกบัตนนุนท่ีมีอายุมาก นุนทรงพุมจะพบมากกวาทรงฉัตร เพราะมีกิ่งหนาทึบกวา และยังมี
หนอนของดวงหนวดยาวอีก 2-3 ชนิด เขาท ําลายก่ิง ทํ าใหกิ่งหักแตไมรายแรงมากนัก แกไขโดยการอัด
หรือกรอรสารฆาแมลงชนิดผงหรือน้ํ าเขาไปในรู เมื่อถูกตัวหนอนจะตายได หนอนผีเสื้อเจาะฝกนุน 
ทํ าลายฝกนุนท ําใหปุยนุนสกปรก พบระบาดทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี และระบาดรุนแรงในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ แกไขโดยพนเซพวินในระยะที่นุนติดฝกแลว 7-15 วัน และหลังจากเก็บฝกแลวควรขุด
ดินรอบโคนตนลึก 3-4 น้ิวเพ่ือเก็บดักแดของหนอนทํ าลายท้ิงเสีย

การเก็บเก่ียว
นุนที่ปลูกจากเมล็ด จะเร่ิมใหผลผลิตเสนใยเม่ือมีอายุ 3 ปข้ึนป ถาดูแลรักษาดีอาจใหผลเร็วข้ึน 

นุนท่ีปลูกจากก่ิงปกชํ าจะใหผลเร็วกวา 1-2 ป ควรทยอยเก็บเฉพาะฝกที่แกเต็มที ่อยาเก็บพรอมกันทั้ง
หมดเพราะนุนจะออกดอกและแกไมพรอมกัน นุนอายุ 3 ป จะใหผลผลิต 200-350 ฝกตอตน ถาอาย ุ
4-5 ป จะใหผลผลิต 400-500 ฝกตอตน และจะเก็บไดอยางนอย 600 ฝกตอตน เม่ือนุนมีอายุปท่ี 
10 ซึ่งเปนระยะที่ใหผลผลิตสูงสุด ตอจากน้ันผลผลิตจะลดลง จึงควรโคนท ําลายตนนุนและปลูกทดแทน
ใหมเม่ือมีอายุ 13-15 ป

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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