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นุน …การปลูกและการจัดการ
เรียบเรียง : ผ.ศ กัณหา บุญพรหมมา ภาควิชาพืชไร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน

ค ว า ม รู เ บื้ อ ง ต น
แหลงปลูก
นุน เปนพันธไมยืนตนที่ใหผลผลิตเสนใยจากผล หรือฝก
สํ าหรับประเทศไทยผลผลิตสวนใหญใชสนองความตองการภายใน
ประเทศ อยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ นิยมปลูกไวใชสอยใน
ครัวเรือนตามหั วไรปลายนา สวนในภาคกลางและภาคใตบาง
จังหวัด เชน ประจวบคีรขี นั ธ กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช จะ
ปลูกกั นเปนแบบการคา ในแต ละป ไ ทยจะผลิตนุนไดประมาณ
35,000-40,000 ตน ตลาดสงออกทีส่ าคั
ํ ญ คือ ญี่ปุน ปจจุบัน
การผลิ ต นุ  นของไทยมี แ นวโน มลดลงเพราะเกษตรกรใหความ
สําคัญนอยลง หากไมสง เสริมอยางจริงจัง ในอนาคตคาดวาไทยอาจ
ตองนําเขานุน จากตางประเทศ

การใชประโยชน
ปุยนุน
เมล็ด

ทําไสเบาะ ทีน่ อน หมอน ฯลฯ
สกัดเปนนํ้ามันพืช กากทีเ่ หลือใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว

ไสนุน
เนื้อไมนุน
ราก

ใชเพาะเห็ดฟาง
ทํากระสวนทอผา เยือ่ กระดาษ สนรองเทา
ใชประโยชนในทางการแพทย

การจําแนกนุน
1. แยกตามลักษณะการแตกกิง่
1.1 นุน ทรงฉัตร แตกกิง่ และเจริญเติบโตในแนวระดับขนานกับพืน้ ดิน เติบโตเร็ว ลําตนสูง มี
การแตกกิ่งเปนระยะ แตละระยะมี 2-3 กิ่ง
1.2 นุน ทรงพุม แตกกิง่ และกิง่ จะเจริญเปนมุมแคบกับลําตน
หรือเกือบขนานกับลําตน แตกกิง่ มาก และติดฝกตามกิ่งยอยทําให
ติดฝกมากและกิง่ หักงาย
2. แยกตามขนาดและความยาวของฝก
2.1 นุน ขนาดเล็ก ความยาวฝกตํากว
่ า 15 ซม. ฝกอวนปอม
แกนไสใหญ มีเปอรเซ็นตปยุ นอย จัดเปนนุน พืน้ เมือง พบมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน นุน ขีน้ ก นุน กระจิบ หรือนุน พวง
2.2 นุนขนาดกลาง ความยาวฝก 15-24 ซม. มีทง้ั ทรงฉัตรและทรงพุม เปลือกบาง
เปอรเซ็นตปุยสูงปลูกมากในภาคกลาง มีกลุม พันธุต า งๆ มากที่สุด เชน นุน ลําสี นุน ตองตน นุน พวง
เปนตน
2.3 นุนขนาดใหญ ความยาวฝกตัง้ แต 25 ซม. ขึน้ ไป สวนใหญเปนนุน ทรงพุม จึงมีความ
ยาวฝกประมาณ 40-50 ซม. ถาเปนทรงฉัตร จะมีความยาว 30-40 ซม. พบมากในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เนือ่ งจากมีฝก ขนาดใหญ มีนาหนั
้ํ กมาก จึงทําใหกิ่งหักงาย ฝกเสียหายมาก เชน นุน
เขมร นุน เกษตร นุน โตโก นุน ญีป่ นุ เปนตน

การปลูกสภาพแวดลอม

นุนเจริญไดดีในเขตรอนทั่วไป ทนทานตอสภาพดินเลวและแหงแลงไดดี สภาพแวดลอมโดย
ทั่วๆ ไปทุกภาคในประเทศไทยสามารถปลูกนุนไดโดยไมมีปญหา

การเตรียมดิน
มีการไถพรวนและปรับพืน้ ทีเ่ ชนเดียวกับการปลูกไมผลอืน่ ๆ โดยเตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50
x50 ซม. ระยะปลูก 6x6 เมตร จนถึง 8x8 เมตร เมือ่ นุน ยังเล็กอาจปลูกพืชไรอายุสน้ั แซมระหวางแถว
นุน

การเตรียมวัสดุปลูก
ก. ปลูกดวยกลาจากเมล็ดเพาะกลาในกระบะเพาะ หรือในถุง
พลาสติก จนกลามีความสูง 80-150 ซม. (หรือ 6-12 เดือน) จึง
ยายลงปลูกในไร
ข. ปลูกดวยกิ่งปกชํา เลือกตัดกิ่งแขนงของกิ่งใหญไปปกชําใน
แปลงปกชําทีเ่ ตรียมดินอยางดี หางกันประมาณ 10-15 ซม. หมัน่ รดนํ้าดูแลใหดี ประมาณ 2-4 เดือน
ก็นําไปปลูกในแปลงได

การดูแลและกําจัดศัตรูนนุ
กําจัดวัชพืชและใสปยุ
ควรหมั่ น กํ าจั ด วั ช พื ช ในแปลงเสมอ มี ก ารดายหญ า
พรวนดินรอบหลุมปลูก จะชวยใหตน นุน เติบโตเร็ว ควรมีการใส
ปุยนุนทั้งปุยคอกและปุยวิทยาศาสตร อยางนอยปละครัง้ โดยโรย
ปุยคลุกดินรอบๆ ตน อยาใหปุยที่โคนโดยตรง ควรใสปุยหลังเก็บ
เกี่ยว หรือกอนเขาฤดูฝนนับวาเหมาะที่สุดควรหมั่นกําจัดวัชพืช
ในแปลงเสมอ มีการดายหญา พรวนดินรอบหลุมปลูก จะชวยให
ต นนุนเติบโตเร็ว ควรมีการใสปุยนุนทั้งปุยคอกและปุยวิทยา
ศาสตร อยางนอยปละครัง้ โดยโรยปุย คลุกดินรอบ ๆ ตน อยาให
ปุยที่โคนโดยตรง ควรใสปุยหลังเก็บเกี่ยว หรือกอนเขาฤดูฝนนับ
วาเหมาะที่สุด

ศัตรูนนุ

โรคไมคอยรายแรง สวนใหญที่พบเกิดจากเชื้อราที่ใบ เชน โรคใบเหลือง สวนโรคใบจุดและโรค
รากเนาเกิดจากสภาพดินที่มีการระบายนํ้าไมดี แมลงศัตรู ที่สําคัญคือ หนอนของดวงหนวดยาวเจาะลํา
ตน พบมากกับตนนุน ทีม่ อี ายุมาก นุน ทรงพุม จะพบมากกวาทรงฉัตร เพราะมีกิ่งหนาทึบกวา และยังมี
หนอนของดวงหนวดยาวอีก 2-3 ชนิด เขาทําลายกิง่ ทําใหกิ่งหักแตไมรายแรงมากนัก แกไขโดยการอัด
หรือกรอรสารฆาแมลงชนิดผงหรือนํ้าเขาไปในรู เมื่อถูกตัวหนอนจะตายได หนอนผีเสื้อเจาะฝกนุน
ทําลายฝกนุนทําใหปยุ นุน สกปรก พบระบาดทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี และระบาดรุนแรงในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ แกไขโดยพนเซพวินในระยะที่นุนติดฝกแลว 7-15 วัน และหลังจากเก็บฝกแลวควรขุด
ดินรอบโคนตนลึก 3-4 นิว้ เพือ่ เก็บดักแดของหนอนทําลายทิง้ เสีย

การเก็บเกีย่ ว
นุนที่ปลูกจากเมล็ด จะเริม่ ใหผลผลิตเสนใยเมือ่ มีอายุ 3 ปขน้ึ ป ถาดูแลรักษาดีอาจใหผลเร็วขึน้
นุน ทีป่ ลูกจากกิง่ ปกชําจะใหผลเร็วกวา 1-2 ป ควรทยอยเก็บเฉพาะฝกที่แกเต็มที่ อยาเก็บพรอมกันทั้ง
หมดเพราะนุน จะออกดอกและแกไมพรอมกัน นุน อายุ 3 ป จะใหผลผลิต 200-350 ฝกตอตน ถาอายุ
4-5 ป จะใหผลผลิต 400-500 ฝกตอตน และจะเก็บไดอยางนอย 600 ฝกตอตน เมือ่ นุน มีอายุปท ่ี
10 ซึ่งเปนระยะที่ใหผลผลิตสูงสุด ตอจากนัน้ ผลผลิตจะลดลง จึงควรโคนทําลายตนนุน และปลูกทดแทน
ใหมเมือ่ มีอายุ 13-15 ป

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

