
 

 

ราชพฤกษ (คูน) 

เปนตนไมประจําชาติไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร: Cassia fistula L. 

ชื่อวงศ : FABACEAE 

ชื่อสามัญ : Indian Laburnum, Pudding-pipe Tree, Golden Shower 

ชื่อทองถ่ิน : ชัยพฤกษ ราชพริก คูน (ภาคกลาง), คูน (อีสาน), ชัยพฤกษ ลักเคย,  

ลักเกลือ (ใต), ชัยพฤกษ คูน ลมแลง (ภาคเหนือ) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ราก และลําตน  ราชพฤกษเปนไมยืนตน ลําตนสูงประมาณ 10-20  เมตร เปลือกตนออนมีลกัษณะ

เรียบ สีเทาแกมเขียว ตนที่มีอายุมากเปลอืกแตกสะเก็ดเปนสี่เหลี่ยม สีนํ้าตาล ตนเล็กแตกกิง่ในระดับลาง เมื่อตนใหญลาํตนสูง แตกกิ่งมาก

บริเวณสวนยอด 

ระบบราก เปนระบบรากแกว และแตกออกเปนรากแขนงย่ังลึกไดมากกวา 2 เมตร 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนก ประกอบดวยกานใบหลัก ยาวประมาณ 20-30 ซม. แตละกานใบหลักประกอบดวยใบยอย ออกเปนคูเรียงสลบั

ตรงขาม และเย้ืองกันเล็กนอย ใบยอยแตละกานมปีระมาณ 3-8 คู ใบยอยมีกานใบยาวประมาณ 5-10 ซม. แตละใบมรีปูทรงรี แกม รูปไข 

โคนใบมน ปลายใบแหลมสอบ มสีีเขียวออน และคอยๆเขมข้ึนจนเขียวสด ใบกวางประมาณ 5-10 ซม. ยาวประมาณ 7-15 ซม. ใบคูแรกๆมี

ขนาดเล็ก และใหญข้ึนในคูถัดไป ใบสวนปลายมีขนาดใหญสดุ ขอบใบเรียบ ผิวใบดานลางมีขน 

ดอก  ดอกออกเปนชอ แทงออกตามกิ่งกาน ชอหอยลงดานลาง ชอดอกโปรงยาวสีเหลือง ยาว

ประมาณ 20-40 ซม. แตละกานดอกประกอบดวยดอกจํานวนมาก แตละดอกมีกานดอกสั้น 

ยาว 1-3 ซม. มีใบประดับใตกลีบดอก กลบีดอกมสีีเหลืองประมาณ 5 กลบี รูปรีหรือกลม ดาน

ในประกอบดวยเกสร เพศผู 10 อัน มีรังไขอยูเหนือวงกลบี รังไขรูปขอบขนาน มีขน อับเรณูยาว

ประมาณ 5 มิลลิเมตร ดอกจะออกในชวงเดือนกุมภาพันธ 

ผล  มีลกัษณะเปนฝกยาว ทรงกลม ยาวไดมากถึง 60 ซม. ผวิฝกเกลี้ยง ฝกออนมีสเีขียว เมื่อแก

มีสีนํ้าตาล นํ้าตาลดํา และดํา ตามอายุของฝก เมล็ดมลีักษณะแบน รูปกลมรี สีนํ้าตาลถึงดํา 

เรียงเปนช้ันๆ มผีนังกั้นจํานวนมาก ฝกแกจะยังติดหอยที่ตน และจะรวงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

 

 

 

 



 

 

 

สรรพคุณราชพฤกษ/ตนคูน 

1. ดอก 

– มีสารทีอ่อกฤทธ์ิตานอนุมลูอสิระ 

– มีสารออกฤทธ์ิตานการอกัเสบ ตานเช้ือแบคทเีรียแกรมบวกและแกรมลบ เชน เช้ือที่กอการอักเสบของหูช้ันนอก 

– สารสกัดจากดอกมีฤทธ์ิการตอตานเช้ือรา 

– ดอกนํามาตมรบัประทานมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือด รกัษาโรคเบาหวาน 

– สารสกัดจากดอกราชพฤกษชวยเพิ่มความชุมช้ืน และความกระชับของผิว 

2. ราก เปลือก และแกน 

– ราก นํามาตมรับประทาน ใชลดไข รักษาโรคในถุงนํ้าดี 

– ราก นํามาฝนทารักษากลาก เกลื้อน และโรคผิวหนังตางๆ 

– ราก เปลือก และแกน นํามาตมใชลางบาดแผล ตานเช้ือแบคทีเรีย รักษาแผลติดเช้ือ แผลอักเสบ 

– ราก เปลือก และแกน นํามาตมรบัประทาน ใชเปนยาระบาย 

– ราก เปลือก และแกน นํามาตมใสเหลือเล็กนอยรับประทาน ใชแกทองผูก ทองเสีย 

– เปลือกนํามาบดผสมนํ้าใชทาหรือตมนํ้าอาบ สําหรับรักษาฝ รักษาโรคผิวหนัง ตานเช้ือแบคทีเรีย 

– แกน นํามาตมรับปรานใชเปนยาถายพยาธิ 

3. ใบ และดอก 

– กินสดหรือตมนํ้ารบัประทาน ใชเปนยาระบาย 

– กินสดหรือตมนํ้ารบัประทาน ใชตานอนุมลูอิสระ 

– กินสดหรือตมนํ้ารบัประทาน ใชตานรักษาโรคเบาหวาน บาํรุงเลือด บํารุงหัวใจ ลดอัตราเสีย่งของโรคระบบหัวใจ และหลอดเลอืด 

– กินสดหรือตมนํ้ารบัประทาน ใชเปนยาระบาย 

– นํามาบด ใชทาผิวหนัง ใชทาแผล ตานเช้ือแบคทีเรีย 

4. ฝก 

– เน้ือฝก นํามาตมรับประทาน ใชเปนยาระบาย ออกฤทธ์ิกระตุนการทํางานของลําไส 

– นํ้าตมจากฝก รับประทานแกบรรเทาอาหารจุกเสียดแนนทอง 

ประโยชนราชพฤกษ/ตนคูน 

1. คูนเปนพืชมีดอกสีเหลืองสวยงาม ใชปลูกเปนไมตนประดับ และดอกประดับ เวลาออกดอกจะไมมีใบ ออกดอกเต็มทัว่ตน 

2. หลังผลิใบใหม คูนจะมีใบสีเขียวเต็มทั่วตน ใชปลูกใหรมเงาตามบานเรือน สถานทีร่าชการตางๆ 

3. แกนคูนมีรสฝาด สับเปนช้ืนเล็ก ใชผสมเครื่องเค้ียวหมาก หรือบดใหละเอียดใชทาผิวหนังรักษาโรคผิวหนังตางๆ ใชทาประคบแผลรักษา

แผล 

 



 

 

 

4. ฝกคูณนํามาสกัดใชทําเปนยาฆาแมลง ฆาหนอนกินผัก โดย นักรบ เจริญสุข, 2552(3) ไดศึกษาสารสกัดจากฝกคูณในการปองกันหนอน

กระทูในผักคะนา พบวา สารสกัดจากฝกคูนสามารถปองกันการเขาทําลายของหนอนกระทูได 

5. ฝก นํามาสกัดใชเปนสวนผสมของสารฟอกหนัง ไดแก สารแทนนินที่ใชสําหรบัตกตะกอนโปรตีน 

6. เมล็ดใชสกัดเอายางเหนียวสําหรับเปนสวนผสมของกาวในอุตสาหกรรมยา 

7. ลําตน ใชทําไมกอสราง ไมเสา ไมคํ้ายัน 

8. เน้ือไมแปรรูปเปนผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรชนิดตางๆ 

9. ไม และกิ่ง ใชเปนเช้ือเพลงิหงุหาอาหารในครัวเรือน 

10. ใบออน ยอดออน และดอกใชเปนสวนผสมหรือใชเปนอาหารสัตว โดยเฉพาะดอกใชเปนอาหารสัตวสําหรบักระตุนใหเน้ือมีสเีขมมากข้ึน 

การปลูกราชพฤกษ 

การปลูกราชพฤกษนิยมปลูกดวยเมล็ด รองลงมา คือ การปกชํากิ่ง ซึ่งการปกชํากิง่จะไดตนใหมทีล่ําตนไมใหญ สูง ออกดอกเร็ว แตวิธีน้ีมี

การชําติดยาก หากดูแลไมดี และระยะการชําติดนาน 

สําหรับการ ปลูกดวยเมล็ด จะใชเมล็ดจากฝกแกทีร่วงจากตนหรือติดบนตนที่มลีักษณะเปลอืกฝกสีนํ้าตาล จนถึง ดํา สามารถเกบ็ไดในชวง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม นํามาทุบเปลือก และแกะเมล็ดออก ลักษณะเมล็ดพันะธุที่ดีควรเกบ็จากตนที่มลีําตนตรง สูงใหญ ไมมีโรค ฝกไม

รอยกัดแทะของแมลง ฝกอวบหนา เปนมันเงา เมล็ดใน 1 กิโลกรัม จะไดเมล็ดประมาณ 7,400 เมล็ด 

เน่ืองจากเมล็ดมีเปลือกหนา หากตองการกระตุนการงอกที่เร็ว ใหใชวิธี ดังน้ี 

– ใหนําเมล็ดมาแชในกรดกํามะถันเขมขน เปนเวลา 45-60 นาที แลวลางนํ้าใหสะอาด 

– เฉือนเปลือกออกเล็กนอย 

– นําไปแชในนํ้าเดือด นาน 2-3 นาที นําออกทิ้งไวใหเย็น 

การเพาะชํา 

1. การเพาะหวานในแปลงกอนยายใสถุงเพาะชํา 

ทําโดยการหวานในแปลงเพาะที่ใชดินผสมปุยคอกกองโรยใหสงู 15-20 ซม. หรอืใชไมแผนเปนแบบกั้น เมื่อกองดินสูงไดระดับหน่ึงแลวจะ

หวานเมล็ดกอน แลวใชดินโรยปดหนาบางๆอกีครั้ง  หลังจากน้ัน รดนํ้าเปนประจํา ซึ่งตนออนจะงอกภายใน 15 วัน ทั้งน้ี ควรใหมีระยะหาง

ของเมล็ดพอควร อยางนอยประมาณ 5 ซม. ข้ึนไป 

เมื่อกลาอายุไดประมาณ 1 เดือน หรอืมีความสงูประมาณ  5-7 เซนติเมตร ใหถอนตนยายไปเพาะในถุงพลาสติกขนาด 4 x 6 น้ิว และดูแล

ใหนํ้าอีกครัง้ 

2. การเพาะในถุงเพาะชํา 

การเพาะวิธีน้ี จะทําใหประหยัดเวลา และคาใชจายไดกวาวิธีแรก ดวยการนําเมล็ดเพาะในถุงพลาสติกไดเลยโดยไมผานการเพาะในแปลง

กอน ทําใหสามารถยายกลาที่เติบโตแลวลงแปลงปลูกไดทันที 

 

 



 

 

 

 

การเพาะจะใชดิน ผสมกบัวัสดุเพาะ เชน แกลบ ข้ีเลื่อย เศษใบไม ปุยหมกั ปุยคอก อัตราสวนดินกับวัสดุเพาะที่ 1:1 หรอื 1:2 บรรจุในถุง

เพาะพลาสติก หลงัจากน้ันนําเมล็ดลงหยอด 1 เมลด็/ถุง ทําการรดนํ้า และดูแลจนถึงระยะลงแปลงปลูก 

การปลูก 

ตนกลาที่ไดจากการเพาะทัง้สองวิธี จะมรีะยะทีเ่หมาะสมที่ความสูงประมาณ 25-30 ซม. สามารถปลกูในพื้นที่วางที่ตองการ แตหากปลูกใน

แปลงที่ใชกลาต้ังแต 2 ตน ข้ึนไป ควรมีระยะหางระหวางตนที่ 4-6 เมตร หรือมากกวา 

ตนคูนที่ปลูกในชวง 2-3 ปแรก จะเติบโตชา แตหลงัจากน้ันจะเติบโตเรว็ข้ึน อายุการออกดอกครัง้แรกประมาณ 4-5 ป 

แมลงศัตร ู

1. แมลงกินใบ 

ในระยะตนคูนอายุ 1-3 ปแรก ในชวงตนฤดูฝนตนคูนจะมีการแตกใบใหมที่เปนใบออน ใบออนน้ีจะเปนอาหารโปรดของแมลงหลายชนิด 

เชน หนอนผเีสื้อกินใบคูน (Catopsilia pomona) หนอนผีเสื้อเณร (Eurema spp.) ดวงคอมทอง (Hypomeces squamosus) แมงกีนูน

ดํา และกีนูนแดงซึ่งจะเขากัดกินใบออนเสียหายทั้งตน แตทัง้น้ี เปนการระบาดในบางชวงเวลาเทาน้ัน หลงัแพรระบาดตนคูนจะแตกใบใหม

มาแทนที่เหมือนเดิม 

2. แมลงเจาะลําตน 

เปนระยะตัวออนของผีเสื้อในวัยหนอนที่อาศัยอยูในแกนคูน และกัดกินเย่ือไมเปนอาหาร ไดแก หนอนผีเสื้อเจาะตนคูน (Xyleutes 

leuconotus) และหนอนกาแฟสีแดง (Zeuzera coffeae) มักพบในตนคูนทีม่ีอายุ 1-3 ปแรก หากมจีํานวนมากจะสงัเกตเห็นตนคูนมี

รูเจาะสีแดงจํานวนมาก และมีนํ้ายางไหลออก หากทําลายมากยอดออนจะเหี่ยวแหง หรือลําตนหักโคนไดงาย 

(ที่มา : https://puechkaset.com/ราชพฤกษ/) 

 

 


