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ราชพฤกษ์, คูน, ลมแล้ง หรือ ชัยพฤกษ์ (ช่ือวทิยาศาสตร์: Cassia fistula) เป็นไมด้อกใน
ตระกูล Fabaceae เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใตต้ั้งแต่ทางตอนใตข้องปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรี
ลงักา พม่า และไทย นอกจากน้ีดอกราชพฤกษย์งัเป็นดอกไมป้ระจ าชาติไทยอีกดว้ย 

ลกัษณะ 
ราชพฤกษเ์ป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง มีความสูง 10–20 เมตร ดอกข้ึนเป็นช่อยาว 20–40 เซนติเมตร แต่

ละดอกมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4–7 เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากนั 5 กลีบ ผลยาว 30–62 
เซนติเมตร และกวา้ง 1.5–2.5 เซนติเมตร มีกล่ินฉุน และมีเมล็ดท่ีมีพิษเป็นจ านวนมาก 

 

ลกัษณะดอกของตน้ราชพฤกษ ์
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Cassia_fistula-flower-detail.jpg


เก่ียวกบัช่ือ 

ช่ือของราชพฤกษน์ั้นมีการเรียกแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่จะเรียกราชพฤกษว์า่ 
คูน เน่ืองจากจ าง่ายกวา่ (แต่มกัจะเขียนผดิเป็น คูณ) ทางภาคเหนือเรียกวา่ ลมแลง้ ทางภาคใตเ้รียกวา่ ราช
พฤกษ ์ลกัเกลือ หรือลกัเคย ชาวกะเหร่ียงและในกาญจนบุรีเรียกวา่ กุเพยะ 

 

ลกัษณะใบของตน้ราชพฤกษ ์

การปลูกและการดูแลรักษา 
การปลูก 

ในช่วงแรก ๆ ตน้ราชพฤกษจ์ะเจริญเติบโตไดช้า้ในระยะเวลาประมาณ 1–3 ปีแรก หลงัจากนั้นตน้
ราชพฤกษจ์ะเจริญเติบโตเร็วข้ึน เปลือกจะเป็นสีน ้าตาลเรียบ มีรากแกว้ยาวสีเหลือง และ มีรากแขนงเป็น
จ านวนมาก เม่ือตน้ราพฤกษมี์อาย ุ4–5 ปี จึงออกดอกและเมล็ดและเจริญเติบโตต่อไป 

การดูแลรักษา 

แสง ต้นราชพฤกษ์ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง 

 น า้ ตน้ราชพฤกษต์อ้งการปริมาณน ้านอ้ย ควรใหน้ ้า 7–10 วนั/คร้ัง อายปุระมาณ 4 ปี สามารถทนต่อ
สภาพธรรมชาติได ้

 ดิน ตน้ราชพฤกษเ์จริยเติบโตไดดี้ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว 

 ปุ๋ย ตน้ราชพฤกษนิ์ยมใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกัในการบ ารุงรักษา อตัรา 2–3 กิโลกรัม/ตน้ ควรใส่ปีละ 
3–4 คร้ัง 

 การขยายพันธ์ุ ตน้ราชพฤกษนิ์ยมขยายพนัธ์ุดว้ยการตอนก่ิง การเพาะเมล็ด วธีิท่ีนิยมและไดผ้ลดี คือ 
การเพาะเมล็ด 

 โรค ตน้ราชพฤกษไ์ม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองโรค เพราะเป็นไมท่ี้ทนทานต่อสภาพธรรมชาติพอสมควร 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amaltas_(Cassia_fistula)_leaves_in_Hyderabad,_AP_W_289.jpg


 ศัตรู ตน้ราชพฤกษมี์ศตัรูหนอนเจาะล าตน้ (Stem boring caterpillars) จะมีอาการล าตน้หรือยอดเป็นรู 
เป็นรอยเจาะท าใหก่ิ้งหกังอ 

 การป้องกนั ตน้ราชพฤกษค์วรปลูกโดยรักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก หรือก าจดัแมลงพาหะ 
ใชย้าเช่นเดียวกบัการก าจดั 

 การก าจัด ตน้ราชพฤกษนิ์ยมใชย้าไดเมทโธเอท หรือ เมโธมิล อตัราและค าแนะน าระบุไวต้ามฉลาก 

สรรพคุณ 

ส่วนต่าง ๆ ของตน้ราชพฤกษมี์ประโยชน์ดงัน้ี 

- ฝักแก่ เน้ือสีน ้าตาลด าและช้ืนตลอดเวลา มีรสหวาน สามารถใชเ้ป็นยาระบายได ้โดยน าฝักมาตม้กบั
น ้า และเติมเกลือเล็กนอ้ย ด่ืมก่อนนอนหรือก่อนรับประทานอาหาร นอกจากนั้น ฝักแก่ยงัมีสารท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อระบบประสาทของแมลง เม่ือน าฝักมาบดผสมน ้าแช่ทิ้งไวป้ระมาณ 2–3 วนั สารละลายท่ีกรองไดส้ามารถ
ฉีดพน่ก าจดัแมลงและหนอนในแปลงผกัได ้ฝักแก่ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการหุงตม้ดว้ยเตาเศรษฐกิจ มีขนาดท่ี
พอเหมาะ ไม่ตอ้งผา่ เล่ือยหรือตดั เน้ือของฝักแก่ใชแ้ทนกากน ้าตาลในการท าหวัเช้ือจุลินทรียแ์ละจุลินทรีย์
ขยาย 

- ฝักอ่อน สามารถใชข้บัเสมหะได ้

- ใบ สามารถน ามาใชใ้นการฆ่าเช้ือโรคได ้

- ดอก ช่วยแกแ้ผลเร้ือรัง ใชเ้ป็นยาถ่าย ยาระบาย ช่วยหล่อล่ืนล าไส้ รักษาโรคท่ีเก่ียวกบักระเพาะ
อาหาร 

นอกจากนั้น ราชพฤกษย์งัเป็นพืชท่ีมีฤทธ์ิทางอลัลีโลพาที สารสกดัจากฝักดว้ยเอทานอลสามารถ
ยบัย ั้งการเจริญของคะนา้ได้[2] 

ความเช่ือ 
ตน้ราชพฤกษเ์ป็นตน้ไมม้งคลนิยมใชป้ระกอบพีธีท่ีส าคญั เช่น พีธีเสาไมห้ลกัเมือง เป็น

ส่วนประกอบในการท าคฑาจอมพล และ ยอดธงชยัเฉลิมพลของกองทหาร ท าพิธีปลูกบา้น ฯลฯ 

คนไทยในสมยัโบราณเช่ือวา่ ควรปลูกตน้ราชพฤกษท์างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องท่ีอยูอ่าศยั เพื่อใหผู้ ้
ท่ีอยูอ่าศยัในบา้นเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวคูีณ ซ่ึงความเป็นจริงคือทิศดงักล่าวจะไดรั้บแดดจดัตลอด
ช่วงบ่าย จึงควรปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื่อใหล้ดความร้อนและท าใหป้ระหยดัพลงังานมากข้ึน[3] 

คนไทยในสมยัโบราณยงัมีความเช่ือวา่บา้นใดปลูกตน้ราชพฤกษไ์วป้ระจ าบา้นจะช่วยใหมี้เกียรติมี
ศกัด์ิศรี ดว้ยคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับวา่ตน้ราชพฤกษเ์ป็นตน้ไมท่ี้มีคุณค่าสูงและยงัเป็นสัญลกัษณ์ประจ า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C#cite_note-3


ชาติไทยอีกดว้ย นอกจากน้ีมีความเช่ือวา่ ใบของตน้ราชพฤกษเ์ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพราะในพิธีทางไสยศาสตร์
ใหใ้บท าน ้าพุทธมนตส์ะเดาะเคราะห์ไดผ้ลดีดงันั้นจึงถือวา่ตน้ราชพฤกษเ์ป็นไมม้งคลนาม[4] 

อา้งอิง↑  

1.  จาก itis.gov 
2. ↑ ศานิต สวสัดิกาญจน์ สุวทิย ์เฑียรทอง เนาวรัตน์ ประดบัเพช็ร์ สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และวริสรา ปล้ืมฤดี. 2553. 

ผลของสารสกดัจากพืชบางชนิดต่อการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของคะนา้. เร่ืองเตม็การประชุมทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 48. 3-5 ก.พ. 2553 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หนา้ 412-421 

3. ↑ หลกัการเลือกพนัธ์ุไมใ้หเ้หมาะสมกบัทิศ 
4. ↑ การเป็นมงคล 
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