
 

 

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ๑ 
 

โดย นักกลอน KU 27 

 

 
 

๑ สายหยดุ 
 

“สายหยุด หยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย  

สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า  

กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่  

ถวิลทุกขวบค่่าเช้า หยุดได้ ฉันใดฯ” 
 

วรรณคดี : ลิลิต ตะเลงพ่าย   

พระนิพนธ์ : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 

 



 

ดอกสายหยุด Desmos Chinensis        ในลิลิต ตะเลงพ่าย บรรยายไว้ 
พยอมไทย ให้หอมชื่น ระร่ืนใจ        ดมคราใด คลายเหงา เศร้าหายหมด 

 

สมเด็จ พระมหา สมณเจ้า       กรมพระ ปรมานุชิต ชิโนรส 
ทรงนิพนธ์ โครงสุภาพ อาบธรรมบท        กวีพจน์ สกดใจ ใคร่ชื่นชม 

 

สระบุรี เรียกกล้วยเครือ เชื่อไหมเอ่ย       จังหวัดเลย เครือเขาแกลบ แทบเลื้อยข่ม 
สุราษฏร์เรา เสลาเพชร สาวหยุดชม       น่าช่ืนชม นิยมไทย มาลัยสะคราญ 

 

กลีบดอกย้วย ด้วยลีลา ท่าอ่อนช้อย       ยามบ่ายคล้อย ปล่อยสาร Linalool 
มีฤทธิ์สงบ สยบประสาท เครียดคลาดครัน       ดอกต้มกลั่น ได้น้่ามัน หอมระเหย 

 

ใช้ล่าต้น แก้ปัญหา ยาเสพย์ติด       รากแก้บิด บ่ารุงหัวใจ ไข้คลายเฉย 
รักสายหยุด พร้อมหยุดใจ ให้ทรามเชย       ใคร่เอื้อนเอ่ย เผยรักนี้ มิมีคลาย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

โอ้สายหยุดสุดจะให้ได้บานต่อ        เพื่อให้ล้อแสงตะวันอันสดใส 
แต่ธรรมชาติให้เจ้าได้แค่นั้นไง        หากเลยไปเจ้าจะเฉาเฝ้ากลีบโรย 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

สายหยุดหยุดหอมฟุ้งเมื่อยามสาย       กลิ่นก่าจายเช้าตรู่เพียงครู่ใหญ่ 
สุรีย์แรงสาดแสงกลิ่นหายไป       รอเช้าใหม่กลิ่นรวยรินชื่นจินต์เอย 

ดวงพร เดชกุลทอง 
 
 



 

เป็นไม้พุม่ รอเลื้อย เฟื้อยสายหยุด       เหลืองผ่องผุด ดุจอ่าพัน อันพราวใส 
ค่่าคืนหอม ย้อมอารมณ์ ประโลมใจ       แล้วจางไป พร้อมตาวัน ฝันค้างคา 

กุศล ค าเพราะ 
 

สายหยุดแค่หยุดกล่ินสิ้นยามสาย       รักคิดถึงซึ้งไม่วายจากใจฉัน 
ไม่มีหยุดแต่เปี่ยมปรี่ทั้งวี่วัน      ไร้ขีดขั้นเรื่องเวลามาหยุดลง 

ชุลีรัตน์ สวัสดี 
 

อันสายหยุดแสนงามเมื่อยามเช้า       หอมกลิ่นเจ้าฟุ้งไกลไปทุกหน 
ล่อแมลงแฝงอยู่ดูน่ายล       เหมือนจะดลเจ้าไว้ในอุรา 

 

แต่พอสายกลายฝันเจ้าผันเปลี่ยน       กลิ่นหอมเวียนหายไปก็ไร้ค่า 
เหล่าผ้ึงภู่หลบลี้หนีเจ้ามา      อนิจจาแสนเศร้าเฝ้าโศกตรม 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

กลับมาบ้านตอนบ่าย        ทั้งห้องไลน์หอมกรุ่น 
ทั้งสายหยุดแลพิกุล        หอมสุดซึ้งถึงหัวใจ 

ชุลีรัตน์ สวัสดี 
 

สายหยุดหยุดกล่ินฟุ้งจรุงจิต       สมานมิตรสายใยรักไม่หักหาย   
ทุกวันวารเช้าจรดเย็นไม่เว้นวาย       ถึงยามสายหยุดฉมยังคมกลอน 

รัตนาภรณ์ ทิพลือชา(ธวัชโยธิน) 

 



 
สายหยุดเจ้าล่าเค็ญ  หรือไฉน      เช้าเบิกบานหัวใจ  ฉ่่าชื้น 

ยามบ่ายหยุดหรือไร  ไร้กลิ่น เจ้าเอย      เฝ้ารอน้่าตารื้น  โศรกเศร้า หม่นหมอง 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

ถ้าสายหยุดไม่หยุดกลิ่นสิ้นความหอม       คงต้องยอมเปลี่ยนชื่อยื้อให้เห็น 
อาจจะเปลี่ยนชื่อไปใช่หยุดเย็น       หรือจะเข็ญให้เป็นชื่อหยุดกลางคืน 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

สายหยุดแม้จะหยุดส่งกลิ่นหอม        คนยังดอมดมกล่ินถวิลหา 
ดอกสีเหลืองมีกลีบสวยย้วยระย้า       ให้โหยหาสายหยุดสุดจะทน 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒ กรรณิการ์ 
 

“กรรณิการ์กา้นสีแสด       คดิผ้าแสดติดขลิบนาง 
เห็นเนื้อเรื่อโรงราง       ห่มสองบ่าอ่าโนเน” 

 

วรรณคด ี: นิราศธารโศก 
พระนิพนธ์ : เจา้ฟา้ธรรมธิเบศร ์(เจา้ฟ้ากุ้ง) 

 

“พระนึกคนึงนางทางประพาส       รุกขชาติทีใ่นสตาหมัน 
พิกุล กรรณกิาร ์สารพัน       ดอกหล่นปนกันอยู่กลางทราย 

 

สายหยุดโยทะการะย้าย้อย       อนุชาพลางคอยสอยถวาย 
พระทรงทัดตรัสชวนพระน้องชาย       มาชมไมใ้หส้บายด้วยพี่ยา” 

 

วรรณคด ี: บทละครเรื่อง อิเหนา ตอน ระเด่นมนตรีชมพรรณไม้ที่ถ  าสตาหมัน 
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย 

 



 
กรรณิการ์ กณิการ์ หรือกรณิการ์        ชื่อสามัญ ขานว่า Coral Jasmine 

บ้างตั้งไว้ Night Flower Jasmine        ซึ่งมีถิ่น ก่าเนิด เกิดริมปิง 

 

ดอกสีขาว วงในแสด ช่อแปดดอก       กลีบช้่าชอก ดอกร่วงง่าย ออกปลายกิ่ง 
ใครใส่ใจ ปลูกไว้ ได้คุณจริง        ดื่มแก้ไข้ คลายจริง ฟุ๊งฟิ๊งใจ 

 

ก้านดอกนั้น มีสาร Nyctanthin        เสริมสีศิลป์ ขนมกิน อร่อยได้ 
หรือท่าสี ย้อมผ้า น่าดูไซร้          รากบ่ารุง ปรับปรุงกาย ผิวใสดี 

 

ปลูกกลางแจ้ง ตัดแต่งกิ่ง ยิ่งดูสวย        จักอ่านวย ช่วยกิ่งหลาย ให้ดอกถี่ 
ออกดอกหรา หน้าหนาว ราวปลายปี         ยามราตรี คลี่กลีบบาน นานทั้งคืน 

 

หอมกลิ่นฟุ้ง จรุงใจ หทัยกระจ่าง         กลิ่นหอมช่าง สั่งฝันไกล หทัยชื่น 
กรรณิการ์ บุปผาหอม กล่อมกลางคืน        แสนสดชื่น ระร่ืนใจ หาใดปาน 

 

ไม้สวยดี มีคุณค่า เข้ายาไทย       สมุนไพร บ่ารุงหัวใจ ให้แกร่งกร้าน 
ท่านกล่าวไว้ ในวรรณคดี มีช้านาน       บุปผาสะคราญ ผ่านพบเห็น เป็นบุญตา 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

กรรณิการ์งามเด่นเป็นเช่นนี้       ข้อมูลมีบอกมาว่ากล่ินหอม 
ดอกสีขาวอยู่เป็นช่อน่าเด็ดดอม       กลางคืนหอมเย้ายวนชวนให้ยล 

 

กรรณิการ์นี่หนาขาวปนแสด       ถ้าโดนแดดจะผลิดอกและออกผล 
ออกทั้งปีแต่ดอกนี้อยู่ไม่ทน        บานกลางคืนรุ่งเช้าหล่นร่วงโรยไป 

 

กรรณิการ์ยังเป็นยารักษาโรค       รดน้่าโชคชุ่มช่วยให้รวยได้ 
ดอกเป็นยาเอามาช่วยบ่ารุง(หัว)ใจ       ในส่วนใบนั้นหนาเป็นยาระบาย 

 
 



 

 

เปลือกชั้นในน่าไปต้มไม่ขมหรอก       แต่ขอบอกน้่ากินแก้วิงเวียนได ้
อีกประโยชน์ดอกไม้นี้มีมากมาย       ภูมิปัญญาไทยทั้งหลายต้องชื่นชม 

 

สารสีเหลืองเรืองอร่ามจากก้านดอก       คั้นน้่าออกใช้ย้อมผ้าสีท่าขนม 
รากนั้นหนาใช้เป็นยาบ่ารุงลม       ใช้แก้ผมหงอกขาวให้วาวด่า 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 
 

กรรณิการ์ดอกสีขาวพราวเป็นช่อ       ดอกเล็กก็กระจายที่ปลายกิ่ง  
กลีบดอกเวียนคล้ายกังหันปั่นระวิง       สวยงามยิ่งยามเพ่งพิศจิตระรวย  

 

กรรณิการ์ต้นนี้ต้องมีแดด       เพราะแสงแผดมาส่องผ่องความสวย  
หากแดดน้อยพลอยให้ดอกไม่อวย       มีน้อยด้วยหรือไม่มีที่ร่าไร  

 

ใบกรรณิการ์นี้เป็นยาเจริญอาหาร       ผสมน้่าตาลมาดื่มจะลืมไข้  
ดื่มมากมากเป็นยาระบายไง       แสนสุขใจเมื่อได้ลิ้มชิมกรรณิการ์ 

อานนท์ สรวิสูตร 
 
 
 



 
 

 
 

กรรณิการ์เฉิดแฉล้มแย้มชูช่อ       ขาวลออบอบบางเบาเฝา้ถนอม 
สีแสดแซมวงในกลีบรายล้อม       กรุ่นกลิ่นหอมหวานหวามยามราตรี 

 

ขอฝากช่อกรรณิการ์มาในกลอน       มอบขวัญอ่อนให้คนึงคิดถึงพี่ 
กลิ่นหอมกรุ่นใกล้กมลนะคนดี       นานแค่ไหนก็ไม่มีที่โรยรา 

ชุลีรัตน์ สวัสดี 
 

อายุยืนหมื่นปีชีวีชื่น        กลอนเริงรื่นชวนหัวหัวเราะหงาย 
กรรณิการ์น่าดมดอมหอมมิวาย       น้องกาตีนกากรายใยมาพร้อมกัน 

ดวงพร เดชกุลทอง 
 

กรรณิการ์โลมราตรีให้น่าชม       หอมลอยลมพรมพื้นดาษดื่นหล่น 
แกนดอกส้มพรมกลีบขาววาวงามล้น        น่าสุขท้นวนเก็บเจ้าคราวร่วงราน 

 
 
 
 
 
 



 
 

ลมพัดปลิวลิ่วลงสู่พ้ืนหญ้า        ใช้ย้อมผ้าทาแต่งสีอาหาร 
อยากดึงน้าวสาวเวลาย้อนกลับกาล        ชมโบราณท่านน่ามาต้มบ่มจีวร 

กุศล ค าเพราะ 
 

กรรณิการ์งามเลิศเฉิดเฉลา       ดอกขาวพราวก้านส้มล้อลมไหว 
กลิ่นหอมโชยโปรยลงทั่วพงไพร       โอ้ดอกไม้กรรณิการ์ช่างน่าชม 

ศกุนตลา ณ หนองคาย 
 

โอ้อกเอ๋ยเชยชื่นเสน่หา       กรรณิการ์ดอกงามสมความฝัน 
ช่างล  าเลิศเฉิดเฉลาเฝ้าร าพัน      ดอกเจ้านั นสรรกลิ่นระบิลไกล 

 

สวยสมนามยามถวิลเชยกลิ่นเจ้า       หอมอะคร้าวค่ าคืนชื่นหวิวไหว 
รื่นอารมณ์โลมเร้าเกลากล่อมใจ       โฉมไฉไลหอมชื่นรื่นอุรา 

 

ยามค่ าคืนดูเด่นเจ้าเป็นหนึ่ง       อรุณรุ่งโรยร่วงดวงยิหวา 
โอ้อกเอ๋ยเคยใคร่ในนิทรา       มาโรยราร้างไกลใจเศร้าตรม 

 

รอตะวันลาลับกับฟากฟ้า       ดวงสุดากลับคืนชื่นสุขสม 
กลิ่นโชยเชยเคยคุ้นกรุ่นดอมดม       ร่วมภิรมย์สมใจในนิทรา 

อัญชล ี
 
 
 
 
 



 

 
 

กรรณิการ์ กับโกวิท นั้นชิดใกล้       เพียงชื่อไง ไก่ ก. ขอซึ้งหน่อย 
อันตัวพี่ นี้หนา ตั้งตาคอย       ตัวน้องน้อย คอยใกล้ชิด สถิตย์พันธ์ 

 

กรรณิการ์ รู้ไหมหนอ ขอถามหน่อย       ใจดวงน้อย ของน้องกา หนายึดมั่น 
คิดผิดหนอ ขอเตือนนิด สะกิดกัน        สถิตย์พันธ์ นั้นเล่า สาวมากมาย 

 

นายโกวิท จิตรักแท้ แน่นอนนัก       มีความรัก ให้น้องกา การู้ไหม 
ยังเป็นโสด โดยเดี่ยว อยู่เดียวดาย       น้องกาได้ นึกสักนิด คิดทบทวน 

 

ถ้าน้องกา คิดได้  ใยช้าเล่า       พรุ่งนี้เช้า ตอนตีสี่ มีลมหวล 
ให้น้องกา มารอพ่ี ที่เชิงควน       มโนล้วน ชวนคลื่นใส้  นายโกวิท 

โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 
 
 
 
 



 
๓ แก้ว 

 

“ไม้แก้วกลิ่นแก้วกราย       หอมบว่ายวังเวงใจ 
ทุกข์ลืมปลื้มอาลัย       ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียกหา” 

 

วรรณคด ี: กาพย์ห่อโคลง "นิราศพระบาท" 
พระนิพนธ์ : เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร ์(เจา้ฟ้ากุ้ง) 

 
            “กลิ่นแกว้แก้วกลิ่นชัด       พระพายพัดรา่เพยกระพือ 

นามแก้วดอกแกว้คือ       แก้วเนตรพี่นี้ใช่ใคร 
           

ดอกแก้วสีขาวผ่อง       ไม่เหมือนนอ้งต้องตดิใจ 
ขาวเหลืองเรืองเรื่อใส        ในแหลง่หลา้หาไหนทัน” 

 

วรรณคด ี: กาพย์เห่เรือ 
  พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

“แก้ว ดอก นี้ หอม ยวนฤดี       พี่อยู่ทุกวัน กลิ่น เจ้านั้น 
สัมพันธ์ใจพี่ ปองภักดีเสมอ       น้อง งามผ่องพรรณ 

 

ทุกคืนพี่เพ้อ พี่รักเธอ       พี่รักเธอ ด้วยวิญญาณสะท้านใจ 
แก้ว ใจ จ๋า รู้ตัวไหมว่า       งาม น่าภิรมย์ โอ พระพรหม” 

 

ผู้ประพันธ์ค าร้อง: ศิลปินแห่งชาติ ครูชาลี  อินทรวิจิตร 

 
 
 
 



 
ไม้แก้วก่ิงแก้วกราย  หอมบ่วายวังเวงใจ        ทุกข์ลืมปลื้มอาลัย ว่ากลิ่นแก้ว แล้วเรียกหา      

โอ้ดอกแก้ว กลิ่นแก้วกราย พระพายพัด       กลิ่นแก้วชัด หอมบ่วาย กรายนาสา       
 

ดอกแก้วนี้ สีขาวผ่อง ส่องนัยนา       ในแหล่งหลัา หาใดงาม ล่้านงนุช 

    ชื่อลาติน  Murrraya Paniculata       สามัญว่า Andaman Satin Wood 
 

หรือ Orang Jessamine ,Chiness Wood       มงคลสุด ดุจดวงแก้ว ผ่องแผ้วใจ 

    ชื่อแผกบ้าง ต่างกันไป ในบ้านเรา       ทั้งบัวขาว ตะไหลแก้ว แก้วขี้ไก่ 
 

บ้างแก้วพริก หรือจ๊าพริก อีก แก้วลาย       ทางภาคใต้ แถวปัตตานี เรียกกะมูนิง 
    กลิ่นดอกแก้ว แผ้วผ่องใส ให้กลิ่นแรง       ไม้ทนแสง แดดกล้า น่ายลยิ่ง 

 

แก้แน่นเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว เสียวท้องจริง       ขับระดู น้องหญิง ได้จริงจัง 
    ไม้แก้วดี มีมงคล ดลใจชื่น       กลิ่นหอมรื่น ฟื้นจิตใจ ให้ขึงขัง 

ปลูกข้างบ้าน ด้านตะวันออก ออกพลัง       วันพุธขลัง พลังพิสุทธิ์ ผุดกลางใจ    

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 



 
 

แก้วดอกหอมน้อมจิตให้คิดถึง       ยังงามซึ้งขาวพิสุทธ์ผุดผ่องใส 
หอมไมตรีมิเลือนรางไปจากใจ       หอมยวนใจในมิตรภาพซาบซึ้งจริง 

ศกุนตลา ณ หนองคาย 
 

ดอกแก้วหอมดอมดมชมชื่นจิต      เพ่งพินิจพิศสีขาวสกาวใส 
หอมระร่ืนแช่มชื่นรื่นเริงใจ        อบอุ่นไออบอุ่นอกอิ่มเอมอารมณ์ 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

ผึ้งน้อยเจ้าดมดอมความหอมหวาน       กลีบแก้วบานยวนใจให้ไหลหลง 
อย่าเลยเลือนชีวิตอาจปลิดปลง        หากเข้าดงเขาฉีดยาฆ่าแมลง  อิอิ 

ชุลีรัตน์ สวัสดี 
 

แก้วมุกดา ดอกขาว บริสุทธิ์         ดั่งน้องนุช สุดสวย รวยซึ่งศีล 
มุกดาล้่า ธรรมมุ่งเน้น เป็นอาจิณ         ดูโสภิณ พร้อมพรั่ง ทั้งกายใจ 

 

 
 



 
 
 

มุกดานี้ บริสุทธิ์ ผุดผ่องนัก         ไม่รู้จัก อบายมุข สุขไฉน 
จิตสูงส่ง คงมั่นอยู่ ดูห่างไกล         ตัวพี่ชาย  ใจโฉดชั่ว กลัวน้องตรม 

 

พี่ขื่นขม ตรมจิต คิดตรองหนอ         ไม่ดีพอ ขอรักแท้ แม้ขื่นขม  
ให้เป็นสุข แก้วมุกดา ถลาลม         ได้สุขสม กับชายอ่ืน ฝืนใจเรา 

 

อันตัวพี่ นี้ขอดู อยู่ห่างห่าง         คิดถึงบ้าง ให้พ่ีชาย ได้ไหมเล่า  
ยามน้องสุข พี่สุขด้วย  ช่วยบรรเทา        ยามน้องเศร้า เขาแหนงหน่าย พี่ชายรอ 

โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 

หอมกลิ่นกรุ่นแก้วขาวที่พราวใส        เก็บละอองอวลไอให้คิดถึง 
กลีบบางนวลยามบานดูหวานซึ้ง         แทนใจซึ่งผ่องพิสุทธิ์ดุจแก้วงาม 

 

มอบดอกแก้วช่อสวยด้วยความรัก          ขอตระหนักทุกเวลาอย่ามองข้าม 
ฝากกลิ่นแก้วให้สุขในทุกยาม         จากคนนาม  "ไหว้แก้ว ชลธาร" 

ชุลีรัตน์ สวัสดี 
 

ดอกแก้วงามพร้ิงพราวขาวบริสุทธิ์        สวยใสสุดผุดผ่องต้องใจเหลือ 
กลิ่นเจ้าหอมมมมอมใจให้ไม่เบื่อ         สุขใจเมื่อเชยชมดมแก้วใจ 

จตุพร สุวรรณปากแพรก    
 
 
 



 

 
กลีบดอกแก้วแวววามวับจับวงเนตร        สุดวิเศษส่องจากฟ้ามาหรือไฉน 

สวยปนโศกหวานปนเศร้ายั่วเย้าใจ         รักตลอดไปในดอกแก้วไม่แคล้วกัน 

สุพัฒน์ อรรถธรรม 
 

แก้วเจ้าจอม หอมกรุ่น อุ่นอกหนา          แก้วกัลยา มาพร้อม หอมจริงหนอ 
แก้วหรรษา มุกดาด้วย สวยลออ         สุขจริงก้อ (แก้ว)การะบุหนิง อิงละคร 

 

ต้นแก้วไซร้  ใบสุดสวย ด้วยสีเขียว        ปลายใบเรียว เกี่ยวใจพ่ี ศรีสมร 
ดอกเจ้าขาว พราวพริ้ง มิ่งบังอร        ดุจคมศร อ้อนรัก ปักกลางใจ 

 

อันดอกแก้ว ดุจแก้วตา ของพี่หนอ         ขาดเจ้าก้อ มองไม่เห็น เป็นไฉน 
จิตเจ็บแปลบ แทบม้วยหนา ชีวาวาย        ดอกแก้วใย ไปลับ ไม่กลับมา 

 

เปรียบดอกแก้ว สดสวยสุด ดุจผู้หญิง        งามเพริศพริ้ง หอมกรุ่น ละมุนหนา 
ต้องเหี่ยวโรย ร่วงสู่พื้น ผืนพสุธา          ตัวน้องยา ต้องเสื่อมทรุด ดุจเดียวกัน 

 
 



 
 

คนจดจ่า ย้่าในจิต คิดตระหนัก         เฝ้าฟูมฟัก ต้นแก้วนี้ ที่สีสัน 
กลิ่นหอมหวน ชวนจุมพิต แนบชิดกัน         สตรีนั้น ผิดแผก แตกต่างไป 

 

อันผู้หญิง องิความสวย นั้นม้วยแน่       ชายไม่แล ยามสวยเสื่อม น่าเอือมไหม 
สตรีสวย สวยที่จิต ความคิดไกล         สวยข้างใน ดีไหมหนอ ชายขอติง 

โกวิท ธีรวิโรจน์   
 

  
 

โอ้เจ้าแก้วดอกงามยามเพ่งพิศ        แสนสนิทเสน่หาน่าลุ่มหลง 
กลิ่นอบอวลยวนใจลืมไม่ลง           ชีวิตคงเหงาหงอยรอคอยชม 

 

แก้วงดงามนามหนึ่งซึ้งใจยิ่ง           แก้วเจ้าจอมงามพริ้งยิ่งสุขสม 
อยากจะเด็ดดอกหอมมาดอมดม           แนบอกสมสวาทหวังดังหมายใจ 

 

อยากเป็นแก้วกลางใจใครคนหนึ่ง         ที่สุดซึ้งต้องจิตพิสมัย 
จะขอยอมพร้อมรักภักดิ์จนตาย           สวาทสายเสน่หาแก้วตาเอย 

อัญชลี ณ เชียงใหม่   
 
 
 



 

 
ดอกแก้วงามอร่ามประเทืองจิต            อยู่ใกล้ชิดบานพรมฉมโชยกลิ่น 

ขาวพิสุทธิ์ดุจมณีล้่าประทิน            ประดับถิ่นสิ้นภัยมิใกล้กราย 

 

เก็จแก้วคงหมองเมื่อคล้องคลอดอกแก้วใส          ดอมคราใดใจเจิดแจ่มเฉิดฉาย 
ประเทืองชนล้นมากได้พริ้งพราย          มณีงามปล่งประกายได้ในบางคน 

กุศล ค าเพราะ 
 

ดอกแก้วขาว เปรียบดังสาว บริสุทธิ์         งามผ่องผุด ดุจแก้วใจ ใสสวยสม 
งามน้่าใจ งามรอยยิ้ม พิมพ์นิยม          ช่างชวนชม เพราะเป็นสาว ชาวเคยู 

ศรีวัฒน์ สุวรรณ     
 

ดอกแก้วหอมดอมดมชมชื่นจิต         เพ่งพินิจพิศสีขาวสกาวใส 
หอมระร่ืนแช่มชื่นรื่นเริงใจ           อบอุ่นไออบอุ่นอกอิ่มเอมอารมณ์ 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

โอ้เจ้าแก้วดอกงามยามเพ่งพิศ         แสนสนิทเสน่หาน่าลุ่มหลง 
กลิ่นอบอวลยวนใจลืมไม่ลง           ชีวิตคงเหงาหงอยรอคอยชม 

 



 

 

แก้วงดงามนามหนึ่งซึ้งใจยิ่ง         แก้วเจ้าจอมงามพริ้งยิ่งสุขสม 
อยากจะเด็ดดอกหอมมาดอมดม         แนบอกสมสวาทหวังดังหมายใจ 

 

อยากเป็นแก้วกลางใจใครคนหนึ่ง       ที่สุดซึ้งต้องจิตพิสมัย 
จะขอยอมพร้อมรักภักด์ิจนตาย          สวาทสายเสน่หาแก้วตาเอย 

            อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

ดอกแก้วงามพร้ิงพราวขาวบริสุทธิ์         สวยใสสุดผุดผ่องต้องใจเหลือ 
กลิ่นเจ้าหอมมมมอมใจให้ไม่เบื่อ         สุขใจเมื่อเชยชมดมแก้วตา 

 

กลิ่นดอกแก้วชวนให้ใจคิดถึง         เพื่อนคนหนึ่งซึ่งรักมากนักหนา 
วอนลมช่วยพัดกลิ่นแก้วมุกดา         บอกเพื่อนยายี่สิบเจ็ดนี้มีนัดกัน 

จตุพร สุวรรณปากแพรก    

 
 



 
 
 

๔ การระเกด  
 

"พระชมการะเกดแก้ว       หอมหา  ยากนา 
หอมหื่นกลเกศา         รวดเร้า 
พระชมมุลิลา          ลานสวาท 

ชมดอกไม้เกี้ยวเกล้า       เพื่อนไท้  แพงทอง..." 
วรรณคด ี: "ลิลิตพระลอ" 

 
“เจ้าการะเกด   เจ้าขี่มา้เทศ   จะไปท้ายวัง 

ชักกริชออกแกว่ง   ว่าจะแทงฝรั่ง 
เมียห้ามไม่ฟัง   เจ้าการะเกดเอย” 

 

บทกลอนกล่อมเดก็ของหอพระสมดุวชิรญาณ 
รวบรวมโดยหลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) 

 
 

 



 
พระชมการะเกดแก้ว หอมหา ยากนา        หอมหื่นกลเกศา รวดเร้า 

พระชมมุลิลา ลานสวาท          ชมดอกไม้เกี้ยวเกล้า เพื่อนไท้แพงทอง 
 

    ลิลิตพระลอ คลอข้อไข ไม้การะเกด         อยู่ประเทศ เขตศูนย์สูตร สุดแสงส่อง 
ไม้ชุ่มน้่า ตามชายหาด ชัดชายคลอง        ทรงพุ่มมอง ผ่องผุด สุดพรรณนา 

 

ข้อมูล จ่าเพาะ เฉพาะเกตก์         ไม้ประเภท ยืนต้น ทนลมเล็ด 
ชอบดินชุ่ม อุ้มน้่า ตามชายเขต         ชายหาดประเทศ เขตศูนย์สูตร สุดโลกนี ้

 

    ชื่อสามัญ ขานว่า Screw Pine        ชื่อวงศ์ไซร้ Pandanaceae 
Pandanus odoratissimusชื่อชัดดี        เป็นมาลี มีกลุ่นฉุน รุนแรงไกล 

  

    ไม้ยืนต้น ทรงพุ่ม สูง2วา          ชอบแดดกล้า ปลายใบแหลม ขอบหยักไซร้ 
หนามแหลมคม ลมพัดแรง หาแห้งไป            จึงปลูกได้ ทั่วไทย ไป่ระวิง 

  

    ดอกเตยทะเล ช่อเทไกว ดอกใหญ่หนอ           ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ และปลายกิ่ง 
ดอกเพศเมีย แยกเพศผู้ อยู่คนละกิ่ง        คนละต้น ยลรักจริง อิงลมมา 

 

    การระเกด เพศชาย คือล่าเจียก           เพศเมียเรียก เตยทะเล สุดเสน่หา 
ผสมข้าม งามทั้งปี มีผลมา          มีหน้าตา คลาสับปะรด รสกล่ินดี 

 

    มีรากข้าง ยั้งยัน ดันล่าต้น            ให้ทานทน พายุแรง แกร่งได้ที่ 
เยื่อใยใบ ใสชัด ขัดฟันดี            โอ้มาลี ศรีมาลา น่ารักจัง 

 

    ที่เมืองไทย พบในเขต ศรีสะเกษสุรินทร์         ทั้งทั่วถิ่น ดินสตูล และตรังหนา 
ส่วนนามนั้น ขานมากมาย หลายลีลา           ชาวนรา มลายา ว่าปาหนัน 

 

    เตยทะเล การะเกด หรือล่าจวน            บ้างรัญจวน ล่าเจียก เพรียกแผกผัน 
ดอกหอมฉุน คุณมาลี มีค่าอนันต์           ปรุงอาหาร กลั่นเป็นยา รักษาหัวใจ 

      
 



 

 

คุณค่ามาก จากปลายใบ ถึงใต้ดิน            ถ้วนถี่สิ้น กล่ินและรส ปลดพิษร้าย 
มุตกิต โลหิตพิษ ติดหนองใน           ลดพิษไข้ แก้กษัย ให้คลายดี 

 

    ไม้โบราณ สานชีวี วิถีไทย           อยู่อาศัย ไต้ร่มเงา เหย้าสุขศรี    
การะเกด เจตน์จงใจ หทัยขจี           ชื่นชีวี มีการะเกด ห้อมเขตใจ 

               สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  
 

กาลผ่านเนิ่นนาน บานกร่น การะเกด         ณ ศรีสะเกษ เขตคาม ถิ่นอาศัย 
มาบัดนี้ เจ้าแรมร้าง ไปหนใด           สุดอาลัย ใฝ่คะนึง จึงครวญมา 

 

การะเกด เพริศพราว ขาวอ่อนหวาน           หาใดปาน เปรียบหอม ยอมใฝ่หา 
ใคร่ถนอม ออมไว้ ใต้ชายคา            สุขอุรา คราได้ชม ดมเด็ดดอม 

กุศล  ค่าเพราะ  
 

การะเกดมีเพศเมียและเพศผู้         ซึง่ผู้รู้อยู่แยกแตกชื่อสอง 
ต้นเพศผู้ดูเห็นเป็นล่าเจียกจอง           ต้นเพศเมียร้องว่าเตยทะเลเสน่ห์ไกล 

 
 



 

 

การะเกดต้นนี้มีหลายชื่อ         ปาหนันหรือรัญจวนชวนหลงใหล 
ทั้งสามชื่อนี้เพราะเหมาะเจาะใจ        แล้วแต่ใครชอบชื่อไหนเรียกไปกัน 

 

ส่วนตัวฉันนั้นชอบชื่อปาหนันนะ           เพราะเคยปะหญิงสาวคราววัยฝัน 
ไปท่างานแถบแถวมลายัน          น้องนางนั้นสดใสวิไลตา 

 

ได้รู้จักมักจื่ที่สุไหง(โกลก)          ช่างเอาใจและแสนสิเนหา 
แต่หลังจากกาลเวลาได้ผ่านมา        โอ้แก้วตาเธอก็หายไปแต่งงาน 

อานนท์ สรวิสูตร  
 
 

การะเกด กลิ่นหอมกรุ่น ละมุนเหลือ       หอมเย็นเจือ เอ้ือดอกสวย ช่วยแช่มชื่น 
คราได้กล่ิน หอมหวนนั้น ฉันกล้่ากลืน       ฝืนสะอื้น กลืนสู่อก โศกหวนมา 

 

การะเกด เกศหอมหนอ รอใครนั่น       คนใกล้กัน มองไม่เห็น เช่นนี้หนา 
หนุ่มต่างห้อง น้องยินดี ที่เขามา       ส่วนพี่ยา หนาน้อง มองข้ามไป 

 

การะเกด กลิ่นหอมหวน รัญจวนนัก        พี่นึกรัก อยากแนบชิด พิสมัย 
แต่ความฝัน นั้นริบหร่ี หนีห่างไกล          ถ้าฝนัได้ ดั่งใจเช่น เป็นสุขนัก 



 
 

การะเกด กลิ่นแกมเกล้า เราเศร้าหนอ           ชาตินี้ขอ รอน้องนั้น ฉันตระหนัก 
ด้วยน้องนี้ มิมีจิต คิดจะรัก             ฉันอกหัก รักมันคุด หยุดรักที 

            โกวิท ธีรวิโรจน์  
 

อยากขานนามการะเกดว่าล่าเจียก        คุ้นเคยเรียกแต่เด็กยังเล็กอยู่ 
คุณยายใส่ในหีบผ้าหอมน่าดู               กลิ่นทนอยู่ตราตรึงซึ้งเจนใจ 

 

ต้นใหญ่ขึ้นริมน้่าติดล่าคลอง            คอยเดินจ้องวันนี้มีดอกไหม 
หอมล่าเจียกอวลมาครั้งคราใด            ภาพอดีตกลับมาใหม่ให้ค่านึง 

 

กลิ่นล่าเจียกติดสะไบที่ใส่หีบ         ผจงจบีเมื่อวันวานกาลครั้งหนึ่ง 
เหลือคุณค่าเนานานที่หวานซึ้ง            ยังคิดถึงล่าเจียกนักรักนิรันดร์ 

                    ชุลีรัตน์ สวัสดี  



 
 

การะเกดเจ้าเอยช่างหอมนัก           นึกหลงรักปักใจในสมร 
เจ้าเยื้องท่าท้าทายอายภมร            ให้บินร่อนลงหาคลาดอกบาน 

 

แสนสวยสมรมย์รื่นชื่นกลิ่นเกศ           เหมือนถูกเวทย์ลุ่มหลงให้สงสาร 
กลิ่นเจ้าหนอหวานล้่าร่่าทนนาน           ใครพบพานเป็นต้องหลงพะวงนาง 

 

คนเรียกเจ้าอีกชื่อคือล่าเจียก             แม้ส่าเหนียกต่างกันนั้นอย่าหมาย 
ไม่ต่างกันเรียกไว้ให้กลับกลาย             แต่สุดท้ายนั่นหรือคือเหมือนกัน 

           อัญชลี ณ เชียงใหม่  
 

ดอกล่าเจียกเรียกมาตั้งแต่เด็ก          ตอนยังเล็กเก็บล่าเจียกที่ในป่า 
ริมล่าธารมีน้่าใสไหลผ่านมา           เพิ่งรู้ว่าล่าเจียกการะเกดเพศเดียวกัน 

 

ดอกล่าเจียกให้รัญจวนหวนนึกถึง             อีกชื่อหนึ่งล่าจวนและปาหนัน 
เตยทะเลก็เรียกด้วยได้ทั้งนั้น          ส่วนตัวฉันขอเรียกล่าเจียกกัน 

 

ดอกล่าเจียกชวนให้หวนนึกถึง           กลีบดอกซึ่งเรียวยาวสีขาวนั่น 
มีกลิ่นอบอวลหอมชวนดมครัน            หอมทั้งวันยาวนานฉุนร้อนรุ่นใจ 

 

โบราณนั้นใช้ท่ายารักษาโรค             ปลดทุกข์โศกพษิร้ายแก้กษัย 
สารพันคุณอนันต์วิถีไทย           ปรบมือให้ภูมิปัญญาไทยจงเจริญ 

         จตุพร  สุวรรณปากแพรก  
 
 
 
 



 
โอ้ว่าเจ้า ปาหนัน หนั่นเนื้อน้อง          ยามตระกอง กอดเจ้านั้น ฉันเป็นสุข 

ได้หอมกลิ่น รินระรวย ช่วยคลายทุกข์          พบแต่สุข ทุกข์ห่างหนา  คราเชยชม 
 

เมื่อวันวาน ผันผ่าน หวานนั้นหนอ           ถึงคราวก้อ กลับเปลี่ยนไป กลายเป็นขม 
ความสุขสันต์ หรรษา น่าอภิรมย์              กลับระทม ในอกนั้น ปาหนันท่า   

 

เปรียบปาหนัน นั้นเป็น ดอกไม้นั้น            ดอกปาหนัน นั้นหอมกรุ่น ละมุนล้่า 
หมู่ภมร ชอนกลีบเจ้า เข้ากระท่า              ดูดด่ืมน้่า มธุรส หมดดอกไป 

 

ดอกปาหนัน นั้นหนอ ก้อเหี่ยวเฉา           ภมรเล่า เจ้าดอมดม ชมดอกใหม่ 
แต่พี่นั้น มั่นคงอยู่  คู่ยาใจ          แม้พ่ีได้ ไซ้เชยชม สมอุรา 

          โกวิท ธีรวิโรจน์  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

๕ เกี้ยวเกล้า 

 
 

"พระชมการะเกดแก้ว    หอมหา  ยากนา 
หอมหื่นกลเกศา     รวดเร้า 

 

พระชมมุลิลา     ลานสวาท 
ชมดอกไม้เกี้ยวเกล้า     เพื่อนไท้  แพงทอง..." 

 

วรรณคดี : "ลิลิตพระลอ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ดอกเกี้ยวเกล้า Acalypha Hispida      กล่าวพรรณนา ว่าน่าชม อารมณ์ผ่อง 
ดอกแดงสด หมดจดจ้า น่าเมียงมอง       ค่าปานทอง ละอองแจ่ม แฉล้มจรวย     

 

ชื่อสามัญChenille Copper leaf       ดอกตัวเมีย ไม่มีกลีบ เกสรสวย        
ดอกสีแดง แต่งผม ทรงเกล้ามวย        ดูสดสวย นวยนาด อาจองค์ดี 

 

    บ้างเรียกขาน ว่าRed Hot Cat's tail       วงศ์ส่งเป็น Euphorbiaceae 
คนภาคกลาง อ้างหางแมว แถวราชบุรี       หูปลาช่อน ก่อนนี้ เรียกไหมพรม 

      

หางกระรอกแดง แจงจากเขต เวสท์อินดีส      งามชวนพิศ สนิทใน ใจสุขสม 
มีสายพัธุ์ สองชนิด ให้ชิดชม       น่าภิรมย์ ชมชุ่ม ทั้งพุ่ม-เลื้อย 

 

    พันธุ์พุ่มเพรียก เรียกว่า หางกระรอกแดง        พันธุ์เลื้อยแจง แจ้งว่า หางกระรอกเลื้อย 
สองสายพันธุ์ ขยันหยอก ออกดอกเรื่อย       งามดั่งเอื้อย เกี้ยวเกล้า เจ้างามจริง     

                 สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  
 

หางกระรอกแดง แจ่มจ้า ดุจพลอยสี       โยกเอนที พาฤดี จ้องจดจ่อ 
นุ่มราวไหม คลอเคลียไหล่ ใคร่พะนอ      อยากจับจ่อ ก่อเกล้า เข้ามุ่นมวย 

 

เกศด่าขลับ วับวาว ราวนิลจรัส       สาวเรียงจัด รัดเกี้ยวเกล้า เกาะผมสวย 
แดงดุจชาด อาจเทียบ โอษฐ์แย้มด้วย        ใจระทวย ด้วยความงาม ทรามวัยไทย 

กุศล  ค าเพราะ  
 
 



 
 

อันเกี้ยวเกล้าแต่งผมชื่นชมสวย          จะเกล้ามวยหรือหางม้าหน้าแฉล้ม 
หรือจะใช้หางกระรอกดอกแดงแซม          ก็เจิดแจ่มสวยยิ่งนะหญิงไทย 

ศกุนตลา ณ หนองคาย  
 

วอนอากู๋ ด้วยหนูนี้ มีปัญหา        ช่วยอีกครา นะอากู๋ ผู้ปราดเปรื่อง 
ต้องขอบคุณ มากหลาย ใช้อาเปลือง        ช่วยทุกเรื่อง เฟื่องจริงหนอ ขอวันทา 

 

เอ้าฮ้าไฮ้ รอดตายแล้ว เพื่อนแก้วเอ๋ย        ขออ้างเอ่ย เคยขอไว้ ได้แล้วหนา 
มองย้อนกลับ สับเปลี่ยน เวียนไปมา         พรรณนา เรียบเรียงร้อย ฝอยเรื่องราว 

 

อันว่าดอก เกี้ยวเกล้า เราไม่รู้         ถามอากู๋ ดูแล้วนั้น ท่านบอกเล่า 
หางกระรอก แดงนี้ ที่ดอกยาว           รู้แล้วเศร้า เราจะเปรียบ เทียบอย่างไร 

 

เปรียบผู้หญิง เหมือนหาง กระรอกแดง       ดูทะแม่ง แปร่งเหลือนั้น มันไม่ไหว 
กลัวผู้หญิง ยิงเรือ เบื่อฉันไง       เปรียบไปใย ไม่ได้เรื่อง หญิงเคืองเอา  

 

ฉันนั่งมอง ตรองตรึก ให้อึกอัก        เป็นพักพัก ขยักขย่อน ร้อนใจเล่า 
ดูรูปถ่าย ไปก่อนหนอ พอบรรเทา          ส่วนตัวเรา เข้าสมาธิ มิชักช้า 

 
 
 
 



 
 

ขอเวลา สักนิด มิตรที่รัก         มิช้านัก จักมาใหม่ ใจหรรษา 
ร่วมกันนั้น มั่นใจนัก รักกันมา         เสวนา กับมิตรรัก ยอดนักกลอน 

               โกวิท ธีรวิโรจน์  
 

อันเกี้ยวเกล้าแต่งผมชื่นชมสวย        จะเกล้ามวยหรือหางม้าหน้าแฉล้ม  
หรือจะใช้หางกระรอกดอกแดงแซม     ก็เจิดแจ่มสวยยิ่งนะหญิงไทย 

ศกุนตลา ณ หนองคาย  
 

ยามเกี้ยวเกล้าโอบรอบผมมุ่นมวย        แลส่ารวยสวยเก๋เท่ห์เฉิดฉาย 
ราวทับทิมร้อยเรียงพรรณราย        สาดแสงพรายพราวเพริดเลิศรุจี 

 

เกี้ยวเกล้านามเจ้าหางกระรอกแดง      ร่าเริงแรงแกว่งไกวสวยใสสี 
สะท้อนน้่าพลิ้วไหวในสายนที       ภาพเช่นนี้ชีวีชื่นรื่นรมย์ใจ 

     ดวงพร  เดชกุลทอง  
 

หางกระรอกพวงพลิ้วปลิวลมผ่าน      แดงตระการงามเด่นเห็นสดใส 
คือเกี้ยวเกล้าเจ้าหนอพอเหมาะใจ        ช่างกระไรสวยนักจักขออวย 

 

โอ้เกี้ยวเกล้าเจ้างามเมื่อยามเห็น       ดอกนั้นเป็นสายยาวพราวแดงสวย 
ปักมุ่นผมดกด่าดูส่ารวย        ผมเกล้ามวยงามแท้อุแม่เอย 

 
 
 
 



 
 

ให้นึกรักปักฤทัยโหยไห้หา       อยากอุ้มพาวางลงตรงเขนย 
จะเกี้ยวพาสาวเจ้าเล้าโลมเลย       ขอชมเชยสวาทหวานนานนิรันดร์ 

 

จะมอบรักภักดิ์นางไม่จางจืด       ในความมืดเป็นแสงแห่งใจฉัน 
เกี้ยวเกล้าเอ๋ยเชยชื่นทุกคืนวัน      ต่ืนจากฝันร่่าเพ้อละเมอครวญ 

           อัญชลี ณ เชียงใหม่  
 

นามเกี้ยวเกล้านึกดอมดมผมสลวย        เมื่อเกล้ามวยเด็ดดอกย้อยห้อยประดับ 
เคลียต้นคอขาวข่างามระยับ       แลดูรับหน้าน้องผ่องพักตรา 

 

ให้ดอกไม้นี้แม้นแทนเกี้ยวเพชร       งามก่องเก็จเกินมณีมากมีค่า 
แดงสดใสแทนหัวใจที่ให้มา       ไว้ประดับเกศาคราห่างกัน 

               ชุลีรัตน์  สวัสดี  
 

หางกระรอกดอกแดงแกว่งหางสั่น       แกว่งสั้นสั้นสั่นน้อยน้อยตอนลมไหว 
หางยาวหน่อยห้อยโค้งโค้งโก่งแกว่งไกว      มองทีไรคล้ายหางกระรอกบอกชื่อนาม 

 

อีกชื่อหนึ่งนามนั้นว่าเกี้ยวเกล้า       ดอกแดงพราววาวพล้ิวหวิววาบหวาม 
หางกระรอกงอกออกมาดูท่างาม      มองทุกยามความสวยรวยล้นใจ 

อานนท์ สรวิสูตร  

 
 


