
 

 

 

ยีสุ่่นกหุลาบมะลิซอ้น      ซ่อนชู่ชูกล่ินถวลิหา 
ล าดวนกวนใจใหไ้คลคลา      สายหยดุหยดุชา้แลว้ยนืชม 

 

วรรณคดี : ขนุช้างขนุแผน 
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลยั 

 



 

ดอกล ำดวนMelodorum fluticosum    White cheese wood.landman.devil tree 
ชื่อท้องถิ่น คือหอมนวล ล ำดวนนี้       เป็นไม้ที่ ศรีสะเกษ เป็นสัญญลักษณ์ 

    

 ใชเ้ป็นไม ้ประจ า ม.ราชภฏั       สมเดจ็ยา่ ท่านทรงทศัน์ แลประจกัษ ์       
เป็นไมห้อม ควรถนอม หอมยิง่นกั       มาลีหลกั น่ายกยอ่ง ของสอวอ            

    

 ดอกล าดวน สีเหลืองนวล หอมหวนนกั       ทรงน่ารัก ม่ิงมาลี ควรมีหนอ 
ดว้ยเป็นไมม้งคล ชนชอบพอ       ปลูกล าดวน ไวเ้สริมต่อ ก่อรักเรา 

     

เป็นมาลี มีคุณค่า เขา้ยาไทย       เป็นดอกไม ้ในพิกดั เกสรทั้งเกา้    
บ ารุงก าลงั บ ารุงโลหิต พิษบรรเทา        แกก้ระหาย ไร้รุมเร้า เขา้ยาดี 

    

 จดัเป็นไม ้กลุ่มพะยอม หอมระเหย       มกัเอ้ือนเอ่ย เชยชม สมศกัด์ิศรี 
กล่าวถึงไว ้มากมาย ในวรรณคดี       รามเกียรต์ิ และท่ี ลิลิตพระลอ 

    

 มีประโยชน์ มากมาย ใชแ้ซมผม       อีกดอมดม ลมวงิเวยีน อาเจียนหนอ       
ดอกกง็าม อร่ามใจ ใคร่เคลียคลอ        นวลลออ ขอเคียงใจ ในล าดวน 

 สถิตยพ์นัธ์  ธรรมสถิตย ์
 

หอมรัญจวนล าดวนงามยามอวลกล่ิน       รวยระรินถวลิเจา้เคลา้คลอหา 
ยามอยูใ่กลไ้ดอุ่้นละมุนตา       แมนิ้ทราฝันถึงคนึงนาง 

 

กลีบดอกงามทรามเชยเคยทดัหู       เจา้หอมอยูง่ดงามยามฟ้าสาง 
แนบอกกรุ่นอุ่นนกัรักไม่จาง       โอบนอ้งนางกอดไวแ้นบใจตน 

 

ช่ือล าดวนหรือหอมนวลชวนใหช่ื้น       ร่าเริงร่ืนดอกบานหลงัผา่นฝน 
ยามลมหนาวกราวมาช่างน่ายล       กลีบร่วงหล่นลงดินผนิเกบ็มา 

 



 

ดอกเจา้เอ๋ยกลีบเหลืองเมลืองสวย       งามแตม้ดว้ยขาวนวลชวนฝันหา 
ล าดวนขาวพราวใสวไิลตา       ช่างมีค่าแมป่้วยไขไ้ดใ้ชก้นั 

 

แมต้น้สูงดอกบานกล่ินหวานช่ืน       ยามค ่าคืนต่ืนตาพาใหฝั้น 
สายลมโชยพร้ิวพรายใตแ้สงจนัทร์       จูงมือกนัเดินเล่นเป็นสุขใจ 

          อญัชลี ณ เชียงใหม่ 
 

ตน้ล าดวนจากกนัทรลกัษณ์       จากญาติท่ีสนิทนกัมามอบให ้
อนิจจาสิบปีท่ีผา่นไป       กย็งัไม่มีดอกแต่แมส้กัคร้ัง 

 

ฉนัเฝ้ารอใฝ่ฝันวนัท่ีออก       ไม่ทอ้หรอกใจน้ียงัมีหวงั 
แมบ้า้ใบงามขจีท่ีประดงั       แต่ยามนัง่ใตล้  าดวนชวนสุขจริง 

 

หนัไปชิมกลีบล าดวนอวลกล่ินหอม       เทียนอบหลอมรสร้อยอร่อยยิง่ 
รอดอกเหลืองล าดวนดงคงพราวพร้ิง       อยากแอบอิงคนซ่ือช่ือ..ล  าดวน 

ชุลีรัตน์  สวสัดี 
 

ดอกล าดวนชวนใหใ้จคิดถึง       ใครคนหน่ึงซ่ึงรักเป็นนกัหนา 
ใครคนนั้นท่ีฉนัคอยใหเ้ขามา       ล  าดวนจ๋าบอกอีกทีพี่น้ีรอ(ชุลีรัตน์) 

 

นอ้งอยากรู้วา่ท่ีไหนใช่ไหมเล่า       รอท่ีเก่านัน่แหละหนามาเร็วหนอ 
ไปหลายคร้ังแต่กย็งัใหน้ัง่รอ       ยีสิ่บเจด็กรกฏากจ็ะขอรอต่อไป 

 

ถึงตอนน้ีเห็นทีตอ้งเฉลย       ล  าดวนเอยเจา้นั้นส าคญัไฉน 
จึงตอ้งรอร้อรอเอะยงัไง       เพื่อนเค.ย.ูใช่ใครนอ้งล าดวน 

 



 

เป็นไมใ้นวรรณคดีสีเหลืองสวย       หอมระรวยดอกไร้หนามงามดินร่วน 
เยน็ระร่ืนช่ืนใจหนอกล่ินล าดวน       ช่างเยา้ยวนชวนใหซ้ึ้งตรึงติดตา 

 

มาวนัน้ีมีล าดวนไวส้องตน้       ใบเรียวมนท่ียาวนั้นเป็นมนัหนา 
เฝ้ารดน ้าพรวนดินตามเวลา       หวงัไวว้า่วนัหน่ึงดอกออกไดช้ม 

 

วนัหน่ึงนั้นฉนัเขา้ใจไม่เร็วหรอก       กวา่ออกดอกนบัสิบปีท่ีนานสม 
กจ็ะคอยรอวนันั้นไดเ้ดด็ดม       มาเชยชมดอกล าดวนสีเหลืองนวล 

       จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 

ล าดวนงาม ยามมีดอก ออกพร่ังพรู       ไมง้ามหรู มาทดัหู กดู็สวย 
น ามาร้อย เรียงรายยาว สาวส ารวย       ดอกน้ีช่วย ใหง้ามงด สดใสดี 

 

อนันารี มีดอกไม ้ไวข้า้งกาย       ผมสยาย ปลายพล้ิว เป็นทิวสี 
หอมระร่ืน ช่ืนใจ หาใดมี       ไมด้อกท่ี น่าสงวน ล าดวนงาม 

 

กลีบล าดวน ขนมหวาน น่าทานยิง่       อร่อยจริง หอมไปทัว่ ทุกเขตขาม 
มอบล าดวน กลีบน้ีแก่ แม่นงราม       อยากติดตาม ไปถึงถ่ิน กล่ินล าดวน 

ศรีวฒัน์ สุวรรณ 
 

ดอกล าดวนยวนใจฝันใจมัน่นกั       อยากฟูมฟักตวัเจา้เคลา้เคลียสอง 
ยามใกลชิ้ดสนิทกนัฉนัล าพอง       อยากประคองเจา้ไวใ้นออ้มใจ 

 

กล่ินหอมหวนเยา้ยวนฤทยัยามใกลชิ้ด       แนบสนิทเน้ือนวลชวนสดใส 
หอมระร่ืนช่ืนอารมณ์สุขสมใน       ดวงฤทยัยามดมดอมหอมกรุ่นดี 

 



 

กลีบดอกเจา้อวบอูมมีหกกลีบ       ดูไม่ลีบแต่หนารูปสามเหล่ียมน้ี 
วงนอกในอยา่งละสามกลีบมี       มองดูดีสวยเด่นเห็นสวยงาม 

 

สรรพคุณของเจา้เรารู้วา่       บ ารุงกายาใหแ้กร่งคนเกรงขาม 
บ ารุงโลหิตบ ารุงหวัใจไดทุ้กยาม       สรุปความงามเจา้มากคุณค่าน่าปลูกดี 

อานนท ์สรวสูิตร 
 

ดอกล าดวน ชวนฝัน รัญจวนจิต       เจา้พิชิต ใจฉนันั้น ฝันสุขสม 
ดอกเจา้สวย รวยกล่ินหอม น่าดอมดม       อยากช่ืนชม ใจร่มร่ืน ช่ืนดวงแด 

 

เฝ้าศึกษา หาความรู้ อยูน่านโข       ใช่คุยโว โออ้วดนั้น วา่ฉนัแน่  
ถามอากู๋  ดูอีกไซร้ ไม่ผนัแปร       มุ่งมัน่แท ้แน่แน่วนั้น ฉนัคิดไว ้

 

อยากจะปลูก ตน้ล าดวน ชวนช่ืนน้ี       หนา้บา้นมี ท่ีวา่งหนอ พอปลูกไหว 
คิดจะปลูก นานแลว้หนอ ขอท าใจ       ยงัไม่ได ้ปลูกเลยเล่า เจา้ล าดวน 

 

รอปลูกนั้น ฉนัศึกษา รายละเอียด       ไม่เคร่งเครียด ไม่เกียจคร้าน หมัน่สืบสวน 
รู้มากแลว้ แจ๋วจริงนั้น ฉนัทบทวน        ดอกล าดวน ชวนช่ืนนั้น ฉนัรู้ดี 

 

อีกช่ือหน่ึง เรียกกนัหนา วา่”หอมนวล”       ดอกล าดวน ควรรู้นั้น ฉนัสุขี 
สรรพคุณ ล าดวนหนอ กอ้มากมี       เป็นยาดี มีมากเหลือ เฟือน้ีนั้น 

 

อนัสรรพคุณ ดอกล าดวน ชวนใหคิ้ด       ใหม่ิ้งมิตร คิดดูเอา ฉนัเล่าขาน 
ใชเ้ป็นยา สมุนไพร ของไทยนั้น       หลายขนาน นั้นหนา น่าสนใจ 

 

ดอกแหง้ไซร้ ใชเ้ป็นยา บ ารุงหนอ       ก าลงักอ้ พนูเพิ่ม ทั้งเสริมให ้
เลือดดีแน่ วงิเวยีนนั้น มนัผอ่นคลาย       บ ารุง(หวั)ใจ ไอแกไ้ด ้ไขห้ายนั้น 

 
 
 



 

 

ไดล้  าดวน สองตน้นอ้ย ค่อยเล้ียงไว ้      ดว้ยนอ้งชาย ใหม้านั้น ฉนัสุขสนัต ์
คิดจะปลูก สุขนั้นหนอ กอ้มาพลนั       ท่ีหนา้บา้น ฉนัน้ีหนอ รอล าดวน 

          โกวทิ ธีรวโิรจน์ 
 
 

ทุกขม์าเยอืน เพื่อนเอ๋ย ไม่เคยคิด       น ้ าท่วมมิด ล าดวนนั้น ฉนัก าสรวล 
ท่วมสามครา มาสามคร้ัง นัง่คร ่าครวญ       เจา้ล าดวน ตน้นอ้ยหนอ รอ(โชค)ชะตา 

 

น ้าท่วมหาย จากไปนั้น ฉนัพบหนอ       ล  าดวนกอ้ ยงัคงอยู ่ทั้งคู่หนา 
ช่างทนทาน ตวัฉนัน้ี ดีใจนา       ปลายฝนหนา ขา้ปลูกแน่ ไม่แชเชือน 

 

ปลูกแลว้ซ้ึง คร่ึงปีแลว้ เพื่อนแกว้เอ๋ย       ฉนัเฝ้าเชย ชมเจา้เทียบ เปรียบเสมือน 
เจา้น้ีนั้น ฉนัใกลชิ้ด ไม่บิดเบือน       ทั้งวนัเดือน เป็นเพือ่นอยู ่ดูเจา้มา 

 

เจา้ผา่นฝน ทนแลง้หนา มามากหลาย       ยงัไม่ตาย ใยทนอยู ่ดูแปลกหนา 
กระถางน้ี  ท่ีจ  ากดั อตัคตันา       ยงัอยูม่า ไดน้ี้นั้น ฉนัท่ึงนกั  

 

ปลูกลงดิน เตรียมดินนั้น มัน่ใจหนออตัคตั       ดูแลกอ้ ใช่ท าเล่น เห็นประจกัษ ์ 
ทั้งรดน ้า พรวนดินนั้น ฉนัพร้อมนกั       ดูพร้อมพกั ปุ๋ยคอกไซร้ ใส่ลงไป 

 

โอล้  าดวน ชวนฝัน มนัยนืตน้       ดูเหมือนคน ส้ินแรง เมียแหนงหน่าย 
ก่ิงคอ้มหุบ ใบหลุบลีบ ฟีบลงไป       ไม่สดใส ดูไม่สวย ใกลม้ว้ยมรณ์ 



 
  

หวงัไวน้ั้น วสนัตน้ี์ มีความหมาย       วาดหวงัไว ้ในจิตฉนั มนัสงัหรณ์ 
ล าดวนนอ้ย ค่อยเติบใหญ่ ไม่มว้ยมรณ์       รอดูตอน ล าดวนนั้น มนัเติบโต 

 

ธรรมชาติ ล าดวนนั้น มนัโตชา้       รู้แลว้หนา  แต่ใจฉนั นั้นวิง่โร่ 
ใจร้อนผา่ว จิตเร่าร้อน รอตอนโต       จะมาโม ้สู่เพื่อนหนอ โปรดรอฟัง 

โกวทิ ธีรวโิรจน์ 
 

ดอกล าดวนอวลกล่ินรินรดใจ       หอมละไมรวยร่ืนช่ืนนาสา 
ดอกนอ้ยนอ้ยลอยละล่ิวปลิดปลิวมา       แนบอุราพาสุขสมภิรมยรั์ก 

 

กรองมาลยัล าดวนมอบใหเ้จา้       พี่คอยเฝ้าตามนอ้งปองสมคัร 
หมายมาดมุ่งไดช้มโฉมนงลกัษณ์       เพิ่งประจกัษรั์กแทแ้น่แก่ใจ 

ดวงพร  เดชกลุทอง 
 

    คือไมย้นืตน้ ทน้ใบเขียว เด่นตระหง่าน       ดอกสะคราญ บานพร้อย หอ้ยตามก่ิง 
พราวเหลืองนวล ลว้นยองใย หอมละไมยิง่       อยา่งออ้ยอ่ิง ยนืพิงตน้ ลน้สุขใจ 

 

    รากแขง็แรง แผไ่ป ในไพรกวา้ง       ป้องกนัชะลา้ง จากฝน  ท่ีลน้ไหล 
แตกตน้อ่อน จากรากได ้แมก้ลางไพร       น าปลูกใหม่ หรือปล่อยไว ้กง็ามดี 

 

    เป็นไมง้าม ประจ า จงัหวดัศรีสะเกษ       ประเทืองคามเขต ใหส้ดใส และสุขศรี 
เป็นสญัลกัษณ์ แทนผู ้สูงอายน้ีุ        เพริศฤดี ท่ีไดช้ม ล าดวนงาม 

กศุล  ค  าเพราะ 



 
 

ดอกเอ๋ยเจา้ดอกล าดวน       ช่างหอมหวนชวนช่ืนร่ืนนาสา 
หอมรวยรินดงักล่ินสุคนธา       สุขอุรายามเชยชิดติดตรึงใจ 

 

  ล  าดวนบานเป็นพุม่กลีบงุม้หนา       งอโคง้มาดุจโดมโสมส่องใส 
ดอกสีเหลืองเรืองอร่ามตามพงไพร       เป็นทั้งยาสมุนไพรใชไ้ดดี้ 

 

  เป็นสญัลกัษณ์เชิดชูผูสู้งวยั       เป็นดอกไมป้ระจ าเมืองเรืองศกัด์ิศรี 
ของจงัหวดัศรีสะเกษเศรษฐกิจดี       เชิญชมท่ีสวน(สมเดจ็)พระศรีนครินทร์เอย 

  อุไรรัตน์  ภาสกานนท ์
 

ลมโชยเร่ือย เฉ่ือยมา เวลาน้ี       เจา้ล าดวน ของพี่ ไปอยูไ่หน  
ไดย้นิเสียง เพรียกมา หาดวงใจ       ล  าดวนอยู ่ไม่ไปไหน นะพี่ยา 

 

โอล้  าดวน เคยเห็น แต่เก่าก่อน       ตอ้งจากจร ซ่อนเร้น ไม่เห็นหนา้  
รักหนอรัก จ าตอ้ง หกัใจลา        พี่ไม่มา นอ้งระทม ข่ืนขมใจ 

ศกนุตลา ณ หนองคาย 
 
 
 



 
 

เป็นไมใ้นวรรณคดีสีเหลืองสวย        หอมระรวยดอกงดงามนามหอมหวน 
ส่วนภาคกลางมีเรียกบา้งดอกล าดวน        กล่ินเยา้ยวนชวนใหซ้ึ้งตรึงตอ้งตา 

 

เป็นไมพ้นัธุ์ยนืตน้เลก็ท่ีตรงสูง        ก่ิงกา้นแผด่ัง่นกยงูล าแพนหนา 
เป็นพุม่กลมโตล้มพล้ิวปลิวไปมา        เป็นไมป่้าเบญจพรรณนั้นล าดวน 

 

สรรพคุณนั้นหนาอยา่ใหบ้อก        ใชท้ั้งดอกล าตน้ผลหอมหวน 
ท าประโยชน์สารพนัขอเชิญชวน        มาปลูกตน้ดอกล าดวนดูสกัครา 

 

มาวนัน้ีมีล าดวนไวส้องตน้        ใบเรียวมนท่ียาวนั้นเป็นมนัหนา 
เฝ้ารดน ้าพรวนดินตามเวลา        หวงัไวว้า่วนัหน่ึงดอกออกไดช้ม 

 

วนัหน่ึงนั้นฉนัเขา้ใจไม่เร็วหรอก        กวา่ออกดอกนบัสิบปีท่ีนานสม 
กจ็ะคอยรอวนันั้นไดเ้ดด็ดม        มาเชยชมดอกล าดวนหอมหวนเอย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 















 



 

"พระนึกคนึงนำงทำงประพำส      รุกขชำติที่ในสตำหมัน  
พิกุล กรรณิกำร์ สำรพัน      ดอกหล่นปนกันอยู่กลำงทรำย 

 

สำยหยุดโยทะกำระย้ำย้อย      อนุชำพลำงคอยสอยถวำย  
 พระทรงทัดตรัสชวนพระน้องชำย      มำชมไม้ให้สบำยด้วยพี่ยำ" 

 

วรรณคดี : บทละครเรื่อง อิเหนา  
ตอน ระเด่นมนตรีชมพรรณไม้ที่ถ ้าสตาหมัน 

พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
 
 
 

 



 
คนึงนำง ทำงประพำส      รุกขชำติ ที่ใน สตำหมัน  

พิกุล กรรณิกำร์ สำรพัน      ดอกหล่น ปนกัน อยู่กลำงทรำย(อิเหนำ)  
     

ดอกพิกุล Minusops elengi       Family Sapotaceae 
ชื่อสำมัญ Bukal, Tanjong tree       Spanish cherry, และMedlar 

     

ชื่อท้องถิ่น ตันหยง พิกุลทอง       ดอกไกรทอง ซำงดง พิกุลป่ำ  
ถิ่นก ำเนิด ไทยอินเดีย ศรีลังกำ       รวมพม่ำ อันดำมัน อินโดจีน  

    

 ไม้ยืนต้น ขนำดกลำง ไม่ผลัดใบ       มีดอกออก จำกซอกใบ ให้หอมกลิ่น  
กลั่นน้ ำมัน หอมระเหย ร ำเพยภินท์      Cadinol, Diisobutyle ล้วนกลิ่นเร้ำ 

     

เป็นสมุนไพร หลำยต ำรับ ทัพยำไทย      เกสรดอกไม้ พิกัดห้ำ เจ็ดและเก้ำ  
บ ำรุงจิต ชุ่มชื่นใจ ไข้ทุเลำ       มีเทพเจ้ำ สิงสถิต นิมิตมนต์  

     

ปลูกในบ้ำน ด้ำนตะวันตกเฉียงใต้       ผู้อำศัย และนำยบ้ำน ตระกำรผล  
ให้หญิงปลูก วันจันทร์ มั่นมงคล        สิริผล จักดำลดล ล้นสุขทวี       

             สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  
 

พิกุลทองมองแล้วคิดถึงควำมหลัง       เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล็กเล็กอยู่  
เวียนมำชมต้นพิกุลที่ข้ำงคู        ดอกร่วงพรูพรำวพร่ำงพื้นชื่นยำมยล  

 

  กรุ่นกลิ่นหอมดอกพิกุลหนุนน ำให้       น้อมจิตใจคิดใฝ่ดีมีกุศล  
อีกทั้งยังเป็นต้นไม้มิ่งมงคล       ปลูกแล้วดลอำยุให้ยิ่งยืนยำว  

 

  ใต้ร่มไม้พิกุลเย็นเป็นสุขนัก       คอยพิทักษ์ให้ได้คลำยร้อนหนำว  
ฉันน ำดอกมำร้อยเป็นมำลัยยำว       งำมผ่องพรำวยำมคล้องรอบแขนคอ  

   
 



 
 

เคยเห็นแม่สวมสร้อยทองลำยพิกุล       งำมละมุนทองเนื้อแท้แน่จริงหนอ  
นุ่งผ้ำไหมลำยพิกุลแม่ถักทอ       เป็นส.ว.นึกควำมหลังสุขจังเลย  

  อุไรรัตน์  ภำสกำนนท์  
 

ชื่อตันหยง นั้นก็คือ พิกุลแก้ว       ยำมสำยแล้ว กิ่นฟุ้ง จรุงเหลือ 
เคยเก็บดอก ส่งให้กัน ฉันเอื้อเฟื้อ       ด้วยดอกเหลือ หล่นบำน นอกชำนไป  

 

พิกุลนี่ คุณย่ำปลูก ลูกหลำนเก็บ       เอำมำเหน็บ ข้ำงหู ดูสวยใส  
ร้อยมำลัย กลิ่นอวลอำบ ก ำซำบใจ       ถวำยพระ รัตนตรัย ไว้บูชำ  

 

ยืนใต้ต้น ต้นหยง มงคลนี้       รู้สึกดี เหมือนมีเทพ คอยรักษำ  
หอมตลบ เหมือนอวยชัย เทพให้มำ      รักนักหนำ พิกุลนี้ ไม่มีลืม  

ศกุนตลำ  ณ หนองคำย  
 

ล ำดวนนั้น ฉันฝันถึง คนึงหำ       หนึ่งคู่หนำ ปลูกไว้นี้ ที่หน้ำบ้ำน  
รอชื่นชม ให้สมใจ อีกไม่นำน       ฉันนี้นั้น ฝันสุขสม ชมล ำดวน  

 
 
 
 



 
 

พร้อมกันนั้น ฉันปลูกนี้ ที่ข้ำงบ้ำน       สองต้นนั้น พิกุลเจ้ำ ไว้เฝ้ำสวน        
พิกุล(หนุน)ส่ง มั่นคงอยู่ คู่ล ำดวน       ทั้งคู่ล้วน น่ำชวนฝัน ของฉันนี้  

 

ล ำดวนสวย รวยกลิ่น ประทินหอม       พิกุลพร้อม น่ำดอมดม สมกันนี่ 
ดุจเพื่อนแพง แบ่งกันชม  สวยสมดี       เปรียบกันนี้ สองเจ้ำนั้น มันทัดเทียม  

 

ล ำดวนหนุน พิกุลส่ง ตรงมำที่       ตัวฉันนี้ มีสุขไฉน ใครว่ำเยี่ยม  
หอมพิกุล ลุ้นสนุก สุขใดเทียม       ล ำดวนเปี่ยม ใครเทียมได้ ใช่ฉันคุย  

         โกวิท ธีรวิโรจน์  
 

ดอกพิกุลนี่นี้มีหลำยชื่อ       นำมระบือคือพิกุลเขำล ำเนำป่ำ  
พิกุลเถื่อน แก้วกุน พกุลำ(พกุล)       มะเมำหรำ หำไกรทอง มองตันหยง  

 

เป็นไม้ต้นปลูกได้ในหลำยภำค       มีขนำดสูงใหญ่ให้ไหลหลง  
เห็นได้บ่อยในวัดต้นมั่นคง       รักยืนยงพิกุลทองน้องแก้วกุน  

 

ดอกเจ้ำเล็กขำวนวลกลิ่นชวนฝัน       พอนำนวันดอกร่วงกลิ่นหอมฉุน  
โอ้พิกุลกลิ่นเคยหอมดอมละมุน       รักอบอุ่นพิกุลเขำล ำเนำไพร  

 

ดอกพิกุลให้ครุ่นคิดถึงเพื่อน       พิกุลเถื่อนเพื่อนคนนั้นเขำอยู่ไหน  
ที่ตอนเด็กเล่นไล่ตี่วิ่งหนีไม้       ยังจ ำได้ดอกพกุลบุญให้เจอ  

 

ประโยชน์ของพิกุลนั้นมำกมำยนัก       เป็นที่พักนกกำมำเสมอ 
เป็นน้ ำหอมสกัดกลิ่นหอมเย็นเออ       อำจมีเจอปลูกในบ้ำนอำยุนำนยำว  

       จตุพร สุวรรณปำกแพรก  
 
 



 
 

ดรุณียำมแรกรุ่นพิกุลหอม       หมู่ภมรเฝ้ำไต่ตอมดอมน้ ำหวำน  
หำกยำมใดปล่อยกำยใจให้คนพำล       ไม่ช้ำนำนพิกุลร่วงล่วงลงดิน  

 

ดอกพิกุลละมุนละมัยได้อำรมณ์       ช่ำงสุขสมชมดอกเจ้ำเร้ำใจแสน 
กลิ่นหอมหวลยวนใจไกลสุดแดน       น่ำหวงแหนน่ำห่วงหำเอำมำเคียง 

 

ดอกพิกุลหรืออีกชื่อคือตันหยง       น่ำลุ่มหลงรุมเร้ำใจให้ส่งเสียง  
ยำมกลิ่นหอมลอยมำใกล้ให้ส ำเนียง    อยำกร้อยเรียงเสียงออกมำ..ฮ้ำ..สวยจริง 

 

ดอกพิกุลออกดอกเดี่ยวหรือกระจุก       ดอกจะซุกซอกใบปลำยกิ่งทิ้ง  
มีน้ ำมันหอมระเหยหอมระวิง       ทั้งหอมยิ่งหอมเย็นเค้นสบำย  

 

สรรพคุณพิกุลนี้มีอยู่มำก       แก่นที่รำกบ ำรุงหัวใจได้หลำกหลำย  
แก้โลหิตแก้หอบหืดอ่อนเพลียกำย       ไม่ผันผำยไข้คลั่งเพ้อเจอแล้วดี  

 

ดอกพิกุลน ำมำใช้ถวำยพระ       เพื่อที่จะบูชำพระพุทธศ รี 
เนื้อไม้น ำมำใช้ในพิธี       เครื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์พวงมำลัย(เรือ)  

 

โบรำณว่ำพิกุลมีเทพเจ้ำสถิตย์       เพื่อลิขิตเสริมมงคลดลมำกเหลือ  
เป็นมงคลกับผู้ปลูกถูกจุนเจือ       จะเอื้อมำกหำกได้ปลูกในวันเสำร์ 

 

ต้นพิกุลมีคุณเหลือเมื่อมำปลูก       ไว้ให้ลูกได้ร้อยเล่นเป็นไม่เหงำ  
กลิ่นก็หอมหวนเย็นเด่นไม่เบำ       งั้นพวกเรำเอำมำปลูกทุกผู้คน  

อำนนท์ สรวิสูตร  
 

พิกุลหอม หวนให้ ใจฮึกเหิม       เริ่มประเดิม ถึงถิ่น ถวิลหำ  
กลิ่นมำไกล ไฉนเล่ำ เจ้ำไม่มำ       โอ้แก้วตำ เธออยู่ไหน ไม่มำเจอ  

 
 
 



 
พิกุลบำน หอมหวำน อีกนำนไหม       เธอมีใคร ในดวงใจ ไม่รู้เหรอ  
มำพำนพบ ประสบหน้ำ ไหมจ๊ะเธอ       สุขเสมอ คนรู้ใจ ได้พบพำ  

 

พิกุลร่วง โรยไป ให้ใจหำย       ยังมิวำย คลำยคิดถึง คนึงหำ  
พิกุลไก่ เพื่อนหำยหน้ำ และหำยตำ       ไม่เห็นมำ วันสังสรรค์ กันเช่นเคย  

ศรีวัฒน์ สุวรรณ  
 

ใต้ร่มต้นพิกุล กรุ่นกลิ่นหอม       หมู่ภมรบินว่อน ร่อนไปมำ  
ฝูงนกกำอำศัย เป็นชำยคำ       น่ำเพลินตำสุขสม ชมพิกุล 

ณรงค์ ศรีพุ่ม  
 

หอมพิกุลต้นใหญ่ที่ใกล้โบสถ์       ระฆังแว่วเสนำะโสตมำแผ่วผิว  
ใบไม้แห้งบอบบำงคว้ำงลมปลิว       แว่วหวีดหวิวไผ่เสียดกอหยอกล้อกัน  

 

พิกุลร่วงพรำวพรำยเต็มใต้ต้น       เหมือนดั่งคนค่อยลำลับดับลงนั่น  
เหลือควำมดีคือหอมซึ้งตรึงใจนั้น       จะกี่วันยังอยู่ไม่รู้คลำย  

 
 
 



 
 

ร้อยพิกุลวำงหน้ำองค์พระประธำน       ส่งสืบสำนน้อมบูชำมำถวำย  
ขอพำนพบธรรมสุขสันต์ในบั้นปลำย       เป็นแสงฉำยส่องสว่ำงทำงชีวิต 

ชุลีรัตน์  สวัสดี  

 

ดุจละอองดำว ครำวร่วง ลงพรมพื้น       ดำรดำษดื่น ตื่นตำชม ลอยลมปลิว  
ดอกพิกุล กรุ่นกลิ่น ต้นแถวทิว       นวลดอกจิ๋ว ดูอร่ำม ดุจทองทำ  

 

บ้ำงเรียงเกำะ ห้อยงำม ตำมกิ่งก้ำน       ลมพัดโบก โยกสะท้ำน เขียวใบหนำ  
ผลสุกแดง แฝงกิ่ง ทิ้งลงมำ       เอมอุรำ ครำชิม รสหวำนมัน  

 

เก็บดอกน้อย ร้อยเรียง มำลัยรัก        ใคร่ครวญจัก มอบน้อง ปองรั กมั่น 
จักถนอม กล่อมขวัญ รักนิรันดร์       ตรำบชีวัน มลำย มิกลำยคืน  

กุศล  ค ำเพรำะ  
 
 
 
 



 
 

นั่งดูจันทร์แจ่มจ้ำนภำผ่อง       เมฆลอยฟ่องกระจำยอยู่เป็นหมู่ขำว  
ดำวสองดวงเคียงคู่อยู่แพรวพรำว       แสงสกำวสุกใสเหมือนใจเรำ 

 

พระพำยพัดแผ่วเอื่อยระเรื่อยล่อง       เสียงขลุ่ยร้องล ำน ำใจร่ ำเหงำ  
มีเจ้ำทุยเป็นเพื่อนเตือนใจเรำ       ค่อยห่ำงหำยคลำยเศร้ำเจ้ำแรมรำ  

 

ยำมลมพัดพริ้วพรำยใบไม้ล่วง       ให้แสนห่วงดวงใจอำลัยหำ 
ดอกพิกุลโชยกลิ่นระรินมำ       เหมือนน้องนำงบ้ำนนำพำร ำพึง  

 

พิกุลร้อยสำยสวยด้วยมือเจ้ำ       หอมรุมเร้ำเสน่ห์ใจให้คิดถึง  
ดอกขำวนวลชวนพิศให้ติดตรึง       ครุ่นคนึงวันหวำนที่ผ่ำนมำ 

 

พิกุลทองผองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ำ       โปรดได้เฝ้ำปกปักและรักษำ  
ร่มเงำได้ร่มเย็นเป็นบุญญำ       หลับนิทรำหอมกลิ่นเจ้ำเฝ้ำชวนชม  

         อัญชลี ณ เชียงใหม่  
 

ดรุณียำมแรกรุ่นพิกุลหอม       หมู่ภมรเฝ้ำไต่ตอมดอมน้ ำหวำน  
หำกยำมใดปล่อยกำยใจให้คนพำล       ไม่ช้ำนำนพิกุลร่วงล่วงลงดิน  

สุพัฒน์ อรรถธรรม  
 
 



 
 

พิกุลหอมอ้อมอวลหวนไปทั่ว       เย้ำยวนยั่วพัวพันเฝ้ำฝันหำ  
แม่พุ่มพวงดวงชีวันขวัญสุดำ       โปรดออกมำอย่ำหน่ำยแหนงแคลงใจเลย  

 

บรรจงเก็บดอกพิกุลที่โรยหล่น       รอบโคนต้นวนร้อยเรียงเคียงเขนย  
แบ่งให้เจ้ำวำงข้ำงหมอนไว้ชื่นเชย       หอมนักเอยพำฝันดีถึงพี่ชำย  

ดวงพร เดชกุลทอง  
 

พิกุลแก้วเก็บเกล้ำไว้มวยผม       เคยดอมดมชมชื่นใจหำใดเหมือน  
ภำพควำมหลังครั้งกระนั้นอันลำงเลือน   พิกุลโรย..โปรยเกลื่อน..เลื่อนลอยไกล..  

เอี่ยมศรี พงศ์พรรัตน์  

 
 
 
 
 
 
 


