
 

แล้วลดเลี้ยวเที่ยวไปบันไดอิฐ      
ต่างเพลินพิศเพิงผารุกขาเข้า 

จิกจันทน์แจงแทงทวยกรวยกันเกรา      
โมกแมงเม่าไม้งอกซอกศิลา 

 

วรรณคดี : นิราศเมอืงเพชร 
ผู้ประพันธ์ : สุนทรภู่   

 

  



 
 

ดอกไม้ไทย ในวรรณคดี ที่สุดสวย 
คือดอกกรวย รวยคุณค่า มหาศาล 

บรมครู สุนทรภู่ บูรพาจารย์ 
ท่านประพันธ์ นิราศเมืองเพชร ทีเด็ดใช่เบา 

      

"....แล้วเลีย้วลด ไปเที่ยว บรรไดอิฐ 
ต่างเพลินพิศ เพิงผา รุกขาเข้า 

จิกจันทน์แจง แทงทวย กรวยกันเกรา 
โมกแมงเม่า งอก ซอกศิลา...." 

      

ชื่อลาติน Horsfieldia irya 
มีคุณค่า สมุนไพร ไทยศึกษา 

เป็นพรรณไม้ กระจายพันธุ์ ศรีลังกา 
แพร่พรรณมา พม่า อันดามัน 

      

สู่ภูมิภาค มาเลเซีย อินโดจีน 
เข้าในถิ่น แดนสยาม นามลือลั่น 
แผ่ขยาย ไทยใต้ หลายหลากครัน 

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคกลาง 
      

ไม้ในวงศ์ Myristicaceae 
Family กลุ่มจันทน์เทศ ขอบเขตกว้าง 

ชื่อท้องถิ่น มากมาย ใช้หลายอย่าง 
ซึ่งแตกต่าง กันไป หลายทรรศนะ 

 

กรุงเทพขาน กรวยสวน หรือกรวยบ้าน 
ปัตตานี ชี้ว่าหัน ระหันหนา 

ชุมพรว่า กะเพราพระ และจุมพร้า 
สตูลตรา ยางู ตือระแฮ 



 
      

เป็นพรรณไม้ ยืนต้น ขนาดกลาง 
ชอบขึ้นข้าง ทางน้้า ฉ่้ากระแส 

เขียวไสว ไม่ผลัดใบ สมใจแท้ 
กิ่งก้านแผ่ ตั้งฉาก รากค้้ายัน 

      

เรือนยอดมี ลักษณะ รูปกรวยคว่้า 
กิ่งห้อยต่้า ปลายลู่ลง ทรงลดหลั่น 
โคนพูนพอน เปลือกร่องรี สีน้้าตาล 
ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด และตอนกิ่ง 

     

ยามสับเปลือก เมือกแดงใส หลั่งไหลปรี่ 
เปลือก กิ่งมี ช่องอากาศ ชัดเจนยิ่ง 

มีใบเดี่ยว เรียงสลับ ปลายแหลมจริง 
ใบเขียวพริ้ง คล้ายจ้าปี สีน่าแล 

      

ดอกเมียผู้ อยู่ต่างดอก ตามซอกใบ 
ช่อเพศผู้ ชใูหญ่ กว่าเพศแม ่

ดอกเล็กมาก เหลืองอ่อน ผ่อนหอมแท้ 
งามน่าแล เดือนมีนา เมษายน 



 
 

ผลกรวยกลม ผสมสี เหลืองแดงส้ม 
เนื้อหุ้มเมล็ด แดงอมส้ม บ่มรอบผล 

ผลสุกเดือน พฤษภา มิถุนายน 
เมล็ดเล็ก หน่ึงต่อผล ยลงามตา 

 

     ชาวมลายา หาเปลือก ต้มน้้าเดือด 
บ้ารุงเลือด แก้เจ็บคอ พอเข้าท่า 
ในเปลือกมี น้้ายาง หลั่งออกมา 

เป็นตัวยา รักษาโลหิต ฤทธิ์เหลือใจ 
      

ผลประโยชน์ ต้นกรวย อวยภูมิทัศน์ 
ร่มสงัด ดอกหอมรื่น ชื่นสดใส 

ให้ร่มเงา แบ่งเบาร้อน ผ่อนกายใจ 
ทั้งเนื้อไม้ ใช้ท้าบ้าน อาคารงานเรือน 

      

นนทบุรี มีต้นกรวย สวยมากมาย 
เดิมอ้าเภอ บางใหญ่ ใครจะเหมือน 

ฝั่งเจ้าพระยา พสุธาแหลม แซมน้้าเยือน 
รูปทรงเหมือน กรวยกลม สมทรรศนีย ์

 
      

เมื่อสิบเก้า ตุลาคม สองส่ีเจ็ดสาม 
เปลี่ยนจากนาม บางใหญ่ ให้สมศรี 

เป็นอ้าเภอ "บางกรวย" นนทบุรี 
เหมาะสมดี ชี้คุณค่า บุปผาไทย 

          สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 



 
 

"กรวย"ที่น้ี... ใช่ที่เห็น เป็นส่ิงของ 
มิใช่กรวย ใบตอง ซองหยอดขนม 

มิใช่"cone" เรียวแหลม แถมกลวงกลม 
ใช่ขนม หรือของใช้ ไม่ใช่ทั้งนั้น 

 

แต่เป็น"กรวย" สวยงาม อีกความหมาย 
คือพรรณไม้ ในวรรณคดี ที่ขับขาน 
ในนิราศ เมืองเพชร เล่าเหตุการณ์ 

สุนทรภู่ผ่าน พบเห็น ร่ายเป็นกลอน 
 

..."แล้วลดเลี้ยว เที่ยวไป บันไดอิฐ 
ต่างเพลินพิศ เพิงผา รุกขาเข้า 

จิกจันทน์แจง แทงทวย กรวยกันเกรา 
โมกแมงเม่าไม้งอก ซอกศิลา"... 

 

ต้นกรวยมี ขนาดกลาง บ้างก็ใหญ่ 
ไม่ผลัดใบ ชอบดินชื้น ข้ึนสลอน 
ตามป่าดิบ พื้นแฉะ และแน่นอน 
ตามเขตตอน ผืนดินชิด ติดทะเล 



 
 

พบภาคใต้ ภาคกลาง ทางอีสาน 
แตกกิ่งก้าน ต้นเปราตรง ทรงพุ่มเท่ 
แถวเพื่อนบ้าน ที่พม่า และมาเลย์ 

มีถมเถ เหลืองสะพรั่ง ริมฝั่งคลอง 
 

ใบกรวยยาว เรียวร ีสีเข้มเขียว 
เป็นใบเดี่ยว สวยกระไร ไม่เป็นสอง 
ด้านหลังใบ สีนวล สวยชวนมอง 

ใบกรวยต้อง ปลายแหลม แกมโคนมน 
 

ดอกกรวยเล็ก รวมเป็นช่อ ลออสวย 
หอมระรวย กลิ่นดอก ตามซอกต้น 

                                                    สีเหลืองอ่อน เรืองอร่าม งามชวนยล 
                                                    มีนาถึงเมษายน ออกดอกบาน 

 

ผลกรวยกลม อยู่เป็นพวง ดวงใจเอ๋ย 
ช่อเต็มเลย สีส้มสุก ทุกกิ่งก้าน 

พวงหนึ่งมี 2-5 ลูก ถูกประมาณ 
ออกผลนาน ช่วงพฤษภาถึงมถิุนา 

 

ต้นกรวยใน ภาคใต ้เรียกหลายชื่อ 
นั่นก็คือ ตือระแฮ และจุมพร้า 
หรือตุมพระ ระหัน เรียกกันมา 

เป็นภาษา ทีใช้ ถิ่นใต้ไทย 
 

ที่กรุงเทพ มีด้วย เรยีกกรวยน้้า 
และอีกค้า กรวยสวน ชวนหลงไหล 
บ้างกรวยป่า กรวยบ้าน ด้านสมุนไพร 

หรือบางกรวย อ้าเภอใน นนทบุรี 



 
 

สรรพคุณ ของกรวย ไม่งวยงง 
แค่ต้มชง เปลือกต้น จนร้อนจ๋ี 
น้ามากลั้ว เจ็บปากคอ ก็หายดี 
โลหิตจาง ดื่มยานี้  ช่วยบ้ารุง 

 

ประโยชน์ของ ต้นกรวย ที่สวยเล่า 
เป็นร่มเงา ใช้แต่งบ้าน อาคารสูง 

ริมตลิ่ง รากกรวย ชว่ยพยุง 
ใช้ปรับปรุง ภูมิทัศน์ จัดแต่งลาน 

 

ผลสุกที่ สีสัน อันสดส้ม 
ที่เล็กกลม แดงเด่น เป็นอาหาร 

ของสัตว์ป่า นกกาบิน กินส้าราญ 
คนไม่ทาน สงสัยแท้ แม่งามงอน 

 

ดอกกรวยที่ สีเหลือง เรืองอร่าม 
ที่ช่องาม หอมริน กลิ่นเกสร 

แมลงผึ้ง ได้ดูดทาน หวานภมร 
โฉมบังอร ได้ดอมดม สุขสมใจ 

 
 



 

ใครมีบ้าน อยู่ริมคลอง ต้องปลูกกรวย 
นอกจากช่วย ปลูกป่า ท้ายาได้ 
ไม้ประดับ เป็นได้ดี มีถมไป 

ช้าท้าไม ปลูกต้นกรวย ช่วยชาติเอย 

 จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 

ถือกรวยธูป เทียนแพ กราบแม่พ่อ 
เพื่อจักขอ....ขมา.....บวชคราน้ี 
เข้าสู่ร่ม กาสาวพัสตร์ ปฏิบัติด ี
แสนเปรมปรีดิ์..มีใจ..ใฝ่ธรรมา 

 

เกิดเป็นชาย..ไทยนี้..ที่เกินร้อย 
ตั้งแต่น้อย จนใหญ่ ใครเล่าหนา 
คอยเฝ้าเคียง เลี้ยงด ูอยู่ทุกครา 
เท่าบิดา มารดร ย้อนตรึกตรอง 

 

พ่อแม่เหล่า ชาวพุทธ สุดประสงค์ 
เจตจ้านง....คงมั่น...ทา่นทั้งผอง 

หวังลูกชาย ได้ห่มเหลือง เรื่อเรืองรอง 
หากสมปอง..ครองสุข..ทุกนาที 

 

ครากราบเท้า พ่อแม่ แลมองหน้า 
เต็มดวงตา อัสสุชล ไหลล้นปรี่ 

สองท่านยิ้ม อิ่มเอม สุดเปรมปรีดิ์ 
ด้วยลูกนี้...บวชให้...สมใจครัน 

 

 
 



 
นั่งร้าลึก...นึกถึง...ซึ่งพรรณไม ้

วรรณคดีไทย ไดก้ล่าว เอาไว้นั้น 
ปรากฏชื่อ คือ”กรวย”ด้วยเหมือนกัน 

พืชสมุนไพร...ส้าคัญ...มั่นยั่งยืน 
 

พืชยืนต้น โคนพอน ห่อนผลัดใบ 
งอกตามฝั่ง..ทะเลไทย..ในถิ่นชื้น 

ออกใต้กลาง ประสบ พบดาษดื่น 
นับแสนหมื่น ข้ึนทั่วไป มากมายมี 

 

ใช้ต้นกรวย ช่วยแต่ง ภูมิทัศน์ 
ส้าหรับจัด....อาคาร...สถานที่ 
พฤกษ์ชื่นชู ดูสวยสม ร่มรื่นด ี

แสนเปรมปรีดิ์ ทวีสุข ทุกวันคืน 
 

พืชเกื้อกูล...สมุนไพร...ใช้รกัษา 
ฤทธิ์เป็นยา...ค่าล้้า...ท้าแช่มชื่น 

เปลือกล้าต้น ต้มน้้า น้าดื่มกลืน 
ร่างกายฟื้น คืนกลับ เหลือนับคณา 

 

เปลือกล้าต้น ล้นค่า นับอนันต์ 
บ้ารุงเลือด ได้นั้น ชื่นหรรษา 
แก้เจ็บคอ..ก็ได้ผล..คนฮือฮา 
เปรียบดุจดั่ง...ดังว่า...ยาชั้นดี 

 

เป็นขนม พื้นบ้าน ทานอร่อย 
แต่ค่อยค่อย เลือนหาย ไกลวิถ ี
หากได้ลิ้ม อิ่มเอม คงเปรมปรีดิ ์
ถิ่นใดมี...รีเ่ร็วไว...หาใส่ท้อง 



 
 

ขนมกรวย..อะเคื้อ..เน้ือขาวนวล 
รสกลมกล่อม หอมหวน อบอวลห้อง 

เค็มหวานมัน นั้นหนอ ห่อใบตอง 
มีถาดรอง..ต้องหทัย..ใจสั่นคลอน 

 

สาวทรงโต โสภา นัยน์ตาพริ้ม 
เชิญชวนชิม..ขนมนี้..ท่าทีอ้อน 
แสนตราตรึง..ซึ้งใจ...ในบังอร 
นั่งแต่งกลอน ตอนดึก นึกมโน 

 โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 
 
 
 



 

สุคนธ์กลิ่น รินหอม กล่อมคลองคุ้ง 
แจ่มจรุง ปรุงแต่ง แห่งธารใส 

หน่ึงพฤษา สง่าเด่น แลเห็นไกล 
กรวย แผ่กิ่ง ก้านใบ ใกล้ริมธาร 

 

ต้นแผ่ราก มากแขนง แกร่งค้้าฝั่ง 
คลื่นประดัง ถั่งโถม ข่มแรงซ่าน 

ดินโคลนทราย หมายยง อยู่คงนาน 
ป่าดิบชื้น ยืนพบพาน ละลานไป 

 

ล้าต้นสูง ผดุงกิ่ง ยิ่งใบเขียว 
ปลายกิ่งเลี้ยว ลงลู ่สู่ดินไซร้ 

ดุจรูปกรวย สลวยสล้าง พร่างวิไล 
ประทับใจ แม้นใคร ได้เมียงชม 

 

ตามซอกใบ ไล้ดอกช่อ ลออยิ่ง 
เกาะแนบกิ่ง พริ้งเหลืองอ่อน ร่อนหอมฉม 

ดอกเพศเมียโต โอ้ผู้เล็ก เฉกถูกข่ม 
เรียงชิดกลุ่ม พุ่มกลม พร่างลมโชย 

 

พวงระย้า น่าเมียง เรียงผลกลม 
แดงสีส้ม ห่มหล้า คราหล่นโรย 
ส่้าสัตว์ป่า มากิน สิ้นหิวโหย 

ต่างกอบโกย แล้วโปรยเมล็ด ขยายพันธุ์ 
 

เฉกอื่นพฤกษ์ ผนึกล้วน มวลสมบัติ 
สมุนไพร เด่นชัด ขจัดโรคภัยนั้น 
ใช้ถูกต้อง ผองเชื้อ มลายพลัน 

อัศจรรย์ พรรณพืชเกิด เทิดแผ่นผไท 
 



 
 

 
 
 

งามเนื้อไม้ น้าใช้ ภายในแต่ง 
ปลูกบังแสง แผงลมกั้น อันอาศัย 

แผ่ร่มเย็น เป็นที่พัก นกกาได้ 
กรวย ไม้ไทย ปลูกไว้ ให้ชนชม 

 กุศล ค้าเพราะ 
 
 
 

 
กรวย กรวยน้้า กรวยสวนหรือกรวยบ้าน 

ตือระแฮ ระหัน หันชื่อหลากหลาย 
เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งไม่กลับกลาย 

ขึ้นเรียงรายชายฝั่งไมห่่างทะเล 
 

เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง 
อาจสูงบ้างถึงยี่สิบเมตรไม่หักเห 
เรือนยอดแคบเป็นรูปกรวยคว่้าเท 

ไม่โมเมเปลือกแตกเป็นร่องเทาน้้าตาล 
 

ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับม ี
รูปรีลักษณ์ใบรูปขอบขนาน 

ใบเรียบและมีขนาดกว้างพอประมาณ 
ดอกออกบานมีนาถึงเมษายน 



 
 

ผลเป็นผลแบบมีเนื้อออกเป็นพวง 
ผลไม่กลวงมีเน้ือพวงละสองถึงห้าผล 

ผลสุกมีสีส้มอมแดงปน 
สวยน่าสนน่าทานสัตว์ชอบกิน 

 

        ประโยชน์กรวยช่วยให้ได้ร่มเงา 
ด้านภูมิทัศน์นั้นเล่าก็สวยศิลป์ 
ปลูกเอาไว้ช่วยให้ได้เกิดจินต์ 

รากยึดดินไม่ให้ดิ้นรว่งไป 
 

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างภายในอาคาร 
ผลเป็นอาหารของสัตว์ในป่าใหญ่ 

          ปลูกไว้เป็นไม้เศรษฐกิจได้ 
เพื่อจะให้น้ามาใช้ก่อสร้างกัน 

 

จังหวัดนนทบุรีที่เรารู้จัก 
มีต้นกรวยมากนักหนาขึ้นมานั้น 

จนต้องเปลี่ยนชื่ออ้าเภอบางใหญ่พลัน 
นามปัจจุบันนั้นหรือคือบางกรวย 

 อานนท์ สรวิสูตร 
 
 
 
 
 



 
พืชพื้นเมืองพบกันพันธุ์ไม้ป่า 

ล้วนมีค่าแสนมากดูหลากหลาย 
แหล่งต้นน้้าล้าธารป่ามากมาย 

ควรขยายปลูกให้เหน็เป็นเรื่องราว 
 

          ต้นกรวยป่าไม่ผลัดใบไม้ยืนต้น 
เปลือกมีขนต้นตรงลายด้าขาว 
ท้องถิ่นเรียกคอแลนต้นสูงยาว 
ล้าต้นเปลาทรงโปร่งขึ้นตรงดี 

 

ประเทศไทยพบทั่วไปในทุกภาค 
ทั้งมีมากอินโดจีนถิ่นสุขศรี 

          มาเลเซียอินโดนีเซียล้วนมากมี 
พบไม้นีต้ามป่าเบญจพรรณ 

 

พืชใบเดี่ยวยาวรีมใีบแหลม 
ขนขึ้นแซมโดยรอบขอบขนาน 
ขนาดใบนั้นกว้างพอประมาณ 

รอยต่อก้านเว้าดีมีหูใบ 
 

ดอกกรวยป่าเป็นกระจุกซุกตามซอก 
กลีบเลี้ยงงอกงองุ้มสีเขียวใส 
มีขนนุ่มด้านนอกแต่เกลี้ยงใน 
สมบูรณ์เพศผสมไดข้ยายพันธุ์ 

 

ผลกรวยป่ากลมรเีปลือกสีเหลือง 
ส่วนผิวเมล็ดดูเรืองมีสีสัน 

เนื้อแดงสดเมล็ดเรียบแข็งเป็นมัน 
ผลแก่นั้นแตกอ้าผ่าสามใบ 



 
 

สรรพคุณมากหลายให้คุณค่า 
เปลือกเป็นยาบ้ารุงธาตุให้สดใส 

ผลใช้ฟอกโลหิตรักษาไต 
ดอกเป็นยาแก้ไข้ใช้ได้ดี 

 

ใช้ร่วมกันดอกและใบให้เมาเบื่อ 
แก้ติดเชื้อโรคคันและเป็นฝี 

สมานแผลแก้กลากเกลื้อนประดามี 
ส่วนรากดีนั้นแก้แพ้ผื่นคัน 

 

ต้นกรวยป่าปลูกง่ายได้ทุกภาค 
ประโยชน์มากสมุนไพรให้เลือกสรร 

ต้าราไทยนานมาค่าอนันต์ 
รักษาพันธุ์เอาไว้ให้ยั่งยืน 

 อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

 
 


