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เกดDubard ชื่อสามัญ Milkey tree     Family Sopotaceae 

ชื่อพื้นเมือง ชาวฮนิดู คือครนิิ     ลาตินManikara hexandra(Roxb) 
 

    ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ ให้ต้นตรง      กิ่งมักโค้ง  คดงอ เหมือนข้อศอก       
ทรงพุ่มเป็น กลุ่มกลม น่าชมออก      ยามมีดอก สีเหลืองอ่อน หอมชุ่นใจ 

      

    เอเซียตะวันออก เฉียงใต้ ให้ไม้งาม     ถิ่นสยาม งามแน่นอน ทางตอนใต้ 
ที่เหมาะสม ดินปนหิน หรือดนิทราย     งอกงามได้ ในกลางแจ้ง แสงชืน้ดี 

   

    ไม้เนื้อแข็ง แดงน้้าตาล ใช้งานบ้าน     สลักดาน แทนตะปู สู้ไม่หนี 
ติดกระดาน ยึดโครงเรือ เนื้อแนน่ดี      ไม้เกดนี้ มีมานาน ใช้ทานทน 

 

    ไม้ประจ้า จ.ประจวบคีรีขันธ์     เป็นจุดคั่น แดนใต้กลาง สร้างสุขลน้ 
สมุนไพร ให้คุณครนั มั่นกมล     ปลูกสักต้น ประดับบ้าน ตระการใจ 

            สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

ไม้มงคล...พระราชทาน...อันล้้าเลิศ     อุษาคเนย์ ถ่ินก้าเนิด ประเสริฐศรี 
แดนขวานทอง มองเหน็ได้ มากมายมี     ชื่อเล่นเล่า เหล่าสตรี ที่ใช้กัน 

 

ดอกสุดสวย...รวยกลิ่น...ถวิลหา     ชื่นหรรษา คราดอมดม สมสุขสันต์ 
พืชรุ่งเรือง เลื่องลอืนาม ล้้าเลิศครนั     ประจวบคีรีขันธ์ นั้นใช้ ประจ้านคร 

 

ดอกเกดแนม..แซมเกศา..คราพึงพิศ     ตราตรึงจิต น่าพิสมัย ในดวงสมร 
พริ้งผ่องพักตร์ น่ารักยิง่ มิ่งบังอร     ช่างอรชร อ้อนแอน้เหลือ ยามเมื่อยล 

 



 
เฝ้าแอบมอง ต้องดวงแด แม่โฉมฉาย     แสนกลุ้มใจ...ในอุรา...พาสับสน 

แจ้งกระจ่าง แตกต่างนัก ประจักษ์กมล     สุดโศกศัลย์ เรามันจน คนมีกรรม 
 

ตัดใจจาก จ้าพรากตน พ้นจากน้อง     ตัดความหมอง ไม่ต้องจิต คิดผลล้้า 
เข้าเมืองกรุง มุ่งเลา่เรียน เพียรประจา้     ผลกระท้า...น้าชีวี...ได้ดีจริง 

 

ชีวิตมนุษย์ สุดซับซ้อน คิดย้อนนัน้     เมื่อวันวาน ผ่านเร็วนัก พรากทุกสิ่ง 
ธรรมชาติ...ที่จัดไว้...ใช้อ้างอิง     ทุกข์ประดัง หวังพึ่งพงิ ทิ้งทางธรรม 

 

เศร้าเหลือเอ่ย เคยได้พบ ประสบพักตร์     เห็นคราแรก แปลกยิ่งนัก ทักไถ่ถาม 
ด้วยรูปลักษณ์ ประจักษ์แน่ แม่นงราม     เคยงดงาม ดูทรามทรุด ดุจต้องมนต ์

 

ตื่นตระหนก ตกใจหนา หน้าเบี้ยวบิด     เคยปากนิด จมูกหน่อย กร่อยเหลือล้น 
เหตุอันใด ใครท้าเจ้า เล่าหน้ามน     เปลี่ยนเสียจน คนเมินหนี เช่นนี้นัน้ 

 

 ไม่เพียงพอ ขอดิ้นรน ทนปวดเจ็บ     เลาะตะเข็บ เย็บหน้าใหม่ ด้วยใฝ่ฝัน 
หมอชูช่วย สวยคงทน จนนริันดร์     หลายร้อยพัน นั้นยอมจ่าย มากมายนี้ 

 
 



 
 

แสนเสียดาย ใยทรามเชย เคยแช่มชื่น     เรงิรมย์รื่น คืนกลับเล่า เศร้าหมองศรี 
ถ้ายึดสายกลาง กระจ่างล้้า ความพอดี     ชื่นชีวี...ที่ได้รับ...นับอนันต์ 

              โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

เกดอาโกโก่เก๋เท่ห์จริงจริง     จากดอกไม้เป็นหญิงช่างยิง่ใหญ่ 
เล่าความหลังจนเหน็ภาพงามจับใจ     แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปไร้รูปรอย 

 

ยกธรรมะมาแจกแจงแยงให้รู้     เปลีย่นไปอยู่สายกลางย่างอย่าถอย 
เอาธรรมะมาใช้ไม่รอคอย     เรื่องรูปลักษณฺ์รูปรอยไม่ใส่ใจ 

อานนท ์
 
 
 



 
เกดส้าคัญเกี่ยวพันพุทธประวัติ     พระองค์ได้ทรงประทับหลังตรัสรู้ 
เสวยวิมุตติสุขกิเลสหลุดพ้นพรู     ประทับอยู่ใต้ต้นเกดรวมเจ็ดวัน 

 

เกดเป็นไม้มงคลตน้สุดท้าย     แห่งการได้เสวยวิมุตติสุขนั้น 
ไม้มงคลต้นนี้ที่พระราชทาน     เป็นต้นไม้ประจ้าประจวบคีรีขันธ์แตน่ั้นมา 

 

ไม้ยืนต้นเกดนี้ที่สูงใหญ่     ใบรูปไข่มีขอบเรียบแผ่นใบหนา 
ด้านบนเขียวล่างสขีาววาววับตา     ใบที่หนาเวียนเรียงรายได้วงกลม 

 

ดอกเล็กเล็กอยู่เปน็ช่อลออจริง     เปน็กระจุกที่ปลายกิ่งยิ่งสวยสม 
กลีบเล็กฝอยสีเหลอืงนวลชวนดูชม     กลิ่นดอกหอมชวนดมยามเบ่งบาน 

 

ผลนั้นหนากลมรีมีสีเขียว     สุกไม่เปรี้ยวสีเหลอืงส้มรสอมหวาน 
เนื้ออ่อนยุ่ยนุ่มดีหนาน่ารับประทาน     มีเมล็ดในสีน้้าตาลแข็งรูปรี 

 

ผลสุกหวานดิบทานได้ใช้รักษา     เกดทา้ยาสมุนไพรไทยเรานี้ 
แก้กระหายช่วยคลายให้คอชุ่มดี     ผลกลมรีมีรัศมีกว่าจุดห้าเซ็น 

      



 
 

ไม้ต้นเกดเนื้อแข็งแรงทนทาน     สีน้้าตาลออกแดงแจ้งชดัเห็น 
เนื้อไม้เหนียวลมพัดเฉี่ยวแค่โอนเอน     ตามเกาะแก่งพบเห็นได้ไม้เกดแดง 

 

ต้นเกดนี้แข็งตรงดนีิยมใช้     ท้าเรือสลักลายสวยดีสีสันแฝง 
ไม้ประดับปลูกได้ดีที่โล่งแจ้ง     เกดชอบแสงชอบดินปนหินทราย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 

แสนสดชื่นท่องไปในกลางป่า     พฤกษ์พนาเขียวชอุ่มพุ่มไสว 
ทั้งยูงยางนางแย้มกล้วยไม้ไพร     ต้นโพธิ์ไทรเกดแก้วกาหลงงาม 

 

เดินชมไม้ในป่าพาร่มรื่น     ล้าต้นยืนแผ่ก้านให้เกรงขาม 
ต้นเกดแกร่งสงูใหญ่ใต้ฟ้าคราม     เถาวัลย์ยามห้อยเกี่ยวเลี้ยวลดไป 

 

ล้าต้นตรงกิ่งงอเปน็ข้อศอก     เรือนพุ่มพอกกลุ่มกลมแปลกไฉน 
เปลือกต้นแยกแตกสะเก็ดเหน็เนือ้ใน     ไม่ผลัดใบไม้สีแดงแฝงน้้าตาล 

 



 
ใบรูปไข่กลับปลายผายออกกว้าง     หยักเว้าข้างแขนงใบคู่ขนาน 

ออกเรียงถี่โคนสอบขอบปลายบาน     ดูตระการใบเป็นมันนั้นน่าชม 
 

ดอกสีเหลืองหอมอวลชวนชื่นกลิน่     ผึ้งภู่บินเคล้าเกสรอ้อนสู่สม 
กลีบดอกฝอยลอยละลิ่วพลิ้วตามลม     น่าดอมดมรื่นใจหาไหนปาน 

 

ผลต้นเกดกลมรีมีสเีขียว     เม็ดแข็งเรียวเนื้อนุ่มลิ้นกลิ่นหอมหวาน 
ช่วยชุ่มคอแก้กระหายให้เบิกบาน     ไม้เนื้อแข็งทนทานใช้ท้าเรือ 

 

นับเป็นไม้ส้าคัญตามพุทธศาสน์     แท่นพระอาสน์ใต้ต้นเกดเทศน์ล้้าเหลือ 
เสวยวิมุตติสุขล้้าธรรมจุนเจือ     ทรงแผ่เผื่อบุญกุศลมงคลทาน 

 

เทววาจิกอุบาสกได้บังเกิด     ธรรมล้้าเลิศรัตนะได้สืบสาน 
ศาสนาม่ันคงยงยืนนาน     พุทธกาลผ่านพ้นล้นบุญญา 

 



 
เราชาวพุทธเดนิตามพระค้าสอน     ให้อาทรท้านุพระศาสนา 
ละอบายประพฤติดีมีธรรมา     บุญน้าพาสุขใจได้นิพพาน 

        อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

ต้นเกดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า     Manikara hexandra (Roxb.)Dubard 
เป็นไม้ขนาดใหญ่ตน้ตรงไม่ขาด     เปลือกไม่สะอาดแตกสะเก็ดสีด้าข้า 

 

เนื้อสีน้้าตาลแดงเสีย้นสนแต่เหนียว     กิ่งมักงอเลี้ยวหักศอกออกคล้้าคล้้า 
เรือนพุ่มเป็นกลุ่มก้อนไม่ผลัดใบไม่งึมง้า     กิ่งมีหนามตามล้าต้นตอนเล็กอยู่ 

 

ใบรูปไข่กลับปลายใบดูผายกว้าง     มักหยักร้างเว้าเรียวสอบโคนใบหรู 
เนื้อใบละเอียดเปน็มันนะโฉมตรู     บอกให้รู้ใบด้านล่างมีคราบขาวนวล 

 



 
ดอกเหลืองมีหลายดอกออกเป็นกระจกุ     อยู่ซอกซุกง่ามก่ิงกลิ่นหอมหวน 

ยามลมพัดกลิ่นรื่นชื่นอบอวล     ผลฝักล้วนกลมโตสุกเหลืองแสดดี 
 

ประโยชน์ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ     หรือจะรับประทานสดได้นี้ 
ท้าเป็นไม้สลักแทนตะปูได้ทุกที     ใช้ตอกและตีติดกับโครงเรือ 

 

เป็นไม้ประจ้าจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์    พบต้นนั้นจากประจวบลงใต้ไม่เหนือ 
จะมีมากตามเกาะแก่งเหลือเฟือ     ในอ่าวไทยเจอทุกเมื่อเมื่อไปชม 

 

การขยายพันธุ์นั้นใช้เพาะเมล็ด     ปลูกเบ็ดเสร็จในดินทราย ดินปนหินถม 
ต้องการน้้า ความชื้นปานกลางนะโยม     ปลูกกันลมและเป็นสมุนไพรได้ดีจริง 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

เกดไม้ใหญ่ในพงทรงเรือนพุ่ม     แลกลมกลุ่มชอุ่มใบไล้ต้นตรง 
กิ่งคดงอข้อศอกเหมือนเตือนเลือนหลง     เปลือกด้าส่งแตกสะเก็ดเล็ดร่วงพราว 

 

เนื้อไม้น้้าตาลแดงแข็งแรงมาก     ใบเกาะเวียนจากปลายก่ิงทิ้งคราบขาว 
ด้านบนใบใสละเอียดเป็นมันวาว     หนามแหลมยาวคราวต้นเล็กกลายกิ่งโต 

 



 
 

ดอกกระจุกตามง่ามใบไฉไลเด่น     สีเหลืองเพ็ญเย็นหอมกลิ่นรินไกลโข 
ผลคราสุกแสดเหลอืงเขื่องกลมโต     หนึ่งสองเมล็ดโอ่โผล่มาคราเจริญ 

 

เป็นโอสถลดไข้ใช้รกัษา     บ้ารุงกายาพาให้คลายพิษเหิน 
บ้ารุงผิวหนังดูอ่อนนุ่มชุ่มล้้าเกิน     เลือดออกตามไรฟันเหินห่างแรมร้างไกล 

 

คือไม้มงคลดลชื่นระรื่นรมย์     พลิ้วพร่างพรมร่มเย็นเพ็ญสุขไซร้ 
ประจวบคีรีขันธ์นัน้น้ามาปลูกแทนไว ้    เทิดชูให้วิไลยิ่งมิ่งไม้งาม 

กุศล  ค้าเพราะ 
 

------------------------------------- 
 
   


