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สมุนไพร ไม้มงคล ต้นกันเกรา 
พฤกษ์คู่เหย้า เรือนไทย หลากหลายเผ่า 
เหนืออิสาน ขานมันปลา แทนกันเกรา 

ใต้ใครก่ล่าว ต าเสา ต ามูซู 
 

ตะวันออก กัมพูชา ว่าตาเตรา 
มลายูเล่า กล่าวว่า ตะมะซู ่
มหา'ลัย หลายที่ ชี้เชิดชู 

เป็นไม้คู่ สถาบัน อิสานแดนดิน 
 
 

                                          ยกย่องต้น มันปลา ตรามหา'ลัย 
                เป็นพรรณไม้ เลิศล้ า ประจ าถิ่น 

นิยมเอา กันเกรา คู่เหย้าสุรินทร์ 
อีกเป็นป่ิน ชูชัย มหา'ลัยอุบล 

 
เป็นพฤกษา มหา'ลัย นครพนม 

ความนิยม พรมพราย หลายแห่งหน 
มหา'ลัย ร้อยเอ็ด เด็ดดวงกมล 
ยกย่องเป็น ไม้มงคล ล้นบารมี 

 
ชื่อสามัญ Anan tembusa 
พืชวงศา Gentiannaceae 

 Species Fragrans.Roxb Fragraea 
                                           ไม้กันเกรา มากมี ป่าเบญจพรรณ 

 
 



 
อมันปลา มาจาก ลักษณ์บุปผา 

คล้ายมันปลา ลอยหน้า น้ าแกงบ้าน 
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง บ้างใหญ่จ้าน 
สูงประมาณ สิบห้าเมตร เมล็ดเพาะช า 

 
ดอกกันเกรา เป็นช่อ ตามซอกใบ 
ยามดอกบาน สีขาวใส ใบชุ่มฉ่ า 
บานเต็มที่ สีเหลือง เรืองรองล้ า 
งามอร่าม ยามเมษา มิถุนายน 

 
ไม้มันปลา หาได้ ไพรพนา 

เขตพม่า มาเลเซีย อินเดียแห่งหน 
ดินแดนไทย ข้ึนได้ ทุกต าบล 

มีมากล้น ทางภาคใต้ มากมายจริง 
 

ใบกันเกรา ใบเดี่ยว เขียวขจี 
ทรงใบรี ที่โคนใบ ปลายแหลมจิ๋ง 

ใบเรียงแถว แนวตรงข้าม งามเพริศพริ้ง 
ใบเหนียวยิ่ง ปลายกิ่ง ยิ่งมากม ี



 
ผลกันเกรา ทรงกลม รสขมปี๋ 

ผลอ่อนมี สเีขียว เดี๋ยวเปลี่ยนสี 
เป็นสีแดง เลือดนก ผลดกด ี

ดอกมากมี เดือนเมษา มิถุนายน 
 

สรรพคุณ กันเกรา ใช่เบาค่า 
ใช้เป็นยา อายุวัฒน์ ชัดเจนผล 

บ ารุงไขมัน บ ารุงเลือด มูกเลือดผจญ 
ขับลมล้น กระเพาะอาหาร ต้านมาเลเรีย 

 
ไข้จับสั่น หืดไอ กายพุพอง 

มานลงท้อง ร้องคราง ทั้งท้องเสีย 
แก้รักษา ริดสีดวง ป่วงพาเพลีย 
แก้ท้องร่วง ไหลเรี่ย เสียแรงกาย 

 
ใบและผล ค้นได้ สารคาลอยด์ 

Gentianine นิดหน่อย ถอยปวดหาย 
ปลูกประดับ บ้านสวยศิลป์ กลิ่นหอมกระจาย 

ปลูกขึ้นง่าย ให้ร่มดี มีนาบุญ 

 



 

งานก่อสร้าง บ้านเรือน เยือนบารมี 
จักต้องมี ไม้มงคล ปรนเกื้อหนุน 
ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ พยูงบุญ 
ต้นขนุน ไผ่สีสุก ปลูกศรัทธา 

 
ทั้งยังมี สักทอง ทรงบาดาล 

พืชรับประทาน ก้านใบ ให้คุณค่า 
คือทองหลาง สีทอง ต้องนัยน์ตา 
ไม้มงคล เก่ากาลา พาพ้นภัย 

 
ไม้กันเกรา เข้าพิธี ศิลาฤกษ ์

อันเอิกเกริก ฤกษ์ยามดี ศรีสดใส 
เป็นอาหาร ค้างคาว เหล่านกไพร 
ทั้งเนื้อไม้ กันเกรา ขัดเงางาม 

 
กันเกราใหญ่ ใช้ก่อสร้าง อย่างทนทาน 
เหมาะเจาะการ ท าเสาบ้าน สะพานข้าม 
เฟอร์นิเจอร์ ไม้กันเกรา เฉลาล้ า 

เกษตรกรรม ท าเครื่องมือ ระบือไกล 
 

อุตสาหกรรม ท าเรือ อะเคื้อคง 
เสากระโดง โครงเรือ เหนือไม้ไหน 

โต๊ะตู้เตียง เก้าอี้ มีมากมาย 
เครื่องมือไม้ กันเกรา เขาใฝ่ปอง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงศพจีน หีบจ าปา ด้ามพร้าขวาน 
เครื่องเรือนชาน กระดานพื้น ผนังผ่อง 
วงกบประตู หน้าต่าง สร้างน่ามอง 
เครื่องใช้ของ จ าเป็น เฟ้นกันเกรา 

 
ชื่อกันเกรา เขาหมาย ไล่สิ่งชั่ว 
ขื่อต าเสา ท าเสารั้ว ไม่กลัวเก่า 

สมุนไพร ไม้มงคล ผลเพริดพราว 
ปลูกกันเกรา เคล้าคลอบ้าน ชื่นบานหทัย 

 สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย ์
 



 
 

พืชยืนต้น ขนาดกลาง บ้างก็ใหญ่ 
พบทั่วไป ในแคว้น แดนสยาม 

ดอกมลัง...เมลือง...เหลืองงดงาม 
น่าดมดอม หอมทุกยาม ล้ ามากมี 

 
ชื่อพืชน้ัน น่ะหรือ คือกันเกรา 
หน่ึงในเก้า...ไม้มงคล...กุศลศร ี
ถูกนิยม น ามาใช้ ในกรรมพิธ ี
สร้างบ้านใหม่...ให้มี...ดีตระการ 

 
ชื่อผิดแผก แตกต่าง ดั่งนี้เล่า 
คือต าแสง ต าเสา ชาวใต้ขาน 

ภาคกลางคือ กันเกรา นับเนานาน 
ที่อีสาน คือมันปลา พาส าแดง 

 
 



 
คนอีสาน...น าดอกมา...บูชาพระ 
ด้วยศรัทธา ปสาทะ กระจ่างแจ้ง 

ในงานบุญ บวชนาคนี้ มิเปลี่ยนแปลง 
หวังพบแสง แห่งธรรม ล้ าอนันต์ 

 
คุณภาพไม้ ชั้นดี สีเหลืองอ่อน 
เนื้อเหนียวแข็ง ทนร้อน มิผ่อนผัน 
เจอฝนแดด แผดส่อง ต้องทุกวัน 
ท าเสาน้ัน...บ้านหรู...อยู่ร่มเย็น 

 
สร้างห้องหอ คลอรัก สลักมั่น 
มิมีสั่น...หวั่นไหว...ให้คนเห็น 

ยามค่ าคืน รื่นรมย์ ชมจันทร์เพ็ญ 
แอบอิงเอน เอียงไหล่ ได้พะนอ 

 
ก้มหน้างุด สุดแสน แน่นในอก 

อย่าตระหนก ตกใจ มากมายหนอ 
กันเกราช่วย ท่านได้ ไม่ต้องรอ 
แก่นใส่หม้อ..ต้มน้ า..น าดื่มกิน 

 
กันเกราพร้อม ซ่อมปรุง บ ารุงธาตุ 
ท าเลือดฝาด...บริบรูณ์...มิสูญสิ้น 
แก้ผิวหนัง ด่างพุพอง ไม่ต้องจินต์ 
กลับผ่องผุด สุดโศภิน ทั้งอินทรีย์ 

 โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 



 
 

ต้นกันเกรา เบาแบ่ง แห่งร้อนคลาย 
นั่งเอนกาย หมายให้ ใจสงบ 

ธรรมชาติ พิลาสเลอ คราเจอพบ 
เสกสรรครบ จบสิ้นทุกข์ สุขห่มใจ 

 
อีสานเฮา เว้า"มันปลา" คราบานท้น 
สุดคิดค้น ล้นหาค า พร่ าชมได้ 

ลออนวล อวลฉม ข่มบรรยาย 
พลิ้วลมปราย โปรยละออง ดุจทองทิว 

 
ลมร้อนผ่าน กลับซ่านเย็น เด่นเงาร่ม 
ฉ่ าอารมณ์ ดมดอก ออกรายริ้ว 
ไกลแลจ้อง ท้องทุง่ คลุ้งฝุ่นปลิว 
งามเรียงทิว ลิ่วขจี ที่ไพรราย 

 
 



 
คราติดผล ยลเลก็ชอ่ คลอเขียวสี 
รสขมปรี่ สีเปลี่ยนแปลง แดงสุกฉาย 
แมลงคลกุ ปลุกฝูงนก ผกโฉบกราย 
ต่างมุ่งหมาย ได้อิ่มเอม เปรมสบาย 

 
เปลือกต้นหนา ผ่าแยก แตกขรุขระ 
กิ่งแผ่คละ ระเรี่ย เคลียใบฉาย 
เนื้อไม้แข็ง แกร่งงาม อร่ามลาย 

ตั่งโต๊ะเตียง เคยีงเครื่องใช้ ด้วยไม้มันปลา 
 

เฉกมวลไม้ สมุนไพร ให้คุณยิ่ง 
ทุกส่วนสิ่ง มิ่งมงคล ดลรักษา 

ไอหืดหาย คลายท้องมาน สมานกายา 
ล้ าคุณค่า ป่าพงไพร ไทยค้ าจุน 

 กุศล ค าเพราะ 
 
 



 
ต้นกันเกราสมุนไพรขึ้นในป่า 
ไม้มีค่าปลูกไว้ได้ประสงค์ 
เบญจพรรณขึ้นง่ายดังใจจง 
ต้นเรียบตรงเปลือกดีสีน้ าตาล 

 
ภาษาถิ่นทางใต้เรียกต าเสา 

ต้นตาเตราตะวันออกบอกกล่าวขาน 
ทางเหนือเรียกมันปลามาเนิ่นนาน 
ไม้พื้นบ้านพม่าไทยใช้มากม ี

 
 

ต้นกันเกราขนาดกลางบ้างต้นใหญ ่
ขึ้นทั่วไปใกล้น้ าน าสดสี 

ดูเรียบหนาปลายกิ่งเป็นรูปรี 
ดูเขียวขจีเหนียวแน่นทั้งแผ่นใบ 

 
ให้ผลเดี่ยวเขียวอ่อนมีรสขม 
รูปทรงกลมเรียบดีสแีดงใส 
เมล็ดเล็กเล็กมากมอียู่ข้างใน 
สีน้ าตาลไหม้เป็นกลุ่มเนื้อนุ่มดี 

 
ดอกเป็นช่อตามซอกใบมีให้เห็น 
กลีบโคนเด่นเห็นดอกออกแสดสี 
เชื่อมเป็นหลอดช่อเกสรนั้นมากมี 
เพาะเมล็ดดีปักช าน าขยายพันธุ์ 

 
 



 
ต้นกันเกราประโยชน์มากจากใบแก่น 

สรรพคุณล้นแน่นคัดจัดสรร 
สมุนไพรโบราณได้ใช้กัน 
คุณค่านั้นเป็นยารักษากาย 

 
แก่นกันเกราฝาดเฝื่อนเปื้อนรสขม 
แก้ธาตุลมโลหิตพิษห่างหาย 
แก้หืดไอแน่นอกให้สบาย 

ปวดท้องคลายโรคผวิหนังทั้งพุพอง 
 

แก่นและใบผสมกันน้ันเห็นชัด 
เส้นติดขัดแก้ไขได้ทั้งผอง 

ผลกันเกราผสมใบใช้ประคอง 
แก้ปวดได้สมปองเป็นของดี 

 
ไม้กันเกรางดงามยามต้นใหญ่ 
แผ่เงาให้ร่มเย็นเป็นสุขศรี 
ดอกหอมเย็นระรื่นชื่นชีว ี

ปลูกสร้างบ้านท าพิธีมีโชคชัย 
 

ไม้เนื้อแข็งงามดีมีสีเหลือง 
ชื่อลือเลื่องนิยมสมสมัย 

ปกป้องสิ่งชั่วร้ายช่วยกันภัย 
สมุนไพรไม้งามนามกันเกรา 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 



 
กันเกรา ต าเสา ต าแสง ตาเตราไซร ้
ชาวมลายู ภาคใต้ ไทยเรียกว่า   
ต ามาซู ประจักษ์แจ้ง แหล่งที่มา 
เป็นพฤกษา ประจ า เมืองสุรินทร์ 

 
ไม้ยืนต้น ขนาดหว่าง กลางถึงใหญ่ 
ปลูกเอาไว้ กลายเป็น เช่นทรัพย์สิน 
ยี่สิบห้าเมตร สูงจากผืน พื้นแผ่นดิน 
เกิดในถิ่น พนาไพร ใกล้แหล่งน้ า 

 
มาเลเซีย อินเดีย ไทย ในพม่า 
พบกันเกรา ทั่วพารา ค่าเลอล้ า 
จักประสบ พบเห็น เป็นประจ า 

หากได้น า ปลูกตกแต่ง แหล่งงามด ี
 

เป็นใบเดี่ยว ตรงข้ามเฉียง เรียงสลับ 
เขียวเข้มเด่น เป็นมันวับ รับกันนี ้
ขึ้นแน่นหนา ปลายกิ่งก้าน นั้นรูปรี 
แผ่นใบมี ความเหนียว เคี้ยวคงนาน 

 
เป็นผลเดี่ยว ทรงกลม ผิวเรียบมัน 
ติ่งแหลมสั้น ปลายผล ไม่ขนาน 

ผลอ่อนเขียว สุกแดงได้ หาใดปาน 
ติดผลช่วง ผ่านเมษา ถึงมิถุนายน 

 
 
 



 
 
 

ดอกเป็นช่อ ลอองาม ตามซอกใบ 
ยามบานไซร้ เหลืองส้ม น่าชมล้น 
ออกดอกเดือน เมษาถึง มิถุนายน 
โตเป็นผล ประดับป่า พนาไพร 

 
สรรพคุณ บ ารุงไขมัน บ ารุงเลือด 

หดหายเหือด มิเดือดร้อน ตอนเป็นไข้ 
แก้อาการ ช้ าบอบ หอบหืดไอ  
แน่นหน้าอก ยกออกไป ได้ผลด ี

 
 

 
 

ล าต้นใช้ ในงาน การก่อสร้าง 
เหมาะมากมาย หลายอย่าง ช่างสุขี 
หน้าต่างประตู ตู้เตียงตั่ง ตัวอย่างมี 
อีกไม้มงคลนี้ ที่ใช้ ในพิธีการ 

 อานนท์ สรวิสูตร 
 
 
 
 
 
 



 
ต้นกันเกราไทยเรานีม้ีทุกภาค 
แต่พบมากทางใต้ใกล้แหล่งน้ า 

ป่าเบญจพรรณเหนืออีสานกันเกรางาม 
ในเวีนดนามมีที่พม่าและมาเลย ์

 
ต้นกันเกราไม่เล็กมากขนาดกลาง 
ใหญ่มีบ้างมองเห็นเด่นโด่เด่ 
25 เมตรสูงอาจคาดคะเน 

เปลือกลายเท่ห์เรียบมีสีน้ าตาล 
 

ใบกันเกราที่เห็นเป็นใบเดี่ยว 
เนื้อใบเหนียวปลายใบแหลมแถมโคนนั้น 

มีสีเขียวเรียงงามตรงข้ามกัน 
ใบหนามันเรียบดีทรงรียาว 

 
ดอกกันเกราออกงามตามซอกใบ 
เป็นช่อใหญ่สะอาดดีด้วยสีขาว  
บานเต็มที่สีกลายได้เหลืองพราว 
ออกดอกราวช่วงเมษาถึงมิถุนายน 

 
ดอกที่งามอร่ามเหลืองอันเรืองรอง 
เป็นอันต้องโรยรายกลายเป็นผล 
พวงสวยดีสีเขียวล้วนให้ชวนยล 

พอสุกจนเต็มที่เป็นสีแดง 
 
 
 



 
ต้นกันเกราสมุนไพรให้ประโยชน์ 
ไม่มีโทษสรรพคุณหนุนชัดแจ้ง 

ผลเปลือกต้นแก่นใบไม่เปลี่ยนแปลง 
เป็นยาแรงรักษาได้หลายอาการ 

 
แก่นกันเกราเฝื่อนฝาดรสชาติขม 
ช่วยขับลมแก้หืดไอไข้จับสั่น 
อีกไขมันบกพร่องแก้ท้องมาน 
เลือดพิการแก้ได้ใช้แก่นยา 

 
เป็นสมุนไพรพื้นบ้านทานแล้วจะ 
อายุวัฒนะยืนนักช่วยรักษา 

ช่วยยับยั้งโรคผิวหนังทั้งเชื้อรา 
แก้เส้นยึดน าแก่นมาผสมกับใบ 

 
 



 

ประโยชน์ของกันเกรานี้มีมากล้น 
ไม้มงคลใช้ประกอบพิธีดีเหลือหลาย 

ช่วยป้องกันได้จริงสิ่งชั่วร้าย 
อันตรายต่างต่างจะห่างไกล 

 
ไม้กันเกราเนื้อดีสีเหลืองอ่อน 
ตัดเป็นท่อนแม้เนื้อแข็งแกะแต่งได ้
งานก่อสร้างประตูหน้าต่างรางรถไฟ 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

 
อีกจอบพร้ามีดขวานงานแกะสลัก 
ท าเสาหลักเสาบ้านกระดานเลื่อน 

เสาสะพาน งานอกไก่ไม้เครื่องเรือน 
ใช้กลาดเกลื่อนท าผนังบ้านทนทานดี 

 
ผลนั้นเป็นอาหารของผองสัตว์ป่า 

อีกนกกาค้างคาวเล่าสุขี 
ดอกกันเกราเอามาใช้ในพิธี 

เปลือกสวยดีมีลายเนื้อไม้งาม 
 

ปลูกกันเกราเป็นไม้ใช้ประดับ 
ดอกระยับสีเหลืองเรืองสยาม 
กลิ่นดอกหอมย้อมใจได้ทุกยาม 
ปลูกไม้งามทานทนต้นกันเกรา 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 


