
 





















 

ยี่สุ่นกุหลาบมะลิซ้อน     ซ่อนชู่ชูกลิน่ถวิลหา 
ล าดวนกวนใจให้ไคลคลา      สายหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม 

 

วรรณคด ี: ขุนช้างขุนแผน 
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย 

 

"ช่อตะแบกชาตบษุย์พุทรา      การะเกด  กรรณิการ์ นมสวรรค์ 
    มะลลุี มะลิลา แสลงพัน       อันชันแอบช่อชบาบาน" 

 

วรรณคด ี: รามเกยีรติ์ 
  พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 



ยีสุ่่นกหุลาบมะลิซอ้น       ซ่อนซู่ชูกล่ินถวลิหา 
ล าดวนกวนใจใหไ้คลคลา       สายหยดุหยดุชา้ แลว้ยนืชม ....(ขนุชา้งขนุแผน) 

     
ดอกมะลิ Arabian Jasmine       ช่ือลาติน Jasminum Sambac Linn.  

เป็นดอกไม ้ประจ าชาติ ฟิลิปปินส์       ช่ือทอ้งถ่ิน ทั้งจีนไทย มากมายเชียว     
     

มะลิป้อม มะลิซอ้น มะลิลา        หมอ้ลีฮวา มะลิหลวง เซียวหน ่าเคียว 
มะลิลา เพลาบาน กลีบชั้นเดียว       กลีบหลายเชียว มะลิซอ้น ออนซอนใจ 

     
ดอกสีขาว พิสุทธ์ิ สุดบูชา       กราบมารดา เบ้ืองบาทา มะลิไหว ้
แทนส านึก ลึกซ้ึง ตรึงหทยั       กลัน่น ้านม บ่มจากใจ ใหลู้กยา 

     
มะลิไทย จดัไวใ้น ต ารับยา       Aromatherapy ดีนกัหนา 

กลัน่น ้ามนั หอมระเหย ร าเพยพา       ปรับอารมณ์ สมอุรา เขา้ยาไทย 
     

ปลูกไวเ้ป็น สิริมงคล ประจ าบา้น       จิตตระการ บา้นน่าอยู ่สู้คุณไสย 
มะลิดี มีบุญญา กลา้เกรียงไกร       หากมีไว ้ในเรือนตน กศุลน า 

            สถิตยพ์นัธ์ ธรรมสถิตย ์
 

   มะลิกอนอ้ย โดดเด่ียว อยูข่า้งบา้น       แมก้ระนั้น ยงัชูดอก ออกไสว 
อวลหอมเยน็ เพญ็ขาว กลีบซอ้นไซร้       ละเมียดละมยั ใสเด่น เยน็อุรา 

    
มะลิกอน้ี ท่ีแม่ บรรจงปลูก       หวงัใหลู้ก บ ารุง มุ่งรักษา 

เพื่อเรียงร้อย มาลยั ไปบูชา       ตรัยรัตนา พาจิตสงบ พบสุขใจ 
    
 
 
 
 



 
 

มองกอมะลิ ท่ีพราวใส ใจลอยล่อง       โอโ้พธ์ิทอง มองมะลิ อยูบ่า้งไหม 
แมไ้ร้ฝน ทนเบ่งบาน โชยหอมไซร้       อยากเกบ็ไป ใหแ้ม่ ชะแงห้ลงเหม่อคอย 

กศุล  ค  าเพราะ 
 

ดอกมะลิลามีค่ามามากยิง่       สูงค่าจริงม่ิงมงคลคนสรรหา 
เอาเจา้นั้นมาท าพวงมาลา       ถวายพระศาสดาพระพทุธามานานปี 

 

นอกจากน้ียงัน ามาร้อยมาลยั       เพื่อไวใ้ชก้ราบไปท่ีบาทศรี 
ของคุณแม่เพือ่บูชาพระคุณน้ี       ท่ีแม่มีมากมายหลายร้อยพนั 

 

สรรพคุณของมะลิมีมากนกั       คนประจกัษส์รรพคุณไม่หุนหนั 
แกพ้ิษไขแ้กก้ระหายไดเ้ร็วพลนั       แกป้วดฟันแกเ้จบ็หูแกเ้จบ็ตา 

 

ประโยชน์ของมะลิมิไดน้อ้ย       ทุกคนคอยมาปลูกไวใ้นคูหา 
ใหค้วามสุขร่มเยน็กตญัญุตา       ของผูลู้กต่อมารดามาชา้นาน 

 

หากปลูกไวใ้หเ้ป็นไมป้ระดบั       จะไดรั้บความหอมหวนอบอวลสถาน 
ในท่ีพกัจกัสุขสนัตทุ์กวนัวาร       แสนสราญแสนเป็นสุขปลูกมะลิลา 

อานนท ์สรวสูิตร 
 

มะลิเอ๋ย เคยเห็น แต่เก่าก่อน       คุณแม่สอน ใหเ้สียบ ทางมะพร้าว 
บูชาพระ หลายกา้น เป็นช่อยาว       สีขาวพราว ราวดารา เรียงหนา้กนั 

 
 
 
 



 
  

กล่ินมะลิ โชยมา ในคราใด       ใหคิ้ดถึง คุณแม่ใน ใจของฉนั 
สอนลูกให ้เป็นคนดี ทุกวีว่นั       จากบดันั้น จนบดัน้ี มิมีเลือน 

 

ถึงวนัแม่ น ามาลยั มะลิสวย       กราบโกฐดว้ย ความรัก ใดจกัเหมือน 
ทุกอยา่งแม่ สอนดีแน่ ไม่แชเชือน       แม่ศรีเรือน ไม่ขดัขอ้ง ลูกตอ้งท า 

 

มะลิซอ้น มะลิลา พาช่ืนจิต       ชุบชีวติ เป็นยา ค่าเลิศล ้า 
บ าบดัใจ ดว้ยกล่ินหอม มานอ้มน า       มะลิท า ใหห้วานวาบ ก าซาบทรวง 

     ศกนุตลา ณ หนองคาย 
 

มะลิร่วงพวงมาลยัฉนัขายถูก       มีตน้ปลูกท่ีหลงับา้นดกมากหลาย 
ช่วยแม่เกบ็บรรจงร้อยเรียงลวดลาย       น าส่งขายใหแ้ม่คา้ไม่เชือนแช 

 

มะลิลาหอมกรุ่นละมุนจิต       ช่ืนชีวติช่ืนใจไหวคุ้ณแม่ 
ไหวคุ้ณพระทุกเชา้ค ่าฉ ่าดวงแด       มะลิซอ้นวอนนอ้งแขแม่รับที 

        ดวงพร เดชกลุทอง 
 

มะลิหอมนอ้มน าช่ืนฉ ่าใจ       พราวไสวขาวพร่างกลางใบเขียว 
ดอกตูมบานกล่ินกรุ่นละมุนเชียว       เสียบพุม่เด่ียวบูชาพระละอบาย 

 

ร้อยมาลยัใหพ้ี่ดว้ยใจภกัด์ิ       ชวนคนรักไปวดัก่อนจะสาย 
ทั้งคาวหวานจดัเตรียมเพื่อยอดชาย       อธิษฐานแลว้ถวายของร่วมกนั 

 
 
 
 



 

จะชาติน้ีขาติไหนในเบ้ืองหนา้       ขอพบพานพี่ยาบุญจดัสรร 
อยูร่่วมเรียงเคียงขา้งมิวา่งวนั       รักเรามัน่ไม่แปรผนันิรันดร 

        ดวงพร  เดชกลุทอง 
 

มะลิลามะลิซอ้นมะลิพวง       มะลิหลวงมะลิวลัยม์ะลิป้อม 
มะลิฉตัรจดัมาใหไ้ดด้มดอม       ลว้นหวนหอมชวนชิดติดตรึงใจ 

 

  มะลิคือสมุนไพรไทยไดคุ้ณค่า       ใชรั้กษาโรคใหห้ายป่วยไข ้
ดบัพิษร้อนอ่อนเพลียละเห่ียใจ       สลายน่ิวในถุงน ้าดีมีก าลงั 

 

  แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อเรอเหมน็เปร้ียว       โรคปวดเสียวท่ีฟันคนัผวิหนงั 
ใชห้ยอดตาทาแกช้ ้ าบ ารุงพลงั       ยอกท่ีหลงัทาไดห้ายเร็วพลนั 

 

  เราชาวไทยใชม้ะลิมาไหวพ้ระ       สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจิตสุขสนัต ์
น ากราบแม่ผูป้ระเสริฐเลิศนิรันดร       มะลินั้นลว้นดีมีคุณเอย 

  อุไรรัตน์  ภาสกานนท ์
 

ยอดเยีย่มยิง่ จริงหนอ ขอช่ืนชม       แสนสุขสม อารมณ์นั้น หรรษาหนอ 
กลอนคุณTum Anond เล่า ฉนัเฝ้ารอ       ไดอ่้านหนอ ไม่รอเกอ้ ฉนัเจอแลว้ 

 

อีกทั้งกลอน ดวงพร สมรม่ิง       เยีย่มของจริง อ่านแลว้นั้น ฉนัวา่แจ๋ว 
คนละเหล่ียม คนละลาย หลากหลายแนว       เรียงเป็นแถว แจ๋วจริงนัน่ ฉนัอ่านมา 

โกวทิ ธีรวโิรจน์  
 



 

มะลินอ้ยพวงนั้นในวนัแม่       ราคานอ้ยเพยีงแค่ไม่เท่าไหร่ 
ส่ิงท่ีสูงคือค่าราคาใจ       ลูกกราบเทา้มอบใหม้าลยัน้ี 

 

มองมะลิปลูกไวใ้นกระถาง       ภาพกระจ่างคร้ังหลงัยงัเป่ียมปรี 
แม่พรวนดินน ้าฉ ่าเยน็เป็นหลายปี       มะลิมีดอกขาวพร้ิงพราวพราย 

 

กล่ินมะลิหอมซ้ึงคิดถึงแม่       วางมาลยัตรงหนา้แต่เพียงภาพถ่าย 
ฝากมะลิกล่ินร ่ากรุ่นก าจาย       เป็นส่ือสายแทนกราบแม่รับรู้ 

ชุลีรัตน์  สวสัดี 
 

ฉนัคิดถึงสงกรานตย์า่นเชียงใหม่       สาดน ้าเยน็ใสใสน ้าใจเหนือ 
คลอ้งสร้อยคอดอกมะลิหอมเหลือเฟือ       รวยพรเอ้ือใหทุ้กท่านสุขฉ ่าใจ 

 

จะคลอ้งคอขอรับแขกทุกผู ้      ไม่ตอ้งดูแยกคนชนชั้นไหน 
เม่ือสร้อยคอมะลิผลิบานไซร้       กล่ินโลมไลไ้มตรีไม่มีเลือน 

 

มะลิหลวงเสียบมวยผมหากดมใกล ้      ขนัน ้าใส่มะลิลาวาจาเอ้ือน  
จากเชียงใหม่ไม่ก่ีครากลบัมาเยอืน       อยา่ลืมเพื่อนคนเชียงใหม่ใจหอมเยน็  

วยิะดา ชุ่มภิรมย ์
 

อยากจะปลูก มะลิซอ้น ตอนเกษียณ       ตอนท่ีเรียน ไดผ้กูพนั กนันานหนา 
มะลิซอ้น แตกใบอ่อน เป็นมะลิลา       ยงัไงหวา ผดิประสงค ์งงจริงๆ 

 
 
 
 
 



 
 

มะลิขาว เหมือนสาวงาม มีความขาว       เรียบร้อยราว ผา้พบัแน่ แม่ยอดหญิง 
มะลิซอ้น เปรียบงามงอน ออดออ้นจริง       ทุกๆส่ิง ลว้นเร่ืองราว เก่าก่อนมา 

 

อยากจะมี ตน้ไม ้ในใจฉนั       ตน้ท่ีฝัน ใฝ่ทุกวนั สุขหรรษา 
ตน้ท่ีฉนั เฝ้าพนัผกู ทุกเวลา       ท าไมหนา มะลิลา มาเกิดแทน 

ศรีวฒัน์ สุวรรณ 
 

มะลิซอ้น มะลิลา มะลิหลวง       มะลิพวง มะลิป้อม หอมเยน็หนา 
ขาวบริสุทธ์ิผดุผาดสะอาดตา       สรรพคุณลน้หราน่าชมเชย 

 

น ามาร้อยสร้อยคอดอกมะลิ       ดอกแยม้ปริลอยน ้าอบซบเขนย 
กลีบกหุลาบปนลงดว้ยนะทรามเชย       หอมจงัเลยใชป้ระพรมวนัสงกรานต ์

 

เป็นดอกไมป้ระจ าวนัแม่แห่งชาติ       ขาดสะอาดบริสุทธ์ิสุดกล่าวขาน 
พวงมาลยัมะลิหอมลูกกราบกราน       อวยพรท่านสุขสบายไร้โรคา 

 
 
 



 
 

ดอกรากใบใชท้ ายารักษาโรค       ปลดทุกโศกโรคผวิหนงัครรภรั์กษา 
ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อเรอโรคตา       อีกมากหนามะลิน้ีมีสรรพคุณ 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 
 

ไดเ้จอสาว เจา้น้ีหรือ ช่ือมะลิ       อิอิอิ มะลิคล ้า ด าทั้งดอก 
ยิม้เห็นฟัน หนัหนา้มา ตาขาววอก       ดูดีออก บอกไดน้ั้น ฉนัพบมา 

 

ใจเจา้งาม น ้าค  า ล  ้าเลิศเหลือ       ไม่มีเบ่ือ ยามไดเ้จอ พบเธอหนา 
หนา้แยม้ยิม้ ปร่ิมปล้ืม ลืมทุกขน์า       ดูโสภา หนาใจฉนั นั้นมีเธอ 

 

ไดพ้บเจอ เธอนั้นหนา มากบัชาย       คนขา้งกาย ชายคนน้ี ดีเสมอ 
รักสาวยิง่ จริงใจ ไดพ้บเจอ       เห็นเสมอ ยามมานั้น สงัสรรคก์นั 

 

อนัวา่ชาย นายน้ี มีรูปงาม       ถา้วา่ตาม ความจริง ส่ิงน้ีนั้น 
ดูรูปกาย ไม่ควรคู่ อยูด่ว้ยกนั       แต่สมัพนัธ์ มัน่คงนกั ใจรักใจ 

 

อนัรูปกาย ภายนอก บอกไดห้รือ       จะมาถือ รูปลกัษณ์นั้น มนัไม่ใช่ 
คนรูปชัว่ หวัใจสวย รวยน ้าใจ       ความสุขไซร้ มีไดห้นา คราคู่กนั 

 

ตวัอยา่งเช่น เห็นได ้มากมายหนอ       ฉนันั้นขอ กล่าวอา้ง อยา่งสร้างสรรค ์
สวยเลิศล ้า  งามเหนือใคร ในจกัรวาล       เห็นไหมนัน่ รักนั้นร้าง ห่างเหินกนั   

 

สาวมะลิ เปรียบไดด้งั (ดอก)มะลิขาว       สุกสกาว สาวสดใส ใจเจา้นัน่ 
จิตงดงาม ล ้าเลิศ ประเสริฐครัน       ชายใดนั้น ไดเ้คียงคู่  อยูร่่มเยน็ 

 
 
 
 
 



 

ดอกมะลิ ผลิบานเล่า ขาวสะอาด       สวยดงัวาด สะอาดเหลือ ยามเม่ือเห็น 
กล่ินหอมหวน ทวนลม ดมเชา้เยน็       เป็นประเดน็ เห็นอยูน่ั้น ฉนัเล่ามา 

             โกวทิ ธีรวิโรจน์ 
 

ทุกวนัฉนัขยบัจบัพวงมาลยั       วิง่รถไปตระเวนท่องทอ้งถนน 
เป็นแท๊กซ่ีขบัไปมาประสาจน       รับผูค้นมาโดยสารเป็นงานท า 

 

แขวนมะลิมาลยัไวห้นา้รถ       อวลกล่ินสดจรุงใจใหช่ื้นฉ ่า 
แม่คา้สวยหญิงสาวเจา้ประจ า       เจา้หล่อนน ามาขายชายตายิม้ 

 

มาลยัมะลิลางามตายิง่       พราวเพลิดพร้ิงเต่งตูมอวบอูมอ่ิม 
ราวดัง่แกม้คนขายแพรวพรายพร้ิม       เชิญเน้ือน่ิมเป็นยา่นางบา้งปะรัย 

           สุวทิย ์เฑียรทอง 
 

ตน้มะลิน้ีไซร้ มีหลายชนิด       ถา้จะคิดปลูกไว ้ใหเ้ลือกพนัธุ์  
มะลิจนัทบูรณ์ มะลิวลัย ์      มะลิฉตัรมะลิลา กน่็าปลูก  

 

มะลิยงัมีมาก ฝากช่วยคิด       หลากชนิดช่ือพนัธุ์ จะสรรหา  
มะลิซอ้นดอกซอ้น เช่นดงัวา่       มะลิงาชา้งกมี็ สวยดีดว้ย  

 

ขอแนะพนัธุ์ดอกใหญ่ ใหก้ล่ินแรง        ดอกหนา้แลง้เกบ็ได ้มากมายนกั  
มะลิจนัทบูรณ์เด่น เห็นประจกัษ ์      หากคิดจกัปลูกไว ้ตอ้งไดผ้ล 

ณรงค ์ศรีพุม่ 



 
 

กล่ินระรวยลมพร้ิวละล่ิวหา       ช่ืนอุราหอมกรุ่นอุ่นไอฝัน 
มะลิร้อยสร้อยคลอ้งของก านลั       ก่อนจากกนัอิงแอบไวแ้นบใจ 

 

มะลิขาวราวแกว้บริสุทธ์ิ       งามผอ่งผดุดุจจนัทร์วนัแจ่มใส 
นวลนางนอ้งนัง่ร้อยพวงมาลยั       แซมดอกรักปักไวใ้หช่ื้นชม 

 

ถึงวนัพระเวยีนมาคลาบรรจบ       แสนสงบธรรมค ้าจุนบุญสะสม 
มะลินอ้ยร้อยมาลยัใจร่ืนรมย ์      มือพนมบูชาพระละอธรรม 

     อญัชลี ณ เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

"ช่อตะแบกชาตบุษยพ์ทุรา      การะเกด กรรณิการ์ นมสวรรค ์
         มะลุลี มะลิลา แสลงพนั       อนัชนัแอบช่อชบาบาน"  

 

วรรณคดี : รามเกียรต์ิ 
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

...ช่อตะแบก ชาตบุษยพ์ทุรา       การะเกด กรรณิการ์ นมสวรรค ์
มะลุลี มะลิลา แสลงพนั       อนัชนั แอบช่อ ชบาบาน... (รามเกียรต์ิ) 

     

มะลุลีJasmine multiflora       ฝร่ังเรียกวา่ ดอกStar Jasmine         
หรือวา่ดอก Angel hair jasmine       มีทัว่ถ่ิน เขมรไทยลาว พม่ามาเลย ์

    
 มะลิพวง หรือดอก มะลุลี       Family Oleaceae มีพุม่เท่ห์ 

ไมร้อเล้ือย หรือไมพุ้ม่ ซุม้เสน่ห์       ยามฝนเท ดอกสะพร่ัง ช่างน่าชม 
     

หอมระรวย อวยกล่ิน โรยรินเร่ือย      กล่ินหอมเฉ่ือย เอ่ือยทั้งวนั นั้นเห็นสม 
คร้ันยามเยน็ ตลอดค ่า ล  ้าลอยลม       น่าช่ืนชม ภิรมยใ์จ ไมแ้สนงาม 

     
ปลูกแนวร้ัว หรือสร้างซุม้ มุมมองสวย      ตดัแต่งดว้ย ช่วยผลิดอก ออกลน้หลาม 

ยิง่ดินดี มีแดดส่อง มองดูงาม       ใบมากล ้า ฉ ่าฤดี สีเขียวจงั 
    

 มะลุลี ท่ีกระถาง ค่อนขา้งใหญ่       ทรงสวยไซร้ ไดม้าลี สีกระจ่าง 
ขาวผดุผอ่ง เป็นยองใย ใหห้อมพลาง       จกัเสริมสร้าง พลงัใจ ใหพ้ราวแพรว 

               สถิตยพ์นัธ์ ธรรสถิตย ์
 

มะลุลีมะลิพวงดวงสมร       เหล่าภมรร่อนบินกินน ้าหวาน 
กล่ินเจา้หอมรวยร่ืนแสนช่ืนบาน       งามตระการดอกขาวดูพราวตา 

 

มะลิพวงดวงใจมอบใหเ้จา้       รักรุมเร้าเจริดจิตคิดห่วงหา 
อยูใ่ตร่้มโลมเลา้เฝ้ากานดา       ใหส้ญัญารักมัน่กระสนัใจ 

 

ยามห่างตาอาลยัใหคิ้ดถึง       นัง่ร าพึงคนึงหาน ้าตาไหล 
มะลุลีดอกงามยามอยูไ่กล       ช่วยส่งกล่ินระรินไปลูบไลป้ราง 



 

ยามเยน็ย  า่ค  ่าลงคงเหงาเงียบ       หนาวยะเยยีบน ้าคา้งลงตรงยามสาง 
มะลุลีหอมกรุ่นอุ่นเน้ือนาง       อยากแนบขา้งขนางอายชมา้ยเมิน 

          อญัชลี ณ เชียงใหม่ 
 

มะลุลี ตน้น้ี มีความหมาย       เตือนหญิงชาย คิดสั้น มนัไม่สวย 
ตรองอีกนิด คิดใหไ้ด ้ไม่งงงวย       โลกจะสวย โสภา ถา้คิดเป็น 

 

แมค้วามรัก จะยิง่ใหญ่ ใจตอ้งย ั้ง       ตอ้งระวงั ใจสัง่มา ฟ้าดินเห็น 
คิดใหถู้ก คิดดีได ้ไม่ล าเคญ็       จะไดเ้ป็น แบบอยา่งดี ท่ีตอ้งตาม 

 

ชีวติหน่ึง เราเกิดมา มีค่ามาก       ไม่ล าบาก สร้างความสุข ทุกเขตขาม 
สุขชีวติ ตอ้งย ั้งคิด ความวูว่าม       หน่ึงสองสาม หยดุย ั้งใจ ไม่ลืมตวั 

ศรีวฒัน์ สุวรรณ 
 

มลุลีเป็นไมเ้ล้ือยพุม่รอเล้ือย       เพราะจะเฟ้ือยเล้ือยไปบนซุม้หนา 
ตดัแต่งทรงไดง่้ายใหโ้สภา       ทรงเป็นพุม่โอ่อ่าราคางาม 

 

มะลุลีมีดอกออกเป็นช่อ       ดอกบานต่อเน่ืองไปใหเ้กรงขาม 
ดอกจะบานทีละดอกออกหลายยาม       มากกวา่สามส่ีวนัยนัมนัโรย 

 

มะลุลีตน้น้ีตอ้งเอาใจ       กจ็ะไดต้น้งามตามสรรหา 
ก่ิงท่ีไม่โดนแดดไปจะงามตา       ออกดอกมามากมายไดบ่้อยเลย 

 
 
 
 
 
 



 
 

เปรียบหญิงงามตามฝันนั้นตอ้งหมัน่       เอาใจมัน่บ่อยบ่อยค่อยค่อยเผย 
ความในใจเรานั้นอยา่เฉยเมย       ค่อยค่อยเอ่ยใหม้ัน่...ฉนัรักเธอ.... 

อานนท ์สรวสูิตร 
 

โอ..มลุลีร่มน้ี..มืดมน       ช ้าหมองหม่นคนรักพรากจากไกลแสน 
แมต้วัใกลใ้จรักยงัแน่นแฟ้น       ประเพณีเหนียวแน่นกางกั้นเรา 

 

มาวนัน้ีร่มมะลุลีมีความช่ืน       หอมระร่ีนโรยรินลา้งความเศร้า 
สุขสมปองเราสองครองคู่เคลา้       โฉมเฉลาเนาวแ์นบจิตเป็นนิตยไ์ป 

 

มะลุลีไมเ้ล้ือยจดัข้ึนซุม้       หรือแต่งพุม่ ดูโปร่งโล่งไสว 
เพราะชอบแดดออกดอกลอ้ลมไกว       กล่ินหอมไกลน่าปลูกไวไ้ดช่ื้นชม 

       ดวงพร  เดชกลุทอง 
    

ซุม้มะลุลี คล่ีดอกบาน ละลานพิสุทธ์ิ       ดูผอ่งผดุ ดุจเดือนเด่น เพญ็พร่างใส 
โชยหอมเยน็ เด่นขาว พราวเขียวใบ       ช่อดอกใหญ่ ใคร่นา้ว มอบเธอดอม 

    
คราใกลค้  ่า ฉ ่าจิต คิดถึงนอ้ง       ใคร่ประคอง นวลเจา้ เคลา้กายหอม 
ไร้แมเ้งา เหงาจิต สุดตรมตรอม       พวงพะยอม ถนอมยิง่ ท้ิงห่างไกล 

   
 ฝงูนกกา ถลาร่อน กลบัคืนรัง       ไม่ห่วงหลงั พะวงัถึง ฤาไฉน 
ท้ิงมะลุลี แห่งน้ี ระทมใจ       รอเจา้ไซร้ หวนกลบั รับขวญัเยอืน 

กศุล  ค  าเพราะ 

 



 
 

แวว่เพลงหวานปนเศร้าเร้าอารมณ์       เพลงใตร่้มมลุลีมีอาถรรพ ์
สองหนุ่มสาวโศกามาร าพนั       ดว้ยรักนั้นตอ้งพรากจากนิรันดร์ 

 

  รักท่ีผา่นดงัฝันเพียงชัว่คืน       คร้ันพอต่ืนกลบักลายไดโ้ศกศลัย ์
เวรหรือกรรมอนัใดใหพ้บกนั       แลว้พลิกผนัไม่สมอารมณ์ปอง 

 

  มะลุลีวนัน้ีมีแต่รัก       ซ้ึงประจกัษรั์กลน้ไม่หม่นหมอง 
ใตร่้มน้ีไม่มีทุกขสุ์ขสมปอง       บุญของพี่และนอ้งไดค้รองกนั 

  อุไรรัตน์  ภาสกานนท ์
 

มะลุลี สีขาว ช่างพราวสวย       หอมระริน กล่ินระรวย ชวยชมช่ืน 
เจา้ชอบเล้ือย ริมร้ัว ไม่กลวัช้ืน       พราวพร่างพื้น ใสสวา่ง อยูก่ลางใจ 

 

โอใ้ตร่้ม มะลุลี เพลงน้ีเศร้า       ดว้ยรักเร้า เราสอง ครองไม่ได ้
รักแสนรัก ตอ้งจ าพราก จากดวงใจ       ช่างกระไร สายสวาท จ าขาดรอน 

 

มะลิพวง เหมือนดวงใจ ท่ีหมายมาด       ตอ้งนิราศ แรมร้าง ห่างไปก่อน 
มะลุลี น้ีหนา ห่วงอาวรณ์       จ  าจากจร ไปแลว้ นะแกว้ตา 

ศกนุตลา ณ หนองคาย 
 

โอด้อกมะลุลี สีขาวนวล       กล่ินหอมหวนสดช่ืน ทุกคืนวนั 
ปลูกไวไ้มป้ระดบั โดยทัว่กนั       แต่ละวนัช่ืนชม สูดดมเอ่ย 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตน้มะลุลีโตไว ปล่อยใหเ้ล้ือย       เล้ือยไปเร่ือยยาวไกล ไดห้ลายเมตร 
ท าเป็นแนวร้ัวไว ้ ใชแ้บ่งเขต       ใหส้มเจตจ านง ดงมะลุลี 

     ณรงค ์  ศรีพุม่ 
 

มะลุลีชูช่อลอ้ฝนพร ่า       น ้ าคา้งพร าเกจ็แกว้แพร้วสุดสวย 
อวลไอกรุ่นกล่ินฉมลอยลมรวย       งามกลีบบางชูช่วยใหช่ื้นใจ 

 

ใตซุ้ม้ท่ีเคยนัง่ยงัวา่งเปล่า       คงไม่มีแมเ้งาคนเคยใกล ้
มะลุลีชูช่อหรือรอใคร       มานัง่ใตต้น้เก่าบอกเขาที 

                ชุลีรัตน์  สวสัดี 
 

พวงอะไร พวงใครหนอ ขอถามหน่อย      พวงนอ้ยนอ้ย หอ้ยปลายก่ิง ไม่ติงไหว 
ดูชดัแลว้  แจ๋วหายห่วง  พวงดอกไม ้      สวยสดใส เสียจริงน่ี มะลิพวง 

 

ขออา้งอิง ส่ิงท่ีอ่าน ฉนัไดพ้บ       อีกค ารบ เร่ืองดอกไม ้ในแดนสรวง 
สนใจหนา หาอ่านได ้ใช่หลอกลวง       มะลิพวง มะลุลี มีท่ีมา  

 

เป็นพรรณไม ้ปลูกหลายหนา ในอาเซียน       ฉนัเฝ้าเพยีร อ่านดู รู้ไดห้นา 
บางตอนนั้น อ่านแลว้งง ก่งก๊งนา       ขอเพื่อนยา อยา่ไดส้น คนบา้บอ 

 

ช่ือองักฤษ วทิยาศาสตร์ ประหลาดลน้       ไม่ตอ้งสน อ่านกอ้ยาก ล าบากหนอ 
สว.นั้น มองผา่นไป ใยตอ้งรอ        จ  าไดห้นอ อีกหน่อยนั้น มนักอ้ลืม 

 

อ่านมานิด สถิตยพ์นัธ์ นั้นบอกไว ้      ช่ือดอกไม ้ชนิดน้ี ท่ีน่าปล้ืม 
มีสองนั้น มนัช่ือไทย ไม่น่าลืม       ชอบด ่าด่ืม ไม่ลืมหนอ ขอบอกนั้น 



 
 

มะลิพวง มะลุลี มีชั้นช่วง       ดอกเป็นพวง  หอ้ยระยา้ น่าชมนัน่ 
ขาวพิสุทธ์ิ ผดุผอ่ง ตอ้งตาครัน       แสนสุขสนัต ์ยามไดห้อม ดอมดมพวง 

 

ทั้งพวงเลก็ พวงใหญ่ ไฉไลเหลือ        สุขทุกเม่ือ ยามลูบไล ้ใจห่วงหวง 
เปรียบดงัได ้คลึงเคลา้ เจา้พุม่พวง       กล่ินของหวง เจา้นั้น มนัโชยมา 

 

กลอนสบัสน วนไปมา พาเยิน่เยอ้       ดูซิเออ เผลอยาวหน่อย คอยอ่านหนา 
ตอนสองนั้น อ่านหน่อย นะเพื่อนยา       โปรดเมตตา อยา่วา่หนอ ขออภยั 

        โกวทิ ธีรวโิรจน ์
 

ต่ออีกหน่อย ฝอยอีกนิด มิตรท่ีรัก       แลว้หยดุพกั ชาร์จแบตหน่อย ค่อยมาต่อ 
เคร่ืองติดแลว้ ตอ้งแจวนั้น มนัใหพ้อ       ไม่หยดุหนอ ขอต่อหน่อย ค่อยบรรเทา 

 

กรรณิการ์ ดอกแกว้ แกว้มุกดา       ปาหนนัหนา การะเกด ทั้งเก้ียวเกลา้ 
กหุลาบมอญ กระดงังา หนาไม่เบา       กะเมง็เล่า ฉนักล่าวมา น่าช่ืนชม 

 

ขจรล ้า จ  าปาเลิศ ประเสริฐศรี       เจา้จ  าปี มีมาดแมน้ แสนสุขสม 
ดอกนมแมว นั้นแจ๋วหนา น่าดอมดม       ดอกเขม็สม แลว้หนา บูชาครู 

 

ดอกทา้ยสุด ไม่สุดทา้ย ยามแรกผลิ       ดอกมะลิ น้ีหนาเล่า เจา้งามหรู 
ดอกขาวน้ี กล่ินหอมนั้น ฉนัตรองดู        ชัง่ใจอยู ่เลือกไม่ได ้ไฉนเรา 

 

คิดการใหญ่ ใยมากเร่ือง เปลืองสมอง       ฉนัน้ีตอ้ง ปลูกนั้น มนัทุกเหล่า 
ท่ีสองไร่ นั้นพอแลว้ แจ๋วไม่เบา       ใจเคยเหงา เศร้ามีนั้น พลนัหายไป 

 

ท่ีดินน้ี มีแลว้นั้น สองงานกวา่       คิดไวว้า่ จะหาเพิ่ม เติมนั้นได ้
ท่ีดินนอ้ง สองไร่ลา้น บานตะไท       กูเ้ขา้ไป เขาใหกู้ ้อยูแ่ลว้นั้น 



 

ปรึกษาเมีย เมียฉนันั้น ฟันไม่เล้ียง       แค่น้ีเด้ียง ยงัไม่พอ หนอตวัฉนั 
เดินสามขา บา้หรือไง ไม่เจียมนั้น       ส่ิงท่ีฝัน นั้นมนัหมด หดหายไป 

 

ฝันสลาย หายหมดนั้น ตวัฉนัรู้       กลบัคืนสู่ โลกความจริง  ม่ิงสหาย 
นัง่เขียนกลอน วอนเวา้ เราสบาย       ปลูกไปใย  ใหเ้หน่ือยนั้น มนัล าเคญ็  

 

มโนเล่น เห็นขนัหนา เพื่อนยาเอ๋ย       เมียไม่เคย วา่ฉนัดอก เยา้หยอกเล่น 
เมียนัง่จอ้ง มองหนา้ฉนั นั้นประเดน็       ตอนฉนัเล่น ไลน์น้ีหนอ เมียขอ join 

 

วนัน้ีนั้น วนัครูกลอน สุนทรภู่       รู้กนัอยู ่ถว้นทัว่นั้น ฉนัไม่ถอย 
จะสืบสาน งานกลอนเพลิน เจริญรอย       สุนทรนอ้ย ค่อยกระดืบ คืบคลานไป  

             โกวทิ ธีรวิโรจน์ 
 

มะลิพวงมะลุลีพุม่สีขาว       ระยบิราวดัง่กบัดาวพราวบนฟ้า 
ราวเกลด็เพชรเกลด็มณีมีราคา       ใหโ้หยหามะลุลีน่ีกระไร 

 

ใตพุ้ม่มะลุลีแห่งน้ีหนอ       ไร้คนรอวา่งเปล่าเหงาไฉน 
มาวนัน้ีมะลุลีมีแต่ใจ       อยากมอบใหใ้ครสกัคนใตต้น้มะลุลี 

             จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 
 
 
 
 



 
โอด้อก มะลุลี สีขาวนวล        กล่ินหอมหวน สดช่ืน ทุกคืนวนั  
ปลูกไว ้ไมป้ระดบั โดยทัว่กนั       แต่ละวนั ช่ืนชม สูดดมเดด็ 

 

ตน้มะลุลี โตไว ปล่อยใหเ้ล้ือย       เล้ือยไปเร่ือย ยาวไกล ไดห้ลายเมตร  
ท าเป็นแนว ร้ัวไว ้ใชแ้บ่งเขต        ใหส้มเจต จ านง ดงมะลุลี  

ณรงค ์ศรีพุม่ 

 
 

 

 

 

 

 


