
“มะลิ” ไม้ดอกมหัศจรรย์ 
                                   ชัญญา ทิพานุกะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

 “มะลิ” เป็นไม้ดอกที่มีคุณค่าทางจิตใจ ใช้เป็นสัญลักษณ์วันแม่ เน่ืองจากคนไทยถือดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคล 
นิยมนํามาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือบูชาพระ ทั้งยังมีสีขาวบริสุทธ์ิ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน ผลิดอกได้ตลอดทั้งปี  
เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธ์ิที่เป่ียมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีทีส่ิ้นสุดของแมท่ี่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย ไม่มีพิษมี
ภัย มีแต่ความชุ่มช่ืนใจ ด่ังความหอมของดอกมะลิ แม้ในประเทศเพ่ือนบ้านของเรา ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส ์ก็ให้
ความสําคัญกับดอกมะลิ โดยกําหนดให้ เป็นดอกไม้สัญลกัษณ์ประจําชาติ หมายถึงความบริสุทธ์ิ ความรักอมตะช่ัวนิรันดร์ 
และความสูงสง่สง่างาม  

ดอกมะลิถูกนํามาใชป้ระโยชน์ในหลายรปูแบบ เช่น นํามาร้อยเป็นพวงมาลัย ทําดอกไม้แห้ง บุหงาประดับพานพุ่ม
บูชาพระ ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ใช้ดอกอบขนมและอบใบชาให้มีกลิ่นหอม นอกจากน้ัน ยังนิยมปลูก ต้นมะลิเป็นไม้ประดับบ้าน  

คุณคา่ของมะลิ ไม่จํากัดเฉพาะแต่ดอกและต้น แต่แทบทกุส่วนทั้งราก ใบ ก็เป็นประโยชน์ในแง่เป็นสมุนไพรใช้
รักษาโรค โดยรากของมะลิรักษาได้สารพัดโรค ทั้งปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก เลือดออกตามไรฟัน แก้ร้อนใน และช่วยรักษา
หลอดลมอักเสบ ส่วนของใบใช้รักษาไข้ รวมทั้งอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องเสีย ช่วยรักษาแผลฟกชํ้า แผลเรื้อรัง โรค
ผิวหนัง ตลอดจนช่วยบํารุงสายตาและขับนํ้านมสตรีที่มีครรภ์ได้ด้วย ส่วนของดอก ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว ปวดท้อง  
โรคบิด ผื่นคัน รวมท้ังเป็นยาหอมบํารุงหัวใจได้อย่างดีเย่ียมอีกขนานหน่ึงด้วย  

ในส่วนของผู้ทีรู่้สึกตึงเครียดจากการทํางานหรือมีความไมส่บายกายไม่สบายใจ น้ํามันหอมระเหยสกัดจากดอก
มะลิ ช่วยลดอาการซึมเศร้า ทําให้จิตใจสงบ เกิดความม่ันใจ มองโลกในแง่ดี ทําให้รู้สกึผ่อนคลาย บรรเทาอาการหดเกร็ง
และความเจ็บปวดของกล้ามเน้ือ และทําใหเ้กิดอารมณ์รัก อีกทั้งยังช่วยบํารุงผิว ช่วยระงับพิษและบรรเทาอาการเป็นหวัด 
ไอ ลดนํ้ามูก แต่สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้หรือลดขนาดการใช้ลงจนกว่าจะใกล้คลอด เพราะจะทําให้คลอดง่าย  

น้ํามันหอมระเหยจากดอกมะลิ (absolute oil) จัดว่าเป็นนํ้ามันหอมระเหยที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดโลก และ
ได้รับการขนานนามว่าเป็น King of essential oils หรือ King of flower oils (สว่นกุหลาบ เป็น Queen of essential 
oils) จากพืชสกุลมะลิทีม่ีอยู่ทั่วโลก ประมาณ 200 ชนิด มีอยู่ 3 ชนิด ทีใ่ช้กันทั่วไปในการสกัดนํ้ามันหอมระเหย ได้แก่ 
Jasminum grandiflorum, Jasminum sambac และ.Jusminum auriculatum ซึ่งชนิดที่สองเป็นชนิดที่พบทั่วไปใน
เขตร้อน รวมท้ังบ้านเรา ซึ่งนํ้ามันหอมระเหยที่สกัดจากดอกมะลิชนิดน้ี ได้รับการยกย่องว่าเป็น King of essential oils 
อย่างแท้จริง เน่ืองจากให้กลิ่นหอมที่บ่งบอกความเป็นชาย ความสดใส ร่าเริง ได้ดีกว่า (more masculine in scent) อีก 2 
ชนิด ซึ่งในการสกัดนํ้ามันหอมระเหย ปริมาณ 1 กรัม ต้องใช้ดอกมะลิ จํานวนมาก ถึง 8,000 – 10,000 ดอก  

  ในแง่ของธรุกิจ มีบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมากมายในวงการ มะลิ เช่น ผู้ผลิตต้นพันธ์ุ ผู้รับซื้อและส่งก่ิงพันธ์ุ
ให้กับผู้ผลิตต้นพันธ์ุ เกษตรกรผู้ปลูกมะล ิผูร้ับจ้างร้อยมาลัย ผู้รวบรวมมะลิส่งปากคลองตลาด และตลาดใหญ่อ่ืน ๆ  ซึ่ง
เรียกกันว่า เจ้าของอ่าง ผู้รับจ้างขับรถขนสง่มะลิและพ่อคา้แม่ค้าไปส่งทีป่ากคลองตลาด พ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อและขายดอก
มะลิ และพวงมาลัย ที่ตลาดใหญ ่เช่น ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท พ่อค้าแม่ค้าปลีกร้อยพวงมาลัยขายใน



ชุมชนต่าง ๆ  พ่อค้าแม่ค้าขายดอกมะลิตามส่ีแยกไฟจราจร ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการปลูกมะลิ และร้อยมาลัย ผู้
ส่งออกดอก ต้น และพวงมาลัยดอกมะลิ เป็นต้น  

พืชสกุลมะลิ (Jasminum) วงศ์ Oleaceae มีชื่อสามัญว่า Jusmine ซึ่งมีรากคํามาจากภาษาอารบิค ว่า 
“Jessanime”และภาษาเปอร์เซียน ว่า “Yasmin” หรือ “Yasmyn” หมายถึง กลิ่นหอม หรือ นํ้าหอม ที่พบ ในประเทศ
ไทย มีอยู่ไม่น้อยกว่า 31 ชนิด ซึ่งมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่ ชนิดที่พบทั่วไป เช่น มะลิลา มะลซิ้อน มะลิฉัตร 
มะลิงาช้าง มะลิหลวง มะลิพวงหรือมะลุลี มะลิฟูโจ มะลิเขี้ยวกะแต มะลิเขี้ยวงูหรือมะลิก้านแดง พุทธชาด ปันหยี เป็นต้น 
ดอกมะลิส่วนใหญ่มีสขีาว แต่ดอกมะลิสีเหลอืงก็มี ช่ือว่า มะลิพุทธชาดดอกสีเหลือง โดยจะมีดอกสีเหลอืงสด และออกเป็น
ช่อได้มากถึง 30 ช่อ  

มะลิลา (Jasminum sambac Ait.) คือ มะลิที่ปลูกเป็นการค้า มีดอกสีขาว กลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี ดอกออก
มากในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม-มิถุนายน) และฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม) แต่ในฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ดอกออก
น้อย และมีขนาดเล็ก พันธุ์ทีน่ิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ราษฎรบ์ูรณะ ซึ่งออกดอกดก ต่อเน่ือง และดูแลให้ดอกดกได้ง่าย พันธุ์
เพชรหรือพันธุ์เพชรบุรี ดอกมีขนาดใหญก่ว่า ออกดอกต่อเน่ือง พันธุแ์ม่กลอง  ดอกใหญแ่ต่ข้อหา่ง ออกดอกไม่ต่อเน่ือง 
พันธุ์ชุมพร ดอกเล็ก แมค่้าพ่อค้าร้อยมาลัยไม่ค่อยนิยม 

 จากข้อมูลรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน ของกรมสง่เสริมการเกษตร (มกราคม-กรกฎาคม 2554) จํานวน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกมะล ิ6,000 กว่าราย ใน 38 จังหวัด พ้ืนที่ปลูกทัว่ประเทศรวม 8,740.80 ไร่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูก
มะลิมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ นครสวรรค์ กําแพงเพชร นครปฐม ราชบุรี นครศรีธรรมราช จันทบุรี นครราชสีมา อุดรธานี 
ลพบุรี นนทบุร ีผลผลิตรวมทัง้ประเทศ 7,905.34 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ภายในประเทศ  

ตลาดค้ามะลทิี่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศได้แก่ ปากคลองตลาด รองลงไปน่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมือง และ  ตลาดไท 
จากการสอบถามข้อมูลผู้ค้ารายใหญ่ในปากคลองตลาด ทําให้ทราบว่าปริมาณดอกมะลิทั้งหมด ที่เข้าสู่ปากคลองตลาดใน
ปัจจุบันลดลงกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉล่ียประมาณ 10 ตันต่อวัน คิดเป็นเงินหมุนเวียนในตลาด ประมาณ 2 ล้านกว่าบาทต่อ
วัน ราคามะลิในปากคลองตลาดยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นทางการ จึงใช้ราคาของตลาดสี่มุมเมือง ซึง่ราคาเฉล่ียในปี 
2553 สําหรับมะลิดิบ ประมาณ 189 บาทต่อลิตร และมะลิแช่ ประมาณ 137 บาทต่อลิตร ในขณะที่ในปี 2554 ราคามะลิ
ดิบ ช่วงเดือน มกราคม-กรกฎาคม  ประมาณ 216 บาทต่อลิตร และมะลิแช่ ประมาณ 141 บาทต่อลิตร (1 ลิตร ประมาณ 
6-7 ขีด โดยมะลิบ้าน ช่ัง 7 ขีด มะลิต่างจังหวัดช่ัง 6 ขีด เพราะต้องเสียค่าขนส่งมาไกลกว่า) ราคาดอกมะลิจะสูงในช่วงฤดู
หนาว ซึ่งผลผลิตมีน้อย ราคาเฉลี่ย ช่วงธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ประมาณ 264 บาทต่อลิตร และอีกช่วงที่ราคา
สูง คือ ช่วงเทศกาลวันแม่แหง่ชาติ ราคาเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2553 ประมาณ 202 บาทต่อลิตร สําหรับมะลิดิบ และ    
176 บาท สําหรับมะลิแช่ แต่จากที่เคยไปเย่ียมสวนและพูดคุยกับเกษตรกร ทั้งท่ีอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอ
เมืองและอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ราคาดอกมะลิในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา ราคาสูงมาก ทา่นผู้อ่านคงจําได้ว่ามี
ช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากนานประมาณ 3 สัปดาห์ ช่วงน้ัน ราคาดอกมะลิสูง 500-1,000 บาทต่อลิตร (ราคาท่ี
ปากคลองตลาด) ซึ่งโดยทั่วไปในช่วงที่ดอกมะลิบ้านเราราคาสูง และมีปริมาณน้อย ในฤดูหนาว ผู้ค้าต้องสั่งมะลิเข้ามาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งราคาถูกกว่ามะลิไทยแต่คุณภาพตํ่ากว่า เมื่อนํามาร้อยเป็นพวงมาลัยแล้ว สีจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ําลง  



ไม่ทน มีอายุการใช้งานประมาณ ๑-๒ วัน แต่การนําเข้ามะลิจากอินโดนีเซีย ก็มขี้อดีในช่วงที่ขาดแคลนดอกมะลิไทย ทําให้
ช่วยควบคุมราคามะลิของไทยไม่ให้สูงมากเกินไป 

ศัพท์ในวงการค้ามะลิ  

มะลิดิบ หมายถึง มะลิที่เก็บในช่วงเช้าไม่เกิน 12.00 น. ดอกจะออกสีเขียว และดอกแน่น เก็บไว้ใช้งานได้
นานกว่า  

มะลิหอม หมายถึง มะลิที่เก็บช่วงบ่ายต้ังแต่ 12.00 -18.00 น. จะทําให้ดอกสีขาวและหอมกว่าเก็บในช่วง
เช้า แต่บานเร็วกว่า 

  มะลิบ้าน เดิมหมายถึง มะลิในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ช่วงหลังมีพ้ืนที่ปลูกน้อยลง จงึเรียกมะลิที่มาจาก
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ว่า มะลบ้ิาน แทน แต่ปัจจุบันมะลิทีม่าจากจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น กาญจนบุรี เพชรบุรี ก็เรียก 
มะลิบ้าน ส่วนมะลิ จากจังหวัดนครสวรรค์ และกําแพงเพชร จะเรียกว่า มะลิต่างจังหวัด 

  มะลิแช่ หมายถึง มะลิที่ขายไม่หมดในวันน้ัน ต้องแช่ค้างคืนเกินกว่า 1 วัน 

  มะลิเม็ด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ในรูปดอกมะลิ 

  อ่างมะล ิหมายถึง จุดรับซื้อและรวบรวมผลผลิตมะลิ เน่ืองจากจะมีอ่าง เช่น อ่างซีเมนต์สําหรับแช่ หรือที่
ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ซาวมะลิ ก่อนเข้าสู่ขบวนการคัดแยกและบรรจุเพ่ือส่งจําหน่าย หรือนําไปแปรรูป ส่งไปยัง
ปากคลองตลาด และแหล่งจาํหน่ายอ่ืน 

ตลาดต่างประเทศ มีบ้างโดยส่งออกไปทั้งในรูป ดอกมะล ิพวงมาลัยดอกมะลิ และต้นมะลิ ข้อมลูจากกรมวิชาการ
เกษตร มูลค่าการส่งออกในรูปของพวงมาลัยดอกมะลิเพ่ิมขึ้นทุกปี จากปี 2551-2553 คิดเป็นมูลค่า 379,467, 599,756, 
1,171,674 บาท ตามลําดับ ต้นมะลิก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นทุกปี จากปี 2551-2553 คิด
เป็นมูลค่า 263,987, 620,943 2,490,791 บาท ตามลําดับ ส่วนการส่งออกในรูปดอกมะลิในปี 2553 คิดเป็นมูลค่า  
49,390 บาท ลดลงจากปี 2552 ถึง ร้อยละ 85 โดยในปี 2553 ประเทศที่ไทยส่งออกพวงมาลัยดอกมะลิไปมากที่สุด     
เรียงตามลําดับ คือ สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก เยอรมนี สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ ส่วนต้นมะลิ ส่งออกไปมาก
ที่ประเทศญี่ปุ่น สหรฐัอาหรับเอมิเรต์ การ์ตา และคูเวต ส่วนดอกมะลิ ส่งออกไปมากที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มาเลเซีย และเดนมาร์ก 

 การผลิตมะลใิห้ออกดอกมาก สมํ่าเสมอ แนะนาํดังนี ้

1. ตัดแต่งก่ิงรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า (ลูกเต๋า) หรือสี่เหลีย่มทรงสูง  กําจัดวัชพืช แล้วใส่ปุ๋ยและรดนํ้า ตามทันทีหลงั
ตัดแต่งก่ิง โดยใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 16-16-8 สําหรับดินเหนียว 8-16-16 สําหรับดินทราย และ 15-15-15 
สําหรับดินทั่วไป ในอัตรา 50-120 กรัมต่อต้น ขึ้นกับขนาดและความสมบูรณ์ของต้น หลงัจากน้ันใส่เดือนละคร้ัง ในฤดูร้อน
และฤดูฝนเพ่ือบํารุงต้น สําหรับในฤดูหนาว ซี่งดอกออกน้อยและดอกมี ขนาดเล็ก ควรใส่ปุ๋ยเคมีทางดิน สูตร 15-15-15 
สลับกับสูตร 12-24-12 ในอัตรา 50 กรัมต่อต้น ทุก 2 สัปดาห์  

2. ถ้าต้องการให้ตาดอกผลิออกมาได้พร้อม ๆ กันเป็นชุด ควรฉีดพ่นสารโพแทสเซียมไนเตรท เข้มข้น 2.5 
เปอร์เซ็นต์ (สาร 500 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร) พ่นในวันตัดแต่งก่ิง สารดังกล่าวเป็นทั้งปุ๋ยและสารทําลายการพักตัวของตา 



สามารถกระตุ้นให้มะลผิลิตาได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ และใช้พ่นแทนปุ๋ยทางใบได้ทุก 20-40 วัน (ทุก ½ ถึง 1 รอบ ของการ
ผลิตดอก) หรอืหากใช้ปุ๋ยทางใบให้ใช้ปุ๋ยสูตรธาตุอาหารตัวกลางสูง เช่น 15-30-15, 17-34-17 เป็นต้น  

3. การส่งเสริมพัฒนาการเกิดดอกและคุณภาพดอก โดยพ่นสารชะลอการเจริญเติบโตของมะลิ ได้แก่             
สารคลอมีควอทคลอไรด์ (CCC : ไซโคเซล) อัตรา 10 มิลลลิิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร หรือสารเมพิควอทคลอไรด์ อัตรา       
0.175 มลิลลิิตร ต่อน้ํา 20 ลติร หลังวันตัดแต่งก่ิง 10 วัน มะลิจะสะสมอาหารในต้นมากขึ้นหลังฉีดพ่น และทําให้เพ่ิม
นํ้าหนักดอกได้ถึง 17.4 เปอรเ์ซ็นต์  

การป้องกันกําจัดหนอนเจาะดอกมะลิ ซึ่งระบาดมากในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว แนะนําให้ใช้สารกําจัดแมลง
ประเภทแบคทีเรีย เช่น เดลฟิน อัตรา 40-60 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร หรือใช้สารเคมี อิมิดาโครปริด หรือ ฟิโปรนิล หรือ       
อะบาเม็กติน พ่นทุก 5-7 วัน ในช่วงที่พบการระบาด และขณะน้ีกรมวิชาการเกษตร กําลังศึกษาการใช้ไส้เดือนฝอยสไตเตอร์
นีมา ฉีดพ่นควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิ ซึ่งหากประสบความสําเร็จจะเป็นอีกทางเลือก หน่ึงให้เกษตรกร  

 

ดอกมะลิ สีขาวบริสุทธ์ิ  เปรียบประดุจความรักจากใจแม่ 

ที่เฝ้าคอยห่วงใยคอยดูแล   รักแน่แท้ไม่มีวันเสื่อมคลาย 

  ยามลูกทุกข์แมน้ั่นทุกข์ยิ่งกว่า แม่ห่วงหาอาทรไม่ห่างหาย 

 ยามป่วยไข้ร้องไห้ไม่สบาย   แม่โอบกายอยู่เคียงข้างไม่ร้างรา  

  อีกมะลิ มีกลิ่นหอมจรุงจิต  ไม่เป็นพิษชวนให้เสน่หา 

 เปรียบรักแม่ไม่มีวันเลิกรา   ความเมตตาเป่ียมท้นล้นหัวใจ 

  วันแม่เวียนมาบรรจบครบอีกครั้ง รักแม่ยังมั่นคงไม่สงสัย 

 ลูกควรเตรียม “มะล”ิ จากหัวใจ  ก้มกราบไหว้ระลึกถึงพระคุณ... 

มะลิ ไม้ดอกมหัศจรรย์..วันน้ี คุณนํามะล ิไปกราบเท้าแม่ หรือยัง... 
 
ขอขอบคณุ 

- เจ๊คลอ ปากคลองตลาด 

- เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกมะลิ จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ และราชบุรี 

- คุณอรุณ ปันนาผล ผูจ้ัดการบริษัท แองโกลไทย เคมีคัล ซัพพลายส์ จํากัด 

- คุณสมพงษ์ ยอดสง่า ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร 
 



ตัวอยางมะลิชนิดตาง ๆ ท่ีพบในประเทศไทย 
 

   
                        มะลิพุทธชาดหลวง                            มะลิงาชาง 
 

    
   มะลิเข้ียวกระแต                 มะลิลา 
 

   
                              มะลิพวง หรือ มะลุลี                                                   มะลิพุทธชาดดอกเหลือง 
 
 



   
  แปลงปลูกมะลิแบบยกรอง เปนแบบที่พบเฉพาะ                 แปลงปลูกมะลิในสภาพท่ีดอนท่ัวไป 
           ในอําเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม 

                            
การตัดแตงทรงพุมทรงส่ีเหล่ียมดานเทา (ลูกเตา)     การใชกากน้ําตาลลอผีเส้ือหนอนเจาะดอกมะลิ 

ชวยลดแมลงศัตรูมะลิได 30% 

   
     มะลิลา ออกดอกตลอดป มีดอกดกชวงฤดูรอน และฤดูฝน   ผูรับจางเก็บดอกมะลิ คาจางเก็บ 
                     ฤดูหนาวดอกนอย และดอกเล็ก                       กิโลกรัมละ 40-50 บาท 



 
ขบวนการหลังการเก็บเกีย่วดอกมะลิ 

                          
                  มะลิท่ีเก็บจากแปลง คุณภาพท่ีตองการ                          ท่ีมาของคําวา “อางมะลิ” คืออางซาวดอกมะลิ 
                               ดอกตูม  สีขาวกานยาว                      ท่ีเก็บจากแปลงจะตองนํามาซาวนํ้าเยน็ใหดอกแข็งรัดตัว 

              
มะลิท่ีผานการซาวน้ําเยน็แลว จะนํามาบรรจุในกระสอบท่ีมีน้ําแข็ง หรือใสถุงวางในถังนํ้าแข็ง 

     
         แรงงานรอยดอกมะลิท่ีจังหวดันครสวรรค  พวงมาลัยท่ีรอยแลว จะถูกบรรจุใสถุงพลาสติก     
         ไดคาจางรอย พวงละ 60-75 สตางค                                             ถุงละ 15-20 พวง  



    
      บรรจุพวงมาลัยถุงละ 15 - 20 พวง ได 30 ถุง              กลองโฟมจะระบุช่ือผูรับซ้ือท่ีปากคลองตลาด 
         ในกลองโฟมโดยเรียงสลับกับช้ันน้ําแข็ง              โดยผูซ้ือเปนผูลงทุนคากลอง 
 

   
 

   
พวงมาลัยดอกมะลิแบบตาง ๆ  



    
“ปากคลองตลาด” ตลาดดอกมะลิท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย 

 

   
เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรออกสํารวจปญหาการผลิตมะลิ 

 

   
นักวิชาการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ออกสํารวจปญหาหนอนเจาะดอกมะลิ 

 


