
บันทึกการเลาเรื่อง 

 กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากนักวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น “น้ํามันมะรูม Moringa Oil” วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมชุมชนทองถิ่นเชิงพาณิชย ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

วันท่ี  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

ผูเลาเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ดร.ณรงค   

 โพธิ์พฤกษานันท 

      ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตั้งแตฉบับท่ี 9 จนถึงฉบับท่ี 12 ซ่ึงเปนฉบับปจจุบันนี้ โดย

รัฐบาลไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง ผลการ

พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดสรางภูมิคุมกันให

เกิดข้ึนแกคนในสังคมและนําพาประเทศรอดพนจากวิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจและสังคม อาทิ วิกฤติตมยํากุง สึนามิ และวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

ปรากฎการณเชิงประจักษนี้สงผลใหผูคนในสังคมไทยนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาสูทางปฏิบัติมากข้ึน  

        สมุนไพร หมายถึง “ผลิตผลธรรมชาติไดจากพืช สัตวและแรธาตุท่ีใช

เปนยาหรือผสมกับสารอ่ืนตามตํารับยา เพ่ือบําบัดโรค บํารุงรางกายหรือใช

เปนยาพิษ” หากนําเอาสมุนไพรตั้งแตสองชนิดข้ึนไปมาผสมรวมกันซ่ึงจะ

เรียกวา “ยา” ในตํารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแลวยังอาจประกอบดวยสัตว

และแรธาตุอีกดวย เราเรียกพืช สัตว หรือแรธาตุท่ีเปนสวนประกอบของยานี้ 

วา “เภสัชวัตถุ” พืชสมุนไพรบางชนิด เชน กระวานกานพลู และจันทรเทศ 

เปนตน เชน กระวานกานพลู และจันทรเทศ เปนตน พืชเหลานี้ถานํามาปรุง

อาหารเราจะเรียกวา เครื่องเทศ 

       ดวยเหตุดังกลาวนี้ ผูวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกตใชภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรน้ํามันเขียวจากใบมะรุมของ

สมาพันธภูมิปญญาทองถ่ินสมุนไพรกรุงเทพมหานครในดานตาง ๆ วามีการ

ดําเนินการอยางไร จึงสามารถแปรรูปสมุนไพรจากพืชตาง ๆ มาประยุกตใช

และพัฒนาจนประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

         วัตถุประสงคของการวิจัย 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสมุนไพรบางบอน กรุงเทพฯ ตาม

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสูตลาดประชารัฐ 2) ศึกษารูปแบบการ

พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรน้ํามันมะรุมภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสมุนไพรบาง

บอนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงสูตลาดประชารัฐ 3) เพ่ือสราง

ความเขมแข็งของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนสูตลาดประชารัฐตาม

นโยบายของรัฐบาล 

  “น้ํามันมะรุม” เปนน้ํามัน

ท่ีถูกสกัดมาจากสวนของ

เมล็ดแกจากมะรุม น้ํามันท่ี

ไดนี้มีประโยชนเพ่ือสุขภาพ

และความงามมานับ

ศตวรรษ เปนไดท้ังยา 

อาหาร และสารบํารุงผิวท่ี

อุดมไปดวยสารแอนติออกซิ

แดนท สารใหความชุมชื้น

แกผิวและวิตามิน A, E และ 

C ท่ีชวยบํารุงผิวเพ่ือใหผิว

สุขภาพดีมากยิ่งข้ึน 

 สรรพคุณท่ี 1 : ลดเลือนริ้ว

รอย 

 สรรพคุณท่ี 2 : รักษาฝา  

สรรพคุณท่ี 3 : ผิวกระจาง

ใส 

 สรรพคุณท่ี 4 : ลดจุดดาง

ดํา และสิวหัวดํา 

  สรรพคุณท่ี 5 : รักษาแผล

ไหม และรอยผื่น 

 สรรพคุณท่ี 6 : แกปญหา

รังแค 

 สรรพคุณท่ี 7 : ผิวชุมชื้นไว

ข้ึน 

 สกัดแบบบีบเย็น และบีบ

เบามาก (น้ํามันมะรุม 

Seeds of Health จะบีบ



       เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดย

สัมภาษณหมอพ้ืนบานท่ีเปนกลุมตัวอยาง เปนการหาขอมูลท่ัวไปของหมอ

ชาวบานท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีไดโดยการสุมแบบบังเอิญและบันทึกไวในแบบ

สัมภาษณ แลวนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมท้ังหมดมาวิเคราะหเนื้อหา

และสังเคราะหเปนภาพรวมของการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน การ

รักษาโรคปวดเม่ือยตามรางกายดวยภูมิปญญาพ้ืนบานโดยใชสมุนไพรใบ

มะยมของหมอชาวบานในกรุงเทพ 

        ความสําคัญของน้ํามันมะรุม น้ํามันมะรุมจะชวยตอตานริ้วรอยบน

ใบหนาไดดี แตใครจะทราบบางวาน้ํามันมะรุม ยังสามารถชวยบํารุงผิวในดาน

อ่ืน ๆ ไดอีกมากมาย ซ่ึงจะชวยบํารุงผิวในดานใดไดบางนั้น เรามาหาคําตอบ

พรอมกันใน 7 สรรพคุณท่ีไดจากน้ํามันมะรุมกันนะครับ 

          “น้ํามันมะรุม” เปนน้ํามันท่ีถูกสกัดมาจากสวนของเมล็ดแกจาก

มะรุม น้ํามันท่ีไดนี้มีประโยชนเพ่ือสุขภาพและความงามมานับศตวรรษ 

เปนไดท้ังยา อาหาร และสารบํารุงผิวท่ีอุดมไปดวยสารแอนติออกซิแดนท 

สารใหความชุมชื้นแกผิวและวิตามิน A, E และ C ท่ีชวยบํารุงผิวเพ่ือใหผิว

สุขภาพดีมากยิ่งข้ึน 

          สรรพคุณท่ี 1 : ลดเลือนริ้วรอย 

          สรรพคุณท่ี 2 : รักษาฝา 

          สรรพคุณท่ี 3 : ผิวกระจางใส 

          สรรพคุณท่ี 4 : ลดจุดดางดํา และสิวหัวดํา 

          สรรพคุณท่ี 5 : รักษาแผลไหม และรอยผื่น 

          สรรพคุณท่ี 6 : แกปญหารังแค 

          สรรพคุณท่ี 7 : ผิวชุมชื้นไวข้ึน 

ผลิตภัณฑสมุนไพร “น้ํามันมะรุม” เกรด A (Seeds of Health) บรรจุภัณฑ 

สะอาด มาตรฐาน (ผานการฆาเชื้อกอนบรรจุ) คัดสรรอยางดีใชเมล็ดมะรุมแก 

(เมล็ดมะรุมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด คือเมล็ดมะรุมแกจัด)  

         สกัดแบบบีบเย็น และบีบเบามาก (น้ํามันมะรุม Seeds of Health 

จะบีบน้ํามันมะรุมครั้งเดียวแลวท้ิงกาก ไมนํากากมาบีบซํ้าเหมือนยี่หอท่ัวไป 

บีบเบา ชา ๆ ทําใหไดน้ํามันท่ีออกมากนอยและมีคุณภาพดีท่ีสุด ไมมีกลิ่น

เหม็นไหม)  

          คุณภาพเกรดเอ น้ํามันท่ีใสบริสุทธิ์ มีสีเหลืองทอง กลิ่น รส ตาม

ธรรมชาติ คงคุณคาและสรรพคุณของมะรุม น้ํามันบางเบา ซึมเขาผิวไดดี 

อุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง ซ่ึงกรดไขมันชนิดนี้

ชวยลดไขมันพวกไตรกลีเซอไรด และลดคอเลสเตอรอลไมมีดีอีกดวย 

         น้ํามันมะรุม มีสีเหลืองทอง (น้ํามันมะรุมท่ีดีท่ีสุดตองมีสีเหลืองทอง 

สกัดจากเมล็ดมะรุมท่ีแกจัดจึงจะไดน้ํามันมะรุมท่ีมีคุณภาพ) 

น้ํามันมะรุมครั้งเดียวแลวท้ิง

กาก ไมนํากากมาบีบซํ้า

เหมือนยี่หอท่ัวไป บีบเบา 

ชา ๆ ทําใหไดน้ํามันท่ีออก

มากนอยและมีคุณภาพดี

ท่ีสุด ไมมีกลิ่นเหม็นไหม)  

 



         ข้ันตอนและวิธีการทําผลิตภัณฑอาหารเสริมใบมะรุมเบื้องตน ดังนี้ 

1. ใชใบเพเปนใบมะรุมท่ีไมออน 

2. ลางน้ําสะอาดอยางดี 3 รอบ 

3. ตากในรม (การทําใบมะรุมแหงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรถูก

ความรอนใหนอยท่ีสุด) 

4. อบใบมะรุมฆาเชื้อ 

ข้ันตอนและวิธีการทําผลิตภัณฑน้ํามันเขียวมะรุม (แบบสเปรยฉีด) 

Moringa Massage oil น้ําหนักสุทธิ 10 cc  

น้ํามันนวดมะรุม ขนาดเล็ก ทําจากน้ํามันมะรุมบริสุทธิ์ พิมเสน  

เมนทอล ไดรับมาตรฐาน อย. กระบวนการผลิต ไมผานความรอน ไมมี

สารเคมีเจือปน  

        บรรเทาอาการปวดตามขอ ชวยคลายกลามเนื้อและเสนเอ็น ถอนพิษ

แมลงสัตวกัดตอย ลดอาการผื่นคัน สูดดมแกวิงเวียน 

        วิธีใช ใชทาถู หรือนวด ในบริเวณท่ีตองการในปริมาณท่ีเหมาะสม 

        กระบวนการผลิต ไมผานความรอน ไมมีเคมีเจือปน สรรพคุณ บรรเทา

อาการปวดเม่ือย ลดบวม แกพิษ ไขขออักเสบ แมลงกัดตอย เกาท รูมาตอย 

        ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการทําน้ํามันมะรุมแนวคิดภูมิปญญา

พ้ืนบานตามคัมภีรอติวาระวรรค ปจจุบันกาล โดยนํามะรุมมาสกัดแบบ

โบราณและผสมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนเพ่ือการทดลองเบื้องตน นอกจากนั้น

มะรุมสามารถนํามาสกัดเย็นทําสบูและเครื่องสําอางคูแลผิวไดดีดวย 

         ประโยชนของมะรุม มะรุมเปนไมผลัดใบท่ีเจริญเติบโตไดดีในพ้ืนท่ีเขต

รอนรวมถึงประเทศไทย ดวยคุณคาทางโภชนาการจึงมีการนําสวนใบ ดอก 

และฝกออนของมะรุมไปประกอบอาหารหรือรับประทานแบบสดก็ได สําหรับ

สวนอ่ืน ๆ เชน ราก เปลือก น้ํายาง ไดมีการนํามาใชเปนสวนหนึ่งของ

การแพทยแผนโบราณโดยเฉพาะในแถบเอเชียได 

                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรือ่ง 

กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากนักวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น “น้ํามันมะรูม Moringa Oil” วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมชุมชนทองถิ่นเชิงพาณิชย ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

วันท่ี  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

รายช่ือคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากนักวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น “น้ํามันมะรูม Moringa Oil” วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมชุมชนทองถิ่นเชิงพาณิชย ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

วันท่ี  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

  คุณเอ้ือ   ผศ.ดร.อํานาจ   เอ่ียมสําอางค คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ผศ.ดร.ณรงค   โพธิ์พฤกษานันท 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมการเลาเรื่อง 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิจัย 

เรื่องเลาจากนักวิจัย สูแนวปฏิบัติท่ีดี : การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น “น้ํามันมะรูม Moringa Oil” วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมชุมชนทองถิ่นเชิงพาณิชย ตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

วันท่ี  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

              
ท่ี ช่ือ สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.ณรงค   โพธิ์พฤกษานันท ทําหนาท่ีคุณกิจ 

2 ผศ.ดร.ภคพนธ  ศาลาทอง  

3 ผศ.ดร.ชญานนท  กุณฑลบุตร  

4 ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย  

5 อาจายระวิวรรณ  ธรณี  

6 อาจารยสุริยา  มากมูล  

7 อาจารยประยุทธ  เทียมสุข  

8 อาจารยอังคณา  แวซอเหาะ  

9 อาจารยชฎาพร  จีนชาวนา  

10 ดร.มณฑรัตน  รุงเรืองธรรม  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


