
คณุประโยชนของ ‘น้ํามันมะพราว’ 
 

น้ํามันมะพราว เมือ่ดื่มจะไดพลังงานทันท ีและยังมีคุณคาทางอาหารโดยเฉพาะวติามินและเกลอืแรท่ี
ชวยใหรางกายแข็งแรง อีกท้ังยังเพิ่มคุณคาทางอาหารโดยการเพิ่มการดดูวติามนิเกลือแร และกรดอะมิโน 
เนือ่งจากน้ํามนัมะพราวเปนโมเลกุลขนาดเล็กจึงถูกยอยงายและเคล่ือนท่ีเร็วไปตามความเหลวของรางกาย 
และเปนกรดไขมนัอิ่มตัวชนดิหวงโซปานกลาง (MCFAs)        

น้ํามันมะพราวชวยใหมนษุยไมมีโรคเพราะมีสารตานอนมุูลอิสระทีค่อยตอตานสารพษิตางๆ ท่ีเขา
ทําลายเซลลใหเสียหายและเกิดโรคตามมา เชน 

โรคหัวใจเมือ่บริโภคน้าํมันมะพราวเขาไปในรางกายจะถกูเปลี่ยนเปนคลอเรสเตอรอลในกระแสโลหิต
และยังมีวิตามนิอท่ีีชวยขยายหลอดเลอืดปองกันการแขง็ตัวของหลอดเลอืดท่ีเปนสาเหตุของโรคหวัใจ 

โรคมะเร็ง  น้ํามนัมะพราวเปนน้ํามนัประเภทอ่ิมตัวจึงไมถูกไฮโดรเจนและแตกตวัเม่ือถูกกับอุณหภูมิ
สูง ทําใหรางกายไมไดรบัสารท่ีกอมะเร็งและวติามนิอีชวยตานอนุมูลอิสระการใชน้าํมะพราวชโลมตวัก็ชวย
ปองกันมะเร็งผวิหนังไดดีไมแพครีมกนัแดดท่ีมีราคาแพงๆเลย 

โรคเบาหวานผลพลอยไดของการเพิ่มอตัราการเผาผลาญอาหารใหเปนพลังงานจากการบริโภค
น้ํามันมะพราวคือการทําใหรางกายไมสะสมน้าํตาลจึงทําใหผูปวยไมอยากรบัประทานอาหารทีเ่ปนแปงหรือ
น้ําตาลจึงชวยลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานไปโดยปริยาย 

โรคอวนการบริโภคน้าํมันมะพราวอยางนอยวันละ 2-3.5 ชอนโตะ  จะชวยใหรางกายเกิดความรอน
สูง เพิ่มการเผาผลาญอาหารและเกิดเปนพลังงานอีกท้ังชวยทําลายไขมันท่ีสะสมอยู นาํไปใชเปนพลังงาน
ดังนัน้ผูบริโภคน้ํามนัมะพราวเปนประจาํ จึงไมอวนและถาอวนอยูก็จะผอมลง 

โรคปวดเมือ่ย โรคชราภาพกอนวัย โรคมะเร็งผิวหนังและโรคกระดูกน้าํมันมะพราวเปนน้ํามันท่ีถกูดดู
ซึมทางผิวหนังไดดีเพราะโมเลกุลขนาดเล็กจึงนิยมใชนวดตวัใหหายปวดเม่ือยผอน คลายความเครียด
ปกปองการถกูทําลายจากรังสอีัลตราไวโอเลตซึ่งทําใหผวิหนังเหี่ยวยนแกกอนวัยและมะเร็งผวิหนัง และยัง
เสรมิสรางกระดูกใหแข็งแรงแพทยแผนไทยจึงนิยมนาํน้าํมันมะพราวมาทาํยาแผนโบราณในการรักษาโรค
เกี่ยวกบักระดูกอีกดวย  (มหาวิทยาลัยนครปฐม,2553) 

เชือ้ไวรสั น้าํมันมะพราวฆาเชื้อไวรสัได อกีท้ังยังชวยเพิม่ภูมิคุมกนัใหแกรางกาย คนท่ีเปนไขหวัดจึง
หายไดภายใน  2 วนั หรือวนัเดียวหากรางกายแข็งแรงพอ  เปนเร่ืองท่ีประหลาดท่ีน้ํามันมะพราวซึ่งเปน
ผลิตภณัฑธรรมชาตสิามารถฆาเชื้อไวรสัไดอยางแยบยลมีรายละเอียดดังนี ้

น้ํามันมะพราวเปนประโยชนกบัทารกและตวัออนในครรภ 
เพราะน้ํามนัมะพราวทําใหรางกายดูดซบัสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกาย หากผูท่ีกาํลังจะเปนคุณแม
รบัประทานอาหารท่ีประกอบดวยน้าํมนัมะพราว ทารกจะไดรบัสารอาหารท่ีจาํเปนอยางพอเพียง นอกจากนัน้
ในน้าํมันมะพราวยังประกอบดวยกรดลอรคิ ซึ่งเปนกรดไขมนัทีพ่บไดในน้ํานมแม การรบัประทานน้าํมัน
มะพราวจึงเปนการกระตุนใหน้ํานมแมอุดมไปดวยสารอาหาร และกรดลอริคนีเ่องที่มีอํานาจในการฆาเช้ือโรค 
ทําใหทารกแข็งแรงมภีูมคุิมกัน 
  น้ํามันมะพราวมีประโยชนกับผูมีปญหาเร่ืองตบั 
จากท่ีกลาวแลววาคนเราจําเปนตองรบัประทานไขมนั แตน้ํามนัสวนมากเปนกรดไขมันสายยาวจึงยอยยาก 
ตองอาศัยน้าํดีและเอนไซมจากตับเปนตัวชวยยอย กระบวนการการยอยไขมันจะเกิดท่ีลําไส ผูท่ีเปน
เบาหวานตับออนบกพรอง หรอืผูท่ีเคยผาตดัเอาถุงน้ําดีออกจะรูกนัดีวามปีญหาเรือ่งยอยไขมนั สําหรบัน้ํามัน
มะพราวเปนไขมันสายปานกลาง ยอยงายสามารถยอยไดแมในกระเพาะอาหาร น้าํมันมะพราวจึงมปีระโยชน
มากกับผูมปีญหาเรือ่งตับ 
  น้ํามันมะพราวถกูใชเปนอาหารเสริมกําลงัแกนกักฬีา 



ดวยความท่ียอยงาย รางกายสามารถนาํไปใชสรางเปนพลังงานไดเร็ว น้ํามนัมะพราวจึงถูกนาํไปทําเปน
อาหารบาํรุงกําลังแกนักกฬีาท้ังแบบชงด่ืมและแบบแทง ท้ังนี้ไมเปนการผิดกฏ เนื่องจากการใชน้ํามัน
มะพราวชวยเพิม่พลังงานไมมีผลตกคางและผลขางเคียงแบบการใชยาหรือการใชสารกระตุน 
  น้ํามันมะพราวกบัการทํางานของตอมไทรอยด 
บางขณะการทํางานของตอมไทรอยดติดอยูในอัตราท่ีต่าํเปนเวลานาน ซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีในนามของปญหา
ไทรอยดตํ่า การรบัประทานน้ํามันมะพราวจะชวยบูสทพลังงานใหกบัตอมไทรอยด เนื่องจากน้าํมันมะพราวให
พลังงานสูง ดดูซบัเร็ว จึงสามารถกระตุนใหตอมไทรอยดกลบัมาทํางานในอัตราปรกติได 
  น้ํามันมะพราวชวยปกปองคุมครองไต 
โรคไตเปนสภาวะแทรกซอนของเบาหวาน ไตวายเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหเสยีชีวติของโรคเบาหวาน 
เมื่อระดบัน้าํตาลในเลือดไมไดรบัการควบคุมเปนเวลานานปญหาการไหลเวียนจึงเกิดขึน้ สรางความเสยีหาย
ใหกบัเสนเลือดเล็กๆท่ีไต มีหลักฐานวาน้าํมันมะพราวชวยปองกันไตจากความเสียหาย และชวยใหกลับมา
ทํางานไดอยางถกูตอง ตวัอยางจากงานศึกษาช้ินหนึ่ง สภาวะไตวายถกูทําใหมีขึ้นในสตัวทดลอง กลุมท่ี
ไดรบัน้าํมนัมะพราวมคีวามเสียหายรายแรงเกิดขึน้กบัไตนอยกวา และมีอายุอยูไดนานกวา นักวิจัยสรปุวา
น้ํามันมะพราวมีผลในการชวยปองกันไต ถาความเสียหายไมรนุแรงจนเกินไป น้าํมนัมะพราวสามารถชวยให
อาการดีขึน้ได แตถาความเสียหายเกดิขึน้อยางถาวร น้าํมันมะพราวจะชวยไมใหอาการเลวรายลงกวาเดิม 
  น้ํามันมะพราวมีคณุสมบัตใินการฆาเชือ้ 
น้ํามันมะพราวเม่ือแตกตัวเปนกรดไขมนัอสิระจะมีคณุสมบตัิในการฆาเช้ือโรค การรบัประทานน้ํามนัมะพราว
เปนประจําจะทาํใหเช้ือโรครายตางๆในรางกายของเราลดลง ทําใหไมคอยเจบ็ไขไดปวย การฆาเช้ือของ
น้ํามันมะพราวไมเหมือนกบัการฆาเช้ือดวยยาปฎิชีวนะ จึงไมทําใหเชือ้เกิดการด้ือยา นอกจากนีน้้ํามันมะพราว
ยังชวยขบัถายพยาธิอีกดวย 
  น้ํามันมะพราวกบัปญหาเชือ้รา 
เชือ้ราในที่นี้มช่ืีอวาเช้ือราแคนดิดา คุณผูหญิงจะรูจักมันในรปูแบบของเช้ือราในชองคลอด บรรดาคุณพอคณุ
แมจะรูจักมันในรปูแบบของเชื้อราท่ีเกิดตามปากและชองคอของเด็กออน หรือเช้ือราตามผิวหนังทีเ่กิดภายใต
ความอับช้ืนของผาออม ปกติเชื้อราแคนดิดาอาศัยอยูในลําไสของมนุษยอยางไมมีพิษภัย เนื่องจากถกูสารที่
เกดิจากแบ็คทีเรียชนดิดคีอยควบคุมไว จึงมีจาํนวนไมมากนัก แตเม่ือเรารบัประทานยาบางชนิดโดยเฉพาะ 
ยาปฏิชวีนะ จาํพวกสเตียรอยด (คอรซิโตน, เอทซีีเอช, เพรด็นิโซน, และยาคุมกําเนดิ) ยาพวกนี้จะฆาแบค็
ทีเรียในลาํไสของเราไมวาเปนชนิดดีหรือชนดิราย แตไมฆาเชื้อราแคนดิดา เม่ือไมมีแบค็ทเีรียคอยควบคุม 
เชือ้ราแคนดิดาจะทวีจํานวนขึน้อยางรวดเร็วและเปล่ียนรปูแบบโครงสรางของตัวเองเปนราหลายเซลฝงตวัลง
ในลําไส ทําใหลําไสเปนแผล เกิดโรคลําไสอกัเสบ น้าํมันมะพราวมีฤทธ์ิฆาเช้ือราพวกนี ้และสามารถคืน
ความสมดุลใหกบัลําไสเม่ือเรารบัประทานเปนประจํา 
  น้ํามันมะพราวชวยแกปญหาการอกัเสบเร้ือรัง 
ทานท่ีมีปญหาไมสบายเนือ้ตัวโดยไมทราบสาเหตุ ผิวหนังมีอาการแพหรืออกัเสบเรือ้รังเปนรอยดางดาํ มีการ
อักเสบท่ีระบบทางเดนิอาหารทําใหทองเสียเรือ้รัง การรบัประทานน้ํามันมะพราวทุกวันสามารถแกปญหานี้ได 
เพราะน้ํามนัมะพราวจะเขาไปชวยสรางความสมดุลในระบบทางเดินอาหารเชนในกระเพาะและลําไส ชวยลด
จํานวนของแบค็ทีเรียราย และทําใหแบ็คทีเรียชนดิดเีพิม่ปริมาณมากขึน้ 
  น้ํามันมะพราวไมทําอนัตรายแบค็ทเีรียชนดิดีในลําไส 
ในรางกายของคนเรา สวนมากในลําไสจะประกอบดวยแบค็ทีเรียชนิดท่ีเปนคณุและเปนโทษกบัรางกาย แบค็
ทีเรียชนดิดีจะคอยควบคุมของปริมาณของแบ็คทีเรียรายไมใหมีมากเกนิไป การรบัประทานยาบางชนดิจะไป
ฆาแบ็คทีเรียท้ังชนิดท่ีเปนโทษและเปนคุณกบัรางกาย การรบัประทานน้าํมนัมะพราวจะไมฆาแบ็คทีเรียชนดิ
ดี เพราะแบ็คทีเรียชนดิดีก็เชนเดียวกบัรางกายหรือเซลลของรางกาย ท่ีชอบแตอาหารท่ีดีมีประโยชน ตาง
กบัแบ็คทีเรียรายท่ีชอบอาหารพวกคารโบไฮเดรท 
  น้ํามันมะพราวเปนสารแอนตอีอกซิแดนท 



การเสือ่มสภาพหรือการออกซิเดช่ันของไขมนันั้น เกิดขึน้ไดท้ังภายนอกและภายในรางกาย การเสื่อมสภาพ
ของไขมนัในรางกายทําใหเกิดโรครายตางๆมากมาย เชนทาํใหเกิดโรคมะเร็ง เสนเลอืดอุดตันอันนําไปสูการ
เปนโรคความดนัโลหติสูงและโรคหวัใจ การเสื่อมของประสาทตาในโรคเบาหวานเปนตน เนือ่งจากน้าํมนั
มะพราวสามารถยบัย้ังการเสือ่มสภาพของไขมนั ชวยลดอนุมลูอสิระที่เกิดจากการเสือ่มสภาพของไขมนัใน
รางกาย น้าํมนัมะพราวจึงเปนสารแอนตีออกซิแดนท 
  น้ํามันมะพราวชวยปองกนัการเกดิมะเร็ง โรคหัวใจ และเบาหวาน 
ดวยเหตุท่ีน้าํมันมะพราวชวยลดอนุมูลอิสระ อันเกดิจากการเสือ่มสภาพหรอืการออกซิเดชัน่ภายในรางกาย 
จึงชวยลดการเสือ่มของหลอดเลอืดหัวใจ ลดการเสือ่มของดวงตาในกรณีของโรคเบาหวาน และลดอนุมลู
อสิระท่ีกอใหเกิดโรคมะเร็ง น้ํามันมะพราวจึงทําใหรางกายแข็งแรง ไมเจบ็ปวยดวยโรคตางๆดวยเหตุนี ้

น้ํามันมะพราวทาํใหเหงือกแข็งแรง 
ปญหาโรคเหงือก เหงือกชํ้า บวม แดง หรอืมีเลือดออกตามไรฟน สามารถแกไดโดยการรบัประทานน้าํมนั
มะพราวเปนประจํา เพราะน้าํมันมะพราวทาํใหรางกายแขง็แรง ทําใหเหงือกแข็งแรง (อาการเก่ียวกบัเหงือก
อาจเปนอาการแทรกซอนของโรคเบาหวาน) 

น้ํามันมะพราวกบัการทําออยลพลูลิ่ง 
ออยลพลูล่ิงเปนการบําบดัดวยวธีิทางธรรมชาติ โดยการอมและเคลือ่นน้ํามนัไปทั่วชองปากประมาณวันละ 
15-20 นาทีจึงบวนท้ิงไป ออยลพูลลิ่งจะดึงแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรคหรือสรางสารพษิออกจากชองปาก ทํา
ใหชองปากรวมไปถึงรางกายมีสขุภาพด ีน้ํามนัมะพราวบรสิทุธิบ์บีเย็นเหมาะจะใชทําออยลพูลล่ิง เนื่องจาก
เปนน้ํามนัท่ีดีตอสขุภาพมากกวาน้าํมนัพชืชนดิใด มคีวามสะอาด และยังมกีลิน่รสเปนท่ีนาพอใจอีกดวย 
  เร่ืองราวของน้ํามันมะพราวกบัตอมลกูหมาก 
ชายผูหนึ่งอาศัยในประเทศฟนแลนด มปีญหาตอมลูกหมากโตทําใหปสสาวะลําบากมาเปนเวลากวาสบิปจน
ตองรบัประทานยาติดตอกันมา 7-8 ปแลว แตผลขางเคียงของยาทําใหคดัจมูก ชายผูนี้ไดความรูจาก
อินเตอรเน็ทวา น้ํามนัปาลมสกัดสามารถแกปญหาตอมลูกหมากโตโดยไมมผีลขางเคียง จึงเปล่ียนมาใช
น้ํามันปาลมสกัดแทนยาโดยไดผลเปนท่ีนาพอใจ ตอมาเขาสงัเกตวากรดไขมันในน้าํมันมะพราวและกรด
ไขมนัในน้าํมนัปาลมนัน้มคีวามเหมือนกันในสวนประกอบหลกั จึงเปล่ียนมาใชน้ํามนัมะพราวแทนน้ํามนัปาลม
สกัดท่ีหาซื้อยากในฟนแลนด ปจจบุันเขารับประทานน้ํามันมะพราวตดิตอกนัมาได 3 ปแลวโดยไมมีปญหา
กบัการปสสาวะ 
  น้ํามันมะพราวกบัเอนไซม 
เอนไซมมีหนาท่ีเรงปฏิกริิยาเคมีในสิ่งมีชีวติ จึงมีความสาํคัญกบัชีวิตเปนอยางมาก หากเอนไซมหยุด
ทํางานชืวิตจะดับสิน้ไปอยางรวดเร็ว ยาพษิท่ีช่ือไซยาไนดมีฤทธ์ิหยุดย้ังการทาํงานของเอนไซม เม่ือเขาไปสู
รางกายจะทําใหเสยีชีวิตภายในเวลาไมกีว่นิาทีเพราะไปหยุดยั้งการทํางานของเอนไซม  
แตถาเอนไซมในรางกายบกพรองมีปริมาณลดนอยลงเนือ่งจากรบัประทานอาหารท่ีไมมีเอนไซม รางกายจะ
เสื่อมโทรมเปนบอเกิดของโรคตางๆ น้ํามนัมะพราวมีสวนชวยใหรางกายประหยดัเอนไซมท้ังทางตรงและ
ทางออม จึงมสีวนทําใหรางกายมสีขุภาพแข็งแรงในอกีทางหนึ่ง 
  น้ํามันมะพราวกบัเอดส 
การทดลองเรื่องผลของน้ํามนัมะพราวท่ีมตีอไวรสัHIV ทําขึน้ครั้งแรกที่โรงพยาบาลซานลาซาโรในประเทศ
ฟลปิปนส การทดลองกระทํากบักลุมคนไขอายุ 22-38 ปท่ีไมเคยรบัการรกัษา HIV มากอน การทดลองใช
ระยะเวลา 6 เดือน ผลการทดลองวัดจากปรมิาณไวรสัในเลอืดและปริมาณของ CD4 (ซีดีโฟร-ปริมาณของ
เซลลเม็ดเลือดขาว) โดยใหคนไขบางสวนรบัประทานน้าํมันมะพราววนัละ 3½ ชอนโตะหรือนอยกวาเปน
ประจําทุกวัน และใหคนไขบางสวนรับประทานโมโนลอรนิ ซึ่งเปนโมโนกลีเซอรไรดของกรดลอรคิในน้าํมนั
มะพราว เม่ือสิน้สดุการทดลอง คนไข 8 ใน 14 คนมีปรมิาณไวรสัในเลือดลดลง, 5 คนมีปรมิาณ CD4 
เพิ่มขึ้น และ 11 คนมนี้าํหนกัตวัเพิ่มขึน้ ซึ่งท้ังหมดเปนสญัญาณบงบอกถึงการมสีขุภาพดขีึน้ น.พ.คอนราโด 



เดยริท กลาววา "ผลการทดลองนี้ยืนยันคํากลาวท่ีวา น้าํมันมะพราวมีฤทธิ์ในการฆาเช้ือและสามารถชวยให
ปริมาณไวรสัHIV ลดลงได" 
  การรับประทานน้าํมันมะพราว 
คําถามแรกทีผู่เริ่มเรียนรูประโยชนของน้าํมันมะพราวมักจะถามคือ ควรรบัประทานน้าํมันมะพราวในปริมาณวนั
ละเทาไร? คําตอบคือ วันละเทาไรก็ไดท่ีคณุรูสกึเหมาะสม แมแตวนัละครึ่งชอนก็มีประโยชน ขนาดท่ีแนะนาํ
คือ 3½ ชอนโตะสาํหรบัผูใหญทั่วๆไป เปนปริมาณที่อัตราสวนพอๆกับกรดไขมนัสายปานกลางธรรมชาติที่
พบในน้ํานมแม ซึ่งเปนปริมาณเพียงพอที่จะปองกนัทารกจากการติดเชื้อ การเจบ็ไขไดปวย และชวยในการ
รบัสารอาหารท่ีมีคุณคาในสภาวะปกติท่ัวๆไป โดยเฉล่ียรบัประทานคราวละนอยตลอดท้ังวันจนครบจํานวน 
สาํหรบัผูใหญท่ีมนี้ําหนักประมาณ 70กก. ปริมาณ 3½ ชอนโตะเปนปริมาณท่ีเหมาะสม ผูท่ีมนี้าํหนกันอยกวา
นีส้ามารถลดปริมาณลง ½ ชอนโตะตอน้าํหนกัท่ีนอยลง 10กก. สวนผูท่ีมนี้ําหนักมากกวา 70กก. 
รบัประทานวนัละ 4 ชอนโตะถือเปนปรมิาณท่ีเหมาะสม  

น้ํามันมะพราวใหผลดทีีส่ดุกับการบํารุงผิว 
นอกจากการเสือ่มสภาพหรอืการเกดิออกซิเดช่ันจะเกิดขึน้ภายในรางกายแลว การออกซิเดชัน่สามารถ
เกดิขึน้ภายนอกรางกายไดเชนเดียวกัน การเสือ่มสภาพภายนอกรางกายเกดิขึน้ทีผ่วินัน่เอง ซึ่งจะออกในรปู
ของการแพ เกดิรอยดางดําตางๆ แมแตผิวหนังเหี่ยวยนก็เปนผลของการเกิดออกซเิดช่ัน การทาน้ํามัน
มะพราวทีผ่วิจึงเปนการลดหรือกําจดัอนุมลูอสิระท่ีเกดิขึน้กับผวินัน่เอง น้าํมันมะพราวยังปลอดภัยกับผิวเด็ก
เราจึงสามารถใชทาผิวทารก 

น้ํามันมะพราวอดุมไปดวยวิตะมินE คณุภาพสงู 
วิตะมนิE ในน้าํมันมะพราวเปนสารโทโคไทรอินอล ซึ่งเปนรปูแบบของวิตะมนิE ที่มีประสิทธภิาพมากกวาวิตะ
มินE อีกรปูแบบหนึ่งท่ีเปนสารโทโคเฟอรอล ซึ่งใชกนัอยูในเครือ่งสําอางรักษาผิวท่ัวไปถึง 40-50 เทา 
  น้ํามันมะพราวชวยปองกนั-รักษาฝา กระ และสามารถใชเปนยากนัแดด 
อนุมลูอสิระเปนสาเหตหุนึ่งของการเปนฝาและกระ วติะมินE ในน้าํมนัมะพราวจะทําหนาท่ีละลายอนุมลูอสิระ
เหลานัน้ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนยากันแดดไดดีอกีดวย เนื่องจากเม่ือแหงแลวไมเหนียวเหนอะหนะ 
  น้ํามันมะพราวทาํความสะอาดรูขมุขนชวยลดปญหาเร่ืองสิว 
เมื่อผวิหนาของเราสกปรกรขูุมขนถูกอุดตนั รางกายไมมชีองทางใหขบัถายของเสยีจึงทําใหเกิดปญหาเรื่อง
สวิ ฝ และใบหนาเกิดร้ิวรอย การใชเครื่องสาํอาง เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหรขูุมขนถูกอุดตัน แตรูสกึวาจะเปน
เรือ่งที่เล่ียงไมไดสาํหรบัคุณสาวๆ พอลซอรซี่ บดิาแหงการทําน้าํมันมะพราวบรสิทุธิบ์บีเยน็กลาววา เม่ือเรา
ทาน้ํามนัมะพราวท่ีผิว น้าํมันจะซึมผานรขูุมขนและทําความสะอาดมัน ทําใหรางกายมีชองทางขบัถายของ
เสีย เพื่อเปนการทดลอง พอลใหใครสักคนเคี้ยวหมากฝรั่ง หลังจากนัน้พอลใหน้ํามันมะพราวแกเขา 1 ชอน 
หลังจากเค้ียวหมากฝรั่งไปพรอมกับน้ํามนัมะพราว หมากฝรั่งจะคอยๆละลายหายไปในปาก "นีเ่ปนสิ่ง
เดียวกนักบัท่ีเกิดขึน้กับสิ่งสกปรกท่ีอุดตนัรขูุมขน" พอลกลาว 
  น้ํามันมะพราวชวยสมานผิวปองกันการเกดิปญหาหนาทองลาย 
น้ํามันมะพราวยังชวยเรงฟนฟูอาการบาดเจ็บและติดเช้ือของผวิหนังทุกชนดิ ปองกันการเกิดแผลเปนท่ีนา
เกลียด หากใชกอนลวงหนาอาการบาดเจ็บนัน้ๆจะหายเรว็ย่ิงขึน้ จึงเปนการดท่ีีจะใชเปนประจาํทุกวนั คณุ
ผูหญิงท่ีตองการจะเปนแม หากนวดน้ํามันมะพราวท่ีหนาทอง ทุกวนัตั้งแตกอนไปจนตลอดและหลังการ
คลอด การเกิดทองลายจะไมเปนปญหา หรือผูทีเ่ลนเพาะกายเมื่อทําขนาดของรางกายและกลามเนือ้ใหใหญ
ขึน้ บางคนมรีิว้รอยท่ีเกดิจากการยดืของผิวหนัง ปญหานี้แกไดดวยน้ํามนัมะพราว 
  วิธีใชน้ํามนัมะพราวดแูลเสนผมรากผมและหนังศีรษะ 
น้ํามันมะพราวชวยใหผมเปนเงางามแข็งแรง บางคนกลาววาชวยใหผมไมหงอกกอนวัยและชวยใหผมไมรวง
ปองกันศีรษะลาน ยังดีตอหนังศีรษะและชวยควบคุมรังแค วิธีใชน้ํามันมะพราวดูแลเสนผมรากผมและหนัง
ศีรษะ ชโลมใหทั่วหนังศรีษะ ดวยปริมาณทีเ่หมาะสมประมาณหนึ่งถึงสองชอนชา นวดหนังศีรษะจนน้าํมัน
แทรกซึมท่ัวหนังศีรษะและเสนผมแตอยาใชมากจนเปยกเกินไป หลังจากนัน้ ทิ้งไวอยางนอย 15 นาท ี(ยิ่ง



ท้ิงไวนานเทาไรยิ่งดี) เพื่อใหน้าํมนัแทรกซึมสูหนังศีรษะจึงคอยสระออก คณุอาจใชใสผมต้ังแตต่ืนนอน และ
ท้ิงไวจนกระท่ังอาบน้าํตอนเชาจึงสระออก หรือคุณอาจใชใสผมในตอนกลางคืนกอนนอน โดยใชหมวก
อาบน้าํคลุมผมไว แลวคอยสระออกเมื่ออาบน้าํตอนเชาก็ได คณุจะประหลาดใจทีผ่มของคณุดูสวยเปนเงา
งามและมีรังแคลดนอยลง 
  น้ํามันมะพราวเหมาะจะใชเปนน้ํามันนวด 
น้ํามันมะพราวเหมาะทีส่ดุท่ีจะใชเปนน้าํมนันวด (massage therapy) เนื่องจากคุณสมบตัใินการฟนฟขูองมัน 
ชวยใหผวิหนังมสีขุภาพแข็งแรงดูมีน้ํามีนวล และยัง ชวยผอนคลาย ลดอาการบาดเจ็บของกลามเนือ้ ที่
สาํคญัไมทําใหเสือ้ผาเปอน จึง ไมทําใหท่ีนอนหรอืผาปท่ีูนอนเสียหาย หากแมคุณทําหกบนท่ีนอน รอย
เปอนจะตางจากรอยเปอนของน้าํมนัอืน่ น้าํมันมะพราวอยางเดียวกเ็หมาะจะใชเปนน้าํมันนวด อยางไรกต็าม 
น้ํามันมะพราวรางกายสามารถดดูซบัไดงาย ผูนวดหลายคนจึงผสมน้ํามันมะพราวกับน้ํามันไมอ่ิมตัวเชิงเดียว
ช้ันดีอยางน้ํามันอัลมอนด ในอตัราสวน น้าํมันอัลมอนด1 สวนตอน้าํมันมะพราว 2 สวน ซึ่งทาํใหน้ํามนัมคีวาม
เรียบลืน่ขึน้เมือ่นวดผานผิวหนัง 
  สามารถใชน้าํมนัมะพราวนวดบรรเทาปญหาขออักเสบ 
ปญหาขออักเสบ ขัด บวม และเจ็บปวด สามารถบรรเทาไดโดยการใชน้ํามันมะพราวทาใหชุมและนวดตรง
บริเวณที่มีปญหาเปนประจาํหรอือาจใชผาพนัไว อาการบวมจะลดลง และความเจบ็ปวดก็จะลดลงดวย 
  น้ํามันมะพราวกบัการควบคุมน้าํหนกั: หากจะถามวาน้ํามันมะพราวชวยลดน้าํหนกัไดจริงหรือไม? 
คําตอบคือ จริง แตเปน การชวยทางออม ไมไดเปนผลโดยตรง ขอดขีองน้ํามันมะพราวอยูท่ี เปนกรดไขมนั
สายปานกลาง จึงยอยไดงายกวา (ไขมันชนดิอืน่เปนกรดไขมันสายยาว ตองใชเอ็นไซมจากตบัออนเปนตวั
ชวยยอย) และถูกสงไปทีตั่บโดยตรงเพือ่สรางพลังงาน ทําใหไมไหลเวียนในเสนเลือดและสะสมตามเซลล
ไขมนัเหมือนไขมันชนิดอืน่ๆ ยังใหพลังงานไดมากกวา ทําใหอิม่เร็วขึน้และอ่ิมนาน ผลคือรบัประทานอาหาร
นอยลง เพียงแค เปล่ียนมาใชน้าํมันมะพราวปรุงอาหารแทนน้าํมนัชนดิอ่ืนๆท่ีใชอยูเปนประจํา จะทําใหนน.
ลดลงไดหลายกก.ใน 3 เดือน การควบคุมน้ําหนักหรือลดน้ําหนักดวยการรบัประทานน้ํามันมะพราว จึงตอง
กระทาํดวยสามัญสํานกึของการลดนน. คือตองออกกําลงักาย หลีกเลี่ยงการรบัประทานคารโบไฮเดรท 
โดยเฉพาะน้ําตาลฟอกขาว ขาวขัดขาว ขนมปงขาว และควรรบัประทานผกัสดและผลไมสดใหมาก 
  ผลติภณัฑจากน้ํามันมะพราว 

นอกจากเราจะทําน้าํมนัมะพราวบรสิุทธบบีเย็นท่ีเหมาะกับการรบัประทานเพือ่สขุภาพ และใช
ภายนอกเพื่อความงามของผวิพรรณและเสนผมแลว เรายังสามารถนํามาทําเปนผลิตภัณฑเครือ่งสําอางบาํรุง
สขุภาพอีกหลายชนิด เชน แชมพ ูครีมนวดผม ครีมหมกัผม น้ํามนับาํรุงผม น้าํมันบาํรุงผวิหนาพิเศษ  
ลปิกลอส สบู น้ํามันบาํรุงผิว น้าํมันบาํรุงผวิแตงกลิน่ น้าํมันบํารุงผิวอโรมาเทอราป ครีมสมานสนเทา และยัง
จะมีผลิตภณัฑจากน้ํามนัมะพราวอ่ืนๆตดิตามออกมาอกีหลายชนดิ 
   


