น้ํามันมหัศจรรย “น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ “Virgin Coconut Oil
จรัสศรี วงศกําแหง

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๘

ชาวเอเซียรวมทั้งหมูเกาะตางๆ ในแถบแปซิฟค นิยมบริโภคนํามะพราวเปนสว นประกอบหลัก
ของอาหารในการดําเนินชี วิต รวมถึง เปนสินคาสงออก ที่ผ านมาต างก็ ประสบปญหาไปตามๆ
กัน เพราะตางก็หลงเชื่อ และหลีกเลี่ยงการบริโภค “กะทิและน้ํามันมะพราว” เพราะไดรับการ
ปลู ก ฝ งว าน้ํามัน มะพราวเปนตั ว เหนี่ยวนําให เ กิ ด โคเลสเตอรอลสู ง ในเลื อ ด เปนสาเหตุ ของ
โรคหัวใจ อัมพาตตามมา จึงทํ าใหก ารผลิดน้ํามันมะพราวของโรงงานตา งๆ ตอ งปด ตัว ลง เมื่อ
เลิ กกิ นเลิก ใชน้ํามันมะพราว และหันไปกินไปใช น้ํามันประเภทไมอิ่มตั ว เช นน้ํามันถั่ วเหลื อง
ปรากฎว า ประชาชนพลเมือ งต า งๆ พาประสบกั บปญ หาโรคอ ว น และโรคหั ว ใจ เพิ่ มขึ้ น
หลายเทาตัว โดยเฉพาะประเทศอเมริกา ซึ่งนักวิจัยของอเมริกาเองอีกนั่นแหละ ที่มาเปดโปง
ความดีความงามของ “น้ํามันมะพราว” ซึ่งถูก ปกปด ซอนเงื่อนงําเอาไว แลวกลับไปยกยองเชิด
ชูน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันดอกคําฝอย น้ํามันขาวโพด ที่อเมริกาผลิตขึ้นออกขายเอง
ดร.บรูซ ไฟฟ จากสถาบันวิ จัยมะพราวของฟ ลิ ปปนส เ ริ่มให ขอคิ ด ใหมๆ ในเรื่อ งนี้ว า
"ในทางตรงกันขามมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นใน 40 ปที่ผานมาวาการกินน้ํามันมะพราวไม ไดทําให
โคเลสเตอรอลสูง" เริ่มจากงานวิจั ยของฮาชิมและคณะเมื่อป 1959 เขาเติมน้ํามันมะพราวลงไป
ในอาหารถึง 21% ของแคลอรีรวมใหกับคนที่มีโคเลสเตอรอลสูงอยูแลว ผลปรากฏวาไมไดเพิ่ ม
โคเลสเตอรอลของคนเหลานั้น แตตรงกันขามมีอยู 29 คนที่โคเลสเตอรอลลดลง(Hashim, S.A.,
et al. Effect of mixed fat formula feeding on serum cholesterol level in man. Am J of
Clin Nutr 1959; 7:30-34)
ดร.ไฟฟวิเคราะหวา "เรื่องของปริมาณน้ํามันสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกาแนะนําวา
คนเราควรกินน้ํามันไดไมเกิน 30% ของแคลอรีรวม และในนั้นควรเปนไขมันอิ่มตัวไมเกิน 10%
ดังนั้นการใชน้ํามันมะพราวถึง 21% ใหกินก็ถือวามาก แตโคเลสเตอรอลกลับลดลง" อยางไรก็ดี
มีขอสังเกตวางานวิจัยไมไดใหปริมาณไขมันเกิน 30% ของแคลอรีรวม
อีกงานวิจัยหนึ่งของไพรเออรและคณะ ตรวจโคเลสเตอรอลในเลือ ดของชาวเกาะโพลีนี
เชียน 2 เกาะ ซึ่งชนพื้นเมืองเหลานี้กินมะพราวมากอยู แล ว มากกวา 50% ของแคลอรีรวมใน
อาหารมาจากน้ํามั นมะพรา ว พบวาแมจ ะกินน้ํา มัน มะพรา วมากขนาดนั้น ก็ไ มป รากฏมี ระดั บ
โคเลสเตอรอลสูง(Prior, I.A., et al. Cholesterol, coconuts and diet in Polynesian atolls-a
nutural experiment; the Pukupuka and Toklau islands studies. Am J Clin Nutr 1981; 34:
1552-1561)

ดร. ณรงค โฉมเฉลา ประธานเครือ ขายพืชปลูกพื้นเมืองไทย เปนตัวตั้ง ตัว ตีใ นการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับน้ํามันมะพราวใหคนไทยไดเขาใจถึงคุณคา ไดรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย
และเขียนบทความไวมากมาย.ในเรื่องเกี่ยวกับ “มะพราว” ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเปน “ตนไม
ใหชีวิต (Tree of Life)” เพราะเปนตนไมที่มีคุณคาเอนกประสงค ใชประโยชนไดหมด ตั้งแตราก
จนถึงสุดปลายยอด ใชกิน ใชทา ใชเปนยา ใชปลูกสรางบานเรือน เครื่องใชไมสอยไดสารพัด จน
บรรยายไมหมด
เรามารูจักน้ํามันมะพราวกันเถิด
น้ํามันมะพราวอาจแบงไดเปน 2 ชนิดใหญตามขบวนการผิตคือ
1 น้ํามันมะพราวทั่วไป ( RBD Coconut Oil )
เปนน้ํามันมะพราวที่ผลิตจากเนื้อมะพราวแหง (Copra) น้ํามันที่สกัดไดจะตองผานขบวนการทํา
ใหบริสุทธิ์ (Refined) การฟอกสี (Bleached) และกําจัดกลิ่น (Deodorized) กอนที่จะนําไป
บริโภค เชนใชในการทอดอาหาร หรือในการผลิ ตอาหารตา งๆ น้ํ ามันชนิดนี้บางครั้งจะถู ก
กลาวถึงวาเปน “น้ํามันธรรมชาติ” (Natural Coconut Oil) แตความจริงเปนน้ํามันมะพราวชนิด
RBD (Refined, Bleached, Deodorized) น้ํามันชนิดนี้จะมีความหนืด และมีสีเหลืองออน
2 น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil)
น้ํามันมะพราวอีกชนิดหนึ่ง รูจักกันในชื่อ “น้ํามันมะพราวเวอรจิ้น” (Virgin Coconut Oil) หรือ
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ ซึ่งมีขบวนการผลิตที่พิถีพิถันมาก ที่เรียกวา Cold Process หรือ Cold
Pressed เพราะไมมีการใชความรอนเลย ทําใหไดน้ํามันที่มีคุณภาพพิเศษ ที่มีกลิ่นหอม รสชาติ
ดี อุดมดวยวิตามิน E และสาร Antioxidants และไดรับการกลาวขวัญวามีประโยชนมากมายตอ
สุขภาพ
ขั้นตอนการผลิตน้ํามันมะพราวทั่วไป (RBD)
เนื้อมะพราวจะถูกนํามาทําใหแหง โดยการตากหรืออบในเตา เพื่อใหน้ําในเนื้อมะพราว
ลดลงจากประมาณ 50% เหลือ 3.5% จากนั้นเนื้อ มะพราวแหง (Copra) จะถูกบด และนําไป
ผสมกับน้ําเดือด กอนที่จะผานตอไปยังเครื่องนวด เพื่อคั้นน้ํามันออกมาใหไดมากที่สุด หลังจาก
แยกกากออก สว นผสมที่ไดจะถูกเคี่ ยวชาๆดวยความรอนต่ํา เปนเวลานานเพื่อ ให น้ํ าระเหย
ออกไป จนเหลือแตน้ํามัน (หมายเหตุ: ผูผลิตบางรายอาจใชวิธีตม Copra ที่บดแลว และบางราย
อาจใชสารละลาย เพื่อชวยใหสกัดน้ํามันไดมากขึ้น เศษกากมะพราวที่เหลือมีโปรตีนสูง และมัก
ใชเปนอาหารสัตว น้ํามันที่ไดจะตองผานขบวนการกรอง เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกแลวนําไป
ตมเปนเวลาหลายชั่วโมง เพื่อขจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค การฟอกสีและการกรองอีกครั้งจะทําให
ไดน้ํามันมะพราวที่ไมมีสี และปราศจากกลิ่นหรือแมแตรสชาติ ผูผลิตสวนมากจะเติมสี เพราะ
เกรงวาน้ํามันใสๆจะไมถูกใจผูบริโภค

ขั้นตอนการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ Virgin Coconut Oil
ในขบวนการผลิตจะใชระบบ Cold Press ซึ่งจะไมมีการใชความรอนใดๆทั้งสิ้น งาน
สวนใหญจะทําดวยมือ โดยเริ่มจากการคัดเฉพาะมะพราวคุณภาพดี จากนั้นนําเนื้อมะพราวสด
ไป “ขูด” หรือ “บด” โดยใชเครื่องขูด/บดมะพราว เนื้อมะพราวที่ขูดแลว จะถูกนําไปใสถุงตาขาย
พิเศษ และคั้นน้ํากะทิอ อกดวยมือ หรือเครื่องอัดแบบใชมือ (Manual Press) น้ํากะทิที่ไดจะถูก
นําไปผสมกับน้ํามะพราว และปลอยทิ้งไวใหแยกตัว (Culturing) ซึ่งใชเวลาไมเ กิน 20 ชั่วโมง
สวนผสมจะแยกตัวออกเปน 3 ชั้น ชั้นบนจะเปนสวนของโปรตีน ชั้นกลางจะเปนน้ํามันมะพราว
และชั้นลางสุดจะเปนน้ํา น้ํามันที่ไดจะถูกแยกออกมา กรอง และแยกสวนน้ําทิ้งไป แลวปลอย
ทิ้งไวใหแยกตัว (Resting) ขบวนการที่ปลอยน้ํามันทิ้งไว (Resting) ตามดวยการแยกตัวและ
แยกน้ําออก (Decanting) และกรอง (Filtering) เรียกวา “Curing” หรือ การบม น้ํามันมะพราวจะ
ถูกแยกตัว และกรองครั้งสุดทาย หลังสิ้นสุด 3 สัปดาห น้ํามันที่ไดจะเปน น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
Virgin Coconut Oil ซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษคือ นอกจากจะใสบริสุทธิ์แลว ยังจะมีกลิ่นหอม และ
รสชาติข องมะพรา วออ นๆอีกด วย สามารถเก็ บไวได นานเปน ปโ ดยไม ตองใส ตูเย็ น และ
ปราศจากกลิ่นหืนใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เปนเพราะสาเหตุอันเนื่องมาจากสาร Tocopherol ในน้ํามันไม
ถู ก ทํ า ลายลงด ว ยขบวนการใช ค วามร อ น
ซึ่ ง สารตั ว นี้ ทํ า หน า ที่ เ สมื อ นสารกั น บู ด โดย
ธรรมชาติ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (Virgin) จะแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ํากวา25 องศา
คุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ Virgin Coconut Oil
น้ํา มัน มะพร าวที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด สี ใ สเหมื อ นน้ํ า มี วิ ต ามิน อี และไม ผ า นขบวนการเติ ม
ออกซิเจน (oxidation) มีคา peroxide และกรดไขมันอิสระต่ํามีกลิ่นมะพราวอยางออน ๆ ถึงแรง
(ขึ้ นอยูกับ ขบวนการการผลิ ต) มีค วามชื้นไมเ กิน 0.1 % เรี ยกน้ํา มัน มะพรา วชนิด นี้วา น้ํา มัน
มะพราวพรหมจรรย (Virgin Coconut Oil)
องคประกอบของน้ํามันมะพราวพรหมจรรย (Virgin Coconut Oil) มี ดังนี้
1. กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acids) น้ํ ามันมะพราว มีกรดไขมันที่ อิ่มตัวกวา 90 %
อะตอมของธาตุคารบอนของกรดไขมันที่อิ่มตัวจะตอกั นเปนเสน (chain) โดยมีพัน ธะเดี่ ยว
(single bond) จับกันเองเปนเสนยาวตามจํานวนของคารบอน แตละอะตอมของคารบอนจะ
มีไฮโดรเจนติด อยู 2 ตัว เนื่องจากแตละอะตอมของคารบอนไมสามารถรับไฮโดรเจนไดอีก
เพราะไมมี พั นธะวาง จึง เรียกน้ํามั นที่มีก รดไขมัน ประเภทนี้ว า “น้ํามั นอิ่มตั ว” กรดไขมัน
อิ่มตัวในน้ํามันมะพราวสวนใหญ มีจํานวนอะตอมของคารบอน 8 – 14 ตัว ทําใหโมเลกุลมี
ความยาวของเสน (chain) ขนาดปานกลาง (Medium chain triglycerides ) กรดไขมันที่
สําคัญไดแก กรดลอริก (Lauric acid – C12) กรด คาปริก (carpic acid – C10) และกรดไม
ริสติก (myristic acid – C14)
 กรดลอริก (lauric acid) น้ํา มัน มะพรา วเปน น้ํา มัน จากพื ชชนิ ดเดี ยวในโลกที่ มีก รดลอริก
อยูในปริมาณที่สูงมาก ประมาณ 48 – 53 % และ กรดลอริกนี้เอง ที่ทําใหน้ํามันมะพราวมี

คุณ สมบั ติพิเศษในการเสริม สุขภาพและ ความงามของมนุษ ย น้ํา มัน มะพรา วยั งมีก รดคา
ปริก (capric acid) ซึ่งแมว าจะมี นอ ยกวา กรดลอริ ก คือ มีเ พีย ง 6-7 % แตก็ ชว ยเสริ ม
ประสิทธิภาพของกรดลอริก
 กรดลอริกและโมโนลอริก น้ํามันมะพราวมีกรดลอริ ก (lauric acid) อยู ประมาณ 50 %
กรดนี้ มีส วนที่ทําใหน้ํา มัน มะพรา วดีเ ดนกวาน้ํ ามั นพืชชนิด อื่น ๆ เพราะมี ค วามสามารถ
พิเศษ คือ
 สรางภูมิคุ มกัน : เมื่อ เราบริโ ภคน้ํามันมะพราวเขาไปในรางกาย กรดลอริก ใน
น้ํามันมะพราวจะเปลี่ ยนเปนโมโนกลีเซอไรด (monoglyceride) ที่มีชื่อ วา โมโนล
อริ น (monolaurin) ซึ่ ง เป น สารตั ว เดี ย วกั บ ที่อ ยู ใ นน้ํ า นมมารดา ที่ ช ว ยสร า ง
ภูมิคุมกันใหกับทารกในระยะ 6 เดือนแรก ที่รางกายยังไมสรางระบบภูมิคุมกันโรค
 ฆ าเชื้ อ โรค : โมโนลอริน เปนสารปฏิชี ว นะที่ทํ าลายเชื้อ โรคทุก ชนิด ที่ดี ก ว ายา
ปฏิชีวนะที่ใ ชอยูในปจ จุบันที่สามารถฆา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต โปรโตซัว และ
ไวรัส ไวรัสบางชนิด ที่ยาปฏิชีวนะทั่วไป ทําลายไมไดเนื่องจากมีเกราะที่เปนไขมัน
หอหุม (lipid-coated membrane) แตเกราะนี้ก็จะถูกละลายโดยน้ํามันมะพราวเพื่อ
เปดโอกาสใหโมโนลอรินเขาไปฆาเชื้อโรค สารปฏิชีวนะในน้ํามันมะพราวไมเปนพิษ
ตอมนุษย และจะถูก สรางขึ้นในรางกายของมนุษ ยเมื่อ บริโภคอาหารที่มีกรดลอริ ก
อีกทั้งไมเปนอันตรายตอแบคทีเรียที่เปนประโยชนในลําไส
 กรดคาปริกและโมโนคาปริน แมวาจะมีอยูเพี ยง 6-7 % แตกรดคาปริก (capric acid) ก็
ชวยเสริมประสิทธิภาพของโมโนลอริน โดยการเปลี่ยนเปนสารโมโนคาปริน (monocaprin)
เมื่อ น้ํามันมะพราวถูกบริโภคเขาไปในรางกาย ซึ่งมี ฤทธิ์เ ชนเดียวกันกับโมโนลอริน ทั้งนี้ก็
เพราะประสิทธิภาพของการทํางานของโมโนลอริน และโมโนคาปรินขึ้นอยูกับปริมาณที่มีอยู
2. กรดไขมันไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid) แตมีเพียง 9 % ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ
 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty acid) คือ กรดไขมันที่มี
อะตอมของคารบอน 1 ตัว ไมมีไฮโดรเจน 2 ตัวมาจับ จึงตองจับคูกันเองดวยพันธะ
คู (double bond) จึงเปน กรดไขมันที่มีพันธะคูเพียงหนึ่งคู
 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (polyunsaturated fatty acid) คือ กรดไขมันที่มีพันธะคู
มากกวา 1 คู สวนใหญกรดไขมันไมอิ่มตัวจะมีจํานวนอะตอมของคารบ อนมาก จึ ง
ทําใหโมเลกุลมีความยาวมาก เชน กรดลินโนเลอิก (linoleic acid – C18)
3. วิตามินอี (vitamin E)
ในน้ํามันมะพราวที่ผานขบวนการ RBD ผลิต จากมะพราวแหงที่เก็บไวนาน ๆ จะมีจุลินทรีย
ปนเปอน ตลอดจนถูกแสงแดดและความรอน เมื่อนําไปสกัดน้ํามันมะพราวโดยวิธีหีบหรือ การ
ใชตัวทําละลาย จึงสูญเสียคุณสมบัติที่ดีของวิต ามินอี ไป แตก็ยังเปนน้ํามันที่ดีตอสุข ภาพ ตราบ

ใดที่ ไ ม ไ ด ถู ก เปลี่ ย นแปลงทางเคมี โ ดยขบวนการเติ ม ไฮโดรเจนหรื อ เติ ม สารกั น เสี ย
(preservatives)เพื่อทําใหมันไมหืน สวนวิตามินอีที่ไดจากน้ํามันมะพราวพรหมจรรย ซึ่งสกัดได
โดยวิธีหมัก หรือวิธีบีบเย็นไมใชอุณหภูมิสูง และไมผานขบวนการทางเคมี จะยังคงมีวิตามินอีที่
มีคุณภาพสูงซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
 ตอตานอนุมูลอิสระ : วิตามินอี ทําหนาที่เปนสารตอตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)
 สารโทโคไทรอีนอล (tocotrienol) วิตามินอีในน้ํามันมะพราว มีส ารโทโคไทรอีนอล ซึ่ง
เปนรูปของวิตามินอีที่มีอานุภาพสูงกวาสารโทโคเฟอรอล (tocopherol) ซึ่งอยูในวิตามิน
อี ทั่ว ไป โดยเฉพาะที่ มีอ ยูใ นเครื่อ งสํ า อางรัก ษาผิ ว ถึ ง 40-60 เท า ด ว ยเหตุ นี้น้ํ ามั น
มะพราวจึงตอตานอนุมูลอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทของน้ํามันมะพราวตอสุขภาพสุขภาพที่ดีของมนุษย
1. การรักษาสุขภาพใหแข็งแรง น้ํามันมะพราวจะชวยกระตุนระบบการเผาผลาญ เพิ่ม
พลังงานใหแกรางกาย ทําใหระบบการทํางานของตอมไทรอยดดีขึ้น ซึ่งการกระตุนของ
น้ํามันมะพราวในขางตนนี้จะชวยลดไขมันสะสมได นั่นก็เพราะวาน้ํามันมะพราวเปนที่
ล่ําลือ กันไปทั่ว วาเปนแหล งไขมันธรรมชาติที่ให แคลอรี่ต่ํ าแหล งเดี ยวในโลก นักวิจั ย
หลายคนแนะนํ าวาน้ํามันมะพราวสามารถรักษาและชว ยปอ งกันการเกิดโรคอวนไดอี ก
ดวย นอกจากนี้น้ํามันมะพราวไมจําเปนตองอาศัยเอ็นไซมจากตับออน หรือน้ําดีเพื่อใช
สําหรับยอย พวกมันสามารถยอยสลายไดงาย
2. ปลอดจากโรคไมติดเชื้อ น้ํามันมะพราวมีสวนในการลดอัตราการเกิด ไดแก
2.1 โรคหัวใจ : จากผลการวิเคราะหพบวา น้ํามันมะพราวมีคอเลสเตอรอลนอย
มาก เพราะมี เพี ยง 14 สว นในล านซึ่ง นอ ยกวาน้ํา มัน ถั่ว เหลือ ง ซึ่ง มี 28 ส วน และที่
สําคัญคือ เมื่อบริโภคน้ํามันมะพราวเขาไป ในรางกาย ก็ไมไดเปลี่ยนเปนคอเลสเตอรอล
ในกระแสโลหิต และไมไดทําใหหลอดเลือดแข็งตัวเหมือนกับน้ํามันพืชประเภทไมอิ่มตัว
เชนน้ํามันถั่วเหลือ งที่ถูกเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ในขบวนการผลิต และถูกเติม
ออกซิเจน (oxidize) ระหวางเดินทางกอนถูกบริโภค จนเกิดเปนtrans fatty acids ซึ่ง
เปนตัวการทําใหเกิดลิ่มเลือด และไปอุดตันหลอดเลือด นอกจากนั้นน้ํามัน มะพราวยัง มี
วิตามินอีที่ชวยขยายหลอดเลือดและปองกันการแข็งตัวของหลอดเลือดที่เปนสาเหตุของ
โรคหั วใจ นักโภชนาการสมัย ใหมจึ งสรุป วา น้ํามัน มะพราวชว ยทํ าใหหัว ใจมีสุขภาพดี
เพราะเปน หนึ่ง ในสองชนิด ของน้ํา มัน บริโ ภค ซึ่ง ชวยลดความหนืด (stickiness) ของ
เลือดที่เปนสาเหตุของโรคหัวใจ
2.2 โรคมะเร็ ง : น้ํ า มั น มะพร า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด
โรคมะเร็ง ดวยกลไก 2 วิธี คือ
(1) เนื่ อ งจากเป น น้ํ า มั น ประเภทอิ่ ม ตั ว จึ ง ไม ถู ก เติ ม ไฮโดรเจน
(hydrogenate) และแตกตัวเมื่อถูกกับอุณหภูมิสูง

(2) มีวิตามินอีชวยตอ ตานอนุมูล อิสระที่เปนสาเหตุของการกลายพันธุ
ของยีน เกิดเปนเซลลมะเร็ง และการทํารายเซลล การใชน้ํามันมะพราวชโลมตัว
ก็ชวยปองกันมะเร็งผิวหนังไดดีกวายาทากันแดดราคาแพง
2.3 โรคอวน :
2.4 โรคเบาหวาน :
2.5 โรคปวดเมื่อย โรคชราภาพกอนวัย โรคมะเร็งผิวหนัง และโรคกระดูก
3. ปลอดจากโรคติด เชื้อจุลินทรีย น้ํา มัน มะพรา วพบว ามี กรดลอริก สู งมากถึ ง 4853% กรดลอริก เมื่อเขาสูรางกายก็เปลี่ยนไปเปน สาร โมโนลอริ น ซึ่ งมีคุณสมบัติเ ปน
สารปฏิชีวนะ กรดลอริกนี้พบในน้ํานมมารดา จึงทําใหทารกแรกคลอดที่ดูดน้ํานมมารดา
เปนประจํามักไมคอยเปนโรคเหลานี้ เนื่องจากมีภูมิคุ มกันที่ไ ดมาจากน้ํานมมารดา ใน
นมน้ําเหลือง (cholostum) ของมาดานี้ คือ กรดลอริก นั้นเอง
4. คุณสมบั ติเปน ยาฆาเชื้อ น้ํา มัน มะพรา วสามารถถูกดูดซึม เขาไปในร างกายได ดี
และรวดเร็ว ตําราอายุรเวทของอินเดียใชน้ํามันมะพราวรักษาโรคมาไมต่ํากวา 4,000 ป
แพทยแ ผนไทยก็ไดใ ชน้ํ ามันมะพรา วรัก ษาโรคทั้ง ภายในและภายนอกมาเปน เวลาช า
นาน เช น ในตําราพระโอสถพระนารายณ ตั้งแต สมัยกรุงศรีอ ยุธยาไดใชน้ํามันมะพราว
เปนยานวดแก ปวดเมื่อ ย ยารัก ษาโรคกระดูก ยารั ก ษาแผลเนาเปอย ศั กยภาพของ
น้ํามันมะพราวในการรักษาโรคมีดังนี้
4.1 โรคที่เกิดจากการติดเชื้อตาง ๆ
4.2 โรคผิวหนัง
4.3 รังแคหนังศีรษะ
บทบาทของน้ํามันมะพราวตอความงาม
เกี่ยวกับ เรื่องนี้น้ํามันมะพราวมีขอดีคือ ตอตานอนุมูลอิสระ วิตามินอี ทําหนาที่เปนสาร
ตอ ตานการเติ มออกซิเ จน โดยการปองกัน เซลไมใหถูก เติ มออกซิเจน ได งาย ๆ ประกอบดว ย
สาร โทโคไทรอีนอล ที่มีอานุภาพสูง วิตามินอีในน้ํามันมะพราว มีสารโทโคไทรอีนอล ซึ่งเปนรูป
ของวิตามินอีที่มีคุณภาพสูงกวาสาร โทโคเฟอรอล ซึ่งอยูในวิตามินอีทั่วไป โดยเฉพาะที่มีอยูใน
เครื่องสําอางรักษาผิว ถึง 40-50 เทา ดวยเหตุนี้ น้ํามันมะพราวจึงตอตานอนุมูลอิสระไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. ผิวสวย การนวดหรือชโลมตัวดวยน้ํามันมะพราว ชวยใหผิวสวย เพราะ
1.1 ผิวดูออนวัย น้ํามันมะพราวที่ใชชโลมตัว ทั้งในรูปน้ํามันมะพราวสด ๆ หรือ
ในรูปของผลิตภัณฑน้ํามันมะพราว เชน ครีม และโลชั่นจะทําใหผิวพรรณนุมไมแตกแหง
เปนกระ หรือฝา แตชุ มชื้นและเนียน ปราศจากริ้วรอย และเหี่ ยวยน ทั้ งนี้เพราะน้ํามั น
มะพราวมีวิตามินอีที่มีอานุภาคมากกวาวิตามินอีในเครื่องสําอาง

1.2 ผิวนุมและเนียน ตามปกติผิวหนังจะสูญเสีย ความชื้นเพราะถูกแดดและลม
น้ํามันมะพราวมีคุณสมบัติเปนสารรัก ษาความชุมชื้น(moisturizer) จึงชวยใหผิวหนังนุม
และเนียน
1.3 ชวยปองกันและรักษาฝา และ กระ อนุมูล อิสระ เปนตัวการอันหนึ่งของการ
เกิดฝา (รอยดําคล้ําหรือ ปนสีน้ํา ตาลออ น) และกระ วิต ามิ นอีใ นน้ํ ามั นมะพรา วจะทํ า
หนาที่ ทําลายอนุมูลอิสระเหลานี้เ ราสามารถใชน้ํามันมะพรา วเป นยาทากันแดดไดดี อีก
ทั้งยังไมเหนียวเหนอะหนะเหมือนยากันแดดบางชนิด และราคาก็ถูกกวา
2. ผมงาม เนื่องจากน้ํามันมะพราวเปนนํามันพืชที่มีคุณสมบัติที่เพิ่มความชุมชื้น อีกทั้ง
มี ส ารปฏิ ชี ว นะ (จากโนโนลอริ น ) และสาร antioxidant (จากสารโทโคทริ น นอลใน
วิตามินอี) จึงมีสวนทําใหผมงาม จากคุณสมบัติตอไปนี้
2.1 ชวยปรับสภาพผม น้ํามันมะพราวเปน Hair conditioner ที่ชวยทําใหผมนุม
ดําเปนเงางาม เพราะมีวิตามินอีที่ชวยเสริมการเจริญของเสนผม
2.2 ชวยรักษาสุขภาพของหนังศรีษะ น้ํามันมะพราวชวยรักษาสุขภาพของหนัง
ศรีษะทั้งนี้ เพราะน้ํามันมะพราวมีสารปฏิ ชีวนะที่ คอยทํา ลายเชื้อโรค หนังศรีษะจึงไมมี
รังแค
2.3 ชวยใหเสนผมมีสุขภาพดี น้ํามันมะพราวชวยลดปริมาณการสูญเสียโปรตีน
เส นผม เพราะน้ํ ามั นมะพรา วมีคุณสมบั ติยึด เกาะ กับโปรตีนของเสนผมไดดี อีกทั้งมี
ขนาดของโมเลกุลเล็กจึงแทรกซึมเขาไปในเสนผมไดสะดวก
วิธีการเก็บรักษาน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 100%
น้ํามันมะพราวจะเปนไขที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซ็นเซียส (ไมไดเสีย) และจะกลับมา
ใสเหมือนเดิมที่อุณหภูมิห อง โดยที่คุณสมบัติทุกอยางยังคงเหมือนเดิมจาก ดังที่ไดกลาวมาจะ
เห็นไดว า น้ํามันมะพราวมีบทบาทอยางมากตอสุ ขภาพ และความงามของมนุษยไมวาจะใชใ น
การบริโภคเปนอาหาร หรืออาหารที่เปนยาดวย (nutraceutical หรือ functional food) และการ
ใชภายนอกโดยการใชถูนวดตัว หรือชโลมผม เปนตน
จากขอมูลทั้งหมดหวังวาจะจุดประกายกระตุนใหทุกฝายที่เกี่ยวของหันกลับมาทบทวน
ขอมูลเชิงวิชาการเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา น้ํามันมะพราวซึ่งมีบทบาทสําคัญในการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวั น เนื่องจากสภาพประเทศไทยมีแหลง มะพราวที่สามารถตอบสนองความต องการ
ของคนในประเทศและตางประเทศได จึงควรชว ยกันสนับสนุน ให น้ํามันมะพราวกลับมาเปนที่
นิยมใชและพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่แพรหลายในอนาคตตอไป

