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ภาวะอารมณ์  โดยัผ้้เข้้าร่วมงานวิจัยัได้รายังานว่า ภายัห้ล้ังจากการ

สด้ดมนำ�ามนัสารสกดัดอกมะล้ ิให้ผ้ล้ล้พัธิด์า้นเกดิความร้ส้กึเชงิบวก 

สรา้งความต่�นตวั แล้ะความร้้สกึเชงิเรา้อารมณ์ (Romantic Feeling)

ประการท่�สอง ดีอกี่มะล่ ่ในตำารับยัาไทยัมส่รรพคณุชว่ยับำารุง

ห้ัวใจ แล้ะบรรเทาอาการปวดศู่รษะ ได้เป็นอยั่างด่ 

1. ดอกิมะลิสิด 

พท.ป.ภัคภร บูรณสันติกูล
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สวััสด้
คุณผ้้อ่าน TPA News ทุกท่านค่ะ ข้อต้อนรับทุก

ทา่นเข้า้ส้เ่ดอ่นสงิห้าคมอนัแสนอบอุน่กนันะคะ J
ในวันท่� 12 สิงห้าคมข้องทุกปี ประเทศูไทยัได้กำาห้นดให้้เป็น

วันแม่แห้่งชาติ บรรดาคุณล้้กทั�งห้ล้ายัต่างนิยัมนำาดอกมะลิ้ ห้ร่อ 

พวงมาล้ัยัดอกมะล้ิ มามอบให้้กับคุณแม่เพ่�อเป็นการแสดงออกถูึง

ความรัก แล้ะความห้่วงใยัท่�พวกเราม่ต่อท่าน

คุณผู้อ่านื่ที่ราบไห้มคะ? ว่าทำาไมเราถูึงเล้่อกใช้ “ดอกิมะลิ” 

เป็นดอกไม้สัญ่ล้ักษณ์ข้องวันแม่? 

“ดอกิมะลิ” นั�นเป็นดอกไม้ส่ข้าวบริสุทธิิ� เป็นไม้มงคล้ท่�ม่มา

แต่โบราณ ส่งกล้ิ�นห้อมเย็ันช่�นใจข้จรข้จายัไปได้ไกล้ แล้ะห้อมนาน 

ผล้ิดอกออกใบตล้อดทั�งปี นอกจากน่�ในตำารับยัาไทยัมักนำาดอกมะล้ิ

ตากแห้้งไปปรุงเป็นยัาเพ่�อช่วยับำารุงหั้วใจ ด้วยัเอกล้ักษณ์อันโดด

เด่นข้องดอกมะลิ้ดังท่�กล้่าวมาน่� จึงเปร่ยับดุจดังความรักอันบริสุทธิิ� 

ข้องแม่ท่�ม่ต่อล้้กอยั่างมั�นคงไม่ม่วันเส่�อมคล้ายั ...

“มะลิ” กับคุณประโยชน์นานัปการ

ต้นมะล้ินั�น จัดว่าเป็นไม้มงคล้ท่�สามารถูนำามาใช้ประโยัชน์

ได้จากทุกส่วนข้องต้น เริ�มต้นจาก กี่ล่่�นื่ห้อมขึ้องดีอกี่มะล่่ ส่งผล้ด่

ต่ออารมณ์ข้องเราในระยัะยัาว เพราะม่ส่วนช่วยัห้ล้ั�งสารความสุข้

ช่วยัเพิ�มความเบิกบานใจ แล้ะล้ดภาวะซึมเศูร้า วิตกกังวล้ได้เป็น

อยั่างด่ ในปัจจุบันได้ม่การสกัดเป็นนื่ำ�ามันื่ห้อมระเห้ยกี่ล่่�นื่ดีอกี่

มะล่่ (Jasmine Essential Oil) เพ่�อช่วยัปรับสมดุล้ทางด้านอารมณ์

บรรเทาภาวะโรคซึมเศูร้า นอกจากน่�อ่กห้นึ�งงานวิจัยัจากวารสาร

การวิจัยัสุข้ภาพ (Journal of Health Research) ได้ระบุว่า การส้ด

ดมนำ�ามันสารสกัดดอกมะล้ิ ม่ผล้ต่อระบบการทำางานข้องสมอง แล้ะ

ดอกมะลิี่ ...

สู่มุนไพรสืู่�อรักวันแม� กับั 

คุณประโยชีน์นานัปการ
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 นำาดอกสดมิาลอยนำ�าหรือืรืบัปรืะทานเปน็ขีา้วแชุล่อยนำ�า

ดอกมิะลิ กจ็ะทำาให้ชุุม่ิคอ-ชุื�นใจ ดบักรืะหาย อกีทั�งยงัชุว่ยบำารืงุหวัใจ

ให้ชุุ่มิชุื�น

 ในกรืณีีที�ปวดศีูรืษะ ให้นำาดอกมิะลิ 5-7 ดอกมิาตำาให้

ละเอียดแล้วพิ่อกบรืิเวณีขีมิับทิ�งไว้ปรืะมิาณี 10-15 นาที ก็จะชุ่วย

ขียายหลอดเลือดบรืิเวณีศูีรืษะ บรืรืเทาอาการืปวดศูีรืษะ และทำาให้

หลับสบาย

2. ดอกิมะลิแห้ง

 โดยัมากจะใช้ใน ติ์ำารับยาหอม เพ่�อบำารุงห้ัวใจแล้้วยััง

ม่ส่วนช่วยัในการถูอนพิษ ดับพิษร้อน แก้ร้อนใน-กระห้ายันำ�า ข้ับล้ม- 

กระจายัล้ม แก้ปวดท้อง แล้ะบำารุงครรภ์ได้ค่ะ

 วธีิ์ทำาชุาดอกมิะล ิ: นำาดอกมิะลติากแห้ง จำานวน 5-7 ดอก

มิาชุงกบันำ�าเดอืด ปรืะมิาณี 3-5 นาท ีแลว้กรืองกากออก ดื�มิปรืะมิาณี 

1-2 แก้ว จะชุ่วยบรืรืเทาอาการืวิงเวียนศูีรืษะ ปรืับสภาพิ่อารืมิณี์

ควบคุมิสมิดุลความิดันโลหิต และอัตรืาการืเต้นหัวใจในรื่างกาย

ประการท่�สาม ใบมะล่่ ม่สรรพคุณช่วยัรักษาโรคผิวห้นัง

จำาพวก โรคฝี้ แผล้พุพอง อาการบวมฟักชำ�า ห้ร่อแผล้สดได้ โดยั 

ใบมะล้ิจะช่วยัสมานแผล้ ล้ดเล้่อนรอยัแผล้เป็น

วิธีรักิษา : ให้้นำาใบมะล้ิสด จำานวน 5-7 ใบ มาตำาให้้ล้ะเอ่ยัด

แล้ว้ผสมกับนำ�ามนัมะพร้าว ห้รอ่นำ�าปน้ใส (กลุ้ม่สมุนไพรท่�มฤ่ทธิิ�เย็ัน) 

คนจนเข้้ากันแล้้วนำาไปล้นไฟั ประมาณ 2-3 นาท่ แล้้วจึงนำาไปพอก

บรเิวณท่�เปน็รอยัโรคห้รอ่บริเวณท่�เปน็แผล้เป็น ทิ�งไว้ประมาณ 10-15 

นาท่ ทำาซำ�าอยั่างน้อยัเป็นเวล้า 5-7 วัน เพ่ยังเท่าน่�ก็จะช่วยัทำาให้้รอยั

แผล้เป็นจางล้ง แล้ะค่อยัๆ สมานผิวให้้กล้ับมาเป็นปกติดังเดิมค่ะ

ประการสุดท้ายั รากี่มะล่่ ม่สรรพคุณช่วยับรรเทาอาการ

นอนไม่ห้ล้ับ แก้ปวดศู่รษะ แก้เล้่อดออกตามไรฟััน รักษาโรคท่�เก่�ยัว

กับทรวงอก รักษาภาวะห้ล้อดล้มอักเสบ แก้ห้อบห้่ด แล้ะเป็นยัาข้ับ

ประจำาเด่อนในสตร่ 

วิธีรักิษา : 

สิำาหรับอากิารนอนไม่หลับ ให้้นำารากแห้้งมะล้ิ ปริมาณ 

1-1.5 กรัม มาฝ้นกับนำ�ารับประทาน ห้ล้ังอาห้ารเย็ัน จะช่วยัทำาให้้

ห้ล้ับได้ง่ายัข้ึ�น 

สิำาหรับโรคำเลือดออกิติ์ามไรฟััน โรคำหอบหืด โรคำหลอดลม

อกัิเสิบ ให้น้ำารากสดประมาณ 1-1.5 กรมั นำามาต้มกบันำ�ารบัประทาน

ห้ล้ังอาห้ารเช้า-เยั็น

เห้็นไห้มคะว่า “ดอกมะล้ิ” นอกจากจะเป็นตัวแทนความรัก 

ข้องเราม่ต่อคุณแม่แล้้ว ดอกมะล้ิยัังม่ประโยัชน์มากมายัในการ 

นำามาใช้เพ่�อด้แล้สุข้ภาพ ทั�งน่� มะล้ิเป็นไม้ดอกท่�ปล้้กง่ายั ใช้พ่�นท่�ไม่

มาก ปล้้กแล้้วม่กล้ิ�นห้อมล้ะมุนไปทั�วทั�งบ้าน ร้้อยั่างน่�แล้้ว...มาล้อง

ปล้้กมะล้ิกันสักต้นด่ไห้มคะ สุข้สันต์วันแม่ค่ะ!
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