
ประวัติและผลงาน (โดยย่อ) 
บุคคลผู้มีผลงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ของสภาวัฒนธรรมต าบลเกาะหลัก   
ลักษณะความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 

ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 

-------------------   
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ – นามสกุล  นางมาลี  แจ่มแจ้ง  อายุ  62  ปี  วัน  เดอืน  ปีเกิด  10  มีนาคม  พ.ศ.2499 
 อาชีพ  นวดแผนไทย 

อยู่บ้านเลขท่ี  137  หมู่ที่  6  ต าบลเกาะหลัก  อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000 
โทร.  062 - 4691887 

ข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 
 นางมาลี  แจ่มแจ้ง  เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้น าชุมชนโดยการน าความรู้ด้านการนวดแผนไทย  สมุนไพรไทย
น าไปท าลูกประคบ  ยาหม่องน้ า  และมีความรู้การนวดแผนไทย  การนวดเพ่ือรักษาโรคโดยผ่านการอบรม
หลักสูตรต่างๆ เช่น  หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ของส านั กงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กระทรวงสาธารณสุข  หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1  ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กระทรวงสาธารณสุข  หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  372  ชั่วโมง  รุ่นที่ 
138  ของสถาบันการแพทย์แผนไทย  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวง
สาธารณสุข  ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หลักสูตรนวดแผนไทย 372  ชั่วโมง  รุ่นที่ 5  
ของโรงพยาบาลบางสะพาน  ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กระทรวงสาธารณสุขและยัง
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ประจ าปี 2560  สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านสุขภาพ 
 นางมาลี  แจ่มแจ้ง  เกิดที่จังหวัดราชบุรี  ต าบลวังมะนาว  อ าเภอปากท่อ  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  จากโรงเรียนบ้านทับท่อน  ต าบลทุ่งกรง  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และมาศึกษาต่อ ณ  
กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 ปัจจุบันนางมาลี  แจ่มแจ้ง  ยังเป็นผู้น าชุมชน  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งเคล็ด  
และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเป็น อสม.หมู่บ้านบ้านทุ่งเคล็ด  กรรมการวัดทุ่งเคล็ด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลเกาะหลัก  และยังเป็นวิทยากรของกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 7 และวิทยากรด้านประกอบอาชีพ  
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(นวดแผนไทย) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งเคล็ดและยังมี
ความรู้ด้านการอยู่ไฟส าหรับสตรีหลังคลอดบุตรให้มดลูกเข้าอู่เร็วอีกด้วย 

สกัดน้ ามันจากสมุนไพรหัวสด : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบ  : 
1. หัวไพลสด 10 กิโลกรัม 
2. หัวขม้ินอ้อย 5 กิโลกรัม 
3. พญาว่าน 2 กิโลกรัม 
4. ว่านเอ็นเหลือง 3 กิโลกรัม 
5. รากเถาวัลย์เปรียง 1 กิโลกรัม 
6. พิมเสน การบูร 5 ขีด 
7. เมนทอล 3 ขีด (สูตรเย็น) 
8. น้ ามันระก า 1 แก้ว (สูตรร้อน) 
9. น้ ามันงาหรือน้ ามันปาล์ม 
อุปกรณ์ : 
1. กระชอน 
2. ผ้าขาวบาง 
3. กระทะ 2 ใบ (ส าหรับทอดและสกัดสมุนไพร) 
4. เขียง 
5. ขวดส าหรับบรรจุ  
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กระบวนการ/ขั้นตอน : 
1. น าหัวไพล ขม้ินอ้อย พญาว่าน ว่านเอ็นเหลือง รากเถาวัลยฺ์เปรียงมาล้างให้สะอาด ผึ่งไว้ให้แห้ง 
2. น าสมุนไพรที่ล้างไว้มาหั่นบางๆ 
3. ตั้งกระทะด้วยไฟอ่อน ๆ รินน้ ามันลงไปในกระทะ 
4. ใส่สมุนไพรส่วนหนึ่งลงกระทะ เคี่ยวเรื่อย ๆ เพ่ือเป็นการสกัดน้ ามันจากสมุนไพรออกมาจนสมุนไพรเหลือง   
    จึงตักออก แล้วเติมสมุนไพรส่วนที่เหลือลงไปเค่ียว ท าซ้ า ๆ จนหมด 
5. ยกกระทะลงพักให้เย็น 
6. กรองน้ ามันด้วยกระชอนและผ้าขาวบาง 
7. บรรจุใส่ขวดที่เตรียมไว้ 
 

 

*************************



ประวัติและผลงาน (โดยย่อ) 
บุคคลผู้มีผลงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ของสภาวัฒนธรรมต าบลเกาะหลัก   
ลักษณะศิลปะการแสดง  ประเภทดนตรีไทย 

-------------------   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ – นามสกุล พ.อ.อ.อรุณ  วงศ์ทิม อายุ  77  ปี  ปีเกิด  พ.ศ. 2484 
 อาชีพ  ข้าราชการบ านาญ 

อยู่บ้านเลขท่ี  29/1  หมู่ที่ 5  ต าบลเกาะหลัก  อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000 
โทรศัพท์ 032-603092 

ข้อมูลด้านดนตรีไทย 
 พ.อ.อ.อรุณ  วงศ์ทิม  เป็นผู้มีใจรักในด้านศิลปะการแสดงดนตรีไทย  มีความสามารถในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีไทยได้หลายชนิด  เช่น  ระนาด  ขลุ่ย  ขิม  ซออู้  ซอด้วง  ซึ่งสามารถบรรเลงให้ความบันเทิงและใช้บรรเลง
ประกอบพิธีกรรม 
 พ.อ.อ.อรุณ  วงศ์ทิม  เป็นคนเกิดที่บ้านเลขที่ 100  ต าบลพังราด  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง  จบ
การศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ  และได้บรรจุเข้ารับราชการ  ณ  กองบิน 7 อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ต่อมา
ได้ย้ายมาอยู่  ณ  กองบิน 5 อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และได้เรียนรู้ฝึกฝนดนตรีไทยประเภท ขิมเป็น
เครื่องดนตรีชิ้นแรก  จากครูสัมฤทธิ์  จนมีความช านาญ  เนื่องจากมีจิตใจชื่นชอบในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้
เรียนรู้เพิ่มเติมจากครูสง่า  เงินสุวรรณและได้ร่วมวงดนตรีไทยไปบรรเลงในงานพิธีต่าง ๆ 
 ปัจจุบัน พ.อ.อ.อรุณ  วงศ์ทิม  ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะดนตรีไทยให้แก่เด็กและเยาวชน
ทั่วไปและยังเป็นผู้บรรยายประวัติของละครร าเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับเพลงไทยเดิม 


