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คํานํา                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรื่อง “น้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด (Essential oils and 
Aromatherapy)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขายหองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ โครงการยอยท่ี 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ 
Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศพรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนา
รูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใช
นี้ใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสาร
ประมวลพรอมใชฉบับนี้ใหความรูทางดานความหมายของน้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด  ประเภทของสุ
คนธบําบัด  แหลงที่มา  องคประกอบทางเคมี  การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี  วิธีการสกัด  คุณสมบัติ  
ฤทธ์ิทางชีวภาพและรูปแบบการใชประโยชนของนํ้ามันหอมระเหย  รวมท้ังธุรกิจสปาในประเทศไทย                                          

คณะผูจัดทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เก่ียวกับนํ้ามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด โดยเอกสารฉบับเต็มท่ีใชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอม
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น้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด
 (Essential Oils and Aromatherapy)

บทคัดยอ

การใชน้ํามันหอมระเหยเพื่อการบําบัดรักษาโรค  โดยใชในรูปของการนวดหรือการสูดดมที่เรียกวา      
สุคนธบําบัด แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ  1. การใชน้ํามันหอมระเหยเพื่อการบําบัดรักษาโรคหรือการบรรเทา
อาการของโรค  2. สุคนธบําบัดเพื่อความงาม  เปนการใชน้ํามันหอมระเหยเพื่อความงามหรือใชในเครื่องสําอาง   
ซ่ึงในปจจุบันไดมีการผสมผสานท้ัง 2 ประเภทเขาดวยกันและใหบริการในสถานที่ที่เรียกวา  สปา  น้ํามันหอม
ระเหยที่ใชสวนใหญเปนน้ํามันที่มาจากพืชธรรมชาติ  มีสรรพคุณและประโยชนมากมายแตกตางกันไปตาม
ชนิดของพืชนั้นๆ  กลิ่นของน้ํามันหอมระเหยจะกระตุนสมองสวนที่มีผลตออารมณ  ชวยใหเกิดความสมดุล
ของอารมณและทําใหเปนสุข  มีผลในการบําบัดโรคที่เปนปญหาทางรางกาย  โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
ความเครียด  โดยจะแทรกซึมเขาไปยังระบบตางๆภายในรางกาย  ชวยปรับสมดุลภายในรางกายและจิตใจใหดี
ยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ : นํ้ามันหอมระเหย ; สุคนธบําบัด ; สปา ; กล่ินหอม
Keyword : Essential oils ; aromatherapy ; spa ; odorous
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น้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด  
(Essentila Oils and Aromatherapy)

1.  บทนํา
ปจจุบันมนุษยมักประสบปญหาทางสภาพรางกายและจิตใจ  เนื่องจากสภาพแวดลอมตางๆไมวาจะเปน

มลภาวะทางอากาศ  ไดแก  ควันพิษจากรถยนต  ควันบุหรี่  หรือสารเคมี  รวมถึงสภาพแวดลอมรอบตัวที่ไมพึง
ประสงคท้ังทางดานสังคมและการเมือง  ทําใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียดตางๆตามมา  มนุษยจึงหันมา
เอาใจใส  ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น  โดยใชวิธีทางธรรมชาติ  ทางเลือกหนึ่งที่นิยมกันมากคือ  การบําบัดดวยกลิ่น
หอม  หรือสุคนธบําบัด  (Aromatherapy)  นั่นเอง  ซึ่งทําใหเกิดความสมดุลทั้งทางรางกาย  จิตใจและอารมณ  
มักใชบริการไดทั่วไปในสถานบริการที่เรียกวา  สปา  (Spa)

การใชประโยชนจากนํ้ามันหอมระเหยมีมาต้ังแตสมัย 5,000 ปกอน  ชาวอียิปตโบราณเปนชนชาติแรกท่ี
มีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยมาใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง  หลังจากนั้นก็มีชนชาติอื่นตามมา  ไดแก  จีน  
อินเดีย  อียิปต  ฝรั่งเศส  เปนตน  กลิ่นหอมตางๆที่นํามาบําบัดเปนสารสกัดที่มาจากน้ํามันหอมระเหยจาก
ธรรมชาติ  ซึ่งมีสรรพคุณและประโยชนมากมาย  เชน  น้ํามันพริกไท  น้ํามันกานพลู  น้ํามันลาเวนเดอร  น้ํามัน
สะระแหน  ฯลฯ  โดยทั่วไปน้ํามันหอมระเหยสามารถเขาสูรางกายไดหลายทาง  ไดแก  การสูดดม  การซึมผาน
ผิวหนังและการรับประทาน  แตละชนิดมีฤทธิ์ตอระบบตางๆของรางกายที่แตกตางกัน  ขึ้นอยูกับประเภทและ
สรรพคุณของพืชชนิดน้ันๆ  น้ํามันหอมระเหยจึงเปนการแพทยทางเลือกแบบหนึ่งที่สามารถปองกันและรักษา
โรคหรืออาการเจ็บปวยท่ีไมรายแรงท้ังทางรางกายและจิตใจไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตามแมวานํ้ามันหอมระเหย
จะมีคุณประโยชนมากมาย  แตหากใชผิดวิธีก็ยอมกอใหเกิดโทษได  ดังนั้นผูใชจึงควรศึกษารายละเอียดของ
นํ้ามันหอมระเหยแตละชนิดอยางละเอียดกอนนํามาใช  

2.  ความหมายของน้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด
น้ํามันหอมระเหย  (Essentail Oils)  เปนสารอินทรียที่พืชสรางขึ้น  มักมีกลิ่นหอมและระเหยไดงายที่

อุณหภูมิหอง  พืชเหลาน้ีจะมีตอมหรือทอท่ีสรางและกักเก็บนํ้ามันหอมระเหยไว  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 254]) โดยสามารถพบไดตามสวนตางๆของพืชหอม  ไดแก  ราก  ลําตน  ใบ  ดอก  
ผล  เมล็ด  เปนตน  โดยระดับของน้ํามันหอมระเหยที่พบในพืชแตละชนิดจะมีตั้งแต  0.01% ถึง 10% (Prats, 
MS., and Jimenez, A., 2010)  ประกอบดวยองคประกอบทางเคมีกวา  100  ชนิด  นอกจากพืชหอมจะใหกลิ่น
หอมแลว  บางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายไดดวย  เชน  ทําใหเกิดการระคายเคืองหรือเกิดอาการเปนพิษ 
(Mcguinness, H., 2003)

สุคนธบําบัด  (Aromatherapy)  คือ  ศาสตรและศิลปะแหงการใชกล่ินหอมของนํ้ามันหอมระเหยจากพืช
ธรรมชาติในการชวยบําบัดรักษาโรคทางรางกายและจิตใจ  มีผลตอระบบประสาท  บรรเทาความเครียดและ
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อาการวิตกกังวล  ผอนคลายหรือกระตุนใหรางกายและจิตใจเกิดความสมดุลและมีสภาพท่ีดีข้ึน  รวมทั้งปองกัน
โรคภัยไขเจ็บที่ไมรายแรงไดอีกดวย  จึงนับไดวาเปนการแพทยทางเลือกแบบหน่ึง (Kuriyama, H., et al., 2005)  

3.  ประเภทของสุคนธบําบัด  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)  
การใชน้ํามันหอมระเหยในสุคนธบําบัดมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป โดยท่ัวไปมักใชเพ่ือ

บําบัดรักษาโรคและใชในเครื่องสําอางเพื่อความงาม  สุคนธบําบัดจึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ 
คือ 

1.  สุคนธบําบัดเพื่อการรักษาโรค  
เปนการนํานํ้ามันหอมระเหยมาใชในการบําบัดรักษาโรคหรือบรรเทาอาการของโรคท้ังทางรางกายและ

จิตใจ  ตัวอยางเชน  น้ํามันยูคาลิปตัส  น้ํามันกานพลู  เปนน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการตานจุลชีพใน
ระบบทางเดินหายใจ    นํ้ามันคารโมไมล  นํ้ามันสน  ชวยบรรเทาอาการปวดกลามเน้ือและขอตอ  นํ้ามันกุหลาบ  
น้ํามันมะลิ  น้ํามันลาเวนเดอร  เปนน้ํามันที่หอมระเหยที่ชวยบรรเทาอาการผิดปกติทางดานจิตใจ  ซึ่งเกิดจาก
ความเครียด  ภาวะซึมเศรา  วิตกกังวล  นอนไมหลับ  เปนตน

2.  สุคนธบําบัดเพื่อความงาม
เปนการใชน้ํามันหอมระเหยเปนสวนผสมในเครื่องสําอางหรือผลิตภัณwเสริมความงามบางชนิด มี

คุณสมบัติในการชวยบํารุงผิวพรรณ  ชะลอความแก  ลดริ้วรอย  ตานอนุมูลอิสระ ฯลฯ  น้ํามันหอมระเหยที่ใช  
ไดแก  นํ้ามันลาเวนเดอร  นํ้ามันซีดารวูด  นํ้ามันทีทรี  เปนตน

4.  แหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหย  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)  
น้ํามันหอมระเหยเปนน้ํามันที่สกัดไดจากสวนตางๆของพืช  ไดแก  ดอก  ผล  เปลือกผล  เมล็ด  ใบ  

ราก  ลําตนใตดิน  เนื้อไม  หรือเปลือกไม  โดยพืชเหลานี้จะมีบริเวณพิเศษซึ่งทําหนาที่เก็บสะสมสารที่มีกลิ่น
หอม  ไดแก  
 1.  เซลลนํ้ามัน  (oil cells)  หรือเซลลเรซิน  (resin  cells)  พบไดจากพืชวงศอบเชย  พืชวงศขิง  พืชวงศ
พริกไทยและพืชวงศจันทนเทศ  

2.  โพรงเก็บน้ํามัน  (oil  cavities)  หรือถุงนํ้ามัน  (oil  sacs)  พบไดจากพืชวงศสมและพืชวงศชมพู
3.  ชองเก็บนํ้ามัน  (oil  canals)  หรือชองเก็บเรซิน  (resin  canals)  พบไดจากพืชวงศผักชีและพืชวงศ

สน  
4.  ทอเก็บนํ้ามัน  (oil  ducts)  พบไดจากพืชวงศ  Asteraceae  เชน  คาโมไมล
5.  Glandular  hairs  พบไดจากพืชวงศกะเพรา
_.  Internal  hairs  พบไดจากพืชวงศกลวยไม
`.  บริเวณเซลลเน้ือเย่ือบางๆ รอบพาเรนไคมา  (parenchyma)  หรือ idioblast  พบไดจากพืชวงศจําปา
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5.  องคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 
254])

นํ้ามันหอมระเหยเปนสารประกอบท่ีมีสวนผสมซับซอน  แตละชนิดประกอบดวยองคประกอบทางเคมี
หลายชนิด  สวนใหญมักจะเปนสารประกอบจําพวกเทอรพีนส  (terpenes)  สูตรโดยทั่วไป  คือ  (C5H])n  

สามารถแบงตามองคประกอบทางเคมีได  3  ประเภท  ดังนี้
1.  โมโนเทอรพีนส  (Momoterpenes)  มีอะตอมของคารบอนเปนโครงสรางหลัก 10 อะตอม เกิดจาก

การนํา  isoprene  2  ตัวมาเชื่อมตอกัน  มีทั้งในรูปของสารเรียงตัวแบบเปนวง เชน  limonene  พบมากในน้ํามัน
มะนาวและน้ํามันผิวสม  และเรียงตัวแบบไมเปนวง  เชน  -myrcene,  linalool  (ดังรูปที่ 1) (vาปนีย  หงสรัต
นาวรกิจ, 2550)  น้ํามันหอมระเหยในกลุมนี้มีคุณสมบัติในการกระตุนระบบประสาท  ระงับเชื้อและขับเสมหะ  
นอกจากน้ียังพบวา  มีฤทธ์ิยับย้ังการเจริญของเซลลมะเร็งและชักนําใหเกิด  apoptosis   ไดอีกดวย  (จีรเดช มโน
สรอยและคณะ, 2553)  

                 

                                                                                                                     

2.  เสสควิเทอรพีนส  (Sesquiterpenes)  มีอะตอมของคารบอนเปนโครงสรางหลัก 15 อะตอม  เกิดจาก
การนํา  isoprene  3  ตัวมาเชื่อมกัน (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)  เชน  สาร -caryophyllene  พบมากใน
น้ํามันในฝรั่ง  สาร zingiberene  พบมากในน้ํามันสกัดจากพืชตระกูลขิง  (ดังรูปท่ี 2)  สารในกลุมนี้มีคุณสมบัติ
ตานการอักเสบ  ชวยผอนคลาย  

3.  ฟนิลโพรพีน  (Phenylpropenes)  มีโครงสรางหลักเปนวงอะโรมาติก  (aromatic  ring)  ตอกับ
อะตอมของคารบอน 3 อะตอม  เชน  สาร  Eugenol/Cinnamic aldehyde  พบในน้ํามันหอมระเหยจากกานพลู  

Limonene     -Myrcene

รูปท่ี 1  แสดงโครงสรางของสารในกลุม  Monoterpenes  
            ชนิดเรียงตัวเปนวงและไมเปนวง

Humulene
รูปท่ี 2   แสดงโครงสรางของสารในกลุม  Sesquiterpenes

Zingiberene
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อบเชยจีน  อบเชยลังกา  มีคุณสมบัติในการตานแบคทีเรียและชาเฉพาะที่  (local  anesthetic)  สาร  
Anethole/Estragole  พบไดในน้ํามันหอมระเหยจากตนจันทนเทศ  (nutmeg)  โหระพา  (sweet  basil)  เปนตน  
มีคุณสมบัติในการแกอาการเกร็ง (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)      

6.  การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย, 254])  

น้ํามันหอมระเหยประกอบดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิดแตกตางกันไป  ในการวิเคราะหหา
องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหย  สามารถทําไดหลายวิธี  ท่ีนิยมนํามาใชในการวิเคราะห  ไดแก

1.  แกสโครมาโทกราฟ  (Gas Chromatography, GC)  (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010)
เปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด คอลัมนที่นิยม

ใชเปนแบบ  capillary  ภายในจะบรรจุและเคลือบดวยเฟสนิ่ง  (stationary  phase)  เชน  DB-1, Carbowax, OV-
1, OV-101  ฯลฯ  ในการเลือกชนิดของเฟสน่ิงเปนส่ิงท่ีสําคัญมากเพราะจะมีผลตอประสิทธิภาพในการแยกสาร
และการวิเคราะห  หากเลือกไมเหมาะสมอาจเกิดความผิดพลาดและทําใหการวิเคราะหเปนไปไดยาก  เครื่อง
ตรวจวัดท่ีนิยมใชไดแก  FID (The Flame Ionization Detector)  ใชสําหรับตรวจและวัดปริมาณของ
องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยบางชนิด  

2.  High Performance Liquid Chromatography (HPLC)  
 เปนเทคนิคอีกชนิดหนึ่งที่นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหย  แตไม

เปนที่นิยมใชมากนัก  สวนใหญจะใชคอลัมนชนิด normal phase  
3.  การใชเทคนิค Hyphenated  และ  Multidimensionnal  gas  chromatography
 Hyphenated  หรือ  Multidimensionnal  เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของ

น้ํามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้  (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010)  
เปนการนําเทคนิคตั้งแต 2 เทคนิคขึ้นไปมาวิเคราะหหาองคประกอบของนํ้ามันหอมระเหย  โดยอาจนําเคร่ืองมือ
ชนิดเดียวกันมาตอพวงเขาดวยกัน  เชน  GC-MS  เปนเทคนิคที่นิยมใชมากที่สุด  เพื่อเปนการตรวจสอบและ
ยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหครั้งแรกดวย  GC-FID

4.  Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)
เปนเทคนิคที่ใชในการศึกษาโครงสรางของสารในน้ํามันหอมระเหย  โดยดูจากคาการดูดกลืน

พลังงานเรโซแนนซของอะตอมของโปรตอนและคารบอนในโมเลกุลของสารน้ันๆ  

7.  วิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหย  (Methods  of  Extraction)  (Mcguinness, H., 2003)  
การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติมีหลายวิธีดวยกัน  โดยการเลือกวิธีการสกัดน้ํามันหอม

ระเหยจะตองพิจารณาลักษณะและปจจัยตางๆรวมดวย  ตัวอยางเชน  สวนของพืชที่นํามาสกัด  คุณสมบัติทาง
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รูปท่ี3 แสดงลักษณะของเครื่องกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา
(ที่มา : http://www.tistr.or.th/pharma/Essen_ext.htm)

เคมีและกายภาพของน้ํามันหอมระเหยที่ตองการ  วัตถุประสงคของการนําน้ํามันหอมระเหยไปใช  ฯลฯ  วิธีการ
สกัดนํ้ามันหอมระเหยสามารถแบงออกได  ดังตอไปน้ี

1.  การกลั่น  (Distillation)  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)  
วิธีน้ีเปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย  เพราะเปนวิธีท่ีประหยัดและสามารถใชแยกน้ํามันหอมระเหย

ไดเกือบทุกชนิด  สิ่งที่สําคัญที่ตองควบคุมในการกลั่น  คือ  ระยะเวลาและอุณหภูมิ  เพราะจะสงผลถึงคุณภาพ
และกล่ินของนํ้ามันท่ีได  การกล่ันแบงออกได  3  วิธี  คือ

1.1  การกลั่นดวยน้ํา  (water  distillation / hydrodistillation)  
นิยมใชกับพืชท่ีมีองคประกอบทางเคมีไมสลายตัวเม่ือถูกความรอน  โดยการนําพืชท่ีตองการกล่ันมาใส

ในหมอกลั่น  แลวเติมน้ําจนทวมพืช  ตมจนน้ําเดือด  เมื่อน้ําเดือดระเหยเปนไอ  ไอน้ําจะชวยพาน้ํามันหอม
ระเหยที่อยูในเนื้อเยื่อพืชออกมา  เมื่อผานเครื่องควบแนน  ไอน้ําและไอของน้ํามันหอมระเหยจะควบแนนเปน
ของเหลว  ไดเปนนํ้าและนํ้ามันหอมระเหยแยกออกจากกัน  ขอเสียของวิธีน้ี คือ  ในกรณีที่ตองกลั่นพืชปริมาณ
มากๆ  ความรอนที่ใหสูหมอกลั่นจะไมสม่ําเสมอตลอดทั้งหมอกลั่น  กอใหเกิดการไหมหรือการสลายตัวของ
องคประกอบบางชนิดทําใหกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยเปลี่ยนไป  หรืออาจมีกลิ่นของภาชนะติดมาดวย
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 254])  สําหรับการกลั่นพืชปริมาณนอยๆ ใน
หองปฏิบัติการ เราสามารถทําได โดยใชชุดกล่ันท่ีทําจากเคร่ืองแกว เรียกวา ชุดกลั่นชนิด Clevenger  

1.2 การกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา  (water  and  steam  distillation)
  นิยมใชกับพืชท่ีมีองคประกอบทางเคมีสลายตัวเม่ือถูกความรอนโดยตรง  ทําโดยนําพืชที่ตองการกลั่น
มาวางบนตะแกรงที่อยูเหนือหมอตมน้ํา  ใหความรอนจนน้ําเดือดกลายเปนไอน้ํา   (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 
2550)  ไอนํ้าจะชวยพานํ้ามันหอมระเหยแลวควบแนนกลับมาเปนนํ้ากับนํ้ามันหอมระเหย  (ดังรูปท่ี 3)  การกล่ัน
โดยวิธีนี้  อาจเรียกวา  Wet  steam  พืชที่ใชกลั่นโดยวิธีนี้จะมีคุณภาพดีกวาวิธีแรก  
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1.3  การกลั่นดวยไอน้ํา  (steam  distillation)
ทําโดยการนําพืชที่ตองการกลั่นมาวางบนตะแกรงที่อยูเหนือหมอกลั่นใหผานความรอนจากไอน้ํา  ไอ

นํ้าจะเปนตัวพานํ้ามันหอมระเหยในพืชระเหยออกมาอยางรวดเร็ว  ขอดีของวิธีนี้คือ  ใชเวลากลั่นสั้นและน้ํามัน
หอมระเหยที่ไดมีคุณภาพและปริมาณสูงกวาสองวิธีแรก  พืชที่ไมเหมาะสมในการกลั่นดวยวิธีนี้คือ  สวนของ
พืชท่ีมีลักษณะบาง  เชน  กลีบกุหลาบ  ควรใชวิธีการสกัดโดยใชไขมันจะเหมาะสมกวา  (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 254])  (ดังรูปท่ี 4)

2.  การสกัดโดยใชตัวทําละลาย  (Solvent  extraction)
   วิธีน้ีจะทําใหไดนํ้ามันหอมระเหยท่ีมีความเขมขนสูง  (สิริลักษณ มาลานิยม, 2545) โดยตัวทําละลาย

ท่ีนิยมใช  ไดแก  ปโตรเลียมอีเทอร  เบนซีนหรือเฮกเซน  ซึ่งจะสกัดสารหอมจากพืชออกมา  ซึ่งจะมีไข  สารสี
และแอลบูมินออกมาดวย  นําสารที่สกัดไดไประเหยไลตัวทําละลายออกที่อุณหภูมิต่ําภายใตระบบสุญญากาศ  
จะไดสวนที่เรียกวา  concrete  (ดังรูปที่ 5)  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 254])  
เราสามารถนํา  concrete  ไปใชในการแตงกลิ่นสบูได  แตไมนิยมใชในน้ําหอมเพราะยังไมบริสุทธิ์เพียงพอ  
(vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)   วิธีนี้ไมนิยมนําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอาหาร  เนื่องจากยังมี
สารละลายท่ีเปนพิษตกคางอยู  (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010)

รูปท่ี4 แสดงลักษณะของเครื่องกลั่นดวยไอน้ํา
(ที่มา : Mcguinness, H., 2003)  

รูปท่ี5 แสดงลักษณะของการสกัดดวยตัวทําละลาย
(ที่มา : Mcguinness, H., 2003)  
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3.  การบีบหรือการบีบเย็น  (Expression/Cold  expression)
วิธีน้ีมักใชกับพืชตระกูลสม  เชน  สม  มะนาว  มะกรูด  สมโอ  โดยการบีบเปลือกของผลไมทําใหเซลล

ของพืชแตกออกแลวปลอยน้ํามันออกมา  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)  เนื่องจากการสกัดดวยวิธีนี้ไมใช
ความรอนจึงทําใหนํ้ามันหอมระเหยท่ีไดมีกล่ินใกลเคียงกับพืชสด   แตมีขอเสียคือ  น้ํามันที่ไดจะมีปริมาณนอย
และไมบริสุทธ์ิ  (สิริลักษณ มาลานิยม, 2545)

4.  การสกัดโดยใชไขมัน  (Enfleurage) 
วิธีนี้มักใชกับดอกไมกลีบบางจําพวกกุหลาบและดอกมะลิ  โดยการนําดอกไมมาวางทับถาดกระจกที่

เกล่ียดวยไขมันสัตวบางๆ  เพ่ือใหไขมันดูดซับสารหอมจากดอกไม  โดยใชเวลาประมาณ  1-3  วัน  
กระบวนการน้ีจะทําซํ้าๆกันจนกระท่ังไขมันดูดสารหอมอยางเพียงพอ  ไขมันท่ีดูดสารหอมน้ีเรียกวา  pommade  
นํา  pommade  ไปละลายในแอลกอฮอลก็จะไดน้ํามันหอมระเหยออกมา  การผลิตน้ํามันหอมระเหยมักจะสกัด
ดวยวิธีนี้มากกวา 10% 

5.  การสกัดโดยใชคารบอนไดออกไซด  (Super-critical  carbon  dioxide  extraction)
   วิธีน้ีเปนวิธีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยแบบใหม  โดยใชคารบอนไดออกไซดในรูปของเหลวและแกส  

ภายใตความดันและอุณหภูมิท่ีสูง  (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010)  โดยใชความดันประมาณ  200  atm  ท่ี
อุณหภูมิประมาณ  30oC  นํ้ามันหอมระเหยท่ีไดจะมีคุณภาพดีและมีความบริสุทธ์ิสูง  แตมีขอเสียคือ  เคร่ืองมือมี
ราคาแพงมาก  

8.  คุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยจากพืชแตละวงศ  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)  
จากท่ีทราบกันวา  นํ้ามันหอมระเหยเปนนํ้ามันท่ีสกัดไดจากสวนตางๆของพืช  ไดแก  ดอก  ผล  เปลือก

ผล  เมล็ด  ใบ  ราก  ลําตนใตดิน  เนื้อไม  หรือเปลือกไม  โดยพืชที่มีคุณสมบัติในการใหน้ํามันหอมระเหยมี
หลากหลายวงศ  โดยจะขอยกตัวอยางพืชบางวงศที่นิยมนํามาใชเปนน้ํามันหอมระเหยในการทําสุคนธบําบัด  
ซ่ึงมีดังตอไปน้ี

1.  พืชวงศกะเพรา  (Lamiaceae/Labiatae)  เปนวงศที่ใหน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด  พืชในวงศนี้  
ไดแก  กะเพรา  โหระพา  ลาเวนเดอร  เปเปอรมินท  โรสแมรี่  ไธม  พิมเสน  เปนตน  น้ํามันที่ไดสวนใหญมัก
มาจากใบ  มีคุณสมบัติในการระงับเชื้อ  ลดอาการปวดเกร็งของกลามเนื้อเรียบ  พืชวงศนี้เปนพืชที่มีความ
ปลอดภัยสูง  ยกเวนน้ํามันเสจ  (sage  oil)  และน้ํามันฮิสสอพ  (hyssop  oil)  เพราะมีองคประกอบพวกคีโตน  
หากไดรับในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหเปนพิษตอระบบประสาท

2.  พืชวงศอบเชย  (Lauraceae)  ไดแก  อบเชย  การบูร  ใบเบย  เปนตน  พืชในวงศนี้จะมีกลิ่นแรง  
(strong  odor)  และมีกล่ินฉุน  (penetrating  odor)  ชวยทําใหเบิกบาน  (uplift)  แตพืชในวงศสวนใหญทําใหเกิด
พิษสูง  เชน  ใบเบย  ข้ีเหล็ก  หรือ  sasafias

3.  พืชวงศชมพู  (Myrtaceae)   ไดแก  กานพลู  ยูคาลิปตัส  เสม็ดขาว  ทีทรี  น้ํามันเขียว  เปนตน  สวน
ใหญมาจากใบซึ่งมีคุณสมบัติในการระงับเชื้อ  โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ  ตานไวรัส  (antiviral)  ฝาด
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สมาน  (antringent)  และบํารุงกําลัง  (tonic)  แตมีขอควรระวังในการใชคือ  อาจทําใหเกิดการระคายเคือง
ผิวหนัง

4.  พืชวงศมะลิ  (Oleaceae)  ไดแก  มะลิซอน  มะลิลา  น้ํามันมะลิที่ใชกันจะเปนสวนของ  absolute  
หรือเปนสารสังเคราะหของ  jasmones  นํ้ามันมะลิมีคุณสมบัติชวยคลายกลามเน้ือ  (relaxant)

5.  พืชวงศพริกไทย  (Piperaceae)  ไดแก  พริกไทยดํา  มีคุณสมบัติระงับปวด  (analgesic)  ขับเสมหะ  
(expectorant)  บํารุงกําลังและกระตุนระบบประสาท  (nerve-stimulant)

6.  พืชวงศหญา  (Poaceae/Gramineae)  ไดแก  ตะไคร  ตะไครหอม  แฝกหอม  เปนตน  น้ํามันหอม
ระเหยจากพืชวงศนี้มีคุณสมบัติตานการอักเสบและบํารุงกําลัง  มีรายงานวา  แฝกหอมชวยกระตุนระบบ
ประสาทและระบบภูมิคุมกัน  (immune  system)

7.  พืชวงศกุหลาบ  (Rosaceae)  พืชในวงศนี้ชนิดที่ใหน้ํามันหอมระเหย  คือ  Rose  otto  โดยกลิ่นของ
น้ํามันกุหลาบที่ไดจากการกลั่นดวยไอน้ําจะมีความหอมหวานนอยกวาที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลาย  ซึ่ง
น้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการกลั่นจะนํามาใชประโยชนทางการแพทยมากกวา

8.  พืชวงศสม  (Rutaceae)  น้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศนี้มีที่มาหลายแหลง  ไดแก  บริเวณเปลือกผล  
ไดจากสม  มะกรูด  มะนาว  สมโอ  เปนตน  บริเวณใบและดอก  ไดจาก  bitter  orange  (Citrus   aurantium  
var.  amara)

9.  พืชวงศขิง  (Zingiberaceae)  ไดแก  ขิง  ขา  ขมิ้นชัน  ขมิ้นขาว  ไพล  ไพลดํา  ฯลฯ  พืชในวงศนี้มี
ลักษณะพิเศษตรงที่ทุกสวนของตนจะมีกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยอยู  บางชนิดมีคุณสมบัติในการตานอนุมูล
อิสระ  จากงานวิจัยมีการนําตัวอยางพืชในวงศนี้  5  ชนิด  ไดแก  ขา  ขมิ้นชัน  ขมิ้นขาว  ไพลและไพลดํา  มา
ทดสอบพบวา  พืชที่มีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระมากที่สุด  ไดแก  ขมิ้นชัน (จักรพันธ จุลศรีไกวัลและ
คณะ, 2553)  

9.  ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันหอมระเหย  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
น้ํามันหอมระเหยเขาสามารถเขาสูรางกายโดยวิธีสุคนธบําบัดมี  3  วิธีคือ  ผานทางผิวหนัง  ผานทาง

ระบบทางเดินหายใจหรือการสูดดม  (Mcguinness, H., 2003)  และการรับประทาน  (วิธีการรับประทานไมนิยม
มากนัก  จะพบมากในประเทศฝร่ังเศสเทาน้ัน)  หลังจากน้ํามันหอมระเหยเขาสูรางกายแลวก็จะถูกดูดซึมเขาไป
และมีผลตอระบบตางๆภายในรางกาย  (กฤษณา ภูตะคาม, 2553)  ดังนี้  

1.  ฤทธิ์ตอระบบประสาท  
น้ํามันหอมระเหยมีผลตอทั้งระบบประสาทสวนกลางและสวนนอก  (peripheral  nervous  system)  

โดยสงผลกระตุนระบบประสาททําใหรูสึกตื่นตัว  มีกําลัง  สดชื่น  นิยมนํามาใชในผูที่มีอาการซึมเศรา  รูสึกหด
หู  ออนเพลีย  นํ้ามันหอมระเหยท่ีใชไดแก  นํ้ามันมะลิ  นํ้ามันโรสแมร่ี  นํ้ามันมะนาว
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2.  ฤทธิ์ตานจุลชีพ  (Antimicrobial  effects)
-  ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย  น้ํามันหอมระเหยประเภทนี้มีองคประกอบสําคัญประเภทสารประกอบฟนอล  

สารประกอบแอลดีไฮด  สารประกอบแอลกอฮอล  สารประกอบเอสเทอรและสารประกอบคีโตน  โดยสาร 
terpenoids จะยับยั้งการทํางานผนังเซลลของเชื้อโดยยับยั้งการสงผานอิเลคตรอน  การเคลื่อนยายโปรตีน  
ตลอดจนปฏิกิริยาตางๆของเอนไซมทําใหเซลลตายได

-  ฤทธิ์ตานเชื้อรา  มีองคประกอบสําคัญของสารประกอบแอลดีไฮด  น้ํามันหอมระเหยชนิดนี้ไดแก  
นํ้ามันเทียนสัตตบุศย  นํ้ามันเทียนขาวเปลือก  นํ้ามันทีทรี  นํ้ามันขาวเปลือก

-  ฤทธิ์ตานไวรัส  องคประกอบสําคัญไดแก  anethole, -caryophyllene, carvone, cinnamic aldehyde,  
citral  เปนตน  นํ้ามันหอมระเหยชนิดน้ีไดแก  นํ้ามันอบเชยจีน  นํ้ามันอบเชยลังกา  นํ้ามันสะระแหน ฯลฯ

3.  ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
น้ํามันหอมระเหยที่ใชในระบบทางเดินอาหารไดมาจากพืชในวงศกะเพรา  เชน  กะเพรา  โหระพา      

สะระแหน  ไธม  พิมเสน  พืชวงศผักชีและพืชวงศสม
4.  ฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ
ชวยละลายเสมหะ  ขับเสมหะ  แกไอ  บรรเทาอาการคัดจมูก  ชวยลดการคั่ง  (decogestant)  กระตุน

ระบบทางเดินหายใจ  องคประกอบของน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการละลายเสมหะไดแก  สารพวกคี
โตน  เชน  carvone,  menthone  ไดแก  นํ้ามันยูคาลิปตัส  นํ้ามันสน  นํ้ามันไธม  นํ้ามันสะระแหน

5.  ฤทธิ์ตอระบบกลามเนื้อและขอตอ
นํ้ามันหอมระเหยจะทําหนาท่ีในการเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่มีเลือดคั่งอยู  ทําใหลดอาการ

บวมหรืออักเสบได  โดยน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติตานการอักเสบมีองคประกอบที่สําคัญคือ  azulene,  
chamazulene,  (-)--bisabolol   เปนตน  น้ํามันหอมระเหยเหลานี้ไดแก  น้ํามันคาโมไมล  น้ํามันสะระแหน
นํ้ามันสน  นํ้ามันยูคาลิปตัส

6.  ฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนเลือด  หัวใจและหลอดเลือด
ชวยกระตุนการไหลเวียนเลือดสงผลใหหัวใจและสมองทํางานไดดี  น้ํามันหอมระเหยที่ใชไดแก  

น้ํามันกุหลาบ  น้ํามันกานพลู  น้ํามันโรสแมรี่  เปนตน  สวนน้ํามันที่ชวยลดอาการปวดไมเกรน  ทําใหหลอด
เลือดขยาย  บางชนิดยังสามารถลดความดันเลือดในผูที่มีภาวะเครียดไดคือ  น้ํามันลาเวนเดอร  น้ํามันกระดังงา  
นํ้ามันดอกสม  เปนตน  

7.  ฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอและฮอรโมน
น้ํามันหอมระเหยบางชนิดมีหนาที่คลายฮอรโมนภายในรางกาย  ตัวอยางเชน  น้ํามันเทียนขาวเปลือก  

น้ํามันเสจ  ชวยทําใหเซลลผิวหนังมีความชุมชื่น  ซึ่งทําหนาที่คลายกับฮอรโมนเอสโตรเจน  (estrogen)  และ
น้ํามันกระดังงา  ชวยเพิ่มการหลั่งไขมันที่ผิวหนัง  ซึ่งเปนสาเหตุใหหนามันหรือเปนสิว  ทําหนาที่คลายกับ
ฮอรโมนแอนโดรเจน  จากหนาที่ที่คลายคลึงกันนี้ทําใหเราสามารถนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการบําบัด
อาการผิดปกติที่เกิดจากฮอรโมนเพศได
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นอกจากนี้ยังพบวา  นํ้ามันหอมระเหยยังมีฤทธิ์ในการกระตุนระบบภูมิคุมกันชวยใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางานดีขึ้น  ทําใหปริมาณเม็ดเลือดบางชนิด  เชน  เซลลเม็ดเลือดแดง  เซลลเม็ดเลือดขาว  มีจํานวนเพิ่มขึ้น
หลังจากท่ีมีการบําบัดโดยใชนํ้ามันหอมระเหย  (Kuriyama, H., et al., 2005)  

10.  รูปแบบการใชประโยชนจากน้ํามันหอมระเหย  (กองบรรณาธิการ, 254_)  และ (คมสัน หุตะแพทย, 254_)
น้ํามันหอมระเหยเปนน้ํามันที่ประกอบดวยองคประกอบทางเคมีมากมาย  สงผลใหการทํางานของ

ระบบอวัยวะภายในรางกายและสมอง  รวมถึงมีผลทางอารมณและจิตใจ  ชวยใหเกิดความสมดุลหากสูดดมหรือ
สัมผัสผานทางผิวหนัง  รูปแบบในการใชนํ้ามันหอมระเหยสามารถประยุกตใชไดหลายรูปแบบ  ซ่ึงมีดังตอไปนี้

1.  การสูดดม  (Inhalation)
 การสูดดมเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุด  โดยเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาที  (กฤษณา ภูตะคาม, 
2553)  เหมาะสําหรับการบําบัดผูที่เปนโรคหวัดหรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ  แตไมควรใชกับผูที่เปนโรค
หอบหืด  วิธีการใชทําโดยการหยดนํ้ามันหอมระเหย  _-12  หยดลงในชามหรือกะละมังที่มีน้ํารอนที่มีไอ  โดย
ใชผาขนหนูคลุมศีรษะกมหนาเหนือชามหรือกะละมัง  สูดดมไอระเหย  โดยหายใจลึกๆ  การสูดดมไอนํ้าจะชวย
ทําใหเย่ือบุทางเดินหายใจชุมช้ืน  ทําใหชองทางเดินหายใจเปดและผอนคลาย  

2.  การนวดตัว  (Aromatherapy  massage)
เปนวิธีที่นิยมกันมาก  โดยใชน้ํามันหอมระเหยผสมลงในน้ํามันที่ใชนวดตัว  เปนการชวยกระตุน

กลามเนื้อ  ระบบประสาท  เนื้อเยื่อและผิวหนัง  ลดอาการปวดเมื่อย  ชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น  วิธีใช
ทําโดยหยดนํ้ามันหอมระเหยประมาณ  10-15  หยด  ผสมกับน้ํามันพืชที่ใชนวดตัว  30  มิลลิลิตร  สําหรับนํ้ามัน
พืชที่ใชนวดตัว  นอกจากจะเปนน้ํามันตัวพาน้ํามันหอมระเหยเขาสูผิวแลว  ตัวมันเองยังมีคุณสมบัติในการบํารุง
ผิวพรรณ  ในการใชควรเลือกน้ํามันใหเหมาะสมกับผิวของผูที่ถูกนวดดวย

3.  เตาระเหย  (Fragrancers)
วิธีน้ีทําโดยการหยดนํ้ามันหอมระเหย 3-_  หยดลงไปในน้ําที่อยูในฝาหรือถวยเหนือเตาหรือตะเกียงเผา  

ความรอนจากเทียนประมาณ  _0oC  น้ํามันหอมระเหยจะคอยๆระเหยทําใหเกิดกลิ่นหอม  ชวยสรางบรรยากาศ  
ทําใหเกิดความผอนคลาย  ชวยบําบัดอารมณและจิตใจ  

4.  ผสมน้ําอาบ (Bathing)
วิธีการนี้ทําโดยการหยดน้ํามันหอมระเหย  5-15  หยดลงไปในอางอาบน้ํา  ควรปดประตูหรือผามาน

เพ่ือปองกันกล่ินระเหยออกไป  แชตัวลงไปนาน  10-15  นาที  วิธีการนี้จะทําใหไดทั้งการสูดดมและสัมผัสทาง
ผิวหนัง  หากเปนคนผิวแพงายควรผสมน้ํามันหอมระเหยกับน้ํามันตัวพาเสียกอน  สําหรับการอาบน้ําดวยวิธีตัก
อาบหรือใชฝกบัว  หลังอาบน้ําเสร็จใหหยดน้ํามันหอมระเหยที่เจือจางแลวลงบนผาหรือฟองน้ําหรือใยบวบ  
แลวใชถูตัวดวยน้ําหมาดๆ  จากนั้นใชน้ําลางตัวอีกครั้งหน่ึง
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5.  การแชมือ  แชเทา  (Hand  and  Foot  Bath)
วิธีการนี้ทําโดยการหยดน้ํามันหอมระเหย  4-5  หยดลงในน้ําอุนในอางหรือกะละมัง  แลวแชมือหรือ

เทานาน  10  นาที  จะชวยใหเกิดการผอนคลายความเมื่อยลาที่มือและเทาได  นอกจากนี้ยังชวยลดอาการตึง
เครียด  ปวดศีรษะหรือปวดไมเกรนไดอีกดวย   

6.  ฉีดพนละอองฝอย  (Room  Sprays)
วิธีนี้ทําโดยการนําน้ํามันหอมระเหย  10  หยดผสมกับน้ํา  `  ชอนโตะและอาจผสมเหลาวอดกาหรือ

แอลกอฮอล  ^5%  1  ชอนโตะ  (ไมใสก็ได)  ใสลงในขวดที่มีหัวฉีดเปนสเปรยหรือละอองฝอย  เขยาให
สวนผสมเขากัน  ใชฉีดในหองน่ังเลน  หองอาหาร  หองทํางานหรือหองนอน

7.  หยดลงบนหมอน  (Pillow  Talk)
วิธีน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีนอนหลับยาก  ใหลองใชน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติผอนคลายพวกกระดังงา  

กุหลาบ  มะลิ  หยดลงไปบนหมอน  2-3  หยด  จะชวยใหหลับงายและหลับสบาย
8.  กลั้วคอบวนปาก  
วิธีน้ีทําโดยการหยดนํ้ามันหอมระเหย  2-3  หยดลงในน้ํา  ¼  แกว  คนใหเขากัน  ใชกลั้วคอหรือบวน

ปาก  ชวยบําบัดโรคในชองปากและคอ  ชวยฆาเช้ือโรค  ลดกล่ินปาก  
9.  การประคบ  (Compresses) 
เปนวิธีท่ีใชผาขนหนูหรือผาเช็ดหนาจุมแชลงในนํ้าอุนท่ีผสมนํ้ามันหอมระเหย  (หยดน้ํามันหอมระเหย  

5-10  หยดตอนํ้า  1_0  มิลลิลิตร)  บิดพอหมาด  ประคบบริเวณท่ีมีอาการนาน  20-30  นาที
10.  น้ํามันบํารุงผิวหนาผิวกาย  (Body  and  Facial  Oils)
เราสามารถใชน้ํามันหอมระเหยผสมกับน้ํามันที่ใชบํารุงผิวพรรณทั้งใบหนาและรางกาย  โดยใชน้ํามัน

หอมระเหย  1% กับนํ้ามันบํารุงผิวหนาและใชนํ้ามันหอมระเหย 3% กับน้ํามันบํารุงผิวกาย
11.  เทียนหอม  (Scented  Candles)
เราสามารถผสมน้ํามันหอมระเหยลงไปในการทําเทียนได  เมื่อเวลาจุดไฟกลิ่นหอมก็จะระเหยออกมา

คลายกับการใชเตาระเหย  หรืออาจจะผสมน้ํามันหอมระเหย  2-3  หยดลงในน้ํามันตะเกียงก็ได  ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกัน

11.  ธุรกิจสปาในประเทศไทย   
ปจจุบันน้ํามันหอมระเหยไดถูกนํามาใชประโยชนในวงการอุตสาหกรรมมากขึ้น  ไมวาจะเปน

อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมยา  อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง  ฯลฯ  รวมถึงไดถูกนําไปใชในสุคนธบําบัด  
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในธุรกิจสปาและกลายเปนธุรกิจที่สําคัญสําหรับผูที่สนใจและเอาใจใสสุขภาพ  โดยเปนการ
เนนการบําบัดโดยใชกล่ินหอมของพืชจากธรรมชาติหรือน้ํามันหอมระเหยเปนหลัก  จากงานวิจัยที่มีการสํารวจ
ขอมูลของธุรกิจสปาไทยในป  2552  โดยการตอบแบบสอบถามของผูจัดการหรือเจาของธุรกิจสปาในสถาน
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ประกอบการ  105  แหงที่ผานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแลวพบวา (รวีวรรณ พัดอินทรและคณะ, 
2552) 

 ธุรกิจสวนใหญมีการลงทุนนอยกวา  50  ลานบาท  และมักต้ังอยูในโรงแรมหรือรีสอรท  
 นํ้ามันหอมระเหยที่ผูประกอบการสวนใหญเลือกใชเปนน้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติมากกวา

นํ้ามันหอมระเหยจากการสังเคราะห  
 บริการหลักของธุรกิจสปาคือ  การนวดน้ํามัน  การบํารุงผิวหนาและผิวกายและการอบไอนํ้า
 น้ํามันหอมระเหยที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ  น้ํามันลาเวนเดอร  (35.`1%)  ตะไคร  (20.54%)  

สม  (1_.0`%)  สาระแหนฝร่ัง  (15.1]%)และมะลิ  (12.50%)  (ดังแผนผังท่ี 1)

เราสามารถจําแนกธุรกิจสปาไดตามหลักขององคกรสปาระหวางประเทศหรือ  Internation  Spa  
Associations  ไดดังนี้   (ปvมไชย นนทวงษ, 254`)

1.  Hotel & Resort  Spa  เปนสถานบริการสปาที่อยูในโรงแรมหรือรีสอรท  เพื่อรองรับผูมาพักแรมที่
ตองการใชบริการสปา  นอกเหนือจากใชบริการหองพัก

2.  Destination  Spa  เปนสปาท่ีแยกออกมาอยางเดนชัด  เพ่ือใหบริการโดยเฉพาะอยางครบวงจร
3.  Medical  Spa  เปนสปาที่มีการบําบัดรักษาควบคูกับศาสตรทางการแพทยและเครื่องมือแพทย

บางอยาง  อยูภายใตการควบคุมของบุคลากรแพทยผูเช่ียวชาญ  มักอยูตามสถานรักษาพยาบาลตางๆ
4.  Day  Spa  or  City  Spa  เปนสปาระยะส้ัน  ใชเวลาแค  30  นาทีหรือ 1  ชั่วโมง  สถานที่ตั้งมักอยูใน

เมืองใหญๆ หรือยานธุรกิจสําคัญท่ีเขาถึงไดงายและสะดวก
5.  Mineral  Spring  Spa  เปนบริการสปาตามแหลงทองเที่ยวที่เปนบอน้ําแรหรือน้ําพุรอนที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ
_.   Club  Spa  เปนสปาท่ีผสมผสานกับฟตเนสหรือการออกกําลังกาย  เพื่อไวบริการสําหรับผูที่มาออก

กําลังกาย
`.  Cruise  Ship  Spa  เปนการใชสปาบนเรือสําราญผสมกับการออกกําลังกาย  การจัดเตรียมอาหารที่

สงเสริมสุขภาพกาย  เพ่ือใหมีความสุขสบาย  ผอนคลายและปลอดโปรงระหวางเดินทาง

แผนผังที่ 1  แผนผังแสดงชนิดของน้ํามันหอมระเหยที่ไดรับความนิยมสูงสุด  
       สําหรับสุคนธบําบัด  (ที่มา : รวีวรรณ  พัดอินทรและคณะ,  2552) 

นํ้ามันลาเวนเดอร

นํ้ามันตะไคร
นํ้ามันสม

นํ้ามันสะระแหน
น้ํามันมะลิ
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www.summerbluesky.exteen.com/200^031...lavender

12.  ตัวอยางของน้ํามันหอมระเหยที่ไดรับความนิยม
จากงานวิจัยที่ทําการสํารวจถึงความนิยมของผูใชบริการสปาในป  2552  น้ํามันหอมระเหยที่ไดรับ

ความนิยมจากมากไปนอยไดแก  น้ํามันลาเวนเดอร    ตะไคร  สม  สาระแหนฝรั่ง  และมะลิ  ตามลําดับ  ซึ่งจะ
ขอกลาวถึงขอมูลโดยท่ัวไปของนํ้ามันหอมระเหย  โดยจะยกตัวอยางนํ้ามันหอมระเหยขางตน  ดังน้ี
1.  น้ํามันลาเวนเดอร  (Lavender  Oil)

เปนน้ํามันหอมระเหยที่มีประโยชนและรูจักกันมากที่สุด  (Mcguinness, H., 2003)  ทําใหระบบตางๆ
ภายในรางกายเกิดความสมดุลและอ่ืนๆอีกมากมาย
ลักษณะทางกายภาพ นํ้ามันไมมีสี  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
องคประกอบทางเคมี linalool, linalyl acetate, -pinene, -pinene, myrcene, 

Camphene, terpinene ฯลฯ (Masada, Y., 1^`_)
สวนที่ใหน้ํามัน อยูท่ียอดดอกสด ของตน  (คมสัน หุตะแพทย, 254_)            

วิธีการสกัด   กลั่นดวยไอน้ําหรือสกัดดวยสารละลาย
ความรุนแรงของกลิ่น ระดับปานกลาง
คุณสมบัติ แกปวด  ปองกันโรคชัก  บรรเทาอาหารซึมเศรา  ตานเช้ือไวรัส  ฆาเช้ือแบคทีเรีย  และ

เช้ือโรค  ฯลฯ
2.  นํ้ามันตะไคร  (Lemongrass  Oil)
                  เปนนํ้ามันหอมระเหยท่ีมีสมบัติเดนสําหรับระบบภูมิคุมกัน  ตอมนํ้าเหลือง  ฯลฯ
ลักษณะทางกายภาพ  นํ้ามันสีเหลือง  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
องคประกอบทางเคมี  and -citral, -pinene, camphene, -pinene, limonene, 

linalool, nerol, geraniol  ฯลฯ  (Masada, Y., 1^`_)
สวนท่ีใหนํ้ามัน อยูท่ีใบสดและใบแหงของตน (คมสัน หุตะแพทย, 254_)
วิธีการสกัด   กลั่นดวยไอน้ํา
ความรุนแรงของกลิ่น ระดับปานกลางถึงสูง
คุณสมบัติ แกปวด  ลดไข  บรรเทาอาหารซึมเศรา  ฆาเชื้อโรค   

ชวยสมานแผล  ฆาเช้ือแบคทีเรีย  ชวยดับกล่ิน  ชวยในการยอย  
บรรเทาความผิดปกติของเสนประสาทบํารุงรางกายและจิตใจ    ฯลฯ

3.  นํ้ามันสม  (Orange  Oil)  
       เปนน้ํามันที่มีราคาถูก  ใชสําหรับดูแลผิวพรรณไดดี  ชวยลดริ้วรอยบนผิวหนัง  รวมทั้งมีคุณสมบัติให
ความสดชื่น  บํารุงจิตใจใหกระชุมกระชวย  คลายความวิตกกังวล  ซึมเศรา  ทอแทหรือหดหู  (คมสัน หุตะ
แพทย, 254_)

www.phudin.com/post_tea.php%3Fs_...d%3D0030
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ลักษณะทางกายภาพ       นํ้ามันท่ีไดจากการบีบจะมีสีเหลืองเขมหรือสีสม  สวนท่ีไดจาก
การกล่ันจะไมมีสีหรือสีเหลืองออน  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)

องคประกอบทางเคมี limonene (~^0%), decyl, octyl, nonyl, dodecyl aldehydes, citral, 
acids และ esters  (Masada, Y., 1^`_)

สวนที่ใหน้ํามัน ผิวหรือเปลือกของผลสมสุก  (คมสัน หุตะแพทย, 254_)
วิธีการสกัด   สกัดดวยวิธีบีบอัดหรือกลั่นดวยไอน้ํา
องคประกอบทางเคมี สวนใหญเปน  monoterpenes  limonene                                                  
ความรุนแรงของกลิ่น ระดับปานกลาง
คุณสมบัติ บรรเทาอาหารซึมเศรา  ฆาเช้ือโรค  ชวยในการยอย  ลดไข  ทําใหสงบ  รักษากระเพาะ  

บํารุงรางกายและจิตใจ  ฯลฯ

4.  นํ้ามันสะระแหน  (Peppermint  Oil)
เปนน้ํามันหอมระเหยที่นํามาใชประโยชนไดมาก  ชวยกระตุนทั้งทางรางกายและจิตใจ  เปนที่รูจักกันดี

ในการสงผลเก่ียวกับระบบยอยอาหารและทางเดินอาหาร
ลักษณะทางกายภาพ ไมมีสีหรือสีเหลืองออน  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)

องคประกอบทางเคมี  menthol (2^-4]%) , menthone (20-31%), -pinene, -pinene, 
  limonene, cineol, ethylamylalcohol ฯลฯ (Masada, Y., 1^`_)
สวนที่ใหน้ํามัน ใบ  ตน  ดอก  (คมสัน หุตะแพทย, 254_)     
วิธีการสกัด   กลั่นดวยไอน้ํา
ความรุนแรงของกลิ่น ระดับปานกลางถึงสูง
คุณสมบัติ แกปวด  แกอักเสบ  ฆาเชื้อโรค  ตานเชื้อไวรัส  ลดน้ํามูก  ขับเสมหะ  ลดไข  คลาย

กลามเน้ือ   ฯลฯ

5.  นํ้ามันมะลิ  (Jasmine  Oil)
เปนน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมหวานรัญจวนใจ  ชวยใหรูสึกผอนคลายและยกระดับจิตใจ  เปน

นํ้ามันท่ีมีความโดดเดนในการสงผลตอระบบสืบพันธุและผิวพรรณ
ลักษณะทางกายภาพ นํ้ามันสีสมดําหรือสีน้ําตาล  (vาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
สวนที่ใหน้ํามัน ดอก  (คมสัน หุตะแพทย, 254_)
วิธีการสกัด   สารละลายหรือการกล่ันดวยไอนํ้าหรือการสกัดโดยใช 
                                               ไขมันดูดซับ

www.cmlifes.com/10]-%25E0%25B^%2...5A1.html

www.ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/herb...021.html

www.musicradio.in.th/station/vie...d%3D1_45



1_

องคประกอบทางเคมี benzyl acetate (`0-]0%), linalyl acetate (`.5%), linalool (15-20%), nerol, nerolidol, 
terpineol, bezylaconol, cresol, eugenol ฯลฯ (Masada, Y., 1^`_)

ความรุนแรงของกลิ่น ระดับสูงมาก
คุณสมบัติ บรรเทาอาการซึมเศรา  แกการอักเสบ  ฆาเชื้อโรค  กระตุนกําหนัด  ขับเสมหะ  ทําให

จิตใจสงบ  ใหความชุมชื้น  มีความสุข   ฯลฯ  (D'Amelio, SF., 1^^])

13.  บทสรุป
ในสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษ  ผูคนมักประสบปญหามากมายจนกอใหเกิดความวิตกกังวล

หรือโรคเครียดตามมา  การบําบัดโดยใชกล่ินหอมของนํ้ามันหอมระเหยเปนวิธีหน่ึงท่ีนาสนใจ เปนนํ้ามันท่ีสกัด
ไดจากพืชธรรมชาติ  มีคุณสมบัติในการบําบัดหรือรักษาโรคที่ไมรายแรง  มักนิยมใชควบคูกับสุคนธบําบัด  ซึ่ง
เปนศาสตรและศิลปะแหงการบําบัดดวยกล่ินหอม  โดยกล่ินหอมของพืชจะเขาสูระบบตางๆภายในรางกาย  เชน  
ระบบประสาท  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  ฯลฯ โดยวิธีการสัมผัสผานทางผิวหนังหรือจาก
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ดีขึ้น    การบําบัดดวยกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยจึงเปนทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสําหรับผูที่ดูแลและเอาใจ
ใสสุขภาพ
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