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คํานํา
ประมวลสารสนเทศพร อ มใช เรื่ อ ง “น้ํ า มั น หอมระเหยและสุ ค นธบํ า บั ด (Essential oils and
Aromatherapy)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการเครือขายหองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ โครงการยอยที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ
Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศพรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนา
รูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใช
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ประมวลพรอมใชฉบับนี้ใหความรูทางดานความหมายของน้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด ประเภทของสุ
คนธบําบัด แหลงที่มา องคประกอบทางเคมี การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี วิธีการสกัด คุณสมบัติ
ฤทธิท์ างชีวภาพและรูปแบบการใชประโยชนของน้าํ มันหอมระเหย รวมทัง้ ธุรกิจสปาในประเทศไทย
คณะผูจ ดั ทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกีย่ วกับน้าํ มันหอมระเหยและสุคนธบําบัด โดยเอกสารฉบับเต็มทีใ่ ชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอม
ใชฉบับนี้ไดรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการ ณ บริเวณหองอานชั้น 2
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น้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด
(Essential Oils and Aromatherapy)
บทคัดยอ
การใชน้ํามันหอมระเหยเพื่อการบําบัดรักษาโรค โดยใชในรูปของการนวดหรือการสูดดมที่เรียกวา
สุคนธบําบัด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. การใชน้ํามันหอมระเหยเพื่อการบําบัดรักษาโรคหรือการบรรเทา
อาการของโรค 2. สุคนธบําบัดเพื่อความงาม เปนการใชน้ํามันหอมระเหยเพื่อความงามหรือใชในเครื่องสําอาง
ซึง่ ในปจจุบนั ไดมกี ารผสมผสานทัง้ 2 ประเภทเขาดวยกันและใหบริการในสถานที่ที่เรียกวา สปา น้ํามันหอม
ระเหยที่ใชสวนใหญเปนน้ํามันที่มาจากพืชธรรมชาติ มีสรรพคุณและประโยชนมากมายแตกตางกันไปตาม
ชนิดของพืชนั้นๆ กลิ่นของน้ํามันหอมระเหยจะกระตุนสมองสวนที่มีผลตออารมณ ชวยใหเกิดความสมดุล
ของอารมณ แ ละทํ า ให เ ป น สุ ข มี ผ ลในการบํ า บั ด โรคที่เปน ป ญ หาทางร า งกาย โดยเฉพาะโรคเกี่ ย วกั บ
ความเครียด โดยจะแทรกซึมเขาไปยังระบบตางๆภายในรางกาย ชวยปรับสมดุลภายในรางกายและจิตใจใหดี
ยิ่งขึ้น

คําสําคัญ : น้าํ มันหอมระเหย ; สุคนธบําบัด ; สปา ; กลิน่ หอม
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
ประสงคทง้ั ทางดานสังคมและการเมือง ทําใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียดตางๆตามมา มนุษยจึงหันมา
เอาใจใส ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยใชวิธีทางธรรมชาติ ทางเลือกหนึ่งที่นิยมกันมากคือ การบําบัดดวยกลิ่น
หอม หรือสุคนธบําบัด (Aromatherapy) นั่นเอง ซึ่งทําใหเกิดความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจและอารมณ
มักใชบริการไดทั่วไปในสถานบริการที่เรียกวา สปา (Spa)
การใชประโยชนจากน้าํ มันหอมระเหยมีมาตัง้ แตสมัย 5,000 ปกอน ชาวอียปิ ตโบราณเปนชนชาติแรกที่
มีการสกัดน้าํ มันหอมระเหยมาใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง หลังจากนั้นก็มีชนชาติอื่นตามมา ไดแก จีน
อินเดีย อียิปต ฝรั่งเศส เปนตน กลิ่นหอมตางๆที่นํามาบําบัด เปนสารสกัดที่มาจากน้ํามันหอมระเหยจาก
ธรรมชาติ ซึ่งมีสรรพคุณและประโยชนมากมาย เชน น้ํามันพริกไท น้ํามันกานพลู น้ํามันลาเวนเดอร น้ํามัน
สะระแหน ฯลฯ โดยทั่วไปน้ํามันหอมระเหยสามารถเขาสูรางกายไดหลายทาง ไดแก การสูดดม การซึมผาน
ผิวหนังและการรับประทาน แตละชนิดมีฤทธิ์ตอระบบตางๆของรางกายที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทและ
สรรพคุณของพืชชนิดนัน้ ๆ น้ํามันหอมระเหยจึงเปนการแพทยทางเลือกแบบหนึ่งที่สามารถปองกันและรักษา
โรคหรืออาการเจ็บปวยทีไ่ มรา ยแรงทัง้ ทางรางกายและจิตใจไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามแมวา น้าํ มันหอมระเหย
จะมีคุณประโยชนมากมาย แตหากใชผิดวิธีก็ยอมกอใหเกิดโทษได ดังนั้นผูใชจึงควรศึกษารายละเอียดของ
น้าํ มันหอมระเหยแตละชนิดอยางละเอียดกอนนํามาใช
2. ความหมายของน้ํามันหอมระเหยและสุคนธบําบัด
น้ํามันหอมระเหย (Essentail Oils) เปนสารอินทรียที่พืชสรางขึ้น มักมีกลิ่นหอมและระเหยไดงายที่
อุณหภูมหิ อ ง พืชเหลานีจ้ ะมีตอ มหรือทอทีส่ รางและกักเก็บน้าํ มันหอมระเหยไว (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 ศาสตรและศิลปะแหงการใชกลิน่ หอมของน้าํ มันหอมระเหยจากพืช
ธรรมชาติในการชวยบําบัดรักษาโรคทางรางกายและจิตใจ มีผลตอระบบประสาท บรรเทาความเครียดและ
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อาการวิตกกังวล ผอนคลายหรือกระตุน ใหรางกายและจิตใจเกิดความสมดุลและมีสภาพทีด่ ขี น้ึ รวมทั้งปองกัน
โรคภัยไขเจ็บที่ไมรายแรงไดอีกดวย จึงนับไดวา เปนการแพทยทางเลือกแบบหนึง่ (Kuriyama, H., et al., 2005)
3. ประเภทของสุคนธบําบัด ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
การใช น้ํ า มั น หอมระเหยในสุ ค นธบํ า บั ด มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ ตกต า งกั น ไป โดยทั่ ว ไปมั ก ใช เ พื่ อ
บําบัดรักษาโรคและใชในเครื่องสําอางเพื่อความงาม สุคนธบําบัดจึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ
คือ
1. สุคนธบําบัดเพื่อการรักษาโรค
เปนการนําน้าํ มันหอมระเหยมาใชในการบําบัดรักษาโรคหรือบรรเทาอาการของโรคทัง้ ทางรางกายและ
จิตใจ ตัวอยางเชน น้ํามันยูคาลิปตัส น้ํามันกานพลู เปนน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการตานจุลชีพใน
ระบบทางเดินหายใจ น้าํ มันคารโมไมล น้าํ มันสน ชวยบรรเทาอาการปวดกลามเนือ้ และขอตอ น้าํ มันกุหลาบ
น้ํามันมะลิ น้ํามันลาเวนเดอร เปนน้ํามันที่หอมระเหยที่ชวยบรรเทาอาการผิดปกติทางดานจิตใจ ซึ่งเกิดจาก
ความเครียด ภาวะซึมเศรา วิตกกังวล นอนไมหลับ เปนตน
2. สุคนธบําบัดเพื่อความงาม
เปนการใชน้ํามันหอมระเหยเปนสวนผสมในเครื่องสําอางหรือผลิตภัณ เสริมความงามบางชนิด มี
คุณสมบัติในการชวยบํารุงผิวพรรณ ชะลอความแก ลดริ้วรอย ตานอนุมูลอิสระ ฯลฯ น้ํามันหอมระเหยที่ใช
ไดแก น้าํ มันลาเวนเดอร น้าํ มันซีดารวดู น้าํ มันทีทรี เปนตน
4. แหลงที่มาของน้ํามันหอมระเหย ( าปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
น้ํามันหอมระเหยเปนน้ํามันที่สกัดไดจากสวนตางๆของพืช ไดแก ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด ใบ
ราก ลําตนใตดิน เนื้อไม หรือเปลือกไม โดยพืชเหลานี้จะมีบริเวณพิเศษซึ่งทําหนาที่เก็บสะสมสารที่มีกลิ่น
หอม ไดแก
1. เซลลนาํ้ มัน (oil cells) หรือเซลลเรซิน (resin cells) พบไดจากพืชวงศอบเชย พืชวงศขิง พืชวงศ
พริกไทยและพืชวงศจนั ทนเทศ
2. โพรงเก็บน้ํามัน (oil cavities) หรือถุงน้าํ มัน (oil sacs) พบไดจากพืชวงศสม และพืชวงศชมพู
3. ชองเก็บน้าํ มัน (oil canals) หรือชองเก็บเรซิน (resin canals) พบไดจากพืชวงศผักชีและพืชวงศ
สน
4. ทอเก็บน้าํ มัน (oil ducts) พบไดจากพืชวงศ Asteraceae เชน คาโมไมล
5. Glandular hairs พบไดจากพืชวงศกะเพรา
. Internal hairs พบไดจากพืชวงศกลวยไม
. บริเวณเซลลเนือ้ เยือ่ บางๆ รอบพาเรนไคมา (parenchyma) หรือ idioblast พบไดจากพืชวงศจําปา
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5. องคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,
254 )
น้าํ มันหอมระเหยเปนสารประกอบทีม่ สี ว นผสมซับซอน 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) ( าปนีย หงสรัต
นาวรกิจ, 2550) น้ํามันหอมระเหยในกลุมนี้มีคุณสมบัติในการกระตุนระบบประสาท ระงับเชื้อและขับเสมหะ
นอกจากนีย้ งั พบวา มีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของเซลลมะเร็งและชักนําใหเกิด apoptosis ไดอีกดวย (จีรเดช มโน
สรอยและคณะ, 2553)

Limonene

 -Myrcene

รูปที่ 1 แสดงโครงสรางของสารในกลุม Monoterpenes
ชนิดเรียงตัวเปนวงและไมเปนวง

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

Humulene

Zingiberene

รูปที่ 2 แสดงโครงสรางของสารในกลุม Sesquiterpenes

3. ฟนิลโพรพีน (Phenylpropenes) มีโครงสรางหลักเปนวงอะโรมาติก (aromatic ring) ตอกับ
อะตอมของคารบอน 3 อะตอม เชน สาร Eugenol/Cinnamic aldehyde พบในน้ํามันหอมระเหยจากกานพลู
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อบเชยจี น อบเชยลั ง กา มี คุ ณ สมบั ต ิ ใ นการต า นแบคที เ รี ย และชาเฉพาะที่ (local anesthetic) สาร
Anethole/Estragole พบไดในน้ํามันหอมระเหยจากตนจันทนเทศ (nutmeg) โหระพา (sweet basil) เปนตน
มีคุณสมบัติในการแกอาการเกร็ง ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
6. การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย, 254 )
น้ํามันหอมระเหยประกอบดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิดแตกตางกันไป ในการวิเคราะหหา
องคประกอบทางเคมีของน้าํ มันหอมระเหย สามารถทําไดหลายวิธี ทีน่ ยิ มนํามาใชในการวิเคราะห ไดแก
1. แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography, GC) (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010)
เปนวิธีที่นิยมใชในการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด คอลัมนที่นิยม
ใชเปนแบบ capillary ภายในจะบรรจุและเคลือบดวยเฟสนิ่ง (stationary phase) เชน DB-1, Carbowax, OV1, OV-101 ฯลฯ ในการเลือกชนิดของเฟสนิง่ เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญมากเพราะจะมีผลตอประสิทธิภาพในการแยกสาร
และการวิเคราะห หากเลือกไมเหมาะสมอาจเกิดความผิดพลาดและทําใหการวิเคราะหเปนไปไดยาก เครื่อง
ตรวจวั ด ที่ น ิ ย มใช ไ ด แ ก FID (The Flame Ionization Detector) ใช สํ า หรั บ ตรวจและวั ด ปริ ม าณของ
องคประกอบทางเคมีของน้าํ มันหอมระเหยบางชนิด
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 เทคนิคขึ้นไปมาวิเคราะหหาองคประกอบของน้าํ มันหอมระเหย โดยอาจนําเครือ่ งมือ
ชนิดเดียวกันมาตอพวงเขาดวยกัน เชน GC-MS เปนเทคนิคที่นิยมใชมากที่สุด เพื่อเปนการตรวจสอบและ
ยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหครั้งแรกดวย GC-FID
4. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)
เปนเทคนิคที่ใ ชใ นการศึ ก ษาโครงสร า งของสารในน้ํ ามั น หอมระเหย โดยดู จ ากค า การดู ด กลื น
พลังงานเรโซแนนซของอะตอมของโปรตอนและคารบอนในโมเลกุลของสารนัน้ ๆ
7. วิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหย (Methods of Extraction) (Mcguinness, H., 2003)
การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติมีหลายวิธีดวยกัน โดยการเลือกวิธีการสกัดน้ํามันหอม
ระเหยจะตองพิจารณาลักษณะและปจจัยตางๆรวมดวย ตัวอยางเชน สวนของพืชที่นํามาสกัด คุณสมบัติทาง
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เคมีและกายภาพของน้ํามันหอมระเหยที่ตองการ วัตถุประสงคของการนําน้ํามันหอมระเหยไปใช ฯลฯ วิธีการ
สกัดน้าํ มันหอมระเหยสามารถแบงออกได ดังตอไปนี้
1. การกลั่น (Distillation) ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
วิธนี เ้ี ปนวิธที น่ี ยิ มใชกนั อยางแพรหลาย เพราะเปนวิธที ป่ี ระหยัดและสามารถใชแยกน้ํามันหอมระเหย
ไดเกือบทุกชนิด สิ่งที่สําคัญที่ตองควบคุมในการกลั่น คือ ระยะเวลาและอุณหภูมิ เพราะจะสงผลถึงคุณภาพ
และกลิน่ ของน้าํ มันทีไ่ ด การกลัน่ แบงออกได 3 วิธี คือ
1.1 การกลั่นดวยน้ํา (water distillation / hydrodistillation)
นิยมใชกบั พืชทีม่ อี งคประกอบทางเคมีไมสลายตัวเมือ่ ถูกความรอน โดยการนําพืชทีต่ อ งการกลัน่ มาใส
ในหมอกลั่น แลวเติมน้ําจนทวมพืช ตมจนน้ําเดือด เมื่อน้ําเดือดระเหยเปนไอ ไอน้ําจะชวยพาน้ํามันหอม
ระเหยที่อยูในเนื้อเยื่อพืชออกมา เมื่อผานเครื่องควบแนน ไอน้ําและไอของน้ํามันหอมระเหยจะควบแนนเปน
ของเหลว ไดเปนน้าํ และน้าํ มันหอมระเหยแยกออกจากกัน ขอเสียของวิธนี ้ี คือ ในกรณีที่ตองกลั่นพืชปริมาณ
มากๆ ความรอนที่ใหสูหมอกลั่นจะไมสม่ําเสมอตลอดทั้งหมอกลั่น กอใหเกิดการไหมหรือการสลายตัวของ
องคประกอบบางชนิดทํ า ให ก ลิ่นของน้ํามันหอมระเหยเปลี่ยนไป หรืออาจมีกลิ่น ของภาชนะติดมาดวย
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 254 ) สําหรับการกลั่นพืชปริมาณนอยๆ ใน
หองปฏิบตั กิ าร เราสามารถทําได โดยใชชดุ กลัน่ ทีท่ าํ จากเครือ่ งแกว เรียกวา ชุดกลั่นชนิด Clevenger
1.2 การกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา (water and steam distillation)
นิยมใชกบั พืชทีม่ อี งคประกอบทางเคมีสลายตัวเมือ่ ถูกความรอนโดยตรง ทําโดยนําพืชที่ตองการกลั่น
มาวางบนตะแกรงที่อยูเหนือหมอตมน้ํา ใหความรอนจนน้ําเดือดกลายเปนไอน้ํา ( าปนีย หงสรัตนาวรกิจ,
2550) ไอน้าํ จะชวยพาน้าํ มันหอมระเหยแลวควบแนนกลับมาเปนน้าํ กับน้าํ มันหอมระเหย (ดังรูปที่ 3) การกลัน่
โดยวิธีนี้ อาจเรียกวา Wet steam พืชที่ใชกลั่นโดยวิธีนี้จะมีคุณภาพดีกวาวิธีแรก

รูปที3่ แสดงลักษณะของเครื่องกลั่นดวยน้ําและไอน้ํา
(ที่มา : http://www.tistr.or.th/pharma/Essen_ext.htm)

1.3 การกลั่นดวยไอน้ํา (steam distillation)
ทําโดยการนําพืชที่ตองการกลั่นมาวางบนตะแกรงที่อยูเหนือหมอกลั่นใหผานความรอนจากไอน้ํา ไอ
น้าํ จะเปนตัวพาน้าํ มันหอมระเหยในพืชระเหยออกมาอยางรวดเร็ว ขอดีของวิธีนี้คือ ใชเวลากลั่นสั้นและน้ํามัน
หอมระเหยที่ไดมีคุณภาพและปริมาณสูงกวาสองวิธีแรก พืชที่ไมเหมาะสมในการกลั่นดวยวิธีนี้คือ สวนของ
พืชที่ มีลั ก ษณะบาง เช น กลี บ กุ ห ลาบ ควรใชวิธีก ารสกั ด โดยใชไ ขมั น จะเหมาะสมกว า (สถาบั น วิจั ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 254 ) (ดังรูปที่ 4)

รูปที4่ แสดงลักษณะของเครื่องกลั่นดวยไอน้ํา
(ที่มา : Mcguinness, H., 2003)

2. การสกัดโดยใชตัวทําละลาย (Solvent extraction)
วิธนี จ้ี ะทําใหไดนาํ้ มันหอมระเหยทีม่ คี วามเขมขนสูง (สิริลักษณ มาลานิยม, 2545) โดยตัวทําละลาย
ทีน่ ยิ มใช ไดแก ปโตรเลียมอีเทอร เบนซีนหรือเฮกเซน ซึ่งจะสกัดสารหอมจากพืชออกมา ซึ่งจะมีไข สารสี
และแอลบูมินออกมาดวย นําสารที่สกัดไดไประเหยไลตัวทําละลายออกที่อุณหภูมิต่ําภายใตระบบสุญญากาศ
จะไดสวนที่เรียกวา concrete (ดังรูปที่ 5) (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 254 )
เราสามารถนํา concrete ไปใชในการแตงกลิ่นสบูได แตไมนิยมใชในน้ําหอมเพราะยังไมบริสุทธิ์เพียงพอ
( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550) วิธีนี้ไมนิยมนําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอาหาร เนื่องจากยังมี
สารละลายทีเ่ ปนพิษตกคางอยู (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010)

รูปที5่ แสดงลักษณะของการสกัดดวยตัวทําละลาย
(ที่มา : Mcguinness, H., 2003)

3. การบีบหรือการบีบเย็น (Expression/Cold expression)
วิธนี ม้ี กั ใชกบั พืชตระกูลสม เชน สม มะนาว มะกรูด สมโอ โดยการบีบเปลือกของผลไมทาํ ใหเซลล
ของพืชแตกออกแลวปลอยน้ํามันออกมา ( าปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550) เนื่องจากการสกัดดวยวิธีนี้ไมใช
ความรอนจึงทําใหนาํ้ มันหอมระเหยทีไ่ ดมกี ลิน่ ใกลเคียงกับพืชสด แตมีขอเสียคือ น้ํามันที่ไดจะมีปริมาณนอย
และไมบริสทุ ธิ์ (สิรลิ กั ษณ มาลานิยม, 2545)
4. การสกัดโดยใชไขมัน (Enfleurage)
วิธีนี้มักใชกับดอกไมกลีบบางจําพวกกุหลาบและดอกมะลิ โดยการนําดอกไมมาวางทับถาดกระจกที่
เกลี่ ย ด ว ยไขมั น สั ต ว บ างๆ เพื่ อ ให ไ ขมั น ดู ด ซั บ สารหอมจากดอกไม โดยใช เ วลาประมาณ 1-3 วั น
กระบวนการนีจ้ ะทําซ้าํ ๆกันจนกระทัง่ ไขมันดูดสารหอมอยางเพียงพอ ไขมันทีด่ ดู สารหอมนีเ้ รียกวา pommade
นํา pommade ไปละลายในแอลกอฮอลก็จะไดน้ํามันหอมระเหยออกมา การผลิตน้ํามันหอมระเหยมักจะสกัด
ดวยวิธีนี้มากกวา 10%
5. การสกัดโดยใชคารบอนไดออกไซด (Super-critical carbon dioxide extraction)
วิธนี เ้ี ปนวิธกี ารสกัดน้าํ มันหอมระเหยแบบใหม โดยใชคารบอนไดออกไซดในรูปของเหลวและแกส
ภายใตความดันและอุณหภูมทิ ส่ี งู (Prats, MS., and Jimenez, A., 2010) โดยใชความดันประมาณ 200 atm ที่
อุณหภูมปิ ระมาณ 30oC น้าํ มันหอมระเหยทีไ่ ดจะมีคณ
ุ ภาพดีและมีความบริสทุ ธิส์ งู แตมขี อ เสียคือ เครือ่ งมือมี
ราคาแพงมาก
8. คุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยจากพืชแตละวงศ ( าปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550)
จากทีท่ ราบกันวา น้าํ มันหอมระเหยเปนน้าํ มันทีส่ กัดไดจากสวนตางๆของพืช ไดแก ดอก ผล เปลือก
ผล เมล็ด ใบ ราก ลําตนใตดิน เนื้อไม หรือเปลือกไม โดยพืชที่มีคุณสมบัติในการใหน้ํามันหอมระเหยมี
หลากหลายวงศ โดยจะขอยกตัวอยางพืชบางวงศที่นิยมนํามาใชเปนน้ํามันหอมระเหยในการทําสุคนธบําบัด
ซึง่ มีดงั ตอไปนี้
1. พื ชวงศกะเพรา (Lamiaceae/Labiatae) เปนวงศที่ใหน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด พืชในวงศนี้
ไดแก กะเพรา โหระพา ลาเวนเดอร เปเปอรมนิ ท 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) และมีกลิน่ ฉุน (penetrating odor) ชวยทําใหเบิกบาน (uplift) แตพชื ในวงศสว นใหญทาํ ใหเกิด
พิษสูง เชน ใบเบย ขีเ้ หล็ก หรือ sasafias
3. พืชวงศชมพู (Myrtaceae) ไดแก กานพลู ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว ทีทรี น้ํามันเขียว เปนตน สวน
ใหญมาจากใบซึ่งมีคุณสมบัติในการระงับเชื้อ โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ ตานไวรัส (antiviral) ฝาด

สมาน (antringent) และบํารุงกําลัง (tonic) แตมีขอควรระวังในการใชคือ อาจทําใหเกิดการระคายเคือง
ผิวหนัง
4. พืชวงศมะลิ (Oleaceae) ไดแก มะลิซอน มะลิลา น้ํามันมะลิที่ใชกันจะเปนสวนของ absolute
หรือเปนสารสังเคราะหของ jasmones น้าํ มันมะลิมคี ณ
ุ สมบัตชิ ว ยคลายกลามเนือ้ (relaxant)
5. พืชวงศพริกไทย (Piperaceae) ไดแก พริกไทยดํา มีคุณสมบัติระงับปวด (analgesic) ขับเสมหะ
(expectorant) บํารุงกําลังและกระตุน ระบบประสาท (nerve-stimulant)
6. พืชวงศหญา (Poaceae/Gramineae) ไดแก ตะไคร ตะไครหอม แฝกหอม เปนตน น้ํามันหอม
ระเหยจากพืชวงศนี้มีคุณสมบัติตานการอักเสบและบํารุงกําลัง มีรายงานวา แฝกหอมชวยกระตุนระบบ
ประสาทและระบบภูมคิ มุ กัน (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 ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
น้ํามันหอมระเหยเขาสามารถเขาสูรางกายโดยวิธีสุคนธบําบัดมี 3 วิธีคือ ผานทางผิวหนัง ผานทาง
ระบบทางเดินหายใจหรือการสูดดม (Mcguinness, H., 2003) และการรับประทาน (วิธกี ารรับประทานไมนิยม
มากนัก จะพบมากในประเทศฝรัง่ เศสเทานัน้ ) หลังจากน้ํามันหอมระเหยเขาสูรางกายแลวก็จะถูกดูดซึมเขาไป
และมีผลตอระบบตางๆภายในรางกาย (กฤษณา ภูตะคาม, 2553) ดังนี้
1. ฤทธิ์ตอระบบประสาท
น้ํามันหอมระเหยมีผลตอทั้งระบบประสาทสวนกลางและสวนนอก (peripheral nervous system)
โดยสงผลกระตุนระบบประสาททําใหรูสึกตื่นตัว มีกําลัง สดชื่น นิยมนํามาใชในผูที่มีอาการซึมเศรา รูสึกหด
หู ออนเพลีย น้าํ มันหอมระเหยทีใ่ ชไดแก น้าํ มันมะลิ น้าํ มันโรสแมรี่ น้าํ มันมะนาว

2. ฤทธิ์ตานจุลชีพ (Antimicrobial effects)
- ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย น้ํามันหอมระเหยประเภทนี้มีองคประกอบสําคัญประเภทสารประกอบฟนอล
สารประกอบแอลดีไฮด สารประกอบแอลกอฮอล สารประกอบเอสเทอรและสารประกอบคีโตน โดยสาร
terpenoids จะยับยั้งการทํางานผนังเซลลของเชื้อโดยยับยั้งการสงผานอิเลคตรอน การเคลื่อนยายโปรตีน
ตลอดจนปฏิกริ ยิ าตางๆของเอนไซมทาํ ใหเซลลตายได
- ฤทธิ์ตานเชื้อรา มีองคประกอบสําคัญของสารประกอบแอลดีไฮด น้ํามันหอมระเหยชนิดนี้ไดแก
น้าํ มันเทียนสัตตบุศย น้าํ มันเทียนขาวเปลือก น้าํ มันทีทรี น้าํ มันขาวเปลือก
- ฤทธิ์ตานไวรัส องคประกอบสําคัญไดแก anethole, -caryophyllene, carvone, cinnamic aldehyde,
citral เปนตน น้าํ มันหอมระเหยชนิดนีไ้ ดแก น้าํ มันอบเชยจีน น้าํ มันอบเชยลังกา น้าํ มันสะระแหน ฯลฯ
3. ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
น้ํามันหอมระเหยที่ใชในระบบทางเดินอาหารไดมาจากพืชในวงศกะเพรา เชน กะเพรา โหระพา
สะระแหน ไธม พิมเสน พืชวงศผกั ชีและพืชวงศสม
4. ฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ
ชวยละลายเสมหะ ขับเสมหะ แกไอ บรรเทาอาการคัดจมูก ชวยลดการคั่ง (decogestant) กระตุน
ระบบทางเดินหายใจ องคประกอบของน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการละลายเสมหะไดแก สารพวกคี
โตน เชน carvone, menthone ไดแก น้าํ มันยูคาลิปตัส น้าํ มันสน น้าํ มันไธม น้าํ มันสะระแหน
5. ฤทธิ์ตอระบบกลามเนื้อและขอตอ
น้าํ มันหอมระเหยจะทําหนาทีใ่ นการเพิม่ การไหลเวียนของเลือดบริเวณที่มีเลือดคั่งอยู ทําใหลดอาการ
บวมหรืออักเสบได โดยน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติตานการอักเสบมีองคประกอบที่สําคัญคือ azulene,
chamazulene, (-)--bisabolol เปนตน น้ํามันหอมระเหยเหลานี้ไดแก น้ํามันคาโมไมล น้ํามันสะระแหน
น้าํ มันสน น้าํ มันยูคาลิปตัส
6. ฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนเลือด หัวใจและหลอดเลือด
ชวยกระตุนการไหลเวียนเลือดสงผลใหหัวใจและสมองทํางานไดดี น้ํามันหอมระเหยที่ใชไดแก
น้ํามันกุหลาบ น้ํามันกานพลู น้ํามันโรสแมรี่ เปนตน สวนน้ํามันที่ชวยลดอาการปวดไมเกรน ทําใหหลอด
เลือดขยาย บางชนิดยังสามารถลดความดันเลือดในผูที่มีภาวะเครียดไดคือ น้ํามันลาเวนเดอร น้ํามันกระดังงา
น้าํ มันดอกสม เปนตน
7. ฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอและฮอรโมน
น้ํามันหอมระเหยบางชนิดมีหนาที่คลายฮอรโมนภายในรางกาย ตัวอยางเชน น้ํามันเทียนขาวเปลือก
น้ํามันเสจ ชวยทําใหเซลลผิวหนังมีความชุมชื่น ซึ่งทําหนาที่คลายกับฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) และ
น้ํามันกระดังงา ชวยเพิ่มการหลั่งไขมันที่ผิวหนัง ซึ่งเปนสาเหตุใหหนามันหรือเปนสิว ทําหนาที่คลายกับ
ฮอรโมนแอนโดรเจน จากหนาที่ที่ค ลายคลึงกันนี้ทําใหเราสามารถนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการบําบัด
อาการผิดปกติที่เกิดจากฮอรโมนเพศได
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นอกจากนี้ยังพบวา น้าํ มันหอมระเหยยังมีฤทธิ์ในการกระตุนระบบภูมิคุมกันชวยใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางานดีขึ้น ทําใหปริมาณเม็ดเลือดบางชนิด เชน เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว มีจํานวนเพิ่มขึ้น
หลังจากทีม่ กี ารบําบัดโดยใชนาํ้ มันหอมระเหย (Kuriyama, H., et al., 2005)
10. รูปแบบการใชประโยชนจากน้ํามันหอมระเหย (กองบรรณาธิการ, 254 ) และ (คมสัน หุตะแพทย, 254 )
น้ํามันหอมระเหยเปนน้ํามันที่ประกอบดวยองคประกอบทางเคมีมากมาย สงผลใหการทํางานของ
ระบบอวัยวะภายในรางกายและสมอง รวมถึงมีผลทางอารมณและจิตใจ ชวยใหเกิดความสมดุลหากสูดดมหรือ
สัมผัสผานทางผิวหนัง รูปแบบในการใชนาํ้ มันหอมระเหยสามารถประยุกตใชไดหลายรูปแบบ ซึง่ มีดังตอไปนี้
1. การสูดดม (Inhalation)
การสูดดมเปนวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพและรวดเร็วทีส่ ดุ โดยเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาที (กฤษณา ภูตะคาม,
2553) เหมาะสําหรับการบําบัดผูที่เปนโรคหวัดหรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ แตไมควรใชกับผูที่เปนโรค
หอบหืด วิธกี ารใชทาํ โดยการหยดน้าํ มันหอมระเหย -12 หยดลงในชามหรือกะละมังที่มีน้ํารอนที่มีไอ โดย
ใชผา ขนหนูคลุมศีรษะกมหนาเหนือชามหรือกะละมัง สูดดมไอระเหย โดยหายใจลึกๆ การสูดดมไอน้าํ จะชวย
ทําใหเยือ่ บุทางเดินหายใจชุม ชืน้ ทําใหชอ งทางเดินหายใจเปดและผอนคลาย
2. การนวดตัว (Aromatherapy massage)
เปนวิธีที่นิยมกันมาก โดยใชน้ํามันหอมระเหยผสมลงในน้ํามันที่ใชนวดตัว เปนการชวยกระตุน
กลามเนื้อ ระบบประสาท เนื้อเยื่อและผิวหนัง ลดอาการปวดเมื่อย ชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น วิธีใช
ทําโดยหยดน้าํ มันหอมระเหยประมาณ 10-15 หยด ผสมกับน้ํามันพืชที่ใชนวดตัว 30 มิลลิลติ ร สําหรับน้าํ มัน
พืชที่ใชนวดตัว นอกจากจะเปนน้ํามันตัวพาน้ํามันหอมระเหยเขาสูผิวแลว ตัวมันเองยังมีคุณสมบัติในการบํารุง
ผิวพรรณ ในการใชควรเลือกน้ํามันใหเหมาะสมกับผิวของผูที่ถูกนวดดวย
3. เตาระเหย (Fragrancers)
วิธนี ท้ี าํ โดยการหยดน้าํ มันหอมระเหย 3- หยดลงไปในน้ําที่อยูในฝาหรือถวยเหนือเตาหรือตะเกียงเผา
ความรอนจากเทียนประมาณ 0oC น้ํามันหอมระเหยจะคอยๆระเหยทําใหเกิดกลิ่นหอม ชวยสรางบรรยากาศ
ทําใหเกิดความผอนคลาย ชวยบําบัดอารมณและจิตใจ
4. ผสมน้ําอาบ (Bathing)
วิธีการนี้ทําโดยการหยดน้ํามันหอมระเหย 5-15 หยดลงไปในอางอาบน้ํา ควรปดประตูหรือผามาน
เพือ่ ปองกันกลิน่ ระเหยออกไป แชตวั ลงไปนาน 10-15 นาที วิธีการนี้จะทําใหไดทั้งการสูดดมและสัมผัสทาง
ผิวหนัง หากเปนคนผิวแพงายควรผสมน้ํามันหอมระเหยกับน้ํามันตัวพาเสียกอน สําหรับการอาบน้ําดวยวิธีตัก
อาบหรือใชฝกบัว หลังอาบน้ําเสร็จใหหยดน้ํามันหอมระเหยที่เจือจางแลวลงบนผาหรือฟองน้ําหรือใยบวบ
แลวใชถูตัวดวยน้ําหมาดๆ จากนั้นใชน้ําลางตัวอีกครั้งหนึง่
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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 ใชฉดี ในหองนัง่ เลน หองอาหาร หองทํางานหรือหองนอน
7. หยดลงบนหมอน (Pillow Talk)
วิธนี เ้ี หมาะสําหรับผูท น่ี อนหลับยาก ใหลองใชน้ํามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติผอนคลายพวกกระดังงา
กุหลาบ มะลิ หยดลงไปบนหมอน 2-3 หยด จะชวยใหหลับงายและหลับสบาย
8. กลั้วคอบวนปาก
วิธนี ท้ี าํ โดยการหยดน้าํ มันหอมระเหย 2-3 หยดลงในน้ํา ¼ แกว คนใหเขากัน ใชกลั้วคอหรือบวน
ปาก ชวยบําบัดโรคในชองปากและคอ ชวยฆาเชือ้ โรค ลดกลิน่ ปาก
9. การประคบ (Compresses)
เปนวิธที ใ่ี ชผา ขนหนูหรือผาเช็ดหนาจุม แชลงในน้าํ อุน ทีผ่ สมน้าํ มันหอมระเหย (หยดน้ํามันหอมระเหย
5-10 หยดตอน้าํ 1 0 มิลลิลติ ร) บิดพอหมาด ประคบบริเวณทีม่ อี าการนาน 20-30 นาที
10. น้ํามันบํารุงผิวหนาผิวกาย (Body and Facial Oils)
เราสามารถใชน้ํามันหอมระเหยผสมกับน้ํามันที่ใชบํารุงผิวพรรณทั้งใบหนาและรางกาย โดยใชน้ํามัน
หอมระเหย 1% กับน้าํ มันบํารุงผิวหนาและใชนาํ้ มันหอมระเหย 3% กับน้ํามันบํารุงผิวกาย
11. เทียนหอม (Scented Candles)
เราสามารถผสมน้ํามันหอมระเหยลงไปในการทําเทียนได เมื่อเวลาจุดไฟกลิ่นหอมก็จะระเหยออกมา
คลายกับการใชเตาระเหย หรืออาจจะผสมน้ํามันหอมระเหย 2-3 หยดลงในน้ํามันตะเกียงก็ได ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกัน
11. ธุรกิจสปาในประเทศไทย
ปจจุบันน้ํามันหอมระเหยไดถู ก นํ า มาใช ป ระโยชน ใ นวงการอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น ไม ว  า จะเป น
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ฯลฯ รวมถึงไดถูกนําไปใชในสุคนธบําบัด
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในธุรกิจสปาและกลายเปนธุรกิจที่สําคัญสําหรับผูที่สนใจและเอาใจใสสุขภาพ โดยเปนการ
เนนการบําบัดโดยใชกลิน่ หอมของพืชจากธรรมชาติหรือน้ํามันหอมระเหยเปนหลัก จากงานวิจัยที่มีการสํารวจ
ขอมูลของธุรกิจสปาไทยในป 2552 โดยการตอบแบบสอบถามของผูจัดการหรือเจาของธุรกิจสปาในสถาน
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ประกอบการ 105 แหงที่ผานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแลวพบวา (รวีวรรณ พัดอินทรและคณะ,
2552)
 ธุรกิจสวนใหญมีการลงทุนนอยกวา 50 ลานบาท และมักตัง้ อยูใ นโรงแรมหรือรีสอรท
 น้าํ มันหอมระเหยที่ผูประกอบการสวนใหญเลือกใชเปนน้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติมากกวา
น้าํ มันหอมระเหยจากการสังเคราะห
 บริการหลักของธุรกิจสปาคือ การนวดน้ํามัน การบํารุงผิวหนาและผิวกายและการอบไอน้าํ
 น้ํามันหอมระเหยที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ น้ํามันลาเวนเดอร (35. 1%) ตะไคร (20.54%)
สม (1 .0 %) สาระแหนฝรัง่ (15.1 %)และมะลิ (12.50%) (ดังแผนผังที่ 1)
น้ํามันมะลิ
น้าํ มันสะระแหน
น้าํ มันสม
น้าํ มันตะไคร
น้าํ มันลาเวนเดอร

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

เราสามารถจําแนกธุรกิจสปาไดตามหลักขององคกรสปาระหวางประเทศหรือ Internation Spa
Associations ไดดังนี้ (ป มไชย นนทวงษ, 254 )
1. Hotel & Resort Spa เปนสถานบริการสปาที่อยูในโรงแรมหรือรีสอรท เพื่อรองรับผูมาพักแรมที่
ตองการใชบริการสปา นอกเหนือจากใชบริการหองพัก
2. Destination Spa เปนสปาทีแ่ ยกออกมาอยางเดนชัด เพือ่ ใหบริการโดยเฉพาะอยางครบวงจร
3. Medical Spa เปนสปาที่มีการบําบัดรักษาควบคูกับศาสตรทางการแพทยและเครื่องมือแพทย
บางอยาง อยูภ ายใตการควบคุมของบุคลากรแพทยผเู ชีย่ วชาญ มักอยูต ามสถานรักษาพยาบาลตางๆ
4. Day Spa or City Spa เปนสปาระยะสัน้ ใชเวลาแค 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง สถานที่ตั้งมักอยูใน
เมืองใหญๆหรือยานธุรกิจสําคัญทีเ่ ขาถึงไดงา ยและสะดวก
5. Mineral Spring Spa เปนบริการสปาตามแหลงทองเที่ยวที่เปนบอน้ําแรหรือน้ําพุรอนที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ
. Club Spa เปนสปาทีผ่ สมผสานกับฟตเนสหรือการออกกําลังกาย เพื่อไวบริการสําหรับผูที่มาออก
กําลังกาย
. Cruise Ship Spa เปนการใชสปาบนเรือสําราญผสมกับการออกกําลังกาย การจัดเตรียมอาหารที่
สงเสริมสุขภาพกาย เพือ่ ใหมคี วามสุขสบาย ผอนคลายและปลอดโปรงระหวางเดินทาง
13

12. ตัวอยางของน้ํามันหอมระเหยที่ไดรับความนิยม
จากงานวิจัยที่ทําการสํารวจถึงความนิยมของผูใชบริการสปาในป 2552 น้ํามันหอมระเหยที่ไดรับ
ความนิยมจากมากไปนอยไดแก น้ํามันลาเวนเดอร ตะไคร สม สาระแหนฝรั่ง และมะลิ ตามลําดับ ซึ่งจะ
ขอกลาวถึงขอมูลโดยทัว่ ไปของน้าํ มันหอมระเหย โดยจะยกตัวอยางน้าํ มันหอมระเหยขางตน ดังนี้
1. น้ํามันลาเวนเดอร (Lavender Oil)
เปนน้ํามันหอมระเหยที่มีประโยชนและรูจักกันมากที่สุด (Mcguinness, H., 2003) ทําใหระบบตางๆ
ภายในรางกายเกิดความสมดุลและอืน่ ๆอีกมากมาย
ลักษณะทางกายภาพ น้าํ มันไมมสี ี ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
องคประกอบทางเคมี linalool, linalyl acetate, -pinene, -pinene, myrcene,
Camphene, terpinene ฯลฯ (Masada, Y., 1 )
อยูท ย่ี อดดอกสด ของตน (คมสัน หุตะแพทย, 254 )
สวนที่ใหน้ํามัน
วิธีการสกัด
ความรุนแรงของกลิ่น
คุณสมบัติ

กลั่นดวยไอน้ําหรือสกัดดวยสารละลาย
www.summerbluesky.exteen.com/200 031...lavender
ระดับปานกลาง
แกปวด ปองกันโรคชัก บรรเทาอาหารซึมเศรา ตานเชือ้ ไวรัส ฆาเชือ้ แบคทีเรีย และ
เชือ้ โรค ฯลฯ
2. น้าํ มันตะไคร (Lemongrass Oil)
เปนน้าํ มันหอมระเหยทีม่ สี มบัตเิ ดนสําหรับระบบภูมคิ มุ กัน ตอมน้าํ เหลือง ฯลฯ
ลักษณะทางกายภาพ น้าํ มันสีเหลือง ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
องคประกอบทางเคมี  and -citral, -pinene, camphene, -pinene, limonene,
linalool, nerol, geraniol ฯลฯ (Masada, Y., 1 )
สวนทีใ่ หนาํ้ มัน
อยูท ใ่ี บสดและใบแหงของตน (คมสัน หุตะแพทย, 254 )
วิธีการสกัด
กลั่นดวยไอน้ํา
ความรุนแรงของกลิ่น ระดับปานกลางถึงสูง
www.phudin.com/post_tea.php%3Fs_...d%3D0030
คุณสมบัติ
แกปวด ลดไข บรรเทาอาหารซึมเศรา ฆาเชื้อโรค
ชวยสมานแผล ฆาเชือ้ แบคทีเรีย ชวยดับกลิน่ ชวยในการยอย
บรรเทาความผิดปกติของเสนประสาทบํารุงรางกายและจิตใจ ฯลฯ

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

14

ลักษณะทางกายภาพ
องคประกอบทางเคมี
สวนที่ใหน้ํามัน
วิธีการสกัด
องคประกอบทางเคมี
ความรุนแรงของกลิ่น
คุณสมบัติ

น้าํ มันทีไ่ ดจากการบีบจะมีสเี หลืองเขมหรือสีสม สวนทีไ่ ดจาก
การกลัน่ จะไมมสี หี รือสีเหลืองออน ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
limonene (~ 0%), decyl, octyl, nonyl, dodecyl aldehydes, citral,
acids และ esters (Masada, Y., 1 )
ผิวหรือเปลือกของผลสมสุก (คมสัน หุตะแพทย, 254 )
สกัดดวยวิธบี บี อัดหรือกลั่นดวยไอน้ํา
www.cmlifes.com/10 -%25E0%25B %2...5A1.html
สวนใหญเปน monoterpenes limonene
ระดับปานกลาง
บรรเทาอาหารซึมเศรา ฆาเชือ้ โรค ชวยในการยอย ลดไข ทําใหสงบ รักษากระเพาะ
บํารุงรางกายและจิตใจ ฯลฯ

4. น้าํ มันสะระแหน (Peppermint Oil)
เปนน้ํามันหอมระเหยที่นํามาใชประโยชนไดมาก ชวยกระตุนทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนที่รูจักกันดี
ในการสงผลเกีย่ วกับระบบยอยอาหารและทางเดินอาหาร
ลักษณะทางกายภาพ ไมมสี หี รือสีเหลืองออน ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
องคประกอบทางเคมี
สวนที่ใหน้ํามัน
วิธีการสกัด
ความรุนแรงของกลิ่น
คุณสมบัติ

menthol (2 -4 %) , menthone (20-31%), -pinene, -pinene,
limonene, cineol, ethylamylalcohol ฯลฯ (Masada, Y., 1 )
ใบ ตน ดอก (คมสัน หุตะแพทย, 254 )
www.ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/herb...021.html
กลั่นดวยไอน้ํา
ระดับปานกลางถึงสูง
แกปวด แกอักเสบ ฆาเชื้อโรค ตานเชื้อไวรัส ลดน้ํามูก ขับเสมหะ ลดไข คลาย
กลามเนือ้ ฯลฯ

5. น้าํ มันมะลิ (Jasmine Oil)
เปนน้ํามันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมหวานรัญจวนใจ ชวยใหรูสึกผอนคลายและยกระดับจิตใจ เปน
น้าํ มันทีม่ คี วามโดดเดนในการสงผลตอระบบสืบพันธุแ ละผิวพรรณ
ลักษณะทางกายภาพ น้าํ มันสีสม ดําหรือสีน้ําตาล ( าปนีย หงสรตั นาวรกิจ, 2550)
สวนที่ใหน้ํามัน
ดอก (คมสัน หุตะแพทย, 254 )
วิธีการสกัด
สารละลายหรือการกลัน่ ดวยไอน้าํ หรือการสกัดโดยใช www.musicradio.in.th/station/vie...d%3D1 45
ไขมันดูดซับ
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องคประกอบทางเคมี
ความรุนแรงของกลิ่น
คุณสมบัติ

benzyl acetate ( 0- 0%), linalyl acetate ( .5%), linalool (15-20%), nerol, nerolidol,
terpineol, bezylaconol, cresol, eugenol ฯลฯ (Masada, Y., 1 )
ระดับสูงมาก
บรรเทาอาการซึมเศรา แกการอักเสบ ฆาเชื้อโรค กระตุนกําหนัด ขับเสมหะ ทําให
จิตใจสงบ ใหความชุมชื้น มีความสุข ฯลฯ (D'Amelio, SF., 1 )

13. บทสรุป
ในสภาวะแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษ ผูคนมักประสบปญหามากมายจนกอใหเกิดความวิตกกังวล
หรือโรคเครียดตามมา การบําบัดโดยใชกลิน่ หอมของน้าํ มันหอมระเหยเปนวิธหี นึง่ ทีน่ า สนใจ เปนน้าํ มันทีส่ กัด
ไดจากพืชธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการบําบัดหรือรักษาโรคที่ไมรายแรง มักนิยมใชควบคูกับสุคนธบําบัด ซึ่ง
เปนศาสตรและศิลปะแหงการบําบัดดวยกลิน่ หอม โดยกลิน่ หอมของพืชจะเขาสูร ะบบตางๆภายในรางกาย เชน
ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ฯลฯ โดยวิธีการสัมผัสผานทางผิวหนังหรือจาก
การสูดดม ชวยใหระบบตางๆภายในรางกายและจิตใจเกิดความสมดุล รวมทัง้ กระตุน ระบบภูมคิ มุ กันใหทาํ งาน
ดีขึ้น การบําบัดดวยกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยจึงเปนทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสําหรับผูที่ดูแลและเอาใจ
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