นำ้ หอม
บทนำ
น ำ้ หอม (perfume) จัดเป็ น เครื่องสำอำงชนิ ดแรกๆที่ มนุษ ย์น ำมำใช้เพื่ อสร้ำงควำมหอมให้แก่
ร่ำงกำย ที่อยู่อำศัย เสือ้ ผ้ำหรืออื่นๆตำมที่ตอ้ งกำร พบว่ำกำรใช้นำ้ หอมหรือเครื่องหอมในยุคแรกเกิดจำก
กำรเผำพืชหรือส่วนของพืชแล้วได้กลิ่นหอมออกมำ โดยชำวอิยิปต์มีกำรใช้นำ้ มันหอมระเหยมำตัง้ แต่ 5000
กว่ำปี ก่อน ต่อมำก็มีชำวกรีกและชำวโรมันใช้ส่ิงหอมที่ได้จำกพืชในกำรให้ควำมหอมกับส่วนต่ำงๆของ
ร่ำงกำยรวมถึงเสือ้ ผ้ำ บ้ำน ที่นอน เป็ นต้น ในปั จจุบนั นำ้ หอมมีกำรใช้กนั อย่ำงแพร่หลำยเพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรให้ควำมหอม ใช้ในพิธีกรรมทำงศำสนำหรือบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงกำรใช้นำ้ หอมในกำรระงับกลิ่น
อันไม่พงึ ประสงค์ของร่ำงกำยหรือวัสดุตำ่ งๆ ดังนัน้ นำ้ หอมจึงหมำยถึง สิ่งของต่ำงๆที่ระเหยหรือระเหิดได้ใน
ภำวะที่เป็ นอุณหภูมิหอ้ งหรือได้รบั ควำมร้อนและให้กลิ่นอันเป็ นที่น่ำพอใจแก่มนุษย์ ลักษณะทั่วไปท ำง
กำยภำพของนำ้ หอมจะมีลกั ษณะเป็ นนำ้ มันเหลว อำจมีสีเหลืองอ่อนหรือไม่มี ถ้ำเป็ นหัวนำ้ หอมจะมีกลิ่น
หอมแรงจัดมำก จะละลำยได้ดีในตัวทำละลำยอินทรียห์ รือแอลกอฮอล์แต่ไม่ละลำยนำ้ ซึ่งนำ้ หอมหรือหัว
นำ้ หอมนีม้ ีแหล่งที่มำที่สำคัญอยู่ 2 แหล่งคือ จำกธรรมชำติและจำกกำรสังเครำะห์
แหล่งทีม่ ำ
1. ธรรมชำติ
1.1 สัตว์ นำ้ หอมหรือหัวนำ้ หอมที่ได้มำจำกสัตว์สว่ นใหญ่นิยมนำมำทำให้นำ้ หอมติดทน
(fixative) มีกลิ่นอยูไ่ ด้นำน ตัวอย่ำงที่พบได้บอ่ ยเช่น สำรอกวำฬหรืออำพันทองที่ได้จำกวำฬสเปิ รม์ (sperm
whale) ซึง่ เป็ นสำรขับออกมำจำกวำฬเพื่อคลุมแผลเนื่องจำกกำรอักเสบของกระเพำะอำหำร ซึง่ อำพันทอง
จะมีรำคำแพง หรือสำร zibetone ที่ได้จำกตัวชะมด ซึ่งสำรดังกล่ำวชะมดจะทำกำรปล่อยหรือเช็ดไว้ตำม
ต้นไม้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ำม นอกจำกนีก้ ็มีสำรหอมจำกกวำงภูเขำซึ่งมีรำคำแพงหรือสิ่งขั บถ่ำยใกล้กับ
อวัยวะเพศของตัวบีเวอร์ ก็มีกำรนำมำผสมในหัวนำ้ หอม
1.2 พืช นำ้ หอมหรือสิ่งหอมจำกพืชมักได้จำกส่วนต่ำงๆของพืช เช่น ดอกไม้ เปลือกต้น
เมล็ด ใบ เนือ้ ไม้ เป็ นต้น ซึง่ ลักษณะของสิ่งหอมที่ได้อำจมีลกั ษณะเป็ น นำ้ มัน ยำงไม้ หรือเรซิน ซึง่ กำรสกัด
นำ้ หอมหรือสิ่งหอมจำกพืชมีอยู่ดว้ ยกันหลำยวิธี โดยวิธีท่ีนิยมใช้ได้แก่ กำรกลั่น (distillation) โดยนำส่วน
ของพืชที่มีกลิ่นหอมมำต้มกับนำ้ ซึ่งนำ้ มันหอมระเหยจะระเหยขึน้ ไปและไปกระทบกับควำมเย็นแล้วกลั่น

ตัวมำเป็ นของเหลว กำรบีบ (expression) วิธีนีเ้ หมำะกับสิ่งหอมที่อยู่ในเปลือกของผลไม้ตระกูลส้ม โดยใช้
ของแหลมทิ่มแล้วให้นำ้ มันไหลออกมำ กำรสกัด (Extraction) โดยกำรใช้ตวั ทำละลำยช่วยในกำรสกัดอำจ
ใช้ควำมร้อนร่วมก็ได้
2. กำรสังเครำะห์
เนื่องจำกบำงครัง้ นำ้ หอมที่ได้จำกธรรมชำติอำจหำได้ยำกหรือมีตน้ ทุนในกำรผลิตที่สงู จึง
ต้องมีกำรสังเครำะห์กลิ่นขึน้ มำ โดยอำจนำสำรเคมีหลำยๆชนิดมำผสมกันเพื่อให้ได้กลิ่นหอมตำมต้องกำร
ซึ่งผูท้ ่ีมีหน้ำที่ ผสมหรือตัง้ ตำรับนำ้ หอมจะมีช่ือเรียกว่ำ Mr.compounder ซึ่งต้องมีควำมสำมำรถในกำร
จำแนกกลิ่น แต่ละชนิดได้อย่ำงดี ตัวอย่ำงสำรเคมีท่ี ใช้ในกำรมำทำนำ้ หอม เช่น phenyl ethyl alcohol,
cumic aldehyde, indole เป็ นต้น
โดยนำ้ หอมจำกทั้งทำงธรรมชำติและจำกกำรสังเครำะห์นอกจำกจะมีกำรนำไปใช้เป็ นนำ้ หอม
โดยตรงก็ ยังมี ก ำรผสมกับ ผลิตภัณ ฑ์ต่ำงๆเพื่ อ ให้มี ก ลิ่น หอม เช่น ครีม อำบน ำ้ แชมพู น ำ้ ยำบ้วนปำก
ยำสีฟัน สบู่ นำ้ ยำล้ำงจำน รวมถึงกระดำษทิชชู และกำร์ดอวยพรต่ำงๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีเรำ
ใช้ในชี วิต ประจำวัน ท ำให้เห็ น ว่ำน ้ำหอมหรือ สิ่ง หอมมี บ ทบำทที่ ส ำคัญ ในกำรด ำรงชี วิต ของเรำอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
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