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การตรวจสอบคุณลักษณะของกระเทียมไทยเปรียบเทียบกับกระเทียมจีน 

Characteristic of Thai garlics comparison to Chinese garlic . 
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..................................................... 

บทคัดยอ 

          ไดดําเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของกระเทียมไทยเปรียบเทียบกับกระเทียมจีน โดยใชกระเทียม

ศรีสะเกษ, กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมท่ีนําเขาจากจีน จํานวนชนิดละ 3 ตัวอยางๆละ 3 ซํ้าพบวาปริมาณน้ํามัน

ในกระเทียมท้ังสามชนิดท่ีสกัดดวยปโตรเลียมอีเธอรมีคารอยละ 1.25±0.7, 1.30±0.5, และ 0.88±0.35, ตามลําดับ 

ปริมาณโปรตีนของกระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมจีน มีคารอยละ 10.93±0.12, 14.32±0.10 

และ13.83±0.10,ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบปริมาณสารระเหยในกระเทียมสดท้ังสามชนิดพบวา ในกระเทียมศรีสะเกษ 

กระเทียมเชียงใหม และกระเทียมจีนมีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ 

Diallyl disulfide และ Diallyl trisufide  ดังนี้ Diallyl disulfide 29.94±3.43, 35.37±7.29, 35.45±6.85,  Diallyl 

trisufide  32.71±5.24, 30.13±5.84 ,27.05±5.91ตามลําดับ ปริมาณน้ํามันท่ีสกัดดวยเอทานอล พบวา กระเทียมศรี

สะเกษ กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมจีน มีคารอยละ 1.20±0.49,1.45±0.78 และ 1.30±0.18 ตามลําดับ การ

ตรวจสอบองคประกอบสําคัญทางเคมีโดยใชเครื่อง GC-MS ในน้ํามันท่ีสกัดดวยเอทานอลพบวามีสารประกอบอินทรีย

กํ าม ะ ถั น (Organosulfur compounds) ท่ี สํ าคั ญ คื อ  Diallyl disulfide 14.1±3.80, 11.22±1.82, 10.10±2.63 

Diallyl trisufide 26.52±6.59 ,46.88±6.10, 42.23±6.62 ตามลําดับ ในการสกัดน้ํามันหอมระเหยในกระเทียมดวย

น้ําพบวา กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม และกระเทียมจีน มีน้ํามันหอมระเหยรอยละ   1.200.54, 0.40.1, 

0.60.18 ตามลําดับ  เมื่อตรวจสอบปริมาณสารสําคัญ ท่ีสกัดดวยนํ้าพบวามีสารประกอบอินทรีย กํามะถัน 

(Organosulfur compounds) ท่ี สํ า คั ญ คื อ , Diallyl disulfide 6.62±1.85, 20.46±3.52, 12.02±5.21, Diallyl 

trisufide 38.68±4.32,25.11±5.87,52.50±3.24 ตามลําดับ จากผลการตรวจสอบคุณภาพของกระเทียมสดศรีสะเกษ

และเชียงใหม พบวามีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ Diallyl disulfide 

และ Diallyl trisufide สูงกวาปริมาณสารท่ีสกัดไดดวยเอทานอลและนํ้า แตในกระเทียมจีนมีสารประกอบอินทรีย

กํามะถัน (Organosulfur compounds) , Diallyl disulfide และ Diallyl trisufide  สูงในปริมาณสารท่ีสกัดไดดวย

เอทานอลและน้ํา จากผลการวิจัยทําใหไดขอมูลองคความรูในการผลิตและคุณคาของกระเทียม เพื่อเปนแนวทางเพ่ิม

มูลคากระเทียมเปนผลิตภัณฑอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เพื่อลดการสูญเสียปริมาณสารสําคัญในกระเทียม กระเทียม

เปนหนึ่งในพืชสมุนไพร ท่ีทรงคุณคาและใชกันมากในแถบเอเชีย มีสรรพคุณชวยรักษาความสมดุลยในเลือดและเสริม

ความแข็งแรงของหัวใจ จึงควรชวยกันบริโภคกระเทียมไทยเพ่ือสุขภาพและเพิ่มพูนรายไดแกเกษตรกรไทยรวมถึงการ

สรางความม่ันคงอยางย้ังยืนแกภาคการเกษตรไทย 
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คํานํา 

กระเทียมเปนพืชในตระกูล Amaryillidaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Allium sativum Linn.) เปนพืชลมลุก 

ลําตนอยูใตดิน เรียกวา หัว (Bulb) ซึ่งประกอบดวยกลีบเล็กๆ (Clove) อยูรวมกัน หัวกระเทียมสดประกอบดวย

สารสําคัญตางๆ คือ สารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) หลายชนิดรวมกัน ประมาณรอยละ 

82 ของกํามะถันรวมกันท้ังหมดในกระเทียมอยูในรูปของ cysteine sulfoxides เชน alliin และสารท่ีไมระเหย non-

volatile γ-glutamylcysteine peptides จึงทําใหมีกล่ินเหม็น หรือกลิ่นฉุนมากกวาพืชชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ใน

กระเทียมมีสารประกอบท่ีเกิดขึ้นจากการทําปฎิกริยาของสารประกอบในกระเทียม หรือในการสกัดกระเทียมดวยตัวทํา

ละละลายท่ีแตกตางกัน เชน thiosulfinates เชน สารอัลลิซิน (Allicin) , Ajoene เชน    E-ajoene,Z-ajoene , 

vinyldithiins เชน 2-vinyl-(4H)-1,3-dithiin, 3-vinyl-(4H)-1,2-dithiin และ sulfides เชน  diallyl sulfide , 

diallyl trisulfide นํ้ามันหอมระเหย หรือน้ํามันกระเทียม (garlic oil) ในกระเทียมมีอยูในปริมาณรอยละ 0.1-0.4 

และเอ็นไซม เชน อัลลิเนส (allinase)  นอกจากนี้ยังมีสารอาหารชนิดตางๆ ไดแก โปรตีน นํ้าตาล กรดไขมัน กรดอะมิ

โนและวิตามินตางๆ เชน วิตามินเอ แคโรทีน บีหน่ึง บีสอง และ ซี และแรธาตุตางๆ เชน แคลเซียม โปแตสเซียม เหล็ก 

ซิลิเนียม และเยอมาเนียม เปนตน 

ส าร เค มี ท่ี สํ า คั ญ ใน ก ระ เที ยม คื อ  อั ล ลิ อิ น  (alliin) เป น ส าร อิ น ท รี ย กํ าม ะถั น มี ชื่ อ ท าง เค มี ว า                        

S-allylcystein-sulfoxide (C6H11O3NS) เปนสารท่ีเสถียร ไมมีสี ไมมีกลิ่น ละลายในน้ําไดและอัลลิซิน (allicin) มีชื่อ

ทางเคมีวา allyl-2-propene thiosulfinate (C6H10OS2) มีลักษณะเปนน้ํามันหอมเหลวสีเหลืองสามารถละลายน้ํา

และผสมเปนเน้ือเดียวกันกับแอลกอฮอลล เปนสารท่ีไมเสถียรสลายตัวไดงายเมื่อถูกความรอนมีกล่ินเฉพาะตัวเน่ืองจาก

มีสวนประกอบของกํามะถันอยูมาก ตามปกติในเซลของกระเทียมจะไมมีสารอัลลิซิน แตจะถูกสังเคราะหจากอัลลิอินก็

ตอเมื่อเซลกระเทียมถูกบด ค้ัน ทุบหรือห่ันละเอียด ปฎิกริยาจะถูกเรงดวยเอนไซมอัลลิเนส (allinase) โดยมี 

phosphopyridoxal เปนโคแฟคเตอร ทําใหได อัลลิซินไพรูเวท (allicin pyruvate) และ แอมโมเนีย อัลลิอิน 1 

มิลลิกรัมเทียบเทากับ 0.45 มิลลิกรัมของอัลลิซิน เน่ืองจากอัลลิซินเปนสารท่ีสลายตัวอยางรวดเร็ว เมื่อเซลกระเทียม

ถูกบด ทุบ ถูกความรอน ทําใหเกิดปฎิกริยาเปลื่ยนไปอยูในรูปอนุพันธของ ajoene, vinyldithiins และ sulfides ท้ังนี้

ขึ้นกับสิ่งแวดลอมวิธีการสกัด หรือตัวทําละลายท่ีใช เชน กระเทียมท่ีสกัดดวยวิธี steam distillation ท่ี 100 องศา

เซลเซียส อัลลิอินท้ังหมดจะเปล่ืยนเปน diallyl sulfides.(Agarwal KC,1996) 

นักวิจัยท่ัวโลกสนใจในการศึกษาวิจัยสรรพคุณของกระเทียมในดานการใชประโยชนทางการแพทยอยาง
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กวางขวางโดยเฉพาะประโยชนในดานปองกันโรคหัวใจโดยศึกษาผลของกระเทียมตอการลดระดับไขมันชนิด

โคเลสเตอรอล มีการศึกษาประสิทธิภาพในกระเทียมสด โดย Agarwal และคณะ (1996) ไดศึกษาในกลุมคนปกติและ

กลุมคนไขโรคหัวใจขาดเลือด พบวาระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดลดลง เมื่อกลุมศึกษาไดรับประทาน

กระเทียมสดจํานวนมาก (7-8 กลีบตอวัน) เปนเวลา 2-3 เดือน นอกจากนี้สาระสําคัญในกระเทียมมีคุณสมบัติเปน

สารแอนติออกซิแดนต (antioxidants) ทําหนาท่ีสลายอนุมูลอิสระ (free radicals) ซึ่งเปนโมเลกุลหรืออะตอมที่

ไมเสถียร จึงมีสวนในการชวยลดการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดและมะเร็งบางชนิด เชนมะเร็งลําไสใหญ มะเร็ง

กระเพาะอาหาร มะเร็งเตานม รวมถึงการชวยชะลอการเติบโตของเน้ืองอกดวย 

 

 

 

  กระเทียมสด 100 กรัม ประกอบดวยสารอาหารตางๆดังนี้ 

 

คารโบไฮเดรท 71.44% 

นํ้าตาล 2.38% 

ใยอาหาร 5.00% 

น้ํามัน 1.19% 

โปรตีน 15.21% 

วิตามินบี 1(thiamine) 0.002% 

วิตามินบี 2(riboflavin) 0.001% 

วิตามินบี 3(niacin) 0.002% 

วิตามินบี 5(pantothenic acid) 0.001% 

วิตามินบี 6(vitamin B6) 2.840% 

วิตามินซี(vitamin C) 0.070% 

แคลเซียม(calcium) 0.410% 

เหล็ก(iron) 0.050% 

แมกเนเซียม(magnesium) 0.350% 

ฟอสฟอรัส(phosphorus) 0.920% 

โปตัสเซียม(potassium) 0.039% 

สังกะสี(zinc) 0.002% 

แมนกานีส(manganese) 0.003% 
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เซเลเนียม(selenium) 0.030% 

ขอมูล : USDA Nutrient database 

        

         งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณสารสําคัญท่ีมีในกระเทียม ท่ีปลูกในประเทศไทย คือ

กระเทียมศรีสะเกษและกระเทียมเชียงใหมเปรียบเทียบกับปริมาณสารสําคัญท่ีมีในกระเทียมท่ีนําเขามาจากประเทศจีน 

เพ่ือเปนองคความรูขอมูลพ้ืนฐานในการบริโภคกระเทียมและการผลิตกระเทียมของไทยเพ่ือลดการนําเขากระเทียมจีน

ท่ีมีราคาถูก และทําใหเกษตรกรผูปลูกกระเทียมไทยลดนอยลง แตกระเทียมท่ีปลูกในประเทศเปนพันธและเอกลักษณ

ของไทยซึ่งตองมีอยู 

 

อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

1. ชุดเครื่องแกวสําหรับสกัดนํ้ามันหอมระเหย 

2. ชุดเครื่องแกวสําหรับสกัดนํ้ามันกระเทียม 

3. เคร่ืองสกัดนํ้ามันแบบตอเน่ือง (Soctex Apparatus) 

4. เคร่ือง High Performance Liquid Chromatrography 

5. เคร่ืองแกสโครเมโตรกราฟ แมสสเปคโตรเมททรี 

6. เคร่ืองระเหยสารสูญญากาศ 

7. ตูอบความรอน 

8. เคร่ืองแกวและสารเคมี 

วิธีการ 

1. เก็บตัวอยางกระเทียม 3 ชนิด คือกระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม และกระเทียมจีนจํานวนชนิดละ 3 ซ้ํา 

2. การหาปริมาณนํ้ามันกระเทียม โดยสกัดดวยสารละลายปโตรเลียมอีเธอร โดยการสกัดแบบตอเน่ืองนาน 1 ชั่วโมง 

3. การหาปริมาณนํ้ามันกระเทียม โดยสกัดดวยสารละลายเอทานอล โดยการสกัดแบบตอเน่ืองนาน 1 ช่ัวโมง 

4. การหาปริมาณนํ้ามันหอมระเหยโดยสกัดดวยนํ้าโดยใชเครื่องสกัดนํ้ามันหอมระเหยสกัดท่ีอุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 

5. การตรวจสอบปริมาณอัลลิซิน ทําการบดและสกัดน้ํามันกระเทียม โดยใชกระเทียม 3 กก. แยกเน้ือได 1.5 กก. ชั่ง

เน้ือกระเทียม 350 กรัม ลงในโถเครื่องปนผสมอาหารปนดวยนํ้ากล่ัน 200 มล.ปนใหละเอียดนาน 1-2 นาที    เทเก็บ

ไวในฟลาสขนาด 1 ลิตรเก็บในตูแชเพ่ือนํามาวิเคราะหภายใน 2 วัน 

6. การวิเคราะหตรวจสอบปริมาณ allicin (dially thiosulfinase ) ทําการสกัดสารจากสารสกัดกระเทียมท่ีเตรียมไว 

โดยใชน้ํากล่ัน 20 มล. ตอ กรัมของกระเทียมบด 
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7. การวิเคราะหตรวจสอบปริมาณ allicin (dially thiosulfinase ) โดยใช HPLC ทําการตกตะกอนโปรตีนโดยการ

เติม  1  มล. Acetonitrile  ทําการแยกโดยใชเคร่ืองcentrifuge วัดปริมาณสารสกัดท่ีแยกได  เปน   กรัม ตอ มล. 

นํามาตรวจสอบปริมาณ allicin (diallyl thiosulfinase) โดยใชเครื่อง HPLC reverse phase column C18  โดยมี 

methanol / water อัตรา 50/50 อัตราการไหล 1 มล. /นาที ท่ีความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร 

8. การตรวจสอบไอระเหยจากกระเทียมสดดวยเทคนิค Headspace-SPME โดยใช fiber 100 µm PDMS โดยใช

สภาวะในการสกัดดังน้ี บดกระเทียม ใสลงใน vial ท่ีมีฝาเกลียวซึ่งมี septum ดานบนขนาด 40 มิลลิลิตร จํานวน 4 

กรัม เติมน้ํา 20 มิลลิลิตร ตอมานํา fiber ของ SPME เสียบดานบนของขวด vial พรอมปนกวนดวย magnetic 

stirrer นาน 60 นาทีท่ี 50 องศาเซลเซียส จากน้ันนําไปเสียบท่ี injector ของ GC-MS เพื่อ desorb สารระเหยเขาสู

คอลัมน 

9. การตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันกระเทียมหรือในสารสกัดท่ีสกัดดวยเอทานอลทําการตรวจวิเคราะห

โดยใชสารสกัด 2 กรัมเติมนํ้า 3 มิลลิลิตร ใสลงใน vial ขนาด 8 มิลลิลิตร สกัดดวย SPME-PDMS เชนเดียวกับขอ 6. 

10. การตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยกระเทียม ทําการตรวจวิเคราะหโดยใชสารสกัด 2 กรัม

เติมนํ้า 3 มิลลิลิตร ใสลงใน vial ขนาด 8 มิลลิลิตร สกัดดวย SPME-PDMS เชนเดียวกับขอ 6. 

11. สภาวะในการทดสอบ โดยใชเครื่อง แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรเมทรี (GC-MS) 

คอลัมน  : HP-INNOWAX , 30mx0.25 mm., 0.25 µm 

อุณหภูมิ  : 50 ºC (5 min) -220 ºC (5 min), 4º C/ min 

Detector : Mass Spectrometry Detector , EI 70 ev 

เวลาและสถานท่ี 

1 ตุลาคม  2551- 30  กันยายน 2552 

สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

จากการศึกษาการสกัดปริมาณนํ้ามันและองคประกอบสารสําคํญ ในกระเทียมท่ีมีแหลงปลูกในประเทศไทยคือ

จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดศรีสะเกษเปรียบเทียบกับกระเทียมท่ีมีแหลงปลูกในประเทศจีน ในการตรวจสอบคุณภาพ

ของกระเทียม พบวา มีปริมาณน้ํามันท่ีสกัดดวยปโตรเลียมอีเธอรรอยละ 1.250.7 , 1.30 0.5 , 0.88 0.35 

ตามลําดับ ปริมาณโปรตีนรอยละ 10.930.12, 14.320.10, 13.830.10 ตามลําดับ เมื่อนํากระเทียมสดท้ัง 3 มา

ตรวจสอบปริมาณสารไอระเหยพบวา ในกระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม และกระเทียมจีนมีสารประกอบ

อินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ Diallyl disulfide และ Diallyl trisufide  ดังน้ี Diallyl 

disulfide 29.94±3.43, 35.37±7.29, 35.45±6.85,  Diallyl trisufide  32.71±5.24, 30.13±5.84 ,27.05±5.91

ตามลําดับ  รวมท้ังสาระสําคัญอ่ืนๆ คือ Allyl mercaptan, Diallyl monosulfide, Methyl allyl disulfide, Ethyl-

trans-propenyl-disulfide, Dimethyl trisulfide , 2-vinyl-1,3-dithiane, Diallyl disulfide, Methyl allyl 

trisulfide , 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-4-ene, Diallyl trisufide, 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-5-ene. ปริมาณ
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น้ํ ามันท่ีสกัดดวยเอทานอล พบวา กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมจีน มีคารอยละ 

1.20±0.49,1.45±0.78 and 1.30±0.18 ตามลําดับ การตรวจสอบองคประกอบสําคัญทางเคมีโดยใชเครื่อง GC-MS 

ในนํ้ามันท่ีสกัดดวยเอทานอลพบวามีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ Diallyl 

disulfide 14.1±3.80,11.22±1.82,10.10±2.63 Diallyl trisufide 26.52±6.59 ,46.88±6.10, 42.23±6.62 

ตามลําดับ  รวมท้ังสาระสํ าคัญต างๆ คือ Allyl mercaptan, Diallyl monosulfide, Methyl allyl disulfide, 

Ethyl-trans-propenyl-disulfide, Dimethyl trisulfide , 2-vinyl-1,3-dithiane, Diallyl disulfide, Methyl allyl 

trisulfide , 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-4-ene, Diallyl trisufide, 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-5-ene. ใน ก า ร

สกัดน้ํามันหอมระเหยในกระเทียมดวยน้ําพบวา กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม และกระเทียมจีน มีน้ํามันหอม

ระเหยรอยละ   1.200.54, 0.40.1, 0.60.18 ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบปริมาณสารสําคัญท่ีสกัดดวยน้ําพบวามี

ส า ร ป ระก อ บ อิ น ท รี ย กํ า ม ะถั น  (Organosulfur compounds) ท่ี สํ า คั ญ คื อ  Diallyl disulfide 6.62±1.85, 

20.46±3.52, 12.02±5.21, Diallyl trisufide 38.68±4.32,25.11±5.87,52.50±3.24 ตามลําดับ รวมท้ังสารสําคัญ

อื่ น ๆ คื อ  Allyl mercaptan, Diallyl monosulfide, Methyl allyl disulfide, Ethyl-trans-propenyl-disulfide, 

Dimethyl trisulfide , 2-vinyl-1,3-dithiane, Diallyl disulfide, Methyl allyl trisulfide , 3-vinyl-1,2-

dithiocyclohex-4-ene, Diallyl trisufide, 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-5-ene.  จากผลการตรวจสอบคุณภาพ

ของกระเทียมไทยศรีสะเกษและเชียงใหม พบวามีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ี

สําคัญคือ Diallyl disulfide และ Diallyl trisufide  สูงกวาปริมาณสารท่ีสกัดไดดวยเอทานอลและนํ้า แตในกระเทียม

จีนมีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) , Diallyl disulfide และ Diallyl trisufide  สูงใน

ปริมาณสารท่ีสกัดไดดวยเอทานอลและนํ้า จากผลการวิจัยทําใหไดขอมูลในการผลิตและเพ่ิมมูลคากระเทียมเปน

ผลิตภัณฑอาหาร อาหารเสริมสุขภาพเพ่ือลดการสูญเสียปริมาณสารสําคัญในกระเทียมกระเทียมเปนหน่ึงในพืช

สมุนไพรที่ทรงคุณคาและใชกันมากในแถบเอเชียมีสรรพคุณชวยรักษาความสมดุลยในเลือดและเสริมความแข็งแรงของ

หัวใจ จึงควรชวยกันบริโภคกระเทียมไทยเพื่อสุขภาพและเพิ่มพูนรายไดแกเกษตรกรไทยรวมถึงการสรางความมั่นคง

อยางย้ังยืนแกภาคการเกษตรไทย 

ทําการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของสารระเหยในกระเทียมพบวากระเทียมจีน กระเทียมศีรษะเกษและ

กระเทียมเชียงใหมมีสารสําคัญดังนี้ Allyl mercaptan, Diallyl monosulfide, Methyl allyl disulfide, Ethyl-

trans-propenyl-disulfide, Dimethyl trisulfide , 2-vinyl-1,3-dithiane, Diallyl disulfide, Methyl allyl 

trisulfide , 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-4-ene, Diallyl trisufide, 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-5-ene. แสดงใน

ตารางท่ี 3 ในการศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสําคัญในการสกัดกระเทียมดวยเอทานอลอัตรา กระเทียม 1 

กิโลกรัม ตอ เอทานอล 1 กิโลกรัม แสดงในตารางท่ี 4.พบวามีสารสําคัญดังนี้ Allyl mercaptan, Methyl ally 

sulfide , Dimethyl disulfide, Diallyl monosulfide, Methyl allyl disulfide, Ethyl-trans-propenyl-

disulfide, Dimethyl trisulfide , 2-vinyl-1,3-dithiane, Diallyl disulfide, Methyl allyl trisulfide , 3-vinyl-
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1,2-dithiocyclohex-4-ene, Diallyl trisufide, 3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-5-ene. โดยพบวากระเทียมศีรษะเกษ

มีปริมาณ Dimethyl trisulfide  สูงกวาและมีปริมาณ Dially trisulfide ตํ่ากวากระเทียมท้ังสองชนิด  

องคประกอบท่ีสําคัญนํ้ามันหอมระเหย  มีกํามะถันเปนองศประกอบหลายชนิด สารท่ีสําคัญคือ allicin 

(diallyl disulphide oxide) ซ่ึงมีฤทธิ์ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิด รวมท้ังยังมี

ผลตอจุลินทรีย นํ้ามันหอมระเหยของกระเทียมมีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของ E.coli Streptococcus specie. กระเทียม

ศรีสะเกษมีน้ํามันหอมระเหยโดยเฉล่ีย 1.2% สูงกวากระเทียมเชียงใหม ท่ีมีน้ํามันหอมระเหยโดยเฉล่ีย 0.4% 

กระเทียมเชียงใหม กระเทียมศรีสะเกษและกระเทียมจีนท่ีมีน้ํามันหอมระเหยโดยเฉล่ีย 0.4-1.2% นํ้ามันหอมระเหยใน

กระเทียมประกอบดวยสารอินทรียกํามะถันอยูหลายชนิด คือ  อัลลิอิน(alliin) อัลลิซิน(allicin) สคอรดินิน 

(scordinin)สคอรดินินเอ (scordinineA)ไดอัลลิลไดซัลไฟด (daiallyl disulfide)ไดอัลลินไตรซัลไฟด(daiallyl 

trisulfide) เมททิลอัลลิลไตรซัลไฟด (methyl allyl trisulfide)และสารอินทรียกํามะถันท่ีละลายไดในนํ้า เชนเอสอัล

ลินเมอรคาโดซีสทีอีน(S-allylmercatocysteine) 

ปริมาณสารสําคัญในกระเทียมไดแก allicin ,dially thiosulfinate  ปริมาณ allicin จะมีอยูในกระเทียม 

จนกระท่ังเอ็นไซม  allinase ทํางานโดยเกิดจากการทุบกระเทียม ทําใหเกิดการแตกตัวของ amino acid , alliin  

เปน  allicin  และ allyl thiosulfinates เมื่อกระเทียมถูกทุบหรือบด  จะทําใหเกิด allicin อยางสมบูรณภายใน 6 

วินาที ทําใหเปนผลดีในการบริโภค  โดยท่ัวไปสารสําคัญในกระเทียมประกอบดวยสารซัลเฟอรซึ่งจะทําใหเกิดกลิ่นและ

รสของกระเทียม Dially disulfide เปนสารสําคัญในการทําใหเกิดกลิ่น Allicin เปนสารท่ีทําใหเกิดความเผ็ดรอนของ

กระเทียมสด  

การสกัดน้ํามันหอมระเหยโดยใชน้ํามีความยุงยาก เน่ืองจากน้ํามันหอมระเหยมีปริมาณนอย และกระเทียมมี

ปริมาณแปงสูง การสกัดนํ้ามันโดยใชเอทานอลจําเปนจะตองระเหยสารเอทานอลโดยใชเคร่ืองระเหยสารสูญญากาศ 

สารสําคัญในกระเทียมซึ่งระเหยไดงายจึงสูญเสียไป ในดานองคประกอบทางเคมีท้ังกระเทียมไทยและกระเทียมจีนมี

ปริมาณสารสําคัญไมแตกตางกัน จึงควรบริโภคกระเทียมท่ีปลูกในประเทศเพ่ือเพ่ิมรายไดแกเกษตรกรผูปลูกกระเทียม 
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สรุปผลการทดลอง 

ไดดําเนินการตรวจสอบคุณลักษณะของกระเทียมไทยเปรียบเทียบกับกระเทียมจีนโดยใชกระเทียมศรีสะเกษ, 

กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมท่ีนําเขาจากจีน จํานวนชนิดละ 3 ตัวอยางๆละ 3 ซํ้าพบวาปริมาณน้ํามันในกระเทียม

ท้ังสามชนิดท่ีสกัดดวยปโตรเลียมอีเธอรมีคารอยละ 1.25±0.7, 1.30±0.5, และ 0.88±0.35, ตามลําดับ ปริมาณ

โปรตีนของกระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมจีน มีคารอยละ 10.93±0.12, 14.32±0.10 และ 

13.83±0.10, ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบปริมาณสารระเหยในกระเทียมสดท้ังสามชนิดพบวา ในกระเทียมศรีสะเกษ 

กระเทียมเชียงใหม และกระเทียมจีนมีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ 

Diallyl disulfide และ Diallyl trisufide  ดังนี้ Diallyl disulfide 29.94±3.43, 35.37±7.29, 35.45±6.85,  Diallyl 

trisufide  32.71±5.24, 30.13±5.84 ,27.05±5.91 ตามลําดับ  

ปริมาณน้ํามันท่ีสกัดดวยเอทานอล พบวา กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมจีน มีคารอย

ละ 1.20±0.49,1.45±0.78 and 1.30±0.18 ตามลําดับ การตรวจสอบองคประกอบสําคัญทางเคมีโดยใชเครื่อง GC-

MS ในนํ้ามันท่ีสกัดดวยเอทานอลพบวามีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ 

Diallyl disulfide 14.1±3.80,11.22±1.82,10.10±2.63 Diallyl trisufide 26.52±6.59 ,46.88±6.10, 42.23±6.62 

ตามลําดับ  

ในการสกัดน้ํามันหอมระเหยในกระเทียมดวยนํ้าพบวา กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม และกระเทียม

จีน มีน้ํามันหอมระเหยรอยละ   1.200.54, 0.40.1 และ 0.60.18 ตามลําดับ  เมื่อตรวจสอบปริมาณสารสําคัญท่ี

สกัดดวยน้ําพบวามีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ, Diallyl disulfide 

6.62±1.85, 20.46±3.52, 12.02±5.21, Diallyl trisufide 38.68±4.32, 25.11±5.87 และ 52.50±3.24 ตามลําดับ 

จากผลการตรวจสอบคุณภาพของกระเทียมไทยศรีสะเกษและเชียงใหม พบวามีสารประกอบอินทรียกํามะถัน 

(Organosulfur compounds) ท่ีสําคัญคือ Diallyl disulfide และ Diallyl trisufide  สูงกวาปริมาณสารท่ีสกัดได

ดวยเอทานอลและน้ํา แตในกระเทียมจีนมีสารประกอบอินทรียกํามะถัน (Organosulfur compounds) , Diallyl 

disulfide และ Diallyl trisufide  สูงในปริมาณสารท่ีสกัดไดดวยเอทานอลและน้ํา จากผลการวิจัยทําใหไดขอมูลใน

การผลิตและเพิ่มมูลคากระเทียมเปนผลิตภัณฑอาหาร อาหารเสริมสุขภาพเพ่ือลดการสูญเสียปริมาณสารสําคัญใน

กระเทียมกระเทียมเปนหนึ่งในพืชสมุนไพรท่ีทรงคุณคาและใชกันมากในแถบเอเชียมีสรรพคุณชวยรักษาความสมดุลย

ในเลือดและเสริมความแข็งแรงของหัวใจ จึงควรชวยกันบริโภคกระเทียมไทยเพื่อสุขภาพและเพิ่มพูนรายไดแก

เกษตรกรไทยรวมถึงการสรางความมั่นคงอยางย้ังยืนแกภาคการเกษตรไทย   
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ภาคผนวก 

 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณนํ้ามันกระเทียมท่ีสกัดโดยใชปโตรเลียมอีเธอร และปริมาณโปรตีนในกระเทียมศรีสะเกษ 

กระเทียมเชียงใหมและกระเทียมจีน 

 

การตรวจสอบ กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม กระเทียมจีน 

ปริมาณน้ํามัน(%) 1.250.7 1.300.5 0.880.35 

ปริมาณโปรตีน(%) 10.930.12 14.320.1 13.830.1 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของกระเทียมสดของกระเทียมไทยแหลงปลูกศรีสะเกษและเชียงใหม

กับกระเทียมจีน ตรวจวิเคราะหดวยเทคนิค Head space SPME โดยใช fiber 100 m PDMS 

 

องคประกอบทางเคมี  รอยละ(%)  

 กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม กระเทียมจีน 

Allyl mercaptan 0.92b 0.78b 0.64c 

Diallyl monosulfide 0.1b 0.1b 0.1b 

Methyl allyl disulfide 2.68b 1.23b 2.4c 

Ethyl-trans-propenyl-disulfide 0.18b 0.1b 0.37c 

Dimethyl trisulfide 0.1b 0.1b 0.1b 
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2-vinyl-1,3-dithiane 0.97b 1.23b 1.24c 

Diallyl disulfide 29.94a 35.37a 35.45a 

Methyl allyl trisulfide 2.79b 2.16b 0.86b 

3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-4-ene 3.28b 1.58b 2.45c 

Diallyl trisufide 32.71a 30.13a 27.05b 

3-vinyl-1,2-dithiocyclohex-5-ene 3.09b 2.17b 2.46c 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณนํ้ามันกระเทียมท่ีสกัดดวยเอทานอลของกระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม  

และกระเทียมจีน 

 

ปริมาณนํ้ามัน(%) กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม กระเทียมจีน 

ปริมาณนํ้ามันท่ีสกัดดวยเอทานอล 1.200.49 1.450.78 1.300.18 

 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของกระเทียมไทยแหลงปลูกศรีสะเกษและเชียงใหมกับกระเทียมจีน 

ตรวจวิเคราะหโดยใชเครื่องแกสโครเมโทกราฟ-แมสสเปกโตรเมตรี (GC-MS) 

 

องคประกอบทางเคมี  รอยละ(%)  

กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม กระเทียมจีน 

Allyl mercaptan 0.31c 0.76c 0.98c 

Diallyl monosulfide 0.1b 0.1b 0.48a 

Methyl allyl disulfide 2.15c 0.94c 1.35c 

Ethyl-trans-propenyl-

disulfide 

0.98a 0.16a 0.45a 

Dimethyl trisulfide 5.15c 3.33c 3.12bc 

2-vinyl-1,3-dithiane 1.42b 1.02c 2.47b 

Diallyl disulfide 14.1b 11.22b 10.10b 

Methyl allyl trisulfide 7.15a 1.34c 1.97c 

3-vinyl-1,2- 1.92c 4.57a 2.64b 
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dithiocyclohex-4-ene 

Diallyl trisufide 26.52a 46.88a 42.23a 

3-vinyl-1,2-

dithiocyclohex-5-ene 

2.13c 5.14c 3.33bc 

 

ตารางท่ี 5 แสดงปริมาณนํ้ามันหอมระเหยท่ีสกัดดวยน้ําของกระเทียมศรีสะเกษกระเทียมเชียงใหมและกระเทียมจีน 

 

ปริมาณนํ้ามัน(%) กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม กระเทียมจีน 

ปริมาณนํ้ามันหอมระเหย 1.20±0.54 0.40±0.1 0.60±0.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยของกระเทียมศรีสะเกษกระเทียมเชียงใหมและ

กระเทียมจีน ตรวจวิเคราะหโดยใชเคร่ืองแกสโครเมโทกราฟ-แมสสเปกโตรเมตรี (GC-MS) 

 

องคประกอบทางเคมี  รอยละ(%)  

กระเทียมศรีสะเกษ กระเทียมเชียงใหม กระเทียมจีน 

Allyl mercaptan 0.93a 0.91a 0.62b 

Methyl ally sulfide 3.20b 1.24a 1.15b 

Dimethyl  disulfide 2.65b 0.1b 0.1b 

Diallyl monosulfide 4.12b 5.13b 4.36a 

Methyl allyl disulfide 4.84ab 2.33bc 2.79b 

Ethyl-trans-propenyl- 1.76a 0.50b 0.77a 
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disulfide 

Dimethyl trisulfide 14.42a 1.82c 2.98b 

2-vinyl-1,3-dithiane 1.28a 1.77a 1.40a 

Diallyl disulfide 6.51a 20.46b 12.02b 

Methyl allyl trisulfide 2.25a 0.94c 0.95a 

3-vinyl-1,2-

dithiocyclohex-4-ene 

1.89c 2.28b 2.45b 

Diallyl trisufide 38.68b 25.11b 52.50a 

3-vinyl-1,2-

dithiocyclohex-5-ene 

1.93c 3.47b 2.60b 

 

 


