
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขขกระทรวงสาธารณสุข

16

1. ชื่อสมุนไพร กระเทียม (KRA-THIAM)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Allium sativum L.     ชื่อวงศ Alliaceae.

3. ชื่ออื่น  กระเทียมขาว หอมขาว (อุดรธานี), เทียม หัวเทียม (ใต), หอมเทียม (เหนือ) 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกสูง 30-60 เซนติเมตร มีกลิ่นแรง

  หัว หัวใตดินลักษณะกลมแปน เสนผานศูนยกลาง 2-4 เซนติเมตร มีแผนเยื่อสีขาวหรือสีมวงอมชมพูซึ่งลอกออกไดหุมอยู

3-4 ช้ัน แตละหัวมี 6-10 กลีบ

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงซอนสลับ รูปแถบ แบน กวาง 0.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร ปลายแหลมโคนแผและ

เช่ือมติดกันเปนหลอดหุมรอบโคนใบของใบที่ออนกวาและกานชอดอกทำใหเกิดเปนลำตนเทียม

  ดอก ชอดอกแบบชอซี่รม กานชอดอกแบบกานโดด ออกตรงกลางระหวางใบชั้นในสุด รูปทรงกระบอก ตัน แตละชอ

ประกอบดวยดอกเล็ก ๆ หลายดอกอยูปะปนกับหัวยอยรูปไขขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกเล็ก สีขาวหรือขาวอมชมพูแกมเขียว

ถึงสีออกมวง กลีบรวม 6 กลีบ แยกกันหรือติดกันท่ีโคน รูปใบหอกแกมรูปไข ปลายแหลม

  ผล แบบผลแหงแตก ขนาดเล็ก รูปไขหรือคอนขางกลม ขนาดเล็กมี 3 พู

  เมล็ด ขนาดเล็กสีดำ หรือผลมักฝอไมมีเมล็ด

5. สวนท่ีใชทำยา
  หัวยอยหรือกลีบสด รูปไข มีขอบเปนเหล่ียม 3-4 เหล่ียม ลักษณะกลีบโคงดานนอกดานอ่ืน ๆ คอนขางตรงกลีบท่ีอยูกลางหัว

จะคอนขางตรงผิวและเน้ือดานในสีนวลถึงสีเหลืองออน กลิ่นฉุนเฉพาะ รสเผ็ดรอน 

  หัวยอยหรือกลีบแหง รูปไข มีขอบเปนเหลี่ยม 3-4 เหลี่ยม ลักษณะกลีบโคงดานนอกดานอื่นๆ คอนขางตรง กลีบที่อยู

กลางหัวจะคอนขางตรง ผิวสีน้ำตาลออนถึงน้ำตาลเขม ยนเล็กนอย รอยแผลบริเวณที่กาบใบติดกับลำตน รูปกลม สีออกขาวถึงสีครีม 

กลิ่นฉุนเฉพาะ รสเผ็ดรอน

กระเทียม
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6. สรรพคุณของแตละสวนท่ีใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากระเทียมมีรสรอน เปนยาแกไข ขับปสสาวะ ขับโลหิตระดู เปนยาระบาย แกไอ แกริดสีดวง

แกโรคผิวหนังบางอยาง เปนยาขับลมในลำไส ขับเน้ือราย บำรุงธาตุ ใชเปนยาแกโรคเสนประสาท ใชภายนอกค้ันเอาน้ำจากหัวกระเทียม

เปนยาหยอดหู แกปวดหูและหูอ้ือ แกรัตตะปตตะโรค แกปวดมวนในทอง แกเสมหะ แกฟกช้ำ แกสะอึกขับพยาธิในทอง แกโรคในปาก

คอ แกหืด แกอัมพาต แกลมเขาขอ แกขัดปสสาวะ บำรุงปอด แกปอดพิการ แกน้ำลายเหนียว ใชบวนปากฆาเชื้อโรคในปาก 

7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  ขอมูลการวิจัยพรีคลินิกพบวากระเทียมสด สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา มีฤทธ์ิในการขับพยาธิ

ลดปริมาณไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ตานการจับตัวของเกล็ดเลือด สลายไฟบริน ลดน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเซลลมะเร็ง

  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยในคนพบวากระเทียมและ/หรือผลิตภัณฑจากกระเทียมมีฤทธ์ิลดการจับตัวของเกล็ดเลือด ชวยลด

การเกิดออกซิเดชันของไลโปโปรตีน จึงอาจชวยลดความเสี่ยงของการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือด ดังนั้น จึงมีการใชกระเทียมเปน

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อชวยบรรเทาภาวะไขมันในเลือดสูงปองกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวและชวยลดความดันโลหิตในผูปวย

ที่ความดันโลหิตสูงเล็กนอย สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรดไดอยางชัดเจน และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร และ

มะเร็งผิวหนังชนิดเบซัล (Basal cell carcinoma)

8. สารสำคัญ
  องคประกอบเคมีของกระเทียม หัวยอยหรือกลีบสดมีน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) ซึ่งประกอบดวยสารที่มีกำมะถันเปน

องคประกอบหลายชนิดไดแกอัลลิซิน (allicin), อัลลิอิน (alliin) อะโจอีน (ajoene) อัลลิลโพพริลไดซัลไฟด (allylpropyldisulfide) 

ไดอัลลิลไดซัลไฟด (diallyl disulfide) ไดอัลลิลไตรซัลไฟด (diallyltrisulfide) ไดเมทิลซัลไฟด (dimethyl sulfide) ไดเมทิลไดซัลไฟด 

(dimethyl disulfide) ไดเมทิลไตรซัลไฟด (dimethyl trisulfide) อัลลิลเมทิลซัลไฟด (allylmethyl sulfide) เปนตน นอกจากนั้น 

มีโปรตีน แรธาตุ ไวตามิน ไขมัน กรดอะมิโน และเอนไซมอัลลิอิเนส (alliinase) 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีถ่ินกำเนิดทางตอนใตของทวีปยุโรปถึงตอนกลางของทวีปเอเชียและแพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ เกือบท่ัวโลก

ในประเทศไทยนำมาปลูกมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพ่ือใชเปนอาหารและเครื่องเทศ

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ราบสูง ดินรวนซุยระบายน้ำไดดี อากาศคอนขางเย็นจะไดผลดี

  - ภาค  ภาคเหนือ ภาคอีสาน

  - จังหวัด  เชียงใหม ลำพูน เชียงราย แมฮองสอน พะเยา แพร ลำปาง อุตรดิตถ ศรีสะเกษ บุรีรัมย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นเมือง กลีบเล็กมีกลิ่นฉุนหอม (พันธุเชียงใหม, พันธุศรีสะเกษ)

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  นิยมใชไดทุกพันธุ (พันธุเชียงใหม พันธศีระเกษ พันธุจีน พันธุไตหวัน เปนตน)

12. การขยายพันธุ
  กระเทียมขยายพันธุโดยใชลำตนใตดิน หรือกลีบทำพันธุ นิยมใชกลีบนอกของหัวปลูกเพราะกลีบมีขนาดใหญ จะใหกระเทียม

ที่มีหัวใหญ จากการศึกษากระเทียมกลีบใหญขยายพันธุจะใหผลผลิตสูง

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก  กระเทียมจะเพาะปลูก 2 ชวงเวลาดวยกัน

  1)  เพาะปลูกชวงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวเดือนมกราคม กุมภาพันธ อายุประมาณ 75-90 วัน กระเทียม

รุนนี้ เรียกวา กระเทียมตอ หรือกระเทียมเทา นิยมใชทำกระเทียมดอง ไมสามารถเก็บไดนาน ฝอเร็ว 

  2)  เพาะปลูกชวงเดือนธันวาคม-มกราคม และเก็บเกี่ยว เดือนมีนาคม-เมษายน อายุประมาณ 90-120 วัน กระเทียมรุนนี้

เรียกวา กระเทียมป ใชทำกระเทียมแหง เพราะสามารถเก็บไดนาน
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  - การเตรียมดิน ดินที่เหมาะสมกับการปลูกกระเทียม ควรเปนดินรวนซุย ระบายน้ำไดดี ถาดินเปนกรดจะทำใหกระเทียม

ไมเจริญ ควรปรับสภาพดินดวยการฉีดพนสารปรับสภาพดิน ไดนาไมท ใชอัตรา 50 ซีซี ตอน้ำ 20 ลิตร ฉีดพนใหทั่วบริเวณเพาะปลูก

อยางนอย 15 วัน กอนลงพันธุ เพื่อปรับสภาพดินเปนกรดกอนไถ ควรหวานวัสดุปรับปรุงดินดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได การเตรียม

ดินดีจะชวยใหกระเทียมลงหัวดีและควรเตรียมแปลงปลูก ขนาดกวาง 1 – 1.20 เมตร ความยาวตามพื้นที่ปลูกระยะหางแปลง 

(ทางเดิน หรือรองน้ำ) ความกวาง 50 เซนติเมตร ความสูงของแปลงปลูกควรสูง ประมาณ 20 เซนติเมตร

  - วิธีการปลูก เตรียมแปลงกวาง 1 – 1.20 เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่ ความสูงของแปลงประมาณ 20 เซนติเมตร 

ใชพันธุกระเทียมที่เตรียมไวฝงหลุมละ 1 กลีบ ใหลึกประมาณ 1 เซนติเมตร จากหนาดิน ระยะปลูก 15 เซนติเมตร ระยะแถว 

20 เซนติเมตร รดน้ำใหชุม 5 – 7 วัน กระเทียมก็จะเริ่มงอกหนอออน

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย จะใสปุยตอนเวลาเตรียมแปลงดินไวแลว เชน การใสปุยหมัก หรือปุยคอกก็ได แตจะใหปุยวิทยาศาสตร

เมื่อกระเทียมอายุ 30 วัน หลังปลูกฉีดพนปุยทางใบก็ได จำพวก ฮอรโมนเพื่อเรงการเจริญเติบโต ทำใหผลผลิตมากขึ้น

  - การใหน้ำ หลังจากการปลูกกระเทียม ควรไดรับน้ำอยางเพียงพอ และสม่ำเสมอในชวงระหวางการเจริญเติบโต 5 – 7 วัน 

1 ครั้ง ควรงดใหน้ำเมื่อกระเทียมแกกอนเก็บเกี่ยว 2 – 3 สัปดาห

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กระเทียมมีโรคแมลงรบกวนมากทั้งใบระยะที่กำลังเจริญเติบโต จะทำใหผลผลิต

ลดลงต่ำมาก เชน โรคใบเนา โรคใบจุดสีมวง และแมลงไรขาว เปนตน จะใชสารเคมีฉีดพนจำพวก เบนโนมิล หรือจำพวกชีวภาพก็ได 

และสารปองกันแมลง จำพวกไซเปอรเมธิรินก็ได แตถาจะใหปลอดสารจริง ๆ ควรใชสารสะเดา หรือสารชวีภาพ

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ลักษณะการแกจัดของกระเทียม สามารถสังเกตได ดังนี้

   1) มีตุมหรือหัวขนาดเล็ก ๆ เกิดขึ้นที่ลำตนของกระเทียมตั้งแต 1 ตุม ชึ้นไป

   2) สวนของยอดเจริญขึ้นมาหมดแลว และกำลังมีดอกที่ชูขึ้นมา

   3) ใบประเทียมเริ่มแหงต้ังแตปลายลงมามากกวารอยละ 30

   4) ใบหรือตนกระเทียมเอนหักลมนอนไปกับพื้นดินรอยละ 25 ขึ้นไป

   5) ดอก หรือโคนลำตนบีบดูรูสึกนิ่ม ตนกระเทียมจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 100 – 120 วัน หลังจากการปลูก

อยูในชวงฤดูหนาวพอดี ซึ่งจะไมมีฝน

  - วิธีการเก็บเกี่ยว ถอน และตากแดดในแปลงประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง โดยการวางสลับกันใหใบคลุมหัว เพื่อปองกันไมให

ถูกแสงแดดโดยตรง ตากไวประมาณ 2 – 3 วัน ระวังอยาใหถูกฝน และน้ำคาง ควรนำมาผ่ึงลมในท่ีรมสักระยะหน่ึง ประมาณ 5 – 7 วัน 

จนใบแหงดี หลังจากนั้น นำมาตัดตามขนาด และมัดจุกตามตองการ

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว หลังจากการเก็บเกี่ยวแลว ทำการจำหนายเปนจุก หรือจะแปรรูปเปนกลีบก็ได ถาเปน

กระเทียมใหญตัดเอาแตหัวใสกระสอบโปรง ๆ จำหนายไดเลย ถาทิ้งไวนานกระเทียมจะน้ำหนักลดลง

  - การบรรจุและการเก็บรักษา กระเทียมที่มัดจุกไวจะนำไปแขวนไวในโรงเรือนที่มีอากาศถายเท ไดดี ไมถูกฝน หรือน้ำคาง 

และแสงแดดประมาณ 3 – 4 สัปดาห จะทำใหกระเทียมแหงสนิท โดยหลังจากเก็บเกี่ยว 5 – 6 เดือน จะสูญเสียน้ำหนักไปประมาณ

รอยละ 30 ถาเก็บขามปจะมีการสูญเสียน้ำหนักถึงรอยละ 60 – 70

16. การจำหนาย
  กระเทียมสด ราคากิโลกรัมละ 30-60 บาท

  กระเทียมแหง ราคากิโลกรัมละ 100-250 บาท


