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กระเทียมดํา (Black Garlic) เกิดจากการนํากระเทียม (Allium sativum L.) มาผ่านกระบวนการ
อบบ่ม (fermentation) ทีอ่ ุณหภูมสิ งู ประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส และควบคุมความชืน้ สัมพัทธ์ให้อยู่
ในช่วง 80-90% เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน จนกระเทียมเปลีย่ นเป็ นสีดาํ กระเทียมดําทีไ่ ด้จะมีเนื้อสัมผัส
เหนียว ยืดหยุน่ คล้ายเจลลี่ รสชาติหวาน มีกลิน่ ฉุนของกระเทียมลดลง และปริมาณสารสําคัญใน
กระเทียมเปลีย่ นแปลงไป โดยสีดาํ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากปฏิกริ ยิ าเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึง่ เป็ น
ปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้ําตาลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเอนไซม์ เป็ นผลของปฏิกริยาเคมีระหว่างนํ้าตาลรีดวิ ซิงกับ
หมูอ่ ะมิโนในโมเลกุลของกรดอะมิโนอิสระในกระเทียมได้เป็ นสารสีน้ําตาล นอกจากนัน้ เมือ่ กระเทียมผ่าน
กระบวนการผลิตด้วยความร้อน ฟรุคแทน (fructan) ซึง่ เป็ นสารโพลีแซคคาไรด์ในกระเทียม จะเกิดการ
สลายตัวกลายเป็นนํ้าตาลโมเลกุลเดีย่ ว ได้แก่ กลูโคสและฟรุคโตส ทําให้กระเทียมดําทีไ่ ด้มรี สหวาน
สารสําคัญที่พบในกระเทียมดํา
ในระหว่างกระบวนการผลิตทีอ่ ุณหภูมแิ ละความชืน้ สูง
สารสําคัญทีไ่ ม่คงตัวและมีกลิน่ ฉุนใน
กระเทียมสด จะถูกเปลีย่ นเป็ นสารทีค่ งตัว และไม่มกี ลิน่ ฉุน ซึง่ ได้แก่ S-allylcysteine (SAC) ซึง่ เป็ นสาร
ทีล่ ะลายนํ้า และมีฤทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระสูง

รูปที่ 1 กระเทียมดํา (ภาพจาก https://pixabay.com)
ในกระเทียมสดมีปริมาณ SAC ประมาณ 20–30 μg/g แต่ในกระเทียมดําทีผ่ า่ นกระบวนการผลิต
ด้วยความร้อน ปริมาณ SAC จะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 6 เท่า นอกจากนัน้ ยังพบว่า ปริมาณกรดอะมิโน สาร
กลุ่ม flavonoids และสารกลุม่ polyphenols ในกระเทียมดําเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับ
กระเทียมสด

ตารางที่ 1 สารสําคัญในกระเทียมดําเมือ่ เปรียบเทียบกับกระเทียมสด
กระเทียมสด
พลังงาน (Kcal/100 g)
138
โปรตีน
8.4%
ไขมัน
0.1%
คาร์โบไฮเดรต
28.7%
S-allyl-cysteine (SAC)
23.7 μg/g
748.7 μg/g
γ -glutamyl-S-allylcysteine
สารกลุม่ flavonoids
3.22 mg rutin equivalent/g
สารกลุม่ polyphenols
13.91 mg gallic acid
equivalent/g

กระเทียมดํา
227.1
9.1%
0.3%
47.0%
194.3 μg/g
248.7 μg/g
เพิม่ ขึน้ 4.77 เท่า
เพิม่ ขึน้ 4.19 เท่า

จากผลการประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัสพบว่า กระเทียมดําจะมีสดี าํ สมํ่าเสมอเมือ่
ใช้อุณหภูมใิ นการบ่มระหว่าง 70-80 องศาเซลเซียส เนื่องจากเมือ่ บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
กระเทียมจะไม่เปลีย่ นเป็ นสีดาํ ทัง้ หมด และหากใช้อุณหภูมสิ งู ถึง 90 องศาเซลเซียส กระเทียมดําทีไ่ ด้จะ
มีรสขมเกิดขึน้ ซึง่ เป็ นรสชาติทไ่ี ม่ตอ้ งการของตลาด ปริมาณความชืน้ ในกระเทียมดํา ควรอยูใ่ นช่วง 400500 g/kg จะทําให้กระเทียมดํามีความนุ่มและยืดหยุน่ เหมาะกับการรับประทาน หากปริมาณความชืน้
น้อยลงจะทําให้กระเทียมดําแห้งและเหนียว อย่างไรก็ตามคุณภาพของกระเทียมดํา ไม่ได้กบั อยูก่ บั
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้บม่ เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีปจั จัยอื่นๆ เช่น ความชืน้ และวิธกี ารหมัก ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของ
กระเทียมดําด้วย
การศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัชวิ ทยา
จากการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่า กระเทียมดํามีฤทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระ ฤทธิ ์
ลดไขมันในเลือด ฤทธิต้์ านการอักเสบ ฤทธิต้์ านมะเร็ง และฤทธิปกป
์ ้ องตับ เป็ นต้น
การศึกษาทางคลิ นิก
การศึกษาทางคลินิกแบบสุม่ แบบปิดสองทาง (double-blind, randomized placebo-controlled
trial) เพือ่ ดูประสิทธิภาพของกระเทียมดําต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไขมันในเลือด
สูง (อายุระหว่าง 19-80 ปี) จํานวน 60 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุม่ ที่ 1 รับประทาน
กระเทียมดํา ปริมาณรวม 6 กรัมต่อวัน กลุ่มที่ 2 ได้รบั ยาหลอก ซึง่ อาสาสมัครจะใช้เวลาทดลองนาน 12
สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดการทดลอง ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญของระดับ triglyceride LDLcholesterol และ total cholesterol ในเลือดของทัง้ 2 กลุม่ แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ ทีไ่ ด้รบั กระเทียมดํามี
ระดับ HDL-cholesterol เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยาหลอก
กระเทียมดําเป็นอาหารทีม่ ปี ระโยชน์และมีฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย มีประวัตกิ ารบริโภค
ในประเทศ จีน เกาหลี และญีป่ นุ่ มานานนับศตวรรษ กระเทียมดํามีแนวโน้มทีด่ ใี นแง่ของการพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเพือ่ สุขภาพ และเครือ่ งสําอาง ดังนัน้ จึงเป็ นทีน่ ่าสนใจอย่างยิง่ ในการศึกษา

วิจยั เพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
กระเทียมดําต่อไปในอนาคต

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ

เพือ่ เพิม่ มูลค่า
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