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กระเทียม
ต้นตำรับยำโบรำณ
สูอ่ ำหำรจำนอร่อย

ก่อนเริ่มการปรุงอาหารจานอร่อย สิ่งหนึ่งที่คนไทยทากันจนเป็นนิสัยก็คือ ต้องทุบกระเทียม
สักกลีบ สองกลีบ ใส่ลงไปเจียวในนามันร้อนๆ ให้หอมฟุ้ง ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่พอไม่ใส่เหมือน
มันไม่ครบเครื่อง เหมือนมีบางอย่างขาดหาย กระเทียมจึงกลายเป็นสมุนไพรติดบ้านที่ไม่เคยห่าง
หายไปจากชีวิตประจาวันของคนไทยตังแต่ในครังอดีตจนมาถึงปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ความสามารถ
ในการทาให้อาหารอร่อยกลมกล่อมขึน แต่คุณสมบัติทางยาก็ยังเป็นที่เลื่องชื่อเช่นกัน แต่ก็เพราะ
สรรพคุณที่หลากหลายนี่เองที่ทาให้ยังคงมีคาถามที่เกิดขึนว่า เป็นไปได้จริงหรือที่กระเทียมกลีบ
เล็กๆ จะสามารถทาได้มากมายขนาดนัน?
กระเที ย มเป็ น พั น ธุ์ ไ ม้ ล้ ม ลุ ก ต้ น สู ง ประมาณ 30-45 เซนติ เ มตร มี หั ว อยู่ ใ ต้ ดิ น การ
เจริญเติบโตของต้นกระเทียมที่สาคัญอยู่ที่หัวที่อยู่ใต้ดิน จะเติบโตขึนโดยมีกลีบประมาณ 10-12
กลีบ หัวกระเทียมบางพันธุ์มีกลีบชันเดียว แต่บางพันธุ์ก็มีกลีบ 2 ชัน ทั่วโลกมีพันธุ์กระเทียมปลูก
กันกว่า 300 ชนิด แต่ละชนิดให้หัวกระเทียมที่มีขนาด กลิ่น และรส แตกต่างกันไป นักโบราณคดี
ได้ขุดกระเทียมในหลุมศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า 5,500 ปีขึนมา ทาให้เชื่อกันว่าถิ่น
กาเนิดของกระเทียมนันคือ แถบตอนกลางของทวีปเอเชียก่อนจะแพร่หลายไปทางทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน จนกลายเป็นของคู่ครัวชาวโลกอย่างในปัจจุบัน สาหรับในประเทศไทยเอง ช่วงเวลาที่
กระเทียมเข้ามาครังแรกนันไม่แน่ชัด คาดว่าคงนานนับพันปีแล้วเช่นเดียวกัน จนกระทั่งกระเทียม

กลายเป็นพืชพืนบ้านอย่างหนึ่งไปอย่างสมบูรณ์ และพัฒนาแตกขยายพันธ์ไปในท้องถิ่นต่างๆ มากมาย
และยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบของอาหารและยาอีกด้วย ไม่ว่า
จะเป็ น กระเที ย มดอง แบบผง แบบทา บดละเอี ย ดผสมสมุ น ไพรอื่ น ๆ หากน าสู ต รต ารั บ ยาที่ มี
กระเทียมเป็นส่วนผสมของแต่ละบ้านมารวมกันคงต้องสูงเท่าตึก 20 ชันแน่นอน
กลิ่ น ฉุ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ของกระเทีย มที่ ไ ม่ น่า รัก เท่ า ไรนั ก แต่ก็ เ จ้ า กลิ่ น ฉุน นี่แ หละที่ ท าให้
กระเทียมมีประโยชน์มากมายขนาดนี เมื่อกระเทียมถูกบดให้แตก สารอัลลิอิน (Alliin) ในกระเทียมจะ
ทาปฏิกิริยากับเอนไซม์อัลลิเนส (Allinase) ทาให้เกิดสารอัลลิซิน (Allicin) ซึ่งส่งกลิ่นฉุนและมี
สรรพคุณทางยา แต่เมื่อกระเทียมถูกความร้อน สารฉุนนี่ก็จะเปลี่ยนคุณ สมบัติไป นั่น ก็เป็น เหตุว่ า
ทาไมเมื่อเวลานากระเทียมมาทาอาหารแล้วกลิ่นฉุนจึงหายไป เหลือแต่ความอร่อยเอาไว้ให้
ล้ ว เจ้ า เครื่ อ งเทศกลิ่ น ฉุ น นี มีส่ ว นดีต่ อ ร่ า งกายยั งไง ส่ ว นไหนของกระเที ย มที่ เ ราน ามาใช้
ประโยชน์ได้บ้าง ที่แน่นอนที่สุดคือลดการติดเชือ ฆ่าแบคทีเรีย นั่นทาให้กระเทียมนิยมนามาใช้ในการ
แก้กลาก เกลือน หิด อีกทังยังสามารถนามารับประทานเพื่อช่วยลดอาการของเลือดแข็งตัวช้า หรือ
แผลอักเสบ ลดอาการจุกเสียด ไปจนถึงลดไขมันในเส้นเลือด ให้พูดถึงประโยชน์ของกระเทียมทังวัน ก็
อาจจะไม่หมดด้วยซา จึงไม่แปลกเลยที่ปัจจุบันกระเทียมยังเป็นที่นิยมในฐานะยาสมุนไพรทางเลือกอีก
ด้วย โดยมีให้เลือกหลากหลายทังแบบผง และแบบแคปซูลเพื่อให้ทานสะดวกแต่ยังคงได้รับประโยชน์
จากกระเทียมอย่างเต็มที่
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หากพู ด ถึ ง กระเที ย มแล้ ว ไม่ พู ด ถึ ง กระเที ย มที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ด้ า น
คุณสมบัติทางการแพทย์มากที่สุดสายพันธ์หนึ่งอย่าง กระเทียมโทน ไปไม่ได้ นั่น
ก็เพราะสรรพคุณในการป้องกันโรคหัวใจ ควบคุมไขมันในเส้นเลือด ป้องกันการ
จับตัวเป็นลิ่มของเลือด ลักษณะของกระเทียมโทน คือ เป็นเม็ด เดี่ยว ไม่มีกลี บ
ร่วม เม็ดใหญ่ มีเนือเยอะ กลิ่นฉุนน้อยกว่า
แต่เจ้ากระเทียมชนิดนี่ก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆ ดังนันเมื่อถึงฤดูเก็บหนึ่งในวิธีที่นิยม
ทากันเพื่อรักษาคุณภาพของกระเทียมโทนให้สามารถมีกินตลอดทังปีก็คือการดอง
ซึ่งคนไทยนิยมนามาดองเพื่อใช้ทาอาหาร หรือนามาดองผสมนาผึงช่วยให้ทานสด
ได้รสชาติอร่อย กินได้ง่ายขึน หากทาการดองอย่างถูกต้องแล้วละก็ กระเทียม
โทนแสนอร่อยมากประโยชน์นีจะมีให้กินไปตลอดทังปี
คาว่า “ยอดเยี่ยม กระเทียมดอง” เป็นคากล่าวชมที่เราได้ยินมาตังแต่สมัย
เด็ก และคากล่าวนันก็ไม่ได้ผิดไปเลยแม้แต่นิดเดียว จะดิบจะสุก จะดองหรือหรือ
ทานเป็นยาเม็ด ประโยชน์ที่ได้จากกระเทียมก็ยังอยู่ ด้วยความที่เป็นสมุนไพรใกล้
ตัว บางครังเราอาจจะหลงลืมถึงประโยชน์และความสาคัญของเจ้ายาประจาบ้าน
แสนอร่อยตัว นีไป ครังหน้า ที่คุณ มีปัญหากับกลากเกลื อน อาการนอนไม่ห ลั บ
หรือจุกเสียดแล้วล่ะก็ ลองทานเมนูจากกระเทียมดูหน่อย หรือถ้ากลิ่นกระเทียม
มันยากเกินจะทนก็ลองทานเป็นยาเม็ดหรือผงแห้ง แล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์
ที่ได้จากยาสมุนไพรใกล้ตัวนี

