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บทคัดยอ  
 กระเทียมเปนพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาและมีประโยชนตอรางกาย นอกจากนี้ยังสามารถตาน

อนุมูลอิสระและตานเชื้อจุลินทรียได วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของชนิดตัวทําละลายในการสกัด

และความเขมขนของสารสกัดกระเทียมตอสมบัติการตานอนุมูลอิสระและการตานเชื้อแบคทีเรีย จากการทดลอง

พบวาชนิดของตัวทําละลายในการสกัดเปรียบเทียบกับการสกัดสด และความเขมขนของสารสกัด มีผลตอการ

ตานอนุมูลอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤≤0.05) การศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก

กระเทียม 2 วิธี โดยวิธี DPPH พบวาสารสกัดจากตัวทําละลายอะซิโตน มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดี

ที่สุด รองลงมา ไดแก การใชเมทานอล เอทานอล ในการสกัด และการสกัดสด ตามลําดับ สวนการตานอนุมูล

อิสระดวยวิธีไฮโดรเจนเปอรออกไซด พบวาสารสกัดจากตัวทําละลาย เมทานอล ใหผลดีที่สุดรองลงมา ไดแก เอ

ทานอล อะซิโตน และสกัดสด ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นความสามารถในการ

ตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นทุกชนิดตัวทําละลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อตรวจสอบความสามารถใน

การตานเชื้อ Escherichia coli ดวยวิธี microdilution broth susceptibility test  พบวาการสกัดสดมีสมบัติตาน

เชื้อแบคทีเรียไดดีโดยใหคา minimum inhibitory concentration (MIC) และ minimum bactericidal 

concentration (MBC) ต่ําที่สุด สวนการสกัดดวย เอทานอล เมทานอล และอะซิโตน ใหคา MIC และ MBC 

เทากัน จะเห็นไดวาชนิดของตัวทําละลายในการสกัดมีผลตอสมบัติการตานอนุมูลอิสระและสมบัติการตานเชื้อ

แบคทีเรียแตกตางกัน จึงควรเลือกใชใหเหมาะสม 

คําสําคัญ : สารสกัดจากกระเทียม  การตานอนุมูลอิสระ  การตานเช้ือแบคทีเรีย  กระเทียม  ตัวทําละลาย 

 

ABSTRACT 
 Garlic is an herb which is well-known as medicinal property and health benefit. Moreover, 

garlic has been found to have antioxidant and antibacterial activities. The objective of this study was 

to determine the effect of solvent extract types and garlic extract concentrations on antioxidant and 

antibacterial activities. It was found that solvent extract types comparing with fresh extract and garlic 

extract concentrations significantly affected antioxidant activities (p≤0.05). The antioxidant activities 
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of garlic extracts were determined by two methods. The acetone extract of garlic showed the highest 

DPPH radical scavenging activity followed by methanol and ethanol extracts including fresh extract, 

respectively. The methanol extract of garlic showed the highest hydrogen peroxide scavenging 

activity followed by ethanol and acetone extracts including fresh extract, respectively. Increasing of 

the extract concentration significantly increased antioxidant activities in all solvent extract types 

(p≤0.05). The fresh extract showed antibacterial activity against Escherichia coli by microdilution 

broth susceptibility test with the lowest values of minimum inhibitory concentration (MIC) and 

minimum bactericidal concentration (MBC). The ethanol methanol and acetone extracts possessed 

similar MIC and MBC values. This shows that solvent extract types affect different antioxidant and 

antibacterial activities; therefore, it is needed to select the solvent extract for appropriate use.   

Key Words : garlic extract, antioxidant, antibacterial, garlic, solvent 
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คํานํา 

กระเทียม (Allium sativum) จัดเปนพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาใชประกอบอาหารและเปนยา ในปจจุบันมี

งานวิจัยรายงานวากระเทียมสามารถชวยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง สามารถตอตานเชื้อจุลินทรีย เปนยา

ปฏิชีวนะ ปองกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง ชวยลดโคเลสเตอรอล (Corzo-Martinez et al., 2007) 

นอกจากนี้กระเทียมยังมีสาร quercetin และ gallic acid (Pszczola, 2002) ซึ่งมีสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ 

(Bozin et al., 2008) และควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย (Benkeblia, 2004) นอกจากนี้ยังมีสาร allicin 

ซึ่งมีสมบัติในการตานเชื้อจุลินทรียดวย (Ankri and Mirelman, 1999) การสกัดสารจากกระเทียมโดยใชตัวทํา

ละลายจําเปนตองเลือกใชตัวทําละลายที่เหมาะสมในการดึงสารจากกระเทียมออกมา มีงานวิจัยศึกษาผลการ

สกัดกระเทียมในชวงอายุตางๆดวยตัวทําละลายเมทานอลตอสมบัติการตานอนุมูลอิสระ (Bozin et al., 2008) 

และศึกษาผลของตัวทําละลาย ไดแก น้ํา เอทานอล และ อะซิโตน ในการสกัดสารจากกระเทียมเพื่อทดสอบ

สมบัติในการตานเชื้อรา (Irkin and Korukluoglu, 2007) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบวายังขาดขอมูลผลของ

การใชตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากกระเทียม เพื่อใหไดสารสกัดตานอนุมูลอิสระและตาน

เชื้อจุลินทรียที่ดี ดังนั้นการสกัดสารจากกระเทียมจึงมีประโยชนตออุตสาหกรรมอาหาร โดยสามารถนําสารสกัด

กระเทียมมาใชรวมกับสารเคลือบผิวเพื่อชวยในการปองกันเชื้อจุลินทรียและการตานออกซิเดชั่นทําใหยืดอายุการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารได 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดของตัวทําละลายที่ใชในการสกัดและความเขมขนของสารสกัด

จากกระเทียมตอสมบัติการตานอนุมูลอิสระ และการตานเชื้อแบคทีเรีย 

 

อุปกรณและวิธีการ 

1.วัตถุดบิ และสารเคม ี
กระเทียมจีน (Allium sativum) ซื้อจากตลาดสดกําแพงแสน ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
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ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) กรดซิตริก (C6H8O7) ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4) และ 

เมทานอล (CH3OH) จาก บริษัท Ajax FineChemicals (Auckland, New Zealand) อะซิโตน ((CH3)2CO) ซื้อ

จากบริษัท J.T.Baker (New Jersey, USA) 2, 2-Diphenyl-1-(2, 4, 6-trinitrophenyl)hydrazyl (DPPH) และ 6-

hydroxy-2, 5, 7, 8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox) ซื้อจาก บริษัท Aldrich (Steinheim, 

Germany) และ เอทานอล (C2H5OH) ซื้อจาก องคการสุรา กรมสรรพสามิต (ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย) 
2.  การสกัดสารจากกระเทยีม 
 2.1  การสกัดดวยตัวทําละลาย 

คัดเลือกกลีบกระเทียมจีนที่มีขนาดใกลเคียงกันความยาว 3±0.3 เซนติเมตร กวาง 1.5±0.2 เซนติเมตร 

ตรวจสอบไมใหมีตําหนิจากรอยของแมลงกัดแทะและการเสียหายจากโรคพืช นํากระเทียมจีนมาปอกเปลือก

ภายในหองที่ควบคุมอณุหภูม ิ25 องศาเซลเซียส นํากระเทียมปอกเปลือกมาสับละเอียดและนํามาสกัดดวยตัวทํา

ละลาย ไดแก เอทานอล (99.8 เปอรเซ็นต) เมทานอล (99.8 เปอรเซ็นต) และอะซโิตน (99.9 เปอรเซ็นต) โดยใช

กระเทียม 135 กรัม ตอตัวทําละลาย 150 มิลลิลิตร ในขวดสีชาปดปากขวดใหสนิท นํามาเขยาดวยเครื่องเขยา 

(Memmert type SV 1422, Schwabach, Germany) ความเร็วรอบ 168 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิหอง (28 องศา

เซลเซียส) ในที่มืดเปนเวลา 76 ชั่วโมง จากนั้นระเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotavapor 

Buchi Model R-220, Zurich, Switzerland) (Irkin and Korukluoglu, 2007) นําสารสกัดเก็บในขวดสีชาไลแกส

ในขวดสีชาออกดวยแกสไนโตรเจนเก็บรักษาที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 

 2.2  การสกัดสดโดยวิธีบีบคั้นแบบเย็น 

นํากระเทียมปอกเปลือกที่ผานการคัดเลือกเชนเดียวกับขอ 2.1 นํามาสับละเอียด 150 กรัม หอดวยผา

ขาวบางบีบคั้นน้ํากระเทียมออกมา แลวนําน้ํากระเทียมบรรจุในหลอด centrifuge นําไปเหวี่ยงดวยเครื่อง 

centrifuge (Labquip model Centurion 1000 series, Leicester, England) ความเร็ว 5000 รอบ/นาที เปน

เวลา 10 นาที เพื่อแยกกากและน้ํากระเทียมออกจากกัน จากนั้นนํามากรองผานกระดาษกรอง Whatman เบอร 5 

รวมกับเครื่องปมสุญญากาศ (Gast model 0822-V103-6274X, Missouri, USA) (Curtis et al., 2004) นําสาร

สกดัที่ไดเก็บในขวดสีชาไลแกสในขวดสีชาออกดวยแกสไนโตรเจนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
3.  การทดสอบสมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากกระเทียม 

3.1  2, 2-Diphenyl-1-(2, 4, 6-trinitrophenyl)hydrazyl (DPPH) -assay 

เตรียมสารสกัดกระเทียมที่ความเขมขน 3.125 6.25 12.5 25 50 และ 100 กรัม/ลิตร นําสารสกัด

ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ความเขมขน 90 ไมโครโมล ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเมทา

นอล 95 เปอรเซ็นต ปริมาตร 2.9 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไวในที่มืดที่อุณหภูมิหอง (28 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer (Jenway model 6405UV/VIS, Leicester, 

England) ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร โดยมีสารละลาย DPPH ความเขมขน 90 ไมโครโมล ปริมาตร 1 

มิลลิลิตร ผสมกับเมทานอล 95 เปอรเซ็นต ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เปน blank ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆ ละ3 ตัวอยาง 

และคํานวณหาคา radical scavenging capacity (RSC) (Bozin, 2008) จากสมการดังนี้    
                                          

 
 

Ablank = คา absorbance จาก blank  Asample = คา absorbance จากการทดสอบสารสกัดตัวอยาง 
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การหาคา IC50 โดยการพลอตกราฟระหวาง ความเขมขนของสารสกัด กับ RSC เพื่อสรางสมการเสนตรง  

เพื่อหาคา IC50 หรือ RSC ที่ 50 เปอรเซ็นต ซึง่คา IC50 (Inhibition concentration) คือคาความสามารถของ

ปริมาณ 

สารที่ทําการยับยั้งอนุมูลอิสระไดครึ่งหนึ่ง  

3.2  Hydrogen peroxide (H2O2) scavenging activity  

เตรียมสารสกัดที่ความเขมขน 3.125 6.25 12.5 25 50 และ 100 กรัม/ลิตร นําสารสกัดปริมาตร 100 

ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย H2O2 ความเขมขน 40 มิลลิโมล ปริมาตร 0.6 มิลลิตร และ สารละลาย 

phosphate buffer (pH 7.4) (citric acid 0.1 โมล และ disodium hydrogen phosphate 0.2 โมล ในอัตราสวน 

18.17:1.83 (ปริมาตร/ปริมาตร)) ปริมาตร 3.3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 20 นาที ที่อุณหภูมิหอง (28 องศาเซลเซียส) 

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร โดยมีสารละลาย 

phosphate buffer 3.4 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย H2O2 ความเขมขน 40 มิลลิโมล ปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร เปน 

control และสารละลาย phosphate buffer 4 มิลลิลิตร เปน blank ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆ ละ 3 ตัวอยาง และ

คํานวณหาคา scavenging of hydrogen peroxide (Bozin, 2008) จากสมการดังนี้  

 
 

Ablank   = คา absorbance จาก blank  Acontrol  = คา absorbance จาก control  

Asample  = คา absorbance จากการทดสอบสารสกัดตัวอยาง 

หาคา IC50 โดยการพลอตกราฟระหวาง ความเขมขนของสารสกัด กับ scavenging of hydrogen 

peroxide เพื่อสรางสมการเสนตรง หาคา IC50 หรือ scavenging of hydrogen peroxide ที่ 50 เปอรเซ็นต 

 3.3  การทดสอบสมบัติตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกระเทียมเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox 

นําสารมาตรฐาน Trolox เจือจางดวยน้ํากลั่นใหมีความความเขมขน 0.16 0.32 0.64 1.28 และ 2.56 

โมล/ลิตร โดยใชสารละลาย Trolox แทนสารสกัดจากกระเทียมและตรวจสอบเชนเดียวกับการทดสอบดวยวิธี 

DPPH-assay พลอตกราฟระหวางคาความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน Trolox กับ RSC (%) เพื่อสรางกราฟ

สมการเสนตรงและใชสมการเสนตรงในการเปรียบเทียบหาคาความสามารถของสารสกัดจากการใชตัวทําละลาย 

เอทานอล เมทานอล อะซิโตนและการสกัดสด ดวยคา IC50 เพื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox 
4. การทดสอบความสามารถของสารสกัดในการตานเชื้อ Escherichia coli (ATCC 25922) ดวยวิธี 
microdilution broth susceptibility test 

4.1 วิธีตรวจวัดแบบ MIC (Minimal inhibitory concentration) 

 เตรียมสารสกัดโดยใชน้ํากลั่นในการเจือจางใหสารสกัดมีความเขมขนลดลงทุกๆ 2 เทา คือ 100, 50, 25, 

12.5, 6.25, 3.125, 1.56, 0.78, 0.39, 0.195 และ 0 (เปอรเซ็นตโดยปริมาตร) นําสารใสในหลอดทดลองที่มีเชื้อ 

Escherichia coli โดยใหมีเชื้อในปริมาณ 105 เซลล/มิลลิลิตร นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

24 ชั่วโมง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลายที่ความเขมขนตางๆของสารสกัดดวยตาเปลา หากสารละลายมี

ลักษณะใส แสดงวาไมมีเชื้อเจริญเติบโต โดยคา MIC หาจากคาความเขมขนต่ําที่สุดที่ไมมีเชื้อเจริญ 
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4.2  วิธีการตรวจวัดแบบ MBC (Minimum bactericidal concentration) 

นําความเขมขนของสารสกัดที่ไมพบการเจริญเติบโตจากวิธี MIC มาหาคาความเขมขนต่ําที่สุดที่

สามารถทําลายเชื้อ Escherichia coli ได หรือคา MBC โดยนําหลอดที่เชื้อไมเจริญทุกหลอดไปเพาะเลี้ยงบน

อาหารเลี้ยงเชื้อใหม เพื่อหาคาความเขมขนต่ําสุดที่ไมมีเชื้อขึ้น 
5. การวิเคราะหผลทางสถิต ิ
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design, CRD) แลวนําผลการทดลองที่

ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS (version 12.0) และเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสมบัติของสารสกัด ตามวิธีการแบบดันแคน (Duncan’s multiple range test) ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1.  สมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกระเทียม 

1.1  2, 2-Diphenyl-1-(2, 4, 6-trinitrophenyl) hydrazyl (DPPH) -assay 

จากการสกัดสารจากกระเทียมดวยตัวทําละลายอินทรียและการสกัดสด พบวาการสกัดสารดวยตัวทํา

ละลาย อะซิโตน และ เมทานอล มีสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ (radical scavenging capacity, RSC) 

มากกวา การใชเอทานอลในการสกัด และการสกัดสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังภาพที่ 1 

เชนเดียวกับ การสกัดสารจากใบหมอนดวยตัวทําละลาย เมทานอล จะมีสมบัติในการตานอนุมูลอิสระดีกวาการ

ใชตัวทําละลาย อะซิโตน และเอทานอล ตามลําดับ (Arabshahi-Delouee and Urooj, 2007) และ ในการสกัดรํา

ขาวสาลีดวยอะซีโตน 50 เปอรเซ็นต มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดมากกวาการสกัดดวยเอทานอล 70 

เปอรเซ็นต และเมทานอล 70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Zhou and Yu, 2004) จากการทดลองพบวาการสกัด

กระเทียมดวยตัวทําละลายอะซิโตน ใหคา IC50 ต่ําที่สุด รองลงมา ไดแก การใชเมทานอล เอทานอลในการสกัด

และการสกัดสด ตามลําดับ (p≤0.05) ดังตารางที่ 1 ซึ่งจากผลของการสกัดดวยตัวทําละลายอะซิโตนและเมทา

นอลมีคา IC50 ต่ําที่สุดเชนเดียวกับเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน trolox ใหผลเชนเดียวกัน ซึ่ง Pedrielli et al. 

(2001) พบวาสมบัติในการตานอนุมูลอิสระของสาร quercetin ในตัวทําละลายชนิด non-hydrogen-bonding 

(อะซิโตน) มีคาการตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นมากกวาตัวทําละลายชนิด water-like (เอทานอล และเมทานอล) 

และ Valgimigli et al. (1995) พบวาการเกิดพันธะไฮโดรเจนจะทําใหความสามารถในการใหอะตอมไฮโดรเจน

ของสารประกอบฟนอลิกเปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหสารสกัดจากตัวทําละลายอะซิโตนมีสมบัติตานอนุมูลอิสระ

ดีกวาการใชตัวทําละลายชนิด เอทานอล (19.91 เปอรเซ็นต) ในการสกัด และการสกัดสด (1446.3 เปอรเซ็นต) 

นอกจากนี้ตัวทําละลายเมทานอล (polarity = 33.6 ) มีสมบัติความเปนขั้วสูงกวาตัวทําละลาย เอทานอล 

(polarity = 25) และ อะซิโตน (polarity = 20.7) (Haidekker et al., 2005) ซึ่งอาจมีสมบัติความมีขั้วใกลเคียง

กับสารสําคัญตางๆ ในกระเทียม จึงทําใหผลการสกัดกระเทียมดวยเมทานอลมีสมบัติตานอนุมูลอิสระที่ดีกวาการ

ใชเอทานอล (20.16 เปอรเซ็นต) ในการสกัดและการสกัดสด (1388.17 เปอรเซ็นต) และไมแตกตางกันในทาง

สถิติกับการสกัดดวยตัวทําละลายอะซิโตน  
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ตารางที ่1  ผลของชนิดตัวทําละลายในการสกัดสารจากกระเทียมตอคา IC50 ดวยวิธ ีDPPH-assay วิธี 

Hydrogen peroxide-scavenging activity และ Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) 

ชนิดตัวทําละลาย 
 DPPH -assay 

IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

Hydrogen peroxide-

scavenging activity IC50 

(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

DPPH radical scavenging 

activity 

มิลลิโมล trolox / ไมโครลิตร 

เอทานอล 4.47±0.20b 17.42±1.32b 33.64±1.62b 

เมทานอล 3.72±0.03a 13.10±3.25a 29.20±1.06a 

อะซโิตน 3.58±0.02a 29.58±2.72c 29.08±2.15a 

สกัดสด 55.36±3.96c 76.55±6.79d 150.49±14.96c 

ตัวอักษรที่ตางกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95%  

นอกจากนี้สมบตัิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดดวยตัวทําละลายทุกชนิด และการสกัดสด จะเพิ่มขึ้นเมื่อ

ความเขมขนของสารสกัดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณสารตานอนุมูลอิสระมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความเขมขน

ของสารสกัด ซึง่ความเขมขนของสารสกัดมีผลตอความสามารถในการตานอนุมูลอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) สอดคลองกับ Bozin et al. (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  การตานอนุมูลอิสระ (radical scavenging capacity, RSC) ของสารสกัดจากกระเทียมสกัด 

ดวยเอทานอล (ethanol) เมทานอล (methanol) อะซิโตน (acetone) และสกัดสด (fresh) 

ที่ระดับความเขมขนของสารสกัดตางๆ    
 

2.  Hydrogen peroxide-scavenging activity (H2O2)  
ผลการตานสารออกซิไดซที่รุนแรงดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ของสารสกัดจากกระเทียมดวยตัว

ทําละลายและการสกัดสด พบวาสารสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอลมีสมบัติการตานอนุมูลอิสระดวยวิธ ีH2O2 

ดีกวาสารสกัดดวย เอทานอล อะซิโตน และการสกัดสด ตามลําดับ (p≤0.05) ดังภาพที่ 2สมบัติในการตานอนุมูล

อิสระดวยวิธ ีH2O2 ของสารสกัดจะเพิ่มขึ้นเมื่อสารสกัดมีความเขมขนเพิ่มขึน้ (p≤0.05) สอดคลองกับ Bozin et 

al. (2008)  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  726 

 
 

ภาพที่ 2 การตานอนุมูลอิสระดวยวิธีไฮโดรเจนเปอรออกไซดของสารสกัดจากกระเทียมสกัดดวยตัวทําละลาย 

เอทานอล เมทานอล อะซิโตน และสกัดสด ที่ระดับความเขมขนของสารสกัดแตกตางกัน 

นอกจากนี้พบวาการสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอลใหคา IC50 ต่ํากวา เอทานอล (32.97 เปอรเซ็นต) 

อะซโิตน (125.80 เปอรเซ็นต) ในการสกัด และการสกัดสด (484.30 เปอรเซ็นต) ตามลําดบั (p≤0.05) ดังตารางที่ 

1 อาจเนื่องจากสมบัติความมขีั้วของเมทานอลใกลเคียงกับสารสําคัญตางๆ ในกระเทียม จงึทําใหความสามารถ

ในการตานสารออกซิไดซ H2O2 ไดดีที่สุด 
3.  การทดสอบความสามารถในการตานเชื้อ Escherichia coli ของสารสกัด  
 การทดสอบสารตานแบคทีเรียชนิด Escherichia coli โดยใชวิธี microdilution broth susceptibility 

test พบวาการสกัดสดมีคา MIC และคา MBC ต่ําที่สุด (3.125 กรัมตอลิตร) และรองลงมาคือ สารสกัดจากตัวทํา

ละลาย เอทานอล เมทานอล และอะซิโตน ใหคา MIC และ MBC เทากัน (6.25 กรัมตอลิตร) แสดงวา สารสกัด

สดมีสมบัติในการยับยั้งและฆาเชื้อแบคทีเรียดีที่สุด เนื่องจากในกระเทียมสดมี allin เปนสารประกอบกํามะถันที่

สําคัญเมื่อกระเทียมสดถูกบดหรือผานกระบวนการแปรรูป allinase จะถูกปลดปลอยออกมาจากภายใน vacuole 

ของเซลลและอาศัยน้ําเปนกลไกในการทําปฏิกิริยาไดเปน allicin ซึ่งเปนสารที่มีความสามารถในการยับยั้ง

เชื้อจุลินทรีย (Ankri and Mirelman, 1999) ซึ่งกระบวนการสกัดสดชวยใหการทําปฏิกิริยาระหวางสาร allin และ 

allinase ดีขึ้น เนื่องจากจะตองใชเวลาในการบีบเคนน้ํากระเทียมซึ่งระยะเวลาดังกลาวชวยใหการทําปฏิกิริยา

ระหวางสารมากขึ้น อาจทําใหได allicin เพิ่มขึ้นจึงอาจสงผลทําใหสมบัติในการตานเชื้อแบคทีเรีย Escherichia 

coli ดีกวาการสกัดโดยใชตัวทําละลาย ซึ่งสอดคลองกับ พนมพร และ สาวิตรี (2543) การสกัดกระเทียมดวยน้ํามี

สมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบไดดีกวาการสกัดกระเทียมดวยเอทานอล 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 

 ชนิดของตัวทําละลายในการสกัดสารจากกระเทียมมีผลตอสมบัติตานอนุมูลอิสระ ประสิทธิภาพการ

ตานการออกซิไดซ และสมบัติตานเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli การใชตัวทําละลายอะซิโตนและเมทานอลใน

การสกัดใหสารสกัดจากกระเทียมที่มีสมบัติการตานอนุมูลอิสระดีที่สุด รองลงมาไดแก การใชเอทานอล ในการ

สกัดและการสกัดสด ดวยวิธีทดสอบ DPPH-assay สวนการทดสอบประสิทธิภาพการตานการออกซิไดซดวย

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด พบวาสารสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอลมีประสิทธิภาพการตานการออกซิไดซดีที่สุด 
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รองลงมาไดแก การใชเอทานอล อะซิโตน ในการสกัดและการสกัดสด  การทดสอบสมบัติการตานเชื้อ 

Escherichia coli พบวาการสกัดสดใหคา MIC และ MBC ดีที่สุด การใชเอทานอล เมทานอล และอะซิโตน ใน

การสกัดซึ่งใหคา MIC และ MBC เทากัน ดังนั้นจากการทดลองนี้การใชตัวทําละลาย เมทานอล ในการสกัดสาร

จากกระเทียม จึงเปนตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากใหสมบัติในการตานอนุมูลอิสระที่ดี และในการตานออกซิไดซที่

รุนแรงดีที่สุด และมีสมบัติในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ได แตอยางไรก็ตามการเลือกใชตัวทําละลายจําเปน

จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและราคาของตัวทําละลายดวย 
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