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บทคัดยอ 
 มันหอม (Dioscorea alata L.) เปนมันพ้ืนเมืองของประเทศไทย นํามารับประทานได วัตถุประสงคในการวิจัย
ครั้งน้ี 1) ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของมันหอม  2) ศึกษาการเจริญและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในรอบป และ
ความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศ   และ 3)  ศึกษาคุณคาอาหารของมันหอมในจังหวัดสุราษฎรธานี  การวิจัยครั้งน้ีมี 2 
ข้ันตอน  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของมันหอมจาก 11 อําเภอ และศึกษาการเจริญและการพัฒนาของ
มันหอมในรอบปท่ีอําเภอบานนาสาร จังหวัดสรุาษฎรธานี จํานวน 10 ตน บันทึกการเจรญิเตบิโตทุก 15 วัน และข้ันตอนท่ี 
2 ศึกษาคุณคาอาหารมันหอมจาก 11 อําเภอ ในจังหวัด สรุาษฎรธานี โดยศึกษา 2  ระยะ คือ ระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี 
และระยะพักตัว เปรยีบเทียบความแตกตางดวย   t- test  จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร พบวามันหอมมีตัวใบ
เปนรูปหัวใจ  ตนออนและใบออนสีมวง ลําตนเปนเหลี่ยม หัวม ี3 ลกัษณะ คือ 1. คอนขางกลมใหญ มีแฉก 2.  คอนขาง
แบน มีแฉก และ 3. กลมยาว เน้ือในมีสีมวง มวงปนเหลือง และมวงอมนํ้าเงิน  นํ้าหนักหัว 0.5-2.7 กิโลกรมั ตนโตเต็มท่ีมี
หัวอากาศ ดอกเปนชอประกอบดวยดอกยอยขนาดเล็กสเีหลือง ผลมี 3 พู จากการศึกษาการเจรญิเติบโตของมันหอมใน
อําเภอบานนาสาร พบวามี 3 ระยะ 1.  ระยะแตกยอดใหมและการเจริญของใบ 2. ระยะการเกิดหัวอากาศ  และ 3. ระยะ
ใบรวงและแหง มันหอมงอกตนใหมและใบใหมกลางเดือนมีนาคมถึงตนเมษายน และหยุดแตกยอดใหมกลางเดือนเมษายน 
ใบมันหอมเจรญิเต็มท่ีตนเดือนตลุาคม หัวอากาศเกิดตนเดือนตุลาคมและเจรญิเติบโตจนถึงกลางเดือนธันวาคม ใบมันหอม
เริ่มแหงและรวงกลางเดือนตลุาคม และแหง100 เปอรเซ็นตกลางเดือนธันวาคม  อุณหภมูิต่ําสุดมผีลตอการเจริญและ
พัฒนาของตนออนและใบออน มันหอมนอกจากอุดมไปดวยคารโบไฮเดรต โปรตีนแลวยังมีคุณคาอาหารหลายชนิด เชน 
ไขมัน โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม วิตามินบี2 วิตามินซี วิตามินอี โฟเลต และไนอาซนี คุณคาอาหารของ
มันหอมในระยะไมผลัดใบ และระยะผลัดใบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติไดแก ความช้ืน ไขมัน ฟอสฟอรัส 
แคลเซียม แมกนีเซยีม และวิตามนิซ ี

 
ABSTRACT 
 Manhom (Dioscorea alata L.) was native yam of Thailand. It was edible plant. The objectives of this research 
were 1) to study morphology, 2) to observe phenological cycle and 3) to determine nutritional value of manhom in 
Suratthani province. These research was devided in to 2 experiments. The first experiment was to study morphology of 
manhom from 11 districts and to study the phenological cycle of manhom at Ban-nasan district, Suratthani province. 
Ten plants were selected to collect data every 15 day. The second experiment was to determine the amount of 
nutrition in tuberous root of manhom in 2 stages, mature leaves and dormancy leaves, The nutritional value were 
compared by t-test. Over a period of one year of studying manhom, findings showed that manhoms were found in 11 
districts of Suratthani province. Leaf shapes were cordate, young stem and young leaves were violet as well as the 
young stems were violet with archeh and wings. Manhom tuberous roots were 3 types 1) round-big with jagged edge 2) 
long-flat with jagged edge and 3) round-long. The fresh tuberous root of manhom were violet, violet with yellow and 
violet with blue. The tuberous root weight were between 0.5-2.7 kilograms. The bulblets grew up along the green 
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mature aerial stem of manhom. Inflorescences of manhoms consisted of many yellow floret. Fruits were three locules. 
The vegetative phases of manhom in Amphur Ban-nasan, Suratthani province were devided in to 3 stages. 1) Leaf bud 
formation and expansion. 2) Bulblet setting. and 3) Leaf dry and falling. All plants exhibited peak bud formation 
between mid March and early April and bud break in mid April. Leaf expansion continued up to early October. Bulblets 
occurred in early October and grew up until dry leaves, mid December. Leaves senescence and dry in mid October and 
reached 100 percentage in mid December. The low temperature were effected to young stem and young leaves. 
Manhoms in 11 districts of Suratthani province contained not only carbohydrate, protein, but also fat, potassium, 
calcium, magnesium, sodium, vitamin B2. vitamin C, vitamin E, folate and niacin. The moisture, fat, phosphorus, 
calcium, magnesium and vitamin C of manhom in 2 stages were highly significant. 
 

Keywords :  Phenological Cycle Varieties Diversity Bulblets 
 

ความสําคัญของปญหา 
 จังหวัดสุราษฎรธานี มีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรพืชสูงมากจังหวัดหน่ึง  รวมท้ังพืชหัวท่ีกินไดประเภท
มันพ้ืนเมือง (yam) โดยเฉพาะมันหอมจัดเปนพืชหัว วงศ DIOSCOREACEAE หัวมาประกอบเปนอาหาร มีการนํามาใช
ประโยชนดานอ่ืนนอย อาจทําใหสายพันธุและจํานวนมันหอมหายไปเน่ืองจากการแผวถาง และบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือ
การเกษตร  เพ่ือเปนแนวทางในการนํามันหอมมาใชประโยชนใหมากข้ึนท้ังเชิงพืชเศรษฐกิจ และอนุรักษพืชชนิดน้ี จึง
นําไปสูการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุมันหอม การเจริญเติบโตและความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ตลอดจน
คุณคาทางอาหารและความสัมพันธกับระยะการเจริญเติบโตของมันหอมในจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือนําไปสูความรูพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญ และเปนแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของมันหอมในจังหวัดสรุาษฎรธานี 
2.เพ่ือศึกษาการเจริญและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในรอบป (phenological cycle) และ 

ความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศของมันหอม ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. เพ่ือศึกษาคุณคาอาหารของมันหอมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในรอบปและคณุคาทางอาหารของมัน
หอมในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแบงการศึกษา ออกเปน 2 ข้ันตอน  

 
ข้ันตอนท่ี1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเจริญและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในรอบป (phenological cycle) และ

ความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศของมันหอม 
1.1 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของมนัหอมจาก 11 อําเภอในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก อําเภอเมือง  

กาญจนดิษฐ  คีรรีัฐนิคม  บานตาขุน  ไชยา  ทาชนะ  พุนพิน  พระแสง  สมยุ  พนม  และบานนาสาร ซึ่งศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมันหอมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.1.1 ลักษณะใบ โดยศึกษา  รปูรางใบ  ฐานใบ ปลายใบ ขอบใบ  กานใบ) และหูใบ   
 1.1.2 ลักษณะลําตน โดยศึกษาสีตนออน สลีําตนโตเตม็ท่ี  เสนรอบวง (เซนติเมตร) ความยาวตน 

(เมตร) จํานวนเหลี่ยมขอลําตน (เหลี่ยม) จํานวนหัวอากาศตอตน (หัว) ลักษณะรูปทรงของหัวอากาศและรากของหัว
อากาศ   

 1.1.3 ลักษณะหัว โดยศึกษาลักษณะรูปทรงของหัว  จํานวนหัวตอตน ปริมาณรากตอตน ลักษณะราก 
นํ้าหนักหัว ตาบริเวณหัว และสีของเน้ือมันหอม 

 1.1.4 ลักษณะดอกและผล โดยศึกษาชนิดของชอดอก ลักษณะของดอก  ความยาวชอดอก 
(เซนติเมตร) จํานวนดอกยอยตอชอ (ดอก)  
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1.2 ศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมันหอมท่ีเกิดข้ึนในรอบป จากมันหอมจํานวน 10  ตน จาก 
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยการประเมินความออนแกของใบ การเกิดหัวอากาศหรือการพัฒนาดวยสายตา  
แลวนํามาคดิเปนคารอยละ บันทึกขอมูลทุกๆ 15 วัน  นําขอมูลท่ีไดมาหาความสมัพันธกับขอมูลสภาพภูมิอากาศท่ีมันหอม
เจริญเติบโต โดยหาความสัมพันธจากการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณเชิงเสน  
 

 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหคณุคาทางอาหารในมันหอมท่ีเจรญิตามธรรมชาติ    
 วิเคราะหคณุคาทางอาหารของมันหอม ไดแก คารโบไฮเดรท  โปรตีน วิตามิน โพแทสเซียม แคลเซยีม 

แมกนีเซยีม  โซเดียม  วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินซี วิตามินอี  โฟเลต และไนอาซีน ทําการวิเคราะห 2 ระยะ คือ 
ระยะพักตัว และระยะท่ีมันหอมเจริญเติบโตเต็มท่ี นําผลการวิเคราะหมาหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยดวย t-tes 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ข้ันตอนท่ี 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร การเจริญและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในรอบป) และความ สมัพันธกับสภาพ
ภูมิอากาศของมันหอม 

1.1 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร   
     1.1.1 ลําตน (stem) มันหอมเปนไมเถาเลื้อย ลําตนเปนเหลีย่มมีริ้ว จํานวนเหลีย่มเฉลี่ย 4-7เหลีย่ม (ภาพท่ี 

4.1) ขณะยังออนสีมวงท้ังลําตนและใบ (ภาพท่ี 4.2) ลําตนเวียนไปทางขวา (ภาพท่ี 4.3) เมื่อโตเตม็ท่ีลําตนมันหอมมี 2 ส ี
คือ สีเขียวปนนํ้าตาลเหลี่ยมสีนํ้าตาลอมเขียว และลาํตนสีเขียวอมมวงเหลี่ยมสีเขียวอมมวง  ความยาวลําตนเฉลี่ย 13.91 
(± 5.42)   เมตร  กานใบมีท้ังชนิดท่ีมีหูใบ (stipule) และไมมีหูใบ บริเวณขอมีใบเกล็ดสีมวงเทาจาํนวนเหลี่ยมท่ีเกิดบนลํา
ตนและเห็นชัดเจนมากในตนท่ีมีขนาดใหญ (ภาพท่ี 4.4) เมื่อออกดอกและผลแลวลําตนจะตาย มันหอมท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี
จะมีหัวอากาศ (bulblets)  (ภาพท่ี 4.5) ซึ่งบางหัวมีตนออนเจรญิเติบโต (ภาพท่ี 4.6) เฉลี่ยหัวอากาศ 8.55 (± 5.42) 
หัวตอตน และหัวอากาศมี 2 ลักษณะ คือหัวอากาศท่ีมรีูปทรงกรวย และหัวอากาศท่ีมรีูปทรงบิดเบ้ียว 

 

                                                             
ภาพท่ี 4.1  เหลีย่มตนมันหอมมรีิว้ส ีมวง         ภาพท่ี 4.2 ตนออนมันหอมระยะ 12 วันท้ังใบและลาํตนมีสมีวง 
                                                                                                                             

                                      
ภาพท่ี 4.3 ลักษณะตนมันหอมพันเลื้อยเวียนทางขวา             ภาพท่ี  4..4 ลักษณะหูใบ และใบเกล็ด   
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ภาพท่ี 4.5 ลักษณะหัวอากาศมีตุมรากชัดเจน (ซาย) หัวอากาศมี 3 หัวยอย (กลาง) หัวอากาศรูปทรงบิดเบ้ียว (ขวา)   

                                                  
ภาพท่ี 4.6  ลักษณะหัวอากาศท่ีมตีนออนเจริญเติบโต 

 
     1.1.2 หัว (tuber) มันหอมมหีวัขนาดใหญ หัวมีเมือกใส มีตากระจายอยูรอบหัว รูปรางหัวมี 3 รูปแบบ คือ 

1) หัวมีรูปทรงคอนขางกลมใหญ (ภาพท่ี 4.7) 2) หัวคอนขางแบน มีแฉกและมีหัวยอยจํานวนมาก  (ภาพท่ี 4.8) และ 3) 
หัวกลมยาว (ภาพท่ี 4.9) โดยเฉลีย่มันหอมมีจาํนวนหัวตอตน  2.91 (± 5.42)  หัว  นํ้าหนักหัวเฉลี่ย 1.35 (± 5.42)  
กิโลกรมั หัวมีท้ังท่ีเห็นตาชัดเจน และเห็นตาไมชัดเจน เน้ือของมันหอมมีสีมวง มวงเขม มวงปนเหลือง และมวงอมนํ้าเงิน 

 

                        
ภาพท่ี 4.7 หัวมันหอมชนิดคอนขางกลมใหญมีแฉก 

                      

              
                                ภาพท่ี 4.8  มันหอมชนิดหัวคอนขางแบนแบนมีแฉก  
 

                 
                     ภาพท่ี 4.9 มันหอมชนิดกลมยาว เน้ือสีมวงเขม 
     1.1.3 ใบ  (Leaves) มันหอมเปนพืชใบเดี่ยวประเภทใบสมบูรณ   (Complete leaf) มีรูปรางใบ แบบรูป

หัวใจ (Cordate)  ฐานใบแบบรูปหัวใจ (Cordate) ขอบใบเรียบ (ภาพท่ี 4.10)  ปลายใบแบบ Aristate และ Acuminate  
(ภาพท่ี 4.11 )  กานใบยาว และมีหูใบสีเขียว มีการจัดเรียงตัวของกานใบ 2 แบบ คือแบบสลับ (alternate)  และแบบ
ตรงกันขาม (opposite) (ภาพท่ี 4.12)   
 

                                                                     
   ภาพท่ี  4.10  ลักษณะแผนใบมันหอม 
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                     ภาพท่ี  4.11  ปลายใบมันหอมแบบ Aristate  (ซาย)       ปลายใบมันหอมแบบ Acuminate  (ขวา) 

                                      
         ภาพท่ี 4.12 การจัดเรียงตัวของกานใบท้ังแบบ alternate และแบบ opposite จากหัวเดียวกัน 

 
     1.1.4 ราก (root)  เปนระบบรากฝอย ในระยะท่ีแตกรากใหมมสีีมวง  (ภาพท่ี 4.13) และสีคอยๆจางลงเปน

สีนํ้าตาลเมื่อมีอายุมากข้ึน  

                                              
                     ภาพท่ี 4.13  ลักษณะรากมันหอมแตกใหมสมีวง และแผบนพ้ืนดิน 
 
      1.1.5 ชอดอก  (Inflorescence) และผล (Fruit)  มันหอมดอกออกจากใตกานใบ (ภาพท่ี 4.14)  เปน
ลักษณะชอดอกตัวเมีย ชอดอกแบบสไปค  (spike) ชอดอกยาว 28- 62 เซนติเมตร ภายใน 1 ชอมีดอกยอย 12- 22 ดอก 
กานดอกยอยสั้น (ภาพท่ี 4.15)  ลักษณะของดอกเปนแบบ Epigenous  Flower คือสวนของรังไขฝงอยูในฐานรองดอก  
ดอกมีขนาดเล็กกลีบดอกบางสีเหลือง ความยาวประมาณ 0.8-1.0 เซ็นติเมตร กลีบดอกมี 2 ช้ันๆ ละ 3 กลีบ  ฐานรอง
ดอกจะพัฒนาเปนผลชนิดแคปซูล (capsule) มี 3 พู  (ภาพท่ี 4.16)  

                                      
   ภาพท่ี 4.14 ชอดอกมันหอมในระยะแรก           ภาพท่ี 4.15  ลักษณะชอดอกตัวเมียมันหอม 
   แตกออกจากใตกานใบ 

                                                         
ภาพท่ี 4.16 ชอดอก ดอกยอยในระยะดอกบาน และผลออนมันหอม 
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     1.2 การเจริญเติบโตและพัฒนาในรอบปของมันหอม 
1.2.1 การศึกษาพบวาการเจริญเติบโตและพัฒนาทางดานลําตน และใบแบงออกได 3 ระยะคือ 1) ระยะแตก

ยอดใหม และการเจริญของใบ   มันหอมแตกตนใหมและยอดใหมกลางเดือนมีนาคม และใบพัฒนาเจริญเต็มท่ีตนเดือน
ตุลาคม  2) ระยะการเกิดหัวอากาศ มันหอมเกิดหัวอากาศกลางเดือนตุลาคม และเจริญเต็มท่ีกลางเดือนธันวาคม  และ 3) 
ระยะใบรวงและแหงกลางเดือนตุลาคม และใบแหง รวงท้ังตนกลางเดือนธันวาคม  (กราฟท่ี 4.1) 

 

 
 
กราฟท่ี 4.1 แสดงการเจริญเติบโตของมันหอมในรอบ 1 ป 

 
     1.2.2 ความสัมพันธระหวางสภาพภูมิอากาศกับการเจริญเติบโตของมันหอม 

1)  ระยะการเจริญและพัฒนาของตนออนและใบออนมันหอม 
  อุณหภูมติ่ําสดุมีความสมัพันธกับเปอรเซ็นตการแตกตนใหมและใบใหม โดยการวิเคราะหความสมัพันธ 
(Correlation) แสดงคาดรรชนีสหสัมพันธเทากับ 0.494* (ตารางท่ี 4.1) และสมการจากการวิเคราะห multiple linear 
regression  ดังน้ี 

 Y    =  b0 + b1x1  +b2x2  + b3x3  + b4x4  
 Y   = (-1790.879) 18.774ns max temp  +  12.072*min temp  + (-0.171) ns rainfall +  10.991ns rh 

 r 2  = 0.52*     อุณหภูมติ่ําสดุมีอิทธิพลตอการเจริญและพัฒนาตนออนและใบออนของมันหอม 52 เปอรเซ็นต 
และจากคาสัมประสิทธ์ิรีเกรชช่ันของอุณหภูมิต่ําสุด คือ b= 12.072  หมายถึงอุณหภมูิต่ําสุดเพ่ิมข้ึนหรอืลดลง 1 องศา
เซลเซียส จาก 23.5  องศาเซลเซยีส  (กราฟท่ี 4.1)  ทําใหคาเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนออนและใบ
ออนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 12.072 เปอรเซ็นต  ความเย็นอาจสงผลใหมนัหอมอาจมีการสังเคราะหจิบเบอเรลลินข้ึนมา ซึ่งจิบ
เบอเรลลินเหลาน้ันจะไปยับยั้งการพักตัวของตายอดท่ีเกิดในระยะใบรวงจึงทําใหพืชกลับเปนระยะหนุมสาว (Juvenile)  
อีกครั้ง (Valerie and Peter, 2003)   และ  Salimi et al, (2010) พบวาการใหสารจิบเบอเรลลิน 50 - กรัม ผสมนํ้า 1 
ลิตร นาน 2 ช่ัวโมง สามารถทําลายการพักตัวของหัวมันฝรั่งได ทําใหเปอรเซ็นตการแตกตนใหมเพ่ิมมากข้ึน เชนเดียวกับ 
Merel   et al,  (2003) พบวา อุณภูมติ่ํา 5 องศาเซลเซียสสามารถทําลายการพักตัวของหัวลิลลี่ได จากขอมูลดังกลาว
เปนไปไดวาอุณหภูมติ่ําสงเสรมิการแตกของตนออนและใบออนมันหอม เน่ืองจากอุณหภมูิต่ําไปทําลายการพักตัวของมัน
หอม ดังน้ันอุณหภมูิต่ํามคีวามสัม -พันธกับการเจริญ และพัฒนาการของตนออน ใบออนของมันหอม 
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     2)  ระยะการเกิดหัวอากาศ   
 อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด  ปริมาณนํ้าฝน และความช้ืนสัมพัทธ ตางไมมีความสัมพันธกับ

เปอรเซ็นตการเกิดหัวอากาศของใบมันหอม โดยการวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation) แสดงคาดรรชนีสหสัมพันธ
เทากับ -0.643 ns  -0.236ns  0.659ns  และ 0.640 ns ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.1) และสมการจากการวิเคราะห multiple 
linear regression  ดังน้ี 

 Y    =  b0 + b1x1  +b2x2  + b3x3  + b4x4  
Y   = (-18.823) + 1.395ns max temp  + ( -12.684)ns min temp +  0.136 ns rainfall +  3.180ns rh 

  3)  ระยะใบแก การหลดุรวงของใบและลําตน 

อุณหภูมสิูงสดุ อุณหภมูิต่ําสุด  ปริมาณนํ้าฝน และความช้ืนสมัพัทธ แตละปจจยัตางไมมีความสัมพันธกับ
เปอรเซ็นตการแกและการหลดุรวงของใบ และการตายของลําตนมนัหอม โดยการวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation) 
แสดงคาดรรชนีสหสัมพันธเทากับ -0.530 ns  -0.217ns  0.442ns  และ 0.490 ns ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.1) และสมการจาก
การวิเคราะห multiple linear regression  ดังน้ี 

 Y    =  b0 + b1x1  +b2x2  + b3x3  + b4x4  
 Y   = (130.283) + (-1.871 ns max temp + ( -7.448)ns min temp+  0.037 ns rainfall+  1.368nsrh 

ตารางท่ี 4.1  แสดงสหสัมพันธ การเจรญิเติบโต และพัฒนาของลําตนออน ใบออน ใบแก  และการแหงของใบ ลําตน              
และการเกิดหัวอากาศของมันหอมตอสภาพภูมิอากาศ  

สภาพแวดลอม (เฉลีย่ทุก 15 
วัน) 

 การเจรญิเติบของลาํตน และ
ใบ 

 การหลุดรวงของใบ 
และการตายของตน 

 การเจรญิเติบของหัว
อากาศ 

อุณหภูมสิูงสดุ (ºC) 0.103 ns -0.530 ns -0.643ns 

อุณหภูมติ่ําสดุ (ºC) 0.494* -0.217 ns -0.236 ns 

ความช้ืนสัมพัทธ (%) -0.097ns 0.442 ns 0.659ns 

ปริมาณนํ้าฝน(มม./วัน) 0.149 ns 0.490 ns 0.640 ns 
ns   = ไมแตกตางทางสถิต ิ         *    =  แตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 5% 

 
ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหคณุคาทางอาหารในมันหอมท่ีเจรญิตามธรรมชาติ    
จากการนํามันหอมบดแหง 100 กรัม มาหาคุณคาอาหาร พบวามันหอมมสีารอาหารดังน้ี คารโบไฮเดรท 

ความช้ืน เถา โปรตีน ไขมัน โพแทสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  โซเดียม  วิตามินบี 1 วิตามินบี 2  วิตามินซี  วิตามินอี 
ไนอาซีน และโฟลคิ (ตารางท่ี 4.2)  และเมื่อนําคุณคาอาหารตางๆมาเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย  t-test  
ผลการวิเคราะห  ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงปริมาณสารอาหาร และเปรยีบเทียบความแตกตางของมันหอมระยะไมพักตวัและระยะพักตัว  
 
คุณคาทางอาหารมันหอม มันหอมบดอบแหง 100 กรัม 

(100 g) 
S.D. t- value 

 ปริมาณสารอาหาร
ระยะไมพักตัว  

ปริมาณสารอาหาร
ระยะพักตัว  

   

คารโบไฮเดรท   76.29  g/100g 81.17 g/100g ±2.69 -2.40ns 

ความช้ืน 11.71  g/100g 5.88 g/100g ±1.83 5.516** 
เถา 3.55 g/100g 3.50 g/100g ±0.14 0.421 ns 
โปรตีน 8.17g/100g 8.87 g/100g ±0.23 -5.211* 
ไขมัน 0.28 g/100g 0.58 g/100g ±0.03 -7.833** 
โพแทสเซียม 1212.42  mg/100g 1576.04 mg/100g ±1.23 -22.100** 
แคลเซียม 78.09 mg/100g 0.42 mg/100g ±0.98 137.274** 
แมกนีเซียม   69.30 mg/100g 51.86 mg/100g ±0.31 21.023** 
โซเดียม 19.94 mg/100g 18.28 mg/100g ±1.18 1.138 ns 
วิตามินบี1 - 0.25 mg/100g   
วิตามินบี2  0.020 mg/100g 0.025 mg/100g ±0.002 4.427* 
วิตามินซี 0.85 mg/100g 7.09 mg/100g ±0.03 -96.285** 
วิตามินอี   0.71 mg/100g 0.69 mg/100g ±0.02 0.722 ns 
โฟลิค  8.62 µg/100g 8.49 µg/100g ±0.18 1.249 ns 
ไนอาซีน 2.28 mg/100g 2.32 mg/100g ±0.03 -2.449 ns 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 1. ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมันหอม 
มันหอม (Dioscorea alata) เปนพืชหัว  (tuberous roots)  เถาเลื้อยเปนเหลี่ยม ลําตนออนสมีวง เวียนทางขวา ลําตน
เมื่อเตม็ท่ีมีหัวอากาศ (bulblet)  ใบเปนรูปหัวใจ (cordate)  ขอบใบเรียบ (entire) มีท้ังชนิดมีหูใบและไมมีหูใบ เน้ือมัน
หอมสีมวงอมนํ้าเงินถึงสมีวงปนเหลือง มันหอมเปนพืชท่ีไมคอยออกดอก ดอกออกเปนชอชนิดสไปค (spike)    เปนชอ
ดอกตัวเมีย ดอกยอยขนาดเล็กสีเหลืองผลชนิดแคปซูล (capsule) มี 3 พู  (ครีบ)  มันหอมมีการเจรญิและพัฒนาทางดาน
ลําตนแบงได 3 ระยะ คือ ระยะแตกยอดใหมและการเจรญิของใบ  ระยะเกิดหัวอากาศ  (bulblet) และระยะใบรวงและ
แหง สภาพอากาศเย็นมีผลตอการแตกตนใหม ยอดใหมของมันหอม 

2. หัวมันหอมมีประโยชนท้ังดานคณุคาทางอาหารและทางดานเภสัชวิทยา เชน คารโบไฮเดรท  โปรตนี วิตามิน
ซี  วิตามินอี  โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โฟเลต เปนตน เมื่อเปรยีบเทียบปริมาณสารอาหารของมันหอมในระยะ
พักตัว และระยะไมพักตัว พบวาท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติคือ ปริมาณความช้ืน ไขมัน โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซยีม และวิตามนิซ ี
  
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาความสมัพันธของการเกิดหัวของมันหอมท่ีเจริญบนพ้ืนดิน และท่ีไตเลื้อยพันสิ่งตางๆ 
2. ศึกษาการนําหัวมันหอมไปใชประโยชนทางดานเภสัชวิทยา 
3. ควรมีการศึกษาลักษณะของดิน และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอสีของหวั รวมท้ังศึกษาลักษณะของสายพันธุควบคู

กับลักษณะทางดานโมเลกุล 
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การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. เปนแนวทางใหเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจสามารถนํามันหอมมาแปรรูปเปนผลติภณัฑชนิดตาง 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการนํามันหอมมาใชประโยชนในทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
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