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บทคัดย่ อ
การสํารวจและเก็บตัวอย่างมันเลือดจาก 3 พื ้นที่ คือ อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม (หมายเลข 2) และป่ าชุมชนบ้ านปลักไม้ ลาย อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม (หมายเลข 3)
มันเลือดทั ้ง 3 พื ้นที่มีลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์ ที่คล้ ายกัน แต่มีองค์ประกอบทางเคมีของมันเลือดจากส่วนที่กินแตกต่างกัน โดย
ตัวอย่างหมายเลข 1 มีปริมาณคาร์ โบไฮเดรต แมกนีเซียม ทองแดง และนํ ้าตาลสูง หมายเลข 2 มีโปรตีนและแมงกานีสในปริมาณสูง
ส่วนหมายเลข 3 มีแคลเซียม โซเดียม และไฟเบอร์ สงู การวิเคราะห์ปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมและแอนโทไซยานินรวม พบว่าหมายเลข 1
มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 26.55 ไมโครกรัมต่อกรัมนํ ้าหนักสด และแอนโทไซยานินรวม 28.26 ไมโครกรัมต่อนํ ้าหนักสด ซึง่ สูงกว่าอีก 2
หมายเลข มันเลือดทั้ง 3 แหล่งปลูก มีรูปแบบของชนิดสารแอนโทไซยานินเหมือนกันเมื่อวิเคราะห์ด้วย HPLC คือ cyanidin 3-Oglucoside และ peonidin 3-O-glucoside ในปริ มาณที่ตา่ งกัน และไม่พบ pelargonidin 3-O-glucoside แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ในการ
เจริ ญเติบโตของมันเลือดที่ตา่ งกัน มีผลต่อการสร้ างและสะสมองค์ประกอบทางเคมีในส่วนหัวใต้ ดนิ และสามารถใช้ รูปแบบของชนิด
สารแอนโทไซยานินเพื่อยืนยันการระบุชนิดของมันเลือดได้
คําสําคัญ : พฤกษศาสตร์ แอนโทไซยานิน มันเลือด

Abstract
The samples of Man Lueat (Dioscorea alata) collected from 3 geographic locations in Thailand i.e. Sanamchaikhet
district, Chachoengsao province (No.1), Kasetsart University, Kamphaengsaen campus Nakhon Pathom province (No.2) and
Ban Plak Mai Lai Agricultural Forestry Nakhon Pathom province (No.3) were investigated. All samples from 3 locations had
similar botanical characteristics. The active nutritional constituents of edible part revealed that sample No.1 the high contents of
carbohydrate, magnesium, copper and sugar. High protein and manganese contents were found in sample No.2, whereas
calcium, sodium and fiber contents of sample No.3 were high. The determination of carotenoids and anthocyanin showed that
sample No.1 had higher carotenoids (26.55 µg/gFW) and anthocyanin (28.26 µg/gFW) contents than the others. The analysis
of anthocyanin by HPLC technique showed that Man Lueat from 3 locations had the same chromatogram pattern. There were
cyanidin 3-O-glucoside and peonidin 3-O-glucoside in different quantity while pelargonidin 3-O-glucoside was not detected.
The results indicated that different growing locations of Man Lueat affected the production and accumulation of chemical
constituents in tuber. Pattern of anthocyanin chromatogram can be used for identification of Man Lueat species.
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คํานํา
มันเลือดเป็ นมันพื ้นบ้ าน มีชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea alata L. จัดอยูใ่ นวงศ์ Dioscoreaceae มีชื่อเรี ยกต่างกันแต่
ละท้ องถิ่น คือเชียงใหม่เรี ยกว่า มันหวาย (man wai) มันแข้ งช้ าง (man khaeng chang) พิษณุโลก เรี ยกว่า มันเลือด (man
lueat) นครราชสีมา เรี ยกว่า มันดํา (man dam) มันเหลี่ยม (man liam) กรุงเทพ สระบุรี เรี ยกว่า มันเสา (man sao) และ
นครศรี ธรรมราชเรี ยกว่า มันทู่ (man thu) แต่ละท้ องถิ่นมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันพิจารณาลักษณะรูปทรงของหัวใต้ ดนิ ถ้ า
ลักษณะรูปทรงของหัวเป็ นรูปทรงกระบอกเรี ยกว่ามันเสา หรื อ “column yam” รูปทรงลักษณะของหัวเป็ นทรงกลมเรี ยกว่ามัน
จาว (man chao) หรื อมันจาวมะพร้ าว (man chao maphrao) ถ้ าลักษณะของหัวมันเลือดเป็ นสีแดงเรื่ อ หรื อสีแดงม่วง ซึง่
เป็ นลักษณะสีของมันเลือด หรื อมันเลือดไก่ (man lueat kai) หรื อ “blood yam” ลักษณะเด่นของมันเลือดทางสัณฐานวิทยาที่
ทําให้ แยกชนิดได้ คือลักษณะลําต้ นมีปีก (wing stems) (Wilkin and Thapyai, 2009) จะสังเกตเห็นว่ามันเลือดมีสายพันธุ์
จํานวนมาก จึงมีการเรี ยกชื่อที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ สามารถแยกประเภททางลักษณะพฤกษศาสตร์ โดยการสังเกตลักษณะที่
สําคัญได้ แก่ลําต้ นมีปีก รูปทรงของหัว ใบ ก้ านใบ และสีของเนื ้อหัวมันเลือด มันเลือดเป็ นมันพื ้นบ้ านชนิดหนึง่ ที่ปลูกง่ายมีหวั
ไว้ บริ โภคและขยายพันธุ์ แต่มกั จะขุดหัวมันมาบริ โภคโดยไม่ได้ ปลูกทดแทนที่ขดุ มาจากธรรมชาติ ทําให้ หวั มันเลือดเริ่ มหายาก
และบางที่ได้ หายและสูญพันธุ์ จึงได้ มีการศึกษาการขยายพันธุ์โดยใช้ วิธีปักชําและวิธีเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ (รงรอง และคณะ,
2560) ซึง่ เป็ นมันพื ้นบ้ านที่มีประโยชน์ในการใช้ เป็ นอาหารที่สําคัญทดแทนข้ าว นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ ช่วย
ล้ างพิษในร่างกายและมีสารอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการครบถ้ วน ทั้งแป้ง นํ ้าตาล โปรตีน และธาตุอาหารที่มีประโยชน์
เช่นแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม กรดโฟลิก และสารสี เช่น สารแคโรทีนอยด์ และสารแอนโทไซยานิน (เดลินิวส์, 2553)
แอนโทไซยานินเป็ นสารให้ สีตามธรรมชาติ กลุม่ ฟลาโวนอยด์ที่ละลายนํ ้าได้ แอนโทไซยานินที่พบมากในธรรมชาติ มีอยู่ 6
ชนิดคือ pelargonidin, cyanidin, delphinidin, peonidin, petunidin และ malvidin แอนโทไซยานินแต่ละชนิดมีสีสนั และ
คุณสมบัตแิ ตกต่างกัน คุณสมบัตเิ ด่นที่สดุ ของแอนโทไซยานิน คือประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระและยับยั้งการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยแอนโทไซยานินมีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าวิตามินซี
และอี ถึง 2 เท่า การศึกษาโครงสร้ างและหน้ าที่ของแอนโทไซยานินในพืชเพื่อนําแอนโทไซยานินไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม ทําโดยการวิเคราะห์แอนโทไซยานินเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยการสกัด การทําให้ บริ สทุ ธิ์ และ
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี วิธีวิเคราะห์ที่นิยมใช้ คือ high performance liquid chromatography (HPLC) มัน
เลือดบางชนิดยังเป็ นแหล่งของวิตามินซีที่สําคัญ (Chen et al., 2003) และเป็ นแหล่งของฮอร์ โมน diosgenin และ
corticosteroids (Satour et al., 2007) ยังมีบางสายพันธุ์ที่มีปริ มาณอะไมเลส และค่าเส้ นใยอาหารสูงสามารถนํามา
ทําอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Oko and Famurewa, 2015) ดังนั้นควรมีการศึกษามันเลือดซึง่ เป็ นมันที่มีศกั ยภาพสูง
เพื่อใช้ เป็ นแหล่งอาหารทดแทน และมันเลือดยังมีความหลากหลายของแหล่งปลูกตามธรรมชาติและการเรี ยกชื่อ การนํา
หัวมันเลือดมาใช้ ประโยชน์นั้นต้ องนํามาให้ ถกู ชนิด และมีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อให้ ได้ สารสําคัญทางโภชนาการที่เกิด
ประโยชน์สงู สุด
การวิจยั ครั้งนี ้ ศึกษาตัวอย่างมันพื ้นบ้ านที่มีชื่อท้ องถิ่นว่ามันเลือดจากพื ้นที่ปลูก 3 แหล่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ องค์ประกอบทางเคมี และรูปแบบของสารสําคัญในส่วนที่กินได้ ของมันเลือดจาก 3 แหล่ง
ปลูก เพื่อนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนการระบุชนิดของมันเลือด

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สํ า รวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งหั ว ของมั น เลื อ ดทั ง้ 3 พื น้ ที่ คื อ อ.สนามชั ย เขต จ.ฉะเชิ ง เทรา (หมายเลข1 )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม (หมายเลข 2) และป่าชุมชนบ้ านปลักไม้ ลาย อ.
กํ าแพงแสน จ. นครปฐม (หมายเลข 3) เก็ บตัวอย่างช่วงเดือน ธันวามคม 2559 ถึง มกราคม 2560 โดยสังเกตลักษณะ
ภายนอกอย่างละเอียดจดบันทึกและบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่พบเห็นเพื่อนํามาระบุชนิดของพืช ได้ แก่ สังเกตลํา
ต้ น สีลําต้ น ลักษณะการพันของลําต้ น ลักษณะของใบ สียอดอ่อนของใบ ลักษณะรูปทรงของหัวใต้ ดิน สีนํ ้ายาง สีของเนื ้อหัว
และสีของเปลือก
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
นําตัวอย่างมันเลือด หมายเลข 1 หมายเลข 2 และหมายเลข 3 มาวิเคราะห์สารสําคัญทางโภชนาการ ได้ แก่ แป้ง
(Hodge and Hofreiter, 1962) นํ ้าตาล (Hodge and Hofreiter, 1962) โปรตีน (AOAC, 1975) และธาตุอาหารที่มีประโยชน์
ได้ แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม และสารสี ได้ แก่ สารแอนโทไซยานินและแคโรทีนอยด์
3. วิธีการวิเคราะห์ทางพฤกษเคมี (Phytochemical analysis)
3.1 การสกัดมันเลือด หมายเลข 1 หมายเลข 2 และหมายเลข 3 ปอกเปลือก หัน่ เป็ นชิ ้นเล็กขนาดประมาณ 5-10
มิลลิเมตร อบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 60 0C บดให้ ละเอียดด้ วยเครื่ องบด และผ่านตะแกรงร่อน ชัง่ ตัวอย่าง 0.5 กรัม ใส่ในหลอด
ทดลองขนาด 50 มิลลิลติ ร เติมสารละลาย 50 % methanol (v/v) +0.01% HCl (w/v) 5 มิลลิลติ ร ผสมตัวอย่างด้ วยเครื่ อง
vortex นําไปเข้ าเครื่ อง ultrasonic นาน 15 นาที เก็บส่วนใส เอาส่วนตะกอนสกัดต่ออีก 2 ครั้ง นําส่วนใสเข้ าเครื่ องปั่ นเหวี่ยง
(sartorius 6k15, sigma, Germany) ความเร็ วรอบ 11,000 rpm เวลา 30 นาที ที่ อุณหภูมิ 4 0C นําส่วนนํ ้าใสใส่ในขวด
ปริ มาตร ปรับด้ วยสารละลาย 50 % methanol +0.01% HCl ให้ ได้ 20 มิลลิลติ ร กรองผ่านกระดาษกรองชนิด nylon 0.22
µm และ 13 mm และฉีดเข้ าเครื่ อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC; Waters 600 controllers, Waters
2998 photodiode array detector และ Waters 717 plus autosample, Milford, MA U.S.A)
3.2 การวิเคราะห์สารสําคัญ cyanidin 3-O-glucoside chloride, pelargonidin 3-O-glucoside chloride และ
peonidin 3-O-glucoside chloride ด้ วยเครื่ อง HPLC โดยใช้ คอลัมน์ RP C 18 Gemini® 5 µm : 250 x 4.6 mm 110 A
(phenomenex, U.S.A) ใช้ UV photodiode array detector ที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร ระบบตัวทําละลาย A: 5 %
formic acid in H 2 O B: 5 % formic acid in H 2 O : acetonitrile (อัตราส่วน 1:1 V/V) (Kim et al., 2012) โดยหลังจากฉีด
ตัวอย่างแล้ วระบบตัวทําละลาย B จะเพิ่มจาก 20 % เป็ น 50 %, และกลับมาที่ 20 % ที่เวลา 15, 35 และ 50 นาที
ตามลําดับ มีอตั ราการไหลของ mobile phase เท่ากับ 1.0 มิลลิลติ รต่อนาที

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างจาก 3 พื ้นที่ คือ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (หมายเลข 2) และป่าชุมชนบ้ านปลักไม้ ลาย (หมายเลข 3) เนื่องจากพรรณไม้ ที่เก็บมา

บางชนิดอยูใ่ นระยะที่ไม่มีดอก ดังนั้นในการตรวจสอบเพื่อระบุชนิดของพืชจึงใช้ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของลําต้ นและหัว
ใต้ ดนิ ซึง่ รายละเอียดที่จดบันทึกได้ ดังตารางที่ 1
2. องค์ประกอบทางเคมี
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อแสดงคุณค่าทางอาหารในส่วนที่กินได้ เช่น ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตรวม
แป้ง นํ ้าตาล โปรตีน และธาตุอาหารที่มีประโยชน์ ได้ แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และสารสี เช่น สารแอนโทไซยา
นิน แคโรทีนอยด์ของหัวมันเลือดที่คดั เลือกพบว่า หมายเลข 1 มีปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตรวม (total nonstructural
carbohydrates) สูงกว่าหมายเลข 2 และหมายเลข 3 (79.06, 71.15 และ 67.23 mg/g dry wt. ตามลําดับ) นอกจากนี ้มัน
เลือดหมายเลข 1 มีกลุม่ เกลือแร่ที่มีปริ มาณสูง ได้ แก่ แมกนีเซียม (magnesium) คอปเปอร์ (copper) (590.34 mg/kg dry
wt. และ 7.31 mg/kg dry wt.) และมีนํ ้าตาลสูง 30.77 mg/g dry wt. ส่วนมันเลือดหมายเลข 2 มีปริ มาณโปรตีน (protein)
แมงกานีส (manganese) สูงกว่ามันเลือดหมายเลข 1, หมายเลข 3 (11.43%, 13.39 mg/kg dry wt.) และมันเลือดหมายเลข
3 พบแคลเซียม (calcium) โซเดียม (sodium) และไฟเบอร์ (fiber) สูงกว่ามันเลือดหมายเลข 1 และหมายเลข 2 (160.67
mg/kg dry wt. 378.45 mg/kg dry wt. และ 0.12 %)
สําหรับธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส (phosphorus) และโพแทสเซียม (potassium) พบว่า มันเลือดทั้ง 3 หมายเลขมีคา่
ธาตุอาหารใกล้ เคียงกัน (ตารางที่ 2)
Table 2 Chemical composition of edible part of Man Lueat from 3 locations (No.1-3)
Chemical composition
Man Lueat
Analysis method
No. 1
No. 2
No. 3
Protein (%)
8.09
11.43
9.12
Block digest method
(AOAC, 1975)
Fiber (%)
0.06
0.06
0.12
Gould, 1977
Moisture content (%)
66.59
72.09
69.57
Oven dry method
Dry matter (%)
33.41
27.91
30.43
Oven dry method
Phosphorus (P; %)
0.25
0.22
0.19
Spectrophotometer
Potassium (K; %)
1.60
1.73
1.65
Atomic spectroscopy
Calcium (Ca; mg/kg dry wt.)
68.93
86.16
160.67
Atomic spectroscopy
Magnesium (Mg; mg/kg dry wt.)
590.34
396.00
382.85
Atomic spectroscopy
Sodium (Na; mg/kg dry wt.)
44.41
65.64
378.45
Atomic spectroscopy
Copper (Cu; mg/kg dry wt.)
7.31
3.84
3.47
Atomic spectroscopy
Manganese (Mn; mg/kg dry wt.)
8.88
13.39
6.77
Atomic spectroscopy
Total nonstructural carbohydrates
79.06
71.15
67.23 Nelson’ reducing sugar
(mg/g dry wt.)
(Hodge and Hofreier, 1962)
Total sugar (mg/g dry wt.)
30.77
12.13
16.94
Nelson’ reducing sugar
Starch content (mg/g dry wt.)
48.29
59.02
50.29
Nelson’ reducing sugar
1

Table 1 Botanical characteristics of Man Lueat from Sanamchaikhet district, Chachoengsao province (No.1), Kasetsart University, Kamphaengsaen campus (No.2) and Ban
Plak Mai Lai Agricultural Forestry (No.3)
Location

Stem

Colour stem

Leaf style

Colour of young leaf
and shoot
reddish purple shoot
and dark red leaves

Tubers

Bulbil

Colour of flesh





dark purple

Colour
of bark
brown

No. 1

square stem with four brownish red
longitudinal wings
wings of stem
dark purple

cordate, leaves opposite

No. 2

square stem with four green
longitudinal wings
wings of stem
pink

cordate, leaves opposite

yellowish green shoot
and leaves





light purple

brown

No. 3

square stem with four green
longitudinal wings
wings of stem
light pink

cordate, leaves opposite

yellowish green shoot
and red cataphyll





white with purple
dots

brown

นอกจากนี ้การวิเคราะห์ปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมและแอนโทไซยานินรวมซึ่งเป็ นสารให้ สีส้มและสีม่วงในมันเลือดที่
คัดเลือกทั้ง 3 หมายเลข พบว่า มันเลือดที่มีสารแคโรทีนอยด์และแอนโทไซยานินมากที่สุดคือ หมายเลข 1 มีปริ มาณสาร
26.55 µg/g fresh weight และ 28.26 µg/g fresh weight ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
Table 3 Carotenoids and anthocyanin content of edible part of Man Lueat from 3 locations (No.1-3)
Phytochemical content
Man Lueat
Analysis method
(µg/g fresh weight)
No. 1
No. 2
No. 3
Caroteniods
26.55
4.29
6.71
spectrophotometer
Anthocyanin
28.26
5.68
4.96
spectrophotometer
3. การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีด้วยเครื่ อง HPLC
การตรวจวิเคราะห์สารสกัดหยาบ จากส่วนเนื ้อในหัวมันเลือด 3 หมายเลข ด้ วยเครื่ อง HPLC ได้ ข้อมูลรูปของกราฟที่
เรี ย กว่า chromatogram ซึ่งแสดงรู ป แบบของสารสํ า คัญ บางชนิ ด ในส่วนหัวมัน เลื อ ด ซึ่งมี ลัก ษณะของ chromatogram
คล้ ายกันดังรูปที่ 1

No.3
No.2
No.1

Figure 1 Chromatogram of crude extract of edible part of Man Lueat from 3 locations (No.1-3)
ผลการวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณของสารกลุม่ แอนโทไซยานินด้ วยเครื่ อง HPLC ในส่วนที่กินได้ ของหัวมันเลือดจาก
3 แหล่งปลูก โดยเทียบกับสารมาตรฐาน 3 ชนิด ได้ แก่ cyanidin 3-O-glucoside ให้ สีนํ ้าเงิน-แดง pelargonidin 3-Oglucoside ให้ สีส้ม และ peonidin 3-O-glucoside ให้ สีส้ม-แดง พบว่า มันเลือดหมายเลข 1 มีสารสําคัญ cyanidin 3-Oglucoside 1.28 µg/g dry wt. โดยปรากฏพีคที่เวลา 8.411 นาที และ peonidin 3-O-glucoside 34.08 µg/g dry wt. ที่เวลา
15.670 นาที หัวมันเลือด หมายเลข 2 ตรวจวัดสารสําคัญ cyanidin 3-O-glucoside 1.4 µg/g dry wt ที่เวลา 8.572 นาที
และ peonidin 3-O-glucoside 11.24 µg/g dry wt ที่เวลา 15.618 นาที และหมายเลข 3 ตรวจวัดสารสําคัญ cyanidin 3-O-

glucoside 1.4 µg/g dry wt ที่เวลา 8.524 นาที และ peonidin 3-O-glucoside 5.16 µg/g dry wt ที่เวลา 15.636 นาที ไม่
สามารถตรวจวัด pelargonidin 3-O-glucoside หัวมันเลือดทั้ง 3 หมายเลข
จากการวิเคราะห์สารแอนโทไซยานินในมันเลือดทั้ง 3 หมายเลข พบสาร cyanidin 3-O-glucoside และpeonidin 3O-glucoside แต่ไม่พบ pelargonidin 3-O-glucoside (ตารางที่ 4)
Table 4 HPLC analysis of anthocyanin of edible part of Man Lueat from 3 locations (No.1-3)
Man Lueat
Anthocyanin (µg/g dry wt.) n=3
Cyanidin 3-ORt. (min) Pelargonidin 3-O- Rt. (min) Peonidin 3-Oglucoside
glucoside
glucoside
No. 1
1.28
8.411
nd
12.233
34.08
No. 2
1.4
8.572
nd
12.223
11.24
No. 3
1.4
8.524
nd
12.223
4.16
nd = non detect, Rt = Retention time

Rt. (min)
15.670
15.618
15.636

จากการสังเกตลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมันเลือดทั้ง 3 แหล่งปลูก พบลักษณะเด่น คือ ลําต้ นเป็ นสี่เหลี่ยม ที่
เหลี่ยมมีปีก 4 ปี ก ซึง่ สอดคล้ องกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของมันเลือดอ้ างอิงจากเอกสาร Flora of Thailand (Wilkin and
Thapyai, 2009) แต่สงิ่ ที่แตกต่างกันแต่ละพื ้นที่ คือ สีของลําต้ นซึง่ สอดคล้ องกับสีของเนื ้อในหัว เช่น มันเลือดจาก อ.สนามชัย
เขต จ.ฉะเชิงเทรา ลําต้ นและเนื ้อในหัว สีมว่ งเข้ ม เช่นเดียวกับองค์ประกอบทางเคมีที่ตา่ งกัน โดยเฉพาะปริ มาณแอนโทไซยา
นิน สอดคล้ องกับการศึกษาของ Reyes et al. (2004) ในมันฝรั่งที่ปลูกต่างพื ้นที่ มีปริ มาณแอนโทไซยานินรวมและฟี นอลิก
รวมต่างกัน สําหรับการวิเคราะห์แอนโทไซยานินเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ด้ วยเทคนิค HPLC พบว่า รูปแบบของชนิดสาร
แอนโทไซยานินเหมือนกัน คือ cyanidin 3-O-glucoside และ peonidin 3-O-glucoside ในปริมาณที่ตา่ งกัน แต่ไม่พบ pelargonidin 3O-glucoside และมีแอนโทไซยานินชนิด peonidin 3-O-glucoside เป็ นสารเด่นในมันเลือด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ
Ramos-Escudero et al. (2010) ซึง่ พบ peonidin เป็ นกลุม่ หลักใน Dioscorea trifida และยังพบสาร cyanidin และ
pelargonidin เป็ นกลุม่ รอง แตกต่างจากงานวิจยั ครั้งนี ้ ซึง่ พบ peonidin เป็ นกลุม่ หลัก แต่ไม่พบ pelargonidin ดังนั้นรูปแบบของ
ชนิดสารแอนโทไซยานินอาจเป็ นอัตลักษณ์เพื่อช่วยยืนยันการระบุชนิดของมันเลือดได้

สรุ ปผลและเสนอแนะ
มันเลือดจากทั้ง 3 พื ้นที่มีลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์ ที่คล้ ายกัน องค์ประกอบทางเคมีของมันเลือดจากส่วนที่กินได้ มีปริมาณ
แตกต่างกัน รูปแบบของชนิดสารแอนโทไซยานินเหมือนกันเมื่อวิเคราะห์ด้วย HPLC คือ cyanidin 3-O-glucoside และ peonidin 3-Oglucoside ในปริ มาณที่ตา่ งกัน และไม่พบ pelargonidin 3-O-glucoside นอกจากนี ้พบว่ามันเลือดจาก อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา มี
ปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมและแอนโทไซยานินรวมสูงที่สดุ
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