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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้สกุลมะเดื่อในพื้นที่เขาหิ นปูนเขตภาคกลางของประเทศไทย มีเป้ าหมาย
เพื่อต้องการทราบชนิ ดไม้มะเดื่ อที่ ข้ ึนอยู่ในสังคมภูเขาหิ นปูน และทราบสถานภาพของแต่ละชนิ ด โดยเลือกพื้นที่ เก็บ
ข้อมูลจานวน 5 พื้นที่ จาก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี 2 พื้นที่, ลพบุรี 2 พื้นที่และ นครสวรรค์ 1 พื้นที่ได้ดาเนิ นการสารวจ
จานวนชนิ ดที่ พบตามเส้นทางสารวจ และนับจานวนของแต่ละชนิ ดที่ พบ เก็บตัวอย่างเพื่อนาไปจาแนกชนิ ด และจัด
สถานภาพของแต่ละชนิด ผลการศึกษาพบ ไม้สกุลมะเดื่อ 17 ชนิ ด เป็ นไม้ประจาถิ่น 16 ชนิ ด และไม้ต่างถิ่นหนึ่งชนิด คือ
โพศรี มหาโพ (Ficus religiosa) สถานภาพของไม้สกุลมะเดื่อส่ วนใหญ่มีสถานภาพ มีความเสี่ ยงต่าต่อการสู ญพันธุ์ (Least
Concern: LC) ยกเว้น สองชนิ ด ที่ มี จ านวนประชากรน้อย และถู ก จัด ให้อยู่ในสถานภาพใกล้สู ญพันธุ์ (EN) คื อ Ficus
alongensis และ โพก้านใบขน (Ficus pubipetiola)
คาสาคัญ: การใช้ประโยชน์พ้นื บ้าน มะเดื่อ ป่ าเขาหิ นปูน

ABSTRACT
The present study aims at knowing the diversity of Ficus L. in plant community of limestone hills in central
Thailand and the current conservation status of the present species. The study was undertaken in five localities covering
three provinces of central Thailand in which two localities located in Saraburi, two localities located in Lopburi and one
locality located in Nakhon Sawan. Data were collected by counting the number of species along the survey route; samples
were collected for species identification and further classifying of the conservation status. The results show that there are
seventeen species present in the plant community of the limestone hills in central Thailand. Among these, sixteen species
are native with only one introduced species namely Ficus religiosa. The majority of present Ficus L. are listed as Least
concern (LC), whereas the two rare Ficus alongensis and Ficus pubipetiola are categorized as Endangered species.
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การจ าแนกไม้ส กุ ล มะเดื่ อ Berg (2003) ได้
จาแนกไม้สกุลนี้ ออก เป็ น 6 สกุลย่อย ตามลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา คื อ 1) สกุลย่อย Urostigma 2) สกุลย่อ ย
Pharmacosycea 3) สกุลย่อย Ficus 4) สกุลย่อย Synoecia
5) สกุลย่อย Sycidium และ 6) สกุลย่อย Sycomorus
การใช้ประโยชน์ ไม้สกุลมะเดื่อ เป็ นอาหาร ยาสมุนไพร
ไม้ประดับ และยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อและวัฒนธรรม
จึ ง กล่ า วได้ว่า ไม้ส กุ ล นี้ มี ป ระโยชน์ เ ป็ นอย่า งมากต่ อ
มนุษย์ มะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) เป็ นหนึ่งในมะเดื่อที่
นิ ย ม และมี ก ารเพาะปลู ก เพื่ อ บริ โ ภคมายาวนานกว่ า
5000 ปี (Goor, 1956) ในแถบเอเชีย ต้นโพธิ์ (F. religiosa
L.) มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับความเชื่ อ และศรั ทธาของชาว
พุ ท ธและชาวฮิ น ดู มาไม่ น้อ ยกว่า 2500 ปี (Berg and
Corner, 2005)
ด้านนิเวศวิทยาไม้สกุลมะเดื่อมีบทบาทเป็ น
Key stone species คือเป็ นชนิดที่มีความสาคัญที่คอยค้ า
จุนสิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ ในระบบนิเวศ (Masuthon, 1979;
Chantarasuwan., 2009) ในแต่ละปี ไม้ในสกุลนี้ออกผล
อย่างมากมายเพื่อเป็ นอาหารแก่สตั ว์ป่า โดยเฉพาะช่วง
ฤดูแล้งที่ขาดแคลนอาหาร ไม้ผลชนิดอื่นไม่ออกผลก็ได้
ไม้สกุลมะเดื่อที่ยงั คงออกผลให้เหล่าสรรพสัตว์ได้ดารง
ชีพอยูไ่ ด้ ซึ่งการปรากฏอยูข่ องพืชกลุ่มนี้จะช่วยบ่งชี้ถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าได้ (Chantarasuwan et al.,
2006) ดังนั้น วัตถุประสงค์ ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
ต้องการสารวจและรวบรวมความหลากชนิดของมะเดื่อ
และศึกษาการใช้ประโยชน์มะเดื่อในพื้นที่เขาหิ นปูน
ของประเทศไทย

บทนา
สังคมป่ าบนเขาหิ นปูน เป็ นอีกสังคมที่มีสภาพ
แตกต่างจากสังคมชนิ ดอื่น ดิ นตื้น และมีขอ้ จากัดเรื่ อง
ความชื้น สิ่ งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับความแห้งแล้ง
และขาดแคลน พรรณพืชส่ วนใหญ่เป็ นพืชทนแล้ง ลา
ต้นมักแคระแกร็ น และจากสภาพพื้นที่ อนั ทุรกันดารนี้
สิ่ งมีชีวิตที่ อาศัยอยู่จึงเป็ นกลุ่มหายาก (Santisuk, 1989)
มี ร ายงานการค้น พบพื ช และสัต ว์ใ หม่ ๆ อยู่บ่ อ ยครั้ ง
ดังเช่น Thapyai et al. (2006) รายงานการพบ Dioscorea
pseudotomentosa Prain & Burkill พื ช สถานภาพถู ก
คุกคามพื้นที่เขาหิ นปูนจากภาคกลางของไทย นอกจากนี้
Pooma et al. (2005) รายงานชนิ ดพรรณพืชที่ถูกคุกคาม
ในประเทศไทย พบหลายชนิ ดอาศัยในพื้นที่เขาหิ นปูน
Chalermglin et al. (2008) ได้รายงานเรื่ องพรรณไม้ถิ่ น
เดี ยว การอนุ รักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ พบไม้
หลายชนิดขึ้นเฉพาะพื้นที่เขาหิ นปูน จึงเป็ นการยืนยันว่า
พื้นที่ เขาหิ นปูนมีความสาคัญในเรื่ องความหลากหลาย
ทางชี วภาพ อย่างไรก็ตามมี รายงานเกี่ ยวกับมะเดื่ อใน
สังคมป่ าเขาหิ นปูนน้อยมาก และส่วนใหญ่มกั แฝงอยูใ่ น
โครงการศึกษาวิจยั อื่น ๆ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับมะเดื่ อ
ในชั้นย่อย Urostigma โดย Chantarasuwan et al. (2013)
พบมะเดื่ อชนิ ดใหม่สองชนิ ดจากพื้นที่ เขาหิ นปู นของ
ประเทศไทยและอินโดนีเซีย
พรรณไม้สกุลมะเดื่ อ (Ficus L.) เป็ นพืชสกุล
หนึ่ ง ในวงศ์ Moraceae พบขึ้ น กระจายในเขตร้ อ น ทั่ว
โลก มีประมาณ 735 ชนิด (Berg and Corner, 2005) โดย
มีลกั ษณะเด่นคือ เป็ นไม้ตน้ หรื อเป็ นไม้เลื้อยที่มกั มีราก
พิเศษออกตามข้อเพื่อเกาะไต่ตามต้นไม้อื่น หรื อ บางครั้ง
ดารงชีพแบบไทรพัน เปลือกต้นเรี ยบ สี เทา น้ าตาลอ่อน
หรื อน้ าตาลเข้ม มี ช่ อ งอากาศ (lenticel) กระจายทั่ ว
เปลือก ตามกิ่งมักมีรอยแผลเป็ นวงรอบ อันเกิดจากรอย
ของหูใบที่หลุดร่ วงไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
พื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามพรรณไม้
สกุลมะเดื่ อ ในพื้นที่ เขาหิ นปูนเขตภาคกลาง 3 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น 5 พื้นที่ ได้แก่ 1. จังหวัดสระบุรี (วัดพระพุทธ
บาท อาเภอพระพุทธบาท และ วัดเขาวง(ถ้ านารายณ์)
2

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 2 (1): 1-9 (2561)

อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ) 2. จังหวัด ลพบุรี (วัดเขาสมอ
คอน อาเภอท่าวุง้ และวัดป่ าภัทรปิ ยาราม อาเภอเมือง)
3. จังหวัดนครสวรรค์ (เขาชอนเดื่อ อาเภอตาคลี)
การเก็บข้ อมูล
1. การตรวจเอกสารและการเตรี ยมการ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ หนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ต่าง
ๆ จากห้องสมุด หรื อจาก Internet เพื่อนามาเป็ นเอกสาร
ในการอ้างอิง และเป็ นข้อมูลสาหรับศึกษา
2. สารวจไม้สกุลมะเดื่ อภาคสนาม เก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยการเดินสารวจตามเส้น ทาง บันทึ กชนิ ด
และจ านวนที่ พ บ และเก็ บ ตัว อย่ า งเพื่ อ ท าพรรณไม้
อ้างอิงพร้อมบันทึกภาพชนิ ดมะเดื่อที่สารวจพบไว้เป็ น
หลักฐานสาหรับการจาแนกชนิด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและจาแนกชนิด
3.1 การจ าแนกชนิ ด ไม้ส กุ ล มะเดื่ อ โดยน า
ตัวอย่างพรรณไม้ ไปตรวจสอบหาชื่ อที่ถูกต้อง โดยยึด
ตาราของ Berg & Corner (2005) Berg et al. (2011) เป็ น
หลัก และเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างอ้างอิงใน หอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3.2 การจัดสถานภาพชนิ ดมะเดื่อที่พบ โดยใช้
เกณฑ์ตาม IUCN red list of threaten species Categories
and Criteria version 3.1 (IUCN, 2017)

ของความยาวแผ่น ใบ เส้น กลางใบและเส้นใบนู นทั้ง
สองด้าน หน่วยผลออกเป็ นคู่ตามซอกใบหรื อกิ่ง รู ปกลม
แป้ น ขนาดตอนสด 0.5 – 0.8 ซม. ไม่มีกา้ น
1.2 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz
(เดื่อแห)
ไม้พมุ่ สูงได้ถึง 3 ม. มักทอดเลื้อย ใบเรี ยงสลับ
ระนาบเดียว รู ปไข่ มักไม่สมมาตร ขอบหยักเว้า แผ่นใบ
กว้าง 1.5 – 7 ซม. ยาว 3 – 10 ซม. มีขนสากคายปกคลุม
หน่วยผลเกือบกลม มีกา้ นผลยาว 0.2 -2 ซม. ออกเป็ นคู่
ตามซอกใบ หรื อ ตามกิ่ง สุกสี สม้
1.3 Ficus benjamina L. (ไทรย้อยใบแหลม)
ไม้ตน้ บางครั้งเป็ นไทรพัน สู งถึง 25 ม. มีราก
ย้อยตามกิ่งและลาต้น ปลายยอดทิ้งห้อยลง ใบรู ปไข่แกม
รี เรี ยงสลับ ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายเรี ยวแหลม โคน
ทู่ เส้นใบย่อยขนาน แผ่นใบกว้าง 2.5 – 4 ซม. ยาว 4.5 –
8.5 ซม. ก้านใบยาว 0.8 – 1 ซม. หน่วยผลรู ปไข่กลับ ไม่
มีกา้ นออกเป็ นคู่ตามซอกใบ ผิวเกลี้ยงสุกสี ดา
1.4 Ficus concinna (Miq.) Miq. (ไกร)
ไม้ตน้ ผลัดใบ สูงถึง 25 ม. ใบเรี ยงสลับวนรอบ
กิ่ ง รู ป รี ห รื อ รี แ กมขอบขนาน ปลายแหลม ผิ ว เกลี้ ย ง
แผ่นใบกว้าง 2 – 4.5 ซม. ยาว 5.5 -10.5 ซม. เส้นใบ 11 –
15 คู่ เส้นกลางใบและเส้นใบนูนทั้งสองด้านและมีสีขาว
เด่ น สะดุ ด ตา หน่ ว ยผลออกเป็ นคู่ต ามซอกใบหรื อกิ่ ง
หรื อเป็ นกระจุกบนเดื อย จานวนถึง 4 ผลบนเดื อย เริ่ ม
สุกสี ชมพู สุกงอมสี ชมพูแกมดา
1.5 Ficus curtipes Corner (ไทรหิน)
ไทรพันขนาดใหญ่หรื อบางครั้งเป็ นไม้ตน้ สู ง
ถึ ง 30 ม. ใบรู ป หอกกลับ แกมขอบขนาน เรี ย งสลับ
วนรอบกิ่ง ปลายใบกลม ฐานแหลมหรื อทู่ ผิวใบเกลี้ยง
ทั้งสองด้าน เส้นใบ 8 – 10 คู่ เส้นใบย่อยขนาน แผ่นใบ
กว้าง 3.5 – 5 ซม. ยาว 11 – 20 ซม. หน่วยผลรู ปทรงกลม
ไม่มีกา้ น ออกเป็ นคู่ตามซอกใบหรื อตามกิ่ง สุ กสี เหลือง
ถึงส้มแกมแดง

ผลและวิจารณ์
1. ความหลากชนิดมะเดื่อในพื้นทีภ่ ูเขาหินปูนภาคกลาง
จากการสารวจความหลากหลายของไม้สกุล
มะเดื่อในภูเขาหิ นปูนในพื้นที่ท้ งั 5 แห่ง เป็ นระยะเวลา 2
ปี จ านวน 10 ครั้ ง พบไม้สกุล มะเดื่ อ จ านวน 17 ชนิ ด
(Table 1 and Figure 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 Ficus alongensis Gagnep.
ไม้ตน้ ผลัดใบ สู งได้ถึง 15 ม. ใบรู ปรี หรื อรี
แกมขอบขนาน ปลายแหลม ขอบเรี ยบ ฐานแหลมหรื อ
มน ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน แผ่นใบกว้าง 1.5 – 5 ซม. ยาว
5 -11.5 ซม. เส้นใบ 7 – 13 คู่ คู่ที่ฐานยาวถึง 1/6 – 1/4 เท่า
3
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1.6 Ficus drupacea Thunb. (ลุงขน)
ไทรพันหรื อไม้ตน้ สู งถึง 25 ม. ใบเรี ยงเวียน
แผ่นใบรู ปขอบขนานหรื อรู ปไข่แกมขอบขนาน หรื อรู ป
ไข่กลับ กว้าง 5 – 10 ซม. ยาว 9.5 – 15 ซม. ปลายเป็ นติ่ง
แหลม ฐานกลมหรื อเว้าเล็กน้อย ผิวใบอ่อนมีขนขุยสี ซีด
ถึ ง สี น้ าตาลปกคลุ ม ทั้ง สองด้า น ใบแก่ ผิ ว ใบด้า นบน
เกลี้ยงหรื อมีขนเฉพาะบริ เวณเส้นกลางใบ เส้นใบ 6 – 10
คู่ หน่วยผลรู ปขอบขนาน ไม่มีกา้ น ออกเป็ นคู่ตามซอก
ใบ หรื อตามกิ่ง สุกสี สม้ แกมเหลือง
1.7 Ficus glaberima Blume subsp. siamensis
(Corner) C.C.Berg (โพหิ น)
ไม้ตน้ หรื อไทรพัน สู งถึง 15 ม. ใบเรี ยงสลับ
รู ปไข่ ปลายเรี ยวแหลม ฐานมนหรื อเว้า ผิวใบเกลี้ยงทั้ง
สองด้าน เส้นใบ 8 – 10 คู่ แผ่นใบกว้าง 5.5 – 9.5 ซม.
ยาว 7 – 18 ซม. หน่วยผลรู ปทรงกลมมีกา้ นยาว ออกเป็ น
คู่ตามซอกใบ ผิวเกลี้ยง สุกสี เหลืองแกม
1.8 Ficus maclellandii King (ไทรย้อย)
ไม้ตน้ หรื อเป็ นไทรพัน สู งถึง 25 ม. มักมีราก
อากาศ ใบเรี ยงเวียน แผ่นใบรู ปรี ถึงรู ปหอก กว้าง 3.5 – 5
ซม. ยาว10 – 13.5 ซม. ปลายเรี ยวแหลม ฐานกลมมน
หรื อทู่ ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 9 – 11 คู่ หู ใบมีขน
สั้นนุ่ มหลุดร่ วงง่ ายสี ขาวปกคลุม หน่ วยผลรู ปไข่กลับ
หรื อกลม ไม่มีกา้ น ออกเป็ นคู่ตามซอกใบ สุ กสี เหลื อง
แกมส้ม หรื อส้มแกมน้ าตาล
1.9 Ficus microcarpa L.f. (ไทรย้อยใบทู่)
ไม้ตน้ ขนาดใหญ่ สูง 20 – 25 ม. มีรากย้อยตาม
กิ่ ง และล าต้น ใบเรี ย งสลับ วนรอบกิ่ ง ใบรู ป รี รู ป ไข่
จนถึงเกือบกลม ปลายทู่ ขอบเรี ยบ ฐานแหลมหรื อทู่ ผิว
ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 5 – 6 คู่ แผ่นใบกว้าง 3.5 –
6 ซม. ยาว 5 – 8 ซม. หน่ ว ยผลรู ป ทรงกลมผิ ว เกลี้ ยง
ออกเป็ นคู่ตามซอกใบหรื อตามกิ่ง ไม่มีกา้ น
1.10 Ficus pubipetiola Chantaras.
(โพก้านใบขน)

ไม้ตน้ ขนาดเล็ก สู ง 10 – 15 ม. ใบรู ปไข่ เรี ยง
สลับ ปลายเป็ นหางแหลม ฐานเว้า ผิวใบด้านล่างมี ขน
สั้นนุ่ มปกคลุม เส้นใบ 5 – 9 คู่ แผ่นใบกว้าง 4 – 9 ซม.
ยาว 6.5 – 12 ซม. ก้านใบยาว 1.1 – 2.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม
ปกคลุ ม หนาแน่ น หน่ ว ยผลรู ปไข่ ก ลั บ ไม่ มี ก้ า น
ออกเป็ นคู่ตามซอกใบ หรื อตามกิ่ง แก่สีเขียวสุกสี ดา
1.11 Ficus racemosa L. (มะเดื่ออุทุมพร)
ไม้ตน้ สู ง 15 – 20 ม. ใบเรี ยงสลับ แผ่นใบรู ป
ไข่ แ กมขอบขนาน กว้าง 3.2 – 5 ซม. ยาว 7 – 13 ซม.
ปลายแหลมหรื อเป็ นหางแหลม ฐานมนหรื อแหลม เส้น
ใบ 7 – 8 คู่ ก้านใบยาว 3 – 4 ซม. หน่ วยผลรู ปทรงกลม
ออกเป็ นช่อตามต้นหรื อกิ่ งขนาดใหญ่ ขนาดตามขวาง
ตอนสด 2.2 – 3 ซม. สุกสี แดงหรื อส้มแกมแดง
1.12 Ficus religiosa L. (โพศรี มหาโพ)
ไม้ตน้ ขนาดใหญ่ สูงถึง 30 ม. ใบรู ปหัวใจ เรี ยง
สลับ ฐานใบเว้า ปลายเป็ นหางยาวแหลม ยาวได้ถึง 1 ใน
3 ของความยาวใบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนเป็ น
เงามันสะท้อนแสง เส้นใบ 7 - 8 คู่ แผ่นใบกว้าง 7 – 11
ซม. ยาว 15 – 21 ซม. ก้านใบยาว 8 – 12 ซม. ผิวเกลี้ยง
หน่ ว ยผล รู ป ทรงค่ อ นข้า งกลม ไม่ มี ก้า น ผิ ว เกลี้ ยง
ออกเป็ นคู่ตามซอกใบ หรื อตามกิ่ง สุกสี ดา
1.13 Ficus rumphii Blume (โพขี้นก,
โพประสาท)
ไม้ตน้ ขนาดใหญ่หรื อบางครั้งเป็ นไทรพัน สู ง
ถึ ง 25 ม. ใบรู ป หัวใจ เรี ย งสลับ ปลายเป็ นหางแหลม
ฐานเว้า ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 3 – 6 คู่ แผ่นใบ
กว้าง 10 – 15 ซม. ยาว 14 – 20 ซม. หน่ ว ยผลรู ป ทรง
กลมหรื อไข่กลับ ไม่มีกา้ น ออกเป็ นคู่ตามซอกใบ หรื อ
ตามกิ่ง แก่สีเขียวสุกสี ดา
1.14 Ficus saxophila Blume
ไม้ตน้ ขนาดใหญ่หรื อบางครั้งเป็ นไทรพัน สู ง
ถึ ง 35 ม. ใบรู ป หัวใจ เรี ย งสลับ ปลายเป็ นหางแหลม
ขอบเรี ยบ ฐานเว้า ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 4 – 9
คู่ แผ่น ใบกว้า ง 3 – 10 ซม. ยาว 4 – 17 ซม. หน่ ว ยผล
4
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รู ปทรงกลมหรื อไข่กลับ ไม่มีกา้ น ออกเป็ นคู่ตามซอก
ใบ หรื อตามกิ่ง แก่สีเขียวสุกสี แดง
1.15 Ficus superba (Miq.) Miq. (เลียบ)
ไม้ตน้ ขนาดใหญ่หรื อบางครั้งเป็ นไทรพัน สู ง
25 – 30 ม. ผลัดใบ ใบรู ปรี แกมขอบขนาน เรี ยงสลับเป็ น
กระจุกตามปลายกิ่ง ปลายเป็ นติ่งแหลมเล็ก ๆ ขอบเรี ยบ
บิดเป็ นคลื่น ฐานกลม ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 6
– 8 คู่ แผ่นใบกว้าง 5.5 – 8.5 ซม. ยาว 11 – 16 ซม. หู ใบ
รู ปไข่ ยาว 1.1 – 1.3 ซม. มี ขนยาวนุ่ มสี เหลื องปกคลุม
ด้านนอก หน่ วยผลรู ปไข่กว้างหรื อรู ปไข่กลับ เริ่ มสุ กสี
ขาวสุกงอมสี ดา
1.16 Ficus talbotii King (คันแหลน)
ไม้ตน้ หรื อบางครั้ งเป็ นไทรพัน สู งถึ ง 15 ม.
ใบรู ปไข่ถึงรู ปรี เรี ยงสลับเวียน ปลายแหลม ฐานรู ปลิ่ม
หรื อกลม ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 6 – 7 คู่ แผ่น
ใบกว้าง 2 – 3.5 ซม. ยาว 4.5 – 9 ซม. ก้านใบยาว 1 – 1.6
ซม. ผิวเกลี้ยงหรื อมีขนสั้นนุ่มปกคลุม หน่วยผลรู ปทรง
กลมหรื อไข่กลับ ไม่มีกา้ น ออกเป็ นคู่ตามซอกใบ หรื อ
ตามกิ่ง
1.17 Ficus tinctoria G. Forst. subsp. gibbosa
(Blume) Corner (ไทรกร่ าง)
ไม้ตน้ หรื อไม้พุ่ม สู งถึง 20 ม. ใบเรี ยงสลับ รู ป
ข้าวหลามตัด เบี้ ยว แผ่นใบมักไม่สมมาตร กว้าง 4 – 10
ซม. ยาว 6 – 19 ซม. ปลายใบแหลม มนหรื อ เป็ นติ่งแหลม
ฐานใบรู ปแหลมแกมรู ปลิ่ม และมักจะเบี้ ยว เส้นใบ 3 – 7
คู่ หน่วยผลรู ปทรงกลม ออกตามซอกใบหรื อตามกิ่ง ก้าน
หน่วยผลยาว 0.5 - 0.8 ซม. สุกสี เหลืองแกมส้ม
2. สถานภาพไม้ สกุลมะเดื่อในพืน้ ทีภ่ ูเขาหินปูน
การจัดสถานภาพของไม้สกุลมะเดื่ อ โดยใช้
เกณฑ์ตาม IUCN red list of threaten species Categories
and Criteria version 3.1 (IUCN, 2017) พบว่ า มี ไ ม้ส กุ ล
มะเดื่ อส่ วนใหญ่มีสถานภาพไม่เสี่ ยงต่อการถูกคุ กคาม
ยกเว้น 2 ชนิ ดมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (EN) คือ Ficus
alongensis และ โพก้านใบขน (Ficus pubipetiola) เดื่ อ

แห (Ficus anastomosans) เป็ นชนิ ด ที่ อยู่ในสถานภาพ
เสี่ ยงต่อการถูกคุกคาม ด้วยเหตุที่จานวนประชากรของ
ชนิดนี้ในธรรมชาติลดลงเป็ นจานวนมาก เนื่องจากมีการ
นาออกมาจากธรรมชาติเพื่อปลูกเป็ นไม้ประดับ
3. การใช้ ประโยชน์
พบว่ามีการใช้ประโยชน์มะเดื่อในรู ปแบบของ
ไม้ประดับ และการใช้ประโยชน์ดา้ นความเชื่อ ดังนี้
3.1 ไม้ประดับ
ไม้สกุลมะเดื่ อในพื้นที่ เขาหิ นปู น 8 ชนิ ดที่ มี
ก า ร น า ไ ป เ ป็ น ไม้ ป ร ะ ดั บ คื อ 1) เ ดื่ อ แ ห Ficus
anastomosans 2) ไกร Ficus concinna 3) ไทรหิ น Ficus
curtipes 4)ไทรย้อย Ficus maclellandii 5)ไทรย้อยใบทู่
Ficus microcarpa 6)โพศรี มหาโพ Ficus religiosa 7)
ไทรย้อ ยใบแหลม Ficus benjamina และ 8) โพขี้ นก
Ficus rumphii
3.2 ด้านความเชื่อ
ไม้สกุลมะเดื่อในพื้นที่เขาหิ นปูน 2 ชนิดที่มี
การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบของความเชื่อ คือ โพศรี มหา
โพ Ficus religiosa และโพขี้นก Ficus rumphii

สรุ ปผล
พบไม้สกุลมะเดื่อทั้งสิ้น 17 ชนิด มีเพียงโพศรี
มหาโพ Ficus religiosa ที่ เป็ นไม้ต่างถิ่ นที่ ถูกนาเข้ามา
ปลูก ส่ วนอีก 16 ชนิ ดที่ เป็ นไม้ประจาถิ่น ที่ ข้ ึนเองตาม
ธรรมชาติ อย่า งไรก็ ต าม มี เ พี ย ง 3 ชนิ ด เท่ า นั้น ที่ พ บ
ขึ้นอยูท่ ุกพื้นที่ที่สารวจ คือ โพขี้นก Ficus rumphii ไทร
ย้อยใบทู่ Ficus microcarpa และโพหิ น Ficus glaberima
subsp. siamensis โดยที่ โพขี้ น กและไทรย้อยใบทู่ เป็ น
พืชที่ข้ ึนได้ทวั่ ไปทุกสภาพพื้นที่ ในขณะที่โพหิ นไม่พบ
ในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากเขาหิ นปูน จึงกล่าวได้วา่ โพ
หิ น เป็ นไม้สกุลมะเดื่ อที่ มีความจาเพาะกับถิ่ นอาศัยที่
เป็ นภูเขาหิ นปูน
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Table 1 Species list of Genus Ficus which included with number of individuals and status and status found at lime
stone forest.
Local name
เดื่อแห
ไทรย้อยใบแหลม
ไกร
ไทรหิ น
ลุงขน
โพหิ น
ไทรย้อย
ไทรย้อยใบทู่
โพก้านใบขน
โพศรี มหาโพ
มะเดื่ออุทุมพร
โพขี้นก
เลียบ
คันแหลน
ไทรกร่ าง

Botanical name
Ficus alongensis Gagnep.
Ficus anastomosans Wall. ex Kurz
Ficus benjamina L.
Ficus concinna (Miq.) Miq.
Ficus curtipes Corner
Ficus drupacea Thunb.
Ficus glaberima Blume subsp.
siamensis (Corner) C.C. Berg
Ficus maclellandii King
Ficus microcarpa L.f.
Ficus pubipetiola Chantaras.
Ficus religiosa L.
Ficus racemosa L.
Ficus rumphii Blume
Ficus saxophila Blume
Ficus superba Miq.
Ficus talbotii King
Ficus tinctoria G. Forst. subsp.
gibbosa (Blume) Corner

WKW

WPB

WPR

KSK

3
7
5
6
5

2
7

5
3
8

7

7

9

3

8

2
1
8
5

5

1

12
2
3

2
8

9

13

5
5
31

2

Remark 1: IUCN Criteria version 3.1 (IUCN, 2017)
EX = Extinct
EW = Extinct in the wild
CR = Critically Endangered
EN = Endangered
VU = Vulnerable
NT = Near Threatened
LC = Least Concern
Remark 2: WKW = Wat Khao Wong,
WPB = Wat Phra Phuttabat
KSK = Khao Samoh Khon
KCD = Khao Chon Duae

6

KCD
1
8
9
24
8
16
5
17

Status
EN
NT
LC
LC
LC
LC

2
1
17
15
1
2

LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC

17

LC

WPR = Wat Pra Pattara Piyaram
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A

B

C

D

E

F

G

H

Figure 1 Some Genus Ficus; A) เดื่อแห Ficus anastomosans, B) ไกร Ficus concinna, C) ไทรหิ น Ficus curtipes, D)
ไทรย้อย Ficus maclellandii, E) ไทรย้อยใบทู่ Ficus microcarpa, F) โพศรี มหาโพ Ficus religiosa, G) Ficus
saxophila and H) Ficus rumphii Blume
7
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สถานภาพตาม IUCN มีเพียงสองชนิดที่ อยูใ่ น
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (EN) คือ Ficus alongensis และ
Ficus pubipetiola ชึ่ งทั้งสองชนิ ดมี จานวนประชากรที่
น้อยมาก โดย Ficus alongensis มี รายงานการค้นพบที่
จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ เพี ย งแห่ ง เดี ย ว และก็ ไ ม่ มี
รายงานอีกเลย จนกระทัง่ ถูกค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ที่
เขาชอนเดื่อ ซึ่ งถือเป็ นรายงานการค้นพบเป็ นครั้งที่สอง
ส่ วน Ficus pubipetiola ภายหลังจากรายงานการค้นพบ
ชนิ ดนี้ ที่ เขาสมอคอน จังหวัดลพบุ รี เพียงครั้ งเดี ยว มี
ประชากรแค่ 2 ต้น ก็ไม่พบที่อื่นอีกเลย
ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่ามีการนามาเป็ นไม้
ประดับถึง 8 ชนิ ด และใช้ประโยชน์ในเชิ งความเชื่ อ 2
ชนิ ด จึ งถื อได้ว่าภูเขาหิ นเป็ นแหล่งอาศัยของไม้ส กุ ล
มะเดื่อที่มีความสาคัญ เพื่อการนาไปสู่ การใช้ประโยชน์
ทางพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้าน จึงควรเร่ งหามาตรการในการ
ดู แ ลรั ก ษาป่ าเขาหิ น ปู น ที่ ปั จ จุ บัน เกิ ด การรบกวนสู ง
เพื่อให้สามารถเป็ นแหล่งรวมของพันธุ์พืชตามธรรมชาติ
สาหรับพืชที่มีความเฉพาะต่อถิ่นอาศัยและยังสารวจไม่
พบในถิ่นอาศัยอื่น ๆ ต่อไป
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