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ความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อ (Ficus L.) ที่ขึ้นริมฝั่งน้้า
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บทคัดย่อ : ปาริมน้้า เปนพื้นที่ปาที่มีความส้าคัญอยางยิ่งในเชิงนิเวศ การศึกษาพืชริมน้้าจึงมีความจ้าเป็นทั้งในประเด็นของ
ข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สถานภาพ และแผนการจัดการที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อ (Ficus L.) ที่ขึ้นริมฝั่งน้้า ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพืชสกุลมะเดื่อ จัดเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศ เป็น keystone species เป็นแหล่ง
ที่อยู่และแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าตลอดทั้งปี และเป็นชนิดพันธุ์ที่มักพบบริเวณริมน้้า การส้ารวจความหลากชนิดของพืชสกุล
มะเดื่อและไทรริมน้้าในหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย ได้ด้าเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 โดยสร้างเส้นทางส้ารวจ 3 ล้าธาร และวางแปลงส้ารวจริมน้้า ขนาด 20×50 เมตร ขนานกับริมฝั่งน้้าทั้งสองฝั่ง
จ้านวน 12 แปลง เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 5.14 กิโลเมตร พบพืชสกุลมะเดื่อทั้งหมด 8 ชนิด จ้านวน 345 ต้น จัดอยู่ใน 3 สกุล
ย่อย โดยสกุลย่อยที่พบมากที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Sycomorus (5 ชนิด) สกุลย่อย Sycidium (2 ชนิด) และ สกุลย่อย Ficus
(1 ชนิด) ตามล้าดับ ค้านวณค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon–Weiner รวมเท่ากับ 1.612 พบชนิด Ficus rosulata มี
ค่าดัชนีความส้าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: important value index) มากที่สุดเท่ากับ 141.08
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Abstract: Riparian forests serve numerous important ecological functions. The studies of riparian forest are
therefore necessary for their basic information on biodiversity, their status and the proper management
plans. The purpose of this research are survey and study species diversity of Ficus spp. at Songgaria
Watershed Management Unit, Sangklaburi, Kanchanaburi Province. Due to fig trees are often ecologically
significant keystone species because they sustain populations of the many seed-dispersing animals that feed
on their fruits. They are prominent components of riparian zones where they may also contribute to bank
stability as well as supporting associated animals. Survey and study species diversity of Ficus L. were carried
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out between August 2017 and February 2018. Three survey lines were set up for data collecting, in 20×50
m2 randomly selected line transect along the streams with the total distance 5.14 kilometers (total 12 line
transects). Eight species, 345 trees of Ficus species belonging to 3 subgenera were found. The largest
subgenera is Sycomorus, with 5 species, followed by Sycidium with 2 species, and Ficus with 1 species
respectively. Total number of Shannon-Weiner`s index is 1.612. The IVI indicated Ficus rosulata (141.08%)
as the dominant species.
Keywords : Biodiversity, Genus Ficus, Riparian

บทน้า
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 19,483.148 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศทั่วไปเป็นที่ดอน มีที่ราบทางด้านใต้และด้านตะวันออกบ้างเล็กน้อย ส่วนด้านตะวันตกมีเทือกเขา ตะนาวศรีกั้นเขต
แดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางตอนเหนือมีเทือกเขาถนนธงชัยผ่าน ลักษณะป่าเป็นทั้งป่า โปร่ง และป่าดิบ
มีแม่น้าส้าคัญ 2 สายคือ แม่น้าแควใหญ่และแม่น้าแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้าแม่กลอง (กรมทรัพยากรธรณี, 2551)
พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลียตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองลู อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
เป็นที่ที่อยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เนศวร ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 99.245 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีพาดผ่าน มีลุ่มน้้าแคว
น้อยตอนบนเป็นลุ่มน้้าย่อย ซึ่งในพื้นที่ซ องกาเลียบริเวณหน่วยจัดการต้นน้้ามีลุ่มน้้าทิวาคองไหลผ่านลงสู่ห้วยซองกาเลีย
บริเวณหน่วยจัดการต้นน้้านี้มีลักษณะทางกายภาพเป็นป่าต้นน้้าห้ามใช้ประโยชน์ 63.53% และเป็นพื้นที่ป่าต้นน้้าที่ควบคุมการ
ใช้ ป ระโยชน์ เป็ น พิเ ศษ 36.47% ลั ก ษณะป่า เป็ นป่ าเบญจพรรณ และป่ า ดิบ เขา ท้ า ให้ มี ค วามหลายหลายของพืชพรรณ
หลากหลายแตกต่างกันไปตามชนิดป่า
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้เมื่อมีการรายงานถึงความเสี่ยงในการสูญพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การศึกษา
ความหลากหลายของชนิด พืชเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส้าคัญ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นรายงานการพบพืชชนิดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
จะเป็นฐานข้อมูลส้าหรับการติดตามตรวจสอบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาช้าหรือ
เร็วแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งกายภาพและชีวภาพของแต่ละพื้นที่ ในธรรมชาติมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เป็นดัชนีชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า มะเดื่อเป็นพืชสกุลหนึ่งที่มีความส้าคัญและเป็นดัชนีในระบบนิเวศป่าเขตร้อน (Shanahan, 2001)
พืชสกุลมะเดื่อ (Ficus L., วงศ์ Moraceae) กระจายตัวอยู่ในเขตร้อนทุกภูมิภาคทั่วโลก และมีความหลากหลายมาก
ที่ สุ ด ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ในประเทศไทยมี ป ระมาณ 80 -100 ชนิ ด โดยทั่ ว โลก พบพื ช สกุ ล นี้ อ ยู่ ป ระมาณ
750–1,000 ชนิด มีการกระจากมากในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Zhekun and Gilert, 2003) ลักษณะวิสัยพืชโดยทั่วไป
เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย อีกทั้งยังมี ความหลากหลายทางด้านถิ่นอาศัย และลักษณะที่กว้างขวางของรูปแบบการเจริญเติบโต
การศึกษานิเวศวิทยาของพืชสกุลมะเดื่อบางชนิดที่มีการกระจายตัวและมักขึ้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ริมฝั่งล้าธารตามธรรมชาติ
พบว่า มีรากขนาดใหญ่ สามารถแผ่กระจายไปตามหน้าดินได้ลึกและกว้าง จึงสามารถยึดหน้าดินและอุ้มน้้าไม่ให้ทะลักลงสู่พื้น
น้้าได้ อีกทั้งบริเวณริมฝั่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศทางน้้าและระบบนิเวศบนบก เป็นบริเวณทีมีพืชพรรณชนิด
ต่างๆ เจริญเติบโต ท้าให้พื้นที่ริมฝั่งมีแร่ธาตุที่เกิดจากการทับถมของตะกอนสูง พืชริมน้้าจึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
และท้าให้บริเวณริมฝั่งมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง (Tjaden and Weber, 2000) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
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เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อที่ขึ้นริมฝั่งน้้า ในพื้นที่หน่ว ยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อการวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ในระบบนิเวศดั งกล่าว ตลอดจนเป็นข้อมูลส้ารวจเบื้องต้นในการศึกษาความ
หลากหลายของสัตว์กินผลไม้และการกระจายเมล็ดของพืชสกุลมะเดื่อในอนาคต

วิธีการ
การศึกษาความหลากหลาย (diversity) และความอุดมสมบูรณ์ (abundance) ของพืชสกุลมะเดื่อที่ขึ้นบริเวณริมฝั่ง
น้้า ในหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญกาญจนบุรี โดยวางแปลงศึกษารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบ Stratified Random
Sampling ขนาด 20×50 เมตร เป็นจ้านวน 10% ของความยาวล้าธาร โดยวางเส้นส้ารวจบริเวณล้าธารจ้านวน 3 เส้นทาง โดย
ระยะทางความยาวของล้าธาร 5.14 กิโลเมตร โดยวางแปลงศึกษาจากบริเวณกึ่งกลางของล้าธารออกไปทางด้านซ้าย-ขวา ด้าน
ละ 10 เมตร ยาว 50 เมตร ระบุชนิดพันธุ์มะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาโดยใช้หนังสือ Flora of Thailand Volume 10 Part 4
และวัดความโตของต้น หรือเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (DBH) ความสูงและทรงพุ่มของต้น ระยะห่างจากต้นมะเดื่อถึงล้าธาร
และวิสัยของมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาจากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความหลากหลาย โดยหาค่าดัชนีความหลากหลายของ
Shannon-Weiner (Ludwig and Reynolds, 1988) ค้านวณความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RD) ความถี่สัมพัทธ์
(relative frequency, RF) ความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominant) (Sukarwo, 1991) และค่าดัชนีความส้าคัญของพันธุ์พืช
(importance value index, IVI) (Lamotte et al., 1998) ของพืชสกุลมะเดื่อแต่ละชนิดที่พบในบริเวณหน่วยจัดการต้นน้้า
ซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการศึกษา
จากการส้ารวจความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อโดยการวางแปลงสุ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบ Stratified random
sampling ขนาด 20x50 เมตร จ้านวน 12 แปลง (ตารางที่ 1) และเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์มะเดือ่ ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซอง
กาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณที่เป็นล้าธารจ้านวน 3 ล้าธาร ล้าธารยาวทั้งหมด 5.14 กิโลเมตร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560กุมภาพันธ์ 2561 พบพืชสกุลมะเดื่อจ้านวน 345 ต้น 3 สกุลย่อย 8 ชนิดพันธุ์ จากการวิเคราะห์ค วามชุกชุมของชนิด พันธุ์
มะเดื่อ พบว่า Ficus auriculata พบมากที่สุด จ้านวน 129 ต้น รองลงมาเป็น Ficus rosulata จ้านวน 90 ต้น Ficus hispida
จ้านวน 62 ต้น Ficus montana จ้านวน 28 ต้น Ficus ribes จ้านวน 13 ต้น Ficus hirta จ้านวน 13 ต้น Ficus fistulosa
จ้านวน 8 ต้น Ficus praetermissa จ้านวน 2 ต้นเท่านั้น (แสดงในภาพที่ 2, 3 และ ตารางที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายและจ้านวนชนิดระหว่าง 3 ล้าธาร พบว่าเส้นทางที่ 3 มีจ้านวนชนิดและ
ความหลากหลายมากที่สุดมีค่าความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากับ 3.35 รองลงมาคือเส้นทางที่ 2 และ 1 มีค่า
เท่ากับ 1.74 และ 1.60 ตามล้าดับ เมื่อศึกษาพบว่าในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี พบพืชสกุลมะเดื่อ
ส่วนมากเป็นต้นกล้าของไม้ต้นเป็นส่วนมาก เมื่อน้ามาหาค่าความเด่นสัมพัทธ์จึงพบว่า Ficus ribes ที่มีลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้น
แต่ในการศึกษาครั้งนี้ Ficus ribes ที่พบในพื้นที่ศึกษาส่วนมากเป็นต้นกล้าจึงท้าให้ค่าความเด่นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า Ficus
montana ซึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดเล็ก และพบไม้ต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ Ficus rosulata มีค่าดัชนีความส้าคัญ
เด่นมากที่สุดในพื้นที่เท่ากับ 141.084 และพบทุกล้าธารที่ท้าการส้ารวจ และชนิดที่พบเพียง 2 ต้นและพบเพียง 1 เส้นทาง
ส้ารวจ ได้แก่ Ficus praetermissa มีค่าดัชนีความส้าคัญเท่ากับ 5.51 (ตารางที่ 3)
ระยะห่างจากต้นมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาถึงบริเวณล้าธารมีค่าตั้งแต่ 0–10 เมตร พบจ้านวนต้นมะเดื่อทั้งหมด
345 ต้น โดย Ficus ribes อยู่ใกล้ล้าธารมากที่สุด พบว่ามีระยะห่างจากต้นถึงล้าธาร 0 เมตร Ficus montana มีระยะห่างจาก
ล้าธารเฉลี่ย 0.85 เมตร Ficus fistulosa มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 1.95 เมตร Ficus rosulata มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย
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2 เมตร Ficus hirta มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 2.3 เมตร Ficus auriculata มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 3.5 เมตร Ficus
hispida มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 4.1 เมตร และ Ficus praetermissa มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 4.35 เมตรโดยเฉลี่ย
(ตารางที่ 3)
ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner’s ของพืชสกุลมะเดื่อที่พบพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย
จังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลายเท่ากับ 1.62 ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายที่น้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาพืชสกุลไทรบริเวณ
สถานีวิจัยต้นน้้าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (ภาณุมาศ จันทรสุวรรณ, 2550) โดยมีระยะทางส้ารวจทั้งหมด 25 กิโลเมตร พบ
พืชสกุลไทรทั้งหมด 22 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.43 และพบชนิดพันธุ์เพิ่มเติมที่ไม่พบในสถานีวิจัยต้นน้้าแม่
กลอง ได้ แ ก่ Ficus rosulata, Ficus hirta, Ficus fistulosa, Ficus praetermissa และ Ficus ribes เปรี ย บเที ย บกั บ
การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลไทรบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้้าแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ณัชชา และคณะ, 2556)
โดยมีเส้นทางส้ารวจทั้งหมด 10.35 กิโลเมตร พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.93 โดยพบทั้งหมด 27 ชนิดพันธุ์ โดยมี
ชนิดพันธุ์ที่แตกต่างจากในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี ถึง 23 ชนิดพันธุ์
ค่าดัชนีความส้าคัญสูงที่สุดคือ Ficus rosulata แสดงให้เห็นว่า Ficus rosulata มีความส้าคัญในระบบนิเวศแห่งนี้
มากที่สุด ซึ่ง Ficus rosulata มีลักษณะเป็นไม้ต้น มักพบในบริเวณป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งซึ่งเป็นลักษณะป่าที่โดดเด่น
ในบริเวณหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย ท้าให้พบพืชสกุลมะเดื่อที่มักพบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีความชื้นปานกลางใกล้บริเวณล้า
ธารหรือแม่น้า (ภาณุมาศ, 2550) เนื่องจากบริเวณพื้นที่ริมฝั่งมีสภาพดินและความชื้นของดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้้าท่วมในบาง
ฤดูกาล ปริมาณน้้า ระยะเวลาของฤดูฝน และการท่วมถึงของน้้าก่อให้เกิดการสะสมและหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหาร ดินจึงมี
ความอุดมสมบูรณ์ของน้้าและแร่ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของพืช (Tjaden and Weber, 2000) จึงมักพบพืชสกุลไทร
บริเวณริมล้าธารเนื่องจากเป็นไม้ที่ชอบขึ้นริมธารตามธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อบริเวณริมฝั่ง
ในครั้ งนี้ ยั งไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา ซึ่ งจากการศึ ก ษาความหลายหลายของพื ชสกุ ล มะเดื่ อ และไทรของคุ ณ ภาณุ มาศ
จันทรสุวรรณ (ภาณุมาศ, 2550) ในบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้้าแม่กลอง อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีค่าความ
หลากหลายที่มาก หากมีการศึกษาเพิ่มเติมคาดว่าจะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมและครอบคลุมมากขึ้น

บทสรุป
การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อที่ขึ้นริมฝั่ง บริเวณหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี
จ้านวน 3 ล้าห้วยเป็นระยะทางรวมทั้งหมด 5.14 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทรทั้งหมด 8 ชนิด จ้านวน 345 ต้น จัดอยู่ใน 3 สกุล
ย่อย โดยสกุลย่อยที่พบมากที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Sycomorus 5 ชนิด สกุลย่อย Sycidium 2 ชนิด สกุลย่อย Ficus 1 ชนิด
ตามล้าดับ ค้านวณค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner รวมเท่ากับ 1.612 โดยพบว่าเส้นทางส้ารวจล้าธารที่ 3 มี
จ้านวนชนิดและดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด รองลงมาคือล้าธารส้ารวจเส้นที่ 2 และ 1 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความส้าคัญ
ของพั น ธุ์ พื ช พบว่ า พื ช เด่ น 3 ชนิ ด แรก ได้ แ ก่ Ficus rosulata, Ficus auriculata และ Ficus hispida ซึ่ ง มี ค่ า ดั ช นี
ความส้าคัญของพันธุ์พืช เท่ากับ 141.08, 65.94 และ 33.76 ตามล้าดับ
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพิกัดแปลงศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลไทรบริเวณริมฝั่ง บริเวณ 3 ล้าธาร
ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความชุกชุมของชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษา
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ตารางที่ 1 แสดงเส้นส้ารวจ ระยะทางล้าธาร จ้านวนชนิด จ้านวนต้น และค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner
ของแต่ละเส้นทางที่ส้ารวจ
เส้นส้ารวจ
เส้นส้ารวจ 1
เส้นส้ารวจ 2
เส้นส้ารวจ 3
รวม

ระยะทาง (km)
1.68
1.78
1.68
5.14

จ้านวนชนิด
5
7
6
8

จ้านวนต้น
82
190
73
345

Shannon-Weiner Index
1.60
1.74
3.35
1.61

ตารางที่ 2 สกุลย่อยของชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษา
SUBGENUS
FICUS

SPECIES
Ficus hirta

SYCIDIUM

Ficus montana

SYCOMORUS

Ficus praetermissa

เดื่อน้้า (น่าน)

Ficus hispida

เดื่อปล้อง
(นครศรีธรรมราช,
สระบุรี), เดื่อป่อง
(กรุงเทพฯ), เดื่อสาย
(เชียงใหม่), อะเออน่าม,
เอาแหน่ (กระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), มะเดื่อ
ปล้อง, ฮะกอสะนียา
(มาเล-นราธิวาส)
จิ้งเขา, ชิ้งเขา
(นครศรีธรรมราช),

Ficus rosulata
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ชื่อไทย
มะนอดน้้า (เชียงราย),
สลอดน้้า, เดื่อขน, เดื่อ
หอมเล็ก, เดื่อหอมใหญ่
(ตราด), นมหมา
(นครปฐม), นอดน้้า
(ล้าปาง), นอดหอม,
มะเดื่อเตี้ย (จันทบุรี)
เดื่อหิน (ชุมพร), มะเดื่อ
หิน (นครศรีธรรมราช)

ลักษณะ
ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. มียางขาว กิ่งมีขนยาวแข็ง ใบเดี่ยว
เรีย งแบบเวีย นรู ป ไข่ก ลั บ กว้าง 3.5-10 ซม. ยาว
12-20 ซม. ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพู 3-5 พู มีขนยาว
แข็งหรือขนหยาบทั้งสองด้าน ผลแบบมะเดื่อ ออกที่
ซอกใบเป็นคู่ รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. ไม่มีก้าน เมือ่ สุกสีส้มถึงแดง
ออกดอกตลอดปี
เป็นไม้เลื้อยมีแกน สูงถึง 2 เมตร บ้างเป็นไม้เลื้อย
หรือเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเรียงเวียน หูใบคลุมรอบ
ล้าต้นแต่ไม่ทั้งหมด ผลออกระหว่างซอกใบ เมื่อสุก
ผลเพศผู้จะมีสีเหลือง ผลเพศเมียจะมีสีแดง
ไม้พุ่ม มีกิ่งไหลทอดเหนือพื้นดิน สูง 1-2 ม. มียาง
ขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-7 ซม.
ยาว 10-14 ซม. ขอบใบหยัก ตอนปลาย ปลายใบ
มีติ่ง ยาวคล้า ยหาง ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ
รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.81.5 ซม. มีก้าน เมื่อสุกสีแดงอมส้ม ออกดอกตลอดปี
ไม้ ต้ น สู ง 5-15 เมตร มี ย างขาว กิ่ ง อ่ อ นกลวง ใบ
เดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 915 ซม. แผ่นใบทั้งสองด้า นมี ขนหยาบ ขอบใบจั ก
ผลแบบมะเดื่อ ออกตามล้าต้นบนกิ่ งยาวคล้ายแส้
รู ป ไข่ ก ลั บ กว้ า งถึ ง ผลรู ป แพร์ ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 1.8-3 ซม. ก้านยาว 1-2.5 ซม. เมื่อสุกมีสี
เหลือง ออกดอกตลอดปี

ไม้ต้น สูง 8-15 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน
รูปไข่กลับ กว้าง 5-9 ซม. ยาว 12-18 ซม. ปลายใบ
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SUBGENUS

SPECIES

ชื่อไทย
เดื่อฉิ่ง (ยะลา), ฮากอกา
ยู (มาเล-นราธิวาส)

Ficus fistulosa

กะปุง, ลิ้นควาย, มะเดื่อ
กวาง, ฆ้อง (สระบุรี),
ตองหนัง (เลย), ลิ้น
กระบือ (อุตรดิตถ์),
มะเดื่อต้น (จันทบุรี)

Ficus ribes

มะน้อด (เหนือ); เดื่อหิน
( ต รั ง ) ; ฮ า ก อ ต า โ ม ง
(มาเลย์-นราธิวาส)

Ficus auriculata

ไทรโพ, เดื่อหลวง, ตะกื้อ
เด๊าะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ฮากอบา
เด๊าะ (นราธิวาส), มะเดื่อ
หว้า, มะเดื่อชุมพร
(ยะลา)

ลักษณะ
มีติ่งยาวคล้ายหาง ผลแบบมะเดื่อ ออกตามล้าต้น
บนกิ่งที่ไม่มีใบ ยาว 15-25 ซม. รูปทรงกลม หรือไข่
กลับ สีน้าตาลทอง ขนาดเส้นผ่ า นศู นย์ก ลาง 2-3
ซม. มี ก้ า น เมื่ อ สุ ก สี น้ า ตาลอมเหลื อ ง ออกดอก
ตลอดปี
ไม้ต้น สูง 20 เมตร ล้าต้นเปลาตรง มีน้ายางสีขาว
ใบเดี่ยว ออกเวียน รูปรี กว้าง 10-15 ซม. ยาว 2528 ซม. ฐานใบกลมหรือรูปลิ่มกว้าง ขอบใบเรียบ
ปลายใบมนไม้ต้น สูง 8-15 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว
เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ กว้าง 5-9 ซม. ยาว 1218 ซม. ปลายใบมีติ่งยาวคล้ายหาง ผลแบบมะเดื่อ
ออกตามล้าต้นบนกิ่งที่ไม่มีใบ ยาว 15-25 ซม. แผ่น
ใบหนาคล้ายหนังมีขนสาก ช่อดอกมีลักษณะคล้าย
ผลที่เกิดจากฐานรองดอกขยายใหญ่โอบหุ้มดอกย่อย
เอาไว้ มีรูเปิดตรงปลายและมีใบประดับปิดอยู่
ภายในมีดอกย่อย 3 ประเภทคือ ดอกเพศผู้ ดอก
เพศเมีย และดอกปุ่มหูด (gall-flower) ดอกเพศผู้
กระจายอยู่ใกล้รูเปิดตรงปลาย มีกลีบเลี้ยง 3-5
กลีบ รูปช้อน เกสรเพศผู้ 1-2 อัน ไม่มีก้าน ดอกเพศ
เมีย มีกลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ รูปใบหอก ยอดเกสรเพศ
เมีย แยกเป็น 2 แฉก ดอกปุ่มหูด คล้ายดอกเพศเมีย
แต่ยอดเกสรสั้น ผลกลม ผิวเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว
ไม้ ต้ น สู ง 10-20 เมตร หู ใ บหนา ใบเรี ย งแบบ
distichous สีน้าตาลอ่อนไปถึงสีขาว ผลแบบมะเดื่อ
ออกเป็นกระจุกแน่นตามโคนต้น สีน้าตาลอมเหลือง
สีส้มอมชมพู แดงเข้มหรือหรืออ่อน มีขนสีขาวหรือสี
น้้าตาลอ่อน
ไม้ต้นขนาดเล็ก น้้ายางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูป
ไข่กว้าง ดอกช่อ แยกเพศอยู่ในช่อ
เดียวกัน
ออกที่ล้าต้น ผลรูปกรวยคว่้าขนาดใหญ่ เมื่อสุกสีม่วง
แดงหรือม่วงด้า
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ตารางที่ 3 ข้อมูลจ้านวนต้น เส้นส้ารวจที่พบ ระยะห่างจากต้นถึงล้าธาร ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD,%), ความถี่สัมพัทธ์
(FD,%) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo, %), และดัชนีความส้าคัญ (IVI, %) ของชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาในบริเวณ
พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี
Species
Ficus rosulata
Ficus auriculata
Ficus hispida
Ficus hirta
Ficus montana
Ficus fistulosa
Ficus ribes
Ficu praetermissa
รวม
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จ้านวน(ต้น) ล้าธารที่พบ ระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย RD
(เมตร)
128
1,2,3
2
26.08
91
1,2,3
3.5
37.39
62
1,2,3
4.1
17.97
28
1,2
2.3
3.77
13
2,3
0.58
8.12
13
2,3
1.95
2.32
8
3
0
3.77
2
2
4.35
0.58
345
100.00

RF

RDo

IVI

29.27
21.95
12.20
14.63
7.32
7.32
2.44
4.88
100.00

85.73
9.35
3.59
0.34
0.11
0.79
0.04
0.05
100.00

141.08
68.96
33.76
18.74
15.55
10.42
6.24
5.51
300.00
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Ficus montana Burm.f

Ficus ribes Reinw. ex Blume

Ficus fistulosa Reinw. ex Blume

Ficus hirta Roxb.

Ficus rosulata C.C. Berg

Ficus praetermissa Corner

Ficus auriculata Lour.

Ficus hispida L.f.

ภาพที่ 3 ชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษา
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