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1. ชื่อสมุนไพร มะเดื่ออุทุมพร (MADUEA UTOOM PORN) 

2. ชื่อวิทยาศาสตร  Ficus racemosa L.     ชื่อวงศ Moraceae 

3. ชื่ออื่น    เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ, ภาคกลาง), เดื่อน้ำ (ภาคใต), มะเด่ือชุมพร (ภาคกลาง), มะเดื่อ (ลำปาง), 

    กูแซ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตน สูงประมาณ 30 เมตร มีพูพอน เปลือกตนสีน้ำตาลอมสีชมพู เรียบ เมื่อแกแตกเปนรอยหยาบ มียางสีขาวนวล 

หูใบยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร มักติดแนนในกิ่งออน 

  ใบ เปนใบเด่ียว เรียงเวียน รูปรีถึงรูปไขกลับ รูปขอบขนานส้ัน หรือรูปใบหอก กวาง 3.5-8.5 เซนติเมตร ยาว 6–19 เซนติเมตร 

ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบแคบถึงโคงกวาง หรือรูปหัวใจ ขอบเรียบ เนื ้อหนา เสนใบมีขางละ 4-8 เสน กานใบ

ยาว 1.5-7 เซนติเมตร สีน้ำตาล 

  ชอดอก เกิดตามตนและกิ่งใหญ ๆ ที่ไมมีใบ ชอดอกยาวไดถึง 25 เซนติเมตร ชอดอกยอยรูปคอนขางกลมถึงรูปคนโท 

ชอดอกยอยแบบนี้เกิดจากฐานดอกพองออก ภายในกลวง ปลายโคงเขาหากันจนเกือบจรดกัน มีใบประดับ 5-6 ใบปดอยู มีดอก 

3 ประเภท ไดแก 1) ดอกเพศผูมีกลีบรวมเปนพู 3-4 พู สีแดง เกลี้ยง รังไขฝอ ไมมีกาน 2) ดอกเพศเมียเหมือนดอกเพศผู อยูระหวาง

ดอกปุมหูด รังไขไมมีกานหรือมีกานสั้น มีจุดสีแดง กานเกสรเพศเมียมี 1 อัน 3) ดอกปุมหูดเหมือนดอกเพศเมีย แตมีกานชูยอดเกสร

เพศเมียสั้นมาก รังไขสีแดงคล้ำ เกลี้ยง 

  ผล แบบผลมะเดื่อ รูปคอนขางกลมถึงรูปคนโท กวาง 3.5-5 เซนติเมตร เมื่อออนสีเขียว แกสีแดงอมสีสม ผิวมักมีชอง

อากาศแกมตุม 

  เมล็ด รูปเลนส ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เรียบหรือมีสันเล็กนอย 

5. สวนที่ใชทำยา  
  รากแหง

มะเดื่ออุทุมพร
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา   
  ตำราสรรพคุณยาไทยวารากมะเดื่ออุทุมพรมีรสฝาดเย็น สรรพคุณแกไข กระทุงพิษไข กลอมเสมหะและโลหิต 

แกไขหัว ไขกาฬ แกพิษรอน เปนตน 

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวารากมะเดื่ออุทุมพรแสดงฤทธิ์แกปวด ลดไข ลดการอักเสบ ฤทธิ์ตานเชื้อ

แบคทีเรีย ฤทธิ์ตานเชื้อบิด ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด 

8. สารสำคัญ
  รากมะเดื่ออุทุมพรมีสารสำคัญไดแก เบอรแกปเทน (bergapten) และไฟรเดลิน (friedelin) รวมทั้งสารกลุม

สเตียรอล (sterols) เชน เดาโคสเตียรอล (daucosterol) และสทิกมาสเตียรอล (stigmasterol) เปนตน   

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุตั ้งแตประเทศอินเดีย ศรีลังกา พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ในประเทศไทยพบข้ึนทั่วไปตามที่ราบริมน้ำ 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย 
  - ลักษณะพื้นที่   ปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ ตามสวนหัวไรปลายนาทั่วไป 

  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   มะเดื่ออุทุมพร

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   มะเดื่ออุทุมพร (รับประทานผลออน)

12. การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุโดยการใชเมล็ด และนำผลสุกของมะเดื่ออุทุมพรไปแชน้ำแลวขยี้ลางเอาแตเมล็ดเล็ก ๆ ออกมา 

นำไปตากแดดใหแหง แลวนำไปเพาะในกระบะเพาะชำประมาณ 30 – 45 วัน มะเดื ่ออุทุมพรจะงอกเปนตนออน 

พอสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถุงเพาะชำ โดยผสมดินกับปุยคอกและเปลือกมะพราวสับปลูกเอาไวใน

เรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก มะเดื่ออุทุมพรปลูกไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกในฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน มะเดื่ออุทุมพรปลูกเหมือนไมปาทั่วไป ดวยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 

ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมัก มะเดื่ออุทุมพรเปนไมยืนตนใหญ ควรปลูกหางกัน 5 – 8 เมตร

  - วิธีการปลูก มะเดื่ออุทุมพรเมื่อตนกลาอายุ 6 – 12 เดือน ลำตนและรากแข็งแรงพรอมที่จะปลูก นำมาปลูก

ลงหลุมที่เตรียมไวกลบดินใหเรียบรอย แลวปกไมพยุงตนไวแลวผูกเชือก ควรรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย ใหปุยเมื่อรองกนหลุมแลว 1 ครั้ง ใหปุยอีกครั้งเม่ือตนอายุ 6 เดือน ควรใสปุยปละ 2 – 3 ครั้ง
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  - การใหน้ำ มะเดื่ออุทุมพรเปนพืชทนน้ำและทนแลงทุกสภาพดินฟาอากาศ ถาปลูกฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุ ย ปละ 2 – 3 ครั ้ง ในระยะแรก พอตนมะเดื ่ออุทุมพร

อายุ 2 – 3 ป ใหปลอยตามธรรมชาติได

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะเดื่ออุทุมพรไมคอยเปนโรคและมีแมลงศัตรูเทาไหรนัก จึงไมจำเปนตองปองกัน

กำจัดโรคและแมลงศัตรู

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว มะเดื่ออุทุมพรจะเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 4 – 5 ป เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล แตนิยมเก็บเกี่ยวฤดูแลง

ประมาณเดือนธันวาคม – เมษายน

  - วิธีการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวโดยการขุดและฟนรากแขนง และรากฝอยเก็บรากแกวไวโดยไมโคนตนแลวกลบดิน

ใหมะเดื่ออุทุมพรเจริญเติบโตตอไป ถาตนอายุมาก ๆ จะไดรากมะเดื่ออุทุมพรที่ใหญมาก 

  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว เม่ือไดรากของมะเด่ืออุทุมพรมาแลว ใหนำไปลางน้ำใหสะอาด แลวทำการสับเปนช้ินเล็ก ๆ 

ตากแดด 5 – 10 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดรากมะเดื่ออุทุมพรแลว ใหนำใสกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุย แลวมัดปากกระสอบ 

นำสงจำหนายตอไป หรือเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ (ไมควรเก็บเกินอายุ 2 ป จะทำใหเกิดมอด)

16. การจำหนาย
  รากมะเดื่ออุทุมพรแหง ราคากิโลกรัมละ 40-100 บาท


