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เรื่อง ไทรยอย

รายละเอียด

ไทรยอย ชื่อสามัญ Golden Fig, Weeping Fig, Weeping or Java Fig, Weeping Chinese Bonyan,

Benjamin Tree, Benjamin's fig, Ficus tree

ไทรยอย ชื่อวิทยาศาสตร Ficus benjamina L. จัดอยูในวงศขนุน (MORACEAE)

สมุนไพรไทรยอย มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ไทรพัน (ลําปาง), ไทร (นครศรีธรรมราช), ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรี

ขันธ), ไฮ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ไทรยอยใบแหลม (กรุงเทพฯ), จาเรย (เขมร), ไซรยอย เป็นตน

ขอควรทราบ : ตนไทรยอยใบแหลมเป็นพันธุไมพระราชทานเพื่อปลูกเป็นไมมงคลประจําจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลักษณะของไทรยอย

         ตนไทรยอย มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชีย อินเดีย และภูมิภาคมาเลเซีย จัดเป็นไมยืนตนหรือพุมไมผลัดใบ

ขนาดกลาง ที่มีความสูงไดประมาณ 5-15 เมตร ลําตนแตกเป็นพุมหนาทึบและแผกิ่งกานสาขาทิง้ใบหอยยอยลง

เปลือกตนเป็นสีน้ําตาล กิ่งกานหอยยอยลง มีลําตนที่สูงใหญ ตามลําตนจะมีรากอากาศแตกยอยลงสูพื้นดินเป็น

จํานวนมากดูสวยงาม รากอากาศเป็นรากขนาดเล็ก เป็นเสนสีน้ําตาล ลักษณะรากกลมยาวเหมือนเสนลวดยอยลง
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มาจากตน รากอากาศที่มีขนาดใหญจะมีเน้ือไมดวย มีรสจืดและฝาด ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด การตอน

กิ่ง และวิธีการปักชํา เป็นพรรณไมกลางแจงที่ชอบแสงแดดจา ชอบดินรวนซุย ตองการน้ําและความชุมชื้นใน

ระดับปานกลาง ไทรยอยมีเขตการกระจายพันธุกวางในประเทศเขตรอน พบไดที่อินเดีย เนปาล ปากีสถาน จีน

ตอนใต พมา ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบไดทัว่ทุกภาคของประ

เทศ โดยมักขึ้นกระจายในป าดิบแลง ปาดิบชื้น และปาดิบเขา และบางครัง้อาจพบไดตามเขาหินปูน จนถึงระดับ

ความสูงประมาณ 1,300 เมตร

         ใบไทรยอย ไทรยอยแตละสายพนัธุนัน้จะมีลกัษณะของใบที่แตกตางกนัเลก็น อย ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีง

สลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปไข บางตนลักษณะของใบเป็นรูปกลมป อม สวนบางพรรณก็เป็นรูปยาวรี แต

โดยทัว่ไปแลวใบจะมีขนาดกวางประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-11 เซนติเมตร ปลายใบเรียว

แหลม โคนใบสอบ สวนขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน อย แผนใบคอนขางหนาเป็นสีเขียวเรียบเป็นมันเหมือน

กันหมด เสนแขนงใบมีขางละประมาณ 6-16 เสน สวนเสนแขนงใบยอยเรียงขนานกัน มีตอมไขที่โคนเสนกลาง

ใบ กานยาวประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร มีหูใบยาวประมาณ 0.5-2.8 เซนติเมตร รวงไดงาย เกลีย้งหรือมีขนขึ้น

ประปราย

         ดอกไทรยอย ออกดอกเป็นชอตามซอกใบ ดอกมีขนาดเล็ก เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคลาย

ผล ออกเป็นคูจากจางกิ่ง ไมมีกลีบดอก[3] ถาจะพูดใหเขาใจงาย ๆ ชอดอกของไทรก็คือผลที่ยังไมสุกนัน่เอง แต

เป็นชอดอกที่ไดรับการออกแบบมาใหมวนดอกทัง้หลายกลับนอกเขาในเพื่อทําหน าที่พิเศษ ถานํามาผาดูก็จะพบวา

ขางในกลวง ที่ผนังมีดอกขนาดเล็ก ๆ จํานวนนับรอย ๆ ดอก ดานตรงขามกับขัว้ผลไทรมีรูเปิดขนาดเล็กมาก

และมีเกล็ดเล็ก ๆ ปิดซอนกันอยู โดยดอกไทรจะมีอยูดวย 3 ประเภท คือ ดอกเพศผู ดอกเพศเมีย และดอกกอ

ลล ซึ่งดอกกอลล (Gall flower) จะมีหน าที่เป็นที่วางไขและเลีย้งตัวออนของ "ตัวตอไทร" (เป็นแมลงชนิดเดียว

เทานัน้ที่ชวยผสมเกสรใหตนไทร)

         ผลไทรยอย ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงกลมหรอืรี ออกผลเป็นคู ๆ มีขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 0.8

เซนติเมตร ผลออนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเขม สีน้ําตาล สีชมพู สีสมแดง หรือสีมวงดําเมื่อ

แก ไรกาน

สรรพคุณของไทรยอย

1. รากไทรยอยมีสรรพคุณเป็นยาแกกาฬโลหิต (รากอากาศ)

2. รากอากาศมีสรรพคุณบํารุงโลหิต แกตกโลหิต (รากอากาศ)

3. รากใชเป็นยาแกกระษยั (อาการปวยที่เกิดจากหลายสาเหตุ ทําใหรางกายเสื่อมโทรม ซูบผอม ปวดเมื่อย โลหิต

จาง) (รากอากาศ)

4. รากนํามาตมกับน้ํากินเป็นยาบํารุงน้ํานมใหสมบูรณ (รากอากาศ)
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5. ชวยแกอาการทองเสีย (รากอากาศ)

6. ใชเป็นยาขับพยาธิ (รากอากาศ)

7. ใชเป็นยาขับปัสสาวะ แกขัดเบา ขับปัสสาวะใหคลอง แกน่ิว แกปัสสาวะมีสีตาง ๆ (รากอากาศ)

8. ชวยแกไตพิการ (โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มีปัสสาวะขุนขนเป็นสีเหลืองหรือแดง และมักมีอาการแนน

ทอง รับประทานไมไดรวมดวย) (รากอากาศ)

9. ชวยแกอาการอักเสบหรือลดการติดเชื้อ เชน ฝีหรือรอยฟกชํ้า (รากอากาศ)

10. ตํารายาไทยจะใชรากไทรยอยใน “พิกัดตรีธารทิพย” (ประกอบไปดวยรากไทรยอย รากราชพฤกษ และราก

มะขามเทศ) มีสรรพคุณเป็นยาบํารุงน้ํานม แกกษยั แกทองรวง ชวยฆาเชื้อคุดทะราด (รากอากาศ)

ประโยชน ของไทรยอย

1. ในป าธรรมชาติ ตนไทรนับเป็นที่อยูอาศัย และผลยังเป็นแหลงอาหารชัน้ยอดของสัตวป าหลายชนิด เพราะ

ตนไทรมีลําตนแผกวาง เต็มไปดวยหลืบโพรง ทัง้นกนานาชนิด กระรอก ชะนี ลิง หรือแมแตสัตวใหญอยาง เกง

กวาง หมูป า ฯลฯ ตางก็ชอบรับประทาน

     ผลของมนั อกีทัง้ตนไทรแตละตนก็ตดิผลในชวงเวลาที่ไมตรงกนั จงึทาํใหในปาใหญที่มีตนไทรมาก ๆ จะมีผล

ไทรสุกไวเป็นอาหารสําหรับสัตวเหลาน้ีไดตลอดทัง้ปี จึงชวยทําใหเกิดสมดุลตอระบบนิเวศทัง้ในป าและในเมืองที่

ปลูก

2. รากอากาศสามารถนํามาพันเป็นวงกลมเพื่อประดับดอกไมแหงเป็นพวงมาลาได

3. ตนไทรยอยนิยมใชปลูกเป็นไมประดับ เพราะมีทรงพุมแผกวางใหรมเงาไดดี ตองมีเน้ือที่ในการปลูกพอสมควร

แตในปัจจุบันวงการไมประดับไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อที่จะยอสวนตนไมใหมีขนาดเล็กลง การนําไมป า

ทัง้หลายรวมทัง้ไทรยอยมาปลูก

    เป็นไมประดับจึงสะดวกมากขึ้น

4. ดวยความที่ตัวพุมของตนไทรยอยเป็นพุมแนนทึบ ประกอบไปดวยใบไมเรียงซอนกันหลายชัน้ จึงชวยกัน้

แสงแดดหรือชวยดูดแสงแดดรอนจัดในยามกลางวันได อีกทัง้พุมใบที่แนนทึบยังชวยลดเสียงรบกวนจากภาย

นอก ชวยดูดซับควันพิษจากทอไอเสีย

    รถยนตและฝ ุนละอองไดเป็นอยางดี จึงเหมาะอยางยิ่งในการนํามาปลูกไวตามสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะเป็น

หมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม สถานที่ราชการ โรงแรม หรือแมกระทัง่ริมถนนและเกาะกลางถนน นอกจากน้ี

แลวขอดีอีกอยางหน่ึงของตนไทรยอยก็คือ

    เป็นพันธุไมที่มีความแข็งแรง ทนทาน งายตอการดูแลรักษา ไมคอยมีโรคและแมลงมารบกวน และสามารถ

เจริญเติบโตไดในดินทัว่ไปอีกดวย

5. คนไทยโบราณเชื่อวา หากบานใดปลูกตนไทรไวเป็นไมประจําบานจะทําใหเกิดความรมเย็นเป็นสุข นอกจากน้ี

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 13:59:04 หน า 4

ยังชวยคุมครองป องกันภัยอันตรายตาง ๆ ทัง้ปวงดวย เพราะมีความเชื่อวาตนไทรเป็นไมศักดิส์ิทธิ ์ที่มีเทพารักษ

อาศัยอยู จึงชวยคอยคุมครองพิทักษ

    คนในบานใหอยูเย็นเป็นสุขและปลอดภัย[4]แตสําหรับบางคนก็เชื่อวา ไมควรนําตนไทรมาปลูกไวในบาน ไมใช

เพราะตนไทรจะนําเรื่องรายเขามาในบานแตอยางใด แตดวยเชื่อกันวา ตนไทรนัน้มีเทวดาสถิตอยู จึงอาจจะไม

เหมาะสมที่จะนํามาปลูก แตที่แน ๆ

    ก็เป็นที่ทราบกันดีวาตนไทรนัน้มีรากเยอะ มีรากยอยลงมาอาจดูเกะกะ มีนกมาถายมูลเรี่ยราด รากจะแทงเขา

พื้นดินและแตกแยกออกไปโดยรอบ ทําใหสิ่งกอสรางบานเรือนหรือคอนกรีตเกิดการแตกราวและพังทลายได

แถมบริเวณที่ปลูกตนไทรก็ไมสามารถ

    ปลูกไมชนิดอื่นไดเลย เพราะจะถูกรากไทรแยงอาหารไปจนหมด แตก็อยางที่ไดกลาวมาวา ในปัจจุบันไดมีการ

พัฒนายอสวนตนไทรใหมีขนาดเล็กลงแลว จึงสามารถนํามาปลูกในบานหรือสถานที่ตาง ๆ ไดโดยไมตองกังวล

แตอยางใด

คําสําคัญ : ไทรยอย

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1638&code_db=610010&code_type=01
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