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เรื่อง ติ่งตัง่

รายละเอียด

ติ่งตั่ง ชื่อวิทยาศาสตร Getonia floribunda Roxb. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Calycopteris floribunda (Roxb.)

Lam. ex Poir.) จัดอยูในวงศสมอ (COMBRETACEAE)

สมุนไพรติ่งตั่ง มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ดอกโรค (เลย), งวงชุม (ขอนแกน), มันเครือ (นครราชสีมา), ดวงสุม

(อุบลราชธานี), เถาวัลยนวล (ราชบุรี), มันแดง (กาญจนบุรี), ประโยค ดอกประโยค (ตราด), งวงสุมขาว เมี่ยงชะ

นวนไฟ สังขยาขาว (พิษณุโลก, สงขลา), ตะกรูด (นครศรีธรรมราช), กรูด (สุราษฎรธานี), ติ่งตัง่ตัวผู (ภาคเหนือ

), งวงสุม ฮวงสุม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขาวตอกแตก (ภาคกลาง), หนวยสุด (ภาคใต), เครือตีนตัง่ (คน

เมือง), เครืองวงสุม, เถาวัลยชนวน, ตะกรุด, สะแกวัลย, หมันเครือ เป็นตน

ลักษณะของติ่งตั่ง

         ตนติ่งตั่ง จัดเป็นไมพุมเลื้อยขนาดใหญหรือไมเถาเลื้อยเน้ือแข็งขนาดใหญ สูงไดประมาณ 1-5 เมตร
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เปลือกเป็นสีน้ําตาลมีขนปกคลุม ตามกิ่งออนเป็นสันสี่เหลี่ยม มีขนสีน้ําตาลแกมแดงขึ้นปกคลุม ขยายพันธุดวย

วิธีการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชํากิ่ง เจริญเติบโตไดในดินทุกประเภท ชอบแสงแดดจัด น้ําปานกลาง มีถิ่น

กําเนิดในอินเดีย จีนตอนใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนในประเทศไทยพบไดทุกภาคตามปาเบญจพรรณ

และตามปาดิบแลงทัว่ไป

        ใบติ่งตั่ง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขามหรือกึ่งตรงขาม ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข ปลายใบสอบ

แหลม โคนใบมน สวนขอบใบเรียบมีลักษณะเป็นคลื่น ใบมีขนาดกวางประมาณ 2-7 เซนติเมตร และยาวประมา

ณ 6-17 เซนติเมตร หลังใบดานบนมีขนนุมหนาแนนเมื่อยังออนอยู สวนทองใบมีขนสีน้ําตาลออนหรือสีน้ําตาล

แกมเหลืองขึ้นหนาแนน

        ดอกติ่งตั่ง ออกดอกเป็นชอขนาดใหญแบบแยกแขนง โดยจะออกที่ปลายกิ่ง ดอกยอยมีจํานวนมาก ดอก

ยอยเป็นสีเขียวแกมเหลือง มีกลีบรองดอก 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายเป็นรูปถวย มี 5 แฉก

ขางในมีขน สวนกลีบดอกไมมี ดอกมีเกสรเพศผู 10 อัน เรียงกันเป็น 2 วง วงละ 5 อัน ออกดอกในชวงประมาณ

เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม

        ผลติง่ตั่ง ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงรีหรอืรปูกระสวย มีสนัยาว 5 สนั ที่ปลายมีกลบีรองดอกที่เจรญิเป็นปีก

5 ปีก ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด

สรรพคุณของติ่งตั่ง

1. ใบมีรสเฝ่ือน มีสรรพคุณเป็นยาเจริญอาหาร (ใบ)

2. ใบใชเป็นยารักษาไขป า ไขมาลาเรีย (ใบ)

3. รากใชเป็นยาแกพิษไขเด็ก (ราก)

4. เปลือกตนมีสรรพคุณเป็นยาบํารุงหัวใจ (เปลือกตน)

5. เน้ือไมเป็นยาแกเบื่อเมา แกพิษสุราเรื้อรัง (เน้ือไม)

6. ใชเป็นยาแกอาการจุกเสียดแนน (ใบ)

7. ใชเป็นยาแกปวดทอง แกบิด (ใบ)

8. ใชเป็นยาระบายทอง (ใบ)

9. ใบใชเป็นยาขับพยาธิ (ใบ)

10. ชเป็นยาแกน่ิวในทางเดินปัสสาวะ (เปลือกตน)

11. ชวยแกปัสสาวะดําหรือปัสสาวะเป็นเลือด (เน้ือไม)

12. ตํารายาพื้นบานอีสานจะใชรากติ่งตัง่นํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกกามโรค (ราก)

13. ตํารายาพื้นบานของจังหวัดนครราชสีมาจะใชใบติ่งตัง่เป็นยารักษาแผลเรื้อรัง ดวยการนําใบมาตําใหละเอียด
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ผสมกับเนยทาแผล (ใบ)

14. ใบใชเป็นยาแกแมลงพิษกัดตอย (ใบ) สวนรากใชเป็นยาแกพิษงู (ราก)

15. ตํารับยาพื้นบานลานนาจะใชลําตนและรากติ่งตัง่ ผสมกับลําตนเปลาลมตน ลําตนเปลาลมเครือ ลําตนบอระ

เพ็ด ลําตนรางแดง ลําตนแหนเครือ และลําตนหนาด นํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยา

      แกอาการปวดเมื่อย (ลําตนและราก)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของติ่งตั่ง

       ดอกติ่งตัง่มีสารในกลุมฟลาโวนอยดซึ่งมีฤทธิ ์ตานเน้ืองอก

ประโยชน ของติ่งตั่ง

       ลําตนสามารถนํามาใชทําเป็นเครื่องจักสานได

       เครอืติง่ตัง่มีเน้ือไมเหนียว สามารถนํามาใชทาํขอบกระบวยวดิน้ําสาํหรบัตกัน้ํารดน้ําผกัหรอืขอบเครื่องจกัสา

น ทําดามมีด เครื่องใชสอย

คําสําคัญ : ติ่งตัง่

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-26

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1601&code_db=610010&code_type=01
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