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เรื่อง ตอยติ่ง

รายละเอียด

ตอยติ่ง ชื่อสามัญ Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron root, Feverroot, Popping pod, Cracker

plant, Trai-no, Toi ting จัดอยูในวงศเหงือกปลาหมอ (ACANTHACEAE)

ตอยติ่งฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร Ruellia tuberosa L. มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ตอยติ่งเทศ, ตอยติ่งน้ํา, ตนอังกาบ,

อังกาบฝรัง่, เป าะแป ะ เป็นตน

ตอยติ่งไทย ชื่อวิทยาศาสตร Hygrophila erecta (Burm.f.) Hochr. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Hygrophila

phlomoides var. roxburghii C.B. Clarke) สวนอีกขอมูลระบุชื่อวิทยาศาสตรวา Hygrophila ringens var.

ringens (ชื่อพองวิทยาศาสตร Hygrophila quadrivalvis (Buch.-Ham.) Nees) มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ตอยติ่งนา

(กรุงเทพ), น้ําดับไฟ (ประจวบคีรีขันธ) เป็นตน

        ตอยติ่ง มีอยู 2 ชนิด ไดแก ตอยติ่งไทย เป็นตอยติง่ดัง้เดมิของบานเรา ซึ่งในปัจจบุนัจะพบเหน็ไดน อยลง

ทุกที และอีกชนิดคือ ตอยติ่งฝรั่ง เป็นชนิดที่พบเห็นไดทัว่ไปในชวงฤดูฝน ชนิดน้ีมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาเขต
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รอน ทัง้สองชนิดจะมีลักษณะของดอกที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันตรงสวนของใบ ซึ่งใบของตนตอยติ่งฝรัง่

จะมีขนาดเล็กกวาตอยติ่งไทย แตตอยติ่งฝรัง่จะโตเร็วกวาตอยติ่งไทย

        ตอยติ่งชนิดที่ออกดอกเป็นสีมวงคราม สีชมพู หรือดอกสีขาว จะพบไดไมบอยนัก ซึ่งชนิดน้ีเราจะเรียกวา

ตอยติ่งฝรัง่ ลักษณะของใบจะเรียวยาวแคบ สรรพคุณทางยาของตอยติ่งฝรัง่โดยรวมแลวจะคลายคลึงกับตอยติ่ง

ไทย

ลักษณะของตอยติ่งฝรั่ง

        ตนตอยติง่ จดัเป็นพรรณไมลมลกุ มีลาํตนสงูประมาณ 20-30 เซนติเมตร (ถาเป็นตอยติง่ไทยจะมีความสงู

ประมาณ 60-100 เซนติเมตร) ตามลําตนจะมีขนออน ๆ ขึ้นปกคลุมอยูเล็กน อย ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด

เป็นพรรณไมที่ขึ้นไดงายตามที่รกรางวางเปลาทัว่ไป สามารถเพาะปลูกไดงาย จึงนิยมนํามาปลูกไวตามหน าบาน

        ใบตอยติง่ ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงกนัเป็นคู ๆ ไปตามขอของลาํตน แผนใบมีสีเขยีว ลกัษณะใบเป็นรปูมน

รี ปลายใบมน โคนใบแหลม สวนขอบใบเรียบไมมีจักและอาจมีคลื่นเล็กน อย ใบมีขนาดกวางประมาณ 1-1.5 น้ิว

และยาวประมาณ 2.5-3 น้ิว

         ดอกตอยติ่งฝรั่ง ออกดอกเป็นชอหรอืบางทีออกเป็นดอกเดีย่ว ๆ ตามงามใบบรเิวณสวนยอดของตน ดอก

เป็นสีมวง ดอกมีลักษณะเป็นรูปกรวย ปลายดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ กลางดอกมีเกสร 4 กาน แบงเป็นกานสัน้

2 กานและกานยาว 2 กาน

         ผลตอยติง่ หรอื ฝักตอยติง่ (เมด็เป าะแป ะ, เมลด็ตอยติง่) ผลมีลกัษณะเป็นฝักยาว มีความยาวไดประมา

ณ 1 น้ิวกวา ถาฝักไดรับความชื้นหรือถูกน้ํามาก ๆ ก็จะแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในฝักมีเมล็ดอยู 8 เมล็ด

         สมุนไพรตอยติ่ง จัดเป็นวัชพืชชนิดหน่ึงที่มีดอกสวยงามที่คนสวนใหญจะคุนตากันอยูบาง ยิ่งในหน าฝน

ตอยติ่งจะออกดอกสีมวงบานสะพรัง่ไปทัว่ริมทางหรือบริเวณริมสระน้ํา ยิ่งใบสีเขียวเขมของมันยิ่งชวยขับใหดอก

ดูมีความโดดเดนยิ่งนัก หลาย ๆ คนอาจชมความงามของมันในฐานะที่มันเป็นวัชพืช ตอนเด็ก ๆ เรามักใชใบไม

ดอกไม นํามาทําเป็นของเลนเพื่อความสนุกสนาน ตอยติ่งก็เชนกัน โดยจะเก็บเมล็ดแก ๆ ใชน้ําหยดแลวขวางใส

กันสนุกสนานเหมือนกับการเลนปาระเบิด เสียงดังเปรีย๊ะ...ประ ซึ่งไมเป็นอันตรายแตอยางใด แตคุณรูหรือไมวา

วัชพืชที่วาน้ีไมใชวัชพืชที่ไรประโยชน เพราะตอยติ่งสามารถนํามาใชเป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคตาง ๆ ไดอีก

มากมาย ไปดูกันเลย...

สรรพคุณของตอยติ่ง

1. รากใชเป็นยารักษารักษาโรคไอกรน (ราก)

2. รากใชเป็นยาขับเลือด (ราก)
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3. รากตอยติ่งสามารถนํามาใชเป็นยารักษาโรคไตได (ราก)

4. รากชวยดับพิษในรางกาย (ราก)

5. ชวยทําใหอาเจียน (ราก)

6. ใบใชเป็นยาถายพยาธิ (ใบ)

7. รากหากนํามาใชในปริมาณที่เจือจางสามารถชวยจํากัดสารพิษในเลือดได (ราก)

8. ชวยบรรเทาอาการสารพิษตกคางในปัสสาวะ (ราก)

9. ชวยขับปัสสาวะ แกปัสสาวะพิการ (ราก)

10. ใบใชพอกแกอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือได (ใบ)

11. เมล็ดใชพอกฝีเพื่อดูดหนองและชวยลดการอักเสบ (เมล็ด)

12. เมล็ดใชพอกแผลเรื้อรัง ชวยสมานบาดแผล แผลมีฝ ามีหนอง และชวยเรียกเน้ือ (เมล็ด)

13. เมล็ดมีสรรพคุณชวยทําใหแผลหายเร็วยิ่งขึ้น (เมล็ด)

14. เมล็ดชวยแกอาการผดผื่นคัน (เมล็ด)

15. ตอยติ่งทัง้ตนเอาชนิดที่ไมแก ดอกยังไมรวงโรย นํามาถอนเอาทัง้รากไมใหรากขาดและอยาใหเมล็ดแตก

ประมาณ 4-5 ตน แลวนําไปลางน้ําใหสะอาด โขลกตนเอาแตน้ํามาดื่ม จะชวยแกอาการปวดเขา ขาชา ราวลงได

ซึ่งใชเวลาในการรักษาเพียง 7 วันก็หาย (ทัง้ตน)

16. รากใชผสมเป็นยาแกพิษ ดับพิษ และทําเป็นยาเบื่อ (ราก)

ประโยชน ของตอยติ่ง

        ฝักใชเป็นของเลนของเดก็ ๆ ดวยการสะสมฝักแกจดั (สีน้ําตาลเขมเกอืบดาํ) เกบ็ไวในที่แหง เมื่อมีโอกาสก็

นํามาจุมน้ํา (หรือน้ําลาย) แลวเอาไปโยนใสเพื่อน ๆ สักพักหน่ึงฝักก็จะแตกตัวออกดังแป ะ พรอมกับดีดเมล็ดออก

โดยรอบ ทําใหเพื่อนตกใจหรือเจ็บ ๆ คัน ๆ หรือบางครัง้ก็แอบเอาไปใสในกระเป าเสื้อ กระเป ากางเกง หรือแมแต

คอเสื้อ ซึ่งแมจะรูตัวแตก็มักจะเอาออกไมทัน ฝักก็จะแตกออกเสียกอน (ฝัก)

คําสําคัญ : ตอยติ่ง

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1623&code_db=610010&code_type=01
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