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คำไทย

1. ชื่อสมุนไพร คำไทย (KHAM THAI)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Bixa orellana L.     ชื่อวงศ Bixaceae

3. ชื่ออื่น  คำเงาะ คำแงะ คำแฝด คำแสด (กรุงเทพ), จำปู ชาด (ภาคใต), แสด มะกายหยุม (ภาคเหนือ),  

    คำยง ชาตี สมปู (เขมร), achiote, lipstick tree, Anato tree

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตน พุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-8 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลมหนาทึก แตกก่ิงกานสาขามาก 

  ใบ เปนใบเด่ียว ออกเรียงเวียนรอบตน รูปไข โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเปนคล่ืนเล็กนอย ใบบาง เกล้ียงนุม 

สีเขียวเหลือบแดง ใบออนมีสีแดง กวาง 8-10 เซนติเมตร ยาว 11-18 เซนติเมตร

  ดอก ออกเปนชอตั้งบริเวณปลายกิ่ง ชอหนึ่งมี 5-10 ดอก กลีบดอกรูปไขยาว สีขาวแกมชมพูหรือสีชมพูออน กลีบรองดอก

มีขนาดเล็ก สีเขียว กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกออนจะกลม ผิวสีแดง มีเกสรตัวผูจำนวนมาก มีเกสรตัวเมีย 1 อัน ภายในมีชอง 1 ชอง 

มีไขออนจำนวนมาก 

  ผล เปนรูปสามเหล่ียมปลายแหลม มีขนสีแดงเขมหนาทึบคลายผลเงาะ ผลแกจัดแตกออกได 2 ซีก ภายในมีเมล็ดกลมเล็ก ๆ 

สีน้ำตาลแดงจำนวนมาก เนื้อหุมเมล็ดมีสีแดงหรือสีแสด 

5. สวนที่ใชทำยา 
  ดอก เมล็ด

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาดอกคำไทยมีรสหวาน บำรุงเลือดใหสมบูรณ แกแสบรอนคันตามผิวหนัง แพทยแผนไทยใชปรุง

เปนยาบำรุงโลหิต แกประจำเดือนไมปรกต ิแกโลหิตจาง แกบิด แกไตพิการ เปนตน เมล็ดคำไทยมีรสหวานรอน สรรพคุณแกไข สมาน 

แกลม เยื่อหุมเมล็ดเปนยาระบาย

7. รายงานการวิจัย
  ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา เมล็ดคำไทยมีฤทธ์ิลดระดับน้ำตาลในเลือด ตานออกซิเดชัน และตานการกอกลายพันธุ 
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8. สารสำคัญ
  -

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต มีเขตการกระจายพันธุในตางประเทศตามภูมิภาคเขตรอน รวมถึง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยพบปลูกทั่วทุกภาคเพื่อใชเปนสมุนไพรและเปนไมประดับ 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พืชที่ดอนน้ำทวมไมถึง ตามปาละเมาะ ปาเบญจพรรณหรือสวนผลไม

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ลพบุรี สระบุรี

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป มีทั้งพันธุตนใหญ และตนเล็ก

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  โดยการเพาะเมล็ด คำไทยมีผลคลายเงาะขางในมีเมล็ดสีแดง 20 – 30 เมล็ด เมื่อผลแกจะแตก เมื่อไดเมล็ดมาแลว

นำไปเพาะในกระบะเพาะชำ โดยประมาณ 30 - 45 วัน คำไทยจะงอกเปนตนใหมพอสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถุง

เพาะชำโดยการผสมดินกับปุยคอกและมะพราวสับและปลูกคำไทย ถุงละ 1 ตน เอาไวในเรือนเพาะชำ และรดน้ำใหชุมชื้นอยูตลอด

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก คำไทยจะปลูกไดทุกฤดู แตนิยมปลูกฤดูฝนจะเจริญเติบโตไดดี ในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน การปลูกคำไทยเหมือนปลูกไมทั่วไป โดยการขุดหลุมขนาดกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 

ใสปุยรองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมัก การปลูกคำไทยควรปลูกหางกัน 5 เมตร ขึ้นไป 

  - วิธีการปลูก คำไทยท่ีเหมาะสมในการปลูก ควรอายุ 6 - 12 เดือน ลำตนแข็งแรง โดยการปลูกหลุมท่ีเตรียมไวแลวกลบดิน

ใหพูนโคน ปกไมและผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย เราจะใสเมื่อตอนที่ปลูกรองกนหลุมแลว จะใสอีกครั้งเมื่ออายุ 6 เดือน พรอมกับการพรวนดิน ควรใสปละ 

2 ครั้ง 

  - การใหน้ำ คำไทยเปนพืชชอบน้ำ แตไมชอบน้ำขัง ควรใหน้ำชุมชื้นอยูเสมอ ฤดูฝนสามารถงดใหน้ำได

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการใสปุย และกำจัดวัชพืช ปละ 2 ครั้ง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ในระยะแรกจะมีแมลงกัดกินใบอยูบาง ควรฉีดดวยสารสะเดา หรือ เซฟวิน S85 

แตพอเริ่มออกดอกงดฉีดสารฆาแมลง เพราะจะมีผลกระทบในการใชดอกทำยา ทำใหมีสารตกคางในดอกได

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวดอกทำยาไดตลอดป 

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการเด็ดดอกคำไทยที่เปนดอกตูมโตเต็มที่ จะมีดอกบาน 1 – 2 ดอก ในชอนั้น

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวมาแลว ตองตากแดดทันที ประมาณ 4 – 5 วัน หรือนำไปอบอีกครั้ง

จนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดดอกคำไทยแหงบรรจุใสถุงมัดปากใหเรียบรอย ระวังไมใหโดนน้ำเด็ดขาด หรือ

นำสงจำหนายตอไป

16. การจำหนาย
  ดอกคำไทยแหง ราคากิโลกรัมละ 800-2,000 บาท


