
ค ำฝอย 
 

 
 

  ค ำฝอยมีถิ่นก ำเนิดในตะวันออกกลำง ในประเทศไทยมีแหล่งผลิตส ำคัญอยู่ทำงภำคเหนือของประเทศ  
เป็นพืชอำยุสั้นที่มีดอกออกรวมกันเป็นช่ออัดแน่นบนฐำนดอก ช่อดอกอยู่ที่ปลำยกิ่งดอกอ่อนมีสีเหลืองและจะค่อย 
ๆ เปลี่ยนเป็นสีส้ม พอแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง บำงท้องถิ่นเรียกว่ำ ดอกค ำหรือดอกค ำหยอง โดยมีชื่อสำมัญ
ว่ำ Safflower และชื่อวิทยำศำสตร์คือ Carthmus tinctorius L. เป็นพืชวงศ์เดียวกับเก๊กฮวย 

  ตำมต ำรับยำไทยโบรำณ ระบุว่ำ ดอกค ำฝอย ใช้เป็นส่วนผสมยำบ ำรุงโลหิตหรือแก้โลหิตเป็นพิษ ในขณะที่
ทำงวิทยำศำสตร์ได้พบว่ำดอกค ำฝอยมี linoleic acid อยู่มำกและสำมำรถช่วยลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่ำงดี 
นอกจำกสรรพคุณลดไขมันในหลอดเลือดหัวใจแล้ว ดอกค ำฝอย ยังช่วยฟอกเลือดได้อีกด้วย 

  ในดอกประกอบด้วยสำรสีแดงที่ชื่อ  Carthamin  และสำรสีเหลืองชื่อ Safflower yellow ซึ่งเป็นสีที่ละลำย
น้ ำได้  นอกจำกนี้ในเมล็ดยังประกอบด้วยกรดไขมันหลำยชนิด  เช่น  myristic, palmitic, arachidic, และ oletic  

สภำพพื้นที่ปลูก  
 1. เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีระดับควำมสูงต่ ำกว่ำ 1,000 เมตร ต้องกำรอำกำศหนำวเย็นพอประมำณ 
อุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรงอกอยู่ระหว่ำง 5 - 15 องศำเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมะสมในระยะดอก อยู่ระหว่ำง 24 
– 32 องศำเซลเซียส 
 2. ชอบดินร่วนปนทรำยหรือดินที่มีกำรระบำยน้ ำและอำกำศดี ค ำฝอยจัดเป็นพืชทนดินเค็ม ควำมเป็นกรด
ด่ำงของดินที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 5-8 
 3. เป็นพืชทนแล้ง ต้องกำรควำมชื้นเฉพำะในช่วงกำรงอกและช่วงกำรออกดอก ควำมชื้นสูงจะท ำให้เชื้อรำ 
เข้ำท ำลำยได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโต 
 
พันธุ์ 
 1. กำรเลือกพันธุ์ 
    1.1 เลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 
    1.2 เป็นพันธุ์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรปลูก 
 2. พันธุ์ที่นิยมปลูกเพ่ือผลิตเชิงกำรค้ำ : คือ พันธุ์พ้ืนเมือง เป็นพันธุ์มีหนำม พันธุ์เคยู 4038 เป็นพันธุ์ไม่มีหนำม 



 ๓๗ 

กำรปลูก 
 1. กำรเตรียมดิน : ก ำจัดวัชพืช และเศษวัสดุ ไถพรวน ตำกดินประมำณ 7 - 15 วัน จำกนั้นใส่ปุ๋ยคอก 
ที่ย่อยสลำยดีแล้วคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน อัตรำ2ตัน/ไร่ และควรใส่ปูนขำวเพ่ือปรับควำมเป็นกรดด่ำงของดินให้มีค่ำ 
5.5-6.5 
 2. กำรเตรียมพันธุ์ปลูก : วิธีกำรปลูกค ำฝอยนั้นต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์และมีสีขำว 
 3. วิธีกำรปลูก : ส ำหรับกำรปลูกค ำฝอยนั้นมี 2 วิธี ได้แก่ 
    3.1 ปลูกแบบหยอดหลุม ใช้เมล็ดพันธุ์ประมำณ 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่ โดยขุดหลุมลึก 3 – 5 เซนติเมตร 
ปลูกหลุมละ 1-2 ต้น ระยะห่ำงระหว่ำงต้น 30 - 40 เซนติเมตร ระยะระหว่ำงแถว 60 – 70 เซนติเมตร ถ้ำ
ต้องกำรให้ต้นค ำฝอยแตกกิ่งเป็นพุ่ม ควรถอนให้เหลือหลุมละ 1 ต้น และถ้ำต้องกำรให้ต้นสูงเพ่ือสะดวกในกำรจับ
ตัดโคนต้น เพรำะโคนต้นไม่มีหนำม ควรปลูกหลุมละ 2 ต้น 
    3.2 ปลูกแบบหว่ำนเมล็ดเป็นแถว ใช้เมล็ดพันธุ์ประมำณ 24 – 32 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเตรียมดินเป็นร่อง
เล็กๆลึกประมำณ 5 เซนติเมตร เป็นแถวๆ เพ่ือโรยเมล็ด ระยะระหว่ำงแถว 45-60 เซนติเมตร ช่วงกำรปลูก 
ที่เหมำะสมคือ ฤดูแล้งที่มีควำมชื้นในดินพอสมควรซึ่งปลูกได้ตั้งแต่เดือนตุลำคม-มกรำคม 
 
กำรดูแลรักษำ 
 1. กำรให้น้ ำ : ให้น้ ำเพียง 2 ครั้งก็เพียงพอ โดยช่วงแรก ให้น้ ำในช่วงก่อนท ำกำรปลูก และครั้งที่ 2 ให้น้ ำ
ในช่วงต้นดอกค ำฝอยก ำลังออกดอกและติดเมล็ด 
 2. กำรใส่ปุ๋ย : เมื่อต้นอ่อนแตก 3 ใบแล้ว ให้ท ำกำรดูแล และปลูกทดแทน ในช่วงเดือนมกรำคม -
กุมภำพันธ์ ดูแลต้นอ่อนอีกครั้งให้ในแต่ละหลุมเหลือต้นอ่อนไว้ 2-3 ต้น โดยปกติดูแลพรวนดินและถอนวัชพืช  
3 ครั้ง ให้ปุ๋ย 3 – 4 ครั้ง 2 ครั้งแรกท ำหลังจำกดูแลจัดกำรต้นอ่อนแล้ว ครั้งที่ 3 ท ำก่อนจะปิดร่อง พร้อมกับให้ปุ๋ย
เพ่ิม ปุ๋ยที่ให้ส่วนใหญ่คือปุ๋ยอุจจำระ แต่ในพ้ืนที่ที่มีปัญหำ จะให้ปุ๋ยครั้งที่ 4 ช่วงก่อนแตกดอกตูม โดยให้ 
Ammonium sulfate and superphosphate เพ่ือให้ดอกใหญ่และออกดอกมำก 
 3. กำรก ำจัดวัชพืช :  
    - ไถพรวน และตำกดินเพื่อท ำลำยเมล็ดวัชพืช 
    - ครำดส่วนขยำยพันธุ์ของวัชพืชออกในระหว่ำงข้ันตอนของกำรเตรียมแปลงปลูก 
    - กำรคลุมดินหลังปลูกจะช่วยรักษำควำมชื้นของดินและบังแสงสว่ำงไม่ให้วัชพืชงอกหรืองอกได้ช้ำหรือ
ใช้พลำสติกทึบแสงคลุมแปลงปลูก 
    - ขุดท ำลำยหัวใต้ดินของวัชพืชบำงชนิดทุกครั้งที่พบ พรวน ถำกดิน และก ำจัดวัชพืช ควรท ำขณะที่  
ยังเล็ก โดยกำรถอน 
 4. โรคและแมลงที่ส ำคัญ :  
     โรคที่ส ำคัญ ได้แก่ โรครำสนิม 
     กำรป้องกันและก ำจัด ให้ป้องกันด้วย 0.3 % ของก ำมะถันในปูนขำวหรือ sodium enemy rust 
     แมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญ คือ หนอนแมลงวัน หนอนใยผัก หนอนเจำะสมอฝ้ำย และเพลี้ยอ่อน 
     กำรป้องกันและก ำจัด ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมี หรือใช้สำรป้องกันก ำจัด แมลง ตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม และเก็บส่วนที่ถูกแมลงเข้ำท ำลำยไปเผำทิ้งภำยนอกแปลง 



 ๓๘ 

กำรเก็บเกี่ยว 
 1. ระยะเก็บเก่ียวที่เหมำะสม : เก็บเม่ือต้นดอกค ำฝอยมีอำยุประมำณ 120 -150 วัน 
 2. วิธีกำรเก็บเกี่ยว : กำรเก็บเกี่ยวกลีบดอก หลังจำกดอกบำนซึ่งผสมพันธุ์แล้ว และกลีบดอกมีสีแดงเข้ม
หรือส้ม โดยเก็บในเวลำเช้ำหรือตอนบ่ำยๆ ที่มีแสงแดดไม่ร้อนจัด เก็บทุกวันหรือทุกๆ 2 – 3 วัน ก็ได้ 
 กำรเก็บเกี่ยวเมล็ด ส่วนของล ำต้นใบ และช่อดอกแห้งเป็นสีน้ ำตำล โดยเก็บเกี่ยวทั้งต้นหรือตัดเฉพำะดอก
ก็ได้ ใช้มีดหรือกรรไกรตัดโคนต้นหรือบริเวณใต้ฐำนรองดอกลงมำเล็กน้อย 
 
กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว 
 1. กำรแปรรูปหลังกำรเก็บเก่ียว : น ำกลีบดอกที่เก็บมำได้ผึ่งแดดให้แห้ง โดยตำกบนภำชนะที่สะอำด และ
ใช้ผ้ำขำวบำงคลุมด้ำนบน วำงให้สูงจำกพ้ืนดิน ประมำณ 60 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองที่ปลิวมำใส่ ใช้เวลำ
ประมำณ 2-3 วัน เพ่ือให้แห้งสนิท ควำมชื้นไม่เกินร้อยละ 11 
 ต้นดอกค ำฝอยหรือกระเปำะดอกค ำฝอยที่ตัดมำได้น ำมำกองรวมกันตำกแดดประมำณ 2-3 วัน ใช้ไม้ตีหรื
อน ำรถไถล้อเลื่อนขึ้นมำย่ ำบนกองดอกค ำฝอย แยกเศษผงและสิ่งสกปรกออก เก็บเมล็ดไว้ในถุงผ้ำหรือถังน้ ำ 
 2. กำรเก็บรักษำ :  
    - ควรเก็บในที่สะอำด เย็น ไม่อับชื้น มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี และไม่ถูกแสงแดด หรือเก็บในห้องเย็น 
    - เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท เช่น ขวดแก้วสีชำมีฝำปิดสนิท ถุงพลำสติกหรือถุงฟลอยด์ 
    - ไม่ควรเก็บไว้นำน โดยทั่วไป สมุนไพรไม่ควรเก็บนำนเกิน 1 ปี เพรำะจะสูญเสียสำรส ำคัญ 
    - กำรเก็บรักษำควรระบุฉลำกชนิดสมุนไพร รวมทั้งวันเก็บชัดเจน เพ่ือป้องกันน ำไปใช้ผิด 
 
สุขลักษณะและควำมสะอำด 
 1. ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีด้วยกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน หรือหำกต้องกำรใช้ควรใช้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม เพ่ือไม่ให้มีสำรพิษตกค้ำงในวัตถุดิบและสิ่งแวดล้อม 
 2. ควรรักษำแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอำดอยู่เสมอ 
 3. ก ำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพำะศัตรูพืชซึ่งอำจติดไปกับผลผลิต 
 4. หลังกำรตัดแต่ง ควรน ำเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท ำลำยเสีย 
 5. หลังกำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ต้องท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ที่ใช้ เผำก ำจัดวัสดุเหลือใช้  
และก ำจัดภำชนะบรรจุให้ถูกวิธี 

6. เก็บรักษำวัสดุทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรท ำ 
กำรเกษตรกรรม ให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

 
 
 
 
 
 


