
ภูมิปัญญาการปลูกฝ้ายแบบโบราณ บ้านทัพคล้าย  
ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 



1.ด้านโลกเก่า 2.ด้านโลกใหม่  

ประวัติของฝ้ายเท่าที่มีหลักฐานการค้นพบ 

มีอยู่ทั้ง 2 ด้าน 



 ไม่มีหลักฐานว่ามนุษย์ได้รู้จักน าฝ้ายมาใช้ท าเสื้อผ้าแต่เมื่อใด เป็น
แต่เพียงมีหลักฐานว่า มีผู้พบเศษผ้าที่ท าจากฝ้ายในอุโมงค์เก่าแก่ที่ ฮัว
คาพรีทาร์ (Huaca prietar) ที่ภาคกลางตอนเหนือของประเทศเปรู ซึ่งมี
อายุก่อนคริสต์ศตวรรษถึง 2,500 ปี จึงเป็นการแน่นอนว่ามนุษย์รู้จักน า
เส้นใยฝ้ายมาแล้ว และเมื่อนักส ารวจรุ่นหลังจากโคลัมบัสไปส ารวจทวีป
อเมริกา ได้พบว่า ชาวพื้นเมืองของประเทศเปรูและเม็กซิโก รู้จักการท าผ้า
จากฝ้ายจนเจริญแล้ว ต่อมาจึงแผ่ขยายขึ้นไปทางเหนือซึ่งเป็นภาคใต้ของ
สหรัฐอเมริกาขณะนี้  

 

ด้านโลกใหม ่



 มีหลักฐานว่า สมัยพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช ได้เปิด
เส้นทางค้าขายมาทางภาคตะวันออกและประเทศอินเดีย ซึ่งสินค้าก็มี
เสื้อผ้าที่ท าด้วยฝ้าย จนอินเดียได้ชื่อว่า  แผ่นดินที่มีผ้ าฝ้ายเป็น
เครื่องนุ่งห่ม จากหลักฐานดังกล่าว จึงเป็นที่แน่ชัดว่า ถิ่นก าเนิดของฝ้าย 
คื อ  แ ถ บ ท วี ป อ เ ม ริ ก า ก ล า ง  แ ล ะ ท วี ป เ อ เ ชี ย ภ า ค ใ ต้  
ดังนั้น ฝ้ายคือเส้นใยเก่าแก่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการทอผ้ามาแต่สมัยโบราณ 
สิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่ามนุษย์มีการปลูกฝ้ายและปั่นฝ้ายเป็นเส้นด้ายมานาน
แล้ว คือหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งขุดพบในซากปรักหักพังอายุประมาณ 
3,000 ปีก่อนคริสตกาล ที่แหล่งโบราณคดีโมฮันโจ ดาโร (Mohenjo 
daro) ซึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งอารยะธรรมแม่น้ าสินธุ ในเขตประเทศ
ปากีสถาน  

ด้านโลกเก่า 



 ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบกับผลผลิตฝ้ายอย่าง
มาก ในปี 2553 ประเทศผู้ผลิตฝ้ายรายใหญ่ของโลกต้องประสบกับสภาวะแห้งแล้ง น้ า
ท่วม การเข้าระบาดของโรคและแมลง ท าให้ผลผลิตของฝ้ายลดลงอย่างมาก ส่งผลให้
ราคาฝ้ายสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ประเทศหลักในการปลูกฝ้ายคือ จีน อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน อุชเบกิชสถาน อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย กรีซ บราซิล เม็กซิโก 
และตุรกี ซึ่งสามารถผลิตฝ้ายได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตฝ้ายทั้งโลก  

 ไทย มีการผลิตเส้นใยสั้นในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และผลผลิตที่ได้ก็ไม่
สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกได้ เนื่องจากประเทศต่างๆ ใช้พันธุ์ฝ้าย
เทคโนโลยีชีวภาพ ท าให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และยังลดต้นทุนการผลิตในส่วนของสาร
ก าจัดศัตรูพืชฝ้าย ในปัจจุบันไทยจัดเป็นประเทศที่น าเข้าฝ้ายเป็นอันดับ 6 ของโลก และ
บริโภคฝ้ายเป็นอันดับ 8 ของโลก  

 

สถานการณ์ของฝ้ายในโลก 



เส้นใย หรือปุยฝ้าย (Lint) เช่น 

1. เครื่องนุ่งห่อ ใช้ท าเป็น เสื้อ กางเกง หมวก ชุดชั้นใน 

2 .เครื่องใช้ในบ้าน มีผ้าคลุมเตียง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ผ้าเย็บที่นอน ผ้าห่ม ผ้านวม พรมผ้าสักหลาด 
ผ้าม่าน ผ้าบุพนังห้อง ผ้าบุเพดาน  

3. การอุตสาหกรรม ใช้ในการท ายางรถยนต์เบาะที่นั่ง
เชือก ถุง สายพาน ผ้าใบ ทอส่งน้ า และการผลิตเส้นใย
เทียม (Rayon) ส่วนใหญ่ของการใช้ประโยชน์ดังกล่าวนี้ 
จะใช้ท าเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในบ้าน  

 



 ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการปลูกฝ้ายและปั่นทอท าเป็นเสื้อผ้ามา
แต่โบราณ หลักฐานเท่าที่จะอ้างอิงได้ คือ จากพุทธบัญญัติให้พระภิกษุใช้ผ้า
เป็นเครื่องห่มครองได้ 6 ชนิด รวมทั้งผ้าฝ้ายด้วย โดยมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่า 
"กัปปาสิคพัตร" ซึ่งแสดงว่า เมื่อพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทย คนไทยรู้จักปลูก
ฝ้ายและทอผ้าแล้ว ประเทศไทยจึงมีการปลูกฝ้ายมานานนับร้อยร้อยปี 
โดยเฉพาะฝ้ายโลกเก่าซึ่งเป็นฝ้ายพื้นเมืองพวกกอสซิบเปียม อาร์บอเรียม 
(G.arboreum) ซึ่งชาวบ้านรู้จักการทอผ้าฝ้ายด้วยมือใช้กันในครัวเรือนมานาน
แล้ว มีการปลูกฝ้าย หีบฝ้าย ปั่นด้ายด้วย  

 



1. ภาคเหนือ 
ปลูกมากที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ 
พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร อุทัยธานี 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์   

   

 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปลูกมากที่จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี
สระบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี 

ปลูกมากที่ จังหวัด นครราชสีมา 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ อุดรธานี เลย 
หนองบัวล าภ ู 

3. ภาคกลาง 



 มีมากกว่า 20 ชนิด ฝ้ายพันธ์ุพื้นเมืองที่ปลูกกันทั่วไปใน
ประเทศไทยแยกตามสีของปุยฝ้าย ออกเป็น 2 ชนิดคือ พันธ์ุสีตุ่นคือ
สีน้ าตาลอ่อนๆ และพันธุ์สีขาวมีปุยฝ้ายสีขาว 

 ตัวอย่างพันธุ์ฝ้ายที่ปลูกในประเทศไทย 
ฝ้ายพันธุ์ตุ่น   ฝ้ายพันธุ์เย้า  ฝ้ายพันธุ์น่าน 37  ฝ้ายพันธุ์พวงมะไฟ 

ฝ้ายพันธุ์แม่ผัด (ยายผัด)   ฝ้ายพันธุ์ศรีส าโรง 60  ฝ้ายพันธ์ุตากฟ้า 

2  ฝ้ายพันธุ์ศรีส าโรง 2 ฝ้ายพันธุ์นครสวรรค์ 1  พันธุ์ตากฟ้า 84-4   

พันธุ์สฤษดิ์ขาว พันธุ์สฤษดิ์เขียว  พันธุ์สฤษดิ์เขียวมรกต         

พันธ์ุสฤษดิน์้ าตาล พันธ์ุสฤษดิแ์ดงอิฐ  



ลักษณะดิน  

ควรเลือกดินที่เหมาะสม ฝ้ายเป็นพืชดอน ไม่ต้องการน้ าขังแช่ราก  

ฤดูกาลที่เหมาะสม  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ควรปลูกปลายเดือนมิถุนายน ถึง ต้นดือนกรกฎาคม 
- ภาคกลางและภาคเหนือ  

 ควรปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงปลายเดือนกรฎาคม 
- ภาคกลางตอนใต้ คือ จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์  
 ควรปลูกตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม 

 



การเตรียมดิน 
 การเตรียมดินปลูกฝ้ายควรไถ
แล้วพรวนย่อยให้ละเอียด เกลี่ยให้เรียบ
สม่ าเสมอ เตรียมดินไว้ก่อนปลูก 10-15 
วัน ถ้าเป็นดินเหนียวควรไถ 2 ครั้ง 
พรวน 2 ครั้ง ถ้าไถพรวนเพียงครั้งเดียว
แล้วยอดเมล็ดเลย จะท าให้มีวัชพืชมาก 
ดังนั้นการเตรียมดินควรไถ 2 ครั้ง และ
พรวน 2 ครั้ง เมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วรอ
ให้ฝนตกดินยุบจึงไถเปิดร่องหรือเปิด
ปากหลุม  

  

 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
 เมล็ดพันธุ์ที่จะน ามาปลูกเป็น
เมล็ดที่สมบูรณ์และโตเต็มที่ ไร่หนึ่งใช้เมล็ด
พันธุ์ประมาณ 2 กิโลกรัม แต่ควรมีเผื่อไว้
ปลูกซ่อมบ้าง หากจะคลุกยาป้องกันก าจัด
โรคแมลงศัตรูก็ให้คลุกไว้ก่อนถึงเวลาปลูก  
 
 
 
 
  



- ถ้าปลูกฝ้ายเป็นพืชแรก ควรปลูกในระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม โดยใช้
ระยะระหว่างแถว 125-150 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร 

 

วิธีการปลูก 

- ถ้าปลูกฝ้ายเป็นพืชที่สอง ควรปลูกอย่างช้า
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม – กลาง
สิงหาคม โดยใช้ระยะระหว่างแถว 50-80 
เ ซ น ติ เ ม ต ร  ร ะ ย ะ ร ะ ห ว่ า ง ห ลุ ม  25 
เซนติเมตรใช้ไม้ปลายแหลมท าหลุมลึก
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ด
หลุม 3-5 เมล็ด กลบดินหนาประมาณ 3 
เซนติเมตร ถ้าดินมีความชื้นสูง และหนา
ประมาณ 5 เซนติเมตร ถ้าดินมีความช้ืนต่ า 



การขยายพันธุ์  

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเพียงอย่างเดียว 
 

 การปฏิบัติดูแลรักษา  

การปฏิบัติทั่วๆ ไป ท าเช่นเดียวกับพืชไร่อ่ืนๆ คือต้องดายหญ้า พรวนดิน กสิกร
ส่วนมากดายหญ้าด้วยจอบอยู่แล้ว ฉะนั้น เมื่อดายหญ้า ควรจะถากเอาหญ้า
และเศษดินมากลบโคนต้นฝ้ายไปตามแถวฝ้ายทุกครั้ง ปกตินั้นควรดายหญ้า
ฝ้ายครั้งที่ 1 หลังจากปลูกประมาณ 3 สัปดาห์ และดายหญ้าครั้งที่ 2 เมื่อฝ้าย
มีอายุประมาณ 40 – 45 วัน ในที่ที่มีหญ้าไม่มากนัก ดาย 2 ครั้งก ็

 

การขยายพันธุ์ การปฏิบัติดูแลรักษา 



 ฝ้ายเริ่มงอกหลังจากปลูกไปแล้ว 3-5 วัน และมีช่วงการ
เจริญเติบโตทางล าต้นและใบประมาณ 28 วัน เมื่อฝ้ายอายุได้ 15-20 
วัน ควรท าการถอนแยกต้นฝ้ายครั้งแรก ให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม และท า
การ ก าจัดวัชพืชด้วย ในระยะนี้เกษตรกรควรระมัดระวัง แมลงศัตรูฝ้าย
ประเภทปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ย จั๊กจั่น เพลี้ยไฟ เข้าท าลาย หาก
พบว่ามีการระบาดของแมลงประเภทนี้ให้พ่นสารเคมี โอเมทโธเอท หรือ 
โมโนโครโตฟอส อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ 



ระยะติดปี้ (ดอกอ่อน) 

 ฝ้ายเริ่มมีดอกอ่อน หรือติดปี้เมื่ออายุ 28-30 วัน ระยะนี้เกษตรกร
ควรถอนแยกต้นฝ้ายให้เหลือ ต้นที่สมบูรณ์ เพียง 1 ต้น ต่อหลุมมีการก าจัด
วัชพืช และใส่ปุ๋ย พูนโคนต้นฝ้าย ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็น  

ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนยีวสีด า  
ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 40-60 กก./ไร่ ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนยีวสีแดง 

 



ระยะออกดอก 

 ฝ้ ายออกดอกหรือดอกบานเมื่ ออายุ
ประมาณ 45-50 วัน ควรระมัดระวังการเข้าท าลาย
ของ หนอนเจาะสมอฝ้าย โดยหมั่นตรวจแปลงฝ้าย
ทุก 3-5 วัน ในพื้นที่ขนาด 5 ไร่ ท าการสุ่มตรวจต้น
ฝ้ายให้ ทั่วแปลงจ านวน 30 ต้น ถ้าพบหนอนเจาะ
สมอฝ้ายมากกว่า 6 ตัว จะต้องรีบพ่นสารเคมีก าจัด 
โดยใช้ สารเคมีในกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต เช่น ซัล
โปรฟอส หรือ โปรเฟนโนฟอส สลับครั้งกับสารเคมี
ใน กลุ่มอื่น ต้องไม่ใช้สารฆ่าแมลงเพียงกลุ่มเดียวฉีด
พ่นก าจัดหนอน 



 ฝ้ายจะเริ่มติดสมอเมื่ออายุ
ประมาณ 60-65 วัน ในระยะที่ฝ้ายติด
สมอจนถึงช่วงก่อนสมอแก่ (100 วัน) 
เกษตรกรต้องดูแลรักษาฝ้ายเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะการป้องกันก าจัดหนอน
เจาะสมอฝ้าย เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติใน
ระยะที่ฝ้ายออกดอกหากพบว่ามีแมลง
ปากดู ดชนิ ด ใดชนิ ดหนึ่ ง ร ะบาด 
จ าเป็นต้องใช้สารเคมีประเภทดูดซึม 
เช่น โมโนโครโตฟอสพ่นเสริมด้วย 

 

ระยะติดสมอ 



ระยะเก็บเกี่ยว 

 เมื่อฝ้ายอายุตั้งแต่ 110 วันขึ้นไป ก็จะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ และเก็บเก่ียวเสร็จเมื่อฝ้ายอายุประมาณ 155 วัน  
 

 
 

 



 โดยใช้แรงงานคน สัตว์ เครื่องจักรกล หรือฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดวัชพืช 

 

 

การก าจัดวัชพืช 

http://home.kapook.com/view78737.html 



วิธีการใช้ปุ๋ย 
 พื้นที่ดินที่ใช้ปลูกฝ้ายโดยใส่ปุ๋ยนั้น ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ลาดชันจนเกินไป ความ
ลาดชันไม่ควรเกินร้อยละ 5 ถ้าพื้นที่ที่มีความลาดชัน ควรปลูกให้แถวฝ้ายขวางตาม
แนวลาดชัน พื้นที่ต้องไม่เป็นหลุมหรือแอ่งที่น้ าขังได้ ควรมีการระบายน้ าได้ดี ชั้นดินไม่
ตื้นจนเกินไป สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินจะพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ดิน 
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปริมาณการใส่ปุ๋ยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ถ้าสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์สูง คือ มีปริมาณอินทรีวัตถุเกินร้อยละ 2 มีธาตุฟอสฟอรัสในดินเกิน 
50 ส่วนล้านส่วนและธาตุโพแทสเซียมเกิน 100 ส่วนในล้านส่วน และความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5 – 8.6 แล้ว การใส่ปุ๋ยไม่มีความจ าเป็นในการเพิ่มผลผลิต 
การใส่ปุ๋ยจะให้ผลดีคุ้มค่าในการลงทุน ถ้าดินที่ปลูกฝ้ายมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ต่ า
กว่าก าหนดดังกล่าว การเตรียมดินเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ช่วยให้ต้นฝ้าย
สามารถใช้ปุ๋ย ในการสร้างความเจริญเติบโตและให้ผลิตผลได้อย่างเต็มที่  



 ฝ้ายเป็นพืชอ่อนแอ่ต่อการท าลายของแมลง ดังนั้น การปลูกฝ้าย
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการป้องกันและก าจัด ไม่เช่นนั้นแล้ว 
จะไม่ได้ผลตอบสนอง ในการเพาะปลูกเลย การป้องกันและก าจัดแมลง
ศัตรูฝ้าย ที่ถือปฎิบัติกันอยู่ตามแหล่งปลูกฝ้ายทั่วโลก คือ การใช้สารเคมี
หรือยาฆ่าแมลง แต่ยังมีวิธีการอื่นๆ ที่สามารถน ามาปฏิบัติ เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและก าจัด อย่างน้อยก็ช่วยลดปริมาณการระบาดหรือหลีกเลี่ยง
การระบาดของแมลง ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การพ่นยาฆ่าแมลงได้ผลดียิ่งขึ้น 

  

การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูฝ้าย 



การเก็บเกี่ยว 

 การเก็บเกี่ยวจะเริ่มต้นได้เมื่อมีสมอฝ้ายแตกมากพอควร 
หรือเมื่อฝ้ายมีอายุได้ประมาณ 120 วัน หรือ 4 เดือนหลังจากปลูก 
การเก็บเกี่ยวจะต้องเก็บเฉพาะฝ้ายแก่แตกปุยขาวดีเท่านั้น และต้อง
พยายามระวังเก็บให้สะอาด อย่าให้เศษหญ้าหรือใบฝ้ายแห้งปะปน 
ระยะการเก็บฝ้าย จะเว้นกี่วันถึงเก็บนั้น แล้วแต่จ านวนคนเก็บกับ
เนื้อที่ไร่ฝ้าย ปกติควรเป็น 7 -10 วันเก็บครั้ง  
 



 โดยปกติแล้วจะสามารถเก็บเกี่ยวฝ้ายได้เมื่ออายุ 120 วันหลังงอก และจะ
เก็บเกี่ยวไปเรื่อย ๆ ช่วงห่างกันประมาณ 10 วัน เก็บเกี่ยว 3 – 4 ครั้ง ก็จะแล้วเสร็จ 
การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนสุดท้ายในไร่นา และเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่ง การเก็บเกี่ยวที่
ถูกต้องจะท าให้มีผลผลิตมีคุณภาพ และได้ราคาสูงการเก็บเกี่ยวฝ้ายครั้งสุดท้าย ควร
แยกบรรจุกระสอบและแยกขายต่างหาก เพราะความยาวของ เส้นใยฝ้ายจะสั้นกว่า
การเก็บครั้งที่ 1, 2 หรือ 3 ประมาณ 1 มิลลิเมตรการเก็บเกี่ยวฝ้ายในไร่ควรใช้ภาชนะ 
เช่น กระบุง หรือตะกร้า ส าหรับบรรจุฝ้ายสะพาย ไหล่ 2 กระบุง/ตะกร้า โดยกระบุง/
ตะกร้าหนึ่งบรรจุเฉพาะฝ้ายที่ดีสะอาด ส่วนอีกกระบุง/ตะกร้าหนึ่งใช้ บรรจุ ฝ้ายที่เสีย 
แยกฝ้ายส่วนที่ดีบรรจุในภาชนะส าหรับใส่ฝ้าย เช่น ตะกร้า กระบุง กระสอบ แยก 
ต่างหาก ส่วนฝ้ายที่เสียสามารถเก็บรวบรวมและขายได้  

 

การเก็บเกี่ยวฝ้ายให้มีคุณภาพ 



แสดงฝ้ายในกระบุงก่อนน าไปตากลม 



แสดงการเย็บปิดปากกระสอบ 



  การบรรจุกระสอบ เมื่อเก็บฝ้ายมาแต่ละวัน และเห็นว่าฝ้าย
แห้งดีแล้ว ก็บรรจุกระสอบอัดให้แน่นได้เลย วิธีบรรจุกระสอบที่ดีนั้น 
ควรจะมีขอเกี่ยวยกปากกระสอบขึ้นให้ก้นกระสอบถึงพื้น (ศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2559. 
เข้าถึงได.้  www.sacict.net)  

 

การบรรจุและการเก็บรักษา 





 ชาวบ้านทัพคล้าย ในอดีตมักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบลุ่ม
ทั้งสองฝั่งของล าห้วยกระเสียว แต่ละปีจะมีน้ าท่วมไม่มากก็น้อย  ดังนั้น 
บ้านเรือนจะมีใต้ถุนสูงใช้หวายผูกรัดเครื่องเรือนทั้งหมดใช้ไม้ไผ่ท าพื้น
ล้อมฝา และใช้หญ้าคาหรือหญ้าแฝกมุงหลังคา การปลูกบ้านใต้ถุนสูง
นอกจากจะเป็นการป้องกันน้ าท่วมแล้วยังอาศัยตั้งกี่ไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อทอ
ผ้าด้วย   

 

 

ความเป็นมาของฝ้าย (การได้มาของฝ้าย) 



ความเป็นมาของฝ้าย (การได้มาของฝ้าย) 

 ส าหรับชุมชนชาวทัพคล้าย   มักจะปลูกบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม แม้จะ
แต่งงานมีครอบครัวใหม่  ลูกหลานก็จะปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกับพ่อแม่    และการตั้งชื่อ
กลุ่มก็จะตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่หรือจ านวนคนที่อยู่อาศัย  มีด้วยกัน 5  กลุ่มใหญ่ๆคือ 
กลุ่มที่  1  เป็นกลุ่มเดิมที่ย้ายมาจากบ้านเก่าและมีจ านวนผู้คนมากจึงเรียกว่า “บ้าน
ใหญ่”  ในกลุ่มบ้านใหญ่มีกลุ่มย่อยอีกคือ กลุ่มบ้านริมวัด  กลุ่มบ้านกลาง  และกลุ่ม
บ้านเหนือ 
กลุ่มที่  2  เป็นกลุ่มที่แยกออกไปจากกลุ่มบ้านใหญ่ไปทางทิศตะวันออก (ไปอยู่อีก
ฝากหนึ่งของล าห้วย)  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะในการท านาจึงเรียกว่า  “บ้านทุ่งนา” ใน
กลุ่มบ้านทุ่งนามีกลุ่มย่อยอีกคือ  บ้านน้อย (อยู่ใกล้กับหอเจ้านาย)  และบ้านป่าไผ่ 
(อยู่ฝั่งด้านทิศตะวันออกของล าห้วยตรงข้ามกับวัดและมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่) 
 



ความเป็นมาของฝ้าย (การได้มาของฝ้าย) 

กลุ่มที่  3  เป็นกลุ่มที่แยกออกจากกลุ่มบ้านทุ่งนา (บ้านน้อย) ไปทางด้านทิศใต้  
ซึ่งมีต้นเปล้าน้อยขึ้นอยู่ทั่วไปจึงเรียกว่า “บ้านป่าเปล้า” 
กลุ่มที่  4  เป็นกลุ่มที่แยกออกไปจากบ้านใหญ่ไปทางทิศใต้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่ม
บ้านป่าเปล้า  และมีบัวบกขึ้นอยู่ทั่วไปจึงเรียกว่า  “กลุ่มบ้านป่าบัว” 
กลุ่มที่   5  เป็นกลุ่มที่ย้ายไปแทนที่ชาวกระเหรี่ยง  ซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านทิศ
ตะวันออกของล าห้วยเยื้องไปทางทิศเหนือ (ตรงข้ามกับวัด)  ซึ่งมีตลิ่งสูงหากลง
ไปในล าห้วยแล้วจะมองไม่เห็นบ้านของผู้คน  ต้องปีนตลิ่งชะเง้อคอดูหรือเขย่ง
เท้าชูคอขึ้นจึงจะมองเห็น  (“เขย่งท้าชูคอขึ้น”  ภาษาถิ่นเรียกว่า “กะเย่อ” )  จึง
เรียกชื่อกลุ่มตามภาษาถิ่นว่า “บ้านกะเย่อ”  
   



ความเป็นมาของฝ้าย (การได้มาของฝ้าย) 

 การด าเนินชีวิตประจ าวัน  ชาวชุมชนทัพคล้ายในสมัยโบราณมักจะอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวใหญ่  ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าซิ่นตีนแดง  เสื้อแขนสามส่วนคอไม่มีปก สีด าหรือ
สีครามเย็บเองด้วยมือ  ผู้ชายจะนุ่งกางเกงคล้ายกางเกงขาก๊วยเสื้อแขนยาวคอมีปกสีด าหรือ
สีคราม  การด าเนินชีวิตปัจจุบันคือ อาชีพหลัก ท าสวน/ท าไร่/ท านา/รับจ้างทั่ว/ค้าขาย  
อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รับจ้างทั่วไปและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
ดังนั้น จึ งส่งผลให้ชุมชนทัพคล้ายยังคงมีการปลูกฝ้ายไว้ส าหรับใช้ทอผ้าที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ทอเพื่อเป็นของฝาก และทอเพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม การปลูกฝ้ายมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทอผ้า  เพื่อใช้ในประเพณีจุลกฐินวัดทัพคล้าย และการ
ปลูกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไว้ (อภิญญา จงพัฒนากรและคณะ.. 2557: 67-76) 
จากค าบอกเล่าของท่านอาจารย์วรวุฒิ  ทองสี คาดว่าเมล็ดพันธุ์ฝ้ายพื้นเมืองได้มาจากกลุ่ม
ชนพื้นเมืองเดิม มีลักษณะเฉพาะของตนคือสะพายย่ามแดงที่เคยอาศัยอยู่ก่อนชาวลาวครั่ง  



การคัดเมล็ดพันธุ์ฝ้าย 

เมล็ดฝ้ายที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันเป็นเมล็ดพันธ์ุฝ้ายพ้ืนบ้าน สามารถจ าแนก
ได้ 2 ชนิด คือ พันธ์ุอตีุยซึ่งมีลักษณะปุยฝ้ายสีน้ าตาลอ่อนๆ และพันธ์ุฝ้ายขาว ซึ่ง
มีลักษณะปุยฝ้ายเป็นสีขาว วิธีการคัดเมล็ดพันธ์ุ ผู้ปลูกจะเลือกดูดอกฝ้ายที่มี
ขยาดใหญ่ สวย และเป็นดอกฝ้ายที่แตกรุ่นแรก โดยจะเริ่มเก็บดอกฝ้ายเมื่อแดด
เริ่มออกในช่วงเช้า หรือพูดตามภาษาชาวบ้านคือ “เก็บเมื่อแดดเริ่มออกน้ าหมอก
เริ่มแห้ง” น าดอกฝ้ายมาตากแดด 4-5 แดด  

 



ในการปลูกฝ้ายในแต่ละปีผู้ปลูกจะมีการวางแผนการปลูก
ทุกครั้งว่าในปีนี้จะน าฝ้ายไปผลิตเสื้อกี่ตัว ผ้าซิ่นกี่ผืน หรือ
ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอน ถ้าจะทออะไรก็จะปลูกตามที่
วางแผนไว้ 

การเตรียมดินเนื่องจากการปลูกฝ้ายในชุมชนเป็นการปลูก
แบบโบราณจึงไม่ต้องมีการเตรียมดิน จะเน้นปลูกตามหัวไร่ 
ปลายนา โดยเน้นเป็นดินจอมปลวก  

  

 

 

การเตรียมดิน 



การปลูกฝ้าย 

 วิธีการปลูกฝ้ายมีแบบเดียวคือ แบบหยอดเมล็ดเพราะส่วน
ใหญ่ชาวบ้านนิยมปลูกตามหัวไร่ ปลายนา โดยมีวิธีการปลูกดงต่อไปนี้ 
เตรียมเมล็ดฝ้ายที่อิ้วแล้วมาใช้ในการปลูกแล้วน าน้ าเทลงพื้นดินให้พอ
ชุ่ม น าเมล็ดฝ้ายลงไปคลุกกับดินที่เปียกชื้นถูไปมาให้ดินติดเมล็ดฝ้าย 
เมล็ดฝ้ายจะแยกออกจากกันพร้อมกับมีดินที่เปียกน้ าหุ้มเมล็ดฝ้าย 
พยามยามคลุกให้ดินติดเมล็ดฝ้ายเพื่อสร้างความชุมชื่นให้กับเมล็ดฝ้าย 
จะท าให้เมล็ดฝ้ายงอกง่าย เพราะน้ าท าให้เมล็ดชื้นเปียก  



การปลูกฝ้าย 
ขุดหลุมด้วยเสียมหรือจอบหยุดเมล็ดฝ้ายลงไป 2-3 เมล็ด  ระยะห่างกัน 1 
ช่วงแขน ระยะห่างในการปลูกถ้าเป็นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการปลูกฝ้ายให้
ปลูกห่าง  ถ้าพื้นที่เก่าที่มีการปลูกฝ้ายแล้วให้ปลูกถี่ๆ เพราะปลูกอย่างไรก็
ไม่งาม ในการปลูกไม่ต้องรองก้นหลุม และเทคนิคการปลูกจะให้งอกงามดี
ต้องให้ผู้ชายปลูก ในกรณีที่ปลูกเพื่อน าไปใช้ในพิธีจุลกฐินของหมู่บ้านจะใช้
วิธีเพาะกล้า โดยน าเมล็ดฝ้ายเพาะใส่ถุงด า  ในการเพาะจะเลือกดินปลวก
หรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่ก็จะใส่มูลสัตว์ลงไปผสมดินแล้วจึงท า
การหยอดเมล็ดฝ้ายลงไป 2-3 เมล็ด  พออายุได้สัก 30-40 วันก็จะน าไปลง
แปลงปลูกที่วัดโดยใช้มูลสัตว์รองก้นหลุมมีการวัดระยะการปลูก  ด้วยไม้ไผ่  
และใช้เชือกขึงให้ตรงเป็น 



 ช่วงเวลาปลูกที่ดีคือ ประมาณเดือน 7-8 ไทย  ถ้าฝนเริ่มตกก็ลง
มือปลูกได้เลย ในการปลูกต้องปลูกให้เสร็จสิ้นภายใน 2 -3 วัน 

 

   

ระยะเวลาที่ปลูก 

http://nsfcrc-news.blogspot.com/ 



 ไม่ต้องดูแลรักษามากนอกจากดายหญ้าออกเนื่องจากพันธุ์ฝ้าย
พื้นเมืองมีความแข็งแรง ทนทานต่อโรค อากาศและแมลง 

  

 การดูแลรักษาต้นฝ้าย 

http://kanchanapisek.or.th/ 



การเก็บผลผลิต 

 จะเก็บฝ้ายในช่วงฤดูหนาวประมาณปลายเดือยธันวาคม ถึง
มกราคมหรือเก็บช่วงปีใหม่ ไม่ควรทิ้งไว้นานกว่านี้ดอกจะล่วงลงพื้นเปื้อน
และไม่สวย อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บคือกระซอหรือถุง  โดยการเก็บจะเลือก
เก็บดอกที่บานหรืออ้าเยอะๆ จะเก็บช่วงเวลาแดดออก หมอกแห้ง  แล้วทิ้ง
ช่วงอีก 4- 5 วันค่อยมาเก็บอีกเพราะดอกฝ้ายจะบานไม่พร้อมกัน  แล้ว
น าไปตากแดด 4-5 แดด น าเก็บใส่กระสอบปุ๋ยหรือกระสอบป่านมัดปาก
กระสอบไว้  หากเราตากแดดได้ที่จะไม่มีแมลงมากินได้ 



กระบวนการเอาปุยฝ้ายมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
กระบวนการทอเป็นพื้นหรือชิ้นเพื่อใช้ในชีวติประจ าวัน 
  

 การเก็บขี้ฝุ่นออกจากปุยฝ้าย คือกระบวนการที่เอาปุยฝ้ายที่ตากแดด
เรียบร้อยแล้วมาคัดเอาขี้ฝุ่น เศษใบฝ้ายออกให้หมดเพื่อจะได้ปุยฝ้ายที่สะอาด
น าไปสู่กระบวนทอดังขั้นตอนต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 อิ้วฝ้าย (“อิ้ว”ภาษาถิ่น)  หมายถึงการน าเอาดอกฝ้ายมาคัดแยก
เมล็ดออกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า  อิ้ว 

ขั้นตอนที่ 2 ดีดฝ้าย  (ภาษาถิ่น)   หมายถึงการน าฝ้ายที่ผ่านการอิ้วแล้ว  มาตี
ให้ฟูและมีเนื้อละเอียดเข้ากันได้ดี  ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า  กง  

 



ขั้นตอนที่ 3  ล้อฝ้าย  (ภาษาถิ่น)   หมายถึงการน าฝ้ายที่ผ่าน
กระบวนการดีดแล้วมาม้วนหรือท าให้เป็นแท่งกลมๆ  ด้วยไม้กระดาน
และไม้ไผ่เหลากลมคล้ายตะเกียบ ยาวประมาณ 2 คืบ  พร้อมด้วยไม้
กระดานแผ่นเรียบ 
ขั้นตอนที่ 4   เข็นฝ้าย (ภาษาถิ่น)  หมายถึงการน าฝ้ายที่ผ่าน
กระบวนการล้อแล้วมาป่ันเป็นเส้นด้ายด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า  หลา 
ขั้นตอนที่ 5 เปียฝ้าย  หมายถึงการน าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการเข็นแล้ว
มาสาวม้วนให้เป็นหัวหรือไจด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า  เปีย 
 



ขั้นตอนที่ 6   ฆ่าฝ้าย  คือ  หลังจากเปียได้พอสมควรแล้ว  น าด้ายที่เปียมา
ท าการฆ่า  (การฆ่าฝ้ายหมายถึงการน าด้ายมาแช่ในน้ าข้าวประมาณ  1  
ชั่วโมง  ต่อจากนั้นก็น ามายืดด้วยการคล้องไม้ไผ่  คึงหมุนไปมาโดยรอบ  2 - 
3  รอบ  น ามาบิดฝั้นเป็นเกลียวขัดด้วยไม้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง  น ามา
นวดด้วยการใช้ไม้ทุบ  แล้วซักล้างด้วยน้ าสะอาด  และผึ่งให้แห้ง)  การน า
ฝ้ายมาฆ่าก่อนน าไปกวักก็เพื่อท าให้ด้ายไม่ยืดและหดตัวนั่นเอง 

ขั้นตอนที่ 7   กวัก หมายถึงการน าด้ายที่ผ่านการเปียและฆ่าแล้วมากรอ
ม้วนใส่กวักไว้  เพื่อจะน าไปสู่กระบวนการท าเป็นด้ายยืนและด้ายพุ่ง 

 



ขั้นตอนที่ 8  การฮ้นหูก  หมายถึงการเดินด้ายเพื่อท าเป็นด้ายยืน(เครือหูก)  
ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า  เฝือมือ (ภาษาถิ่น) 
ขั้นตอนที่ 9  การเผี่ยนหลอด  หมายถึงการกรอด้ายใส่หลอดไม้เล็กๆเพื่อท า
เป็นด้ายพุ่ง  แล้วน าไปใส่ไว้ในกระสวยเพื่อสานขัดกับด้ายยืนเป็นผืนผ้า  ด้วย
เครื่องมือที่เรียกว่า  เผี่ยน 
ขั้นตอนที่ 10  สืบหูก   (ภาษาถิ่น)  หมายถึงการน าด้ายที่ผ่านการฮ้นหูกแล้ว 
ไปต่อเข้ากับด้ายที่ฟืม(ฟืมเป็นอุปกรณ์ตีด้ายให้แน่นเป็นเนื้อผ้าหลังจากขัดสาน
ด้วยด้ายพุ่งแล้ว) “กางหูกและตั่ม”  (ภาษาถิ่น) 
 



ขั้นตอนที่ 11 กางหูก  หมายถึง การน าด้ายยืน(เครือหูก)ที่ผ่าน
กระบวนการสืบหูกแล้วน ามาขึงกับกี่(กี่เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของการทอ
ผ้า)ให้ตึงพร้อมที่จะทอต่อไป 
ขั้นตอนที่ 12  การตั่มหูก   หมายถึงการทอเป็นผืนผ้าให้ได้ความยาว
ตามที่ต้องการ 
ขั้นตอนที่ 13 ตัดเย็บ 
ขั้นตอนที่ 14  การย้อม 
ขั้นตอนที่ 15  การซัก  น ามาซักให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง 
(อภิญญา จงพัฒนากรและคณะ. 2557 ) 



กระบวนการฟอก/ย้อมเส้นฝ้าย หรือฝ้ายเป็นผืน 

 เดิมแต่ก่อนเราจะไม่มีการย้อม  หากจะย้อมก็จะย้อมสีธรรมชาติ สีที่
ได้จากธรรมชาติเกิดจากการที่ชาวบ้านทดลองกันเอง ส่วนมากจะได้จากพืช 
จากส่วนที่เป็นราก แก่น เปลือก ผล ดอก และใบ น าไปตัด สับ หั่น ให้เป็นชิ้น
เล็กๆ  ถ้าเป็นดอกไม่สามารถตัด หั่นได้ น าไปต าหรือบดให้ละเอียด เพื่อสกัด
เอาสีออกจากพืช ซึ่งให้สีต่างชนิดกัน ปัจจุบันผู้บริโคนิยมผ้าฝ้ายที่ย้อมสี
ธรรมชาติมากกว่าสีเคมี โดยแสดงการให้สีของพืชดังนี้ 

 



สี ชนิดของวัตถุดิบ 

สี ชนิดของวัตถุดิบ 

แดง ตัวครั่ง 

เขียว เปลือกมะม่วง, มะม่วงเขียวเสวย,ใบหูกวาง

และขี้ควาย 

เหลือง ตะเคียนหน ู

ด า ผลมะเกลือและขี้ตมหรือขี้โคลน 

น ้าตาล เปลือกประดู ่

คราม ,น ้าเงิน ,ฟ้า      ต้นคราม 



กรรมวิธีในการย้อมมีดังนี้  
 กรณยี้อมให้ได้สีด าโดยใช้ลูกมะเกลือ 

 ต้องน าฝ้ายมาฆ่าก่อนย้อมเด็ดลูกมะเกลือมาต าใส่ครกหรือใช้ก้อนหิน
ทุบให้แตก เอามาต้ม (การต้มจะได้สีที่นกว่ากการไม่ต้ม) เอาแช่น้ าหรือต้ม 1 
ชั่วโมง แล้วเอาฝ้ายไปซักน้ าเปล่า แล้วเอาไปผึ่งลมให้แห้ง แล้วจังน าไปใส่ที่
กรอไว้เป็นหลอด 

 ข้อห้ามในการย้อมผ้าแบบโบราณ  

 หากในขั้นตอนการย้อมมีคนท้องหรือว่าคนแก่ที่ผมหงอกจะท าให้
การย้อมผ้าไม่ติด หรือด่าง  วิธีแก้เคล็ดคือต้องให้คนท้องหรือว่าคนแก่ที่ผม
หงอกไปจับก่อน หรือเป็นคนท าก่อน  (สัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านทัพคล้ายเมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559) 

  

  

 



คุณภาพของผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือ 
เริ่มต้นของการปลูกฝ้ายด้วยวิธีแบบโบราณด้วยการใช้พันธุ์ฝ้ายพื้นเมืองที่
บรรพบุรุษช่วยกันอนุรักษ์พันธ์สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  ตลอดจนการ
ดูแลการเก็บปุยฝ้าย กระบวนการได้มาของเส้นฝ้ายจนถึงการฟอก การย้อม
และสุดท้ายการทอด้วยมือ ท าให้คุณภาพของผ้าที่ได้ มีความนุ่ม ทนทานอายุ
มากกว่าร้อยปี ได้ผ้าทอที่คุณภาพดี ใส่แล้วเย็นสบาย ชวยขับผิว (หน้าร้อนใส่
ผ้าฝ้ายจะเย็น ส่วนหน้าหนาวใส่ผ้าฝ้ายจะอุ่น) และที่ส าคัญใส่แล้วไม่ระคาย
ผิว ฝ้ายมีคุณลักษณะพิเศษมีความแข็งแรงเมื่อเปียกน้ า จึงซักได้ในน้ าและซัก
แห้ง ใช้สารซักฟอกและฟอกขาวได้ทุกชนิด ฝ้ายชอบดูดน้ าจึงดูดซับรอย
เปื้อนที่ละลายน้ าได้ดี (สัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านทัพคล้ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2559) 

 



ประโยชน์และความส าคัญของฝ้าย 
ท าให้คนในชุมชนมีเสื้อผ้าสวมใส่โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนของตนเองไม่ต้องพึ่งพา
วัตถุดิบภายนอก เกิดความประหยัด ความปลอดภัยต่อสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 

มีเครื่องใช้ในครอบครัวที่เกิดจากฝ้ายมากมาย เช่น ที่นอน ผ้าปู ผ้าห่ม เสื่อ ย่าม 
ผ้าซิ่น สไบ มัดหมี่ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ใช้ท าอุปกรณ์ที่ส าคัญทางพิธีทางศาสนา 
ได้แก่ ผ้าคลุมหัวนาค ผ้าห่อคัมภีร์ ธงวันสงกรานต์ ใส่ภาชนะพระ พิธีกรรมที่
ต้องฝ้ายในการผลิตอุปกรณ์ได้แก่ บวชพระ จุลกฐิน แต่งงาน (ที่นอน) เปลเด็ก 
ผ้าอ้อม 

(สัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านทัพคล้ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559) 



ภูมิปัญญาและคุณค่าของฝ้ายต่อวิถีชีวิตชุมชนและ 
การปรับใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ในอดีตชุมชนบ้านทัพคล้าย มีองค์ความรู้เดิมอยู่แล้วคือภูมิปัญญาเรื่อง
การทอผ้าฝ้าย ซึ่งคนในชุมชนจะมีการปลูกฝ้ายเอง พอได้ปุยฝ้ายมาก็จะมี
กระบวนการท าให้เป็นเส้นจนถึงการทอออกมาเป็นผืนผ้าด้วยตัวเอง และ
วัตถุประสงค์หลักคือการทอไว้ใช้เองในครัวเรือน ทอไว้แจกลูกหลานหรือญาติ 
ต่อมาการทอผ้าใช่เพียงเพื่อการทอใช้ในครอบครัวแต่กลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง
ด้วยลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์เด่น ความคงทนส่งผลให้การมาทอผ้าฝ้าย
กลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ท าให้ชุมชนมีการ
พึ่งตนเองทั้งในแง่ของภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเรื่องการทอผ้าฝ้ายและการพึ่งตนเอง
โดยการขายภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์   

 



และไม่มีวันหมดสิ้น มีการเริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เคยมีให้
กลับคืนเช่น พิธีจุลกฐิน  และมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเดิมให้
คงอยู่มิสูญหายไปกับการเวลาที่เดินหน้ารับสิ่งที่เป็นตะวันตกจนหลงลืมภูมิ
ปัญญาเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองไป จนขาดความเข้มแข็ง มิ
สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง สิ่งที่ เกิดขึ้นร้อยเรียงสายใย วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณี พระพุทธสาสนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนน่าจะมาจาก
การน าฝ้ายมาเป็นเชือกร้อยเรียงสิ่งต่างๆ จนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ 
ความเป็นตัวตน การด ารงอยู่ของคนในชุมชนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืนแท้จริง 


