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ต้นฝ้ายชื่อสามัญ Cotton ฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gossypium hirsutum L. จดัอยู่ในวงศ์ชบา(MALVACEAE) 

棉花的開頭常用名稱Cotton科學的名稱。Gossypium hirsutum L. 在家裡、芙蓉花 
 

早期的外觀棉。 

一開始是出生地的棉花在中美洲和南亞 , 是一種灌木或小 perennials 約 1 至 3 米的高度與中繼線直立更仔細

的密度。棉絨棉織物或是手機外殼表面的豆子、它的形狀像長髮分裂纖維去掉豆棉棉的約櫃就是所謂的

「」。“棉織物 , 可以用來製作產品、多格式儲存的棉花在我們的家經常用手從結果中選擇棉花都裂開然

後拉起纖維從錨寄給原廠的約櫃運了來分隔棉種子後 , 將使纖維製造棉混是執行緒或形成的種子 , 棉花 , 

纖維分離出來並將其應用到果汁食用油。 

屬性的棉花。 

處方民俗、使用棉混有芒果狂野的薑黃的平臺和香茅檸檬葉沸騰的椰子喝一 gallstone 治癒 ( 一 ) 。 

Cottonseed 混合使用對核心與น封面的血是香茅犀牛被用來將水煮開治癒 ( 種子 ) 每月胖異常 

從書中泰式草藥百科。 - 中國已指出該類型的棉質 gossypium hirsutum L. 本文中提到的作用類似於白棉 ( 

gossypium herbaceum l 。 ) 這可以互換使用。 請閱讀文章中的 " 屬性 " 白色棉更多 " 白棉 " 中所指定的 

棉的優點。 

棉絨或纖維從 bean 可以使用目錄中的棉紗棉混在紙張和印刷紙張的短絨在 bean 是用來製造地毯使用地板

墊輔助結構玻璃棉 ( 10 kg 、纖維熱點約 3.5 公斤 ) 。Bean 使用榨汁機。 拆卸油油 Cottonseed 棉花 10 kg 的稱爲“” ( 

約 1 公斤 ) 將油。 
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Than a clothing from the ancient ways to the new must be a trend 

ต้นฝ้ายชื่อสามัญ Cotton ฝ้าย ชื่อวทิยาศาสตร์ Gossypium hirsutum L. จดัอยู่ในวงศ์ชบา

(MALVACEAE) 

Characteristics of cotton 

The cotton tree is native to Central America and South Asia, is classified as a shrub or perennial 

small. There are approximately 1-3 meters in height with upright stems with dense fur. 

Shaggy cotton or cotton seed shell of skin cells, which is in the shape of a similar-length hair. 

Separating the fibers out of the cotton seed is referred to as "the Ark" cotton "this cotton can be 

used to produce various products in multiple formats to keep the cotton in our home are often 

kept by hand on a varying selection of cotton effects already. Pull the fibers out of the anchor 

sent to plant cotton seeds to extract the chest. After that, the fibres to make a tampon. Spinning 

yarn or a candle Parts cotton seed that extracted the fibres will lead oil extraction. 

Properties of cotton 

Drug Lanna folk recipes to use cotton mixed with mango, lime leaves, turmeric leaves forest 

leaves. Ginger, lemon grass, leaves and leaves bring drinking boiled as a cure for kidney 

stones (a) 

Cotton seed mixed with blood, lemon heads, core, karkand Khoi Fang Kaen. With boiled 

drinking water as a cure for symptoms, menstrual disorders, puree and dark (1) 

Thailand-China herbal encyclopedia books. Gossypium hirsutum L., specifies that the type of 

cotton that are discussed in this article is closer to white cotton (Gossypium herbaceum L.) 

which can be used interchangeably. Please read the indications of white cotton more in the 

article "white cotton" specified in. 

The benefits of cotton. 

• Fluffy cotton fibers from seeds or can be woven into yarn, cotton, mixed cotton fabric, in the 

paper and print a short fluffy the seeds are bring used to make carpets by using a secondary 

floor rugs jute fibres (cotton, 10 kg to 3.5 kg, approximately). 
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Seeds oil extraction, use, called the "cotton seed oil" (oil of about 10 kilograms of cotton to make 

1 kilogram). 

กวา่จะเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม จาก คนสมยัโบราณ  สูค่นยดุใหมท่ี่ต้องติดเทรนด ์
不是一種衣服從古老的人 , 這不是一種趨勢的方法 
ต้นฝ้ายชื่อสามัญ Cotton ฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gossypium hirsutum L. จดัอยู่ในวงศ์ชบา(MALVACEAE) 

棉花的開頭常用名稱Cotton科學的名稱。Gossypium hirsutum L. 在家裡、芙蓉花 

 

ลักษณะของต้นฝ้าย 

ต้นฝ้าย มีถ่ินก าเนิดในอเมริกากลางและเอเชียตอนใต้ จดัเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเลก็ มีความสงูของ
ต้นประมาณ 1-3 เมตร ล าต้นมีลกัษณะตัง้ตรง มีขนละเอียดขึน้หนาแน่น 
ปุยฝ้าย หรือ เส้นใยฝ้าย คือ เซลล์ผิวของเปลือกเมลด็ซึ่งมีรูปร่างยาวคล้ายเส้นผม การแยกเส้นใยออก

จากเมลด็ฝ้าย จะเรียกวา่ “การหีบฝ้าย” เส้นใยฝ้ายท่ีได้นีส้ามารถน าไปใช้ผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ได้

หลายรูปแบบ การเก็บฝ้ายในบ้านเรามกัเก็บด้วยมือ โดยเลือกจากผลฝ้ายท่ีแตกแล้ว ดงึเส้นใยออกจาก

สมอ สง่ไปโรงงานหีบฝ้ายเพ่ือแยกเมลด็ออก หลงัจากนัน้จะน าเส้นใยไปท าส าลี ป่ันเป็นเส้นด้าย หรืออดั

เป็นแท่ง สว่นเมลด็ฝ้ายท่ีแยกเอาเส้นใยออกไปแล้วจะน าไปสกดัเอาน า้มนั 

สรรพคุณของฝ้าย 

ต ารับยาพืน้บ้านล้านนาจะใช้ใบฝ้าย ผสมกบัใบมะมว่ง ใบมะนาวป่า ใบขมิน้ ใบไพล และใบตะไคร้ น ามา
ต้มเคี่ยว ดื่มกินเป็นยารักษาน่ิว (ใบ) 

เมลด็ฝ้ายใช้ผสมกบัแก่นขอ่ย แก่นฝาง หวัตะไคร้ เลือดแรด น ามาต้มกบัน า้ดื่มเป็นยารักษาอาการ

ประจ าเดือนผิดปกติ ข้นคล า้ (เมลด็) 
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จากหนงัสือสารานกุรมสมนุไพรไทย-จีน ได้ระบวุา่ฝ้ายชนิด Gossypium hirsutum L. ท่ีกลา่วถึงใน

บทความนี ้มีสรรพคณุใกล้เคยีงกบัฝ้ายขาว (Gossypium herbaceum L.) ซึ่งสามารถน ามาใช้แทนกนัได้ 

โปรดอา่นสรรพคณุของฝ้ายขาวเพ่ิมเติมในบทความ “ฝ้ายขาว” ท่ีระบไุว้ใน 

ประโยชน์ของฝ้าย 

 ปยุฝ้ายหรือเส้นใยจากเมลด็ สามารถใช้ทอเป็นผ้าฝ้าย เส้นด้าย ส าลี ผสมในกระดาษ และ
กระดาษพิมพ์ สว่นขนปยุสัน้ ๆ ท่ีติดอยูท่ี่เมลด็จะน ามาใช้ท าพรม โดยใช้พืน้รองพรมเป็นเส้นใยปอ
แก้ว (ฝ้าย 10 กิโลกรัม จะให้เส้นใยประมาณ 3.5 กิโลกรัม) 

เมลด็ใช้สกดัเอาน า้มนัเรียกวา่ “น า้มันเมลด็ฝ้าย” (ฝ้าย 10 กิโลกรัม จะให้น า้มนัประมาณ 1 กิโลกรัม) 
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