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บทน า 

 นํา้ต้นท่ีมีการผลิตอยู่ว่ากนัว่า สืบทอดมาจากงานฝีมือของช่างชาวเงีย้ว หรือ ชาวไทย

ใหญ่ ด้วยเหตนีุ ้คนพืน้เมืองทัว่ไปในล้านนาจะเรียกนํา้ต้นนีว้่า "นํา้ต้นเงีย้ว"ภาชนะท่ีใช้ใส่บรรจนํุา้ มี
ลกัษณะ  อ้วนปุ้ มบริเวณคอจะสงูขึน้ไป ด้านข้างจะเขียนลวดลายไว้อย่างสวยงาม คนพืน้เมืองเหนือ
เรียกภาชนะนีว้่า    "นํา้ต้น“  แต่เดิมนํา้ต้นถือว่าเป็นงานศิลปหตัถกรรมท่ีเก่ียวข้องอยู่กบัวิถีชีวิตของ
ชาวล้านนาเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า นํา้ต้นเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งของชาว
ล้านนา นํา้ต้นนอกจากจะใช้เป็นภาชนะบรรจุนํา้ด่ืมแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของภาชนะใส่ดอกไม้ใน
แท่นบชูาในพธีิกรรมทางศาสนา ตลอดจนเป็นเคร่ืองประกอบยศของเจ้านายชัน้สงูอีกด้วย 

 นํา้ต้นดินเผาท่ีมีการผลิตเป็นเคร่ืองใช้อยู่ในดินแดนล้านนานัน้ คนเมืองเชียงใหม่
ทัว่ไปจะเรียกว่า "นํา้ต้นเงีย้ว" เป็นเพราะว่ากลุ่มคนท่ีทํานํา้ต้นเหล่านัน้เป็นชาวเงีย้วหรือไทยใหญ่ ซึง่
มีแหล่งผลิตอยู่ท่ีบ้านเหมืองกุง บ้านขุนแส ในเขตอําเภอหางดงและบ้านนํา้ต้นในเขตอําเภอสนัป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

บรรพบรุุษของชาวบ้านในแถบนีแ้ต่เดิมถกูกวาดต้อนและอพยพมาจากเมืองปแุละเมืองสาดในเขตรัฐ
ฉานของพม่า โดยเฉพาะท่ีบ้านนํา้ต้นนัน้ ระบไุว้อย่างชดัเจนว่า ถกูกวาดต้อนมาในช่วงสมยัของพระ
เจ้ากาวิโรรสสริุยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ท่ี 6 ระหว่างปี พ.ศ.2399 – 2413 จากหลกัฐาน
เอกสารท่ีพบในช่วงเวลาของการฟืน้ฟลู้านนานัน้ ได้ปรากฏช่ือของเมืองปแุละเมืองสาด ท่ีถกูกองทพั
ของเชียงใหม่ไปตีและกวาดต้อนไพร่พลมาไว้ท่ีเชียงใหม่ ตัง้แต่เม่ือสมยัของพระเจ้ากาวิละถึง 3 ครัง้
และครัง้หลงัสดุในสมยัของพระยาพทุธวงศ์ได้ขึน้ไปตีอีกครัง้หนึ่ง ซึง่มีรายละเอียดปรากฏในตํานาน
พืน้เมืองเชียงใหม่อย่างชดัเจนว่า  "ในปีจลุศกัราช 1200 นัน้ พระยาเชียงใหม่ได้ทราบข่าวว่า เจ้าฟ้า
เงีย้วเมืองนาย แต่งคนมาตัง้อยู่ในแขวงเมืองสาด เมืองต่วน อนัเป็นดินแดนแว่นแคว้นเมืองเชียงใหม่ 
พระยาเชียงใหม่จึงแต่งให้พระยาอุปราช พระยาราชวงศ์ พระยาเมืองแก้ว คุมกําลังลีพ้ลเมือง
เชียงใหม่ 5,300 คน เป็นกองทพัหนึ่ง ฝ่ายเมืองลําพนูก็ให้เจ้าอุปราช เจ้าน้อยคําวงศ์ คมุกําลงัเมือง
ลําพนู 900 คน ทพัหนึง่ยกขึน้ไปตีต้อนครัวเงีย้วไทใหญ่ท่ีมาตัง้อยู่เมืองป ุเมืองสาด เมืองต่วน นัน้ลง
มาสิน้.." กระทัง่ปีศกัราช 1201 เจ้าพระยาเชียงใหม่และลําพนูได้มีหนังสือเพ่ือกราบบงัคมทูลพระ
กรุณาว่า การท่ีได้กองทัพไปตีเมืองปุ เมืองสาดและเมืองต่วนนัน้ ได้ต้อนเชลยชายหญิงมาเป็น
จํานวน 1,868 คน ปืน 47 กระบอกรวมทัง้ม้าและโคอีกจํานวน 261 ตวั จากนัน้จึงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานครัวเชลยและโคม้าไว้สําหรับเมืองเชียงใหม่ 

 
 



 ดงันัน้จงึสนันิษฐานว่า กลุ่มชาวเงีย้วท่ีถกูกวาดต้อนมาอยู่ท่ีบ้านนํา้ต้น บ้าน
มะกายอนในเขตอําเภอสนัป่าตอง น่าจะเป็นกลุ่มชาวเงีย้วรุ่นเดียวกบัท่ีถกูกวาดต้อนมาในสมยั
เจ้าพระยากาวิโรรสสริุยวงศ์ แต่การตรวจสอบทางเอกสารไม่อาจยืนยนัได้แน่ชดัว่า กลุ่มชาว
เงีย้วในหมู่บ้านเหมืองกงุ บ้านขนุแส เขตอําเภอหางดงจะเป็นเงีย้วกลุ่มเดียวกนัหรือไม่ แต่จาก
หลกัฐานแวดล้อมก็ทําให้เช่ือได้ว่า กลุ่มเงีย้วท่ีมีความรู้ในการปัน้นํา้ต้นนัน้ ล้วนเป็นชาวเงีย้วท่ี
ถกูกวาดต้อนเข้ามาในช่วงเวลาฟืน้ฟเูมืองเชียงใหม่ทัง้สิน้ การผลิตนํา้ต้นของชาวเงีย้วใน
หมู่บ้านต่าง ๆ ท่ีสืบทอดมาจนถึงทกุวนันี ้โดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีใช้อณุหภมูิ
ในการเผาท่ีไม่สงูมากนกั เนือ้ดินจะหยาบหนาและมีรูพรุนค่อนข้างมาก ผิวจะมีการทานํา้ดินข้น
และขดัผิวให้มนัเพ่ือกนันํา้ซมึออกมา อาจมีการประดบัตกแต่งผิวภายนอกภาชนะอย่างสวยงาม
ด้วยลวดลายต่าง ๆ ท่ีเกิดจาการขดูขีด, แกะลายหรือกดลาย เพราะนํา้ต้นเองก็จดัได้ว่าเป็นงาน
ศิลปหตัถกรรมท่ีมีลวดลายและรูปทรงสวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์จองมนษุย์ผู้ผลิต
ได้เป็นอย่างดี 

 ด้วยเหตนีุค้ณุค่าของนํา้ต้นจงึไม่ได้อยู่ท่ีการทําหน้าท่ีบรรจนํุา้เท่านัน้ หากยงั
เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตท่ีเป็นผู้ ทําหน้าท่ีผลิตเท่านัน้ นํา้ต้นยงัถือได้ว่าช่วย
เพิม่คณุค่าของงานศิลปกรรมโบราณให้มีฐานะสงูขึน้อีกด้วย. 
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หลักการและเหตุผล 
 คุณเคยรู้จักนํา้ต้นไหม? นํา้ต้นหรือคนโฑ เป็นเคร่ืองปัน้ดินเผา ท่ีทําขึน้ไว้สําหรับใส่นํา้ใน

สมยัก่อน ในยุคสมยัท่ียงัไม่มีตู้ เย็นเช่นปัจจุบนั นํา้ต้นถือเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่ง นํา้ต้น
แต่ละอนัมีเร่ืองราวศิลปะ ลวดลายท่ีบ่งบอกถึง วิถีชีวิตของผู้คน นํา้ต้นของขนุนาง นํา้ต้นของ
พระสงฆ์ นํา้ต้นของชาวบ้าน ฯลฯ และอีกมากมายของเร่ืองราวจากนํา้ต้น ซึ่งเป็นศิลปะ
แห่งชาติพนัธุ์ ท่ีเป็นมากกว่าเคร่ืองปัน้ดินเผา ท่ีว่านีช้นแห่งแดนล้านนารู้จกักันดีในนามของ 
"นํา้ต้น” หรือ “คนโทนํา้” สร้างสรรค์ลวดลายแต่ละริว้แต่ละเส้นสายอย่างบรรจง อีกทัง้ยงัต้อง
รวบรวมเอาภมูิปัญญาของบรรพชนมาผสมผสานกบัทกัษะวิชาช่างเฉพาะตวัมาถ่ายทอดเข้า
ไว้ด้วยกนั  

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์การผลิตหตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผาให้ประชาชนได้ศกึษาหาความรู้     

 2. เพ่ือเป็นการสร้างช่องทางในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะกบัตวับคุคลและสมาชิกภายใน
ครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  โรงงานขนาดใหญ่ 

 2.  ร้านค้าขนาดใหญ่ 

 3.  โรงแรม 

 4.  ร้านสปา 

 5.  คนรับจดัสวน 
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ขัน้ตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากนิ 

 1.  ศกึษาข้อมลูจาก เว็บไซต์  สถานท่ีจริง  หนงัสือ และส่ือต่างๆ   

 2.  จดัทําเอกสารเพ่ือนําความรู้ท่ีได้มา มาจดัทํากล่องความรู้กินได้ 
 3.  นําชดุความรู้มาจดัรวบรวมไว้ในกล่องเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้ และ
เป็นแนวทางแก่ผู้ ท่ีสนใจ เพ่ือนําไปสร้างรายได้ 
 4.  นํากล่องความรู้ท่ีได้ออกเผยแพร่ให้กบัประชาชนผู้ ท่ีสนใจ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกบัการปัน้นํา้ต้น  

 2. ประชาชนสามารถนํากล่องความรู้กินได้ นําไปศกึษาและประกอบเป็นอาชีพหลกั
หรืออาชีพเสริมได้ 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กบัเยาวชน นกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไป สามารถไป
ศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการปัน้ได้ 
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Infographic 



  น า้ต้น เป็นภาชนะใส่นํา้แบบล้านนาชนิดหนึ่ง เป็นภาชนะดินเผาแรงไฟต่ํา มีลกัษณะ
ทรงสูงคล้ายขวด ตวันํา้ต้นอ้วนกลม มีคอยาว ปากเล็ก มีขนาดประมาณ 6.5 นิว้ (วดัท่ีตวันํา้ต้น) สูง
ประมาณ 10 นิว้ ทัว่ไปมกัจะมีสีแดงอิฐ  ในการปัน้นํา้ต้นนัน้ นิยมขึน้รูปโดยการใช้แป้นหมนุและปัน้
ด้วยมือเป็นส่วน ๆ นํามาประกอบกนัเม่ือดินยบัไม่แห้งมีการตกแต่งด้วยลายกดประทบัและลายขดูขีด 
บางชนิดพบว่ามีฝาเล็ก ๆ ปิดท่ีปากด้วย  ในแง่ประโยชน์ใช้สอยแล้วนํา้ต้นใช้สําหรับใส่นํา้ไว้ใช้ด่ืมบน
เรือนและใช้รับแขกโดย วางไว้ท่ีเติน (อ่าน เติ๋น) หรือห้องอเนกประสงค์ นอกจากนี ้นํา้ต้นยงัใช้สําหรับ
ใส่นํา้ไว้บนหอเจ้าทรง หอผีปู่ ย่าด้วยส่วนความเช่ือเก่ียวกบันํา้ต้น เช่ือว่านํา้ต้นเป็นของสงูจึงใช้สําหรับ
ใส่นํา้ในพธีิกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมท่ีมีเกียรติ เช่น ต้อนรับแขก ตัง้ไว้บนหอผีหอเจ้าทรง เวลาฟ้อนผีก็
ใช้นํา้ต้นสําหรับใส่นํา้เพ่ือบวงสรวงเซ่นไหว้ผี เป็นต้น  ปกติชาวบ้านมกัจะไม่ใช้นํา้ต้นอย่างพร่ําเพร่ือ 
หากไม่ใช้งานแล้ว มักจะเก็บไว้โดยการคว่ําไว้บนค่วน หรือท่ีเก็บของเป็นตะแกรงตาห่างกรุอยู่แทน
เพดานเรือน หากจะเปรียบภูมิปัญญาท้องถ่ินของเหล่าบรรพชนคนเมือง (ล้านนา) คงเทียบได้กบัเส้น
เลือดใหญ่ เสมือนคลงัภมูิปัญญาท่ีสําคญัของชีวิตทกุชีวิตท่ีจะหล่อเลีย้ง ต่อยอดลมหายใจให้ชีวิตท่ี
เหลืออยู่ ยืนหยดั ได้ในวิถีทางสายวฒันธรรม หตัถกรรมพืน้บ้านล้านนา ส่งเสริมภูมิปัญญาของชาติ
พนัธุ์ คนไทยถ่ินเหนืออย่างสมศกัดิ์ศรี 
1. กระบวนการผลิต 
ความรู้/ทกัษะส าหรับด าเนินการ 

 ชาวบ้านนํา้ต้น  บ้านเหมืองกุง  บ้านขุนแส ได้รับการถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรม
เคร่ืองปัน้ดินเผา จากชาวเงีย้ว จากรุ่นสู่รุ่น สืบสานหตัถกรรมเป็นอาชีพ  หลงัจากทํานาเสร็จชาวบ้าน
ก็จะปัน้นํา้ต้น นํา้หม้อ ไว้เพ่ือใช้ในครัวเรือนและขายเป็นอาชีพเสริม ต่อมารายได้ท่ีเคยได้ ก็ไม่ได้ทําให้
ชุมชนมีฐานะดีขึน้ เน่ืองจากมีเทคโนโลยีท่ีทําให้ภาชนะใส่นํา้ด่ืมเปล่ียนไป   การผลิตนํา้ต้น และนํา้
หม้อ ในปัจจุบนัก็เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัด้วยการนําศิลปะมา
ประยกุต์ใช้ รวมถึงเพิ่มกรรมวิธีในการผลิต  ตลอดจนชมุชนต้องช่วยกนัคิดพฒันารูปแบบอ่ืนท่ีตลาด
สนใจขายให้ได้เงินเพ่ือเลีย้งตนเอง และครอบครัวกระบวนการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาจากอดีตสู่ปัจจบุนั 
เม่ือเปรียบเทียบกบัในอดีตพบว่า กระบวนการผลิตจะมีขัน้ตอนคล้าย ๆ กนั คือ การเตรียมดิน การขึน้
รูป การตกแต่งการผึง่ การเผา แต่สิ่งท่ีแตกต่างกนั ในกระบวนการผลิต คือวสัด ุอปุกรณ์ ท่ีนํามาใช้ใน
การผลิต บางขัน้ตอน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต อาทิ แหล่งวัตถุดิบ ท่ีใช้ในการผลิต
เคร่ืองปัน้ดินเผา ในอดีตจะเป็นดินจากกลางทุ่งนาไม่ต้องซือ้  แต่ปัจจบุนัผู้ผลิตต้องซือ้ดินจากอําเภอ
สนัป่าตองจอมทอง และดอยสะเก็ด  

 

 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 



1. กระบวนการผลิต 
ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 

  การเตรียมดินในอดีตใช้ครกกระเด่ืองเพ่ือบดดินให้ละเอียดเป็นผง และนวดดินด้วย

มือ สําหรับปัจจุบนัใช้เคร่ืองจกัรในการช่วยย่อยสลายดิน การขึน้รูป ช่างปัน้ในอดีตจะทําการขึน้รูป
ด้วยมือ โดยใช้แป้นมือหมนุหรือชาวบ้านเรียกว่า “จ่าก” สําหรับปัจจบุนั จะขึน้รูปด้วยมือแต่ใช้
แป้นหมุนไฟฟ้า ท่ีชาวบ้านดัดแปลงมาจากแกนล้อรถจกัรยานยนต์โดยใส่มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นตัวต้นเป็นกําลัง  โดยใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวต้นกําลังในการขับเคล่ือนให้แป้นหมุนนัน้หมุน 
เพ่ือสะดวกในการขึน้รูปผลิตภัณฑ์ การตกแต่งในอดีตจะไม่มีการเคลือบสีของผลิตภัณฑ์ เป็นสี
ธรรมชาติ ในปัจจุบนัมีการตกแต่ง และการขดัมัน สําหรับชาวบ้านเหมืองกุง จะตกแต่งผลิตภณัฑ์
เคร่ืองปัน้ดินเผาโดยใช้ดินสีแดงจากอําเภอดอยสะเก็ด เคลือบผลิตภณัฑ์ก่อน จากนัน้จึง
ใช้นํา้มนัโซล่า ทาทบับริเวณผิวผลิตภณัฑ์อีกครัง้  เพ่ือจะได้ผิวผลิตภณัฑ์ท่ีมีสีแดงและมี
ความมนั หลงัจากนัน้จึงใช้ก้อนหินผิวเรียบขดัผิวผลิตภณัฑ์ให้เป็นมนั ก่อนจะนําไปผึ่งให้
แห้งและเผาต่อไป การผึ่งในอดีตและปัจจุบนัไม่มีความแตกต่างกัน โดยจะผึ่งไว้ในท่ีร่ม 
ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะ สลับกับนําผลิตภัณฑ์ไปผึ่งแดดเพ่ือให้แห้งเ ร็วขึน้ 
กระบวนการผลติขัน้ตอนสดุท้าย คือ การเผา ในอดีตและปัจจบุนัไมม่ีความแตกต่างกนั จะ
เผาโดยใช้เตาเผาท่ีก่อขึน้เอง โดยใช้อิฐมอญและใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลงิในการเผา 
รูปทรงของนํา้ต้น มีรูปแบบลกัษณะ อยู่ 8 รูปแบบดงันี ้
 1. แบบหวัแดง(หวัระฆงั) 
 2. แบบทรงสงู 
 3. แบบคอคอดปากบาน 
 4. แบบนํา้ต้นแมว่าง(สนัป่าตอง) 
 5. แบบทรงอ้วน 
 6. แบบยาวกลีบมะเฟือง  
 7. แบบทรงขวด 
 8. แบบนํา้เต้า 
 
 
 

 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 



1. กระบวนการผลิต 
ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 
รูปทรงของน า้ต้น มีรูปแบบลักษณะ อยู่ 8 รูปแบบดังนี ้
 1. แบบหวัแดง(หวัระฆงั) 
 
 
 
 
 
 2. แบบทรงสงู 
 
 
 
 
 
 
  
 3. แบบคอคอดปากบาน 
  
 
 
 

 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 



1. กระบวนการผลิต 
ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 
รูปทรงของนํา้ต้น มีรูปแบบลกัษณะ อยู่ 8 รูปแบบดงันี ้
 4. แบบนํา้ต้นแมว่าง(สนัป่าตอง) 
 
 
 
 
 
 
 5. แบบทรงอ้วน 
 
 
 
 
 
 6. แบบยาวกลีบมะเฟือง  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 



1. กระบวนการผลิต 
ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 
รูปทรงของน า้ต้น มีรูปแบบลักษณะ อยู่ 8 รูปแบบดังนี ้
 7. แบบทรงขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 8. แบบนํา้เต้า 
 
 
 

 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 



 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 
 

การจัดการเงนิ 
 ดินท่ีนํามาปัน้เป็นชิน้งานแต่ละชิน้ ขึน้อยู่กบัการนํามาปัน้ว่ามีขนาดเล็ก หรือใหญ่ 
มีราคาตัง้แต่ 10 – 10,000 บาทขึน้ไป 
 

การจัดการก าลังคน 
 1.  ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป หรือแบบครอบครัว 
 2. วิสาหกิจชมุชน, ห้างหุ้นส่วน, บริษัท 
 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
 อปุกรณ์ ในการเตรียมดินสําหรับการปัน้ 
   
  
 1. เคร่ืองบดดิน  
 
 
 
   บดแบบมือ          บดแบบเคร่ือง 
    * เคร่ืองละ  17,900 บาท 
 
            
  
 2. บ่อหมกั  
            
 
 
 
       * ราคาค่าก่อบ่อหมกั ลกูละ 1,500 บาท 
  
             
 
 



 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 
 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
 อปุกรณ์ ในการเตรียมดินสําหรับการปัน้ 
  
  
 3. เคร่ืองนวดดิน   
             
 
   
              นวดแบบใช้มือ            เคร่ืองนวดดิน 
          * เคร่ืองนวดดิน  17,900 บาท 
 
 
 
  
  
 4. เตาสําหรับเผาเคร่ืองปัน้   
 
 
 
    * ราคาค่าก่อเตาเผา ประมาณ 10,000 บาท 



 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 
 

การจัดการเงนิ 
 ดินท่ีนํามาปัน้เป็นชิน้งานแต่ละชิน้ ขึน้อยู่กบัการนํามาปัน้ว่ามีขนาดเล็ก หรือใหญ่ 
มีราคาตัง้แต่ 10 – 10,000 บาทขึน้ไป 
 

การจัดการก าลังคน 
 1.  ตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป หรือแบบครอบครัว 
 2. วิสาหกิจชมุชน, ห้างหุ้นส่วน, บริษัท 
 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
 อปุกรณ์ ในการปัน้เคร่ืองปัน้ดินเผา 
   
 
 
 1. ท่ีวดัขนาด รูปทรง ความสงูต่ํา 
 
 
 
 
           2. ไม้ไผ่ 
            
 
 
 
 
 3. แผ่นกระเบือ้ง 
             
 
 



 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 
 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
  อปุกรณ์ ในการปัน้เคร่ืองปัน้ดินเผา 
   
  4. สายเอ็น 
 
 
 
            
  5. แป้นหมนุ  
 
 
 
 
           6. ผ้าผืนเล็ก   
 
 
 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
 อปุกรณ์ ในการขดัเคร่ืองปัน้ดินเผา 
   
 
 
  1. หินขดั 
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วัสดุอุปกรณ์ 
 วสัด ุในการปัน้เคร่ืองปัน้ดินเผา 
   
 1. ดินเหนียว   * รถขนดินขาย ลําละ 3,000 บาท 
    * แต่ถ้าผสมพร้อมปัน้ กิโลละ 25 บาท 
 
 
   
 2. ดินแดงบดละเอียด      * ราคา กิโลกรัมละ 15 บาท 
 
 
 
 3. ขีเ้ถ้าแกลบ   * รถขนขีเ้ถ้าแกลบ ลําละ 2,000 บาท 
    * กระสอบ 5 กิโล 30 บาท 
  
 
 วสัด ุในการขดัเคร่ืองปัน้ดินเผา 
  
  1. นํา้มนัโซล่า   * ราคานํา้มนัขึน้อยู่กบัราคาท้องตลาด 
   
 
 
  2. นํา้เปล่า   

 



 

น ้าตน้ คนโท ลา้นนา 
 
วัตถุดบิ 
  
 1.  ดินเหนียวสําหรับปัน้ 
 
  
 
  
  
 2.  เศษดินเผา 
  
 
 
 
 
 3.  ฟืน            * ลําละ 3,500 บาท 
             *มดัละ 35 บาท 

 



กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 
      ขัน้ตอนการเตรียมดนิ 

 1.นําดินเหนียวไปตากให้แห้ง ประมาณ 1วนั 

 

 

 

 

  

 2.นําดินเหนียวท่ีแห้งแล้วไปป่ันให้ละเอียด 

 

 

 

 

  

 

 3.เม่ือป่ันดินเหนียวเสร็จแล้วก็นําไปร่อนเพ่ือเอาทรายเม็ดใหญ่ออก ถ้าไม่นําเม็ด
ทรายออกเวลาปัน้ดินเหนียวจะมีรอยผ ุ

 

  

 
 

.......ช่ือเร่ือง.................. 
 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 



กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 
      ขัน้ตอนการเตรียมดนิ 

 4.นําดินเหนียวไปหมกัโดยต้องผสมนํา้เพ่ือให้ดินเหนียวมากขึน้ ใช้เวลาในการหมกั 
1 วนั 

 

 

 

 

 

 5.เม่ือนําดินเหนียวขึน้จากอ่างหมกัดินแล้วนําดินเหนียวมานวดด้วยมือ หรือนําเข้า
เคร่ืองเพ่ือทําการอดัดิน 

 

 

 

 

 

 6.นําถงุพลาสติกห่อดินไว้และสามารถนํามาใช้งานได้เลย 
 

.......ช่ือเร่ือง.................. 
 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

      ขัน้ตอนการป้ัน 
 1.  เตรียมดินสําหรับการปัน้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2.  นํากระเบือ้งมาวางบนเคร่ืองปัน้ใช้สําหรับรองดินเหนียว 
 
 
 
 
 
 
  
  
 3.  ทําการปัน้โดยใช้เคร่ืองปัน้ดินเหนียวใช้เคร่ืองมือตกแต่งให้เป็นรูปทรง 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

       ขัน้ตอนการแกะลายหม้อ 
 1. สร้างลวดลายด้วยวิธีการกดทบัลาย  เซาะร่องเอาสว่นที่เป็นฟันปลาออก 
ให้ปรากฏเป็นรอยยกั 
 
 
 
 
 
 
        2. นําสายเอ็นมาตดัด้านล่างของเคร่ืองปัน้เพ่ือให้หลดุออกจากกระเบือ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  นําเคร่ืองปัน้ดินเหนียวท่ีปัน้เสร็จไปตากให้แห้งเพ่ือรอการเข้าเตาเผา 
 
 



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

 ขัน้ตอนตากหม้อ   
 นําหม้อนํา้ท่ีได้จากการปัน้เสร็จเรียบร้อยมาตากในท่ีร่มหรือท่ีแจ้งก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนการขัดด้วยหนิแม่น า้ 
   1.นําหม้อนําท่ีได้จากการตากและแกะลายเสร็จเรียบร้อยมาเตรียมการขดั 
          2.นําสีท่ีได้จากดินแดงมาบดให้ละเอียดผสมกบันํา้มนัโซล่า 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
          



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

ขัน้ตอนการขัดด้วยหนิแม่น า้ 
                 3.ทาลงไปบนหม้อนํา้ นําไปตากให้แห้ง 
 
 
 
 
 
         
 
  
  4.ขดัด้วยหินแม่นํา้ จนเกิดความเงางาม 



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

ขัน้ตอนการเผาเคร่ืองป้ัน 
 ข้อดีสําหรับการเผาเคร่ืองปัน้ก็คือ ทําให้เคร่ืองปัน้แข็งแกร่ง ทนทาน กนัการไม่แตกหกั
ง่าย 
 1. นําเคร่ืองปัน้ใส่ในเตาเผา 
 
 
 
 
 
 
 2. จดุไฟนําถ่านและฟืนใส่ลงไปเร่ือยๆ เพ่ือให้ไฟมีความร้อนสงูเพ่ือจะได้เผาเคร่ืองปัน้
ให้มีความแข็งแกร่ง 
 
 
 
 
 
 
 
  3. รอประมาณ 8 – 10 ชัว่โมง ถึงจะสามารถนําเคร่ืองปัน้ออกได้ 
  



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

 เกร็ดน่ารู้ :  
 ถ้าคณุอยากได้นํา้ต้น หรือเคร่ืองปัน้ของคณุ เป็นสีแดงนํา้ตาล ต้องใช้ไฟอยู่ท่ีอณุหภมูิท่ี   
700 องศา 
 
 
 
 
 
 
 ถ้าคณุอยากได้นํา้ต้น หรือเคร่ืองปัน้ของคณุ เป็นสีส้มใส ต้องใช้ไฟอยู่ท่ีอณุหภมูิท่ี   800  
- 900 องศา 
 
 
 
 
 
 
 ถ้าคณุอยากได้นํา้ต้น หรือเคร่ืองปัน้ของคณุ เป็นสีดํา ต้องใช้ไฟอยู่ท่ีอณุหภมูิท่ี   700 
องศา 
และรีบเอาลงคลกุขีเ้ถ้าแกลบ และปล่อยไว้ประมาณ 4-5 นาที คณุก็จะได้สีดํา 
 
 
 
 
 
 
 



2. การตลาด 
 ศิลปหตักรรม “น า้ต้น/คนโท” เป็นงานหตักรรมท่ีต้องใช้ความสามารถและจิตนการ      
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ถือว่ามีโอกาสเติบโตได้เป็นอย่างมาก เพราะรูปแบบของผลิตภัณฑ์มี          
การปรับเปล่ียนไปตามกระแสของการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการนําเอาไปใช้ หรือการนําไปตกแต่ง 

 

 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

อตีด การจ าหน่ายน า้ต้น ปัจจุบัน การจ าน่ายน า้ต้น 

- ขายในจงัหวดั - ได้มีการจดัรวมกลุ่มขึน้ภายในหมู่บ้าน 
จดัตัง้กลุ่มหตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา 

- โรงแรม 
- รีสอร์ท 
- ร้านสปา 
- ธุรกิจออนไลน์ 

- ขายในอําเภอใกล้เคียง  
 

- ได้รับการจดัตัง้ให้เป็น “หมู่บ้านโอท็อปเพ่ือ
การท่องเท่ียว” 

- โดยราคาการขายนัน้ จะถกู มีราคาเพียงใบ
ละ 5 – 35 บาท 
 

- มีการจดัทําตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า ทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ทําให้ราคาสินค้ามีราคา
ท่ีสงูขึน้ จากเดิม 



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

3. ปัญหา/วิธีการตัดสินใจ/กระบวนการแก้ปัญหา 
      ปัญหาในการป้ันน า้ต้น  
 1.  ขาดแคลนฝีมือแรงงาน 
 2.  การร่อนดิน ต้องเอาเศษใบไม้ ก้อนหิน ทราย ออกให้หมด ไม่นัน้ “นํา้ต้น” เวลา
เผาจะแตก หรือมีรอยร้าว 
 3..  การใส่ไฟให้ร้อนในเวลาเดวกนัทําให้ชิน้งานแต่  
 4..  สีของ “นํา้ต้น” มกัจะมีสีท่ีไม่เสมอกนั ต้องคดัแยกออก ทําให้ไม่ได้การผลิตตาม
เป้าท่ีกําหนดไว้ 
      กระบวนการแก้ปัญหา 
 1.  ควรมีการสง่เสริมให้เยาวชน เรียนรู้เก่ียวกบัการปัน้นํา้ต้น/คนโท 
 2. การร่อน ต้องร่อนหลายๆ รอบ จนมีแต่ดินที่ละเอียดเทา่นัน้ 
 3.  การนํานํา้ต้นเข้าเตา เพ่ือเผาวนัท่ี 1 จะซมุไฟอ่อนๆ ให้ความร้อนแพร่กระจาย    
วนัท่ี 2 จะเร่ิมความร้อนขึน้ไปเลย จนถึง 800 – 900 องศา ใช้เวลา 6 – 10 ชัว่โมง จะทําให้ นํา้ต้น 
นัน้สวยงาม ใช้นํา้ไม่ร่ัว ซมึ  



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

4. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  บรรดาหมู่บ้านในเชียงใหม่ ท่ียงัอนรัุกษ์การปัน้นํา้ต้น/คนโทนัน้ “หมู่บ้านเหมืองกุง” 
เป็นหมู่บ้านตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการตัง้กลุ่มหตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา ในปี พ.ศ. 2545 
และได้รับเลือกจากองค์กรพฒันาชมุชน อ.หางดง และ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เป็น
หมู่บ้านโอท็อปเพ่ือการท่องเท่ียวเม่ือปี พ.ศ. 2548 จึงทําให้ชาวบ้านเห็นความสําคญัและรวมตวักัน
มากขึน้จนกระทัง่ปัจจบุนัมีประมาณ 22 ครัวเรือนท่ีทําอาชีพเคร่ืองปัน้ดินเผาอย่างจริงจงั  โดยมีการ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค  เช่น การสร้างลวดลายท่ี
แปลกใหม ่และการแต่งสีสนัให้ทนัสมยั อีกทัง้ยงัมีการผลิตตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าอีกด้วย เช่น โคม
ไฟ กระถาง อ่างบวั หรือแจกนั เป็นต้น 
 



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

5. แนวคดิใหม่ในการพฒันาอาชีพ 
 1. เปิดเป็นศนูย์เรียนรู้ให้เยาวชนได้เข้ามาใช้เวลาว่างสืบสานงานหตัถศิลป์ สร้าง
รายได้และสร้างอาชีพ  
 2. โครงการท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้ภมูิปัญญาล้านนาเชิงหตัถกรรม มีหมู่บ้านเชิงหตั
กรรม ดงันี ้
    หมู่บ้านเหมืองกุง  "ตํานานนํา้ต้นคนปัน้ดิน“ 
   
 
 
   หมู่บ้านกวนวัวลาย "บ้านกวนววัลายสืบสานปัน้
หม้อนํา้   ดิน ใส่นํา้ด่ืมกินหอมเย็นช่ืนใจ“  
 
 
 
   หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว "แหล่งปัน้เคร่ืองครัวจากดิน 
   สร้างสรรค์ของกินหอมกลิ่นดินเผา" 
 
 
 
 
 
   หมู่บ้านป่าตาล "มหศัจรรย์ดินยิม้ ถ่ินล้านนา" 



 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

6. แหล่งอ้างองิ (รายช่ือบุคคล/ช่ือหนังสือ/เว็ปไซต์ ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง ความเช่ียวชาญ สถานที่ตดิต่อ 

คนโทโบราณปิดทอง(นํา้ต้น)   
 
 
 
คนโทโบราณปิดทอง 

 
 
 
กลุ่มเคร่ืองปัน้ดินเผา 45 หมู่ 6 บ้าน
นํา้ต้น ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50360 ติดต่อ : คณุ
สล่าแดง ศรีสวุรรณ  
โทร : 089 7007273, 053 489226 

คนโทโบราณปิดทอง ทรง
ฟักทองคอสอบ 

คนโทโบราณปิดทองแนวกลาง
คู่  

คนโทโบราณปิดทอง  

คนโทโบราณ ทรงคนเฒ่านอน
วดั ขนาดมาตรฐาน 

โคมไฟคนโทโบราณปิดทอง 

คนโทดินเผา  คนโทขนาดใหญ่  
ใส่นํา้ด่ืม 

กลุ่มเคร่ืองปัน้ดินเผาบ้านเหมือนกงุ  
77 หมู่7 บ้านเหมืองกงุ ต.หนอง
ควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  
ติดต่อ : นางจนัทร์เพญ็ สายรัมย์  
โทร :053 441064,01 999-8896 

คนโท คนโท กลุ่มเคร่ืองปัน้ดินเผาตําบลหนอง
ป่าค4/2 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองป่าคร่ัง 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
50000  
ติดต่อ : นายพีรพงษ์ พรปิติไพศาล 
โทร : 053 248305 , 05 8674545 

http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=041227103015&ID=502201&SME=041222145531
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=041227103015&ID=502201&SME=041222145531
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=041227103015&ID=502201&SME=041222145531
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=041227103015&ID=502201&SME=041222145531


 

นํา้ต้น คนโท ล้านนา 

6. แหล่งอ้างองิ (รายช่ือบุคคล/ช่ือหนังสือ/เว็ปไซต์ ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

เว็ปไซต์ 
http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM /ศาสตร์ตราช่าง : วิถีงานปัน้ นํา้ต้น ล้านนา 
'คนโทนํา้' 19 ส.ค. 57 (1-3) 

http://www.handicrafttourism.com/ 
http://muangkung.blogspot.com/ 
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=06-
2010&date=01&group=12&gblog=166 
http://www.thairath.tv/play/697 
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=212983 

https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การ
มหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การป้ันน า้ต้น-หรือคนโทน า้ดินเผา 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=831916 

http://www.thaitambon.com 

http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM
http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM
http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM


น ำ้ต้น คนโท ล้ำนนำ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

3 

3 

8 

19 



น ำ้ต้น คนโท ล้ำนนำ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ศำสตร์ตรำช่ำง : วถิงีำนป้ัน น ำ้ต้น ล้ำนนำ 'คนโทน ำ้' (1-3) 

ศิลปะแห่งชาติพนัธ์ุท่ีเป็นมากกวา่เคร่ืองป้ันดินเผา ท่ีวา่น้ีชนแห่งแดนลา้นนารู้จกักนัดีในนาม-
ของ "น ้ าตน้” หรือ “คนโทน ้ า” สร้างสรรคล์วดลายแต่ละร้ิวแต่ละเสน้สายอยา่งบรรจง อีกทั้งยงั
ตอ้งรวบรวมเอาภูมิปัญญาของบรรพชนมาผสมผสานกบัทกัษะวชิาช่างเฉพาะตวัมาถ่ายทอด 
ร่วมติดตามเร่ืองราวของคุณค่า วถีิขีวติ ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาเขา้ไวด้ว้ยกนั 
โดย สล่าแดง หรือช่าง “สมทรัพย ์ศรีสุวรรณ์” ไดใ้นรายการศาสตร์ตราช่าง ตอน “วถีิงานป้ัน น ้ า
ตน้ ลา้นนา” 

คิดอยา่งไรใหส้ร้างสรรค ์ช่างท าน ้าตน้ สล่าแดง 
http://www.youtube.com/watch?v=ADHpMrxl6H4 

สล่าน ้าตน้ จ.เชียงใหม่ : คุณสมทรัพย ์ศรีสุวรรณ์ 
http://www.youtube.com/watch?v=e56I6GI2ixk 



โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภมูิปัญญาล้านนาเชงิหตัถกรรม 

น ำ้ต้น คนโท ล้ำนนำ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ศาสตร์ตราช่าง : วิถีงานปัน้ นํา้ต้น ล้านนา 'คนโทนํา้' 19 ส.ค. 57 (1-3) 
http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM  

ท่องเท่ียวไปยงัหมู่บา้นต่าง ๆ เพื่อสัมผสัประสบการณ์การท าหตัถกรรมท่ีหลากหลาย จากครูช่างผูสื้บ
สานงานหตัถกรรม จากรุ่นสู่รุ่น ในสถานท่ีและบรรยากาศจริงท่ีใชส้ร้างสรรคง์านหตัถกรรม พร้อมทั้ง
สัมผสักบัวถีิชีวติท่ีแทจ้ริงของคนในทอ้งถ่ินลา้นนา อีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวติตอ้งได้
ลองสัมผสั 

http://www.handicrafttourism.com/  

 http://muangkung.blogspot.com/  

 http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html  
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=06-   
2010&date=01&group=12&gblog=166  
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การ
มหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การป้ันน า้ต้น-หรือคนโทน า้
ดนิเผา  

http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM
http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM
http://www.youtube.com/watch?v=mvYJbbYv2EM
http://www.handicrafttourism.com/
http://muangkung.blogspot.com/
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://cmrulocalinformaiton.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=06-
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=06-
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=06-
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา
https://mbasic.facebook.com/notes/ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ-องค์การมหาชน/สมทรัพย์-ศรีสุวรรณ์-หรือ-สล่าแดง-ผู้อนุรักษ์การปั้นน้ำต้น-หรือคนโทน้ำดินเผา


น ำ้ต้น คนโท ล้ำนนำ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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แหล่งอ้างองิ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

       นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ หรือ สล่าแดง 
     45 หมู ่6 บ้านนํา้ต้น ตําบลบ้านกาด อําเภอแมว่าง  

จงัหวดัเชียงใหม ่50360  
โทร : 089 7007273, 053 489226 

 
 



เคร่ืองบดดนิ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

น ำ้ต้น คนโท ล้ำนนำ 

เคร่ืองผสมดนิ 

บ่อหมักดนิ เตาเผา 

ที่วัดขนาด รูปทรง ความสูงต ่า ไม้ไผ่ 



กระเบือ้ง 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

น ำ้ต้น คนโท ล้ำนนำ 

สายเอน็ 

แป้นหมุน ผ้า 

หนิขัด ดนิเหนียว 



ดนิแดงบดละเอียด 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

น ำ้ต้น คนโท ล้ำนนำ 

ขีเ้ถ้าแกลบ 

น า้มันโซล่า น า้เปล่า 

เศษดนิเผา ฟืน 



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

• นํากลอ่งความรู้ท่ีได้จดัทํามาเผยแพร่ไว้ ณ มมุศนูย์ความรู้กินได้ ณ 
ห้องสมดุประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

• นําไปเผยแพร่กบัห้องสมดุเคลื่อนท่ี 
 


