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รายงานสรุปผูบริหาร
ที่มาและความสําคัญของโครงการ
จังหวัดนาน ไดรับประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 20 กันยายน 2548 เห็นชอบ ประกาศ
เปนพื้นที่อนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกานาน และเห็นชอบแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนา
บริเวณเมืองเกานาน สวนหนึ่งของแผนแมบท กําหนดใหยายสวนราชการออกจากพื้นที่ใจเมือง และปรับปรุง
การใชพื้นที่อาคารสวนราชการเพื่ออนุรักษคุณคาทางประวัติศาสตรของเมืองนาน พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู
เรื่องราวในอดีต และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีภูมิทัศนที่เปนระเบียบสวยงาม และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/10425 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558
จังหวัดนานไดมีคําสั่งที่ 6226/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 และคําสั่งที่ 17496/2559 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดนานหลังเดิม มีนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนานเปนประธาน มีหนาที่จัดทําแผนแมบทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดนานหลัง
เดิม เสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาศาลากลางจังหวัดนานหลังเดิม เสนอคําของบประมาณการ
พัฒนาศาลากลางจังหวัดนานหลังเดิม เพื่อเปนหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน และแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ลานนาตะวันออก โดยมุงเนนการใชประโยชนในการจั ดตั้งศูนย การเรียนรูที่มีชีวิตดานศิลปวัฒ นธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่สืบทอดองคความรูและบรรยากาศของเมืองเกานาน
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) เพื่อเปนหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองนาน และแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกจึงถูกจัดทําขึ้นโดยองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา และไดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนหนวยงานดําเนินการ
ออกแบบ เริ่มดําเนินงานตามสัญญาลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ตุลาคม 2562
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วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดนาน สําหรับ
การออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา)
2) เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) และภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
อาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) ใหเปนหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน และแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ลานนาตะวันออก
3) เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูที่มีชีวิตดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบ
ทอดองคความรูและบรรยากาศของเมืองเกานาน
4) เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูที่มีชีวิต และพื้นที่สรางสรรคสําหรับประชาชน เยาวชน และบุคคลทั่วไป
ขอบเขตของโครงการ
พื้นที่ดําเนินการ ประกอบดวย อาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
ถนนสุริยพงษ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เนื้อทีป่ ระมาณ 10 ไร มีขอบเขตการดําเนินงานภาค
ขอมูลได แกการศึกษารวบรวมขอมูล ด านศิล ปวัฒ นธรรมเมืองน าน ลานนาตะวัน ออก ตลอดจนภูมิป ญญา
ทองถิ่นทุกแขนง รวมถึงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหลงเรียนรู หอศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) และสิ่งปลูกสรางอื่นๆในพื้นที่
โครงการ ทั้งนี้ การดําเนินงานจะยึดแนวทางที่สรุปไดจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะทํางานจัดทํา
แผนแมบทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดนานหลังเดิม ตามคําสั่งจังหวัดนานที่ 6226/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน
2559 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
การดําเนินงานโครงการ
การศึกษาขอมูล
ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก เอกสาร ตํารา เรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร ข องเมื อ งน า นทุ ก แขนง รวมทั้ ง บุ ค ลากร ผู รู ภู มิ ป ญ ญา ปราชญ ช าวบ า น นั ก วิ ช าการด าน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นทุกแขนงและองคกรที่เกี่ยวของ สําหรับการวางแนวความคิด
ในการออกแบบพื้นที่นิทรรศการดานตาง ๆ ดังนี้
1) ดานพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ที่ทรงเสด็จเยี่ยม
เยือนราษฎรและทรงงานในจังหวัดนาน
2) ดานวิถีชีวิต สังคม ชาติพันธุ เปนพืน้ ฐานของขอมูลสําหรับการศึกษาความเขาใจของ
พื้นฐานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก
3) ดานภูมิปญญาวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม นาฏกรรม คีตกรรม
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4) ดานภูมิปญญาศิลปะ การชาง การถักทอผา การแกะสลัก โลหะกรรม สถาปตยกรรม
จิตรกรรม หัตถกรรม ปฏิมากรรม
5) ดานประวัติศาสตร ดานรัฐศาสตร และนิติศาสตร จัดแสดงขอมูลการจัดการปกครอง
กฎหมายอาณาจักรหลักคํา
6) ดานยุทธศาสตรการศึกสงคราม การปกปองบานเมือง ศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการตอสู
กองทัพกับประชาชน
7) ดานวิทยาศาสตร ดาราศาสตร โหราศาสตร คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับดานวัฒนธรรม
8) ด านเกษตรศาสตร และธรรมชาติ วิทยา ขอมูล ระบบเหมืองฝาย เมืองจั ด การตนเอง
โครงการตาง ๆ การพัฒนาผลผลิตการเกษตร เชน กาแฟ สมสีทอง ขาวฯลฯ
9) ดานผังเมือง การจัดแสดงผังเมืองและพัฒนาการทางผังเมือง
10) องคความรูดานอื่น ๆ ที่เหมาะสม
การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการประชาสัมพันธสรางการรับรู
เพื่ อ สร า งการรั บ รู สร า งความเข า ใจและมี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานศึกษาของการพัฒนาโครงการ และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงาน จึงจัดใหการ
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและประชาสัมพันธ ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนี้
1) การจัดประชุมหรือประชาคมในพื้นที่ โดยมีตัวแทนของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่เขารวมประชุม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และประชาชน
ที่เกี่ยวของตอการพัฒนาโครงการเขารวม จํานวน 7 ครั้ง
2) การจัดการประชาสัมพันธการดําเนินการโครงการ ดังนี้
- การจัดการแถลงขาว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดนาน
- การติดปายไวนิลที่พื้นที่โครงการและที่ตัวอาคารศาลากลางจังหวัดนานหลังเกา
- การเผยแพรขาวสารการดําเนินโครงการและการประชุมประชาคมตามสื่อสารมวลชน
ตางๆ
- การใช เ ว็ บ ไซต โ ครงการ (www.nan-acc.com) เผยแพร ข อ มู ล โครงการ ผลงานการ
ออกแบบ วิดิทัศนบันทึกการแถลงขาวและประชุมประชาคมทุกครั้ง
3) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสไดเห็น
ตัวอยางและฟงบรรยายจากผู ดําเนิ นงานศูน ย การเรี ยนรูด านศิล ปวัฒนธรรม หรืออาคารในลั กษณะที่เ ป น
แนวทางใกลเคียงกัน ที่ดําเนินการแลวไดผลดี โดยจะสามารถนํามาใชเปนตัวอยาง หรือแบบอยางในการบูรณา
การแนวความคิดในการออกแบบและดําเนินการตอไป
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การสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา
ออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม วิศวกรรมโครงสราง งานตกแต ง
ภายใน สื่อนิทรรศการ และวิศวกรรมงานระบบตาง ๆ และอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยใหสอดคลองบริบทเมืองเกา
และสถาปตยกรรมเมืองเกานาน รายการคํานวณทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของ และจัดทํารายการประมาณ
ราคาคากอสราง (BOQ.) และคาใชจายอื่น ๆ ซึ่งรวมทั้งงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมทั้งหมด ตาม
ขอกําหนดของทางราชการ ประกอบดวย
1) ปรับปรุงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา)
2) อาคารศูนยเรียนรูนาน
3) ภูมิทัศนภายในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) ทั้งหมด
4) อาคารประกอบอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งการปรับปรุงอาคารเดิม และการ
กอสรางใหม เชน อาคารแสดงและจําหนายผลิตภัณฑทองถิ่น อาคารเก็บพัสดุ อาคารหองสุขา
ลานวัฒนธรรม ลานจอดรถ และถนนภายในโครงการปอมยาม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค
ที่จําเปน
ทั้งนี้ แบบกอสรางและรายการประกอบแบบทั้งหมด จะมีวิศวกร สถาปนิก และมัณฑนากร ที่มี
ใบประกอบวิชาชีพ ลงนามรับรองแบบในดานตาง ๆ ใหถูกตองและครบถวนตามกฎหมาย
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562
การดําเนินงานที่ผานมา
จั งหวั ด น านได มีคําสั่ งจั งหวั ด น าน ที่ ๖๒๒๖/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ แต ง ตั้ ง
คณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดนานหลังเดิม (โครงการพัฒนาหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
นานและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก) มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนานเปนประธาน ได
จัดประชุมพิจารณากรอบเนื้อหาที่จะจัดแสดง ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆที่จะจัดใหมีในอาคาร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2559 และครั้ งที่ 2 เมื่อวั น ที่ 27 เมษายน 2559 มีขอคิด เห็ น และข อเสนอแนะเบื้ องต นให กั บ
คณะทํางานออกแบบโครงการฯ เรื่องการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสราง และการใชอาคารเดิม
ลักษณะกายภาพของพื้นที่กอสรางและอาคารสิ่งกอสรางเดิม
พื้นที่โครงการคือ บริเวณศาลากลางจังหวัดนานหลังเกาเดิม ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุ ตําบลในเวียง
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร ติดถนน 3 ดาน บริเวณขางเคียงประกอบดวย ดานทิศ
เหนือติดถนนมหาพรหม ดานตรงกันขามเปนบานเรือน ดานทิศใตติดถนนสุริยพงษ ดานตรงกันขามเปนสถานี
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ตํารวจภูธรจังหวัด ดานทิศตะวันตกติดถนนมหายศ ดานตรงกันขามเปนวัดชางค้ํา ดานตะวันออกติดวัดกูคํา
และสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด มีกลุมตนไมหนาแนนบริเวณดานหนา ตนไมที่สําคัญคือ กลุมตนมะขามขนาด
ใหญปลูกตามแนวกําแพงดานติดถนนสุริยพงศ คาดวาปลูกมากอนสรางศาลากลาง

ภาพ 1 ภาพถายทางอากาศพื้นที่โครงการ

ภาพ 2 พระบรมราชานุสาวรียและอาคารศาลากลางจังหวัดนานหลังเกา

1.
2.
3.
4.
5.

อาคารสิ่งกอสรางเดิมในพื้นที่ ประกอบดวย
พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกาพรอมอาคารสวนตอเติมดานหลัง พื้นที่รวม 3,350 ตร.ม.
อาคารองคการบริหารสวนจังหวัดหลังเกา พื้นที่ 1,500 ตร.ม.
อาคารสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหลังเกา พื้นที่ 190 ตร.ม.
ปอมรักษาการณและอาคารโรงจอดรถ 2 หลัง
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ขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา สํารวจ รวบรวม วิทยาการดานศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและลานนาตะวันออก จาก
เอกสาร ตํารา เรื่องราวทางประวัติศาสตรของเมืองนานทุกแขนง รวมทั้ง บุคลากร ผูรู ภูมิปญญา ปราชญ
ชาวบาน นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อเรียบเรียงเปนชุดขอมูลเบื้องตนสําหรับนิทรรศการใน
โครงการนั้น มีหัวขอ กรอบขอมูล และรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานพระกรณียกิจของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศฯ ประกอบดวย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
การเสด็จพระราชดําเนินครั้งแรก
การเสด็จพระราชดําเนินอยางตอเนื่องในชวงของการสูรบกับผูกอการรายในพื้นที่
การเสด็จพระราชดําเนิน หลังชวงของการสูรบกับผูกอการรายในพื้นที่
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
ทรงเปนองคอุปถัมภสรางมูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา และบูรณะพระอารามหลวงวัด
ชางค้ําวรวิหาร คราวที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณแผนดินไหว ป พ.ศ.2545
ทรงมีพระตําหนักริมน้ํา เพื่อใชเปนที่พํานักสวนพระองค
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจตาง ๆ
การเสด็จมาประทับแรม ณ จังหวัดนาน
ภาพวาดฝพระหัตถลอภาพกระซิบรักบันลือโลก “ตะโกน”
พระราชดํารัสที่ตรัสไววา “อยากใหจังหวัดนานรักษาวัฒนธรรมอยางนี้ไวนาน ๆ”
บัตรประจําตัวประชาชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
ดานที่ 2 ดานวิถีชีวิต สังคม ชาติพันธ
วิถีชีวิตประจําวันในอดีตของชาวนาน ไดแก จารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆใน
วิถีชีวิตปกติของชาวนาน ที่มีผลมาจากความเชื่อ ศาสนา ประเพณี ที่สืบทอดจากอดีต
ตัง้ แตกอนเกิดจนตายและหลังการตาย
วิถีชีวิตอื่น ๆ นอกเหนือจากชีวิตประจําวันปกติของชาวนาน เชน การเลี้ยงและใชงาน
ชาง การเดินทางทางเรือ ทางบก เครื่องใชไมสอย อาชีพ การแตงกาย งานบุญ ฯลฯ
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สภาพสังคมในอดีตของชาวนาน เชน ภาพและหุนจําลอง สถานที่ตาง ๆ ถนนหนทาง
อาคารสถานที่ การเฉลิมฉลอง ฯลฯ ในอดีตที่ไมปรากฏใหเห็นแลว เปนการสะทอนภาพ
ในอดีตใหผูชมเห็นบรรยากาศในอดีต
ข อ มู ล พื้ น ฐานชาติ พั น ธุ ต า งๆในพื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น ทั้ ง ชาวพื้ น ราบและชาวเขา ที่ ม า
วัฒนธรรมการแตงกาย การละเลน และอื่น ๆ อันเปนเอกลักษณ
ดานที่ 3 ดานภูมิปญญาวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม นาฏกรรม คีตกรรม
ประเพณีสําคัญของเมืองนาน ในวาระตางๆตามรอบปฏิทิน เชน ปใหมเมือง เขาพรรษา
ขึ้นธาตุ ตานขาวใหม ดาปอยงานบวช จิบอกไฟ บุญสลากภัต แขงเรือ ยี่เปง ฯลฯ
ศาสนา นับถือผี พุทธศาสนา และคริสตศาสนา
ความเชื่อ และพิธีกรรม ความเชื่อหลากหลายของชาวเมืองนาน ทั้งความเชื่อดั้งเดิม
พุทธศาสนา ไสยศาสตร มนตคาถา โหราศาสตร
วรรณกรรม ประกอบดวย วรรณกรรมลายลักษณ เปนตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุข
ปาฐะ เปนคําบอกเลา สืบตอกันมา
นาฏกรรม ไดแก การฟอนรําในหลายประเภทขอฃเมืองนาน เชน ฟอนแงน ฟอนลอง
นาน ฟอนศรีภูเพียง ฟอนลายงาม ฟอนกลองอืด ฟอนมองเซิง และฟอนเจิงฟอนดาบ
คีตกรรม ไดแก ดนตรีเมืองนาน ดังนี้ วงสะลอ ซึง วงพาทย กังสะดาล วงกลอง วงกลอง
อืดหรือกลองแอว วงกลองเปงอาง วงกลองลองนาน วงกลองคุม กลองปูชาหรือบูชา
กลองยาว กลองปูเจหรือกลองเงี้ยว ป แคนมง เประห พิหรือคัลพิ
ดานที่ 4 ดานภูมิปญญาศิลปะ การชาง
การชาง ไดแก งานชางที่จําแนกไดเปนหลายหมู ขอมูลงานชางบางหมูมีหัวขอแยกไป
ชั ด เจน ส ว นที่ ไ ม มี ห มวดหมู เ ฉพาะจะจั ด รวมในหมวดการช า งนี้ เช น งานปู น ป น
องคประกอบอาคาร งานหลอ งานลงรักปดทอง ฯลฯ
การถักทอผา ไดแก ผาทอและลายผาทอที่เปนเอกลักษณนาน เชน ผาซิ่นประเภทตาง ๆ
ผาเตี่ยว ผาตอง ผาเช็ด เสื้อ และผาโพกหัว
การแกะสลัก ไดแก งานแกะสลักไม องคประกอบอาคาร เชน ชอฟา ปนลม แปนน้ํายอย
แผงแล บัวหัวเสา หนาบัน ดาวเพดาน บานประตูหนาตาง หูชาง เครื่องใช เชน ธรรมาสน
สัตตภัณฑ ขัน หีบธรรม แผงพระพิมพ
สถาปตยกรรม ไดแก สถาปตยกรรมทางศาสนา เชน วัด พระธาตุ โบสถวิหาร หอไตร
โบสถคริสต สถาปตยกรรมในวัง เชน หอคํา คุม สถาปตยกรรมในเมือง เชน ฉางหลวง
เคาสนามหลวง โรงเรียน สถาปตยกรรมในบาน เชน เรือนรานคา เรือนพื้นถิ่น หลองขาว
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จิตรกรรม ไดแก จิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญ เชน วัดภูมินทร วัดหนองบัว วัดหนองแดง วัด
บุญยืน
หัตถกรรม ไดแก เครื่องเงินเมืองนาน พวกเงินตราโบราณ เชน สลุง จอก พาน กระบวย
ตลับ ถาด ฯลฯ และเครื่องประดับเงิน เชน เข็มขัด กําไล ปนปกผม ตางหู ฯลฯ
ประติมากรรม ไดแก พระพุทธรูปปางตาง ๆ เชน ปางมารวิชัย ปางลีลา ปางประทาน
อภัย และประติมากรรมอื่น ๆ เชน เทวดา สัตว
ดานที่ 5 ดานประวัติศาสตร ดานรัฐศาสตร และนิติศาสตร
ประวัติศาสตรของเมืองนาน จากการศึกษาเอกสารโบราณ พื้นเมืองนานฉบับวัดพระ
เกิดเปนสําคัญ
นครรัฐนานกับความสัมพันธกับรัฐขางเคียง ไดแก สุโขทัย ลานนา ลานชาง เชียงแขง
พมา อยุธยา สยาม
นิติศาสตร ไดแก จารึกปูสบถหลาน และกฎหมายอาณาจักรหลักคํา
ดานที่ 6 ดานยุทธศาสตรการศึกสงคราม การปกปองบานเมือง ศาสตราวุธโบราณ
การทําสงครามของกองทัพนานและการปกปองเมือง ตั้งแตการศึกครั้งแรก กองทัพนาน
ยกไปตีเมืองพะเยาไดสําเร็จเมื่อ พ.ศ.1871 จนถึงการศึกครั้งสุดทาย เมื่อเจาสุมนเทวรา
ชยกทัพไปตีเมืองพง เชียงแขง หลวงภูคา และกวาดตอนคนมายังเมืองนานและเชียงใหม
เมื่อ พ.ศ.2354 และเนื้อหาการสรางกําแพงเมือง คูเมืองเพื่อปกปองเมือง
ศาสตราวุธโบราณ ทั้งการสรางเพื่อใชสูรบ ใชประกอบพิธีกรรม ใชประดับเกียรติยศ
และใชประดับเพื่อความสวยงาม
ศิลปะการตอสู เรียกวา เชิงหรือเจิง ใชหมัดเทาเขาศอก และเจิงดาบ ใชดาบ และอาวุธ
อื่นๆ ที่ยังมีการสืบทอดมา แตเปนการแสดงเพื่อความสวยงาม ไมใชเพื่อปองกันตัว แต
เชิงมวยเพื่อมุงทํารายผูอื่นเปนหลักนั้น ไมมีผูสืบทอดเชิงมวยแบบเมืองนานแลว
กองทัพไทย และความสัมพันธกับเมืองนานและประชาชน
ดานที่ 7 วิทยาศาสตร ดาราศาสตร โหราศาสตร คณิตศาสตร
วิ ท ยาศาสตร กั บ วั ฒ นธรรมน า น ได แ ก ภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ ใ ช ห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร เชน กาลักน้ํา มองตําขาว ตะปนน้ํา ฯลฯ อันเปนภูมิปญญาการแกปญหา
ของบรรพบุรุษ เพื่อการใชชีวิตและทําการเกษตรหาเลี้ยงชีพ
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ดาราศาสตรและโหราศาสตรกับวัฒนธรรมนาน ไดแก ความรูดานดาราศาสตรมาใชกับ
ความเชื่อดานโหราศาสตร เชน ความเชื่อเรื่องการผูกฤกษยาม การดูดวงชะตา กาลกินี
อาถรรพ ปรากฏการณบนทองฟา ไดแก ดาวตก สุริยคราส จันทคราส ฯลฯ
คณิตศาสตรกับวัฒนธรรมนาน ไดแก หนวยชั่ง ตวง วัด แบบพื้นเมืองและแบบอินเดีย
ดานที่ 8 ดานเกษตรศาสตร และธรรมชาติวิทยา
ภูมิทัศนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พื้นที่ปาเขากวางใหญ มีอุทยานแหงชาติ 7 แหง
วนอุทยาน 1 แหง เขตหามลาสัตว 1 แหง และสวนรุกขชาติ 2 แหง มีแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติหลายแหง เชน บอเกลือ ดอยเสมอดาว ดอยภูคา เสาดินนานอย ลองแกง
น้ําวา ไผยักษดอยติ้ว ฯลฯ
ระบบเหมืองฝาย ภูมิปญญาการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
เมืองจัดการตนเอง ไดแก แนวคิด วิธีการ และผลงานของการดําเนินการแกปญหาดวย
หลักการจัดการตนเองของเมืองนาน
โครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตร เชน ไมสัก กาแฟ สมสีทอง มะไฟจีน ขาว ฯลฯ
ดานที่ 9 ผังเมือง การจัดแสดงผังเมือง และพัฒนาการผังเมือง
ผังเมืองโบราณของเวียงนาน นําเสนอประวัติศาสตรพัฒนาการเมืองของนาน โดยแบง
ตามยุคสมัยของการโยกยายเมืองไปยังพื้นที่ตาง ๆ จะทําใหเห็นพัฒนาการเมืองของนาน
ไดอยางชัดเจน แบงเปน 5 ยุค คือ เมืองปวหรือวรนคร ภูเพียงแชแหง เวียงใต เวียงเหนือ
และเวียงนาน หรือเมืองนานในปจจุบัน
ทักษาเมือง คติการสรางเมืองนานตามหลักทักษาเมืองลานนา เรียกวา อัฐเคราะห คือ
อาทิตย จันทร อังคาร พุธ เสาร พฤหัสบดี ราหู ศุกร ตามระบบหลักทักษา ประกอบดวย
บริวาร อายุ เดช ศรี มูล อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี โดยเวียนขวาไปตามทิศทั้ง ๘
องคประกอบของผังเมืองนาน ไดแก กําแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง ขวงหลวง
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การประชุมประชาคมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การจัดการประชุ มที่ไดดํ าเนิ นการไปแลว มีการแถลงขาว การประชุมประชาคม 7 ครั้ง การ
ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการเมืองเกา 2 ครั้ง และการประชุมรวมกับนานฟอรั่ม 1 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
1. การแถลงขาวโครงการ
จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมเจามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 อาคารศาลากลาง
จังหวัดนาน มีผูวาราชการจังหวัดนาน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รวมดวยนายนรินทร เหลาอารยะ นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนาน นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษ 6 นางภัทรกร ชัยวัฒนกูล ผูแทน
วัฒนธรรมจังหวัด และผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ จรรยสืบศรี หัวหนาโครงการ เปนผูแถลงขาว

ภาพ 3 การแถลงขาวโครงการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

2. การประชุมประชาคมครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คณะทํางานโครงการฯ แนะนําคณะทํางาน ความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลา
ขอบเขตการดําเนินงาน ผลผลิตของโครงการ กรอบขอมูลเบื้องตนดานศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ขอมูลดาน
กายภาพพื้ น ที่ ก อ สร า งและอาคารเดิ ม แนวความคิ ด ในการออกแบบด า นต า ง ๆ และรั บ ความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม
3. การประชุมประชาคมครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2561
นําเสนอผลการสํารวจพื้นที่ที่ตั้งโครงการและอาคารเดิม ตลอดจนบริบทเมืองเกา บริบทของพื้นที่
และนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบผังบริเวณ และภูมิทัศนโครงการ และรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากที่ประชุม
4. การประชุมประชาคมครั้งที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม 2561
นําเสนอแนวความคิดในการออกแบบตกแตงภายในอาคาร ทั้งการปรับปรุงศาลากลาง และศูนย
เรียนรูที่ออกแบบใหม สื่อนิทรรศการ เทคโนโลยีที่ใช ตลอดจนสื่อนิทรรศการภายนอกอาคาร และรับความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะจากที่ประชุม
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5. การประชุมประชาคม ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561
การวิเคราะหศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวที่ยั่งยืนกับโครงการฯ โดยมีวิทยากรจากภายนอก
จํานวน 2 ทาน คือ อาจารยสมเจตน วิมลเกษม บรรยายในหัวขอ ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คุณคา
ของดีเมืองนาน และอาจารยปานณนาถ ศักดิ์ศิริกุล บรรยายเรื่อง หอศิลปวัฒนธรรมกับการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
เพื่ อ ให ค วามรู ค วามเข า ใจเป น พื้ น ฐานก อ นจะสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และได รั บ ความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม
6. การประชุมประชาคม ครั้งที่ 5 วันที่ 21 มกราคม 2562
นําเสนอแบบรางขั้นตน (Preliminary Design) การออกแบบ ใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณะ
ไดรับทราบและแสดงความคิดเห็น

ภาพ 4 การประชุมประชาคมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
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7. การประชุมประชาคมครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2562
นําเสนอแบบรางขั้นพัฒนา (Developed Design) ปรับปรุงจากแบบรางขั้นตนตามคําแนะนํา
และขอคิดเห็นจากที่ประชุมประชาคมที่ผานมา อนุกรรมการเมืองเกา และกรรมการตรวจการจาง
8. การประชุมประชาคม ครั้งที่ 7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นําเสนอประเด็น การบริ หารจั ดการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน านฯที่จ ะจั ดตั้ งขึ้ น โดยการถอด
บทเรี ย นพิพิธ ภั ณฑและพื้น ที่เ รี ย นรู จ ากที่ต างๆมานํ าเสนอให ที่ป ระชุ มได รั บ ทราบ รวมทั้งในวิ ดิ ทัศ น ก าร
สัมภาษณบางสวนมาเปดใหที่ประชุมไดรับชม แลวรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นอกจากนี้ คณะทํางานไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน เพื่อ
รายงานและนําเสนอ 2 ครั้ง เขารวมประชุม นาน-ฟอรั่ม 1 ครั้ง คือ
1. การนําเสนอผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการเมืองเกาฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2562 เป น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการ นํ า เสนอแบบร า งขั้ น ต น เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เปนการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
โครงการ และสรุปผลการดําเนินการออกแบบโครงการ
2. ประชุม นาน-ฟอรั่ม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เปนการนําเสนอโครงการตอที่ประชุม และ
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ผลงานการออกแบบ
สรุปผลการออกแบบตามขอบเขตโครงการในขอกําหนดโครงการ (TOR) ไดดังนี้
1. พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน
ประมาณ 10 ไร
2. อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและสวนบริการ
พื้นที่ 3,500 ตารางเมตร
(เปนพื้นที่นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมถาวร ประมาณ 1,650 ตร.ม.)
3. อาคารศูนยเรียนรูเมืองนาน
พื้นที่ 1,060 ตารางเมตร
(ไมรวมพื้นที่ที่จอดรถ)
4. ที่จอดรถยนตใตระดับดิน
จํานวน 70 คัน
5. ลานกิจกรรมหนาพระบรมรูปฯ
พื้นที่ 2,600 ตารางเมตร
6. ลานกิจกรรมหนาศูนยเรียนรู
พื้นที่ 900 ตารางเมตร
7. สวนวัฒนธรรม
พื้นที่ 2,700 ตารางเมตร
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ภาพ 5 ทัศนียภาพโครงการ
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ภาพ 6 ผังบริเวณ และปายชื่อโครงการ
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ภาพ 7 ทัศนียภาพภายในบริเวณโครงการ

1-16

ภาพ 8 ผังพื้นชั้น 1 และ 2 อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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ภาพ 9 รูปดานอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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ภาพ 10 ทัศนียภาพภายในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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ภาพ 11 ทัศนียภาพภายในหองนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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ภาพ 12 ผังพื้นศูนยเรียนรูเมืองนาน
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ภาพ 13 รูปดานศูนยเรียนรูเมืองนาน
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ภาพ 14 ทัศนียภาพภายในศูนยเรียนรูเมืองนาน
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บทสรุป
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) เพื่อเปนหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองนาน และแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก ภายในพื้นที่ประมาณ 10 ไร ของที่ตั้งศาลากลาง
จังหวัดนานหลังเกา ถนนสุริยพงษ ไดดําเนินการศึกษา และออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ไดผลการดําเนินการในสวนของแบบรูปและรายการกอสราง ดังนี้
1. รื้อถอนอาคารและสิ่งกอสรางเดิมทั้งหมด ทั้งอาคาร กําแพง ถนนและลาน คงเหลือไวแต
อาคารศาลากลางจังหวัดนานและอาคารสวนตอเติมดานหลัง และพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5
2. รักษาตนไมเดิมไวเปนสวนใหญ ตัดออกเฉพาะตนไมขนาดเล็กที่กีดขวางหรือไมเหมาะสมกับ
พื้นที่ พรอมปลูกตนไมใหม
3. กอสรางลานกิจกรรมภายนอกอาคาร สวนวัฒนธรรม และสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ
4. กอสรางอาคารศูนยเรียนรูเมืองนาน 1 หลัง พรอมที่จอดรถชั้นใตดิน จํานวน 70 คัน
5. ตกแตงภายในอาคารทั้ง 2 หลัง พรอมเครื่องปรับอากาศ และงานระบบตางๆ ตลอดจนลิฟต
โดยสารสําหรับผูพิการและสูงวัย
6. จัดทําสื่อนิทรรศการภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ประกอบดวยหองตางๆ จํานวน 7
หอง ไดแก
1) “โถงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ” แสดงพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริยและพระบรม
วงศานุวงศ
2) “นาน: นครรัฐแหงลานนาตะวันออก” แสดงประวัติศาสตรเมืองนาน
3) “ลํานําแหงขุนเขา” แสดงทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และภูมิศาสตร
4) “วิถีแหงสายน้ํา” แสดงภูมิปญญาวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ
5) “พุทธศิล ป แห งนั น ทบุ รี ” แสดงพุทธศิล ป และสถาป ต ยกรรม ภู มิป ญญาเชิ งช างและ
ศิลปกรรม
6) “ภูมิปญญาเชิงชาง” แสดงเรื่องผาทอ ไมแกะสลัก โลหะกรรม และอื่นๆ
7) “อนาคตเมืองนาน” แสดงเรื่องเมืองจัดการตนเอง มรดกทางวัฒนธรรมและศักยภาพ
การทองเที่ยว
7. จัดทําสื่อนิทรรศการกลางแจงบริเวณสวนวัฒนธรรม เรื่องของ บอสวก บอเกลือ ชาง ขวาน
หินโบราณ บอกไฟ ฯลฯ
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ในสวนของการศึกษาขอมูลดานวัฒนธรรม ไดศึกษารวบรวมจากเอกสารตํารา และการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูรู ปราชญชาวบาน ฯลฯ จัดทําเปนเอกสารรายงานตามหมวดหมูที่กําหนดไวในขอกํ าหนด
โครงการ (TOR.) เพื่อใชประโยชนในการประมวลเปนชุดองคความรูเพื่อจัดแสดงนิทรรศการตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ในส ว นของการศึ ก ษาข อ มู ล วั ฒ นธรรม ข อ มู ล ในรายงานการศึ ก ษาระยะเวลา 1 ป แม
คณะทํ า งานจะดํ า เนิ น การศึ ก ษาเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ วลาและความเชี่ ย วชาญ ตลอดจนงบประมาณจะ
เอื้ออํานวยได แตดวยขอมูลจํานวนมากและหลากหลายศาสตร จึงอาจมีขอบกพรอง หรือผิดพลาด หรือยังไมมี
ขอยุติเรื่องขอเท็จจริง หรือภาพประกอบไมสมบูรณ จังหวัดหรือหนวยงานที่จะดําเนินการกอสรางจัด ทําสื่ อ
นิทรรศการ ควรตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรูและหลากหลายศาสตรมากลั่นกรอง ตรวจสอบ
และเสริมขอมูล เพื่อความถูกตอง สมบูรณ และเปนที่ยอมรับของทุกฝายในขั้นตอนของการกอสรางตอไป
2. ในสวนของการจัดทําแบบรูปและรายการกอสราง คณะทํางานโครงการไดดําเนินการแลว
เสร็จ พรอมที่จะดําเนินการกอสรางได แตการดําเนินการกอสราง มีขอควรคํานึงถึงบางประการดังนี้
2.1 พื้นที่กอสรางเปนพื้นที่เมืองเกา เคยถูกใชเปนสถานที่สําคัญตางๆอดีต ดังนั้นอาจมีซาก
โบราณสถานหรือโบราณวัตถุอยูในพื้นที่ ดังนั้น การทํางานที่ตองใชการขุดดิน อาจพบกับ
ซากโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ กรณีที่ผูรับจางขุดพบดังกลาว ตองหยุดการกอสรางและ
แจงผูรับจางทันที เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบประเมินคุณคาเบื้องตน และหาก
สิ่งที่พบมีคุณคาสําคัญ จําเปนตองใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญเขาดําเนินการ
ตรวจสอบตามหลักวิชาการ ผูรับจางตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร โดยตองปฏิบัติ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ หากการตรวจสอบนี้ทําใหตอง
หยุดงานกอสรางชั่วคราว ใหบันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อใชเปนเหตุใหตอสัญญาได
2.2 โครงการก อ สร า งนี้ ไ ม ใ ช ง านก อ สร า งอาคารและตกแต ง ภายในแบบทั่ ว ไป อาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรม มีหองแสดงนิทรรศการที่มีสื่อนิทรรศการทีใ่ ชรูปแบบที่ทันสมัย งานประณีต
และมีงานระบบ ใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือมัลติมีเดียมาเกี่ยวของ หากใหผูรับจางงาน
อาคารทั่ว ไปมาทําการกอสร าง จะเกิด ป ญหาคุณภาพงานภายหลั ง เช น เดี ย วกับ ทีเ่ คย
เกิดขึ้นในที่อื่นๆมาแลว ผลงานที่ปรากฏจะเสื่อมเสียภาพลักษณของเมืองนาน และเสีย
โอกาสที่จะใชหอศิลปวัฒนธรรมแหงนี้เปนหองรับแขกบานแขกเมืองที่เชิดหนาชูตา สงเสริม
การทองเที่ยวเมืองเกานาน
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จึงมีความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ มีผลงานงานประเภทเดียวกัน
ที่เปนที่ยอมรับ ควรกําหนดผลงานของผูประกวดราคาใหมีประสบการณดังกลาว โดยอาจ
ทําไดหลายลักษณะตามทีง่ บประมาณและระเบียบจะอํานวย เชน
- ประกวดราคาเป น งานเดี ย วกั น ทั้ ง โครงการ โดยกํ า หนดให ผู เ สนอราคาต อ งมี
ประสบการณการจัดทํานิทรรศการสมัยใหม มีผลงานเปนที่ยอมรับ
- ประกวดราคาเปนงานเดียวกันทั้งโครงการ โดยกําหนดใหผูเสนอราคาตองมีขอตกลง
รวมงานกับผูมีประสบการณการจัดทํานิทรรศการสมัยใหม มีผลงานเปนที่ยอมรับ
มารวมเสนอราคา
- ประกวดราคาแยกเป น 2 งาน คือ งานกอสร างอาคารศูน ย เ รี ย นรู และผั งบริ เวณ
ทั้งหมดงานหนึ่ง และงานกอสรางอาคารหอศิลปวัฒนธรรมฯ อาคารบริการดานหลัง
และสื่อนิทรรศการอีกงานหนึ่ง เฉพาะงานหอศิลปวัฒนธรรมฯนั้นกําหนดผลงานผู
เสนอราคาที่มีผลงานดังกลาว
ทั้งนี้ เพื่อให ห องแสดงนิ ทรรศการภายในหอศิล ปวั ฒ นธรรมฯได รั บ การกอสร างจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ มีผลงานและประสบการณ มั่นใจไดวาหนวยงานรับผิดชอบและเมืองนาน
จะไดรับงานที่มีคุณภาพสูงเชนเดียวกับพิพิธภัณฑสมัยใหมแหงอื่นๆ
---------------------
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ผูทรงคุณวุฒิใหคําชี้แนะ ขอมูล และขอเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจการจาง
การสัมภาษณ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
พระครูสุวรรณเจติยานันท วัดกูคํา
พระครูนันทโชติวัฒน วัดปาหัด
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ วัดศรีโคมคํา
พระครูสุนทรวุฒิสาร วัดแสนเมืองมา
พระวิมลญาณมุนี วัดลี
พระธนพล ธนพโล วัดแสงดาว
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผูวาราชการจังหวัดนาน
นายวิบูลย แววบัณฑิต รองผูวาราชการจังหวัดนาน
นายนรินทร เหลาอารยะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน
อาจารย ส มเจตน วิ ม ลเกษม ผู เ ชี่ ย วชาญด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทองถิ่น สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน
นายแพทยบุญยงค วงศรักมิตร โรงพยาบาลนาน
อาจารยวินัย ปราบริปู หอศิลปริมนาน
นายสโรธ รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดนาน
นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน
ครูญาณ สองเมืองแกน
นายธนกร รัชตานนท รานขวัญนคร
อาจารยคมสันต ขันทะสอน โรงเรียนปว
อาจารยลิขิต จันทรกําธร โรงเรียนสา
อาจารยนิยม สองสีโย โรงเรียนราชานุบาล
นายสมจิต นันทิศ บานดอนมูล
นางอัมพวรรณ ณ นาน บานชางค้ํา
นางสาวศรีแพร ณ นาน บานชางค้ํา
ครูเกษม รักษาพล บานมหาโพธิ
อาจารยทักษิณา ธรรมสถิตย วิทยาลัยเทคนิคนาน
นายเทิดศักดิ์ อินแสง พิพิธภัณฑรานฝายเงิน
นายสันติ หาญสงคราม ชมรมกาแฟนาน
นางสุว ารี วงศก องแก ว ผู อํ า นวยการเครือ ข ายพิพิธ ภัณฑกลาง
เวียงเชียงใหม
ครูชัชวาลย ทองดีเลิศ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
อาจารยโกมล พานิชพันธ พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ
นายวีรวัฒน กังวานนวกุล โรงเลน พิพิธภัณฑเลนได
อาจารยสุวิทย ใจปอม สมาคมขัวศิลปะ

นายยงยุทธ เลื่อนลอย
นายสมศักดิ์ สุทธะ
นายบรรเจิด ฝาระมี
นายจิรโชติ สุตพันธ
นางสาวกมลลักษณ ดอกประดู
นายชูวฤทธิ์ ยะวิญชาญ
นางสาวกนกเนตร เพ็ชรทองชวย

ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
เจาหนาที่พัฒนาพืน้ ที่พิเศษ ฝายปฏิบัติการ
วิศกวกรโยธาชํานาญการ
สถาปนิกปฏิบัติการ

คณะทํางานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารยภิรมย เทพสุคนธ
อาจารย ดร.ยุทธพร นาคสุข
นายสุริยน ประภาสะวัต อัยการผูเชี่ยวชาญ
นายกมล เชียงวงค ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
บริษัท ไรทแมน จํากัด
หัวหนาโครงการ
ผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ จรรยสืบศรี
คณะทํางานดานภูมิสถาปตยกรรม รองศาสตราจารยศิริชัย หงษวิทยากร
อาจารยพงษสิน ทวีเพชร
นายวรวุฒิ บุญมา
คณะทํางานดานสถาปตยกรรม อาจารยธนากร สรอยสุวรรณ
อาจารยนที สัมปุรณะพันธ
อาจารยเจษฎา สุภาศรี
คณะทํางานดานสถาปตยกรรมภายใน ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต จันทรวงค
คณะทํางานดานวิศวกรรมโครงสราง อาจารยภานุภัค วิมลสันติรังษี
คณะทํางานดานวิศวกรรมเครื่องกล ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ
คณะทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา ผูชวยศาสตราจารยมนตรี เงาเดช
คณะทํางานดานวิศวกรรมสุขาภิบาล นางสาวเจนจิรา เย็นใจ
คณะทํางานดานสังคมและกระบวนการมีสวนรวม
อาจารยปยะนุช สินันตา
นายสักกสีห พลสันติกุล
คณะทํางานในพื้นที:่ สถาปนิก นางสาวสาวิตรี ณ หงษา
คณะทํางานดานขอมูลวัฒนธรรม ผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ จรรยสืบศรี
นายศักดิ์นรินทร ชาวงิ้ว ศูนยวัฒนธรรมศึกษา
อาจารยพงษสิน ทวีเพชร

