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พระเจาติโลกราช ภาพโดยพงษพรรณ เรือนนันชัย
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บอเกลือ
น้ําตกวังเปยน
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เสาดินนานอย
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ผลมะไฟจีน และผลิตภัณฑมะไฟจีนแปรรูป
ผลิตภัณฑกาแฟนาน
เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติแหลงปลูกกาแฟนาน
การปลูกและผลิตกาแฟ
การจัดงานสงเสริมกาแฟนาน พ.ศ.2562
ชุมชนเมืองวรนคร มีวัดพระธาตุเบ็งสกัดเปนศูนยกลาง
คูน้ําคันดินเกาแกที่บานเสี้ยว ตําบลยม อําเภอทาวังผา ที่อาจจะเปนเมืองยาง
เวียงภูเพียงแชแหง
ตําแหนงเวียงภูเพียงแชแหงกับเวียงใตและเมืองนานปจจุบัน

หนา
3-130
3-132
3-133
3-134
3-137
3-139

3-140
3-140
3-141
3-142
3-144
3-145
3-146
3-147
3-148
3-149
3-150
3-151
3-152
3-153
3-154
3-155
3-156
3-156
3-158
3-159
3-160
3-160
3-162
3-163
3-164
3-165

ช

ภาพ
3-128
3-129
3-130
3-131
3-132
3-133
3-134
3-135
3-136
3-137
3-138
3-139
3-140
3-141
3-142
3-143
3-144
3-145
3-146
3-147
3-148
3-149
3-150
3-151
3-152
3-153
3-154
3-155
3-156
3-157
3-158
3-159
3-160
3-161

รองรอยขอบเขตเวียงใต
รองรอยขอบเขตเวียงเหนือ
ผังเมืองนานปจจุบัน
โครงสรางเมืองนาน
ความเชื่อมโยงทางกายภาพพัฒนาการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองนาน
ผังเมืองนานตามระบบทักษาโหราศาสตร
ผังเมืองนานตามระบบทักษาโหราศาสตรกับโครงสรางเมืองปจจุบัน
วัดนอยที่อยูใตตนโพธิ์อยูบริเวณขวงเมืองและคุมหลวง
บริเวณขวงเมืองและคุมหลวง
วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร วัดหลวงประจําเมือง
คุมเจาเมฆวดี และ คุมเจาเทพมาลา
แนวกําแพงเมืองนานในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยุครัตนโกสินทร
สัมภาษณนายกเทศมนตรีเมืองนาน
สัมภาษณเก็บขอมูล นายแพทยบุญยงค วงศรักมิตร
สัมภาษณเก็บขอมูลที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน
สัมภาษณเก็บขอมูลเจาปอม นายญาณ สองเมืองแกน
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องสืบชะตา พระครูสุวรรณเจติยานันท เจาอาวาสวัดกูคํา
สัมภาษณเก็บขอมูลภาพถายและวัตถุโบราณ ณ คุมเจาเมฆวดี นางชุติมา ณ นาน
สัมภาษณครูเกษม อายุ 98 ป ยายอัมพรรณ ณ นาน อายุ 90 ป ยายศรีแพร ณ นาน อายุ 80 ป
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องสมเด็จพระพี่นางฯ คุณธนกร รัชตานนท
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องประวัติศาสตรนาน พระครูนันทโขติวัฒน วัดปาหัด
สัมภาษณเก็บขอมูลอาจารยคมสันต ขันทะสอน
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องกลองนานและบอกไฟ ตุโร พระธนพล ธนพโล วัดแสงดาว
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องหัตถกรรมงานไม หนานจิต “สมจิต นันทิศ”
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องซิ่นนาน คุณเทิดศักดิ์ อินแสง พิพิธภัณฑรานฝายเงิน
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องฟอนลองนาน อาจารยลิขิต จันทรกําธร
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องภาษาและวรรณกรรม อาจารยนิยม สองสีโย
สัมภาษณเก็บขอมูลเรื่องกาแฟนาน คุณสันติ หาญสงคราม ประธานชมรมกาแฟนาน
สัมภาษณเก็บขอมูลถอดบทเรียนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
สัมภาษณเก็บขอมูลถอดบทเรียนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ภาพถายทางอากาศพื้นที่โครงการ
องคประกอบเมืองเกานาน บริบทของที่ตั้งโครงการ
ใจเมืองนานตามผังแมบทการอนุรักษและพัฒนา
สภาพแวดลอมโดยรอบที่ตั้งโครงการ

หนา
3-166
3-167
3-167
3-168
3-169
3-171
3-172
3-173
3-174
3-174
3-175
3-176
3-177
3-178
3-178
3-179
3-179
3-180
3-180
3-181
3-181
3-182
3-182
3-183
3-183
3-184
3-184
3-184
3-185
3-186
3-187
3-188
3-189
3-189

ซ

ภาพ
3-162
3-163
3-164
3-165
3-166
3-167
3-168
3-169
3-170
3-171
3-172
3-173
3-174
3-175
3-176
3-177
3-178
3-179
3-180
3-181
3-182
3-183
3-184
3-185
3-186
3-187
3-188
3-189
3-190
3-191
3-192
3-193
3-194
3-195

สภาพแวดลอมโดยรอบที่ตั้งโครงการ
สภาพแวดลอมภายในที่ตั้งโครงการ
พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา
อาคารสวนตอเติมศาลากลางจังหวัด
อาคารองคการบริหารสวนจังหวัดหลังเกา
อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆในพื้นที่โครงการ
อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆในพื้นที่โครงการ
การแถลงขาวโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ตัวอยางสไลดในการนําเสนอในที่ประชุม
การนําเสนอโครงการและรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ตัวอยางสไลดในการนําเสนอในที่ประชุม
การประชุมกลุมยอย ประชาคมครั้งที่ 2 เรื่องที่ตั้งโครงการ
ตัวอยางสไลดในการนําเสนอในที่ประชุม
บรรยากาศภายในการประชุมประชาคมครั้งที่ 3 ที่วัดหัวเวียงใต วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ตัวอยางสไลดในการบรรยายของวิทยากร อ.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริกุล
ตัวอยางสไลดในการบรรยายของวิทยากร อ.สมเจตน วิมลเกษม
บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561
บรรยากาศเวทีนานฟอรั่ม วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ผังความคิดขอเสนอแนะและความเห็นจากการประชุม
บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 5
ตัวอยางสไลดประกอบการประชุม
ตัวอยางสไลดประกอบการประชุม
บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 6
ตัวอยางสไลดประกอบการประชุม
บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 7
บรรยากาศการประชุมอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน 22 มีนาคม 2562
บรรยากาศการประชุมอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน 23 สิงหาคม 2562
ที่ตั้งแหลงศึกษาดูงาน
หมูบานชิราคาวาโกะ
สํานักวาการเมืองทาคายามา
พิพิธภัณฑรถลากเมืองอินุยามะ
พิพิธภัณฑหุนกระบอกเมืองอินุยามะ
ศูนยการเรียนรูภัยพิบัติ

หนา
3-190
3-191
3-192
3-194
3-195
3-196
3-197
3-198
3-202
3-205
3-206
3-212
3-213
3-218
3-218
3-222
3-222
3-223
3-231
3-235
3-236
3-237
3-241
3-242
3-247
3-248
3-249
3-250
3-253
3-256
3-258
3-259
3-260
3-260

ฌ

ภาพ
3-196
3-197
3-198
3-199
3-200
3-201
3-202
3-203
3-204
3-205
3-206
3-207
3-208
3-209
3-210
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19

พิพิธภัณฑโตเกียว เอโดะ
พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะ
หุนจําลองอาคารแสดงโครงสรางที่พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะ
พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะเฟสติวัล
นิทรรศนรัตนโกสินทร
มิวเซียมสยาม
คณะศึกษาดูงานที่มิวเซียมสยาม
กิจกรรมการเรียนรูที่มิวเซียมสยาม
ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย
การศึกษาอาคารตัวอยาง ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย
พิพิธภัณฑกลุม วัด
พิพิธภัณฑกลุมราชการ
พิพิธภัณฑกลุมเอกชน
เว็บไซตหอศิลปวัฒนธรรม
วิดิทัศนศิลปวัฒนธรรมเมืองนานจากการเก็บขอมูลตามโครงการ
แผนที่เมืองนานและพัฒนาการเมืองนานแตละยุค
วัดสําคัญในจังหวัดนาน
วัฒนธรรมประเพณีเมืองนาน
ภูมิทัศนเมืองนาน
บอเกลือ
บอเกลือ – บอสวก
ผังเมืองนาน ปอมประตู แนวกําแพงเมืองนานในยุคที่ 5
เมืองนานในอดีต
กรณีศึกษาพื้นที่โลงเมืองตอการรองรับงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีเมือง
กรณีศึกษาพื้นที่โลงเมืองตอการรองรับงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีเมือง (ตอ)
กรณีศึกษาสวนสาธารณะ สวนรุกขชาติ ตั้งอยูใจกลางเมือง
กรณีศึกษาพื้นที่นันทนาการสําหรับเยาวชน
กรณีศึกษาสวนแหงการเรียนรูกลางแจง
กรณีศึกษาการใชวัสดุปูพื้นผิวถนนและลานอเนกประสงค
ตัวอยางพืชพันธุไมยืนตนที่ใชในการออกแบบ ตนตาล ตนจําปาลาว ตนมะพราว ตนหมาก
ตัวอยางพืชพันธุไมยืนตนที่เกี่ยวของกับตํานาน ประวัติศาสตรและไมเชิงสัญลักษณ
ตัวอยางพืชพันธุไมยืนตนที่เกี่ยวของกับตํานาน ประวัติศาสตรและไมเชิงสัญลักษณ (ตอ)
องคประกอบทางสถาปตยกรรม ประติมากรรม ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
องคประกอบทางสถาปตยกรรม ประติมากรรม ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน (ตอ)

หนา
3-262
3-263
3-264
3-264
3-273
3-274
3-275
3-276
3-278
3-279
3-282
3-283
3-283
3-285
3-286
4-2
4-2
4-3
4-4
4-4
4-5
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19

ญ

ภาพ
4-20
4-21
4-22
4-23
4-24
4-25
4-26
4-27
4-28
4-29
4-30
4-31
4-32
4-33
4-34
4-35
4-36
4-37
4-38
4-39
4-40
4-41
4-42
4-43
4-44
4-45
4-46
4-47
4-48
4-49
4-50
4-51
4-52

องคประกอบลวดลายสิ่งทอเครื่องนุงหม ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
กรณีศึกษาการออกแบบแสงสวางยามค่ําคืน
กรณีศึกษาการออกแบบแสงสวางยามค่ําคืนและรองรับงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณี
กรณีศึกษาการออกแบบแสงสวางยามค่ําคืนกับพืชพันธุไมและประติมากรรม
กรณีศึกษาการออกแบบระบบใหน้ําพืชพันธุ
กรณีศึกษาการออกแบบระบบระบายน้ํา (ตอ)
ระบบระบายน้ําผิวดินบริเวณกอสราง
แสดงแนวความคิดการชลประทานแบบเหมืองฝายลานนาอันเปนภูมิปญญาโบราณมาประยุกต
แนวความคิดจากอาคารตัวอยางมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
แนวความคิดจากอาคารตัวอยางมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
แนวความคิดจากอาคารตัวอยางมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
แนวความคิดจากการศึกษาดูงานมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
ตัวอยางการออกแบบแบบการเชื่อมพื้นที่ระหวางพื้นที่ของพิพิธภัณฑ History of Samsung
ตัวอยางการใชสีและองคประกอบอาคาร
ตัวอยางการใชสีและองคประกอบอาคาร (ตอ)
โถงดานหนาอาคารหอศิลปวัฒนธรรมฯ
ตัวอยางการคงลักษณะทางสถาปตยกรรมไวเชนเดิม แตลดทอน ลักษณะของประตูหนาตาง ใชวัสดุ
สมัยใหม เพื่อใหเกิดความโปรงโลง
พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะ มีลักษณะการเชื่อมตอระหวางลานดานหนา
การจัดวางสินคาพื้นถิ่นใหนาสนใจและมีเอกลักษณ
การจัดวางองคประกอบภายในโถงตอนรับ
การอํานวยความสะดวกใหคนพิการและผูสูงวัย
โถงตอนรับดานหนา
ผังแปลนแสดงการใชสอยพื้นที่สวนระเบียง บริการกาแฟเครื่องดื่ม และอาหารพื้นเมือง
ผังแปลนแสดงการใชสอยพื้นที่สวนรานคา 15 อําเภอ
ผังใชสอยพื้นที่สวนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน 15 อําเภอ
ผังหองประชุม
ผังการใชสอยพื้นที่สวนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
ภาพตุงภายในวิหารที่ใชเปนแนวทางในการออกแบบตกแตงแผงหลังเคานเตอรตอนรับ
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4-53 แนวคิดการกออิฐที่นํามาประยุกตใชในการทําเคานเตอรขายกาแฟและอาคารพื้นเมืองในสวน
ระเบียง
4-54 การใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ไมไผอัด แผนไมไผสาน ลําไมไผ เปนวัสดุหลัก
ในการออกแบบตกแตงภายในรานสินคา 15 อําเภอ และนิทรรศการหมุนเวียน 15 อําเภอ
4-55 การใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ไมไผอัด แผนไมไผสาน ลําไมไผ เปนวัสดุหลัก
ในการออกแบบตกแตงภายในรานสินคา 15 อําเภอ และนิทรรศการหมุนเวียน 15 อําเภอ
4-56 แนวทางการออกแบบสวนหองนิทรรศการหมุนเวียน
4-57 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่โถงกลางภายใน
4-58 การออกแบบชองเปดเพื่อรับแสงสวางจากภายนอกอาคารมาใชภายในอาคาร
4-59 การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูพิการและคนทุกเพศทุกวัย
4-60 ภาพถายเมืองนานในอดีต
4-61 ตะวันออก แสงสวาง ความรูแจง ภูมิปญญา งานสถาปตยกรรมแหงความเปนลานนาตะวันออก
4-62 ตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่ใชแสงในตางประเทศ
4-63 แผนภูมิเครื่องกําหนดลักษณะทางสถาปตยกรรม
4-64 รูปรางรูปทรงของงานสถาปตยกรรมวิหาร ในจังหวัดนาน
4-65 พญานาคแบบเมืองนาน สัญลักษณแหงน้ํา
4-66 แนวทางการใชวัสดุเพื่อการออกแบบ
4-67 แนวทางการใชลวดลาย และสีสันในการออกแบบ
4-68 แนวทางการใชพื้นที่วาง (Space) ที่สะทอนมาจากพื้นที่ใชสอย
4-69 แนวทางการใชถูมิปญญาการแกปญหา
4-70 ขนาดมวลอาคารศูนยการเรียนรูนาน เทียบเคียงกับอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเดิม)
4-71 ตําแหนงที่ตั้งอาคารศูนยการเรียนรูนาน ภายในผังบริเวณศาลากลาง (หลังเดิม)
4-72 แนวคิดการเขาถึงตัวอาคารและเชื่อมตอกับทางสัญจรและอาคารศาลากลางหลังเดิม
4-73 แนวคิดการเขาถึงตัวอาคารและเชื่อมตอกับทางสัญจรและอาคารศาลากลางหลังเดิม
4-74 แนวคิดการเขาถึงตัวอาคารและเชื่อมตอกับทางสัญจรและอาคารศาลากลางหลังเดิม
4-75 แนวคิดการจัดวางโซนทั้ง 8
4-76 ทางลาด และ Braille Block สําหรับผูพิการ เด็กเล็ก คนแก คนชรา สามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่
ใชสอย
4-77 หองน้ําสาธารณะ
4-78 วัสดุอุปกรณสมัยใหม ที่ทนทานตอสภาพแวดลอม และสวนใหญเปนระบบสําเร็จรูป
4-79 ความใสใจในความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และวัสดุกอสรางสมัยใหม
4-80 แบบฝาปด manhole ที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนเอกลักษณของแตละสถานที่แตกตางกันไป
4-81 แบบและเทคนิควิธีการกอสรางของหลังคาของสถาปตยกรรมรวมสมัยของญี่ปุน สะทอนมาจากอดีต
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4-82 การออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย ที่สะทอนมาจากรูปทรงและพื้นที่ใชสอยของงาน
สถาปตยกรรมแบบประเพณี
4-83 การออกแบบโถงตอนรับ
4-84 ยกพื้นสําหรับการนั่งกับพื้น
4-85 การเตรียมพื้นที่บริการการเรียนรูทั้งหองสมุดเฉพาะและพื้นที่ศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง
4-86 การจัดหองฉายภาพยนตและระบบการจัดการเพื่อนํามาใชภายในโครงการ
4-87 การใชงานพื้นที่พักผอนในพื้นที่โครงการ
4-88 ผังพื้นและทัศนียภาพภายในโถงตอนรับ
4-89 ผังพื้นและแนวทางการออกแบบองคประกอบตางๆภายในหองสมุด
4-90 ผังพื้นและแนวทางการใชพื้นที่และกิจกรรมตางๆภายในหองสมุดเด็ก
4-91 ผังพื้นและแนวทางการใชพื้นที่และกิจกรรมตางๆภายในสวน Maker Space
4-92 ผังพื้นและแนวทางการใชพื้นที่และการยกระดับพื้นเพื่อมุมมองการรับชมภายในโรงภาพยนตร 3มิติ
4-93 ผังพื้นและโตะคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆภายในหองเรียนรูเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4-94 บรรยากาศและการใชพื้นที่ในสวนผอนคลายอิริยาบถ และลานอเนกประสงค
4-95 ลายจักสานที่เปนแนวทางในการออกแบบลวดลาย
4-96 ตัวอยางการนําลวดลายจักสานมาประยุกตใชในงานออกแบบตกแตงภายใน
4-97 วัสดุไมไผอัดประเภทตางๆที่จะนํามาใชในการออกแบบภายใน
4-98 ไมไผอัดลายสานรูปแบบตางๆที่จะใชเปนพื้นผิวในการออกแบบงานตกแตงภายใน
4-99 ตัวอยางงานตกแตงและเครื่องเรือนที่ใชไมไผอัดประเภทตางๆในการกรุผิว
4-100 ตัวอยางงานตกแตงและเครื่องเรือนที่ใชไมไผอัดประเภทตางๆในการกรุผิว (ตอ)
4-101 การใชจังหวะของขอลําไมไผ มาเปนแนวทางในการออกแบบผนังโรงภาพยนตร 3 มิติ
4-102 การจัดองคประกอบลําไมไผแบบอิสระในการออกแบบตกแตงภายในหองสมุดเด็ก
4-103 การใชผามานชวยในการควบคุมแสงและความรอนใหกับผนังกระจกใส
4-104 เคานเตอรตางๆภายในอาคารตองเปนแบบ 2 ระดับ เพื่อใหผูนั่งวิลแชรและเด็กสามารถเขามาติดตอ
ไดสะดวก
4-105 ชั้นหนังสือในหองสมุดเด็กจะออกแบบใหมีความสูงไมมากใหสัมพันธกับความสูงของเด็ก
4-106 เกาอี้นั่งอานหนังสือในหองสมุดเด็กจะตองมีสัดสวนสําหรับเด็กในการใชงาน
4-107 การติดตั้งแผงอักษรเบลในปายตางๆเพื่อใหผูพิการทางสายตาไดทราบขอมูล
4-108 จิตรกรรมฝาผนังลานนาชางสกุลนาน”(“วิถีนาน วิถีลานนาตะวันออก” (NAN,WAY OF LIFE,
WAY OF LANNA)
4-109 การวางลําดับเนื้อหานิทรรศการ “หอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ลานนาตะวันออก”
4-110 เสนทางสัญจรภายในอาคาร “หอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก”
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของโครงกำร
พื้นที่เมืองเก่าน่าน เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
บริเวณใจเมืองน่าน ยังคงปรากฏอาคารสาคัญที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ วัด คุ้มเจ้า กาแพงเมือง คูเมือง คลอง
สะพาน และย่านชุมชน ผู้คนยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิมที่ถูกนามาเชื่อมโยงกับการใช้สอยในชีวิต
ปัจจุบัน จินตภาพของเมืองยังคงมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมที่ชัดเจน ประกอบกับชุมชนที่มีความเข้มแข็ งร่วมกัน
สร้างบรรยากาศเมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต อันเป็นองค์ประกอบของเมืองที่หาได้
ยาก ประกอบกับนโยบายการพัฒนาทั้งภาครัฐและท้องถิ่นล้านนาตะวันออกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
จังหวัดน่าน ได้รับประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 20 กันยายน 2548 เห็นชอบ ประกาศเป็น
พื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน และเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าน่าน ส่วนหนึ่งของแผนแม่บท กาหนดให้ย้ายส่วนราชการออกจากพื้นที่ใจเมือง และปรับปรุง
การใช้พื้นที่อาคารส่วนราชการเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องราวในอดีต และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบสวยงาม และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10425 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558
จังหวัดน่านได้มีคาสั่งที่ 6226/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 และคาสั่งที่ 17496/2559 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะทางานจั ดทาแผนแม่บทการพัฒ นาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม มีนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาศาลากลางจังหวัด น่านหลัง
เดิม เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม เสนอคาของบประมาณการ
พัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลั งเดิม เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒ นธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดองค์ความรู้และบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
น่าน และแหล่งเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกจึงถูกจัดทาขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน (องค์การมหาชน)
ดาเนิ น การคัด เลื อ กที่ ป รึ ก ษา และได้มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลล้ านนาเป็น หน่ว ยงานดาเนิ น การ
ออกแบบ เริ่มดาเนินงานตามสัญญาลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ตุลาคม 2562
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน สาหรับ
การออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
2) เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) และภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก
3) เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตด้า นศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบ
ทอดองค์ความรู้และบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน
4) เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต และพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับประชาชน เยาวชน และบุคคลทั่วไป
1.3 ขอบเขตของโครงกำร
1.3.1 พื้นที่ดำเนินกำร พื้นที่ดาเนินงานออกแบบและตกแต่งภายใน ประกอบด้วย อาคารศาลากลาง
จังหวัดน่าน (หลังเก่า) และบริเวณพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ตั้งอยู่ถนนสุริยพงษ์ ตาบลใน
เวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
1.3.2 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1) การศึกษา รวบรวมข้อมูลวิทยาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เอกสาร ตารา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทุกแขนง รวมทั้งบุคลากร ผู้รู้ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกแขนง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ หอศิลปวัฒ นธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการ
องค์ความรู้และมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม โดยยังคงเอกลักษณ์และศิลปกรรม
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการฐานทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน และด้านการตลาดที่วาง
อยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่สมดุลในเชิงบูรณาการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นไปตามแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน รวมทั้งแผนและผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองเก่าน่าน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2) การออกแบบปรับปรุงอาคารการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลัง
เดิม) และสิ่งปลูกสร้างโดยรอบจานวน 6 รายการ ประกอบด้วย
- อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (ด้านหน้า)
- อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (ด้านหลัง)
- เสาธง
- อาคารกองอาสารักษาดินแดน
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- อาคารโรงจอดรถ รวมทั้งรั้วและบริเวณโดยรอบทั้งหมด และ
- พระอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ลานกิจกรรม หรือลานวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมประเพณีของคนในจังหวัดน่าน
ทั้งนี้ การดาเนินงานจะยึดแนวทางที่สรุปได้จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทางานจัดทา
แผนแม่บทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม ตามคาสั่งจังหวัดน่านที่ 6226/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน
2559 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
1.4 รำยงำนผลกำรศึกษำ/ผลผลิต
ผลการศึ ก ษาและออกแบบปรั บ ปรุ ง อาคารศาลากลางจั ง หวั ด น่ า น (หลั ง เก่ า ) เพื่ อ เป็ น หอ
ศิล ปวัฒ นธรรมเมืองน่ านและแหล่ งเรี ย นรู้ศิล ปวัฒ นธรรมล้ านนาตะวันออก เมื่อดาเนินการแล้ ว เสร็จ จะ
ประกอบด้วย
1) รายงานการศึกษาดูงานเพื่อประกอบการออกแบบ จานวน 20 ชุด ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียด
ตามขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (TOR)
2) รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร จานวน 20 ชุด
3) รายงานผลการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จานวน 5 ชุด
4) แบบรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในการออกแบบรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแบบผั ง แนวคิ ด
(Conceptual Design) แบบก่อสร้าง (Working Drawing) และประมาณการก่อสร้าง (BQO.) มาตรฐานการ
ก่อสร้าง (Specifications) จานวน 20 ชุด
5) วิดีทัศน์รูปแบบตัวอาคารและผังบริเวณ จานวน 1 ชุด
6) แบบรายละเอียดก่อสร้าง ประกอบด้วยรูปแบบงานสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งาน
โครงสร้างทางวิศวกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และแบบขยายต่างๆ ตามความ
เหมาะสม โดยให้มาตราส่วนของแบบเป็นไปตามมาตรฐานของแบบก่อสร้าง และเอกสารอื่นๆ ประกอบด้วย
- แบบก่อสร้างต้นฉบับกระดาษไข ขนาดตั้งแต่ A2 ขึ้นไป
จานวน 1 ชุด
- แบบก่อสร้างพิมพ์เขียว ขนาดตั้งแต่ A2 ขึ้นไป
จานวน 20 ชุด
- แผ่น DVD บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้าง
จานวน 5 ชุด
- รายการประกอบแบบ
จานวน 5 ชุด
- แผ่น DVD บรรจุข้อมูลรายการประกอบแบบ
จานวน 5 ชุด
- เอกสารข้อมูลสนับสนุนการคานวณราคางาน
จานวน 5 ชุด
- เอกสารข้อมูลรายละเอียดการคานวณราคาต่อหน่วย
จานวน 5 ชุด
- เอกสารประมาณราคา
จานวน 20 ชุด
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-

แผ่น DVD บรรจุข้อมูลการคานวณราคา,เอกสารประมาณราคา จานวน 5 ชุด
เอกสารรายการคานวณทางวิศวกรรมโครงการ
จานวน 5 ชุด
แผ่น DVD บรรจุข้อมูลการคานวณทางวิศวกรรมโครงการ
จานวน 5 ชุด
เอกสารใบประกอบวิชาชี พของผู้รับผิดชอบที่เป็นสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบอนุญาตของ
สภาสถาปนิก และสภาวิศวกร ในระดับที่สามารถประกอบวิชาชีพตามขอบเขตของงาน
โครงการ และเอกสารหนังสือรับรองการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ชุด
7) ไฟล์ดิจิตอลงานทั้งหมด ประกอบด้วย รายงานฉบับสมบูรณ์ ไฟล์นาเสนอ (power point) แบบ
ก่อสร้าง (PDF และ AUTOCAD) วิดีทัศน์ ภาพถ่ายการทางาน การประชุม การศึกษาดูงาน โดยบันทึกข้อมูลใน
สื่ อหรื ออุป กรณ์บั น ทึกข้อมูล ดิจิ ตอลแบบ External Hard disk ความจุไม่ต่ากว่า 1 เทระไบต์ (Terabyte)
จานวน 1 ชุด
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 ศึกษำข้อมูล
ศึกษา สารวจ รวบรวมวิทยาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เอกสาร ตารา เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทุกแขนง รวมทั้ง บุคลากร ผู้รู้ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกแขนงและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดความรู้และ
จิตสานึกของการอนุรักษ์ ปกป้อง รักษา คุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม โดย
ยั ง คงเอกลั ก ษณ์ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น เมื อ งน่ า น เพื่ อ เรี ย บเรี ย งเป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การวาง
แนวความคิดในการออกแบบพื้นที่นิทรรศการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงเสด็จเยี่ยม
เยือนราษฎรและทรงงานในจังหวัดน่าน
2) ด้านวิถีชีวิต สังคม ชาติพันธุ์ เป็นพื้นฐานของข้อมูลสาหรับการศึกษาความเข้าใจของ
พื้นฐานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
3) ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม นาฏกรรม คีตกรรม
4) ด้านภูมิปัญญาศิลปะ การช่าง การถักทอผ้า การแกะสลัก โลหะกรรม สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม หัตถกรรม ปฏิมากรรม
5) ด้านประวัติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ และนิติศ าสตร์ จัดแสดงข้อมูลการจัดการปกครอง
กฎหมายอาณาจักรหลักคา
6) ด้านยุทธศาสตร์การศึกสงคราม การปกป้องบ้านเมือง ศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการต่อสู้
กองทัพกับประชาชน
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7) ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรม
8) ด้านเกษตรศาสตร์และธรรมชาติวิ ทยา ข้อมูล ระบบเหมืองฝาย เมืองจัดการตนเอง
โครงการต่าง ๆ การพัฒนาผลผลิตการเกษตร เช่น กาแฟ ส้มสีทอง ข้าวฯลฯ
9) ด้านผังเมือง การจัดแสดงผังเมืองและพัฒนาการทางผังเมือง
10) องค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสม
1.5.2 ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม
1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการจัดประชุมหรือประชาคมในชุมชนในพื้นที่ โดยมี
ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการ เข้าร่วมเพื่อสร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานศึกษาของการพัฒนาโครงการ
โดยควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานอย่างพอเพียง
2) จัดประชุมสาหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
- จัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- จัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อ
การนาไปสู่การออกแบบผังและรูปแบบรายการตามศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต
- จั ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ งยืน
เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็น
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
- จั ดกระบวนการมีส่ ว นร่ว มในการกาหนดแนวทางการพัฒ นาการนาเสนอรูปแบบทาง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกโดยเน้นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน
3) การศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้เห็นตัวอย่างและฟังบรรยายจากผู้ดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม หรืออาคารในลักษณะที่เป็นแนวทางใกล้เคียงกัน ที่ดาเนินการแล้วได้ผลดี โดยจะสามารถ
นามาใช้เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่างในการบูรณาการแนวความคิดเข้ากับการพัฒนาอาคารและบริเวณโดยรอบ
อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ต่อไป
1.5.3 สำรวจ ออกแบบ และประมำณรำคำ
ออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง งานตกแต่ง
ภายใน สื่อนิทรรศการ และวิศวกรรมงานระบบต่าง ๆ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องบริบทเมืองเก่า
และสถาปั ตยกรรมเมืองเก่าน่ าน จั ดทารายการคานวณทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายการ
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ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่ รวมทั้งงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมทั้งหมด
ตามข้อกาหนดของทางราชการ ประกอบด้วย
1) ปรับปรุงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
2) อาคารศูนย์เรียนรู้น่าน
3) ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ทั้งหมด
4) อาคารประกอบอื่น ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งการปรับปรุงอาคารเดิม และการ
ก่อสร้างใหม่ เช่น อาคารแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาคารเก็บพัสดุ อาคารห้องสุขา
ลานวัฒนธรรม ลานจอดรถ และถนนภายในโครงการป้อมยาม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค
ที่จาเป็น
ทั้งนี้ แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบทั้งหมด จะมีวิศวกร สถาปนิก และมัณฑนากร ที่มี
ใบประกอบวิชาชีพ ลงนามรับรองแบบในด้านต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย
1.5.4 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
1) จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัด
น่ า น (หลั ง เก่ า ) เพื่ อ เป็ น หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ งน่ า นและแหล่ ง เรีย นรู้ศิ ล ปวัฒ นธรรมล้ านนาตะวั นออก
ประชาสัมพันธ์ และจัดทาแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2) จั ด ให้ มี เ วที ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ จัง หวั ดน่ าน เกี่ ย วกั บ การด าเนิน
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
3) รวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็ นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับฟังความคิดเห็น
1.5.5 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ
1) ประชุมสรุปผลโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
2) ประชุมนาเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อผลักดันให้แผนพัฒนาและ
โครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป
- การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการตลอดระยะเวลาโครงการ
- การนาเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง (3 ครั้ง)
- จัดทาเอกสารรายงานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.5.6 ระยะเวลำและแผนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาดาเนินการ 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562

ดูงานในประเทศและต่างประเทศ
Document & Media for Project Information & Vinil

อิเล็กทรอนิกส์
Final Report 1) ผลการศึกษาทั้งหมด 2) EX.SUM.Report 3) Working Drawing 4) รายงานผลการ

สรุปความคิดเห็นประชาชน/การประกาศ
Draft final Report 1) สรุปผลโครงการ 2) ผลการศึกษา 3) ผลการประชาสัมพันธ์ 4) เอกสาร/ สื่อ

และต่างประเทศ
Intelim Report 1) การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ 2) การทาแบบสอบถาม 3) เวทีรับฟังความคิดเห็น 4)

Progreess report 1) ผลการประชาคม 2) ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยน 3) ขอบเขตการดูงานในประเทศ

Inception Report 1) ผลวิเคราะห์ข้อมูล 2) ข้อมูลกายภาพ 3) แนวคิด 4) วิธดี าเนินงาน แผนงาน

การจัด ทารายงาน

BOQ./Specfication/ค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม

Landscape Design and Master Plan

Interior Design Drawing/Exhibition Detail Design

Enginearing Drawing/รายการคานวนทางวิศวกรรม/Infrastructure

Exhibition 7) Character
Architecture Design Drawing/วิดที ศั น์รูปแบบอาคาร/Animation

แนวคิ ดการออกแบบ
Concept Design 1) Master Plan 2) Architecture 3) Interior 4) Design 5) Landscape 6)

ศึกษาดูงาน Best Prectice ต่างประเทศ (4-8 ก.พ.) (17-21 ก.พ.)

ศึกษาดูงาน Best Prectice ในประเทศ (31 ม.ค.-4 ก.พ.) (13-17 ก.พ.)

ประชุมนาเสนอระดับจังหวัด/ผลักดันเข้าแผนปฏิบัติ (7-11 ต.ค.)

(Final Design) (13-17 พ.ค.)
ประชุมประชาคม ครั้งที่ 6 รายงานผลโครงการผู้เกี่ยวข้อง (Prelim) (12-16 ส.ค.)

ประชุมประชาคม ครั้งที่ 4 นาเสนอแบบร่างโครงการ (Prelim) (11-15 มี.ค.)
ประชุมประชาคม ครั้งที่ 5 นาเสนองานออกแบบ วางผัง การจัดนิทรรศการ ตกแต่งภายใน ภูมิทศั น์

ประชุมประชาคม ครั้งที่ 3 นาเสนอแนวคิดการออกแบบวางผัง (Conceptual Design) (7-11 ม.ค.)

ประชุมประชาคม ครั้งที่ 2 นาเสนอการสังเคราะห์ข้อมูล (คืนข้อมูล) (10-15 ธ.ค.)

ประชุมประชาคม ครั้งที่ 1 รับฟังความเห็นทุกฝ่าย ชุมชนในพื้ นที่ (15-16 พ.ย.)

การประชุมเปิดตัวโครงการแถลงข่าวสื่อมวลชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง (15-16 พ.ย.)

กิจกรรมงานโค รงการ

ขั้นตอน

2 เดือน

2 เดือน

3 เดือนครึ่ง

3 เดือน

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

2 เดือนครึ่ง

3 เดือนครึ่ง

3 เดือน

3 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

1 เดือน

1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน

2 เดือน

1 เดือน

ต.ค. 62
ก.ย. 62
ส.ค. 62
ก.ค. 62
มิ.ย. 62
พ.ค. 62
เม.ย. 62
มี.ค. 62
ก.พ. 62
ม.ค. 62
ธ.ค. 61
พ.ย. 61
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

การศึ กษ า รวบรวมข้อ มู ล พื้ นฐาน-วิเ คราะห์ -สั งเคราะห์ -เปรี ย บเทีย บ เพื่ อ นาไปใช้ใ นการออกแ บบแ ละจั ด ทารู ป เล่ ม เอกสารรายงานโครงการฯ
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1.6 แผนดำเนินงำน
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ทั้งนี้ แผนการประชุมประชาคม อาจจัดให้มีเพิ่มขึ้น หรืออาจจะปรับเปลี่ยนเวลาจัด เพื่อให้เป็นไป
ตามความจาเป็นของสถานการณ์หรือข้อมูลที่อาจเพิ่มเติมในช่วงของการดาเนินงาน ตลอดจนผลจากการดูงาน
ในและต่างประเทศที่อาจค้นพบตัวอย่างที่ดี และมีผลต่อการออกแบบผังพื้นหรือการออกแบบพื้นที่สาหรับ
รองรับการบริหารจัดการในอนาคต
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บทที่ 2
การศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดน่าน
ความเป็นมาของจังหวัดน่าน
จากหนังสือเรื่องราชวงษปกรณ์ พงศาวดารน่าน กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับน่านในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์เมืองน่านไว้ว่า พญาลาวจังกราช (พ.ศ.1181-1301) ซึ่งครองเมืองเงินยาง เชียงแสน และ
เมืองฝาง ได้ให้ราชบุตรองค์แรก ชื่อ ลาวกอ ไปครองเมืองกาวหรือเมืองน่าน (พ.ศ.1220) และ พญาตรี
ลานคา เจ้าเมืองน่านได้นากองทัพน่านไปตีเมืองเชียงแสน อ้างสิทธิ์ครองเมืองเชียงแสนเพราะเป็นหลาน
ของพญาลาวกอ เมื่อ พ.ศ.1604 และอีกครั้งเมื่ อ พ.ศ. 1747 พญาธรรมิกราชขุนเจื่อง กษัตริย์นักรบที่
ยิ่งใหญ่ของภูกามยาว ได้ตั้งราชบุตรชื่อเจ้าชุมแสงไปครองเมืองนันทบุรีหรือเมืองน่าน
ส่วนเมืองน่านในยุคประวัติศาสตร์เมืองน่าน กล่าวว่า น่านเป็นนครรัฐเล็ก ๆ เขตปกครอง
ไม่กว้างขวางนัก เกิดขึ้นตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ภายใต้การนาของพญาภูคา ช่วงเวลาใกล้เคียงกับ
การก่อตัวเกิดขึ้นของนครรัฐในลุ่มน้ากกและปิงตอนบนของภาคเหนือ มีความสัมพันธ์กันด้านการเมือง
การค้ า และศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ นครรั ฐ โดยรอบ ได้ แ ก่ สุ โ ขทั ย ล้ า นช้ า ง และสิ บ สองปั น นา แหล่ ง
ทรัพยากรที่สาคั ญของน่าน คือ บ่อเกลือสินเธาว์ นาความมั่งคั่งมาสู่นครรัฐ ศูนย์กลางการปกครอง
เริ่มต้นที่เมืองย่าง (อาเภอท่าวังผา) ก่อนจะย้ายมาที่เมืองปัวในสมัยพญาผานอง จากนั้นในสมัยพญา
กรานเมืองได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองมาที่ภูเพียงแช่แห้งในปี พ.ศ.1902 มีพระธาตุแช่แห้งเป็นศุน ย์
กลางเมือง แล้วพญาผากองโอรสพญากรานเมืองจึงย้ายเมืองหนีความแห้งแล้งมาสร้างเมืองใหม่ริมน้า
น่านคือที่ตั้งของเมืองน่านในปัจจุบันเมื่อ พ.ศ.1911
พญาติโลกราช กษัตริย์ล้านนา ยกทัพมาผนวกน่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา
ใน พ.ศ.1993 เพราะต้องการเกลือ ต่อมาเมืองน่านตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า พร้อมๆกับเมืองอื่นๆใน
ล้านนาเป็นเวลาประมาณ 200 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินได้ยกทัพตีเมืองเชียงใหม่และขับไล่
พม่าออกไป คนน่านถูกกวาดต้อนให้ไปอยู่ที่เมืองเชียงแสน ทาให้เมืองน่านถูกทิ้งร้างไป 23 ปี
น่ า นได้ รั บ การบู ร ณะขึ้ น ใหม่ ใ นฐานะเมื อ งประเทศราชของรั ต นโกสิ น ทร์ สมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 จนถึงปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยดี แม้อานาจ
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ของเจ้าผู้ครองนครน่านจะถูก ลิดรอนลง จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2474 เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้
ครองนครน่านถึงแก่พิราลัย ตาแหน่งเจ้าผู้ครองนครก็ถูกยุบลง นับเป็นการสิ้นสุดระบอบการปกครอง
โดยเจ้าผู้ครองนคร และน่านได้กลายมาเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับ
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานครโดยทางรถยนต์ป ระมาณ 668
กิโลเมตร บริเวณเส้นรุ้งที่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟิลิป
ดาตะวันออก มีด่านพรมแดนสากลบ้านห้วยโก๋น อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ตรงข้ามกับด่านพรมแดนสากล
บ้ านน้ าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุ รี ที่ส ามารถเดินทางไปเมืองหลวงพระบางได้ ในระยะทาง 230
กิโลเมตร และจุดผ่อนปรนด่านบ้านใหม่ชนแดน อาเภอสองแคว และบ้านห้วยสะแตง อาเภอทุ่งช้าง ที่
ติดต่อกับเมืองเชียงฮ่อน ประเทศลาว

แผนที่ 2-1 ที่ตั้งจังหวัดน่านและการแบ่งเขตอาเภอของน่าน
ที่มา: Wikipedia, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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อาณาเขตจังหวัดน่าน
ทิศเหนือ ประกอบด้วย อาเภอเชียงกลาง อาเภอปัว มีอาเภอทุ่งช้าง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ อาเภอบ่อเกลือ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว)
ทิศตะวันออก ประกอบด้วย อาเภอภูเพียง อาเภอสันติสุข โดยมีอาเภอแม่จริม อาเภอ
เวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว)
ทิศ ใต้ ประกอบด้ว ย อาเภอนาน้อย อาเภอนาหมื่น มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุต รดิ ต ถ์
อาเภอนาน้อย มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ อาเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ประกอบด้วย อาเภอบ้านหลวง มีพื้นที่ติดต่อกับอาเภอเชียงม่วน จังหวั ด
พะเยา อาเภอท่าวังผา มีพื้นที่ติดกับอาเภอปง จังหวัดพะเยา อาเภอสองแคว มีพื้นที่ติดต่อกับอาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา
การปกครอง

ตาราง 2-1 อาเภอในจังหวัดน่าน จานวนตาบล จานวนประชากร ธันวาคม 2558
ที่มา: สานักบริหารทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

จังหวัดน่านแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อาเภอ 99 ตาบล มีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบลจานวน 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 80 แห่ง รวม 100 แห่ง
สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดน่าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้า ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความ
สูง 600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้าทะเลทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด ขนาดพื้นที่ของจังหวัดน่าน โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน เกิน 30 องศา
ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาดตามลุ่ มน้า จะเป็นที่ราบแคบ ๆ ระหว่างหุบ
เขาตามแนวยาวของลุ่มน้าน่าน สา ว้า ปัว และกอน
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สภาพภูมิอากาศ
อากาศในจังหวัดน่านจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนและหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุ มตะวัน ตกเฉีย งใต้ พัดพาเอาความชุ่มชื้นมาสู่ ภูมิภ าค ทาให้ มีฝ นตกชุก ในฤดูฝ น เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาว
เย็นสู่ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้มีสภาพอากาศร้อน
นอกจากนี้ จังหวัดน่านยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิว
เขาวางตัวในแนวเหนือใต้ ทาให้บริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนใน
ฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ และเป็นเสมือนกาแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้งยังมี
ระดับ ความสู ง เฉลี่ย บนยอดเขากับ ความสูงเฉลี่ ยที่ผิว แตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือ
ระดับน้าทะเล จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ทาให้อุณหภูมิสูงมากในตอนกลางวัน และอากาศเย็นในตอน
กลางคืน เพราะจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา
ทรัพยากรธรณี
ในอดีต จังหวัดน่านมีการทาเหมืองแร่ในบางอาเภอ แต่ปัจจุบัน ปิดทาการไปแล้วเป็นส่วน
ใหญ่ เหลือแร่บางชนิดที่ยังมีการทาเหมืองและที่ยังมีศักยภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแร่เพื่อการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ทราย
ก่อสร้าง และดินลูกรัง และกลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทาเหมื องแร่และเหมือง
หินในจังหวัด
พื้นที่ที่พบแร่หรือเป็นบริเวณที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมในการให้กาเนิดแหล่ง
แร่ มี 4 พื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่ศักยภาพทางแร่ทองแดง บริเวณอาเภอเวียงสา
2) พื้นที่ศักยภาพแร่นิกเกิล และโครไมต์ที่ดอยพุกสูง บริเวณตาบลศรีษะเกษ อาเภอนาน้อย
บริเวณตาบลนาทะนุง อาเภอนาหมื่น และบริเวณอาเภอแม่จริม
3) พื้นที่ศักยภาพแหล่งหินคาร์บอเนต หรือหินปูน และหินปูนเนื้อปนโดโลไมต์ บริเวณอาเภอ
เวียงสา
4) พื้นที่ศักยภาพทางถ่านหิน บริเวณแอ่งปัว อาเภอปัว อาเภอเมือง แอ่งบ้านหลวง อาเภอ
บ้านหลวง และแอ่งนาน้อย อาเภอนาน้อย
ปัจจุบันแร่ธาตุ ที่มีการทาเป็นอุตสาหกรรมในจังหวัดน่าน มีเพียงหินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเท่านั้น โดยมีสถานประกอบการประทานบัตรเหมืองแร่ จานวน 4 แห่ง
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ลักษณะอุทกวิทยา
แหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ที่ ส าคั ญ คื อ แม่ น้ าน่ า น ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าถึ ง 34,300 ตารางกิ โ ลเมตร
ประกอบด้วย 16 ลุ่มน้าสาขา ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด เฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านมีถึง 9 ลุ่มน้าสาขา
- ลุ่มน้าสาขาแม่น้าน่านตอนบน เป็นลุ่มน้าสาขาที่อยู่ตอนบนของลุ่มน้าน่านอัน เป็น
ต้นกาเนิดของแม่น้าน่าน มีลาน้าสายสาคัญ คือ แม่น้าน่าน ห้วยน้าเปือ น้ากอน และน้าปัว
- ลุ่มน้าสาขาห้วยน้ายาว เป็นลุ่มน้าสาขาที่อยู่ตอนบนของลุ่มน้าน่าน เป็นต้นกาเนิด
แม่น้ายาว มีลาน้าสายสาคัญ คือ น้ายาว น้ายอด และน้าริม
- ลุ่ ม น้ าสาขาแม่ น้ าน่ า นส่ ว นที่ 2 เป็ น ลุ่ ม น้ าสาขาที่ อ ยู่ ต อนบนของลุ่ ม น้ าน่ า น
ครอบคลุมพื้นที่อาเภอท่าวังผา อาเภอปัว อาเภอเมืองน่าน อาเภอเวียงสา อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
- ลุ่มน้าสาขาน้ายาว เป็นลุ่มน้าสาขาที่อยู่ตอนบนของลุ่มน้าน่าน ครอบคลุมพื้นที่
อาเภอสันติสุข และอาเภอปัว จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ลาน้าสายสาคัญ คือ น้ายาว และห้วยข้าวหลาม
- ลุ่มน้าสาขาน้าสมุน เป็นลุ่มน้าสาขาที่อยู่ตอนบนค่อนมาทางตะวันตกของลุ่มน้าน่าน
ครอบคลุมพื้นที่อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- ลุ่ มน้ าสาขาแม่น้ าน่านส่ ว นที่ 3 เป็นลุ่ มน้าสาขาที่อยู่ ตอนกลางเยื้องมาทางทิศ
ตะวันตกของลุ่มน้ าน่ าน ครอบคลุมพื้นที่อาเภอนาหมื่น อาเภอเวียงสา อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
- ลุ่มน้าสาขาน้าสา เป็นลุ่มน้าสาขาที่อยู่ตอนกลางเยื้องมาทางทิศตะวันตกของลุ่มน้า
น่าน ครอบคลุมพื้นที่อาเภอเวียงสา จังหวั ดน่าน เป็นต้นกาเนิดของน้าสา ซึ่งมีต้นน้าเกิดจากสันปันน้า
แบ่งเขตระหว่างอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และอาเภอสอง จังหวัดแพร่
- ลุ่มน้าสาขาน้าว้า เป็นลุ่มน้าสาขาที่อยู่ตอนกลางเยื้องมาทางตะวันออกของลุ่มน้า
น่าน ครอบคลุมพื้นที่อาเภอบ่อเกลือ อาเภอแม่จริม และอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
- ลุ่มน้าสาขาน้าแหง เป็นลุ่มน้าสาขาที่อยู่ตอนกลางของลุ่มน้าน่าน ครอบคลุมพื้นที่
อาเภอนาหมื่น อาเภอนาน้อย และอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีแม่น้าสายสาคัญคือ น้าเขง ซึ่งมีต้นน้า
เกิดจากสันปันน้าบ้านขุนสถาน (แบ่งระหว่างลุ่มน้ายมที่อาเภอร้องกวาง)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดน่านเป็นเทือกเขาสลับซับซ้ อนและป่าไม้ โดยมีความลาดชัน
เกิน กว่า 30 องศา ลั กษณะเป็ น ภูเขาลู กคลื่ นลอนลาดและลู กคลื่ นลอนชันมีพื้นที่ราบเป็นส่ ว นน้อ ย
ได้แก่ ที่ราบลุ่ม น้าน่าน-สา และที่ราบลุ่มแคบ ๆ แถบอาเภอนาน้อยตอนใต้ อาเภอท่ าวังผา อาเภอปัว
อาเภอเชีย งกลาง และอาเภอทุ่งช้าง ที่ราบเชิงเขาจะอุดมสมบูรณ์ ไปด้ว ยป่าไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย
ไม้เบญจพรรณ ไม้สักและไม้กระยาเลย ลักษณะพื้นดินเป็นดินรวนปนทราย เหมาะแก่ การเพาะปลูกพืช
ชนิดต่าง ๆ ส่วนพื้นที่ภูเขาส่ วนใหญ่จะอยู่บริเวณชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว ภูเขาที่สาคัญ ได้แก่ ภูแว ในเขตอาเภอปัว (2,079 เหนือระดับทะเลปานกลาง) ซึ่งเป็นต้นกาเนิด
ของแม่น้าน่าน และดอยภูคาในเขตอาเภอปัว (1,980 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง) ภูเขาสูงในเขต
จังหวัดน่านเป็นต้นกาเนิดของลาน้าสาคัญหลายสาย เช่น แม่น้าน่าน แม่น้าสา แม่น้าว้ า แม่น้าสมุน
แม่น้าหลง แม่น้าปัว แม่น้ากอน เป็ นต้น ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและอุปโภค
บริโภคของประชาชน

ภาพ 2-1 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดน่าน ที่มา: Google Earth

ทรัพยากรดินและที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ศึกษาเรื่องความแห้งแล้งและภาวการณ์เป็นทะเลทรายในประเทศไทย
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) (2546) ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่พบว่า จังหวัดน่านมีระดับ
ความเสี่ยงรุนแรงต่อภาวะการเป็นทะเลทราย ซึ่งการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเกิดจากความเสื่อมโทรม
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ของดินในเขตพื้นที่แห้งแล้ง กึ่งแห้งแล้ง และกึ่งชุ่มชื้น กระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ คือ การ
ลดลงของพืชคลุมดิน การชะล้างพังทลายของดิน การเกิดดินถล่ม การเกาะตัวกันของดินเป็นแผ่นแข็ง
และความแน่นทึบของดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ อีกทั้ง
จังหวัดน่านมีความต้องการในการใช้ที่ดินสูง จึงมีการนาที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่าซึ่งเป็นดินที่มี
ปัญหามาใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ น่านยังมีปัญหาทรัพยากรดิน โดยมีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของ
ที่ดิน การใช้ที่ดินผิดประเภท และการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ โดยเอาพื้นที่เกษตรกรรมไป
ใช้ในกิจกรรมอื่น มีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลาดชั นสูง มีการใช้พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่ถูกทาลาย พื้นที่เหล่านั้นจึงเกิดการชะล้างพังทลายและดินเสื่อมโทรมแต่ละปีจะมีการสูญเสีย
หน้าดิน อันเกิดจากการชะล้างพังทลาย และจากรายงานการสูญเสียดินของสานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า มีปริมาณตะกอนรวม 3.3 ล้านตันต่อปี และความลึกของการกัด
เซาะ 0.02 มิลลิเมตรต่อปี ตามจุดต่าง ๆ ในลุ่มน้าน่าน และจากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า การ
สูญเสียดินในจังหวัดอยู่ระหว่าง 0.01 – 150 ตัน/ไร่/ปี โดยพื้นที่ลุ่มน้าน่านตอนบนที่ประกอบด้วยพื้นที่
ป่าเขา อัตราการสูญเสียดินอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทาลายอย่างรุนแรง
และมีความลาดชันสูง ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรมีหลายพื้นที่ถูกถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงทาให้เกษตรกรไม่มี
แรงจูงใจในการบารุงรักษาที่ดิน และมีการใช้สารเคมีในการเกษตรปริมาณสูง ทาให้มีปัญหาสารพิษ
ตกค้าง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการถือครองที่ดินเพื่อทาการเกษตร
จากรายงานการประชุม “รักษ์ป่าน่าน” ระบุว่าจังหวัดน่านมีพื้นทีประมาณ 7,601,900 ไร่
หรื อ 12,163.04 ตารางกิ โ ลเมตร ซึ่ ง สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ป่ า และภู เ ขา
สลับซับซ้อน มีพื้นที่ป่าตามกฎหมายจานวน 6,496,231.62 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ 2,781,676.12 ไร่ และ
เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3,714,555.50 ไร่ จากข้อมูลของกรมป่าไม้พบว่าในปี พ.ศ. 2519 จังหวัด
น่านมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด 5,280,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
73.94 ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจุบัน ได้มีการนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการสารวจพื้นที่
ป่ า ไม้ ใ นจั ง หวั ด น่ า นพบว่ า ในปี พ.ศ.2548 จั ง หวั ด น่ า นมี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ 8,393 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ
5,245,625 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดและในปี พ.ศ. 2556 จั ง หวั ด น่ า นมี พื้ น ที่ ป่ า ไม้
7,036.28 ตารางกิโลเมตรหรือ 4,397,673.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.32 ของพื้นที่ทั้งหมด
ลักษณะทางสังคม
ประชากรในจังหวัดน่านมีความเบาบางเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (ประมาณ 41 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร) กระจายไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ แบ่งชาติพันธุ์ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
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1. ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ส่วนใหญ่อพยพมาจากเชียงแสนและบริเวณต่าง ๆ ของ
ล้านนา ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด
2. ชาวไทลื้อ (ไทลื้อ ไทยอง) ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนาและหัวเมืองต่าง ๆ
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งมีทั้งอพยพมาด้วยความสมัครใจ และอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงคราม
อพยพมามากที่สุดยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองของเจ้ากาวิ ละแห่งเชียงใหม่ และเจ้าอัตถวรปัญโญฯ
แห่งนครน่าน และยุคของเจ้ าสุ มนเทวราช อีกทั้งมีการอพยพเข้ามาเรื่อย ๆ ครั้งเกิดการปฏิวัติ ก าร
ปกครองประเทศของจีน ชาวไทลื้ออาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายตามลุ่มน้าต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน
มีมากที่สุด คือ อาเภอปัวแทบทุกตาบล อาเภอท่าวังผา อาเภอสองแคว อาเภอเชียงกลาง อาเภอทุ่งช้าง
และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ภาษาไทลื้อในจังหวัดน่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) ไทลื้อฝั่งสิบสองปันนาตะวันออก ได้แก่ เมืองล้า เมืองมาง อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้า
น่าน บริเวณชุมชนบ้านหนองบัว ตาบลป่าคา อาเภอท่าวังผา และแถวตาบลยอด
อาเภอสองแคว สาเนียงพูดใกล้เคียงกับภาษาไทยอีสานปนลาวพวน
(2) ไทลื้อฝั่งสิบสองปันนาตะวันตก ได้แก่ เมืองยู้ เมืองยอง เมืองเชียงลาบ เมือง
เสี้ยว อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้าย่าง บริเวณชุมชนตาบลยม ตาบลจอมพระ(บ้าน
ถ่อน) อาเภอท่าวังผาแถบลุ่มแม่น้าปัว ตาบลศิลาเพชร ตาบลศิลาแลง อาเภอปัว
ถึงตาบลห้วยโก๋น อาเภอเฉลิมพระเกียรติ สาเนียงพูดเหมือนสาเนียงคนยองใน
จังหวัดลาพูน-เชียงใหม่
3. ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน อยู่ที่บ้านฝายมูล อาเภอท่าวังผา และบ้านหลับมืนพวน
อาเภอเวียงสา
4. ชาวไทเขิน หรื อ ชาวขึน อพยพมาจากเชียงตุง ปัจจุบันส่ ว นใหญ่จะถูกกลื น ทาง
วัฒนธรรมจากคนเมือง ทั้งภาษาพูดและเครื่องแต่งกาย แต่บางหมู่บ้านยังมีการนับถือผีเจ้าเมืองของไท
เขินอยู่ จึงรู้ว่าเป็นไทเขิน เช่นบ้านหนองม่วง อาเภอท่าวังผา ส่วนบ้านเชียงยืน ตาบลยม อาเภอท่าวังผา
ถูกชาวไทลื้อกลืนวัฒนธรรมจนไม่เหลือเค้าของชาวไทเขิน
5. ชาวไทใหญ่ หรื อ เงี้ยว หรื อ ไตโหลง มีถิ่นฐานในรั ฐ ฉาน และเชียงตุง อาศัยอยู่
บริเวณแถวอาเภอทุ่งช้าง ในปัจจุบันถูกกลืนวัฒนธรรมจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นชาวไทใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีชุมชนของชนกลุ่มน้อยที่เรียกกันว่า "ชาวเขา" ได้แก่ ชาวม้ง เมี่ยน ลัวะ
หรือถิ่นขมุ รวมถึงชาวตองเหลื องหรื อมาบลี ที่อาศัยอยู่ ตามพื้นที่สู ง ในบริเวณพื้นที่ตาบลแม่ ข ะนิง
อาเภอเวียงสา ผู้คนในจังหวัดน่านจึงมีภาษาพูดที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะพู ดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือ
คาเมืองสาเนียงน่าน
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การคมนาคม
1) ทางถนน เครือข่ายถนนในจังหวัด ประกอบด้วย ถนนลาดยางจากตัวจังหวัดไปยัง
อาเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ทางหลวงแผ่นดินที่สาคัญ ได้แก่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (น่าน-แพร่-กาแพงเพชร)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 (ปัว-บ่อเกลือ)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1083 (นาน้อย-บ้านโคก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (น่าน-จุน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-บ้านหย่วน)
ระยะทางระหว่างอาเภอ (ระยะสั้นที่สุดจากศาลากลางจังหวัด)
1. เมืองน่าน 5 กิโลเมตร
9. นาหมื่น 78 กิโลเมตร
2. เวียงสา 23 กิโลเมตร
10. บ้านหลวง 48 กิโลเมตร
3. ปัว
63 กิโลเมตร
11. สันติสุข 32 กิโลเมตร
4. ทุ่งช้าง 80 กิโลเมตร
12. บ่อเกลือ 85 กิโลเมตร
5. ท่าวังผา 45 กิโลเมตร
13. สองแคว 78 กิโลเมตร
6. นาน้อย 58 กิโลเมตร
14. เฉลิมพระเกียรติ 130 กิโลเมตร
7. เชียงกลาง 68 กิโลเมตร
15. ภูเพียง 6 กิโลเมตร
8. แม่จริม 38 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถึง จังหวัด
นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงจังหวัดพิษณุโลก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่าน
จังหวัดอุตรดิตถ์ และอาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่
ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร
2) ทางรถไฟ จังหวัดน่านไม่มีเส้นทางรถไฟผ่าน แต่สามารถเดินทางมาลงที่สถานีรถไฟเด่น
ชัย อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วเดินทางด้วยถนนระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 101 มายังตัวจังหวัดได้
3) ทางอากาศ การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดน่านมีท่า อากาศยานน่ า นนคร ซึ่งเป็ น
สนามบินพาณิชย์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมือง ห่างประมาณ 3 กิโลเมตร มีเที่ยวบินระหว่างท่า
อากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานดอนเมือง
การศึกษาและศาสนา
จังหวัดน่านมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แบ่งเป็น 2 เขตการศึกษา ประกอบด้วย
เขต 1 ครอบคลุมอาเภอเมืองน่าน อาเภอแม่จริม อาเภอบ้านหลวง อาเภอนาน้อย อาเภอเวียงสา อาเภอ
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นาหมื่น อาเภอสันติสุข และอาเภอภูเพียง เขต 2 ครอบคลุม อาเภอปัว อาเภอท่าวังผา อาเภอทุ่งช้าง
อาเภอเชียงกลาง อาเภอบ่อเกลือ และอาเภอสองแคว
สานักงานสถิติจังหวัดน่าน (http://nan.nso.go.th) รายงานว่า ปีการศึกษา 2559 น่านมี
โรงเรียนทั้งสิ้น 412 แห่ง อยู่ในอาเภอเวียงสา 65 แห่ง อยู่ในอาเภอเมืองน่าน 55 แห่ง อาเภอปัว 45
แห่ง อาเภอท่าวังผา 44 แห่ง อาเภอนาน้อย 30 แห่ง อาเภอเชียงกลาง 29 แห่ง อาเภอภูเพียง 23 แห่ง
อาเภอนาหมื่น 19 แห่ง อาเภอแม่จริม 18 แห่ง อาเภอบ่อเกลือ 18 แห่ง อาเภอสันติสุข 15 แห่ง อาเภอ
ทุ่งช้าง 15 แห่ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 13 แห่ง อาเภอสองแคว 12 แห่ง และอาเภอบ้านหลวง 11 แห่ง
มีนักเรียนทั้งหมด 61,122 ราย อาเภอเมืองน่านมีจานวนนักเรียนมากกที่สุด คือ ร้อยละ
28.09 ของนักเรียนทั้งหมดในจังหวัดน่าน รองลงมาอาเภอปัวร้อยละ 14.24 อาเภอเวียงสาร้อยละ
10.10 อ าเภอท่ า วั ง ผาร้ อ ยละ 9.84 และอ าเภออื่ น ๆ ตามล าดั บ แยกเป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา 8,750 คน ระดับประถมศึกษา 29,190 คน ระดับมัธยมต้น 13,436 คน และระดับมัธยม
ปลาย 9,746 คน
มีส ถานศึกษาระดับ อาชีว ศึกษาและอุด มศึก ษาในสั ง กัดส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวน 4 แห่ง นักศึกษารวม 6,172 คน สังกัดมหาวิทยาลัยชุมชนน่าน 1 แห่ง นักศึกษา
650 คน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 แห่ง นักศึกษา 244 คน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1
แห่ง นักศึกษา 1,240 คน และสังกัดมหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 แห่ง นักศึกษา 496 คน รวมนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งสิ้น 8,802 คน
สานักงานสถิติจังหวัดน่านรายงานว่า พ.ศ.2559 น่านมีวัดทั้งสิ้น 355 แห่ง สานักสงฆ์ 76
แห่ง พระภิกษุรวม 1,009 รูป มีโบสถ์คริสต์ 88 แห่ง ไม่มีมัสยิด วัดตั้งอยู่ในอาเภอเมืองน่านมากที่สุด
จานวน 66 วัด พระภิกษุ 227 รูป อาเภอเวียงสา 59 วัด อาเภอปัว 48 วัด ท่าวังผา 44 วัด ภูเพียง 32
วัด นาน้อย 29 วัด เชียงกลาง 26 วัด และอาเภออื่น ๆ ตามลาดับ อาเภอบ่อเกลือ มีวัดเพียง 2 แห่ง แต่
มีโบสถ์คริสต์ 15 แห่ง และอาเภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีวัดตั้งอยู่เลย แต่มีโบสถ์คริสต์ 3 แห่ง
ที่ตั้งอาณาเขตเทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่บริเวณถนนมหายศ ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน มีพื้นที่
ทั้งหมด 5.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,375 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลฝายแก้ว ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้าน่านฝั่งตะวันตก และห่างจากมุมหัวเลี้ยวถนนวรนครด้านเหนือโดยวัดเป็นเส้นตรงไปจดริมแม่น้า
น่านเป็นระยะ 400 เมตร แล้วหักเลี้ยวขนานไปกับถนนวรนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จดหลักเขต
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ที่ 2 หักเลี้ยวขนานไปกับถนนวรนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จดหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทาง
นี้ และห่างจากหลักเขตที่ 1 เป็นระยะตามเส้น 970 เมตร
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลผาสิงห์ จากหลักเขตที่ 2 หักเลี้ยวไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และขนานไปกับถนนไปบ้านน้าล้อมและถนนสิทธิสาร (ถนนมหายศ) ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้โดยห่างจากริมถนนฝั่งตะวันตก 300 เมตร จดหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปอาเภอ
และแคะบัว (อาเภอทุ่งช้าง) ที่มุมฝั่งตะวันตก 365 เมตร
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับบ้านพญาวัด องค์การบริหารส่วนตาบลดู่ใต้ จากหลักเขตที่ 8 เลียบไป
ตามริมฝั่งเหนือของห้วยร้อง จดหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากห้วยร้อง ริมแม่น้าน่านฝั่งเหนือ
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้าน่าน จากหลักเขตที่ 9 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้าน่านฝั่ง
เหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1
ขอบเขตการปกครองเทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วย 2 ตาบล คือ ตาบลในเวียงทั้งตาบล และบางส่วนของตาบล
ผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีการจัดตั้งชุมชนย่อย ซึ่งแบ่งตามความศรัทธาในวัดที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติ
กันมานาน จานวน 30 ชุมชน
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แผนที่ 2-2 อาณาเขตเทศบาลเมืองน่านและชุมชนในเขตเทศบาล พ.ศ.2561 ที่มา: สานักงานเทศบาลเมืองน่าน
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2.2 บริบทของเมืองเก่าน่าน
เมื่อพิจารณาบริเวณพื้นที่ เมืองเก่าน่าน ตามองค์ประกอบของทฤษฎีจินตภาพของเมือง
(Image of the city) โดย Kelvin Lynch (1960) ได้แก่ เส้นทาง ที่รวมกิจกรรม ขอบเขต ย่าน และ
จุดหมายตา สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1
1) เส้นทาง (Path)
เส้นทางหลักที่สาคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ซึ่งเป็นถนนเข้าสู่อาเภอ
เมืองน่าน ที่มาจากแพร่ ผ่านเข้าสู่ อาเภอเวียงสาสู่ตัวเมือง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ที่เริ่มจาก
ถนนสุริยพงษ์ไปอาเภอบ้านหลวง สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดพะเยา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1080 ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ถนนมหายศ ถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่น่านส่วนบน ถนนสุมน
เทวราชเป็นถนนแนวแกนเหนือ – ใต้ ของเมือง เป็นถนนที่มีความสาคัญที่ตัดผ่านย่านพาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 ที่เชื่อมต่อกับถนนมหาวงศ์เป็นถนนแนวแกน
ตะวันตก – ตะวันออกที่เชื่อมโยงไปวัดพระธาตุแช่แห้งไปสู่พื้นที่จังหวัดน่านส่วนตะวันออก
2) ที่รวมกิจกรรม (Node)
พื้น ที่เมืองน่ านมีที่ร วมกิจกรรมหลัก ได้แก่ พื้นที่บริเวณถนนสุมนเทวราช ระหว่าง
โรงแรมเทวราชกับวัดหัวเวียงใต้ ตลาดตั้งตรงจิตนุสรณ์และตลาดกรมธนารักษ์ พื้นที่โล่งใต้สะพาน
พั ฒ นาภาคเหนื อ ริ ม น้ าน่ า น เป็ น พื้ น ที่ โ ล่ ง นั น ทนาการที่ ร องรั บ กิ จ กรรมพั ก ผ่ อ นของชาวเมื อ งใน
ชีวิตประจาวันและในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประจาปี สถานีขนส่งใหม่บริเวณถนนเจ้าฟ้ามี พื้นที่รวมกิจกรรม
หลักที่สาคัญ ได้แก่ ใจเมือง และข่วงเมือง บริเวณถนนสุริยพงษ์ตัดกับถนนผากองอันเป็นที่ตั้งของหอคา
ในอดีต ปั จ จุ บั น คือ พื้น ที่ที่ป ระกอบด้ว ยที่ทาการพิพิธ ภัณฑ์ส ถานแห่ งชาติน่าน วัดพระธาตุช้างค้า
วรวิหาร วัดภูมินทร์ และวัดหัวข่วง
พื้น ที่ร วมกิจ กรรมรองได้แก่ ถนนผากองติดกับวัดสวนตาล โดยพื้นที่ส องฟากถนน
รองรับกิจกรรมชาวเมืองตอนค่าไปจนถึงกลางคืนเป็นที่ตั้งตลาดโต้รุ่ง
3) ขอบเขต (Edge)
ขอบเขตหลักของเมืองน่านที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้าน่ านที่แบ่งตัวเมืองน่านออกเป็นสอง
ฟากได้แก่ ตัวเมืองน่านฝั่งตะวันตก ที่มีความหลากหลายซับซ้อนในการใช้ประโยชน์ที่ดินและศูนย์รวม
กิจกรรม และตัวเมืองน่านฝั่งตะวันออกอันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่ตั้งวัดพระธาตุแช่แห้ง
ขอบเขตระดับรอง คือ แนวคูน้าและกาแพงเมืองเก่า ที่ยังคงหลงเหลือปรากฏหลักฐาน
ตั้งแต่บริเวณหัวถนนอนันตวรฤทธิเดช และที่ถูกชาวบ้า นเข้าตั้งถิ่นฐานทับซ้อนบนกาแพงเก่าด้านถนน
รอบเมืองด้านทิศใต้ และแนวคูคลองเปรมประชาราษฎร์
1

รายงานขั้นต้น โครงการฟื้นฟูเมืองการอยู่อาศัยในภูมิภาค ขอบเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน
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4) ย่าน (Districts)
ย่านที่สาคัญหลักๆ แบ่งประเภทได้ดังนี้
- ย่านอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมได้แก่ บริเวณใจกลางเมือง
น่าน และวัดพระธาตุแช่แห้ง
- ย่านพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง และหนาแน่นสูง อยู่
บริเวณสองฟากของถนนอนันตวรฤทธิเดชและถนนสุมนเทวราช
- ย่านราชการ ได้แก่ บริเวณศูนย์ราชการกลางเมืองและด้านทิศเหนือ ได้แก่
ค่ายสุริยพงษ์ โรงพยาบาลน่าน และสนามบิน
- ย่านพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณทุ่งนาฝั่งตะวันออกของแม่น้าน่าน และ
พระธาตุแช่แห้ง
5) จุดหมายตา (Landmark)
จุดหมายตาหลักระยะไกลของเมืองน่าน ได้แก่ พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ฟากตะวันออก
เฉี ย งใต้ ข องเมื อ ง และพระธาตุ เ ขาน้ อ ย ตั้ ง อยู่ บ นภู เ ขาด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของเมื อ ง โดยมี แ นวแกน
ตะวันออก – ตะวันตกทีเ่ ชื่อมโยงกัน จุดหมายตาระยะใกล้ ได้แก่ พระธาตุช้างค้า วิหารวัดภูมินทร์ พื้นที่
โล่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน เจดีย์วัดสวนตาล และปล่องเมรุเผาศพวัดท่าล้อฝั่งตะวันออก
ของแม่น้าน่าน

แผนที่ 2-3 จินตภาพเมืองน่านด้านเส้นทาง และที่รวมกิจกรรม
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แผนที่ 2-4 จินตภาพเมืองน่านด้านขอบเขต และย่าน

แผนที่ 2-5 จินตภาพเมืองน่านด้านจุดหมายตา และภาพรวมจินตภาพเมืองน่าน
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2.3 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม “ใจเมืองน่าน”2
1) ชุมชนและเมืองโบราณในเขตเมืองน่าน
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจะเห็นได้ว่า เมืองน่านเป็นชุมชนและเมือง
โบราณที่มีอายุเก่าแก่เมืองหนึ่งในดินแดนล้านนาตะวันออก โดยที่ตั้งของตัวจังหวัดปัจจุบันตั้งซ้อนทับบน
ตัวเมืองโบราณเดิม มีการย้ายถิ่นฐานและสร้างเมืองใหม่อยู่หลายครั้ง เนื่องมาจากการปรับที่ตั้งให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และปั จ จั ย อื่น ๆ เช่น ความต้องการเชื่อมต่อกับเมืองและอาณาจักร
ใกล้เคียง และความจาเป็นในการขยายเมืองเนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการย้ายถิ่นฐานแต่
ละครั้งล้วนก่อให้เกิดชุมชนหรือเมืองอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
การสร้างเวียงพระธาตุแช่แห้งมีช่วงเวลาอยู่แค่เพียงสมัยสุโขทัยหรือช่วงเวลาใกล้เคียง และ
เมืองน่านกับเวียงดงพระเนตรก็ถูกสร้างตามมาในภายหลังตามลาดับ แต่หากเมื่อพิจารณาจากรูปแบบ
กลับพบข้อสังเกตว่า กาแพงเมือง – คูเมือง ที่เป็นรูปแบบเส้นตรงมุมเหลี่ยมแต่กลับมีรูปแบบในลักษณะ
“เมืองป้อมภูเขา” หรือแม้แต่ “เมืองน่าน” ก็มีกาแพงเมืองแบบ “พัฒนาการเมืองป้อมภูเขา” ซึ่งเป็น
รูปแบบในทางเดียวกันกับเมืองโบราณอื่น ๆ ที่พบในเขตล้านนา เช่น แม่สาย และเมืองอื่น ๆ อันมี
ตานานเก่าแก่โยงไปถึงเวียงพางคา ซึ่งมีอายุยาวนานกว่าสมั ยสุโขทัยอาจมีความเป็นไปได้ที่การตั้งถิ่น
ฐานในน่านจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าการสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยสุโขทัยตอนต้น หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ล้านนา รัตนโกสินทร์ เช่น แนวกาแพง คูเมือง ก็ยังคงปรากฏให้
เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งโดยสรุปสามารถแบ่งเมืองเก่าในเขตเมืองน่านได้เป็น 3 เมือง ได้แก่ เวียงพระธาตุ
แช่แห้ง เมืองน่าน และเวียงดงพระเนตร

2

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรกั ษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน, สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แผนที่ 2-6 ตาแหน่งเมืองโบราณในเขตเมืองน่าน และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองโบราณ
ที่มา: สารวจโดยกรมศิลปกร

2) ประวัติเมืองโบราณ “เมืองน่าน”
ในปี พ.ศ.2360 เมืองน่านเกิดอุทกภัย เจ้าสุมนเทวราชได้ย้ายเมืองไปตั้งขึ้นใหม่ ณ บริเวณ
ดงเพนียดช้างทางตอนเหนือ เรียกว่า “เมืองเวียงเหนือ” จนถึง พ.ศ.2398 เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ จึง
กลับมาบูรณปฏิสังขรณ์เมืองน่านอีกครั้ง โดยสร้างกาแพงเมือง และประตูเมืองเป็นอิฐถือปูน ซ้อนทับบน
แนวกาแพงเดิม สูงจากพื้นดิน 2 วา มีเชิงเทินกว้าง 3 ศอก ประกอบด้วยใบเสมาตั้งอยู่บนเชิงเทิน ซุ้ม
ประตูและป้อมเป็นทรงเรือนยอด ที่มุมกาแพงก่อป้อมไว้ทั้ง 4 แห่ง มีปืนใหญ่ประจาป้อม ป้อมละ 4
กระบอก มีประตูทั้ง 8 ประตู และกาหนดให้พระธาตุช้างค้าเป็นศูนย์กลางเมืองและชุมชน
แม้กาแพงเมือง-คูเมือง จะเหลือให้เห็นได้เป็นส่วนๆ ไม่ สมบูรณ์ทั้งเมือง เหลือเพียงแนว
กาแพงเมืองด้านทิศเหนือเป็นบางส่วน แต่จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ประกอบ
กับ ความทรงจ าของผู้ คนในท้องถิ่น ช่ ว ยให้ ส ามารถกาหนดขอบเขตกาแพงเมือง-คูเมื องได้ โดยไม่
จาเป็นต้องขุดสารวจทางโบราณคดี สรุปได้ว่า แนวกาแพงเมืองคูเมืองน่าน 3 ล้อมรอบเนินทับถมตะกอน
3สารวจโดยกรมศิลปากร
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ฝั่งแม่น้าน่าน บริเวณที่เป็น 2 วงเชื่อมต่อกัน ภายหลังแม่น้าน่านได้กัดเซาะคูเมืองกาแพงเมือง ทาให้
กาแพงเมือง-คูเมืองขาดหายไปและเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเมื่อเริ่มต้นสร้างเมือง โดยแม่น้าน่านเก่า
ได้กลายเป็นถนนสุมนเทวราชในปัจจุบัน

แผนที่ 2-7 ผังทักษาเมืองน่านในอดีต
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ชุมชนเมืองน่าน พ.ศ.2548

3) ขอบเขตพื้นที่ “เมืองน่าน”
เดิมจังหวัดน่านได้กาหนดขอบเขตเมืองประวัติศาสตร์น่านชั้นในตามประกาศจังหวัดน่าน
(หัวแหวนเมืองน่าน) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2546 ต่อมา ที่ประชุมสัมมนาจากโครงการศึกษาและ
จัดทาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน มีมติให้เปลี่ยนคาว่า “หัว
แหวนเมืองน่ าน” เป็ น “ใจเมืองน่ าน” และกาหนดขอบเขตตามแผนผั ง ครอบคลุ มสถานที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย
ข่วงเมืองน่าน คุ้มเจ้าราชบุตร ศาลากลางหลังเก่า วัดกู่คา วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร วัด
หัวข่วง วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดไผ่เหลือง ศาลจังหวัดหลังเก่า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน โรงเรียน
ราชานุบาล
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แผนที่ 2-8 ขอบเขตพื้นที่ใจเมืองน่าน
ที่มา: แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน, สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) คุณค่าความสาคัญของ “เมืองเก่าน่าน”
ใจเมืองน่าน เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นชุมชน
ศูนย์กลางลาดับที่ 1 ตามผังโครงสร้าง มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
และการศึกษาของจังหวัด ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดน่าน ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย นอกจากนี้พื้นที่เมืองเก่าน่าน เป็น
พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองน่านตามประกาศผังเมืองรวมน่าน ฉบับที่ 445 (พ.ศ.2543) ดังนั้น
สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่จึงมีลักษณะที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจของพื้นที่ผังเมืองรวม และจังหวัดน่าน
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ขอบเขตพื้ น ที่ “เมื อ งน่ า น” เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องอดี ต ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดน่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นเค้าโครงของชุมชน
เมืองในอดีตต่อเนื่ องกัน มา โดยใจเมืองน่านยาวนานถึง 637 ปี ดังนั้น จึงเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าในการ
อนุรักษ์และพัฒนาหลายด้าน ได้แก่
4.1) คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Value) สามารถเห็นได้จากเอกลักษณ์ของพื้นที่
ริมแม่น้าน่านทั้งสองฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเป็น
จานวนมาก เช่น คุ้มเจ้า วัด ย่านการค้า ชุมชนที่พักอาศัยเก่าแก่
4.2) คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Value Added) บริเวณใจเมืองน่านและพื้นที่โ ดยรอบ
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมคุณค่าเศรษฐกิจให้กับชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนการจัดภูมิ
ทัศน์เมืองในพื้นที่ประวัติศาสตร์ จัดระบบคมนาคมให้เหมาะสม สนับสนุ นให้มีถนนคนเดินในลักษณะที่
เป็นถนนค้าขาย กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทาให้เมืองมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ เพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้
จากการจั ด การท่ อ งเที่ ย วๆ ได้ แ ก่ การค้ า ขายสิ น ค้ า พื้ น บ้ า น ผลผลิ ต จากสวนผลไม้ ผลผลิ ต จาก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดย่อย ซึ่งมีผ ลทาให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เกิดการจ้าง
งานเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทาให้คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นดีขึ้น
4.3) คุณค่าด้านการใช้งาน (Functional Value) แม้ว่าบางส่วนของโบราณสถาน
ศาสนสถานดั้งเดิม ชุมชนเดิมในอดีต หรือสาธารณูปโภคดั้งเดิม ได้เสื่อมลงตามกาลเวลาที่ ยาวนาน
เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และบริบทของเมืองน่านที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การบูรณะปรับปรุงให้
นามาใช้ใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้สอยให้เข้ากับยุคสมัย นับเป็นหนทางหนึ่งในการ
อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และยังคงตอบสนองประโยชน์ใช้สอยร่วมสมัยได้ในเวลาเดียวกัน เช่น
การจัดระเบียบถนนสายประวัติศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดิน เป็นต้น
4.4) คุณค่าด้านการศึกษา (Educational Value) นอกจากจะเป็นแหล่งที่มีศักยภาพ
สูงด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้ว ยังถือได้ว่ามีจุดแข็งในการที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมโดยไม่จาเป็นจะต้องละทิ้งการ
พัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสร้างจุดขายให้
บริเวณใจเมืองน่านและพื้นที่โดยรอบ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) โดยการพัฒนาและ
ส่งเสริมบางส่วนของพื้นที่ประวัติศาสตร์ในด้านการสื่อความหมายด้านประวัติศาสตร์ให้ผสมกลมกลืนไป
กับบริเวณต่อเนื่องที่ยังมีคนใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
4.5) คุณค่าด้านสังคม (Social Value) ในความเป็นมรดกที่มีคุณค่าของจังหวัดและ
ประเทศนั้น ความเกี่ยวเนื่ องของกิจ กรรมประเพณีทางสั งคมถูกนามาเชื่อมโยงกับการใช้ส อยในยุค
ปัจจุบัน พื้นที่บริเวณใจเมืองน่าน ยังถือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม

2-21

ประเภทต่าง ๆ ผู้คนที่อยู่ในชุมชนยังคงใช้สอยอย่างต่อเนื่องในการทากิจกรรมทางประเพณี ทางสังคม
ต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาและใช้สอยให้สมกับคุณค่าที่บรรพ
บุรุษได้ใช้ภูมิปัญญาสร้างมาเชื่อมโยงปัจจุบันกับอดีตได้อย่างต่อเนื่องและผสมกลมกลืน
5) แผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน
การศึกษาแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมื องเก่าน่าน จะทาให้ทราบถึงมาตรการ
แนวทางของแผนการพัฒนา เพื่อนามาเป็นเครือข่ายสนับสนุนการฟื้นฟูย่านชุมชนหัวเวียงใต้ โดยมี
แผนพัฒนาด้านกายภาพ ดังนี้
5.1) ระดับเมือง
5.1.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ใช้ระบบการจัดทาผังเมืองรวมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาเมืองเก่าน่าน เพื่อปกป้องคุ้มครองกลุ่มโบราณสถาน
- ส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองน่านที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ รวมถึงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน
- ส่งเสริม จูงใจ หรือผลักดันเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต
5.1.2) โครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง
- ลดผลกระทบจากการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมอาเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่-อาเภอเฉลิมชัย จังหวัดน่าน
- ลดปัญหาและความคับคั่งของการจราจรภายในเขตเมืองเก่า
- จัดระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้เหมาะสมกับการอนุรั กษ์
เมือง
5.1.3) การควบคุมสภาพแวดล้อม
- รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้าน่านและลาน้าสาขา
- รักษาและเพิ่มพื้นที่โล่งสีเขียวตามแนวถนนสายประธานเมืองน่าน
- รักษาและเพิ่มพื้นที่โล่งสีเขียวตามแนวถนนสายสาคัญในเขตเมือง
- ควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มบริ เ วณโดยรอบวั ด ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถาน
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แผนที่ 2-9 ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองน่าน แผนที่ 2-10 พื้นที่ควบคุมสภาพแวดล้อมระดับเมือง
ที่ ม า: แผนแม่ บ ทและผั ง แม่ บ ทการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาบริ เ วณเมื อ งเก่ า น่ า น, ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2) ระดับพื้นที่ (เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใจเมืองน่าน)
5.2.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ปกป้ องคุ้มครองกลุ่มโบราณสถานและพื้ นที่ว่างที่สาคัญในพื้น ที่ใ จ
เมืองน่าน
- อนุรักษ์และฟื้นฟูแนวกาแพงเมือง คูเมืองน่านให้ปรากฏต่อเนื่องโดย
ตลอด
- รักษาสภาพแวดล้อมภายในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใจเมืองน่าน
- ลดความแออัดโดยสนับสนุนการดาเนินโครงการย้ายศูนย์ราชการและ
เรือนจากลางจังหวัดน่าน
5.2.2) โครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง
- ลดปัญหาความคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตพื้นที่ใจเมืองน่าน
- ซึ่งส่งผลให้เกิดการทาลายบรรยากาศของเมืองเก่า
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5.2.3) การควบคุมอาคาร
- ใช้มาตรการควบคุมอาคารเป็นเครื่องมือในการควบคุมสภาพแวดล้อม
ภายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใจเมืองน่าน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
ของชาวน่ า นและเป็ น เมื อ งที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ท างด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดี ศิลปกรรม และวัฒนธรรมล้านนา
- ขึ้นทะเบียนแนวขอบเขตที่ดิน กาแพงเมือง คูเมืองเมืองน่าน และเวียง
วัดพญาวัดเป็นเขตโบราณสถาน
- มาตรการการควบคุมอาคาร แบ่งเป็น 5 บริเวณ
- บริเวณที่ 1 พื้นที่ใจเมืองน่าน ห้ามก่อสร้า งหรือดัดแปลง
อาคารอื่นใด เว้นแต่อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น มีที่ว่าง
ปราศจากอาคารในแปลงที่ ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50
อาคารทุกประเภทให้เว้นห่างจากเขตโบราณสถานโดยรอบ
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ป้ายชื่อประกอบกิจ การมีรู ป แบบ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเมืองเก่า
- บริเวณที่ 2 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตที่ดินกาแพง
เมือง คูเมืองน่าน ทั้งสองฝั่งออกไปในระยะข้างละ 20 เมตร
ตลอดความยาวกาแพงเมืองห้ ามมิให้ก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารอื่นใด
- บริเวณที่ 3 พื้นที่ในบริเวณที่ล้อมรอบบริเวณที่ 1 สร้างได้
เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร มีที่ว่างปราศจาก
อาคารในแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมีระยะห่าง
จากเขตที่ดินไม่ต่ากว่า 2 เมตร
- บริเวณที่ 4 พื้นที่ในบริเวณด้านทิศเหนือของบริเวณที่ 3
สร้างได้เช่นเดียวกับบริเวณที่ 3 และอาคารประเภทบริการ
และสาธารณู ป การ มี พื้ น ที่ ทุ ก ชั้ น รวมกั น ไม่ เ กิ น 1,000
ตารางเมตร
- บริเวณที่ 5 พื้นที่ในบริเวณด้านตะวันออกของใจเมืองน่าน
เป็นที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิ ทธิ์ของรัฐ ห้ ามมิให้ ก่อ สร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารอื่นใด และที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ห้ามมิให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอื่นใด เว้นแต่อาคาร
ประเภทที่กาหนดบริเวณที่ 1
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แผนที่ 2-11 มาตรการด้านการควบคุมอาคารในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม “ใจเมืองน่าน”
ที่มา: แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน
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5.2.4) การควบคุมสภาพแวดล้อม
- ส่ ง เสริ ม ภู มิ ทั ศ น์ เ มื อ ง พั ฒ นาที่ โ ล่ ง ในส่ ว นของสถานที่ ร าชการที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ โบราณสถานที่ ส าคั ญ ในพื้ น ที่ ใ จเมื อ งน่ า น และฟื้ น ฟู
บรรยากาศของข่วงเมืองในอดีต เพื่อให้เกิดบรรยากาศเป็นเมืองเก่า
- รักษาและควบคุมสภาพแวดล้อมตามแนวถนนในเขตพื้นที่คุ้มครองใจ
เมืองน่าน
- ควบคุมสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโบราณสถานและศาสน
สถาน
- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสานึกในการรัก ษาความสะอาดและ
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่

แผนที่ 2-12 มาตรการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม “ใจเมืองน่าน”
ที่มา: แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน
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6) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น (อพท.) ได้ ท าการศึ ก ษาและจั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) เพื่อใช้เป็นแนวทางดาเนินการพัฒนาพื้นที่
เมืองเก่าน่านเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้คงเมืองเก่าน่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าค่าของชาติ
สามารถดารงคุณค่าของเมืองน่านที่เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต่อไป โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการที่มี
รายละเอียดโครงการที่ชัดเจน สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ยุทธศาสตร์และแนวดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความยั่งยืน
1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของระบบ
นิเวศน์เมืองให้ดารงอยู่ในสภาพที่ยั่งยืน
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เมืองเก่าน่านอย่างรู้คุณค่าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมและภูมิทัศน์ของเมืองเก่าน่าน
3) สร้างกลไกการบริหารจัดการเมืองเก่าน่าน
4) จัดระบบการกาจัดขยะและการบาบัดน้าเสียตามมาตรฐานสากลให้ครอบคลุมพื้ นที่
เป้าหมายอย่างทั่วถึง
5) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
6) เร่ ง รั ด การฟื้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งความ
หลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้เพิ่มมาก
ขึ้น
7) พัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนให้
เกิดมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน
8) วางผังเมืองให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามทิศทางการขยายตัวของเมืองน่าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
1) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยองค์ความรู้และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ตะวันออก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก การบริการ และความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและครบวงจร
1) ปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
รวมถึงปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์การจราจรและป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวให้มีทั้งปริมาณ
ที่เพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน
2) ปรับปรุงระบบจราจร เพื่อมิให้ปริมาณจราจรส่งผลกระทบต่อโบราณสถานต่างๆ ใน
พื้นที่เมืองเก่าน่าน
3) จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับข้อมูล
การท่องเที่ยวจังหวัด เป็นประโยชน์ในการติดตามความเป็นไปและความเคลื่อนไหว
4) จัดบริการห้องน้าสาธารณะที่มีมาตรฐานบริการนักท่องเที่ยวเพียงพอในพื้นที่แหล่ ง
ท่องเที่ยว
5) จัดตั้งศูนย์บูรณาการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสนธิ
กาลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ
6) จั ด ฝึ ก อบรมผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ ทุ ก ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและความเข้าใจในงานบริการตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องการบริหารการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่า งยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุ ณภาพชีวิตความเป็น อยู่ ข อง
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
1) พัฒ นากระบวนการการระดมการมีส่ว นร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบกลไกถาวร
ของชุมชน
2) พัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดสู่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น
และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้า ใจและจิตสานึกในการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) สร้ า งกลไกการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (OTOP) ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
4) กระจายผลการพัฒนาและประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ประชาชน ชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
5) สร้างจิตสานึกความเป็นเจ้าของ รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวในหมู่
ประชาชนและชุ ม ชนท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการอนุ รัก ษ์ ฟื้นฟู
พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสรรค์มูลค่าของการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนให้สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การสร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ง ยื น บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
2) แปลงผลการศึกษาเพื่อสรรค์สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
4) รณรงค์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางสื่อหลายรู ปแบบ ตลอดจน
การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวด้ า นการ
ท่องเที่ยวทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี
แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่า
น่าน จาแนกเป็น 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว แผนงานการพัฒ นา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว แผนงานการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว แผนงานการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว
แผนงานการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มทางกา รท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และแผนงานการ
พัฒนาจิตสานึกทางการท่องเที่ยว ซึ่งในการศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงศาลากลางหลั งเก่าเป็นหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านนี้ จะพิจารณาเฉพาะแผนงานด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี้
1. แผนงานการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว (การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, สิ่งอานวยความสะดวกบริการสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว)
1.1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนผากองในเขตใจเมืองน่าน
1.2 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บนถนนสุริยพงษ์ในเขตเมืองน่าน
1.3 โครงการจัดทาวงเวียนบริเวณทางแยกถนนมหาวงศ์ตัดกับถนนรอบเมืองตะวันตก
(บริเวณทางแยกถนนมหาวงศ์ตัดกับถนนรอบเมืองด้านตะวันตก จุดแหล่งท่องเที่ยวกาแพงเมืองเก่า(บ้านมงคล)
1.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดพระธาตุแช่แห้งและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน (วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง)
1.5 โครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ (เรือนจา จังหวัดน่าน)
1.6 โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรภายในเขตใจเมืองน่าน (พื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณเมืองประวัติศาสตร์ชั้นใน (ใจเมืองน่าน)
1.7 โครงการจัดทาแผนและระบบป้องกันภัยเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่เมือง
เก่าน่าน)
1.8 โครงการปรับปรุงถนนโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น Scenic Road
1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มบ้านพักข้าราชการ (พื้นที่บริเวณกลุ่มบ้านพักราชการครอบคลุมพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ทิศเหนือจรด
ถนนมหาวงศ์ ทิศใต้จรดถนนท่าลี่ ทิศตะวันออก จรดบริเวณพื้นที่ริมแม่น้าน่าน ทิศตะวันตก จรดถนนข้าหลวง)
1.10 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณศาสนสถานและโบราณสถานนอกเขตใจเมืองน่าน (พื้นที่ทอ่ งเที่ยวชุมชน เขตเทศบาลเมืองน่าน)
1.11 โครงการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก (ศาลากลางจังหวัดน่าน และบริเวณโดยรอบ)
1.12 โครงการจัดทาป้ายการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน
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2. แผนงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดการสิ่งแวดล้อม น้าเสียมลพิษ และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์)
2.1 โครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน (ถนนสุริยพงษ์ ช่วงสี่แยกศรีพันต้นถึงหน้าวัดมิ่งเมือง),
ถนนมหายศ ช่วงสามแยกหน้าศาลจังหวัดน่านถึงสี่แยกราชวงศ์,
ถนนสุมนเทวราชช่วงสามแยกพญาภู ถึงสี่แยกหัวเวียงใต้ ,
ถนนผากองช่วงสี่แยกดอนแยงถึงสี่แยกวัดสวนตาล
2.2 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช (ถนนสุมนเทวราช)
2.3 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บนถนนเจ้าฟ้า (ถนนเจ้าฟ้า)
2.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองและกาแพงเมืองเก่า (ชุมชนบ้านพญาวัด เขตเทศบาลตาบลดู่ใต้)
2.5 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณกาแพงเมืองน่าน คูเมืองน่าน (พื้นที่กาแพงเมืองคูเมืองน่าน)
2.6 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและส่วนบริการสาธารณะ (พื้นทีท่ ่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองน่าน (เขตเทศบาลเมืองน่าน)
2.7 โครงการออกเทศบัญญัติควบคุมอาคารเทศบาลเมืองน่าน (เทศบาลเมืองน่าน)
2.8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดภูมินทร์
2.9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชนเมืองน่านตาบลนาซาว (พื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลนาซาว)
2.10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชนเมืองน่านตาบลม่วงตึด๊ (พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่เมืองเก่าน่าน)
2.11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชนเมืองน่านตาบลดู่ใต้ (พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่เมืองเก่าน่าน)
2.12 โครงการให้ความคุ้มครองแก่โบราณสถาน (ในเขตผังเมืองรวมเมืองน่าน)
2.13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ชุมชนเมืองน่านตาบลบ่อสวก (พื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ่อสวก)
2.14 โครงการส่งเสริมการนาพาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมาให้บริการนักท่องเที่ยว
(พื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองน่าน เขตเทศบาลเมืองน่าน)
2.15 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพริมน้าน่านเพื่อการท่องเที่ยว (เขตเทศบาลเมืองน่านและเทศบาลตาบลดู่ใต้)
2.16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสวนตาล (ชุมชนบ้านสวนตาล เขตเทศบาลเมืองน่าน)
2.17 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้วัดน้าล้อม เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน (พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน เขตเทศบาลเมืองน่าน)
2.18 โครงการจัดทาระบบสื่อความหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พื้นที่ทอ่ งเที่ยวโดยชุมชนเมืองน่าน)
2.19 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ้านเรือนของประชาชนในเขตเมืองเก่าน่าน
2.20 โครงการศึกษาออกแบบการบริหารจัดการขยะในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.21 โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียรวมพิ้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
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2.4 การดาเนินงานที่ผ่านมา
ในการดาเนินงานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าและบริเวณให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองน่านและศูนย์เรียนรู้ล้านนาตะวันออก นั้น จังหวัดน่านได้มีคาสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๖๒๒๖/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาศาลากลางจังหวัดน่านหลัง
เดิม (โครงการพัฒนาหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก) มี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดน่านเป็นประธาน ได้จัดประชุม พิจารณากรอบเนื้อหาที่จะจัดแสดง
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆที่จะจัดให้มีในอาคาร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2559 มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้น สรุปได้ ดังนี้
1) เห็นควรรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
- อาคาร อบจ. น่าน หลังเดิม
- อาคารสานักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน หลังเดิม
- ป้อมยามรักษาการณ์และอาคารจอดรถยนต์ หลังเดิม
- เสาธงชาติเดิม
2) เห็ น ควรให้ ย้ ายสถานที่เก็บ พัส ดุข องส านั กงานเหล่ า กาชาดจั งหวัดน่ าน มาไว้ที่ศูน ย์
ราชการจังหวัดน่าน
3) เห็นควรให้ปรับขนาดของโรงพยาบาลน่าน สาขาศาลากลางจังหวัดน่าน (เดิม) เป็นหน่วย
ให้บริการกรณีที่ต้องฟื้นคืนชีพหรือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยออกแบบให้มีรถปฐมพยาบาลในพื้นที่ชั้น
ล่าง การบริการนี้เป็นบริการเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีภาวะฉุกเฉิน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ ทาความตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลน่านในโอกาสต่อไป
4) เห็นควรให้เพิ่มเติมสิ่งปลูกสร้างใหม่ ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ น่าน (Nan Knowledge Center) โดยแบ่งออกเป็น
8 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 ประชาสัมพันธ์
โซนที่ 2 ผ่อนคลายตามอิริยาบถ
โซนที่ 3 ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
โซนที่ 4 การเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โซนที่ 5 โรงภาพยนตร์ 3 มิติ
โซนที่ 6 ห้องสมุดเด็ก
โซนที่ 7 สนามเด็กเล่นในร่ม
โซนที่ 8 ห้องเจ้าหน้าที่
- ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
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5)

6)
7)
8)

- ก่อสร้างอาคารห้องสุขา
- ก่อสร้างลานจอดรถ
- ก่อสร้างป้อมยามรักษาการ์ณ
- ก่อสร้างเสาธงชาติ
- ก่อสร้างระบบประปา
- ก่อสร้างระบบระบายน้า
- ก่อสร้างถนนภายในโครงการ
- ก่อสร้างลานวัฒนธรรม (ลานเมือง)
- ก่อสร้างอาคารแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เห็นควรปรับปรุงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม ทั้งส่วนหน้าและหลัง ดังนี้
- ห้องจัดแสดงข้อมูลวิถีชีวิต /สังคม / ชาติพันธุ์ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ
- ห้ อ งภู มิ ปั ญ ญาด้ า นวั ฒ นธรรม จั ด แสดงข้ อ มู ล ประเพณี ศาสนา ความเชื่ อ
วรรณกรรม นาฏกรรม คีตกรรม
- ห้องภูมิปัญญาด้านศิลปะ จัดแสดงข้อมูลการช่าง การถักทอผ้า การแกะสลัก โลหะ
กรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม
- ห้องภูมิปัญญาด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดแสดงข้อมูลการจัดการปกครอง
กฎหมายอาณาจักรหลักคา ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- ห้องภูมิปัญญาด้านยุทธศาสตร์การศึกสงคราม จัดแสดงข้อมูลการปกป้องบ้านเมือง
ศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการต่อสู้ กองทัพกับประชาชน
- ห้ อ งภู มิ ปั ญ ญาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ จั ด แสดงข้ อ มู ล ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์
คณิตศาสตร์ ในวัฒนธรรมน่าน
- ห้ อ งภู มิ ปั ญ ญาด้ า นเกษตรศาสตร์ แ ละธรรมชาติ วิ ท ยา จั ด แสดงข้ อ มู ล ระบบ
เหมื อ งฝาย เมื อ งจั ด การตนเอง โครงการปิ ด ทองหลั ง พระ ภู ฟ้ า โครงการ
พระราชดาริ การพัฒนาผลผลิตการเกษตร เช่น กาแฟ/ส้มสีทอง/ข้าว ฯลฯ
- ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
- หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
- พืน้ ที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน
เห็นควรปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในใหม่ทั้งหมด
เห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงการฯ
เห็นควรจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราวระหว่างทดลองระบบ
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9) เห็นควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
10) วงเงินงบประมาณของโครงการฯ 250,000,000.-บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเติมในข้อกาหนดโครงการ (TOR) จากเดิม 7 ห้องในสรุปรายงานการประชุม
เป็น 9 ห้อง ในส่วนของนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน ประกอบด้วย
1) ห้องพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จเยี่ย มเยือน
ราษฎรและทรงงานในจังหวัดน่าน
2) ห้องผังเมือง การจัดแสดงผังเมืองและพัฒนาการทางผังเมือง
ข้อสรุปเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้ออกแบบจะได้ดาเนินการศึกษารายละเอียด จัดทา
เป็นโปรแกรมออกแบบ วางแนวความคิดในการออกแบบ และดาเนินการออกแบบประมาณราคาต่อไป

ภาพ 2-2 ผังพื้นอาคารศาลากลางหลังเก่าจากแนวคิดจากการประชุมครั้งที่ 2

บทที่ 3
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1 ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและล้านนาตะวันออก
ในส่วนของการศึกษา สารวจ รวบรวม วิทยาการด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและล้านนา
ตะวันออก เอกสาร ตารา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทุกแขนง รวมทั้ง บุคลากร ผู้รู้ ภูมิ
ปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเรียบเรียงเป็นชุดข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรั บ การวางแนวความคิ ด ในการออกแบบพื้ น ที่ นิ ท รรศการในโครงการนั้ น คณะท างานได้ น า
ข้อกาหนดโครงการ (TOR) มาเป็นหัวข้อหลักในการเรียบเรียง ประกอบด้วย
1) ด้านพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเสด็จเยี่ยม
เยียนราษฎรและทรงงานในจังหวัดน่าน
2) ด้านวิถีชีวิต สังคม ชาติพันธุ์ เป็นพื้นฐานของข้อมูลสาหรับการศึกษาความเข้าใจของ
พื้นฐานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
3) ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม นาฏกรรม คีตกรรม
4) ด้านภูมิปัญญาศิลปะ การช่าง การถักทอผ้า การแกะสลัก โลหะกรรม สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม หัตถกรรม ประติมากรรม
5) ด้านประวัติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ จัดแสดงข้อมูลการจัดการปกครอง
กฎหมายอาณาจักรหลักคา
6) ด้านยุทธศาสตร์การศึกสงคราม การปกป้องบ้านเมือง ศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการต่อสู้
กองทัพกับประชาชน
7) ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรม
8) ด้านเกษตรศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ข้อมูล ระบบเหมืองฝาย เมืองจัดการตนเอง
โครงการต่าง ๆ การพัฒนาผลผลิตการเกษตร เช่น กาแฟ ส้มสีทอง ข้าว ฯลฯ
9) ด้านผังเมือง การจัดแสดงผังเมืองและพัฒนาการด้านผังเมือง
10) ด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสม
มีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้
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3.1.1 ด้ า นพระราชกรณี ยกิจ ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเสด็จเยี่ยมเยียน
ราษฎรและทรงงานในจังหวัดน่าน
กรอบข้อมูลที่จะทาการศึกษาด้านพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9
การเสด็ จ พระราชด าเนิ น ครั้ ง แรกของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
การเสด็จ พระราชดาเนินของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิ พลอดุล ยเดช
รัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่องในช่วงของการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่
การเสด็จ พระราชดาเนินของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิ พลอดุล ยเดช
รัชกาลที่ 9 หลังช่วงของการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ทรงเป็ น องค์อุป ถัมภ์ส ร้างมูล นิธิโ รงเรียนนันทบุรีวิทยา เพื่อหาทุนการศึ ก ษา
สงเคราะห์ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์บูรณะพระอารามหลวงวัดช้างค้าวรวิหาร คราวที่เกิดความ
เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2545
ทรงมี พ ระต าหนั ก ริ ม น้ า บ้ า นคั้ ง ถี่ ต.ฝายแก้ ว อ.ภู เ พี ย ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ พ านัก
ส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ
การเสด็จมาประทับแรม ณ จังหวัดน่าน
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ล้อภาพกระซิบรักบันลือโลก “ตะโกน”
พระราชดารัสที่ตรัสไว้ว่า “อยากให้จังหวัดน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้นาน ๆ”
บัตรประจาตัวประชาชนของสมเด็จพระเทพรัตนฯ
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
โครงการตามพระราชประสงค์
โครงการหลวง
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
โครงการตามพระราชดาริ
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เป็นข้อมูลเนื้อหาและภาพถ่ายการเสด็จเยือนและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
น่าน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่
พ.ศ.2501 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการเสด็จในช่วงการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายในเขตจังหวัดน่าน
มีราษฎร ทหาร ตารวจได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมาก เสด็จทรงเยี่ยมหลายครั้ง พ.ศ.2511 – 2522
รวม 22 ครั้ง ตลอดจนเรื่องราวของโครงการพระดาริต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 16 มีนาคม 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ว่าการอาเภอสา
วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนิน อาเภอเมืองน่าน ทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
(ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) และเสด็จฯ ยังวัดสวนตาลเพื่อทรงสักการะพระเจ้าทอง
ทิพย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของน่าน

ภาพ 3-1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถประทับที่
มุขหน้าของอาคารที่ว่าการอาเภอสา

การเสด็จในช่วงการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายในเขตจังหวัดน่าน 1
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนิน ทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายที่โรงพยาบาลน่าน และพระราชทานเงินสดจานวน 240,000 บาท ให้นายแพทย์บุญยงค์
วงศ์รักมิตร ผู้อานวยการโรงพยาบาล เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล รับสั่งว่าทรงไว้ใจ ไม่ต้องใช้
ระเบียบราชการในการเบิกจ่าย และยังรับสั่งว่าเมื่อสร้างแล้วให้กราบทูลไป พระองค์จะเสด็จมาทรงเปิด

1

น่าน อนันตกาล ตานานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต: รอยพระบาทยาตรา, น่าน, 2555
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นอกจากนี้ ยั งเสด็จ เยี่ ย มและพระราชทานถุงของขวัญให้ ทหารตารวจ และทรงเยี่ ย ม
ราษฎรอีกหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้
วั น ที่ 10 มี น าคม 2512 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถมายังศาลากลางจังหวัด และเสด็จค่ายสุริยพงษ์ ทรงรับฟังการถวายบรรยายสรุปผล
การปราบปรามผู้กอ่ การร้ายในพื้นที่จังหวัดน่าน
วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2513 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถมายังโรงพยาบาลน่าน และพระราชทานเงินจานวน 50,000 บาทให้โรงพยาบาลเพื่อ
ใช้บารุงผู้ป่วยที่ตึกพิทักษ์ไทย จากนั้นเสด็จค่ายสุริยพงษ์ ทรงรับฟังการถวายรายงาน แล้วเสด็จโดย
เครื่องบินพระที่นั่งไปทรงตรวจยุทธภูมิการสู้รบ
วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2513 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถไปยังบ้านปอน อาเภอทุ่งช้าง เพื่อทรงเยี่ยมทหารตารวจในเขตการสู้รบ และเสด็จ
บ้านน้ายาว อาเภอปัว ทรงตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการและพระราชทานของ
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2513 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินี น าถและสมเด็จ พระเจ้ าลู กยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ไปยังกองร้อยตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 4 และกองบังคับการกองรบทหารม้าที่ 206 กิ่งอาเภอเชียงกลาง (ในขณะนั้น) และเสด็จ
บ้านปอน อาเภอทุ่งช้าง ทรงเยี่ยมที่พักของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงฯ ทอดพระเนตรการสร้างสะพาน
ข้ามน้าน่าน ทรงเยี่ยมราษฎร

ภาพ 3-2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
กาลังเสวยพระกายาหาร ทรงได้ยินเสียงสนามรายงาน
ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขอให้ส่ง ฮ. มารับด่วน รับสั่งให้นา
เครื่องขึ้นว่า “นำเครื่องบินขึ้ นเดี๋ย วนี้ ฉันจะไปด้วย”
และเมื่อเสด็จถึง ทรงพยุงตารวจตระเวนชายแดนที่ได้รบั
บาดเจ็บไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ที่มา: ภาพและเนื้อหาประกอบจากอินเตอร์เน็ต
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วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2514 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ไปยังบ้านถ้าเวียงแก อาเภอทุ่งช้าง
และบ้านปอน อาเภอทุ่งช้าง เพื่อพระราชทานถุงของขวัญและตู้ยา พระราชทานไก่พันธุ์พื้นเมือง 30 ตัว
พ่อพันธุ์ไก่โรดไอแลนด์เรด 6 ตัว และผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และเงินแก่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชาวม้ง
วันที่ 12 มกราคม 2516 เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารไปยังบ้านป่าคาหลวง อาเภอเมือง และบ้านถ้าเวียงแก อาเภอเชียงกลาง ทรงเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ กรมทางหลวงฯ และทรงเยี่ยมราษฎรและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2516 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุ ฬ าภรณ์ ว ลั ย ลั ก ษณ์ ไปยั ง บ้ า นกาใส อ าเภอเมื อ ง พระราชทานสิ่ ง ของแก่ ท หาร ต ารวจ ราษฎร
อาสาสมัคร และนักเรียน ที่ฐานปฏิบัติ การฝึก กองร้อยทหารม้าที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 10 แล้วเสด็จ
กองพันทหารราบที่ 23 กองพลทหารม้าส่วนหน้า ที่ อาเภอปัว พระราชทานสิ่งของ และมีกระแสพระ
ราชดารัสยกย่องความร่วมมือกันของประชาชน ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน และบริษัทก่อสร้าง
ในการก่อสร้างถนนเข้าท้องถิ่นทุรกันดาร
วั น ที่ 14 มกราคม 2517 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานธงรุ่น ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ทรง
ฉลององค์ลูกเสือ แก่ลูกเสือชาวบ้าน ณ บ้านถ้าเวียงแก อาเภอเชียงกลาง ทอดพระเนตรการปฏิบัติงาน
ของหน่วยแพทย์หลวงที่โดยเสด็จไปตรวจรักษาราษฎร แล้วเสด็จฯไปยังหมู่บ้านม้ง ทอดพระเนตรบ้าน
นายเล่ายี แซ่ท้าว ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการส่งเสริมการปลูกฝ้าย ทรงแนะนาให้ปลูกหญ้าและ
ต้นไม้โตเร็วเพื่อยึดดิน และปลูกถั่วเพื่ออนุรักษ์ดิน แล้ วเสด็จฯไปพระราชทานสมุด ดินสอ และขนมแก่
เด็กและนั กเรี ย น และมีพระราชปฏิสั น ถารกั บราษฎรที่ มาเฝ้ ารั บเสด็จ แล้ ว เสด็จฯไปยั งบ้ า นสวด
พระราชทานสุกร 3 ตัวแก่ผู้ใหญ่บ้านฟ้า บ้านหลวง และบ้านป่าคาหลวง วัวพันธุ์บราห์มัน 2 ตัว แก่
ผู้ใหญ่บ้านฟ้าและบ้านหลวง เพื่อนาไปเป็นพันธุ์ แล้วพระราชทานผ้าห่มแก่คนยากจน

ภาพ 3-3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมราษฎร พื้นที่จังหวัดน่าน
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วันที่ 20 มกราคม 2518 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพร้อมสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ที่กิ่งอาเภอบ้านหลวง บ้านน้ายาว อาเภอปัว ฐานกองพันทหารราบที่ 212 อาเภอทุ่งช้าง และที่
บ้านถ้าเวียงแก อาเภอเชียงกลาง
วั น ที่ 28 กั น ยายน 2518 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสรณีย์ วีรกรรม พลเรือน ตารวจ ทหาร ทุ่งช้าง และทรง
เยี่ยมหน่วยทหารกองพันทหารราบที่ 212 และ 211 กองพลทหารม้าส่วนหน้า และเสด็จไปทรงเยี่ยม
กองพันทหารม้าที่ 267 และ 131 อาเภอเชียงกลาง
วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2519 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน
ตารวจ ทหาร ทุ่งช้าง และทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านปิน อาเภอทุ่งช้าง และทรงเยี่ยมราษฎร
วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2519 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์อพยพชาวเขา อาเภอปัว บ้านถ้าเวียงแก อาเภอเชียง
กลาง พระราชทานเครื่องกันหนาว สมุด ดินสอ ขนม เครื่องกีฬา อุปกรณ์การสอน และยา แล้วเสด็จ
พระราชดาเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้าและพัฒนาที่ดนิ
วั น ที่ 16 มี น าคม 2519 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถและสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า สิ ริ น ธรเทพรั ต นราชสุ ด า ไปยั ง อ าเภอปั ว
พระราชทานธงประจารุ่นลูกเสือชาวบ้าน และทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งโปรดฯให้แพทย์ที่โดยเสด็จฯทา
การตรวจรักษาผู้ป่วย
วั น ที่ 30 มกราคม 2520 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา ไปยังฐานปฏิบัติการบ้านผึ้ง
อาเภอเมือง ฐานปฏิบัติการบ้านแพะ และโครงการชลประทาน กิ่งอาเภอแม่จริม ทรงเยี่ยมราษฎร
พระราชทานถุงของขวัญ ยา เครื่องเล่น เทป วิทยุ และพระเครื่อง แล้วทรงรับฟังการบรรย ายสรุป
สถานการณ์ในพื้นที่ แล้วเสด็จฯไปยังบ้านแคว้ง กิ่งอาเภอแม่จริม ทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้าง
ฝายนาคาและฝายหมอเมืองในลาน้าแม่จริม ทรงเยี่ยมราษฎรและโปรดฯให้แพทย์ทาการตรวจรักษา
ผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2520 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านถ้าเวียงแก อาเภอเชียงกลาง และศูนย์อพยพและสงเคราะห์
ชาวเขาบ้านป่ากลาง อาเภอปัว
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วั น ที่ 24 มกราคม 2521 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารม้าที่ 3011 บ้านน้าพาง และโครงการ
ชลประทานฝายทดน้าหมอเมือง และทรงเยี่ยมราษฎรในเขตอาเภอแม่จริม
วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2521 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านหลวง บ้านป่ากลาง อาเภอปัว
วั น ที่ 13 มกราคม 2522 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินี น าถ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรโครงการ
ชลประทานฝายทดน้าดอนแก้ว ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง และทรงเยี่ยมราษฎรและทหารในเขต
พืน้ ทีอ่ าเภอเชียงกลาง อาเภอแม่จริม และให้แพทย์ที่โดยเสด็จตรวจรักษาผู้ป่วยโดยทั่วถึง
วั น ที่ 15 มกราคม 2522 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านหลวง
กิ่งอาเภอบ้านหลวง พร้อมทรงแนะนาการทาการเกษตรแก่ราษฎร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2523 เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการ
อ่างเก็บน้าตามพระราชดาริ แล้วทรงเยี่ยมทหารและราษฎรที่บ้านป่าเต๊า อาเภอทุ่งช้าง
วันที่ 7 มกราคม 2524 เสด็จพระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการ
อ่างเก็บน้าน้าต้วน และโครงการเกษตรกรรมทหารของฐานแสงเพ็ญ และทรงเยี่ยมราษฎรและทหารใน
พื้นที่อาเภอเมือง
วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2525 เสด็ จ พระราชด าเนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ไปทรงเยี่ยมฐานบ้านปรางค์ ชุดควบคุมที่ 215 กองบังคับการพลเรือน ตารวจ
ทหาร ที่ 32 อาเภอปัว และทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้าพงตามพระราชดาริ อาเภอแม่จริ ม
พระราชทานถุงของขวัญและยารั กษาโรค และทรงปล่ อยปลาลงอ่างเก็บน้าบ้ านห้ ว ยก้ อง ซึ่งกรม
ชลประทานก่อสร้างตามพระราชดาริ โปรดให้แพทย์ที่โดยเสด็จตรวจรักษาผู้ป่วยและทรงรับไว้ในพระ
บรมราชานุเคราะห์
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพ 3-4 สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ

สมเด็จพระพี่นางฯทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยทรงเป็น
องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อจากสมเด็จพระราชชนนีฯ เสด็จฯในพื้นที่จังหวัดน่านหลาย
ครั้งจนมีความผูกพัน ทรงมีพระตาหนักริมน้าทีบ่ ้านคั้งถี่ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง ทรงใช้พานักส่วนพระองค์
เวลาเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจ เริ่มสร้าง พ.ศ.2537 โดยพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
ให้จังหวัดดาเนินการก่อสร้างให้ และทรงเลือกของตกแต่งเองโดยเสด็จฯตามร้านค้าในตัวเมือง หาซื้อ
ของตกแต่งจาพวกโคมไฟและเครื่องเรือนเป็นการส่วนพระองค์ โดยเฉพาะที่ร้านขวัญนครเฟอร์นิเจอร์
คุณธนกร รัชตานนท์และครอบครัว ที่ทรงสนิทสนมและให้ความไว้วางพระทัย ให้ตกแต่งพระตาหนัก
ในช่วงนั้น และให้เข้าเฝ้าถวายงานและตามเสด็จที่ทรงปฏิบั ติพระกรณียกิจแทบทุกครั้ง โปรดให้เป็น
ผู้ดูแลพระตาหนัก จนเมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว คุณธนกรก็ยังเป็นผู้ดูแลพระตาหนักจนถึงปัจจุบัน
นอกจากด้าน พอ.สว.แล้ว ยังทรงมีพระกรณียกิจอื่นด้วย คือ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สร้าง
มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เพื่อหาทุนการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนและด้อย
โอกาส และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์บูรณะพระอารามหลวงวัดช้างค้าวรวิหาร คราวที่เกิดความเสียหายจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว พ.ศ.2545
จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนของชาวเมืองน่าน ทั้งส่วนราชการ
สภาวัฒนธรรม โรงเรียน ภาคเอกชน ชาวบ้าน ฯลฯ มีทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ ความ
ช่วยเหลือเรื่องขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบวิธีตามราชประเพณี โดยจังหวัด
ได้ทูลขอให้พระองค์พระราชทานวาระพิเศษ พระชนมายุ 80 พรรษา ในการจัดพิธีทูลพระขวัญ2 พิธีจัด
ขึ้น ณ ตาหนักริมน้าบ้านคั้งถี่ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 พิธีทูลพระขวัญนี้ประกอบด้วย ขบวน
เรือ ขบวนต่างๆ การแสดง และประกอบพิธีสู่ขวัญตามแบบประเพณีเจ้าเมืองน่าน โดยเจ้าสมปรารถนา
ณ น่าน ทายาทเจ้าผู้ครองนคร เริ่มพิธีประมาณ 17.00 น. จนเสร็จ พิธีประมาณเที่ยงคืน สมเด็จพระพี่
นางฯประทับบนระเบียงของพระตาหนักทอดพระเนตรขบวนพิธีจนเสร็จสิ้นพิธี
2

สัมภาษณ์อาจารย์ภิรมย์ เทพสุคนธ์, ธันวาคม 2561, คุณธนกร รัชตานนท์, มกราคม 2562, วัฒนธรรมจังหวัด, มกราคม 2562.
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ภาพ 3-5 พิธีทูลพระขวัญสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
ที่มา: คุณธนกร รัชตานนท์ เอื้อเฟื้อภาพถ่าย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้ว กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนฯยังได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และมีโครงการที่เป็น
พระราชดาริของพระองค์ โดยมีโครงการพระราชดาริ 19 โครงการที่พระองค์เสด็จฯมาทรงงานเป็น
ประจา รวมทั้งวาระอื่นๆที่เสด็จมาทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ แถบจังหวัดน่านและใกล้เคียง

ภาพ 3-6 พระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดน่านของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การทีเ่ สด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่อเนื่อง และทรงโปรดจังหวัดน่าน จึงเสด็จ
มาประทับแรม ณ จังหวัดน่าน เป็นประจา บางครั้งก็ประทับอยู่เป็นเวลาหลายวัน เป็นพระตาหนักที่
ประทับของกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ตั้งอยู่ริมน้าน่าน ที่ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน ริมทางหลวง
แผ่นดินช่วงก่อนเข้าสู่ตัวเมืองน่าน มีสิ่งที่ประทับใจชาวเมืองน่านเกี่ยวกับพระองค์ ประกอบด้วย
พระราชดารัสที่พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเมื่อ พ.ศ.2547 ไว้ว่า “อยากให้
จังหวัดน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้”
ภาพวาดฝี พ ระหั ต ถ์ “ ตะโกน” ล้ อ ภาพกระซิ บ รั ก บั น ลื อ โลกหรื อ ภาพปู่ ม่ านย่าม่าน
จิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงของวัดภูมินทร์ และภาพอื่นๆ
พระตาหนักธงน้อย
บัตรประจาตัวประชาชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯทรงใช้ที่อยู่ที่เมืองน่าน

ภาพ 3-7 ภาพวาดฝีพระหัตถ์
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โครงการพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดน่าน 3
โครงการพัฒ นาอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ประกอบด้ว ยโครงการหลายสาขาหลาย
ประเภท มีชื่อเรียกต่างกันไปตามลักษณะของที่มาและการดาเนินการ ดังนี้
โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการที่ทรงศึกษาทดลองส่วนพระองค์ แล้วจึงโปรดฯ
ให้รัฐบาลมารับงานต่อ
โครงการหลวง โครงการที่โปรดฯให้ดาเนินการเพื่อพัฒนาและบารุงรักษาต้นน้าลาธาร
บริเวณป่าเขาในภาคเหนือ
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการที่พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทาง
ให้เอกชนไปดาเนินการ
โครงการตามพระราชดาริ โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา เสนอแนะให้ รัฐบาลร่ว ม
ดาเนิ น การ ทรงศึกษาในเบื้องต้นแล้ ว ให้ห น่วยงานต่าง ๆไปศึกษาต่อ บางโครงการ
ล้มเลิกไปเพราะศึกษาแล้วไม่เหมาะสม
มีโครงการที่สาคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีพระราชดาริกับแม่
ทัพภาคที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2532 ให้พัฒนาชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนา
ชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน บริเวณบ้านป่ากลาง อ.ปัว, บ้านน้ารีพัฒนา ต.บ่อเกลือเหนือ กิ่งอาเภอบ่อ
เกลือ (ปัจจุบันตาบลขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ) และบ้านสบมาง ตาบลบ่อเกลือใต้ กิ่ง อาเภอบ่อเกลือ
(ปัจจุบันตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือ) จ.น่าน และหมู่บ้านต่างๆบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวเขา และผู้
ร่วมพัฒนาชาติไทยรวมถึงราษฎรบริเวณแนวชายแดน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย – ลาว และพื้นที่พัฒนาซึ่งมีความสาคัญด้าน
ยุทธศาสตร์ ให้มีความมั่นคงตลอดไป
3. เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และ
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ภายใต้สภาวะแวดล้อม และสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้ นที่ เพื่อ
รองรับและสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3

น่าน อนันตกาล ตานานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต: มหาการุณย์. น่าน. 2555.
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5. เพื่อประสานงานกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาคนชุมชนพื้นที่ให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-ลาวด้านจังหวัดน่าน ให้มีความเข้มแข็งอย่าง
แท้จริง

ภาพ 3-8 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่ต่างๆ

โดยมีเป้าหมายจานวน 21 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ 6 อาเภอ โดยปัจจุบันได้แบ่งโครงการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นทีล่ ุ่มน้าน่านฯ เป็น 10 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 1
- ที่ตั้ง บ้านน้ารีพัฒนา ต.ขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
- พื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน บ้านน้ารีพัฒนา, บ้านน้าช้างพัฒนา
2. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 2
- ที่ตั้ง บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข
- พื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา, บ้านดอนไพรวัลย์
3. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 3
- ที่ตั้ง บ้านร่มเกล้า ตาบลน้าพาง อาเภอแม่จริม
- พืน้ ที่รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า
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4. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 4
- ที่ตั้ง บ้านน้าตวง ตาบลน้าพาง อาเภอแม่จริม
- พื้นที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน บ้านน้าตวง, บ้านกิ่วน้า ตาบลน้าตวง และบ้านสว่าง ตาบล
หนองแดง
5. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 5
- ที่ตั้ง บ้านปางแก ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง
- พื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน บ้านปางแก 1, บ้านปางแก 2
6. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 6
- ที่ตั้ง บ้านมณีพฤกษ์ ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง
- พื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน บ้านมณีพฤกษ์ 1, บ้านมณีพฤกษ์ 2
7. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 7
- ที่ตั้ง บ้านปางช้าง ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข
- พื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน บ้านปางช้าง ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข, บ้านห้วยลอย ตาบลภู
ฟ้า อาเภอบ่อเกลือ
8. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 8
- ที่ตั้ง บ้านห้วยกานต์ ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
- พื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน บ้านห้วยกานต์, บ้านกิ่วจันทร์
9. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 9
- ที่ตั้ง บ้านผาสุก ตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อเกลือ
- พื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน บ้านผาสุก, บ้านสบมาง ,บ้านห้วยล้อม ตาบลภูฟ้า ,บ้านนาบง
ตาบลบ่อเกลือใต้
10. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้าน่านฯ พื้นทีท่ ี่ 10
- ที่ตั้ง บ้านถ้าเวียงแก ตาบลนาไร่หลวง อาเภอสองแคว
พื้นที่รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน บ้านถ้าเวียงแก
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2. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ ทรง
เยี่ยมราษฎรบ้านจูนใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านกอก หมู่ที่ 11 ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีสภาพด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสภาพป่า
ไม้ที่ถูกแผ้วถางเป็นพื้นที่ทากินจานวนมาก และได้ทรงมีพระราชดาริให้ดาเนินการช่วยเหลือพัฒนา
ราษฎรบ้านกอก-บ้านจูน โดยทรงเน้นให้ดาเนินการพัฒนา “โดยให้เจริญจากข้างในก่อนและค่ อย
ระเบิ ดออกไปข้า งนอก” และได้จั ดตั้ง “กองอานวยการโครงการพัฒ นาบ้า นกอก – บ้านจูน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ” ขึ้นเพื่ออานวยการ และประสานการพัฒนาโดยให้จังหวัดทหารบกน่านเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการพัฒนา โดยใช้แผนแม่บท ระยะเวลา 5 ปี
โดยน้อมนาพระราชดาริที่พระราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการพัฒนา ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาแหล่งน้า ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้าราษฎร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อ
การเกษตร
2. ด้านการพัฒนาป่าไม้ ให้พิจารณาจัดระเบียบชุมชน ให้แก่ราษฎรโดยจัดทาเป็นหมู่บ้านป่าไม้
ตลอดจนให้ปลูกป่าเสริมบริเวณพื้นที่ลาดชัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่า และให้ปลูกแฝกใน
บริเวณที่มีการพังทลายของดิน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นป่าต้นน้าลาธารต่อไป
3. ด้านการพัฒนาอาชีพ ให้พิจารณาส่งเสริมราษฎรทาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การ
ทานาแบบขั้นบันได ส่งเสริมให้ราษฎรมีความชานาญในการทอผ้า ตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎร
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ อย่างถูกวิธี
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พิจารณาส่งเสริมให้ราษฎรมีการศึกษาสามารถพูดภาษาไทย
ได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ ราษฎร
เพื่อให้ราษฎรกินดีอยู่ดีและช่วยตนเองได้
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้เสด็จฯ
เยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ 4 กลุ่มบ้าน และทอดพระเนตรการสาธิตกระบานการทอผ้าฝ้ายโดย
ใช้สีธรรมชาติจากกลุ่มทอผ้าซึ่งมีสมาชิก 26 คน จากนั้นทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของ
ส่วนราชการต่างๆ และพระราชทานพระราชดาริในการพัฒนาพื้นที่โครงการ ดังนี้
1. สนับสนุนการปลุกข้าวให้ราษฎรให้มีเพียงพอรับประทานตลอดปี
2. ขยายการปลูกไผ่ให้มากขึ้น
3. ให้กรมประมงแพร่ขยายพันธุ์ปลาที่น่าสนใจ
4. ให้จัดเครื่องสับปุ๋ยพืชสด 2 เครื่องเพื่อใช้ในพื้นที่
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เป็นการดาเนินการช่วยเหลือราษฎรตามกระบวนการพัฒนาที่มีรากฐานแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเริ่มจากความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริงจากภายในหมู่บ้านออกสู่สัง คมภายนอกใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ทาให้ประสบผลสาเร็จในระดับที่น่าพอใจ และขยายผลไปสู่ความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืน

ภาพ 3-9 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่มา: เพจเสน่ห์น่านวันนี้ www.facebook.com/CharmNanToday
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3. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ ตามพระราชดาริ
โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง ภูพยัคฆ์ ตามพระราชดาริ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดอยภูคา และป่าผาแดง บริเวณภูพยัคฆ์ เนื้อที่ 10,000 ไร่ ใกล้เขตแดนไทย-ลาว เป็นแหล่งน้าลาธาร
สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 1,000 – 1,200 เมตร อยู่ในหมู่บ้านน้ารีพัฒนา ตาบลขุนน่าน อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตั้งขึ้นตามพระราชดาริของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรพื้น ที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ ทรงพบว่าป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง ทาให้เกิด
ป่าเสื่อมโทรมเป็นจานวนนับพันไร่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกเพิ่มขึ้น แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน ผู้แทนกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือแก้ปัญหา โดยนาพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแล้วมาจัดทาแปลง
ปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรบ้านน้ารีพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่
ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้ามาร่วมโครงการฯ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้ง
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง พัฒนาให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพเกษตรตามหลักวิชาการแผนใหม่
ทดแทนการทาไร่เลื่อนลอย อยู่อย่างพอเพียง ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ที่มีคุณภาพและป่าไม้ที่สมบูรณ์
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างงานสร้างรายได้ให้ราษฎร และเป็นสถานีตัวอย่างในการขยาย
ไปสู่พื้นที่ที่อื่นในลักษณะเดียวกัน
โดยจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในที่สูง มีเป้าหมายของโครงการจานวน 500 ไร่ โดยทดลอง
จากัดพื้นทีใ่ ห้ราษฎรทาการเกษตรครอบครัวละ 2 ไร่ พอเลี้ยงตนเองได้ จัดทาฝายกักเก็บน้า ลาน้าชี ลา
น้าช้าง ให้เพียงพอสาหรับทาการอุปโภคบริโภค ทาการเกษตรในโครงการ ระบบส่งน้าจากยอดเขาภู
พยัคฆ์ ที่มีอุดมสมบูรณ์ลงมาสู่พื้นที่โครงการฯ ให้สามารถทาการเกษตรได้ตลอดปี ฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า บ้านน้ารีพัฒนา หมู่ที่ 12 ตาบลขุนน่าน และหมู่บ้านใกล้เคียง โดยหมุนเวียน
ราษฎรเข้ามารับการฝึกอบรม ร่วมกับการจัดทาโครงการปลูกป่า เสริมพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณภู
พยัคฆ์ให้กลับคืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม อย่างเป็นรูปธรรม และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ราษฎร
รวมกลุ่มในการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต และการตลาด การแปรรูปผลการผลิตเพื่อไม่ให้ถูก
กดราคา
มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรได้ดีขึ้น และ
เป็ น การป้ องกัน ปั ญหาชายแดน เพราะหมู่บ้านในโครงการฯเป็นหมู่บ้ านติดชายแดนราษฎรไทยมี
ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติกับราษฎรในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีการ
เคลื่อนย้ายเข้าออกไปมาหาสู่ กัน อย่ างเสรี ขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมอาจจะเป็นสาเหตุของการ
ลักลอบเข้าเมืองและเป็นช่องทางในการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายได้ง่าย
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โดยมีลักษณะงานหลายส่วน ดังนี้
งานป้ อ งกั น และคุ้ ม ครองชุ ม ชน ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารประสานการคุ้ ม ครองและพั ฒ นา
นอกเหนือจากการรักษาการบริเวณพื้นที่โครงการแล้ว ยังได้จัดกาลังพลร่วมกับราษฎรบ้านน้ารีพัฒนา
ออกลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้ ทาการฝึกทบทวนใช้อาวุธให้กับราษฎรในพื้นที่
งานด้ า นการข่า ว จั ดตั้งแหล่ งข่าวประจาพื้นที่ เพื่อให้ ได้ข่าวสารที่สาคัญ รวมถึงการ
สารวจข้อมูลประชากร ข้อมูลหมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการข่าวต่อไป
การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การจัดกาลังพลร่วมกับตารวจและพลเรือนออก
พบปะราษฎรเพื่อให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด การป้องกันและการห่างไกลยาเสพติด จัดโครงการ
สานทัศนะชีวิต รักวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมใจต้านยาเสพติด ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ จัดกาลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์งาน
ของโครงการฯ เพื่อให้ราษฎร เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่โครงการฯมีส่วนร่วม และมีความสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
งานตามแผนงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดาเนินการปลุกป่าทั่วไปปลูก
ป่าหวาย ทาแนวกันไฟ ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้า โดยการจัดทาป่าต้นน้ากึ่งถาวร และฝายต้นน้าแบบ
ผสมผสาน ในปัจจุบันได้จัดทาไปแล้วจานวน 8 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ

ภาพ 3-10 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่มา: www.rdpb.go.th/rdpb/visit2/
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4. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านสบขุ่น
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดาริให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามา
ดาเนินการฟื้นฟูและสร้างจิตสานึกให้ชุมชนในพื้นที่ร่วมสอดส่องดูแลรักษาพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นต้นน้าลาธาร
ที่สาคัญต่อการดารงชีวิต ให้ความรู้ความเข้าใจการทาเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีให้แพร่หลาย พร้อม
กับทรงเน้นพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัดสาหรับจัดทาการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมอาหารให้พอเลี้ยง
ครอบครั ว ได้อย่ างพอเพี ย ง โดยยึ ดหลั กแนวพระราชดาริเกษตรพอเพียงของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รวมทั้งทรงให้จัดจ้างงานในพื้นที่และราษฎรบริเวณใกล้เคียงมารับจ้างในโครงการ เพื่อมี
รายได้ในการดารงชีวิต ตลอดจนได้พระราชทานอาชีพเสริมงานด้านศิลปาชีพ โดยให้ราษฎรฝึกอบรม
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มจุนเจือครอบครัวแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์
หัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป ซึ่งโครงการตามพระราชดาริจะสามารถแก้ไข ปัญหาความยากจนของ
ราษฎรและปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอยได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อให้ความรู้แก่ราษฎร ในการทาการเกษตรอย่าง
ถูกหลักวิชาการโดยใช้พื้น ที่อย่างจากัด แต่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพอเลี้ยงตนเองได้ และ
หยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถามป่าขยายพื้นที่ทากินของราษฎร
2. ทาการอนุ รั กษ์ส ภาพป่าสงวนแห่ งชาติบริเวณลุ่มน้าคาง ป่าน้ายาว-น้าสวด ซึ่ งเป็นลุ่ม
น้าย่อยของแม่น้ายมตอนบน ให้กลับคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม
3. จ้างงานให้ราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้ เป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการ
ว่างงานของราษฎร และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีเป้าหมายของโครงการเพื่อสนองแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ฟื้นฟู อนุรักษ์ต้นน้า
ลาธาร เพื่อเป็นแหล่งซับน้าธรรมชาติ ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้โดยการสาธิตการปลูกพืช และเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสมโดยมีศูนย์บริการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ ส่งเสริม แหล่งอาหารชุมชน และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางธรรมชาติของพืชพันธุ์ท้องถิ่น เสริมสร้าง ความแข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชน ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
บ้ า นสบขุ่ น มี ป ระชากรเป็ น ชาวพื้ น ราบ มี ค นลาวอพยพจากเชี ย งฮ่ อ น และหงสา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาศัยอยู่บางส่วน เดิมบ้านสบขุ่นตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดเชียงราย
บ้านดอยติ้ว อยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอท่าวังผา จั งหวัดน่าน การเดินทางใช้เส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1082 นานหนุน-สบขุ่น ซึ่งแยกจากเส้นทางสาย 1148 เชียงคา-ท่าวังผา ที่บ้าน
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นาหนุนระยะทางรวมประมาณ 23 กิโลเมตรถึงบ้านดอยติ้ว และถ้าเดินทางต่อตามทางหลวงเส้นเดิมไป
อีก 15 กิโลเมตรจะถึงบ้านสบขุ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
กิจกรรมหลักที่ดาเนินงานในโครงการ เป็นกิจกรรมด้านพืชผัก มีการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในโครงการฯส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลกะหล่า ผักกาด และผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ ตามฤดู สมาชิก
โครงการเป็นคนในหมู่บ้านสบขุ่นและหมู่บ้านดอยติ้ว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาด้านวิชาการ
เกษตร และเป็นการเรียนรู้เพื่อจะนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน

ภาพ 3-11 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านสบขุ่น
ที่มา: http://royal.dnp.go.th/paro13/portfolio-item/ban-sop-khun/, http://www.addsiam.com .
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5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดาริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง
สถานีตั้งอยู่ยอดเขาดอยขุนน่าน บริเวณพิกัด บ้านสะจุก หมู่ที่ 7 อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งตามทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดอยภูคาผาแดง ดอยขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทรงพบป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทาไร่เลื่อนลอย
ประมาณ 3,000 ไร่ และมีแนวโน้มว่าจะถู กแผ้วถางบุกรุกเพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่ม ขึ้น จึงมี
พระราชเสาวนีย์กับหน่วยงานต่างๆ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ และประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อยู่
อาศัยในพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความสาคัญของต้นไม้ แหล่งน้าธรรมชาติ และสภาพดิน ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เห็นชอบดาเนินงานในพื้นที่ 6
จังหวัด รวมทั้งจังหวัด น่าน โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการรักษ์น้าเพื่อแม่ของแผ่นดิน
ดาเนินการแบบบูรณาการในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายไปทิศทางเดียวกัน
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงความลาดชันประมาณ 20-50% พื้นที่ส่วนใหญ่
ถูกบุกรุกทาลาย เพื่อใช้เป็นที่ทากิน และบางส่วนเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนเก่าที่ทิ้งร้างไว้ให้พื้นที่ดินกลับคืน
สภาพสมบูรณ์ สภาพป่าสมบูรณ์มีอยู่บริเวณตอนล่างของพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลรักษาไว้ เป็น
พื้นที่ป่าต้นน้าของหมู่บ้าน ลาห้วยหลักได้แก่ ห้วยงัด พื้นที่ มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางอยู่
ระหว่าง 900-1,600 เมตร
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกหนาแน่นในฤดูฝน ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
1,450 มม.ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนมีอุณหภูมิไม่สูงมากนัก ฤดูหนาว หนาวจัด
การคมนาคม สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางจากอาเภอเมืองน่าน – อาเภอปัว –
อาเภอบ่อเกลือ – บ้านขุนน่าน ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร และเส้นทางจากอาเภอเมืองน่าน –
อาเภอสันติสุข – อาเภอบ่อเกลือ – บ้านขุนน่าน ระยะทางประมาณ 124 กิโลเมตร
ประชากร ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลัวะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตรและรับจ้าง
นั บ ถือผี และมีป ระเพณีไหว้ผี เป็ น ประจ า บ้านสะจุกและบ้านสะเกี้ยงมีประชากรในแต่ล ะหมู่ บ้ า น
ประมาณ 150 หลังคาเรือน
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณยอดเขาดอยขุนน่าน ดอยขุนว้าซึ่ง
เป็นแหล่งต้นน้าของแม่น้าน่านให้กลับคืนเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม
ในสถานีฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรอย่างจากัด และถูกหลักวิชาการ หยุดยั้งการบุกรุกถางป่า
ในการทาไร่เลื่อนลอย และขยายพื้นที่ดินทากินของราษฎร ตลอดจนเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดยาเสพติดจากนอกประเทศ และช่วย
พัฒนาให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แนวทางการด าเนิน งาน ฟื้น ฟู อนุรักษ์ ต้นน้าล าธาร เพื่อเป็นแหล่ งซับน้าธรรมชาติ
ส่ งเสริ ม กระบวนการเรีย นรู้ โดยสาธิตการปลูกพืช และเลี้ ยงสั ตว์ที่เหมาะสมโดยมีศูนย์บริการเป็น
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ศูนย์กลางเรียนรู้ ส่งเสริม แหล่งอาหารชุมชน และฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพันธุ์
ท้องถิ่น เสริมสร้าง ความแข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชน ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ ในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
ประกอบด้วยแผนงานด้านต่างๆประกอบด้วย แผนงานพัฒนาป่าไม้ แผนงานจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้า แผนงานพัฒนาที่ดิน แผนงานพัฒนาการเกษตร แผนงานพัฒนาปศุสัตว์ แผนงานพัฒนา
อาชีพนอกภาคการเกษตร แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และแผนงานด้านความมั่นคง

ภาพ 3-12 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านสะจุก สะเกี้ยง
ที่มา: www.nightphoomin.com
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6. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรตามพระราชดาริ
โครงการที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่
พระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นโครงการที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาการเกษตรเรื่องการจัดหาน้าเพื่อ
การเกษตรเป็นหลัก เพราะน้าเป็นปัจจัยที่สาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งในการทาการเกษตรกรรมการทา
มาหากินของเกษตรกร ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้า สระเก็บน้า ฝาย ระบบส่ง
น้า ระบบประปาภูเขา ในพื้นที่จังหวัดน่าน มีจานวนรวมกว่า 70 โครงการ อาทิเช่น
อ่างเก็บน้าพงษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลพง อาเภอสันติสุข
อ่างเก็บน้าห้วยทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลฝายแก้ว อาเภอเมือง
อ่างเก็บน้าห้วยบัวอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลศิลาเพชร อาเภอปัว
อ่างเก็บน้าหนองแดง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลพระธาตุ อาเภอเชียงกลาง
อ่างเก็บน้าห้วยหวะ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลเมืองจัง อาเภอภูเพียง
สระเก็บน้าบ้านป่ากลางอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลศิลาเพชร อาเภอปัว
ฝายดอนแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลหนองแดง อาเภอแม่จริม
ฝายนาคาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลหนองแดง อาเภอแม่จริม
ฝายน้ายางอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลป่าแลวหลวง อาเภอสันติสุข
ฝายทดน้าห้วยเปือพร้อมอ่างเก็บน้าประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านหัวน้า
ตาบลพระธาตุ อาเภอเชียงกลาง
ระบบส่งน้าฝายนาตึ้ด อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ
ฝายบ้านบ่อหอย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลยาบหัวนา อาเภอเวียงสา
ฝายน้าแงงพร้อมระบบส่งน้า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลแงง อาเภอปัว
ระบบประปาภูเขาและเหมืองฝายบ้านโป่งตม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลขุนน่าน
อาเภอบ่อเกลือ
ระบบประปาภูเขาบ้านแม่สะนาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสุข
ฝายหมอเมือง ฝายนาคา ฝายนาบัว และฝายน้าแนะ และทาคลองท่อส่งน้าจากฝายน้า
แนะถึงบ้านน้าพระทัยยาวประมาณ 3 กิโลเมตร และสร้างอ่างเก็บน้าห้วยสาง บ้านน้าพาง และอ่างเก็บ
น้าที่บ้านพระทัย อาเภอแม่จริม
อ่างเก็บน้าปอน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลปอน อาเภอทุ่งช้าง
อ่างเก็บน้าห้วยสี่พัน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลสวด อาเภอบ้านหลวง
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ภาพ 3-13 โครงการพัฒนาแหล่งน้าตามพระราชดาริในเขตจังหวัดน่าน ที่มา: http://km.rdpb.go.th/

7. โครงการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
7.1 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดน่าน เป็นจั งหวัด
แพทย์อาสา ลาดับที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2512 การดาเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประกอบด้วย แพทย์
ทัน ตแพทย์ เภสั ช กร พยาบาลวิช าชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ และสาธารณสุ ขประเภทอื่ น ๆ และ
อาสาสมัครสายสนับสนุน ปัจจุบันมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,805 คน มูลนิธิฯดาเนินการให้มีแพทย์และ
เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครทั้งส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าคปฏิบัติงานเพื่อช่ว ยเหลื อให้ การรักษาพยาบาล
ป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลการคมนาคม ตลอดจนร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่น
ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
7.2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดาริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้มี
พระราชดาริให้สานักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ดาเนิ นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่อาเภอบ่อเกลือและ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ งานโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ทั้งสองอาเภอจึงมีชื่อรวมกันเรียกว่า “โครงการ
ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
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ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านห่างทางหลวง และ หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก ตาบลภูฟ้า
อาเภอบ่อเกลือ พื้นที่ 1,812 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทรงงาน เนื้อที่ 465 ไร่ แปลงเกษตรกร เนื้อที่ 1,105 ไร่
แปลงรวม เนื้อที่ 39 ไร่ แปลงปลูกป่า เนื้อที่ 3 ไร่ ห้วย-อ่างเก็บน้า เนื้อที่ 132 ไร่ และทางสาธารณะ
เนื้อที่ 62 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันประมาณร้อยละ 76 ของพื้นที่ และมีที่ราบเล็กๆบริเวณพื้นที่
ริมน้า ดาเนินงานเพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิต ราษฎรบนพื้นที่สู งและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒ นาต่ อ ไป
ส่ ง เสริ ม อาชีพ ที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของราษฎรและพื้ น ที่ บ นที่ สู ง เป็ น ศู น ย์ ร วบรวมและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้ องด้านการตลาด และจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตลอดจนการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน สู่
จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

ภาพ 3-14 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
ที่มา: www.facebook.com/โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ-1187880184649248/
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7.3 โครงการสุขภาพภูฟ้า ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดาริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.
2552-2556 เนื่องจากทรงตระหนักถึงสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและถูกทาลายอย่างรวดเร็ว และเป็นพื้นที่
ต้นน้าน่าน และเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพพบว่าการให้บริการพื้นฐานยังไม่ครอบคุลมทั่วถึง
เพราะยังขาดสถานบริการสุขภาพและบุคลากร ปัญหาโภชนาการยังคงรุนแรง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับชุมชนให้สามารถช่วย
ตนเองโดยการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสร้างกลไกการประสานงานและสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่โครงการครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ใน 6 ตาบล ของ
4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบ่อเกลือ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเป้าหมายหลัก และพื้นที่ตาบลตาลชุ ม
อาเภอท่าวังผา และตาบลยอด อาเภอสองแคว
7.4 โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริจังหวัดน่าน โครงการปิดทอง
หลังพระฯ มีเป้าหมายในการนาองค์ ความรู้จากโครงการพระราชดาริต่างๆโดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปขยายผลให้ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ให้พัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และในพื้นที่จังหวัด
น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้าสาคัญของประเทศ โครงการปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใน
การประยุกต์องค์ความรู้จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มาเป็นต้นแบบการเรียนรู้และเป็นผู้ชักนาชุมชนใน
พื้นที่น่านตอนบนในการลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และผืนป่าควบคู่กันอย่างยั่งยืน เนื่องจากดอย
ตุ ง มี “ภู มิ สั ง คมใกล้ เ คี ย งจั ง หวั ด น่ า น” และโครงการพั ฒ นาดอยตุ ง ฯ มี ค วามรู้ ค วามช านาญและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้าตามแนวพระราชดาริ
โครงการปิ ด ทองหลั ง พระฯ ยึ ด หลั ก การทรงงาน “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นหัวใจในการดาเนินงาน โดยใช้หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ
ของพระองค์ ได้แก่
มิติที่ 1 น้า พัฒนาแหล่งน้า เก็บน้าให้อยู่ในประเทศให้นานที่สุด และใช้น้าทุกหยดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
มิติที่ 2 ดิน ปรับปรุงดินโดยพืชตระกูลถั่ว และปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน
มิติ ที่ 3 เกษตร น าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน มาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
มิ ติ ที่ 4 พลั ง งานทดแทน ปรั บ ใช้ พ ลั ง งานให้ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น ไปโอดี เ ซล
เชื้อเพลิงสีเขียว
มิติที่ 5 ป่า อนุรักษ์ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี ให้มนุษย์กับป่าอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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มิติที่ 6 สิ่งแวดล้อม นาแนวทางการกาจัดขยะและบาบัดน้าเสียมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
เป็นการดารงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
มีพื้นที่ต้นแบบในอาเภอสองแคว 3 หมู่บ้าน อาเภอท่าวังผา 3 หมู่บ้าน และอาเภอเฉลิม
พระเกียรติ 15 หมู่บ้าน แล้วขยายผลไปสู่ 16 หมู่บ้านในอาเภอทุ่งช้าง บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ เชียง
กลาง สองแคว ปัว สันติสุข แม่จริม เวียงสา เมืองน่าน ภูเพียง นาน้อย นาหมื่น และอาเภอบ้านหลวง
การดาเนินงานตามโครงการนี้ เริ่มจากการพัฒนาแหล่งน้าให้ชาวบ้านมีน้าใช้ โดยจัดหา
วัสดุให้ ให้ชาวบ้านทากันเอง เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของ เมื่อมีความเสียหายชาวบ้านจะซ่อมกันเองไม่รอ
ราชการ มีผู้ประสานในหมู่บ้านโดยคัดเลือกจากคนในหมู่บ้าน แนวทางการทางานในแต่ละพื้นที่จะ
แบ่งเป็น 3 ช่วง ๆละ 3 ปี ได้แก่ รอด พอเพียง และยั่งยืน “รอด”คือการจัดการพื้นที่เพาะปลูกกับป่า
พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่เพาะปลูกให้ชาวบ้านพอกิน “พอเพียง”คือการปลูกป่าในพื้นที่ที่จัดการแล้ ว
“ยั่งยืน”คือพัฒนาแล้ว มีอาชีพ มีวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

ภาพ 3-15 โครงการปิดทองหลังพระ ตามแนวพระราชดาริฯ
ที่มา: www.facebook.com/โครงการปิดทองหลังพระ-สืบสานแนวพระราชดาริ-จังหวัดน่าน/
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8. การพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามพระราชดาริ
จากการเสด็จฯทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงทราบความเดือดร้อนและขาดแคลนด้านอื่น ๆ
ทรงมีพระราชดาริให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร นอกจาก
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค หลายประการ อาทิเช่น
- พระราชทานโคและพันธุ์ปลาแก่ราษฎรชาวบ้านหลวง
- พัฒนาเส้นทางคมนาคม
- ทรงรับโรงเรียนนันทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ให้การศึกษาแก่เด็กยากจน
- ทรงพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดฉาย
เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลน่านหลังใหม่ เมื่อวันที่ 10
มีนาคม พ.ศ.2512 และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชานุบาล” นับเป็นโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรม
สามัญศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิ คุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

ภาพ 3-16 โรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ที่มา: www.facebook.com/pg/nuntaburee/
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ภาพ 3-17 โรงเรียนราชานุบาล นามพระราชทาน
ที่มา: https://www.facebook.com/โรงเรียนราชานุบาล-128371020582658/
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3.1.2 ด้านวิถีชีวิต สังคม ชาติพันธุ์
กรอบข้อมูลที่จะทำกำรศึกษำด้ำนวิถีชีวิต สังคม ชำติพันธุ์ในจังหวัดน่ำน ประกอบด้วย
- วิถีชีวิตประจาวันในอดีตของชาวน่าน ได้แก่ จำรีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่ำง ๆในวิถีชีวิตปกติของชำวน่ำน ที่มีผลมำจำกควำมเชื่อ ศำสนำ ประเพณีที่
สืบทอดจำกอดีต ตั้งแต่ก่อนเกิดจนตำยและหลั งกำรตำย เช่น เมื่อแม่ตั้งท้ อ ง
กำรเตรี ย มกำรเกิ ด กำรอยู่ ไ ฟ กำรเลี้ ย งลู ก ท ำขวั ญ กำรบวชเณร บวชพระ
กำรแต่งงำน ขึ้นเรือนใหม่ เรื่อยไปจนถึงธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเจ็บกำร
ตำย งำนศพ และกำรปฏิบัติหลังกำรตำย
- วิถีชีวิตอื่น ๆ นอกเหนือจำกชีวิตประจำวันปกติของชำวน่ำน เช่น กำรเลี้ยงและ
ใช้งำนช้ำง กำรเดินทำงทำงเรือ ทำงบก วัว ต่ำงบรรทุกของ เครื่องใช้ไม้ส อย
อำชีพ กำรแต่งกำย งำนบุญ ฯลฯ
- สภาพสังคมในอดีต ของชำวน่ำน เช่น ภำพและหุ่นจำลอง สถำนที่ต่ำง ๆ ถนน
หนทำง อำคำรสถำนที่ กำรเฉลิ มฉลอง ฯลฯ ในอดีตที่ไม่ปรำกฏให้ เห็ น แล้ ว
เป็นกำรสะท้อนภำพในอดีตให้ผู้ชมเห็นบรรยำกำศในอดีต
- ข้อมูล พื้น ฐำนชาติ พัน ธุ์ ต่ำง ๆในพื้น ที่จั งหวัดน่ ำน ทั้ งชำวพื้น รำบและชำวเขำ
ที่มำ วัฒนธรรมกำรแต่งกำย กำรละเล่น และอื่น ๆอันเป็นเอกลักษณ์
เป็นพื้นฐำนข้อมูลสำหรับกำรศึกษำควำมเข้ำใจของพื้นฐำนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำตะวันออก

วิถีชีวิตชาวน่าน
พิธีกรรม ควำมเชื่อ ในวิถีชีวิตของชำวน่ำนในอดีต ที่สืบทอดปฏิบัติกันมำจนกลำยเป็น
จำรีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ สิ่งดีงำม และเป็นอัตลักษณ์คนน่ำน ที่มีคุณค่ำในควำมเป็นมรดกทำง
วัฒนธรรม ล้วนเกิดจำกภูมิปัญญำของบรรพบุรุษที่สะสมสั่งสอนกันมำยำวนำนโดยอำจไม่ได้แจ้งเหตุ
หรือวัตถุประสงค์ไว้ชัด หรือแจ้งไว้ในแบบควำมเชื่อหรือสิ่งเหนือธรรมชำติ ล้วนมีเหตุเพื่อสิ่งที่ดีหรือมี
ประโยชน์สำหรับชีวิต ทั้งเรื่องควำมปลอดภัย สุขภำพ ควำมเป็นอยู่ที่ดี หรือแม้แต่เพื่อควำมสบำยใจ
ของผู้ปฏิบัติและบริวำรคนรอบข้ำง แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป โลกเข้ำสู่ยุควิทยำศำสตร์ ที่ต้องกำรเหตุของกำร
ปฏิบัติที่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยหลักวิทยำศำสตร์ และเหตุเหล่ำนั้นบรรพบุรุษไม่ได้แจ้งไว้ ตรงๆ ประกอบ
กับควำมเจริญด้ำนวิทยำศำสตร์ ที่วิทยำศำสตร์มำทดแทนได้ ในหลำยๆเรื่อง เช่น เรื่องสุขภำพ สังคม
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป และควำมจำเป็นในกำรดำรงชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ผู้คนเริ่มละทิ้งจำรีตประเพณี
ธรรมเนียมปฏิบัติเหล่ำนั้นไปโดยไม่ตั้งใจ อัตลักษณ์น่ำนที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมทรงคุณค่ำจึง ถูก
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ลืมเลือนไป กำรสืบค้นสัมภำษณ์เก็บรวบรวมมำแสดงไว้ จึงเป็นกำรช่วยรักษำข้อมูลวัฒนธรรมเหล่ำนี้ไว้
โดยกำรเล่ำเรื่องตำม Life Time line ของคนน่ำน ตั้งแต่ก่อนการเกิดจนถึงหลังการตาย เช่น แม่ตั้ง
ท้อง เตรียมกำรคลอด กำรคลอด กำรอยู่ไฟ กำรเลี้ยงดูทำรก กำรละเล่น กำรศึกษำหำควำมรู้ กำรบวช
เรียน กำรหำคู่ กำรสู่ขอ กำรแต่งงำน กำรขึ้นบ้ำนใหม่ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย กำรตำย และกำรปฏิบัติหลัง
กำรตำย และอื่นๆที่อำจมีธรรมเนียมกำรปฏิบัติกันในบำงเรื่องในบำงถิ่น

ภาพ 3-18 ภำพวิถีชีวิตประจำวันของชำวน่ำนจำกจิตรกรรมฝำผนัง

เรื่องรำวของวิถีชีวิตอื่นๆของชำวน่ำนในอดีต อันเป็นกำรแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่เป็น
วัฒนธรรมในพื้นที่ ผสมผสำนหลำกหลำยวัฒนธรรมที่แพร่หลำยเข้ำสู่น่ำน ทั้งกำรอพยพเคลื่อนย้ำย กำร
ติดต่อสื่อสำร หรือกำรมำกับระบบกำรปกครอง ผสมผสำนพัฒนำกลำยเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชำวน่ำน
ซึ่งเรียกกันว่ำ ล้ำนนำตะวันออก อำจใช้ภำพถ่ำยแล้วใช้คำอธิบำยเล่ำเรื่องรำวของวิถีชีวิตในอดีต เช่น

ภาพ 3-19 เลี้ยงช้ำงไว้ใช้งำน (ซ้ำย) และ ที่นอน หมอน และขันหมำก (ขวำ)

ภาพ 3-20 ภำพช้ำงในจิตรกรรมฝำผนังวัดภูมินทร์
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ด้านชาติพันธุ์
เป็นข้อมูลของชำติพันธุ์ต่ำง ๆที่ตั้งถิ่นฐำนในเขตจังหวัดน่ำน กำรที่จะรู้จักวิถีชีวิต และ
สังคมเมืองน่ำน ล้วนหล่อหลอมมำจำกกลุ่มชนต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ในเมืองน่ำน และกลุ่มชนที่หล่อหลอมวิถี
ชีวิต และสังคมมำเป็นอย่ำงในปัจจุบัน
กลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของเมืองน่าน
1) กาว คำว่ำ “กำว” เป็นชื่อของชนชำติหนึ่งในอดีต ที่ตั้งถิ่นฐำนในเมืองน่ำน คำนี้มีผู้
รู้จักน้อย แม้แต่คนน่ำนเอง ส่วนมำกก็ไม่เคยได้ยินคำว่ำ “ชำวกำว” ด้วยซ้ำ ทั้ง ๆ ที่ กลุ่มชนกำวนั้น อยู่
ในเมืองน่ำนนั่นเอง ผู้คนส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่ำ “กำว” มำคู่กับคำว่ำ “ลำว” เป็น “ลำวกำว” ซึ่งใน
สมัยรัชกำลที่ 5 มีกำรรวมหัวเมืองทำงภำคอีสำนเข้ำด้วยกัน แล้วตั้งชื่อว่ำ “มณฑลลำวกำว” แล้ว
เปลี่ยนมำเป็นมณฑลอีสำนในภำยหลัง ซึ่งชื่อของมณฑลลำวกำว ทำให้ผู้คนพอจะรู้จักคำว่ำ “กำว”อยู่
บ้ำง และบำงทีอำจจะเข้ำใจว่ำเป็นเพียงคำสร้อยของคำว่ำลำว และน้อยคนนักที่พอจะทรำบว่ำหมำยถึง
กลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่ง
คำว่ำ “กำว” ได้แสดงปรำกฏในหลักฐำนเก่ำแก่ที่กล่ำวถึงในฐำนะชนเผ่ำ คือ หลักศิลำ
จำรึกสุโขทัยหลักที่ 1 ด้ำนที่ 4 ควำมว่ำ
“ทังมำ กำว ลำว แลไทยเมืองใต้หล้ำฟ้ำฏ…ไทยชำวอูชำวของมำออก”
ในพจนำนุกรมล้ำนนำไทยฉบับแม่ฟ้ำหลวง มีคำว่ำ “กำว” แปลว่ำ คนพื้นเมืองในแถบ
หลวงพระบำง และยั งพบอีก ค ำหนึ่ งใกล้ ๆ กัน เป็นคำว่ำ “ชกำว” แปลว่ำ คำเรียกชื่อเมื อ งน่ ำ น
สมัยก่อน หรือเรียกผู้คนในถิ่นเมืองน่ำนด้วยเช่นกัน
ส่วนในตำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ได้เรียกกษัตริย์ผู้ครองเมืองน่ำนว่ำ “พระญำกำวน่ำน”
และเรียกประชำชนที่อำศัยอยู่ในเมืองน่ำนว่ำ “กำวน่ำน” ส่วนในหนังสือ ชินกำลมำลีปกรณ์ ก็เรียกว่ำ
“พระยำกำว” ซึ่งพระรัตนปัญญำเถระได้ผูกเป็นภำษำบำลีไว้ว่ำ “กำวรำเชน” นอกจำกนี้ยังสอดรับกับ
หลักศิลำจำรึกสุโขทัยหลักที่ 45 พ.ศ. 1935 เรียกผีบรรพบุรุษรำชวงศ์น่ำนว่ำ “ด้ำพงศ์กำว” อีกด้วย
ส่วนใน “พื้นเมืองเชียงแสน” ที่ปริวรรตโดย สรัสวดี อ๋องสกุล ในตอนที่ บุตรสำมพี่น้อง
ของ ลำวจง ปฐมกษัตริย์แห่ง ‘เวียงเหรัญญนครเงินยำงเชียงแสน’ ตนเค้ำ ชื่อว่ำ “ลำวก่อ” ตนถัดมำชื่อ
ว่ำ “ลำวเกือ” และ ตนซ้อยชื่อว่ำ “ลำวเกล้ำ” ที่พำกันไปจับปูหลวงริมน้ำของแล้วทิ้ง ลำวเกล้ำ ไว้คน
เดียวนั้น ซึ่งถัดจำกเหตุกำรณ์ในครั้งนั้น ก็ให้สำมพี่น้องไปกินเมืองต่ำง ๆ โดยให้ ลำวเกล้ำก็ให้ครองอยู่
กับ ผู้ เป็ น พ่อ ลำวเกือ ให้ ไปกิน เมืองผำลำวผำพวง ส่ ว นลำวก่อก็ให้ ไปอยู่ บ้ำนถ้ำ ถัดนั้นมำไม่ น ำน
“ส่วนว่ำลำวก่อผู้ไปอยู่ยังบ้ำนถ้ำนั้น พระญำเจ้ำตนพ่อ ก็ซ้อหื้อย้ำยไปกินแฅว้นกำว คือว่ำ เมืองน่ำนเสีย
หั้นแล”
ส่วนทำงด้ำนตำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี นั้นก็มีกล่ำวถึง “กำวน่ำน”
ในช่วงที่พระญำฅำฟู ส่งสำรชวนพระญำกำวน่ำน ซึ่งก็คือพระญำผำนอง แห่ง เมืองปัว ไปตีเมืองพะเยำ

3-32

และทำงเชียงใหม่ครุบชิงเอำเมืองและสิ่งของไว้ทั้งหมดทำให้ทำงเมืองปัวไม่พอใจ จึงทำศึกกันจนทำง
เชียงใหม่เกือบเสียท่ำ และมีชื่อขุนนำงของพระญำผำนองผู้หนึ่งชื่อว่ำ “ขุนยอนงวำก” ซึ่งฟังดูแล้ว
อำจจะเป็นสำเนียงเสียงภำษำของทำงกำวน่ำนก็เป็นได้
ทำงด้ำนจำรึกวัดบูรพำรำมด้ำนที่ 1 ในหนังสือประชุมศิลำจำรึกภำคที่ 7 อ้ำงถึงใน พ.ศ.
1939 กษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ขยำยอำณำเขตไปทิศำนุทิศโดยระบุชื่อไว้หลำยเมือง โดยมีเมืองกำวอยู่ด้วย
ดังควำมว่ำ “ท่ำนได้ปรำบต์ ทั้ง ปกกำว” ส่วนในจำรึกวัดบูรพำรำมด้ำนที่ 2 ใช้ภ ำษำบำลีเรียกปกกำว
หรือรัฐกำวว่ำ “กำวรฏฐ” พร้อมทั้งระบุตำแหน่งเมืองว่ำอยู่ทำงตะวันออกของสุโขทัย
ต่อมำภำยหลัง คำว่ำกำวมักจะได้ยินควบคู่กับคำว่ำลำวอยู่เสมอ อำจเนื่องมำจำกตำนำน
กำรสร้ำงเมืองทั้งสอง ที่ให้เป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน ซึ่งตำนำนกำรสร้ำงเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พญำภูคำ
ซึ่งครองเวียงภูคำ ซึ่งเวียงภูคำนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ำอยู่ที่ใดกันแน่ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศลำว
แถวหลวงน้ำทำ เพรำะที่นั่นยังมีแนวคันดินคูน้ำอยู่ หรือว่ำอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่ำวังผำ ซึ่งก็จะต้อง
ศึกษำกันต่อไป เมื่อพญำภูคำได้ไข่จำกพรำนป่ำ มำ 2 ใบ ก็นำไปฟักแล้วต่อมำไข่สองใบนั้นได้ฟักออกมำ
เป็นกุมำร 2 คน ได้ให้ชื่อว่ำ ขุนนุ่น และ ขุนฟอง เมื่อสองกุมำรเจริญวัยขึ้นก็ได้ไปศึกษำวิชำกับพระเถร
แตงทิ่อยู่ระหว่ำงดอยติ้วกับดอยวำว สองพี่น้องขอให้พระเถรแตงตั้งบ้ำนแปงเมืองให้ พระเถรแตงจึง
เลือกชัยภูมิทำงด้ำนตะวันออกของลำน้ำของ หรือแม่น้ำโขง ซึ่งใน พื้นเมืองน่ำนฉบับวัดพระเกิดกล่ำว
ตอนสร้ำงเมืองไว้ว่ำ “พระญาเถรจิ่งเอาไม้เท้าขีดไป หื้อเปนจันทพยุหะหั้นแล จิ่งจักใส่ชื่อว่า จันทบุรี
เพื่ออั้นแล จิ่งหื้อเจ้าตนพี่เปนพระญาในที่นั้น จิ่งได้ชื่อว่า ลาว ทังหลายอยู่ที่นั้น เปนบริวารมากนักหั้น
แล” เมื่อพระเถรแตงได้สร้ำงเมืองให้แก่ขุนนุ่นที่เมืองจันทบุรี หรือ เวียงจันทน์ ขุนฟองผู้น้องเห็นว่ำผู้พี่
ได้เป็นพระญำครองเมือง จึงขอให้พระเถรแตงสร้ำงเมืองให้ พระเถรแตงจึงเลือกชัยภูมิมำทำงตะวันตก
มำทำงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่ำน ห่ำงจำกแม่น้ำน่ำนประมำณ 5,000 วำ
“พระญาเถรแตงเอาไม้เท้าขีดไป หื้อเป็นเตชพยุหะ จิ่งใส่ชื่อว่า ตวรนคร เมื่อพายลูนคนทัง
หลายร้องว่า เมืองพัว (ปัว) ด่าย พระญาเถรก็เวนเมืองนั้น หื้อแก่เจ้าตนน้องเป็นพระญาที่นั้นหั้นแล หื้อ
กาว ทังหลายอยู่ที่นั้นเปนบริวารมานักหั้นแล”

ภาพ 3-21 ชำวกำว บ้ำนแก้ม ในงำนแกล้ม
เลี้ยงป๋ำงหกเจ้ำหลวงปัว

3-33

“กำว” อำจจะกลำยเป็นคนเมืองไปหมดแล้วในปั จจุบัน หำกที่จะยังพออนุมำนได้ คือ ข้ำ
ตออำรักษ์ ที่มีหน้ำที่แกล้มเลี้ยงอำรักษ์ โดยมีอำชญำมิให้นำคนเหล่ำนี้ออกไป จึงยังคงหน้ำที่เดิมสืบต่อ
กันมำ เช่น ที่บ้ำนแก้ม อำเภอปัว ที่เป็นผู้แก้มเลี้ยงอำรักษ์พระญำปัว (หรือเจ้ำหลวงปัว) ในปัจจุบัน
2) ถิ่น ถิ่น หรือบำงทีเรียกว่ำ ลัวะ (ในที่นี้จะเป็นคนละกลุ่มกับลัวะทำงล้ำ นนำตะวันตก
หรือที่เรียกตนเองว่ำ ละเวือ ะ จำกกำรตรวจสอบทำงดีเอ็นเอ ส่วนระหว่ำงลัวะเมืองน่ำนกับถิ่น ก็เป็น
กลุ่มเดียวกัน)
ในคำว่ำ “ถิ่น” เองก็ยังจำแนกได้เป็นสองกลุ่ม คือ “มำด์ล”(Madl) และ “ไปร๊ท”(Prai)
อำศัยอยู่มำกในพื้นที่อำเภอปัว อำเภอเชียงกลำง อำเภอทุ่งช้ำง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม อำเภอ
สองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสันติสุข บำงส่วนที่อำเภอเมือง อำเภอเวียงสำ รวมถึงพื้นที่
ในแขวงไซยะบูลี ของลำวด้วย
ถิ่น (มำด์ล, ไปร๊ท) เป็นกลุ่มในภำษำตระกูลออสโตรเอเชียติก สำขำมอญ-เขมร เป็นกลุ่มที่
มักอำศัยในพื้นที่สูง (บำงหมู่บ้ำนย้ำยลงมำยังพื้นรำบในภำยหลัง) มีประเพณีสำคัญเช่น ประเพณีโสลด
หรือตีพิ แต่ทั้งสองกลุ่มนี้ มีภำษำพูดที่แตกต่ำงกันอยู่มำก

ภาพ 3-22 ชำวถิ่น ในเขตอำเภอปัว (ซ้ำย) ชำวขะมุ ในเขตอำเภอทุ่งช้ำง (ขวำ)

3) ข่ามุ ข่ำมุ หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ ขะมุ กลุ่มในภำษำตระกูลออสโตรเอเชียติก สำขำมอญเขมร เช่นเดียวกับ “ถิ่น” อำศัยในพื้นที่อำเภอสองแคว ปัว บ่อเกลือ ฯลฯ ตั้งรกรำกอยู่บนที่สูง
4) ข่าเมด ข่ำเมดหรือเรียกสั้นๆ ว่ำ ขะเมด มีควำมใกล้เคียงกับข่ำมุ มำก
5) มลาบรี หรือคนทั่วไปเรียกว่ำ “ผีตองเหลือง” ซึ่งมีควำมว่องไวรำวกับหำยตัวได้ คนจึง
เรียก ผีด้วยเหตุนี้ ส่วนคำว่ำตองเหลือง คือชำวมลำบรี จะมีกำรโยกย้ำยที่พักอำศัย โดยใช้ใบตองมุง
หลังคำ อยู่ในที่ใดๆ ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง พอดีกับที่ใบตองเหลืองพอดีจึงโยกย้ำย ผู้คนจึงเรียกขำนว่ำ
ผีตองเหลือง ต่อมำมีกำรเรียกขำนใหม่ ด้วยคนเหล่ำนี้เป็นคน ไม่ใช่ผี จึงเรียกว่ำคนตองเหลือง หรือ
ตองเหลือง แต่ปัจจุบันจะเรียกตำมภำษำที่ใช้เรียกตัวเองคือ มลำบรี
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ชำวมลำบรี ดำรงชีพด้วยกำรหำของป่ำ ล่ำสัตว์ ในวิถีแบบดั้งเดิม ต่อมำมำกำรตั้งรกรำก
วิถีแบบเดิมจึงหมดไป กอปรกับควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำเริ่มมีน้อยลง จึงเป็นลูกจ้ำงในไร่นำ

ภาพ 3-23 ชำวมลำบรี ในน่ำน

6) คนเมือง คนเมือง หรือไท-ยวน ถือเป็นชนกลุ่มใหญ่ของจังหวัดน่ำน อำศัยอยู่ในที่รำบ
ลุ่ มแม่น้ ำ อำศัย กำรทำนำเป็ น หลั ก มี ภ ำษำพูด ภำษำเขียนเป็นของตนเอง มีประเพณีวัฒ นธรรมที่
คล้ำยคลึงกับชำวไทยวนในพื้นทีอื่น ๆ แต่ก็จะมีรำยละเอียดปลีกย่อยบำงอย่ำงที่มีควำมเป็นท้องถิ่น
เฉพำะที่แตกต่ำงจำกพื้นที่อื่น
7) ไทลื้อ ไทลื้อ เป็นกลุ่มหลักอีกกลุ่มหนึ่งในจังหวัดน่ำน ซึ่งส่วนมำกอำศัยอยู่ในตอน
เหนือของเมืองน่ำน เช่น อำเภอท่ำวังผำ อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลำง อำเภอทุ่งช้ำง
อำเภอสันติสุข และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (แต่เดิมอำจรวม อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำ ใน
จังหวัดพะเยำด้วย)เข้ำมำทั้งจำกกำรกวำดต้อนครัวในกำรศึกสงครำมดังที่ปรำกฏใน “พื้นเมืองน่ำน”
ตั้งแต่สมัยเจ้ำอัตถวรปัญโญ มำจนถึงพระเจ้ำสุริยพงษ์ผลิตเดช เช่น กำรกวำดครัวชำวไทลื้อเมืองล้ำ
เมืองพง เข้ำมำสู่เมืองน่ำน, กำรกวำดคนจำกเมืองเชียงแข็ง เมืองเล็นเข้ำมำสู่เมืองน่ำน บำงส่วนก็อพยพ
หนีภัยศึกสงครำมหรือกำรแย่งชิงอำนำจในเมือง เข้ำมำสู่เมืองน่ำน เช่นชำวเมืองยอง เมืองล้ำ และเมือง
อื่นๆ อีกร่วมด้วย
ชำวไทลื้อมีวัฒนธรรม ภำษำ อักษรเป็นของตนเอง ซึ่งมีลั กษณะคล้ำยกับภำษำล้ ำนนำ
มำก ทำให้มีกำรหยิบยืมวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้
8) ไทพวน/ลาวพวน/พวน เป็นกลุ่มที่มีพื้นฐำนดั้งเดิมอยู่ที่เมืองพวน แขวงเชียงขวำง
สปป.ลำว อำศัยในพื้นที่อำเภอเวียงสำ เช่นบ้ำนหลับมืนพวน อำเภอท่ำวังผำ ที่บ้ำนฝำยมูล มีภำษำพูด
อันเป็นเอกลักษณ์ เช่นคำว่ำ “เอ็ด” แปลว่ำ ทำ เป็นต้น, มีประเพณีกำฟ้ำที่ยังคงสืบทอดในปัจจุบัน
9) ไทเขิน บำงหมู่บ้ำนในอำเภอปัว เช่น บ้ำนดอนมูล ทุ่งรัตนำ โดยรวมมักจะเรียกรวมว่ำ
เป็นไทลื้อ แต่บำงคนยังเรียกตนเองว่ำเป็นชำวไทเขิน ปัจจุบันก็มีกำรผสมผสำนกับชำวไทลื้อและชำว
ไทยวน

3-35

10) ไทยใหญ่ หรือเงี้ยว ชำวไทยใหญ่ในจังหวัดน่ำน มีอยู่ไม่มำกนัก แต่เดิมมักเป็นพ่อค้ำ
และทำป่ำไม้ เช่น พก่ำคำปุก ผู้สร้ำงวัดกู่คำ นอกจำกนี้ยังมีพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ เช่น
วัดหัวเวียงใต้ และพบศิลปวัตถุของไทยใหญ่ จำกวัดร้ำงเดิมใกล้วัดสวนตำล เรียกว่ำวัดม่ำน นำมำไว้ที่วัด
สวนตำล นอกจำกนี้ พื้นที่วัดม่ำนเดิมของวัดสวนตำล ก็มีกำรสร้ำงพระพุทธรูปในศิลปะพม่ำประดิษฐำน
ไว้ แ ทนที่ พื้ น ที่ เ ดิ ม ส่ ว นเอกสำรโบรำณที่ เ ป็ น อั ก ษรไทยใหญ่ พบที่ วั ด กู่ ค ำ ส่ ว นใหญ่ ก็ น ำมำไว้ ที่
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หลำยเรื่อง
ส่วนผู้คนก็กลำยเป็นคนเมืองไป เว้นแต่ชื่อเรียกบรรพบุรุษมีคำว่ำ “ส่ำง” นำหน้ำที่พอจะ
ระบุให้ทรำบถึงเชื้อสำยไทยใหญ่เท่ำนั้น

ภาพ 3-24 นำยฮ้อยพก่ำคำปุก ผู้สร้ำงวัดกู่คำ ชำวไทยใหญ่

11) ลาว คนลำวที่อพยพเข้ำมำ อำจจะมำด้วยสำเหตุต่ำง ๆ ด้วยพื้นที่ใกล้เคียงกัน ทั้งมี
ประวัติศำสตร์ร่วมกันมำแต่แรกสร้ำงเมือง ปัจจุบันมีคนลำวที่อำศัยในจังหวัดน่ำนที่ยังคงรักษำภำษำพูด
เอำไว้ได้ ส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอเวียงสำ ตำบลน้ำปั้ว, บ้ำนดอนมูล อำเภอปัว, บ้ำนซำววำ อำเภอเชียง
กลำง เป็นต้น มีภำษำในกลุ่มไทเช่นเดียวกับไทกลุ่มอื่นๆ
12) เมี่ยน เมี่ยน, อิ้วเมี่ยน หรือคนทั่วไปเรียกว่ำเย้ำ อำศัยอยู่ใน 5 อำเภอของจังหวัด
น่ำน ได้แก่ อำเภอเมือง เวียงสำ ปัว ท่ำวังผำ และ สองแคว
ชำวเมี่ยน เป็นกลุ่มภำษำในตระกูลภำษำจีน -ธิเบต ภำษำย่อยแม้ว -เย้ำ ซึ่งชำวเย้ำจะใช้
อักษรจีนในกำรบันทึกข้อมูลและเอกสำร และมีประเพณีที่มีควำมใกล้เคียงกับจีน
เมี่ยน อพยพเข้ำสู่ประเทศไทย โดยเฉพำะในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย - น่ำน ประมำณ 150
ปีที่ผ่ำนมำ โดยเข้ำมำตำมเขตแนวชำยแดนด้ำนตะวันออกของจังหวัดน่ำนเข้ำมำ
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ลั กษณะเด่น ของชำวเมี่ยน คือ ที่เสื้ อผู้ ห ญิงมักมีพู่สี แดงรอบลำคอ อันเป็นเอกลั กษณ์
อันโดดเด่นของชำวเมี่ยน และที่สำคัญมีฝีมือในกำรปักผ้ำและทำเครื่องเงิน

ภาพ 3-25 ชำวเมี่ยนกับชำวม้ง ต.ป่ำกลำง อ.ปัว จ.น่ำน

13) ม้ง ม้งหรือที่คนทั่วไปแต่เดิมมักเรียกว่ำ “แม้ว” อำศัยอยู่ใน 10 อำเภอของจังหวัด
น่ำน ได้แก่ อำเภอเมือง เวียงสำ นำน้อย ปัว ท่ำวังผำ ทุ่งช้ำง แม่จริม สันติสุข บ่อเกลือ และสองแคว มี
อยู่สองกลุ่ม คือ ม้งขำว และม้งดำ โดยแยกจำกภำษำและกำรแต่งกำย ภำษำของม้งจัดอยู่กลุ่มภำษำใน
ตระกูลภำษำจีน-ธิเบต ภำษำย่อยแม้ว-เย้ำ ชำวม้งอพยพเข้ำมำจังหวัดน่ำนใกล้เคียงกับชำวเย้ำ แต่เดิม
ตั้งถิ่นฐำนอยู่บนที่สูง ต่อมำเมื่อเกิดปัญหำทำงกำรเมืองในช่วงกำรต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ มีกำรอพยพลง
มำอยู่ทำงพื้นรำบมำกขึ้น
ชำวม้งมีประเพณีที่สำคัญคือ ปีใหม่ม้ง จะอยู่ในช่วงปลำยเดือนธันวำคม หรือต้นเดือน
มกรำคม และมีฝีมือทำงด้ำนกำรปักผ้ำกับกำรทำผ้ำเขียนเทียน
14) ลาหู่ ลำหู่ หรือ มูเซอ ในจังหวัดน่ำนนั้นปรำกฏในหนังสือ ‘วัฒนธรรม พัฒนำกำร
ทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญำ จังหวัดน่ำน’ ได้กล่ำวถึงว่ำชำวลำหู่ อำศัยในอำเภอเมือง
น่ำนและอำเภอท่ำวังผำ มี 2 หมู่บ้ำน อพยพมำจำกทำงจังหวัดเชียงรำย ประมำณ 40 ปี และเป็นกลุ่ม
ลำหู่นะ (หรือมูเซอดำ)
เนื่องจำกสังคมควำมเป็นอยู่ของเมืองน่ำน มีควำมหลำกหลำยตำมกลุ่มชำติพันธุ์ แต่ก็มี
วัฒ นธรรมหลั กอยู่ คื อ วัฒ นธรรมในกลุ่ ม ไทยวน และไทลื้ อ ที่มีอิทธิพลต่ อ สั ง คมควำมเป็น อยู่ ข อง
ชำวเมืองน่ำน
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วิถีในรอบชีวิต
การเกิด
นำงอัมพรรณ ณ น่ำน เล่ำถึงกำรปฏิบัติตัวของแม่ที่ตั้งครรภ์ว่ำ จะไม่ใช้เข็มขัดคำดท้อง
ด้วยเกรงว่ำลู กในครรภ์จ ะเกิดอัน ตรำย พ่อแม่ก็ส อนว่ำ “เรำมีลูกมีผัว แล้ว ต้องปฏิบัติ ต้องนั่งเป็น
ระเบียบเรียบร้อย หมอบแหมบแตบขำ (พับเพียบ) เวลำกินข้ำวก็อ ย่ำกินก่อนพ่อแม่ ต้องตักไว้ถ้วยแรก
เป็นถ้วยของพ่อแม่ และโกะข้ำวจะเป็นขันโตกสูงหน่อย นั่งหมอบแหมบแตบขำ”
นำงสำวศรีแพร ณ น่ำน ได้เล่ำต่อว่ำ “เวลำท้อง เวลำกินอะไรต้องมีระเบียบวินัย กินอะไร
ต้องมำรวมไว้ อย่ำเอำทิ้งลงช่อง กลัวลูกจะได้นิสัย เวลำท้องจะต้องอยู่กำ (อยู่กรรม) ไม่ต้องไปวิ่งไปเต้น
อะไร แต่ก็ต้องทำงำนตำมปกติ จะได้เกิดลูกง่ำย”
“ลูกเกิดมำก็จะเป็นคนดี เรียบร้อย ทำอะไรก็ต้องให้เรียบร้อยทุกอย่ำง”
“ผ้ำก็ต้องเรียบร้อย แม่อย่ำงไร ลูกจะเป็นอย่ำงนั้น วันพระวันศีลก็ไปตำมปกติ”
“สะลีที่นอนต้องเก็บให้เรียบร้อย หมอนที่หนุนเมื่อตื่นมำก็ต้องกลับหมอน เพื่อป้องกันกำร
ทำคุณไสย”
“คนท้องก็ต้องทำงำนตำมปกติ ห้ำมอ่อนแอ ไม่งั้นจะเกิดลูกยำก และลูกเกิดมำจะเป็นคน
ขี้เกียจ”
ครูเกษม รักษำผล กล่ำวถึงกำรเกิดไว้ว่ำ
“เมื่อแม่ตั้งท้อง ถึง 9 เดือน ผู้เป็นพ่อจะต้องเตรียมเตียงให้นอน เตรียมไม้เป้ำตัดเป็นท่อน
ตำกไว้ เตรียมไว้ต้มอำบ เพื่อให้มดลูกเข้ำอู่เร็ว มีขมิ้น ไพล และต้องเตรียมไม้บำงๆ สำหรับตัดสำย
สะดือ”
ครูญำณ สองเมืองแก่น ได้เล่ำถึงประเพณีเกิดไว้ว่ำ
“แม่จะต้องดูแลสุขภำพ พ่อก็ต้องไปขุดเตำฮำง หรือเตำที่ทำขนมปำด แกงฮังเล ส่วน
ผู้หญิง อย่ำน่ำ (ยัด)ที่นอนหรือฟูก กลัวว่ำจะลูกจะไม่รอดหรือแท้ง แต่ว่ำกำรตำข้ำวอำบน้ำ ตักน้ำเป็น
เรื่องธรรมดำ แต่อย่ำหนัก ผู้ชำยก็ต้องเตรียมฟืน อำหำร สำหรับแม่อยู่เดือน ส่วนแม่มำนก็อย่ำไปบ้ำน
ศพ หรือที่กลั่นกล้ำแรงอำคมต่ำงๆ ด้วยกลัวว่ำขวัญคนอื่นจะมำเข้ำท้อง แต่ก็มีวิธีกำรป้องกัน จะใช้เข็ม
เช่น แม่มำนหรือคนตั้งครรภ์จำเป็นต้องไปงำนศพ ก็จะต้องใช้เข็มกลัดเสื้อที่หน้ำท้องไว้ เพื่อกันสิ่งชั่วร้ำย
เข้ำมำ และต้องเตรียมสมุนไพรเช่นไม้เป้ำ ไพล เป็นต้น”
กำรเตรียมกำรเกิดนั้น นำงอัมพรรณ ณ น่ำน และ นำงสำวศรีแพร ณ น่ำน กล่ำวว่ำ
“สมัยก่อน อย่ำเตรียมเสื้อผ้ำ หรือผ้ำอ้อม อย่ำง แต่ว่ำเกิดปุ๊บค่อยฉีกผ้ำอ้อม แล้วค่อยทำ
ฟูกที่นอน แล้วเอำผ้ำขนหนู มำปูไว้ในกระด้ง เอำผ้ำพับเป็นหมอน แล้วค่อยฉีกผ้ำอ้อมตอนนั้น
เมื่อจะเกิดก็จะไปเรียกแม่เลี้ยง (ผดุงครรภ์ หมอตำแย) เมื่อมำทำคลอด ตัดสำยสะดือแล้ว
ก็เอำไปนอนในกระด้ง เอำผ้ำคลุม ผ้ำสมัยก่อนจะทำเป็นวงขึ้นสูง และมีผ้ำบำงๆ คลุมอีกครั้ง ให้เด็กอยู่
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ในนั้น ส่วนรกก็จะเอำไปฝัง เช่นในเวียงจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ (ข้ำงนอกไปฝังที่ต้นไม้ใหญ่ จะมีร่มมีเงำ
ร่ำงกำยแข็งแรง อดทน) จะไปฝังใต้บันได เพื่อให้มีควำมหนักแน่น
เมื่อเกิดแล้วก็จะเอำใส่ไว้ในกระด้ง หมอตำแยก็จะยกไปวำงไว้ที่หัวบันได กระทืบเท้ำ 3 ที
และตะโกนว่ำ ถ้ำเป็นลูกคนก็ให้อยู่กับคน ถ้ำเป็นลูกผีก็ให้ผีเอำไป แล้วก็พร่ำรำพันด้วยคำอันดีอันงำม
แล้วก็นำมำไว้นอนข้ำงๆ แม่”
ครูเกษม รักษำพล กล่ำวถึงกำรเกิดว่ำ
“ตอนเกิดก็จะมีสำยให้ แม่ดึงเบ่ง เพื่อให้มีลมเบ่งในกำรเกิดลูก แม่อุ๊ ยก็จะเป่ำกระหม่อม
เกิดดีๆ บำงคนก็มีคำถำ บำงคนก็ไม่มี เมื่อเกิดแล้วก็จะอำบน้ำ เอำกระด้งที่มีผ้ำมำปูมำรับ แล้วเอำไป
ไว้ที่หัวบันได กล่ำวว่ำ ถ้ำเป็นลูกผีก็ให้ผีเอำไปเสีย ถ้ำเป็นลูกคนก็ให้อยู่กับแม่กับพ่อ เกิดมำจะเลี้ยงจะดู
ให้เทวบุตรหรือเทวดำรักษำ เสร็จแล้วก็มำมอบให้แม่ ส่วนรก ก็มำฝังไว้ที่พื้นบันไดแล้วเอำแหมำกั้นไว้
ด้วยกลัวผีสือผีโพงมำรังควำน และไม่มีใครเข้ำไป”
ครูญำณ สองเมืองแก่น
“แต่ก่อนเกิดที่บ้ำน ก็จะมีพ่อรับแม่รับ คือหมอตำแยที่รับเด็ก เอำใส่กระด้งไว้ที่หัวบั นได
เรียกว่ำเป็นลูกผีหรือลูกคน มีกำรตัดสำยสะดือ เอำสำยรกสำยแห่ไปฝังกับต้นไม้มงคล เช่น ขนุน มะขำม
หรือพื้นบันได เพื่อไม่ใช้ทิ้งถิ่นฐำนบ้ำนช่อง มีควำมผูกพันกับบ้ำน เช่นไปตำยที่อื่นก็ต้องกลับมำบ้ำนด้วย
สำยรกฝังไว้ที่นี่เป็นต้น”
ส่วนเรื่องกำรอยู่ไฟนั้น นำงอัมพรรณ ณ น่ำน และ นำงสำวศรีแพร ณ น่ำน กล่ำวว่ำ
“จะทำแม่ชีไฟ ทำเป็นกระบะเอำดินเข้ำใส่ และตั้งก้อนเส้ำ ใช้ต้นเป้ำต้มอำบบนเรือน
ส่วนเด็กเอำนอนข้ำงๆ แม่ มีแก้วน้ำหนึ่งแก้ว มีฝ้ำยชุบน้ำปำดปำกเด็ก ให้เด็กกินน้ำทีละนิด ส่วนนมแม่
ก็จะต้องกินตั้งแต่วันแรก ส่วนแม่นั้นจะกินของปิ้ง ข้ำวนึ่ง ตับปิ้ง ไม่ใช้กินของที่เป็นน้ำ เพื่อให้มดลูกเข้ำ
ที่เร็วขึ้น จะต้องกินแบบนี้จะต้องอยู่ 35 วัน ซึ่งเวลำจะอำบน้ำ ก็ต้องต้มน้ำไว้ โดยเอำต้นเป้ำ 2 – 3 มัด
ไพล ขมิ้น ใบมะขำม หอมแดง ต้มสำหรับอำบ เมื่ออำบน้ำก็จะมีคนช่วยอำบน้ำ ไม่ใช้ขัดผิว เพียงใช้ลูบ
ส่วนเด็ก ก็จะทำกำรเช็ดตัว ต่อมำค่อยต้มน้ำอำบ เมื่อครบเดือนก็จะมีกำรโกนผมไฟ เป็นกำรโกนผมใน
ท้องออกไป ให้ผมใหม่ออกมำให้ดกดำ ส่วนเวลำนอนก็จะมัดหอมแดงทุบๆ ไว้บนหัวนอนป้องกันกำร
เป็นหวัด เด็กทำรกนั้นก็จะมีกำรอำบน้ำ เช็ดตัวให้แห้ง ทำแป้ง หรือดินสอพอง ทำ มหำหิงส์ ป้องกันกำร
ปวดท้อง จัดขำให้ตรงโดยใช้ผ้ำอ้อมรัด เพื่อไม่ให้ขำโกง ทำอย่ำงนี้ในช่วงอยู่กระด้ง หรือในช่วงอยู่ไฟ
ส่ ว นแม่ก็จ ะต้องไป “เข้ำเส้ ำ ” หรื อไปอบยำสมุนไพร โดยตั้งเสำไว้สี่ เสำ ใช้กะลำตีเข้ำล้ อม มีไพล
ขมิ้นชัน หมำกขำม เอำมำตำแล้วห่อด้วยผ้ำ ปั้นเอำน้ำประมำณ 1 ขัน เวลำไปนั่งเข้ำเส้ำ เอำอิฐเผำไฟ
แล้ ว เอำน้ ำขมิ้นไพหยดลงอิฐ แล้ ว นั่ งบนตั่งหวำยครอบ ให้ ไอมันขึ้นไปยังตัวแม่เด็ก ใช้เวลำเข้ำเส้ำ
ประมำณ 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อให้เหงื่อไหล จะต้องทำ 5 วัน วันละ 2 ครั้ง เช้ำเย็น อำบน้ำ 2 รอบ เพื่อ
สุขภำพของแม่
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ส่วนคนที่ท้องอยู่จะไม่ใช้อำบน้ำค่ำ ไม่งั้นน้ำคร่ำจะไม่มี หรือมีวิธีแก้คือ จุดเทียนอำบน้ำ
เพื่อเป็นเครื่องหมำยว่ำตะวันยังไม่ตกดิน
เกิดแล้วก็จะไม่กินของเผ็ด ของเปรี้ยว กินแต่ของจืดๆ
ถ้ำทำตำมนี้แม่ก็จะไม่ผิดเดือน ลูกก็จะสุขภำพดี ด้วยลูกกินนมแม่ ส่วนแม่ก็จะกินเนื้อปิ้ง
ตับปิ้ง ปลีต้ม แกงปลี เพื่อให้น้ำนมมีมำก
อยู่เดือน หรืออยู่ไฟ ต้องสวมถุงเท้ำ เสื้อแขนยำว ผ้ำพันหัว นอนห่มผ้ำ ไม่ว่ำจะเป็นฤดู
ไหน แต่ก่อนนุ่งผ้ำนั้นก็จะต้องผิงตัวให้แห้ง ไม่ว่ำจะเป็นฤดูร้อนก็ตำม
ไม้เป้ำ เอำไว้ก่อไฟผิงและต้มอำบต้องเตรียมตั้งแต่ท้อง, ไพล ก็ต้องเตรียม สำหรับใช้ฝนใส่
น้ำให้แม่กำเดือนกิน
สมัยนี้กำรอยู่ไฟแบบเก่ำเริ่มจะไม่ทำกันแล้ว ด้วยคนท้องแต่เดิม “อยู่กำ” เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีสัจจะในตนเอง นอกจำกนี้ยังมีกำรกินยำจีนดอกเหล้ำหลังคลอด บำงทีก็กินยำควินินน้ำ แก้
ไข้แก้อักเสบ ด้วยกลัวเป็นโรคผิดเดือน”
ครูเกษม รักษำพล กล่ำวต่อว่ำ “แม่กำเดือนนั้น แต่เดิมจะกินน้ำต้มไพล กินข้ำวจี่ ข้ำว
แคบ ไม่ได้กินเนื้อปลำอำหำร บ้ำงก็กินขนมเกลือ กล้วย บ้ำงก็ม่ำมกล้วยกับข้ำวให้ลูกกิน”
ครูญำณ สองเมืองแก่น สำทับอีกว่ำ “มีแต่กำรอยู่เดือนหรืออยู่ไฟ แต่ไม่มีประเพณีกำร
โกนจุกหรืออะไรแบบไทย”
การแต่งงาน
กำรแต่งงำนเป็นประเพณีกำรเปลี่ยนผ่ำนแบบหนึ่ง ที่เปลี่ย นผ่ำนจำกหนุ่มสำวสู่ผู้ ครอง
เรือน ด้วยควำมเชื่อกำรนับถือผี และจะสืบทอดผ่ำนผู้หญิง ฉะนั้นกำรแต่งงำนก็เป็นวิถีชีวิตของ “ผี”
ด้วยเช่นกัน
กำรแต่งงำนมีชื่อเรียกหลำยอย่ำง เช่น กำรกินแขก กำรกินดอง ทำให้เรียกพ่อแม่ของทั้ง
สองฝ่ำยว่ำ “พ่อดอง - แม่ดอง” จำกคำนี้
กำรแต่งงำน เกิดจำกควำมสมัครรักใคร่ของฝ่ำยชำย หญิง ที่ชอบพอ และพูดคุยต้องใจกัน
จึงทำกำรแต่งงำน หรือบำงคู่อำจจะเกิดจำกกำร “ผิดผี” หรือเกิดกำรกระทำล่วงเกินในข้อห้ำมต่ำงๆ ก็
จะต้อง “เสียผี” หรือ “ใส่ผี” หำกเสียผี ก็คล้ำยเป็นกำรปรับไหม หำกว่ำ ใส่ผี ก็คือกำรแต่งงำนเป็น
คู่ผัวตัวเมียกัน เมื่อทำพิธีแต่งงำนกัน สำคัญอยู่ที่กำร “ไขว่ผี” คือกำรให้ผีปู่ย่ำทั้งสองฝ่ำยรับรู้ จึงจะอยู่
เป็นผัวเมียกันได้
แต่ผู้ชำยจะแต่งเข้ำบ้ำนผู้หญิง หรือเป็นกำรแต่งเขยเข้ำบ้ำน
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กำรแต่งงำนเมื่อนำกรวยดอกไม้ ไปให้ “ผีปู่ย่ำ” ทั้งสองฝ่ำยรับรู้แล้ว ก็จะเป็นกำร “มัดมือ
สู่ขวัญ” เป็นกำรผูกมัดทั้งสองเข้ำด้วยด้วยกัน โดยมีพ่ออำจำรย์หมอขวัญจะทำพิธีเรียกขวัญ แล้วจึงทำ
กำรมัดมือทั้งสอง พร้อมกับให้โอวำทสั่งสอนกำรใช้ชีวิตคู่ จำกผู้เฒ่ำผู้แก่ เป็นสำคัญ
การบวช
ประเพณีในกำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงหนึ่งคือ กำรบวช ซึ่งก็คือกำรบรรพชำ หรือเรียกว่ำ “ปอย
บวช” และ กำรอุปสมบท หรือเรียกว่ำ “ปอยเปกข์” (คำว่ำ เป๊กข์ มำกจำกคำว่ำ อุปสัมปทำเปกขะ)
ในประเพณีกำรบวช สิ่งที่นิยม หรือมักพบเห็น ได้แก่ กำรซอ และขนมปำด
กำรซอของเมืองน่ำน คือกำรซอประกอบสะล้อ และพิณ (ปิน) แต่เดิมก็จะซอตั้งแต่เย็น ไป
จนถึงดึก และช่วงเช้ำวันบวชอีกวัน และเรื่องที่ซอส่วนใหญ่ ก็จะบอกเล่ำเรื่องรำวตั้ง ปฏิสนธิ์ ตั้งครรภ์
คลอด อยู่เดือน จนเติบใหญ่ และมีกำรบอกเล่ำเรืองรำวข้ำวของเครื่องใช้ในพิธี แต่ละอย่ำงหมำยถึง
อย่ำงไร
ค่ำนิยมของกำรบวช คือกำรตอบแทนคุณบิดำ มำรดำ โดยเน้นหนักที่มำรดำเป็นสำคัญ
โดยกำรจำลองภำพของแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงเลี้ยงดู มำสู่บุคคลำธิษฐำน ดังจะกล่ำวต่อไป
ในวันแต่งดำ วันนั้น พ่ออุ้ย แม่อุ้ย ต่ำงก็มำร่วมกันตกแต่งเครื่องครัวทำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นต้นดอกต้นกัณฑ์ ต้นผึ้งต้นเทียน ขันบำยศรี ผ้ำเครื่องต่ำง ๆ หลำยคนหลำยหลำกหน้ำที่ ญำติมิตร
วงศำต่ำงมำพร้อมพรัก แจงจัดแต่งดำเพื่อที่จะนำพำพระนำคไปบวชในพระศำสนำในวันรุ่งขึ้น
วันดำวันนี้ ผู้ที่จะบวชนั้น ได้ทำกำรปลงผม สละแล้วซึ่งผ้ำนุ่งครัวทรงที่ใช้กันอยู่ตำมปกติ
มำนุ่งผ้ำขำวอันบริสุทธิ์ เปลี่ยนเพศมำเป็น "พระนำค"
กำรเรียกว่ำ "นำค" นี้ กล่ำวไว้ในตำนำนว่ำ มีนำคมำขอบวชในพุทธศำสนำ โดยแปลงกำย
เป็นชำยหนุ่ม แต่เมื่อบวชแล้ว มีครั้งหนึ่งที่นำคแปลงนั้นหลับ กลับเพศมำเป็นนำคดังเดิม พระพุทธเจ้ำ
จึงให้ลำสิกขำ นำคหนุ่มนั้นก็เลยต้องสิกขำลำเพศออกมำ แต่ได้ขอไว้อย่ำงหนึ่งว่ำ ขอให้เรียกผู้ที่จะบวช
ว่ำ "นำค" เพื่อเป็นตัวแทนของตนที่ไม่อำจบวชได้ ต่อจำกนั้นมำจึงขนำนนำมผู้ที่จะบวชว่ำนำคเรื่อยมำ
ในกำรบวชแต่ละครั้ง จะมีกำรเตรียมขันข้ำวไว้ขันหนึ่งเรียกว่ำ "ขันเข้ำแล้ง" ซึ่งเป็นขันข้ำว
ที่ตั้งไว้เฉยๆ ไม่มีใครไปนั่งกิน จะจัดสำรับไว้บนหิ้ง นอกชำยคำบ้ำน เพื่อถวำยเป็นทำนไปหำ “นำค”
อันที่เรำได้เอำ “ชื่อ” ของนำค มำเรียกผู้ที่จะบวช
“...ว่าขันเข้าแล้งชิ้นแห้งปลาตาย
จักทานไปหานาคานาคหน้อย
ทีเ่ อาชื่อเสียงเรียงนามเรียบร้อย
ใส่หื้อนาคหน้อยยังพระนาคนาคา
มัดขนคิ้วริ้วติดขนตา
เหมือนตอกไพคา กับไม้ดูกก้าน
จะต้องการถามยิงนานน้องชั้น…”
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เป็นกำรบ่งบอกว่ำ ทุกอย่ำงที่เรำเอำมำนั้นไม่ได้เอำมำเปล่ำดำย ไม่ได้ฉกฉวย หำกล้วน
ด้วยสำนึกในบุญคุณต่อสรรพสิ่งที่เกี่ยวเนื่องในงำนบุญในแต่ละครั้ง
ส่วนบริเวณข่วงลำนบ้ำน เป็นที่ตั้ง "ผำมซอ" ซี่งเป็นสิ่งที่คู่กันกับงำนพอย งำนพอยไหน
งำนนั้นจะต้องมี ช่ำงซอมำขับกล่อมงำน หำกว่ำบ้ำนไหนไม่มีเงินจ้ำงคณะช่ำงซอมำ ก็จะมี "ซอแห้ง"
หรือกำรใช้เทปซอมำเปิดในงำน เพื่อไม่ให้เหงำเกินไป
กำรซอนี้ ถือว่ำเป็ น มหรสพที่ส ำคัญควบคู่กับงำนบวช ทำงภำคเหนือ (ยกเว้นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน) และก็แบ่งซอออกเป็นสองประเภท คือ ซอปี่ และซอน่ำน
ในที่นี้จะกล่ำวถึงซอน่ำนเท่ำนั้น เพรำะเรื่องที่จะกล่ำวต่อไปนี้ ปรำกฏในซอน่ำน ไม่พบใน
กำรซอในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ซอน่ำน หรือหลำยแห่งเรียกว่ำ ซอล่องน่ำน เป็นวงซอที่ประกอบไปด้วย ช่ำงซอ ช่ำงซึง
(โดยเมืองน่ำนจะเรียกว่ำ ช่ำงปิน) และช่ำงสะล้อ และใช้ทำนองดำดน่ำนเป็นพื้น
ของเครื่องครัวทำนต่ำง ๆ ทั้งที่เจ้ำภำพเตรียมไว้ต่ำงวำงกองไว้บนโถงของบ้ำน คลำคล่ำ
ล้ อมรอบตัว พระนำค และกับ ของไทยทำนที่ช ำวบ้ำนนำมำรอมทำนด้ว ย อันได้แก่ หมอนหก และ
หมำกพล้ำวสุ้ม อันเครื่องครัวบวชต่ำง ๆ เหล่ำนี้ มีควำมหมำยที่แฝงเร้นอยู่ทั้งสิ้น ดังคำซอของช่ำงซอ
ที่มำซอร่ำในงำน คืนวันดำนี้ เป็นคืนที่ชำวบ้ำนต่ำงเอำครัวทำนมำทำนให้พระนำค พร้อมกับรับพรจำก
นำค แล้วก็มำรับฟังซอพร้อมกับกินขนมปำดที่คนกันมำตั้งแต่ยำมวัน
คื น นี้ เ ป็ น คื น ที่ ช่ ำ งซอจะมำซอร่ ำพระนำค หรื อ ร่ ำพรรณนำให้ พ ระนำครั บ ฟั ง ตั้ ง แต่
“ซอปฏิสนธิ์” เริ่มตั้งแต่กว่ำจะเกิดมำเป็นคนนั้นได้แปรเปลี่ยนสภำพมำมำกหลำย จำกดำวกลำย เป็น
ดำวหยำด มำชุอยู่ยังธำตุปีเกิด ก่อเกิดเป็นดวงวิญญำณที่แวดล้อมกระหม่อมของพ่อ แล้วเคลื่อนเข้ำสู่
ครรภ์มำรดำ พัฒนำมำเป็นรูปเป็นร่ำง อยู่ในท้องแม่จวบจบครบ 10 เดือน จึงถือกำเนิดออกมำเด็กน้อย
ควำมลำบำกของแม่ในตอนเกิดลูกก็ดี ตอนอยู่กำเดือนก็ดี ได้บรรยำยออกมำในรูปแบบ
ของเครื่องที่ใช้ในงำนบวชหลำยสิ่ง ดังที่ช่ำงซอได้ขับร่ำรำพันในคืนวันดำ ตั้งแต่เป็นพระนำค จนถึงเป็น
ทุเจ้ำพระนำย
ตั้งแต่ตอนที่แม่เจ็บท้องจะเกิดลูก ผู้เป็นพ่อก็ต้องนำขันตั้ง ไปขอแม่ช่ำงมำทำคลอดลู ก
น้อย ขันตั้งในตอนนั้น ก็กลำยมำเป็นเทียนสังฆะ บำงบทซอบอกว่ำเป็นต้นดอกต้นกัณฑ์ ในเครื่องบวช
ในกำรคลอดสมัยก่อนนั้นเป็นกำรคลอดโดยธรรมชำติ ผู้เป็นพ่อก็จะเอำสะลีหรือฟูกที่นอน
มำพันม้วนไว้ให้หนุนหลัง เพื่อให้คลอดได้สะดวกขึ้น ก็กลำยมำเป็นสะลี (ฟูก) กับหมอนของพระนำค ซึ่ง
มำใช้เป็นตัวแทนดังกล่ำว
ยำมเมื่อคลอดออกมำนั้น ผ้ำซิ่นแม่นุ่งก็รองรับลูกน้อยที่ออกมำพร้อมสำยแห่ หรือสำยรก
ที่มำพันตัวลูกน้อย บำงครั้งอำจจะทำนำยเด็ก ว่ำตอนเกิดนี้สำยรกได้พันในลั กษณะใด หำกว่ำพันใน
ลักษณะเฉียงบ่ำ อำจจะทำยทักว่ำถ้ำไม่เป็นทหำร ก็เป็นทุเป็นพระ จำกสำยแห่ที่พันทำรกน้อยไว้ ก็สื่อ
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ออกมำในรูปของมะนับ หรือลูกประคำที่คล้องคอพระใหม่ ที่ใช้นับในกำรสวดให้ครบ 108 จบ ในช่วงที่
อยู่กำ อันเป็นเวลำ 3 วัน หรือ 7 วันแล้วแต่จะกำหนด
ในกำรตระเตรี ย มเครื่ องบวชพระ สิ่งที่สำคัญก็ผ้ำไตรจีวร หรือทำงเหนือเรียกว่ำ “ผ้ำ
เครื่อง” อันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดำของใช้ในงำนบวช ดังบทซอบทหนึ่งที่ว่ำ
“ใคร่หันตัวพอย หื้อผ่อขันผ้าเครื่อง ของหมั้นของเที่ยง อยู่ยังสาสสนา ว่าสาสนาของพระพุทธเจ้า
คันพี่มาถาม เดิมทีแต่เค้า
ว่าตัวข้าเจ้าจักไขหื้อฟัง
ว่าพี่สมศักดิ์พี่ต้องการหยัง
จักจาหื้อฟัง คนงามพี่อ้าย
ขุดดิมถมฝาย หมายถ้าน้้าล้น”

ผ้ำเครื่อง หมำยถึงผ้ำไตรจีวร คือประกอบด้วย สบง จีวร และสังฆำฏิ อันเป็นของใช้ของ
สงฆ์ โดยคำว่ำ “ผ้ำเครื่อง” จะใช้ทั้งกำรบวชบรรพชำ และกำรบวชอุปสมบท และกำรบวชอุปสมบทนั้น
จะมีผ้ำที่มำกกว่ำกำรบรรพชำอยู่ หนึ่งผืน คือ “ผ้ำสังฆำฏิ”
“...ผ้าเครื่องพอยบวชนั้นมี 5 ผืน
ผ้าเครื่องพอยเปกข์ โกวินท์ลูกไธ้
พอยบวชพอยเปกข์ ผ้าบ่เท่ากัน
มันบ่เปนใด เจ้าไรไต่แก้ม...”

จ้าบ่ลืมจักจาใจ้ใจ้
แม่จะบอกไว้ 6 ผืนนอนาย
ค่อยตั้งใจฟัง เจ้าจีเอื้องใต้

ในกำรซอแต่ละครั้งนั้น จะลำดับผ้ำเครื่องทั้ง 6 ผืน โดย 5 ผืนแรก เป็นผ้ำสำหรับพอย
บวช บรรพชำเป็นสำมเณร เว้นผ้ำผืนที่ 6 ที่เป็นผ้ำสำหรับพระสงฆ์คือ สังฆำฏิ
ผ้ำทั้ง 6 ผืน มีดังนี้
“สบงผืน 1 ลังสะผืน 2
จะเล่าแต่ปลาย บรรยายแต่เค้า
สายอุปคต เป็นผืนที่ 3
มาแสดงค้าจา ทวยไพบ่แล้ว
ผ้าผืนที่ 4 เปนผ้าลังกา
ต้าราดี ทึงบ่ได้ยกช้า
ผ้าผืนที่ 6 ค่อยจกมาจา
แล้วจักตั้งใจเอา ตัวนายบ่แล้ว”

มาถามนายมอน ไพยังข้าเจ้า
จักบอกพี่เจ้า นอกค้าในค้า
พี่มาถาม ยิงนางน้องหล้า
เรียงนั้นมา ผ้าผืนที่ 5
ผ้าผืนที่ 5 เปนผ้ากัมพล
เปนผ้าสังฆา พี่เจ้า

ช่ำงซอทำงเมืองน่ำน ได้เรียงร้อยเอำผ้ำเครื่องทั้งหมดนี้ มำเปรียบเทียบกันผ้ำที่แม่ใช้ใน
กำรคลอดลูกและอยู่ไฟ โดยให้ควำมหมำยดังนี้
ผ้ำสบง เป็นผ้ำนุ่งของพระภิกษุสำมเณร โดยนำผ้ำมำตัดยำวประมำณหนึ่งเมตรครึ่ง หรือ
สองเมตร เย็นหัวท้ำยทำแถบกว้ำงประมำณ หนึ่งนิ้วครึ่ง เย็บโดยรอบทั้งสี่ด้ำน แม้ว่ำกำรนุ่งผ้ำสบงจะนุ่ง
แตกต่ำงจำกผ้ำซิ่นที่เย็นเป็นถุง แต่ช่ำงซอก็หยิบยกมำให้คุณค่ำกับผ้ำซิ่นที่เกิดลูกเท่ำนั้น ไม่ได้หมำยถึง
ผ้ำซิ่นโดยทั่วไป ผ้ำซิ่นที่เกิดลูกนั้น ถือว่ำ เป็นของ ที่มีคุณกับลูก หรือหำกว่ำลูกนั้นเกเร ไม่ฟังคำสั่งคำ
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สอน ผ้ำนุ่งของแม่ตอนเกิดนั้นก็จะเป็นผ้ำที่ “แพ้” หรือกำรำบโมหะ โทสะของลูกได้ โดยเอำผ้ำนุ่งผืน
นั้นตบศีรษะ แรงโทสะที่เกิดขึ้นก็จะอ่อนแรงลง
ผ้ำลังสะ คือ ผ้ำอังสะ หรืออังสำ โดยช่ำงซออำจจะเรียกเพื่อให้คล้องกั บผ้ำลังกำ ก็เป็นได้
แต่คำเรียกในภำษำล้ำนนำแต่เดิมนั้น เรียกว่ำ “ผ้ำรองเหื่อ” หรือผ้ำรองเหงื่อ ในสมัยโบรำณอำจจะไม่
จำเป็น ประกอบกับผ้ำหำยำก จึงไม่จำเป็นต้องมีผ้ำรองเหงื่อ แต่ปัจจุบันทำขึ้นใช้กันทั่วไป ผ้ำรองเหงื่อนี้
จะใช้เมื่อห่มจีวร โดยเฉพำะหน้ำร้อน ทำให้เ หงื่อออกมำก ทำให้ผ้ำจีวรเปื้อนได้ง่ำย และกำรซักผ้ำรอง
เหงื่อที่บำงกว่ำ จะซักง่ำยกว่ำผ้ำจีวรที่หนำหนักเมื่อโดนน้ำ เมื่อเวลำที่พระภิกษุสำมเณรทำงำนอยู่ในวัด
ก็สำมำรถใส่เฉพำะผ้ำรองเหงื่อโดยไม่ต้องห่มจีวร เวลำที่ใส่คล้ำยกับกำรพำดสไบของผู้หญิง จึงมีคน
เรียกว่ำ ผ้ำสไบอีกชื่อหนึ่ง และช่ำงซอก็นำผ้ำรองเหงื่อที่ใส่อยู่ด้ำนในจีวร มำเปรียบกับ เสื้อห้อยในบท
ซอ ก็คือเสื้อยกทรงของแม่ บำงแห่งเรียกว่ำ เสื้อหลอง, เสื้อหลองใน ก็ว่ำ ที่แต่เดิมนั้นเป็นผ้ำที่ใช้กัน
น้ำนมของแม่หรือใช้ซับน้ำนมที่ซึมออกมำ
สำยอุปคต ช่ำงซอบำงคนก็เรียกว่ำ สำยนิคต คือ สำยประคต เป็นผ้ำที่ใช้ผูกสบงแทนเข็ม
ขัด นิยมใช้ด้ำยถักเป็นแถบคำดด้ำนหลัง ส่วนด้ำนหน้ำนั้น ใช้ผูกเป็นสำย ผูกเงื่อนทั้งสองด้ำน แต่เดิม
ล้ำนนำไม่ใด้ใช้สำยประคต แต่จะใช้ผ้ำกัมพลแทน ปัจจุบันก็ใช้สำยประคตกันโดยทั่วไป และช่ำงซอก็นำ
ลักษณะกำรัดสำยประคต ไปเปรียบกับกำรรัดท้องตอนเกิดลูก เพื่อให้ลูกกลับหัวลงเพื่อให้คลอดง่ำย
ช่ำงซอบำงคน ก็ให้ควำมหมำยของสำยประคตนี้เช่นเดียวกับผ้ำกัมพล
ผ้ำลังกำ ก็คือจีวร หรือ อุตรสงฆ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ผ้ำเอก ซึ่งเป็นผ้ำที่ใช้ห่มคลุม ทำงช่ำง
ซอจึงเอำลักษณะที่ใช้ห่มคลุมนี้ เปรีย บแทนผ้ำห่มของแม่ตอนอยู่ไฟ บำงแห่งอำจเปรียบกับเสื้ อหม้อ
ห้อมที่ใช้นุ่งตอนอยู่ไฟเช่นกัน กำรที่ทำงล้ำนนำเรียกผ้ำจีวร ว่ำผ้ำลังกำ ด้วยเหตุว่ำ พระภิกษุสงฆ์ชำว
ล้ำนนำ ได้แบบอย่ำงกำรทำผ้ำจีวรมำจำกภิกษุสงฆ์ชำวลังกำ จึงเรียกผ้ำชนิดนี้ว่ำผ้ำลังกำ บำงทีอำจจะ
เรียกเพื่อให้หนีจำกผ้ำมุญจนะ ที่ทำงวัฒนธรรมไทลื้อ จะใช้ถวำยพระพุทธรูปในวิหำร จะใช้ผ้ำชนิดนี้ถือ
ขึ้นพร้อมกับกรวดน้ำ และผ้ำมุญจนะ บำงทีก็เรียกว่ำผ้ำจีวร ก็มี
ผ้ ำกัมพล ตำมรู ป ศัพท์เดิม มำจำกคำว่ำ กัมพละ แปลว่ำ ผ้ ำขนสั ตว์ ส ำหรับผ้ ำที่เป็น
เครื่องใช้ของสงฆ์นั้น หมำยถึงผ้ำกว้ำงประมำณ 3 – 5 นิ้ว ยำวประมำณ 1 เมตรครึ่ง ทอมีเชิงชำย ย้อม
ด้วยสีเหลืองสลับน้ำตำล หรือสีดำ ผ้ำนี้ชำวบ้ำนเป็นผู้ทอถวำย สำหรับใช้คำดเอว และคำดอกเวลำห่ม
ดอง อันต่ำงจำกสำยประคต ซึ่งเป็นผ้ำรัดสบงของพระสงฆ์ไทยภำคกลำง กำรที่ห่มดองแล้วมีผ้ำกัมพล
รัดอกนั้น ช่ำงซอก็เอำเปรียบลักษณะที่แม่อยู่ไฟนั้น มีผ้ำรัดท้องเพื่อให้มดลูกเข้ำอู่
ผ้ำเอกสังฆำ หรือ ผ้ำสังฆำฏิ หรือผ้ำพำด ที่ใช้ผ้ำเอก หรือผ้ำลังกำจีวร มำพับและพำดบ่ำ
ด้ำนซ้ำย เป็นหนึ่งในชุดไตรจีวร ที่พระสงฆ์เวลำจักไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ จะต้องมีครบทั้ง สบง จีวร และ
สังฆำฏิ ด้วย หำกว่ำขำดไปเพียงคืนเดียวก็จักต้องอำบัติปำจิตตีย์ แต่เดิมนั้นพระภิกษุใช้เพียงจีวรในกำร
ห่มเท่ำนั้น เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีอำกำศหนำว ดังเช่นในสมัยพุทธกำล บริเวณอินเดียฝ่ำยเหนือ ที่มีหิมะตก
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ในฤดูหนำว พระสงฆ์เหล่ำนั้นอยู่ด้วยควำมลำบำก พระมหำกัสสปะเถระ จึงทูลขอพระบรมพุทธำนุญำต
ทำจีวรขึ้นอีกผืนหนึ่งที่มีขนำดเท่ำกันกับจีวรเดิม สำหรับห่มคลุมห่มซ้อนในฤดูหนำว
กำรห่มคลุมหรือห่มซ้อนไปกับจีวรนั้น พบเห็นในพระสงฆ์มอญและพระธรรมยุติกนิกำย
ส่วนพระสงฆ์เดิมของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ล้ำนนำ เป็นต้นมำนั้นไม่นิยมห่มซ้อน จึงพับและพำดบ่ ำ
ด้ำนซ้ำย เรียกว่ำ สังฆำฏิ
เป็นผ้ำผืนเดียวในบรรดำผ้ำเครื่องบวชพระ ที่เกี่ยวกับพ่อ ด้วยตลอดห้ำผืนที่ผ่ำนมำนั้นจะ
เกี่ยวเนื่องกับผ้ำที่แม่ต้องใช้ คงเป็นด้วยผ้ำที่พิเศษ ใช้กันเฉพำะพระสงฆ์เท่ำนั้น จึงเปรียบเหมือนผ้ำหัว
หรือผ้ำขำวม้ำ ที่ผู้เป็นพ่อ ใช้ทั้งโพกศี รษะ คำดเดว และใช้อเนกประสงค์ โดยเฉพำะในตอนที่แม่อยู่ไฟ
นั้น พ่อ ก็จะเป็นผู้จัดกำรงำนทุกอย่ำงในบ้ำนเรือนและดูแลผู้เป็นแม่ ให้อยู่ดีปลอดภัยที่สุด แม้เหงื่อที่
ไหลก็จะเช็ดเหงื่อให้
นอกจำกผ้ำเครื่องทั้ง 6 ผืนดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ยังมีผ้ำที่ใช้ในพิธีกรรมอีกสองผืน ที่
ช่ำงซอต่ำงให้ควำมหมำยเฉกเดียวกับผืนอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ “แม่” ทั้งสิ้น สองผืนที่ว่ำคือ ผ้ำปกหัว
(หรือผ้ำคลุมศีรษะ) และผ้ำปกตัก (หรือผ้ำคลุมตัก)
เมื่อพระใหม่อยู่ในช่วงอยู่กำ ก็จะมีผ้ำปกหัว หรือผ้ำคลุมศีรษะ บำงแห่งอำจเป็น “ว่อม”
หรือหมวกใช้สวม เพื่อให้ควำมอบอุ่นศีษระจำกเดิมที่มีเส้นผมปกคลุมให้ควำมอบอุ่น แต่เมื่อไม่มีเส้นผม
ปกคลุมอำจจะเป็นหวัดได้ หำกปรับตัวไม่ได้ จึงต้องมีผ้ำปกหัว ไว้ในช่วงแรก
ผ้ำปกหัว หรือคลุมศีรษะนี้ ช่ำงซอได้เปรียบกำรนุ่งผ้ำของแม่ตอนอยู่ไฟ ที่จะต้องมีผ้ำโพก
ศีรษะเอำไว้ ไม่ให้ถูกลม ด้วยกลัวจะ “ผิดเดือน” เอำมำร้อยเรียงให้ควำมหมำยกับผ้ำคลุมศีรษะ ที่ใช้
ตอนอยู่กำของพระใหม่ นอกจำกนี้ยังมีผ้ำอี กผืนหนึ่ง ก็คือ ผ้ำปกตัก (ผ้ำปึ กฯตักฯ) ผ้ำปกตัก หรือผ้ำ
คลุมตัก เป็นผ้ำที่พระสงฆ์ใช้ เช่นตอนฉันภัตตำหำร ก็จะมีผ้ำคลุมตักเอำไว้ อันเปรียบเหมือนผ้ำอ้ อม ที่
ห่อหุ้มลูกน้อยเอำไว้ตอนยังเป็นทำรก ด้วยขนำดของผ้ำอ้อมและผ้ำคลุมตักนั้น มีขนำดไม่ต่ำงกันมำก
ไม่เพียงแต่ผ้ำเครื่องต่ำง ๆ ล้วนมีควำมหมำยอันได้ บ่งบอกควำมทุกข์ยำกลำบำกของแม่
ในกำรเกิดลูก พร้อมกับเฝ้ำฟูมฟักดูแลลูกน้อยให้เติบใหญ่ ตั้งแต่หลังคลอด แม่ต้องอยู่ไฟ แม้นว่ำจะร้อน
แค่ไหนแม่ก็ยอมทน ทั้งต้องใส่เสื้อผ้ำหนำ ๆ ต้องใช้ผ้ำโพกศีรษะหรือสวมหมวกไว้ตลอด ถุงมือถุงเท้ำ
พร้อมกับผ้ำรัดท้อง นอกจำกนี้ ต้องนั่งอยู่บนเตียงผิงไฟอบควำมร้อนอยู่ตลอดเวลำ 1 เดือน
เครื่องประกอบพิธีอื่นๆ ก็เกี่ยวเนื่องด้วยทั้งสิ้น เช่น
จองนอน หรือเตียงนอน เข้ำมำในพิธี เพื่อตอบแทนคุณเตียงนอนที่แม่ต้องขึ้นนั่งอบควำม
ร้อนตลอด 1 เดือนนั้น ส่วนกำรที่ลูกน้อยจะอยู่ต่อไปได้นั้นก็โดยอำศัยน้ำนมของแม่ ให้ลูกกินเป็นอำหำร
ควำมรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้น บำงครั้งน้ำนมแม่จะน้อย ผู้เป็นแม่ก็ทำทุกวิถีทำงเพื่อให้มีน้ำนมให้ลูกได้กิน
อิ่ม เช่นกินแกงหัวปลี ตลอดในช่วงที่ให้นมลูก ฉะนั้นยำมเมื่อลูกจะบวช เพื่อตอบแทนคุณน้ำนมแม่ ใน
บรรดำเครื่องบวช ก็จะมีมะพร้ำว โดยมะพร้ำวนั้นเป็นมะพร้ำวอ่อนที่มีน้ำมะพร้ำว เฉือนเอำเปลือกด้ำน
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หัวออกโดยรอบ แล้วปักด้วยเครื่องไทยทำน ไปถวำยพระนำคพร้อมกับหมอน ในคืนวันสุกดิบ เพื่อขอรับ
พรจำกพระนำค มะพร้ำวนั้นเรียกว่ำ “หมำกพร้ำวสุ้ม” ในงำนบวช จะมี “เข้ำปั้นกล้วยหน่วย” หรือ
ข้ำวเหนียวหนึ่งปั้น และกล้วยน้ำว้ำอีก 1 ลูก เข้ำไปในข้ำวของเครื่องบวชด้วย อันหมำยถึงอำหำรที่เคย
ได้กินตอนเป็นทำรก ที่ไม่สำมำรถเคี้ยวได้ แม่จึงเคี้ยวให้ละเอียดและเอำป้อนทำรก หรือบำงแห่ง ก็ใช้
กล้วยน้ำว้ำบดกับข้ำวต้มให้ละเอียดแล้วป้อน จึงสะท้อนออกมำในบทซอที่ว่ำ
เทียนเล่มบำท ในเครื่องบวชนั้น ก็เปรียบกับตอนที่พ่อและแม่ต้องจุดเทียนหรือจุดไต้ไฟมำ
ดูลูกที่ร้องไห้ตอนดึก ด้วยกลัวสัตว์ ริ้น ไร ต่ำงๆ จะมำกัดลูก
กำรเปรียบเทียบผ้ำเครื่องครัวบวช กับกำรเกิดลูกและอยู่ไฟของแม่นั้น ได้รังสรรค์ขึ้นใน
ท้องที่เมืองน่ำน และยังใช้ซอกันมำจนถึงทุกวันนี้ ไม่พบในเขตอิทธิพลของกำรซอปี่ ทำให้เชื่อได้ว่ำ ซอ
ดำปอยบวชนำคแบบนี้เป็นภูมิปัญญำของคนน่ำน ที่พยำยำมให้ควำมหมำยของกำรบวชให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น โดยเฉพำะให้ผู้บวชนั้นระลึกไว้เสมอว่ำ ตลอดกำรบวชนั้น ผ้ำที่ตนครองอยู่นั้นได้สื่อสำยใยจำกแม่
ผู้ให้กำเนิด และกำรดูแลฟูมฟักจำกทั้งแม่และพ่อตั้งแต่เป็นเด็กทำรกมำจนเติบใหญ่ เมื่อบวชไปแล้วจึง
จะต้องศึกษำเล่ำเรียนให้ดี เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่
แม้ว่ำกำรซอนี้อำจจะแต่งขึ้นไม่เกิน 100 ปีมำนี้ก็ตำม เพรำะปรำกฏกำรใช้สำยประคต
แบบพระสงฆ์ไทยสยำม แต่ก็เปี่ยมไปด้วยควำมงดงำมและคุณค่ำที่ฝำกเอำไว้
กำรบวชนอกจำกจะเป็นกำรสืบทอดอำยุพระพุทธศำสนำแล้ว ยังให้ผู้ที่ไปบวชได้เรียนรู้
ศึกษำพระธรรมคำสอนของพระพุ ทธเจ้ำ เพื่อนำไปปฏิบัติและเผยแผ่ไปยังญำติโยมต่อไป ส่วนหนึ่งที่อยู่
ในสำนึกของผู้คนทั่วไปในสังคมก็คือ บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ที่ได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมำจนเติบ
ใหญ่
ฉะนั้นนักปรำชญ์ในล้ำนนำ จะแต่งบทซอที่เรียงร้อย ถักทอเอำข้ำวของต่ำง ๆ ที่ปรำกฏ
มำพันผูกเข้ำกับควำมผูกพันระหว่ำง บุพกำรี กับ กุลบุตร นับเป็นกำรให้ “ควำมหมำย” ต่อกำรบวช ที่
ถื อ ว่ ำ ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต จะต้ อ งบวชทดแทนคุ ณ บิ ด ำมำรดำ และศึ ก ษำพระธรรม สื บ ต่ อ อำยุ
พระพุ ท ธศำสนำ นั บ ว่ ำ เป็ น ระบบกำรคิ ด ทรงคุ ณ ค่ ำ ยิ่ ง ผ่ ำ นกำรซอของช่ ำ งซอ ที่ ม ำซอขั บ กล่ อ ม
ผู้ ร่ ว มงำน และพระนำคที่ กำลั งให้ ศี ล ให้ พ รกับบรรดำ ญำติพี่น้องที่ มำร่ว มงำนท ำบุ ญ ก็จะได้ รั บ รู้
ควำมหมำยที่แฝงอยู่กับข้ำวของเครื่องใช้ของ “ภิกษุ – สำมเณร” เหล่ำนั้นด้วย ซึ่งกำรให้ควำมหมำย
ผ่ำนบทซอนี้ จะหำฟังจำกที่ไหนไม่มีอีกแล้วนอกจำกบทซอทำงเมืองแพร่เมืองน่ำน
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ขึ้นเรือนใหม่
กำรปลูกเรือน มักจะทำในสองกรณี คือ หนึ่ง กำรแยกครอบครัวออกมำตั้งครอบครัว
ตนเอง หรือเรียกว่ำ “ลงตั้ง” สองเรือนหลังนั้นเป็นเรือนสุด คือเป็นเรือนที่สร้ำงไว้สำมรุ่นแล้ว ถือว่ำเป็น
เรือนสุดด ต้องรื้อเรือนเก่ำมำสร้ำงเรือนใหม่
กำรแยกครอบครัว หมำยถึง ตอนแต่งงำน เขยจะต้องไปอยู่บ้ำนของฝ่ำยหญิง ช่วยงำน
เช่นทำนำ ให้กับบ้ำนของฝ่ำยหญิงในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ที่พอแน่ใจว่ำ ลูกเขยเป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร
หรือช่วงระยะที่ลูกสำวคนถัดไปของบ้ำนจะแต่งงำน คนที่แต่งงำนก่อนจะต้องไปสร้ำงเรือนของตนเอง
ส่วนมำกก็จะสร้ำงเรือนในบริเวณใกล้เคียงกับบ้ำนพ่อแม่นั่นเอง
เมื่อสร้ำงบ้ำนเสร็จก็จะมีพิธีขึ้ นเรือนใหม่ ปัจจุบัน จำทำพิธีสองแบบต่อเนื่องกัน คือพิธี
แบบโบรำณ และพิธีแบบพุทธ
พิธีแบบโบรำณ ก็คือจะไม่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ จะต้องขนของขึ้นเรือน โดยคนที่มีชื่อเป็น
มงคล เช่น แก้ว ดี แสง เงิน คำ เป็นต้น เมื่อขนของขึ้นเรือนนั้น ก็จะมีกำรทัก โดยสมมติพ่ออำจำรย์ถือ
ขันอยู่บนเรือน ทักถำมเจ้ำเรือนที่จะขนของขึ้นเรือน เช่น
“เป็นใผ ลุกที่ไหนมำ?”
“ลุกแต่เมืองยองหลองข้ำวใหญ่มำ บ่มีที่อยู่ที่กิน หันบ้ำนนี้บ้ำนดีบ้ำนงำม บ่มีใผอยู่ จะมำ
อำศัยอยู่เรือนนี้”
“แล้วเอำหยังมำพ่อง”
“เอำแก้ว แสง เงินคำ มำ”
“เออ ดีและ มำเรือนนี้บ่มีใผอยู่ เรือนแก้วเรือนคำอยู่ม่วนกินหวำน ... อั้นก็ขึ้นมำเต๊อะ”
เมื่อขนของขึ้นเรือน ก็จะมีกำรสู่ขวัญเสำเอก สู่ขวัญเตำไฟ จำกนั้นก็นำข้ำวปลำอำหำร มำ
ประเคนให้กับผู้เฒ่ำผู้แก่ จำกนั้นก็รับพรจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ ก็ เป็นอันเสร็จสิ้นประเพณีกำรขึ้นเรือนใหม่แต่
โบรำณ
ต่อมำเมื่อมีกำรรับพระพุทธศำสนำ ก็จะมีกำรเจริญพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไป มีกำรสืบ
ชะตำ โดยจัดทำโขงชะตำ สำมขำบ้ำง สี่ขำบ้ำง ซึ่งแต่ละพื้นที่ ก็มีรำยละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่ำงกัน
ออกไป กำรสืบชะตำเจ้ำเรือน นิมนต์พระสงฆ์ มำเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อควำมเป็นสิริมงคลของเรือ น
และผู้คนที่อำศัยให้มีควำมสุขสวัสดีต่อไปนั่นเอง
การตาย
เมื่อชีวิตเข้ำขั้นวิกฤต ก็มีควำมเชื่ออย่ำงหนึ่งที่ต้องกำรให้ผู้ที่ประสบวิบำกกรรม คือ หำย
ไม่หำย ตำยไม่ตำย จะได้พ้นวิบำก คือหำยจำกอำกำรป่วย หรือหำกไม่หำย ก็ตำยอย่ำงสงบ
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ชำวบ้ำนก็จะทำพิธี “ตำนขัว” หรือถวำยสะพำน ด้วยควำมเชื่อว่ำ ผู้ป่วยจะได้ข้ำมสะพำน
ไปสู่โลกหน้ำอย่ำงสงบ หรือให้ข้ำมพ้นวิกฤตกลับมำได้ นอกจำกนี้ยังมีควำมเชื่อในกำรฟังธรรม “มหำ
วิบำก” อีกประกำรหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ป่วยขั้นวิกฤตนั้น ข้ำมพ้นวิบำกกรรม โดยรอดกลับมำ หรือข้ำมฝั่งชีวิต
ไปสู่ปรโลกได้อย่ำงไม่ทุรนทุรำย
เมื่อมีคนเสียชีวิตลง ก็จะมีกำรทำศพ เตรียมสถำนที่ คือเก็บของใช้ต่ำง ๆ บนเรื อนให้
เรียบร้อย และจัดพื้นที่สำหรับตั้งศพ ด้วยนิยมตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่เรือน ไม่นิยมไว้ที่วัด (ยกเว้นในชุมชน
ใหญ่ๆ หรือในเมือง)
ส่วนล่ำม หรือผู้ประสำนงำนหมู่บ้ำน ก็จะนำข้ำวสำร ไปหว่ำนตำมหน้ำบ้ำน พร้อมกับพูด
ว่ำ “ซื้อพร้ำซื้อขวำน” เพื่อเป็นกำรให้ทำงชำวบ้ำนไม่ให้ออกไปทำงำนนอกบ้ำน ให้นำพร้ำนำขวำนไป
ช่วยในงำนศพ
โดยเฉพำะกำรเข้ำป่ำไปตัดไม้มำทำบ้ำนน้อย หรือเรือนทำน พร้อมกับข้ำวของเครื่องใช้ที่มี
อยู่ในเรือนหนึ่งๆ เพื่ออุทิศไปให้ผู้วำยชนม์ นอกจำกนี้ยังต้องไปร่วมแรงร่วมใจในกำรไปแผ้วถำงบริเวณ
ป่ำช้ำ ซึ่งโดยปกติไม่มีศพก็จะไม่มีใครไปแผ้วถำงป่ำช้ำ ด้วยถ้ำแผ้วถำงก็จะเกรงกลัวว่ำจะมีคนตำย
เมื่อแผ้วถำง แล้วก็จะหำวันสำหรับกำร “ส่งสกำร” ก็จะต้องทำกำรหำวันที่ไม่ตรงกับวัน
เก้ำกอง ด้วยเชื่อว่ำ ถ้ำเผำวันเก้ำกอง ก็จะมีคนตำยติดต่อกันอีก ส่วนหำกมีคนตำยซ้อนกันสองศพ ให้
ศพที่ตำยทีหลัง ทำกำรฌำปนกิจก่อน เพื่อเป็นกำรแก้เคล็ดไม่ให้คนตำยเรียงติดต่อกันนั่นเอง
ศพที่ใส่ในโลก จะมี “โบม” หรือแมวควบ หรือสิ่งที่คลุมศพนั้น ทำให้ คนเมืองน่ำน มีคำ
สบถติดปำกคำหนึ่งว่ำ “โบม” หรือ “โบมผี” มีเหตุมำจำกประเพณีกำรทำศพนี่เอง
ระหว่ำงกำรตั้งศพนั้นก็จะมีกำรสวดบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลำกี่วันก็ขึ้นกับว่ำ จะมำวันที่จะ
ฌำปนกิจวันไหน ชำวบ้ำนก็จะนำข้ำวสำร และหลัว (ฟืน) มำช่วยงำนบ้ำนศพ ข้ำวสำรที่นำมำนั้นก็ จะ
รวมกันใช้สำหรับกำรเลี้ยงดูแขกที่มำช่วยงำน ในสมัยก่อนก็จะมีกำรแบ่งข้ำวสำรไปยังบ้ำนต่ำง ๆ เพื่อ
ช่วยกันนึ่งข้ำวแล้วนำมำส่งที่บ้ำนศพ ก็มี ระหว่ำงนั้นก็มีกำรไปนอนบ้ำนศพ เพื่อเป็นเพื่อนกับบรรดำ
ญำติของผู้ตำย
ปัจจุบันนิยมสร้ำงปรำสำทศพสำหรับผู้ตำย สมัยก่อนอำจจะใส่ล้อลำกไปป่ำช้ำ ฉะนั้นก็
นิยมนำศพนอนปรำสำทหนึ่งคืน หรือไม่ก็เอำลงนอนปรำสำทช่วงเช้ำ ขณะที่เอำศพลงบ้ำนก็จะมีกำรเอำ
หม้อน้ำโยนทิ้งลงพื้นให้แตกกระจำย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ำสังขำรนี้มันแตก มันไม่กลับคืนมำดังเดิมแล้ว
เมื่อลำกศพไป ก็จะมีตุงอ้องแอ้ง หรือตุงรูปคนที่เป็นตัวแทนของผู้ตำย ให้สัปเหร่อแบกไป
ป่ำช้ำพร้อมสะพำยถุงแป๊ว หรือถุงข้ำวด่วน ลำกไปป่ำช้ำท้ำยหมู่บ้ำน ด้วยไม่นิยมสร้ำงที่เผำศพในวัด
ยกเว้นวัดในที่รับเอำควำมเชื่อแบบไทย หรือมีปัญหำในด้ำนพื้นที่ด้วยหมู่บ้ำนขยำยเป็นชุมชนเมืองไป
แล้ว
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ก่อนที่จะลำกออกไประหว่ำงทำง หำกผู้ตำยมีคู่สมรส ก็จะมีกำรตัดสำยผัวสำยเมีย โดยใช้
กรวยดอกไม้ (สะหลวยดอก) ปลำยหนึ่งติดกับโลก อีกปลำยหนึ่ง พ่อหม้ำย/แม่หม้ำย เป็นคนถือ แล้วให้
พ่อหมอใช้มีดหรือดำบ ตัดด้วยคำถำ และคำแช่งต่ำง ๆ นำนำ โดยสรุปว่ำ เมื่อฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดตำย ก็
หมดหมดสิ้นควำมเป็นผัวเป็นเมียกัน เป็นคนโสด อย่ำได้หึงหวงกัน อย่ำได้เหลียวมองกัน มีกำรแช่งไว้
อย่ำงรุนแรง แล้วจึงใช้มีตัดฝ้ำยให้ขำดจำกกันในมีดเดียว จำกนั้นอีกฝ่ำยให้วิ่งกลับบ้ำน ห้ำมเหลียวหลัง
ไปมองเป็นเด็ดขำด และห้ำมไปส่งศพที่ป่ำช้ำด้วย
ระหว่ำงทำงที่ศพผ่ำนไป บ้ำนแต่ละหลังก็จะปิดประตู ปิดหน้ำต่ำง เก็บเสื้อผ้ำที่ตำกไว้ ให้
เรียบร้อย เมื่อขบวนศพผ่ำนไปค่อยเปิดประตู เปิดหน้ำต่ำง และเอำผ้ำออกตำกอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อไปถึงป่ำช้ำก็จะนำศพออกมำอำบน้ำ แล้วนำขึ้นบนกองฟอน มีกำรใช้น้ำมะพร้ำวล้ำง
หน้ำศพ แล้วจะทำกำรประชุมเพลิงตำมลำดับพิธีกำรต่อไป
เมื่อศพเผำแล้วผู้คนก็ทยอยกลับ และกลับไปยังบ้ำนศพ ที่นั่นจะมีน้ำส้มป่อยล้ำงหน้ำเพื่อ
ไม่ให้ภำพติดตำ และไปให้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยมัดมือผูกขวัญอีกครั้ง ด้วยเกรงว่ำไปป่ำช้ำไปเห็นภำพหรือตกใจ
ขวัญแล่น ก็จะได้มำอยู่กับตัว
การทานา
จะนิยมกำร “เอามื้อ” กันเป็นหลัก โดยอย่ำงยิ่งในกลุ่มผีเดียวกัน
ก็จะมีกำรถุ้งกล้ำ จำกนั้นก็นำกล้ำไปชำ เมื่อชำแล้วก็จะไปปลูก หำกเป็นกล้ำหว่ำนก็จะ
ถอนกล้ำหว่ำนไปปลูกเลย
กำรเอำมื้อนี้ ก็จะรวมไปถึงตอนเกี่ยวข้ำว ตีข้ำวด้วย
เมื่อได้ข้ำวแล้วก็จะมีกำรตำข้ำว ด้วยครกมองหรือครกกระเดื่อง บำงแห่งก็ไม่ต้องใช้แรง
คน จะใช้แรงน้ำในกำรตำแทนก็มี
กำรทำนำบำงแห่งนั้น จะไปทำนำของคนที่มีนำ เจ้ำนำก็จะมีกำร “กินท้องนำ” โดยมีกำร
แบ่งข้ำวกัน อำจแบ่งครึ่ง หรือแบ่งสำม เจ้ำนำได้สองส่วน คนทำนำได้ส่วนก็มี แล้วแต่จะมีกำรตกลงกัน
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3.1.3 ดานภูมิปญญาวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม นาฏกรรม คีตกรรม
กรอบขอมูลที่จะทําการศึกษา เปนพื้นฐานขอมูลสําหรับการศึกษาความเขาใจของพื้นฐาน
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมลานนา ประกอบดวย
- ประเพณีสําคัญ
- ศาสนา
- ความเชื่อ และพิธีกรรม
- วรรณกรรม
- นาฏกรรม
- คีตกรรม
มีขอมูลเบื้องตน ดังนี้
1) ประเพณี
ประเพณีตาง ๆ ของเมืองนาน จะใชพื้นฐานวัฒนธรรมไทยวนเปนหลัก โดยแบงตามเดือน
ตาง ๆ การนับเดือนของเมืองนาน โดยมากแบงเปนสองแบบ คือเดือนแบบลานนา จะใชในพื้นที่นาน
สายใต ตั้งแตอําเภอเมืองนานลงไป (รวมถึงตําบลสถาน อําเภอปว) และอีกแบบคือ การนับเดือนแบบ
โหรา นิยมใชกันในวัฒนธรรมไทลื้อ คือเมืองนานสายเหนือ ตั้งแตอําเภอทาวังผาขึ้นไป การนับเดือน
แบบลานนา และแบบโหรา จะตางกัน 1 เดือน คือ เดือนโหรา จะนับชากวาเดือนลานนาไป 1 เดือน
เดือนไทย
เดือนอาย
เดือนยี่
เดือน 3
เดือน 4
เดือน 5
เดือน 6
เดือน 7
เดือน 8
เดือน 9
เดือน 10
เดือน 11
เดือน 12

เดือนปว (โหรา)
เดือน ยี่
เดือน 3
เดือน 4
เดือน 5
เดือน 6
เดือน 7
เดือน 8
เดือน 9
เดือน 10
เดือน 11
เดือน 12
เดือนเกี๋ยง

เดือนนาน (ลานนา)
เดือน 3
เดือน 4
เดือน 5
เดือน 6
เดือน 7
เดือน 8
เดือน 9
เดือน 10
เดือน 11
เดือน 12
เดือนเกี๋ยง
เดือนยี่

ประมาณเดือน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
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นานมีประเพณีสําคัญในเดือนตาง ๆ ดังนี้
เดือนปว (โหรา) เดือนนาน (ลานนา)
ประเพณีสําคัญ
ประเพณีปใหมเมือง(สงกรานต)
เดือน 6
เดือน 7
เดือน 7
เดือน 8

เดือน 8
เดือน 9

เดือน 9

เดือน 10

เดือน 10
เดือน 11

เดือน 11
เดือน 12

เดือน 12

เดือนเกี๋ยง

เดือนเกี๋ยง

เดือนยี่

เดือน ยี่

เดือน 3

เดือน 3

เดือน 4

เดือน 4

เดือน 5

เดือน 5

เดือน 6

เลี้ยงปางเจาหลวงปว
ประเพณีปอยบวช
ประเพณีปอยเปกข (อุปสมบท)
ประเพณีเลี่ยงผีปูยา /อารักษ
ประเพณีแรกนา ทํานา
ประเพณีสังคหะนา
ประเพณีเขาพรรษา
ประเพณีเขาวัดฟงธรรม
ประเพณีทานสลากภัตร
ประเพณีโสลดหลวง (ถิ่น)
ประเพณีออกพรรษา
ประเพณีกฐิน
ประเพณีแขงเรือ
ประเพณีทานสลากภัตร
ประเพณีแขงเรือ
ประเพณีจิกองหลัว
ประเพณียี่เปง
ประเพณีกินดอกแดง (ถิ่น)?
ฤดูการเก็บเกี่ยว
ประเพณีกําเมืองลา (สามปสี่รวงขาว)
ประเพณีถวายทานขาวใหม
ประเพณีปใหมมง
ประเพณีถวายทานขาวใหม
ประเพณีปใหมเมี่ยน
ประเพณีเลี่ยงผีปูยา /อารักษ
งานฉลองเสนาสนะ (งานจลอง)
ประเพณีหกเปง ไหวสาพระธาตุแชแหง
เลียงปางเจาหลวงขากาน
งานฉลองเสนาสนะ (งานจลอง)
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นอกจากนี้ ยัง มีป ระเพณีที่ ไม ไ ดอ ยู ในช วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง อย างแน น อน ขึ้นกั บ
ขอกําหนดในกลุมของตน เชน พิธีอยูกํา ของชาวถิ่น, พิธีสูขวัญ (เรียกขวัญ), ประเพณีขึ้นเรือนใหม ,
แตงงาน, พิธีศพ, พิธีเถราภิเษก เปนตน
ประเพณีปใหมเมือง
ในแตละปจะตองดูตามประกาศสงกรานต ซึ่งประกอบดวย วันสังขานตลอง เปนวันที่ทํา
ความสะอาดบานเรือน วัดวาอาราม เปนชวงที่ชาวบานสนุกสนาน ก็จะแตงตัวไปดีดซึง ซอตามบาน
ตางๆ เพื่ออวดพร ชาวบานก็จะเอาเหลามอบใหเปนของขวัญ
ในวันสังขานตลอง ชวงเชามืดจะมีการจุด “สะโพก” (สะ-โปก) หรือประทัดยักษ เพื่อไลปู
สังขารยาสังขาร ก็จะมีการหาบเสื้อผาไปซักที่ทาน้ํา พรอมกับบอกกลาววาใหเคราะหทั้งหลายที่ติดอยู
เสื้อผาใหไหลลองไปตามน้ําเสีย จากนั้นก็จะเลนน้ํากันสนุกสนาน
วันเนาหรือวันเนา จะไมใหทํางาน อยูบานอยูเรือน เตรียมตัวทําบุญกินทาน กอเจดียทราย
ขนทรายเขาวัด เปนวันที่หนุมๆ มักมีการตีกัน (แตเมื่อเสร็จปใหมก็มีการขอขมาลาโทษกัน)
วันพระญาวันก็จะไปทําบุญที่วัด ทําทานชอน้ําที่เจดียทราย มีการแหบอกไฟ และจุดบอก
ไฟ มีการฟอนรํา มีคําร่ําบอกไฟ เชน ชุมชนเชียงแข็ง น้ําลอม ตองแหกันไปที่ทุงเมืองเล็น (มทร.ลานนา
นาน ในปจจุบัน) สวนใหญก็จะแหกันไปแขงขันกัน ตอมาบานเมืองมีความเจริญขยายมากขึ้น เลยไมมี
พื้นที่ในการจุดแขงขัน และหยุดไปโดยปริยาย
วันปากป ก็จะมีการแห เครื่องสมมาคาระ อันประกอบดวย น้ําสมปอย ขนม ไปตามวัด
ตางๆ ไปหาผูเฒาผูแกแตละเรือน สวนผูเฒาผูแกก็จะทําการใหพรกับคนที่มาสมมาคาระวะนั้น โดย
หลังจากนี้ก็มีการสมมาคารวะไปเรื่อยๆ ขึ้นกับวาญาติผใู หญมีมากนอย ใกลไกลแคไหน
ประเพณีเขาพรรษา
ในแตละป ก็จะมีการเตรียมของไปวัด นอกจากนี้ก็จะมีการเก็บเงินกันสําหรับไปซื้อผาอาบ
น้ําฝน เพื่อถวายในวันเขาพรรษา สวนระหวางเขาพรรษานั้นก็จะมีการไหวพระรับศีลในชวงเชา สวน
ชวงบายก็จะมีการฟงเทศน สวนใหญมักเปนธรรมคาว หรือนิยายธรรม หรือชาดกเปนเรื่องๆ สวนผูเฒา
ผูแกก็จะนอนวัดมาตั้งแตกอนวันศีล นอนหนึ่งคืน จากนั้นจะอยูวัดทําบุญทั้งวัน ตอนเย็นจึงกลับบาน
สวนประเพณีการถวายเทียน ก็จะไปซื้อขี้ผึ้งมา จากนั้นก็มีการทําพิมพเพื่อทําการหล อ
กอนที่จะถวาย 1 – 2 วัน โดยมารวมกันทั้งบาน หลอเทียนเลมใหญ 1 เลม สวนใครที่มีความเลื่อมใสก็
จะเตรียมเทียนเลมเล็กมาถวายโดยสวนตัวก็ได
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ประเพณีขึ้นธาตุ
งานบุญไหวพระธาตุ จัดปละ 1 ครั้ง เกือบทุกอําเภอ แตไมตรงกัน ตามแตละที่จะกําหนด
ขึ้น มีการทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระธาตุ บูชาพระธาตุดวยธูป เทียน ดอกไม ประเพณีขึ้นพระธาตุที่วัด
พระธาตุแชแหงมีชื่อเรียกเฉพาะเพราะเปนพระธาตุสําคัญ คือ ประเพณีหกเปง ไหวสาพระธาตุแชแหง
ประเพณีตานขาวใหม
เมื่อเก็บเกี่ย วขา วได ประมาณเดื อน 4 เหนื อ (ธั นวาคม) ชาวน านจะนํ าขาวสารหรื อ
ขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวไดในฤดูกาลนี้ไปถวายวัด กอนจะใชกินเองได เปนการแสดงความกตัญูตอบรรพ
บุรุษ บางครั้งมีการถวายขาวปลาอาหารหรือปจจัยดวย
ประเพณีดาปอยงานบวช
คือการเตรียมงานบวชลูกแกว นิยมบวชใหลูกหลานพรอมกันหลายคน การเตรียมของงาน
บวชอาจทําที่บานใครหรือบานพอออก (ผูอุปถัมภงานบวช) ก็ได ประเพณีดาปอยจะมีขึ้น 2-3 วัน วัน
แรกเปนวันฮอมครัว อีกวันคือวันหางดา มีการโกนผมนาค

ภาพ 3-26 ประเพณีขึ้นธาตุ วัดพญาวัด (ซาย) และ ประเพณีจิบอกไฟ (ขวา)

ประเพณีจิบอกไฟ
พระธนพล ธนพโล วัดแสงดาว ไดเลาเรื่องบอกไฟไววา
ในบันทึกเอกสารโบราณจะเห็นบอกไฟ คือ เปนกระบอก ที่บรรจุ ไฟ หรือดินปน มี 2
ลักษณะใหญ คือ บอกไฟหาง ที่พุงไปบนฟา และ บอกไฟขวีที่ฝงในดินจุดเพื่อความสวยงาม
พงศาวดารเมืองนานไดบันทึกไวในชวงตนรัตนโกสินทร สมัยเจาอนันตวรฤทธิเดช ที่มีการ
สรางบูรณะวัดภูมินทรครั้งใหญ แลวมีการเฉลิมฉลอง ในนั้นมีการกลาวถึง “การตกดินไฟ” วาเสียดินไฟ
กี่หมื่นหาบ เพื่อใหกับหัววัดตางๆ ไปทําบอกไฟจุดฉลองวัดภูมินทร
เปนความเชื่อในตระกูลไท – ลาว หลังสุดมีธรรมผูกหนึ่งของวัดศรีพันตน กลาวถึงอานิสงส
บอกไฟ วาจุดบอกไฟขึ้นไดอานิสงสเทาใด บอกไฟขวีไดอานิสงสเทาใด เปนพุทธบูชา แตเดิมก็อาจจะ

3-53

เป น ความเชื่ อดั้ ง เดิ ม ในการจุ ด ส ง สั ญ ญาณให กั บ “แถน” ในการปล อ ยน้ํ า ฝนให ต กมาในฤดู ก าร
เพาะปลูก หรือมองในอีกแงหนึ่งก็เปนการสนุกของคนดวยนั่นเอง
โดยปกติ จะเริ่มมีประเพณีการแขงขันบอกไฟ 2 ประเภท
การแขงขันบอกไฟขวี จะเริ่มในหนาแลง ในงานขึ้นธาตุ สรงน้ําพระธาตุ ฉลองวัด
สวนการแขงขันบอกไฟขึ้น ก็จะเริ่มกอนเขาสูฤดูทํานา ดังปรากฏรูปเกาที่หนาวัดพระธาตุ
แชแหง ตอมาเมื่อชุมชนมากขึ้นก็งดไปโดยปริยาย นอกจากนี้ก็มีในชวงปใหมสงกรานตในการบูชาพระ
เจาทองทิพยวัดสวนตาล
กรรมวิธีหรือขั้นตอนการทําบอกไฟ ก็จะมีสูตรทั้งสองประเภท แตละทองที่ก็มีสูต รของ
ตนเอง มีทั้งที่บันทึกไว หรือจดจําบอกตอกันก็มี ซึ่งสูตรตางๆ ก็จะมีการปรับปรุงไปในแตละรุน
สวนประกอบ เชน บอกไฟขึ้น ตัวบรรจุ แตเดิมเปนไมซาง เพื่อไมใหไมแตกตองทําอยางไร
ตัดอยางไร นึ่งอยางไร เอาอะไรคาด เอาอะไรพัน สวนหางบอกไฟ ก็จะไปเอาไมเหี้ย ดวยเบา ตัดงาย
ดัดงาย (แตเดิมก็จะใชแขวนไวตนไป หรือตั้งหลักกับพื้นก็ได ปจจุบันก็จะลนไฟ) สวนเชื้อเพลิงนั้นใชดิน
ประสิว (ขี้คางคาวนํามาตมแลวเคี่ยว บางสูตรก็เอาขี้ดั่ง ขี้เฒาซังขาว นําดินในคอกวัวควายมาสาน ใส
น้ําแชน้ําหลายวัน จากนั้นก็นําไปเคี่ยว จนตกผลึก) ก็จะมีการแบงตามน้ําหนักดินประสิว เชน ไมเกิน 10
ก.ก. เรียกวาบอกไฟหนอย หรือ 10 ก.ก. จะเรียกวาบอกไฟหมื่น นอกจากดินประสิว ก็จะมีถาน (ถาน
ไมอะไรก็ตองดูกันอีกทีที่ใหน้ําหนักเบาและใหไฟแรง เชนถานไฟเพกา เปนตน) กํามะถัน มาบดผสมกัน
ตามอัตราสวนแตละสวน ไปอัดลงไป ตอกใหแนนและเต็ม สวนตัวสุดทายเพื่อปองกันไมใหบอกไฟทะลุ
ก็จะใชขึ้เฒาผสมกับแปงเปยกหรือขาว ผสมน้ําออยเล็กนอย ปดปากกระบอก และเจาะรูเพื่อใหนําทาง
เชื้อเพลิง ในการขับเคลื่อน แตเดิมเจาะทะลุ ดานหัวเปนรูขนาดเล็ก ดานลางเปนรูขนาดใหญ (ดวยแต
เดิมเปนไม ซึ่งทนแรงขันดันไดไมมาก แตปจจุบันมีวัสดุที่ทนแรงไดมากขึ้น จึงเจาะทางเดียว)
ในตําราเมืองนาน มีคําอยูวา “4 สุด 3 ไข ยองขี้ไถก็ขึ้น” โดย 4 สุดนั้นหมายถึงความกวาง
ของปากกระบอก เอาตอกวัดแลวพับ 4 สําหรับเล็กแรก สวน 3 ไข ก็คือพับไม 3 สําหรับเหล็กสวน
ทายสุด ตามสูตรใครสูตรมัน จะขึ้นดีไมดี ขึ้นกับปริมาณเฝาขางใน กับการเจาะรู เมื่อเจาะรูปแลวก็นํามา
คาดหาง สิ่งที่เปนเอกลักษณเมืองนานก็คือ หวูดหรือโหว เอาไมไผเหี้ยตัดเปนหลายขนาด มามัดรวมกับ
หาง คาดดวยหวาย เมื่อขึ้นไปก็จะไดยินเสียง
เมื่อคาดแลว เวลาจะจุ ด ก็จะตอด วยสายผาบ หรือสายชนวน (แตเดิมเป นกระดาษสา
พันเฝาเปนสาย บางสวนก็ใชผาชุบเหลาคลุกเฝาแลวตากใหแหง สอดเขาไปในกระบอก สวนเวลาจะจุด
ตองทําคางบอกไฟสําหรับจุด
บอกไฟโบราณ จะมีการจัดความสมดุลของบอกไฟดวย เพื่อใหบอกไฟขึ้นดี
หากกระบอกยาว 1.5 เมตร สวนหาง ก็จะยาวประมาณ 12 -14 เมตร กจะมีการตั้ ง
นั่งรานดวยไมซางหรือไมสีสุก ยกเวนสวนกอนเอี้ยง ที่เปนไมเนื้อแข็ง หรือพาดไวกับตนไมที่สูง

3-54

การเปรียบหรือการแขงขันกัน จะมีการกําหนดขนาดบอกไฟ วาความกวางเทาใด ความ
ยาวเทาใด แลวตอนแขงในปจจุบันจะแขงเฉพาะความสูง (สมัยกอนจะมีการดูองคประกอบตางๆ ความ
สูง ไปตรงไมหนีคาง ขึ้นงาม ลงงาม โหวเสียงดัง)
ปจจุบัน มีการผอนผัน จะมีการกําหนดในการประกาศ ดวยบอกไฟขึ้นเปนประเพณีแต
เดิม จะตองกําหนดวาหางจากจากสนามบินเทาใด หางจากชุมชนเทาใด และกําหนดงานจัดในชวงเดือน
เมษายน และพฤษภาคม สวนงานที่ยิ่งใหญก็คืองานสรงน้ําพระเจาทองทิพยวัดสวนตาล ในวันที่ 16
เมษายน ซึ่งจะจัดบริเวณสนามยิงปน
แตกอนงานก็มีการแห โดยทําแขยเปนรูปกากบาท ในการแหไป หมูบานละกระบอกหรือ
สองกระบอก ดวยความสนุกสนาน ปจจุบันก็มีการแขงขันกันหลากหลาย ดังนั้นทางเทศบาลมี การ
แขงขันอยู 2 ประเภท คือบั้งไฟขึ้นสูง ความยาวของกระบอกไมเปด 1 เมตร กวาง 3 นิ้ว อีกประเภท
หนึ่งคือบั้งไฟโบราณ ยาวไมต่ํากวา 1.20 เมตร จะเปนกระบอกไม เหล็ก สังกะสีก็ได แตตองมีโหวขนาด
ใหญ หางยาว ในประเภทบั้งไฟโบราณนั้นก็จะมีการประกวดความสวยงาม และขึ้นสูง
นอกจากงานวัดสวนตาลแลว งานวัดพระธาตุเขานอยก็จะมีการแขงขันบอกไฟดวยเชนกัน
และจะจุดบริเวณเดียวกัน สวนทางวัดพระธาตุแชแหง จะหันมาแขงขันบอกไฟดอกที่ใหญที่สุดแทน
สวนบอกไฟดอก คือจุดในงานฉลอง งานขึ้นพระธาตุ อยางงาน 6 เปงของวัดพระธาตุแช
แหง บอกไฟดอกก็มี 2 ประเภท คือ แบบโบราณ (แขงแบบสวยงาม บอกไฟขี้ขาง) และ บอกไฟสมัย
ไหม (คือบอกไฟขี้เหล็ก) ในงานแชแหงก็จะมีการผสมกับระหวางขึ้เหล็กและขี้ขาง โดยดอกไฟขี้เหล็กจะ
ใหสีเหลืองและพุงออก สวนขี้ขางจะขาวจะแตกยิบๆ เปนชอ แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ซึ่งขางก็นํามา
จากหมอขาง(กระทะโบราณ) ที่แตกแลวก็มาทุบใหแตกผสมกับเฝา
สวนขี้เหล็กก็เอาแกนลอมาทํา สวนขางก็เปนเหล็กหลอ เมื่อเกิดจากเผาไหมในกระบอก ก็
จะพุงออกมาตามแรงขับดันของเชื้อเพลง
การแขงบอกไฟดอกประเภทขี้ขาง ก็จะเปนการแขงประเภทสวยงาม ขึ้นนาน ขึ้นถี่ ดอก
นอย และไมมีควัน
สวนงานวัดพระธาตุ แชแหง จะไมมีการกําหนดขนาด และเปนการแขงบอกไฟขี้เ หล็ ก
ฉะนั้ น ถา จะให ชนะตองทํ ากระบอกใหญ (แต ก็ขึ้น กับ สูต รวา จะใหญ ได แคไ หน) ไม ไผ ที่ใช ก็ใช ไผ ต ง
กระบอกกวางขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ใชดินประสิว 6 – 9 กิโลกรัม ขี้เหล็กขี้ขาง 10 กิโลกรัม กัมมะถันอีก 1
กิโลกรัม และอื่นๆ อีก รวมประมาณ 30 กิโลกรัม
ขุด ฝ ง ลงไปในดิ น แล ว จุ ด ชนวนลงไป เกิ ด การเผาไหม จ ากด า นล า งกระบอกแล ว ดั น
ประกายออกมาเปนบอกไฟดอกตามสูตรของแตละวัดและชาง
นอกจากนี้ก็มีบอกไฟอื่นๆ อีกหลายอยาง เชน บอกไฟเทียน บอกไฟจักจา (ตะไล) ลูกหนู
ดังเชนงานศพ (ยกเวนใกลชุมชนและสนามบิน)
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ประเพณีขึ้นทาวทั้งสี่
ทําในโอกาสที่จะมีงานมงคล เชน งานฉลองวัดวา ทําบุญใหญ หรืองานบวช ขึ้นบานใหม
หรือพิธีของเมือง เพื่อขอความคุมครองจากทาวทั้งสี่เปนทาวจตุโลกบาล พระอินทร และแมธรณี ไมให
เกิดเหตุรายขึ้น บูชาดวยอาหารคาวหวาน หมากเมี่ยง พลู ยา สมสูกลูกไมในสะตวงเครื่อง 4 (หมายถึง
จํานวนในแตละสะตวงอยางละ 4 ชิ้น) จํานวน 6 อัน พรอมชอธงสีตามทิศทั้งสี่ พรอมรมหรือฉัตร 1 อัน
จะกระทํากอนเริ่มงาน เพื่อเปนการปองกันไมใหมีภัยมารมาทําลายงาน
ประเพณีทําบุญสลากภัต หรือตานกวยสลาก
สลากคือเสนหรือใบที่ผูเปนเจาของเขียนชื่อเจาภาพและอุทิศใหผูตายนําไปรวมกันแลวมี
จํ านวนเทา ไหร นํา จํา นวนพระเณรมาหารแบง เท ากัน ไม มีการระบุ หรื อจั บ จอง ใช สลากเสี่ ย งโชค
ประเพณีเริ่มตั้งแตขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 หลังเขาพรรษาได 2 เดือน ไปจนถึงออกพรรษา สลากเมืองนาน
แบงเปน 3 อยาง คือ สลากสรอย ตนสลากใหญมีครบเกือบทุกอยาง สลากโชค สลากพิเศษและมีปจจัย
และสลากนอย มีอาหาร ผลไม หมากเมี่ยง พลูผา ขมิ้น
สลากมีสองแบบคือสลากจูด คือสลากที่เจาะจง อีกแบบหนึ่งคือสลากปลอย คํานําเสน
สลากไปรวมกันแลวหารเฉลี่ยกันกับพระสงฆที่มารับ
การถวายนั้น มีสองแบบเชนกัน เสนหากวย และ กวยหาเสน แลวแตทางวัดจะจัดใหเปน
แบบใด ตามความสะดวกของวัดนั้นๆ

ภาพ 3-27 ประเพณีบุญสลากภัต (ภาพจากอินเตอรเน็ต)

ประเพณีแขงเรือ
นานมีการจัดแขงเรือยาวประจําป ซึ่งสืบทอดมานานตั้งแตสมัยเจาผูครองนคร แขงกันงาน
ตานกวยสลาก มีการเชิญหมูบานขางเคียงมาแขงเพื่อความสนุกสนานและสามัคคี เรือนานมีเอกลักษณ
คือขุดจากไมตะเคียนหรือตะเคียนทองทั้งตน หัวเรือเปนรูปพญานาคสวยงาม ถือเอางานสลากภัตของ
วัดพระธาตุชางค้ํา ประมาณปลายเดือนกันยายน เปนวัดเปดการแขงขัน ถึงปลายเดือนตุลาคมหรือตน
เดือนพฤศจิกายนเปนวันปดการแขงขัน
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แตละหมูบานคนหนุมก็จะซักซอมกันในแตละหมูบาน หมูบานไหนก็จะมีเรือหนึ่งลํา โดย
จะมีการแขงขันเอาความสนุกสนาน แตเดิมไมไดมีถวยรางวัลอยางในปจจุบัน อีกอยางปจจุบันคนหนุม
มักจะออกจากหมูบานไปเรียนหรือไปทํางานที่อื่น ทําใหการรวมพลก็นอยลงไป

ภาพ 3-28 ประเพณีแขงเรือเมืองนาน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)

ประเพณียี่เปง
แตละวัดก็จะมีการจัดแตงสถานที่ มีตนกลวยตนออยประดับ มีการแขงขัน “โคมแอว” มี
การทําโคมแอวหรือโคมยาว จุดไฟชักขึ้นปลายเสา
สวนพระสงฆก็จะมีการเทศนมหาชาติ โดยนิมนตพระจากวัดอื่นที่เสียงดี มาเทศนในวัด
สวนแตละบานก็จะมีการจุดประทีปตีนกาในชวงตอนเย็น ประดับตามบันได ประตูบาน ประตู รั้ว สวาง
ไสวไปทั้งเมือง
ประเพณีไหวธาตุ
เริ่มในเดือน 5 เปง ที่วัดชางค้ํา (แตปจจุบันเลิกไป) จะมีการเก็บสมปอยดวย ประเพณี 6
เปงที่วัดพระธาตุแชแหง ซึ่งแตเดิมก็จะมีการอานหนังสือประกาศสงกรานตก็ที่งานนี้ และ 8 เปง ที่วัด
เขานอย ในงานก็จะมีการทําบุญใสบาตรในตอนเชา และจะมีการสรงน้ําพระธาตุตอไป
ยาสมุนไพรและการเจ็บปวย
เวลาเจ็บไขไดปวย ก็จะกินยาสมุนไพร มียาหลากหลายชนิด เชน ยาลูกหนอย ยาขาง เปน
ตน มีทั้งยาตม ยาผง ยาฝน
ยาสมุนไพร ก็จะเปนพืชที่มีอยูตามทองถิ่น เชน หญาหนิ้วหมู รากคา หญาสาบเสือ
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บางสวน ก็กินยาพรอมกับการทําพิธีเลี้ยงผี ควบคูกันไปดวย
ในสวนการเลี้ยงผีเมื่อไมสบาย ก็จะตองมีการไปถาม “เมื่อ” เสียกอน เมื่อถูกผีทัก หรือไป
สะดุงในสถานที่ต างๆ ทําใหไมสบาย ก็นําขาวตมขาวหนม เหลาไห ไกคู ไปเลี้ยง โดยเชื่อวา ความ
เจ็บปวยเกิดจาก “ผี” เมื่อทําการเลี้ยงก็จะทําใหความไมสบายนั้นกลับกลายเปนดีขึ้น
บางครั้งก็ขึ้นผีครู หรือเลี้ยงผีปูผียา
การเจ็บเปนบางทีเกิดจาก “ขวัญ” ที่หนีไปจากตัว ทําใหรางกายไมสบาย เจ็บปวย จึงตอง
ทําการ “สูขวัญ” เพื่อเรียกขวัญใหมาอยูกับรางกาย
หมอเมือง ก็จะมีการตัด แหก เมื่อกรณีปวดเพราะถูกโปงถูกยํา หากถูกผีกระทํารายก็จะ
สงสะทวง มีการสงตัวเพิ่งตัวชน สงอุบาทว เลี้ยงผีเสื้อบาน อารักษ
บางแหงก็ทานสะพานหรือทานขัว ทานขาวคูอายุ ทานขาวลดเคราะห
นึ่งขาวแลวแดง ก็ตองสงอุบาทว
ตองทําสะตวงและขันตั้ง บางพิธีก็ใชปูอาจารย บางพิธีก็ตองใชพระสงฆในการสวดถอน
หากกรณีคนเจ็บปวยที่หนักตองดูตามลักษณะคนปวย เชนกลางวันหลับกลางคืนตื่น ก็จะ
ไปทําพิธีทานขาวสังฆดิบ บางก็กระเซอะกระเซิงจะทานขาวคูอายุ หากอาการหนักจะทานขาวพระเมือง
แกว (ขาว 49 กอน) แตละพิธีก็จะมีรายละเอียดแตกตางกัน ทั้งเครื่องของที่ใส และลักษณะสะตวง
2) ศาสนา
ศาสนาในจังหวัดนานมีความหลากหลาย และมีพลวัตร
การนับถือผี
เปนความเชื่อพื้นฐาน นอกจากบางกลุมจะหันไปนับถือศาสนาพุทธ แตก็ยังคงมีความเชื่อ
ในเรื่องการนับถือผีอยู แตที่นับถือผีเปนศาสนาจะพบไดในกลุม “ถิ่น”, “ขามุ”, “เมี่ยน”. ซึ่งคําวาผีนี้
กินความหมายไปถึงเทวดา เทพเจา สิ่งที่เปนธรรมชาติดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผีบรรพบุรุษ ตลอดถึงผี
เรือน ผีหมูบาน ผีไรผีนา ผีน้ํา
พุทธศาสนา
พุทธศาสนาเปนศาสนาหลัก แตก็ยังคงมีการนับถืออยางอื่นรวมดวย เชน นับถือผี, นับถือ
พราหมณ เปนตน พุทธศาสนาก็เปนศาสนาในรูปแบบของทองถิ่นที่มีความผสมผสาน
พุทธศาสนาเขามาสูเมืองนานตั้งแตแรกตั้งเมืองวรนคร ดังปรากฏเรื่องเลาวาพระญาพูคา
สรางเมืองปว และสรางวัดขึน้ ในเมือง คือ วัดพระธาตุเบ็งสกัด
ยุคตอมาเปนยุคที่รับพระพุทธศาสนาจากสุโขทัย ในสมัยพระญาลิไท และนําพุทธศาสนา
แบบสุโขทัยมาสูเมืองนาน และยังสงผลถึงสถาปตยกรรม ประติมากรรมในเมืองนาน ที่มีความคลายกับ
สุโขทัย
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ยุคลานนา เปนการนําพุทธศาสนาจากเชียงใหม หลังจากที่พระเจาติโลกราชยึดเมืองนาน
และสืบเนื่องยาวนาน จวบจนมีการรวมเขาสูเถระสมาคมแบบสยามดังเชนในปจจุบัน
คริสตศาสนา
หนังสือ ‘วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวั ติศาสตร เอกลักษณ และภูมิปญญา จังหวั ด
นาน’ ไดเลาถึงการเขามาของศาสนาคริสต โดยการผลั กดั นของพ อครูหลวง ศาสนาจารยแดเนี ย ล
แมคกิลวารี ที่พยายามเผยแพรศาสนาคริสตมายังเมืองนาน แตไดจัดตั้งจริงจังในป 1905 จนถึงในป
1908 มีศูนยมิชชั่นที่เชียงคําและในเมืองนาน มีชุมชนคริสเตียน ที่เมืองจั๋ง และสบสาย
ตอมาก็มีการสืบสานพันธกิจตางๆ กอตั้งโรงเรียน พยาบาล และเผยแพรศาสนาไปพรอม
กัน จนเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เกิดการระส่ําระสายอีกครั้ง หลังจากนั้นคริสตจักรภาคที่ 5 ก็มี
การฟนฟูออกเยี่ยมเยียนและอบรมคริสตชนยังที่ตา งๆ ซึ่งปจจุบันก็มีชุมชนคริสเตียนหลายชุมชน
ศาสนาอิสลาม
เปนการโยกยายเขามาในจังหวัดนานจากการเปนลูกจางและขยับขยายชุมชน จนเกิดการ
เรียกรองในการสรางมัสยิด แตถูกตอตานจากทางชาวนานและทางฝายสงฆ
3) ความเชื่อ
ความเชื่อของชาวเมืองนาน มีหลากหลายอิทธิพลดวยกัน ทั้งความเชื่อดั้งเดิม พุทธศาสนา
มีความเชื่อหลักอยูสามประการ คือ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา
ดวยพุทธศาสนาไดหยั่งรากไปรวมกับความเชื่อทองถิ่น ทั้งพราหมณ จึงมีความเชื่อทาง
พุทธศาสนาที่ยกตัวอยางดังตอไปนี้
- ความเชื่อกฎแหงกรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ซึ่งมักจะสะทอน
ผานวรรณกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องชาดก
- ความเชื่อในความไมเที่ยง ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
- ความเชื่อในเรื่องโลกหนา เปนความเชื่อที่ไมเพียงแตพุทธศาสนาเทานั้น ความเชื่ออื่นก็มี
เชนเดียวกัน เวลาทําศพก็มักจะถวายเครื่องเรือนเพื่อใหผูตายนําไปใชในโลกหนา เปนตน
- ความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหนา เปนความเชื่อการกลับชาติมาเกิดวา ญาติพี่นองที่ลวงลับไป
จะกลับชาติมาเปนเปนลูกหลานในตระกูลเดิม
- ความเชื่อเรื่องอานิสงสผลบุญ ทําใหมีการทําบุญถวายทาน กันมาก
ฯลฯ
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ความเชื่อทางไสยศาสตร มนตคาถา และอํานาจลึกลับ
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร มนตรคาถา และอํานาจลึกลับก็เปนความเชื่อที่ตามติดมากับ
พุทธศาสนา ดวยมักจะพบเอกสารตาง ๆ จากวัด หรือจากคนวัดที่ลาสิกขามา ซึ่งจะพบเห็นในพับสา
ตาง ๆ ที่อธิบายถึงยันต คาถา ทั้งหลายดวย
ความเชื่ อเรื่ องนี้ มีอยู ในแทบทุ กกลุ มชาติ พัน ธุ การตู หรื อคําคุณไสยสํา หรับ ทํ า รา ยคน
ก็ยังคงมีใหไดยิน
ความเชื่อเรื่องผีราย ก็มีปรากฏอยู คือ ผีกละ ผีโพง นอกจากนี้ สัตวก็ยังเปนโพงไดเชนคน
ดังเรื่องเลาเรื่อง “งัวโพง” อันเปนที่มาของชื่อเมืองดูพง หรืออําเภอสันติสุขในปจจุบัน
ความเชื่ อเรื่ องส ม ป อยล างอาถรรพ ส มป อยเป นพืช ที่ใช ล างอาถรรพ ต าง ๆ ได ฉะนั้ น
ในเมืองนานเอง มีลองสมปอย สําหรับน้ําน้ําเขามาลางอาถรรพที่มากับแมน้ํานาน ที่จะเขาสูตัวเมื อง
ดวยเชื่อวา ตาน้ําของแมน้ํานานนั้น ออกมาจากโยนี นั่นเอง (เรื่องนี้ที่อําเภอปวก็เชนเดียวกัน จากเรื่อง
เลานางจีดอกเลาที่นอนหงายควบเมือง น้ําปวก็ไหลมาจากโยนีของนางจีดอกเลาดวยเชนกัน อํานาจนี้
ถูกแบงดวย “หวยสมปอย”)
ความเชื่อทางโหราศาสตร
มั กปรากฏในวรรณกรรม ตํา นานเมืองน านเอง ดั งจะพบการหาฤกษง ามยามดี ในการ
ประกอบพิธีตาง ๆ จนถึงปจจุบัน ในเวลาที่จะประกอบงานมงคลหนึ่งใดก็ตาม จะตองหามื้อดีวันปลอด
ในการทําพิธี
ความเชื่อเรื่องความฝน
ดังปรากฏในตํานานการสรางเมืองนานวา พระญาผากอง ฝนเห็นถึงวัวอศุภราช วิ่งขามน้ํา
นานจากฝงภูเพียง มาถายมูลไวเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เมื่อบรรทมตื่น จึงไปยังสถานที่แหงนั้น ก็พบมูลโค
จริง จึงสรางเมืองนานในบริเวณนั้น ดังนั้น วัวอศุภราช จึงกลายมาเปนตราสัญลักษณของเมืองนาน

ภาพ 3-29 ความฝนของพระญาผากอง ภาพจิตรกรรมวัดศรีพันตน
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4) วรรณกรรม
กวาจะมาเปนจังหวัดนานในปจจุบันมีพัฒนาการมายาวนาน ทําใหสั่งสมวัฒนธรรมมาดวย
จึงปรากฏหลักฐานทางวรรณกรรมมากมาย
วรรณกรรมแบงออกเปนสองอยาง คือ วรรณกรรมลายลักษณ คือจารจดเปนตัวหนังสือ
และวรรณกรรมมุขปาฐะ คือวรรณกรรมที่เปนคําบอกเลา ปากเปลา
วรรณกรรมลายลักษณ มีอยูมากมาย ตัวอยางเชน
- วรรณกรรมพระพุทธศาสนา เชน พระไตรปฎก อรรถกถา ชาดก ตํานานพระธาตุ ฯลฯ จะ
นํามาใชเทศนในงานต างๆ เชน มหาชาติเวสสันตรชาดก บทสวดมนตตางๆ สวนธรรม
ชาดก ก็จะใชเทศนในชวงกลางพรรษา
การจารใบลานจะมีขั้นตอนหลากหลาย ตั้งแตการจัดทําใบลาน การจารใบลาน
ดวยผูมีความรู โดยใชอักษรธรรมในจารจาร อาจจะมีการเขียนที่แตกตางกันบางตามครู
ของแตละคน เวนแตพระสูตรหรือบาลี ที่จะมีการคัดลอกใหเหมือนกันตนฉบับ จะตาง
เพียงลายมือของแตละคนเทานั้น พระไตรปฎกหรือธรรมชาดกตางๆ จะจารลงใบลาน
- ญัตติกรรมวาจา จะเขียนลงบนผา ที่ลงพื้นสีดํา เอากูดปดจุมยางขอย หรือยางมะเดื่อ มา
เขียนเปนตัวหนังสือแลวปดดวยทอง ใชในพิธีอุปสมบท
- วรรณกรรมฝายเมือง เชน พื้นเมืองนาน, ราชวงษปกรณพงศาวดารเมืองนาน ฯลฯ
- วรรณกรรมกฎหมาย เชน อาณาจักรหลักคํา, จารึกปูสบทหลาน
- วรรณกรรมประเภทตํารายา
- วรรณกรรมประเภทพิธีกรรม เชน คําขึ้นทาวทั้งสี่ , คําเวนทาน, คําสูขวัญ ฯลฯ
- วรรณกรรมประเภทตํารา เชน ตําราทําสะตายจีน ตําราทําบอกไฟ ฯลฯ
- วรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ คําคาว เชน คาวหงสหิน คาวพรหมทัต คาวเตโช-ยาโม คาว
คํามูนงัวตาง คาวตุปูลุงคํา คาวเมือง และ กะโลง(โคลง) เชน โคลงหงสผาคํา คําฮ่ําบอกไฟ
ฯลฯ
เอกสารส วนใหญ จะจารลงในใบลาน เริ่ ม มีการอนุ รักษ ใบลานขึ้น มี การจั ด หมวดหมู
เอกสาร ยืดอายุใบลานใหคงทนตอไปได
สําหรับกระดาษสา มีการจัดทําเปนเลม เรียกวา พับสา หรือ พับหลั่น จะใชบันทึกตํารายา
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โหราศาสตรบาง คําโอกาส เวนทาง ตํารายันต การทําเทียนบูชา กฎหมาย
เปนตน
ใบลานมักมีความคงทนมากกวากระดาษสา เมื่อมีการอนุรักษใบลานจากปกติที่ใบลานมี
อายุถึงหลายรอยป ก็จะยืดอายุไปถึง 50 ป สวนกระดาษสา หากกรรมวิธีทําไมดีก็จะมีอายุไมถึง 100 ป
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หมึกที่ใชแตกอนก็ใชเขมา ปจจุบันก็มีหมึกจีนที่เปนแทง เมื่อนํามาใชตองฝน บางแหงก็
เจอหมึกสีมวง คาดวานาจะเปนปากกาหมึกซึม หมึกเหลานี้มักจะเลือนเพราะถูกน้ําฝนเปนสาเหตุหลัก
หากเก็บใหดีก็มีอายุ 150 ปขึ้นไป ปกติจะเก็บรักษาในกลองสาน
วรรณกรรมบางเรื่องก็เปนคติสอนใจ ทั้งที่เปนคาวซอและคาวธรรม เชนเรื่องเตโชยาโม ซึ่ง
เปนเรื่องราวของผัวเมีย 2 คู คูหนึ่งดี คูหนึ่งไมดี อันเปนเรื่องที่ใชเปนตัวอยางในการครองเรือนได
คําคาวบางเรื่องก็เปนเรื่องสั้นๆ เชน
“สลิดสลัก แตงสายสานสน
มีมโนรมย ปติชื่อสู
อกพุทโธเหย ขนฅิงพอหลู
ใครขนครัวชูเคาคาง
พุทโธธัมมัง เหมือนไดขี่ชาง
ตัวเอกอางงายาว
คันไดรวมซอน แมรางฅิงขาว
สนุกเพิงพาว หาทุกขบได”
ดังนั้นในการที่จะเขาถึงองคความรูตางๆ จะตองมีความรูเรื่องอักษรธรรม อันจะเปนกุญแจ
สําคัญในการไขไปสูคลังความรูอันมหาศาลที่คนโบราณไดสั่งสมเอาไว
วรรณกรรมมุขปาฐะ มีเรื่องเลาอยูมากมาย บางครั้งก็มีการบันทึกเปนตัวหนังสือในภายหลัง เชน
- เพลงสําหรับเด็ก ไมวาจะเปนเพลงกลอมเด็ก เพลงสิกกองกอ เพลงสิกจุงจา และจะขอ
ยกตัวอยางเพลงกลอมเด็กและเพลงสิกกองกอไวเปนตัวอยางดังนี้
ตัวอยางเพลงกลอมเด็ก เชน เพลงอื่อลูก ของพอครูคําผาย นุปง
“เออ เออ เออ อือ อื่อ อือ
หลับค็หลับเสียเทิอะนาย
หลับค็หลับเสียเทิอะจิ้ว
สายอะหลิ่งติ่งทิ้ว แมหนอ...
อี่แมไพทง
บมา
อี่พอไพนา
นอกบาน
จักเก็บหมากสาน
ใสพกใสเปา
แมจักเก็บลูกนกเขา
มาตอน
เจาจักไพไหออน
จุงหลับจา...
จา จา
หลับสองตาเทิอะเจา
สิกค็สิกจา
สิกจุงจา อี่หลาจุงชอย
เบี้ยสองรอย
ไพกาดไพลี
ไพหาซื้อหวี
ค็ไดหวีปากบาง
ไพหาซื้อชาง
ค็ไดชางแมหมู
ไพหาซื้อพลู
ค็ไดพลูตกพลูตอย
หลับเทิอะลูกนอย
แมจักไกวนาย....เอ เอ
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หลับค็หลับเสียเทิอะนาย
จักไพไหออน
กลัวลูกนอย ลูกหนอย
แมนี่นา ..อือ อื่อ อือ
สิกค็สิกจุงจา
อี่หลาแปนกี่
เดือนสิบสี่
ค็จักขึ้นน้ําทอง
เดือนสิบสอง
จักขึ้นมะมวย
ชางเขาหวย
อี่วอกกินแตง นายเอิย...
อกแมงแดง
ตายกลั้นตายอยาก
อี่วอกเคี้ยวหมาก
อี่โหวดเลี้ยงฅวาย
ฅวายคูหาย
อี่พอคูดา
เหลนเขาปา
เปนนกแอนแหล
เหลนเขาแป
เปนนกมะปู
เหลนเขาปู
หยุมหยาม นายเฮิย...
หลับเทิอะลูกสายใจ
แมจักไกวนายนอน อือ อื่อ อือ....”
สวนเพลงเบ็ดเตล็ดก็อยางเพลงที่ใชรองเลนกันทั่วไป เชน เพลงสิมดสม
“สิมดสม
เอาไมขึ้นทง
แมมันพังลง
ตกใสหัวอี่นายนองเหนา
วิดออกวิดเขา
เปนเชิงเปนลาย
เอาไปขาย
เพิ่นติหอหนอย
หลาต่ําซอย
เอามากินเหีย”
หรือเพลงที่รองยั่วคนใหโกรธเลน เชนรองยั่วคนฟนหลอ วา
“เขี้ยวเวา
เปาไฟดับ
ลักกินตับ
เสี้ยงทึงหมอ
ไมขอหลอ
บุบหัวเขี้ยวเวา”
- ซอ ซอทางเมืองนานนั้น จะใชซอประกอบกับสะลอและซึง (นานเรียกวา ปน) โดยคาดวา
แตกอนเมืองนานอาจจะซอโดยใชปมากอน โดยมีคําของชางซอหลายคําที่ซอมาคูกับป
นอกจากนี้ จังหวะการซอของทางเมืองนาน ก็จะมีทวงทํานองที่ชา เนิบนาบ ไมคอยตื่นเตน
เราใจเหมือนทางเชียงใหม จึงมักจะใชในการงานบุญงานกุศลตาง ๆ เปนสวนมาก
ระบําที่ทางเมืองนานใชในการซอ ก็จะมีแตกตางไปจากเชียงใหมบาง ดังนี้
ระบําขึ้นเชียงใหม เปนระบําที่รับมาจากเชียงใหม แตไมไดรับมาเต็มฉบับ จะรับมา
เฉพาะทอนที่เรียกวา “ตั้งกาย” แตระบําที่ตอจากนี้ไปก็อาจจะเปนระบําดาดแพรเปนสวน
ใหญ แตอาจจะเปนระบําดาดนานก็ได
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ระบํ า ดาดแพร ระบํ า นี้ ค ล า ยกั บ ระบํ า จะปุ โดยมี ฉั น ทลั กษณ ซ อเฉกเดี ย วกั น แต
ทวงทํานองการขึ้นลงของเสียงผิดเพี้ยนกันไปเล็กนอยที่ไดพัฒนาผานมาทางเมืองแพร จึง
เรียกวาดาดแพร
ระบําดาดนาน เปนระบําหลักที่ใชในการซอทางเมืองนาน และระบํานี้มักสับสนกับ
ระบําลองนาน ซึ่งมักจะใชในการซอประวัติของการยายเมือง ในชวงที่กลาวถึงการลองตาม
ลําน้ํานานมาสรางเวียงภูเพียงแชแหง อันเปนตนกําเนิดของระบําลองนาน ทําใหเขาใจกัน
โดยทั่วไปวา ระบําดาดนาน เปน ระบําลองนาน
ระบําลองนาน เมื่อกลาวถึงดาดนานก็ตองกลาวลองนานตอไป ซึ่งก็คือระบําพระลอ
ดังที่เคยกลาวมาในขางตน ทํานองลองนาน(พระลอ) เหมาะสมกับการซอบรรยายหรือ
พรรณาฉากทิวทัศนหรือบรรยายสิ่งของขาวของตาง ๆ ที่พบเห็นปรากฏแกสายตา และ
จากประวัติการซอลองลําน้ํานานมานั้น ก็เหมาะที่จะซอบรรยายปาเขาลําเนาไพร สายน้ํา
สัตวบกสัตวน้ํา จึงมีทวงทํานองที่ออนหวานและรื่นไหล จนเปนที่ตองพระทัยของพระราชา
ยาเจาดารารัศมี
นอกจากนี้ยังนํามาแตงเรื่องราวบทอื่นๆ ที่โดงดังก็จะมีซอเรือนจํา ที่บอกเลาเรื่องราว
ของคนที่ถูกจองจําเนื่องจากกระทําผิดเอาไว ดังบทซอของพอครูคําผาย นุปง ที่วา
ซอเรือนจํา
คําผาย นุปง
ระบําลองนาน (พระลอ)
“๏1๏ วาตอไพนี้ เปนซอเรือนจํา
เพิ่นจับฅนไพขัง อานพันอานรอย
บางฅนโทษหลาย บางฅนโทษหนอย
ถูกเหล็กรอย พรองปลอยตีนดาย
จับบางฅนนั้น โทษขาฅนตาย
พรองค็สิบปปลาย มากมายเหลือลน
บางฅนโทษชิง บางฅนโทษปลน
บมีหวางพน เถาแกกลางคราว
บางพรองนั้น โทษขมขืนสาว
ลางพรองวิ่งราว เอาของแมคา
บางพรองใจหาญ ดุดันเกงกลา
ตกแตงฅิดอยาเบื่ออยาเมา
เปนแตบุญ ผีเรือนบหื้อเขา
ค็จุกเซาอยู งุมเปลา๚
๏2๏ จับบางฅนนั้น ดุเกงทางขัง
การระวัง เพิ่นยังขามเลี้ยง
เหมือนสกุณณา แลลวานกเอี้ยง
เก็บไพเลี้ยง ปากเปนคําฅน
อันนั้นฅุก เพิ่นค็เก็บเอาโจร
เอาไพดัดตน หื้อสันดานหยาบราย
พรองหกขึ้นเหนือ นาละดีวิ่งผาย
สละทางราย เขาสูทางดี
บวาลูกไพร บวาเจาเสฏฐี
บวาฅนมี และฅนต่ําชา
ฅวามรูถวมหัว เอาตัวเปนขา
ในบังฅับ แหงทานนายคุม
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ฅวามรูถวมหัว ยังเอาตัวบกุม
หื้อจุกเซาอยู งุมเปลา๚
๏3๏ จับบางฅนนั้น ดุเกงทางตาย
ทํารายรางกาย ลักตัดงาชาง
บางพรองตัดฟน ปลูกไมเพิ่นหาม
บางฅนนั้น ลักกินงัวกินฅวาย
กินแลวบเทื่อ เพื่อนฝูงมีหลาย
เอาไพตกพุนขาย เสียหื้อเจาเพิ่นรู
พรองรับของโจร เอาไพจาอวดอู
เจาเพิ่นรู ติเตียนนินทา
ฅบฅนหมู ฅนคูพอขา
ไพกลางทุงนา มันไพเหลนแกวภาย
พรองตายขําเหล็ก เมียเปนแมหมาย
ติดโทษราย อยูในตาราง
ละลูกละเมีย หื้อนายอยูบาน
เสียใจใหย งุมเปลา๚
๏4๏ จับบางฅนนั้น ยักยอกเอาของ กําลังพรอง ใครเปนเจาจาง
ปลอมขะแจ ไพลักเงินจากหาง
ไดออกพน ซ้ําบสมหวัง
ตํารวจจับ ไพขัง
ติดใน ฅอกลอม
หวังกินหวาน นาละดีทานจอม
เอาฅําเฅิบยอม ไพจุลอเอาเงิน
ไดแลวค็บจาย ค็ขี้ลายพันเขิน
เจาของเงิน เพิ่นทวยยื่นฟอง
วาศาลอาญา ตัดสินโทษตอง
ไพยื่นฟอง แกทานราชา
เทวาดา ค็เอาไวบได
เสียใจใหย งุมเปลา๚
๏5๏ คันแจงเมื่อเชา เพิ่นจักเปดหองขัง เสียงเหล็กดัง อยูหั้นละโล
ตํารวจภูธร ไหลกันมาโอ
ไหลมาโท อยูในโรงงาน
เจานาย จัดการ
มันค็หลบ หลีกลี้
จับใสบางฅน โดนไดหามโปขี้
โทษครั้งนี้ เหลือบาเหลือพิมพ
แถมไดเงินวันพัน แถมไดฅําวันหลิ้ม
บยินดีจิ่ม แลวนา๚
๏6๏ วาพระอาทิตย สองตาเพียงทาง ผอนาฬิกา ไดสามโมงเจา
เปาหวีดเขาแถว เอาฅนมากินเขา
เสียงอดเอา อยูในโรงครัว
เหมือนเพิ่นขายของ อยูในกาดหมั้ว
เอาหัวซุมอยู แลวนา๚
๏7๏ ยกสิบนิ้ว กายเกลาเกศา
พอแมอาวอา สัทธาพี่นอง
เปนการตกลง คอยยังถูกตอง
เจาพี่นอง ไดยั้งไดฟง
ไขระบํา สุดเสี้ยงเทาอี้
นอเจาพี่ นี้นา๚
-เลยวาง-”
ระบําลับแลง ชื่อนี้คาดวานาจะมาจากทางเมืองลับแลง หรือ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถใน
ปจจุบัน ที่เปนที่มาของทํานอง โดยทํานองนี้จะคลายกับระบําดาดนาน (เหมือนที่ทํานอง
ละมายคลายจะปุนั่นเอง) คือฉันทลักษณซอจะเหมือนกัน แตเสียงจะสูงและหวานกวากัน
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ซึ่งจะตองใชพลังเสียงมากกวาระบําดาดนาน ทําใหระบํานี้มักจะใชซอตอจากดาดนานเมื่อ
ใกลจะถึงคราวหยุดหรือจบเรื่องที่จะซอ
ระบําเงี้ยว ก็เฉกเดียวกับทางเชียงใหม แตจะมีทวงทํานองตางกันเล็กนอย ซึ่งก็ยังเปน
ทํานองเดียวกันอยู
ระบําพมานางบัวคํา ก็จะเปนระบําพมาแบบเชียงใหม บางที่จะเรียกวาซอนางบัวคํา
เลย แตในที่นี้ของเอาชื่อนางบัวคําตอทาย ที่ตองทําเชนนี้เพราะวาทางเมืองนานยังมีระบํา
พมาอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือระบําพมา(ตะโตงเตง)
ระบําพมา (ตะโตงเตง) ระบํานี้มักมีบทซอตายตัว ไมเคยไดยินวาเอาทํานองนี้ไปซอใน
บทอื่นๆ และมักจะขึ้นตนวา “ตะโตงเตง” ทําใหซอนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ซอตะโตงเตง โดย
ตนเคาอาจจะมาทางเชียงใหม โดยบทซอและทวงทํานอง แตมีการปรับทวงทํานองและ
ฉันทลักษณไปจนสามารถที่จะฉีกแนวเพลงพมาออกไปเปนเอกเทศของเมืองนาน แตยังมี
เคาเดิมอยูมาก
ซอพมา
คําผาย – สมพร
“ช - หลอนวาตะโตงเตง
จิ่งดาฟงฅนนักเลง
อายจักออกซอเพลง
เปนระบํา พมา
ญ - หลอนพี่เหน็บ แลวยังดอกขา
อี่นองจักวาง ดอกขิง
มาขดตัวไหลเขาอิง
นองหมายเอาฅิง เอาฅิงซอนขาง
ช - หลอนมารัก แมใบหนากวาง
อี่นองจักเอา ไมเอา
หัวใจอาย ทังเมา
กับแมยิงเลา ยิงเลาแกมเกลี้ยง
ญ - หัวใจนอง แลวยังบเสี้ยง
กับพอเนื้อออน ทองแดง
จักหลอนพอรัก พอแพง
กับตัวนองนี้ นิดหนอยนึ่งเทิอะ
ช - หลอนวาเนิอ นายเนิอ
อายจักใสนัมเบอร นองเปนที่หนึ่ง
ญ - หลอนวาน้ํา แลวยังบยึ่ง
ขอนมันก็ทึง บลอย
มารักสีปง ดํามอย
ชาติเชื้อหมากฟก หมากน้ําแกวหนุม
ช - หลอนมารัก ตัวแมสีชุม
ก็ชาติหมากตาล ฅอยดี
คันหลอนหนาบุญ อายมี
หลางจักไดเจา ไดเจาวันนึง
ญ - หลอนวาน้ํา แลวยังบยึ่ง
ขอนมันก็ทึง บฟู
หลอนวาจับ ใจงู
นองกลัววาบชู ละบชูใจเขียด
ช - หลอนวาจับ ใจเรียด
อายกลัวมันเคียด ใจยุง
จักหลอนจับใจ พอลุง
อายกลัวยังบเพิงยังใจแมปา
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ญ - คันวาจับ ใจขา
กลัวบสมเพิงชาย
ตัวนองนี้ รับเปนออยทอน ทังปลาย
บสมเพิงชาย พอเขี้ยวลายแกนเตา
อี่นองเปนฅน ชราแกเถา
ละอยาไดใจออน นาชาย
เถาอยางนองนี้ เถามะเขือแจ กนลาย
จักเอาเมื่อฅืน ก็ทัน จักเอาเมื่อวัน เมื่อวันก็ได
ช - หลอนอี่นอง ขดมานั่งใกล
อายทึงจักไหล ฅิงชู
จักขอสุบหมาก สุบพลู
นะมายื่นหื้อพี่ หื้อพี่พมา
ญ - คันพี่นอย ยังบตายรา
วันหนาจักไพ เอาฅืน
สิบเอ็ดกับสอง สลึง
อันนั้นเปนทืน เปนทืนเทาอั้น
ช - หลอนอี่นอง ทัดที่หื้อขา
ก็จักซื้อมาโกง มาลาย
ขี่ไพกวดศาล เชียงราย
ผดละคอน ละคอนเชียงใหม
ญ - อี่นองจักซื้อ แลวยังครัวใส
จักเอาอยางดี อยางงาม
จักแขวนหมากหุ หมากชาง
เสียงมันดัง อะลิ้งฅิ้งฅอง
ช - อายจักขอ คอยยังผาตอง
มาพบสุบหมาก สุบรี
เอิยแมกิน นารี
นะพอปนหื้อพี่ นิดหนอยนึ่งเทิอะ
ญ - อี่นองจักขอ ผาตากําเบิ้อ
เอาไวทุม ยามหนาว
ถาไดผัวบาว เมียสาว
จักเอาไวทุม ไวทุมเผิกไหล
ช - อายจักพา นองไพฟนไร
อายจักใสปลูกบา แตงลาย
จักติวายอด ยิงนาย
หลางสบาย สบายใจภอง
จักหลอนอายเดาบหยุด อายเถาบหยอน เพิ่นวาเถาไมทอน ปลองเดียว
เถาพมา เพิน่ วาเถาจักกา หัวเขียว
มันชางลดเลี้ยว เยียะกะหง็อกหัวใส
ญ - เพิ่นหื้อพอชาย นอนนอก
เพิ่นหามพอชาย นอนใน
เวลาเปนเรียด เปนไร
บมีไผตาม ไฟสอง
ชอายก็กลัวจักเข็บ แมงปอง
มันจักมาหยื้อหยอง ขบนาย
หลางจักสมเพิงนาย
ตัวพอชายอายวาไวกอน
อายใครได ยังแมละออน
จักเอามานอนกลอม สักฅน
มาเยียะเหมือน ตามน ๆ
คลายเหมือนดั่งกน ดั่งกนซาหวด
ญ - นองบไดพี่ นองจักหนีไพบวช
ไพอยูตามวัด ตามวา
ขอเปนสีล ภาวนา
อยูตามเลาเปด เลาเปดเลาไก…”
ระบําปนฝาย ระบํานี้อาจเรียกวาเปนระบําใหมที่สุดก็เปนได ผูที่แตงเนื้อและทํานอง
ซอปนฝายนี้คือพอครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปนแหงชาติ ไดดัดแปลงเพลง “ชักใบ” ของ
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ภาคใตมาเปนเพลงแลวใสเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบานในการปลูกฝาย ตั้งแตแผวถางไร ไป
จนถึงทอผาไดผามาเปนผืน จึงเรียกวา ระบําปนฝาย ซึ่งเรื่องราวเหลานี้สะทอนชีวิตของ
ชาวบานไดเปนอยางดี
ซอสตริง ซอสตริงทางฝงเมืองนานนั้น เกิดจากเหตุปญหาชายแดนที่คุกรุน โดยเมือง
นานจัดวาเปนพื้นที่สีชมพู ทําใหมีการเฝาระวังกันในทุกทาง ทั้งทางทหาร และประชาชน
โดยมีการจัดอบรมในโครงการไทยอาสาปองกันชาติ โดยเริ่มจากอําเภอเวียงสา นําโดย อ.
ประจักษ กาวี วิทยากรที่ใหความบันเทิง ไดขับซอประกอบการเตนเขากับจังหวะชะชะชา
ทําใหการอบรมประสบความสําเร็จดวยดี ตอมา บัญเย็น แกวเสียงทอง ก็ไดพัฒนาและ
ฝกซอมจนไดรับความนิยมอยางสูง จนไดรับฉายาวา “ขุนพลเพลงซอสตริง” และปจจุบัน
เพลงซอสตริงก็ยั งคงได รับความนิย มกัน อยา งสู ง ทั้งที่เปนนั กร องจากศิล ปนส วนกลาง
รวมถึงตั วของชางซอเองที่ ผันตัว เองมาเปนนักร อง ก็ยังไดรับความนิยมอยางสูง ทํ าให
บรรดาที่ทั้งเปนชางซอและไมใชชางซอตางก็ออกผลงานเพลงที่เปนทํานองเพลงซอสตริง
กันอยางคึกคัก
- ตํานานงัวโพง เปนนิทานอธิบายความเปนมาของชื่อสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะอําเภอสันติ
สุข ที่เรียกวา เมืองพง หรือเมืองโพง ดวยวัวโพงนี้ไปตายที่นั่น นิทานเรื่องนี้มีอยูวา
“เมืองของเรานี้ส มัย กอนที่ วัวป าดั งกลาวยังไม เขามารบกวนแลวก็ต ายอยู
พื้ น ที่ เมื อ งของเรา เมื อ งของเรานี้ จะมี ชื่ อ ว า เมื องอะไรไม ท ราบ แต เมื่ อ วั ว ป า ตั ว
ดังกลาวที่กลายเปนวัวโพง เขามารบกวนกินสัตว กินคนถึงวาระสุดทายก็ตายอยูพื้นที่
เมืองของเรา ชาวบานชาวเมืองของเราสมัยนั้นจึงตั้งชื่อเมืองของเราวา เมืองโพง เมื่อ
อยูมานานหลายป หลายสมัยผานไป
จึงเปลี่ยนชื่อเมืองโพงวา เมืองพงษ มาจนถึงปจจุบันนี้ นับวาชื่อชื่อเมืองของ
เราได ม าจากวั วป าตั ว ดั งกล าวที่ กลายเป น วั ว โพง ต นทางถึงปลายทางของวั วป า ที่
กลายเปนวัวโพงออกมาจากเขตเมืองอุตรดิตถ ดั้นดนผานปาภูเขาลําหวยเปนลําดับมา
นอนที่ เดนชัย จากนั้นมาอาศัยอยูที่ รองกวาง จากที่นั้นมาอาศัยอยู ปาลําหวยน้ําขุน
(อุน) จากที่นั้นมานอนอยูทีกองฟาง(เฟอง)ที่นั้นจึงไดชื่อวา บานดอนเฟอง จากที่นั้นได
ขามแมน้ํานานไปอยูที่ หวยหลับมืน ที่นั้นจึงไดชื่อวา บานหวยหลับมืน จากที่นั้นมา
อาศัยอยูที่ รองตอง ตามที่คนเฒาคนแกเลาวา มาถายอุจาระลงที่นั้นเปนทองคํา ที่นั้น
จึงไดชื่อวา บานรองตอง เมื่อภายหลังชาวบานรูเรื่องจึงแตกตื่นกันไปขุดหาทองคํา
จากที่นั้นไดขึ้นไปอยูที่รองแหจากที่นั้นกระโดดลง ลําน้ําตวน จากที่นั้นมาอาศัยอยูใน
เขตเมืองจัง จากที่นั้นไดลงไป ลําน้ํานาน ไปนอนอยู หาด คําวา “หาด” หมายถึงกลาง
ลําน้ําที่ตื้น คนเดินขามไดโดยไมตองใชเรือแพ เรียกวา หาด ชาวบานไปเห็นเขาไมนึก
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วาวัวโพง นึกวาเปนกอนหินใหญ เมื่อพากันไปดูเห็นชัดเจนแลววามีขน จึงรูวาเปนวัว
โพงตัวดังกลาว เมื่อเห็นเปนเชนนั้น ตางคนก็ตางยิงแลวพากันวิ่งหนี หาดแหงนั้นจึงได
ชื่อวา หาดผาขน หาดอีกแหงชาวบานไดพากันไปตัดเอากิ่งไมที่มีใบติด ชวยกันเอากิ่ง
ไมลากหรือกวาดเสนทางและบริเวณใกลหาดนั้นเพื่อลบรอยเทา แตแลววัวโพงตัวนั้นก็
ไมไดเดินไปบริเวณนั้นหรือทางที่กวาดไว หาดแหงนั้นจึงไดชื่อวา หาดเค็ด จากที่นั้นวัว
โพงตัวนั้นไดไปขึ้นฝงทางทิศตะวันตกทางตรงหนาที่นั้นมีกอนหินใหญอยูขวาง หนาที่
นั้นจึงไดชื่อวา ผาขวาง จากที่นั้นไดมานอนอยูที่ดอนริมน้ําใกลกับสบ หรือปากน้ํามวบ
ไหลไปจรดกับลําน้ํายาว ที่นั้นจึงไดชื่อวา หมูบานสบยาง จากนั้นวัวโพงตัวนั้นไดเขา
ไปอาศัยอยูในลําหวยแหงหนึ่ง ชาวบานและหมอพรานปนรูก็ไดพากันไปตามลา ได
หมอบคลานมือถือปน ลากแนบขางคลุกคลานขึ้นไปตามลําหวยนั้น ลําหวยแหงนั้นจึง
ไดชื่อวาลําหวยลากปน (เขตพื้นที่บานนานมั่นคงปจจุบัน)
จากที่นั้นวัวโพงตัวดังกลาวซึ่งถูกยิงมานานแลวก็เดินกระหยงเดิน กระโดด
สามขาออกจากปาหวยลากปนมาผานทุงนาแหงหนึ่งแลวก็นอนพักอยูหนองน้ําทุงนา
แหงนั้น ทุงนาและหนองแหงนั้นจึงไดชื่อวา ทุงนาและหนองทุงนาสามขา จากที่นั้นวัว
โพงไดกลับเขาไปในปาไปอาศัยอยูที่ โปงตีนตั่ง และไดเขาไปอาศัยหลบซอนอยูตามลํา
หวยแหงหนึ่ง ลําหวยแหงนั้นไดชื่อวา ลําหวยลี่ จากที่นั้นขึ้นไปดอยปุกมหินผา จากนั้น
ไปอาศัยตามลําหวยมืด คําวาหวยมืด ไดแกชาวบานและหมอพรานปนที่รูวาวัวโพงอยู
บริเวณป าแห ง นั้ น จึง ได พรอมในเตรีย มเสบี ย งอาหารอาวุ ธปน ออกจากบ านไปแต
กลางคืนดึกดื่น ไปซุมดักอยูที่กิ่วกอม คําวา กิ่ว ไดแกภูเขา 2 ลูกมาจรดกัน ที่นั้นตอง
เปนที่ต่ําจึงเรียกวากิ่ว แตแลววัวโพงตัวนั้นไดเดินผานกิ่วกอมนั้นไปกอนแลว กิ่วแหง
นั้นก็ไดชื่อวา กิ้ววัวโพง จากบริเวณที่นั้นวัวโพงไดไปอาศัยตามลําหวยเทิ้ม จากนั้นวัว
โพงไดขึ้นไปอาศัยอยูปาขุนเขาลําน้ําสายหนึ่งบริเวณ บวกนาม ลําน้ําดังกลาว เมื่อวัว
โพงตายไปแลวชาวบานชาวเมืองสมัยนั้นตั้งชื่อวา ลําน้ําโพง อยูนานผานหลายปหลาย
สมัยแลวเปลี่ยนคําวา ลําน้ําโพง เปนลําน้ําพงษจนถึงปจจุบันนี้ จากที่นั้นวัวโพงไป
อาศัยอยูปาลําน้ําตวายแลวลงไปดูดกินน้ําที่ โปรงโปด แลวก็ลองไปเลยหายเงียบไปไม
เห็นรอยตีน (หมอโหรา) ทํานายทายดูวาวัวโพงอยูตามปาลําหวยแฮว จากที่นั้นไปนอน
อืดคางปวดบาดแผลอยูหนองอึ่ง จากที่นั้นลงไปนอนมูบ (นอนคว่ํา) อยูตามปาลําน้ํา
สายนั้นจึงไดชื่อวา ลําน้ํามูบ อยูนานหลายปหลายสมัยผานมาแลว เปลี่ยนคําวามูบ
เปนมวบ มาจนถึงปจจุบันนี้
จากที่นั้น วัวโพงขึ้นไปปาตามลําหวยแหงหนึ่ง ไปทําลายเหยียบคั้งดักเอาปลา
ที่ชาวบานทําไวกลางลําหวยนั้น ลําหวยนั้นไดชื่อวา หวยตะโล จากที่นั้นวัวโพงไปนอน
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อยูลําหวยมวกกลาง จากที่นั้นวัวโพงไปนอนอยูที่หนองแหงหนึ่งอยูสบหนองหรือปาก
ลําหวยแหงหนึ่ง หมูชาวบานและหมอพรานปนไปเห็นเขานึกวาวัวโพงตัวนั้นตายแลว
จึงไดชวยกันทําซุมตั้งปางอยูในปาติดกับลําหวยดังกลาว แลวก็ไดชวยกันไปหาเอาไม
มาทําฟนรวมกันไวและฮานขาสําหรับยางวัวเนื้อวัวโพงตัวนั้น แตแลววัวโพงตัวนั้นยัง
ไมตาย ลําหวยแหงนั้นจึงไดชื่อวา ลําหวยขาแลง จากนั้นวัวโพงไดเดินขึ้นไปบนภูเขา
เดินไปตามสันภูเขาลําหวยโปง ลําน้ําหวยโปงแลวลงไปที่ลําหวยปูแผว แลวออกจาก
ปาเดินผานทุงนาบานกาย แลวก็ไปเขาปาขึ้นไปตามรองแหยงแลวไดไปนอนอยูหนอง
แหงหนึ่ง เลือดไหลออกทางบาดแผลที่ถูกยิง ไหลออกมาจนเลอเลิ่ง หนองแหงนั้นจึง
ไดชื่ อว า หนองผะเลอ (หนองป าเลอ) (อยู บริ เวณบ านดอนกลาง หมู ที่ 8 ต.พงษ )
จากนั้นไปนอนอยูหนองแหงหนึ่งอีก วัวโพงตัวนั้นทนพิษบาดแผลไมไหวเลยตายอยูที่
หนองแหงนั้น จนขึ้นอืดเนาเหม็นสงกลิ่นไปทั่ว ชาวบานจึงไปเห็น หนองแหงนั้นจึงได
ชื่อวา หนองเหม็น ถึงปจจุบันหนองเหม็นที่วัวปาซึ่งกลายเปนวัวโพงนั้นไปตายอยูที่นั้น
อยูทางทิศเหนือของโรงพยาบาลสันติสุขปจจุบันนี้”
- เรื่องสรางพระธาตุแขงกันระหวางวัดชางค้ํากับวัดสวนตาล
เรื่องมีอยูวา ในสมัยหนึ่งกองทัพพมาไดยกพลมาประชิดเมืองนาน หวังวาจะยึด เอา
เมืองนานเปนเมืองขึ้น ดวยแสนยานุภาพของกองทัพที่ยกมานั้น มีความใหญโต ทางเจา
เมืองนานเกรงวาหากจะรบดวยกองกําลังเห็นจะมิได จึงทําการทาพนัน หากทางเมืองนาน
แพ ก็จะยอมเปนเมืองออก หากทางพมาแพก็จะตองถอนทัพกลับ
ในขั้นแรก พนันชนควาย โดยนัดหมายวันเปนที่เรียบรอย เมืองพมาก็คัดเลือกควายตัว
ผูที่แข็งแกรงมีกําลังมาก เอาไวชน สวนทางเมืองนาน เลือกควายนอยที่ยังไมไดหยานม
โดยไมใหควายนอยกินนมหลายวัน จนถึงวันแขง ควายตัวใหญกับควายนอยผจญหนากัน
ดวยที่ควายนอยหิวนม จึงวิ่งเขาไปหวางขาตัวผูหวังวาจะไดกินนม ในที่สุดควายตัวผูก็ทน
ไมไดจึงวิ่งหนี พายแกทางเมืองนานในที่สุด
ตอมาจึงพนันกันใหม โดยการสรางเจดียแขงกันภายในคืนเดียว หากใครสรางเสร็จแลว
ยกฉัตรขึ้นไดกอนเปนผูชนะ ในการแขงขันตางฝายตางก็ระดมคน ทางฝงพมาก็ระดมกัน
ปนอิฐตําปูน สวนทางเมืองนานใชไมไผสานเปนสังเวียนเหมือนที่เก็บขาว แลวใชชางขนหิน
ดิน ทรายจากน้ํ า นา นถมลงไป กอเป นชั้ น ๆคลา ยเจดี ย แล ว เอาผ าขาวห ม จนรุง สางจึ ง
สามารถยกฉัตรขึ้นไดกอน ซึ่งฝายพมาก็สรางเกือบเสร็จเพียงแคยังไมไดยกฉัตรเทานั้นเอง
ทําใหเมืองนานเปนฝายชนะ ฝายพมาจึงยกทัพกลับไป ดังนั้นเจาเมืองนาน จึงไดสรางเจดีย
ของจริงขึ้นโดยสรางเปนรูปชางที่ยืนค้ําเจดียอยูดวยรําลึกถึงบุญคุณชางที่ชวยในการสราง
เจดียในครั้งนั้น จึงเรียกชื่อวาวัดชางค้ํา สวนวัดที่พมาสรางนั้นคือวัดสวนตาล ตั้งแตนั้นมา
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เวลาลวงเลยมายุคปจจุบันจึงมีการเขียนไวเปนลายลักษณ ดังในหนังสือ ประวัติ วัด
พระธาตุชางค้ําวรวิหาร โดยพระโสภณธรรมวาที เมื่อป 2525 , ในหนังสือเปดกรุลานนา
ของ สังคีต จันทนะโพธิ เมื่อป 2538 แตเลมนี้เปลี่ยนจากพมามาเปนขอม, และในคราว
สมโภช 600 ป วัด พระธาตุ ช างค้ํ า วรวิ ห าร ไดพิม พ หนั งสื อ ประวั ติ วัด พระธาตุช า งค้ํ า
วรวิหารและโคลงโบราณเมืองนาน โดยมี อ.สมเจตน วิมลเกษม เปนบรรณาธิการ เมื่อป
2549 และในชวงเดียวกันนั้น ก็มีเพลง “เจิญลองนาน” รองโดยน้ําออย ธรรมลังกา นักรอง
ชาวเมืองนาน
แตวัดทั้งสอง สรางคนละสมัยกัน นิทานเรื่องนี้จึงไมอยูบนฐานความจริง แตเกิดจาก
การเลื่อนไหลของกลุ มชน โดยเฉพาะชาวเมืองยอง ซึ่งการแขงขันกันสรา งพระธาตุ นั้น
ปรากฏในตํานานเมืองยอง เมื่อมีการเดินทางมาจากเมืองยอง อันเปนแหงกําเนิดของเรื่อง
ผานชาวยองที่เขามาเมืองนาน และไดมีการผนวกสภาพทองถิ่นของเมืองนานเขาไป เปน
นิทานประจําถิ่นของเมืองนานไปในที่สุด
หากจะจัด จํ าแนกประเภทของนิทานเรื่องนี้นั้น จัดอยูไดใน 2 ประเภท คือ นิทาน
ประจํา ถิ่น ในส วนที่ เป น นิ ทานชี วิตที่ เหตุ การณ เกิดขึ้นในท องถิ่น มี ลักษณะเชื่ อว าเคย
เกิดขึ้นจริง มีสิ่งตางๆ แสดงเปนหลักฐาน ในที่นี้คือวัดพระธาตุชางค้ํา และวัดสวนตาล
สวนอีกประเภทหนึ่งนั้น ก็ยังสามารถจัดเปนนิทานอธิบายเหตุ เปนการอธิบายที่มา
ของสิ่งตางๆ ในที่นี้คือการที่จะพยายามอธิบายถึงวา ทําไมจึงมีรูปชางอยูรายลอมเจดีย
และขณะนั้นพระธาตุวันสวนตาลทําไมถึงไมมีฉัตร นอกจากนั้นแลว ในบริเวณใกลเคียงกัน
กับวัดสวนตาลทางดานเหนือนั้น มีวัดเกาอยูวัดหนึ่ง ซึ่งมีการรื้อไปอันเรียกวา “วัดมาน”
หรือวัดพมา อาจจะเปนที่มาของการที่ใหวัดสวนตาลนั้นเปนวัดที่สรางขึ้นในฝายของพมา
นิทานเรื่องนี้ ทําใหสะทอนถึงการเลื่อนไหลของกลุมชนตางๆ ที่มาอยูในเมืองนาน มี
หลายกลุม กลุมเกาเลือนหายและมีกลุมใหมมาแทนที่ สวนนี้ก็อาจเปนสวนใหการรั บ รู
ประวัติศาสตรไมมีความตอเนื่อง และเรื่องราวถายทอดถึงกันไดไมหมดและชองวางที่ขาด
หายก็เสริมเติมแตงตามความเขาใจและพื้นฐานของตนเขาไป จากไทกาวเมืองนาน มาเปน
ชาวยวนลานนา ผสมกับชาวลาวลานชาง ในสมัยหลังก็มีชาวไทลื้อจากเมืองยองและเมือง
อื่นๆ เขามาผสมกัน ก็ทําใหตํานานออกมาผสมผสานกันตามความเขาใจของกลุมตน กอปร
กับการเห็นพองตองกันที่ตางฝายตางเคยถูกกดขี่จากพมา จึงมองฝายพมาเปนศัตรู จึงทํา
ใหเรื่องนี้งายตอยอมรับของทุกฝาย
แมนวาจะมาจากตางที่ ตางความเปนมา แตเมื่อมาอยูรวมกัน ก็ยอมสรางสํานึกรวมกัน
การผสมผสานใหสอดคลอง จึงเปนสิ่งที่ทําใหคนหลายๆ กลุมอยูดวยกันอยางสันติสุข เฉก
เชนเมืองนานทุกวันนี้
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- นิทานทําไมจักจั่นถึงไมมีไส
เปนนิทานพื้นบานของจังหวัดนานที่อธิบายธรรมชาติวิทยาของสัตวประเภทแมลง ซึ่ง
คนโบราณผูกขึ้นเลาใหเด็กฟง เพราะไมรูจะ อธิบายใหเด็กฟงไดอยางไรเมื่อเด็กถามว า
ทําไมจักจั่นจึงไมมีไส และวิธีการเลาซ้ําไปซ้ํามาทําใหเด็กๆสนุกสนานและจดจําไดงาย คติ
แนวคิดจาก เรื่องก็คือเมื่อมีเหตุก็ยอมตองมีผลตามมาเสมอ
เนื้อเรื่องมีอยูวา
“ในปาแหงหนึ่ง ยามใกลแจง จักจั่นไดรองเสียงดังวา แจง....แจง....แจง....นกเคาไดยิน
เสียงจักจั่นรองวา แจง.....แจง......แจง......วาอั้น นกเคาก็รองขึ้นวา เก็บกอก....เก็บกอก.....
เก็บกอก ฟานไดยินก็ฟงลุกไปเก็บกินมะกอก ความที่ฟงก็ลวดไปชนใสตนงา เมล็ดงาสะเด็น
เขาตาไก ไกเจ็ บตาก็ ไปเผ อ ใส ฮัง มดส ม มดส มแตกฮั ง ก็แล นไปขบหํ า วอก วอกเจ็ บ ก็
ไปสวายเครือมะกิ้ง มะกิ้งตกใสหลังชาง ชางสะดุงก็แลนเขาปา ลวดไปย่ําใสลูกอี่ฮวกตาย
แมอี่ฮวกพิกกลับมาปะใสลูกตายหมดตายเสี้ยง แมอี่ฮวกก็ไหไปฟองเจาปาวา "เจาปาเหย
ชางมาย่ําลูกของขาเจาตายหมด ตายเสี้ยงแลว ขอหื้อเจาปาไปยับเอาชางมาลงโทษจิ่ ม
เทอะ" เจาปาก็พาเอาแมอี่ฮวกไปหาชาง ก็กลาวกับชางวา " ชาง จะใดไปย่ําใสลูกอี่ฮวก
ตายหมด แมเพิ่นไหมาหาขา ขาจะมาเอาโทษกับสูแลว" ชางก็กลาวตอบวา "บใชความผิด
ของขาแท ขาหลับอยูดีๆ มะกิ้งมันมาตกใสหลังขาเยียะหยัง ไปเอา โทษกับมะกิ้งเทอะ" เจา
ปาก็พาเอาแมอี่ฮวกไปหามะกิ้งก็ถามมะกิ้งวา "มะกิ้งจะใดไปตกใสหลังชาง ชางไปย่ําใสลูก
อี่ฮวกตายขาจะเอาโทษกับ สูนี่แหละ" มะกิ้งกลาวตอบวา "ทานเจาปา บใชความผิดของขา
ขาอยูของขาดีๆ อี่วอกกา อี่วอกมาสวายเครือขาเยียะหยัง ขาก็หลนใสหลังชาง นะกา ไป
เอาโทษกับ อี่ ว อกเทอะ" เจ าป าก็ พ าแม อี่ฮ วกไปหาวอก แลว บอกวอกว า "วอก จะใด
ไปสวายเครือมะกิ้ง มะกิ้งตกใสหลังชาง ชางไปย่ํา ลูกอี่ฮวกตาย ขาจะมาเอาโทษกับสูไป
สายหื้อแมอี่ฮวก จะวาจะใด" วอก กลาวตอบวา "กําเดียวกอนเจาปา บใชความผิดของขา
เจา ขาเจานอนหลับ อยูดีๆมดสมมันมาขบหําขา ขาเจ็บขาก็ไปสวายเครือมะกิ้งนะกา ไป
เอาโทษกับมดสมเทอะ" เจาปาก็พาเอาแมอี่ฮวกไปหามดสม ก็กลาวโทษกับ มดสมวา "มด
สมจะใดไปขบหําวอก วอกมันเจ็บมันไปสวายเครือมะกิ้ง มะกิ้งตกใสหลังชาง ชางสะดุง
แลนไปย่ําลูกอี่ฮวกตาย ขาจะมาเอาโทษกับสู หื้อแมอี่ฮวกนี้แหละ" มดสมกลาวตอบเจาปา
กับแมอี่ฮวกวา "ทานเจาปา เรื่องนี้บใชความผิดของขา ขาอยูในฮังของขาดีๆ ไกมันมาเผอ
ฮังของขา ขาสะดุงก็เดียววาไผมาเยียะหยังหื้อ ผอหาไผบหัน หันใสวอก ก็เดียววาวอกมัน
มาเยียะหื้อ ก็เลยขบใสหําวอก ถาจะเอาโทษขาก็หื้อไปเอาโทษกับ ไกเทอะ" เจาปาก็พาเอา
แมอี่ฮวกไปหาไก และกลาวกับไกวา "ไกจะใดไปเผอใสฮังมดสม มดสมมันไปขบหําวอก อี่
วอกมันไปสวายเครือมะกิ้ง มะกิ้งมันไปตกใสหลังชาง ชางมันสะดุงมันก็ไปย่ําใสลูกอี่ฮวก
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ตาย แมอี่ฮวกหื้อขาตวยหาคนผิดเอามาใสโทษหื้อได" ไกไดฟงก็กลาวตอบวา " เรื่อง ที่
เกิดขึ้นมันบใชความผิดของขา ตองไปเอาโทษกับเม็ดงาเทอะ งามันสะเด็นใสตาขา ขาเจ็บ
ผออะหยังบหันก็เลยเผอใสฮังมดสม ไปหางาพูนเทอะ" เจาปาก็พาแมอี่ฮวกไปหาเม็ดงา วา
"งาจะใดสะเด็นเขาตาไก ไกเจ็บตาก็ไปเผอใสฮังมดสม มดสมไปขบหําวอก วอกไปสวาย
เครือมะกิ้ง มะกิ้งตกใส หลังชาง ชางไปย่ําลูกอี่ฮวกตาย แมอี่ฮวกเพิ่นมากลาวโทษอยูนี่"
เม็ดงากลาวตอบวา "มันบใชความผิดของขา ขาอยูของขาดีๆฟานมันลนมาชนตน ขา ขาก็
เลยสะเด็นไปบรูวาสะเด็นใสตาไก ไปเอาโทษกับฟานเทอะ" เจาปาก็พาแมอี่ฮวกไปหาฟาน
บอกฟานวา "ฟานจะใดวิ่งไปชนใสตนงา งาสะเด็นใสตาไก ไกเจ็บไปเผอใสฮังมดสม มดสม
มันไปขบใสหําวอก วอกมันเจ็บก็ไปสวายเครือมะกิ้ง มะกิ้งก็หลนใสหลังชาง ชางแลนไปย่ํา
ใส ลูกๆอี่ฮวกตาย ขาพาแมอี่ฮวกมาเอาโทษกับสู" ฟานกลาวตอบวา " ทานเจาปา มันบใช
ความผิดของขา เปนความผิดของนกเคา ใครบอกหื้อมันรอง วา เก็บกอก…เก็บกอก…ขาก็
ฟงไปเก็บมะกอกกิน ไปหานกเคาเทอะ นกเคามันผิด" เจาปาก็พาแมอี่ฮวกไปหานกเคา
แลววา "นกเคาจะใดวาเก็บ กอก…เก็บกอก…ฟานมันไดยิน มันก็แลนไปเก็บมะกอก มันก็
ไปชนใสตนงา เม็ดงามันสะเด็นใสตาไก ไกเจ็บก็ไปเผอใสฮังมดสม มดสมมันเคียด มันก็ไป
ขบใสหําวอก วอกมันเจ็บก็ไปสวายเครือมะกิ้ง มะกิ้งมันก็ตกใสหลังชาง ชางมันสะดุงก็ลน
ไปย่ําใสลูกอี่ฮวกตาย แมอี่ฮวกมันมาฟองขาหื้อมา เอาโทษกับสู สูจะวาจะใด" นกเคากลาว
ตอบวา "เจาปาเจา มันเปนความผิดของแมงจั๊กจั่นไผบอกหื้อมันรองวา แจง…แจง…แจง….
ขาก็คึดวามัน แจงแลว ขาก็รองวา เก็บกอก…เก็บกอก…พาเอาแมอี่ฮวกไปเอาโทษกับแมง
จั๊กจั่นเทอะ" เจาปาก็พาเอาแมอี่ฮ วกไปหาแมงจั๊กจั่น วา " จั๊กจั่นจะใด เฮาตองร องว า
แจง….แจง…นกเคาไดยินมันก็รองวาเก็บกอก…เก็บกอก…ฟานไดยินมันก็ฟงไปเก็บมะกอก
มันก็แลนไปชนตนงา งาก็สะเด็นไป ใสตาไก ไกมันเจ็บตา มันก็ไปเผอใสฮังมดสม มดสมมัน
เคียดมันก็ไปขบใสหําวอก วอกเจ็บก็ไปสวายเครือมะกิ้ง มะกิ้งตกใสหลังชาง ชางมันสะดุงก
็ไปย่ําใสลูกอี่ฮวกตาย แมเพิ่นมาเอาโทษอยูนี่ สูจะวาจะใด" จั๊กจั่นบรูจะกลาวแกอยางใด
เจาปาจึงควักเอาไสของแมงจั๊กจั่นไปใสหื้อลูกอี่ฮวก ตั้งแต นั้นมาแมงจั๊กจั่นจึงบมีไส ลูกอี่ฮ
วกจึงมีขี้ปุมใหญ”
- การจอย คือการรําพันดวยบทกวีที่เรียกวา คาว ออกมาในน้ําเสียงอันวิงวอน ขึ้นสูง ทอด
ยาว เอื้อนไปตามน้ําเสียง สวนมากนิยมทํานองโกงเฮียวบง
- การขับลื้อ ของชาวไทลื้อบานหนองบัว ประกอบดวยชางขับ 1 คน ชางป 1 คน มักขึ้นตน
วา “เจาเฮย เจาเฮย ......”
ฯลฯ
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5) นาฏกรรม
นาฏกรรม คือการเคลื่อนไหวรางกายตามทวงทํานอง หรือเรียกวาการฟอนรํา ในจังหวัด
นานมีหลายประการ จึงขอยกมาเปนสังเขปดังนี้
- การฟอนแงน คือการฟอนประกอบวงสะลอ-ปน ของเมืองนาน ระหวางพักชวงการซอ
จะมีการฟอนประกอบดนตรี โดยชางซอผูชาย ฟอนเกี้ยวชางซอผูหญิง และชางซอผูหญิง
จะเปนผูแอนโคงไปดานหลังจนศีรษะแทบจรดพื้น และใชปากคาบเงินที่ชาวบานนํามาให
(จะตองฟอนและใชปากคาบเทานั้น ไมใชมือในการหยิบหรือกมเก็บ)

ภาพ 3-30 ฟอนแงน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)

- ฟอนลองนาน นางลิขิต จันทรกําธร ครูคศ.3 โรงเรียนสา ไดกลาวถึงฟอนชนิดนี้วาเปนการ
ฟอนอันเปนเอกลักษณของเมืองนาน คือเปนการฟอนไมจีบมือตามจังหวะกลองลองนาน
หากจะนับตามตํานานที่มากับคําวา “ลองนาน” เชนเดียวกับซอลองนาน ก็เปนเหตุการณ
ตอนที่ยายเมืองพัว(ปว) ลงมาสูเมืองภูเพียงแชแหง โดยพระญาครานเมือง ไดครานเอา
ชาวเมืองพัว(ปว) ลงมาไวยังเมืองใหม อันมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลาง ในระหวางลอง
น้ํานานก็มีการซอลองนาน และฟอนลองนาน สืบมาจนปจจุบัน ซึ่งปจจุบันนี้ถือวาการฟอน
ลองนานเปน “ฟอนหลวง” ที่แตเดิมเปนการฟอนในคุม ใชรับแขกเมือง เชนฟอนตอนรับ
กรมหลวงนครสวรรควรพินิต คราวเสด็จตรวจราชการยังเมืองนาน และไดทอดพระเนตร
การแขงเรือ ครั้งนั้น มีเจามหาพรหมสุรธาดา ครั้งยังดํารงตําแหนงเปนเจาอุปราชนครนาน
ฟอนบนหัวเรือแขงลําที่ชนะเลิศนั้น ปจจุบันใชในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายเปน
พุทธบูชา ในงานบุญประเพณีตาง ๆ เชน งานปอยหลวง การแหครัวทาน
จากการฟอนในเรือมาสูการฟอนบนบก ทั้งชายและหญิง และปจจุบันจะฟอนเฉพาะ
ผูหญิง สวนการฟอนของผูชาย มีครั้งลาสุดตอนฟอนในงานทูลพระขวัญของสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ ตําหนักริมน้ํานาน เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2546
ทาฟอนมีทั้งหมด 9 ทา โดยมีความหมายตางๆ ดังนี้
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1. ไหวเกี้ยวเกลา พนมมือระหวางอก กรีดปลายนิ้วออก เปนการหมายถึง
การบูชาพระรัตนตรัย รําลึกถึงคุณครูบาอาจารย
2. ทาเกี้ยวเกลา มือขวาตั้งวงบน มือซายกรีดขางหลัง เอียงศีรษะดานมื อ
กรีดบน ขณะที่กาวเทายายมือขึ้นมาออมศีรษะ แลวเปลี่ยนเปนตั้งวงบน
มือที่ตั้งวงเลื่อนลงมาเปนกรีดหลัง กลับเอียงในกาวที่ 4 เปนการหมายถึง
การแตงตัวแตงผม ใหสวยงามกอนออกจากเรือน
3. ทาบังวัน ตั้งวงเหนือศีรษะทั้ง 2 มือ เปนทาดัดแปลงอาการใชมือบังแดด
ไมใหสองหนา ในการกาวครั้งที่ 4 ใหกาวขึ้นเปนกาวหนา ยอตัวลง หัก
ข อศอกเล็ กน อย เป น การหมายถึ ง การดู ฤกษ ย ามจากตะวั น ก อ นจะ
เดินทางไปที่อื่น ๆ
4. ทาโบกโบยเทวดา มือหนึ่งกรีดหลัง อีกมือหนึ้งกรีดสะบัดออกตามจังหวะ
การกาวเทา 4 ครั้ง เอียงแลวเปลี่ยนมืออีกขางหนึ่ง สะบัดอีกขางหนึ่งใน
จังหวะถัดไป เปนการหมายถึงขอพรจากเทวดาเพื่อเปนสิริมงคล
5. ท า แม ธ รณี รู ด ผม เอี ย งศี ร ษะตรงกั น ข า มกั บ เท า ที ก า ว มื อ ทั้ ง สอง
เลี ย นแบบการรูด ผมหรื อบี บ มวยผม ขึ้ น ลง สลั บ กั น 4 ครั้ ง เป น การ
หมายถึงบอกกลาวแมธรณีใหคุมครอง
6. ทาเก็บบัวถวายพระ สองมือในลั กษณะกรีด คว่ํ าด านขางลํา ตั ว กมต่ํ า
เอียงศีรษะดานเดียวกับมือที่เก็บบัว กาวเทาตรงกันขามกับการเอียงใน
กาวที่ 4 ใหกาวเทาขึ้นเปนการกาวหนา มวนมือทั้งสองขางออกเปนทา
บัวบานเหนือศีรษะ เปนการหมายถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
7. ทาปลาเหลี้ยมหาด หรือปลาเลื่อมหาด เปนลักษณะการตั้งวงเห็นหลัง
มือทั้งสอง มือขางหนึ่งอยูสูงกวาอีกมือหนึ่ง เอียงศีรษะดานมือต่ํา ขณะที่
กาวเทาใหใสมือวงทั้งสองขางมาวางอยูอีกดานหนึ่ง โดยเปลี่ยนมือสลับ
ขางสูงต่ํา และขณะไลมือไปอีกขางหนึ่ง ใหกระดิกปลายนิ้วดวย กาวเทา
ครั้งที่ 4 ใหกลับเอียง เปนการหมายถึงความอุดมสมบูรณของแมน้ํานาน
เลียนแบบฝูงปลามากมายเล็มหาด เกล็ดปลาตองแสงระยิบระยับ
8. ทากาตากปก กางแขนออกสองขาง กระดกขอมือทั้งสอง มือขางหนึ่งสูง
อยูในระดับศีรษะ อีกขางหนึ่งอยูในระดับไหล กระดกขอมือทั้งสองขณะ
กาวเทา เอียงศีรษะขางมื อต่ํา คลายทานกกําลังบิน เปนการหมายถึง
ความอุ ด มสมบู รณ ข องป า ไม ภู เขา ทํ า ให เหล า นกกาบิ น ร อ นอย างมี
ความสุข
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9. ทาผาลาด มือตั้งวงบนขางหนึ่ง อีกขางหนึ่งหักปลายนิ้วลง หงายทองแขน
ขึ้นระดับเอว เอียงศี รษะขางมื อที่ ตั้งวง ยายมือเปลี่ย นขางในกาวที่ 4
และกลับเอียง (ทาผาลา) เปนการหมายถึงความงามของโขดหินผาริม
แมน้ํานาน ผุคนอยูดีมีสุข มีเด็กเลนลื่นไถลตามฝงแมน้ําอยางมีความสุข
การแตงกาย ใหพยายามใหนุงซิ่นมานหรือซิ่นปอง หรือซิ่นเมืองนานที่เลือก
แลวที่เหมาะสม ยาวกรอมเทา เสื้อใสเสื้อแขนกระบอก จะคอกลมหรือคอจีนก็ได แลว
ก็หมสไบ สีไมไดกําหนด สวนการทัดดอกไม ใหเปนดอกไมเมือง แตเดิมเปนดอกเอื้อง
ผึ้ง (ทั้งดอกจริงและดอกประดิษฐ) ดอกซอมภอ ดอกหมัดคํา ดอกตาเหิน แตไมควรใส
ดอกไมไหว
การฟอนลองนานอาจมีหลายฉบับ เชนฟอนลองนานจากคุม ฟอนลองนาน
ประยุกต ปจจุบันมีการสอนในโรงเรียนทุกโรงเรียน สวนในแตละหมูบานก็มีการฟนฟู
การฟอนลองนานในกลุมแมบาน

ภาพ 3-31 ฟอนลองนาน ที่มา facebook.com/pg/NanThailand.BanhayouNan

- ฟอนศรี ภูเพียง เปนการฟอนประดิ ษฐใหม เริ่มจากบนเวที ในงานบูชาพระธาตุแช แห ง
ปจจุบันมีการแพรหลาย แตหลายคนคิดวาเปนของอําเภอภูเพียง แตภูเพียงเปนชื่อเมือง
เกาของเมืองนาน ดังนั้นการฟอนศรีภูเพียงจึงเปนฟอนของเมืองนานดวยเชนกัน เปนการ
ฟอนคลายฟอนลองนาน โดยหากฟอนลองนานได ก็จะฟอนลองนานได แตจังหวะคนละ
อยางกัน
- ฟอนลายงาม เปนการฟอนดั้งเดิม เปนการฟอนแบบธรรมชาติ ปติในงานบุญ ตนแบบเปน
การฟ อนรับครั วทาน ตามจั ง หวะกลองอืด มงสื ดสึ้ ง มี ความอิส ระในการฟ อน หากจะ
จัดลําดับก็ตองนําทาตางๆ มาเรียบเรียงใหม
- ฟอนกลองอืด เปนการฟอนคลายกับฟอนเล็บ เขากับวงกลองอืด ในจังหวะ มง-สืด-สึ้ง
การแตงกายไมจําเพาะเหมือนฟอนลองนาน
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- ฟอนมองเซิง เปนการฟอนคลายกับฟอนลายงาม แตฟอนมองเซิงจะฟอนโอกาสไหนก็ได
มี 2 จังหวะ คือจังหวะชา และเร็ว เขากับวงกลองมองเซิง สวนทาทางไมมีการกําหนด
รูปแบบ ในจังหวะเร็วนั้น มักจะเรียกวา ฟอนปดดินปดทราย
- ฟอนดาบฟอนเชิง เปนการฟอนจากลีลาทาทางการตอสู หากฟอนเชิง เปนการตอสูดวย
มือเปลา ที่นําทวงทาลีลามาจัดระเบียบใหสวยงาม แตแฝงไปดวยความดุดัน พรอมที่จะ
ตอสูเสมอ เชนฟอนเชิงสาวไหม สวนการฟอนดาบคือการใชอาวุธในการประกอบการฟอน
แตพรอมในการตั้งรับและบุกจูโจม ซึ่งการฟอนดาบฟอนเชิงนี้จะตองไปฝากตัวเปนศิษยกับ
ครูเสียกอน
- เจิงนครนาน จากเอกสารอาจารยคมสันต ขันทะสอน โรงเรียนปว กลาวถึงเชิงนครนานวา
เชิง หรือเจิง เปนศิลปะการตอสูของลานนา มีอยูในทุกกลุมชาติพันธุ ที่สืบทอดผานครูมา
สูปจจุบัน อาจจะจําแนกออกเปนสองประการ คือ ฟอนเชิงไมมอี าวุธหรือมือเปลา และ ฟองเชิงอาวุธ
เชิงไมมีอาวุธ คือ การฟอนดวยมือเปลา มีแมทามากมาย ขึ้นกับครูที่จะสืบทอดให โดยมี
แมทาตางๆ เชน แมมัดนอนแกลบ แมเสือลากนาง แมบิดบัวบาน แมเกี้ยวเกลา แมชางขามตง แมกา
ตากปก แมกาเตน แมขวางแมวอกนางนี เปนตน ซึ่งก็ยังจําแนกยอยออกเปนฟอนลายงาม คือฟอนดวย
ลีลาเชื่องชา ออนไหว มักพบฟอนนําหนาครัวทาน และผูหญิงก็นิยมฟอนแบบนี้ สวนอีกแบบหนึ่งก็คือ
ฟอนเชิงที่มีลีลาทาทางรวดเร็ว ประกอบกลองปูเจ ที่เปนจังหวะเร็วและกระชับ
สวนฟอนเชิงอาวุธนั้น สามารถฟอนไดทั้งดาบ หอก และไมคอน ซึ่งทารําก็ขึ้นอยูกับแตละ
สํานักที่มีความแตกตางกันไป ในที่นี้ เปนตัวอยางลายเชิงของพอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ อําเภอเวียงสา
มีแมลายฟอนดาบดังนี้
1. ตบมะผาบ 3 ขุม ลงเสือลากหาง
12. กั้งกาดาบ
จับดาบ
13. แมจีวัน
2. แมถีบ
14. ฟนลายสอง
3. แมควง
15. ฟนลายสาม
4. ไหวครู
16. กาปากรุง
5. ชางชูงวง
17. บิดบัวบาน
6. ชางงาตอก
18. บัวบานโล
7. หมอกมุงเมือง
19. เกี้ยวเกลา
8. นางเหยี้ยมปอง
20. กาตากปก
9. เสือลากหาง
21. สีไคล
10. สนตน
22. สีดานหอ
11. สนปลาย
23. อินทตือเตียน
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24. กาเตน
29. ก๋ําแปงเปกดินแตก
25. เสือลากหางเลนลอก
30. ฟนตากหงายปนขึ้น
26. เมฆบังวัน
31. แมกีมไฮ
27. ฟนลวงถีบ
32. ปลาเลียบหาด
28. ควงตวงเตก
33. วางดาตบผาบถอยหนี
นอกจากจะมีการฟอนเชิงมือเปลาและอาวุธแลว ยังตองอาศัยการเดินขุม (เชนของไทย มี
คําวา ยางสามขุม) เชนของพอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ มีเชิง 7 ขุม สวนของพอครูดวง ใจหมั่น เปนเชิง
12 ขุม บางครั้งเปนเชิงจํานวนขุมเทากัน แตการยางเทาก็ยังแตกตางกันไปตามแตละครูดวย
- ตบมะผาบ ซึ่งมะผาบก็คือประทัด ดวยการตบไปตามสวนตางๆ ของรางกาย จะไดยินเสียง
ติดตอกันคลายเสียงประทัด วัตถุประสงคในการตบมะผาบ คือ
1. เพื่อเปนการเรียกคาถา ปลุกเสกไปตามสวนตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะที่สักยันตไว
ใหเกิดความขลัง คงกระพัน
2. เพื่อขมขวัญคูตอสู
3. เพื่อยั่วยุคูตอ สูใหบันดาลโทสะ ใหเปดโอกาสใหเขาโจมตีไดโดยงาย
4. เพื่อหยั่งเชิงคูตอสู วาเปนครูสํานักเดียวกันหรือตางสํานักกัน
การตบมะผาบ แบ ง ออกเป น 2 ลั ก ษณะ คื อ มะผาบเครื อ คื อ การตบเร็ ว และช า
สลั บ กัน ตอเนื่ องเปน เวลานาน และอีกประเภทหนึ่ง คือ มะผาบกอม คือการตบที่ มี ระยะสั้ น และ
รวดเร็ว หลอกลอขมขวัญคูตอสู ซึ่งจะแทรกในขณะฟอนเชิงก็ได เชน ผาบเฟอง ผาบเกี้ยวเกลาหนาขา
ผาบเตะบิดพราวพันลํา เปนตน
- ฟอนเชิงสาวไหม เปนการฟอนที่ซอนทวงทาการตอสูไวในทาอันสวยงาม ฟอนเชิงสาวไหม
เมืองนาน สืบทอดมาจากพอครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ ชาวอําเภอเวียงสา ที่ลูกศิษยตางไป
ขอร่ําเรียนกับพอครู ซึ่งการฟอนสาวไหมนี้ จะหมายถึงสาวเสนไหม (Silk) จาก “ตัวไหม”
มากกวาการปนฝายเปนเสน (ที่มักเรียกวาไหม เชนกัน) ซึ่งตั้งแตการสาวเอาเสนไหมจาก
ตัวไหม มามวนเปนเสน ขึ้นกี่ต่ําหูกออกมาเปนผืนผา เย็บเปนเสื้อเครื่องนุงหม ซึ่งแตละ
ทวงทาก็ซอนเอาลีลาการตอสูไว ฉาบไวดวยความสวยงามของลีลา ทวงทาและลูกเล น
ตางๆ
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6) คีตกรรม
คีตกรรมคือจังหวะดนตรี ดนตรีประจําเมืองนาน มีหลากหลาย ดังนี้
วงสะลอ - ซึง เปนวงดนตรีหลักในการประกอบการ “ซอ” และใชบรรเลงเพลงตาง ๆ
เพลงบรรเลงของเมืองนานก็มีอยูหลายเพลง เชนเพลง ตีนทุม (ตี๋นตุม) เพลงแมหมายกอม เพลงแม
หมายเครือ เพลงแมหมายตีอก ปนฝาย ฯลฯ
วงป เปนปจุมที่ใชประกอบการซอ เชนเดียวกับทางเชียงใหม แตลักษณะการเปาที่มีน้ําลายยอยทําใหมี
การปรับวงซอมาเปน สะลอ – ซึงแทน
วงพาทย แตเดิมมีในคุมหลวงอยางเดียว มีกลองทัด ฆองวง ระนาดทุม ระนาดเอก จะ
เปนเพลงอยางเดียวกับทางรัตนโกสินทร ดวยนําครูจากภาคกลางขึ้นมาสอน ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
กังสะดาล จะตีบอกสัญญาณใหกับพระเณร ใหปฏิบัติศาสนกิจตางๆ
วงกลอง
กลองมีอัตถประโยชน ให กับสั งคมมนุษย อยู 2 ประการ คือ ความบันเทิงเริงรมย และ
ตอบสนองตอคติความเชื่อ เชนการใชกลองในพิธีกรรมตางๆ ซึ่งอาจจะแบงไดหลายชนิด เชนกลองตั้ง
ประจําที่ ไดแกกลองเพล กลองปูจา ฯลฯ เปนกลองใหสัญญาณ และกลองที่เคลื่อนยายได ไดแกกลอง
เปงอัง กลองอืด กลองตึ่งโนง ฯลฯ
กลองที่ใชบอกสัญญาณ มักจะทุมดัง ลักษณะการตีก็มีความแตกตางกันตามเหตุที่แจ ง
เชน ถามีเหตุอะไรเกี่ยวกับวัด ก็จะตีรัว (รัวทั้งกลองและฆอง)
กลองที่ใชในงานรื่นเริง คอนขางหลากหลาย มีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ
กลองขนาดเล็ก เชน กลองเตงถิ้ง ในวงปพาทย กลองโปงโปงในวงสะลอซึง กลองยาว(ถิ้
งบอม)นาจะไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลางแตก็ปรับมาเปนลักษณะของตน
กลองขนาดใหญ เชน กลองหลวง กลองแอว (กลองอืด กลองตึ่งโนง) เปนกลองประโคม
เดิมทีเปนการประโคมที่ใชเสียงดัง ตีแลวเพลิดเพลิน โดยมากใชไมเนื้อแข็ง ตองการความทนทานและ
คุณภาพของเสียง สวนหนังก็จะใชหนังวัวหุม สวนกลองปูจา บางวัดก็ใชหนังควายก็มี
วงกลองอืด หรือกลองแอว ซึ่งคลายกับวงกลองตื่งโนง จะตีในจังหวะเขากับการฟอนดวย
จังหวะในการฟอนที่มักเรียกกันวา มง-สืด-สึ้ง วงที่มีการใชมายาวนานคือวงกลองอืดวัดพญาภู อีกวัด
หนึง่ ที่วัดบุญยืน อําเภอเวียงสา หรือทางกลุมมิตรแกวสหายคําวรนคร บางทีอาจใชกลองมองเซิงแทนใน
การประโคมก็ได จะใชกลองแอว 1 ใบ ฆอง 3 ใบ มีฆองเล็ก เปนฆองเดินทํานอง ฆองกลาง เปนฆองรับ
และฆองใหญ (ฆองอุย) เปนฆองปด พรอมกับฉาบ 1 คู เวลามีงานวัด หรืองานประจําป ก็มีการนํากลอง
แอว มาตีประกวดดวย
วงกลองเปงอาง เปนกลองแอวที่มีขนาดสั้นที่สะพายได พบในเขตอําเภอปว ไลไปจนถึง
ในแขวงไชยะบุรี ซึ่งสามารถตีเขาวงได
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วงกลองลองนาน เปนวงกลองที่ใชตีประโคมในการฟอนลองนาน มีเพลงประจําโดยใชแน
ในการเปา และมีปาน (พาง) ในการตีใหจังหวะ
วงกลองคุม (กลองจุม) เปนวงกลองสองหนา หลายใบ ตีเพื่อใชแหนําขบวนเจาหลวง หรือ
ขบวนพิธีสําคัญตางๆ เชนวงกลองชุมวัดน้ําลัด

ภาพ 3-32 กลองคุมเมืองนาน และกลองบูชาเมืองนาน เรียงกลองลูกแบบหนากระดาน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)

กลองปูชา กลองปูชาเมืองนานใชตีบอกขาว ตาง ๆ โดยเฉพาะในงานบุญตาง ๆ ทุกวัดจะ
มีกลองปูชาไว ประกอบดวยกลองสี่ใบ กลองใบใหญ 1 ใบ และใบเล็ก 3 ใบ โดยกลองใบเล็กทั้งสามนั้น
จะวางเรียงเปนแถวตอจากใบใหญไปทางดานซาย เปนลักษณะวางอันเปนเอกลักษณแตกตางกับทาง
ลําปางหรือเชียงใหม อีกทั้งมีทํานอง มีจังหวะอันจําเพาะ มักจะตีในคืนกอนวันพระ (7 ค่ํา, 14 ค่ํา) มี
ฆอง มีฉาบประกอบจังหวะ กอนเขาวัด และเลิกวัดในวันศีล
ทํานองการตีกลองมีหลายทํานอง เชน ลองนานชา ลองนานเร็ว ลองนานน้ํานอง เสือขบ
ชาง เสือขบตุ สิกขทุพี่สิกข ฯลฯ
เวลาตี จะมีคนฟาดแส 1 คน และคนตีอีก 1 คน
กลองยาว ไดรับวัฒนธรรมมาจากภาคกลาง สวนมากพบในเขตอําเภอเมือง ดวยการ
ติดตอกับทางภาคกลางมามาก กลองยาวจึงติดตามมาดวย จังหวะการตีก็ไมแตกตางกัน เพียงแตมีการ
ปรับรูปลักษณและใหเสียงที่ถูกจริตของคนเมืองนาน
กลองกนยาว หรือกลองปูเจ หรือกลองเงี้ยว มาจากชาวไทยใหญ เชนชาวไทยใหญที่
อําเภอเวียงสา บานดอนแทน บานบุญยืน บานกลางเวียง และบัานสันติสุข ใชประกอบการฟอนเชิง
ป ปเปนเครื่องดนตรีในประกอบการขับลื้อของไทลื้อ ชางขับ 1 คน จะขับตอป 1 เลา (ไม
เหมือนชางซอทางเชียงใหม ที่ใชปหลายเลา หรือปจุม)
แคนมง เปนแคนที่ใชเปาในการละเลนในงานตาง ๆ ของชาวมง
เประห เปนเครื่องดนตรีที่ชาวถิ่นคลําไปรท ในแถบอําเภอทุงชางและเชียงกลางชอบเลน
เรียกวา “คัลเประห” ตัวเประหทําจากไมไผซาง นํามาตัดเปนทอนใหดานหนึ่งปลองตัน อีกดานหนึ่ง
กลวง ตัดเปนปากฉลาม 2 ใน 3 จากดานปลายลาง และฝานไมผาปลองออกครึ่งซีก เพื่อใหเกิดเสียงจาก
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การตีออกทางดานกลวง จะใหเลนเผื่อผอนคลาดความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน และปจจุบัน บานน้ํา
สอดใต ไดนําเประหมาตีในงานตอนรับแขกและคิดการแสดงประกอบดวย
พิ หรื อ คัล พิ เป น เครื่ องดนตรีจ ากไม ไ ผ เช น เดี ย วกั บ เปร ะ ห แต ใช ไ ม เฮี้ ย ะ พิ จะเป น
กระบอกดานหนึ่งตัน ดานหนึ่งกลวง เหนือดานที่ตันเจาะรูที่ตัวกระบอก แลวเสียบไมไผเหลาเรียวซึ่ง
เรียกวา “ขา” เขาไป ขาขางหนึ่งสั้น อีกขางยาวประมาณ 2 ใน 3 ของตัวพิ ดานสั้นเพียงพอที่จะถือได
เทานั้น โดยการตีพิเพื่อใหเกิดเสียงนั้น จะตีที่ขาดานยาว เครื่องดนตรีชนิดนี้ ใชในพิธีกรรมของชาว
มาดล ในพิธีโสลดหลวง หรือเลี้ยงผีเจาที่ เมื่อเสร็จพิธี จะทําการฆาพิ และจะอนุญาตใหสราง หรือตีพิ
นอกจากจากในพิธี จะถือวาผิดผี

ภาพ 3-33 ฟอนเจิง ฟอนดาบ อาจารยคมสันต ขันทะสอน และลูกศิษย
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3.1.4 ด า นภู มิป ญ ญาศิ ล ปะ การช า ง การถั ก ทอผ า การแกะสลั ก โลหะกรรม สถาป ต ยกรรม
จิตรกรรม หัตถกรรม ประติมากรรม
- การชาง ไดแก งานชางที่จําแนกไดเปนหลายหมู ขอมูลงานชางบางหมูมีหัวขอแยก
ไปชัดเจน สวนที่ไมมีหมวดหมูเฉพาะจะจัดรวมในหมวดการชางนี้ เชน งานปูนปน
องคประกอบอาคาร งานหลอ งานลงรักปดทอง ฯลฯ
- การถักทอผา ไดแก ผาทอและลายผาทอที่เปนเอกลักษณนาน เชน ผาซิ่นประเภท
ตาง ๆ ผาเตี่ยว ผาตอง ผาเช็ด เสื้อ และผาโพกหัว
- การแกะสลัก ไดแกงานแกะสลักไม องคประกอบอาคาร เชน ชอฟา ปนลม แปน
น้ํายอย แผงแล บัวหัวเสา หนาบัน ดาวเพดาน บานประตูหนาตาง หูชาง เครื่องใช
เชน ธรรมาสน สัตตภัณฑ ขัน หีบธรรม แผงพระพิมพ
- สถาปตยกรรม ไดแก สถาปตยกรรมทางศาสนา เชน วัด พระธาตุ โบสถวิหาร หอ
ไตร โบสถคริสต สถาปตยกรรมในวัง เชน หอคํา คุม สถาปตยกรรมในเมือง เชน
ฉางหลวง เคาสนามหลวง โรงเรียน สถาปตยกรรมในบาน เชน เรือนรานคา เรือน
พื้นถิ่น หลองขาว
- จิตรกรรม ไดแก จิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญ เชน วัดภูมินทร วัดหนองบัว วัดหนอง
แดง วัดบุญยืน
- หัตถกรรม ไดแก เครื่องเงินเมืองนาน พวกเงินตราโบราณ เครื่องใชทําจากเงิน เชน
สลุง จอก พาน กระบวย ตลับ ถาด ฯลฯ และเครื่องประดับเงิน เชน เข็มขัด กําไล
ปนปกผม ตางหู ฯลฯ
- ประติมากรรม ได แก พระพุ ทธรูป ปางตา ง ๆ เชน ปางมารวิ ชั ย ปางลี ล า ปาง
ประทานอภัย และประติมากรรมอื่น ๆ แตไมมาก เชน เทวดา สัตว
ดานภูมิปญญาศิลปะการชาง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในแตละชวงทางประวัติศาสตร
ขึ้นกับกลุม คนและความสั มพั นธ ระหว างเมื อง ต างก็มี ผลต อศิล ปะงานช างด วยเช นกัน โดยจะแบ ง
ออกเปนกลุมตางๆ ดังนี้
การชาง เมืองนานมีงานปูนปนเพื่อใชเปนองคประกอบตกแตงอาคารทางศาสนาจําพวก
โบสถวิหาร วัสดุที่ใชคือ “สตายจิ๋น” เปนสวนผสมของปูนขาว น้ํามันละหุง น้ําออยหรือกาวหนังควาย
งานปูนปนที่โดดเดนของเมืองนาน เชน ลายนาคเกี้ยวที่ซุมประตูวิหารวัดพระธาตุแชแหง รวมถึงชอฟา
และสันหลังคาทําเปนรูปนาคใหเขากัน นอกจากนี้ งานซุมโขงพระเจาวัดพญาวัดก็ไดรับการระบุวาเปน
งานศิลปกรรมแบบนานที่มีเพียงไมกี่แหง ลวดลายประกอบดวยเสาขอมปากแล ซุมหางวันและกาบตั้ง
ลวดลายพันธุพฤกษาจําพวกดอกลอยและเครือเถา สัตวจําพวกมอมและเทวดาพนมยืนขนาบ
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ภาพ 3-34 งานปูนปนที่โดดเดนของเมืองนาน

งานปูนปนเครื่องประดับหลังคาวิหารไตลื้อที่เดนชัดดวยรูปแบบที่ทําตามแบบไตลื้อทั่วไป
เชน วิหารวัดหนองบัว
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ภาพ 3-35 งานปูนปนชอฟาวัดหนองบัว

การถักทอผา แบงออกเปนสองสวนใหญๆ คือนานตอนเหนือ และนานตอนใต
การถักทอผาทางนานตอนเหนือ ไดรับอิทธิพลของไทลื้อ เชน การทอซิ่นมาน ซึ่ง รศ.ทรง
ศักดิ์ ปรางควัฒนกุล ใหคํานิยามซิ่นมานไววา เปนซิ่นไทลื้อ และไทลื้อไมไดเปนกลุมเดียวกับคนเมือง
จึงเรียกวา ซิ่นมาน อันหมายถึงซิ่นของกลุมคนอื่น มักใชสีน้ําเงิน ดํา มวง แดง ในการทอโดยลวดลายจะ
เนนหนังไปยังส วนบน และทิ้งพื้นในส วนตีนซิ่น ที่เรียกวา ตีนดําเล็บแดง นอกจากนี้ยังมี ซิ่น ปล อง
นอกจากจะทอซิ่นมานในรูปแบบผาสีพื้นแลว ยังมีการทําลวดลายที่ตัวเนื้อผา ในเทคนิคมัดกาน (หรือ
มัดหมี่) ทําใหซิ่นมานมีลวดลายจากการมัดยอม เรียกวา ซิ่นมัดกาน (แตก็อยูในรูปแบบของซิ่น มาน)
นอกจากนี้ยังนิยมสอดไหมเงินเขาไปในตัวซิ่นดวย นอกจากซิ่นแลว ยังมีการทอผานอื่น ๆ ดวย เชน การ
ทอตุง ที่ใชถวายเปนพุทธบูชา, การทอผาทุม (อาจจะเก็บเปนลายมา ลายชาง เปนตน) หรือผาหมตา
โกงตาแสง อันเปนเอกลักษณของเมืองนาน, ถุงยาม มักจะมีการเก็บมุก บางแหงอาจจะทอสีลวนขาวดํา
อันเปนลักษณะพื้นฐาน, มีผาหลบ หรือผาปูที่นอน ที่มักจะเก็บลายตอนปลายผืน, ผาเช็ดหลวง, ผาคาบ
หรือฟูก เปนตน สีสันที่ใชในผาหลบ ผาเช็ด จะใช สีขาว สีดํา และสีแดง นอกจากนี้ก็จะมีการทอใน
เทคนิคเกาะลวง ดวยเสนฝายสีสันสวยงาม ตอมาเรียกขานผาในเทคนิคเกาะลวงนี้วา ผาลายน้ําไหล
อีกดวย สวนมากมีแหลงทอผาในพื้นที่อําเภอปว อําเภอทุงชาง
การถักทอผาทางนานตอนใต ในเขตอําเภอเมือง ภูเพียง สา นานอย นาหมื่น ซึ่งมักจะทอ
ผาในกลุมของไทยวน เชน การทอผาเชียงแสน ที่นิยมใชพื้นสีแดง และเปนผาซิ่นตีนจก นอกจากนี้ยัง
นิยมทอผาซิ่นคําเคิบ ที่ใชเสนโลหะในการรวมทอกับฝาย จึงเปนเอกลักษณเฉพาะซิ่นเมืองนาน
คุณเทิดศักดิ์ อินแสงเลาถึงซิ่นวา ซิ่นที่เกาสุดตามจิตรกรรมฝาผนัง เชนที่ วัดภูมินทร และ
วัดหนองบัว ที่วาดโดยหนานบัวผัน ประมาณ พ.ศ.2410 เปนซิ่นโบราณเชียงแสนสามดูก โดยหนานบัว
ผันเก็บรายละเอียดไดดีมาก อันเปนผาที่เกาที่สุดที่พบเจอของผาเมืองนาน
ผาเชียงแสนสามดูก บางทีก็เรียกวา จกวิเศษเมืองนาน หรือซิ่นไหลนาน การที่เรียกวา
ซิ่นสามดูก ดวยแตเดิมฟมที่ทอมีความแคบ จึงตองทอผาจํานวน 3 ชิ้น มาตอกัน เกิดเปนซิ่น 3 ดูก หรือ

3-84

3 ตะเข็บเกิดขึ้น ดวยเมืองนาน มีชาติพันธุทั้งคนไทยวน ไทลื้อ และลาวที่ถูกกวาดตอนมา และยังมี
ความหลากหลายที่ไดรับอิทธิพลจากสยามขึ้นมาดวย แลวอีกอยางทําให หนาตาซิ่นเมืองนานมี ความ
หลากหลาย คือการติดตอกับทางเชียงใหม เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ทําใหเกิดเทคนิคมี
ความหลากหลาย เชนเทคนิคการเกาะลวงของไทลื้อ (ที่ภายหลังเรียกวาลายน้ําไหล สวนไทยวนก็มี
เทคนิคการจก และการใชเสนไหมแบบลาว จึงเกิดการรวมไวในซิ่นจกวิเศษเมืองนาน สวนคําวาไหล
นานก็นํามาจากบานไหลนาน
ในยุ คที่ 2 ซิ่ นคํ า เคิ บ เมื องน า น หรื อ ซิ่ น ไหมคํ า แบบเชี ย งใหม ที่ ใช วั ส ดุ นํ า เข า โดยมี
หลักฐานจากภาพถายในสมัยรัชกาลที่ 5 จากเทคนิคที่หลากหลายในยุคแรกก็มีการทอนเทคนิคลง เพื่อ
ความรวดเร็วในการทอมากขึ้น มีการใชฝายโรงงานมากขึ้น แตก็ยังคงเอกลักษณของยุคนี้
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 7 – 8 เปนตนมา ก็นุงซิ่นการทอซิ่นตีนจกก็เริ่มหายไป เหลือแตการ
ทอผาที่ใชกันในชีวิตประจําวัน คือการทอซิ่นมาน และซิ่นปอง เทคนิคก็ทอนลงไป ความประณีตก็เริ่ม
เสื่อมลง เปนเรื่องปากทองมากกวาการสรางสรรคการทอที่งดงาม
เพิ่งมีการฟนฟู ประมาณป 2525 มีการเริ่มทอผาน้ําไหล และเปนที่รูจักมากขึ้น เทคนิค
แบบเกาะลวงเริ่มมีการกลับมาทอ สวนผาตีนจกก็กลับมาทอไมเกิน 10 ปที่ผานมา เพราะมีการทอซิ่น
มานและซิ่นปองเปนหลัก และมีการนุงผาตราปลา ผาพิมพจากโรงงานมากขึ้น
การอนุรักษวิถีชีวิต ลวดลาย เทคนิค ก็เริ่มมีการฟนฟูในยุคปจจุบันนี้มากขึ้น ปจจุบันผา
ทอเมืองนานมีความหลากหลาย เชน มีการผสมผสานระหวางกลุมชนตางๆ เชนผาไทลื้อที่ลาวครั่งเปน
คนทอ หากมองเปนเรื่องของแฟชั่น หรือการตอยอดก็นับวาไมผิดนัก มีการดัดแปลงใหรวมสมัยได แตก็
ไมควรที่จะละทิ้งของเดิม
การทอผาปจจุบัน ฟมเริ่มมีการพัฒนา กวางขึ้นแตเดิม จากที่จะตอสามผืน ก็มาเปนสอง
ผืน ฉะนั้นจาก 3 ดูกก็เหลือเพียง 2 ดูก นอกจากนี้การยอมผาก็เริ่มยอมแบบธรรมชาติกลับมา เชน สี
เหลืองมาจากขมิ้น สีเขียวมาจากใบหอม (ที่ผสมกับขมิ้น) แตก็เปนเทคนิคแบบเมืองนาน แตทั้งหมดก็
ตองอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง
ปจจุบันสามารถแบงซิ่นเมืองนานออกเปน 7 ประเภท คือ
1. ซิ่นตีนจก เปนซิ่นที่มีการตกแตงเชิงดวยลายจก แบงออกเปน 3 ประเภทยอย คือ
1) กลุมซิ่นตีนจกแบบเชียงแสนโบราณ มีอายุประมาณ 150 ปขึ้นไป นิยมดวยวรรณะสี
แดง เย็บ 3 ตะเข็บ (ซิ่น 3 ดูก ดวยฟมที่หนาแคบ) นิยมทอดวยเทคนิคเกาะลวง ขิด
และมัดหมี่
2) กลุมซิ่นแบบมาตรฐานเมืองนาน มีอายุประมาณ 60 – 100 ป นิยมทอดวยเทคนิค
ยกมุก (ขิด) เย็บ 2 ตะเข็บ นิยมทอตัวดวยเสนโลหะ จึงเรียกวาซิ่นไหมคํา ซิ่นไหมคํา
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เคิบ ซิ่นคําเคิบ สวนตีนจกก็นิยมจกดวยเสนโลหะเชนเดียวกบตัวซิ่น ลายจกจกบน
พื้นสีดําสวนลวงสุดเปนผาพื้นแดง
3) กลุมผาซิ่นแบบรวมสมัย ตั้งแตชวงป 2510 เปนตนมา มีการสงเสริมการทอผาน้ําไหล
หรือลายเกาะลวงแบบโบราณ จนกระทั่งป พ.ศ.2529 ผาตีนจกเมืองนาน ไดรับการ
ฟนฟูขึ้นมาใหมจนถึงปจจุบัน มีการทอตัวซิ่นดวยเทคนิคหลากหลาย เชน ขิด เกาะ
ลวง จก มัดกาน และทอตีนจกตามแบบโบราณและแบบมาตรฐานเมืองนาน
2. ซิ่นเชียงแสน คือผาที่ทอปกติธรรมดา ใชนุงในชีวิตประจําวัน เปนซิ่น 2 ตะเข็บ สีหลักคือ
แดงเขมหรือคราม มีลายขวางเปนสีดํา คราม หรือขาว ทอดวยเทคนิคธรรมดา มีการจัด
โครงสรางของลายขวางบนตัวซิ่น เปนระยะที่แนนอน ประกอบดวยลายใหญ 1 แถว สลับ
กับแถบลายเล็ก 3 แถวตลอดตัวซิ่น ในแถบลายใหญนั้น มีลายริ้วเล็กๆ 5 แถว ซึ่งลายริ้ว
เล็กๆ นี้นิยมใชดายควบเสนสีขาวกับสีครามที่เรียกวา “ปนไก” หรือใชดายมัดกานที่รียกวา
“กานขอ” คือมัดเปนขอๆ ทําใหริ้วลายมีสีขาวประเปนจุดๆ อันเปนการมัดกานเสนพุง ซึ่ง
แตกตางจากซิ่นลับแลงที่จะกานเสนยืน เย็บตะเข็บเดียว ซี่งเปนการทอตามทักษะที่มีของ
ชาวเชียงแสนที่อพยพมาอยูในเมืองนาน เมื่อเทียบกับชาวเชียงแสนที่ไปอยูที่อื่น เชนคูบัว
หรือเสาไห ก็มีความคลายคลึงกันแตก็มีความแตกตางกันอยูมากเชนกัน

ภาพ 3-36 ซิ่นเชียงแสน
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3. ซิ่นมาน เปนเอกลักษณดั้งเดิมของนาน เปนซิ่นลายขวาง 2 ตะเข็บ ทดดวยฝายปนไหม
และนิยมทอลายมุกดวยเสนใยโลหะ (ไหมเงิน ไหมคํา) การจัดองคประกอบของลายขวางที่
เปนลายมุกสลับกับสีพื้น มีการจัดชวงระยะไมเสมอกัน แตมีโครงสรางที่แนนอน โดยตัวซิ่น
ทอตอเนื่องกับตีนซิ่น เย็บตอหัวซิ่นดวยผาพื้นสีแดง โครงสรางของ “ตัวซิ่น”แบงเปน 5
องคประกอบจากบนถึงลาง ดังนี้
1) ตาหมูทอง เปนแถบลายมุก 1 แถว ลายมุกนี้มักประกอบดวบลายริ้วขนาดเล็ก 3 5 แถว ที่ดูรวมกันแลวเปนลักษณะแถบใหญที่เรียกวา “ตาหมู”
2) ทองซิ่น เปนผาพื้นที่เขมขนาดกวางกวาชวงอื่น ใชเสนพุงฝาย นิยมสีดํา น้ําตาล
หรือคราม คั่นดวยลายมุก 1 แถวที่เรียกวา “ตาหับบน”
3) จั๊ดออน เปนผาพื้นสีออนใชเสนพุงไหม นิยมสีบานเย็น เขียว หรือชมพู คั่นดวยตา
หมูลายมุก อีก 1 แถว ที่เรียกวา “ตาหับลาง”
4) จั๊ดแหล เปนผาพื้นสีเขม ใชเสนพุงไหม (แหล สีเขม เชนสีดําคราม) นิยมสีมวงเขม
สีคราม หรือน้ําเงินเขม
5) ตาหมู เปนลายมุก กลุมใหญ 3 แถว หรือ 4 แถว นิยมทอดวยเสนโลหะ (ไหมเงิน
ไหมคํา) หรือใชไหมสีสดเชน มวง เหลือง แดง ลายที่นิยมคือ ลายมุกกนถวย หรือ
มุกดอกแกว
สวนลักษณะตีนซิ่น เปนแบบมาตรฐาน ประกอบดวยผาพื้น 3 สี เรียกวา ปาน ตีน เล็บ
คือมี 3 แถว ใชเสนพุงฝายใหมีสีตัดกัน เชน แดง – ดํา – แดง หรือ มวง – น้ําตาลเขม – มวง
เปนตน
ลักษณะสีที่ใชจะนิยมสีมวงหรือสีน้ําเงิน มีสวนบนของตัวซิ่นสลับสี เชน สีมวง บานเย็น
ดํา คราม คําวา “มาน” จึงมีความหมายถึงลักษณะซิ่นที่มีชวงสีพื้นที่เปนสีออนที่เรียกวา จั๊ด
ออน และชวงสีพื้นที่เปนสีเขม เรียกวา จั๊ดแหล โดยมีแถบลายมุกคั่นสลับ ที่เรียกวาตาหมู และ
นิยมทอดวยเสนใยโลหะดูวาวแวว โดยชวงลางขอตัวซิ่นนั้น มีตาหมู 3 - 4 แถวเปนลักษณะเดน
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ภาพ 3-37 ซิ่นมาน

4. ซิ่นปอง เปนซิ่นลายขวางทอแบบชิด เย็บ 2 ตะเข็บ วัสดุที่ใชทอ มีฝาย ไหม และไหมเงิน
ไหมคํา โครงสรางซิ่นปองแบงออกเปน 4 แบบใหญ ไดแก
1) ซิ่นปองตาเหลม (ตา-เหลม) หรือซิ่นปองตาโทน (ตา-โตน) เปนซิน่ ที่มีลายขวางขนาด
เท ากัน สลั บสี พื้น โดยเว น ชวงระยะเทา กัน ตลอดทั้ งผื น ลายขวาง (หรื อตา) ที่ เป น
มาตรฐานประกอบดวยลายริ้ว 5 แถว มีลายริ้วใหญหรือลายหลักอยูตรงกลาง และมี
ลายริ้วขนาดเล็กอีก 4 แถว ประกอบสองขาง ดูรวมๆ แลวจะเปนลายใหญแถวเดียว มี
ลายแถวสุดทายกอนถึงตีนซิ่นที่มักมีการจัดองคประกอบตางจากลายอื่นๆ (คําวาเหลม
หรือ โทน บงบอกวา เปนตาเดี่ยวหรือแถวเดียวไมมีลายอื่นมาสลับอีก) สวนตีนซิ่นมี
ลักษณะทอตอเนื่องเปนผาพื้น 3 ชวง เรียกวา ปาน ตีน และเล็บ เชนเดียวกับซิ่นมาน
2) ซิ่นปองตาคีบ (ตา-กี้บ) หรือซิ่นปองตาผา (ตา – ผา) เปนซิ่นที่มีลวดลายแถบเล็ก คั่น
สลับกับลายขวางแถบใหญ ลายชวางแถบเล็กนี้เองที่ชาวบานผูทออธิบายวาเหมื อน
“คีบ” หรือขนาบสองขางของลายแถบใหญ หรือเหมือนลายที่แทรก “ผา” กลางเขา
มาระหว างลายใหญอีกที หนึ่ ง การทอสลั บลายหรือตาเล็ กสลั บตาใหญ นี้ จะได ช วง
จัง หวะที่ เท าๆ กันตลอดทั้ งผื น สวนตีน ซิ่ นนั้น จะประกอบดว ย ป าน ตี น และเล็ บ
เชนเดียวกับซิ่นปองตาเหลม
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3) ซิ่นปองเคิบไหมคํา ซิ่นชนิดนี้อาจเรียกตามชื่อวัสดุวา ซิ่นไหมคํา ซิ่นไหมคําเคิบ ซิ่นคํา
เคิบ หรือซิ่ น เคิ บ ก็เป น ซิ่ น ที่ มี ก ารจั ด ระยะของลายขวางเท า ๆ กันตลอดผื น แบบ
เดียวกับซิ่นปองตาเหลม เพียงแตทอดวยเสนโลหะที่มันวาว ที่เรียกวา ไหมเงินไหมคํา
สวนคําวา “เคิบ” นั้นมาจากคําวา “เคลือบ” ตามเสียงของชาวไทลื้อ ทั้งนี้ วัสดุที่ใช
สวนใหญมักพบเปนฝายปนกับกระดาษเคลือบสีเงินหรือสีทอง สวนที่เปนเสนโลหะ
กะไหลเงินหรือกะไหลทองพบนอย ดวยเปนวัสดุที่ตองนําเขาและมีราคาแพง สวนตรง
เชิงของลายขวางกอนถึงตีนซิ่น จะมีลายเปนเสนๆ แบบชายครุย เรียกวา “สายยอย”
ในยุคหลังพบวามีผาพื้นทอดวยฝาย และในตัวซิ่นบางผืน มีการทอเกาะลวงลายน้ํา
ไหลสลับกับมุกดวย
4) ซิ่นปองกาน คือซิ่นปองที่มีลายมัดกาน (มัดหมี่เสนพุง) สลับลายมุก ลักษณะเดน คือ
ชวงสีพื้นเปนลายมัดกานสลับแทน ลายมัดกานนี้เปนลายเราขาคณิตมัดลายเลียนแบบ
ลายมุก เชน ลายขอ ลายกาบ สีที่นิยมเปนสีมวงเขม บานเย็น เขียว
5. ซิ่นกาน หรือซิ่นมัดกาน หรือซิ่นคาดกาน มักพบแถบอําเภอปว ทาวังผา เชียงกลาง ซึ่งเปน
เทคนิคเดียวกับการมัดหมี่ของอีสาน แตเปนการมัดกานเสนพุง สีที่นิยมมีสีมวง สีคราม สี
บานเย็น สีเขียว สวนลายที่มัดกาน จะเปนลายดอกจัน ดอกแกว ลายกาบ ลายขอ และ
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) ซิ่นกานปอง คือซิ่นกานที่ทอในโครงสรางซิ่นปองตาเหลม มีลายขวางมัดกานสลับ
ลายมุกเทาๆ กันตลอดตัวซิ่น ตีนซิ่นเปนสีพื้นทอตอเนื่องตามแบบมาตรฐานซิ่น
ปอง คือมีป าน ตี น เล็บ หรื ออาจเป น ตี น ซิ่น สี เ ดี ย วก็ได ซิ่ นกานป องบางผื น มี
ลักษณะพิเศษ คือ ไมมีลายมุกสลับ แตใชผาสีพื้นสลับลายมัดกาน หรือใชลายมัด
กานลวนแตสลับสีกัน
2) ซิ่นกานมาน คือซิ่นกานที่ทอในโครงสรางซิ่นมาน การจัดลายขวางกานสลับสีพื้น
กับลายมุก ซิ่นบางผืนมีทั้งลายมุกสลับลายมัดกานและสีพื้น แตบางผืนเปนซิ่นลาย
มัดกานสลับสีพื้นเทานั้น
3) ซิ่นกานลวน คือซิ่นเปนลายมัดกานทั้งผืน โดยไมไดจัดโครงสรางเปนลายขวางตาม
แบบซิ่นปองหรือซิ่นมานแตอยางใด เปนมัดกานไหม นิยมสีมวง ซึ่งมักพบในพื้นที่
อําเภอปว แตก็ไมมากนัก
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ภาพ 3-38 ซิ่นกานปอง (ซาย) และซิ่นกานประยุกต หรือ กานมาน (ขวา)

6. ซิ่นนาหมื่น แบบไทลื้อบานคางออย บานนาหวาย อ.นาหมื่น จ.นาน รูปแบบซิ่นโครงสราง
แบบซิ่นปองและซิ่นมาน ผสมผสานเทคนิคการทอดแบบเกาะลวงตาฉบับไทลื้อ (ปจจุบัน
ชาวไทลื้อคางออย นาหวาย กลายเปนคนเมืองไปหมดแลว แตยังคงเหลือเทคนิคการทอผา
แบบไทลื้อและสถาปตยกรรมไวบางสวน)
7. ซิ่นแบบเมืองเงิน กลุมไทลื้อเมืองเงิน ปจจุบันอยูในเขตแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว (ซึ่ง
เดิมเคยเปนเขตเมืองนาน) ชาวไทลื้อเมืองเงินกลุมหนึ่งอาศัยอยูในเขตอําเภอทุงชาง และ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีวัฒนธรรมการทอผาที่เปนเอกลักษณเฉพาะกลุม ผาซิ่นของชาว
ไทลื้อแบบเมืองเงินเปนซิ่นลายขวาง เย็บ 2 ตะเข็บ ทอดวยฝายและไหม และนิยมสอดเสน
ใยโลหะแวววาว ลวดลายตกแตงบนตัวซิ่นทอดวยเทคนิคมุก (ขิด) และจก สีที่เดนคือ สี
เหลือ แดง และดําเปนเอกลักษณ
ผาบางผืน ผูทอทอสําหรับใชในงานสําคัญในชีวิตอยูไมกี่ผืน เชน งานแตงงาน งานบวชลูก
และใสตอนตาย เชื่อวาเมื่อตายไปแลวจะไดนุงผาสวยๆ ไปเขาเฝาพระพุทธเจา อีกทั้งลวดลายที่อยูในผา
บางลาย เชน ลายโคม ก็เหมือนเปนการสองสวางใหกับผูตายในโลกหนา
ผาบางผืนเปนผามรดก มูนมัง จะมีการสักการะประจํา บางครั้งมีภัยก็นํามากางเพื่ อให
บรรพบุรุษไดปกปกษรักษา เปนตน
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ผาทอเมืองนานเปนผาทอพื้นเมืองดั้งเดิมที่ปรากฎในตามจิตรกรรมวัดภูมินทร แสดงถึง
การสืบทอดเปนมรดกภูมิปญญาทองถิ่นมานาน นอกจากผาซิ่นประเภทตาง ๆ ยังมีปรากฏภาพของ ผา
เตี่ยว ผานุงสําหรับผูชาย ผาตอง ผาขาวมาใชไดหลายอยาง คาดเอว นุง โพกหัว ฯลฯ ผาเช็ด เปนผา
ฝายสีขาว ลายเรขาคณิตสลับสี เสื้อ เปนเสื้อผูชายไตลื้อ ตัดเย็บดวยหมอหอม คอตั้ง แขนยาว ผาโพก
หัว เปนผาโพกเคียนรอบหัว เปนผาฝายสีขาวหรือผาแพรจับสีชมพู

ภาพ 3-39 ซิ่นคําเคิบ

ภาพ 3-40 ซิ่นลื้อเมืองเงิน สําหรับหญิงที่ออกเรือนแลว (ซาย) หญิงสาว (กลาง) และสําหรับนุงไปงานบุญ (ขวา)
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ภาพ 3-41 ซิ่นลื้อลายน้ําไหลแบบตางๆ

ภาพ 3-42 ซิ่นลื้อ (ซาย) ซิ่นยกดอก (กลาง) และซิ่นเมี่ยน ซึ่งใชเทคนิคการปกแทนการทอ (ขวา)
(อาจารยทักษิณา ธรรมสถิตย และรานจางตระกูล เอื้อเฟอใหถายภาพผาซิ่น)
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การแกะสลัก การแกะสลักที่พบมากไดแกการแกะสลักพระพุทธรูปไม ไวถวายเปนทาน
ในเมืองนานนิยมถวายพระพุทธรูปไมไวกับศาสนา ปจจุบันมีการสืบทอดในกลุมพระสงฆ ที่จะเปนชาง
แกะสลักพระพุทธรูปไปดวย นอกจากนี้ ยังมีการแกะสลักไม ในองคประกอบของเครื่องใชหรืออาคาร
ตาง ๆ เชน บุษบก หนาบันวิหาร ธรรมาสน หีบธรรม สัตตภัณฑ แผงพระพิมพ เปนตน

ภาพ 3-43 งานแกะสลักไมประเภทพระพุทธรูป

ภาพ 3-44 งานแกะสลักไมประเภทสัตตภัณฑแบบลื้อ
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ภาพ 3-45 งานแกะสลักไมประเภทองคประกอบอาคาร (บน) ชอฟาที่วัดนาหวายและที่วัดหนองแดง (ลาง)

นอกจากนี้ การแกะสลักไมยังมีการแกะสลักโขนเรือ หรือหัวโอเรือแขงที่เปนรูปพญานาค
และสวนหางที่เรียกวาหางวัน ในการสรางเรือแขงไวประจําแตละชุมชน เรือแตละลําเกิดจากการขุด
สวนหัวโอและหางวันนั้น จะใชการแกะสลัก ปจจุบันการแกะสลักหัวเรือขนาดใหญมีนอยลง แตก็เริ่มมี
การแกะเรือขนาดเล็กไวสําหรับเปนของฝากของที่ระลึกไปพรอมกัน

ภาพ 3-46 หัวโอเรือพญาฆึ วัดศรีพันตน งานแกะสลักไมหัวเรือแขงเมืองนาน
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โลหะกรรม
งานโลหะของเมื อ งน า น ก็ เ จอ
เครื่ อ งมื อ โลหะตั้ ง แต ยุ ค ก อ นประวั ติ ศ าสตร
ตลอดถึงกลองมโหระทึกสองใบแบบวัฒนธรรม
ดองซาน อายุ ป ระมาณ 2,500 ป ที่ บ า นบ อ
หลวง ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ
นอกจากนี้งานฝมือทางดานโลหะ
ในเมืองน าน ก็มี หลายอยา ง เช น การตี มี ด ตี
เหล็ก งานตีมีดตีเหล็กที่มีชื่ อเสียงคือการตี มีด
ของชุมชนไทพวน บานฝายมูล อําเภอทาวังผา
ภาพ 3-47 กลองมโหระทึก
ทั้ง ตีมีด จอบ เสียม แวก เปนตน

ภาพ 3-48 ดาบและมีด ชางวิจิตร ไชยมิ่ง บานฝายมูล

ชาวเมี่ยน ก็เปนกลุมคนที่ใชเครื่องเงินในพิธีกรรม และเปนเครื่องประดับ มีฝมือในการทํา
เครื่องเงิน อยางยิ่ง เชน เครื่องเงินปากลาง เปนตน

ภาพ 3-49 การทําเครื่องเงินของชาวเมี่ยน ที่บานน้ําเปน ต.ปากลาง อ.ปว จ.นาน
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งานเครื่องเงิน ซึ่งเครื่องเงินเมืองนานเปนที่รูจักและมีชื่อเสียง สงไปขายถึงจังหวัดเชียงใหม
ดวย ชางเงินที่มีชื่อเสียงของเมืองนาน ไดแก นายบุญชวย หิรัญวิทย ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ที่มี
ฝมือในการตีสลุงและเครื่องประดับ โดยใชบานเปนศูนยการเรียนรูเครื่องเงินจังหวัดนาน ใหเปนแหลง
เรียนรูและสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ถายทอดภูมิปญญาการทําเครื่องเงินตามแบบโบราณของ
จังหวัดนาน

ภาพ 3-50 นายบุญชวย หิรัญวิทย ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป กับเครื่องมือและผลงาน
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สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมที่สําคัญหรือเปนตัวแทนอันแสดงเอกลักษณนานไดเดนชัด แสดงใหเห็นการ
ผสมผสานวัฒนธรรมตางๆรอบดาน ที่มีความสัมพันธกับเมืองนานดานตางๆ เชน ดานการปกครอง
การคาขาย การอพยพเคลื่อนยายคนเพื่อการตั้งถิ่นฐานอันประกอบดวยวัฒนธรรมสุโขทัย วัฒนธรรม
ลานนา วัฒนธรรมลานชาง วัฒนธรรมไตลื้อ ตลอดจนวัฒนธรรมรัตนโกสินทร และวัฒนธรรมตะวันตก
สามารถจําแนกสถาปตยกรรมในเมืองนานเปนหมวดหมู คือ
1. สถาปตยกรรมทางศาสนา ไดแกอาคารเสนาสนะตางๆในวัดของพุทธศาสนา และ
ศาสนาอื่น เชน วัด พระธาตุ โบสถวิหาร หอไตร โบสถคริสต
2. สถาปตยกรรมในวัง หรือสถาปตยกรรมของเจานาย เชน หอคํา คุม
3. สถาปตยกรรมในเมือง ไดแก องคประกอบเมือง อาคารสาธารณะของเมือง เชน ฉาง
หลวง เคาสนามหลวง โรงเรียน
4. สถาปตยกรรมในบาน เชน เรือนรานคา เรือนพื้นถิ่น หลองขาว
สถาปตยกรรมทางศาสนา องคประกอบที่สําคัญในวัดของพุทธศาสนา ไดแก พระธาตุ
(พระเจดีย) โบสถวิหาร และหอไตร คริสตศาสนาไดแก โบสถ

ภาพ 3-51 พระธาตุแชแหง พระธาตุวัดพญาวัด พระธาตุสําคัญในเมืองนาน

พระธาตุแชแหง วัดพระธาตุแชแหง อําเภอภูเพียง นับไดวาเปนพระธาตุองคสําคัญของ
เมืองนาน เปนพระธาตุประจําปเกิดของคนเกิดปเถาะตามความเชื่อเรื่องพระธาตุประจําปเกิดของชาว
ลานนา ลักษณะเปนทรงลานนา แตเพิ่มเติมชั้นบัวเขาไปกอนที่เปนชั้นมาลัยเถา และชั้นฐานสี่เหลี่ยมยอ
มุมวางบนฐานสี่เหลี่ยมอีกชั้นหนึ่ง ทําใหเปนการชูองคพระธาตุใหมีสัดสวนสูงชะลูดขึ้น องคระฆังขนาด
เล็กมีบัวคาดรอบตามแบบนิยมของลานนา ยอดปลีมีฉัตรโลหะปกไวตามแบบลานนา มีกําแพงแกวลอม
มีซุมทางเขาทั้งสี่ทิศ ซึ่งรูปแบบกําแพงแกวเปนศิลปะพมาตามเจาศรัทธา
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ตามตํานานบอกวา พญาการเมืองโปรดใหกอพระธาตุสูง 1 วาขึ้น เพื่อครอบทับพระบรม
สารีริกธาตุที่ไดจากเมืองสุโขทัย ทรงศรัทธาและสักการะบูชาพระธาตุตลอดรัชกาล ถึงกับโปรดใหยาย
เมืองหลวงจากวรนครเมืองพลัวมาตั้ง ณ บริเวณวัด พระธาตุแชแหงเปนที่เคารพบูชาของกษัตริย เจา
เมืองนานทุกยุค ไดรับการบูรณปฏิสังขรณไม ให เสื่ อมโทรม ขนาดและรูปทรงไดเปลี่ยนแปลงสู แบบ
ลานนาจนปรากฏในปจจุบัน มีงานฉลองพระธาตุประจําปราวกลางเดือน 6 เหนือ
พระธาตุวัดพญาวัด เปนวัดประจําเมืองในยุคแรกของเวียงใต ลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยม
ซอนชั้นอิทธิพลเจดียกูกุดของหริภุญชัย ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซอนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น มีซุมพระดานละ
3 ซุมเทากันทุกชั้น แตไมมียอดเล็กตามมุมแตละชั้นและโคงของซุมพระไมเปนหยักตามเศียรพระแบบ
หริภุญชัย อีกทั้งยังทําชั้นบัวหงายประดับแตละชั้นดวย สวนยอดไมทําตามแบบหริภุญชัย แตทําเปนบัว
เหลี่ยมเรียวสูงขึ้นไปคลายธาตุอีสานลานชาง

ภาพ 3-52 พระธาตุชางค้ํา

วัดพระธาตุชางค้ําเปนวัดหลวงกลางเวียงนาน ตั้งอยูบริเวณขวงเมือง ดานหนาเวียงแกว
ศูน ย กลางการปกครอง เป นวั ด สํ าคัญ ที่เจา หลวงน านทุ กพระองคให ความสํ าคัญ ทํ านุ บํารุงต อเนื่ อง
เรื่อยมา องคพระธาตุเปนตัวแทนของวัฒนธรรมสุโขทัยที่ปรากฏในวัฒนธรรมนาน เพราะมีรูปแบบของ
ศิลปะสุโขทัยและลานนาผสมผสานอยูในพระธาตุองคนี้ ดังนี้ รูปผังสี่เหลี่ยมไมยอมุมมีชางรอบฐานเปน
แบบสุโขทัย เรือนธาตุที่เนนชั้นมาลัยเถา 3 ชั้นยืดขึ้นไป องคระฆังขนาดเล็กพรอมบัวคาดกลาง เปน
แบบลานนา บัลลังกสี่เหลี่ยมไมยอมุมเปนแบบสุโขทัย ปลียอดมีฉัตรโลหะปกยอดเปนแบบลานนา

3-98

พระธาตุเบ็งสกัด วัดเบ็งสกัด อําเภอปว เปนวัดสําคัญของอําเภอปว ตั้งอยูบนเนินดิน
รูปทรงแปดเหลี่ยมแบบลานนาบนฐานสี่เหลี่ยมยอมุม องคระฆังขนาดเล็ก บัลลังกกลม ปลียอด และ
ฉัตรโลหะ มีกําแพงแกวทึบเตี้ยๆลอม
พระธาตุจอมแจง พระธาตุจอมทอง เปนพระธาตุขนาดเล็กตั้งบนดอยเตี้ยนอกเมื องป ว
เปนพระธาตุที่มีตํานานรวมกันวา พระพุทธเจาไดเสด็จมาที่ดอยมอนนึ่ง (คือดอยจอมทอง ตําบลสถาน
อําเภอปวในปจจุบัน) พบปูลัวะยาลัวะสองคน พระพุทธเจาประทานเสนเกศาให ปูลัวะยาลัวะจึงเอา
ใบตอง มารับเกศาธาตุไว จึงเรียกวา จอมตอง (จอมตอง) ตอมากลายเปน จอมตอง (จอมทอง) ในที่สุด
พระธาตุบางสวนไดแจกไปยังดอยอีกลูกหนึ่ง (คือบริเวณพระธาตุจอมแจง บานดอนแกว ตําบลวรนคร
อําเภอปวในปจจุบัน) จึงเรียกวา จอมแจก ตอมากลายเปนจอมแจง

ภาพ 3-53 พระธาตุเบ็งสกัด

ภาพ 3-54 พระธาตุจอมแจง (ซาย) และพระธาตุจอมทอง (ขวา)
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ภาพ 3-55 พระธาตุองคอื่นๆในนาน
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อาคารสําหรับประกอบศาสนกิจประเภทโบสถวิหารที่สําคัญของนาน ไดแก
วิหารวัดภูมินทร พระเจาเจตบุตรพรหมมินทร ผูครองนครนานสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2139
เปนวิหารจัตุรมุขที่มีคติการกอสรางตางจากที่อื่น หายาก ตางจากอุโบสถหรือวิหารแบบจัตุรมุขทั่วไป
คื อ เป น การสร า งวิ ห ารและอุ โ บสถอยู ในหลั ง เดี ย วกัน แต ว างขวางกัน ให วิ หารหั น หน า ไปทางทิ ศ
ตะวันออก อุโบสถหันหนาไปทางทิศเหนือ อุโบสถมีนาคขนาดใหญสองตัวเทินรับตัวอุโบสถไว หัวนาค
อยูดานทิศเหนือ ชูคอสูงขึ้นโดยไมมีมกรคายแบบที่นิยมทํากันในลานนา ตัวนาคทําเปนแบบนาคเลื้อย มี
บันไดทางขึ้นและประตูอุโบสถอยูระหวางกลาง ชวงกลางทําเปนประตูเล็กๆลอดตัวนาคออกดานนอกได
เปนเสนหที่ชางสรางสรรคใหกับบันไดนาคที่นี่ สวนหางไปปรากฏดานทิศใต บันไดทางขึ้นของวิหารดาน
ทิศตะวันออก ทําเปนรูปราชสีหคูตั้งไว ราวบันไดทําเปนหางวันตามแบบลานนา ภายในมีพระพุทธรูป
ประธาน 4 พระองค วางลอมเสากลางหันพักตรออกตรงชองประตูทั้ง 4 ทิศ
วิหารวัดภูมินทรไดรับการบูรณะครั้งใหญเมื่อ พ.ศ.2410 สมัยพระเจาอนันตวรฤทธิเดช ใช
เวลาซอมนาน 18 ป จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในครั้งนั้น เปนศิลปะไตลื้อ จากการคนควาของวินัย
ปราบริปู พบวาศิลปนผูวาด คือ หนานบัวผัน ซึ่งมีผลงานที่วิหารวัดหนองบัวอีกแหงหนึ่ง แตไมไดเปนผู
วาดเพียงคนเดียว ดวยลักษณะการวาดและฝมือนั้น สังเกตไดวามีผูอื่นรวมวาดดวยบางสวน จิตรกรรม
ฝาผนังวัดภูมินทรนี้ เปนสวนที่สรางชื่อเสียงใหกับวัดภูมินทรและเมืองนานมาก โดยเฉพาะภาพ “ปูมาน
ยามาน” ที่วินัย ปราบริปูตั้งชื่อใหอีกชื่อหนึ่งวา “กระซิบรักบันลือโลก” เปนภาพบุคคลขนาดใหญมาก
และไมมีสวนเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เขียนอยูทั้งหมด

ภาพ 3-56 อุโบสถวิหารวัดภูมินทร
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ภาพ 3-57 องคประกอบวิหาร (บน) และอุโบสถวิหารวัดภูมินทรในธนบัตรในรัชกาลที่ 8 (ลาง)
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วิหารวัดตนแหลง อําเภอปว เปนวิหารแบบไตลื้อ หลังคาสามชั้น มุงแปนเกล็ด หลังคาชั้น
ยอดสุดเปนทรงจั่ว หลังคาตับที่สองและสามถัดลงมาทั้งสองตับเปนหลังคาปกนกคลุมต่ําทั้ง 4 ดาน บาง
ก็วาทรงเฮินหงส เหมือนแมหงสที่กางปกกางหางแบบหลุบต่ําเพื่อกันฝนใหลูกนอยที่หลบฝนอยู ใตปก
องคประกอบทางศิลปกรรมที่ประดับตัวอาคารเปนไมแกะสลักกับการเขียนสีลวดลาย ผนังทึบตันหนา
ทั้ง 4 ดาน มีชองประตูหนาตางเพียงเล็กนอย หนาแหนบหรือหนาบันเปนไมเขียนสี ทําเปนรูปตะวันมี
รัศมี คอสองหนาแหนบแบงเปนชองลูกฟก ไมมีนาคทัณตหรือคันทวย บันไดทางขึ้นดานทิศตะวันออกมี
สิงหปูนปนหนึ่งคู

ภาพ 3-58 วิหารวัดตนแหลง
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วิหารวัดหนองแดง อําเภอเชียงกลาง หลังคาสองชั้น มุงแปนเกล็ดปลายมน หลังคาชั้นบน
เปนทรงจั่ว ระนาบหลังคาแอนตกทองชาง หลังคาตับลางเปนหลังคาปกนกคลุมต่ําทั้ง 4 ดาน ดานหนา
เหนือประตูทางเขายื่นออกมาเปนเพิงคลุมพื้นที่ทางเขาที่ทําเปนระเบียง มีเสาพาไลรับปลายหลังคาเพิง
องคประกอบทางศิลปกรรมประดับตัววิหารเปนไมแกะสลัก บานหนาตางไมไมแกะสลัก ชอฟาไมรูปนก
หัสดีลิงค นาคทัณตเปนไมแกะสลักรูปหนุมาน ครุฑ เทวดา นาค ประกอบกับลายพันธุพฤกษา หนา
แหนบไมทําเปนชองลูกฟก มีดอกลอยประดับทุกชอง ยกเวนชองกลางประดับกระจกจืน

ภาพ 3-59 วิหารวัดหนองแดง
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วิหารวัดหนองบัว อําเภอทาวังผา เปนวิหารทรงจั่ว หลังคาสองชั้นสองตับ และมีมุขหนา
ลดต่ําใตขื่ออีกสองชั้นสองตับ หลังคาลาดคลุมต่ํา มุงกระเบื้องดินขอ องคประกอบตกแตงเปนปูนปน
หนาแหนบหลังคาตอนบนทําเปนชองลูกฟก มีลายดอกลายประจํายามปดกระจกและระบายสี หนา
แหนบตอนลางที่มุ ขหนาและมุขคลุมทางเขา ดา นขางแกะสลักไม เป นลวดลายพัน ธุ พฤกษา ดานทิ ศ
ตะวันตกเปนดานหลังวิหาร ไมมีมุข กอเปนผนังทึบถึงหลังคา ไมทํานาคทัณตหรือคันทวย แตใชการยื่น
เตาจากผนังออกมารับชายคา ตัววิหารยกพื้นไมมาก บันไดทางขึ้นจึงมีเพียงสองขั้นไมทอดยาว แตก็มี
ราวบันไดและประดับดวยรูปปนสิงหคูหนึ่งขนาดใหญ เปนรูปสิงหยืน ตางจากที่อื่นๆที่สวนใหญจะนั่ง
จุดเดนหนึ่งของวิหารหลังนี้คือจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะแบบไตลื้อผลงานของหนานบัวผัน
ผูเดียวกับที่เขียนที่วิหารวัดภูมินทร

ภาพ 3-60 วิหารวัดหนองบัว
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วิหารวัดบุญยืน อําเภอเวียงสา ตามหลักฐานปรากฏไววา เจาอัตถวรปญโญบัญชาใหสราง
เมื่อ พ.ศ.2340 พระประธานเปนพระพุทธรูปยืนปางเปดโลก ตัววิหารหันหนาขึ้นเหนือ หลังคาหนา 3
ซด หลัง 2 ซดตามแบบลานนา ทําเปน 2 ตับแตที่สันหลังคาหลังหลวงมีซ อนขึ้นไปอี กชั้นหนึ่ง เปน
ระเบียบการซอนชั้นแบบอีสานลานชาง ดานหนามีมุขหนาเปนพื้นที่เปดโลงไมมีฝา บันไดทางขึ้นกวาง
เต็มหนาถัง ซึ่งเปนเอกลักษณวิหารเมืองนาน มีสิงหนั่งบนหัวเสาราวบันไดอยูคูหนึ่ง จุดเดนของวิหาร
หลังนี้คือลวดลายปูนปนปดทอง ลวดลายปดกระจก และลายแกะสลักไม

ภาพ 3-61 วิหารวัดบุญยืน อําเภอเวียงสา
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วิหารวัดนาหวาย อําเภอนาหมื่น วิหารขนาดเล็ก เกาแก ไมมีหลักฐานปที่สราง พบเพียง
หลักฐานการบูรณะ พ.ศ.2336 หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวสองตับ ผนังกอปูนทึบตัน มีชองประตูทางเขา
ดานหนา และชองหนาตางเล็กๆดานขางดานละชอง ดานหลังทึบ หลังคา หนาแหนบ และนาคทัณต
เปนเครื่องไม แกะสลักออนชอยงดงามมาก งานชางฝมือดี

ภาพ 3-62 วิหารวัดนาหวาย อําเภอนาหมื่น
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อาคารทางศาสนาประเภทหอไตร หรือหอธรรมที่สําคัญของนาน ไดแก
หอไตรวัดหัวขวง เจามหาพรหมโปรดใหสรางเมื่อ พ.ศ.2473 เปนอาคารสองชั้น ชั้นลาง
ปู น ชั้น บนเป นไม เปน การปองกัน ไม ให ป ลวกขึ้นไปกัด กิน คัม ภีรพ ระธรรมคํา สอนที่ ชั้ นบนโดยง า ย
หลังคามุงแปนเกล็ด ทําเปนสองตอน ตอนบนเปนทรงจั่ ว ตอนลางเปนแบบปนหยา ปกนกชักออก
โดยรอบ หนาบันไมแกะสลักรูปเทพพนมลอมดวยลวดลายพันธุพฤกษา
หอไตรวัดนาปง อําเภอภูเพียง ไมทราบอายุ แตเกิน 80 ปตามคําบอกเลา รูปทรงเดียวกัน
แตแตไมสองชั้นแบบหอไตรวัดหัวขวง ทําเปนฐานปทมและเสาปูนขนาดใหญ 16 ตนรับอาคารเครื่องไม
ฝาไมเปนการประกอบคลายฝาไมปะกนของภาคกลาง

ภาพ 3-63 หอไตรวัดหัวขวง และหอไตรวัดนาปง

หอไตรวัดนาเตา อําเภอนานอย เปนอาคารทรงมณฑป 2 ชั้น ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังคา
กรวยเหลี่ยมยอดฉัตรโลหะ เดิมหลังคามุงดวยแผนหิน แตตองเปลี่ยนเปนกระเบื้องดินเผาหางมนเพราะ
ชํารุดมากและหาทดแทนไมได ทํากําแพงแกวลอม ตรงชองทางเขาทําเปนนาคคู ลักษณะหัวนาคและ
หางขมวดคลายนาคที่วิหารวัดภูมินทร
หอไตรวัดน้ําลัด อําเภอภูเพียง เปนหอไตรเสาเดียว ทําเปนชางมูบ (ชางหมอบ) เทินรับ
เสาเดี่ยวปูนที่รับตัวหอไตรเครื่องไมขนาดเล็ก ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังคากรวยเหลี่ยมมุงกระเบื้อง มีฉัตร
โลหะปกบนยอด

ภาพ 3-64 หอไตรนาเตา และหอไตรวัดน้ําลัด
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อาคารในศาสนาคริสตของเมืองนาน ไดแก โบสถ กอตั้งโดยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกัน
นิกายโปรเตสแตนต ระหวางป พ.ศ.2435 – 2446 ปจจุบันคือคริสตจั กรประสิท ธิ พรน านแห งสภา
คริสตจักรแหงประเทศไทย รูปแบบสถาปตยกรรมเดิมเปนแบบพื้นถิ่น และปรับเปนรูปแบบตามแบบ
โบสถในประเทศตะวันตกในระยะตอมา

ภาพ 3-65 โบสถคริสตในเมืองนานยุคแรก ยุคตอมา (บน) และปจจุบัน (ลาง)

สถาปตยกรรมในวัง ไดแก อาคารที่พักอาศัยหรือที่วาราชการของเจาหลวงเมืองนานและ
สายตระกูล ซึ่งลานนาเรียกวา หอคํา คุม ตรงกับภาคกลางเรียกวา พระตําหนัก ตําหนัก สวนสถานที่ซึ่ง
เปนที่ตั้งของหอคําซึ่งตรงกับภาคกลางวา พระราชวัง หรือวัง นั้น ลานนาเรียกวา เวียงแกว
คุมหลวงเมืองนา น ปจจุบันใชเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน สรางเมื่อ พ.ศ.2446
โดยพระเจาสุริยพงษผริตเดช เปนการสรางทดแทนอาคารคุมหลวงเดิม เปนอาคารตึก 2 ชั้น รูปแบบ
ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตก หลังคาอยางไทย 2 ชั้น 2 ตับ มุงแปนเกล็ด ประดับชอฟาใบระกาหาง
หงส เจาราชดนัย โอรสพระเจาสุริยพงษผริตเดชเปนผูออกแบบ อาคารคุมหลวงถูกใชเปนศาลากลาง
จั งหวั ดเมื่ อ พ.ศ.2476 หลั งเจา มหาพรหมสุ รธาดาถึง แก พิ ราลั ย และถูกปรั บเป นพิ พิ ธภั ณฑ ส ถาน
แหงชาติและเปดใหเขาชมอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ.2530
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ภาพ 3-66 คุมหลวงเมืองนาน

ภาพ 3-67 คุมอื่น ๆเมืองนาน
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ภาพ 3-68 โฮงเจาฟองคํา คุมเมืองนานที่ปรับเปนพิพิธภัณฑเอกชน

นอกจากคุมหลวงแลว คุมอื่น ๆ สําหรับเจานายเมืองนาน ตัง้ กระจายกันอยูในเขตเมือง
ชั้นใน รอบ ๆ คุมหลวง คุมหลายหลังยังอยูในความครอบครองของทายาท ใชเปนที่พักอาศัย บางหลัง
ทายาทขายไปแลว บางหลังเปลี่ยนการใชไปแลว เชน คุมเจาราชบุตร คุมเจาเทพมาลา โฮงเจาฟองคํา
คุมเจาเมฆวดี คุมเจาจันทรทองดี คุมเจานายสวนใหญเปนอาคารที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก เปนคานิยม
ของผูมีกําลัง จะสรางอาคารที่ทันสมัยสําหรับยุคนั้น
สถาปตยกรรมในเมือง ไดแก อาคารสาธารณะ เปนองคประกอบของเมือง เปนที่ทําการ
โรงเรียน หรืออาคารที่ใชเพื่อสาธารณะอื่น ๆ เชน ฉางหลวง บริเวณที่ใชเก็บเสบียงและสิ่งของที่ใชใน
กิจการบานเมื อง เชน อาหาร เครื่องใชสําหรับ ป องกันบ านเมื องจํ าพวกดิน ประสิ ว น้ํามันยาง ฯลฯ
เคาสนามหลวง โรงเรียน ปจจุบันพื้นที่นี้เปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดหลังเกา เคาสนามหลวง หรือ
สภาขุนนางผูปกครองเมืองในสมัยขาหลวง ตั้งอยูดานทิศใตของคุมหลวง ตึกแดงหรือตึกลินกัลน และ
ตึกรังสีเกษม เปนอาคารกออิฐ รูปแบบแบบตะวันตก เปนอาคารกออิฐหลังแรกของนาน สรางขึ้นเพื่อใช
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เปนอาคารเพื่อการเรียนการสอนของมิชชั่นนารีที่เดินทางเขามาเผยแพรศาสนาในเมืองนาน ตึกลินกัลน
สรางขึ้นเพื่อใชเปนโรงเรียนชายลวน เสร็จเมื่อ พ.ศ.2458 แลวสรางตึกรังสีเกษมตอเพื่อใชเปนโรงเรียน
หญิงลวน เสร็จเมื่อ พ.ศ.2459 ปจจุบันคือ อาคารของโรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ใชเปนพิพิธภัณฑ
นอกจากนี้ ยั ง มี ต ลาดหรือกาด เป นที่แลกเปลี่ ยนสิ นคาอุ ปโภคบริโ ภค แตส วนใหญ เ ป น
จําพวกอาหารการกิน

ภาพ 3-69 เคาสนามหลวงเมืองนาน
ที่มา: แผนที่ชุมชน เมืองเกานาน, 2548.

ภาพ 3-70 ตึกแดงหรือตึกลินกัลนอะแคเดมี โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา
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ภาพ 3-71 ตึกรังสีเกษม โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา
ที่มา: www.ncs.ac.th
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ภาพ 3-72 ตลาดหรือกาดเมืองนาน กอนถูกไฟไหม พ.ศ.2523 ที่มา: แผนที่ชุมชน เมืองเกานาน, 2548.

สถาปตยกรรมในบาน เชน เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น เรือนรานคา หลองขาว(ยุงขาว)หรือเรียก
เลาขาวตามแบบอีสาน เอกลักษณของเรือนนานเปนเรือนไม ยกใตถุนสูงปลอยโลง พบทั้งที่ใชเสาไมตอ
ยาวขึ้นจนรับหลังคา และใชกออิฐขนาดใหญรับตัวเรือนไม หลังคาปนหยาและจั่ว มุงกระเบื้องดินขอ
กระเบื้องซิเมนตแบบโบราณ องคประกอบบนเรือนคลายเรือนแบบประเพณีของลานนา ประกอบดวย
หองนอน เติ๋น ครัวไฟ และระเบียงทางเดิน ไมมีหองน้ําบนเรือน แตที่แตกตางจากลานนาทั่วไปคือการ
เอาหลองขาวมาเชื่อมตอกับเรือนใหเดินถึงกัน

ภาพ 3-73 เรือนรานคาเมืองนาน
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ภาพ 3-74 เรือนพื้นถิ่นเมืองนาน
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จิตรกรรม
จิตรกรรม ของเมืองนานทุกคนจะรูจักรูป “ปูมาน-ยามาน” กันมาก ทั้งยังปรากฏในของ
ฝากของที่ระลึกจากเมืองนาน ซึ่งจิตรกรรมในเมืองนาน ในรุนเกาพอที่จะมีใหเห็น ไดแก
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร เปนจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุด ดังปรากฏในคําขวัญเมืองนาน
ที่วา “แขงเรือลือเลื่อง เมืองงาชางดํา จิตรกรรมวัดภูมินทร แดนดินสมสีทอง เรืองรองพระธาตุแชแหง”
จิตรกรรมที่วัดภูมินทรนี้เขียนขึ้นระหวาง พ.ศ.2410 – 2417 เรื่องคัทธนกุมารชาดก, จันทกุมารชาดก
ดวยสอดแทรกภาพวิถีชีวิตของชาวเมืองนาน และการเขามาของชาวฝรั่งเศสในยุคนั้น
จิตกรรมฝาผนังวัดหนองบัว เปนจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในชวงเดียวกับวัดภูมินทร โดยชางที่
ชื่อ หนานบัวผันและคณะ เขียนเปนชาดกเรื่อง จันทฆาตกชาดก หรือกําพราปูจี่ พรอมอดีตพุทธ
จิตรกรรมฝาผนังวัดชางค้ําวรวิหาร สันนิษฐานวานาจะวาดชวงเดียวกับวิหารวัดภูมินทร
สอดแทรกวิถีความเปนอยูของชาวนาน เคยถูกฉาบปูนทับ เมื่อคนพบและเลาะปูนออก ภาพก็เลือนราง
มากแลวจนแทบจะมองไมออกวาเปนภาพอะไร
จิตรกรรมบนฝาผนังฐานชุกชีในวิหารวัดหนองแดง อ.เชียงกลาง คาดวานาจะเขียนขึ้นชวง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 25 แสดงเรื่องพระมาลัย

ภาพ 3-75 จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรที่มีชื่อเสียง
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ภาพ 3-76 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องจันทฆาตกชาดก วัดหนองบัว อําเภอทาวังผา

ภาพ 3-77 จิตรกรรมเมืองนานยุคเกา

ภาพ 3-78 จิตรกรรมเมืองนานยุคใหม ผลงานศิลปนสุรเดช กาละเสน
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หัตถกรรม
มีหัตถกรรมหลายอยางในเมืองนาน เชน
การจักสาน นอกจากจะมีการจักสานของใชทั่วไปแลว มีการนําหวายมาทําเปนเครื่องใช
ครัวเรือนดวย ที่บานนาทอ ตําบลไชยสถาน อําเภอเมือง และที่อื่นๆ
เครื่องเงินเมืองนาน พวกเงินตราโบราณ เครื่องใชทําจากเงิน เชน สลุง จอก พาน กระบวย
ตลับ ถาด ฯลฯ และเครื่องประดับเงิน เชน เข็มขัด กําไล ปนปกผม ตางหู ฯลฯ

ภาพ 3-79 หัตถกรรมเมืองนาน เฟอรนิเจอรและของใชเครื่องหวาย
ที่มา: นกหวายนาน อ.ภูเพียง
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ประติมากรรม
ประติ มากรรมของเมื องน านส วนใหญ เ ป น งานพุท ธบู ช า ได แกพระพุ ท ธรู ป ปางต า งๆ
นอกจากนี้ คื อ ประติ ม ากรรมอื่ น ๆ แต ไ ม ม ากนั ก เช น เทวดา สั ต ว พระพุ ท ธรู ป เมื อ งน า นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบออกเปน 4 ระยะ ตามยุคสมัยของการปกครอง ซึ่งมีสวนสําคัญของอิทธิพลตอ
รูปแบบศิลปะ คือ ยุคกอนลานนา ยุคลานนา ยุคพมาปกครอง และยุคฟนฟู (หลังกอนปกครองของ
พมา) มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 (กลางพุทธศตวรรษที่ 19 - พ.ศ.1992)
เปนกลุมที่ไดรับอิทธิพลจากสุโขทัย พักตรรูปไข ขนงโกง นาสิกโดงปลายงุมเล็กนอย โอษฐ
เรียวบาง อังสาใหญ บั้นพระองคเล็ก ครองจีวรหมเฉียงเปดอังสะขวา ชายจีวรเขี้ยวตะขาบ มักพบเปน
ปางมารวิชัย พระพุทธรูปที่สําคัญในระยะนี้ ตามปางตางๆ ดังนี้
ปางมารวิชัย เชน พระพุทธรูปวัดกอก พระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง พระพุทธรูปวัดหัวขวง
ปางลีลา ปางประทานอภัย เชน พระพุทธรูป 5 องคที่พระเจาสารผาสุมสรางขึ้น ปจจุบัน
อยูที่วัดพญาภู 2 องค วัดชางค้ํา 3 องค

ภาพ 3-80 พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่วัดกอก (ซาย) และทีว่ ัดศรีบุญเรือง (ขวา)
ที่มา: นันทปฎิมา, 2558.
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ภาพ 3-81 พระพุทธรูปปางลีลาวัดพญาภู
ที่มา: นันทปฎิมา, 2558.

ภาพ 3-82 พระพุทธรูปปางประทานอภัยวัดพระธาตุชางค้ําฯ

ระยะที่ 2 (ระหวาง พ.ศ.1993 – 2102)
เปนชวงการเขามาของลานนาสูเมืองนาน ศิลปะแบบเชียงใหม เขามาผสมกับศิลปะแบบ
สุโขทัยที่มีอยูเดิม พบพระพุทธรูปในระยะนี้จํานวนมาก ลักษณะองคพระในระยะนี้มี 2 กลุม
กลุมที่ 1 พักตรคอนขางกลม รัศมีเปนรูปดอกบัวตูม วรกายอวบอวน ครองจีวรเปดอังสา
ขวา ชายจีวรสั้นเหนือถัน ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ฐานหนากระดานเกลี้ยง 1-2 ชั้น ซอนบนฐานหนา
กระดานหกเหลี่ยม พระพุทธรูปสําคัญในกลุมนี้ ไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุชางค้ํา
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ภาพ 3-83 พระพุทธรูปวัดพระธาตุชางค้ํา
ที่มา: เมืองนาน โบราณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะ, 2530.

กลุมที่ 2 พักตรรูปไขและคอนขางกลม นาสิกใหญ ขมวดเกศาเล็ก รัศมีรูปเปลวไฟ หนุเปน
ตอมใหญ วรกายเพรียวบาง ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ฐานหนากระดานเกลี้ยงชั้นเดียว พระพุทธรูป
สําคัญในกลุมนี้ ไดแก พระเจาทองทิพย วัดสวนตาล

ภาพ 3-84 พระเจาทองทิพย วัดสวนตาล
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ระยะที่ 3 (ระหวาง พ.ศ.2103 – 2328)
เป น ช ว งที่ เมื อ งน า นอยู ภ ายใต ก ารปกครองของพม า เหมื อนกับ เมื อ งต า งๆในล า นนา
บานเมืองไมสงบ เกิดสงครามหลายครั้ง ศาสนาขาดการดูแลบํารุงรักษา ศิลปกรรมดานตางๆก็เชนกัน
เปนชวงตกต่ําหรือหยุดการพัฒนาของงานศิลปกรรม ลดความสวยงามลง และเทคนิควิธีไมมีคุณภาพ
เทียบเทากับสองชวงแรก บางกลุมสรางจําลองมาจากพระสิงห บางกลุมก็ไดอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา
และลาวปะปน โดยที่ศิลปะพมากลับมีอิทธิพลตอศิลปะเมืองนานนอยมาก ผิดจากยุคที่ลานนาปกครอง
ลักษณะของพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในระยะนีแ้ ข็งกระดางไมสวยงาม ไมไดสัดสวน เทคนิคการหลอโลหะ
ไมดี พื้นผิวขรุขระและเนื้อสําริดไมเรียบเนียน ลักษณะองคพระในระยะนี้มี 3 กลุม
กลุมแรก รับอิทธิพลจากกลุมที่ 2 ของระยะที่ 2 พักตรรูปไข ขมวดเกศาเล็กเรียงติดแนน
คลายหนามขนุน มักมีแนวเสนไรพระศก รัศมีเปนเปลวสูง ชายจีวรยาวจรดนาภี ปลายพับเขาขางใน
หรือตัดตรง นิ้วพระหัตถทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฐานหนากระดานเกลี้ยงชั้นเดียวหรือซอนชั้น พระพุทธรูป
สําคัญในกลุมนี้ ไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดพระธาตุชางค้ําฯ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพญาภู
กลุมที่ 2 รับอิทธิพลจากกลุมที่ 1 ของระยะที่ 2 พักตรคอนขางกลม ขมวดเกศามีทั้งใหญ
และเล็ก รัศมีเปนรูปดอกบัวตูม วรกายอวบ ชายจีวรยาวลงมาถึงนาภี ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชรและ
ราบ มีทั้งฐานบัวและฐานหนากระดานเกลี้ยง พระพุทธรูปสําคัญในกลุมนี้ ไดแก พระพุทธรูปปางมาร
วิชัย วัดภูมินทร
กลุมที่ 3 มีอิทธิพลศิลปะอยุธยาและลาว พักตรยาว ขนงโกงเปนสันจรดกัน โอษฐเมม หนุ
เปนตอมกลมมีแนวเสนขอบ ปางประทานอภัย ยกหัตถสองขาง หมจีวรคลุม รัดประคตขนาดใหญคาด
ทับแนวชายพับของสบง ไดแก พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัย วัดพระธาตุชางค้ําฯ

ภาพ 3-85 พระพุทธรูปปางมารวิชัยทีว่ ัดพระธาตุชางค้ําฯ (ซาย) และทีว่ ัดพญาภู (ขวา)
ที่มา: เมืองนาน โบราณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะ, 2530.
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ภาพ 3-86 พระพุทธรูปปางมารวิชัยทีว่ ัดภูมินทร (ซาย) และในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน (ขวา)
ที่มา: เมืองนาน โบราณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะ, 2530.

ภาพ 3-87 พระพุทธรูปปางประทานอภัยทรงเครื่อง (ซาย) และปางประทานอภัยในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน
(ขวา) ที่มา: เมืองนาน โบราณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะ, 2530.
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ระยะที่ 4 (ระหวาง พ.ศ.2329 – 2474)
เป นช วงที่ มี การลอกเลี ย นของเกา และนํา ศิ ล ปะจากที่ต างๆ มาดั ดแปลงเป นรูป แบบ
ตาง ๆ หลากหลายมากขึ้น พระพุทธรูปในระยะนี้ถูกสรางขึ้นเปนจํานวนมาก ใชไมเปนวัสดุหลัก เพราะ
หางาย บุคคลทั่วไปมีจิตศรัทธาสามารถสรางขึ้นดวยตนเองหรือใชชางพื้นบาน สวนพระพุทธรูปขนาด
ใหญที่ใชเปนพระประธานในโบสถวิหารมักปนดวยปูน ความหลากหลายรูปแบบของพระพุทธรูปใน
ระยะนี้ เกิด จากการติด ต อกับภายนอกมี ม ากขึ้นและการอพยพย ายถิ่นฐานของผู คนมายั งเมื องนาน
นําเอาศิลปะรูปแบบตางๆเขามา ทําใหเกิดศิลปะที่หลากหลายแตกตางกันไปตามฝมือชาง ปางที่นิยม
สรางยังคงเปนปางมารวิชัย นอกจากนี้ ยังเกิดการสรางปางประทับยืนเปนครั้งแรก นอกเหนือปางลีลา
และปางประทานอภัยที่เคยสรางกอนหนานี้ ปางอื่นๆ เชน ปางไสยาสน ปางสมาธิ และปางนาคปรกที่
ไมเคยพบกอนหนานี้ ก็พบมีการสรางในระยะนี้
พระพุทธรูปสําคัญในกลุมนี้ ไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดหนองบัว ปางมารวิชัยวัด
ตนแหลง พระพุทธรูปปางประทับยืน วัดบุญยืน พระพุทธรูปปางไสยาสน วัดสถารศ เปนตน

ภาพ 3-88 พระประธานวิหารวัดหนองบัว (ซาย) และ วัดตนแหลง (ขวา)
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ภาพ 3-89 พระประธานวิหารวัดบุญยืน ปางเปดโลก เจาผูครองนครนานจะประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาเบื้องหนา

ภาพ 3-90 พระพุทธรูปปางไสยาสน วัดสถารศ
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3.1.5 ด า นประวั ติ ศาสตร ด า นรั ฐ ศาสตร และนิ ติ ศาสตร จั ด แสดงข อ มู ล การจั ด การปกครอง
กฎหมายอาณาจักรหลักคํา
กรอบข อ มู ล ที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด แสดงข อ มู ล ประวั ติ ศ าสตร การจั ด การปกครอง
กฎหมายอาณาจักรหลักคํา ดังนี้
- ประวัติศาสตรของเมืองนาน
- นครรั ฐ น า นกั บ ความสั ม พั น ธ กั บ รั ฐ ข า งเคี ย ง ได แ ก สุ โ ขทั ย ล า นนา ล า นช า ง
เชียงแขง พมา อยุธยา สยาม
- นิติศาสตร ไดแก จารึกปูส บถหลาน และกฎหมายอาณาจักรหลักคํา
มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพ 3-91 คูน้ําคันดินเมืองโบราณ บานเสี้ยว ตําบลยม อําเภอทาวังผา

ดานประวัติศาสตร
เมื องนา นเป น เมื อ งหนึ่ ง ที่ มี เ อกสารที่ บ อกเล า ถึ งประวัติ ข องตนเอง ที่ เรีย กว า “พื้ น ”
พื้นหรือตํานาน หรือประวัติ ความเปนมา พื้นเมืองนาน ก็คือเอกสารชิ้นสําคัญที่บอกเลาถึงความเปนมา
ของเมืองนาน ซึ่งอาจมีหลายสํานวน แมวาในสมัยของพระเจาสุริยพงษผริตเดช ใหแสนหลวงราชสมภาร
เรียบเรียงพงศาวดารเมืองนานขึ้นใหม ซึ่งก็ใชพื้นเมืองนานฉบับวัดพระเกิดเปนหลัก (รวมถึงฉบับอื่น ๆ
และตํานานพระธาตุแชแหงรวมดวย) แตก็มีการสับสนกันในบางประเด็น แตโดยหลักแลว จะใชตํานาน
พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิดเปนสําคัญ
กอนที่จะมาถึงตํานานฝายเมือง เมืองนานไมไดเกิดขึ้นมาลอย ๆ ไมไดเกิดจากวัฒนธรรม
ภายนอกเชนอาณาจักรหริภุญไชย แตเกิดดวยเนื้อในของเมืองนานเอง
เมืองนานมีการอยูอาศัยของผูคนมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ดวยพบเครื่องมือหินเกา
หินใหม ยุคโลหะ เชน ขวานสําริด กลองมะโหระทึก โลงไม ภาพเขียนสี สิ่งเหลานี้ลวนชี้ใหเห็นวา ใน
บริเวณจังหวัดนาน มีการอยูอาศัยกันมานาน และมีการตั้งถิ่นฐานเปนบานเปนเมืองมา ดวยพบเมือง
โบราณหลายเมือง และกอนที่จะนับหนึ่งที่เมืองปว ก็มีเมืองยางของพระญาภูคาอยูกอนแลว
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ภาพ 3-92 พรานปานําไขมาถวายพระญาพูคา จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีพันตน

เริ่มจากนายพรานไดไขมาจากดอยภูคา แลวฟกออกมาเปนทารกชาย 2 คน พระญาพูคา
จึงนํามาเปนลูก พรอมสรางเมืองให ผูพี่ชื่อวาขุนนุน สรางเมืองจันทบุรีใหผูนองชื่อวาขุนฟอง สรางเมือง
พัว (ปว) หรือวรนคร ให จึงเปนปฐมบทแหงพื้นเมืองนาน ผูครองเมืองปว มาจากคนทองถิ่นที่นี่นั่นเอง
เริ่มจากปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เมืองปวกอกําเนิดขึ้น โดยเปนเมืองเล็ก ๆ ยังขึ้นกับเมือง
ยาง ดวยพระญาเกาเกื่อนที่ครองเมืองปว ตองไปครองเมืองยางตามคําเชิญของปู คือพระญาภูคา ใหแม
ทาวคําปน ปกครองเมืองปวโดยลําพัง นั่นเองทําใหอิทธิพลของพะเยา แผมาถึงเมืองปว จนเมืองพะเยา
มารบเอาเมืองปวไดในที่สุด แมทาวคําปนหนี กําเนิดบุตรผูหนึ่ง ชื่อวาใสยศ ตอมาไดแกพระญาผานอง
พระญาผานองนําเมืองปวหลุดพนอํานาจจากเมืองพะเยาได โดยความชวยเหลือของนางอั้วสิม ที่เปน
ชายาของพระญางําเมืองที่มาปกครองเมืองนาน
เมื่อสิ้นพระญาผานองแลว ตามพื้นเมืองนานฉบับวัดพระเกิด ลูกของพระญาผานองชื่อขุน
ไสย กินเมืองตอ จากนั้นเปน พระญาครานเมือง พระญาครานเมืองครองเมืองปวตอนั้น ไดไปมีสัมพันธ
อันดีกับสุโขไทย ดวยไปชวยสรางวัดที่สุโขทัย ขากลับ ไดพระธาตุพรอมพระพิมพ มายังเมืองปว และได
สรางพระธาตุไวยังดอยพูเพียง
ตอมาเมืองปว เริ่มคับแคบดวยพื้นที่ราบมีจํากัด จึงเล็งเห็นพื้นที่ลุมน้ํานานบริเวณดอย
พูเพียง จึงไดกะเกณฑไพรพล ยายเมืองปวลงมาอยูยังเวียงพูเพียง สวนเมืองปว ใหทาวผากองปกครอง
เมื่อสิ้นพระญาครานเมือง ทาวผากองครองเมืองตอเปนพระญาผากอง และเกิดการเปลี่ยน
ทางของแมน้ํานาน พระญาผากองจึงสรางเมืองนานขึ้นใหม เมืองนานในยุคนี้ มีความเขมแข็ง มี
ความสัมพันธอันดีกับสุโขทัย มาหลายสมัย จนถึงพระญาศรีจันทะ ที่มีทางเมืองแพรเขามาแทรกแซง
ครองเมืองนานในชวงระยะหนึ่ง และสุดทาย พระญาหุง นองชายชองพระญาศรีจันทะ ชิงเมืองกลับได
จึงสืบเชื้อสายมาจนถึงพระญาอินทแกนทาว จึงเสียเมืองนานใหกับทางลานนาเชียงใหม ในสมัยของพระ
เจาติโลกราช และเมื่อชิงเมืองแลวจึงยกเจาผาแสงขึ้นครองเมือง จวบจนสิ้นพระญาผาแสงแลว จึงนับวา

3-127

สิ้นวงศพูคา ที่ปกครองเมื องนานสืบต อกันมา และถูกผนวกเขาเปนส วนหนึ่ง ของอาณาจักรล า นนา
โดยทางเชียงใหมไดสงขุนนางผลัดเปลี่ยนมาปกครองเมืองนาน

ภาพ 3-93 เกลือของเมืองนาน

เมืองนานขึ้นกับอาณาจักรลานนา จนถึงสมัยของพระญาพลเทพฤๅชัย ลานนาเชียงใหม
ถูกบุเรงนองตีไดในป พ.ศ.2101 เมืองนานขึ้นกับเชียงใหม จึงเทากับวา เมืองนานจึงขึ้นกับพมาดวย
เชนกัน
ในชวงที่เมืองนานขึ้นกับพมานั้น ในชวงแรกก็เปนขุนนางปกครอง บางชวงก็แข็งเมืองบาง
รบแพบาง ในชวงหลัง ทางพมาสงขุนนางพมามาปกครองโดยตรง และสุดทายก็ตองไปเชิญพระยา
หลวงติ๋นมหาวงศ อยูที่เมืองเชียงใหม มาครองเมืองนาน โดยการแตงตั้งจากพมา ยกใหเปนเจาปกครอง
เมืองนาน นับวาเปนตนวงศหลวงติ๋น มหาวงศ ที่ปกครองเมืองนานสืบตอมาจนถึงเจาหลวงองคสุดทาย
ในยุคตนของวงศหลวงติ๋นมหาวงศนั้น อยูภายใตอํานาจของพมา จนถึงสมัยของเจานอย
วิฑูร จึงหันมาเปน ขาขอบขัณฑสีม ากับทางกรุงธนบุรี แตก็อยูไดในช วงระยะเวลาหนึ่ง ก็พยายามที่
จะแข็งเมือง จึงถูกเจากาวิละ เจาเมืองลําปาง นําตัวไปยังกรุงธนบุรี ทําใหเมืองนานราง ทําใหเจานาย
เชื้อสายหลวงติ๋นมหาวงศแตกแยกยายไปยังที่ตาง ๆ เชน ทาปลา เมืองเทิง เปนตน
ขณะนั้ นทางกรุง เทพฯ มีการผลั ด แผ นดิ น เป นสมัย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า
จุฬาโลกมหาราช ทรงแตงตั้งเจาหนานจันทปโชติขึ้นเปนพระยามงคลวรยศ ตั้งมั่นอยูที่ทาปลา ทางฝาย
เมืองเทิง ทางพมาที่ก็ตั้งใหเจาอัตถวรปญโญ หรือเจาฟาอัตถวรปญโญขึ้นเปนเจาเมืองนาน สวนเจาสุมน
นั้นตั้งมั่นที่เมืองสา
ตอมา เจาอัตถวรปญโญอพยพผูคนจากเมืองเทิงเขามาสูเมืองนาน ทําใหมีปญหากับทาง
เจ าสุ มน ผู เป น น า จนเจ ามงคลวรยศ ที่ท างกรุง รั ต นโกสิน ทรแต งตั้ งให เป นเจ าเมื องน าน ที่ ท าปลา
มาไกลเกลี่ย และยกเมืองนานใหกับเจาอัตถวรปญโญปกครอง
เจาอัตถวรปญโญ จึงไดลงไปเฝาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เพื่อขอ
เขาเปนขอบขัณฑสีมาของกรุงรัตนโกสินทร ตอมาเมื่อสิ้นเจาอัตถวรปญโญ ที่ถึงแกพิราลัยคราวลงไป
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ปลงพระศพของรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินนทร เจาสุมนจึงขึ้น เปน เจาเมื องต อ นามวาเจา สุม น
เทวราช ในสมัยนี้ น้ําทวมใหญ จึงยายเมืองนานไปสราง “เวียงเหนือ” โดยมีวัดสถารสเปนศูนยกลาง
จนถึงสมัย เจ าอนัน ตวรฤทธิ เดช ไดย ายจากเวี ย งเหนื อ มายั ง เมืองน านเกา ได บู รณะ
ซอมแซมกําแพงเมือง วัดวาอาราม อุปถัมภพระพุทธศาสนา จนถึงสมัยของพระเจาสุริยพงษผริต เดช
เขตแดนเมื อ งน าน ก็ถูกแบ ง ไปจากเหตุ การณ รศ.112 ที่ กรุง เทพฯ ตลอดถึง มีการดึ ง อํ านาจเขา สู
สวนกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร จึงทําใหมีขาหลวงจากกรุงเทพฯ มาประจําการตาง
พระเนตรพระกรรณที่เมืองนาน มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากประเทศราช มาเปนเมืองในมณฑลหนึ่ง
ของราชอาณาจักรสยาม จวบจนถึงเจาผูครองนครสิ้นสุดลงในสมัยของเจามหาพรหมสุรธาดา
เมื่ อ สิ้ น เจ า หลวงองค สุ ด ท า ย ทางสยามไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง เจ า องค ใดขึ้ น เป น เจ า หลวงต อ
จึงเทากับวา หมดตําแหนงเจาหลวงโดยปริยายเฉกเชนหัวเมืองอื่น ๆ และกลายเปนเพียงจังหวัดหนึ่ง
ของประเทศไทยในที่สุด
ดานรัฐศาสตร
แตเดิมเมืองนานเปนนครรัฐ เปนรัฐอิสระที่มีความสัมพันธกับเมืองตาง ๆ จวบจนถึงสมัย
พระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม ผนวกเมืองนานเขากับเชียงใหม เมืองนานจึงกลายจากรัฐอิสระ มาเปน
สวนหนึ่งของลานนา และขึ้นตรงตอเชียงใหม แมวาบางชวงจะขึ้นตรงตอพมา ธนบุรี หรือรัตนโกสินทร
บาง ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คือสามารถจัดการตาง ๆ ภายในเมืองตนเองไดบางอยาง แตตองรับคําสั่ง
จากสวนกลางในกิจกรรมตาง ๆ เชน การทําบุญ จะตองแจงตอเมืองเชียงใหม หรือเมืองหลัก เปนตน
การบริหารงานก็มักจะมีเจาเมือง รวมถึงเจานายทาวขุน ที่ทําหนาที่ในราชสํานักเจาเมือง
นอกจากนี้ ก็มีทาวขุนนางที่ทํางานในสวนตาง ๆ รวมเรียกวา เคาสนาม ในการพิจารณากิจการตาง ๆ
ของเมือง
ความสัมพันธระหวางนานกับเมืองตาง ๆ
เมืองนาน กับหลวงพระบาง (ลานชาง)
เมืองน านกับ หลวงพระบาง มี ความสั ม พั นธ กัน ดวยดี ตลอดมาด วยเป น เมื องที่ มี ค วาม
ใกล ชิ ด ทางเครื อ ญาติ ด ว ยตํ า นานการสรา งเมื อ งน า นกั บ ลาวนั้ น เป น ญาติ ในเครื อ เดี ย วกั น จึ ง มี
ความสั ม พั น ธ กั น ด ว ยดี ดั ง เช น สมั ย เจ า ฟ า งุ ม ที่ มี ป ญ หากั บ ขุ น นางในช ว งปลายราชการ ก็ หนี ม า
สิ้นพระชนมที่เมืองนาน ตามที่ปรากฏในพงศาวดารลาว
นอกจากนี้ หลวงพระบางยังเปนสถานที่ลี้ภัยของเจาเมืองนาน เมื่อเกิดสงครามเมื่อสูไมได
ก็มักจะหนีไปหลวงพระบาง เชน เจาพญาพลเทพฤๅชัย, เจาเจตบุตรพรหมมินทร, เจาอุนเมือง, พระ
เมืองราชา เปนตน
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ภาพ 3-94 วิหารวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง

เมืองนาน กับสุโขทัย
เมื องนา นมี ความสั ม พั นธอันดี กับสุ โขทั ย มี ความสั ม พั นธ ทางพระพุ ท ธศาสนา ดัง เช น
พระญาครานเมืองลงไปรวมสรางวัดที่สุโขทัย ขากลับนําเอาพระธาตุกลับมาดวย มาบรรจุไวที่พระธาตุ
แชแหง
ความสัม พั น ธ ทางเครื อญาติ ผ านการแต งงาน ดัง เช นจารึกปู สบถหลานอั นเป นจารึกคู
สนธิสัญญาระหวางเมืองนานกับสุโขทัย คูกับจารึกขุนจิดขุนจอด ที่จะชวยเหลือกัน ตรงกับพระญาลิไท
แหงสุโขทัย และพระญาคําตัน แหงเมืองนาน
ความสัมพันธผานศิลปะ ดังปรากฏศิลปะของสุโขทัยยังเมืองนาน เชน เจดียวัดสวนตาล
(เดิม) พระพุทธรูป 5 พระองคของพระญาสารผาสุม รวมถึงการผสมศิลปะสุโขทัยกับเมืองนาน เชน
พระเจาทองทิพยวัดสวนตาล เปนตน

ภาพ 3-95 วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย
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เมืองนาน กับอยุธยา
อยุธยา พยายามที่จะรวมสุโขทัยเขากับอยุธยา และสุโขทัยเปนพันธมิตรอันดีกับเมืองนาน
ฉะนั้นความสัมพันธระหวางเมืองนานกับอยุธยาจึงเปนความสัมพันธที่ไมดี ดวยอยุธยาสงคนมาลอบปลง
พระชนมพระญาเมืองนานถึง 2 องค คือพระญาครานเมือง และพระญาคําตัน นอกจากนี้ในสมัยพมา
ปกครอง ทัพจากอยุธยายังยกทัพมาตีเมืองนานดวย
เมืองนาน กับพะเยา
พะเยามีความสัมพันธกับทางเมืองปว ที่พระญางําเมืองยกทัพมาตีเมืองปว และไดเมืองปว
ไวในอํานาจ ตอมาเมืองปวก็แข็งเมืองไมขึ้นกับพะเยาในสมัยพระญาผานอง ตลอดถึงพระญาผานองไปตี
เมืองพะเยาในสมัยเจาคําลือ ผูเปนหลานพระญางําเมือง จนพะเยากลายเปนสวนหนึ่งของเมืองเชียงใหม
ตรงกับสมัยพระญาคําฟูของเมืองเชียงใหม
เมืองนาน กับเชียงใหม
ในขณะที่เมืองปวยังเปนศูนยกลางอํานาจ พระญาผานองรวมกับพระญาคําฟูแหงเชียงใหม
รวมกับปลนเมืองพะเยา แตสุดทายก็ตองผิดใจกัน ดวยเมืองเชียงใหมกวาดเอาทรัพยสินไปทั้งหมดเพียง
ฝายเดียว ทําใหความสัมพันธตอมาจึงไมคอยดีนัก
เมืองน านยัง คงคาขายกั บ ทางเชี ยงใหม ผ านระบบคาทางไกล โดยมี สิ นคาที่ สําคั ญคือ
“เกลือ” จนพระเจาติโลกราชตองการ “เกลือ” เปนสวยค้ําเวียงพิงค และตัดกําลังของเมืองนานที่จะไป
ชวยสุโขทัย จึงทําการตีเมืองนานในสมัยของพระญาอินทแกนทาวของเมืองนาน จนผนวกเมืองนานเขา
สูเมืองเชียงใหมในที่สุด

ภาพ 3-96 พระเจาติโลกราช ภาพโดยพงษพรรณ เรือนนันชัย
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เมื่อเมื องนา นเปน ส วนหนึ่ งของเชี ย งใหม ทํ าให วัฒนธรรมต าง ๆ จึง ไหลบ าเขา หากั น
ประเพณี วัฒนธรรมจึงมีความคลายคลึงกันในวัฒนธรรมลานนา จนกลายเปนวัฒนธรรมหลักในเมือง
นานปจจุบัน (แมวารายละเอียดภายในจะตางกันก็ตาม) เชนภาษา ตัวหนังสือ เปนตน
เมืองนาน กับพมา
เมืองนานเปนเมืองขึ้นของพมา ดวยเมืองเชียงใหมอันเปนศูนยกลางของลานนาเสียใหกับ
พมา ทําใหเมืองนานก็ตองขึ้นกับพมาตามเชียงใหมไปดวย
ความสัมพันธจึงไมคอยดีเทาไร ดวยเมืองนานพยายามแข็งเมืองหลายครั้ง แลวถูกพมา
ปราบเสียทุกครั้ง จนทําใหตองกลับไปสวามิภักดิ์ตอพมาอีก
แมวาในชวงหลังจะไมไดขึ้นตอพมาแลวก็ตาม ก็ยังมีวัฒนธรรมของพมาบางอยางอยู ใน
เมืองนาน เชน ภาษาพมาที่ยังคงคางไว เชนคําวา “สุบ” ในคําสุบลาบ , มาตราวัดเปน “ตา” เปนตน
เมืองนานกับกรุงเทพฯ
เมืองนานขึ้นกับกรุงเทพฯ ในสมัยเจาอัตถวรปญโญ ในฐานะประเทศราช ในการเปนขอบ
ขัณฑสีมานั้น เมื่อไดชางเผือกแลวจะตองนํานอมเกลาถวายพระมหากษัตริยที่กรุงเทพมหานคร ดังเชน
เจาสุมนเทวราชถวายชางเผือกในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร
เหตุการณที่เจาสุมนเทวราชพรอมขาราชบริพาร ไดนําชางเผือกลงไปทูลเกลาถวายครั้งนั้น
มีบันทึกเปนลายลักษณความวา “... ชางเผือกชางแรกคลองไดจุลศักราช 1178 (พ.ศ. 2359) เปน
“ชางเผือกพลาย 1 ตัวสูง 3 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว งายาว 1 คืบ 3 นิ้วที่ในแขวงเมืองงิม...” ชางที่ 2
และ ชางที่ 3 เปนชางแดงพลาย คลองไดในจุลศักราช 1179 (พ.ศ. 2360) และจุลศักราช 1182 (พ.ศ.
2361) ตามลําดับ และไดนํามาถวายดังนี้
ครั้งที่ 1 เจาสุมนเทวราชนําเจานายลูกหลาน พญาหัวเมืองตาง ๆ ไดแกเมืองเชียงของ
เมืองเชียงแข็ง เมืองภูคา เมืองหลวงพระบาง พรอมดวยไพรพลนําชางเผือกไปถวาย ถือเปนความดี
ความชอบ เจาสุมนเทวราชไดรับเงินพระราชทานเปน
“เงินใต 2 ชั่งแลสรรพสิ่งของทั้งหลายมวลเปนอันมาก”
ครั้งที่ 2 เจาพระยารัตนะหัวเมืองแกวและเจาราชวงษนําชางแดงลงไปถวาย
ครั้งที่ 3 เจามหาอุปราชและเจานาย ทาวขุน นําชางแดงลงไปถวาย
การที่ติดตอกันนี้ ทําใหมีความสัมพันธทางดานสถาปตยกรรมรวมดวย ดังครูญาณ สอง
เมืองแกน เลาวา วัดเบญจมบพิตรถอดแบบมาจากวัดภูมินทร สวนวัดรางในคายสุริยพงษ ถายแบบมา
จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนตน
เมืองนานมีฐานะเปนเมืองประเทศราชของสยามมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และสมัยพระ
เจาสุริยพงษผริตเดช มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเมืองการปกครอง โดยยกเลิกระบบประเทศราช
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มาเปนมณฑลหนึ่งของสยาม โดยการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีการ
ปรับ เปลี่ ย นระบบการบริ หารใหม ลดอํ า นาจของเจ า ผู ค รองนครลง มี ก ารกํ า กั บ โดยข า หลวงจาก
สวนกลาง เมืองนานจึงรวมกับเมืองแพร เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เปนมณฑลลาวเฉียง หรือมณฑลพายัพ
ภายหลังแยกออกมาเปนมณฑลมหาราษฎร
ตอมาเมื่อสิ้นสุดระบบเจาผูครองนคร ก็กลายเปนจังหวัดหนึ่งของไทย

ภาพ 3-97 วิหารวัดภูมินทร (ซาย) กับ อุโบสถวัดเบญจมบพิตร (ขวา)
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ดานนิติศาสตร
จารึกปูสบถหลาน
เมืองนานมีกฎหมายในลักษณะสนธิสัญญาฉบับแรก กับสุโขทัย โดยมีจารึกที่มีลักษณะ
คลายกันคนละหลัก คือจารึกปูสบถหลาน จารึกดวยอักษรสุโขทัย เก็บไวทางฝายเมืองนาน และจารึก
ขุนจิดขุนจอด เก็บไวทางฝายสุโขทัย คลายกับหนังสือสัญญาที่ถือกันคนละฉบับ

ภาพ 3-98 จารึกปูสบถหลาน จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน

กฎหมายอาณาจักรหลักคํา
อาณาจักรหลักคํา เปนกฎหมายโบราณที่ใชปกครองตนเองของเมืองนาน และเมืองที่อยูใต
การปกครองของเมืองนาน ในชวงตนรัตนโกสินทร พ.ศ. 2395 สมัยเจาอนันตวรฤทธิเดช และใชมา
จนถึง พ.ศ.2439 สมัยของเจาสุริยพงษผริตเดช
อาณาจั ก รหลั ก คํ า เขี ย นด ว ยอั ก ษรธรรม เป น กฎหมายที่ เ น น ระเบี ย บปฏิ บั ติ
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ขอหาม กฎเกณฑตาง ๆ อันเปนการจัดระเบียบของสังคมในสมัยนั้น
ประกอบดวย อาชญาอันเปนคําศักดิ์สิทธิ์ของเจาเมือง คัมภีรพระธรรมศาสตร พระราชศาสตร ตลอดจน
จารีตที่ปฏิบัติสืบตอกันมา เปนหลักการปกครองที่สะทอนวาผูปกครองมีแนวคิดแบบธรรมราชา และผู
อุปถัมภพุทธศาสนา อันเปนอิทธิพลของศาสนาพุทธ กฎหมายยังใหความสําคัญกับการขยายพื้นที่เพื่อ
การเกษตร กําลังแรงงานสัตว นอกจากนี้ ยังปรากฏเรื่องการนับถือผี การแอวสาว และการเสียผี ซึ่งมา
จากจารีต 1

1

การวิเคราะหสังคมเมืองนานจากกฎหมายอาณาจักรหลักคํา (พ.ศ.2395-2451). ชฎาพร จีนชาวนา. 2549.
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ภาพ 3-99 เอกสารอาณาจักรหลักคํา จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน
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3.1.6 ดานยุทธศาสตรการศึกสงคราม การปกปองบานเมือง ศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการตอสู
กองทัพกับประชาชน
กรอบขอมูลที่จะศึกษาดานการศึกสงคราม ประกอบดวย
- การทําสงครามของกองทัพนานและการปกปองเมือง
- ศาสตราวุธโบราณ
- ศิลปะการตอสู
- กองทัพไทย และความสัมพันธกับเมืองนานและประชาชน
มีรายละเอียด ดังนี้
การทําสงครามของเมืองนานในอดีต
พ.ศ.1871 พระญาคําฟูจากเชียงแสนชักชวนพระญากาวเจาเมืองนาน ยกกองทัพตีเมืองพะเยาสําเร็จ
นับเปนการขยายอาณาเขตของอาณาจักรลานนาออกไปทางตะวันออก โดยรวมแควนพะเยาเขา
กับลานนา ครั้งนั้น กองทัพเชียงแสนยกไปถึงกอนและตียึดเมืองไดกอน ยึดผูคน ชาง มา และ
ทรัพยสินไดมาก กองทัพนานยกไปถึงภายหลัง พระญาคําฟูมิไดแบงปนพระญาเมืองนาน จึงเกิด
รบกันขึ้น พระญาคําฟูสูไมไดลาถอยไปเมืองเชียงแสน กองทัพนานยกตามไปตีเอาเมืองฝางได
พระญาคําฟูจึงยกกองทัพใหญจากเชียงแสนไปตีเอาเมืองคืน กองทัพนานแพแตกพายเลิ กทัพ
กลับเมืองนาน 1
พ.ศ.1978 เจาอินตะแกน (พระญาแกนทาว) ครองเมืองนาน ถูกเจาแปงและเจาหอพม อนุชา กอกบฏ
จับขังไว แตหลบหนีไปได ตอมาไดทัพสุโขทัยมาชวยตีเอาเมืองคืน พ.ศ.1978 เจาแปงคุมพลออก
สูรบไดชนชางทํายุทธหัตถี ถูกเจาอินตะแกนฟนดวยงาวตายบนหลังชาง เจาอินตะแกนจึ งได
ครองเมืองนานอีกครั้ง 2
พ.ศ.1993 พระญาติโลกราช ยกกองทัพจากเชียงใหมมาตีไดเมืองนาน เจาอินตะแกน (พระญาแกน
ทาว)เจาเมืองนานหนีไปอยูเมืองเชลียง ขอพึ่งพระเจากรุงศรีอยุธยา พระญาติโลกราชตั้งเจาผา
แสง นองพระญาแกนทาวครองเมืองนานในฐานะหัวเมืองของลานนา 3
พ.ศ.2123 เจาฟาสารวดี มังชานรธามังคุย ราชบุตรของพระเจาบุเรงนอง ครองเมืองเชียงใหม ไดยกพล
มาตีเมืองนาน พระญาคําเสถียรไชยสงครามเจาเมืองนานยอมสวามิภักดิ์ ขึ้นตอเชียงใหม

เกร็ดพงศาวดารลานนา, ลําจุล ฮวบเจริญ, 2553.
2
ตํานานเมืองเหนือ, สงวน โชติสุขรัตน, 2552.
3
เรื่องเดียวกัน.
1
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พ.ศ.2140 เจาเชฎฐบุตต ราชบุตรพระญาคําซึ่งกินเมืองนานสืบตอจากพระบิดา แข็งเมืองไมยอมสงสวย
เชียงใหม พระเจาเชียงใหม (มังชานรธามังคุย) จึงยกทัพมาปราบปราม เกิดการสูรบกันที่ตําบล
ปากงาว เจาเชฎฐบุตตสูไมไดถอยทัพไปเมืองลานชาง พระเจาเชียงใหมทรงตั้งพระญาแขกอยู
รักษาเมืองนาน 4
พ.ศ.2143 เจาเชฎฐบุตตและนองทั้งสามองค (เจาน้ําบอ เจาศรีสองเมือง และเจาอุนเมือง) รวมกับ
กองทัพลานชาง ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม ตีเขาเมืองไมไดจึงยกกลับมาเมืองนาน พระญาแขกที่
พระเจาเชียงใหมทรงตั้งใหรักษาเมืองอยูจึงหนีไปยังเมืองเชียงใหม เจาเชฎฐบุตตจึงเขาครองเมือง
นานอีกครั้งหนึ่ง
พ.ศ.2146 พระเจาเชียงใหมมังชานรธามังคุยยกทัพมาตีเมืองนานอีกครั้งหนึ่ง เจาศรีสองเมืองมีหนาที่
รักษาเมืองแตไดเปดทางใหทัพเชียงใหมเขาเมืองได เจาน้ําบอถูกจับเอาไมหนีบอกถึงแกพิราลัย
เจาเชฎฐบุตตถูกจับไปประหารที่เชียงใหม พระเจาเชียงใหมทรงแตงตั้งใหเจาศรีสองเมืองเปนที่
เจาพระญาพลศึกซายไชยสงครามเจาเมืองนาน และรับเปนราชบุตรบุญธรรม 5
พ.ศ.2205 สมัยพระญาเชียงของนั่งเมืองนาน กองทัพสมเด็จพระนารายณจากกรุงศรีอยุธยายกมาตีเอา
ไดเมืองนาน จับพระญาเชียงของไปเมืองใต นานจึงไปขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา แตไมนานพมาก็ยก
ทัพมาตีเอาคืนไปขึ้นกับพมาอีก
พ.ศ.2246 พระเมืองราชาแข็งเมืองไมขึ้นกับพมา พมาสงกองทัพมาปราบปราม เมืองนานเสียหายหนัก
ผูคนหลบหนีเขาปา กลายเปนเมืองรางนาน 5 ป
พ.ศ.2331 – 2353 เจาหลวงอัตถวรปญโญ ครองเมืองนาน เกงกลาสามารถ เปนแมทัพนําทัพรบกับ
พมาหลายครั้ง และยกทัพไปตีเมืองเชียงตุง เชียงรุง เชียงแขง ตางยอมสวามิภักดิ์ 6
พ.ศ.2347 กองทัพนานรวมกับทัพเมืองตาง ๆยกขึ้นไปตีเมืองเชียงแสน ครั้งแรก พ.ศ.2345 แตไมได ถึง
พ.ศ.2347 จึงยกขึ้นไปตีอีก จึงตีไดเมือง กวาดตอนผูคนมายังเมืองนานและเชียงใหม 7
พ.ศ.23548 เจาสุมนเทวราชเจาเมืองนาน ยกทัพไปตีเมืองลา เมืองพง เมืองเชียงแขง เมืองหลวงภูคา
กวาดตอนผูคนมาไวเมืองนาน 6,000 คน

พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, สุรัสวดี อองสกุล, 2561.
ตํานานเมืองเหนือ, สงวน โชติสุขรัตน, 2552.
6
พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, สุรัสวดี อองสกุล, 2561.
7
เรื่องเดียวกัน.
8
เมืองนาน โบราณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะ, สุรศักดิ์ ศรีสําอาง, 2530
4
5
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ภาพ 3-100 กําแพงเมืองและคูเมือง สรางขึ้นเพื่อปองกันขาศึก และจิตรกรรมฝาผนังวัดมิ่งเมือง

การปกปองเมือง กําแพงและคือเมืองนาน ปกติจะสรางกําแพงขึ้นพรอมกับคือ (คูเมือง)
ดวยการขุดดินเปนรองยาว นําดินขึ้นกอเปนแนวกําแพง เมื่อเติมน้ําเขาในรองดินที่ขุดนั้นก็จะเปนคูหรือ
คือตามภาษาถิ่น กําแพงและคือเมืองของเมืองนานนั้น ปรากฏการกลาวถึงครั้งแรกในพงศาวดารเมือง
นาน วา
“สวนทาวนั้นอยูเมืองปวที่นั่นก็คึดใจเถิงยังชินธาตุเจาใครไหวขูวันยาม จิ่งยกเอารี้พลยอ
ครัวจากเมืองปวลงมาตั้งอยูภูเพียง สรางยังเวียงวังเวียงธาตุขุดคือคาดใสพนักตั้งดินแตงประตูขึ่นงาม
สะอาด...”9
ประตูเมืองนั้นมีบทบาทควบคูกับกําแพงเมืองในการปองกันเมืองมาโดยตลอด เพราะเปน
สวนสําคัญที่ตองปองกันใชเขาออก ประตูเมืองนานถูกกลาวถึงในหนังสือพื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด
ตอนที่พระญาติโลกราชยกทัพมาตีเมืองนาน วา
“...เปนหัวหนาเขาปงควัน ลงมาตีนดอยเมารอดเมืองนาน ตั้งทัพอยูสวนตาลหลวง หั้น
ตั้งอะมอกสีนาท ยิงเขาประตูอุณญาน โหรองเขาคุมเวียง...”
และในระหวางที่พมาปกครองลานนาและเมืองนาน วา
9

พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด.
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“....เมื่อนั้น เจาพระยาหลวงเมืองนาน แลเจาบอน้ําจิ่งหื้อเจาศรีสองเมืองคนเปนนองเปน
ลูกก็แมนแล หื้อไปอยูระวังรักษาประตูหิ่งหอยนั้น...”
กําแพงเมืองถูกพมาทําลายเมื่อนานแข็งเมือง ไมขึ้นกับพมา พมาจึงยกทัพมาตียึดเมือง
นาน เจาเมืองทรงเห็นวาหากจะตอสูก็คงตองพายแพแน จึงพามเหสี โอรส ธิดาหนีไปลานชาง... เมื่อ
พมาเขาถึงเมืองนานก็ทําลายบานเมืองกําแพงเวียงวังทั้งหมด 10
กําแพงเมืองนานในยุคสุดทายคือบริเวณเวียงนานซึ่งเปนที่ตั้งของเมืองนานในปจจุบันนั้น
ถูกสรางขึ้นเมื่อเจาอนันตวรฤทธิเดชฯไดกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 4 ยายเมืองจาก
เวียงเหนือลงมา ณ ที่ตั้งเดิม โปรดใหซอมสรางกําแพงเมืองใหมั่นคงแข็งแรงเปนกําแพงอิฐ สรางเสร็จ
เมื่อ พ.ศ.2400 ตามขอความในหนังสือพื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิดดังนี้
“ ทานก็กะเกณฑไพรพลคนเมืองทั้งหลายปนดินกี่แลแผวถางในเวียงเกาใหหมดใสดีงาม
แลว เถิงเดือน 8 ขึ้น 13 ค่ํา เม็งวันอังคาร ยามแถจะใกลสูเที่ยงวัน ทานก็ไดหื้อขัตติยวงษาและเสนาอา
มาตยกอแรกตั้งปลูกประตูไชยแลกําแพงเมืองหั้นแล”
กําแพงเมืองดานตะวันออกเฉียงใตเดิมนั้น ถูกน้ําพัดหายไป กําแพงที่กอใหมจึงย ายขึ้น
เหนือประมาณ 300 เมตร11 กําแพงที่กอใหมนี้ สูงประมาณ 6.10 เมตร เชิงเทินกวางประมาณ 2.20 ม.
สวนยอดเปนใบเสมาสูงประมาณ 1.20 ม. กวางใบละ 0.89 ม. และยาวใบละ 1 ม.
ปจจุบันกําแพงเมืองนานเหลืออยูประมาณ 416 เมตร ตั้งแตถนนมหายศดานเหนือออม
ไปทางทิศตะวันตกและวกไปทางใตจรดถนนสุมนเทวราชติดกับวัดมงคล ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแลว สวนอื่นถูกทําลายไปแลว ทั้งจากธรรมชาติและถูกบุกรุก
ทําลายจากการขยายเมืองและคมนาคม
สวนกําแพงชั้นนอกอยูบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของตัวเมือง ลักษณะเปนคันดินสูง 6-8
เมตร กวางประมาณ 3-4 เมตร มีคูน้ําธรรมชาติ 2 ดาน และคูขุดอีก 1 ดาน กวาง 6-8 เมตร ตั้งแตหลัง
วั ด อภั ย ออมโอบหลั งวั ด พญาวั ด ถนนที่เ ขาสู เ มืองน านป จ จุ บั น จะผ านกําแพงดิ น นี้ บ ริ เ วณทางเข า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 1 สวน 2
นอกจากกําแพงและคือของเวียงนานปจจุบันนี้ ยังพบแนวคือ(คูเมือง)และคันดินโบราณที่
บานเสี้ยว อําเภอทาวังผา ที่สันนิษฐานวาอาจเปนเมืองยาง เมืองของพระญาภูคา กอนที่จะสงราชบุตร
คือขุนฟองไปครองเมืองปวหรือวรนครเปนการขยายอาณาเขต12 ยังปรากฏเปนแนวคูน้ําคันดินชัดเจน

เมืองนาน อดีตที่คุณอาจไมเคยรู, 2547.
11
กําแพงเมืองนาน ตํานานที่มชี ีวิต, 2550.
12
แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2548.
10
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ภาพ 3-101 แนวคูน้ําคันดินที่บานเสี้ยว (บน)
กําแพงเมืองและคูเมืองนาน (กลาง)
แนวกําแพงและคูเมืองเวียงใต (ลาง)
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ศาสตราวุธโบราณของลานนาจัดสรางขึ้นเพื่อใชงานในหลายลักษณะหลายวัตถุประสงค
ไดแก ใชสูรบ ใชประกอบพิธีกรรม ใชประดับเกียรติยศ และใชประดับเพื่อความสวยงาม มีหลายชนิด
เชน หอก หอกใบพาย หอกใบขาว ทวน หอก หอกซัด ดาบเงี้ยว งาวสั้น และดาบเชลย

ภาพ 3-102 ศาสตราวุธโบราณของเมืองนาน แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน

ศิลปะการตอสูของเมืองนาน เรียกวา เชิง หรือ เจิง ชายทุกคนตองฝก ทั้งการฝกเพื่อใช
ในการปองกันตัว และใชในการสงคราม แบงเปน 3 ประเภท คือ เจิง ใชหมัดเทาเขาศอก เจิงดาบ ใช
ดาบ และเจิงคอน ใชคอน หอก หรือพลองเปนอาวุธ ปจจุบันศิลปะเชิงใชในการแสดง เอาทาเชิงที่ใช
ตอสูมาแสดง เรียกวา ฟอนเจิง มีทาเจิงตางๆ เชน ตบมะผาบ แมบิดบัวบาน แมสารเกี้ยวเกลา เปนตน
ส ว นการป อ งกั น ตั ว แบบเชิ ง มวยเพื่ อ การต อ สู นั้ น อาจารย ค มสั น ต ขั น ทะสอนได ใ ห
ความเห็นวา เชิงกับมวยนั้นแตกตางกัน เชิงเปนการหลบเลี่ยงอันตรายไมมุงการปะทะ เอาตัวรอดจาก
การตอสู สวนมวยนั้นเปนการมุงเขาทํารายคูตอสู อางถึงคําของพอครูเมืองดีวา ถาใครมีทั้งเชิงและมวย
แลว ผูนั้นสุดยอด และกลาววาปจจุบันไมปรากฏการฝกมวยแบบเมืองนานแลว

ภาพ 3-103 ศิลปะการตอสูของเมืองนาน ที่มา: เอกลักษณนาน, 2549
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3.1.7 ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรม
กรอบข้อมูลที่จะศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- วิทยาศาสตร์
- ดาราศาสตร์
- โหราศาสตร์
- คณิตศาสตร์
มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
วิ ท ยาศาสตร์ กั บ วั ฒ นธรรมน่ า น ได้ แ ก่ ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ ใ ช้ ห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น กาลักน้้า มองต้าข้าว ตะปันน้้า ฯลฯ อันเป็นภูมิปัญญาการแก้ปัญหาของบรรพบุรุษ
เพื่อการใช้ชีวิตและท้าการเกษตรหาเลี้ยงชีพ
ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์กับวัฒนธรรมน่าน ได้แก่ ความรู้ด้านดาราศาสตร์มาใช้กับ
ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เช่น ความเชื่อเรื่องการผูกฤกษ์ยาม การดูดวงชะตา กาลกินี อาถรรพ์ ปรากฏ
การ์ณบนท้องฟ้า ได้แก่ ดาวตก สุริยคราส จันทคราส ฯลฯ
คณิตศาสตร์กับวัฒนธรรมน่าน ได้แก่ หน่วยชั่ง ตวง วัด แบบพื้นเมืองและแบบอินเดีย

ภาพ 3-104 ลายราหูอมจันทร์ปูนปั้นซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุเบ็งสกัด
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ภาพ 3-105 การใช้ทักษาโหราศาสตร์วางผังเมืองของเมืองน่าน
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเก่าน่าน, 2549.
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3.1.8 ด า นเกษตรศาสตร และธรรมชาติ วิ ท ยา ข อ มู ล ระบบเหมื อ งฝาย เมื อ งมจั ด การตนเอง
โครงการตาง ๆ การพัฒนาผลผลิตการเกษตร เชน กาแฟ สมสีทอง ขาว ฯลฯ
กรอบขอมูลที่จะศึกษาดานการเกษตรศาสตรและธรรมชาติวิทยา ประกอบดวย
- ภูมิทัศนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
- ระบบเหมืองฝาย ภูมิปญญาการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
- เมืองจัดการตนเอง ไดแก แนวคิด วิธีการ และผลงานของการดําเนินการแกปญหา
ดวยหลักการจัดการตนเองของเมืองนาน
- โครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตร เชน กาแฟ สมสีทอง ขาว ฯลฯ
ภู มิ ทั ศ น วั ฒ นธรรมที่ เ ป น ที่ ร าบแคบยาวตามแนวหุ บ เขาที่ ค ดเคี้ ย วไปมาตามลํ า น้ํ า
กอใหเกิดภูมิทัศนธรรมชาติและวัฒนธรรมเฉพาะของเมืองนาน การตั้งถิ่นฐานของชาวไตที่เลือกที่ราบ
เพื่อทํานาปลูกขาวจึงเปนชุมชนเล็กกระจายตัวตามที่ราบที่มีอยูไมมาก ชุมชนระดับเมืองจึงตองเลือก
บริเวณที่ราบกวางใหญที่พอมี สวนชาวเขาเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบนภูเขาโดยรอบ ทรัพยากรสําคัญนอกจาก
ดินดําน้ําชุมเหมาะแกการเพาะปลูกตามที่ราบลุมน้ําแลว ยังมีแหลงเกลือสินเธาวที่อําเภอบอเกลือที่
สงผลใหนานเกิดความมั่งคั่ง และกลายเปนเหตุใหนานถูกรุกรานจากเชียงใหม
จังหวัดนานมีอุทยานแหงชาติจํานวน 7 แหง วนอุทยาน 1 แหง เขตหามลาสัตวปา 1 แหง
และสวนรุกขชาติ 2 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติศรีนาน อุทยานแหงชาติแมจ
ริม อุทยานแหงชาติถ้ําสะเกิน อุทยานแหงชาตินันทบุรี อุทยานแหงชาติขุนสถาน อุทยานแหงชาติขุน
นาน วนอุทยานถ้ําผาตูบ เขตหามลาสัตวปาภูฟา สวนรุกขชาติแชแหง และสวนรุกขชาติหวยน้ําอุน
แหลงธรรมชาติที่สําคัญและนาสนใจ มีคุณคา และเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทีไ่ ด
ศึกษารวบรวมไวในชุดองคความรูในการศึกษานี้ ไดแก
1. บอเกลือ
2. ดอยภูคา
3. ขุนสถาน
4. เสาดินนานอย
5. ลองแกงน้ําวา
6. ดอยเสมอดาว
7. ไผยักษดอยติ้ว
8. วังศิลาแลง
9. สุสานหอยดอยภูแว
10. ถ้ําหลวงสะเกิน
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ภาพ 3-106 ที่ตั้งแหลงธรรมชาติ
ที่มาแผนที่ฐาน: www.google.com/maps/.
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บอเกลือ
แหลงเกลือสินเธาว อําเภอบอเกลือ มีประวัติยาวนานกวา 800 ป ถูกกลาวไวในพงศาวดาร
เมืองนานที่พระเจาสุริยพงษผริตเดชไดเขียนขึ้น วามีความสําคัญมากในการเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่สําคัญตออาณาจักร จนเปนเหตุใหพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหมยกทัพมาตีและยึดครองอาณาจักร
นาน
นักธรณีวิทยาสันนิษฐานจากสภาพทางธรณีของเมืองนานที่มีแหลงเกลือสินเธาวและการ
พบสุ ส านหอยทะเลบนยอดเขาสู งว า พื้น โลกบริ เ วณนี้ เ คยเป น ทะเลมาก อน และเมื่อผิ ว โลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลง แผนดินยกตัวขึ้นจนกลายเปนสวนของทวีป บริเวณจังหวัดนานอาจเปนพื้นที่กนแองของ
น้ําทะเลไหลไปรวมกันจนแหงไปเหลือกลายเปนผลึกเกลือจํานวนมหาศาลอยูใตพื้นโลก ปจจุบันคือ
แหลงเกลือสินเธาวที่เก็บเกี่ยวไดไมหมดความเค็มจนถึงปจจุบัน
การผลิตเกลือสินเธาวจากบอเกลือธรรมชาตินี้ยังคงเปนแบบดั้งเดิม ที่ชาวบานสืบทอดกัน
มายาวนาน โดยจะหยุดผลิตเกลือในชวงเชาพรรษา เพราะเปนฤดูฝน ปริมาณฝนมากทําใหน้ําเกลือเจือ
จาง จึงยึดถือเปนประเพณีที่จะหยุดผลิตสืบมา กระบวนการผลิตเริ่มจากตักน้ําเกลือขึ้นจากบอนําเกลือ
ซึ่งมีอยู 2 บอ ยังใชการตักโดยใชถังกับไมไผถวงน้ําหนักปลายดวยหิน นํามาพักไวใหตกตะกอนสิ่งเจือปน
แลวนําไปตมจนเดือดในกระทะกอไฟดวยฟนไมเตาดิน ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จนเกลือตกผลึก ตัก
ขึ้นมาพักไวบนชะลอมไมไผที่แขวนไวเหนือกระทะใหสะเด็ดน้ํา แลวจึงนําไปบรรจุถุงพรอมจําหนาย การ
ตักน้ําเกลือขึ้นจากบอแบบดั้งเดิมนี้ทําใหน้ําเกลือคงความเขมขนของเกลือไวได การตอทอสูบน้ําเกลือ
ขึ้นจากบอทําใหน้ําใตดินซึมผานชั้นเกลือเร็วเกินไปและไดน้ําเกลือเจือจางลง

ภาพ 3-107 บอเกลือ (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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ดอยภูคา
ดอยภู คาได รั บ การประกาศเป น อุ ทยานแห งชาติ เ มื่ อวั น ที่ 17 มิถุน ายน 2542 เนื้ อ ที่
ประมาณ 1,704 ตร.กม. ครอบคลุม 8 อําเภอของจังหวัดนาน ไดแก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุงชาง
เชียงกลาง ปว ทาวังผา สันติสุข แมจริม และอําเภอบอเกลือ เปนพื้นที่ตนน้ําชั้น 1A มีพันธไมหายาก
คือ ตนชมพูภูคา ที่มีดอกเปนสีชมพูสวยงาม ชวงที่เหมาะกับการชมดอกชมพูภูคาคือ เดือนกุมภาพันธ –
มีนาคม ภายในเขตอุทยาน มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหง คือ
- ถ้ําผาแดง-ผาผึ้ง อยูที่ ม.11 บานมณีพฤกษ อําเภอทุงชาง เปนถ้ําที่ยาวที่สุดใน
อุทยาน จุดเดนคือ หินงอกหินยอย ลําธารภายในถ้ํา และรองรอยที่พักของทหาร
มีเตียงนอน หลุมซอนอาวุธ ขาวของเครื่องใช สภาพเหมือนพิพิธภัณฑเล็กๆ
- ถ้ําผาฆอง อยูที่บานปาไร อําเภอปว จุดเดนคือ หินงอกหินยอยสวยงามแปลกๆ
แตไมสามารถเขาชมในถ้ําในฤดูฝนไดเพราะมีน้ําทวม
- ถ้ําหมา-ถ้ํายาง ความยาวประมาณ 2 กม. สวยงาม มีลําธารไหลอยูภายใน
- น้ําตกตนตอง เปนน้ําตกหินปูน สวยงาม สูงรวมกันประมาณ 60 เมตร แบงเปน
3 ชั้น กระแสน้ําตกไหลแรง สวยงามแตอันตราย
- น้ําตกวังเปยน หรือน้ําตกหวยโกน อยูในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนน้ําตก
ขนาดใหญ บริเวณน้ําตกมีปากลวย ปาหวาย และพันธไมนานาชนิด ชั้นบนสุด
เปนถ้ําบนยอดเขา เปนตนน้ําตกที่ไหลออกมาจากถ้ํา
- น้ําตกภูฟา อยูในเขตอําเภอแมจริม ใกลชายแดนลาว เปนน้ําตกขนาดใหญและ
สูงที่สุดในนาน มี 12 ชั้น ความสูงรวมประมาณ 140 เมตร มีแองน้ําขนาดใหญ
และลึก การเขาถึงตองใชการเดินเทาเพราะอยูในปาลึก
- น้ําตกตาดหลวง อยูบานทุงเฮา อําเภอปว เปนแหลงอนุรักษพันธุปลา และมีแอง
น้ําขนาดใหญเหมาะสําหรับลงเลนน้ํา

ภาพ 3-108 น้ําตกวังเปยน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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อุทยานแหงชาติขุนสถาน
ตั้งอยูในเขตอําเภอนานอยและนาหมื่น พื้นที่ 285,826 ไร เปนผืนปาหลายชนิด ทั้งปา
เบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาสนเขา ปาดงดิบ และปาดิบแลง มีตนนางพญาเสือโครงที่ดอกสชมพูบาน
สะพรั่งในฤดูหนาวถึงปลายเดือนมกราคม ซึ่งมีอยูทั่วไป และหนาแนนที่ที่ทําการอุทยานฯ ซึง่ มีบานพัก
ใหบริการพักแรม ในอุทยานฯมีแหลงธรรมชาติที่นาสนใจ ดังนี้
- ดอยแมจ อก ยอดดอยที่มีความสู ง 1,424 เมตรจากระดั บ น้ํ าทะเลปานกลาง
อากาศหนาวเย็น ไดเห็นทิวทัศนสวยงามและทะเลหมอกผืนใหญกวางสุดสายตา
- ดอยภูคา ยอดสูงที่สุดของอุทยานขุนสถาน สูง 1,726 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง มีพันธไมหายากหลายชนิด มีจุดชมวิวพระอาทิตยขึ้นและตก
- ดอยจวงปราสาท ยอดดอยสูง 1,193 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนปา
สน อากาศหนาวเย็น ทิวทัศนทะเลหมอก
- น้ําตกขุนสี อยูในตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น เปนน้ําตกขนาดกลาง ชั้นสูงสุด 25
เมตร อยูระหวางเสนทางเดินปา ขุนสถาน – ดอยธง
- ดอยผาผึ้ ง อยู ใ นเขตบ า นเปา อํ า เภอนาน อ ย ดอยสู ง ทิ ว ทั ศ น มุ ม เป ด กว า ง
สวยงาม
- ถ้ําละโอง เปนถ้ําขนาดใหญ ความยาวประมาณ 1.8 กิโลเมตร มีลําธาร หินงอก
หินยอยสวยงามมาก

ภาพ 3-109 แหลงธรรมชาติในอุทยานแหงชาติขุนสถาน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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เสาดินนานอย
เสาดินนานอย หรือ ฮอมจอม อยูในเขตอุทยานแหงชาติศรีนาน ตําบลเชียงของ อําเภอนา
นอย เนื้อที่กวา 20 ไร เปนธรรมชาติที่เกิดจากการพังทลายของดินเนื่องจากถูกกัดเซาะ คลายแพะเมือง
ผี หลักฐานทางธรณีวิทยาบงบอกวา เสาดินนานอยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร
เซียรีตอนปลาย ประกอบกับการกัดเซาะของน้ําและลม เกิดเปนรูปรางรูปทรงตางๆ เชน เสาหรือกําแพง
กระจายอยูทั้งบริเวณ สันนิษฐานวามีอายุประมาณ 10,000 – 30,000 ปและเคยเปนทะเลมากอน 1
นอกจากนี้ ยังพบกําไลหินและขวานโบราณจํานวนมาก แสดงใหเห็นวามีมนุษยยุคหินเกาอาศัยอยูใน
บริเวณนี้มากอน ในบริเวณเสาดินมีหญาชนิดหนึ่งที่จะพบไดเฉพาะบริเวณนี้เทานั้น เรียกวา “หญาเข็ม
นาฬิกา” ขึ้นกระจายอยูทั่วไป ลักษณะพิเศษคือ ในฤดูแลง หญาแหงจะขดตัวรวมกันเปนกระจุก จนถึง
ฤดูฝน เมื่อฝนตกลงมา ขดหญาแหงเหลานี้จะคอยๆ หมุนคลายตัวออกจากกัน และฝงสวนหัวของหญา
ที่เปนเมล็ดลงในพื้นดินเพื่องอกเจริญเติบโตขึ้นอีกครั้ง เราจึงสามารถนํามาวางแสดง โดยหยดน้ําลงไป
หญาจะหมุนตัวใหเห็นเปนที่นาประหลาดใจ นอกจากนี้ ยังมีตนดิ๊กเดียมที่เมื่อเราลูบที่ลําตน ใบของมัน
จะสั่นคลายวามันเดียม (จั๊กกะจี้)

ภาพ 3-110 เสาดินนานอย

1

https://thai.tourismthailand.org
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แกงน้ําวา
เปนชวงที่ลําน้ําวามีเกาะแกงสวยงามและทาทายการลองแกง จึงเปนที่นิยมสําหรับการ
ทองเที่ยวแบบผจญภัย โดยใชเรือยางหลายๆขนาด มากสุดไมเกิน 8 คน เริ่มตั้งแตบานน้ําปุ ตําบลน้ํา
พาง อําเภอแมจริม ไปสิ้นสุดที่ปางชาง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร หรือที่บานหาดไร ตําบลสาน
นาหนอง อําเภอเวียงสา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง สองขางลําน้ํา
ตลอดทางเปนหาดทรายและปาไมอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ ยังมีลองแพไมไผใหเลือก เริ่มจากบานน้ําวา
สิ้นสุดที่บานน้ําปุ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ภาพ 3-111 การลองแกงน้ําวา (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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ดอยเสมอดาว
อยูในเขตอุทยานแหงชาติศรีนาน เปนจุดพักแรมเพื่อชมและถายรูปดาวที่มีชื่อเสียง ไดรับ
การยกยองวาเปนหนึ่งในจุดชมดาวที่สวยที่สุดในไทย สามารถเห็นทิวทัศน 360 องศา และในตอนเชา
จะไดชมทิวทัศนทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ้น รวมทั้งพระอาทิตยตกในตอนเย็น ที่พักเปนลานกวาง
สํ าหรั บ กางเต น ท มีช าวบ านมาบริ การให เ ชาเตน ท ร านอาหาร และห องอาบน้ํ า ห องสุ ขา อุทยาน
แหงชาติจะเปดการคางพักแรมตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธของทุกป มีบานพักของอุทยานให
เชาพักดวย บริเวณใกลเคียงมีจุดชมวิวอีก 2 จุด คือ จุดชมวิวที่ผาหัวสิงหและผาชู แตปจจุบันปดไมให
ขึ้นเพื่อความปลอดภัยจากดินถลม ซึ่งมีผลมาจากการเกิดแผนดินไหว

ภาพ 3-112 ดอยเสมอดาว ที่มา: https://th.readme.me/p/21385
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ไผยักษดอยติ้ว
ไมไผยักษ (Dendrocalamus Giganteus) เมื่อโตเต็มที่ จะมีขนาดใหญมาก จะมีขนาดลํา
ตนที่มีเสนผาศูนยกลาง 12 – 16 นิ้ว แหลงกําเนิดอยูที่บานดอยติ้ว อําเภอทาวังผา เปนแหลงเดียวใน
ไทย นายธูป นาคเสน ชาวบานดอยติ้ว มีอาชีพรับจัดสวนและจําหนายพันธไมไดทดลองเพาะพันธไผ
ยั กษห ลายป จ นสํ าเร็ จ จํ าหน ายให เ กษตรกรซื้อไปปลู ก ความต องการไผ ยั กษส ว นใหญเ พื่อทํ า เป น
เฟอรนิเจอร ซึ่งมีความตองการสูงทั้งในและนอกประเทศ โดยปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทําใหมอดและแมลง
อื่นไมกินไม ทําใหใชงานไดดีและนาน และไผยักษมีความแข็งแรงไมนอยกวาไมเนื้อแข็ง หนอไมไผยักษ
สามารถรับประทานไดเชนกัน แตความตองการดานอาหารนอยกวาการใชงาน

ภาพ 3-113 ไผยักษนาน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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วังศิลาแลง
บานหัวน้ําเปนหมูบานไตลื้อตั้งอยูทิศตะวันออกของอําเภอปว ใกลดอยภูคา ชื่อหมูบานมา
จากตําแหนง “หัวน้ํา” ที่น้ํากูนจากวังศิลาแลง ไหลออกมาสูที่ราบที่เปนผืนนาของหมูบาน วังศิลาแลง
สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับการขนานนามวา “แกรนดแคนยอนเมืองปว” หรือ “Unseen เมืองนาน” น้ํา
กูนไหลผานซอกหินผาและกัดเซาะจนเปนรองรอยตามการหมุนวนของน้ํา ประกอบดวยวังน้ําและโตรก
ผาเปนชวงๆ โดยมีวังน้ําประมาณ 7 วัง รวมระยะทางมากกวา 400 เมตร ในชวงฤดูแลงจะมองเห็น
ความสวยงามของวังน้ําและโตรกผาไดอยางชัดเจนและสามารถเลนน้ําได ที่หัวน้ําปจจุบันมีการทําฝาย
ทดน้ําชื่อ “ฝายแกงบานหัวน้ํา”

ภาพ 3-114 วังศิลาแลง (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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สุสานหอยดอยภูแว
ภูแว สุสานหอยลานป ตั้งอยูที่บานหวยปูด ตําบลขุนนาน เปนภูผาหินสูงใหญ สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,837 ม. พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยทุงหญา มีลานหินกระจายอยูหลายแหง เชน ผา
แอน ผาผึ้ง เมื่อถึงชวงฤดูหนาว นักทองเที่ยวนิยมเดินขึ้นยอดดอยภูแว เพื่อชมพระอาทิตยขึ้น และทะเล
หมอกที่ปกคลุมไปทั่วหุบเขา
สุสานหอยคือเทือกเขาหินที่มีหอยทะเล เชน หอยแครง หอยกาบ ขนาดเล็กแทรกอยู และ
ยั ง เห็ น สภาพหอยอยู อ ย า งชั ด เจน สั น นิ ษ ฐานว า หอยแครงคงจะเป น หอยที่ มี น้ํ า หนั ก มากกว า จึ ง
ตกตะกอนกอนหินชนิดอื่น และเมื่อถูกดินโคลนทับถมภายใตแรงกดดันและความรอนจากพื้นโลก ทําให
แปรสภาพเปนหินแข็งและมีเปลือกหอยติดอยูในสภาพของฟอสซิล (phossil) ในสวนที่เปนเปลือกหอย
ที่เบากวาจะตกตะกอนบริเวณที่ลึกลงไปอีก และเมื่อเกิดการดันตัวของเปลือกโลก จึงทําใหจุดที่ลึกที่สดุ
กลายเปนดอยภูแว ถัดไปเปนบริเวณที่อยูของสุสานหอยแครง ทั้งนี้เพราะวาบริเวณดอยภูแวจะเปน
เทือกเขาหินปูนขาวทั้งลูก ซึ่งหินปูนจัดเปนหินตะกอนชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมตัวของซากเปลือก
หอยหรือซากปะการังโบราณ

ภาพ 3-115 สุสานหอยดอยภูแว (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของเมืองนานที่มีตั้งแตอดีต บางชนิดยังมีการผลิตและ
สงออกมาจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย
ไมสัก2 แมอุตสาหกรรมไมสักในนานไมมากเทาจังหวัดอื่น แตถือไดวามากที่สุดของสินคา
เกษตรของนานในอดีต ไมสักที่ตัดแลวถูกลองซุงลงไปตามน้ํานานเปนจํานวนมาก ระยะหลังใชการขนสง
ทางรถยนตมากกวาเพราะไมสูญหายระหวางทาง

ภาพ 3-116 ไมสักเมืองนาน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)

ลูกตาว (หมะตาว)3 ตาวเปนพืชที่ขึ้นในปา ชอบปาเขาที่สมบูรณและชื้น ยืนตนสูง 6-15
เมตร ใบแฉกคลายใบมะพราว ผลเปนทลาย พบมากที่นานและอุตรดิตถและในลาว ยอดออนนํามาแกง
รสชาติคลายแกงมะพราว ผลออนนํามาแปรรูป ใชเปนของหวาน เรียกวาลูกชิด สวนใหญสงไปขายไป
ผลิตที่จังหวัดอุตรดิตถ จนกลายเปนลูกชิดอุตรดิตถไปเสีย ฤดูกาลเก็บลูกตาวคือตั้งแตปลายเดินตุลาคม
ถึงเดือนมีนาคม เปนเรื่องยุงยากมากเพราะเดินทางลําบาก ตองรวมกลุมกัน เขาปาไปพรอมอุปกรณและ
เสบียงอาหาร ตองคางแรมในปา เก็บแลวจะตมผลตาวในน้ําเดือดประมาณ 1 ชั่วโมง เอามาตัดหัวหรือ
ทาย แลวใชไมบีบใหเนื้อในหลุดออกมา เนื้อตาวที่ไดจะถนอมโดยการแชในน้ํา นําออกมาขาย ปจจุบัน
ใชมอเตอรไซด สามารถเดินทางในปาเขาไดดีและเร็วขึ้น
โรงงานแปรรูปตาวแหงเดียวของภาคเหนือ คือ หจก.วงศวิเศษรุงเรืองนาน บานเลขที่ 73
หมู 4 ถนนนาน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง ทั้งรับซื้อลูกตาวจากชาวบานและออกไปรับซื้อจากชาวบาน
ในที่ตางๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน นํามาแปรรูปสงขาย ปจจุบันมีความตองการบริโภค
สูงขึ้น แตตนตาวในธรรมชาติมีจํากัด และลดลงจากการตัดไมทําลายปา กรมวิชาการเกษตรกําลังดําเนิน
โครงการอนุรักษและสงเสริม ทดลองปลูกตนตาวเพื่อขยายพันธุ

สัมภาษณอาจารยภิรมย เทพสุคนธ, ธันวาคม 2561.
3
https://www.technologychaoban.com/news-slide/article_7131.
2
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ภาพ 3-117 ลูกตาว (ภาพจากอินเตอรเน็ต)

สมสีทอง สมที่มีเปลือกสีเหลืองทองสวยงาม เปนผลิตผลทางการเกษตรที่เขามาเมืองนาน
ประมาณ พ.ศ.24954 เขาใจวาเปนพันธุสมที่นํามาจากบางมด เพราะลักษณะเหมือนกันทุกอยาง เหตุที่
เปลือกมีสีเหลืองทองตางจากตนกําเนิดที่เปนสีเขียวนั้น มีงานวิจัยที่พบวา ถาอุณหภูมิแตละวันแตกตาง
กันถึง 15 -20 องศาเซลเซียสติดตอกัน 15 – 20 วัน เปลือกสมจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีทอง สมเมือง
นานเองก็ไมไดเปนสีทองทุกป ขึ้นกับสภาพอุณหภูมิ ผูที่นํามาปลูกคนแรก คือ นายอินทะศร และนาย
ตวน เทพสุคนธ บิดาอาจารยภิรมย เปนสองสวนที่ปลูกสมชนิดนี้กอนผูอื่น สวนสมนายอินทะศรมีขนาด
ใหญที่สุด ตั้งอยูบริเวณที่เปนพระตําหนักธงนอยในปจจุบัน และเนื่องจากตนสมที่ปลูกที่เดิมนานๆโรค
จะมีมาก ตองยายที่ปลูก ปจจุบันสมสีทองมีปลูกแถบอําเภอทุงชาง จนบางครั้งก็ถูกเรียกวา สมทุงชาง
ปกติสมจะใชเวลาปลูกประมาณ 5 ปจึงจะเริ่มเก็บผลผลิต แลวเก็บผลไดถึง 15 ป การ
ลงทุนทําสวนสมจะเริ่มไดทุนคืนในปที่ 6-7 ปที่ 8-9 ไปตนไปจะเปนผลกําไร
เดิมสมจากเมืองนานนี้ถูกเรียกวา สมเดนชัย เนื่องจากในสมัยกอน การขนสงไปกรุงเทพฯ
นั้น ชาวสวนสมเมืองนานจะบรรจุสมลงลังไม ยัดดวยกระดาษฝอยกันกระแทกเปนชั้นๆ ไมมีตราไมมี
ยี่หอ ขนขึ้นรถคอกหมูไปสงขึ้นรถไฟที่สถานีเดนชัย ทางสถานีรถไฟจะประทับตราตนทาง “เดนชัย” คน
กรุงเทพฯจึงเรียกวาสมเดนชัยตามที่เห็นทีล่ ังไม และมาเปลี่ยนเรียกวาสมสีทองในภายหลัง 5
สัมภาษณอาจารยภิรมย เทพสุคนธ, ธันวาคม 2561.
5
สัมภาษณคนเดียวกัน.
4
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ภาพ 3-118 สมสีทอง (ภาพจากอินเตอรเน็ต)

มะไฟจีน เมืองนานเปนแหลงเดียวในไทยที่ผลิตมะไฟจีน ผูที่นํามาจากประเทศจีนมาปลูก
ครั้งแรกเมื่อประมาณรอยปที่แลว คือ ขุนนันทพานิช บานอยูขางวัดหัวเวียงใต เมื่อมีเมล็ดหลน จึงนําไป
ปลูกทั่วไปในเขตเทศบาลจนเจริญเติบโตไปทั่ว มีผูนําไปปลูกที่อื่นก็ไมไดผลดี ตนมะไฟจีนสูงประมาณ 38 เมตร ใบเปนใบเดี่ยวสีเขียวเขม ผลคลายมะไฟ แตเปลือกบางกวา เนื้อรสหวานอมเปรี้ยว รับประทาน
ไดทั้งสดและแปรรูป มะไฟจีนตองการแสงแดด อากาศไมรอนหรือหนาวเกินไป ปจจุบันกลุมแปรรูป
มะไฟจีนที่ใหญมากกลุมหนึ่งอยูที่บานหนองฮัง เดิมเรียกวา “หมะอุมจวย” แตชื่อนี้จํายาก เกษตร
จังหวัดนานทานหนึ่งจึงเปลี่ยนชื่อเรียกเปน มะไฟจีน เพราะมีลักษณะคลายมะไฟ และนําไปใชในคํา
ขวัญของจังหวัดนาน คนทั่วไปจึงรูจักในนามมะไฟจีน

ภาพ 3-119 ผลมะไฟจีน และผลิตภัณฑมะไฟจีนแปรรูป
ที่มา: www.thaitambon.com
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กาแฟ จังหวัดนานมีพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกกาแฟ เพราะเปนภูเขาสูง อากาศเย็น มี
ปริมาณน้ําฝนสูงพอ มีการปลูกทั้งกาแฟอาราบิกาและโรบัสตา จึงเปนแหลงปลูก แหลงแปรรูป (คั่ว)
บรรจุหอสงออกเพื่อการจําหนาย กาแฟอาราบิกานั้น เหมาะกับพื้นที่ปลูกที่สูงตั้งแต 900 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเลขึ้นไป มีความลาดเอียงที่เหมาะสมประมาณ 30 % แตแปลงปลูกพื้นที่นาน สวนมากมี
ความลาดชั น เกิน 30 % บางแห งถึง 60 % แต แกป ญหาด ว ยการใช วิ ธี การทําแปลงแบบขั้น บั น ได
อุณหภูมิระหวาง 15-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธมากกวา 80% สําหรับการแตกดอกออกผล
ฝนตกไมนอยกวา 1,500 มล.ตอป เปนกาแฟที่นิยมปลูกมากที่สุด สายพันธุกาแฟอาราบิกาที่นํามาปลูก
ในจังหวัดนาน ดังนี้
1. สายพันธุคารติมอร เชียงใหม 80 เมื่อสุก ผลกาแฟเชอรรี่เปนสีแดง
2. สายพันธุคารติมอร เยลโล เมื่อสุก ผลกาแฟเชอรรี่เปนสีเหลือง
3. สายพันธุจาวา
4. สายพันธุทิปริกา นับเปนพันธุดั้งเดิม
5. สายพันธุเกอิชา ผลผลิตกาแฟคั่วราคาสูงถึง 8,000 บาท ตอกิโลกรัม
สวนกาแฟโรบัสตานั้น ปลูกในพื้นที่ที่มีฝนไมนอยกวา 1,500 มล.ตอป ตองการความชุม
ชื้นสูง พื้นที่ปลูกสูงตั้งแต 5-600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลขึ้นไป อุณหภูมิระหวาง 25-32 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธมากกวา 90% สําหรับการแตกดอกออกผล สายพันธุกาแฟโรบัสตาที่นํามาปลูกใน
จังหวัดนาน คือ สายพันธุ ชุมพร
การแปรรูปจากผลกาแฟเชอรี่ เปน กาแฟกะลา และสารกาแฟ มี 3 รูปแบบ ดังนี้
เปยก
ผลกาแฟเชอรี่ นํามาแชน้ํา คัดเม็ดลอยน้ําทิ้ง ขัดเมือก นําไปตาก
ระยะเวลา 10 - 20 แดด รวมกับการวัดความชื้นของกาแฟกะลา
กึ่งเปยก
ผลกาแฟเชอรี่ สีเปลือก นําไปตาก จึงมีสภาพเหนียวติดมือจากน้ําตาล
Honey process ธรรมชาติของเนื้อเชอรี่ ซึ่งเปลือกที่สีออกสามารถนําไปทําเปนชา
เปลือกกาแฟ ซึ่งมีรสทางอมเปรี้ยว ระยะหลังเปนที่นิยมดื่มเพราะมี
คุณประโยชน เปนการเพิ่มมูลคาของของทิ้งในอดีต ซึ่งมูลคามากกวา
นําไปทําปุยหมัก
ธรรมชาติ
ผลเชอรี่ นําไปตากพรอมเปลือก
- การคั่วเมล็ดกาแฟ มี 3 รูปแบบ ดังนี้
คั่วออน
รสชาติกาแฟเมื่อชงดื่ม ติดเปรี้ยวไมขมมาก เหมาะสําหรับเมนูรอน
คั่วกลาง รสชาติกาแฟเมื่อชงดื่ม ขมติดเปรี้ยวเล็กนอย เหมาะสําหรับเมนูรอน/เย็น
คั่วเขม
รสชาติกาแฟเมื่อชงดื่ม ขม เขม เหมาะสําหรับเมนูรอน/เย็น
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จากผลผลิตกาแฟเชอรี่ 5 กิโลกรัม จะเหลือเปนผลผลิตกาแฟคั่ว 1 กิโลกรัมโดยประมาณ
ความแตกตางของอุณหภูมิน้ําที่ใช เชน น้ําเย็น น้ําธรรมดา น้ํารอน 80 องศา น้ํารอน 94
องศา ประเภทของน้ํา เชน น้ํากรอง น้ําแร และการใชอุปกรณสําหรับชงที่ตางกันไป จะทําใหเกิดกลิ่น
รสของกาแฟถึง 110 กลิ่น
พระราชดํ าริ ของในหลวงรั ชกาลที่ 9 เกี่ย วกับ การให ความชว ยเหลื อในพื้น ที่ช ายแดน
จังหวัดนาน เมื่อ พ.ศ.2516 หนวยทหารที่รับผิดชอบเริ่มสงเสริมใหปลูกพืชทดแทนฝน ณ บานสันเจริญ
อําเภอทาวังผา ซึ่งอดีตเปนพื้นที่ปลูกฝนขนาดใหญ จนมีชื่อเรียกวา สวนยาหลวง กาแฟสันเจริญจึงอาจ
ใชชื่อเรียกอีกชื่อวา กาแฟสวนยาหลวง สิบปตอมา พ.ศ.2526 หนวยทหารไดขยายผลไปยังบ านมณี
พฤกษ และพัฒนาตอเนื่องมา ตอมามีพระราชดํารัสฯ อีกครั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2532 ใหชวยกัน
สงเสริมพัฒนาอาชีพของพสกนิกรจังหวัดนาน เพราะการสงเสริมการปลูกกาแฟเปนการรักษาปาตนน้ํา
กาแฟปา กาแฟชุมชน กาแฟที่ชุมชนมีสวนรวมและตอยอดวิถีชีวิตดั้งเดิม เชน กาแฟกับชาติพันธุจะมี
เรื่องราวแตกตางหลากหลาย
ปจจุบันมีผูผลิตเมล็ดกาแฟคั่วบรรจุถุงของจังหวัดนานออกจําหนายหลายแหง เชน กาแฟ
สันเจริญ ซึ่งเปนแปลงปลูกแรกของจังหวัดนาน กาแฟดอยนาน Koza Coffee กาแฟเมืองนาน นาน
ดูโอ กาแฟมณีพฤกษ รวมทั้ง กาแฟภูพยัคฆ เมล็ดกาแฟคั่วผลผลิตจากโครงการสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดําริภูพยัคฆ จังหวัดนาน และ กาแฟภูฟา ผลผลิตจากศูนยภูฟาพัฒนาตาม
พระราชดําริ กรมสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ

ภาพ 3-120 ผลิตภัณฑกาแฟนาน (ภาพจากอินเตอรเน็ต)
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นอกจากนี้ ชมรมกาแฟนาน ยังไดสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เนนที่การเยี่ยมชม
วิถีชีวิตชุมชน การปลูก การแปรรูป และชิมกาแฟที่แหลงผลิต เปนการสงเสริมการปลูกกาแฟที่ควบคูไป
กับการพัฒนาชุมชนตนน้ําซึ่งเปนแหลงปลูกกาแฟ

ภาพ 3-121 เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติแหลงปลูกกาแฟนาน
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ภาพ 3-122 การปลูกและผลิตกาแฟ

ภาพ 3-123 การจัดงานสงเสริมกาแฟนาน พ.ศ.2562
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3.1.9 ดานผังเมือง การจัดแสดงผังเมือง และพัฒนาการผังเมือง
กรอบขอมูลที่จะศึกษาดานผังเมือง และพัฒนาการดานผังเมือง ประกอบดวย
- ผังเมืองโบราณของเวียงนานยุคตาง ๆ
- ทักษาเมือง
- องคประกอบของผังเมืองนาน ไดแก กําแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง ขวงหลวง
การศึกษาเบื้องตนเมืองนานมีพัฒนาการดานการใชที่ดินการอยูอาศัย หรือการตั้งถิ่นฐาน
ในอดีต รวมถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในปจจุบันของจังหวัดนาน สรุปดังนี้
เมืองนานยุคประวัติศาสตร
เมืองนาน คือ “นันทบุรี” เปนนครรัฐของกลุมชนชาวไทยที่รวมตัวกันกอตั้งขึ้นบริเวณที่
ราบลุ มแมน้ํ า น า น ในหุ บ เขาภาคเหนื อทางตะวั น ออก ตั้ งแต กลางพุ ทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป น ช ว ง
ระยะเวลาใกลเคียงกันกับการรวบรวมตัวกอตั้งนครรัฐหรือแวนแควนของกลุมชนชาวไทยผูอยู อาศัย
ในบริเวณลุมแมน้ํากกและแมน้ําปงทางตอนบนของภาคเหนือ
ฐานะของเมืองนานเปนเพียงนครรัฐขนาดเล็กที่มีเขตปกครองไมกวางขวางมากนัก เนื่อง
ดวยสภาพภูมิประเทศถูกปดลอมดวยเทือกเขาสูงและปาทึบ ที่ราบสําหรับทําการเกษตรมีอยูจํากัด ไม
เพียงพอตอการเพาะปลูกพืชพันธธัญญาหารสําหรับเลี้ยงผูคนเปนจํานวนมากได ทําใหมีผูคนอาศัยอยู
น อย เมื่ออาณาจั กรหรื อแว น แคว นใดที่อยู ขางเคียงมีอํานาจมากยิ่ งขึ้นก็มักจะเขามามีอิทธิพลทาง
การเมืองและการปกครองเหนือเมืองนาน ทําใหเกิดผลกระทบตอการปกครองภายในนครรัฐแหงนี้อยู
หลายครั้งหลายคราว
เรื่องราวประวัติศาสตรของเมืองนานตามที่ปรากฎอยูในหลักฐานทางดานเอกสารและศิลา
จารึก อาจแบงลําดับเหตุการณและเรื่องราวความเปนมาไดเปนสองลักษณะ คือ การแบงตามยุคสมัย
ของการปกครอง และแบงตามยุคสมัยของการโยกยายเมืองไปยังพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้จะ
ซอนทับกันอยูตลอดชวงเวลาของการพัฒนาเมือง
การนําเสนอประวัติศาสตรพัฒนาการเมืองของนาน โดยแบงตามยุคสมัยของการโยกยาย
เมืองไปยังพื้นที่ตาง ๆ จะทําใหเห็นพัฒนาการเมืองของนานไดอยางชัดเจน แบงเปน 5 ยุค ดวยกัน คือ
1) เมืองปวหรือวรนคร
2) ภูเพียงแชแหง
3) เวียงใต
4) เวียงเหนือ
5) เมืองนานปจจุบัน
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1) เมืองปวหรือวรนคร
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 พญาภูคาไดครอบครองเมืองยาง (เชื่อวาอยูบริเวณริมแมน้ํา
ยางใกลเทือกเขาดอยภูคา เขตบานเสี้ยว หมูที่ 7 อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ปรากฏรองรอยคูน้ําคันดิน
และกําแพงเมือง) และไดขยายอาณาเขตการปกครองโดยสงราชบุตรบุญธรรมสองคน คือ ขุนนุนและขุน
ฟองไปสรางเมืองใหม โดยขุนนุนผูพี่ไปสรางเมืองจันทบุรี (หลวงพระบาง) สวนขุนฟองผูนองไปสราง
เมืองวรนครหรือเมืองปวโดยพญาภูคาไดเลือกพื้นที่ที่มีชัยภูมิที่ดี ใหขุนฟองไดสรางเมืองครั้นเมื่อขุน
ฟองสรางเมืองเสร็จในราวป พ.ศ. 1825 จึงไดขนานนามเมืองนี้วา “วรนคร” ซึ่งหมายถึง “เมืองดี”
(นิรมิต สิริสุขะ: 2541)

ภาพ 3-124 ชุมชนเมืองวรนคร มีวัดพระธาตุเบ็งสกัดเปนศูนยกลาง
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เมืองวรนครหรือเมืองปว คงจะประกอบดวยชุมชนหลายชุมชน เนื่องจากการสํารวจของ
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปากรรมทองถิ่นของนานไดพบชุมชนโบราณ 4 แหงในพื้นที่
อําเภอปว คือ ชุมชนบานปว ชุมชนบานสวนดอก ชุมชนบานศาลาและชุมชนบานดอยทุงกวาว (กรม
ศิลปกร : 2530)
หลังจากขุนฟองถึงแกพิราลัยแลว เจากาวเกื่อนราชบุตรไดครองเมืองสืบแทน ดานพญาภู
คามีอายุมากขึ้นมีความประสงคจะใหเจากาวเกื่อนที่เปนหลานขึ้นมาครองเมืองยางแทน เจากาวเกื่อน
เกรงใจปูจึงยอมไปอยูเมืองยางและมอบใหชายา คือนางพญาแมทาวคําปนดูแลรักษาเมืองปวแทน เมื่อ
พญาภูคาถึงแกพิราลัยเจากาวเกื่อนจึงครองเมืองยางแทน ในชวงที่เมืองปววางจากผูนํา เนื่องจากจาว
กาวเกื่อนไปครองเมืองย าง พญางําเมืองเจ าผู ครองเมืองพะเยาจึ งได ขยายอิ ทธิ พลเขาครอบครอง
บานเมืองนานในเมืองนานทั้งหมด นางพญาแมทาวคําปนพรอมดวยบุตรในครรภไดหลบหนีไปอยูบาน
หวยแลง จนคลอดเปนบุตรชายชื่อเจาขุนใส เติบใหญเปนขุนนางรับใชพญาการเมืองจนเปนที่โปรด
ปราน ภายหลังมีกําลังพลมากขึ้นจึงยกทัพมาตอสูจนหลุดพนจากอํานาจเมืองพะเยา และไดรับการ
สถาปนาเปนพญาผานองขึ้น ครองเมืองปว อยางอิสระระหวางป พ.ศ. 1865 – 1894 รวม 30 ปจึง
พิราลัย

ภาพ 3-125 คูน้ําคันดินเกาแกที่บา นเสี้ยว ตําบลยม อําเภอทาวังผา ที่อาจจะเปนเมืองยาง
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2. เวียงภูเพียงแชแหง
ในสมัยของพญาการเมือง(กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปวขยายตัวมากขึ้นและ
มีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยอยางใกลชิด พงศาวดารเมืองนานกลาวถึงพญาการเมืองวาไดรับเชิญจาก
เจาเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรวมสรางวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจาเมือง
สุโขทัยไดรับพระราชทานพระธาตุ 7 องค พระพิมพทองคํา 20 องค พระพิมพเงิน 20 องค ใหกับพญา
การเมืองมาบูชา ณ เมืองปวดวย
พญาการเมืองไดปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลและไดเลือกสถานที่ ณ ดอยภูเปยงแชแหง
นัยวาเปนที่เคย บรรจุพระบรมธาตุมาแตกาลกอนดอยภูเปยงแชแหง เปนเนินเขาดินเตี้ยๆตั้งอยูใกล
เมืองน้ําเตี๋ยนกับน้ําลิง ทางฟากตะวันออกของแมน้ํานาน จากนั้นจึงไดกอสรางพระธาตุแชแหงขึ้นที่บน
ภูเปยงแชแหง แลวจึงนําลี้พลอัญเชิญพระบรมธาตุมาบรรจุไว ณ ที่นี้
ตอมาพญาการเมืองมีพระทัยศรัทธาปรารถนาใครที่จะไดปฏิบัติรักษาพระมหาธาตุแชแหง
อยูเปนนิจ จึงไดอพยพผูคนพลเมืองลงมาตั้งเมืองอยู ณ ที่แชแหงอันมีพระมหาธาตุตั้งอยูภายในกําแพง
เมือง เมื่อ พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง อยางไรก็ตาม การอพยพโยกยายจาก
เมืองปวมาตั้งเมืองใหมที่ภูเปยงแชแหง นาจะมีปจจัยที่สําคัญคือ
1. การขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้น ประชากรในที่ราบตอนบนเริ่มอยูอาศัยหนาแนนมาก
ขึ้น จําเปนตั้งหาทําเลที่ตั้งเมืองใหม
2. ขยายอาณาเขตและอํานาจรัฐใหกวางขวางออกไปจนติดเขตเมืองแพรและพะเยา
3. เลือกชัยภูมิที่เปนศูนยกลาง สะดวกตอการติดตอระหวางหัวเมืองในเขตปกครองของ
ตนและกับเมืองพันธมิตรอยางสุโขทัย เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหารของนาน
พญาการเมืองครองเมืองภูเป ยงแชแห งไดป ระมาณ 4 ป (พ.ศ. 1806) ก็ถึงแกพิร าลั ย
เพราะถูกลอบปลงพระชนม พญาผากองผูเปนบุตรไดครองเมืองตอมา แตการตั้งเมืองอยูที่แชแหงนี้ดํารง
ไดเพียง 10 ปเทานั้น จึงไดมีการยายเมืองไปตั้งที่ใหม

ภาพ 3-126 เวียงภูเพียงแชแหง
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3. เวียงใต (พ.ศ. 1911 - 2360)
ในป พ.ศ.1911 พญาผากองบุตรของพญาการเมือง ไดยายเมืองมายังฝงตะวันตกของ
แมน้ํานานที่บานหวยไค ซึ่งเปนเมืองนานในปจจุบันดวยเหตุวา เมืองแชแหงกันดารน้ําเพราะอยูบนเนิน
สูง และแมน้ําลิงที่เปนที่ตั้งเมืองนั้นเปนแตเพียงลําธารเล็กๆน้ํายอมเหือดแหงไปในฤดูแลงเปน ความ
อัตคัดกันดารอยูเชนนี้เสมอมา ซึ่งเคยปรากฏเชนนี้มาตั้งแตตั้งเมืองใหมๆแลว
เมืองนานแหงใหมนี้เรียกวา “เวียงนาน” ตั้งอยูริมแมน้ํานาน โดยในป พ.ศ. 1911 ที่ยาย
เมืองมาเปนครั้งแรกมีศูนยกลางเมืองคือบริเวณที่ตั้งวัดพญาวัดหลักฐานที่ทําใหเชื่อวาตัวเมืองนานเคย
สรางขึ้นคือแนวคันดินใหญที่ยังปรากฏรองรอยบางสวนใหเห็นอยางชัดเจนอยูบริเวณวัดพญาวัด แนวคัน
ดินดังกลาวเปนตําแหนงของคูเมืองทางทิศใตเพราะปรากฏหลักฐานการหักมุมของแนวคันดินและคูน้ํา
ดังกลาวในบริเวณดานหลังวัดพญาวัดโคงขึ้นไปทางเหนือ กลายเปนกําแพงเหนือดานทิศตะวันตกโดย
กั้นพระธาตุเขานอยไวภายนอก การกอสรางกําแพงเมืองเมื่อครั้งแรกมาตั้งเมืองนี้มีเรื่องเลาสืบมาเปน
ทํานองเทพนิยายวา “มี โคอศุภราช ตัวหนึ่งวิ่งขามแมน้ํานานมาจากทางทิศตะวันออก ครั้นมาถึงที่บาน
หวยไคก็ถายมูล และเหยี ยบ พื้นดินทิ้งรอยไวเ ริ่ มแตป ระตูชั ยบ ายหนาไปทิศเหนื อแล ววกไปทางทิศ
ตะวันตกเปนแนวรูปสี่เหลี่ยมมาบรรจบรอยเดิมที่ประตูชัยแลวก็นิราศอันตรธานไป กาลนั้นพญาผากอง
ดําริที่จะสรางนครขึ้นใหม ครั้นไดประสบรอยโคอันหากกระทําไวเปนอัศจรรย พิเคราะหดูก็ทราบแลววา
สถานที่รอยโคนั้น เปนชัยภูมดิ ีสมควรที่จะตั้งนครไดจึงยายเมืองมาตั้งที่บานหวยไคและกอกําแพงฝงราก
ลงตรงแนวทางที่โคเดินถายมูลไว”
โดยรอยแนวกําแพงสองชั้น จึงไมตรงนักเพราะเปนแนวกําแพงโดยโคจร แนวกําแพงที่คง
สภาพสมบูรณอยูในปจจุบันยาวประมาณ 25 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ตอมามีการยายเมืองขึ้นไปทาง
ทิศเหนือของตัวเมืองเดิมเวียงนาน บริเวณนี้จึงกลายเปนเมืองเกาเรียกวา “เวียงใต”

ภาพ 3-127 ตําแหนงเวียงภูเพียงแชแหงกับเวียงใตและเมืองนานปจจุบัน
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ภาพ 3-128 รองรอยขอบเขตเวียงใต

4. เวียงเหนือ (พ.ศ. 2362 - 2397)
เริ่มตั้งแตพญาผากองไดมาตั้งเมืองที่ริมแมน้ํานานนี้แลว ทีเ่ จาเมืองนานไดผลัดเปลี่ยน
ครองเมืองตอๆกันมา จนถึง พ.ศ.2360 ตรงกับรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร เกิดนําทวมครั้งใหญ
น้ําในแมน้ํานานไหลทวมเขาสูตัวเมืองนาน กระแสน้ําที่แรงและเชี่ยวไดพัดพาบานเรือนชาวเมืองนาน
พังทลาย วัดวาอารามในเมืองเกาหักพังเปนอันมาก และไดพัดกําแพงเมืองทางดานทิศตะวันตกพังทลาย
ลงทั้งแถบ พญาสุมนเทวราชเจาเมืองนานจึงไดยายไปอยูเมืองใหมเมื่อ พ.ศ. 2362
โดยยายไปสรางเมืองขึ้นบนดอนทางตอนเหนือของเมืองนานบริเวณดงพระเนตรชาง ซึ่ง
เปนที่ดอนเพื่อปองกันมิใหน้ําทวมถึง ใชเวลาสรางอยูประมาณหกเดือนจึงแลวเสร็จเรียกวา “เมืองเวียง
เหนือ” (ปจจุบันอยูในเขตบานมหาโพธิ์และบานหัวเวียงเหนือ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองนาน) โดยมี
วัดสถารศเปนวัดหลวง เมืองใหมนั้นตั้งอยูที่บานพระเนตรในปจจุบัน หางจากเมืองเกาไปประมาณ 2
กิโลเมตร ตัวเมืองทอดไปตามลําแมน้ํานาน หางจากแมน้ํานานประมาณ 800 เมตร มีเขตคูเมือง คือ
ดานเหนือ จดบานน้ําลอม
ดานใต จดทุงนาริน
ดานตะวันออก ยาวไปตามถนนสุมนเทวราชในปจจุบัน
ดานตะวันตก ยาวไปตามแนวของขอบสนามบินดานนอก
พงศาวดารเมืองนานไดกลาวไววา คูเมืองดานตะวันออกยาว 940 ตา ดานตะวันตกยาว
728 ตา ดานใตยาว 393 ตา ดานเหนือยาว 677 ตา ปากคูกวาง 5 ศอก ทองคูกวาง 5 ศอก ลึก 9 ศอก
(1 ตานาจะเทากับ 2 ศอกหรือประมาณ 1 เมตร) ปจจุบันยังพอรองรอยคูน้ําคันดินอยู เจาเมืองนานตั้ง
เมืองอยูที่เวียงเหนือสืบกันมาได 36 ปจนถึงสมัยของเจาอนัตวรฤทธิเดชเปนผูครองนครนาน
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ภาพ 3-129 รองรอยขอบเขตเวียงเหนือ

ภาพ 3-130 ผังเมืองนานปจจุบัน ที่มา: แผนทีช่ ุมชนเมืองเกานาน, 2549.
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ภาพ 3-131 โครงสรางเมืองนาน ที่มา: แผนทีช่ ุมชนเมืองเกานาน, 2549.

5. เมืองนาน
แมน้ํานานเปลี่ยนเสนทางโดยไดถอยหางจากกําแพงเมืองไปมาก (ซึ่งอาจจะเปนโดยขุด
ทางน้ําขึ้นใหมก็ไดเพราะระยะทางที่น้ําสายใหมและสายเกามาบรรจบกันนั้น มีระยะเพียง 1 กิโลเมตร
เศษๆเทานั้น) ในป พ.ศ.2387 เจาอนันตวรฤทธิเดชจึงขอพระราชทานบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 4
แหงกรุงรัตโกสินทร ยายเมืองนานจากบริเวณดงพระเนตรชางกลับไปยังเมืองนานเดิม และไดปฏิสังขรณ
กําแพงเมืองสวนที่ถูกกระแสน้ําพัดพังลงและซอมแซมสิ่งชํารุดทรุดโทรมใหดีดังเดิมจนแลวเสร็จ ในป
พ.ศ. 2400
ตัวเมืองนานหันหนาเมืองออกสูแมน้ํานานซึ่งเปนเบื้องตะวันออกและสรางกําแพงเมืองขึ้น
ใหม โดยมีกําแพง 4 ดาน ดานยาวทอดไปตามลําน้ํานาน เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวกําแพงสูงจากพื้นดิน
ประมาณ 2 วา กําแพงดานตะวันออกมีประตูชัย, ประตูน้ําเขม ดานตะวันตกมีประตูปลองน้ํา,ประตู
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หนองหา ทิศเหนือมีประตูริม ดานใตมีประตูเชียงใหม, ประตูทาลี่ มีคูลอม 3 ดาน เวนดาน ตะวันออก
ซึ่งเปนลําแมน้ํานานเดินกั้นอยู จนคนนานผูกเปนคําคลองจองวา เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด
ในสมัยของเจาอนันตวรฤทธิ์ไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ ไดสรางวัดวาอาราม
และบูรณปฏิสังขรณวัดเปนจํานวนมาก ไดบูรณวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหารซึ่งเปนวัดหลวงอยูกลางเมือง
เดิ ม อาณาจั ก รน า นกว า งใหญ จ รดแม น้ํ า โขงตั้ ง อยู ต รงข า มอาณาจั ก รหลวงพระบาง
หลังจากเหตุการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ไทยตองยอมเสียดินแดนฝงซายน้ําโขงใหแกฝรั่งเศส เมือง
นานจึงเพิ่มความสําคัญมากขึ้นในฐานะเมืองหน าดานติด กับเมืองหลวงพระบางในลาว ซึ่งเปนของ
ฝรั่ งเศสความสั มพัน ธ ร ะหว างเจ าเมืองน านกับ กรุ งเทพฯดํ าเนิ น ไปด ว ยดี ในรัช กาลที่ 5 แห งกรุ งรั ต
โกสินทรโปรดเกลาฯใหแตงตั้งเจาสุริยพงศผริตเดช เปนพระเจาสุริยพงศผริตเดช เพื่อตอบแทนคุณงาม
ความดีที่นานชวยกรุงเทพฯ ในสงครามปราบกบฏที่เชียงตุงโดยเจาเมืองนานไดประทับที่เมืองนานแหงนี้
สืบกันมาจนถึงองคสุดทาย

ภาพ 3-132 ความเชื่อมโยงทางกายภาพพัฒนาการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองนาน
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สรุปประวัติศาสตรพัฒนาการเมืองนาน
เรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดเมืองนานยุคปจจุบันนั้นเริ่มตน ขึ้นราวที่พุทธศตวรรษที่ 18
โดยพอขุนฟองผูครองนครเชื้อสายราชวงศภูคา ไดสรางเมืองปวหรือวรนคร ขึ้นราวตนพุทธศตวรรษที่
19 เพื่อเป น ศูน ย กลางการปกครองชุ มชนและหมูบ านน อยใหญ ที่กระจายกัน อยู ต ามบริ เ วณที่ ร าบ
ใกลเคียง
ตอมาพญาการเมืองยายชุมชนจากปวลงมาสรางเมืองใหมบริเวณภูเพียงแชแหง บนฝง
ตะวันออกของแมน้ํานาน โดยนําพระธาตุและพระพิมพจากกรุงสุโขทัยที่ไดรับพระราชทานจากพระยาลิ
ไทมาบรรจุไวในพระมหาธาตุเจดียที่พระองคโปรดใหสรางขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางของเมืองและชุมชนที่
ตั้งขึ้นใหม พระมหาธาตุเจดียนี้ก็คือพระธาตุแชแหงเมืองและชุมชนที่พระองคสถาปนาขึ้นใหมนี้ คื อ
เมืองภูเปยงแชแหง ป พ.ศ. 1911 พญาผากองไดยายเมืองและชุมชนจากเมืองภูเปยงแชแหง มายังฝง
ตะวันตกของแมน้ํานาน เพราะเกิดความแหงแลงกันดารน้ํา เมืองที่สรางขึ้นใหมนี้อยูหางจากเมืองเกา
ประมาณ 60 เสน เรียกวา “เวียงใต”
ตอมาในสมัยเจาสุมนเทวราช พ.ศ. 2362 ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญน้ําทวมเมืองนานจึงยาย
เมืองไปตั้ ง บนที่ ด อนบริ เ วณดงพระเนตรช างทางตอนเหนื อ ของเมือ งน านเรี ย กว า “เวี ย งเหนื อ ”
จนกระทั่ง ปพ.ศ. 2398 แมน้ํานานเปลี่ยนเสนทางถอยหางจากบริเวณกําแพงเมืองเดิมออกไปมาก เจา
อนันตวรฤทธิเดชฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 ยายกลับมายังที่ตั้งเดิมและบูรณปฏิสังขรณกําแพงเมืองนานขึ้นมาใหมแลวเสร็จในป พ.ศ.
2400
เมืองนานแหงนี้จึงได กลายเปน ศูนย กลางการเมืองการปกครอง และพระพุทธศาสนา
สืบเนื่องตอมาจนกระทั่งทุกวันนี้ (แผนที่ชุมชนเมืองนานเกา: 6-12: 2548)
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ผังเมืองตามหลักทักษาเมืองและโครงสรางเมือง
การศึกษาคติการสรางเมืองนานตามหลักทักษาเมืองลานนา (แผนที่ชุมชนเมืองนาน 1618 : 2549) กลาวถึงการสรางเมืองตามคติโบราณ เรียกวา ทักษาเมือง หมายถึงชื่อเรียกอัฐเคราะห (คือ
อาทิตย จันทร อังคาร พุธ เสาร พฤหัสบดี ราหู ศุกร) ตามระบบหลักทักษาประกอบดวย บริวาร อายุ
เดช ศรี มูล อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี โดยเวียนขวาไปตามทิศทั้ง ๘ คือ บูรพา(ทิศตะวันออก) อาคเนย
(ทิศตะวันออกเฉียงใต ) ทักษิณ(ทิศใต ) หรดี(ทิศตะวันตกเฉียงใต ) ประจิม(ทิศตะวัน ตก) พายัพ(ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ) อุดร(ทิศเหนือ) อีสาน(ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
เมืองนานปจจุบันถูกซอมแซมในสมัยเจาอนันตวรฤทธิเดช โดยเปนผังเมืองรูปทรงอิสระ
วางตัวไปตามแนวแกนเมืองทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก และทิศเหนือ-ทิศใต มีคูน้ําและกําแพงเมืองสี่
ดาน ดานทิศตะวันออกมีแมน้ํานานที่ถือเปนเสนทางสัญจรหลักที่ใชขนสงสินคาและผูคนไปอาณาจักร
ใกลเคียงที่เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญหลอเลี้ยงเมือง มีที่ราบลุมเพาะปลูกเกษตรกรรมอยูลอมรอบตัว
เมือง รวมทั้งฝงแมน้ํานานดานทิศตะวันออก ดานทิศตะวันตกหางออกไปเปนแนวเทือกเขา โดยกําหนด
ตําแหนงองคประกอบหลักของเมือง คือ ใจเมือง (สะดือเมือง) หอคํา(คุมหลวง) ขวงหลวง วัดหลวงและ
วัดบริวาร คุมเจานายเชื้อพระวงศ พื้นทีอยูอาศัยชาวเมือง หนองน้ํา กําแพงและประตูเมือง ที่สอดคลอง
กับ ชั ย ภู มิและระบบโหราศาสตร ทักษาเมือง เพื่อความเป น มงคลต อบ านเมืองและผู ครองนครและ
ชาวเมือง

ภาพ 3-133 ผังเมืองนานตามระบบทักษาโหราศาสตร
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2549
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ภาพ 3-134 ผังเมืองนานตามระบบทักษาโหราศาสตรกับโครงสรางเมืองปจจุบัน
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2549

ผังเมืองโบราณตามคติทักษาเมืองในดิน แดนลานนา กําหนดจากหลักชัยภูมิความเป น
มงคลที่สัมพันธกับสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ พื้นที่ตั้งอยูในที่ดอน ขางหนาเมืองมีแมน้ํา ขางหลังเมือง
เปนภูเขา บริเวณพื้นที่โดยรอบเมืองเปนที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนและเกษตรกรรม กําหนดขอบเขตเมือง เมือง
มีชะตาเมือง มีจิตวิญญาณเปรียบเสมือนรางกาย มีหัวเมือง ใจกลางเมือง ตีนเมือง มีฤกษยามที่สัมพันธ
กับวัน เวลา ดวงดาว คติของจักรวาลตามศาสนาฮินดู พื้นที่ความเปนมงคลและอัปมงคล อันเปนโลก
ทัศนและภูมิปญญาของการสรางบานแปงเมืองในแถบลานนาและอุษาคเนย
ในยุคสมัยเมืองนานรุนที่หา ในป พ.ศ.2397 เมือ่ เจาอนันตวรฤทธิเดชขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตจากราชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสิน ทร ยายเมืองนานจากบริเวณดงพระเนตรช าง
กลั บ ไปพื้ น ที่ เ มื อ งน า นเดิ ม ในยุ ค เวี ย งใต ( พ.ศ.1911-2360) และได ป ฏิ สั ง ขรณ กํ า แพงเมื อ งส ว นที่
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กระแสน้ําพัดพังลงและบูรณะซอมแซมจนแลวเสร็จ พ.ศ. 2400 ตัวเมืองนานหันหนาเมืองสูแมน้ํานาน
ดานหลังเปนภูเขาและพื้นที่เกษตรกรรม นับเปนชัยภูมิเมืองที่ดี ผังเมืองเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมอิสระ มีคูน้ํา
ล อ ม 3 ด า น ด า นทิ ศ ตะวั น ออกใช ป ราการธรรมชาติ คื อ แม น้ํ า น า นและกํ า แพงเมื อ ง 4 ด า น ด า น
ตะวันออกมีประตูชัย ประตูน้ําเขม ดานตะวันตกมีประตูปลองน้ํา ประตูหนองหา ดานทิศเหนือ ประตู
ริม ดานทิศใต ประตูเชียงใหม ประตูทาลี่ คนนานผูกเปนคําคลองจองวา
“เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด”
ใจเมื อ ง (สะดื อ เมื อ ง) ตั้ ง อยู บ ริ เ วณใจกลางเมื อ งน า นไม ป รากฏหลั ก ฐานที่ ชั ด เจน
สันนิษฐานวาเปนตนโพธิ์กลางขวงเมืองระหวางคุมหลวงกับวัดหลวง (วัดชางค้ํา) นาจะเปนบริเวณใจ
เมืองหรือสะดือเมือง ปจจุบันตนโพธิ์นี้เปนที่ตั้งของวัดนอย ( แผนที่ชุมชนเมืองนาน:18 :2549) จากการ
สํารวจในบริเวณคุมหลวงดานทิศตะวันออกพบหออารักษเจาพอคันทาสามตา ที่ในอดีตกลุมราชนิกุล
เจานายเมืองนานจะมาไหหอผีบรรพบุรุษบริเวณจุดนี้

ภาพ 3-135 วัดนอยที่อยูใตตนโพธิ์อยูบริเวณขวงเมืองและคุมหลวง
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2549

ขวงหลวง (ขวงเมือง) เมืองในแถบลานนาจะมีพื้นที่โลงเมือง เปนพื้นที่โลงอเนกประสงคที่
ใช ร องรั บ กิ จ กรรมเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ราชสํ านั ก และชาวเมื อ ง เนื่ อ งในวิ ถี ชี วิ ต ประจํ า วั น ในสั งคม
เกษตรกรรมและพระ พุทธศาสนา กิจกรรมเฉลิมฉลองตางๆ ตลาดคาขายชาวเมือง สถานที่รวมพลยาม
ศึกสงคราม หลายเมืองในลานนามักจะมีวัดหัวขวงเปนภูมิสัญลักษณของพื้นที่ สําหรับขวงเมืองนานอยู
บริเวณกลางเมืองบริเวณคุมหลวง วัดภูมินทร วัดชางค้ํา เปนจุดศูนยกลางแกนเมืองแนวตะวัน ออกตะวันตกและแกนเมืองแนวเหนือ-ใต
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ภาพ 3-136 บริเวณขวงเมืองและคุมหลวง
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2549

คุ ม หลวง (เวี ย งแก ว ,หอคํ า ) เป น พื้ น ที่ ก ลุ ม อาคารของเจ า ผู ค รองนคร หลายแห ง
ประกอบดวยกลุมอาคาร เปนอาคารทองพระโรงออกวาราชการงานเมืองและที่ประทับของเจาผูครอง
นคร โดยมีคุมของราชวงศที่สําคัญตั้งอยูรายรอบ สําหรับเมืองนาน คุมหลวงเหลืออยูเพียงหลังเดียว และ
สิ้นสุดบทบาทในยุคสมัยเจามหาพรหมสุรธาดา(พ.ศ.2461-2474)
วัดหลวง คือวัดสําคัญใจกลางเมืองที่เจาผูครองนครทํานุบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ตั้งอยู
ทิศตะวันออกของคุมหลวง วัดหลวงกลางเวียงของเมืองนาน คือ วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร เปนวัด
สําคัญประจําเมือง รูปแบบสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลศิลปะพุทธศิลปจากเมืองสุโขทัย

ภาพ 3-137 วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร วัดหลวงประจําเมือง
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2549
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คุมเจานายและเชื้อพระวงศ ตั้งอยูรายลอมกับเขตคุมหลวง ในเมืองนานจะกระจายตัวอยู
บริเวณใจกลางเมืองและเนื้อเมืองดานทิศตะวันออก

ภาพ 3-138 คุมเจาเมฆวดี และ คุมเจาเทพมาลา
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2549

ฉางหลวง ตั้งอยูระหวางวัดชางค้ํากับวัดกูคํา คือ ที่เก็บเสบียงและพัสดุสิ่งของที่ใช ใน
กิจการของราชสํานักเมืองนาน เสบียงอาหารไดแก ขาวเปลือก เกลือ มะพราว พริกแหง หอม กระเทียม
ตลอดจน หมู เป ด ไกที่มีชี วิ ต สะสมไว เ ป น บางคราว สิ่ งของเครื่ องใช น้ํ ามัน ยาง ขี้ผึ้ ง ดิ น ประสิ ว
กระดาษ เปนตน สิ่งของยุทธปจจัยที่สําคัญตอกําลังพลใชปองกันบานเมืองยามศึกสงคราม ทางราช
สํานักไดเรียกเก็บภาษีและเกณฑเอาสิ่งของจากชาวเมืองทุกปเพื่อเปนเสบียงคลัง สัมพันธกับแมน้ํานาน
เปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญในอดีตของการติดตอของระบบคมนาคมขนสง คน สิ่งของ ทางแพ เรือ ที่
ติดตอกับอาณาจักรแดนไกลจากตําแหนงพื้นที่ใจกลางเมืองนานน้ําทวมไมถึงและอยูใกลประตูชัยและ
ประตูน้ําเขมดานทิศตะวันออก
กําแพงเมืองและประตูเมือง ผังเมืองเปนรูปทรงอิสระมีกําแพงเมืองสี่ดาน มีแนวคูน้ําอยู
สามดาน ยกเวนดานทิศตะวันออกใชแนวลําแมน้ํานานเปนแนวปราการธรรมชาติ การผันน้ําเขาคูเมือง
เผื่อปองกันศัตรูจากแนวลําหวยทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากเทือกเขาดานตะวันตกเมืองเขาสูแนวคูเมือง
บริเวณประตูปลองน้ํา กําแพงเมืองแกนดินกออิฐฉาบปูนมีเชิงเทินและใบเสมา มีปอมแปดเหลี่ยมบน
กําแพงเมือง กําแพงเมืองทิศตะวันออก มีประตูไชย สําหรับเจานายชั้นสูงเสด็จชลมารค ประตูน้ําเขม
สําหรับชาวเมืองทั่วไปและพอคาใชติดตอคาขายทางน้ํา กําแพงเมืองทิศเหนือ มีประตูริมสําหรั บใช
เดินทางไปพื้นที่ทางตอนเหนือของเมือง ประตูอมร สรางเมื่อ พ.ศ. 2450 เพื่อเชื่อมสรางถนนมหายศ
กําแพงเมืองทิศตะวันตก ประตูปลองน้ํา ใชผันน้ํานอกเมืองเขาสูในตัวเมืองและคูเมือง ประตูหนองหา
ใช สํ าหรั บ ออกไปทํา ไร ทํานานอกเมื องและพื้น ที่ป า ไมด านทิ ศตะวั น ตก กํ า แพงเมืองทิ ศ ใต ประตู
เชียงใหม เปนประตูออกตางเมืองทางใต ประตูทาลี่ (ประตูผี) เปนประตูสําหรับนําศพออกไปเผานอก
เมือง คติและโลกทัศนของเมืองแถบลานนาจะไมเผาศพบริเวณพื้นที่ในเขตกําแพงเมือง ปาเหว (ปาชา
สุสาน) ในอดีตพื้นที่อยูบริเวณริมฝงแมน้ํานาน ทางตอนใตเมืองหางจากประตูทาลี่ ระยะหางประมาณ
หนึ่งพันเมตร

3-176

ภาพ 3-139 แนวกําแพงเมืองนานในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยุครัตนโกสินทร
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน, 2549.
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3.1.10 การศึกษาสารวจเก็บข้อมูลวัฒนธรรม
กระบวนการศึกษาของคณะทางานในการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ตะวันออก เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอสาหรับการออกแบบสื่อนิทรรศการใช้วิธีการ ดังนี้
1. การสื บ ค้น ศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ หนังสื อ ตารา วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่มีผู้จัดพิมพ์เผยแพร่ไว้แล้ว
2. การสัมภาษณ์ผู้รู้โดยตรง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน
พระสงฆ์ บุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อ งราวที่ ทาการศึ กษา ใช้การบันทึกเสี ยง บันทึก
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (Video)
3. การจัดประชุมกลุ่มย่อย
4. การสารวจ ถ่ายภาพ นามาวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบการศึกษาจากเอกสาร
ในช่วงต้นของการศึกษา จะเน้นที่ให้ได้หัวข้อและข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ฝ่ายออกแบบ
สามารถนาไปใช้ในการกาหนดแนวความคิดในการออกแบบ และดาเนินการออกแบบพื้นที่ การตกแต่ง
เพื่อการใช้งานและเพื่อสร้างบรรยากาศ และออกแบบสื่อนิทรรศการได้ จากนั้น ฝ่ายศึกษาข้อมูลจะได้
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ในรายละเอี ย ดต่ อ ไป เป็ น การท างานคู่ ข นานกั บ งานออกแบบสถาปั ต ยกรรมและสื่ อ
นิทรรศการ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพ 3-140 สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
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ภาพ 3-141 สัมภาษณ์เก็บข้อมูล นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

ภาพ 3-142 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
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ภาพ 3-143 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเจ้าป้อม นายญาณ สองเมืองแก่น

ภาพ 3-144 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องสืบชะตา พระครูสุวรรณเจติยานันท์ เจ้าอาวาสวัดกู่คา
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ภาพ 3-145 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลภาพถ่ายและวัตถุโบราณ ณ คุ้มเจ้าเมฆวดี นางชุติมา ณ น่าน

ภาพ 3-146 สัมภาษณ์ครูเกษม อายุ 98 ปี ยายอัมพรรณ ณ น่าน อายุ 90 ปี ยายศรีแพร ณ น่าน อายุ 80 ปี
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ภาพ 3-147 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องสมเด็จพระพี่นางฯ คุณธนกร รัชตานนท์

ภาพ 3-148 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์น่าน พระครูนันทโขติวัฒน์ วัดป่าหัด
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ภาพ 3-149 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลอาจารย์คมสันต์ ขันทะสอน

ภาพ 3-150 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องกลองน่านและบอกไฟ ตุ๊โร่ พระธนพล ธนพโล วัดแสงดาว
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ภาพ 3-151 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องหัตถกรรมงานไม้ หนานจิต “สมจิต นันทิศ”

ภาพ 3-152 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องซิ่นน่าน คุณเทิดศักดิ์ อินแสง พิพิธภัณฑ์ร้านฝ้ายเงิน
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ภาพ 3-153 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องฟ้อนล่องน่าน อาจารย์ลิขิต จันทรกาธร

ภาพ 3-154 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องภาษาและวรรณกรรม อาจารย์นิยม สองสีโย

ภาพ 3-155 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่องกาแฟน่าน คุณสันติ หาญสงคราม ประธานชมรมกาแฟน่าน
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ภาพ 3-156 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลถอดบทเรียนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
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ภาพ 3-157 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลถอดบทเรียนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
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3.2 ลักษณะกายภาพของพื้นที่ก่อสร้างและอาคารสิ่งก่อสร้างเดิม
พื้นที่โครงการคือบริเวณศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าเดิมมีหน่วยงานตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ
ถนนสุริยพงษ์ ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ติดถนน 3 ด้าน บริเวณ
ข้างเคียงประกอบด้วย
ด้านทิศเหนือติดถนนมหาพรหม ด้านตรงกันข้ามเป็นบ้านเรือน
ด้านทิศใต้ติดถนนสุริยพงษ์ ด้านตรงกันข้ามเป็นสถานีตารวจภูธรจังหวัด
ด้านทิศตะวันตกติดถนนมหายศ ด้านตรงกันข้ามเป็นวัดช้างค้า
ด้านตะวันออกติดวัดกู่คาและสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ มีกลุ่มต้นไม้หนาแน่น บริเวณด้านหน้าติดถนนสุริยพงศ์ ต้นไม้ที่สาคัญคือ
ต้นมะขามขนาดใหญ่ปลูกตามแนวกาแพงด้านติดถนนสุริยพงศ์ คาดว่ามีอายุหลายสิบปีที่ปลูกมานาน
ก่อนการใช้พื้นที่เป็นศาลากลางจังหวัด

ภาพ 3-158 ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่โครงการ
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ภาพ 3-159 องค์ประกอบเมืองเก่าน่าน บริบทของที่ตั้งโครงการ
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ภาพ 3-160 ใจเมืองน่านตามผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา

ภาพ 3-161 สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งโครงการ
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ภาพ 3-162 สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งโครงการ
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ภาพ 3-163 สภาพแวดล้อมภายในที่ตั้งโครงการ
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อาคารสิ่งก่อสร้างในพื้นทีป่ ระกอบด้วย
1. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
2. อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าพร้อมอาคารส่วนต่อเติมด้านหลัง
3. อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า
4. อาคารสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหลังเก่า
5. ป้อมรักษาการ์ณ
6. อาคารโรงจอดรถ 2 หลัง
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
เป็นพระบรมรูปโลหะ ประทับยืน ความสูงรวมแท่นและฐานประมาณ 6 เมตรจากระดับ
พื้นลาน ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารศาลากลาง ด้านหน้ามีลานคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับประกอบ
พิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ ข้อกาหนดโครงการระบุให้เก็บรักษาไว้ดังเดิม

ภาพ 3-164 พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
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อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าพร้อมอาคารส่วนต่อเติมด้านหลัง
อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ทรงไทยประยุกต์
แบบ 3 มุข ตามแบบของกรมโยธาธิการ ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จทรงเจิมแผ่นดวงฤกษ์เมือง ทรงพระสุหร่าย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2512
มีพื้นที่อาคารประมาณ 1,900 ตารางเมตร โครงสร้างหลักของอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเทในที่ ผิวหินขัด โครงหลังคาไม้ หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ครอบสันปูน
ปั้นลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังภายนอกภายในเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ยกเว้นผนังที่กั้นห้องสานักงาน
ต่างๆเป็นผนังเบา หน้าต่างกระจกใสกรอบไม้บานเปิดแบบฝืด ประตูส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงไปแล้ว
ลักษณะเป็นอาคารสานักงาน มีทางเดินยาวตลอดตัวอาคารทั้งสองชั้น มีห้องสาหรับเป็น
สานักงานต่างๆ มีบันไดประธานตรงกลาง และบันไดขนาดเล็กอยู่อีกทั้งสองข้าง สภาพอาคารอยู่ ใน
สภาพดี มั่นคงแข็งแรง แต่เมื่อจะมีการเปลี่ยนการใช้งานอาคารจากสานักงานเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งตาม
หลักการแล้วใช้ค่า Live load มากกว่า โครงสร้างจะต้องคานวณตรวจสอบความสามารถในการรับ
น้าหนักจากคอนกรีตและเหล็กเสริม วิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบจะต้องตรวจสอบจากแบบก่อสร้างเมื่อ
ครั้งก่อสร้างอาคาร แต่ไม่สามารถหาแบบดังกล่าวได้ จึงต้องใช้เครื่องมือทดสอบภาคสนามมาทาการ
ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ส่วนโครงสร้างและกระเบื้องมุงหลังคานั้นออกแบบให้รื้อถอน
ออกทั้งหมด คงเหลือใช้ของเดิมเฉพาะหน้าจั่วและปั้นลม ปัจจุบันไม่มีการใช้สอยอาคาร
อาคารส่วนต่อเติมด้านหลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง
ลูกฟูกลอนเล็ก พื้นที่อาคารรวม 2 ชั้นประมาณ 1,450 ตารางเมตร ผนังภายนอกภายในเป็นผนังก่ออิฐ
ฉาบปู น เรี ย บ หน้ าต่างกระจกใสกรอบไม้ ก่อสร้างแล้ ว เสร็จ พ.ศ.2523 สภาพอาคารอยู่ในสภาพดี
แข็งแรง ไม่สามารถหาแบบก่อสร้างได้ ต้องใช้เครื่องมือทดสอบภาคสนามตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างเช่นกัน ส่วนโครงสร้างและกระเบื้องมุงหลังคานั้นออกแบบให้รื้อถอนออกทั้งหมด ปัจจุบันไม่มี
การใช้สอยอาคาร
รวมพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งสองหลัง คือ อาคารศาลากลางจังหวัดและส่วนต่อเติม จะมี
พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 3,350 ตารางเมตร
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ภาพ 3-165 อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
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ภาพ 3-166 อาคารส่วนต่อเติมศาลากลางจังหวัด
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อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ทรงไทยประยุกต์ พื้นที่อาคารประมาณ 1,500
ตารางเมตร หลังคาทรงไทยแบบมุขเดียว มุงกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก อาคารหลังนี้ถูกกาหนดให้รื้อถอน
ออกทั้งหมดเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ ปัจจุบันมีการใช้สอยอาคารชั้นล่างในทุกวัน
จันทร์เป็นคลินิกชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบ

ภาพ 3-167 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า
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ส่วนอาคารอื่นๆ ประกอบด้วย อาคารสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหลัง
เก่า ป้อมรักษาการ์ณและโรงจอดรถยนต์ ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ได้แก่ กาแพง ประตู ป้าย ลาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้า ถังเก็บน้าใต้ดิน ฯลฯ นั้น เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดเล็ก และข้อกาหนดโครงการ
กาหนดให้รื้อถอนออกเพื่อก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการต่อไป

ภาพ 3-168 อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆในพื้นที่โครงการ
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ภาพ 3-169 อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆในพื้นที่โครงการ
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3.3 ผลการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในกระบวนการดาเนิ น งานที่ กาหนดให้ มีก ารจัดประชุม ประชาคมผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ ง
ในเมืองน่านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในโครงการออกแบบฯนี้ คณะทางานฯได้วางแผน
แบ่งการประชุมรับฟังออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนการออกแบบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ
อาคารและบริเวณ ตลอดจนการเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ ดาเนินการในช่วงต้นของการทางาน
และช่ว งหลั งการออกแบบฯ เป็ น การนาแบบที่พัฒ นาแล้ ว มานาเสนอ และประชาสั มพันธ์ต่ อ ยอด
โครงการเพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป
การจัดการประชุมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว มีการแถลงข่าวและประชาคม 1 ครั้ง และการ
ประชุมกลุ่มย่อย 4 ครั้ง การประชุมประชาคม 2 ครั้ง การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเมืองเก่า 1
ครั้ง และการประชุมร่วมกับน่านฟอรั่ม 1 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

การแถลงข่าวโครงการและประชาคม ครั้งที่ 1
จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 อาคาร
ศาลากลางจังหวัดน่าน เป็นการแถลงข่าวโครงการ ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย
นายวรกิตติ ศรีทิพากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์
ผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษ 6 หรือ อพท.
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นางภัทรภร ชัยวัฒนกูล
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
การแถลงข่าวมีเนื้อหาโดยสรุป คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เมืองน่านได้รับการประกาศให้เป็นเมืองเก่า เมื่อ พ.ศ.2548 หลังจากนั้นได้มีการพัฒนา
ย้ายหน่วยราชการออก การพัฒนาพื้ นที่เมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2557 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ งน่ า น ได้ รั บ งบประมาณในขั้ น แรกแล้ ว จึ ง เริ่ ม
ดาเนินการในวันนี้
ผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษ 6
อพท. เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืน มีบทบาทหน้าที่
ในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดาเนินการให้เมือง
เก่าน่านเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจัดทาแผนเบื้องต้นในการพัฒนาเมืองเก่าน่าน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิล ปวัฒนธรรม พื้นที่ 5 ตาบล 139.37 ตร.กม.ที่อุดมเป็นทรัพยากรการ
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ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน อพท.จึงทาการศึกษาแผน 2 แผน คือ แผนแม่บทฯของ สผ.ที่อนุมัติโดย
มติคณะรัฐมนตรี 2548 กาหนดพื้นที่เมืองเก่าน่าน มีคณะกรรมการฯควบคุมดูแล มีแผนแม่บทการ
พัฒนา และแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ ซึ่งจัดทาในอีก 2 ปีต่อมาโดยกรม
โยธาธิการฯ ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วม จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง
เก่าน่านและได้รับอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรี 2558 ประกอบด้วย 73 โครงการ มูลค่ารวมกันกว่าสอง
พันล้านบาท โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องร่ว มเป็น กรรมการ มี อพท.มีหน้าที่ประสานงานโครงการ เป็นที่มาของโครงการที่ ก าลั ง
ดาเนินการนี้ โดย อพท.ได้จัดสรรงบประมาณจานวนห้าล้านบาทในปีงบฯ 2561 ให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการฯ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นางภัทรภร ชัยวัฒนกูล ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
เริ่มจากที่หน่วยศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยท่านอาจารย์สมเจตต์
วิมลเกษม ได้เสนอโครงการมรดกน่านสู่มรดกโลก เมื่อ พ.ศ.2543 โดยเสนอภูมิทัศน์ทั้งเมือง แต่หลังจาก
คณะกรรมการมรดกโลกประเทศไทยได้มาศึกษาแล้ว มีความเห็นว่ายังไม่เหมาะ เพราะสภาพแวดล้อม
ของเมืองน่านถูกทาลายไปมาก ต่อจากนั้นได้มีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยต่าง ๆมาทาการศึกษา เริ่มจาก
การจัดทาแผนที่ชุมชนเมืองเก่าน่านโดยประชาคมและชาวน่านทุกภาคส่วน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนไปสู่
เป้าหมายคือมรดกโลก ต่อมาสานักงานนโยบายและแผนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้สนับสนุนงบประมาณในการว่าจ้างบริษัท ซินครอนกรุ๊ป และบริษัทมรดกโลก ให้ทาการศึกษาและ
จัดทาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ประกาศให้
พื้นที่ใจเมืองน่านและพื้นที่เวียงพระธาตุแช่แห้งให้เป็นเมืองเก่าแห่งที่ 2 รองจากกรุงรัตนโกสินทร์ และ
เป็นแม่แบบให้เมืองเก่าต่าง ๆทั่วประเทศ
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการด้วยเหตุ 2
ประการ คือ อาคาร อบจ.น่านเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลาง และต้องย้ายออกมาตามแผนแม่บทฯ และ
มติของคณะอนุกรรมการเมืองเก่าน่านที่ให้นายกอบจ.เข้าร่วมเป็นคณะทางานในการจัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาซึ่งออกเป็นคาสั่งจังหวัดน่านเมื่อ 1 ธันวาคม 2559 จึงได้เข้ามาทางานร่วมกับ อพท.6 โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อพท.เป็นจานวน 5 ล้านบาทเพื่อให้ดาเนินงาน เมื่อประชุมคณะทางาน
ที่จังหวัดแต่งตั้งแล้วได้สรุปว่าต้องดาเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 โดยวิธี คัดเลือก
ผู้ออกแบบ เนื่องจากราคากลางในงานออกแบบนี้คือ 15 ล้านบาท แต่ อพท.สนับสนุนงบประมาณเพียง
5 ล้านบาท หาก อบจ.จะตั้งงบประมาณสมทบอีก 10 ล้านบาท ก็สามารถทาได้ แต่จะใช้เวลานาน
ดังนั้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ทันกับแผนงบประมาณ จึงเลือกใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยส่งหนังสือเชิญชวนไปยังสถาบันการศึกษา จานวน 6 แห่ง ปรากฏผลว่ามีราย

3-201

เดียวได้มายื่นซอง คือ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ คณะกรรมการพิจารณาผลมีความเห็นว่า แม้มีผู้ยื่นซอง
เพียงรายเดียว แต่เมื่อพิจารณาเหตุผลประกอบ ทั้งแผนและระยะเวลา งบประมาณ ราคากลาง และ
สถาบั น ที่มายื่ น ซองแล้ ว คณะกรรมการฯจึงเสนอความเห็ น ให้ รับราคาของ มทร.ล้ านนา อบจ.จึง
ตรวจสอบคุณสมบัติและเชิญมาทาสัญญาเพื่อดาเนินงานต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี หัวหน้าโครงการฯ
คณะทางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือ มทร.ล้านนา จากคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาคเอกชนที่มีความชานาญด้าน
การออกแบบรวมตัวกันเป็นคณะทางานของมหาวิทยาลัย ได้รับข้อกาหนดโครงการ หรือ TOR. จาก
อบจ.น่าน เราก็มาคุยกันว่า แม้ราคาจะไม่ดีตามที่ท่านทราบ แต่เราซึ่งมาทางานวิจัยในเมืองน่านต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ 2550 มีภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ได้แสวงหาผลกาไรเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนบริษัท
ออกแบบ เราจึงควรจะเสนอตัวเพื่อรับงานนี้ จึงได้เขียนข้อเสนอโครงการ หรือ Proposal มาเสนอต่อ
อบจ.น่าน ผลผลิตของโครงการในอีก 1 ปี ข้างหน้านี้ ประกอบด้วยผลงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของแบบ
ก่อสร้าง รายการคานวณ ได้ประมาณราคาวัสดุและแรงงาน พร้อมที่จะเอาดาเนินการก่อสร้างได้ ส่วนที่
2 คือข้อมูลของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีครูบาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย เขียนเอาไว้มาก รวบรวมนามา
ศึกษาและขมวดให้เป็นชุดข้อมูลสาหรับการจัดแสดงนิ ทรรศการ ซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
ๆที่จะศึกษาเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่านให้ครบทุกด้าน จากที่เคยศึกษาเพียงบางด้านมาก่อน
หน้านี้ส่งมอบให้ อบจ.น่านได้ใช้ในการก่อสร้างต่อไป ซึ่งผมเน้นย้ากับทางอบจ.น่านหลายครั้งว่าท่าน
จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากลั่นกรองชาระความถูกต้องยอมรับของข้อความเนื้อหาที่จะจัด
แสดงนี้ก่อนจะนาไปใช้ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนเมืองน่าน ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากท่านทั้งหลายในการชี้แนะหรือชี้เป้าให้คณะทางานในการรวบรวมข้อมูล
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ภาพ 3-170 การแถลงข่าวโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
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การประชุมประชาคมครั้งที่ 1 จัดขึ้นต่อจากการแถลงข่าว เป็นการทีค่ ณะทางานโครงการฯ ได้นาเสนอ
โครงการ และผลการทางานในช่วงแรกของสัญญา ประกอบด้วย
- การแนะนาโครงการ แนะนาคณะทางาน ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์
ระยะเวลา ขอบเขตการดาเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
- กรอบข้อมูลเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน 9 ด้าน
- ข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่ก่อสร้างและอาคารเดิม
- แนวความคิดในการออกแบบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบภูมิทัศน์ อาคารศาลา
กลางจังหวัดหลังเก่า อาคารศูนย์เรียนรู้ การตกแต่งภายใน และการออกแบบสื่ อ
นิทรรศการ
จากนั้นเป็นตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
มี
รายละเอียดดังนี้
อาจารย์วินัย ปราบริปู หอศิลป์ริมน่าน
- เห็นด้วยกับการออกแบบเบื้องต้นนี้
- สอบถามเรื่องงบประมาณในอนาคตที่จะดาเนินการและบารุงรักษาหอศิลปวัฒนธรรม
นี้ว่าเจ้าภาพคือใคร มีงบประมาณต่อเนื่องหรือเปล่า เพราะเห็นหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่
กาลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการ เพราะถ้าไม่มีงบประมาณต่อเนื่องก็เป็นลงทุนแล้ว
หายไป น่าเสียดาย
- ชื่อ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน ชื่อนี้เป็นชื่อเต็มที่จะใช้จริงหรือเปล่า
- สอบถามเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหอนี้ ดูเนื้อหาที่แสดงเป็นภาพถ่ายและเป็นเรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เรามีพิพิธภัณฑ์น่านที่ผู้คนชื่นชมเพราะแสดงของเก่าจริงและของ
เมืองน่านจริง แต่หออัตลักษณ์มีปัญหาเพราะไม่สามารถดึงความเป็นอัตลักษณ์น่านเข้าไปได้มากให้คน
ศรัทธา การเข้าเยี่ยมชมจึงน้อย ดังนั้นหอศิลป์ฯนี้ถ้าไม่ชัดเจนว่าจะแสดงอะไร ก็จะไม่เกิดศรัทธาที่คนจะ
เข้ามาดู ขอให้มีความชัดเจนว่าตรงนี้จะแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์และหออัตลักษณ์
นายนิพนธ์ นิยม ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดน่าน
- ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านกับศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกอย่างไร เพราะที่นาเสนอ
มาทั้งหมดมันเป็นศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านอย่างเดียวเลย ไม่เห็นความเชื่อมโยงกับความเป็นล้านนา
ตะวันออก
- วัฒนธรรมน่านเป็นพหุวัฒนธรรมที่เห็นได้จากวัดต่าง ๆที่มีรูปแบบต่างกัน ผสมผสาน
จนเป็นเมืองน่าน
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อาจารย์ภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
- ประเด็นน่านกับล้านนาตะวันออกนี้ มีประวัติความเป็นมายืดยาว เดิมมีน่านจังหวัด
ปัจจุบันเพิ่มเติมเป็นสี่จังหวัด พูดในที่นี้จะไม่จบ ขอให้ผู้วิจัยไปศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้
- พึงพอใจที่ได้ มทร.ล้ านนามาทางานวิจัยในครั้ งนี้ เพราะทางานมามาก มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดน่านมากอยู่แล้ว
- อยากให้ที่นี่เป็นที่ที่แตะต้องได้ด้วยการมีพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน เช่น เดือนนี้ทั้ง
เดือนเป็นเรื่องผ้า มีการทอผ้า มีการแสดงเกี่ยวกับผ้า มีร้านค้าจาหน่าย ตรงนี้จะต้องมี “ชม ชิม ช๊อป”
เกิดขึ้น เดือนต่อไปเป็นเรื่องเครื่องจักสาน และให้ผู้ปกครองสามารถพาลูกมาอยู่ตรงนี้ครึ่งวันได้ ลูกก็อยู่
ในศูนย์เรียนรู้ ผู้ปกครองก็ไปชมนิทรรศการ หิวก็ออกมารับประทานอาหารด้วยกัน เป็น แหล่งที่เยาวชน
มารวมกัน และเยาวชนที่ชอบศิลปะก็นามาแสดงได้ด้วย
- ทาอย่างไรจะให้ที่นี่เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนในเมืองที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เช่น จัด
กิจกรรมเสริมรายได้
- ขอช่องทางในการส่งข้อมูลให้คณะวิจัยได้ง่าย เพราะเป็นพื้นที่แสดงไม่เฉพาะในเมือง
แต่มาจากทุกอาเภอ
นายประทุม จิณเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน
- ยินดีกับโครงการนี้ ได้เห็นแล้วว่านอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมที่จะ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ไม่ปล่อยร้าง การออกแบบยังร่วมสมัยสาหรับ
คนทุกวัย อีกสิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์คื อจุดจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นการให้โอกาส
ค้าขายแก่ชุมชนนอกเหนือจากการเรียนรู้ เป็นจุด Check point ของเมืองเรา ทั้งผู้มาเยือนและคนใน
น่านเอง เรายังสามารถหมุนเวียนเอาผลิตภัณฑ์หรือศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมาแสดง และเป็น
co working space ทีร่ ่วมสมัยพอสมควร อยากสนับสนุนโครงการนี้ครับ
หัวหน้าบ้านภูมินทร์
- ขอสนับสนุนโครงการนี้
- อยากให้หอศิลปวัฒนธรรมมีพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปขายของ เพราะพื้นที่ข้างนอกหา
ยากขึ้นเรื่อย
- ชุมชนเสนอให้มีจัดถนนคนเดินอยู่ภายใน รอบ ๆ ศาลากลาง
- ชุมชนอยากให้มีพื้นที่ของโรงพยาบาลอยู่ข้างใน เพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ผู้จัดการสานักงานพื้นที่พิเศษ 6
- การได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าเกิดขึ้นโดยความต้องการของคนเมืองน่าน และฝัน
ไปไกลถึงมรดกโลก มติคณะรั ฐ มนตรี นั้ น นอกจากประกาศเขตพื้นที่แล้ ว ยังให้ แนวทาง ให้ มีคณะ

3-205

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ มีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและ อพท.เข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม
การดาเนินงานโครงการนี้เพิ่งเริ่มออกแบบ ต่อไปเมื่อก่อสร้างเป็นหอศิลป์ขึ้นมาก็จะต้องคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยทุกภาคส่วน เข้ามาเป็นคณะบริหาร นี้เป็นมติครม.ที่กาหนดไว้ชัดเจน
- พึงพอใจที่คณะอาจารย์ นาเสนอ แม้ว่าจะต้องไปหาเจ้าภาพที่เป็นรูปธรรมในการใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความเห็นของท่านอาจารย์
วินัยถูกแล้วครับ ท่านมีหอศิลป์ที่ท่านอยู่ได้ โฮงเจ้าฟองคาก็อยู่ได้ หอประวัติศาสตร์น่านคริสเตียนศึกษา
ซึ่งเป็นเอกชนก็อยู่ได้ แผนธุรกิจเป็นเรื่องสาคัญ ต้องคานึงถึงว่าจะนางบประมาณจากที่ไหนมาหล่อเลี้ยง
ศูนย์นี้
- เมืองเก่าไม่ได้มีแค่ศาลากลาง เป้าหมายจริงตามแผน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต้อง
ย้ายออกมาจากหอคา หอคาจะจัดแสดงความเป็นอยู่ของเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีต โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมที่วัดช้างค้าต้องถูกตัดความสูงลง กาแพงคุกต้องหายไป เหลือแค่ตัวอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ผมหวังว่าโครงการนี้เมื่อเปิดแล้วจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีประโยชน์แค่ไหนที่จะตอบโจทย์
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมบริบททางวัฒนธรรมด้วย เรายังต้ องเหนื่อยอีกมาก
ความสาเร็จอยู่ที่คนน่าน
- การพัฒนาเมืองเก่าน่านเป็นการขับเคลื่อนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติไปแล้ว
ถ้าเสนอโครงการตามแผนฯก็จะได้รับงบประมาณแน่ ๆ
- การต่ อ เชื่ อ มกั บ แผนอื่ น ๆ ต้ อ งท าให้ ชั ด เจน เช่ น แผนพั ฒ นาจั ง หวั ดที่ ยั งต้ อ งรอ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการเมืองเก่าคือการนาสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งท้องถิ่นทาเองไม่ได้ ต้องให้การ
ไฟฟ้าฯดาเนินการ ดังนั้น หลาย ๆหน่วยต้องมาต่อเชื่อมแผนกับแผนพัฒนาเมืองเก่า

ภาพ 3-171 ตัวอย่างสไลด์ในการนาเสนอในที่ประชุม
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ภาพ 3-172 การนาเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
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การประชาคม ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย)
จัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนันทบุรี (วัดช้างค้า) จังหวัด
น่าน โดยมีประเด็นที่จะนาเสนอและขอความเห็นจากที่ประชุม คือ ที่ตั้งโครงการ (อาคารศาลากลาง
หลั งเก่า ถนนสุ ริ ย พงษ์) และบริ เวณโดยรอบ โดยมุ่งเชิญองค์กรหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ ตั้ ง
โครงการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดช้างค้า วัดกู่คา นายกอบจ. นายกเทศมนตรี ตารวจจราจร หัวหน้าบ้าน
ชุมชนบ้านช้างค้า พญาภู หัวข่วง ภูมินทร์ท่าลี่ ดอนศรีเสริม ผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน ประธาน
สภาวัฒนธรรม และ ผู้จัดการอพท.6 การประชุมมีเนื้อหาโดยสรุปคือ
คณะทางานโครงการนาเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตโครงการ
ขอบเขตโครงการ ข้อมูลกายภาพพื้นที่ตั้งโครงการ คือ ผลการสารวจพื้นที่ที่ตั้งโครงการและอาคารเดิม
ตลอดจนบริบทเมืองเก่า บริบทของพื้นที่ และนาเสนอแนวความคิดในการออกแบบผังบริเวณ และภูมิ
ทัศน์โครงการ และได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนี้
รองผู้กากับการตารวจจราจร สภ.เมืองน่าน
- เรื่องที่จอดรถถนนสุริยพงษ์ มีการอนุโลมจอดรถได้ทั้งสองข้าง และด้านหลังวัด
- การจราจรสามารถรองรับได้หลายเส้นทาง เส้นทางสหกรณ์ครู และในโรงพัก หากมี
นักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก สามารถอนุโลมในการจอดรถได้ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงไม่ใช้
กฎหมายบังคับเข้มงวดในการจอดรถ
- ไม่ ใ ห้ ร ถบรรทุ ก 6 ล้ อ ขึ้ น ไป เข้ า มาในเขตเมื อ งเก่ า ได้ ห ารื อ กั น แล้ ว และออกกฎ
ข้อบั งคับ มาตั้งแต่ปี 2558 แต่ร ถบั ส ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ รถบัส จอดที่ไหน อาจจะให้ จอดที่ศูนย์
ท่องเที่ยวของเทศบาล แล้วมีรถรางรับส่ง บริเวณนี้ไม่อยากให้จอดนานเนื่องจากหากติดเครื่องทิ้งไว้นาน
อาจจะทาให้วัด โบราณสถานเกิดสั่นสะเทือน อาจจะชารุดได้ กาลังหาที่จอดอยู่ ให้จอดในเขตเมืองเก่า
มันไม่เหมาะ แต่ต้องหาที่จอดให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ.สมเดช อภิชยกุล
- เห็นด้วยว่าควรเอารั้วหน้าออกส่วนหนึ่ง เพื่อให้จุดนี้เด่นขึ้น และประชาชนสามารถ
ไหลเชื่อมโยงกันได้เวลามีกิจกรรม มีงาน และควรทาให้โล่งด้านหน้า หากมองจากหน้าโรงพัก อาจจะติด
ตรงรั้วหน้าวัดกู่คา กาแพงส่วนนี้อาจจะปรับให้มัน
- เรื่องที่จอดรถบัส มีกรรมการของจังหวัดดูแลเรื่องนี้อยู่ อย่างไรจะแจ้งภายหลัง
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.6
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2548 แผนและผั ง แม่ บ ทที่ เ ห็ น ชอบนั้ น ก าหนดให้ พื้นที่
ที่จะปรับปรุง คือบริเวณศาลากลางจังหวัดต้องไม่มีการทาให้ยานพาหนะมาเพิ่มปัญหาจราจรในบริเวณ
ถนน เห็นว่าด้านหลังอาคารน่าจะเหมาะสมกว่า และถ้าจาเป็นต้องจัดที่จอดรถให้กับรถบั ส และรถของ
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นักท่องเที่ยว ใช้ถนนเส้นที่ต่อจากร้านช้างค้าเฟอร์นิเจอร์ เส้นมหาพรหม ด้านหลังศาลากลางก่อนที่จะ
มาถึงถนนสุมนเทวราชและในส่วนพื้นที่เชื่อมต่อ
- เนื่องจากว่าในแผนแม่บท กาหนดตัดชั้นอาคารของอาคารเรียนวัดพระธาตุช้างค้าลง
มาประมาณชั้นครึ่งเพื่อทาให้พื้นที่ บริเวณศาลากลางสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้ และตอนที่เรา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หลายคนอาจจะรับทราบแค่ว่าเป็นเรื่องของการทาสีถนนให้สร้างบรรยากาศให้เป็น
เมืองเก่า ตอนนั้นทางคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าน่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง
เสนอแนวทางว่า ให้ขยายฟุตบาทเพื่อบีบถนนให้แคบลง เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวก และเป็น
การลดความเร็วของยานพาหนะลง ซึ่งเคยได้ปรับแบบไว้แล้ว แต่ว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองน่าน มี
ความเห็ น ว่าสภาพการจราจรในปั จ จุ บัน ทาได้ยาก เนื่องจากมีการใช้ถนนลั กษณะของเชิงพาณิช ย์
ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนสุริยพงษ์ และถนนผากอง ในความเห็นของผมเห็นว่า ถ้า ได้หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จะจัดระบบการจราจร ให้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ได้
และอนุรักษ์โบราณสถานเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และจะต้องมี
การดาเนินการในระยะต่อไป เพื่อจะให้แต่ละพื้นที่มาเชื่อมต่อกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของศาล
ปัจจุบัน เรือนจา พื้นที่บริเวณริมแม่น้าน่านตรงที่ป่าไม้อยู่ในปัจจุบันจะกลายเป็นพื้นที่ใหญ่มาก แต่พื้นที่
ที่ทาไม่ได้แล้วในปัจจุบันคือการทาให้ข่วงกลับมาเหมือนเดิม ต้อ งลบถนนผากองและถนนสุริยพงษ์ออก
กลายเป็นสนามหลวงขนาดใหญ่ เชื่อมต่อตั้งแต่วัดภูมินทร์ผ่านหน้าหอคาไปจนถึงวัดหัวข่วง แต่ถ้าหาก
มองจากแนวถนนจะเห็นว่าถ้าทาให้รถขนาดใหญ่สามารถวิ่งอ้อมเขตใจเมืองน่านไปจอดบริเวณทาง
ด้านหลัง จะทาให้ใจเมืองน่านโล่ง ไม่ถูกบิดบังทัศนียภาพโดยรถขนาดใหญ่สองชั้นจอดบังไปหมด
- มีพื้นที่สาหรับจอดรถเล็กด้านหลัง อาจจะจอดรถบัสได้ชั่วคราว รถจะได้ไม่ต้องวนเข้า
มาในบริเวณ (ถนนมหายศ ถนนสุริยพงษ์) แต่จะออกแบบตัวอาคารและพื้นที่โดยรอบอย่างไรให้สามารถ
เอื้อประโยชน์ต่อการจราจรที่คล่องตัว
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ.สมเดช อภิชยกุล
- ด้านหลังเอารั้วออก รั้วห่างจากอาคารบางแห่ง 3 - 4 เมตร ให้พื้นที่กว้างพอในการที่
จะเอารถบัสไปจอด ส่วนด้านนี้เป็นที่จอดรถสาหรับเจ้าหน้าที่ หรือคนที่มาใช้รถเล็ก แต่ว่าตรงที่เป็น
ประตูเข้า ต้องห้ามให้รถเข้าเด็ดขาด ถ้าข้างล่างเป็นที่จอดรถใต้ดินต้องลงทุนมหาศาล อนาคตเทศบาล
จะเปิ ดศูน ย์ ฯ รถบั ส อาจจะไปจอดที่นั้ น และขนคนมา อาจจะเปลี่ ยนแปลงได้ในอนาคต ผมคิดว่า
ด้านหลังมีพื้นที่มาก จะช่วยแบ่งเบาได้ คิดว่าทาศาลากลางและศูนย์เรียนรู้ฯให้เสร็จก่อน เรื่องที่จอดรถ
ค่อยๆคิดไป
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นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน
- เห็นด้วยกับการสร้างที่จอดรถใต้ดิน เพราะเวลามีถนนคนเดิน รถเยอะมาก พอจอดได้
เพราะศาลากลางผ่อนผันให้รถเข้ามาจอด แม้น่านจะมีน้าท่วมแต่มีวิธีจัดการ ที่ดินราคาแพงคุ้มค่า
- พื้นที่บริการโรงพยาบาลที่จะเปิดออกไปด้านหลังนั้นเห็นด้วย เพราะมีคณะกรรมการ
เคยพูดกันว่าเป็นไปได้ถ้าเอาพื้นที่บริการของโรงพยาบาลน่านตึกหลัง แล้วเปิดประตูออกไปทางด้านหลัง
เพราะว่ารถที่จะใช้บริการสามารถไปจอดถนนด้านหลังได้ ส่วนร้านกาแฟนั้นเอาออกไปทาข้างนอกได้
ครับ เสนอว่าพื้นที่บริการโรงพยาบาลน่านอยากให้คงอยู่ เข้าใจว่ าเวลาของบประมาณเป็นพื้นที่บริการ
โรงพยาบาลน่าน สานักงานงบประมาณจะไม่ให้ ก็ให้มีคาว่าการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ด้วย พื้นที่อาคารด้านหลังที่จะมีสานักงานอยู่ ขอให้เป็นพื้นที่บริการของชาวบ้านไม่มาเกี่ยวข้องกับพื้นที่
ด้านหน้า ชุมชนจะได้ประโยชน์ครับ
หัวหน้าบ้าน
- ปกติทางชุมชนต้องการเรื่องสาธารณสุขเป็นอันดับแรก เพราะว่าที่ได้ใช้ในส่วนศาลา
กลาง ตึก อบจ. รู้สึกว่ามีความรวดเร็ว เพราะเป็นศูนย์กลางของเมือง และละแวกอยู่ที่ในอาเภอเมือง จะ
มาใช้บริการอยู่หลายหมู่บ้านในแต่ละวัน ทางชุมชนก็เห็นด้วย จึงจะขอพื้นที่ในการใช้พื้นที่เกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขของชุมชน
- เรือนจาปัจจุบันมาปรับปรุงทาเป็นบล๊อคกั้นหมดขึ้นมาดูแล้ว ไม่เหมือนเมืองเก่า การที่
จะพัฒนาพื้นที่เป็นเมืองเก่า เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่ทราบว่าจะเอาเรือนจาออกไปไหม ทางชุมชนจึง
เรียนถามว่าทาไมไม่ย้ายออกจากเมืองเก่าไปไว้ทางเขาน้อย ก่อนนี้จะย้ายไปที่ตาบลนาซาว ชาวบ้านก็
เดินขบวนต่อต้านไม่ให้ไป แต่ทางชุมชนก็อยากให้ย้ายออกไปเหมือนกัน
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.6
- ชี้ แ จงเรื่ อ งย้ า ยเรื อ นจ า ทาง อพท. ได้ ป ระสานไปยั ง ต าบลนาซาว และผ่ า นการ
ประชาคมเรียบร้อย ประชาชนรับที่จะให้ ย้ายเรือนจาไปที่พื้นที่ตาบลนาซาว ที่เคลื่อนต่อไม่ได้เนื่องจาก
พื้นที่ที่จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าชุมชน ซึ่งมีอดีตผู้นาชุมชนคัดค้านที่จะไปตัดป่า ซึ่งตาบลนาซาวมี
การปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นพันต้น และชุมชนผ่านการประชาคมเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่ชุมชนจะ
เดินขบวนคัดค้าน แต่ พอเรื่องเข้าไปในที่ประชุมนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งยุติทั้งหมด และ
ดาเนินการหาข้อเท็จจริง ปัจจุบันคนคัดค้านได้เสียชีวิตไปแล้ว จนมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อมา ให้
ไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ ดาเนินการประชาคมใหม่ และแจ้งไปทางตาบลนาซาว อยู่ที่ว่าทางตาบลนา
ซาวดาเนินการตามกระบวนการ และต้องช่วยขับเคลื่อน แต่ด้วยหัวหน้าส่วนเปลี่ยนแปลงบ่อยทาให้ขาด
ช่วง แต่ยังมีคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซึ่งมีเลขาเป็นผู้ที่ประจาอยู่ คณะกรรมการ
รับรู้เรื่องนี้ตลอด แต่ต้องช่วยกันผลักดัน หน่วยงานราชการที่ มีความพร้อมเรื่องที่ดิน และงบประมาณ
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ต้องขยับออกไป เริ่มจากศูนย์กลางมีการขยับออกไปแล้ว มีส่วนราชการขยับออกไปตามมติ ครม. ให้
เห็นเป็นรูปธรรมก่อน อพท.จึงให้งบประมาณ 5 ล้านบาทเพื่อดาเนินการออกแบบอาคารศาลากลาง
เชื่อว่าหากทาตรงนี้สาเร็จ อาคารอื่น ๆก็จะตามมา รวมทั้งเรือนจาด้วย และจะกลายเป็นส่วนพื้นที่
นันทนาการของคนเมืองน่าน
- เรื่องของที่จอดรถ เนื่องจากอาคารด้านหลัง จากเดิมหันหน้ามาทางเดียวกันกับอาคาร
จะปรับให้หันออกด้านหลัง หากรถเข้ามาจอด ถ้าวิ่งมาจากทางปั๊ม Shell ก็จะต้องหันหน้าไป และประตู
รั้วจะอยู่ฝั่งด้านกาแพงจะทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการถ่ายคนลงมา หรือว่าจะกลับอีกด้านหนึ่ง นา
รถเข้ามาก็จะไปปิดด้านหน้าอาคารซึ่งจะปิดเกินไป อาจจะต้องวางระยะห่างระหว่างตัวที่จอดรถกับตัว
อาคารไว้พอสมควร ส่วนเรื่องน้าท่วม ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการขุดลงไปเพื่อทาที่จอดรถใต้ดิน กับการ
เพิ่มความสูงของอาคารขึ้นมาสัก 4 เมตร ทาให้รถเข้าไปจอดใต้อาคารได้ อาจจะออกแบบหลายแบบ
เพื่อพิจารณาให้ตอบโจทย์
- ส านั กงานเกษตรขอว่าให้ มีตลาดกลุ่ มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งก็เป็นเรื่องของภูมิปั ญ ญา
เป็นสถานที่บอกเล่าความเป็นน่านตามภาพถ่ายเก่าที่เห็นคนคลุมผ้าตาโก้งขายของอยู่ข้างกาแพงวัด
เจ้าอาวาสวัดกู่คา
- จากศาลากลางเดิมจะปรับเป็นหอศิลปวัฒนธรรม ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของวัด กู่ คา
จากเดิมใจกลางเมืองถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัด พระธาตุช้างค้า วัด
ภูมินทร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สามารถไปมาหากันได้ แต่วัดกู่คาไปอยู่ทางชายขอบ ถือว่า
เป็นจุดหนึ่งที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ถ้าหากปรับหลังวัดมาเป็นข้างวัด มีความคิดว่าถ้าหาก
ทาเป็นประตูตรงที่ต้นกล้วยข้างกุฏิ เนื่องจากกุฏิสร้างเมื่อ 2460 และตึกหน้าต่อเติมเมื่อสมัยพระเจ้าคุณ
พระชยา- นันทมุณี ซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐหินปูนอยู่ทางหน้า และข้างหน้าต่อเติมมาภายหลัง หากว่า
ข้างหน้าถ้ามีโครงการที่จะเจาะป่องเอาตึกที่ต่อเติมที่พระเจ้าคุณพระชยานันทมุณีต่อเติมนั้นออก ถ้า
เป็นไปได้ ก็จะลัดหากัน ได้ กุฏิ อาคารพิพิธภัณฑ์ห ลังนั้นจะหันหน้าออกก็ได้ และจะมีทางเข้ าสู่ ห อ
ศิลปวัฒนธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
- ช่องที่เจาะกาแพงวัดนี้ ไม่ควรจะให้รถวิ่ง จะวุ่นวายมาก ควรให้แค่คนเดิน
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด
- มี ข้อกังวลเกี่ย วกั บ ที่ จ อดรถ ถ้า อาคารสวยงามแต่ ห ากมีร ถจอดเกะกะ อย่างเช่ น
ข้างวัดช้างค้าและพิพิธภัณฑ์ จอดทั้งสองฝั่ง และเป็นเขตเมืองเก่า เห็นด้วยกับการทาที่จอดรถใต้ดิน
หรือวางแผนใช้รถรางทีม่ ีหลายคัน อาจจะกาหนดที่จอดรถ แนะนาให้ใช้ที่สนามกีฬาแล้วพานั่งรถรางมา
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- การรักษาต้นไม้ แนะนาการปลูกต้นหมาก เมื่อดูภาพถ่ายโบราณ เมืองน่านจะมีหมาก
เยอะมาก และโตไวประมาณ 4 ปี มีพื้นที่เล็กน้อยที่เป็นตัวอย่าง เช่น แถวบริเวณวัด
อรัญญาวาส ถนนหน้าวัดพื้นที่เล็กน้อย แต่สามารถปลูกต้นหมากได้มาก เป็นหมาก
ประดั บ ก็ ไ ด้ ซึ่ ง หมากใหญ่ อ าจจะท าได้ ย าก เพื่ อ ให้ มี ก ลิ่ น อายการเป็ น เมื อ งเก่ า
แบบโบราณของเมืองน่าน
นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน:
- พื้นที่การเดิน วิธีการเดินเที่ยว ถ้าให้รถไปจอดพื้นที่ใต้สะพาน จะสามารถเดินมาที่ข่วง
เมืองได้ และไม่ไกลจนเกินไป แต่สนามกีฬานั้นจะอยู่ไกล ถ้าเริ่มต้นจุดนี้จะสามารถ
ผ่านหน้าจวนผู้ว่าฯ มีไม้ร่มเงา ผ่า นสวนศรีเมือง ผ่านวัดกู่คา ผ่านสถานที่ต่าง ๆมันจะ
เชื่อมโยงกันได้ ทาให้เกิด walking friendly และการข้ามถนนต่าง ๆ มีสัญญาณไฟ
ช่วยให้คนเดินได้อย่างปลอดภัย
- เนื่องจากจะใช้คาว่าน่านเนิบ ๆ เสนอว่าไม่อยากให้มี Wi-Fi เนื่องจากไม่อยากเห็นเด็ก
นั่งเล่น Wi-Fi เล่นมือถือ เมื่อมีโอกาสออกมาข้างนอกไม่ต้องมาใช้ Wi-Fi เสริม และเขา
อาจจะมี Wi-Fi อยู่แล้ว และเสนอว่าควรเป็นพื้นที่สงบ ออกมาเที่ยวแบบเนิบ ๆ
- เรื่องต้นไม้ ข้าง สกอ. เมือง ถนนได้มีการราดซีเมนต์ เต็มพื้นที่ต้นไม้ ต้นสัก ต้นต่าง ๆ
ที่อยู่ริมถนน อาจจะทาให้ต้นไม้หายใจไม่ค่อยออก
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.6:
- สนับสนุนเต็มที่กับการเชื่อมต่อด้วยการเดิน การจอดรถไว้ริมแม่น้าจะสร้างประโยชน์
สามารถเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้รับบริการจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ถ้าเดินเข้ามาผ่านจวนผู้ว่า
ฯ ผ่านสวนศรีเมือง ซึ่งตอนนี้กาลังปรับปรุงอยู่ และมีการเปิดพื้นที่ต่อเชื่อมกับวัด จะ
เป็นตัวเติมเต็มศูนย์เรียนรู้เข้ากับศาสนาด้วย จะทาให้น่านเมืองเก่ามีกิจกรรมด้าน
ศาสนาเพิ่มเข้ามา เสริมความเป็นอัตลักษณ์ขึ้น แต่อาจจะต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก
เช่นซุ้มทางเดินที่ทาให้รู้สึกว่าไม่ร้อนจนเกินไป หากเดินในตอนกลางวัน หรืออาจจะมี
ยานพาหนะบางอย่างเช่น จักรยาน หรือรถไฟฟ้าเพื่อขนส่งผู้สูงอายุ ผู้พิการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน:
- ถ้ารถจอดแล้วเดินเข้ามาผ่านประตูชัย เราสามารถนาเสนอความเป็นน่านได้ตั้ งแต่
ประตูชัย คือ 7 ประตู 1 หนอง 12 วัด ผ่านเข้ามาสะพานกรุงศรีซึ่งเป็นสะพานเก่า
มาถึงวัดกู่คา เข้าพิพิธภัณฑ์วัด แล้วก็เข้าสู่หอศิลป์ฯ เห็นด้วยและขอสนับสนุนที่จะให้
จอดรถด้านริมแม่น้าแล้วเดินมา ไม่ควรไปจอดสนามกีฬาเพราะมีผังก่อสร้างสนามฟุต
ซอลกับสนาม 2 เพิ่ม
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นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.6
- ถ้าสร้างประตูในอดีตขึ้นมาทั้งสองด้านคงได้เห็นภาพชัดขึ้น
เจ้าอาวาสวัดกู่คา:
- วัดกู่คาอยากจะบูรณะวิหาร ตอนนี้ตกลงกับชาวบ้านประชามติเป็นที่เรียบร้อย และ
กาลังทาการบูรณะปรับปรุงอุโบสถหลังนั้น ซึ่ง เดิมเป็นวิหารคล้ายๆวัดดอนมูลที่ท่าวังผา เป็นการผสม
ระหว่างลื้ อกับ เมือง เพราะมีความสั มพัน ธ์กันเพื่อ เศรษฐกิจบ้านเมืองแต่ก่ อน เอาศิล ปะมาใส่ ตาม
ภาพถ่ายเก่าของวิหารหลังนี้ จะได้เป็นการบูรณะกลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อเป็นแหล่งวัฒนธรรมอีกแห่ง
หนึ่ง และในภาพถ่ายวิหารวัดกู่คา ติดภาพกาแพงเมือง คิดฝันว่ากาแพงหรือคือน่าจะเอากลับคืนมาเพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ของประตูชัย ไม่ต้องตั้งที่เดิมกลางถนน เอาที่กาแพงสวนศรีเมือง ไม่สูงเกินไป ให้เห็นเป็น
ซาก อยากให้สอดคล้องให้เหมาะกับการเป็นเมืองเก่าน่านเมืองวัฒนธรรม ขออนุโมทนากับความคิดนี้

ภาพ 3-173 ตัวอย่างสไลด์ในการนาเสนอในที่ประชุม
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ภาพ 3-174 การประชุมกลุ่มย่อย ประชาคมครั้งที่ 2 เรื่องที่ตั้งโครงการ
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การประชาคม ครั้งที่ 3 (การประชุมกลุ่มย่อย)
จัดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่ม
ย่อย โดยกาหนดหัวข้อของการหารื อ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ การกาหนดแนว
ทางการพัฒนาการนาเสนอรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกโดยเน้นเอกลักษณ์น่าน
คณะทางานโครงการ นาเสนอแนวความคิดในการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ทั้งการ
ปรั บ ปรุ งศาลากลาง และศูน ย์ เรี ย นรู้ ที่ อ อกแบบใหม่ สื่ อนิทรรศการ เทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดจนสื่ อ
นิทรรศการภายนอกอาคาร และได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนี้
ผู้จัดการหออัตลักษณ์น่าน
- พื้นที่ของศิลปวัฒนธรรมควรออกแบบเป็น 2 ฟังชั่น คือ ศิลปะวิถีกลุ่มฮีตฮอยประเพณี
วัฒนธรรมที่จะให้ครู ศิลปิน หรือศิลปินพื้นที่ ได้มีพื้นที่แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจน และส่วนที่เป็นศิ ลปะ
ร่วมสมัย ให้เป็นส่วนที่เห็นภาพในการเคลื่อนไหว หากถ้าใช้เป็นพื้นที่เดียวกันจะได้หรือไม่ จะออกแบบ
อย่างไร
- กรณีการออกแบบกาแพงปิดวัด เสนอมุมมองว่าถ้าเปิดพื้นที่วัดไปเลย จะเหมาะสม
กว่าหรือไม่ จากที่ออกแบบเป็นกาแพงปิดแล้วมีป่องประตูเชื่อมเข้ามาหาพื้นที่ คิดว่ากาแพงจาเป็น
หรือไม่ หรือมีเหตุผลไหนที่จะปิดตัวฝั่งวัด น่าจะเปิดให้เชื่อมโยงกันได้ให้ประตูวัดเชื่อมโยงกับพื้นที่
- ในส่วนพื้นที่ workshop น่าสนใจมาก แต่ยังไม่เห็นห้องเก็บงาน งานศิลปะ ของต่าง ๆ
ที่นาไปแสดง ควรจะต้องให้มีห้องเก็บงาน (stock)
- ส่วนของหอ ในเนื้อหาที่นาเสนอ ยังไม่อยากให้ทิ้งพื้นที่จริง เช่น พยายามจะเชื่อมใน
บ่อเกลือ ทาบ่อเกลือแล้วเชื่อมโยงไปสถานที่จริง ปัญหามีอยู่หลายกรณี ได้นาเสนอภูมิปัญญาความงาม
ของพื้นที่มานาเสนอในเชิงนิทรรศการในใจกลางเมือง แต่พอไปอยู่ที่จริง ไปชุมชนจริงแล้วไม่มี อยากให้
ดูวิถีในพื้นที่จริง ไม่อยากให้ละทิ้งในส่วนของพื้นที่จริง
- งานหออั ต ลั ก ษณ์ เป็ น เหมื อ นต้ น ชุ ด ความคิ ด แรก น่ า จะเป็ น กรณี ศึ ก ษาได้ ดี ม าก
ในเรื่ อ งของการสร้ า งหออั ต ลั ก ษณ์ แต่ พ อท าไประหว่ า งสุ ญ ญากาศของการเปลี่ ย นแปลง มั น มี
ประวัติศาสตร์ของหออัตลักษณ์อยู่ มีข้อผิดพลาดหรือ ไม่ อยากให้นามาเป็นแนวทางของหอใหม่ไม่ให้
ผิดพลาดซ้า เนื้อหาโดยเฉพาะเรื่ องประวัติศาสตร์ควรเป็นชุดเดียวกันทั้งพิพิธภัณฑ์ หอใหม่ หออัต
ลักษณ์ เป็นชุดเดียวกันในการนาเสนอ เพื่อจะได้ไม่เกิดความขัดแย้ง ภารกิจการทางานในแต่ละที่ไม่ควร
ทับซ้อนกัน ควรจะเสริมและเชื่อมโยงกันเป็นภาพรวมของเมืองน่าน ทั้งหออัตลักษณ์ หอใหม่ พิพิธภัณฑ์
มีหน้าที่อย่างไร แต่ละที่มีความคล้ายกัน แต่จะทาอย่างไรให้แต่ละที่แบ่งหน้าที่กัน แต่ว่าเชื่อมโยงแล้ว
เป็นเนื้อเดียวกัน
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- เสนอว่า ขณะนี้หออัตลักษณ์เป็นระบบราชการ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยชุมชน
น่าน ใช้งบประมาณของวิทยาลัยชุมชนน่านในการบริหารจัดการในการทางาน อยากเสนอว่าในส่วน
ของหอใหม่จะดูว่าระบบราชการเหมาะสมหรือไม่ในการจะเข้ามาบริหารจัดการ ในส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่
จะเอาระบบราชการเข้ามา 100%
นางบุษกร จีนะเจริญ กรรมการกองทุนอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองน่าน
- เรื่องการจัดแสดงนิทรรศการ ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ที่นาเสนอเรื่องเหล่านี้หลายแห่ง
ทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ คือ หออัตลักษณ์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอประวัติศาสตร์
ที่โรงเรียนน่านคริสเตียนฯ กังวลเรื่องความซ้าซ้อน ทาอย่างไรให้แห่งใหม่โดดเด่นออกมา ไม่ซ้าซ้อนกับ
เรื่องที่ทาไว้
- สถาปัตยกรรมที่มีโดมทอง ปัจจุบันการออกแบบบางครั้งลืมนึกถึงแบบแผนโบราณไป
หรือเปล่า อย่างเช่น แบบโบราณมีความเชื่อว่าหากใช้วัสดุแบบนี้ สีแบบนี้ รูปแบบนี้จะอยู่ในวัดหรือวัง
แต่ปัจจุบันจะอยู่ในทุกที่มี ความเห็นว่าตรงที่เป็นโดมทอง มั นจะโดดเด้งกับตัวอาคารเดิมอยู่ด้วยหรือไม่
ถ้าจะเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านหรือวัสดุพื้นถิ่นของเมืองน่าน จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะ
เหมาะสมหรือไม่
- ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะเป็นเรื่องของภายนอก การที่จะเข้ามาถึงตรงพื้นที่ศาลากลาง
หลังเก่า บริเวณโดยรอบในเขตเมืองเก่า ควรจะได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกันไปด้วยทั้งเมืองทั้ง
บริเวณ
- เรื่องการจัดแสดงเรือของจริงไว้ที่นี่ แต่ละวัดแต่ละชุมชนมีเรือเป็นของตนเอง ถ้าเอา
เรือมาไว้ในพื้นที่ตรงนี้ อาจจะทาให้แต่ละวัด แต่ละพื้นที่ชุมชนนั้นขาดความน่าสนใจหากเอามาแสดงใน
พื้นที่ตรงนี้แล้ว ในชุมชนจะมีอะไรมาทดแทนได้
ผศ.สืบพงศ์ หัวหน้าโครงการ
ขอชี้แจงเรื่องข้อเสนอที่จะเพิ่ม Function ในโครงการนี้ว่า เมื่อเรารับงานออกแบบนี้ ได้มี
โจทย์หรือข้อกาหนดมาให้แล้วว่า ให้ภายในโครงการประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อะไรบ้าง สถาปนิกมี
หน้าที่ออกแบบตามโจทย์หรือข้อกาหนดนั้น ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของสถาปนิกที่รับงานออกแบบ แต่
งานนี้ มีข้อกาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม เราจึงจะนาความคิดเห็นเหล่านี้กลับไป
ถามอบจ.ว่า ประชาคมขอให้เพิ่มหรือปรับอะไรบ้าง อบจ.จะว่าอย่างไร คณะทางานฯในฐานะผู้ออกแบบ
จะไม่สามารถสรุปได้เอง อาจจะมีความเห็นในฐานะผู้ออกแบบ ฐานะสถาปนิก และผู้ศึกษาข้อมูล แต่
จะต้องถามเจ้าภาพคืออบจ.ก่อน
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อาจารย์ภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรม
- เรื่องบางเรื่องของวัฒนธรรมเมืองน่าน อาจนามาเกี่ยวโยงทั้งหมดได้ เช่น การบอกเล่า
เรื่องราวของเกลือ ก็บอกด้วยว่าขนเกลือมาเมืองน่านอย่างไร เดินทางมาอย่างไรเป็นเรื่องราว
- แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตรงนี้ อยากจะให้เป็นแหล่งพื้นทีเที่ยวได้กินข้าวได้ ไม่อยากให้
ขายแต่กาแฟ น่าจะมีจุดที่ดาเนินการได้ มีเพิง หรือ shop อาหารของชาวบ้าน ออกแบบให้สวยงาม จะ
ได้มีรายได้เกิดขึน้ ผู้ปกครองพาลูกมากินอาหารได้
- ลานวัฒนธรรม อยากให้มีข่วงสาหรับการแสดงสาหรับเยาวชน เช่น ในตอนเย็นมีถนน
คนเดิน และมีพื้นที่แสดงกิจกรรม เป็นรอบ ๆ อยากให้เป็นข่วงที่มาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
- ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สภาวัฒนธรรมเคยเสนอว่านิทรรศการหมุนเวียน น่าจะมี
ห้องให้จัดแสดง ยกตัวอย่างเช่น เดือนนี้นาแสดงเรื่องผ้า ของแต่ละอาเภอ เดือนต่อไปแสดงเรื่องจักสาน
หมุนเวียนกันไป และแบ่งกันดูแลได้
- ทาอย่างไรไม่ต้องให้ราชการมาดูแล ให้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน
- ถนนคนเดินที่ทาข้างนอกให้บริเวณนั้นทั้งในกลางวันและกลางคืนมีชีวิตชีวาขึ้น
- รั้ว ถ้าทุบใหม่ทาให้ต่าลง และเจาะประตูให้เพิ่มขึ้นกว้างขึ้น ทางด้านหลังอาจจะทาให้
โล่งทั้งหมด มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทาอย่างไรให้ตอบโจทย์ของคนทั้งเมืองน่าน ให้เป็นสถานที่เหมือน
ห้างสรรพสินค้า ที่มีครบทั้งหมด ทั้งกิน ดู เที่ยว ซื้อได้ แต่จะเป็นของพื้นบ้าน
- เรื่องต้นไม้ ที่ดีที่สุดคือต้นไม้พื้นเมือง ต้นไม้สูงที่ไม่เกะกะคือต้นหมาก เป็นสัญลักษณ์
ของเมืองเก่าด้วย และไม้ขายได้ อยากให้ปลูกต้นไม้พื้นบ้าน ดอกไม้ท้องถิ่น อย่างเช่น ต้นเสี้ยวดอกขาว
ลองไปดูที่สะพานพัฒนาภาคเหนือ หน้าโรงพยาบาล จะสามารถขึ้นได้เรื่อย ๆ
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานน่าน
- มิติที่ 1 ในส่วนของรั้วอาจจะต้องมีโครงไม้ และรั้วต่า กลมกลืนและเชื่อมโยงกับวัด
ภูมินทร์เข้ามา ถ้ารั้วเปิดทั้งหมดอาจจะทาให้พื้นที่สวนสวยๆจะเสียไป เพราะพฤติกรรมคนที่ไม่มีวินัย
- ต้นไม้ ถ้าสามารถเพิ่มส่วนไม้ดอก หรือไม้ประจาจังหวัดปลูกในพื้นที่ราบ อาจจะช่วย
เพิ่มสีสัน เช่น ดอกคูน เพิ่มต้นไม้ ถ้าหากมีร่มไม้ที่เป็นธรรมชาติ ลานกว้างอาจจะไม่ต้องกางเต้นท์เวลา
จะจัดงาน ที่จะทาให้ความสวยงามหายไป
- การจั ดการขยะ ของเสี ย เวลานักท่องเที่ ยวจะทิ้ ง ทาอย่า งไรให้ มี ถั ง ขยะไม่ บ ดบั ง
ทัศนียภาพ และไม่ส่งกลิ่น การจัดการเรื่องกลิ่น ลดขยะลง และแยกขยะ
- เชื่อว่าเมืองน่านมีเสน่ห์ทั้งกลางวันและกลางคืน ควรมีไฟส่องสว่างในตอนกลางคืน
ถ้ามีกิจกรรมและมีไฟสวยงาม จะสามารถขี่จักรยานเที่ยวชมได้ การออกแบบไฟสวยๆส่องสว่างตามทาง
ท่ามกลางต้นไม้หรือตัวอาคารจะมีผล อยากให้มองเรื่องนี้ด้วย
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- พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าจ าเป็ น ต้ อ งมี ย านพาหนะถึ ง แม้ จ ะมี จั ก รยาน รถราง
รถสาธารณะ อาจจะมีพื้นที่อื่นที่เชื่อมโยง แล้วใช้รถรางเป็นพาหนะเชื่องโยงมาสู่ตรงนี้ และมีอีกจุดหนึ่ง
รองรับให้ชัดเจน
- มิ ติ ที่ 2 เรื่ อ งของการบริ ก าร ควรให้ บ ริ ก ารให้ ข้ อ มู ล ดู แ ลการท าความสะอาด
ปรับเปลี่ยนหลอดไฟ ห้องน้า ต้องมีตลอดเวลา
- มิ ติ ที่ 3 ต้ อ งมี กิ จ กรรมให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และคนเมื อ งน่ า นได้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น
นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ มาศึกษา ให้เกิดความเข้าใจและนาไปเผยแพร่ต่อ ไม่ใช่แค่มาถ่ายรู ปแล้ ว
กลับไป
- อยากให้มีการเชื่อมโยง อย่างเช่นบ่อเกลือ เชื่อมโยงให้ครอบคุลมที่ไม่ใช่แค่บ่อเกลือที่
เดียว แต่มีที่แม่จริม หรือมีที่อื่นด้วย
คุณฟูปัญญา ว่องไววิทย์ สถาปนิก บริษัท Buildon จากัด
- การที่วัฒนธรรมจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตอย่างไร ตัวข่วง อยากให้มีการขยายพื้ นที่ขยาย
การรั บ รู้ ข องพื้ น ที่ local space มาใช้ กั บ คนในท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น การที่ จ ะสื่ อ ความหมายในบริ เ วณ
landscape อยากให้มีการวิเคราะห์ร่วมกันของพื้นที่สาธารณะ ของตัวข่วงประกอบกับการมีส่วนร่วมว่า
สอดคล้องกันหรือไม่ กับ การดารงชีวิต ความเป็นวิธีชีวิตจะได้ลื่นไหลตามธรรมชาติของมัน การมีส่วน
ร่วม หรือสอดคล้อง หรือต่อต้าน จะทาให้เกิดผลกระทบโดยรวมของการดารงชีวิตกับความเป็นวีถีชีวิต
ด้านอื่นๆที่สอดคล้องอยากให้เป็น local space ที่นอกจากจะตอบรับและต้องมี Protection ที่ดีตาม
สมควรในการที่จะป้องกันการเข้ามาล่วงละเมิด อยากให้เพิ่มความสอดคล้องในแง่ของ local space
รวมๆ
- เนื้อหาที่มีองค์กรที่ได้ทาไว้ก่อนหน้านี้ identity ของ content หรือ identity ของการ
จัดแสดงว่าทาอย่างไรให้มีเอกลักษณ์ไม่ไปทับ ซ้า แต่จะเป็นเรื่องราวสาหรับคนรุ่นใหม่ การเข้าถึงได้ง่าย
ขึ้น นามาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น ทาอย่างไรให้เกิดวิถีชีวิตเกิดการดารงชีวิตจริง ๆกับเนื้อหาเหล่านั้น
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ภาพ 3-175 ตัวอย่างสไลด์ในการนาเสนอในที่ประชุม

ภาพ 3-176 บรรยากาศภายในการประชุมประชาคมครั้งที่ 3 ที่วัดหัวเวียงใต้ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
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การประชาคม ครั้งที่ 4 (การประชุมกลุ่มย่อย)
จัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วิหารวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่ม
ย่อย โดยกาหนดหัวข้อของการหารือ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ การวิเคราะห์ศักยภาพ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับโครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็น
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก การประชุมมีเนื้อหาโดย
สรุปคือ
คณะทางานโครงการ ได้เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอก จานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์สม
เจตน์ วิมลเกษม บรรยายในหัวข้อ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คุณค่าของดีเมืองน่าน และ
อาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริกุล บรรยายเรื่อง หอศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน1 เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนจะสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ดังนี้
คุณฟูปัญญา ว่องไววิทย์ บริษัท Buildon:
- การสื่ อ ความหมายในแง่ ข องอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ดิ จิ ต อล ในสมั ย นี้ ก ารอยู่ น อกอาคาร
ก็สามารถนาเอาความหมายเนื้ อหาการบรรยายของข้างในมาสื่ อได้ คือการใช้ข้อมูลชุดเดี ยวกัน ใช้
เนื้อหาสอดคล้องจากสถานที่หนึ่งไปเกิดประโยชน์กับอีกสถานที่หนึ่ง และมีกิจการของภาครัฐหลายๆที่
ที่มีการสื่อความหมายด้วย หากนามาบูรณาการกันจะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ขึ้นไปอีก รวมถึง
เพื่อให้ทราบถึงข้อห้าม ข้อจากัด โปรโมชั่น และส่วนลดพิเศษต่าง ๆของข้อมูลนั้นด้วย
นายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
- ผลประโยชน์ของคนเมืองน่านต้องได้ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในวงจร
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เงินจะไหลเข้าแค่คนบางกลุ่ม เพราะว่าเกษตรกร ชาวบ้านยังซื้อผัก เนื้อสัตว์
ต่างๆ สินค้าต่างๆ จากจังหวัด อื่นๆเข้ามาอยู่วันๆหนึ่งสิบกว่าตัน นักท่องเที่ยวมาบริโภคบางทีไม่ได้มา
บริโภคสินค้าหรืออาหารจากต้นกาเนิดที่ผลิตจากเมืองน่าน ท่องเที่ยวก็เหมือนกัน ควรจะมีการเชื่อมโยง
ไปหาชุมชนหรือแหล่ งท่องเที่ยวที่จ ะไปเชื่อมโยงผู้ที่รับประโยชน์ไปถึงผู้ ป ระกอบการ อาจจะทาใน
รูปแบบของ passport นักท่องเที่ยวเข้ามาในจุดนี้มา stamp หรือปั๊ม แล้วก็โยงไปสถานที่ต่าง ๆ แล้วก็
กลับเข้ามาในศูนย์ ศิล ปวัฒ นธรรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกาศว่าได้มาถึงเมืองน่าน โดยอาจจะมอบใบ
certificate เพื่อเป็นการรับรองว่าทัวร์ได้ลงที่นี่แล้วพาโยงไปในสถานที่ต่าง ๆ ครบทั้งหมด จะทาให้เกิด
การเชื่อมโยงกระบวนการท่องเที่ยว และคนเมืองน่านทั้งหมด

1

เนื้อหาการบรรยายจัดทาเป็นวิดิทัศน์เผยแพร่ในเว็บไซด์โครงการ
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ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานน่าน
- ทาอย่างไรให้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มอง 3 มิติ ในมิติสังคม วัฒนธรรมจะยั่งยืนได้ทุก
คนต้องช่วยกัน ทั้งผู้ที่อยู่และผู้มาเยือน ในมิติของเศรษฐกิจ การมีคนเข้ามาจะทาให้มีเศรษฐกิจที่ดี เงิน
จะกระจายลงท้องถิ่นอย่างไร ชุมชนผู้เป็นแหล่งอาหาร เจ้าของบ้าน เจ้าของวัฒนธรรมต่าง ๆ จะต้อง
ได้รับประโยชน์ และกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เป็นนโยบายของภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดความ
เหลื่อมล้า เป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชน โดยนาเนื้อหาทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
กระจายไปให้ชุมชน อาจจะเชื่อมโยงตั้งแต่วัดภูมินทร์ วัดวาอารามต่าง ๆ เชื่อมโยงไปสู่ชุมชน
- สิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจานวนที่ ปริมาณมาก มาสร้างผลประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันมีการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น การใช้น้า ใช้ไฟฟ้า ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
กลายเป็นขยะที่เพิ่มขึ้น แนวทางที่จะให้ยั่งยืนต่อไปได้ต้องคานึงถึงการลดลงของขยะที่ไม่จาเป็น ใช้สิ่งที่
ย่อยสลายได้ อย่างเช่น การจัด ถนนคนเดินที่ข่วง มีจุดที่แยกขยะ อยากให้นาตรงนี้มาใช้เป็นตัวอย่าง
และทุกคนต้องช่วยกัน
นางบุษกร จีนะเจริญ กรรมการกองทุนอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองน่าน
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมถ้าคิดโดยภาครัฐ สถานที่นี้จะเลี้ยงตนเองได้อย่างไร หากว่า วัน
หนึ่งขาดงบประมาณในการสนับสนุน หรืองบประมาณไม่เพียงพอ สถานที่จะเดินต่อไปได้ลาบาก ทา
อย่างไรที่จะให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสามารถบริหารจัดการตนเองได้ และมีรายได้เลี้ยงตนเอง มีด้านอื่น ๆ
ที่มีรายได้เข้ามา หากทาได้จะประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก จุดอ่อนหนึ่งของภาครัฐคือไม่ค่อยคิดถึง
เรื่องนี้ สุดท้ายภาครัฐ ต้องมาแบกรับเรื่องนี้ เราต้องออกแบบไว้ล่วงหน้าเลยว่าสถานนี้จะอยู่รอดได้
อย่างไรในแง่เศรษฐกิจด้วย
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
- แนวทางบริหารจัดการด้วยตนเอง ถ้ามิติของความเข้าใจไม่เกิด มุมมองหรือจุดยืนของ
แต่ละคนมีแตกต่างกัน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักอนุรักษ์ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการท่องเที่ยว หากต่างคนต่างยืนในมิติของตนเอง และไม่ได้มองการบริหารจัดการให้เกิดความ
ยั่งยืน ทุกคนยืนในมิติของตนเองจะทาให้ไม่ได้ประโยชน์ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือต้องมองมิติของเมืองว่าใน
เทศบาลมีจุดขาย คือเมืองเก่า ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยว
อาจจะมีหลายด้าน ด้านของกีฬาฯลฯ สิ่งที่น่าสนใจคือด้านสุขภาพ เรื่องของสมุนไพร การนวด ถ้ามี
เทคโนโลยีผ่าน social ถ้ามีภาพฉาย สแกน QR CODE บอกเล่าเมืองน่าน สิ่งที่ต้องนาเสนอคือการเลี้ยง
ตนเอง เช่น พื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองน่านมีการบริหารจัดการรถราง ก็จะทาให้มี
รายได้ในส่วนนี้ การจัดการถนนคนเดินมีรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องใช้เงินในส่วนของเทศบาลมา Support
ในการจั ดอีเว้ น ท์มี ร ายได้ ทุ กสั ป ดาห์ จุ ดนี้ ห ากวางเป้ าหมายทางการตลาดชั ดเจนเป็ นผู้ สู ง อายุ อี ก
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เป้าหมายหนึ่ง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี ไม่เพียงแค่เฉพาะช่วง high
season เท่านั้น เพราะมีเงิน และมีเวลา จะเป็นอีกกลุ่มที่สร้างรายได้ มีที่พัก มีร้านอาหารที่ขายได้ทั้งปี
กลุ่มนี้จะเน้นศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพ การมีเทคโนโลยีเข้าไปในแต่ละห้องฉายแสดงที่สามารถ
หาข้อมูลได้ทาง QR CODE เราอาจต้องผสมผสานเรื่องพวกนี้เข้ามา แล้วก็อย่าไปคิดแทนในฐานะที่เป็น
ราชการ เราต้องคิดให้ชุมชนบริเวณนั้นมีโอกาสเข้ามาสร้างวิถีชีวิตจิตวิญญาณของสถานที่ท่องเที่ยว เข้า
มาสร้างรายได้จากจุดขาย และสร้างรายได้จากตัวมันเอง เราต้องร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อมอบ
มรดกชิ้นสาคัญนี้ไว้ให้ลูกหลานต่อไป
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานน่าน
- หากสร้างแล้วโดยใช้งบประมาณของราชการ แต่ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะ
เหมือนไปสร้างอนุสาวรีย์ทิ้งไว้ สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทาอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้า
มาบริหารจัดการ และเป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจร่วม มีรายได้จากจุดขายและไปเป็นกองทุนในการ
บริหารจัดการ อย่างเช่น ต้องจ้างแม่บ้าน คนทาความสะอาดห้ องน้า แต่หากใช้จิต อาสาต้องได้รับ
ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย ควรมีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและมีอานาจจัดการได้จริง ความยั่งยืนจะอยู่ได้คนต้องมีส่วนร่วมจริงๆ
นางสาววนิดา อินตัน อพท.6
- ในแผนพัฒ นาฯระบุชัดเจนว่า หลั งจากปรับปรุง อาคารศาลากลางหลั งเก่าเป็ น หอ
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ฯ จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด มีทั้งภาคเอกชน ภาคชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หอศิลปวัฒนธรรมนี้จะเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ปัญหาคือทาอย่างไรให้ยั่งยืน ทาอย่างไรให้พื้นที่ไม่ร้าง ทาอย่างไรให้เกิดกิจกรรมของแต่ละชุมชน
แต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้สูงอายุ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสีสัน มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามา ถ้าเทียบกับเชียงใหม่ก็คือ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเป็นจานวน
มาก และมีโรงเรียนสานศิลป์ในการสอนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน นาผลผลิตของโรงเรียน
สานศิลป์มาใส่ในหอศิลปวัฒนธรรมได้อย่างไร และส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังหอแห่งนี้จะทาอย่างไร การ
บริหารที่จะทาให้เกิดการท่องเที่ยว เกิดรายได้ และเกิดการสืบสานส่งต่อศิลปวัฒนธรรม
สื่อมวลชน
- การจั ดการการท่องเที่ยวที่เราเป็นห่ ว งเรื่องของขยะ เรื่องความยั่งยืน และพี่น้อง
ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้มีส่วนร่วมจริงหรือไม่ ผมเห็น มีหลายโครงการสร้างมาแล้วไม่มีค นใช้
เพราะเรามุ่งเอางบประมาณมาสร้างอย่างเดียว โดยขาดการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น
- บางพื้น ที่ทางหน่ ว ยงานราชการ แต่งเติมสร้างขึ้นมา อยากให้ คานึงถึงการทาการ
ท่องเที่ยวที่ไม่มุ่งหวังแต่รายได้อย่างเดียว ตัวอย่างเช่น เคยไปที่หนึ่ง มีการนากะหล่าปลีมาทาเป็นอาหาร
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ต้อนรั บ นั กท่องเที่ย ว แต่เส้ น ทางที่ผ่ านเข้าไปเราเห็ นชาวบ้านพ่นสารเคมีใส่ กระหล่ าปลี เราก็เสี ย
ความรู้สึก
- อยากให้ ศูน ย์ ศิล ปวัฒนธรรมมี feedback กลั บไปสู่ ชุมชน มีองค์ความรู้อย่างไร ที่
ชุมชนจะพัฒนาไปพร้อมกัน ไม่อยากให้คิดลงไปแล้วกลายเป็นอนุสาวรีย์

ภาพ 3-177 ตัวอย่างสไลด์ในการบรรยายของวิทยากร อ.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริกุล

ภาพ 3-178 ตัวอย่างสไลด์ในการบรรยายของวิทยากร อ.สมเจตน์ วิมลเกษม
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ภาพ 3-179 บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2561
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การร่วมเวทีน่านฟอรั่ม
จัดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หออัตลักษณ์น่าน จังหวัดน่าน เป็นการประชุมกลุ่ม
ศิลปินและมูลนิธิฮักเมืองน่าน โดยได้กาหนดหัวข้อการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับ
โครงการออกแบบปรับปรุงศาลากลางจังหวั ดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
เนื่องจากเป็นการเชิญประชุมโดยกะทันหัน ทาให้คณะทางานโครงการไม่สามารถเดินทาง
ไปร่วมเวทีได้ทั้งหมดทันเวลา จึงได้ส่งตัวแทน คือ นางสาวสาวิตรี ณ หงษา สถาปนิกในพื้นที่ เข้าร่วม
นาเสนอโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็น การประชุมมีเนื้อหาโดยสรุปคือ
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
หออัตลักษณ์ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเก่า แต่ได้รับงบประมาณมาสร้าง มี
งาน 4 ด้าน คือ สร้ างอัตลั กษณ์ สร้ างสถาบันการศึกษา สร้างกระบวนการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับ
เครือข่าย และเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนด้านมิติวัฒนธรรม
ตั ว อย่ า งที่ ก รมศิ ล ปากรตั้ ง งบประมาณที่ จ ะซื้ อ บ้ า นโบราณของชาวบ้ า นที่ ข อนแก่ น
เทศบาลเมืองลาพูนตั้งงบประมาณเพื่อเช่าอาคารโบราณของเอกชนเพื่อจะทาผลประโยชน์ ซึ่งมันก็ทาได้
ถือว่าก็ยังโชคดีที่มีคนฉลาดเกิดขึ้นหลายคนในประเทศไทย นวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์ ก็เ ข้า
มาแล้ว ของบตรงเองก็จะเข้าช่วยเรา ในเมืองน่าน เรื่องการออกแบบเป็นนวัตกรรมที่จะมาช่วยเรื่อง
ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน ซึ่งตรงนั้นก็เป็นศูนย์กลาง น่าจะผสมผสานกันละก็จะเป็นที่เดียวใน
ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้งบประมาณในการศึกษาออกแบบอยู่ในช่วงประชมคมรับฟังความคิดเห็น น่านก็
ประสบความสาเร็จหลายๆเรื่องยังต้องแก้ไขกันอยู่ กิจกรรมของมูลนิธิฮักเมืองน่านก็มีชื่อเสียงพอสมควร
แต่ปัญหาของน่านจะแก้ไขด้วยงบประมาณ ปัญหาของน่านที่เกิดขึ้นจะแก้ไขด้วยคน ตอนนี้วิถีน่านก็
เปลี่ยนไปเยอะมาก วัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญ แต่ใช้งบประมาณเยอะมาก และที่สาคัญคือมีความโชคดี
ของท่านที่มีคนอย่างท่านที่เกิดมาเพื่อทางานเพื่อจังหวัดน่านของเรา เกิดเครือข่ายสภาวัฒนธรรมขึ้นมา
เกิดภาคีเครือข่ายขึ้นมา
นางสาวสาวิตรี ณ หงษา สถาปนิกเทศบาลเมืองน่าน คณะทางานโครงการฯ
น าเสนอความเป็ นมาโครงการออกแบบหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่ งเรียนรู้
วั ฒ นธรรมล้ า นนาตะวั น ออก คณะท างานโครงการคื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา
ได้รับคัดเลือกจากทางอบจ.น่านให้เข้ารับผิดชอบโครงการออกแบบหอศิลปวัฒนธรรมฯ ซึ่งคณะทางาน
ประกอบด้ ว ยหลายภาคส่ ว น ทั้ ง สถาปนิ ก ภู มิ ส ถาปนิ ก สถาปนิ ก ภายใน และก็ มี วิ ศ วกรรมโยธา
เครื่ อ งกล ไฟฟ้ า แล้ ว จะมี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และบริ ษั ท เอกชน ก็ คื อ บริ ษั ท ไร้ ท์ แ มน
เป็นผู้ออกแบบสื่อนิทรรศการออกแบบของหอศิลป์ตัวนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการหลักๆคือ งานหลัก
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คื อ การออกแบบศาลากลางหลั ง เก่ า และภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบ และส่ ว นที่ เ ป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล
ศิลปวัฒนธรรม ที่จะนาไปแสดงในหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทางอบจ.จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง การดาเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2562 รวม 360
วัน ที่จะเก็บคืออาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และสิ่งที่จะสร้างใหม่คือ
ศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัยและจะมีสถานที่อานวยความ
สะดวก ข้อมูล วัฒนธรรมเบื้องต้นที่ใส่ในนิทรรศการจะอยู่ 9 ด้านโดยประมาณ แนวความคิดในการ
ออกแบบเบื้องต้นคือว่า จะให้พื้นทีม่ ี 2 โซน เป็นโซนที่ใช้สาหรับเปิดพื้นที่กิจกรรมและอีกโซนเป็นที่เป็น
พื้นที่พักผ่อนเป็นสวน รั้วบางส่วนเราก็จะรื้ออกไป เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ข่วงเมือง และจากการประชุมกับ
เจ้าอาวาสวัดกู่คา เราจะทาให้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับวัดได้ และจะมีโซนห้องสมุด โซนของเด็ก และมีโซน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.พิมลพรรณ สะกิดรัมย์
ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดประเด็นในการพูดคุย ตอนนี้เหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่
รวม รวมทุกอย่าง แต่ในขณะเดียวกัน ในจังหวัดน่านมีพิพิธภัณฑ์ หออัตลักษณ์น่าน Living Museum
ตามที่ต่างๆ แล้วมันจะเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างไรกับพื้นที่ที่เปิดใหม่กับพื้นที่ต่างๆ โจทย์ที่ 1 คือมันจะ
เชื่อมโยงกันยังไง โจทย์ที่ 2 คือทาอย่างไรให้มันทางานร่วมกันได้ เสริมกันได้ คงไม่ใช่เป็นลักษณะของ
ที่ว่า แต่ก่อนมีพิพิธภัณฑ์แล้วทาไมต้องมีหออัตลักษณ์ แล้วตอนนี้มีหอศิลปวัฒนธรรม อยากจะเปิดวงคุย
นิดหนึ่งว่าพวกเรามองกันอย่างไรมองว่ามันเชื่อ มโยงหรือหนุนเสริมกันยังไง และก็อยากจะฟังเสี ยง
โรงเรียนด้วยว่าพอมีพื้นที่ที่หลากหลายตรงนี้แล้วโรงเรียนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างไร
อาจารย์ภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
หอศิลปวัฒนธรรมจะมาซ้ากับหออัตลักษณ์หรือพิพิธภัณฑ์ไหม ที่นี่เป็นไปตามแผนแม่บท
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้ว มันจะไม่ซ้ากัน หออัตลักษณ์น่านจะเป็นภาพรวมของน่าน จะเป็นพื้นที่
ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของเมืองน่าน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจะเป็นพื้นที่ที่จับต้องไม่ได้ ตามแผน
พิพิธภัณฑ์จะย้ายไปที่ศาล ศาลจะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการ หอคานั้นจะแสดงเรื่องพระเจ้าน่านเหมือนที่
หลวงพระบาง หอศิลปวัฒนธรรมน่านจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ที่มีความหมุนเวียน ทุกคนในเมืองน่านหรือ
นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมจะเป็นพื้นที่สาธารณะ จะมี
นิทรรศการหมุนเวียนเป็นของอาเภอทั้ง 15 อาเภอจังหวัดน่าน
พื้นที่ตรงนี้จะเป็นของพื้นถิ่นของเราที่หลากหลาย และอยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
ของกาดข่วงเมืองน่าน พอตรงนั้นมีตลาดและคนก็มาเยอะและมันเป็นว่ามีการจัดกิจกรรมบ่อยขึ้นถี่ขึ้น
ทาให้พื้นทีต่ รงวัดภูมินทร์แทนที่จะมีคนเดินเที่ยวแต่กลับแออัด ก็เลยอยากจะย้ายตลาดตรงนั้นมาไว้โซน
ฝั่งนี้ มีไฟแสงสีเสียงสามารถไปเที่ยวไปพักผ่ อนได้ และสุดท้ายอนาคตที่อยากจะฝันถึง ท่านบุญวัติ
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คณะกรรมการเมืองเก่า ท่านฝันว่าอยากให้พื้น ที่ตรงกลางเมืองกลางวันไม่มีรถวิ่ งได้ให้คนสามารถเดิน
เที่ยวได้ตั้งแต่วัดกู่คา วัดภูมินทร์ จนถึงหอศิลปวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นให้เดินได้เชื่อมโยงกัน เราก็อยาก
ให้ทุกคนมาช่วยกันคิดมาช่วยกันออกความคิดเห็นร่วมกัน
นายปวินท์ สุทธหลวง
เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ภิรมย์ที่ว่าจะปิ ดถนน แต่อีกเรื่องที่อยากจะเสนอ คือ อาหารปาก
มีแน่นอน อาหารตามีแน่นอน อยากจะให้มีสักมุมที่เป็นอาหารหู มุมของการบรรเลงเพลงพื้นบ้านดนตรี
พื้นเมือง ทีเ่ ราอยากจะขอฝากไว้เท่านี้
พูดถึงขยะเราอาจจะแนะน าหรือรณรงค์ให้ พกแก้ว ของเราเองเวลาไปเที่ยว แล้ ว ก็หิ้ ว
ตะกร้า คือการลดการใช้พลาสติกลองดูค่ะ
ผมเห็นว่า อยากได้พื้นที่ที่มีสาหรับเยาวชน หรือพื้นที่นาเสนอผลงานศิลปะของโรงเรียน
หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ ต้องมีปฏิทินเพื่อกาหนดว่าเดือนนี้ของโรงเรียนไหน อะไรอย่างนี้
ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์
ผมเห็นจากที่นาเสนอหลักๆเลยจะมี 2 ประเด็น เรื่องการออกแบบตัวอาคาร กับเรื่องการ
บริหารจัดการ เป็นโจทย์ค่อนข้างยาก เพราะอาคารเก่าเป็นอาคารของส่วนราชการ ซึ่งเราจะทาใหม่
ซึ่งมันจะมีทั้งพิพิธภัณฑ์ ห้องจัดแสดง และผมเห็นว่าอาจจะมีแกลอรี่เล็กๆหมุนเวียนและนางานศิลปะ
มาแสดง อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นดนตรีการแสดงอีกส่วน ที่เหมาะสาหรับการแสดงภายใน ในอนาคต
อาจจะเป็นการพัฒนาด้านดนตรี อาจเป็นดนตรีร่วมสมัยที่จะเกิดในอนาคต ไม่ทราบทางคณะออกแบบ
ได้ออกแบบส่วนนี้ไว้เฉพาะหรือไม่ เพราะว่ามันจะเป็นที่เราสามารถเข้าไปใช้ได้ กลัวว่าพอสร้างเสร็จแล้ว
จะไม่มีการเข้าไปใช้งานได้จริง สุดท้ายถ้าเราไปดูตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เขาจะให้เราเดิน ไปดูให้สุดท้าย
แล้วจะจบที่การขายของ แต่การขายของเขานั้นจะเป็นรูปแบบที่มีการออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว
ดร.พิมลพรรณ สะกิดรัมย์
จากการนาเสนอโครงการออกแบบหอศิลปวัฒนธรรมของคณะทางาน ได้พูดคุยกันมา 3
ประเด็ น ดั ง นี้ 1. พู ด ถึ ง เรื่ อ งพื้ น ที่ ข องหอศิ ล ปวั ฒ นธรรม การจั ด การพื้ น ที่ ท าอย่ า งไรให้ เ กิ ด การ
เคลื่อนไหวไม่นิ่ง 2. การจัดการขยะ การจัดการในเรื่องของโซนพื้นที่ต่างๆ และ 3. เป็นประเด็นที่สาคัญ
ทายังไงให้พื้นที่ตรงนั้นสามารถเชื่อมโยงบุคคลได้ อันนี้ก็คือเรื่องที่เราได้พูดกัน
อาจารย์ยุทธภูมิ สุประการ ผู้จัดการหออัตลักษณ์น่าน
ตอนนี้เราคุยกันเรื่องพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้ทางทีมวิจัยกาลังเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบ
1 ปี ภายในหนึ่ งปีนี้ ต้องได้ข้อมูล ที่ไปสู่การประกอบสร้างออกมาเป็นหอศิล ปวัฒนธรรมเมืองน่าน
ในส่วนของผมในฟังก์ชั่นที่เป็นหออัตลักษณ์ เป็นต้นทดลอง เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้น และดูแลโดยวัฒนธรรม
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และไม่ได้ถูกออกแบบให้รัดกุม ไม่ได้ถูกออกแบบเต็มที่ มันจึงทาให้หออัตลักษณ์มีข้อผิดพลาดหรือ มี
ข้อจากัดในตัวมันเองมาโดยตลอด แต่โจทย์ของผมคือ
1. ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์มันเป็นชุดข้อมูลเดียวกันมันควรจะเล่าชุดข้อมูลเดียวกันมันควร
จะไม่ขัดแย้งกันใช่หรือไม่
2. หออัตลักษณ์มันจะต้องถูกออกแบบฟังก์ชั่นใหม่พุ่งเป้าไปที่การเรียนรู้ร่วมกัน เพราะว่า
หออั ต ลั ก ษณ์ ถู ก ครอบเชิ ง กระบวนการจั ด การของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ซึ่ ง เป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
เพราะฉะนั้น หออัตลักษณ์มันจึงออกแบบให้มันเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้การศึกษาของคนน่านใช่หรือไม่
เพราะโจทย์ของหอศิลปวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นมันเหมือนกันเลย ทั้งคอนเทนต์และฟังชั่น ที่มันใหญ่กว่า
และงบประมาณ 200 กว่าล้านบาท งบเยอะกว่า มันทั้งงบและวิธีคิด เท่าที่ฟังมันเหมือนหออัตลักษณ์
น่านเลย แต่มันใหม่กว่า มันสดกว่า มันดีกว่า ซึ่งถ้ามันเป็นไปตามที่นาเสนอนั้น หออัตลักษณ์เจ๊ง ซึ่งทาง
วัฒนธรรมจังหวัดมีข้อจากัดของการจัดการ สุดท้ายแล้วหอใหม่ก็อาจจะเจ๊งถ้าใช้ชุดความคิดการจัดการ
แบบนี้ และประเด็นก็คือเรากาลังคุยประเด็นในเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่
นางสาวสาวิตรี ณ หงษา สถาปนิกเทศบาลเมืองน่าน
แบบที่ออกมาตอนนี้มันยังไม่ใช่ที่สุด แต่เป็นการออกแบบคร่าวๆให้เห็นว่าเราจะทาอะไร
อย่างไร หลังจากนี้ เราจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกหลายๆครั้ง ซึ่งเรื่องที่จะศึกษามีหลาย
ประเด็น จะจัดประชาคมครั้งเดียวคงจะใช้เวลายาวนาน ต้องมีการประชาคมอีกหลายครั้ง เพื่อให้มัน
ตอบโจทย์กับการใช้งานของคนน่านจริงๆ ซึ่งเราก็รับฟังความคิดเห็นกลั่นกรองว่าตรงไหนเหมาะสมต้อง
เป็นไปได้เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะกับการใช้งานจริงๆ
อาจารย์ยุทธภูมิ สุประการ ผู้จัดการหออัตลักษณ์น่าน
อัน นี้ เป็ น อนาคต เราลองมาดูปัจจุบันที่แตะต้องและสั มผัสได้จ ริง สิ่งที่เราแตะต้องได้
ตอนนี้ คือ หออัตลักษณ์ มันมีอยู่แล้ว มันถูกออกแบบใหม่ ทาให้มันดูมีความหลากหลายมากกว่าเดิม
ชั้นล่างคาดว่าปี 63 มันจะสมบูรณ์ และมีพื้นที่ให้ทดลอง ซึ่งเราก็ทดลองมันเป็นพื้นที่ทดลองอยู่แล้ว
เพื่อที่ดาเนินการไปยังหอใหม่ประมาณปี 65 สมมุติว่าปี 65 มันสร้างเสร็จ ระหว่างก่อนไปถึงปี 65
ให้เอาที่นี้เป็นหนูทดลอง มันจะเป็นเทศกาลเลย เอาพื้นที่หออัตลักษณ์เป็นพื้นที่สร้างกิจกรรม ปี 63
ผมกาลังจะทา Work shop ของครูศิลปะและลู กศิษย์ โดยใช้หออัตลั กษณ์เป็นพื้นที่แลกเปลี่ ยนกัน
กิจกรรมที่ 2 คือการรวบรวมข้อมูลศิลปินระดับบุคคล แผนที่ศิลปินในจังหวัดน่าน ซึ่งจะเก็บข้อมูลปีละ
10 คน และ10 คน ก็จะนาข้อมู ลมาไว้ในหอ ซึ่งผมวางไว้ว่า 3 ปี จะสมบูรณ์ ก็จะต้องมาคุยกันว่าอยาก
ได้อะไรเพิ่มมากกว่านี้ ซึ่งผมในฐานะผู้จัดการหอ ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาใช้เข้ามีส่วนร่วมในพื้นที่ตรงนี้
ให้หอมันแตะต้องได้ แล้วมาใช้งานให้เต็มที่
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นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์
อันนี้คิดว่าน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของน่านมาโดยตลอดในช่วง 10 กว่าปีมานี้ ซึ่งเป็น
ความพยายามของพวกเราเอง ถ้าพูดถึง ในเมือง โดยเฉพาะเขตเทศบาล มีความพยายามของศิลปิน
หลายๆคนที่จะเปิดแกลอรี่ของตนเอง มันก็ ลุ่มๆดอนๆ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เรามีความ
ต้องการพื้นที่ แต่พื้นที่ไม่มี เราใช้วิธีการที่ไปอิงแอบกับสถานเหล่านี้ แต่ว่าพื้นที่ที่พูดถึงกันตรงนี้มัน
ฟังก์ชั่นเยอะ แต่ว่ามันต้องหาความลงตัว จริงๆแล้วมัน ก็พูดถึงสิ่งที่จะทากันได้ ความเห็นผมคิดว่าถ้ามี
พืน้ ที่ตรงนี้เกิดขึ้นมา แล้วการบริหาร เอาใครมาบริหาร มีนโยบายอย่างไร ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเลย
นะครับ
ดร.พิมลพรรณ สะกิดรัมย์
หนูว่าอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเลยนะค่ะของคณะทางานที่กาลังจะออกแบบ
อาจารย์ยุทธภูมิ สุประการ ผู้จัดการหออัตลักษณ์น่าน
เสนอไปเลยว่าถ้าระบบราชการบริหาร เจ๊งนะครับ
ผศ.ธิติพล ธิติกุลเกษมศักดิ์
ระบบราชการบริหาร แต่ว่าเราต้องใช้งบประมาณจากราชการใช่ไหม เราอาจจะมีคณะ
กรรมการบริหารที่มาจากหลายภาคส่วน เป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายเดียว แต่ผู้ร่วมควรจะหลากหลาย
อยากให้มีเป้าหมายเดียวที่ชัดเจน ย้อนกลับไปที่ห ออัตลักษณ์ ถ้าเกิดว่าตรงนั้นมาแย่งบทบาทของ
หออัตลักษณ์ไป หออัตลักษณ์ก็อาจจะชัดเจนขึ้นในเรื่องสร้างข้อมูล Archive สร้างข้อมูลเชิงบุคคล
แต่ว่าคนมองอาจจะต้องคิดอยู่ ถ้าในเรื่องของการบริหารถ้าใช้ระบบราชการอาจจะยากนิดหน่อย แต่ว่า
ตัวงบประมาณก็จาเป็นต้องใช้ของรัฐบาลอยู่แล้ว ก็อยากจะให้เป็นคณะกรรมการร่วม
ดร.พิมลพรรณ สะกิดรัมย์
ประเด็น อาจารย์ จิ๊ ป น่ า สนใจ แม้แต่ห ออัตลั กษณ์เองหรือหอที่จ ะทาใหม่ จริงๆเราไม่
จาเป็นต้องรวมทุกอย่างไว้ในที่ที่เดียว แต่เราอาจจะเป็นในมุมของการเชื่อมโยงจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้ และ
สามารถบอกคนที่มาได้ว่า ถ้าไปสามารถไปจุดนี้ได้ ทายังไงหอต่างๆที่เกิดๆมันจะเชื่อมโยงกับแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆในพื้นที่จริง ศูนย์ล่องน่านเป็นศูนย์ของงานวิจัย มีบ้านเก่า งานศิลปะเก่า มีของเยอะแยะ
เป็นการคืนข้อมูลการวิจัยให้กับเมืองน่าน เป็นงานวิจัยเกือบ 10 ปี เราจะเห็นโมเดลของเมืองน่านตลอด
ระยะเวลา10 ปี ตั้งอยู่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ แต่ปัญหาอุปสรรคของเราก็คือ เพราะมันไม่เปิดตลอด
นายปวินท์ สุทธหลวง
ประเด็นที่ทุกคนวิพากย์กัน ผมมองแล้วเข้าใจว่า ทั้งหออัตลักษณ์และพื้นที่ใหม่ ผมมองว่า
มั น เป็ น ตลาดและต้ อ งหาสิ น ค้ า ไปลงในพื้ น แต่ สุ ด ท้ า ยมั น ก็ ไ ปต่ อ ไปไม่ ไ ด้ อ าจจะเป็ น ในเรื่ อ งของ
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งบประมาณ พูดง่ายๆ ก็คือมันต้องมีความยั่งยืน อันที่จริงจะเริ่มจากต้นการผลิต ก่อนที่จะนาผลงานเข้า
มาไว้ในจุดศูนย์กลางแบบนี้เราต้องทาให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ก่อน
ผมขอพูดในเรื่องของการมีส่วนร่วมของส่วนรวม ตอนนี้ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอ
เมืองน่ าน ผมต่อต้านเรื่ องของเทศบาลเมืองน่าน ที่จะให้ ย้าย โรงเรียนจุมปีว นิดาภรณ์ก็จะให้ย้าย
ศาลก็ให้ย้าย เราจะให้โล่งหมดเลย และอาจจะโยงมาหา แล้วก็สถานีตารวจกากับ เขาให้ไปสร้างศาลา
กลางจังหวัดแต่ท่านไม่ไปและสร้างสถานีตารวจที่หน้าศาลากลางหลังเก่า คนเมืองน่านไม่ได้มีส่วนร่วม
เลย อีกเรื่องคือพื้นที่ศาลากลางหลังเก่าที่บอกว่าจะเจาะกาแพงวัดกู่คา เป็นได้ผมอยากจะขอเจาะลัด
ทางพื้นดินให้เชื่อมไปหากันได้ทางใต้ดิน ตอนนี้ประเทศไทยกาลังสร้างวัฒนธรรมประเพณีหรือเกี่ยวกับ
งานต่างๆทางด้านวัฒนธรรมเพราะขาย ทุกวันนี้ขายของเก่ากิน หลอกให้มากิน มาเที่ยว และขายของ
เก่าทั้งนั้นและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี ยกตัวอย่าง โรงเรียนสตรีศรีน่านที่ให้นักเรียนนุ่งซิน่ วันศุกร์ เดี๋ยวนี้เรา
ก็นุ่งซิ่นกันไปงานต่างๆก็นุ่งซิ่น และอัตลักษณ์ของเมืองน่านก็เลยเกิดขึ้น เกิดจากความคิด และอยากหื้อ
ทุกท่านช่วยคิดออกมาให้ได้วันนี้ เราอยากให้ช่วยสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยว วัดวาอารามเราเยอะ
อยู่ติดกัน วัดภูมินทร์ วัดกู่คา วัดช้างค้า วัดมิ่งเมือง รวมถึงในเรื่องของภาพจิตรกรรมผาผนังวัดภูมินทร์
ปู่ม่านย่าม่านกระซิบรัก ที่โด่งดังและดึงดูดนักท่องเที่ยว เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยก็ได้ครับ ปู่ม่านย่าม่าน
เสื้อสกรีนปู่ม่านย่าม่านกระซิบรัก ได้ดิบได้ดีเพราะเสื้อปู่ม่านย่าม่าน เราขายของเก่ากิน ถ้าเรามองหา
ประโยชน์จากตรงนี้ แต่ถ้าเราจะเอาของใหม่เข้ามาเราต้องคานึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
นางเพลินจิต พ่วงเจริญ
ในแผนการพัฒนาเมืองเก่าน่าน เราต้องทาให้ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ในการออกแบบแสดงความคิดเห็น และทาให้หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ว่าจะทาอะไร แม่เป็น
ตัวแทนของ อพท.ซึ่งมีปัญหากับชุมชนมาตั้งแต่เรื่องถนนสีแดงแล้ว เราต้องให้นักข่าวมามีส่วนร่วม และ
รับรู้ เพราะว่าเราโดนโจมตีอย่างเช่น งบที่ลงมา 4 แสน เขาก็โจมตีว่าเราเอางบไปละเลงมีเงินเหลือกัน
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองน่าน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมให้รู้เรื่อง ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ
ผศ.ธิติพล ธิติกุลเกษมศักดิ์
จากมุมมองคนข้างนอกนะครับ เพราะผมเป็นเชียงใหม่ มาอยู่ที่เมืองน่ านผมมองว่าเมือง
น่านเป็นเมืองที่เด่นเรื่องหนึ่งคือเป็นเมืองพุทธ เป็นเมืองพุทธที่มีรูปแบบการนับถือพุทธแบบล้านนา
แบบเป็นดั้งเดิมที่ยังไม่พลิกเปลี่ยน วิถีชีวิตทั้งหมดเกี่ยวข้องกับศาสนา เท่าที่ผมมาสัมผัสในระยะเวลา
7 เดือน เชียงใหม่เปลี่ยนไปหมดแล้ว ผมมาถึงเมืองน่านผมก็ตกใจนึกว่าผมย้อนกลับไปนึกว่าเมื่อ 30 ปีที่
แล้วที่เชียงใหม่ เพราะวิถีชีวิตของคนเมืองน่านยังคงเป็นเหมือนเก่าเป็นเอกลักษณ์และยังไม่เปลี่ยน
แต่ว่าถ้าเรายังสามารถเก็บความสาคัญและเอกลักษณ์ของตรงนี้ไว้ได้ ที่ผมเห็นจุดเด่นของเมืองน่าน
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สรุปประเด็นจากน่านฟอรั่ม
ข้อเสนอ
1. การจัดการเชิงพื้นที่
- คานึงถึงการใช้ประโยชน์อนาคต Gallery โรงละคร
- อาคารโดยรอบ ภูมิทัศน์ ที่ไม่เข้าหมู่ ต้องเคลื่อนย้ายหรือตกแต่ง
2. การบริหารจัดการ
- มีเป้าหมายเดียวกัน และมีคณะกรรมการบริหารจากหลายฝ่าย
- Climate change and environment concern ขยะ การจัดการของเสีย
3. เนื้อหาการนาเสนอ
- ตรวจทาน ชาระเนื้อหาของแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งให้ถูกต้อง และตรงกัน
- ชุมชนวัดศาสนา
4. การเชื่อมโยงกับพื้นที่เรียนรู้แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งในน่าน
- นางานวิจัย Area based เพื่อ Mapping แหล่งเรียนรู้/จุดเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพของ
แหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัด
5. การเสริมความต่อเนื่องและยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง ควรมีการสนับสนุนงบประมาณแหล่ งเรียนรู้ใน
พื้นทีใ่ ห้คงอยู่ไปด้วยกันกับหอศิลป์ไม่หายไป
6. ควรสร้างการรับรู้ของคนน่านและคนต่างจังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. การสื่อสาร สร้างการรับรู้ของกลุ่มผู้สื่อข่าว
ข้อท้าทาย
1. ความยั่งยืนของ Supply
2. ทาพื้นที่หออัตลักษณ์น่านให้มีชีวิต เป็นพื้นที่ Living learning space
3. ทาอย่างไรไม่ให้พื้นที่เป็นแกงโฮ๊ะ หรือเป็นแกงโฮ๊ะที่รสชาติดี
4. กระบวนการสร้างการรับรู้ ยอมรับ และส่วนร่วม
5. การใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมประเด็นต่างๆในน่าน เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม
ทุนเดิม
1. วิถีพุทธแบบล้านนาเดิม
2. แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
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ภาพ 3-180 บรรยากาศเวทีน่านฟอรั่ม วันที่ 14 ธันวาคม 2561
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การประชาคม ครั้งที่ 5 การนาเสนอแบบร่างขั้นต้น (แบบร่างครั้งที่ 1)
จัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาน่าน โดยเป็นการนาเสนอแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) การออกแบบผังบริเวณ
และภูมิทัศน์ การออกแบบสถาปัตยกรรมงานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าและศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น โดยเผยแพร่แบบในเว็บไซต์ประกอบกับ
การนาเสนอในห้องประชุม มีรายละเอียดการนาเสนอ ดังนี้
1. น าเสนอข้ อ มู ล การขั บ เคลื่ อ นโครงการ แนวทาง ที่ ม าและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
เป้ า หมายผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาและจะด าเนิ น ต่ อ ไป และเสนอผลการประชุ ม
ประชาคมที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว รวม 4 ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนภารกิ จ และบทบาทของ
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทางานชุดออกแบบ ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคม
ทั้งที่เคยเข้าร่วมแล้ว และผู้สนใจรายใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
หัวหน้าโครงการ
2. นาเสนอร่างผังอาคาร หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์การเรียนรู้ เมืองน่าน ด้านรูปแบบ
รูปทรง แรงบันดาลใจ ประโยชน์ใช้สอย วัสดุ ขนาด ทิศทาง การจัดวางตาแหน่ง รูปแบบ
การใช้ ง าน และอื่ น ๆ โดย อาจารย์ พ งสิ น ทวี เ พชร อาจารย์ น ที สั ม ปุ ร ณพั น ธ์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงศ์ และอาจารย์เจษฎา สุภาศรี คณะทางานโครงการ
3. นาเสนอรูปแบบการจัดทาสื่อนิทรรศการ ด้าน เนื้อหา วัสดุ เทคโนโลยี การใช้สอย แบบ
สัญลักษณ์ (Logo) โดยนักออกแบบบริษัทไร้ท์แมน
4. แสดงความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมครั้งที่ 5 ซึ่งมีประเด็น
ความเห็นหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการ ดังนี้
ผู้แทนจากสานักงาน ททท.น่าน: ผู้อานวยการ ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ขัดนาค
- เข้าร่วมประชุมประชาคมเป็นครั้งที่ 3 แสดงความเห็นเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ หรือโล
โก้ รู้สึกว่ายังแข็งกระด้างมากเกินไป อยากให้เติมความเป็นน่าน เช่น เอกลักษณ์หัวเรือแข่งพญานาค ซึ่ง
มีความอ่อนช้อย และโทนของความเป็นเมืองธรรมชาติและความเป็นเมือง Nice City
- เห็นแนวทางการนาเสนอนิทรรศการที่แปลกใหม่ ดี แต่อยากให้คานึงถึง ช่วงเวลาใน
การเสนอ ให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน อาจจะเดือนละครั้ง หรือทาให้เกิดการมาเที่ยวซ้า Re-visit
ของนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ให้มีความแปลกใหม่
- แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ เ รื่ อ งการดู แ ล ห้ อ ง จั ด แสดงนิ ท รรศการ ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ที่จะเผชิญกับนกและสภาพฝน ที่เข้ามาทาลายตัวอาคารและนิทรรศการ อยากให้
เตรียมการป้องกันดูแลในประเด็นนี้ด้วย
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ผู้แทนจากโรงพยาบาลน่าน: นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
- เสนอประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการเที่ยวชมพิพิธ ภัณฑ์ ทั้ งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับการมีความส่วนร่วมของผู้เข้าชม เช่น การจัดให้เกิดประสบการณ์ร่วมต่างๆ เกี่ยวกับน่านที่น่า
สนุกและได้ความรู้ เช่น การพายเรือยาว การทอผ้า การตีกลองบูชา(กองปูจา) การสอนวาดรูปจิตรกรรม
การหัดรูปปูนปั้น ได้ทดลองทา และสามารถนากลับไปได้ด้วย
- การจัดให้มีการแสดงเป็นประจาในช่วงวันหยุดสาคัญ เนื้อหาเกี่ยวกับน่าน และตัว
แสดงหลักเป็นนักเรียน เยาวชน
- และข้อคานึงถึงการมีบุคลิกที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านและหออัต
ลักษณ์น่านที่มีอยู่เดิมจะเน้นไปเป็นรูปแบบใด
ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน: คุณวชิรพงศ์ สุวรรณโสภณ
- กล่าวถึงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ราว 250
ล้านบาท และให้ข้อคานึงเกี่ยวกับโครงสร้างในผังแบบ ได้แก่ การมีสระน้ารอบอาคาร หากไม่ได้รับการ
ดูแลให้ดี จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้าไม่ส ะอาด อาจเพิ่มระบบบาบัด หรือทาให้ลึกกว่าแบบเพื่อไม่ต้ อง
ดาเนินการเปลี่ยนถ่ายน้า
- หากมีการเตรียมการเพิ่มเกี่ยวกับหลังคาทางเดินเพื่อรองรับการใช้งาน ก็ควรออกแบบ
ร่ ว มไปในคราวเดีย วเพื่อความสวยงาม เพราะที่ผ่ านมามักก่อสร้างเพิ่มเติมและออกมาไม่ส วยงาม
สอดคล้องกับอาคารหลัก
- พื้นที่จัดแสดงที่ต้องใช้อุปกรณ์ทันสมัย เช่น สมาร์ทโฟน อาจทาให้วัยผู้ใหญ่ไม่ได้รับ
ความสะดวก อาจต้องมีการให้ยืมอุปกรณ์ที่สามารถใช้รับชมรับฟังเนื้อหานิทรรศการได้
- อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดภูมินทร์ ให้มากขึ้น และเสริมแผนที่จาลองสาม
มิติขนาดเล็ก ( Model) เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจน
- ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงกับหอคาหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และ หออัต
ลักษณ์น่าน กลายเป็น 3 หอที่มกี ารเชื่อมโยงถึงกัน
ผู้จัดการหอศิลป์ริมน่าน: อาจารย์วินัย ปราบริปู
- จากภาพรวมที่นาเสนอ เนื้อหาและประเด็นส่วนมากเป็นทิศทางของหอประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมน่าน มากกว่าจะเป็นหอศิลปวัฒนธรรมน่าน เสนอให้กาหนดชื่อให้ตรงกับเนื้อหาประเด็น
ที่จะบรรจุเข้าไว้ในหอแห่งนี้ มิเช่นนั้นให้เน้นประเด็นศิลปและวัฒนธรรมให้เด่นชัด
- มีความเป็นห่วงกรณีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ หากไม่ทันจะกลายเป็นล้าสมัยทันที
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- ควรเพิ่มเติมเนื้อหาการเสด็จพระราชดาเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุล ยเดชมหาราช รั ช กาลที่ 9 เกี่ย วกับการพระราชทานเงินสร้างตึกของโรงพยาบาลน่านผ่าน
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี
รู้สึกชอบ และตื่นเต้นกับการนาเสนอในครั้งนี้ และฝากความเห็นเกี่ยวกับ การทาให้พื้นที่
10 ไร่ ของศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม ซึ่งมีบทบาทเคยเป็นศูนย์กลางการบริหารจัด การบ้านเมือง
ของจังหวัด ให้มีการเชื่อมโยงพื้นที่เข้าเป็นเนื้อหาร่วม เช่น การเดินเท้าท่องเที่ยว เชื่อมโยง สานักงานป่า
ไม้ ริมแม่น้าน่าน เป็นพื้นที่ปอดของเมือง ร้านภูฟ้า จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สวนสาธารณะศรีเมือง
บริเวณศาลากลางหลังเก่า ศาลจังหวัดน่าน เรือนจาจังหวัดน่าน โดยอาจมีการปิดถนนในวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ให้เป็นถนนคนเดินและจักรยานเท่านั้น
นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
- ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้าน่าน ความสาคัญของน้าน่าน การ
บารุงรักษา เช่น การสร้างฝายตามแนวทางพระราชดาริ ที่คนน่านพยายามทาอยู่
- เกี่ยวกับธรรมชาติ ป่าเขา ของน่าน ที่อดีตสมบูรณ์ ปัจจุบันลดน้อยลงเพราะสาเหตุ
ต่างๆ และมีภาพปัจจุบันที่เร่งกอบกู้ และภาพอนาคตที่จะหวนหลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
- ภาพจิ ตรกรรมที่น าเสนอเป็นคนพื้นเมื องเสี ยมาก ในความจริงมีกลุ่ มชาติพัน ธุ์ อี ก
มากมายในจังหวัดน่านที่สมควรนาเข้ามาบรรจุในเรื่องราวของหอ รวมถึงการต่อยอดประเพณี 12 เดือน
ของจังหวัดน่าน
- การเตรียมพื้นที่จอดรถเพิ่มเติม คือ พื้นที่ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ สามารถใช้เป็น
จุดจอดรถหลัก และทาเส้นทางเดินมายังหอศิลปวัฒนธรรม รวมถึงจุดเที่ยวชมอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน รวมถึง
การจัดแสงสว่างในตอนกลางคืนเพื่อให้สามารถเที่ยวชมยามค่าคืนได้ด้วย
ผู้แทนจากสานักงานธนารักษ์จังหวัดน่าน
- ให้คานึงถึงการเป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่ง ต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับ การค้าขาย การหา
รายได้ การตัดแต่งต้นไม้ การรื้อถอนอาคาร การขุดดินขุดสระ ต้องทาให้ถูกต้องตามระเบียบ
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.6
- ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ การแสดงงานที่ส ามารถจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ แต่ก็นามา
เสนอได้ เช่น การแสดงฟ้อนแง้น การแสดงฟ้อนเจิง
- การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมน่าน ให้มีความหลากหลายมาจากทุกภาคส่วน
- การจัดการเรื่องวิธีการนาเรือยาวของวัดกู่คาออกไปใช้งาน ควรคานึงถึงกลไกที่ดีไม่ทา
ให้โรงเรือนเกิดความเสียหาย
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-

การจัดการน้ารอบอาคารต้องคานึงเรื่องการบาบัดน้าเสียให้มาก
แนะนาให้มีการเสริมอุปกรณ์หูฟัง เป็นการให้ยืมใช้งาน
ควรเสริมการแสดงเนื้อหา เรื่องเขตเมืองเก่าน่าน
ควรจัดให้มีมัคคุเทศก์จากชุมชน
ส่วนของตราสัญลักษณ์ เห็นว่าสามารถเพิ่มเติมส่วนของเอกลักษณ์เมืองน่านเข้ามา
มีตัวอย่างของการมีร้านกาแฟในพิพิธภัณฑ์บางแห่ง สามารถหารายได้เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนกิจการของพิพิธภัณฑ์ได้ทั้งหมด

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน: อาจารย์ศักรินทร์ ณ น่าน
- ควรเพิ่ ม เติ ม มิ ติ เ รื่ อ งชาติ พั น ธุ์ ใ นจั ง หวั ด น่ า นที่ มี ค วามหลากหลาย และเรื่ อ งของ
พลังงานสารองที่ต้องมี เพราะนาเสนอเป็นอาคารสมัยใหม่ มีการใช้พลังงานในการแสดงนิทรรศการ จึง
มีความเป็นห่วง

ภาพ 3-181 ผังความคิดข้อเสนอแนะและความเห็นจากการประชุม
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ภาพ 3-182 บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 5
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ภาพ 3-183 ตัวอย่างสไลด์ประกอบการประชุม
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การประชาคม ครั้งที่ 6 การนาเสนอแบบร่างขั้นพัฒนา (แบบร่างครั้งที่ 2)
จัดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยเป็น
การนาเสนอแบบร่างขั้นพัฒนา (Developed Design) ปรับปรุงจากแบบร่างขั้นต้นตามคาแนะนาและ
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมประชาคม อนุกรรมการเมืองเก่า และกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย การ
ออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์ การออกแบบสถาปัตยกรรมงานปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่าและ
ศูนย์เรียนรู้ฯ การตกแต่งภายใน และการออกแบบสื่อนิทรรศการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะ
ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น โดยเผยแพร่แบบในเว็บไซต์ประกอบกับการนาเสนอในห้องประชุม
มีรายละเอียดการนาเสนอ ดังนี้
1. นาเสนอรายงานการดาเนินงานโครงการที่ผ่านมาและจะดาเนินต่อไป และเสนอผลการ
ประชุมประชาคมที่ได้ดาเนิ น การไปแล้ ว โดยผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สื บศรี
หัวหน้าโครงการ
2. นาเสนอแบบร่างขั้นพัฒนาอาคารหอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์เรียนรู้ เมืองน่าน และ
การตกแต่ ง ภายในโดย อาจารย์ พ งสิ น ทวี เ พชร อาจารย์ น ที สั ม ปุ ร ณพั น ธ์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงศ์ และอาจารย์เจษฎา สุภาศรี คณะทางานโครงการ
3. นาเสนอรูปแบบการจัดทาสื่อนิทรรศการ ด้าน เนื้อหา วัสดุ เทคโนโลยี การใช้สอย แบบ
สัญลักษณ์ (Logo) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี หัวหน้าโครงการ
หลั งจากนั้ น เป็ น การแสดงความคิดเห็ นจากภาคส่ ว นต่างๆที่เข้าร่ว มการประชุม ซึ่งมี
ประเด็นความเห็นหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการ ดังนี้
คุณกอบ เสือพยัคฒ์ ตัวแทนตลาดเกษตรอินทรีย์น่าน
- สมาชิกตลาดเกษตรอินทรีย์ประมาณ 40 – 50 คนที่ขายอยู่ในบริเวณนั้นในปัจจุบัน
และจังหวัดอนุญาตให้ขายได้ตลอดวัน
- นอกจากนิทรรศการเชิงบวกแล้ว อยากให้มีนิทรรศการเชิงลบบ้าง เช่น ปัญหาป่า
ปัญหาการใช้สารเคมีกับพืชอาหาร เพราะน่านมีปริมาณนาเข้าสารเคมีจานวนมาก
คุณนิพนธ์ นิยม สานักงานจังหวัด
- พื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์นั้น เพื่อบรรเทาเท่านั้น จะสังเกตุได้ว่า
การออกแบบนี้มีพื้นที่ของดี 15 อาเภอ หมายความว่า สถานที่นี้จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมไปยังพื้นที่ต่างๆ
ทั่วจังหวัดน่าน ให้เป็นประโยชน์สาหรับคนห้าแสนคน ไม่ใช่สาหรับคนในเขตเทศบาลเมืองเท่านั้น
- ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางเชื่อมโยงในอดีตของเวียงภูเพียงแช่แห้งกับเวียงหัว
เวียงใต้ ยังไม่เคยมีใครเคยเห็นภาพหรือทราบว่าในอดีตเขาข้ามน้ากันอย่างไร มีแต่การล่องตามน้า
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อาจารย์วินัย ปราบริปู ผู้จัดการหอศิลป์ริมน่าน
- เนื้อหาที่จัดแสดงในโครงการส่วนใหญ่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรม เสนอว่าถ้ามีโอกาส ให้เปลี่ยนชื่อเป็นหอประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดแสดง
- การสร้ า งสระน้ าไว้ใ นพื้ นที่ การดู แ ลรั ก ษายากมาก มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ต่ อ เนื่ อ ง และ
อันตรายต่อเด็ก และไม่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติเรือแข่งที่อยู่กับน้า มันเคลื่อนที่ ไม่ได้ลอยอยู่นิ่งๆ
ตัวอย่างหลายที่ เช่นที่สนามบินที่สร้างสระไว้แล้วดูแลยาก เดี๋ยวนี้เอาน้าออกหมด เพราะดูแลยาก
อาจารย์ภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
- เห็นว่าเรือแข่งควรตั้งโชว์ จะแช่น้าอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ และการดูแลสระน้าเป็นภาระ
สิ้นเปลืองสูง ให้คนขึ้นนั่งในขณะลอยน้าอยู่ก็อันตราย
- พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนควรจัดตามเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของเมืองน่าน
เพื่อเป็นประโยชน์ เช่น เรื่องข้าว เรื่องน้า เรื่องป่าไม้ เรื่องดินสไลด์ เรื่องสมุนไพร อย่างเรื่องกัญชาที่
กาลังพูดถึงกันตอนนี้
- พื้นที่ที่ให้เด็กมาฝึกหัดแกะสลัก วาดรูป หรืออื่นๆ จะเป็นประโยชน์มาก ทาอย่างไรจะ
ให้คนเข้าถึงพื้นที่นี้ได้สะดวก
- ตลาดเกษตรวิถีถ้าจัดไว้ในบริเวณนี้ ไม่ต้องการให้เป็นตลาดใหญ่ แต่จะทาให้หอศิลปฯ
ของเราเป็นหอศิลปะฯที่มีชีวิต เพราะหอศิลปฯกว่าจะเปิดให้ชม 9.00 น. ระหว่าง 6.00 – 9.00 น.จะได้
มีผู้คนเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มาซื้อของมานั่งทานอาหารคุยกัน ทาให้มีชีวิตชีวาขึ้น
คุณสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.6
- ร้านค้าชุมชนที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆได้นาผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายนั้น อยากให้
เชื่อมโยงไปโครงการพระราชดาริด้วย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเกษตร ภูเขาหรือป่าไม้ เพราะเป็น
ช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นต่อไป ส่วนชุมชนต่างๆนั้นก็เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า ซึ่งอาจเป็นเพียงช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคเท่านั้น เพราะ
เดี๋ยวนี้ตลาดมันอยู่บนโลกของอินเตอร์เน็ตไปแล้ว
- พื้นที่นิทรรศการหมุนเวียนนั้น ควรใช้ให้เป็นการประชาสั มพันธ์สร้างการรับ รู้ง าน
เทศกาลบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองน่าน นอกเหนือจาก 15 อาเภอ เช่นที่ผ่านมาเรามีวาระ 666 ปีพระ
ธาตุแช่แห้ง นิทรรศการเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ได้
- อาจารย์นาบ่อสวกบ่อเกลือมาจัดแสดงเพื่อให้ เชื่อมโยงไปแหล่งอารยธรรมเหล่ านั้น
อาจารย์ลืมแหล่งอารยธรรมขวานหิน 3,000 ปีหรือเปล่าครับ สาคัญมากทีเดียวครับแหล่งนั้น
- พระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆเปลี่ยนไปแล้วในรัชกาลที่ 10 ช่วยปรับเปลี่ยน
ให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ
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- โลโก้ที่ปรับเปลี่ยนจากภูเขาสายน้าเป็นพญานาคนั้น แม้ว่าเราจะมีเรือหัวพญานาค แต่
เห็นว่าหลายเมืองในแถบแม่น้าโขงใช้เหมือนกัน ซึ่งถ้าพูดถึงพญานาคเรามักจะนึกถึงเมืองนครพนม
ขณะนี้เมืองน่านกาลังนาเสนอความเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อ unesco เช่นเดียวกับเชียงใหม่ เห็นว่าน่าจะ
เปิดโอกาสให้คนน่านได้ร่วมกันคิดร่วมกันให้ความคิดเห็น รวมทั้งหีบธรรมของคณะอาจารย์ก็น่าจะใช้ได้
ดี มีความหมายดีที่หีบธรรมหมายถึงคลังแห่งปัญญา
- พื้นที่สาหรับการศิลปะแสดง การละเล่นหายไปหรือมีอยู่ตรงไหนในผัง (คณะทางานฯ
ตอบว่าใช้พื้นที่ข่วงกลางอาคารศูนย์เรียนรู้)
- ห้องสมุดในศูนย์เรียนรู้น่าจะแตกต่างจากที่บ้านหรือที่โรงเรียนที่มีโต๊ะเก้าอี้ตู้หนังสือที่
จะบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ได้
- โครงการย้ ายเรื อนจ า ส านักงานป่าไม้และบ้านพักราชการนั้นกาลั งคืบหน้ า ท่าน
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีเข้ามาติดตามแล้ว เพื่อจะเปลี่ยนพื้นที่ บริเวณนั้นให้เป็นไปตามมติ
ครม. โดยใช้รูปแบบเดียวกับโครงการนี้ คือออกแบบสานักงานใหม่ให้บริหารจัดการพื้นที่เหล่านี้
อาจารย์อริศรา สะสม รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
- ตื่นเต้นที่จะมีแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆ
- อยากให้นาต้นบะต๋าวมาปลูกไว้ให้เด็กได้ดูด้วย
นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
- อยากให้ศึกษาเรื่อง e-library รูปแบบแบบ TK Park จาก TCDC เป็นรูปแบบที่ดี ทา
ให้น่าเข้า น่าอยู่ ไม่ใช่เป็นโต๊ะตามแบบเดิม ทาให้หนังสือมันน่าอ่าน ทาให้เด็กสนใจแทน smart phone
ซึ่งมีทั้งส่วนดีและไม่ดี
- การจัดกิจกรรมต่างๆ เชิญคนมาพูด อยากให้จัดได้ทั้งภายในและภายนอกบริเวณส่วน
พักผ่อนหย่อนใจ จะเชิญชวนให้คนเข้ามา และเป็นการใช้พื้นที่รอบๆให้เป็นประโยชน์
- พื้นที่ว่างระหว่างอาคารของศาลากลาง ถ้าสามารถออกแบบให้มีอะไรมามุง กันแดด ก็
จะทาให้ทากิจกรรมได้ทั้งวัน โดยไม่ต้องกางเต็นท์
คุณสรศักดิ์ พรหมจักร หัวหน้าบ้านภูมินทร์ ท่าลี่
- โรงพยาบาลชุมชนที่จะบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนได้ออกแบบไว้บริเวณไหน
พื้นที่มากแค่ไหน (คณะทางานโครงการฯได้ชี้ให้เห็นแล้ว)
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ภาพ 3-184 ตัวอย่างสไลด์ประกอบการประชุม
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ภาพ 3-185 บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 6
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การประชาคม ครั้งที่ 7 (การประชุมกลุ่มย่อย) การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
จัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารพลังงาน สานักงานเทศบาลเมือง
น่าน โดยเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกที่กาลังจะจัดตั้งขึ้น โดยคณะทางานโครงการได้สารวจศึกษาและถอด
บทเรียนพิพิธภัณฑ์และพื้นที่เรียนรู้จานวน 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา เชียงราย และน่าน โดย
การสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือเข้าใจการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และ
พื้นที่เรียนรู้เหล่านั้น มาสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งในวิดิทัศน์การสัมภาษณ์บางส่วนมาเปิดให้ที่
ประชุมได้รับชม แล้วเสริมด้วยการนาเสนอหลักการแนวคิดและแนวทางจากสถาปนิก ตัวแทนบริษัท
บิ ว ออน (Buildon) เป็ น การบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น นวั ต กรรมใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากส านั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลสรุปการถอดบทเรียนจากการศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ พอสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มวัด เกิดขึ้นจากการที่วัดมีวัตถุโบราณสะสมไว้จานวนมาก จึงนามาจัดแสดงในรูป
ของพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชม ส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าเข้าชม ยกเว้นที่ห อ
วัฒนธรรมนิทัศน์ พะเยา รายจ่ายส่วนใหญ่คือ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และคน
ดูแลทาความสะอาด รายรับส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนการ
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนนั้น ใช้การจัดกิจกรรมประเพณีโดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม และการรับอาสาสมัครจากคนในชุมชนผลัดกันเข้ามาเป็นผู้ดูแลและผู้นาชม
เพื่อให้ชุมชนรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกับวัดและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
2. กลุ่ ม ราชการ เกิ ด ขึ้ น จากนโยบายที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ของเมื อ งด้ า น
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และบรรพบุรุษ รายรับมาจากการตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าน้าค่าไฟ
ค่ากิจกรรม ค่าบารุงรักษา ฯลฯ รายได้จากการจาหน่ายบัตรผ่านประตู ค่าเช่าพื้นที่
ร้านค้า ค่าเช่าพื้นที่จัดประชุมหรืองานต่างๆ เงินบริจาค ต้องส่งเป็นเงินรายได้ตาม
ระเบียบ แต่มีระเบียบให้จัดการงบประมาณเพื่อให้สามารถกาหนดวงเงินมาเพื่อการ
บริหารจัดการได้ ทั้งนี้ โครงการตัวอย่างที่ได้ศึกษานั้น งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อนามาใช้
จ่ าย มีจ านวนสู งกว่ารายรับ แต่ไม่เป็นปัญหาในระดับ นโยบายเพราะคุ ณ ค่ า ของ
พิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่ผลตอบแทนทางการเงิน การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน นั้น
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ มีเพียงการแสดงนิทรรศการให้ประชาชนเข้าชม แต่มี
กิจกรรมอื่นๆในฐานะพื้นที่สาธารณะ เช่น การจัดนิทรรศการหมุนเวียน การจัดการ
สัมมนา จัดการประชุม ประเพณีตามวาระต่างๆ และเป็นสื่อกลางในการทางานเพื่อ
สาธารณะต่างๆเพื่อประโยชน์ของพลเมืองและของเมือง
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3. กลุ่มเอกชน กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ คือโฮงเฮียนสืบสานฯและพิพิธภัณฑ์เล่นได้ รายรับ
มาจากค่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผู้สนใจมาทากิจกรรม ค่าเช่าพื้นที่ และการ
ผลิตสินค้าและของที่ระลึกจาหน่าย รายจ่ายคือเงินเดือน ค่าน้าค่าไฟ วัสดุอุปกรณ์ใน
การทากิจ กรรม ส่ ว นอาคารสถานที่ของโฮงเฮียนสื บสานฯนั้นมาจากการบริ จ าค
กลุ่มที่เป็นหอแสดงงานศิลปะ (Gallery) คือขัวศิลปะและหอศิลป์ริมน่าน รายจ่ายคือ
เงิ น เดื อ น ค่ า น้ าค่ า ไฟ ฯลฯ รายรั บ ส่ ว นใหญ่ ม าจากการจ าหน่ า ยงานศิ ล ปะและ
เปอร์เซ็นต์ของการจาหน่ายงานศิลปะของศิลปินที่นางานมาจัดแสดงแล้วได้จาหน่าย
นอกจากนั้นคือการให้เช่าใช้พื้นที่แสดงงานและบริการอาหารเครื่องดื่ม ค่าผ่านประตู
(เฉพาะหอศิลป์ริมน่าน) และเปอร์เซ็นต์ของสินค้าของที่ระลึกที่ศิลปินนามาฝากขาย
กลุ่มที่เน้นการผลิต คือพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ รายจ่ายคือเงินเดือน ค่าน้าค่าไฟ
และค่าใช้จ่ายอื่นเล็กน้อย รายรับ ส่วนใหญ่มาจากจาหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ส่วนค่า
จัดกิจกรรมนั้นมีเพียงเล็กน้อยเพราะไม่ได้เป็นจุดเน้น
จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้
อาจารย์ภิรมย์ เททพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
- โครงการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านฯ กับโครงการของบริษัทบิวออนจะซ้าซ้อนกัน
หรือเปล่า (ตัวแทนบริษัทตอบว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน การทางานจะเสริมกัน)
คุณสโรธ รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัด
- เรื่องนี้เราพูดคุยกันหลายครั้งแล้ว คือ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้นี้เราแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่
เป็นเรื่องพื้นถิ่นของจังหวัด ส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นสวนเกษตรด้านนอก และส่วนที่ 3 คือ ศูนย์เรียนรู้ที่
คล้ายกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่กาหนดกิจกรรมขึ้นมาจากของดี 15 อาเภอ เป็นพื้นที่ที่มี
ชีวิตชีวา
- ทาอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้กับพื้นที่ใจเมืองเก่า ให้คนเดินได้ จะทา
หลังคาคลุมหรืออุโมงค์หรืออย่างไร ที่นี่ เรามีที่จอดรถใต้ดิน 70 คันสาหรับรถขนาดเล็ก รถทัวร์ขนาด
ใหญ่จอดที่ศูนย์ท่องเที่ยวของเทศบาลและขึ้นรถรางที่นี่ ส่วนหนึ่งคือทางสานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่วัดหัวข่วงถึงวัดสวนตาล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมือง
เก่ า เส้ น ทางนี้ ก็ จ ะไปสู่ ส านั ก งานเทศบาล อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ โครงการที่ JICA ร่ ว มกั บ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยออกแบบแสงส่องโบราณสถาน ซึ่งยังไม่ได้งบ ถ้าได้มาจะมาเสริมกันกับโครงการนี้ และ
ควรจะแสดงให้เห็นเป็นภาพกว้างให้เห็นภาพโครงการเมืองเก่าทั้งหมด แผนทั้งหมดนี้ผู้บริหารระดับสูง
ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายกทั้ง 2 ท่าน รับทราบแล้ว แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารก็ต้องมีการส่ง
มอบกันต่อ
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- เส้ น ทางเดิ น จากที่ จ อดรถริ ม น้ าผ่ า นจวนผู้ ว่ า สวนศรี เ มื อ ง วั ด กู่ ค า มาที่ ห อ
ศิลปวัฒนธรรม มีอยู่แล้ว ทามา 10 ปีแล้ว สังเกตได้จากลูกศรที่พื้น
- สานักงานป่าไม้มีโครงการย้ายสานักงาน เป็นการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง กาลัง
หาที่ดินราชพัสดุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เรื่ อ งนี้ น่ า ห่ ว งที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งการบริ ห าร สร้ า งเสร็ จ แล้ ว ใครจะรั บ ไปบริ ห าร ใช้
งบประมาณใคร หลายที่ประสบปัญหา งบประมาณสาหรับก่อสร้างนั้นไม่ยาก แต่เมื่อสร้างเสร็จ ใครจะ
เข้ามาบริหารจัดการ บริหารจัดการได้ไหม งบประมาณมาจากไหน เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เรื่องนี้อยากให้
ทางธนารักษ์เข้ามาส่วนพูดคุยกัน เพราะเป็นที่ราชพัสดุ จะให้ใครเข้ามาใช้ประโยชน์จะมีปัญหาเยอะ
มาก เพราะมีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างที่นราธิวาส ใช้งบประมาณของจัง หวัด 40-50 ล้านสร้าง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตอนนี้เสร็จมา 3 ปีแล้วยังให้ใครเข้าไปบริหารจัดการไม่ได้เลย เพราะติด
ระเบียบ ส่งมอบให้เทศบาลไปบริหารไม่ได้ ร้างอยู่ นามาขายสินค้าปลอดภาษีไม่ได้ผิดระเบียบ จะขาย
สินค้าโอทอปก็ต้องขออนุญาต ต้องมีคณะกรรมการ ฯลฯ โครงการนี้ก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล
หรือ อบจ.ก็จะติดขัดปัญหาว่าโดยระเบียบกฎหมายแล้ว 1. ธนารักษ์มอบให้ได้หรือไม่ 2. อบจ.หรือ
เทศบาล ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายได้หรือไม่ ฟังของเชียงใหม่เมื่อกี้ก็เห็นว่า เชียงใหม่มีงบประมาณเยอะ
แล้วต้องขอยกเว้นระเบียบเยอะเหมือนกัน แล้วยังข้องใจว่าถ้ามีรายได้ จะไม่ส่ง จะเก็บเป็นเงินฝากนอก
งบประมาณได้ ห รื อ ไม่ เพราะผมเห็ น ว่ า ถ้ า ตั้ ง งบประมาณไปแล้ ว จะเก็ บ รายได้ เ ป็ น เงิ น ฝากนอก
งบประมาณไม่ได้
ผมเห็นตัวอย่างของศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าที่ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเดียวกับ
โครงการนี้ เมื่อเสร็จแล้วทั้งเทศบาลและ อบจ.ไม่รับไปบริหาร เพราะงบประมาณการบริหารจัดการสูง
มาก และมองว่ารายได้จะน้อยเพราะคนสนใจพิพิธภัณฑ์น้อย แต่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มา
รับไปบริหารจัดการให้ ก็มองว่าถ้าเราให้มหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพพอ มีการเรียนการสอนและอาจารย์
ทางศิลปวัฒนธรรมมาดูแลรักษา เป็นที่ศึกษาวิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ มีนักศึกษาที่ศึกษาด้านนี้เข้า
มาบริหารจัดการ ก็น่าจะเป็นไปได้ แทนที่หน่วยราชการที่การบริหารจัดการภายใต้ระเบียบราชการมัน
ไปยาก ขั้นตอนและระเบียบมาก ล่าช้าไม่ทันการ
เห็นว่าการที่จะหาคนดูแลให้ยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาคุยกัน เพราะมันเป็นที่ราช
พัสดุ ใครจะใช้ต้องไปขอ มีกฎเกณฑ์อย่างไร และถ้าจะไปทาให้เกิดรายได้ ก็มีระเบียบบังคับอยู่ เช่น
บางส่วนขอใช้ฟรีได้ บางส่วนต้องขอเช่า เป็นต้น

3-246

รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน (นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ)
พื้นที่โครงการนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมือง อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เห็นภาพกว้างว่า
เทศบาลมีโครงการอะไรในเขตเมืองเก่าบ้างที่จะเชื่อมโยงอาคารต่างๆ เรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
นั้นเทศบาลคานึงถึงทุกครั้งที่มีการออกแบบโดยได้รับการติดต่อร่วมมือจากบริษัทเอกชนด้วย เรื่องการ
กาหนดเส้นทางสาหรับนักท่องเที่ยวจากที่จอดรถริมน้านั้น เทศบาลมีโครงการปรับปรุงไว้แล้ว โดยจะ
จัดทาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของภูฟ้าของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้บริเวณ
นั้นด้วย นักท่องเที่ยวระยะสั้น สามารถรับข้อมูลเช่นบ่อเกลือ และผลงานของภูฟ้า เช่น กาแฟภูฟ้า ถ้า
อยู่หลายวันก็อาจจะไปดูของจริงได้ อาคารริมน้าที่ใช้ตัดสินเรือแข่ง จะรื้อสร้างใหม่ อยู่ระหว่างการ
ออกแบบ ส่วนเส้นทางรถรางของเทศบาลนั้นกาหนดไว้ 3 เส้นทาง เหนือ กลาง ใต้ แต่ทุกคันจะต้องมา
ผ่านที่ศูนย์ภูฟ้า คนต่างจังหวัดจะได้เห็นว่าพระองค์ทาอะไรให้กับน่านบ้าง และเชื่อมโยงมาที่ศาลากลาง
แล้วยังมีโครงการที่ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการออกแบบการท่องเที่ยวกลางคืน เป็นการ
สร้างรายได้เพิ่ม
สวนสาธารณะศรีเมืองนั้น มีสระน้า 2 สระ เทศบาลจะปรับปรุง จัดทาโครงการดนตรีใน
สวน เมื่อนักท่องเที่ยวจากข่วงเมืองเดินกลับมาประมาณ 2 – 3 ทุ่ม ก็สามารถมาฟังดนตรีได้ มีการออก
กาลังกาย โครงการต่างๆคานึงถึงผู้สูงอายุและคนทั้งมวล ซึ่งเป็นกฎหมายด้วย
นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน
เป็นไปได้หรื อไม่ ที่จ ะให้ กรมธนารักษ์รับไปบริหารจัดการ เพราะระเบียบขั้นตอนมาก
หน่วยงานมาทาก็จะผิดระเบียบ กรมธนารักษ์น่าจะรับไปบริหารเอง หรือให้บริษัทเอกชนบริหารได้
หรือไม่ บริษัทที่มีการดาเนินงานแบบโครงการเพื่อสังคม (CSR.) หรือให้ มทร.ล้านนารับไปบริหารโดย
สาขาการท่องเที่ยว หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน่าอายเหมือนที่อื่น ต้องคิดนอก
กรอบไปเลย กรมธนารักษ์จะว่าอย่างไรให้ถูกระเบียบของท่าน
คุณสโรธ รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัด
- ปัจจุบันผู้ใช้ที่ราชพัสดุคือกระทรวงหมาดไทย เมื่อไม่ใช้ก็คืน แล้ว กรมธนารักษ์จะให้
ใครใช้ต่อ ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอยู่ 3 ฉบับ ฉบับแรกคือมติฯเรื่องเมือง
เก่ า ฉบั บ ที่ ส องของกรมโยธาธิก ารและผั ง เมื อ ง ฉบั บ ที่ ส ามคื อ ฉบั บ ของ อพท.ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ว่า
ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้คือใคร นอกจากผู้นั้นไม่รับ ไม่ทาตามมติฯ ธนารักษ์จึงจะพิจารณาให้ใคร ก็ต้องไปขอ
แก้มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอนนี้มีหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐขอเข้ามาบริหารจัดการ ก็ต้องขึ้นอยู่กับมติ
คณะรั ฐ มนตรี ก็ ต้ อ งพิ จ ารณาผลดี ผ ลเสี ย ว่า รั ฐ ลงทุ น ไป 4-5 ร้ อ ยล้ า น แล้ ว มอบให้ เ อกชน คุ้ ม ค่ า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร รัฐได้อะไรตอบแทน
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- เห็นด้วยกับปลัด อบจ.ว่าระเบียบราชการดาเนินการยากเป็นสิ่งสาคัญ เช่นที่หออัต
ลั กษณ์ ที่ มอบให้ วิทยาลั ย ชุมชน ซึ่งอยู่ภ ายใต้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถตั้ง
งบประมาณมาบริหารจัดการได้ ค่าผ่านประตูจัดเก็บแล้วสามารถใช้ได้เลย เพราะเป็นรายได้ที่ระบุไว้ใน
พรบ.ของเขาเอง ฉะนั้นถ้าเป็นมหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสามารถตั้งงบประมาณจาก
งบแผ่นดินมาบริหารจัดการได้เลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี หัวหน้าโครงการ
การจั ดตั้งหอศิล ปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้นมานั้น อาศัยมติคณะรัฐ มนตรีเรื่องการ
จั ดระบบการใช้ที่ดิน ของภาครั ฐ ที่กาหนดให้ ห น่ว ยราชการย้ายออกไปแล้ วมอบให้ เทศบาลใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ คุณสุวารีอาศัยมติฉบับนั้นทางานภายใต้ระเบียบที่ราชพัสดุ
และระเบียบต่างๆ ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะได้มา ต้องมีใจทุ่ มเท มีความมุ่งมั่นสูง จึงจะทาให้สาเร็จ และเมื่อ
ได้มาแล้ว การบริหารจัดการภายใต้ระเบียบราชการที่ไม่เอื้ออานวย ก็ต้องทุ่มเทจนประสบความสาเร็จ
และผลจากความสาเร็จนั้น จึงได้พิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายมาอีก 2 แห่ง เป็นตัวอย่างหรือบทเรียนที่จะ
นามาใช้กับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านได้ ถ้าจะจัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบราชการ
คุณสโรธ รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัด
เราต้องคานึงถึงว่าโครงการนี้ทาเพื่ออะไร อย่างที่ท่านอาจารย์ว่า โครงการนี้ไม่ได้ต้องการ
ผลกาไร คุณค่าไม่ได้อยู่ผลตอบแทน ไม่ต้องอะไรที่หรูหราตรงนี้ แต่โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เมืองเก่า ทาเพื่ออนุรักษ์เมืองเก่า

ภาพ 3-186 ตัวอย่างสไลด์ประกอบการประชุม
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ภาพ 3-187 บรรยากาศการประชุมประชาคมครั้งที่ 7
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การนาเสนอผลการดาเนินโครงการต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน
ครั้งที่ 1
จัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป็นการรายงานและนาเสนอผลการดาเนินงานและแบบร่างขั้นต้นของโครงการ ขอความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

ภาพ 3-188 บรรยากาศการประชุมอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน 22 มีนาคม 2562
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การรายงานต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน
ครั้งที่ 2
เป็นการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานของโครงการ ต่อ
คณะอนุกรรมการเมืองเก่าฯ ซึ่งได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดน่าน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน

ภาพ 3-189 บรรยากาศการประชุมอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน 23 สิงหาคม 2562
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3.4 การศึกษาดูงานอาคารกรณีตัวอย่าง
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ มี โ อกาสได้ เ ห็ น ตั ว อย่ า งและฟั ง บรรยายจากผู้ ด าเนิ น งานศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม หรืออาคารในลั กษณะที่เป็นแนวทางใกล้เคียงกัน ที่ดาเนินการแล้ว ได้ผลดี โดยจะ
สามารถนามาใช้เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่างในการบูรณาการแนวความคิดเข้ากับการพัฒนาอาคารและ
บริ เวณโดยรอบอาคารศาลากลางจั งหวั ดน่าน (หลั งเก่า) ต่อไป จึงได้กาหนดให้ มี การศึ กษาดู ง าน
ภายในประเทศ 1 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง โดยมีหัวข้อหรือประเด็นที่จะทาการศึกษา ดังนี้
1. การออกแบบอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการ
ออกแบบสื่อนิทรรศการ การนาเสนอข้อมูล เทคโนโลยีและเทคนิคที่ใช้กับสื่อ
2. การบริหารจัดการ การจัดองค์กร
3. การบริหารจัดการการเข้าชมนิทรรศการ
4. การหารายได้เพื่อความอยู่รอดขององค์กร
5. การสร้ า งเครื อ ข่ า ย การเชื่ อ มโยงกั บ องค์ ก รภายนอก สถาบั น การศึ ก ษา แหล่ ง
วัฒนธรรม
6. การบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ใช้กับพื้นที่ การบารุงรักษา การจัดการขยะ ฯลฯ
7. ประเด็นอื่นๆ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
เดินทาง 10 – 15 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมเดินทางจากจังหวัดน่าน 15
ท่าน และคณะทางานโครงการ 6 ท่าน รวมทั้งสิ้น จานวน 21 ท่าน ประกอบด้วย
1
2
3
4
5

นายวรกิตติ ศรีทิพากร
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
นายนิพนธ์ นิยม
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
นายกมล เชียงวงค์

6

นายสุริยน ประภาสะวัต

7
8

นายสโรช รัตนมาศ
นายนพพล ถ้าเจริญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

3-252

9
10
11
12
13
14

นายบรรเจิด ฝาระมี
นายสมศักดิ์ สุทธะ
นางณัฏฐ์รดา ธิติพัฒน์ภูริกุล
นางทิพากร ณ น่าน
นายวชิรพงศ์ สุวรรณโสภณ
นางสุภาพ สิริบรรสพ

15

นางสาวกมลลักษณ์ ดอกประดู่

ผู้อานวยการกองแผนงานและงบประมาณ อบจ.น่าน
ผู้อานวยการกองช่าง อบจ.น่าน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อบจ.น่าน
หัวหน้าฝ่ายการประชุม อบจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ อบจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลน่าน
เจ้าหน้าที่พัฒนาพิเศษ อพท.6 (น่าน)

คณะทางานโครงการ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
17 นายนที สัมปุรณะพันธ์
18 นายพงษ์สิน ทวีเพชร
19 นายธนากร สร้อยสุวรรณ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกานต์ จันทรวงค์
21 นายเจษฎา สุภาศรี

อาจารย์ มทร.ล้านนา
อาจารย์ มทร.ล้านนา
อาจารย์ มทร.ล้านนา
อาจารย์ มทร.ล้านนา
อาจารย์ มทร.ล้านนา
อาจารย์ มทร.ล้านนา

เหตุที่เลือกศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะ มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงบประมาณที่
ได้รับ และญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมสูง มีพิพิธภัณฑ์ด้าน
ศิล ปวัฒ นธรรมหลายแห่ง และมีวัฒ นธรรมแบบตะวันออก ศาสนาพุทธและชินโต มีความเชื่อและ
ประเพณีที่พ อจากดู เป็ น แบบอย่ างส าหรั บ หอศิล ปวั ฒ นธรรมเมื อ งน่ านได้ อีกทั้งมีความเจริ ญ ทาง
เทคโนโลยีสูง
ทั้งนี้ การเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น แม้จะกาหนดหัวข้อในวัตถุประสงค์อยู่ที่
การดูงานพิพิธภัณฑ์ แต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่สาคัญ โดยเฉพาะกับชาวน่าน ซึ่งน่านเป็นเมืองเก่า เมือง
อนุรักษ์ คือ การอนุรักษ์ย่านและเมืองของญี่ปุ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และประสบความสาเร็จใน
ระดับที่เป็นที่ยอมรับของสากล หมู่บ้านบางแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
การเดินทางเพื่อศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ โดยมีรายการการศึกษาดูงาน ดังนี้
11 มีนาคม เช้า เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
2562
บ่าย 1. ศึกษาดูงานอาคารสานักงานว่าการเมืองโบราณ Takayama Jinyu
2. เยี่ยมชมและศึกษาเมืองเก่า Sanmachi Suji
12 มีนาคม เช้า ชมตลาดเช้า Takayama
2562
บ่าย ชมปราสาทอินุยามะ พิพิธภัณฑ์รถลาก และพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอก
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13 มีนาคม เช้า ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การป้องกันภัยอิเคบุคุโระ
2562
บ่าย 1. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว
2. เยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ณ สถานทูตไทยประจากรุงโตเกียว
14 มีนาคม เช้า ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ
2562
บ่าย ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์คาวาโกเอะเฟสติวัล
เดินตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช

ภาพ 3-190 ที่ตั้งแหล่งศึกษาดูงาน

ผลการศึกษาดูงาน
กระบวนการอนุรักษ์ของญี่ปุ่น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเภทชุมชนและสถาปัตยกรรมในประเทศญี่ปุ่น มี
รูปแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนที่ใดในโลก ทั้งด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านการ
บริหารจัดการ นับเป็นการบริหารจัดการที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งของโลก ที่ไม่ได้
ให้ ค วามส าคั ญ เฉพาะสถาปั ต ยกรรมเท่ า นั้ น ยั ง ค านึ ง ถึ ง สภาพภู มิ ทั ศ น์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ และ
ความสาคัญเชิงคุณค่าในระดับกลุ่มพื้นที่ ญี่ปุ่นใช้กระบวนการอนุรักษ์ที่เรียกว่า Denken (เขตพื้นที่เพื่อ
การอนุรักษ์กลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรม และสิ่งปลูกสร้างแบบดั้งเดิมทรงคุณค่า) เป็นกฎหมายเพื่อการ
อนุรักษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประสานและบูรณาการกับกฎหมายการ
จัดการของแต่ละกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ และภายใต้ข้อกฎหมาย รัฐยังสามารถใช้มาตรการ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทั้งระดับชุมชนและส่วนบุคคล ทั้งการให้เงินสนับสนุน การลดหย่อนภาษี การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ฯลฯ หลักการสาคัญคือการประเมินคุณค่าย่านหรือชุมชน และขึ้นทะเบียนเขต
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อนุรักษ์ฯ เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น หรือเทศบาลสามารถให้การสนับสนุนตาม
มาตรการต่างๆได้
ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการเอาจริงเอาจังของหน่ วยงานทุกระดับ
นักวิชาการ และชาวชุมชน ก่อให้เกิดผลที่นอกจากจะสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้ได้แล้ว ยัง
ฟื้นฟูส่วนอื่นๆที่เสื่อมถอยให้กลับมาทรงคุณค่าได้ด้วย ปัจจุบันมีเขตอนุรักษ์ฯขึ้นทะเบียนแล้ว 110 แห่ง
และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นอัตราเพิ่ม 3 แห่งต่อปี สร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวปีละจานวนมาก เพราะ
มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชม ชาวชุมชนเองก็เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมใน
การรักษามรดกทางวัฒนธรรม และยังมีรายได้เสริมจากเดิมที่ไม่เคยมี
ด้านเทคนิคการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ญี่ปุ่นจะคานึงถึงความเป็นของแท้ (authenticity)
ในมุมมองที่แตกต่างจากสากล คือมองการอนุรักษ์ไม่เพียงสถาปัตยกรรมที่เป็นกายภาพเท่านั้น ยังให้
การอนุรักษ์นี้ครอบคลุมถึงวัสดุ รูปแบบ ฝีมือช่าง เครื่องมือ และขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดจนวิถีการใช้
งานอาคาร เช่น วิหารไม้ อายุหลายร้อยปี จะถูกรื้อเปลี่ ยนชิ้นไม้ทุกๆ 20 – 30 ปี เพื่อให้เทคนิควิธีการ
ทางานของช่างที่ทาไว้ในรุ่นก่อนสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นต่อมาได้ทันก่อนตายจากไป โดยใช้ไม้ชนิดเดิม
เครื่องมือเดิม และวิธีการเดิม แทนที่จะมุ่งรักษาชิ้นไม้เดิมให้คงอยู่ โดยไม่ได้อนุรักษ์สืบทอดเทคนิควิธี
และฝีมือช่าง
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นแหล่งเรือนพื้นถิ่นของญี่ปุ่น ที่เรียกว่า เรือนแบบกัสโซสึคุริ
(Gassho-zukuri) จุดเด่นอยู่ที่หลังคาเรือนสูงชัน มุงด้วยหญ้า Kaya โครงสร้างไม้แข็งแรงมากเพราะต้อง
รับน้าหนักหญ้ามุงหลังคาที่หนามากและหิมะในฤดูหนาว เข้าไม้โดยไม่ใช้ตะปู หมู่บ้ านนี้ได้ขึ้นทะเบียน
มรดกโลกเมื่อ คศ.1995
เรือนแบบ Gassho-zukuri นี้ ความสูงชันของผืนหลังคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะ ถ้ามาก
จะต้องปรับให้สูงชันขึ้น ที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะนี้ใช้ประมาณ 60 องศา โครงสร้างรูปสามเหลี่ยมช่วยรับ
และส่งแรงจากน้าหนักหิมะลงสู่ฐานได้ดี ภายในเรือนแบ่งเป็นหลายชั้น บางหลังมีถึง 4 ชั้น โดยใช้พื้นที่
ภายใต้ผืนหลังคา การก่อสร้างโครงสร้างหลักของตัวเรือนและหลังคาต้องใช้ช่างไม้ ส่วนการติดตั้งแป
และการมุงหลั งคาหญ้านั้น สามารถใช้การลงแขกช่วยกันของคนในหมู่บ้าน ซึ่ งประเพณีดั้งเดิมของ
ชาวบ้าน
โครงสร้างของตัวบ้านทาจากไม้ซุงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงสร้างหลังคาตัวหลักที่เป็นเอ
เฟรม และไม้แปรรูปเป็นแท่งสี่เหลี่ยมกับไม้กระดานเพื่อทาพื้นและผนัง เป็นไม้สนที่ลาต้นตั้งตรงสูง
เหมาะสาหรับนามาใช้เป็นโครงสร้าง การยึดโครงสร้าง ใช้ทั้งการเจาะบากประกบกันในส่วนของไม้แปร
รูปสี่เหลี่ยม และการมัดด้วยเชือกป่านในส่วนของไม้กลมของโครงหลังคา
กระบวนการอนุรักษ์ของหมู่บ้านใช้กระบวนการของญี่ปุ่นที่เรียกว่า Denken คือมีการ
ประเมินคุณค่า กาหนดขอบเขต และขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ บ้านต่างๆในเขตอนุรักษ์จะเป็นสมาชิก
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มีมาตรการช่ว ยเหลื อจากภาครั ฐ เช่น การช่ว ยเหลื อทางวิช าการ การช่ว ยเหลื อทางการเงิน การ
ลดหย่อนภาษี การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ก็มีกฎระเบียบต่างๆควบคุมการเปลี่ยนแปลงอยู่
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครองในภาพรวม ไม่ ใ ช่ อ นุ รั ก ษ์ เ ฉพาะหลั ง เพื่ อ ให้
บรรยากาศโดยรวมของชุมชนอยู่ในสภาพที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทรงคุณค่า ประกอบไปด้วยอาคาร
เก่าที่ได้รับการดูแลรักษาดี อาคารค่อนข้างเก่าที่ได้รับการดูแลรักษาดี อาคารค่อนข้างใหม่ที่มีรูปแบบ
สอดคล้องหรือไม่ทาลายบรรยากาศชุมชนเก่า และอาคารใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนหรือไม่
ทาลายบรรยากาศของหมู่บ้ าน ปั จ จุบันมีนักท่องเที่ยวจานวนมากมาเยี่ยมชมทุ กวัน เราจึงพบปะ
นักท่องเที่ยวมากกว่าชาวชุมชนมาก ร้านค้าจาหน่ายของที่ระลึกจานวนมาก ใช้อาคารดั้งเดิมมาปรับชั้น
ล่างของอาคาร หรือต่อเติมบางส่วนออกมา ทาเป็นร้านค้า จาหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยว การจัดการกับ
ผลกระทบของหมู่บ้านใช้แม่น้าเป็นเครื่องกั้น โดยให้รถยนต์ทั้งรถส่วนตัวและรถบัสใช้พื้นที่ฝั่งตรงกัน
ข้ามกับหมู่บ้านเป็นที่จอด ทาเป็นลานขนาดใหญ่ มีห้องน้าสาธารณะ มีพื้นที่สาหรับสูบบุหรี่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆเช่น บริการข้อมูล มีสะพานข้ามแม่น้าจากพื้นที่บริการนี้ไปสู่อี กฝั่งหนึ่งซึ่งเป็น
หมู่บ้าน นักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ เพราะนักท่องเที่ยวมีจานวนมาก หลังคาเป็นหญ้า ฝา
เป็นไม้ ติดไฟง่าย ส่วนรถยนต์ของชาวบ้านเข้ามาในหมู่บ้านได้
หมู่บ้านไม่มีมัคคุเทศน์นาชมและบรรยายให้ข้อมูลความรู้ เป็นมัคคุเทศน์ของบริษัท นา
เที่ย วแต่ล ะกลุ่ มนั กท่องเที่ย วที่น าชมและบรรยาย หรือเป็นข้อมูล ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ที่จัดทาโดย
https://www.dkn.co.jp/eng/ แต่ เป็ นข้อมูล เบื้องต้น ไม่มีรายละเอียดมากนัก นอกจากนั้นก็เป็น
เว็บไซต์ด้านวิชาการ และเว็บไซต์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เว็บไซต์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่
บรรยายไว้ ซึ่งผู้สนใจต้องค้นหาเอง และบางแห่งไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร
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ภาพ 3-191 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
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สานักงานว่าการเมือง Takayama Jinya เดิมเป็นที่พานักของเจ้าเมือง เป็นศูนย์กลาง
การปกครองตั้งแต่ยุคคานาโมริ เป็นสานักงานว่าการของเมือง เป็นที่ออกประกาศของทางราชการใน
สมัย โชกุน โทกุงาวะปกครองญี่ปุ่ น เป็นอาคารส านักว่าการเมืองโบราณหลั งสุ ดท้ายที่ห ลงเหลืออยู่
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องทางานต่างๆ เช่น ห้องรับแขกของขุนนาง ห้องเก็บ
ส่วย ห้องน้า รวมถึงห้ องทรมานนักโทษ จัดแสดงประวัติและสิ่งของบางอย่างของทางราชการของขุน
นางศักดินา ด้านข้างเป็นที่ตั้งของโกดังข้าวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในยุค คศ.1600
การจัดแสดงจัดไว้ใน 2 ลักษณะ คือ การจัดแสดงให้เห็นว่าการใช้งานในอดีต โดยเน้นการ
จัดวางเครื่องเรือนไว้ในตาแหน่งต่างๆเหมือนอดีต พร้อมป้ายสื่อความหมาย อธิบายให้ทราบว่า แต่ละ
ห้องของอาคารเคยเป็นห้องที่ใช้งานอย่างไร เช่น ห้องว่าราชการ ห้องทรมานนักโทษ และการจัดแสดง
แบบพิพิธภัณฑ์ คือใช้พื้นที่บางส่วนของอาคาร จัดสื่อนิทรรศการเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้ชมได้ชมและอ่าน
ข้อมูลเนื้อหาโดยไม่ได้สัมพันธ์กับการใช้พื้นที่นั้นๆในอดีต ได้แก่ การใช้พื้นที่ของยุ้งฉาง ซึ่งในอดีตใช้เก็บ
ข้าวสารที่เป็นส่วยหรือภาษีที่ราษฎรต้องจัดส่งมา เป็นอาคารที่มีความสาคัญน้อยกว่า และการใช้งานที่
ไม่หลากหลาย คือใช้งานประเภทเดี ยว การจัดแสดงพในพื้นที่นี้ จึงจัดพื้นที่เพียงบางส่วน จัดแสดงการ
เก็บข้าวสาร ให้เห็นว่าเก็บกันอย่างไร ส่วนพื้นที่ที่เหลือ ทาเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสื่อนิทรรศการและ
ของมีค่า พร้อมข้อมูลให้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษา เช่น โปสเตอร์ เครื่องมือต่างๆ และแบบก่อสร้างที่เขียนไว้
เพื่อการก่อสร้างอาคาร
การจัดแสดงแบบนี้เหมาะกับการใช้อาคารเก่าที่มีเรื่องราวที่จะจัดแสดงหรือเล่าเรื่อง เป็น
เรื่องเดียวกัน เช่น ที่ว่าการอาเภอหลังเก่าหลังนี้ เป็นการสร้างการรับรู้ได้ ทั้งรูปแบบการใช้งานในอดีต
ในบรรยากาศจริง และเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ตกหล่น เนื้อหาที่แสดง ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพียงภาษาเดียว
ไม่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น รวมทั้งไม่ใช้เทคโนโลยีช่วยสื่อความหมายใดๆ การจัดการพื้นที่ภายนอก
อาคาร บริเวณสวนประดับอาคาร จัดทาเป็นสวนที่เน้นความเรียบง่าย ใช้ต้นไม้ประดับ ก้อนหิน กรวด
และของประดับเล็กๆน้อยๆ
พื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร ทาเป็นพื้นที่ว่าง ส่วนที่จอดรถนั้น จัดทาไว้แยกออกไปในพื้นที่
ใกล้ๆ จอดได้ทั้งรถส่วนบุคคลและรถบัส บริเวณที่จอดรถมีห้องน้าสาธารณะบริการ จากบริเวณจอดรถ
ต้องเดินผ่านชุมชนเก่าและสะพานแดง ซึ่งเป็นจุดหมายตาของเมืองและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย
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ภาพ 3-192 สานักว่าการเมืองทาคายาม่า
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พิพิธภัณฑ์รถลาก เมืองอินุยามะ สถานที่แห่งนี้แท้จริงแล้วคือโรงเก็บรถลากของเมือง
จัดเก็บไว้จานวน 4 คัน จากรถลากจานวนมากที่แต่ละชุมชนในเมืองอินุยามะ รถลากในชุมชนต่างๆจะมี
โรงเก็บไว้ในชุมชน สังเกตได้จากความสูงของอาคารที่สูงกว่าอาคารชั้นเดียว แต่ประตูบานเดียวสูงใหญ่
กว่าอาคารทั่วไป โรงเก็บรถลาก 4 คันที่นามาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เป็นที่
สาหรับให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เข้าชม เพราะรถลากเหล่านี้ตกแต่งสวยงาม น่าชม แต่จะนา
ออกมาแห่ให้สาธารณได้ชมเฉพาะในงานประจาปีในเดือนเมษายนของทุกปีเท่านั้น และเมื่อจะเปิดให้ชม
จึงได้จัดทาสื่อนิทรรศการเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมนอกเหนือไปจากเข้าชมตัวรถลากเพียงอย่าง
เดียว อีกทั้งยังมีอาสาสมัครผู้สูงวัยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นได้ มาคอยนาชมและ
นาเสนอข้อมูล อาสาสมัครเหล่านี้มาทางานด้วยความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ทาประโยชน์ให้กับ เมื อง
แสดงออกผ่ า นความตั้ง ใจในการน าชมและบรรยายเรื่ อ งราว ตลอดจนตอบค าถามต่ างๆ ส่ ว นสื่ อ
นิทรรศการที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีหลายอย่าง เช่น การใช้เสียงประกอบที่โรงเก็บรถลาก การใช้วิดิ
ทัศน์แสดงการแห่รถลากในงานประเพณี การใช้ตู้อันตรทัศน์แสดงการแห่รถลาก การแสดงหุ่นจาลอง
และการแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ 3-193 พิพิธภัณฑ์รถลากเมืองอินุยามะ
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พิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอก เมืองอินุยามะ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กมาก พื้นที่เพียงประมาณ
100 ตร.ม. จัดแสดงหุ่นกระบอก ทั้งที่เป็นของเก่าจากอดีต และที่เป็นของใหม่ที่จัดสร้างขึ้น เทคนิคการ
จัดสื่อนิทรรศการของที่แห่งนี้ ใช้เพียงการจัดแสดงของจริงในตู้โชว์ การสร้างตู้จาลองการแสดง และการ
ใช้วิดิทัศน์ สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ภูมิปัญญาของคนในอดีตที่สร้างหุ่นกระบอกที่มีกลไกขยับตัวได้ ซึ่งใช้ของ
จริงมาตั้งแสดงไว้ และจะมีการแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

ภาพ 3-194 พิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกเมืองอินุยามะ

ศูนย์เรียนรู้การป้องกันภัยแผ่นดินไหว เป็นหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ที่
จัดทาศูนย์เรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหว เพื่อให้ความรู้ทั้งคนญี่ปุ่น ให้มีความพร้อมในการป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดกับตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และคนต่างชาติที่สนใจ เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ประกอบไป
ด้ ว ยพื้ น ที่ จ าลองแผ่ น ดิ น ไหว ที่ ใ ห้ ผู้ เ ยี่ ย มชมเข้ า ไปนั่ ง ในพื้ น ที่ ที่ จ ะจ าลองแรงสั่ น สะเทื อ นเมื่ อ เกิ ด
แผ่นดินไหวขนาดต่างๆที่กาหนดได้ เช่น ความรุนแรงเท่ากับที่ ทาให้เกิดคลื่นสึนามิที่เมืองเซนไดและ
เมืองอื่นๆ แล้วฝึกการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว คือ มุดเข้าไปใต้โต๊ะจับขาโต๊ะไว้ เพื่อป้องกันสิ่งของ
ในอาคารหล่นใส่ได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นเป็นการชมวิดิทัศน์เหตุการ์ณแผ่นดินไหวและสึนามิที่ก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่
หลวงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พศ.2554 ที่เกิดสึนามิขนาดใหญ่พัดเข้าสู่ พื้นที่
ชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชู สร้างความเสียหายในหลายเมือง

ภาพ 3-195 ศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติ
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พิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว พิพิธภัณฑ์สาคัญของโตเกียว แสดงเรื่องราวของวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองและเมืองโตเกียวในยุคเอโดะ หรือ ยุคโทกูงาวะ (ชื่อตระกูลของโชกุนที่รวบรวมอานาจตั้ง
รัฐบาลขึ้นที่เมืองเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบัน) ประมาณ คศ.1603 – 1868 และเป็นยุคสุดท้ายของการ
ปกครองประเทศโดยโชกุน ก่อ นจะคืนอานาจให้ พระจักรพรรดิเมจิ และเป็นยุคสุดท้ายของญี่ปุ่น ยุค
โบราณ ก่อนจะพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ไปสู่ความทันสมัยในยุคเมจิต่อมา ยุคเอโดะ 250 ปีนั้นเทียบเวลา
ได้กับยุคอยุธยาตอนปลายถึงรัชกาลที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับเมืองหลวง ที่แสดงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของเมืองเอโดะช่วงต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบโชกุนคืนอานาจให้แก่พระ
จักรพรรดิ และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโตเกียว ที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดจากสมัยโบราณเป็นประเทศ
ที่ทันสมัยในระยะเวลาสั้นๆ
เทคนิคที่ใช้ในการจัดแสดง เน้นการสร้างหุ่นจาลองในมาตราส่วนต่างๆ จาลองบรรยากาศ
ท้องถนนร้านค้าบ้านเรือน ผู้คนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะหุ่นจาลองมตราส่วน 1:1 เปิดโอกาสให้ผู้ชม
สามารถสัมผัสหรือทดลองใช้งานได้จริง เช่น บ้านพักอาศัย เกี้ยวสาหรับนั่ง รถลาก สามล้อถีบ จักรยาน
และอื่นๆ มีของเก่าจัดแสดงไว้เพื่อให้เห็นความเป็นของแท้ดั้งเดิม แล้วมีของจาลองขนาดเท่าจริงวางไว้
ให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองนั่ง ส่วนอื่นๆที่เป็นของเก่า จัดแสดงของแท้ไว้ในตู้กระจกพร้อมข้อมูลจัดแสดงไว้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เทคโนโลยีช่วยเฉพาะการบรรยายข้อมูลเป็นภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาไทยผ่านหูฟัง ซึ่ง
เป็นบริการฟรี และการใช้ป้ายสื่อความหมายอิเลตทรอนิกส์ ที่ให้ผู้ช มกดเลื อกภาษาต่างๆได้รวมทั้ง
ภาษาไทย
การจัดให้มีที่นั่งพักที่น่านั่งสบาย ไว้ตามระยะต่างๆ ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมที่ใช้เวลามากในการดู
เรื่องราวได้นั่งพัก หากไม่มีที่นั่งพักเหล่านี้ เมื่อเดินยืนระยะหนึ่งเกิดความเมื่อยล้า ผู้เยี่ยมชมอาจกลับ
ออกไปเลยเพราะเดินต่อไม่ไหวแล้ว แต่การจัดที่นั่งพักแบบนี้ทาให้ผู้เยี่ยมชมพักแล้วเดินต่อได้ ได้ใช้
เวลานานขึ้นหรือเต็มที่กับพิพิธภัณฑ์
ห้องที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์จัดไว้เพียงชั้นเดียว ซึ่งมีชั้นลอยอยู่ภายใน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มี
ห้องสมุดบริการ สิ่งอานวยความสะดวกประกอบด้วย ที่จอดรถจานวนมาก บันไดเลื่อนและลิฟต์ ห้องน้า
ห้องน้าคนพิการและที่เปลี่ยนผ้าอ้อม ห้องน้าสาหรับผู้เปิดหน้าท้อง ห้องให้นมลูก รถเข็นให้เช่า และ
อักษรเบลล์ ร้านขายของที่ระลึกจัดไว้ทั้งที่ทางเข้าทางออกชั้นล่างของอาคาร และภายในห้องโถงแสดง
นิทรรศการชั้นบน
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ภาพ 3-196 พิพิธภัณฑ์โตเกียว เอโดะ
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พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ เมืองคาวาโกเอะเป็นเมืองเก่าในสมัยเอโดะที่ยังคงอนุรักษ์
บรรยากาศความเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ในอดีตให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน จนถูกเรียกว่า ลิตเติ้ลเอโดะ แม้
จะตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงโตเกียวไม่มาก สามารถเดินทางโดยรถไฟใช้เวลาเพียง 30 นาที พิพิธภัณฑ์
เมืองคาวาโกเอะ เปิดเป็นที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 1990 รวบรวม
วัตถุโบราณมาแสดงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนศึกษา นับแต่การกาเนิดเมืองคาวาโกเอะจนถึงสมัยที่
เรียกว่าโคะคาวาโกเอะ ผู้ชมจะได้เห็นพัฒนาการของเมืองจากยุคสู่ยุค และสามารถสัมผัสกลิ่นอายของ
เมืองโบราณและเมืองสมัยไทโซ ใกล้ๆกันเป็น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ แสดงผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น
และพิพิธภัณฑ์คาวาโกเอะเฟสทิวัล ซึ่งเป็นที่เก็บและจัดแสดงรถลาก สาหรับงาน Kawagoe Matsuri
ประจาปี ซึ่งจัดมาแล้วกว่า 360 ปี
การจัดสื่อนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ ใช้เทคนิคที่คล้ายกับพิพิธภัณฑ์เอ
โดะโตเกียว แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก แต่การแสดงหุ่นจาลองอาคารนั้น เน้นการเปิดเผยบางส่วนของ
อาคารให้เห็นโครงสร้าง ซึ่งปรากฏในอาคารหลายหลัง ทั้งส่วนของหลังคา ส่วนของผนัง จุดอ่อนอยู่ที่ยัง
ไม่มีภาษาหลากหลายให้เลือกอ่านเท่ากับพิพิธภัณฑ์เอโดะโตเกียว ยังคงมีเพียงภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ

ภาพ 3-197 พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ
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ภาพ 3-198 หุ่นจาลองอาคารแสดงโครงสร้างที่พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ

ภาพ 3-199 พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะเฟสติวัล

ความเห็นของผู้ร่วมคณะศึกษาดูงาน
- ตลาดเช้าทาคายาม่า สามารถนามาปรับใช้ที่ตลาดหน้าโรงแรมเทวราช แต่เน้นอาหาร การ
ทาบุญตักบาตร ทาแนวกันทางรถจักรยานเพื่อกันคนขายเลยออกมาที่ถนนหรือกลายเป็นที่จอด
รถยนต์ ทาให้ถนนสะอาด น่าเดิน น่าขี่จักรยาน
- เมืองเก่าซันมาจิและปราสาทอินุยามะ สามารถนามาปรับใช้ที่ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้เพราะมี
ทุนเดิมอยู่แล้วคือ อาคารเก่าบ้านเก่าถนนคนเดิม ใช้กลไกอาสาสมัครมัคคุ เทศน์ท้องถิ่นใน
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-

-

-

-

-

ชุมชนที่เป็นข้าราชการบานาญที่มีความรู้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ ให้เป็นย่านเก่าที่มีชีวิต ไม่มีถังขยะ
เป็นการสร้างวินัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
พิพิธภัณฑ์รถลาก นามาปรับใช้กับเรือแข่งน่าน สร้างเรื่องราวและหุ่นจาลองการแข่งเรือแบบ
เคลื่อนไหวได้
พิพิธภัณฑ์เอโดะโตเกียว สามารถนามาปรับใช้กับอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าได้ ปรับแต่
ละห้องให้เป็นประวัติศาสตร์น่าน อาจรวมเรื่องศูนย์ป้องกันภัยให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว ดิน
โคลนถล่มและน้าท่วมได้ด้วย ปรับภูมิทัศน์บริเวณในศาลากลางเก่าเชื่อมกับชุมชน วัด และ
สถานที่ราชการโดยรอบให้เป็นในทางเดียวกัน
ปรับปรุงกฎหมายการอนุรักษ์จากการออกเป็นข้อห้ามให้เป็นการสนับสนุน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ชุมชนเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมดาเนินการ
ที่ว่าการอาเภอเก่า เมืองทากายามา นาเสนอให้เห็นภาพว่าวิถีชีวิตของสมัยก่อนในการบริ การ
ประชาชนเป็นอย่างไร แต่ศาลากลางจังหวัดจะมีความแตกต่างกับที่ว่าการอาเภอ ที่ว่าการ
อาเภอคือที่บริการประชาชนที่ใกล้ชิด แต่ศาลากลางจังหวัดบริการราชการกับบริการประชาชน
ในบางเรื่องเท่านั้น คงจะไม่เหมาะถ้าจะนาเสนอในลักษณะนั้น
ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทากายามา ประเด็นที่ดูมันเป็นอาคารเก่าที่อยู่กลางเมืองซึ่งคนก็ใช้ชีวิต
อยู่รอบๆ เป็นปกติ แต่เขายังสามารถรีโนเวทมาให้เป็นเหมือนจาลองวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยว
ประชาชนที่อยากรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ได้เรียนรู้ มีคาอธิบายต่างๆ มีห้องต่างๆนาเสนอ มี
การนาเสนอวิธีใช้ชีวิตของคนในอดีต มีการนาเสนอห้องทางาน ห้องเก็บภาษี ห้องนักโทษ ห้อง
ที่เก็บส่วย ทาให้เห็นในอดีตสิ่งต่างๆเหล่านี้ทาให้เห็นว่าการที่จะพัฒนามาถึงทุกวันนี้ประเทศที่
มีประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่มีความมานะพยายามการคิดค้นต่างๆ ของคนกว่าที่จะผ่านมาถึงทุก
วันนี้ได้ เป็นสิ่งที่เขาเอาประวัติศาสตร์มาให้คนปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าการที่จะได้มาในสิ่งที่ดีใน
ชีวิตปัจจุบันไม่ได้มาง่ายๆ บรรพบุรุษใช้เวลานานพอสมควร และมีเจ้าหน้าที่ในการกากับดูแล
สถานที่ ถือว่าดีมากในการควบคุมดูแล มีช่องทางเดินไปทางซ้ายขวาไม่หลงทางซึ่งถือว่าจัดได้ดี
อาจไปปรับใช้ที่น่านได้เพียงแต่ว่ารอบๆบริเวณของน่านต้องไปศึกษาดูว่ามีความเป็นไปได้มาก
น้อยแค่ไหนปรับตรงไหนมาใช้
พิพิธภัณฑ์เอโดะโตเกียวอลังการ พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะเล็กกระชับ ควรเอาข้อดีของแต่ละ
ที่มาปรับใช้ แต่ละที่มีข้อดีของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเอาข้อดีของแต่ละที่มารวมกันจัดเป็นของ
เมืองน่าน
พิพิธภัณฑ์เอโดะโตเกียวที่ชอบก็คือ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดูจากลักษณะอาคาร
พิพิธภัณฑ์น่าจะต้องใช้เงินลงทุนสูง ตัวอาคารใหญ่มาก ใช้พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก สิ่งที่เขา
จัดแสดงถือว่าลงทุนสูง มีการจาลองชีวิตคนในอดีต และก็ประเด็นสาคัญต่างๆ เช่น การใช้ชีวิต
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ของขุนนางแต่โบราณ ของพี่น้องประชาชน วิถีชีวิตในการค้าขายต่างๆ ได้จาลองมาให้เห็น
ภาพรวมทั้งกระบวนการของการทางานของฝ่ายราชการ เช่น มีวิธีการนาเสนอเรื่องการดับภัย
มีเครื่องมือวิธีคิดของคนในอดีต ซึ่งทาให้เห็น ว่าคนในอดีตก็พยายามคิดค้นเครื่องมือต่างๆมา
สิ่งต่างๆเหล่านี้ทาให้เห็นความภาคภูมิใจในอดีตของบรรพบุรุษ อยากจะให้คนไทยได้ตะหนักถึง
รากเหง้าของตนเองการใช้ชีวิตถึงทุกวันนี้ กว่าจะได้มาอยู่สุขสบายบรรพบุรุษในอดีตได้สร้างมา
มากมายมีความลาบากเช่นเดียวกับญี่ปุ่นก็ผ่านอะไรมาเยอะ
- สิ่งที่ต้องการที่เอโดะก็คือ คาบรรยายที่เป็นภาษาไทยสั้นๆ ภาษาญี่ปุ่นยาวกว่ามาก ถึงแม้จะมี
ภาษาไทยในจอคอมพิวเตอร์ให้อ่าน การแปลยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ อาจจะไม่ได้ใช้คนไทย
แปล ส่วนนี้ต้องพัฒนาปรับปรุง
- การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสาคัญ เราสามารถเลียนแบบได้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปจับ เราก็มีเครื่องมือ
แปลภาษา ผ่านจุดต่างๆ แล้วจะแปลเรื่องนั้นออกมาซึ่งในหลายที่ในประเทศไทยก็ได้ใช้แล้ว
เป็ น สิ่ งที่ส าคัญ และมีเครื่ องมือให้ เด็ก หรือคนที่ส นใจได้เข้ามามีส่ ว นร่ว มจะทาให้ รู้ ว่ า คน
สมัยก่อนใช้เครื่องมืออะไร เช่น ห้องช่างไม้ กว่าจะได้เป็นตู้ เครื่องมือไม้ เครื่องมือมีเยอะมาก
ซึ่งเห็นว่าญี่ปุ่นที่แสดงช่างไม้เยอะมากสมัยอดีต เทคโนโลยีเขาสูงมาก เครื่องมือละเอียดอ่อน
มาก งานไม้ของญี่ปุ่นเป็นงานที่ละเอียดมาก เป็นเทคโนโลยีที่บรรพบุรุษได้ทาไว้เป็นสิ่งที่ต้องไป
ปรับใช้ แต่คงจะลงทุนแบบญี่ปุ่นไม่ได้เพราะต้องใช้เงินเยอะ เราต้องคัดเลือกเอาบางส่วนที่
เหมาะสมใช้กับของเรา
- หมู่บ้านโบราณเป็นร้อยปียังคงอยู่ ชนเผ่า อาจจะนาเสนอวิถีชีวิตเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ของดี
จังหวัดน่านมีมาก แม้กระทั่งเรื่องของธรรมชาติ ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ล้วนเป็นเสน่ห์ของ
จังหวัดน่าน
- เห็นด้วยเรื่องการรักษาเมืองเก่า ย่านตรอกเก่า ร้านค้าเก่า เคยคิดในเรื่องวิถีชีวิต ตัวอาคาร
สถาปัตยกรรมที่น่านมีอยู่ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ในสิ่งที่ไปดูงานมาเสน่ห์ก็คือ สิ่งก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ทั้งหลายต้องนาเสนอ เพราะถ้าน่านขาดสิ่งพวกนี้เสน่ห์จะหายไป เสน่ห์
อยู่ตรงวัฒนธรรม ธรรมชาติ นิสัยใจคอคน วิถีชีวิตทั้งหลายเรื่องหลักที่จะนามาเสนอเพื่อจะให้
นักท่องเที่ยว คนที่ไปมาได้ซึมซับบรรยากาศของความมีเสน่ห์ของน่าน
ถาม: ที่ทากายามา ใช้อาคารโบราณส่วนหนึ่งเป็นการจาลองบรรยากาศเดิม อีกส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
แสดงนิทรรศการ เห็นว่าดีหรือไม่อย่างไร?
- มองว่าเป็นเรื่องที่ดี ทาให้พอได้ไปสัมผัสนิทรรศการอาคารจาลองก็จะเห็นย้อนกลับไปในอดีตได้
โดยใช้จินตนาการ จะเห็นได้ชัดเจนได้เห็นของจริงในแต่ละยุคสมัยว่าอยู่กันอย่างไร แม้แต่การ
ก่อสร้างเขามีรอยต่อไว้ ว่าวิธีการสร้างของคนในยุคนั้นมีเทคนิคพิเศษ นี่คือข้อดีของทากายามา
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- โตเกียว ในส่วนที่ชอบก็คือเขาลาดับขั้นตอนให้เห็นเลยว่าเมืองโตเกียวพัฒนาการอย่างไร มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของโตเกียวตั้งแต่อดีต และชอบในส่วนที่เป็น
บ้านจาลอง ทาให้ได้จินตนาการได้ว่าสมัยก่อนรอบเมืองเป็นอย่างไร ลักษณะของเมืองเป็น
อย่างไร โมเดลรายละเอียดถึงขั้นให้ส่องเข้าไปดูแต่ละจุดได้ เพราะแต่ละจุดชีวิตประจาวันของ
คนในเมืองโตเกียวในยุคนั้นไม่เหมือนกัน มองไปมุมนี้ก็อีกเรื่องนึง อีกมุมก็อีกเรื่องนึง ชอบใน
ส่วนที่มีเครื่องมือแปลภาษาแต่ละชาติ แต่หากไปทาที่น่านอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้น แต่ว่าควร
จะมีคาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ
- คาวาโกเอะชอบมาก เพราะเหมาะกับ ขนาดของเมืองน่าน และมีบางอย่างที่เข้ากันได้ เช่น คา
วาโกเอะมีกฎหมายของตนเอง น่านก็สามารถแสดงได้ว่ามีกฎหมายของตนเอง แผนที่จะบอก
อะไรได้หลายๆอย่าง เช่น แผนที่น่านที่ได้จากอยุธยา จะเห็นว่าน่านกับอยุธยามีความสัมพันธ์
กันมีการติดต่อการค้าขาย และยิ่งถ้าได้จากจีน แสดงว่าน่านเป็นที่รู้จักของจีน หรือของยุโรป
ภาพจาลองเค้าอาจจะมีภาพเป็นเล่ม ๆเค้ามีการแสดงเทคโนโลยีมีการพิมพ์ น่านอาจจะเป็นปั๊บ
สาอะไรที่เกี่ยวข้องเอามาแสดงให้เห็นข้อความเกี่ยวกับประวัติน่านอาจจะปรากฏภาพเขียนอยู่
ที่ไหนเอาภาพมาทาเหมือนเขา
- พิพิธภัณฑ์คาวาโกเอะ ที่ไปดูยังสู้เอโดะโตเกียวไม่ได้ เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ เป็น
พิพิธภัณฑ์ของเมือง และคาอธิบ ายเป็นภาษาอังกฤษยังน้อยมาก ภาพน่าจะเอาจากที่อื่นมา
ผสมผสานกัน เจ้าหน้าที่นาอธิบายน้อย ให้อ่านเอาเอง ซึ่งคิดว่าน่านควรจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับ
เพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวอาจจะยังมีไม่มาก แต่ต้องมีแผนสารองไว้ หากมีนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นต้องมีภาษาให้เขาได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น อาจจะเป็นโบชัวร์ตามจุดต่างๆก็
ได้ ให้เขาได้อ่านเพราะว่านักท่ องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปหรืออเมริกันมาเที่ยวเขาจะ
ศึกษาก่อน เขาจะไม่แค่มาถ่ายรูป สิ่งแรกที่เขามาต้องการความรู้ประวัติศาสตร์ของน่าน สิ่ง
ต่ า งๆเหล่ า นี้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค าวาโอเกะก็ ท าในส่ ว นของเขาได้ ดี พ อสมควร เพี ย งแต่ ว่ า ถ้ า เป็ น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะได้ความรู้น้อย จะดูรูปภาพหรือสิ่งที่จาลองมามากกว่า
- พิพิธภัณฑ์รถลาก เขาแสดงให้เห็นประเพณีที่สาคัญที่มีมาแต่โบราณ เป็นภูมิปัญญาในการที่ทา
ถวายพระเจ้า ต้องไปดูว่าน่านมีประเพณีอย่างไร เช่น บูชาพระธาตุแช่แห้ง หรื อแห่คัวตาน
ล้านนา ก็จะทาให้เห็นในส่วนนี้มีบรรยายชัดเจน ที่เกี่ยวกับเรื่องขบวนแห่เขาจะมีเลยว่าใน
ขบวนคือใครมีกี่คน มาจากชุมชนไหนบ้าง คนนี้ทาหน้าที่อะไร รู้ถึง ขนาดว่าในส่วนเทพเจ้า
ข้างบนมีการทาบุญกันอย่างไร กลไกอย่างไร มีการทาแผนผังให้ดูเหมือนตาราโบราณว่า ถ้าเป็น
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เอาไปทาให้คนเห็นแล้วเข้าใจด้วยว่ากระดาษที่พับทาอย่างไร ไปอีกห้อง
อาจจะมีไปทดลองทาการตัดกระดาษต่างๆซึ่งเป็นศิลปะของน่านอาจจะมีการทา workshop
ได้
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- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จุ ด แรกอิ นุ ย ามะดี ม าก คิ ด ว่ า คนญี่ ปุ่ น ภาคภู มิ ใ จกั บประวัติ ศ าสตร์ ข องเขาด้ว ย
ประเพณีรถลาก สารคดีญี่ปุ่นเป็นงานใหญ่มาก นักท่องเที่ยวมีเยอะมาก รวมทั้งคนญี่ปุ่นเอง
เขาได้เก็บรักษาอาจจะมีการบูรณะไปหลายครั้ง รถลากมี 10 กว่าคันเป็นของบ้านต่างๆ มีการ
ทาโรงเก็บขึ้นมาเก็บรักษาอย่างดีมาก มีจุดสาคัญตรงที่ว่ามีเยาวชนให้ความสาคัญมาเรียนรู้
วิธีการทาหุ่นกระบอก ซึ่งอยู่ในรถลากให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งเมืองไทยรวมทั้งจังหวัดน่านต้อง
มาคิดว่าทาอย่างไรให้คนเยาวชนรุ่นใหม่มาสนใจสิ่งเหล่านี้แทนที่จะไปเล่นเทคโนโลยีอย่างเดียว
ต้องมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตัวเอง และเรียนรู้ประวัติศาสตร์
- สนใจเรื่องการอนุรักษ์เมืองเก่าย่านเก่ามาก มองว่าทาอย่างไรคนของเขาสามารถอยู่กั บอาคาร
สถานที่โบราณได้ อย่างที่ชิราคาวาโกะ ทายังไงที่รัฐบาลผู้นาของเขาสามารถทาให้คนยินยอมที่
จะอยู่บ้านโบราณ แล้วนาบ้านโบราณมาเป็นประโยชน์กับคนอยู่ในลักษณะการส่งเสริม รัฐบาล
เขามีงบประมาณในการอนุรักษ์ คนอนุรักษ์เขาเสียสละ รัฐบาลต้องมีส่วนชดเชยส่วนนี้ให้ เขามี
การลดภาษี มีการให้รางวัล มีการใช้ส่วนลดในการซื้อวัสดุ นี่คือส่วนส่งเสริม
- ส่วนบังคับ เขามีกฎหมายที่จะออกแบบ การออกแบบอาคารต้องมีลักษณะอย่างไร ในพื้นที่ตรง
นี้มีลักษณะอย่างไร แล้วรอบๆพิพิธภัณฑ์ที่ไปดูเกี่ยวกับรถลากจะเห็นว่าบริเวณที่จะเป็นอาคาร
เก่าแต่ละพิพิธภัณฑ์ที่ไปดูจะเห็นว่าเป็นอาคารเก่าหมด จะรับกับอาคารโซนนั้นจะรับกับตัว
พิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
- ตัวอาคารเขาใส่หน้ากากให้เห็นเลยว่าเป็นบ้านโบราณญี่ปุ่น คนเดินก็เพลิน เคยถามคนที่มา
เมืองน่านเขามาดูอะไร เขามาดูตัวอาคารสมัยใหม่หรือมาดูอาคารเก่าๆ ทุกคนตอบว่ามาดูความ
เก่าของเมืองน่าน แต่ว่าเราไม่มีนโยบายส่งเสริมให้คนน่านอยู่กับบ้านเก่าได้ อยากให้ทาให้
สัมพันธ์กันตัวบ้านสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้น
- 3 เรื่องที่มาดู เรื่องของการอนุรักษ์ย่านเก่า อาคารเก่า เหมาะที่จะทาให้เมืองน่านแต่มันไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องทาตัวพิพิธภัณฑ์จาก
อาคารศาลากลางเดิม ควรจะเป็นเรื่องของส่วนขยาย การทาพิพิธภัณฑ์ที่มีของเก่าอยู่แล้วไม่ให้
จับต้องวัตถุ ตรงนี้เขตเมืองเก่ามีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่แล้ว ถ้าทาแบบนี้ก็จะไปซ้ากับตรง
นั้น เพราะมีของเก่าศิลปวัฒนธรรมเก่าๆอยู่ตรงนั้น
- ในรูปของพิพิธภัณฑ์ที่ไปดูคือจับต้องได้ ตั้งแต่วิวัฒนาการของเมือง ศิลปะร่วมสมัยจับต้อ งได้
ส่วนนี้จะตรงวัตถุประสงค์ของโครงการมากกว่า จะเป็นกรณีหนึ่งที่ให้คนมาเรียนรู้ได้ กลายเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้คนได้มาใช้ประโยชน์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสได้มา
เรียนรู้วัฒนธรรม ได้มาดูวิวัฒนาการของเมือง ดูเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆที่เค้า ทาสามารถจับ
ต้องได้และยังเป็นอีกที่หนึ่งที่ทาให้ชุมชนได้มาใช้ประโยชน์ตลอดเวลา เช่น ได้มาเรียนดนตรี
พื้นเมือง ได้มาฝึกซ้อมการแสดงเป็นเวทีให้เยาวชนได้มาแสดงให้นักท่องเที่ยวดูอีกด้วย เหมือน
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เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นน้อยได้มีโอกาสมาแสดง เพื่อพัฒนาเป็นศิลปิ นของจังหวัดใน
อนาคต มองว่ า ควรเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั บ ต้ อ งได้ คนที่ ไ ปสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ น่ า จะตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การทาเรื่องของการอนุรักษ์ย่านเก่าเมืองเก่า บริบทเมืองน่านมีหลายอย่างที่น่าจะควรอนุรักษ์
ในปัจจุบันเรื่องของตัวบทกฎหมายเอง เรื่องของแรงสนับสนุ นยังมีไม่มากพอ ต้องอาศัยความ
ร่วมใจจากพี่น้ องประชาชนของชาวชุมชนด้ว ย แต่การอนุรักษ์อาคารเก่ามีทุนเดิมเยอะอยู่
โดยเฉพาะอาคารเป็นอาคารเก่า อาคารไม้ ถ้าต้องจะทาให้เป็นของเก่าต้องหาทุนมาสนับสนุน
เพราะว่าเงินของทางราชการไม่สามารถจะมาทาในลักษณะนี้ได้ ยกเว้นต้องไปขอระเบียบมติ
เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ถ้าทาตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะทาโครงการนี้ต้องใช้เวลา
- ที่เมืองคาวาโอเกะ พิพิธภัณฑ์ของเมืองจะเห็นเรื่องของการตัดภาพ ได้เห็นรูปแบบว่าการสร้าง
อาคารโบราณสร้างอย่างไร ส่วนประกอบแต่ละชั้น การครอบผนังแต่ละชั้นเริ่มจากอะไรข้างใน
เป็นแกนไม้แล้วฟอกด้วยดิน ทาให้ได้เห็น ทาให้เข้าใจกว่าการมานั่งพูด แต่การมองเห็นด้วยตา
ด้วยภาพ ตัวอย่างที่เขาทามันเข้าใจได้ง่าย ภาพหนึ่งภาพมีความหมายมากกว่าคาหลายหมื่นคา
ถ้าทาอย่างนี้ได้จะน่าเรียนรู้มากเป็นประโยชน์
- การอนุรักษ์บ้านเรือนได้คุยกับทางไกด์ท้องถิ่นเป็นผู้สูงอายุที่มานาเสนอเขาบอกว่าก็มีปัญหาใน
ช่วงแรกเหมือนกัน เพราะว่าการที่เขาจะอนุรักษ์ชุมชนเมืองทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร
ต้องมีการทาประชามติหรือมีส่วนร่วมไม่น้อยว่า 70% ถึงจะทาได้ บางส่วนก็ไม่อยากให้ทา ไม่
อยากมี ส่ ว นร่ ว มทางรั ฐ หรื อ ทางคนที่ จ ะท าก็ ต้ อ งไปหาวิธีคิ ด ว่า ท าอย่ างไรให้ ค นส่ ว นน้อย
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ไปขัดแย้งซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ต้องทาความเข้าใจ ต้อง
พูดคุยกันว่าจะทาอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันได้โดนไม่เป็นอุปสรรคซึ่งกันและกัน ต้องคานึงถึงเรื่อง
เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ยากสาหรับเมืองไทยต้องมาทาความเข้าใจในหลายๆระบบ
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การศึกษาดูงานภายในประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งภายในประเทศที่ใช้ค่าเดินทางที่พัก
ไม่สูง คณะทางานฯจึงกาหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ การนาคณะศึกษาดูงานจานวนไม่น้อยกว่า 15 คนไป
ศึกษาดูงานยังแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนดโครงการ และการเดิน ทางของคณะทางานฯไปศึกษาดูงาน
สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาพวิดิโอ เป็นการเดินทางไปถอดบทเรียนจากแหล่งศึกษาดูงานโดยคณะทางานฯ
เพื่ อ น าเสนอในการประชุ ม ประชาคม เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ และน าขึ้ น เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีแหล่งศึกษาดูงานที่กาหนดไว้ดังนี้
1.) กรุ งเทพมหานคร (คณะศึกษาดูงานทั้งคณะ) พิพิธ ภัณฑ์ 2 แห่ ง ได้แก่ นิทรรศน์
รั ต นโกสิน ทร์ และมิวเซียมสยาม ศูนย์เรียนรู้ Co-Working space 1 แห่ง ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั้งภาคเอกชนและราชการ
การศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร
เดินทาง ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม
เดิน ทางจากจั งหวัดน่ า น 23 ท่าน และคณะทางานโครงการ 9 ท่าน รวมทั้งสิ้ น จานวน 32 ท่าน
ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
นายสุรยิ น ประภาสะวัต
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
นายสมศักดิ์ สุทธะ
นายยงยุทธ เลื่อนลอย
นายชูวฤทธิ์ ยะวิญชาญ
นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี
นางดาราวรรณ ยะราช

9

นางทิพากร ณ น่าน

10
11
12
13
14
15

นางณัฏฐ์รดา ธิติพัฒน์ภรู ิกุล
นายประชา บริรักษ์ตังกุล
นายบรรเจิด ฝาระมี
นางปนัดดา วงศ์สงคราม
นายวชิรพงศ์ สุวรรณโสภณ
นายธนัชกร ฝายนันชัย

ตาแหน่ง
เจ้าคณะอาเภอเมืองน่าน
ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
วิศวกรโยธา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาราชการแทน
ผอ.กองกิจการสภาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
วัดดอนมูล
สานักงานอัยการสูงสุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
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ที่
16
17
18
19
20
21

ชื่อ-สกุล
นางนงคราญ สมฤทธิ์
นางสาวอภิญญตา ทนะขว้าง
นายภิรมย์ เทพสุคนธ์
นายนิพนธ์ นิยม
นางสาวจักรดา ทะนันไชย
นางกรรชรส อิ่นอ้าย

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

นางสาวสาวิตรี ณ หงษา
นางปิยะนุช สินันตา
ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
นายธนากร สร้อยสุวรรณ
นายนที สัมปุรณะพันธ์
ผศ.สุรกานต์ จันทรวงศ์
นายพงษ์สิน ทวีเพชร
นายเจษฎา สุภาศรี
นายศักดิ์นรินทร์ ซาวงิ้ว
นางสาวฟาริดา ขันแก้ว
นางสาวฉัตรลดา กาตาสาย

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่หอประวัติศาสตร์
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สถาปนิกปฏิบตั ิการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิชาการวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักศึกษา

หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
สานักงานจังหวัดน่าน
สานักงานจังหวัดน่าน
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
กองช่าง เทศบาลเมืองน่าน
มทร.ล้านนา น่าน
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา

ทั้งนี้ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามข้อกาหนดของ
โครงการ และมีความเหมาะสมด้านแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ระยะทางพอเหมาะ งบประมาณเป็นไปตาม
กรอบที่ตั้งไว้ การเดินทางเพื่อศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ โดยมีรายการการศึกษาดูงาน ดังนี้
22 เมษายน 2562 เช้า
ค่า
23 เมษายน 2562 เช้า
บ่าย
24 เมษายน 2562 เช้า
บ่าย

ออกเดินทางจากจังหวัดน่าน
ถึงที่พัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชมพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ)
ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เดินทางกลับจังหวัดน่าน
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นิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ประเพณี อั น ดี ง ามของชาติ ไ ทย ที่ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ แสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ ใช้ รู ป แบบ Edutainment ผ่ า นสื่ อ ผสมเสมื อ นจริ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ บบ
Interactive Self-learning ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเรียนรู้เอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติ
ไทยที่บรรพชนสั่งสมสืบต่อมา เป็นเสมือนห้องรับแขกเพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจในบริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนเที่ ยวชมสถานที่จริง สาหรับชาวไทยเพื่อตระหนักซาบซึ้งในคุณค่ามรดกของ
แผ่นดินและภาคภูมิใจ ช่วยกันสืบสานต่อยอดให้ยั่งยืนตลอดไป ก่อตั้ง โดยสานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อาคารนี้ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 100 ถนนราชดาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการบูรณะอาคารหลังเดิม และตกแต่งนิทรรศการภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
จนกระทั่งสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในปี พ.ศ. 2553 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น ไม่
รวมชั้นลอย และที่ปลายของอาคารทั้งสองด้าน มีชั้น 4 สาหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูง ตั้งอยู่บนพื้นที่
ขนาด 2,500 ตรม. พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยภายในอาคาร รวมทั้ ง สิ้ น 8,000 ตรม. ภายในอาคาร จั ด แสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจาลอง การนาสื่อผสม
เสมื อ นจริ ง 4 มิ ติ สื่ อ มั ล ติ ทั ช มั ล ติ มี เ ดี ย แอนิ เ มชั น ในลั ก ษณะอิ น เตอร์ เ อคที ฟ เซล์ ฟ เลิ ร์ น นิ่ ง
(Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 9 ห้องจัดแสดง นอกจาก
นิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สาหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น 1 พื้นที่ประมาณ
300 ตรม. เพื่อส าหรั บ ให้ บ ริ การแก่ส ถาบั นการศึกษาและองค์กรเอกชนในการใช้จัดกิจกรรมหรื อ
นิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจาหน่ายของที่ระลึก อาหาร
เครื่องดื่ม
สาหรับการเข้าชมนิทรรศการของคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดน่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อ
เข้าชมนิทรรศการกลุ่มละ 2 เส้นทาง ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากจานวนของคณะศึกษาดูงานที่มาก
และระยะเวลาที่จากัด การนาชมนิทรรศการตลอดเส้นทางของเจ้าหน้าที่ผู้นาชมใช้ลักษณะของการ
สื่อสารด้วยบทบรรยายตามแบบแผนที่กาหนดไว้ แต่ยังคงมารยาทการแสดงออกแบบไทย ยิ้มแย้ม
เจรจา ภาษากายมีการไหว้การทักทายแบบไทย รูปแบบการจัดแสดง วัตถุแสดง แสงเงา เสียงประกอบ
ภาพเคลื่ อนไหวและภาพนิ่ ง เป็ น สื่ อที่มีคุณภาพดี จัดองค์ประกอบได้งดงามเหมาะสมกับเนื้อหาที่
ทรงคุณค่าของเอกลักษณ์ไทยครบถ้วน เทคนิคผสมที่ใช้การสื่อสารยังคงให้ความตื่นเต้นเร้าความรู้สึกได้
แม้จ ะเปิ ดให้ บ ริ การมานานเกือบ 10 ปี แสดงถึงการบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ และอาจประกอบกับใช่ศิลปวัตถุ องค์วัตถุที่ใกล้เคียงของจริง ทั้งรูปแบบ รูปทรง ขนาดและ
สีสัน สะท้อนความตั้งใจในการจัดแสดงนิทรรศการแต่ละห้องได้ดี แต่ข้อจากัดของอาคารเก่าที่สูงถึง 3
ชั้น และห้องแสดงจานวนมาก ทาให้ช่วงการสัญจรอาจเป็นปัญหาของผู้ใช้รถเข็นของผู้สูงวัยหรือผู้พิการ
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เมื่อสิ้นสุดเส้นทางการชมจะพบจุดสาหรับประเมินผลโดยการกรอกแบบสอบถามตั้งอยู่
บริเวณใกล้ทางออกของเส้นทาง ต่อด้วยร้านจาหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ซึ่งเน้นสินค้าสุขภาพ แต่
ห้องจาหน่ายสินค้าที่ระลึกมิได้เปิดทาการและไม่มีสินค้าที่ระลึกวางจาหน่ายแต่อย่างใด หากจุดเด่น
อย่างหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้นี้ คือ ส่วนโถงต้อนรับ ซึ่งใช้เป็นส่วนต้อนรับ และรวมพลเพื่อเข้าชมและ
นัดหมายก่อนออกจากศูนย์ได้ โปร่งโล่ง ปรับอากาศให้เย็นสบาย มีเทคนิคของสื่อผสมดึงดูดความสนใจ
และเป็นจุดหมายตาที่ดี คณะศึกษาดูงานสามารถนาจุดเด่นนี้ ปรับใช้ในโครงการได้จะเป็นการดี

ภาพ 3-200 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้
สถาบั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ห่ ง ชาติ (สพร.) เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ห่ ง แรกที่ เ น้ น การสร้ า ง
ประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และ
ช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย
เกี่ยวกับการสร้างสานึกในการรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและ
ภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้าง
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สรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่ างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ถนน
สนามไชย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ

ภาพ 3-201 มิวเซียมสยาม (ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

ในส่วนของคณะศึกษาดูงาน มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการถาวร ที่จัดแสดงอย่างน่าสนใจและ
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ครบถ้วนทุกห้องนิทรรศการ นาชมโดยเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์และเกร็ ดความรู้ รวมถึงเรื่ องเล่ าเสริมชวนติดตาม ซึ่งนับเป็นจุดแข็งการของเข้า ชม
นิทรรศการต่างๆของ มิวเซียมสยาม นอกจากนี้ องค์วัตถุและเนื้อหา รวมถึงสื่อนิทรรศการ เป็นไปด้วย
รากฐาน สอดคล้องและเชื่อมโยง การเติมสีสันที่สดใสชวนมองอันเป็นเสน่ห์เมืองร้อนของสยามประเทศ
ในบางห้ อ งนิ ท รรศการ ช่ ว ยเสริ ม บรรยากาศการเรี ย นรู้ไ ด้ เ ป็ น อย่ างดี ในส่ ว นของห้ อ งที่ แ สดงถึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นเนื้อแท้ที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจ จัดได้สอดคล้องกลมกลืนในแง่
ของช่วงเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทาให้เกิดความลื่นไหลของการเข้าชมต่อเนื่องกัน ในช่วงท้ายของห้อง
นิทรรศการถาวรสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี ด้วยการมีวัต ถุสิ่งของ จาพวกของเล่นในอดีตที่ ออกมา
ล้อมวงเล่นได้จริง เพื่อเสริมประสบการณ์ตรง และปิดท้ายด้วยร้านค้าจาหน่ายสิ่งของที่ระลึก โดยมาก
เป็นสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และราคาที่ไม่สูงเกินควร ทั้งนี้
ระยะเวลาในการเข้าชมนิทรรศการถาวรทั้งสิ้นมีความเหมาะสม ทาให้ผู้เข้าชมใช้เวลาได้คุ้มค่าเป็น
ประโยชน์ แต่ในส่วนของการมีตึกนิทรรศการที่สูงถึง 3 ชั้น และพื้นผิวของพื้นห้องนิทรรศการที่เป็นวัสดุ
ไม้ ดูเหมือนจะเป็นข้อจากัดของผู้ใช้รถเข็นประเภทต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามนี้
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ภาพ 3-202 คณะศึกษาดูงานที่มิวเซียมสยาม
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ภาพ 3-203 กิจกรรมการเรียนรู้ที่มิวเซียมสยาม ที่มา: ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ส่ ว นของลานกิจ กรรมด้ านหน้ า อาคารนิท รรศการ เป็นพื้นที่โ ล่ ง กว้ างและเป็น พื้ น ผิ ว
ธรรมชาติคือยังคงสนามหญ้าจริงไว้สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็น
จุดรวมพลของคณะศึกษาดูงานให้สามารถรวบรวมสมาชิกให้ครบถ้วนได้ง่ายเพราะโล่งกว้างมองเห็นกัน
ได้จากระยะไกล มีต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ให้ร่มเงาอยู่โดยรอบสนาม แต่ก็อาจไม่เพียงพอในกรณีที่มีคณะ
ใหญ่มากๆมารอเวลาเข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร
นอกจากนี้ภายในบริเวณของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ยังมีอาคารที่ใช้สาหรับ
เป็นอาคารสานักงานแยกออกไปเพื่อการบริหารจั ดการอีกหลังหนึ่งโดยชั้น 2 ของอาคารนี้เป็นที่ตั้งของ
ห้องสมุดที่เรียกว่า ห้องคลังความรู้ หรือ Knowledge Center ได้รวบรวมสิ่งพิมพ์และสื่อผสมที่สามารถ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้เข้าชมยังมีความสนใจใคร่รู้ต่อจากการนาเสนอในอาคารพิพิธภัณฑ์ บรรยากาศ
ภายในห้องคลังความรู้ จัดไว้อย่างสว่าง ปลอดโปร่ง รวมถึงมีพื้นที่ทางานร่วมกันของผู้เข้าใช้ห้องคลัง
ความรู้แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน นับว่าในส่วนนี้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นส่วนเสริมที่
ช่วยให้การเข้าชมมีคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อเยาวชนและผู้สนใจ เป็นมากกว่าความต้ องการให้มาเดิน
ชมและจากไป สาหรับการศึกษาดูงานของคณะจากจังหวัดน่าน เป็นการเปิดประสบการณ์ด้านรูปแบบ
ของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่สามารถนาไปเทียบเคียงกันได้เนื่องจากเป็นการนาอาคารเก่าทรงคุณค่า
และมีประวัติศาสตร์ มาใช้เป็นตัวอาคารหลักเช่นเดียวกัน
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ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเปิ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย ในวาระ
ครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทาหน้าที่เป็นธนาคารกลางของชาติ อาคาร
ที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเคยเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่ง
แรกของประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่เปิด เพื่อ
สร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ จุดประกายแห่งการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลังสร้างสรรค์ ความรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการเรียนรู้และการแบ่งปัน
เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีกิจกรรมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตลอดจนมีพิพิธ ภัณ ฑ์ ที่ อนุ รั กษ์ มรดกส าคัญ ของชาติ และพื้นที่จัดนิทรรศการให้ ความรู้ต่ างๆ เช่น
นิทรรศการเงินตราในอดี ต และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินตราในช่วงอารยธรรมต่างๆ
รวมถึงเงินตราในอนาคต ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เชิงสะพานพระราม 8 บริเวณวังบางขุน
พรหม ณ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ประเด็นหลักของการศึกษาดูงานคือ การปรับปรุงอาคารหลังเดิมซึ่งมีอายุโครงสร้าง
ยาวนาน และมีจุดพึงระวังในการดาเนินการปรับปรุงหลายแง่มุม การเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้จึง
มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการ ตั้งแต่แนวความคิด การเตรียมความพร้อม การออกแบบ การลงมือปรับปรุง
ขั้นตอนทางกกหมายและวิธีงบประมาณ การควบคุมการก่อสร้าง การส่งมอบงานหลังการปรับปรุงเป็น
ต้น โดยได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี เป็นอย่างดี จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการมานับแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน คณะศึกษาดูงานได้ข้ อมูล
อย่างละเอียดรอบด้าน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งได้เข้าชมใน
แต่ละพื้นที่โดยละเอียด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เงินตรา ห้องสมุดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย สวยงาม และ
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่กว้างขวาง ปรับอากาศให้เย็นสบาย มุมมองสายตางดงาม
นอกจากได้รั บ ชมวิธีการปรับปรุงอาคารในหลายจุดจากแต่ล ะพื้นที่อาคาร ยังได้เห็ น
รูปแบบของการจัดแสดง วัตถุความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุมีค่า ทั้งแง่มุมประวัติศาสตร์และแง่ของมูล ค่า
มากมายที่เก็บรักษาและนามาจัดแสดงอย่างเหมาะเจาะ จุดเด่นที่เห็นชัดคือ ระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านการเข้าออกพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ แต่น่าสนใจกว่านั้นคือ
การมีป้ายทางออกฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับไฟ และสัญญาณเตือนกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการ
เป็นพื้นที่สาธารณะที่รองรับคนจานวนมากในเวลาเดียวกัน สามารถนาไปเสริมและปรับใช้กับโครงการ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านได้เป็นอย่างดี
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ภาพ 3-204 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาพ 3-205 การศึกษาอาคารตัวอย่าง ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นของผู้ร่วมคณะศึกษาดูงาน
- ในส่วนของพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์ ได้เห็นถึงวิธีเทคนิคการเล่าเรื่องของสถาบันกษัตริย์ไทย ซึ่ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับกษัตริย์ทางน่าน ทางพระเจ้าน่านว่าจะมีทามไลน์ เล่าอย่างไร
พิพิธภัณฑ์ในรัตนโกสินทร์เขามีเล่าว่าปีนี้ตรงกับอะไร เราสามารถมาเล่าเทียบเคียงได้ว่าน่ านปี
นี้ตรงกับรัชกาลที่เท่าไหร่ ของกรุงศรีอยุธยา ของสุโขทัย ของรัตนโกสินทร์ ก็จะเห็นภาพเข้าใจ
ได้ว่าในยุคเดียวกันมีการพัฒนาการอย่างไร
- ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยดี ในแง่การให้อาคารเก่าทาเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารใหม่ใน
ร่องรอยสิ่งก่อสร้างต่างๆ เก็บมาเป็นความรู้เดิมคืออะไร เทคนิคในการถ่ายทอดมีทั้ง QR CODE
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มีทั้งระบบสัมผัสคนตาบอด มีเรื่องพิพิธภัณฑ์เงินตราซึ่งบางส่วนเป็นส่วนของเงินล้านนา เงิน
น่าน ซึ่งสามารถนามาปรับใช้ได้
เรื่องของการบริหารจัดการนาคนเข้ามาชม การบรรยายของเจ้าหน้าที่ในที่ต่างๆ
- ที่นิทัศน์รัตนโกสินทร์ยังบริหารจัดการได้ไม่เท่าของแบงก์ชาติ แต่ยังดีที่มีการแบ่งกลุ่มคนให้ดู
ในปริมาณที่เหมาะสมต่อห้อง ต้องใช้วิดีทัศน์ และมีรอบการจัดการ แต่การนาชมยังสู้ของแบงก์
ชาติไม่ได้ สื่อต่างๆ ซึ่งแบงก์ชาติอาจจะเป็นที่เงินทุนต่างกัน ของพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์ เป็น
ของสานักงานทรัพย์สิน ใช้เงินอาจจะไม่เท่าแบงก์ชาติ ที่แบงก์ชาติจะชัดเจนเลยว่าพอเปิด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม ามี วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ า งกิ จ กรรม เขาชั ด เจนเลยว่ า ต้ อ งมี กิ จ กรรมประจ าเพื่ อ ให้
พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตมีคนเข้ามาจัดกิจกรรม มีการจัดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมชัดเจน
เรื่องบรรยากาศความเป็นศูนย์เรียนรู้ การออกแบบ การบริหารจัดการ
- ของแบงก์ชาติเห็นการบริหารจัดการว่าเปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยเข้ามาโดยไม่คานึงถึงเรื่องรายได้
แต่หากไปอยู่ ที่น่านจริ งต้องมีการเก็บเล็กน้อย เพราะมีส่วนให้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาเรื่อ งราว
เกี่ยวกับน่าน พยายามรวบรวมตาราต่างๆของน่านเข้ามา ใครที่มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับ
น่านไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องสามารถเข้ามาหาข้อมูล
ได้ ข้อมูลที่เราพยายามรวบรวมมาได้ต้องเป็นข้อมูลที่พิเศษ ลึกกว่าที่อื่นใครอยากได้ของน่านก็
ต้องมาที่นี่ เป็นแนวทางที่ดี
- อื่นๆที่น่าสนใจคือเรื่องหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จ จะบริหารจัดการอย่างไรให้มีคนเข้ามาใช้และใน
ส่วนของน่าน งบสนับสนุนไม่แน่ใจว่าจะมีตลอดหรือไม่ เพราะฉะนั้นต้องมีส่วนที่มีรายได้เลี้ยง
ตนเองได้ เช่น มุมร้านกาแฟของทั้ง 2 พิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์มุมเดิมของร้านกาแฟอยู่ในมุมวิว
รัตนโกสินทร์ และของแบงก์ชาติชัดเจนว่าเป็นวิวแม่น้า ของน่านก็ต้องไปเลือกที่มุม อาจจะ
มองเห็นวัดกู่คา
ไปดูงานที่มิวเซียมสยาม นิทัศน์รัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นอะไรที่
เอาไปประยุกต์ใช้กับพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน
- สิ่งที่น่าจะไปปรับปรุงกับเมืองน่าน นอกจากจะไปให้ข้อมูล สิ่งที่สาคัญที่จะดึงคนได้ คือการที่
ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ มีส่วนร่วม เช่น ที่นิทศั น์รัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยาม จะมีการ
เล่นเกมส์ให้ผู้คนเข้ามาชมได้เล่นได้มีส่วนร่วม ไม่ให้ผู้เข้าชมเบื่อหน่าย
เรื่องการบริหารจัดการเรื่องคนเข้าไปดูเห็นอะไรอย่างไร ที่ไหนทาได้ดี?
- เข้าเป็นรอบและต้องมีวิทยากรนาชม เพราะบางคนต้องการมีปฏิสัมพันธ์มีการสอบถาม บางคน
อยากรู้ลึกกว่าที่บอร์ดที่มีให้ หรือบางคนเดินดู ต้องมีวิทยากรมาชี้แนะ แนะนา หรือตอบคาถาม
วิทยากรต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งที่สามารถตอบคาถามได้ทุกคาถาม
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เรื่องของการออกแบบสื่อนิทรรศการทั้ง 3 ที่ ที่ไหนดี?
- ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นสื่อดิจิตอล เป็นเนื้อหารูปภาพ ภาพยนตร์ ก็ดี ถ้าเราจะนาเสนอแบบไฮเทค
เลยก็ต้องนาเสนอทั้งชุด อย่าครึ่งๆกลางๆ เอาการจัดแสดงพื้นเมืองแบบโบราณมาก็จะก้ากึ่ ง
คนที่เข้าชมต้องมีคาอธิบายอย่างชัดเจน มีขั้นตอนการใช้งานได้อย่างชัดเจน
การเปิด- ปิดพิพิธภัณฑ์ เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เปิด 09.30 – 20.00 น. เหมาะสมหรือไม่
- เวลาเปิดปิดเป็นเวลาที่เหมาะสม ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เปิดในเวลาราชการ และบางคนที่เลิกงาน
แล้วอยากเที่ยว อยากมีพื้นที่ในการทากิจกรรมครอบครัว ถ้าปิด 4 โมง พนักงานเลิกงาน 5 โมง
โรงเรียนเลิก 4 โมง เด็กนักเรียนก็จะไม่มีเวลาใช้ในช่วงหลังเลิกเรียน จะได้มีสถานที่ทางานหลัง
เลิกเรียน
Co-working space และห้องสมุดทีแ่ บงก์ชาติ ให้เด็กมานั่งทางานน่าจะใช้กับเมืองน่านได้หรือไม่
- ได้ แต่อาจจะเป็นพื้นที่ปิด ต้องรอพนักงานมาเปิด ต้องลงทะเบียนเข้า หรืออาจจะมีทั้งพื้นที่ปิด
และเปิดโล่งทั้ง 2 แบบ พื้นที่เปิดโล่งอาจจะมีม้านั่ง แต่อยู่ในพื้นที่โล่งไม่ติดแอร์ แต่พื้นที่ปิด
อาจจะเรียบร้อยพร้อมสมบูรณ์แบบ ควรมีเพราะปัจจุบันเมืองน่านหาพื้นที่แบบนี้ยังไม่ได้เลย
- อยากจะฝากถึงเรื่องการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เหมือนอาคารก็เคยออกแบบ
ไปแล้ ว ของน่ านลั กษณะคล้ ายๆกันก็จะมีความขัดแย้งกับบริบทของพื้นที่ดู ไม่เหมาะสมไม่
สวยงาม แต่ตัวอาคารของศาลากลางหลังเก่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะเป็นอาคารเก่าโบราณให้
คานึงถึงจุดประสงค์ และความต้องการจริงๆของคนเมืองน่าน
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การศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เป็ น การศึกษาดูง านของคณะทางานโครงการ เพื่อสั มภาษณ์เก็บ ข้ อมูล ผู้ บริห ารหรื อ
เจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มาเป็นระยะเวลานานและประสบ
ความสาเร็จ เพื่อนาไปเป็นกรณีศึกษาสาหรับการวางแผนการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน
เดินทางระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวัด ได้แก่ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคา
พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา จังหวัดพะเยา
พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคา อาเภอลอง จังหวัดแพร่
กลุ่มที่ 2 กลุ่มราชการ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
กลุ่มที่ 3 กลุ่ มเอกชน ได้แก่ โฮงเฮียนสื บสานภูมิปัญญาล้ านนา จังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูป จังหวัดแพร่
หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน
ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
ผลการถอดบทเรียน อยู่ในบันทึกการประชุมประชาคม ครั้งที่ 7

ภาพ 3-206 พิพิธภัณฑ์กลุ่มวัด
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ภาพ 3-207 พิพิธภัณฑ์กลุ่มราชการ

ภาพ 3-208 พิพิธภัณฑ์กลุ่มเอกชน
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3.5 การประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ดาเนินการใน
หลายช่องทาง เพื่อให้ชาวเมืองน่านและสาธารณชนได้รับทราบการดาเนินการ เป็นกระบวนการการมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประกอบด้วย
- การประชุมประชาคม เพื่อแถลงข่าว นาเสนอโครงการ รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
- การประชุมนาเสนอโครงการกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การประชุมนาเสนอผลการศึกษาและออกแบบโครงการต่อคณะกรรมการระดับ
จังหวัด
- การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทาเป็นป้ายไวนิลติดตั้ง ณ บริเวณที่ตั้งโครงการและตัว
อาคารศาลากลาง
- การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยจัดทาเว็บไซต์ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ ลิงค์แหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ที่
เกี่ย วข้อง ข้อมูล อาคารศาลากลางที่ จ ะทาการปรับปรุง อาคารที่จะก่อสร้า งใหม่
บริเวณที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ วิดิทัศน์นาเสนอโครงการ บันทึกการประชุมประชาคม
ทั้งเอกสารและวิดิทัศน์ ที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่ จัดการประชุม วิดิทัศน์บันทึกการเก็บ
ข้อมูลวัฒนธรรม สัมภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน คนเฒ่า นักวิชาการ ฯลฯ ซึ่งเว็บไซต์
นี้จะคงอยู่ต่อไปหลังหมดสัญญา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ต่อไป
- การเผยแพร่เอกสารรายงานและแบบโครงการ จัดทาเป็น E-Document สาหรับ
ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เผยแพร่หรือศึกษารายละเอียดต่างๆต่อไป
เว็บไซต์โครงการ
โครงการได้เปิดเว็บไซต์โครงการที่ https://www.nan-acc.com/ มีข้อมูลความเป็นมา
ของโครงการ วัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่นๆของโครงการ การดาเนินงาน การประชุมประชาคม
และผลผลิตโครงการในส่ วนของเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จัดทาเป็นวิดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ต่อไป นอกเหนือการจัดทาเป็นเอกสารและ E-Document
เว็บไซต์นี้ได้ใช้ server และชื่อ URL ภายนอก มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่และชื่อเว็บไซต์
ซึ่งโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ว นนี้แม้หลังส่งงานงวดสุดท้ายละปิดโครงการไปแล้ว เพื่อใช้
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เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ การเผยแพร่ แ ก่ ผู้ ส นใจต่ อ ไป ทั้ ง นี้ จนกว่ า โครงการปรั บ ปรุ ง ฯจะได้ รั บ
งบประมาณก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดดาเนินการหอศิลปวัฒนธรรมฯมีเว็บไซต์ของหอฯแล้ว

ภาพ 3-209 เว็บไซต์หอศิลปวัฒนธรรม

ในส่ ว นของการด าเนิ น การเก็บรวบรวมเนื้ อหาด้ านศิล ปวัฒ นธรรมเมื อ งน่ านโดยการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ รู้ และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนศิ ล ปะการแสดงด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม นั้ น
คณะทางานได้ใช้การถ่ายทาเป็นวิดิทัศน์และจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ YouTube และจัดแสดงไว้ในในเว็บหอ
ศิลปวัฒนธรรมฯที่จัดทาขึ้นใหม่ด้วย
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ภาพ 3-210 วิดิทัศน์ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านจากการเก็บข้อมูลตามโครงการ
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บทที่ 4
แนวความคิดในการออกแบบ
4.1 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางประกอบ
แนวความคิ ด การออกแบบงานภู มิ ส ถาป ต ยกรรมในครั้ ง นี้ อ ยู ใ นกรอบความคิ ด “ภู มิ ทั ศ น
วั ฒ นธรรมลานนาตะวั นออก” การนํ าเอา “ภูมิปญ ญา” และ “โลกทัศน แบบล านนาตะวั นออก”นํ า มา
ประยุกตใชในการออกแบบในครั้งนี้ ดวยการนําเอาคติความเชื่อทางโหราศาสตร ผีบรรพบุรุษและคติทางพุทธ
ศาสนา พิธีกรรมเนื่องในวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมนับเนื่องแตอดีตที่มีความสัมพันธกับอาณาจักรทางตอนบน
คือแควนสิบสองปนนาและอาณาจักรจีน อาณาจักรเงินยางเชียงแสน อาณาจักรลานนา อาณาจักรลาวหลวง
พระบาง ลานชาง เวียดนามและอาณาจักรพมา อาณาจักรตอนลาง ไดแก อาณาจักรสุโขทัยที่ถือเปนบานพี่
เมืองนองของนานในยุคสรางบานแปงเมืองแรกเริ่ม อาณาจักรอยุธยาสูยุคการขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทรและยุค
รวมเปนประเทศไทย ดานกายภาพ คือ การวางผังเมือง พัฒนาการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง 5 ยุคสมัยที่มีความ
สอดคลองกับภูมิศาสตรและปจจัยในมิติที่สัมพันธกับดานตางๆ พื้นที่เนื้อเมืองสวนตางๆ ที่สัมพันธกับศูนยกลาง
เมือง วัดประจําเมือง หอคํา ขวงหลวง คุมเจานาย ตลาด ฉางหลวง ปาชา แนวคูน้ํา กําแพงเมือง ปอม ประตู
เมือง พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่รองรับกิจกรรมเมืองสวนตางๆ สถาปตยกรรมและศิลปกรรม
จิตรกรรม พุทธศิลป ตั้งแตหมวดหมู อาคารทางศาสนา วัดวาอาราม เจดีย วัง หอคําหรือคุมหลวง คุมเจานาย
และบุตรหลาน บานเรือนชาวเมื อง คหบดีและชาวบานทั่ วไป ผังหมูบานและผังบริ เวณตัวเรื อน อาคาร ที่
เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเชื่อ ผีบรรพบุรุษ เสาใจบานฯ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดานสังคม มิติดานสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อเนื่องในพระพุทธศาสนาและเนื่องในวิถีชีวิตของสังคมชนเผาในพื้นที่เมือง
นาน สามารถจําแนกกลุมชาติพันธุไดเปนสองกลุม แบงตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยพื้นที่ภูเขาสู ง
ไดแก มลาบรี (ตองเหลือง) ถิ่น (ลัวะ) มง เมี่ยน (เยา) ตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยพื้นที่ราบลุม ไตยวน ไตลื้อ ไตยอง
ไตเขิน ไตใหญ มาน ลาวพวน การนําเอาสัญลักษณที่โดดเดนอันเปนอัตลักษณตัวตนของแตละชนเผาที่ หล อ
หลอมจนเปนพลเมืองนาน วิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ คติความเชื่อ วิถีการดําเนินชีวิต กินอยู อาศัยหลับนอน ยา
รักษาโรคแพทยแผนโบราณ วิถีชีวิตพิธีกรรมความเชื่อตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตอันเปนพิธีกรรมที่สัมพันธกับ
การดําเนินชีวิตที่หลอหลอมเปนโลกทัศนของชาวเมืองนาน วัฒนธรรมการกิน อาหาร ยา การแตงกาย อันเปน
เอกลักษณที่โดดเดนของชนเผาเมืองนาน ผาซิ่นที่ขึ้นชื่อของไตลื้อที่มีลวดลายน้ําไหล อันเปนเอกลักษณ ภาษา
พูด เขียน ที่สัมพันธกับภูมิทัศนวัฒนธรรม พืชพันธุไมตางๆ วัฒนธรรมประเพณี ที่โดดเดนวัฒนธรรมประเพณี
นาน แขงเรือ ซอนาน ผาซิ่นลายน้ําไหล ตีกลองหลวง ศิลปะ รายรํา ดนตรีพื้นบาน
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ภาพ 4-1 แผนที่เมืองนานและพัฒนาการเมืองนานแตละยุค
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน พ.ศ. 2549

ภาพ 4-2 วัดสําคัญในจังหวัดนาน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-3 วัฒนธรรมประเพณีเมืองนาน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

กรอบความคิด “ภูมิทัศนวัฒนธรรมลานนาตะวันออก”
อะไรคือ : ลานนาตะวันออก ?
เดน แตกตางอยางไร ?
สิ่งที่จับตองได ? รูปธรรม วัด หอคํา คุม บานเรือน ลักษณะชุมชน สภาพภูมิศาสตร
สิ่งที่จับตองไมได ? นามธรรม คติความเชื่อ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม + ภูมิทัศน = ภูมิทัศนวัฒนธรรม
โลกทัศนแบบลานนา ผีบรรพบุรุษ ศาสนาดั้งเดิม พุทธเถรวาท
การสรางงานที่มีจุดเดนแสดงเปนเมืองนาน
เอกลักษณและอัตลักษณเมืองนาน มีเสนห นาประทับใจ
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ภาพ 4-4 ภูมิทัศนเมืองนาน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

4.1.1 “คลังแหงความมั่งคั่งของภูมิปญญาและวัฒนธรรมลานนาตะวันออก”
1) ดานเศรษฐกิจ
การทบทวนวรรณกรรมสูการนําเอามิติดานความมั่งคั่งตั้งแตในครั้งอดีต บอเกลือ ที่ถือวา เปน
ขุม ทรัพย ใต พื้น พิ ภพที่ ส ร างความมั่ง คั่ง ให กับ เมื องน าน เป นศูนย กลางของทรัพ ยากรอั น มี คาต อการดํ า รง
ชีวิตประจําวันของผูคนในอดีต ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ชาง น้ําผึ้งปา ไมฝาง คลั่ง เปนตน บอสวก พื้นที่
บานบอสวก ถือเปนพื้นที่สําคัญที่เปนแหลงผลิต เซรามิ คที่ มีชื่อเสียงและเปนสินคาส งออกของเมืองน านไป
คาขายยังอาณาจักรทั้งแดนใกลและแดนไกล และนับเปนภูมิปญญาของคนโบราณที่เปนเอกลักษณอันโดดเดน
ของเมืองนาน สกุลเงินของระบบเงินตราเมืองนาน ไดแก เงินทอก ระบบการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา การเก็บ
ภาษีอากร การสรางความมั่งคั่งของรัฐและอาณาจักร การเพาะปลูกกสิกรรมและปศุสัตว

ภาพ 4-5 บอเกลือ
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-6 บอเกลือ – บอสวก
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

2) ดานการเมืองการปกครอง
การศึกษาประวัติศาสตรการปกครองอาณาจักรนาน ตั้งแตยุควรนครหรือเมืองปวสมัยพญาภูคา สู
ยุ ค สมั ย ขึ้น กับ อาณาจั กรล า นนา ขึ้ น กั บ อาณาจั ก รพม า ขึ้ น กั บ รั ต นโกสิ น ทรมี ก ฎหมายอั น โดดเด น ได แ ก
“กฎหมายอาณาจักรหลักคําเมืองนาน” ที่ตราขึ้นในสมัยพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ ใชในชวง พ.ศ. 23952434 ที่ใชปกครองเมืองนาน สะทอนแนวคิดทางการปกครองที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา ใชระบบบริหาร
แบบระบบเคาสนามหลวงอยางอาณาจักรลานนา ที่กลาวถึงพระราชอํานาจการปฏิบัติ ระบบการปกครองแบบ
เจา –ไพร – ทาส การสงเสริมขยายพื้นที่เพาะปลูกกสิกรรม การควบคุมทรัพยากร ปาไมและสัตวน้ํา จารีต
ประเพณีในการดําเนินชีวิตครอบครัว บทลงโทษและไหมปรับในระดับตางๆและถูกลดบทบาทลงและยกเลิกไป
เมื่อเมืองนาน ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5
โดยจะนําเอาเอกลักษณอันโดดเดนดานกายภาพ สังคมวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ของเมื อ งน า นในอดี ต ที่ “ภู มิป ญ ญาของคนเมื องน า น”มาหล อ หลอมและสรุ ป ออกมาสู
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในครั้งนี้ ทั้งในสวนงานผังบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและศูนยเรียนรู
ลานนาตะวันออกที่สัมพันธกับบริบทของเมืองนาน ซึ่งถือวาพื้นที่บริเวณนี้อดีตเปนที่ตั้งของ “ฉางหลวง”ในยุค
สมัยเมืองน านรุ น ที่ หา ในป พ.ศ.2397 เมื่อเจ าอนันตวรฤทธิ เดชขอพระราชทานพระบรมราชานุญ าตจาก
รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ยายเมืองนานจากบริเวณดงพระเนตรชางกลับไปพื้นที่เมืองนานเดิม ในยุ ค
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เวี ย งใต (พ.ศ.1911-2360) และได ปฏิสัง ขรณ กําแพงเมืองส วนที่ กระแสน้ําพัด พั ง ลงและบูรณะซ อมแซมจน
แลวเสร็จในป พ.ศ. 2400 ตัวเมืองนา นหัน หนาเมื องสู แม น้ําน าน ดานหลังเปนภูเขาและพื้น ที่ เกษตรกรรม
นับเปนชัยภูมิเมื องที่ดี ผังเมืองเปน รูปทรงสี่ เหลี่ย มอิสระ มีคูน้ําลอม 3 ดาน ดานทิศตะวันออกใชปราการ
ธรรมชาติคือแมน้ํานานและกําแพงเมือง 4 ดาน ดานตะวันออกมีประตูชัย ประตูน้ําเขม ดานตะวันตกมีประตู
ปลองน้ํา ประตูหนองหา ดานทิศเหนือ ประตูริม ดานทิศใต ประตูเชียงใหม ประตูทาลี่ คนนานผูกเปนคําคลอง
จองวา “เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด”
ความสําคัญของพื้นที่ พื้นที่ตั้งหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและศูนยเรียนรูลานนาตะวันออก ใน
อดีตเปนฉางหลวงอยูในเขตใจกลางเมืองที่ อยูในกลุม วัดชางค้ําที่เปนวัดศูนยกลางที่สําคัญประจําเมือง วัด
ภูมินทร วัดกูคํา ในพื้นที่หลวงขวง (สนามหลวง) หอคํา คุมเจานายและบุตรหลาน ตลาด บทบาทหนาที่ของ
ฉางหลวง คือ ที่ เก็ บ เสบี ย งและพั ส ดุ สิ่ ง ของที่ ใช ในกิ จ การของราชสํ า นั ก เมื อ งน า น เสบี ย งอาหารได แ ก
ขาวเปลือก เกลือ มะพราว พริกแหง หอม กระเทียม ตลอดจน หมู เปด ไกที่มีชีวิต สะสมไวเปนบางคราว
สิ่งของเครื่องใช น้ํามันยาง ขี้ผึ้ง ดินประสิว กระดาษ เปนตน สิ่งของยุทธปจจัยที่สําคัญตอกําลังพลใชปองกัน
บานเมืองยามศึกสงคราม ราชสํานักไดเรียกเก็บภาษีและเกณฑเอาสิ่งของจากชาวเมืองทุกปเพื่อเปนเสบียงคลัง
พื้นที่ฉางหลวงอยูใจกลางเมืองที่อยูติดกับองคประกอบสําคัญเมืองที่รายลอมโดยรอบ มีปราการ
ธรรมชาติดานตะวันออกคือ แนวแมน้ํานานขวางกั้นอยู เปนภูมิปญญาการสรางเมืองแตโบราณที่ปรากฏในการ
วางผังเมืองในแถบอุษาคเนยและลานนา ที่มักใชปราการธรรมชาติของแมน้ําเปนแนวกั้น และยังเปนเสนทาง
คมนาคมที่ สํ า คั ญ ในอดี ต ของการติ ด ต อ ของระบบคมนาคมขนส ง คน สิ่ ง ของ ทางแพ เรือ ที่ สั ม พั น ธ กับ
อาณาจักรแดนไกลจากตําแหนงพื้นที่ใจกลางเมืองนานทวมไมถึงและอยูใกลประตูชัยและประตูน้ําเขมดาน
ทิศตะวันออก ประตูอมร ดานทิศเหนือและประตูทาลี่ ดานทิศใตเมือง นับวาพื้นที่บริเวณนี้มีชัยภูมิทีดีเหมาะสม
ตอที่ตั้งคลังหลวงหรือ ฉางหลวง พัฒนาการจากฉางหลวงสูศาลากลางจังหวัดนาน ในสมัยพระเจาสุริยพงษผริต
เดชไดสรางหอคําใชเปนที่วาราชการงานเมือง ตอมาในป พ.ศ. 2474 เจามหาพรหมสุรธาดา เจาผูครองนคร
นานถึงแกพิราลัย ตําแหนงเจาผูครองนครถูกยุบเลิก รัฐบาลกลางสงผูแทนพระองคขึ้นมาปกครอง รวมอํานาจ
เขาสูสวนกลางโดยใชหอคําเปนที่ทําการศาลากลางจังหวัดนาน จนป พ.ศ. 2511 จังหวัดนานสงมอบหอคําให
กรมศิลปากร และศาลากลางจังหวัดนานยายมาสูบนพื้นที่ตําแหนงฉางหลวง ณ ปจจุบัน
กรอบแนวความคิดการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม: ภูมิทัศนวัฒนธรรม การนําเอาบริบทของ
วัฒนธรรมเมืองนานอันเปนอัตลักษณและเอกลักษณอัน โดดเดนมารอยเรียงใหม ในรูปแบบศูนยเรียนรูและ
นิทรรศการกลางแจง การนําเอาชัยภูมิของพื้นที่และบริบทความสําคัญ บทบาทประโยชนใชสอยของฉางหลวง
ที่มีบทบาทหนาที่เก็บเสบียงคลังของราชสํานัก ของอุปโภคและบริโภค ยุทธปจจัยปองกันเมืองยามศึกสงคราม
ที่แสดงถึงความมั่นคงและความมั่งคั่งของอํานาจอาณาจักรนานและราชสํานัก สูงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
ที่แสดงถึงงานที่มีจดุ เดนแสดงความเปนตัวตนของกลิ่นอาย “เอกลักษณเมืองนาน มีเสนห นาประทับใจ”มารับ
ใชและตอบโจทยความตองการของพี่นองประชาชนคนเมืองนานในปจจุบันและรองรับกิจกรรมเมืองในอนาคต
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การอนุรักษและพัฒนาเมือง เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายแผนอนุรักษเมืองเกานานและยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนานในทุกมิติที่มองภาพรวมครอบคลุมทั้งจังหวัด ในบทบาทเมืองการอยูอาศัยและเมืองแหง
ภูมิปญญาของแผนลานนาตะวันออก ที่เปนประตูดานทิศตะวันออกเชื่อมโยงสู สปป.ลาวและกลุมประเทศ
อนุภาคลุมแมน้ําโขง จนลงรายละเอียดตอบสนองความตองการระดับเมือง ที่มีบทบาทเปรียบเสมือน
“คลังแหงความมั่งคั่งของภูมิปญญาและวัฒนธรรมลานนาตะวันออก”

ภาพ 4-7 ผังเมืองนาน ปอมประตู แนวกําแพงเมืองนานในยุคที่ 5
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองนานเกา, 2549
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ภาพ 4-8 เมืองนานในอดีต
ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองนานเกา, 2549

4.1.2 พื้นที่ขวงอเนกประสงคเมือง บทบาท “พื้นที่หองรับแขกเมืองนาน”
หมวดงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในสวนประโยชนใชสอยของหอศิลปวัฒนธรรมเมื องนาน
และศู น ย เ รี ย นรู ล า นนาตะวั น ออก ถื อ เป น งานออกแบบผั ง บริ เ วณด า นแรกของโครงการที่ เ ป น หน า ตา
สวนประกอบของหมวดงานสถาปตยกรรม การสรางการรับรูใหมตอชาวเมือง ผูคนตางอําเภอ ตางบานตาง
เมืองที่เปนแขก ผูมาเยือนทั้งชาวไทยและตางชาติ การสรางสัญลักษณตอการรับรูในระดับสายตา ที่เชื่อมโยงกับ
บริบทที่สําคัญของพื้นที่เมือง หอคํา ขวงหลวง วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร วัดภูมินทร ที่ถือเปนสถานที่สําคัญอัน
ทรงคุณคาทางจิ ต วิ ญญาณของคนเมื องน าน การสรางแนวแกนเชื่อมโยงในมิติ การรับ รู เชิ ง จิ น ตภาพเมื อ ง
(Image Of The City) ดานภูมิสัญลักษณระยะใกล เพื่อเปนสถานที่เพิ่มความสําคัญขององคประกอบใจกลาง
เมือง ที่เปนศูนยรวมของขวัญจิตวิญญาณของคนเมืองนาน การสรางพื้นที่โลงวางอเนกประสงคใหเชื่อมโยงกับ
พื้นที่โลงวางเมืองหนาวัดภูมินทรและพื้นที่ขวงหลวงหนาหอคํา เพื่อรองรับกิจกรรมเมืองตลอดทั้งป ฤดูรอน ฤดู
ฝน ฤดูหนาว เนื่องในกิจกรรมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เชน เทศกาลประเพณีสงกรานต
ประเพณียี่เปง ประเพณีตักบาตรเทโวชวงออกพรรษา ถนนคนเดิน และกิจกรรมเมืองที่จัดบนพื้นทีโลงหนาวัด
ภูมิ น ทร การสร า งโครงข า ยเชื่ อ มโยงทางเดิ น เท า ที่ ดี เ อื้ อต อคนทุ กกลุ ม (Universal Design) ที่ เ หมาะสม
สอดคล อ งกั บ แผนอนุ รั ก ษ เ มื อ งเก า น า นและเอื้ อ ต อ การส ง เสริ ม กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพด า น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เมืองกระชับที่เอื้อตอการประหยัดพลังงาน การเปนพื้นโลงสีเขียวเมืองแหงใหม ที่
สัมพันธและสรางคุณคา คุณภาพชีวิตของชาวเมืองนาน มีบทบาทสวนขยายรองรับกิจกรรมเมืองในมิ ติพื้นที่
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รองรับปริมาณจํานวนนักทองเที่ยวและชาวเมืองชวงเทศกาล สภาพพื้นที่โครงการเดิม เปนที่ตั้งของอนุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่มีมติประชาคมเมืองให
เก็บไวในสถานที่เดิม ยังมีบทบาทตอกิจกรรมเมือง ดานเปนที่สักการะของประชาชนทั่วไปและยังคงบทบาท
ของพื้นที่โลงอเนกประสงคไว สําหรับรองรับพิธีกรรมจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เนื่องในวันปยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกป การออกแบบลานพื้นโลงมีรูปแบบเปนทางการดู
สงา เปนเอกลักษณของสถานที่จะใชวัสดุที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสอดคลอง
กับพื้นที่โลงวางเมืองที่สามารถใหน้ําฝนไหลซึมผานพื้นผิวหนาดินสูชั้นดินเพื่อการดูดซับการระบายน้ํา ใตดิน
การจัดที่โลงวางที่เปนรูปแบบทางการรองรับกิจกรรมอเนกประสงคของชาวเมืองทุกภาคสวน (Active Area)
การออกแบบพื้นที่ใหสอดคลองกับเมืองน้ําทวม การทําแนวปองกันพื้นที่และรองรับสถานการณปริมาณมวลน้ํา
จากแมน้ํานานลนแนวตลิ่งปองกันน้ําทวมและรองรับปริมาณน้ําฝนตามปรากฏการณ เอลนีโญและลานีญา
ที่คาดการณเตรียมรับมือในอนาคต การเก็บตนไมใหญทุกตนที่เปนไมพื้นถิ่นในพื้นที่โครงการ ที่สัมพันธกับ
สถานที่ในแง มิ ติ เชื่ อมโยงทางประวั ติ ศาสตร พัฒ นาการเมื อง เช น ต นสั ก ต นมะขาม ที่ มีอายุ ก ว า 100 ป
การสรางพื้นที่เชื่อมโยงกับพัฒนาการประวัติศาสตร ในการเก็บรั้วรอบศาลากลางเดิมรูปแบบรั้วมีเอกลักษณ
ของสถาปตยกรรมนานยุคที่คณะมิชชันนารีเขามาเผยแพรคริสตศาสนาในเมืองนานผสมกับฝมือของสกุลชาง
ทองถิ่น การออกแบบรองรับกิจกรรมเมือง และใหสอดคลองและรองรับกิจกรรมชาวเมืองนาน ในระดับละแวก
ยาน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการใชพื้นที่และตอบสนองเชิงคุณภาพ

ภาพ 4-9 กรณีศึกษาพื้นที่โลงเมืองตอการรองรับงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีเมือง
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-10 กรณีศึกษาพื้นที่โลงเมืองตอการรองรับงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีเมือง (ตอ)
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

4.1.3 บทบาทพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปอดของเมือง สวนรุกขชาติ
การออกแบบแนวความคิดกําหนดบทบาทใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวลงไปเติมในเนื้อเมืองนาน มีบทบาท
เปนปอดของเมืองแหงใหมที่ชวยดูดซับอุณหภูมิความรอนเมืองและเพิ่มปริมาณออกซิเจนและดูดซับปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซด และมีแนวความคิดสรางสวนรุกขชาติขนาดเล็กเพื่อรวบรวมไมยืนตนพื้นถิ่นที่เกี่ยวของ
กับประวัติศาสตรเมือง ตํานาน ไมหมายเมือง ไมสัญลักษณของพื้นที่เมืองนาน ไมที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อ
ไมสําคัญทางเศรษฐกิจในอดีต ไมหายากใกลสูญสายพันธุ ไมที่เปนสวนประกอบของยาหมอพื้นบาน ในการ
สรางองคความรูและเปนสวนแหงการเรียนรูทางพฤกษาศาสตร
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ภาพ 4-11 กรณีศึกษาสวนสาธารณะ สวนรุกขชาติ ตั้งอยูใจกลางเมือง
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/sonorwut/2013/12/16/entry-2
http://www.painaidii.com/business/117501/photo/

1) สวนสําหรับพักผอน
ใตรมเงาไมใหญพื้นสนามหญาและขวงดิน ออกแบบใหเปนที่พักผอนเชิงสงบ (Passive Area)
สําหรับผูคนทุกเพศ ทุกวัย จัดแบงตามกิจกรรมและพฤติกรรมความสนใจ วัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ
ที่สอดคลองกับกิจกรรมของคนเมืองนาน เปนที่นัดพบ จุดรวมพล ของกลุมคณะนักเรียน นักศึกษา คณะบุคคล
ทั่วไปที่เขามาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู เปนพื้นที่รองรับกิจกรรมเนื่องในวัฒนธรรมประเพณีตลอดทั้งป กิจกรรม
ระบํารําฟอน ตีกลองหลวง ซอเมืองนาน ลานวัฒนธรรมแสดงศิลปะ ดนตรีพื้นบานและสากล สนามเด็กเลน
ลานดินรองรับการละเลนในอดีตที่กําลังจะเลื่อนหาย เปนตน
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ภาพ 4-12 กรณีศึกษาพื้นที่นันทนาการสําหรับเยาวชน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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2) สวนจัดแสดงสวนแหงการเรียนรูกลางแจง
ส ว นจั ด แสดงกลางแจ ง ที่ นํ า เสนอเรื่ อ งราว สั ม พั น ธ กั บ ส ว นจั ด แสดงภายในอาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและอาคารศูนยเรียนรูลานนาตะวันออก นําเสนอเรื่องราว บอเกลือ บอสวก กางบอก
ไฟ โขลงชางปา เรือแขงนาน ที่แสดงถึงภูมิปญญาและความมั่งคั่งของเมืองนานในอดีต โดยการจัดแสดง
กลางแจ ง ให เป น ส ว นหนึ่ง ของการสรา งภู มิ สั ญ ลั กษณ ข องสวน และส วนประดั บ ตกแต ง อาคารสถานที่ ใ ห
บรรยากาศมี ชี วิ ต ชี ว าในเป น การเพิ่ ม เสน ห และสรา งความประทั บ ใจต อ สถานที่ แ ก ผู ม าเยื อ นตามกรอบ
แนวความคิดหลัก

ภาพ 4-13 กรณีศึกษาสวนแหงการเรียนรูกลางแจง
ที่มา : http://www.thailandexhibition.com/Report/1168, https://www.thairath.co.th/content/1178970
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4.1.4 แนวความคิดการใชวัสดุแข็ง (Hard Scape)
พิจารณาเลือกวัสดุพื้นถิ่น ที่สัมพันธสอดคลองกับบริบทของเมืองนานภาพรวม ทนทาน งายตอ
การบํารุงดูแลรักษา สัมพันธกับการออกแบบสถาปตยกรรม ขอกําหนดของกฎหมายควบคุมอาคารในเขต
อนุรักษเมืองเกานาน โดยใชกรณีศึกษาเปรียบเทียบการอนุรักษเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ที่เปนบานพี่เมือง
นอง มีความสัมพันธเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

ภาพ 4-14 กรณีศึกษาการใชวัสดุปูพนื้ ผิวถนนและลานอเนกประสงค
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4.1.5 แนวความคิดการใชวัสดุพืชพันธุไม (Soft Scape)
พิจารณาหลักเกณฑการเคารพบริบทเมืองนาน เก็บตนไมเดิมในพื้นที่ ตรวจเช็คสภาพสุขภาพและ
วินิจฉัยลักษณะของตนไมเดิมที่ทรงคุณคา การดูแลเรื่องระบบโครงสรางราก ลําตน กิ่งไม ในการตัดแตงกิ่งและ
รักษาตามอาการ การออกแบบใหมใชพืชพันธุไมพื้นถิ่นที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรเมือง ตํานาน ไมหมายเมือง
ไมสัญลักษณของพื้นที่ทั่วเมืองนาน ไมที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อ ไมสําคัญทางเศรษฐกิจ ไมหายากใกลสูญสาย
พันธุ ไมที่แสดงถึงความเปลี่ยนผันของฤดูกาลรอน ฝน หนาว

ภาพ 4-15 ตัวอยางพืชพันธุไมยืนตนที่ใชในการออกแบบ ตนตาล ตนจําปาลาว ตนมะพราว ตนหมาก
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-16 ตัวอยางพืชพันธุไมยืนตนที่เกี่ยวของกับตํานาน ประวัติศาสตรและไมเชิงสัญลักษณ
เชน ตนยางนา ตนสักตนเสี้ยวดอกขาว ตนฝางตนมะขาม ตนรวงผึ้ง ตนสมสุก ตนสารภี ตนชมพูภูคา
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-17 ตัวอยางพืชพันธุไมยืนตนที่เกี่ยวของกับตํานาน ประวัติศาสตรและไมเชิงสัญลักษณ
เชน ตนยางนา ตนสักตนเสี้ยวดอกขาว ตนฝางตนมะขาม ตนรวงผึ้ง ตนสมสุก ตนสารภี ตนชมพูภูคา (ตอ)
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4.1.6 แนวความคิดในการนําองคประกอบสถาปตยกรรม ประติมากรรม ศิลปะ ลวดลายทางวัฒนธรรมมา
ประยุกตใชในการออกแบบ

ภาพ 4-18 องคประกอบทางสถาปตยกรรม ประติมากรรม ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-19 องคประกอบทางสถาปตยกรรม ประติมากรรม ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน (ตอ)
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-20 องคประกอบลวดลายสิ่งทอเครื่องนุงหม ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4.1.7 แนวความคิดการออกแบบดวงโคมสองสวางและแสงไฟยามค่ําคืน ระบบเสียง ระบบสัญญาณ WIFI
ระบบกลองวงจรปด
เนนเรื่องความปลอดภัยแกสถานที่ยามค่ําคืน แกตัวอาคารและบริเวณพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม
และศูนยเรียนรูลานนาตะวันออก ที่เปนตัวเสริมระบบรักษาความปลอดภัย ยามรักษาการณ กลองวงจรป ด
เนนการสรางบรรยากาศในยามค่ําคืน ทั้งในชวงเวลาค่ําคืนปกติและชวงเทศกาลเฉลิมฉลองของกิจกรรมเนื่อง
ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองนาน และเทศกาลและงานพิธีการสําคัญของราชการและประเทศไทย งาน
เทศกาลโคมไฟยี่เปง เทศกาลลอยกระทง เทศกาลปใหม เทศกาลสงกานต เทศกาลแขงเรือ งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของราชวงศในราชสํานัก ฯลฯ การสรางบรรยากาศในยามค่ําคืนในฐานะเปนพื้นที่สําคัญใจกลาง
เมืองที่ตอเนื่องกับพื้นที่หอคํา วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร วัดภูมินทร พื้นที่ลานอเนกประสงคใจกลางเมืองที่มี
การออกแบบและประดั บตกแตง แสงสวางอยู กอนแลว การออกแบบระบบแสงสวางให เคารพบริบทเมื อ ง
สําหรับการพักผอนอยูอาศัย สงบ สมถะ เปนสวนหนึ่งของเนื้อเมืองและชุมชนโดยรอบ หลักการและเทคนิคการ
ออกแบบทั่วไป ปลอดภัย ประหยัดงบประมาณในการดูแลและบํารุงรักษา ประหยัดพลังงาน เนนการสราง
บรรยากาศของสวนและประติมากรรม สวนวัตถุเรียนรูกลางแจง บรรยากาศของทรงพุมตนไมในยามค่ําคืน
ระบบเสียงและสัญญาณ WIFI ติดตั้งครอบคลุมการใหบริการพื้นที่โครงการทั้งหมด เพื่อเกิดการ
เรียนรูและตอบสนองสังคมยุคดิจิตอลอันสัมพันธกับอาคารศูนยเรียนรู ฯ ระบบเสียงครอบคลุมพื้นที่
เพื่อ
ประโยชนในการกระจายเสียงประชาสัมพันธ และเสียงการสรางบรรยากาศสงเสริมการจัดแสดงพื้นที่กลางแจง
และจัดแสดงยามค่ําคืนดานมิติวัฒนธรรมประเพณี

ภาพ 4-21 กรณีศึกษาการออกแบบแสงสวางยามค่ําคืน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-22 กรณีศึกษาการออกแบบแสงสวางยามค่ําคืนและรองรับงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณี
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

4-23

ภาพ 4-23 กรณีศึกษาการออกแบบแสงสวางยามค่ําคืนกับพืชพันธุไมและประติมากรรม
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4.1.8 แนวความคิดระบบการใหน้ําพืชพันธุไม
การออกแบบระบบใหน้ําพืชพันธุไม ใหน้ําที่สัมพันธลักษณะของพื้นที่ชนิดของพืชพันธุไม ความ
ตองการปริมาณน้ําของระบบรากและการสังเคราะหแสง พื้นที่สวนสนามหญาและกลุมพืชคลุมดิน ออกแบบให
น้ําโดยระบบอัตโนมัติ ระบบสปริงเกอร และหัวพนแบบตางๆ ควบคุมดวยเครื่องตั้งเวลา และระบบใหน้ําดวย
การใชคนรดน้ํา มีกอกสนามวางไวเปนจุดตามระยะพื้นที่ปลูกพืชพันธุไม ถังเก็บน้ําดิบออกแบบใหฝงอยูใตผิวดิน

ภาพ 4-24 กรณีศึกษาการออกแบบระบบใหน้ําพืชพันธุ ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4.1.9 แนวความคิดระบบการระบายน้ํา
การออกแบบสัมพันธกับแนวความความคิดเมืองนานกับน้ําทวม พื้นที่สามารถปรับตัวกับสภาพ
น้ําทวมเมืองได โดยเช็คขอมูลสถิติยอนหลัง 100 ป กับระดับน้ําที่เคยทวมพื้นที่เนื้อเมืองชั้นใน พื้นที่โครงการอยู
สูงกวาระดับแมน้ํานานในภาวะปกติ ปจจุบันสรางเขื่อนกันน้ําลนริมตลิ่ง และมีแผนปองกันน้ําทวมระดับเมือง
รองรับ การออกแบบพื้นที่และการปรับระดับพื้นที่ใหเปนแบบหลังเตาที่สามารถระบายน้ําไดโดยรอบพื้นที่
โครงสร า งพื้ น ฐานของเทศบาลเมื อ งน า น มี ก ารวางระบบท อ ระบายน้ํ า ไว โ ดยรอบพื้ น ที่ ทั้ ง สามทิ ศ ทาง
การออกแบบระบบรางระบายแบบเปดผสมกับวางทอระบายน้ําใตดินแบบทอกางปลา ในพื้นสวนรุกขชาติและ
สนามหญ า พื้น ที่ ออกแบบให ส ามารถให ป ริมาณน้ํ าฝนไหลซึ ม ผา นลงชั้ นใต ดิ นและระบายน้ํ าหน าผิ ว ดิ น ที่
สามารถไหลรวมกันลงรางระบายน้ําผานบอพักขยะและผานบอกักไขมันกอนปลอยลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ

ภาพ 4-25 กรณีศึกษาการออกแบบระบบระบายน้ํา (ตอ)
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-26 ระบบระบายน้ําผิวดินบริเวณกอสราง

ภาพ 4-27 แสดงแนวความคิดการชลประทานแบบเหมืองฝายลานนาอันเปนภูมิปญญาโบราณมาประยุกต
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4.1.10 กรณีศึกษาการไปดูงานประเทศญี่ปุน

ภาพ 4-28 แนวความคิดจากอาคารตัวอยางมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
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ภาพ 4-29 แนวความคิดจากอาคารตัวอยางมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
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ภาพ 4-30 แนวความคิดจากอาคารตัวอยางมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
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ภาพ 4-31 แนวความคิดจากการศึกษาดูงานมาปรับประยุกตใชกับการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
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4.2 การออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเกา
4.2.1 แนวความคิดเบื้องตนในการออกแบบปรับปรุงอาคาร
รูปแบบโครงการดานสถาปตยกรรม ที่ตองคํานึงความสอดคลองกับผูใช กิจกรรม พฤติกรรม ที่ตั้ง
อาคารเดิม งบประมาณ และเทคโนโลยีอาคาร เพื่อสามารถนําไปใชในการออกแบบแนวความคิดดานจินตภาพ
โครงการ เนื่องจากโครงการมีการปรั บปรุ งอาคารเดิม ซึ่ งมี ชองเป ด และลั กษณะอาคารเดิ ม ที่ มี Function
เปน สํานักงาน (อาคารศาลากลาง) ทางสัญจรภายในอาคารมีความชัดเจน แตอาจเปนอุปสรรคในการกําหนด
ผังการเดินภายในพิพิธภัณฑ
ดานโครงสรางเดิม เปนโครงสรางเสาและคาน จําเปนตองมีการวิเคราะหพฤติกรรมการรับแรง
เพื่อประเมินน้ําหนักในการจัดแสดงภายในอาคาร
ที่วางภายนอกอาคารมีการเชื่อมโยงภายนอกเขาสูภายในอาคาร โดยคํานึงแนวแกนของผังเมือง
บริบทของพื้นที่ภายนอกเพื่อนําเขาภายในอาคาร มีการกําหนดแนวอาคารทางเขาใหม เพื่อใหการเขาและจัด
แสดงมีผังที่ชัดเจน
ลําดับการเขาถึงอาคาร (Sequence) อางอิงผังเมืองเดิมขางเคียงมาเปนหลักในการออกแบบ คือ
นําเอาจังหวะ สัดสวน ลําดับของเมือง และภูมิทัศนเฉพาะพื้นที่ มาวางองคประกอบทําใหการรับรูเปนไปอยาง
ตอเนื่อง
การเขาถึง (Approach) รูปแบบของการนําสายตาเขาสูโครงการนั้นเกิดจากการวางแนวแกน
และองคประกอบที่ใชภูมิทัศน ทําใหเกิดการนําสายตาเขาสูโครงการ เชน การใชจังหวะซ้ําขององคประกอบ
อาคาร และแนวตนไม เพื่อสรางการนําสายตาที่ดี โดยเฉพาะอาคารมีลักษณะการใชองคประกอบซ้ํา (Repeat)
จุดอางอิง มีการใชระนาบบริเวณทางเขาและทางเดินที่เนนเปนแกนอยางชัดเจนทางดานนอก
เนื่องจากดานหนาอาคารเดิม มีพระบรมรูป ใชกําหนดพื้นที่ Meeting Area กําหนดเปนพื้นที่สําคัญได
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4.2.2 แนวคิดในการสราง Space และการเชื่อมตอ Function
มีการสราง Space ทางตั้งในบางพื้นที่เพื่อใหรูสึกเปดโลง และการเชื่อมพื้นที่ระหวางพื้นที่ โดยเปด
ผนังขนาดใหญ

ภาพ 4-32 ตัวอยางการออกแบบแบบการเชื่อมพื้นที่ระหวางพื้นที่ของพิพิธภัณฑ History of Samsung
ที่มา: พิพิธภัณฑ History of Samsung
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4.2.4 แนวคิดการใชสีและองคประกอบอาคาร
ดวยอาคาร มีลักษณะเดิมเปนอาคารราชการ ซึ่งมีลักษณะอาคารทรงไทยประยุกต การกําหนด
แนวความคิดดานสีที่ใชในอาคารจะคํานึงถึงลักษณะกลุมอาคารทางศาสนาที่อยูโดยรอบ ซึ่งมีลักษณะสีขาว
และน้ําตาล กระเบื้องมุงหลังคา อาจใชสีกลุมน้ําตาล

ภาพ 4-33 ตัวอยางการใชสีและองคประกอบอาคาร
ที่มา : https://w.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10059397/E10059397.html
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การนําลักษณะองคประกอบอาคารบางสวนมาใชในการกําหนดรูปรางสวนประกอบอาคาร เชน
ซุมโคง หรือ ลักษณะบัว ลักษณะลวดลาย และองคประกอบบนสวนประกอบอาคาร เชน เสาอาคารหลัก และ
การกําหนดลักษณะหนาจั่วอาคาร ซึ่งยังคงลักษณะรูปทรงหลังคาและหนาจั่วเดิม แตจะลดทอนลงดวยการ
ใชสีกลาง เชน สีขาว เพื่อเนนองคประกอบอื่น

ภาพ 4-34 ตัวอยางการใชสีและองคประกอบอาคาร (ตอ)
ที่มา: http://www.vallycarrent.com/page/Travel/Temple/Temple.php?temple_id=3

ภาพ 4-35 โถงดานหนาอาคารหอศิลปวัฒนธรรมฯ

ตัวอยางการกําหนดลักษณะหนาจั่วอาคาร ซึ่งยังคงลักษณะรูปทรงหลังคาของสถาปตยกรรมทาง
ศาสนาขางเคียง โดยลดทอนลวดลาย
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4.2.5 แนวคิดการปรับอาคารเดิมใหตอบสนองประโยชนใชสอยใหม
ดวยลักษณะอาคารเดิมเปนอาคารสํานักงาน ซึ่งมีลักษณะการใชสอยแตกตางจาก อาคารแสดง
งานและพิพิธภัณฑ แตยังมีความจําเปนตองคงลักษณะ เอกลักษณ ของอาคารเดิม และ สถาปตยกรรม ที่เปน
อาคารทางศาสนาขางเคียง จึงมีความจําเปนตองสรางอาคารโถงทางเขา เพื่อแสดงการเขาถึงใหผูใชงานไม
สับสน และกําหนดกลุมอาคารดานหนาเปนอาคารพิพิธภัณฑและดานหลังเปนอาคารประกอบ โดยเชื่อมดวยที่
วาง โดยดานหนาอาคารยังคงลักษณะทางสถาปตยกรรมไวเชนเดิม แตลดทอนลักษณะของประตูหนาตาง ใช
วัสดุสมัยใหม เพื่อใหเกิดความโปรงโลง
แนวความคิดในการยังคงลักษณะอาคารเดิมนั้น และเติมดวยอุปกรณอาคาร ใหมเพื่อใหเกิดการ
ใชงานอาคารที่สะดวกมากขึ้นเชน การเพิ่มผนังกระจก เพื่อใหไมบดบังลักษณะ อาคารเดิมมากเกินไป

ภาพ 4-36 ตัวอยางการคงลักษณะทางสถาปตยกรรมไวเชนเดิม แตลดทอน ลักษณะของประตูหนาตาง ใชวัสดุสมัยใหม เพื่อให
เกิดความโปรงโลง ที่มา: พิพิธภัณฑแหงชาติสิงคโปร
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4.2.6 แนวคิดการใชที่วางการเชื่อมตอระหวาง ลานหนาอาคาร งานภูมิสถาปตยกรรม เพื่อนําเขาสูอาคาร
จากการดูงาน พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะ มีลักษณะการเชื่อมตอระหวางลานดานหนา และงาน
ภูมิสถาปตยกรรมเขาถึง ทางเขาหลักอาคาร และการยังคงลักษณะรูปทรงอาคารแบบหลังคา จั่วหรือหลังคามุง
กระเบื้องโดยมีการลดรูป อาคาร และการใชสีโทนขาวเพื่อใหอาคารมีลักษณะเบา โปรง มีการใชโถงพักคอยที่มี
ลักษณะ โปรงเปดโลงจากภายในสู ภูมิสถาปตยกรรมภายนอกอาคาร เพื่อใหดูผอนคลาย กอน และหลังการ
เขาชมสวนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนพื้นที่ปด

ภาพ 4-37 พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะ มีลักษณะการเชื่อมตอระหวางลานดานหนา
ที่มา : พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะ
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4.2.7 แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
จากวัตถุประสงคของโครงการที่ตองการปรับปรุงการใชงานกลุมอาคารศาลากลางเมืองนานเดิมที่
ไดทําการยายหนวยราชการไปอยูที่สวนราชการจังหวัดนานแหงใหม ใหเปน “หอศิลปวัฒนธรรม และ แหลง
เรียนรูลานนาตะวันออก” มีสิ่งที่ตองพิจารณากอนการออกแบบดังนี้
1. ลักษณะและองคประกอบทางกายภาพของอาคารเดิม ไดแก
- ลักษณะโครงสรางอาคาร
- ลักษณะที่วางและองคประกอบเดิมตางๆภายใน
- รูปแบบองคประกอบสถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน
2. คุณคาทางสถาปตยกรรมและทางประวัติศาสตรของอาคาร
3. ความต องการกิจกรรมและพื้ นที่ ใชส อยใหม และเนื้ อหาที่ ตองการนํ า เสนอ จากขอสรุ ป และ
เสนอแนะจากการประชุมประชาคมของจังหวัดหลายครั้ง
4. กฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ความตองการเปนอาคารบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพทางดาน
- การประหยัดพลังงาน
- สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนทุกประเภท
นําไปสูการกําหนดแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมภายในหอศิลปวัฒนธรรม วาเปน “ฉาง
หลวงแหงภูมิปญญา และองคความรูที่บอกเลาเอกลักษณความเปนเมืองนาน ที่นาประทับใจ รวมสมัย และมี
ความเปนมาตรฐานสากล” โดยมีรายละเอียดดานตางๆดังนี้
1. แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในอาคาร
จากการพิจารณาลักษณะ สภาพโครงสรางของตัวอาคารที่ยังใชงานไดดี ผังแปลนที่วางภายใน
รูปแบบองคประกอบทางสถาปตยกรรมของอาคารที่เปนศาลากลางจังหวัดเดิม และคุณคาทางสถาปตยกรรม
และประวัติศาสตรของเมืองทําใหเห็นวาเปนอาคารที่กอสรางตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการที่กอสราง
มานาน จึงไดกําหนดแนวคิดในการปรับปรุงสภาพภายในวาสามารถรื้อถอนและปรับปรุงองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมภายในตางๆ เชน ผนัง ประตู หนาตาง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการดานกิจกรรมใหมและ
การจัดเนื้อหาการแสดง
2. การกําหนดพื้นที่ใชสอยตองตอบสนองตอความตองการใหมของโครงการ
กลุมอาคารแบงออกเปน 2 สวน คือ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมฯสวนหนา และอาคารบริการสวน
หลัง อาคารสวนหนาถูกกําหนดใหเปนหอศิลปวัฒนธรรมและแหลงเรียนรูนานลานนาตะวันออก โดยขอบเขต
งานออกแบบสถาปตยกรรมภายในอาคารสวนหนาคือสวนตอเติมสวนดานหนาอาคารใหเปนโถงตอนรับขนาด
ใหญ เพื่อใชเปนสวนตอนรับ ติดตอ ลงทะเบียน จําหนายตั๋วเขาชม และเปนจุดรวมพล จัดแบงกลุมเขาชมใน
กรณีที่มาเปนหมูคณะ และ อาคารบริการสวนหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 อาคารตอเติมสวนดานหนาอาคารศาลากลางเดิม โดยกําหนดการใชพื้นที่ดังนี้
- เคานเตอร
- ประชาสัมพันธ
- จอภาพLED ประชาสัมพันธขาวสาร
- สวนนั่งพักคอย
- แผงบอรดแผนพับเผยแพรขอมูล
2.2 อาคารบริการสวนหลังเปนอาคาร 2 ชั้น โดยกําหนดการใชพื้นที่ดังนี้
ชั้น 1
ชั้น 2
- ระเบียงในรม กําหนดใหเปนรานอาหารและ
- โถงสวนกลางชั้น2
เครื่องดื่ม และพื้นที่นั่งรับประทาน
- หองประชุมประชาคม 70 ที่นั่ง /หองเตรียมของ
- รานจําหนายผลิตภัณฑ 15 อําเภอ
วาง /หองควบคุมระบบประชุม
- หองจัดนิทรรศการหมุนเวียนของดี 15 อําเภอ
- หองแสดงงานศิลปะหมุนเวียน
- โถงสวนกลางเชื่อมตอชั้น 1 และชั้น 2
- สํานักงานบริหารหอศิลปวัฒนธรรมฯ
- คลินิกชุมชน
- หองน้ําสาธารณะ
- หองน้ําสาธารณะ

ผังการวางพื้นที่จัดแสดงภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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4.2.8 ขอพิจารณาจากการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และการรักษาอัตลักษณวิถชี ีวิตของความเปน
พื้นถิ่น ณ ประเทศญี่ปุนและที่กรุงเทพมหานคร ทําใหเห็นมุมมองและแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรม
ภายในและองคประกอบตางๆดังนี้
แนวทางการออกแบบรานคาสินคาทองถิ่นและองคประกอบของราน
แนวทางการพัฒนารานคาและวิธีการตกแตงรานการนําเสนอสินคาใหนาสนใจ เปนหมวดหมู แต
ยังคงเอกลักษณเฉพาะถิ่น ทําใหสินคาดูมีมูลคาและมีเรื่องราวมากขึ้น ตั้งแตการออกแบบตกแตงหนาราน การ
จัดโชวสินคาทั้งหนารานและภายใน การออกแบบแทนโชวสินคาจากวัสดุพื้นถิ่น วิธีการและสัดสวนที่เหมาะสม
กับประเภทสินคา
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ภาพ 4-38 การจัดวางสินคาพื้นถิ่นใหนาสนใจและมีเอกลักษณ
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การออกแบบโถงตอนรับและองคประกอบตางๆของโถง
แนวคิดและองคประกอบในการออกแบบโถงตอนรับ เชน การใหพื้นที่วางภายในเพื่อรองรับคน
จํานวนมาก พื้นที่ใชสอยของเคานเตอรตอนรับ องคประกอบตางๆภายในโถง เชน บอรดแจกแผนพับใบปลิว
ตางๆ จอภาพแสดงขอมูล บอรดประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ เกาอี้นั่งพักผอน การใชวัสดุปูพื้นที่ปลอดภัย การ
ใชแสงสวางภายในจากภายนอกมาใชประโยชนภายในอยางเหมาะสม

ภาพ 4-39 การจัดวางองคประกอบภายในโถงตอนรับ
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การออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกผูพิการและผูสูงวัย
การเลือกใช วัสดุที่ปลอดภั ย มีพื้นผิวตางสัมผัสใหคนที่มีปญ หาทางสายตา และการติดตั้ง แผง
อักษรเบลในปายขอมูลตางๆ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆในหองน้ํา

ภาพ 4-40 การอํานวยความสะดวกใหคนพิการและผูสูงวัย
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4.2.9 แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ใชสอย
โถงตอนรับและสวนบริการกลาง
สวนโถงตอนรับดานหนา เปนพื้นที่แรกที่จะสรางความประทับใจหรือสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร บรรยากาศและโทนสีควรออกแบบใหสอดคลองกับอัตลักษณของโครงการ บรรยากาศตองอบอุนและ
รูสึกผอนคลาย มีจุดปะทะสายตาเมื่อตองนั่งคอย เชน ผนังตกแตง ผนังติดบอรด certificate รางวัลตางๆที่
ไดรับ กิจกรรมประชาสัมพันธ และของตกแตงสวยงามตางๆ

ภาพ 4-41 โถงตอนรับดานหนา

รานบริการเครื่องดื่ม ของวาง และรานคาอาหารพื้นเมือง
เนื่ องจากเป น ร านที่ อยู ในหอศิ ล ปวัฒ นธรรมฯ การออกแบบรานกาแฟต องมีค วามชั ด เจนใน
เอกลักษณของเมืองนาน แนวความคิดและสไตลการตกแตงราน เพื่อใหสอดคลองและสัมพันธกันทั้งราน เชน
เคานเตอรกออิฐโชวแนว บริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูใชโครงการ ทั้งเจาหนาที่และผู
มาเที่ยวชม เพราะตองรับประทานอาหารในระหวางใชโครงการ จึงตองมีการใหบริการรานอาหาร นอกจากนี้
ยั ง เป น ที่ ที่ ให ช าวบ า นทํ า อาหารพื้ น เมื องมาบริ ก ารแก ผู ม าใช โ ครงการ จึ ง ต อ งออกแบบให ต อ นรับ คนได
หลากหลาย สะดวกสบาย มีบรรยากาศโลงโปรง และมีเอกลักษณความเปนพื้นถิ่นเมืองนาน ควรออกแบบบูท
ขายอาหารดวยวัสดุ ลวดลายหรือ สิ่งที่สื่อถึงความเปนเรือนพื้นถิ่นเชนอิฐโชวแนวสลับลวดลาย ซึ่งจะชวยให
บรรยากาศของรานสงเสริมอาหารมากขึ้น
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ภาพ 4-42 ผังแปลนแสดงการใชสอยพื้นที่สวนระเบียง บริการกาแฟเครื่องดื่ม และอาหารพื้นเมือง

รานจําหนายผลิตภัณฑ 15 อําเภอ
รานคาจําหนายสินคาเฉพาะถิ่นของ 15 อําเภอในจังหวัดนาน มีความแตกตางจากสินคาทั่วไป
บางชนิดมีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น ตามสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรมและ
ประเพณี สามารถเคลื่อนยายขนสงไดงายสามารถซื้อเปนของฝากหรือเพื่อตนเอง จัดออกเปน 7 ประเภทตาม
ลักษณะของสินคา ไดแก สินคาพืชผลทางการเกษตรแบบสด ตองใชตูแชควบคุมอุณหภูมิ ผลิตภัณฑแปรรูป
ทางการเกษตร ผลิ ต ภัณ ฑ ส มุ น ไพรและยา ผลิ ต ภัณ ฑ ช า กาแฟ ผลิ ต ภั ณ ฑ หัต ถกรรมพื้ น ถิ่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องประดับ ของตกแตง ของฝาก ผลิตภัณฑสิ่งทอ เครื่องแตงกาย
ผลิตภัณฑ
การเกษตร

ผลิตภัณฑ
สมุนไพร/ยา

ตูแชของสด

สิงทอ,
เครืองแต่งกาย
เคานเตอร
แคชเชียร

ผลิตภัณฑ
กาแฟ/ชา

ผลิตภัณฑ
หัตถกรรมพื้นถิ่น

ผลิตภัณฑ
ของตกแตง/ของฝาก

ภาพ 4-43 ผังแปลนแสดงการใชสอยพื้นที่สวนรานคา 15 อําเภอ
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สวนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อประชาสัมพันธสินคาทั้ง 15 อําเภอ
อยูติดกับพื้นที่รานขายสินคา สามารถเขาหากันไดจากภายใน เพื่อจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
เพื่อประชาสัมพันธสินคาเฉพาะถิ่นของ 15 อําเภอในจังหวัดนาน ที่มีความแตกตางจากสินคาทั่วไป บางชนิดมี
ลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางไดอยางอิสระตามประเภทของสินคา
แบงไดเปน 3 สวน คือ
1. บอรดขอมูลแสดงรายละเอียดของสินคา
2. แทนแสดงตัวอยางสินคา
3. สวนจัดแสดงสินคาเปนชุดพรอมตกแตงทั้งแบบ Window Display และ Island Display

ภาพ 4-44 ผังใชสอยพื้นที่สวนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน 15 อําเภอ

หองประชุมประชาคม
หองประชุมประชาคม เปนพื้นที่รองรับการประชุมหรือจัดเลี้ยง จึงตองมีองคประกอบดังนี้
- โถงสวนหนารองรับการลงทะเบียน เตรียมตัว และทานของวาง
- สวนประชุมหรือจัดเลี้ยง แลวแตกรณี
- สวนเวทีบรรยาย
- สวนหองควบคุมงานระบบ และเตรียมของวาง

ภาพ 4-45 ผังหองประชุม
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สวนจัดแสดงงานศิลปะ หมุนเวียน
ใชจัดแสดงงานศิลปะ ทั้งแบบ 2 มิตแิ ละ 3 มิติ ของศิลปนและนักเรียน นักศึกษา จึงตองออกแบบ
ใหสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดและประเภทของผลงานใหไดมากที่สุด แผงติดตั้งงานกลางหองสามารถหมุน
ไดรอบตัว และสามารถเลื่อนออกเพื่อสรางที่วางกลางหองไดเมื่อตองการ มีแผงประตูบานเฟยมเพื่อแบงหอง
จากหองใหญเปนหองเล็ก 2 หองได และทําใหสามารถเปดเฟยมเพื่อรวมพื้นที่กับโถงกลางอาคารชั้น 2 ใหเปน
ลานโถงพื้นที่ขนาดใหญหนาหองประชุมได

ภาพ 4-46 ผังการใชสอยพื้นที่สวนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

สํานักงานบริหาร
สํ านั กงานเป น พื้ น ที่ ทํา งานของเจ า หน า ที่ ต างๆภายในโครงการ ประกอบด วย ส วนผู จั ด การ
โครงการ และเกาอี้พักคอยผูมาติดตอ สวนทํางานเจาหนาที่ฝายตางๆ ประมาณ 5-6 ตําแหนง และสวนประชุม
ขนาด 8-9 ที่
4.2.10 แนวคิดในการออกแบบบรรยากาศสวนบริการตางๆ
บรรยากาศโดยรวมภายในอาคารตองมีรูปแบบความเปนเอกลักษณเมืองนานอยางชัดเจน ใน
แนวทางที่รวมสมัยและเปนสากล โดยผานเอกลักษณทางสถาปตยกรรมความเปนเมืองนานที่นาประทับใจโดย
ใชกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
-โถงขายตั๋ว,ประชาสัมพันธ/พักคอย
เอกลักษณทาง

ศาลา,วิหาร

-หองประชุม ประชาคม
-โถงสวนกลาง

สถาปตยกรรม
เมืองนานที่นา

รานคา,หองแถว

-รานกาแฟ / รานอาหาร

ประทับใจ

เรือนพื้นถิ่น

-รานขายสินคา15อําเภอ
-หองนิทรรศการหมุนเวียน สินคา15อําเภอ
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แนวทางในการบูรณาการแนวคิดสูการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
แนวคิดดาน ศาลา วิหาร
Space /ลักษณะโครงสราง /รายละเอียงองคประกอบทาง
สถาปตยกรรม /เครื่องใชประกอบพิธีกรรม
บรรยากาศ /Space /วัสดุทองถิ่น / องคประกอบอาคาร
แนวคิดดาน เรือนรานคา
เครื่องเรือน
เรือนพื้นถิ่น
แนวทางในการกําหนดวัสดุและโทนสี
การออกแบบจะเนนวัสดุและรายละเอียดเทคนิคกอสรางแบบพื้นถิ่น เชน ไม ปูนขาว ซีเมนตขัด
มัน อิฐมอญ กระเบื้อง โทนสีจะออกมาตามบรรยากาศภายในวิหารและเรือนพื้นถิ่นตามเรื่องราวของแตละพื้นที่
แนวทางในการกําหนดรูปแบบ(Style)ของงาน
รูปแบบ(Style) ของงานสถาปตยกรรมภายในจะเปนแบบรวมสมัยและเปนสากล ผสมผสานความ
เปนพื้นถิ่นตามเรื่องราวของแตละพื้นที่
4.2.11 การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบงานตกแตงสถาปตยกรรมภายใน
จากเอกลักษณเฉพาะถิ่นขององคประกอบทางศาสนาในจังหวัดนาน

ภาพ 4-47 ภาพตุงภายในวิหารที่ใชเปนแนวทางในการออกแบบตกแตงแผงหลังเคานเตอรตอนรับ

ภาพ 4-48 โครงสรางฝาเพดานภายในธรรมมาส วัดหนองบัว ที่
นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบฝาเพดาน
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ภาพ 4-49 งานตกแตงฝาเพดานโถงตอนรับ และหองประชุม จากโครงสรางฝาเพดานภายในธรรมมาส

ภาพ 4-50 ลายฉลุในงานตกแตงสถาปตยกรรมทางศาสนา นําใชในการตกแตงหองประชุมและโถงตอนรับ
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4.2.12 การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบงานตกแตงสถาปตยกรรมภายใน
จากเอกลักษณเฉพาะถิ่นขององคประกอบเรือนและหัตถกรรมในทองถิ่น

ภาพ 4-51 ภาพบรรยากาศและแนวทางจัดแสดงสินคาภายในรานสินคา15 อําเภอ

ภาพ 4-52 แนวทางการออกแบบสวนราน
สินคา15 อําเภอจากงานจักสาน
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ภาพ 4-53 แนวคิดการกออิฐที่นํามาประยุกตใชในการทําเคานเตอรขายกาแฟและอาคารพื้นเมืองในสวนระเบียง
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ภาพ 4-54 การใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ไมไผอัด แผนไมไผสาน ลําไมไผ เปนวัสดุหลัก
ในการออกแบบตกแตงภายในรานสินคา15 อําเภอ และนิทรรศการหมุนเวียน 15 อําเภอ
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ภาพ 4-55 การใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไม ไมไผอัด แผนไมไผสาน ลําไมไผ เปนวัสดุหลัก
ในการออกแบบตกแตงภายในรานสินคา15 อําเภอ และนิทรรศการหมุนเวียน 15 อําเภอ
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ภาพ 4-56 แนวทางการออกแบบสวนหองนิทรรศการหมุนเวียน

ภาพ 4-57 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่โถงกลางภายใน
โดยเนนการตกแตงฝาเพดานเปนหลักและบอรดแสดงขอมูลพื้นที่ตางๆของโครงการ เนื่องจากตองกลายเปนโถงเขาออกหลัก
จากถนนทางดานหลังโครงการ
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4.2.13 แนวทางการออกแบบเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในระบบตางๆภายในอาคาร
โครงการที่จะออกแบบปรับปรุงการใชงานครั้งนี้เปนโครงการขนาดใหญ เมื่อเปดใชงานจะมีการใช
พลังงานไฟฟาอยางมาก ตองคํานึงถึงการประหยัดงานไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศและระบบ
ตางๆ ภายในและภายนอกอาคาร จึงมีแนวทางในการออกแบบ ดังนี้
1) การลดการใชพลังงานไฟฟาของระบบแสงสวางและระบบตางๆภายในอาคารดวยการใชหลอดไฟ
LED และอุปกรณที่ประหยัดพลังงานไฟฟา
2) การลดการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารดวยวิธีการ ดังนี้
- ลดความรอนเขาสูภายในตัวอาคารจากชองเปดดวยการติดผามานกรองแสง
- การทําผนังกออิฐ 2 ชั้น เพื่อชวยลดการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร
- กั้นพื้นที่เปนสวนๆเพื่อควบคุมพื้นที่ภาระเครื่องปรับอากาศ

ภาพ 4-58 การออกแบบชองเปดเพื่อรับแสงสวางจากภายนอกอาคารมาใชภายในอาคาร

4.2.14 แนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการและคนทุกเพศทุกวัย
เพื่อใหอาคารรองรับการเขาชมของคนทุกลักษณะ เพศ วัย ตองมีการปรับปรุงองคประกอบตางๆ
ของอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวสําหรับผูพิการ คนชรา ดังนี้
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- ออกแบบใหการเขาถึงพื้นที่และใชงานของผูมีปญหาทางการเคลื่อนไหว เชน ขนาดของทางเดิน
และชองประตู รวมถึงลักษณะบานประตู มือจับ ราวบันได ทางลาดตางๆ ใชลิฟตโดยสารเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการสัญจรแนวดิ่ง
- สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการในสวนจัดแสดง
- เพิ่มเติมหองน้ําเพื่อรองรับผูมีความบกพรองดานตางๆ
- ปายบอกทิศทางและปายแสดงขอมูลการจัดแสดง ตองสื่อสารไดทั้งคนปกติ คนตางชาติและผูมี
ปญหาทางสายตาและการไดยิน

ภาพ 4-59 การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูพิการและคนทุกเพศทุกวัย
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4.3 การออกแบบอาคารศูนยการเรียนรู
พื้นที่บริเวณโครงการนี้อดีตเปนที่ตั้งของ “ฉางหลวง” ซึ่งมีบทบาทหนาที่ คือ เปนที่เก็บเสบียง
คลังของอาณาจักร เชน ของอุปโภคและบริโภค (เสบียงอาหาร ไดแก ขาวเปลือก เกลือ มะพราว พริกแหง หอม
กระเทียม ตลอดจนหมู เปด ไก ที่มีชีวิต สะสมไวเปนบางคราว สิ่งของเครื่องใช น้ํามันยาง ขี้ผึ้ง ดินประสิว
กระดาษ เปนตน) ตลอดจนยุทธปจจัยปองกันเมืองยามศึกสงครามทีแ่ สดงถึงความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติ
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความมั่นคงของอํานาจแหงอาณาจักรนานจากอดีตจนถึงปจจุบัน จากรูป
สัญลักษณและความหมายของฉางหลวง ดังกลาวขางตน นํามาสูงานออกแบบสถาปตยกรรมอาคารศูนยการ
เรียนรูนาน (Nan Knowledge Center) ที่สรางประสบการณใหกับผูใชงานไดเขาถึง “พื้นที่แหงความมั่งคั่ ง
ทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมลานนาตะวันออก” ใชภาพถายเมืองนานในอดีตที่มีบรรยากาศและปรากฏ
รูปแบบงานสถาปตยกรรม สามารถใชเปนแนวทางสรางสรรคงานสถาปตยกรรมอาคารศูนยเรียนรูนานตอไป

ภาพ 4-60 ภาพถายเมืองนานในอดีต ที่มา: แผนที่ชุมชนเมืองนานเกา, 2549
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ภาพ 4-61 ตะวันออก แสงสวาง ความรูแจง ภูมิปญญา งานสถาปตยกรรมแหงความเปนลานนาตะวันออก
ที่มา : ภาพจากอินเตอรเน็ต

เนื่องจากที่ตั้งและสภาพแวดลอมโดยรอบ ศูนยการเรียนรูนาน (Nan Knowledge Center) ซึ่ง
เปนอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคน ประกอบไปดวยอาคารที่ทรงคุณคาและมีเอกลักษณที่สะทอนถึงภาพ
ความเปนเมืองนานหลายแหลง เชน อาคารวิหารจตุรมุขวัดภูมินทร อาคารวิหาร และเจดียวัดพระธาตุชางค้ํา
อาคารศาลหลักเมืองนาน วัดมิ่งเมือง อาคารพิพิธภัณ ฑสถานแหงชาตินาน เปนตน ดังนั้นโดยพื้นฐานแนว
ทางการออกแบบที่ เคารพบริบ ทสภาพแวดล อ มอาคารโดยรอบ เพื่ อสร า งบรรยากาศของย า นและเมื อ ง
ใหสงเสริมและเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดใหแบบสถาปตยกรรม (Architectural style) ของศูนย
การเรี ย นรูน านเป นลั กษณะ “งานสถาป ตยกรรมร วมสมัย” ที่ ป ระยุกต (สื บสานและสร างสรรค) การใช
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) ของจังหวัดนาน ในการกอรูปงานสถาปตยกรรม
ซึ่ง
จากการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในทุกภาคของประเทศไทยที่ผานมา ประกอบดวยรูปแบบ ลักษณะทาง
สถาป ต ยกรรม วั ส ดุ แ ละเทคนิ คการก อสร า ง การใช พื้ น ที่ ความเชื่ อ ประเพณี และพั ฒ นาการ (สื บ พงศ
จรรย สื บ ศรี : เอกสารประกอบการสอน วิ ช าสถาป ต ยกรรมไทยพื้ น ถิ่ น , 2558) และโดยทั่ ว ไปแล ว ไม ว า
สถาปตยกรรม พื้นถิ่นหรือสถาปตยกรรมประเภทอื่นๆ จะเห็นไดวาปจจัยที่เปนเครื่องกําหนดลักษณะทาง
สถาปตยกรรม อันประกอบดวย (ประสงค เอี่ยมอนันต: คําบรรยายในชั้นเรียน, 2544) ดินฟาอากาศ เทคนิค
วิทยา วัสดุ การคมนาคม การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบสังคม วัฒนธรรมและความเชื่อ รสนิยม เปนตน
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ภาพ 4-62 ตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่ใชแสงในตางประเทศ
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

ทั้งนี้ ปจจัยดาน รสนิยม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด แตเปลี่ยนแปลงงายและบอย เปลี่ยนไป
เรื่อยๆ สวนป จจั ย ที่ เปลี่ย นแปลงยากหรื อช า คือ ป จจั ยดิ นฟ าอากาศ และดา นวั ฒนธรรมและความเชื่ อ
ซึ่ งป จจัย ที่เปลี่ ยนแปลงยากหรือช านี้ เป นส วนสํ าคัญที่ ทํา ให เกิด เอกลั ก ษณ ห รื อ รู ป แบบเฉพาะขึ้น ดัง นั้ น
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นใด จะมีรูปแบบโดดเดนเปนเอกลักษณมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับวาปจจัยดานดิน ฟา
อากาศ วัฒนธรรมและความเชื่ อของท องถิ่นนั้น มีอิทธิพลตอสถาป ตยกรรมหรื อถูกนํ าไปใช ในการกํา หนด
รูปแบบสถาปตยกรรมมากนอยเพียงใด

ภาพ 4-63 แผนภูมเิ ครื่องกําหนดลักษณะทางสถาปตยกรรม
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การประยุกตใชสถาปตยกรรมพื้นถิ่นกับการออกแบบสถาปตยกรรม สามารถทําไดหลากหลาย
รูปแบบมาก หลายวิธีการ หลายระดับของการใช แตผูใชหรือผูพบเห็นสถาปตยกรรมที่ประยุกตใชงานพื้นถิ่น
จะรับรูการสื่อสารนั้นมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับรูปแบบหรือวิธีการที่นํามาประยุกตใช ประสบการณและพื้น
ฐานความรูของผูพบเห็น ตลอดจนระดับของการนําเอางานพื้นถิ่นมาประยุกตใชของผูออกแบบ รูปแบบวิธีการ
ของการนํางานพื้นถิ่นมาใช เชน การใชรูปรางรู ปทรง การใชองคประกอบทางสถาปต ยกรรมที่โดดแด น
การใชวัสดุ และ/หรือ วิธีใชวัสดุ การใชลวดลาย สีสัน ใชพื้นที่วาง (Space) ที่สะทอนมาจากพื้นที่ใชสอย
การใชภูมิปญญาการแกปญ หา เปนตน ซึ่งอาจใชขอใดขอหนึ่ ง หรือหลายขอรวมกัน แตกรณีที่จะสื่ อสาร
ถึงระดับที่จะระบุได การประยุกตงานพื้นถิ่นนั้นมาจากงานพื้นถิ่นแหลง ใด กลุมไหน จําเปนตองใชรูปแบบ
วิธีการมากกวา 1 ขอ เวนแตเปนการใชองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่โดดเดน (ขอ 2 ) อาจทําใหรับรูไดวา
ตองการสื่อสารถึงงานพื้นถิ่นแหลงใด เชน การใชกาแล (ไมคูไขว) ประดับยอดจั่วหลังคา หรือการใชปานลม
ยอดแหลมกับปลายแบบตัวเหงาประดับหลังคา บางกรณีการประยุกตใชไมไดตองการสื่อสาร แตเปนเพียงการ
ใชภูมิปญญาเทานั้น
1) การใชรูปรางรูปทรง
รูปรางรูปทรงของงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและงานสถาปตยกรรมแบบประเพณี เฉพาะอยางยิ่ง
ตัวแบบอาคารวิหารในจังหวัดนานนั้น มีรูปรางรูปทรงอันมีเอกลักษณที่เปนภาพจํา (Image) ของเมืองนาน
ใหกับผูคน ไดลําลึกนึกถึงฉากแหงประสบการณ ที่งานสถาปตยกรรมสรางใหเกิดขึ้น

ภาพ 4-64 รูปรางรูปทรงของงานสถาปตยกรรมวิหาร ในจังหวัดนาน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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2) การใชองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่โดดเดน
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่โดดเดนนั้นมีมากมาย หากจะหยิบยกตัวอยางที่มักเห็นปรากฏ
ไดบอยในเมืองนานหรือแมกระทั่งในดินแดนลานนา ในมิติหนึ่งนั้น พญานาคเปนสัญลักษณแหงน้ําและความ
บริสุทธิ์ วิถีชีวิตที่สัมพันธกับน้ําและพระพุทธศาสนา ทั้งนี้พญานาคแบบนานมีลักษณะอันเปนอัตลักษณเฉพาะ

ภาพ 4-65 พญานาคแบบเมืองนาน สัญลักษณแหงน้ํา ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

3) การใชวัสดุและ/หรือวิธีใชวัสดุ
เลือกใชวัสดุและวิธีการใชวัสดุที่มีและพบเจอไดในทองถิ่น เชน “คอนกรีตขัดมัน” (ปูนสะตาย
อาจผสมสีฝุนหรือไมก็ได) “ไม” ประเภทตางๆ “ทองคํา” (ที่สามารถพบเจอไดในลายคําตามพุทธสถานตางๆ)
“สีดํา” ที่มาจากสีของยางรัก “สีแดง” ที่มาจากชาต ซึ่งพบเจอไดในเสาวิหาร ภาพจิตรกรรม (ฮูปแตม) เปนตน
ใช “กระจกสี” ที่พบเจอไดจากงานประดับอาคารทางศาสนา “ปูนหมัก” ซึ่งเปนวัสดุที่มีเนื้อละเอียดและมี
ความพรุน พบในผนังอาคารตามศาสนสถานตางๆ และ “กระเบื้องดินขอ” เปนตน

ภาพ 4-66 แนวทางการใชวัสดุเพื่อการออกแบบ ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4) การใชลวดลาย สีสัน
ลวดลายและสีสั น ของห อม เป นสิ่ งที่น าสนใจและมี เอกลักษณ ในแบบน านตลอดจนลวดลาย
ประดับกระจกสีที่พบในศาสนสถานหลายแหงในเมืองนาน

ภาพ 4-67 แนวทางการใชลวดลาย และสีสันในการออกแบบ
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

5) ใชพื้นที่วาง (space) ที่สะทอนมาจากพื้นที่ใชสอย
“ขวง” หรือลานโลง ที่รองรับกิจกรรม อเนกประสงคในระดับตางๆ เชน ขวงเมือง ขวงบาน ทั้งนี้
ตัวแบบสถาปตยกรรมศูนยเรียนรูนาน อาจนําองคประกอบของขวงหรือลานโลงมาปรับใชในการออกแบบ
อาคาร เพื่อรองรับกิจกรรมอเนกประสงคที่หลากหลาย และเพื่อการใชงานอาคารที่ยืดหยุน

ภาพ 4-68 แนวทางการใชพื้นที่วาง (Space) ที่สะทอนมาจากพื้นที่ใชสอย
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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6) การใชภูมิปญญาในการแกปญหา
หีบธรรมเปนหนึ่งในรูปสัญลักษณแหงภูมิปญญาที่หยิบยกมาสื่อความหมาย และดวยภูมิปญญา
แหงความรูแจง กอรูปวิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิทัศนวัฒนธรรมความเปนนาน

ภาพ 4-69 แนวทางการใชถูมิปญญาการแกปญหา
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

แนวความคิดตอความสูงของตัวอาคาร
ขนาดมวลอาคารศู น ย การเรี ย นรูน า น เที ย บเคี ย งกั บ อาคารศาลากลางจั ง หวั ด น า น (หลั ง เดิ ม )
โดยแนวทางการออกแบบอาคารนั้นจะตองสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งเบื้องตนกําหนดความสูงตองไมสูงเกิน
ไปกวาอาคารศาลากลางหลังเดิมที่เปนประธานของผัง

ภาพ 4-70 ขนาดมวลอาคารศูนยการเรียนรูนาน เทียบเคียงกับอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเดิม)
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แนวความคิดดาน แนวการจัดวางอาคารลงในผังและการเขาถึงตัวอาคาร

ภาพ 4-71 ตําแหนงที่ตั้งอาคารศูนยการเรียนรูนาน ภายในผังบริเวณศาลากลาง (หลังเดิม)

ภาพ 4-72 แนวคิดการเขาถึงตัวอาคารและเชื่อมตอกับทางสัญจรและอาคารศาลากลางหลังเดิม
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ภาพ 4-73 แนวคิดการเขาถึงตัวอาคารและเชื่อมตอกับทางสัญจรและอาคารศาลากลางหลังเดิม

แนวคิดเบื้องตน ตอการเขาถึงตัวอาคารศูนยการเรียนรูนานและการเชื่อมตอกับอาคารศาลากลาง
หลังเดิมและทางสัญจรทั้งภายนอกและภายในโครงการ กําหนดใหทางเขาหลัก (main entrance) ไวดานทิศใต
เชื่อมตอกับลานโลงดานหนา ตัวอาคารหันดานหนาไปยังถนนสุริยพงษ ทางเขารอง (sub entrance) เชื่อมกับ
ศาลากลางจังหวัดนานหลังเดิม สํานักงานและหองประชุม (ซึ่งเปนสวนตอเติม) สวนทางเซอร วิส (service)
กําหนดไวทางดานหลังอาคาร ฝงถนนมหาพรหม ซึ่งถือเปนดานหลังตัวอาคาร

ภาพ 4-74 แนวคิดการเขาถึงตัวอาคารและเชื่อมตอกับทางสัญจรและอาคารศาลากลางหลังเดิม
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ภาพ 4-75 แนวคิดการจัดวางโซนทั้ง 8

การไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน ซึ่งสวนใหญจัดเปนงานอาคารสาธารณะ ขอสังเกตประการหนึ่งคือ
พบวาสถาปนิกใหความสําคัญตอผูใชอาคารทุกประเภท โดยยึดหลักการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
(Architecture for All) ใหคนกลุมตางๆ เชน ผูพิการระดับตางๆ เด็กเล็ก คนแก คนชรา สามารถเขาถึงไดใน
ทุกพื้นที่ใชสอยของตัวอาคาร โดยมีสัญลักษณปายสื่อความหมาย หรือวัสดุติดตั้งเพื่อนําทาง หรือแมแตการใชสี
และโทนสี แมกระทั่งรูปแบบและวิธีการใชแสงสวาง เพื่อความปลอดภัยตอการใชอาคาร สถานที่ตางๆ ให
ความสําคัญตอความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย ของการจัดวางองคประกอบตกแตงและครุภัณฑ
ตางๆ ในพื้นที่ใชงาน (function area) และพื้นที่บริการ (services area)

ภาพ 4-76 ทางลาด และ Braille Block สําหรับผูพิการ เด็กเล็ก คนแก คนชรา สามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่ใชสอย
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ภาพ 4-77 หองน้ําสาธารณะ

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย สัญลักษณปายสื่อความหมาย การจัดวางองคประกอบ
ตกแตงและครุภัณฑตางๆ ในหองน้ําสาธารณะหลายๆ แหง ที่ยึดหลักการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อคนทั้ง
มวล (Architecture for All)
อาคารสถานที่ตางๆ โดยภาพรวมมีลักษณะการกอสรางที่ใชเปนระบบสําเร็จรูป (prefabrication)
ซึ่งลดขั้นตอนในงานกอสรางหนา site งาน ทําใหกอสรางและซอมแซมไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนมีการเลือกใช
วัสดุ อุปกรณประกอบอาคารที่หลากหลาย ทนทานตอสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงของประเทศญี่ปุนได
เปนอยางดี

ภาพ 4-78 วัสดุอุปกรณสมัยใหม ที่ทนทานตอสภาพแวดลอม และสวนใหญเปนระบบสําเร็จรูป

ภาพ 4-79 ความใสใจในความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และวัสดุกอสรางสมัยใหม

ตัวแบบสถาปตยกรรมของโครงการตางๆ ที่เปนกรณีศึกษาจากการไปศึกษาดูงานนั้น มีแนวคิดใน
การออกแบบสถาปตยกรรมที่สะทอนอัตลักษณของความเปนงานสถาปตยกรรมญี่ปุนในระดับตางๆ ไดอยาง
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นาสนใจ ตลอดจนการใหความสําคัญตอการออกแบบพื้นที่ใชสอยที่ใชงานไดหลากหลายในพื้นที่จํากัดหรือพื้นที่
แคบ โดยรายละเอียดของตัวแบบสถาปตยกรรมที่พบ สามารถสังเกตไดถึงการนํารูปรางรูปทรง องคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมที่โดดเดน วัสดุและวิธีการใชวัสดุ ลวดลายและสีสัน ที่วาง (space) ที่สะทอนมาจากพื้นที่ใช
สอยมาปรับใช และการแสดงออกซึ่งการใชภูมิปญญาการแกปญหา ตลอดจนการใหความสําคัญตอภัยธรรมชาติ
ที่มาจากแผนดินไหว เปนตน

ภาพ 4-80 แบบฝาปด manhole ที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนเอกลักษณของแตละสถานที่แตกตางกันไป

ภาพ 4-81 แบบและเทคนิควิธีการกอสรางของหลังคาของสถาปตยกรรมรวมสมัยของญี่ปุน สะทอนมาจากอดีต

ภาพ 4-82 การออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย ทีส่ ะทอนมาจากรูปทรงและพื้นที่ใชสอยของงานสถาปตยกรรมแบบประเพณี
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4.3.2 การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบงานตกแตงสถาปตยกรรมภายใน

ศูนยเรียนรูเมืองนาน คือ ศูนยการเรียน(Learning Center)ประเภทหนึ่ง เปนการเรีย นรูแบบ
บูรณาการ ที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย ศึกษาเรียนรู หมุนเวียนกันประกอบกิจกรรมตามศูนยตาง ๆ มีผูคอย
ใหคําแนะนําชวยเหลือในการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง
ขอพิจารณาจากการศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุน
จากการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และการรักษาอัตลักษณวิถีชีวิตของความ
เป น พื้ น ถิ่ น ณ ประเทศญี่ ปุ น และที่ ก รุ ง เทพมหานคร ทํ า ให เ ห็ น มุ ม มองและแนวทางในการออกแบบ
สถาปตยกรรมภายในดังนี้
การออกแบบโถงตอนรับและองคประกอบตางๆของโถง ไดเรื่องแนวคิดและองคประกอบใน
การออกแบบโถงตอนรับ เชน การใหพื้นที่วางภายในเพื่อรองรับคนจํานวนมาก พื้นที่ใชสอยของเคาน เตอร
ตอนรับ องคประกอบตางๆภายในโถง เชน บอรดแจกแผนพับใบปลิวตางๆ บอรดประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
เกาอี้นั่งพักผอน การใชวัสดุปูพื้นที่ปลอดภัย การใชแสงสวางภายในจากภายนอกมาใชประโยชนภายในอยาง
เหมาะสม

ภาพ 4-83 การออกแบบโถงตอนรับ
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การไดมุมมองในการใชพื้นที่ใชงานแบบยกพื้นตามวัฒนธรรมการนั่งกับพื้นซึ่งเอามาประยุกตใชใน
สวนพื้นที่อเนกประสงค ที่มีสวนพื้นยกเพื่อนั่งพักผอนแบบอิสระ และใชเปนพื้นที่เรียนภาษาลานนาได

ภาพ 4-84 ยกพื้นสําหรับการนั่งกับพื้น

ภาพ 4-85 การเตรียมพื้นที่บริการการเรียนรูทั้งหองสมุดเฉพาะและพื้นที่ศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง

ภาพ 4-86 การจัดหองฉายภาพยนตและระบบการจัดการเพื่อนํามาใชภายในโครงการ
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ภาพ 4-87 การใชงานพื้นที่พักผอนในพื้นที่โครงการ

จากความหมาย และแนวทางการออกแบบที่ ได จากการไปศึกษาดูงานทั้ง ในและตางประเทศ
นําไปสูการกําหนดแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน ศูนยเรียนรูเมืองนาน วาเปน “หลองขาว คลัง
แหงภูมิปญญา” องคความรู พื้นถิ่น บอกเลาเอกลักษณทางวัฒนธรรมความเปนเมืองนาน ที่ถายทอดในรูปแบบ
รวมสมัย และมีความเปนมาตรฐานสากล มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดในการกําหนดพื้นที่ใชสอยตองตอบสนองตอความตองการของโครงการ
1.1 สวนประชาสัมพันธ มีองคประกอบดังนี้
- เคานเตอรติดตอสอบถาม ขอขอมูล หรือฝากขอความเพื่อประกาศ
- พื้นที่นั่งพักคอย ผูมาติดตอ
- บอรดใหรายละเอียดขอมูลการใหบริการภายในศูนยเรียนรู
- บอรดแสดงขอมูลประชาสัมพันธ
- มีประตูกั้นปดเพื่อปองกันการเขาออกนอกเวลาทําการ
1.2 พื้นที่ทํางานเจาหนาที่สวนหนา มีองคประกอบดังนี้
- พื้นที่ทํางานของเจาหนาที่ดูแลศูนย และใหความชวยเหลือผูเขาใชบริการ โดยสามารถ
ติดตอเพื่อดูแลทั้งงานติดตอสอบถาม และงานบรรณารักษ

ภาพ 4-88 ผังพื้นและทัศนียภาพภายในโถงตอนรับ
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1.3 หองสมุดแหงการเรียนรู เพื่อใหผูเขาชมเกิดการรักอานหนังสือและการเรียนรูมากขึ้นมีเปนแหลง
เรียนรูขอมูลดานตางๆของจังหวัดนาน มีองคประกอบดังนี้
- สวนแนะนําหนังสือใหม
- สวนนิตยสาร วารสาร หนังสืออานเลน
- พื้นที่อานหนังสือแบบพักผอน
- เคานเตอรบรรณารักษ
- พื้นที่สืบคนขอมูล
- พื้นที่นั่งอานหนังสือ รูปแบบตางๆ
- พื้นที่ศึกษาขอมูลดวยคอมพิวเตอร
- ชั้นหนังสือลักษณะตางๆ

ภาพ 4-89 ผังพื้นและแนวทางการออกแบบองคประกอบตางๆภายในหองสมุด
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1.4 หองสมุดเด็ก เพื่อเสริมสรางพัฒนาการและทักษะการเรียนรูของเด็ก ใหรูสึกวาการอานและ
การเรียนรูเปนเรื่องใกลตัวและงายตอการเขาใจ ปลูกฝงใหรักการเรียนรู มีองคประกอบ 2 สวนหลัก ดังนี้
14.1 สวนอานหนังสือเด็ก
- เคานเตอรบรรณารักษ
- พื้นที่นั่งอานหนังสือและนิทาน รูปแบบตางๆ
- ชั้นหนังสือสําหรับเด็ก และนิทาน
- พื้นที่นั่งฟงนิทาน
14.2 สวนสนามเด็กเลนในรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาการทางดานรางกายและทักษะของเด็กให
เด็กรูจักเขาสังคม และฝกการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น มีองคประกอบดังนี้
- พื้นที่ลานเลนเกมส และกิจกรรมสันทนาการ
- ชั้นวางของเลนและอุปกรณสันทนาการ
- บอบุนวมบรรจุบอล และผนังบุฟองยางกันกระแทก

ภาพ 4-90 ผังพื้นและแนวทางการใชพื้นที่
และกิจกรรมตางๆภายในหองสมุดเด็ก
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1.5 Maker Space ห องฝ กทดลองสร างสรรคง านฝ มื อ ศิ ล ปหั ตถกรรม สํ าหรับ เยาวชนและ
ผูสนใจทั่วไปใหเขามาสรางสรรคผลงานไดอยางอิสระ โดยมีผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําและวัสดุอุปกรณใหใชอยาง
เพียงพอ มีองคประกอบดังนี้
- พื้นที่โชวผลงาน
- โตะเจาหนาที่
- บอรดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ
- หองเก็บของ
- โตะฝกปฏิบัติงาน
- กระดานเขียนงาน และบอรด DIY

ภาพ 4-91 ผังพื้นและแนวทางการใชพื้นที่และกิจกรรมตางๆภายในสวน Maker Space
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1.6 โรงภาพยนตร 3 มิติ เพื่อจัดแสดงสื่อมัลติมีเดียหรือภาพยนตร 3D ที่มีประโยชนและความ
บันเทิงมีองคประกอบดังนี้
- ระบบและจอภาพยนต3มิติ
- ระบบเครื่องเสียงมาตารฐานโรงภาพยนตร
- ที่นั่งชมภาพยนตยกระดับแบบขั้นบันได
- หองควบคุม

ภาพ 4-92 ผังพื้นและแนวทางการใชพื้นที่และการยกระดับพื้นเพื่อมุมมองการรับชมภายในโรงภาพยนตร 3 มิติ
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1.7 สวนการเรียนรูเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อใหผูเขาชมไดรบั ความรูและความบันเทิงจาก
สื่อตางๆ และเปนแหลงสืบคนใหความรูขอมูลจังหวัดนานในรูปแบบดิจิตอลแกเยาวชน และผูสนใจทั่วไป ใหม
โดยมีองคประกอบดังนี้
- เคานเตอรติดตอและลงทะเบียนเขาใชบริการ
- พื้นที่โตะคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลสวนบุคคล
- หองสัมมนาและประชุมบุคลากรเกิดแหลงเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพ 4-93 ผังพื้นและโตะคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆภายในหองเรียนรูเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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1.8 สวนผอนคลายอิริยาบถ และลานอเนกประสงค มีองคประกอบดังนี้
- พื้นทีน่ ั่งพักผอน เพื่อหาความรูและความบันเทิง
- ลานพื้นยกระดับนั่งเลน และใชสอนภาษาคําเมืองใหผูสนใจ
- สามารถสั่งเครื่องดื่มจากรานกาแฟมาทางได

ภาพ 4-94 บรรยากาศและการใชพื้นที่ในสวนผอนคลายอิริยาบถ และลานอเนกประสงค

2. แนวคิดในการออกแบบบรรยากาศพื้นที่ตางๆภายในศูนยเรียนรูนาน
บรรยากาศโดยรวมภายในอาคารศูนยเรียนรูนาน ตองมีเอกลักษณความเปนนานอยางชัดเจน ใน
แนวทางที่รวมสมัย และเปนสากล เลือกปรับใชใหเขากับเรื่องของการประหยัดพลังงาน ผสมเขากับวิถีชีวิตของ
พื้นถิ่นนั้นๆมาประกอบเปนเทคนิคการสรางงานสถาปตยกรรม โดยใชโครงเรื่องราวการเปนคลังเก็บความรู
ผานเอกลักษณของ “หลองเขา” และภาชนะเครื่องจักรสานตางๆในการเก็บหรือบรรจุ รูปแบบ(Style) ของงาน
สถาปตยกรรมภายในจะเปนแบบรวมสมัยและเปนสากล ผสมผสานความเปนพื้นถิ่นตามเรื่องราวของแตล ะ
พื้นที่โดยใชกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
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2.1 แนวทางในการบูรณาการแนวคิดสูการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
แนวคิดดาน “หลองขาว” สามารถบูรณาการจากองคประกอบตางๆ Space ลักษณะโครงสราง
รายละเอียดขององคประกอบทางสถาปตยกรรม เทคนิคการกอสรางที่มีรูปแบบเฉพาะถิ่น
แนวคิดดาน ภาชนะเครื่องจักสานตางๆในการเก็บหรือบรรจุ สามารถบูรณาการจากองคประกอบ
ตางๆ ไดแก รูปราง,รูปทรงของภาชนะ รูปแบบลวดลายของงานจักรสาน เทคนิคการจักรสานทีเ่ ปน
ลักษณะเฉพาะ วัสดุเฉพาะถิ่น
2.2 แนวทางในการกําหนดวัสดุและโทนสี
พื้นที่โดยทั่วไปจะใชวัสดุที่เหมาะสมกับทองถิ่น อยางเชน ไม อิฐ คอนกรีตโดยเฉพาะไมไผซึ่งนาน
มีพันธุไ ฝยักษที่เปนเอกลักษณ จึงนํามาเปนวัสดุหลักในการตกแตงภายใน เปนสัดสวน 70% และใชวัสดุทันสมัย
ที่ดูแลงายมีโทนสีกลมกลืนเชน พื้นแกรนิตโต แผนลามิเนตและอื่นๆเปนสัดสวน 30 แตสําหรับพื้นที่ของเด็กจะ
ใชวัสดุที่เปนธรรมชาติเปนสัดสวน 40% และใชวัสดุทันสมัยที่มีโทนสีกระตุนความสนใจเปนสัดสวน 60%

ภาพ 4-95 ลายจักสานที่เปนแนวทางในการออกแบบลวดลาย
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ภาพ 4-96 ตัวอยางการนําลวดลายจักสานมาประยุกตใชในงานออกแบบตกแตงภายใน

ภาพ 4-97 วัสดุไมไผอัดประเภทตางๆที่จะนํามาใชในการออกแบบภายใน
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ภาพ 4-98 ไมไผอัดลายสานรูปแบบตางๆที่จะใชเปนพื้นผิวในการออกแบบงานตกแตงภายใน

ภาพ 4-99 ตัวอยางงานตกแตงและเครื่องเรือนที่ใชไมไผอัดประเภทตางๆในการกรุผิว
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ภาพ 4-100 ตัวอยางงานตกแตงและเครื่องเรือนที่ใชไมไผอัดประเภทตางๆในการกรุผิว (ตอ)

ภาพ 4-101 การใชจังหวะของขอลําไมไผ มาเปนแนวทางในการออกแบบผนังโรงภาพยนตร 3 มิติ

ภาพ 4-102 การจัดองคประกอบลําไมไผแบบอิสระในการออกแบบตกแตงภายในหองสมุดเด็ก
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3. แนวทางการออกแบบเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในระบบตางๆภายในอาคาร
โครงการที่จะออกแบบปรับปรุงการใชงานครั้งนี้เปนโครงการขนาดใหญ เมื่อเปดใชงานจะมีการใช
พลังงานไฟฟาอยางมาตองคํานึงถึงการประหยัดงานไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศและระบบตางๆ
ภายในและภายนอกอาคาร จึงมีแนวทางในการออกแบบดังนี้
3.1 การลดการใชพลังงานไฟฟาของระบบแสงสวางและระบบตางๆภายในอาคารด วยการใช
หลอดไฟLED และอุปกรณที่ประหยัดพลังงานไฟฟา
3.2 การลดการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ดวยการ
- ลดความรอนเขาสูภายในตัวอาคารจากชองเปดดวยการติดผามานกรองแสง
- ผนังกออิฐ 2 ชั้น เพื่อชวยปองกันการถายเทความรอนจากภายนอกเขาภายในอาคาร
- กั้นพื้นที่เปนสวนๆเพื่อควบคุมพื้นที่ที่เครื่องปรับอากาศตองรับผิดชอบ

ภาพ 4-103 การใชผามานชวยในการควบคุมแสงและความรอนใหกับ
ผนังกระจกใส

4. แนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการและคนทุกเพศทุกวัย
เพื่ อให ศูน ย เรี ย นรูแ ห ง นี้ ร องรับ การการใช ง านของคนทุ กลั กษณะ เพศ วัย ตองมี การออกแบบ
องคประกอบตางๆของอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวสําหรับผูพิการและคนชรา ดังนี้
- ออกแบบใหการเขาถึงพื้นที่และใชงานของผูมีปญหาทางการเคลื่อนไหว เชน
- ขนาดของทางเดินและชองประตู รวมถึงลักษณะบานประตู มือจับ
- สิ่งอํานวยความทางตางระดับ ราวบันได ทางลาดตางๆ
- เคานเตอรที่มีความสูงสองระดับเพื่อใหผูใชวิวแชรและเด็กสามารถเขาไปติดตอได
- สัดสวนของเครื่องเรื อนตางๆและการใชงานในหองสมุด เด็กและสวนสนามเด็ กเลนในรมจะต อ ง
สัมพันธกับสรีระของเด็กตามวัย เชน ชั้นหนังสือ และโตะเกาอี้อานหนังสือ
- ตองมีหองน้ําที่รองรับผูมีความบกพรองดานตางๆ
- ปายบอกทิศทางและปายตางๆ ตองสื่อสารไดทั้งคนไทย คนตางชาติ และผูมีปญหาทาง สายตา
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ภาพ 4-104 เคานเตอรตางๆภายในอาคารตองเปนแบบ 2 ระดับ เพื่อใหผูนั่งวิลแชรและเด็กสามารถเขามาติดตอไดสะดวก

ภาพ 4-105 ชั้นหนังสือในหองสมุดเด็กจะออกแบบใหมีความสูงไมมากใหสัมพันธกับความสูงของเด็ก

ภาพ 4-106 เกาอี้นั่งอานหนังสือในหองสมุดเด็กจะตองมีสัดสวนสําหรับเด็กในการใชงาน

ภาพ 4-107 การติดตั้งแผงอักษรเบลในปายตางๆเพื่อใหผูพิการทางสายตาไดทราบขอมูล
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4.4 การออกแบบสื่อนิทรรศการ
4.4.1 แนวความคิดหลักในการออกแบบ “วิถีนาน วิถีลานนาตะวันออก” (NAN, WAY OF LIFE, WAY
OF LANNA)
“จิตรกรรมฝาผนังลานนาชางสกุลนาน” ถือเปนจิตรกรรมที่มีความโดดเดนสะทอนเรื่องราว วิถี
ชีวิต ความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในอดีตกาลไดอยางสมบูรณ จึงใชภาพจิตรกรรมลานนาเปนแกน
หลักในการเลาเรื่องวิถีชีวิต ชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณของทองถิ่นจึงใชภาพจิตรกรรมลานนาเปน
แกนหลักในการเลาเรื่อง วิถีชีวิต ชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณของทองถิ่น

ภาพ 4-108 “จิตรกรรมฝาผนั ง ลานนาช างสกุ ลน า น”(“วิถี นา น วิถีลานนาตะวั นออก” (NAN, WAY OF LIFE, WAY OF
LANNA) ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4.4.2 หัวขอนิทรรศการ และการวางลําดับเนื้อหานิท รรศการ “หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน านและแหล ง
เรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก”

ภาพ 4-109 การวางลําดับเนื้อหานิทรรศการ “หอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก”

- ดานพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ที่ทรงเสร็จเยี่ยมเยียน
ราษฎรและทรงงานในจังหวัดนาน
- ดานวิถีชีวิต สังคม ชาติพันธุ
- ดานภูมิปญญาวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและความเชื่อ
- ดานภูมิปญญาเชิงชาง ผาทอ ไมแกะสลัก/งานโลหะกรรม สถาปตยกรรม/จิตรกรรม
- ดานภูมิปญญาดานวิทยาศาสตร/ดาราศาสตร/โหราศาสตร ในประวัติศาสตร
- ดานภูมิปญญาการศึกเพื่อการปกครองบานเมืองศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการตอสู กองทัพ
กับประชาชน
- หองภูมิปญญาการจัดการปกครอง/กฎหมายอาณาจักรหลักคํา/หองผูวาราชการจังหวัดนาน
(การรัฐศาสตร/นิติศาสตร)
- ด านเกษตรศาสตร และธรรมชาติ วิท ยาระบบเมืองฝาย เมื องจั ดการตัวเองโครงการต า งๆ
การพัฒนาผลผลิตการเกษตร
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เสนทางสัญจรภายในอาคาร
“หอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก”

ภาพ 4-110 เสนทางสัญจรภายในอาคาร “หอศิลปวัฒนธรรมเมืองนานและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก”
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ภาพ 4-111 บรรยากาศอางอิง (Mood and Tone)
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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1) หองวิถีชีวิต/ชาติพันธุ

ภาพ 4-112 ตัวอยางหองวิถีชีวิต/ชาติพันธุ
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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2) หองประเพณี/ศาสนา/ความเชื่อ

ภาพ 4-113 ตัวอยางหองประเพณี/ศาสนา/ความเชื่อ
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

3) หองภูมิปญญาเชิงชาง ผาทอ/ไมแกะสลัก/งานโลหะกรรม/สถาปตยกรรม/จิตรกรรม

ภาพ 4-114 ตัวอยางหองภูมิปญญาเชิงชาง ผาทอ/ไมแกะสลัก/งานโลหะกรรม/สถาปตยกรรม/จิตรกรรม
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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ภาพ 4-115 ตัวอยางหองภูมิปญญาเชิงชาง ผาทอ/ไมแกะสลัก/งานโลหะกรรม/สถาปตยกรรม/จิตรกรรม (ตอ)
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต

4) หองภูมิปญญาดานวิทยาศาสตร/ดาราศาสตร/โหราศาสตร ในประวัติศาสตร

ภาพ 4-116 ตัวอยางหองภูมิปญญาดานวิทยาศาสตร/ดาราศาสตร/โหราศาสตร ในประวัติศาสตร
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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5) หองภูมิปญญาการศึกเพื่อการปกครองบานเมือง ศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการตอสู กองทัพ
กับประชาชน

ภาพ 4-117 ตัวอยางหองภูมิปญญาการศึกเพื่อการปกครองบานเมือง ศาสตราวุธโบราณ ศิลปะการตอสู กองทัพกับประชาชน
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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6) หองภูมิปญญาการจัดการปกครอง/กฎหมายอาณาจักรหลักคํ า/หอง ผูวาราชการจังหวัด
นาน (การรัฐศาสตร/นิติศาสตร)

ภาพ 4-118 ตัวอยางหองภูมิปญญาการจัดการปกครอง/กฎหมายอาณาจักรหลั กคํา/หอง ผูวาราชการจังหวัดนาน (การ
รัฐศาสตร/นิติศาสตร) ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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7) หองภูมิปญญาการจัดการเมืองนานในปจจุบันและอนาคต (เมืองจัดการตนเอง/ปดทองหลัง
พระ/โครงการพระราชดําริกาแฟฯ)

ภาพ 4-119 ตัวอยางหองภูมิปญญาการจัดการเมืองนานในปจจุบันและอนาคต (เมืองจัดการตนเอง/ปดทองหลังพระ/โครงการ
พระราชดําริ กาแฟฯ) ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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4.4.3 แนวความคิดในการออกแบบนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการ เปนการนําเอาวัสดุอุปกรณและสื่อตางๆ มาผสมผสานกันอยางเปนระบบ
เพื่ อกระตุ น ความสนใจและทํ า ให ผู ช มเข า ใจในเนื้ อ หาของนิ ท รรศการได เป น อย า งดี และได เร็ว ขึ้น เช น
นําเอาภาพ ของจริง หุนจําลอง การสาธิต การนําเสนอดวยคอมพิวเตอร เอกสารตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อให
การจั ดนิ ทรรศการมี สีสั นและให นิ ท รรศการมีชี วิ ต จํา เป น ต องมี การใช สื่อ อื่ นๆ มาผสมผสานกัน สื่ อที่ ใช
ประกอบการจัดนิทรรศการ ประกอบดวย
1) สื่อกราฟก คือ สื่อที่ผลิตขึ้นโดยมีองคประกอบหลัก คือ เสน คํา รูปภาพ สัญลักษณ และการ
จั ด วางที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให เ กิด ผลในการสื่ อความหมาย อธิ บ ายเนื้ อ หาให ผู ช มทราบตามที่ ผู ออกแบบตั้ ง
วัตถุประสงคไว
2) สื่อสามมิติ คือ วัสดุที่มีความกวาง ยาว ลึก ซึ่งเปนวัตถุจําลองเพื่อสรางบรรยากาศเสมือนจริง
ในการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบตางๆ
3) งานประดั บตกแต ง คือ การสรางบรรยากาศในนิทรรศการใหมีความสวยงาม มีชีวิตและ
กระตุนความสนใจไปเนื้อหาเรื่องราวในการจัดแสดงนิทรรศการ
4) สื่ อกิจ กรรม คือ การนํา วั สดุ อุปกรณ ตางๆมาจั ด แสดงรวมกันโดยใชกิจกรรม หรือวิธีก าร
เปนหลัก สื่อชนิดนี้ทําใหกลุมเปาหมายสามารถรับรูขอมูลไดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 รวมทั้งมีสวนรวมในการ
จัดแสดงนิทรรศการนั้นๆ
5) สื่ อ คอมพิ ว เตอร ทั ช สกรี น คือ การจัด แสดงเนื้ อหาเรื่องราวผ า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สามารถแดงขอมูลไดจํานวนมากแลแสดงผลไดหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปน เนื้อหาขอมูล ภาพประกอบ
เสียง สื่อวีดีทัศน 3D Animation
6) Mixed Reality Interactive คือ รูปแบบเทคนิคสื่อผสมเพื่อสรางมิติการนําเสนอใหกับสื่อ
จั ด แสดง/ชิ้ น งานจั ด แสดง เพื่ อ ให ผู ช มเกิ ด ความเขา ใจในเรื่ อ งราวได ดี ยิ่ ง ขึ้น และสรา งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินในการชมนิทรรศการ
7) Kinect Interactive คือ รูปแบบการจัดแสดงใหผูชมปฏิสัมพันธกับเรื่องราวการจัด แสดง
ดวยเทคนิคจับการเคลื่อนไหวของผูเขาชมนิทรรศการกับสื่อวีดีทัศน
8) Halo Vision คือ รูปแบบการจัดแสดงใหผูชมปฏิสัมพันธกับเรื่องราวการจัดแสดงดวยเทคนิค
การจําลองภาพสามมิติผาน อุปกรณแปลงสัญญาณภาพวีดีทัศนผานประสบการณที่ตื่นเตนแปลกใหมอยาง
เหมาะสม
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4.4.4 เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธในการจัดแสดงนิทรรศการ Interactive Technology
1) Mixed Reality Interactive รูปแบบเทคนิคสื่อผสมเพื่อสรางมิติการนําเสนอใหกับสื่อจั ด
แสดง/ชิ้นงานจัดแสดง เพื่อใหผูชมเกิดความเขาใจในเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น และสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ในการชมนิทรรศการ

ภาพ 4-120 ตัวอยางรูปแบบ Mixed Reality Interactive
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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2) Kinect Interactive รู ปแบบการจั ด แสดงใหผู ช มปฏิ สั มพั นธ กับเรื่องราวการจั ด แสดงด ว ย
เทคนิคจับการเคลื่อนไหวของผูเขาชมนิทรรศการกับสื่อวีดีทัศน

ภาพ 4-121 ตัวอยางรูปแบบ Kinect Interactive
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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3) Halo Vision รูปแบบการจัดแสดงใหผูชมปฏิสัมพันธกับเรื่องราวการจัดแสดงดวยเทคนิคการ
จํ า ลองภาพสามมิ ติ ผ า น อุ ป กรณ แ ปลงสั ญ ญาณภาพวี ดี ทั ศน ผ า นประสบการณ ที่ ตื่ น เต น แปลกใหม อย า ง
เหมาะสม

ภาพ 4-122 ตัวอยางรูปแบบ Halo Vision
ที่มา: ภาพจากอินเตอรเน็ต
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บทที่ 5 ผลงานการออกแบบ
ผลการออกแบบตามขอบเขตโครงการในขอกําหนดโครงการ (TOR) ไดผลงานการออกแบบ
นํามาแบบและทัศนียภาพมาแสดงไวบางสวน ดังนี้
5.1 สรุปพื้นที่ใชสอยภายในภายนอกอาคาร
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
5.2 การผังวางและแบบภูมิสถาปตยกรรม

ภาพ 5-1 ทัศนียภาพโครงการ มุมมองจากดานวัดกูคํา
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ภาพ 5-2 ทัศนียภาพโครงการ มุมมองจากดานวัดชางค้ํา

ภาพ 5-3 ทัศนียภาพโครงการ มุมมองจากดานถนนมหาพรหม
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ภาพ 5-4 ผังภูมิทัศน และปายชื่อโครงการ
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ภาพ 5-5 ทัศนียภาพภายในบริเวณโครงการ
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5.3 แบบสถาปตยกรรมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน (อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา)

ภาพ 5-6 ผังพื้นชั้น 1 และ 2 อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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ภาพ 5-7 รูปดานอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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5.4 แบบสถาปตยกรรมภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน

ภาพ 5-8 ทัศนียภาพภายในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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5.5 แบบหองนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน

ภาพ 5-9 ทัศนียภาพภายในหองนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
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5.6 แบบสถาปตยกรรมศูนยเรียนรูเมืองนาน

ภาพ 5-10 ผังพื้นศูนยเรียนรูเมืองนาน
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ภาพ 5-11 รูปดานศูนยเรียนรูเมืองนาน
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5.7 แบบสถาปตยกรรมภายในศูนยเรียนรูเมืองนาน

ภาพ 5-12 แบบสถาปตยกรรมภายในศูนยเรียนรูเมืองนาน
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ภาพ 5-13 ทัศนียภาพภายในศูนยเรียนรูเมืองนาน
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บทที่ 6 สรุปผลและขอเสนอแนะ
บทสรุป
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดนาน (หลังเกา) เพื่อเปนหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองนาน และแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก ภายในพื้นที่ประมาณ 10 ไร ของที่ตั้งศาลากลาง
จังหวัดนานหลังเกา ถนนสุริยพงษ ไดดําเนินการศึกษาและออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ไดผลการดําเนินการในสวนของแบบรูปและรายการกอสราง ดังนี้
1. รื้อถอนอาคารและสิ่งกอสรางเดิมทั้งหมด ทั้งอาคาร กําแพง ถนนและลาน คงเหลือไวแต
อาคารศาลากลางจังหวัดนานและอาคารสวนตอเติมดานหลัง และพระบรมราชานุสาวรี ย
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) “พุ ท ธศิล ปแห งนัน ทบุรี” แสดงพุ ทธศิ ล ป และสถาป ตยกรรม ภู มิ ปญ ญาเชิง ช างและ
ศิลปกรรม
6) “ภูมิปญญาเชิงชาง” แสดงเรื่องผาทอ ไมแกะสลัก โลหะกรรม และอื่นๆ
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7) “อนาคตเมืองนาน” แสดงเรื่องเมืองจัดการตนเอง มรดกทางวัฒนธรรมและศักยภาพ
การทองเที่ยว
7. จัดทําสื่อนิทรรศการกลางแจงบริเวณสวนวัฒนธรรม เรื่องของ บอสวก บอเกลือ ชาง ขวาน
หินโบราณ บอกไฟ ฯลฯ
มีพนื้ ที่อาคารและสิ่งกอสรางในโครงการ ดังนี้
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
ในสวนของการศึกษาขอมูลดานวัฒนธรรม ไดศึกษารวบรวมจากเอกสารตํารา และการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุ ฒิ ผูรู ปราชญชาวบา น ฯลฯ จัดทําเป นเอกสารรายงานตามหมวดหมู ที่กําหนดไว ในขอกํ า หนด
โครงการ (TOR.) เพื่อใชประโยชนในการประมวลเปนชุดองคความรูเพื่อจัดแสดงนิทรรศการตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ในส ว นของการศึ กษาข 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 จังหวัดหรือหนวยงานที่จะดําเนินการกอสรางจัดทําสื่ 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 อสรา งนี้ ไ ม ใช ง านกอ สร า งอาคารและตกแต ง ภายในแบบทั่ ว ไป อาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรม มีหองแสดงนิทรรศการที่มีสื่อนิทรรศการทีใ่ ชรปู แบบที่ทันสมัย งานประณีต
และมีงานระบบ ใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือมัลติมีเดียมาเกี่ยวของ หากใหผูรับจางงาน
อาคารทั่ วไปมาทํ าการก อสรา ง จะเกิดป ญหาคุ ณ ภาพงานภายหลัง เชน เดี ยวกั บ ที่เคย
เกิดขึ้นในที่อื่นๆมาแลว ผลงานที่ปรากฏจะเสื่อมเสียภาพลักษณของเมืองนาน และเสีย
โอกาสทีจ่ ะใชหอศิลปวัฒนธรรมแหงนี้เปนหองรับแขกบานแขกเมืองที่เชิดหนาชูตา สงเสริม
การทองเที่ยวเมืองเกานาน
จึงมีความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ มีผลงานงานประเภทเดียวกัน
ที่เปนที่ยอมรับ ควรกําหนดผลงานของผูประกวดราคาใหมีประสบการณดังกลาว โดยอาจ
ทําไดหลายลักษณะตามที่งบประมาณและระเบียบจะอํานวย เชน
- ประกวดราคาเป น งานเดี ย วกั น ทั้ ง โครงการ โดยกํ า หนดให ผู เ สนอราคาต อ งมี
ประสบการณการจัดทํานิทรรศการสมัยใหม มีผลงานเปนที่ยอมรับ
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- ประกวดราคาเปนงานเดียวกันทั้งโครงการ โดยกําหนดใหผูเสนอราคาตองมีขอตกลง
รวมงานกับผูมีประสบการณการจัดทํานิทรรศการสมัยใหม มีผลงานเปนที่ยอมรับ
มารวมเสนอราคา
- ประกวดราคาแยกเป น 2 งาน คือ งานกอสรางอาคารศู นย เรียนรู และผั ง บริ เ วณ
ทั้งหมดงานหนึ่ง และงานกอสรางอาคารหอศิลปวัฒนธรรมฯ อาคารบริการดานหลัง
และสื่อนิทรรศการอีกงานหนึ่ง เฉพาะงานหอศิลปวัฒนธรรมฯนั้นกําหนดผลงานผู
เสนอราคาที่มีผลงานดังกลาว
ทั้งนี้ เพื่อใหหองแสดงนิทรรศการภายในหอศิลปวัฒนธรรมฯไดรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะ มี
ผลงานและประสบการณม ากอสรา ง และเมื องนา นได รับงานที่ มี คุ ณภาพสูง เช น เดี ย วกับ
พิพธิ ภัณฑสมัยใหมแหงอื่นๆที่กอสรางดวยคุณภาพสูง
-------------------------

