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ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษางานด้านวัฒนธรรม การจัดการสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์
“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดา จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
ผู้มาเยือนจังหวัดน่านจะได้เห็นวัดวาอารามใหญ่น้อยกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในตัวเมืองที่มีอยู่
หลายแห่งที่น่าสนใจทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม แต่ชื่อวัดที่ปรากฏในคาขวัญของจังหวัดน่าน
คือ วัดภูมินทร์ที่งดงามและถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้นั่นเอง
วัดภูมินทร์ตั้งอยู่ในบริเวณข่วงเมือง (ข่วง หมายถึง ลาน) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 ในสมัยเจ้าเจตบุตร
พรหมมินทร์ เดิมชื่อ ‘วัดพรหมมินทร์’ แต่ภายหลังเรียกเพี้ยนไปกลายเป็น ‘วัดภูมินทร์’ วัดแห่งนี้ได้รับการ
บูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช (ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 4) เป็นเวลา 7-8 ปีจึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดได้วาดขึ้นในช่วงการบูรณะ

พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ วิหาร และเจดีย์

ด้านหน้าทางเข้าวัดจะเห็นนาคสะดุ้งสองตัวข้างบันไดทอดร่างพาดยาว ดูราวกับวิหารหรืออุโบสถหลัง
นี้ตั้งอยู่กลางลาตัว โดยมีซุ้ มประตูอยู่ใต้ท้องพญานาคนี้ด้วย (เชื่อกันว่าหากผู้ใดมีโอกาสลอดซุ้มประตูนี้จะได้
กลับมาเยือนเมืองน่านอีกครั้ง) ความงดงามที่ไม่เหมือนใครของวัดภูมินทร์คือ เป็นวัดทรงจัตุรมุขแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัยซึ่งเป็นศิลปะสุโขทัย 4 องค์ หันพระปฤษฎางค์ชน
กัน มีชื่อเรียกว่า ‘พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี’ โดยประทับนั่งบนฐานซุกชีเดียวกันและหันพระพักตร์ออก
ทั้งสี่ทิศ อีกทั้งบานประตูเป็นไม้แกะสลักวิจิตรบรรจงโดยช่างที่มีฝีมือ
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ภาพจิตรกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ (ซ้าย) ภาพจิตรกรรมที่บอกเล่าเกียวกับการดาเนินวิถีชีวิตของชาวน่านในอดีต (ขวา)

สิ่งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของวัดภูมินทร์คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องพระพุทธประวัติและ
คันธกุมารชาดก ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ชีวิตประจาวัน หรือ
แม้แต่ภาพที่สะท้อนให้เห็นบทบาทของหญิงที่ไม่น้อยหน้าชาย ส่วนภาพที่ โด่งดังในวัดนี้ คือ ภาพ "ปู่ม่านย่า
ม่าน" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กระซิบรักบันลือโลก” เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่วาดขึ้นในช่วงการบูรณะ
ซ่อมแซมวัดภูมินทร์ ปู่ย่า หมายถึง ชายหญิง และม่านคือ พม่า ผู้วาดคาดว่าเป็น หนานบัวผัน ศิลปินชาวไทลื้อ
ที่เคยสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัว อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภาพนี้ แสดงให้เห็นชายหญิงคู่หนึ่ง
โดยฝ่ายชายใช้มือข้างหนึ่งเกาะไหล่ผู้หญิง แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งป้องปากกระซิบที่ข้างหูหญิงผู้นั้น สันนิษฐาน
ว่าการกระซิบหยอกล้อเช่นนั้นเป็นการแสดงความรักของคู่สามีภรรยา มิใช่การเล้าโลมของคู่รัก

ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน

3

สมเจตน์ วิมลเกษม ได้แต่งคาบรรยายภาพดังกล่าวเป็นภาษาถิ่นพายัพอันสละสลวย ความว่า
“กาฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้าก็กลัวหนาว
จักเอาไว้ปื้นอากาศกลางหาว ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาคะลุม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋ตัวจายปี้นี้ จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้
ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นแววา”
โดยผู้แต่งแปลความไว้ดังนี้
“ความรักของน้องนั้น พี่จะเอาฝากไว้ในน้าก็กลัวเหน็บหนาว
จะฝากไว้กลางท้องฟ้าอากาศกลางหาว ก็กลัวเมฆหมอกมาปกคลุมรักของพี่ไปเสีย
หากเอาไว้ในวังในคุ้ม เจ้าเมืองมาเจอก็จะเอาความรักของพี่ไป
เลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่ จะให้มันร้องไห้ราพี้ราพันถึงน้อง
ไม่ว่ายามพี่นอนหลับหรือสะดุ้งตื่น”
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง รั ฐบาลไทยได้จัดพิมพ์ภาพวัดภูมินทร์ลงบนธนบัตรฉบับละ 1
บาท นอกจากนี้ วัดและจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแห่งนี้ยังสร้างแรง
บันดาลใจให้ศิลปินนาไปสร้างผลงานภาพเขียนต่าง ๆ ตลอดจนมีผู้นาภาพไปทาเป็นของที่ระลึก
เช่น เสื้อผ้า ถุง เข็มกลัด ของแต่งบ้าน เป็นต้น
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วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร
ประวัติความเป็นมา
วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่งเจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1949
เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรง สร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือด้านหน้ามีสิงห์คู่ ยืนตรงเชิงบันได ด้านละ
ตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลาง ทาเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็ก อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีทางขึ้นเป็น
ประตูเล็ก ๆ ตรงข้ามพระประธาน ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข้าง ทาหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลด
ด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบันตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน แล้วประดับที่ขอบเสาด้านหน้าทุกต้น ตาม
ลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในพระวิหารมีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ จาหลักลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว้
เป็นลวดลายกนกระย้าย้อยเหมือนลวดลายที่เสาในวิหารวัดภูมินทร์

พระวิหารหลวง

พระธาตุเจดีย์ช้างค้า

หอไตร

พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี
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ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้าซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์
มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว รวม 24 เชือก เป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลื่ยมจัตุรัส
ซ้อนกัน 3 ชั้น ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอยออกมาครึ่งตัว ขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจากเหลี่ยมฐาน พระธาตุ
เจดีย์ช้างค้าวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีหอไตรใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฏกซึ่ ง
ส่วนใหญ่เป็นใบลาน หอไตรสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เป็นอาคารก่ออิฐโบกปูนยกพื้นสูงมีสิงห์
ยืนอยู่ด้านหน้า ตรงแนวเสาที่รับคานมีทางเข้าด้านหน้าเป็นประตูทางเดียว บานประตูสลักเป็นรูปเทวดา 2
องค์ และมีลายปูนปั้น เป็นรูปยอดปราสาท ด้านนอกสองข้างทาง ระหว่างเสารายและผนัง เป็นทางเดินถึงกัน
ได้โดยรอบ อาคารสูงหลังคาช้อน 3 ชั้น ไม่มีมุขลดที่หน้าบันใช้แผ่นไม้เรียงต่อกัน ประดับลายปูนปั้นเป็นรูป
กนกล้อพระยาครุฑ ระหว่างช่วงเสาประดับด้วยแผ่นไม้จาหลัก ลายกนก เป็นรูปสามเหลี่ยม สลับลายพุ่มข้าว
บิณฑ์คว่า และรูปพระยาครุฑห้อยลงมาตามแบบสถาปัตยกรรมของล้านนา ภายในหอไตรมีพระพุทธรูปทองคา
ปางลีลาศิลปะสุโขทัย คือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่ง
ราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้าง เป็นทองคา 65 % สูง 145 เซนติเมตร
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คุ้มเจ้าเทพมาลา
คุ้มเจ้าเทพมาลา ตั้งอยู่บนถนนมหาพรหม ด้านทิศตะวันตกของคุ้มหลวงหรือหอคา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ในปัจจุบัน) คุ้มเจ้าเทพมาลาสร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 5 คุ้มหลังนี้จึงมีอายุ
เก่าแก่มากกว่าร้อยปีมาแล้ว แต่เดิมเป็นที่พานักของเจ้านางเทพมาลา ธิดาคนแรกของเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช
(พระนามเดิมว่า เจ้าสุริยะ ณ น่าน) ซึ่งเป็นพระเจ้านครน่าน กับแม่เจ้ายอดหล้า (คนละท่านกับแม่เจ้ายอดหล้า
พระชายาเอก)

คุ้มเจ้าเทพมาลา

คณะศึกษาดูงานฯ ที่คุ้มเจ้าเทพมาลา

คุ้มเจ้าเทพมาลาเป็นอาคารยกใต้ถุนสูงที่สร้างขึ้นจากไม้สักทั้งหลัง เป็นไม้ที่ไ ด้จากการที่พระเจ้าสุริย
พงษ์ผริตเดชได้ทรงให้รื้อถอนหอคาที่เป็นเรือนไม้แฝดติดกัน 7 หลังของพระราชบิดาออก และสร้างหอคาขึ้น
ใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตามแบบร่วมสมัย จึงมีการสันนิษฐานว่า คุ้มหลังนี้สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2446 หรือ
หลังจากนั้นไม่นาน เป็นคุ้มที่มีการจัดวางผังอาคารแบบสมมาตร มีมุขหลังคาจั่วคลุมบันไดทางขึ้นสู่ห้องโถง
กลางของเรือนตรงกลาง เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นและรับแขก ส่วนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นห้องผังหกเหลี่ยม
ด้านหลังห้องนั่งเล่นเป็นห้องโถงย่อย ซึ่งเป็นที่วางเครื่องเรือนโบราณขนาดใหญ่ติดผนังอาคารเป็นเครื่องเรือน
ไม้ที่มีอายุพอๆ กับตัวอาคาร ด้านหลังของอาคารมีชานซึ่งเชื่อมเรือนครัวและห้องต่างๆ เข้ากับ เรือนพักอาศัย
ชานเชื่อมอาคารนี้ เดิมเคยเป็นชานไม้ แต่ได้มีการเปลี่ยนให้เป็นชานคอนกรีตปูกระเบื้อง หลังคาของคุ้มแห่งนี้
นอกจากจะมีรูปทรงแปลกตาแล้ว ยังมีพื้นที่ใต้หลัง คา ซึ่งใช้เป็นทั้งพื้นที่เก็บของและเป็นทางเดินไปสู่ระเบียง
ยื่นเหนือมุขจั่วหลังคาคลุมบันไดทางขึ้นเรือนด้านหน้าอาคาร เป็นบริเวณที่สามารถชมทิวทัศน์เมืองน่านได้
ในภายหลัง คาดว่าประมาณ พ.ศ. 2477 คุ้มเจ้าเทพมาลา ได้ถูกขายต่อให้กับเจ้าบุญศรี เมืองชัย ซึ่ง
เป็นน้องชายของ เจ้าบุญโสม ณ น่าน ผู้เป็นชายาของเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) เจ้าบุญศรีได้แต่งงาน
กับแม่เจ้าบัวคา มีบุตรธิดารวม 12 คน ซึ่งทุกคนเกิดและเติบโตที่คุ้มแห่งนี้ แต่ก็ได้แยกย้ายกันไปทางานใน
ต่างจังหวัดกันหมด ที่ผนังอาคารยังมีการประดับภาพถ่ายหมู่ของสมาชิกในครอบครัว ปัจจุบันคุ้มแห่งนี้ได้ตก
ทอดสู่ทายาทรุ่นปัจจุบัน ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา คุณตาสัมพันธ์ เมืองชัย หรือคุณตาเปี๊ยก ซึ่งเป็นบุตรคน
ที่ 11 ของเจ้าบุญศรี เป็นผู้ที่กลับมาพักอาศัยและดูแลรักษาคุ้มหลังนี้ซึ่งมีสภาพเก่าแก่และทรุดโทรมมากเพียง
ลาพังหลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการจากกรมป่าไม้ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียชีวิตลงเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ที่ผ่านมานี้เอง ปัจจุบันจึงไม่มีผู้พักอาศัยและดูแลรักษา สภาพอาคารของคุ้มแห่งนี้จึงยิ่งทรุดโทรมมากขึ้นไปอีก
มีสภาพผุพัง บริเวณโดยรอบคุ้มก็ไม่ได้มีต้นไม้ตามปกติ จึงไม่ได้เปิดให้ผู้ใดเข้าชม
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ในปัจจุบัน ทายาทได้แบ่งพื้นที่ด้านหน้าคุ้มสุดขอบที่ดินทางทิศตะวันตกและพื้นที่ด้านหลังฝั่งหอคา
(พิพิธภัณฑ์ฯ) ให้เช่า เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว โดยผู้เช่าได้เปิดพื้นที่ด้านหน้าเป็นร้านกาแฟ และใช้
พื้นที่ด้านหลังเป็นที่จัดเก็บและแสดงเครื่องเรือนและงานไม้ต่างๆ ที่ตนชอบและได้สะสมไว้ ผู้เช่ารายนี้ ซึ่งเป็น
คนท้องถิ่น จึงเป็นผู้ที่ได้ช่วยดูแลปรับปรุงพื้นที่โดยรอบนอกตัวอาคารบางส่วนไปด้วย และได้เป็นผู้ที่นาคณะ
ของเราเดิมชมพื้นที่ภายในคุ้มเจ้าเทพมาลาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
คุ้มเจ้าเทพมาลาได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ ประเภท บ้านพักอาศัย
(คุ้มเจ้า) ประจาปี พ.ศ. 2555 จากสมาคมสถาปนิกสยาม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ตัวอาคารของคุ้มเจ้าเทพ
มาลา ซึ่งเป็นเรือนโบราณที่ได้รับการออกแบบมาอย่างงดงามนั้น กลับอยู่ในสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากตาม
กาลเวลาที่ผ่านมาร้อยกว่าปี จึงสมควรได้รับการซ่อมแซมบูรณะอย่างเร่งด่วน เพื่อให้คุ้มเจ้าเทพมาลาแห่งนี้
ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันทรงค่าของน่านนครตราบนิรันดร์
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วัดมิ่งเมือง และเสาหลักเมืองน่าน
วัดมิ่งเมืองหรื อวัดเงิน เป็น วัดส าคัญแห่ งหนึ่งของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ถนนสุ ริยพงศ์ อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน วัดนี้เดิมเป็นวัดร้าง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ ครองนครน่านในขณะนั้น ได้ สถาปนาวัดร้างนี้ขึ้นใหม่ทั้งอารามและตั้งชื่อวัดใหม่นี้ว่า
“วัดมิ่งเมือง” ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมือง เนื่องจากในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง (เดิมเรียกว่า
“เสามิ่ง” หรือ “เสามิ่งเมือง”) ซึ่งในครั้งนั้นพบทิ้งอยู่ด้านหลังของวัดในสภาพผุกร่อน วัดมิ่ง เมืองได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2510

ศาลหลักเมืองน่าน (หน้า) อุโบสถวัดมิ่งเมิอง (หลัง)

เสาหลักเมืองน่าน

พระอุโบสถหลังเดิมของวัดมิ่งเมืองมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527
พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองและชาวบ้านคุ้มวัดมิ่งเมือง ได้ ร่วมกันรื้อถอนพระ
อุโบสถหลังเดิมที่ชารุดทรุดโทรมมาก และสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นในที่เดิม เป็นแบบล้านนาร่วมสมัยที่
ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ โดยคณะช่างตระกูลช่างเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (นาโดยสล่าเสาร์แก้ว
เลาดี) พระอุโบสถหลังใหม่นี้มีลักษณะเด่นคือลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความ
สวยงามและวิจิตรบรรจงมาก ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนแบบอนุรักษ์ภาพโบราณ แสดง
ให้เห็นประวัติศาสตร์ของเมืองน่านและวิถีชีวิตของชาวน่าน เริ่มตั้งแต่สมัยพญาภูคา เจ้าผู้ ครองนครน่านองค์
ปฐม ตั้งเมืองอยู่ ณ เมืองย่าง (ปัจจุบันอยู่ในเขตอาเภอปัว) จนถึงสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนคร
น่านองค์สุดท้าย
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ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดมิ่งเมือง

ภาพหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง

ในการสร้ างพระอุโบสถหลั งใหม่นี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายพระประธานองค์เดิงงม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2400 มีนามว่า “หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง” เป็นพระพุทธรูปปั้น ก่อด้วยอิฐถือปูน และมีการบูรณะมุกลงรักปิด
ทองใหม่ทั้งองค์ การซ่อมแซมครั้งล่าสุดได้เพิ่มขนาดขององค์พระให้ใหญ่ขึ้น โดยมีหน้าตักกว้างขนาดประมาณ
2 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงามตามพุทธศิลป์แบบเชียงแสนสิงห์ 1 ยุคต้น โดยเฉพาะที่ยอดพระเกตุโมฬีเป็นรูป
ดอกบัวตูมแกะสลักจากหินแก้วจุยเจียหรือแก้วโป่งข่าม ซึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาเท่านั้น
เสาหลักเมืองน่าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ เจ้าผู้ ครองนครน่านองค์
ที่ 57 (เนื่องจากแต่ก่อนมานั้นเมืองน่านไม่มีคติการสร้างเสาหลักเมือง) พระองค์โปรดให้ฝังเสาหลักเมือง ณ
วัดมิ่งเมือง ในบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2333 เดิมมีลักษณะเป็นเสาไม้สักทอง
ที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ประมาณสองคนโอบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร สูงประมาณ 3
เมตร ลักษณะเป็นเสาทรงกลม ส่วนหัวเสาเกลาเป็นรูปดอกบัวตูม ตัวเสาฝังลงกับพื้นดินโดยตรง ไม่มีศาลหรือ
อาคารครอบแต่อย่างใด
ใน พ.ศ. 2506 ได้เกิดน้าท่วมใหญ่ กระแสน้าในแม่น้าน่านได้ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมตัวเสาหลักเมือง ทา
ให้เสาหลักเมืองโค่นล้มลงเพราะรากเสาผุกร่อนมาก เนื่องจากฝังกับพื้นดินมานานกว่าร้อยปี ต่อมาทางวัดมิ่ง
เมืองพร้อมด้วยคณะศรัทธาชาวบ้านมิ่งเมือง ได้ร่วมกันก่อเสาหลักเมืองน่านจาลองด้วยอิฐถือปูนขึ้นในสถานที่
เดิม
ใน พ.ศ. 2514 นายสุกิจ จุลละนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ขณะนั้น) ได้นาข้าราชการ พ่อค้า และ
ประชาชนชาวน่านทั้งปวง ร่วมกันสร้างเสาหลักเมืองน่าน และสร้างศาลทรงไทยจตุรมุขครอบเสาหลักเมืองขึ้น
เป็น ครั้ งแรก โดยนาเอาเสาหลั กเมืองน่ านต้นเดิมที่โค่นล้มลงนั้นมาเกลาแต่งใหม่ ฐานประดับด้วยไม้แกะ
ลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลัก เป็นรูปพรหมพักตร์ (พรหมสี่หน้า) มีชื่อว่า เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา
ใน พ.ศ. 2515 (ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จมาบรรจุต้น
ท้าวเวสสุวรรณ 84,000 องค์ ลงในหลุมฐานเสาหลักเมือง และในวันที่ 7 มกราคม 2516 สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตั้ง เสา
หลักเมืองน่าน
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สาหรับศาลหลักเมืองน่านหลังปัจจุบัน ได้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2548 หลังจากที่ศาลหลังเก่าชารุดทรุด
โทรมลงมาก ทางราชการรวมทั้งประชาชนชาวน่านจึงได้ร่วมใจกันสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่นี้ขึ้น เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสที่ทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ใน พ.ศ. 2550
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ทรงยกยอดพุทธ
ประทุมสวมเศียรท้าวมหาพรหมยอดศาลหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
การขึ้นสักการะเสาหลักเมืองน่าน นิยมกระทาตามทิศอันเป็นอุดมมงคล ดังนี้
ทิศเหนือ พระเมตตา ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้รักษา มีอานาจ มีบารมี มีความมั่นคง มีความ
กล้าแข็ง เข้มแข็ง เป็นที่เคารพ เกรงขาม
ทิศตะวันออก พระกรุณา ท่านท้าวธะตะรัฏฐะ ผู้รักษา มีเสน่ห์ เมตตา มหานิยม เป็นที่รัก
เป็นที่ปรารถนา และชื่นชอบของคนและเทวดา
ทิศใต้ พระมุทิตา ท่านท้าววิรุฬหะกะ ผู้รักษา มีความมั่งคั่ง ร่ารวย อุดมสมบูร ณ์ ทั้งทรัพย์
สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ และบริวาร
ทิศตะวันตก พระอุเบกขา ท่านท้าววิรูปักษ์ ผู้รักษา มีความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข มีสันติภาพ
ภราดรภาพ เป็นที่เคารพ นับถือ เชื่อถือ

วัดมิ่งเมืองจึงนับเป็นวัดสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน หากใครมาถึงน่านแล้วควรมาสักการะองค์
พระประธานและเสาหลักเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และจะประทับใจในความประณีตของสล่า (ช่าง)
เมืองน่านที่ฝากฝีมือไว้ในพระอุโบสถวัดมิ่งเมืองและเสาหลักเมืองอย่างแน่นอน
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บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ
บ่อเกลือที่ผลิตสินเธาว์โบราณของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในเขตอาเภอบ่อเกลือ ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เดินทางขึ้นไปเพื่อศึกษาถึงกระบวนการและภูมิปัญญาการผลิตเกลือสิ นเธาว์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษยังคงมีให้ศึกษาได้เป็นอย่างดี

บริเวณบ่อเกลือ

คณะศึกษาดูงานฯ เข้าเยี่ยมชมการผลิตเกลือสินเธาว์

บ่อเกลือสินเธาว์แห่งนี้มีเรื่องเล่ากันสืบมาถึงการค้นพบบ่อน้าเกลือว่า มีนายพรานล่าสัตว์ได้มาพบ
หนองน้าที่สัตว์มักชอบมากินน้าที่นี่ประจา จึงลองชิมจึงรู้ว่าน้าที่หนองมีความเค็ม ต่อมาข่าวเรื่องบริเวณนี้มี
หนองน้าเค็มได้แพร่ไปจนเจ้าหลวงภูคาและเจ้าหลวงบ่อล่วงรู้ ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมาดูหนองน้าหรือน้าบ่อ
เกลือ ต่อมาเจ้าหลวงภูคาจึงไปทูลขอประชาชนที่อาศัยอยู่ที่เมืองเชียงแสนจากพญาเม็งราย เจ้าเมืองเชียงราย
เพื่อมาหักร้างถางพงสร้างที่อยู่อาศัยและทาเกลืออยู่ในบริเวณนี้ เมื่อประมาณ พ.ศ.2323 -2327 ดังนั้น
ประชาชนที่ตาบลบ่อเกลือจึงเชื่อกันว่าตนเองเป็นชาวเชียงแสน เป็นกลุ่มชนตระกูลไตยวนที่อพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานเพื่อผลิตเกลือสินเธาว์มาตั้งแต่สมัยอดีต และชาวบ่อเกลือก็มีการผลิตเกลือสินเธาว์เป็นอาชีพหลัก
เรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
การไปศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรมในครั้งนี้ได้ไปศึกษาที่แหล่งการต้มเกลือสินเธาว์ที่บริเวณตาบลบ่อ
เกลื อใต้ห รื อบ้ านบ่ อหลวง โดยบริ เวณนี้ มีบ่อน้าเกลื อ 2 บ่ อ หรือที่ช าวบ้านเรียกว่า บ่อเหนือและบ่อใต้
กล่าวคือ บ่อเหนืออยู่ริมแม่น้ามางและบ่อใต้อยู่ห่างออกไปราว 500 เมตร ติดเชิงเขาท้ายหมู่บ้าน ภายใน
ตาบลบ่อเกลือใต้มีโรงต้มเกลืออยู่ประมาณ 30 แห่ง
การต้มเกลือของที่นี่ เป็นเรื่องค่อนข้างยากลาบากพอสมควรสาหรับผู้ที่ พบเห็น แต่เป็นความเคยชิน
และเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านบริเวณนี้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการต้มเกลือนั้นจะต้องนาน้าจากบ่อ
น้าเกลือทั้งสองบ่อที่ยังเหลือมาใช้ในการต้มเกลือ และปัจจุบันการต้มเกลือของชาวบ้านที่ตาบลบ่อเกลือใต้
ยังคงใช้วิธีการต้มเกลือแบบโบราณที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น คือต้มเกลือภายในโรงต้มเกลือที่ทาจากไม้ที่ปิด
มิดชิด ภายในโรงต้มมีเตาขนาดใหญ่ขึ้นรูปจากดินเหนียวสาหรับวางกระทะใบใหญ่ 2 ใบ ด้านบนแขวน
ตะกร้าไม้ไผ่สานใบเล็ก ๆ เพื่อใช้สาหรับใส่เกลือ
การต้ ม เกลื อ 1 กระทะต้อ งใช้ เ วลาในการต้ม ตลอดทั้ ง กลางวั น และกลางคื น แต่ พอต้ มเกลื อ ได้
ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงแรกของการต้ม น้าเกลือจะเริ่มระเหยและกลายเป็นเม็ดเกลือเกาะอยู่ตามขอบกระทะ
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บ้างเล็กน้อย ดังนั้นขณะที่มีการต้มเกลือผู้ผลิตต้องคอยเฝ้าและคนน้าเกลือเพื่อไม่ให้เกลือที่เริ่มตกผลึกอยู่
บริเวณก้นกระทะและขอบ ๆ ของกระทะไหม้
เมื่อต้มน้าเกลือไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเกลือเริ่มตกผลึกเป็นเม็ดเกลือลอยอยู่ด้านบน ผู้ผลิตจะช้อน
เกลือที่เป็นเม็ดแล้วใส่ลงในตะกร้าหรือชะลอมที่แขวนอยู่บนกระทะเพื่อให้สะเด็ดน้า หลังจากเกลือที่แขวนไว้
แห้งหรือสะเด็ดน้าแล้วจะนาเกลือในตะกร้าไปเทยังที่พักเกลือที่อยู่ภายในโรงต้มเกลือ ทาเช่นนี้ไปเรื่อยจน
น้าเกลือในกระทะแห้งหมดแล้วจึงตักน้าเกลือจากบ่อมาใส่ลงกระทะเพื่อต้มใหม่อีกครั้ง

การทาความสะอาดกระทะต้มเกลือสินเธาว์

ภูมิปัญญาที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้อีกสิ่งที่น่าสนใจคือ วิธีการทาความสะอาดกระทะ ซึ่งเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยการนากระทะไปแช่ลาแม่
มางซึ่งไหลผ่านข้างหมู่บ้าน การแช่กระทะชาวบ้านจะนาก้อนหินขนาดใหญ่ทับไว้บนกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้
กระทะลอยไปกับสายน้า และยังใช้ประโยชน์จากการไหลของกระแสน้าในการชาระคราบเกลือที่ติดอยู่กับ
กระทะ โดยแช่กระทะไว้ประมาณ 2 - 3 วัน เนื่องจากเกลือที่ติดอยู่ขอบกระทะมีความหนา ดังนั้นจึงไม่
สามารถจะล้างออกหมด จึงต้องแช่น้าทิ้งไว้ จากนั้นเมื่อเห็นว่ากระทะเหลือคาบเกลือเพียงเล็กน้อยก็ขัดทา
ความสะอาดอีกครั้งก่อนนาไปเก็บเพื่อไว้ใช้งานต่อไป
กระบวนการผลิตเกลือที่นี่ทุกขั้นตอน ล้วนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่อง และชาวบ้านก็ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดกันต่อมา
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วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา
วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจาหมู่บ้านหนองบัว ตาบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน วัดแห่ง
นี้ เป็ นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปั ตยกรรมและจิตรกรรมชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัว เป็นวัดชาวบ้าน
ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่าย วิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีจุ ดเด่นในแง่สถาปัตยกรรม
พื้นบ้านที่สวยงาม และหาชมได้ยาก จากคาบอกเล่า กล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้น ในราว พ.ศ. 2405 (สมัยรัชกาลที่
4) โดยท่านสุนันต๊ะ (ครูบาหลวง) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง นาชาวบ้าน สร้างขึ้นเป็นวัดประจาหมู่บ้านหนองบัว แต่
แรกนั้นยังไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เข้าใจว่าจะเขียนขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 2410-2449 (สมัยรัชกาลที่ 5)

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดหนองบัว

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดหนองบัวแห่งนี้ นับว่าเป็นจิตรกรรมที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์
และวรรณกรรมมาก ภาพจิตรกรรม แบ่งเป็นสองส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 : ภาพจิ ตรกรรมเรื่องจั น ทคาธชาดก เขียนบนฝาผนัง 3 ด้าน จันทคาธชาดกนี้ นับเป็น
วรรณกรรมที่สาคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นนิทานธรรมเก่าแก่อันดับที่ 11 ใน ปัญญาสชาดก
ส่วนที่ 2 : ภาพพุทธประวัติที่เบื้องหลัง พระประธานเป็นอดีตของพระพุทธเจ้า และตอนบนสุดของฝา
ผนังตรงข้ามพระประธาน เป็นตอนพระอินทร์เสด็จลงมาดีดพิณถวายพระพุทธเจ้า
สันนิษฐานว่า ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้คือ หนานบัวผัน บางคนก็ว่าเป็นชาวไทลื้อ บางคนก็
เชื่อว่าเป็นไทพวน แต่ศิลปินบางท่านอย่าง วินัย ปราบริปู บอกว่าน่าจะเป็นชาวไทลื้อ เพราะคาบรรยายใต้ภาพ
จิตรกรรมเป็นภาษาไทลื้อ และแบบแผนในการวาดยังคล้ายกับวัดไทลื้อในที่ต่างๆ เป็นจิตรกรรมที่มีความ
งดงามและสะท้อนภาพชีวิตของชาวน่านในยุคนั้น และถือเป็นแหล่งสารสนเทศสาคัญเกี่ยวกับประวัติผ้าไทย
โดยมีภาพสตรีสูงศักดิ์นุ่งผ้าซิ่นอย่างดี มีลวดลายสวยงาม นอกจากนั้นยังสันนิษฐานว่าหนานบัวผันเป็นผู้เขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์บางส่วนด้วย โดยเฉพาะภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่
ประณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจาวัดภูมินทร์
เป็นที่น่าเสียดายที่ภาพจิตรกรรมหลายส่วนถู กน้าฝนทาลายลบหายไปหลังจากการบูรณะวิหารแห่งนี้
ในการปูกระเบื้องหลังคาใหม่ โดยไม่ได้ทาโครงหลังคาซ้อนด้านบน เมื่อเกิดฝนตก จึงทาให้น้าฝนไหลเข้าชะ
ภาพจิตรกรรมจนเสียหาย
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ภาพวาดลายเส้นปั๊บสา (กระดาษสา)

ภาพจิตรกรรมภายในวิหารที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินวิถีชีวิต
และความงามของเครื่องแต่งกายของผู้คนในอดีต

ภาพจิตรกรรมภายในวิหารเป็นภาพหญิงสาวที่นุ่งผ้าซิ่นลวดลายสวยงาม
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หอศิลป์ริมน่าน

ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
บริเวณโถงก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดนิทรรศการภายในหอศิลป์ฯ

อาจารย์วินัย และอาจารย์ปราณี (ภรรยา) ปราบริปู
ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะศึกษาดูงานฯ

หากกล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วนั้น แหล่งการเรียนรู้อันดับต้นๆ ที่ใครหลาย
คนจะต้องคิดถึงคงหนีไม่พ้นหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบัน หน่วยงานในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และ
เอกชนได้ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่ วนร่ว มในกระบวนการดาเนินการ รวมถึงการวางนโยบายในการ
ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดในด้านต่างๆ สาหรับหอศิลป์ริมน่านซึ่งตั้งอยู่ในเขตตาบลบ่อ อาเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน นับเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ฯ โดยเอกชน ที่เป็นทั้งแม่แบบ และแรงบันดาลใจ
ให้กับหอศิลป์เอกชนอื่นๆ ตลอดช่วงระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่การเปิดหอศิลป์ฯ แห่งนี้อย่างเป็นทางการใน
พ.ศ. 2547 อาจารย์วินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้ง ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับบ้านเกิด เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา ทั้งยังเป็น
พื้น ที่ในการจัดแสดงงานศิลปะที่เปิ ดโอกาสให้ กับศิล ปินกลุ่ มต่างๆ ได้เข้ามาจัดแสดงงาน ในลั กษณะของ
นิทรรศการหมุนเวียน ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างประสบการณ์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ จนหอศิลป์ฯ แห่งนี้
กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง

ปู่ม่านย่าม่าน ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ใช้เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมการศึกษาเท่านั้น)
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ปู่ม่านย่าม่านในหลากหลายบริบท
(ใช้เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมการศึกษาเท่านั้น)

ความน่าสนใจของผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้มีการจัดแสดงในหอศิลป์นั้นอยู่ที่ความพยายาม
ในการนาเสนอบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองน่านผ่านงานศิลปะ โดยอาจารย์วินัยได้ศึกษาข้อมูล
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาพจิตรกรรมดังกล่าว นาเอางานจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ที่มีความโดดเด่นคือ
“ภาพปู่ม่านย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลก” ที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นภาพแทนของจังหวัดน่าน มาสร้างงาน
ศิลปะที่สะท้อนให้เห็นพลวัตของเมืองน่านและพลวัตของสิ่งต่างๆ ด้วยการนาเสนอผ่านงานจิตรกรรมภาพหนุ่ม
สาวในปัจจุบัน ขณะเดียวกันภายในหอศิลป์ฯ ยังมีการนาเสนอภาพปู่ม่านย่าม่านในบริบทที่แตกต่างกันออกไป
เห็นได้จากภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วภายในหอศิลป์ฯ ยังได้มี
การจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์ วินัย รวมถึงงานของศิลปินท่านอื่นที่อาจารย์วินัยได้สะสมไว้ เป็นที่
น่าสนใจว่าภาพผลงานของอาจารย์วินัยเองนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงนัย แห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวงาน
ด้วยเช่นกัน ในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความคลี่คลายจากความสมจริงไปสู่การสื่อถึงความเป็นนามธรรม
หากแต่อิงอยู่กับหลักการพื้นฐานที่แสดงถึงสภาพความเป็นไปตามธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆ
ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปิน

ภาพบรรยากาศการเข้าชมผลงานสะสมของหอศิลป์ริมน่าน
(ใช้เพื่อเผยแพร่ ในกิจกรรมการศึกษาเท่านั้น)
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สาหรับความน่าสนใจของนิทรรศการหมุนเวียน ในช่วงที่ได้เดินทางไปหอศิลป์ริมน่าน เป็นช่วงที่มีการ
จัดแสดงงานศิลปะของกลุ่มศิลปินกลุ่มสายน้าอิง โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “นิทรรศการศิลปะคืนสู่มาตุภูมิ ”
ธรรมชาติของน้าอิงนั้นเป็นแม่น้าที่ไหลย้อนขึ้นไปทางตอนเหนือ แตกต่างจากแม่น้าสายอื่นๆ ในประเทศไทย
ในแง่นี้ก็อาจจะทาให้ผู้ชมมองเห็นถึงนัยบางประการจากชื่อก่อนที่จะได้เข้าชมงานศิลปะ ผลงานในการจัด
แสดงของกลุ่มศิลปินกลุ่มสายน้าอิงโดยภาพรวมแล้ว เป็นงานที่นาเสนอเกี่ยวกับวิถีตามธรรมชาติของทั้งคน
สัตว์ และพืชพรรณต่างๆ ทั้งวิถีในทางโลกและทางธรรม ด้วยการใช้เทคนิควิธีที่มีความหลากหลาย อาทิ วาด
ภาพลายเส้น สีอะคริลิก สีน้า เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการศิลปะ
คืนสู่มาตุภูมิ และตัวอย่างผลงานของศิลปินที่
จั ดแสดง
(ภาพตัว อย่ า งผลงานนี้ เป็ น
ภาพที่ น ามาใช้ เ พื่ อ เผยแพร่ ใ นกิ จ กรรม
การศึกษาเท่านั้น)

ความโดดเด่นของหอศิลป์ฯ แห่งนี้ นอกจากจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สาหรับคนหลากหลายกลุ่มแล้ว
ยังเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ที่ อ ยู่ โ ดยรอบ กล่ า วคื อ อาจารย์ วิ นั ย ได้ ส ร้ า งหอศิ ล ป์ ฯ ไว้ ใ นที่ ดิ น ผื น ใหญ่ ติ ด กั บ ริ ม น้ าน่ า น
สภาพแวดล้อมดังกล่าวยัง เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้สภาพแวดล้อมของหอศิลป์ ฯ แห่งนี้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ใน
หลากหลายมิติ โดยไม่จากัดเฉพาะวัตถุ เรื่องราว หรือผลงานที่มีการจัดแสดงไว้เท่านั้น ในแง่นี้อาจมองได้ถึงนัย
ของการเป็นแหล่งบ่มเพาะ จุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่มักจะเกิดขึ้นตามแนวลาน้าเป็นอันดับแรก
ก็เป็นได้
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เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก
เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก ตั้งอยู่ที่บ้านสวกพัฒนา หมู่ที่ 10 ตาบลบ่อสวก อาเภอเมืองน่าน ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบภาชนะดินเผาที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมืองน่านใน
อดีต เตาเผาแห่งนี้ได้รับการสารวจและศึกษาเบื้องต้น โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527
เป็นแหล่งโบราณคดีชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านพักของ จ.ส.ต.มนัส และคุณสุนัน ติคา
ในบริเวณบ้านพัก ได้มีการขุด พบเตาเผา ลักษณะเตาหันหน้าเข้าหาแม่น้าเพื่อสะดวกในการขนส่ ง
ภายในเป็นโพรงใหญ่เพื่อให้คนเข้าไปข้างในได้ เตามีความลาดเอียงและมีปล่อ งระบายอากาศอยู่ด้านบน เตา
โบราณ 2 เตาได้ รั บ การบู ร ณะ และก่ อ สร้ า งอาคารถาวรคลุ ม ส่ ว นบริ เ วณใต้ ถุ น บ้ า น จ่ า มนั ส ได้ จั ด เป็ น
นิทรรศการแสดงโบราณวัตถุจากแหล่งเตาเผาที่มีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเป็นลักษณะเฉพาะของตั วเองที่
แตกต่างไปจากเตา เผาแหล่งอื่น ๆ ของล้านนา โดยในบริเวณบ้านจ่า มนัส ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ และที่ไปชม
นี้มีทั้งหมด 7 เตา แต่ได้ขุดออกไว้ 4 เตา เหลือที่ยังไม่ขุด 3 เตา เมื่อขุดค้นเสร็จก็ทาเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด คือเปิด
หลุมขุดค้นไว้ ไม่ฝังกลบ สร้างหลังคาคลุมจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวชมฟรี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เคยเสด็จเยี่ ยมสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 แหล่งเตาเผานี้สันนิษฐานว่ามีอายุแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-22 อาจเก่าแก่กว่าแหล่งเตาอื่น ๆ
ในล้านนาทั้งหมดซึ่งมี 15 แหล่ง

คณะศึกษาดูงานฯ เยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก

เครื่องถ้วยชามที่ขุดพบเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่โดดเด่นของแหล่ง เตาเผาบ้านบ่อสวก เพราะเป็น
เทคโนโลยีการเผาเครื่องถ้วยชามที่ก้าวหน้าในสมัยโบราณ และไม่เคยมีการใช้กล่องดินลักษณะเดียวกันนี้ใน
แหล่งเตาอื่นๆ รวมทั้งลายที่พบบนเครื่องถ้วยชามก็มีเอกลักษณ์เฉพาะคือเป็นลายบ่อสวก รูปอินธนูต่างจากที่
ขุดพบในแหล่งอื่นๆ ทาเลที่ตั้งบริเวณบ้านจ่ามนัสก็เป็นจุดที่ใกล้ลาน้าสวก มีดินดี น้าดีเหมาะสาหรับการตั้งเป็น
แหล่งเตาเผา เพราะเมื่อทาเสร็จก็ขนส่งไปทางลาน้าเพื่อออกสู่แม่น้าน่านได้ เนินดินเตาเผาที่ค้นพบในบริเวณ
บ้านจ่ามนัส ได้รับการตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของบ้านคือ เนินดินเตาจ่ามนัส และเนินดินเตาสุนัน
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เตามนัส (ซ้าย) เตาสุนัน (ขวา) ตั้งชื่อตามเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งการเรียนรู้

บริเวณบ้านของจ่ามนัสยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาลองเหตุการณ์ วิถีชีวิตต่าง ๆ ของชาวบ้านสวกหมู่ ที่
1 และบ้านสวกพัฒนาหมู่ที่ 10 ในอดีตเอาไว้ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พิพิธภัณฑ์
เฮือนบ้านสวกแสนชื่น” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นเฮือนพื้นถิ่นของชุมชนตาบลบ่อสวก ที่สะท้อนภาพวิถี
ชีวิตของคนตาบลบ่อสวกเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดเริ่มต้นจากนายแพทย์บุญยงค์
วงค์ รั กมิ ต ร ประธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ พระพุ ท ธทนต์ โ ชติ คุ ณ และคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ฯ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เฮือนบ้านสวกแสนชื่น ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมตาม
บ้ า นในสมั ย โบราณของชาวน่ าน และจั ด แสดงวิ ถี ชี วิ ต ของชาวน่ า นในอดี ตให้ ค นได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ม ากขึ้ น
นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณบ้าน อาทิ กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ ยุวชนโบราณคดี การจัด
เวทีเรียนรู้ “คนเฒ่าเล่าความหลังเรื่องบ้าน” โดยให้ผู้สูงอายุในชุมชนมาเล่าเรื่องบ้านในความทรงจา ร่วมกัน
ออกความคิดตามรู้และประสบการณ์ โดยมีเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมรับฟังและซักถาม เป็นต้น

อาคารพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชืน่

สถานทีจ่ ัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ
ประชาชนในจังหวัดน่านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร แต่การทาการเกษตรมักประสบปัญหาด้านการ
ขาดแคลนแหล่งน้า การตัดไม้ทาลายป่า การเผาป่าเพื่อปลูกพืช ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขา การถางป่าเป็นสิ่ง
ที่ต้องใช้แรงงานและเวลา ประชาชนจึ งนิ ยมเผาป่าแทน ทาให้ เกิดปัญหาความไม่สมบูรณ์ของดินตามมา
ประชาชนไม่ได้ผลผลิตเท่ าที่ควร ประชาชนยากจนและขาดความรู้ในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาคือการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทาป่าเศรษฐกิจ โดยปลูกต้นไม้ที่ทาประโยชน์และนามาซึ่งรายได้ สร้างความรักในผืนป่า
โดยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เห็นชอบให้สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ดาเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ” และ “สถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ” ซึ่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553
พันธกิจ
จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุว งศ์ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดาริต่างๆ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งและสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดาริ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง
2. ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กร
ชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ
ในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2) สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดาริ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์
ศึกษาการพัฒนาโครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบัน
วิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับความรู้ การต่อยอดชุดความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการขยายผลเชื่อมโยงสู่การนาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
2.3) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบันกับแผนชุมชน แผนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล
2.4) สนับสนุน ส่งเสริม แนะนา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนาแนวพระราชดาริไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ
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2.5) สร้ างการรั บ รู้ ความเข้าใจ และความร่ว มมือดาเนินการตามแนวพระราชดาริอย่าง
ต่อเนื่อง
3. เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา และทั ศ นศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ การน าแนวพระราชด าริ ไ ป
ประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมการประสานการดาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น องค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รทางสั ง คม สถาบั น วิ ช าการ ภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ กิ จ กรรมพั ฒ นาและกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์
5. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ผลผลิตจากการดาเนินงาน
1. เกิดแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชดาริ
2. เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคี ทุกภาคส่วนในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์สาขาตาม
แนวพระราชดาริ
3. เกิดการรับรู้ เข้าใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน
ประชาสังคม และนานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมแก้ ไขปัญหาพื้นฐานที่สาคัญของประเทศตาม
แนวพระราชดาริ

คณะศึกษาดูงานฯ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ

หลักการดาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ มีหลักในการดาเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยการน้อมนาเอาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติยึดหลักการทรงงานของพระองค์
ท่าน ดังนี้
1. หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ
มิติด้านน้า ด้านดิน ด้านเกษตร ด้านพลังงานทดแทน ด้านป่า และด้านสิ่งแวดล้อม โดยปรับให้สอด
รับเป็นไปตามสภาพของภูมิสังคมและพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจน เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน
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2.หลักการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ต้องมีการทาความเข้าใจในชุมชน เข้าใจในสภาพพื้นที่และภูมิสังคม การเข้าถึงข้อมูลการเก็บข้อมูล
ที่เป็นจริงและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วจึงเริ่มการพัฒนาโดยการนาองค์ความรู้ให้ชาวบ้านลงมือทาด้วยตนเอง
ซึง่ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้เชื่อมความรู้จากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ จากครูภูมิปัญญาไปให้กับชาวบ้าน
3. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ 23 ข้อ
หลักการโครงการ
1. ระเบิดจากภายใน
2. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
3. ทาตามลาดับขั้น
4. ภูมิสังคม
5. บริการที่จุดเดียว
6. ใช้อธรรมปราบอธรรม
7. การพึ่งตนเอง
8. พออยู่พอกิน
9. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
10. ขาดทุนคือกาไร
11. เศรษฐกิจพอเพียง
12. ทางานอย่างมีความสุข
13. ความเพียร
14. รู้ รัก สามัคคี

หลักการทรงงาน
1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
2. ทางานแบบองค์รวม
3. ไม่ติดตารา
4. ประหยัด
5. ทาให้ง่าย
6. การมีส่วนร่วม
7. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
8. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
9. ปลูกป่าในใจคน
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พระธาตุแช่แห้ง

ภายในบริเวณของพระธาตุ

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามา
ของอิทธิพลทางศาสนาที่เป็นศาสนาหลักทั้งพุทธ พราหมณ์ -ฮินดู อิสลาม รวมถึงศาสนาคริสต์นิกายต่ างๆ
ร่องรอยหลักฐานที่ดูจะปรากฏเด่นชัดคงหนีไม่พ้น ศาสนสถานที่ยังคงมีการใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปในแต่ละเมือง
หากกล่าวถึงศาสนาสถานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแล้ว สิ่งแรกที่ใครหลายคนต้องคิดถึง คือ
“วั ด ” ซึ่ ง จั ง หวั ด น่ า นนั้ น ถื อ ได้ ว่ า มี วั ด อยู่ เ ป็ น จ านวนมาก มี ทั้ ง วั ด หลวง วั ด ราษฎร์ ทั้ ง มหานิ ก าย และ
ธรรมยุติกนิกาย นอกจากนี้แล้วยังมีเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงการสร้างวัดน้อยที่มีสาเหตุมาจากการ
รายงานจานวนวัดที่อยู่ในเมืองน่านของเจ้าเมือง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาส เมื่อ พ.ศ.2416 ปัจจุบันอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เมืองน่านยังมีวัดซึ่งภายในมีสิ่ง
ปลูกสร้างที่เป็นปูชนียสถานประเภทพระธาตุเจดีย์อยู่หลายแห่งด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตาบลม่วงตี๊ด อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงมหานิกาย
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พระธาตุแช่แห้งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองที่เรื่อ งเล่าในรูปแบบของตานานที่สามารถสืบย้อนไป
ถึงสมัยพุทธกาลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์มาถึงดินแดนแห่งนี้ โดยมีความเชื่อว่าภายในพระ
ธาตุนั้นได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์เอาไว้ และตามคติความเชื่อเกี่ยวกับปีนักษัตรของชาวล้านนายัง
เชื่อกันว่าพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้เป็นพระธาตุประจาปีเกิดของผู้ที่เ กิดปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทาให้เมื่อเข้าไปใน
บริเวณวัดเราก็จะเห็นรูปปั้นกระต่ายวางอยู่ในมุมต่างๆ เป็นจานวนมาก สาหรับการเข้าสักการะองค์พระธาตุ
นั้นผู้หญิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาณาบริเวณขององค์พระธาตุ อันเนื่องมาจากคติความเชื่อที่มีมาตั้งแต่
สมัยโบราณ
นอกจากประเด็นที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อของผู้คนแล้ว ความน่าสนใจของพระธาตุแช่แห้งนี้ยัง
อยู่ที่ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่สามารถสะท้อนบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองที่มีความสัมพันธ์กับ
ล้านนา พม่า ซึ่งเป็นบ้านเมืองที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองในดินแดนแถบนี้ได้เป็นอย่างดี
สรุปผลที่ได้จากการจัดโครงการ
การเดิน ทางไปศึกษาดูงานที่จั งหวัดน่านในครั้งนี้ คณาจารย์ ผู้ เข้ าร่ว มโครงการจากทั้ ง แขนงวิช า
สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดี ศึ ก ษา และภาษาอั ง กฤษได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง สภาพบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ของจังหวั ดน่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
ด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นอกจากนี้แล้วคณาจารย์ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรพิพิธภัณฑ์และชุมชน ทาให้ได้ข้อมูลที่มี
ประโยชน์และมีความสอดคล้องกับการจัดการสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
******************************************

