
ห้องที่ ๑ ห้องฉายวีดิทัศน์

ห้องที่ ๒ 
วิวฒันาการสายสมัพนัธ์เมอืงนา่นสู่รตันโกสินทร์

ห้องที่ ๙ 
เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ห้องที่ ๔ ใต้แผ่นฟ้าแห่งเมืองน่าน

ห้องที่ ๕ เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ

ห้องที่ ๗ สืบศิลป์ถิ่นน่าน

ห้องที่ ๗ 
มรดกทางธรรมชาติ

ห้องที่ ๖ วัฒนธรรมเฟื่องเรืองนามน่าน

ห้องที่ ๓ สายสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก

การจัดแสดงภายในหออัตลักษณ์นครน่าน



ห้องฉายวีดีทัศน์

๑
ห้องที่

แนะนำ�ก�รเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่�น 

ตลอดจนข้อมูลและแผนผังก�รจัดแสดงแต่ละส่วน
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  นำ�เสนอเกีย่วกบัประวตัแิละเหตกุ�รณ์ก�รเปลีย่นแปลงสมยัต่�ง ๆ   

จนก้�วเข้�สู่สมัยรัตนโกสินทร์ โดยนำ�เสนอผ่�นก�รเล่�เรื่องด้วยส�ยนำ้�

น่�นจ�กเหตุก�รณ์ในอดีตที่สำ�คัญและตัวแบบจำ�ลอง

วิวัฒนาการสายสัมพันธ์
เมืองน่านสู่รัตนโกสินทร์

ห้องที่

๒
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หออัตลักษณ์นครน่าน Nakorn Nan Identity HalL

 เมืองน่�น	 เป็นดินแดนโบราณท่ีมีผู ้คนอาศัยต้ังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 เน่ืองจากพบเครื่องมือหินกะเทาะ
และแหล่งผลิตเครื่องมือหิน	 อายุราว	 ๓๕,๐๐๐–๒๕,๐๐๐	 ปี	
บริเวณเขาแก้ว	 เขาชมพู	 ดอยปู่แก้ว	 ดอยภูทอก	 บ้านทุ่งผง 
และเขตอ�าเภอเวยีงสา	นอกจากนีย้งัมกีารค้นพบกลองมโหระทกึ
แบบวัฒนธรรมดองซอน	อายุราว	๒,๕๐๐-๒,๐๕๐	ปี	ที่บ้านบ่อ
หลวง	ต�าบลบ่อเกลอืใต้	อ�าเภอบ่อเกลอื	ก่อนจะรวมตัวเป็นชมุชน
สมยัประวตัศิาสตร์ข้ึนในบรเิวณท่ีราบระหว่างหบุเขาทางตอนบน
ของต้นแม่น�้าน่าน	เมื่อราวพุทธศตวรรษที่	๑๘

	 “น่าน”	 เป็นท้ังช่ือเมืองและช่ือจังหวัดหนึ่งในล้านนา
ตะวันออก	มีประวัติความเป็นมายาวนาน	ชื่อเมือง	“น่าน”	จาก
เอกสารและต�านานพ้ืนเมือง	 เรียกช่ือเมืองน่านแตกต่างกันไป	
ต�านานเก่า	 มักเรียกชาวเมืองน่านว่า	 “กาวน่าน”	 สันนิษฐานว่า	
“กาว”	เลอืนมาจากภาษาจีนว่า	“แกว	กอย	ก้อ	และ	กุย๊”	(หมาย
ถึงพวกด�ามืดหรืออนารยชน)	ส่วนค�าว่า	“น่าน”	มีส�าเนียงคล้าย
จีนว่า	“น่าง”	หรือ	“น่างเจียง”	แปลว่าทางทิศใต้	“กาวน่าน”	จึง
น่าจะเป็นค�าทีช่าวจนีเรยีกเมอืงน่าน	โดยหมายถงึพวกอนารยชน
ที่อยู่ทางทิศใต้

กลองมโหระทึก

พญาภูคา

 ปลายพุทธศตวรรษที่	๑๘	พญาภูคา	 ได้น�า
ชาวไทยกลุม่หนึง่เข้าอยูอ่าศยัในบรเิวณพืน้ทีร่าบทาง
ตอนบนของจังหวัดน่าน	ตั้งศูนย์กลางการปกครองที่
เมืองย่าง	(เมอืงโบราณทีต้ั่งอยูร่มิฝ่ังด้านใต้ของแม่น�า้
ย่าง	ใกล้กับดอยภูคา	เขตบ้านเสี้ยว	ต�าบลยม	อ�าเภอ
ท่าวงัผา)	ต่อมาเจ้าขนุฟองราชบตุรบญุธรรมของพญา
ภูคา	ได้น�าไพร่พลไปตั้งเมืองขึ้นอีกแห่งหนึ่ง	บริเวณ
ที่ราบแถบต�าบลศิลาเพชร	ในเขตอ�าเภอปัว	เรียกชื่อ
ว่า	 “เมืองปัว”	 เมื่อบ้านเมืองเร่ิมเป็นปึกแผ่นพญา
ง�าเมืองแห่งแคว้นพะเยาได้แผ่ขยายอ�านาจเข้ามาใน
พื้นที่เมือง	ปัวชั่วระยะเวลาหนึ่ง	หลังจากเจ้าขุนฟอง
ถึงแก่พิราลัยเมืองปัวจึงเร่ิมมีความสัมพันธภาพกับ
กรุงสุโขทัยในช่วงรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	
กบัหวัเมอืงอืน่	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นการปกครองของกรงุสโุขทัย

ช่วงสร้างเมืองวรนคร (เมืองปัว) 
(ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - พ.ศ. ๑๙๑๑)
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 ในสมัยพญาการเมือง(กรานเมือง)	 โอรส
ของพญาผานองบ้านเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น	
ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้
ชิดพงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า	
ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย	 (พระมหาธรรมราชา
ลิไท)	 ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย	 (วัดอัมพวนาราม)	
ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย	 ได้พระราชทานพระธาตุ	
๗	 องค์	 พระพิมพ์ทองค�า	 ๒๐	 องค์	 พระพิมพ์เงิน	
๒๐	 องค์	 ให้กับพญาการเมือง	 มาบูชา	ณ	 เมืองปัว
ด้วย	พญาการเมืองได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล	
ในปี	 พ.ศ.	 ๑๙๐๒	 จึงได้ก่อสร้างพระธาตุขึ้นที ่
บนภูเพยีงแช่แห้ง	บริเวณทีร่าบตอนล่างทางฝ่ังตะวัน
ออกของแม่น�้าน่าน	
	 โดยพระองค์ได้สร้างองค์พระธาตุชื่อ	“พระ
ธาตุแช่แห้ง”	 ภายในบรรจุพระธาตุและพระพิมพ์
ซึ่งได้มาจากกรุงสุโขทัย	 พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจาก
เมอืงปัว	ลงมาสร้างเมอืงใหม่ทีบ่รเิวณพระธาตแุช่แห้ง	
เรียกว่า	“เวียงภูเพียงแช่แห้ง”	โดยมีพระธาตุแช่แห้ง
เป็นศูนย์กลางเมือง เหตุที่ย้ายเมืองคร้ังนี้อาจด้วย
จ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น	 ที่อยู่อาศัยในบริเวณ
เดมิไม่เพียงพอ	จงึนบัเป็นโอกาสทีจ่ะขยายอาณาเขต
ของเมืองให้กว้างขวางออกไปจนจรดกับเมืองแพร่ที่
อยูท่างตอนใต้	อกีทัง้ทีต่ัง้ของเมอืงใหม่ยงัอยูใ่นชยัภมูิ
ที่ดีกว่า	 และสะดวกต่อการติดต่อระหว่างหัวเมือง
ในเขตปกครอง	 ดังนั้นพญาการเมืองจึงใช้กุศโลบาย
การสร้างพระธาตุเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนพากันลงมา
ตั้งเมืองใหม่ขึ้นทางตอนใต้	 ต่อมาเมื่อบริเวณเวียงภู
เพยีงแช่แห้งเกดิความแห้งแล้ง	พญาผากองโอรสพญา
การเมืองจึงได้	 ย้ายเมืองมาสร้างขึ้นทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น�้าน่านเมื่อปี	พ.ศ.	๑๙๑๑	และการย้ายเมือง
ครั้งนี้นับเป็นครั้งสุดท้าย	 เมืองน่านได้ตั้งอยู่	 ณ	 ท่ีนี้
นับแต่นั้นจวบจนปัจจุบัน

พระธาตุแช่แห้ง
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	 เมืองน่านได้ด�ารงอิสระมา	๗๒	ปี	มีเจ้าเมืองสืบราชสมบัติผลัดเปลี่ยนกัน
มาตลอด	ภายหลงัเมือ่ถูกผนวกเข้ากบัอาณาจักรล้านนา	ระยะแรกเมืองน่านมฐีานะ
เป็นเมืองประเทศราช	โดยพระเจ้าติโลกราช	ได้ให้เจ้าผาแสง	ราชบุตของพญาแพง	
ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนคร	 เมื่อพญาผาแสงถึงแก่พิราลัย	 ฐานะของเมืองน่านจึงกลาย
เป็นหัวเมืองหน่ึงของอาณาจักรล้านนา	 โดยมีการส่งเจ้าเมืองผลัดเปลี่ยนขึ้นมาปก
ครอง	 นับตั้งแต่หมื่นสร้อยเชียงของ	 จนถึงพญาพลเทพฤๅชัย	 ช่วงนั้นนับเป็นยุคท่ี
พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรือง	 พระมหาธาตุแช่แห้ง	 ปูชนียสถานอัน
ส�าคัญของเมือง	ที่ถูกปล่อยให้รกร้าง	กลับได้บูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามดังเดิม
	 เมอืงน่านตกอยูภ่ายใต้ความปกครองของอาณาจกัรล้านนากว่า	๑๐๘	ปี	จนกระทัง่พระเจ้าบเุรงนอง	กษตัรย์ิ
ผู้ครองกรุงหงสาวดี	ได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่	ครั้งนั้น	พระเมกุฏิ	กษัตริย์เมืองเชียงใหม่	มิอาจต้านทานก�าลังของ
ทัพพม่าได้	จึงยอมอ่อนน้อมเป็นประเทศราชของพม่า	พลเทพฤาชัย	เจ้าเมืองน่านจึงได้หนีไปพึ่งเมืองหลวงพระบาง

เมืองน่านขึ้นกับอาณาจักรล้านนา 
(พ.ศ. ๑๙๙๓ - พ.ศ. ๒๑๐๑)

ตราอาณาจักรหลักค�า

ความสัมพันธ์กับกรุงสุโขทัย 
(พ.ศ. ๑๙๑๕-พ.ศ. ๑๙๘๑)

		 ความสัมพันธ์ระหว่างเมอืงน่านกบักรุงสุโขทยั	
มปีรากฏในหลกัศลิาจารกึสมยัสโุขทยัหลายหลกั	ได้แก่	
จารึกหลักที่	๘	หลักที่	๔๕	และหลักที่	๖๔	
		 ข้อความกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางด้าน
การปกครองและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ	 ความ
สัมพันธ์ทางการปกครองปรากฏในจารึกหลักที่	 ๘	
จารึกขึ้นในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่	 ๒	 ราว
ปี	 พ.ศ.	 ๑๙๑๕	 มีข้อความที่กล่าวถึงเมืองน่านว่า	
“.....เบื้องเหนือน�้าน่าน.......ถึง......เจ้าพญาผากอง	
เจ้าเมืองน่านเมืองพลั่ว.........”	 ส่วนความสัมพันธ์
ทางเครือญาตินั้น	 ปรากฏในจารึกหลักที่	 ๔๕	 และ
หลักที่	 ๖๔	 (จารึกวัดช้างค�้า)	 มีข้อความกล่าวถึง
การกระท�าสัตสาบานระหว่างพญาผากอง	 (ซ่ึงมี

ศักดิ์เป็นปู่)	 และพระมหาธรรมราชาท่ี	 ๒	 (ซ่ึงมีศักดิ์เป็นหลาน)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๑๙๓๕	 ว่าจะช่วยเหลือกันเมื่อฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งเกิดศึกสงคราม	 และก่อนหน้านี้ในปี	 พ.ศ.	 ๑๙๑๙	 พญาผากองได้เคยยกทัพจากเมืองน่านมาช่วย
พระมหาธรรมราชาที่	 ๒	 คราวท�าศึกกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๑	 (ขุนหลวงพะงั่ว)	 แห่งกรุงศรีอยุธยาท่ี
เมืองก�าแพงเพชร	 แต่ในการศึกครั้งนั้น	 ท้ังสองพระองค์ไม่อาจทานก�าลังทัพจากกรุงศรีอยุธยาได้	 ด้วยเหตุนี้กรุง
ศรีอยุธยาจึงพยายามตัดก�าลังกรุงสุโขทัยทางด้านเหนือ	 โดยส่งขุนนางมาลอบปลงพระชนม์เจ้าผู้ครองนครน่าน
ถึง	๒	ครั้งด้วยกัน	คือ	พญาการเมือง	พ.ศ.	๑๙๐๖	และเจ้าค�าตัน	พ.ศ.	๑๙๔๑	แต่ไม่สามารถท�าลายความสัมพันธ์ 
ดังกล่าวได้	จนกระทั่งกรุงสุโขทัยถูกผนวกเข้ากับกรุงศรีอยุธยาในปี	พ.ศ.	๑๙๘๑	ในสมัยเจ้าอินต๊ะแก่นท้าว	ปี	พ.ศ.	
๑๙๘๕	เมือ่พระเจ้าตโิลกราช	แห่งนครเชยีงใหม่	ขึน้เสวยราชสมบตั	ิพระองค์ต้องการแผ่ขยายอ�านาจการปกครอง	จงึ
แต่งทัพเข้าตีเมืองน่าน	ปี	พ.ศ.	๑๙๙๑	เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา
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	 พระเจ้าบเุรงนองโปรดฯ	ให้	พญาหน่อค�าเสถยีรชยัสงคราม	มาเป็น
เจ้าเมอืงน่านแทน	ตลอดช่วงระยะเวลา	๒๐๐	ปีเศษนัน้	หวัเมอืงล้านนาตก
อยูใ่นความระส�า่ระสาย	เพราะเกดิศกึสงครามทัง้กบัพม่าและกรงุศรอียธุยา 
อยู่เนือง	ๆ	
	 เมื่อพระนางสุทธิเทวีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เชื้อสายราชวงศ์ 
มังรายองค์สุดท้าย	ถึงแก่พิราลัยในปี	พ.ศ.	๒๑๒๒	พระเจ้าหงสาวดีได้ส่ง 
มังนรธาช่อ	มาครองเมืองเชียงใหม่เพื่อปกครองหัวเมืองล้านนา	เมืองน่าน
จงึขึน้ตรงต่อการปกครองของพม่าท่ีเมอืงเชยีงใหม่	เจ้าเมอืงน่านได้พยายาม
แข็งเมอืงต่อพม่าหลายครัง้	แต่ไม่เป็นผลส�าเรจ็	ครัง้หนึง่เจ้าผูค้รองนครน่าน 
องค์หนึ่งคือ	 เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ถึงกับถูกจับตัวไปประหารที่เมือง
เชยีงใหม่ในปี	พ.ศ.	๒๑๔๖	อกี	๒๐	ปีต่อมา	เจ้าอุน่เมอืง	เจ้าผู้ครองนครน่าน
อีกองค์หนึ่งต้องหนีภัยลงไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์
แห่งกรุงศรีอยุธยา	 ในเวลานั้นตรงกับ	 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม	
(ครองราชย์ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๑๕๓	-	พ.ศ.	๒๑๗๑)	ในปี	พ.ศ.๒๑๖๗	พระ

เมืองน่านตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 
(พ.ศ. ๒๑๐๓-พ.ศ. ๒๓๒๘)

พระเจ้าบุเรงนอง

เจ้าสทุโธธรรมราชาแห่งกรงุหงสาวดไีด้ยกทพัมาตีเมอืงน่าน	กวาดต้อนผู้คนไปเมอืงหงสาวดี	และได้มกีารโยกย้ายสบั
เปลีย่นเจ้าเมอืงในเขตหวัเมอืงล้านนาเข้ามาปกครองเมอืงน่านอกีคร้ังหนึง่	พ.ศ.	๒๑๖๗		เมอืงน่านต้องรับศกึสงคราม	
๒	ด้าน	คอืกองทัพจากพม่าและ	กองทัพจากกรุงศรอียธุยา	ดงัปรากฏในเอกสารว่าสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงส่ง
กองทพัมาตเีมอืงน่านในปี	พ.ศ.	๒๒๐๕	และจบัตวัพญาแหลมมมุ	(ครองเมอืงน่านระหว่างปี	พ.ศ.	๒๑๙๑	-	พ.ศ.	๒๒๐๕)	 
ลงไปยังกรุงศรีอยุธยา	 ทางเมืองน่านจึงยกพญายอดใจผู้น้องของพญาแหลมมุมขึ้นครองเมืองน่านในปี	 พ.ศ.๒๒๐๗	
และในปี	พ.ศ.	๒๒๓๐	พญายอดใจถึงแก่พิราลัย	พระเมืองราชาผู้น้องสุดท้องจึงได้ขึ้นครองเมืองน่านสืบต่อมา
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๒๔๖	 พระเมืองราชาได้แข็งเมืองต่อพม่า	 พระเจ้ากรุงอังวะจึงส่งกองทัพจากเมืองเชียงใหม่มา 
ปราบปราม	ท�าให้เมอืงน่านเสยีหายอย่างหนกั	ผูค้นพากนัละทิง้บ้านเรือนอพยพหนภียัสงครามเข้าไปอยูต่ามป่าตามเขา 
ครั้งนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อน้อยอินทร์	 ได้พยายามชักจูงผู้คนให้กลับมาสร้างบ้านแปงเมืองข้ึนใหม่	 เมื่อความทราบไปถึง
พระเจ้ากรุงอังวะจึงโปรดให้ตั้งน้อยอินทร์เป็นพระนาซ้ายผู้รักษาเมือง	 ต่อมาพระเจ้ากรุงอังวะได้ส่งเจ้าฟ้าเมืองคอง 
มาเป็นเจ้าเมืองน่าน	และเมื่อเจ้าฟ้าเมืองคองถึงแก่พิราลัย	ทรงส่งเจ้าฟ้าเมียวซามาเป็นเจ้าเมืองคนต่อไป	เมื่อเจ้าฟ้า
เมยีวซาถงึแก่พริาลยั	พระนาซ้ายซึง่ต่อมาได้เป็นพญานาขวา	(น้อยอนิทร์)	ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตจาก
พระเจ้ากรุงอังวะอัญเชิญพญาหลวงติ๋นมหาวงศ์เจ้าเมืองเชียงใหม่	มาเป็นเจ้าเมืองน่านในปี	พ.ศ.	๒๒๖๙	 เมืองน่าน 
จึงมีเจ้าผู้ครองนคร	โดยการสบืเชือ้สายล�าดบัราชวงศ์อกีครัง้หนึง่	เรยีกว่า	ราชวงศ์หลวงติน๋มหาวงศ์	(ต้นสกลุ	ณ	น่าน)
	 ในปี	พ.ศ.	๒๓๐๓	พระเจ้าอลองพญา	พระมหากษัตริย์พม่าเสด็จสวรรคต	หัวเมืองล้านนาถือโอกาสกระด้าง
กระเดือ่ง	พระเจ้ามงัลอกเสดจ็เสวยราชย์ต่อจากพระเจ้าอลองพญา	ได้ส่งแม่ทพัช่ืออภยัคามณมีาตเีมอืงเชยีงใหม่และ
หวัเมอืงอืน่	ๆ 	เวลานัน้เจ้าอรยิวงศ์ผูค้รองนครเมอืงน่าน	ได้หนัไปอ่อนน้อมกบัพม่าดังเดิม	เมือ่ปราบปรามหวัเมอืงล้านนา 
ราบคาบแล้ว	พระเจ้ามังลอกทรงแต่งตั้งให้อภัยคามณีเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๓๐๖	พระเจ้ามังระ
เสวยราชย์ครองเมืองอังวะ	 อภัยคามณีได้ไปเฝ้าพระเจ้ากรุงอังวะองค์ใหม่	 เจ้านายท้าวพญาในหัวเมืองล้านนาซึ่งได้
ก�าลังสนับสนุนจากหลวงพระบางถือโอกาสพากันแข็งเมือง	พระเจ้ามังระจึงทรงให้เนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพน�าก�าลัง
ร่วมกบักองทพัของอภัยคามณียกมาปราบปราบอกีครัง้	จากนัน้ในปี	พ.ศ.	๒๓๑๐	หวัเมอืงล้านนาได้สนับสนนุทัพพม่า	
น�าโดยอภัยคามณียกมาตีกรุงศรีอยุธยา	ครั้งนั้นเจ้าอริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครน่านได้มอบหมายเจ้านายอ้ายผู้เป็นหลาน
คุมก�าลังพลเมืองน่านมาสมทบกับกองทัพพม่า	ในปีนั้นกรุงศรีอยุธยาได้เสียเอกราชแก่พม่าเป็นครั้งที่	๒
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 เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและสถาปนา
กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ในปี	พ.ศ.	๒๓๑๐	หัวเมืองล้านนายัง
คงอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า	 พระองค์จึงทรงยกกองทัพมาตี
เมืองเชียงใหม่ถึง	๒	ครั้งด้วยกัน	ครั้งแรกไม่สามารถตีได้	จึงยกขึ้นมา
อีกครั้งในปี	พ.ศ.	๒๓๑๗	ครั้งนั้นพญาจ่าบ้าน	เจ้าเมืองเชียงใหม่	และ
พญากาวลิะ	เจ้าเมอืงล�าปาง	ได้หนัมาสวามภิกัดิกั์บฝ่ายไทย	น�าก�าลงั
ผูค้นเข้ามาสมทบตีเมอืงเชยีงใหม่	ส่วนทางเมอืงน่านซ่ึงในเวลานัน้ยงั
อยูภ่ายใต้การปกครองของพม่าได้มอบให้เจ้าน้อยวธิรู	ต�าแหน่งเจ้านา
ขวา	 เกณฑ์พลมาช่วยพม่าป้องกันเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีโปมะยุง่วนเป็น
เจ้าเมือง	 แต่ไม่สามารถต้านก�าลังทัพไทยได้	 จึงทิ้งเมืองไปตั้งมั่นอยู่
ที่เมืองเชียงแสน	ส่วนเจ้าน้อยวิธูรถูกจับกุม	หลังจาก	ปีมะเมีย	พ.ศ.	

๒๓๑๗	มีชัยชนะเหนือเมืองเชียงใหม่	สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดฯ	ใหเ้จ้าพระยาจักรี	อยู่จดัการปกครองหวั
เมืองล้านนา	ครั้งนั้นได้เกลี้ยกล่อมให้เจ้าฟ้าเมืองน่าน	ยอมสวามิภักดิ์กับฝ่ายไทย	เป็นข้าขอบขัณฑสีมาอีกเมืองหนึ่ง	
จึงได้เมืองเชียงใหม่	เมืองล�าพูน	เมืองล�าปาง	เมืองน่าน	และเมืองแพร่	กลับมาอยู่ในพระราชอาณาเขตกรุงสยาม	นับ
ตั้งแต่ปีมะเมีย	พ.ศ.	๒๓๑๗	เป็นต้นมา
	 ในเดอืน	๔	ของปี	พระเจ้ากรงุธนบรุ	ีตดิศึกพม่าทีบ่างแคร์	เจ้าพระยาจักรี	ยกกองทพักลับจากเมอืงเชยีงใหม่
ตามออกไปถงึ	(เอกสารจากพงศาวดาร	ไทยรบพม่า	พงศาวดารกรงุธนบรุ)ี	พาทตูเมอืงน่านมาถวายต้นไม้เงนิต้นไม้ทอง	
เครื่องราชบรรณาการของเจ้าฟ้าเมืองน่าน	ซึ่งอ่อนน้อมยอมเป็นข้าขอบขัณฑสีมาออกไปเฝ้าด้วย	พระเจ้ากรุงธนบุรี 
ก็ทรงพระปีติโสมนัส	 ตรัสสรรเสริญความชอบของเจ้าพระยาจักรี	 และพระราชทานพระแสงดาบฝักทองกับ 
พระธ�ามรงค์เพชรวงหนึ่งเป็นบ�าเหน็จ	
	 คร้ันต่อมาเจ้าน้อยวธิรูกระด้างกระเดือ่งต่อฝ่ายไทย	พญากาวลิะเจ้าผูค้รองนครล�าปาง	จงึน�าก�าลงัไปควบคุม
ตัวเจ้าน้อยวธิรู	พร้อมท้ังครอบครวัส่งลงมากรงุธนบุรีในปี	พ.ศ.	๒๓๒๑	เป็นเหตุให้เมอืงน่านขาดเจ้าผู้ครองนคร	กองทพั
พม่าจากเมอืงเชยีงแสนจงึได้ยกทพัมากวาดต้อนผูค้นในเมอืงน่านไปไว้ทีเ่มอืงเชยีงแสน	เมืองน่านจึงถูกทิง้ร้างเป็นครัง้ที ่
๒	เป็นเวลาถึง	๒๓	ปี	นับแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองน่านตกอยู่ในความวุ่นวายสับสน	เจ้านายเชื้อสายราชวงศ์หลวงติ๋นม
หาวงศ์ทีย่งัหลงเหลอือยูต่ามบ้านเลก็เมอืงน้อยในเขตเมอืงน่านและหัวเมอืงใกล้เคยีงพากนัแตกความสามคัคี	แบ่งแยก 
ออกเป็นฝักเป็นฝ่าย	บ้างหนัไปเข้ากบัพม่า	บ้างเข้ากบัไทย	กอบกบัห้วงเวลาดังกล่าวทีก่รงุธนบรุเีกดิเหตกุารณ์ไม่สงบ	
มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน	และย้ายราชธา

สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - พ.ศ. ๒๓๓๑)
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กรุงเทพมหานคร	ตั้งอยู่ที่ท่าปลา	และอีกฝ่ายหนึ่งมีเจ้าอัตถวรปัญโญ	(ภายหลังโปรดเกล้าฯ	ให้สถาปนาเป็นเจ้าฟ้า)	
ผู้เป็นหลาน	เป็นเจ้าเมืองฝ่ายบุรรัตนอังวะ	ตั้งอยู่ที่เมืองเทิง	
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๙	 เจ้าอัตถวรปัญโญได้ขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช	 พระยามงคลวรยศมีความยินดี	 จึงมอบบ้านเมืองให้เจ้าอัตถวรปัญโญเป็นผู้ครองเมือง	 ล่วงมาหนึ่งป ี
เจ้าอตัถวรปัญโญได้ลงไปเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัยงักรงุเทพมหานคร	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้เจ้าอตั
ถวรปัญโญด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมืองน่านต่อไปตามเดิม

	 ปี	พ.ศ.	๒๓๒๕	สมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัริย์
ศึกได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นองค์ปฐมบรม
กษัตริย์ราชวงศ์จักรี	 ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
เป็นราชธาน	ีและในปีต่อมาทรงแต่งต้ังเจ้าหนานนนัท
ปโชตผิูซ้ึง่เป็นบตุรของเจ้าอรยิวงศ์เจ้าผูค้รองนครน่าน	
(ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๒๙๗	-	พ.ศ.	๒๓๑๑)	ขึ้นเป็นพญา
มงคลวรยศ	 ให้มาครองเมืองน่าน	 ช่วงเวลานั้นเมือง
น่านยังคงรกร้างว่างเปล่า	 พญามงคลวรยศจึงคงตั้ง
มั่นอยู่ที่บ้านท่าปลา	 ฝ่ายทางพม่าได้แต่งต้ังเจ้าอัต
ถวรปัญโญ	ลูกหลานเชื้อสายเจ้าเมืองน่านขึ้นเป็นเจ้า
เมอืงน่านเช่นกนั	เจ้าอตัถวรปัญโญได้ตัง้มัน่อยูท่ีเ่มือง
เทิง	และเจ้าสุมนเทวราชผู้เป็นน้องของพญามงคลวร
ยศได้ตั้งมั่นอยู่ที่เวียงสา
	 หลังจากท่ีเมืองเชียงแสนถูกก�าลังหัวเมือง
ฝ่ายเหนือตีได้ในปี	 พ.ศ.๒๓๒๙	 เจ้าอัตถวรปัญโญได้
น�าครอบครัวชาวน่านและชาวเมืองเทิงย้ายลงมาอยู่
ท่ีบ้านถิด	 เขตเมืองน่าน	 ต่อมาเกิดกรณีวิวาทกับเจ้า
สุมนเทวราชผู้เป็นน้า	 พญามงคลวรยศได้ไกล่เกล่ีย
และยกเมืองน่านให้เจ้าอัตถวรปัญโญ	ขึ้นครองเมือง
	 ต้นรัชกาล	 เมืองน่านจึงมีเจ ้าเมืองเป็น
สองฝ่าย	 คือ	 พระยามงคลวรยศ	 เป็นเจ้าเมืองฝ่าย

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๓๑ - พ.ศ. ๒๔๗๔)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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สายสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก

วิวัฒนาการสายสัมพันธ์
เมืองน่านสู่รัตนโกสินทร์

ห้องที่
๓

  นำ�เสนอเกี่ยวกับประวัติและเหตุก�รณ์ก�รเปล่ียนแปลงสมัยต่�ง ๆ  

จนก้�วเข้�สูส่มัยรตันโกสินทร์ โดยนำ�เสนอผ่�นก�รเล่�เรือ่งด้วยส�ยนำ�้น่�นจ�ก

เหตุก�รณ์ในอดีตที่สำ�คัญและตัวแบบจำ�ลอง
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เมืองโบราณชุมชนตำาบลเวียงกาหลง อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เมืองโบราณชุมชนเวียงลอ อำาเภอจุน จังหวัดพะเยา

	 เวียงกาหลง	ตัง้อยูบ่นเทือกเขาดอยดงในเทอืกเขาดอยหลวง	เขตบ้านป่าส้าน	หมูท่ี	่๕	อ�าเภอเมอืงเวยีงป่าเป้า	
จังหวัดเชียงราย	 ไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัย	 หรือร่องรอยของส่ิงก่อสร้างต่าง	 ๆ	 ท้ังในเมืองและรอบเมือง	 จึง
สันนิษฐานว่าจุดมุ่งหมายในการสร้างเมืองเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางในการควบคุมชุมชนที่ผลิตเครื่องเคลือบดินเผาใน
กลุม่เตาเวียงกาหลง	และใช้อพยพหนภียัน�า้ท่วมของชมุชนต่าง	ๆ 	ในบรเิวณนัน้	รวมถงึใช้เป็นทีต่ัง้ค่ายท�าสงคราม	เนือ่งจาก
รอบเมืองมีก�าแพงเมืองและคูเมืองที่ลึกและกว้างมาก	 ส่วนทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน	 ซึ่งข้าศึกเข้าโจมตีได้ยาก 
	 เมืองโบราณเวียงกาหลง	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	เป็นแหล่งโบราณคดีทีม่กีารค้นพบเตาและช้ินส่วนภาชนะต่าง	ๆ 	
ผงัเมอืงของเวยีงกาหลงไม่เป็นรปูทรงเลขาคณติเช่นเดียวกบัเมอืงโบราณส่วนใหญ่ในภาคเหนอื	ตัวเมอืงต้ังอยูบ่ริเวณ
เนินเขา	 มีก�าแพงคันดินและคูเมืองล้อม
รอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสมุมมน	
คูเมืองอยู่ระหว่างก�าแพงคันดินสองชั้น	
ขนาบคูเมืองอยู่ตรงกลาง	 แนวก�าแพง
เมืองด้านตะวันออกขนานไปกับแนว
เขาสูงชัน	 ด้านตะวันตกสร้างอยู่บนลาด
เนินเขา	 พื้นที่เมืองโบราณเวียงกาหลงมี
ทัง้หมดประมาณ	๔๓๐.๙๓๗๕	ไร่	คเูมอืง
และก�าแพงคันดินโดยรอบยาว	 ๓,๓๕๐	
เมตร

	 ในสมัยอาณาจักรล้านนา“เวียงลอ”	 เป็นเมืองส�าคัญ
อยูร่ะหว่างเส้นทางคมนาคมตดิต่อระหว่างเมอืงเชยีงแสน	เมอืง
เชียงของ	 เมืองเทิง	 เมืองพะเยา	 และเมืองน่าน	 ล้านช้าง	 ดัง
ปรากฏในต�านานพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล	เมืองน่านว่า	ใน
รัชสมัยพระเจ้าติโลกราช	พ.ศ.	 ๑๙๙๓	 คราวที่เสด็จไปตีเมือง
น่านยกทัพผ่านเมืองลอและตั้งขุนนางครองเมืองลอ	 ด้วยเวียง
ลอยงัมีความส�าคัญและมผีูค้นอยูอ่าศยัมาตลอด	แม้ว่าล้านนาจะ
ตกอยูใ่นอ�านาจพม่า	แต่พม่ายงัให้ความส�าคญั	โดยเจ้าเมืองลอมี
ฐานะเทียบเท่าเจ้าเมืองสาดและให้เมืองลอขึ้นกับเมืองพะเยา	
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๒	 สมัยกรุงธนบุรี	 พระยากาวิละได้
กระท�าการไถ่โทษ	โดยการตเีอาเมอืงลอและเมอืงเทงิ	กวาดต้อน
ผูค้นมาถวายสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช	ซึง่ช้ีให้เหน็ว่า	เมือง
ลอยังเป็นเมืองส�าคัญและมีผู้คนอาศัยอยู่มาโดยตลอดเมืองล
อร้างผู้คนและหมดความส�าคัญลงในคราวที่พระยากาวิละยก
ทัพไปตีและกวาดต้อนผู้คนลงไปทั้งหมดนั่นเอง	 สมัยพระเจ้า

16



หออัตลักษณ์นครน่านNakorn Nan Identity HalL

เมืองโบราณเวียงสรอง อำาเภอสอง จังหวัดแพร่

	 เวียงสรองเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่	 ไม่ปรากฏ
หลกัฐานว่าสร้างข้ึนเมือ่ใด	และใครเป็นผูส้ร้าง	จากหลกัฐาน
ที่พบในการส�ารวจตรวจสอบชั้นดินที่ก่อสร้างก�าแพงเมือง
โบราณ	 และพบเศษเครื่องเคลือบสมัยล้านนาเป็นจ�านวน
มากจึงสันนิษฐานว่า	 เวียงสรองน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่	 ๒๐	 ลงมา	 มีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านนา
และอาณาจักรสุโขทัย
	 เมืองสรอง	 ตั้งอยู่ท่ีบ้านต้นผึ้ง	 ต�าบลบ้านกลาง	
อ�าเภอสอง	บนฝั่งแม่น�้าสองหรือแม่น�้ากาหลง	ซึ่งเป็นล�าน�้า
สาขาของแม่น�้ายม	ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	๑๒๐	ไร่	มีคู
น�้าและคันดินล้อมรอบ	๓	ชั้น	รูปร่างไม่เป็นทรงเลขาคณิต	
สัณฐานเหมือนเมล็ดถั่วแดง	 โค้งไปตามล�าน�้า	 จากลักษณะ
ของที่ต้ังของเมืองสรอง	 เชื่อว่าเป็นเมืองท่ีมีความส�าคัญ
และเหมาะสมในการควบคุมจุดยุทธศาสตร์ลุ่มน�้ายม	 ส่วน
ที่จะผ่านจากเมืองแพร่ไปสู่	เมืองพะเยา	เมืองเชียงราย	และ 
เมืองน่าน	 ภายในเมืองไม่มีวัดหรือโบราณสถานขนาดใหญ่	
พบแต่เพียงกองอิฐเก่าอยู่ประปราย	 นอกเมืองไปทางทิศ
ตะวันออก	 มีซากเจดีย์เก่าแห่งหนึ่งเดิมเรียกว่า	 ธาตุหินส้ม	
ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่	และให้ชื่อว่า	พระธาตุพระลอ	

มหาพรหมสุรธาดา	 เจ้าปกครองนครน่านได้ให้ขุนหลวงไชยสถานน�าไพร่พลออกมาต้ังบ้านเรือนใหม่เรียกว่า	 “เมือง
จุน”	 และรวมเอาเมืองลอไว้ด้วยกัน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๓	 เมืองลอ	 เมืองจุน	 เมืองเทิง	 นครน่าน	 เชียงของ	 รวมกันเป็น
เขตปกครอง	“นครน่านเหนือ”	จนถึงปี	พ.ศ.	๒๔๕๙	ได้เลิกการปกครองบริเวณนครน่านเหนือ	รวมถึงเมืองสะพาน	
แม่สรวย	 เวียงป่าเป้า	 เชียงราย	 เชียงแสน	 แม่จัน	 ยุบเมืองลอ	 และให้เมืองจุนเป็นต�าบลขึ้นอยู่ในเขตการปกครอง	
เป็นมณฑลพายัพเหนือ	วันที่	๒๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๐๖	กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นต�าบลลอ	ต�าบลจุนเป็นกิ่ง
อ�าเภอ	ให้อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดเชียงราย	ต่อมาวันที่	๑๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๘	ได้ยกฐานะจากกิ่งอ�าเภอ
เป็น	“อ�าเภอจุน	จังหวัดเชียงราย	จนถึงวันที่	๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๐	ได้มีการจัดตั้งจังหวัดใหม่	คือ	จังหวัดพะเยา	
ให้อ�าเภอจุนอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา	ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
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เมืองโบราณเวียงวรนคร อำาเภอปัว จังหวัดน่าน

	 ความเป็นมาของเวียงวรนครจาพงศาวดาร
เมืองน่าน	 เมื่อประมาณ	 ๗๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	 พญา
ภูคาเจ้าเมืองอย่างได้ราชบุตรบุญธรรมอยู่สององค	์ 
องค์หนึง่มนีามว่า	“ขุน่นุน่”	องค์น้องมนีามว่า	“ขนุฟอง” 
ความว่า	 มีพรานป่าผู้หนึ่งอยู่ในเมืองย่างไปเที่ยวป่า
ล่าเน้ือ	 (กวาง)	 อยู่เสมอตามดอยตามเขา	 วันหนึ่งไป
เห็นรอยเท้าจึงเดินตามไปจนถึงบนดอยภูคา	 เห็น
ต้นไม้ใหญ่	 มีร่มเงากว้างขวาง	 งามดี	 จึงเข้าไปพักอยู่
ใต้ร่มไม้นั้น	 และได้พบไข่	 ๒	 ฟอง	 มีขนาดใหญ่เท่า
ผลมะพร้าว	 พรานป่าผู้นั้นน�ามาถวายพญาภูคา	 เมื่อ
พญาภูคาได้เห็นก็มีความยินดีเป็นอย่างมากถึงความ
อัศจรรย์ครั้งนั้น	พระองค์ได้ทรงน�าเอาไข่ใบที่	๑	ไปใส่ 
ในก๋วยง้ิว	 (กระบุงบรรจุนุ ่น)	 อีกใบหนึ่งไปใส่ไว้ใน 
ก๋วยฝ้าย	(กระบุงบรรจะฝ้าย)	แล้วคอยดูไว้เป็นอย่างด ี
จนอยู่มาวันหนึ่งไม่นานนัก	 ไข่ในก๋วยงิ้วก็แตกออกมา
ก่อนเป็นบรุษุผูช้าย	รปูโฉมโนมพรรณวรรณะงามยิง่นกั 
พญาภูคาก็รักเสมอดังลูกของตน	 ครั้นต่อมาไม่นาน	

ไข่ในก๋วยฝ้ายก็แตกออกมาเป็นบุรุษชาย	 รูปโฉม 
โนมพรรณวรรณะอันงามเสมอกันทั้ง	๒	องค์	พญาภูคา 
กใ็ส่ช่ือผูพ้ีว่่า	“เจ้าขนุนุน่”	แล้วก็เบกิบายใส่ช่ือเจ้าผูน้้อง
ว่า	“เจ้าขนุฟอง”	เมือ่เจ้าขนุนุน่และเจ้าขนุฟอง	เจรญิวัย
จนเป็นหนุม่	พญาภคูาได้สร้างเมอืงให้ราชบตุรบุญธรรม 
ทั้งสองครองขุนนุ่นผู้พี่ได้ครองเมือง	 “จันทบุรี”	 ซ่ึงอยู่
ทางทิศตะวันออกของแม่น�้าของ	 (โขง)	 ส่วนขุนฟอง 
ผู้น้องได้ครองเมอืง	“วรนคร”	ซ่ึงต้ังอยูท่างทศิตะวนัตก
เฉียงเหนือ	การที่ให้ชื่อว่าเมือง	“วรนคร”	เนื่องมาจาก 
พญานาค	ได้เลือกชัยภูมิที่ดีเหมาะสมในการสร้างเมือง	
เสร็จแล้วจึงขนานนามว่าเมือง	 “วรนคร”	 ซึ่งหมายถึง 
เมืองดี	 นับว่าเป็นการเร่ิมต้นราชวงศ์ภูคา	 เมื่อบ้าน
เมืองวรนครเริ่มมั่นคงเป็นปึกแผ่น	 เจ้าขุนฟองก็ได้
เป็นพญาแล้วเสวยราชสมบัติในเมืองวรนคร	 ทรงมี 
พระโอรส	 ๑	 พระองค์	 ชื่อว่า	 “เจ้าเก้าเกื่อน”	 ต่อมา 
ไม่นานพญาขุนฟองถึงแก่พิราลัย	 เสนาอ�ามาตย์	 ทั้ง
หลายจึงราชาภิเษกเจ้าเก้าเกื่อนเป็นพญาแทน	 ครั้น
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เมื่อพญาภูคาผู้เป็นปู่ได้รู้ว่าหลานของตนเป็นที่ถูกอกต้องใจแก่ 
เสนาอ�ามาตย์และไพร่พลบ้านเมืองมวล	พญาภูคาได้แต่งต้ังให้
นางสนม	๒	คน	มาเชญิเจ้าเก้าเกือ่นไปเสวยเมอืงภคูาหรือเมอืงย่าง	 
เจ้าเก้าเก่ือนมิอาจขัดผู้เป็นปู่ได้	 จึงมอบให้นางพญาแม่ท้าวค�า
ปิน	ซึ่งทรงครรภ์อยู่เมืองวรนคร	ส่วนเจ้าเก้าเกื่อนไปเสวยเมือง
ย่างเป็นพญาแทนผูเ้ป็นปู	่ซึง่ต่อมาไม่นานพญาภคูาถงึแก่พิราลัย	
ด้านเมืองวรนครมีนางพญาแม่ท้าวค�าปินปกครองอยู่	 ข่าวก็รู้
ไปถึงพญาง�าเมืองแห่งแคว้นพะเยา	 ได้เริ่มแผ่ขยายอ�านาจเข้า
มา	 ยกเอารี้พลศึกมารบ	 ส่วนนางพญาแม่ท้าวค�าปินไม่ทันรู้ตัว	
ข้าศึกก็เข้ามาล้อมเมืองไว้หมดสิ้น	 นางจะส่งข่าวไปให้พญาเก้า
เกื่อนและจัดแต่งไพล่พลคนศึกออกสู้รบก็ไม่ทันพระนาง	 จึงได้
เก็บเอาข้าวของเงนิทองกบัเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่หนอีอกนอกเมอืง
ไป	เดนิทางไปหลายวนักไ็ปถงึไร่แห่งหนึง่	นางได้ประสูติบตุรชาย	
ไร่นั้นอยู่ใกล้ล�าห้วยแต่แล้งไม่มีน�้าที่จะอาบจะกิน	 นางจึงร�่าไห้
ถึงสามี	พรรณนาถึงวันที่พญาเก้าเกื่อนจะทิ้งไปว่า	“เมื่อลูกเกิด
มาเป็นผู้ชายโตขึ้นก็จักได้มาสร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญรุ่งเรือง	
แต่ว่าบัดนี้ผู ้ข้าพลอยหาน�้าท่ีจะกินจะอาบก็ไม่มี	 เมื่อร�าพัน 
เช่นนั้นแล้ว”	 ในขณะนั้นก็มีห่าฝนลมใหญ่ตกลงมาอย่างหนัก	 
น�้าก็นองพัดก้อนหินก้อนผาเป็นที่น่าอัศจรรย์นัก	 หลังฝนหาย
ไปวันน้ันเป็นวันอุโบสถถือศีลเดือนเพ็ญ	 นางก็อุ้มเอาลูกน้อย
ไปนั่งบนก้อนหิน	อาบน�้าให้ลูกแล้วก็อุ้มไปพักในไร่กับเด็กหญิง
ที่หนีออกมาจากวรนครด้วยกัน	 วันรุ่งขึ้นชาวบ้านชาวไร่ได้ยิน
เสียงกุมารร้องกเ็ข้าไปดเูหน็นางพญา	จงึไหว้และถามเหตกุารณ์	
นางพญาได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทราบ	ปรากฏว่านายบ้าน 
ผูน้ัน้เป็นพ่อครวัพญาเก้าเกือ่นมาก่อน	จงึรบันางพญาและกมุาร
ไปเลี้ยงดูจนเติบใหญ่อายุได้	๑๖	ปี	จึงน�าไปไหว้สาพญาง�าเมือง	
เมื่อพญาง�าเมืองเห็นก็มีใจเอ็นดูเลี้ยงดูไว้	 ต่อมาให้ไปเป็นเจ้า
เมืองปราด	 มีชื่อว่าเจ้าใสยศ	 แล้วกลับมาเป็นพญาเสวยเมือง 
วรนคร	(ปัว)	เรยีกนามว่า	“พญาผานอง”	เมอืงวรนครจงึกลายชือ่ 
มาเป็นเมืองปัวจนปัจจุบัน

พญาผานอง

ขนุฟอง ได้ปกครองเมอืงวรนคร

ขุนนุ่น ได้ปกครองเมืองจันทบุรี 
(เมืองหลวงพระบาง)
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แบบสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ชมส�ม�รถจำ�ลองก�รแต่งก�ยของชนเผ่�ต่�ง ๆ พร้อม
ก�รตกแต่งและภ�พถ่�ยด้วยระบบทัชสกรีน ตลอดจนสแกนคิวอ�ร์โค้ดส่งรูปไป
ยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ใต้แผ่นฟ้าแห่งเมืองน่าน

ห้องที่

๔
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วิถีชีวิตชนเผ่าเมืองน่าน

วิถีชีวิตชนเผ่าเมืองน่าน

	 วิธีชีวิตในเมืองน่านเป็นผู้รักสงบ	 มีจิตใจกล้าหาญ	 รักความ
ซ่ือสัตย์	 ท�ามาหากินโดยสุจริต	 บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหนึ่งเป็นไท
ท่ีอพยพจากดินแดนล้านช้างทางฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขง	 เข้ามาต้ังถ่ินฐาน
อยู่ทางชายแดนตอนเหนือของเมืองน่านบริเวณติดกับชายแดนประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 นอกจากนั้นประกอบด้วยคน
เมืองหรือไทยยวน	ขมุ	เงี้ยว	(ไทยใหญ่)	พม่าและลาว	เป็นชนกลุ่มใหญ่	
ส่วนเขตรอบนอกมีชนเผ่าต่าง	ๆ	หลากหลาย	 เช่น	 ไทลื้อ	ม้ง	 เมี่ยนถิ่น
หรอืลวัะ	ขมุ	และบางพล	ีคนเมอืงและชนเผ่าต่างมชีวีติความเป็นอยูแ่ละ
ความเชือ่ของตน	บางอย่างมคีวามแตกต่างกนั	บางอย่างคล้ายกนักบัคน
เมืองที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม
	 ชนกลุ่มย่อยมีหลายกลุ่มที่มีวิถีชีวิต	 ความเชื่อ	 และการปฏิบัติ
พิธีกรรม	 แยกย่อยออกไปมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง	 มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรม	 รวมไปถึงมีการผสมผสานกับคนพื้นเมืองเป็นการสร้างสีสัน
ของวัฒนธรรมเมืองน่านให้มีความโดดเด่นเฉพาะของตัวเอง

	 ไทลื้อ	เป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา	มณฑล
ยูนนานประเทศจีน	 ถูกกวาดต้อนจากการท�าสงครามและอพยพโดย
สมัครใจเข้ามาในเมืองน่านเมื่อ	 ๒๐๐	 กว่าปีมาแล้ว	 ในช่วงสมัยเจ้าอัต
ถวรปัญโญ	ได้ยกทัพไปตีเชียงรุ้ง	เชียงตุง	และสิบสองปันนา	กวาดต้อน
ผูค้นมาเมืองน่านเป็นอนัมาก	ถงึสมยัเจ้าสมุนเทวราชได้ยกทัพไปกวาดต้อน
เอาคนเมอืงล้า	เมอืงพง	เมอืงเชยีงแขง็	เมืองหลวงภูคา	และพระเจ้าสุริย
พงษ์ผริตเดชฯ	 ได้ไปกวาดต้อนครอบครัวไทล้ือที่เมืองพงสิบสองปันนา	
โดยมาตั้งภูมิล�าเนาที่เมืองเชียงม่วน	 และเชียงค�า	 ส�าหรับไทลื้อที่บ้าน
หนองบัว	 อ�าเภอท่าวังผา	 อพยพมาจากเมืองล้าในเขตสิบสองปันนา	
เน่ืองจากมกีารแย่งชิงอ�านาจทางการเมอืงภายใน	ฝ่ายทีพ่่ายแพ้จงึอพยพ
หนลีงมาในเขตพืน้ทีเ่มอืงน่าน	และกระจายออกไปตัง้ถิน่ฐานตามหมูบ้่าน
ต่าง	ๆ
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กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน 

	 ม้งในประเทศไทยแบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม	ได้แก่	ม้งขาว	(ม้งเด้อ)	
และม้งด�า	(ม้งตั้ว)	ตามลักษณะภาษาพูดและการแต่งกาย	โดยม้งทั้ง	๒	
กลุม่	สามารถสือ่ภาษาของแต่ละกลุม่รูเ้รือ่งทัง้หมดโดยไม่มปัีญหา	เช่นค�า
ว่า	น�้า	ม้งขาว	ใช้ค�าว่า	“เด้”	ส่วนม้งด�าใช้ค�าว่า	“เดร้”	พวกคุณ	ม้งขาว
ใช้ค�าว่า	“เน้”	ม้งด�าใช้คว่า	“เม้”	เป็นต้น	ส�าหรบัการแต่งกายทีม่ลีกัษณะ
แตกต่างกันทีเ่หน็ได้ชดัเจนคอื	การแต่งกายของหญงิม้งขาวและม้งด�า	โด
ยม้งด�าจะสวมกระโปรงจีบ	ซึ่งมีพื้นสีน�้าเงินด�า	และมีลวดลายการเขียน
ผ้าบูตคิ	ตวัเนือ้ผ้ากระโปรงขอบชายกระโปรงช่วงล่างจะปักลวดลายสีต่าง	
ๆ	มีผ้ากันเปื้อนสีด�าปิดหน้า	สวมเสื้อสีด�าทั้งตัว	มีผ้าสีเย็บทับกันทั้งสอง
แถบบริเวณด้านหน้า	คอเสือ้ด้านหลงัแบบทหารเรือสขีาวอยูด้่านนอก	ใช้
ผ้าแดงคาดเอว	เกล้าผมมวย	โดยปกตไิม่โพกศรีษะ	ส่วนผู้หญงิม้งขาวโดย
ปกตจิะสวมใส่กางเกงสดี�า-น�า้เงนิขาบานยาวถงึข้อเท้า	ด้านหน้ามผ้ีากนั
เป้ือนสนี�า้เงินสลบัด�าต่อด้วยผ้าปักหน่ึงบ่วงและผ้าแดงต่อท้ายชายผ้าแดง
ปักดอกสต่ีางๆ	มดัไว้ด้านหลงั	และมผ้ีาปิดหลงัสีด�าสลบัน�า้เงนิอกีผนืหนึง่	
ส่วนเสือ้สดี�า-ฟ้า	แขนยาวปกสนี�า้เงนิสองแถบ	แต่ปัจจบัุนเปลีย่นปักเป็น
ดอกไว้สองแถบด้านหลงัมลีกัษณะแบบทหารเรอืปักด้วยดอกสต่ีาง	ๆ 	แต่
ถ้ามีเทศกาลปีใหม่หญิงม้งขาวจะสวมกระโปรงสีขาวทั้งผืน	 ศีรษะโพก
ด้วยผ้าสีด�าชายผ้าปักด้วยดอกสีต่าง	 ๆ	 และใช้ไหมพรมแดงตกแต่งให้
เกิดความสวยงาม	

	 ชาวเมี่ยนในจังหวัดน่านเป็นพวกฮุงเมี่ยน	ซึ่งใช้ผ้าแดงพันศีรษะ	โดยการแต่งกายมีลักษณะเด่นและบ่งบอก
ถึงความสามารถในการปักผ้าลายปักประเภทต่างๆ	ที่ประณีตและสวยงาม	 ซ่ึงเป็นความสามารถและความช�านาญ
ของผู้หญิงเมี่ยนโดยแท้	ผู้หญิงเมี่ยนทุกคนได้รับการสอนให้ปักผ้ามาตั้งแต่เด็ก	หญิงชาวเมี่ยนจะสวม
	 เสื้อผ้าสีด�ายาวคลุมเข่า	 แขนยาว	 มีการผ่าด้านข้างล�าตัว	 ต้ังแต่สะโพกจนถึงปลายผ้ากุ๊นริมด้วยผ้าสี	 ส่วน
มากจะเป็นสีฟ้า	 หรือสีน�้าเงินเข้ม	 คอเสื้อประดับด้วยไหมพรมสีแดง	 หรือบานเย็นตลอดจนถึงเอว	 มีกระดุมเป็น
แผ่นเงิน	 ขนาด	๓	 x	 ๕	 เซนติเมตร	 ติดเป็นแนวนอน	 คล้าเข็มกลัดติดบริเวณหน้าอก	 ศีรษะพันด้วยผ้าพื้นช้ันแรก
เป็นสีแดง	 ชั้นนอกจะใช้ผ้าลายปักพันเป็น	
๒	 แบบ	 คือ	 แบบหัวโตและแบบหัวแหลม 
ผ้าพันนี้มีลายปักที่เชิงผ้าทั้ง	 ๒	 ด้าน	 สวม
กางเกงแบบขาก๊วยสีด�า	ด้านหน้ากางเกงมี
ลายปักอย่างละเอียดงดงาม	รวบปลายเสื้อ
ที่ผ่าด้านข้างทั้งสองมามัดไว้ด้านหลัง	ใช้ผ้า
อีกผืนหนึ่งท�าหน้าท่ีเป็นเข็มขัดทับเสื้อและ
กางเกงอีกรอบหนึ่ง	 โดยทิ้งชายผ้าไว้ด้าน
หลัง	 ส�าหรับผู้ชายสวมเสื้อพื้นด�า	 ปักลาย
ดอกบนผืนผ้า	 คอเสื้อผ่าป้ายไปข้างล�าตัว	
สวมกางเกงขาก๊วยสีด�า
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กลุ่มชาติพันธุ์ขมุ

กลุ่มชาติพันธุ์พวน

	 ขมุ	 เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยเป็นอันดับที่	๔	ของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน	 และแบ่งออกเป็น	 ๕	 กลุ่มย่อย	 ตาม
ภาษา	การแต่งกาย	วัฒนธรรม	และพิธีกรรม	ได้แก่	ฮอก	กะลัม	เม	
เกวน	และลื้อ
	 ชาวขมุโดยทั่วไปนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด�าหรือสีเข้ม	 ผู้
หญิงจะใช้ซิ่นลายขวางแบบลื้อ	 ตกแต่งด้วยผ้า	 ด้ายสี	 และเหรียญ
เงิน	สวมใส่ก�าไลเงนิทีค่อและก�าไลข้อมอื	โพกศรีษะด้วยผ้าสขีาว	โดย
จะพบการแต่งกายลักษณะเหล่าน้ีในกลุ่มผู้หญิงสูงอายุ	 เด็กรุ่นใหม่
จะนิยมแต่งกายแบบพื้นเมือง	 ส่วนผู้ชายนิยมสักตามแขนหรือตาม
ร่างกายส่วนต่าง	ๆ	ซึ่งยังพบอยู่ในกลุ่มผู้ชายที่สูงอายุเช่นกัน
	 ชาวขมุมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสถิตอยู่ตามสถานท่ีต่าง	 ๆ	
การกระท�าการใด	ๆ	จะต้องบอกกล่าวให้เจ้าที่ทราบและจะให้ความ
คุ้มครอง	โดยเฉพาะวิญญาณของบรรพบุรุษ

	 ชาวพวนได้รบัการยกย่องว่าเป็นชนกลุม่ทีม่รูีปร่างหน้าตาผิว
พรรณด	ีกริยิาละเมยีดละไม	ขยนัขนัแข็งท�างาน	มภีาษาพดู	วฒันธรรม	
และประเพณีเป็นของตนเอง	 การแต่งกายในชีวิตประจ�าวันของชาว
พวน	มีความคล้ายคลึงกับประชาชนคนพื้นเมืองเหนือทั่วไป	หญิงมัก
ไว้ผมยาวมุ่นเกล้าไว้ด้านหลังใช้ผ้าพันรอบอกแทนการสวมเสื้อ	 นุ่ง
ซิ่นตีนจก	หรือสีพื้นแทรกลายขวาง	บางท้องถิ่นนิยมนุ่งซิ่นมัดหมี่	ซึ่ง
มีลวดลายสีสันงดงาม	 โดยอิงรูปแบบลายโบราณ	 ชายมักนุ่งกางเกง
ขาก๊วยด�า	ปัจจบุนัท้ังชายและหญงิไม่มคีวามแตกต่างกนัด้านการแต่ง
กายมากนักเพราะแต่งตามสมัยนิยม	แต่สิ่งที่เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ที่
เด่นชัดคือ	 หญิงแต่งงานแล้ว	 ผ้านุ่งจะเปลี่ยนเป็นผ้านุ่งซ่ินตีนจกซ่ึง
ทอด้วยด้ายสีแดง	และด�าสลับกัน
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กลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี (ตองเหลือง)

	 จงัหวดัน่านมชีนชาวมลาบรอีาศยัอยูใ่นพืน้ที	่๓	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเวยีงสา	บ้านหลวง	และอ�าเภอเมอืง	ชาว
มลาบรีไม่มีชุดเสือ้ผ้าประจ�าเผ่าของตนเอง	ในอดตีชาวมลาบรจีะใช้ผ้าขาวม้าปกปิดร่างกายในทีล่บัเท่านัน้ไม่สวมเส้ือ
หรือกางเกงใด	ๆ	ส่วนหญิงจะสวมเสื้อและผ้าซิ่นตามที่ได้รับบริจาค	หรือซื้อแลกเปลี่ยนจากบุคคลภายนอก	ที่น�ามา
ให้หญิงมลาบรีสวมใส่ในชีวิตประจ�าวัน	 ปัจจุบันชนเผ่ามลาบรีได้ออกมารับจ้างชาวบ้านตามหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 และหัน
มาสวมเสื้อผ้าแบบบุคคลโดยทั่วไป
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 ประวตัเิจ้�ฟ้�อตัถวรปัญโญ ท่ีขอเข้�พึง่พระบรมโพธสิมภ�ร 

ในกรุงรตันโกสนิทร์ สมยัรชัก�ลที ่๑ ตลอดจนประวติัเจ้�ผู้ครองนคร

ที่สำ�คัญ 

เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ

ห้องที่

๕
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หออัตลักษณ์นครน่าน Nakorn Nan Identity HalL
ลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญในอดีต

เจ้าผู้ครองนคร
พ.ศ.

(โดยประมาณ) เหตุการณ์หรือศิลปกรรมสำาคัญ

เจ้าอัตถวรปัญโญ
(หลานเจ้ามงคลวรยศ)

เจ้าสุมนเทวราช
(น้องเจ้าฟ้า
อัตถวรปัญโญ)

เจ้ามหายศ

เจ้าอชิตวงศ์

เจ้ามหาวงศ์

๒๓๒๙-๒๓๕๓
(รวม ๒๕ ปี)

๒๓๕๓-๒๓๖๘
(รวม ๑๕ ปี)

๒๓๖๘-๒๓๗๘
(รวม ๑๑ ปี)

๒๓๗๙

๒๓๘๑-๒๓๙๔
(รวม ๑๔ ปี)

 แสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรีเป็น
อย่างยิ่ง นับแต่เป็นเมืองประเทศราช ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๓๑ ได้น�า
กองทัพจากเมืองน่าน เชียงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน หลวงพระบาง ไปตี
เมืองเชียงแสนคืนจากพม่าได้ส�าเร็จ ความดีความชอบ ครั้งนี้ได้รับ
สถาปนาเป็น “เจ้าฟ้าเมืองน่าน” ในปี พ.ศ. ๒๓๕๓ ได้ลงมาร่วม พระ
ราชพธิบีรมศพรัชกาลที ่๑ และได้ประชวรจนถึงพริาลัยทีก่รุงเทพฯ 
   เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญทรงมีศรัทธาทะนุบ�ารุงพุทธศาสนาในเมือง
น่าน ดังนี้
 - พ.ศ. ๒๓๓๒ บูรณะวัดพระธาตุแช่แห้ง
 - พ.ศ. ๒๓๓๖ สร้างพระปางมารวชิยัส�าริดทีว่ดัศรบุีญเรอืงและ
สร้างวัดบุญยืนที่ อ.เวียงสา
 - พ.ศ. ๒๓๔๐ สันนิษฐานว่าบ้านบุญยืน อ.เวียงสา น่าจะ
เป็นศูนย์กลางนครน่านระยะหนึ่งช่วงที่เวียงน่านร้างก่อนเจ้าอัต
ถวรปัญโญจะย้ายเมืองกลบัไปท่ีเวยีงน่าน ณ ทีต่ัง้เมืองน่านปัจจบัุน 
ใน พ.ศ. ๒๓๔๓-๒๓๔๔

 - พ.ศ. ๒๓๕๓ ยกทัพตีเมืองล้า เมืองพง เชียงแข็ง ภูคา แล้วก
วาดต้อนผู้คนมาน่าน น�าพญาหัวเมืองเข้าเฝ้ารัชกาลที่ ๒ 
 - พ.ศ. ๒๓๕๙ น�าช้างเผือกถวายรัชกาลที่ ๒ 
 - พ.ศ. ๒๓๖๐ น�า้ท่วมเวยีงน่านเสยีหายมากจงึย้ายเมืองไปเวยีง
เหนอื ศนูย์กลางนครรัฐน่านอยู่ท่ีเวยีงเหนอื ๓๖ ปี จนเจ้าอนนัตวรฤ
ทธิเดชย้ายเวียงกลับมาเวียงใต้
 - พ.ศ. ๒๓๖๔ สถาปนาเจ้าอาวาสวดัพญาวดัเป็นมหาสังฆราชา
ปกครองคณะสงฆ์
 - พ.ศ. ๒๓๖๔-๒๓๖๖ สร้างวดัสถารศและหล่อพระพทุธรูปส�าริด 
ชื่อ พระอัฐฬส
 - พ.ศ. ๒๓๖๗ มาร่วมพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ ๒ เกิดประชวร
ถึงแก่พิราลัยที่กรุงเทพฯ รัชกาลที่ ๓ ให้ปลงศพที่วัดแจ้ง 
   หมายเหตุ พิราลัย (ตาย) ใช้กับสมเด็จเจ้าพระยา ในที่นี้น�ามาใช้
กับผู้ครองนคร เอกสารบางเล่มใช้ค�าว่า อนิจกรรม

 - พ.ศ. ๒๓๖๙ เกณฑ์พลน่านไปร่วมปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ท่ี
เวียงจันทน์
 - พ.ศ. ๒๓๗๐ น่านถูกเกณฑ์ไพร่พลไปรักษาเมืองหลวงพระ
บางซึ่งขณะนั้นอยู่ในอาณาจักรสยาม

ครองเมืองได้ ๗ เดือน ก็ประชวรถึงแก่พิราลัย ขณะมาเฝ้ารัชกาล
ที่ ๓

สร้างพระวิหารวัดสถารศ พ.ศ. ๒๓๘๑ สร้างวัดพระเกิดและบูรณะ
วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง
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เจ้าผู้ครองนคร
พ.ศ.

(โดยประมาณ) เหตุการณ์หรือศิลปกรรมสำาคัญ

เจ้าอนันตวรฤทธิเดช
(โอรสเจ้าฟ้า
อัตถวรปัญโญ)

พระเจ้าสริุยพงษ์ผรติเดชฯ
(ต้นสกุล ณ น่าน)

๒๓๙๕-๒๔๓๔
(รวม ๓๙ ปี)

๒๔๓๖-๒๔๖๑
(รวม ๒๕ ปี)

 - พ.ศ. ๒๓๙๖ รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ 
ให้เจ้าอนนัตวรฤทธเิดชยกทัพไปตสิีบสองปันนาและเชยีงรุ้ง พอทัพ
ไปถึงเจ้าเมืองเชียงรุ้งขอสวามิภักด์ิต่อรัตนโกสินทร์จึงไม่เสียเลือด
เนื้อ
 - พ.ศ. ๒๓๙๗-๒๓๙๘ น่านยกทัพไปช่วยทัพของกรมหลวง 
วงศาธิราชตีเมืองเชียงตุง
 - พ.ศ. ๒๓๙๘ แม่น�้าน่านเปลี่ยนเส้นทางห่างแนวก�าแพงเวียง
ใต้ซึง่ถกูน�า้ท่วมสมัยเจ้าสมุนเทวราชจนต้องย้ายเมืองมาเวยีงเหนอื 
พอน�า้เบ่ียงทางไปเจ้าอนนัตวรฤทธเิดช ย้ายเมืองจากเวียงเหนอืมา
เวียงใต้ตามเดิม แล้วซ่อมก�าแพงเมือง
 - พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๓๔ บูรณะวดัพระธาตแุช่แห้ง วดัภมิูนทร์ วดั
พญาภูและวัดในเวียงใต้ หลายวัดรวมทั้งได้คัดลอก พระคัมภีร์อีก
มากมาย

โอรสเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ประสูติ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๗๔ 
พิราลัย เมื่อ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงปรับเปลีย่นการปกครองหวัเมืองโดย
โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ก�ากับดูแลการบริหารของผู้ครองนคร
ต่างพระเนตรพระกรรณ 
 - พ.ศ. ๒๔๔๖ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าสุริยพงษ์
ผริตเดชฯ ขึน้เป็น “พระเจ้านครน่าน” มีนามจารึกในพระสพุรรณบัฏ
ว่า “พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหารา
ชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักด์ิกิติไพศาล ภูบาล
บพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์”ทรงเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรก
และองค์เดียวแห่งราชวงศ์หลวงติ๋น (มหาวงศ์) 
 - พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอค�า อาคารทรงไทย
ผสมตะวันตกเป็นวังที่พ�านักและเป็นท่ีว่าราชการ ทรงมีพระชายา  
๗ คน โอรสธิดารวมทั้งสิ้น ๔๓ คน

    จิตรกรรมวัดภูมินทร์ ภาพผู้ครองนครน่าน เคยมีผู้ให้ค�าอธิบายว่าเป็นภาพ

ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช แต่ต่อมานักวิชาการหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นว่า

น่าจะเป็นภาพของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เพราะในช่วงที่บรูณะวัดภูมินทร์

เจ้าอนันตวรฤทธิเดชทรงมีอายุมากกว่าในภาพ
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เจ้าผู้ครองนคร
พ.ศ.

(โดยประมาณ) เหตุการณ์หรือศิลปกรรมสำาคัญ

มหาอ�ามาตย์โทและ
นายพลตรีเจ้ามหาพรหม
สุรธาดาฯ (เจ้าผู้ครอง
นครน่านองค์สุดท้าย)

๒๔๖๑-๒๔๗๔
(รวม ๑๓ ปี)

การปกครองหัวเมืองเป็นมลฑลเทศาภิบาล โดยกรุงเทพฯ ส่ง
ข้าหลวงประจ�าเมืองมาก�ากับดูแลการบริหารของเจ้าผู้ครองนคร 
ท�าให้อ�านาจของผู้ครองนครลดลงมาก ถูกก�าหนดรายได้เป็นอัตรา
เงินเดือน มหาอ�ามาตย์โทและนายพลตรีเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ 
ถึงแก่พิราลัยใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ทางกรุงเทพฯ มิได้แต่งตั้งผู้ใดเป็น
เจ้าผูค้รองนครน่านอกี การสบืทอดผูค้รองนครจงึสิน้สุดตัง้แต่นัน้มา
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วัฒนธรรมเฟื่องเรืองนามน่าน

 วัฒนธรรม ประเพณี เทศก�ล ก�รละเล่นพื้นเมือง พิธีกรรม 

ภ�ษ� อ�ห�ร เครื่องแต่งก�ย ตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่�ท�งด้�นจิตใจที่

ได้รับก�รสั่งสมจ�กอดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้องที่

๖
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ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน

ประเพณีหกเป็งขึ้นพระธาตุแช่แห้ง 
(ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง)

	 ประเพณีแข่งเรือในจังหวัดน่าน	 เป็นประเพณีเก่า
แก่ที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาแต่ครั้งโบราณจะจัดแข่งขัน
กันเองในฤดูน�้าหลาก	 น�้าขึ้น	 (ฤดูฝน)	 ในเทศกาลตานก๋วย
สลาก	 (สลากภัต)	 โดยแต่ละวัดจะน�าเรือของตนเข้าแข่งขัน
เพื่อเป็นการสมานความสามัคคีกัน	ของคนในชุมชน
	 กล่าวว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือแข่งจังหวัด
น่าน	 ที่ มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย	 โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ทาง	“หัวเรือ”	หรือ	“โขนเรือ”	ที่จ�าหลักเป็นรูป
พญานาคแบบล้านนา	 ที่ก�าลังแสยะเขี้ยวแสดงอ�านาจ	 ส่วน
ท้ายของเรอืกจ็ะเป็นส่วนหางของพญานาค	ทีม่คีวามสวยงาม
กลมกลืนกัน
	 การสร้างหัวเรือรูปพญานาคนั้น	 ชาวน่านเชื่อว่า	
พญานาคเป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์	บันดาลให้ฝน
ตกต้องตามฤดกูาล	ก่อนลงมอืแข่งเรอืจะท�าการคารวะสายน�า้
น่าน	อันเปรียบเสมือนผู้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองทุกครั้ง

						ประเพณีหกเป็ง	ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง	เป็นประเพณี 
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีต	 กล่าวกันว่าในช่วงฤดูเทศกาล
เพ็ญเดือน	 ๖	 (เหนือ)	 เจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วยข้าราช
บริพารจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง	 ซึ่งเป็นพระ
ธาตุส�าคัญของชาวจังหวัดน่าน	 โดยวันขึ้น	 ๑๔	 ค�่าเดือน	 ๖	
นั้น	 ขบวนแห่ของเจ้าเมืองน่าน	 พร้อมด้วยคณะสงฆ์	 และ
พุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง	 ๆ	 จะพร้อมกันท่ีบริเวณรอบ	
ๆ	 เนินภูเพียงแช่แห้ง	 จะมีพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรม
เฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชา	 โดยมีการท�าบุญตักบาตร	
เทศน์มหาชาติ	 บรรยายธรรมะ	 และมีการจุดบอกไฟดอก	
(จุดบั้งไฟ)	 ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟพะเนียงพื้นบ้าน	 มีความ
สวยงามยามค�่าคืน	 พอถึงวันข้ึน	 ๑๘	 ค�่า	 เดือน	 ๖	 ขบวน
พุทธศาสนิกชนจะท�าครัวตาน	 (เคร่ืองไทยทาน)	 ไปถวาย
และสรงน�้าพระธาตุแช่แห้ง	 ในภาคเช้าจะมีพระมหาเถระ
ช้ันผู้ใหญ่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในภาคบ่ายจะมี
การถวายเป็นพุทธบูชา	 โดยการจุดบ๊อกไฟขึ้น	 (จุดบั้งไฟ)	
และมีการแสดงพระธรรมเทศนา	 โดยการเทศน์มหาชาติสืบ
เนื่องต่อจากวันขึ้น	 ๑๔	 ค�่า	 ซึ่งศาสนกิจดังกล่าวทั้งหมดนี	้ 
ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีของชาวจังหวัดน่านสืบต่อกันมา	
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ประเพณีแต่งงานชาวเขาเผ่าเมี่ยน

ประเพณีถวายทานสลากจุมปู

	 หนุม่สาวชาวเมีย้นมคีวามรกัต่อกนัตกลงจะเป็นคู่ครองกนั	
จะอยู่ร่วมกันไปก่อน	บางคู่อาจนานถึง	๕-๖	ปี	จนมีทายาทด้วยกัน	
๑-๒	คน	จึงจะมาท�าพธีิแต่งงานท่ีบ้านของฝ่ายชายการจดัพธิแีต่งงาน
จะท�ากีว่นันัน้ขึน้อยูกั่บฐานะของฝ่ายชาย	ถ้าจดั	๑-๒	วนั	เรียกว่ากนิ
ดองเลก็	ถ้าจดั	๓-๕	วนั	เรยีกว่ากนิดองใหญ่	จะมกีารเลีย้งแขกทีม่า
ร่วมงานทัง้หมูบ้่านรวมท้ังแขกฝ่ายเจ้าสาว	ผูใ้หญ่ทัง้สองฝ่ายจะเป็น
ผู้ตกลงกันเม่ือแต่งงานแล้วเจ้าสาวกจ็ะต้องอยูร่่วมบ้านของเจ้าบ่าว	
(เป็นคนของฝ่ายเจ้าบ่าว)	จะกลบัไปอยูบ้่านของพ่อแม่ของตนไม่ได้
แต่จะกลบัมาเย่ียมพ่อแม่ของตนได้ตามโอกาสอนัควร	โดยจะจดัขึน้
ที่บ้านกลางพัฒนา	ต�าบลสะเนียน	อ�าเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน

	 ตานก๋วยสลาก	/	ตานสลาก	/	กิน๋ข้าวสลาก	/หรือกิน๋สลาก	ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวล้านนา	ทีม่กัมีการ
เรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น	ถ้าเป็นภาษาไทยกลางเรียกว่า	“สลากภัต”	ก๋วยสลากจะมีอยู่		๒	ลักษณะ		
“ก๋วยน้อย”	เป็นก๋วยสลากส�าหรบัท่ีจะถวายทานไปให้กบัผูท้ีล่่วงลบั	ซ่ึงไม่เพยีงแต่ญาติพีน้่องเท่านัน้อาจจะเป็นเพือ่น
สนิทมิตรสหายก็ได้	หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณต่อเราเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
	 “ก๋วยใหญ่”	เป็นก๋วยที่จัดท�าขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากขึ้น	ถวายเป็นมหากุศลส�าหรับคน
ที่มีก�าลังศรัทธาและฐานะดี	สลากที่มักจัดท�าเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ	“	สลากโชค”	มักท�าเป็นต้นสลากที่สูงใหญ่
ส�าหรับที่จะเอาวัตถุสิ่งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง	ๆ	ผูกมัดติดกับต้นสลาก	เช่น	ผ้าห่ม	ที่นอน	หมอน	หม้อนึ่ง	ไหข้าว	เงิน
ทองชนิดต่าง	ๆ 	ต้นสลากจะมีการประดับตกแต่งให้สวยงามกว่าสลากธรรมดา	ก่อนที่จะน�าเอาก๋วยสลากไปรวมกันที่
วัด	ต้องเขียนเส้นสลากเสียก่อน	เส้นสลากก็จะถูกน�าไปกองรวมกัน
	 เม่ือเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเส้นสลากจะถูกน�ามาแบ่งสันปันส่วนกันในหมู่ของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มา
จากวัดต่าง	ๆ	รูปละ	๕	–	๑๐	เส้น	พระสงฆ์	ก็จะน�าเอาเส้นสลาก	ไปอ่าน	โดยเริ่มจากเจ้าอาวาสก่อนจะมีการเรียก
ชื่อหาเจ้าของสลากนั้น	ๆ	ว่านั่งอยู่ที่ใด	เมื่อพบแล้วจะมีการให้ศีลให้พรมีการหยาดน�้าอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วง
ลับเป็นเสร็จพิธี
	 ประเพณี	 “ตานก๋วยสลาก”	 หรือ	
“สลากภัต”	 นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน	
๑๒	 เหนือ	 ถึงเดือนยี่เหนือหรือต้ังแต่เดือน	
กันยายน	ถึง	เดือน	ตุลาคม	ของทุกปี	ณ		ทุก
วัดในจังหวัดน่าน
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สืบศิลป์ถิ่นน่าน

 ศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองน่�น 

ตลอดจนเรื่องร�วของสถ�นที่ โบร�ณวัตถุ โบร�ณสถ�น

ห้องที่

๗
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สืบศิลป์ถิ่นน่าน
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ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเมืองน่าน

	 ลกัษณะทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมของน่านเร่ิมปรากฏรูปแบบเด่นชดั	นบัต้ังแต่การสร้างเวยีงปัวเมือ่
ประมาณ	พ.ศ.	๑๘๐๐	สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มแรกเป็นแบบไทลื้อ	ซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของน่านร่วมกับชาวลัวะ	 
มีถิ่นที่อยู่แถบดอยภูคามาแต่เดิม	งานสถาปัตยกรรมในยุคนี้	ได้แก่	วัดต้น	วัดหนองแดง	และพระธาตุเบ็งสกัด
	 นอกเหนอืจากลกัษณะทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมทีเ่กดิจากการผสมผสานวฒันธรรมในกลุม่ชาตพินัธุท์ี่
หลากหลายของเมอืงน่าน	ผลของความสมัพนัธ์ของเมอืงน่านกบัเมอืงอืน่	ๆ 	นบัตัง้แต่อาณาจกัรสโุขทยั	ท�าให้ลกัษณะ
ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากแหล่งต่าง	ๆ	ทั้งศิลปะสุโขทัย	ศิลปะล้านนา	ศิลปะอยุธยา	จนถึง
ศิลปะรัตนโกสินทร์	 มาเป็นแรงบันดาลใจผสมผสานให้เกิดงานศิลป์ต่าง	 ๆ	 ดังจะเห็นได้จากเมื่อคร้ังที่น่านมีความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอาณาจักรสุโขทัยก็ปรากฏศิลปกรรมสถาปัตยกรรมต่างๆ	 ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย
อยู่มาก	เช่น	เจดีย์วัดสวนตาล	ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์	(ภายหลังเมื่อมีการบูรณะ	เจดีย์จึงเปลี่ยนทรง)	เจดีย์วัด
พระธาตุช้างค�้าวรวิหารที่มีช้างล้อมรอบส่วนฐานเจดีย์	 หรือเมื่อน่านตกอยู่ในครอบครองของอาณาจักรล้านนาเป็น
ระยะเวลาเกือบ๑๐๐	ปี	จึงซึมซับศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาไว้ในวิถีชีวิตโดยเฉพาะด้านศาสนาปรากฏศิลปกรรม
อิทธิพลล้านนาเข้ามาแทนที่อิทธิพลศิลปะสุโขทัย	เช่น	เจดีย์สี่เหลี่ยมที่วัดพญาวัด
	 พฒันาการด้านศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีช่างชาวน่านร่วมกนัสร้างสรรค์สบืเนือ่งมา	ตัง้แต่ราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่	๑๙	จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่	๒๕	ก่อนก้าวเข้าสู่สมัยปัจจุบัน	ยังปรากฏให้เห็นอยู่มากมายในเมืองน่าน	
ส่วนใหญ่เป็นอาคารและถาวรวัตถุทางศาสนา	เช่น	วัด	เจดียสถาน	พระพุทธรูป

วัดหนองแดง

วัดต้นแหลง

วัดพระธาตุเบ็งสกัด

วัดสวนตาล

วัดพญาวัด

วัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร
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จิตรกรรมของจังหวัดน่าน

	 งานจติรกรรมฝาผนังของจังหวดัน่านมเีรื่องราวพทุธประวัติชาดกและปญัญาชาดก	อันเป็นคมัภีร์ที่รจนาขึ้น
ทางภาคเหนือ	 อาทิ	 เรื่องคันธกุมาร	 และจันทคาธชาดก	 รายละเอียดของภาพจิตรกรรมยังแสดงให้เห็นถึง	 วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวน่านระหว่างพุทธศตวรรษที่	๒๕	ที่ปรากฏเป็นหลักฐานมี	๔	แห่งด้วยกัน	คือ
	 จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ	(เดิมเป็นวิหารวัดภูมินทร์)	เขียนขึ้นระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๐๑	-	๒๔๑๗	เป็นเรื่อง
คันธกุมารชาดก	พุทธประวัติ	แบ่งออกเป็น	๓		ลักษณะ	คือ	แสดงเรื่องชาดก	ต�านานพื้นบ้าน	และความเป็นอยู่ของ
ชาวน่านในอดีต
	 จติรกรรมฝาผนังภายในวหิารวัดช้างค�า้วรวหิารสันนษิฐานว่าน่าจะเกิดขึน้ในระยะเวลาเดียวกนักบัจติรกรรม
ฝาผนังวัดภูมินทร์	เนื่องจากพระอุโบสถสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน	ภาพส่วนใหญ่ลบเลือนเพราะมีการฉาบปูนทับ
เมื่อมีการบูรณะตัววิหารชั้นใน	คงเหลือให้เห็นเป็นการแสดงเรื่องความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต	
	 จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดหนองบัว	 อ�าเภอท่าวังผา	 เขียนข้ึนระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๑๐	 -	 ๒๔๔๙	 เป็นเรื่อง 
จันทคาธชาดก	และภาพอดีตของพระพุทธเจ้า	บางภาพแสดงเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตชาวน่านในอดีต
	 จิตรกรรมบนฝาผนังฐานชุกชีภายในวิหารวัดหนองแดง	 อ�าเภอเชียงกลาง	 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง	 
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่	๒๕	เป็นภาพจิตรกรรมแสดงเรื่องพระมาลัย	มีลักษณะฝีมือแตกต่างไปจากจิตรกรรมฝา
ผนังวัดอื่น	ๆ

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

ภาพวาดจติรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั
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มรดกทางธรรมชาติ

 มรดกธรรมช�ตทิีส่ำ�คญัของจงัหวดัน่�น และแหล่งท่องเทีย่ว

ต่�ง ๆ พร้อมเรื่องร�วของสถ�นที่นั้น ๆ ในจังหวัดน่�น 

ห้องที่

๘
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บ่อเกลือโบราณบนเทือกเขาสูง

เสาดิน หรือ ฮ่อมจ๊อม 

	 จงัหวดัน่านมแีหล่งเกลอืสนิเธาว์โบราณขนาดใหญ่	ที่
มแีหล่งก�าเนิดอยูใ่นเทอืกเขาสงูหนึง่เดยีวในโลก	ใช้ประโยชน์
มานานจนกระทั่งทุกวันนี้	 อยู่ในท้องท่ีอ�าเภอบ่อเกลือ	 บ่อ
เกลือที่ส�าคัญมี	๒	แห่ง	คือบริเวณต้นน�้าว้า	ซึ่งมีบ่อน�้าใหญ่	๒	
บ่อ	กับบริเวณต้นน�้าน่าน	ซึ่งมีบ่อใหญ่	๕	บ่อ	นอกจากนี้	ยังมี
บ่อเลก็บ่อน้อยอกีเป็นจ�านวนมาก	เกลอืสนิเธาว์ของน่าน	เป็น
ผลผลิตจากธรรมชาติที่มีความส�าคัญยิ่ง	 เป็นที่ต้องการของ
ชมุชนบ้านเมือง	แว่นแคว้นล้านนาในอดตี	โดยรอบทัง้ใกล้และ
ไกล	เพราะเป็นแหล่งผลติเกลอืแห่งเดยีวในดนิแดนภาคเหนอื	
พงศาวดารโยนกกล่าวว่า	พระเจ้าตโิลกราชแห่งเชยีงใหม่	ทรง
ยกทพัมาตเีมอืงน่านเมือ่	พ.ศ.	๒๑๓๙	เพราะต้องการให้เมอืง
น่านส่งส่วยเกลือ	ซึ่งเป็นอาหารจ�าเป็นและหายาก
	 การเค่ียวเกลือจะต้องมีการท�าพิธีไหว้ผี	 เพ่ือขอ
อนญุาตตามประเพณีเป็นประจ�าโดยใช้สิง่ของบูชา	ได้แก่	สกุร	
ไก่	สนุขั	แต่ต�านานของชาวลวัะในสมยัก่อนกล่าวว่าทกุ	ๆ 	๓-๔	
ปี	จะเซ่นโดยใช้คน
	 ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีดั้งเดิม	 คือน�า
เกลอืมายงับ่อพกั	แล้วต้มในกระทะใบบวัขนาดใหญ่	เนือ่งจาก
เกลือสินเธาว์ไม่มีสารไอโอดีนเหมือนเกลือทะเล	 สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จึงมีพระราชด�าริให้
เติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผู้บริโภค

	 เสาดิน	หรือทีช่าวน่านเรียกว่า	ฮ่อม
จ๊อม	 เป็นสภาพภูมิประเทศ	 ลักษณะเป็น
ภูเขาดินเกิดจากการสะสมตัวของตะกอน	ที่
เกิดจากการกัดเซาะของล�าห้วยท่ีไหลผ่าน
แอ่ง	 ซึ่งเกิดจากการเลื่อนตัวและยุบตัวของ
เปลือกโลก	 รวมทั้งตะกอนจากการชะล้าง
ของฝนเมื่อครั้งยุคคลอเทอร์นารี	คล้ายแพะ
เมืองผี	จังหวัดแพร่	แต่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า	
เสาดินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
แปลกตา	 ต้ังอยู่ในท้องท่ีบ้านน�้าหก	 ต�าบล
เชียงของ	 อ�าเภอนาน้อย	 และยังเป็นแหล่ง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ	
เนื่องจากพบร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัย
ของมนุษย์รุ่นแรกในพื้นที่จังหวัดน่าน
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ธรรมชาติรังสรรค์ มนต์ขลังแห่งเมืองน่าน

 ๒. เอื้องจำาปาน่าน (Dendrobium sulcatum Lindl) 

 ๓. เต้าร้างยักษ ์ (Caryota gigas Hahn ex Hodel) 

พันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์
 ๑. ชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl)

	 จังหวัดน่านเป็นเมืองแห่งขุนเขา	เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่เป็น
เสมือนดังก�าแพงโอบล้อมทุกด้าน	กลุม่ขนุเขาสงูทอดตวัยาวทางตะวนัออก	ทอด
ยาวขนานไปกับสัณฐานเมืองน่านทั้ง	๒	ข้างนับตั้งแต่อ�าเภอทุ่งช้าง	เชียงกลาง	
ปัว	บ่อเกลอื	สนัติสขุ	ลงมาแม่จรมิ	จรดสูอ่�าเภอเวยีงสาและอ�าเภอนาหมืน่	เป็น
เทอืกเขาขนานไปกบัชายแดนลาวประกอบรวมกนัเป็นกลุ่ม	ด้วยเหตุทีม่พ้ืีนป่า
ใหญ่สุดของจังหวัด	จึงได้ขนานนามว่า	เทือกเขาดอยภูคา	พื้นที่ป่าเขาอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล	ซึ่งต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็น	อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	ดินแดน
ดงักล่าวเสมอืนเป็นท่ีเกบ็ความงดงามของธรรมชาตมิากมาย	ประกอบด้วยพนัธุ์
ไม้เมอืงหนาวบนพืน้ทีส่งูมากมาย	อาทต้ินปาล์มยกัษ์พันปี	และต้นชมพูภคูาซ่ึง
พบว่าเป็นต้นไม้พันธุ์หายากที่คาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อราว	๓๐	ปีก่อน

	 เป็นกล้วยไม้องิอาศยัต้นไม้ใหญ่	สงู	๒๕-๔๐	ซ.ม.	ล�าต้นแบนต้ังข้ึน	กว้าง	
๒-๓	ซ.ม.	ส่วนโคนเรียวคอดใบรูปรีกว้าง	๔-๕	ซ.ม.	ยาว	๖-๘	ซ.ม.	ดอกออก 
เป็นช่อใกล้ปลายยอดยาว	 ๙-๑๒	 ซ.ม.	 ห้อยลง	 ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นพุ่ม
จ�านวน	๑๐-๑๕	ดอกสีเหลือง	กลีบปากมีแต้มสีเลือดหมูที่โคนกลีบ	ดอกบาน
เตม็ทีก่ว้าง	๒	ซ.ม.	มกีลิน่หอม	ออกดอกช่วงเดอืนกมุภาพันธ์ถึงมนีาคม	พบตาม 
ป่าดิบเขาทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่าน

	 เป็นพันธุ์ไม้ดึกด�าบรรพ์	 ประเภทพืชเฉพาะถ่ิน	 พบเฉพาะบนดอย
ภูคา	 นอกจากนี้ยังมีต้นปาล์มดึกด�าบรรพ์	 ไข่นกคุ้ม	 เหลืองละมุน	 จ�าปีช้าง	 
คดัเค้าภคูา	ประทัดน้อยภูคา	รางจดืภูคา	ซึง่หายากและพบเฉพาะทีจ่งัหวดัน่าน 

	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ	๓๐	เมตร	ดอกมีสีชมพู	ลักษณะ
เป็นช่อ	ออกตามปลายกิ่ง	ช่อตั้งตรงยาว	๓๐-๔๕	เซนติเมตร	ออกดอกในเดือน
กุมภาพันธ์เมื่อดอกบานจะชิดกัน	ท�าให้ช่อดอกเป็นพุ่มสวยงาม
	 ต้นชมพูภูคา	 ส�ารวจพบครั้งแรกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา	 ใน
ป่าดิบเขาสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	๑,๕๐๐	เมตร	ในเขตอ�าเภอปัว	เมื่อ
พุทธศักราช	๒๕๓๒	มีการพบพันธุ์ไม้ชนิดนี้	 ในมณฑลยูนนาน	ประเทศจีนใต้	
และทางเหนอืของประเทศเวยีดนามมานานกว่า	๓๐	ปีแล้ว	จากนัน้ไม่มีรายงาน
การค้นพบอกี	เชือ่ว่าพืน้ป่าดบิเขาบนดอยภูคาอาจเป็นแหล่งก�าเนดิสดุท้ายของ
ชมพูภูคา	ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน

ชมพูภูคา

เอื้องจ�าปาน่าน

เต่าร้างยักษ์
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เย็นศิระเพราะพระบริบาล

 พระร�ชกรณียกจิของพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิล

อดุลยเดช และพระบรมวงศ�นุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดน่�น โครงก�รปิด

ทองหลังพระฯ และโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริต่�ง ๆ

ห้องที่

๙
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนคนไทยให้ความเคารพ
เทิดทนูไว้เหนอืเกล้า	พระองค์ทรงมพีระราชหฤทัยเป่ียมไปด้วย
พระเมตตากรุณาต่อพสกนิกรชาวน่านอย่างล้นพ้น	 ในคราว
เสด็จเยี่ยมราษฎร	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๑	ได้เสด็จฯ	พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	โดยรถยนต์
พระทีน่ัง่มายงัจงัหวดัน่าน	ตามถนนสายแพร่	–	น่าน	ซ่ึงในขณะ
นัน้เส้นทางลาดยางมาถงึแค่อ�าเภอเวยีงสา	ต่อจากนัน้เป็นถนน
ลูกรังในระหว่างเสด็จฯ	จะต้องใช้น�้าสาดดับฝุ่นทุกวัน
		 จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	
โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
ในรัชกาลที่	 ๙	 ได้เสด็จฯ	 ยังจังหวัดน่านทรงน�าพระพุทธรูป	
“พระพุทธนวราชบพิตร”	 มาพระราชทานให้ประดิษฐานไว้
สักการบูชาเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง	ปัจจุบันประดิษฐาน	
ณ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	 และมีการอัญเชิญมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสในพระราชด�ารัสในพิธี
พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจ�าจังหวัดน่าน	 วันที่	
๑๐	มีนาคม	พทุธศกัราช	๒๕๑๒	ความตอนหนึง่ว่า	“...ข้าพเจ้า
มาเยี่ยมท่านคร้ังน้ี	 ได้น�าพระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้
ด้วย	 พระพุทธนวราชบพิตรนี้ข้าพเจ้าสร้างข้ึนส�าหรับมอบให้
เป็นพระพุทธรูปประจ�าจังหวัด	ที่บัวฐานข้าพเจ้าบรรจุ	
	 พระพิมพ์ไว้องค์หน่ึง	 เป็นพระซึ่งท�าด้วยผงศักด์ิสิทธิ์
ที่ได้มาจากทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักร	 มีผงศักดิ์สิทธิ์จาก
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุของจังหวัดน่าน	 เช่น	 ผงจากองค์
พระธาตุแช่แห้ง	และผงทองจากองค์พระเจ้าทองทิพย์	เป็นต้น	
รวมอยู่ด้วย	ข้าพเจ้าถือว่าพระพุทธนวราชบพิตร	นอกจากจะ
เป็นเครื่องหมายแทนคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุด
แล้ว	ยงัเป็นเครือ่งหมายแห่งความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของ
ชาติไทยและคนไทยอีกด้วย	จึงได้บรรจุพระพิมพ์ซึ่งท�าด้วยผง
ศกัดิส์ทิธ์ิดงักล่าวให้เป็นพระพทุธรปูส�าคญัประจ�าจงัหวดั	และ
น�ามามอบให้แก่ท่านเอง	ขอท่านทัง้หลายจงรบัพระพทุธนวราช
บพิตรไว้เพื่อเป็นสิริมงคลส�าหรับจังหวัดและส�าหรับตัว	เป็นที่
ยึดเหนี่ยวของจิตใจในการที่จะกระท�าความดี	และขอให้ระลึก
ไว้เสมอเป็นนิตย์ว่า	ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น	ทุกคน
ต้องมคีวามตัง้ใจจรงิและขยนัหมัน่เพยีร	ต้องรูจ้กัคดิ	พิจารณา
ด้วยปัญญาและความรอบคอบ	ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย
ถ้อยทถ้ีอยอาศยักนั	มเีมตตามุง่ดมีุง่เจรญิต่อกนั	ยดึมัน่ในความ
สามคัคแีละความซือ่สตัย์สจุริต	ถือเอาประโยชน์ร่วมกนัเป็นจดุ
ประสงค์ส�าคัญ...”
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	 พระองค์ทรงห่วงใยบรรดาเหล่าทหารหาญที่สู้รบอยู่
ตามแนวชายแดน	 เพื่อปกป้องอธิปไตย	 ซึ่งในขณะนั้น	 (พ.ศ.	
๒๕๑๒)	ได้มีการสู้รบกับทหารคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง	ความ
ทราบฝ่าละอองธุลพีระบาทฯ	พระองค์และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินนีาถ	จงึเสดจ็ฯ	มาทรงสดบัรบัฟังเหตกุารณ์ด้วย
พระองค์เอง	พร้อมกบัจอมพลถนอม	กติตขิจร	จอมพลประภาส	
จารุเสถียร	ณ	ต�าบลเชียงกลาง	อ�าเภอทุ่งช้าง	 (ปัจจุบันตั้งอยู่
ในเขตอ�าเภอเชียงกลาง)	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ได้กราบบังคม
ทูลถวายรายงานเหตุการณ์	 และขณะที่ทั้งสองพระองค์พัก
ผ่อนอิริยาบถอยู่ใต้ร่มไม้	บังเอิญได้เกิดการสู้รบกันขึ้นระหว่าง
คอมมิวนิสต์กับทหารในป่าลึก	พระองค์จึงตรัสว่า	“ฉันจะไป
ดู”	หลังจากนั้นจึงเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทอด
พระเนตร	ณ	ที่มีการสู้รบกันทันที	ยังมีความปลื้มปีติต่อเหล่า
บรรดาทหารหาญอย่างล้นพ้น	
	 วันอังคารที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๑๙	พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พร้อมด้วยสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์
วีรกรรม	พลเรือน	ต�ารวจ	ทหาร	อ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน	ซึ่ง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระพุทธนวราชบพิตร

47



หออัตลักษณ์นครน่าน Nakorn Nan Identity HalL

คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน

คณะที่ปรึกษากรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประธาน		 คณะที่ปรึกษา
พระราชศาสนาภิบาล	รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน	รูปที่	๑	วัดพญาภู	พระอารามหลวง	 ที่ปรึกษา																																																																																									
พระครูกิตติจันทโรภาส	เจ้าคณะอ�าเภอเมือง	จังหวัดน่าน	(ธรรมยุติ)	วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม		 ที่ปรึกษา
พระครูสิรินันทวิทย์	เจ้าคณะอ�าเภอเมืองน่าน	วัดดอนมูล	(มหายาน)	 ที่ปรึกษา
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	๓๘	 ที่ปรึกษา
ดร.สิริกร		มณีรินทร์		นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	 ที่ปรึกษา
นายแพทย์บุญยงค์		วงศ์รักมิตร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนน่าน	 ที่ปรึกษา
นางสีลาภรณ์		บัวสาย		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	 ที่ปรึกษา
นายสมเจตน์		วิมลเกษม		ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมองค์การบริหารการพัฒนา	 ที่ปรึกษา
พื้นที่พิเศษ	เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน)	
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน	 ที่ปรึกษา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	 ที่ปรึกษา
Dr.Tiao	David	Somsanith		จิตแพทย์และศิลปินแห่งชาติประเทศฝรั่งเศส	 ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน

นายสมเดช		อภิชยกุล		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	 ประธานกรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน	 กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน	 กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน	เขต	๑	 กรรมการ
ประธานอาชีวศึกษา		จังหวัดน่าน	 กรรมการ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร	 กรรมการ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน	 กรรมการ
พระครูปลัดมงคลเจติยวัฒน์	เจ้าคณะต�าบลดู่ใต้	เขต	๒	 กรรมการ
นายวินัย		ปราบริปู		ผู้อ�านวยการหอศิลป์ริมน่าน	 กรรมการ
นายธนู		ผลบุญ		ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	 กรรมการ
นางสุภาพ		สิริบรรสพ		เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน	 กรรมการ
นางเพลินจิต		พ่วงเจริญ		ผู้แทนภาคประชาชน	 กรรมการ
นาสสิทธิธัช		ธิติกุลเกษมศักดิ์		ครูช�านาญการโรงเรียนน่านนคร	 กรรมการ
นางธีร์วรา		ริพล		กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน	 กรรมการ
นายพิทยา		เสนาโนฤทธิ์		ผู้ประสานงานเยาวชนจังหวัดน่าน	 กรรมการ
นายประยงค์		แก้วประทุม		ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน	 กรรมการและเลขานุการ
นายสักก์สีห์		พลสันติกุล		ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชรัสนันท์		ตาชม	 บรรณาธิการ
นายยุทธภูมิ		สุประการ	 บรรณาธิการ
นางสาวปณิตา		ดีกัลป์ลา	 บรรณาธิการ
นายณัฏฐ์กร		เงินวงศ์นัย	 บรรณาธิการ
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