การจัดแสดงภายในหออัตลักษณ์นครน่าน
ห้องที่ ๓ สายสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก
ห้องที่ ๔ ใต้แผ่นฟ้าแห่งเมืองน่าน
ห้องที่ ๕ เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ
ห้องที่ ๖ วัฒนธรรมเฟื่องเรืองนามน่าน
ห้องที่ ๗ สืบศิลป์ถิ่นน่าน
ห้องที่ ๗
มรดกทางธรรมชาติ

ห้องที่ ๑ ห้องฉายวีดิทัศน์
ห้องที่ ๒
วิวฒ
ั นาการสายสัมพันธ์เมืองน่านสู่รตั นโกสินทร์

ห้องที่ ๙
เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ห้องที่

๑

ห้องฉายวีดีทัศน์

แนะนำ�การเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน
ตลอดจนข้อมูลและแผนผังการจัดแสดงแต่ละส่วน
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ห้องที่

๒

วิวัฒนาการสายสัมพันธ์
เมืองน่านสู่รัตนโกสินทร์
น�ำเสนอเกีย่ วกับประวัตแิ ละเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงสมัยต่าง ๆ
จนก้าวเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ โดยน�ำเสนอผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน�้ำ
น่านจากเหตุการณ์ในอดีตที่ส�ำคัญและตัวแบบจ�ำลอง

หออัตลักษณ์นครน่าน
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เมื อ งน่ า น เป็ น ดิ น แดนโบราณที่ มี ผู ้ ค นอาศั ย ตั้ ง แต่
สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ เนื่ อ งจากพบเครื่ อ งมื อ หิ น กะเทาะ
และแหล่งผลิตเครื่องมือหิน อายุราว ๓๕,๐๐๐–๒๕,๐๐๐ ปี
บริเวณเขาแก้ว เขาชมพู ดอยปู่แก้ว ดอยภูทอก บ้านทุ่งผง
และเขตอ�ำเภอเวียงสา นอกจากนีย้ งั มีการค้นพบกลองมโหระทึก
แบบวัฒนธรรมดองซอน อายุราว ๒,๕๐๐-๒,๐๕๐ ปี ที่บ้านบ่อ
หลวง ต�ำบลบ่อเกลือใต้ อ�ำเภอบ่อเกลือ ก่อนจะรวมตัวเป็นชุมชน
สมัยประวัตศิ าสตร์ขนึ้ ในบริเวณทีร่ าบระหว่างหุบเขาทางตอนบน
ของต้นแม่น�้ำน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘
“น่าน” เป็นทั้งชื่อเมืองและชื่อจังหวัดหนึ่งในล้านนา
ตะวันออก มีประวัติความเป็นมายาวนาน ชื่อเมือง “น่าน” จาก
เอกสารและต�ำนานพื้นเมือง เรียกชื่อเมืองน่านแตกต่างกันไป
ต�ำนานเก่า มักเรียกชาวเมืองน่านว่า “กาวน่าน” สันนิษฐานว่า
“กาว” เลือนมาจากภาษาจีนว่า “แกว กอย ก้อ และ กุย๊ ” (หมาย
ถึงพวกด�ำมืดหรืออนารยชน) ส่วนค�ำว่า “น่าน” มีส�ำเนียงคล้าย
จีนว่า “น่าง” หรือ “น่างเจียง” แปลว่าทางทิศใต้ “กาวน่าน” จึง
น่าจะเป็นค�ำทีช่ าวจีนเรียกเมืองน่าน โดยหมายถึงพวกอนารยชน
ที่อยู่ทางทิศใต้

กลองมโหระทึก

ช่วงสร้างเมืองวรนคร (เมืองปัว)
(ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - พ.ศ. ๑๙๑๑)

พญาภูคา

8

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พญาภูคา ได้น�ำ
ชาวไทยกลุม่ หนึง่ เข้าอยูอ่ าศัยในบริเวณพืน้ ทีร่ าบทาง
ตอนบนของจังหวัดน่าน ตั้งศูนย์กลางการปกครองที่
เมืองย่าง (เมืองโบราณทีต่ งั้ อยูร่ มิ ฝัง่ ด้านใต้ของแม่นำ�้
ย่าง ใกล้กับดอยภูคา เขตบ้านเสี้ยว ต�ำบลยม อ�ำเภอ
ท่าวังผา) ต่อมาเจ้าขุนฟองราชบุตรบุญธรรมของพญา
ภูคา ได้น�ำไพร่พลไปตั้งเมืองขึ้นอีกแห่งหนึ่ง บริเวณ
ที่ราบแถบต�ำบลศิลาเพชร ในเขตอ�ำเภอปัว เรียกชื่อ
ว่า “เมืองปัว” เมื่อบ้านเมืองเริ่มเป็นปึกแผ่นพญา
ง�ำเมืองแห่งแคว้นพะเยาได้แผ่ขยายอ�ำนาจเข้ามาใน
พื้นที่เมือง ปัวชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังจากเจ้าขุนฟอง
ถึงแก่พิราลัยเมืองปัวจึงเริ่มมีความสัมพันธภาพกับ
กรุงสุโขทัยในช่วงรัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
กับหัวเมืองอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นการปกครองของกรุงสุโขทัย
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ในสมัยพญาการเมือง(กรานเมือง) โอรส
ของพญาผานองบ้ า นเมื อ งมี ก ารขยายตั ว มากขึ้ น
ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้
ชิดพงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า
ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชา
ลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม)
ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ
๗ องค์ พระพิมพ์ทองค�ำ  ๒๐ องค์ พระพิมพ์เงิน
๒๐ องค์ ให้กับพญาการเมือง มาบูชา ณ เมืองปัว
ด้วย พญาการเมืองได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล
ในปี พ.ศ. ๑๙๐๒ จึ ง ได้ ก ่ อ สร้ า งพระธาตุ ขึ้ น ที่
บนภูเพียงแช่แห้ง บริเวณทีร่ าบตอนล่างทางฝัง่ ตะวัน
ออกของแม่น�้ำน่าน
โดยพระองค์ได้สร้างองค์พระธาตุชื่อ “พระ
ธาตุแช่แห้ง” ภายในบรรจุพระธาตุและพระพิมพ์
ซึ่งได้มาจากกรุงสุโขทัย พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจาก
เมืองปัว ลงมาสร้างเมืองใหม่ทบี่ ริเวณพระธาตุแช่แห้ง
เรียกว่า “เวียงภูเพียงแช่แห้ง” โดยมีพระธาตุแช่แห้ง
เป็นศูนย์กลางเมือง เหตุที่ย้ายเมืองครั้งนี้อาจด้วย
จ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ที่อยู่อาศัยในบริเวณ
เดิมไม่เพียงพอ จึงนับเป็นโอกาสทีจ่ ะขยายอาณาเขต
ของเมืองให้กว้างขวางออกไปจนจรดกับเมืองแพร่ที่
อยูท่ างตอนใต้ อีกทัง้ ทีต่ งั้ ของเมืองใหม่ยงั อยูใ่ นชัยภูมิ
ที่ดีกว่า และสะดวกต่อการติดต่อระหว่างหัวเมือง
ในเขตปกครอง ดังนั้นพญาการเมืองจึงใช้กุศโลบาย
การสร้างพระธาตุเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนพากันลงมา
ตั้งเมืองใหม่ขึ้นทางตอนใต้ ต่อมาเมื่อบริเวณเวียงภู
เพียงแช่แห้งเกิดความแห้งแล้ง พญาผากองโอรสพญา
การเมืองจึงได้ ย้ายเมืองมาสร้างขึ้นทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น�้ำน่านเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๑๑ และการย้ายเมือง
ครั้งนี้นับเป็นครั้งสุดท้าย เมืองน่านได้ตั้งอยู่ ณ ที่นี้
นับแต่นั้นจวบจนปัจจุบัน

พระธาตุแช่แห้ง
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ความสัมพันธ์กับกรุงสุโขทัย
(พ.ศ. ๑๙๑๕-พ.ศ. ๑๙๘๑)
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับกรุงสุโขทัย
มีปรากฏในหลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลายหลัก ได้แก่
จารึกหลักที่ ๘ หลักที่ ๔๕ และหลักที่ ๖๔
ข้ อ ความกล่ า วถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า น
การปกครองและความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความ
สั ม พั น ธ์ ท างการปกครองปรากฏในจารึ ก หลั ก ที่ ๘
จารึกขึ้นในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ ๒ ราว
ปี พ.ศ. ๑๙๑๕ มีข้อความที่กล่าวถึงเมืองน่านว่า
“.....เบื้องเหนือน�้ำน่าน.......ถึง......เจ้าพญาผากอง
เจ้าเมืองน่านเมืองพลั่ว.........” ส่วนความสัมพันธ์
ทางเครือญาตินั้น ปรากฏในจารึกหลักที่ ๔๕ และ
หลั ก ที่ ๖๔ (จารึ ก วั ด ช้ า งค�้ ำ ) มี ข ้ อ ความกล่ า วถึ ง
การกระท� ำ สั ต สาบานระหว่ า งพญาผากอง (ซึ่ ง มี
ศักดิ์เป็นปู่) และพระมหาธรรมราชาที่ ๒ (ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน) ในปี พ.ศ. ๑๙๓๕ ว่าจะช่วยเหลือกันเมื่อฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งเกิดศึกสงคราม และก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. ๑๙๑๙ พญาผากองได้เคยยกทัพจากเมืองน่านมาช่วย
พระมหาธรรมราชาที่ ๒ คราวท�ำศึกกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) แห่งกรุงศรีอยุธยาที่
เมืองก�ำแพงเพชร แต่ในการศึกครั้งนั้น ทั้งสองพระองค์ไม่อาจทานก�ำลังทัพจากกรุงศรีอยุธยาได้ ด้วยเหตุนี้กรุง
ศรีอยุธยาจึงพยายามตัดก�ำลังกรุงสุโขทัยทางด้านเหนือ โดยส่งขุนนางมาลอบปลงพระชนม์เจ้าผู้ครองนครน่าน
ถึง ๒ ครั้งด้วยกัน คือ พญาการเมือง พ.ศ. ๑๙๐๖ และเจ้าค�ำตัน พ.ศ. ๑๙๔๑ แต่ไม่สามารถท�ำลายความสัมพันธ์
ดังกล่าวได้ จนกระทั่งกรุงสุโขทัยถูกผนวกเข้ากับกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ ในสมัยเจ้าอินต๊ะแก่นท้าว ปี พ.ศ.
๑๙๘๕ เมือ่ พระเจ้าติโลกราช แห่งนครเชียงใหม่ ขึน้ เสวยราชสมบัติ พระองค์ตอ้ งการแผ่ขยายอ�ำนาจการปกครอง จึง
แต่งทัพเข้าตีเมืองน่าน ปี พ.ศ. ๑๙๙๑ เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา

เมืองน่านขึ้นกับอาณาจักรล้านนา
(พ.ศ. ๑๙๙๓ - พ.ศ. ๒๑๐๑)
เมืองน่านได้ด�ำรงอิสระมา ๗๒ ปี มีเจ้าเมืองสืบราชสมบัติผลัดเปลี่ยนกัน
มาตลอด ภายหลังเมือ่ ถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนา ระยะแรกเมืองน่านมีฐานะ
เป็นเมืองประเทศราช โดยพระเจ้าติโลกราช ได้ให้เจ้าผาแสง ราชบุตของพญาแพง
ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนคร เมื่อพญาผาแสงถึงแก่พิราลัย ฐานะของเมืองน่านจึงกลาย
เป็นหัวเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนา โดยมีการส่งเจ้าเมืองผลัดเปลี่ยนขึ้นมาปก
ครอง นับตั้งแต่หมื่นสร้อยเชียงของ จนถึงพญาพลเทพฤๅชัย ช่วงนั้นนับเป็นยุคที่
พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรือง พระมหาธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานอัน
ตราอาณาจักรหลักค�ำ
ส�ำคัญของเมือง ที่ถูกปล่อยให้รกร้าง กลับได้บูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามดังเดิม
เมืองน่านตกอยูภ่ ายใต้ความปกครองของอาณาจักรล้านนากว่า ๑๐๘ ปี จนกระทัง่ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์
ผู้ครองกรุงหงสาวดี ได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ ครั้งนั้น พระเมกุฏิ กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ มิอาจต้านทานก�ำลังของ
ทัพพม่าได้ จึงยอมอ่อนน้อมเป็นประเทศราชของพม่า พลเทพฤาชัย เจ้าเมืองน่านจึงได้หนีไปพึ่งเมืองหลวงพระบาง
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เมืองน่านตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า
(พ.ศ. ๒๑๐๓-พ.ศ. ๒๓๒๘)

พระเจ้าบุเรงนองโปรดฯ ให้ พญาหน่อค�ำเสถียรชัยสงคราม มาเป็น
เจ้าเมืองน่านแทน ตลอดช่วงระยะเวลา ๒๐๐ ปีเศษนัน้ หัวเมืองล้านนาตก
อยูใ่ นความระส�ำ่ ระสาย เพราะเกิดศึกสงครามทัง้ กับพม่าและกรุงศรีอยุธยา
อยู่เนือง ๆ
เมื่อพระนางสุทธิเทวีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เชื้อสายราชวงศ์
มังรายองค์สุดท้าย ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. ๒๑๒๒ พระเจ้าหงสาวดีได้ส่ง
มังนรธาช่อ มาครองเมืองเชียงใหม่เพื่อปกครองหัวเมืองล้านนา เมืองน่าน
จึงขึน้ ตรงต่อการปกครองของพม่าทีเ่ มืองเชียงใหม่ เจ้าเมืองน่านได้พยายาม
แข็งเมืองต่อพม่าหลายครัง้ แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ ครัง้ หนึง่ เจ้าผูค้ รองนครน่าน
องค์หนึ่งคือ เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ถึงกับถูกจับตัวไปประหารที่เมือง
เชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๑๔๖ อีก ๒๐ ปีตอ่ มา เจ้าอุน่ เมือง เจ้าผูค้ รองนครน่าน
อีกองค์หนึ่งต้องหนีภัยลงไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์
แห่งกรุงศรีอยุธยา ในเวลานั้นตรงกับ รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พระเจ้าบุเรงนอง
(ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๑๕๓ - พ.ศ. ๒๑๗๑) ในปี พ.ศ.๒๑๖๗ พระ
เจ้าสุทโธธรรมราชาแห่งกรุงหงสาวดีได้ยกทัพมาตีเมืองน่าน กวาดต้อนผูค้ นไปเมืองหงสาวดี และได้มกี ารโยกย้ายสับ
เปลีย่ นเจ้าเมืองในเขตหัวเมืองล้านนาเข้ามาปกครองเมืองน่านอีกครัง้ หนึง่ พ.ศ. ๒๑๖๗  เมืองน่านต้องรับศึกสงคราม
๒ ด้าน คือกองทัพจากพม่าและ กองทัพจากกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในเอกสารว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่ง
กองทัพมาตีเมืองน่านในปี พ.ศ. ๒๒๐๕ และจับตัวพญาแหลมมุม (ครองเมืองน่านระหว่างปี 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�ำให้เมืองน่านเสียหายอย่างหนัก ผูค้ นพากันละทิง้ บ้านเรือนอพยพหนีภยั สงครามเข้าไปอยูต่ ามป่าตามเขา
ครั้งนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อน้อยอินทร์ ได้พยายามชักจูงผู้คนให้กลับมาสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่ เมื่อความทราบไปถึง
พระเจ้ากรุงอังวะจึงโปรดให้ต้ังน้อยอินทร์เป็นพระนาซ้ายผู้รักษาเมือง ต่อมาพระเจ้ากรุงอังวะได้ส่งเจ้าฟ้าเมืองคอง
มาเป็นเจ้าเมืองน่าน และเมื่อเจ้าฟ้าเมืองคองถึงแก่พิราลัย ทรงส่งเจ้าฟ้าเมียวซามาเป็นเจ้าเมืองคนต่อไป เมื่อเจ้าฟ้า
เมียวซาถึงแก่พริ าลัย พระนาซ้ายซึง่ ต่อมาได้เป็นพญานาขวา (น้อยอินทร์) ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระเจ้ากรุงอังวะอัญเชิญพญาหลวงติ๋นมหาวงศ์เจ้าเมืองเชียงใหม่ มาเป็นเจ้าเมืองน่านในปี พ.ศ. ๒๒๖๙ เมืองน่าน
จึงมีเจ้าผูค้ รองนคร โดยการสืบเชือ้ สายล�ำดับราชวงศ์อกี ครัง้ หนึง่ เรียกว่า ราชวงศ์หลวงติน๋ มหาวงศ์ (ต้นสกุล ณ น่าน)
ในปี พ.ศ. ๒๓๐๓ พระเจ้าอลองพญา พระมหากษัตริย์พม่าเสด็จสวรรคต หัวเมืองล้านนาถือโอกาสกระด้าง
กระเดือ่ ง พระเจ้ามังลอกเสด็จเสวยราชย์ตอ่ จากพระเจ้าอลองพญา ได้สง่ แม่ทพั ชือ่ อภัยคามณีมาตีเมืองเชียงใหม่และ
หัวเมืองอืน่ ๆ เวลานัน้ เจ้าอริยวงศ์ผคู้ รองนครเมืองน่าน ได้หนั ไปอ่อนน้อมกับพม่าดังเดิม เมือ่ ปราบปรามหัวเมืองล้านนา
ราบคาบแล้ว พระเจ้ามังลอกทรงแต่งตั้งให้อภัยคามณีเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๐๖ พระเจ้ามังระ
เสวยราชย์ครองเมืองอังวะ อภัยคามณีได้ไปเฝ้าพระเจ้ากรุงอังวะองค์ใหม่ เจ้านายท้าวพญาในหัวเมืองล้านนาซึ่งได้
ก�ำลังสนับสนุนจากหลวงพระบางถือโอกาสพากันแข็งเมือง พระเจ้ามังระจึงทรงให้เนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพน�ำก�ำลัง
ร่วมกับกองทัพของอภัยคามณียกมาปราบปราบอีกครัง้ จากนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ หัวเมืองล้านนาได้สนับสนุนทัพพม่า
น�ำโดยอภัยคามณียกมาตีกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นเจ้าอริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครน่านได้มอบหมายเจ้านายอ้ายผู้เป็นหลาน
คุมก�ำลังพลเมืองน่านมาสมทบกับกองทัพพม่า ในปีนั้นกรุงศรีอยุธยาได้เสียเอกราชแก่พม่าเป็นครั้งที่ ๒
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สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - พ.ศ. ๒๓๓๑)
เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและสถาปนา
กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ หัวเมืองล้านนายัง
คงอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า พระองค์จึงทรงยกกองทัพมาตี
เมืองเชียงใหม่ถึง ๒ ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกไม่สามารถตีได้ จึงยกขึ้นมา
อีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ ครั้งนั้นพญาจ่าบ้าน เจ้าเมืองเชียงใหม่ และ
พญากาวิละ เจ้าเมืองล�ำปาง ได้หนั มาสวามิภกั ดิก์ บั ฝ่ายไทย น�ำก�ำลัง
ผูค้ นเข้ามาสมทบตีเมืองเชียงใหม่ ส่วนทางเมืองน่านซึง่ ในเวลานัน้ ยัง
อยูภ่ ายใต้การปกครองของพม่าได้มอบให้เจ้าน้อยวิธรู ต�ำแหน่งเจ้านา
ขวา เกณฑ์พลมาช่วยพม่าป้องกันเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีโปมะยุง่วนเป็น
เจ้าเมือง แต่ไม่สามารถต้านก�ำลังทัพไทยได้ จึงทิ้งเมืองไปตั้งมั่นอยู่
ที่เมืองเชียงแสน ส่วนเจ้าน้อยวิธูรถูกจับกุม หลังจาก ปีมะเมีย พ.ศ.
๒๓๑๗ มีชัยชนะเหนือเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดฯ ให้เจ้าพระยาจักรี อยู่จดั การปกครองหัว
เมืองล้านนา ครั้งนั้นได้เกลี้ยกล่อมให้เจ้าฟ้าเมืองน่าน ยอมสวามิภักดิ์กับฝ่ายไทย เป็นข้าขอบขัณฑสีมาอีกเมืองหนึ่ง
จึงได้เมืองเชียงใหม่ เมืองล�ำพูน เมืองล�ำปาง เมืองน่าน และเมืองแพร่ กลับมาอยู่ในพระราชอาณาเขตกรุงสยาม นับ
ตั้งแต่ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๑๗ เป็นต้นมา
ในเดือน ๔ ของปี พระเจ้ากรุงธนบุรี ติดศึกพม่าทีบ่ างแคร์ เจ้าพระยาจักรี ยกกองทัพกลับจากเมืองเชียงใหม่
ตามออกไปถึง (เอกสารจากพงศาวดาร ไทยรบพม่า พงศาวดารกรุงธนบุร)ี พาทูตเมืองน่านมาถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
เครื่องราชบรรณาการของเจ้าฟ้าเมืองน่าน ซึ่งอ่อนน้อมยอมเป็นข้าขอบขัณฑสีมาออกไปเฝ้าด้วย พระเจ้ากรุงธนบุรี
ก็ทรงพระปีติโสมนัส ตรัสสรรเสริญความชอบของเจ้าพระยาจักรี และพระราชทานพระแสงดาบฝักทองกับ
พระธ�ำมรงค์เพชรวงหนึ่งเป็นบ�ำเหน็จ
ครัน้ ต่อมาเจ้าน้อยวิธรู กระด้างกระเดือ่ งต่อฝ่ายไทย พญากาวิละเจ้าผูค้ รองนครล�ำปาง จึงน�ำก�ำลังไปควบคุม
ตัวเจ้าน้อยวิธรู พร้อมทัง้ ครอบครัวส่งลงมากรุงธนบุรใี นปี พ.ศ. ๒๓๒๑ เป็นเหตุให้เมืองน่านขาดเจ้าผูค้ รองนคร กองทัพ
พม่าจากเมืองเชียงแสนจึงได้ยกทัพมากวาดต้อนผูค้ นในเมืองน่านไปไว้ทเี่ มืองเชียงแสน เมืองน่านจึงถูกทิง้ ร้างเป็นครัง้ ที่
๒ เป็นเวลาถึง ๒๓ ปี นับแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองน่านตกอยู่ในความวุ่นวายสับสน เจ้านายเชื้อสายราชวงศ์หลวงติ๋นม
หาวงศ์ทยี่ งั หลงเหลืออยูต่ ามบ้านเล็กเมืองน้อยในเขตเมืองน่านและหัวเมืองใกล้เคียงพากันแตกความสามัคคี แบ่งแยก
ออกเป็นฝักเป็นฝ่าย บ้างหันไปเข้ากับพม่า บ้างเข้ากับไทย กอบกับห้วงเวลาดังกล่าวทีก่ รุงธนบุรเี กิดเหตุการณ์ไม่สงบ
มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน และย้ายราชธา
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๓๑ - พ.ศ. ๒๔๗๔)
ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์
ศึกได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นองค์ปฐมบรม
กษัตริย์ราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
เป็นราชธานี และในปีตอ่ มาทรงแต่งตัง้ เจ้าหนานนันท
ปโชติผซู้ งึ่ เป็นบุตรของเจ้าอริยวงศ์เจ้าผูค้ รองนครน่าน
(ระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๙๗ - พ.ศ. ๒๓๑๑) ขึ้นเป็นพญา
มงคลวรยศ ให้มาครองเมืองน่าน ช่วงเวลานั้นเมือง
น่านยังคงรกร้างว่างเปล่า พญามงคลวรยศจึงคงตั้ง
มั่นอยู่ที่บ้านท่าปลา ฝ่ายทางพม่าได้แต่งตั้งเจ้าอัต
ถวรปัญโญ ลูกหลานเชื้อสายเจ้าเมืองน่านขึ้นเป็นเจ้า
เมืองน่านเช่นกัน เจ้าอัตถวรปัญโญได้ตงั้ มัน่ อยูท่ เ่ี มือง
เทิง และเจ้าสุมนเทวราชผู้เป็นน้องของพญามงคลวร
ยศได้ตั้งมั่นอยู่ที่เวียงสา
หลังจากที่เมืองเชียงแสนถูกก�ำลังหัวเมือง
ฝ่ายเหนือตีได้ในปี พ.ศ.๒๓๒๙ เจ้าอัตถวรปัญโญได้
น�ำครอบครัวชาวน่านและชาวเมืองเทิงย้ายลงมาอยู่
ที่บ้านถิด เขตเมืองน่าน ต่อมาเกิดกรณีวิวาทกับเจ้า
สุมนเทวราชผู้เป็นน้า พญามงคลวรยศได้ไกล่เกลี่ย
และยกเมืองน่านให้เจ้าอัตถวรปัญโญ ขึ้นครองเมือง
ต้ น รั ช กาล เมื อ งน่ า นจึ ง มี เจ้ า เมื อ งเป็ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สองฝ่าย คือ พระยามงคลวรยศ เป็นเจ้าเมืองฝ่าย
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ท่าปลา และอีกฝ่ายหนึ่งมีเจ้าอัตถวรปัญโญ (ภายหลังโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นเจ้าฟ้า)
ผู้เป็นหลาน เป็นเจ้าเมืองฝ่ายบุรรัตนอังวะ ตั้งอยู่ที่เมืองเทิง
ปี พ.ศ. ๒๓๒๙ เจ้าอัตถวรปัญโญได้ขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช พระยามงคลวรยศมีความยินดี จึงมอบบ้านเมืองให้เจ้าอัตถวรปัญโญเป็นผู้ครองเมือง ล่วงมาหนึ่งปี
เจ้าอัตถวรปัญโญได้ลงไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ยังกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอัต
ถวรปัญโญด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าเมืองน่านต่อไปตามเดิม
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ห้องที่

๓

สายสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก
น�ำเสนอเกี่ยวกับประวัติและเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสมัยต่าง ๆ
จนก้าวเข้าสูส่ มัยรัตนโกสินทร์ โดยน�ำเสนอผ่านการเล่าเรือ่ งด้วยสายนำ�้ น่านจาก
เหตุการณ์ในอดีตที่ส�ำคัญและตัวแบบจ�ำลอง
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เมืองโบราณชุมชนตำ�บลเวียงกาหลง อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เวียงกาหลง ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาดอยดงในเทือกเขาดอยหลวง เขตบ้านป่าส้าน หมูท่ ี่ ๕ อ�ำเภอเมืองเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย ไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัย หรือร่องรอยของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งในเมืองและรอบเมือง จึง
สันนิษฐานว่าจุดมุ่งหมายในการสร้างเมืองเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางในการควบคุมชุมชนที่ผลิตเครื่องเคลือบดินเผาใน
กลุม่ เตาเวียงกาหลง และใช้อพยพหนีภยั น�ำ้ ท่วมของชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณนัน้ รวมถึงใช้เป็นทีต่ งั้ ค่ายท�ำสงคราม เนือ่ งจาก
รอบเมืองมีก�ำแพงเมืองและคูเมืองที่ลึกและกว้างมาก ส่วนทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน ซึ่งข้าศึกเข้าโจมตีได้ยาก
เมืองโบราณเวียงกาหลง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า เป็นแหล่งโบราณคดีทมี่ กี ารค้นพบเตาและชิน้ ส่วนภาชนะต่าง ๆ
ผังเมืองของเวียงกาหลงไม่เป็นรูปทรงเลขาคณิตเช่นเดียวกับเมืองโบราณส่วนใหญ่ในภาคเหนือ ตัวเมืองตัง้ อยูบ่ ริเวณ
เนินเขา มีก�ำแพงคันดินและคูเมืองล้อม
รอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสมุมมน
คูเมืองอยู่ระหว่างก�ำแพงคันดินสองชั้น
ขนาบคูเมืองอยู่ตรงกลาง แนวก�ำแพง
เมื อ งด้ า นตะวั น ออกขนานไปกั บ แนว
เขาสูงชัน ด้านตะวันตกสร้างอยู่บนลาด
เนินเขา พื้นที่เมืองโบราณเวียงกาหลงมี
ทัง้ หมดประมาณ ๔๓๐.๙๓๗๕ ไร่ คูเมือง
และก�ำแพงคันดินโดยรอบยาว ๓,๓๕๐
เมตร

เมืองโบราณชุมชนเวียงลอ อำ�เภอจุน จังหวัดพะเยา
ในสมัยอาณาจักรล้านนา“เวียงลอ” เป็นเมืองส�ำคัญ
อยูร่ ะหว่างเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างเมืองเชียงแสน เมือง
เชียงของ เมืองเทิง เมืองพะเยา และเมืองน่าน ล้านช้าง ดัง
ปรากฏในต�ำนานพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล เมืองน่านว่า ใน
รัชสมัยพระเจ้าติโลกราช พ.ศ. ๑๙๙๓ คราวที่เสด็จไปตีเมือง
น่านยกทัพผ่านเมืองลอและตั้งขุนนางครองเมืองลอ ด้วยเวียง
ลอยังมีความส�ำคัญและมีผคู้ นอยูอ่ าศัยมาตลอด แม้วา่ ล้านนาจะ
ตกอยูใ่ นอ�ำนาจพม่า แต่พม่ายังให้ความส�ำคัญ โดยเจ้าเมืองลอมี
ฐานะเทียบเท่าเจ้าเมืองสาดและให้เมืองลอขึ้นกับเมืองพะเยา
ในปี พ.ศ. ๒๓๒๒ สมัยกรุงธนบุรี พระยากาวิละได้
กระท�ำการไถ่โทษ โดยการตีเอาเมืองลอและเมืองเทิง กวาดต้อน
ผูค้ นมาถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า เมือง
ลอยังเป็นเมืองส�ำคัญและมีผู้คนอาศัยอยู่มาโดยตลอดเมืองล
อร้างผู้คนและหมดความส�ำคัญลงในคราวที่พระยากาวิละยก
ทัพไปตีและกวาดต้อนผู้คนลงไปทั้งหมดนั่นเอง สมัยพระเจ้า
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มหาพรหมสุรธาดา เจ้าปกครองนครน่านได้ให้ขุนหลวงไชยสถานน�ำไพร่พลออกมาตั้งบ้านเรือนใหม่เรียกว่า “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�ำบลขึ้นอยู่ในเขตการปกครอง
เป็นมณฑลพายัพเหนือ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นต�ำบลลอ ต�ำบลจุนเป็นกิ่ง
อ�ำเภอ ให้อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดเชียงราย ต่อมาวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ยกฐานะจากกิ่งอ�ำเภอ
เป็น “อ�ำเภอจุน จังหวัดเชียงราย จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มีการจัดตั้งจังหวัดใหม่ คือ จังหวัดพะเยา
ให้อ�ำเภอจุนอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดพะเยา ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

เมืองโบราณเวียงสรอง อำ�เภอสอง จังหวัดแพร่
เวียงสรองเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าสร้างขึน้ เมือ่ ใด และใครเป็นผูส้ ร้าง จากหลักฐาน
ที่พบในการส�ำรวจตรวจสอบชั้นดินที่ก่อสร้างก�ำแพงเมือง
โบราณ และพบเศษเครื่องเคลือบสมัยล้านนาเป็นจ�ำนวน
มากจึงสันนิษฐานว่า เวียงสรองน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ ลงมา มีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านนา
และอาณาจักรสุโขทัย
เมืองสรอง ตั้งอยู่ที่บ้านต้นผึ้ง ต�ำบลบ้านกลาง
อ�ำเภอสอง บนฝั่งแม่น�้ำสองหรือแม่น�้ำกาหลง ซึ่งเป็นล�ำน�้ำ
สาขาของแม่น�้ำยม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ มีคู
น�้ำและคันดินล้อมรอบ ๓ ชั้น รูปร่างไม่เป็นทรงเลขาคณิต
สัณฐานเหมือนเมล็ดถั่วแดง โค้งไปตามล�ำน�้ำ  จากลักษณะ
ของที่ตั้งของเมืองสรอง เชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความส�ำคัญ
และเหมาะสมในการควบคุมจุดยุทธศาสตร์ลุ่มน�้ำยม ส่วน
ที่จะผ่านจากเมืองแพร่ไปสู่ เมืองพะเยา เมืองเชียงราย และ
เมืองน่าน ภายในเมืองไม่มีวัดหรือโบราณสถานขนาดใหญ่
พบแต่เพียงกองอิฐเก่าอยู่ประปราย นอกเมืองไปทางทิศ
ตะวันออก มีซากเจดีย์เก่าแห่งหนึ่งเดิมเรียกว่า ธาตุหินส้ม
ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ และให้ชื่อว่า พระธาตุพระลอ
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เมืองโบราณเวียงวรนคร อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน

ความเป็นมาของเวียงวรนครจาพงศาวดาร
เมืองน่าน เมื่อประมาณ ๗๐๐ ปีล่วงมาแล้ว พญา
ภูคาเจ้าเมืองอย่างได้ราชบุตรบุญธรรมอยู่สององค์
องค์หนึง่ มีนามว่า “ขุน่ นุน่ ” องค์นอ้ งมีนามว่า “ขุนฟอง”
ความว่า มีพรานป่าผู้หนึ่งอยู่ในเมืองย่างไปเที่ยวป่า
ล่าเนื้อ (กวาง) อยู่เสมอตามดอยตามเขา วันหนึ่งไป
เห็ น รอยเท้ า จึ ง เดิ น ตามไปจนถึ ง บนดอยภู ค า เห็ น
ต้นไม้ใหญ่ มีร่มเงากว้างขวาง งามดี จึงเข้าไปพักอยู่
ใต้ร่มไม้นั้น และได้พบไข่ ๒ ฟอง มีขนาดใหญ่เท่า
ผลมะพร้าว พรานป่าผู้นั้นน�ำมาถวายพญาภูคา เมื่อ
พญาภูคาได้เห็นก็มีความยินดีเป็นอย่างมากถึงความ
อัศจรรย์ครั้งนั้น พระองค์ได้ทรงน�ำเอาไข่ใบที่ ๑ ไปใส่
ในก๋วยงิ้ว (กระบุงบรรจุนุ่น) อีกใบหนึ่งไปใส่ไว้ใน
ก๋วยฝ้าย (กระบุงบรรจะฝ้าย) แล้วคอยดูไว้เป็นอย่างดี
จนอยู่มาวันหนึ่งไม่นานนัก ไข่ในก๋วยงิ้วก็แตกออกมา
ก่อนเป็นบุรษุ ผูช้ าย รูปโฉมโนมพรรณวรรณะงามยิง่ นัก
พญาภูคาก็รักเสมอดังลูกของตน ครั้นต่อมาไม่นาน

ไข่ ใ นก๋ ว ยฝ้ า ยก็ แ ตกออกมาเป็ น บุ รุ ษ ชาย รู ป โฉม
โนมพรรณวรรณะอันงามเสมอกันทั้ง ๒ องค์ พญาภูคา
ก็ใส่ชอื่ ผูพ้ วี่ า่ “เจ้าขุนนุน่ ” แล้วก็เบิกบายใส่ชอื่ เจ้าผูน้ อ้ ง
ว่า “เจ้าขุนฟอง” เมือ่ เจ้าขุนนุน่ และเจ้าขุนฟอง เจริญวัย
จนเป็นหนุม่ พญาภูคาได้สร้างเมืองให้ราชบุตรบุญธรรม
ทั้งสองครองขุนนุ่นผู้พี่ได้ครองเมือง “จันทบุรี” ซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันออกของแม่น�้ำของ (โขง) ส่วนขุนฟอง
ผูน้ อ้ งได้ครองเมือง “วรนคร” ซึง่ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ การที่ให้ชื่อว่าเมือง “วรนคร” เนื่องมาจาก
พญานาค ได้เลือกชัยภูมิที่ดีเหมาะสมในการสร้างเมือง
เสร็จแล้วจึงขนานนามว่าเมือง “วรนคร” ซึ่งหมายถึง
เมืองดี นับว่าเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์ภูคา เมื่อบ้าน
เมื อ งวรนครเริ่ ม มั่ นคงเป็ นปึ ก แผ่ น เจ้ า ขุ นฟองก็ ไ ด้
เป็นพญาแล้วเสวยราชสมบัติในเมืองวรนคร ทรงมี
พระโอรส ๑ พระองค์ ชื่อว่า “เจ้าเก้าเกื่อน” ต่อมา
ไม่นานพญาขุนฟองถึงแก่พิราลัย เสนาอ�ำมาตย์ ทั้ง
หลายจึงราชาภิเษกเจ้าเก้าเกื่อนเป็นพญาแทน ครั้น
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เมื่อพญาภูคาผู้เป็นปู่ได้รู้ว่าหลานของตนเป็นที่ถูกอกต้องใจแก่
เสนาอ�ำมาตย์และไพร่พลบ้านเมืองมวล พญาภูคาได้แต่งตั้งให้
นางสนม ๒ คน มาเชิญเจ้าเก้าเกือ่ นไปเสวยเมืองภูคาหรือเมืองย่าง
เจ้าเก้าเกื่อนมิอาจขัดผู้เป็นปู่ได้ จึงมอบให้นางพญาแม่ท้าวค�ำ
ปิน ซึ่งทรงครรภ์อยู่เมืองวรนคร ส่วนเจ้าเก้าเกื่อนไปเสวยเมือง
ย่างเป็นพญาแทนผูเ้ ป็นปู่ ซึง่ ต่อมาไม่นานพญาภูคาถึงแก่พริ าลัย
ด้านเมืองวรนครมีนางพญาแม่ท้าวค�ำปินปกครองอยู่ ข่าวก็รู้
ไปถึงพญาง�ำเมืองแห่งแคว้นพะเยา ได้เริ่มแผ่ขยายอ�ำนาจเข้า
มา ยกเอารี้พลศึกมารบ ส่วนนางพญาแม่ท้าวค�ำปินไม่ทันรู้ตัว
ข้าศึกก็เข้ามาล้อมเมืองไว้หมดสิ้น นางจะส่งข่าวไปให้พญาเก้า
เกื่อนและจัดแต่งไพล่พลคนศึกออกสู้รบก็ไม่ทันพระนาง จึงได้
เก็บเอาข้าวของเงินทองกับเด็กผูห้ ญิงคนหนึง่ หนีออกนอกเมือง
ไป เดินทางไปหลายวันก็ไปถึงไร่แห่งหนึง่ นางได้ประสูตบิ ตุ รชาย
ไร่นั้นอยู่ใกล้ล�ำห้วยแต่แล้งไม่มีน�้ำที่จะอาบจะกิน นางจึงร�่ำไห้
ถึงสามี พรรณนาถึงวันที่พญาเก้าเกื่อนจะทิ้งไปว่า “เมื่อลูกเกิด
มาเป็นผู้ชายโตขึ้นก็จักได้มาสร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญรุ่งเรือง
แต่ว่าบัดนี้ผู้ข้าพลอยหาน�้ำที่จะกินจะอาบก็ไม่มี เมื่อร�ำพัน
เช่นนั้นแล้ว” ในขณะนั้นก็มีห่าฝนลมใหญ่ตกลงมาอย่างหนัก
น�้ำก็นองพัดก้อนหินก้อนผาเป็นที่น่าอัศจรรย์นัก หลังฝนหาย
ไปวันนั้นเป็นวันอุโบสถถือศีลเดือนเพ็ญ นางก็อุ้มเอาลูกน้อย
ไปนั่งบนก้อนหิน อาบน�้ำให้ลูกแล้วก็อุ้มไปพักในไร่กับเด็กหญิง
ที่หนีออกมาจากวรนครด้วยกัน วันรุ่งขึ้นชาวบ้านชาวไร่ได้ยิน
เสียงกุมารร้องก็เข้าไปดูเห็นนางพญา จึงไหว้และถามเหตุการณ์
นางพญาได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทราบ ปรากฏว่านายบ้าน
ผูน้ นั้ เป็นพ่อครัวพญาเก้าเกือ่ นมาก่อน จึงรับนางพญาและกุมาร
ไปเลี้ยงดูจนเติบใหญ่อายุได้ ๑๖ ปี จึงน�ำไปไหว้สาพญาง�ำเมือง
เมื่อพญาง�ำเมืองเห็นก็มีใจเอ็นดูเลี้ยงดูไว้ ต่อมาให้ไปเป็นเจ้า
เมืองปราด มีชื่อว่าเจ้าใสยศ แล้วกลับมาเป็นพญาเสวยเมือง
วรนคร (ปัว) เรียกนามว่า “พญาผานอง” เมืองวรนครจึงกลายชือ่
มาเป็นเมืองปัวจนปัจจุบัน

ขุนฟอง ได้ปกครองเมืองวรนคร

ขุนนุ่น ได้ปกครองเมืองจันทบุรี
(เมืองหลวงพระบาง)

พญาผานอง

19

ห้องที่

๔

ใต้แผ่นฟ้าแห่งเมืองน่าน
วิถีชีวิต ชนเผ่า การแต่งกาย อัตลักษณ์ ของชาวน่าน โดยนำ�เสนอในรูป
แบบสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ชมสามารถจำ�ลองการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ พร้อม
การตกแต่งและภาพถ่ายด้วยระบบทัชสกรีน ตลอดจนสแกนคิวอาร์โค้ดส่งรูปไป
ยังโทรศัพท์เคลื่อนที่
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วิถีชีวิตชนเผ่าเมืองน่าน
วิธีชีวิตในเมืองน่านเป็นผู้รักสงบ มีจิตใจกล้าหาญ รักความ
ซื่อสัตย์ ท�ำมาหากินโดยสุจริต บรรพบุรุษของชาวน่านส่วนหนึ่งเป็นไท
ที่อพยพจากดินแดนล้านช้างทางฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ทางชายแดนตอนเหนือของเมืองน่านบริเวณติดกับชายแดนประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนั้นประกอบด้วยคน
เมืองหรือไทยยวน ขมุ เงี้ยว (ไทยใหญ่) พม่าและลาว เป็นชนกลุ่มใหญ่
ส่วนเขตรอบนอกมีชนเผ่าต่าง ๆ หลากหลาย เช่น ไทลื้อ ม้ง เมี่ยนถิ่น
หรือลัวะ ขมุ และบางพลี คนเมืองและชนเผ่าต่างมีชวี ติ ความเป็นอยูแ่ ละ
ความเชือ่ ของตน บางอย่างมีความแตกต่างกัน บางอย่างคล้ายกันกับคน
เมืองที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม
ชนกลุ่มย่อยมีหลายกลุ่มที่มีวิถีชีวิต ความเชื่อ และการปฏิบัติ
พิธีกรรม แยกย่อยออกไปมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง มีการถ่ายทอด
วัฒนธรรม รวมไปถึงมีการผสมผสานกับคนพื้นเมืองเป็นการสร้างสีสัน
ของวัฒนธรรมเมืองน่านให้มีความโดดเด่นเฉพาะของตัวเอง

วิถีชีวิตชนเผ่าเมืองน่าน
ไทลื้อ เป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นฐานอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑล
ยูนนานประเทศจีน ถูกกวาดต้อนจากการท�ำสงครามและอพยพโดย
สมัครใจเข้ามาในเมืองน่านเมื่อ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว ในช่วงสมัยเจ้าอัต
ถวรปัญโญ ได้ยกทัพไปตีเชียงรุ้ง เชียงตุง และสิบสองปันนา กวาดต้อน
ผูค้ นมาเมืองน่านเป็นอันมาก ถึงสมัยเจ้าสุมนเทวราชได้ยกทัพไปกวาดต้อน
เอาคนเมืองล้า เมืองพง เมืองเชียงแข็ง เมืองหลวงภูคา และพระเจ้าสุริย
พงษ์ผริตเดชฯ ได้ไปกวาดต้อนครอบครัวไทลื้อที่เมืองพงสิบสองปันนา
โดยมาตั้งภูมิล�ำเนาที่เมืองเชียงม่วน และเชียงค�ำ  ส�ำหรับไทลื้อที่บ้าน
หนองบัว อ�ำเภอท่าวังผา อพยพมาจากเมืองล้าในเขตสิบสองปันนา
เนือ่ งจากมีการแย่งชิงอ�ำนาจทางการเมืองภายใน ฝ่ายทีพ่ า่ ยแพ้จงึ อพยพ
หนีลงมาในเขตพืน้ ทีเ่ มืองน่าน และกระจายออกไปตัง้ ถิน่ ฐานตามหมูบ่ า้ น
ต่าง ๆ
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กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
ม้งในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ม้งขาว (ม้งเด้อ)
และม้งด�ำ  (ม้งตั้ว) ตามลักษณะภาษาพูดและการแต่งกาย โดยม้งทั้ง ๒
กลุม่ สามารถสือ่ ภาษาของแต่ละกลุม่ รูเ้ รือ่ งทัง้ หมดโดยไม่มปี ญ
ั หา เช่นค�ำ
ว่า น�้ำ ม้งขาว ใช้ค�ำว่า “เด้” ส่วนม้งด�ำใช้ค�ำว่า “เดร้” พวกคุณ ม้งขาว
ใช้คำ� ว่า “เน้” ม้งด�ำใช้คว่า “เม้” เป็นต้น ส�ำหรับการแต่งกายทีม่ ลี กั ษณะ
แตกต่างกันทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ การแต่งกายของหญิงม้งขาวและม้งด�ำ โด
ยม้งด�ำจะสวมกระโปรงจีบ ซึ่งมีพื้นสีน�้ำเงินด�ำ  และมีลวดลายการเขียน
ผ้าบูตคิ ตัวเนือ้ ผ้ากระโปรงขอบชายกระโปรงช่วงล่างจะปักลวดลายสีตา่ ง
ๆ มีผ้ากันเปื้อนสีด�ำปิดหน้า สวมเสื้อสีด�ำทั้งตัว มีผ้าสีเย็บทับกันทั้งสอง
แถบบริเวณด้านหน้า คอเสือ้ ด้านหลังแบบทหารเรือสีขาวอยูด่ า้ นนอก ใช้
ผ้าแดงคาดเอว เกล้าผมมวย โดยปกติไม่โพกศีรษะ ส่วนผูห้ ญิงม้งขาวโดย
ปกติจะสวมใส่กางเกงสีดำ� -น�ำ้ เงินขาบานยาวถึงข้อเท้า ด้านหน้ามีผา้ กัน
เปือ้ นสีนำ�้ เงินสลับด�ำต่อด้วยผ้าปักหนึง่ บ่วงและผ้าแดงต่อท้ายชายผ้าแดง
ปักดอกสีตา่ งๆ มัดไว้ดา้ นหลัง และมีผา้ ปิดหลังสีดำ� สลับน�ำ้ เงินอีกผืนหนึง่
ส่วนเสือ้ สีดำ� -ฟ้า แขนยาวปกสีนำ�้ เงินสองแถบ แต่ปจั จุบนั เปลีย่ นปักเป็น
ดอกไว้สองแถบด้านหลังมีลกั ษณะแบบทหารเรือปักด้วยดอกสีตา่ ง ๆ แต่
ถ้ามีเทศกาลปีใหม่หญิงม้งขาวจะสวมกระโปรงสีขาวทั้งผืน ศีรษะโพก
ด้วยผ้าสีด�ำชายผ้าปักด้วยดอกสีต่าง ๆ และใช้ไหมพรมแดงตกแต่งให้
เกิดความสวยงาม

กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน
ชาวเมี่ยนในจังหวัดน่านเป็นพวกฮุงเมี่ยน ซึ่งใช้ผ้าแดงพันศีรษะ โดยการแต่งกายมีลักษณะเด่นและบ่งบอก
ถึงความสามารถในการปักผ้าลายปักประเภทต่างๆ ที่ประณีตและสวยงาม ซึ่งเป็นความสามารถและความช�ำนาญ
ของผู้หญิงเมี่ยนโดยแท้ ผู้หญิงเมี่ยนทุกคนได้รับการสอนให้ปักผ้ามาตั้งแต่เด็ก หญิงชาวเมี่ยนจะสวม
เสื้อผ้าสีด�ำยาวคลุมเข่า แขนยาว มีการผ่าด้านข้างล�ำตัว ตั้งแต่สะโพกจนถึงปลายผ้ากุ๊นริมด้วยผ้าสี ส่วน
มากจะเป็นสีฟ้า หรือสีน�้ำเงินเข้ม คอเสื้อประดับด้วยไหมพรมสีแดง หรือบานเย็นตลอดจนถึงเอว มีกระดุมเป็น
แผ่นเงิน ขนาด ๓ x ๕ เซนติเมตร ติดเป็นแนวนอน คล้าเข็มกลัดติดบริเวณหน้าอก ศีรษะพันด้วยผ้าพื้นชั้นแรก
เป็นสีแดง ชั้นนอกจะใช้ผ้าลายปักพันเป็น
๒ แบบ คือ แบบหัวโตและแบบหัวแหลม
ผ้าพันนี้มีลายปักที่เชิงผ้าทั้ง ๒ ด้าน สวม
กางเกงแบบขาก๊วยสีด�ำ  ด้านหน้ากางเกงมี
ลายปักอย่างละเอียดงดงาม รวบปลายเสื้อ
ที่ผ่าด้านข้างทั้งสองมามัดไว้ด้านหลัง ใช้ผ้า
อีกผืนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็นเข็มขัดทับเสื้อและ
กางเกงอีกรอบหนึ่ง โดยทิ้งชายผ้าไว้ด้าน
หลัง ส�ำหรับผู้ชายสวมเสื้อพื้นด�ำ  ปักลาย
ดอกบนผืนผ้า คอเสื้อผ่าป้ายไปข้างล�ำตัว
สวมกางเกงขาก๊วยสีด�ำ
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กลุ่มชาติพันธุ์พวน
ชาวพวนได้รบั การยกย่องว่าเป็นชนกลุม่ ทีม่ รี ปู ร่างหน้าตาผิว
พรรณดี กิรยิ าละเมียดละไม ขยันขันแข็งท�ำงาน มีภาษาพูด วัฒนธรรม
และประเพณีเป็นของตนเอง การแต่งกายในชีวิตประจ�ำวันของชาว
พวน มีความคล้ายคลึงกับประชาชนคนพื้นเมืองเหนือทั่วไป หญิงมัก
ไว้ผมยาวมุ่นเกล้าไว้ด้านหลังใช้ผ้าพันรอบอกแทนการสวมเสื้อ นุ่ง
ซิ่นตีนจก หรือสีพื้นแทรกลายขวาง บางท้องถิ่นนิยมนุ่งซิ่นมัดหมี่ ซึ่ง
มีลวดลายสีสันงดงาม โดยอิงรูปแบบลายโบราณ ชายมักนุ่งกางเกง
ขาก๊วยด�ำ ปัจจุบนั ทัง้ ชายและหญิงไม่มคี วามแตกต่างกันด้านการแต่ง
กายมากนักเพราะแต่งตามสมัยนิยม แต่สิ่งที่เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ที่
เด่นชัดคือ หญิงแต่งงานแล้ว ผ้านุ่งจะเปลี่ยนเป็นผ้านุ่งซิ่นตีนจกซึ่ง
ทอด้วยด้ายสีแดง และด�ำสลับกัน

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุ
ขมุ เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยเป็นอันดับที่ ๔ ของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน และแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มย่อย ตาม
ภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรม และพิธีกรรม ได้แก่ ฮอก กะลัม เม
เกวน และลื้อ
ชาวขมุโดยทั่วไปนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด�ำหรือสีเข้ม ผู้
หญิงจะใช้ซิ่นลายขวางแบบลื้อ ตกแต่งด้วยผ้า ด้ายสี และเหรียญ
เงิน สวมใส่กำ� ไลเงินทีค่ อและก�ำไลข้อมือ โพกศีรษะด้วยผ้าสีขาว โดย
จะพบการแต่งกายลักษณะเหล่านี้ในกลุ่มผู้หญิงสูงอายุ เด็กรุ่นใหม่
จะนิยมแต่งกายแบบพื้นเมือง ส่วนผู้ชายนิยมสักตามแขนหรือตาม
ร่างกายส่วนต่าง ๆ ซึ่งยังพบอยู่ในกลุ่มผู้ชายที่สูงอายุเช่นกัน
ชาวขมุมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ
การกระท�ำการใด ๆ จะต้องบอกกล่าวให้เจ้าที่ทราบและจะให้ความ
คุ้มครอง โดยเฉพาะวิญญาณของบรรพบุรุษ
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กลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี (ตองเหลือง)
จังหวัดน่านมีชนชาวมลาบรีอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ๓ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเวียงสา บ้านหลวง และอ�ำเภอเมือง ชาว
มลาบรีไม่มชี ดุ เสือ้ ผ้าประจ�ำเผ่าของตนเอง ในอดีตชาวมลาบรีจะใช้ผา้ ขาวม้าปกปิดร่างกายในทีล่ บั เท่านัน้ ไม่สวมเสือ้
หรือกางเกงใด ๆ ส่วนหญิงจะสวมเสื้อและผ้าซิ่นตามที่ได้รับบริจาค หรือซื้อแลกเปลี่ยนจากบุคคลภายนอก ที่น�ำมา
ให้หญิงมลาบรีสวมใส่ในชีวิตประจ�ำวัน ปัจจุบันชนเผ่ามลาบรีได้ออกมารับจ้างชาวบ้านตามหมู่บ้านต่าง ๆ และหัน
มาสวมเสื้อผ้าแบบบุคคลโดยทั่วไป
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๕

เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ
ประวัตเิ จ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ทีข่ อเข้าพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
ในกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๑ ตลอดจนประวัตเิ จ้าผูค้ รองนคร
ที่ส�ำคัญ
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ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญในอดีต
เจ้าผู้ครองนคร

พ.ศ.

เหตุการณ์หรือศิลปกรรมสำ�คัญ

(โดยประมาณ)

เจ้าอัตถวรปัญโญ
(หลานเจ้ามงคลวรยศ)

๒๓๒๙-๒๓๕๓
แสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรีเป็น
(รวม ๒๕ ปี) อย่างยิ่ง นับแต่เป็นเมืองประเทศราช ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๓๑ ได้น�ำ
กองทัพจากเมืองน่าน เชียงใหม่ ล�ำปาง ล�ำพูน หลวงพระบาง ไปตี
เมืองเชียงแสนคืนจากพม่าได้ส�ำเร็จ ความดีความชอบ ครั้งนี้ได้รับ
สถาปนาเป็น “เจ้าฟ้าเมืองน่าน” ในปี พ.ศ. ๒๓๕๓ ได้ลงมาร่วม พระ
ราชพิธบี รมศพรัชกาลที่ ๑ และได้ประชวรจนถึงพิราลัยทีก่ รุงเทพฯ
เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญทรงมีศรัทธาทะนุบ�ำรุงพุทธศาสนาในเมือง
น่าน ดังนี้
- พ.ศ. ๒๓๓๒ บูรณะวัดพระธาตุแช่แห้ง
- พ.ศ. ๒๓๓๖ สร้างพระปางมารวิชยั ส�ำริดทีว่ ดั ศรีบญ
ุ เรืองและ
สร้างวัดบุญยืนที่ อ.เวียงสา
- พ.ศ. ๒๓๔๐ สันนิษฐานว่าบ้านบุญยืน อ.เวียงสา น่าจะ
เป็นศูนย์กลางนครน่านระยะหนึ่งช่วงที่เวียงน่านร้างก่อนเจ้าอัต
ถวรปัญโญจะย้ายเมืองกลับไปทีเ่ วียงน่าน ณ ทีต่ งั้ เมืองน่านปัจจุบนั
ใน พ.ศ. ๒๓๔๓-๒๓๔๔

เจ้าสุมนเทวราช
(น้องเจ้าฟ้า
อัตถวรปัญโญ)

๒๓๕๓-๒๓๖๘
- พ.ศ. ๒๓๕๓ ยกทัพตีเมืองล้า เมืองพง เชียงแข็ง ภูคา แล้วก
(รวม ๑๕ ปี) วาดต้อนผู้คนมาน่าน น�ำพญาหัวเมืองเข้าเฝ้ารัชกาลที่ ๒
- พ.ศ. ๒๓๕๙ น�ำช้างเผือกถวายรัชกาลที่ ๒
- พ.ศ. ๒๓๖๐ น�ำ้ ท่วมเวียงน่านเสียหายมากจึงย้ายเมืองไปเวียง
เหนือ ศูนย์กลางนครรัฐน่านอยูท่ เี่ วียงเหนือ ๓๖ ปี จนเจ้าอนันตวรฤ
ทธิเดชย้ายเวียงกลับมาเวียงใต้
- พ.ศ. ๒๓๖๔ สถาปนาเจ้าอาวาสวัดพญาวัดเป็นมหาสังฆราชา
ปกครองคณะสงฆ์
- พ.ศ. ๒๓๖๔-๒๓๖๖ สร้างวัดสถารศและหล่อพระพุทธรูปส�ำริด
ชื่อ พระอัฐฬส
- พ.ศ. ๒๓๖๗ มาร่วมพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ ๒ เกิดประชวร
ถึงแก่พิราลัยที่กรุงเทพฯ รัชกาลที่ ๓ ให้ปลงศพที่วัดแจ้ง
หมายเหตุ พิราลัย (ตาย) ใช้กับสมเด็จเจ้าพระยา ในที่นี้น�ำมาใช้
กับผู้ครองนคร เอกสารบางเล่มใช้ค�ำว่า อนิจกรรม

เจ้ามหายศ

๒๓๖๘-๒๓๗๘
- พ.ศ. ๒๓๖๙ เกณฑ์พลน่านไปร่วมปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ที่
(รวม ๑๑ ปี) เวียงจันทน์
- พ.ศ. ๒๓๗๐ น่านถูกเกณฑ์ไพร่พลไปรักษาเมืองหลวงพระ
บางซึ่งขณะนั้นอยู่ในอาณาจักรสยาม

เจ้าอชิตวงศ์
เจ้ามหาวงศ์

๒๓๗๙

ครองเมืองได้ ๗ เดือน ก็ประชวรถึงแก่พิราลัย ขณะมาเฝ้ารัชกาล
ที่ ๓

๒๓๘๑-๒๓๙๔ สร้างพระวิหารวัดสถารศ พ.ศ. ๒๓๘๑ สร้างวัดพระเกิดและบูรณะ
(รวม ๑๔ ปี) วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง
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เจ้าผู้ครองนคร
เจ้าอนันตวรฤทธิเดช
(โอรสเจ้าฟ้า
อัตถวรปัญโญ)

พ.ศ.

เหตุการณ์หรือศิลปกรรมสำ�คัญ

(โดยประมาณ)

๒๓๙๕-๒๔๓๔
- พ.ศ. ๒๓๙๖ รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ
(รวม ๓๙ ปี) ให้เจ้าอนันตวรฤทธิเดชยกทัพไปตีสบิ สองปันนาและเชียงรุง้ พอทัพ
ไปถึงเจ้าเมืองเชียงรุ้งขอสวามิภักดิ์ต่อรัตนโกสินทร์จึงไม่เสียเลือด
เนื้อ
- พ.ศ. ๒๓๙๗-๒๓๙๘ น่านยกทัพไปช่วยทัพของกรมหลวง
วงศาธิราชตีเมืองเชียงตุง
- พ.ศ. ๒๓๙๘ แม่น�้ำน่านเปลี่ยนเส้นทางห่างแนวก�ำแพงเวียง
ใต้ซงึ่ ถูกน�ำ้ ท่วมสมัยเจ้าสุมนเทวราชจนต้องย้ายเมืองมาเวียงเหนือ
พอน�ำ้ เบีย่ งทางไปเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ย้ายเมืองจากเวียงเหนือมา
เวียงใต้ตามเดิม แล้วซ่อมก�ำแพงเมือง
- พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๓๔ บูรณะวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมนิ ทร์ วัด
พญาภูและวัดในเวียงใต้ หลายวัดรวมทั้งได้คัดลอก พระคัมภีร์อีก
มากมาย

จิตรกรรมวัดภูมินทร์ ภาพผู้ครองนครน่าน เคยมีผู้ให้ค�ำอธิบายว่าเป็นภาพ
ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช แต่ต่อมานักวิชาการหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นว่า
น่าจะเป็นภาพของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เพราะในช่วงที่บรู ณะวัดภูมินทร์
เจ้าอนันตวรฤทธิเดชทรงมีอายุมากกว่าในภาพ

พระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ
(ต้นสกุล ณ น่าน)

๒๔๓๖-๒๔๖๑ โอรสเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ประสูติ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๗๔
(รวม ๒๕ ปี) พิราลัย เมื่อ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับเปลีย่ นการปกครองหัวเมืองโดย
โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ก�ำกับดูแลการบริหารของผู้ครองนคร
ต่างพระเนตรพระกรรณ
- พ.ศ. ๒๔๔๖ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าสุริยพงษ์
ผริตเดชฯ ขึน้ เป็น “พระเจ้านครน่าน” มีนามจารึกในพระสุพรรณบัฏ
ว่า “พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหารา
ชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาล
บพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์”ทรงเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรก
และองค์เดียวแห่งราชวงศ์หลวงติ๋น (มหาวงศ์)
- พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอค�ำ อาคารทรงไทย
ผสมตะวันตกเป็นวังที่พ�ำนักและเป็นที่ว่าราชการ ทรงมีพระชายา
๗ คน โอรสธิดารวมทั้งสิ้น ๔๓ คน
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พ.ศ.

เหตุการณ์หรือศิลปกรรมสำ�คัญ

(โดยประมาณ)

๒๔๖๑-๒๔๗๔ การปกครองหัวเมืองเป็นมลฑลเทศาภิบาล โดยกรุงเทพฯ ส่ง
(รวม ๑๓ ปี) ข้าหลวงประจ�ำเมืองมาก�ำกับดูแลการบริหารของเจ้าผู้ครองนคร
ท�ำให้อ�ำนาจของผู้ครองนครลดลงมาก ถูกก�ำหนดรายได้เป็นอัตรา
เงินเดือน มหาอ�ำมาตย์โทและนายพลตรีเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ
ถึงแก่พิราลัยใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ทางกรุงเทพฯ มิได้แต่งตั้งผู้ใดเป็น
เจ้าผูค้ รองนครน่านอีก การสืบทอดผูค้ รองนครจึงสิน้ สุดตัง้ แต่นนั้ มา
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วัฒนธรรมเฟื่องเรืองนามน่าน
วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล การละเล่นพื้นเมือง พิธีกรรม
ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจที่
ได้รับการสั่งสมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน
ประเพณีแข่งเรือในจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่า
แก่ที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาแต่ครั้งโบราณจะจัดแข่งขัน
กันเองในฤดูน�้ำหลาก น�้ำขึ้น (ฤดูฝน) ในเทศกาลตานก๋วย
สลาก (สลากภัต) โดยแต่ละวัดจะน�ำเรือของตนเข้าแข่งขัน
เพื่อเป็นการสมานความสามัคคีกัน ของคนในชุมชน
กล่าวว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือแข่งจังหวัด
น่ า น ที่ มี ค วามงดงามที่ สุ ด ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ทาง “หัวเรือ” หรือ “โขนเรือ” ที่จ�ำหลักเป็นรูป
พญานาคแบบล้านนา ที่ก�ำลังแสยะเขี้ยวแสดงอ�ำนาจ ส่วน
ท้ายของเรือก็จะเป็นส่วนหางของพญานาค ทีม่ คี วามสวยงาม
กลมกลืนกัน
การสร้างหัวเรือรูปพญานาคนั้น ชาวน่านเชื่อว่า
พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ บันดาลให้ฝน
ตกต้องตามฤดูกาล ก่อนลงมือแข่งเรือจะท�ำการคารวะสายน�ำ้
น่าน อันเปรียบเสมือนผู้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองทุกครั้ง

ประเพณีหกเป็งขึ้นพระธาตุแช่แห้ง
(ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง)
      ประเพณีหกเป็ง ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง เป็นประเพณี
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีต กล่าวกันว่าในช่วงฤดูเทศกาล
เพ็ญเดือน ๖ (เหนือ) เจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วยข้าราช
บริพารจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพระ
ธาตุส�ำคัญของชาวจังหวัดน่าน โดยวันขึ้น ๑๔ ค�่ำเดือน ๖
นั้น ขบวนแห่ของเจ้าเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ จะพร้อมกันที่บริเวณรอบ
ๆ เนินภูเพียงแช่แห้ง จะมีพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรม
เฉลิ ม ฉลองเพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช า โดยมี ก ารท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร
เทศน์มหาชาติ บรรยายธรรมะ และมีการจุดบอกไฟดอก
(จุดบั้งไฟ) ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟพะเนียงพื้นบ้าน มีความ
สวยงามยามค�่ำคืน พอถึงวันขึ้น ๑๘ ค�่ำ  เดือน ๖ ขบวน
พุทธศาสนิกชนจะท�ำครัวตาน (เครื่องไทยทาน) ไปถวาย
และสรงน�้ำพระธาตุแช่แห้ง ในภาคเช้าจะมีพระมหาเถระ
ชั้นผู้ใหญ่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในภาคบ่ายจะมี
การถวายเป็นพุทธบูชา โดยการจุดบ๊อกไฟขึ้น (จุดบั้งไฟ)
และมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยการเทศน์มหาชาติสืบ
เนื่องต่อจากวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ  ซึ่งศาสนกิจดังกล่าวทั้งหมดนี้
ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีของชาวจังหวัดน่านสืบต่อกันมา

34

หออัตลักษณ์นครน่าน

Nakorn Nan Identity HalL

ประเพณีแต่งงานชาวเขาเผ่าเมี่ยน
หนุม่ สาวชาวเมีย้ นมีความรักต่อกันตกลงจะเป็นคูค่ รองกัน
จะอยู่ร่วมกันไปก่อน บางคู่อาจนานถึง ๕-๖ ปี จนมีทายาทด้วยกัน
๑-๒ คน จึงจะมาท�ำพิธแี ต่งงานทีบ่ า้ นของฝ่ายชายการจัดพิธแี ต่งงาน
จะท�ำกีว่ นั นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ฐานะของฝ่ายชาย ถ้าจัด ๑-๒ วัน เรียกว่ากิน
ดองเล็ก ถ้าจัด ๓-๕ วัน เรียกว่ากินดองใหญ่ จะมีการเลีย้ งแขกทีม่ า
ร่วมงานทัง้ หมูบ่ า้ นรวมทัง้ แขกฝ่ายเจ้าสาว ผูใ้ หญ่ทงั้ สองฝ่ายจะเป็น
ผูต้ กลงกันเมือ่ แต่งงานแล้วเจ้าสาวก็จะต้องอยูร่ ว่ มบ้านของเจ้าบ่าว
(เป็นคนของฝ่ายเจ้าบ่าว) จะกลับไปอยูบ่ า้ นของพ่อแม่ของตนไม่ได้
แต่จะกลับมาเยีย่ มพ่อแม่ของตนได้ตามโอกาสอันควร โดยจะจัดขึน้
ที่บ้านกลางพัฒนา ต�ำบลสะเนียน อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประเพณีถวายทานสลากจุมปู
ตานก๋วยสลาก / ตานสลาก / กิน๋ ข้าวสลาก /หรือกิน๋ สลาก ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวล้านนา ทีม่ กั มีการ
เรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ถ้าเป็นภาษาไทยกลางเรียกว่า “สลากภัต” ก๋วยสลากจะมีอยู่   ๒ ลักษณะ  
“ก๋วยน้อย” เป็นก๋วยสลากส�ำหรับทีจ่ ะถวายทานไปให้กบั ผูท้ ลี่ ว่ งลับ ซึง่ ไม่เพียงแต่ญาติพนี่ อ้ งเท่านัน้ อาจจะเป็นเพือ่ น
สนิทมิตรสหายก็ได้ หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เราเคยรักและมีคุณต่อเราเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
“ก๋วยใหญ่” เป็นก๋วยที่จัดท�ำขึ้นใหญ่เป็นพิเศษซึ่งจะบรรจุข้าวของได้มากขึ้น ถวายเป็นมหากุศลส�ำหรับคน
ที่มีก�ำลังศรัทธาและฐานะดี สลากที่มักจัดท�ำเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ “ สลากโชค” มักท�ำเป็นต้นสลากที่สูงใหญ่
ส�ำหรับที่จะเอาวัตถุสิ่งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ผูกมัดติดกับต้นสลาก เช่น ผ้าห่ม ที่นอน หมอน หม้อนึ่ง ไหข้าว เงิน
ทองชนิดต่าง ๆ ต้นสลากจะมีการประดับตกแต่งให้สวยงามกว่าสลากธรรมดา ก่อนที่จะน�ำเอาก๋วยสลากไปรวมกันที่
วัด ต้องเขียนเส้นสลากเสียก่อน เส้นสลากก็จะถูกน�ำไปกองรวมกัน
เมื่อเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเส้นสลากจะถูกน�ำมาแบ่งสันปันส่วนกันในหมู่ของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มา
จากวัดต่าง ๆ รูปละ ๕ – ๑๐ เส้น พระสงฆ์ ก็จะน�ำเอาเส้นสลาก ไปอ่าน โดยเริ่มจากเจ้าอาวาสก่อนจะมีการเรียก
ชื่อหาเจ้าของสลากนั้น ๆ ว่านั่งอยู่ที่ใด เมื่อพบแล้วจะมีการให้ศีลให้พรมีการหยาดน�้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วง
ลับเป็นเสร็จพิธี
ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” หรือ
“สลากภั ต ” นิ ย มปฏิ บั ติ กั น ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
๑๒ เหนือ ถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือน
กันยายน ถึง เดือน ตุลาคม ของทุกปี ณ  ทุก
วัดในจังหวัดน่าน
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ห้องที่

๗

สืบศิลป์ถิ่นน่าน
ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งน่ า น
ตลอดจนเรื่องราวของสถานที่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน
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ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเมืองน่าน
ลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของน่านเริม่ ปรากฏรูปแบบเด่นชัด นับตัง้ แต่การสร้างเวียงปัวเมือ่
ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มแรกเป็นแบบไทลื้อ ซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของน่านร่วมกับชาวลัวะ
มีถิ่นที่อยู่แถบดอยภูคามาแต่เดิม งานสถาปัตยกรรมในยุคนี้ ได้แก่ วัดต้น วัดหนองแดง และพระธาตุเบ็งสกัด
นอกเหนือจากลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทีเ่ กิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมในกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ี่
หลากหลายของเมืองน่าน ผลของความสัมพันธ์ของเมืองน่านกับเมืองอืน่ ๆ นับตัง้ แต่อาณาจักรสุโขทัย ท�ำให้ลกั ษณะ
ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งศิลปะสุโขทัย ศิลปะล้านนา ศิลปะอยุธยา จนถึง
ศิลปะรัตนโกสินทร์ มาเป็นแรงบันดาลใจผสมผสานให้เกิดงานศิลป์ต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากเมื่อครั้งที่น่านมีความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอาณาจักรสุโขทัยก็ปรากฏศิลปกรรมสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย
อยู่มาก เช่น เจดีย์วัดสวนตาล ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ภายหลังเมื่อมีการบูรณะ เจดีย์จึงเปลี่ยนทรง) เจดีย์วัด
พระธาตุช้างค�้ำวรวิหารที่มีช้างล้อมรอบส่วนฐานเจดีย์ หรือเมื่อน่านตกอยู่ในครอบครองของอาณาจักรล้านนาเป็น
ระยะเวลาเกือบ๑๐๐ ปี จึงซึมซับศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาไว้ในวิถีชีวิตโดยเฉพาะด้านศาสนาปรากฏศิลปกรรม
อิทธิพลล้านนาเข้ามาแทนที่อิทธิพลศิลปะสุโขทัย เช่น เจดีย์สี่เหลี่ยมที่วัดพญาวัด
พัฒนาการด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทีช่ า่ งชาวน่านร่วมกันสร้างสรรค์สบื เนือ่ งมา ตัง้ แต่ราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ก่อนก้าวเข้าสู่สมัยปัจจุบัน ยังปรากฏให้เห็นอยู่มากมายในเมืองน่าน
ส่วนใหญ่เป็นอาคารและถาวรวัตถุทางศาสนา เช่น วัด เจดียสถาน พระพุทธรูป

วัดหนองแดง

วัดพระธาตุเบ็งสกัด

วัดพญาวัด

วัดต้นแหลง

วัดสวนตาล

วัดพระธาตุช้างค�้ำวรวิหาร
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จิตรกรรมของจังหวัดน่าน
งานจิตรกรรมฝาผนังของจังหวัดน่านมีเรื่องราวพุทธประวัติชาดกและปัญญาชาดก อันเป็นคัมภีร์ที่รจนาขึ้น
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�ำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของ
ชาวน่านในอดีต
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดช้างค�ำ้ วรวิหารสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเดียวกันกับจิตรกรรม
ฝาผนังวัดภูมินทร์ เนื่องจากพระอุโบสถสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ภาพส่วนใหญ่ลบเลือนเพราะมีการฉาบปูนทับ
เมื่อมีการบูรณะตัววิหารชั้นใน คงเหลือให้เห็นเป็นการแสดงเรื่องความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต
จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดหนองบัว อ�ำเภอท่าวังผา เขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๐ - ๒๔๔๙ เป็นเรื่อง
จันทคาธชาดก และภาพอดีตของพระพุทธเจ้า บางภาพแสดงเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตชาวน่านในอดีต
จิตรกรรมบนฝาผนังฐานชุกชีภายในวิหารวัดหนองแดง อ�ำเภอเชียงกลาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นภาพจิตรกรรมแสดงเรื่องพระมาลัย มีลักษณะฝีมือแตกต่างไปจากจิตรกรรมฝา
ผนังวัดอื่น ๆ

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว
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ห้องที่

๘

มรดกทางธรรมชาติ
มรดกธรรมชาติทสี่ �ำคัญของจังหวัดน่าน และแหล่งท่องเทีย่ ว
ต่าง ๆ พร้อมเรื่องราวของสถานที่นั้น ๆ ในจังหวัดน่าน
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บ่อเกลือโบราณบนเทือกเขาสูง
จังหวัดน่านมีแหล่งเกลือสินเธาว์โบราณขนาดใหญ่ ที่
มีแหล่งก�ำเนิดอยูใ่ นเทือกเขาสูงหนึง่ เดียวในโลก ใช้ประโยชน์
มานานจนกระทั่งทุกวันนี้ อยู่ในท้องที่อ�ำเภอบ่อเกลือ บ่อ
เกลือที่ส�ำคัญมี ๒ แห่ง คือบริเวณต้นน�้ำว้า ซึ่งมีบ่อน�้ำใหญ่ ๒
บ่อ กับบริเวณต้นน�้ำน่าน ซึ่งมีบ่อใหญ่ ๕ บ่อ นอกจากนี้ ยังมี
บ่อเล็กบ่อน้อยอีกเป็นจ�ำนวนมาก เกลือสินเธาว์ของน่าน เป็น
ผลผลิตจากธรรมชาติที่มีความส�ำคัญยิ่ง เป็นที่ต้องการของ
ชุมชนบ้านเมือง แว่นแคว้นล้านนาในอดีต โดยรอบทัง้ ใกล้และ
ไกล เพราะเป็นแหล่งผลิตเกลือแห่งเดียวในดินแดนภาคเหนือ
พงศาวดารโยนกกล่าวว่า พระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ ทรง
ยกทัพมาตีเมืองน่านเมือ่ พ.ศ. ๒๑๓๙ เพราะต้องการให้เมือง
น่านส่งส่วยเกลือ ซึ่งเป็นอาหารจ�ำเป็นและหายาก
การเคี่ ย วเกลือจะต้องมีก ารท�ำพิธีไหว้ ผี เพื่ อ ขอ
อนุญาตตามประเพณีเป็นประจ�ำโดยใช้สงิ่ ของบูชา ได้แก่ สุกร
ไก่ สุนขั แต่ตำ� นานของชาวลัวะในสมัยก่อนกล่าวว่าทุก ๆ ๓-๔
ปี จะเซ่นโดยใช้คน
ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีดั้งเดิม คือน�ำ
เกลือมายังบ่อพัก แล้วต้มในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ เนือ่ งจาก
เกลือสินเธาว์ไม่มีสารไอโอดีนเหมือนเกลือทะเล สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชด�ำริให้
เติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผู้บริโภค

เสาดิน หรือ ฮ่อมจ๊อม
เสาดิน หรือทีช่ าวน่านเรียกว่า ฮ่อม
จ๊อม เป็นสภาพภูมิประเทศ ลักษณะเป็น
ภูเขาดินเกิดจากการสะสมตัวของตะกอน ที่
เกิดจากการกัดเซาะของล�ำห้วยที่ไหลผ่าน
แอ่ง ซึ่งเกิดจากการเลื่อนตัวและยุบตัวของ
เปลือกโลก รวมทั้งตะกอนจากการชะล้าง
ของฝนเมื่อครั้งยุคคลอเทอร์นารี คล้ายแพะ
เมืองผี จังหวัดแพร่ แต่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า
เสาดินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
แปลกตา ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านน�้ำหก ต�ำบล
เชียงของ อ�ำเภอนาน้อย และยังเป็นแหล่ง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ
เนื่องจากพบร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัย
ของมนุษย์รุ่นแรกในพื้นที่จังหวัดน่าน
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ธรรมชาติรังสรรค์ มนต์ขลังแห่งเมืองน่าน
จังหวัดน่านเป็นเมืองแห่งขุนเขา เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่เป็น
เสมือนดังก�ำแพงโอบล้อมทุกด้าน กลุม่ ขุนเขาสูงทอดตัวยาวทางตะวันออก ทอด
ยาวขนานไปกับสัณฐานเมืองน่านทั้ง ๒ ข้างนับตั้งแต่อ�ำเภอทุ่งช้าง เชียงกลาง
ปัว บ่อเกลือ สันติสขุ ลงมาแม่จริม จรดสูอ่ ำ� เภอเวียงสาและอ�ำเภอนาหมืน่ เป็น
เทือกเขาขนานไปกับชายแดนลาวประกอบรวมกันเป็นกลุม่ ด้วยเหตุทมี่ พี นื้ ป่า
ใหญ่สุดของจังหวัด จึงได้ขนานนามว่า เทือกเขาดอยภูคา พื้นที่ป่าเขาอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล ซึ่งต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดินแดน
ดังกล่าวเสมือนเป็นทีเ่ ก็บความงดงามของธรรมชาติมากมาย ประกอบด้วยพันธุ์
ไม้เมืองหนาวบนพืน้ ทีส่ งู มากมาย อาทิตน้ ปาล์มยักษ์พนั ปี และต้นชมพูภคู าซึง่
พบว่าเป็นต้นไม้พันธุ์หายากที่คาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อราว ๓๐ ปีก่อน

พันธุ์ ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์
๑. ชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl)
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ ๓๐ เมตร ดอกมีสีชมพู ลักษณะ
เป็นช่อ ออกตามปลายกิ่ง ช่อตั้งตรงยาว ๓๐-๔๕ เซนติเมตร ออกดอกในเดือน
กุมภาพันธ์เมื่อดอกบานจะชิดกัน ท�ำให้ช่อดอกเป็นพุ่มสวยงาม
ต้นชมพูภูคา ส�ำรวจพบครั้งแรกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ใน
ป่าดิบเขาสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง ๑,๕๐๐ เมตร ในเขตอ�ำเภอปัว เมื่อ
พุทธศักราช ๒๕๓๒ มีการพบพันธุ์ไม้ชนิดนี้ ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีนใต้
และทางเหนือของประเทศเวียดนามมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว จากนัน้ ไม่มรี ายงาน
การค้นพบอีก เชือ่ ว่าพืน้ ป่าดิบเขาบนดอยภูคาอาจเป็นแหล่งก�ำเนิดสุดท้ายของ
ชมพูภูคา ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน

ชมพูภูคา

๒. เอื้องจำ�ปาน่าน (Dendrobium sulcatum Lindl)

เป็นกล้วยไม้องิ อาศัยต้นไม้ใหญ่ สูง ๒๕-๔๐ ซ.ม. ล�ำต้นแบนตัง้ ขึน้ กว้าง
๒-๓ ซ.ม. ส่วนโคนเรียวคอดใบรูปรีกว้าง ๔-๕ ซ.ม. ยาว ๖-๘ ซ.ม. ดอกออก
เป็นช่อใกล้ปลายยอดยาว ๙-๑๒ ซ.ม. ห้อยลง ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นพุ่ม
จ�ำนวน ๑๐-๑๕ ดอกสีเหลือง กลีบปากมีแต้มสีเลือดหมูที่โคนกลีบ ดอกบาน
เต็มทีก่ ว้าง ๒ ซ.ม. มีกลิน่ หอม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ มีนาคม พบตาม
ป่าดิบเขาทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่าน

เอื้องจ�ำปาน่าน

๓. เต้าร้างยักษ์ (Caryota gigas Hahn ex Hodel)

เป็นพันธุ์ไม้ดึกด�ำบรรพ์ ประเภทพืชเฉพาะถิ่น พบเฉพาะบนดอย
ภูคา นอกจากนี้ยังมีต้นปาล์มดึกด�ำบรรพ์ ไข่นกคุ้ม เหลืองละมุน จ�ำปีช้าง
คัดเค้าภูคา ประทัดน้อยภูคา รางจืดภูคา ซึง่ หายากและพบเฉพาะทีจ่ งั หวัดน่าน
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ห้องที่

๙

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการปิด
ทองหลังพระฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริต่าง ๆ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนคนไทยให้ความเคารพ
เทิดทูนไว้เหนือเกล้า พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยเปีย่ มไปด้วย
พระเมตตากรุณาต่อพสกนิกรชาวน่านอย่างล้นพ้น ในคราว
เสด็จเยี่ยมราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยรถยนต์
พระทีน่ งั่ มายังจังหวัดน่าน ตามถนนสายแพร่ – น่าน ซึง่ ในขณะ
นัน้ เส้นทางลาดยางมาถึงแค่อำ� เภอเวียงสา ต่อจากนัน้ เป็นถนน
ลูกรังในระหว่างเสด็จฯ จะต้องใช้น�้ำสาดดับฝุ่นทุกวัน
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ ยังจังหวัดน่านทรงน�ำพระพุทธรูป
“พระพุทธนวราชบพิตร” มาพระราชทานให้ประดิษฐานไว้
สักการบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ปัจจุบันประดิษฐาน
ณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และมีการอัญเชิญมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสในพระราชด�ำรัสในพิธี
พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจ�ำจังหวัดน่าน วันที่
๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ความตอนหนึง่ ว่า “...ข้าพเจ้า
มาเยี่ยมท่านครั้งนี้ ได้น�ำพระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้
ด้วย พระพุทธนวราชบพิตรนี้ข้าพเจ้าสร้างขึ้นส�ำหรับมอบให้
เป็นพระพุทธรูปประจ�ำจังหวัด ที่บัวฐานข้าพเจ้าบรรจุ
พระพิมพ์ไว้องค์หนึ่ง เป็นพระซึ่งท�ำด้วยผงศักดิ์สิทธิ์
ที่ได้มาจากทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร มีผงศักดิ์สิทธิ์จาก
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุของจังหวัดน่าน เช่น ผงจากองค์
พระธาตุแช่แห้ง และผงทองจากองค์พระเจ้าทองทิพย์ เป็นต้น
รวมอยู่ด้วย ข้าพเจ้าถือว่าพระพุทธนวราชบพิตร นอกจากจะ
เป็นเครื่องหมายแทนคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุด
แล้ว ยังเป็นเครือ่ งหมายแห่งความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของ
ชาติไทยและคนไทยอีกด้วย จึงได้บรรจุพระพิมพ์ซึ่งท�ำด้วยผง
ศักดิส์ ทิ ธิด์ งั กล่าวให้เป็นพระพุทธรูปส�ำคัญประจ�ำจังหวัด และ
น�ำมามอบให้แก่ทา่ นเอง ขอท่านทัง้ หลายจงรับพระพุทธนวราช
บพิตรไว้เพื่อเป็นสิริมงคลส�ำหรับจังหวัดและส�ำหรับตัว เป็นที่
ยึดเหนี่ยวของจิตใจในการที่จะกระท�ำความดี และขอให้ระลึก
ไว้เสมอเป็นนิตย์ว่า ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคน
ต้องมีความตัง้ ใจจริงและขยันหมัน่ เพียร ต้องรูจ้ กั คิด พิจารณา
ด้วยปัญญาและความรอบคอบ ประกอบด้วยความอะลุม้ อล่วย
ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน มีเมตตามุง่ ดีมงุ่ เจริญต่อกัน ยึดมัน่ ในความ
สามัคคีและความซือ่ สัตย์สจุ ริต ถือเอาประโยชน์รว่ มกันเป็นจุด
ประสงค์ส�ำคัญ...”
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พระองค์ทรงห่วงใยบรรดาเหล่าทหารหาญที่สู้รบอยู่
ตามแนวชายแดน เพื่อปกป้องอธิปไตย ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.
๒๕๑๒) ได้มีการสู้รบกับทหารคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง ความ
ทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาทฯ พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ จึงเสด็จฯ มาทรงสดับรับฟังเหตุการณ์ดว้ ย
พระองค์เอง พร้อมกับจอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส
จารุเสถียร ณ ต�ำบลเชียงกลาง อ�ำเภอทุ่งช้าง (ปัจจุบันตั้งอยู่
ในเขตอ�ำเภอเชียงกลาง) 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�ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์
วีรกรรม พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่ง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ที่ปรึกษา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ที่ปรึกษา
Dr.Tiao David Somsanith  จิตแพทย์และศิลปินแห่งชาติประเทศฝรั่งเศส
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน
นายสมเดช  อภิชยกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑
ประธานอาชีวศึกษา  จังหวัดน่าน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
พระครูปลัดมงคลเจติยวัฒน์ เจ้าคณะต�ำบลดู่ใต้ เขต ๒
นายวินัย  ปราบริปู  ผู้อ�ำนวยการหอศิลป์ริมน่าน
นายธนู  ผลบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นางสุภาพ  สิริบรรสพ  เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน
นางเพลินจิต  พ่วงเจริญ  ผู้แทนภาคประชาชน
นาสสิทธิธัช  ธิติกุลเกษมศักดิ์  ครูช�ำนาญการโรงเรียนน่านนคร
นางธีร์วรา  ริพล  กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
นายพิทยา  เสนาโนฤทธิ์  ผู้ประสานงานเยาวชนจังหวัดน่าน
นายประยงค์  แก้วประทุม  ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายสักก์สีห์  พลสันติกุล  ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
นางสาวชรัสนันท์  ตาชม
นายยุทธภูมิ  สุประการ
นางสาวปณิตา  ดีกัลป์ลา
นายณัฏฐ์กร  เงินวงศ์นัย
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ

