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บทที่ 1  
บทนำ 

น่าน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 700 ปี เคียงคู่กับนครรัฐสุโขทัย ดังมีหลักฐานปรากฏการณ์
ตั้งเมืองวรนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.1825 มีวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นของตนเอง ซึ่งในอดีตจังหวัดน่านเป็นนครรัฐ
อิสระ มีเจ้าผู้ครองนครทั้งสิ้น 64 พระองค์ มีกฎหมายใช้ในการปกครองเป็นของตนเอง เรียกว่า “อาณาจักร
หลักคำ” และเมื่อปี พ.ศ.2474 นครน่านได้ถูกผนวกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน (กรม
ศิลปากร, 2537) ซึ ่งความเป็นนครรัฐอิสระดังกล่าว ได้สั ่งสมไว้ซึ ่งเอกลักษณ์เฉพาะตนทั ้งทางด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรม ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและยังคงมีโบราณสถานที่
ยังคงบทบาทสำคัญต่อชุมชน ตราบปัจจุบัน 

ศิลปกรรมแบบน่านบริสุทธิ์ เป็นหนึ่งในศิลปกรรมที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากงานศิลปกรรมแห่งอื่น ๆ 
จากการศึกษาเธียรชาย อักษรดิษฐ์ และคณะ(2561) จำแนกศิลปกรรมแบบน่านบริสุทธิ์ ไว้ 5 ประเภท 
ประกอบด้วย 1) ประเภทสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมน่านบริสุทธิ์มี
รูปแบบที่น่านสนใจ กล่าวคือ มีการจัดองค์ประกอบของศาสนสถานที่เฉพาะ รวมถึงมีการประดับและตกแต่งที่
แตกต่างจากแห่งอ่ืน ๆ เช่น วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง วิหารและอุโบสถวัดภูมินทร์ วิหารวัดนาหวาย เป็นต้น 2) 
ประเภทจิตรกรรมและลายประดับคำ ความโดดเด่นของศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมเขียนสีสกุลช่างเมืองน่าน
นั้น อยู่ที่โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการจัดวางภาพในการเล่าเรื่องและโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของสีคู่ตรง
ข้าม เช่น ส้มแดงกับสีครามน้ำเงิน สำหรับรายละเอียดนั้นได้สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
อีกทั้งแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มในสังคมเมืองน่าน โดยศิลปินได้จำแนกและถ่ายทอดให้ปรากฏออกมาอย่าง
ชัดเจนและแม่นยำทั้งลักษณะรูปพรรณสัณฐานรวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัด
ภูมินทร์ และจิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธานวัดหนองบัว เป็นต้น 3) ประเภทลวดลายปิดทอง ลาย
ปิดทองล่องชาด เป็นการใช้เทคนิคการปรุหรือฉลุกระดาษเป็นแบบ แล้วทำการทารักปิดทองคำเปลวบนพ้ืนผิว
ที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงดึงกระดาษต้นแบบออกจึงเกิดเป็นลวดลายซ้ำ ๆ กันอย่างต่อเนื่องหรือเป็นองค์ประกอบ
ใหม่ไปเรื่อย ๆ ตามแต่ช่างผู้สร้างงานจะออกแบบไว้ มักปรากฏอยู่ภายในอาคาร เช่น โครงสร้างของวิหาร 
ได้แก่ ฝาย้อย ขื่อ คาน เสา และปรากฏอยู่บนเครื่องใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ธรรมาสน์ หีบธรรม และขัน
ดอก เป็นต้น สำหรับลวดลายที่มักปรากฏเป็นงานปิดทองนั้น มักจะเป็นจำพวกลวดลายประดิษฐ์ พันธุ์พฤกษา 
สัตว์ เทวดา อดีตพุทธ และลวดลายหม้อดอก หรือ “หม้อปูรณฆฏะ” เช่น ลวดลายเสาวิหารวัดภูมินทร์ และ
ลวดลายเสาวิหารวัดร้องแง เป็นต้น 4) ประเภทลายปูนปั้น งานปูนปั้นเป็นงานปติมากรรม ที่ทำหน้าที่ประดับ
ตกแต่งตัวสถาปตัยกรรม มักปรากฏอยู่ตามศาสนสถานประเภท วิหาร พระธาตุ เจดีย์ และซุ้มโขง เป็นต้น ซึ่งมี
ส่วนผสมของปูนขาวและน้ำมันละหุ่ง น้ำอ้อยหรือกาวหนังควาย ลวดลายปูนปั ้นนับเป็นงานศิลปะที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวสอดคล้องกับรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่าในเชิงสุนทรี ยศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลป์ ลวดลายปูนปั้นมีความต่อเนื่องเป็นวิวัฒนาการที่นับได้ว่ามีเอกภาพ
เฉพาะตัวของกลุ่มช่างในแต่ละช่วงเวลาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
อีกด้วย เช่น งานปูนปั้นช่อฟ้าและลวดลายประดับซุ้มประตูวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง ลวดลายปูนปั้นซุ้มโขงพระ
เจ้าวัดพญาวัด ลวดลายปูนปั้นประดับเสาวิหารวัดบุญยืน ลวดลายปูนปั้นเครื่องประดับหลังคาวิหารวัดหนอง
บัวและวัดดอนมูล เป็นต้น นอกจากนี้นาคปูนปั้นเป็นอีกศิลปกรรมหนึ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น นาคปูน 
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ปั้นประดับแท่นแก้วพระประธาน วัดหนองแดง วัดต้นแหลง วัดสวนตาล และวัดหัวข่วง ตลอดถึงนาค
ปูนปั้นที่ทอดตัวรองรับอุโบสถวัดภูมนิทร์ และนาคที่ทอดตัวเชื่อมเสน้ทางเข้าสูพ่ื้นที่ของบริเวณวัดพระธาตุแช่
แห้ง เป็นต้น 5) ประเภทลายไม้แกะสลัก ลวดลายไม้แกะสลักเป็นอีกหนึ่งศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มี
ปรากฏให้เห็นตาม ศาสนสถานและของใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ลวดลายแกะสลักหีบธรรม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติน่าน ลวดลายไม้ฉลุธรรมาสน์วัดพญาวัด ลวดลายไม้แกะสลักหน้าบันวิหารและอุโบสถวัดหนองบัว ช่อ
ฟ้าและปั้นลมไม้แกะสลักอุโบสถวัดนาหวาย พระพุทธรูปไม้แกะสลักวัดนาหวาย ลวดลายช่อฟ้าวัดหนองแดง 
เป็นต้น นอกจากนี้ในการแข่งขันเรือยาวประจำปีของจังหวัดน่าน จะมีการทำหัวเรือแข่งเป็นรูปพญานาค มีหาง
เป็นหงส์ ชาวน่านเรียกว่าหางวัน ซึ่งมีแห่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือน  

ศิลปกรรมแบบน่านบริสุทธิ์ดังกล่าว ได้ถูกรังสรรค์ขึ ้นเพื่อสนองต่อวิถีชีวิตที่เชื ่อและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาของคนน่าน พัฒนาการและสืบสานมายังอนุชนรุ่นหลัง ที่เรียกขานว่า “พุทธศิลป์น่าน” ใน
ปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงฝีมือด้านช่างของบรรพชนคนน่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากไม่ได้รับการสืบทอด สืบ
สาน และต่อยอด ศิลปกรรมอันเป็นมรดกที่ล้ำค่าดังกล่าวย่อมเสื่อมคลายและสูญสิ้นในที่สุด  

ดังที่กล่าวมาแล้ว  นครน่าน จึงเป็นดินแดนที่มีบริบทของการก่อเกิดเมืองที่มีมาพร้อมๆกับแคว้น
โบราณอ่ืนๆ และอยู่ในเส้นทางการแผ่ขยายอิทธิพลของแว่นแคว้นอาณาจักรที่สำคัญๆ ในภูมิภาคนี้ จึงส่งผลให้
เกิด การโอนถ่ายอำนาจทางการ ปกครองของรัฐชาติและการก่อเกิดวัฒนธรรมต่างๆ ที่ผสมผสานความ
หลากหลายจนกลายเป็นแบบฉบับของตัวเอง (พิสุทธิ์ศิลป์) ในอดีตนครน่าน แม้จะมีฐานะเป็นนครรัฐเล็กๆ ใน
ดินแดนล้านนาด้านทิศตะวันออกและผ่านการเปลี่ยนแปลงใน หลายช่วงมิติของเวลาที่สัมพันธ์กับบริบทของรัฐ
ชาติ ทำให้พื้น “นครน่าน” มีอัตลักษณ์ทางสังคม และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ส่งผลเป็นต้นทุนของการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน   
1. หลักการและเหตุผล 

นครน่าน มีมิติของประวัติศาสตร์ เรื่องราวทั้งในระดับพ้ืนที่ ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ของผู้คนที่ถือว่ามีความ
เป็นพหุวัฒนธรรมที่สูงมาก เป็นความท้าท้ายที่จะให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ ทางด้าน
มานุษยวิทยาในระดับสูงต่อไป เพ่ือทำความเข้าใจในมิติของภูมิวัฒนธรรม อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน สู่การเปลี่ยนถ่ายในสภาวะท่ามกลางกระแส โลกาภิวัฒน์ที่หลั่งไหลเข้ามาใน “นครน่าน” 
พร้อมกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน โลกยุคปัจจุบัน  ซึ่งคนน่านมิอาจ
ปฏิเสธผู้มาเยือนที่ต้องการเรียนรู้จักอดีตและวัฒนธรรมที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของน่าน  ปัจจัยด้านภูมิ
วัฒนธรรม (Cultural Landscape) ภูมิศาสตร์ต้นกำเนิด “แม่น้ำน่าน” เป็นสายธารชีวิตที่ก่อให้เกิด ภูมิ
วัฒนธรรมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  สืบเนื่องเหตุการณ์ ที่ผู้คนมีความผูกพันกับ
สายน้ำอย่างยาวนาน นับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งย้ายเมืองมาสู่น่านตอนใต้สร้าง “เมืองเวียง
ภูเพียงและพระมหาธาตุแช่แห้ง” พัฒนาเป็นเวียงใหม่ กลายเป็นศูนย์กลางความศรัทธา จนกลายเป็นปัจจัยที่
ก่อเกิดมรดกทางวัฒนธรรม บ่งบอกถึงการ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ณ ดินแดนแห่งนี้   

ดังหลักฐานวัฒนธรรมที่ปรากฏในปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญด้านการเมืองเรื่องพื้นที่ (Politics of Space)  
ปัจจัยนี้ ส่งผลให้การก่อเกิดพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในนครน่าน  
เพราะการแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองของแว่น แคว้น อาณาจักรใกล้เคียงในภูมิภาคนี้ที่มีความเข้มแข็งกว่า 
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“นครน่าน”อย่างอาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรล้านนา (เชียงใหม่)  อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรพุกาม นั้นทำ
ให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจการเมืองและวัฒนธรรม   

ปัจจัยด้านการรื้อฟื้นและการประดิษฐ์ประเพณี (The Re- invention of tradition ) ชาวน่านได้ 
พยายามรื้อฟื้นประเพณีอันดีงามในอดีตและประดิษฐ์สร้างทางวัฒนธรรมใหม่ ที่ร่วมสมัยเพื่อชุบชีวิตของเมอืง 
ภายใต้กรอบคิด “เมืองเก่าที่มีชีวิต” (ภาณุรังษี  เดือนโฮ้งและวาณี อรรจน์สาธิต , 2557)  ถ่ายทอดและสื่อ
ความหมายผ่านกิจกรรม ประเพณี สิ่งก่อสร้าง สิ่ งประดิษฐ์ หัตถศิลป์ ที่สัมพันธ์กับพื้นที่เรื่องราวประวัตติ
ศาสตร์ ความทรงจำของอดีต ที่ถูกหลงลืมในช่วงเวลาหนึ่งให้กลับคืนมากลายเป็น “เมืองเก่า” ที่มีลมหายใจ 
นำมาซึ่งการเชื่อมโยงเป็นจุดขายเพ่ือช่วงชิงพื้นที่ความทรงจำทางสังคม และการดึงดูดผู้คนทั่วไปให้เดินทางเข้า
มาสัมผัสมาเรียนรู้จักอดีต (Consuming the past) ในทางสังคมศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า“ปรากฏการณ์
โหยหาอดีต” (Nostalgia) ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การก่อเกิด
และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การประดิษฐ์สร้างทางวัฒนธรรม และอธิบายปรากฏการณ์ พลวัตทางสังคมที่
เกิดขึ้นของสังคมเมืองน่าน โดยเลือกกรณีศึกษา องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน 
ผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมสายน้ำที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนกับ
สายน้ำ จังหวัดน่านเป็นแหล่งต้นเกิดของแม่น้ำสายสำคัญถึงสองสายคือ ลำน้ำยม และลำน้ำน่าน โดยเฉพาะลำ
น้ำน่านถือเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนน่านมา นานหลายชั่วอายุคน จึงทำให้ก่อเกิดประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
สายน้ำมากมาย หนึ่งในประเพณีที่สำคัญของจังหวัดน่าน คืองานประเพณีแข่งเรือน่าน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้บันทึกไว้ในหนังสือ 75 เทศกาล งานประเพณีทั่วไทย (กวินธร เสถียร และพัชรินทร์ สิรสุนทร , 2557) 
การศึกษาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ของค่านิยมเชิงช่างของชุมชนผ่านพัฒนาการของตัวเรือแข่งเมืองน่าน ใน
ลักษณะเฉพาะแบบ ดั้งเดิมที่คนในพื้นที่สามารถลุกขึ้นมารักษา รูปแบบเชิงช่าง (สกุลช่างน่าน) ปัจจุบัน แสดง
ถึงจิตวิญญาณของคนน่าน ประเพณีการแข่งเรือยาวจังหวัดน่านจึงเป็นมากกว่าแค่ประเพณี และถูกนับให้เป็น
วัฒนธรรมทางสายน้ำถือเป็นการแข่งเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีจำนวนเรือมากที่สุดใน
ประเทศกว่า 230 ลำ  มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน มากที่สุดถึงราว 8,000 คน มีผู้ชมนับแสนคนและยังความ
ปลาบปลื้มให้กับชาวเมืองน่านเป็นที่สุด คือการแข่งขันเรือของเมืองน่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ อีกหลายพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล
แก่เรือชนะเลิศประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมากที่สุดกว่าการแข่งเรือยาวสนามแข่งใดๆในประเทศไทย (ยุทธพร  
นาคสุข, 2553) 
งานประเพณีแข่งเรือน่าน ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ พลวัตทางสังคมที่เกิดขึ้นของสังคมเมืองน่านที่มีผู้ศึกษา
ค้นคว้าวิจัยอยู่หลายมิติ ทั้งในด้านทุนทางวัฒนธรรมสังคม ที่เป็นต้นทุนไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
และในมิติด้านบูรณาการด้านสุขภาวะของเมืองของคน เทศกาลแข่งเรือประเพณีปลอดสุรา ของ สสส . และ
สาธารณสุขหรือการยกระดับพัฒนาการแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่านให้มีความเป็นมาตรฐานแบบการกีฬา
สากลมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังขาดการศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบ เชิงช่างของชุมชน ผ่านพัฒนาการของตัว
เรือแข่งเมืองน่านที่มีความงามด้านศิลปกรรมในตัวเรือแข่ง ในลักษณะเฉพาะแบบ ดั้งเดิมท่ีคนในพ้ืนที่สามารถ
ลุกขึ้นมารักษารูปแบบเชิงช่าง (สกุลช่างน่าน) และมีพลวัตของเงื่อนไขให้รูปแบบของตัวเรือเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและในหลายมิติทำให้ รูปแบบของเรือแข่งเมืองน่านแบบดังเดิมสูญหายไปตามกาลเวลาไปอย่างน่า
เสียดาย การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นเพื่อสืบค้นหารูปแบบเชิงช่าง (สล่าเรือแข่งเมืองน่าน) ในตัวเรือแข่งเมือง
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น่านและสล่าแกะสลักหัวและหางเรือโดยการถอดแบบ พัฒนาการของรูปแบบตัวเรือ และจำลองตัวเรือแข่ง
เมืองน่านและรูปแบบหัวและหางเรือจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการตัวเรือแข่งเมืองน่านรูปแบบเชิงช่างขุดเรือในตัวเรือแข่ง  มิติด้านหัตถศิลป์จาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

-  เพ่ือค้นหาชุดความรู้และครูช่างศิลป์พ้ืนถิ่นน่านขุดเรือแกะสลักหัวและหางเรือน่าน  
2. เพื่อศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นแนวทางในการต่อยอด ต้นทุนของชุมชน   รักษา 

อนุรักษ์ คุณคา่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน 
-  เพ่ือส่งเสริมงานช่างศิลป์แกะสลักเรือน่านสู่การสร้างอาชีพในชุมชน   

3. เพื่อศึกษา Pilot project ตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน  :  การจัดการ การอนุรักษ์ และการสร้างเครือข่ายในมิติทางด้านศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
น่านศึกษา        
 
3. การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดประกอบด้วย               

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับประเพณีเรือแข่งเมืองน่าน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย  การวิจัยนี้  มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบตัวเรือแข่งจังหวัดน่าน โดย 

สํารวจเพื่อรวบรวม แหล่งภูมิปัญญาในการสร้างเรือแข่งเมืองน่าน รวมทั้งวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้าง และรูปแบบ  ของเรือแข่งของแต่ละยุคสมัย 

2. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรทีศ่ึกษาในการวิจัยครั้งนี้ไดแก่ ช่างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การสร้างเรือ รวมทั้งชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคคล
ที่สนใจ  

3. ขอบเขตด้านพื้นที่  พื้นที่ชุมชนในจังหวัดน่าน  แบ่งเป็นสาม zone ชุมชนลุ่มน้ำ ที่มีกิจกรรม
ประเพณีแข่งเรือยาว ดังนี้ 

๓.1. zone 1 น่านตอนเหนือ : อำเภอทุ่งช้าง  อำเภอปัว  อำเภอท่าวังผา   
๓.๒. zone 2 น่านตอนกลาง : อำเภอสันติสุข อำเภอเมืองน่าน  
๓.๓. zone 3 น่านตอนใต้ : อำเภอเวียงสา  

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการดำเนินงานสองช่วง  
ช่วงท่ี ๑ เวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้ทุน 

ช่วงที่ ๑ การศึกษา อัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถ่ินน่าน 
           ๑. ผู้วิจัยประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการทำงานและมอบหมายงาน 

๒. ผู้วิจัยและคณะทำงานดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเนื้อหาวิชาการ 
๓. ผู้วิจัยส่งเอกสารเนื้อหาวิชาการร่างที่ ๑ แก่ เจ้าของทุนและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านเนื้อหา

วิชาการจากประชาคมชาวน่านและจากกรรมการฯ 
๔. ผู ้วิจัยและคณะทำงานแก้ไขเนื ้อหาวิชาการตามคำแนะนำของประชาคมชาวน่าน ตลอดจน

กรรมการบริหารฯ และส่งเนื้อหาวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
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ช่วงท่ี ๒ เวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้ทุน 

ช่วงที่ ๒ ตอบโจทย์ท้าทาย ของเมืองน่าน ในการแสวงหาทุนทางสังคม ในมิติด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การต่อ
ยอด เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 

1. ผู้วิจัยและคณะทำงานดำเนินการออกแบบเนื้อหาต้นแบบนำเสนอตามลำดับเนื้อหาวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ได้จากช่วงที่๑โดยคัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจที่เป็น “อัตลักษณ์เรือแข่งจังหวัดน่าน” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัด
แสดงนิทรรศการถาวรต่อไป 

๒. ผู้วิจัยส่งเอกสารด้านออกแบบเนื้อหาต้นแบบร่างที่ ๑ แก่เจ้าของทุนวิจัยและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ด้านเนื้อหานิทรรศการจากประชาคมชาวน่านและจากกรรมการบริหารฯ 

๓. ผู ้ว ิจ ัยและคณะทำงานแก้ไขเนื ้อหานิทรรศการตามคำแนะนำของประชาคมชาวน่าน ตลอดจน
กรรมการบริหารฯ และส่งเนื้อหาวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 
5. กรอบ การตั้งสมมติฐานการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. เป็น

กรอบชุดวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็น
กรอบชุดวิจัยศิลปกรรมท้องถิ่นศึกษาเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน  
เพ่ือพัฒนาสังคมเมืองน่านเป็นสังคมคุณภาพและมั่นคงที่สามารถรักษารากและจิตวิญญาณของเมืองเอาไว้ได้ นำไปสู่
การพัฒนาต่อยอดสู่เมืองร่วมสมัยที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง 
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7.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการทำงานและมอบหมายงาน 
7.2 คณะทำงานดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเนื้อหาวิชาการ 
7.3 คณะทำงานวิจัยส่งเอกสารเนื้อหาวิชาการร่างที่ ๑ แก่ เจ้าของทุนและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้าน

เนื้อหาวิชาการจากประชาคมชาวน่านและจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.4 คณะทำงานแก้ไขเนื้อหาวิชาการตามคำแนะนำของประชาคมชาวน่าน ตลอดจนกรรมการบริหาร 

เจ้าของทุน และส่งเนื้อหาวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
7.5 คณะทำงานดำเนินการออกแบบต้นแบบนิทรรศการเรือแข่งจังหวัดน่าน ตามลำดับเนื้อหาวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ได้จากข้อ ๑๑ นำมาสู่การออกแบบเป็นแนวทางจัดนิทรรศการรูปแบบศิลปกรรมเรือแข่งจังหวัดน่าน 
7.6 คณะทำงานส่งเอกสารงานวิจัยร่างที่ ๑ แก่เจ้าของทุนวิจัยและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านเนื้อหา

นิทรรศการจากประชาคมชาวน่านและจากกรรมการบริหารเจ้าของทุน 
7.7 คณะทำงานแก้ไขเนื้อหาวิจัยตามคำแนะนำของประชาคมชาวน่าน ตลอดจนกรรมการบริหารเจ้าของทุนและส่ง
เนื้อหาวิชาการวิจัยที่ฉบับสมบูรณ์ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนงาน 

    ปีงบประมาณ 2563  

วิธีดำเนินงาน 
ปี พ .ศ. 25 36  ปี พ .ศ. 25 46  

ต.ค พ.ย ธ.ค 
 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

เสนอแผนโครงการฯ               
ช่วงที่ ๑ เวลา 3 เดือน ช่วงที่ ๑ การศึกษา อัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น
น่าน 

 

1.ถอดบทเรียนเรือแข่ง
น่านในจังหวัดน่าน 
 

              

2. เวทีคืนข้อมูลต่อผู้ส่วน
ได้เสีย 

              

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดทำเรือจำลอง
เมืองน่านในแต่ละยุค 
 

              

4. ประชุมสรุปผลการวิจัย 
 

              

5. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 
 

              

6. ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านงานวิจัย 
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วิธีดำเนินงาน ปี พ .ศ. 25 36  ปี พ .ศ. 25 46  

ต.ค พ.ย ธ.ค 
 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

ช่วงที่ ๒ เวลา 3 เดือน ตอบโจทย์ท้าทาย ของเมืองน่าน ในการแสวงหาทุนทางสังคม ในมิติด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การ
ต่อยอด เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 

 

               

 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งภูมิปัญญาการสร้างเรือประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่าน ศิลปกรรมที่ล้ำค่า
ของชาติได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด 

2. ได้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการสร้างและรูปแบบของเรือแข่งในลักษณะที่เป็น ความรู้ในเชิงบูรณา
การหลากหลายสาขาวิชา เกิดการพัฒนาศักยภาพของช่างศิลป์เดิม และสร้างช่างศิลป์ใหม่   

3. ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเชิงช่าง เรือแข่งอัตลักษณ์น่าน และเกี่ยวข้องกับบริบททางวัฒนธรรมสายน้ำ
ของจังหวัดน่าน 

4. สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยภูมิปัญญาของบรรพชน  
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ความสอดคล้องตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1 สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนน่าน  

พันธกิจ 
[  ] 1 . จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
พัฒนาอาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู้ ให้กับชุมชน (basic skill / up-skill / re-skill) 
[   ] 2 . จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  กำหนด 
[   ] 3 . พัฒนางานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
[   ] 4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
[   ]  5 . บริหารจัดการเชิงธรรมมาภิบาล และมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

 
  1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน 

ยุทธศาสตร์ 
[   ] 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning  : LLL) 
[   ] 2 .การวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม 
[   ] 3 . การเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมภูมิวัฒนธรรมสังคม 
[   ]  4 . บริหารจัดการวิทยาลยัชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นเข้าสู่องค์กรคุณภาพ 

 
1.3 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 

องค์ประกอบ 
[   ] องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
[   ] องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
[   ] องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
[   ] องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
[   ] องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    9 | P a g e  

 

2. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การ

มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564  โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่าง
ศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน วงเงิน 500,000.- (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
  

 รายละเอียดงบประมาณปี 2563 

 ครั้ง/รุ่น  

 จำนวนผู้
เข้ารับ
บริการ  

 วัน หรือ 
ชม.  

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

ที่ตั้ง 
รวมเงิน 

 (คน)  (บาท)  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น         500,000 

1. ถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 71,542        71,542 

    - ค่าวิทยากร  6 1 7 ชม. 1,200 50,400 

    - ค่าพาหนะ (ไป - กลับ) 1 2 คัน 
244 
กม. 

4 1,952 

    - ค่าอาหาร 6 15 คน 1 มื้อ 100 9,000 

    - ค่าอาหารว่าง 6 15 คน 2 มื้อ 35 6,300 

    - ค่าวัสดุ ,อุปกรณ์         3,890 
2. ถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 
ครั้งที่ 2 

41,244       41,244 

    - ค่าวิทยากร  6 1 7 ชม. 600 25,200 

    - ค่าพาหนะ (ไป - กลับ) 1 1 คัน 
186 
กม. 

4 744 

    - ค่าอาหาร 6 15 คน 1 มื้อ 100 9,000 

    - ค่าอาหารว่าง 6 15 คน 2 มื้อ 35 6,300 

2. เวทีคืนข้อมูลต่อผู้ส่วนได้เสีย  73,296       73,296 

    - ค่าวิทยากร  2 1 7 ชม. 800 11,200 

    - ค่าเดินทางวิทยากร 2 1 
44.5 

กิโลเมตร 
4 356 

    - ค่าอาหาร 1 151 คน 1 มื้อ 90 13,590 

    - ค่าอาหารว่าง 1 151 คน 2 มื้อ 25 7,550 
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    - ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตชุดความรู้
โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน
ฯ 

        40,600 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือ
จำลองเมืองน่านในแต่ละยุค 

93,960        93,960 

    - ค่าวิทยากร  2 1 14 ชม. 600 16,800 
    - ค่าเดินทางวิทยากร 4 1 30 กม. 4 480 

    - ค่าเดินทาง คนเข้าร่วมประชุม 4 1 
155 
กม. 

4 2,480 

    - ค่าอาหาร 2 15 คน 1 มื้อ 90 2,700 

    - ค่าอาหารว่าง 2 15 คน 2 มื้อ 25 1,500 

    - ค่าวัสดุ ,อุปกรณ์ ,ค่าจ้างเหมา         70,000 

4. ประชุมสรุปผลการวิจัย  93,024       93,024 

    - ค่าวิทยากร  2 1 7 ชม. 1,200 16,800 

    - ค่าเดินทางวิทยากร 2 1  49.6 4 396 

    - ค่าเดินทาง คนเข้าร่วมประชุม 2 1 
306 
กม. 

4 2,448 

    - ค่าอาหาร 2 36 คน 1 มื้อ 90 6,480 

    - ค่าอาหารว่าง 2 36 คน 2 มื้อ 25 3,600 
    - ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดีโอในการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

        35,000 

      ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือเผยแพร่องค์
ความรู้(รูปเล่มวิจัย)   

        25,000 

    - ค่าวัสดุ ,อุปกรณ์         3,300 

5. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย  67,500   
4 เดือน 
15 วัน 

      
15,000  

67,500 

6. ค่าจ้างเหมาจัดทำ Digital Platform 
ภายใต้ชื่อ “จุมสล่าเรือน่าน” 

29,434    29,434 

7. ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือเผยแพร่องค์
ความรู้ (หนังสือเล่มเล็ก) 

30,000    30,000 

 รวม 500,00    500,000.- 
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ลงพื้นที่จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 
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ผลการดำเนินงาน  
จากการดำเนินจัดกิจกรรมที่ 1 ลงพ้ืนที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน                          “ 

โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ” ระหว่างวันที่ 18 - 
31 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา, ณ บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว        อำเภอภู
เพียง, ณ บ้านดอนไชยใต้ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา , ณ บ้านดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา , ณ 
บ้านนาเตา ตำบลริม อำเภอท่าวังผา, ณ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอท่าวังผา  ได้ข้อมูลทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 
ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
        2. ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรือในชุมชน โดยปราญช์ชุมชน ข้อมูลเรือในส่วนประกอบของเรือ
อย่างละเอียด ข้อมูลสกุลช่างทำเรือ ข้อมูลพิธีกรรม/ความเชื่อที่เก่ียวกับเรือในชุมชน 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ  
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน ในแต่ละชุมชน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเรือ 
 2. เชิงคุณภาพ 

ในการจัดกิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 18  - 31 
พฤษภาคม 2564 ณ บ้านบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา, ณ บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง, ณ 
บ้านดอนไชยใต้ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา, ณ บ้านดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา,               ณ 
บ้านนาเตา ตำบลริม อำเภอท่าวังผา, ณ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอท่าวังผา “ โครงการการศึกษา   อัต
ลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน  ” และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
กำหนดการจนสำเร็จบรรุลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการฯ จากผลการลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนจึงได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งหมด 80 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อภาพรวมของกิจกรรมที่ 1 ลงพ้ืนที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือ
แข่งน่านในจังหวัดน่าน  
 
ประโยชน์ที่สาธารณชน/ชุมชน ได้รับ  
 1. ทำให้รู้ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน เช่น ข้อมูลด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 
 2. ทำให้ผู้ที่ศึกษารู้ถึงความเป็นมาของเรือแต่ละชุมชน 

3. ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึน  
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหาอุปสรรค 
   - เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ทำให้การลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลได้ไม่ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน เหลืออีก 2 หมู่บ้าน และท้ังการพบประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจและข้อมูลที่ได้ลง
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พื้นที่ศึกษา ยังขาดข้อมูลพื้นที่สำคัญ ต่อกระบวนการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ครบมิติของงานวิจัย รวมทั้งหมด   9 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. บ้านนาหนุน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
  2. บ้านนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
  3. บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา 
  4. บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง 
  5. บ้านสวนหอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 
  6. บ้านเมืองเล็น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 
  7. บ้านดอนศรีเสริม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 
  8. บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน 
  9. บ้านศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 

2. ข้อเสนอแนะ 
   - การป้องกันตนเองด้วยการใส่แมสปิดปาก สเปร์แอลกอฮอล์ การ์ดอย่าตก 
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ภาพกิจกรรม โครงการการศกึษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 

ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านดอนไชยใต้ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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ภาพกิจกรรม โครงการการศกึษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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ภาพกิจกรรม โครงการการศกึษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน  
ประจำปีงบประมาณ 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    25 | P a g e  

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    26 | P a g e  

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    27 | P a g e  

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    28 | P a g e  
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ผลการดำเนินงาน  
จากการดำเนินจัดกิจกรรมที ่ 1 ลงพื ้นที ่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน ครั ้งที ่ 2                          

“ โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน ” ระหว่างวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ณ บ้านสวนหอม ตำบลในเวียง อำเภอ
เมืองน่านและบ้านเมืองเล็น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน, ณ บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียงและบ้านดอน
ศรีเสริม(วัดกู่คำ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน, ณ บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา, ณ บ้านนาหนุน 1 
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา,  ณ บ้านศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านและบ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอ
เมืองน่าน, ณ บ้านนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง  ได้ข้อมูลทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้    

1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
           2. ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรือในชุมชน โดยปราญช์ชุมชน ข้อมูลเรือในส่วนประกอบของเรือ
อย่างละเอียด ข้อมูลสกุลช่างทำเรือ ข้อมูลพิธีกรรม/ความเชื่อที่เก่ียวกับเรือในชุมชน 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ  
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน ในแต่ละชุมชน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเรือ 
 2. เชิงคุณภาพ 

ในการจัดกิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 - 2 กรกฎาคม 2564 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ณ บ้านสวนหอม ตำบลในเวียง 
อำเภอเมืองน่านและบ้านเมืองเล็น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน , ณ บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียงและ
บ้านดอนศรีเสริม(วัดกู่คำ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน , ณ บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา, ณ บ้าน
นาหนุน 1 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา, ณ บ้านศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านและบ้านพญาวัด 
ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน, ณ บ้านนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง “ โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมือง
น่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน  ” และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการจนสำเร็จ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการฯ จากผลการลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนจึงได้ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 90 คน มี
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อภาพรวมของกิจกรรมที่ 1 ลงพ้ืนที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านใน จังหวัด
น่าน ครั้งที่ 2 
 
ประโยชน์ที่สาธารณชน/ชุมชน ได้รับ  
 1. ทำให้รู้ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน เช่น ข้อมูลด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 
 2. ทำให้ผู้ที่ศึกษารู้ถึงความเป็นมาของเรือแต่ละชุมชน 
 3. ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึน  
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหาอุปสรรค  

2. ข้อเสนอแนะ 
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กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 
พื้นที่บ้านสวนหอมและบ้านเมืองเล็น 

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ บ้านสวนหอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
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ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมที่ 1 ลงพ้ืนที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน ครั้งท่ี 2 

พื้นที่บ้านดอนศรีเสริม(วัดกู่คำ)และบ้านป่าหัด 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
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พื้นที่บ้านบุญเรือง 

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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พื้นที่บ้านนาหนุน 

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านนาหนุน ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
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ภาพกิจกรรม โครงการการศกึษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 1 ลงพ้ืนที่ จัดเวทีถอดบทเรียนเรือแข่งน่านในจังหวัดน่าน ครั้งท่ี 2 
พื้นที่บ้านนาปัง 

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือจำลองเมืองน่านในแต่ละยุค 
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ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินจัดกิจกรรมที ่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือจำลองเมืองน่านในแต่ละยุค                          

“ โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน ” ระหว่างวันที่ 13 
– 14 กรกฏาคม 2564 เพื่อเก็บรวบรวมรูปแบบและลักษณะของ ช่าง(สล่า)แกะสลักหัวเรือของแต่ละชุมชน สกุล
ช่างครูช่าง ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะของงานหัวเรือ และหางวัน  ทั้งทางด้านคติความเชื่อ เทคนิคการตกแต่ง 
และความสัมพันธ์ของชุมชนต่างๆ ผ่านงานแกะสลักหัวเรือพญานาค ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้
จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์ รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะการวิจัยเป็น
เชิงคุณภาพสำรวจลงพื้นที่ซึ่งมีวิธีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชนน่านที่ผ่านมาได้ผลการดำเนินงาน
โดยได้ศิลปะสกุลช่างทั้งหมด 11 สกุลช่างดังนี้ 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ  

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน โดยประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชน สล่า ผู้มีความชำนาญในด้านการสร้าง
หัวเรือ และหางเรือ ประชาชนทั่วไป บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 2. เชิงคุณภาพ 

โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถ่ินน่าน              โดย
ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูล กลุ่มสล่าเรือ การศึกษาเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน 
ผ ่ านร ูปแบบเช ิ งช ่ า งศ ิลป ์ห ั ตถกรรมพ ื ้นถ ิ ่ นน ่ าน ( The study of Nan city boat identity through The 
craftsmanship of Nan local handicrafts)  ลักษณะสกุลช่างครูช่าง รูปแบบ เทคนิค และแนวคิดการสร้างหัวเรือ
พญานาคและหางเรือแข่งจังหวัดน่าน”มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมรูปแบบและลักษณะของ ช่าง(สล่า)แกะสลัก
หัวเรือของแต่ละชุมชน สกุลช่างครูช่าง ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะของงานหัวเรือ และหางวัล  ทั้งทางด้านคติ
ความเชื่อ เทคนิคการตกแต่ง และความสัมพันธ์ของชุมชนต่างๆ ผ่านงานแกะสลักหัวเรือพญานาค ประเพณีแข่งเรือ
จังหวัดน่าน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์ รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ลักษณะการวิจัยเป็นเชิงคุณภาพสำรวจลงพ้ืนที่ซึ่งมีวิธีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชนน่าน   

เป็นงานวิจัยที่ได้รับโอกาส ให้ศึกษา คุณค่า ของประเพณี บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง  เป็นกรอบชุดวจิัย
เชิงคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นกร อบชุดวิจัย
ศิลปกรรมท้องถิ่นศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

น่านศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมเมืองน่านเป็นสังคมคุณภาพและมั่นคงที่สามารถรักษารากและจิตวิญญาณของ
เมืองเอาไว้ได้ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่เมืองร่วมสมัยที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง    

1. เกิดการตื่นรู้ (Enlightenment) ที่ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ วัฒนธรรมชิ้นนี้ ร่วมกัน  ทั้ง
สถานการณ์ ข้อจำกัด และปัญหา ของการจัดการด้านวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านที่เกิดขึ้น  

2. เกิดกระบวนการสร้างความร่วมมือ(Collaborative) จัดตั ้งกลุ ่มสล่าพื ้นถิ ่นน่านสาขาด้าน 
แกะสลัก เรือแข่งเมืองน่าน   

3.มรดกวัฒนธรรมชิ้นนี้ควรถูกยกระดับไปสู่ World Heritage Site 
น่านศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมเมืองน่านเป็นสังคมคุณภาพและมั่นคงที่สามารถรักษารากและจิตวิญญาณของ

เมืองเอาไว้ได้ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่เมืองร่วมสมัยที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง 
 
ประโยชน์ที่สาธารณชน/ชุมชน ได้รับ  

1. ทำให้สล่า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลความรู้ในส่วนของความเป็นเอกสารของแต่ละสกุลช่าง 
 2. ทำให้ผู้ที่ศึกษารู้ถึงความเป็นมาของเรือแต่ละชุมชน 
 3. ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึน  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหาอุปสรรค 
  - 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  - 
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ภาพกิจกรรม โครงการการศกึษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเรือจำลองเมืองน่านในแต่ละยุค 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2564 
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ประชุมสรุปผลการวิจัย 
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ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการวิจัย ภายใต้“ โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมือง

น่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 เพื่อคืนข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลอัตตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านฯ กับกลุ่มสล่าแกะหัวโอ้ หางวันเรือแข่งเมือง
น่าน 17 ชุมชนในจังหวัดน่าน เกิดการแลกเปลี ่ยนข้อมูล การสรุปผลการวิจัยของคณะวิจัย ตรวจสอบ เค้า
โครงงานวิจัย การต่อยอดสู่เมืองน่านเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับ
อพท.น่าน ร่วมจัดทำโครงการงานวิจัยที่มุ่งเน้นถอดรูปแบบความงามและเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเรือแข่งเมืองน่านที่
เป็นเชิงช่างหัตถศิลป์พื้นถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการต่ อยอดต้นทุนของ
ชุมชน รักษา อนุรักษ์ คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นน่านเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาต่อยอดชุดความรู้ ต้นทุนของ
ชุมชน ในด้านประเพณีเรือแข่ง ที่ผ่านมาได้ผลการดำเนินงานโดยงานดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    66 | P a g e  

 

 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    67 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    68 | P a g e  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    69 | P a g e  

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ  

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน โดยประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชน สล่า ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความชำนาญใน
ด้านการสร้างหัวเรือ และหางเรือ ประชาชนทั่วไป บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน  

2. เชิงคุณภาพ 
โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน        โดย 

ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูล กลุ่มสล่าเรือการศึกษาเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน

ผ ่านร ูปแบบ เช ิงช ่างศ ิลป์ห ัตถกรรมพ ื ้นถ ิ ่นน ่าน  (The study of Nan city boat identity through The 
craftsmanship of Nan local handicrafts)  ลักษณะสกุลช่างครูช่าง รูปแบบ เทคนิค และแนวคิดการสร้างหัวเรือ
พญานาคและหางเรือแข่งจังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมรูปแบบและลักษณะของ ช่าง(สล่า)แกะสลัก
หัวเรือของแต่ละชุมชน สกุลช่างครูช่าง ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะของงานหัวเรือ และหางวั น  ทั้งทางด้านคติ
ความเชื่อ เทคนิคการตกแต่ง และความสัมพันธ์ของชุมชนต่างๆ ผ่านงานแกะสลักหัวเรือพญานาค ประเพณีแข่งเรือ
จังหวัดน่าน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์ รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ลักษณะการวิจัยเป็นเชิงคุณภาพสำรวจลงพ้ืนที่ซึ่งมีวิธีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชนน่าน   

เป็นงานวิจัยที่ได้รับโอกาส ให้ศึกษา คุณค่า ของประเพณี บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง  เป็นกรอบชุดวจิัย
เชิงคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นกรอบชุดวิจัย
ศิลปกรรมท้องถิ่นศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนา
สังคมเมืองน่านเป็นสังคมคุณภาพและมั่นคงที่สามารถรักษารากและจิตวิญญาณของเมืองเอาไว้ได้ นำไปสู่การพัฒนา
ต่อยอดสู่เมืองร่วมสมัยที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง 
 
ประโยชน์ที่สาธารณชน/ชุมชน ได้รับ  

1. เกิดพ้ืนที่ เกิดโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในส่วนของแต่ละสกุลช่าง 
2. ทำให้ผู้ที่ศึกษารู้ถึงความเป็นมาของเรือแต่ละชุมชน 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  11.1 ปัญหาอุปสรรค 
  - 
 11.2 ข้อเสนอแนะ 
  - 
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ภาพกิจกรรม โครงการการศกึษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการวิจัย 
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    71 | P a g e  

 

  
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    72 | P a g e  

 

 
  

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    73 | P a g e  

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    74 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

เวทีคืนข้อมูลต่อผู้ส่วนได้เสีย 
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ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินจัดกิจกรรมที่ 2 เวทีคืนข้อมูลผู้ส่วนได้เสีย ภายใต้“ โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมือง

น่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถ่ินน่าน ” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาได้ผลการดำเนินงานโดย
งานดังนี้ 

การจัดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBITION 2021 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่ง
เมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน (The study of Nan city boat identity through The 
craftsmanship of Nan local handicrafts)  ลักษณะสกุลช่างครูช่าง รูปแบบ เทคนิค และแนวคิดการสร้างหัวเรือ
พญานาคและหางเรือแข่งจังหวัดน่าน”มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBITION 
2021 ในโครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน เพ่ือ
พัฒนาการตัวเรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างขุดเรือในตัวเรือแข่ง มิติด้านหัตถศิลป์จากอดี ตถึงปัจจุบัน  เพ่ือ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในการที่จะเป็นต้นทุนของเมืองน่าน สามารถปกป้องรักษาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเป็น
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการอนุรักษ์รักษาจิตวิญญาณ ประเพณีวัฒนธรรมแห่ง
สายน้ำ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์ รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ลักษณะการวิจัยเป็นเชิงคุณภาพสำรวจลงพ้ืนที่ซึ่งมีวิธีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชนน่าน   
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การเก็บ ตัวอย่างข้อมูลศึกษา งานแกะสลัก หัวและหางเรือแข่งหวัดน่าน 

รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
001 

 

ลักษณะเป็นหัวเรือท่ีแกะจากไม้
เป็นท่อน ลวดลายถือมีความโดด
เด่นเป็นศิลปะแบบพื้นบ้าน ศิลปะ
นาอีฟ (Naive Art) เป็นศิลปะ
บริสุทธิ์ ที่สร้างสรรค์โดยผู้คน
หลากหลายอาชีพซึ่งไม่ได้เรียนและ
ฝึกฝนด้านงานศิลปะโดยตรง เน้น
การสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่ง
แสดงออกตามความต้องการของ
ตนเองแบบซื่อๆและเทคนิควิถีของ
พ้ืนถิ่นเป็นหลัก 

ไม่สามารถ
สืบค้นช่างได้ 

กลุ่มหัวเรือ
โบราณ พบที่ 
ชุมชน ต้น
ฮ่าง ผู้ให้
ข้อมูล ครู
สถาพร. 
จันต๊ะยอด. 
ครูอาร์ต. รร. 
เชียงกลาง 

002 
 

003 
 

รูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลสกุล
ช่างบ้านดอนไชยใต้ 
 

หัวนี้หัวของ
เพชรสุนทร ติด
กับเรือมาตอน
ซื้อมาจากบ้าน
ดอนแก้ว สล่า
อินเขียน อาทะ
วงค์ เป็นผู้
แกะสลัก สกุล
ช่างดอนไชยไต้ 

004 
 

ลักษณะเป็นหัวเรือท่ีแกะจากไม้
เป็นท่อน ลวดลายถือมีความโดด
เด่นเป็นศิลปะแบบพื้นบ้าน ศิลปะ
นาอีฟ   (Naive Art) เป็นศิลปะ
บริสุทธิ์ ที่สร้างสรรค์โดยผู้คน
หลากหลายอาชีพซึ่งไม่ได้เรียนและ
ฝึกฝนด้านงานศิลปะโดยตรง เน้น
การสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่ง
แสดงออกตามความต้องการของ
ตนเองแบบซื่อๆและเทคนิควิถีของ
พ้ืนถิ่นเป็นหลัก 

ไม่สามารถ
สืบค้นช่างได้ 
 

ถ่ายโดย 
ณัฐปคัลภ์ 
วันต๊ะ 
สถานที่ถ่าย 
บ้านสลี ต.
พระพุทธบาท 
อ.เชียง
กลาง จ.น่าน  
เวลาในการ
ถ่าย เดือน
ตุลาคม 
2563 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
005 

 
กางวิ๊ด : หัวเรือ ที่ถูกละวางเลิกใช้
งานแล้ว และถูกเก็บรักษาจัดแสดง
ใน อาคารกุติสงฆ์ โฮงครูบาบุญศรี 
ของชุมชนบ้าน นาปัง วัดนาปัง ที่
พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน จัด
แสดงวัตถุโบราณของมีค่าต่างๆ 
ของวัดและชุมชน หัวเรือโบราณ ที่
มีชื่อตามลักษณะ กางวิ๊ด หรือคาง
สั้น เป็นลักษณะพิเศษของเชิงช่าง
พ้ืนถิ่นที่ใช้จิตนาการ และความ
ศรัทธาต่อเทพสัตว์ ในตำนาน 
พญานาค แกะสลักท่อนไม้ออกมา 
กลายเป็นความงามที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน....หนึ่งใน
ความงามยุคต้นๆของตำนาน
วัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่าน นคร นา
เคนทร 
 

ไม่สามารถ
สืบค้นช่างได้ 
 

ชุมชนบ้านนา
ปัง
“พิพิธภัณฑ์
วัดนาปัง ชม
หัวเรือแข่ง 
และหอธรรม
โบราณ”  
อายุมากกว่า 
200 ปี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าพระนคร
เหนือ 
 

006 
 

นาปังคว้างน่าน หมายถึงเรือลำ
ใหญ่และยาวมากขนาดเวลาพาย
กลับเรือจะขวางลำน้ำน่าน 
 

ครูบาบุญศรี  
 

007 
 

เรือขนาดกลางชื่อ คำปิ๋ว หมายถึง
เรือท่ีมีความเร็วแล่นฉิว  
 

ครูบาบุญศรี  
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
008 

 
เรือขนาดใหญ่ จากรูปลักษณะ
น่าจะเป็นหัวเรือของชุมชนภูมินทร์  
พบมีลักษณะแบบเดียวกันที่วัด
รักษาไว้ แต่ได้ปรับเปลี่ยนสีเป็น
กลุ่มสีเขียว 
 

ไม่สามารถ
สืบค้นช่างได้ 
 

ภาพหัวเรือแข่ง
น่าน โดย ดร.
สุเมธ ชุมสาย 
ณ อยุธยา 
สถาปนิค 
ศิลปินแห่งชาติ 
สาขา ศิลปะ
สถาปัตยกรรม 
(สถาปัตยกรรม
แบบร่วมสมัย) 
ประจำปี 
2541 
 

009 
 

เรือเสือเฒ่าท่าล้อ 
อายุ 205 ปี 
 

ไม่ระบุ  ปัจจุบันรักษา
ไว้ที่บ้านท่าล้อ 
 ต.ฝ่ายแก้ว  
อ.ภูเพียง   
 

010 
 

เรือเสือเฒ่าบุญเรือง 
อายุ 184 ปี 
 

- พระครูจักร
ธรรมสุนทร  
- สล่าอินเขียน 
อะทะวงศ์ 
บ้านดอนไชย
ใต ้

บ้านบุญเรือง 
ต.ไหล่น่าน  อ.
เวียงสา   
 

011 
 

เรือคำแดงเทวี 
อายุ 174 ปี  
 

ครูบาคันธา  
(อดีตเจ้า
อาวาสวัดน้ำ
ปั้ว) 

บ้านนาเตา  ต.
ริม อ.ท่าวังผา  
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
012 

 

เรือแม่คำปิ๋ว  
อายุ138 ปี  
 

ไม่ระบุ  บ้านนาหนุน 
ต.ริม อ.ท่าวัง
ผา   
 

013 
 

หัวเรือแม่บัวเขียว (อดีต) 
หัวเรือเจ้าพญาพรหมมินทร์ 
(ปัจจุบัน) 
 
  

แสนหลวงราช
สมปาน 

บ้านท่าลี่ 

014 
 

หัวเรือแม่บัวเขียว (อดีต) 
หัวเรืออัญญาแม่ดวงคำบัวเขียว 
(ปัจจุบัน) 

แสนหลวงราช
สมปาน  

บ้านพญาวัด 

015 
 

หัวเรือหมอกมุงเมือง  พระครูจักร
ธรรมสุนทร 
บ้านดอนไชยใต้ 

บ้านดอนไชย
ใต ้

017 
 

เทพพิรุณทอง88 ธีธัช สอนศิริ 
ประทวน 
สอนศิริ 
บ้านดอนไชยใต้ 
 

บ้านดอนไชย
ใต ้

018 
 

เพชรบุญเรือง บ้านบุญเรือง (พ.ศ.
2533) 

พ่อประเสริฐ 
วงศ์สีสม (บ้าน
ป่ากล้วย) 
 
  

ทต.เวียงสา 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
019 

 

หัวเรือแม่ป้อม ราชมงคลฯ สล่าอนุชา    
คันทะเนตร 
(บ้านศรีบุญ
เรือง) 

 

020 
 

บ้านไหล่น่าน อุ้ยประเสริฐ 
วงศ์สีสม     
(บ้านป่ากล้วย) 

ทต.เวียงสา  

021 

 

หัวเรือโชคอนันต์นาวา บ้านธง
หลวง  
แกะหัวโอ้  พ.ศ.2542  
 

ผู้แกะหัวเรือ  
สล่ามาก ศรีวงศ์  
บ้านป่าหัด 
อำเภอภูเพียง 
 

บ้านท่าล้อ 

022 

 

สิงห์ท่าล้อ  
แกะหัวโอ้  พ.ศ.2549 
 

พระครูผาสุก 
นันทวัฒน์  

บ้านท่าล้อ 

023 

 

หัวเรือ มณีสายชล 
แกะหัวโอ้  พ.ศ.2554 
 

สล่าเหวียน  
วงศ์สีสม  
บ้านป่ากล้วย 

บ้านท่าล้อ 

024 

 

หัวเรือ เสือเฒ่าท่าล้อ )หัวเดิมยุค
ทำเรือเป็นเรือเล็ก/เรือเร็ว ( 
แกะหัวโอ้  พ.ศ.2552 
 

สล่าเหวียน วงศ์
สีสม  
บ้านป่ากล้วย 

บ้านท่าล้อ 

025 

 

หัวเรือ เพชรนครน่าน 
แกะหัวโอ้ พ.ศ.2525 
 
 
 
 
 
 

สล่ายุทธ ขัติยศ 
บ้านศรีบุญเรือง  
 

บ้านท่าล้อ 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
026 

 
หัวเรือท่าล้อ 2  
 
 
 
 
 

สล่ายุทธ ขัติยศ 
บ้านศรีบุญเรือง  
 

บ้านท่าล้อ 

027 
 

หัวเรือเสือเฒ่าท่าล้อ พ.ศ.2529 
(อดีต) 
หัวเรือเจ้าหลวงล้านตื้อ วัดกู่คำ 

พ่ออุ้ยวาด 
ปัญญา 
บ้านป่าหัด 

วัดกู่คำ 

028 
 

หัวเรือเจ้าแม่สายฟ้า (หัวที่2) พ่ออุ้ยเสริฐ วงศ์
สีสม 
บ้านป่ากล้วย   

 

029 
 

หัวเรือเทพพิกุลทอง ป่าหัด พ.ศ.
2530  

สล่าวิชาญ 
ปัญญา 
บ้านป่าหัด  

 

030 
 

หัวเรือขุนสาเลิศนาวีศรีดอนแท่น  อุ้ยวงศ์ มโนรส 
บ้านดอนแท่น  

บ้านดอน
แท่น 

031 
 
 
 
 
 
  

 
แม่นางบัวเร็ว พ่ออุ้ยจันทร์    

มีสุข (ผู้ขุดเรือ
ขุนน่าน) 
บ้านดอนไชยใต้  

บ้านเมืองเล็น 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    82 | P a g e  

 

รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
032 

 

หัวเรือขุนย่างและหัวเรือเพชรจำปี 
(อดีต) 
 

กำนันเสงี่ยม    
จินะสิทธิ์ 

บ้านต้นฮ่าง 

033 
 

หัวเรือเจ้าแม่บุญเรียบ  สล่าเหวียน   
วงศ์สีสม          
บ้านป่ากล้วย 

บ้านน้ำครกเก่า 

034 
 

หัวเรือมังกรทอง ท่าค้ำ สล่าเหวียน  
วงศ์สีสม    
บ้านป่ากล้วย 

บ้านท่าค้ำ 

035 
 

หัวเรือมณีสายชล บ้านบุปผาราม สล่าเดิน     
บ้านท่าข้าม 

บ้านบุปผาราม 

036 
 

หัวเรือเพชรปูคา บ้านปูคา  
 
 
 
 

สล่าเดิน     
บ้านท่าข้าม 

บ้านปูคา 

037 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
หัวเรือเทพประทุมทองหรือเรือ
เกียรติมงคลทอง บ้านหนองบัว 

สล่าเดิน     
บ้านท่าข้าม 

บ้านหนองบัว 
อ.ท่าวังผา 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
038 

 
หัวเรือเจ้าพ่อพระหลักเมืองน่าน 
 
 
 
 

พระครูผาสุข
นันทวัฒน์ 

วัดมิ่งเมือง 

039 
 

หัวเรือเจ้าพญาผาสุก  พระครูผาสุข
นันทวัฒน์ 

บ้านสวนหอม 

040 
 

หัวเรือพญาฆึ สล่าอนุรักษ์ 
สมศักดิ์ 

บ้านพันต้น 

041 
 
 
 
 
 
  

 
เรือบ๊ะส๊ะน๊อย สล่าหนานยม 

สล่าอนุรักษ์ 
สมศักดิ์ 

บ้านเจดีย์ 

042 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรือแอ๊กข๊ะแต๊ก สล่าอนุรักษ์ 
สมศักดิ์ 

บ้านพันต้น 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
043 
 
 
 
 
 

 

เรือเกียรติประวัติ สล่าอนุรักษ์ 
สมศักดิ์ 

บ้านพันต้น 

044 
 

หัวเรือทะยานชล บ้านดอนศรีเสริม มาจากบ้านต้น
ฮ่าง ไม่ระบุผู้ทำ  

วัดกู่คำ 

045 
 

หัวเรือขุนย่างหรือเพชรจำปี (ติดมา
กับเรือที่ซื้อมาจากบ้านต้นฮ่าง) 

กำนันเสงี่ยม   
จินะสิทธิ์  

วัดกู่คำ 

046 
 

หัวเรือ 12  คน  สล่าเหวียน   
วงศ์สีสม 
บ้านป่ากล้วย  

วัดกู่คำ 

047 
 

หัวเรือทะยานชล  สล่าเหวียน  
วงศ์สีสม 
บ้านป่ากล้วย 

วัดกู่คำ 

048 

 

ไม่ทราบชื่อเรือ แต่ติดมากับเรือ
เทพดอนทอง  

พระครูประ
สิทธิวรคุณ 

บ้านดอนไชย 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
049 

 

หัวเรือเทพสุนทรสาชล สล่าอินเขียน 
อะทะวงศ์  

บ้านดอนไชย 

050 
 

หัวเรือขุนริมนาเตา รุ่น1 สล่าจันทร์  
ปะระมะ 

บ้านนาเตา 

051 
 

หัวเรือขุนริมนาเตา รุ่น2 สล่ามนูญ  
ปะระมะ 

บ้านนาเตา 

052 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
หัวเรือแม่ป้อม ราชมงคล  สล่าอนุชา  

คันทะเนตร 
บ้านศรีบุญเรือง 

บ้านศรีบุญ
เรือง 

053 

 

หัวเรือแม่ป้อม ราชมงคล  สล่าอนุชา  
คันทะเนตร 
บ้านศรีบุญเรือง 

บ้านศรีบุญ
เรือง 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
054 

 

หัวเรือขุนย่าง  กำนันเสงี่ยม 
 จินสิทธิ์ 

บ้านต้นฮ่าง 

055 
 

หัวเรือเพชรจำปี  ผู้ใหญ่ธีระพันธ์ 
วาฤทธิ์ 

บ้านต้นฮ่าง 

056 
 

หัวเรือศรีสุนทร  สล่าเดิน     
บ้านท่าข้าม   
(ผู้แกะสลัก) 
ผู้ใหญ่ธีระพันธ์ 
วาฤทธิ์ (ลงสี) 

บ้านต้นฮ่าง 

057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

หัวเรือเพชรจำปี พ.ศ.2555 สล่าเดิน     
บ้านท่าข้าม   
(ผู้แกะสลัก) 
ผู้ใหญ่ธีระพันธ์ 
วาฤทธิ์ (ลงสี) 

บ้านต้นฮ่าง 

058 
 
 
 
 
 
  

 

หัวเรือเพชรสุนทร ต้นฮ่าง  
หรือเรือตอปิโด (ดอนแก้ว)  

สล่าเดิน     
บ้านท่าข้าม   
(ผู้แกะสลัก) 
ผู้ใหญ่ธีระพันธ์ 
วาฤทธิ์ (ลงสี) 

บ้านต้นฮ่าง 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
059 

 

หัวเรือศรีสุนทร  สล่าเหวียน     
วงศ์สีสม         
(ผู้แกะสลัก) 
ผู้ใหญ่ธีระพันธ์ 
วาฤทธิ์ (ลงสี) 

บ้านต้นฮ่าง 

060 
 

หัวเรือน่านมงคลทอง  
 
 
 
 

สล่ายุทธ ขัติยศ บ้านศรีบุญเรือง 

061 
 

หัวเรือเทพจักรีหรือเรือน่านฟ้า  สล่าอนุชา     
คันทะเนตร 

บ้านศรีบุญเรือง 

062 
 

หัวเรือไกรทอง ป่าสัก พระครู      
ประสิทธิวรคุณ 

บ้านป่าสัก 

063 
 
 
 
 
  

 

หัวเรือเทพพิกุลทอง  
 
 
 
 
 
  

สล่าวิชาญ 
ปัญญา 

บ้านป่าหัด 

064 
 
 
 
 
 
  

 

หัวเรือมังกรทอง พ.ศ.2524 พ่ออุ้ยวาด 
ปัญญา 
สล่าวิชาญ 
ปัญญา 

บ้านป่าหัด 
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รหัส หัวเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
065 

 

หัวเรือขุนไกร  สล่าวิชาญ 
ปัญญา 

บ้านป่าหัด 

066 
 
 
 
 

 

เรือ "เทพวชิรมงคล ๑ เกมส์ ธนพล  ชุมชน บ้านคัวะ 
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รหัส หางเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
001 

 

เรือไกรทอง  
ป่าสัก 

พระครู      
ประสิทธิวรคุณ 

บ้านป่าสัก 

002 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรือเทพพิกุลทอง สล่าวิชาญ 
ปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านป่าหัด 

003 

 

หางเรือขุนไกร  สล่าวิชาญ 
ปัญญา 

บ้านป่าหัด 

004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรือเจ้าพญาผาสุข พระครูผาสุข
นันทวัฒน์ 

บ้านสวนหอม  
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    90 | P a g e  

 

รหัส หางเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
005 

 

เรือเสือเฒ่าบุญเรือง - บ้านบุญเรือง 

006 
 

เรือแม่บัวเขียว  วัดภูมินทร์  แสนหลวงราช
สมปาน 

วัดภูมินทร์ 

007 
 

เรือแม่คำปิ๋ว  บ้านนาหนุน  - บ้านนาหนุน  

008 
 

เรือคำแดงเทวี  ครูบาคันธา  
บ้านน้ำปั้ว 

บ้านนาเตา 

009 
 
 
 
 
 
 
  

 
หางเรือพบที่วัดนาปัง ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
  

-  
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รหัส หางเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
010 

 
หางวัลย์ สิงห์ท่าล้อ(ซ้าย) 
พ.ศ.2549 
 

พระครูผาสุก 
นันทวัฒน์   
 

บ้านท่าล้อ 

011 
 

หางวัลย์ เสือเฒ่าท่าล้อ (ขวา) 
พ.ศ.2541/42 

สล่าประเสริฐ 
วงศ์สีสม   
 

 

012 
 

บ้านไหล่น่าน  ครูบาวัดบ้านบง  ทต.เวียงสา 

013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แม่นางบัวเร็ว พ่ออุ้ยจันทร์ มี

สุข บ้านดอน
ไชยใต้ 

บ้านเมืองเล็น  
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รหัส หางเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
014 

 
หางเรือเดิมบ้านท่าล้อ  พระครู      

ประสิทธิวรคุณ  
บ้านป่าสัก 

วัดกู่คำ 

015 
 

หางเรือเจ้าหลวงล้านตื้อ  เจ้าอาวาส    
วัดกู่คำ 

วัดกู่คำ 

016 
 

เรือเทพสุนทรสายชล  พ่ออุ้ยเขียน   
อะทะวงศ์  

บ้านดอนไชย 

017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
เรือบ้านดอนไชย ไม่ทราบชื่อเรือ  พระครูจักร

ธรรมสุนทร 
บ้านดอนไชย 
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รหัส หางเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
018 

 
หางเรือขุนริมนาเตา รุ่น 1  สล่าจันทร์    

ปะระมะ 
บ้านนาเตา 

019 
 

หางเรือขุนริมนาเตา รุ่น2 สล่ามนูญ     
ปะระมะ 

บ้านนาเตา 

020  หางเรือน่านมงคลทอง (หางเก่า) สล่ายุทธ ขัติยศ บ้านศรีบุญเรือง 

021 

 
 
 
 

หางเรือน่านมงคล สล่ายุทธ ขัติยศ บ้านศรีบุญเรือง 
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รหัส หางเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
022 
 
 
 
 
 

 

หางเรือแม่ป้อม ราชมงคล สล่าอนุชา    
คันทะเนตร  

บ้านศรีบุญเรือง 

023 

 

หางเรือขุนย่าง กำนันเสงี่ยม   
จินะสิทธิ์  

บ้านต้นฮ่าง 

024 

 

หางเรือเพชรจำปี  ผู้ใหญ่ธีระพันธ์ 
วาฤทธิ์  

บ้านต้นฮ่าง 

025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรือขุนย่าง  ผู้ใหญธ่ีระพันธ์  
วาฤทธิ์ 

บ้านต้นฮ่าง 
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รหัส หางเรือ ลักษณะ สล่า(ช่าง) สถานที่พบ 
026  เรือเทพพิรุณทอง88 สล่าอินเขียน  

อะทะวงศ์ 
พระครู      
จักรธรรมสุนทร  

บ้านดอนไชย  

027  เรือเพชรบุญเรือง3 สล่าเสน่ห์  
ธรรมไชย   

บ้านดอนไชย 

028 

 

เรือเจ้าแม่บัวเร็ว สล่าวิชาญ 
ปัญญา 

บ้านดู่เหนือ  



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    96 | P a g e  

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ  

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน โดยประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปราชญ์ชุมชน สล่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มีความชำนาญในด้านการสร้างหัวเรือ และหางเรือ ประชาชนทั่วไป บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน 

2. เชิงคุณภาพ 
โครงการวิจัยศึกษา อัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์  หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน  โดย ศูนย์

น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน  
การจัดนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBITION 2021 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่ง

เมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน (The study of Nan city boat identity through The 
craftsmanship of Nan local handicrafts)  ลักษณะสกุลช่างครูช่าง รูปแบบ เทคนิค และแนวคิดการสร้างหัวเรือ
พญานาคและหางเรือแข่งจังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBITION 
2021 ในโครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่ นน่าน เพ่ือ
พัฒนาการตัวเรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างขุดเรือในตัวเรือแข่ง มิติด้านหัตถศิลป์จากอดีตถึงปัจจุบัน  เพ่ือ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในการที่จะเป็นต้นทุนของเมืองน่าน สามารถปกป้องรักษาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเป็น
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการอนุรักษ์รักษาจิตวิญญาณ ประเพณีวัฒนธรรมแห่ง
สายน้ำ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์ รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ลักษณะการวิจัยเป็นเชิงคุณภาพสำรวจลงพ้ืนที่ซึ่งมีวิธีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชนน่าน   

เป็นงานวิจัยที่ได้รับโอกาส ให้ศึกษา คุณค่า ของประเพณี บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง  เป็นกรอบชุดวจิัย
เชิงคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นกรอบชุดวิจัย
ศิลปกรรมท้องถิ่นศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนน่านศึกษา 
เพ่ือพัฒนาสังคมเมืองน่านเป็นสังคมคุณภาพและมั่นคงท่ีสามารถรักษารากและจิตวิญญาณของเมืองเอาไว้ได้ นำไปสู่
การพัฒนาต่อยอดสู่เมืองร่วมสมัยที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง    

1. เกิดการตื่นรู้ (Enlightenment) ที่ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ วัฒนธรรมชิ้นนี้ ร่วมกัน  ทั้ง
สถานการณ์ ข้อจำกัด และปัญหา ของการจัดการด้านวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านที่เกิดขึ้น  

2. เกิดกระบวนการสร้างความร่วมมือ(Collaborative) จัดตั ้งกลุ ่มสล่าพื ้นถิ ่นน่านสาขาด้าน 
แกะสลัก เรือแข่งเมืองน่าน   

3. มรดกวัฒนธรรมชิ้นนี้ควรถูกยกระดับไปสู่ World Heritage Site เพื่อพัฒนาสังคมเมืองน่าน
เป็นสังคมคุณภาพและมั่นคงที่สามารถรักษารากและจิตวิญญาณของเมืองเอาไว้ได้ นำไปสู่การพัฒนาต่อ
ยอดสู่เมืองร่วมสมัยที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชน/ชุมชน ได้รับ  
1. เกิดพ้ืนที่ เกิดโอกาสแลกเปลี่ยนชุดข้อมูลความรู้ของแต่ละสกุลช่าง  
2. ทำให้ผู้ที่ศึกษารู้ถึงความเป็นมาของเรือแต่ละชุมชน 
3. ได้พัฒนาต่อยอดชุดความรู้ในด้านประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่าน  
 

11. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  11.1 ปัญหาอุปสรรค 
 11.2 ข้อเสนอแนะ 
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ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 

นิทรรศการ “จุมสล่าเรือน่าน” EXHIBITION 2021 
กิจกรรมที่ 2 เวทีคืนข้อมูลต่อผู้ส่วนได้เสีย 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 
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บทที่ 3  

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๓ ข้อดังนี้ 

  วัตถุประสงค์วิจัย   
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการตัวเรือแข่งเมืองน่านรูปแบบเชิงช่างขุดเรือในตัวเรือแข่ง มิติด้านหัตถศิลป์จาก

อดีตถึงปัจจุบัน 
             ลักษณะสกุลช่างครูช่าง รูปแบบ เทคนิค และแนวคิดการสร้างหัวเรือพญานาคและหางเรือแข่งจังหวัด
น่าน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมรูปแบบและลักษณะของ ช่าง(สล่า)แกะสลักหัวเรือของแต่ละชุมชน สกุลช่าง
ครูช่าง ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะของงานหัวเรือ และหางเรือ  ทั้งทางด้านคติความเชื่อ เทคนิคการตกแต่ง และ
ความสัมพันธ์ของชุมชนต่างๆ ผ่านงานแกะสลักหัวเรือ แบบน่านกับ  ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ซึ่งองค์ความรู้ที่
ได้จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์ รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะการวิจัย
เป็นเชิงคุณภาพสำรวจลงพ้ืนที่ซึ่งมีวิธีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชน ทั้งการสอบถามรายละเอียด
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพร้อมทั้งทำการบันทึกภาพสัดส่วนทางเชิงช่าง ศิลปกรรม  งานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ใน 
รายละเอียดต่างๆ แล้วนำมาคัดลอก  ทำชิ้นงานจำลอง ขึ้นใหม่ (reproduction) ถอดออกมา เพื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูล ก่อนนำไปวิเคราะห์หารูปแบบ เอกลักษณ์และเทคนิคการทำงานของสล่า    

            ผลการศึกษาพบว่างานแกะสลักหัวและหางเรือ  ตามรูปแบบเรือแบบโบราณที่หลงเหลืออยู่ไม่เกิน  ซึ่งมี
จำนวน 5 ชุมชน และได้ทำการสำรวจเพิ่มตามคำให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนใกล้เคียงอีก 7 แห่ง รวมสถานที่ที่ทำ
การเก็บข้อมูลคือ จาก 17 ชุมชน  11 สล่า (ช่าง) เรือแข่งรูปแบบเฉพาะของตน  ซึ่งลักษณะหัวและหางเรือแต่ละ
ชุมชนนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ทางเทคนิคเชิงช่าง และเทคนิคการตกแต่งที่โดดเด่นซึ่งปรากฏในชุมชนลุมน้ำโดยเฉพาะ
ตลอดชุมชนลำน้ำน่านจากเหนือถึงใต้ คือ อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว  อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง
และ อำเภอเวียงสา อันเป็นเอกลักษณ์ของการสร้างรูปแบบหัวเรือและหางเรือจำแนกเชิงสกุลช่าง หรือ ครูช่าง ทั้งนี้
ข้อมูลดังกล่าวได้นำมาวิเคราะห์ตีความการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านคติความเชื่อ เทคนิคการตกแต่ง รวมถึงลักษณะ
อันเป็นเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์ของสล่า ในช่วงยุคสมัยที่เป็นกลุ่มครูช่างนิรนามท่ีไม่สามารถสืบค้นได้ และ
กลุ่มสล่าช่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ใน 11ชุมชน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์รวมถึง
ผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้  

           จากข้อมูลสืบค้น หลักฐานดังกล่าว เชื่อว่าประเพณี เรือแข่งจังหวัดน่าน คงมีขึ้นหลังที่ สังคมเมืองน่านเริ่ม
สงบสุข และมีความเป็นหนึ่งเดียวกับราชสำนักทางกรุงเทพแล้วนั้น  แม้ไม่มีหลักฐานเลยว่าเรือน่านนั้นมีปรากฏ
เริ่มต้นเมื่อใด คงมีข้อสันนิษฐาน และหลักฐานที่ปรากฏ อยู่ ๔ ด้าน  

๑. ข้อสันนิษฐาน เกิดขึ้นช่วงยุคสมัยเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ  สมเด็จเจ้าฟ้าเมืองน่าน เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน 
ลำดับที่ 57 และองค์ท่ี 7 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ ์ (พ.ศ.๒๓๓๑ - ๒๓๕๔)รัตนโกสินทร์ยุคต้น เมื่อเทียบ
ประวัติเรือที่เก่าท่ีสุดของน่านที่ขุด เสือเฒ่าท่าล้อ ๒๓๙ ปี บวก ลบปีปัจจุบัน (ชุมชนบ้านท่าล้อ : 2564) 
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ภาพถ่ายชุมชนบ้านท้าล้อ เรือเสือเฒ่าท่าล้อ 

๒. เอกสารที่ค้นพบโบราณสุด เกี่ยวกับเรือแข่ง “สู่ขวัญเรือ” วัดน้ำลัด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน  ใบลานมี 4 เส้นบรรทัด อักษรธรรมล้านนา ภาษา ล้านนา พ.ศ. 2401 (จ.ศ. 1120) บันทึกไว้
ประมาณ 163 ปี (พระอธิการนมัส ทิพฺพเมธี  / ดร.ยุทธพร  นาคสุข   ปริวรรตเป็น อักษรไทย:๒๕๖๔) 

 
๓. ภาพเรือแข่งเมืองน่าน ที่มา : ส่วนหนึ่งของจิตกรรมเวียงต้า เขียนขึ้นราว พ.ศ.2440 (ค.ศ. 1897) ใน

ประเทศไทย จิตรกรรมวัดเวียงต้าเป็นจิตรกรรมสีฝุ่นเขียนบนแผ่นกระดานไม้สักท่ีประกอบขึ้นเป็นผนัง
วิหารของวัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นรุ่นเดียวกับจิตรกรรมที่วัดภูมินทร์ 
จังหวัดน่านเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยช่างชาวไทลื้อจากเชียงตุง(ตามข้อสันนิษฐาน และการวิเคราะห์
รูปแบบเทคนิคการวาด ของวินัย ปราริปู และ ภูเดช แสนสา มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า น่าจะเป็น
กลุ่มช่างเดียวกัน กับงานจิตรกรรม ในจังหวัดน่าน)  ต่อมา วิหารทรุดโทรมมากและฝนรั่วทำความเสียหาย
ให้กับภาพ  ชาวบ้านต้องการสร้างวิหารใหม่จึงได้ผาติกรรมไปไว้ที่หอคำน้อย อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๑   เมื่อนับอายุ ปีที่เขียนแล้ว เป็นปีที่ 116 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 30 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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ภาพวาดหัวเรือแบบเมืองน่าน และเจ้านายฟ้อนบนหัวเรือ วัดเวียงต้าม่อน มีการจารึกด้วยอักษรล้านนา ว่า 

“อันนี้เป็นบ้านอุตตาคามที่เจ้าแสงเมืองลงเล่นเรือนั้นแล” 
๔. หลักฐานภาพถ่าย เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ( เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ลำดับที่ 64 

และองค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์)ฟ้อนล่องน่านบนเรือแข่งถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต  ในปี  พ.ศ.  ๒๔๖๐(สักก์สีห์ พลสันติกุล, การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
: กรณีศึกษาการจัดประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน (วิทยานิพนธ์ ศศ.ม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (สห
สาขาวิชา),2556), 57.) 
 

 

 

 

 

 

ภาพเจ้ามหาพรหมสุร ธาดาฟ้อนบนเรือแข่งเพ่ือ
รับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

          จากหลักฐานและข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสรุป รูปแบบประเพณีเรือแข่งเมืองน่าน การมีอยู่ของ
ประเพณีแห่งสายน้ำน่าน คงปรากฏขึ้นช่วงที่สังคมน่านเริ่มเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง ในยุคสมัยประวัติศาสตร์ รัตน
โกสิทธิ์ ตอนต้น ที่น่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศในขนาดนั้น ด้วยสังคมยุคนั้นยังคงใช้โครงข่ายชุมชนทาง
น้ำเป็นหลัก ดังหลักฐานการกระจายตัวของชุมชนเก่าแก่โบราณของน่านจะมีอายุ 200กว่าปี ตลอดแนวแม่น้ำสาขา
และแม่น้ำน่าน อีกทั้งสังคมน่านเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นฐาน การหล่อหลอมวัฒนธรรมกับสายน้ำน่านจึงก่อ
เกิดข้ึน พัฒนาเป็นรูปแบบประเพณีท่ีเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา เทศกาลออกพรรษา ประเพณี "ทานก๋ายสลาก” 
หรือ "กิ๋นก๋วยสลาก”และการเฉลิมฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร  เป็นวิถีประเพณีและความสนุกสนาน
ของชุมชนแต่ละลุ่มน้ำในส่วนของ คติ รสนิยม ความงาม ได้ยิมยืมรูปแบบช่างหลวง จากราชสำนัก มาบูรณาการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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สร้างสรรค์วิจิตรผสมผสานตามแต่จิตนาการของ ช่างท้องถิ่น จึงบังเกิดรูปแบบลักษณะเรือแข่งเมืองน่านที่วิจิต
งดงามเฉพาะตน เป็นศิลปะพ้ืนถิ่น ที่ผู้วิจัยศึกษาและจำแนกกลุ่มออกมาดังนี้ 

ทำการวิเคราะห์ จัดกลุ่มรูปแบบ โดยแบ่งตาม ลักษณะ ห่วงเวลา อัตลักษณ์ความพิเศษ  จำแนกออกเป็นสอง
รูปแบบ  

๑.แบบดั้งเดิม (Classic)  

ลักษณะตัวชิ้นงานที่เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของลักษณะเฉพาะบางสิ่งบางอย่างคุณค่าที่มีคุณภาพยั่งยืนหรือเหนือ
กาลเวลา ทักรูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์จนปรากฏเป็นรูปนั้น และอาจไม่สามารถสืบค้นช่าง ผู้สร้างงานได้ 

2.แบบร่วมสมัย Contemporary  

หรือ Contemporary design ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย มีรากฐานการออกแบบที่
สามารถบอกเวลาที่เกิดนั้นได้ และในแต่ละช่วงเวลามีการถ่ายเทสืบถอดกันมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นพลวัต
(dynamic) 

        การรวมตัวของจุมสล่าเรือแข่งน่าน  ที่ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญของกลุ่ม ช่างพ้ืนถิ่น ที่จะเป็น พลวัต
ทางสังคมที่เกิดขึ้นของเมืองน่านอยู่หลายมิติ ทั้งในด้านทุนทางวัฒนธรรมสังคม ที่เป็นต้นทุนไปสู่การจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน่านเมืองเก่าที่ยังมีชีวิต  มีลมหายใจที่ชวนให้ผู้คน ได้มาเยียน มาสัมผัส มนต์เสน่ห์อันงามของ
วัฒนธรรมสายน้ำน่านแห่งนี้ ประเพณี แข่งเรือยาว จังหวัดน่าน คือ ปลายปิรามิด แห่งความสุข และความศรัทธา 
หล่อหลอมสะท้อนภูมิคุณค่าด้านวัฒนธรรม ของสังคม   
        เกษตรกรรมเป็นฐานราก บนฐานปัจจัยด้านภูมิวัฒนธรรม ( Cultural Landscape) ภูมิศาสตร์ต้นกำเนิด 
“แม่น้ำน่าน” เป็นสายธารชีวิตที่ก่อให้เกิด ภูมิวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
สืบเนื่องเหตุการณ์ ที่ผู้คนมีความผูกพันกับสายน้ำอย่างยาวนาน นับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งย้าย
เมืองมาสู่น่านตอนใต้ สร้าง “เมืองเวียงภูเพียงและพระมหาธาตุแช่แห้ง” พัฒนาเป็นเวียงใหม่ กลายเป็นศูนย์กลาง
ความศรัทธา จนกลายเป็นปัจจัยที่ก่อเกิดมรดกทางวัฒนธรรม บ่งบอกถึง การ ประดิษฐานพระพุทธ ศาสนาอย่าง
มั่นคง ณ ดินแดนแห่งนี้  นครน่าน 
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        วัตถุประสงค์วิจัย  

2. เพื่อศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที ่ เป็นแนวทางในการต่อยอด ต้นทุนของชุมชน   รักษา 
อนุรักษ์ คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน 
คุณค่าทางวัฒนธรรมของประเพณีแข่งเรือ 

คุณค่าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Value) 

ประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน เกิดจากการละเล่น และวิถีชีวิตที่แนบแน่นกับพระพุทธศาสนาและโลกุตรธรรม
มาแต่โบราณ ที่จะมีการแข่งเฉพาะในพิธีถวายทานสลากภัต  ผสานเข้ากับนาคาคติแสดงออกมาในรูปแบบเรือ
พญานาคท่ีสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ที่แสดงออกถึงความเป็นสังคมเกษตรกรรมอย่างแท้จริง  

พิธีกรรมต่างๆที่แสดงออก ล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้ง ซึ่งสมเจตน์ วิมลเกษม ได้ให้ข้อมูลว่า การแข่งเรือเป็น 
“เกษมเมือง”ที่เป็นหนึ่งในสามของประเพณีสำคัญสำหรับบ้านเมือง อันประกอบด้วย ประเพณีสงกรานต์  ประเพณี
ขึ้นธาตุ(นมัสการพระธาตุต่างๆในแต่ละเดือน เช่น วันเพ็ญเดือนหก ขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง วันเพ็ญเดือนเจ็ด 
ขึ้นนมัสการพระธาตุท่าล้อ วันเพ็ญเดือนแปด ขึ้นนมัสการพระธาตุเขาน้อย เป็นต้น) และประเพณีแข่งเรือ ที่เป็นกุศ
โลบายในการสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่ประชาชนพลเมืองกำลังสำคัญในการผลิตทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงเมือง 
เพราะความม่ันคงของเมืองในสมัยโบราณนั้นมีปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ ปริมาณข้าว “หล่อฉาง” หรือการส่งข้าว
จากหัวบ้านหัวเมืองต่างๆเข้าฉางหลวงของเมือง หากทำนาไม่สำเร็จย่อมนำมาซึ่งความไม่มั่นคงของเมืองเช่นเดียวกัน 
สมเจตน์ วิมลเกษม นิยาม ประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน ซึ่งเรียกว่า “กระบวนการขัดเกลาทางสังคม” 

      “คุณค่า” คือ บุญคุณของคนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม ที่ท่านได้รังสรรค์ผลงานระดับ premiumของ
โลกมาแล้ว เราจะหาค่าเข้าไปเติมได้อย่างไร ที่มีต่อจิตวิญญาณของคนน่าน แต่ค่าของมันอยู่ที่ศูนย์รวม สามัคคี จิต
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วิญญาณของคนน่าน ที่สอนลูกหลานน่าน สำนึกในแผ่นดินของน่าน การต่อยอดประเพณีนี้ไปในมิติใดก่อตาม  แต่
จะต้องรู้ว่า สอนให้คนน่านรู้รักแผ่นดินถิ่นเกิดเมืองน่าน  

คุณค่าเชิงสังคม (Social Value) 

ในทุกกระบวนการของประเพณีล้วนมีส่วนในการกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนทั้งสิ้น จากทรรศนะของ สง่า อิน
ยา กล่าวว่าเริ่มตั้งแต่การ  “ร่วมกันคิด” ในชุมชนจนเกิดฉันทามติยินยอมพร้อมใจกันจากคนในชุมชนในการจะสร้าง
เรือลำหนึ่งซึ่งต้องใช้กำลังคนจำนวนมากตั้งแต่เริ่มต้น และทุกคนในชุมชนล้วนมีบทบาทในประเพณีทั้งสิ ้น  เช่น 
พระสงฆ์ทำหน้าที่ผู้นำ และช่างฝีมือ ชายฉกรรจ์เป็นแรงงานหลัก ผู้สูงอายุมีบทบาทมากในส่วนของพิธีกรรม สตรีทำ
หน้าที่เป็นกองเสบียงของชุมชน เยาวชนทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และเรียนรู้เพื่อสืบทอดประเพณีในอนาคต เป็น
ต้น 

“การร่วม ความเป็นของสาธารณะ” ของคนในชุมชนที่สะท้อนผ่านความร่วมแรงร่วมใจในขึ้นตอนต่างๆ 
เช่นการเริ่มลงมือเข้าป่าเพื่อตัดไม้ จำเป็นต้องใช้ชายฉกรรจ์จำนวนมากคนเหล่านั้นจำช่วยกันเลือกเฟ้นต้นไม้ที่ต้อง
ลักขณาตามตำราต่างๆ ของแต่ละชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการนับตาไม้ สถานที่อยู่ของต้นไม้นั้นๆว่าอยู่ริมน้ำ หรือ อ ยู่
ตำแหน่งใดของป่า ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น  ก่อนจะนำต้นไม้กลับสู่ชุมชน จะมีการพูดคุยต่อรองกับต้นไม้
หรือเทพารักษ์ที่รักษาต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นๆด้วยวิธีการ วาไม้เสี่ยงทายไปเรื่อยๆ ถึงข้อจำกัดต่างๆในการอยู่ร่วมกันใน
อนาคต เช่น หากไปอยู่ร่วมกันแล้วจะสังเวยอะไร เทพรักษ์ปรารถนาจะนุ่งผ้าแบบใด และจะใช้ชื่ออะไรในการเรียก
ขาน เป็นต้นเมื่อได้ต้นไม้ที่เหมาะสมแล้ว จะร่วมกันขอขมาและทำการโค่นในที่สุด หลังจากนั้นต้องใช้กำลังคนในการ
ชักลากต้นไม้กลับสู่ชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างเรือ ซึ่งในอดีตนั้นจะใช้ช่างฝีมือและแรงงา นจากในชุมชน
ทั้งหมด เมื่อสำเร็จเป็นเรือแข่งแล้ว จะมีการ “สู่ขวัญเรือ” เพื่อเป็นการปลอบประโลม “ขวัญ” ที่อาจจะบอบช้ำ 
หรือตื่นตกใจของไม้ให้กลับมาสถิตอยู่กับเรือหลังจากที่ต้องตรากตรำออกมาจากป่าและต้องถูกตัดถูกเลื่อยถูกเหยียบ
ย่ำในกระบวนการสร้างเรือที่ผ่านมา อีกนัยหนึ่ง สมเจตน์ วิมลเกษมให้ความเห็นว่า เพื่อเป็นการร่วมกันต้อนรับ
สมาชิกใหม่ของชุมชน มาทำหน้าที่เป็นเรือของ “หน้าหมู่” หรือของเป็นสาธารณะสมบัติของชาวบ้านทั้งหมดอีกด้วย 

ในการนำเรือลงแข่งนั้น เป็นภาพที่แสดงออกชัดเจนถึงความร่วมใจในการ “ร่วมพลังสามัคคี” ของคนใน
ชุมชนมาตั้งแต่อดีต สมกับสุภาษิตที่ว่า “ลงเรือลำเดียวกัน” หากได้รับชัยชนะก็รับร่วมกันหรือถ้าหากแพ้ ก็ต้อง
ร่วมกันรับความพ่ายแพ้เช่นกัน อันเป็นการ “ร่วมรับผลประโยชน์” ของทุกคนในชุมชนในทางตรง ส่วนในทางอ้อม
นั้นเป็นประโยชน์ที่เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงของสังคมและย้อนกลับมาที่ความอยู่ดีมีสุข
ของคนในชุมชนอีกด้วย 

ท้ายที ่สุดของกระบวนการนั ้น เมื ่อสิ ้นสุดเทศกาลลงแล้ว กระบวนการ “ร่วมรับผิดชอบ” จะเริ ่มขึ้น 
กล่าวคือคนในชุมชนจะรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆของตน เช่น ชายฉกรรจ์จะร่วมกันขนย้ายเรือกลับเข้าสู่โรงเรื อของ
ชุมชน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเรือก็จะร่วมกันซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดี สตรีจะรับผิดชอบในการเก็บกวาด 
ซักล้าง และจัดเก็บพัสดุอุปกรณ์ต่างๆจำนวนมากที่ใช้งานแล้ว เช่น ถ้วยชาม เครื่องครัว อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เป็น
ต้น ผู้สูงอายุจะรับผิดชอบพิธีกรรมต่อเนื่อง เช่น การแก้บนกับ เทวดาอารักษ์บ้าน เทวดาอารักษ์วัด เทวดารักษาท่า
น้ำ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ได้ขอพร และบนบานให้ได้รับชนะตามแต่การนับถือของชุมชนนั้นๆ อีกทั้งหลายหมู่บ้าน
ยังทำการ “สู่ขวัญลูกเรือ” เพ่ือเป็นการปลอบประโลมขวัญและกำลังใจของฝีพายเรือที่ตรากตรำพายเรือมาหลายวัน 
หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการฉลองความสำเร็จและปลอบใจหากได้รับความพ่ายแพ้ในการแข่งขันอีกด้วย ส่วนพระสงฆ์จะ
ทำหน้าที่ในการสั่งสอนให้คนในชุมชนเห็นถึงสามัคคีธรรม และกฎไตรลักษณ์จากประเพณี อีกทั้งยังทำหน้าที่เก็บ
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รักษาพัสดุอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่นำไปใช้ในประเพณี เช่น เครื่องประโคมดนตรีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปาน หรือ พับพาง 
ฆ้อง กลอง รวมถึง พัสดุที่ใช้ในพิธีกรรมอีกด้วย 

จากกระบวนการต่างๆ ทำให้เห็นว่าประเพณีแข่งเรือมีคุณค่าเชิงสังคมแฝงอยู่โดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้
ชุมชนได้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อไปอีกทั้งประเพณียังแสดงออกให้เห็นว่า ชุมชนมีควาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นสังคมแบบ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  

คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์และเอกลักษณ์พื้นถิ่น (Aesthetic and Unique Value) 

เรือแข่งเมืองน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งคือ เป็นเรือมีหัวและหางที่งดงาม กล่าวคือ ในอดีตตัว
เรือจะทำจากไม้ซุงทั้งที่ท่อนขุดคล้ายเรือชล่า(เรือหาปลาชนิดหนึ่ง)ส่วนที่ต่อออกจากเรือเป็นคอหัวเรือ เรียกว่า 
“กัญญาหัว” หรือ “โงนหัว”โขนเรือ ทำเป็นรูปโค้งงอนยาวรับกับหัวเรือที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงส่วนท้ายเรือก็
ระกอบด้วย “กัญญาหาง” หรือ “โงนหาง” ที่โค้งงอนยาวรับกับ “หางวัน” ที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงเช่นเดียวกัน 
ตลอดลำเรือนั้นจะเขียนลวดลายพ้ืนเมืองสีสันสวยงาม บางลำประดับกระจกแวววาวงดงามยิ่งนัก ขณะที่ทำการแข่ง
เปรียบเสมือนพญานาคชูคอแยกเข้ียวโง้ง กำลังขับเคี่ยวกันอยู่กลางลำน้ำ เป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่ง    

 ในชั้นการวิจัยครั้งนี้  มีข้ออภิปราย ความหมาย และรูปลักษณ์ของเรือน่านว่ามีลักษณะพิเศษและสร้างสรรค์ตามจิต
นาการของสล่าท้องถิ่น สรุปการตีความลักษณะ เรือแข่งเมืองน่าน ๓ แนวทาง คือ 

๑. ตามความเชื่อนิยมเรื่องตำนานพญานาคราช ถือ เป็นกระแสหลัก และมีความเชื่อสืบเนื่องทั้งบริบทของ
ตำนานที่เชื่อมโยงต่อพญานาคราชอยู่หลากหลายมิติ  หรือแม้แต่การหยิบยืม ความเชื่อมฝั่งลุ่มน้ำโขงมา
ผสมผสานกับพ้ืนที่น่าน และความศรัทธาที่สังคมคนน่านบริบทสังคมพระพุทธศาสนาที่มีการนำงานพุทธ
ศิลป์ปูนปั้นพญานาคเกือบทุกชุมชน ทุกวัด พร้อมกับมิติสังคมน่าน เป็นสังคมเกษตรกรรม ที่มีความเชื่อและ
นับถือพญานาคราช เป็นดังเทพ เทวดาที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนดินเพาะปลูก ทำให้ ประเพณี
แข่งเรือยาว หลังฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นลง และความงามวิจิตรของหัวและหางเรือที่ถูกเกาะสลักงดงามของแต่
ละชุมชน คือองค์พญานาคราชนั้นเอง  

๒. ตามการตีความทางภาษาศาสตร์ และคตินิยม โดยดร.ยุทธพร  นาคสุข ในมุมองพยายามอธิบาย 
รูปลักษณ์ และเทียบเคียงกลุ่มวัฒนธรรมร่วม ที่มีอยู่เช่นกัน ว่ามีความเหมือนกับหัวเรือ   เหรา หรือ จระเข้ 
(เงือก) และวิเคราะห์ กลุ่มเอกสารต้น และตำนาน ไม่มีการระบุชัดลงไปว่าเรือแข่งเมืองน่านคือเรือ
พญานาคแต่อย่างใด จึงเสนอในมุมมองว่า เรือแข่งเมืองน่านอาจไม่ใช่เรือพญานาค แต่เป็น เหรา  

๓. เน้นมุมมองตามจิตนาการของ(สล่า)ช่าง โดย วินัย  ปราริปู ศิลปินน่าน ที่ ไม่ได้นิยามสิ่งนั้นว่าคือ 
พญานาค หรือเหรา แต่คือ เน้นเพียงความงาม ความหมายที่แทนค่า คือ หัวเรือแข่งแบบน่าน เท่านั้น  "หัว
เรือแข่งเมืองน่าน" นั้นถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะพ้ืนบ้านเพื่อใช้กิจกรรมของงานรื่นเริงบันเทิงใจของ
ชาวน่านที่เป็นเอกลักษณ์ เพราะไม่มีภาพลักษณ์เหมือนอะไรในโลกที่กล่าวถึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น"เอกหนึ่ง
เดียวในโลก" ที่ไม่ได้ออกแบบเกาะเกี่ยวสัตว์ในหิมพานต์มาใช้ออกแบบ หากแต่เจาะจงออกแบบใช้กับ
รูปลักษณเ์รือแข่งเมืองน่านเท่านั้น ภาพลักษณ์ศิลปกรรมน่านที่ผ่านขบวนการสร้างสรรค์ด้วยความเชื่อและ
ศรัทธาเรื่องเทพเทวดา เรื่องสัตว์หิมพานต์เช่นครุฑ นาค สิงห์ หงส์ คชสีห์ นกหัสดีลิงคฯ์ลฯ  ได้ปรากฏ



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    112 | P a g e  

 

ทั่วไปตามศาสนสถานในดินแดนแถบอินโดจีน พม่า อินเดียเช่นกัน ดังนั้นที่น่านจึงปรากฏรูปปั้นนาค สิงห์
และตัวเหรา(เห-รา)ที่วัดโดยทั่วๆไป เรือแข่งน่านนั้นมีหัวที่โดดเด่นเป็นภาพลักษณ์ความทรงจำลักษณะนาม 
ที่มานั้นอาจจะมาจากลักษณะผสมตัวเหรากับจระเข้(ตามงานวิจัยของอ.ยุทธภูม ิสุประการ และการให้
ข้อมูลการสืบค้นของ ดร.ยุทธพร นาคสุข ที่มีความใกล้เคียงที่สุด)ด้วยภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากเรือของกลุ่ม
ชนต่างๆในภูมิภาคนี้ในอดีตที่ปรากฎหลักฐานบันทึกไว้ 
        ในอีกมิติการมองประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน ของอาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม  กล่าวว่าเรือแข่งเมือง
น่าน มาทำให้เห็นตำนานที่เก่ียวพันธ์กับ พญานาค นับขุนนุ่น  ขุนฟอง ต้นราชวงศ์ภูคา  มีพิธีมากมาย
เหล่านี้ คือ จะสอนคนให้เคารพธรรมชาติ เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านของเราจึงเป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรวมทั้งหมดผ่านกระบวนการเป็นพิธีกรรมความเชื่อ
ที่ลึกล้ำ เจ้าหลวงเมืองน่าน จึงเอาพิธีตรงนี้ เป็นพิธีที่สร้างความสามัคคีธรรมกับชุมชนคนในเมืองน่าน 
บ้านเมืองจะก้าวหน้าไปด้วยกันได้ จะต้องช่วยกันพายเรือ “ถ้าเมืองจะล่มก็ล่มไปด้วยกัน เหมือนเรือที่มัน
ล่ม” คนโบราณเขาสอน เพราะฉะนั้นคนน่านจึงรู้รักสามัคคีกัน ผ่านกระบวนการความเชื่อหลายๆ อย่าง ซึ่ง
เรียกว่า “กระบวนการขัดเกลาทางสังคม” ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานเรา
ได้เรียนรู้ได้ (สมเจตน์ วิมลเกษม,2564) 
 
           การศึกษาภาคเอกสารทำให้ทราบถึงความเป็นมาของประเพณีแข่งเรือ ซึ่งมีนักวิชาการได้
ทำการค้นคว้าในประเด็นนี้ไว้หลายมิติ และกว้างขวาง  โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องความผูกพันของคนเมือง
น่านกับสายน้ำน่าน โดย ยุทธพร นาคสุข กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่หลากหลายมิติกับสายน้ำและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ที่ผสมผสานกับวิถีชีวิต ทั้งนี้ได้ยึดโยงภาพจากประวัติศาสตร์ยุคแรกของเมืองน่านในสมัยของ
พญาภูคา (พญาพูคา) เชื้อสายของคนเมืองน่านซึ่งเป็นคนไทกลุ่มหนึ่งคือ “ชาวกาว” หรือ”กาวไทย” ก็ได้
ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามลุ่มแม่น้ำแล้ว คือ ลำน้ำย่าง บริเวณเมืองย่าง เขต อ.ท่าวังผาในปัจจุบัน ต่อมาในราว พ.ศ. 
1902 พญาครานเมือง ผู้ทรงพระนามที่มีความหมายถึง “ผู้ที่เป็นทั้งความดีและความงามของบ้านเมือง” 
หรือ “ผู้ที่มีอำนาจคับบ้านเมือง” หรือ พระนามของพระองค์อาจมาจากการที่โปรดให้เกณฑ์ไพร่ฟ้าประชา
ราษฎรย้ายเมืองจากเมืองวรนครบริเวณ อ.ปัว ลงมาตั้งที่เวียงภูเพียง (เวียงพูเพียง) อันเป็นบริเวณท่ี
พระองค์ได้ทรงสร้างพระธาตุเจ้าภูเพียงก่อนหน้านั้นก็เป็นได้  เพราะคำว่า “คราน” ยังหมายถึงการเกณฑ์ 
การบังคับอีกด้วย (ยุทธพร นาคสุข, 2553) 
        ย้ายเมืองครั้งนั้นทำให้เกิดตำนานของ “ซอล่องน่าน” ว่าระหว่างที่มีการขนย้ายผู้คนจากเมืองวรนคร
ลงมาตามลำน้ำน่านนั้น ปรากฏว่ามีศิลปิน 2 คนคือ “ปู่คำมากับย่าคำบี้” ได้ผลัดเปลี่ยนกันขับขาน
พรรณนาความรู้สึกห่วงหาอาลัยบ้านเกิดเมืองนอนที่ตัวเองจากมา ต่อมาจึงเรียกการขับขานเช่นนั้นว่า 
“ทำนองซอล่องน่าน” (ยุทธพร นาคสุข, 2553) 

อีกประการหนึ่งที่เป็นสีสันของประเพณีได้แก่ การตั้งกองเชียร์ของแต่ละชุมชนที่เกิดจากความร่วมแรงรว่ม
ใจอย่างแท้จริง มักมีการประดับตกแต่งให้เป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ตามแต่ท่ีต้องการนำเสนอ เช่น รูปพระธาตุแช่แห้ง 
พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ตามแต่วโรกาสในปีนั้ นๆ เป็นต้น ซึ่งจะตั้งใจประดับตกแต่งอย่าง
สวยงาม เพื ่อเป็นกำลังใจแก่ฝีพายเรือของชุมชนตนเองจะเห็นได้ว่าประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน มีคุณค่าเชิง
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สุนทรียศาสตร์ที่แฝงฝังอยู่ในกระบวนการของประเพณีอย่างหลากหลายและเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดการปลูกฝัง
ทรรศนะเรื่องความงามแก่คนในชุมชนอีกด้วย 

สุนทรียศาสตร์ทั้งหมดนี้ ยังเป็นคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น (Rarity and Unique Value) ซึ่งไม่
พบองค์ประกอบของประเพณีเช่นนี้ในที่แห่งใดของประเทศไทย 

คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historic and Cultural Value) 

ประเพณีแข่งเรือเมืองน่านในเชิงประวัติศาสตร์นั้น ไม่อาจบอกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งพอจะกำหนดคร่าวๆ 
ได้ว่ามีมาไม่ต่ำกว่า 200 ปี ร่วมสมัยรัตนโกสินธิ์ตอนต้นแล้ว  ดังมีหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เรือโบราณของ
หมู่บ้านต่างๆ ที่มีการจดบันทึกปีที่สร้างหรือเล่าสืบๆ ต่อกันมา เรือที่เก่าที่สุดในเมืองน่านคือ เรือเสือเฒ่าท่าล้อ ขุด
เมื่อ พ.ศ.2359 ถ้านับจนถึงปัจจุบัน(25๖๔) ก็มีอายุถึง ๒๐๕ ปีแล้ว เรือจักแตนบ้านหนองบัวอายุ 19๘ ปี ขุดเมื่อ
ปี พ.ศ. 2366 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เรือเสือเฒ่าบุญเรืองอายุ 1๘๔ ปี ขุดเมื่อปี 
พ.ศ. 2380 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่บ้านบุญเรือง ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา เรือคำแดงเทวีอายุ 1๗๔ ปี ขุดเมื่อปี พ.ศ. 
2390 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่บ้านนาเตา ต.ริม อ.ท่าวังผา เรือคำปิ๋ว (แม่คำปิ๋ว)อายุ 1๖๔ปีขุดเมื่อปี พ.ศ. 2400 
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่บ้านเชียงแล ต.ริม อ.ท่าวังผา  เรือแม่คำปิ๋ว อายุ ๑๓๘ ปี ขุนเมื่อปี ๒๔๒๖ ปัจจุบันเก็บรักษา 
บ้านนาหนุน ต.ริม อ.ท่าวังผา  เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของประเพณีแข่งเรือเมืองน่านควบคู่กับ
ประวัติศาสตร์น่านมาโดยลำดับ เช่น ภาพถ่ายเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ ฟ้อนบนเรือแข่ง ซึ่งภาพถ่ายนี้นับว่าเป็น
หลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการแข่งเรือเมืองน่านอีกชิ้นหนึ่ง ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2460 เมื่อครั้งที่สมเ ด็จเจ้าฟ้ากรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต เสด็จมาตรวจราชการที่เมืองน่าน เจ้ามหาพรหมสุรธาดาเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย 
ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าอุปราชและเจ้านายฝ่ายเหนือได้ลงไปฟ้อนในเรือลำที่ชนะเลิศเพ่ือเป็นการถวายการต้อนรับ 
เป็นต้น 

นอกจากคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์แล้ว ยังมี “คุณค่าเชิงวัฒนธรรม” อันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความต่อเนื่อง
และแนบแน่นของประเพณีที ่อยู ่คู ่กับสังคมมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น  คำสู ่ขวัญเรือฉบับใบลานในความ
ครอบครองของพระพนัส ทิพพเมธี วัดน้ำลัด ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่านมีคำสู่ขวัญเรือเมื่อกว่า 150 ปีมาแล้ วนั้น 
ย่อมแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมการสู่ขวัญเรือและประเพณีแข่งเรือต้องมีมาก่อนหน้านั้นแล้ว เพราะคำสู่ขวัญเรือฉบับนี้
เป็นเพียงฉบับคัดลอกอีกทอดหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งยังพบภาพจิตรกรรมที่วัดต้าม่อน (จิตรกรรมเวียงต้า)อายุประมาณ 
100กว่าปีเดิมอยู่ภายในวิหารไม้ของวัดต้าม่อน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ต่อมาผาติกรรมไปเก็บรักษาที่ไร่แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย จากการวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ทางศิลปะของ อ.วินัย ปราบริปู ผู้อำนายการหอศิลป์ริมน่าน และ
จากการวิเคราะห์ทางด้านอักษรและอักขรวิธีของผู้เขียนเห็นไปในทางเดียวกันว่าผู้วาดภาพจิตรกรรม เวียงต้าน่าจะ
เป็นช่างกลุ่มเดียวกับช่างที่วาดภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวและวัดภูมินทร์ (แต่คงวาดหลังสองวัดแรก) จึงได้
สอดแทรกวัฒนธรรมของทางเมืองน่านลงไปในภาพด้วย 

คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) ประเพณีแข่งเรือ สามารถประเมินคุณค่าได้ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้ 

คุณค่าเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้งานประเพณีโดยตรง(Productive Use Value) ได้แก่ คุณค่าเชิง
เศรษฐกิจที่หมุนเวียนในชุมชนต่างๆ ในกระบวนการตั้งแต่การสร้างเรือแข่ง การจ้างงานช่างและแรงงานในการสร้าง
เรือ การระดมทุนของชุมชนเพ่ือใช้จ่ายในชุมชน เช่น จัดซื้ออาหารเลี้ยงฝีพายเรือตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม จัดซื้อ
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วัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งกองเชียร์ ค่าจ้างฝีพายเรือ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเรือ ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลอง 
เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ พบว่ามีปริมาณเงินหมุนเวียนในประเพณี เฉลี่ยประมาณ 2 แสนบาทต่อชุมชน 
หรือประมาณ 20 ล้านบาทต่อการจัดประเพณี 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงงบประมาณท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ
จัดสรรลงไปในการกระบวนการต่างๆ เช่น เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าสนับสนุนเรือแข่ง
ประเภทต่างๆ รวมแล้วเป็นเงินหมุนเวียนที่มีมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทในการจัดประเพณี 1 ครั้ง ๑ สนาม 
 คุณค่าเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคคุณค่าของประเพณี (Consumptive Use value) ได้แก่ การนำ
ต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเพณีไปสร้างให้เกิดรายได้ เช่น การจำหน่ายของที่ระลึกรูปเรือแข่ง  จำหน่ายเรือแข่ง
จำลอง จำหน่ายเสื ้อยืดรูปเรือแข่ง ใช้ประเพณีเป็นตรา(Brand)สินค้าเพื ่อบอกภูมิประเทศของสินค้า เกิด
ผลประโยชน์แก่ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่พัก  ร้านอาหาร และการบริการ เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีการศึกษาเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

 
คุณค่าเชิงการศึกษา (Education Value) 

ประเพณีแข่งเรือเมืองน่านมีคุณค่าเชิงการศึกษาในฐานะเป็นประเพณีท่ีเป็นแกนหลักในการสืบทอด ภูมิ
ปัญญาต่างๆของชุมชน ตลอดกระบวนการดังกล่าวมาแล้ว อีกท้ังยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการที่ทำให้พลเมืองได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข คือ มีการร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ กลไกเหล่านี้ยังคงหมุนเวียนเป็นพลวัต(Dynamic) อยู่ในทุกชุมชนและในสังคมเมืองน่าน ส่งผลให้ใน
วันนี้เมืองน่านยังคงรักษามรดกวัฒนธรรมนี้ไว้ได้อย่างเข้มแข็ง 
 กระบวนการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความแท้ ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มปราชญ์ท้องถิ่น และนักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมตามระเบียบวิธีวิจัยที่ 2 โดยแยกระดับของคุณค่าทางวัฒนธรรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ
ความสำคัญอย่างยิ่งยวด (Most difference) หมายถึงมีความสำคัญมากควรค่าแก่การสงวนรักษาไว้ให้คงอยู่และเม่ือ
สูญหายไปแล้วก็ยากท่ีจะกลับคืนดังเดิม 2) ระดับความสำคัญสามัญ (Indifference) หมายถึงความสำคัญที่เป็น
พ้ืนฐานมีคุณค่าต่อสังคมและสามารถส่งเสริมให้ดำรงอยู่ได้ 3) ระดับความสำคัญท่ีเปลี่ยนแปลงได้ (Support 
Change) หมายถึงความสำคัญที่สารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของแต่ละช่วงเวลา ดังจะแสดงผลการวิเคราะห์ของ
การศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังต่อไปนี้ 

มรดกวัฒนธรรม ความสำคัญของคุณค่า ระดับของ
ความสำคัญ 
ของคุณค่า 

คุณค่าทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Value) 

-ปลูกฝังโลกุตรธรรมที่แนบแน่นกับศาสนา 

-“เกษมเมือง” ประเพณีสำคัญสำหรับบ้านเมือง 

-ความเชื่อเรื่องพญานาคนำมาซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ 

 
-สำคัญอย่างยิ่งยวด 
(Most Important) 
 

คุณค่าเชิงสังคม 
(Social Value)   

-กระบวนการมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์” 

-เกิดสามัคคีธรรมในสังคม 

-สำคัญระดับสามัญ 
(Indifferent) 
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คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์
และเอกลักณ์พ้ืนถิ่น
(Aesthetic and 
Unique Value) 

-เรือรูปพญานาคมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ 

-ได้มีการแสดงออกถึงนาฏกรรมฟ้อนล่องน่าน 
และวงเครื่องประโคม “ตีกลองล่องน่าน ตีปาน
เรือแข่ง” 

-มีแห่งเดียวในประเทศไทย 

-สำคัญอย่างยิ่งยวด 
(Most Important) 

 

คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม (Historic 
and Cultural Value) 

-เป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาไม่ต่ำกว่า 200 ปี มี
หลักฐานภาพถ่ายและบันทึกที่เก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เรื่อยมา 

-ปรากฏหลักฐานที่เก่ียวข้องกับมรดกวัฒนธรรม
มากมาย เช่น วรรณกรรมคำสู่ขวัญเรือ ภาพเรือ
แข่งจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น 

-สำคัญอย่างยิ่งยวด 
(Most Important) 

 

คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ 
(Economic Value) 

-คุณค่าเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้งาน
ประเพณีโดยตรง 

-คุณค่าเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคคุณค่า
ของประเพณี 

 
-สำคัญในระดับที่
เปลี่ยนแปลงได้ 
(Support Change) 

 

คุณค่าเชิงการศึกษา 
(Educational Value) 

-ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา 

-ขัดเกลาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

-สำคัญอย่างยิ่งยวด 
(Most Important) 
 

 

 
 วัตถุประสงค์วิจัย  

3. เพื่อศึกษา Pilot project ตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน  :การจัดการ การอนุรักษ์ และการสร้างเครือข่ายในมิติทางด้านศิลปวัฒนธรรม /ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
น่านศึกษา       
         ตอบโจทย์ท้าทาย ของเมืองน่าน ในการแสวงหาทุนทางสังคม ในมิติด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การต่อยอด เมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) 

ประเด็นร่วม การมองโอกาสของการพัฒนาเมืองน่านสู ่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความสำเร็จของ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับความสามารถในเชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ แต่การพัฒนาทั้งสองอย่างนี้ต้องใช้
เวลานาน และการลงทุนมาก 

  ส่วนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ก็เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ และผู้มีความคิดสร้างสรรค์จากที่อ่ืนๆ เข้ามา 
เนื่องจากทุกวันนี้ 64% ของประชากรวัยทำงานเลือกเมืองก่อนเลือกงาน? 
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การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ มีแนวทางดังนี้ 

1. สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่เมือง 
2. ส่งเสริมความหลากหลาย และการเป็นสังคมที่เปิดกว้าง 
3. เป็นที่รวมของผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ และนักคิด 
4. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และพ้ืนที่ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
5. มีวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ผ่านนโยบาย กลไกต่างๆ และธรรมาภิบาลที่เอ้ือ

ต่อความคิดสร้างสรรค์ 

 

รูปที่ 1 ภาคตัดขวางของภูมิวัฒนธรรมสังคม 
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รูปที่ 138 กรอบแนวคิดเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 

 

 

รูปที่ 2 กรอบวิธีคิดกระบวนระบบ 

 

 

                           เมืองแห่งหตัถกรรมและศิลปะพื้นบ าน 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    118 | P a g e  

 

 

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ผลงานศิลปินกับชุมชน 

การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมของประเพณีแข่งเรือ 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก (UNESCO) ฉบับปี 

2546 ได้เสนอแนวทางในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ การรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม ที่
ประกอบด้วย การสืบค้นเอกลักษณ์ ( Identification) การเก็บรวบรวม (Documentation) การขึ ้นทะเบียน 
(Inventory) การสืบทอด ที่ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange)  การถ่ายทอด (Transmission) 

การอนุรักษ์ ประกอบด้วย การปกป้อง (Protection) การฟื้นฟู (Revitalization) อีกทั ้ง การพัฒนา 
(Development) รวมถึงการเผยแพร่ (Dissemination) เพื่อมุ่งปกปักรักษาอีกทั้งพัฒนาคุณค่าและความแท้ของ
มรดกวัฒนธรรมอีกด้วย  ผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการดังกล่าวที่ปรากฎในพ้ืนที่
ศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์การการรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน  เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
อนุรักษ์และซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

สืบค้นเอกลักษณ์ (Identification) 
ในปัจจุบันสังคมเมืองน่านเริ่มปรับมุมมองต่อประเพณีใหม่  โดยที่สังคมเริ่มเห็นพ้องกันว่า การรักษาอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรม จะเกิดประโยชน์ต่อการสืบทอดประเพณีที่สามารถเป็นต้นทุนในการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
ทำให้เกิดการพยายามแสวงหาเอกลักษณ์ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมแต่ลำอำเภอ ร่วมกันชี้ นำ
สังคมให้ตระหนักรู้ถึงเอกลักษณ์ดังกล่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายชุมชนที่พยายามปรับรูปแบบเรือแข่งให้คืนสู่
ความเป็นของเดิม ประชาชนชาวอำเภอเวียงสา จ.น่าน ร่วมกันจัดประเพณีแข่งเรือแบราณโดยไม่อนุญาตให้เรือ
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สมัยใหม่เข้าแข่งขัน และหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) ฯลฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดแข่งเรืออัตลักษณ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี การศึกษาเกี่ยวกับประเพณีแข่งเรือ จะเป็นส่วนสำคัญในการบ่งบอกเอกลักษณ์ได้อย่างแท้จริง
นั้น ซึ่งในปัจจุบัน พบว่าการศึกษาดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของคน
ในสังคมเท่าที่ควรและบุคคลประเภท “ปราชญ์ท้องถิ่น” ที่สามารถทำการศึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นระโยชน์และ
เข้าถึงได้นั้น ยังจำกัดอยู่แต่ในวงแคบๆเท่านั้น  

การเก็บรวบรวม(Documentation) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแข่งเรือ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโบราณ หลักฐานภาพถ่าย 

บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเพณีในอดีต ยังกระจัดกระจายอยู่ที่ นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการท้องถิ่น วัด หรือ
องค์กรภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทำการศึกษาเฉพาะเรื่องเหล่านี้ไว้พอสมควร นอกจากนี้ ยังมีองค์ความรู้
แฝงฝังในตัวบุคคล(Tacit Knowledge)อีกมากมาย หากแต่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมไว้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัด
น่าน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

ผู ้วิจัย  ใช้วิธีวิจัยแบบ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research: 
PAR) เป็นการลงพื้นที่วิจัยโดยกลุ่มบุคคลร่วมกันเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง ชุมชนเเละสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นปัญหาเเละ
ทางแก้ โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองจนเกิดองค์ความรู้ ซึ่งจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้กลายเป็นสิ่งปิดกั้นโอกาส
การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  งานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นกระบวนการและเทคนิคเชิงช่างของแต่ละชุมชน  จึงออกแบบการ
เรียนรู ้และเข้าถึงชุมชนด้วยการอ้างอิงต่อเนื ่องปากต่อปาก หรือวิธ ีดำเนินการแบบ Snowball Sampling 
Technique บันทึกความรู้นี้จึงจะนำเสนอบทเรียนจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติการสนาม ให้เห็นถึงหลักคิดและ
แนวทฤษฎีแบบบูรณาการของ Snowball Sampling Technique เพื่อนำไปออกแบบหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
เงื่อนไขที่ต่างออกไป รวมทั้งเทคนิควิธีดำเนินการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ทำงาน
ให้เหมาะสมกับชุมชนและสภาพบริบทแวดล้อม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของชุมชน  

2. สถานการณ์การขึ้นทะเบียน(Inventory)  
ในปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนคือการจัดทำรายการที่เกี่ยวข้องมรดกทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ทั้งที่เป็น

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้(Tangible Cultural Heritage) และ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible 
Cultural Heritage) เช่น ทะเบียนเรือแข่ง ทะเบียนช่างสร้างเรือ ทะเบียนช่างแกะสลัก ทะเบียนช่างฟ้อน ทะเบียน
เครื่องดนตรี เป็นต้น  

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการพยายามรวบรวมข้อมูลเป็นแขนงต่างๆไว้ในลักษณะการขึ้นทะเบียน 
เช่น ทำเนียบเรือแข่งเมืองน่าน โดยสมาคมเรือพายจังหวัดน่าน การรวบรวมท่าฟ้อนล่องน่านจากแม่ครูทั่วจังหวัด
เพื่อจัดทำเอกสารองค์ความรู้โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เนียบเรือแข่งที่ได้รับรางวัล โดยสมาคมเรือพาย
จังหวัดน่าน เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ดี หากแต่ยังขาดการบูรณาการเชื่อมโยงต่อกัน ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่นั้น
กระจัดกระจายอยู่ ยากต่อการเข้าถึง นอกจากนี้ประเพณีแข่งเรือ ยังมีองค์ประกอบอีกหลายแง่มุม รวมถึงทรัพยากร
บุคคลสำคัญในมิติต่างๆ ยังไม่ได้รับการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร 

3. สถานการณ์การสืบทอดในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Exchange) 
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ในปัจจุบัน เรียกได้ว่า มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับน้อยมากกล่าวคือ ผู้มีส่วนร่วมภายใน
ภาคส่วนต่างๆมีโอกาสน้อยมากที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างมีคุณภาพ หมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ นั้นยิ่งมีโอกาสน้อยลงไปตามลำดับเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี ในแต่ละชุมชนยังมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยธรรมชาติ ที่เป็นกลไกสำคัญในการ
ดำรงอยู่ของประเพณีตลอดมา  หากแต่ผู้วิจัยเห็นว่ากลไกเหล่านั้นขาดประสิทธิภาพนำมาซึ่งการจัดการที่ไม่เกิด
ประสิทธิผล เช่น ความสิ้นเปลืองในการจัดการภายในชุมชนของประเพณี หรือการตัดสินใจของชุมชนโดยปราศจาก
ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างรอบด้าน เป็นต้น  

การถ่ายทอด(Transmission) 
ในปัจจุบัน พบว่ายังไม่มีกระบวนการถ่ายทอดที่เป็นระบบมากนัก เป็นแต่เพียงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน

กันเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการหรือผู้สนใจเท่านั้น ทั้งนี้หลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง
น่าน สภาวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้พยายามตีพิมพ์เอกสาร
ความเป็นมา และองค์ความรู้ต่างๆแจกจ่ายแก่สาธารณชนแต่เพียงเท่านั้น ยังไม่มีการจัดการกระบวนการนี้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
4. สถานการณ์การอนุรักษ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

การปกป้อง(Protection) 

ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของประเพณีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาโดยลำดับ ซึ่งล้วนเกิด
จากปัจจัยต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบ ทั้งจากปัจจัยภายนอกจังหวัดและปัจจัยภายในตั้งแต่ ระดับชุมชน ล้านส่งผล
กระทบทั้งในด้านบวกและลบต่อประเพณีเสมอ ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธและห้ามไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ
ความแท้(Authenticity)ของประเพณีได้ ผู้วิจัยจึงมุ่งหมายแต่เพียงให้เกิดกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของประเพณีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องคุณค่าหลัก
(Core Value) ของประเพณีท่ีเกิดจากการตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การฟ้ืนฟูในปัจจุบัน 

เริ่มมีประเด็นถกเถียงในวงสังคมเรื่องความเสื่อมไปของรูปแบบเรือแข่งและลักษณะการแข่งเรือที่มุ่ง
เอาชนะแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าไปแทบจะหมดสิ้นจนกลายเป็นกระแสฟื้นฟูเรือ
โบราณให้กลับมาสู่ประเพณีแข่งเรืออีกครั้ง กระแสดังกล่าวเริ่มเข้มขันขึ้นและปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี 
2553 กล่าวคือ มีการฟื้นฟูการจัดการแข่งเรือแบบโบราณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา 
จัดโดยอำเภอท่าวังผา และสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา (ห่างจาก อ.เมืองน่านประมาร 45 กิโลเมตร เป็นการจัด
แข่งเรือประเพณีในอำเภอรอบนอกซึ่งไม่ใช่การแข่งเรือนัดใหญ่ที่จัดโดยจังหวัด) โดยใช้ชื่อว่า “แข่งเรือเอกลักษณ์
น่าน” และการแข่งเรือ ณ อำเภอเวียงสา ได้มีการฟื้นฟูการแข่งเรือแบบโบราณขึ้นในระยะเวลาเดียวกันโดยการ
รณรงค์ให้มีการนำเรือโบราณเท่าที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชนออกมาแข่งขันตามแบบโบราณหรือ แบบสามัคคีธรรม ซึ่ง
ใช้ฝีพายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปอีกด้วย 

การแข่งเรือเอกลักษณ์น่านในครั้งนั้น เป็นการจุดประกายให้สังคมเริ่มหันกลับมาใส่ใจกับเรือแบบดั้งเดิม
อีกครั้ง จนถึงปี 2554 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) โดย
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สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการแข่งเรือ เอกลักษณ์น่าน เป็นครั้งแรกโดย
ความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน โดยแยกประเภทออก
จากเรือปกติ หลังจากนั้นในปี 2555 ได้มีการจัดแข่งขันเรือเอกลักษณ์น่านขึ้นอีกครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณมากขึ้น เช่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่านา่น 
จำนวน 50,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 50,000 บาท และจังหวัดน่าน จำนวน 100,000 
บาทเป็นต้น  

5. สถานการณ์การพัฒนา(Development)ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันเริ่มมีการรวมตัวกันในแบบใหม่ เช่น การจัดตั้งฝ่ายกีฬาเรือพาย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เยาวชนจากบ้านพักเด็ก และสถานพินิจเข้าร่วมแข่งขัน  มีการก่อตั้งกลุ่มเรือใหม่ๆใน
รูปแบบเอกชน โดยไม่อิงกับชุมชนแบบเดิมเข้มข้นมากขึ้นโดยการจัดการแบบสมัยใหม่ เช่น เรือแม่ป้อมการพัฒนา
เรือแข่งที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างเรือ เช่นการคำนวณ
น้ำหนักเรือ การออกแบบรูปทรงเรือวิธีการต่อเรือแบบใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการสร้างแบบสมัยใหม่ เช่น  
การวางกระดูกงูเรือ การวางแบบเรือ  หรือบล็อกเรือ  การขึ้นไม้ตัวเรือ  หรือมาดเรือ เป็นต้น 

นอกจากนี้หลายหมู่บ้านยังใช้ระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนากระบวนการฝึกฝีพายเรือ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องโภชนาการ ไปจนถึงสรีระวิทยา ยกตัวอย่างเช่นการฝึกซ้อมฝีพาย นั้น หลายชุมชน-หมู่บ้าน ได้พัฒนาการ
ฝึกซ้อมโดยนำวิชาการความรู้สมัยใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา แบบฝึกซ้อม โภชนาการสำหรับนักกีฬา ตลอดจนถึง
การนำกฎ-กติกาสากลมาใช้ในการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันค่อนข้างมาก และจะใช้ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ในการพายเรือแข่งมาเป็นผู้ฝึกสอนฝีพายเรือแข่งอีกด้วย 

6. สถานการณ์การเผยแพร่(Dissemination)ในปัจจุบัน 

การเผยแพร่ที่พบอยู่ในปัจจุบันนั้นประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ เผยแพร่องค์ความรู้ และเผยแพร่
ข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งการเผยแพร่ในประการแรกนั้นพบว่ามักออกมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ตำนานเรือแข่ง
เมืองน่าน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านร่วมกับ อบจ.น่าน เป็นต้น ส่วนในการเผยแพร่เพ่ือการท่องเที่ยวนั้น 
ส่วนใหญ่จะเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เนต เช่น เวบไซด์ต่างๆ เช่น www.nanlongboat.com , 
www.nan2day.com เป็นต้น ซึ่งจะเป็นลักษณะของข้อมูลทั่วไปของประเพณีแข่งเรือเพ่ือการประชาสัมพันธ์
เท่านั้น 

http://www.nanlongboat.com/
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ชุมชนกับเรือแข่งน่าน 

เรือแข่งเมืองน่าน มาทำให้เห็นตำนานที่เกี่ยวพันธ์กับ พญานาค นับขุนนุ่น  ขุนฟอง ต้นราชวงศ์ภูคา  มี
พิธีมากมายเหล่านี้ คือ จะสอนคนให้เคารพธรรมชาติ เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านของเราจึงเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรวมทั้งหมดผ่านกระบวนการเป็นพิธีกรรมความ
เชื่อที่ลึกล้ำ เจ้าหลวงเมืองน่าน จึงเอาพิธีตรงนี้ เป็นพิธีที่สร้างความสามัคคีธรรมกับชุมชนคนในเมืองน่าน บ้านเมือง
จะก้าวหน้าไปด้วยกันได้ จะต้องช่วยกันพายเรือ “ถ้าเมืองจะล่มก็ล่มไปด้วยกัน เหมือนเรือที่มันล่ม” คนโบราณเขา
สอน เพราะฉะนั้นคนน่านจึงรู้รักสามัคคีกัน ผ่านกระบวนการความเชื่อหลายๆ อย่าง ซึ่งเรียกว่า “กระบวนการขัด
เกลาทางสังคม” ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไมม่ีใครสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้ได้ (สัมภาษณ์ สมเจตน์ วิมล
เกษม นักประวัติศาสตร์พื้นถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม: 2564) 

วิธีดำเนินการวิจัย 

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์ (interview) และ
การศึกษาภาคสนาม (Field study) เป็นวิธีวิจัยเสนอรูปแบบการส่งเสริม การอนุรักษ์งานช่างฝีมือ แกะสลัก หัวเรือ
แข่งพญานาค ความสำคัญของประเพณีการแข่งเรือ ในจังหวัดน่าน การอนุรักษ์รูปแบบอัตลักษณ์เรือแข่งน่าน เสนอ
รูปแบบ การส่งเสริมการอนุรักษ์กลุ่มสกุลช่างน่านในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ควรเป็นอย่างไรโดย ศึกษาจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์ ขอบเขตการวิจัยแยกเป็นดังนี้ 

 

       ขอบเขตด้านประชาการ  

      งานวิจัยเรื่อง“การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน”มี
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ  
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     ก. กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus 
group) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information)  

     ข. กลุ่มประชากรที่ใช้แบบสัมภาษณ์ 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาแนวคิด รูปแบบการส่งเสริมการอนุรักษ์งานช่าง
ศิลป์พื้นถ่ินของจังหวัดน่าน ผ่านการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการวิจัย จึงใช้เครื่องมือที่สำคัญ ได้แก่  

      ก. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็นแบบสัมภาษณ์จากเอกสาร 
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวคิด หลักการและ กระบวนการส่งเสริมการอนุรักษ์การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่ง
เมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่านและออกแบบต่อยอดจากฐานทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

      ข.ศึกษาและติดตามการใช้นโยบายการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือยาว ของ จังหวัดน่านของหน่วยงาน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย เพื่อรวบรวมปัญหาและการหาแนวทางร่วมกันในการ ส่งเสริมการอนุรักษ์รูปแบบงานประเพณี
แข่งเรือยาวจังหวัดน่านให้ดียิ่งขึ้น จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาแนวคิด กระบวนการการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน จึงใช้เครื่องมือที่สำคัญ ดังนี้  

         วัตถปุระสงค์ข้อที่ 1 ความสำคัญของประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดน่าน เครื่องมือวิจัย คือ การสัมภาษณ์ 
และการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างตัวแทนชุมชน หรือกลุ่มสล่า(ช่าง)ด้านแกะสลักหัวเรือแข่งน่านทั้งจากภาคเอกชน
และรัฐบาล  

         วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การอนุรักษ์ของประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดน่าน และเทคนิคงานเชิงช่างพื้นถิ่นที่
น่าน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ ลักษณะพิเศษของ
ชุมชนในแต่ละแห่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการวิจัย ได้แก่ เครื่อง บันทึกภาพและเสียงและการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และการลงภาคสนามและอุปกรณ์ เครื่องมือทางศิลปะ หรือเชิงช่างศิลป์ 

         วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 รูปแบบเชิงช่าง การจำแนกแบ่งยุค และสกุลช่าง ของชุมชน เห็นคุณค่าและความ
หลากหลายของกลุ่มงานศิลปะ หัวเรือ หางเรือ จังหวัดน่านได้แก่ แบบประเมิน การสัมภาษณ์และการจัดสนทนา
กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการวิจัย ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพและเสียงในการลง 
ภาคสนาม 
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วิเคราะห์กลุ่มสล่าตัวอย่างจากการศึกษา  แบ่งกลุ่มสล่าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มสล่าที่สืบทอดรูปแบบ รูปลักษณ์ และสายตระกูลมาโดยตรง โดยจุดประสงค์หลักของการแกะหัวโอ้ 
หางวันเรือ เพื่อสืบทอด รูปแบบสกุลช่างของตนเองให้สืบทอดต่อไป ได้แก่ สล่าเสวียน วงศ์สีสม สล่าธีธัช 
สอนศิริ สล่าอนุชา คันทะเนตร สล่ามนูญ ปาระมะ และสล่าวีรชน หลวงแก้ว  

2. กลุ่มสล่าที่สล่าที่อยู่ในกลุ่มสล่าพุทธศิลป์ และมีความสนใจเรื่องการแกะหัวโอ้ หางวันเรือ ได้แก่ พระครู
ผาสุขนันทวัฒน์ สล่าญาณ สองเมืองแก่น สล่าอนุรักษ์ สมศักดิ์ สล่าวิชาญ ปัญญา และสล่าสินชัย ค่าคาม  

3. กลุ่มสล่าผู้บริบาลเรือแข่งประจำชุมชน ได้แก่ สล่าธีระพันธ์ วาฤทธิ์ สล่าสุมิตร จันทะเนตร สล่า เกรียงไกร 
แสงทิพย์ และสล่าวิทยา สมนึก  

ผลจากการศึกษา พบว่า จุดประสงค์ของสล่าทุกท่านที่ได้ทำการศึกษามีเป้าหมายเดียวกันคือ เพ่ือสืบทอดศิลปะ
การแกะหัวโอ้ หางวัน ให้ยังคงอยู่และสืบต่อไปให้คนรุ่นหลังในอนาคต  

หลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับทุนวัฒนธรรมสังคมของ ท้องถิ่น และถือเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงนำไปใช้ในการยึดโยงประเด็นการพัฒนาอย่างหลากหลายมิติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
ถือเป็น 1 ใน ๗ องค์ประกอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) องค์ความรู้ ๒) ความคิดสร้างสรรค์ ๓) 
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  ๔) วัฒนธรรม ๕)ภูมิปัญญา๖)เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ๗) เครือข่ายวิสาหกิจ (ณัฐ
พัชญ์  เอกสิริชัยกุล, 2556:343-346) ดังนั้นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนแก่ชุมชนได้ 

ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน จึงถือเป็นประเพณีที่มีฐานทุนวัฒนธรรมเมืองที่สำคัญในการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกประเด็นศึกษาในมิติเชิงช่างพื้นถิ่น ที่สร้างสรรค์ในตั วเรือแข่ง
น่าน และกรอบมุมมองในการต่อยอดงานช่างฝีมือสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนได้อย่างไร  อีกทั้งการมองใน
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มิติการอนุรักษ์ การสืบถอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เสื่อมสล่ายไปตามกาลเวลาและเป็นมองหาแนวทางยกระดับและ
การเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์ ตลอดถึงการดำเนินการเป็นกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสล่าช่าง เพ่ือนำไปสู่การ
พ่ึงตนเองได้ ให้ชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

         ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย เนื่องจากประเด็นเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการอนุรักษ์การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่ง
เมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน ยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่ชัดเจนอีกทั้งข้อมูลเรื่อง ดังกล่าวมี
อยู่กระจัดกระจายทั่วไป งานวิจัยที่กล่าวถึงประเพณีแข่งเรือยาวมุ่งหมายในด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ และข้อมูลเชิงช่างพื้นถิ่น มิได้ถูกเก็บรวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึง 
ต้องลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่เบื้องต้นเพ่ือแสวงหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการกำหนดเป็นประเด็น คำถามสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยออกเป็น 4 ระยะ  

                 ระยะที่ 1เป็นการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย 2 แห่งก่อน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ทางกายภาพซึ่งในระยะ
นี้ใช้เวลา 3 เดือน (เนื่องจากเผื่อเวลาเลื่อนนัดของกลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์ โรคระบาดCovid-19) 
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลวิจัยระยะนี้เพ่ือ ศึกษาแนวคิดของกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่นน่าน  ผู้วิจัยทำหนังสือ
ราชการเข้าไปที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อขออนุญาตเข้า สัมภาษณ์ และใช้เวลาสัมภาษณ์ 1-2 ชั่วโมง ณ พ้ืนที่เป้าหมาย 
จะนัดให้เข้าสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่สะดวก รวมทั้งการจัดวงคุยแลกเปลี่ยน  กับชุมชนและสล่า เพื่อเว้น
ระยะห่าง และการรวมตัวของคน ตามมาตรการ Social Distancing  

 

 

                  ระยะที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เหลือ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ทาง กายภาพ ซึ่งใน
ระยะนี้ใช้เวลา 1 เดือน (เนื่องจากเผื่อเวลาเลื่อนนัดของกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ โรคระบาดCovid-19) 
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลวิจัยระยะนี้เพ่ือศึกษาแนวคิดของกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับ วัตถุประสงค์การวิจัย  

                   ระยะที่ 3 รวบรวมประเด็นที่ได้จากการเก็บข้อมูลระยะที่ 1-2 แล้วนำไปประมวล เป็นคำถามซ้ำกับ
กลุ่มเป้าหมายเป็นครั้งที่ 2 แหล่งทุติยภูมิ ข้อมูลในแหล่งนี้มาจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล จากรายงาน
วิจัย และสถิติที่เก่ียวข้อง สำหรับข้อมูลและรายงานที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ การวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มีการศึกษาเอกสาร(Documentary Research) และข้อมูล เชิงประจักษ์ การ
สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคณะผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามเนื้อหา(Content analysis) แล้ว สรุปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเมื่อ
ได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่ม เป้าหมาย ผู้วิจัยจะนำข้อมูลจากการวิเคราะห์จากเอกสาร ประกอบกับข้อมูล
ที่ได้จากการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) ผู้วิจัยยืนยันความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยการ ให้บุคคล
ที่อยู่ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษา ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง 
โดยการอ่านข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความ
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น่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีนี้ ผู้วิจัยใช้กับข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่เป็นส่วนที่ผู้วิจัยได้ตีความแล้วนำข้อมูลจาก
การ สัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information) นำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  

              1. ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งภูมิปัญญาการสร้างเรือประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่าน 
              2. ได้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการสร้างและรูปแบบของเรือแข่งในลักษณะที่เป็น ความรู้ 
                  ในเชิงบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา  
              3. ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเชิงช่าง เรือแข่งอัตลักษณ์น่าน และเกี่ยวข้องกับบริบททาง  
                  วัฒนธรรมสายน้ำของจังหวัดน่าน 
 
 

        ผู้ที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 

หน่วยปฏิบัติการด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 

นักขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมน่าน 

ทําให้ทราบถึงค่านิยมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีเรือแข่งพ้ืนที่
จังหวัดน่านในมิติของเชิงช่างพ้ืนถิ่นมิติประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ในการออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบเรือเอกลักษณ์น่านจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

หน่วยปฏิบัติการด้านการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเมืองและพัฒนาศักยภาพของ
เมือง 

สามารถนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการออแบบมิติของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยทุนทางวัฒนธรรม ตอบสนอง ความต้องการของคน
ในชุมชนที่มีความภาคภูมิใจใน ประเพณีเรือแข็งของตน อีกท้ังให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แผนยุทธศาสตร์อุสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดน่าน 

          

        สรุปผล การศึกษาเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น
น่าน(The study of Nan city boat identity through The craftsmanship of Nan local handicrafts) 

        เป็นกรอบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเป็นกรอบชุดวิจัยศิลปกรรมท้องถิ่นศึกษาเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน น่านศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมเมืองน่านเป็นสังคมคุณภาพและมั่นคงที่สามารถรักษารากและจิต
วิญญาณของเมืองเอาไว้ได้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่เมืองร่วมสมัยที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง  

          ลักษณะสกุลช่างครูช่าง รูปแบบ เทคนิค และแนวคิดการสร้างหัวเรือพญานาคและหางเรือแข่งจังหวัดน่าน” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมรูปแบบและลักษณะของ ช่าง(สล่า)แกะสลักหัวเรือของแต่ละชุมชน สกุลช่างครูช่าง 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะของงานหัวเรือ และหางวัน ทั้งทางด้านคติความเชื่อ เทคนิคการตกแต่ง และ
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ความสัมพันธ์ของชุมชนต่างๆ ผ่านงานแกะสลักหัวเรือแข่งเมืองน่าน ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้
จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์ รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะการวิจัยเป็น
เชิงคุณภาพสำรวจลงพ้ืนที่ซึ่งมีวิธีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชน ทั้งการสอบถามรายละเอียด
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพร้อมทั้งทำการบันทึกภาพสัดส่วนทางเชิงช่างศิลปกรรมงานหัตถศิลป์พ้ืนถิ่นใน 
รายละเอียดต่างๆ แล้วนำมาคัดลอก  ทำชิ้นงานจำลอง ขึ้นใหม่ ถอดออกมาลายเส้นเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน
นำไปวิเคราะห์หารูปแบบ เอกลักษณ์และเทคนิคการสร้าง 

                ผลการศึกษาพบว่างานแกะสลักหัวและหางเรือพญานาค ตามรูปแบบเรือแบบโบราณที่หลงเหลืออยู่ไม่
เกิน  ซึ่งมีจำนวน 6 ชุมชน และได้ทำการสำรวจเพ่ิมตามคำให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนใกล้เคียงอีก 5 แห่ง รวม
สถานที่ที่ทำการเก็บข้อมูลคือ 17 ชุมชนที่มี เรือแข่งรูปแบบเฉพาะของตน  ซึ่งลักษณะหัวและหางเรือแต่ละชุมชน
นั้นถือเป็นเอกลักษณ์ทางเทคนิคเชิงช่าง และเทคนิคการตกแต่งที่โดดเด่นซึ่งปรากฏในชุมชนลุ่มน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำ
น่านเหนือถึงใต้ คือ อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว  อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอภูเพียงและ อำเภอเวียงสา อัน
เป็นเอกลักษณ์ของการสร้างรูปแบบหัวเรือและหางเรือจำแนกเชิงสกุลช่าง หรือ ครูช่าง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้นำมา
วิเคราะห์ตีความการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านคติความเชื่อ เทคนิคการตกแต่ง รวมถึงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของ
การสร้างสรรค์ของสล่า ในช่วงยุคสมัยที่เป็นกลุ่มครูช่างนิรนามที่ไม่สามารถสืบค้นได้ และกลุ่มสล่าช่างที่ยังมีชีวิตอยู่ 
ใน 12 ชุมชน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในการสร้างและอนุรักษ์รวมถึงผลักดันให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นในอนาคตเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือแข่งจังหวัดน่านในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

-ควรมีการศึกษาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรม เช่น ภูมิปัญญาการ
สร้างกลไกตัวเรือ วรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรือ เครื่องประกอบ เครื่องประดับเรือแข่งฯลฯ เชิงลึกถึงในระดับชุมชน 
เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า ยังมีองค์ความรู้อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาและรวบรวมอย่างเป็นระบบ 

-ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเพณีแข่งเรือ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ 
และเป็นอีกหนึ่งสถานทีท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมสำหรับจังหวัดน่าน 

-ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมของประเพณีระหว่างภูมิภาคอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน 
เช่น ประเพณีแข่งเรือสิบสองปันนา ประเพณีแข่งเรือหลวงพระบาง ประเพณีแข่งเรือลุ่มน้ำเจ้าพระยาและการ
เชื่อมโยงเปรียบเทียบงานช่างพ้ืนถิ่นแต่ละภูมิภาค เป็นต้น 

-ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการประเพณีบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เชิงมูลค่า ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่ไปไกลถึงการก่อเกิดรายได้ 
 -การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ควรมีการศึกษาในเชิงการวิจัย
ประยุกต์(Apply Research) เพ่ือให้สามารถปรับใช้มรดกวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆให้เกิดประโยชน์ไปในแขนงต่างๆ
มากขึ้นในอนาคต 
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ภาคผนวก 

1. สล่าเรือในจังหวัดน่าน 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 
ชื่อ - นามสกุล นายญาณ  สองเมืองแก่น 

ชื่อเล่น เจ้าป้อม 
อายุ 56 ปี 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 7568343 

ที่อยู่ 184 หมู่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 18 พฤษภาคม 2564 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 
ชื่อ - นามสกุล นายธีธัช  สอนศิริ 

ชื่อเล่น ตวง 
อายุ 31 ปี 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 091 - 0737796 

ที่อยู่ 103 หมู่ 7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 20 พฤษภาคม 2564 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 
ชื่อ - นามสกุล นายมนูญ  ปะระมะ 

ชื่อเล่น นูญ 
อายุ 43 ปี 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 093 - 0325503 

ที่อยู่ 109 หมู่ 3 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 25 พฤษภาคม 2564  
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 
ชื่อ - นามสกุล นายวิชาญ  ปัญญา 

ชื่อเล่น ชาญ 
อายุ 54 ปี 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 087 – 1762656 

ที่อยู่ 63 หมู่ 1 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 29 มิถุนายน 2564 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 
ชื่อ - นามสกุล นายวีรชน  หลวงแก้ว 

ชื่อเล่น เอ็ด 
อายุ 48 ปี 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 085 - 0290595 

ที่อยู่ 87/1 หมู่ 2 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 30 มิถุนายน 2564 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 
ชื่อ - นามสกุล นายสินชัย   ค่าคาม 

ชื่อเล่น เดิน 
อายุ - 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 0203706 

ที่อยู่ บ้านท่าข้าม ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 30 มิถุนายน 2564 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 
ชื่อ - นามสกุล นายสุมิตร  จันทะเนตร 

ชื่อเล่น มิตร 
อายุ - 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9505968 

ที่อยู่ บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 19 พฤษภาคม 2564 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 
ชื่อ - นามสกุล นายอนุชา  คันทะเนตร 

ชื่อเล่น กอล์ฟ 
อายุ 36 ปี 

ตำแหน่ง  
หมายเลขโทรศัพท์ 061 – 3604607 

ที่อยู่ 30 หมู่ 5 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 24 พฤษภาคม 2564 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 
ชื่อ - นามสกุล นายอนุรักษ์  สมศักดิ์ 

ชื่อเล่น รงค์ 
อายุ 58 ปี 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 7969075 

ที่อยู่ 24 อะริยะวงค์  ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 2 กรกฎาคม 2564 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 10 
ชื่อ - นามสกุล พระครูผาสุกนันทวัฒน์ (ศราวุธ สุขวฑฺฒโน) 

ชื่อเล่น พระวุธ 
อายุ 39 พรรษา 

ตำแหน่ง เจ้าอาวาส, ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 095 - 4471427 

ที่อยู่ วัดสวนหอม ม.1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 28 มิถุนายน 2564 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 11 
ชื่อ - นามสกุล นายวิทยา  สมนึก 

ชื่อเล่น หนานหลง 
อายุ - 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 095 - 6982507 

ที่อยู่ บ้านน้ำปั้ว  ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 18 พฤษภาคม 2564 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 12 
ชื่อ - นามสกุล นายเหวียน  วงศ์สีสม 

ชื่อเล่น เหวียน 
อายุ - 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์  

ที่อยู่ บ้านส้าน  ตำบลส้าน  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 30 มิถุนายน 2564 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 13 
ชื่อ - นามสกุล นายเกรียงไกร  แสงทิพย์ 

ชื่อเล่น อ๊อย 
อายุ 63 ปี 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 1953558 

ที่อยู่ 13 หมู่ 2 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 21 พฤษภาคม 2564 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 14 
ชื่อ - นามสกุล นายธีระพันธ์  วาฤทธิ์ 

ชื่อเล่น หรัด 
อายุ - 

ตำแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
หมายเลขโทรศัพท์ 097 - 9207760 

ที่อยู่ 251 หมู่ 2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 25 พฤษภาคม 2564 
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1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 
ชื่อ - นามสกุล นายสุเมษ  สายสูง 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน, ประธานสภาวัฒนธรรมจงัหวัดน่าน 
หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 7647830 

ที่อยู่ 328 หมู่ 17 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 9 กรกฎาคม 2564 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 
ชื่อ - นามสกุล นายราเชนทร์  กาบคำ 

ตำแหน่ง - 
หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 7649645, 089 - 9564644 

ที่อยู่ - 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 16 กรกฎาคม 2564 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 
ชื่อ - นามสกุล นายสมเจตน์ วิมลเกษม  

ตำแหน่ง  
หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 2663770, 061 - 2984747 

ที่อยู่  
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 20 กรกฎาคม 2564  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 4 
ชื่อ - นามสกุล นายมานะ  ทองใบศรี 

ตำแหน่ง - 
หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 9806470 

ที่อยู่ 16/10 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 20 กรกฎาคม 2564 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 
ชื่อ - นามสกุล นายสง่า อินยา 

ตำแหน่ง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9532083 

ที่อยู่ 98 หมู่ 7 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 25 พฤษภาคม 2564 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 
ชื่อ - นามสกุล นายยุทธพร  นาคสุข 

ชื่อเล่น เจมส์ 
ตำแหน่ง  

หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 6114926 
ที่อยู่ 190/69 หมู่บ้านดรีมวิลล์ 2 หมู่ 1 ถนนบางกรวย - จงถนอม ตำบล

มหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 
ชื่อ - นามสกุล นายสักก์สีห์  พลสันติกุล 

ชื่อเล่น ดอย 
อายุ 35 ปี 

ตำแหน่ง  
หมายเลขโทรศัพท์ 065 - 7894978 

ที่อยู่ 86 หมู่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 8 
ชื่อ - นามสกุล พระปลัดพิษณุ  ญานเมธี 

ตำแหน่ง  
หมายเลขโทรศัพท์  

ที่อยู่ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม วัดช้างค้ำวรวิหาร 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 
ชื่อ - นามสกุล นายระดม  อินแสง 

ตำแหน่ง  
หมายเลขโทรศัพท์ 085 - 0298029 

ที่อยู่  
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 19 กรกฎาคม 2564 
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3. ชุมชน 17 ชุมชน 

Focus Group ชุมชนบ้านดอนไชยใต้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายธีธชั  สอนศิริ 

2. นายปิง  การินทร์ 
3. นายอดิศักดิ์  ศรีเทพ 
4. นายประภาส  การินทร์ 
5. นายไชยวงค์  เพียงน้อย 
6. นายจักรพันธ์  กันคำ 
7. นายไสว  ขันเบาะ 
8. นายไชยวัฒน์  สิทธิยศ 
9. นายสกุล  อุ่นเรือน 
10. นายดำรง  เสนนา 
11. นายอนุชา คันทะเนตร 
12. นายเหลี่ยม  การินทร์ 
13. นายดาวรุ่ง  ขันเบาะ 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 20 พฤษภาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านดอนแท่น 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายเกรียงไกร  แสงทิพย์ 

2. นายภูมิภาค  คำมอญ 
3. นายพล  จันทร์คำ 
4. นางกิ่งแก้ว  อะทะวงศ์ 
5. นายณัฐวุฒิ  เสนวงค์ 
6. นายชัยวรรณ์  สิทธิยศ 
7. นายสมนึก  เพชรชนะ 
8. นายศิลป์  อินา 
9. นายกฤษชัย  เทนรักษ์ 
10. นายชุมพล  พลสันติกุล 
11. นายพงค์รินทร์  สุทธารักษ์  

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 21 พฤษภาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านท่าล้อ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. พระครูมานิตนันทวงศ์ 

2. นายสุมิตร  จันทะเนตร 
3. นายศิรวิชย์  อุดอาจ 
4. นายประสาท  วรรณโกฐ 
5. นายอรรถ  อะทะวงค์ 
6. รตอ.เจษฎาวัฒน์  จันทร์สนันต์ 
7. นายขจร ระลึก 
8. นายสมบัติ  ณ น่าน 
9. นายปรีชา ฝายทะจักษ์ 
10. นายอนุชา คันทะเนตร 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 19 พฤษภาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านนาเตา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายมนูญ  ปะระมะ 

2. นายชุ่ม ไชยช่อฟ้า 
3. นางบัวแก้ว  ไชยสลี 
4. นางคำดี ไชยสลี 
5. นางศรีคำ ไชยสลี 
6. นางสายพิณ หิรัญวิทย์ 
7. นายจิรเดช  จิณะกับ 
8. นายถาวร  ไชยสล ี
9. นายอิสรภาพ ไชยสลี 
10. นายนุกุล ไชยช่อฟ้า 
11. นางสมจิตร  อารมสุข 
12. นางเงา ไชยสลี 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 25 พฤษภาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านป่ากล้วย(บุญยืน) 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์ 

2. นายญาณ  สองเมืองแก่น 
3. นายชุมพล  พลสันติกุล 
4. นายนิคม  เอียมอ่ำ 
5. นายสุริท บุญธรรม 
6. นายเหวียน  วงค์สีสม 
7. นายเกตุ  ขันธ์ทะยศ 
8. นางลิขิต  จันทรกำธร 
9. นายปิยะพงษ์  มะโน 
10. นางธัญย์ธิยา  โลน์ศิริภาณุกุล 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 18 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    141 | P a g e  

 

Focus Group ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายอนุชา  คันทะเนตร 

2. นายสมาน ธรรมสละ 
3. นายอนันต์  จานันชัย 
4. นายอาจ สุทธิ 
5. นายบัญชา  ธรรมสละ 
6. นายชูศักดิ์  ศิรงาม 
7. นายสาคร  ธรรมสอน 
8. นายอาหล่ำ  มูลหล้า 
9. นายสงบ  ธนัญชัย 
10. นายนิยม  ขัติยศ 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 24 พฤษภาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านดอนศรีเสริม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. พระครูสุวรรณเจติยานันท์ 

2. นายธนากร  พิงศ์หาญ 
3. นายอนุชิต  สุวรรณโน 
4. นายวัชระ ไชยเถาะ 
5. นายวัชรินทร์  สมณช้างเผือก 
6. นายสุสันต์  ภูวโข 
7. ด.ต. วิฑูรย์  ขัติยศ 
8. นายสมบูรณ์ งามล้อม 
9. นางนฤมล คันทะ 
10. อรรณพ ศิถาศรี 
11. นายวีรพันธ์ กุลไชยา 
12. นายบุญช่วย เกิดไชย 
13. นายบุญส่ง  ส่วนยะ 
14. ผู้สนใจในการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือ 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 29 มิถุนายน 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านนาปัง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายเดช ปันแก้ว 

2. นางศรีจันทร์  ปิงยศ 
3. นายคำแสน  วิชาเป็ง 
4. นางระเบียบ   ปิติรัตน์ 
5. นางไฉล ถาละเสน 
6. นางขวัญทนันท์ เศรษฐปิติวงค์ 
7. นางสาวจันทร์สม  มะรินทร์ 
8. นายสนิท ปันใจ 
9. นายประยูร  แก้วปัน 
10. นางจำนงค์  ใจแก้ว 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 5 กรกฎาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านนาหนุน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายสม ใบยา 

2. นายสมศักดิ์ สมเงิน 
3. นายอินไปล่  ใบยา 
4. นายเทียง  ใบยา 
5. รตอ. เสรี พรหมโชต ิ
6. นายมานิตย์ เชียงบุตร 
7. นางสีดา  ทายะ 
8. นางสมัย เนตรวีระ 
9. นางจันทร์ ทายะ 
10. นายเชิด ใบยา  

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    145 | P a g e  

 

Focus Group ชุมชนบ้านบุญเรือง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. พระครูวิสิฐนันทวัฒน์ 

2. นายสวาท มัติปัน 
3. นายศิริศักดิ์  ขัดแปง 
4. นายหลักชัย  ไชยชนะ 
5. นายสมคิด สุริยะ 
6. นายจำรอง  ปัญญาอินทร์ 
7. นายคงพิศ  อินผง 
8. นายนิเธศน์  ปัญญานะ 
9. นายบันลือ   เตี๋ยวฮ้อ 
10. นายมาตร  ปัญญานะ 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 30 มิถุนายน 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านป่าหัด 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายถวิล ศรีงาม 

2. นางนฤมล คันทะ 
3. นายสุรพล วุฒ ิ
4. นายอำนวย บุตรแสนดี 
5. นายบุญน้อม ขัดเงางาม 
6. นายถวิล คันทะ 
7. นางกัญญารัตน์  ทองลอย 
8. นางประพันธ์  อุทธิ 
9. นายศักดิ์  ปัญญา 
10. นายเหรียญ  จันต๊ะวงค์ 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 29 มิถุนายน 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านพญาวัด 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายสมบูรณ์  สิทธิ  

2. นายจิตร  กาวิน 
3. นางวารุณี  ยอดหงส์ 
4. นายยัง คำฟู 
5. นายณัฐพล  แก้ววิจิตร 
6. นายลักษการ  ยะราช 
7. นายเสมอ สิทธิ 
8. นายลำนวย อินทะเณ 
9. นายผล  เขียวนวล 
10. นางสมบูรณ์  คำฟู 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 2 กรกฎาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านเมืองเล็น 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายถาวร  นาราด 

2. นายสัมพันธ์  คำวงศ์ 
3. นายอนุพันธ์ หลินเหมาะ 
4. นางวิระ หาระต๊ะ 
5. นายวิรัช สกุลไทย 
6. นายจรัญ  สอนใจ 
7. นายบุญช่วย  ณ ไชย 
8. นางวาสนา มหายศพันธ์ 
9. นายประการ ทันสาร 
10. นายสนั่น กันขาว 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 28 มิถุนายน 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านศรีพันต้น 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายสรรเสริญ  มะโต 

2. นายบัวผัน  ถาวิน 
3. นายบุญมี  วัดทิพย์ 
4. นายศิริธร  ยารินต๊ะ 
5. นายชูชาติ  กันไชยคำ 
6. นายเหรียญ  กาวิน 
7. นางฟองจันทร์ ฉางเบ็ง 
8. นางนวลอนงค์ วรรณสมพล 
9. นางจงจิต เจดีย์ลี 
10. นางอาภา สทิฐ 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 2 กรกฎาคม 2564 
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Focus Group ชุมชนบ้านสวนหอม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. พระครูผาสุกนันทวัฒน์ (ศราวุธ สุขวฑฺฒโน) 

2. นางสาวปราณี ประทิศ 
3. นายยวัต ประทิศ 
4. นางพะยอม ขันทะวัติ 
5. นางจิตร สาธา 
6. นายสงวน ถิชัย 
7. นายสมบูรณ์ สุจริต 
8. นายบุญปล่ำ สำมะยศ 
9. นายบุญส่ง ศรีประไพ 
10. นางจันเพ็ญ  แก้วกลม 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 28 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการการศึกษาอตัลกัษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผา่นรูปแบบเชิงช่างศิลป์หตัถกรรมพ้ืนถ่ินน่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 – 2564                                                                                                                    151 | P a g e  

 

Focus Group ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายวิทยา  สมนึก 

2. ผู้สนใจในการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือ 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 28 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Focus Group ชุมชนบ้านต้นฮ่าง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายธีระพันธ์  วาฤทธิ์ 

2. ผู้สนใจในการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือ 
ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 
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4. เวทีคืนข้อมูล 

Focus Group สล่าในจังหวัดน่าน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายธีธชั สอนศิริ 

2. นายมนูญ  ปะระมะ 
3. นายวิทยา สมนึก 
4. นายวิชาญ  ปัญญา 
5. นายอนุรักษ์  สมศักดิ์ 
6. นายวีรชน  หลวงแก้ว 
7. นายอนุชา  คันทะเนตร 
8. นายสุมิตร  จันทะเนตร 
9. นายญาณ  สองเมองแก่น 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 13 – 14 กรกฎาคม 2564 
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Focus Group ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดน่าน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายแพทย์ชาตรี  เจริญศิริ 

2. นายราเชนทร์  กาบคำ 
3. นายสง่า  อินยา 
4. นางลิขิต  จันทรกำธร 
5. นายจุมพล อภิสุข 
6. หน่วยงานต่างๆที่สนใจด้านประเพณีแข่งเรือในจังหวัดน่าน 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 13 – 14 กรกฎาคม 2564 
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นิทรรศการ “ จุมสล่าเรือน่าน ” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. นายแพทย์ชาตรี  เจริญศิริ 

2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายธีธชั สอนศิริ 
4. นายมนูญ  ปะระมะ 
5. นายวิทยา สมนึก 
6. นายวิชาญ  ปัญญา 
7. นายอนุรักษ์  สมศักดิ์ 
8. นายวีรชน  หลวงแก้ว 
9. นายอนุชา  คันทะเนตร 
10. นายสุมิตร  จันทะเนตร 
11. นายญาณ  สองเมองแก่น 

ผู้สัมภาษณ์ 1. นายยุทธภูมิ  สุประการ 
2. นายอธิปัตย์ สายสูง 
3. นายอนุชา คันทะเนตร 
4. นางสาวตระการรัตน์  สัตยวงค์ 

วันที่เก็บข้อมูล 14 ตุลาคม 2564 
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5. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ 

 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 1 
ชื่อ - นามสกุล นายยุทธพร  นาคสุข 

ชื่อเล่น เจมส์ 
อายุ - 

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรสาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 6114926 

ที่อยู่ 190/69 หมู่บ้านดรีมวิลล์ 2 หมู่ 1 ถนนบางกรวย - จงถนอม 
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 2 
ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิธรรม  โรหิตะสุข 

ชื่อเล่น เดช 
อายุ - 

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 3714838 
ที่อยู่ 584/5 หมู่ 2 ซอยเทพารักษ์ 90 หมู่บ้านสยามนิเวศน์ 1         

ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 3 
ชื่อ - นามสกุล นายสักก์สีห์  พลสันติกุล 

ชื่อเล่น ดอย 
อายุ 35 ปี 

ตำแหน่ง - 
หมายเลขโทรศัพท์ 065 - 7894978 

ที่อยู่ 86 หมู่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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ที่ปรึกษาโครงการฯ 4 
ชื่อ - นามสกุล นายแพทย์ชาตรี  เจริญศิริ 

ชื่อเล่น - 
อายุ 63 ปี 

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน 
คณะทำงานศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน 

หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 7649324 
ที่อยู่ 188 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 

 ที่ปรึกษาโครงการฯ 5 
ชื่อ - นามสกุล นายจุมพล  อภิสุข 

ชื่อเล่น - 
อายุ 73 ปี 

ตำแหน่ง - 
หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 4993671 

ที่อยู่ หอศิลป์ Asiatopia House บ้านน้ำครกใหม่ ต.กองควาย 
อ.เมืองน่าน 
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6. ประวัติผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัย 1 
ชื่อ - นามสกุล นายยุทธภูมิ สุประการ 

ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 
หมายเลขโทรศัพท์ 087 - 1922096 

สถานที่ทำงาน
ปัจจุบัน 

ผอ.ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน 10 หมู่ 5  
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

อีเมล์ yuttapphum34@gmail.com 
 

 

ผู้วิจัย 2 
ชื่อ - นามสกุล นายอธิปัตย์ สายสูง 

ตำแหน่ง นักวิจัย 
หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 1656677 

สถานที่ทำงาน
ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

อีเมล์ - 
 

 

ผู้วิจัย 3 
ชื่อ - นามสกุล นายอนุชา  คันทะเนตร 

ตำแหน่ง นักวิจัย 
หมายเลขโทรศัพท์ 061 - 3604607 

สถานที่ทำงาน
ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

อีเมล์ - 
 

 

ผู้ช่วยนักวิจัย 4 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวตระการรัตน์ สัตยวงค์ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 
หมายเลขโทรศัพท์ 088 - 2250657 

สถานที่ทำงาน
ปัจจุบัน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน  

อีเมล์ traganrut.tgr@gmail.com 
 

 


