


ในเวียง เดินลึกเข้าไป
ในตำ นานเมืองน่าน  

ทุกเมืองล้วนมีตำ�น�นและขนบประเพณีของตนเอง
ชุมชนในเวียง ตั้งอยู่ในที่ร�บลุ่ม ริมแม่น้ำ�น่�น เป็นที่ร�บอยู่ในเขตเหนือของเขตเทศบ�ลเมืองน่�น ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีลำ�น้ำ�ไหลผ่�น เรือจึงเป็นพ�หนะที่สำ�คัญในก�รดำ�รงชีวิตคู่กับส�ยน้ำ� ก่อให้เกิดก�รค้�ข�ย ไปม�ห�สู่ และประเพณีแข่งเรือที่สืบทอดม�จนถึงปัจจุบัน คว�มศรัทธ�ในพุทธศ�สน�ของช�วน่�น แสดงให้เห็นผ่�นประเพณีแข่งเรือ ช�วบ้�นนิยมแกะสลักลวดล�ยของเรือเป็นล�ยพญ�น�ค โดยมีคว�มเชื่อที่ว่�พญ�น�คจะปกป้องค้ำ�จุนพระพุทธศ�สน� โดยก�รรวมตัวกันเพื่อจัดประเพณีแข่งเรือจึงเป็นคล้�ยง�นบุญที่ช�วบ้�นทุกชุมชนม�แสดงคว�มส�มัคคีผ่�นประเพณีที่ดีง�ม

ปู่ม่าน ย่าม่าน เสียงกระซิบที่ดังก้อง 
วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านภูมินทร์ อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน จุดเด่นบนที่สุดบนภาพจิตกรรมฝาผนังทั้งหมด เป็นภาพของชายหญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกำาลังกระซิบสนทนา ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายตามแบบของชาวไทลื้อเต็มยศ ซึ่งภาพนี้ถูกเรียกว่า ‘ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน’ โดยภาพมีความประณีตและสามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างเด่นชัด จนกลายเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อกล่าวถึงจังหวัดน่าน นอกจากนี้จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ทั้งหมด ยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา การค้าขาย การดำารงชีวิต  และศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน นับเป็นสถานที่ที่บรรจุเอาเรื่องราวเมืองน่านในอดีตมาไว้ในที่เดียว ถ่ายทอดผ่านศิลปะที่งดงาม อ่อนช้อย ควรค่าแก่การศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นอย่างยิ่ง



ไหว้พระ ศึกษาประวัติศาสตร์

ชาวเมืองน่านศรัทธาในพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต สะท้อนให้เห็นจากจำานวนวัดวาอาราม และแรงศรัทธาในการสร้างวัดอย่างประณีตบรรจง สำาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไหว้พระ ทำาบุญ พร้อมไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองน่าน มีสถานที่เด่นที่สามารถเยี่ยมชมได้มากมาย 
วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ มีเสาหลักเมืองน่าน เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ประมาณสองคนโอบ เปิดให้ผู้ที่ศรัทธาปิดทองสักการะ  สำาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ วัดมิ่งเมืองมีห้องวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้าน  และมีห้องพระพุทธศาสนา รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปไม้ทรงเครื่องอายุนับร้อยปีที่แสดงฝีมือสร้างอย่างปราณีตสวยงาม

วัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในโลก  ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน รูปทรงของวัดเป็นวิหาร ก่ออิฐ ถือปูน ขนาดกว้าง 1.98 เมตร ยาว 2.34 เมตร สูง 3.35 เมตร แบบศิลปะล้านนา สกุลช่างน่าน  มีพระพุทธรูปและแผงพระพิมพ์ไม้ประดิษฐานอยู่ภายใน 
วัดช้างค้ำ วรวิหาร ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มีพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ ยืนตรงเชิงบันได ด้านละตัว สร้างตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในวัดประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงกลางเวียง มีพุทธลักษณะงดงามเป็นเลิศ และยังมีพระพุทธรูปสำาริด เป็นศิลปะที่น่านได้รับอิทธิพลมาจากสมัยสุโขทัย อายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 19 

วัดหัวข่วง ตั้งอยู่เยื้องด้านหลังวัดช้างค้ำา หรืออยู่ด้านข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นวัดที่

สวยงามอีกวัดหนึ่งในเมืองน่านเพราะมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบร่มเย็น ภายในวัดหัว

ข่วงมีหอไตรแบบสกุลช่างเมืองน่านและพระเจดีย์ทรงล้านนาที่งดงาม

วัดสวนตาล วัดสวนตาลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำาริด  

มีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของล้านนา สะท้อนให้เห็นอิทธิพลศิลปะ

สมัยสุโขทัยที่เข้ามายังเมืองน่านในอดีต 

วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่สวยงามและได้การบูรณะใหม่มีสีเหลือง

อร่ามงดงาม ตั้งอยู่มุมสี่แยกพันต้น ภาพผนังโบสถ์ของวัดเป็น 

ภาพวาดประวัติศาสตร์เมืองน่าน ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นการเล่า

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทั้งหมด

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดประจำาจังหวัดน่านและประจำาวัน

ของคนเกิดปีเถาะ ลักษณะขององค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้ง

อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส บุด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองตลอด 

ทั้งองค์ หากไปสักการบูชาวัดพระธาตุแช่แห้งในวันที่แดดจัดท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถเห็นความเรือง

รองของวัดพระธาตุแช่แห้งได้ชัดเจนดั่งคำาขวัญของเมืองน่านที่ว่า “ทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”

ท่องเที่ยวในน่าน ในเวียง

แม้น่านจะถูกนึกถึงในแง่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

แต่น่านยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ท่องเชิง

ธรรมชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านอุดมไป

ด้วยป่าเขา ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศเย็นสบาย  

ทำาให้เกิดทะเลหมอกสวยงาม และช่วงฤดูฝนผืนป่า

จะเขียวชอุ่มจากสายฝน อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่มี

บริการที่พัก จุดกางเต็นท์ จุดชมวิว และเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ อีกทั้งมีกิจกรรมล่องแก่ง ในแม่น้ำาที่ไหล 

คดเคี้ยวเกิดเป็นเกาะแก่งมากมาย และยังได้สัมผัสกับ

ชีวิตริมสายน้ำาและธรรมชาติของป่าไม้ที่ยังความความ

อุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ต้นชมพูภูคาต้นไม้

หายาก 



และในประเทศไทยพบที่จังหวัดน่านเพียงจังหวัดเดียว จะผลิตดอกสีชมพูบานสะพรั่งในเขตอุทยาน

แห่งชาติดอยภูคา และดอกเสี้ยวขาวดอกไม้ประจำาจังหวัดน่านผลิตดอกสีขาวเต็มต้นเห็นได้ทั่วไป

อร่อยในเวียง

อาหารประจำาถิ่นของจังหวัดน่านมีมากมาย หลายรสชาติ ตัวอย่างเช่น แกงฮังเล แกงบอน  

แกงแค น้ำาพริกหนุ่ม น้ำาพริกอ่อง ไส้อั่ว ลาบพื้นบ้าน ยำาขนุน แกงขนุน แกงเทียม  ตำาเตา ตำามะเขือยาว  

น้ำาเงี้ยว ข้าวกั้นจิ้น ยำาหน่อไม้ใส่น้ำาปู แกงหน่อไม้ ตำาหน่อไม้ส้ม งาขี้ม้อน ขนมซี่ ขนมสอดไส้ 

ขนมปาด ขนมอีตู ข้าวแต๋น ข้าวแควบ ข้าวจี่ ข้าวเหนียมปิ้ง ข้าวต้มโบ๊ะ ขนมอั่ว ข้าวมัน ข้าวต้ม

สามเหลี่ยม ข้าวหลาม ขนมต๋ายลืม ขนมเหนียบ ขนมเกลือ ลอดช่องโบราณ ลอดช่องสิงคโปร์ 

กาแฟโบราณ น้ำาสมุนไพร มะไฟจีน เป็นต้น 

ร�ยก�รอ�ห�รทุกเมนูส�ม�รถห�รับประท�นได้ในร้�นอ�ห�รทั่วไปในจังหวัดน่�น 

ของฝากจากในเวียง 

น่านขึ้นชื่อในด้านงานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าทอมือลายแมงมุมอ้อมยุ้มตีนหมี  

ลายแว่นแก้ว ลายสี่กษัตริย์ เครือวัลย์ ผ้าด้นมือ ผ้าลายน้ำาไหล 3 มิติ  ผ้าปักชาวเขา เสื้อผ้าพื้นเมือง 

สำาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ที่สานจากไม้ไผ่ กระบวยเงิน เป็นต้น สามารถหาซื้อได้ในตัวเมืองและ 

ร้านขายของฝาก 

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัด
นครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 มาจนถึง
จังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผ่าน
จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำาเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จาก
เด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึง
ตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร

เครื่องบิน มีสายการบินนกแอร์บินตรงจากดอนเมืองสู่น่านทุกวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลในเวียง น่าน 
      โทร. 08-9997-7122



เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำ�เที่ยว

• ควรแต่งก�ยสุภ�พ ให้เกียรติแก่สถ�นที่ และเหม�ะสมกับก�ลเทศะ

• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี คว�มเชื่อของชุมชน

• ทำ�คว�มรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้�ใจชุมชนลึกซึ้ง

• ให้คว�มเค�รพชุมชนเจ้�บ้�น

• ใช้เวล�พูดคุยกับช�วชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

• เปิดใจให้กว้�ง ลองกิน ลองทำ�แบบชุมชน

• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจ�ยร�ยได้ต่อชุมชน

• มีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลในเวียง 

น่าน โทร. 08-9997-7122

สนับสนุนการจัดทำาโดย  
องค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน (องค์ก�รมห�ชน) หรือ อพท.  

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 
โทร. 02 357 3580 www.dasta.or.th, www.facebook .com/เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.


