


บ่อสวก เมืองเก่าแห่งชายแดนล้านนาตะวันออก

บางตำานานเล่าว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยของชนชาวลั๊วะ และในหมู่บ้านก็มีบ่อเกลือ

ศักดิ์สิทธิ์อยู่ เรียกกันว่า “บ่อซวก” ซึ่งแปลว่า “เกลือ” ต่อมาการเรียกขานชื่อหมู่บ้าน

อาจเพี้ยนออกมาเป็น “บ้านบ่อสวก” จนถึงปัจจุบัน และปรากฏหลักฐานว่ามีบ่อเกลืออยู่

ที่กลางทุ่งนาจำานวน 2 บ่อ คือ บ่อเกลือเหนือและบ่อเกลือใต้

นอกจากนี้ จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าพื้นที่ตำาบลบ่อสวกนั้นเคยเป็นแหล่ง

ผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่และสำาคัญของเมืองน่านในสมัยโบราณ 

ด้วยต้นทุนทางประวัติศาสตร์อันล้ำาค่า บ่อสวกจึงเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของนักท่อง

เที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่
สนใจเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมแหล่ง 
เตาเผาโบราณและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
อยู่ไม่ขาด 

นอกจากนี้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน 
และประเพณีต่างๆ ของบ่อสวก ยังคง
ดำารงอยู่เป็นปกติในชีวิตประจำาวัน สิ่ง
เหล่านี้จึงถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ
บ่อสวกที่ตราตรึงผู้ไปเยือนอย่างยากจะ
ลืมเลือน 

พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสวกพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำาบลบ่อสวก อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองน่าน 17 กม. เป็นสถานที่จัดแสดงภาพนิทรรศการขุดค้นเตาเผา เมื่อพ.ศ.2542 ภาพการเสด็จทัศนศึกษาที่ขุดค้นแหล่งเตาเผา ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประมวลภาพการสร้างพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่นแห่งนี้

ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกถ่ายทอดโดยแม่อุ้ยชื่น ธิเสนา เจ้าของที่ดินซึ่งจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่นและเตาเผาโบราณว่า 
“ฉันได้มาปลูกบ้านในที่ดินนี้เมื่อประมาณปี 2526 ก่อนที่จะปลูกบ้านบริเวณที่พบเตาเผานั้นเมื่อก่อนเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ เมื่อให้รถไถมาเกรดจอมปลวกก็ไม่สามารถทำาได้เพราะเป็นดินแข็งมาก และลองปลูกผักสวนครัวดูก็ไม่ขึ้น จวบจนมีอาจารย์จากโรงเรียนสตรีศรีน่านเข้ามาสำารวจก็พบ ว่าบริเวณจอมปลวกขนาดใหญ่นั้นคือปล่องของเตาเผาโบราณ หลังจากนั้นจึงได้นำานักศึกษาโบราณคดีเข้ามาค้นสำารวจก็พบเตาเผาโบราณพร้อมกับเศษภาชนะดินเผาประเภทถ้วย หม้อ ไห ภายในเตา โดยภายหลังการขุดพบเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกขยายวงกว้างออกไป มีประชาชนผู้สนใจเดินทางมาชมแหล่งเตาเผาแห่งนี้เป็นจำานวนมาก 

“คณะสำารวจและครอบครัวของแม่อุ้ยชื่น ธิเสนา จึงมีความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อนำาถ้วยไหและเศษภาชนะดินเผาที่พบขึ้นมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจได้ชม จึงได้ตั้งพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่นขึ้น  โดยจำาลองตัวอย่างของเรือนพื้นถิ่นบ้านบ่อสวก ตามรูปแบบคติความเชื่อและภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชาวบ้าน ภายในจัดแสดงลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบ่อสวกสมัยโบราณ รวมทั้งแสดง



โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การทำามาหากิน การอยู่อาศัยและเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณอายุกว่า 700 ปีที่พบในแหล่งเตาเผาเมือง
น่านบ้านบ่อสวกด้วย”

ปัจจุบันแหล่งเตาเผาเมืองน่านบ้านบ่อสวกและพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น กลายเป็นแหล่ง
ความรู้ทางโบราณคดี ที่มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหมื่นคน ในขณะเดียวกันชาวบ้าน
ในชุมชนก็ได้มีส่วนสำาคัญต่อการจัดการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง แหล่งเตาเผาโบราณและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก นอกจากพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น ยังมีแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกอีกที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวน่าสนใจ แต่เดิมเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่สำาคัญแห่งหนึ่งในล้านนา มีรูปแบบ

และประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยชาม ที่มีลักษณะเฉพาะของตนที่แตกต่างออกไปจากแหล่งเตา
เผาแห่งอื่นในล้านนา และในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้ามากกว่าแหล่ง
เตาอื่นๆ ในระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของแหล่งเตาเผาเมืองน่าน  
บ้านบ่อสวก จึงแพร่หลายออกไปยังท้องที่อื่นในล้านนา
บริเวณบ้านที่ตั้งเตาเผานี้จะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จำาลองเอาวิถีชีวิตต่างๆ ของชาวบ้านบ่อสวก  
หมู่ที่ 1 และบ้านสวกพัฒนา หมู่ที่ 10 ในอดีตเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อเรื่องบ้าน สถาปัตยกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำาวันจึงถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็น
แหล่งข้อมูลที่สำาคัญที่จะให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป และในอนาคตจะมีการจัดตั้ง

กองทุนโบราณคดีชุมชนบ้านบ่อสวก และนำาเงินจากกองทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาชุมชน เช่น การฟื้นฟูอาชีพเครื่องปั้นดินเผา การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน และการอบรม

มัคคุเทศก์ชุมชนเพื่อมาคอยดูแลชุมชนของพวกเขาเอง 

วัดบ่อสวก

วัดบ่อสวก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2365 มีพื้นที่ 2 ไร่ วัดบ่อสวกถือว่า

เป็นสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่ชาวบ้าน บ้านบ่อสวกทั้งหมู่ 

1 และบ้านสวกพัฒนา หมู่ 10 ให้ความเคารพนับถือและเป็นสถาน

ที่รวมตัวของชาวบ้านเพื่อประกอบพิธีกรรมที่สำาคัญต่างๆ ตลอด

จนประเพณีที่ดีงามของชาวบ้าน อาทิ พิธีสู่ขวัญ พิธีสงเคราะห์

บ้าน ประเพณีแข่งหม้อขาง ประเพณีวันสงกรานต์และพิธีกรรมทาง

ศาสนา เป็นต้น อีกทั้งวัดบ่อสวกยังเป็นสถานที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ คือ “หินเปิดกรุพระ ” 

ศาลปู่ฮ่อ

ศาลปู่ฮ่อเป็นสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งของชาวบ้านบ่อสวก ตั้งอยู่บริเวณดงปู่ฮ่อซึ่งเป็นผืนป่าที่ค่อน

ข้างสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีอายุเก่าแก่ ตัวศาลปู่ฮ่อเป็นเรือนไม้ที่ชาวบ้านหรือ 

ผู้เลื่อมใส ศรัทธาได้บูรณะและสร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีเซ่นไหว้เคารพสักการะ  

ชาวบ้านโดยทั่วไปมีความเชื่อว่า ปู่ฮ่อเป็นผีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถบันดาลให้อะไรๆ เกิด

ขึ้นได้และเป็นผู้ปกปักษ์รักษาดูแลพื้นที่ป่า พื้นที่นา ผลผลิตในแต่ละปี จึงมักมีการบนบานศาลกล่าว

ทั้งจากคนภายในและภายนอกหมู่บ้าน 

พระธาตุวัดม่วงเจริญราษฎร์ 

 พระธาตุวัดม่วงเจริญราษฎร์ มีชื่อในแผนที่ทหารว่า 

พระธาตุฉิมพลี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2474 – 2475 

โดยก่อนหน้านี้มหาอำามาตย์โท พลตรี เจ้ามหาพรหม

สุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายได้มีรับสั่ง

ให้คณะศรัทธาวัดต่างๆ ช่วยกันสร้างพระธาตุขึ้นให้

เสร็จภายใน 1 ปี เพื่อพระองค์จะได้ประทานพระบรม

สารีริกธาตุให้บรรจุไว้ให้ประชาชนได้สักการบูชา 

ประเพณีนมัสการพระธาตุฉิมพลีนี้มีเป็นประจำาทุกๆ ปี 

จนถึงปัจจุบัน



ดอยภูสะงืด

งานประเพณีขึ้นดอยภูสะงืดไหว้สาพระธาตุทันใจ๋ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี 

ช่วงเดือนเก้าเหนือ (เก้าเป็ง) หรือราวเดือนมิถุนายน ด้วยความศรัทธาอันหนึ่งอันเดียวกันของ  

3 ตำาบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน คือ ตำาบลเรือง ตำาบลนาซาว ตำาบลบ่อสวก มีศูนย์กลาง ณ  

ยอดดอยภูสะงืด นำาคัวตานขึ้นไปนมัสการพระธาตุทันใจ๋และประกอบพิธีทำาบุญเลี้ยงพระร่วมกัน  

ตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ก่อนที่จะมีการก่อสร้างพระธาตุทันใจ๋ บุคคลใดนำาหินจากพื้นราบ

ขึ้นไปก่อเรียงกันเสมือนเป็นพระธาตุทันใจ๋ ก็จะได้รับพรตามที่ตั้งจิตอธิษฐาน ยิ่งนำาขึ้นไปได้มากก็จะ

ได้รับผลสำาเร็จจากพรที่ขอมากขึ้นด้วย 

หีบอ้อยโบราณ

ในอดีต “น้ำาอ้อย” สำาคัญกับน่านในทุกมิติของชีวิต ทั้งใช้ปรุงอาหาร ใช้รับรองแขกผู้มาเยือน 

ใช้แลกเปลี่ยนผลผลิตกับบ้านใกล้เรือนเคียง เหนือสิ่งอื่นใด ใช้ประกอบอาหารสำาหรับงานบุญ

ประเพณีสำาคัญทางศาสนา เช่น งานนมัสการพระธาตุ (ขึ้นธาตุ) และถือเป็นขนมของฝากที่มี

คุณค่ายิ่ง 

 ปัจจุบัน ชุมชนบ้านป่าคา ตำาบลบ่อสวก อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยังคงสืบทอดการผลิต

น้ำาอ้อยจากบรรพบุรุษ เพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยวิถีพอเพียง ทั้งส่งจำาหน่ายทั่วไปภายในชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดน่าน รวมทั้งเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจหาซื้อ

เป็นอย่างมาก

แม้วิธีการทำาน้ำาอ้อยจะเปลี่ยนไป แต่หีบอ้อยโบราณก็ยังคงอยู่ แถมยังใช้งานได้ดีอีกต่างหาก ซึ่งจะ

ใช้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น

ของฝากจากบ่อสวก

งานหัตถกรรมผ้าทอ 

 สินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้าทอมือที่มีสีสันสวยงามและ

ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง หมู่

ที่ 5 และกลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา เป็นแหล่งผลิตและจำาหน่าย

ผ้าทอมือ มีลายทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตำาบลบ่อสวก ทั้งลาย

บ่อสวก ลายดาวล้อมเดือน ลายน้ำาไหล ลายปล้อง ลายขิด ลายยก

ดอก นับว่าเป็นสินค้าของฝากที่ล้ำาค่ายิ่ง

หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 และที่บ้านเชียงยืน ยังเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่
นี่เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
วิถีน่าน ได้แก่ การทำาการเกษตรอินทรีย์ การทำาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ การทำาน้ำายาทำาความสะอาด กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด

ภูฐานดำา กลุ่มแปรรูปงานจักสาน กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มทำาตุ๊กตาสมุนไพร 
กลุ่มพลังงานทดแทน โรงสีข้าวชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด สถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อีกด้วย 

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้
ทางหลวงหมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11 
โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำาเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวง
หมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลบ่อสวก โทร. 081 028 9051 



เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำาเที่ยว

• ควรแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่สถานที่ และเหมาะสมกับกาลเทศะ

• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื่อของชุมชน

• ทำาความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ้ง

• ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน

• ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

• เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำาแบบชุมชน

• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจายรายได้ต่อชุมชน

• มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลบ่อสวก  

โทร. 081 028 9051

สนับสนุนการจัดทำาโดย  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 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.


