
 

 

 

 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 2.1.1 สภาพทั่วไป  

  (1) ประวัติความเป็นมา 

ในอดีตชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งสําคัญในการปลูกข้าวของเจ้านครลําพูน การเข้ามาอาศัยของผู้คนเริ่ม
จากการทํานาเสาะแสวงหาท่ีทํากินจากคนยองอพยพถูกกวาดต้อนมาสู่เมืองลําพูน นับต้ังแต่พุทธศักราช 
2348 เป็นต้นมา  ต่อมาเจ้าเมืองลําพูนสมัยนั้นขยายพื้นท่ีทํานาเข้ามาตามลุ่มน้ําต่างๆ ท่ีริมปิงแห่งนี้จึง
กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวท่ีสําคัญของเมืองลําพูนต้ังแต่ทุ่งหลวงจนมาถึงเขตท่ีลุ่มน้ําต่างๆ เมื่อบ้านเมือง
พัฒนาขึ้นท่ีนี่จึงเป็นแหล่งท่ีทํากินอันอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนหลากหลายเข้ามาสมทบ และอยู่ร่วมกันกลายเป็น
ชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา และเรียกชุมชนแห่งนี้ตามลักษณะภูมิประเทศว่าริมปิง เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ. 2475 ริมปิงถูกยกฐานะขึ้นเป็นแคว้น เป็นแขวง ต่อมาได้เปล่ียนระบบการปกครองเป็น
อําเภอ จังหวัด ริมปิงจึงกลายเป็นตําบลริมปิง ซึ่งเป็นตําบลหนึ่งในเขตอําเภอเมืองลําพูน เดิมมีฐานะเป็น
สุขาภิบาลริมปิงได้รับการจัดต้ังเมื่อวันท่ี  28  สิงหาคม  2534 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการ
จัดต้ังสุขาภิบาลริมปิง ต่อมาได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตําบล  เมื่อวันท่ี  25   
พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542 

   (2) ที่ต้ังและอาณาเขต 

   เทศบาลตําบลริมปิง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  ต้ังอยู่ห่างตัวเมืองลําพูน 4 กิโลเมตร อยู่ห่าง
จากตัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร  มีถนนสายลําพูน – สันปาุตอง (ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1015) เป็นถนนสายหลัก  มีถนนสายริมปิง – ปุาเห็ว (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1030 แยกทาง
หลวง 106) เป็นถนนสายรอง  สามารถเดินทางไปยังท่ีต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น อําเภอปุาซาง 10 กิโลเมตร  อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 16 กิโลเมตร  สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 20 กิโลเมตร  อําเภอสันปุาตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 10 กิโลเมตร  อยู่ในพื้นท่ีต้ังโครงการเมืองแฝดเชียงใหม่ – ลําพูน  อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 
ประมาณ 258 เมตร  มีพื้นท่ีท้ังหมด 8,837.50 ไร่ หรือ 14.14 ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วย          
10 หมู่บ้าน อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไป เป็นพื้นท่ีใช้สําหรับการเกษตรกรรมร้อยละ     
60  และเป็นพื้นท่ีเก็บส่ง สินค้าผลิตผลทางการเกษตร  เนื่องจากเป็นท่ีราบลุ่มติดลําน้ําปิง  ดินมีความอุดม
สมบรูณ์สูง    

อาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตของเทศบาลต าบลริมปิง 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลประตูปุา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  

และอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับตําบลต้นธง  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลต้นธง และตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานเทศบาลต าบลรมิปิง 



 

 

 

          (3) ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นทีส่วนใหญ่เทศบาลตําบลริมปิงเป็นท่ีราบลุ่ม  สะดวกและเหมาะสมต่อการเก็บกักน้ําใช้สําหรับการเกษตร  
มีแหล่งน้ําท่ีสําคัญไหลผ่านทางทิศตะวันตกคือ แม่น้ําปิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่  ถือเป็น
แหล่งน้ําสําคัญ  ท่ีหล่อเล้ียงชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีฝายพญาอุตกั้น ทดน้ํา กักเก็บส่งน้ํา มีลําเหมือง
ชลประทานส่งน้ําหล่อเล้ียงพืชผลทางการเกษตร โดยมีพื้นท่ีการเกษตรจํานวน 4,676 ไร่ โดยปลูกข้าวนาปรัง 
จํานวน 693 ไร่ พืชผัก จํานวน 201 ไร่ ไม้ผล(ลําไย) จํานวน 3,782 ไร่ (ท่ีมา : ข้อมูลจากสํานักงานเกษตร
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ณ เดือนมกราคม 2559)  

แหล่งน้ําในเขตเทศบาลตําบลริมปิง    แม่น้ํา  1  สาย  ได้แก่  แม่น้ําปิง  ลําเหมือง   9  สาย  ได้แก่  
ลําเหมืองฮ่องจา  ลําเหมืองขี้เลือด  ลําเหมืองแสนยศ ลําเหมืองทา ลําเหมืองใหม่  ลําเหมืองแม่แกบก้อง      
ลําเหมืองปูุโอ๊ด  ลําเหมืองกอสี  ลําเหมืองเจ้า   บ่อน้ําต้ืน 585  บ่อ    สระน้ํา  3 สระ  ฝาย  1 แห่ง 

 (4) ลักษณะภูมิอากาศ 
ส่วนลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป   ใกล้เคียงกับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดลําพูน  อยู่สูงจากระดับทะเล 

ประมาณ  258  เมตร  ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ส้ินสุดเดือนเมษายน และได้รับอิทธิพล จากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้เกิดความชุ่มช้ืน ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน  ได้รับอิทธิพลจาก
พายุใต้ฝุุนจากทะเลจีนใต้ ทําให้มีฝนตกในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิพล จากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากตอนเหนือของประเทศจีนทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในเดือน
พฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 (5) เขตการปกครองและจ านวนประชากร 
เทศบาลตําบลริมปิง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีประชากรท้ังส้ิน จํานวน 6,915 คน 

แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้  

หมู่บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ท่ี  1   บ้านทุ่งปุาแก 
หมู่ท่ี  2   บ้านร่องกาศ 
หมู่ท่ี  3   บ้านฮ่องแล้ง 
หมู่ท่ี  4   บ้านศรีบังวัน 
หมู่ท่ี  5   บ้านเจดีย์ขาว 
หมู่ท่ี  6   บ้านสันริมปิง 
หมู่ท่ี  7   บ้านหนองผํา 
หมู่ท่ี  8   บ้านปุายาง 
หมูท่ี่  9   บ้านสบปะ 
หมู่ท่ี  10 บ้านกลางทุ่ง 
จํานวนประชากรในทะเบียนบ้านกลาง 

209 
116 
132 
421 
441 
628 
437 
428 
254 
197 
17 

252 
113 
145 
465 
506 
685 
464 
472 
281 
238 
14 

461 
229 
277 
886 
947 

1,313 
901 
900 
535 
435 
31 

159 
88 

117 
311 
337 
580 
382 
315 
227 
255 

2 
รวม 3,280 3,635 6,915 2,773 

(ท่ีมา : ข้อมูลจากงานทะเบียน เทศบาลตําบลริมปิง ณ เดือนมกราคม 2559) 
 
 



 

 

 

 2.1.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  (1) เส้นทางคมนาคม/ขนส่ง 
การคมนาคม / ขนส่ง เทศบาลตําบลริมปิง มีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถติดต่อกับอําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดใกล้เคียงและติดต่อกับอําเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดลําพูนมีถนนสายหลักและถนนสายรองทําให้การ
คมนาคมได้โดยสะดวก  โดยมีเส้นทางคมนาคมท่ี  สําคัญ  คือ 

1.  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1015 (ถนนสายลําพูน –  สันปุาตอง)  เป็นเส้นทางสายหลัก
ท่ีสามารถใช้ติดต่อระหว่างจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม่   
  2.  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1030 แยกทางหลวง 106 (ถนนสายริมปิง – ปุาเห็ว)เป็น
ถนนสายรอง เส้นทางติดต่อภายในพื้นท่ีอําเภอเมืองลําพูน ระหว่างตําบลริมปิง ตําบลประตูปุา ตําบลหนองช้าง
คืน  และตําบลอุโมงค์ 

3.  ทางหลวงชนบทหมายเลข 3012 (ถนนสายเกาะทราย – ปากล้อง) เป็นเส้นทางติดต่อ
ภายในพื้นท่ีอําเภอเมืองลําพูนระหว่างตําบลริมปิงและตําบลต้นธง 

4.  ถนนพนังกั้นน้ําปิง  เป็นถนนเลียบแม่น้ําปิงตามยาว เป็นเส้นทางท่ีใช้ติด ระหว่างตําบล
ริมปิง ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน และตําบลปากบ่อง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน 

การคมนาคม / ขนส่ง  ภายในตําบลริมปิงค่อนข้างสะดวก แต่ถนนในบางสายยังมีสภาพคับแคบ  เขต
ทางและผิวจราจร ไม่เพียงพอ  นอกจากถนนของกรมทางหลวงแล้วภายในตําบลริมปิงยังมีเส้นทางคมนาคมใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลริมปิง ท้ัง 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

- ถนนคอนกรีต จํานวน   95 สาย  ระยะทาง 28.65  กิโลเมตร 
- ถนนแอสฟ๎ลท์ติก จํานวน   47 สาย ระยะทาง 32.62  กิโลเมตร 
- ถนนหินคลุก  จํานวน     6 สาย ระยะทาง   1.32  กิโลเมตร 
- ถนนลูกรัง  จํานวน   13 สาย ระยะทาง   1.61  กิโลเมตร 

                              (ท่ีมา : ข้อมูลจาก กองช่าง   ณ วันท่ี 30 กันยายน  2558) 

 (2) การไฟฟ้า 
การให้บริการไฟฟูาในเขตเทศบาลตําบลริมปิง  ดําเนินการโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน  

สามารถให้บริการกระแสไฟฟูาได้ท่ัวทั้งเขตเทศบาล มีจํานวนท้ังส้ิน    2,773    ครัวเรือน 

(3) การประปา 
 - การให้บริการด้านการประปาในเขตตําบลริมปิง เป็นการให้บริการโดยใช้น้ําประปาหมู่บ้านท้ัง       
10 หมู่บ้าน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหมู่บ้านในการบริหารจัดการ  โดยแหล่งน้ําดิบใช้น้ําใต้ดิน 
 - การประปาส่วนภูมิภาค ต้ังอยู่หมู่ท่ี 10 ให้บริการแก่ประชาชนตามถนนสายหลัก ถนนสายลําพูน – 
สันปุาตอง 

 2.1.3 ข้อมูลด้านสังคม 

  (1) การศึกษา ตําบลริมปิงมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จํานวนหมู่บ้านละ 
1 แห่ง และมีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนท้ังส้ิน 4 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้ 

 



 

 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหน่วยงาน สถานที่ต้ัง สังกัดหน่วยงาน 
ก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปิง หมู่ท่ี 7 เทศบาลตําบลริมปิง 
อนุบาล  โรงเรียนวัดศรีบังวนั 

โรงเรียนตําบลริมปิง 
โรงเรียนวัดปุายาง 

หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 8 

สพฐ. ลพ. เขต 1 

ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดศรีบังวนั 
โรงเรียนตําบลริมปิง 
โรงเรียนวัดปุายาง ม.6 สพฐ. ลพ. เขต 1 

หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 8 

สพฐ. ลพ. เขต 1 

มัธยมศึกษา โรงเรียนตําบลริมปิง หมู่ท่ี 6 สพฐ. ลพ. เขต 1 
การศึกษานอก
ระบบ 

ศูนย์ กศน. ตําบลริมปิง หมู่ท่ี 7 กศน.อําเภอเมือง
ลําพูน 

 

 (2) การศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลริมปิงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด
จํานวน 7 แห่งและสํานักแม่ชี จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 

  1. วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก)  
วัดศรีปิงชัย  ต้ังอยู่เลขท่ี  105  บ้านปุาแก  หมู่ท่ี  1 ตําบลริมปิง อําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี  6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา  อาณาเขต 
ทิศเหนือติดกับแม่น้ําปิง  ทิศใต้ติดกับท่ีดินเอกชน ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับท่ีดิน
เอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปพระ
ประธาน วัดศรีปิงชัย  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2425ตามประวัติวัดแจ้งว่า  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2420 สถานท่ีต้ังวัด
เดิมเป็นท่ีดินของสกุลเจ้าผู้ครองนครชื่อเจ้าคันธะและเจ้านวลคํา  ได้ถวายให้สร้างวัด  เมื่อชาวบ้านได้ร่วมใจกัน
สร้างเป็นวัดแล้วจึงขนานนามว่าวัดปุาแก้ว ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น วัดศรีปิงชัย เนื่องจากวัดต้ังอยู่ติดกับแม่น้ํา
ปิง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม  2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 
เมตร การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าท่ีทราบนาม  คือ รูปท่ี 1 พระอธิการคําอ้าย โกวิโท  พ.ศ. 
2420-2440  รูปท่ี  2 พระอธิการยาวิชัย ญาณวิชโย พ.ศ. 2441 -2455  รูปท่ี  3 พระอธิการบุญสม  
ญาณวิลาโส  พ.ศ. 2456-2470 รูปท่ี 4 พระอธิการสุข ชาตสุโข  พ.ศ. 2471-2488  รูปท่ี 5  พระอธิการ

หน่วยงาน จ านวน
บุคลากร(คน) 

จ านวนนักเรียน(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปิง  ครู 5 
แม่บ้าน 1 

68 

โรงเรียนตําบลริมปิง  ครู 15 
ภารโรง 1 

173 

โรงเรียนวัดศรีบังวนั ครู 9 
ภารโรง 1 

98 

โรงเรียนวัดปุายาง ครู 6 
ภารโรง 1 

49 



 

 

 

เมอืงช่ืน ฐิตวิริโย พ.ศ. 2489-2500 รูปท่ี 6 พระครูศูนย์ ปํฺญาวฑฺฒโน  ต้ังแต่ พ.ศ. 2501 และป๎จจุบัน 
พระอธิการสมเกียรติ อตฺตสนฺโตต้ังแต่ 24  ตุลาคม  2533  เป็นต้นมา  นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่  2  ต้น  
คือ  ต้นโพธิ์   ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลําพูน ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่ งเรืองของ
พระพุทธศาสนา  และถือว่าต้นโพธิ์คู่นี้เป็นเสาหลักของหมู่บ้าน 

  2. วัดศรีบังวัน    
วัดศรีบังวัน  ต้ังอยู่เลขท่ี  115  บ้านศรีบังวัน  หมู่ ท่ี  4  ตําบลริมปิง 

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี  3 ไร่ 74 ตารางวา อาณาเขต 
ทิศเหนือประมาณ  76 เมตร  ติดกับลําเหมือง  ทิศใต้ประมาณ  84 เมตร  ติดกับลําเหมือง  ทิศตะวันออก
ประมาณ  51 เมตร  ติดกับท่ีดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ  66  เมตร  ติดกับโรงเรียนวัดศรีบังวัน  มีท่ี
ธรณีสงฆ์ จํานวน  2 แปลง  เนื้อท่ี  3 ไร่  1  งาน  25 ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  วิหาร  
ศาลาบาตร  กุฏิสงฆ์ และโรงครัว  วัดศรีบังวัน  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2435  ตามประวัติวัดแจ้งว่า  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 
2390  สถานท่ีต้ังเดิมเป็นวัดร้างศรัทธาชาวบ้านมีความประสงค์ท่ีจะต้ังขึ้นเป็นวัดจึงได้นิมนต์พระฟอง จากวัด
เจดีย์ขาวมาจําพรรษา  ชาวบ้านเรียกว่าวัดบังวัน  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าท่ีทราบนาม คือ 
รูปท่ี 1 พระฟอง  พ.ศ. 2377-2407 รูปท่ี 2 พระคําแสน พ.ศ. 2431-2481  รูปท่ี  3  พระอธิการทอง  
สุวณฺณสาโร  พ.ศ. 2481-2505  รูปท่ี 4  พระจรูญ  พ.ศ. 2505-2510  รูปท่ี  5 พระบุญช่วย  พ.ศ. 
2510-2520  รูปท่ี  6  พระอธิการสุรินทร์ ฐานธมฺโม  ต้ังแต่  พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา 

  3. วัดเจดีย์ขาว   
วัดเจดีย์ขาว  ต้ังอยู่เลขท่ี  32  บ้านเจดีย์ขาว  หมู่ ท่ี  5  ตําบลริมปิง  

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี  9  ไร่  23  ตารางวา  ส.ค. 1  
อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  44  วา  1  ศอก ติดกับท่ีดินของเอกชน ทิศใต้ประมาณ  61 วา 2  ศอก    
ติดกับท่ีดินเอกชน  ทิศตะวันออกประมาณ  71  วา  2  ศอก ติดกับท่ีดินเอกชน  ทิศตะวันตกประมาณ  71 
วา  2 ศอก  ติดกับท่ีดินเอกชน  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  และกุฏิ
สงฆ์  ปูชนียวัตถุมี พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูน  พระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์  
พระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง  เจดีย์ และหอไตรกลางสระน้ํา วัดเจดีย์ขาว  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2287  ตามประวัติ
วัดแจ้งว่า  สร้างเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2324  โดยมีครูบาเตชะ ได้ธุดงค์มาจากวัดดอยติมาป๎กกลดบริเวณเจดีย์สี
ขาวองค์เล็ก ๆ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า  กู่ขาว  บริเวณท่ีดินดังกล่าวนี้ ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปจับจองเพราะเช่ือว่ามี
เทวดารักษาอยู่  เมื่อครูบาเตชะมาอยู่ในท่ีนั้นได้เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านให้เกิดศรัทธาจึงพร้อมใจกันสร้าง
วัด  ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่ขาว  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าท่ีทราบนาม  คือ  รูปท่ี 1  พระครู
บาปินตา  จนฺทวํโส  ต้ังแต่  พ.ศ. 2418-2458  รูปท่ี  2  พระครูบาสุข  ปํฺโญต้ังแต่  พ.ศ. 2459-2496 
รูปท่ี 3 พระอธิการหล้า  ญานวิลาโส ต้ังแต่  พ.ศ. 2496-2499 รูปท่ี 4 เจ้าอธิการดวงดี  รตนญาโณ ต้ังแต่  
พ.ศ. 2499-2506   รูปท่ี  5 พระธวัช  สุวณฺณปํฺโญ   ต้ังแต่  พ.ศ. 2506-2508  รูปท่ี 6 พระอธิการ
สุรพล ปํฺญาวชิโร  ต้ังแต่  พ.ศ. 2509-2515 รูปท่ี 7 พระอธิการบุญมา  ญาณิโก  ต้ังแต่ พ.ศ. 2516-
2521 รูปท่ี 8 พระครูภัทรกิตติคุณ ต้ังแต่  พ.ศ. 2521 – ป๎จจุบัน  วัดเจดีย์ขาว  เป็นท่ีต้ังศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โดยได้รับการจัดต้ังเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2551 โดยนายชิดพงษ์ ฤทธิประสาท  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน   

  4. วัดสันริมปิง    
วัดสันริมปิง  ต้ังอยู่เลขท่ี  39  บ้านสันริมปิง  หมู่ท่ี 6  ตําบลริมปิง อําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี  10 ไร่  3 งาน  80  ตารางวา     



 

 

 

ส.ค. 1 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ  94  เมตร ติดกับท่ีดินเอกชน  ทิศใต้ประมาณ  135  เมตร  ติดกับถนน
สาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 140 เมตร  ติดกับถนนสาธารณะ  ทิศตะวันตกประมาณ 140  เมตร ติด
กับลําเหมือง  มีท่ีธรณีสงฆ์จํานวน  1 แปลง  เนื้อท่ี  3  งาน 42  ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  
อุโบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญ และศาลาบาตร  ปูชนียวัตถุมี  พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน  
พระสิงห์ 1 พระทองสําริด  หีบท่ีเก็บคัมภีร์พื้นเมือง และเจดีย์  วัดสันริมปิง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2176  ตาม
ประวัติวัดแจ้งว่าเดิมเป็นวัดร้าง  ต่อมาครูบาเตชะ (เต๋จ๊ะ) ได้มาอยู่จําพรรษา  ได้สร้ างอาคารเสนาสนะขึ้น  
และต้ังช่ือวัดว่า วัดสันริมปิง เพราะอาศัยว่าวัดอยู่ใกล้แม่น้ําปิง  ชาวบ้านเรียกว่าวัดท่าบ้านสัน  ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  พ.ศ. 2217  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าท่ีทราบนาม  คือ  
รูปท่ี  1     ครูบาเตชะ (เต๋จ๊ะ) กิจฺจสาโร  พ.ศ. 2176-2225  รูปท่ี 2 ครูบาปินตา  ขนฺติธโร  พ.ศ. 2225-
2275  รูปท่ี  3  พระอธิการอ้าย  อินฺทวํโส  พ.ศ. 2275-2321  รูปท่ี  4  พระอธิการเฮือน ธมฺมทินฺโน พ.ศ. 
2321-2368 รูปท่ี 5 พระอธิการก๋อง กตปุํฺโญ พ.ศ. 2368-2410  รูปท่ี  6 พระอธิการป๎น  ทนันชัย  
พ.ศ. 2410-2465  รูปท่ี 7  พระอธิการเสาร์  สุริโย พ.ศ. 2465-2505  รูปท่ี  8  พระอธิการพรหม  อิน
ทนฺนโท  พ.ศ. 2505-2510  รูปท่ี 9  พระอธิการเสน่ห์  สุภาจาโร พ.ศ. 2510-2521  รูปท่ี  10  พระ
อธิการอุดม ธมฺมวิจาโร  พ.ศ. 2521-2523  รูปท่ี 11 พระอธิการสนั่น  ธีรปํฺโญ พ.ศ. 2523-2525 รูปท่ี 
12 พระครูสุเมธวรวัฒน์  สุเมธี ต้ังแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา  นอกจากนี้มีโรงเรียนประชาบาล  สถานีอนามัย
ศูนย์โภชนาการเด็กก่อนเกณฑ์ต้ังอยู่ในบริเวณวัด  และได้ใช้สถานท่ีเป็นท่ีจัดประชุมเกษตรตําบล อบรม
กรรมการพัฒนาหมู่บ้าน  และประชุมสมาชิกธนาคารเกษตร ป๎จจุบันเจ้าอาวาส คือ พระอธิการสว่าง  
อาภสฺสโร  เริ่มรับตําแหน่งเมื่อ  วันท่ี  19  กันยายน พ.ศ. 2541  อุโบสถหลังเดิมต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าวัดได้
ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาทางคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าอาวาสจึงได้ทําเรื่องแจ้งไปท่ีกรมการศาสนา
เพื่อขออนุญาตรื้อถอนแล้วมาสร้างใหม่บริเวณภายในวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี  18 
ตุลาคม 2547  ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป  เล่มท่ี  121  ตอน  96 ง  ป๎จจุบันสถานี
อนามัย และโรงเรียนประชาบาลไม่ได้ต้ังอยู่ภายในวัดสันริมปิงแล้ว  ทางวัดสันริมปิงจึงได้ใช้สถานตรงนี้ก่อสร้าง
วิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย  พร้อมพระธาตุประจําปี  เกิด  12  ราศี โดยเริ่มวางศิลาฤกษ์  ไปเมื่อวันเสาร์ท่ี  
10  พฤศจิกายน  2550 นอกจากนี้ยังมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด  ซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525  
ในสมัยของพระอธิการสวิง  สิริมงคโล  สังกัดกรมการศาสนาป๎จจุบันได้ถ่ายโอนมาสังกัดเทศบาลตําบลริมปิง 

  5. วัดเชตุวัน(หนองผ า)  
วัดเชตวัน  ต้ังอยู่เลขท่ี  93  บ้านหนองผํา  หมู่ท่ี  7   ตําบลริมปิง  อําเภอ

เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี  6  ไร่  5 ตารางวา  ส.ค. 1 เลขท่ี  
483 อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  45  วา ติดกับท่ีดินเอกชน  ทิศใต้ประมาณ  41 วา  ติดกับถนน
สาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ  35  วา  ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 76 วา ติดกับถนน
สาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ  ศาลาบาตร  และหอไตร  ปูชนีย
วัตถุมี  พระพุทธรูปพระประธานและเจดีย์ วัดเชตวัน  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2452  โดยมีท่านเจ้าคุณพระญาณ
มงคล     (ฟู ญาณวิชโย) อดีตเจ้าคณะจังหวัดลําพูน  ประธานฝุายสงฆ์  นายแสน  อุปนันท์  ประธานฝุาย
ฆราวาส พร้อมด้วยศรัทธาชาวบ้านได้ช่วยกันแผ้วถางท่ีดินซึ่งเดิมเคยเป็นท่ีต้ังวัดมาก่อน  และได้สร้างอาคาร
เสนาสนะของวัดข้ึน  พร้อมกับได้นิมนต์พระจากวัดมหาวันจํานวน  2 รูป คือ พระจันทร์แก้ว  จนฺทวํโส  และ
พระป๎น  อภิวํโส  มาอยู่ประจําเพื่ออบรมประชาชน  ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองผํา  การบริหารและการ
ปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าท่ีทราบนาม  คือ  รูปท่ี  1 พระอธิการจันทร์แก้ว  จนฺทวํโส  พ.ศ. 2452-2453 รูป
ท่ี 2 พระอธิการป๎น  อภิวํโส  พ.ศ. 2453-2485  รูปท่ี  3  พระอธิการป๎น  พนฺธวํโส  พ.ศ. 2485- 2500  



 

 

 

รูปท่ี  4  พระมหาคําป๎น  คมฺภีโร  พ.ศ. 2500-2502  รูปท่ี 5  พระมหาสุวัฒน์ ตันทรานนท์  พ.ศ. 2502-
2505  รูปท่ี 6  พระอธิการบุญมี  ธมฺมวิจาโร  พ.ศ. 2505-2512  รูปท่ี  7  พระบุญทอง  สุภาจาโร  พ.ศ. 
2512-2515  รูปท่ี 8  พระอธิการทอง คนฺธสาโร  ต้ังแต่  พ.ศ. 2515  เป็นต้นมา  

  6. วัดป่ายาง  
วัดปุายางริมปิง  ต้ังอยู่เลขท่ี  73  บ้านปุายางริมปิง  หมู่ท่ี  8  ตําบลริมปิง 

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี  5  ไร่  1 งาน  89 ตารางวา  
น.ส. 3 เลขท่ี 13 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ  40 วา  ติดกับท่ีดินเอกชน  ทิศใต้ประมาณ  43 วา ติดกับลํา
เหมือง  ทิศตะวันออกประมาณ  23  วา ติดกับลําเหมือง ทิศตะวันตกประมาณ  43  วา 1 ศอก  ติดกับถนน
สาธารณะ  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  กุฏิสงฆ์  และศาลาบาตร   วัดปุายาง
ริมปิง  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2334  ตามประวัติวัดแจ้งว่า  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2303  สถานท่ีต้ังเดิมเป็นวัดร้างต่อมา
มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง  นามว่า พระกิตติ  กิตฺติญาโณมาป๎กกรดพักแรมบําเพ็ญธรรม  ชาวบ้านมีความเล่ือมใสใน 
จริยวัตร  จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดข้ึน  โดยใช้ช่ือว่า  วัดปุายาง  ต่อมาจึงได้เปล่ียนเป็นวัดปุายางริมปิง  ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2511  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าท่ีทราบนาม  คือรูปท่ี 1  พระอธิการกิตติ  กิตฺติญาโณ  
พ.ศ. 2302-2372  รูปท่ี 2 พระอธิการมอย  เตชปํฺโญ พ.ศ. 2372-2435  รูปท่ี  3  พระอธิการแสน  
สิทธิ  พ.ศ. 2435-2485  รูปท่ี  4  พระอธิการอ้าย คนฺธสีโล  พ.ศ. 2485 -2500  รูปท่ี  5  พระครู
สุเมธวรวัฒน์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2500 และป๎จจุป๎น  พระไพฑูรย์  ฐิตธมฺโม ต้ังแต่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550  
เป็นต้นมา  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน พ.ศ. 2492  นอกจากนี้มี โรงเรียน
ประชาบาลของทางราชการ และจัดต้ังท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  ในบริเวณท่ีดินของวัด 

  7. วัดบุบผาราม(สบปะ) 
วัดบุปผาราม  ต้ังอยู่เลขท่ี  27  บ้านสบปะ  หมู่ท่ี  9  ตําบลริมปิง อําเภอ

เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี  4  ไร่  2  งาน  61 ตารางวา  น.ส. 
3  เลขท่ี  553  อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ  53  วา  ติดกับโรงเรียนและท่ีดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ  42  
วา ติดกับถนนสาธารณะ  ทิศตะวันออกประมาณ  45  วา  ติดกับลําน้ําเหมือง  ทิศตะวันตก ประมาณ  41 
วา ติดกับลําน้ําเหมืองและถนนสาธารณะ  มีท่ีธรณีสงฆ์ จํานวน  1  แปลง  เนื้อที่ 1 งาน  7 ตารางวา  อาคาร
เสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์   วัดบุปผาราม  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2452  ตาม
ประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2456  เดิมเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันพัฒนาและสร้าง
ขึ้นเป็นอารามสงฆ์  ช่ือ วัดสบปะ  เพราะมีแม่น้ําปิงและแม่น้ําปะไหลมาบรรจบกัน  ต่อมาได้เปล่ียนช่ือวัดโดย
ทางราชการว่า วัดบุปผาราม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2472  เขต
วิสุงคามสีมากว้าง  12  เมตร ยาว  27  เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าท่ีทราบนาม  คือ  
รูปท่ี 1  พระครูอิ่นคํา  วิสารโท  พ.ศ. 2458-2500  รูปท่ี  2  พระอธิการจันทร์ตา  กตสาโร  พ.ศ. 2500-
2502  รูปท่ี  3  พระอธิการคําอ้าย  คุณสํวโร  พ.ศ. 2502-2508  รูปท่ี  4  พระอธิการจันทร์ต๊ิบ  ขฺนติโก  
พ.ศ. 2508-2517  รูปท่ี  5  พระสุรพล สุธีโร  พ.ศ. 2517-2520  รูปท่ี  6  พระอธิการธีรพันธ์  วราชโย  
พ.ศ. 2520-2522  รูปท่ี  7  พระทอง สุทฺธจิตโต  พ.ศ. 2522-2523  รูปท่ี  8  พระสุวรรณ สุภโต  ต้ังแต่  
พ.ศ. 2523  และป๎จจุบัน พระอธิการสุริยัน  ปํฺญาธโร ต้ังแต่  1  กันยายน  พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา   

8. ส านักแม่ชีอมรีรักษ์ 
หัวหน้าสํานักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ลําพูน   ท่านแม่ชีอาจารย์อมรี      

ศรีดารักษ์  ป๎จจุป๎นอายุ  67  ปี  23 พรรษา  ท่ีต้ัง  เลขท่ี  59 หมู่ 3  ต.ริมปิง  อ.เมือง  จ.ลําพูน  51000  



 

 

 

โดยคุณจันทร์รัตน์  โกยดุล  ได้ถวายท่ีดินจํานวน  7  ไร่  3  งาน  36  1/10  ตารางวา  เมื่อวันท่ี   27  
กุมภาพันธ์  2536  เพื่อจัดต้ังเป็นสํานักปฏิบัติธรรม วันท่ี  7  เมษายน  2538  คุณมุกดา  ต้ังสิทธิโชค  บุตรี       
คุณพ่อเอก  คุณแม่หลิว  ต้ังสิทธิโชค  ได้ถวายท่ีดินจํานวน 2 ไร่ 1 งาน  88  ตารางวา  เพื่อขยายท่ีดิน
จัดสร้างสํานักปฏิบัติธรรมเมื่อวันท่ี  9  มิถุนายน  2541  คุณจันทรัตน์  โกยดุล  คุณแม่มาดี เดชคํารณ  และ
คุณอังสนา นิยมค้า แม่ชีธรรมภรณ์  เดชคํารณ   คุณพองาม  เดชคํารณ  นายศานติ  เดชาคํารณ  และ      
คุณศุภโชค  โกยดุลย์  ได้ถวายท่ีดิน  9  ไร่  3 งาน  28  ตารางวา  เพื่อขยายท่ีดินจัดสร้างสํานักปฏิบัติธรรม
น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อยุทธ เดชาคํารณ  คุณแม่ฉวี  ทัศนปรีดา   

 (3) ประเพณี ตําบลริมปิงมีประเพณีท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
1. ประเพณีสลากภัตต์/สลากย้อม 

“สลากย้อม” เกิดจากความเช่ือของชาวยองโบราณท่ีว่า “หญิงสาวผู้ใดถ้ายังไม่ได้
ตานสลากย้อม ก็ยังไม่ควรแต่งงาน” บ้างก็เช่ือว่าหญิงสาวใดไม่ได้ถวายสลากย้อมถ้าแต่งงานไปชีวิตจะไม่
เจริญรุ่งเรือง “ฮิบ่มา ก้าบ่ข้ึน” โดยเฉพาะหญิงสาวซึ่งไม่มีโอกาสได้บวชเรียน รับใช้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
หรือมีกิจกรรมและบทบาททางสังคมเหมือนผู้ชาย ดังนั้น การถวายทาน “สลากย้อม” จึงมีนัยของการแบ่งพื้นท่ี
ทางสังคมให้แก่สตรีให้ได้มีบทบาท และนับเป็นการทําบุญครั้งสําคัญ ซึ่งจักทําได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น 
นอกจากนี้ การถวายทานสลากย้อมจึงเป็น    กุศโลบายสอนให้เด็กหญิงชาวยองรู้จักการเก็บออม เรียนรู้การ
เย็บป๎กถักร้อย และงานอื่นๆ ในหน้าท่ีแม่บ้านแม่เรือนอย่างสมบูรณ์แบบก่อนท่ีจะออกเรือนไปอีกด้วย       

 “สลากย้อม” เรียกตามสีสันของต้นสลากท่ีมีหลากสีสัน มีความสูง 10 วาหรือ
มากกว่านั้น และประดับประดาด้วยข้าวของเครื่องใช้ และของมีค่าต่างๆ มากมาย อาทิ ตลับใส่พลู หมาก ครก
ตําหมากทําด้วยเงิน เข็มขัดเงิน สร้อยคอ สร้อยข้อมือทองคํา โต๊ะเครื่องแปูงครบชุด เครื่องเรือนครบชุด 
อัฐบริขาร เครื่องมือจารคัมภีร์ครบชุด ผ้าห่อคัมภีร์ บาตรพระ ผ้าสบง ร่ม รองเท้าแตะ ยารักษาโรค สมุด 
ดินสอ ฯลฯ รวมถึงผัก ผลไม้ตามฤดูกาล และบุหรี่ทําเป็นแพยาว 3 - 4 วา นอกจากนี้ยังมีเงินเป็นยอด
จตุป๎จจัยด้วย การจัดทําต้นสลากย้อมของหญิงสาวจะใช้ระยะเวลาในการเก็บหอมรอมริบอยู่หลายปี นอกจากนี้
ในการทําสลากย้อมแต่ละต้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ําใจของชาวบ้านท่ีต่าง
พร้อมใจกันมาช่วยแต่งดาตระเตรียมต้นสลาก หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นการเปิดโอกาสให้ชายหนุ่ม และหญิงสาว
ได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันในระหว่างการตระเตรียมแต่งดาต้นสลากย้อม อีกท้ังเพื่อเป็นการอุทิศส่วน
กุศลให้แก่ญาติพี่น้อง บุพการี ซึ่งล่วงลับไปแล้ว 

2. ประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) 
 เทศกาลสงกรานต์นี้ ชาวล้านนาเรียกว่า ปาเวณีปีใหม่  ( อ่าน " ป๋าเวณีปี๋ใหม่ " ) 

ซึ่งมีความหมายตรงกับคําว่า  " ประเพณีสงกรานต์ "  ในช่วงเทศกาลซึ่งใช้เวลา ๕ วัน ชาวล้านนาจะเฉลิมฉลอง
วาระนี้ท้ังในแง่ศาสนาและพิธีกรรมโดยตลอดจะมีวันและพิธีกรรม การละเล่นหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

1. วันสังขารล่อง หรือมหาสงกรานต์  ในวันนี้ ต้ังแต่เช้าตรู่ จะมีการป๎ดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด 
2. วันเน่าหรือวันเนาว์ เป็นวันเตรียมงานชาวบ้านจะพากันไปส่ิงของต่างๆ ท้ังข้าวของรวมไปถึงอาหาร

และขนมท่ีจะใช้ทําบุญและใช้บริโภคในวันพญาวัน ขนมท่ีนิยมทํากันในเทศกาลสงกรานต์นี้มีหลายชนิด เช่น   
เข้าหนมจ้อก คือขนมใส่ใส้อย่างขนมเทียน เมื่อถึงตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด เพื่อกองรวมกันทําเป็น
เจดีย ์การขนทรายเข้าวัดนี้ ถือว่าเป็นการนําทรายมาทดแทนส่วนท่ีติดเท้าของตนออกจากวัด ซึ่งเสมอกับได้ลัก
ของจากวัด ในขณะท่ีมีการสร้างเจดีย์ทรายท่ีวัดนั้น ทางบ้านก็จะจัดเตรียมตัดกระดาษสีต่างๆ มาทําตุง  



 

 

 

3. วันพญาวัน เป็นวันเถลิงศกเริ่มต้นจุลศักราชใหม่ วันนี้เป็นวันท่ีมีการทําบุญทางศาสนา   ต้ังแต่เวลา
เช้าตรู่จะมีคนนําเอาสํารับอาหารคาวหวานต่างๆ   ไปทําบุญถวายพระตามวัด อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
หรือญาติมิตรท่ีล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้จะนําสํารับอาหารไปมอบให้กับบิดามารดา ปูย่า ตายาย ผู้เฒ่าผู้แก่
หรือผู้ท่ีตนเคารพนับถือ ในตอนบ่ายจะมีการไปดําหัวหรือไปคารวะผู้เฒ่าผู้แก่ บิดามารดา ญาติพี่น้อง ผู้อาวุโส 
ผู้มีบุญคุณหรือผู้ท่ีเคารพนับถือเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษอันเนื่องจากท่ีอาจได้ประพฤติในส่ิงท่ีไม่สมควรต่อ
ท่านเหล่านั้น       

3. ประเพณีถวายเทียนพรรษา  
การถวายเทียนเข้าพรรษาของประชาชนล้านนาไทย นิยมทํากันมาช้านานแล้ว 

เรียกว่าถวาย "ผะต๊ิดเทียนไฟ" ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 เพื่อถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษา   แต่ทํา
ถวายกันเป็นส่วนตัว พอถึงเวลาก็พาลูกหลานภายในครอบครัวไปถวาย ไม่ได้ทํากันเอิกเกริกเป็นส่วนรวม  

4. ประเพณีงานปอยหลวง  
“ปอยหลวง” คืองานฉลองท่ียิ่งใหญ่ของคนทางภาคเหนือ “ปอย” มาจากคําว่า 

ปเวณี หมายถึง งานฉลองรื่นเริง หรืองานเทศกาลท่ีจัดขึ้น คําว่า “หลวง” หมายถึงยิ่งใหญ่ ประเพณีปอยหลวง 
มักจัดขึ้นช่วงเดือน 5 จนถึงเดือน 7 เหนือ ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี ปอยหลวงเป็นการฉลองถาวรวัตถุของวัด หรือส่ิงก่อสร้างท่ีประชาชนช่วยกันทําขึ้นเพื่อประโยชน์แก่
สาธารณะ ประเพณีปอยหลวงเป็นการทําบุญเพื่อเฉลิมฉลองศาสนสมบัติต่างๆเพื่อให้เกิดอานิสงส์แก่ตนและ
ครอบครัว ถือได้ว่าบุญกุศลแรง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องแสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวของคณะสงฆ์และ
ชาวบ้านนอกจากการฉลองท่ียิ่งใหญ่แล้วการทําบุญปอยหลวงนิยมทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปูุย่าตายาย 
หรือญาติพี่น้องท่ีล่วงลับไปแล้ว ส่ิงสําคัญอีกอย่างท่ีได้จากการทําบุญงานปอยหลวงก็คือการแสดงความช่ืนชม
ยินดีร่วมกัน เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่คนในท้องถิ่นโดยการจัดมหรสพสมโภช เนื่องจากนานหลาย
ปีถึงจะได้มีโอกาสจัดงานประเพณีปอยหลวง 

5. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
การสรงน้ําพระธาตุ เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา เป็นการแสดงถึงความ

เคารพและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งประเพณีสรงน้ําพระธาตุในตําบลริมปิงนั้น แต่ละวัดจะจัดไม่พร้อมกัน  
6. ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) 

ยี่เป็ง คําว่า "ยี่" ในภาษาล้านนาหมายถึงเดือน ๒ ส่วนคําว่า "เป็ง"หมายถึง คืนท่ี
พระจันทร์เต็มดวง ดังนั้น ยี่เป็ง จึงหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของคนภาคกลาง      
พี่น้องชาวล้านนาจะนํากระทงใหญ่ท่ีวัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในลําน้ํา พร้อมท้ังจุดถ้วยประทีป (การจุด
ผางปะต๊ีบ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟูาเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวง
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ นิยมประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทําประตูปุา ทางมะพร้าว ดอกไม้ 
ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา ส่วนในช่วงกลางคืนจะจัดงานรื่นเริง ประดับ
ประดาด้วยแสงสีเสียง ขบวนแห่และการปล่อยโคมท่ีสวยงามตระการตามาก โดยเฉพาะการปล่อยโคมนั้นถือ
เป็นกิจกรรมสําคัญของงานบุญนี้ เพราะพี่น้องชาวล้านนาเช่ือว่า เปลวไฟในโคมท่ีปล่อยขึ้นสู่ท้องฟูานั้นเป็น
สัญลักษณ์ของความรู้ ป๎ญญาและความปราดเปรื่อง และแสงสว่างท่ีได้รับจากโคมจะช่วยให้ชีวิตพบเจอกับแสง
สว่าง สามารถดําเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต้อง 

 



 

 

 

             (4) ศิลปวัฒนธรรม ตําบลริมปิงมีศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1. การฟ้อนเล็บ   แต่เดิมเรียก "ฟูอนเล็บ" ด้วยเห็นว่าเป็นการฟูอนท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของ "คนเมือง" ซึ่งหมายถึงคนในถิ่นล้านนาท่ีมีเช้ือสายไทยวน (ไท-ยวน)  และเนื่องจากการเป็นการ
แสดงท่ีมักปรากฏ ในขบวนแห่ครัวทานของวัดจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า "ฟูอนแห่ครัวทาน" ต่อมามีการสวม
เล็บท่ีทําด้วยทองเหลืองท้ัง 8 นิ้ว (ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ) จึงได้ช่ือว่า "ฟูอนเล็บ"การแต่งกายแต่เดิมจะนุ่งผ้าซิ่น 
สวมเส้ือแขนยาวทรงกระบอกคอกลม หรือคอจีนผ่าอก เกล้าผมมวยโดยขมวดมวยด้านท้ายทอย ทัดดอกไม้
ประเภทดอกเอื้อง จําปา กระดังงา หางหงส์ หรือลีลาวดี สวมเล็บท้ังแปดนิ้ว ต่อมามีการ ดัดแปลงให้สวยงาม
โดยประดับลูกไม้ หรือระบายท่ีคอเส้ือ ห่มสไบเฉียงจากบ่าซ้ายไปเอวขวาทับด้วยสังวาล ติดเข็มกลัด  สวมกําไล
ข้อมือ กําไลเท้า เกล้าผมแบบญี่ปุุน ทัดดอกไม้หรืออาจเพิ่มอุบะห้อยเพื่อความสวยงาม 

  2. การตีกลองสะบัดชัย เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาอย่างหนึ่งซึ่งมักพบ
เห็นในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้าน มีลีลาในการตีมีลักษณะโลดโผน เร้าใจ มีการใช้อวัยวะหรือส่วน
ต่างๆของร่างกาย เช่น ศอก เข่า ศีรษะ ประกอบในการตีด้วย ทําให้การแสดงการตีกลองสะบัดชัยเป็นท่ี
ประทับใจของผู้ท่ีได้ชม จนเป็นท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวางในป๎จจุบัน  ประวัติของกลองสะบัดชัยระบุว่า          
ในสมัยก่อนนั้นมีกลองชนิด ใช้ตีในการออกศึก ตีเรียกฝนฟูาให้ตกต้องตามฤดูกาล หรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
มีทํานองอยู่หลายทํานอง แล้วแต่ใช้ประกอบในงานหรือพิธี เช่น ทํานองออกศึก เป็นทํานองท่ีใช้ตีเมื่อจะไปออก
ศึก เพื่อให้นักรบมีความฮึกเหิม เป็นการปลุกขวัญกําลังใจให้แก่นักรบ ทํานองชนะศึก (เป็นทํานองท่ีนิยมตีกัน
ในป๎จจุบัน)  ตีเมือ่รบชนะเป็นการตีเอาชัยชนะกลับเข้าเมือง นักรบจะแสดงท่าท่ีเป็นฮึกเหิมโดยใช้อวัยวะส่วน
ต่างๆของร่างกาย ประกอบการตีด้วย ทํานองแปดหมื่นส่ีพันพระธรรมขันธ์ และทํานองสุดธรรม ใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  ทํานองฝนแสนห่า ใช้ตีเรียกฟูาฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลป๎จจุบันศิลปะการตีกลองสะบัด
ชัย เป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีได้นําช่ือเสียงทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ล้านนา และบทบาทของกลองสะบัดชัย จึง
อยู่ในฐานะการแสดงในวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ เช่น งานขันโตก งานพิธีต้อนรับแขกเมือง ขบวนแห่ 

  3. ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง หมายถึง วงดนตรี ท่ีนําเอาเครื่องดนตรี ประเภท
เครื่องสายของภาคเหนือ คือ ซึงสะล้อ และเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง ซึ่งเป็นท่ีนิยมกัน
มากในภาคเหนือ มาต้ังแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันมีอยู่เฉพาะในภาคเหนือตอนบนเท่านั้นถือว่าเป็นวงดนตรีพื้นบ้าน
ของท้องถิ่น ล้านนา ช่ือเรียกของวงดนตรีบางครั้งเรียก วงสะล้อ ซอซึง บ้างก็เรียก วง ซึง สะล้อ คงจะเป็น
เพราะวงสะล้อ ซอซึง ไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน ในการบรรเลง มีการนําเอาขลุ่ยพื้นเมือง (ขลุ่ยตาด) หรือปี่จุ่มมา
บรรเลงร่วมด้วย บางครั้งมีการขับร้องเพลง (ซอ)ประกอบโดยใช้ทํานองเพลงพื้นเมือง 

4. การฟ้อนเจิง เป็นการร่ายรําตามกระบวนท่าตามแบบแผน ท่ีแสดงออกถึงศิลปะ
ในการต่อสู้ของชาย ซึ่งท่ารํานั้นมีท้ังท่าหลักและท่าท่ีผู้รําแต่ละคน จะใช้ความสามารถเฉพาะตัว พลิกแพลงให้ดู
สวยงาม ในระยะแรก ฟูอนเจิง หมายรวมเอาท้ังการฟูอนประกอบอาวุธและไม่มีอาวุธ โดยเรียกลักษณะการ
ฟูอนตามนั้นคือ 

ใช้ไม้ฅ้อน หรือไม้พลองประกอบการรํา เรียกว่า ฟูอนเจิงไม้ฅ้อน 
ใช้หอกประกอบการร่ายรํา เรียกว่า ฟูอนเจิงหอก 
ใช้ดาบประกอบการร่ายรํา เรียกว่า ฟูองเจิงดาบ 
ใช้ลา คือดาบวงพระจันทร์ประกอบการร่ายรํา เรียกว่า ฟูอนเจิงลา 
ร่ายรําด้วยมือเปล่า เรียกว่า ฟูอนเจิงมือ   

ต่อมา คําว่าเจิง ในการฟูอนประกอบอาวุธต่าง ๆ ได้กร่อนหายไป และเรียกการฟูอนเจิงประกอบอาวุธต่าง ๆ 
ตามช่ือของอาวุธนั้น ๆ เช่น ฟูอนไม้ฅ้อน ฟูอนหอก ฟูอนดาบ ฟูอนลา และเรียกการร่ายรําในลีลาการต่อสู้ด้วย



 

 

 

มือเปล่านี้ว่า ฟูอนเจิง   การฟูอนเจิงประกอบอาวุธบางประเภทนั้น ในระยะหลังไม่ค่อยได้รับความนิยม แต่อาจ
พบอยู่บ้างในการพิธีฟูอนผี ส่วนการฟูอนเจิงลานั้นไม่ปรากฏว่ามีการฟูอนให้เห็น การฟูอนเจิงดาบนั้นได้รับ
ความนิยมมาก ท้ังในการแสดงประกอบการตีกลองอย่างในขบวนแห่ครัวทานเข้าวัด และเป็นท่ีนิยมมากในการ
แสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมบนเวที สําหรับการฟูอนเจิงมือ หรือฟูอนเจิงนั้น จะมีลูกเล่นได้มากกว่าการฟูอน
ประกอบอาวุธ เพราะคล่องตัวมากกว่าท่ีจะต้องแสดงการรําอาวุธควบคู่กับการฟูอน  การฟูอนเจิงนี้ มักดําเนิน
ร่วมกับตบบ่าผาบ หรือตบขนาบ คือการตบไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อให้เกิดเสียงดัง การฟูอนเจิงหรือ
ฟูอนรําแสดงลีลาประกอบการตบไปตามร่างกายดังกล่าว มักเรียกรวมกันว่า ตบบ่าผาบฟูอนเจิง และมักเป็น
การเริ่มต้นก่อนท่ีจะมีการฟูอนอาวุธ หรือกิจกรรมอื่นท่ีคล้ายคลึงกันการเรียนฟูอนเจิงนั้น ผู้เรียนต้องหามื้อจ๋ัน
วันดี เป็นวันอุดมฤกษ์ ไปขอเรียนกับครูท่ีมีความสามารถ โดยต้องมีการขึ้นขันหรือ การจัดเครื่องคารวะ คือ
กรวยดอกไม้ธูปเทียน พลู หมาก ข้าวเปลือก ข้าวสาร สุรา  ผ้าขาว ผ้าแดง กล้วย อ้อย มะพร้าว และค่าครูตาม
กําหนด ครูบางท่านอาจเส่ียงทายโดยให้ผู้จะสมัครเป็นศิษย์นําไก่ไปคนละตัว ครูเจิงคือผู้สอนฟูอนเจิงจะขีด
วงกลมท่ีลานบ้านแล้วเชือดคอไก่ และโยนลงในวงนั้น หากไก่ของผู้ใดด้ินออกไปตายนอกเขตวงกลม ก็คือว่าผี
ครูไม่อนุญาตให้เรียน และหากเรียนจนสําเร็จแล้ว ครูเจิง อนุญาตให้นําวิชาไปใช้ได้เรียกว่าปลดขันต้ัง โดยทํา
พิธียกขันต้ังคือพานเครื่องสักการะจากหิ้งผีครู แจกธูปเทียนดอกไม้จากในพานให้แก่ศิษย์  เป็นเสร็จพิธี 

   5. การฟ้อนยอง  การฟูอนยองเป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาจากครั้งอดีต  
การฟูองยองเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีต้องสอดรับกับดนตรีท่ีบรรเลง คนฟูอนต้องได้รับการฝึกฝนจน
ชํานาญ ถือว่าเป็น การออกกําลังกายอย่างหนึ่ง ผู้ฟูอนจะแต่งกายแบบกุลสตรีชาวล้ือเมืองยอง โดยสวมเส้ือ
แบบปกปูาย ผูกมัดชายข้าง นุ่งผ้าซิ่นลายน้ําไหล ต่อชายซิ่นสีเขียว โพกผ้าขาวเคียนรอบศีรษะ เกล้าผมมวย 
และประดับด้วยเครื่องเงิน ท่าฟูอนยองประกอบด้วยท่าต่างๆ 15 ท่า ดังนี้ ผะกาศักด์ิศรี  แม่ยิงจาวยอง    
จ๋าฮีตยิ่งใหญ่  สิบสองป๎นนา  ฮักสาจ๋าฮีต  อิ่นดูขุนนา  จ๋าฮีตดีแต้  หั่กปี่หั่กน้อง  จาวยองหั่กกั๋น  น้ําใจ๋ใยดี
ปูอมเปงฮงหน้า  ไหว้สาพระธาตุ  หั่กสาความจ่ิง  ความดีต่ีปึ่ง  ยอบเข่าไหว้สา 

   6. การฟ้อนผีปู่ย่า  การฟูอนผีปูุย่าเป็นประเพณีการเล้ียงผีบรรพบุรุษ โดยมีดนตรี
ประโคมให้ผีได้ฟูอนรํา โดยจะประกอบ พิธีต้ังแต่ช่วงเดือนห้าเหนือหรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปจนย่าง
เข้าฤดูฝน ประเพณีนี้มีอยู่หลายท่ีหลายแห่ง ในภาคเหนือ เป็นประเพณีท่ีบ่งบอกว่ามีท่ีมาจากความเช่ือความ
ศรัทธาต่อผีบรรพบุรุษแบบด้ังเดิม การนับถือผีปูุย่ามีด้วยกัน 2 ชนิดคือ ผีมดและผีเม็ง ซึ่งเป็นการนับถือของ
แต่ละวงศ์ตระกูล และบาง ตระกูลท่ีมีผู้นับถือต่างมาแต่งงานร่วมวงศ์กัน เกิดการผสมผสานความเช่ือความ
นับถือผีก็จะเรียกตระกูลว่า “ผีมด ซอนเม็ง” แรกเริ่มเดิมทีดนตรีท่ีใช้ประโคมระหว่างพิธีให้ผีได้เต้นได้ฟูอน
นั้น เป็นดนตรีพื้นบ้านธรรมดาท่ีพอจะ หาได้ในท้องถิ่น แต่ภายหลังเมื่อวงดนตรีปี่พาทย์แพร่หลายจากเมือง
ใหญ่จึงค่อยมีการนําวงปี่พาทย์มาประโคม ในประเพณีการฟูอนผีปูุย่า ด้วยปี่พาทย์เป็นดนตรีสําหรับพิธีกรรม
ศาสนาและรัฐพิธี ไม่ใช่เครื่องดนตรีของ ชาวบ้าน ทางถิ่นล้านนามีเครื่องดนตรีปี่อยู่เดิมแล้วคือ ปี่ซอหรือปี่
จุ่ม ส่วน “แน” หรือ “ปี่สรไน” เป็นดนตรีแบบ อินเดีย ผ่านทางลังกาและมอญเข้ามา เป็นเครื่องดนตรี
ประโคมในพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนฆ้องเป็นเครื่องดนตรี  ศักด์ิสิทธิ์ของชนช้ันสูงในความเช่ือของชาว
อุษาคเนย์ เมื่อมีการนําปี่สรไนและฆ้องมาผสมผสานร่วมวงจึงเกิดวงดนตรีปี่พาทย์ขึ้น โดยมีท้ังปี่พาทย์มอญ 
พม่า ล้านนา ไทย ลาว เขมร ชวา วงปี่พาทย์ท่ีใช้ประโคมในการฟูอนผีมดผีเม็งนั้นเรียกกันว่า “วงปาต” เป็น
ดนตรีมอญแบบเมืองเหนือ ซึ่งจะมีแพร่หลายในเขตแดนท่ีเคยรับอิทธิพลของมอญหรือเม็ง เช่น  เขลางค์นคร
หรือลําปาง หริภุญไชยหรือลําพูน  การนับถือผีปูุย่าจะมีการแบ่งลําดับช้ันของตระกูลในประเพณีการฟูอน 
ดังนี้  



 

 

 

1. ม้าขี่ บางทีเรียกว่า “ ท่ีนั่ง” คือ ผู้ทําหน้าท่ีคนทรงผีบรรพบุรุษ ม้าขี่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงมีอายุ 
ประมาณยี่สิบปีขึ้นไป ไม่จําเป็นต้องเป็นหญิงสูงอายุ ผีปูุย่าจะมีม้าขี่เฉพาะของตนเอง ม้าขี่ท่ีเป็นชายมีบ้าง
แต่ไม่มากนัก  

2. ควาญ คือ ผู้ปรนนิบัติรับใช้ผีปูุย่า ทําหน้าท่ีแต่งองค์ทรงเครื่อง จัดหาน้ําด่ืม สุรา หมาก เมี่ยง ตามท่ี 
เจ้าเรียกหา และเมื่อผีปูุย่าได้รับเชิญไปร่วมงานฟูอนท่ีอื่น ควาญจะคอยติดตามไปด้วยกับม้าขี่ ผู้รับ  หน้าท่ี
ควาญคือฝุายหญิงในตระกูลนั้น  

3. กําลัง หมายถึง กําลังแรงงานและกําลังทรัพย์ ซึ่งวงศ์ตระกูลสามารถระดมกําลังได้ มักจะเป็น 
ลูกหลานเพศชายคอยทําหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น ปลูกสร้างผามหรือปะรําพิธี ตักน้ํา ผ่าฝืน ยกสํารับอาหาร ขนข้าว
ของเครื่องใช้ เป็นต้น  

4. ผีหรือเจ้ารับเชิญ ส่วนใหญ่จะเป็นผีท่ีเคยฟูอนร่วมผามกันมานานจนสนิทชิดเช้ือหรือเป็น 
ความคุ้นเคยของญาติพี่น้องท่ีเรียกว่า “เติงกัน” หรือ “ถึงกัน” นั่นเอง 

 

   (5) โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยว ตําบลริมปิงมีโบราณสถานและสถานท่ีท่องเท่ียวที่ 
สําคัญต่างๆ ดังนี้ 
  โบราณสถาน 

1. วัดเจดีย์ขาว อยู่ในหมู่ท่ี 5 ตําบลริมปิง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
2. กู่ล่อง,กู่แดง,กู่ส่ีแจ่ง สถานท่ีโบราณสําคัญ ป๎จจุบันถูกเอกชนครอบครอง เหลือเพียง

กู่ล่อง แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากต้องใช้ในการทํากิจของสงฆ์ 
  สถานที่ท่องเที่ยว 
    1. ฝายพญาอุต หมู่ท่ี 7 ตําบลริมปิง เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กริมแม่น้ําปิง  

  2. เตาชวนหลง เป็นโรงงานผลิตเครื่องป๎้นซึ่งเป็นสินค้า OTOP  ประจําตําบลริมปิง ท่ี 
    สวยงาม ประณีตวิจิตรบรรจง สถานท่ีต้ัง หจก.เตาชวนหลง หมู่ท่ี 10 ตําบลริมปิง  
    อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

    3. สวนไม้ไทยพ่อเล้ียงหมื่น  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในตําบลท่ีมีช่ือเสียงในด้านผลิต 
    เครื่องป๎้นดินเผาลวดลายโบราณตามสมัยต่างๆ ตลอดจนเป็นสถานท่ีรวบรวมพันธุ์ไม้ท่ี 

   หายากและไม้หอมในวรรณคดี ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านฮ่องแล้ง ตําบลริมปิง อําเภอ 
   เมือง จังหวัดลําพูน 

    4. หนองผํา เป็นหนองน้ําขนาดกลาง แต่เดิมเช่ือกันว่าใหญ่มาก เมื่อคราวเจ้าแม่จามเทวี 
       เสด็จขึ้นมาครองราชย์ ณ เมืองลําพูน ได้ขึ้นฝ่๎ง ณ ตําบลริมปิง และแวะประทับแรม 
       ริมหนองน้ํานี้เป็นแห่งแรก 

4. ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิไชย  สะพานศรีวิชัย เป็นสะพานแห่งสุดท้ายท่ีครูบาเจ้า
ศรีวิไชยได้สร้างขึ้น เพื่อข้ามลําน้ําปิง เช่ือมระหว่างตําบลริมปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน กับตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 
2480 แต่สะพานยังไม่ทันแล้วเสร็จ ท่านก็ถึงแก่มรณภาพ ลานอนุสาวรีย์ครูบา
เจ้าศรีวิไชยจึงเป็นสถานท่ีประดิษฐสถาน องค์รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชยเพื่อเป็น
การระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิไชยในการสร้างสะพานดังกล่าว  อีก
ท้ังเป็นลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุ ในการมาทํา
กิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น  การออกกําลังกาย การฟูอนเล็บ การสานไม้กวาด



 

 

 

ทางมะพร้าว  และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่และ
วิถีชีวิตของคนในตําบลริมปิง   

   (6) ภาษา  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลริมปิงจะใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อส่ือสาร
อย่างเป็นทางการ และมีภาษาพูดด้ังเดิมเรียกว่า ภาษาเมือง ซึ่งเป็นภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะของชาวล้านนา ใน
การติดต่อส่ือสารกันอย่างไม่เป็นทางการ  และในบางหมู่บ้านจะมีภาษาไทล้ือ  ภาษายองเป็นภาษาพูดเพิ่มอีก
หนึ่งภาษา  

  (7) การสาธารณสุข ตําบลริมปิงมีสถานท่ีบริการด้านการสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังตําบล
ดังนี้ 

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตําบลริมปิง จํานวน 1 แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 
  2. ศูนย์สาธารณสุขชุมชน จํานวน 10 แห่ง  
  3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 186 คน 
  4. คลินิกเอกชน จํานวน 1 แห่ง  
  5. ร้านขายยา จํานวน 4 แห่ง  
  6. คลินิกรักษาสัตว์ จํานวน 1 แห่ง 
 (8) การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม    
เทศบาลตําบลริมปิงมีกองสวัสดิการสังคมดําเนินการช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสโดย

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จํานวน 1,213 คน เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จํานวน 36  คน และเบี้ยยังชีพคน
พิการ จํานวน 208 คน  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) และ (อพมก.)  จํานวน 41  คน                 

          (ท่ีมา : ข้อมูลจาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลริมปิง ณ วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  2559) 

 2.1.4 ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานต าบลริมปิง 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ระดับตําบล 

ตัวชี้วัด 
จ านวน 

ที่ส ารวจทั้งหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 37 คน - - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

569 คน - - 

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ติดต่อกัน 

30 คน 1 คน 3.33 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 1,824 ครัวเรือน - - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวย
เบ้ืองต้นอย่างเหมาะสม 

1,824 ครัวเรือน - - 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อคัด
กรองความเส่ียงฯ 

3,593 คน - - 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วันๆละ 30 นาที 

5,414 คน 4 คน 0.07 



 

 

 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ระดับตําบล 

 

ตัวชี้วัด 
จ านวน 

ที่ส ารวจทั้งหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทน
ถาวร 

1,824 ครัวเรือน 6 
ครัวเรือน 

0.33 

9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปี 1,824 ครัวเรือน - - 
10. ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี 1,824 ครัวเรือน - - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

1,824 ครัวเรือน 1 
ครัวเรือน 

0.05 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,824 ครัวเรือน 6 
ครัวเรือน 

0.33 

13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธ ี 1,824 ครัวเรือน - - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,824 ครัวเรือน 2 

ครัวเรือน 
0.11 

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,824 ครัวเรือน 3 
ครัวเรือน 

0.16 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
16. เด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ได้รับการบริการเล้ียงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน 

147 คน - - 

17. เด็กอายุ 6 – 14 ปี รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 408 คน - - 
18. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 40 คน - - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงาน
ทํา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

- คน - - 

20. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่ายได้ 

3,734 คน 2 คน 0.05 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 3,418 คน 14 คน 0.41 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ 1,109 คน 23 คน 2.07 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 
บาท ต่อปี 

1,824 ครัวเรือน 63 
ครัวเรือน 

3.45 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,824 ครัวเรือน 14 
ครัวเรือน 

0.77 

          



 

 

 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ระดับตําบล 

 

ตัวชีวั้ด 
จ านวน 

ที่ส ารวจทั้งหมด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 5,655 คน 638 คน 11.28 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 5,655 คน 306 คน 5.41 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5,414 คน 6 คน 0.11 

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

1,161 คน - - 

29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน 
หรือภาครัฐ 

147 คน - - 

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน 

1,824 ครัวเรือน 4 
ครัวเรือน 

0.22 

         (ท่ีมา : ข้อมูลพื้นฐานปี 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลริมปิง)  

2.1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลริมปิง  เนื่องจากเป็นพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม  ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์เป็นเขตดินดําน้ําชุ่ม สามารถทําการเกษตรมีน้ําใช้ตลอดท้ังปี  จึงมีฐานเศรษฐกิจอยู่ในด้าน
เกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลริมปิง  ถูก
ใช้เพื่อการเกษตรกรรมประมาณร้อยละ  60  ของพื้นท่ีท้ังหมด  อาชีพที่สําคัญรองลงมาจากสาขาเกษตรกรรม 
คือ รับจ้างท่ัวไป,ค้าขายฯ 

 มีหน่วยธุรกิจต่างๆ กระจายอยู่ท่ี 10 หมู่บ้าน ดังนี้        
- ตลาดสด จํานวน 2 แห่ง  
- ร้านค้า  จํานวน  40 ร้าน 
- ป๎้มน้ํามัน  จํานวน 1 แห่ง  
- อู่ซ่อมรถ  จํานวน 11 ร้าน  
- ร้านขายอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน  2 ร้าน 
- ตู้น้ํามันหยอดเหรียญ จํานวน  16  

                              (ท่ีมา : งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลริมปิง)  

 
 

 

    
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

2.2 ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลริมปิง 
2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

                                                                                                                                                                     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
                            
 
 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 

ส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
1. ฝ่ายอ านวยการ 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานกิจการสภา 
- งานธุรการ 
 

2. ฝ่ายปกครอง 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานปูองกันและ         

บรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 
- งานปูองกัน ยาเสพติด 
   

1. ฝ่ายบรหิารงานการคลัง 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานธุรการ 
 

2. ฝ่ายพัฒนารายได ้
- งานพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน  และ

แผนที่ภาษี    
- งานทะเบียนพาณิชย์ 

1. ฝ่ายการโยธา 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวางโครงการและความ

คุมการก่อสร้าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานจัดสถานที่และไฟฟูา 
- งานธุรการ 
 

2  ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาป๎ตยกรรม 
- งานผังเมือง 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับต้น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศกึษา     

ระดับต้น) 

 1. ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมและจัดการคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม 
- งานอนามัยชุมชน  
- งานรักษาความสะอาด 
- งานส่งเสริมสุขภาพ2.  
-  งานปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
- งานสัตวแพทย ์
- งานธุรการ 
 

 

1.  ฝ่ายงานบริหารงาน
การศึกษา 
-  งานส่งเสริมเยาวชนและ 
   พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
-  งานส่งเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานหลักสูตร 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานส่งเสริมกีฬาและ   

นันทนาการ 
- งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  งานธุรการ 
 

 

 

 

กองสวัสดิการและสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) 

1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-  งานส่งเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
-  งานสังคมสงเคราะห ์
- งานเบี้ยยังชีพ 
- งานพัฒนาส่งเสริม

คุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส 

- งานพัฒนาชุมชน 
- งานการเกษตร 
- งานส่งเสริมอาชีพกลุ่ม

สตรี แม่บ้าน 
-  งานธุรการ 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1.  ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานวิเคราะห์นโยบาย และ

แผน 
- งานจัดทํางบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานธุรการ 



 

 

2.2.2  จ านวนบุคลากร 
 ฝ่ายการเมือง  
  ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลริมปิง จํานวน 5 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรีตําบล
ริมปิง จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตําบลริมปิง จํานวน 2 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลริมปิง 
จํานวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลริมปิง จํานวน 1 คน และฝุายสภาเทศบาลตําบลริมปิง 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลริมปิง จํานวน 12 คน  
 ฝ่ายประจ า  
  ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ี ดังนี้  

กอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม (คน) 
ภารกิจ จ้างเหมา

บริการ 
สํานักปลัด 5 3 1 19 28 
กองคลัง 5 2 - 4 11 
กองช่าง 3 1 - 7 11 
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

1 2 - 12 15 

กองวิชาการและแผนงาน 4 1 - 3 8 
กองการศึกษา 
(รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

3 - 3 3 9 

กองสวัสดิการสังคม 1 - - 4 5 
รวม 22 9 4 52 87 

 
2.2.3 สถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลริมปิง 
 เทศบาลตําบลริมปิงมีแหล่งท่ีมาของรายรับและรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้ 

1. ด้านรายรับ เทศบาลตําบลริมปิงมีรายได้ท่ีจัดเก็บเอง รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร
ให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้ 

 ตารางสถิติแสดงรายรับจริงของเทศบาลตําบลริมปิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 
รายรับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รายได้ท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

2,150,233.09 
949,614.29 
615,121.40 
452,820.40 
132,677.00 

1,818,351.18 
1,001,323.80 
   291,090.00 
   479,707.38 
     46,230.00 

1,813,743.89 
1,018,219.60 
   266,027.20 
   419,073.09 
   110,424.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร 

25,724,713.88 
25,724,713.88 

25,827,684.01 
25,827,684.01 

28,122,208.14 
28,122,208.14 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์) 

31,402,495.75 
11,652,705.00 
19,749,790.75 

25,517,992.80 
12,865,671.00 
12,652,321.80 

26,601,476.00 
12,208,355.00 
14,393,121.00 

รวม 59,277,442.72 53,164,027.99 56,537,428.03 

 



 

 

2. ด้านรายจ่าย เทศบาลตําบลริมปิงมีรายจ่าย ดังนี้ 
 ตารางแสดงสถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลตําบลริมปิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 

รายจ่าย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
งบกลาง 4,153,316.79 3,663,973.75 3,341,227.52 
งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 
  เงินเดือน (ฝุายประจํา) 

11,095,073.00 11,596,686.00 
  2,624,640.00 
  8,972,046.00 

10,383,363.24 
  2,848,320.00 
  7,535,043.24 

งบด าเนินงาน 
  ค่าตอบแทน 
  ค่าใชส้อย 
  ค่าวัสดุ 
  ค่าสาธารณูปโภค 

13,468,125.31 
3,225,488.00 
6,303,340.56 
3,144,381.59 
  794,915.16 

14,297,869.35 
2,131,129.42 
8,245,929.65 
3,062,682.93 
   858,127.35 

19,013,197.30 
  3,324,365.25 
  3,405,585.57 
    891,822.56 
    795,741.01 

งบลงทุน 
  ค่าครภุัณฑ์ 
  ค่าที่ดินและก่อสร้าง 

5,957,099.80 
1,397,599.80 
4,559,500.00 

5,557,855.01 
   615,055.01 
4,942,800.00 

5,792,534.24 
  534,137.00 
5,258,397.24 

งบเงินอุดหนุน 
  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์) 
  เงินอุดหนุน 

22,081,569.00 
19,749,790.75 
  2,331,778.25 

15,233,551.58 
12,652,321.80 
  2,581,229.78 

2,648,649.68 
- 

2,648,649.68 
งบเงินอุหนุนเฉพาะกิจ 
  งบกลาง 
  เงินเดือน (ฝุายประจํา) 
  ค่าใชส้อย 
  ค่าวัสดุ 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- - 14,357,553.00 
11,213,926.00 
     850,127.00 
     102,800.00 
     103,700.00 
  2,087,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 
  รายจ่ายอื่น 

16,500.00 
16,500.00 

16,500.00 
16,500.00 

- 

รวม 56,771,683.90 50,366,435.69 55,536,524.98 

                                     
 (ท่ีมา : ข้อมูลจาก กองคลัง เทศบาลตําบลริมปิง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2.2.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
  เทศบาลตําบลริมปิง มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 53 เครื่อง 
2 เครื่องปริ้นเตอร์ 31 เครื่อง 
3 เครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง 
4 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 2 คัน 
5 รถกระเช้า 2 คัน 
6 รถดับเพลิง 2 คัน 
7 รถตู้กู้ชีพ – กู้ภัย 1 คัน 
8 รถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน 
9 รถยนต์ตรวจการ 1 คัน 

10 รถยนต์บรรทุก 2 คัน 
11 เครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง 
12 เรือ 2 ลํา 
13 รถจักรยานยนต์ 12 คัน 
14 เล่ือยยนต์ 4 เครื่อง 
15 เครื่องตัดหญ้า 10 เครื่อง 
16 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 ท่ีนั่ง 1 คัน 
17 รถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 1 คัน 

 
                                                         (ท่ีมา : ข้อมูลจาก กองคลัง เทศบาลตําบลริมปิง ) 
 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของเทศบาลต าบลริมปิง 

ริมปิงน่าอยู่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่แนวคิดภูมิป๎ญญา รักษาวัฒนธรรม นําพาเศรษฐกิจดี มีอายุมั่นขวัญยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


