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สถานที�ทอ่งเที�ยว
ตาํบลริมป�ง



สภาพทั �วไปตาํบลริมป�ง
         เทศบาลตําบลรมิป�ง อําเภอเมอืงลําพูน จงัหวดัลําพูนตั�งอยูห่า่งตัวเมอืง
ลําพูน 4 กิโลเมตร อยูห่า่งจากตัวจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป�นระยะทางประมาณ 23
กิโลเมตร มถีนนสายลําพูน – สนัป�าตอง (ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 1015) เป�น
ถนนสายหลัก มถีนนสายรมิป�ง – ป�าเหว็ (ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 1030 แยก
ทางหลวง 106) เป�นถนนสายรอง สามารถเดนิทางไปยงัที�ต่าง ๆ  ไดง่้าย เชน่ อําเภอ
ป�าซาง 10 กิโลเมตรอําเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม ่16 กิโลเมตร สนามบนินานาชาติ
จงัหวดัเชยีงใหม ่20 กิโลเมตร อําเภอสนัป�าตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่10 กิโลเมตร อยู่
ในพื�นที�ตั�งโครงการเมอืงแฝดเชยีงใหม ่– ลําพูน อยูส่งูจากระดบันํ�าทะเล ประมาณ
258 เมตร มพีื�นที�ทั�งหมด 8,837.50 ไร ่หรอื 14.14 ตารางกิโลเมตรประกอบไป
ดว้ย 10 หมูบ่า้น อาศัยอยูร่วมกันเป�นกลุม่ ป�จจุบนัในม ี พ.ศ.2564 มปีระชากร
ทั�งหมด 6908 คนสภาพพื�นที�โดยทั�วไป เป�นพื�นที�ใชส้าํหรบัการเกษตรกรรมรอ้ยละ  
60และเป�นพื�นที�เก็บ สง่สนิค้าผลิตผลทางการเกษตร เนื�องจากเป�นที�ราบลุม่ติดลํา
นํ�าป�ง ดนิมคีวามอุดมสมบูรณส์งู

 อาณาเขตและพิกดัแผนที�แสดงขอบเขตของเทศบาลตาํบลริมป�ง

ทิศเหนือ

ทิศใต้
ทิศตะวนัออก

ทิศตะวนัตก

ติดต่อกับตําบลประตปู�า อําเภอเมอืงลําพูน จงัหวดั
ลําพูน และอําเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม่
ติดต่อกับตําบลต้นธง อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน
ติดต่อกับตําบลต้นธง และตําบลเหมอืงง่า อําเภอเมอืง
จงัหวดัลําพูน
ติดต่อกับ อําเภอหางดง  จงัหวดัเชยีงใหม่



แผนที� หมู่ ๑
บ้านป�าแก

SCAN MAP



วัดศรีป�งชัย (ทุ่งป�าแก) 
ต้นโพธิ�หน้าวัด

SCAN MAP

     วัดศรีปงชัย ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐๕ บานปาแก หมูท่ี ๑ ตําบล ริมปง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน สังกัดคณะสงฆมหานิกายตามประวัติวัดแจงวาเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐
สถานท่ีต้ังวัดเดิมเปนท่ีดินของสกุลเจาผูครองนครช่ือเจาคันธะ และเจานวลคําไดถวาย
ใหสรางวัดเม่ือชาวบานไดรวมใจกันสรางเปนวัดแลวจึงขนานนามวาวัดปาแกวตอมาได
เปล่ียนช่ือเปนวัดศรีปงชัยเน่ืองจากวัดต้ังอยูติดกับแมน้ําปงไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๘ 

     นอกจากน้ียังมีตนไมใหญ ๒ ตนคือตนโพธ์ิซ่ึงถือวาเปนตนไมคูบานคูเมืองของ
จังหวัดลําพูนซ่ึงแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาและถือวาตนโพธ์ิคูน้ี
เปนเสาหลักของหมูบาน สมัยกอนเคยเอาตนโพธ์ิเขาประกวดตนไมใหญระดับจังหวัด

       - มีเร่ืองเลา ซ่ึงเลาโดย คุณยายอายุกวา 100 ป ไดบอกเลาวา "ตอนเล็กๆ  ก็
เห็นตนโพธ์ิใหญขนาดน้ีแลว สมัยกอนเคยมีคนมาตัดตนโพธ์ิ โดยไมไดไหวขอขมา
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิกอน เพราะคิดวาตนใหญเกินไป หลังจากน้ันจึงไดเกิดเหตุการณไมคาด
คิด คือ คนท่ีมาชวยกันตัดแตงก่ิงตนโพธ์ิน้ัน ทะเลาะวิวาทกันถึงข้ันฆากันตาย"

ผูดูแล : พระครูสันตยา นุกิจ

ท่ีต้ัง : ๑๐๕ หมู ๑ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๘๙-๗๐๑๑๖๕๗ 



นทีทาม 
สวนสวยบรรยากาศริมน�าป�ง / อาหารนานาชาติ 

SCAN MAP

      “นทีทาม” ช่ือของตัวรานน้ันมาจากคําวา “นที” ท่ีหมายถึงสายน้ํา และ “ไทม”
ท่ีหมายถึงเวลาท่ีทางรานตองการจะส่ือถึงชวงเวลาริมน้ําท่ีทุกคนจะมาใชรวมกันน่ันเอง
รานนทีทามจําหนายเคร่ืองด่ืมและอาหาร มีหองสัมมนา และหองคาราโอเกะเปดใหใช
บริการ เปดเวลา ๑๐.๐๐. - ๒๒:๐๐ น. (หยุดทุกวันอังคาร)

        - กาแฟท่ีใชในรานเปน House Blead ท่ีผสมระหวางเมล็ดกาแฟ จากดอยผาฮ้ี
และ ดอยอมกอย
         - เมนูแนะนํา "Na Tea Time Signature" โดยนํา ชา, กาแฟ, และ โกโก 
 มารวมกันไดอยางรวมตัว
         - เชฟของทานรานมีประสบการณ ดานอาหารจากออสเตรเลีย มากกวา 15 ป

เมนูหามพลาด
- ซ่ีโครงอบซอสแจ็คแดเนียลกับกุง
- แกงกะหร่ีไก+โรตี
- ผัดไทยกุงสด
- หมึกผัดไขเค็ม

ผูดูแล : นายปกรณเกียรติ กฤษณธาราพรรณ 

ท่ีต้ัง : ๑๑๗ หมู ๑ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๙๘ - ๒๕๔๖๕๒



แผนที� หมู่ 4
บ้านศรีบังวัน

SCAN MAP



วัดศรีบังวัน

SCAN MAP

     วัดศรีบังวัน สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ตามประวัติวัดแจงวา สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๐
สถานท่ีต้ังเดิมเปนวัดรางศรัทธาชาวบานมีความประสงคท่ีจะต้ังข้ึนเปนวัดจึงไดนิมนต
พระฟองจากวัดเจดียขาวมาจําพรรษานับแตน้ันมาชาวบานเรียกวาวัดบังวันปจจุบันช่ือวัด
ไดเปล่ียนมาเปนวัดศรีบังวัน ทานพระครูถาวรธรรมกิต เจาอาวาสวัดศรีบังวัน ไดพูดถึง

ผูดูแล : พระครูถาวรธรรมกิต

ท่ีต้ัง : ๑๑๕ หมู 4 ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๘๒ - ๘๙๒๐๗๔๓

ชาวบานเรียกวาวัดบังวันปจจุบันช่ือวัดไดเปล่ียนมาเปนวัดศรีบังวัน ทานพระครูถาวรธร
รมกิตเจาอาวาสวัดศรีบังวันไดพูดถึงกิจกรรมการทําสลากยอมท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงทางวัดเอง
ไดชวย เปนสวนหน่ึงของการอนุรักษ สืบสานเก่ียวกับประเพณีสลากยอมมาโดย
ตลอด จนทําใหวัดมีผลงานและเปนท่ียอมรับของหนวยงานโดยเฉพาะจังหวัด และ
ประเทศ  รวมไปถึงประชาชนผูมีศรัทธาซ่ึงกลุมคนท่ีศรัทธาไดนําเอาวัฒนธรรมประเพณี
การทําสลากยอมจากทางวัดไปสาธิตเผยแพรใหชาวตางประเทศไดชม ณ ประเทศ
สิงคโปร นอกจากน้ันการเดินทางไปเท่ียวชมวัดศรีบังวันท่ีมีความเกาแกถึง ๑๒๙ ป ดวย
เสนทางตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๑๕ (ถนนสายลําพูน - สันปาตอง)



กู่แดง

SCAN MAP

     กูแดงถือวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมในจังหวัดลําพูน กูแดงต้ังอยูท่ีหมู ๔
บานศรีบังวัน ตําบลริมปงจากการสํารวจ เม่ือป พ.ศ.๒๕๒๘ ไดมีการขุดพบเศษซากวัตถุ
โบราณจําพวกเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายไปตามพ้ืนดิน โบราณวัตถุสวนใหญท่ีพบ
เปนของใชในชีวิตประจําวันมีความเช่ือวาโบราณวัตถุท่ีคนพบเก่ียวเน่ืองกับการสรางท่ีอยู
อาศัยหรือการสรางศาสนสถานในสมัยโบราณกรมศิลปากรจึงทําการสันนิษฐานได
วาพ้ืนท่ีแหงน้ีนา จะเปนท่ีอยูอาศัยของชุมชนขนาดใหญ และนาจะมีความสัมพันธ กับ
ชุมชนภายในเมืองหริภุญชัย และมีการใชพ้ืนท่ีอยูอาศัยอยางตอเน่ืองมาจนถึงสมัย
ลานนา ปจจุบันกูแดงเปดใหเขาชมทุกวันโดยอยูภายใตการดูแลของกรมศิลปากร

ผูดูแล : กรมศิลปากร

ท่ีต้ัง : หมู 4 ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๕๓ - ๒๒๒๒๖๒



แผนที� หมู่ 5
บ้านเจดีย์ขาว

SCAN MAP



วัดพระเจดีย์ขาว

SCAN MAP

       สรางเม่ือ 2287 โดยมีครูบาเตชะ ไดธุดงคมา ปกกลดบริเวณเจยดีขาวเล็กๆ   
 ซ่ึงชาวบานเรียกกันวา กูขาว บริเวณดังกลาว ชาวบานไมกลาเขาจับจองเพราะเช่ือวามี
เทวดารักษาอยูเม่ือครูบาเตชะมาอยูท่ีในท่ีน้ันไดเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวบานใหเกิด
ศรัทธาจึงพรอมใจกันสรางวัด ชาวบานจึงเรียกกันวา “กูขาว”

ผูดูแล : พระครูภัทรกิตติคุณ 

ท่ีต้ัง : ๓๕ หมู ๕ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๘๔ - ๙๕๐๒๖๗ 

    วัดเจดียขาว ถือวาเปนวัดเกาแกแหงหน่ึงก็วาได ตัวของเจดียสรางข้ึนเม่ือป
พุทธศักราช ๒๒๘๗ ถาหากนับยอนเวลาไปในอดีตก็ถือวาสรางแลวเสร็จเม่ือ ๒๒๗ ป
กอน ถือไดวาวัดเจดียขาวเปนวัดท่ีมีความสําคัญกับคนในหมูบาน เปนวัดท่ีชาวบาน
นิยมไปกราบไหวบูชาเปนท่ีพ่ึงทางใจปจจุบันทางวัดมี พระเจาอาวาสดูแล ๑ ตน มีพระ
ลูกวัด ๑ ตนและสามเณรอีก ๑ ตน วัดเจดียขาวเปดใหเขาเท่ียวชมทุกวัน เปดใหบริการ
ทุกวันจันทร ถึง อาทิตย ต้ังแตเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

ประเภทวัด : วัดราชฏร / พัทธสีมา
นิกาย : มหานิกาย
ความนาสนใจภายในวัดเจยดีขาว
1.มีวิหารแบบโบราณ
2.มีหอพระไตรปฏกอยูกลางสระน้ํา
3.มีพระพุทธรูปสมัยทราวดี
4.มีศาลาชาตราแบบสมัยโบราณ
5.อยูใกลสวนไมพอเล้ียงหม่ืน เพียง 500 เมตร



ต้นตะเคียนหน้าวัดเจดีย์ขาว 

SCAN MAP

     ตนตะเคียนหนาวัดเจดียขาวเดิมทีน้ันไดถูกคนพบท่ีหนาหมูบานเอ้ืออาทร       
 ชาวบานในหมูบานเจดียขาวอยากไดตนตะเคียนใหญท้ัง ๔ ตนน้ีมาดูแลจึงไดทํา           
พิธีอัญเชิญมาประทับอยูท่ีหนาวัดเจดียขาว ปจจุบันตนตะเคียนยักษท้ัง ๔ ตน ไดรับการ
ดูแลเปนอยางดีจากทางวัดและจากชาวบานในงานบุญงานงานประเพณีชาวบานจะนิยม
นําน้ําแดงไปถวาย ไหวขอพรตามความเช่ือ

ผูดูแล : นางบุญศรี สุวรรณเลิศ 

ท่ีต้ัง : ๓๕ หมู ๕ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๘๓ - ๙๔๐๓๗๒๓



ตบูกาด 

SCAN MAP

        เดิมทีเม่ือกอนตูบกาดยังไมไดจัดต้ังแตเน่ืองดวย มีโจรแอบเขาไปขโมยเงิน
ภายในวัดเจดียขาว ทานเจาอาวาสในขณะน้ันจึงไดขอคุณลุงอนันต จันทะพิงค ใหมา
เฝาดูแลรักษาการณอยูท่ีหนาวัดเม่ือป พุทธศักราช ๒๕๓๕ พ่ือเฝาสังเกตการณ  บุคคล
เขาหรือออกภายในวัดเจดียขาวปจจุบันกลายเปนกระทอมขายของสําหรับชาวบานเรียก
วา ตูบกาดเปดใหนักทองเท่ียวมาแวะซ้ือของฝากพ้ืนเมืองสไตลบาน ใๆนราคาถูกนอก
จากซ้ือของแลวยังสามารถแวะพูดคุยกับชาวบานไดนับวาเปนสถานท่ีท่ีรวมความสุขอีก
แหงหน่ึงก็วาได

ผูดูแล : นายอนันต จันทะพิงค 

ท่ีต้ัง : ๓๒ หมู ๕ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๑ - ๑๔๐๒๕๓๙



แผนที� หมู่ 6
บ้านสันริมป�ง

SCAN MAP



SCAN MAP

 ร้านอาหารครัววันดี

        รานครัววันดีเปนรานอาหารท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดลําพูน เปนรานอาหาร       
 ท่ีประชาชนในชุมชนสันริมปงภาคภูมิใจ ทางรานครัววันดีเปนรานอาหารท่ีข้ึนช่ือ
เน่ืองดวยความอรอย สะอาด ไดรับการการันตีดวยปาย Food Safety จากเทศบาล
ตําบลริมปง นอกจากความสะอาดแลวยังคงความราคาเปนมิตร รานครัววันดีเปน
รานอาหารท่ีข้ึนช่ือมากจนรายการอาหารอยาง ครัวคุณตอยไดเคยมาขออนุญาตถาย
ทําท่ีราน เม่ือรายการออกอากาศจึงทําใหรานเปนท่ีรูจักในวงการรานอาหารมากย่ิงข้ึน              
เมนูแนะนําของทางรานประกอบไปดวยอาหารพ้ืนเมืองมากมาย หลายอยาง อาหารข้ึน
ช่ือไดแก แกงเห็ดถอบ(เห็ดเพาะ) ไขมดแดงค่ัวไข ปลาทับทิมทอดสมุนไพร ชุดอาหาร
สําหรับเหนือ ฯลฯ นอกจากน้ันทางรานยังเปดใหบริการสําหรับจัดเล้ียงประเภทตาง
 ๆอีกดวย

ท่ีอยู : 196/2 หมู 6 ถ.ลําพูน-สันปาตอง ตําบลริมปง อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท: ๐๕๓ - ๐๐๐๑๑๖

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00wJqx-_grpREqDPxF8xyOY2r23ng:1621394755120&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2TjfMMTfSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsRo-2NHyYMfiBzs2PtixHIyAjJkPdkx5sGOrwoMd04HUg50dD3asfbBj0YMdO4FsAHNKrkVjAAAA&ludocid=11814658385445144486&sa=X&ved=2ahUKEwjXl62T5tTwAhUEumMGHYKcA2sQ6BMwJXoECDcQBA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00wJqx-_grpREqDPxF8xyOY2r23ng:1621394755120&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=11814658385445144486&sa=X&ved=2ahUKEwjXl62T5tTwAhUEumMGHYKcA2sQ6BMwKHoECCoQAg


วัดสันริมป�ง

SCAN MAP

        วัดสันริมปง เปนวัดขนาดใหญ มีเน้ือท่ี ๑๐ ไร ๓ งาน ๙๓ ๙/๑๐ ตารางวา
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๙๔ เมตร จดท่ีดินประชาชน ทิศใตประมาณ ๑๓๕ เมตร จด
ถนนสาธารณะทิศตะวันออกประมาณ ๑๔๐ ตารางเมตร จดลําเหมือง มีธรณีสงฆ
จํานวน ๑ แปลงเน้ือท่ี ๓ งาน ๔๒ ตารางวาง มีอาคารเสนาสนะ ทานเจาอาวาสพระ
อธิการสวาง อาภสุสโร ทานไดแนะนําพระธาตุ ๑๒ ราศี ท่ีต้ังอยูบริเวณหนาวัด ทาง
ทานเจาอาวาสไดอธิบายเพ่ิมเติมใหวา ชาวบานสวนใหญเม่ือแกตัวชราภาพลงไมไดมี
โอกาสไปไหวพระธาตุตามราศีเกิดเน่ืองดวยปญหาทางดานสุขภาพ ทางวัดและชาวบาน
ไดมีความเห็นตรงไปในทิศทางเดียวกัน กลุมผูศรัทธาจึงไดรวมกันสรางและบริจาค
ปจจัยสนับสนุน จนในท่ีสุดก็ไดถือกําเนิดพระธาตุ ๑๒ ราศีข้ึนมาเพ่ือใหประชาชนใน
หมูบานรวมไปถึงนักทองเท่ียวไดมาไหวสักการบูชา

ผูดูแล : พระอธิการสวาง อาภสุสโร 

ท่ีต้ัง : ๓๙ หมู ๖ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๖ - ๗๗๖๕๒๙

- มีพระประธานเปนพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน
- มีหีบเก็บคัมภีรพ้ืนเมือง



SCAN MAP

สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี�ยงหมื�น

        อดีตยอนกลับไปเม่ือปพุทธศักราช ๒๕๒๕ ผืนดินจํานวน ๒๐ ไร ในตําบล 
 ริมปง จังหวัดลําพูน ไดกลายเปนแหลงสรางสรรคงานเคร่ืองปนดินเผาโดย คุณสุ
ทธิพงษ ใหมวัน ดําเนินงานตามแนวทางโบราณท่ีใชดินเหนียวลําพูน ท่ีมีคุณสมบัติ
ของความเหนียวชนิดหน่ึงของเมืองไทย ดวยความช่ืนชอบและหลงใหลในงานศิลปะ
จึงไดสรางงานประติมากรรมยอนยุค ท้ังงานศิลปะไทย ศิลปะลานนา ศิลปะหริภุญไชย
ศิลปะเขมร ฯลฯ ในรูปแบบของแผนติดผนัง รูปปนลอยตัวนูนสูงและนูนต่ํา โคมไฟ
และซุมประตูสงจําหนายท้ังในและตางประเทศนอกจากน้ันยังจัดประดับสวน ดวยพันธุ
ไมหายาก เปดเปนแหลงเรียนรูพันธุไมหายาก ปจจุบันสวนพอเล้ียงหม่ืนเปดใหเขาชม
ฟรี ต้ังเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ผูดูแล : นายธนภูมิ ใหมวัน 

ท่ีต้ัง : ๑๓๖ หมู ๖ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

เบอรโทรศัพท : ๐๙๐ - ๓๑๙๙๕๒๘

        ปจจุบัน พ้ืนท่ีกวา 150 ไร มีพันธไมหายากเมล็ดดอกไมในวรรณคดีไทย อาทิ
ทองกวาดอกสีเหลือง คูณสีชมพู อโศกกระบัน ดอกชอทองดํา

รานคาเฟ "The Terracotta gardan" 

มีทั้งโซนแอร + โซนโอเพนแอร เครื่อง
ดื่มและขนมเคก ราคาเริ่มตนที่ 45 บาท
และอาหารเริ่มตนที่ 75 บาท



SCAN MAP

ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

        เดิมทีน้ันสะพานศรีวิชัยเปนสะพานท่ีเช่ือมระหวางตําบลหนองตอง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม กับตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และเปนถาวรวัตถุ
แหงสุดทายของครูบาเจาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาผูริเร่ิมสรางสะพานศรีวิชัย แตเม่ือ
วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ไดมีการคนพบเทวรูปบริเวณใตสะพานศรีวิชัยเปนการคนพบ
ประติมากรรมรูปพระศิวะหรือพระอิศวรณบริเวณริมตล่ิงฝงแมน้ําปง ตําบลริมปง ระหวาง
การถากถางพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมงานรุกขมูลกรรม (ปริวาสกรรม) การคนพบคร้ังน้ีไดสราง
ปรากฏการณอันนาต่ืนเตน และเต็มไปดวยพลังแหงศรัทธาประกอบกับในชวงน้ัน เปน
ชวงใกลเขาสูปใหมจึงทําใหประชาชนมากมายหล่ังไหลเขามาเย่ียมชม สักการะขอพรเปน
จํานวนมาก ทางเทศบาลตําบลริมปง จึงไดมีการต้ังเตนทและปรัมพิธีช่ัวคราวโดยภาย
หลังประชาชนท่ีศรัทธาไดถวายปจจัยซ้ือท่ีดินบริเวณน้ันเพ่ิมเติมเพ่ือสรางอนุสาวรีย
ครูบาเจาศรีวิชัย ซ่ึงทําไวเปนอนุสรณสําหรับชาวตําบลริมปงเพ่ือนอมรําลึกถึงคุณ
งามความดีท่ีครูบาศรีวิชัยไดกระทําไวใหกับชาวตําบลริมปงปจจุบันลานครูบาศรีวิชัยได
กอสรางเสร็จสมบูรณเปนท่ีเรียบรอยถือไดวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหลงใหมท่ีนาไป
ไหวสักการบูชา 

ผูดูแล : เทศบาลตําบลริมปง 

ท่ีต้ัง : เชิงสะพานศรีวิชัย ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 

เบอรโทรศัพท : ๐๕๓-๕๐๐๙๘๔ ตอ ๔



SCAN MAP

ตอม่อลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

        สะพานศรีวิชัยเปนสะพานท่ีถือวาเปนถาวรวัตถุแหงสุดทายของครูบาเจาศรีวิชัย
นักบุญแหงลานนาเช่ือมระหวางสองจังหวัดระหวางจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ภายใต
สายสะพานศรีวิชัยยังมีสถานท่ีทองเท่ียวแหลงใหมใหไดไปลองเย่ียมชม น้ันคือ
ตอมอของครูบาเจาศรีวิชัย เดิมทีน้ัน ทานครูบาเจาศรีวิชัยทานไดคิดริเร่ิมท่ีจะสราง
ตอมอ หรือฐานเสาสําหรับกอสรางแตทวาทานไดมรณภาพไปเสียกอนชาวบานผูมี
ศรัทธาจึงไดรวมตัวกันสรางตอมอสานตอปณิธานของทานครูบาเจาศรีวิชัย จนแลว
เสร็จเม่ือป ๒๕๐๐ ภายหลังไดมีหนวยงานของรัฐเขามาชวยปรับปรุงกอสรางสะพานศรี
วิชัยใหแลวเสร็จสมบูรณตอมอท่ีสรางไวก็ไมไดถูกใชงานแตยังคงอยูตามรูปเดิมเม่ือ
คร้ันสมัย ๖๔ ปท่ีแลว ปจจุบันตอมอใตสะพานศรีวิชัยกําลังจะเปดใหประชาชนและนัก
ทองเท่ียวไดเขาไปศึกษาและเย่ียมชม

ผูดูแล : เทศบาลตําบลริมปง 

ท่ีต้ัง : เชิงสะพานศรีวิชัย ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน

จังหวัดลําพูน 

เบอรโทรศัพท : ๐๕๓-๕๐๐๙๘๔ ตอ ๔



แผนที� หมู่ 7
บ้านหนองผํา

SCAN MAP



วัดเชตวัน (หนองผํา)

SCAN MAP

           วัดเชตวัน ต้ังอยูเลขท่ี 93 บานหนองผํา หมูท่ี 7  ตําบลริมปง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ท่ีดินต้ังวัดมีเน้ือท่ี 6 ไร 5
ตารางวา ส.ค. 1 เลขท่ี 483 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 45 วา ติดกับท่ีดินเอกชน
ทิศใตประมาณ 41 วา ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 35 วา ติดกับถนน
สาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 76 วา ติดกับถนนสาธารณะ อาคารเสนาสนะ
ประกอบดวย วิหาร กุฏิสงฆ ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร และหอไตร ปูชนียวัตถุมี
พระพุทธรูปพระประธานและเจดีย วัดเชตวัน สรางเม่ือ พ.ศ. 2452 โดยมีทานเจาคุณพระ
ญาณมงคล    (ฟู ญาณวิชโย) อดีตเจาคณะจังหวัดลําพูน ประธานฝายสงฆ นาย
แสน อุปนันท ประธานฝายฆราวาส พรอมดวยศรัทธาชาวบานไดชวยกันแผวถางท่ีดิน
ซ่ึงเดิมเคยเปนท่ีต้ังวัดมากอน และไดสรางอาคารเสนาสนะของวัดข้ึน พรอมกับได
นิมนตพระจากวัดมหาวันจํานวน 2 รูป คือ พระจันทรแกว จนฺทวํโส และพระปน         
อภิวํโส มาอยูประจําเพ่ืออบรมประชาชน ชาวบานเรียกวา วัดหนองผํา การบริหารและ
การปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม คือ รูปท่ี 1 พระอธิการจันทรแกว จนฺทวํโส
พ.ศ. 2452-2453 รูปท่ี 2 พระอธิการปน อภิวํโส พ.ศ. 2453-2485 รูปท่ี 3 พระอธิการ
ปน พนฺธวํโส พ.ศ. 2485- 2500 รูปท่ี 4 พระมหาคําปน คมฺภีโร พ.ศ. 2500-2502 รูป
ท่ี 5 พระมหาสุวัฒน ตันทรานนท พ.ศ. 2502-2505 รูปท่ี 6 พระอธิการบุญมี ธมฺมวิจา
โร พ.ศ. 2505-2512 รูปท่ี 7 พระบุญทอง สุภาจาโร พ.ศ. 2512-2515 รูปท่ี 8 พระ
อธิการทอง คนฺธสาโร ต้ังแต พ.ศ. 2515 เปนตนมา

เจาของ/ผูดูแล : พระอธิการทอง คนฺธสาโร

ท่ีต้ัง : ๗๗ หมู ๗ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน 

เบอรติดตอ : ๐๘๑-๖๗๒๔๒๓๐



แผนที� หมู่ ๘
บ้านป�ายาง

SCAN MAP



วัดป�ายาง

SCAN MAP

        วัดปายางริมปง ต้ังอยูเลขท่ี 73 บานปายางริมปง หมูท่ี 8 ตําบลริมปง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ท่ีดินต้ังวัดมีเน้ือท่ี 5 ไร 1
งาน 89 ตารางวา น.ส. 3 เลขท่ี 13 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 40 วา ติดกับท่ีดิน
เอกชน ทิศใตประมาณ 43 วา ติดกับลําเหมือง ทิศตะวันออกประมาณ 23 วา ติดกับ
ลําเหมือง ทิศตะวันตกประมาณ 43 วา 1 ศอก ติดกับถนนสาธารณะ อาคาร
เสนาสนะประกอบดวย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ และศาลาบาตร วัดปายาง
ริมปง สรางเม่ือ พ.ศ. 2334

ผูดูแล : เจาอาวาสพระอริการทศพล ภูริปญโญ

ท่ีต้ัง : ๗๓ หมู ๘ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

        ตามประวัติวัดแจงวา สรางเม่ือ พ.ศ. 2303 สถานท่ีต้ังเดิมเปนวัดรางตอมามี
พระธุดงครูปหน่ึง นามวา พระกิตติ กิตฺติญาโณมาปกกรดพักแรมบําเพ็ญธรรม ชาวบานมี
ความเล่ือมใสใน จริยวัตร จึงไดพรอมใจกันสรางวัดข้ึน โดยใชช่ือวา วัดปายาง ตอ
มาจึงไดเปล่ียนเปนวัดปายางริมปง ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 23
ธันวาคม พ.ศ. 2511 เขตวิสุงคามสีมา กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการ
ปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม คือรูปท่ี 1 พระอธิการกิตติ กิตฺติญาโณ พ.ศ.
2302-2372 รูปท่ี 2 พระอธิการมอย เตชปฺโญ พ.ศ. 2372-2435 รูปท่ี 3 พระอธิการ
แสน สิทธิ พ.ศ. 2435-2485 รูปท่ี 4 พระอธิการอาย คนฺธสีโล พ.ศ. 2485-2500
รูปท่ี 5 พระครูสุเมธวรวัฒน ต้ังแต พ.ศ. 2500 และปจจุปน พระไพฑูรย ฐิตธมฺโม ต้ังแต
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เปนตนมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปด
สอน พ.ศ. 2492 นอกจากน้ีมี โรงเรียนประชาบาลของทางราชการ และจัดต้ังท่ีอาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน ในบริเวณท่ีดินของวัด



กู่กัลปพฤกษ์

SCAN MAP

        กลาววากูกัลปพฤกษไดมีมาต้ังแตสมัยพระนางจามเทวีกวา ๑,๓๐๐ ป ผานการเปน
สนามรบมาหลายคร้ังจนกลายมาเปนวัดรางใน ในป ๒๕๔๒ ไดมีชาวบานมาพัฒนาให
เปนอาศรมมีการสรางองคพระพุทธรูปปางตางๆ  เพ่ือเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิใหคนในชุมชน
ไดสักการบูชา

ท่ีต้ัง : ๗๓/๒ หมู ๘ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน



เสี� ยวบ้านป�ายาง (พ่อบ้าน)

SCAN MAP

        แรกเร่ิมการต้ังหมูบาน ผูคนจะพากันมาต้ังบานเรือนใหมก็จะทําการต้ังศาล
ประจําหมูบานในดานทิศเหนือของหมูบานและสถานท่ีไกลออกไปอีก โดยเส้ียวบาน
จะมีหนาท่ีเปนผูปกปกรักษาคุมครองสมาชิกในหมูบานแตละหมูบานจะมีหอเส้ือบาน
ชาวลานนาเช่ือวา มีเทวดาอารักษรักษาชาวบานในหมูบานใหอยูเย็นเปนสุข โดยเส้ียว
บานมีลักษณะคลายศาลพระภูมิ เม่ือถึงคราวข้ึนปใหมหรือวันปากป คือ วันถัดจากวัน
มหาสงกรานต ชาวบานตางพากันจัดแจงแตงดาเคร่ืองสังเวยผีเส้ือบานและในวันน้ี
เองบรรดาชาวบานท่ีไปอยูตางแดนไกลจะพากันมารวมกันทําขนม ทําอาหาร ทําสะ
ตวงใสเคร่ืองสังเวย หลังจากน้ันจึงนิมนตพระสงฆมาทําพิธีสงเคราะหประจําปและ
เล้ียงอาหารใหแกผีเส้ือบาน เปนการรวมกลุมชาวบานทุกคนไดมาพบปะ แลกเปล่ียน
ความรูประสบการณพัฒนาหมูบานใหเจริญตอไป

ท่ีต้ัง : บานปายาง หมู ๘ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน



โรงเรียนวัดป�ายาง

SCAN MAP

       โรงเรียนวัดปายาง ( คันธศีลราษฎรนุสรณ ) เปดทําการสอนคร้ังแรกเม่ือ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓โดย อาศัยศาลาวัดปายางเปนสถานท่ีทําการสอน มีพระอธิการแสน เปน
ผูอุปการะ ตอมาทางราชการไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท พระอธิการคําอาย
พรอมดวย กํานัน ผูใหญบาน ราษฎร คณะครู ไดรวมกันสรางอาคารเรียนจํานวน ๔ หองเรียน
และราษฎรไดรวมบริจาคสมทบอีก ๕๑,๑๓๗.๕๐ บาท สรางเสร็จเรียบรอยและเปดปายนามอาคาร
เรียน
     ในปจจุบัน โรงเรียนวัดปายาง มีขาราชการครูปฏิบัติการสอนท้ังหมด ๒ คน ชางปูน ๑ คน
พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 1 คน ครูผูทรงคุณคา 1 คน  ครูจางสอน 2  คน ครูพ่ี
เล้ียงเด็กพิการ 1 คน ธุรการ 1 คน เปดทําการสอนต้ังแตช้ันอนุบาลปท่ี 2 จนถึงช้ันประถม
ศึกษาปท่ี ๖ มีนักเรียนท้ังหมด  51 คน โดยมีนายบริพัตร  ยอดประทุม ปฏิบัติหนาท่ีเปน
ผูบริหารโรงเรียน ตําแหนงรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปายาง
 

เว็บไซต :
  http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510056
 

เจาของ/ผูดูแล : นางสาวมัลลิกา ศุภอักษร

ท่ีต้ัง : ๑๘๙ หมู ๘ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรติดตอ : ๐๕๓ - ๕๐๐๕๘๕

http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510056


แผนที� หมู่ ๙
บ้านสบปะ

SCAN MAP



เสี� ยวบ้าน (ผีเสื� อบ้าน)

SCAN MAP

เส้ียวบานมีอยูดวยกัน ๕ องค 
๑.พอหมอน
๒.เจาพอศรีจืน 
๓.เจาพอปนคํา
๔.เจาพอสามสาน 
๕.เจาแพ(คนเล้ียงชาง)
อดีตเส้ียวบานท้ัง 5 องคอยูท่ีดอยหลวงเชียงดาวพอมีการทําถนนจึงยายมาอยูท่ี
หมูบานสบปะเน่ืองจากเห็นวามีความอุดมสมบูรณมีแมน้ําปงไหลผาน

ท่ีต้ัง : บานสบปะ หมู ๙ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน



วัดบุปผาราม (วัดสบปะ)

SCAN MAP

         เน้ือท่ี ๔ ไร ๒ งาน ๖๑ ตารางวา สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๒ เดิมเปนท่ีรกรางวาง
เปลาศรัทธาญาติโยมไดรวมกันพัฒนาและสรางข้ึนเปนอารามสงฆ ช่ือวา วัดสบปะ
เพราะมีแมน้ําปง และ แมน้ําปะไหลมาบรรจบกัน ตอมาไดเปล่ียนช่ือวัดโดยทางราชการ
วา วัดบุปผาราม ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒
เขตวิสงุคามสีมากวาง ๑๒ เมตร ยาว ๒๗ เมตร
ประเภท : พระอารามหลวง
มีพระนอน 
 - เดิมเปนท่ีรกรางวางเปลาศรัทธาญาติโยมและทานครูบาอ่ินคํา วิสารโทซ่ึงทานเดิน
ธุดงค จากวัดประตูปาไดรวมกันพัฒนา และสรางข้ึนเปนอารามสงฆช่ือวา "อารามสบ
ปะ"

เจาของ/ผูดูแล : พระอธิการ สุริยัน ปญญาธโร

ท่ีต้ัง : ๒๗ หมู ๙ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน



แผนที� หมู่ ๑๐
บ้านกลางทุ่ง

SCAN MAP



หจก. ตน้กลา้ผา้ฝ�าย

SCAN MAP

         ผาขาว ผายอม ความเปนมา: การฝกหัดมัดยอมบนเน้ือผาไดเคยทํากันมาเกือบ
ทุกสวนของโลก ประวัติการทําผามัดยอมไดเร่ิมตนทํากันมาแลวในสมัยเอเชียโบราณ
แผขยายไปยังตอนกลางของทวีปอินเดียไปยังมาเลเซียและขามไปยังแอฟริกาทําผามัด
ยอมอาจไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนในตอนตนสมัยของประเทศอินเดียกอนท่ีจะมาถึง
ประเทศญ่ีปุนเส้ือผาของคนท่ัวไปแสดงใหเห็นถึงการเขียนภาพสีน้ําบนผนังและเพดาน
ถ้ําท่ีอจันตาเปนแบบวงกลมสีขาวคลายกับจะทําใหเห็นเปนเหมือนการทําหางวงกลม
ซ่ึงเปนท่ีรูจักในอินเดียวาปรังใจ 
     การมัดยอมในแตละประเทศแสดงใหเห็นถึงการออกแบบท่ีแตกตางกันและลักษณะ
การใชสีซ่ึงผูผลิตสามารถวางแนวทางและรูปแบบของผาเพ่ือผลิตออกไปท่ัวโลกใน
ระยะเวลาท่ีแตกตางกันตามรูปแบบของวัฒนธรรม

เจาของกิจการ : นางกรรณิการ บุตรแกว

ท่ีต้ังกิจการ : ๑๘๙/๑ หมู ๑๐ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๙๔ – ๗๔๖๓๓๗๓



เตาชวนหลง ลาํพูน

SCAN MAP

 โรงงานออกแบบ ผลิตและพัฒนาเคร่ืองเคลือบดินเผา
   “เสนหของเคร่ืองปนดินเผาทางภาคเหนืออยูท่ีควาออนชอยของลวดลายท่ีเรา
สรรสรางลงบนช้ินงานชางฝมือทางภาคเหนือคอนขางจะมีความละเอียดและประณีต
ในการวาดลวดลายลงบนช้ินงานแตละช้ินซ่ึงเปนจุดเดนท่ีทําใหครองใจลูกคามาได
อยางยาวนาน”
        นอกจากสีสันท่ีสดใสและหลากหลายยังพัฒนารูปแบบงานปนโดยเนนฟง
กช่ันหรือการใชงานใหหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหภาพจําของเซรามิคไมถูกจํากัดอยูแค
ของใชประเภทจานชามถวยจานหมอไหหรือแจกัน แตยังสามารถนํามาประยุกตเปนผนัง
ก้ันหองของประดับบานหรือแมแตงานปนท่ีแฝงไวดวยความเช่ือและความศรัทธาเพ่ือ
ขยายกลุมเปาหมายและตลาดใหกวางขวางมากข้ึน

เจาของ : คุณกิติกร กาญจนคูหา

ท่ีต้ัง : ๑๐ หมู ๑๐ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เบอรโทรศัพท : ๐๙๖ –๕๙๕๙๒๘๙



ไส้อั �วแม่ลาํจวน

SCAN MAP

         ไสอ่ัว (SAI OUA) อาหารเหนือข้ึนช่ือใครแวะเวียนมาเท่ียวภาคเหนือก็ตอง
มาล้ิมลองรสชาติไสอ่ัวเจาแทงยาวๆ  หนาตาเหมือนไสกรอกหลังจากชิมไปก็จะติด
อกติดใจ ในเคร่ืองเทศอันหอมกรุนจนตองซ้ือเปนของฝากกลับไปบานทุกคราไป

เจาของ : นางธานี มะโนชัย

ท่ีต้ัง : ๒๒๑/๒ หมู ๑๐ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน

เวลาทําการ : ๑๖:๐๐. - ๒๐:๐๐ น.

เบอรโทรศัพท : ๐๙๓-๒๙๔๖๕๙๒



ที ม โครงการยกร ะ ดับ เศรษฐ กิจแล ะสั งคมร าย ตําบลแบบ บูรณาการ  

(  U N I V E R S I T Y  T O  T A M B O L  )


