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สารบัญ

การเดินทาง	 ๗

สถานที่ที่น่าสนใจ	 ๘
อ�าเภอเมืองล�าพูน	 	 	 	 	 	 	 			๘

อ�าเภอบ้านธิ	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๖

อ�าเภอแม่ทา	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๘

อ�าเภอทุ่งหัวช้าง		 	 	 	 	 	 			 	๑๙

อ�าเภอลี้	 	 	 	 	 	 	 	 		 	๒๐

อ�าเภอบ้านโฮ่ง	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๗

อ�าเภอป่าซาง	 	 	 	 	 	 	 	 	๒๘

กิจกรรมที่น่าสนใจ	 ๓๒

เทศกาลงานประเพณี		 ๓๓

สินค้าพื้นเมือง	 ๓๔

ร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก	 ๓๔

ตัวอย่างรายการน�าเที่ยว	 ๓๖

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 ๓๖
สถานที่พัก			 	 	 	 	 		 	 	 	๓๖
ร้านอาหาร		 	 	 	 	 	 	 			 	๓๗

หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ	 ๓๘

62-07-017 003-042 Lamphun th new27-7 i_coateddic2019.indd   5 27/7/2562 BE   14:40



วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำาพูน
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ล�ำพูน 7

จังหวัดล�าพูน	 เดิมมีชื่อว่า	 “นครหริภุญไชย”	 สร้าง
เมื่อ	 พ.ศ.	 ๑๒๐๐	 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวก
เม็งคบุตรเช้ือสายมอญมาสร้างอยู ่ระหว่างแม่น�้า	
๒	สาย	คือ	แม่น�้าปิงและแม่น�้ากวง	เมื่อสร้างเสร็จได้
ส่งฑูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนาม
ว่า	“จามเทวี”	มาปกครองเมอืงหรภุิญไชยสบืราชวงศ์
กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์จนมาถึงสมัยเจ้ากาวิละ	
ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากพระเจ้ากรงุธนบรุใีห้ท�าการ
ขับไล่ผู้รุกรานจนส�าเร็จ	 จึงได้ไปครองเมืองเชียงใหม่	
และให้เจ้าค�าฝ้ันน้องชายครองเมอืงล�าพนูแทน	ต่อมา
ในสมยักรงุรตันโกสนิทร์	ล�าพนูมฐีานะเป็นเมอืงขึน้มี
เจ้าผู ้ครองนครสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยของพลตรี
เจ้าจักรค�าขจรศักดิ์	จึงได้มีการยกเลิกต�าแหน่งเจ้า
ผูค้รองนครเนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง
ในป	ีพ.ศ.	๒๔๗๕	

จังหวัดล�าพูน	 มีแม่น�้าที่ส�าคัญไหลผ่านอยู่	 ๔	 สาย	
คือ	แม่น�้าปิง	แม่น�้ากวง	แม่น�้าทา	และแม่น�า้ลี	้	แบ่ง
การปกครองออกเป็น	 ๘	 อ�าเภอ	 คือ	 อ�าเภอเมือง
ล�าพูน	อ�าเภอบ้านธิ	อ�าเภอแม่ทา		อ�าเภอทุ่งหัวช้าง	
อ�าเภอลี้	อ�าเภอบ้านโฮ่ง	อ�าเภอเวียงหนองล่อง	และ
อ�าเภอป่าซาง

ระยะทางจากตัวเมืองลำาพูนไปอำาเภอต่าง ๆ
อ�าเภอป่าซาง		 		๑๑	 	กโิลเมตร
อ�าเภอบ้านธิ	 		๒๖	 	กโิลเมตร
อ�าเภอแม่ทา	 		๒๕	 	กโิลเมตร
อ�าเภอบ้านโฮ่ง	 		๔๐	 	กโิลเมตร
อ�าเภอเวียงหนองล่อง									 		๔๕	 	กโิลเมตร
อ�าเภอทุ่งหัวช้าง	 ๑๐๐	 	กโิลเมตร
อ�าเภอลี้	 	 ๑๐๖	 	กโิลเมตร
	
ระยะทางจากจังหวัดลำาพูนไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดเชียงใหม่		 		๒๑	 กโิลเมตร

จังหวัดล�าปาง	 	 		๗๑	 กโิลเมตร
จังหวัดตาก	 	 ๒๔๔	 กโิลเมตร

การเดินทาง 
รถยนต์ จากกรงุเทพฯ	ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑	ถนน
พหลโยธิน	ผ่านถนนวภิาวดรีงัสติ	ดอนเมืองปทมุธานี	
แยกซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที	่๓๒	ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี	
จังหวัดชัยนาท	เข้าจังหวัดนครสวรรค	์แล้วแยกซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 ไปจังหวัดล�าพูน	 รวม
ระยะทาง	๖๗๐	กิโลเมตร	ใช้เวลาเดินทางประมาณ	
๘	ชั่วโมง
รถโดยสารประจ�าทาง มีรถโดยสารประจ�าทางปรับ
อากาศของบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 บริการทุกวัน	 โดย
ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	 (จตุจักร)	
ถนนก�าแพงเพชร	๒	สอบถามข้อมูลได้ทีบ่รษิทั	ขนส่ง	
จ�ากัด	 (กรุงเทพฯ)	โทร.	๑๔๙๐,	๐	๒๗๙๓	๘๑๑๑	
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล�าพูน		โทร.	๐	๕๓๕๖	
๑๒๖๓	www.transport.co.th
รถไฟ มรีถไฟออกจากสถานรีถไฟกรงุเทพ	(หวัล�าโพง)	
ไปจงัหวดัล�าพูน	ทุกวนั	ตดิต่อสอบถามข้อมลูได้ทีก่าร
รถไฟแห่งประเทศไทย	โทร.	๑๖๙๐,	๐	๒๒๒๐	๔๔๔๔	
และ	www.railway.co.th	และที่สถานีรถไฟจังหวัด
ล�าพูน	โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๐๑๖	
เครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดล�าพูน	สามารถ
ใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่	 แล้วต่อรถ
โดยสารประจ�าทางท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก	
จงัหวดัเชยีงใหม่	สายเชยีงใหม่-ล�าพนู	มบีรกิารทกุวนั
เร่ิมต้ังแต่เวลา	 ๐๕.๐๐-๒๐.๓๐	 น.	 ทุก	 ๓๐	 นาที	
สอบถามข้อมูลเที่ยวบินได้ที่
	 -	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 โทร.	๐	๒๓๕๖	๑๑๑๑	
	 	 www.thaiairways.com	
	 -	บริษัท	สายการบินนกแอร	์จ�ากัด	 	
	 	 โทร.	๑๓๑๘		www.nokair.com
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ล�ำพูน8

	 -	บริษัท	การบินกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 	 โทร.	๑๗๗๑,	๐	๒๒๗๐	๖๖๙๙	 		
	 	 www.bangkokair.com
	 -	บริษัท	ไทยแอร์เอเชีย	จ�ากัด	
	 	 โทร.	๐	๒๕๑๕	๙๙๙๙		
	 	 www.airasia.com

สถานที่ท่องเที่ยว
อำาเภอเมืองลำาพูน
อนุสาวรีย ์พระนางจามเทวี อยู ่ที่บริเวณสวน
สาธารณะหนองดอก	 ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ประมาณ	๑	 กิโลเมตร	 สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่
พระนางจามเทว	ีองค์ปฐมกษตัรย์ิแห่งนครหรภิญุไชย	
พระนางเป็นนักปกครองทีม่คีวามสามารถ	มคีณุธรรม	
และความกล้าหาญ	 มีความเลื่อมใสในพระพุทธ

ศาสนา	โดยได้น�าพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
มาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมา
จนถงึปัจจบุนั	พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว
ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เม่ือวันที่	 ๒	 ตุลาคม	
พ.ศ.	๒๕๒๕	

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อยู่ถนนอินท
ยงยศ	 ต�าบลในเมือง	 ใกล้กับวัดพระธาตุหริภุญชัย	
ตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๐	 โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดี
สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ	ต่อมากรมศิลปากรได้
ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เสรจ็เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๘	สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน	
ราชสุดาฯ	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ	
พ.ศ.	๒๕๒๒	ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ	แบ่งเป็น	๓	ห้อง	คือ	

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
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ล�ำพูน 9

-ห้องจัดแสดงใหญ่ เป็นห้องโถงยาวอยู่ชั้นบนของตัว
อาคาร	แบ่งการจดัแสดงวตัถุโบราณออกเป็น	๓	สมยั	
คอื	สมยัก่อนประวตัศิาสตร์	สมยัหรภิญุไชย	และสมยั
ล้านนา	เช่น	พระพทุธรปู	เศยีรพระพทุธรปู	พระพิมพ์
และเทวดา	เป็นต้น	
-ห้องจัดแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน	 และเครื่องไม้จ�าหลัก	
เป็นห้องจัดแสดงเล็กท่ีอยู่อาคารเล็กชั้นเดียวมีห้อง
โถงเชื่อมจากชั้นบนของอาคารหลังใหญ	่เป็นห้องจัด
แสดงศิลปะสมัยล้านนา	รัตนโกสินทร์	แสดงออกถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เช่น	 เครื่องใช้ในครัวเรือน	 เครื่อง
มอืตเีหลก็	เครือ่งมือทอผ้า	เครือ่งดนตรพีืน้บ้าน	พาน
ดอกไม้และเชี่ยนหมาก	เป็นต้น	
-ห้องศิลาจารึก	อยู่ชั้นล่างของตัวอาคาร	เป็นห้องจัด
แสดงศิลาจารึกสมัยหริภุญไชย	 สมัยพุทธศตวรรษที	่
๑๗	 และศิลาจารึกสมัยล้านนา	 สมัยพุทธศตวรรษ
ที่	๒๐	เป็นต้นไป	เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐-

๑๖.๐๐	น.	ปิดวันจันทร์-วันอังคาร	และวันหยุดนัก
ขตัฤกษ์	อตัราค่าเข้าชม	ชาวไทย	๒๐	บาท	ชาวต่างชาติ	
๑๐๐	บาท	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๑๘๖	
โทรสาร	๐	๕๓๕๓	๐๕๓๖

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อยู่ใจกลางเมือง
ล�าพูน	มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน	คือ	ถนนอัฎฐารส	ทาง
ทิศเหนือ	 ถนนชัยมงคลทางทิศใต้	 ถนนรอบเมือง
ทางทิศตะวันออก	และถนนอินทยงยศทางทิศตะวัน
ตก	ห่างจากศาลากลางจังหวัด	ประมาณ	๑๕๐	เมตร	
สร้างขึ้นเม่ือ	 พ.ศ.	 ๑๖๕๑	 ในสมัยพระเจ้าอาทิตย
ราช	 ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย	 มีสิ่งที่น่า
สนใจ	คือ
ซุ้มประตู ก่อนเข้าไปในบริเวณวัดจะผ่านซุ้มประตู
ฝีมอืโบราณสมยัศรวีชิยัก่ออฐิถอืปนูประดบัลวดลาย
วจิติรพสิดาร	ประกอบด้วย	ซุ้มยอดเป็นชัน้	ๆ 	หน้าซุม้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติิิิหริภุญไชย
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ประตูมีรูปสิงห์	๑	คู่	ยืนบนแท่นสูง	๑	เมตร	สร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็น
สังฆาราม
วิหารหลวง เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปจะพบวิหารหลัง
ใหญ่เรียกว่า	 “วิหารหลวง”	 มีระเบียงรอบด้าน	 มี
มุขออกท้ังด้านหน้าและด้านหลังสร้างขึ้นแทนวิหาร
หลังเก่าเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 เพื่อใช้เป็นท่ีบ�าเพ็ญกุศล
และประกอบศาสนกจิทกุวนัพระ	ภายในประดิษฐาน
พระพุทธปฏิมาก่ออิฐถือปูน	๓	องค	์ลงรักปิดทองบน
แท่นแก้ว	และมพีระพทุธปฏมิาโลหะขนาดกลางสมยั
เชียงแสนชั้นต้นและชั้นกลางอีกหลายองค์
พระบรมธาตุหริภุญชัย อยู ่ด ้านหลังวิหารหลวง
ประดิษฐานพระเกศธาตุบรรจุในโกศทองค�า	 เจดีย์

ประกอบด้วยฐานปัทม์แบบฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จต่อ
จากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้นต้ังรับ
องค์ระฆังกลม	บัลลังก์ย่อเหลี่ยม	เจดีย์มีลักษณะใกล้
เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม	่มีสัตถ
บญัชร	(ระเบยีงหอก	ซึง่เป็นรัว้เหลก็และทองเหลอืง)	
๒	ช้ัน		ส�าเภาทองประดษิฐานอยูป่ระจ�ารัว้ชัน้นอกทัง้
ทศิเหนอืและทศิใต้มซีุม้กมุภณัฑ์และฉตัรประจ�าสีม่มุ		
หอคอยประจ�าทุกด้าน	รวม	๔	หอ	บรรจุพระพุทธรูป
นัง่ทกุหอ	นอกจากนีย้งัมโีคมประทปีและแท่นบูชาก่อ
ประจ�าไว้	 เพื่อเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ไป	พระบรมธาตฯุ	นีน้บัเป็นปชูนียสถานอันส�าคญั
ยิ่งในล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณ	ในวันเพ็ญเดือน	๖	
จะมงีานนมัสการและสรงน�า้พระบรมธาตฯุ	ทกุปี	ตาม

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
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ประวตักิล่าวว่า	เมือ่	พ.ศ.	๑๔๔๐	พระเจ้าอาทติยราช
กษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนครล�าพูนได้สร้างมณฑป
ครอบโกศทองค�าบรรจพุระบรมธาตฯุ	ไว้ภายใน	และ
มีการสร้างเสริมกันต่อมาอีกหลายสมัย	 ต่อมาเมื่อ	
พ.ศ.	 ๑๙๘๖	พระเจ้าติโลกราช	 กษัตริย์ผู้ครองนคร
เชียงใหม่ได้ปฏิสังขรณ์บูรณะเสริมองค์พระเจดีย์ขึ้น
ใหม่เป็นแบบลังกาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้
พระสุวรรณเจดีย์ หรือ	ปทุมวดีเจดีย์ อยู่ทางขวาของ
พระบรมธาตสุร้างขึน้ในสมยัพทุธศตวรรษที	่๑๗	โดย
พระนางปทุมวดี	 อัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช	
ภายหลังจากสร้างพระบรมธาตุเสร็จได้	 ๔	 ปี	 พระ
สุวรรณเจดีย์องค์นี้เป็นทรงปรางค์	 ๔	 เหลี่ยม	 โดย
ฝีมอืช่างละโว้	มพีระพทุธรปูประจ�าซุ้ม	ฝีมอืแบบขอม
ปรากฏให้เห็นอยู่บ้าง	ยอดพระเจดีย์มีทองเหลืองหุ้ม
อยู่ภายใต้ฐานล่างเป็นกรุบรรจุพระเครื่อง		

วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ	 เปิดให้เข้าชมต้ังแต่เวลา	
๐๖.๐๐-๑๘.๐๐	น.	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๓๑	
๑๑๐๔		โทรสาร	๐	๕๓๕๓	๐๗๕๓	

พิพิ ธภัณฑ ์ชุมชนเมืองลำ าพูน 	 อ ยู ่ ด ้ านหลั ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย	 เดิมเป็นคุ้มเจ้า
สัมพันธ์วงศ์	สร้างเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๕		สมัยเจ้าหลวง
จักรค�าขจรศักด์ิ	 เป็นอาคารทรงปั้นหยา	 ปัจจุบัน
เทศบาลเมืองล�าพูนจัดท�าเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่อง
ราวประวตัศิาสตร์	วฒันธรรม	ประเพณ	ีวิถชีวีติ	ความ
เป็นอยูข่องผูค้นชาวล�าพนู	เมือ่	๑๐๐	ปีทีผ่่านมา		อาทิ	
ภาพถ่ายเก่า	 ร้านขายเคร่ืองเขียนและของใช้	 เปิด
ให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์	 ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐	น.	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๕๐๐

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล�าพูน
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หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยองและขัวมุงท่า
สิงห์ อยู่บ้านศรีเมืองยู้	 ต�าบลเวียงยอง	 ตรงข้าม
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร	 ชมวิถีชีวิตชาว
บ้านในเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมชุมชนเวียงยอง	
เป็นหมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก	 ภายใน
หมู่บ้านยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวที่น่าสนใจ	 เช่น	 วัดต้น
แก้ว	พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน	ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง	เป็นต้น	
มเีส้นทางท่ีเหมาะแก่การเดนิเท้าหรอืนัง่รถสามล้อถบี	
ติดกับหมู่บ้านเวียงยองยังมี	 ขัวมุง ท่าสิงห์	 ตลาด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป	เช่น	ผ้าฝ้ายยกดอกล�าพูน	
สินค้าตกแต่งบ้าน	เครื่องประดับ	เป็นต้น	เปิดทุกวัน	
ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐-๑๘.๐๐	น.

อนุสาวรีย์สุเทวฤๅษี อยู่บริเวณดอยติ	 ริมถนนสาย
ซปุเปอร์ไฮเวย์ตรงทางเข้าสูเ่มอืงล�าพูน	เดมิอยูท่ีห่น้า
ศาลากลางจังหวัดล�าพูน	 สุเทวฤาษีเป็นผู้สร้างเมือง
หริภุญไชย	 แต่เน่ืองจากเป็นผู้บ�าเพ็ญสมาบัติ	 จึงได้
เชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นพระธิดาของพระยา
จกัวตัแิห่งเมอืงละโว้	มาปกครองเมืองหรภิญุไชยแทน	
และยังได้สนับสนุนด้านพระบวรพุทธศาสนาในนคร
หริภุญไชยให้มั่นคง

วัดมหาวัน อยู่ที่ถนนจามเทวี	 ต�าบลในเมือง	 ห่าง
จากศาลากลางจงัหวัดประมาณ	๕๐๐	เมตร	เลียบไป
ตามคูเมืองเก่า	สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาขึ้นเมื่อครั้ง

วัดจามเทวี
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วัดพระคงฤๅษี

พระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชยในราว	พ.ศ.	
๑๒๐๐	มีสิ่งที่น่าสนใจ	คือ	พระพุทธสิกข	ิหรือพระ
ศิลาด�า	ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้	
ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์น้ีว่า	 พระรอดหลวง	
หรือพระรอดล�าพูน	 ซึ่งมีความส�าคัญและเป็นแบบ
พิมพ์ในการจ�าลองท�าพระเครือ่ง	คอื	พระรอดมหาวนั	

วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า	วัดกู่กุด	อยู่หมู่ที่	
๕	ริมถนนจามเทว	ีต�าบลในเมือง	สร้างเมื่อประมาณ	
พ.ศ.	๑๒๙๘	 โดยฝีมือช่างละโว้	 	 ลักษณะพระเจดีย์
เป็นสี่เหล่ียมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย	 แต่ละ
ด้านมีพระพุทธรูป	 ยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้น	 ๆ	
ภายในเจดีย ์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐม
กษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย	 ตามต�านานเล่าว่า	 เจ้า
อนันตยศและเจ้ามหันตยศ	 ราชโอรสของพระนาง
จามเทวีได้สร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๑๒๙๘		เพื่อบรรจุอัฐิ
ของพระนาง	 เดิมมียอดห่อหุ้มด้วยทองค�าแต่ได้หาย
ไปชาวบ้านจึงเรียกว่า	 “กู่กุด”	 หรือมีชื่อเรียกอย่าง
เป็นทางการว่า	“พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ”

นอกจากนี้ยังมี	 รัตนเจดีย์	 อยู่ด้านขวาของวิหาร	
พระยาสรรพสิทธ์ิ	สร้างข้ึนในพทุธศตวรรษที	่๑๗	ฐาน
ล่างสุดเป็นรูป	๘	 เหลี่ยม	มีเส้นผ่าศูนย์กลาง	๔.๔๐	
เมตร	 สูง	 ๑๑.๕๐	 เมตร	 องค์เจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม
แต่ละเหลีย่มเจาะเป็นซุม้ประดษิฐานพระพทุธรปูยนื
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์

วัดพระยืน	อยู่หมู่ที่	๑	บ้านพระยืน	ต�าบลเวียงยอง	
ข้ามล�าน�า้กวงไปตามทางหลวงหมายเลข	๑๑๔	เล้ียว
ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข	๑๐๒๙	ประมาณ	๕๐๐	
เมตร	 วัดพระยืนมีชื่อเดิมว่า	 วัดพฤทธมหาสถาน	
พระเจ้าธรรมมกิราช	กษตัรย์ิหรภิญุชยั	เป็นผูส้ร้างขึน้
เมื่อ	พ.ศ.	๑๖๐๖-๑๖๑๑	พระเจดีย์เป็นทรงมณฑป
มพีระพทุธรปูยนืทัง้สีท่ศิเครือ่งบนประกอบด้วยเจดย์ี

ห้ายอดโดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาด
เล็กเป็นประธานคล้ายกับอานันทเจดีย์ที่เมืองพุกาม	
และพระเจดีย์วัดป่าสัก	จังหวัดเชียงราย

วัดพระคงฤๅษี หรือวัดอนันทราม	 อยู่ต�าบลในเมือง	
เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครองเมือง
หริภุญไชย	 ในวัดนี้มี	 พระคง	 ซ่ึงเป็นพระเครื่อง	
เป็นที่นับถือของชาวเมืองล�าพูน

กู่ช้าง-กู่ม้า เป็นโบราณสถาน	อยู่บริเวณชุมชนวัดไก่
แก้ว	ซอยโรงเรยีนจกัรค�าคณาทร	ห่างจากอ�าเภอเมอืง
ประมาณ	๑	กิโลเมตร	กู่ช้าง	 เป็นสถูปทรงกระบอก
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กาดดอยต ิอยูต่ลาดกลางสนิค้าเกษตร	ถนนซปุเปอร์
ไฮเวย์เชียงใหม่-ล�าปาง	 จ�าหน่ายผ้าทอยกดอกเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองล�าพูน	 ไม้แกะสลักจากอ�าเภอ
แม่ทา	 ผ้าฝ้ายทอมือจากอ�าเภอป่าซางเครื่องเงิน
ชาวเขาจากอ�าเภอลี้	 สินค้าแปรรูปจากล�าไย	 หอม	
กระเทยีม	สนิค้าโอทอป	และผลติภณัฑ์โครงการหลวง	
เปิดทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	๐๗.๐๐-๑๖.๐๐	น.

วัดหมูเปิ้ง อยู่บ้านหมูเปิ้ง	 ต�าบลเหมืองจี้	 “เปิ้ง”	
หมายถึง	 การพึ่งพิง	 คือ	 เป็นวัดที่คนเกิดปีกุน
หรือในล้านนาเรียกเป็นปีช้าง	 นิยมมาสักการบูชา	
เหมาะส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษางานด้านปูนปั้น	 และ
สถาปัตยกรรม	 ภายในวัดมีซุ้มประตูโขงซึ่งเป็นซุ้ม
ประตูศิลปะล้านนาประดับลายปูนปั้นที่อ่อนช้อย
งดงาม	 ลักษณะเดียวกับที่ใช้ประดับเรือนธาตุเจดีย์
แบบล้านนาและหอไตร	ซึง่แตกต่างจากหอไตรทัว่ไป
ที่พบในจังหวัดล�าพูน	 เป็นหอไตรคร่ึงไม้ครึ่งปูน	 ชั้น
บนเป็นเรือนไม้	 หลังคาลดสองชั้น	 ประดับช่อฟ้า	
ใบระกา	หางหงส์	แกะสลกัประดบักระจกส	ีมรีะเบยีง
แคบ	ๆ	ไม่มีบันไดทางขึ้น	แต่มีช่องสี่เหลี่ยมเล็ก	ๆ	
ด้านในใช้บนัไดพาดขึน้ไป	ช้ันล่างเป็นเสาใหญ่สีแ่ถว	ๆ
ละห้าต ้น	 ใช ้ เป ็นโบสถ ์หรือวิหารประดิษฐาน
พระประธาน	มีระเบียงกั้น		
การเดินทาง จากสามแยกท่าจักร	 ใช้ทางหลวง
หมายเลข	๑๐๓๓	ไปทางอ�าเภอแม่ทาผ่านบ้านแป้น	
บ้านเหมืองจี้	 ตรงไปผ่านสถานีต�ารวจภูธรเหมืองจี้	
ประมาณ	๑	กิโลเมตร	หรือขึ้นรถโดยสารประจ�าทาง	
สายล�าพูน-สามแยกท่าจักร-หมูเปิ้ง-ทากาศ-แม่ทา

อุทยานธรรมะและหอศิลป์ อยู่หมู่ที	่๑	บ้านป่าซาง
น้อย	ต�าบลบ้านแป้น	อ�าเภอเมือง		อุทยานธรรมะฯ	
มีพ้ืนท่ีประมาณ	๑๓	 ไร่	 ก่อต้ังโดยคุณอินสนธิ์	 วงศ์
สาม	ศิลปินแห่งชาต	ิสาขาทัศนศลิป์	(ประตมิากรรม)		
เมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๒	และคุณเวนเิซยี	วอล์คก้ี	ประตมิากร

ปลายมนเชือ่ว่าเป็นสสุานช้างศกึคูบ่ารมขีองพระนาง
จามเทว	ีช่ือ	“ภูก�า่งาเขยีว”	หมายถงึ	ช้างผิวสคีล�า้	งา
สีเขียว	 ทรงอานุภาพและอิทธิฤทธิ์ในสงคราม	 ส่วน	
กู่ม้า	 เป็นสถูปทรงระฆังเช่ือว่าเป็นสุสานม้าทรงของ
พระโอรสพระนางจามเทวี

อนสุาวรีย์ครบูาศรวิีชยั อยูเ่ชงิดอยติ	บรเิวณวดัดอยติ
ต�าบลป่าสัก	 ห่างจากตัวเมืองล�าพูนประมาณ	 ๕	
กโิลเมตร	ตามถนนสายเชยีงใหม่-ล�าปาง	พระครูบาศรี
วชิยัเป็นพระเถรเจ้าและนกัพฒันาแห่งล้านนาไทย	ผู้
พฒันาทัง้ด้านจติใจและด้านถาวรวตัถุให้แก่ชาวล้านนา
ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๔๒๑-๒๔๘๑	 บ้านเกิดท่านอยู่ที่
บ้านปาง	 อ�าเภอลี	้ จึงเป็นความภูมิใจของชาวล�าพูน
เป็นอย่างยิ่ง

บ้านหนองช้างคืน อยู ่ต�าบลหนองช้างคืน	 เป็น
แหล่งผลิตล�าไยใหญ่ที่สุดอยู ่ก ่อนถึงเมืองล�าพูน				
๘	 กิโลเมตร	 ตามทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	 สาย
เชยีงใหม่-ล�าพนู	ถงึบ้านป่าเหว	มป้ีายบอกทางเล้ียวขวา
เข้าบ้านหนองช้างคืน	 ต�าบลอุโมงค์	 ตรงเข้าไปอีก
ประมาณ	๗	กิโลเมตร	ตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้านเต็ม
ไปด้วยต้นล�าไย	ในราวเดือนสิงหาคม	ของทุกป	ีจะมี
งานเทศกาลล�าไยล�าพูนที่อ�าเภอเมืองล�าพูน	 ภายใน
งานมีการประกวดรถที่ประดับตกแต่งด้วยล�าไย	การ
ประกวดผลิตผลล�าไย	และธิดาล�าไย

บ้านม้า ลำาพูน อยู่ต�าบลศรีบัวบาน	 เป็นหมู่บ้านที่
ท�าเครื่องเรือนซึ่งใช้ไม้อัด	 ไม้สัก	 ไม้ยางพารา	 ฯลฯ	
สินค้ามีให้เลือกมากมาย	 อยู่ห่างจากทางแยกดอยติ
ประมาณ	๑	กโิลเมตร	ไปตามทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ล�าปาง	 แล้วแยกเข้าสู่หมู่บ้านประมาณ	๒	
กิโลเมตร	
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ชาวองักฤษ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ประเภทศิลปะและธรรมะ	แสดงงานศิลปะโดย
สอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน	อุทยาน	
ธรรมะฯ	 เป็นสวนร่มรื่น	 เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมแห่ง
ชีวิตตามแนวค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 หอศิลป์	
นัน้ใช้จัดแสดงงานประตมิากรรมทางพระพทุธศาสนา	
รอบ	ๆ	อาคารมีแบบจ�าลองประติมากรรมโลหะของ
ศิลปินแห่งชาติ	 ผลงานชิ้นเอก	 คือ	 “น�้าพุแห่ง
ปัญญา”	แสดงถึงหลักธรรมแห่งมรรค	๘	มีเรือนไทย
แสดงผลงานและประวัติของคุณอินสนธ์	 วงค์สาม	
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทุกวันเสาร์-
อาทิตย์	จะมกีารแสดงการป่ันฝ้าย	ยอ้มส	ีทอผ้า	สาน
หญ้าคาเพื่อใช้มุงหลังคา	ม่านกันแดดจากไม้ไผ	่และ
เรียนรู้การท�าบ้านดิน	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๕๒	

๑๖๐๙,	 ๐๘	๕๐๓๐	๔๕๙๖,	 ๐๘	๙๔๓๔	๕๗๔๓	
www.dhammapark.com
การเดินทาง จากอ�าเภอเมืองล�าพูน	ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข	๑๐๖	ไปจนถึงตลาดป่าซางจะมีซอยด้าน
ข้างเลี้ยวเข้าไปประมาณ	๕๐๐	เมตร

โรงงานเตาชวนหลง อยู่หมู่ที่	๑๐	ถนนล�าพูน-ริมปิง	
ต�าบลริมปิง	เป็นโรงงานผลิตเซรามิคที่มีอยู่ที่เดียวใน
จังหวัดล�าพูน	เป็นโรงงานที่ผลิตผลงานที่ท�าด้วยมือ
ล้วน	ๆ	ตั้งแต่ขั้นตอนการข้ึนรูป	การลงสีลวดลาย
ต่าง	ๆ	ท�าให้การผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นมีคุณภาพ		ยุค
แรก	ๆ	ผลงานที่เน้นเลียนแบบงานโบราณ	การเขียน
เส้นลงสีก็ท�าตามแบบฉบับงานสังคโลก	แต่ผลงานที่
สร้างชื่อเสียงให้แก	่“ชวนหลง”	คือ	เครื่องปั้นดินเผา
สไตล์แอนทีคที่น�าลวดลายเก่าแก่ต้นแบบมาจาก

วัดหมูเปิ้ง
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วัดศรีดอนชัย

เตาโบราณผลงานเครื่องสังคโลกแนวเก่าเป็นที่นิยม
ของชาวต่างชาตเิป็นอย่างมากท�าให้งานของชวนหลง
เซรามคิส่งออกไปยงัต่างประเทศได้ถงึ	๘๐	เปอร์เซน็ต์		
โรงงานเตาชวนหลงยังรับท�างานมาสเตอร์พีช	 หรือ
งานส่ังท�าช้ินเดียวท่ีเน้นเทคนิคพิเศษท่ีสุด	เปิดให้
เข้าชมการผลติวนัจนัทร์-วนัเสาร์	ตัง้แต่เวลา	๐๘.๐๐-
๑๗.๐๐	 น.	 กรณีที่มาเป็นหมู่คณะ	 ท�าหนังสือแจ้ง
ล่วงหน้า	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๕๑	๐๗๑๖,	๐	
๕๓๕๓	๔๖๒๕	

เดอะซันนิวเซ็นเตอร์ลำาพูน อยู่หมู่ที่	๕	บ้านเหมือง
กวกั	ต�าบลมะเขือแจ้	ด้านหลังนคิมอตุสาหกรรม	เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้หุบเขา	 มีพื้นที่กว่า	 ๕๐	
ไร่	ภายในเดอะซันฯ	มีการจัดไม้ดอกไม้ประดับนานา

พันธุ์ที่สวยงามมีสวนน�า้	น�้าตกจ�าลอง	และสวนสนุก	
เปิดบรกิารทกุวนัตัง้แต่เวลา	๑๐.๐๐-๒๐.๐๐	น.	ส่วน
สวนน�า้และเครือ่งเล่น	เปิดบรกิารต้ังแต่เวลา	๑๑.๐๐-
๒๐.๐๐	น.	สอบถามข้อมูล				โทร.	๐	๕๓๕๒	๘๓๕๙	

อำาเภอบ้านธิ
วัดศรีดอนชัย อยู่หมู่ที่	 ๑๐	 บ้านศรีดอนชัย	 ต�าบล
บ้านธิ	 เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา	
สูง	 ๕๙	 ศอก	ที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ	 สร้าง
ขึ้นจากความศรัทธาของประชาชนในป	ีพ.ศ.	๒๕๓๘	
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลเนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลที	่๙	
ทรงครองราชย์เป็นปีที	่๕๐	พระองค์ทรงพระราชทาน
นามว่า	“พระพุทธเฉลิมสิริราช”	
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การเดินทาง จากอ�าเภอบ้านธิใช้ทางหลวงหมายเลข	
๑๑	 อยู ่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่	 ๗๖-๗๗	 เข้าไป
ประมาณ	๒	กิโลเมตร

วัดพระธาตุดอยเวียง อยู่หมู่ที่	 ๙	 บ้านดอยเวียง	
ต�าบลบ้านธ	ิมีพื้นที่ประมาณ	๑๕	ไร่	บนดอยเป็นที่
ประดิษฐานเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ		
สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ	พ.ศ.	๑๒๒๐	ในสมัยพระนาง
จามเทวี	ตามต�านานในใบลานจารกึว่า	ขนุหลวงปาละ
วจิา	มาตัง้เมอืงทีน่ีแ่ล้วเป็นเมอืงหน้าด่านและได้สร้าง
วัดไว้บนดอยต่อมาถูกไฟป่าไหม้เหลือแต่เจดีย์และ
ศาลาเล็ก	ๆ	หลังหนึ่ง	วัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่า
แก่อีก	๓	องค์	องค์แรก	เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์
ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง	๒๙	นิ้ว	มีเรื่องเล่าว่า

คร้ังหนึ่งฝนแล้งชาวบ้านเดือดร้อนเลยน�าพระองค์นี้
มาแห่ขอฝน	 ปรากฎว่าฝนตกชาวบ้านจึงพร้อมใจ
กันตั้งชื่อพระองค์นี้ว่า	“พระเจ้าสายฝน”	องค์ที่สอง
หน้าตักกว้าง	๙๙	นิ้ว	ประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ	
องค์ทีส่าม	หน้าตกักว้าง	๘๙	นิว้	ประดษิฐานทีเ่ชงิดอย
ทั้งสององค์เป็นศิลาแลงฉาบปูน	 เม่ือค้นพบนั้น
เหลือไม่เต็มองค	์พระเศียรจมดินชาวบ้านจึงเรียกว่า	
“พระเจ้าด�าดนิ”	ชัน้บนสดุของดอยเป็นทีป่ระดษิฐาน
ของเจดีย์พระธาตุดอยเวียง	และทุก	ๆ 	ปี	ในวันแรม
๘	ค�่า	เดือน	๗	จะมีประเพณีสรงน�้าพระธาต	ุ

พระธาตุดอยห้างบาตร อยู่บ้านไซใต้	 ต�าบลห้วย
ยาบ	 เป็นเจดีย์ทรงจตุรมุขสีขาวมีฉัตรทองอยู่ยอด
เจดีย์และมีมณฑปครอบไว้	 ตามต�านานเล่าว่าสมัย

วัดพระธาตุดอยเวียง
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พุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังดอยลูกน้ี
และเตรียมเสด็จออกบิณฑบาต	 ซึ่งการเตรียมบาตร
ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า	“ห้างบาตร”	ปรากฏร่องรอย
ห้างบาตรอยู่เป็นหลุมลึกลงไปในหินดินดาน	
	 	
อำาเภอแม่ทา
หมูบ้่านแกะสลกัอำาเภอแม่ทา อยูบ้่านหนองยางไคล	
ต�าบลทาทุ่งหลวง	 เป็นแหล่งผลิตไม้แกะสลัก	 เครื่อง
ใช้ภายในบ้าน	 เคร่ืองประดับบ้าน	 และของเล่นเด็ก	
เป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนที่ผลิตส่งไปขายยัง
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง	
การเดนิทาง จากอ�าเภอแม่ทา	ใช้ทางหลวงหมายเลข	
๑๐๖	แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข	๑๑๖	ประมาณ	
๒	กโิลเมตร	ถึงแยกไฟแดงป่าห้าแล้วไปตามทางหลวง
หมายเลข	๑๐๓๓	อีกประมาณ	๑๐	กิโลเมตร

บ้านทาป่าเปา อยู่หมู่ที่	๖	บ้านทาป่าเปา	ต�าบลทา
ปลาดุก	ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	รางวัลดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๕๑		
เดิมเป็นชุมชนที่ได ้รับผลกระทบจากการตัดไม้
ท�าลายป่า	 จึงเข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้เป็นอย่างดี	จึงร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม	ปัจจุบันเป็นพื้นที่
ป่าไม้ใหญ่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดม
สมบูรณ์	 ชุมชนมีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่ามีองค์ความรู้เป็นชุมชนเข้มแข็ง	 มีการ
จัดระเบียบชุมชนดูแลกันเอง	 และมีบริการที่พักโฮม
สเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	 สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๐๐	๖๒๒๒	

สะพานทาชมภู
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สะพานทาชมภู ชาวล�าพูนเรียกว่า	 สะพานขาว	
สร้างข้ึนเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๒	 	 โดยมีพลเอกกรมขุน
ก�าแพงเพชรอัครโยธิน	 เป็นวิศวกรควบคุมงาน	 เป็น
สะพานทางรถไฟสีขาวโดดเด่นอยู่กลางทุ่ง	 ถัดจาก
อุโมงค์ขุนตาล	 มีความแตกต่างจากสะพานรถไฟอื่น	
คือ	เป็นโครงคอนกรตีเสรมิเหลก็	ยาว	๘๗.๓	เมตร	ซึง่
นบัเป็นเรือ่งแปลกและท้าทาย	เน่ืองจากปกตสิะพาน
รถไฟจะสร้างด้วยเหล็กเพราะสามารถทนต่อแรง
สะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่า	 แต่เน่ืองจากช่วงเวลา
ที่สร้างสะพานเป็นภาวะสงครามไม่สามารถหาเหล็ก
มาสร้างสะพานได้	 แต่ด้วยการค�านวณและควบคุม
งานที่ยอดเยี่ยมท�าให้สะพานทาชมภูยังคงใช้งานได้
อยู่จนถึงทุกวันนี	้

สะพานทาชมภูทอดข้ามแม่น�้าทาและผ่านกลางทุ่ง
โล่งท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม	 ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่	 จะถึงสะพานแห่งน้ีตอนเช้าตรู่

ก่อนถึงจังหวัดเชียงใหม่	ประมาณ		๑	ชั่วโมง		ซึ่งเป็น
จดุทีบ่อกว่ารถไฟได้พ้นช่วงทีเ่ป็นทวิเขาสลบัซบัซ้อน
ใกล้ถึงจุดหมายแล้ว	
การเดนิทาง จากอ�าเภอแม่ทา	ใช้ทางหลวงหมายเลข	
๑๐๖	 ไปทางอ�าเภอห้างฉัตร	 ๑.๕	 กิโลเมตร	 มีทาง
แยกขวามือไปบ้านทาชมภู	 ให้เลี้ยวเข้าไปผ่าน
โรงเรียนบ้านศรีทรายมูล	 วัดทาชมภ	ู เลยบ้านสถานี
ไปประมาณ	๑	กโิลเมตร	พบวดัทาชมภอูยูท่างซ้ายมอื
ให้จอดรถไว้บริเวณนี้	 แล้วเดินเท้าเข้าไปตามทาง
รถไฟประมาณ	๓๐๐	เมตร	

อำาเภอทุ่งหัวช้าง
วัดพระธาตุดอยกวางคำา อยู่ที่บ้านโป่งแดง-สัญชัย	
ต�าบลทุง่หวัช้าง	สร้างโดยครูบาเจ้าชยัยะวงศาพฒันา	
ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานทรงเครื่องปาง
พระมหาจักรพรรด	ิประดับด้วยเพชร	พลอย	

วัดพระธาตุดอยกวางค�า
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การเดินทาง จากอ�าเภอทุ่งหัวช้างมี	 ๒	 เส้นทาง	
คือ	 เส้นทางแรกเข้าทางแยกแม่เทย	 อ�าเภอลี้	 ตาม
ทางหลวงหมายเลข	๑๐๖	และเส้นทางที	่๒	คือ	เข้า
ทางแยกแม่อาว	ทางหลวงหมายเลข	๑๑๘๔	ประมาณ	
๗๐	กโิลเมตร	ถงึอ�าเภอทุง่หวัช้าง	ถงึแยกบ้านโป่งแดง	
ต่อด้วยถนนชยัยะวงศาพฒันา	ประมาณ	๔	กิโลเมตร	
ถึงบริเวณวัด

หมู่บ้านทอผ้าไหมยกดอก ต�าบลบ้านปวง	 ผ้าไหม
ยกดอก	 ของล�าพูน	 เคยถวายการรับใช้ใต้เบื้อง
พระยุคลบาท	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ในการ
คัดลอกลายผ้าโบราณ	 แล้วทอขึ้นมาใหม่	 ทั้งได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณ	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ทอผ้าไหมยก
ดอก	 ส�าหรับเป็นฉลองพระองค์	 และโปรดเกล้าฯ	
ให้น�าเผยแพร่ยังต่างประเทศ	 การทอผ้ายกหรือยก
มุก	 เป็นวิธีการทอให้เกิดลวดลาย	 โดยการยกตะกอ
แยกด้วยด้ายเส้นยืน	และในบางครั้งการยกดอกจะมี
การเพิ่มด้ายด้วยเส้นพุ่งจ�านวนสองเส้นหรือมากกว่า
เข้าไปในผืนผ้า

อำาเภอลี้
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อยู่หมู่ที่	๘	ต�าบลนาทราย	
เป็นวัดประจ�าหมู ่บ้านของชาวเขาพระบาทพุทธ
ห้วยต้ม	 ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างจากศิลาแลงที่ขุดได้
จากบ่อด้านหลังของวัด	 และมีองค์พระธาตุที่บูรณะ

พระพุทธบาทห้วยต้ม
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ศิลาแลงทั้งองค์	 มีฐานกว้าง	 ๔๐x๔๐	 เมตร	 ความ
สูงจากฐานถึงบัวยอดฉัตร	 ๖๔.๓๙	 เมตร	 ผู้ริเริ่มให้
มีการออกแบบและก่อสร้างคือ	 หลวงปู่ครูบาชัยยะ
วงศาพัฒนา	 เพ่ือให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า	
๕	พระองค์

วัดพระธาตุห ้าดวง หรือ	 เวียงเจดีย ์ห ้าหลัง 
สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณเวียงเก่าล้ี	 เพราะมีซาก
ก�าแพงและคูเมืองตั้งเป็นแถว	 วัดนี้เป็นที่ตั้งของหมู่
เจดีย์	 ๕	 องค์	 ตามต�านานกล่าวว่าพระนางเจ้าจาม
เทวีกษัตริย์ครองเมืองหริภุญไชย	 ได้ยินข่าวจาก
ราษฎรเมืองลี้ว่ามีดวงแก้ว	๕	ดวง	ปรากฏให้เห็นอยู่
บ่อยครั้ง	จึงได้เสด็จมาดูด้วยพระองค์เอง	เวลากลาง

โดยครูบาชัยยะวงศาพัฒนาพระอาจารย์ที่เคารพ
ของประชาชนทางภาคเหนือร่วมกับชาวกะเหรี่ยงที่
อยู่รอบบริเวณวัด	 ในเดือนธันวาคม	 ของทุกปี	 ชาว
กะเหรี่ยงจะจัดงานชุมนุมสืบสานวัฒนธรรม	 มีการ
แสดงทางวัฒนธรรมชาวดอย	การแข่งขนักฬีาพืน้บ้าน	
และร้านจ�าหน่ายสินค้า
การเดนิทาง	จากอ�าเภอลี	้ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๖	
(สายลี้-เถิน)	 อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่	 ๔๖-๔๗	 มี
ทางแยกเข้าไป	ประมาณ	๕	กิโลเมตร

วดัมหาธาตุเจดย์ีศรเีวยีงชยั อยูห่มูท่ี	่๙	บ้านหนองปู	
(ห้วยต้ม)	ต�าบลนาทราย	มลีกัษณะคล้ายกบัเจดย์ีชเว
ดากอง	 เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาที่สร้างด้วย

วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
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คืนจึงได้ทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างจากดวงแก้วทั้ง	
๕	ดวง	ลอยอยู่บนกองดิน	๕	กอง	และได้สอบถาม
ความเป็นมาจึงทราบว่า	 คือ	 พระเมโตธาตุ	 (น�้าไคล
มือ)	 ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยล้าง
พระหัตถ์และน�้าก็ไหลผ่านปลายน้ิวทั้ง	 ๕	 ลงพื้นดิน	
พระนางจึงเกิดศรัทธาสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบกอง
ดินทั้ง	๕	กองไว	้และในวันที	่๒๐	เมษายน	ของทุกป	ี
จะมีประเพณีสรงน�้าพระธาตุห้าดวง	สอบถามข้อมูล	
โทร.	๐	๕๓๕๙	๖๕๕๕
การเดินทาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอลี้	ต�าบลลี้	ไป
ทางทศิใต้	ตามทางหลวงหมายเลข	๑๐๖	ประมาณ	๒	
กิโลเมตร	มีทางแยกเข้าไปอีก	๕๐๐	เมตร

วดัพระพทุธบาทผาหนาม อยูห่มูท่ี	่๖	นับเป็นปชูนยี
สถานทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของอ�าเภอลี	้และเป็นจดุชมววิ

วัดพระธาตุห้าดวง

พระอาทิตย์ขึ้น	 	 วัดนี้เคยเป็นวัดร้างก่อนการบูรณะ
ขึ้นใหม่กว่า	 ๓๐๐	 ปี	 ประกอบด้วยจารึกถึงพระครู
บามหารตันาคร	ครบูนิใจ	ครบูาพทุธมิา	ครบูาสนุนัทะ	
ครูบาจันทร์แก้ง	 ครูบาก๋า	 ครูบาอินตุ้ย	 และครูบา
สุยะ	 ทิ้งให้เป็นป่ารกร้างแต่มีซากปรักหักพังของสิ่ง
ก่อสร้าง	และรอยพระพทุธบาท	ผาหนาม	ต่อมาครูบา
อภิชัย	 (ขาวปี)	 ซึ่งมีอาย	ุ ๗๖	ปี	 ได้ร่วมกับชาวบ้าน
ผาหนามที่อพยพหนีน�้าท่วมจากเขื่อนภูมิพล	โดยยึด
เอาการบูรณะวัดร้างบนดอยผาหนามเป็นวัดที่เจริญ
รุ่งเรืองด้วยศรัทธาและสิ่งก่อสร้างมากมาย	 เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยเฉพาะรูป
ป้ันปนูขนาดใหญ่ของครบูาอภชิยั	(ขาวปี)	ในเครือ่งนุง่
ห่มแบบชปีะขาวอยูเ่ชิงดอยผาหนาม	ในวนัที	่๑๓–๑๗	
เมษายน	ของทกุปีจะมงีานนมสัการสรงน�า้เป็นประจ�า	
จะมปีระชาชนทัว่ทกุสารทศิหล่ังไหลกนัมาท�าบญุเป็น
จ�านวนมาก	
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วัดบ้านปาง อยู่หมู่ที่	 ๑	 ต�าบลศรีวิชัย	 บนเนินเขา
บ้านปาง	 เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยบวชเรียนเป็นวัด
แรก	ภายในบริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้	มีโบสถ์วิหาร
สวยงาม	 พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาศรีวิชัย	 ซึ่งเก็บ
ของใช้ส่วนตัวของท่านไว้อย่างครบถ้วน	 เช่น	 สบง	
จีวร	หมอน	กระโถน	แจกัน	เป็นต้น	
การเดินทาง อยู่ห่างจากอ�าเภอลี	้ ๓๘	กิโลเมตร	 ไป
ตามทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	 (สายลี้-บ้านโฮ่ง-
เชียงใหม่)	 ถึงตรงหลักกิโลเมตรที	่ ๘๙	 เป็นทางแยก
เข้าวัดและสามารถเข้าได้ทางซอย	๓	และซอย	๔

พระพุทธบาทถำ้าป่าไผ่ หรือ	ถำ้าดอยโตน ภายในถ�้า
กว้างใหญ่มีหลายคูหามีช่องอากาศบนถ�้าหลายช่อง
ท�าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีหินงอกหินย้อยและ
ภาพศิลป์ต่าง	 ๆ	 ให้ชม	 รวมท้ังรอยพระพุทธบาท
ซ่ึงประดิษฐานอยู ่เหนือดอยโตน	 (หลังถ�้าป่าไผ่)	

ค ้นพบโดยหลวงปู ่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาแห่ง
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม	 เป็นรอยพระพุทธบาท
ข้างซ้าย	 และจะมีการจัดงานประเพณีสรงน�้ารอย
พระพุทธบาทและสักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ	 ในวันท่ี	
๑๖	เมษายน	ของทุกปี	
การเดินทาง จากอ�าเภอลี้ไปตามทางหลวงหมายเลข	
๑๐๖	ประมาณ	๙	กิโลเมตร	ทางเข้าถ�้าป่าไผ่อยู่ตรง
ทางแยกโรงเรียนแม่ป่าไผ่	

ศนูย์พฒันาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อยูบ้่าน
ผาลาด	หมู่ที	่๘	ต�าบลนาทราย	เมื่อป	ีพ.ศ.	๒๕๒๑	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
(รัชกาลที่	 ๙)	 เสด็จฯ	 เย่ียมราษฎรที่บ้านพระบาท
ห้วยต้ม	 ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิต
ความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขายากจนและ
ขาดแคลนที่ท�ากิน	 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ	 รับ

วัดพระพุทธบาทผาหนาม
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หมูบ้่านพระบาทห้วยต้มให้อยูใ่นความดูแลของมลูนธิิ
โครงการหลวง	ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหร่ียง
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด	
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะมีประเพณีท�าบุญข้าว
ใหม่	ประมาณเดือนมกราคม	ของทุกปี

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงพระบาทห้วยต้ม	แบ่งพ้ืนทีอ่อกเป็น	๔	ส่วน	คอื	
แปลงสาธิตพืชผักแปลกใหม่	 ได้แก่	 ฟักบัตเตอร์นัต	
ฟักจานบิน	 ฟักคอหงส์	 และพริกเม็กซิกันเผ็ดและ
หวาน	แปลงสาธิตผักทีส่่งเสรมิให้เกษตรกรปลกู	ได้แก่	
มะเขือม่วงก้านด�า	 คะน้ายอดดอยค�า	 แปลงสาธิต
การปลูกไม้ผลเมืองร้อน	 ได้แก่	 มะม่วงพันธุ์จากต่าง
ประเทศ	มะเฟืองสายพันธุ์ไต้หวัน	มะปราง	เสาวรส	

อโวคาโด	บ๊วย	ท้อ	แปลงไม้ดอกไม้ประดับ	การปลูก
กุหลาบหนู	และแปลงพืชสมุนไพร	ได้แก่	ตะไคร้หอม	
เพื่อน�ามาสกัดเป็นน�้ามันหอมระเหย

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในหมู่บ้านห้วยต้ม	
ชมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขาเผ่า
กะเหร่ียง	ณ	บ้านกะเหร่ียงโบราณ	บ้านน�้าบ่อน้อย	
เช่น	 การทอผ้าแบบโบราณโดยใช้กี่กระตุก	 ใช้วัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสี	 ทอลวดลายโบราณ	 เช่น	
เสื้อ	 กางเกง	 ผ้าถุง	 กระเป๋าสะพาย	 ผ้าห่ม	 เป็นต้น	
การท�าเคร่ืองเงินท่ีใช้วัตถุดิบเป็นเงินแท้	 มีลวดลาย
เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหร่ียง	 เช่น	 สร้อยคอ	
ก�าไล	แหวน	เป็นต้น	การท�าเครื่องประดับจากกะลา
มะพร้าวและเครื่องจักรสาน	ภายในศูนย์ฯ	มีบ้านพัก

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
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ทุ่งกิ๊ก

และเต็นท์บริการ	 สอบถามข้อมูลได้ที่	 ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม	 โทร.	 ๐	 ๕๓๕๑	
๘๐๕๙	หรือส�านักพัฒนาเกษตรที่สูง	โทร.	๐	๕๓๒๘	
๑๒๓๘

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่หาด-แม่ก้อ	ต่อมาได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาต	ิ
เม่ือวันท่ี	๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	มพีืน้ทีป่ระมาณ	
๑,๐๐๓	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุมพื้นท่ีอ�าเภอ
ดอยเต่า	จงัหวดัเชยีงใหม่	อ�าเภอลี	้จงัหวดัล�าพนู	และ
อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก	ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติ
แม่ปิง	ตั้งอยู่ในต�าบลแม่ลาน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติฯ	 มีพื้นที่บางส่วนเป็น
ล�าน�้าปิงซึ่งยาวประมาณ	๑๔๐	กิโลเมตร	และสองฝั่ง
แม่น�า้เป็นเกาะแก่ง	หน้าผา	หนิงอก	หนิย้อย	การเดนิทาง
ท่องเที่ยวล�าน�้าปิงสามารถเริ่มต้นจากอ่างเก็บน�้า
ดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่	โดยใช้เรือหางยาว	แล้วมา

ต่อแพที่แก่งสร้อย	 ล่องมาจนถึงเขื่อนภูมิพล	 อ�าเภอ
สามเงา	 จังหวัดตาก	 ในทางกลับกันอาจจะเช่าเรือ
หรือแพจากเขื่อนภูมิพลล่องขึ้นไปก็ได้	
การเดนิทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๖	สายล�าพนู-
ลี้	 ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่	 ๔๗	 แล้วเข้าทางหลวง
หมายเลข	 ๑๐๘๗	 สายล้ี-ก้อ	 โดยท่ีท�าการอุทยาน
แห่งชาตแิม่ปิง	จะอยูร่ะหว่างหลกักโิลเมตรที	่๒๐-๒๑	
สถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ
ถ�้ายางวี เป็นถ�้าหินปูนขนาดใหญ่	 มีหินงอกหินย้อย
สวยงาม	เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของค้างคาว	เม่น	และเลยีงผา	
การเดินทางเข้าไปชมภายในถ�้าจะต้องใช้ไฟฉายและ
คนน�าทางเข้าไป	ไม่ไกลจากถ�า้ยางวมีป่ีาไม้เตง็รงัผสม
สนสองใบเรียกว่า	 “ป่าพระบาทยางวี”	 มีธรรมชาติ
และทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะส�าหรับการท่องเที่ยว
แบบเดินป่าพักค้างแรม	
ทุ่งกิ๊ก อยู่ห่างจากที่ท�าการอุทยานฯ	 ประมาณ	๑๕	
กิโลเมตร	 เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่	 	 อยู่ทาง
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ทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติฯ	 และที่ราบเนิน
เขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสลับป่าเต็งรังมีธรรมชาติที่
สวยงามเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าจ�าพวกเก้ง	 กวาง	
กระต่าย	นก	และไก่ป่าชนิดต่าง	ๆ 	กิจกรรมดูนกเป็น
ทีน่ยิมมาก		นกัท่องเทีย่วสามารถมาตัง้แคมป์พกัแรม
บรเิวณทุง่กิก๊ได้	ประมาณเดือนมนีาคมถงึพฤษภาคม
มีกล้วยไม้ป่ากว่า	๒๐	ชนิด	บานสะพรั่งสวยงามมาก
น�้าตกก้อหลวง เป็นน�้าตกหินปูนที่เกิดจากล�าน�้าใน
ห้วยแม่ก้อไหลผ่านหินดินดานเทาด�าและหินทราย
ของหน้าผาท่ีมีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมา
ทั้งหมด	๗	 ชั้น	 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูน
จึงท�าให้บริเวณน�้าตกมีหินงอกหินย้อยสวยงามตาม
ธรรมชาต	ิและยงัมแีอ่งน�า้ขนาดใหญ่สเีขยีวใส	มปีลา
อาศัยอยู่มากมาย	

การเดินทาง จากที่ท�าการอุทยานฯ	 ใช้ทางหลวง
หมายเลข	๑๐๘๗	ประมาณ	๑๔	กิโลเมตร	ผ่านบ้าน
ก้อแล้วเลีย้วซ้ายไปทางหน่วยพทิกัษ์อทุยานแห่งชาติ
ที่	๑	น�้าตกก้อหลวง	อีก	๘	กิโลเมตร	จากนั้นเดินเท้า
ผ่านป่าไผ่ไปอีก	๕๐๐	เมตร
น�้าตกก้อน้อย เป็นน�้าตก	๕	ชั้น	สวยงามสีเขียวมรกต	
มีลานกางเต็นท์	และจุดชมทิวทัศน	์สามารถมองเห็น
แม่น�้าปิงได้
แก่งก้อ อยู่ในเขตบ้านก้อจัดสรร	หมู่ที่	 ๔	 ต�าบลก้อ	
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าที่	 ๒	 แก่งก้อเป็นเวิ้งน�้า
ขนาดใหญ่เกิดจากล�าห้วยแม่ก้อไหลมาบรรจบ
แม่น�้าปิง	 นักท่องเที่ยวสามารถมาพักเรือนแพ	
น่ังเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น�้าปิงและมีเขาหินปูนที่
ถูกกัดเซาะจนเกิดหินงอกหินย้อย

น�้าตกก้อหลวง
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น�้าตกภูซางแก่งก้อ

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง	 มีสถานที่กางเต็นท์และ
เรือนแพไว้บริการ	 นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ท่ี	 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง	 โทร.	 ๐	
๕๓๕๔	๖๓๓๖,	๐	๕๓๕๑	๘๐๖๐	หรือกรมอุทยานแห่ง
ชาตฯิ	โทร.	๐	๒๕๖๒	๐๗๖๐	และ	www.dnp.go.th

วัดพระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์) อยู่บ้านสันดอย
เวียง	ต�าบลลี	้เป็นวัดขนาดเล็กอยู่บนเนินไม่ไกลจาก
อ�าเภอเมืองล้ีมากนัก	 สิ่งปลูกสร้างภายในวัดรวมทั้ง
องค์พระธาตฯุ	ล้วนสร้างข้ึนมาภายหลงั	มีอายไุม่เกนิ	
๘๐	 ปี	 โดยสร้างบนต�าแหน่งเมืองโบราณเดิม	เจดีย์
พระธาตดุวงเดยีวเป็นเจดย์ีทีส่ร้างขึน้ใหม่ทรงเหลีย่ม	
ย่อมมุ	รปูทรงเพรยีวชะลดู	สูงประมาณ	๓๐	เมตร	ตัง้
อยู่ภายในระเบียงคด														

การเดินทาง โดยรถยนต์	 จากอ�าเภอลี้	 ใช้ทางหลวง
หมายเลข	 ๑๐๖	 ไปทางอ�าเภอเถิน	 จังหวัดล�าปาง	
ประมาณ	๑.๗	กิโลเมตร	วัดอยู่ทางซ้ายมือ	

อำาเภอบ้านโฮ่ง
วดัพระเจ้าตนหลวง อยูห่มูท่ี	่๑	ต�าบลศรีเตีย้	เป็นวดั
ที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง	 พระพุทธรูปโบราณ
ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๗.๕	 เมตร	 ฐานสูงถึงพระเมาลี	
๙.๕	เมตร	สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๑๙๐๙	โดยพระเถระ
สิริราชวโส	 เพื่อหลีกเคราะห์กรรมและภัยพิบัต	ิจึงมี
อีกชื่อหนึ่งว่า	“พระเจ้าหลีกเคราะห์”	
การเดนิทาง จากอ�าเภอบ้านโฮ่งใช้ทางหลวงหมายเลข	
๑๐๖	แล้วเลี้ยวเข้าไปใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๑๐	
ไปประมาณ	๖	กิโลเมตร	
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หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ อยู่หมู่ที่	๒	ต�าบล
ป่าพลู	 เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้	
เช่น	การทอผ้าโดยใช้เอวเป็นกี่ในการทอ	เป็นต้น		
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๖	(สายล�าพนู-
ลี)้	อยูร่ะหว่างหลกักิโลเมตรที	่๑๐๗-๑๐๘	ห่างจากที่
ว่าการอ�าเภอบ้านโฮ่ง	ประมาณ		๑๒	กิโลเมตร

ถำ้าหลวงผาเวียง อยู่หมู่ที่	๒	ต�าบลป่าพลู	ภายในถ�้า
แบ่งออกเป็น	๘	ห้อง	เช่น	ลานรมณีย	์เป็นห้องกว้าง
มีแสงสว่างจากปากถ�า้ส่องถึง	อัคนีโขดเขิน	เป็นห้อง
ที่มีร่องรอยการพังทลายของหินงอกหินย้อย	และ
เนินไศลงามตา	 เป็นเนินดินสลับกับก้อนหิน	 เป็นต้น	
ค่าเข้าชมถ�า้คนละ	๑๐	บาท	ภายในถ�า้มไีฟฟ้าส่องสว่าง
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	 (สาย
บ้านโฮ่ง-ลี้)	 ถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวาไปอีก	 ๒.๘	
กิโลเมตร	แล้วเดินเท้าขึ้นบันไดไป	๔๐๐	เมตร

วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน	 ต�าบลบ้านโฮ่ง	 เป็นวัดที่
สร้างเมือ่	พ.ศ.	๒๔๘๔	ภายในพระอโุบสถประดษิฐาน
พระเจ้าสะเลียมหวานที่แกะสลักจากไม้สะเดาลงรัก
ปิดทองเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป	
การเดินทาง 	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	 (สาย
ล�าพูน-ลี้)	ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที	่๑๑๓	แล้วเลี้ยว
เข้าไปทางบ้านโฮ่งหลวง	ประมาณ	๔	กิโลเมตร	

อำาเภอป่าซาง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า อยู่ต�าบลมะกอก	 ตาม
ต�านานกล่าวว่า	 พระพุทธองค์ได้เสด็จจาริกพร้อม
ด้วยสาวกไปตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 จนถึงสถานที่แห่งนี้	
ได้รับสั่งให้น�าจีวรที่ซักระหว่างทางออกมาตากกับ
หน้าผาหิน	 จากนั้นจึงทรงอธิษฐานเหยียบพระบาท	
ประดิษฐานรอยไว้บนลานผาลาดซ่ึงปัจจุบันก็ยัง
ปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายจีวรของพระอยู่	 	 และ

ถ�้าหลวงผาเวียง
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บนม่อนดอยเบื้องหลังวัดได้มีการสร้างพระเจดีย์	 ซึ่ง
เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างพระธาตุดอยสุเทพ
และพระธาตุหริภุญชัย	มีบันไดนาค	๔๖๙	ขั้น	เชื่อม
ระหว่างเจดีย์บนม่อนดอยกับวัดพระพุทธบาทตาก
ผ้าท่ีเชิงดอย	 ปัจจุบันสามารถน�ารถขึ้นไปได้	 เมื่อถึง
วันอัฐมีบูชา	แรม	๘	ค�่า	เดือน	๖	ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
ถวายพระเพลิงพระสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า	 และมีประเพณีสรงน�้าพระพุทธบาทเป็น
ประจ�าทุกปี	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๕๗	๒๙๖๑,	
๐	๕๓๐๐	๕๒๐๐
การเดนิทาง จากอ�าเภอป่าซางใช้ทางหลวงหมายเลข	
๑๐๖	อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่	๑๓๖-๑๓๗	เข้าไป
ประมาณ	๑	กิโลเมตร

ถำ้าเอราวัณ อยู่หมู่ที่	 ๖	 ต�าบลนครเจดีย์	 บริเวณ
ที่ท�าการย่อยส�านักงานหน่วยอนุรักษ์ป่าไม้แม่อาว	
ปากถ�้ามีขนาดเล็กลาดต�่าจนถึงปากคูหาถ�้า	 เมื่อ
ผ่านปากถ�้าเข้าไปจะพบห้องโล่งกว้างแสงแดดเข้าไม่
ถึง	 บางแห่งของห้องโถงใหญ่มีแบ่งเป็นห้องเล็ก	 ๆ	
เรยีงรายอยู	่ซึง่แต่ละห้องมหิีนงอกหนิย้อยทีส่วยงาม	
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๖	ถึงบริเวณ
หลักกิโลเมตรที่	 ๑๒๔	 มีป้ายบอกทางเข้าไปเป็น
ถนนลาดยาง	๑๑	กิโลเมตร	จนถึงที่ท�าการย่อยของ
ส�านักงานหน่วยอนุรักษ์ป่าไม้แม่อาว

แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก อยู่บ้านหนองเงือก	
ต�าบลแม่แรง	เป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือและสินค้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้า
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หตัถกรรมพืน้เมอืงทีท่�าจากผ้าฝ้าย	เช่น	ปลอกหมอน	
ผ้าม่าน	ผ้าปูโต๊ะ	เสื้อผ้า	เป็นต้น	โดยส่งไปตามสถาน
ที่จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกต่าง	ๆ	เช่น	จังหวัดเชียงใหม่	
ล�าปาง	เป็นต้น		
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	 จะอยู่
ระหว่างหลักกิโลเมตรที	่๑๓๘-๑๓๙	แล้วเลี้ยวเข้าไป	
ประมาณ	๓	กิโลเมตร

วัดหนองเงือก อยู่ที่บ้านหนองเงือก	 ต�าบลแม่แรง	
เป็นวัดเก่าท่ีแสดงให้เห็นฝีมือช่างพื้นบ้าน	 มีสิ่งที่
น่าสนใจ	 คือ	 ศิลปะปูนปั้นที่ซุ้มประตูของวัด	 และ
หอไตรซึ่งเป็นศิลปะพม่า	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	 ๐	
๕๓๕๒	๑๙๖๑
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	 (สาย
ล�าพูน-ล้ี)	หลกักโิลเมตรที	่๑๓๘-๑๓๙	เล้ียวขวาเข้าไป
ประมาณ	๓	กิโลเมตร	

ศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อยู่
หมู่ที่	๗	บ้านดอนหลวง	ต�าบลแม่แรง	เป็นหมู่บ้าน
ชาวยองซึ่งอพยพมาตั้งบ้านเรือนเม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๓๕๒	
เดมิชือ่หมูบ้่านกอถ่อน	ในอดตีเป็นทีค้่าววัและกระบอื	
ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คน
จากเมืองยอง	 ประเทศพม่า	 เข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อ	
“เกบ็ฮอมตอมไพร่”	ในการบรูณะเมอืงล�าพนูหลงัท�า
สงคราม	โดยชาวยองกลุม่นีเ้ป็น	ชมุชนใหญ่ประกอบ
กบัทีต่ัง้ของหมูบ้่านเป็นทีด่อนจงึเรยีกชือ่หมูบ้่านใหม่
ว่า	“บ้านดอนหลวง”	ปัจจบุนัหมูบ้่านแห่งนีเ้ป็นแหล่ง
รวมหัตถกรรมของดีชุมชนชาวยอง	 เช่น	 กลุ่มทอผ้า
สี่ตะกอ	 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย	 กลุ่มตัดเย็บ	
กลุม่เกษตรสวนล�าไย	และกลุม่บาตกิมดัย้อม	เป็นต้น	
หัตถกรรมเด่น	คือ	การทอผ้าฝ้ายทอมือที่สืบทอดกัน
มาจนเป็นทีก่ล่าวขานของคนไทยและชาวต่างชาต	ิจงึ
ได้มีการจัดงาน	“แต่งสีอวดลาย	ผ้าฝ้ายดอนหลวง”	

วัดหนองเงือก
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ในเดือนเมษายน	ของทุกปี	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐๘	
๑๙๖๐	๑๓๙๒,	๐๘	๖๑๘๓	๑๕๙๐	

วัดป่าเหียง อยู่บ้านกองงาม	ต�าบลแม่แรง	สร้างขึ้น
เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๐	 มีหอไตรอายุกว่าร้อยปีอยู่กลาง
สระ	เป็นศิลปกรรมแบบล้านนา	สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง	
หน้าบันและบานประตูแกะสลักอย่างสวยงาม	ได้ขึ้น
ทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว	
การเดินทาง	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	 ต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข	๑๐๓๒	ไปประมาณ	๓	กิโลเมตร		

อ่างเกบ็นำา้แม่วงัส้าน อยูท่ีต่�าบลนครเจดย์ี	มทีวิทศัน์
สวยงามมองเห็นภูเขาล้อมรอบ	มีเรือนแพให้พักผ่อน	
พร้อมทั้งร้านอาหารบริการ	

การเดินทาง	 จากท่ีว่าการอ�าเภอป่าซาง	 ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖	ประมาณ	๑๓	 กิโลเมตร	
ถึงระหว่างหลักกิโลเมตรท่ี	 ๓๐-๓๑	 มีทางแยกเข้า
บ้านโป่งรู	เข้าไปประมาณ	๔	กิโลเมตร

โบราณสถานวัดเกาะกลาง อยู่หมู่ที	่๘	บ้านบ่อคาว
ต�าบลบ้านเรือน	 เดิมเชื่อว่าเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ระหว่าง
แม่น�้าปิงกับล�าน�้าสาขาที่แยกออกมาจากแม่น�้าปิง	
ไหลอ้อมตัวเกาะแล้ววกกลับมารวมกันอย่างเดิม
ต่อมาแม่น�า้ปิงเปลีย่นเส้นทางเกาะกลางจงึกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของแผ่นดินฝั่งตะวันออกของแม่น�้า	 พื้นที่
ส่วนนีเ้ป็นทีต่ัง้ของวดัเกาะกลาง	มโีบราณวตัถแุละช้ิน
ส่วนประตมิากรรมปนูป้ันมากมายยคุล้านนาตอนต้น	
หรือประมาณ	๗๐๐	ปี	มีอทิธพิลมาจากศลิปะหรภุิญชยั

โบราณสถานวัดเกาะกลาง
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นอกจากนี้ยังขุดพบรูปแบบสถาปัตยกรรมทวาราวดี	
ทั้งนี้	องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน	ได้จัดสรรงบ
ประมาณเพือ่ขดุแต่งและบูรณะโบราณสถานวดัเกาะ
กลางให้เป็นสถานท่ีศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวทาง
โบราณคดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดล�าพูน	 สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๕๙	๓๑๐๐

วัดป่าซางงาม อยู่ที่ต�าบลป่าซาง	 ประดิษฐานพระ
พุทธมงคลสราการ	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 มี
หอไตรเป็นตึกทึบสองชั้น	 หลังคาลดชั้นแบบล้านนา	
หน้าต่างชั้นบนมีขนาดเล็ก	 เขียนลวดลายเทวดา	
ภายในวิหารมีบุษบกไม้แกะสลักอายุหลายร้อยป	ี
และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่องาม	 พระพุทธรูป
ปางมารวิชัย	 หน้าตักกว้าง	 ๒	 เมตร	 ภายในวัดยังมี
พิพิธภัณฑ์วัดป่าซางจัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้	 และ
กลอง	เป็นต้น		

การเดนิทาง	จากอ�าเภอป่าซาง	ใช้ทางหลวงหมายเลข	
๑๐๖	ไปทางอ�าเภอบ้านโฮ่ง	ประมาณ	๓๐๐	เมตร	

กิจกรรมที่น่าสนใจ
กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว “ลำาพูน เมืองหลวง
แห่งล้านนา เมืองโบราณสัญจร”
ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา	 จังหวัดล�าพูน	
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัยและสมาคม
สหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ	 จังหวัดล�าพูน	 จัด
กจิกรรม	“ล�าพนูเมอืงหลวงแห่งล้านนา	เมืองโบราณ
สัญจร”	ทุกวัน	ๆ 	ละ	๒	รอบ	รอบแรก	เวลา	๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐	น.	รอบสอง	เวลา	๑๓.๓๐-๑๖.๓๐	น.	ติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญ
ไชย	โทร.	๐	๕๓๕๓	๐๗๔๗		อัตราค่าบริการ	ผู้ใหญ่	
๕๐	บาท	เด็กนักเรยีน	นกัศกึษา	๒๐	บาท	ชาวต่างชาติ	
๑๐๐	บาท	โดยก�าหนดจุดพาชม	ได้แก	่วัดพระธาตุ

ขบวนฟ้อนบูชาพระนางจามเทวี งานพระนางจามเทวีและกาชาดจังหวัดล�าพูน
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หริภุญชัยวรมหาวิหาร	 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล�าพูน	
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี	 วัดจามเทวี	 (กู่กุฏิหรือ
สุวรรณจังโกฏิ)	วัดมหาวัน	(วัดมหาวนาราม)		คุ้มเจ้า
ยอดเรือน	วัดพระคงฤๅษี	วัดสันป่ายางหลวง	กู่ช้าง	กู่
ม้า	วัดพระยืน	วัดต้นแก้ว	

เทศกาลงานประเพณี
มหกรรมผ้าทอของดีเมืองหละปูน จัดขึ้นบริเวณ
สะพานขัวมุงท่าสิงห์	 ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร	ระหว่างวันที	่๓๐	มกราคม-๓	กมุภาพนัธ์	
ของทกุปี	จะมกีารแสดงชุด	“จตธุาราไหว้สาหรภญุชัย”	
การเดินแบบผ้าทอยกดอกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ	่
การจัดนิทรรศการความเป็นมาของผ้าทอยกดอก	
ณ	พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว	การสาธิตของดีเมืองล�าพูน	
เช่น	การอิดฝ้าย	ปั่นฝ้าย	ทอฝ้าย	และการประกวด
ธิดาผ้าทอ	ฯลฯ

ประเพณีทำาบุญตักบาตรวันมาฆะบูชา จัดข้ึนใน
เดอืนกมุภาพนัธ์	ของทกุปี	ณ	วดัพระธาตหุริภญุชยัฯ	
อ�าเภอเมืองล�าพูน

มหกรรมกลองหลวงล้านนา ไหว้สาพระพุทธบาท
ตากผ้า จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม	 ของทุกปี	 	 ณ	
วัดพระพุทธบาทตากผ้า	 อ�าเภอป่าซาง	 มีขบวนแห่
ฟ้อนเล็บ	สลุงหลวง	น�า้มนต์	และขบวนกลองหลวง	
กลองสะบัดชัย	 กลองมองเชิง	 แห่จากทางเข้าวัดไป
ถึงโบสถ์	 เพื่อท่ีจะน�าน�้ามนต์จากขบวนแห่ลงสรง
รอยพระพุทธบาทตามประเพณี	 นอกจากน้ียังมีการ
แข่งขันตีกลองสะบัดชัย	 กลองมองเชิง	 กลองหลวง	
และมหรสพอื่น	ๆ		

งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง จัดช่วงต้น
เดอืนเมษายน	ของทกุปี		ณ	หมูบ้่านดอนหลวง	ต�าบล
แม่แรง	อ�าเภอป่าซาง	เป็นงานจัดแสดงและจ�าหน่าย

ผ้าฝ้ายทอมือ	อาหารพื้นเมือง	ในรูปแบบของ	“กาด
ปื้นเอน”	 มีการแสดงดนตรีสะล้อ	 ซอ	 ซึง	 สลับกับ
การแสดงพื้นเมือง	สาธิตการปั่นฝ้าย	กวักฝ้าย	และ
การทอผ้าฝ้ายตามแบบวิถีชีวิตของชุมชนชาวยอง	
บ้านดอนหลวง

งานประเพณีสงกรานต์ป่าซาง	 จัดขึ้นในวันที่	 ๑๕	
เมษายน	ของทุกปี	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอป่าซาง	ภายใน
งานมีการประกวดกลองหลวง	 การประกวดร�าวง
ย ้อนยุค	 การประกวดนางสาวป่าซาง	 และการ
ประกวดแม่บ้านสวนล�าไย	 นอกจากน้ียังมีการออก
ร้านอาหารพื้นเมืองจาก	๙	ต�าบล	ของอ�าเภอป่าซาง
อีกด้วย

งานเทศกาลลำาไย	 เป็นงานใหญ่ประจ�าปีของชาว
จังหวัดล�าพูน	 จัดช่วงเดือนสิงหาคม	 ของทุกปี	 ณ	
บริเวณสนามกีฬาจังหวัด	 มีขบวนรถประดับตกแต่ง
ด้วยผลไม้ล�าไยอย่างสวยงาม	การประกวดธิดาล�าไย	
การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 และการ
จ�าหน่ายสินค้าพื้นเมือง

งานอะเมซิง่กะเหร่ียง	จดั	ณ	หมูบ้่านพระบาทห้วยต้ม	
อ�าเภอลี	้ในสัปดาห์สดุท้ายของเดอืนธนัวาคม	ของทกุปี
ภายในงานมีการแสดงการปั่นจักรยานโบราณจากที่
ว่าการอ�าเภอลีไ้ปจนถงึหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม	การ
ชกมวยกะโน	การแข่งขันเป่าเขาควาย	การออกร้าน
ขายเครื่องเงิน	การทอผ้าของชาวกะเหรี่ยง	และการ
ประกวดผ้าทอ	สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่	๕๒	โทร.	๐	๕๓๕๓	๗๗๐๗

งานพระนางจามเทวีและกาชาดจังหวัดลำาพูน จัด
ในเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม	 ของทุกปี	 ณ	
บริเวณสนามกีฬาจังหวัดล�าพูน	 ภายในงานมีการ
ประกวด	“นางสาวล�าพูน”	และ	“ธิดาชาวยอง”
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งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่วหละปูน จัด	
ณ	 ศูนย์วัฒนธรรมต�าบลอุโมงค์	 อ�าเภอเมืองล�าพูน	
ระหว่างวันที	่๓๐	ธันวาคม-๒	มกราคม	ของทุกปี

งานสืบสานตำานานป่าซาง จัดระหว่างวันที่	 ๓๑	
ธันวาคม-๒	 มกราคม	 ของทุกปี	ณ	 ศูนย์แสดงศิลป
หัตถกรรมและสาธิต	 เทศบาลต�าบลป่าซาง	 มีการ
ออกร้านจ�าหน่ายของดีป่าซาง	 ได้แก่	 ผ้าฝ้ายทอมือ	
ผ้านวมเย็บมือ	 งานหัตถกรรมต่าง	 ๆ	 และไวน์จาก
อ�าเภอป่าซาง	การแสดงบนเวที	การประกวดเย็บผ้า
นวม	และชิมอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศพื้นบ้าน

สินค้าพื้นเมือง 
ไส้อั่ว มีจ�าหน่ายอยู่หลายร้าน	อาทิ	ไส้อั่วยายปี๋	เป็น
เพิงเล็ก	 ๆ	 หน้าบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน	 ใกล้
ประตชู้างส	ีไส้อัว่อนงค์	ข้างวดัสนัป่ายางหน่อม	ไส้อัว่
ที่อร่อยควรเป็นไส้อั่วที่ท�าสุกแล้วด้วยการย่างไม่ใช่
ทอด	เพราะจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ

ลำาไย ล�าพูนเป็นแหล่งผลิตล�าไยมากที่สุดในประเทศ	
อยู่ที่บ้านหนองช้างคืน	 อ�าเภอเมือง	 ล�าไยมีรสชาติ
หวานกรอบ	 ในช่วงเดือนสิงหาคม	 ของทุกปี	 จะมี
เทศกาลล�าไย	การจ�าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรซึ่ง
เป็นงานใหญ่ประจ�าปี	 มีการจ�าหน่ายล�าไยสด	 ล�าไย
อบแห้ง	และไวน์ล�าไย	

งานไม้แกะสลัก เป็นการแกะสลักไม้เป็นรูปตุ๊กตา	
ภาชนะ	หรือของตกแต่งบ้าน	แหล่งผลิตอยู่ที่อ�าเภอ
แม่ทา

ผ้าไหมยกดอก เป็นศลิปะการทอทีถ่อืเป็นเอกลกัษณ์
ของล�าพูน	มีลวดลายแบบโบราณ	และความประณีต
จนได้รับความนิยม	 เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ	
หาซื้อได้ตามร้านผ้าไหมในอ�าเภอเมืองล�าพูน

ผ้าฝ้ายทอมอืบ้านหนองเงอืก อยูอ่�าเภอป่าซาง	มรีปู
แบบการทอและลวดลายสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	
สีสันสวยงามเป็นธรรมชาติท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
เช่น	 ผ้าปูโต๊ะ	 ผ้ารองจาน	 ผ้าเช็ดหน้า	 ผ้าม่าน	 ตุง	
เป็นต้น

ผ้าฝ้ายทอมือชุมชนชาวยอง อยู่บ้านดอนหลวง	
อ�าเภอป่าซาง	 เป็นแหล่งรวมหัตถกรรมของดีชุมชน	
ชาวยอง	อาท	ิกลุ่มผ้าสี่ตะกอ	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าฝ้าย	กลุม่ทอผ้า	กลุม่ตดัเยบ็	กลุม่บาตกิมดัย้อม	
ส่วนสนิค้าหตัถกรรมทีโ่ดดเด่นและมชีือ่เสยีง	คอื	การ
ทอผ้าฝ้ายทอมือ	

ร้านจำาหน่ายสินค้าที่ระลึก
อำาเภอเมืองลำาพูน
กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้าย ๘๐/๑๐	หมู่ที่	 ๒	 บ้านล้องเดื่อ	
ต�าบลประตูป่า	โทร.	๐	๕๓๕๐	๐๖๗๗,	๐๘	๗๑๒๓	
๙๙๐๙
ขัวมุงท่าสิงห์ ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย	 เปิด
ทุกวัน	เวลา	๐๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.
บริษัท วี พี เอ็น คอลเลคชั่น จำากัด ๑๙๐/๑	ถนน
ล�าพนู-รมิปิง	ต�าบลในเมอืง	จ�าหน่ายดอกไม้ประดษิฐ์
ด้วยกระดาษสา	
เพ็ญศิริไหมไทย ๑๒๓	 หมู่ที่	 ๒	 ถนนล�าพูน-ดอยติ	
ต�าบลเวียงยอง	โทร.	๐	๕๓๕๓	๗๕๑๒-๓,	๐	๕๓๕๑	
๐๕๒๔	จ�าหน่ายผ้าไหมยกดอก,	ผลติภณัฑ์จากผ้าไหม	
ลำาพูนผ้าไหมไทย ๘/๒	 ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค	์
(เยื้องวัดช่างฆ้อง)	 ต�าบลในเมือง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๕๑	
๐๓๒๙	www.thaisilk.th.com	จ�าหน่ายผ้าทอ
ยกดอกล�าพูน
หมูบ้่านหตัถกรรมผ้าฝ้ายเวยีง	บ้านศรเีมอืงยู	้ต�าบล
เวียงยอง	 ผลิตผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายยกดอก	 รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายอื่นๆ
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อำาไพผ้าไหมยกดอก ๖๙/๑	 ถนนล�าพูน-ป่าซาง	
ต�าบลต้นธง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๕๓	๔๑๗๔,	 ๐๘	 ๙๔๙๐	
๘๗๘๓

อำาเภอแม่ทา
กลุ่มทอผ้าแม่ขนาด ๙๙	หมู่ที่	๘	แม่ขนาด	ต�าบลทา
กาศ	โทร.	๐๘	๖๑๘๖	๘๙๖๔,	๐๘	๑๙๖๑	๘๗๔๑	
จ�าหน่ายผ้าทอชาวเขา		
ป้าคำา แกะสลกั ๒๔๙	หมูท่ี	่๒	ต�าบลทาทุง่หลวง	โทร.	
๐	๕๓๕๗	๔๗๗๒,	๐	๕๓๕๗	๔๗๖๙	จ�าหน่ายไม้
แกะสลัก	ของตกแต่งบ้านและเครื่องเรือน
สงัด พรเพ็ญ แกะสลัก ๑๖๘	หมู่ที่	 ๔	บ้านหนอง
ยางไคล	ต�าบลทาทุ่งหลวง	โทร.	๐	๕๓๕๗	๔๖๖๔,	
๐	๕๓๕๗	๔๗๕๙		

ผ้าไหมยกดอก

อำาเภอทุ่งหัวช้าง
มาลี ลำาพูนผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก	๙๒	หมู่ที่	๙	
ต�าบลบ้านปวง	 โทร.	๐	๕๓๕๙	๖๐๓๘,	๐	๕๓๕๙	
๖๑๙๙

อำาเภอป่าซาง
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง หมู่ที่	 ๗	 บ้านดอน
หลวง	 ต�าบลแม่แรง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๕๗	๒๑๙๑,	 ๐๘	
๖๑๘๓	๑๕๙๐	(จ�าหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ)
กลัยาผ้าฝ้ายทอมอื ๑๒๒	หมูท่ี	่๕	บ้านร่องช้าง	ต�าบล
ท่าตุม้	โทร.	๐	๕๓๐๐	๔๒๓๘	(จ�าหน่ายผ้าฝ้ายทอมอื)
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือก ๑๕	
หมู่ที่	 ๕	 ถนนล�าพูน-ป่าซาง	 ต�าบลแม่แรง	 โทร.	 ๐	
๕๓๕๕	๗๕๐๓	(จ�าหน่ายสินค้าพื้นเมือง)
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อุดมศิริผ้าฝ้าย ๕๑/๑	บ้านหนองเงือก	ต�าบลแม่แรง	
โทร.	๐	๕๓๕๒	๑๙๖๖,	๐	๕๓๕๕	๖๒๔๒	(จ�าหน่าย
ผ้าฝ้ายทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ)

ตัวอย่างรายการนำาเที่ยว
วันที่	๑	 สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
	 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
	 พพิิธภณัฑ์สถานแห่งชาต	ิหริภญุไชย
	 วัดจามเทวี
	 ชมโบราณสถานกู่ช้าง-กู่ม้า
	 เดินทางไปบ้านหนองช้างคืน	
	 แหล่งผลิตล�าไยที่ใหญ่แห่งหนึ่งใน
	 จังหวัดล�าพูน
วันที่	๒	 ออกเดินทางไป	อ�าเภอป่าซาง
	 นมัสการวัดพระพุทธบาทตากผ้า	
	 วัดหนองเงือก
	 ชมอุทยานธรรมะและหอศิลป์
	 เลือกซือ้ทอผ้าพืน้เมอืงทีแ่หล่งทอผ้า
	 บ้านหนองเงือก
วันที	่๓	 ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาตแิม่ปิง
	 ช่ืนชมธรรมชาตภิายในอทุยานฯ	เช่น	
	 น�้าตกก้อหลวง	น�้าตกก้อน้อย
	 พักค้างคืนในอุทยานฯ	 	
	 	 	
สิ่งอำานวยความสะดวก
สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำาเภอเมืองลำาพูน
คุ้มเจ้าจอมแก้ว	๔	ถนนแว่นค�า	ต�าบลในเมือง	โทร.	
๐	๕๓๕๖	๐๗๐๒	จ�านวน	๑๖	ห้อง	ราคา	๕๐๐	
บาท	

เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท	๓๒๕	หมู่ที่	๖	ต�าบล
เหมืองง่า	โทร.	๐	๕๓๐๐	๐๘๘๙	จ�านวน	๒๔	ห้อง	
ราคา	๖๙๐-๒,๕๐๐	บาท
เดอะรีเจนท์ ลำาพูน	 ๑๓๘/๑	 หมู่ที่	 ๔	 ถนนสันป่า
ฝ้าย-บ้านธิ	ต�าบลบ้านกลาง	โทร.	๐	๕๓๕๕	๒๙๑๙	
โทรสาร	๐	๕๓๕๕	๒๙๑๙	จ�านวน	๕๐	ห้อง	ราคา	
๔๕๐-๑,๐๐๐	บาท
แท่นทอง	 ๒๑๑/๓๒-๖๕	 ต�าบลในเมือง	 โทร.	 ๐	
๕๓๕๑	๐๒๒๒,	๐	๕๓๕๑	๒๔๕๑	โทรสาร	๐	๕๓๕๑	
๐๒๑๒	www.thanthonghotel.com	จ�านวน	๓๔	
ห้อง	ราคา	๓๐๐-๖๐๐	บาท
ธารีรัตน์ คอร์ท ๑๐๔	 ถนนจามเทวี	 ต�าบลในเมือง	
โทร.	๐	๕๓๕๓	๔๓๓๘,	๐	๕๓๕๓	๔๖๕๓-๔	จ�านวน	
๓๔	ห้อง	ราคา	๓๐๐	บาท
บ้านลาพนู	๑๘๓/๑	ซอย	๗	ถนนเจรญิราษฎร์	ต�าบล
ในเมือง	โทร.	๐	๕๓๕๓	๕๔๓๓,	๐๘	๑๕๙๕	๖๘๘๐	
โทรสาร	๐	๕๓๕๓	๕๔๒๒	www.baanlapoon.com	
จ�านวน	๙	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๑,๐๐๐	บาท
บ้านสวนกนกกานต์ ๓๐๙	 หมู่ที่	 ๘	 ต�าบลอุโมงค	์
โทร.	๐	๕๓๕๕	๙๓๕๐-๒	โทรสาร	๐	๕๓๕๕	๙๓๕๑	
จ�านวน	๔๔	ห้อง	ราคา	๖๐๐-๒๐,๐๐๐	บาท
พญาอิน ๓๕/๑	 ถนนจิตต์วงศ์พันธุ์รังสรร	 บ้านช่าง
ฆ้อง	ต�าบลในเมอืง	โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๗๗๗-๘	โทรสาร	
๐	๕๓๕๑	๑๗๐๗	www.phayainn.com	จ�านวน	๑๘	
ห้อง	ราคา	๘๐๐-๒,๕๐๐บาท	
โรยัล ปริ๊นเซส ซิตี้ ๔๐/๒	หมู่ที่	๑	ต�าบลเหมืองง่า	
โทร.	๐	๕๓๕๓	๒๕๒๐-๑,	๐	๕๓๕๓	๒๙๑๕	www.
royalprincesscity.com	 จ�านวน	 ๓๒	 ห้อง	 ราคา	
๔๘๐-๑,๒๕๐	บาท
ลำาพูน เพลส	 (ตรงข้ามโรงพยาบาลล�าพูน)	๒๘๓	
หมู่ที่	๖	ถนนจามเทวี	ต�าบลเหมืองง่า	โทร.	๐	๕๓๕๓	
๔๖๘๗	โทรสาร	๐	๕๓๕๓	๕๔๘๘	จ�านวน	๒๐	ห้อง	
ราคา	๔๕๐-๖๕๐	บาท
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ลำาพนู วลิ (เยือ้งโรงพยาบาลล�าพนู)		๒๐๔/๑๐	ถนน
จามเทวี	 ต�าบลในเมือง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๕๓	๔๘๖๕-๖	
โทรสาร	๐	๕๓๕๓	๔๓๕๕	www.lamphunwillho-
tel.com	จ�านวน	๗๙	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๑,๕๐๐	บาท
เวียงศิริ ลำาพูน รีสอร์ท ๑๒๖/๔๒	หมู่ที่	๑๕	ถนน
ล�าพูน-ป่าซาง	ต�าบลป่าสัก	 โทร.	๐	๕๓๕๙	๗๑๘๗	
โทรสาร	๐	๕๓๕๙	๗๑๘๙	จ�านวน	๕๐	ห้อง	ราคา	
๕๐๐-๑,๒๐๐	บาท

อำาเภอบ้านธิ
กัซซัน เลค ซิตี้ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ๘๘	
หมู่ที่	๗	ต�าบลบ้านธ	ิโทร.	๐	๕๓๙๒	๑๘๒๑	โทรสาร	
๐	๕๓๙๒	๑๘๘๘	www.gassangolf.com	จ�านวน	
๗๕	ห้อง	ราคา	๓,๕๐๐-๑๐,๐๐๐	บาท

อำาเภอแม่ทา
กัซซันขุนตาล กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ๒๒๒	
หมู่ที่	๓	ต�าบลทาปลาดุก	โทร.	๐	๕๓๕๐	๗๐๐๖-๘	
โทรสาร	๐	๕๓๕๐	๗๐๑๘	www.gassangolf.com	
จ�านวน	๖๒	ห้อง	ราคา	๓,๕๐๐-๑๒,๐๐๐	บาท
ขุนตาล วิว พอยท์ ๒๒๒	หมู่ที่	 ๔	 ถนนเชียงใหม่-
ล�าปาง	 กิโลเมตรท่ี	 ๔๙	 ต�าบลทาสบเส้า	 โทร.	 ๐	
๕๓๕๑	๐๑๑๐,	๐	๕๓๕๑	๐๑๐๙	จ�านวน	๑๐	หลัง	
ราคา	๑,๐๐๐	บาท
โฮมสเตย์บ้านทาป่าเปา หมู่ที่	 ๖	 ต�าบลทาปลาดุก	
โทร.	 ๐	๕๓๐๐	๖๒๒๒,	 ๐๘	๙๒๖๕	๒๗๑๔,	 ๐๘	
๕๗๒๒	๔๒๗๙	จ�านวน	๑๒	ห้อง	ราคา	๕๕๐	บาท

อำาเภอป่าซาง 
ภูพราว รีสอร์ท ๑๔๕	ต�าบลป่าซาง	โทร.	๐๙	๓๑๔๐	
๕๔๑๔	จ�านวน	๑๒	ห้อง	ราคา	๗๐๐-๑,๒๐๐	บาท
บ้านม่อนมะกอก หมู่ที่	 ๖	 ต�าบลมะกอก	 โทร.	 ๐๙	
๐๙๕๓	๒๕๓๒	จ�านวน	๑๐	ห้อง	ราคา	๕๕๐-๗๐๐	
บาท

มณีนาคเสน รีสอร์ท ๗๒๐	หมู่ที่	 ๑	 ต�าบลป่าซาง	
โทร.	 ๐๘	๗๐๖๖	๑๖๑๖	 จ�านวน	 ๑๙	หลัง	 ราคา	
๖๐๐-๑,๒๐๐	บาท
สวนสวยรสีอร์ท ๒๘๒/๒๑	หมูท่ี	่๔	ถนนสายป่าซาง-
บ้านโฮ่ง	ต�าบลมะกอก	โทร.	๐	๕๓๕๗	๒๖๕๒,	๐๘	
๖๙๘๘	๙๖๕๖	จ�านวน	๒๑	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๑,๖๐๐	
บาท

อำาเภอบ้านโฮ่ง
รมินำา้ ๑๙๑	หมูท่ี	่๖	ถนนสายล�าพนู-ลี	้ต�าบลบ้านโฮ่ง	
โทร.	๐	๕๓๕๙	๑๔๖๒	จ�านวน	๒๔	ห้อง	ราคา	๓๕๐-
๔๐๐	บาท

อำาเภอลี้ 
ร่มไม้ ๔๓๙	หมู่ที่	๑๔	ถนนพหลโยธิน	หลักกิโลเมตร
ที่	๒	ต�าบลลี้	โทร.	๐	๕๓๙๗	๙๗๖๑-๒,	๐๘	๑๗๖๕	
๑๗๔๘	จ�านวน	๑๕	ห้อง	๓๐๐	บาท
เรือนแพครัวแก่งก้อ (ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง)	
๗๕	 หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลก้อ	 โทร.	 ๐๘	 ๙๑๑๓	๙๔๙๐,	
๐๘	๑๖๒๑	๓๒๙๗	จ�านวน	๑๕	ห้อง	ราคา	๓๕๐-
๔,๐๐๐	บาท

ร้านอาหาร
อำาเภอเมืองลำาพูน 
ก๋วยเตีย๋วหมตูุน๋ลำาไย รมิฝ่ังแม่น�า้กวง	โทร.	๐	๕๓๕๑	
๑๒๔๐,	๐๘	๙๕๖๑	๑๑๒๐	
ครัวพญายอง ๒๑๒	หมู่ที่	 ๕	 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-
ล�าปาง	โทร.	๐	๕๓๕๔	๙๐๗๙
ดาวคะนอง ๓๔๐	ถนนเจริญราษฎร์	 ต�าบลในเมือง	
โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๕๕๒,	๐	๕๓๕๖	๐๒๔๑	
บ้านสวน ๘๖/๑	 ถนนเจริญราษฎร์	 ต�าบลในเมือง	
โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๔๕๓
ร้านครัววันดี  ต�าบลริมปิง	โทร.	๐	๕๓๕๖	๐๑๑๖
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ริเวอร์ไซด์	ถนนสายล�าพนู-ดอยต	ิใกล้สะพานท่าสงิห์	
โทร.	๐	๕๓๕๑	๒๓๘๔
เรือนแพลำาพูน ถนนบ้านหลวย โทร.	 ๐	 ๕๓๕๑	
๑๑๒๘
ลำาพูน ไอซ	์	๖	หมู่ที่	๑	ถนนไชยมงคล	ต�าบลในเมือง	
โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๔๕๒	

อำาเภอบ้านธิ
กัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ๘๘	
หมู่ที่	๗	ต�าบลบ้านธ	ิโทร.	๐	๕๓๙๒	๑๘๘๘	
	
อำาเภอแม่ทา
เรวัต ๑๐๒/๑	 หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลทาทุ่งหลวง	 โทร.	 ๐	
๕๓๕๗	๔๘๙๖,	๐๘	๑๙๙๓	๑๔๓๔	

อำาเภอลี้
เรือนแพครัวแก่งก้อ (แพจ่าจันทร์) ในอุทยาน
แห่งชาติแม่ปิง	โทร.	๐๘	๙๑๑๓	๙๔๙๐,	๐๘	๑๖๒๐	
๓๒๙๗	

อำาเภอบ้านโฮ่ง 
ลาบไก่บ้านโฮ่ง ๑๒๐/๒	หมูท่ี	่๗	ต�าบลบ้านโฮ่ง	ถนน
ล�าพูน-ลี	้(บ้านห้วยห้า)	โทร.	๐	๕๓๕๕	๐๕๑๗,	๐๘	
๙๖๘๘	๓๗๘๒	
สวนอาหารจาวเหนือ ๘๗	หมู่ที่	 ๖	 ต�าบลบ้านโฮ่ง	
โทร.	๐	๕๓๕๙	๑๐๔๙	

อำาเภอป่าซาง
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสบทา ๑๘๐	หมู่ที่	๑	หลังป้อมต�ารวจ
สบทา	 ถนนล�าพูน-ป่าซาง	 ต�าบลป่าซาง	 โทร.	 ๐๘	
๙๗๐๑	๖๖๑๒
ครัว ป.อัน ต�าบลนครเจดีย	์โทร.	๐๘	๙๗๐๑	๔๖๓๓
ครัวป่าซาง ๒๘๐	หมู่ที่	 ๙	ต�าบลแม่แรง	 โทร.	๐๘	
๑๗๘๓	๒๒๙๔
เลิฟอีส ดอนหลวง ๑๐๕/๕	หมู่ที่	๗	ต�าบลแม่แรง	
โทร.	๐๙	๓๒๖๒	๕๖๙๙	
ลานหริภุญชัย โทร.	๐๘	๑๐๓๑	๙๘๙๓
เอื้องหลวงซีฟู้ด ถนนล�าพูน-ป่าซาง	โทร.	๐	๕๓๕๒	
๐๐๕๐	

หมายเลขโทรศัพท์สำาคัญ
ต�ารวจท่องเที่ยว		 	 โทร.	๑๑๕๕	
ต�ารวจทางหลวง		 	 โทร.	๑๑๙๓	
ประชาสัมพันธ์จังหวัด	 	 โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๕๕๕,	๐	๕๓๕๓	๐๖๘๓
โรงพยาบาลล�าพูน	 	 โทร.	๐	๕๓๕๖	๙๑๐๐	
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	 		 โทร.	๐	๕๓๕๖	๐๙๙๗,	๐	๕๓๕๖	๑๔๓๐			
สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองล�าพูน		 โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๐๔๒,	๐	๕๓๕๑	๑๐๔๕,	๑๙๑	
ส�านักงานจังหวัดล�าพูน	 	 โทร.	๐	๕๓๕๖	๐๒๘๔	
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หัตถกรรมผ้าฝ้ายบ้่านดอนหลวง
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ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานใหญ่
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐, ๑๖๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
E-mail: info@tat.or.th
www.tourismthailand.org
เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชด�าเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๕๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๔๖
www.mots.go.th
เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศ ชั้น ๒ ประตู ๓ 
โทร. ๐ ๒๑๓๔ ๐๐๔๐ 
เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง

ททท. สำานักงานลำาปาง
๓๕๘/๓-๔ ถนนบ้านเชียงราย ต�าบลสบตุ๋ย  
อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดล�าปาง ๕๒๐๐๐
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๒๑๔-๑๕
โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๒๑๖
E-mail: tatlampang@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ล�าปาง ล�าพูน

ปรับปรุงข้อมูล
เมษายน ๒๕๖๒
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ข้อมูล : ททท. สำ�นักง�นลำ�ป�ง
กองข�่วส�รท่องเที่ยว (โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕)
ออกแบบและจัดพิมพ์ : กองว�งแผนและผลิตสื่อ ฝ�่ยบริก�รก�รตล�ด
ข้อมูลร�ยละเอียดที่ระบุในเอกส�รนี้อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้
ลิขสิทธิ์ของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สิงห�คม ๒๕๖๒
ห้�มจำ�หน่�ย

วัดพระพุทธบาทตากผ้า

๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ทุกวัน
บริก�รข้อมูลท่องเที่ยวท�งโทรส�ร ๒๔ ชั่วโมง

e-mail: info@tat.or.th
www.tourismthailand.org
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