
 ความเปนมาของตําบลมวงนอย                                           
ตําบลมวงนอยปจจุบัน  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการตั้งถ่ิน

ฐานของชาวยองหนาแนนท่ีสุด เนื่องจากมีการอพยพของ
ชาวยองเขามาในพ้ืนท่ีนี้ ตั้งแตป พ.ศ.2329 เจาเมืองยอง
ไดยอมเขากับพระยากาวิละ และพาไพรพล อพยพเขามา
ตั้งบานเรือนอยูบริเวณลุมน้ําแมทา แมน้ํากวง และแมน้ํา
ปง การอพยพชาวยองครั้งใหญท่ีสุด   คือป พ.ศ.2358  
เม่ือพระยากาวิละไดตอสูขับไลพมาออกไปจนพนเขตเมือง
เชียงแสน  ซ่ึงเปนท่ีม่ันสําคัญท่ีสุดของพมา ในดินแดน
ลานนา และพระยากาวิละไดเลยเขาไปตีเมืองยองและหัว
เมืองใกลเคียง เชน เมืองยู  เมืองหลวย ในเขตแดนพมา 
พรอมท้ังไดกวาดตอนผูคนมาแบบ “เทครัว” ผูคนท่ีถูกกวาดตอน
มานี้มีท้ังชาว ยอง  ลื้อ  เขิน และมอญเขิน บางสวนไดใหตั้ง
บานเรือนอยูท่ีเมืองลําพูน แถบบานเวียงยองบานยู  บาน
หลวย และท่ีบริเวณริมฝงแมน้ําทา แถบบานปาซาง  บาน
ฉางขาวนอย  บานแซม  บานสะปุง  บานปาตาล  บาน
หวาย  บานดอน  บานหนองเงือก ฯลฯ 
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

วัดปาตาล 
                 วัดปาตาล ตั้งอยูบานปาตาล ถนนสายลี-้ลําพูน 
หมูท่ี 5 ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สังกัด
คณะสงฆมหานิกาย ท่ีดินตั้งวัดมีเนื้อท่ี 6 ไร 3 งาน 67 
ตารางวา โฉนดเลขท่ี 26094 อาณาเขต ทิศเหนือ
ประมาณ 2 เสน 10 วา จดทางสาธารณะ ทิศใตประมาณ 
1 เสน 1 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 
เสน 19 วา จดถนนสายลี-้ลําพูน ทิศตะวันตกประมาณ 4 
เสน จดลําเหมืองสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบดวย 
อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ และศาลาบําเพ็ญ
กุศล ปูชนียวัตถุมีพระประธาน ในอุโบสถเปนพระรูปปูน

ปน พระประธานในวิหารเปนพระพุทธรูปกออิฐถือปูน 
พระพุทธรูปทองเหลือง และเจดีย วัดปาตาล สรางเม่ือวันท่ี 
15 มีนาคม พ.ศ. 2219 บริเวณท่ีตั้งวัดเดิมมีตนไมและ
ตนตาลข้ึนอยูมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

วัดสะปุงนอย   
              วัดสะปุงนอย ตั้งอยูเลขท่ี 194 บานสะปุงนอย  
ถนนสายปาซาง - ลี ้ หมูท่ี 3  ตําบลมวงนอย  อําเภอปา
ซาง  จังหวัดลําพูน  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ท่ีดินตั้งวัดมี
เนื้อท่ี 5 ไร  3  งาน  64  ตารางวา  โฉนดเลขท่ี 21134 
26080 และ 26081 อาณาเขตทิศเหนือ ประมาณ 2 
เสน 8 วา  จดโรงเรียน  ทิศใตประมาณ 2 เสน 7 วา  จด
ลําเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออก ประมาณ 3 เสน 6 วา 
จดลําเหมืองสาธารณะ  ทิศตะวันตกประมาณ 1 เสน 13 
วา  จดทางสาธารณะ  อาคารเสนาสนะประกอบดวย  
วิหาร  กฏิสงฆ  ศาลาเอนกประสงค และศาลาบําเพ็ญกุศล  
ปูชนียวัตถุ มี  พระประธานเปนพระพุทธรูปปูนปน  
พระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ ์พระพุทธรูปเนื้อเงิน และเจดีย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

วัดสะปุงหลวง   
            วัดสะปุงหลวง ตั้งอยูเลขท่ี 195 บานสะปุงนอย   
ถนนสายปาซาง - ลี ้  หมูท่ี 3   ตําบลมวงนอย   อําเภอ
ปาซาง  จังหวัดลําพูน  สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ท่ีดินตั้ง
วัดมีเนื้อท่ี  5 ไร  0 งาน  47  ตารางวา  อาณาเขตทิศ
เหนือ ประมาณ 1  เสน 16 วา 2  ศอก  จดถนน
สาธารณะ  ทิศใตประมาณ 2 เสน 19 วา 1  ศอก จดลํา
เหมืองสาธารณะและท่ีดินเอกชน   ทิศตะวันออกประมาณ   
2  เสน  2  วา  จดถนนสาธารณะและลําเหมืองสาธารณะ        
ทิศตะวันตกประมาณ 1 เสน 12 วา  จดถนนสาธารณะ  
มีท่ีธรณีสงฆจํานวน 1 แปลง  เนื้อท่ี 48 ตารางวา โฉนด
เลขท่ี  26078  อาคารเสนาสนะประกอบดวย  อุโบสถ  
วิหาร  ศาลาการเปรียญ  กฏิสงฆ  ศาลาเอนกประสงค 
และโรงครัว  ปูชนียวัตถุ มี  พระประธานเปนพระพุทธรูป
ทองทิพย  พระพทธรูปสิหิงคหนึ่ง  และเจดีย 
            วัดสะปุงหลวง   สรางเม่ือ พ.ศ.2322   เดิม
ประชาชนหมูบานนี้อพยพมาจากหมูบานสานปุง เมืองยอน  
ประเทศพมา โดยการนําของครูบาอินตะขัด  และครูบานันทะ   
วิสุทธวํโส  เม่ือตั้งหมูบานข้ึนไดเอาชื่อหมูบานเดิมมาตั้งชื่อ



หมูบาน  ตอมาในป   พ.ศ.2339  ครูบาอินตะขัด และ   
ครูบานันทะ  วิสุทธวํโส  ไดสรางวิหารข้ึน เพ่ือประกอบ
ศาสนกิจ และไดตั้งชื่อวัดตามชื่อหมูบาน วาวัดสะปุง  
ตอมาไดแยกไปสรางวัดอีกแหงหนึ่ง จึงไดเพ่ิมชื่อวัดวาวัด
สะปุงหลวง ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี  10  
พฤศจิกายน พ.ศ.2515  เขตวิสุงคามสีมา กวาง 40 
เมตร  ยาว  80  เมตร 

 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 

        

ศาลาศิลปน 
โดยอาจารย ประสิทธิ์  ศิลปะเดชากุล 

         ศาลาศิลปน เปนสถานท่ีรวมภาพวาดจิตรกรรม 
ของอาจารยประสิทธิ ์ศิลปะเดชากุล ท่ีเปนภาพเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของคนยองในตําบลมวงนอย 
ศาลาศิลปน ตั้งอยูบานแซม หมูท่ี ๒ ตําบลมวงนอย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

สินคาชุมชน 
ตําบลมวงนอย 

 
 
 

 
ผลิตภัณฑไมแกะสลักจากไมมะมวง 

 
 

 
 

   กรอบรูปตุกตา/ผลิตภัณฑจากผาฝาย  เชิงเทียนดอกบัว 

 
 
 
 
 

ทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
แหลงอารยธรรมมวงนอย 

และสินคาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 

    โดย 
           

       เทศบาลตําบลมวงนอย 
        อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

        โทร. 053-520659 


