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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 
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              เทศบาลตําบลอุโมงค์  จัดงานประเพณียี่เป็ง  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง  ท่ีมี
การสืบทอดมายาวนาน ให้ประชาชน เยาวชน ได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป  
             นายขยัน  วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์  กล่าวว่า  การลอยกระทงตามประทีป หรือ
ประเพณียี่เป็ง  ถือเป็นประเพณีท่ีได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน นิยมทํากันเป็นประเพณีในวันเพ็ญ เดือน 12  
โดยเฉพาะภาคเหนือในสมัยก่อนจะมีการตกแต่งกระทงประกวดกันในแต่ละวัด  ซ่ึงแต่ละวัดก็จะแห่กระทงของวัด
ไปสู่ท่านํ้าตามท่ีได้นัดหมายกันไว้  มีการนํากระทงท้ังเล็กและใหญ่ลงลอยในแม่นํ้าให้ลอยไปตามกระแสนํ้า  
ปัจจุบันจะมีการตกแต่งกระทงใหญ่ในรูปแบบต่าง ๆ รังสรรค์ตามจินตนาการ  จัดทําขึ้นด้วยวัสดุท้ังจากธรรมชาติ  
และวัสดุสังเคราะห์  ประดิษฐ์ด้วยงานฝีมือท่ีละเอียดอ่อนตามแบบอย่างล้านนา  ประดับดัวยไฟสีต่าง ๆ  ซ่ึง
ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาจัดทํากระทงแทนวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีกําลังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับหลาย ๆ แห่ง  ส่วนกระทงเล็กก็จะมีการนําใบตอง ผัก หรือผลไม้       
มาประดิษฐ์ประดอยเป็นกระทงปักด้วยธูปเทียน และดอกไม้อย่างสวยงาม 
            ในการจัดงานคร้ังน้ี เทศบาลตําบลอุโมงค์ มีนโยบายในการท่ีจะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของล้านนาให้คนรุ่นหลังได้รักษา และสืบทอดกันต่อไปตราบนานเท่านาน 
โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น  การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก  ประกวดการทําลาบ  ส้มตําลีลา    
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            จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเท่ียว ร่วมงานประเพณียี่เป็ง ประจําปี 255๕ ในวัน ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์  
เวลา 08:00 น.เป็นต้นไป .- 

นายขยัน วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบล
อุโมงค์ นําคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
ผู้ แ ท น ห น่ ว ย ง า น ท้ั ง ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ เ อ ก ช น  
รัฐวิสาหกิจ  กํ า นัน  ผู้ ใหญ่บ้าน  ผู้บ ริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลอุโมงค์ กลุ่มพลังมวลชน 
ประชาชนท่ัวไป  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ และกล่าวคําถวายราชสดุดีหน้าพระ

บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการท่ี 5  เน่ืองในวันปิยมหาราช ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน (ป่าเห็ว) 
ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  เม่ือเร็วๆ น้ี.- 
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นายขยัน  วิพรหมชัย   นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์   กล่าวว่า  ในช่วงน้ีใกล้ถึงวันลอยกระทง มีการ
ผลิตพลุ ดอกไม้ไฟมาจําหน่ายตามท้องตลาดจํานวนมาก  ซ่ึงประชาชนและเยาวชน เร่ิมนํามาจุดเล่นกันอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงวัสดุใช้ทําดอกไม้ไฟเป็นวัตถุไวไฟ ปะทุหรือระเบิดได้ง่าย และเม่ือเกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้นมาจาก
ดอกไม้ไฟ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน และอาคารส่ิงปลูกสร้าง
อื่นๆ  ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของผู้เล่น  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากดอกไม้ไฟจึงฝากความ
ห่วงใยและเตือน ร้านค้าท่ีผลิตจําหน่าย รวมท้ังประชาชน เยาวชน ผู้เล่น ควรคํานึงถึงความปลอดภัย ดังน้ี ห้ามสูบ
บุหร่ีภายในร้านค้าจําหน่ายโดยเด็ดขาด และควรติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหร่ี ร้านค้าดอกไม้ไฟ  สามารถมีปริมาณ
สินค้าดอกไม้ไฟได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม   ไม่ควรจัดเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดใกล้แหล่งของประกายไฟ เก็บไว้ใน
ท่ีแห้งและเย็น ในภาชนะปิดฝามิดชิด ติดฉลากแสดงประเภทของดอกไม้ไฟและฉลากเตือนเป็นวัตถุไวไฟ  ติดต้ัง
เคร่ืองดับเพลิงไว้ในบริเวณท่ีเก็บและจําหน่าย   

นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์   กล่าวอีกว่า  ผู้ปกครองควรห้ามเด็กเล่นดอกไม้ไฟโดยลําพัง ขอให้
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย  และผู้เล่นควรศึกษาวิธีการเล่นท่ีถูกต้อง ควรเล่นในท่ีโล่งแจ้ง   ดังน้ัน   จึงขอให้การ  
 

เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้ โทร 0 – 5398 – 2517 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ตักบาตรเทโวโรหณะ .. 
เทศบาลตําบลอุโมงค์ ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชน

ตําบลอุโมงค์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามตักบาตรเทโว
โรหณะ ฉลองรําลึกพุทธชยันตี โอกาสครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่ง
การตรัสรู้ขององค์ตถาคต ณ วัดเชตะวันหนองหมู  

จุดเล่นประทัดในช่วงประเพณีลอยกระทงน้ี  ต้องระมัดระวัง  เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยและความสุญเสียขึ้นได้    
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  เทศบาลตําบลอุโมงค์ ปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนในตําบลอุโมงค์ได้ดําเนินชีวิตตามหลักของศีลธรรมใน

พระพุทธศาสนา สร้างเสริมพลังร่วมกันทําความดี 

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ เปิดเผยว่า ตามหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาและคําสอนของทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มุ่งหวังที่จะให้คนทุกคนเป็นคนดี โดยการช่วยเหลือเกื้อกูล 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมทําให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป
ห่างไกลจากศาสนา โอกาสในการสร้างความดีมีน้อยลงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตประจําวัน 
เทศบาลตําบลอุโมงค์มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในตําบลให้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้
กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้สร้างสมความดี ตระหนักถึงบาป บุญ คุณ โทษ    
มีความกล้าและไม่ย่อท้อที่จะทําความดี  ประกอบกับปี ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้กระทําความดี
ตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์  โดยกําหนดเปิดตัวโครงการ ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕  นี้ .- 

ทต.อุโมงค์ ประกาศรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุรายใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๕๗ 
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