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เทศบาลตําบลอุโมงค์  เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ปิงห่าง-ไส้อ่ัวหละปูน  คร้ังที่ 10  หนุนท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่  
หวั ง ถ่ายทอดวิ ถีชี วิ ตคนล้ านนาหละปูน เมือง เ ก่า  สู่ สายตา
นักท่องเที่ยว  ณ  บริเวณริมน้ําปิงห่าง เทศบาลตําบลอุโมงค์  
จังหวัดลําพูน  

นายขยัน  วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์  
กล่าวว่า  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําพูน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล 
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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 
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            จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเท่ียว ร่วมงานประเพณียี่เป็ง ประจําปี 255๕ ในวัน ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงค์  
เวลา 08:00 น.เป็นต้นไป .- 

            เทศบาลตําบลอุโมงค์   จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช   ประจําปี ๒๕๕๕  เน้นทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ และประชาชนทุก
หมู่เหล่า  ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดพระเกียรติในปีแห่งการ
เฉลิมฉลองพระชนมายุครบ  8๕  พรรษา 

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า 
วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ นับว่าเป็นวันท่ีสําคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า   
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  ซ่ึงประชาชนคนไทยต่าง

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   โดยในวัน 5 ธันวาคมของทุกปี  คนไทยถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาท่ีสุดมิได้   นับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลสมัย
อีกวาระ ท่ีพสกนิกรชาวไทย   จะได้รวมพลังในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ตระหนัก และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 
        สําหรับเทศบาลตําบลอุโมงค์  กําหนดจัด “โครงการงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ประจําปี 255๕ ” ขึ้น   เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน  กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรม
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์  และระลึกถึงพระคุณพ่อของแผ่นดินอย่างสมพระเกียรติ  และตอบแทนพระคุณพ่อ    เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ  
        ในวันท่ี  5  ธันวาคม  2555  เทศบาลจะจัดกิจกรรม  3 จุด  คือ  พิธีทําบุญตักบาตร  ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสามแยกป่าเห็ว  เวลา 06.30 น. 
พิธีลงนามถวายพระพร /กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน  เวลา  08.30 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร (ภาคคํ่า)  
เวลา 18.00 น.  ณ  เวทีกลางนํ้า ปิงห่างเทศบาลตําบลอุโมงค์  
       จึงขอเชิญองค์กร ท้ังภาครัฐ และประชาชน  กลุ่ม องค์กร บริษัท  ห้างร้าน  ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ณ สํานักงาน  อาคาร  สถานท่ีราชการ  อาคาร 
บ้านเรือน  เพ่ือถวายเป็นราชสดุดี เน่ืองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 8๕ พรรษา  ในโอกาสดังกล่าว .- 

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ประชาชน นักท่องเท่ียว 
และบุคคลท่ัวไป รู้จักและเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของตําบลและจังหวัดลําพูน นํามาซ่ึงรายได้ และเศรษฐกิจของชุมชน 
            สําหรับงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วลําพูน คร้ังท่ี  ๑๐  จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  2๙ – ๓1 ธันวาคม 255๕ โดยปีน้ีจะเน้นด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ด้ังเดิมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวสัมผัสวิถีชีวิตคนเหนือ ซ่ึงจังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดท่ีมีอายุเก่าแก่ ถึง 1,400 กว่าปี  และกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกมี
ขนบธรรมเนียมของคนในท้องถิ่น ท่ียังคงสืบทอดกันมาอย่างต่อเน่ือง  ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมชาวยอง การแต่งกายพื้นเมือง การรับประทานอาหารพื้นเมือง ในงานจะมีการจัด
ประกวด ธิดาปิงห่าง ประกวดทานไส้อั่ว  ทําไส้อั่ว  เป็นสีสันเพิ่มเติมให้งานคึกคักยิ่งขึ้น  
              กิจกรรมในการจัดงานคร้ังน้ี  จะมีการนําไวน์และไส้อั่วเลิศรสท่ีขึ้นช่ือ ท้ังของจังหวัดลําพูน  และจังหวัดใกล้เคียงมารวมไว้ในงาน ให้ชิมและจําหน่ายอย่างมากมาย 
การจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือในรูปแบบของกาดหม้ัวครัวแลง นําสินค้า OTOP ของจังหวัดมาจําหน่าย  การแสดงดนตรีโพล์คซองคําเมืองจากศิลปินเพลง ช่ือดังของ
ภาคเหนือ  ให้ชมฟรีตลอดท้ังวันท้ังคืน  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ประชาชน  นักท่องเท่ียวมาสัมผัสงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่วลําพูน   คร้ังท่ี ๑๐ ในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว
ปีใหม่รับลมหนาวท้ายปีเก่าของท่าน ณ   บริเวณข้างลํานํ้าปิงห่างเทศบาลตําบลอุโมงค์  สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนล้านนา  ท่ีเทศบาลตําบลอุโมงค์  อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน  .- 



  สําหรับกิจกรรม วันเอดส์โลก  จัดขึ้นในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  255๕ ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ นิทรรศการ  การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ การถาม – ตอบ  ชิงรางวัล  และการ
แสดงบนเวที ให้ผู้ร่วมงานวันดังกล่าวได้ร่วมกิจกรรม 
  

                                                       

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

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

     ด้วยองค์การอนามัยโลก ประกาศให้
วันท่ี 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก  
ให้ประเทศต่างๆในโสกได้ตระนักถึงอันตราย
จากการติดต่อและการเจ็บป่วย พยายามหา
มาตรการป้องกันและหยุดยั้งโรคเอดส์ให้เป็น
ผลสําเร็จต่อไป  ส่วนในประเทศไทยเร่ิมพบ
การติดต่อของโรคเอดส์ในคร้ังแรกในปี 
2527  และมีจํานวนผู้ป่วนติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลมอบให้กระทรวง
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สาธารณสุขให้มีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับโรคเอดส์แห่งชาติ ต้ังแต่ปี 2528 และได้กําหนดนโยบาย
แผนการป้องกันการควบคุมโรคเอดส์ระดับชาติสําหรับปี 2531 – 2534   แต่สถานการณ์ของโรคกลับ
แพร่กระจายมากขึ้นและกลุ่มท่ีมีความเสียงต่อโรค จากรักร่วมเพศ  ผู้ใช้ยาเสพติด มาสู่กลุ่มเยาวชน ผู้หญิง 
และผู้บริจาคเลือด   ทารกในครรภ์มารดา  ขณะน้ีสถานการณ์ของผู้ติดเช้ือท่ัวโลกสูงถึง  38  ล้านคน   

ในปีน้ีเทศบาลตําบลอุโมงค์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกัน
และหยุดยั้งโรคเอดส์ร่วมกับท้ังภาครัฐ เอกชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลุ่มดาวลูกไก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลอุโมงค์  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนักถึงผลร้ายท่ีเกิดจากโรคดังกล่าว 
และเห็นใจ ห่วงใยผู้ติดเช้ือและป่วยจากโรคน้ี    

      เทศบาลตําบลอุโมงค์  จัดงานประเพณี     
ยี่เป็ง  เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอย
กระทง   ท่ี มี ก า ร สืบทอดมายาวนาน  ใ ห้
ประชาชน เยาวชน ได้ร่วมสืบสานประเพณีท่ีดี
งามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป  
      ในการจัดงานครั้งน้ี เทศบาลตําบลอุโมงค์ 
มีนโยบายในการท่ีจะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของล้านนาให้คนรุ่นหลังได้รักษา และ
สืบทอดกันต่อไปตราบนานเท่านาน โดยมี
กิจกรรม อาทิเช่น  การประกวดประดิษฐ์กระทง
เล็ก  ประกวดการทําลาบ  ส้มตําลีลา   



 

 

 

 


