
เทศบาลตําบลอุ โม งค�   จั ดงาน      
วันวิสาขบูชา  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖ น้ี     
ร&วมส&งเสริมวันสําคัญสากลโลก จัดยิ่งใหญ&ขบวน
แห&โคมวันวิสา และเวียนเทียนวัดอุโมงค�    
       ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ของ
ทุกป6จะเป7นวันวิสาขบูชา เป7นวันสําคัญ คือ เป7น

วันประสูติ  ตรัสรู8 และปรินิพพาน ขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ8าผู8ทรงเป7นพระศาสดาของศาสนาพุทธซ่ึงองค�การยูเนสโกได8ประกาศให8เป7นวันสําคัญของโลก  เทศบาลตําบล
อุโมงค� ซ่ึงเป7นองค�กรปกครองส&วนท8องถิ่นท่ีเป7นหน&วยงานภาครัฐท่ีมีความใกล8ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและมีภารกิจในการส&งเสริมศีลธรรมอันเป7นคุณสมบัติพึงประสงค�ประชาชน
ไทยป@จจุบัน  มีนโยบายในการส&งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมส&งเสริมพระพุทธศาสนาแก&ประชาชน นักเรียน นักศึกษาท่ีอยู&ในเขตเทศบาล  จึงกําหนดจัดกิจกรรวันวิสาขบูชา
ขึ้น  เพื่อให8ได8ร&วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร ฟ@งพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน  
  ส&วนกิจกรรมจะมีขึ้นในวันท่ี 2๓ พฤษภาคมน้ี เวลา 1๗.00 น. เป7นต8นไปจะมีการแห&ขบวนโคมวิสาขบูชา จากหน8าอุโบสถวันปGาเห็ว ไปยังวัดอุโมงค� 
ทําบุญ ร&วมรับฟ@งพระธรรมเทศนา  และเวียนเทียน จึงขอเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชน เยาวชนร&วมกิจกรรมดังกล&าวโดยพร8อมเพียงกัน  
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 ป@จจุบันกองทุนออมทรัพย�สวัสดิการประชาชน มีสมาชิก ๗,๑๘๘ คน รวม ๑๓ กองทุน   ใน ๑๑ ชุมชน มีการจัดสวัสดิการให8สมาชิกกองทุน จํานวน ๒๖ ข8อ และได8
ดําเนินการเบิกจ&ายสวัสดิการให8แกสมาชิกเป7นประจําทุกเดือนอย&างต&อเน่ือง 
 ดังน้ัน เพื่อเป7นการส&งเสริมสนับสนุนกองทุนออมทรัพย�สวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค� เป7นการสร8างหลักประกันความม่ันคงของชุมชนฐานราก และสร8างความ
เข8มแข็งของชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู&คุณภาพชีวิตท่ีดี เทศบาลตําบลอุโมงค�จึงได8สมทบงบประมาณในการดําเนินงานจัดสวัสดิการประชาน จํานวนหน่ึงล�านบาทเพื่อเป7น
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนให8มีความเมแข็งอย&างยั่งยืน ต&อไป .- 
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เทศบาลตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จัดสรรงบประมาณ ๑ ล8านบาท ส&งเสริม
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการกองทุนออมทรัพย�สวัสดิการประชาชนในชุมชน 
 นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค� เปMดเผยว&า เทศบาลได8ก&อต้ังกองทุนออม
ทรัพย�สวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค� ให8ประชาชนท่ีสนใจเข8าร&วมเป7นสมาชิกกองทุน โยต้ังสัจจะอธิษฐาน      
ทําความดีโยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต โยมีการลดรายจ&าย เพิ่มรายได8 และออม       
วันละบาท เดือนละ ๓๐ บาท พร8อมมีการส& ง เส ริมสวัสดิการของสมาชิก ต้ังเกิด แก&  เจ็บ ตาย            
และช&วยเหลือผู8ด8อยโอกาสในชุมชน 

เทศบาลตําบลอุโมงค� คว8ารางวัลองค�กรปกครองส&วนท8องถิ่นดีเด&นด8านวัฒนธรรม ระดับ
จังหวัด ประจําป6 2556 เน8นประชาชนมีส&วนร&วมสร8างคุณค&าวัฒนธรรมและภูมิป@ญญาไทย สร8าง
จิตสํานึกท่ีดี อยู&ร&วมกันด8วยความรัก ความสามัคคี เป7นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของคนในชาติ 

นายพินิจ หาญพาณิชย� ผู8ว&าราชการจังหวัดลําพูน เป7นประธานมอบโล&เชิดชูเกียรติองค�กรปกครองส&วนท8องถิ่น      
3 แห&ง ตามโครงการคัดเลือกองค�กรปกครองส&วนท8องถิ่นดีเด&น ด8านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําป6 2556 ณ ห8องประชุม
จามเทวี ศาลากลางจังหวัดลําพูน โดย นายไพฑูรย� รัตน�เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน กล&าวว&า สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูนได8ดําเนินการจัดโครงการคัดเลือกองค�กรปกครองส&วนท8องถิ่นดีเด&น ประจําป6 2556 เป7นการยกระดับองค�กรปกครอง
ส&วนท8องถิ่นจากกลุ&มเปQาหมายท่ีผ&านการคัดเลือกตามเกณฑ�ต้ังแต&ป6 2552-2555 ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค               
และระดับประเทศ เพื่อสร8างขวัญกําลังใจ ยกย&องเชิดชูเกียรติหน&วยงานท8องถิ่นท่ีส&งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรม
ของชาติอย&างเป7นรูปธรรม มีองค�กรปกครองส&วนท8องถิ่นท่ีผ&านการพิจารณาคัดเลือก จํานวน 3 แห&ง ประกอบด8วย          
ลําดับท่ี 1 เทศบาลตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน ลําดับท่ี 2 เทศบาลตําบลบ8านธิ อําเภอบ8านธิ และลําดับท่ี 3 เทศบาล
ตําบลแม&แรง อําเภอปGาซาง โดยเทศบาลตําบลอุโมงค� อําเภอเมืองลําพูน จะเป7นองค�กรปกครองส&วนท8องถิ่นตัวแทนของจังหวัด
ลําพูน เข8ารับการคัดเลือกในระดับภาคต&อไป 
 

    เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจที่ดีร�วมกัน 



นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค�  เปMดเผยว&า ในช&วงเปล่ียนฤดู ซ่ึงเกิด
พายุฤดูร8อน และอาจจะได8รับความเสียหาย จากพายุดังกล&าว ท่ีเกิดขึ้นในช&วงเดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม เทศบาลตําบลอุโมงค� จึงขอแนะนําการเตรียมความพร8อม เพื่อปQองกันภัย ท่ีอาจจะเกิดจาก
พายุฤดูร8อน คือ ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรง ของอุปกรณ�ไฟฟQาทุกชนิด ท่ีติดต้ังภายในอาคารและ
บริเวณกลางแจ8งหรือนอกตัวอาคารบ8านเรือน ตรวจซ&อมแซมอุปกรณ�ไฟฟQา ภายในบ8านให8อยู&ในสภาพท่ี
สมบูรณ� เสาอากาศโทรทัศน�ต8องติดต้ังให8ม่ันคงแข็งแรง ติดต้ังสายดินท่ีอุปกรณ�ปQองกัน แผงเมนสวิทช� 
และอุปกรณ�ไฟฟQา เม่ือตัวเป6ยก พื้นแฉะไม&ควรใช8อุปกรณ�ไฟฟQา ควรเช็ดตัวให8แห8งก&อน และยืนบนพื้นท่ี
แห8งและเป7นฉนวน 

ท้ังน้ี ให8งดการใช8อุปกรณ�ไฟฟQาช่ัวคราว ในขณะท่ีมีพายุ-ฝน เช&น โทรทัศน�และโทรศัพท� 
นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน ตรวจสอบปQายโฆษณาประชาสัมพันธ�ต&าง ๆ ให8อยู&ในสภาพท่ีแข็งแรงปลอดภัย 
โดยเฉพาะท่ีอยู&ใกล8กับอาคารบ8านเรือน เสาไฟฟQา และสายไฟฟQา 

หากพบเห็นระบบจําหน&ายของการไฟฟQาชํารุดเสียหาย เช&น เสาล8ม สายไฟฟQาขาด กิ่งไม8 
ต8นไม8  ล8มทับสายไฟฟQา  ให8แจ8 งงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลอุ โมงค�               
โทร 0 - 5398 – 2517 ตลอด 24 ชั่วโมง  
 

 

                                                       

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

เหตุด�วน เหตุราย ไฟไหม โทร 0 – 5398 – 2517 งานป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป�นพิธีกรรม ๒ พิธีท่ีกระทําร�วมกันจึงมีช่ือร�วมกันดังน้ี คือ 
พระราชพิธีพืชมงคล เป�นพิธีสงฆ% สมเด็จพระเจ'าอยู�หัวรัชกาลท่ี 4 ทรงกําหนดให'มีขึ้นเป�นคร้ังแรก เป�นพิธีทํา
ขวัญเมล็ดพืชพันธุ%ต�างๆ เช�น ข'าวเปลือกเจ'า ข'าวเหนียว ข'าวฟ1าง ข'าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป�นต'น ฯลฯ    
มีจุดมุ�งหมายท่ีจะให' เมล็ดพันธุ% เหล�า น้ัน ปราศจากโรคภัยและให'อุดมสมบูรณ% เจริญงอกงามดี  
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป�นพิธีพราหมณ%มีมาแต�โบราณ เป�นพิธีเร่ิมต'นการไถนาเพื่อหว�านเมล็ดข'าว มี
จุดมุ�งหมายท่ีจะให'เป�นอาณัติสัญญาณว�า บัดน้ีฤดูกาลแห�งการทํานาและเพาะปลูกได'เ ร่ิมขึ้นแล'ว  
พระราชพิธีทั้งสองน้ี ได'กระทําเต็มรูปแบบมาเร่ือยๆ จนถึงป< พ.ศ. ๒๔๗๙ ได�เว�นไปชั่วระยะเวลาหน่ึง     ด'วย
สถานการณ%โลกและบ'านเมืองอยู�ในภาวะท่ีไม�สมควรจะจัดงานใดๆ จึงว�างเว'นไป ๑๐ ป< ต�อมาทางราชการ
พิจารณาเห็นว�าประเทศไทย เป�นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะทํานาควรจะได'ฟ@Aนฟู ประเพณีเก�าอันเป�นมงคลแก�

การเพาะปลูก ดังน้ัน ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงกําหนดให�มีพิธีพีชมงคลขึ้นอีก แต,มีแค,พระราชพิธีพืชมงคลเท,าน้ัน (พิธีเต็มรูปแบบว�างเว'นไปถึง ๒๓ ป<) ต�อมาเม่ือป< พ.ศ.๒๕๐๓    
จึงจัดให�มีราชพิธีจรด พระนาคัลแรกนาขวัญร,วมกับพิธีพืชมงคลนับแต�นั้นเป�นต'นมาจนถึงปEจจุบันน้ี  
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นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค�  กล&าวว&า  ด8วยขณะน้ีมีไข8เลือดออกระบาด
ในหลายพื้นท่ี ในส&วนของตําบลอุโมงค�  เทศบาลได8มอบหมายให8กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล8อมเทศบาล
ตําบลอุโมงค�  ได8ลงพื้นท่ีดูแลและปQองกันการระบาดท่ีอาจเกิดขึ้นได8ในขณะน้ี  ซ่ึงเป7นช&วงท่ีมีฝนตกชุก        
มีแหล&งนํ้าขังให8ยุงลายเพาะพันธุ�ได8ง&าย จึงขอให8ประชาชน ทุกครัวเรือนทําลายแหล&งเพาะพันธ�ยุงลาย และให8
ระวัง  ปQองกันอย&างต&อเน่ือง 
             สําหรับ  การระบาดของโรคไข8เลือดออก มียุงลายเป7นพาหะของโรคเพาะพันธ�ได8ง&ายในนํ้าขัง  
จึงขอให8ประชาชนปQองกันและควบคุมและหยุดการระบาด โดยมีวิธีการดังน้ี เวลานอนหลับตอนกลางวัน    
ควรกางมุ8งหรือนอนในห8องท่ีมีมุ8งลวด  เก็บของให8เป7นระเบียบเพราะยุงลายจะซ&อนอยู&ในมุมมืดของห8อง    
และเคร่ืองเรือนต&างๆ  ปMดปากภาชนะเก็บนํ้าด8วยผ8า ให8มิดชิดไม&ให8ยุงลายเล็ดลอดไปวางไข&ได8  หม่ันเปล่ียน
นํ้าทุกๆ  7 วัน อาทิ  ในห8องนํ้า ถัง แจกัน ท่ีรองขาตู8  และภาชนะท่ีมีน้ําขัง  หรือ  ใส&ทรายอะเบท  เกลือแกง  นํ้าส8มสายชู  ผงซักฟอก มาใส&เพื่อควบคุมการไข&ของยุงลายในนํ้าได8   
หากมีบ&อเล้ียงปลา ก็ขอให8เล้ียงปลากินลูกนํ้า  เช&น ปลาหางนกยูง  ปลากัด ปลาสอด ปลาหัวตะกั่ว ไว8ด8วย  และท่ีสําคัญ  ควรเก็บทําลายเศษวัสดุท่ีทําให8เกิด  นํ้าขัง  ขวด  ไห  
กระปWอง กระถางแตก ยางรถยนต� แอ&งนํ้าขัง ไม&ให8มีในพื้นท่ีบ8านเรือนของตนเอง 

เทศบาลขอความร&วมมือประชาชน  ดูแลบุตรหลาน ไม&ให8ถูกยุงลายกัดในช&วงกลางวัน ดูแลบริเวณบ8านให8ปลอดโปร&งและไม&ให8มีหญ8าขึ้นรกเป7นท่ีอาศัยของยุง ท้ังน้ี   
เพื่อไม&ให8 ป@ญหาขยายวงกว8างไปกว&าน้ี  
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นายขยัน  วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค�  
กล&าวว&า  ในช&วงฤดูฝนน้ี จะมีแมลง และเห็ดหลายชนิดท่ีมีอยู&ตาม
ธรรมชาติ   ประชาชนนิยมมาประกอบอาหาร อาทิ แมงนูน แมงมัน  
ตัวอ&อนของต&อ ผ้ึง เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดไข&ห&าน เห็ดห8า ฯลฯ ซ่ึง
ต8องใช8ความระมัดระวังในการกินและต8องแยกแยะในการกินเพราะ
อาจมีแมลงมีพิษ และเห็ดพิษกินไม&ได8ปลอมปนอยู& จะเห็นได8จาก
ข&าวการเจ็บปGวยจากการบริโภคเห็ดพิษและแมลง ในหลายจังหวัด
ทางภาคเหนืออย&างต&อเน่ือง  

สําหรับจังหวัดลําพูน และในพื้นท่ีตําบลอุโมงค� ยังไม&ได8
รับรายงานการเจ็บปGวยและตาย จากกรณีดังกล&าว แต&ขอเตือนให8
ประชาชนระมัดระวังการบริโภคแมลงและเห็ด  ซ่ึงท&านอาจสามารถ
สังเกต และระวังได8ด8วยตนเอง  จึงขอแนะนําวิธีการเพื่อให8เกิดความ
ปลอดภัย   ดังน้ี 

ไม&ควรบริโภคเห็ดหรือแมลงท่ีไม&รู8จัก ว&านํามาบริโภคได8หรือไม& เห็ดท่ีบริโภคได8 ถ8าท้ิงไว8นานมากหรือเสื่อมไป หรือดิบ อาจเกิดพิษข้ึนได8 ดังน้ัน ควรบริโภคเห็ดอ&อนหรือสด แล8วนํามาปรุง
สุก  เห็ดบางชนิดแม8นํามาต8มแล8วยังมีพิษเต็มร8อย บางชนิดต8มจนเดือดพิษจะสลายไปได8 99% แต&     เพียง 1% ท่ีเหลือก็ทําให8เกิดอาการกล8ามเน้ือเป7นตะคริว อาเจียน ถ&ายอุจจาระ
เป7นนํ้า อ&อนเพลีย ดีซ&าน ประสาทสับสน เกรง ชัก ถึงแก&ชีวิตได8ภายใน  5 -7 วัน การทดลอบเห็ดว&ามีพิษหรือไม&น้ัน อาจทําได8โดย  นําเห็ดมาวางในห8องมืดเป7นเวลาหลายนาที         
เห็ดท่ีมีพิษจะเรืองแสง  ไม&แนะนําให8ทดสอบด8วยการต8มรวมกับข8าวสาร ส8อมเงิน หัวหอม เพราะในเห็ดพิษบางชนิดไม&เกิดปฏิกิริยากับสิ่งเหล&าน้ี  จึงพิสูจน�ไม&ได8แน&ชัดว&ามีพิษหรือไม&หาก
สงสัยว&าเกิดอาการพิษจากเห็ดหรือแมลงข้ึน ให8พยายามเก็บตัวอย&างแมลงและเห็ดท่ีบริโภคไว8  เพื่อให8แพทย�สามารถนําไปวิเคราะห�หาพิษของแมลงหรือเห็ดได8อย&างรวดเร็ว 
  การบรรเทาอาการพิษแมลงและเห็ดในเบ้ืองต8น คือ "ทําให8อาเจียนออกมา" แล8วรีบนําส&งแพทย� ทันที  จึงขอให8ประชาชนทุกท&านท่ีบริโภคเห็ดและแมลงในช&วงน้ีระมัดระวัง 
และหากไม&แน&ใจว&ามีพิษหรือไม&    ก็ไม&ควรรับประทาน   

ยุงรายรายกวายุงรายรายกวายุงรายรายกวายุงรายรายกวา    เสือเสือเสือเสือ    



 

 


