วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563
วันที่ 11 มกร�คม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายก

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำาป 2563 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังฮีโร่พิทักษ์โลก ลดมลพิษ
พิชิตหมอกควัน” ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการมอบ
ใบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กดีเด่น การละเล่นต่างๆ การแจกของขวัญ
ของรางวัล และกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับหมอกควัน ณ สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่
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พระราชพิธีเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
วันที่ 12 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่ ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานเดิน - วิ่ง วิถีล้านนา ครั้งที่ 3
วันที่ 19 มกร�คม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่ เปนประธานเปิดงานเดิน - วิ่ง วิถีล้านนา ครั้งที่ 3 กิจกรรม
เพื่อสุขภาพ โดยมีนักวิ่งแต่ละประเภทต่างๆ เข้าร่วมงานเปนจำานวนมาก
ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
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สารบัญ

เวียงพิงค์

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ที่ปรึกษา
1. นายทัศนัย
2. นายสุนทร
3. นายณัฐฐ์ชูเดช
4. พลโท ภาณุ
5. นางทิฆัมพร
6. นายประสงค์
7. นายมนต์ชัย
8. นายสุรพล

บูรณุปกรณ์   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ยามศิริ
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
วิริยดิลกธรรม   รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
โรจนวสุ
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ตันวัฒนะ   ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
เรือนสอน   รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
พงษ์เกียรติกอ้ ง   รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ภู่บุบผา
  รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ
1. นายวรเชษฐ์
2. นางสาวปริศนา
3. นายปิยกุล
4. นายอิทธิกุล
5. นายศราวุฒิ

ไชยหล้า
ธาติ
ภูศรี
เห่วซึ่งเจริญ
เอี่ยมละออ

  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นายช่างภาพชำ�นาญงาน
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คณะทำ�งาน
1. นางพัทธนันท์  อานันท์
2. นางนงลักษณ์  เห่วซึ่งเจริญ
3. นางเยาวลักษณ์  พชรธนโกศล
4. นางณัฐธิกา  พรประสาท
5. นางสาวเชิงขวัญ  ดวงทิพย์
6. นายทมนัย  อินต๊ะจาย
7. นางสาวพิมพ์พิชชา  ปิยะจันทร์

8. นายฉัตรชัย  ไฝเครือ
9. นายปิยะพล  พรหมประสิทธิ์
10. นางสาวทิวาพร  คำ�มา
11. นายกฤษดา  สีโยยอด
12. นางสาวปิยะสา  จันทร์แก้ว
13. นางสาวนิภาพร  อินทนนท์

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ :
สำ�นักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงห์คำ� ตำ�บลช้างม่อย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 053-259147-8
www.cmcity.go.th

www.cmcity.go.th
คณะผู้จัดทำ� เจ้าของ
จัดทำ�โดย
คณะที่ปรึกษา
ออกแบบและดำ�เนินการผลิตโดย

:
:
:
:

วันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563
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พระราชพิธีเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
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งานเดิน - วิ่ง วิถีล้านนา ครั้งที่ 3
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ประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
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อบรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2020
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เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2563 ครั้งที่ 2

6

การฝึกอบรมและสาธิตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563
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โครงการส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย
เพื่อสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลป

8

พิธีทำ�บุญสุสานช้างเผือก

8

สำ�รับเวียงพิงค์ : ข้าวหนุกงา

9

(CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL)

กิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่”

10

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

10

โครงการออกกำ�ลังกายสร้างเสริมสุขภาพ

11

พิธีรับถ้วยพระราชทานโล่เกียรติยศ โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 6

11

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก
ในกลุ่มประชาชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2563

12 - 13

สัมมนาแสดงความคิดเห็นการจัดทำ�แผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

14

รณรงค์การรู้ทันป้องกันฝุ่น PM 2.5

14

ฮีตฮอย รอยล้านนา : ประเพณีอู้สาว

15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านระบบไฟฟ้าถนนพระปกเกล้า
“นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า Then,
the old town”

16

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำ�ความสะอาด
พื้นที่รอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3

16

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำ�หรับผู้สัมผัสอาหาร
รุ่นที่ 1/2563

17

คณะผู้บริหารแห่งเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ

17

สารพันเวียงพิงค์ : ตุงกระด้าง วัฒนธรรมล้านนาที่รับมาจากพม่า

18

กินลมชมเวียง : วัดศรีสุพรรณ

19

แถลงข่าวการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับจุดจอดรถ
ถนนนิมมานเหมินทร์

20

อบรมแกนนำ�เยาวชนด้านเอดส์ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

20

ธรรมะเวียงพิงค์ : ครูบาบุญชุ่ม

21

กำ�หนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำ�ปี 2563 วันที่ 12 มกราคม - 6 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

22 - 23

เทศบาลนครเชียงใหม่
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการแผนงาน โทร 053-259147-8   
คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล-รองปลัดเทศบาล, ผู้อำ�นวยการสำ�นัก กอง ฝ่าย
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำ�กัด 412/31 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่
โทร :  053-272079, 053-272081  E-mail : iamtrio@gmail.com

ประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 8 มกร�คม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่ เปนประธานการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อแจ้งข่าวสารที่เปนประโยชน์ให้กับ
ประธานชุมชน ทั้ง 97 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ และได้มีการมอบจักรยาน
ให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อเปนของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ ประจำาป 2563
โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสุขภาพ
บ้านเด่น ถนนเชียงใหม่ - ลำาพูน อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อบรมรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 8 มกร�คม 2563 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานในการอบรม

รณรงค์ปอ งกันโรคพิษสุนขั บ้า เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บ้า และการดูแลเมือ่ สัมผัสโรคพิษสุนขั บ้าให้แก่ตวั แทนชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอโมร่าท่าแพ เชียงใหม่
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เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2020
วันที่ 31 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานในการนับเวลา
ถอยหลัง ขึ้นสู่ศักราช 2563 ในงานเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2020
โดยมี คณะผูบ้ ริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ประชาชน
ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ ร่วมงาน
อย่างคับคั่ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ ประจำาป 2563 ครั้งที่ 2
(CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL)
วันที่ 28 ธันว�คม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปนประธานเปิดงานเทศกาล
เครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ ประจำาป 2563 ครั้งที่ 2
(CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL)
โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
ร่วมกับ ชุมชนวัดศรีสพุ รรณ ชุมชนวัดหมืน่ สาร ชุมชนนันทาราม
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปนการพัฒนา สืบสานต่อยอดอย่าง
บูรณาการทุกมิติ พร้อมทัง้ สร้างความเข้มแข็งให้กบั คนในชุมชน
ท้องถิ่น สนองนโยบายมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ณ วัดศรีสุพรรณ
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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การฝกอบรมและสาธิตปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 26 ธันว�คม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เปนประธานเปิดการฝกอบรมและสาธิตปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเปนการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ช่วงเทศกาลปใหม่ ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 26 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2563 โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอ้ าำ นวยการ
กองวิชาการและแผนงาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
เอื้องคำา ชั้น 1 อาคาร 5 สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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โครงการส่งเสริมการออกกำาลังกาย
เพื่อสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลป
วันที่ 23 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เปนประธานเปิด “โครงการส่งเสริมการออกกำาลังกาย เพื่อสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลป”
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 5 สำานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

พิธีทำาบุญสุสานช้างเผือก
วันที่ 23 ธันว�คม 2562 นายอัศนี บูรณุปกรณ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานใน
พิธีทำาบุญสุสานช้างเผือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำาบุญอุทิศ
ส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ตลอดจนประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี
ณ สุสานช้างเผือก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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สำารับเวียงพิงค์

ขาวหนุกงา

สวนผสม
1. ข้าวสารเหนียว 1 ลิตร
2. งาขี้ม้อน
1/2 ถ้วย
3. เกลือป่น
1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทํา
1. ข้าวสารเหนียวล้างให้สะอาด แช่นำ้าไว้ 1 คืน
2. ล้างข้าวที่แช่ไว้ นึ่งไฟกลางประมาณ 25 - 30 นาที
3. พอข้าวนึ่งสุก เทลงในภาชนะ คนข้าวให้ไอร้อนลดลง
ก่อนบรรจุไว้ในกล่องข้าว เพื่อเก็บความร้อน
4. คั่วงาขี้ม้อน ใช้ไฟอ่อนๆ จนมีกลิ่นหอม
5. โขลกงาขี้ม้อนและเกลือให้ละเอียด
6. ใส่ข้าวเหนียวร้อนๆ ลงโขลกรวมกัน
7. นวดข้าวหนุกงาจนเปนเนื้อเดียวกัน

เคล็ดลับในการปรุง
เลือกสวนผสม
ข้าวเหนียวต้องเปนข้าวที่สุกใหม่ ร้อนๆ
จะทำาให้ข้าวกับงาขี้ม้อน โขลกเข้ากันได้ง่าย
นิยมรับประทานขณะข้าวอุ่นๆ
จะมีรสชาติดีกว่าทิ้งไว้ให้เย็น

ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=193
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กิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่”
วันที่ 22 ธันว�คม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปนประธานเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่” โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน
และออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการหมอนจากหลอดกาแฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งยังเปนการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
วันที่ 21 ธันว�คม 2562 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานเปิดโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชน 5 ธันวา ณ ศูนย์สาธารณสุข
แขวงศรีวิชัย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการออกกำาลังกายสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ 20 ธันว�คม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายก

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานเปิดโครงการออกกำาลังกาย
สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล ของชมรมฟุตบอล
เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ สนามหญ้าเทียมเดอะบ็อกซ์ อำาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

พิธีรับถ้วยพระราชทานโล่เกียรติยศ
โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปที่ 6

วันที่ 20 ธันว�คม 2562 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เปนผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ารับถ้วยพระราชทานโล่เกียรติยศ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลชนะเลิศ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปที่ 6 โดยมี นางเสาวลักษณ์ ชมมณฑา ผู้อำานวยการ
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมรับถ้วยพระราชทานฯ
ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบุญยเกตุ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปี 2563

หม�ยเหตุ

* เริม่ ตรวจเวลา 07.00 - 11.00 น. ตามสถานทีด่ งั กล่าว
* ผูท้ ตี่ รวจสุขภาพให้งดนำา้ งดอาหาร 1 ชัว่ โมง หรืองดนำา้ งดอาหารหลัง 20.00 น.
* โปรดเตรียมสำาเนาบัตรประชาชน และ สำาเนาทะเบียนบ้านเพือ่ ตรวจสุขภาพอย่างละ 1 ชุด

สัมมนาแสดงความคิดเห็นการจัดทำา
แผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 20 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เปนประธานเปิดการสัมมนาแสดงความคิดเห็นการจัดทำาแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้แก่แกนนำาชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเจนีวา โรงแรม
เมอร์เคียว อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รณรงค์การรู้ทัน ปองกันฝุน PM 2.5
วันที่ 15 มกร�คม 2563 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน ร่วมกันรณรงค์การรู้ทัน ปองกันฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่โรงเรียน ชุมชน
ใกล้เคียง และบริเวณข่วงประตูท่าเเพ พร้อมทั้งเเจกหน้ากากอนามัย และให้ความรู้
เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่สัญจรไปมา
รวมถึงทำาการเปิดศูนย์ Smog Safety Zone ของโรงเรียนเทศบาลดอกเงินอย่างเปน
ทางการ
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

ประเพณี

อูสาว

คำาว่า “อู ้ ” เปนภาษาไทยภาคเหนือ แปลว่า “พูดกัน คุยกัน สนทนากัน” ดังนั้น
“อู้สาว” ก็คือ พูดกับสาว คุยกับสาว หรือแอ่วสาว การอู้สาวเปนการพูดคุยกันเปนทำานอง
หรือเปนกวีโวหาร
การอูส้ าว หรือ แอ้วสาวจะทำาตอนกลางคืนโดยชายหนุม่ (หรือชายไม่หนุม่ ก็ได้) จะไปไหน
มาไหนเปนกลุ่มๆ และพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพื่อไป “เซาะอู้” (คือการไปคุยกับสาวๆ
ตอนกลางคืนช่วงว่างงาน)
ชายหนุ่ม หรือ ทางเหนือเรียกว่า “บ่าว” แต่ถ้าเปนหนุ่มน้อย (หมายถึงผู้ชายที่มีความ
เปนหนุ่มเหลือน้อยแล้ว) หรือผู้ชายที่มีอายุมากหน่อยจะเรียกว่า “บ่าวเจื้อ” โดยบ่าวเหล่านั้น
จะอู้กับสาวโสดเท่านั้น ถ้าผู้หญิงที่มีเรือน หรือ แต่งงานแล้วจะไม่ออกมาอู้เด็ดขาด
ส่วนสาวๆ เมื่อเสร็จตอนกลางวันแล้ว ตกคำ่าก็จะรีบอาบนำ้า แต่งตัวอย่างสวยงาม แต่ถ้า
สาวใดมีงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น งานทอผ้า หรืองานปนฝายก็จะออกมาทำางานที่หน้าบ้าน แต่จะมี
พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องมานั่งคุยด้วย และถ้ามีผู้บ่าวมาแอ่ว พ่อแม่ก็จะเปิดโอกาสให้ได้คุยกัน
สองต่อสอง แต่พอ่ แม่สว่ นใหญ่จะแอบฟง ซึง่ พฤติกรรมแบบนีช้ าวเหนือเรียกว่า “ซูบ้ ๆ ซาบๆ”
การกระทำาเช่นนี้หนุ่มสาวมักจะไม่ชอบเพราะพูดคุยกันไม่ถนัดนัก
..................
ที่มา: https://sites.google.com/site/tangwwp/u-saw
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านระบบไฟฟาถนนพระปกเกล้า

“นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า Then, the old town”
วันที่ 25 ธันว�คม 2562 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปนประธานเปิดโครงการ

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ดา้ นระบบไฟฟาถนนพระปกเกล้า “นครเชียงใหม่ เมืองสวย ไร้สาย @พระปกเกล้า Then, the old town”
โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งถนนพระปกเกล้าเปนถนนสายแรก
ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ที่ได้ดำาเนินการนำาสายไฟฟาลงใต้ดิน รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บริเวณประตูช้างเผือก
ถึงประตูเชียงใหม่ ส่งผลดีทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้เขตเมืองเก่าเชียงใหม่มุ่งสู่การเปนเมือง
มรดกโลกได้ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเปน Smart City ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำาความสะอาด
พื้นที่รอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3
วันที่ 24 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายก

เทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และตำารวจท่องเทีย่ ว ตรวจเยีย่ มการเตรียมความพร้อมของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 (อาเขต 3)
เพื่อต้อนรับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปเก่าต้อนรับปใหม่ โดยได้ตรวจเยี่ยมการทำาความสะอาดของเจ้าหน้าที่งานรักษา
ความสะอาด แขวงกาวิละ ที่ทำาการกวาดพื้นและฉีดล้างพื้นรอบบริเวณสถานีขนส่ง ตรวจเยี่ยมการทำางานของระบบควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตรวจเยี่ยมห้องที่จัดให้เปนพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) บริเวณชั้น 2
ของอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมไว้ กรณีที่มีฝุ่นหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ผู้โดยสารและประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้
ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังได้
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของการขยายเส้นทาง
รถเมล์เทศบาลนครเชียงใหม่สาย B3 จากสถานีขนส่ง
อาเขต - สถานีขนส่งช้างเผือก - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ - ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และไปสิน้ สุดเส้นทาง
ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ก่อนจะวนกลับ ซึ่งจะทดลอง
เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
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อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
สำาหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1/2563
วันที่ 19 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เปนประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำาหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1/2563
เพือ่ ให้ผสู้ มั ผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจในการปรุง - ประกอบอาหารให้ถกู ต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจาก
โรคที่เกิดจากอาหารและนำ้า ณ ห้องประชุมฝายคำา สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

คณะผู้บริหารแห่งเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ
วันที่ 18 ธันว�คม 2562 Ms. Lei Jie ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งเมืองจี่หนาน

มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำาคณะผู้บริหารจากเมืองจี่หนาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคม
การค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย - ซานตง เข้าเยี่ยมคารวะ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน
นครเชียงใหม่อย่างเปนทางการ พร้อมทั้งได้
ใช้โอกาสดังกล่าวในการแนะนำาเมืองจี่หนาน
และหารือกับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และพัฒนาเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรอง สำานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

ตุงกระดาง

วัฒนธรรมลานนาที่รับมาจากพมา
คำาว่า “ตุง” เปนภาษาล้านนามาจากคำาว่า “ธง” จากหลักฐานที่ปรากฏ
พบว่ามนุษย์เรามีการใช้ธงมาแล้วนับพันป มีการพัฒนารูปแบบตามความเชื่อในแต่ละ
สังคมและยังใช้แพร่หลายจนกระทั่งปจจุบัน ความเชื่อของคนล้านนาเชื่อว่า การใช้ตุง
จะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในพุทธศาสนาและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ดังนั้นตุงจึงเปน
เครื่องสักการะประเภทหนึ่งที่ทำาด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ผ้า กระดาษ และไม้
ตุงที่พบในล้านนาส่วนมากจะทำามาจากผ้า กระดาษ ไม้ โลหะ ทองเหลืองหรือ
ใบลาน ความเชื่อของคนล้านนาเชื่อว่า “ตุง” เปนสิ่งหนึ่งที่มีส่วนร่วมอยู่ในประเพณี
เกี่ยวกับความเชื่อที่ทำาขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ใช้ในงานพิธีทางศาสนาทั้งในงาน
มงคลและอวมงคล โดยจะมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดแตกต่างกันไป รวมถึง
ความเชื่อพิธีกรรมตลอดจนความนิยมในแต่ละท้องถิ่นด้วย
ตุงกระด้าง เปนวัฒนธรรมทีล่ า้ นนารับมาจากพม่า ชาวพม่านิยมสร้างตุงกระด้าง
สำาหรับถวายแด่พระรัตนตรัยอย่างถาวร มักถวายเปนคู่ไว้หน้าพระประธานหรือ
หน้าอุโบสถ วิหาร บางแห่งทำาไว้กลางลานวัดหรือใกล้พระเจดีย์
ตุงกระด้างเปนตุงที่ทำาด้วยไม้ โลหะ หรือวัสดุอื่น มีการแกะสลักประดับด้วย
โลหะฉลุลายวิจิตรบรรจงหรือประดับปูนปนเปนลวดลายต่างๆ เช่น ลายเครือเถา
ลายกระหนก ลายรูปสัตว์ โดยทั่วไปจะนิยมแกะสลักเปนรูปสัตว์ประจำาปเกิดของ
ผู้ถวาย โดยสังเกตจากด้านบนของตุงกระด้างจะแกะเปนรูปสัตว์ต่างๆ ประจำาปเกิด
ในรูปนี้เปนรูปไก่ แสดงว่าผู้ถวายเปนคนเกิดในประกาและถวายไว้เปนพุทธบูชา
พระบรมธาตุหริภุญชัย
ตุงกระด้างมีลักษณะเปนธงตะขาบ ที่ส่วนปลายทั้งสองด้านมักจะทำาให้แหลม
ขนาดพอเหมาะใช้แขวนติดกับเสา ลวดลายทีแ่ กะสลักบนตุงกระด้าง ได้แก่ ลายพฤกษา
ลายดอกไม้ ลายนักษัตร เราจึงพบเห็นตุงกระด้างถูกนำามาใช้ในพิธีทางศาสนาของ
ล้านนาอยู่เสมอ
ที่ม� : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1207624
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กิ น ลมชมเวี ย ง

วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปนวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า

500 ป ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริยเ์ ชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิรยิ สวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ
ให้มหาอำามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำา สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัด
มีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเปนชุมชนทำาหัตถกรรมเครื่องเงิน
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องด้วยวัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ของถนนวัวลาย
ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะสืบสานมรดกงานศิลปภูมิปญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไปด้วยการรวบรวมภูมิปญญาชาวบ้านจัดตั้งเปน
กลุ่มหัตถศิลปล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ขึ้นภายในวัด
ในป พ.ศ. 2547 ทางวัดศรีสุพรรณมีแนวคิดสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ให้เปนสถาปตยกรรมสำาคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยมีปณิธานร่วมกัน เพื่อ “ฝากศิลปแก่แผ่นดินล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9”
เกิดเปนพุทธศิลปอันวิจิตรที่ดึงดูดให้ทั้งพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมความงดงาม
ของพระอุโบสถหลังนี้อยู่ทุกวัน
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/วัดศรีสุพรรณ
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แถลงข่าวการติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับจุดจอดรถถนนนิมมานเหมินทร์
วันที่ 17 ธันว�คม 2562 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี

นครเชียงใหม่ เข้าร่วมแถลงข่าวการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับจุดจอดรถถนน
นิมมานเหมินทร์ ร่วมกับตำารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเปนความร่วมมือระหว่าง เทศบาล
นครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบ
จอดรถบนถนนนิมมานเหมินทร์-ศิริมังคลาจารย์ พัฒนาระบบจอดรถยนต์
สำาหรับเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะบนถนนในซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนดังกล่าว
ถือเปนความร่วมมือเบื้องต้นต่อกระบวนการพัฒนาสมาร์ทนิมมาน (Smart
Nimman) เพื่อทำาการศึกษา วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในการบริหารจัดการพืน้ ทีจ่ อดรถสำาหรับเมืองอัจฉริยะ ทัง้ สภาพปญหาความแออัด
จากปริมาณรถ ปญหาการจราจรติดขัด เนือ่ งจากมีรถจอดในพืน้ ทีห่ า้ มจอดบริเวณ
ต้นซอย ทำาให้การเลีย้ วรถเข้าไปในซอยทำาได้ลาำ บากมากขึน้ จนส่งผลให้การจราจร
บนถนนสายดังกล่าวติดขัดตามมา จึงได้ดำาเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ต้นแบบ
จำานวนทั้งสิ้น 175 ชุด ขอความร่วมมือผู้ใช้รถ หรือเจ้าของรถทุกท่านในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยการไม่จอดในที่ห้ามจอด
ตามแนวขาว - แดง ช่วยกันแก้ปญหาการจราจร และเพิ่มความคล่องตัวของ
สภาพการจราจรเพื่อให้เชียงใหม่เปนเมืองที่น่าอยู่

อบรมแกนนำาเยาวชนด้านเอดส์ ในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ 13 ธันว�คม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานเปิดการอบรม
แกนนำาเยาวชนด้านเอดส์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของแกนนำาเยาวชน ด้านเอดส์ในสถานศึกษาให้มี
องค์ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อนามัยเจริญพันธุ์ และภาวะท้องไม่พร้อม อีกทั้งเพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ตามหลักวิชาการ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรของมูลนิธิ
เอ็มพลัส ณ ห้องประชุมฝายคำา สำานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

อยาคิดวาเราเปนคนสาคัญ
ใหทําตนเปนแบบปกติธรรมดานี่แหละดีที่สุด
เมื่อเราคิดวาเราเปนคนสาคัญแลว
เมื่อผูอื่นไมใหราคาเรา ไมนับถือใหความสาคัญเราแลว
จิตใจเราจะเปนทุกขรอน สบสนวุนวายไปตามกระแสโลกธรรม
ครูบาบุญชุ ม
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