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วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 23 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม 2563

ที่ปรึกษา
1. นายทัศนัย
2. นายสุนทร
3. นายณัฐฐชูเดช
4. พลโท ภาณุ
5. นางทิฆัมพร
6. นายประสงค
7. นายมนตชัย
8. นายสุรพล

บูรณุปกรณ
ยามศิริ
วิริยดิลกธรรม
โรจนวสุ
ตันวัฒนะ
เรือนสอน
พงษเกียรติกอ ง
ภูบุบผา

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

ไชยหลา
ธาติ
ภูศรี
เหวซึ่งเจริญ
เอี่ยมละออ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นายชางภาพชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

กองบรรณาธิการ
1. นายวรเชษฐ
2. นางสาวปริศนา
3. นายปยกุล
4. นายอิทธิกุล
5. นายศราวุฒิ

คณะทํางาน
1. นางพัทธนันท อานันท
2. นางนงลักษณ เหวซึ่งเจริญ
3. นางเยาวลักษณ พชรธนโกศล
4. นางณัฐธิกา พรประสาท
5. นางสาวเชิงขวัญ ดวงทิพย
6. นายทมนัย อินตะจาย
7. นางสาวพิมพพิชชา ปยะจันทร

8. นายฉัตรชัย ไฝเครือ
9. นายปยะพล พรหมประสิทธิ์
10. นางสาวทิวาพร คํามา
11. นายกฤษดา สีโยยอด
12. นางสาวปยะสา จันทรแกว
13. นางสาวนิภาพร อินทนนท

รวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร 053-259147-8
www.cmcity.go.th

www.cmcity.go.th
คณะผูจัดทํา เจาของ
จัดทําโดย
คณะที่ปรึกษา
ออกแบบและดําเนินการผลิตโดย

:
:
:
:

งานแถลงขาว การจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ
2
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 44 ประจําป 2563
แถลงขาวการจัดงานเทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม
2
ครั้งที่ 18 ประจําป 2563
มอบหนากากอนามัยใหกับนักเรียน คุณครู และผูปกครอง
3
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม
กิจกรรม “รณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
3
รณรงคเชิญชวนตกแตงหนาบานดวยไมดอกไมประดับ
5
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการนํ้าคลองแมขาและลําคูไหว 5
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนและเครือขายปองกันควบคุมโรค
6
พิธีมอบวุฒิบัตรใหกับนักเรียนที่ผานหลักสูตรวายนํ้า
6
อบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
7
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7
ตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
8
และการทองเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบการอาหาร
8
ครั้งที่ 1/2563
สํารับเวียงพิงค : ตํามะเขือ
9
อบรม “โครงการสงเสริมสุขภาพดวยการฟอนรํา”
10
กิจกรรมรณรงค “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” เทศกาลตรุษจีน 10
เฝาระวังการปนเปอนสารเคมี ในอาหารในชวงเทศกาลตรุษจีน
11
กิจกรรมเผยแพรและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือและใต
11
มหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม
12 - 13
ครั้งที่ 44 ประจําป 2563
รณรงคประชาสัมพันธโครงการสัตวปลอดโรค
14
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
กงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนอําลาตําแหนง
14
ฮีตฮอย รอยลานนา : ฟอนเจิง
15
รณรงคการรูทันปองกันฝุน PM 2.5
16
อบรมการทําพัดลมฟอกอากาศ ปองกันและลดฝุนละออง PM 2.5 16
พิธีบวงสรวงประดิษฐานบรมครูแพทยชีวกโกมารภัจจ
17
และเปดกิจกรรมแนะนําศูนยแพทยแผนไทย
พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรดานการศึกษาดีเดน
17
ประจําป 2563
สารพันเวียงพิงค : ตลาดสันปาขอย
18
กินลมชมเวียง : TCDC เชียงใหม
19
สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการจัดทําแผน
20
ชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
ตอนรับคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา
20
ธรรมะเวียงพิงค : หลวงปูศรี มหาวิโร
21
เปดงานเทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม ครั้งที่ 18
22
การประกวดมิสไชนาทาวน ครั้งที่ 18 ประจําป 2563
22
แนวทางการรับมือการแพรระบาดของ
23
เชื้อไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ ใหม (โควิด 2019)

เทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการแผนงาน โทร 053-259147-8
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รณรงคเชิญชวนตกแตงหนาบานดวยไมดอกไมประดับ

วันที่ 31 มกราคม 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม พรอมดวยเจาหนาที่เทศบาลนครเชียงใหม ลงพื้นที่เชิญชวน
เจาของอาคาร บานเรือน หางราน ธนาคาร ฯลฯ รวมตกแตงหนาบานดวย
ดอกไมใหสวยงามตอนรับมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครัง้ ที่ 44
ประจําป 2563 ในระหวางวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการนํ้าคลองแมขาและลําคู ไหว
วันที่ 31 มกราคม 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
นํา้ คลองแมขา และลําคูไหว มิตดิ า นคุณภาพนํา้ และการบําบัดนํา้ เสีย โดยรวมกับ
ทีม Imagine Maekha คณะทํางานรวมเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ คลอง
แมขาและลําคูไหวอยางรอบดานเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองอยางบูรณาการ
ดวยการประสานความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานรัฐ ภาคีประชาคม
และภาคเอกชน เพื่อสรางนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาเมืองในทุกมิติ
อยางยั่งยืน ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม
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อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนและเครือขายปองกันควบคุมโรค
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนําชุมชนและเครือขายปองกันควบคุมโรคใหแก
แกนนําสุขภาพ ณ หองประชุมบัวตอง ชั้น 4 อาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

พิธีมอบวุฒิบัตรใหกับนักเรียนที่ผานหลักสูตรวายนํ้า

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รวมกับ สโมสรโรตารี่เชียงใหม
อินเตอรเนชัน่ แนล คลับ 85590 จัดพิธมี อบวุฒบิ ตั รใหกบั นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ประจําป
การศึกษา 2562 เพื่อเปนเกียรติแกผูใหการสนับสนุนสรางขวัญกําลังใจแกนักเรียนที่ผานหลักสูตรการเรียนวายนํ้า
Chiang Mai Children’s Water Safety and Drowning Prevention ณ หองประชุม โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดปาแพง
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อบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในครัวเรือน

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธี
เปดโครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในครัวเรือน ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ เชียงใหม

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม เปนประธานกลาวตอนรับและ
เปนวิทยากรบรรยายใหแกคณะศึกษาดูงานจากคณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นนําคณะศึกษาดูงานหลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 3 ศึกษาดูงาน
และฟงบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานองคกร อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ณ หองประชุมฝายคํา สํานักงาน
เทศบาลเชียงใหม
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ตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 23 มกราคม 2563 นายลั่ว ซู กัง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมคณะ ไดเขา
เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
และจังหวัดเชียงใหม อยางเปนทางการ เนือ่ งในเทศกาลตรุษจีน ประจําป 2563
ในการนี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และคณะผูบ ริหาร
ไดใหการตอนรับและรวมนําคณะฯ เขาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอศิลป
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบการอาหาร ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูกลาวมอบ
นโยบายดานอาหารปลอดภัยแกผเู ขารับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูป ระกอบการอาหาร ครัง้ ที่ 1/2563
ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูป ระกอบการอาหารและผูส มั ผัสอาหาร เพือ่ ใหผปู ระกอบการ
อาหารมีความรู ความเขาใจในการปรุง - ประกอบอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น 1
อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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สํารับเวียงพิงค

ตํามะเขือ

ตํามะเขือ หรือ ตํ๋าบาเขือ อานวา ตํ๋าบาเขือ เปนตํารับอาหาร ที่มีวิธีการปรุง

ที่เรียกวา ตํา คือการนําเอาสวนผสม คือ มะเขือยางไฟ แกะเปลือกออก แลวนํามาโขลก
รวมกันกับเครื่องปรุง รับประทานกับไขตมและใบสะระแหน (ภัณฑิรา กัณทะกาลังค,
สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2550)

สวนผสม
1. มะเขือยาว 2 ลูก
4. สะระแหน 3 ยอด
7. กระเทียม 5 กลีบ

2. ไขไก
5. พริกชี้ฟา
8. หอมแดง

1 ฟอง
1 เม็ด
5 หัว

3. ตนหอม
6. กะป
9. ปลารา

1 ชอนโตะ
1/2 ชอนโตะ
1/2 ชอนโตะ

วิธีทํา
1. โขลกพริก กระเทียม หอมแดง ปลารา และกะป ที่เผา และแกะเปลือกแลว ใหละเอียด
2. ใสมะเขือยาวเผาที่แกะเปลือกแลว ลงโขลกรวมกัน คลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน
รับประทานกับไขตมและใบสะระแหน

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกสวนผสม
สวนผสมทุกชนิด ตองนํามาเผากับถานใหสุก จึงจะทําใหตํามะเขือมีกลิ่นหอม
สําหรับปลารา ใหนําใบตองมาหอกอนยางไฟ
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อบรม “โครงการสงเสริมสุขภาพดวยการฟอนรํา”
วันที่ 21 มกราคม 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรม “โครงการ
สงเสริมสุขภาพดวยการฟอนรํา” โดยสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม ณ ลานกาดทาจวน
ชุมชนศรีดอนไชย - เจริญประเทศ

กิจกรรมรณรงค “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” เทศกาลตรุษจีน

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไพศาล สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานเปดกิจกรรมรณรงค “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
รวมกับภาคีเครือขายดานอาหารปลอดภัย ประกอบดวย ตลาดวโรรส ศูนยอนามัยที่ 1
เชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1
เชียงใหม ชมรมตลาดสดนาซือ้ จังหวัดเชียงใหม ไดรว มจัดกิจกรรมรณรงค ตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน โดยภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการใหความรู
การตรวจเฝาระวังดานความปลอดภัยของอาหารที่นิยมรับประทานในชวงเทศกาล
ตรุษจีน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบการตลาด
มีการจัดการดานสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ สรางความมั่นใจในดานอาหารปลอดภัย
ความสะอาดของสถานที่จําหนายอาหาร ใหแกประชาชนชาวเชียงใหม นักทองเที่ยว
ที่จะเขามาทองเที่ยวในชวงการจัดการเทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม ครั้งที่ 18
ในระหวางวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563 ณ ตลาดวโรรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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เฝาระวังการปนเปอนสารเคมี ในอาหารในชวงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม นายไพศาล สุรธรรมวิทย เลขานายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม นําเจาหนาที่ของฝายบริการสาธารณสุขฯ เทศบาลนคร
เชียงใหม สุมตรวจเฝาระวังการปนเปอนสารเคมีในอาหาร ไดแก สารฟอรมาลีน สารฟอกขาว สารกันรา สารบอแรกซ
สารโพลารในนํ้ามันทอดซํ้า สุมตรวจเฝาระวังการปนเปอนจุลินทรียในอาหารที่นิยมบริโภค ในเทศกาลตรุษจีน และ
มือของผูจําหนายอาหาร และการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยของอาหารชวงตอนรับเทศกาล
ตรุษจีน ใหประชาชนผูบริโภคมีความมั่นใจที่จะไดรับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

กิจกรรมเผยแพรและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือและใต
วันที่ 12 มกราคม 2563 นายไพศาล
สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม กลาวตอนรับผูเ ขารวมกิจกรรมเผยแพร
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือและใต
ระหวางวันที่ 11 - 19 มกราคม 2563 เพือ่ เปน
การสงเสริมใหเยาวชนไดแสดงออกและใหเกิด
ความรัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
พร อ มทั้ ง ยั ง ได ศึ ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรมต า งถิ่ น
เพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจและประสบการณ
ที่ดีงาม ณ บริเวณลานอนุสาวรียสามกษัตริย
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มหกรรม
ไมดอก
ไมประดับ
จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 44
ประจําป 2563
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รณรงคประชาสัมพันธโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดงาน
รณรงคประชาสัมพันธโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาล และประชาชน เขารวมงาน ซึ่งจัดโดย
งานสัตวแพทย ฝายบริการสาธารณสุขฯ สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ภายในงานมีกิจกรรม
เวทีการเสวนา เรื่อง การเลี้ยงสัตว
และโรคพิษสุนัขบา และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย ณ ลานกิจกรรมบริเวณ
ดานหนาพิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา

กงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนอําลาตําแหนง
วันที่ 13 มกราคม 2563 นาย Ren Yi Sheng กงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดเชียงใหม
และคณะ เขาพบ นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เนื่องในโอกาสอําลาตําแหนง ในโอกาสนี้
ไดสนทนาแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานเศรษฐกิจ การทองเทีย่ ว
การเมือง และสังคม ตลอดจนความมุงหวังของกงสุลใหญฯ เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม ทั้งทางดานโครงสราง
พืน้ ฐานและสิง่ แวดลอม เพือ่ คุณภาพชีวติ ของชาวเชียงใหม และการรองรับการทองเทีย่ วของนักทองเทีย่ วชาวจีนทีเ่ พิม่
จํานวนมากขึ้นในทุกๆ ป
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ฮี ต ฮอย

รอยล า นนา

ฟอนเจิง

ศลปะการตอสูลานนา
ฟ อ นเจิ ง เปนนาฏกรรมที่สะทอนรูปแบบศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งของคนไทยทางภาคเหนือที่นําเอาเรื่องราวของ
ศิลปะปองกันตัว ซึ่งเมื่อครั้งอดีต ผูชายชาวลานนามักจะมีการแสวงหาเรียนรู “เจิง” เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันภัย
ใหกบั ตัวเอง ดวยรูปแบบและลีลาทาทางในการแสดงออกทีม่ ที งั้ ความเขมแข็ง สงางาม ทีซ่ อ นเรนชัน้ เชิงอันเปนแมไมเฉพาะตน
ซึ่งสลับทาทางไปมา ยากในการที่จะทําความเขาใจ ฟอนเจิงเปนศิลปะการฟอนที่แสดงใหเห็นถึงชั้นเชิงลีลาการตอสู อันเปน
ภูมิปญญาของบรรพชนไทย มีการตอสูทั้งรุกและรับ หลอกลอกันอยางสนุกสนาน ประลองไหวพริบปฏิภาณกัน เอาชนะกัน
อยางมีชนั้ เชิง ใหเกียรติซงึ่ กันและกัน ไมขม เหงเอาเปรียบกัน ฟอนเจิง แบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ (สนัน่ ธรรมธิ, ๒๕๓๗) คือ
ฟอนเจิงมือเปลา
ฟอนเจิงที่ใชอาวุธ เชน เจิงหอก เจิงดาบ เจิงไมคอน เปนตน
แตเดิมเราสามารถพบเห็นการฟอนเจิงในงานประเพณีตา งๆ ของภาคเหนือ ซึง่ บรรดาผูฟ อ น (ชาย) ไดเดินทางมาพบปะกัน
ในงานทําบุญ ก็จะฟอนกันตามจังหวะกลองที่มีอยู หรือสามารถหาไดในพื้นที่ เชน กลองแซะ กลองปูเจ กลองไชยมงคล
กลองสิ้งหมอง กลองกนยาว เปนตน พอครูคํา กาไวย บอกกับผูเขียน (สัมภาษณ ๑๑ ตค ๕๒) วา “ฟอนเจิง” มักจะฟอน
ในงาน “บวชลูกแกว” (บวชเณรนอย) เปนสวนใหญ เพราะงานบวชลูกแกว มีแตคนคุนเคยรูจักกัน ชวนกันฟอนเจิงดวย
ความสนุกสนาน (ฟอนเอามวน!) รับรองไมมีเรื่องหมางใจกัน เพราะเปนญาติๆ ของลูกแกว (เณรนอย) ทั้งนั้น แตงานอื่นๆ
เชน งานปอยหลวง ฯลฯ ไมฟอนเจิงกัน เพราะตางคนตางมาจากหลายหมูบาน ไมรูจักคุนเคยกัน ถาสะกิดกันออกมาฟอนเจิง
คงจะตองมีการชกกันหัวรางขางแตกกันบาง เพราะ “อวดเชิงกัน” หรือ “ขมเชิงกัน” นาหมั่นไส ดังนั้น ฟอนเจิง จึงมักฟอน
ในหมูคนสนิทๆ และรูจักกันเทานั้น การฟอนเจิงมือเปลา ผูฟอนจะเคลื่อนไหว ยกยาย อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย ไปตาม
ทวงทํานองเพลงของกลอง โดยแมทาและลวดลายตางๆ มาจากศิลปะการตอสู เจิงดาบ เจิงหอก ฯลฯ ทารายรําจะถายทอด
กันมาจากบรรพบุรุษและครูผูสอนที่แตกตางกันไป แลวแตความคิดและประสบการณของครูแตละสํานัก
ที่มา : http://pantakarn99.blogspot.com/2016/07/blog-post_23.html

15

เวี ย งพิ ง ค

รณรงคการรูทันปองกันฝุน PM 2.5
วันที่ 15 มกราคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พรอมดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
รวมรณรงคการรูท นั ปองกันฝุน PM 2.5 ในพืน้ ทีโ่ รงเรียน ชุมชน
ใกลเคียง และบริเวณขวงประตูทาเเพ พรอมทั้งเเจกหนากาก
อนามัย และใหความรูเรื่องการสวมใสหนากากอนามัยที่ถูกตอง
แกประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกลาว
รวมถึงทําการเปดศูนย Smog Safety Zone ของโรงเรียน
เทศบาลดอกเงินอยางเปนทางการ

อบรมการทําพัดลมฟอกอากาศ ปองกันและลดฝุนละออง PM 2.5

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในพิธีเปดการอบรมการทําพัดลมฟอกอากาศ ปองกันและลดฝุนละออง
PM 2.5 อยางงายดวยตนเอง ใหแกผูสูงอายุ เพื่อใหมีความรูและสามารถทําเครื่องฟอก
อากาศไปปรับใชไดเองที่บาน ณ ศาลาอเนกประสงค สวนสุขภาพบานเดน
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พิธีบวงสรวงประดิษฐานบรมครูแพทยชีวกโกมารภัจจ
และเปดกิจกรรมแนะนําศูนยแพทยแผนไทย
วันที่ 16 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธบี วงสรวง
ประดิษฐานบรมครูแพทยชวี กโกมารภัจจ และเปดกิจกรรม
แนะนําศูนยแพทยแผนไทย เพือ่ ใหเห็นถึงความสําคัญของ
การเลือกใชบริการดานสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ภายในงาน
มีกจิ กรรม การฝกอบรมใหความรูค วามเขาใจแพทยทางเลือก
พิธีทางสงฆ เพื่อเปนสิริมงคลแกผูปฏิบัติงาน และพิธีบวงสรวงประดิษฐาน
บรมครูแพทยชีวกโกมารภัจจ โดยมี คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลฯ
และประชาชนผูสนใจเขารวมงานเปนจํานวนมาก ณ บริเวณศูนยแพทย
แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม

พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรดานการศึกษาดีเดน ประจําป 2563
วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรดานการศึกษาดีเดน ประจําป 2563 เนื่องในวันครู ประจําป 2563 โดยมี
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักฯ ผูอํานวยการโรงเรียน และบุคลากร
สถานศึกษาเขารวมพิธี ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

เปดกูตํานาน

ตลาดสันปาขอย เคียงคูกับคนเมืองเชียงใหม

ไมมีหลักฐานกลาววากาดแหงนี้ตั้งขึ้นเมื่อใดแน แตเขาใจวาคงตั้งขึ้นกอนป พ.ศ. 2469 เนื่องจากเมื่อรัชกาลที่ 7
เสด็จประพาสเชียงใหม กาดแหงนี้มีอยูแลว มีหลักฐานวา กาดแหงนี้สรางจากการรวมทุนระหวางพระพิจิตรโอสถ
ขุนอนุพลนคร และพลตรี พระยาอนิรทุ ธเทวา (ม.ล.ฟน พึง่ บุญ) ปจจุบนั ตลาดสันปาขอยเปนตลาดทีค่ นเกาแกในเชียงใหม
รูจักกันดีวามีของกินอรอย โดยเฉพาะอาหารของชาวจีน ซึ่งมีทั้งที่วางแผงขายในตลาด และเปดรานขายอยูริมสองฝงถนน
เจริญเมือง รานที่ยังเปนที่รูจักกันดี คือ รานซาลาเปาวิกุล และรานอาหารเจริญเมือง เปนตน
ศูนยกลางความเชื่อของชาวพุทธในยานสันปาขอย คือ วัดสันปาขอย วัดแหงนี้ตั้งอยูดานขางของกาดสันปาขอย
เดิมวัดนี้ชื่อวัดนางเหลียว ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าปง แตบริเวณวัดถูกนํ้าทวม จึงไดยายมาอยูในบริเวณพื้นที่ปจจุบัน เรียกชื่อวัด
ตามชื่อพื้นที่ตั้งวา วัดสันปาขอย มีหลักฐานวา เจดียของวัดนี้สรางขึ้นในสมัยพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ และมีการทําบุญ
ฉลองพระเจดียในป พ.ศ. 2411 จากการเขาไปสํารวจวัดนี้ พบวาวิหารหลังปจจุบันสรางเสร็จ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
พ.ศ. 2472 แมวาเขตนี้จะมีศาลเจาจีนซึ่งเปนสถานที่ทําบุญของพอคาชาวจีนแลวก็ตาม แตเขาใจวาวัดนี้คงเปนศูนยกลาง
การทําบุญของชาวจีนพุทธในแถบนี้ดวยเชนกัน ยานสันปาขอยเริ่มซบเซาลงเมื่อถนนระหวางกรุงเทพฯกับเชียงใหม
สรางเสร็จ การเดินทางและการขนสงดวยรถยนตจึงเขามาแทนที่รถไฟ เพราะสะดวกรวดเร็วกวา ประกอบกับในสมัยนั้น
รถไฟระหวางเชียงใหมกบั กรุงเทพฯ เดินทางอาทิตยละ 2 วันเทานัน้ นอกจากนัน้ รถยังสามารถเดินทางเขาไปรับซือ้ สินคา
จากแหลงผลิตไดโดยตรง ไมตองผานพอคาคนกลางที่ตลาดสันปาขอยอีกตอไป (รายการอางอิงศูนยวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม. วัดสําคัญของนครเชียงใหม เลม 2. เชียงใหม : ส. ทรัพยการพิมพ, 2535.อนุ เนินหาด, พ.ต.ท. (2543). เชียงใหม
สะปะเรื่องตะวา. เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ.)
ณ วันนีต้ ลาดสันปาขอย ถือไดวา เปนอูข า วอูน าํ้ ของคนทีอ่ าศัยในยานนี้ ทีส่ าํ คัญยังคงหลงเหลือวิถชี วี ติ ความเปนอยู
ของพอคาแมคา สินคากวาครึ่งหนึ่งยังเปนสินคาที่มีแหลงผลิตอยูในทองถิ่นโดยเฉพาะสินคาประเภทผัก ผลไมยังเปน
พืชผลที่ออกตามฤดูกาล ทําใหสินคาไมแพง ทางดานอาหารสําเร็จรูปบางเจาอยูคูกับตลาดมานานสืบทอดจากรุนสูรุน
ดานรานคาทีท่ าํ อาหารจําหนายจนเปนทีร่ จู กั ใครผานไปผานมาก็ตอ งแวะซือ้ กลับไปทานทีบ่ า น ดังเชน รานปาลักษซโี่ ครงหมูอบ
รานปาตอยไสอั่ว อีกหลากหลายรานที่ลวนแลวมีเมนูอรอยนาทานใหไดเลือกใชบริการ ที่สําคัญตลาดไดเปดใหบริการ
ตั้งแตเชาจนถึงดึก เรียกไดวาใครที่แวะมาใชบริการตองไดของถูกใจติดไมติดมือกลับไปที่บาน ทั้งของอุปโภคและบริโภค
ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/822756
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กิ น ลมชมเวี ย ง

TCDC เชียงใหม

ศูนยกลางความรูดานการออกแบบ
และบมเพาะความคิดสรางสรรค
TCDC เชียงใหม คือ โครงการจัดตัง้ แหลงการเรียนรูเ ต็มรูปแบบแหงแรกของ TCDC เพือ่ สงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคใหแกผูประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผูสนใจในจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือตอนบน
โดยสนับสนุนใหใชศักยภาพที่มีอยู ผสานกับสินทรัพยทางภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต
เขากับเทคโนโลยีและองคความรูสมัยใหม อันจะนําไปสูการสรางเอกลักษณและความแตกตางใหกับสินคาและบริการ
ที่มีความแข็งแกรงในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนําไปสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค
รูปแบบการใหบริการ
1. หองสมุดเฉพาะดานการออกแบบ ใหบริการความรูดานความคิดสรางสรรคและการออกแบบ ในบรรยากาศ
ที่กระตุนความคิด ดวยหนังสือกวา 6,000 เลม นิตยสารกวา 70 ชื่อเรื่อง และสื่อมัลติมีเดียกวา 500 รายการ
พรอมฐานขอมูลดานการออกแบบ WGSN และฐานขอมูลดานการตลาด GMD เพือ่ สรางเสริมประสบการณหลากหลายมิติ
อันจะเปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
2. หองสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ใหบริการฐานขอมูลวัสดุออนไลนกวา 7,000 ชนิดจากฐานขอมูลวัสดุที่ใหญ
ที่สุดในโลก พรอมตัวอยางวัสดุที่หมุนเวียนมาจัดแสดงกวา 250 ชนิด และตัวอยางผลิตภัณฑที่สรางสรรคจากวัสดุลํ้ายุค
เพื่อเปดโอกาสใหคุณไดสัมผัสกับวัสดุที่นักออกแบบระดับโลกใชในการสรางสรรคผลงาน และทันตอความเปลี่ยนแปลง
ในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ
3. กิจกรรมสัมมนาและฝกอบรมดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ดวยความหลากหลายของกิจกรรมที่จะ
ชวยเพิม่ พูนทักษะความรูใ หกบั นักออกแบบและผูป ระกอบการในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน รวมทัง้ การใหบริการศูนยขอ มูล
ขาวสาร สื่อสิ่งพิมพ และเว็บไซต
4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและองคความรู ทั้งจากในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรู จินตนาการ
และสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเขาชม พรอมทั้งการจัดการประกวด การแขงขัน ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคและ
การออกแบบอยางตอเนื่อง
5. พืน้ ทีจ่ ดั แสดงผลงาน สําหรับผลงานของนักออกแบบรุน ใหมในพืน้ ทีใ่ กลเคียง เพือ่ เปดโอกาสใหเหลานักออกแบบ
และผูประกอบการไดมีพื้นที่ในการทดลองตลาดและสรางชองทางการจัดจําหนาย
6. การใหบริการดานคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและธุรกิจสรางสรรค ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและธุรกิจ
สรางสรรค ใหกับผูประกอบการและนักออกแบบในพื้นที่
ที่มา : https://www.reviewchiangmai.com/1496-p/

รูป : http://www.tcdc.or.th/chiangmai/?lang=th
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สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการจัดทําแผนชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธาน
เปดการสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปผล
การจัดทําแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม โดยมี
คณะผูบ ริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เขารวม
ในพิธีเปด ณ หองเจนีวา โรงแรมเมอรเคียว

ตอนรับคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา
วันที่ 17 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ
การปกครองทองถิ่น วุฒิสภา พรอมคณะ ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้ง
ไดปรึกษาหารือ แนะนํา และศึกษาถึงปญหาของทองถิน่ เพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของทองถิ่นตอไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

จงมองตัวเอง เพื่อแกไข
และมองคนอื่น เพื่อใหอภัย
จะอยูสุขใจ และเปนอิสระ
หลวงปูศรี มหาวิโร
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เปดงานเทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม ครั้งที่ 18
วันที่ 25 มกราคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดงานเทศกาล
ไชนาทาวนเมืองเชียงใหม ครัง้ ที่ 18 โดยมี นายชวลิต สุวทิ ยศกั ดานนท ประธานชุมชนตรอกเหลาโจว เปนผูก ลาวรายงาน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม นายเหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม กลาวสนับสนุนกิจกรรม ภายในกิจกรรมประกอบดวย การไหวศาลเจากวนอู
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การตีกลองเปนสัญลักษณเปดงานอยางเปนทางการ การเชิดมังกรทองและไหวศาลเจา
ปุงเถากง เพื่อความเปนสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติอยางคับคั่ง

การประกวดมิสไชนาทาวน ครั้งที่ 18 ประจําป 2563
วันที่ 26 มกราคม 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูมอบรางวัลแก
ผูชนะการประกวดมิสไชนาทาวน ครั้งที่ 18 ประจําป 2563 ในงานเทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม ครั้งที่ 18
ผลการประกวดมิสไชนาทาวน ครั้งที่ 18 ประจําป 2563 รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวศิรดา โลบูลโย ไดรับเงินรางวัล
50,000 บาท มงกุฏ สายสะพายพรอมถวยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นางสาวอรพรรณ ณ เชียงใหม
ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท สายสะพายพรอมถวยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางสาวนามิตา แกวใหม
ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพายพรอม
ถวยเกียรติยศ และรองชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก
นางสาววรรณทมณี อินชอย ไดรับเงินรางวัล
5,000 บาท สายสะพายพรอมถวยเกียรติยศ
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แนวทางการรับมือการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ ใหม (โควิด 2019)
มาตรการที่สําคัญทั้ง 3 ดาน ในการรับมือกับสถานการณดังกลาว ซึ่งไดแก
1. ดานสุขภาพ : บริการแจกหนากากอนามัยฟรี ณ Smog Safety Zone ของเทศบาลฯ ทั้ง 15 แหง
และประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน ผานชองทางตางๆ
2. ดานการคัดกรอง : คัดกรองนักเดินทางที่เขามาในเชียงใหม ที่ผานเขามาทางสถานีอาเขตทั้ง 3 แหง
และสถานีรถไฟเชียงใหม พรอมทั้ง คัดกรองเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 11 แหง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ในทุกเชากอนเขาเรียน
3. ดานการฆาเชื้อ : ทําการพนนํ้ายาฆาเชื้อในจุดที่สําคัญ อาทิ ประตูทาแพ ตลาดสดในนครเชียงใหม
ทุกแหง สถานีขนสง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
ทั้งนี้ เนื่องจากเปนไวรัสชนิดใหม หากเรามีขอมูลเพิ่มเติม
จะมีการปรับมาตรการทันที และเราจะรวมมือกับทุกหนวยงาน
เพื่อใหนครเชียงใหมปลอดภัยสําหรับทุกคน

23

เวี ย งพิ ง ค

