จากการที่เทศบาลนครเชียงใหมไดยกเลิกกิจกรรมในงานสงกรานตทั้งหมด เวนแตการตกแตงเมือง
และลานวัฒนธรรมเพื่อใหคงไวซึ่งบรรยากาศ เพื่อตอนรับพี่นองชาวเชียงใหมที่จะกลับมาเยี่ยมบาน
รวมถึงคนที่อาจจะมาทองเที่ยวหรือพักผอนในจังหวัดเชียงใหมในชวงเทศกาลสงกรานต
อยางไรก็ตาม ทางรัฐบาลไดประกาศยกเลิกวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ดังนั้น เทศบาล
นครเชียงใหม จึงขออนุญาตยกเลิกการตกแตงเมืองและลานวัฒนธรรม ดวยเหตุผลดานความคุมคา
ทางงบประมาณ
เทศบาลนครเชียงใหมขอความรวมมือจากพีน่ อ งประชาชนและนักทองเทีย่ ว ในการงดเลนนํา้ สงกรานต
ทัง้ การงดนํานํา้ ในคูเมืองมาสาดเลน งดตัง้ จุดสาดนํา้ หนาบาน งดการใชปน ฉีดนํา้ และงดการนํารถกระบะ
บรรทุกนํา้ เขามาเลนนํา้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพือ่ ควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19
เทศบาลนครเชียงใหม ขอใหประชาชนและนักทองเที่ยวรักษาสุขภาพ
ใหแข็งแรง หลีกเลีย่ งการเดินทางไปในสถานทีท่ มี่ คี นชุมนุมกันเปนจํานวนมาก
งดการจัดกิจกรรมทีม่ คี นเขารวมเปนจํานวนมาก และ ลางมือใหสะอาด
ดวยนํ้าสบู หรือ เจลแอลกอฮอล อยางสมํ่าเสมอ เพื่อสุขภาพ
อนามัยของทาน และเพื่อความปลอดภัย
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการรักษาแหลงมรดก
ภายใตโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ทานผูหญิง สิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการ
ขับเคลือ่ นเชียงใหมสเู มืองมรดกโลก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นายทัศนัย
บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม รศ.ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน หัวหนาคณะทํางานฯ และผูอํานวยการสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมงานแถลงขาว และลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
การรักษาแหลงมรดกเชียงใหม ภายใตโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสู
มรดกโลก ภาคีเครือขายสถาบันการศึกษา และหนวยงานรวมภาครัฐ 17
สถาบัน เพื่อผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูเมืองมรดกโลก
เปนวาระของจังหวัด เพื่อนําเสนอการทํางาน และความรวมมือระหวาง
คณะทํางาน และหนวยงานตางๆ ในการผลักดันเมืองเชียงใหมสเู มืองมรดกโลก
สูสาธารณะ ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พิธีลงนามความรวมมือ วาดวยเรื่องการดําเนินโครงการพัฒนา
ยานเดินได - เดินดี เพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองเชียงใหม
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม เปนประธานในพิธีลงนามความรวมมือ วาดวยเรื่องการดําเนินโครงการ
พัฒนายานเดิ นได - เดิ นดี เพื่ อ ยกระดั บสุ ข ภาวะคนเมื อ งเชี ย งใหม ร วมกั บ ภาคี
4 หนวยงาน ไดแก กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองลานนา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ เครือขายภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม
และศูนยออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) เพื่อสนับสนุนการสงเสริมการเดินในเขต
เมืองเชียงใหม อั นจะส ง ผลถึ ง การลดปริ ม าณการใช ย านพาหนะส วนบุ ค คลและ
เชื่อมโยงกับระบบขนสงสาธารณะในเมืองเชียงใหม ซึ่งจะสงผลกับคุณภาพชีวิตของ
คนเชียงใหม และการลด
ปริ ม าณมลพิ ษ ในอากาศ
อีกดวย ณ หอประวัตศิ าสตร
เมืองเชียงใหม
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สารบัญ

เวียงพิงค

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 23 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 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. นางสาวสุวิชญา พิมพกิ
11. นางสาวธัญสุดา สมสุนันท

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

:
:
:
:

เทศบาลนครเชียงใหมยกเลิกการจัดงานสงกรานต
2
พิธลี งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการรักษาแหลงมรดก
3
ภายใตโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก
พิธีลงนามความรวมมือ วาดวยเรื่องการดําเนินโครงการ
3
พัฒนายานเดินได - เดินดี เพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองเชียงใหม
กิจกรรม “รณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
5
การประชุมชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ตอง ในขัน้ ตอนการยืน่ ขออนุญาต 5
ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 6/2562
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูส มั ผัสอาหาร ตลาดคําเทีย่ ง 6
พิธีมอบเครื่องกรองน้ําดื่มแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
6
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแมของแผนดิน
7
พิธีเปดการแขงขัน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020
7
Inspired by Thai PBS “เพื่อนกันมันสโนแอล” (ไมดื่ม ไมสูบ
ไมเสพ ไมพนัน)
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 8
ในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อบรมเรื่องการปองกันโรคติดตอที่พบบอยในสถานศึกษา
8
และสถานรับเลี้ยงเด็ก
สํารับเวียงพิงค : แกงผักหวานปา
9
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยแรก
10
ครั้งที่ 1 ประจําป 2563
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการติดตั้งระบบเซนเซอร
10
ที่จอดรถยนตอัจฉริยะ
โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู
11
มอบสารแสดงความหวงใย
11
5 สิ่งที่ตองทํา เพื่อปองกันการติดและแพรกระจาย
12 - 13
ไวรัสโควิด-19
นายกเทศมนตรีเมืองโอมุระ จังหวัดนากาซากิ ประเทศญี่ปุน
14
เขาเยี่ยมคารวะ
การฝกอบรมการทําปุยหมักจากกิ่งไม ใบไม เพื่อลดการเผาในที่โลง
14
ฮีตฮอย รอยลานนา : ประเพณีดําหัวของคนลานนา
15
เทศบาลจัดอบรมสอนทําหนากากผาและเจลลางมือใหแกประชาชน
16
แกไขปญหาหนากากอนามัยขาดแคลน และปองกันไวรัสโควิด-19
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบลนารวก
17
จังหวัดนครปฐม
พิธีเปดการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัด
17
เทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2563
สารพันเวียงพิงค : ประเพณีกอกองทราย
18
กินลมชมเวียง : กาดหลวง หรือตลาดวโรรส
19
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
20
ครั้งที่ 5/2563
ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาชุมชน
20
ธรรมะเวียงพิงค : หลวงปูทอง สิริมงคโล
21
พิธีเปดนิทรรศการ “รอยลูกปด 2” (Beyond Beads Ep.2)
22
งานมหกรรมนิทานสรางเมือง
23
เสวนาหาทางออก “จากฝุนควัน สูสภาวะโลกรอน”
23

เทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการแผนงาน โทร 053-259147-8
คณะผูบริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล-รองปลัดเทศบาล, ผูอํานวยการสํานัก กอง ฝาย
บริษัท ทรีโอ แอดเวอรไทซิ่ง แอนด มีเดีย จํากัด 412/31 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม
โทร : 053-272079, 053-272081 E-mail : iamtrio@gmail.com

กิจกรรม “รณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูกลาวมอบนโยบายอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ในกิจกรรม “รณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” เพื่อเฝาระวัง
และควบคุมดูแลสถานประกอบการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ตาม
มาตรฐานแหงกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด ยกระดับใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อของกรมอนามัย สงผลใหประชาชนไดจับจายซื้อสินคาที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปอน ภายในงาน
ประกอบดวย การตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด การตรวจเฝาระวัง
สารเคมีฆาแมลงตกคางในพืชผัก และสารเคมีปนเปอนในอาหาร และกิจกรรม
Big Cleaning Day ณ ตลาดชางเผือก

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง ในขั้นตอนการยื่นขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 6/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองในขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 6/2562 โดยมี นายวีระพันธ ดีออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม
นายวิรชั ตัง้ มัน่ คงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม และ พลโท ภาณุ โรจนวสุ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ใหเกียรติ
รวมการประชุม ณ หองชางกระ โรงแรม
เชียงใหมออรคิด อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
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อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร
ตลาดคําเที่ยง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนผูกลาวมอบนโยบายดานอาหารปลอดภัย แกผูเขารับการอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร ตลาดคําเที่ยง ณ หองประชุม
สํานักงานตลาดคําเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

พิธีมอบเครื่องกรองนํ้าดื่มแกโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานรับมอบเครื่อง
กรองนํ้าดื่มระบบรีเวิรส ออสโมสิส และกลาวแสดงความ
ขอบคุณสโมสรโรตารีเชียงใหมเหนือ เชียงใหมถิ่นไทยงาม
นครพิ ง ค เชี ย งใหม สุริวงศ และสโมสรโรตารีคูมิต รจาก
ประเทศญี่ปุน อาทิ สโมสรโรตารีโทยามา ซิตี้ ชิกะ และ
กุนมะ ซาไก ที่ไดรวมมอบเครื่องกรองนํ้าดื่ม ใหแกโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวยโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปงเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง และโรงเรียน
เทศบาลวัดทาสะตอย เพื่อเสริมสรางสุขอนามัย แกเยาวชน

ตามเจตนารมณของโรตารีสากล โดยในการนี้ นายฮิโรชิ
มัตสึโมโตะ กงสุลใหญญี่ปุนประจําจังหวัดเชียงใหม ไดรวม
เปนเกียรติในพิธี และไดกลาวถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหวาง
ประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ โดยมีคณะผูบ ริหาร รองปลัด
เทศบาล เขารวมในพิธี ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปงเมือง
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พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแมของแผนดิน
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานใน
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน
โดยมีพธิ กี ารแหอญ
ั เชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม
ของแผนดินอยางสมเกียรติและเปนสิริมงคลตอชุมชน
ศรัทธาวัดหัวฝาย ณ วัดหัวฝาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

พิธีเปดการแขงขัน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by
Thai PBS “เพื่อนกันมันสโนแอล” (ไมดื่ม ไมสูบ ไมเสพ ไมพนัน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 นายไพศาล สุรธรรมวิทย เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน SDN FUTSAL NO-L
CUP 2020 Inspired by Thai PBS “เพื่อนกันมันสโนแอล” (ไมดื่ม ไมสูบ ไมเสพ
ไมพนัน) ประเภทเยาวชนรุนอายุไมเกิน 15 ป ชิงแชมปโซนภาคเหนือตอนบน เพื่อ
เปดพืน้ ทีส่ รางสรรค สงเสริมการออกกําลังกาย และ
พัฒนาทักษะดานกีฬาในกลุม เยาวชน และสรางการ
มีสว นรวมกับองคกรหนวยงานภาครัฐ เอกชน ในการ
ปกปองเด็กและเยาวชนจากปจจัยเสีย่ ง ณ สนามกีฬา
ฟุตซอล สนามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม
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อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูกลาวมอบนโยบายดานอาหารปลอดภัยแกผูเขารับการ
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อใหผูประกอบอาหารและผูสัมผัสอาหาร มีความรู ความเขาใจ
ในการปรุง-ประกอบอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อใหประชาชนได
บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจาก
โรคที่เกิดจากอาหาร และนํ้าเปนสื่อ ณ หองประชุม
บัวตอง ชั้น 4 อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

อบรมเรื่องการปองกันโรคติดตอที่พบบอยในสถานศึกษา
และสถานรับเลี้ยงเด็ก
วั น ที่ 21 กุ มภาพั น ธ 2563 นายไพศาล
สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในพิธีเปดการอบรมเรื่องการปองกัน
โรคติดตอที่พบบอยในสถานศึกษา และสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
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สํารับเวียงพิงค
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แกงผักหวาน มี 2 ตํารับ คือ แกงผักหวานปา และแกงผักหวานบาน
นิยมแกงใสไขมดแดง ซึ่งเปนฤดูที่ผักหวานปาผลิยอดในชวง มีนาคมมิถุนายน และเปนชวงเดียวกับมดแดงออกไข การแกงผักหวาน จะใสไดทั้งปลายางสด และปลาแหง
ก็ได สูตรนี้ใชผักขี้หูด ถั่วแปบ แทนผักหวานได แตไมใสวุนเสน ถาชอบมะเขือเทศก็ใสลงไปได
(เสาวภา ศักยพันธ และยุพยง วิจิตรศิลป, 2538, 29; รัตนา พรหมพิชัย, 2542; ประทุม อุนศรี, 2550,
สัมภาษณ)

สวนผสม
1. ผักหวานปา 100 กรัม
2. วุนเสน
50 กรัม
3. ปลาแหง 50 กรัม

วิธีทํา

เครื่องแกง
1. พริกชี้ฟาแหง 5
2. กระเทียม 5
3. หอมแดง 5
4. กะป
1
5. เกลือ
1

เม็ด
กลีบ
หัว
ชอนชา
ชอนชา

1. โขลกเครื่องแกงรวมกันใหละเอียด
2. ตมนํ้า พอเดือด ละลายเครื่องแกงในนํ้าเดือด
3. ใสปลาแหง ตมจนปลานุม
4. ใสผักหวานปา ตมผักจนสุก
5. ใสวุนเสน คนใหเขากัน ปดไฟ

1
2
3
4

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกสวนผสม

5

ผักหวานปาจะสุกชากวาผักหวานบาน ควรตมผักหวานใหนานกวาจนผักนิ่ม แตไมเหลือง
ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=50
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ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจําป 2563
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนคร
เชียงใหม เปนประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
พรอมคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม เขารวมประชุม เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประโยชนแกประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมอยางสูงสุด ณ หองประชุมสภา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการติดตั้งระบบเซนเซอร
ที่จอดรถยนตอัจฉริยะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม และ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการ
ติดตั้งระบบเซนเซอรที่จอดรถยนตอัจฉริยะ ตามแนวทางเชียงใหมเมือง
อัจฉริยะ เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City ภายใตโครงการบริหาร
จัดการพืน้ ทีจ่ อดรถยนตสาํ หรับเมืองอัจฉริยะ เพือ่ ใหเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ดานการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหมตามแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหมเมืองอัจฉริยะ และเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และระบบขอมูลอัจฉริยะ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม จึงไดพฒ
ั นาอุปกรณเพือ่ กําหนดจุดหามจอดรถในทีห่ า มจอดรถ
ระหวางถนนศิริมังคลาจารย และถนนนิมมานเหมินทร จํานวน 113 จุด
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ผานระบบ IOT และระบบการจัดเก็บขอมูลบน
Clound Parking Platform ซึ่งปจจุบันไดติดตั้ง
ชุดอุปกรณตน แบบแลวเสร็จจํานวน 52 จุด คิดเปน
รอยละ 46 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน คาดวาจะสามารถติดตัง้ อุปกรณเซนเซอร
ครบ 113 จุด ภายในเดือนกุมภาพันธ 2563
ณ หองประชุมเอื้องคํา สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม

โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู

วั น ที่ 15 กุ มภาพันธ 2563 นายทัศนัย บู ร ณุ ปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดโครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู
ที่มุงเนนสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตามอัธยาศัย เสริมสรางนิสัยรักการอาน
ใฝรู ใฝเรียน ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนชื่นชอบการอานหนังสือ โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดนิทรรศการ
สงเสริมการอานและการเรียนรูใ นหัวขอ “วิวฒ
ั นาการสิง่ มีชวี ติ ” การแขงขันเรือ่ งเลา
จากหนังสือ นิทรรศการภาพเขียนสีนํ้า การจัดจําหนายหนังสือจากรานคาชั้นนํา
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหวางวันที่
15-16 กุมภาพันธ 2563 ณ สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

มอบสารแสดงความหวงใย
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูแทนนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เขาเยี่ยมคารวะ Ms.Xu Qian กงสุล
อํานวยการ สถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
จังหวัดเชียงใหม เพื่อมอบสารแสดงความหวงใยจากนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม ในสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสปอดอักเสบสายพันธุใหม (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมทั้งขอความแสดง
กําลังใจจากชาวเชียงใหมถึงชาวจีน ที่เทศบาล
นครเชียงใหมไดเผยแพรประชาสัมพันธในพื้นที่
ตางๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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นายกเทศมนตรีเมืองโอมุระ จังหวัดนากาซากิ ประเทศญี่ปุน
เขาเยี่ยมคารวะ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 นายฮิโรชิ มัตซึ
โมะโตะ กงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม และ
นายฮิ โ รชิ โซโนดะ นายกเทศมนตรี เ มื อ งโอมุ ระ
จังหวัดนากาซากิ ประเทศญีป่ นุ พรอมคณะผูบ ริหาร
และเจาหนาทีจ่ ากเมืองโอมุระ และผูแ ทนจากองคกร
เพื่อความรวมมือแหงประเทศญี่ปุน (JICA) ไดเขา
เยี่ยมคารวะ นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และ
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การสรางความรวมมือระหวางเมืองโอมุระ และเมืองเชียงใหม ภายใต
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ที่ไดรับการสนับสนุนโดยองคกร
เพื่อความรวมมือแหงประเทศญี่ปุน (JICA) ในประเด็นเกี่ยวกับการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น 1
อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

การฝกอบรมทําปุยหมักจากกิ่งไม ใบไม เพื่อลดการเผาในที่โลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมการทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไม
เพื่อลดการเผาในที่โลง และสรางความรู ความตระหนักในการลดปริมาณฝุน
PM 2.5 ณ ศูนยเรียนรูปุยและเกษตรกรอินทรีย สวนสาธารณะลานนา ร.9

14

เวี ย งพิ ง ค

ฮี ต ฮอย

รอยล า นนา

ประเพณีดําหัวของคนลานนา
ประเพณีดําหัวของคนลานนา “หากจะไปเที่ยวสงกรานตใหสนุกตองไปเที่ยวทางภาคเหนือ” เปนคํากลาวขานของ
คนภาคอื่นๆ มานานแลว นับถึงปจจุบัน (และคงรวมถึงชาวตางประเทศดวย) ฉะนั้น จึงมีนักทองเที่ยวตางถิ่นทั่วสารทิศ
มาเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาศสงกรานต ของชาวลานนา ปหนึ่งๆ มีจํานวนมากมาย
ในประเพณีสงกรานตจะมีการสรงนํ้าพระพุทธรูปสําคัญของเมือง (วันสังขารลอง - 13 เมษายน) การขนทราย เขาวัด
(วันเนาว - 14 เมษายน) ตลอดจนประเพณีดําหัว (หลังวันที่ 15 เมษายน) ฯลฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของประเพณี สงกรานตลานนา
ไดถูกนํามาเสนอใหคนตางถิ่นไดชมไดเห็น เพื่อจะไดสัมผัสและเขาใจในวัฒนธรรมถิ่นลานนา
ตอมาประเพณีสงกรานตไดถูกนําไปดําเนินการในตางถิ่นโดยคนลานนาที่อยูตางถิ่นและไมไดกลับภูมิลําเนาในปนั้นบาง
หรือที่หนักกวานั้น ถูกลอกเลียนนําไปปฏิบัติโดย “คนตางถิ่น” ที่ไมเขาใจในประเพณีสงกรานตของชาวลานนาอยางลึกซึ้ง
จนบางแหงจะเห็นมีการสาดนํ้าและปะแปงใหกันดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเพณีการดําหัวถูกนําไปใชทั่วประเทศแลว
แตละปจะเห็นมีการรณรงคของชาวลานนาที่จะไมใชการรดนํ้าที่มือ (เพราะชาวลานนาถือวาเหมือนการรดนํ้าศพ) ซึ่งตาม
ประเพณีลานนาจะเอามือแตะจุมที่นํ้าขมิ้นสมปอยเอง แลวเอามาแตะมาลูบที่ศีรษะเปนอันเสร็จพิธี
อยางไรก็ตาม ประเพณีการดําหัวในอดีตของชาวลานนา ถูกบันทึกไวเปนหลักฐานโดยหมอแดเนียล แมคกิลวารี ผูก อ ตัง้
โรงพยาบาลแมคคอรมิคเชียงใหม ที่เคยเขาไปอยูรวมในประเพณีการดําหัวเจาหลวงกาวิโรรสสุริยวงศ เจาผูครองนครเชียงใหม
หลังสงกรานตของปหนึง่ ทีป่ ระกอบพิธดี าํ หัวชากวาปกติ เพราะเจาหลวงเพิง่ กลับมาจากการปราบกบฏเงีย้ วเมืองแพร (พ.ศ. 2445)
ในบันทึกของหมอแม็คฯ กลาววา หลังจากที่เจาหลวงใหพรเสร็จ ก็มานั่งที่โถงทองพระโรง แลวมีเจานายฝายเหนือที่มาดําหัว
เอาถังนํ้าขมิ้นสมปอยเทราดลงบนหัวของเจาหลวงเลย ซึ่งสอดคลองกับกรณีผูเขียนบทความ ที่เคยอยูรวมในการดําหัว
ของทวดผูเขียนเอง
ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/695247
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เทศบาลจัดอบรมสอนทําหนากากผาและเจลลางมือใหแกประชาชน
แก ไขปญหาหนากากอนามัยขาดแคลน และปองกันไวรัสโควิด-19
วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมสอนทํา
หนากากผาและเจลลางมือ สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโนมทวีความรุนแรง โดยสามารถ
ติดตอจากคนสูคน ประกอบกับในปจจุบันหนากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาแพง
เทศบาลนครเชียงใหม จึงไดจัดทําโครงการ “การสอนทําหนากากผา
และเจลลางมือ” ใหแกผนู าํ ชุมชน กลุม สตรี และประชาชน จํานวน 150 คน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเพื่อใชปองกันตนเองและครอบครัว
จากไวรัสโควิด-19 โดยไดรับความรูจากทีมวิทยากรจากโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม ที่มาถายทอดความรูในการจัดทําหนากากผา
และเจลลางมือ เพื่อใหผูรับการอบรมสามารถนําไปถายทอดใหคนใน
ครอบครัวและชาวชุมชนสามารถทําหนากากผา และเจลแอลกอฮอล
เพื่อใชปองกันในชวงมีการระบาดของไวรัสได
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ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบลนารวก
จังหวัดนครปฐม
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนตําบล
นารวก จังหวัดนครปฐม ที่มาศึกษาดูงานดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลนครเชียงใหม ณ หองประชุมเอือ้ งคํา ชัน้ 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม

พิธีเปดการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด
การแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม ประจําป 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

ประเพณีกอกองทราย
ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีสําคัญของชาวเหนือ
หรือ ชาวลานนา อันสืบเนื่องมาจากอดีตกาลที่จะยึดถือเปน
ชวงเปลี่ยนศักราชใหม โดยกําหนดจุดที่พระอาทิตยยายจาก
ราศีมนี เขาสูร าศีเมษ ซึง่ มักจะตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือ
14 เมษายนของแตละป อยางไรก็ตาม ประเพณีปใหมเมือง
จะกินเวลาประมาณ 4-7 วัน ยาวนานกวาสงกรานตของภาค
อื่น ๆ โดยจะเริ่ มตั้ ง แตวันสังขารลอง วันเนา วันพญาวั น
วันปากป หรือบางทองทีก่ ไ็ ปจบทีว่ นั ปากเดือน หรือวันปากวัน
ปใหมเมืองมีความสําคัญตอคนลานนา ในฐานะเปนการ
เปลี่ยนป โดยคนเมืองจะนับปตามปใหมเมือง พอถึงป ใหม
จะกลายเป น อี ก ป ห นึ่งไมใชปเ ดิม อายุของเราจะเพิม่ ขึน้
อีกป และเปนการเตือนตน และสํารวจตรวจสอบตนเอง
เพราะการที่อายุเพิ่มขึ้นจะเปนการยํ้าเตือนใหคนเมืองรูถึง
การเปลีย่ นแปลงของวัน วัย และสังขาร นัน้ คืออนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เปนการชําระสะสางสิ่งที่ไมดี ปใหมเมืองเปนชวง
โอกาสทีค่ นเมืองไดสาํ รวจตรวจสอบสิง่ ตางๆ ทีล่ ว งมา เมื่อพบ
ขอบกพรองก็มักจะตั้งจิตตั้งใจสะสางสิ่งที่ไมดีไมงามออกไป
อันใดทีร่ า ยก็ขอใหดบั ไปกับไฟ ไหลไปกับนํา้ ลองไปกับสังขาร
เปนการเริ่มตนชีวิตใหมอีกครั้ง

ปใหมเมืองมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายหลายประการ ทั้งที่
เปนวัตถุและความเคลื่อนไหว เชน เสื้อผา ขาวของ มีความ
คึกคักเคลื่อนไหวในการตอนรับปใหม จะเกิดการตั้งใจใหม
ความหวังใหม และพยายามใหม ถือวาเปนการเริม่ ตนชีวติ ใหม
อีกครั้ง
ในชวงเทศกาลสงกรานต หรือ ปใหมเมืองลานนา จะมี
ประเพณีอยางหนึ่งที่จะตองทําสืบตอกันมา ไดแก การกอ
กองทรายถวายเจดียตุง อันเนื่องมาจากเปนประเพณีหนึ่งที่
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้
เขากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการ
กอพระเจดียทรายถวายวัดเพื่อนําเศษดินทรายที่ติดเทาออก
จากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดียทราย และเพื่อถวายเปน
พุทธบูชาใหเปนกุศลอานิสงส และนอกจากประเพณีเพือ่ เปน
พุทธบูชาแลว ยังเปนกุศโลบายของคนในอดีตใหมกี ารรวมตัว
ของคนในชุ ม ชนเพื่ อ ร ว มกั น จั ด ประเพณี รื่ น เริ ง เป น การ
สังสรรคสรางความสามัคคีของคนในชุมชนดวย ปจจุบัน
ประเพณีกอกองทรายถวายเจดียตุงพบเพียงในประเทศไทย
และลาวเทานั้น

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/966684
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กิ น ลมชมเวี ย ง

กาดหลวง
หรือ
ตลาดวโรรส

ถือเปนตลาดที่ใหญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม และเปน
ตลาดเกาแกที่มีประวัติอันยาวนานมานับรอยป นักทองเที่ยว
หรือคนเชียงใหมเอง ก็จะตองมาจับจายหาซื้อขาวของกันยัง
กาดหลวงแหงนี้ ตลาดแหงนี้ยังมีสินคาตางๆ ที่นักทองเที่ยว
มั ก จะมาหาซื้ อ ของฝากกั นเสี ย ส วนใหญ โดยเฉพาะสิ น ค า
อาหารพืน้ เมืองทีข่ นึ้ ชือ่ จําพวกไสอวั่ แหนม นํา้ พริกหนุม แคบหมู
ผลิตภัณฑผัก ผลไมแปรรูป นอกจากนี้ ยังมีแหลงรวมอาหาร
พื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย
ตลาดโวรรสแหงนีม้ ปี ระวัตคิ วามเปนมาอันยาวนานมาก เดิมทีทตี่ งั้ ปจจุบนั แหงนีเ้ ปนขวงเมรุ หรือ ทีป่ ลงพระศพ และเปน
ทีเ่ ก็บพระอัฐขิ องเจาเชียงใหมหลายพระองค หลังจากทีพ่ ระราชชายาเจาดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ไดมพี ระราชดําริใหยา ยพระอัฐไิ ปไวทวี่ ดั สวนดอก และไดรวบรวมเงินสวนพระองคและเงินจากเจาอินทวโรรสฯ เจาผูค รองนคร
เชียงใหมในสมัยนัน้ มาสรางตลาดขึน้ ในบริเวณขวงเมรุนี้ และไดพระราชทานชือ่ วา ตลาดวโรรส ตามพระนามของเจาอินทวโรรส
ชาวบานจึงเรียกกันตอๆ มาในชือ่ กาดหลวง
ที่มา : https://www.emagtravel.com/archive/warorosmarket.html
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ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม ครั้งที่ 5/2563 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 เพื่อแจง
ขาวสารตางๆ รวมทัง้ รับฟงปญหาจากคณะกรรมการชุมชน โดยมีคณะผูบ ริหาร
เขารวมประชุม ณ สวนสุขภาพบานเดน ถนนเชียงใหม - ลําพูน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาชุมชน
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมบูรณาการแผนพัฒนาชุมชน โดยมี
คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และตัวแทน
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เขารวมประชุม ณ หองประชุมฝายคํา สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

คนจะได สงดีดี มีบุญหนัก
ขึ้นกับหลัก ความดีหนา หาสถาน
หนึ่ง นิ่งได ใจพระ ชนะมาร สอง ทุกเหตุการณ รอได ไมกังวล
สาม ฝกจิต ทนได ไมทุกขหนัก ส ใจรัก ชาได ไมสบสน
หา ดีได ทุกระดับ ไมอับจน
เปนมงคล ใหบุญหนัก ศกดิ์ใหญเอย ฯ
หลวงปูทอง สริมงฺคโล
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พิธีเปดนิทรรศการ “รอยลูกปด 2”
(Beyond Beads Ep.2)
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ “รอยลูกปด 2” (Beyond
Beads Ep.2) เครื่องประดับที่สะทอนความคิดสรางสรรค และจินตนาการของ
มนุษยที่สั่งสมผานกาลเวลา รอยเรียงออกแบบดวยเอกลักษณที่บงบอกถึงความ
รํา่ รวยทางวัฒนธรรม และอัตลักษณทภี่ าคภูมใิ จ เปนหลักฐานทีบ่ อกเลารองรอย
ของมนุษยผอู ยูอ าศัยในดินแดนตางๆ ทัว่ มุมโลก โดยนิทรรศการ “รอยลูกปด 2”
(Beyond Beads Ep.2) เปดใหเขาชมตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ ถึง 29 มีนาคม
2563 ณ หองนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม
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งานมหกรรมนิทานสรางเมือง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เขารวมพิธเี ปดงานมหกรรมนิทานสรางเมือง
ภายในงานได จั ด ให มี ก ารเสวนาในหั ว ข อ “จากนิ ท านสร า งเด็ ก
สูน ทิ านสรางเมือง” ซึง่ จัดขึน้ โดยเครือขายเชียงใหมนครแหงการอาน
(เชียงใหม อ า น) เพื่ อ สงเสริมใหเ ด็ก ปฐมวัยมีความรู  ความเข า ใจ
ในสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม ตลอดจนสรางความรู
ความเขาใจใหคนในเมืองเชียงใหม พอแม ผูปกครอง ครู ไดเห็นถึงความสําคัญของ
หนังสือนิทาน ณ บริเวณสนามหญา หอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม

เสวนาหาทางออก “จากฝุนควัน สูสภาวะโลกรอน”
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เขารวมวงเสวนาหาทางออก “จากฝุนควัน สูสภาวะโลกรอน” โดยมี
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รวมกับสภาลมหายใจเชียงใหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
รวมกันระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับปญหาหมอกควัน ในการแกไขปญหาทีภ่ าคประชาชน
จะมีสว นรวมกับภาครัฐ รวมทัง้ สนับสนุนการมีสว นรวมในการแกไขปญหา โดยถอดบทเรียน
นําปญหามาวิเคราะหหาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแกไขที่นําไปประยุกตใช
ไดอยางจริงจัง ณ ลานกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม
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