


	 เทศบาลนครเชียงใหม่ปนนำ้าใจให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคที่เปน
อาหารแห้ง	และสิ่งของจำาเปนอื่นๆ	ผ่านทาง	“ตู้ปนนำ้าใจ”	บริเวณ
ประตูด้านหน้าอาคาร	5	สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่	ภายใน
สวนเจรญิประเทศ	 และภายในสวนสขุภาพบ้านเด่น	 และขอเชญิชวน
พีน้่องประชาชนทีม่กีำาลงัโปรดหยบิยืน่สิง่ของจำาเปนต่างๆ	ให้กบัพีน้่อง
ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก	โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)
ผ่านทางตู้ปนนำ้าใจทั้ง	3	จุด	ร่วมกับชาวนครเชียงใหม่

ให้ต�มกำ�ลัง + หยิบแตพอดี = คว�มยั่งยืน

“ตูปนนํ้าใจ”

รับชมวีดิทัศน
ตูปนนํ้าใจ

ของเทศบาลนครเชียงใหม ที่นี่
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 วันที่ 23-24 และ 27-28 เมษายน 2563

	 นายทัศนัย	บูรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล	 รองปลัดเทศบาล	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่	จำานวน	4	แขวง
ได้แก่	แขวงศรีวิชัย	แขวงนครพิงค์	แขวงเม็งราย	และแขวงกาวิละ	ภายใต้โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปองกันการแพร่ระบาดของ	โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยส่งมอบถงุยงัชพีให้แก่ครอบครวัผูไ้ด้รบัผลกระทบเพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เทศบาลนครเชียงใหม่
มอบถุงยังชีพ

รับชมวีดิทัศน
การมอบถุงยังชีพ

ของเทศบาลนครเชียงใหม ที่นี่
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เวียงพิงค์
วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 ประจำาเดือนมิถุนายน 2563

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

คณะผู้จัดทำ� เจ้�ของ
จัดทำ�โดย

คณะที่ปรึกษ�
ออกแบบและดำ�เนินก�รผลิตโดย

www.cmcity.go.th
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ที่ปรึกษา

1.	นายทัศนัย	 บูรณุปกรณ์	 		นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	

2.	นายสุนทร	 ยามศิริ	 		รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

3.	นายณัฐฐ์ชูเดช	 วิริยดิลกธรรม			รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

4.	พลโท	ภาณุ	 โรจนวสุ	 		รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

5.	นางทิฆัมพร	 ตันวัฒนะ	 		ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

6.	นายประสงค์		 เรือนสอน	 		รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

7.	นายมนต์ชัย	 พงษ์เกียรติก้อง			รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

8.	นายสุรพล	 ภู่บุบผา	 		รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

1.	นายวรเชษฐ์	 ไชยหล้า	 		ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

2.	นางสาวปริศนา	 ธาติ	 		หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

3.	นายปิยกุล	 ภูศรี	 		หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

4.	นายอิทธิกุล	 เห่วซึ่งเจริญ	 		นายช่างภาพชำานาญงาน	

5.	นายศราวุฒิ	 เอี่ยมละออ	 		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คณะทำางาน 

1.	นางพัทธนันท์		อานันท์

2.	นางนงลักษณ์		เห่วซึ่งเจริญ

3.	นางเยาวลักษณ์		พชรธนโกศล

4.	นางณัฐธิกา		พรประสาท

5.	นางสาวเชิงขวัญ		ดวงทิพย์

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : 

สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	กองวิชาการและแผนงาน	

1	ถนนวังสิงห์คำา	ตำาบลช้างม่อย	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50300	

โทร	053-259147-8

www.cmcity.go.th

6.	นายทมนัย		อินต๊ะจาย

7.	นางสาวพิมพ์พิชชา		ปิยะจันทร์

8.	นายฉัตรชัย		ไฝเครือ

9.	นายปิยะพล		พรหมประสิทธิ์



วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

	 นายณัฐฐ์ชูเดช	 วิริยดิลกธรรม	 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
นายประสงค์	 เรือนสอน	 รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่	 และนางเยาวเรศ
บุญถม	 ผู้อำานวยการสำานักการสาธารณสุขฯ	 พร้อมด้วยผู้จัดการตลาดวโรรส
เข้าเยี่ยมและให้กำาลังใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส	และตลาดต้นลำาไยที่ได้
เปิดการค้าขาย	 ในวันที่	 3	 พฤษภาคม	 2563	 เปนวันแรก	 โดยให้ร้านค้ามี
แผงกั้นระหว่างคนขายและผู้ซื้อ	มีการทำาจุดยืนตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม	 เพื่อเปนการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019
(COVID-19)	 ซ่ึงผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดจะต้องมีการล้างมือ	 ผ่านจุด
คัดกรองและใส่หน้ากากก่อนเข้าตลาดวโรรส	และตลาดต้นลำาไย

วันที่ 24 เมษายน 2563

	 สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ	นำาโดย
นายพิเชษฐ์	สอนเจริญทรัพย์	นายกสโมสรฯ
ได้นำาคณะโรแทเรี่ยนของสโมสร	มอบชุด	PPE	จำานวน	12	ชุด	 ให้แก่โรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่	 เพื่อเปนการสนับสนุนบริการทางสาธารณสุขในช่วงการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยมี	 นายพลากร	ภาคภูมิ	 หัวหน้าฝ่ายปองกัน
และควบคุมโรค	สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 รักษาการผู้อำานวยการโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชยีงใหม่	และนางวนัทนา	ทฆีพฒุ	ิรกัษาการหวัหน้ากลุม่งานพยาบาล	ร่วมรบัมอบ
ชุดดังกล่าว	ณ	โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมและให้กำาลังใจผู้ค้าในตลาดวโรรส และตลาดต้นลำาไย

ส่งมอบชุด PPE
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ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการสำารวจข้อมูล
ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากมาตรการปองกันแก้ ไขปญหา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 เมษายน 2563

	 นางทิฆัมพร	ตันวัฒนะ	ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่	 เปนประธาน
ในการประชุม	 เพื่อซักซ้อมแนวทางการสำารวจข้อมูลผู ้ที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการปองกันแก้ไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
ณ	ห้องประชุมเอื้องคำา	ชั้น	1	อาคาร	5	สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 15 เมษายน 2563

	 นายทัศนัย	บูรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	 เปนประธาน
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่	 ประจำาเดือน
เมษายน	2563	เพื่อวางแผนในเรื่องงบประมาณที่ต้องดูแลประชาชนขั้นพื้นฐาน
รายงานความก้าวหน้าของการทำางาน	และรับนโยบายไปปฏิบัติ	รวมทั้งแก้ไข
ปญหาอย่างมีส่วนร่วมภายในองค์กร	ณ	ห้องประชุมฝายคำา	 ชั้น	 3	อาคาร	6
สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจำาเดือนเมษายน 2563

เ วียงพิงค
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วันที่ 8 เมษายน 2563

	 นายไพศาล	 สุรธรรมวิทย์	 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
พร้อมด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	แนะนำาสถานประกอบการ	ออกสุ่มตรวจ
ให้คำาแนะนำาแก่ร้านสะดวกซือ้	ร้านค้าปลกี	และร้านขายของชำา	ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่	 ให้ปฏิบัติตามคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
และตามมาตรการปองกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เทศบาล
นครเชียงใหม่

วันที่ 8 เมษายน 2563

	 นายณัฐฐ์ชูเดช	วิริยดิลกธรรม	รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	พร้อมด้วย
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่	 และพ่อค้าแม่ค้า	 บริเวณโดยรอบตลาดเมืองใหม่
ร่วมรณรงค์	“ไม่ซื้อ	ไม่ขาย	คนไม่ใส่หน้ากากอนามัย”	เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า	และลูกค้า
ทุกคนท่ีเข้ามาใช้บริการในตลาด	ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย	 โดยจัดจุดคัดกรอง
เจลล้างมือให้บริการก่อนเข้าพื้นที่จำาหน่ายสินค้าและอาหาร	 ตามมาตรการปองกัน
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ของเทศบาลนครเชยีงใหม่	และตามคำาสัง่
คณะกรรมการโรคติดต่อ	จังหวัดเชียงใหม่

ออกตรวจ ให้คำาแนะนำาแก่ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก
และร้านขายของชำา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

รณรงค์ “ไม่ซื้อ ไม่ขาย คนไม่ ใส่หน้ากากอนามัย”

เ วียงพิงค
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

	 พล.ต.ท.ประจวบ	วงศ์สุข	ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำารวจภูธร	ภาค	5
นายบุญเลิศ	บูรณุปกรณ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	และนายทัศนัย
บูรณุปกรณ์	 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	 ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในเขต
อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 จำานวน	 700	 คน	 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในกิจกรรม	 “รับอาหารฟรีครับ”
ณ	ลานอินทนนท์	กองบัญชาการตำารวจภูธร	ภาค	5

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

	 นายอัศนี	บูรณุปกรณ์	เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	ร่วมกับ	ว่าที่	พ.ต.อ.ปกกิจ	คล้ายเพ็ชร	ผู้กำากับการ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่	 และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด	 แจกข้าวกล่อง	 ข้าวสาร	 ไข่ไก่	 มะม่วงมหาชนก	 ให้แก่ผู้ประสบ
ความเดอืดร้อนจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยเปนการแจกแบบไดร์ฟทรู	เพ่ือเปนการอำานวยความสะดวก
ผู้รับสิ่งของโดยไม่ต้องลงจากรถ	เปนการเว้นระยะห่างทางสังคมและปองกันการระบาดของโรค	ณ	ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
แจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบไดร์ฟทรู

กองบัญชาการตำารวจภูธร ภาค 5
ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน

เ วียงพิงค
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สำารับเวียงพิงค์

 เห็ดเผาะ	ชาวล้านนาเรียกว่า	เห็ดถอบ	การปรุงแกง
เห็ดเผาะนิยมใส่หน่อไม้ดองลงไปเปนส่วนผสมด้วย	ใส่เนื้อไก่	หรือเนื้อหมู
ถ้าไม่ใส่หน่อไม้ดอง	จะใส่ยอดมะขาม	ยอดส้มป่อย	หรือยอดมะเม่าก็ได้
(เทียนชัย	สุทธนิล,	สัมภาษณ์,	19	มิถุนายน	2550)

สวนผสม
1.	เห็ดเผาะ	 100	 กรัม
2.	เนื้อไก่บ้าน	 100	 กรัม
3.	หน่อไม้ดอง	 100	 กรัม
4.	นำ้ามันพืช	 2	 ช้อนโต๊ะ
5.	ผักชี	 1/2	 ช้อนโต๊ะ
6.	ต้นหอม	 1/2	 ช้อนโต๊ะ

เครื่องแกง
1.	พริกแห้ง	 5	 เม็ด
2.	พริกขี้หนูแห้ง	 4	 เม็ด
3.	หอมแดง	 3	 หัว
4.	กระเทียม	 20	 กลีบ
5.	เกลือ	 1	 ช้อนชา
6.	กะปิหยาบ	 1/2	 ช้อนชา

วิธีการทํา
1.	ล้างเห็ดเผาะให้สะอาด	หั่นบางๆ
2.	โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด
3.	ผัดเครื่องแกงกับนำ้ามัน	จนมีกลิ่นหอม	ใส่ไก่ลงผัดให้เข้ากัน
4.	เติมนำ้าพอท่วมเนื้อไก่	ตั้งไฟต่อ	แล้วใส่หน่อไม้ดอง	ต้มประมาณ
10	-	15	นาที	ตามด้วยเห็ดเผาะ	แล้วคนให้เข้ากัน	ต้มต่อให้เห็ดสุก
ปิดไฟ

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกสวนผสม
	 ควรเลือกเห็ดเผาะอ่อน	เมื่อผ่าครึ่งด้านใน	จะมีสีขาว
และหน่อไม้ดองควรเลือกที่ดองใหม่	รสนำ้าแกงจะกลมกล่อม
จะไม่มีกลิ่นฉุน

ที่มา	:	http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=43

เห็ดเผาะนิยมใส่หน่อไม้ดองลงไปเปนส่วนผสมด้วย	ใส่เนื้อไก่	หรือเนื้อหมู
ถ้าไม่ใส่หน่อไม้ดอง	จะใส่ยอดมะขาม	ยอดส้มป่อย	หรือยอดมะเม่าก็ได้

ที่มา	:	http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=43

เ วียงพิงค
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

	 นายประสิทธิ์	ตั้งสุทธิพงศ์	รองอธิบดีผู ้พิพากษาภาค	5	ส่งมอบนำ้าด่ืม
และข้าวกล่อง	จำานวน	100	กล่อง	โดยมี	นายทัศนัย	บูรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่	 และประธานชุมชนอุ่นอารี	 เปนผู้รับมอบ	 โดยจะนำาอาหารและ
เครื่องดื่มไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนอุ ่นอารีต่อไป	ณ	บริเวณโถงชั้น	1
อาคาร	5	สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

	 นายสุนทร	ยามศิริ	รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	แก่คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลฯ	ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง	 เพื่อเปนการ
ปองกันในการปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีเสี่ยง	 และสร้างขวัญและ
กำาลังใจแก่พนักงานเทศบาล	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	1	อาคาร	5
สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม
จากรองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียง

เ วียงพิงค
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

	 นายไพศาล	สุรธรรมวิทย์	 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
นายประสงค์	เรือนสอน	รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่	นางเยาวเรศ	บุญถม
ผู้อำานวยการสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ทีเ่กีย่วข้อง	ออกตรวจเยีย่ม	ให้คำาแนะนำาผูป้ระกอบการตลาดนดั	พ่อค้าแม่ค้า
ให้ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019
(COVID-19)	 โดยให้ผู้ประกอบการกำาหนดทางเข้า-ออก	 เพียงทางเดียว
พร้อมจัดจุดคัดกรอง	 จุดบริการล้างมือ	 และเน้นยำ้าให้พ่อค้าแม่ค้าและ
ผู้เข้ามาใช้บริการตลาดทุกคน	ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
จัดทำาทะเบียนผู ้จำาหน่ายอาหารพร้อมการคัดกรองการเจ็บป่วยทุกวัน
เปิดบริการและการทำาความสะอาดแผงจำาหน่ายอาหารทุกครั้งหลังปิดตลาด
ณ	ตลาดนัดสายลมจอย	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

	 นายทัศนัย	บูรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เข้าตรวจการตัดแต่งกิ่งไม้	ต้นยางบริเวณถนนเชียงใหม่	-	ลำาพูน
เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่น	 หากเกิดกรณีลมแรง
ช่วงพายุฝน	ณ	บริเวณด้านหน้าสุสานบ้านเด่น

ตรวจเยี่ยมตลาดนัดสายลมจอย

สำารวจการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นยาง

เ วียงพิงค
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ประมวลภาพ

เทศบาลนครเชียงใหม่

สู้ภัยโควิด-19

เ วียงพิงค
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รับชมวีดิทัศน
แนวปฏิบัติในการ

จัดจุดมอบสิ่งของ
บริจาค ที่นี่

เ วียงพิงค
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วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

	 พลโท	ภาณุ	โรจนวสุ	รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์
ในทรัพย์สินของเทศบาลฯ	ครั้งท่ี	1/2563	เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปญหาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ณ	ห้องประชุมฝายคำา	ชั้น	3	อาคาร	6		สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

	 นายณัฐฐ์ชูเดช	 วิริยดิลกธรรม	 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
และนายอัศนี	 บูรณุปกรณ์	 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้และผลิตผลทางการเกษตร
สำาหรับประชาชนเพื่อต่อสู้กับภัย	COVID-19	ณ	สวนล้านนา	ร.9

ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ คร้ังท่ี 1/2563

โครงการศูนย์การเรียนรู้และผลิตผลทางการเกษตร
สำาหรับประชาชนเพื่อต่อสู้กับภัย COVID-19

เ วียงพิงค
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	 พิธีบูชาเสาอินทขิล	หรือเสาหลักเมือง	ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่า
เปนเสาหลักที่สร้างความมั่นคง	การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่	อินทขิล
หรือเรียกว่า	 เสาหลักเมืองเชียงใหม่	ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า	ทุกๆ	ป
จะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล	 เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจเปน
สิริมงคลแก่ชีวิต	ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำาเกี่ยวกับเกษตร
โดยการเพาะปลูก	 โดยงานดังกล่าวได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า
อันเปนพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตก	 มาเปนประธานในขบวนแห่
และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย

	 ชาวเชียงใหม่จะทำาพิธีบูชาอินทขิล	ในตอนปลายเดือน	8	ต่อ
เดอืน	9	หรอืระหว่างเดอืน	พ.ค.	ต่อเดอืน	ม.ิย.	โดยเริม่ในวนัแรม	3	คำา่
เดือน	 8	 เรียกว่า	 วันเข้าอินทขิล	 การเข้าอินทขิลจะมีไปจนถึงในวัน
ขึ้น	4	คำ่า	เดือน	9	ซึ่งเปนวันออกอินทขิล	จึงเรียกว่า	เดือน	8	เข้า
เดือน	9	ออก

	 ตำานานอินทขิล	หรือตำานานสุวรรณคำาแดง	ท่ีพระมหาหมื่น
วุฑฒิญาโณ	 วัดหอธรรม	 เชียงใหม่	 เล่าความเปนมาของเสาอินทขิล
ไว้ว่า	 บริเวณที่ตั้งเมืองเชียงใหม่	 ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนานั้นเปน
ที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวะ	 ในเมืองน้ีมีผีหลอกหลอนทำาให้ชาวเมือง
เดือดร้อน	ไม่เปนอันทำามาหากิน	อดอยากยากจน	พระอินทร์จึงได้
ประทานความช่วยเหลอื	บนัดาลบ่อเงนิ	บ่อทอง	และบ่อแก้วไว้ในเมอืง
ให้เศรษฐีลัวะ	9	ตระกูล	แบ่งกันดูแลบ่อทั้ง	3	บ่อๆ	ละ	3	ตระกูล
โดยชาวลัวะต้องถือศีลรักษาคำาสัตย์	 เม่ือชาวลัวะอธิษฐานสิ่งใดก็จะ
ได้ดงัสมปรารถนา	ซึง่ชาวลวัะกป็ฏบิตัติามเปนอย่างด	ีบรรดาชาวลวัะ
ทั้งหลายต่างก็มีความสุขความอุดมสมบูรณ์

	 ข่าวความสขุความอดุมสมบรูณ์ของเวยีงนพบรุ	ีซึง่เปนตระกลู
ของชาวลวัะเลือ่งลอืไปไกล	และได้ชกันำาให้เมอืงอืน่ยกทพัมาขอแบ่งปน
ชาวลัวะตกใจจึงขอให้ฤๅษีนำาความไปกราบทูลพระอินทร์	 พระอินทร์
จึงให้กุมภัณฑ์	หรือยักษ์	2	ตน	ขุดอินทขิล	หรือเสาตะปูพระอินทร์
ใส่สาแหรกเหล็กหาบไปฝงไว้กลางเวียงนพบุรี	 เสาอินทขิลมีฤทธิ์มาก
ดลบันดาลให้ข้าศึกที่มากลายร่างเปนพ่อค้า	พ่อค้าเหล่าน้ันต่างตั้งใจ
มาขอสมบัติจากบ่อทั้งสาม	ชาวลัวะแนะนำาให้พ่อค้าถือศีลรักษา
คำาสัตย์และอย่าละโมบ	เมื่อขอสิ่งใดก็จะได้	พ่อค้าบางคนทำาตาม
บางคนไม่ทำาตาม	บางคนละโมบ	ทำาให้กมุภณัฑ์	2	ตน	ทีเ่ฝาเสาอนิทขลิ
โกรธพากันหามเสาอินทขิลกลับขึ้นสวรรค์ไป	และบ่อเงิน	บ่อทอง
บ่อแก้ว	ก็เสื่อมลง

	 มีชาวลัวะผู้เฒ่าคนหนึ่ง	ไปบูชาเสาอินทขิลอยู่เสมอ	ทราบว่า
ยักษ์ทั้งสองนำาเสาอินทขิลกลับสวรรค์ไปแล้ว	ก็เสียใจมากจึงถือบวช
นุ่งขาวห่มขาว	บำาเพ็ญศีลภาวนาใต้ต้นยางเปนเวลานานถึง	 3	ป	 ก็มี
พระเถระรูปหน่ึงทำานายว่า	ต่อไปบ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติ	ชาวลัวะ
เกดิความกลัวจงึขอร้องให้พระเถระรปูนัน้ช่วยเหลือ	พระเถระบอกว่า
ให้ชาวลัวะร่วมกนัหล่ออ่างขางหรอืกระทะขนาดใหญ่	 แล้วใส่รปูปนต่างๆ
อย่างละ	1	คู่	ปนรูปคนชายหญิงให้ครบร้อยเอ็ดภาษาใส่กระทะใหญ่
ลงฝงในหลุมแล้วทำาเสาอนิทขลิไว้เบือ้งบนทำาพธิสีกัการะบชูา	จะทำาให้
บ้านเมืองพ้นภัยพิบัติ	การทำาพิธีบวงสรวงสักการบูชา	จึงกลายเปน
ประเพณีสืบต่อมาจนถึงปจจุบัน

	 เดมิมเีสาอนิทขลิประดษิฐานอยู	่ณ	วดัสะดอืเมอืง	หรอืวดัอนิทขลิ
ซึ่งตั้งอยู่	 ณ	 กลางเวียงเชียงใหม่	 ปจจุบันก็คือ	 บริเวณหอประชุม
ตโิลกราช	 ข้างศาลากลางจงัหวดัหลังเก่า	 ในตำานานกล่าวว่า	 เสาอนิทขลิ
เดมินัน้หล่อด้วยโลหะ	จนกระทัง่สมยัพระเจ้ากาวลิะ	ราวป	พ.ศ.	2343
ได้ย้ายเสาอินทขิลไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง	 โดยบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่
เปนเสาปูน	และทำาพิธีบวงสรวงเปนประเพณีสืบกันมา	ปจจุบันน้ี
เสาอนิทขลิทีอ่ยูใ่นวหิาร	 เปนเสาปนูปนตดิกระจกส	ี บนเสาเปนบษุบก
ประดษิฐานพระพทุธรปูปางรำาพงึ	เสาอนิทขลินีส้งู	1.30	เมตร	วดัรอบ
ได้	67	เมตร	แท่นพระสูง	0.97	เมตร	วัดโดยรอบได้	3.40	เมตร

	 ประเพณอีนิทขลิ	ในสมยัเจ้าผูค้รองนครกบัปจจบุนันี	้แตกต่าง
กันมากในอดีตเจ้าผู้ครองนครจะเริ่มพิธีด้วยการเซ่นสังเวยเทพยาดา
อารกัษ์	ผบ้ีาน	ผเีมอืง	และบชูากมุภณัฑ์	พร้อมกบัเชญิผเีจ้านายลงทรง
เพื่อถามความเปนไปของบ้านเมืองว่าจะดีจะร้ายอย่างไร	 ฟาฝน
จะอุดมสมบูรณ์หรือไม่	หากคนทรงทำานายว่าบ้านเมืองชะตาไม่ดี
ก็จะทำาพิธีสืบชะตาเมือง	 เพื่อแก้ไขปดเป่าให้เบาบางลง	นอกจากนี้
ยังมีการซอและการฟอนดาบ	 เปนเครื่องสักการะถวายแด่วิญญาณ
บรรพบุรุษด้วย

	 พธิกีรรมนีท้ำาสืบต่อมาจนถงึสมยัสงครามโลก	ครัง้ที	่2	จงึหยดุไป
ปจจบุนั	 เทศบาลนครเชยีงใหม่	 ได้ดำาเนนิการสบืทอดประเพณอีนิทขลิ
โดยมพีธิทีางพทุธศาสนาเข้ามาผสมผสาน	ในวนัแรกของการเข้าอนิทขลิ
มกีารแห่พระเจ้าฝนแสนห่า	หรอืพระพทุธรปูคันธารราษฎร์รอบตวัเมอืง
เพื่อให้ประชาชนสรงนำ้าและใส่ขันดอก	เพื่อเปนสิริมงคลกับชีวิต
ส่วนภายในวหิารอนิทขลิ	พระสงฆ์	9	รปู	จะทำาพธิเีจรญิพระพทุธมนต์
บชูาเสาอนิทขลิ	ซึง่ฝงอยูใ่ต้ดนิภายใต้บษุบกทีป่ระดษิฐานองค์พระพทุธรปู
เมื่อเสร็จพิธีจะมีมหรสพสมโภชตลอดงาน

ที่ม� :	https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/704860/

ฮีตฮอย
รอยลานนา

ตํานานอินทขิล และประเพณีบูชาอินทขิล
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	 เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างร้อนจัด	 จึงมีโอกาสในการเกิดอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น
เทศบาลนครเชียงใหม่	 ตระหนักถึงความสำาคัญในการเตรียมการรับมืออัคคีภัย	 ซึ่งสามารถเกิดขึ้น
ได้ทุกเมื่อ	 โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรณรงค์หาแนวทางปฏิบัติ	 เพื่อลดความเสี่ยง	 ลดความ
รุนแรงและเพิ่มความเข้มแข็งในการรับมือกับเหตุอัคคีภัย	ดังต่อไปนี้

1  พบเหตุ	เมื่อพบเหตุต้องรีบแจ้ง	199	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

2  แจ้งเหต	ุไปยงัสถานดีบัเพลงิเทศบาลนครเชยีงใหม่ทีพ่ร้อมระงบัเหตอุคัคภียั	ตลอด	24	ชัว่โมง

3  ระงับเหตุ	ด้วยรถดับเพลิงและอุปกรณ์ในการปองกันสาธารณภัยและเหตุอัคคีภัย	ภายใต้
	 การทำางานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝกอบรมฯ

4  หนีเหตุ	ประชาชนต้องรีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ	และไปยังจุดรวมพล	หรือ	จุดปลอดภัย

5  เปดท�งให้รถดับเพลิง	ผู้ขับขี่ยวดยานต้องเปิดทางให้รถดับเพลิง

6  ระมัดระวังในก�รจอดรถ	ห้ามจอดรถทั้งซ้ายและขวาในซอยแคบ	และระยะ	3	เมตรจาก
	 ท่อนำ้าดับเพลิง

7  ระวังก�รติดตั้งส�ยสื่อส�ร	เมื่อสายสื่อสารหย่อนตำ่า	จะเปนอุปสรรคในการเข้าไประงับเหตุ
	 เพลิงไหม้

8  ทร�บจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงขั้นต้นภ�ยในชุมชน	 ควรทราบจุดติดตั้งขั้นต้นภายในชุมชน
	 ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์	เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งาน

9  เรียนรู้ก�รใช้เครื่องมือดับเพลิงข้ันต้น	 ควรเรียนรู้การใช้เครื่องมือดับเพลิงด้วยการเข้ารับ
	 การฝกอบรมวิธีการดับเพลิงขั้นต้นกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่

10 ตรวจเช็คอุปกรณไฟฟ�ภ�ยในบ้�น	 เพื่อเปนการปองกันอัคคีภัย	ควรเปลี่ยนสายไฟฟาเก่า
	 หรือสายไฟท่ีหมดอายุ	 และตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่าง
	 ปลอดภยั	โดยเฉพาะปลัก๊ไฟ	ปลัก๊พ่วง	ซ่ึงสามารถขอคำาแนะนำา	และปรึกษาได้ท่ี	ฝ่ายควบคมุ
	 อาคารและผังเมือง	เทศบาลนครเชียงใหม่	เบอร์โทร.	053-259103	

ข้อแนะนำา 10 ประการ
ที่ต้องรู้เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้

รับชมวีดิทัศน
ขอแนะนํา 10 ประการ

ที่ตองรูเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ที่นี่
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เปดให้บริการงานบัตรประจำาตัวประชาชน แห่งท่ี 3

	 สำานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม่
เปิดให้บริการงานบัตรประจำาตัวประชาชน	แห่งที่	3
ณ	 สำานักงานแขวงเม็งราย	 ให้บริการในวันจันทร์	 -
ศุกร์	 เวลา	08.30	 -	16.30	น.	 เว้นวันหยุดราชการ
และวันนักขัตฤกษ์

ประกาศเปดให้บริการงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจำาตัวประชาชนตามปกติ

	 สำานักทะเบียนท้องถ่ินเปิดให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียน	และบัตรประจำาตัวประชาชนในวันและเวลา
ราชการปกติ	เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน	และมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มีกำาหนด
เวลาให้ปฏิบัติ	จึงปรับปรุงรูปแบบและวิธีการให้บริการ	และถือปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยเคร่งครัด	เทศบาลนครเชียงใหม่จึงเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงาน
บตัรประจำาตวัประชาชน	ณ	สำานกังานเทศบาลนครเชยีงใหม่	 หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์	 053-259063
ในวันและเวลาราชการ
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ส า ร พ ัน
     เว ียงพิงค ์

	 ปาซิวเฮียง	โจลานันท์	เกิดเมื่อป	พ.ศ.	2459	ซึ่งบ้านของท่าน
อยู่ร้านวิศาลบรรณาคาร	ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือ	“เชียงใหม่สะปะ
เรื่องตะวา”	ของ	พ.ต.ท.อนุ	เนินหาด	เมื่อป	พ.ศ.	2542	ว่า	“ทันเห็น
ขัวเก่าตั้งแต่เด็กแล้ว	สะพานนี้เปนสะพานไม้สักขนาดใหญ่กว้างพอๆ
กับสะพานนวรัฐ	เสาก็เปนเสาไม้สัก	(น่าจะหมายถึงสะพานนวรัฐที่	1
ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นก่อนป	พ.ศ.	2459	ก่อนที่ท่านเกิด)

	 สะพานนวรัฐแห่งที่	1	ซึ่งสร้างด้วยไม้สักนี้ถูกไฟไหม้เสียหาย
บางส่วน	 ต่อมาในฤดูนำ้าหลากถูกซุงไม้สักจำานวนมากกระแทกพัง
เสียหาย	 ประกอบกับในช่วงเวลานั้นได้มีการสร้างทางรถไฟขึ้นมาถึง
เชียงใหม่	 ทางราชการจึงได้รื้อออกแล้วสร้างเปนสะพานนวรัฐแห่ง
ที	่2	ขึน้มา	สะพานนวรฐัแห่งที	่2	นีใ้ช้ชือ่ว่า	“สะพานนวรฐั”	เพือ่เปน
เกียรติแก่เจ้าแก้วนวรัฐ	เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น	สะพานแห่ง
นี้เปนสะพานโครงเหล็ก	 สร้างบนตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ส่วนบน
เปนโครงเหล็กล้วนมี	 5	 ช่วง	 สร้างโดย	 มาควิส	 กัมเบียโซ่	 วิศวกร
ชาวอิตาเลียน	 โดยโครงเหล็กทั้งหมดส่งมาจากบริษัทคลิฟแลนด์
ประเทศอังกฤษ

	 ในยุคที่สร้างสะพานนวรัฐแห่งที่	2	หรือ	“ขัวเหล็ก”	ได้มีการ
สร้างทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่แล้ว	 สะพานแห่งนี้รับใช้ชาวเชียงใหม่
ได้หลายสิบป	 เมื่อเชียงใหม่มีความเจริญขึ้น	 ยวดยานพาหนะก็มี
จำานวนมากขึ้นด้วย	 สะพานซึ่งสร้างมานานเริ่มมีความคับแคบ
ไม่เหมาะสมกบัสภาพการจราจรในสมยันัน้	 ทางการจงึได้รือ้	 “ขวัเหลก็”
ออกแล้วสร้างสะพานนวรัฐแห่งที่	3	ขึ้นซ่ึงเปนสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ใช้กันในปจจุบัน

	 สะพานนวรัฐ	 แม้ว่าจะผ่านวันเวลามายาวนานกว่า	 100	ป
แต่ด้วยคณุค่าของสะพานทีใ่ช้เปนทางสญัจรของชาวเชยีงใหม่ระหว่าง
ฝงตะวนัออกไปฝงตะวนัตกของเมอืง	 อกีทัง้ยงัเปนสะพานประวตัศิาสตร์
ทีอ่ยูคู่เ่มอืงเชยีงใหม่ตัง้แต่อดตีจนถงึปจจบุนั	ชือ่ของ	“สะพานนวรฐั”
จึงอยู่ในความทรงจำาของคนทุกวัยในแต่ละยุคสมัยที่มา:	http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=3533.0

	 คนต่างถิ่นทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน
เมอืงเชยีงใหม่	 คงไม่มใีครไม่รูจ้กัชือ่ของสะพานนวรฐั	 เพราะถอืว่าเปน
สะพานสำาคญัในการข้ามแม่นำา้ปิงระหว่างฝงตะวนัออกไปฝงตะวนัตก
หากแหล่งท่องเทีย่วในเชยีงใหม่ทีข่ึน้ชือ่นอกจากวดัพระธาตดุอยสุเทพ
วัดพระสิงห์	 ไนท์บาร์ซ่าและประตูท่าแพแล้ว	 ชื่อของสะพานนวรัฐ
ก็รวมอยู่ในสิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะของสะพานข้ามแม่นำ้าปิง
ทีใ่ช้เปนสถานทีจ่ดังานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดบัอนัเลือ่งชือ่ระบอืไกล

	 สะพานนวรัฐ	ที่เห็นและเปนอยู่ในปจจุบันเปนเจอเนอเรชั่น
ที	่3	หรอืพดูให้เข้าใจง่ายๆ	ว่าสร้างขึน้มาถงึ	3	ยคุแล้ว	สะพานนวรฐั
อนัแรกนัน้	 สร้างขึน้มาในสมยัทีเ่มอืงเชยีงใหม่ยงัใช้การคมนาคมทางนำา้
โดยอาศัยเรือหางแมงป่องบรรทุกสินค้าและคนโดยสารติดต่อธุรกิจ
และการค้าขายกับหัวเมืองทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร
เมื่อยังไม่มีถนนหนทางติดต่อระหว่างเมืองใหญ่ๆ	 และยังไม่ได้สร้าง
ทางรถไฟขึน้มาถงึภาคเหนอื	 เพราะเรอืหางแมงป่องนีส้ามารถบรรทกุ
สินค้าได้มากกว่าการขนส่งทางบกซึ่งอาศัยวัวต่าง	ม้าต่างบรรทุกของ

	 สะพานอนัแรกสร้างข้ึนด้วยไม้สกัล้วน	(ประมาณป	พ.ศ.	2440
–	2450)	เปนสะพานแบบคานยื่น	วิศวกรชาวอิตาเลียนชื่อ	เคานต์
โรเบอร์ตี้	เปนผู้ออกแบบและก่อสร้าง	สร้างบนตอม่อไม้สัก	6	ตอม่อ
ด้วยกัน	โครงส่วนบนสร้างด้วยไม้สักล้วนทำาเปนรูปโค้งครึ่งวงกลมมี
อยู่	5	ช่วง	เคานต์	โรเบอร์ตี้	ผู้นี้ยังเปนผู้สร้างสะพานข้ามแม่นำ้าวัง
ที่จังหวัดลำาปางก่อนท่ีจะสร้างสะพานรัชฎาภิเษกขึ้นมาอีกด้วย
สะพานนวรฐัอนัแรกนีไ้ม่ใช่สะพานข้ามแม่นำา้ปิงแห่งแรกของเชยีงใหม่
สะพานที่ใช้สำาหรับข้ามแม่นำ้าปิงอันแรกของเชียงใหม่	 คือสะพาน
ข้ามแม่นำา้ปิงหน้าวดัเกตกุาราม	หรอื	“ขวัเก่า”	สร้างโดย	ดร.มาเรยีน
เอ็ม.ชีค	มิชชั่นนารีชาวอเมริกันท่ีเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาในสมัย
ของ	 ดร.แมคกิลวารี	 มิชช่ันนารีชาวอเมริกันคนแรกท่ีมาเชียงใหม่
เมื่อกว่า	100	ปมาแล้ว

สะพานนวรัฐ
ในอดีต
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กินลมชมเวียง

ประวัติความเปนมา
	 นามของวัดที่เรียกตามสิ่งก่อสร้างภายในวัดว่า	 “วัดปราสาท”	 เช่นนี้	 จะเปนเครื่องชี้ลักษณะ
และประโยชน์ใช้สอยของสิ่งก่อสร้างในแบบฉบับหนึ่งของล้านนา	 ซึ่งเรียกตามความเข้าใจของคนใน
ท้องถิ่นได้เปนอย่างดี

	 วิหารวัดปราสาทนี้เปนศิลปกรรมท้องถิ่นที่ยังมิได้รับการซ่อมแซมดัดแปลง	จึงยังคงมีคุณค่า
ด้านศลิปกรรมอยู	่สำาหรบั	“ปราสาท”	เปนลกัษณะเฉพาะของล้านนา	ถอืเปนทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปู
สำาคัญของวัด	 โดยเฉพาะผู้ที่มาสักการะจะทำาพิธีอยู่ในวิหารที่มีส่วนเช่ือมอยู่ด้านหน้าของปราสาท
ไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานที่ไว้พระพุทธรูป

	 ตามหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามได้จารึกไว้ว่า	 วัดปราสาทมีมา
ตั้งแต่ครั้งท่ีอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อป	พ.ศ.	2035	ในสมัยที่พระยายอดเชียงรายนั้นครอง
เมืองเชียงใหม่	 ด้วยเหตุที่วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ประทับของเจ้านายและฝ่ายขุนนางทำาให้ได้รับการ
ทำานบุำารงุสบืต่อกนัมา	 แม้กระทัง่ในสมยัทีเ่ชยีงใหม่ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของพม่านัน้	 พระยาหลวง
แสนคำาก็ยังได้หล่อพระเจ้าหมื่นทอง	 พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยถวายไว้ที่วัดปราสาทในป
พ.ศ.	2133	และได้จารึกข้อความไว้ที่ฐานพระองค์นี้ด้วย

	 ในสมัย	เจ้าหลวงธรรมลังกา	เมื่อป	พ.ศ.	2366	ได้มีการบูรณะวัดปราสาท	โดยโปรดฯ	ให้
พระยาหลวงสามล้านสร้างพระวิหารขึ้น	ซึ่งเปนพระวิหารที่ปรากฏอยู่ในปจจุบัน

	 วัดปราสาทมีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางสถาปตยกรรม	 พระวิหารซึ่งมีลักษณะแบบ
ล้านนาดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี	 มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม	 คือลักษณะหลังคาและ
ไม้ขือ่คานทีล่ดหลัน่กนัขึน้ไปเหมอืนต่างบนหลงัม้าสำาหรบับรรทกุสิง่ของ	มบีนัไดนาคนำาขึน้สูต่วัอาคาร
ด้านหน้าวิหารมีลวดลายปูนปนประดับกระจกสีอย่างวิจิตร	ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนัง
ลายคำาบนพื้นรักสีแดงอย่างล้านนา	 ว่าด้วยเรื่องพระพุทธประวัติ	 และซุ้มปราสาทที่ประดิษฐาน
พระประธานซึ่งหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในปจจุบัน	จึงนับว่าเปนวัดที่สำาคัญทางพุทธศาสนา	ท่ีควรค่า
แก่การอนุรักษ์ไว้เปนมรดกของคนรุ่นหลังสืบไป

ลักษณะความสาคัญและจุดเดนของวัดปราสาท
	 นอกเหนือไปจากโครงสร้างแบบม้าต่างไหม	ก็คือ	ด้านหลังพระวิหารมีซุ้มประตูปราสาท
แบบล้านนา	 และซุม้ประตโูขงเชือ่มเข้าสูอ่าคารถดัไปทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัเจดย์ี	 หรอืกูพ่ระเจ้า	 ปจจบุนั
ไม่ค่อยพบเห็น	 เปนที่ประดิษฐานพระประธานของพระวิหาร	 นอกจากวิหารไม้และปราสาทจระนำา
ท้ายวิหารแล้ว	 ภายในวัดยังมีอุโบสถและเจดีย์ขนาดเล็กอีกองค์หนึ่งอยู่ด้านหน้าวิหาร	 ซึ่งคงสร้างขึ้น
ภายหลัง	แต่ส่วนที่เปนจุดเด่นของวัดคือกำาแพงแก้วเตี้ยๆ	และลานวัดกว้างขวางที่ถมด้วยทราย
ช่วยเสริมให้วิหาร	และจระนำาท้ายวิหารโดดเด่นเปนสง่า

ที่มา:	http://www.topchiangmai.com/trip/วัดปราสาท-กับจิตรกรรมฝา/

วัดปราสาท
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วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

	 นายทัศนัย	บูรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	นายสุนทร	ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	และประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
รับมอบพืชผลทางการเกษตรประกอบด้วย	ข้าวสาร	จำานวน	607	ถุง	นำ้าหนักรวม
3,035	กิโลกรัม	แตงกวาญ่ีปุ่น	500	กิโลกรัม	ต้นหอมญ่ีปุ่น	500	กิโลกรัม	กะหลำา่ปลี
500	 กิโลกรัม	 มันเทศ	 200	 กิโลกรัม	 และมันฝรั่ง	 300	 กิโลกรัม	 จากนายบุญลือ
ธรรมธรานุรักษ์	นายอำาเภอแม่แจ่ม	และผู้นำาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ	ตำาบล
ปางหินฝน	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน	เพื่อนำา
ส่งต่อให้ชุมชนที่ดำาเนินโครงการครัวกลางชุมชน	 เพื่อนำาไปประกอบอาหารให้แก่
ประชาชนในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)
ณ	ห้องประชุมเอื้องคำา	ชั้น	1	อาคาร	5	สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

	 ในโอกาสนี้	 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชน
ชาวปกาเกอญอ	ตำาบลปางหินฝน	อำาเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ท่ีได้แบ่งปนนำา้ใจ
มอบพืชผลทางการเกษตรและข้าวสารนำามาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ	ท่ีได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019	(COVID-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

	 นายทัศนัย	บูรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่	รับมอบเจลแอลกอฮอล์จาก
องค์การจัดการนำ้าเสีย	 เพื่อใช้ในการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)
ห้องประชุมกาสะลอง	ช้ัน	4	อาคาร	5	สำานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

รับมอบพืชผลทางการเกษตรและข้าวสาร

รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากองค์การจัดการนำ้าเสีย (อจน.)
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

“เขาวาเราจริง ก็ไมตองโกรธเขา เพราะเรื่องมันจริง
เขาวาเราไมจริง ก็ไมตองโกรธเขา เพราะเรื่องมันไมจริง

เทานี้ก็จบ

”
พระธรรมโกศาจารย

พุทธทาสภิกขุ
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ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อแนะนำา

•	เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่	6	พฤษภาคม	2563
•	ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา	6.00	-	19.00	น.
•	กรุณาแสดงบัตรประชาชนที่จุดคัดกรอง
•	สวมหน้ากากตลอดเวลาที่เดิน-วิ่ง
•	เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	5	เมตร

ด้วยความปรารถนาดี	จากเทศบาลนครเชียงใหม่

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อแนะนำา

	เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่	6	พฤษภาคม	2563

สวนสาธารณะเทศบาลนครเชียงใหม่ เปดให้บริการ

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังภายใน และภายนอก

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของเทศบาลนครเชียงใหม่

ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดตอบแบบสอบถามด้านล่างน้ี
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