บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พรอมดวย รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม และหัวหนาสวนราชการ สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
เขารวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม

โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการพัฒนา
พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม เรือ่ ง “พัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล” เพือ่ เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในการบริหารงาน
ไดอยางถูกตองตามระเบียบ เพื่อใหทราบถึงหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานเทศบาล
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายปองกันการทุจริต และเพื่อใหทราบเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ สิทธิ และสวัสดิการพนักงานสวนทองถิน่ ทัง้ นี้ เพือ่ จะไดนาํ ความรูไ ปพัฒนาองคกรใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมี พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และนางทิฆัมพร
ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ใหความรูเกี่ยวกับหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงาน
เทศบาลใหแกผูเขารับการอบรม ณ หองประชุมฝายคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และถายทําสารคดีโครงการพัฒนาคลองแมขา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผูอํานวยการศูนยอํานวยการใหญ
จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และถายทําสารคดีโครงการพัฒนา
คลองแมขา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม นําเสนอขอมูลและบรรยายสรุป เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน, การจัดการนํ้าเสีย
และการแกไขปญหาการบุกรุก พรอมดวยคณะผูบ ริหารเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเขารวม
ณ ประตูนํ้าทาแพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เชียงใหมบุคแฟร ครั้งที่ 5
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดงาน
เชียงใหมบุคแฟร ครั้งที่ 5 โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เขารวม และไดรวมเสวนา
ในหัวขอ “การสรางวัฒนธรรมการอานในรูปแบบ New Normal”
ณ ศูนยประชุมเชียงใหมฮอลล ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา
เชียงใหม แอรพอรต
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สารบัญ
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วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 23 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม 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. นายชโนดม บุญมา

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

:
:
:
:

โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม
2
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามงานและถายทําสารคดี
3
โครงการพัฒนาคลองแมขา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เชียงใหมบุคแฟร ครั้งที่ 5
3
รับมอบอุปกรณสําหรับปองกันการแพรระบาด
5
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัดประชุมโครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 39
5
ประจําป 2563
ประชุมหารือแนวทางในการตัดแตงกิ่งไม-ตนไม
6
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
อบรมใหความรูปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริต
6
อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศพรอมคณะ
7
เยือนเทศบาลนครเชียงใหม
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
7
ครั้งที่ 2 ประจําป 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตัดแตงตนไม ใหญ
8
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
กิจกรรม “รณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
8
สํารับเวียงพิงค : ขนมลิ้นหมา
9
โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย
10
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ประชุมการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
10
ยานตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเกา จังหวัดเชียงใหม
ลงพื้นที่ตรวจซายูริ คอมเพล็กซ
11
ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
11
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการหญิงไทยรวมใจตานภัยโรคมะเร็งเตานม ป 2563
12 - 13
และโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแกไขปญหาดานสายตา ป 2563
ประชุมหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครเชียงใหม
14
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม ครั้งที่ 7/2563 14
ฮีตฮอย รอยลานนา : “หมอเมือง” ภูมิปญญาลานนา
15
ตูปนนํ้าใจ
16
ประชุมวางแผนและพัฒนาการใหบริการแบบเชิงรุก
17
ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
ประชุมการขับเคลื่อน Smart City เมืองอัจฉริยะ
17
และนวัตกรรมอยางยั่งยืน
สารพันเวียงพิงค : ฝายและเหมืองพญาคํา
18
กินลมชมเวียง : สถานีรถไฟเชียงใหม
19
อบรมใหความรูการดับเพลิงเบื้องตน
20
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาทอระบายนํ้า
20
บริเวณถนนเจริญประเทศ
ธรรมะเวียงพิงค : สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
21
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
กิจกรรมการใชแอปพลิเคชั่นตลาดสด Drive Thru Market
22
จังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
23
และวัคซีนปองกันปอดอักเสบ สําหรับประชาชนทั่วไป

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

รับมอบอุปกรณสําหรับปองกันการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2563 ตัวแทน บริษทั ทริปเปล ที
อินเตอรเน็ต จํากัด ไดมอบอุปกรณสําหรับปองกันการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เชน แอลกอฮอล ถุงมือยาง ใหกับเจาหนาที่เทศบาล
นครเชียงใหม เพื่อปฏิบัติงานและสงเสริมสุขภาวะของ
เจาหนาทีใ่ หมคี วามปลอดภัยในการทํางาน ตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมี นายวิษณุ จักษุธารา หัวหนาแขวง
กาวิละ เปนผูร บั มอบ ณ สํานักงานแขวงกาวิละ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

จัดประชุมโครงการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 39 ประจําป 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในการประชุมโครงการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 39 ประจําป 2563
ณ หองประชุมเอื้องผึ้ง สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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ประชุมหารือแนวทางในการตัดแตงกิ่งไม - ตนไม
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายณภัทร ประเสริฐดี ผูอํานวยการสํานักการชาง
เปนประธานในการประชุมหารือแนวทางในการตัดแตงกิ่งไม - ตนไม ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม โดยมีเจาหนาทีฝ่ า ยสวนสาธารณะ สวนการโยธา สํานักการชาง ผูเ ชีย่ วชาญ
จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ และ
เครือขายภาคประชาสังคม เขารวมการประชุม ณ หองประชุมเอือ้ งผึง้ สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม

อบรมใหความรูปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริต
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมใหความรูปลุกจิตสํานึกตอตาน
การทุจริต โดยมี นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
กลา วรายงาน ซึ่ ง โครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหเจ า หน า ที่ มี ความรู 
ความเขาใจ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย
พรอมทั้งพัฒนาความรูความเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการทุจริต
คอรัปชั่นที่สั่งสมติดตอกันมานานตั้งแตอดีต -ปจจุบัน สงผลกระทบตอระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของ
ประเทศ โดยใชแนวทางการปลุกจิตสํานึก สรางความตระหนักรู ตรวจสอบ เฝาระวัง ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มุง เนนพัฒนาหลักจริยธรรมเปนสาระสําคัญ เพือ่ ใหผเู ขารับการอบรมสามารถนําความรูท ไี่ ดจากการอบรมในครัง้ นีเ้ ปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตอง ณ หองประชุมฝายคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ
พรอมคณะ เยือนเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายศศิวัฒน วองสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป
กระทรวงการตางประเทศ พรอมคณะ และนายปณต เกียรติกอง หัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม ไดเขาพบ นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม และนางทิฆมั พร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
เพื่อหารือและรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินความรวมมือระหวาง
เทศบาลนครเชียงใหมกับประเทศและองคกรตางๆ ในภูมิภาค
ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําองคความรูความเชี่ยวชาญ
จากภูมิภาคยุโรปมาใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นของไทย
และเทศบาลนครเชียงใหมในประเด็นตางๆ อาทิ การจัดการ
นํา้ เสียและขยะ, สมารท ซิต,ี้ เขตสรางสรรคเพือ่ สงเสริมเศรษฐกิจ
และการเตรียมพรอมรับมือสถานการณตางๆ หลังสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภา
เทศบาลนครเชี ย งใหม เป น ประธานในการประชุ ม สภาเทศบาล
นครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 โดยมี
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พรอมคณะ
ผู  บริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครเชี ย งใหม เข า ร ว มประชุ ม
เพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามแผนให เ กิ ด ประโยชน ข องประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ณ หองประชุมสภา สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดแตงตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สภาลมหายใจเชียงใหม รวมกับ เทศบาลนครเชียงใหม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดแตงตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โดยมี อาจารยบรรจง สมบูรณชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยแมโจ เปนวิทยากร และมีนักศึกษา ภาคประชาสังคม และเจาหนาที่ฝาย
สวนสาธารณะ สวนการโยธา สํานักการชาง เขารวม ณ หองประชุมเอื้องผึ้ง สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม

กิจกรรม “รณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย”
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายไพศาล สุ ร ธรรมวิ ท ย
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายประสงค เรือนสอน
รองปลัดเทศบาล พรอมดวยเจาหนาที่ฝายบริการสาธารณสุข
สวนบริการสาธารณสุขฯ และงานสุขาภิบาล แขวงกาวิละ รวมกับ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม และผูประกอบการตลาด รวมดําเนิน
กิจกรรม “รณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” ณ ตลาดสันปาขอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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สํารับเวียงพิงค

ขนมลิ้นหมา
ขนมลิ้นหมา บางเรียกวา เขาหนมเปยง

หรือเขาเปยง เปนขนมที่ทํามาจากแปงขาวเหนียวดํา
นวดกับนํา้ จนหนืดแตไมเละ เติมเกลือใหมรี สเค็มเล็กนอย
บางใชแปงขาวเหนียวสีขาวนวดกับนํา้ ออยและเกลือใหมี
รสหวานๆ เค็มๆ นํามะพราวขูดคลุกกับนํ้าตาลทราย
ชวยใหขนมอรอย และนารับประทาน

สวนผสม
1
2
3
4
5

แปงขาวเหนียวดํา
แปงขาวเหนียวขาว
นํ้าตาลทราย
มะพราวขูด
เกลือปน

3
1
2
1
1

ถวย
ถวย
ชอนโตะ
ถวย
ชอนชา

ว�ธกี ารทํา
1
2
3
4
5
6

ผสมแปงขาวเหนียวดําและขาว ใสนํ้า นวดใหเขากัน
ฉีกใบตองขนาด 6 นิ้ว ทานํ้ามันบนใบตองใหทั่ว
วางแปงลงบนใบตอง กดใหแบนและยาว
พับใบตองซายขวา พับหัวทาย เปนรูปสี่เหลี่ยม
ใสขนมลงในลังถึง นึ่งประมาณ 20 นาที
นําขนมไปนึ่งใหสุก แกะใบตองออก นํามาคลุกกับ
มะพราวขูด โรยดวยนํ้าตาลทราย

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกสวนผสม
นวดแปงใหเหนียวจนหนืด คอยๆ เติมนํ้า และนวดไปเรื่อยๆ
ควรระวังไมใหแปงเละจนเกินไป จะทําใหเสียรสชาติ
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ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
detail_lannafood.php?id_food=99

โครงการพัฒนาระบบและกลไก
เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการพัฒนาระบบและกลไก เพือ่ สุขภาวะ
เด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม
ไดเขารวมเปนภาคีเครือขายโครงการ และมีพิธีลงนามความรวมมือในการ
พัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีการ
เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ และไดสงมอบชุดเด็กอิ่มอุน จํานวน 10 ชุด
หลอดไฟ UVC จํานวน 1 ชุด ตูอบนิทาน จํานวน 1 ชุด โดยมี นายวิชาญ
จองรั ต นวนิ ช ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษา นางสาวดาริ ก า เตชะวั ง
ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหมใหการตอนรับ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประชุมการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
ยานตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเกา จังหวัดเชียงใหม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายไพศาล สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พรอมดวย เจาหนาที่
ฝายบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขฯ เจาหนาที่ฝายปกครอง เทศบาลนครเชียงใหม และผูประกอบการจําหนาย
อาหารบริเวณตลาดชางเผือกและตลาดประตูเชียงใหม เขารวมการประชุมการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการทองเที่ยว
ยานตลาดอาหารกลางคืน ในเขตคูเมืองเกา จังหวัดเชียงใหม ณ อาคาร 28 อาคารศูนยวิทยาศาสตร 202 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
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ลงพื้นที่ตรวจซายูริ คอมเพล็กซ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม พรอมดวย นายไพศาล สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
นายดนัย สารพฤกษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุขฯ เจาหนาที่ฝายบริการ
สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขฯ และเจาหนาที่งานสุขาภิบาล แขวงกาวิละ รวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแมปง เชียงใหม ลงพื้นที่ตรวจประเมินใหคําแนะนํา
แนวทางปฏิบัติตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการผอนปรน
ระยะที่ 5 ประเภทสถานประกอบการ อาบ อบ นวด โรงนํ้าชาฯ ณ ซายูริ คอมเพล็กซ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
พรอมดวย นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม และนายสุรพล ภูบุบผา
รองปลัดเทศบาล รวมทัง้ เจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ ลงพืน้ ทีต่ รวจประเมินใหคาํ แนะนําแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) มาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการผอนปรน ระยะที่ 5
ในการเปดภาคเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ณ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 11 แหง และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลฯ จํานวน 1 แหง
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โครงการหญิงไทยรวมใจตานภัยโรคมะเร็งเตานม ป 2563
และโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแกไขปญหาดานสายตา ป 2563
คณะผูบ ริหารเทศบาลนครเชียงใหม สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ออกใหบริการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูรับบริการตรวจมะเร็งเตานมและคัดกรองสายตา ตามโครงการหญิงไทยรวมใจตานภัยโรคมะเร็งเตานม
และโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแกไขปญหาดานสายตาแกประชาชนในเขตเทศบาล ประจําป 2563
แบบ New Normal โดยออกใหบริการ ตั้งแตเวลา 08.00-11.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีประชาชน
เขารับบริการตรวจอยางคับคั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : เบอรโทรศัพท 053-259124 หรือ 053-259410 ในวันและเวลาราชการ
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“รับชมวีดิทัศนประชาสัมพันธโครงการหญิงไทยรวมใจตานภัยมะเร็งเตานม
และโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแกไขปญหาดานสายตา ประจําป 2563 ที่นี่”
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ประชุมหัวหนาสวนราชการเทศบาลนครเชียงใหม ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในการประชุม
หัวหนาสวนราชการเทศบาลนครเชียงใหม ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 เพือ่ วางแผนการทํางาน ติดตามความกาวหนา
ของงานในแตละสวนราชการ และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางดี
ยิ่งขึ้นตอไป ณ หองประชุมเอื้องคํา สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดการประชุมคณะกรรมการ
ชุ ม ชนเทศบาลนครเชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 7/2563 เพื่ อ แจ ง ข าวสาร
กิจกรรมตางๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พรอมรับฟงปญหา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุมชน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชนในเขตเทศบาล ณ ศาลาอเนกประสงค
สวนสุขภาพบานเดน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

“หมอเมือง”
ภูมิปญญาลานนา

“ตอกเสนสิบสองไมครู”

คําวา “หมอเมือง” หมายถึง หมอแผนโบราณ ทําการรักษา
โรคภัยไขเจ็บดวยวิชาการที่สืบทอดมาจากปูยาตายาย เปนการรักษา
ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตําราหรือภาษาลานนาเรียก “ปบ”
ตัวอักษรพื้นเมืองเปนตํารา บอกสูตรยาสมุนไพร และเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาหาความรู

การตอกเสน คือ ภูมิปญญาของหมอพื้นบานลานนาในการ
บําบัดรักษาชวยเหลือตัวเองและชุมชนมาแตโบราณ พัฒนามาจาก
หมอชางหมอมา ทานเหลานี้คลุกคลีอยูกับการพยาบาลชาง มา วัว
ควายของเจาผูครองนครในเขตลานนา มีความจําเปนตองใชวัวตาง
มาตาง ชางตาง ในการคมนาคมขนสงตามภูมิประเทศที่เปนเขาสูง
รกชัฏ พญาจักรเปนบุคคลสําคัญ เปนหมอชางหมอมามีวิชาอาคม
มากอยูแ จงหัวลินทางทิศตะวันตกแจงเหนือ ในเขตกําแพงเมืองชัน้ ใน
เมืองเชียงใหม เปนหัวนํ้าไหลเขาเลี้ยงเมืองเชียงใหม มีสวนสมุนไพร
ที่ใชรักษาคนและสัตว มีโรงตีเหล็กทํามีดดาบ เกือกมา ขอสับชาง
มีโรงไมทําลอเกวียนดุมเกวียน แหยงชาง มีเครื่องมือตางๆ ในการ
ทํ า งานหลายชนิ ด เป น ต น กํ า เนิ ด ของไม ค รู ต อกเส น สิ บ สองไม
หมอตอกเสนจะตองเรียนรูกายวิภาคสรีรวิทยาจากครูเกา ตองรูจัก
การใชไมครูที่รูปรางลักษณแตกตางกันออกไปใหถูกที่ถูกทางถูกทา
รูจ กั การซักประวัตผิ ปู ว ยวามีโรคประจําตัวอะไรบาง เชน โรคกระดูกพรุน
เบาหวาน เสนเลือดเปราะ ความดันโลหิตสูง การเปลี่ยนถายอวัยวะ
ภายใน อุ บั ติ เ หตุ ก ระดู ก หั ก มาก อ น ฯลฯ หมอตอกเส น จะต อ ง
มีเวทมนตรคาถาพอแกการ ไมเชนนั้นของมักจะยอนกลับเขาตัวเอง
ไมตอกเสนจะตองไดรับการปลุกเสกลงยันต ลงอาคมจากครูเกากอน
นําไปใชจงึ จะเรียกวา “ไมครู” ไมตอกเสนมักจะทํามาจากไมขามแกน
ไมเกล็ดดําแดง ไมดูดง ไมงิ้วดํา ไมตายขานตายพราย ไมที่กลาวมานี้
ถาเปนไมฟาฟาด (ไมที่ฟาผาและหักกลาง) จะขลัง เหมือนดังมีมนต
สะกดกําราบโรคภัยไขเจ็บอยูใ นตัว ผีรา ยทัง้ หลายเห็นไมครูกล็ นลานหนี

องคความรูและภูมิปญญาของหมอเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภูมิปญญาลานนา ถือเปนมรดกแหงภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรษุ หลายชัว่ อายุคน เรียกวา มรดกแหงการรักษา (traditional
healing) ซึ่งมีระบบการรักษาแบบองครวม (holistic) คือ คํานึงถึง
กาย จิต และวิญญาณควบคูกัน การรักษาแบบหมอเมือง ไมไดพึ่ง
แตสารสังเคราะหที่สมัยใหมเรียกวา “ยา” แมวาบางสวนใชสาร
ที่ไดจากสมุนไพรในธรรมชาติ แตหมอเมืองยังรวมไปถึงความเชื่อ
จิตวิญญาณ และพลังชุมชนดวย เรียกไดวา เปนองคความรูแบบ
องครวม โดยมีเปาหมายคือ สันติสุขของบุคคลและชุมชน

“โหราเวช”

โหราเวช คือ วิชาพยากรณปูมโรคในรางกายมนุษยกอนจะ
ทําการรักษา โดยถือเอาตําแหนงของดาวนพเคราะหที่โคจรในเรือน
ชะตาของแตละบุคคล ประกอบดวยหลักวิชาปรวนแปรของธาตุ
เจาเรือน ภินนะ จรณะ มรณะ และกฎสภาวะแวดลอมของธรรมชาติ
เปนตัวกําหนด นอกจากนี้ ยังสามารถทํานายดวงชะตาของมนุษย
ไดอีก โหราเวชแบงวิธีบําบัดรักษาโรคได 3 สาขาใหญๆ คือ
1) เวชมนตรา คือ การรักษาโรคจริตของมนุษยอันไมปรากฏ
มูลเหตุทางกายภาพที่ชัดเจน เชน โรคลมพัดลมเพ โรคปริวิตกจริต
โรคอันเกิดจากการกระทําทางคุณไสย ตองพิษผีพิษโปง พิษพราย
ไรรองรอย ผีเขาเหลาตือ
2) เวชปฏิสสะ คือ การรักษาโรคอันปรากฏใหเห็นทางกายภาพ
จากทวารทั้งสิบของมนุษย ใชวิชาการแพทย มีเวชกรรม เภสัชกรรม
ผดุงครรภ นวดไทย และวิชาอื่นๆ ในหมวดแพทยทางเลือกบําบัด
รักษาและแพทยแผนปจจุบัน
3) ญาณเวช คือ การรักษาดวยสมาธิจิตระดับญาณสัมผัส
ไม ต  องสั ม ผั ส ทางกายก็สามารถรูอาการของโรคดว ยญาณทั ศ นะ
ใหการรักษาอยางถูกตอง สวนมากจะเปนครูบาอาจารยทเี่ ปนพระเถระ
และหมอครูผเู ฒาผูร จนาตํารายาไวในสมุดขอย สมุดไท ปบ ลาน ปบ สา
ใหไดสืบตอ โหราตะ คือ ผูรายมนตในพิธีกรรมตางๆ เชน ศาสนพิธี
ลัทธิพธิ ี ไสยพิธี รูศ าสตรดวงดาวโคจรบนทองฟา รูศ าสตรความเปนไป
ในวิ ถี ค วามเป น มนุ ษ ย มีพลังอิธิวิถีในตัว อยางมาก มีจิต ตะวาสะ
ในการหยัง่ รูส งู ยิง่ โหระตะเปนบุคคลทีห่ าไดยาก ปจจุบนั หมอโหราเวช
หาไดนอ ย เพราะเปนวิชาทีส่ บื ภายในตระกูล สวนหมอโหราพยากรณ
ยังหาไดในสํานักโหราทั่วไป

“การยํ่าขาง”

ยํา่ ขาง เปนวิธกี ารบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บแบบพืน้ บานลานนา
อีกประเภทหนึ่ง โดยมากใชสําหรับบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดตาม
รางกาย โดยใชเทาชุบนํ้ายา (นํ้าไพลหรือนํ้ามันงา) แลวไปยํ่าลงบน
ขางที่เผาไฟจนรอนแดง แลวจึงไปยํ่าบนรางกายหรืออวัยวะของ
ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวด พรอมทั้งเสกคาถาอาคมกํากับดวย ในอดีต
หมอเมืองจะใชเทายํ่ารักษาสวนตางๆ ของรางกายรวมทั้งศีรษะดวย
แตตอมามีการปรับเปลี่ยนเปนใชมือหรือลูกประคบนวดในสวนของ
ศีรษะแทน สวนอืน่ ๆ ของรางกายยังคงใชเทายํา่ เหมือนเดิม หมอเมือง
ที่รักษาดวยการยํ่าขาง เรียกวา “หมอยํ่าขาง”
คําวา “ขาง” เปนโลหะเหล็กผสมพลวงทีน่ าํ ไปหลอเปนใบขาง
(ผาลไถ สําหรับใชไถนา ขนาดประมาณ 8x6 นิว้ ปลายแหลม) เนือ่ งจาก
ขางเปนอุปกรณที่ใชในการไถนาใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เชื่อกันวา
มีความขลังและศักดิส์ ทิ ธิ์ อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัตไิ มเปนสนิมงายและในตัวขาง
มีแรธาตุบางชนิดที่เปนตัวยาสามารถใชรักษาโรคได
ที่มา: https://www.hfocus.org/content/2018/09/16344
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เทศบาลนครเชียงใหมปนนํ้าใจใหประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยหัวหนาสวนราชการ สังกัดเทศบาลนครเชียงใหมไดรว มมอบสิง่ ของบริจาคทีเ่ ปนอาหารแหง และสิง่ ของจําเปนอืน่ ๆ
ใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานทาง “ตูปนนํ้าใจ” บริเวณ
ประตูดานหนาอาคาร 5 สํานักงานนครเชียงใหม ภายในสวนเจริญประเทศ และ ภายในสวนสุขภาพบานเดน และ
ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนที่มีกําลัง โปรดหยิบยื่นสิ่งของจําเปนตางๆ ใหกับพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผานทางตูปนนํ้าใจทั้ง 3 จุด รวมกับชาวนครเชียงใหม

ใหตามกําลัง + หยิบแตพอดี = ความยั่งยืน

นายชาตรี กันทวี

นายประเทือง สุวรรณโน

วาที่ ร.ต. เจษฎา พงศธรบริรักษ

นายวิษณุ จักษุธารา

นางบุษบา สหกิจวัฒนา

นายวิชาญ จองรัตนวนิช

หัวหนาแขวงศรีวิชัย

หัวหนาแขวงนครพิงค

หัวหนาแขวงเม็งราย

หัวหนาแขวงกาวิละ

ผูอํานวยการสํานักการคลัง

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

นางศุภรัศมิ์ จันตะธง

นายวิสาขะ ปญญาชวย

นายวรเชษฐ ไชยหลา

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง
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ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ประชุมวางแผนและพัฒนาการใหบริการแบบเชิงรุกของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในการประชุม
วางแผนและพัฒนาการใหบริการแบบเชิงรุกของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม โดยมีนางเยาวเรศ บุญถม ผูอ าํ นวยการ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมดวยนายพลากร
ภาคภู มิ หั ว หน า ฝ า ยป อ งกั น และควบคุ ม โรค รั ก ษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
เจาหนาที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประชุมการขับเคลื่อน Smart City เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอยางยั่งยืน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมการ
ขับเคลื่อน Smart City เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอยางยั่งยืน เปนเมืองที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีท่ นั สมัย เพือ่ ใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี พรอมดวยนางทิฆมั พร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม นายวรเชษฐ ไชยหลา
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม ณ หองประชุมเอื้องผึ้ง สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม
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ส เวีา ยรงพิพง ค ั น

ฝายและเหมืองพญาคํา
พญาคํา เปนผูหนึ่งที่ทํางานในคุมหลวงเชียงใหม ในสมัยพระเจาอินทวิชยานนทพหลภักคี เจาผูครองนครเชียงใหม

องคที่ 7 และเปนพระบิดาของพระราชชายาเจาดารารัศมีในรัชกาลที่ 5 องคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่ประชาชนโดยทั่วไปเรียกวา ร.5 ในป พ.ศ. 2413 ถึง พ.ศ. 2440 ในสมัยนั้นมีการแตงตั้งยศ ใหแกผูที่มีความดีความชอบ
ในการทํางานชวยประเทศชาติบานเมือง อาทิ ยศ หมื่น ขุน ทาว พญา เปนตน แลวแตความดีความชอบ พญาคํา ก็เปน
อีกทานหนึง่ ทีท่ าํ งานดวยความเสียสละ ซือ่ สัตย จริงจัง มานะอดทน ในการปฏิบตั ติ ามหนาทีโ่ ดยตลอด จึงมีความดีความชอบ
ไดรับการแตงตั้งยศจากพระอินทวิชยานนทพหลภักดี เจาผูครองนครเชียงใหม เปนพญาคํา เวลาตอมาองคพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดจัดการปกครองแบบเดิม ใหเปนการปกครองแบบจตุสดมภ คือ แบบเวียง วัง คลัง นา
ใหเปนสัดสวนในการปฏิบัติ ดังนั้น พระเจาอินทวิชยานนทพหลภักดี จึงไดจัดกรมทั้งสี่ขึ้น มีกรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และ
กรมนา เมือ่ จัดตัง้ เสร็จแลว จึงแตงตัง้ ใหพญาคําเปนกรมนา มีหนาทีจ่ ดั ใหราษฎรเบิกนา ทําเหมืองและฝาย เพือ่ นํานํา้ ไปทํานา
ทําสวน เทาที่ทราบในอําเภอสารภี ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรมนา มีหมื่นกอบการ ประชาเชื่อ (พอหมื่นรินทร) บานสันปาสัก
หมู 2 ตําบลหนองแฝก ทาวดวง (ไมทราบนามสกุล) บานหนองแฝก หมู 5 ตําบลหนองแฝก และพอเจาหลวง ธรรมปญญา
บานกูแดง ตําบลหนองแฝก หมู 7 ตอมาพญาคําไดนําราษฎร ขุดลําเหมืองตั้งแตตําบลชมภู ขึ้นมาถึงตําบลไชยสถาน ตําบล
หนองผึ้งฟากตะวันออกขึ้นไปผานตําบลหนองหอย ผานหนาที่ทําการไฟฟาภูมิภาคบานเดน ฟากตะวันออก ถนนเชียงใหม ลําพูนแลวก็จดั สรางฝายกัน้ นํา้ แมปง ตรงทาศาลา เพือ่ นํานํา้ ไปใชทาํ นา ทําสวน ในตําบลหนองผึง้ ฟากตะวันออกตลอดไปจนถึง
ตําบลไชยสถาน ตําบลปาบงบางสวน และตําบลชมภู ไปจนสุดเขต สวนตําบลหนองผึง้ ดานลาง ตําบลยางเนิง้ ตําบลหนองแฝก
ฟากตะวันออก ตําบลสารภี ไปบรรจบกับนํ้าลองสามปนทางตะวันออกของบานสันปาเดื่อ ตําบลหนองแฝก พญาคําจึงมอบให
หมื่นกอบการ ประชาเชื่อ (พอหมื่นรินทร) นําราษฎรไปขุดลําเหมืองแยกจากที่พญาคําขุดที่ตําบลหนองผึ้งผานตําบลยางเนิ้ง
ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี ดังนั้นจึงเรียกฝายที่ทาศาลาวา ฝายพญาคํา (บางคนยังเรียกฝายทาศาลาตามทานํ้าเดิม)
ที่มา: http://lek-prapai.org/home/view.php?id=428
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กิ น ลมชมเวี ย ง

สถานีรถไฟเชียงใหม
การสรางเสนทางรถไฟสายเหนือ เริ่มตนมีการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2448

เมื่อทางราชการไดเริ่มลงมือสํารวจเพื่อสรางทางรถไฟสายเหนือขึ้น โดยมีวิศวกร
ชาวเยอรมันชื่อ มิสเตอร อี. ไอเซ็นโฮเฟอร ซึ่งเขามารับราชการในกรมรถไฟหลวง
เมื่อปลายรัชกาลที่ 5 ทางรถไฟสายเหนือสรางจากกรุงเทพขึ้นมาจนถึงลําปาง
ก็ตองหยุดชะงัก เนื่องจากภูมิประเทศในแถบนี้เปนภูเขาสูงและมีเหวลึก ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหการสรางทางรถไฟตอจากลําปางมาถึงเชียงใหมตองลาชาออกไป
อุปสรรคอันใหญหลวงของการสรางทางรถไฟระหวางลําปางมาเชียงใหมกค็ อื จะตอง
ทําการขุดเจาะภูเขาขุนตาน ซึง่ อยูบ นสันเขาผีปน นํา้ เขตรอยตอระหวางจังหวัดลําปาง
กับจังหวัดลําพูน การสํารวจและขุดเจาะถํ้าขุนตานใชเวลาถึง 11 ป จึงแลวเสร็จ
งานขุดเจาะเริ่มตั้งแตป 2450 แลวเสร็จในป 2461 โดยขุดเจาะจากภายนอก
ทั้งสองดานเขาไปบรรจบกันตรงกลาง ใชชางชาวเยอรมันกวา 250 คน กรรมกรชาวจีน อีสานและคนเมืองอีกหลายพันคน
ในการกอสรางอุโมงคขนุ ตาน คนงานตองพบกับอุปสรรคมากมาย มีกรรมกรชาวจีนจํานวนมากลมตายลงทีน่ ดี่ ว ยอหิวาตกโรค
และไขมาลาเรีย ทัง้ โรคภัยไขเจ็บ รวมถึงปญหาเสือคาบคนงานไปกิน แมแตนายชางชาวเยอรมันก็เคยถูกเสือทีเ่ ขาไปหลบซอน
อยูในอุโมงคทํารายบาดเจ็บมาแลว
สวนงานเจาะภายในอุโมงคนั้นใชกรรมกรชาวอีสานกับคนพื้นเมือง เนื่องจากชาวจีนไมยอมทํางานในอุโมงค เพราะ
พวกเขาถือวาในอุโมงคเปนที่สิงสถิตของภูตผีปศาจ เมื่อเริ่มทําการขุดเจาะอุโมงคขุนตานไดไมนาน ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
เสียกอน มิสเตอร อี. ไอเซ็นโฮเฟอร ถูกจับตัวเปนเชลยศึกในฐานะชนชาติศัตรู ถูกขังในเมืองไทยนาน 6 เดือน แลวถูกสงตอไป
ยังประเทศอินเดียอีก 2 ป จากนัน้ จึงถูกสงกลับประเทศเยอรมัน ในป พ.ศ. 2463 ตอมาในป พ.ศ. 2472 ทานไดกลับมาเมืองไทย
อีกครั้งและพํานักอยูในเมืองไทยจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2505 จึงเสียชีวิต
ภายหลังการขุดเจาะอุโมงคที่ถํ้าขุนตานแลวเสร็จในป พ.ศ. 2461 นับเปนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่สําคัญของ
เชียงใหม - ลําพูน เปนเสมือนการกระตุน เศรษฐกิจทัง้ จากความตองการไมสกั ของบริษทั ทําไมองั กฤษ (บริษทั บอมเบยเบอรมา )
นอกจากนี้ ทางรถไฟดังกลาวยังเปนเสนทางลําเลียงไมสกั ขาว และถานหุงตมในเขตภาคเหนือไปยังตลาดภาคกลางไดสะดวกขึน้
หลังจากที่ทางรถไฟสายเหนือสรางมาถึงเชียงใหม ทําใหการเดินทางจากกรุงเทพขึ้นมาเชียงใหมใชเวลาไมนาน
เหมือนแตกอน ผูคนจํานวนมากหันมาใชบริการของรถไฟจึงทําใหแตละขบวนแออัดไปดวยผูโดยสาร จนบางครั้งตองออกแรง
ปนขึ้นไปนั่งบนหลังคาก็มี หลังจากนั้นทางมณฑลพายัพจึงไดสรางสถานีรถไฟประจําเชียงใหมขึ้น ชาวบานเรียกสถานีนี้วา
“สถานีปายราง” หมายถึง ที่สิ้นสุดของรางรถไฟ หลังการกอสรางสถานีรถไฟเชียงใหมเสร็จก็ไดมีพิธีเปดทําการเดินรถไฟ
สายเหนือขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 จนถึงปจจุบันนับได 88 ป
สถานีรถไฟเชียงใหมที่เห็นในปจจุบัน นับเปนอาคารหลังที่ 2 ซึ่งอาคารหลังแรกสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2464 เปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินของฝายสัมพันธมิตรไดทิ้งระเบิดทําลายสถานีรถไฟ
เชียงใหมจนพังพินาศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2486 หลังจากที่สถานีรถไฟถูกระเบิด ทางราชการตองประกาศงดใชสถานีแหงนี้
ไปหลายป ผูโดยสารที่เดินทางโดยรถไฟตองขึ้นลงที่สถานีปาเสา จังหวัดลําพูนแทน ตอมาเมื่อสงครามสงบลงจึงไดมีการสราง
สถานีรถไฟขึ้นใหมซึ่งเปนอาคารที่ใชอยูในปจจุบัน
ที่มา: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/782616/
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อบรมใหความรูการดับเพลิงเบื้องตน
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 นายอินสอน บุญเผือก หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม พรอมดวยเจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบรมใหความรูการดับเพลิงเบื้องตน วิธีการใชถังดับเพลิง และลูกบอลดับเพลิงแกผูนําชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ทั้งหมด 4 แขวง ประกอบดวย แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค และ
แขวงศรีวิชัย โดยมีการสงมอบลูกบอลดับเพลิงใหแตละชุมชน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ
ระงับเหตุเพลิงไหม

ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาทอระบายนํ้า บริเวณถนนเจริญประเทศ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมหารือ
เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาทอระบายนํ้า บริเวณถนนเจริญประเทศ ซอย 2 และซอย 4 เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
ในเบื้องตน กอนที่จะดําเนินการซอมแซม โดยมี ผูอํานวยการสวนออกแบบและกอสราง สํานักการชาง หัวหนาฝายจัดการ
คุณภาพนํ้า สวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมการประชุม

20

เวียงพิงค

ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

“ ผูสําคัญตนวามีความฉลาดสามารถเปนเลิศอยูเสมอนั้น มักพาตัวไมรอด
เพราะความสําคัญตนเชนนั้น จะปดบังโอกาสที่จะขวนขวาย หรือไดมาซึ่งปญญาที่สูงขึ้นไป
ตัวอยางก็มีปรากฏในประวัติการณของโลกมาแลวมากมาย
ที่ผูมีปญญาความสามารถและอํานาจตองพายแพลมจมไป ”
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระราชทานพระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24 มีนาคม 2518
ที่มา: https://women.trueid.net/detail/nkD45GO68Ay

21

เวียงพิงค

กิจกรรมการใชแอปพลิเคชั่นตลาดสด Drive Thru Market จังหวัดเชียงใหม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดกิจกรรมการใช
แอปพลิเคชั่นตลาดสด Drive Thru Market จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหมกลาวรายงาน โดย “Drive Thru Market Chiang Mai” เปนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและสรางความริเริ่ม
ตามแนวทางโครงการเชียงใหมเมืองนวัตกรรม เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคและผูประกอบการ (พอคาและแมคา)
ในตลาดสดแบบออนไลน เพื่อใหบริการรับ-สั่งอาหาร และวัตถุดิบสําหรับ การประกอบอาหารในครัวเรือนเปนการลวงหนา
เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม โดยผูบริโภครับเองที่ตลาดสดที่เขารวมโครงการ เพื่อชวยรักษาระยะหางและปกปองตนเองและผูอื่น
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจระดับชุมชน
ภายในจังหวัด พรอมสรางรายไดใหกับพอคาแมคาในชุมชน พอคาแมคาสามารถ
ซื้อขายไดอยางปลอดภัย ควบคุมการแพรระบาด และการดูแลความสะอาดของ
วัตถุดิบเพื่อสรางสังคมยุคใหม ที่นาอยู รักษาระยะหางทางสังคม ปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนํารองที่ตลาดประตูเชียงใหม
ณ หองประชุมศูนยขอมูลขาวสารเฉพาะกิจชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
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