รับโลประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการนํ้ายอดเยี่ยม
ประเภทระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนรวม
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย มอบโลประกาศเกียรติคุณ
การบริหารจัดการนํ้ายอดเยี่ยม ประเภทระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนรวม ใหแก เทศบาลนครเชียงใหม โดยมี นายทัศนัย
บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูร บั มอบ ภายในงาน “การจัดการนํา้ เสียประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2562”
ภายใตแนวคิด “เปลี่ยนนํ้าเสียเปนนํ้าใส เราคนไทยตองรวมมือ” โดยมี
นายสนิท ขาวสะอาด หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ
จุลเจริญ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผูอํานวยการองคการตลาด นายชีระ วงศบูรณะ ผูอํานวยการองคการจัดการ
นํา้ เสีย คณะกรรมการองคการจัดการนํา้ เสีย ผูแ ทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครู นักเรียน ประชาชน และสื่อมวลชน
เขารวมกวา 1,000 คน ณ หองบีซซี ฮี อลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว
กรุงเทพฯ
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รับรางวัล สถานธนานุบาลดีเดน

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม และ
นายชยเดช วรรณรัตน ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1 เขารับใบประกาศ
เกียรติคุณและโลรางวัล สถานธนานุบาลดีเดน ระดับเขต ลําดับที่ 3 ประจําป 2561
ตามโครงการตรวจมาตรฐานการปฏิบตั งิ านสถานธนานุบาล
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมี นายสุทธิพงษ จุลเจริญ
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะประธาน
กรรมการจั ด การสถานธนานุ บ าลขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น เปนประธานในพิธี ณ หองกรุงธนบอลลรูม
ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

เครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียงเชียงใหม รับรางวัลดีเดนประเภทพิพิธภัณฑ
ดานสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดพิธีมอบรางวัล Museum Thailand
Awards 2019 ซึง่ จัดขึน้ อยางตอเนือ่ งเปนปที่ 3 ภายใตแนวคิด ‘Perspective’ ทีต่ อ งการสือ่ ถึงการเชือ่ มโยงพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่
เขากับพิพธิ ภัณฑเมือง ดวยการบูรณาการรวมกันอยางยัง่ ยืนทัง้ ในเชิงวิสยั ทัศนและกระบวนการทํางาน เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
พิพิธภัณฑไทยสูสากล โดยในปนี้ ‘หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม’ เครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียงเชียงใหม เทศบาล
นครเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกจาก 70 พิพิธภัณฑทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศใหไดรับรางวัลดีเดนประเภท พิพิธภัณฑ
ดานสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนตัวแทนเขารับ
รางวัล ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ (Siam Society) ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ
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สารบัญ

เวียงพิงค

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 22 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม 2562

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

บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
โรจนวสุ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
ภูบุบผา
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

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

ไชยหลา
ธาติ
ภูศรี
เหวซึ่งเจริญ
เอี่ยมละออ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นายชางภาพชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

คณะทํางาน
1. นางพัทธนันท อานันท
2. นางนงลักษณ เหวซึ่งเจริญ
3. นางเยาวลักษณ พชรธนโกศล
4. นายอินชัย อานันท

5. นางจุฑามาส พรประสาท
6. นางสาวเชิงขวัญ ดวงทิพย
7. นายทมนัย อินตะจาย

รวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :

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

รับโลประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ํายอดเยี่ยม
2
ประเภท ระบบบําบัดน้ ําเสียชุมชนรวม
รับรางวัล สถานธนานุบาลดีเดน
3
เครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียงเชียงใหม รับรางวัลดีเดน
3
ประเภทพิพิธภัณฑดานสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
อบรมการพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
5
สงเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหวางสาธารณรัฐสิงคโปร
5
และประเทศไทย
ปดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม โอเพน ครั้งที่ 4
6
มอบทุนการศึกษา ประจําป 2562 ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
6
เทศบาลนครเชียงใหม
อบรมโครงการพัฒนาองคกรชุมชน
7
อบรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
7
ตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
8
พิธีเปดตลาดทาจวน
8
สํารับเวียงพิงค : ขาวกัน๊ จิน้
9
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
10
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบกาวกระโดด
มอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผูสูงอายุ รุนที่ 1
10
ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
11
ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครหาดใหญ
11
สวนแนวตั้ง (Vertical Garden)
12-13
อบรมใหความรูผูประกอบการโรงแรม เรื่องการอนามัยสิ่งแวดลอม
14
และการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม
รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน ตนกลากองทุนแมของแผนดิน
14
ฮีตฮอยลานนา : ฟอนผีมด - ผีเม็ง
15
พิธีลงนามขอตกลงรวมกันปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
16
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิคุนกุนยา และอบรมเรื่องการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก
โรงเรียนตนแบบดีเดน ระดับจังหวัดเชียงใหม
16
ตอนรับกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจําจังหวัดเชียงใหม
17
ตอนรับกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม
17
สารพันเวียงพิงค : ผาตีนจกแมแจม
18
กินลมชมเวียง : “กาดบานฮอ” กาดนัดในเมืองเชียงใหม
19
วิถีมุสลิมของชาวจีนยูนนาน
โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรค
20
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
ธรรมะเวียงพิงค :
21
อบรมดานการสงเสริมการเดินทางแบบไรเครือ่ งยนต
22
“แอวเจียงใหม ไรเครือ่ งยนต”
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 3
22
กําหนดการจัดงานประเพณีเดือนยีเ่ ปงเชียงใหม ประจําป 2562
23

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

:
:
:
:

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

อบรมการพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ฝายกิจการโรงเรียน สํานักการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม ไดจดั การอบรมการพัฒนาวินยั เชิงบวกในสถานศึกษา
โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปด
การอบรม วัตถุประสงคในการอบรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ
ทั้ ง ร า งกาย จิ ตใจ สั ง คม สติ ป ญ ญา มี ความรู  คู คุ ณ ธรรม มี วิ นั ย พื้ น ฐาน
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่ดี และสงเสริมให
นักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ณ หองประชุมภูมริ ะพี โรงแรมเชียงใหม
ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

สงเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
ระหวางสาธารณรัฐสิงคโปร และประเทศไทย
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 Mr. Edgar Pang, Deputy Chief of Mission
and Counsellor รองหัวหนาคณะผูแทนทางการทูตและที่ปรึกษาแหงสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร ประจําประเทศไทย ไดเขาพบนายทัศนัย
บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ ย นทางการศึก ษาระหวางสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร และประเทศไทย
โดยไดรว มหารือประเด็นเกีย่ วกับการสงเสริมการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม
รวมทั้งการสงเสริมและเพิ่มปริมาณการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของ
ชาวสิงคโปรในจังหวัดเชียงใหม ตลอดจนสถานการณและความรวมมือตางๆ
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของไทย และ สิงคโปร
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ปดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม โอเพน ครั้งที่ 4
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานปดการแขงขันและ
มอบรางวัลแกทีมชนะการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม โอเพน ครั้งที่ 4 ประจําป 2562 ณ โรงพลศึกษา 3
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม

มอบทุนการศึกษา ประจําป 2562
ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรี น ครเชี ย งใหม เป น ประธานมอบ
ทุ นการศึ ก ษา ประจํ า ป 2562 จากบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
เชียงใหม ครั้งที่ 12 ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 8 แหง และ จากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งหมด 6 แหง จํานวน 73 ทุน โดยมีรองนายกเทศมนตรี ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู
นักเรียน เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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อบรมโครงการพัฒนาองคกรชุมชน
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรม โครงการพัฒนาองคกรชุมชน
เทศบาลนครเชียงใหม เพื่อเปนการพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา เสริมสราง
ความรูความเขาใจ การปองกันและแกไขปญหาในการพัฒนาชุมชน
โดยมีคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขารวม
ในพิธีดังกลาว ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

อบรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานเปดการอบรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และประชาชน
ผูสนใจ กวา 150 คน ซึ่งการอบรมดังกลาวไดรับรวมมือจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
แมโจ มาถายทอดความรูใหแกผูรับการอบรม เพื่อสงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู
แกสมาชิกชุมชนและผูป ระกอบการหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ (OTOP) อยางตอเนือ่ ง
รวมทั้งใหผูประกอบการ มีความรูภาษาอังกฤษเบื้องตน ซึ่งสามารถขยายผลิตภัณฑ
สูตลาดตางประเทศตอไป ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุรพล ภูบุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
พรอมดวยนายวิชาญ จองรัตนวนิช ผูอ าํ นวยการสํานักการศึกษา และคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม พรอมทั้งใหคําแนะนําในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

พิธีเปดตลาดทาจวน
วัน ที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสุนทร ยามศิ ริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธเี ปดตลาดทาจวน กิจกรรม
สงเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายในโครงการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมีนายอัศนี
บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และสมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขารวม ณ ทานํา้ ขางจวนผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม
(เชิงสะพานนวรัฐ)
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ขาวกั๊นจิ้น
ขาวกัน๊ จิน๊ หรือขาวเงีย้ ว หรือจิน๊ สมเงีย้ ว เชือ่ วา
เปนอาหารของชาวไทใหญหรือเงีย้ ว ใชใบตองหอเชน
เดียวกับแหนม (จิ๊นสม) จึงเรียกวา ขาวเงี้ยว หรือ
จิน๊ สมเงีย้ ว บางสูตรไมใสเนือ้ สับ แตใสเลือดคลุกเคลา
กั บ ข า วอย า งเดี ย ว (สุ รี พ ร ศรี ส วั ส ดิ์ , สั ม ภาษณ ,
9 กรกฎาคม 2550 ; รัตนา พรหมพิชยั , 2542, หนา 807)

วิธีการทํา

สวนผสม
1. ขาวสารเจา
2. เนื้อหมูบด
3. เลือดหมู
4. นํ้าตาลทราย
5. เกลือ
6. กระเทียม
7. นํ้ามันพืช

1
200
1
3
1
30
1

เครื่องเคียง
1. พริกขี้หนูแหงทอด
2. หอมหัวใหญ
3. แตงกวา
4. กระเทียมเจียว

ลิตร
กรัม
ถวย
ชอนโตะ
ชอนชา
กลีบ
ถวย

1. คั้นเลือดหมูกับใบตะไคร เพื่อดับคาวเลือด พักไว
2. หุงขาว สุกแลวตักขาวผึ่งไวพออุน ใสเกลือ นํ้าตาลทราย และ
นํ้ามันกระเทียมเจียว
3. ใสหมูสับ ตามดวยเลือดหมู
4. คลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน
5. เตรียมใบตองฉีกกวางขนาด 10 นิ้ว วางซอนกัน 4 ชั้น ใสสวนผสม
ลงตรงกลางหอ
6. จับปลายใบตองชิดกัน มวนพับใบตองลงใหแนน พับหัวพับทาย
7. มัดดวยตอกใหแนน (ตอก คือไมไผที่จักบางๆ เพื่อใชในการสาน
เครื่องใชหรือผูกสิ่งของตางๆ)
8. นึ่งในลังถึง ประมาณ 30 นาที

1

2

3

4

5

6

7

8

ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=85
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบกาวกระโดด
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รวมพิธลี งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบกาวกระโดด ณ โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผูสูงอายุ รุนที่ 1
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผูสูงอายุ รุนที่ 1
แขวงนครพิงค จํานวน 87 ราย โดยมีคณะผูบริหาร รองปลัด
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ และ
ประชาชน เขารวมแสดงความยินดี ณ วัดบานทอ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
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ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานกลาวตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต นําโดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหนาสวนราชการ
จํานวน 22 ทาน ทีเ่ ขาศึกษาดูงานเกีย่ วกับศูนยกายภาพบําบัดฯ เทศบาลนครเชียงใหม ณ ศูนยกายภาพบําบัดและแพทยทางเลือก

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ
พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานกลาวตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ ที่เขาศึกษาดูงานเรื่องการเตรียมการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562 และการบริก ารประชาชนในการชํ า ระภาษี โดยมี ร องปลั ดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการคลัง หัวหนาสวนราชการ รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม
ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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สวนแนวตั้ง (Vertical Garden)
การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในรู ป แบบสวนแนวตั้ ง
เป น เสมื อนการสรางรั้วชีวภาพ ที่ชวยลดอุ ณ หภู มิ
ความรอน ชวยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ชวยดูดซับและ
ชวยกรองฝุน ควัน และมลพิษตางๆ ในอากาศ รวมทั้ง
เพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามใหกับพื้นที่โดยรอบอีกดวย
ขอจํากัดดานพื้นที่ในเขตเมืองที่อัดแนนไปดวยอาคาร
สิง่ ปลูกสรางตางๆ จนแทบจะไมมพี นื้ ทีว่ า งสําหรับตนไม
จึงเกิดการคิดคนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
เมือง การปลูกตนไมในแนวระนาบผนัง หรือ การปลูก
ตนไมในแนวตัง้ (Vertical Garden) กลายเปนทางเลือก
ทีไ่ ดรบั ความนิยมในหลายๆ ประเทศ ไมวา จะเปนสหรัฐอเมริกา
แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุน และไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ
เพือ่ ใหสามารถใชพนื้ ทีไ่ ดอยางคุม คามากทีส่ ดุ และลดความหนา
ของดินที่ตองใชลงดวย
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สวนแนวตั้งมี 2 ประเภท คือ

สวนแนวตั้ ง มี คุ ณ สมบั ติ ย อดเยี่ ย มในการดู ด ซั บ ก า ซ
คารบอนไดออกไซดในอากาศ ดูดซับความรอนจากดวงอาทิตย
ที่นอกจากจะชวยปองกันความรอนเขาสูอาคารไดเปนอยางดีแลว
ยังลดการสะทอนและแผรังสีออกสูอากาศภายนอกอาคาร อันเปน
สาเหตุของเกาะความรอนในเมือง (urban heat island) นอกจากนี้
ยังชวยดูดซับและกรองฝุนละออง ควันพิษตางๆ ทําใหคุณภาพ
อากาศดีขนึ้ อีกดวย มีผลวิจยั ทีร่ ะบุวา สวนแนวตัง้ สามารถลดความรอน
เขาสูอาคารไดเปนอยางดี โดยจะลดความรอนไดดีที่สุดในชวงที่มี
อุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวัน โดยพบความแตกตางของอุณหภูมิ
ระหวางหองที่ใชแผงกันแดดไมเลื้อยกับอากาศภายนอกมากที่สุด
ถึง 11 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ยิ่งไมเลื้อยที่นํามาปลูกมีจํานวนใบ
ปกคลุมมากเทาไหร ก็จะมีประสิทธิภาพในการลดความรอนมาก
เทานั้น

1. การใชไมกระถางตกแตงทั้งเปนชั้นวางและ
ไมกระถางแขวน
2. การทําผนังสําหรับปลูกตนไมลงไปโดยใชวัสดุ
นํ้าหนักเบาแตสามารถใหรากยึดเกาะได เปนการนํา
ไมกระถางมาจัดวาง แขวน หรือนําตนไมมาปลูกลงใน
ภาชนะใหอยูใ นระนาบแนวตัง้ โดยการทําโครงสราง เชน
หิง้ วางรองรับตนไม การทําทีส่ วมกระถางใหอยูต ดิ บนผนัง
การทําชั้นวางกระถางตนไม ตลอดจนที่ตั้งตนไม (Stand
Garden)
เทศบาลนครเชียงใหม ไดจัดสวนแนวตั้งบริเวณ
อาคาร 5 เพือ่ ความสวยงาม ดูดซับฝุน ละออง เพือ่ สุขภาพทีด่ ี
ของประชาชนผูมาติดตอราชการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
และเป น การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วใจกลางเมื อ งเชี ย งใหม
โดยใชตัวอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด
ข อ มู ล : เขี ย วสวยหอม https://cmgreencity.
wordpress.com/
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อบรมใหความรูผูประกอบการโรงแรม เรื่องการอนามัยสิ่งแวดลอม
และการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีมอบ
เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงแรมนาอยู นาพัก กรมอนามัย และเปดการอบรมใหความรูผูประกอบการโรงแรมในเขต
เทศบาลฯ เรื่องการอนามัยสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม
โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรจากศูนยอนามัย ที่ 1 เชียงใหมและสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ที่มาถายทอดขอกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ
ใหแกผูรับการอบรม ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอรท เชียงใหม

รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน ตนกลากองทุนแมของแผนดิน
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายประสงค เรือนสอน รองปลัดเทศบาล
นครเชียงใหม นําคณะพนักงานเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ เปนตัวแทน
รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน ตนกลากองทุนแมของแผนดิน และรวมประชุม
คณะกรรมการศู น ย อํ า นวยการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด
เชียงใหม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

ฟอนผีมด - ผีเม็ง

ประเพณี เ ก า แก
ของชนบทแห ง ล า นนา
ประเพณีการฟอนผีมด-ผีเม็ง คือการฟอนรําเพือ่ เปนการสังเวย หรือการแกบนของบรรพบุรษุ ซึง่ ชาวบานทางภาคเหนือ
หรือดินแดนลานนาที่นับถือกันมานับรอยป แตในปจจุบันไดเลือนหายไปมากแลว ยังมีปฏิบัติกันอยูบางในชนบทและ
เขตในอําเภอเมืองก็มกี ารฟอนเปนบางทีเ่ ฉพาะทีม่ ศี าลเจาพอตัง้ อยูก จ็ ะมีลกู ศิษยลกู หา หรือ มาทรงจัดขึน้ ก็ถอื วาเปนประเพณีของ
ลานนาไทยแทๆ ซึ่งเปนประเพณีเกาแก สันนิษฐานวา ผีมดเปนผีประจําตระกูลหรือผีบรรพบุรุษ ซึ่งสันนิษฐานวาเปนผีที่ทํา
หนาที่มด คือดูแลลูกหลานในตระกูล จากการสังเกตพฤติกรรมการละเลนที่ปรากฏในขบวนการฟอนผีมด เชน การปดตอ
ปดแตน ยิงนก ยิงกระรอก กระแต คลองชางคลองมา ชนไก ทําไรทําสวน ทอดแห ฟอนดาบ และถอเรือถอแพ เห็นวา
เปนพฤติกรรมของชายหรือพอบานที่พึงกระทําในการดํารงชีวิต จึงเห็นวาผีมดนาจะเปนผีฝายพอ หรือ การสืบจากฝายบิดา
ซึ่งตางไปจากผีเม็งที่แสดงพฤติกรรมแงการคลอดบุตรและการปรุงอาหารเปนกิจกรรมเดน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผีเม็งเปนผีของ
ฝายหญิง และฟอนผีมดผีเม็งนีเ้ ปนการสังเวยบรรพบุรษุ ซึง่ จะจัดอยูใ นวงศาคณาญาติ หรือทีเ่ รียกวาตระกูลเดียวกัน ในวันครบป
หรือบางครั้งก็ 2 ป 3 ป แลวแตจะสะดวก แตบางที่พี่นองหรือญาติๆ กัน เกิดมีการเจ็บไขไดปวยขึ้นมาก็จะมีการบนบาน
ศาลกลาว ถาหายจากการเจ็บปวยแลวก็ทาํ การแกบน คือฟอนแกบนนัน่ เอง การจัดนัน้ ทางผูท เี่ ปนเจาภาพ ก็จะทําหนาทีเ่ ลีย้ งดู
หมูแขกเหรื่อที่มารวมงาน สวนมากเปนญาติ และเพื่อนบานใกลเรือนเคียงกัน เริ่มตนดวยการทําปะรําหรือทางภาษาลานนา
เรียกวา “ผาม” ขึน้ กลางลานบานเจาภาพก็จะจัดเครือ่ งสังเวยเปนตนวา หมู ไก เหลา ขาวตม ขนมนํา้ ออย พาน ขาวตอกดอกไม
ธูปเทียนตางๆ ในปะรําตองมีราวสําหรับพาดผาโสรง ผาโพกหัว ผาพาดบา สําหรับใสทับในเวลาฟอนและการฟอนก็จะมีดนตรี
ประกอบเครื่องดนตรีก็เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองเปนสวนมาก เชน กลอง ระนาด แน (ป) ฉิ่ง ฆองวง ฯลฯ
ประโยชนของการฟอนผีมด-ผีเม็ง
1.เปนการสรางความสามัคคีพบปะคุนเคยกันในหมูบาน
2.เปนการแสดงความกตัญูรูคุณอยางหนึ่งที่รําลึกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว
3.เปนที่พึ่งทางใจในกรณีที่ปวยไขแลวมีการบนบานศาลกลาวเอาไว
เมื่อหายแลวก็จัดพิธีฟอนเปนการแกบน
4.เปนการพักผอนหยอนใจอยางหนึ่ง เพราะคนสมัยกอนมีงานประจําก็คือ
การทําไรทํานาชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เปนชวงที่วางจากงานพวกนี้
จึงพากันจัดพิธีดังกลาวนี้ขึ้น
ที่มา : https://talk.mthai.com/inbox/393339.html
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พิธลี งนามขอตกลงรวมกันปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา
โรคชิคนุ กุนยา และอบรมเรือ่ งการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีลงนามขอตกลง
รวมกันปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิคุนกุนยา และอบรมเรื่องการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งมาตรการหลักในการปองกันโรคคือ
การควบคุมยุงลายทีเ่ ปนพาหะนําโรคจะไมประสบความสําเร็จ หากขาดการมีสว นรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะความรวมมือ
ของสถานศึกษา ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหมไดดําเนินการปองกันควบคุมโรคตั้งแตตนป เพื่อปองกันมหันตภัย 3 โรค ไดแก
โรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา โดยรณรงคนโยบาย ประชารัฐ รวมใจ ใช 3 เก็บ ปองกัน 3 โรค และ
5 ป 1 ข การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยปจจัยความสําเร็จขึ้นอยูกับบทบาทของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูอนามัย และแกนนํานักเรียนที่จะตองรวมมือกันดูแลบริเวณสถานศึกษา ในการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
ปองกันยุงกัดและการรักษาความสะอาดรอบสถานศึกษา เนนปจจัยสําคัญคือ ความครอบคลุม ความสมํา่ เสมอ และความตอเนือ่ ง
ภายในงานมีกจิ กรรมการบรรยายเรือ่ งการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในสถานศึกษา การนํานวัตกรรมธรรมชาติ
มาปรับใชในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก การอภิปรายกลุมแนวทางการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ในสถานศึกษา โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม และทีมพนสารเคมี
ทั้ง 4 แขวง พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อลดการแพรระบาดของโรคที่เกิดจาก
ยุงลายใหลดนอยลงไป ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

โรงเรียนตนแบบดีเดน ระดับจังหวัดเชียงใหม
วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง เทศบาลนครเชียงใหม
ไดรับการยกยองใหเปน โรงเรียนตนแบบดีเดน ระดับจังหวัดเชียงใหม โครงการสัมมนา
ทางวิชาการการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา สูการปฏิบัติ ประจําป 2562
โดยมี น างเสาวลั ก ษณ ชมมณฑา ผู  อํ า นวยการ
โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ป า แพ ง เข า รั บ รางวั ล จาก
นายศุภชัย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร ว มกั บ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ณ โรงแรมเชียงใหมการเดน
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ตอนรับกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจําจังหวัดเชียงใหม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ใหการตอนรับ นายจักริน วังวิวัฒน
กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจําจังหวัดเชียงใหม ไดนําเจาหนาที่ฝายพาณิชย แผนกการศึกษาแหงสถานเอกอัครราชทูต
แคนาดา ประจําประเทศไทย และตัวแทนจากบริษัทเบรนคลาวด (Braincloud) ซึ่งเปนองคกรการศึกษาสัญชาติไทย-แคนาดา
เขาพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา และการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม ในโอกาสนี้ นายวิชาญ จองรัตนวนิช ผูอ าํ นวยการสํานักการศึกษา และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ ไดรว มใหการตอนรับ
และรวมหารือ ณ หองรับรอง สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

ตอนรับกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายฌอน โอนีลล กงสุลใหญ
สหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหมพรอมคณะ เขาพบ
นายทั ศ นั ย บู ร ณุ ป กรณ นายกเทศมนตรี น ครเชี ย งใหม
เพือ่ แนะนําตัวเนือ่ งในโอกาสเขารับตําแหนงใหม และไดหารือเกีย่ วกับแนวทางการสราง
ความรวมมือดานการแลกเปลีย่ นทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหวางโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไดปรึกษาเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง
เนื่องในวาระครบรอบ 200 ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา ตลอดจนความคืบหนาของโครงการกอสรางสถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา
ประจําจังหวัดเชียงใหมแหงใหม
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

“ผาตีนจกแมแจม”

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของคนแมแจม
ในชุมชนทางภาคเหนือ ผาทอยังคง
มีบทบาทสําคัญทางสังคมและวัฒนธรรม
นอกเหนื อ จากบทบาททางการค า แล ว
ไมวา จะเปนการใชในประเพณี พิธกี รรมตางๆ
การใช เ ป น เสื้ อ ผ า เครื่ อ งนุ  ง ห ม ในหลาย
ชุ มชน ในพิ ธีขึ้นเฮือนใหม พิธีสืบชะตา
หรื อ พิ ธี ที่ มี ก ารใช ขั น หลวงยั ง คงมี ก ารใช ผ  า ขาว-ผ า แดง
เปนเครื่องประกอบพิธีกันอยู โดยเชื่อวาเปนสัญลักษณของ
ผีบรรพบุรษุ ในอําเภอแมแจมและในหลายชุมชนยังคงมีการ
ใชผาขาวที่ทอดวยมือเปนผาหลองคาบ ใชรองหรือหอราง
ของผูที่ลวงลับไปแลว และยังใชทําตุงสามหางและถุงขาว
ที่ใชในพิธีศพเชนกัน มีการทอตุงเพื่อใชในวันขึ้นปใหมหรือ
ใชในงานปอยหลวง ผาหลายอยางทอขึ้นเพื่อใชเปนผาดําหัว
ในพิธีรดนํ้าดําหัวญาติผูใหญในวันสงกรานตหรือปใหมเมือง
ผาหอคัมภีรก็ยังคงมีการทําขึ้นทุกครั้งของงานปอยเขาสังข
เพื่ออุทิศใหแกผูลวงลับ นอกจากนี้ ยังมีผาซิ่นตีนจกที่เปนผา
ไวสวมใสในงานพิธีสําคัญ บางใชใสในพิธีฮองขวัญ หรือ
เรียกขวัญ สตรีชาวแมแจมยังมีการเตรียมซิ่นตีนจกไวนุง
หลังจากตาย เพื่อใหดวงวิญญาณไดไปสักการะพระเกศแกว
จุฬามณีบนสรวงสวรรค

อําเภอแมแจมถือไดวาเปนชุมชนหนึ่งที่มีการทอผา
ซิน่ ตีนจกกันมากทีส่ ดุ ผาทอของแมแจมมีเอกลักษณในการทอ
หรือจกในลักษณะการควํ่าลาย ทําใหลวดลายที่ไดสวยงาม
ปราณีตเฉพาะแบบไมเหมือนใคร ผาซิน่ ตีนจกแมแจมยังถือเปน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมท อ งถิ่ น ล า นนาที่ สื บ ทอดเป น มรดกทาง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม การทอผาตีนจกถือไดวาเปนวิถีชีวิต
ของผูคนที่นั่นอยางชัดเจนที่สุด นับตั้งแตที่ผูหญิงแมแจม
เริ่มเรียนรูวิธีการทอผาในวัยสาว จนกระทั่งถึงวัยแกชีวิตของ
พวกเขาก็ยงั มีการทอผาอยูเ สมอ ทีเ่ ห็นไดชดั เมือ่ เวลามีงานบุญ
สําคัญตางๆ ชาวแมแจมก็จะนําผาตีนจกที่ทอเก็บไวออกมา
นุงกัน ผาตีนจกถือไดวาเปนของสําคัญที่ลูกสะใภนําไปไหว
แมสามีตอนแตงงาน นอกจากนั้น ผาตีนจกยังเกี่ยวของกับ
การดําเนินชีวิตของผูหญิงชาวแมแจมตั้งแตเกิดจนตาย
ปจจุบันเรายังสามารถพบเห็นสตรีชาวแมแจมนิยมนุง
ซิ่นตีนจกในงานบุญประเพณีตางๆ อยูเสมอ กลาวกันวา
สตรีชาวแมแจม จะตองทอผาตีนจกอยางนอยคนละ 1 ผืน
เปนการคงเอกลักษณบงบอกถึงวิถีชีวิตและเปนการสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป
ทีม่ า : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/481318
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กิ น ลมชมเวี ย ง

“กาดบ้านฮ่อ”

กาดนัดในเมืองเชียงใหม่ วิถีมุสลิมของชาวจีนยูนนาน
“กาดบานฮอ” อยูที่ถนนอิสลาม ซอย 1 ถนนเจริ ญ ประเทศ อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม หรื อ ชุ ม ชนชาวฮ อ
ยานไนทบาซารเชียงใหม พามาสัมผัสชุมชนชาวจีนยูนนาน ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม ทีม่ าของ “ชาวฮอ” มาจากชาวจีน
ที่อาศัยอยูในมณฑลยูนนาน ทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอาณาเขตติดตอกับรัฐฉานของพมา และ
อยูไมไกลกับชายแดนดานเหนือสุดของประเทศไทย ชาวฮอเรียกตัวเองวา “ยูนนานเยอ” หรือ “หานจื้อเยน”
แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม เรียกวา “ผาสี” อีกกลุมหนึ่งเรียกวา “ผาหา” กลุมนี้จะ
รับประทานหมู และไมเขาศาสนาอิสลาม ราวป พ.ศ. 2490 ชาวฮอผาสี เดินทางเปนกองคาราวาน นํามาและลา
บรรทุกสินคามาขายใหแกชาวบานทางภาคเหนือของไทย หลายคนมีภรรยา และปลูกสรางบานเรือนเปนหลักเปนฐาน
อยูใน จังหวัดเชียงใหม
สวนที่มาของกาดบานฮอนั้น ไดทราบมาวา เปนแนวคิดจากโกตอม ที่เห็นวาทุกวันศุกรชุมชนชาวฮอ
ยานไนทบาซารเชียงใหม จะเดินทางเขามาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในมัสยิดบานฮอ เปนประจําทุกสัปดาห
ยานกาดบานฮอจึงเกิดขึน้ เพือ่ ใหชาวมุสลิมไดจบั จายซือ้ อาหารมารับประทาน กอนจะเขามัสยิด หรือหลังจากเสร็จพิธี
กาดแหงนี้จึงจําหนายสินคาหลายหลายทั้งของสด อาทิ ผักสด รากหอมชู เนื้อแพะสด ไกดํา ผลไมสด ถั่ว-เตาหูหมัก
และขนมตางๆ หลากหลาย ทั้งของอิสลามและจีนยูนนาน นอกจากนี้ ยังมียาสมุนไพร และเครื่องเคียง เครื่องเทศ
ของชาวจีนยูนนานอีกดวย ตองมาลองเดินดู จะไดสัมผัสทั้งวัฒน ธรรมของอิสลาม และจีนยูนนานไปพรอมๆ กัน
ในกาดบานฮอแหงนี้
ปจจุบันนี้ มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มาเดินจับจายซื้อของ
ทั้งของสดและของแหง เปนบรรยากาศของกาดที่คึกคักเลยทีเดียว
สําหรับการเดินทางไปเที่ยวกาดบานฮอ เปดขายเฉพาะวันศุกร
ทุกสัปดาหเทานั้น เริ่มตั้งแตเชามืดจนถึงเที่ยงวัน ตั้งอยูที่ซอย 1
ถนนเจริญประเทศ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม บริเวณดานหนา
ลานจอดรถศูนยการคาไนทบาซาร หรืออยูหนามัสยิดบานฮอ
ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/990265
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โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรค โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานเปดการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการปองกันโรค โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม จัดโดยฝายปองกันและควบคุมโรค สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ณ หองประชุม ภัตตาคารตูลู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

“เราไมควรไปใหราคาตัวเองและวัตถุ”
เราอยูในโลกอยาหลงมายาของโลก ไมติดไมของแวะเกี่ยวกับสงในใจ
มีแตใจรูแจง ปลอยวางสูความวางสภาพเดิมของธรรมชาติแท
พระครูบาบุญชุม ญาณสวโร
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อบรมดานการสงเสริมการเดินทางแบบไรเครื่องยนต
“แอวเจียงใหม ไรเครื่องยนต”

วั นที่ 16 สิ ง หาคม 2562 พลโทภาณุ โรจนวสุ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดการ
ฝกอบรมดานการสงเสริมการเดินทางแบบไรเครื่องยนต
“แอวเจียงใหม ไรเครื่องยนต” ใหแกเยาวชน นักเรียน
ประชาชนชาวเชียงใหม กวา 300 คน ซึง่ การอบรมดังกลาว
จั ด ขึ้ น เนื่ อ งด ว ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พื้ น ที่ เ ฉพาะที่ มี
รูปแบบการขยายตัวของเมืองอยางกาวกระโดด ทําใหมี
ปญหาทีต่ ามมาคือปญหาการจราจร และการขนสง

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาล
นครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2562 โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม พรอมคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม รวมทั้ง
หัวหนาสวนการงาน เขารวมประชุม เพื่อพัฒนาทองถิ่นตามแผนใหเกิดประโยชน
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม อ ย า งสู ง สุ ด ณ ห อ งประชุ ม สภา
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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กําหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2562
วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2562
“แอวยี่เปงเจียงใหม ฮวมใจฮักษาฮีตฮอยลานนา ปลอดประทัดยักษ และไรแอลกอฮอล”
กิจกรรม

เวลา

วันที่ / เดือน

สถานที่จัดกิจกรรม

1. กิจกรรม “ตามผางปะตี๊ดสองฟาฮักษาเมือง”
- พิธีเปดกิจกรรม “ตามผางปะตี๊ดสองฟาฮักษาเมือง”
- ฟอนบูชาผางปะตี๊ด จํานวน 500 คน
- จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง
- จุดผางปะตี๊ดถวายเปนพุทธบูชา, ลานโกมลานนา, ซุมสาธิต
ภูมิปญญาทองถิ่น, เขาวงกตผางปะตี๊ด

18.00
18.30
19.00
19.00 - 23.00

9 พฤศจิกายน
9 พฤศจิกายน
9-10 พฤศจิกายน
9-12 พฤศจิกายน

ลานอนุสาวรียสามกษัตริย
ลานอนุสาวรียสามกษัตริย
บริเวณรอบคูเมืองดานใน
ลานอนุสาวรียสามกษัตริย

2. การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เปง

19.00 - 22.00

9-12 พฤศจิกายน

รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจงเมือง

3. พิธีเปดงาน “ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2562”

18.00

10 พฤศจิกายน

ขวงประตูทาแพ

4. กิจกรรม “ตามประทีปโคมไฟ ในงานบุญตั้งธรรมหลวง”
- การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาโคมยี่เปง
- การประกวดขบวนแหโคมยี่เปง
- การเทศนมหาชาติและจําลองเขาวงกต
- การแสดงนิทรรศการโคมยี่เปง
(โดย ชมรมผูประกอบการศูนยการคายานไนทบารซาร)

19.00 – 22.00
19.00 – 22.00
08.00 – 22.00
ตลอดวัน

9 พฤศจิกายน
10 พฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน
11-12 พฤศจิกายน

โครงการตลาดอนุสาร เชียงใหม

19.00

10 พฤศจิกายน

สํานักงานเทศบาลฯ

6. การประกวดเทพี – เทพบุตร ยี่เปง

19.00 - 23.00

10-11 พฤศจิกายน

ขวงประตูทาแพ

7. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดียขาว, ขอขมาแมนาํ้ ปง

08.09 - 10.30

11 พฤศจิกายน

สํานักงานเทศบาล, ทานํ้าศรีโขง

8. การประกวดกระทงฝมือใบตอง – ดอกไมสด
9. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
10. การปลอยกระทงสายสืบสานลานนา

09.00 - 15.00
19.00 - 22.00
19.00 - 22.00

11 พฤศจิกายน
11-12 พฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน

สํานักงานเทศบาลฯ
สํานักงานเทศบาลฯ
ลํานํ้าปงหนาสํานักงานเทศบาล

11. การประกวดกระทงใหญ ชิงถวยพระราชทานฯ

19.00 - 23.00

12 พฤศจิกายน

12. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหวสาพระสิริมังคลาจารย
(โดย พุทธสมาคม, ยุวพุทธิกสมาคม และเครือขาย)

10.00 - 23.00

10-12 พฤศจิกายน

ขวงประตูทาแพ – สํานักงาน
เทศบาล
พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม

13. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ตามผางปะตี๊ดบูชาพระเจดีย

09.00 - 22.00

10-12 พฤศจิกายน

วัดโลกโมี

14. ดนตรีสรางสรรค วัฒนธรรมสรางสุขไรแอลกอฮอล
(โดย สสส. และ สคล.)

18.00 – 24.00

10-12 พฤศจิกายน

หนาคริสตจักรที่ 1 – ขางสะพาน
นวรัฐ

5. การประกวดหนูนอยยี่เปง

หมายเหตุ - เชิญชวนแตงกายดวยชุดพื้นเมืองเขารวมกิจกรรม
- กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ขวงประตูทาแพ - ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา

วัดศรีดอนไชย
วัดศรีดอนไชย

