พิธีบวงสรวง
ศาลพระภูมิเจาที่และเจดียขาว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และเจดียขาว โดยมี
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนา
สวนราชการและพนักงานเทศบาล เขารวมพิธี เพื่อเปนสิริมงคลแกพนักงาน
เทศบาล และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป ณ สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม

พิธีบวงสรวงขอขมาแมนํ้าปง
วั นที่ 11 พฤศจิก ายน 2562 นายทั ศนั ย บู ร ณุ ปกรณ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีบวงสรวงขอขมาแมนํ้าปง
เนื่องในงานประเพณียี่เปงเชียงใหม โดยมีคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เขารวมพิธี ณ ทานํ้าศรีโขง
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งานแถลงขาวการจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม
ประจําป 2562
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในงานแถลงขาว
การจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหมประจําป 2562 ภายใตแนวคิด “แอวยี่เปงเจียงใหม ฮวมใจฮักษาฮีตฮอยลานนา
ปลอดประทัดยักษ ไรแอลกอฮอล” โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พันเอกอโณทัย ชัยมงคล
รองผูบ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พ.ต.อ. สุวฒ
ั น
แกวดวงโต รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และนายธงชัย ยั่งยืน หัวหนาศูนยประสานงานเครือขายองคกร
งดเหลาภาคเหนือตอนบน รวมแถลงขาวการจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ระหวางวันที่
9-12 พฤศจิกายน 2562 ซึง่ ประกอบดวยกิจกรรมตามผางปะตีด้ สองฟาฮักษาเมือง การแสดง
ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เปง ขบวนแหโคมยี่เปง กิจกรรมตามประทีปโคมไฟในงานบุญ
ตัง้ ธรรมหลวง การประกวดหนูนอ ยยีเ่ ปง ประกวดเทพี-เทพบุตรยีเ่ ปง และขบวนแหกระทงใหญ
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีของชาวลานนาใหคงอยูสืบไป ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย

พิธีเปดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานเปดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2562 ภายใต
แนวคิด “แอวยี่เปงเจียงใหม ฮวมใจฮักษาฮีตฮอยลานนา ปลอดประทัดยักษ
ไรแอลกอฮอล” โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
กลาวรายงาน ซึง่ งานประเพณียเี่ ปงเชียงใหม ประจําป 2562 จัดขึน้ ระหวางวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 เพือ่ เปนการอนุรกั ษ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม และชาวลานนา ณ บริเวณขวงประตูทาแพ
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สารบัญ

เวียงพิงค

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปท่ี 22 ฉบับที่ 12 ประจําเดือนธันวาคม 2562

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
7. นางสาวพิมพพชิ ชา ปยะจันทร
8. นางสาวทิวาพร คํามา
9. นายกฤษฎา สีโยยอด
10. นางสาวปยะสา จันทรแกว
11. นางสาวนิภาพร อินทนนท

2
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5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12-13
14

“

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

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจาที่และเจดียขาว
พิธบี วงสรวงขอขมาแมน้ํา ปง
งานแถลงขาวการจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2562
พิธีเปดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม
พิธีสงตัวนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครเชียงใหม รวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
โครงการคัดแยกขยะอันตราย
คณะทูตมิตรภาพจากประเทศโรมาเนียและเกาหลี ใต เขาเยี่ยมคารวะ
ประชุมเพื่อหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาน้ ํ าทวม
ในพื้นที่อําเภอเมือง เขตเทศบาลนครเชียงใหม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกัน
และแกไขปญหาหมอกควัน
โครงการเตนแอโรบิคสรางเสริมสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการ ศูนยฝกอบรมการสุขาภิบาลอาหาร
ครั้งที่ 1/2563
สํารับเวียงพิงค : สายอดมะขาม
อบรมและสาธิตการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝกซอมแผนและสาธิตการดับเพลิง-กูภัย
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนและศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
เขตเทศบาลนครเชียงใหม ป 2563
ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2563
ประมวลภาพประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม 2562
พิธรี บั พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
พิธีทําบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปยมหาราช
ฮีตฮอยลานนา : ซอลานนา
แถลงผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดําเนินการ
และแกไขปญหาคลองแมขา
ลงพื้นที่คลองแมขา
อาสาสมัครรวมกิจกรรมเก็บกระทงในแมน้ําปง
สารพันเวียงพิงค : หมวกใบลานลานนา ภูมิปญญาที่กําลังจะสูญหาย
กินลมชมเวียง : เพลินฤดี ไนทมารเก็ต เชียงใหม
ตรวจรานขายดอกไมไฟ เตรียมความพรอม
กอนเทศกาลประเพณียี่เปงเชียงใหม
ธรรมะเวียงพิงค : หลวงพอชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)
กิจกรรม “ตามผางปะตี้ด สองฟา ฮักษาเมือง
ตอนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภา

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

:
:
:
:

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
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16
17
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20
21
22
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พิธีสงตัวนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครเชียงใหม
รวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานพิธสี ง ตัวนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 163 คน เขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 37
รอบคั ด เลื อก ระดับภาคเหนือ ประจําปก ารศึ ก ษา 2562
“นครแมสอด อากาซาเกมส” ซึง่ ไดจดั การแขงขันระหวางวันที่
17 - 26 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก

โครงการคัดแยกขยะอันตราย
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสุดาภรณ สงวนสัตย ประธานแมบานมหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานปลอยคาราวานสงขบวนรถบรรทุกขยะอันตราย
ตามโครงการคัดแยกขยะอันตราย เพือ่ นําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยมี นายทัศนัย
บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมเปนผูกลาวรายงาน และมีสมาชิกสมาคม
แมบา นมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ
และพนักงานเทศบาลเขารวมปลอยคาราวานรถบรรทุกขยะอันตราย ซึง่ โครงการคัดแยก
ขยะอันตรายภายในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม ไดดาํ เนินการติดตัง้ ตูค ดั แยกขยะอันตราย
เพื่อใหบริการแกประชาชนในจุดตางๆ กวา 200 จุด เพื่อใหเปนจุดที่ประชาชน
สามารถนําขยะอันตราย ไดแก หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย โทรศัพท แบตเตอรี่ ฯลฯ
มาทิ้งที่จุดทิ้งขยะอันตราย เพือ่ ทางเทศบาลนครเชียงใหม จะไดทาํ การจัดเก็บใหถกู ตอง
ไมสง ผลกระทบตอสภาพแวดลอม ซึ่งในป 2562 เทศบาลนครเชียงใหมมีปริมาณขยะ
อันตรายที่จะตองนําไปกําจัดกวา 37 ตัน โดยไดจางเหมา
เอกชนผู  รั บ กํ า จั ด ขยะอั น ตรายนํ า ไปกํ า จั ด ให ถู ก ต อ ง
ตามหลักสุขาภิบาลตอไป ณ บริเวณสํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม
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คณะทูตมิตรภาพจากประเทศโรมาเนีย
และเกาหลี ใตเขาเยี่ยมคารวะ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางพงศสวาท นิยมคา ผูป ระสานงานชมรมแลกเปลีย่ น
มิตรภาพระหวางประเทศภาคเหนือ (Friendship Force All Northern Thailand)
ไดนําคณะทูตมิตรภาพจากประเทศโรมาเนียและเกาหลีใต เขาเยี่ยมคารวะ นายสุนทร
ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี นครเชี ย งใหม โดยได แ ลกเปลี่ ย นและหารื อ เกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมประเพณีของเชียงใหม ณ หองประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม

ประชุมเพื่อหาแนวทางการปองกันและแก ไขปญหานํ้าทวม
ในพื้นที่อําเภอเมือง เขตเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และเจาหนาที่สํานักการชาง เทศบาล
นครเชียงใหม รวมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงใหม และ คณาจารยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมประชุมเพื่อหาแนวทางการปองกัน และแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่อําเภอเมือง
เขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมีการวางแผนตัง้ แตเรือ่ งแผนงานการปองกันการแกไขปญหานํา้ ทวมอยางเปนระบบ โดยมอบหมาย
หนาที่ใหแตละหนวยงานอยางชัดเจน วางแผนเรื่องคณะทํางาน กระบวนการทํางาน ตั้งแตตนนํ้ากลางนํ้าและปลายนํ้า
สาเหตุที่ทําใหเกิดนํ้าทวม รวมถึงการปรับวิธีการทํางานดานการปองกันการเกิดนํ้าทวม
มีการวางแผนทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ ในการบริหารจัดการนํา้ ใหดี และระบายนํา้ ไดอยางรวดเร็ว
เพือ่ ใหประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดรบั ประโยชนอยางสูงสุด ณ หองประชุมสํานักการชาง อาคาร 5
ชัน้ 3 เทศบาลนครเชียงใหม

6

เวี ย งพิ ง ค

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยมี ค ณะผู  บ ริ ห าร ปลั ด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล และ
คณะกรรมการฯ เขารวมประชุม ณ หองประชุม อาคาร 5 สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม

ประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกัน
และแก ไขปญหาหมอกควัน

วั นที่ 21 ตุ ล าคม 2562 นางทิ ฆัม พร ตั นวั ฒ นะ ปลั ด เทศบาล
นครเชียงใหม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง
ปองกันแกไขปญหาหมอกควัน ณ หองประชุม 3 สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม
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โครงการเตนแอโรบิคสรางเสริมสุขภาพ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการเตนแอโรบิคสรางเสริมสุขภาพ
ของชุมชนวัดนันทาราม เพือ่ สงเสริมใหมสี ขุ ภาพทีด่ ี หางไกลจากโรคภัยตางๆ
ณ ลานออกกําลังกายวัดนันทาราม

ประชุมคณะกรรมการ ศูนยฝกอบรมการสุขาภิบาลอาหาร
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายประสงค เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมคณะ
กรรมการศูนยฝกอบรมการสุขาภิบาลอาหาร ครั้งที่ 1/2563 ณ หองประชุมสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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•สํารับเวียงพิงค์

สายอดมะขาม

สายอดมะขาม หรือ สายอดบาขาม เปนสาผักชนิดหนึ่ง คือยํายอด
มะขามออน บางสูตรตมปลารา กะป หมูสับดวยกัน ใชพริกแหงยางไฟ
โรยหนาดวยแคบหมู หอมแดงเจียวและกระเทียมเจียว แทนที่จะใชวิธีผัด
เครื่องแกงในนํ้ามันพืช และใสหมูสับลงผัด บางสูตรใชเนื้อควาย หรือเนื้อวัว
แทนเนื้อหมู บางสูตรใชปลากระปองแทนเนื้อหมู และเนื้อวัวควาย (ศรีวรรณ
จํารัส, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2550; รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หนา 6809)

สวนผสม
1. ยอดมะขาม
2. เนื้อหมูบด
3. มะเขือเทศลูกใหญ
4. หอมหัวใหญ
5. นํ้าตาลทราย
6. กระเทียมสับ
7. นํ้ามันพืช

เครื่องแกง
2
50
3
1
2
1
2

ถวย
กรัม
ลูก
หัว
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ

1. พริกขี้หนูแหง
2. กระเทียม
3. หอมแดง
4. ขาหั่น
5. ตะไครซอย
6. กะป
7. ปลาราตมสุก

15
10
5
1
1
1
1

เม็ด
กลีบ
หัว
ชอนชา
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนโตะ

วิธีการทํา
1. โขลกเครื่องแกงรวมกันใหละเอียด
2. เจียวกระเทียมกับนํ้ามัน ใสเครื่องแกงลงผัดใหหอม
3. ใสหมูสบั ลงผัด ผัดจนหมูสกุ ใสนาํ้ ปลาราตมสุก นํา้ ตาลทราย พอเดือด ตักใสชาม พักไวใหเย็น
4. ใสหอมใหญ มะเขือเทศ ลงในชามเครื่องปรุง คลุกเคลาใหเขากัน
5. ใสยอดมะขาม คลุกเคลาเบาๆ ใหเขากัน
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1
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4

5

อบรมและสาธิตการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานเปดการอบรมและสาธิตการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
ปลัดเทศบาล เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขารวมการฝกอบรม
เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจในวิธีการปองกันอัคคีภัย วิธีการดับเพลิง
รูจักวิธีการใชเครื่องมือเครื่องใชในการปองกัน ระงับอัคคีภัย และสามารถชวยเหลือ
ผูป ระสบภัยจากเหตุอคั คีภยั ในชวงงานประเพณียเี่ ปงเชียงใหม ซึง่ มีการฝกภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ณ หองประชุมอาคารดับเพลิง เทศบาลนครเชียงใหม

การฝกซอมแผนและสาธิตการดับเพลิง-กูภัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในการฝกซอมแผนและสาธิตการดับเพลิง-กูภ ยั ทีเ่ กิดจากพลุ ดอกไมไฟ
และวัตถุระเบิด โดยไดมีการจําลองสถานการณรานขายพลุดอกไมไฟระเบิด ทําให
มีผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก และมีผูเสียชีวิต ทางเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จึงเขาไปใหการชวยเหลือผูประสบภัย โดยทําการดับเพลิงที่กําลัง
ลุกไหม รวมทั้งอพยพผูบาดเจ็บนําสงโรงพยาบาลอยางเรงดวน โดยในการซอมแผน
ครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขารวมการฝกซอม
ดังกลาว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัย รวมทั้งเพื่อให
เจาหนาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ รูจักวิธีการใชเครื่องมือเครื่องใชในการปองกัน
ระงับอัคคีภยั และสามารถชวยเหลือผูป ระสบภัยจากเหตุอคั คีภยั ในชวงงานประเพณี
ยี่เปงเชียงใหมไดอยางรวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในชวงการจัดงานประเพณีดังกลาว ณ ขวงประตูทาแพ
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนและศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
เขตเทศบาลนครเชียงใหม ป 2563
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธาน เปดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลนครเชียงใหม ป 2563”
ผลการสํารวจโรคหนอนพยาธิ พบวา นักเรียนในสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีการติดเชื้อ
สูงสุดรอยละ 43.26 รองลงมา คือ นักเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 8.5 โดยมีครู นักเรียนแกนนํา
จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเขารวม จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม
รวมกับ โรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็นเตอร เพื่อคนหาและเฝาระวังนักเรียนที่จะเปนโรคหนอนพยาธิใหไดรับการรักษา
อยางตอเนื่องครบวงจร ณ หองประชุม 3 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน
ครั้งที่ 2/2563
วั น ที่ 6 พฤศจิก ายน 2562 นายสุนทร ยามศิ ริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานเปดการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน
ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ รับฟงปญหา ตลอดจนเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาล โดยมี รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เขารวมการประชุม ณ หองประชุม 3
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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ประมวลภาพ
ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม 2562
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พิธรี บั พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี ในสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยนายทัศนัย
บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ไดเขารวมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
ณ หองราชพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

พิธีทําบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
พรอมดวย นางทิฆมั พร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม และพนักงานเทศบาล
เขารวมประกอบพิธีทําบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคลาย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

ซอลานนา
ซอ หมายถึง การรองหรือการขับรองเพลงพื้นบานของลานนา เรียกอีกอยางหนึ่งวา ซอพื้นเมือง เปนเพลงพื้นบาน
อยางหนึ่งของชาวลานนาในเขต 8 จังหวัด ภาคเหนือ และบางสวนของจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ และ ตาก การซอมีทั้งการ
โตตอบกันในลักษณะบทเกี้ยวพาราสี ระหวางชายหญิง หรือซอเดี่ยวเพื่อเลาเรื่อง พรรณนา เหตุการณ มีเครื่องดนตรีพื้นบาน
บรรเลงประกอบ
ผูขับเพลงซอ หรือ ที่เรียกตามภาษาทองถิ่นวา “ชางซอ” ที่รองโตตอบกันเรียกวา “คูถอง” ชางซอที่เปนคูถองตองเปน
ผูมีปฏิภาณไหวพริบดีและไดรับการฝกฝนจนชํานาญ เพราะตองโตตอบกับอีกฝายอยางทันทวงที ตองมีความรูรอบตัว และมี
ความจําดี เพราะสามารถนําสิ่งรอบขางมาใชในการซอได นอกจากนี้ ตองจําทํานองของเพลงซอไดอยางขึ้นใจ เนื้อรองของ
ซอเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ขึ้นอยูกับสถานการณและโอกาสที่ไปแสดง เชน ถาไปแสดงในงานบวชนาค ชางซอก็จะ
รองเพลงซอพรรณนาเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณพอแม
การขับซอไดมพี ฒ
ั นาการมาตลอดตามยุคสมัย เชน ในสมัยพระราชชายาเจาดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงเปนผูริเริ่มละครซอขึ้นในจังหวัดเชียงใหม และในป พ.ศ. 2508 เกิดซอสตริง หรือซอรวมสมัย ซึ่งนําทํานองซอ
บางทํานองมาประยุกตกับดนตรีสากล
ซอ มีประวัตคิ วามเปนมาทีย่ าวนาน เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมทีส่ าํ คัญและโดดเดนยิง่ ของชาวลานนา มีความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตความเปนอยู เปนกระจกเงาสะทอนวิถีการดํารงชีวิตของชาวลานนาในดานตางๆ เชน ความเชื่อ คานิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว การประกอบอาชีพ อาหารและโภชนาการ การแตงกาย นอกจากนี้
ยังมีความงดงามของภาษาคําเมือง หรือภาษาถิ่นเหนือ จึงเปนภูมิปญญาทางภาษาที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคไวอยางงดงาม
ทรงคุณคานาภูมิใจยิ่ง
ปจจุบันการขับซอไมคอยไดรับความสนใจเทาที่ควร เนื่องจากกระแสดนตรี
สมัยใหมและละครโทรทัศนที่เขาไปมีบทบาทในวิถีชีวิตของผูคนมากขึ้น จนทําให
การขับซอที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตคอยๆ จางหายไปเชนเดียวกับเพลงพื้นบานอื่นๆ
ที่มีอยูในประเทศไทย ตัวอยางผูที่มีความสามารถโดดเดนในการขับซอลานนา
ไดแก แมครูจันทรสม สายธารา ศิลปนแหงชาติ พอครูคําผาย นุปง ศิลปนแหงชาติ
แมครูบัวซอน ถนอมบุญ ฯลฯ
ที่มา : http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/161-----
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แถลงผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดําเนินการ
และแก ไขปญหาคลองแมขา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม (ผูอ าํ นวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงใหม) พรอมดวย
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เจาหนาทีส่ าํ นักการชาง เทศบาล
นครเชียงใหม โครงการชลประทานเชียงใหม อาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และ นายกเทศมนตรีตําบลปาแดด เขารวมเปนผูแทนจังหวัดเชียงใหม ประจําบอรด
นิทรรศการ เพือ่ แถลงผลการปฏิบตั งิ านวางแผนการดําเนินการและแกไขปญหาคลองแมขา
นํ า เสนอต อ พลเอกประยุท ธ จันทรโอชา นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะผู  อํ า นวยการ
รั ก ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

ลงพื้นที่คลองแมขา
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม มอบหมายให พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม รวมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 และกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงใหม ไดลงพื้นที่คลองแมขา
เพื่อเติมสารออรแกนิค superhero ชวยบําบัดนํ้าเสียลงในคลองแมขา โดยไดรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงใหม บริเวณสะพานถนนมหิดลจากตนนํ้าบริเวณถนนสมโภช 700 ป ตลอดสาย
ทั้งหมด 8 จุด โดยมี นายวิสาขะ ปญญาชวย ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง เทศบาลนครเชียงใหม บรรยาย
สรุปเบื้องตนเกี่ยวกับแผนงานการดําเนินการที่ผานมา
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อาสาสมัครรวมกิจกรรมเก็บกระทงในแมนํ้าปง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และนายไพศาล สุรธรรมวิทย
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม มอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ทีร่ ว มเปนอาสาสมัคร
เก็บกระทงในแมนาํ้ ปงรวมกับเจาหนาทีข่ องเทศบาลนครเชียงใหม
ทัง้ นี้ เทศบาลนครเชียงใหม ขอขอบคุณในการทําประโยชนเพือ่ สังคม
ของนองนักศึกษาทุกๆ ทาน
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

หมวกใบลานลานนา
ภู ม ิ ป ั ญ ญาที ่ ก ํ า ลั ง จะสู ญ หาย

แต ทุ ก วั น นี้ มี ก ารนํ า เอาวั ส ดุ ห ลากหลายเข า มาใช
กวางขวางขึ้น และบางแบบก็ไมมีการสานเลย ใชกาบของไม
บางชนิดมาจักและเย็บเขาดวยกัน มีตอกไมไผชวยเปนโครง
อยูบาง ทั้งจํานวนแบบที่สานลวนๆ ก็เพิ่มมากขึ้น เชน
สานดวยใบลาน กระจูด กก ผักตบชวา ซึง่ การทําหมวกชนิดนี้
มุงขายใหกับนักทองเที่ยวมากกวาชาวบานเพราะมีราคาสูง
กวาปจจุบนั มีชาวบานในหมูบ า นตางๆ หันมาสนใจทําหมวกสาน
กันมากขึ้นเพื่อเปนการอนุรักษงานฝมือทองถิ่น และยังสราง
อาชีพ สรางรายไดใหกับคนในชุมชน
กลุมลูกคาที่เหนียวแนนของหมวกสานก็คือ ชาวไร
ชาวนา ชาวสวน กรรมกรและนักทองเที่ยว ซึ่งถาหากไมมี
ที่ไร ที่นา ที่สวนใหกับเกษตรกรไดทํา จะมีประโยชนอะไร
ทีว่ งจรชีวติ ของหมวกสานจะยังคงยืนยาว แตกบั นักทองเทีย่ ว
ที่เห็นความสําคัญก็ไมแน เพราะจะมีนักทองเที่ยวสักกี่ราย
ที่ เ ห็ นคุ ณ ค า ของหมวกสาน ในฐานะของงานหั ต ถกรรม
อันมีคาของทองถิ่น

วิถชี วี ติ อันเรียบงายของคนชนบทในลานนา ลวนเกีย่ วของ
กับการทําเกษตรปลูกขาว ภาพของพออุย แมอยุ นุง เสือ้ หมอหอม
บนหัวจะใส “งอบ” หรือ “กุบ” ไดกลายเปนสัญลักษณของ
คนชนบทและชาวนาไปแลว ปจจุบนั เมือ่ วิถที างการทําเกษตร
ไดลดนอยลง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
เขามาตั้ง หนุมสาวรุนใหมแทนที่จะเจริญรอยตามวิถีการ
ดํารงชีวิตแบบบรรพบุรุษ ก็หันเหวงจรเขามาสูระบบการ
ใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมกันมากขึ้น
ในภาวะภูมิอากาศที่คอนขางรอนจึงทําใหหมวกสาน
มี ส ถานะเป น เครื่ อ งช ว ยป อ งกั น ความร อ นได ดี ไ ม แ พ ร  ม
ปจจุบันยังคงมีการทํางอบ และหมวกเงี้ยวกันอยู และใชกัน
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะ “งอบ” ยังมีชาวไทยอยางนอย
2 ภาคที่นิยมใชคือ ภาคกลาง และ ภาคเหนือ นอกจากนั้น
ยังสามารถขายใหกบั นักทองเทีย่ วไดอยูพ อสมควร สวนหมวก
กะโลอีกแบบหนึ่ง เปนหมวกโครงไมไผกรุดวยใบตาล หรือ
ใบลาน สวนใหญเรียกวา “หมวกใบลาน” หรือ “หมวก
สามลอ” เพราะคนถีบสามลอนิยมใชกัน เห็นมีแพรหลาย
เฉพาะภาคกลาง และ ภาคเหนือเทานัน้ เมือ่ พิจารณาดานวัสดุ
และกรรมวิธกี ารทําหมวกพืน้ บานดังกลาว จะเห็นวานิยมสาน
โครงดวยตอกไม แลวกรุดานนอกดวยใบไม เชน ใบลาน
ใบจากออนและใบหวาย
ทีม่ า https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1152637
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กิ น ลมชมเวี ย ง

เพลินฤดี ไนท์ ม าร์ เก็ ต เชี ย งใหม่

Street Food หลากอารมณ์ ร สชาติ ท่ า มกลางแสงจั น ทร์ และเสี ยงดนตรี
อยางทีห่ ลายคนรูก นั ดีวา เชียงใหมคอื เมืองหลวง Street Food อันดับตนๆ ของประเทศไทย และยังเปนสถานที่
ที่เหลานักกินตัวฉกาจจากทั่วทุกมุมโลก ตองหลั่งไหลมาทองเที่ยวดวยจุดประสงคเดียวกันทั้งสิ้น และปลายทางของ
ความอรอยในฉบับนี้ขอวางพิกัดไวที่ เพลินฤดี ไนทมารเก็ต เชียงใหม
ตลาดอาหารชิลเอาทแหงนี้ตั้งอยูหัวถนนสายหลักยานไนทบารซาเชียงใหม เปนแหลงรวบรวมรานอาหาร
นานาชาติทงั้ คาวและหวานมากกวา 60 ราน เต็มไปดวยคําวาอรอยแบบครบทุกรส ทุกสัญชาติ และตอบโจทยความหิว
ของใครหลายคน ไมวาจะเปนอาหารไทย-ลานนา อาหารญี่ปุน อาหารจีน อาหารอิตาเลี่ยน หรืออาหารเม็กซิกัน
ครบเครือ่ งเรือ่ งครัวทัง้ ประเภทปง ยาง ตํา ยํา ทอด และยังรวมไปถึงอาหารเฉพาะกลุม อยางฮาลาลและอาหารเจอีกดวย
เริม่ จากมุมอาหารไทยสําหรับคนชอบเครือ่ งแกงรสจัดจานเผ็ดที่ Thai Curry เมนูแนะนําไดแก แกงเขียวหวาน
แกงพะแนง แกงมัสมั่น และแกงสับปะรด เปนตน ซึ่งทุกจานสามารถเลือกเนื้อไก เนื้อวัว หรือกุงไดตามความตองการ
ถัดมาทีโ่ ซนอาหารตะวันตกเปนพิซซาบางกรอบจาก Food Truck ชือ่ ดังอยาง il gusto มีพซิ ซาใหเลือกกวา 10 รสชาติ
เชน บารบีคิว ฮาวายเอี้ยน และทูนา เปนตน ตอดวยอาหารติดลอชื่อดัง
อีกเจา อยาง Burger Box ที่มีจุดเดนการเลือกเลนวัตถุดิบเนื้อโคขุน
คุณภาพมาปรุงเปนเบอรเกอรชิ้นโตอรอยเต็มคํา และใครที่กําลังมองหา
สะเตะสุดแนวสุดเก ลองมาชิมสะเตะสไตลคาวบอยกับราน Cowboy’s
SATAY เนือ้ สะเตะมีใหเลือกทัง้ เนือ้ หมู เนือ้ ไก และซีโ่ ครงหมู เสิรฟพรอมกับ
นํ้าจิ้ม ยังมีรานอาหารเจงๆ อีกมากมายจนเลือกโฟกัสความอรอยไมถูก
แตหากอิม่ ทองหนําใจกับของกินแลว ก็มาวาดบอดีเ้ พนทสวยๆ บนรางกาย
หรือซื้อของชํารวยของที่ระลึกติดไมติดมือกลับบานกอนจากลา และ
เมื่อกลับมาเชียงใหมอีกครั้ง โปรดอยาลืมแวะมาชิมรานอาหารที่เพลินฤดี
ไนทมารเก็ต เพราะเชือ่ วาตลาดอาหารยามคํา่ คืนแหงนี้ ไมมใี ครชิมความอรอย
ครบทุกรานภายใน 1 วันไดอยางแนนอน!
ที่มา : https://www.chiangmaicitylife.com/citylife-articles/mouthwatering
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ตรวจรานขายดอกไม ไฟ
เตรียมความพรอมกอนเทศกาลประเพณียี่เปงเชียงใหม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม พรอมดวย นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เจาหนาที่ฝายปกครอง
เจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่เทศกิจ ออกตรวจรานคา
ดอกไมเพลิงยานตลาดสันปาขอย เพื่อสรางความมั่นใจและ
ความปลอดภั ย ตามนโยบายของรั ฐ บาล และกระทรวง
มหาดไทย ที่ใหมีการกวดขันควบคุมใหรานคาผูจําหนาย
ประทัด ดอกไมเพลิง ใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
เพือ่ ปองกันอุบตั เิ หตุ และอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชวงเทศกาล
ประเพณียี่เปง ใหแกประชาชนชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
ที่จะเขามาทองเที่ยวในชวงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม

20

เวี ย งพิ ง ค

ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

โลกนี้เปนของพอดี แตเรามีความโลภทะเยอทะยานไปเอง
ไมรูจักโลก ไมรูจักภาษาของโลก ไมรูจักความหมายของโลกวา
มันเปลี่ยนแปลงอยูตามธรรมชาติของมันอยูทุกวินาที
วาเมื่อมันเกิดแลวมันก็แก
แกแลวก็เจ็บ เมื่อเจ็บแลวมันก็ตาย
หลวงพอชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)
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กิจกรรม “ตามผางปะตี้ด สองฟา ฮักษาเมือง”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดกิจกรรม “ตามผางปะตีด้ สองฟา ฮักษาเมือง”
โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูกลาว
สนับสนุนการจัดงาน จัดโดยกลุมเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม รวมกับ
จังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม ตลอดจนภาคสวนตางๆ เพื่อถวาย
เปนพุทธบูชา และยังเปนการสรางความมีสวนรวมของชุมชนในเขตเมืองเกา
ภายในกิจกรรมประกอบดวย การฟอนบูชาผางปะตี้ด โดยชางฟอนกวา
900 คน การจุดผางปะตี้ด (ผางประทีป) กวา 50,000 ดวง บริเวณรอบๆ
คูเมืองเชียงใหมและการสอนทํากระทง ซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศที่เขารวมงานเปนจํานวนมาก ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรียสามกษัตริย
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ตอนรับคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พลโทภาณุ โรจนวสุ นายสุนทร ยามศิริ นายณัฐฐชูเดช วิรยิ ดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นางทิฆมั พร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม พรอมดวย รองปลัด
เทศบาล หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาลใหการตอนรับ
และตอบข อ ซั ก ถามคณะกรรมาธิ ก ารการบริ ห ารราชการ
แผนดิน วุฒิสภา โดยมี พลเอกอกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์ เปนประธาน
คณะกรรมาธิการฯ พรอมดวยคณะอนุกรรมาธิการ และเลขานุการ
คณะกรรมาธิการฯ ณ หองประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม

ทั้งนี้ หัวใจของการปฏิรูปประเทศ คือ การปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผนดิน โดยแบงออกเปน 6 ประเด็น ไดแก การอํานวย
ความสะดวกในการติดตอราชการ สูการเปน one stop service
การพัฒนาระบบขอมูลภาครัฐสะดวกทันสมัยสูร ฐั บาลดิจทิ ลั การปฏิรปู
โครงสรางภาครัฐใหกะทัดรัด และระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ งู การปฏิรปู
กําลังคนภาครัฐใหมีขนาดเหมาะสม และมีสมรรถนะสูง การปฏิรูป
ระบบบริหารงานบุคคลใหสามารถสรางความดึงดูด และรักษาคนดี คนเกง
ไวในภาครัฐ และการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจางใหคลองตัว และโปรงใส
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