พิธีอัญเชิญถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหารเทศบาล
นครเชียงใหม ประกอบพิธีอัญเชิญถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การประกวด
กระทงใหญ ชิ ง ถ ว ยพระราชทานฯ ในงานประเพณี เ ดื อ นยี่ เ ป ง เชี ย งใหม ประจํ า ป 2563
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย

พิธีเปดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหมประจําป 2563
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
นายพิพัฒน รัชกิจประการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานในพิธีเปดงานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม ประจําป 2563 โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
และหน วยงานต า งๆ เขารวมพิธี ณ ขวงประตูท า แพ ในพิธีเปดมีการแสดงชุด “มรดกเวียงพิงค มลเสนห เมืองศิ ลป ลํ้ า เลอ
นครสรางสรรค” สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวและผูรวมงาน จากนั้น ประธานและแขกผูมีเกียรติขึ้นรถรางเพื่อชมกิจกรรม
ตามผางปะตีด๊ สองฟาฮักษาเมือง รอบคูเมือง ทําใหเมืองเชียงใหมสวางไสวดวยแสงจากผางปะตีด๊ ในคํา่ คืนวันลอยกระทง หรือประเพณี
เดือนยี่เปงของชาวลานนา
โดยในปนเี้ ทศบาลนครเชียงใหมรว มบูรณาการความรวมมือของหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม เนนการรักษา
และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีเดือนยี่เปงของชาวลานนา และในปนี้เปนการจัดงานรูปแบบใหม ตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อเปน
การป องกั น การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยงดขบวนแหกระทงใหญ แตจัดแสดงกระทงใหญ 7 จุด รอบเมือ งเชี ย งใหม
(ลานทาแพ ลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย ประตูชางเผือก ประตูสวนดอก แยกตลาดสมเพชร ประตูเชียงใหม และดานหนา
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม) ใหประชาชนไดชื่นชมความสวยงามอยางใกลชิด โดยยังคงไวซึ่งอัตลักษณวัฒนธรรมของชาวลานนา
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประกวดหนู น  อ ยยี่ เ ป ง เทพี - เทพบุ ต ร ยี่ เ ป ง และกิ จ กรรมต า งๆ อี ก มากมาย โดยจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่
31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ขอความรวมมือผูท จี่ ะเขารวมงาน สวมหนากากอนามัย เช็คอินในระบบไทยชนะ สวมใสชดุ พืน้ เมือง
และใชกระทงที่ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม
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พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจาที่
เจดียขาว และขอขมาแมนํ้าปง
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
นายทัศนัย บูรณุปกรณ พรอมดวย นายสุนทร ยามศิริ
พลโท ภาณุ โรจนวสุ นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม คณะผูบริหาร และหัวหนา
สวนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบพิธบี วงสรวง
ศาลพระภูมิเจาที่ เจดียขาว และขอขมาแมนํ้าปง เพื่อเปนสิริมงคลในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม
ประจําป 2563 ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม เจดียขาว และทานํ้าวัดศรีโขง

พิธีมอบรางวัลการประกวดหนูนอยยี่เปงเชียงใหม
รอบชิงชนะเลิศ ประจําป 2563
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีมอบ
รางวัลการประกวดหนูนอยยี่เปงเชียงใหม รอบชิงชนะเลิศ ประจําป 2563 พรอมดวย
นายสุรพล ภูบ บุ ผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม นางสาวดาริกา เตชะวัง ผูอ าํ นวยการ
สวนสงเสริมการศึกษาฯ สํานักการศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวม ณ เวทีหนาสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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สารบัญ

เวียงพิงค

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 23 ฉบับที่ 12 ประจําเดือนธันวาคม 2563

ที่ปรึกษา
1. นายทัศนัย
2. นายสุนทร
3. นายณัฐฐชูเดช
4. พลโท ภาณุ
6. นายประสงค
7. นายมนตชัย
8. นายสุรพล

บูรณุปกรณ
ยามศิริ
วิริยดิลกธรรม
โรจนวสุ
เรือนสอน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นครเชียงใหม
พงษเกียรติกอ ง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
ภูบุบผา
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

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

ไชยหลา
ธาติ
ภูศรี
เอี่ยมละออ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริการและเผยแพรวชิ าการ

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
11. นางสาวกุลสตรี กริ่งสันเทียะ
12. นางสาวณัฐชา แสงแกว
13. นางสาวพิชชญาภรณ จินะปญญา
14. นางสาวธัญลักษณ คํารินทร
15. นางสาวณรินธร วรรณสุข

คณะทํางาน

รวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
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2
พิธีเปดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2563
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3
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3
รอบชิงชนะเลิศ ประจําป 2563
กิจกรรมรณรงควันเบาหวานโลก
5
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
5
ลงพืน้ ทีต่ รวจ ใหคาํ แนะนํา ดานการสุขาภิบาลอาหาร
6
สําหรับสถานประกอบการจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในการจัดการน้ําเสียชุมชน
7
ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาด
7
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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พิธีสงมอบบานใหแกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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17
มอบอุปกรณจราจรใหกับสถานีตํารวจภูธรชางเผือก
17
จังหวัดเชียงใหม
สารพันเวียงพิงค : ตํานาน “เจาหลวงคําแดง”
18
ราชาแหงเทวดาอารักษดินแดนลานนา
กินลมชมเวียง : อางแกว อางเก็บนํ้า มช.
19
พิธีเปดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร
20
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21
ตอนรับคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามคลองแมขา
22
“เทศกาลลานนาฟาใส ลมหายใจเดียวกัน”
22
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สํานักการสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจ “100 รานอาหาร
23
ปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม”

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

กิจกรรมรณรงควันเบาหวานโลก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธาน
เปดกิจกรรมรณรงควันเบาหวานโลก เพื่อความตระหนักถึงปญหาโรคเบาหวาน
หาแนวทางปองกัน และหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรค รวมทั้งสราง
พฤติกรรมที่เหมาะสม เพราะโรคเบาหวานเปนโรคที่ตองกินยาควบคุมไปตลอด
และหากดูแลตนเองไมดีพอก็จะเกิดโรคแทรกซอน ภายในงานมีการตรวจเลือด
การตรวจดัชนีมวลกาย การตรวจวัดสายตา ฯลฯ โดยมีบคุ ลากรเทศบาลฯ ชาวชุมชน
และประชาชนทั่วไปเขารวมงาน ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
นายณัฐฐชเู ดช วิรยิ ดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
พรอมดวย นายไพศาล สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม และเจาหนาที่งานรักษาความสะอาด แขวงนครพิงค
เข า ร ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาสั ง คม ทํ า ความสะอาดแม นํ้ า ป ง
และตลิ่งแมนํ้าปงหลังเสร็จสิ้นงานประเพณีเดือนยี่เปง ประจําป 2563
รวมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ณ ลํานํ้าปง บริเวณ
หนาสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหมจนถึงเชิงสะพานนวรัฐ
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คณะผูตรวจการแผนดินเยี่ยมชมการจัดการขยะ
ของเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
คณะผูต รวจการแผนดิน พรอมดวยศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ไดลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการขยะเทศบาลนครเชียงใหม และรับฟง
ปญหาขอรองเรียนโครงการที่มีผลกระทบตอชุมชน (ศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอย) ของจังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยปุยและเกษตรอินทรีย และสถานี
ขนถายขยะ

ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไรที่พึ่ง และขอทาน
วันที่ 29 ตุลาคม 2563
นายมนตชัย พงษเกียรติกอง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม นายเอกชัย
ทาวคํามา หัวหนาฝายปกครอง และนางสาวชฤทธิพร ณฤดีธิติภูมิ หัวหนางาน
สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม รวมกับศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด
เชียงใหม ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไรที่พึ่งและขอทาน ณ บริเวณตลาดวโรรส
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในการจัดการนํ้าเสียชุมชน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นายนิ พ นธ บุ ญ ญามณี รั ฐ มนตรี ช  วยว า การกระทรวงมหาดไทย พร อ ม
คณะลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มการดําเนินงาน และมอบนโยบายในการจัดการนํา้ เสีย ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมตรีนครเชียงใหม
บรรยายเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครเชียงใหม และนายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวยรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน และชาวชุมชนรวมใหการตอนรับ โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดกลาวทักทายชาวชุมชน และมอบถังบําบัดนํา้ เสียใหแกประธานชุมชนหัวฝาย ชุมชนกําแพงงาม และชุมชนฟาใหมประตูกอ ม
พรอมเยีย่ มชมบานของชาวชุมชนกําแพงงามทีไ่ ดทาํ การติดตัง้ ถังบําบัดนํา้ เสีย ณ ชุมชนกําแพงงาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาด
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในพิธเี ปดการประชุมชีแ้ จงการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล
ตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมี นายมนตชยั พงษเกียรติกอ ง รองปลัด
เทศบาลนครเชียงใหม ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพรอม
ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย รวมกับ
คณะกรรมการจากหน ว ยงานต า งๆ
ตัวแทนตลาดสด และตลาดนัดในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม และฝายบริการ
สาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขฯ
ณ ห อ งประชุ ม เอื้ อ งคํ า สํ า นั ก งาน
เทศบาลนครเชียงใหม
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โครงการอบรมใหความรู เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายณั ฐ ฐ ชู เ ดช วิ ริ ย ดิ ล กธรรม รองนายกเทศมนตรี น ครเชี ย งใหม เป น ประธานเป ด โครงการอบรมให ค วามรู 
เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ ใหกับชมรมผูสูงอายุชุมชนสวนดอก โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม ในกิจกรรมมีการใหความรู การคัดกรอง ประเมินสุขภาพผูส งู อายุ รวมกับโรงพยาบาล
ประสาท ณ วัดสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เป น ประธานในกิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาสถานี ร ถไฟเชี ย งใหม
เนือ่ งในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
โดยมี นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม นายประสงค เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครเชียงใหม และเจาหนาทีเ่ ทศบาล
นครเชียงใหม เขารวม ณ สถานีรถไฟเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
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สํารับเวียงพิงค

จอผักปลัง

เปนตํารับอาหารที่มีวิธีการปรุงที่เรียกวา ‘จอ’ เชนเดียวกับจอผักกาด บางสูตรใชพริกชี้ฟา
หอมแดง กระเทียม กะป นิยมใสแหนมหรือจิ๊นสม ปรุงรสใหเปรี้ยวดวยมะนาวและมะเขือเทศ
รับประทานกับพริกชีฟ้ า เผา บางสูตรใชพริกหนุม เผาไฟ ปอกเปลือกออก แลวใสเปนเครือ่ งปรุง บางสูตร
ก็ใชพริกหนุม สด เปนเครือ่ งปรุง โดยใสลงไปทัง้ เม็ด (ภัณฑิรา
กัณทะกาลังค, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2550; นงเยาว
วิริยะ, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2550)

สวนผสม
1. ผักปลัง
200
2. จิ๊นสม
50
3. นํ้ามะนาว
2
4. พริกชี้ฟายางไฟ 2
5. มะเขือเทศ
4

เครื่องแกง
กรัม
กรัม
ชอนโตะ
เม็ด
ลูก

1. พริกชี้ฟา
2. กระเทียม
3. หอมแดง
4. กะป
5. เกลือ

1
5
5
1
1/2

เม็ด
กลีบ
หัว
ชอนชา
ชอนชา

วิธีทํา

1

2

3

4

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกสวนผสม

1. โขลกเครื่องแกงรวมกันใหละเอียด
เคล็ดลับในการปรุง : ไมควรตมนาน เพราะผักสุกงาย
2. ตมนํ้าเปลาพอเดือด ใสเครื่องแกง และตามดวยจิ๊นสม
เคล็ ดลั บ ในการเลื อ กส วนผสม : เลื อ กจิ๊ นส ม ที่ มี
3. ใสผักปลัง ตามดวยมะเขือเทศ ตมพอเดือดสักครู
รสเปรีย้ วพอดี
4. ใสนํ้ามะนาว คนใหเขากัน พอเดือดยกลง
ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=61
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สงมอบบานใหแกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธี
สงมอบบานใหแกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อเปนการสานฝนใหแก
ชาวชุมชนที่อยากมีบาน สรางความอบอุนใหแกครอบครัวในเขตเทศบาล โดยมี
นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผูจัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห เขตเชียงใหม
เปนผูกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของโครงการ การสนับสนุนงบประมาณการ
กอสรางบานเรือน และมอบเครือ่ งอุปโภคและบริโภคจากธนาคารอาคารสงเคราะห
ณ บริเวณโถงอาคาร 5 ชั้น 1 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

ฝกอบรมและสาธิตการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานกลาวเปด
การฝกอบรมและสาธิตการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ฝกอบรมแบบบูรณาการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการชวยเหลือผูประสบภัยกับเจาหนาที่เทศบาล
นครเชียงใหม ใหมีความรูความเขาใจวิธีการปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การรูจัก
การใชเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและระงับอัคคีภัยตางๆ ไดอยางถูกตอง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันภัย
ในชวงการจัดงานเดือนยี่เปงเชียงใหม ณ หองประชุมบัวตอง อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม
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โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยผูประสบภัยพิบัติ
เทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พรอมดวย
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชนเครือขาย
ดานทีอ่ ยูอ าศัย สงมอบบานหลังการซอมแซม ใหแกประชาชนผูป ระสบ
ภัยพิบตั ิ จํานวน 3 หลัง ซึง่ เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ สภาองคกร
ชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม ดําเนินตามโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย
ผูประสบภัยพิบัติ เทศบาลนครเชียงใหม

มอบหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ
วั น ที่ 15 ตุ ลาคม 2563
นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานมอบหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ และนํ้าหมักชีวภาพ ใหแก
ผู  สู ง อายุ แ ละผู  พิ ก ารในชุ ม ชนเอื้ อ อาทรป า ตั น ณ ที่ ทํ าการชุ ม ชน
เอื้ออาทรปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ประมวลภาพ
กิจกรรม
งานประเพณี
เดือนยี่เปง
เชียงใหม
ประจําป 2563
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รับชมการประกวดกระทงใหญ
ชิงถวยพระราชทาน
ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2563 ที่นี่
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ประชุมชี้แจงความกาวหนางานปรับปรุงระบบไฟฟาเคเบิลใตดิน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธาน
ในการประชุมชีแ้ จงความกาวหนางานปรับปรุงระบบไฟฟาเคเบิลใตดนิ ตามโครงการ
พัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะที่ 1 ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม โดยมี
นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายไพศาล
สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายประสงค เรือนสอน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ผูแทนจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ผูแทนจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผูแทนจากการ
ประปาสวนภูมิภาค และเจาหนาที่เทศบาลนครเชียงใหมเขารวม ณ หองประชุม
เอื้องคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

โครงการอบรมการปองกันแก ไขปญหายาเสพติด
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด โดยเครือขายกองทุนแมของแผนดินเทศบาลนครเชียงใหม และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม ณ ภัตตาคารตูลู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

ประเพณีแฮกนา
หาบขาวขึ้นหลอง ฮองขวัญขาว
วิถีชีวิตทําไรไถนาของคนเราลวนขึ้นอยูกับฤดูกาล ดินฟาอากาศลวนเปนปจจัยสําคัญสงผลตอความงอกงามของพืชพันธุธัญญาหาร
หากฟาฝนแปรปรวนอาจพาใหชอรวงแหงเรี่ยวแรงวิบัติหายนะ ความอดอยากยากจนคนแคนนั้น ไมมีมนุษยผูใดปรารถนา ชาวนาในภาคเหนือ
มีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับขาว ขอหามและขอควรปฏิบัติตอการทํานามากมาย เชนเดียวกับชาวนาตามภูมิภาคอื่นๆ พิธีกรรมทั้งหลาย
ลวนเพือ่ บํารุงขวัญ สรางกําลังใจใหกบั ตัวเอง ครอบครัว ตลอดจนชุมชน เมือ่ ถึงชวงเดือนทีจ่ ะเริม่ ปกดําทํานาก็ตอ งการทําการ “แฮกนา” เสียกอน
เพือ่ บวงสรวงตอเทวดา เจาที่ แมธรณี แมโพสพ เพือ่ ใหปกปกรักษาตนขาวใหเจริญเติบโต ไรศตั รูพชื มารบกวน เพือ่ ใหไดผลผลิตมาก พออยูพ อกิน
ไปตลอดทั้งป
สงวน โชติสขุ รัตน เลาถึงกระบวนการทํานาของชาวนาภาคเหนือไวในหนังสือประเพณีไทยภาคเหนือวา ชาวนาจะเริม่ ทําการแหนางแมวกอน
โดยจับแมวใสตะกราแหไปทั่วหมูบาน พรอมตีฆองกลองสงเสียงขับรอง เมื่อขบวนแหงไปถึงบานใด เจาของบานก็จะเอานํ้าสาดใสนางแมว
นอกจากแหนางแมวแลวยังมีการแหปลา โดยแกะสลักไมเปนรูปปลาตะเพียนสองตัว ไมที่ใชแกะจะเลือกเอาขอนไมที่ลอยตามนํ้าในลักษณะ
ตั้งขึ้นมาเมื่อตอนนํ้าทวม ในการแหจะนํานํ้าขมิ้น สมปอย เทใสอางที่มีปลา หอย ปู และตนบัว ที่ขอบอางจะมีนกยางแกะสลักอยูดวย จากนั้นก็
พากันแหไปยังลานวัดหรือลานบาน นิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมพรอมประพรมนํ้ามนตเพื่อความเปนสิริมงคล เรียกกันวา “ฟงธรรมปลาจอน
(ปลาชอน)” ทั้งการแหนางแมวและแหปลา เปาหมายก็เพื่อใหเทวดาฟาดินบันดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาล จะไดทํานากันนั่นเอง
บทฮองขวัญจะบรรยายรายละเอียดของเครื่องเซนบวงสรวงทั้งหลาย เรียกขวัญมิใหกระจัดกระจายไปอื่นไกล ขอใหมาอยูเปนสิริมงคล
กับไรนา เมือ่ ทําพิธฮี อ งขวัญนาแลว ชาวนาจึงเริม่ ไถนาเพือ่ เตรียมหวานขาวกลา ซึง่ มักจะเปนวันจันทร วันพฤหัสบดี วันเสาร โดยจะปกดําครัง้ แรก
ตรงบริเวณที่ทําพิธีแฮกนาเสียกอน
เมื่อเวลาผานไป ถึงชวงขาวออกรวง สามารถเก็บเกี่ยวได ก็จะมีพิธีฮองขวัญขาว ซึ่งอาจทําพิธีที่แปลงนา หรือที่บานกอนนําขาวขึ้นหลอง
หรือยุงขาวก็ได แตสวนใหญมักทําที่นาแลวคอยหาบขาวกลับมาขึ้นหลองที่บาน
เครื่องทําพิธีก็จะมีเสื่อ หมอน ไกตม อาหารคาวหวาน ผลไม หมาก ฮองขวัญขาวเมื่อขาวออกรวงก็เพื่อขอขมาขาว แลวเก็บเกี่ยวขึ้น
และเมี่ยง รวมทั้งเครื่องประดับเครื่องแตงตัว และบายศรีนมแมว 1 ชุด ใหขา วเต็มยุง เต็มฉาง หาบขาวขึน้ หลองเก็บขาวไวกนิ ตลอดป และ
ทั้งหมดจัดวางไวที่นาเพื่อบูชาแมโพสพ เจาที่ ผีทุงผีนา แลวทําการอาน มีขา วเชือ้ ไวทาํ พันธุใ นวันขางหนา ทายสุดคือการ “ฮองขวัญควาย”
โองการฮองขวัญขาว เมื่ออานฮองขวัญขาวเสร็จแลว เจาของนาและญาติพี่ เปนการขอขมาทีไ่ ดลว งเกินใชงานทําไรไถนา ทัง้ เปนการระลึกถึง
นองจะชวยกันหาบขาวจากลานตีขาวพรอมทั้งตาแหลวที่เคยปกตั้งแตทํา บุญคุณควายที่ใหแรงงาน ทุกขั้นตอน ทุกพิธีของประเพณี
ขวัญนากลับมาเพือ่ เปนขวัญขาวไมใหสตั วตา งๆ มากัดทําลาย ขาวของอุปกรณ
ดังกลาว บทสวดบทอานโองการฮองขวัญตางๆ ลวนมี
ทํานาตางๆ ก็จะขนจากนากลับมาบาน ระหวางหาบขาวหาบของก็จะรองรํา ความหมาย อธิบายชีวติ มนุษยทผี่ กู พันตอระบบธรรมชาติ พรอม
ทําเพลงสรางความครื้นเครงสนุกสนาน บานใดหลองขาวเพิ่งปลูกใหมก็จะ ความเชือ่ ถือศรัทธาและยําเกรงตอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ก็เพือ่ จะ
นิมนตพระสงฆมาทําพิธีถอนตีนเสา ทําบุญเลี้ยงพระแตเชาตรู มีชางซอมา ไดมีชีวิตอุดมสมบูรณตลอดทั้งวันนี้และตอลูกหลานในอนาคต
ซอฮําหลองขาว สรางความเอิกเกริก ฉลองพืชผลจากแรงงาน
การแฮกนา หาบขาวขึ้นหลอง ฮองขวัญขาว ชาวนาในภาคเหนือ ที่มา : มงคล เปลี่ยนบางชาง.2548. บทรองเลนและเพลง
ถือประพฤติปฏิบัติมาแตโบราณ “ฮองขวัญนา” ก็เพื่อบูชา แมโพสพ
พื้นบานภาคเหนือและบทวิเคราะห. กรุงเทพฯ :
แมธรณี เทวดา เจาที่ ใหชว ยปองกันอาเพศเหตุรา ย ใหขา วในนาอุดมสมบูรณ
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เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ ธนาคารกรุงไทย
อํานวยความสะดวกรับลงทะเบียนเขารวมโครงการ
“คนละครึ่ง” สําหรับผูประกอบการ
วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ ธนาคารกรุงไทย อํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ผูประกอบการรานคาที่สนใจสมัครลงทะเบียนเขารวมโครงการ “คนละครึ่ง” โดยมีผูประกอบการรานคารายยอยให
ความสนใจอยางคับคั่ง เพื่อสนับสนุนกระตุนเศรษฐกิจ เพิ่มการบริโภคภายในประเทศ และชวยใหผูประกอบการรายยอย
มีรายไดจากการขายสินคา สงผลดีกับประชาชนและรานคารายยอยที่เขารวมโครงการ

โดยเทศบาลนครเชียงใหมไดกําหนดจุดและวันเวลารับลงทะเบียน ไดแก
วันอาทิตย ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย
วันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองโถง อาคาร 5 ชัน้ 1 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณตลาดศิริวัฒนา
วันพุธ

ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ กาดมณี ขางศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

วันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ บริเวณตลาดนัดใจแกว
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การซอมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหมนํ้ามัน โดยสารดับเพลิง
ชนิดนํ้ายาโฟม ประจําป 2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดการซอมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหมนํ้ามัน
โดยสารดับเพลิงชนิดนํ้ายาโฟม ประจําป 2563 โดยมี นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม หัวหนา
ฝายปกครอง หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขารวมสังเกตการณการฝกซอม
และมีหนวยงานตางๆ จํานวน 13 หนวยงาน เขารวมการฝกซอม โดยจําลองเหตุการณ
การเกิดรถบรรทุกนํ้ามันชนกันบริเวณสี่แยก มีผูไดรับบาดเจ็บติดในรถและมีเหตุนํ้ามัน
รั่วไหล โดยมีเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ
หนวยงานตางๆ ไดเขาใหการชวยเหลือนําผูบาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ และทําการ
ดับเพลิงทีก่ าํ ลังลุกไหมโดยใชโฟมฉีด เพือ่ ทําการดับเพลิงทีล่ กุ ไหมรถโดยสาร ซึง่ การซอม
แผนดับเพลิงดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมในการใหการชวยเหลือผูประสบภัย
ในชวงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2563 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณขวงประตูทาแพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม

มอบอุปกรณจราจรใหกับสถานีตํารวจภูธรชางเผือก
จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในการมอบอุปกรณจราจรใหกับสถานีตํารวจภูธร
ชางเผือก จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชในภารกิจการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ
และการอํานวยความสะดวกดานการจราจร รวมทั้งภารกิจในการตั้งจุดตรวจ โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงษ เพ็ชรมุณี ผูกํากับการ
สถานีตํารวจภูธรชางเผือก เปนผูรับมอบ ณ สถานีตํารวจภูธรชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

ตํานาน

“เจาหลวงคําแดง”
ราชาแหงเทวดา
อารักษดินแดนลานนา

ความเชื่อเรื่องเจาหลวงคําแดง
เปนตํานานที่ถูกเลาขานสืบกันมาเปนอมตะ
คูดอยหลวงเชียงดาว และผูคนในอําเภอเชียงดาวมานาน
ตํานานเจาหลวงคําแดงเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหงขุนเขา
เปนเจาแหงผีทั้งหลาย เปนที่เคารพ
สักการะของชาวเหนือ
ตํานานแหงเจาหลวงคําแดงและถํา้ เชียงดาวถูกรอยเรียง
ผสมผสานกับความเชื่อของคนทองถิ่นไดอยางลงตัว ทั้งยัง
ถูกเชื่อมรอยดวยสํานึกเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอหลวง
คํา แดงซึ่ ง เป น ราชันยแหงอารัก ษเ มืองและภูตผี ทั้ ง หลาย
ในเขตลานนาเดิมทัง้ หมด และถํา้ เชียงดาวถือเปนถํา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เชื่อกันวาเปนที่สิงสถิตของอารักษเมืองเชียงใหมทุกองค
ตั้งแตกอนพญาเม็งรายสรางเมืองเชียงใหม โดยมีเจาหลวง
คําแดงเปนประธานใหญอารักษเมืองทัง้ หมด ภายในถํา้ เชียงดาว
จะมีโถงขนาดใหญที่เชื่อวาเปนหองประชุมผี ซึ่งเปนสถานที่
บรรดาอารักษเมือง และผีเมืองทั้งหลายมาประชุมการบาน
งานเมืองทุกคืนวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า
โดยตํานานเลาวา เจาหลวงคําแดงนั้นเปนบุตรของ
เจาเมืองพะเยา นามวา “สุวรรณคําแดง” ซึง่ พระบิดาไดสงั่ ให
เจาหลวงคําแดงพรอมทหารไปรักษาดานชายแดน เพือ่ ปองกัน
ศัตรู ไดมาพบเห็นสาวงามนางหนึ่ง จึงไดติดตามนางไปแต
ไม พ บ เจอเพี ย งกวางทองตั ว หนึ่ ง จึ ง สั่ ง ให ท หารติ ด ตาม

เจากวางทองตัวนั้นไป พระองคพยายามควบมาไลตามอยาง
กระชั้นชิดแตก็หาทันไม กวางไดวิ่งหนีไปจนถึงดอยหลวง
เชียงดาว และหลบหนีเขาไปซอนตัวในถํ้าเชิงเขา เจาหลวง
คําแดงเขาไปในถํ้าแตไมพบกวาง พบเพียงสาวงามคนหนึ่ง
ชื่อ “อินทรเหลา” ซึ่งถูกสาปใหมาอยูในถํ้านี้ ถาออกนอกถํ้า
จะกลายรางเปนกวางทันที เจาหลวงคําแดงผูซึ่งมีความรัก
และเสนหาตอหญิงสาวเปนทุนเดิมอยูแลว จึงไดเขาในถํ้า
เชนเดียวกัน ตราบเทาทุกวันนี้ก็ไมกลับออกมา และเปน
สิ่งสถิตรักษาถํ้าเชียงดาวอยูจนราษฎรในหมูบานปลูกสราง
ศาลไวชื่อวา “ ศาลเจาพอหลวงคําแดง”
ยังมีเรื่องเลาอีกมากมายในบันทึกความทรงจําและ
ความศรั ท ธาของผู  ค นต อ ดอยหลวงเชี ย งดาว ซึ่ ง หาก
เปรียบเทียบกับความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นมิตคิ วามเชือ่ แลว ดอยหลวง
เชียงดาวก็คอื ภูเขาศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละจิตวิญญาณของคนลานนา
นั่นเอง

ที่มา: https://chiangmaidailynews.com/local/671/

18

เวี ย งพิ ง ค

กิ น ลมชมเวี ย ง

ออาางเก็งแก
ว
บนํ้า มช.
หากใครมีโอกาสยามเย็นไดเขาไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม อยากจะชวนผูอาน
ไปเยือนอางแกว อางเก็บนํ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
กับวิวทิวทัศนดอยสุเทพที่อยูเบื้องหนา มีลมพัดเย็นๆ จากผิวนํ้า อีกทั้งเสียงเหลา
สรรพสัตวทั้งหลายจากสวนสัตวเชียงใหมที่อยูใกลๆ จึงเปนสถานที่ที่มีทั้งนักศึกษา
มาอานหนังสือ มานั่งเลนถายรูป รองเพลง รวมทั้งบรรดานักทองเที่ยวทั้งไทย ทั้งตาง
ประเทศ มาเดินรับบรรยากาศกันอยางมีความสุข ดั่งเพลง “อางแกว” ที่ ศรีสวัสดิ์
พิจิตรวรการ ไดแตงคํารอง และครูเอื้อ สุนทรสนาน ไดใหทํานองไว
“โอแพรวพราย นอนซบหินทรายหายใจรวยรื่น หวานอันใดฉํ่าใจจนชื่น ทั้งวัน
และคืนเจาเครงครืน้ รืน่ รมย โออา งแกวแววตา ชายเมือ่ หญิงมาหาความเย็นรม เห็นเพียง
แววอางแกวแววสม ขวัญพลอยภิรมยชื่นชิดชมรมเงา โอวิมานสวรรค เพอใครกันนั่น
พลามเอาเพรียกเอาอางแกวคงเรียกเรา ฟาพิงคพริง้ เพราใหชมเขาพลอดกัน โออา งแกว
แวววาว คงเคลิ้มเห็นดาวเคลาคลอยลอยหลั่น นํ้ารัญจวนคลื่นครวญกระสันต ซึ่งใน
สัมพันธที่หญิงปนใหชาย”
หากเอยถึงความเปนมานั้น ดวยคณะผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดหวงใย
สวัสดิการของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหมในอนาคต จึงไดทําอางเก็บนํ้าขึ้นเพื่อการ
ประปา ในป พ.ศ. 2504 โดย มช. มีลําหวย 5 สายไหลผานจากทิศเหนือไปสูทิศใต
โดย 2 ใน 5 หวยที่ไหลผานไดแก “หวยแกว” และ “หวยกูขาว” ซึ่งเปนสายที่มี
นํ้าไหลผานมากตลอดทั้งป คณะผูกอตั้ง มช. จึงขอความรวมมือกรมชลประทานใหทํา
เขื่อนตรงที่หวย 2 สายนี้ไหลมารวมกัน จนเกิดเปน “อางแกว” ในทุกวันนี้ซึ่งจุนํ้าได
ประมาณ 400,000 ลูกบาศกเมตร
ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/
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อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหร
สําหรับผูสัมผัสอาหาร
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานใน
พิธีเปดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร แกพอคา
แมคาในตลาดประตูเชียงใหม เพื่อใหสรางความมั่นใจแกผูบริโภคที่เขาไป
จั บ จ า ยซื้ อ ของในช ว งเทศกาลลอยกระทง โดยมี นายอั ศ นี บู ร ณุ ป กรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาแขวงนครพิงค ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวมการอบรม ณ หองประชุมแขวงนครพิงค เทศบาลนครเชียงใหม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2563
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณารางแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม ณ หองประชุมเอื้องคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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ธ ร ร มะ
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มีสติ รูกาย รู ใจ ตามความเปนจริง
ดวยจิตที่ตั้งมั่นและเปนกลาง
หลักของการปฏิบัติที่จะใหเกิดสติปญญาแทๆ
เกิดมรรคเกิดผลได มีไมมากหรอก
จําหลักสั้นๆ ไวนิดเดียว ใหเรา มีสติ รูกาย รูใจ ตามความเปนจริง
ดวยจิตที่ตั้งมั่นและเปนกลาง

หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช
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ตอนรับคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามคลองแมขา
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
พลเอก อนุพ งษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พรอมคณะ ลงพื้นที่คลองแมขา บริเวณชุมชนหัวฝาย เพื่อตรวจติดตาม
ความคืบหนาในการดําเนินงาน โครงการพัฒนาคลองแมขา หลังจากทีท่ กุ ภาค
สวนรวมกันบูรณาการพัฒนาคลองแมขา อยางตอเนือ่ ง โดยมี นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม คณะผูบ ริหาร
รวมทั้ ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ร ว มให ก ารต อ นรั บ และบรรยายสรุ ป ผล
การดําเนินงาน ณ ชุมชนหัวฝาย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

“เทศกาลลานนาฟาใส ลมหายใจเดียวกัน”
(Lanna Breeze Festival 2021)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
ในการเปด “เทศกาลลานนาฟาใส ลมหายใจเดียวกัน” (Lanna Breeze Festival
2021) โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ผูแทนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และนายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธาน
คณะกรรมการอํานวยการสภาลมหายใจเชียงใหม ไดเขารวม
เสวนาพูดถึงเรื่อง ความรวมมือของทุกภาคสวน และนโยบาย
ระดับทองถิ่น ปญหาของฝุน PM2.5 ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น
เพื่อรวมพลังทางสังคม เพื่อปองกัน บรรเทา และรวมกันตอสูกับ
ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกป
ภายในกิจกรรมประกอบดวย การรณรงค ใหความรู การแลกเปลีย่ น
และนําเสนอในเชิงวิชาการ การแสดงทางศิลปะ การจัดนิทรรศการ
และการจัดแสดงสินคาเพื่อนําเสนอนวัตกรรมในการปองกันฝุน
ละออง ณ พิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา
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สํานักการสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจ
“100 รานอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม”

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ ตรวจสอบ และ
ใหคาํ แนะนําดานการสุขาภิบาลอาหาร สําหรับสถานประกอบการจําหนาย
อาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อใหป ระชาชนผู  บริ โ ภคได
รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ภายใตกิจกรรม “100 รานอาหาร
ปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม” ประกอบดวย
- ตรวจสอบตามขอกําหนดดานการสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจสอบอาหารสดพรอมปรุง ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอน
- ตรวจสอบอาหารพรอมบริโภค ปลอดภัยจากแบคทีเรียปนเปอน
- ตรวจสอบเครื่องปรุงรสไมหมดอายุ มีเลข อย.
- ตรวจสอบการใชภาชนะปลอดภัย รักษสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด
โดยไดมีการดําเนินการในรานอาหารที่เปนที่นิยมของประชาชน
และนักทองเทีย่ ว เชน รานเดอะกูด วิว รานริเวอรไซด รานเจียงลูกชิน้ ปลา
รานมาลีกวยเตี๋ยวตมยําสุโขทัย รานโจกสมเพชร ภัตตาคารเจี่ยทงเฮง
KFC The Pizza Company McDonald’s ฯลฯ และจะดําเนินการ
ในรานอาหารตางๆ ครอบคลุมเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม เพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค
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