กิจกรรมเชียงใหมเคาทดาวน
(สงทายปเกา-ตอนรับปใหม)

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม รวมนับถอยหลังเขาสูศักราชใหม
และอวยพรให กั บ ประชาชาชนและนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าร ว ม
กิจกรรมเชียงใหมเคาทดาวน (สงทายปเกา-ตอนรับปใหม)
ซึ่งภายในงานประกอบดวย การแสดงโขน ซุ ม เล นเกมส
การแสดงของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม การแสดงมายากล
และการแสดงจากศิลปนจากเวที เดอะสตาร ณ ลานอนุสาวรีย
สามกษัตริย
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุมประชาชน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป 2564
และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และสงเสริมความรูการบริโภคผักผลไมปลอดภัย
เทศบาลนครเชียงใหมเริ่มโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
เชิงรุกในกลุมประชาชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป
2564 และโครงการตรวจคัดกรองความเสีย่ งจากการสัมผัสสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
และสงเสริมความรูการบริโภคผักผลไมปลอดภัย แบบ New Normal คุมเขม
มาตรการปองกันโรคทุกขั้นตอน
โดย นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ไดตรวจเยีย่ ม
พบปะประชาชน และรวมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบ
บูรณาการเชิงรุกในกลุมประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขึ้นไป
ประจําป 2564 และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพชื และสงเสริมความรูก ารบริโภคผักผลไมปลอดภัย และมี นายมนตชยั
พงษเกียรติกอ ง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม นางเยาวเรศ บุญถม ผูอ าํ นวยการ
สํานักการสาธารณสุขฯ สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เขารวม ณ สวนสุขภาพบานเดน ถนนเชียงใหม-ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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เวียงพิงค

สารบัญ

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

ที่ปรึกษา
1. นางนุสรา

ยันตรโกวิท

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
2. นายประสงค เรือนสอน
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
3. นายมนตชัย พงษเกียรติกอ ง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
4. นายสุรพล ภูบุบผา
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

กองบรรณาธิการ
1. นายวรเชษฐ

ไชยหลา

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริการและเผยแพรวชิ าการ

2. นางสาวปริศนา ธาติ
3. นายปยกุล ภูศรี
5. นายศราวุฒิ เอี่ยมละออ

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

8. นายฉัตรชัย
9. นายปยะพล
10. นายชโนดม
11. นางสาวกุลสตรี
12. นางสาวธัญลักษณ
13. นางสาวณรินธร

ไฝเครือ
พรหมประสิทธิ์
บุญมา
กริ่งสันเทียะ
คํารินทร
วรรณสุข

รวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร 053-259147-8
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เขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป 2564
และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสงเสริมความรูการบริโภคผักผลไมปลอดภัย
เทศบาลนครเชียงใหมปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองแมขา
5
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บริเวณแจงหัวลิน
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กิจกรรมตรวจสอบหามใชรถยนตควันดํา
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กิจกรรม kick off โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
7
โรคพิษสุนัขบา ประจําป 2564
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจาหนาที่
7
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
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8
สํารับเวียงพิงค : ขาวหลาม
9
แถลงขาวโครงการ Fine Day at Night
10
Bazaar - Count Down 2021
อบรมเตรียมความพรอมในการใชอุปกรณชวยเหลือผูประสบภัย
10
กิจกรรมทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 3 11
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ของเทศบาลนครเชียงใหม
ฮีตฮอย รอยลานนา : ภาษาลานนา หรือ คําเมือง
15
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูที่เดินทางเขามา
16
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18
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19
คลินิควัคซีนทางเลือก
20
ธรรมะเวียงพิงค : หลวงปูเสาร กันตสีโล
21
เทศบาลนครเชียงใหมสูภัยโควิด-19
22-23
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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

เทศบาลนครเชียงใหมปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองแมขา
เทศบาลนครเชียงใหมปรับปรุงภูมิทัศน
ริมคลองแมขา เพื่อความสวยงาม เปนระเบียบ
เรีย บร อย และความปลอดภัย โดย สวนชาง
สุขาภิบาล สํานักการชาง เทศบาลนครเชียงใหม
ไดทําการปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองแมขาบริเวณ
สะพานข า มคลองแมขา ถนนอัษฎาธร จนถึง
ถนนวิชยานนท ดวยการทําความสะอาดพื้นที่
โดยรอบ ตั ด หญ า ตัดแตงกิ่งไม ปลูก ไมดอก
ไมประดับ และติดตัง้ ไฟสองสวางในตอนกลางคืน
เพื่อใหพื้นที่ริมคลองแมขา มีความสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีความปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงใหมดําเนินการขุดลอกตะกอนดิน
ในคูเมืองบริเวณแจงหัวลิน
เทศบาลนครเชียงใหมดําเนินการขุดลอกตะกอนดินในคูเมืองบริเวณแจงหัวลิน โดย สวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง
เทศบาลนครเชียงใหม กําลังดําเนินการขุดลอกตะกอนดินที่เปนสาเหตุทําใหคูเมืองตื้นเขินบริเวณแจงหัวลิน ระหวางวันที่
11 - 17 มกราคม 2564
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การใชงานแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายประสงค เรือนสอน รองปลัดเทศบาล
นครเชียงใหม รับฟงการแนะนําวิธกี ารใชงานแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะ
เทศบาลนครเชี ย งใหม และวิ ธีก ารใช ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การชําระเงินคาโดยสารอิเล็กทรอนิกส โดยมีผูพัฒนาระบบ และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของเขารวม ณ หองประชุมสถานีขนสงอาเขต แหงที่ 3 (อาเขต3)

กิจกรรมตรวจสอบหามใชรถยนตควันดํา
วันที่ 19 มกราคม 2564 งานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง สํานักการชาง เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ สํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม กลุมงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม จัดกิจกรรมตรวจสอบหามใชรถยนตควันดํา ตามโครงการเมืองเชียงใหมอากาศสะอาด เพื่อลดจํานวนรถยนต
ควันดําที่นํามาใช ลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากยานพาหนะ บริเวณดานหนาศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม
ผลการปฏิบัติเรียกตรวจ 25 คัน มีรถควันดําเกินคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดจํานวน 3 ราย ใหคําแนะนําเพื่อนํารถยนต
ไปปรับปรุงแกไขตอไป
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กิจกรรม kick off โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2564
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช
วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในกิจกรรม kick off โครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ า
ประจําป 2564 โดยมีการออกใหบริการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนขั บา ณ ชุมชนศรีมงคล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม รวมเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง บทบาท
และทักษะของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารในการจัดอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน (Basic of Food
Sanitation Inspector : BFSI) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หองประชุม
แกรนดบอลรูม โรงแรมดวงตะวัน ถนนลอยเคราะห ตําบลชางคลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด การสั ม มนาระดมความคิ ด เห็ น การจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน
เทศบาลนครเชียงใหม ใหแกผนู าํ ชุมชนในเขตเทศบาล 97 ชุมชน เพือ่ สงเสริมสนับสนุน
ใหชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชน ถือเปนกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนไดรวมกันสํารวจสภาพปญหาความตองการ รวมคิดวิเคราะหสาเหตุ
แนวทางในการแกไขปญหา ความตองการ นําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ชุมชนในรู ปแบบกิ จกรรม โครงการ ตอบสนองต อ ป ญ หา ความต อ งการของ
แตละชุมชนอยางเปนรูปธรรม ณ หองเจนีวา โรงแรมเมอรเคียว
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายมนตชัย พงษเกียรติกอง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตลาด ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม พรอมดวย นางเยาวเรศ บุญถม ผูอ าํ นวยการสํานักการสาธารณสุขฯ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผูอ าํ นวยสวนบริการ
สาธารณสุขฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินตลาดฯ ประกอบดวย เจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม,
สํานักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม, ปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงใหม, ประมงอําเภอเมืองเชียงใหม, งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ชุมชน ฝายบริการสาธารณสุข และงานสัตวแพทย รวมตรวจประเมิน ใหคําแนะนําการพัฒนาสถานประกอบการตลาด
ใหไดมาตรฐานตลาดสด นาซื้อ เพื่อใหประชาชน
ไดเลือกซื้ออาหารที่สะอาดในตลาดที่ไดมาตรฐาน
ภายใต โ ครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
และการสุมเก็บตัวอยางอาหาร เพื่อตรวจเฝาระวัง
หาสารเคมีปนเปอ น ประเภท สารบอเร็กซ ฟอรมาลีน
สารกันรา สารฟอกขาว สารโพลารในนํ้ามันทอด
อาหาร และยาฆาแมลงในผักผลไม โดยงานคุม ครอง
ผูบริโภค ฝายบริการสาธารณสุข ซึ่งผลการตรวจ
ไมพบสารเคมีปนเปอ นในตัวอยางอาหารทุกประเภท
ณ ตลาดประตูเชียงใหม
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สํารับเวียงพิงค

ขาวหลาม

ขาวหลาม เปนอาหารวางชนิดหนึง่ ทีช่ าวลานนานิยมทํารับประทานกันในฤดูหนาว หรือเมือ่ ไดขา วใหม ใชไผขา วหลาม
หรือไมปา งเปนกระบอกใสขา วหลาม ขาวหลามแบบชาวบาน ใชขา วสารเหนียวกับนํา้ เปลา และเกลือเทานัน้ สําหรับขาวหลาม
ที่ทําขายกันโดยทั่วไป จะใสนํ้ากะทิ และเติมถั่วดํา หรืองาขี้มอน การทําขาวหลามตามประเพณีนิยมของชาวลานนา จะเปน
พิเศษ เพื่อถวายพระในวันเพ็ญเดือนสี่ หรือประมาณเดือนมกราคม ซึ่งเปนการทานรวมกับการทานขาวจี่ และขาวลนบาตร
(มณี พยอมยงค, 2542, 828; มนตรี อาจหาญ, สัมภาษณ, 13 กรกฎาคม 2550)

สวนผสม
1. ขาวสารเหนียว
1/2 ลิตร
2. นํ้าตาลทราย
400 กรัม
3. กะทิ
3 ถวย
4. ถั่วดํา, ถั่วดําตมสุก 2 ถวย

5. เกลือปน
2 ชอนโตะ
6. ใบเตย
12 ใบ
7. ไผขาวหลาม 12 กระบอก
8. กาบมะพราว 12 ชิ้น

1

5

2

6

3

7

4

8

วิธีทํา
1. ตัดไผขาวหลามใหยาวประมาณ 12 นิ้ว ลางเฉพาะดานนอกกระบอกใหสะอาด
ควํ่ากระบอกลง พักไวใหแหง
2. ผสมกะทิ นํ้าตาล และเกลือ รวมกันแลวคนใหเขากันจนนํ้าตาลละลาย
3. ลางขาวสารใหสะอาดจนกระทั่งนํ้าใส นําขาวใสตะกราเพื่อใหสะเด็ดนํ้า ใสถั่วดํา
ตมสุกลงในขาว คลุกเคลาใหเขากัน
4. นําขาวที่ผสมถั่วดําแลวใสลงในกระบอก 1 กํามือ กระแทกเบาๆ ทําสลับกันตอไป
เรื่อยๆ จนเต็มกระบอก เหลือดานบนกระบอกไวประมาณ 2 นิ้ว สําหรับปดจุก
5. เทนํ้ากะทิที่ผสมแลว ใสลงไปในกระบอกขาวทีละนอย จนกระทั่งนํ้ากะทิทวมขาว
6. พับใบเตยเปนรูปสี่เหลี่ยม ปดกระบอกขาวหลาม แลวนํากาบมะพราวมวนเปน
ทรงกลมมาปดอีกชั้นหนึ่ง ทิ้งไวประมาณ 5- 6 ชั่วโมง
7. เผาขาวหลามกับถานไม พอกระบอกเหลืองใหหมุนกระบอกขาวหลาม ใชเวลาประมาณ
30-45 นาที สังเกตกระบอกมีสีเหลืองทั่ว แสดงวาขาวหลามสุก
8. ทิง้ ไวใหอนุ ปอกเปลือก และเหลาใหเปลือกขาวหลามบางลง เพือ่ ใหแกะรับประทานไดงา ย

ที่มา : http://lannainfo.library.cmu.ac.th/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=106
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แถลงขาวโครงการ
Fine Day at Night Bazaar - Count Down 2021
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รวมงานแถลงขาวโครงการ Fine Day
at Night Bazaar - Count Down 2021 โดย สมาคมธุรกิจทองเที่ยงจังหวัดเชียงใหม รวมกับชมรมผูประกอบการยาน
ไนทบาซาร สนับสนุนโดย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หอการคาจังหวัดเชียงใหม องคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ไดกําหนดจัดโครงการ Fine Day at Night Bazaar - Count Down เพื่อสรางกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนายกระดับภาพลักษณใหม รวมถึงการกระตุนการสรางกิจกรรมภายในยานไนทบาซาร
อันจะใหเกิดการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้นและสรางความสุขตอนรับปพุทธศักราช 2564 ณ ลานหนา
โรงแรมเลอ เมอริเดียน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

อบรมเตรียมความพรอมในการใชอุปกรณชวยเหลือผูประสบภัย
วั น ที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุนทร ยามศิ ริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมเตรียมความพรอม
ในการใชอปุ กรณ เพือ่ เพิม่ พูนความรู ทักษะ วิธกี ารชวยเหลือผูป ระสบภัย
รวมทั้ ง วิ ธี ก ารใช อุ ป กรณ ใ ห แ ก เ จ า หน า ที่ ง านป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม สามารถนําไปชวยเหลือผูป ระสบภัย
ไดอยางทันทวงที ณ ลานอเนกประสงคขวงประตูทาแพ
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กิจกรรมทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 3
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
นายไพศาล สุรธรรมวิทย นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายประสงค เรือนสอน รองปลัด
เทศบาลนครเชียงใหม พรอมดวย เจาหนาทีจ่ ากศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม,
สํา นั ก งานขนส ง จั ง หวัดเชียงใหม และเจาหนาที่ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ร วมกั น
ความสะอาด และฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในและโดยรอบ
สถานีขนสงผูโดยสาร แหงที่ 3 (อาเขต 3) เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
การใหบริการและอํานวยความสะดวกความปลอดภัย ซึ่งเปนชวงเทศกาล
วันขึน้ ปใหม 2564 มีประชาชนเดินทางกลับภูมลิ าํ เนาและเดินทางทองเทีย่ ว
ในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก ณ สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 3

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบกิจการ
และผูสัมผัสอาหาร รุนที่ 1/2564 และโครงการอบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบอาหารและผูสัมผัส
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานายกเทศมนตรี เปนประธาน
ในพิ ธี เ ป ด การอบรมหลั ก สู ต รการสุ ข าภิ บ าลอาหารสํ า หรั บ ผู  ป ระกอบกิ จ การและ
ผูสัมผัสอาหาร รุนที่ 1/2564 และโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผูประกอบอาหารและผูสัมผัส เพื่อใหผูประกอบอาหารและผูสัมผัสอาหารมีความรู
ความเขาใจในการปรุง-ประกอบอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให
ประชาชนไดบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากอาหาร
และนํ้าเปนสื่อ ณ หองประชุมฝายคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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ชุมชนเมืองสาตรนอย ออกหนวยวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 เวลา 15.00 น. - 17.00
17.0 น.
ชุมชนบานแพะ ออกหนวยวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.

ชุมชน 5 ธันวา ออกหนวยวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.
ชุมชนบานฮอม ออกหนวยวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2564 ตั้งแตเวลา 14.30 น. - 20.30 น.
งานสัตวแพทย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครเชียงใหม

กําหนดการออกใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2564
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ติดตามขอมูลขาวสารของ
งานสัตวแพทย สํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลนครเชียงใหม ไดที่นี่

ชุมชนชางแตม ออกหนวยวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตั้งแตเวลา 17.00 น.
ชุมชนบวกหาด ออกหนวยวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น . - 17.00 น.
ชุมชนอินทนิล ออกหนวยวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.
ชุมชนพระเจาเม็งราย ออกหนวยวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. - 17.00 น.

ผูที่นําสัตวเลี้ยงไปรับบริการ
กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชนมาดวยทุกครั้ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกใหบริการ
จะแจงใหทราบตอไป
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3,835,000
3,739,000
3,600,000
3,500,000
2,890,000
2,700,000
2,660,000
2,634,000
2,620,000
2,390,000
2,300,000
2,300,000
2,294,000
2,290,000
2,279,800
2,252,000
2,200,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีตพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล.ถนนในชุมชนปาพราวนอก
(หมูบ า นอุน เรือนเกา) จํานวน 3 สาย

โครงการกอสรางระบบระบายนํา้ ถนนสันติรกั ษ

โครงการกอสรางระบบระบายนํา้ ถนนมูลเมือง (ชวงถนนมูลเมือง ซอย 9 ถึงถนนราชวิถ)ี

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนโชตนา ซอย 22

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ค.ส.ล.ถนนลําพูน ซอย 8

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราชภาคินยั ตัง้ แตถนนศรีภมู ถิ งึ ถนนบํารุงบุรี

โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล.ชุมชนอินทรนุรกั ษ ซอย 2

4

5

6

7

8

9

10 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล. ถนนบํารุงราษฎร ซอย 2

11 โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล. ถนนมนตรีเชือ่ มตอถนนบํารุงราษฎร ซอย 4

12 โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนราชมรรคาตลอดสาย

13 โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล. ถนนมูลเมือง ซอย 2

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนสนามกีฬา ซอย 1

3

14

15 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนอินทวโรรส ซอย 3

16 โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนหัสดิเสวี ตัง้ แตสสุ านชางเผือกถึงถนนหลังตลาดธานินทร

17 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนโชตนา ซอย 6

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิ คอนกรีตพรอมปรับปรุงฝาบอพักถนนนันทารามสายหลัก
เริม่ ตัง้ แตสามแยกถนนสุรยิ วงศไปจนถึงทางแยกหนาวัดนันทาราม

19 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีตและระบบระบายนํา้ ค.ส.ล. ถนนวัวลาย ซอย 2

20 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนกูเ ตา ซอย 1

21 โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ถนนปาตัน ซอย 5

22 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีตพรอมระบบระบายนํา้ ถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย 3 เชือ่ มตอซอย 4

23 เงินสมทบโครงการกอสรางระบบรวบรวมนํา้ เสียสองฝง คลองแมขา พรอมปรับภูมทิ ศั น ระยะที่ 1
ตัง้ แตถนนระแกงถึงประตูกอ ม (สถานีสบู นํา้ เสียที่ 6)

24 โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า ถนนเกาะกลาง ซอย 6

25 โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไรมลพิษสุสานชางเผือก

4,256,000

4,260,000

4,340,000

5,095,000

5,749,000

5,968,000

6,810,000

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนปาหาเชือ่ มถนนชมดอย

2

7,100,000

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ถนนสวนดอก ซอย 6

รายการ

1

ที่
รายการ

300,000
91,000

51 โครงการปรับปรุงหองสมุดประชาชนศาลาแดง (หองสงเสริมพัฒนาการเด็ก)

450,000

48 โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา้ พรอมปรับปรุงภูมทิ ศั นภายในสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
(ดานหลังอาคาร 1)
50 โครงการปรับปรุงพนังกันตลิง่ ลําเหมืองสาธารณะประโยชน ตัง้ แตศนู ยมาลาเรีย เขต 2 เชียงใหมถงึ วัดปนเสา

454,700

47 โครงการปรับปรุงหองทํางานของฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ

306,800

466,500

46 โครงการกอสรางปายสุสานชางเผือกพรอมปรับปรุงรัว้ และประตู

49 โครงการปรับปรุงพืน้ สนามใตโดมของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

505,000

45 โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล. ซอยหมืน่ มงคล

592,600

43 โครงการกอสรางหองนํา้ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง

530,000

700,000

42 โครงการปรับปรุงพนังกันตลิง่ ลําเหมืองสาธารณะประโยชนบริเวณดานหลังชุมชนทิพยรตั นวลิ ลา
44 โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนระแกงเชือ่ มตอถนนระแกง ซอย 2

713,000

41 โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา้ ถนนอุน อารีย ซอย 3

1,240,000

36 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนศรีมงคล

884,000

1,300,000

35 โครงการปรับปรุงแสงสวางลานอนุสาวรียส ามกษัตริย

40 โครงการปรับปรุงหองประชุมศาลาอเนกประสงคสวนสุขภาพบานเดน

1,400,000

34 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนพระปกเกลา ซอย 11

993,000

1,495,000

33 โครงการปรับปรุงฝาบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

39 โครงการปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล. ถนนวิชยานนท ตัง้ แตสะพานนครพิงคถงึ ตลาดวโรรสฝง กาชาด

1,762,000

32 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนพระปกเกลา ซอย 4

1,067,000

1,838,000

31 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนอารักษ ซอย 2

38 โครงการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรทางขาม บริเวณหนาโรงเรียนวิชยั วิทยา ถนนชางคลาน

1,825,000

30 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนสามลาน ซอย 6

1,067,000

1,995,000

29 โครงการปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา (ตัง้ แตหนาขนสงชางเผือกถึงหนาสนามกีฬาเทศบาล)

37 โครงการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจรทางขาม บริเวณประตูคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนสุเทพ

2,100,000

2,118,000

2,148,000

งบประมาณ

28 โครงการกอสรางระบบระบายนํา้ ถนนสุขเกษม ซอย 4

27 โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํา้ ค.ส.ล. ถนนลําพูน ซอย 6 (ทางเขาหอพักรุง ทองคํา)

26 โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํา้ ถนนมณีนพรัตน ซอย 1

ที่

โครงการกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครเชียงใหม

ฮีรอยลตาฮอย
นนา

ภาษาลานนา หรือ คําเมือง
เปนภาษาประจําราชอาณาจักรลานนามาเปนระยะเวลานาน ตามประวัติศาสตรลานนา มีหลักฐานจารึกอักษรลานนา
เมือ่ ประมาณ 500 กวาปทผี่ า นมา แตตามความเปนจริงสันนิษฐานวา ภาษาลานนาเปนภาษาทีเ่ กิดขึน้ มานานนับพันปเลยทีเดียว
ภาษาลานนามีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ในสมัยโบราณการบันทึกสิ่งตางๆ ที่เปนขอมูลความรูดานตางๆ จะมีการประดิษฐ
อักษรใชแตกตางกัน ภาษาลานนาเปนภาษาที่มีสัณฐานกลมปอม คลายอักษรมอญ มีเสียงสระภายในตัว ใชในการติดตอ
สื่อสารกันในอดีต
ภาษาล า นนาเป น สิ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง เอกลั ก ษณ ค วามเป น ชนชาติ ที่ มี อ ารยธรรมที่ ยิ่ ง ใหญ ปราชญ พื้ น บ า น
และปราชญราชสํานัก สามารถอานออกเขียนได มีการใหการสนับสนุนการเรียนภาษาลานนาทั้งฝายอาณาจักร และ
ฝายศาสนจักร สิ่งที่เปนวิถีชีวิตพื้นบาน ความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม หลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตรความเปนมาของบานเมืองในอดีต กฎหมายตางๆ วรรณกรรมพื้นบาน ตํารายาสมุนไพร
การรักษาโรค โหราศาสตร ฯลฯ สิ่งเหลานี้ไดถูกบันทึกไวลงบนใบลาน พับสา ขอย ศิลาจารึก ฝาผนังภาพโบราณที่ตางๆ
วรรณกรรมตางๆ ที่มีการบันทึกเปนภาษาลานนา เชน จามเทวีวงศ สิหิงคนิทาน พงศาวดารโยนก ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
จักรวาฬทีปนี มังคลัตถทีปนี นิราศหริภญ
ุ ชัย (กะโลงเมิงเปา) ซึง่ เปนนิราศอายุเกาแกทสี่ ดุ ในเมืองไทย ลิลติ พระลอ ปญญาสชาดก
นิทานพื้นบานที่แตงโดยปราชญพื้นบาน เปนชาดกหลายๆ เรื่อง เชน อุสาบารส หงษหิน กินรี สุวรรณสาม อมราพิศวาสฯ
กฎหมายมังรายศาสตร อวหาร 25 กฎหมายเชานา ที่มีความยิ่งใหญที่สุดคือ การที่มีการใชอักษรลานนาจารึกพระไตรปฎก
ในการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 8 ของโลก ในปพุทธศักราช 2020 ณ วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) ในรัชสมัยของพระเจา
ติโลกราชมหาราช แหงราชวงศมังราย ชวงนั้นถือวาเปนยุคทองของภาษาและวรรณกรรมลานนาเปนอยางมาก หลังจากที่ทํา
สังคายนาเสร็จสิ้นลง ไดแจกจายใบลานพระไตรปฎกเผยแพรไปยังที่ตางๆ
ทีม่ า : http://www.lannacorner.cmu.ac.th/lanna2016/view.php?id=00358&group=1
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูที่เดินทาง
เขามาในเขตเทศบาลเชียงใหม
ผูเดินทางเขาสูจังหวัดเชียงใหม
ลงทะเบียนใน CM-Chana

กลุมนักทองเที่ยว/ทําธุระสวนตัว

กลุมกลับภูมิลําเนา

รายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม โทร.053-259141
1. เตรียมสําเนาบัตรประจําตัว ปชช.
2. แสดงหลักฐานการลง CM-Chana
3. ใหขอมูลการเดินทาง ที่พัก ในการเดินทางเขาสู จังหวัดเชียงใหม
เพื่อให จนท. กรอกแบบฟอรมรับแจงไวเปนหลักฐาน

รายงานตัวตอประธานชุมชน
เพื่อคัดกรองผูที่เดินทาง
เขาสูชุมชน
ตามแบบฟอร ม การรายงาน
ตัวผูที่เขามาในชุมชน

รวบรวมรายงานสง ศปก. เทศบาลเชียงใหม
(ฝายปองกันและควบคุมโรค)
มาจากพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดง)
ใหปฏิบัติดังนี้

เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ
(พื้นที่สีเหลือง) ใหปฏิบัติดังนี้

- ตรวจ RT-PCR
- กักตัว 14 วันนับจากวันที่
สัมผัสวันสุดทาย

- แนะนําใหตรวจ RT-PCR
(ไมบังคับ)
- สังเกตอาการตนเองใกลชดิ
(Self monitoring)

แจงคณะทํางานฝายติดตาม
เฝาระวังกลุมเสี่ยงฯ
(ฝายสงเสริมสุขภาพ)

เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ
(พื้นที่สีเขียว)
สามารถเดินสามารถทองเทีย่ ว
ไดตามปกติ แตขอใหปฏิบัติตาม
มาตรการป อ งกั น ควบคุ ม โรค
อย่ า งเคร่ ง ครั ด สวมหน้ า กาก
อนามัย ลางมือบอยๆ และสแกน
แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

รายละเอียดแนวทางปฏิบัติสําหรับผูเดินทางเขามาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-259141 / 053-259133-4
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สํานักการสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจ
“100 รานอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม”
สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ลงพืน้ ที่ ตรวจสอบ และใหคาํ แนะนํา
ดานการสุขาภิบาลอาหาร สําหรับสถานประกอบการจําหนายอาหาร ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม เพื่อใหประชาชนผูบริโภคไดรับประทานอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย ภายใตกิจกรรม “100 รานอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม”
ประกอบดวย
- ตรวจสอบตามขอกําหนดดานการสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจสอบอาหารสดพรอมปรุง ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอน
- ตรวจสอบอาหารพรอมบริโภค ปลอดภัยจากแบคทีเรียปนเปอน
- ตรวจสอบเครื่องปรุงรสไมหมดอายุ มีเลข อย.
- ตรวจสอบการใชภาชนะปลอดภัย รักษสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด
โดยไดมีการดําเนินการในรานอาหารที่เปนที่นิยมของประชาชนและ
นักทองเที่ยว เชน ราน The Baristro, ราน Keep in touch, รานเดอะสลัด
คอนเซปท สาขานิมมานเหมินทร, รานแยงซีเกียง, รานพายจริณ ฯลฯ และจะ
ดําเนินการในรานอาหารตางๆ ครอบคลุมเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม เพือ่ สราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒáË‹§áÃ¡
¢Í§àªÕÂ§ãËÁ‹
ถนนต า แป หรือ ถนนทาแพ ซึ่งมีความหมายถึ ง
ถนนทีเ่ ชือ่ มตอไปยังทาขนสงสินคาทีม่ าทางเรือ และขนสินคา
ขึ้นที่ทาแหงนี้ ถนนทาแพเปนยานการคาที่สําคัญแหงหนึ่ง
ของเมืองเชียงใหมมาตั้งแตอดีต แมวาปจจุบันจะมีแหลง
การคาแหงใหมเกิดขึ้นมากมายทั่วเมือง แตชื่อเสียงและ
มนตเสนหแหงถนนทาแพยังคงไวซึ่งกลิ่นอายของถนนสาย
การคายุคโบราณเสมอมา ในสมัยกอนรานคาสองฟากถนน
ทาแพเปนของชาวพมา ซึ่งเปดขายสินคาจําพวกเสื้อผา
โดยทางรานจะนําเสื้อผาออกมาแขวนหอยอยูหนาราน
เปนแถว หางสรรพสินคาแหงแรกของเชียงใหมก็ตั้งอยูบน
ถนนทาแพแหงนี้ ชื่อวา “หางตุกกระตา” เปนหางของ
พอคาชาวญี่ปุน จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดทั่วไปซึ่งนําเขามา
จากประเทศญีป่ นุ สมัยนัน้ ยานการคาสําคัญของเมืองเชียงใหม
จะอยูบ นถนนทาแพแทบทัง้ หมด มีรา นคาและหางสรรพสินคา
เกิดขึ้นมากมายตามลําดับ รวมถึงหางตันตราภัณฑซึ่งในยุค
ประมาณป พ.ศ. 2510 เปนตนมาถือไดวาหางตันตราภัณฑ
เปนหางสรรพสินคาที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น

ถนนทาแพมีความเจริญรุงเรืองตามลําดับ นอกจาก
หางสรรพสินคาแลว ถนนแหงนี้ยังมีโรงภาพยนตแหงแรก
ของเชียงใหมอกี ดวยชือ่ “โรงหนังตงเฮง” ตอมาไดกลายเปน
โรงยาฝ  น มี ลู ก ค า ระดั บเถ า แก เจ า สั ว อาเสี่ ย อาแป ะ
แมกระทัง่ กุลจี บั กังเขาไปสูบฝน ในโรงฝน แหงนีเ้ ปนจํานวนมาก
จนกระทั่งสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต อดีตนายกรัฐมนตรี
ไดสั่งใหมีการเลิกสูบฝนทั่วประเทศ โรงฝนแหงนี้จึงไดเลิก
กิจการ
เวลาตอมาความนิยมดูหนังของเชียงใหมมีมากขึ้น
จึ ง มี โ รงภาพยนต เ กิ ด ขึ้ น อี ก แห ง ใกล กั บ วั ด แสนฝางก็ คื อ
โรงภาพยนตรศรีวิศาล ซึ่งเปนโรงภาพยนตที่ทันสมัยที่สุด
ในสมัยนั้น ปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว หลังจากนั้นมา
ถนนทาแพก็มีความเจริญขึ้นตามลําดับ รานคาที่เคยเปน
โรงไมชั้นเดียวก็เปลี่ยนมาสรางดวยอาคารพานิชย 2 ชั้น
และมีพอ คาชาวจีนเขามาตัง้ รานคาจําหนายสินคาเพิม่ มากขึน้
จนชือ่ เสียงของถนนทาแพกลายเปนถนนสายการคาทีส่ าํ คัญ
ของเมืองเชียงใหม แตเมือ่ เมืองเชียงใหมมคี วามเจริญมากยิง่ ขึน้
มีพอคา นักธุรกิจเดินทางเขามาคาขายในเชียงใหมเพิ่มขึ้น
ย า นการค า ของเชี ย งใหม จึ ง กระจายออกไปอยู  ทั่ ว เมื อ ง
เกิดหางสรรพสินคาทีท่ นั สมัยพรอมดวยสิง่ อํานวยความสะดวก
มากมายทั้งโรงหนัง รานคา รานอาหาร สถานบันเทิงก็ถูก
รวมหลอมเขาไปในหางสรรพสินคา ความสําคัญของถนน
ท า แพในฐานะย า นเศรษฐกิ จ และการค า ของเชี ย งใหม
ก็ลดนอยถอยลงไปตามลําดับ
ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/974766/
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ËÍ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃàÁ×Í§àªÕÂ§ãËÁ‹
หอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม จัดแสดงประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชนลานนาในอดีต โดยแบงการนําเสนอ
ไดถึ ง 16 เรื่ อ งของพัฒ นาการทางประวัติศ าสตรนับแตส รางเมืองเชียงใหมจนถึงปจจุบัน รวมทั้งการจัดแสดงหลั ก ฐาน
การขุดคนทางโบราณคดีแนวกําแพงโบราณ 2 แหง นอกจากนี้ ยังมีหองสมุดที่รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเชียงใหมอีกดวย
ลักษณะเดนสถานทีจ่ ดั นิทรรศการถาวรประวัตเิ ชียงใหม แหลงโบราณคดีแนวกําแพงโบราณ, หองสมุดฟน บานยานเวียงเชียงใหม
ประวัตหิ อประวัตศิ าสตรเมืองเชียงใหม ตัง้ อยูบ ริเวณกลางเมืองประวัตศิ าสตรดา นหลังหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม เปนพืน้ ที่
ทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร พบหลักฐานในแผนทีท่ ที่ าํ ใหสนั นิษฐานไดวา เดิมเคยเปนสวนหนึง่ ของทีต่ งั้ หอแกว (ตนพุทธศตวรรษ
ที่ 21 - กลางพุทธศตวรรษที่ 25) ซึ่งเปนศาสนสถานที่สําคัญของเมือง จากอดีตถึงปจจุบันเมืองเชียงใหมมีชวงผานประวัติศาสตร
ความเปนมาทีย่ าวนานกวา 700 ป และยังเปนเมืองสําคัญทางภาคเหนือ หอประวัตศิ าสตรเมืองเชียงใหม ไดจัดแสดงนิทรรศการ
เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตรนบั ตัง้ แตการสรางเมืองเชียงใหม จนเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนา และสามารถขยายอาณาจักรลานนา
ออกไปอยางกวางขวาง และมีการพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรือง ทั้งทางการคาและศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จนถึงยุคสมัยที่
เชียงใหม ออนแอลงจนพายแพ และกลายเปนเมืองขึ้นตอพมา สุดทายไดตอสูจนเปนอิสระจากพมา และเขาสูยุคสมัยของ
การเปนประเทศราชของสยาม จนรวมเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยในปจจุบัน
หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม หอประวัติศาสตรเมือง
เชียงใหม และพิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา เปนพิพิธภัณฑที่อยู
กลางเวียงภายในตัวเมืองเชียงใหม บริเวณเดียวกับอนุสาวรีย
สามกษัตริย บางครัง้ เรียกวา “กลุม พิพธิ ภัณฑกลางเวียงเชียงใหม”
หรือ “เครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียงเชียงใหม” รวบรวมและ
จัดแสดงวิถีชีวิต ศิลปกรรม ความเชื่อ ประเพณีฯ ที่สะทอนถึง
มรดกความเปนลานนาและเชียงใหม นักทองเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชม
สามารถเลือกเดินชมที่พิพิธภัณฑใดพิพิธภัณฑหนึ่งซึ่งจัดแสดง
นิทรรศการที่แตกตางกันออกไป หรือจะเยี่ยมชมทุกพิพิธภัณฑในวันเดียวกันก็
สามารถทําไดเชนเดียวกัน
ที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/333
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

“คนเรานี้ยอมมีกรรมเปนของของตน
มีกรรมเปนผูใหผล มีกรรมเปนแดนเกิด มีกรรมเปนผูติดตาม
มีกรรมเปนที่พึ่งอาศยเราทํากรรมอันใดไว เปนบุญ หรือ เปนบาป
เมื่อยังมีชวิตอยู กรรมนั้นจักเปนทายาท
ใหเราไดรับผลของกรรมนั้นสบตอๆ ไป”
หลวงปูเสาร กันตสโล
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à·ÈºÒÅ¹¤ÃàªÕÂ§ãËÁ‹ ÊÙŒÀÑÂâ¤ÇÔ´-19
สืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลนครเชียงใหมไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานศูนยปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศปก.ทน.ชม ขึ้น เพื่อควบคุม และปองกัน
การแพร ร ะบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม โดย ศปก.ทน.ชม. ได ดํ า เนิ นมาตรการอย างเข ม ข น
โดยบูรณาการทํางานกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม เพือ่ ไมใหเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการจัดเจาหนาทีอ่ อกตรวจ
ติดตามสถานประกอบการ สถานบริการ โรงแรม สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย สถานีขนสง สถานศึกษา ตลาดสด
ตลาดนัด ตลอดจน ถนนคนเดิน ใหดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด และฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อในสถานที่
สาธารณะ และสถานที่ที่ไดรับการรองขอภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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