กิจกรรม “แตมแมขา
บูชาเมืองงาม ขานนาม นครพิงค”
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม
“แตมแมขา บูชาเมืองงาม ขานนาม นครพิงค” โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ใหการตอนรับ
พรอมดวย รศ.ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน ผอ.สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูกลาวรายงาน และมี นายศรัณยู
มีทองคํา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผูบัญชาการ มทบ.33 นายประสงค เรือนสอน
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม นายณภัทร ประเสริฐดี ผอ.สํานักการชาง เทศบาลนครเชียงใหม นางสาวอุมาทิพย ศรีจันทร
ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวดาริกา เตชะวัง ผอ.สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักการศึกษา เทศบาล
นครเชียงใหม นางสาววรรณศรี ปญญาประชุม ผูแทนจาก องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และศิลปน นักเรียน นักศึกษา
จํานวน 50 คน เขารวมในกิจกรรม ณ คลองแมขา ถนนอัษฎาธร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล
นครเชียงใหม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครเชียงใหม
ปดการรับสมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
เมื่อเวลา 16.30 น. ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
ทั้งนี้ การรั บ สมั ค รเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภาเทศบาล
นครเชี ย งใหม ได ดํ า เนิ น การระหว า งวั น ที่ 8 - 12 กุ ม ภาพั น ธ 2564
ซึ่งภาพรวมของการรับสมัครตลอด 5 วัน เปนไปดวยความเรียบรอย
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เวียงพิงค

สารบัญ

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 24 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม 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

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

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริการและเผยแพรวชิ าการ

คณะทํางาน
1. นางพัทธนันท
2. นางนงลักษณ
3. นางเยาวลักษณ
4. นางณัฐธิกา
5. นางสาวเชิงขวัญ
6. นายทมนัย

อานันท
เหวซึ่งเจริญ
พชรธนโกศล
พรประสาท
ดวงทิพย
อินตะจาย

7. นางพิมพพิชชา
8. นายฉัตรชัย
9. นายปยะพล
10. นายชโนดม
11. นางสาวธัญลักษณ
12. นางสาวณรินธร

จินะการ
ไฝเครือ
พรหมประสิทธิ์
บุญมา
คํารินทร
วรรณสุข

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

กิจกรรม “แตมแมขา บูชาเมืองงาม ขานนาม นครพิงค”
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บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรี
3
และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
อบรมขยายเครือขายการทําปุยหมักจากกิ่งไม ใบไม
5
เพื่อลดการเผาในที่โลงประจําป 2564
กิจกรรม “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ตอนรับเทศกาลตรุษจีน”
5
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเทศบาลนครเชียงใหม
6
ครั้งที่ 2/2564 และตรวจเยี่ยมความเรียบรอยของ
ศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลนครเชียงใหม
และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ตรวจสอบรถยนตควันดํา
6
โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลรวมกันเกี่ยวกับการอนามัยครอบครัว 7
แกผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผูสุงอายุและผูดูแล
บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2564
7
เทศบาลนครเชียงใหมดาํ เนินการเก็บใบไมกง่ิ ไม
8
ตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหาร สําหรับโรงโภชนาการ
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สํารับเวียงพิงค : กระบอง
9
นิทรรศการ งานศิลปะ “ART FOR AIR” ศิลปะเพื่ออากาศ
10
รางวัลชนะเลิศการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
10
ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจําป พ.ศ. 2564
“งานเติมรักใหอากาศ ประจําป 2564”
11
ประชุมชี้แจงผูสมัครรับเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งทองถิ่น
11
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กําหนดการออกใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา
12 - 13
ประจําป 2564
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เขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป 2564
และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และสงเสริมความรูการบริโภคผักผลไมปลอดภัย
ฮีตฮอย รอยลานนา : เพลงพื้นเมืองลานนา
15
คลินิกวัคซีนทางเลือก
16
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19
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง ขยายกําหนดเวลาดําเนินการ
20
ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง ใหเจาของปายในเขตเทศบาล
20
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ธรรมะเวียงพิงค : หลวงปูมั่น ภูริทัตโต
21
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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

อบรมขยายเครือขายการทําปุยหมักจากกิ่งไม ใบไม
เพื่อลดการเผาในที่โลงประจําป 2564
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
เปนประธานเปดการฝกอบรมขยายเครือขายการทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไม เพื่อลด
การเผาในที่ โ ล ง ประจํ า ป 2564 ให แ ก เ ยาวชนในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม
ภายในกิจกรรมประกอบดวย การบรรยายใหความรูท ฤษฎีการทําปุย หมักในวงตาขาย
เทคนิคและวิธีการทําปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง นวัตกรรมการจัดการเศษวัสดุ
ทางการเกษตร โดยวิธหี ลีกเลีย่ งการเผา โดยทีมวิทยากร YMCA ทีม่ าถายทอดความรู
เทคนิคต า งๆให แ ก เ ยาวชนกว า 100 คนที่ เ ข า รั บการฝ ก อบรมขยายเครื อ ข าย
การทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไม ณ ศูนยเรียนรูปุยและเกษตรอินทรีย สวนลานนา ร.9

กิจกรรม “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ตอนรับเทศกาลตรุษจีน”
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 นางเยาวเรศ บุญถม ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
และนายธวัชชัย กันทะวันนา ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขฯ และเจาหนาที่
ฝายบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ตรวจเฝาระวัง
ด า นความปลอดภั ย ของอาหาร ผั ก และผลไม ที่ นิ ย มบริ โ ภคช ว งเทศกาลตรุ ษ จี น
ในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหประชาชนและนักทองเทีย่ ว
ไดรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ภายใตกิจกรรม “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
ตอนรับเทศกาลตรุษจีน”
สุ  ม ตรวจหาสารเคมี ป นเป  อ นในอาหารสด ผั ก และผลไม ได แ ก บอแร็ ก ซ
สารฟอกขาว ฟอมาลีน สารกันรา และยาฆาแมลง
สุมตรวจเฝาระวังการปนเปอนแบคทีเรียในอาหารพรอมบริโภค
ใหคําแนะนําดานการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย
มาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด
ณ ตลาดวโรรส และตลาดศิริวัฒนา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

5

เวี ย งพิ ง ค

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครเชียงใหม
ครั้งที่ 2/2564 และตรวจเยี่ยมความเรียบรอย
ของศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 นายจักรินทร สิรินทรภูมิ และ
พ.ต.อ.ชัยวัฒน พรหมสุข กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รวมประชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเทศบาลนครเชียงใหม ครัง้ ที่ 2/2564
และไดตรวจเยี่ยมความเรียบรอยของศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนครเชียงใหมและนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (หองประชุมเอื้องคํา
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม) และสถานทีร่ บั สมัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงใหมและนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม) พรอมใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ โดยมี
นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครเชียงใหม นายประสงค เรือนสอน
นายมนตชัย พงษเกียรติกอง นายสุรพล ภูบุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
และหัวหนาสวนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมเขารวมการประชุม และ
ใหขอมูลกับกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครเชียงใหม

ตรวจสอบรถยนตควันดํา
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 งานควบคุม
คุณภาพอากาศและเสียง สวนชางสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และ
กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม ตั้งจุดตรวจสอบรถยนตควันดํา เพื่อลดจํานวนรถยนต
ควันดําที่นํามาใช เพื่อลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ บริเวณสุสาน
บานเดน ถนนเชียงใหม-ลําพูน ผลการปฏิบัติมีรถถูกเรียกตรวจ จํานวน 50 คัน
เปนรถตาม พ.ร.บ.ขนสง จํานวน 7 คัน ไมเกินมาตรฐาน พ.ร.บ.รถยนต จํานวน
43 คัน ไมผานมาตรฐานจํานวน 6 คัน เจาหนาที่ไดออกใหคําแนะนําใหปรับปรุง
และชําระคาปรับจราจร
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โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลรวมกันเกี่ยวกับการอนามัยครอบครัว
แกผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผูสุงอายุและผูดูแล
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2564 ศูนยฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ
การเคหะหนองหอย รวมกับ งานศูนยดแู ลผูส งู อายุ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลรวมกันเกี่ยวกับการอนามัยครอบครัว
แกผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผูสุงอายุและผูดูแล โดยมี นพ.บุญสง
เกษมพิทกั ษพงศ อาจารยพเิ ศษจากศูนยความเปนเลิศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกผูเขารับการอบรม ณ ศาลาชุมชน
การเคหะหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2564
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 งานสัตวแพทย ฝายบริการสิง่ แวดลอม สํานักการสาธารณสุขฯ ออกใหบริการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาใหกบั สุนขั และแมว ณ ชุมชนสันปาขอย ชุมชนทาสะตอย ชุมชนหนองหอย ชุมชนขนสง ซอย 9
ชุมชน 12 สิงหา และชุมชนศรีสรอยทรายมูล
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เทศบาลนครเชียงใหมดําเนินการเก็บใบไมกิ่งไม
วันที่ 25 มกราคม 2564 ฝ า ยจั ดการสภาพแวดล อ ม
สวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง รวมกับ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
ร ว มกั น ดํ า เนิ น การเก็ บ ใบไม กิ่ ง ไม ภ ายในโรงเรี ย นเพื่ อ นํ า ไปทํ า ปุ  ย อิ น ทรี ย  ที่
ศูนยเรียนรูปุยและเกษตรอินทรียของเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการร ว มกั น ในการป อ งกั น ฝุ  น ละอองขนาดเล็ ก ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประจําป 2564

ตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหาร สําหรับโรงโภชนาการ
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายธวัชชัย กันทะวันนา ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครเชียงใหม พรอมดวยเจาหนาที่ฝายบริการสาธารณสุข ออกตรวจประเมิน
สุขาภิบาลโรงอาหาร สําหรับโรงโภชนาการ โรงพยาบาลคายกาวิละ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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สํารับเวียงพิงค

กระบอง

กระบอง เปนอาหารวาง หรือของกินเลนชนิดหนึ่ง นิยมใชฟกทองในการปรุง นอกจากฟกทอง อาจใชหัวปลี มะละกอ
นํ้าเตาออน ปลาตัวเล็ก หรือกุงฝอย มาทอดกับนํ้าแปงขาวเจา ผสมกะทิ นํ้าตาล เกลือ และมะพราวขูด ถาอยากใหกระบอง
มีรสชาติ ใสนํ้าพริกแกงเผ็ดลงไปนิดหนอย (ประทุม อุนศรี, สัมภาษณ, 25 มิถุนายน 2550) ของกินลักษณะนี้ ชาวไทใหญ
เรียกวา ขางปอง คือการนําเอาผักหลายชนิด เชน มะละกอดิบ หอม หัวปลี หั่น แลวคลุกเคลากับกะป พริกปน ตะไคร เกลือ
และแปง แลวนําไปทอดกรอบ (อุดม รุงเรืองศรี, 2542, หนา 42)

สวนผสม
1. ฟกทอง
2. แปงขาวเจา
3. นํ้าพริกแกงเผ็ด
4. มะพราว
5. นํ้าตาลทราย
6. กะทิ

300 กรัม
2 ถวย
1 ชอนโตะ
1 ถวย
1 ชอนโตะ
1 ถวย

7. เกลือ
8. นํ้าสมสายชู
9. พริกชี้ฟาแดง
10. นํ้าตาลทราย
11. เกลือ
12. ถั่วลิสงคั่ว

1 ชอนชา
1 ถวย
1 เม็ด
1 ถวย
1 ชอนชา
2 ชอนโตะ

วิธีทํา
1. หั่นฟกทองเปนแผนบาง หั่นเปนเสนๆ
2. นวดแปงขาวเจากับนํา้ กะทิ ใสนาํ้ กะทิทลี ะนอย นวดจนแปงกับกะทิเขากัน
3. ใสมะพราวขูดขาว
4. ใสนาํ้ พริกแกงเผ็ด นํา้ ตาลทราย (1 ชอนโตะ) เกลือปน (1 ชอนชา) คนใหเขากัน
5. ใสฟกทองลงคลุกกับสวนผสม
6. ตั้งกระทะ ใสนํ้ามัน พอรอน ตักสวนผสม 1 ชอน ลงทอดจนเหลืองทั่ว
7. ใชตระแกรงตักขึ้น ใหสะเด็ดนํ้ามัน
8. การทํานํ้าจิ้ม ผสมนํ้าสมสายชู นํ้าตาล (1 ถวย) เกลือปน (1 ชอนชา)
พริกชี้ฟาแดงโขลก ในหมอรวมกัน นําไปตั้งไฟใหละลาย เคี่ยวตอจนงวดปดไฟ
ทีม่ า : http://lannainfo.library.cmu.ac.th/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=95
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นิทรรศการ งานศิลปะ “ART FOR AIR” ศิลปะเพื่ออากาศ
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
กลาวเปดนิทรรศการ งานศิลปะ “ART FOR AIR” ศิลปะเพื่ออากาศ โดย กลุมศิลปน Art for Air ศิลปนเพื่อลมหายใจ รวมกับ
เทศบาลนครเชียงใหม และสภาลมหายใจเชียงใหม โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม เปนผูกลาว
ตอนรับ วัตถุประสงคของงานเพื่อสรางการมีสวนรวมในภาคศิลปวัฒนธรรมกับประเด็นสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาพอากาศ
ที่มีปญหาในเชียงใหม เพื่อสื่อสารใหประชาชนไดตระหนักรูและมีสวนรวมผานการสรางสรรคงานศิลปะในพื้นที่เมือง
ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

รางวัลชนะเลิศ
การสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ
ประเภททีมโรงเรียน ประจําป พ.ศ. 2564

โรงเรี ย นเทศบาลวัดปาแพง ไดรับรางวั ล ชนะเลิ ศการสวดมนต ห มู  ส รรเสริ ญ พระรั ต นตรั ย ทํ า นองสรภั ญ ญะ
ประเภททีมโรงเรียน ประจําป พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดของคณะสงฆภาค 7 (เชียงใหม, ลําพูน, แมฮอ งสอน) ระดับประถมศึกษา
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“งานเติมรักใหอากาศ ประจําป 2564”
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานกลาวเปด “งานเติมรักใหอากาศ ประจําป
2564” โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม เปนผูก ลาวรายงาน
เพื่อมุงเนนประชาสัมพันธ ปลูกจิตสํานึก และกระตุนความรวมมือ เรื่องการงดเผา
ในที่โลง งดใชรถยนตควันดํา สนับสนุนการพนละอองนํ้า ทั้งจากอาคารสูง และ
รอบบริเวณทีพ่ กั อาศัย สงเสริมการจัดทําสวนแนวตัง้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว และสนับสนุน
ใหมีการจัดทําพื้นที่ปลอดภัยจากฝุนละออง การลงนามเพื่อรวมแสดงเจตนารมณ
ในการดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหาฝุน ควัน และมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ใหความรู และการสาธิตวิธีการตรวจรถยนตควันดํา เพื่อใหประชาชนตระหนักรูถึง
สาเหตุทแี่ ทจริงของปญหาฝุน ควัน และรวมมีบทบาทในการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษทางอากาศ ณ บริเวณขวงประตูทาแพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประชุมชี้แจงผูสมัครรับเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งทองถิ่นเชิง
สมานฉันท ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม รวมกับ เทศบาล
นครเชียงใหม จัดการประชุมชี้แจงผูสมัครรับเลือกตั้งตามโครงการ
เลือกตั้งทองถิ่นเชิงสมานฉันทในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม นายอภิวัฒน ธีระวาสน ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเทศบาลนครเชียงใหม นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ และ พ.ต.อ.ชัยวัฒน พรหมสุข กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลนครเชียงใหม พรอมดวย นายมนตชยั พงษเกียรติกอ ง
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ตลอดจนผูสมัครรับเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม และเจาหนาที่
เทศบาลนครเชียงใหม เขารวมการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม
ออรคิด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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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

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก
ในกลุม ประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขนึ้ ไป ประจําป 2564
และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง จากการสัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และสงเสริมความรูการบริโภคผักผลไมปลอดภัย
เทศบาลนครเชียงใหมจัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
เชิงรุกในกลุม ประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขนึ้ ไป ประจําป 2564
และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
สงเสริ ม ความรู  ก ารบริ โ ภคผั ก ผลไม ปลอดภั ย แบบ New Normal คุ ม เข ม
มาตรการปองกันโรคทุกขั้นตอน
โดยมี นายมนต ชั ย พงษ เ กี ย รติ ก  อ ง รองปลั ดเทศบาลนครเชี ย งใหม
นางเยาวเรศ บุญถม ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ ตลอดจนเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ เขารวม ณ วัดปาพราวนอก และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

เพลงพื้นเมืองลานนา
ชีวิตของชาวลานนาแตเดิมนั้น ผูกพันอยูกับเสียงเพลงเกือบตลอดเวลา ตั้งแตวัยทารกมีเพลงขับกลอม ในวัยเด็กมีเพลงประกอบ
การละเลนตางๆ ที่ทําใหการละเลนนั้นสนุกสนาน เมื่อถึงวัยหนุมสาวก็มีประเพณีการแอวสาว ซึ่งหนุมๆ จะนําเครื่องดนตรีประเภทสะลอ
ซึง เปย บรรเลงไปตามทางขณะไปเยือนหญิงที่ตนหมายปอง มีการขับลํานําที่เรียกวา จอย สวนในงานพิธีและงานรื่นเริงตามเทศกาลตางๆ
เชน ในพิธีขึ้นบานใหม พิธีบวชนาค ฟอนผีมดผีเม็ง เซนผีบรรพบุรุษ จะประกอบไปดวยการบรรเลงดนตรี การขับรองเพลงและการแสดง
เพลงปฏิพากยที่เรียกวา “ซอ” แมในชวงสุดทายที่ชีวิตดับสูญ เพลงก็มีบทบาทที่จะบรรเลงในพิธีชักปราสาทบรรจุศพเขาสูปาชา
เพลงพื้นบานลานนานั้น อาจจัดแบงไดหลายวิธี เชน แบงตามเวลาและโอกาสการแสดงออก อาจจะแบงไดเปนเพลงรองเลน
เพลงพิธีกรรม เพลงกลอมเด็ก ฯลฯ ในที่นี้จะจัดแบงเพลงตามลักษณะของการแสดงออก โดยคํานึงถึงองคประกอบ 2 อยาง คือ ดนตรี และ
เนื้อรอง ซึ่งแบงเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้
1. เพลงที่ไมมีเนื้อรอง หรือ เพลงบรรเลง หมายถึงเพลงที่เกิดจากการบรรเลงดวยเครื่องดนตรีลวนๆ โดยไมมีการขับรองเพลง
ประเภทนี้ มีทั้งการบรรเลงเดี่ยวๆ และการเลนประสมวง โอกาสในการเลนดนตรีมีทั้งการขับกลอมอารมณในยามวาง การเลนดนตรีของ
ชายหนุมเวลาไปแอวสาวตอนกลางคืนการเลนในงานรื่นเริงตางๆ เปนตน
2. เพลงที่มีเนื้อรองแตไมมีดนตรีประกอบ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. บทเพลงทางมุขปาฐะ คือการขับรองเพลงที่จดจําสืบทอดกันตอๆ มา หรือเปนการขับรองที่เกิดจากปฏิภาณ ไหวพริบ
เพลงเหลานีจ้ ะใชขับรองกันเลนๆ เชน
- จอย คือการขับรองเดี่ยวที่เอื้อนเสียงทอดยาวแบบเดียวกับการขับลํานําของไทยภาคกลางชายหนุมมักขับจอย
ในยามที่เดินทางไปแอวสาวเวลากลางคืน
- เพลงสําหรับเด็ก มีเพลงกลอมเด็ก เชน เพลงอื่อ และเพลงประกอบการเลนของเด็ก เชน เพลงสิกกองกอ เพลง
สิกชุง ชา-สิกจุง จา เปนตน
- บทซอเบ็ ด เตล็ ด เป น การขั บ ซอของชาวบ า นล า นนาแต โ บราณ โดยเฉพาะการขั บ เล น ๆ เพื่ อ ความครึ ก ครื้ น
(“ซอ” หมายถึง การขับรองบทเพลงมิไดหมายถึงเครื่องดนตรี) บทซอเบ็ดเตล็ดเหลานี้เปนบทเพลงพื้นบานลานนาที่สืบทอดทางมุขปาฐะ
มีเนื้อหาหรือลีลาทีแ่ สดงใหเห็นอารมณขันของชาวบานที่รักความสนุกสนาน บทซอเบ็ดเตล็ด มีหลายชนิด เชน ซอกอม ซอบฮูจบ
ซอกบเกิ่ง ซอลายอํา ซอลายสอง เปนตน
2. บทเพลงที่มาจากวรรณกรรมลายลักษณ หมายถึงบทเพลงที่กวีลานนาไดแตงขึ้นเปนลายลักษณ มีปรากฏตนฉบับมา
แตโบราณในใบลานและในพับ (ปบ) หนังสา (ลักษณะเดียวกับสมุดขอย) วรรณกรรมเหลานี้ แตงดวยคําประพันธสามารถนํามาอานดวย
ทํานองเสนาะในโอกาสตางๆ ดวยลักษณะลีลาของการขับรอง จึงจัดเปนเพลงพื้นบานลานนาประเภทหนึ่ง เชน คราวซอหงสผาดํา
โคลงนางอมรา เปนตน
3. เพลงผสม ไดแก เพลงที่มีเนื้อรองและดนตรีบรรเลงประกอบ เปนการผสมระหวางเพลงประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
เขาดวยกัน เพลงประเภทนี้ คือ “ซอ” นั่นเอง เปนเพลงพื้นบานลานนาที่อยูในลักษณะ “เพลงปฏิพากย” คือมีผูขับรองชายหญิง ซึ่งเรียกวา
“ชางซอ” ขับรองโตตอบกันเรียกวาเปน “คูถอง” (คํา “ถอง” หมายถึงการโตตอบกัน) ทวงทํานองซอแตดั้งเดิมมีหลายทํานองดวยกัน
แตละทํานองจะมีลีลาในการเอื้อนเสียงและลีลาแตกตางกันออกไป
ทีม่ า : http://www.lannacorner.cmu.ac.th/lanna2016/view.php?id=00358&group=1
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สํานักการสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจ
“100 รานอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม”
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ ตรวจสอบ และใหคําแนะนํา
ดานการสุขาภิบาลอาหาร สําหรับสถานประกอบการจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อใหประชาชนผูบริโภค
ไดรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ภายใตกิจกรรม “100 รานอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม” ประกอบดวย
- ตรวจสอบตามขอกําหนดดานการสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจสอบอาหารสดพรอมปรุง ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอน
- ตรวจสอบอาหารพรอมบริโภค ปลอดภัยจากแบคทีเรียปนเปอน
- ตรวจสอบเครื่องปรุงรสไมหมดอายุ มีเลข อย.
- ตรวจสอบการใชภาชนะปลอดภัย รักษสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด
โดยไดมีการดําเนินการในรานอาหารที่เปนที่นิยมของประชาชนและ
นักทองเที่ยว เชน รานแมคโดนัลด สาขาไนทบาซาร รานชาบูชิ รานเคเอฟซี
สาขาพันธทิพย รานสลัดคุณนาย รานกวงราดหนายอดผัก รานขาวตมยง
รานเรือนไมไทยใหญ รานขาวซอยสุธาสินี 1 รานขาวซอยลําดวน ราน Mc Donald
รานอิ่มหมีพีมัน และราน Tom and Tom สาขาศูนยการคา Star Avenue
Lifestyle Mall สถานีขนสงอาเขตเชียงใหม ฯลฯ และจะดํ า เนิ นการ
ในรานอาหารตางๆ ครอบคลุมเขตพื้นที่เทศบาล
นครเชียงใหม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
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ถาจะพูดถึงเรื่องบันเทิงยุคเกาที่เปนตํานานกันแลว ขาดไมไดจะตองกลาวถึง “โรงหนัง” ที่เปนบันเทิงอยูคูกับชาวบาน
ทุกระดับมาอยางยาวนาน และเทาที่จําไดในยุคหาสิบปกอนที่รับใชชาวบานมาอยางยาวนานก็จะเปนโรงหนังเวียงพิงค
(ถนนชางคลาน) และหนังที่ทําเงินสูงสุดฉายที่นี่หนังไทยเรื่อง “จําปูน” และยานสันปาขอยก็จะเปนโรงหนังชินทัศนีย
เปนโรงทีฉ่ ายหนังจีนมาตลอดและทําเงินใหโรงนีส้ งู สุด เรือ่ ง “ไอหนุม หมัดเมา” ถาเปนใจกลางเมืองถนนทาแพ โรงหนังศรีวศิ าล
ฉายหนังหลายประเภท แตที่ทําเงินใหโรงนี้สูงสุดกลายเปนหนังแขกเรื่อง “ชางเพื่อนแกว”
อีกโรงที่ฉายหนังฝรั่งยืนพื้นคือ โรงหนังศรีนครพิงค ถาหากจําไมผิดหนังที่ทําเงินใหโรงนี้เปนหนังคาวบอยเรื่อง “เชน”
และอีกโรงทีอ่ ยูย า นประตูทา แพ คือ โรงหนังสุรวิ งค ทําสถิตฉิ ายหนังฝรัง่ ชีวติ ของนักรองมะกันคันทรี่ “แฮงค วิลเลีย่ ม” เปดตัว
หนังเรื่องนี้จัดแสดงดนตรีบนเวทีดวยวงดังยุคนั้น นําโดย “คุณเมตตา วงคธานี” และ “ยอแสง” เดินลัดจากโรงหนังสุริวงคตรง
ไปดานหลังมีอีกหนึ่ง โรงหนังสุริยา เปดปฐมฤกษโรงหนังดวยเรื่อง “รถถังประจัญบาน” ขามฟากมาอีกยาน “โรงหนังเมือง
ใหม” อยูในตลาดเมืองใหมทํารายไดหนังไทยอยางถลมทลายเรื่อง “แผลเกา”
และยังมีอีกมากมายหลายโรงในยุคสามสี่สิบปกอนอยาง โรงหนังเมืองฟา, โรงหนังทิพยเนตร, โรงหนังมหานคร,
โรงหนังนครเชียงใหม, โรงหนังแสงตะวัน โรงหนังสุริยง แตละโรงที่กลาวขางตนนี้ ลวนสรางใหญโตในยุคนั้น และสามารถจุ
ผูชมไดนับพันคน แตก็มีแหวกยุคเหมือนกัน โรงเล็กๆ จุคนไดไมกี่รอยที่เรียกวา “มินิเธียเตอร” เกิดขึ้นแหงแรกบนชั้นสอง
ของโรงหนังสุริยง และเปนโรงแรกของเชียงใหมที่สรางบันไดเลื่อนขึ้นไปโรงหนังชั้นสอง แตคําวา “มินิเธียเตอร” ผูมาบุกเบิก
ยุคใหมสรางกอนใคร กอนจะมีโรงหนังประเภทนี้
ตามศูนยการคาในยุคนี้ตองจารึกคนเปลี่ยนยุคคือ
“เสี่ ย ทอมมี่ - ธวั ช ชั ย โรจนะโชติ กุ ล ” ที่ ส ร า ง
โรงแฝด โรงหนังวิสตา 1-2 ที่เจริญเมืองพลาซา
เปนโรงหนังมินิเธียเตอรสรางเสร็จกอนใครและ
สุดทายก็ปดกอนใคร เพราะกระแสโรงหนังยุคใหม
จะตองไปอยูในศูนยการคาเทานั้น
ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/664515/
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กิ น ลมชมเวี ย ง

ศูนยสถาปตยกรรมลานนา
ศู น ย ส ถาป ตยกรรมลานนา เปนหนวยงานภายใต
การบริหารจัดการโดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวม
จัดเก็บ จัดแสดง และศึกษาคนควาขอมูลดานประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมลานนา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีที่ทําการ
ณ อาคารคุมเจาบุรีรัตน (มหาอินทร) ซึ่งเปนอาคารเกาอายุ
มากกวา 120 ป ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับบริจาคจาก
คุณเรียงพันธุ ทิพยมณฑล และอาจารยจุลทัศน กิติบุตร
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544
อาคารคุมเจาบุรีรัตน หรือ คุมกลางเวียง เดิมเปนของ
เจาบุรีรัตน มหาอินทร หลานของเจาหลวงคําฝน (เจาหลวง
เชีย งใหม องค ที่ 3) สันนิษฐานวานาจะสรางขึ้น ระหว า ง
ป พ.ศ. 2432-2436 ตอมาเจานอยชมชืน่ ณ เชียงใหม บุตรชาย
ไดรบั มรดกและเปนผูค รอบครองอาคาร และนางบัวผัน นิกรพันธ
ไดซื้อตอจากเจาบุษบา ณ เชียงใหม (ภริยาเจานอยชมชื่น
ณ เชียงใหม) จนเปนมรดกตกทอดมาจนถึงญาติคนปจจุบัน
คือ คุ ณ เรี ย งพั น ธุ  ทิพ ยมณฑล ทั้งนี้ ตระกูลกิติ บุต รและ
ทิพยมณฑล ไดมอบอาคารคุมเจาบุรีรัตน มหาอินทร ใหกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เพื่ อ ให ใ ช เ ป น ที่ ทํ า การของศู น ย
สถาปตยกรรมลานนา ภายใตการดูแล และดําเนินงานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาคารคุมเจาบุรีรัตน มหาอินทร
เป น ตั ว อย า งของงานสถาป ต ยกรรมที่ ผ สมผสานระหว า ง

ลักษณะพืน้ ถิน่ และอิทธิพลตะวันตก เปนแบบอยางสถาปตยกรรม
อิทธิพลตะวันตกทีส่ รางในเมืองเชียงใหมยคุ แรก และยังแสดงออก
ถึงอิทธิพลของการกออิฐ การแปรรูปไม เทคนิคการเขาไม
ที่เขามาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองเชียงใหมชวงปลายรัชกาลที่ 5 ตัวอาคารเปน
เรือนครึ่งปูนครึ่งไมสองชั้น บันไดอยูดานนอก ชั้นลางกออิฐ
หนาเปนรูปโคง (Arch) ฉาบปูนเปนระเบียงโดยรอบ ชั้นบน
เปนพืน้ ไมสกั มีระเบียงโดยรอบ หลังคาจัว่ และหลังคาปน หยา
มุงดวยกระเบือ้ งดินขอคลุมระเบียงโดยรอบ ปจจุบนั ตัวอาคาร
ยังอยูในสภาพดี แสดงถึงวิทยาการการกอสรางที่แข็งแรง
คงทนในอดีต ภายในศูนยสถาปตยกรรมนอกจากใหความรู
ทางด า นสถาป ต ยกรรมของอาคารแล ว ยั ง ให บ ริ ก ารใน
สวนตางๆ

ทีม่ า : https://www.museumthailand.com/th/museum/Lanna-Architecture-Center
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ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง ขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง ใหเจาของปายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ไปยื่นแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ป.1) ตอพนักงานเจาหนาที่ ประจําป 2564
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

เราทั้งหลาย ตางเกิดมาดวยวาสนา
มีบุญพอเปนมนุษยได อยางเต็มภูมิ ดังที่ทราบอยูแกใจ
อยาลืมตัวลืมวาสนา โดยลืมสรางคุณงามความดี
เสริมตอ ภพชาติของเรา ที่เคยเปนมนุษย จะเปลี่ยนแปลง และกลับกลายหายไป
เปนชาติที่ต่ําทราม ทานจึงสอน ไมใหดูถูกเหยียดหยามกัน เมื่อเห็นเขาตกทุกข
หรือกําลังจน จนนาทุเรศ เราอาจมีเวลาเปนเชนนั้น หรือยิ่งกวานั้นก็ได
เมื่อถึงวาระเขาจริงๆ ไมมีใครมีอํานาจหลีกเลี่ยงได
เพราะกรรมดี กรรมชว เรามีทางสรางได เชนเดียวกับผูอื่น

หลวงปูมั่น ภูริทัตโต
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เทศบาลนครเชียงใหม สูภัยโควิด-19
สืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เทศบาลนครเชียงใหมไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศูนยปองกันและแกไขปญหาโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศปก.ทน.ชม ขึน้ เพือ่ ควบคุมและปองกันการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดย ศปก.ทน.ชม. ไดดําเนินมาตรการ
อยางเขมขน โดยบูรณาการทํางานกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม เพื่อไมใหเกิด
การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการจัดเจาหนาทีอ่ อกตรวจติดตามสถานประกอบการ
สถานบริการ โรงแรม สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย สถานีขนสง สถานศึกษา
ตลาดสด ตลาดนัด ตลอดจนถนนคนเดิน ใหดําเนินการตามมาตรการปองกันโรค
อยางเครงครัด และฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อ
ในสถานที่สาธารณะ และสถานที่ที่ไดรับ
การรองขอภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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