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จุฬาฯ ภาคเหนือ
สารจากนายกสมาคมฯ
สวัสดีครับ พี่น้องชาวนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือทุกท่าน
ก่ อ นอื่ น ผมต้ อ งขอขอบคุณ ที่ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจเลื อ กผมเป็ น นายก
สมาคมฯ ต่อในสมัยที่ 2 นี ้ วันเวลาผ่านไปรวดเร็ วมาก 2 ปี ที่ผ่านมาผมและ
กรรมการชุดก่อนได้ รับใช้ สมาคมฯ มาด้ วยความหวังจะให้ สมาคมฯ ได้ เป็ น
ที่รวมน�ำ้ ใจน้ องพี่สีชมพูของชาวภาคเหนื อ รวมถึงให้ สมาคมฯ ได้ เป็ นองค์ กร
ที่ท�ำประโยชน์ ให้ กับชุมชนในจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดใกล้ เคียง จึงได้ จัด
กิ จกรรมต่างๆ เช่น การเสวนา Chula Northern forum, Chula Mini MBA,
Chula MMM ซึ่งได้ รับการตอบรั บที่ดี สร้ างชื่ อเสียงและรายได้ ให้ กับสมาคมฯ
เป็ นอย่างดี นอกเหนื อจากนี ้ ทางสมาคมฯ ยังมีกิจกรรม CSR ที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม เช่น การจัดเสวนาหัวข้ อ”เชี ยงใหม่พัฒนาเมือง คนเชี ยงใหม่จะมี
ส่วนร่ วมได้ อย่างไร” เปิ ดโอกาสให้ คนเชี ยงใหม่ที่สนใจร่ วมรั บฟั ง และเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบ้ านเกิ ดเมืองนอนของตน รวมถึง สนับสนุนกิ จกรรม
ค่ายของนิสิตจุฬาฯ ปั จจุบัน ที่ตัง้ ใจ กลับมาท�ำความดีให้ กับจังหวัดบ้ านเกิ ด
ของตน ทัง้ ที่เชี ยงใหม่ และล�ำพูน
มาถึงในวาระปี 2560 -2561 นี ้ ผมได้ รับความกรุ ณาพี่น้องจุฬาฯ จิต
อาสารวม 32 ท่าน มาท� ำงานเป็ นกรรมการชุดใหม่ ที่ พร้ อมจะแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็น อัน เป็ น ประโยชน์ เพื่ อ สร้ างสรรค์ กิ จ กรรมต่า งๆของสมาคมฯ
นอกจากนี ้ สมาคมฯ ยินดีที่จะรั บฟั งข้ อคิดเห็น เสนอแนะ และความร่ วมมือ
จากพี่น้องทุกท่าน เพื่อเป้าหมายที่จะให้ สมาคมฯ เป็ นองค์ กรที่ให้ ประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิกและสังคม อย่างที่ทุกท่านต้ องการ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ

วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี
ภายในงานช่วงเช้ า เหล่าบรรดาพี่ๆน้ องๆร่ วมลงทะเบียน
เพื่อรับแจกเสื ้อยืดคอกลม จุฬา 100 ปี และท�ำบัตรสมาชิกแบบ
ตลอดชีพ ได้ เห็นรอยยิ ้มอย่างมีความสุขกันถ้ วนหน้ า
ในตอน 11.00 น.มีการท�ำบุญสมาคมฯ และมีการ
เลี ้ยงเพลพระสงฆ์จ�ำนวน 9 รู ป จากนันได้
้ มีการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ของสมาชิกโดยมีวาระการประชุมส�ำคัญคือการเลือก
ตังนายกสมาคมฯ
้
โดยในปี นี ้ ท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ได้
รับการเลือกตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็ นสมัยที่ 2
ติดต่อกัน
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ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่
ประกาศสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
---------------------------------------------------------------------ด้ วยที่ประชุมใหญ่สมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ได้ มีการเลือก
ตัง้ นายกสมาคมฯ คนใหม่ แทนนายกสมาคมฯ คนเดิมที่หมดวาระ ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติเลือก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เป็ น
นายกสมาคมฯ
อาศัยอ�ำนาจตามข้ อบังคับสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ปี พ.ศ.2527 ข้ อ20 ซึง่ ก�ำหนดให้ นายก
สมาคมฯ เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการบริหารจากสมาชิกสามัญ จีงประกาศให้ ผ้ มู ีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นกรรมการบริหารสมาคมนิสติ
เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ(ปี พ.ศ.2560-2561) ประกอบด้ วย
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นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
รศ.สมพร ภูตยิ านันต์
นายบุญเอือ้ บัวสรวง
ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์
นายชูชีพ พงษ์ ชยั
นางวิภาภรณ์ เหมหงษา
นายสรณคมน์ ชุตมิ า
นายชินวรณ์ ชวสินธุ์
นางสาวกษมา ฉันทวัฒน์
นางงามจิต สอาดล้ วน
นางสุภาพร วัฒนา
นายธัชศักดิ์ คุ้มสอน
นายปราชญ์ วงศ์วรรณ

นายอนิรุทธ์ โชคพิพฒ
ั น์พร
นางอารยา วิโย
นายรังษี เตมิยาคาร
นายอรรถเสฏฐ์ สุสขุ
รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
นายดิลก ฐิ ตะสุต
นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่
รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล

นายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคม (ฝ่ ายจัดหารายได้ )
อุปนายกสมาคม (ฝ่ ายกฎหมาย)
อุปนายกสมาคม (ฝ่ ายสถานที่)
อุปนายกสมาคม (ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ)
เลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ชว่ ยเหรัญญิก
วิเทศสัมพันธ์
นายทะเบียน
ฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายจัดการดูแลทรัพย์สนิ และอาคารสถานที่
ฝ่ ายจัดหารายได้

ฝ่ ายสันทนาการ
ฝ่ ายกฎหมาย
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
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นายธนานต์ บุญเสรฐ
นางวัชรี พฤกษิกานนท์
นายพรเจตน์ ศักดิ์กฤษณ์จรุง
นางวรรณา เลิศเกียรติด�ำรงค์
ทพ.ไวยวุฒิ มานะขันติกลุ
ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี
นางสาวสุพตั รา วีรปรี ชาเมธ
นายสุพจน์ กุลปรางค์ทอง
นายสุริโย ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

และให้ ผ้ มู ีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นที่ปรึกษาสมาคมฯ
1. นายปวิณ ช�ำนิประศาสน์
2. นายนิตย์ วังวิวฒ
ั น์
3. นายสุพงษ์ ศรลัมพ์
4. นายภักดี ชมภูมิ่ง
5. นางแววดาว ลิ ้มเล็งเลิศ
6. นายช�ำนาญ จันทร์ เรื อง
7. รศ.ดร.อรรณพ พงษ์ วาท
8. นายสลิล ลิ ้มเล็งเลิศ
9. นายสมคิด เลิศเกียรติด�ำรงค์
10. นางเบญจรัตน์ เลิศชูสกุล
โดยคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ มีอ�ำนาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. ก�ำหนดนโยบายของสมาคมฯ และด�ำเนินงานการตามนโยบายนัน้
2. ควบคุมการเงินและทรัพย์สนิ ต่างๆ ของสมาคม
3. เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงินและบัญชีงบดุล รายได้ รายจ่ายให้ แก่สมาชิกทราบ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. ตราระเบียบเพื่อใช้ ในการด�ำเนินงานของสมาคมฯ
5. แต่งตังหรื
้ อถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ ้นคณะหนึง่ หรื อหลายคณะ เพื่อด�ำเนินการเฉพาะกิจของสมาคมฯ
6. เชิญบุคคลที่ท�ำประโยชน์หรื อให้ อปุ การะ หรื อผู้มีเกียรติเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
7. เชิญผู้ทรงคุณวุตหิ รื อทรงเกียรติเป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)
นายกสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

เสวนา “เชียงใหม่พัฒนาเมือง คนเชียงใหม่จะร่วมสนับสนุนอย่างไร”
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. สมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ได้ จดั กิจกรรมเสวนา
ในหัวข้ อ “เชียงใหม่พฒ
ั นาเมือง คนเชียงใหม่จะร่ วมสนับสนุนได้
อย่างไร” เนื่องในโอกาสครบรอบจุฬาฯ 100 ปี โดยเชิญ คุณกฤษณ์
ธนาวนิช รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณสมหวัง บุญระยอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็ นวิทยากร และด�ำเนินรายการโดยคุณปราชญ์ วงศ์วรรณ นายก
สมาคมอสังหาริ มทรัพย์เชียงใหม่ มีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมฟั งการเสวนา
สมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ถึงเจตนารมณ์
เป็ นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยที่มาร่ วมงานท�ำบุญวัน
ของสมาคมฯ ต่อสังคมเมืองเชียงใหม่ ได้ ทราบอีกครัง้ ดังนี ้
สถาปนาครบรอบ 100 ปี ในเช้ าวันเดียวกัน ผู้เข้ าอบรมหลักสูตร
นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า
ต่างๆที่สมาคมนิสิตจุฬาฯ ภาคเหนือจัดขึ ้น สื่อมวลชน และผู้สนใจ
จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดท�ำแผนงานและงบประมาณในการ
ทัว่ ไปในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวนกว่าร้ อยคน
สนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ รวมทังงบฯ
้ กลุม่ จังหวัด และ
มีแนวโน้ มต่อไปในอนาคตการจัดท�ำงบประมาณจะต้ องให้ บรู ณา
การงบประมาณของจังหวัด กลุม่ จังหวัดและท้ องถิ่นเข้ าด้ วยกันซึง่
งบฯ ปี 2561 ได้ มีการเสนอขอตามแผนฯ แล้ ว โดยให้ มองบริ บททัง้
ภาคและยึดโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 และยังอยูใ่ นชันจั
้ ดท�ำกรอบงบประมาณ โดยเสนอของบฯ ไป
3,200 ล้ านบาท และในกรอบงบประมาณดังกล่าวได้ จดั ท�ำแผน
ศึกษาวางระบบพัฒนาเมืองซึง่ อยูใ่ นระหว่างการท�ำ TOR โดยได้
จัดท�ำค�ำของบประมาณไว้ 2 ส่วนคือ ศึกษาและออกแบบสนาม
บินแห่งที่ 2 และงบศึกษาและออกแบบโครงสร้ างพื ้นฐานจัดระบบ
การจราจรรอบสนามบินเชียงใหม่ รวมงบประมาณ 30 ล้ านบาท
จากการเสวนาครัง้ นี สมาคมนิ
้
สติ เก่าฯ ได้ รับความอนุเคราะห์
จากคุณณัชชา อุตตะมัง บรรณาธิการข่าวจากส�ำนักข่าว นอร์ ท พับ
ลิค นิวส์ สรุปเนื ้อหาสาระไว้ อย่างครบถ้ วน น�ำเผยแพร่สสู่ อื่ สาธารณะ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.northpublicnews.com เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2560 ในหัวข้ อข่าว สมาคมนิสติ เก่ าจุฬาฯ ภาคเหนือจัด
เสวนา “เชียงใหม่ พฒ
ั นาเมือง คนเชียงใหม่ จะร่ วมสนับสนุน
อย่ างไร” ปลุกกระแสการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนมุ่งสร้ าง
เชียงใหม่ เป็ นเมืองน่ ารัก น่ าอยู่ สะดวกและปลอดภัย ซึง่ ทาง
สมาคมฯ ได้ รับอนุญาตเผยแพร่ตอ่ ในวงกว้ างมากขึ ้นจึงขอขอบคุณ
มา ณ ทีน่ ี ้ด้ วย และขอน�ำสาระส�ำคัญนี ้มาถ่ายทอดต่อให้ กบั สมาชิก

ขณะที่นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงกฎหมายผังเมืองที่มีผลต่อการพัฒนา
เมืองเชียงใหม่วา่ ผังเมืองจะมีอยู่ 2 ฉบับคือผังเมืองรวมจังหวัดซึง่
จะครอบคลุมทัง้ 25 อ�ำเภอ โดยเฉพาะกฎหมายควบคุมอาคารซึง่
ไม่วา่ จะมีการก่อสร้ างใดๆ ก็ต้องยึดตัวกฎหมายดังกล่าวนี ้แต่ที่ผา่ น
มาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังไม่คอ่ ยทราบและน�ำไปปฏิบตั ิ
ส่วนกฎหมายผังเมืองอีกฉบับคือ ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
ซึง่ จะครอบคลุมพื ้นที่ 7 อ�ำเภอ ประชากรกว่า 8 แสนคนแต่คาดว่า
น่าจะมีประชากรแฝงมากกว่า 1.3 ล้ านคนทังที
้ ่มาท�ำงานและเรี ยน
หนังสือและยอมรับว่าเป็ นพื ้นที่ที่ยากต่อการควบคุม ซึง่ กฎหมาย

ผังเมืองจะเป็ นตัวควบคุมประเภทของการใช้ ที่ดนิ และความสูงของ
อาคาร ส�ำหรับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่จะไม่มีการหมดอายุ
หลังจากที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2557 แต่ให้ ประเมิน
ผลเพื่อปรับปรุงได้ โดยจะให้ มีการประเมินผลในปี 2561 แต่สำ� หรับ
จังหวัดเชียงใหม่ได้ เริ่ มท�ำการประเมินมาตังแต่
้ ปี 2558 เนื่องจาก
เห็นว่ากฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศบังคับใช้ อยูไ่ ม่เหมาะ
สมและสอดคล้ องกับสภาพปั จจุบนั   
“กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดมีการเปิ ดเวทีเพื่อรับฟั งความ
คิดเห็นและจัดท�ำผังตังแต่
้ ปี 2547 แต่ใช้ เวลาร่วม 10 ปี ถงึ ประกาศ
และแม้ ว่าขณะนี ้ทางจังหวัดได้ ยื่นหนังสือขอให้ มีการปรับปรุ ง
กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดไปตังแต่
้ ปี 2558 จนถึงขณะนี ้ก็ยงั
ไม่มีค�ำตอบว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะให้ ปรับปรุงหรื อ
ไม่ แต่อย่างไรก็ตามทางส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ได้ จดั เวทีร่วมกับทางมช.ไปครัง้ หนึง่ แล้ วเป็ นการรับฟั ง
ความคิดเห็นชาวเชียงใหม่วา่ ต้ องการอย่างไรโดยจัดเวที เชียงใหม่
สักก�ำบ๋อซึง่ ก็คาดว่าหากมีความเป็ นไปได้ ภายในปี นี ้ก็คงจะได้
รับทราบว่าทางกรมฯ จะให้ มีการปรับปรุงหรื อไม่”โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและชี ้แจงอีกว่า

ทางด้ าน ผศ.ดร.ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงกิจการพัฒนาเมืองว่า เป็ นการ
ขับเคลือ่ นเพื่อมุง่ สูก่ ารพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของเมือง โดยต้ อง
ประกอบไปด้ วย 4 ส่วน คือ ประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาเป็ นแรงหลักในการผลักดันและร่ วมกันเพื่อให้
กิจกรรมพัฒนาเมืองเกิดขึ ้นได้
นายณรงค์ ตนานุวัตร ตัวแทนกลุ่มเชียงใหม่ พฒ
ั นา
เมือง กล่าวว่า การรวมกลุม่ เชียงใหม่พฒ
ั นาเมืองได้ วางเป้าหมาย
ไว้ วา่ จังหวัดเชียงใหม่จะต้ องเป็ นเมืองที่นา่ รัก น่าอยู่ สะดวกและ
ปลอดภัย แต่ปัญหาที่พบขณะนี ้คือจะต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาเมือง
เชิงโครงสร้ างอย่างยัง่ ยืนโดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
พร้ อมๆ กันถึงจะแก้ ไขได้ สำ� เร็จ เพราะถ้ าหากสามารถแก้ ไขปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมและท�ำให้ สภาพเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจของเชียงใหม่ก็
จะขับเคลื่อนและเดินไปได้ เอง

ปัจจุบนั มีถนนเข้ าออกเมืองเชียงใหม่ 10 สายหลัก มีผ้ มู า
เยือนทังปี
้ กว่า15 ล้ านคน โดยเดินทางเข้ ามาทางสนามบินเชียงใหม่
ประมาณ 9 ล้ านคน ทางรถยนต์ 5 ล้ านคน ทางรถไฟ 1 ล้ านคน ใน
ขณะทีล่ า่ สุดทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ งบประมาณใหม่ 4 พันล้ าน
บาทเพื่อน�ำสายไฟฟ้าลงสูใ่ ต้ ดนิ ทังหมดและจั
้
งหวัดเชียงใหม่ ยัง
เป็ นเมืองหลวงของรถมอเตอร์ ไซด์ทจี่ ดทะเบียนมากกว่า 3 ล้ านคัน
ส�ำหรับทิศทางในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะ รถยนต์ประมาณ 2 ล้ านคันและทุกคนใช้ รถส่วนตัวกันเป็ นส่วนใหญ่
ที่มีการเรี ยกร้ องเรื่ องการสร้ างสนามบินแห่งที่ 2 นัน้ หากบริ ษัท
“เชียงใหม่มีคนที่เข้ ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ ้น การสร้ างที่พกั
การท่าอากาศยานไทยหรื อทอท.ไม่มีคำ� ตอบให้ วา่ จะมีการสร้ าง
อาศัยขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศใต้ ของ
สนามบินแห่งที่ 2 ที่บริ เวณไหน การปรับปรุงและวางผังเมืองก็ไม่
เมือง โดยเฉพาะในเส้ นทางสายเชียงใหม่-พร้ าว, เชียงใหม่-สันทราย,
สามารถท�ำได้ เพราะในการวางผังเมืองจะต้ องดูเรื่ องของการจัด
เชียงใหม่-แม่ออน และเชียงใหม่-หางดง ถึงแม้ ลา่ สุดทางรมว.คมนาคม
ระบบจราจร ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ไว้ ด้วย และที่ส�ำคัญ
ได้ ให้ สมั ภาษณ์ผา่ นสื่อมวลชนว่าการแก้ ไขปั ญหาการจราจรของ
เชียงใหม่จะปล่อยให้ ยงั ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องนี ้แบบนี ้อีกไม่ได้
เมืองเชียงใหม่จะมี 3 ระยะๆ ที่ 1 จะมีการลงทุน 700-1,000 ล้ าน
เช่นกัน

บาทในการจัดระเบียบสี่
ล้ อแดงและรถเมล์ ส่วน
ระยะกลาง-ยาวใช้ งบ
ประมาณ 14,000 ล้ าน
บาทในการสร้ างรถไฟโม
โนเรล หรื อ BRT และ
รถรางไฟฟ้า ซึง่ จะเริ่ ม

ญี่ปนก็
ุ่ จะไปถ่ายกับต้ นซากุระ เพราะฉะนันคนมาเชี
้
ยงใหม่ก็จะ
ต้ องมาถ่ายกับต้ นทองกวาวที่คเู มือง เราจะต้ องเร่งแก้ ไขระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีไม่ได้ มาตรฐาน เพื่อให้ รองรับการเติบโต จะปล่อยให้
ระบบจราจรภายใน 3 ปี จะเป็ นอัมพฤกษ์ 5 ปี จะเป็ นอัมพาตไม่ได้

การจัดเวทีเสวนาในครัง้ นีถ้ อื เป็ นจุดเริ่มต้ นในการที่
จะร่ วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ คนเชียงใหม่
ทุกภาคส่ วนจะต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วม ไม่ ใช่ ผลักภาระไปให้ ใคร
หรื อด�ำเนินการเมื่อไหร่ยงั ไม่ชดั เจน”
หรื อหน่ วยงานใด หน่ วยงานหนึ่ง และการจัดเวทีสาธารณะ
ผู้ร่วมก่อตังเชี
้ ยงใหม่พฒ
ั นาเมืองกล่าวและชี ้แจงอีกว่า เพื่อให้ คนเชียงใหม่ ได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและหาทางออก
อย่างไรก็ตามเราจะต้ องมาร่ วมกันสร้ างความสวยงามของเมือง ร่ วมกันเป็ นสิ่งที่จะต้ องด�ำเนินการต่ อไป เพื่อการพัฒนา
เชียงใหม่ โดยปลูก ต้ นทองกวาว รอบคูเมือง ซึง่ นักท่องเที่ยวที่ไป เชียงใหม่ ไปสู่ความยั่งยืน.

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากทางสมาคมฯ
Website
www.cuanr.com
ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
สุภาวดี อัชชเสวิน
หมายเลข 083 084 8489
รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
หมายเลข 081 796 6044

ติดต่อด้วยตนเอง ณ สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ (ข้างโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
วันจันทร์-วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา
09.30-17.30 น.

Facebook
www.facebook.com/cualumninorth
หรือพิมพ์ “Chula Alumni Northern Region”
ในช่องค้นหา

Line
Line ID: @cuanr

โทร 053-277-722 หรือ 088-289-0085
Email cualumni.nr@gmail.com

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
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