
การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่  42 ประจําป  2561 

วันที่  2 -  4 กุมภาพันธ  2561 
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด 

***************** 

จังหวัดเชียงใหม   เปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ เปนเมืองแหงดอกไมบานตลอดป           
มีสภาพภูมิประเทศตั้งอยูทามกลางหุบเขา ดอกไมและแมกไมนานาพันธุที่สวยงามตามธรรมชาติ  มี
วัฒนธรรม ประเพณี  เปนเอกลักษณของตัวเอง  ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ทําใหสภาพความเปนเมืองที่สวยงาม  มากดวยวัฒนธรรมที่ดีงาม  ถูกบดบังและทดแทนดวย
วัตถุนิยมจนนาวิตก  ชาวเชียงใหมเริ่มตระหนักตอสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  รวมทั้งปญหาที่อาจจะ
ตามมา จึงเกิดการรวมตัวและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ การเปนดินแดนเอื้องเหนือนาม“นพบุรี  ศรีนคร
พิงค” เปน “เมืองแหงดอกไมบานตลอดป”ใหคงอยูตลอดไป  จึงไดมีการจัดตั้งสมาคมกลวยไมเชียงใหมใน
พระบรมราชินูปถัมภ  ชมรมไมดอกไมประดับเชียงใหม ข้ึน 

สําหรับในป  พ.ศ. ๒๕61จังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรภาครัฐ  เอกชน และประชาชน     
ไดพรอมใจกันจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับครั้งที่ 42 ใหยิ่งใหญ สวยงาม ตระการตา ระหวางวันที่2-4  
กุมภาพันธ ๒๕61  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเสารที่ 3 กุมภาพันธ  ๒๕61 เวลา 08.00 น.  ณ  บริเวณเชิง
สะพานนวรัฐ จะมีการปลอยขบวนแหรถบุปผชาติ ซึ่งจะเคลื่อนไปจอด ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวก
หาดเพื่อใหประชาชนไดช่ืนชมความงาม และชมพิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 42 ประจําป 
2560 ณ เวทีกลางในสวนสาธารณะหนองบวกหาด ในเวลา 19.00 น.   ซึ่งการจัดงานในปนี้ภายใต
แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค” 
  สําหรับการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 42 ประจําป  ๒๕61 จังหวัดเชียงใหม    
ไดกําหนดรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้ 

ระหวางวันที่  2 – 4  กุมภาพันธ  ๒๕61 

 ๒.  สถานที่จัดงาน    บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงคขวงประตู
ทาแพ และเชิงสะพานนวรัฐ  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

3.  วัตถุประสงคการจัดงาน 
  3.1 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมไปสูสากล และจัดอยางตอเนื่อง
ใหเปนงานประจําป 
  3.2 เพื่อสงเสริมภาพลักษณดานการทองเที่ยว และการกระตุนเศรษฐกจิในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม 
  3.3 เพื่อสรางทางเลือกการทองเที่ยวใหม ๆ เพือ่รองรบัการเกิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน AEC 
  3.4 เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสรางความมัง่คั่งทางเศรษฐกิจอยางยัง่ยืน 
                           3.5 เพื่อเชิดชูและคงไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตา 
ของไมดอกไมประดบันานาพันธของจงัหวัดเชียงใหม 
  ๓.6 เพื่อเสริมสรางการมสีวนรวมระหวางภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ ภาคเอกชน องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

1. กําหนดการจัด
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  3.7 เพื่อสงเสริมอาชีพ รายได และการมีงานทําใหแกประชาชน ตลอดจนเสริมสราง
เศรษฐกจิโดยรวมของจงัหวัดเชียงใหมใหดียิง่ขึ้น 
                           3.8 สงเสริมการทองเที่ยวตามแผนยทุธศาสตรของจังหวัดเชียงใหม เพื่อนํารายได
เขาสูประเทศและจังหวัดเชียงใหม 
4.กิจกรรม ในป  2561  มีกิจกรรมหลักรวม  8กิจกรรม ดังนี้ 

  4.๑ การจัดนิทรรศการ การประกวดไมดอกไมประดับและการจัดสวนระหวาง 
วันที่ 2– 4 กุมภาพันธ  2561  ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาดกิจกรรม ประกอบดวย การประกวด
กลวยไม บอนไซต  การจัดสวน  ซุมถายภาพ  
  4.๒  การแหประกวดขบวนรถบุปผชาต ิในวันเสารที่ 3 กุมภาพันธ  2561 ตั้งแต
เวลา 08.00 น. เปนตนไป จากบรเิวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  

     สําหรับขบวนรถบุปผชาติ มีจํานวนทั้งสิ้น 24 คันแยกตามประเภทการประกวด ดังนี้ 
       - ประเภทสวยงาม                      จํานวน    5   คัน 
       - ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม      จํานวน    5   คัน 
       - ประเภทความคิดสรางสรรค          จํานวน    8   คัน 
       - ไมประกวด            จํานวน    6   คัน 

 4.3การแสดงและจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดเชียงใหมระหวางวันที่ 
2  -  4 กุมภาพันธ  ๒๕61  เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยเชิญทุก
อําเภอจัดทํารานเพื่อแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชนOTOP  และมีการประกวดราน  ซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบดําเนินการ 

4.4 การแสดงดนตรีในสวนระหวางวันที่   3 – 4 กุมภาพันธ  ๒๕61 เวลา ๑9.๐๐ – 
๒3.๐๐ น.   ณ  เวทีกลาง ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม รับผิดชอบ
ดําเนินการ  
  4.5  การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษาในวันที่  2 - 4  กุมภาพันธ๒๕61         
เวลา 18.00– ๒๒.๐๐ น.  ณ  เวทีลานอเนกประสงคขวงประตูทาแพ โดยเทศบาลนครเชียงใหม 
รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งไดจัดใหมีการบรรเลงดนตรี และแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา ของเยาวชน
จากสถานบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
  4.6 การตกแตงเสนทาง/การทําถนนดอกไม/การจัดสวน  ดําเนินการบริเวณรอบ     
คูเมืองเชียงใหม   ลานอเนกประสงคขวงประตูทาแพและเสนทางที่ขบวนรถบุปผชาติผาน  เริ่มตนจากเชิง
สะพานนวรัฐ  ถนนทาแพ ถนนคชสาร  ถนนราชเชียงแสน ถนนชางหลอถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด
ตลอดจนถนนสายสําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม 
  4.7 การจัดสวนไมดอกไมประดับณสวนสาธารณะหนองบวกหาดโดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมใหการสนับสนุนงบประมาณเขามาดําเนินการ ซึ่งกิจกรรมนี้จะสรางความพึง
พอใจใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางยิ่ง เหมือนกิจกรรมการแหขบวนรถบุปผชาติ แบงการจัดสวนเปน 4 โซน 
ประกอบดวย    
  โซน A  ภายใตแนวคิด  “หมื่นแสนมวลบุปผา  งามตาทั่วเวียงพิงค” 
 โซน  Bภายใตแนวคิด  “ตองมนตทุงทิวลิป” 
  โซน Cภายใตแนวคิด  “ดินแดนอุโมงคไมดอก” 
  โซน Dภายใตแนวคิด  “มหัศจรรยคัดเลอรฟูล” 
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 4.8 การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม/นางงามบุปผชาตินานาชาติ  ซึ่งจะ
ดําเนินการจัดประกวดในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด  โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 จังหวัดเชียงใหมกําหนดพิธีเปดงาน พิธีปลอยขบวนรถบุปผชาติ และพิธีมอบถวย
รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีดังนี้ 

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 เวลา 19.00 น.  พิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ณ เวทีกลาง 
สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดย 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ  ชํานิประศาสน) 

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.00 น. พิธีปลอยขบวนรถบุปผชาติ ณ เชิงสะพานนวรัฐ 
โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

 เวลา 19.00 น.  พิธีมอบถวยรางวัลพระราชทาน ฯ ณ เวทีลานอเนกประสงค 
 สวนสาธารณะหนองบวกหาด  
การจัดงานครั้งนี้ ทุกภาคสวนไดรวมกันคิด รวมกันออกแบบ เพื่อใหการจัดงานมีความยิ่งใหญตระการตา 
สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 42 ประจําป 2561 
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