จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ (คาเมือง: Lanna-Chiang Mai.png เจียงใหม่) เป็ นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยูท่ างภาคเหนื อ
ของประเทศ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณ 20,107 ตารางกิ โ ลเมตร ซึ่ งใหญ่ เ ป็ นอัน ดับ 2 ของประเทศ มี
ประชากร 1,735,762 คน มากเป็ นอันดับ 5 ของประเทศ ในจานวนนี้เป็ นประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองและ
ชานเมือง 960,906 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของเมียนมา
จังหวัดเชี ยงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็ น 25 อาเภอ โดยมีอาเภอเมืองเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางของ
จังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอาเภอกัลยาณิ วฒั นาเป็ นอาเภอลาดับที่ 25 ของจังหวัด และลาดับที่ 878
ของประเทศ ซึ่ งเป็ นอาเภอล่าสุ ดของไทย
จังหวัดเชี ยงใหม่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี
"คาเมือง" เป็ นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี วฒั นธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจานวน
มาก โดยเริ่ มวางตัวเป็ นนครสร้างสรรค์ และกาลังพิจารณาสมัครเข้าเป็ นนครสร้างสรรค์ และเมืองมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก
สั ญลักษณ์ประจาจังหวัด

ตราประจาจังหวัด
ที่มา : http://www.amazingthaitour.com


ตราประจาจังหวัด : รู ปช้างเผือกในเรื อนแก้ว หมายถึงความสาคัญ 2 ประการของจังหวัด ช้างเผือก
คือช้างที่เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่นามาถวายแด่สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2 แห่งกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ) และได้ข้ ึนระวางเป็ นช้างเผือกเอกในรัชกาล ส่ วนเรื อนแก้วคือดินแดนที่พุทธศาสนา
รุ่ งเรื องสู งสุ ด

ดอกทองกวาว ดอกไม้ประจาจังหวัดเชียงใหม่





ต้ นไม้ ประจาจังหวัด : ต้นทองกวาว (Butea monosperma)
ดอกไม้ ประจาจังหวัด : ดอกทองกวาว
อักษรย่อ: ชม
สั ตว์นา้ ประจาจังหวัด : ปลากาหรื อปลาเพี้ย (Labeo chrysophekadion)

ภูมิศาสตร์
ทีต่ ้งั
จังหวัดเชี ยงใหม่(อาเภอเมือง)ตั้งอยู่ ณ ละติจูด 18 องศาเหนื อ ลองติจูด 98 องศาตะวันออก สู งจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 310 เมตร ส่ วนกว้างจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิ โลเมตร
ส่ วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 428 กิโลเมตร ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 696 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่ อ








ทิศเหนื อ โดยมีดอยผีปันน้ าของดอยคา ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ าป่ อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก
และดอยอ่างขางอันเป็ นส่ วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอสามเงา อาเภอแม่ระมาด และอาเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มีร่องน้ าแม่ตื่น
และดอยผีปันน้ า ดอยเรี่ ยม ดอยหลวงเป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศตะวัน ออก ติ ดต่ อ กับ อาเภอแม่ ฟ้ าหลวง อ าเภอเมื อ งเชี ย งราย อาเภอแม่ ส รวย อาเภอเวีย งป่ า
เป้ า (จังหวัดเชี ยงราย) อาเภอเมืองปาน อาเภอเมืองลาปาง (จังหวัดลาปาง) อาเภอบ้านธิ อาเภอเมือง
ลาพูน อาเภอป่ าซาง อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอบ้านโฮ่ง และอาเภอลี้ (จังหวัดลาพูน) ส่ วนที่ติด
จังหวัดเชียงรายและลาปางมีร่องน้ าลึกของแม่น้ ากก สันปั นน้ าดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่ววั น้อย
ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็ นเส้นกั้นอาณาเขต ส่ วนที่ติดจังหวัดลาพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสู ง
และร่ องน้ าแม่ปิงเป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอปาย อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อาเภอขุนยวม อาเภอแม่ลาน้อย อาเภอแม่
สะเรี ยง และอาเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้ า ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ

ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่ องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน้ าดอยขุนแม่
ตื่นเป็ นเส้นกั้นอาณาเขต
จังหวัดเชี ยงใหม่มีชายแดนติดต่อกับ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชี ยงดาว อาเภอ
เวียงแหง อาเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้ น 227 กิ โลเมตร พื้นที่เขตแดนส่ วนใหญ่เป็ นป่ าเขา จึงไม่
สามารถปั กหลักเขตแดนได้ชดั เจน และเกิดปั ญหาเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ มี 26 อาเภอ คือ อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอจอมทอง อาเภอแม่แจ่ม อาเภอเชี ยงดาว
อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่แตง อาเภอแม่ริม อาเภอสะเมิง อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอพร้าว อาเภอสัน
ป่ าตอง อาเภอสันกาแพง อาเภอสันทราย อาเภอฮอด อาเภอดอยเต่า อาเภออมก๋ อย อาเภอสารภี อาเภอเวียง
แหง อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่วาง อาเภอแม่ออน อาเภอดอยหล่อ อาเภอกัลยาณิ วฒั นา อาเภอนนทบุรี
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังภาพ

แผนที่จงั หวัดเชียงใหม่
ที่มา : http://www.amazingthaitour.com

ภูมิประเทศ

เทือกเขาแดนลาวในเขตอาเภอไชยปราการ

จังหวัดเชี ยงใหม่มีพ้ืนที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรื อประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่
เป็ นอันดับที่ 1 ของภาคเหนื อ และเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสี มา ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทัว่ ไปมีสภาพพื้นที่เป็ นภูเขาและป่ าละเมาะ มีที่ราบอยูต่ อนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิ ง มีภูเขา
ที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สู งประมาณ 2,565 เมตร อยูใ่ นเขตอาเภอจอมทอง นอกจากนี้ ยงั
มีดอยอื่นที่มีความสู งรองลงมาอีกหลายแห่ ง เช่น ดอยผ้าห่ มปก (อาเภอฝาง) สู ง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียง
ดาว (อาเภอเชียงดาว) สู ง 2,170 เมตร ดอยสุ เทพ (อาเภอเมืองเชี ยงใหม่) สู ง 1,601 เมตร สภาพพื้นที่แบ่งออก
ได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. พื้นที่ภูเขา คิดเป็ นพื้นที่ประมาณร้ อยละ 80 ของจังหวัด ประกอบด้วยทิวเขาอินทนนท์ (หรื อถนน
ธงชัยตะวันออก) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนื อจรดใต้ ตามแนวรอยต่อกับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขุนตาน ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัด พาดผ่านในทิศเหนื อใต้ พื้นที่ภูเขาส่ วนใหญ่เป็ นป่ าต้นน้ าลาธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่ วนบางพื้นที่เป็ นพื้นที่
อยูอ่ าศัยของชาวเขาชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
2. พื้นที่ราบลุ่มน้าและที่ราบเชิ งเขา กระจายอยู่ทวั่ ไประหว่างหุ บเขาทอดตัวในแนวเหนื อ-ใต้ ได้แก่ ที่
ราบลุ่มน้ าปิ ง ลุ่มน้ าฝาง ลุ่มน้ าแม่งดั เป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร
ภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซี ยส
โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณน้ าฝน
เฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชี ยงใหม่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลมรสุ ม 2 ชนิด คือ ลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็ น 3 ฤดู

หน่ วยการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2476 ถึงปั จจุบนั จังหวัดเชียงใหม่มีการตั้งอาเภอขึ้นใหม่ ดังนี้













อาเภอหางดง โดยแยกจากอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2490
อาเภอแม่แจ่ม โดยแยกจากอาเภอจอมทอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2499
อาเภออมก๋ อย โดยแยกจากอาเภอฮอด ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2501
อาเภอสะเมิง โดยแยกจากอาเภอแม่ริม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2501
อาเภอแม่อาย โดยโดยแยกจากอาเภอฝาง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2516
อาเภอดอยเต่า โดยแยกจากอาเภอฮอด ในวันที่ 25 มีนาคม 2522
อาเภอเวียงแหง โดยแยกจากอาเภอเชียงดาว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536
อาเภอไชยปราการ โดยแยกจากอาเภอฝาง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2537
อาเภอแม่วาง โดยแยกจากอาเภอสันป่ าตอง ในวันที่8 สิ งหาคม 2538
อาเภอดอยหล่อ โดยแยกจากอาเภอจอมทอง ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2550
อาเภอแม่ออน โดยแยกจากอาเภอสันกาแพง ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2550
อาเภอกัลยาณิ วฒั นา โดยแยกจากอาเภอแม่แจ่ม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2552

ประชากร
ปั จจุบนั จังหวัดเชี ยงใหม่มีประชากรทั้งสิ้ น 1,735,762 คน (พ.ศ. 2559) แยกเป็ นชาย 843,088 คน
หญิง 892,674 คน ความหนาแน่นเฉลี่ ย 86 คน/ตร.กม. ในจานวนดังกล่าวประกอบด้วยประชากรชนกลุ่ม
น้อย 64,532 คน กระจายตามอาเภอใน 25 อาเภอ อาเภอที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุด ได้แก่ อาเภอฝาง
รองลงมา ได้แก่ อาเภอเชี ยงดาว อาเภอแม่อาย และอาเภอเวียงแหง ประชากรส่ วนใหญ่เป็ น "ชาวไทยวน"
หรื อ "คนเมือง" ที่เหลือเป็ น ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน และไทยสยาม
เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 163,828 ล้านบาท แบ่งเป็ นภาคเกษตร (รวมถึง
การล่าสัตว์และการป่ าไม้) 28,014 ล้านบาท (17.1%) และนอกภาคเกษตร 135,813 ล้านบาท (82.9%) สาขา
การผลิตนอกภาคเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่าและบริ การทางธุ รกิจ (14.4%) การขายส่ ง

ขายปลีก (12.1%) การศึกษา (11%) ตัวกลางทางการเงิน (11%) การบริ หารราชการแผ่นดินและการป้ องกัน
ประเทศ (7.9%) การก่อสร้าง (7.2%) อุตสาหกรรม (6.9%) และสาขาอื่น ๆ (14.9%) จังหวัดเชี ยงใหม่มีอตั รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 11.7
มีรายได้ประชากรต่อหัวเฉลี่ย 89,542 บาท/คน/ปี อยูท่ ี่อนั ดับ 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดลาพูน
สาหรับรายได้ประชากรในเขตชนบท เฉลี่ยนั้น อยูท่ ี่ 59,092.45 บาท/คน/ปี อาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่าที่สุด คือ
อาเภออมก๋ อย 29,198.01 บาท/คน/ปี และอาเภอที่มีรายได้สูงสุ ด คือ อาเภอฝาง 110,592.77 บาท/คน/ปี
ใน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชี ยงใหม่มีกาลังแรงงาน 976,115 คน (60.45% ของประชากร) มีอตั ราว่างงาน
เฉลี่ย 1.24% ซึ่ งมีจานวนราว 12,000 คน จังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานต่างด้าว 67,113 คน โดยเกือบทั้งหมด
เป็ นชาวพม่า (66,995 คน) แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพในภาคการก่อสร้างมากที่สุด 27,993 คน รองลงมา
อยูใ่ นภาคเกษตรและปศุสัตว์ 16,342 คน
ภาคเกษตรกรรม
จังหวัดเชียงใหม่มีพ้นื ที่การเกษตร 1,835,425 ไร่ (14.61% ของพื้นที่จงั หวัด) ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ปลูก
ข้าว 716,454 ไร่ และพืชสวน 459,254 ไร่ พื้นที่การเกษตรนี้ อยูใ่ นเขตชลประทาน 642,979 ไร่ (35% ของ
พื้นที่การเกษตร) มีครัวเรื อนการเกษตร 134,426 ครัวเรื อน
พืชเศรษฐกิจสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าว ลาไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และ
ส้มเขียวหวาน
ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดเชี ยงใหม่มีโรงงาน 1,395 แห่ ง เงินลงทุน 32,180 ล้านบาท แรงงาน 43,306 คน อุตสาหกรรม
สาคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ขนส่ ง อโลหะ และเครื่ องดื่ม ซึ่ งอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุ น (BOI) พ.ศ. 2554 มี 34 โครงการ ประเทศที่ มี ก ารลงทุ น ในจัง หวัด เชี ย งใหม่
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา จีน เนเธอร์ แลนด์ เยอรมนี สิ งคโปร์ มาเลเซี ย เดนมาร์ ก ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์
การท่องเทีย่ ว
ในการสารวจ World Best Award-Top 10 Cities จากผูอ้ ่าน Travel and Leisure นิ ตยสารท่องเที่ยว
ของสหรัฐอเมริ กา ในปี พ.ศ. 2553 ผลปรากฏว่า จังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก
รองแต่เพียงกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ซึ่ งใน พ.ศ. 2552 จังหวัดเชี ยงใหม่ถูกจัดเป็ นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 5
ของโลก โดยพิจารณาจากสถานที่ ทัศนี ยภาพ ความสวยงามและร่ มรื่ น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาหาร
การกิน แหล่งช็อปปิ้ ง ความเป็ นมิตรของผูค้ น ความคุม้ ค่า ของเงิน เป็ นต้น

ใน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชี ยงใหม่มีจานวนนักท่องเที่ยวราว 6.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ราว 9
แสนคน อยู่ใ นอันดับ ที่ 4 ของประเทศรองจากกรุ งเทพมหานคร จังหวัดภู เก็ ต และจังหวัดชลบุ รี เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2,192,322 คน (33.4%) สร้างรายได้รวม 53,507 ล้านบาท
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเชียงใหม่ และ http://www.amazingthaitour.com

