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จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งในจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือใหญเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ และมี
จํานวนประชากรประมาณ 1.63 ลานคน มากเปนอันดับที่ 5 ของประเทศ แบงการปกครองออกเปน
25 อําเภอ โดยที่อําเภอกัลยาณิวัฒนาเปนอําเภอลําดับที่ 25 ของจังหวัด และลําดับที่ 878 ของ
ประเทศ
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโต
อยางรวดเร็ว ทั้งทางดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน จนเปนเมืองเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด
ในภาคเหนือ รองจากกรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดที่มแี หลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
มากมาย มีประวัติศาสตรอนั ยาวนาน ซึง่ เปนที่ตั้งของอาณาจักรลานนาในสมัยโบราณ มีภาษา
ลานนา (คําเมือง) เปนภาษาทองถิ่น มีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกับจังหวัดอื่น ๆ ทั้งดานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
1. ประวัติศาสตร
เมืองเชียงใหม มีชื่อปรากฏในตํานานวา "นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม" ซึ่งเปนราชธานี
ของอาณาจักรลานนา สรางขึ้นในป พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย
ในอดีตเชียงใหมมีฐานะเปนเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อวา อาณาจักร
ลานนา ซึ่งปกครองโดยกษัตริยราชวงศมังราย ประมาณ 261 ป (ระหวาง พ.ศ. 1839-พ.ศ. 2101) แต
ตอมาในป พ.ศ. 2101 เชียงใหมไดเสียเมืองใหแกพระเจาบุเรงนอง พระมหากษัตริยพ มา และไดถกู
ปกครองโดยพมามานานกวาสองรอยป จนถึงสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี จึงไดมกี ารทําสงคราม
เพื่อขับไลพมาออกจากเมืองเชียงใหมและเชียงแสนไดสําเร็จ โดยการนําของเจากาวิละและพระยา
จาบาน
หลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาเจากาวิละ ขึ้นเปน พระเจาบรมราชาธิบดีกาวิละ โดยใหปกครองหัวเมืองฝายเหนือในฐานะ
ประเทศราชของกรุงรัตนโกสินร และราชวงศทิพยจักราธิวงศ (ราชวงศเจาเจ็ดตน) ซึ่งเปนเชื้อสาย
ของพระเจาบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ไดปกครองเมืองเชียงใหมและหัวเมืองตาง ๆ สืบตอมา และ
เปลี่ยนชื่อเมืองเปน "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม"
ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดมีการปฏิรูปการปกครองหัว
เมืองประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา "มณฑลพายัพ" หรือ

มณฑลลาวเฉียง ตอมาเชียงใหมไดมีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเปน "จังหวัด" ตั้งแต
ป พ.ศ. 2476 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั จนถึงปจจุบัน

2. การปกครองสวนภูมภิ าค
จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมูบาน
อําเภอ
1. อําเภอเมืองเชียงใหม
2. อําเภอจอมทอง
3. อําเภอแมแจม
4. อําเภอเชียงดาว
5. อําเภอดอยสะเก็ด
6. อําเภอแมแตง
7. อําเภอแมรมิ
8. อําเภอสะเมิง
9. อําเภอฝาง
10. อําเภอแมอาย
11. อําเภอพราว
12. อําเภอสันปาตอง
13. อําเภอสันกําแพง

14. อําเภอสันทราย
15. อําเภอหางดง
16. อําเภอฮอด
17. อําเภอดอยเตา
18. อําเภออมกอย
19. อําเภอสารภี
20. อําเภอเวียงแหง
21. อําเภอไชยปราการ
22. อําเภอแมวาง
23. อําเภอแมออน
24. อําเภอดอยหลอ
25. อําเภอกัลยาณิวัฒนา

3. การปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีจํานวน 211 แหง แบงออกเปน 1 องคการบริหาร
สวนจังหวัด, 1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 93 เทศบาลตําบล และ 113 องคการบริหารสวนตําบล
มีรายชื่อดังนี้

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลตําบลชางเผือก
เทศบาลตําบลทาศาลา
เทศบาลตําบลปาแดด
เทศบาลตําบลฟาฮาม
เทศบาลตําบลแมเหียะ
เทศบาลตําบลสุเทพ
เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง
เทศบาลตําบลหนองหอย

อําเภอดอยสะเก็ด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตําบลสงาบาน
เทศบาลตําบลเชิงดอย
เทศบาลตําบลลวงเหนือ
เทศบาลตําบลสันปูเลย
เทศบาลตําบลแมโปง
เทศบาลตําบลปาเมี่ยง
เทศบาลตําบลแมคือ
เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน
เทศบาลตําบลตลาดใหญ
เทศบาลตําบลปาปอง
เทศบาลตําบลสําราญราษฎร

อําเภอแมอาย
•

เทศบาลตําบลแมอาย

อําเภอพราว
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลน้ําแพร
เทศบาลตําบลบานโปง
เทศบาลตําบลปาตุม
เทศบาลตําบลปาไหน
เทศบาลตําบลแมปง
เทศบาลตําบลเวียงพราว

อําเภอหางดง
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลบานแหวน
เทศบาลตําบลสันผักหวาน
เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา
เทศบาลตําบลหางดง
เทศบาลตําบลหารแกว

อําเภอจอมทอง
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลจอมทอง
เทศบาลตําบลดอยแกว
เทศบาลตําบลบานแปะ
เทศบาลตําบลบานหลวง
เทศบาลตําบลขวงเปา
เทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ
เทศบาลตําบลแมสอย

อําเภอแมแจม
•
•

เทศบาลตําบลทาผา
เทศบาลตําบลแมแจม

อําเภอเชียงดาว
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลเชียงดาว
เทศบาลตําบลทุงขาวพวง
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
เทศบาลตําบลปงโคง
เทศบาลตําบลเมืองงาย
เทศบาลตําบลเมืองนะ

อําเภอแมแตง
•
•
•

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลตําบลสันมหาพน
เทศบาลตําบลอินทขิล

อําเภอแมริม
•
•
•
•

เทศบาลตําบลแมริม
เทศบาลตําบลขี้เหล็ก
เทศบาลตําบลริมเหนือ
เทศบาลตําบลสันโปง

อําเภอสะเมิง
•

เทศบาลตําบลสะเมิงใต

อําเภอฝาง
•
•

เทศบาลตําบลบานแมขา
เทศบาลตําบลเวียงฝาง

อําเภอสันปาตอง
•
•
•

เทศบาลตําบลทุงตอม
เทศบาลตําบลบานกลาง
เทศบาลตําบลสันปาตอง

อําเภอสันกําแพง
•
•
•
•
•

เทศบาลเมืองตนเปา
เทศบาลตําบลบวกคาง
เทศบาลตําบลแมปูคา
เทศบาลตําบลสันกําแพง
เทศบาลตําบลออนใต

อําเภอสันทราย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลเมืองแมโจ
เทศบาลตําบลเจดียแ มครัว
เทศบาลตําบลปาไผ
เทศบาลตําบลเมืองเล็น
เทศบาลตําบลแมแฝก
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง
เทศบาลตําบลสันนาเม็ง
เทศบาลตําบลสันปาเปา
เทศบาลตําบลสันพระเนตร
เทศบาลตําบลหนองจอม
เทศบาลตําบลหนองหาร
เทศบาลตําบลหนองแหยง

อําเภอฮอด
•
•
•

เทศบาลตําบลทาขาม
เทศบาลตําบลบอหลวง
เทศบาลตําบลบานตาล

อําเภอดอยเตา
•

เทศบาลตําบลทาเดื่อ

อําเภออมกอย
•

เทศบาลตําบลอมกอย

อําเภอสารภี
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เทศบาลตําบลขัวมุง
เทศบาลตําบลชมภู
เทศบาลตําบลไชยสถาน
เทศบาลตําบลดอนแกว
เทศบาลตําบลทากวาง
เทศบาลตําบลทาวังตาล
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง
เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ
เทศบาลตําบลสารภี
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
เทศบาลตําบลหนองแฝก

อําเภอไชยปราการ
•
•

เทศบาลตําบลไชยปราการ
เทศบาลตําบลหนองบัว

อําเภอแมวาง
•

เทศบาลตําบลแมวาง

4. สัญลักษณประจําจังหวัด
•

สัญลักษณประจําจังหวัด คือ รูปชางเผือกในเรือนแกว หมายถึงความสําคัญ 2 ประการของ
จังหวัด ซึ่งชางเผือก คือ ชางที่เจาผูครองนครเชียงใหมนาํ มาทูลเกลาถวายแดสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร) และไดขึ้นระวางเปนชางเผือกเอก
ในรัชกาล สวน เรือนแกว คือดินแดนที่พทุ ธศาสนารุงเรืองสูงสุด

•

ดอกไมประจําจังหวัด: ดอกทองกวาว

•

ตนไมประจําจังหวัด: ทองกวาว (ชื่อวิทยาศาสตร:Butea monosperma)

•

อักษรยอ: ชม

5. ภูมิศาสตร
ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย เสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสนแวง
ที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้าํ ทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) สวนกวางจากทิศ
ตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 320
กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ และรถยนตประมาณ 720
กิโลเมตรตามแนวทางหลวงแผนดินสายเหนือ

อาณาเขตติดตอ
•

•

•

•

ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพมา โดยมีดอยผีปนน้ําของดอยคํา ดอยปกกลา ดอยหลักแตง
ดอยถ้ําปอง ดอยถวย ดอยผาวอก และดอยอางขางอันเปนสวนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เปน
เสนกั้นอาณาเขต
ทิศใต อําเภอสามเงา อําเภอแมระมาด และอําเภอทาสองยาง (จังหวัดตาก) มีรองน้ําแมตื่น
และดอยผีปนน้ํา ดอยเรีย่ ม ดอยหลวงเปนเสนกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันออก อําเภอแมฟาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา
(จังหวัดเชียงราย) อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง (จังหวัดลําปาง) อําเภอบานธิ อําเภอ
เมืองลําพูน อําเภอปาซาง อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอบานโฮง และอําเภอลี้ (จังหวัด
ลําพูน) สวนทีต่ ิดจังหวัดเชียงรายและลําปางมีรองน้ําลึกของแมนํา้ กก สันปนน้ําดอยซาง
ดอยหลุมขาว ดอยแมววั นอย ดอยวังผา และดอยแมโตเปนเสนกั้นอาณาเขต สวนทีต่ ิด
จังหวัดลําพูนมีดอยขุนหวยหละ ดอยชางสูง และรองน้ําแมปงเปนเสนกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันตก อําเภอปาย อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย อําเภอแม
สะเรียง และอําเภอสบเมย (จังหวัดแมฮองสอน) มีดอยผีปนน้ํา ดอยกิว่ แดง ดอยแปรเมือง
ดอยแมยะ ดอยอังเกตุ ดอยแมสุรินทร ดอยขุนยวม ดอยหลวง และรองแมริด แมออย และ
ดอยผีปนน้ําดอยขุนแมตนื่ เปนเสนกั้นอาณาเขต

จังหวัดเชียงใหมมีชายแดนติดตอกับประเทศพมาเพียงประเทศเดียว และมีพื้นที่ติดตอใน 5
อําเภอไดแก
1. อําเภอแมอาย: 4 ตําบลไดแก ตําบลแมอาย ตําบลมะลิกา ตําบลแมสาว ตําบลทาตอน เมืองที่
ติดตอคือ เมืองยอน รัฐฉาน
2. อําเภอฝาง: 2 ตําบลไดแก ตําบลมอนปน และตําบลแมงอน เมืองที่ตดิ ตอคือ บานโปงปาแขม
เมืองตวน รัฐฉาน
3. อําเภอเชียงดาว: 1 ตําบลไดแก ตําบลเมืองนะ เมืองทีต่ ิดตอคือ บานน้ํายุม เมืองตวน รัฐตองยี
4. อําเภอเวียงแหง: 3 ตําบลไดแก ตําบลเปยงหลวง ตําบลเมืองแหง และตําบลแสนไห เมืองที่
ติดตอคือ บานบางใหมสูง บานปางเสือเฒา บานกองเฮือบิน เมืองตวน รัฐตองยี

5. อําเภอไชยปราการ: 1 ตําบลไดแก ตําบลหนองบัว เมืองที่ติดตอคือ บานโปงปาแขม เมือง
ตวน รัฐฉาน
รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนสวนใหญเปนปาเขา ทําใหไมสามารถ
ปกหลักเขตแดนไดอยางชัดเจน จึงเกิดปญหาเสนเขตแดนระหวางประเทศบอยครั้ง
6. ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม สวนใหญจะเปนภูเขา
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร มีพื้นที่
กวางใหญเปนอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาและปาละเมาะ มีที่ราบอยูตอนกลางตามสอง
ฟากฝงแมน้ําปง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร
อยูในเขตอําเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหม
ปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นที่แบง
ออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
1. พื้นที่ภูเขา สวนใหญอยูทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเปนพื้นที่ประมาณ
80% ของพื้นที่จังหวัด เปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก
2. พื้นที่ราบลุม น้ําและที่ราบเชิงเขา กระจายอยูทวั่ ไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต
ไดแก ที่ราบลุมน้ําปง ลุมน้ําฝาง ลุมน้ําแมงัด เปนพืน้ ที่ทมี่ ีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอ
การเกษตร

7. ภูมิอากาศ
เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งป มีอุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ ป
25.4 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยู
ภายใตอิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบง
ภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก
•
•
•

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม

8. ประชากร
จังหวัดเชียงใหมมีประชากรทั้งสิ้น 1,666,024 คน แยกเปนชาย 818,958 คน หญิง 851,066
คน ความหนาแนนเฉลี่ย 83 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552) สวนประชาชนบนพื้นที่
สูง มีจํานวนทัง้ สิ้น 312,447 คน กระจายอยูใน 20 อําเภอ มีกลุมชนเผาตางๆ รวม 13 ชนเผา แบงเปน
ชาวเขา 7 เผา ไดแก กะเหรี่ยง มง เมี่ยน (เยา) อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู) และลัวะ จํานวน
229,382 คน เปนชนกลุมนอย 5 กลุม ไดแก ปะหลอง ไทใหญ ไทลื้อ จีนฮอ และอืน่ ๆ รวมจํานวน
34,022 คน
9. ภาษา

ตัวอักษรลานนา (คําเมือง)
ภาษาราชการที่ใชในจังหวัดเชียงใหมใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาทองถิ่นซึ่งเรียกวา
ภาษาคําเมือง ซึ่งแตละทองถิ่นของทางภาคเหนือ มีคุณลักษณะของภาษาที่คลายๆ กัน จะแตกตาง
กันเฉพาะสําเนียงและศัพทบางคํา แตละทองถิ่นก็จะมีความไพเราะตางกันไป นักทองเที่ยวที่มาจาก
ถิ่นอื่นลวนชื่นชมวา "ภาษาคําเมืองนั้น มีความไพเราะ นุม นวล ยิ่งนักแล"

10. ศาสนา
ประชากรในจังหวัดเชียงใหม นับถือศาสนาพุทธรอยละ 91.80 ศาสนาคริสตรอยละ 5.60
ศาสนาอิสลามรอยละ 1.17 ศาสนาพราหมณ-ฮินดูและสิกขรอยละ 0.02 และอื่น ๆ รอยละ 1.14 โดย
มีสํานักสงฆ 471 แหง โบสถคริสต 356 แหง มัสยิด 13 แหง และโบสถพราหมณ 3 แหง
11. การศึกษา
จังหวัดเชียงใหมรับรองระบบการศึกษาตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมี
สถานศึกษาทัง้ สิ้น 1,146 แหง ประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษา 10 แหง อาชีวศึกษา 8 แหง โรงเรียน
นานาชาติ 8 แหง สถาบันการศึกษาเอกชน 140 แหง สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 893 แหง และ
อื่นๆ
•

สถาบันอุดมศึกษา ไดแก
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
•

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตขวงสิงห, วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม (จอมทอง, ดอย
สะเก็ด, เจ็ดยอด, หวยแกว)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตฝาง, วิทยาเขตจอมทอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม วัดสวนดอก พระ
อารามหลวง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา วัดเจดียหลวงวรวิหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

สถาบันอาชีวศึกษา เชน
o วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
o วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

o
o
o
o
o
o
•

วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

สถาบันอาชีวศึกษา (เอกชน)
o โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม
o โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
o โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
o โรงเรียนเชียงใหมอินเตอร
o โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม
o โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี
o โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม
o โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม
o โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

12. วัด

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดเจดียห ลวงวรวิหาร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง
วัดเจดียห ลวงวรวิหาร
วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)
วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)
วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมรมิ
วัดทาตอน (พระอารามหลวง) อําเภอแมอาย
วัดบุพผาราม
วัดเชียงมั่น
วัดอุโมงค
วัดกูเ ตา
วัดเกตการาม

13. เจานายฝายเหนือ
•
•

•
•

เจากอแกว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม - นักกิจกรรมสังคมชั้นสูง
เจาเครือแกว ณ เชียงใหม - ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลปพื้นเมืองลานนา)
ประจําป พ.ศ. 2541
เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม - ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
เจาธวัชวงศ ณ เชียงใหม - อดีตรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และอดีตนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (สามี กิ่งกาญจน ณ เชียงใหม อดีตสมาชิกสภาผูแทน

•

•
•

ราษฎรจังหวัดเชียงใหม และบิดา รอยเอกหญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม อดีต
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม)
หมอมฟองจันทร ยุคล ณ อยุธยา (เจาฟองจันทร อินทขัติย) - อดีตนางสาวเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2477 อดีตพระชายา ในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอนุสรมงคลการ
คุณหญิงเจาระวีพันธ สุจริตกุล - ธิดาเจาราชบุตรวงษตวัน ณ เชียงใหม
เจาวงศสักก ณ เชียงใหม - ผูสืบเครื่องราชอิสริยาภรณเจาผูครองนครเชียงใหม

รายนามผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รายนามผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ลําดับ

รายนาม

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

1

พระยาอุดมพงษเพ็ญสวัสดิ์

พ.ศ. 2444

2

พระยายอดเมืองขวาง

ไมทราบขอมูล

3

พระยามหินทรบดี

ไมทราบขอมูล

4

พระยาวรวิไชยวุฒกิ ร

ไมทราบขอมูล

5

พระยาเพ็ชรพสิ ัยศรีสวัสดิ์ (แมน วสันตสิงห)

พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2471

6

พระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุน อาสนจินดา)

พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2481

7

พระยาอมรฤทธิธํารง (พรอม ณ ถลาง)

พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2484

8

พระชาติตระการ (หมอมราชวงศจิตร คะเนจร) พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2485

9

ขุนประสงคสุขการี (ประสงค ลาภเจริญ)

พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2488

10

นายทวี แรงขํา

18 มิถุนายน พ.ศ. 2488 - 30 กันยายน พ.ศ. 2489

11

ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร ไตรกิตยานุกูล)

22 ตุลาคม พ.ศ. 2489 - 30 มกราคม พ.ศ. 2494

12

นายอุดม บุญยประสพ

30 มกราคม พ.ศ. 2494 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2495

13

นายประเสริฐ กาญจนดุล

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501

14

พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค

16 มิถุนายน พ.ศ. 2501 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2502

15

นายสุทัศน สิริสวย

31 สิงหาคม พ.ศ. 2502 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2503

16

พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 - 30 กันยายน พ.ศ. 2514

17

นายวิสิษฐ ไชยพร

1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

18

นายอาษา เมฆสวรรค

1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ลําดับ

รายนาม

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

19

นายชลอ ธรรมศิริ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

20

นายประเทือง สินธิพงษ

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523

21

นายชัยยา พูนศิริวงศ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530

22

นายไพรัตน เดชะรินทร

1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

23

นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ

16 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2536

24

นายวีระชัย แนวบุญเนียร

18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539

25

นายพลากร สุวรรณรัฐ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 11 มกราคม พ.ศ. 2541

26

นายประวิทย สีหโสภณ

12 มกราคม พ.ศ. 2541 - 22 เมษายน พ.ศ. 2544

27

นายโกสินทร เกษทอง

23 เมษายน พ.ศ. 2544 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545

28

นายพิสิษฐ เกตุผาสุข

28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546

29

นายสุวัฒน ตันติพัฒน

5 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

30

นายวิชัย ศรีขวัญ

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550

31

นายวิบูลย สงวนพงศ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

32

ดร.อมรพันธุ นิมานันท

16 มีนาคม พ.ศ. 2552 -30 กันยายน พ.ศ. 2553

33

หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - ปจจุบนั

14. ประเพณีและวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหมมีประวัติศาสตรที่ยาวนาน คนเชียงใหมไดสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษอยางตอเนือ่ ง โดยสวนใหญมีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม
ประเพณีที่สําคัญ ไดแก
•

ปใหมเมือง (สงกรานต) จัดขึน้ ระหวางวันที่ 13-15 เมษายนของทุกป เปนประเพณีทสี่ ําคัญ
และยิ่งใหญของชาวเชียงใหม แบงเปนวันที่ 13 เปนวันมหาสงกรานต มีขบวนแหพระพุทธ
สิหิงค และพิธสี รงน้ําพระ วันที่ 14 เขาวัดกอเจดียทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรด
น้ําดําหัวผูใหญ และมีการเลนสาดน้ําตลอดชวงเทศกาล

•

•

•

•

•

•

ประเพณียี่เปง จัดขึ้นในชวงวันลอยกระทงของทุกป ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแตง
บานเรือนและสถานที่ตางๆ ดวยโคมชนิดตางๆ มีการปลอยโคมลอย มีการลอยกระทง
ประกวดกระทงและนางนพมาศ
ประเพณีเขาอินทขิล จัดขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ทีว่ ัดเจดียหลวง เปนการ
บูชาเสาหลักเมืองโดยการนําดอกไมธูปเทียนมาใสขันดอก
เทศกาลรมบอสราง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกป ที่ศูนยหัตถกรรมทํารมบอสราง
อําเภอสันกําแพง มีการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑพนื้ บาน มีการแสดงทางวัฒนธรรม
ขบวนแห ประเพณีพนื้ บาน
มหกรรมไมดอกไมประดับ จัดขึ้นในอาทิตยแรกของเดือนกุมภาพันธของทุกป บริเวณ
สวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ
งานไมแกะสลักบานถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมูบ านถวาย อําเภอหางดง มีการ
จําหนายและสาธิตการแกะสลักไม และหัตถกรรมพื้นบาน
ประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ จัดขึน้ ในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เปนตนไป ของทุกป ที่บริเวณตัว
เมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน หางราน กลุมตางๆ กวา 40 ขบวน แหไปตามเมือง
จอมทอง จนถึงวัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เปนประเพณีที่สืบทอดกันมานานกวา
200 ป ตามตํานานเกิดขึ้นทีอ่ ําเภอเภอจอมทอง ถือเปนแหงแรกของประเทศไทยและแหง
เดียวในโลก ประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ กลายเปนตนแบบของการแหไมคา้ํ สะหลีของชาว
ลานนา จนไดรับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเปนประเพณีที่เริ่มมีชอื่ เสียงโดงดัง และ
ไดรับความนิยมอยางมาก

15. สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

หมีแพนดา ในสวนสัตวเชียงใหม

•
•
•
•
•
•

ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง
ดอยสุเทพอําเภอเมือง
ดอยหลวงเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
ดอยอางขาง อําเภอฝาง
ดอยผาหมปก อําเภอฝาง
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
อําเภอแมริม

•
•
•
•
•

ปางชางแมแตง อําเภอแมแตง
น้ําพุรอนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
น้ําพุรอนฝาง อําเภอฝาง
ทะเลสาบดอยเตา อําเภอดอยเตา
ดอยมอนจอง อําเภออมกอย

16. สถานที่ทองเที่ยวทั่วไป
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บอสราง อําเภอสันกําแพง
บานถวาย อําเภอหางดง
ถนนคนเดิน (จัดขึ้นหลายแหง)
เชียงใหมไนทบาซาร
งานราชพฤกษ 2549
เวียงกุมกาม อําเภอสารภี
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
สวนสัตวเชียงใหม
เชียงใหมไนทซาฟารี
เวียงทากาน อําเภอสันปาตอง

17. เศรษฐกิจ
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2550) มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 120,972 ลานบาท สูงสุด
เปนอันดับ 1 ของภาคเหนือ แบงออกเปน ภาคเกษตร 20,052 ลานบาทและนอกภาคการเกษตร
100,921 ลานบาท รายไดสว นใหญขึ้นอยูก ับสาขาพืชผล ปศุสัตว และปาไม รองลงมาไดแก การขาย
สง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน มี
รายไดประชากรตอหัวเฉลี่ย 76,388 บาทตอคนตอป อยูอนั ดับที่ 3 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัด
ลําพูน และกําแพงเพชร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวรอยละ 3.36 ในป
พ.ศ. 2550 และคาดวาจะขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอตัวลงเมือ่ เทียบกับปกอ น เนื่องจากปญหาทางการ
เมือง ระดับราคาน้ํามันที่สูง แรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ สวนรายไดของประชากรในเขตชนบท

เฉลี่ย 40,987 บาทตอคนตอป (ขอมูล จปฐ. พ.ศ. 2551) โดยอําเภอที่มีรายไดเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ อําเภอ
อมกอย และอําเภอที่มีรายไดเฉลี่ยสูงสุดคือ อําเภอสันกําแพง
การเกษตร
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ถือครองการเกษตรจํานวน 1.685 ลานไร (รอยละ 13.4 ของพื้นที่
จังหวัด) เปนพืน้ ที่ที่ไดรับน้ําจากชลประทาน 1.304 ลานไร พืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดเชียงใหม
ไดแก ลําไย ขาว สม กระเทียม มะมวง
การอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนโรงงาน 2,251 แหง เงินลงทุน 25,048 ลานบาท แรงงาน 40,841
คน มีอุตสาหกรรมที่สําคัญ 4 ประเภทไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
ขนสง และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) มีจํานวน 16
โครงการ (พ.ศ. 2551) การลงทุนจากตางประเทศผาน BOI ภาคเหนือ โดยประเทศที่มกี ารลงทุนใน
จังหวัดเชียงใหมสูงสุด ไดแก ประเทศเดนมารก ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ
เนเธอรแลนด ตามลําดับ
การคาและบริการ
มูลคาการสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมในป พ.ศ. 2552 มีมูลคา 4,305.43
ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันในปกอน ลดลงทั้งปริมาณการสงออกและราคาสินคา สาเหตุหลัก
มาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น การแขงขันดานราคาสินคาของประเทศจีน เวียดนาม ทีใ่ ชตนทุนการ
ผลิตต่ํากวา
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