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ช้างเผือก หมายถึง ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ นาทูลเกล้าถวายแด่ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอก ในรัชกาลพระองค์
เรือนแก้ว หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง จนเคยเป็น
สถานที่สาหรับทาสังคายนา (คือการชาระตรวจสอบความถูกต้อง) พระไตรปิฎก เมื่อ พ.ศ. 2020
คาขวัญของจังหวัดเชียงใหม่

“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า
บุปผชาติล้วนงามตา นามลาค่านครพิงค์”

ธงประจาจังหวัด
สีประจาจังหวัด : สีฟ้าเข้ม
กลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ดอกไม้และต้นไม้ประจาจังหวัด : ต้นทองกวาว/ดอกทองกวาว

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่
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สภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
1. ประวัติเมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตานานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่"
เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ
พ.ศ.1839 ซึ่งมี อายุครบ 710 ปี ในปี พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการ
สืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครอง
โดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839-2100) ในปี พ.ศ.2101
เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้
การนาของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทาสงครามขับไล่พม่าออกไปจาก
เชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สาเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของ
กรุงเทพมหานคร และมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน
ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลาพูนและลาปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมือง
ประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็น
จังหวัดจนถึงปัจจุบัน

2. ขนาดพื้นที่และอาณาเขตการปกครอง
2.1 ขนาดพื้นที่
- จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ
และ เส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310
เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร
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- มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่
ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จาแนกเป็น
 พื้นที่ป่าไม้ 69.92 % (8,787,656 ไร่)
 พื้นที่ทาการเกษตร 12.82 % (1,835,425 ไร่)
 พื้นที่อยูอ่ าศัยและอื่น ๆ 17.26 % (2,167,971 ไร่)
2.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
รัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผีปันน้าของดอยคา
ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้าป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก
และดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว
เป็นเส้นกั้นอาณาเขต
ทิศใต้

อาเภอสามเงา อาเภอแม่ระมาด และอาเภอท่าสองยาง
(จังหวัดตาก) มีร่องน้าแม่ตื่นและดอยผีปันน้า ดอยเรี่ยม
ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ทิศตะวันออก อาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่สรวย
อาเภอเวียงป่าเป้า(จังหวัดเชียงราย) อาเภอเมืองปาน อาเภอ
เมืองลาปาง(จังหวัดลาปาง) อาเภอบ้านธิ อาเภอเมืองลาพูน
อาเภอป่าซาง อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอบ้านโฮ่ง และ
อาเภอลี้(จังหวัดลาพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและลาปาง
มีร่องน้าลึกของแม่น้ากก สันปันน้าดอยซาง ดอยหลุมข้าว
ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
ส่วนที่ติดจังหวัดลาพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และ
ร่องน้าแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
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ทิศตะวันตก

อาเภอปาย อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อาเภอขุนยวม อาเภอ
แม่ลาน้อย อาเภอแม่สะเรียง และอาเภอสบเมย(จังหวัด
แม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้า ดอยกิว่ แดง ดอยแปรเมือง
ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง
และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน้า ดอยขุนแม่ตื่นเป็น
เส้นกั้นอาณาเขต

จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว และมี
พื้นที่ติดต่อใน 5 อาเภอ ได้แก่
1) อาเภอแม่อาย : 4 ตาบลได้แก่ ตาบลแม่อาย ตาบลมะลิกา ตาบลแม่สาว
ตาบลท่าตอน เมืองที่ติดต่อคือ เมืองยอน รัฐฉาน
2) อาเภอฝาง : 2 ตาบลได้แก่ ตาบลม่อนปิน่ และตาบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อ
คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน
3) อาเภอเชียงดาว : 1 ตาบลได้แก่ ตาบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อคือ บ้านน้ายุม
เมืองต่วน รัฐตองยี
4) อาเภอเวียงแหง : 3 ตาบลได้แก่ ตาบลเปียงหลวง ตาบลเมืองแหง ตาบล
แสนไห เมืองที่ติดต่อคือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน
เมืองต่วน รัฐตองยี
5) อาเภอไชยปราการ : 1 ตาบลได้แก่ ตาบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อคือ บ้าน
โป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน
รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ทาให้ไม่
สามารถปักหลักเขตแดนได้อย่างชัดเจน จึงเกิดปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ
บ่อยครั้ง
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3. ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสอง
ฟากฝั่งแม่น้าปิง มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" สูงประมาณ 2,575
เมตร อยู่ในเขตอาเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่น ๆ ที่มี ความสูงรองลงมาอีก
หลายแห่ง เช่น ดอยฟ้าห่มปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร
ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นทีแ่ บ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพื้นที่
ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพืน้ ที่ป่าต้นน้าลาธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก
พื้นที่ราบลุ่มน้าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวใน
แนวเหนือ-ใต้อันได้แก่ ที่ราบลุ่มน้าปิง ลุ่มน้าฝาง และลุ่มน้าแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

4. ลักษณะภูมิอากาศ
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร
สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมอิ ากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกางเดือนพฤษภาคม
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5. การปกครองและการเมือง
5.1 การปกครอง
- แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 25 อาเภอ 204 ตาบล และ 2,066 หมู่บา้ น
- มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้
1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จานวน 166 หน่วยงาน
2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จานวน 34 หน่วยงาน
3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 211 แห่ง ประกอบด้วย
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 1 แห่ง
 เทศบาลนคร
จานวน 1 แห่ง
 เทศบาลเมือง
จานวน 4 แห่ง
 เทศบาลตาบล
จานวน 100 แห่ง
 องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 105 แห่ง
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2555

-

รายนามผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่สาคัญ
1) นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2) นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
3) นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
4) นายจรัส ไชยยา
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
5) นายศุภคิน วงษ์ษา
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
6) นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

5.2 การเลือกตั้ง
1) การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ข้อมูลเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่มีเขตเลือกตั้ง 10 เขต มีจานวน ส.ส. ได้
ทั้งสิ้น 10 คน
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- ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 1,205,955 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ 1,002,549 คน คิดเป็นร้อยละ 83.13
(อันดับ 2 ของประเทศ) มีบัตรเสีย ร้อยละ 7.69 มีผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร
จานวน 10 คน ดังนี้
1. เขต 1 ได้แก่ นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ (พรรคเพื่อไทย )
พื้นที่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตาบลช้างเผือก ตาบลแม่เหียะ
ตาบลสุเทพ ตาบลศรีภูมิ ตาบลช้างม่อย ตาบลพระสิงห์ ตาบลป่าตัน
ตาบลหายยา และตาบลช้างคลาน)
2. เขต 2 ได้แก่ นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตาบลวัดเกต ตาบลฟ้าฮ่าม
ตาบลหนองหอย ตาบลท่าศาลา ตาบลหนองป่าครั่ง และตาบลป่าแดด)
และอาเภอสารภี
3. เขต 3 ได้แก่ นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์(พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันกาแพง และอาเภอแม่ออน
4. เขต 4 ได้แก่ นายวิทยา ทรงคา (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอสันทราย อาเภอพร้าว และอาเภอแม่แตง(เฉพาะตาบลแม่หอพระ)
5. เขต 5 ได้แก่ นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอแม่อาย และอาเภอฝาง (ยกเว้นตาบลแม่ข่า)
6. เขต 6 ได้แก่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง อาเภอไชยปราการ และอาเภอฝาง
(เฉพาะตาบลแม่ข่า)
7. เขต 7 ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอแม่ริม และอาเภอแม่แตง (ยกเว้นตาบลแม่หอพระ) และ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตาบลสันผีเสื้อ)
8. เขต 8 ได้แก่ นายนพคุณ รัฐผไท (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอหางดง อาเภอสันป่าตอง และอาเภอสะเมิง
(เฉพาะตาบลสะเมิงใต้ และตาบลสะเมิงเหนือ)
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9. เขต 9 ได้แก่ นายสุรพล เกียรติไชยากร (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอแม่วาง อาเภอจอมทอง อาเภอดอยหล่อ อาเภอกัลยาณิวัฒนา
อาเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตาบลแม่นาจร) และอาเภอสะเมิง (ยกเว้น
ตาบลสะเมิงใต้ และตาบลสะเมิงเหนือ)
10. เขต 10 ได้แก่ นายศรีเรศ โกฎคาลือ (พรรคเพื่อไทย)
พื้นที่ อาเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตาบลแม่นาจร) อาเภอฮอด อาเภอดอยเต่า
และอาเภออมก๋อย
ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2555 (อาเภอดอยสะเก็ด /อาเภอสันกาแพง/อาเภอแม่ออน) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน
136,273 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 100,363 คน คิดเป็นร้อยละ 73.65 มีบัตรเสียร้อยละ 1.81
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร จานวน 1 คน คือ นายเกษม นิมมลรัตน์ พรรค
เพื่อไทย
2) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
- ข้อมูลเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2551 มีสมาชิกวุฒิสภาได้จานวน 1 คน
- ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 มีผู้มาใช้สิทธิ 818,101 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.12 มีบัตรเสีย ร้อยละ 4.63 มีผู้ได้รับเลือกเป็นวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 คน ได้แก่ นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร
3) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2555
จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิน้ จานวน 1,183,316 คน มีผู้มาใช้
สิทธิ 802,264 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 มีบัตรเสีย ร้อยละ 5.25 มีผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คือ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 42 คน
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6. ประชากร
จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,651,988 คน แยกเป็น
ชาย 805,154 คน หญิง 846,834 คน ความหนาแน่นเฉลีย่ 82.16 คน/ตร.กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555)
ประชากรชนกลุ่มน้อยในจังหวัด (ข้อมูล ณ 30 กรกฎาคม 2554) มี
จานวน 72,791 คน กระจายตามอาเภอต่าง ๆ ใน 17 อาเภอ โดยแยกเป็น
1) บุคคลบนพื้นที่สูง
จานวน 7,184 คน
2) อดีตทหารจีนคณะชาติ
จานวน 643 คน
3) จีนฮ่ออพยพ
จานวน 204 คน
4) จีนฮ่ออิสระ
จานวน 1,950 คน
5) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
จานวน 366 คน
6) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) จานวน 1,785 คน
7) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (อยู่กับนายจ้าง) จานวน 3,331 คน
8) ไทยลื้อ
จานวน 266 คน
9) ชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นชาวเขา จานวน 3,728 คน
10) ชุมชนบนพื้นที่สูงที่ไม่ใช่ชาวเขา จานวน 35,490 คน
11) บุตรของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ จานวน 17,844 คน
อาเภอที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สดุ ได้แก่ อาเภอฝาง รองลงมา
ได้แก่ อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่อาย และอาเภอเวียงแหง
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7. สภาพเศรษฐกิจ
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2553 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า
147,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18,035 ล้านบาท
- ภาคเกษตร
34,956 ล้านบาท (23.7%)
- นอกภาคเกษตร 112,605 ล้านบาท (76.3%)
2) รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบั ภาคนอกการเกษตร สาขาการผลิตที่สาคัญ
อันดับ 1 สาขาการเกษตร
ร้อยละ 23.7 มูลค่า 34,956 ล้านบาท
อันดับ 2 สาขาการขายส่งขายปลีก
ร้อยละ 12.6 มูลค่า 18,628 ล้านบาท
อันดับ 3 สาขาอุตสาหกรรม
ร้อยละ 9.8 มูลค่า 14,468 ล้านบาท
อับดับ 4 สาขาการศึกษา
ร้อยละ 7.8 มูลค่า 11,567 ล้านบาท
อันดับ 5 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 7.4 มูลค่า 10,900 ล้านบาท
อันดับ 6 สาขาบริหารราชการฯ
ร้อยละ 7.4 มูลค่า 10,862 ล้านบาท
3) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉลีย่ ร้อยละ 3.7 ปรับตัวดีขี้นจากที่
ขยายตัวร้อยละ 0.5 ในปีก่อน
4) รายได้ประชากรต่อหัว เฉลี่ย 92,110 บาท/คน/ปี อยู่ที่อันดับที่ 3 ของ
ภาคเหนือรองจากจังหวัดลาพูน และจังหวัดกาแพงเพชร
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5) รายได้ประชากรในเขตชนบท เฉลีย่ 53,092 บาท/คน/ปี (จปฐ. ปี 2554)
- อาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่าที่สุด (จนที่สุด) คือ อ.อมก๋อย 29,198 บาท/คน/ปี
- อาเภอที่รายได้สูงสุด คือ อ.ฝาง 110,593 บาท/คน/ปี
6) ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555) รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 5,432,857,880 บาท
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สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในทุกอาเภอ มีจานวน 985 กลุ่ม แบ่ง เป็น 5
ระดับ ดังนี้
6.1) ระดับ 5 ดาว จานวน
55 กลุ่ม
6.2) ระดับ 4 ดาว จานวน
149 กลุ่ม
6.3) ระดับ 3 ดาว จานวน
157 กลุ่ม
6.4) ระดับ 2 ดาว จานวน
139 กลุ่ม
6.5) ระดับ 1 ดาว จานวน
17 กลุ่ม
6.6) ไม่มีดาว
จานวน
468 กลุ่ม
โดยในปี 2555 มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียน OTOP
จาแนกตามประเภทผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จานวน 25 อาเภอ มี 3 ประเภท
รวม 1,195 ราย ดังนี้
1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
จานวน 447 ราย
2) กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของรายเดียว จานวน 712 ราย
3) กลุ่ม SMEs
จานวน 36 ราย
และแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ มี 5 ประเภท จานวน 3,319
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) ประเภทอาหาร
จานวน 460 ผลิตภัณฑ์
2) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
จานวน 1,263 ผลิตภัณฑ์
3) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จานวน 259 ผลิตภัณฑ์
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8. การท่องเที่ยว
ปี 2551

- จานวนนักท่องเที่ยว 5,313,352 คน ชาวไทย
3,842,549 คน (72.31%)
ต่างประเทศ 1,470,802 คน (27.69%)
- รายได้ 38,135.33 ล้านบาท ชาวไทย 22,928.84 ล้านบาท (47.97%)
ต่างประเทศ 15,206.49 ล้านบาท (52.03%)
ลดลงจากปี 2550 จานวน 758.92 ล้านบาท หรือ 1.95% (ปี 2550 มี
รายได้ 38,894.25 ล้านบาท)
- ระยะเวลาพักเฉลี่ย 2.65 วัน
ปี 2552 - จานวนนักท่องเที่ยว 4,343,090 คน ชาวไทย 3,101,790 คน (71.42%)
ต่างประเทศ 1,241,300 คน (28.58%)
- รายได้ 32,605.79 ล้านบาท ชาวไทย
19,112.02 ล้านบาท (58.61%)
ต่างประเทศ 13,493.77 ล้านบาท (41.39%)
ลดลงจากปี 2551 จานวน 5,529.54 ล้านบาท หรือ 14.50%
- ระยะเวลาพักเฉลี่ย 3.503 วัน
- จานวนโรงแรมที่พกั 418 แห่ง ห้องพัก 20,816 ห้อง
ปี 2553 - จานวนนักท่องเที่ยว 5,040,917 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จานวน 697,827 คน หรือ 16.07%
แยกเป็น ชาวไทย 3,345,629 คน (66.37%)
ต่างประเทศ 1,695,288 คน (33.63%)
ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่
นักท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอมริกา ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศอื่น ๆ
- รายได้ 39,507.03 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จานวน 6,901.24 ล้านบาท หรือ 21.17%
แยกเป็น
ชาวไทย 20,975.55 ล้านบาท (53.09%)
ต่างประเทศ 18,531.48 ล้านบาท (46.91%)
- ระยะเวลาพักเฉลี่ย 3.39 วัน
- ห้องพัก 29,750 ห้อง
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ปี 2554

- จานวนนักท่องเที่ยว 5,661,673 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 620,756 คน หรือ 12.31%
แยกเป็น ชาวไทย
3,622,511 คน (63.98 %)
ต่างประเทศ 2,039,162 คน (36.02 %)
ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่
นักท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอมริกา ประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศญี่ปุ่น
- รายได้ 43,070.24 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 3,563.21 ล้านบาท หรือ 9.02%
แยกเป็น
ชาวไทย 23,973.93 ล้านบาท (55.66%)
ต่างประเทศ 19,096.31 ล้านบาท (44.34%)
- ระยะเวลาพักเฉลี่ย 3.19 วัน
- ห้องพัก 36,884 ห้อง
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9. การเกษตร
1) พื้นที่การเกษตรของจังหวัด มีประมาณ 1,835,425 ไร่ (ร้อยละ 12.82 ของ
พื้นที่จังหวัด) แยกเป็น
• พื้นที่ปลูกข้าว 491,617 ไร่
• ปลูกพืชไร่
286,211 ไร่
• ปลูกพืชสวน
609,505 ไร่
• อื่น ๆ
367,105 ไร่
2) พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน จานวน 642,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35
ของพื้นที่การเกษตร และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 1,192,446 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด
3) การชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ตอนบนของประเทศ มีแหล่งกักเก็บ
น้าเป็นจานวนมาก สาหรับใช้ในการชลประทาน การเกษตร และการอุปโภคบริโภค
เขื่อนเก็บน้าขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่
3.1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ที่ตาบลช่อแล อาเภอแม่แตง มีความจุที่
ระดับเก็บกัก จานวน 265 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ
100,000 ไร่ (พื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้าแม่งัดสมบูรณ์ชล 30,000 ไร่ และ
พื้นที่ชลประทานของฝายแม่แฝก 70,000 ไร่)
3.2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่ที่ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด มีความ
จุที่ระดับเก็บกัก จานวน 263 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ
175,000 ไร่
นอกจากนี้ ยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภทฝายทดน้า จานวน 1
แห่ง คือ ฝายแม่แตง ที่ตาบลแม่แตง อาเภอแม่แตง มีพื้นที่ชลประทาน
99,298 ไร่

14

อ่างเก็บน้าขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 12 แห่ง ดังนี้
ที่

โครงการ

ตาบล

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อ่างเก็บน้าแม่ออน
อ่างเก็บน้าแม่ตะไคร้
อ่างเก็บน้าแม่จอกหลวง
อ่างเก็บน้าแม่โก๋น
อ่างเก็บน้าห้วยมะนาว
อ่างเก็บน้าโป่งจ้อ
อ่างเก็บน้าห้วยเดื่อ
อ่างเก็บน้าแม่แหลงหลวง
อ่างเก็บน้าแม่ตูบ
อ่างเก็บน้าสันหนอง
อ่างเก็บน้าแม่ข้อน

ออนเหนือ
ทาเหนือ
ดอนแก้ว
ป่าไหน่
บ้านกาด
สันติสุข
แม่งอน
แม่อาย
โป่งทุ่ง
ช่างเคิ่ง
เมืองงาย

12 อ่างเก็บน้าแม่ทะลบหลวง

แม่ทะลบ

แม่ออน
แม่ออน
แม่ริม
พร้าว
สันป่าตอง
ดอยหล่อ
ฝาง
แม่อาย
ดอยเต่า
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ไชย
ปราการ

รวมจานวน 12 แห่ง

4.530
0.850
1.100
5.530
4.300
2.600
4.276
3.641
39.000
1.450
4.080

พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
4,310
600
7,971
2,044
13,700
3,200
2,959
7,592
1,100
5,000

15.300

9,000

86.657

57,476

ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
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4) จานวนครัวเรือนเกษตรกร 176,118 ครัวเรือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
5) ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสาคัญ ปี 2554/55 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
 ข้าว พื้นที่ปลูก 491,617 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 596 ไร่ คิดเป็นเงินประมาณ
3,662,546,650 บาท
 ลาไย พื้นที่ปลูก 315,457 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 897 ไร่ คิดเป็นเงินประมาณ
4,490,549,066.25 บาท
 ลิ้นจี่ พื้นทีป่ ลูก 56,779 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 570 ไร่ คิดเป็นเงินประมาณ
770,439,565.20 บาท
 กระเทียม พื้นที่ปลูก 37,038 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,490 ไร่ คิดเป็นเงิน
ประมาณ 1,225,409,637.60 บาท
 หอมแดง พื้นที่ปลูก 14,930 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,506 ไร่ คิดเป็นเงิน
ประมาณ 654,830,695.80 บาท
 หอมหัวใหญ่ พื้นที่ปลูก 8,985 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,612 ไร่ คิดเป็นเงิน
ประมาณ 291,729,292.80 บาท
 ส้มเขียวหวาน พื้นที่ปลูก 33,535 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,438 ไร่ คิดเป็นเงิน
ประมาณ 1,787,364,162.36 บาท
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10. การอุตสาหกรรม
1) จานวนโรงงาน 1,420 แห่ง เงินทุน 32.732 ล้านบาท จ้างแรงงาน
8,128 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
2) อุตสาหกรรมทีส่ าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมอโลหะ
3) อุตสาหกรรมที่ได้การส่งเสริมการลงทุน(BOI) ปี 2554 จานวน 23 โครงการ
เงินลงทุน 409.2 ล้านบาท จ้างแรงงาน 770 คน
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ปี 2555
หมวด
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
เหมืองแร่และเซรามิกส์
อุตสาหกรรมเบา
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์และกระดาษ
บริการ
รวม

จานวน
โครงการ
6
2
7
1
7
23

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
167.2
33.5
29.3
0.9
178.3
409.2

การจ้าง
งาน(คน)
329
57
106
30
248
770

4) การลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI ภาคเหนือ
ประเทศที่มีการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 9 ประเทศ ดังนี้
4.1) ประเทศญี่ปุ่น จานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 22.2 ล้านบาท
(โครงการร่วมทุนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 โครงการ)
4.2) ประเทศเนเธอร์แลนด์ จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 3.9 ล้านบาท
4.3) ประเทศรัสเซีย จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 19.9 ล้านบาท
(โครงการร่วมทุนประเทศยูเครน)
4.4) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 120 ล้านบาท
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4.5) ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 2 ล้านบาท
4.6) ประเทศอังกฤษ จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 6 ล้านบาท
4.7) ประเทศออสเตรเลีย จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 1.1 ล้านบาท

11. การพาณิชยกรรม
ในปี 2555 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ จานวน 1,148 ราย แยกเป็นบริษทั
จากัด 675 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด 468 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 5 ราย
จดทะเบียนเลิก จานวน 376 ราย แยกเป็นบริษัทจากัด 143 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด
226 ราย และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล 7 ราย
มีนิติบุคคลทีย่ ังคงอยู่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 จานวน 12,270 ราย แยก
เป็นบริษัทจากัด 6,846 ราย ห้างหุ้นส่วนจากัด 5,376 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล 48 ราย
ธุรกิจที่จดทะเบียนมากที่สุด ได้แก่
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จานวน 1,389 ราย
2. ธุรกิจการให้เช่าขายการซื้อการดาเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
จานวน 853 ราย
3. ธุรกิจการขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน
จานวน 820 ราย
4. ธุรกิจการขายปลีกสินค้าใหม่ในร้านเฉพาะอย่างสินค้านั้น ๆ จานวน 789 ราย
ธุรกิจที่จดทะเบียนรองลงมา ได้แก่
1. ธุรกิจโรงแรม สถานที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
จานวน 642 ราย
2. ธุรกิจการขายส่งสินค้าขั้นกลางที่มิใช่สินค้าทางการเกษตรและของที่ไม่ใช้แล้ว
จานวน 614 ราย
3. ธุรกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร สัตว์มีชีวิต อาหารและเครื่องดื่ม
จานวน 537 ราย
4. ธุรกิจบริหารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและบริการด้านการท่องเที่ยว
จานวน 451 ราย
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12. แรงงาน
12.1 ภาวะการมีงานทา
1) กาลังแรงงาน (ปี 2555) 971,540 คน (ประมาณ 72.83 % ของ
ประชากรเชียงใหม่)
- มีงานทา 962,207 คน
- ว่างงาน 9,333 คน
- ผู้รอฤดูกาล 1,396 คน
2) อัตราการว่างงานเฉลี่ย 1.0%
3) อัตราค่าจ้างแรงงาน 251 บาท/วัน
(ที่มา : การสารวจสภาการณ์ทางานของประชากร
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ไตรมาส 2
(เมษายน – มิถุนายน 2555)
12.2 แรงงานต่างด้าว
1. แรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
1.1 จานวนแรงงานต่างด้าว 76,932 คน
- ชาวพม่า 76,692 คน
- ลาว 193 คน
- กัมพูชา 47 คน
1.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างงานในกิจการ
- งานก่อสร้าง 30,947 คน
- งานเกษตรและปศุสัตว์ 22,158 คน
- การให้บริการต่างๆ 8,176 คน
- ผู้รับใช้ในบ้าน 5,157 คน
- อื่น ๆ 10,464 คน
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-

-

2. แรงงานต่างด้าวบนพื้นที่สูง (มาตรา 13)
2.1 จานวนแรงงานต่างด้าว 24,580 คน
2.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างงานในกิจการ
งานก่อสร้าง
9,973 คน
งานเกษตรและปศุสัตว์ 4,010 คน
ผูร้ ับใช้ในบ้าน
1,001 คน
อื่น ๆ
9,596 คน
3. แรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงตาม MOU
3.1 จานวนแรงงานต่างด้าว 13 คน
- ลาว 13 คน
3.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างงานในกิจการ
ผลิตอลูมิเนียมและกระจก
3 คน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์
1 คน
ร้านอาหาร
1 คน
ผู้รับใช้ในบ้าน
6 คน
รับเหมาก่อสร้าง
1 คน
โรงงานเย็บผ้า
1 คน
4. คนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) มาตรา 12 จานวน 322 คน
5. คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง มาตรา
9,11 จานวน 3,688 คน
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13. สภาพทางสังคม
13.1 ภาษา
ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษา
ท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า “ภาษาคาเมือง” ซึ่งแต่ละท้องถิ่นของภาคเหนือมีลักษณะของภาษา
ที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะสาเนียงและศัพท์บางคา
13.2 ศาสนา
ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นับถือ ศาสนาพุทธ 91.80 % ศาสนาอิสลาม 1.17%
ศาสนาคริสต์ 5.60% ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ 0.02% ศาสนาอื่น ๆ 1.41%
วัดที่สาคัญในเชียงใหม่ ตามหลักทักษาเมือง มีจานวน 9 วัด ได้แก่
1) ศูนย์กลางเมือง หรือ เกตุเมือง คือ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร(โชติการาม)
อ.เมืองฯ
2) มูลเมือง อยู่ทางด้านทิศตะวันออก คือ วัดบุพพาราม อ.เมืองฯ
3) อุตสาหะเมือง อยู่ทางด้านทิศจะออกเฉียงใต้ คือ วัดชัยมงคล อ.เมืองฯ
4) มนตรีเมือง อยู่ทางด้านทิศใต้ คือ วัดนันทาราม อ.เมืองฯ
5) กาลกิณีเมือง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ วัดร่าเปิง (ตโปทาราม)
อ.เมืองฯ
6) บริวารเมือง อยู่ทางด้านทิศตะวันตก คือ วัดสวนดอก พระอารามหลวง
(บุปผาราม) อ.เมืองฯ
7) อายุเมือง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ วัดเจ็ดยอด พระอาราม
หลวง (โพธารามมหาวิหาร) อ.เมืองฯ
8) เดชเมือง อยู่ทางด้านทิศเหนือ คือ วัดเชียงยืน (ทีฆวัสสาราม) อ.เมืองฯ
9) ศรีเมือง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ วัดชัยศรีภูมิ อ.เมืองฯ
วัดตามหลักความเชื่อ (ชื่อเป็นศิริมงคล) ได้แก่
1) วัดดับภัย อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
2) วัดลอยเคราะห์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
3) วัดเชียงมั่น อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
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4) วัดเชียงยืน อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
5) วัดดวงดี อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
6) วัดชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
7) วัดหมื่นเงินกอง อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
8) วัดหมื่นล้าน อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
9) วัดชัยพระเกียรติ์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
วัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว ได้แก่
1) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมืองฯ
2) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองฯ
3) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองฯ
4) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง
5) วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมืองฯ
6) วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม
7) วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมืองฯ
8) วัดท่าตอน พระอารามหลวง อ.เมืองฯ
9) วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมืองฯ
10) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด
11) วัดโลกโมฬี อ.เมืองฯ
12) วัดเชียงมั่น อ.เมืองฯ
13) วัดกู่เต้า อ.เมืองฯ
14) วัดเจดีย์เหลี่ยม อ.สารภี
15) วัดบุพพาราม อ.เมืองฯ
16) วัดศรีสุพรรณ อ.เมืองฯ
17) วัดพระธาตุดอยน้อย อ.ดอยหล่อ
18) วัดป่าเป้า อ.เมืองฯ
19) วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อ.เมืองฯ
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20) วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว
21) วัดดับภัย อ.เมืองฯ
22) วัดลอยเคราะห์ อ.เมืองฯ
23) วัดชัยมงคล อ.เมืองฯ
24) วัดพระบาทสี่รอย อ.แม่ริม
25) วัดพันอ้น อ.เมืองฯ
26) วัดอินทขิล อ.เมืองฯ
27) วัดเกตการาม อ.เมืองฯ
28) วัดพระธาตุดอยคา อ.เมืองฯ
29) วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง
30) วัดถ้าเชียงดาว อ.เชียงดาว
31) วัดเชียงยืน อ.เมืองฯ
32) วัดหมื่นตูม อ.เมืองฯ
33) วัดผ้าขาว อ.เมืองฯ
34) วัดเจ็ดลิน อ.เมืองฯ
35) วัดร่าเปิง (ตโปธาราม) อ.เมืองฯ
36) วัดนันทาราม อ.เมืองฯ
37) วัดชัยศรีภูมิ อ.เมืองฯ
38) วัดดวงดี อ.เมืองฯ
39) วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อ.เมืองฯ
40) วัดศรีดอนไชย อ.เมืองฯ
41) วัดลังกา อ.เมืองฯ
42) วัดแสนฝาง อ.เมืองฯ
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13.3 ประเพณี/เทศกาลงานสาคัญจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มีงานประเพณีและเทศกาลสาคัญในรอบ 12 เดือน ดังนี้
เดือน
งานประเพณี/เทศกาลสาคัญ
มกราคม
1. งานไม้แกะสลักบ้านถวาย อาเภอหางดง มีการจาหน่าย และ
สาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง ที่ศูนย์หัตถกรรมทาร่มบ่อสร้าง อาเภอ
สันกาแพง มีการประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง การประกวดขบวนแห่
ตกแต่งด้วยสินค้าหัตถกรรมบ้านต้นเปา การแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการแสดงทาง
วัฒนธรรมบนเวที
กุมภาพันธ์
1. งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึน้ ในช่วงสัปดาห์แรกของ
เดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีพธิ ีเปิดงานในวันศุกร์ ในงานมีการจัด
นิทรรศการ/ผลงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะบวกหาด /ขบวนแห่
รถบุปผาชาติในวันเสาร์ และ มีการประกวดนางงามบุปผาชาติ
2. เทศกาลงานผ้าซิ่นตีนจก อ.แม่แจ่ม จะจัดขึ้นหลังจากพิธีเปิด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่แล้วหนึ่งวัน เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้กลุ่มแม่บ้านนาสินค้าผ้า
ตีนจก มาจาหน่าย การสาธิตการทอผ้าตีนจก การนาสินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลมาแสดงและจาหน่าย การจัดนิทรรศการ
และการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของแม่แจ่ม
เมษายน

1. ปีใหม่เมือง(สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน
ของทุกปี เป็นประเพณีที่สาคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่
แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธ
สิหิงค์ และพิธีสรงน้าพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และ
วันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน้าดาหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และ
มีการเล่นสาดน้าตลอดช่วงเทศกาล
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เดือน
เมษายน

งานประเพณี/เทศกาลสาคัญ
2. ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็น
ต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณตัวเมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน
ห้างร้าน กลุ่มต่างๆกว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมืองจอมทอง จนถึง
วัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่ สืบทอด
กันมานานกว่า 200 ปี ตามตานานเกิดขึน้ ที่อาเภอจอมทอง ถือ
เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้
ค้าโพธิ์ กลายเป็นต้นแบบของการแห่ ไม้ค้าสะหลีของชาวล้านนา
จนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมี
ชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมอย่างมาก

พฤษภาคม

1. ประเพณีเตียวขึ้นดอยวิสาขบูชา และอัญเชิญน้าสรง
พระราชทาน ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพประจาปี
จัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา โดยมีริ้วขบวนพุทธศาสนิกชนจาก 25
อาเภอ เดินเท้าแห่น้าสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว และผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทางกว่า
11 กิโลเมตร เพื่อไปเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาอันเป็นประเพณี
ที่ชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงได้ถือปฏิบตั ิมาแต่ครั้งอดีตกาลจนถึง
ปัจจุบันเพื่อน้อมราลึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
และครูบาเจ้าศรีวิชยั นักบุญแห่งล้านนาผู้บุกเบิกสร้างทางขึ้นดอย
สุเทพ
2. ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมือง โดยการนาดอกไม้ธูป
เทียนมาใส่ขันดอก
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เดือน
มิถุนายน

พฤศจิกายน

งานประเพณี/เทศกาลสาคัญ
1. ประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อ.จอมทอง งานประเพณีนี้ เกิดขึ้นจากตานานที่กล่าวว่า พุทธ
สถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุ
ส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐาน
นี้ มิได้เป็นถาวร แต่สามารถอัญเชิญ พระธาตุออกมาให้ประชาชน
ได้สกั การะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทาให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุเข้า - ออกพรรษา ปีละสองครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธี
ประจาของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของ
ประชาชนทั้งใกล้และไกล ที่ตา่ งตั้งใจเดินทางไปสักการะกัน ซึ่งถือ
เป็นงานใหญ่และสาคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทอง ในการสืบ
สานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัด งาน จะตรงกับวัน
ขึ้น 15 ค่า เดือน 9 เหนือ (วันขึ้น 15 ค่า เดือน 7
2. ประเพณีทาบุญเมืองเชียงใหม่ สถานที่ประกอบพิธี 10 จุด
ได้แก่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์(กลางเวียง)
ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนปรุง ประตูสวนดอก
ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งขะต้า แจ่งศรีภูมิ และแจ่งหัวริน
เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ให้คงอยู่
สืบต่อไป
ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี มีการ
ตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อย
โคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ มี
ขบวนแห่กระทง และการประกวดนางนพมาศ
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13.4 การศึกษา
1) จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555) มีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,129 แห่ง ใน
จานวนนี้มี
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 10 แห่ง
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน 8 แห่ง
- โรงเรียนนานาชาติ จานวน 9 แห่ง
- สถาบันการศึกษาเอกชน จานวน 139 แห่ง
- สถาบันการศึกษาระดับประถม/มัธยม จานวน 879 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จานวน 25 แห่ง
- โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน 14 แห่ง
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน 11 แห่ง
- โรงเรียนปริยัติธรรม จานวน 29 แห่ง
- การศึกษาพิเศษ จานวน 3 แห่ง
2) ครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 18,846 คน และ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
426,748 คน ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็น 1:23
จานวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัด แยกเป็น
(1) ระดับก่อนประถม
จานวน 21,953 คน
(2) ระดับประถมศึกษา
จานวน 98,041 คน
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 50,375 คน
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายสามัญ จานวน 37,443 คน
(5) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพ จานวน 18,685 คน
(6) ระดับอุดมศึกษา
จานวน 115,927 คน
3) สถาบันการศึกษามีการสอนภาษาต่างประเทศ (เรียงจากมากไปหา
น้อย) จานวน 5 ภาษา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญีป่ ุ่น ภาษาเกาหลี
และ ภาษาเยอรมัน
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13.5 บริการสาธารณสุข
1) สถานพยาบาล
มีโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน ทั้งสิ้น 48 แห่ง 6,045 เตียง (อัตราส่วน
ประชากร : เตียง เท่ากับ 271 คน ต่อ 1 เตียง)
- สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง
- สังกัดกระทรวงอื่น 10 แห่ง
- เอกชน 14 แห่ง
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 266 แห่ง และสถานีอนามัย (โอนไป
อบต.แล้ว) 4 แห่ง
2) บุคลากรทางสาธารณสุข
ก) แพทย์
1,065 คน อัตราส่วนแพทย์ : ประชากร
เท่ากับ 1: 1,540 คน
ข) พยาบาล 4,812 คน อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร เท่ากับ 1: 341 คน
ค) ทันตแพทย์ 359 คน อัตราส่วนทันตแพทย์ : ประชากร เท่ากับ 1: 13,445 คน
3) ข้อมูลสุขภาพ
- อัตราการเกิด
11.56
- อัตราการตาย
7.95
- อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ 0.36

ต่อ 1,000 คน
ต่อ 1,000 คน
ต่อ 1,000 คน

4) สาเหตุการป่วย ด้วยโรคต่างๆ ที่สาคัญ 10 อันดับของจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติจานวนผู้ป่วยรวม 5,868,028 คน สาเหตุ
การป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่สาคัญ 10 อันดับแรก ตามลาดับ ดังนี้
1) โรคระบบทางเดินหายใจ
2) โรคระบบไหลเวียนโลหิต
3) โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
4) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึมส์
5) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
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6) โรคติดเชื้อและปรสิต
7) โรคระบบสืบพันธ์รวมปัสสาวะ
8) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
9) โรคตารวมส่วนประกอบของตา
10) โรคระบบประสาท
(ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2554)

14. การคมนาคม
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์
อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทาง
อากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทาให้การ
เดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไป
ด้วยความสะดวก
1) ทางรถยนต์
การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่าน
จังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดลาปาง
แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลาพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด
การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน
ตาบล อาเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความสะดวก เพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน
การเดินทางโดยรถยนต์ระหว่างจังหวัดการอาเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อาเภออมก๋อย
ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ระยะทางที่ใกล้ที่สุด คือ
อาเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด
(อาเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอาเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่เรียงจากใกล้ไปไกล ดังนี้
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-

อาเภอแม่ริม
อาเภอสันทราย
อาเภอหางดง
อาเภอสันป่าตอง
อาเภอดอยหล่อ
อาเภอแม่แตง
อาเภอจอมทอง
อาเภอฮอด
อาเภอดอยเต่า
อาเภอเวียงแหง
- อาเภอแม่แจ่ม
- อาเภอแม่อาย

8 กิโลเมตร
12 กิโลเมตร
15 กิโลเมตร
22 กิโลเมตร
34 กิโลเมตร
40 กิโลเมตร
58 กิโลเมตร
88 กิโลเมตร
121 กิโลเมตร
150 กิโลเมตร
156 กิโลเมตร
174 กิโลเมตร

- อาเภอสารภี 10 กิโลเมตร
- อาเภอสันกาแพง 13 กิโลเมตร
- อาเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร
- อาเภอแม่ออน 29 กิโลเมตร
- อาเภอแม่วาง
35 กิโลเมตร
- อาเภอสะเมิง
54 กิโลเมตร
- อาเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร
- อาเภอพร้าว
103 กิโลเมตร
- อาเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร
- อาเภอฝาง
154 กิโลเมตร
- อาเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร
- อาเภออมก๋อย 179 กิโลเมตร

สาหรับการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือ
รถจักรยานยนต์ รวมทั้ง จักรยาน สาหรับระบบมวลชนจะมีรถสี่ล้อแดง ตุ๊กตุก๊ รถเมล์
และประมาณ พ.ศ.2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถ
มีสีเหลือง-น้าเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล
มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัด เชื่อมต่ออาเภอต่างๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงใหม่(สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ 3 (สถานีขนส่งอาเขต)
2) ทางรถไฟ
การคมนาคทางรถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ โดยผ่านจังหวัด
อยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลาปาง และลาพูน เปิดการเดิน
รถไฟทุกวัน ๆ ละ 14 ขบวน (ไปจานวน 7 ขบวน กลับ จานวน 7 ขบวน) นอกจากนั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังเปิดการเดินรถไฟสายเชียงใหม่ – นครสวรรค์ จานวน 2
ขบวน (ไป-กลับ)
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สถานีรถไฟเชียงใหม่ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2461 เป็นศิลปกรรมแบบ
ล้านนาประยุกต์ เป็นสถานีรถไฟปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพฯ 751 กิโลเมตร มีผู้โดยสารเฉลี่ยเดินทางทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่อง วันละ
ประมาณ 1,500 คน ในด้านการบริการสังคม มีขบวนรถไฟโดยสารฟรีตามนโยบาย
รัฐบาล เพื่อบริการประชาชนเฉพาะชาวไทย คือ รถเร็วขบวนที่ 109/102 วิ่งระหว่าง
กรุงเทพฯ -เชียงใหม่-กรุงเทพฯ และ รถดีเซลรางธรรมดา ขบวนที่ 407/408 วิ่ง
ระหว่างนครสวรรค์ – เชียงใหม่ –นครสวรรค์
ตารางการเดินรถไฟทุกวัน สายเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และ สาย
เชียงใหม่- นครสวรรค์ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภทรถไฟ ขบวน
รถเร็ ว
109
รถเร็ ว
102
รถด่วนพิเศษ
13
รถด่วนพิเศษ
14
รถถ่วนพิเศษ
2
นครพิงค์
รถถ่วนพิเศษ
1
นครพิงค์
รถดีเซลราง
11
ปรับอากาศ
รถดีเซลราง
9
ปรับอากาศ
รถดีเซลราง
10
ปรับอากาศ
รถดีเซลราง
12
ปรับอากาศ
รถดีเซลราง
408
ธรรมดา
รถดีเซลราง
407
ธรรมดา

สถำนีต้นทำง
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
เชียงใหม่
เชียงใหม่

เวลำออก
12.45 น.
05.45 น.
19.35 น.
16.00 น.
17.00 น.

สถำนีปลำยทำง เวลำถึง
เชียงใหม่
04.15 น.
กรุงเทพฯ
21.10 น.
เชียงใหม่
09.55 น.
กรุงเทพฯ
06.30 น.
กรุงเทพฯ
06.50 น.

กรุงเทพฯ

18.10 น.

เชียงใหม่

08.15 น.

กรุงเทพฯ

18.00 น.

เชียงใหม่

06.20 น.

กรุงเทพฯ

08.30 น.

เชียงใหม่

20.30 น.

เชียงใหม่

21.00 น.

กรุงเทพฯ

09.10 น.

เชียงใหม่

08.50 น.

กรุงเทพฯ

20.25 น.

เชียงใหม่

09.30 น.

นครสวรรค์

19.00 น.

นครสวรรค์

05.00 น.

เชียงใหม่

14.30 น.
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3) ทางอากาศ
การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ทีม่ ี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น รองจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ มีเส้นทาง
บินไป- กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่าง
ประเทศโดยสายการบินระหว่างประเทศ มีสายการบินจากเชียงใหม่ไปยังประเทศต่างๆ
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียมีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลาย
ประเทศ เช่น ประเทศจีน ลาว พม่า ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เป็นต้น

15. การสาธารณูปโภค
15.1 ไฟฟ้า
1) การไฟฟ้าของจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 1 (ภาคเหนือ) รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ แหล่งผลิต
แม่เมาะ จังหวัดลาปาง มีสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 15 สถานี จานวนการไฟฟ้า 6 แห่ง
ปี 2553 - จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 567,201 ราย
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในจังหวัด 2,299.92 ล้านหน่วย
ปี 2554 - จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 585,408 ราย
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในจังหวัด 2,293.31 ล้านหน่วย
ปี 2555 - จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 597,000 ราย (ณ กรกฎาคม 2555)
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในจังหวัด 1,448.45 ล้านหน่วย
สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ครอบคลุม 25 อาเภอ
สาหรับหมู่บา้ นที่ไม่สามารถขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าได้เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ ได้แก่
กรมป่าไม้ยังไม่ได้อนุญาตให้ดาเนินการ (เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ แหล่งต้นน้าลาธาร ลุ่มน้า เขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ)
ขาดงบประมาณในการดาเนินโครงการ (เงินลงทุนสูง)
อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
ซึ่งหลายแห่งมีการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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2) การบริการ
2.1 การไฟฟ้าเปิดบริการชาระค่าไฟฟ้า
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (เฉพาะเสาร์อาทิตย์แรก และสุดท้ายของเดือน)
2.2 ไฟฟ้าขัดข้อง /ไฟฟ้าดับ แจ้งได้ที่ หน่วยวิเคราะห์และแก้
กระแสไฟฟ้าขัดช้องจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-241816 และ 053-241226 ตลอด
24 ชั่วโมง และทีห่ น่วยวิเคราะห์และแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องของแต่ละแห่ง จานวน 6 แห่ง
หรือ Call Center 1129
15.2 ประปา
1. การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีสานักงานประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา จานวน 7 แห่ง ได้แก่
1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม
3) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกาแพง
4) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฮอด
5) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
6) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง
7) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
มีกาลังการผลิต รวมทั้งสิ้น 3,772,149 ล้านลูกบาศก์เมตร
มีปริมาณการใช้น้าทั้งสิ้น 2,276,603 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
มีผู้ขออนุญาตใช้น้า จานวน 83,482 ราย โดยในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่ มีผู้ใช้น้าประปามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของจานวนผู้ใช้ประปาทั้งหมด
ของจังหวัด และอาเภอที่มีผู้ใช้น้าประปาน้อยที่สุด คือ อาเภอแม่วาง
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2. การบริการ
2.1 ชาระค่าน้าประปาได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. (วันเสาร์)
2.2 ประปาขัดข้อง /ชารุด แจ้งได้ที่
053-233477 – 80 ต่อ 116
15.3 โทรศัพท์
จังหวัดเชียงใหม่มีจานวนเลขหมายโทรศัพท์ 307,512 เลขหมาย เป็นเลข
หมายที่มีผู้เช่า 190,812 เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพท์ 384 แห่ง แยกเป็น
- บริการของบริษัท TOT จากัด (มหาชน) จานวน 175,991 เลขหมาย
เป็นเลขหมายที่มีผู้เช่า 116,492 เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพท์ 278 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27
สิงหาคม 2555

- บริการของบริษัท TT&T จากัด (มหาชน) จานวน 131,521 เลขหมาย
เป็นเลขหมายที่มีผู้เช่า 74,320 เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพท์ 106 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2555

15.4 ไปรษณีย์
มีสานักงานไปรษณีย์ จานวน 37 แห่ง
187,200 ราย แยกเป็นบริการต่าง ๆ ดังนี้
- ประเภทจดหมาย 422,983 ฉบับ
- ธนาณัติ
16,126 ฉบับ
- พัสดุ
25,872 ชิ้น

ในปี 2555 มีจานวนผู้ใช้บริการ
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16. ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้
ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 12,222,395.87 ไร่(พื้นที่ป่าตามกฎกระทรวง) คิดเป็นร้อยละ 69.93
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ 1 แห่ง
อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 14 แห่ง ได้แก่
o อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
o อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
o อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
o อุทยานแห่งชาติออบหลวง
o อุทยานแห่งชาติหว้ ยน้าดัง
o อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
o อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
o อุทยานแห่งชาติขุนขาน
o อุทยานแห่งชาติแม่วาง
o อุทยานแห่งชาติแม่โถ
o อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก
o อุทยานแห่งชาติออบขาน
o อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
o อุทยานแห่งชาติผาแดง
โดยมี วนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้ แก่ วนอุทยานแห่งชาติน ้าตกบัวตอง-น ้าพุเ็็ดสี่
และ วนอุทยานแห่งชาติดอยเวียงแก้ ว
จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้มีปริมาณลดลง สาเหตุสาคัญเช่น
การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกเพื่อทาการเกษตร และไฟป่า เป็นต้น
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17. สถานที่ท่องเที่ยว
17.1 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อาเภอจอมทอง
2) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (ชุนช่างเคี่ยน) อาเภอเมืองเชียงใหม่
3) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว อาเภอเชียงดาว
4) ดอยอ่างขาง อาเภอฝาง
5) อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อาเภอฝาง
6) อุทยานแห่งชาติหว้ ยน้าดัง อาเภอแม่แตง
7) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ อาเภอแม่ริม
8) ปางช้างแม่แตง อาเภอแม่แตง
9) น้าพุร้อนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง
10) น้าพุร้อนฝาง อาเภอฝาง
11) ทะเลสาบดอยเต่า อาเภอดอยเต่า
12) ดอยม่อนจอง อาเภออมก๋อย
17.2 สถานที่ท่องเที่ยวทัว่ ไป
1) หมู่บ้านบ่อสร้าง อาเภอสันกาแพง
2) บ้านถวาย อาเภอหางดง
3) ถนนนิมมานเหมินทร์ / ถนนคนเดิน (จัดขึ้นหลายแห่ง)
4) เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ อาเภอเมืองเชียงใหม่
5) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาเภอเมืองเชียงใหม่
6) เวียงกุมกาม อาเภอสารภี
7) พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อาเภอเมืองเชียงใหม่
8) สวนสัตว์เชียงใหม่ /เชียงใหม่ซูอควาเลียม /เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
อาเภอเมืองเชียงใหม่
9) เวียงท่ากาน อาเภอสันป่าตอง
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18. การต่างประเทศ
18.1 สถานกงสุลต่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ตั้งของสถานกงสุลต่างประเทศ 18 แห่ง
โดยมีผู้ดารงตาแหน่ง แยกเป็น
- กงสุลใหญ่ จานวน 3 แห่ง
- กงสุล จานวน 1 แห่ง
- กงสุลกิตติมศักดิ์ จานวน 14 แห่ง ดังนี้
ทาเนียบสถานกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
สถานกงสุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ที่
(053)
1 สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ กงสุลใหญ่
276125 และ 276457
ประชาชนจีนประจาจังหวัด
วีซ่า 200525
บริการวีซ่าเวลา 09.00-11.00 น.
เชียงใหม่
2 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร
กงสุลใหญ่
203367
บริการวีซ่าตั้งแต่เวลา 08.30เชียงใหม่
12.00น.

3
4
5

6

สถานกงสุลใหญ่แห่ง
สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

กงสุลใหญ่

สถานกงสุลอินเดียประจา
กงสุล
จังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
กงสุล
สหราชอาณาจักรประจาจังหวัด กิตติมศักดิ์
เชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์
กงสุล
สาธารณรัฐเยอรมันประจา
กิตติมศักดิ์
จังหวัดเชียงใหม่

107700
บริการวีซ่าเวลา 08.00-10.30น.
(เฉพาะวันจันทร์,พุธ)

243066
บริการวีซ่าเวลา 09.00-12.00น.

263015

838735
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ลาดับ
สถานกงสุล
ที่
7 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
8 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลีย
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

9

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
ออสเตรียประจาจังหวัดเชียงใหม่

10 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
11 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
12 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรู
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
13 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์บังคลา
เทศประจาจังหวัดเชียงใหม่
14 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดน
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
15 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
16

เฮเลนิกประจาจังหวัดเชียงใหม่
(กรีซ)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
เกาหลีประจาจังหวัดเชียงใหม่

17 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
18 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สวิสเซอร์แลนด์ประจาเชียงใหม่

ตาแหน่ง
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์
กงสุล
กิตติมศักดิ์

โทรศัพท์
(053)
275277 และ 281466
บริการวีซ่าเวลา 10.00-12.00น.

492480
บริการวีซ่าเวลา 09.00-13.00น.

400231
242292 ต่อ 116
212925
306358
213373
บริการวีซ่าเวลา 08.30-18.00น.

298632

838620
223119-23 ต่อ 204
327273-4 ต่อ 206-5
283-900
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18.2 ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับนคร
และเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศ ดังนี้
1) จังหวัดเชียงใหม่กับ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงนาม
ความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2543
2) จังหวัดเชียงใหม่ กับ นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงนาม
ความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549
3) จังหวัดเชียงใหม่ กับ จังหวัดย็อกยากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย
ลงนามความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550
4) จังหวัดเชียงใหม่ กับ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงนาม
ความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ทั้งนี้ มีหน่วยงานอื่น ๆ ได้มีการลงนามความร่วมมือในลักษณะบ้านพี่
เมืองน้อง อีกหลายหน่วยงาน ได้แก่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
กับ
1) เมืองอูโอสึ จังหวัดโทยามา ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2532
2) จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535
3) นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2542
2) นครฮาร์บิ้น มณฑลเอยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
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หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ ดังนี้
1) ลงนามในบันทึกความร่วมมือเป็นหอการค้าคู่มิตรกับหอการค้า
อุตสาหกรรมเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549
2) ลงนามในบันทึกความร่วมมือเป็นหอการค้าคู่มิตรกับหอการค้า
สภาอุตสาหกรรมเมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2546
18.3 บริการหนังสือเดินทาง (Passport)
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่กรมการกงสุล ได้ตั้งสานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ โดยมีประชาชนทั่วไป และข้าราชการ ยื่นเรื่องทาเอกสาร
หนังสือเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละปีจานวนมาก จากสถิติข้อมูลของสานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า
ปี 2553 จานวนผูย้ ื่นเรื่องทาเอกสารหนังสือเดินทาง ณ จังหวัดเชียงใหม่
จานวนทั้งสิ้น 71,818 ราย แยกเป็น
- ข้าราชการ จานวน 992 ราย / ทูต จานวน 7 ราย
- ประชาชนทั่วไป จานวน 70,819 ราย
ปี 2554 จานวนผูย้ ื่นเรื่องทาเอกสารหนังสือเดินทาง ณ จังหวัดเชียงใหม่
จานวนทั้งสิ้น 74,736 ราย แยกเป็น
- ข้าราชการ จานวน 975 ราย / ทูต จานวน 4 ราย
- ประชาชนทั่วไป จานวน 73,757 ราย
ปี 2555 จานวนผูย้ ื่นเรื่องทาเอกสารหนังสือเดินทาง ณ จังหวัดเชียงใหม่
(ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน ) จานวนทั้งสิ้น 64,041 ราย แยกเป็น
- ข้าราชการ จานวน 1,072 ราย / ทูต จานวน 2 ราย
- ประชาชนทั่วไป จานวน 62,967 ราย
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม 053-112891535-6
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
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