
จงัหวดัเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ (ค  าเมือง: Lanna-Chiang Mai.png เจียงใหม่) เป็นจงัหวดัหน่ึงของไทย ตั้งอยูท่างภาคเหนือ

ของประเทศ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มี

ประชากร 1,735,762 คน มากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ในจ านวนน้ีเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองและ

ชานเมือง 960,906 คน โดยจงัหวดัเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกบัรัฐฉานของเมียนมา 

จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อ  าเภอ โดยมีอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของ

จงัหวดั เม่ือ พ.ศ. 2552 มีการจดัตั้งอ าเภอกลัยาณิวฒันาเป็นอ าเภอล าดบัท่ี 25 ของจงัหวดั และล าดบัท่ี 878 

ของประเทศ ซ่ึงเป็นอ าเภอล่าสุดของไทย 

จงัหวดัเชียงใหม่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนาแต่โบราณ มี 

"ค าเมือง" เป็นภาษาทอ้งถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทั้งดา้นประเพณีวฒันธรรม และมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวน

มาก โดยเร่ิมวางตวัเป็นนครสร้างสรรค ์และก าลงัพิจารณาสมคัรเขา้เป็นนครสร้างสรรค ์และเมืองมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโก 

สัญลกัษณ์ประจ าจังหวดั 
 

 

ตราประจ าจงัหวดั 

ท่ีมา : http://www.amazingthaitour.com 

 ตราประจ าจังหวดั : รูปชา้งเผือกในเรือนแกว้ หมายถึงความส าคญั 2 ประการของจงัหวดั ชา้งเผอืก
คือชา้งท่ีเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่น ามาถวายแด่สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์) และไดข้ึ้นระวางเป็นชา้งเผือกเอกในรัชกาล ส่วนเรือนแกว้คือดินแดนท่ีพุทธศาสนา
รุ่งเรืองสูงสุด 
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ดอกทองกวาว ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ต้นไม้ประจ าจังหวดั : ตน้ทองกวาว (Butea monosperma) 

 ดอกไม้ประจ าจังหวดั : ดอกทองกวาว 

 อกัษรย่อ: ชม 

 สัตว์น า้ประจ าจังหวดั : ปลากาหรือปลาเพี้ย (Labeo chrysophekadion) 
 

ภูมิศาสตร์ 

ทีต่ั้ง 

จงัหวดัเชียงใหม่(อ าเภอเมือง)ตั้งอยู่ ณ ละติจูด 18 องศาเหนือ ลองติจูด 98 องศาตะวนัออก สูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 310 เมตร ส่วนกวา้งจากทิศตะวนัตกจรดทิศตะวนัออกประมาณ  138  กิโลเมตร 
ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตป้ระมาณ 428 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร  696  กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ โดยมีดอยผีปันน ้ าของดอยค า ดอยปกกลา ดอยหลกัแต่ง ดอยถ ้าป่อง ดอยถว้ย ดอยผาวอก 
และดอยอ่างขางอนัเป็นส่วนหน่ึงของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

 ทิศใต้ ติดต่อกบัอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง (จงัหวดัตาก) มีร่องน ้ าแม่ต่ืน
และดอยผปัีนน ้า ดอยเร่ียม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย  อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่า
เป้า (จงัหวดัเชียงราย) อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง (จงัหวดัล าปาง) อ าเภอบา้นธิ อ าเภอเมือง
ล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบา้นโฮ่ง และอ าเภอล้ี (จงัหวดัล าพูน) ส่วนท่ีติด
จงัหวดัเชียงรายและล าปางมีร่องน ้ าลึกของแม่น ้ ากก สันปันน ้ าดอยซาง ดอยหลุมขา้ว ดอยแม่ววันอ้ย 
ดอยวงัผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนท่ีติดจงัหวดัล าพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยชา้งสูง 
และร่องน ้าแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกบัอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอแม่
สะเรียง และอ าเภอสบเมย (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน ้ า ดอยก่ิวแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:STS_001_Butea_monosperma.jpg


ดอยองัเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขนุยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน ้ าดอยขุนแม่
ต่ืนเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

จงัหวดัเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกบั 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอ
เวียงแหง อ าเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งส้ิน 227 กิโลเมตร พื้นท่ีเขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา จึงไม่
สามารถปักหลกัเขตแดนไดช้ดัเจน และเกิดปัญหาเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศ 

จงัหวดัเชียงใหม่ มี 26 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอสะเมิง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอพร้าว อ าเภอสัน
ป่าตอง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า อ าเภออมก๋อย อ าเภอสารภี อ าเภอเวียง
แหง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่วาง อ าเภอแม่ออน อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอกลัยาณิวฒันา อ าเภอนนทบุรี
เฉลิมพระเกียรติฯ ดงัภาพ 

 
แผนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : http://www.amazingthaitour.com 



ภูมิประเทศ 

 

 
เทือกเขาแดนลาวในเขตอ าเภอไชยปราการ 

 

จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ี 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นท่ีกวา้งใหญ่
เป็นอนัดบัท่ี 1 ของภาคเหนือ และเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ รองจากจงัหวดันครราชสีมา ลกัษณะภูมิ
ประเทศโดยทัว่ไปมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีท่ีราบอยูต่อนกลางตามสองฟากฝ่ังแม่น ้าปิง มีภูเขา
ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท ์สูงประมาณ 2,565 เมตร อยูใ่นเขตอ าเภอจอมทอง นอกจากน้ียงั
มีดอยอ่ืนท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผา้ห่มปก (อ าเภอฝาง) สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียง
ดาว (อ าเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อ าเภอเมืองเชียงใหม่) สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นท่ีแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

1. พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นท่ีประมาณร้อยละ 80 ของจงัหวดั ประกอบดว้ยทิวเขาอินทนนท์ (หรือถนน
ธงชยัตะวนัออก) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต ้ตามแนวรอยต่อกบั
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขุนตาน ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดั พาดผา่นในทิศเหนือ-
ใต ้  พื้นท่ีภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าตน้น ้ าล าธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนบางพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
อยูอ่าศยัของชาวเขาชาติพนัธ์ุต่าง ๆ 

2. พื้นที่ราบลุ่มน ้าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทัว่ไประหวา่งหุบเขาทอดตวัในแนวเหนือ-ใต ้ไดแ้ก่ ท่ี
ราบลุ่มน ้าปิง ลุ่มน ้าฝาง ลุ่มน ้าแม่งดั เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 

 

ภูมิอากาศ 

จงัหวดัเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส 
โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้ าฝน
เฉล่ีย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจงัหวดัเชียงใหม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกไดเ้ป็น 3 ฤดู 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Daen_Lao_range_Chai_Prakan_District.jpg


 

หน่วยการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมิภาค 

นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2476 ถึงปัจจุบนั จงัหวดัเชียงใหม่มีการตั้งอ าเภอข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

 อ าเภอหางดง  โดยแยกจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2490 
 อ าเภอแม่แจ่ม โดยแยกจากอ าเภอจอมทอง ในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2499 
 อ าเภออมก๋อย โดยแยกจากอ าเภอฮอด ในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2501 
 อ าเภอสะเมิง  โดยแยกจากอ าเภอแม่ริม ในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2501 
 อ าเภอแม่อาย โดยโดยแยกจากอ าเภอฝาง ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2516 
 อ าเภอดอยเต่า โดยแยกจากอ าเภอฮอด ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2522 
 อ าเภอเวยีงแหง โดยแยกจากอ าเภอเชียงดาว ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2536 
 อ าเภอไชยปราการ โดยแยกจากอ าเภอฝาง ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2537 
 อ าเภอแม่วาง โดยแยกจากอ าเภอสันป่าตอง ในวนัท่ี8 สิงหาคม 2538 
 อ าเภอดอยหล่อ โดยแยกจากอ าเภอจอมทอง ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 
 อ าเภอแม่ออน โดยแยกจากอ าเภอสันก าแพง ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 
 อ าเภอกลัยาณิวฒันา โดยแยกจากอ าเภอแม่แจ่ม ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2552 

 

ประชากร 

ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่มีประชากรทั้งส้ิน 1,735,762 คน (พ.ศ. 2559) แยกเป็นชาย 843,088 คน 
หญิง 892,674 คน ความหนาแน่นเฉล่ีย 86 คน/ตร.กม. ในจ านวนดงักล่าวประกอบดว้ยประชากรชนกลุ่ม
นอ้ย 64,532 คน กระจายตามอ าเภอใน 25 อ าเภอ อ าเภอท่ีมีประชากรชนกลุ่มนอ้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อ าเภอฝาง 
รองลงมา ไดแ้ก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง ประชากรส่วนใหญ่เป็น "ชาวไทยวน" 
หรือ "คนเมือง" ท่ีเหลือเป็น ไทใหญ่ ไทล้ือ ไทเขิน และไทยสยาม 

 

เศรษฐกจิ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 163,828 ลา้นบาท แบ่งเป็นภาคเกษตร (รวมถึง
การล่าสัตวแ์ละการป่าไม)้ 28,014 ลา้นบาท (17.1%) และนอกภาคเกษตร 135,813 ลา้นบาท (82.9%) สาขา
การผลิตนอกภาคเกษตรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่าและบริการทางธุรกิจ (14.4%) การขายส่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87


ขายปลีก (12.1%) การศึกษา (11%) ตวักลางทางการเงิน (11%) การบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนั
ประเทศ (7.9%) การก่อสร้าง (7.2%) อุตสาหกรรม (6.9%) และสาขาอ่ืน ๆ (14.9%) จงัหวดัเชียงใหม่มีอตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ 11.7 

มีรายไดป้ระชากรต่อหวัเฉล่ีย 89,542 บาท/คน/ปี อยูท่ี่อนัดบั 2 ของภาคเหนือรองจากจงัหวดัล าพูน
ส าหรับรายไดป้ระชากรในเขตชนบท เฉล่ียนั้น อยูท่ี่ 59,092.45 บาท/คน/ปี อ าเภอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 
อ าเภออมก๋อย 29,198.01 บาท/คน/ปี และอ าเภอท่ีมีรายไดสู้งสุด คือ อ าเภอฝาง 110,592.77 บาท/คน/ปี  

ใน พ.ศ. 2556 จงัหวดัเชียงใหม่มีก าลงัแรงงาน 976,115 คน (60.45% ของประชากร) มีอตัราวา่งงาน
เฉล่ีย 1.24% ซ่ึงมีจ านวนราว 12,000 คน จงัหวดัเชียงใหม่มีแรงงานต่างดา้ว 67,113 คน โดยเกือบทั้งหมด
เป็นชาวพม่า (66,995 คน) แรงงานต่างดา้วประกอบอาชีพในภาคการก่อสร้างมากท่ีสุด 27,993 คน รองลงมา
อยูใ่นภาคเกษตรและปศุสัตว ์16,342 คน 

ภาคเกษตรกรรม 

จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ีการเกษตร 1,835,425 ไร่ (14.61% ของพื้นท่ีจงัหวดั) ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูก
ขา้ว 716,454 ไร่ และพืชสวน 459,254 ไร่ พื้นท่ีการเกษตรน้ีอยูใ่นเขตชลประทาน 642,979 ไร่ (35% ของ
พื้นท่ีการเกษตร) มีครัวเรือนการเกษตร 134,426 ครัวเรือน 

พืชเศรษฐกิจส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ขา้ว ล าไย ล้ินจ่ี กระเทียม หอมแดง หอมหวัใหญ่ และ
ส้มเขียวหวาน 

ภาคอุตสาหกรรม 

จงัหวดัเชียงใหม่มีโรงงาน 1,395 แห่ง เงินลงทุน 32,180 ลา้นบาท แรงงาน 43,306 คน อุตสาหกรรม
ส าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ขนส่ง อโลหะ และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน  (BOI) พ.ศ. 2554 มี 34 โครงการ ประเทศท่ีมีการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สิงคโปร์ มาเลเซีย เดนมาร์ก ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ 

การท่องเทีย่ว 

ในการส ารวจ World Best Award-Top 10 Cities จากผูอ่้าน Travel and Leisure นิตยสารท่องเท่ียว
ของสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2553 ผลปรากฏวา่ จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองน่าท่องเท่ียวอนัดบั 2 ของโลก 
รองแต่เพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงใน พ.ศ. 2552 จงัหวดัเชียงใหม่ถูกจดัเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวอนัดบั 5 
ของโลก โดยพิจารณาจากสถานท่ี ทศันียภาพ ความสวยงามและร่มร่ืน ศิลปวฒันธรรมและประเพณี อาหาร
การกิน แหล่งช็อปป้ิง ความเป็นมิตรของผูค้น ความคุม้ค่า ของเงิน เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C


ใน พ.ศ. 2555 จงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวราว 6.5 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ราว 9 
แสนคน อยู่ในอนัดับท่ี 4 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัชลบุรีเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2,192,322 คน (33.4%) สร้างรายไดร้วม 53,507 ลา้นบาท 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/จงัหวดัเชียงใหม่  และ http://www.amazingthaitour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเชียงใหม่%20%20และ
http://www.amazingthaitour.com/

