
อ ำเภอแม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำขวัญอ ำเภอแม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่ 

เมืองเจ้ำแม่มะลิกำเด่นสง่ำวัดท่ำตอน 

น  ำพุร้อนเมืองงำมล่องแพตำมล ำน  ำกก             
ดอยผ้ำห่มปกบังเงำชนชำวเขำหลำกหลำย        
มำกมำยด้วยผลไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีอ ำเภอแม่อำย 

 

 

 

 



ประวัติควำมเป็นมำของอ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ 

ต ำนำนและค ำบอกเล่ำ 
“แม่อาย เมืองเจ้าแม่มะลิกา” ค านามซ่ึงเป็นที่มาของชื่อ อ าเภอแม่อายในปัจจุบันนั้น มีต านานและค าบอกเล่าสืบ
ต่อกันมาจากต านานเวียงมะลิกา เนื่องจากพ้ืนที่เดิมของเวียงมะลิกาต้ังอยู่ในเขตอ าเภอแม่อาย เวียงมะลิกาต้ังอยู่ 
ณ เส้นละติจูด ๒๐ องศา ๒ ลิปดา ๒๑ ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด ๙๙ องศา ๑๘ ลิปดา ๑๔ ฟิลิปดาตะวันออก 
ปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่ที่ ๘ ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย มีทางแยกออกจากทางหลวงแผ่นดินสาย ฝาง - ท่าตอน 
ผ่านโรงพยาบาลแม่อายไปทางทิศเหนือ มีแนวคูเมืองและซากอิฐ ก าแพงดินเป็นที่สังเกตได้ ราษฎรถือเป็น
โบราณสถานศักด์ิสิทธ์ิ ร่องรอยของเวียงมะลิกาที่เห็นได้ในปัจจุบันคือ แนวก าแพงนูนสูง ๒ ชั้น มีคูเมืองอยู่ระหว่าง
กลางเป็นแนวล้อมรอบเมือง มีรูปร่างคดเค้ียวไปตมลักษณะ ของเนินดิน อาณาเขตของเวียงมะลิกามีพ้ืนที่ประมาณ 
๓๒๑ ไร่ ลักษณะพ้ืนที่ภายในส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ๒ ระดับ พ้ืนที่ระดับสูงประมาณ ๕๒๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล 
๗๐ เมตร จากที่ราบลุ่มแม่น้ าฝางพ้ืนที่ระดับต่ าสูงประมาณ ๔๘๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล โดยมีแนวติดต่อ ดังนี้ 
....ทิศเหนือ จรดเชิงดอยลาง 
....ทิศตะวันออก จรดห้วยสันป่าเหียว 
....ทิศใต้ จรดที่ราบลุ่มแม่น้ าฝาง 
....ทิศตะวันตก จรดล าน้ าห้วยศาลา 
เวียงมะลิกา เป็นเมืองโบราณขนาดเล็ก ซ่ึงสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๑๕๐ ตรงกับ จ.ศ.๙๑๙ ปีระกา เดือน ๔ 
เหนือ ถึง พ.ศ.๒๑๙๑ มีอายุเพียง ๔๑ ปี คือ ช่วงที่พระนางมะลิกาปกครองอยู่เท่านั้น ซ่ึงตามต านานเรื่องของพระ
นางมะลิกา เป็นเรื่องราวท่ีไม่ปรากฏว่ามีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เป็นเพียงเรื่องที่ได้มีการเล่าสืบต่อกันมาจาก
ผู้อาวุโส และอาศัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุบ้าง สันนิฐานบ้าง และจากบรรดาที่พบเห็น
อภินิหารของเจ้าแม่มะลิกา ที่บันดาลให้ปรากฏไว้กับใครต่อใครบ้าง ตลอดจนวิเคราะห์ จากประวัติของพระเจ้าฝาง
อุดมสินและพระนางสามผิวผู้เป็นพระราชบิดา – มารดาผู้ครองเมืองฝาง 
พระนามของพระนางมะลิกา ตามความเห็นของชาวบ้านทั่ว ๆ ไป มักจะเรียกว่า “เจ้าแม่มะลิกา” มากกว่าจะเรียก 
“พระนางมะลิกา” เจ้าแม่มะลิกาเป็นราชบุตรีในพระเจ้าฝางอุดมสินกับพระนางสามผิว พระนางสามผิว พระราช
มารดาของพระนางมะลิกานี้ ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก ดังมีค ากล่าวท่ีว่า มีพระวรกายอวบท้วมเปล่งปลั่งเป็นน้ า
เป็นนวล ดวงพระเนตรด าขลับด่ังนัยน์ตาเนื้อสมัน พระเกษายาวสลวยด าสนิทเหมืองขนกาน้ า พระนาสิกได้สัดส่วน
รับกับ พระโอษฐ์อันจิ้มลิ้มพริ้มเพรา พระโขนงโก่งดังคันธนูศิลป์ มีความงามเป็นเลิศ แห่งยุคเพียบพร้อมด้วยเบญจ
กัลยาณียากที่จะหาหญิงใดมาเทียบ นอกจากนั้น ยังมีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับพระนางอันเป็นที่ประจักษ์
แก่คนเมืองฝางนั้นคือ วันหนึ่ง ๆ สีของพระวรกาย(ผิว) ของพระนางจะเปลี่ยนไปถึง ๓ สี คือ ตอนเช้าจะมีพระฉวี
เป็นสีขาวนวลบริสุทธ์ิผุดผ่องดังน้ านม พอตกเที่ยงจะแปรเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน ดุจดอกบัวจงกลณี พอเวลาเย็นจะ
เปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงระเรื่อดุจดอกกุหลาบ จึงเป็นที่มาของพระนาม “ พระนางสามผิว ” 

 

 



ขนำดท่ีตั งและอำณำเขต 

 
ท่ีตั ง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย ติดพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศพม่า  พ้ืนที่อ าเภอแม่อาย เดิมอยู่ในความปกครองของอ าเภอฝาง ประกอบด้วย ๗ ต าบล คือต าบลแม่
สาว ต าบลแม่อาย  ต าบลมะลิกา  ต าบลท่าตอน  ต าบลแม่นาวาง ต าบลสันต้นหม้ือ  และต าบลบ้านหลวง 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นก่ิงอ าเภอแม่อาย  เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ และยกฐานะเป็นอ าเภอ
แม่อาย เม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ ที่ว่าการอ าเภอแม่อาย และศูนย์ราชการอ าเภอแม่อาย อยู่ที่ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่อายหมู่ที่ ๔ ต าบลแม่อาย บนถนนสายฝาง- ท่าตอน (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๘ กิโลเมตรที่ ๑๙) ห่าง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ๑๗๓ กิโลเมตร ไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗) 
และตามถนนฝาง - ท่าตอน (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๘) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ ๓ 
ชั่วโมง และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร 
                           พ้ืนที่อ าเภอแม่อายต้ังอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ประมาณ ๗๓๖.๗๐๑ 
ตารางกิโลเมตร  หรือ ๔๗๕,๗๒๕ ไร่   เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงต่ าเรียงราย มียอดสูงสุดที่ดอยผ้าห่มปก และราดไปสู่ที่
ราบลุ่ม แม่น้ าฝาง แม่น้ ากก แม่น้ า แม่อาย แม่น้ าแม่สาว 
 

อำณำเขต                    
- ทิศเหนือ                            ติดต่อกับรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า 
- ทิศใต้                                  ติดต่อกับต าบลเวียง ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง 
- ทิศตะวันออก                    ติดต่อกับ อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเมืองเชียงราย  
และอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
- ทิศตะวันตก                       ติดต่อกับรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชำกรอ ำเภอแม่อำย 

จ ำนวนประชำกรท่ีมีสัญชำติไทย               จ ำนวน     ๗๑,๖๑๗   คน 
*  หมำยเหตุ  ส ำรวจเมื่อวันท่ี  ๓๐  กันยำยน  ๒๕๕๓ 

 อ ำเภอแม่อำยมีประชำกร  ส่วนหน่ึงประมำณ  ร้อยละ  ๓๑  เป็นบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย  โดยแยกเป็น 

 ๑.  บุคคลพ้ืนที่สูง                                             จ านวน   ๖,๙๑๙   คน 
 ๒.  อดีตทหารจีนคณะชาติ                                   จ านวน   ๑๕๑      คน 
 ๓.  จีนฮ่ออิสระ                                                จ านวน   ๓๕๑     คน 
 ๔.  ผู้ผลัดถิ่นสัญชาติพม่า                                    จ านวน   ๖๘๑      คน 
 ๕.  ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า                              จ านวน   ๑,๓๔๔ คน 
 ๖.  ไทยลื้อ                                                     จ านวน   ๑๐๕     คน 
 ๗.  ชุมชนบนพ้ืนที่สูง                                         จ านวน   ๘,๘๘๔   คน 
 ๘.  แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  ลาว  กัมพูชา          จ านวน   ๘,๗๐๕   คน 
 รวม                                            ๒๗,๑๔๐ คน 
 

ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับเต้ียและเนินสูงสลับกับที่ราบ โดยเป็นภูเขาและเนินสูงจาก
ด้านทิศตะวันตกราดต่ าลงสู่ที่ราบลุ่มในด้านทิศตะวันออก มีล าห้วยและแม่น้ าจากตะวันตกไปตะวันออก รวม
บรรจบแม่น้ าฝางจากทิศใต้ไหลสู่ทิศเหนือ  ซ่ึงบรรจบกับแม่น้ าแม่กก  ไหลไปทิศตะวันออกสู่แม่น้ าโขงที่จังหวัด
เชียงราย  
ลักษณะภูมิอำกำศ   

สภาพอากาศโดยทั่วไปของอ าเภอแม่อาย  อากาศเย็นสบายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส 
ในฤดูหนาวจะหนาวจัดมีหมอกปกคลุมพ้ืนที่อุณหภูมิเคยต่ าสุดถึง ๒ องศาเซลเซียส (บนยอดดอย)  ส่วนฤดูร้อนจะ
มีอากาศร้อนอุณหภูมิประมาณ  ๓๔  องศาเซลเซียส ฤดูฝนปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  ๑,๒๐๐ – ๑,๔๐๐  มม. ต่อปี  
 

 

 

 

 



แหล่งน  ำ  

 อ าเภอแม่อายมีล าน้ าและล าห้วยที่ส าคัญในการประกอบพ้ืนที่การเกษตร  รวม  10  สาย  ได้แก่ 
ล าน้ ากก , ล าน้ าฝาง , ล าน้ าแม่อาย , ล าน้ าแม่สาว , ล าน้ าแม่แหลง , ล าน้ าห้วยป่าซาง , ล าน้ าห้วยฮ่องห้า , ล าน้ า
ห้วยม่วง , ล าน้ าห้วยเต๋อ , ล าน้ าห้วยขุ่น  
การเกษตรในเขตชลประทานอยู่ในพ้ืนที่ต าบลแม่สาว  ประมาณ  12,000  ไร่  และพ้ืนที่รับน้ าจากอ่างเก็บน้ าแม่
แหลงหลวง  ประมาณ  4,000  ไร่ 
 

กำรคมนำคม   

อ าเภอแม่อายใช้การคมนาคมทางบก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๘ ถนนสายฝาง – ท่า
ตอน  ซ่ึงเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย  และออกทางเลี่ยงเมืองฝางไปจังหวัดเชียงใหม่  มีระยะทางห่างจาก
จังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ ๑๗๓ กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๓ ชั่วโมง  จากอ าเภอแม่อาย  สามารถ
เดินทางไปยังตัวอ าเภอแม่จันเพ่ือเดินทางต่อไปยังอ าเภอแม่สาย  หรืออ าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย  เป็น
ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางประมาณ ๖๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมงอีกเส้นทางเป็นการ
คมนาคมทางน้ า คือ โดยสารเรือหรือแพจากท่าแม่น้ ากก  บ้านท่าตอนไปตามล าน้ ากกไปยังอ าเภอเมืองเชียงราย 
สรุปโดยทั่วไปแล้วด้านการคมนาคมในพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย จะสะดวกเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้นส าหรับในพ้ืนที่
ชนบท เช่น ในต าบลบ้านหลวง ต าบลแม่นาวาง ต าบลแม่สาว ยังเป็นถนนลูกรัง และทางเกวียนใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง
เท่านั้น หากมีฝนตกลงมาราษฎรและส่วนราชการที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ต้องใช้การเดินทางด้วยเท้า โดยจะใช้
เวลาประมาณ ๔ – ๑๐ ชั่วโมง  ในการเข้าไปถึงพ้ืนที่หมู่บ้าน ในส่วนของการก่อสร้างถนนโดยใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากแต่ละเส้นทางที่เชื่อมระหว่างต าบล – หมู่บ้าน  มีระยะทางยาว
ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และมีเส้นทางส าคัญในการใช้เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว  เช่น น้ าตกปู่หม่ืน 
ดอยฟ้าห่มปก และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ในพ้ืนที่ต าบลแม่สาวเป็นถนนที่ทุรกันดารมีความยากล าบากเป็นอย่างยิ่ง  ซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งของอุปสรรคในการปฏิบัติงานจึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

กำรขนส่ง          

มีจุดขนส่งผู้โดยสารในพ้ืนที่  ๕  จุด  คือ 
๑.  จุดขนส่งผู้โดยสารรถยนต์ประจ าทาง  (รถบัส)  เส้นทางท่าตอน – ฝาง – เชียงใหม่ วันละ  ๕  เที่ยว เริ่มเวลา 
๐๖.๐๐  น.  สุดท้าย  ๑๕.๐๐ น.  ค่าโดยสาร  ๗๐  บาท 
๒.  จุดขนส่งผู้โดยสารรถยนต์ประจ าทางปรับอากาศ  (ขนส่ง ๙๙๙)  เส้นทางท่าตอน – กรุงเทพ ฯ วัน
ละ  ๒  เที่ยว  เดินทางเวลา  ๑๖.๐๐  น.  และ  ๑๘.๐๐ น.  ค่าโดยสาร  ๔๘๐  บาท 
๓.  จุดขนส่งผู้โดยสารรถสี่ล้อประจ าทาง  (รถสองแถว)  เส้นทางท่าตอน – ฝาง  เดินทางชั่งโมงละ ๒  เที่ยว  ค่า



โดยสารขั้นต้น  ๑๕  บาท  และตามระยะทาง 
๔.  จุดขนส่งผู้โดยสารรถยนต์ประจ าทาง  (รถบัส)  เส้นทางฝาง – ท่าตอน – แม่สาย  วันละ  ๒  เที่ยว ค่า
โดยสาร  ๑๐๓  บาท 
๕.  จุดขนส่งผู้โดยสารเรือ / แพ   โดยสารตามล าน้ ากก  เส้นทางท่าตอน  –  เชียงราย วันละ ๒  เที่ยว ค่า
โดยสาร  ๑๕๐ – ๑,๐๐๐  บาท 

กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
                                แบ่งการปกครองออกเป็น  ๗  ต าบล  ๙๓  หมู่บ้าน  ดังนี้       

 
ต ำบล 

จ ำนวนหมู่บ้ำน พื นท่ี (ตำรำงกิโลเมตร) ระยะทำงจำกอ ำเภอ (กม.) 

แม่อาย ๑๓ ๘๐ ๑ 
มะลิกา ๑๐ ๓๐ ๒ 
ท่าตอน ๑๕ ๑๑๐ ๖ 
แม่สาว    ๑๖ ๑๖๐ ๖ 
แม่นาวาง ๑๗ ๑๖๐ ๖ 
สันต้นหม้ือ ๑๒ ๓๖ ๑๐ 
บ้านหลวง ๑๐ ๑๖๐ ๑๔ 

รวม ๙๓ ๗๓๖   

การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเทศบาลต าบล  ๑  แห่ง  คือ  เทศบาลต าบลแม่อาย ต้ังอยู่ในเขตต าบลแม่
อาย  และต าบลมะลิกา  มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๐  ตร.ก.ม. 
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๖ แห่ง  ดังนี้ 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อาย 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอน 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว 
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหม้ือ 
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 ด้ำนกำรเมือง 
อ าเภอแม่อาย  อยู่ในเขตเลือกต้ังที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่   ซ่ึงมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จ านวน  1  คน  ได้แก่  นายประสิทธ์ิ  วุฒินันชัย          สังกัดพรรคเพ่ือไทย 

                                



 สถานท่ีทอ่งเท่ียวในอ าเภอแมอ่าย 

 

ดอยปู่หม่ืน 

 

ดอยปู่หมื่น 

      ต้ังอยู่ในเขตท้องที่ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 174 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆ หน่วยงานขนบธรรมเนียมของชาวเขาเผ่ามูเซอ 
ชมยอดดอยผ้าห่มปกที่สวยงาม แปลงดอกไม้ และแปลงทดลองปลูกพืชเมืองหนาวพร้อมทั้งบ้านพักทั้งหมด 6 หลัง 
รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 50 คน 

กำรเดินทำง 

ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง ประมาณ 140 กิโลเมตร ฝาง-แม่อาย 9 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าหน่วยงานอีก 14 
กิโลเมตร ติดต่อที่พักได้ที่ ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ า โทร. 0 2579 7586-7 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lannafood.com/addtravelcomment.php?id=30


ท่ำตอน-เชียงรำย 

 

ท่าตอน-เชียงราย 

ท่าตอนเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตอ าเภอแม่อาย เป็นที่ซ่ึงแม่น้ ากกไหลผ่านลงไปถึงตัวอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย แม่น้ ากกนี้เป็นแม่น้ าสายส าคัญในการคมนาคมระหว่าง 2 จังหวัด ปกติแล้วจะมีเรือหางยาวบริการรับส่ง
ผู้โดยสารจากท่าตอนล่องไปตามแม่น้ ากกจนถึงเชียงราย จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสอง
ฟากฝั่งแม่น้ ากก ซ่ึงเรือดังกล่าวออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ไปถึงเชียงรายประมาณ 17.00 น. (ค่าโดยสาร
เรือหางยาวคนละ 150 บาท) ชมรมเรือท่าตอน โทร. 0 5345 9427 โทรสาร 0 5337 7224 

วดัทา่ตอน 

 

วัดท่าตอน 

ต้ังอยู่บนยอดเขาเนื้อที่กว่า 425 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ต้ังวัดและเป็นเขตอุทยานพุทธศาสนา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

ลาดชัน ทิศเหนือติดแม่น้ ากก ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดเขตบ้านหลายหลัง และทิศตะวันตกติดป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 



น  ำพุร้อนเมืองงำม 

 

น  ำพุร้อนเมืองงำม มีชื่อเป็นทำงกำรว่ำ "น  ำพุร้อนมะลิกำ" 
อยู่ในบริเวณของหมู่บ้านเมืองงาม(หมู่บ้านกะเหร่ียง) ต าบลท่าตอน ห่างจากากถนนสายแม่อาย-แม่จัน  ประมาณ 50 เมตร  เข้าถึง
ได้อย่างสะดวก  ลักษณะเป็นแอ่งน้ าติดกับเนินเขา น้ าร้อนจะพุพุ่งออกมา เป็นบ่อ ๆ ความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซซ มีบริเวณ
กว้างประมาณ 400 ตารางวา น้ าพุร้อน 

 


