
“ด่านสันต้นดู-่ 
เชียงใหม่ส ารวจ “ด่านสันต้นดู-่แม่อาย”ดันเปิดค้าขายไทย-พม่า 

 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557  นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้วา่ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการน าคณะหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศกึษาและส ารวจสภาพด่านสันต้นดู่ ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมประชุมกับองคก์รส่วน
ท้องถิ่น เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการขับเคลือ่นและส่งเสริม
การค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่-ด่านสันต้นดู่ อ าเภอแมอ่าย ตาม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ที่ประชุมส่วนใหญม่ีความเห็นตรงกนัว่า อยากให้มีการค้าชายแดน
เกิดขึ้น แม้จะมีปัญหาของชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนฝั่งพม่าที่อยู่
ตรงข้ามกับช่องทางสันต้นดู่ รวมทั้งปญัหาแรงงานต่างด้าว การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โรคระบาด และยาเสพติด 
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แต่เรามีหน่วยงานที่จะรองรับปัญหา
ตรงนี้ในการช่วยคุ้มครองดูแล ทุกฝ่ายจึงอยากให้ท าการศึกษาแผน
แม่บทไว้เพื่อแก้ปัญหาได้ทันที รวมทั้งแสดงความพร้อมในการที่จะเริ่ม
ด าเนินการทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการก่อสร้าง เครื่องมือ
การเกษตร รวมถึงตัวผู้ค้า 
ทั้งนี้จงัหวัดเชียงใหม่มี 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเชียงดาว เวยีงแหง ไชย
ปราการ ฝางและแม่อาย ระยะทาง 277 กิโลเมตร ที่ติดกับชายแดน
พม่า ปัจจุปันแหล่งการค้าชายแดนมีทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน คือบ้าน
หลักแต่ง อ าเภอเวยีงแหง บ้านสนัต้นดู่ อ าเภอแม่อาย และบ้านกิ่วผา
วอก อ าเภอเชียงดาว ซึ่งด่านกิ่วผาวอกเป็นจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ
มากที่สุด เพราะมีมูลค่าการค้าก่อนปิดด่านปีละหลายร้อยล้านบาท 

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก
สถานที่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่น าเสนอ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนพม่ากับจังหวัดเชยีงใหม่ และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ส านักงานสภาความ
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มั่นคงแหง่ชาติ (สมช.) รับไปพิจารณาเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนกิ่ว
ผาวอก จังหวัดเชียงใหม่ และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยตน้นุน่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นจุดผ่านแดนถาวร แตห่ลายฝ่ายแสดงความกังวลใน
ปัญหายาเสพติด แรงงานเถื่อน และธรุกิจมืด ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ เรื่องดงักล่าวจึงยังไม่มีความก้าวหน้าแต่อย่าง
ใด 
ส านักข่าวเห็ดลม รายงาน  
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ด่านกิ่วผาวอก ด่านสันต้นดู ่นาวิน สนิธุสอาด บ้านหลักแต่ง ห้วยต้น
นุ่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาค 
เหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา มีทิวเขา
ล้อมรอบเป็นแนว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาและที่ราบเชิงเขา มี

พื้นที่ท้ังหมดประมาณ 20,107,057 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,566,910 ไร่ มีประชากร 1,582,222 คน 
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แบ่งเป็น 22 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ
กับรัฐฉานของประเทศสหภาพพม่า โดยมีสันปันน้ าของดอยค า, ดอยปก
กลา, ดอยหลักแต่ง, ดอยถ้ าป่อง, ดอยถ้วย, ดอยผาวอก, ดอยอ่างขาง 
อันเป็นส่วนหน่ึงของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขตตลอดแนวยาว 
ประมาณ 227 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดล าพูน และอ าเภอสาม
เงา จังหวัดตาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย, จังหวัดล าปาง 
และจังหวัดล าพูน บริเวณที่ติดต่อกับจังหวัดเชียงรายและจังหวัดล าปางมี
ร่องน้ าลึก และแม่น้ ากก สันปันน้ าดอยซาง, ดอยหลุมข้าว, ดอยแม่วัง
น้อย, ดอยวังผา, ดอยแม่โต เป็นเส้นกั้นอาณาเขต บริเวณที่ติดต่อกับ
จังหวัดล าพูนมีดอยขุนห้วย, ดอยช้างสูง และร่องแม่น้ าปิง เป็นเส้นก้ัน
อาณาเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอปายขุนยวม อ าเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสันปัน น้ าดอยกิ่งแดง, ดอยแปรเมือง, ดอยแม่ยะ, 
ดอยอังเกตุ, ดอยแม่สุรินทร์, ดอยขุนยวม, ดอยหลวง, ร่องแม่น้ าปิง, 
แม่ออน และสันปันน้ าดอยขุนแม่ตื่น เป็นเส้นก้ันอาณาเขต ระยะทางจาก

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ไปยังอ าเภอชายแดนต่างๆ มีดังนี้ 

- อ าเภอเวียงแหง มีระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร (ถึงจุดผ่อนปรน
หลักแต่ง บ้าน เปียงหลวง ต าบลเปียงหลวง ประมาณ 177 กิโลเมตร 

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

- อ าเภอเชียงดาว มีระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร (ถึงจุดผ่อนปรน
กิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย ต าบล เมืองนะ ประมาณ 123 กิโลเมตร ใช้

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที 



- อ าเภอไชยปราการ มีระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 

- อ าเภอฝาง ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร (ถึงช่องทางปางมุ้น 
บ้านหนองเต่า ต าบลม่อนปิ่น ประมาณ 188 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

- อ าเภอแม่อาย ระยะทางประมาณ 174 กิโลเมตร (ถึงช่องทางสัน
ต้นดู่ บ้านสันต้นดู่ บ้านสันต้นดู่ ต าบลท่าตอน ประมาณ 187 กิโลเมตร 

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

  

ช่องทางอนุญาต 

จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก 

ที่ต้ัง/เส้นทางการเดินทาง จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ณ บ้านอรุโณทัย หมู่ 
10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ห่างจากท่ีท าการประมาณ 123 

กม. และจาก อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 70 กติดกับบ้าน
ป่าแขม เมืองหาง สหภาพพม่า  

ความเป็นมา 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ ประกาศเปิดจุดผ่อนปรน ณ ช่องทาง

กิ่วผาวอก ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2540 ตามประกาศจังหวัด
เชียงใหม่ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2540 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์การผ่านเข้า-ออกพรมแดนเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ตามประกาศ

จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2540 และตามประกาศจังหวัด



เชียงใหม่ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2540 เนื่องจากสถานการณ์บริเวณ
ชายแดนไทย พม่า มีความตึงเครียดมาก จงมีการระงับการผ่านด่านเข้า-

ออก ไม่มีการค้าข่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรน ณ ช่องกิ่วผาวอก ตั้งแต่วันท่ี 
10 เมษายน 2545 เป็นต้นมา และได้เปิดอีกครั้งตามประกาศ

จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 การเปิดจุดผ่อนปรน
กิ่วผาวอก 

เปิดให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จ าเป็นในชีวติประจ าวันของ
ราษฎรไทย-พม่า บริเวณชายแดนไม่เกิน 200 เมตร เปิดสัปดาห์ละ 3 

วัน ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ เปิด-ปิด ตันแต่เวลา 06.00-

18.00 น. ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มกราคม 
2551 เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2551 เป็นต้นไป 

เมื่อทางการไทยได้เปิดจุดผ่อนปรนช่องกิ่วผาวอก แต่ปรากฏว่าทางการ
พม่าไม่ยอมเปิดประตูจุดผ่านแดนเพื่ิออนุญาตให้มีการเข้า-ออก และการ

ค้าขายระหว่างกัน แต่อย่างใด จึงเป็นการเปิดจุดผ่านแดนเพียงฝ่ายเดียวของ
ไทย 
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จุดผ่อนปรนหลักแต่ง 

ท่ีต้ัง/เส้นทางการเดินทาง 
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