
สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2
(สรุปผลการศึกษาของโครงการ)

สรุปประเด็น ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(สรุปผลการศึกษาของโครงการ)

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง 
(โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะสมานสามัคคี) 

บรรยากาศการประชุม

ผูเขารวมประชุมดานวิศวกรรม

1.  ตองการทราบตำแหนงที่ตั้งและขนาดของสถานีแยกหายยา รวมถึงความชัดเจนเรื่องการเวนคืน
2.  แนวเสนทางชวงถนนเชียงใหม-หางดง ควรอยูใตดิน เนื่องจากหากอยูระดับดินจะทำใหมีจุดตัดสงผลใหการจราจรติดขัดมากข้ึน 
3.  ตองการทราบแนวเสนทางชวงสนามบินเชียงใหมถึงถนนเชียงใหม-หางดง 
4.  โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง จะมีการเวนคืนเมื่อใด
5.  การออกแบบโครงการฯ ควรพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกของผูสูงอายุและผูพิการดวย
6.  รูปแบบรถไฟฟาที่จะนำมาใชในโครงการฯ เปนลอเหล็กหรือลอยาง ควรพิจารณาถึงผลกระทบตอประชาชนดวย
7.  แหลงจายไฟฟาของขบวนรถไฟฟาควรอยูใตดิน เพ่ือไมใหบดบังทัศนียภาพและสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบันของจังหวัด 

เชียงใหมที่นำสายไฟฟาลงใตดิน
8.  ควรควบคุมความเร็วของรถไฟฟาใหเร็วกวารถจักรยานยนตและรถยนต รวมทั้งกำหนดคาโดยสารในอัตราที่ไมแพงเกินไป เพื่อ 

ดึงดูดใหประชาชนมาใชระบบขนสงมวลชน
9.  เวลาและคาใชจายคือปจจัยสำคัญท่ีทำใหผูใชรถยนตเปล่ียนมาใชระบบขนสงมวลชน ดังน้ันควรสรางทางเฉพาะสำหรับรถรางไฟฟา 

เพื่อไมใหเกิดจุดตัดกับถนน ซึ่งจะทำใหเกิดความลาชาและอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 
10. การกำหนดตำแหนงที่ตั้งสถานี ควรพิจารณาถึงความรวดเร็วในการเดินทาง ความสะดวกในการเขาถึงสถานี และอยูใกลกับ 

สถานที่สำคัญ โดยใหมีระยะการเดินที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดใหประชาชนมาใชระบบขนสงมวลชน
11. ตองการทราบรูปแบบการเช่ือมตอระหวางโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง สายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน 

เนื่องจากมีผลตอการเลือกใชบริการ
12. ตำแหนงสถานีอยูบริเวณสวนใดของถนน
13. เชียงใหมเปนเมืองขนาดใหญ เพราะเหตุใดจึงสรางรถรางไฟฟาซึ่งเปนระบบขนสงมวลชนขนาดเล็ก
14. ในการออกแบบโครงการฯ ควรพิจารณาปญหาเร่ืองพื้นที่จอดรถบริเวณหนาโรงพยาบาลนครพิงคประกอบดวย
14. ตองการทราบตำแหนงจุดจอดแลวจรบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค
15. แนวเสนทางชวงถนนเชียงใหม-หางดง ถึงแยกแมเหียะสมานสามัคคี ควรเพ่ิมสถานีรถไฟฟาอีก 1 สถานี เน่ืองจากแนวเสนทาง 

ดังกลาวมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แตมีเพียง 2 สถานี ทั้งนี้ยินดีใหใชพื้นที่กาดวรุณเปนที่ตั้งสถานี
16. ควรหารือกับกรมทางหลวง เร่ืองการขยายถนนริมคลองชลประทานกอนกอสรางโครงการฯ เพ่ือรองรับปริมาณจราจรชวงกอสราง 

โครงการฯ
17. ควรประสานกับกรมทางหลวง เรื่องโครงการในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่อยูบริเวณแนวเสนทางโครงการฯ เชน 

การกอสรางสะพานลอยแมเหียะ เปนตน เพื่อไมใหกระทบตอแผนการดำเนินงานโครงการฯ
18. ควรทบทวนการออกแบบแนวเสนทางบริเวณทางหลวงหมายเลข 108 เนื่องจากมีเขตทางกวางเพียง 15 เมตร

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนสงมวลชน 
จังหวัดเชียงใหม สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะสมานสามัคคี) ไดจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 
12.00 น. ณ หองแกรนดวิว 3 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี ่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
เสนอประเด็นหวงกังวล และไดแสดงความคิดเห็นอยางครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาโครงการเปนไปดวย 
ความรอบคอบ โปรงใส และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน โดยไดพิจารณาใหสอดคลองตามประกาศสำนักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2562 และเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะสมานสามัคคี) มีแนวเสนทางเร่ิมตนท่ีบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค และมีจุดส้ินสุด 
ที่บริเวณแยกแมเหียะสมานสามัคคี และมีสถานีจำนวน 16 สถานี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 15.8 กิโลเมตร ในการศึกษาดานสิ่งแวดลอมมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาอยูในระยะ 
ประมาณ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 ตำบล 2 อำเภอ ไดแก ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม ตำบลชางเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห 
ตำบลหายยา ตำบลสุเทพ ตำบลปาแดด และตำบลแมเหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

กลุมผูไดรับผลกระทบจากโครงการ
ผูที่รับผิดชอบจัดทำรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
หนวยงานภาครัฐ : หนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรม และนักวิชาการอิสระ
สื่อมวลชน
ประชาชนที่สนใจ

จากโครงการะทบจากโมผไดดรับผลกระท
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การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

สรุปประเด็น ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(สรุปผลการศึกษาของโครงการ) (ตอ)

บรรยากาศการประชุม

1. ในระยะกอสราง ผูรับเหมาอาจละเลยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหประชาชน 
ไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ จึงเสนอใหแตงต้ังคณะทำงานในพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมกำกับใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ 
อยางเครงครัด

2. ควรประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ ตอสนามบินเชียงใหม โรงพยาบาลสวนดอก รวมทั้งผลกระทบตอผังเมือง 
จังหวัดเชียงใหมดวย

ดานสิ่งแวดลอม

1. ควรรายงานความคืบหนาดานวิศวกรรม การบริหารโครงการ งบประมาณ และรายละเอียดการเปล่ียนแปลงจำนวนสถานีจาก 12 
สถานีเปน 16 สถานี

2. ในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกำหนดใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได จึงควรเผยแพรขอมูล 
รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ลงเว็บไซต เพื่อประชาชนจะไดทราบความคืบหนา 

3. ควรจัดประชุมเพิ่มเติม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดทางวิศวกรรมใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบ
4. ควรแตงต้ังตัวแทนในพ้ืนท่ีเพ่ือรับเร่ืองรองเรียนและควบคุมกำกับผูรับเหมาในการดำเนินโครงการฯ ใหเกิดผลกระทบตอประชาชน 
นอยท่ีสุด

5. ควรหารือกับผูไดรับผลกระทบโดยตรง ในประเด็นเรื่องแนวเสนทางและพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ

ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน

1. ตองการทราบงบประมาณในการดำเนินโครงการ
2. โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหมสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินจะเริ่มศึกษาและกอสรางเมื่อไร
3. ตองการทราบแผนการดำเนินงานของโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง สายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน 
ที่ชัดเจน เพื่อเอกชนจะไดเตรียมแผนการลงทุนไว และในกรณีที่ไมมีผูรวมลงทุน รฟม. มีแผนสำรองไวอยางไร

4. ควรทบทวนการตั้งชื่อสถานี และเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษและชื่อยอของสถานี
   - ควรเปลี่ยนชื่อสถานีโพธารามและสถานีหนองฮอ เนื่องจากไมสอดคลองกับที่ตั้งและประชาชนไมคุนเคย
   - ควรเปล่ียนช่ือ “สถานีโพธาราม” เปน “สถานีวัดเจ็ดยอด” และควรเพ่ิมช่ือสถานีภาษาจีน เน่ืองจากมีนักทองเท่ียวจีนจำนวนมาก
   - ควรเปลี่ยนชื่อ “สถานีบางใหมสามัคคี” เปน “สถานีศูนยเวชศาสตร” เนื่องจากสถานีอยูใกลกับศูนยเวชศาสตร
   - ทบทวนการตั้งชื่อสถานีแยกทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมและสถานีทาอากาศยานเชียงใหมใหแตกตางกันอยางชัดเจน  
     เนื่องจากอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด
5. โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีน้ำเงินและสายสีเขียวควรเปนระบบโมโนเรล เน่ืองจากใชเวลากอสรางเร็วกวา
6. ควรออกกฎหมายเพ่ือนำภาษีลอเล่ือนท่ีบางสวนเปนงบประมาณทองถ่ินมาใชในการพัฒนาระบบราง เพ่ือใหคาโดยสารไมสูงเกินไป 
และควรหารือรวมกับหนวยงานตางๆ บริเวณแนวเสนทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีจอดแลวจร

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

กลุมที่ปรึกษา

Call Center : 0 2522 7369

www.chiangmai-transitredline.com

โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง


