
ตามท่ี การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) รวมกับกลุมบริษัทท่ีปรึกษา CMTR 

ประกอบดวย บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนช่ันแนล กรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จำกัด 

บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ตอผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการท่ีเหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค - 

แยกแมเหียะสมานสามัคคี) เมื่อวันจันทรที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองแกรนดวิว 3 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อำเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือชี้แจงผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการท่ีเหมาะสมฯ รวมทั้งดำเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน พรอมทั้งเปดโอกาส 

ใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการพัฒนาโครงการ

 การประชุมในครั้งนี้ มีนายสาโรจน ต.สุวรรณ รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (กลยุทธและแผน) เปนผูกลาวรายงานการประชุมฯ และมีนายนิรัตน 

พงษสิทธิถาวร ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในการประชุม โดยมีกลุมผูแทนหนวยงานราชการระดับจังหวัด หนวยงานราชการระดับอำเภอ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนำชุมชน กลุมผูไดรับผลกระทบ/อยูใกลเคียงโครงการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนท่ีสนใจโครงการเขารวมประชุม 

รวมทั้งส้ิน 274 คน

โดยผลการสำรวจความคิดเห็นตอรูปแบบแนวเสนทางโครงการ พบวาผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นวารูปแบบผสมระหวางใตดินและระดับดินมีความเหมาะสมมากที่สุด 

สวนความคิดเห็นตอรูปแบบรถไฟฟา พบวาผูเขารวมประชุมมีความเห็นวาระบบรถไฟฟาลอยางมีความเหมาะสมมากท่ีสุด สำหรับความคิดเห็นตออัตราคาโดยสารพบวาผูเขารวมประชุม 

มีความคิดเห็นวาการคิดอัตราคาโดยสารตามระยะทาง (ราคาเร่ิมตน 14 บาท และราคาสูงสุด 30 บาท) มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และสามารถสรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ไดดังนี้

สำหรับโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง 

(โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะสมานสามัคคี)

สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอผลการศึกษาเปรียบเทียบ

รูปแบบการดำเนินงานโครงการท่ีเหมาะสม

ดานวิศวกรรม1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ขอเสนอใหแนวเสนทางรถไฟฟาว่ิงผานโรงเรียนนวมินทรราชูทิศ พายัพ ซ่ึงมีนักเรียนมากกวา 2,000 คน และยังผานหนวยงานราชการท่ีอยูใกลเคียง เชน ศูนยกาญจนาภิเษก 

อุทยานสิรินทร ศาลอุธรณภาค 5 วิทยาลัยพยาบาล เปนตน 

แนวเสนทางบริเวณวดัโลกโมีหากอยูระดับดินจะทำใหการจราจรติดขัดมากข้ึนหรือไม

ขอใหพิจารณาความเปนไปไดในการออกแบบใหรถไฟฟาใชทางรวมกับรถยนต

รูปแบบการเดินรถบริเวณถนนชางเผือกเปนอยางไร เน่ืองจากถนนชางเผือกคอนขางแคบ หากมีรถไฟฟาอยูระดับดินจะทำใหชองจราจรลดลง และกังวลวาในชวงกอสราง 

จะทำใหรถยนตไมสามารถสัญจรไดสงผลกระทบตอผูประกอบการรานคาริมถนนอาจทำใหตองปดกิจการลงไปในชวงกอสราง

ตามรูปแบบโครงการเดิม ชวงแนวเสนทางในพ้ืนท่ีเมืองเกาจะอยูใตดิน หากปรับรูปแบบรถไฟฟามาอยูระดับดินท้ังหมด ตำแหนงทางข้ึน-ลงบริเวณประตูสวนดอกอยูจุดใด 

เน่ืองจากบริเวณดังกลาวมีโบราณสถานอยูจึงอาจทำใหการดำเนินโครงการเปนไปไดยาก

ดานความปลอดภัยของผูใชทางรวมกับรถไฟฟา กรณีที่เปนนักทองเที่ยวหรือคนตางจังหวัดไมคุนเคยกับการสัญจรในพ้ืนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย

ควรคำนึงถึงการเขาถึงระบบขนสงมวลชนของประชาชนในภาพรวม โดยออกแบบโครงการใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงสถานท่ีตางๆ เชน โรงพยาบาล 

มหาราชนครเชียงใหม สนามบิน ฯลฯ จากสถานีรถไฟฟาใหเปนไปไดงาย

รถไฟฟาที่อยูระดับดินจะสามารถลดผลกระทบตอโบราณสถานไดแตมีขอกังวลเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล เนื่องจากเพิ่งผานชวงวิกฤตโรคโควิด 19 และกำลัง 

ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวเสนทางมาอยูระดับดินจะชวยใหกอสรางไดรวดเร็วกวา แตกังวลในเร่ืองงบประมาณการลงทุนของรัฐบาล 

ขอทราบตำแหนงสถานีและรูปแบบสถานีบริเวณขวงสิงหและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมวาเปนรูปแบบใด

โครงการอาจไมชวยลดปญหาจราจรเพราะแนวเสนทางยังไมรองรับปริมาณนักเรียนที่จะมาใชบริการ โครงการควรมีจุดจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกใหผูปกครองของ 

เด็กนักเรียน และเปนการดึงดูดใหเขามาใชบริการมากข้ึน

สรุปประเด็น ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการประชุมผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการท่ีเหมาะสม

สำหรับโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะสมานสามัคคี)

ดานวิศวกรรม

กลุมผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ตอผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการท่ีเหมาะสมฯ

ผูเขารวมประชุมชมบอรดนิทรรศการโครงการ นายสาโรจน ต.สุวรรณ
รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

(กลยุทธและแผน) กลาวรายงาน

นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

กลาวเปดการประชุม

บรรยากาศการประชุม



สำหรับโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะสมานสามัคคี)

สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการท่ีเหมาะสม

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ดานสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชน
ดร.รัฐกรณ วองพิพัฒนานนท / คุณรัชชนีวรรณ  ราหุละ / คุณนวลฉวี  รูปขำดี
โทรศัพท  : 0 2522 7365

ดานวิศวกรรม  
คุณกันตณธีร  เนติโรจนชัยชาญ
โทรศัพท : 0 2532 3623 ตอ 611

กลุมที่ปรึกษา
CMTR

ดานการมีสวนรวมของประชาชน

1.

2.

3.

4.

ควรมีการสงเสริมการเรียนการสอนที่จะสนับสนุนการดำเนินโครงการ เชน การผลิตและการซอมบำรุงรถไฟฟา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหประชาชนในพื้นที่ 

ไดมีสวนรวมกับโครงการ

ขอทราบรายละเอียดการดำเนินการรวมกับชุมชนหรือประชาชนในจังหวัดเชียงใหม

หลังจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในคร้ังน้ี โครงการจะดำเนินการอยางไรตอไป

ตองการทราบชองทางการติดตามความคืบหนาโครงการ

ดานเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ควรวิเคราะหความคุมทุนของท้ังโครงขาย

ขอใหพิจารณาใหโครงการสามารถดำเนินการไดจริงเพ่ือไมใหเกิดปญหาราคาท่ีดินสูงกวาความเปนจริง

ขอใหทบทวนผลการคาดการณปริมาณผูโดยสารท่ีตองสะทอนจำนวนผูโดยสารแตละสถานี 

ขอใหเปดเผยขอมูลการคาดการณปริมาณผูโดยสารในเว็บไซตของ รฟม. หรือเว็บไซตโครงการ

ขอใหตรวจสอบผลการศึกษาปริมาณผูโดยสารท่ีสถานีโรงพยาบาลนครพิงค สถานีแยกแมเหียะและใหช้ีแจงขอมูลที่นำเขาและผลการวิเคราะหจากแบบจำลอง

ควรนำผลประโยชนจากการชวยลดผลกระทบจากการจราจรติดขัดในรูปแบบใตดินมาคิดเปนความคุมคาโครงการ

ควรพิจารณางบประมาณในการกอสรางโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหมใหมากข้ึน

รูปแบบโครงการควรเปนระดับดินเนื่องจากมีความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการในเร่ืองงบประมาณ อีกทั้งผูประกอบการมีโอกาสไดคาขาย ทำใหประชาชนมีรายได 

มากกวาโครงสรางรถไฟฟาอยูใตดิน

ควรพิจารณาหารายไดมาสนับสนุนการดำเนินการระบบขนสงมวลชนเพ่ือไมใหขาดทุน และควรคาดการณปริมาณประชากรในอนาคต ประชากรยายถิ่นเนื่องจากการ 

เติบโตของเมือง และนักทองเที่ยวรวมดวย

การคาดการณจำนวนผูโดยสารเปนปจจัยหลักในทุกๆ โครงการ กรณีเมืองเชียงใหมตองสามารถยืนยันไดวาการพัฒนาโครงการสามารถดึงดูดประชาชนท่ีใชรถจักรยานยนต 

ใหเปล่ียนมาใชบริการรถไฟฟาได

หากคาโดยสารรถไฟฟาซึ่งเปนระบบหลัก 20 บาท และคาโดยสารระบบรองไมนอยกวา 30 บาท (รถแดง) จะทำใหผูใชบริการลดลง เนื่องจากคาโดยสารแพงเกินไป 

ผลการศึกษารูปแบบการลงทุนรวมกับเอกชน (PPP) ที่ทางบริษัทที่ปรึกษานำเสนอให รฟม. เปนรูปแบบใด และมีระยะเวลาการดำเนินโครงการก่ีป

ดานวิศวกรรม
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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23.
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25.

เชียงใหมเปนเมืองที่ประชาชนใชจักรยานยนตเปนจำนวนมาก อาจเปลี่ยนพฤติกรรมใหประชาชนหันมาใชรถไฟฟาคอนขางยาก

การเปล่ียนรูปแบบรถไฟฟาใหมาอยูระดับดิน ควรพิจารณาเชิงกายภาพวาพื้นที่เมืองเชียงใหมสามารถรองรับไดหรือไม และควรออกแบบใหยังมีทางเทาและพื้นที่สีเขียว 

อยางเหมาะสม

ควรกำหนดแนวเสนทางจากจุดที่มีกิจกรรมเพ่ือดึงดูดใหคนมาใชบริการมากข้ึน

บริเวณจุดตัดทางแยกอาจทำใหมีอุบัติเหตุมากข้ึนเน่ืองจากประชาชนใชรถจักรยานยนตจำนวนมาก

เห็นดวยกับรูปแบบรถไฟฟาที่อยูระดับดิน เนื่องจากจะมีผลกระทบตอโบราณสถานนอยลง

ขบวนรถไฟฟาแบบลอยางท่ีตอพวงกันจะสามารถเล้ียวเขา-ออก บริเวณประตูเมืองเชียงใหมไดหรือไมเพราะมีรัศมีวงเลี้ยวคอนขางมาก

ระบบขนสงมวลชนจะมีประสิทธิภาพ เมื่อพัฒนาในรูปแบบทางวิ่งเฉพาะเทาน้ัน 

ชาวเชียงใหมตองการระบบขนสงมวลชนที่เปนโครงขายที่สมบูรณดึงดูดใหมีผูใชบริการมากข้ึน

ควรพัฒนาโครงการในรูปแบบใตดินรอบวงแหวน 1 ซุปเปอรไฮเวยถึงมหิดล (คลายรถไฟฟาสายสีน้ำเงินของ กทม.) และมีระบบขนสงสาธารณะรองรับผูโดยสาร เขา-ออก 

เมือง

สถานีทาอากาศยานเชียงใหมมีความจำเปนมากเน่ืองจากจะเปนจุดเช่ือมตอระบบขนสงสาธารณะอ่ืนๆ ไดดี

รูปแบบรถไฟฟาระดับดินบริเวณคูเมืองไมเหมาะสมเน่ืองจากชองจราจรแคบ อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง จึงควรดำเนินการดวยรูปแบบใตดิน

ขอทราบลักษณะรูปแบบรถไฟฟาลอยาง โดยปจจุบันมีประเทศใดบางที่ใชระบบน้ี

โครงการจะไมพิจารณารูปแบบผสมใตดินและระดับดินแลวใชหรือไม หากโครงการอยูระดับดินตลอดแนวเสนทางโดยใชทางรวมกับยานพาหนะประเภทอื่นอาจเปนไป 

ไดยากเน่ืองจากถนนคอนขางแคบ

ควรใหความสำคัญกับการบริหารจัดการการจราจรบริเวณทางแยกเน่ืองจากสายสีแดงมีจุดตัดหลายจุด

ดานอื่นๆ

การดำเนินโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดงยังเปนไปตามแผนเดิมหรือไม 

ขอใหท่ีปรึกษาประสานงานกับทาอากาศยานเชียงใหม ซ่ึงไดทำแผนการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 แลวเสร็จเรียบรอยแลว

โครงการมีมาตรการเยียวยาผูประกอบการรถแดงอยางไร เนื่องจากอาจกระทบรายไดเพราะผูโดยสารมีจำนวนลดลง

การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการอาจมีผลตอการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ควรมีการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปดานการออกแบบใหสอดคลองกับ 

หลักเกณฑของมรดกโลก
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