สรุปผลการประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง
(โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะสมานสามัคคี)

ในงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค แยกแมเหียะสมานสามัคคี) ไดจัดประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เสนอประเด็นหวงกังวล และไดแสดงความคิดเห็นอยางครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาโครงการเปนไปดวยความรอบคอบ โปรงใส
และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน โดยไดพิจารณาใหสอดคลองตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทางการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 และเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดการจัดประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 โดยจัดประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 จำนวน 4 กลุม โดยแตละกลุมมีกำหนดการ สรุปไดดังนี้
กลุมที่ 1 จัดประชุมวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองแมเหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
จำนวนผูเขารวมประชุม 92 ทาน
กลุมที่ 2 จัดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
จำนวนผูเขารวมประชุม 100 ทาน
กลุมที่ 3 จัดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมแขวงนครพิงค อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
จำนวนผูเขารวมประชุม 61 ทาน
กลุมที่ 4 จัดประชุมวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมแขวงนครพิงค อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
จำนวนผูเขารวมประชุม 66 ทาน
สรุปคำถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอโครงการฯ
กลุม ที่ 1 ณ เทศบาลเมืองแมเหียะ (ตำบลแมเหียะ ตำบลสุเทพ และตำบลปาแดด)

สรุปคำถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอโครงการฯ
กลุม ที่ 2 ณ องคการบริหารสวนตำบลดอนแกว (ตำบลดอนแกว และตำบลชางเผือก)

1. ควรมีการทบทวนชื่อสถานีใหมในบางสถานี
2. แนวเสนทางควรเจาะลอดใตทา อากาศยานเชียงใหมดา นหลัง เพือ่ ลดผลกระทบตอประชาชน
3. ควรใชรางกวาง 1 เมตร (meter gauge) แทน 1.435 เมตร เนื่องจากมีประโยชนมากกวา
4. ควรขยายแนวเสนทางไปถึงแยกสะเมิง (อีก 2.9 กิโลเมตร) เนื่องจากมีที่ดินวาง 13.5 ไร
สามารถพัฒนาตอได
5. ควรจัดการเรื่องสัญญาณไฟจราจรขามแยกดวย
6. ควรพิจารณาจุดจอดรถ เชน บริเวณหนาโลตัส หางดง หรือกาดวรุณ และหากมีการใชพ้นื ที่
กรมทางหลวง ควรมีการหารือกับเจาของพื้นที่ดวย
7. ควรมีแผนการจัดการจราจรระหวางการกอสรางและหารือแนวทางรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
8. รูปแบบการเชื่อมตอระหวางสายสีแดงและสายสีน้ำเงินเปนอยางไร
9. ควรเพิ่มสถานีบริเวณโลตัส หางดง หรือโรงพยาบาลเชียงใหมใกลหมอ
เนื่องจากมีชุมชนหนาแนนและตอบโจทยการเดินทางของประชาชน
10. ควรปรับแนวเสนทางไปสิ้นสุดที่เชียงใหมไนทซาฟารีหรืออุทยานหลวงราชพฤกษ เนื่องจาก
เปนสถานที่ทองเที่ยว โดยใชพื้นที่แนวคลองชลประทาน
11. การกำหนดรูปแบบการจายไฟใหกับขบวนรถไฟฟาไมควรบดบังทัศนียภาพ
12. การสรางอุโมงคควรมีมาตรการปองกันน้ำทวมดวย และเพิ่มสถานีบริเวณมหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทิรน เพื่อรองรับประชาชนที่มาจากทิศตะวันออก
13. ควรกำหนดตำแหนงจุดสิ้นสุดโครงการใหชัดเจน
14. ควรมีจดุ จอดรถบริเวณแยกแมเหียะสมานสามัคคี และตองการทราบวาจะมีการคิดคาทีจ่ อด
หรือไมอยางไร
15. ควรใชพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหมทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบตอประชาชน
16. การเดินทางตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุดโครงการใชระยะเวลาเทาไร
17. ในการประชุมครัง้ ตอไปควรมีรายละเอียดแนวเสนทาง สถานี และทีจ่ อดรถ เพือ่ ใหการพัฒนา
โครงการเปนไปอยางรวดเร็ว

1. กรมทางหลวงชนบทมีโครงการจะสรางถนนเลี่ยงเมืองแมริม จะสงผลใหรถยนตที่ผานถนน
โชตนา มีปริมาณลดลง ดังนัน้ หากรถไฟฟาสายสีแดงใชเกาะกลางถนนจะไมสง ผลกระทบตอ
ประชาชนมากนัก
2. กรมทางหลวงยินดีทจ่ี ะใหใชเกาะกลางถนน ทล.107 สำหรับกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีแดง
แตหากตองใชพื้นที่ถนนควรพิจารณาพื้นที่ริมเขตทางแทน
3. แนวเสนทางรถไฟฟาทีผ่ า นถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป ควรใชพน้ื ทีท่ หาร เพือ่ ลดผลกระทบ
ตอประชาชน
4. ตองการทราบมาตรการในการรื้อยายสาธารณูปโภค
5. การออกแบบแนวเสนทางบริเวณประตูชางเผือกและประตูสวนดอก ควรใหมีระยะหางจาก
คูเมืองพอสมควร เพื่อปองกันผลกระทบดานความสั่นสะเทือน
6. ควรออกแบบแนวเสนทางและสถานีรถไฟฟาใหสงผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุด
7. ควรเพิ่มสถานีขนสงชางเผือก และสถานีแอรพอรต เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
8. ตองการทราบวารถไฟฟา (TRAM) ใชความเร็วสูงสุดเทาไร
9. ควรทำทางเดินเชื่อมตอระหวางสถานีกับสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียงดวย
10. ควรประสานงานกรมทางหลวงในการจัดการจราจร เพื่อลดผลกระทบตอประชาชน
11. ควรมีจุดจอดรถบริเวณจุดเริ่มตนโครงการ เพื่อรองรับประชาชนที่มาจากทิศเหนือ
12. สถานีชางเผือกควรอยูบริเวณขนสงชางเผือก
13. ควรปรับแนวเสนทางไปอยูด า นหลังโรงพยาบาลนครพิงค ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ หารเพือ่ ลดผลกระทบ
ดานการเวนคืน
14. แนวเสนทางควรใชพื้นที่ทหาร ผานหนาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ผานโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อลดผลกระทบดานการเวนคืน
15. ควรใชพื้นที่ดานขวา (ทิศตะวันตก) หรือบริเวณดานหนาพื้นที่ทหาร เพื่อลดผลกระทบดาน
การเวนคืน
16. ควรผลักดันใหโครงการเกิดขึ้นโดยเร็ว
17. ควรพิจารณาจายคาเวนคืนใหเปนธรรมและเหมาะสมที่สุด
18. ควรออกแบบโครงการใหครอบคลุมเครือขายระบบขนสงมวลชนทั้งหมด เชน Park&Ride
ทางเชื่อม เปนตน
19. โครงการจะมีการแบงชวงในการกอสรางหรือไม อยางไร
20. ควรแจงระยะเวลาการดำเนินงานใหประชาชนทราบ เพื่อประชาชนจะไดปรับวิถีชีวิตให
เหมาะสม
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งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหม สายสีแดง
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สรุปคำถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอโครงการฯ
กลุม ที่ 3 ณ ทีท่ ำการแขวงนครพิงค (กลุม แขวงนครพิงค)
1. โครงการสามารถขยายแนวเสนทางขึน้ ไปถึงแมแตงไดหรือไม เพือ่ รองรับการเดินทางของนักศึกษา
2. โครงการควรรองรับการเดินทางของประชาชน เชน เด็กนักเรียน นักศึกษา เปนตน
3. กรณีบานพักอยูหางจากถนน 200 เมตร จะอยูในแนวเขตเวนคืนหรือไม อยางไร
4. สถานีชางเผือกมีรูปแบบการกอสรางอยางไร
5. บริเวณโรงเรียนวัดขวงสิงหมีสถานีหรือไม
6. หากโครงสรางใตดนิ อยูใ นระดับลึกมากอาจมีปญ
 หาดานการกอสรางและสงผลใหมคี า ใชจา ยสูง
7. แนวเสนทางควรอยูระดับดินทั้งหมด เพื่อใหงายตอการขยายแนวเสนทางหรือปรับเปลี่ยน
ตำแหนงสถานี
8. แนวเสนทางใตดนิ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถานีชา งเผือกจะมีการเวนคืนทีด่ นิ
หรือไมอยางไร
9. แนวเสนทางสวนใหญจะอยูตามแนวถนนใชหรือไม
10. แนวเสนทางจะลดระดับลงใตดินที่บริเวณใดและจะใชพื้นที่ดานขางเทาไร
11. ควรปรับแนวเสนทางจากประตูชางเผือกใหผานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เนื่องจากจะมีประชาชน
ใชบริการจำนวนมาก
12. แนวเสนทางบริเวณที่ลดระดับลงใตดินเปนตำแหนงเดียวกับสถานีหรือไม
13. จุดจอดรถจะอยูบริเวณใดบางและคิดคาบริการอยางไร
14. ขบวนรถไฟฟาสามารถรองรับผูโดยสารไดจำนวนเทาไร
15. การดำเนินโครงการจะสงผลกระทบตอโบราณสถานหรือไม และหากมีการขุดพบจะมีมาตรการ
ในการจัดการอยางไร
16. รถไฟฟาสายสีแดงจะมีกี่ขบวน และวิ่งสองทิศทางใชหรือไม
17. ควรเรงดำเนินการกอสรางใหเร็วที่สุด
18. ควรหาวิธีการผลักดันใหโครงการรถไฟฟาเกิดขึ้นเร็วที่สุด
19. ควรกำหนดอัตราคาโดยสารใหมีความเหมาะสมตอคาครองชีพของประชาชน
20. ระยะเวลาการเดินทางโดยรถไฟฟาจากจุดเริม่ ตนจนถึงจุดสิน้ สุดโครงการไมควรเกิน 30 นาที
เพราะจะทำใหประชาชนหันมาใชรถไฟฟาแทนรถยนตสวนตัว
21. ควรประสานระบบขนสงอื่นๆ เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาใชบริการรถไฟฟา

สรุปคำถาม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอโครงการฯ
กลุม ที่ 4 ณ ทีท่ ำการแขวงนครพิงค (กลุม แขวงศรีวชิ ยั และแขวงเม็งราย)
1. ในอนาคตถนนหลายสายจะมีการขยายเปน 6 ชองจราจร เพราะปจจุบนั การจราจรหนาแนนมาก
ในกรณีที่ใชเปนทางรวมก็คอนขางลำบาก และหากกอสรางรถไฟฟาใตดินจะตองอยูในระดับ
ทีล่ กึ กวาทางลอดจึงควรหลีกเลีย่ งดีกวา ดังนัน้ แนวเสนทางบริเวณแยกขวงสิงหควรอยูร ะดับดิน
เพราะหากเปนใตดินจะลึกมาก ทำใหสิ้นเปลืองงบประมาณ
2. ควรมีการจัดการจราจรและทางเทาระหวางการกอสราง เพื่อลดผลกระทบตอประชาชน
3. แนวเสนทางที่ผานบริเวณแยกตางๆ ควรมีระบบสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสม
4. ควรจัดตัง้ คณะทำงานรวมกัน เชน กรมทางหลวง จังหวัดเชียงใหม รฟม. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เปนตน เพื่อแกปญหาจากการดำเนินโครงการ
5. ควรนำเสนอรายละเอียดใหครบถวน เชน ขอบเขตโครงการ รูปแบบโครงการ ระยะเวลา
การศึกษาและดำเนินโครงการ เปนตน
6. ควรมีทางเชือ่ มตอกับหางสรรพสินคาโรบินสัน โดยหารือรวมกับเจาของพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาโครงการ
รวมกัน
7. ควรศึกษาจุดเชื่อมตอระหวางโครงการรถไฟฟาสายสีแดง สายสีน้ำเงิน และสายสีเขียว
ไปพรอมกัน
8. จุดเริ่มตนโครงการควรอยูที่อำเภอแมริม และจุดสิ้นสุดโครงการควรอยูที่อำเภอหางดง
9. ควรศึกษาระดับความลึกของโครงสรางใตดนิ ใหเหมาะสม เนือ่ งจากหากมีความลึกมากจะตองใช
งบประมาณในการกอสรางสูง
10. ควรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมในทุกดาน เพื่อใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด
11. กรณีทม่ี กี ารปรับแนวเสนทาง ควรพิจารณาแนวเสนทางทีผ่ า นมหาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม
และกำหนดพืน้ ทีด่ า นขาง 2 เมตร ตลอดแนว ซึง่ ปจจุบนั มีสง่ิ ปลูกสรางทีไ่ มถกู ตองตามกฎหมาย
12. แนวเสนทางโครงการสามารถปรับเปลีย่ นไดหรือไม เนือ่ งจากฝง ตรงขามโรงพยาบาลนครพิงค
มีชุมชนหนาแนน จึงควรปรับแนวเสนทางไปใชพื้นที่ทหารเพื่อลดผลกระทบตอประชาชน
13. แนวเสนทางรถไฟฟาจากโรงพยาบาลนครพิงคถงึ แยกขวงสิงห สามารถขึน้ รถไฟฟาไดบริเวณ
ใดบาง
14. หากรถไฟฟาวิ่งดวยความเร็ว 15 - 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง รัฐบาลควรพิจารณาลงทุนใน
โครงการอื่นดีกวา
15. ควรปรับแนวเสนทางไปบริเวณหางสรรพสินคา MAYA เนือ่ งจากมีนกั ทองเทีย่ วจำนวนมาก
16. แนวเสนทางไมควรผานคูเมือง
17. ควรทบทวนตำแหนงสถานีหนองฮอ เนื่องจากอาจมีผูโดยสารนอย
18. ควรขยายแนวเสนทางใหมีระยะทางเพิ่มขึ้น เพื่อจะไดคุมคา
19. ควรมีสถานีบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารชางเผือก เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
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