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บทคัดย่อ

เส้นทางชมทิวทัศน์เป็นเส้นทางท่ีผ่านพื้นท่ีท่ีมีทิวทัศน์งดงาม มีความพิเศษ มีคุณค่า กรมทางหลวงชนบทมีพันธกิจ       
ในการพัฒนาถนนเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน            
มีโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบอยู่ท่ัวประเทศ ซ่ึงบางสายทางมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ได้ 
จึงเกิดโครงการศึกษาเกณฑ์เพื่อการพัฒนาเส้นทางชมทิวทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว คัดเลือกเส้นทางเบื้องต้น 40 สายทาง 
น�ามาส�ารวจและประเมิน มีการศึกษาและจัดท�าวิธีการส�ารวจถนนอย่างมีหลักการและเป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลซึ่งมี
ส่วนประกอบส�าคัญ 5 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานของเส้นทาง 2) เนื้อหาคุณค่าของเส้นทาง 3) ข้อมูลด้านโครงข่าย
คมนาคมและมาตรฐานความปลอดภัย 4) ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของเส้นทาง และ 5) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงและ
ผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมกับการจัดท�าหลักเกณฑ์ประเมินและวิธีล�าดับความส�าคัญของถนน โดยใช้หัวข้อ
ประเมนิตามการส�ารวจเกบ็ข้อมลู แบ่งสดัส่วนค่าคะแนนตามน�า้หนกัความส�าคญัของแต่ละหวัข้อ จดัเรยีงล�าดบัเส้นทาง
ตามค่าคะแนนรวมจากการประเมนิ และอาจพจิารณาปัจจยัอืน่ๆ ประกอบ เพือ่ช่วยในการคดัเลอืกถนนทางหลวงชนบท
มาพัฒนาให้เป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ต่อไป 

ค�ำส�ำคัญ :  เส้นทางชมทิวทัศน์  ส�ารวจ  ประเมิน 
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Abstract

Scenic routes are roads that pass through areas with unique beautiful scenery or specific value.  
Department of Rural Roads, Ministry of Transportation, has a mission to improve and enhance rural 
highway standard, as a part of its integrative development towards better transportation, tourism, 
and urban development.  With many potential scenic routes but limited yearly development budgets, 
the objective of this research was to develop the methods for systematic survey and assessment, in 
order to create a database of scenic routes in Thailand as well as their attributes.  Initially, 40 rural 
roads were selected for survey and assessment.  There were five parts of data collection which are: 
1) basic data; 2) intrinsic quality or scenic route value; 3) road network and safety standard; 4) 
Influencing factors for route potential; and 5) risk factors and negative impact.  In addition, this research 
also develops criteria for road assessment and ranking, following data collection.  Each criterion 
contains different point due to its relevance to scenic route.  Ranking by total assessment score and 
other factors may be considered.  This process helps in the identification of promising rural roads for 
scenic route development project.
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บทน�า

ถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ที่มีทิวทัศน์งดงาม มีความพิเศษ หรือ
ถนนที่น�าเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว มักจะมีคุณประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิสงัคม มคีณุค่าเชงินนัทนาการ มศีกัยภาพในการ
พฒันาให้เป็นเส้นทางชมทวิทศัน์ได้ ถนนเหล่านีส่้วนหนึง่
อยู ่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมี   
พันธกิจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวง
ชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว
และการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน กรม
ทางหลวงชนบทซึ่งเป็นหน่วยงานที่เห็นความส�าคัญของ
การพฒันาเส้นทางชมทวิทศัน์ มคีวามประสงค์ทีจ่ะพฒันา
ระบบวิธีการส�ารวจและประเมินถนน เพื่อล�าดับความ
ส�าคญัของถนนทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็นเส้นทางชม
ทวิทศัน์ ภายใต้โครงการจดัท�าแผนปรบัปรงุภมูทิศัน์ถนน
โครงข่ายกรมทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเท่ียว โดยให้
ส�านักทางหลวงชนบท 18 ส�านัก ส่งข้อมูลเส้นทางที่มี
ศักยภาพเบื้องต้น 40 เส้นทาง ใน 28 จังหวัด เพื่อน�ามา
ท�าการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

- ศึกษาและส�ารวจถนนทางหลวงชนบท 40 เส้นทาง 

- ศึกษาและจัดท�าหลักเกณฑ์ประเมินและวิธีล�าดับ
ความส�าคัญของถนน

- ประเมนิถนนและล�าดบัความส�าคญัถนนทีม่ศีกัยภาพ
ในการพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์

โดยมีวิธีการศึกษา คือ

- ศึกษาข้อมูลเอกสารและส�ารวจภาคสนามเพื่อเก็บ
ข้อมลูพืน้ฐานของเส้นทาง เนือ้หาคณุค่าของเส้นทาง 
ข้อมูลด้านโครงข่ายคมนาคมและมาตรฐานความ
ปลอดภยั ปัจจยัทีม่ผีลต่อศกัยภาพของเส้นทาง และ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบที่
อาจเกิดขึ้น

- ศึกษาข้อมูลวิธีการประเมินจากเอกสารต่างๆ น�ามา
วเิคราะห์และสงัเคราะห์รวมกบัข้อมลูภาคสนาม เพือ่
พัฒนาเป็นหลักเกณฑ์ประเมินและวิธีล�าดับความ
ส�าคัญ พร้อมทั้งศึกษาวิธีการแบ่งสัดส่วนค่าคะแนน
ของแต่ละหัวข้อประเมิน

- ประเมนิถนนตามเกณฑ์ทีพ่ฒันาขึน้มา จดัเรยีงล�าดบั
ความส�าคัญของถนนตามค่าคะแนนรวม และศึกษา
ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาประกอบ เพื่อคัดเลือก
ถนนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเส้นทางชม
ทิวทัศน์

แนวคิดเบื้องต้นเส้นทางชมทิวทัศน์ 
          
ส�าหรับความหมายของเส้นทางชมทิวทัศน์ (scenic 
route) จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ (2552, 2)     
ได้ท�าการศึกษาและอธิบายว่า

“เส้นทางชมทิวทัศน์ หมายถึง เส้นทางที่ผู ้คน
สามารถสัญจรบนเส้นทางพร้อมกับชื่นชมความ
สวยงามของธรรมชาติ  หรือความเฉพาะตัวของ
วฒันธรรม  หรอืระลึกถงึเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์  
มโีอกาสได้ซาบซึง้และตระหนกัถงึความส�าคัญของ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ต้องรักษาไว้ ทั้งทิวทัศน์ 
คุณค่าทางโบราณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาต ินนัทนาการ และทศันยีภาพ เส้นทางชม
ทวิทศัน์เป็นเส้นทางทีม่คีวามพเิศษ มคีวามสวยงาม  
เส้นทางชมทิวทัศน์อาจเป็นจุดหมายปลายทางใน
ตวัเอง กล่าวคอื ถอืว่าการเดนิทางระหว่างเส้นทาง
นั้นเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนไปในตัวระหว่าง   
การเดินทาง หรืออาจเป็นเส้นทางผ่านเข้าถึงจุด
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าอื่นๆ ด้วย” (ภาพที่ 1)

คุณสมบัติที่ส�าคัญของเส้นทางชมทิวทัศน์ คือ เนื้อหา
คุณค่า (intrinsic quality) ของเส้นทาง ซึ่งเป็นการ
พิจารณาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ และลักษณะ
ภมูทิศัน์ทีเ่ส้นทางนัน้ผ่านไป โดยเนือ้หานัน้ๆ ต้องมคีวาม
พิเศษ มีคุณค่าที่ท�าให้เกิดความประทับใจสมควรแก่การ
จดจ�าและระลึกถึง เป็นประสบการณ์ในการเดินทางที่
รืน่รมย์แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา สามารถจ�าแนกเนือ้หาคณุค่า
ของเส้นทางชมทิวทัศน์ออกเป็น 6 ชนิด ตามการจ�าแนก
ของ ส�านักงานบริหารทางหลวง (Federal Highway 
Administration) ประเทศสหรฐัอเมรกิา อนัได้แก่ คณุค่า
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ภำพที่ 1  ตัวอย่างเส้นทางชมทิวทัศน์ เส้นทาง ปข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168-แยกทางหลวงหมายเลข 4 
อำาเภอปราณบุรี อำาเภอสามร้อยยอด อำาเภอกุยบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เชงิทวิทศัน์ คณุค่าเชงิธรรมชาต ิคณุค่าเชิงประวตัศิาสตร์ 
คณุค่าเชงิวฒันธรรม คณุค่าเชงิโบราณคด ีและคณุค่าเชงิ
นันทนาการ (จามรี อาระยานิมิตสกุล และคณะ 2552, 
13-14) ซึ่ งในการศึกษาครั้ ง น้ี  ได ้รวมคุณค ่าเชิง
ประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิงวัฒนธรรม และคุณค่าเชิง
โบราณคด ี เข้าไว้ด้วยกนัภายใต้คณุค่าเชงิวฒันธรรม เพือ่
ความชดัเจนและรวดเรว็ในการส�ารวจและประเมนิเส้นทาง 
โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาคุณค่าแต่ละด้าน ดังนี้

1) คุณค ่าเชิงทิวทัศน ์ (scenic quality) ได ้แก ่ 
คณุลกัษณะทีด่ใีนด้านองค์ประกอบของภาพรวมทีป่รากฏ
แก่สายตา ที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อภาพที่ได้เห็น   
เป็นได้ทั้งทิวทัศน์ที่เกิดจากองค์ประกอบธรรมชาติหรือ 
สิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้ทีม่คีวามกลมกลนืกนั หรอืสภาพภมู-ิ
ทัศน์ที่โดดเด่นแปลกตา ทิวทัศน์ลักษณะน้ีมักจะสร้าง
ประสบการณ์ทางสายตาท่ีดี ท�าให้เกิดความประทับใจ 
เช่น ป่าไม้ กลุม่หรอืแนวต้นไม้ใหญ่ ภเูขา ทะเลสาบ อ่าง-
เก็บน�้า นาข้าว สวนผลไม้ ทุ่งดอกไม้ หมู่บ้าน เมือง ฯลฯ 
และเนื่องจากคุณลักษณะเชิงทิวทัศน์เป็นเรื่องของความ
พอใจ ดังนั้น จึงมิได้หมายถึง ความสวย แต่เพียงอย่าง
เดียว แต่หมายรวมถึงความรู้สึกดีๆ ท่ีได้จากภาพน้ันๆ 
ความพึงพอใจ ความรู้สึกในทางบวก ท่ีเรียกโดยรวมว่า 
ความสุนทรีย์ทางทัศนียภาพ หรือบางทีอาจเรียกว่า  
ความงาม (ภาพที่ 2)

2) คุณค่าเชิงธรรมชาติ (natural quality) ได้แก่ 
คุณลักษณะของทิวทัศน์สองข้างทางที่มีสภาพเป็น
ธรรมชาติ ยังคงคุณค่าของการสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ 
และถูกรบกวนน้อยจากมนุษย์ เช่น ชายฝั่งทะเล หาดหิน 
หาดทราย อ่าว แม่น�้า ทางน�้า คลอง ทะเลสาบ หนองน�้า 
บงึ พืน้ทีชุ่่มน�า้ ป่าไม้ ป่าชายเลน ป่าพร ุต้นไม้ใหญ่ แหล่ง-
อาศยัของสตัว์ป่า พืน้ทีพ่เิศษทางธรณวีทิยา ภเูขา ภเูขาไฟ 
เนินเขา หุบเขา ทะเลทราย โป่งน�้าร้อน ก้อนหิน ทุ่งหญ้า 
ทุ่งดอกไม้ป่า กลุ่มพืชพันธุ์พื้นถิ่น ฯลฯ (ภาพที่ 3)

3) คุณค่าเชิงวัฒนธรรม (cultural quality) ได้แก่ 
คุณลักษณะของทิวทัศน์ที่มีเรื่องราวในอดีตปรากฏอยู่       
ซ่ึงกระตุ ้นให ้ เกิดการระลึกถึงและซาบซ้ึงกับอดีต                
หรือคุณลักษณะของทิวทัศน์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม 
ประวตัศิาสตร์ โบราณคด ีประเพณ ีวถิชีีวติของชุมชน เช่น 
แหล่งโบราณคด ีสถาปัตยกรรมโบราณ สิง่ก่อสร้างเก่า แหล่ง
การตัง้ถิน่ฐาน เมอืงเก่า ชมุชนโบราณ อทุยานประวตัศิาสตร์ 
สถานทีท่ีเ่คยเกดิเหตกุารณ์ส�าคญั หมูบ้่าน อาคาร บ้านเรอืน 
สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ พืน้ทีเ่กษตรกรรม การท�านาปลูกข้าว 
การท�านาเกลือ การเล้ียงววั งานหตัถกรรม อาหาร ดนตรี 
เทศกาล การละเล่น ศิลปะพืน้บ้าน เครือ่งนุง่ห่ม พธิกีรรม 
ภาษา เหตกุารณ์ส�าคัญ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ ส่ิงทีป่รากฏ
ต่อสายตาเหล่านี้ท�าให้ผู ้สัญจรเกิดความรู ้สึกรับรู ้ถึง        
ความแตกต่าง ความหลากหลาย สามารถท�าความเข้าใจกบั
วถิชีีวติชุมชนเหล่านัน้ได้ (ภาพที ่4)
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ภาพที่ 2 คุณค่าเชิงทิวทัศน์ของเส้นทางชมทิวทัศน์
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1095-บ้านเมืองแปง 
อำาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพที่ 3 คุณค่าเชิงธรรมชาติของเส้นทางชมทิวทัศน์
เส้นทาง รอ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2136-สวน
พฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

4) คณุค่าเชงินนัทนาการ (recreational quality) ได้แก่ 
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งที่เกี่ยวข้องกับทิวทัศน์หรือสภาพภูมิทัศน์ เช่น 
ขี่จักรยาน พายเรือ ล่องแก่ง เล่นน�้าตก เดินป่า ศึกษา
ธรรมชาติ ฯลฯ โดยกิจกรรมอาจมีขึ้นเฉพาะบางช่วง
ฤดูกาล แต่ต้องเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง คุณค่าเชิง
นันทนาการนี้ ยังรวมความถึงพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการเกิด
กจิกรรมประเภท พกัผ่อน เดนิชมทวิทศัน์ ถ่ายรปู ปิกนกิ 
ดูนก ดูผีเสื้อ ดูต้นไม้ เป็นจุดแวะพักบริเวณสองข้างทาง 
เป็นต้น (ภาพที่ 5)

การส�ารวจเส้นทาง 

วัตถุประสงค์หลักของการส�ารวจ คือ เพื่อศึกษารวบรวม
ข้อมูลถนนทางหลวงชนบท โดยการส�ารวจและบันทึก
ข้อมลูลงในแบบส�ารวจ (survey form) ซึง่มส่ีวนประกอบ
ส�าคัญ 5 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานของเส้นทาง เนื้อหา
คุณค่าของเส้นทาง ข้อมูลด้านโครงข่ายคมนาคมและ
มาตรฐานความปลอดภัย ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของ
เส้นทาง และปัจจยัทีม่ผีลต่อความเสีย่งและผลกระทบเชงิ
ลบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับการถ่ายภาพและบันทึกสภาพ

ภำพที่ 2  คุณค่าเชิงทิวทัศน์ของเส้นทางชมทิวทัศน์
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1095-บ้านเมืองแปง 
อำาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพที่ 3  คุณค่าเชิงธรรมชาติของเส้นทางชมทิวทัศน์
เส้นทาง รอ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 
2136-สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ภำพที่ 4  คุณค่าเชิงวัฒนธรรมของเส้นทางชมทิวทัศน์
เส้นทาง พท.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านเขาชัยสน
อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ภำพที่ 5  คุณค่าเชิงนันทนาการของเส้นทางชมทิวทัศน์
เส้นทาง ชน.5023 เลียบแม่นำ้าเจ้าพระยาไปวัดปากคลอง
มะขามเฒ่า อำาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
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ถนนในระยะทางทุกๆ 1 กิโลเมตร ลงในตารางบันทึก
สภาพเส้นทาง (ภาพที่ 6) ซึ่งประกอบด้วย สภาพผิวทาง
และขนาด ความกว้างของเขตทาง หลักกิโลเมตร และ
อุปกรณ์ประกอบทางอื่นๆ

ก่อนการส�ารวจควรสืบค้นรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
เส้นทาง เช่น แผนที่ สภาพถนน ลักษณะภูมิประเทศ 
แหล่งท่องเทีย่ว แหล่งธรรมชาต ิแหล่งวฒันธรรม สถานที่ 
ส�าคญัอืน่ๆ แผนพัฒนาในพืน้ที ่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและ
แผนการด�าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ข้อจ�ากัด ฯลฯ 
ตลอดจนการวางแผนการเดินทางและการส�ารวจ

การบันทึกภาพถ่าย

ใช้กล้องดิจิตัลที่สามารถบันทึกค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) ถ่ายภาพตามลานสายตา (viewshed) ตลอด    
เส้นทางทั้งขาไปและขากลับ ทุกๆ ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
โดยใช้หลกักโิลเมตรเป็นจดุอ้างองิ ถ่ายภาพบรเิวณจดุเริม่
ต้นและจุดสิ้นสุดเส้นทาง รวมท้ังบริเวณต่างๆ เพิ่มเติม 
เช่น ทิวทัศน์โดดเด่น ทางแยกเข้าสู ่แหล่งท่องเที่ยว 

บริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดพักจอดรถเพื่อ
ชมทวิทศัน์ บรเิวณทีม่ปัีญหา ฯลฯ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

- ถ่ายภาพแบบพานอรามา 180 องศา (ภาพที่ 7) ทั้ง
สองทิศทาง (ขาไป-ขากลับ) โดยเปิดรับสัญญาณ 
GPS ที่ตัวกล้อง ปรับเวลาและวันที่ของกล้องตาม
สัญญาณ GPS เปิดระบบล็อกติดตามเส้นทาง

- ถ่ายภาพองค์ประกอบของเส้นทางและบริเวณ       
น่าสนใจอื่นๆ เช่น ลักษณะการใช้งานเส้นทาง 
ลักษณะการใช้ที่ดินสองข้างทาง สภาพเส้นทาง         
ที่เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล พืชพันธุ ์ที่โดดเด่น 
สถานที่ส�าคัญ แหล่งท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรค
ในการชมทิวทัศน์ สภาพผิวทางที่ช�ารุด ป้าย ศาลา 
ฯลฯ โดยใช้กล้องตัวเดิมถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูล
ต�าแหน่งที่ตั้งเป็น GPS และใช้กล้องอีกตัวถ่ายภาพ
รายละเอียดเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

- เพือ่การตรวจสอบเพิม่เตมิ ตลอดการส�ารวจเส้นทาง
จะใช้โทรศัพท์มือถือจับสัญญาณ GPS ควบคู่กันไป 
ในลักษณะการท�า tracking (ภาพที่ 8)

ภำพที่ 6  ตัวอย่างตารางบันทึกสภาพเส้นทาง
(เส้นทาง พง.5012 ตลาดท้ายเหมือง-ชายทะเลท้ายเหมือง อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา)

ตำรำงบันทึกสภำพเส้นทำง

กิโลเมตร
ที่

สภำพผิวทำง
และขนำด

เขตทำง 
(ม.)

หลัก
กิโลเมตร

อุปกรณ์ประกอบทำงหรืออื่นๆ

0    AC  8 ON 13 13 / เกาะกลางกว้าง 0.50 ม. ปลูกต้นไม้ เสาไฟแสงสว่าง รูปเต่า

1    AC  6 ON 10 15 / ทางเท้ากว้าง 1.20 ม. ด้านริมทะเล

2    AC  6 ON 10 15 / ไหล่ทางชำารุด

3    AC  6 ON 10 15 / ทางจักรยานกว้าง 1.00 ม. เสาไฟแสงสว่าง

4    AC  5 ON 5 15 X ไม่มีเส้นจราจร

4+500 มีทางลงทะเล



อรอ�ำไพ  สำมขุนทด / ภำวิณี  อินชมภู

223  

ภำพที่ 7  ตัวอย่างภาพถ่ายจากการสำารวจ

ภำพที่ 8  ตัวอย่างแผนที่จากการทำา tracking โดยโทรศัพท์มือถือ
ที่มา : ฐานข้อมูลแผนที่ http://www.endomondo.com/workouts/173862727. Accessed 8 April 2013.
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ข้อมูลพื้นฐานของเส้นทาง

การส�ารวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเส้นทางมีส่วน
ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่

1) การบันทึกข้อมูลผู้ส�ารวจและเวลาในการส�ารวจ คือ 
การบันทึกชื่อผู้ส�ารวจ วันที่และเวลาที่ส�ารวจ ระยะเวลา
ในการส�ารวจ เพื่อทราบเหตุปัจจัยที่มีผลต่อทิวทัศน์ 
เนื่องจากสภาพทิวทัศน์และสภาพแวดล้อมของเส้นทาง
บางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และเพื่อใช้    
ในการตรวจสอบย้อนหลังในแง่ความถูกต้องของการ
ส�ารวจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพ
ของการส�ารวจต่อไป

2) การบันทึกข้อมูลสภาพกายภาพ คือ การบันทึก       
ชื่อ เส้นทาง หมายเลขถนน ต�าแหน่งที่ตั้ง จุดเริ่มต้น      
จุดสิ้นสุด โดยบันทึกเขตการปกครอง (หมู่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอ จงัหวดั) เขตการบรหิารปกครอง ระยะทาง ขนาด
ช่องจราจร ลักษณะการใช้ถนน ลักษณะการใช้ที่ดินสอง    
ข้างทาง 

ข้อมูลเนื้อหาคุณค่าของเส้นทางชมทิวทัศน์

การส�ารวจและบนัทกึข้อมลูจ�าแนกตามเนือ้หาคณุค่าของ
เส้นทางชมทิวทัศน์ ได้แก่

1) คุณค่าเชิงทิวทัศน์ บันทึกลักษณะทิวทัศน์ที่มองเห็น
จากเส้นทาง 

2) คุณค่าเชิงธรรมชาติ บันทึกลักษณะธรรมชาติตาม  
เส้นทาง 

3) คุณค่าเชิงวัฒนธรรม บันทึกลักษณะวัฒนธรรมที่   
โดดเด่น 

4) คุณค่าเชิงนันทนาการ บันทึกลักษณะ ประเภท สิ่ง
อ�านวยความสะดวก ผูใ้ห้บรกิารของกจิกรรมนนัทนาการ
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 

ข้อมูลด้านโครงข่ายคมนาคมและมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

1) โครงข่ายคมนาคมหรอืการเชือ่มโยงเป็นโครงข่ายถนน
ท่องเที่ยว ส�ารวจลักษณะการเช่ือมโยงของถนนเส้นน้ัน 
ว่าเชื่อมโยงในลักษณะใด กับถนนเส้นใดบ้าง 

2) มาตรฐานความปลอดภัย ส�ารวจสภาพถนน อุปกรณ์
อ�านวยความปลอดภัย และองค์ประกอบถนนอื่นๆ เช่น 
ป้ายข้อมลู ป้ายเตอืน สัญญาณไฟ ราวสะพาน ราวป้องกนั
เพือ่ความปลอดภยั ปุม่สะท้อนแสง ฯลฯ บรเิวณทีเ่ป็นจดุ
เสีย่ง สภาพการจราจรบนเส้นทางทีอ่าจเป็นอนัตราย เช่น 
รถบรรทกุสญัจรเป็นจ�านวนมาก การจราจรหนาแน่น ไม่มี
ไหล่ทาง ฯลฯ 

3) ชนิดของผิวทาง 

4) ความกว้างของผิวทาง ไหล่ทาง และเขตทาง 

5) สภาพเส้นทางและการบ�ารุงรักษา หรือสภาพความ
ช�ารุดทรุดโทรมของเส้นทาง 

ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของ
เส้นทาง 

1) ความพร้อมของพื้นที่โครงการ ส�ารวจและบันทึก
สภาพจดุจอดรถ หรอืจดุชมทวิทศัน์ หรอืทางจกัรยานเดมิ 
(ถ้ามี) รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดพัก
จอดรถเพื่อชมทิวทัศน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 
สภาพปัจจุบัน กรรมสิทธ์ิที่ดิน สามารถก่อสร้างในแนว
เขตทางเดมิได้หรอืไม่ ความกว้างของเขตทาง รปูร่างและ
ขนาดพื้นที่ ฯลฯ รวมทั้งศักยภาพในการจัดสร้างทาง
จกัรยาน ปลกูต้นไม้ใหญ่เพิม่เตมิ ตดิตัง้ป้ายข้อมลู เป็นต้น 

2) การสนบัสนนุยทุธศาสตร์ต่างๆ การพฒันาเส้นทางชม
ทิวทัศน์หรือเส้นทางท่องเที่ยวหากสอดคล้องกับแผน
พัฒนาหรือยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในด้านการ
ท่องเที่ยว จะท�าให้มีแนวโน้มประสบผลส�าเร็จในการ
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พัฒนา เนื่องจากมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียว
กับแผนพัฒนาเดิม อาจผนวกทั้งในเรื่องบุคลากรและ    
งบประมาณ หรือประสานความร่วมมือได้อย่างสะดวก 
นอกจากนี้ หากสอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
การศกึษา สงัคม การเรยีนรู ้กจ็ะท�าให้การพฒันาเส้นทาง
มีประโยชน์เกื้อกูลต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้น
สามารถสบืค้นจากข้อมลูเอกสาร เช่น แผนพฒันาจงัหวดั 
แผนพัฒนาส่วนท้องถิน่ แผนพฒันาของหน่วยงานทีต่ัง้อยู่
บนเส้นทาง ฯลฯ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ใน
ยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง 2 ด้าน คอื ด้านการท่องเทีย่วและ
ด้านการศึกษา สังคม การเรียนรู้ บันทึกรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่เกี่ยวข้อง

3) ความร่วมมอืของผูเ้กีย่วข้องและศกัยภาพในการบ�ารงุ
รักษาเส้นทาง ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัย
ส�าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเส้นทางชมทิวทัศน์หรือเส้น-
ทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะต่อการด�าเนินงานในอนาคตใน
ด้านการดูแลบ�ารุงรักษาเส้นทางหรือองค์ประกอบต่างๆ 
ที่อาจสร้างเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คงอยู ่ต ่อไป และเกิด
ประโยชน์ใช้สอยต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากประชาชน
ในพื้นที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรพัฒนาเส้นทาง ในเบื้องต้น
สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ผู ้น�าชุมชน 
ประชาชนในพื้นท่ี ถึงทัศนคติและแนวโน้มความร่วมมือ 
หากจะมกีารพฒันาเป็นเส้นทางชมทวิทศัน์ บนัทกึไว้เป็น
ข้อมูล รวมทั้งบันทึกรายชื่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ 
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ 

4) เศรษฐศาสตร์ ใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเป็น
เกณฑ์อ้างอิง เนื่องจากการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้
ส�าคญัทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิในท้องถิน่ 
เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการกระตุน้เศรษฐกจิชมุชน รวมทัง้มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาถนนโครงข่าย
ทางหลวงชนบทท้ังในลักษณะของเส้นทางชมทิวทัศน์   
เส้นทางเพื่อการท่องเท่ียว และเส้นทางท่ีน�าเข้าสู่แหล่ง 
ท่องเทีย่ว โดยแบ่งการส�ารวจเก็บข้อมลูออกเป็น 4 หวัข้อ คือ

- ความส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยว

- จ�านวนแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทาง

- ความใกล้ของแหล่งท่องเที่ยวกับเส้นทาง ตั้งอยู่บน
เส้นทางหรือต้องผ่านถนนอีกเส้น

- ช่วงฤดูกาลที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงและผลกระทบเชิง
ลบที่อาจเกิดขึ้น

1) ผลกระทบเชงิลบต่อสภาพแวดล้อม ส�ารวจและบนัทกึ
ข้อมลูลกัษณะสภาพแวดล้อม ซึง่หมายรวมถงึ สภาพทาง
กายภาพทั้งหมด (tangible asset) ที่อาจได้รับผล 
กระทบ เช่น สภาพธรรมชาต ิพชืพนัธุ ์สตัว์ป่า ดนิ อากาศ 
แหล่งน�้า พื้นที่เกษตรกรรม โบราณสถาน ที่อยู่อาศัย สิ่ง
ก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ซึ่งการส�ารวจด้านผลกระทบเชิงลบ
ต่อสภาพแวดล้อม เพือ่ประเมนิว่าหากจะมกีารพฒันาเป็น
เส้นทางชมทวิทศัน์หรอืเส้นทางท่องเทีย่ว จะมผีลกระทบ
เชงิลบต่อสภาพแวดล้อมมากน้อยเพยีงใด เช่น การขยาย
เขตทางเพือ่สร้างทางจกัรยาน การปรบัพืน้ทีเ่พือ่ก่อสร้าง
อาคารหรือส่ิงอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ความต้องการ
แหล่งน�า้จดื การจดัการขยะและน�า้เสยี ผลกระทบต่อถิน่
อาศัยของสัตว์ป่า ต้องตัดต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ 

2) ผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ส�ารวจและ
บันทึกข้อมูลสภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น ซ่ึงหมายรวมถึง 
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible asset) หรือ
มรดกทางจิตวิญญาณ กระบวนการเรียนรู้ ความรู้สึก ที่
อาจได้รับผลกระทบ เช่น วิถีชีวิตชุมชน สังคม ชีวิตความ
เป็นอยู ่ภาษา ขนบประเพณ ีธรรมเนยีมปฏิบตั ิความเช่ือ 
วรรณกรรม ต�านาน เรื่องเล่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
สามารถรวบรวมข้อมลูความคดิเหน็ได้จากแบบสอบถาม
และ/หรือการสนทนาเบ้ืองต้น เพื่อประเมินว่าหากจะมี
การพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์หรือเส้นทางท่องเที่ยว
จะมผีลกระทบเชงิลบต่อวฒันธรรมท้องถิน่ สงัคม และวถิี
ชวีติชมุชน มากน้อยเพยีงใด เช่น น�านกัท่องเทีย่วหรอืคน
ต่างถิ่นเข้ามา มีปริมาณการสัญจรเพิ่มมากขึ้น มีฝุ่นและ
เสียงรบกวนมากขึ้น ฯลฯ 
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3) ปัญหาเร่งด่วน ภัยคุกคาม ความอ่อนไหวเสี่ยงภัย 
ส�ารวจและบันทึกข้อมูลปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิด
การเปลีย่นแปลงในด้านลบต่อคณุค่าของเส้นทาง ซึง่อาจ
มาจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุลม ฝน การทรุดตัวหรือ   
พงัทลายของหน้าดนิ น�า้ท่วม การกดัเซาะของถนน ต้นไม้
ใหญ่สองข้างทางมีความเสี่ยงที่จะโค่นล้ม ฯลฯ หรือเกิด
จากการกระท�าของมนุษย์ซึ่งอาจจะตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ เช่น แผนการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่สอดคล้อง การ
เปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิทีไ่ม่เหมาะสม การสร้างมลภาวะ
ต่างๆ ฯลฯ ซึง่เป็นปัจจยัทีท่�าให้มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต้อง
รีบเข้าไปด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหานั้น 

การประเมินเส้นทาง

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเส้นทาง 40 สายทาง เพื่อจัด
ล�าดบัความส�าคญัของถนนทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็น
เส้นทางชมทิวทัศน์ โดยได้ศึกษาแนวทางของเกณฑ์การ
ประเมนิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น การท่องเทีย่วแห่ง- 
ประเทศไทย ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ฯลฯ ประกอบกบัเกณฑ์ในการ
คดัเลอืกเส้นทางเพือ่เป็นตวัอย่างในการจดัท�าแนวคดิการ
ออกแบบ โครงการศกึษาแนวทางการจดัท�าโครงการและ
ออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ (scenic route) กรม
ทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย

- เป็นเส้นทางที่ผ่านความงดงามและหลากหลายทั้ง
ทางทวิทศัน์และธรรมชาต ิหรอืชมุชนและวฒันธรรม 
หรือโบราณคดีและประวัติศาสตร์ หรือนันทนาการ 
ทีม่คีวามน่าสนใจ ความพเิศษในเอกลกัษณ์ของพืน้ที่

- เป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงและมีความเปราะบางต่อ
การเปลี่ยนแปลงความงามทางธรรมชาตินั้นๆ

- เป็นเส้นทางทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะได้รบัความร่วมมอืและ
สนับสนุนจากท้องถิ่นหรือชุมชน

- เส้นทางอาจมคีวามน่าสนใจและมคีวามยาวครอบคลมุ 
พื้นที่นอกเหนือจากเส้นทางท่ีอยู่ในความดูแลของ
กรมทางหลวงชนบท

เกณฑ์การประเมินถนนทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาเป็น
เส้นทางชมทิวทัศน์ แบ่งได้เป็น 9 ข้อ คือ

1. เนื้อหาคุณค่าของเส้นทางชมทิวทัศน์     30  คะแนน
2. โครงข่ายคมนาคมและมาตรฐาน 
  ความปลอดภัย                         15  คะแนน
3. ความพร้อมของพื้นที่โครงการ             10  คะแนน
4. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ 
  และแผนพัฒนาท้องถิ่น                      5  คะแนน
5. ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในเส้นทาง    5  คะแนน
6. ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์                 10  คะแนน
7. ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม     10  คะแนน
8. ผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น  10  คะแนน
9. ความเสี่ยง ปัญหา ภัยคุกคาม มีความ
  จ�าเป็นเร่งด่วนในการด�าเนินงาน            5  คะแนน

                                     รวม  100  คะแนน

การก�าหนดหัวข้อในเกณฑ์ประเมินจะสอดคล้องกับการ
เก็บข้อมูลจากการส�ารวจ และครอบคลุมประเด็นส�าคัญ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาโครงการเส้นทางชมทวิทศัน์ แต่
การแบ่งสัดส่วนคะแนนในแต่ละหัวข้อจะแตกต่างกันไป 
โดยหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นทางชมทิวทัศน์จะมี
สัดส่วนคะแนนมากกว่า กล่าวคือ เนื้อหาคุณค่าของเส้น-
ทางชมทิวทัศน์ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของเส้นทาง จึงมี
สัดส่วนคะแนนมากทีสุ่ด คือ ร้อยละ 30 ส่วนประเดน็ด้าน
โครงข่ายคมนาคมและมาตรฐานความปลอดภยัซึง่มคีวาม
ส�าคัญเช่นกัน แต่ยังสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงได้ใน
อนาคต จงึมสีดัส่วนคะแนนลดลง คอื ร้อยละ 15 ประเดน็
ทีเ่หลอือืน่ๆ คอื ความพร้อมของพืน้ทีโ่ครงการ ปัจจยัด้าน
เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม และ 
ผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสัดส่วนร้อยละ 
10 และ การสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ หรือสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องใน  
เส้นทาง และ ความเสีย่ง ปัญหา ภยัคกุคาม มคีวามจ�าเป็น
เร่งด่วนในการด�าเนินงาน มีสัดส่วนร้อยละ 5 

ส่วนในรายละเอียดของการประเมินให้คะแนนในหัวข้อ
ย่อย (ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินถนนโครงข่ายทางหลวง
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ชนบทเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์) ก็ใช้หลักการ
เดียวกันในการให้ค่าคะแนน ยกตัวอย่างเช่น 

- ในหัวข้อเนื้อหาคุณค่าของเส้นทาง 30 คะแนน จะ
เน้นไปทีค่ณุค่าเชงิทวิทศัน์และคณุค่าเชงินนัทนาการ 
คุณค่าละ 10 คะแนน ส่วนคุณค่าเชิงธรรมชาติและ
คุณค่าเชิงวัฒนธรรม คุณค่าละ 5 คะแนน 

- ในหัวข้อโครงข่ายคมนาคมและมาตรฐานความ
ปลอดภัย 15 คะแนน จะเน้นในด้านการเชื่อมโยง
เป็นโครงข่ายถนนท่องเทีย่วและด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

- ในหัวข้อปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ จะเน้นไปที่ความ
ส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

ตำรำงที่ 1  เกณฑ์ประเมินถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์

หัวข้อ คะแนนเต็ม

1. เนื้อหาคุณค่าของเส้นทางชมทิวทัศน์ 

1.1 คุณค่าเชิงทิวทัศน์ (10)
-  ความงาม/ ความประทับใจ (2)
-  ลักษณะพิเศษเฉพาะ/ ความหายาก (2)
-  เอกลักษณ์ของท้องถิ่น/ การเป็นตัวแทน (2)
-  ลักษณะพื้นถิ่น/ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (2)
-  มีสภาพสมบูรณ์/ มองเห็นได้ชัดเจนจากถนน (2)

1.2 คุณค่าเชิงธรรมชาติ (5)
-  ความงาม/ ความประทับใจ (1)
-  ลักษณะพิเศษเฉพาะ/ ความหายาก (1)
-  เอกลักษณ์ของท้องถิ่น/ การเป็นตัวแทน (1)
-  มีสภาพสมบูรณ์ของระบบนิเวศ/ ธรรมชาติดั้งเดิม (1)
-  เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพรรณพืชและพันธุ์สัตว์พื้นถิ่น (1)

1.3 คุณค่าเชิงวัฒนธรรม (5)
-  ระดับความส�าคัญ  (1)
-  ความงาม/ มีศิลปกรรม/ บรรยากาศโดยรอบกลมกลืน (1)
-  ลักษณะพิเศษเฉพาะ/ ความหายาก/ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น (1)
-  ได้รับการอนุรักษ์และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี (1)
-  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์/ ที่เคารพบูชา (1)

1.4 คุณค่าเชิงนันทนาการ (10)
-  กิจกรรมนันทนาการมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น/ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (2)
-  ความถี่ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ/ ท่องเที่ยวได้ตลอดปี (2)
-  ความหลากหลายของกิจกรรมนันทนาการ เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว
-  ตอบรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มหรือความต้องการ (2)

 30
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หัวข้อ คะแนนเต็ม

-  ผู้ให้บริการเป็นบุคคลหรือองค์กรท้องถิ่น/ หน่วยงานรัฐเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน (2)

-  มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ไม่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมี

-  สิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เดินทางได้สะดวก (2)

2. โครงข่ายคมนาคมและมาตรฐานความปลอดภัย
2.1 การเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายถนนท่องเที่ยว (4)
2.2 มาตรฐานความปลอดภัย (4)
2.3 ชนิดของผิวทาง (2)
2.4 ความกว้างของผิวทาง ไหล่ทาง และเขตทาง (2)
2.5 สภาพความช�ารุดทรุดโทรมของเส้นทาง (3)

15

3. ความพร้อมของพื้นที่โครงการ 10

4. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ / แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.1 ด้านการท่องเที่ยว (3)
4.2 ด้านการศึกษา สังคม การเรียนรู้ (2)

5

5. ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในเส้นทาง  
5.1  หน่วยงานท้องถิ่น (2.5)
5.2  ประชาชนในพื้นที่ /ชุมชนท้องถิ่น (2.5)

5

6. ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 
6.1 ความส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยว (4)
6.2 จ�านวนแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทาง (2)
6.3 ความใกล้ของแหล่งท่องเที่ยวกับเส้นทาง (2)
6.4 ช่วงฤดูกาลที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (2)

10

7. ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม 10

8. ผลกระทบเชิงลบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น 10

9. ความเสี่ยง ปัญหา ภัยคุกคาม มีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการด�าเนินงาน 5

                                                                                     รวมทั้งสิ้น 100

ตำรำงที่ 1  เกณฑ์ประเมินถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ (ต่อ)
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ในแต่ละหัวข้อของการประเมินจะใช้ระดับคะแนน 5 ขั้น 
ตามตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 คูณด้วยค่าคะแนนของ
แต่ละปัจจัยที่มีมากน้อยต่างกัน แล้วจึงน�ามารวมกันได้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผลการประเมินถนน 40   
เส้นทาง ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4 คะแนนประเมินถนน
โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชม
ทิวทัศน์

ตำรำงที่ 3  ระดับคะแนนส�าหรับประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบ
น้อยมำก

ผลกระทบ
น้อย

ผลกระทบ
ปำนกลำง

ผลกระทบ
มำก

ผลกระทบ
รุนแรง

1 0.75 0.5 0.25 0

ตำรำงที่ 2  ระดับคะแนนส�าหรับประเมินเนื้อหาคุณค่าของเส้นทางและปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของเส้นทาง

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย ไม่มี

1 0.75 0.5 0.25 0
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ตำรำงที่ 4  คะแนนประเมินถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์
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เมื่อได้ค่าคะแนนรวมจากการประเมินเส้นทางแล้ว จึงน�า
มาจัดเรียงตามล�าดับ เพื่อความสะดวกในการคัดเลือก
ถนนเพือ่น�ามาพฒันาเป็นเส้นทางชมทวิทศัน์ ซึง่นอกจาก
ค่าคะแนนรวมตามเกณฑ์ประเมินดังกล่าวแล้ว อาจต้อง
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบตามความเหมาะสม เช่น 
หากมีประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย หรือมีปัญหาความ  
ขดัแย้งในพืน้ทีอ่ยูก่่อนแล้ว ซึง่ล้วนเป็นประเดน็ทีล่ะเอยีด
อ่อน ก็ควรชะลอการพิจารณาที่จะพัฒนาเส้นทางนั้น 
เพราะจะสร้างความขัดแย้งและเป็นอุปสรรคต่อการ
ด�าเนินงาน ถึงแม้การประเมินในด้านต่างๆ จะได้คะแนน
สูงก็ตาม

บทสรุป

ในการศึกษารวบรวมข้อมูลและการส�ารวจถนนส�าหรับ
การพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ หากมีการก�าหนด
วัตถุประสงค์และวางระบบวิธีการส�ารวจเก็บข้อมูลไว้
อย่างชัดเจน จะท�าให้สะดวกต่อการด�าเนินงาน ท�าให้ได้
ข้อมลูครบถ้วนตรงตามความต้องการ สามารถตรวจสอบ
อ้างองิได้ และในอนาคตหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้ 
ก็สามารถเลือกส�ารวจเพิ่มเติมเฉพาะด้านไป ไม่จ�าเป็น
ต้องท�าการส�ารวจใหม่ทั้งหมด ช่วยประหยัดเวลาและงบ
ประมาณในการด�าเนนิงานได้ นอกจากนี ้หากจะให้ข้อมลู
ที่ได้มีความละเอียดมากย่ิงข้ึน อาจมีการส�ารวจเพิ่มเติม
ในช่วงฤดกูาลทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืตามช่วงเวลาทีอ่าจมี
การใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่น ช่วงเทศกาล ฤดูกาล
ท่องเที่ยว ฯลฯ เน่ืองจากองค์ประกอบของเส้นทางชม
ทิวทัศน์ไม่ว ่าจะเป็นสภาพธรรมชาติ งานเทศกาล
ประเพณี กิจกรรมการท่องเท่ียวและอื่นๆ มักจะมีการ   
ใช้งานแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของปี

การประเมินโดยการก�าหนดเกณฑ์ที่ครอบคลุมประเด็น
ส�าคัญ และการให้ค่าคะแนนในสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับ
ลกัษณะของเส้นทางชมทวิทศัน์ จะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยใน
การจดัล�าดบัถนนส�าหรบัการพจิารณามาพฒันาเป็นเส้น-
ทางชมทวิทศัน์ต่อไป ซึง่ในอนาคตหากมกีารเปลีย่นแปลง
หรอืมปัีจจยัอืน่ๆ เพิม่เตมิ กส็ามารถพจิารณาปรบัได้ตาม

ความเหมาะสม และควรมกีารประเมนิอย่างต่อเนือ่งเพือ่
ให้ค่าคะแนนที่ได้มาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการประเมินเป็นการให้ค่า
คะแนน ที่ถึงแม้จะมีการก�าหนดเกณฑ์ไว้แล้ว แต่ก็ยังขึ้น
อยูก่บัวจิารณญาณของผู้ประเมนิทีย่งัมคีวามคลาดเคล่ือน
ได้อยู ่จงึต้องยอมรบัในข้อจ�ากดัดงักล่าว อกีประเดน็หนึง่
คือ มาตรฐานในการประเมิน ซ่ึงในเบ้ืองต้นควรเป็นผู้
ประเมินคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ค่าคะแนน
ของแต่ละเส้นทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหาก
ต้องการพัฒนาวิธีการน้ีหรือขยายผลการด�าเนินงานใน
อนาคต ควรมีการจัดฝึกอบรมผู้ประเมิน เพื่อให้มีความ
เข้าใจตรงกัน และสามารถประเมินเส้นทางได้ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน
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