สรุปผลการประเมินความสําเร็จของโครงการชายหาดติดดาว
ทศพร บํารุงวงษ์/ศิรพิ งศ์ ชอบแต่ง/วันเพ็ญ ต่วนเวชยันตร์
ส่วนแหล่งน้ําทะเล
โครงการประเมิ น ดั ช นี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มชายหาดท่ อ งเที่ ย ว หรื อ “โครงการชายหาดติ ด ดาว”
ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด และเป็นข้อมูล
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาด
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยในปีแรก 2545 ที่เริ่ม
โครงการมีจํานวนหาดเพียง 14 แห่ง เท่านั้น ในปี 2555 เพิ่มเป็น 390 แห่ง โดยการดําเนินการที่ผ่านมาได้ปรับรูปแบบ
การดําเนินโครงการและวิธีการประเมินคุณภาพชายหาดมาโดยลําดับ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ผ่านมา 10 ปี จํานวนหาดที่เข้าร่วมโครงการ 14 แห่งเพิ่มขึ้นรวมเป็น 390 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556
สํา นัก จั ด การคุ ณ ภาพน้ํา ได้ ดํา เนิน การสํ า รวจความคิด เห็น และความพึ ง พอใจของหน่ ว ยงาน ทั้ ง ส่ว นกลางและ
หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับทราบข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนํามาใช้ในการกําหนดทิศทางและ
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานโครงการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป
การสํารวจความคิดเห็นต่อโครงการ ดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ 1) โดยแบบสอบถาม เพื่อสอบถาม
ความเห็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 18 จังหวัด และหน่วยงานที่เสนอชายหาดเข้าร่วมโครงการในปี 2554 และ 2555 และ 2) โดยการสัมภาษณ์
ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มชายหาดส่ ว นกลาง สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และสตูล หน่วยงานเสนอหาดเข้า
ร่วมโครงการ เช่น อุทยานแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพียง
กําหนดหัวข้อและแนวทางกว้าง ๆ ที่ผู้สัมภาษณ์สามารถเจาะลึกในประเด็นที่สนใจ แนวคําถามที่กําหนดจะเกี่ยวกับ
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น โครงการ ปั ญ หาอุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการดํ า เนิ น โครงการ ซึ่ ง
แบบสอบถามทั้งหมดได้ถูกนํามาตรวจสอบความสมบูณ์ของข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละ แล้ ว สรุ ป ผลการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น โครงการ พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ผลสําเร็จโครงการสรุปได้ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานโครงการ
จากจุดมุ่งหมายของการดําเนินงานโครงการ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของชายหาด และเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด รวมทั้งเป็น
แนวทางในการพั ฒนาการท่อ งเที่ย วชายหาดที่ เหมาะสม เพื่ อคุ ณภาพสิ่งแวดล้ อมบริ เ วณชายหาดที่ ดีแ ล้ว ยั ง ให้
ความสําคัญกับการรณรงค์ ปลูกจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดอย่างยั่งยืน โดยการดําเนินงานที่ผ่านมา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
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1.1 คุณภาพสิง่ แวดล้อมชายหาด
ตลอดระยะเวลาที่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน มีชายหาดที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมกว่า 390 แห่ง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น โดยนับตั้งแต่ ปี 2550 แนวโน้มหาดระดับพอใช้ (3 ดาว) ลดลง ในขณะที่ระดับดี (4 ดาว) เพิ่มขึ้น และไม่มีหาด
ระดับต่ํา (2 ดาว) โดยมีผลการประเมินคุณภาพชายหาด ปี 2545 – 2555 ดังกราฟที่ 1

กราฟที่ ๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพชายหาดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินหาดที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2554 กับปี 2552 จํานวน 175 หาด
พบว่า มีชายหาดที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 ระดับ จํานวน 1 หาด คือ หาดตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชายหาดที่มี
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จํานวน 86 หาด ชายหาดที่มีผลการประเมินในระดับคงเดิม จํานวน 83 หาด ชายหาดที่มี
คุณภาพลดลง 1 ระดับ จํานวน 5 หาด ได้แก่ หาดง่ามโข่ (เกาะกูด) หาดตาติ้น (เกาะกูด) หาดอ่าวยายเกิด (เกาะกูด)
และหาดศาลเจ้า (เกาะกูด) จังหวัดตราด และหาดยาว จังหวัดตรัง
ชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก (5 ดาว) ตั้งแต่ ปี 2549 มีจํานวนรวม 23 หาด โดยมีหลาย
หน่ วยงานที่ ได้ โดยพบว่า หาดบิ เละและหาดเกาะลิ ดีเ ป็น ชายหาด ที่
กราฟที่๒แสดงผลการพัฒนาคุณภาพ
สามารถรักษาคุณภาพชายหาดให้อยู่ในระดับดีมากติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปี
ชายหาด
ขึ้นไป (ปี 2555 ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากประเมินเฉพาะหาด ที่
ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ) ซึ่งหาดเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีน้ําทะเลที่ใสสะอาด
ปลอดภัยสําหรับการว่ายน้ํา ไม่มีขยะตกค้าง อากาศปลอดโปร่ง มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด
การทําลายทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อม มีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม และ
มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถเปรียบเทียบ ผลการประเมินในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเกณฑ์
การประเมินมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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1.2 ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด
ผลจากการดํ า เนิ น โครงการ
ได้ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชายหาดมากขึ้น โดยในปี 2552 และ 2554 มีหน่วยงาน
เสนอหาดเข้าร่วมโครงการ จํานวน 229 และ 214 หาด
ตามลําดับ ส่วนในปี 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีการ
ประเมินเฉพาะหาดที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วม
โครงการก่ อนปี 2550 จํ านวน 55 หาด ดั ง กราฟที่ 3
แสดงจํานวนชายหาดที่เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2545
– 2555 นอกจากนี้ ผลจากการดําเนินโครงการได้สร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนใน
กราฟที่ ๓ แสดงจํานวนชายหาดที่เข้าร่วมโครงการ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาชายหาดให้
ชายหาดติดดาวในปี ๒๕๔๕-๒๕๕๕
มีคุณภาพดีขึ้น โดยมีหน่วยงานดูแลชายหาดที่เข้าร่วม
โครงการรวมกว่า 300 หน่วยงาน
2 สรุปประเด็นการสํารวจความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ
จากการสํารวจความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการชายหาดติดดาวโดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่ง
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แ ก่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และหน่วยงานต้นสังกัดของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดฯ ส่วนกลาง รวมทั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหาดที่เข้าร่วม
โครงการ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล อุทยานแห่งชาติ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฯลฯ ได้มีข้อคิดเห็นต่อการ
ดําเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้
2.1 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ
1) เหตุผลการเข้าร่วมโครงการ: หน่วยงานส่วนใหญ่ ต้องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
ชายหาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ต้องการได้รับข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการชายหาดท่องเที่ยวที่เหมาะสม
และต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการชายหาดในพื้นที่ ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยคิด
เป็นร้อยละ 97 ในขณะที่ร้อยละ 90.9 ต้องการให้หน่วยงาน ในพื้นที่ได้รู้จักและได้รับการสนับสนุนการจัดการ
ชายหาด และร้อยละ 84.8 ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ส่วนร้อยละ 78.8 ต้องการให้เกิดการสร้างงาน/
อาชีพธุรกิจต่อเนื่องในพื้นที่
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กราฟที่ ๔ แสดงผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมา

2) ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.3 และเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ คุ้มค่า และ
ควรมีดําเนินการต่อไป คิดเป็นร้อยละ 78.3 โดยร้อยละ 78.3 เห็นว่าเป็นโครงการที่ทําให้เกิดการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด (ข้อ 1.1) ร้อยละ 70.0 เห็นว่าทําให้มองเห็นปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม (ข้อ 1.3) และร้อยละ 61.7 เห็นว่าโครงการมีส่วนทําให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายหาด(ข้อ 1.2) อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเพียงร้อยละ 56.7 ที่เห็น
ว่าการดําเนินงานโครงการมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ดีขึ้น (ข้อ 1.4) และเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น (ข้อ 1.5)
ดังกราฟที่ 4 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมา
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3) ความคิดเห็นต่อรูปแบบและวิธีการประเมินผล
3.1) รูปแบบการดําเนินโครงการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เห็นว่า
การ
ดําเนินงานโครงการ ในปี 2554 และ 2555 ที่ให้หน่วยงานดูแลชายหาดเป็นผู้เสนอชายหาดเข้าร่วมโครงการ และการ
ประเมินโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดในพื้นที่ ทําหน้าที่ประเมินและให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดในเบื้องต้น และประเมินซ้ําโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด
ส่วนกลาง สําหรับชายหาดที่มีคุณภาพระดับดีมากและดี และมีส่วนทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และ
ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายหาด มีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 31.7 เห็นว่ามี
ความเหมาะสมระดับปานกลาง
3.2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพชายหาด : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 66.7 เห็นว่า เกณฑ์
การประเมินฯ มีความเหมาะสม สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดและปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว
โดย ร้อยละ 76.7 เห็นว่าตัวชี้วัดที่กําหนดไว้มีความเหมาะสมครอบคลุมรายละเอียดที่จําเป็น (ข้อ 1) ส่วนร้อยละ 66.6 เห็น
ว่าคําอธิบายวิธีการประเมินมีความชัดเจนสามารถให้คะแนนได้ง่าย (ข้อ 2) ในขณะที่ร้อยละ 75 เห็นว่าวิธีการประเมิน มี
ความเหมาะสม สามารถสะท้อนสภาพที่เป็นจริงของชายหาดได้ (ข้อ 3) โดยส่วนใหญ่เห็นว่ารายละเอียดการให้คะแนนในแต่
ละตัวชี้วัดที่กําหนดไว้มีความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นว่าตัวชี้วัดที่ควรตัดออกคือ ภัยธธรมชาติที่ก่อให้เกิดการทําลายสภาพ
ชายหาด และควรเพิ่มคําอธิบายให้ชัดเจนในบางตัวชี้วัดคือ ลักษณะหาดทรายและการเข้าถึงชายหาด ดังกราฟที่ 5

แสดงผลการประเมินเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพชายหาดในภาพรวม

กราฟที่ ๕ แสดงผลการประเมินเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพชายหาดในภาพรวม

3.3) วิธีการคัดเลือกชายหาดเข้าร่วมโครงการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 78.3
เห็นว่าการให้หน่วยงานดูแลชายหาดเป็นผู้เสนอชายหาดเข้าร่วมโครงการเป็นวิธีที่เหมาะสมมากถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
มี บางส่ วนเห็ นว่ ากรมควบคุ มมลพิ ษควรจั ดทํ ารายชื่ อชายหาดท่ องเที่ ยว ที่ จะเชิ ญชวนเข้ าร่ วมโครงการจั ดส่ งให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้เชิญชวนหน่วยดูแลชายหาดตามรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ
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3.4) วิธีการสํารวจและผลการประเมินคุณภาพชายหาด : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 68.3
เห็นว่าวิธีการสํารวจและประเมินคุณภาพชายหาด มีความเหมาะสม สะท้อนสภาพพื้นที่ได้ชัดเจนและลดความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูล และร้อยละ 65 เห็นว่าผลการประเมินสอดคล้องและสะท้อนสภาพชายหาด ในขณะที่ร้อยละ 71.7 เห็นว่าข้อมูล
ผลการประเมินสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชายหาดได้
3.5) การให้รางวัลสําหรับหน่วยงานที่ดูแลชายหาด : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 80 เห็นว่า การให้รางวัลสําหรับหน่วยงานที่ดูแลชายหาด มีส่วนสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการมาก
ถึงมากที่สุด โดยรูปแบบรางวัลที่เห็นว่าเหมาะสม เรียงตามลําดับได้ดังนี้ คือ 1) โล่ประกาศเกียรติคุณ 2) เกียรติบัตร 3)
เงินรางวัล 4) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 5) เพลงประจําชายหาด
สําหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 60
เห็นว่าการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่กรมควบคุมมลพิษจัดทํามีส่วนสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ
และประชาชนเข้าร่วมโครงการ และร้อยละ 58.3 เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่กรมควบคุมมลพิษจัดทํา
มีส่วนทําให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเห็นว่าลําดับสื่อประชาสัมพันธ์ที่กรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการและหน่วยงานเห็น
ว่ามีประสิทธิภาพในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากมากไปน้อย มีดังนี้ 1) ป้ายแสดงข้อมูลผลการประเมินบริเวณชายหาด 2)
อินเตอร์เนต เวปไซต์ 3) สื่อวิทยุ 4) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 5) แผ่นพับ /ใบปลิว 6) การจัดงานมอบ
รางวัล 7) ซีดีเพลงชายหาดคุณภาพดี 8) หนังสือ / รายงาน
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการในปีต่อไป
ผลจากการสํารวจ พบว่า หากมีการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด หน่วยงานดูแล
ชายหาดส่วนใหญ่ร้อยละ 88 จะเสนอชายหาดเข้าร่วมโครงการ โดยร้อยละ 68.3 เห็นว่า ให้หน่วยงานดูแลชายหาด
เสนอหาดเข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม และร้อยละ 51.7 เห็นว่า ควรทําการประเมินทุกปี เพื่อกระตุ้นให้มีความ
ตื่นตัวในการดูแลชายหาดอยู่เสมอ และการพัฒนาด้านต่าง ๆ บริเวณชายหาดท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
ร้อยละ 45 เห็นว่าควรประเมินทุก 2 ปี เพื่อให้หน่วยงานได้มีเวลาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชายหาด โดยกรม
ควบคุมมลพิษควรมีการเสริมสร้างศักยภาพและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชายหาด สําหรับวิธีการประเมิน
ร้อยละ 78.3 เห็นว่า การดําเนินการในรูปแบบเดิม คือ ประเมินเบื้องต้นโดยคณะกรรมการในพื้นที่ และประเมินซ้ํา
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพชายหาดส่วนกลาง เพื่อรับรองผลมีความเหมาะสมแล้ว และร้อยละ 18.3 เห็นว่า
ให้ประเมินเบื้องต้นโดยคณะกรรมการในพื้นที่และรับรองผลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะที่ ร้อยละ 3.3 เห็นว่าให้
ประเมินโดยหน่วยงานดูแลชายหาดประเมินตนเอง และรับรองผลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนองค์ความรู้ที่หน่วยงาน
ดูแลชายหาดต้องการ : การจัดทํา/อบรมเพื่อให้ความรู้เพื่อการจัดการชายหาดท่องเที่ยว เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้
ดังนี้ คือ 1) การจัดการขยะ 2) การจัดภูมิท้ศน์ 3) การจัดการด้านความปลอดภัย 4) การจัดการการใช้ประโยชน์ 5) การสร้าง
สื่อเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 6) การจัดการน้ําเสีย
3 สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานโครงการ
๑) สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานโครงการชายหาดติดดาว ที่ต้องการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข หรือต้องการได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษโดยเรียงลําดับความสําคัญได้ ดังนี้คือการขาดงบประมาณใน
การดําเนินงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การไม่ทราบแผนงานที่ชัดเจนทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ได้จัดสรรบุคลากรสําหรับการดําเนินงานโครงการและส่งผลต่อแผนการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับ
ปัญหาที่สําคัญของชายหาดท่องเที่ยวที่หน่วยงานดูแลชายหาดต้องการการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อการแก้ไข
ปัญหา คือ ปัญหาการจัดการขยะและน้ําเสียปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการบังคับใช้กฎหมาย
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4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการดําเนินงานโครงการ
๑) ควรมีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานดูแลชายหาด
ให้ความสนใจในการดูแลรักษาคุณภาพชายหาดและพัฒนาการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่เหมาะสม และเป็นส่วนที่ยัง
ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน แต่ชายหาดที่มีผลการประเมินระดับ 5 ดาว ติดต่อกัน 3 ปี ให้ได้รับรางวัลโดยไม่ต้อง
มีการเสนอชายหาดเข้าร่วมโครงการแต่จะมีการติดตามประเมินคุณภาพชายหาดโดยกรมควบคุมมลพิษ
๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เห็นว่าควรกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการ
ที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดเตรียมบุคลากรและแผนงานให้สอดคล้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้นและทําการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง
ต่อเนื่องจริงจัง เพราะนอกจากจะเป็นกําลังใจให้กับหน่วยงานที่ดูแลชายหาดแล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชายหาดในชายหาดอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังทําให้ประชาชนทราบข้อมูล และมีทางเลือกในการท่องเที่ยว
ชายหาดที่มีคุณภาพดี เป็นการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และประชาชนเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
๔) ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพชายหาดให้ ส าธารณชนทราบ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบล จะได้ตื่นตัวในการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕) ควรพิจารณาแบ่งประเภทชายหาดในการตรวจประเมิน เช่น หาดธรรมชาติกับหาดที่มี
การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและมีกิจกรรมหลากหลาย โดยมีเกณฑ์เฉพาะสําหรับหาดแต่ละประเภทเพิ่มเติม
เพราะชายหาดแต่ละกลุ่มมีข้อจํากัดที่แตกต่างกัน เช่น การมีสิ่งรุกล้ํา ซึ่งชายหาดที่มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น
หาดพัทยา จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีสิ่งรุกล้ําได้ แต่ต้องเน้นดูการจัดการที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นต้น

สํานักจัดการคุณภาพนํ ้า กรมควบคุมมลพิษ, พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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