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Summary of Findings 

The project intended to strengthen local capacity of communities in socioeconomic assessment 
and monitoring to improve coral reef management and the livelihoods and well-being of these 
coastal communities. The approach was to adapt socioeconomic assessment tools (SocMon SEA 
and SEM-Pasifika) with local stakeholders to be relevant to communities.   

The project provided an opportunity to conduct socioeconomic assessments at two sites in 
Thailand, including Rawai Village, Rawai Sub-district, Muang District, Phuket and Ban Nua 
Village, Mai Khao Sub-district, Thalang District, Phuket.  The trained participants will serve as 
future local trainers and implementers of socioeconomic monitoring.  

The results of the socioeconomic assessments provide local baselines for future monitoring to 
plan, improve, and adapt local management, and they add to comparative analysis with other 
sites where the Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI) has conducted 
similar training on socioeconomic assessment and monitoring, which has been ongoing through 
locally funded efforts.  The lessons learned from the project processes provide an opportunity 
to adapt methods and approaches that reflect differences in coastal communities at other sites 
in Thailand.  The lessons further provide comparisons with other SocMon regional networks 
and protected area networks internationally. 

Based on the project results, the team identified recommendations that include: 
 

1) Develop plans that will be participatory and consultative, and plan to maintain 
engagement with stakeholders for the long-term. 
 

2) Engage in integrated socioeconomic assessments to understand systemic effects of 
change from external drivers (climate change, environmental change, globalization, 
tourism pressure) and internal drivers (livelihood pressures, competition for resources), 
and inform decision-making and management to address issues. 

 
3) Communities are different, and therefore, guidelines are used to help identify the 

characteristics of the coastal resources, use, values, issues, and management needs.  
Once identified, the monitoring system becomes a key component of adaptive 
management   Rawai and Ban Nua Villages, while located in different areas of Phuket, 
experience different pressures on their coastal resources. 
 

4) Communities need to participate in the adaptation of tools suited for assessment and 
monitoring, including training to best ascertain how to collect, interpret, and use data, 
including indigenous knowledge, as the foundation for management decisions. 
 

5) Training on socioeconomic assessment and monitoring, and establishing the monitoring 
programs, is important for sharing and adapting tools in other coastal communities 
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throughout Thailand in order to produce long-term adaptive coastal management.  For 
this reason, it is important for the Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) 
in the Ministry of Natural Resources and Environment to integrate these socioeconomic 
approaches in management strategies.  
 

6) Establishment of long-term monitoring requires partnership and expertise from local 
communities, government, and institutions.  Even with the training, there needs to be a 
local institutional resource to provide technical support long-term.  Institutions such as 
Chulalongkorn University Social Research Institute provide consistency, even while there 
may be significant change in government organizations. 
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1.0 Project Background 
 

In order to improve the effectiveness of current marine conservation efforts and coral reef 
management, it is necessary for coastal managers and related stakeholders to understand the 
cultural, economic, and social dimensions of people’s relationships with coral reef resources. 
Useful socioeconomic information is needed to improve and comprehensively enhance coral 
reef management and conservation. Through socioeconomic monitoring, management will 
identify the degree of importance that coral and related marine resources have for the 
livelihood of local communities, the purposes and rates of use of different resources, and the 
potential social, cultural and economic impacts to the local communities if the resources are 
degraded or damaged. In Thailand, while it is recognized that socioeconomic information is 
useful for adaptive management and sustainable use of resources, the lack of local capacity for 
conducting socioeconomic monitoring in a systematic way, like that afforded by SocMon, was 
identified as a major problem for which this project attempted to address.  
 
At the initiation of the project standardized socioeconomic assessment using SocMon was 
applied to a couple of national marine parks in Thailand, as a part of a much larger UNESCO 
project for which the Deputy Director of the Chulalongkorn University Social Research Institute, 
Dr. Narumon Hinshiranan Arunotai, was an investigator in 2003-4. At the beginning of this 
project no training workshop had been held in Thailand, and SocMon SEA was not available in 
the Thai language. The name of the guideline is familiar to only few coastal managers and 
related researchers in Thailand, but remains unknown and not accessible for most coastal 
managers and coral conservation practitioners. There is no or very little capacity at the local 
governmental or NGO levels to carry out sound and systematic socioeconomic assessments and 
monitoring.  
 
The published materials from the initial project co-funded by NOAA and UNESCO are now 
available to the public, “Bridging the gap between the rights and needs of indigenous 
communities and the management of protected areas: case studies from Thailand’s Surin 
Islands National Marine Park and Tarutao National Marine Park” at unesdoc.unesco.org/ 
images/0015/001557/155745e.pdf, and the material in Thai language, 

“ชมุชนมอแกนและอูรกัลาโวย้กบัพืน้ทีคุ่ม้ครอง” can be read and downloaded at 

http://www.andaman.cusri.chula.ac.th/ Download/Binder3.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andaman.cusri.chula.ac.th/%20Download/Binder3.pdf
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Figures 1 and 2: Two materials from SocMon initial projects 

   
 

 
1.1  Site Selection 
 

The team made a survey to several coastal communities in Phuket, Krabi and Trang Provinces, 
and with a careful consultation with DMCR, came to the decision to select two sites in Phuket, 
both of which are the communities of Chao Lay (Sea People) indigenous people that are highly 
dependent on coastal and marine resources.  They are now facing challenges and difficulties 
due to the following reasons: 

1) Environmental change that ranges from beach erosion, decreasing mangrove areas, 
declining water quality from local waste and discharge, rapidly declining fish stock and 
other marine animals, and climate change. 

2) Land rights issue, both communities do not have land rights nor any form of formal 
guarantee that they can continue their coastal settlement although they have been 
living in the areas for generations.  The lack of land security exerts pressure and threats 
not only on the people’s daily livelihood but on the sense and morale of community.   

3) Limited means for alternative livelihood choices – with the decline in marine and 
coastal resources and the uncertain future about settlement, the people need even 
more support for alternative occupations that are based on their marine traditional 
knowledge and skills.  Phuket tourism industry has a great potential to benefit the 
communities, but right now the people who find work in tourism business sector only 
serve as unskilled labor with little chance to build on existing capabilities.   

In spite of the challenges stated above, the two communities have the experience of working 
together with the local conservation units, so they have the potential to collaborate in the 
future SocMon and marine resources management. After careful consideration based on 
experiences and readiness of communities to participate, CUSRI and DMCR thus selected the 
two sites1, and the information is as follow:     

                                                
1
 The sites selected for this project in the initial proposal were changed due to political challenges and disasters that occurred 

throughout the period of this contract from NOAA.  Due to administrative changes in personnel and the loss of key personnel 
on this project as initiated (Dr. Wongbusarakum), it was essential to work with local partners that had the same knowledge and 
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1. Rawai Village, Rawai Sub-district, Mueang District, Phuket - Urak Lawoi community with 
the population of about 1,300 in 240 households -- Sample size for questionnaire are 53 
households. 
 

2. Ban Nua Village, Mai Khao Sub-district, Thalang District, Phuket - Moklen community 
with the population of about 200 in 48 households.  Data collection covered all the 
households in the community. 

 
Figures 3 and 4: Rawai community (left) and Ban Nua community (Right) 
 

   
 

 
Both of these villages are located on the island of Phuket, a rainforested, mountainous island in 
the Andaman Sea.  Phuket covers an area of 546 km2 and has an elevation of 529 metres.  Since 
it has some of Thailand’s most popular beaches, the island is one of the most popular tourist 
destinations in Thailand.  In 2004, the Southeast Asia tsunami devastated the island, especially 
the beaches and resorts on the west coast, and resulted in 250 deaths of local residents and 
tourists.   
 
The local economy was once derived from mining and rubber plantations, but has focused 
primarily on tourism since the 1980s.  Since the 2004 tsunami, all damaged buildings and 
attractions have been restored. Phuket is being intensely developed, with many new hotels, 
apartments, and houses under construction. A total of 5,080 additional hotel rooms are 
expected to be completed by 2015 (Wikipedia, 2015, https://en.wikipedia. 
org/wiki/Phuket_Province).  

                                                                                                                                                       
international reputation for socioeconomic assessment and monitoring, and who spoke Thai.  Dr. Arunotai, the Deputy Director 
of the Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI), was a co-investigator on previous SocMon projects 
internationally.  UH PI and NOAA program officers determined that the project could only move forward by developing a 
subaward with CUSRI.  There were several interruptions to the work due to unforeseen circumstances – disasters and political 
unrest.  Along with the political unrest, key personnel in the Ministry of the Environment changed, and the team faced 
difficulties in some of the coastal communities in the southern areas of Thailand.  The Department of Marine and Coastal 
Resources worked with CUSRI to determine communities that had the stability and safety for travel, and more importantly, had 
the desire to commit time and resources to participate in the project.  An added challenge to determine community 
participation is that they needed to be ready to participate during the dry season, when it is best to work with communities in 
Thailand.  The determination of the final sites was ultimately left to the judgment and experience of CUSRI and DMCR, and this 
was reported in the progress reports submitted to NOAA during this project. 
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These sites have communities whose livelihoods have traditionally depended on coral reef and 
other coastal resources like mangrove forest for generations. As mentioned above, these 
communities have experienced changes due to urbanization, rapid tourism development and 
increasing degradation of coastal and marine resources. While it seems that some of the 
households are shifting their livelihood from fishing to tourism, and that the local economy has 
been changing from subsistence to market economy, there was a need to articulate clear vision 
of how coastal and marine management can best be adapted in response to the increasingly 
complex environmental and societal impacts resulting from ongoing and rapid change. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: NASA Earth Observatory - 
http://www.intute.ac.uk/sciences/worldguide/html/image
_942.html 

Figure 5: Phuket Island. 

http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.intute.ac.uk/sciences/worldguide/html/image_942.html
http://www.intute.ac.uk/sciences/worldguide/html/image_942.html
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Figure 6 - Maps of the Project Sites in Thailand 

6.1 Mueang Phuket  เมืองภูเกต็ 6.2 Thalang  ถลาง 

  

6.3  Sub-Districts in Rawai District, Phuket  
Rawai  – ราไวย์ (#7) 

 

6.4  Sub-Districts in Thalang District, Phuket 
Mai Khao – ไม้ขาว (#5) 

 
Nr. Name Thai name Villages Inh.  

1. Talat Yai ตลาดใหญ่ - 52,192 
 

2. Talat Nuea ตลาดเหนือ - 23,381 
 

3. Ko Kaeo เกาะแก้ว 7 10,136 
 

4. Ratsada รัษฎา 7 33,534 
 

5. Wichit วิชิต 9 38,701 
 

6. Chalong  

ฉลอง 10 18,072 
 

7. Rawai ราไวย์ 7 13,623 
 

8
 Karon กะรน 4 7,094 
  

 
No. Name Thai name Villages Inh.  

1. Thep Krasatti เทพกระษัตรี 11 18,320 

2. Si Sunthon ศรีสนุทร 8 14,197 

3. Choeng Thale เชิงทะเล 6 14,113 

4. Pa Khlok ป่าคลอก 9 12,224 

5. Mai Khao ไม้ขาว 7 11,874 

6. Sakhu สาคู 5 4,496 
 

Source: Wikipedia, Mueang District and Thalang District, https://en.wikipedia.org/wiki/Mueang_Phuket_District and 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalang_District, accessed June 2, 2015.  
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Population
https://en.wikipedia.org/wiki/Chalong
https://en.wikipedia.org/wiki/Population
https://en.wikipedia.org/wiki/Mueang_Phuket_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalang_District
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2.0 Objectives of the Community-Based Socioeconomic Assessment and Monitoring 
 

The goals of the project are to: 1) support effective coral reef management and conservation at 
the proposed sites in Thailand through implementing socioeconomic monitoring based on 
SocMon SEA; and 2) contribute to the wider efforts of coral reef conservation in Southeast Asia 
and elsewhere through sharing the lessons learned from this project.  
 
The project objectives are to:  

1. Build local capacity in socioeconomic monitoring through a SocMon SEA training 
workshop;  
 

2. Conduct socioeconomic assessments, based on SocMon SEA guidelines and with 
technical assistance; 

 
3. Apply lessons learned from the process and the results of the socioeconomic 

assessments to establish an effective socioeconomic monitoring program to support 
coral reef management and conservation in Thailand, and to share the lessons learned 
with other sites in the country and with other marine management networks and areas 
in both Southeast Asia and elsewhere. 

 
3.0 Methods and Approaches 
 

The first objective was identified as building local capacity in socioeconomic monitoring through 

SocMon SEA training workshops, which were conducted by CUSRI and DMCR. 

 

3.1 Training for Socioeconomic Assessment and Monitoring  

The following activities ensure that the project team could accomplish this objective:  

1) Summarize SocMon principle and methods and translate into Thai language, then 

translate SEM-Pasifika work sheets into Thai language for use in the workshops and as 

key training materials.  (See Appendix A and B) 

2) Conduct meetings to establish active consensus on the scope of necessary preparatory 

work for all project activities, including relevant local protocols. 

3) Design, organize, and hold a training workshop on socioeconomic assessment. The 

training was conducted by CUSRI with the participation and assistance in coordination 

from DMCR staff.   

a. The workshop provided a combination of class-room and hands-on field 

exercises. The aim of the workshop was to build the capacity of the participants 

in relation to all stages of socioeconomic assessment including preparatory 

activities, data collection, data analysis, results communication, and adaptive 

management. The trained participants serve as future local trainers and/or 
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implementers of socioeconomic monitoring  

 

b. The field exercise provided an opportunity for participants to gain experience 

using different data collecting methods, such as household survey, key informant 

interviews and field observations. Additionally, the workshop built local capacity 

to analyze socioeconomic information and will strengthen local abilities to 

incorporate socioeconomic factors into coral reef and coastal management plans 

and strategies.  

 

 
Figures 7 to 10: Training workshop organized at PMBC 
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4) Draw on examples from earlier SocMon project to better illustrate the importance of 

selecting relevant issues for data collection in specific settings and context and 

developing appropriate indicators for socioeconomic monitoring. 

5) Provide platform for exchanging information and experiences among the participants 

who came from various backgrounds, disciplines, and sectors.  Interesting issues are 

raised and discussed, like how to engage young generations in the communities who are 

better educated and more familiar with the new technology and media in SocMon 

activities.  

 

3.2 Conducting Socioeconomic Assessments 
The second objective involves engaging two villages to conduct socioeconomic assessments, 
based on SocMon SEA and SEM-Pasifika guidelines with technical assistance from CUSRI.  
 
This activity followed the workshop in the first objective and provided practical experience to 
gather and interpret data with local management or community-based management program 
staff, and community representatives.  
 
The preparatory process involved the following steps, identified in the SEM-Pasifika Guidelines:  

1. Review overall site and community characteristics;  
Background information of Rawai and Ban Nua communities are reviewed and 
certain characteristics are noted, like high dependence on coastal resources, the 
lack of land security and the increasing impacts of environmental change. 

 
2. Define objectives of the socioeconomic assessment at each of the specific sites, and 

relating these if applicable to the local management objectives;  
Before defining the objectives, the team reviewed crucial problems of marine 
livelihood in the two communities namely the decline of natural resources.  For 
Rawai, specific problem include risks perceived and occurred in fishing, diving 
and foraging, both physical risk (like the bends and diving accidents) and social 
risk of being arrested when fishing nearby protected and tourists areas. The 
objectives of Rawai community assessment and local management will then 
target on risk reduction and developing cooperation between the community 
and resource managers.  For Ban Nua, the main concern is mangrove and fresh 
water resource degradation brought about by shrimp pond and rapid land 
development in the areas.  So the objective of assessment and local 
management targets at monitoring water quality/certain species and developing 
zoning plan together with other local/provincial measures to contain 
overdevelopment that may have adverse impact over natural resources. 

 
 

3. Identify relevant indicators for the assessment of each site, selecting from among those 
included in the SocMon SEA guidelines and those additionally developed by the local 



 

Enhancing Socioeconomic Monitoring in Thailand  TR201501: Page 9 

  
 

assessment teams together with the trainer to make sure that collected data will 
provide useful information 

Since this is the first SocMon in both sites, the information collected will serve as 
baseline data to analyze and compare over a certain time period.  Issues for data 
collection were drafted after the site characteristics were reviewed (according to 
Point 1) and crucial problems/objectives are determined (according to Point 2).  
At this stage, the indicators are neither specific nor detailed but rather broad 
issues that focus on local people livelihoods and resource management 
concerns.  

 
4. Select data collecting methods for the identified indicators;  

Data collecting methods included questionnaire and key informant interviews.  
The team reviewed SocMon SEA guidelines, the questionnaires used in the 
earlier phase of SocMon and add in questions about other issues concerning the 
current situations about resource uses in the communities and perceptions on 
management.   

 
5. Start to outline and draft household surveys and interviewing questions for key 

informant interviews; 
The drafted questionnaires (Appendix C and D) were then pretested in Ban Nua, 
and the team discussed about the results and how questions should be revised in 
order to convey the issues of concern and collect relevant information.    

 
6. Discuss and decide on sampling methods and sample frames and sizes;  

Purposive sampling is used in Rawai to select households with member(s) 
engage in marine livelihood.  The sampling frame is 50-55 households within the 
community of 240 households (about 1 in 5).  For Ban Nua, all the households 
were interviewed, the total are 49, but with one household migrated to live 
elsewhere, so the number of households interviewed are 48. 

 
7. Establishing the procedures and schedule required for conducting the assessment;  

The team developed procedures and schedule for conducting the assessment.  
Apart from the workshop, several short sessions were made to familiarize the 
team to the context of local culture.  Some of the team members already knew 
or visited the communities.  During data collection period, the team stayed in 
the communities for the entire days, from the early morning to late evening, 
making it possible to observe and sometimes engage in daily activities.  Although 
the community representatives and members did not directly participate in data 
collection, they helped facilitate the procedures and introduced suitable 
households for the interview. 
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Figures 11 and 12: Data collection –asking questions while the informant built fish trap (left -Rawai) and 
counting the households and asked for availability for the interview (right – Ban Nua) 

   
 

8. Plan and discuss data analysis;   
The team organized small sessions to exchange information and observation 
which actually facilitated data triangulation and analysis.  However, the outcome 
of the analysis should be presented, discussed and consulted with several 
stakeholders in order to engage them in the process of SocMon assessment and 
identify ways to make the data relevant to future planning and implementation. 

 
9. Identify tasks and responsibilities of the socioeconomic team leader and members for 

each site, and coordinating these across the assessment sites; 
The team leader and members for Rawai and Ban Nua assessment worked and 
coordinated closely, and their tasks and responsibilities were well defined and 
fulfilled. Although there has not been a full-scale involvement from the local 
communities in data collection and analysis, the local communities expressed 
their interest in the joint analysis of the data and in participating more in the 
future assessment.          

 
10. Conduct audience analysis and developing communication plans for the results of the 

socioeconomic assessment.  
As in the earlier phase of SocMon project, it is planned that the results from the 
assessment be published, disseminated, and used as examples for future 
assessment.  In addition, there will be recommendations on how to use the 
analyzed data and indicators as a basis to development management plan.  

 
CUSRI provided in-field and follow-up technical support to local socioeconomic assessment 
teams during implementation.  Although the training workshops provided participants with the 
basic skills to carry out a socio-economic assessment, distant follow-ups needed to occur by 
email correspondence and phone calls with the local project coordinators to make sure that 
technical assistance will continuously be provided as needed.  
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The key results of the assessments at each site are then written by the teams and reviewed by 
CUSRI. Preliminary socioeconomic assessment results were verbally presented by the 
assessment teams to the communities, local management and administration, and other 
related stakeholders. 
 
The results provided information that could be used in developing future outreach and 
educational activities to support coral reef conservation and marine resources management.   
The results serve as baseline analyses in the communities for future comparison and as a basis 
for adaptive management decision-making. 
 
3.3 Key results of Socioeconomic Data Collection 

 

 3.3.1 Questionnaire  - community profile.  The total of 101 questionnaires were 

administered in Rawai and Ban Nua -  53 in Rawai (about 1/5 of the total households) and 48 in 

Ban Nua (covering all the households in the community).  The average number of household 

members is 5.09 in Rawai and 3.73 in Ban Nua.   

  

 No. of 

Household   

Male Female Original 

inhabitants 

Marine environment 

Rawai 53 41 12 75.5% Beach, Sea, Islands, Coral reef 

Ban Nua 48 17 31 68.8% Mangrove canals, Channel, Sea 

       Total 101 58 43 -  

 

Figure 13: Pie chart showing marriage status of household respondents in both communities 
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Figures 14 and 15: Pie charts showing main occupations of household respondents 
(upper chart- Rawai, lower chart – Ban Nua) 

 
 

  
 

The chart above shows that among Rawai respondents, fishing and marine foraging remain a 

major occupation for over 62% of the respondents. There is an opportunity for wage work as 

Rawai is located in tourist and business areas, but the people lack means to engage 

productively in that competing environment.  Ban Nua has only 8.3% of the respondents 

engaged in sea fishing, but the community is heavily dependent on foraging in the mangrove 

areas and canals.  There is a high rate of “unemployment” but this includes those who make 
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use of mangrove resources for subsistence and not for commercial purposes.  So qualitative 

data is needed in order to understand this sector of population and how they will be affected if 

the mangrove areas are further degraded by overdevelopment and shrimp pond.  

 
Figures 16 and 17: Graphs showing education level of household respondents  
(upper graph- Rawai, lower graph – Ban Nua) 

 

 
 

  
  

Regarding educational level, the graphs show that the majority of household respondents in 

both communities only finished up to grade 6 (elementary school).  This will be a good indicator 
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to analyze further about the future opportunity for alternative livelihood that may require 

additional skills and knowledge.    

 
Figure 18: Graph showing income range in the two communities 

 

 
 
Figure 19: Table showing lower, highest and average income in each occupation 
 

All Income Lowest Highest Average 

Rawai 1,000 20,000 7,838 

Ban Nua 3,000 19,000 6,545 

Fishing Income Lowest Highest Average 

Rawai 4,000 20,000 8,475 

Ban Nua 6,000 11,000 7,667 

Foraging Income Lowest Highest Average 

Rawai 1,000 7,000 4,000 

Ban Nua 3,000 8,000 5,300 

Daily wage Income Lowest Highest Average 

Rawai 2,000 4,000 3,000 

Ban Nua 3,000 8,000 5,444 
 
 
 
 
 
 



 

Enhancing Socioeconomic Monitoring in Thailand  TR201501: Page 15 

  
 

3.3.2 Questionnaire  - Resources and livelihood changes  
 

Figures 20 and 21: Pie charts showing the perceptions on resource and livelihood change  
(left chart – Rawai, right chart – Ban Nua) 

  
 
 Local perceptions on resource and livelihood changes can be an important indicator.  
The majority of respondents in both communities perceived the change as significant.  The pie 
charts below (figure 22-23, and 24-25) show the perceived caused of these changes – namely 
decreasing in resource quantity, climate change and natural events like storms and tsunami, 
livelihood limited by tourism activities, and resource competition with outsiders/migrants.   

It is interesting that in Rawai, some respondents mentioned decreasing resource quality, 
meaning that the existing number of certain resources may not change but the quality (weight, 
size, and others) do change.  In Rawai, there is a response on protected area designation and 
enforcement as the factor limiting livelihood.  This needs to be analysed further in order to 
develop a plan to make the management of protected area more beneficial and friendlier to the 
fishers. 
 
Figures 22 and 23: Using compressor for diving/collecting (left) and travelling from island to island are 
sometimes seen by resource managers as bringing a threat to marine resources.  To the fishers, this is 
their “traditional” means of making a livelihood since 40-50 years ago. 
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Figures 24 and 25: Pie charts showing the perceived cause of livelihood changes   
(upper chart – Rawai, lower chart – Ban Nua) 
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Apart from the perceived causes of livelihood change, another set of data that are useful for 
developing indicators for future planning and management of coastal areas are perceived 
causes of coastal resource degradation.  With different settings and context, the two 
communities of Rawai and Ban Nua perceived the causes differently.  While Rawai respondents 
put the focus on large trawlers and illegal fishing, Ban Nua respondents see waste discharge 
from the nearby shrimp pond as a bigger threat. 
 
Figures 26 and 27: Pie charts showing the perceived causes of coastal resource degradation   
(upper chart – Rawai, lower chart – Ban Nua) 
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 Figure 28: Table showing the perceptions of resource status  

 Degraded/decline Same Better 

Coral reef (n=54) 83.3 14.8 1.9 

Sea cucumber (n=62) 77.4 22.6 - 

Shellfish (n=83) 77.1 22.9 - 

Beach (n=58)  74.1 25.9 - 

Shrimp (n=61) 73.8 26.2 - 

Crab  (n=63) 73.0 27.0 - 

Fish (n=76) 69.7 28.9 1.3 

Mangrove (n=49) 32.7 55.1 12.2 

  
The information on the types of resources and their (perceived) current status is also useful.  
Local observation can also be compared and validated with scientific/statistic data.  The local 
perception on degradation of certain resources can be ranked as follows,  1) coral reef, 2) sea 
cucumber, 3) shellfish, 4) beach (erosion, etc.) 5) crab  6) fish and 7) mangrove.  Several 
respondents see an improvement in mangrove resources as all the mangrove cutting 
concessions in Thailand were terminated and now there has been an attempt to replant and 
rehabilitate mangrove area.  The results has been quite apparent.  However, the threat of 
shrimp pond expansion, land clearing and over development in the area still poses a great 
threat to the mangrove forest. 
 
Figures 29 and 30: Children playing “seashell sellers” in front of Rawai community (left), and sea food 
stalls, mostly belong to outsiders, lined Rawai community entrance. 
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3.3.3 Questionnaire  -  Coastal occupational risks   
 
Figures 31 and 32: Coastal occupational risks for the fishers/foragers  
(upper chart – Rawai, lower chart – Ban Nua) 
 

Risk from the 
bends or other 

accident 
69.8% 

 

Risk from being 
arrested for 
fishing near 

protected areas 
15.1% 

Risk from nature 
like storms and 
dangerous sea 

animals 
11.3% 

No risk 
3.8% 

 
 

 
There is a significant difference in the perception of coastal occupational risks between Rawai 
and Ban Nua communities.  This also reflects the distinctive types of fishing and foraging in the 
two communities.  About one third of Ban Nua respondents felt that there is no problem or 
occupational risk is not an issue, while only 3.8% of Rawai respondents felt that way.   It is 



Enhancing Socioeconomic Monitoring in Thailand  TR201501: Page 20 

 

found that 69.8% of Rawai respondents felt the risk from the bends and other marine 
accidents, while only 10.6% of Ban Nua respondents share that concern, and while 15.1%  of 
Rawai respondents mentioned the risk from being arrested in the nearby protected areas, only 
2.1% of Ban Nua respondents felt that it is a risk.    
 
Ban Nua respondents perceived that coming home with no catch is a kind of risk (no return for 
time, labor and fuel cost) and having more strangers/outsiders/migrant workers foraging and 
fishing in the areas is a threat to their safety and to the declining of mangrove resources.  This 
kind of concerns should be taken into consideration and plan for local integrated well-being and 
quality of life should be discussed among the local administration agencies as well as resource 
managers. 
 
 

Figure 33  -Table showing the response for “Is the risk increasing?” 

 Yes No 

Rawai 62.7 37.3 

Ban Nuae 59.0 41.0 

 
 
Figure 34: Coming home without catch is a concern of several respondents in Ban Nua, and some 
perceived it as “occupational risk”.  
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3.3.4  Questionnaire  -  Protected areas, benefit, enforcement, and best practices.   

 

Being informed and knowledgeable about the benefit of having different agencies acting as 

resource managers and the benefit of having different types of protected area is quite crucial.  

If coastal communities are well-informed and are involved in the management and decision 

making, it is likely that the administration and conservation effort will be successful.  Therefore, 

there should be indicators regarding the local perceptions of protected areas management.  

The questionnaire result from both Rawai and Ban Nua reveals that most respondents do not 

how the difference between the work of different resource agencies. 

 

Figures 35 and 36:   Do you know the difference between the work of the National Park Unit, the 

Mangrove Conservation Unit, the Fisheries Unit, etc.?  (upper chart – Rawai, lower chart – Ban Nua) 

 

No 
73.1% 

Yes  

19.2% 

Somewhat 

7.7% 

No Yes little
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Figures 37 and 38:   Do you agree with protected area designation?  

(upper chart – Rawai, lower chart – Ban Nua) 
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Figures 39 and 40:   What are the best practices or success in coastal resource management? 
(upper chart – Rawai, lower chart – Ban Nua) 

 

Building artificial 
reef 

47.8% 

Collecting 
waste/garbage 

30.4% 

Designating 
protected 

areas/species 
8.7% 

Activities like 
tying buoys, 
replanting 

mangrove, etc. 
8.7% 

 Informing and 
building 

awareness 
4.3% 
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3.4  Application of Socioeconomic Assessment and Monitoring 
 
The final objective from this project is to use this project opportunity to establish a 
socioeconomic monitoring program that supports coral reef and other coastal resource 
management and conservation; and to share the lessons learned with other coastal and island 
communities in Thailand, and other marine management networks and areas in Southeast Asia 
and worldwide. 

 
Chulalongkorn University Social Research Institute has a strong history of working with 
community-based socioeconomic assessment and training, and the funding from this project 
provided additional development of the Thai network of communities using socioeconomic 
assessment data along with biological and physical data for managing coastal and marine 
resources.   
 
In addition, the close working relationship of the university and government ensures that there 
is technical assistance for considering results of the assessments and monitoring efforts, and of 
the evaluations of the process, in order to guide communities on a range of potential 
management solutions.  
 
This project has the privilege of partnering with local agencies that are involved in decision and 
policy making of the way coastal and marine resources are managed in Thailand. While the 
work of CUSRI with local communities provides information that influences policy making 
related to coastal and marine resource use, the Department of Marine and Coastal Resources 
plays a direct policy making role in this area. The project results can be used to adjust policies 
and plans related to natural resource conservation, livelihood, and community development 
that will affect fishers and other groups of stakeholders in the study areas. Positive results of 
the project will be applied in other sites in Thailand or nation-wide if considered useful and 
relevant. 
  
4.0  Evaluation of the Project  
 
The project provided an approach to implementing socioeconomic assessments and 
monitoring.  The implementation of these approaches contributes to the success of the 
projects.  When the project was initiated, the principal investigators from the University of 
Hawaii, Dr. Supin Wongbusarakum, and from Chulalongkorn University, Dr. Narumon Arunotai, 
had both been involved in develop socioeconomic assessment and monitoring tools for use 
internationally.  It was important to adapt and implement the same process in Thai language 
with local communities. 
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4.1 Thai Materials for Socioeconomic Assessment and Monitoring 
 

CUSRI adapted guidance materials for use in the workshop and training that have been 
produced in Thai language.  As part of the training, a daily evaluation is conducted to ensure 
that participants understand methods and can implement the assessments and monitoring 
following the workshops.  The practical exercises provide opportunities to continue to evaluate 
and adapt methods. 
 
4.2  Observation of Learning and Knowledge Transfer 
 
CUSRI researchers observed team performance throughout the process in which the teams 
develop their work plan and data collecting tools/materials, and will evaluate drafts of the work 
plan and materials used to collect data (e.g. household survey questionnaires, lists of questions 
for key informant or focus group interviews).  As they evaluated the training impact, they 
adapted and guided teams in assessment in areas that needed improvement to ensure that 
methodologies were learned and knowledge transferred.  Consistent feedback and discussion 
improved the training and assessment results.  The team modeled evaluation methods to 
ensure that these were learned and adapted.  
 
4.3  Assessment and Adaptive Management 
The success of the process is the level of understanding developed by the stakeholders to 
implement a longer term training program.  The community-based approach ensures that the 
local managers understand the importance of impact of resource management decisions that 
can affect local livelihoods.  The communities are key for monitoring the changes that take 
place locally, and armed with an understanding of the human dimensions of these management 
decisions, they can identify actions that will effect change.   

 
It is critical that the project allied communities with technical expertise and policymakers, as 
this embeds the socioeconomic assessment and monitoring in government and institutional 
decision-making as well.  The relationship established among the communities, government, 
and institutions ensures that the process will be ongoing and will not stop as this project ends.  
The long term success of this activity can be measured by the degree to which 
recommendations are implemented, shared, and transferred to other communities, but this 
will require future analysis. 
 
 
5.0  Conclusions  
 
This project provided an opportunity to engage communities in improving skills to assess 
socioeconomic aspects of coastal and marine resource management and to understand the 
effects of decision-making on community livelihoods.  Resource management decisions have 
largely been based on physical and biological data.  The socioeconomic data provides an aspect 
of evaluation for the economies and livelihoods for users of the resources. This project, 
“Enhancing Socioeconomic Monitoring to Support Conservation of Coral Reefs and Near Shore 
Resources,” established a process using locally adapted materials in Thai language that are 
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useful and useable.  More importantly, the process connected local resource managers with 
government and institutional support that ensures that the process will continue. 
 
The results of the project demonstrate opportunities to build the SocMon SEA community in 
Thailand that can connect other communities globally.  The value of the knowledge and use of 
these assessment tools will be increasingly essential as climate and environmental changes 
threaten the loss of critical resources and habitat.  The process enables communities, 
governments and resource managers to make wise decisions that affect lives, livelihoods, and 
critical resources. 
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APPENDIX A:  Thai Language Translation of the SEM-Pasifika work sheets     
 

แผ่นงาน 1:  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน  
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน 
ควรจะมีความเช่ือมโยงที่ชดัเจนระหวา่งวตัถปุระสงค์ในการจดัการกบัวตัถปุระสงค์ในการประเมิน 
วตัถปุระสงค์ในการจดัการจะเป็นฟันเฟืองของโปรแกรมโดยรวม  
หลายทา่นได้เคยผา่นกระบวนการก าหนดวตัถปุระสงค์ในการจดัการมาแล้ว 
วตัถปุระสงค์ในการจดัการเป็นสิง่ที่ทา่นต้องการท่ีจะบรรลผุลส าเร็จโดยผา่นการประเมินด้านเศรษฐกิจสงัคมและควรจะออกแบ
บให้ทราบถงึวตัถปุระสงค์และปรับปรุงวตัถปุระสงค์ในการจดัการทัง้หมดให้ดีขึน้ 
 
ตัวอย่างที่ 1: 
วัตถุประสงค์ในการจดัการ เปรียบเทียบกบั วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
วตัถปุระสงค์ของพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล 
หรือโปรแกรมการจดัการทางทะเลคืออะไ
ร 

    

วตัถปุระสงค์ของการประเมินด้านเศรษฐกิ
จสงัคมคืออะไร 

ปรับปรุงความส านกึของชมุชนในเร่ืองคว
ามส าคญัของ พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล 
และกิจกรรมการอนรัุกษ์ผา่นทางการศกึษ
าที่มีประสทิธิผลและโปรแกรมตา่งๆ 
ที่ขยายออกไป 

 

 
 

 

ก าหนดประสทิธิผลของโปรแกรมทางการศึ
กษาในปัจจบุนั 
 
ได้รับความเข้าใจที่ดีขึน้จากความส านึกขอ
งชมุชนในเร่ืองความส าคญัของ 
พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล 
  
เรียนรู้เก่ียวกบัความเข้าใจของชมุชนในเร่ือ
งความส าคญัของทรัพยากรทางทะเล 
 
ได้รับความเข้าใจจากแหลง่ข้อมลูที่ส าคญั 
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ตัวอย่างที่ 2: 
วัตถุประสงค์ในการจดัการ เปรียบเทียบกบั วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
วตัถปุระสงค์ของพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล 
หรือโปรแกรมการจดัการทางทะเลคืออะ
ไร 

 วตัถปุระสงค์ของการประเมินด้านเศร
ษฐกิจสงัคมคืออะไร 

ได้รับข้อตกกลงร่วมกนัของชมุชนในท้อง
ถ่ินและความร่วมมือในการจดัตัง้ 
พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล  

 
 

 
 
 

ก าหนดระดบัของการพึง่พาชมุชนท่ีมีต่
อทรัพยากรทางทะเลในท้องถ่ิน 
ก าหนดระดบัของการสนบัสนนุ 
(หรือการตอ่ต้าน) 
ของชมุชนในการจดัตัง้พืน้ท่ีคุ้มครองท
างทะเล 
ก าหนดความคดิเห็น 
ความต้องการและข้อกงัวลของกลุม่ผู้
มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ 
เก่ียวกบัพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเล 
ที่อาจเกิดขึน้ได้ 

ใช้พืน้ท่ีวา่งด้านลา่งแสดงรายการวตัถปุระสงค์ในการประเมินของทา่นวา่เช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์ในการจดัการของทา่นอยา่งไ
ร 

วัตถุประสงค์ในการจดัการ           วัตถุประสงค์ในการประเมิน  
วัตถุประสงค์ในการประเมิน: 
วตัถปุระสงค์ในการประเมินของทา่นเป็นข้อความท่ีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดของผลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการในการประเมินขอ
งทา่น – ความรู้อะไรท่ีทา่นหวงัจะได้รับ 
วตัถปุระสงค์เหลา่นีเ้ป็นจดุประสงค์ของการท าการประเมินและการติดตามด้านเศรษฐกิจสงัคม ซึง่ควรจะเป็นดงันี:้ 
เกี่ยวข้องกบัเปา้หมายต่างๆ ของการประเมิน 
ข้ึนอยู่กบัความสนใจและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (บรรดาผูจ้ดัการและผูใ้ช)้ 
ผลกระทบที่มุ่งเน้น เวลาที่จ ากัด เฉพาะเจาะจง สามารถน าไปใช้ได้ สามารถวัดได้ 
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แผ่นงาน 2:  การระบุสถานที่ตัง้และดัชนีชีว้ัด      
ระบุสถานที่ตัง้ 
(ทัง้ต าแหนง่ทีต่ัง้ของทรัพยากรชายฝ่ังและควรพิจารณาถึงผู้มีสว่นได้เสยี 
 
ระบุดัชนีชีว้ัด 
ดชันีชีว้ดัที่เลอืกขึน้อยูก่บั: 
1. วตัถปุระสงค์ในการประเมินและความต้องการของผู้จดัการ 

2. ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู ่

 
ดชันีชีว้ดัที่ก าหนดเนือ้หาสาระของการประเมินและจดัรูปแบบเกณฑ์ในการท่ีจะตดัสนิใจวา่จะถามค าถามอะไร 
ดชันีชีว้ดัแตล่ะตวัควรจะให้ข้อมลูที่ช่วยให้ทา่นบรรลวุตัถปุระสงค์ในการประเมินได้ 
 
ใช้ตารางด้านลา่งแสดงรายการวตัถปุระสงค์ในการประเมินของทา่น (จากแผ่นงานหมายเลข 1) 
ข้อมลูที่ทา่นต้องการเพื่อให้ได้มาซึง่วตัถปุระสงค์แตล่ะข้อได้ง่ายขึน้ 
และดชันีชีว้ดัที่สามารถน าไปใช้ในการประเมินและการตดิตามข้อมลูนัน้ 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
(อ้างถึงแผน่งาน 1) 

ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ในการประเมินได้ง่ายขึน้ ดัชนีชีว้ดัที่น่าจะเป็นไปได้ 
(ใช้ตารางดชันีชีว้ดั SEM Pacifika 
ส าหรับการอ้างอิง) 

 
 
 

  

 
 
 

  

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 

ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ในการประเมินได้ง่ายขึน้ ดัชนีชีว้ดัที่น่าจะเป็นไปได้ 
(ใช้คูม่ือ SEM Pacifika 
ส าหรับแนวความคิด) 

 
หมายเหตุ: กรอกตารางนีท้นัที ทา่นจะต้องใช้ข้อมลูที่ได้รับในระหวา่งการส ารวจเบือ้งต้นในภายหลงั (แผ่นงานหมายเลข 5) 
เพื่อกลัน่กรองวตัถปุระสงค์ในการประเมินและดชันชีีว้ดัข้างต้น 
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แผ่นงาน 3: ผู้มีส่วนได้เสีย 
 
ระบุผู้มีส่วนได้เสีย (แสดงรายการด้านลา่ง) 
 
ผู้มีส่วนได้เสียปฐมภมิู: 
ผู้ซึง่พึง่พาทรัพยากรส าหรับการด ารงชีวิต (ต.ย. ชาวประมงและชมุชนในท้องถ่ิน) 
 
ผู้มีส่วนได้เสียทุติยภมิู: 
ผู้ซึง่น าผลติภณัฑ์หรือบริการจากทรัพยากรมาใช้ในทางอ้อม (ต.ย. ผู้ ค้าปลา) 
หรือการด าเนินงานของผู้นัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากร (ต.ย. ตวัแทนการทอ่งเที่ยว นกัพฒันาชายฝ่ัง) 
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง: 
องค์กรที่มคีวามรับผิดชอบโดยตรงในการจดัการกิจกรรมที่สง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรหรือมีความสนใจในผู้มีสว่นได้เสยีปฐมภู
มิหรือทตุิยภมูิ (ต.ย. หนว่ยงานราชการ องค์กรพฒันาเอกชน ธุรกิจตา่งๆ) 
 
ก าหนดระดบัของการมีส่วนร่วม 
ระบปุระเภทและระดบัของความเก่ียวข้องส าหรับกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ ท าเป็นรายการ 
 
กลุม่ที่จะต้องแจ้งให้ทราบ 

กลุม่ที่จะต้องปรึกษา 

กลุม่ที่จะต้องร่วมมือด้วย 

กลุม่ที่มีความเป็นเจ้าของ 
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ขอค าปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสยี 
(ก าหนดแผนงานวา่จะต้องท าอยา่งไรส าหรับกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีทีแ่ตกตา่งกนั – 
แสดงรายการผู้มีสว่นได้เสยีและกระบวนการขอค าปรึกษาที่จะน าเสนอ) 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์ิส าหรับกระบวนการขอค าปรึกษา 
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แผ่นงาน 4: กิจกรรมที่ต้องเตรียม (ก าหนดการ งบประมาณและทีมงาน) 
 
ก าหนดก าหนดการและงบประมาณ 
ควรจะจดัขึน้เมื่อไร 
 
 
จะจดันานเทา่ไร 
 
 
จะเป็นเงินเทา่ไร (งบประมาณโดยประมาณ) 
 
 
รวบรวมทีมงานประเมิน 
ทีมงานท่ีสมบรูณ์จะประกอบทัง้: 

1. ผู้จดัการชายฝ่ัง และ/หรือ เจ้าหน้าที่โครงการ 

2. สมาชิกชมุชนในท้องถ่ิน และ/หรือ ผู้แทนของกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี 

(พงึระลกึถงึ: การเปิดกว้างและความสมคัรใจที่จะท างาน เวลาที่ม ีความสมดลุทางเพศ ภาษาและทกัษะทางเทคนิค 
ภมูิหลงัขององค์กร)  
 

1. หัวหน้าทีมที่น าเสนอ: 

 
2. สมาชิกทีมงาน การเข้าร่วมและทักษะต่างๆ ที่น าเสนอ:  

 
 

3. ความต้องการการฝึกอบรมที่อาจจะต้องมี 
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แผ่นงาน 5: กิจกรรมที่ต้องเตรียม (การส ารวจเบือ้งต้น) 
 
ด าเนินการส ารวจเบือ้งต้น 
สถานท่ีตัง้ทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับการเก็บข้อมลูคืออะไร 
 
 
ต าแหนง่ทีต่ัง้และจ านวนของผู้มสีว่นได้เสยีมเีทา่ไร 
 
 
เวลาไหนดีที่สดุทีจ่ะเข้าถงึกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ 
 
 
มีข้อจ ากดัใดบ้างในการเข้าถึงผู้มีสว่นได้เสยีบางคน 
 
 
จะต้องมีการเตรียมการด้านตรรกวิทยาประเภทใดส าหรับการประเมิน 
 
 
จะต้องมีการจดัเตรียมอะไรเป็นพิเศษส าหรับการเก็บข้อมลูภาคสนาม  
 
 
มีข้อคิดใหม่ๆ  อ่ืนใดที่ควรจะต้องค านงึถึงส าหรับการประเมินหรือไม่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
อย่าลืม! 
ใช้ข้อมูลใหม่ทีไ่ดร้บัไปกลัน่กรองวตัถปุระสงค์ในการประเมินและดชันีชีว้ดัทีแ่สดงรายการในแผ่นงาน 
2 
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แผ่นงาน 6: ดัชนีชีว้ดั วิธีการ กลุ่มเป้าหมายแล 
 
ตัวอย่าง 
 
ใช้ ดชันีชีว้ดั ที่ท่านน าเสนอบนแผ่นงานดชันีชีว้ดัหมายเลข 2 (แก้ไขใหมด้่วยข้อมลูที่รวบรวมในแผน่งานหมายเลข 5) 
เพื่อที่จะเลือกวิธีการต่างๆ ส าหรับรวบรวมข้อมูล 
 
ณ จดุนีท้า่นไมจ่ าเป็นต้องท าการสมัภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงหรือส ารวจค าถาม แตใ่ห้ใช้คูม่ือ SEM-Pacifika 
ส าหรับแนวความคิดและคดิเฉพาะเจาะจงวา่วิธีการไหนดีที่สดุที่จะเก็บข้อมลูเก่ียวกบัดชันชีีว้ดัของทา่นตลอดจนถงึแหลง่ข้อมู
ลที่นา่จะเป็นไปได้ 
 
ดัชนีชีว้ดั 
ลงรายการจากแผน่งานดชันีชีว้ดั 

วิธีการที่น าเสนอ 
ข้อมูลทุติยภมิู (S) – ลงรายการของแหลง่ที่นา่จะเป็นไปได้ 
การสัมภาษณ์/ส ารวจผู้ให้ข้อมูลหลกั (KI) – ใคร จ านวนก่ีคน 
การส ารวจครัวเรือน (HH) ลงรายการค าถามที่นา่จะเป็นไปได้ 
การเสวนากลุ่มย่อย (FG) – ลงรายการกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี 
มีผู้ เข้าร่วมกลุม่ละก่ีคน 
การสังเกตการณ์ (O) – ระบวุา่ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร 

  
  
  
  
ดัชนีชีว้ดั 
ลงรายการจากแผน่งานดชันีชีว้ดั 

วิธีการที่น าเสนอ 
ข้อมูลทุติยภมิู (S) – ลงรายการของแหลง่ที่นา่จะเป็นไปได้ 
การสัมภาษณ์/ส ารวจผู้ให้ข้อมูลหลกั (KI) – ใคร จ านวนก่ีคน 
การส ารวจครัวเรือน (HH) ลงรายการค าถามที่นา่จะเป็นไปได้ 
การเสวนากลุ่มย่อย (FG) – ลงรายการกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี 
มีผู้ เข้าร่วมกลุม่ละก่ีคน 
การสังเกตการณ์ (O) – ระบวุา่ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร 
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การออกแบบการสุ่มตัวอย่างการส ารวจครัวเรือน 
หากทา่นเลอืกที่จะด าเนินการส ารวจครัวเรือน ทา่นจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนประชากรทัง้หมดที่ต้องการเป็นตวัอยา่งประชากร 
การตดัสนิใจวา่จะท าการสุม่หรือไมสุ่ม่ตวัอยา่งจะขึน้อยูก่บัค าตอบของค าถามดงัตอ่ไปนี :้ 
1. จ านวนประชากรทัง้หมดของสถานท่ีตัง้ถกูก าหนดไว้ดีแล้วยงั สามารถที่จะแสดงรายการและใสล่ าดบั 

เลขเพื่อท่ีวา่ทีมงานจะสามารถสุม่เลอืกคนได้ไหม 
 
2. มีความส าคญัอยา่งไรตอ่ผลลพัธ์ที่จะเป็นตวัแทนด้านสถิติ 

 
3.  เรามีเจ้าหน้าที่ เวลาและเงินทนุส าหรับท าการสุม่ตวัอยา่งหรือไม่ 
 
ถ้าค าตอบใดค าตอบหนึง่ของค าถามข้างต้นคือ “ไม”่ แล้วละก็ ทีมงานของทา่นก็จะต้องท าแบบไม่สุ่มตัวอย่าง 
วิธีการนีใ้ห้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ แต่ 
1. ไมส่ามารถพจิารณาได้วา่มคีวามส าคญัด้านสถิติ และ 

2. เป็นสิง่ส าคญัที่ทา่นจะต้องท าให้ดีที่สดุเพื่อให้แนใ่จวา่ตวัอยา่งของทา่นเทีย่งตรงและเป็นตวัแทนของ 

ประชากรผู้มีสว่นได้เสยีมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้   
 
ถ้าทา่นเลอืกที่จะท าการสุ่มตัวอย่าง ให้ก าหนดขนาดของตัวอย่าง ตาม: 
1. ขนาดประชากร (ผู้ใหญ่หรือทัง้หมด): ___________________ 

 
2. ช่วงความเช่ือมัน่ท่ีต้องการ: + หรือ -  _________________ % 

 
3. ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีต้องการ: ______________________ % 

 
ใช้ตารางขนาดของตวัอยา่งในชอ่ง 5 ข้อ 4.4 
(ก าหนดวา่ใครจะสมัภาษณ์และขนาดของตวัอยา่ง) ของหมวดที่ 1 ในแนวทางของ 
SEM-Pacifika (หรือใช้การค านวณขนาดของตวัอยา่งแบบออนไลน์) 
เพื่อท่ีจะก าหนดขนาดของตวัอยา่งที่ทา่นต้องการ: 
ขนาดของตวัอย่าง = _______________________________ 

  
     
แผ่นงาน 7: กิจกรรมที่ต้องเตรียม (การวิเคราะห์ผู้ฟัง)  
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การวิเคราะห์ผู้ใช้/ผู้อ่าน/ผู้ฟัง 
(ทราบถึงการสือ่สารท่ีทา่นจะต้องใช้ในการเร่ิมต้นการติดตามผลจะช่วยทา่นในการวางงบประมาณและแผนการส าหรับกิจกรร
ม เวลาและทรัพยากรทีจ่ าเป็น) 
 
 
ระบุผู้ฟังเพื่อผลลัพธ์ของการสื่อสาร: 
 
 
1. ใคร (รายบุคคลหรือองค์กร) ที่จะได้รับผลกระทบจากผลสมัฤทธ์ิของการประเมินและการติดตามผลของท่าน 

(ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ) 
 
 
2. ใครสามารถด าเนินการเกี่ยวกบัผลลัพธ์  

 
 
3. แผนการเบือ้งต้นส าหรับผลลพัธ์ของการสื่อสาร: 

 
การสือ่สารทางเดยีว: 
- เคร่ืองมือที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (รายงาน เอกสาร) 

- เคร่ืองมือที่มองเห็นได้ (โปสเตอร์ ภาพ สญัญลกัษณ์ กระดานขา่ว) 

- การน าเสนอด้วยวาจา (ด้วยตนเอง การประชมุ การประชมุเชิงปฏิบตัการ) 

- สือ่สารมวลชน: หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนต์) 

- อินเตอร์เน็ต 

 
การสือ่สารสองทาง: 
- การสนทนากลุม่ (ด้วยตนเอง การประชุมกบัชมุชน การประชมุเชิงปฏิบตัการ) 

- การสนทนาตวัตอ่ตวั (ด้วยตนเองกบัแตล่ะบคุคลที่ส าคญั) 

- การสือ่สารทางไกล: โทรศพัท์ วิดีโอโฟน กล้องวิดีโอขนาดเลก็ที่ท างานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ 

- อินเตอร์เน็ต: อีเมล์ รายการท่ีให้บริการ ห้องสนทนาตา่งๆ 
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ผู้ใช้/ผู้ อ่าน/ผู้ฟัง - วิธีเบือ้งต้นในการรับข้อมลู 

- ข้อจ ากดั/ความท้าทาย (ภาษา การรู้หนงัสอื) 
 
 

กลไกในการสื่อสารที่น่าจะเป็นไปได้ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
(ค าแนะน าที่สมบรูณ์กวา่นีใ้นการวิเคราะห์ผู้ ฟังและการสร้างแผนเพื่อสือ่สารผลลพัธ์สา
มารถหาได้ในคูม่ือ SEM-Pacifika) 
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แผ่นงาน 8: โครงร่างระยะเวลาในการประเมิน 
 
แผ่นงาน 1-7 ควรจะให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จ าเป็นทีจ่ะใส่รวมเป็นโครงร่างระยะเวลาคร่าวๆ 
ส าหรับการประเมินเศรษฐกิจสังคมทีท่่านจะด าเนินการทีส่ถานทีต้ั่งประเทศของท่าน 
 
แผนผงัด้านลา่งให้ตวัอยา่ง* ของขัน้ตอนเบือ้งต้นในการวางก าหนดการส าหรับแผนการท างานของทา่น 
ปรับกิจกรรมที่จดัเตรียมของทา่นให้เป็นปัจจบุนั แล้วสร้างโครงร่างระยะเวลาคร่าวๆ ของทา่นเองในหน้าถดัไป 
หลงัจากที่ทา่นได้สร้างก าหนดการของกิจกรรมที่วางแผนไว้ เขียนค าอธิบายของแตล่ะกิจกรรมโดยละเอียด 
(ในหน้าทีแ่ยกตา่งหาก) เพื่อท าให้แผนงานของทา่นชดัเจน ใช้คูม่อื SEM-Pacifika เป็นแหลง่ที่มา 
และถามความคดิเห็นและการสะท้อนกลบัจากผู้อื่น 
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ตัวอย่างของโครงร่างระยะเวลางาน 

กิจกรรม เมษาย
น 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎา
คม 

สิงหาคม-พฤศจิกายน 

ท าแบบสอบถามให้เสร็จสมบรูณ์ XX 
(เอมิลี่ 
เดฟ) 

    

สัมภาษณ์ข้อมูลทุติยภมิูและผู้ให้ข้
อมูลหลกั 

XX 
ทีมงา
น 1: 
จอห์น 
ทีมงา
น 2: 
ริต้า 

XX    

การส ารวจครัวเรือน  XX 
ผู้มีส่วนร่วมทัง้หมด 
ทดสอบก่อนในสปัดาห์แรกของเดือนพ
ฤษภาคม  
ด าเนินการใน 2 
สปัดาห์สดุท้ายของเดือนพฤษภาคม 

   

การเข้ารหัส   XX 
ผู้มีส่วนร่วมทัง้หมด 
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กิจกรรม เมษาย
น 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎา
คม 

สิงหาคม-พฤศจิกายน 

การวิเคราะห์ข้อมูล   XX 
ผู้มีส่วนร่วมทัง้หมด 
ท างานกบั TA 
ในสิน้เดือนมถินุายนท่ีส านกังา
นประมง 

  

รายงานของทีมงาน    XX 
ทีมงาน 
1: เอมิลี่ 
จอห์น 
ทีมงาน 
2: เดฟ 
ริต้า 

 

การสื่อสาร/รายงานขัน้สุดท้าย     XX 
เอมิลี่และเดฟ 
(ด้วยความช่วยเหลอืจาก TA) 
น าเสนอตอ่ที่ประชมุในเดือนตลุาคม 

การจดัการการปรับตวั     XX 
เอมิลี่กับหวัหน้าหนว่ยงานและผู้มีส่
วนได้เสยี 
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ผู้น าโครงการ: เอมิลี่ (ช่ือทีเ่ป็นตวัหนาด้านลา่งเป็นผู้น าโครงการ) 
ทีมงาน 1 (มุง่เน้นไปท่ีสถานท่ีตัง้ ก): จอห์น เอมิลี่ เฟร็ด ซารา ทีมงาน 2 (มุง่เน้นไปท่ีสถานท่ีตัง้ ข): ริต้า เดฟ เอมิลี ่
โจเซฟ 
*หมายเหต:ุ แผนผงัข้างต้นเป็นเพียงตวัอยา่งเทา่นัน้ – 
โครงร่างระยะเวลาของทา่นควรจะสะท้อนความต้องการของสถานท่ีตัง้และโปรแกรมของทา่น 
 
กิจกรรม เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน 
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แผ่นงาน 9: แผนงานการประเมิน 
แผ่นงาน 1-8 ควรจะให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จ าเป็นทีจ่ะใส่รวมเป็นแผนงานคร่าวๆ 
ส าหรับการประเมินเศรษฐกิจสังคมทีท่่านจะด าเนินการทีส่ถานทีต้ั่งประเทศของท่าน 
 
แผนผงัด้านลา่งให้ตวัอยา่ง* ของขัน้ตอนเบือ้งต้นท่ีมาจากรายการการประเมิน (หาได้ในภาคผนวก ก) 
ที่จะรวมอยูใ่นแผนงานของทา่น ปรับกิจกรรมที่จดัเตรียมของทา่นให้เป็นปัจจบุนั แล้วสร้างแผนงานคร่าวๆ 
ของทา่นเองในหน้าถดัไป ใช้คูม่ือ SEM-Pacifika เป็นแหลง่ที่มา และถามความคดิเห็นและการสะท้อนกลบัจากผู้อื่น 
 

ร่างแผนงานของท่านเอง 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การสนับสนุนจากทีมงาน

ท้องถิ่น 
วันที่เร่ิม วันที่สิน้สุด งบประมาณ 

ก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมินเศรษฐกิจสังคม      
ระบุสถานที่ตัง้และดัชนีชีว้ัด      
ระบสุถานท่ีตัง้และศกึษาประชากร      
เลอืกดชันชีีว้ดัเบือ้งต้นและวิธีการเก็บข้อมลู      
ขอค าปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสยี      
ระบผุู้มีสว่นได้เสยีและก าหนดระดบัของการมีสว่นร่วม      
ขอค าปรึกษากบัผู้มีสว่นได้เสยี      
จัดเตรียมการประเมิน      
ก าหนดก าหนดการและงบประมาณ      
รวบรวมทีมงานติดตามผล      
ด าเนินการส ารวจเบือ้งต้น      
กลัน่กรองวตัถปุระสงค์ในการประเมิน 
เลอืกดชันชีีว้ดัและวิธีการเก็บข้อมลูในขัน้สดุท้าย 

     

ก าหนดวา่ใครจะเป็นผู้สมัภาษณ์และขนาดของตวัอยา่ง      
ด าเนินการประเมินผู้ ฟัง      
พฒันาแผนงานโดยละเอยีดส าหรับการประเมินทางเศรษฐกิ
จสงัคม  

     

เก็บข้อมูล      
เก็บและประเมินข้อมลูทตุิยภมูิ      
ออกแบบเคร่ืองมือการเก็บข้อมลู (ค าถามในการสมัภาษณ์ 
การส ารวจ) 

     

แปลและส ารวจการแปลกลบั (ถ้าจ าเป็น)      
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การสนับสนุนจากทีมงาน
ท้องถิ่น 

วันที่เร่ิม วันที่สิน้สุด งบประมาณ 

ทดสอบก่อนและแก้ไขค าถามในการสมัภาษณ์และการส าร
วจ 

     

ให้แนใ่จวา่การประเมินได้กลา่วถงึวตัถปุระสงค์ (แก้ไข)      
จดัตัง้ฐานข้อมลู ระบบการเข้ารหสัข้อมลู 
และแผนการวเิคราะห์ 

     

ฝึกอบรมทีมงานเก็บข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการเก็บข้อมลู      
จดัเตรียมระบบโลจิสติกส์ส าหรับการเก็บข้อมลูภาคสนาม      
เก็บข้อมลู – ผู้ให้ข้อมลูหลกั      
เก็บข้อมลู – การส ารวจครัวเรือน      
เก็บข้อมลู – กลุม่ยอ่ย      
วิเคราะหข้็อมูล      
เข้ารหสัและใสข้่อมลู      
กรอกสถิติเชิงพรรณนาและการวเิคราะห์อื่นๆ      
สื่อสารผลลัพธ์      
แลกเปลีย่นความเห็นการเรียนรู้ที่ส าคญักบัทีมงานทัง้หมด      
ร่างรายงานการประเมิน      
ร่างค าแนะน าในการจดัการ ถ้าสามารถน าไปใช้      
ทบทวนและสือ่สารผลลพัธ์กบัชมุชน      
แจกจา่ยรายงานการประเมินให้ผู้มีสว่นได้เสยีหลกัเพื่อทบท
วน 

     

สรุปและยื่นรายงานการประเมินขัน้สดุท้าย      
ใช้ผลลัพธ์ส าหรับการจัดการการปรับตัว      
ทบทวนผลลพัธ์กบัผู้ตดัสนิใจหลกัและผู้จดัการ      
ก าหนดการด าเนินการส าหรับการเปลีย่นแปลงด้านการจดัก
าร 

     

ก าหนดความต้องการส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมและการประเมิน
ในอนาคต 
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ร่างแผนงานของท่านเอง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การสนับสนุนจากทีมงานท้องถิ่น วันที่เร่ิม วันที่สิน้สุด งบประมาณ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 



Enhancing Socioeconomic Monitoring in Thailand  TR201501: Page 48 

 

APPENDIX B:  Thai Language Summary of SocMon SEA 
 

โครงการตดิตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์แนวปะการังและทรัพยากรชา
ยฝ่ังในประเทศไทย 

Enhancing Socioeconomic Monitoring to Support Conservation  
of Coral Reef and Near Shore Resources in Thailand 

 
1.  SocMon SEA คืออะไร 
 SocMon SEA (Socioeconomic Monitoring Guidelines for Coastal Manages in Southeast 
Asia) 
น าเสนอแนวทางในการตดิตามและประเมินสภาพสงัคมเศรษฐกิจของพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉีย
งใต้ แนวทางนีค้รอบคลุมประเด็น/แนวค าถามและตัวชีว้ัด ซึ่งเ ม่ือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล/ตัวชีว้ัด 
แ ล ะ ติ ด ต า ม อ ย่ า ง ส ม ่ า เ ส ม อ 
จ ะ เ ป็ น ข้ อมู ล ส า คัญแล ะ เ ป็ นป ร ะ โ ย ช น์ ส า ห รั บก า ร ว า ง แผนกา ร จัด ก า ร พื น้ ท่ี ช า ย ฝ่ั ง ท ะ เ ล  
และสร้างการมีสว่นร่วมระหวา่งหลายภาคสว่น 
 ข้อมูลใน SocMon SEA เก่ียวกับประชากรและลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมในชุมชน 
กา ร ใ ช้ ท รั พย าก ร ช าย ฝ่ั ง แล ะ กิ จก ร รมต่ า ง ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ผ ลก ระทบจ าก กิ จ ก ร รม เ หล่ า นั น้ 
ทศันคติและมุมมองเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรชายฝ่ัง การบริหารจดัการ และการอนุรักษ์   SocMon SEA 
มีตวัชีว้ดั 60 ตวัชีว้ดัท่ีทีมวิจัยจะเลือกใช้ให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายของการส ารวจและบริบทของพืน้ท่ี/ชุมชน  
โดยทั่วไปแล้ว การเก็บข้อมูลในครัง้แรกจะครอบคลุมตวัชีว้ัดจ านวนมากกว่าการเก็บข้อมูลในครัง้ต่อๆ ไป 
ซึง่จะแคบลงและมีความเฉพาะมากขึน้ ตอบโจทย์วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทรัพยากรชายฝ่ังมากขึน้    

แนวทาง SocMon ได้รับการพฒันาในมีความเฉพาะในแตล่ะภมูิภาค  ส าหรับภมูิภาคนี ้ เราใช้ 
SocMon Southeast Asia และส าหรับภมูิภาคอ่ืนๆ นัน้ มี  SocMon South Asia, SEM-Pasifika for Pacific 
Island Countries, SocMon Western Indian Ocean, SocMon Caribbean   ดงันัน้ 
ข้อมลู/ตวัชีว้ดับางรายการสามารถพฒันาไปสูต่วัชีว้ดักลางและฐานข้อมลูท่ีมีมาตรฐานในภมูิภาคและเปรียบเ
ทียบระหว่างภมูิภาคตา่งๆ 
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2.  ท าไมเราจึงใช้ SocMon 
 ก า ร ใ ช้  SocMon SEA 
นอกจากจะท าใ ห้ เ กิดการ เ ก็บข้อมูลอย่างสม ่ า เสมอและเ กิดการพูดคุยระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
ท่ีเป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียของทรัพยากรชายฝ่ังแล้ว  ยงัท าให้ได้ชดุข้อมลู/ตวัชีว้ดัท่ีจะ….. 

ก) ชีใ้ห้เห็นถึงภยัคกุคาม ปัญหา จดุแข็ง จดุออ่น และแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทัง้ 
โอกาสในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 

ข) กระตุ้นให้กลุม่ผู้ เก่ียวข้องทราบถึงความส าคญั คณุคา่ 
และความหมายทางวฒันธรรมของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เพ่ือเพิ่มการสนบัสนนุโครงการการ
จดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 

ค) ประเมินข้อดีและข้อด้อยของมาตรการการจดัการท่ีมีอยู ่
เพ่ือปรับปรุงนโยบายท่ีมีอยูแ่ละค้นหานโยบายทางเลือก 

ง) ประเมินผลของโครงการการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังวา่บรรลเุปา้หมาย และ 
จดุประสงค์หรือไม ่อยา่งไร 

จ) พฒันาความร่วมมือจากผู้ มีสว่นร่วมหลายภาคสว่น   
และค้นหาประเดน็ส าคญัในการจดัโครงการ/กิจกรรมเพ่ือศกึษาและสร้างความตระหนกัในการจดัการทรัพยาก
รชายฝ่ัง 

ฉ) ประเมินสภาพท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตัง้ข้อสนันิษฐานเก่ียวกบัสภาพสงัคมเศรษฐกิจใ
นพืน้ท่ี   การพฒันา/เปล่ียนแปลงของชมุชน และความเข้าใจของผู้ มีสว่นร่วม 

ช) เป็นพืน้ฐานในการสร้างฐานข้อมลูเพื่อการเปรียบเทียบและการวางแผนในอนาคต 
 
3.  การตดิตามและประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม 
 แตเ่ดมิ 
เข้าใจกนัวา่การเก็บข้อมลูเพื่อติดตามและประเมินสภาพสงัคมเศรษฐกิจจะต้องจดัท าโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีภาระหน้
าท่ีจดัการชายฝ่ังทะเล ซึง่มีพืน้ฐานทางสงัคมศาสตร์  หรือผู้ ท่ีมีประสบการณ์งานวิจยัด้านสงัคมศาสตร์     
แตใ่นปัจจบุนั เม่ือประชาชนมีความต่ืนตวัเร่ืองข้อมลูมากขึน้  
มีกระบวนการเก็บข้อมลูในชมุชนเพ่ือความรู้ความเข้าใจในตนเองและเพ่ือหาแนวทางพฒันาท่ีเหมาะสมส าหรั
บชมุชนเอง ก็เร่ิมมีรูปธรรมของการ“ประชาพิจยั” ในท่ีตา่งๆ 
ซึง่จะเป็นรากฐานให้ชมุชนและภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในการเก็บข้อมลูเพ่ือการตดิตามและประเ
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มินสภาพสงัคมเศรษฐกิจเพิ่มขึน้  อยา่งไรก็ดี  การวิเคราะห์และการน าเสนอ-
ส่ือสารข้อมลูควรจะท าร่วมกนัระหวา่งหลายภาคสว่น  ส าหรับการเก็บข้อมลู 
ผู้ ท่ีร่วมเก็บข้อมลูควรจะมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีแรงจงูใจ และความสนใจในโครงการ 
และมีความรู้ความเข้าใจในชมุชน 
 ขัน้ตอนในการตดิตามและประเมินสภาพเศรษฐกิจสงัคม คือ 

1) การเตรียมการล่วงหน้า รวมถึงการตัง้จดุมุง่หมาย การคดัเลือกตวัชีว้ดั  
การก าหนดขัน้ตอนในการเก็บข้อมลูและหาแนวทางติดตามประเมิน  
การปรึกษาผู้ มีสว่นร่วมและหาผู้ ร่วมเก็บข้อมลูท่ีเหมาะสม 

2) การเก็บข้อมลูทตุยิภมูิจากเอกสารตา่งๆ  ค้นหาข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัชมุชน 

3) การเก็บข้อมลูจากการสงัเกต 

4) การเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ครัวเรือน   

5) การเก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูหลกั โดยการสมัภาษณ์เจาะลึก การจดัสนทนากลุม่ 

6) การวิเคราะห์ข้อมลู การเขียนรายงานผล  

7) การน าผลไปประกอบในการวางแผนการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและการปรับปรุงการบริหารจดัการ 
การพฒันาโครงการศกึษาและสร้างความตระหนกัเร่ืองทรัพยากร 

8) การส่ือสารข้อมลู 
 ผู้ ท่ีจะใช้ประโยชน์ SocMon คือผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการชายฝ่ังทะเล 
เจ้าหน้าท่ีรัฐในระดับท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน  
นกัวิชาการ หนว่ยงานระดบัภมูิภาค และระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 

แผนผงัการท างาน SocMon 
 
 

การเตรียมการ 
ล่วงหนา้ 

การวเิคราะห์ 
ขอ้มูลและ 
การส่ือสาร 

แหล่ง 
ทุติยภูมิ 

ผูใ้ห ้
ขอ้มูลหลกั 

การสมัภาษณ์ 
ครัวเรือน 

การเก็บขอ้มูล 

การสงัเกตการณ์ 
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4.  วิธีการเก็บข้อมูล 
 1)  การทบทวนเอกสาร คือการเก็บข้อมลูจากแหลง่ทตุยิภมูิ เชน่ เอกสาร รายงาน ผลการวิจยั 
และผลส ารวจข้อมลูโครงการท่ีเก่ียวข้อง แผนท่ี ภาพถ่าย รวมทัง้ภาพถ่ายทางอากาศ  บนัทกึประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน  
การเก็บข้อมลูวิธีนีเ้ป็นการรวบรวม ประเมิน และทบทวนข้อมลูท่ีเก่ียวกบัชมุชนและตวัชีว้ดัตา่ง ๆ 

 2) การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั ซึง่ก็คือบคุคลท่ีมีต าแหนง่ ประสบการณ์ 
และ/หรือความรู้ท่ีสามารถให้ข้อมลู และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกบัประชากรหรือคนเฉพาะกลุม่  

 3) 
การสมัภาษณ์ครัวเรือนโดยใช้แบบสอบถามท่ีวางโครงสร้างไว้ตามประเดน็ตวัชีว้ดัและตามบริบทเฉพาะของแตล่ะ
พืน้ท่ี  โดยมีค าถามปลายปิดท่ีจ ากดัค าตอบท่ีให้เลือก เพ่ือวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิต ิ
แตก็่อาจจะมีค าถามปลายเปิดไว้เพ่ือให้การสมัภาษณ์ชนิดนีใ้ห้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูระดบับคุคล 

 4)   การสงัเกต  เป็นการบนัทึกข้อมลูเชิงคณุภาพจากสิ่งท่ีผู้ ร่วมทีมสงัเกตเห็นระหว่างการเก็บข้อมลู   
ในงานนี ้ การสงัเกตจะเป็นการท าให้เข้าใจสภาพชมุชน และกิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวกบัชายฝ่ังทะเลได้ดีขึน้และเป็นวิธีการตรวจสอบข้อมลูท่ีได้จากวิธีอ่ืนๆ ด้วย 

 5)  การวิ เคราะห์ข้อมูลเป็นงานท่ีทีมควรท าร่วมกันตลอดช่วงการเก็บข้อมูล  
โดยการพูดคุยแลกเปล่ียนทบทวนสิ่ ง ท่ี ค้นพบ ตีความผลท่ีได้  และวางแผนในการน าเสนอข้อมูล 
ควรวิเคราะห์ข้อมลูให้เสร็จในขณะการเก็บข้อมลูภาคสนาม   
   
5. การส่ือสารข้อมูล 
 สิ่ ง ส า คั ญ ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ข้ อ ค้ น พ บ แ ล้ ว  คื อ ก า ร ส่ื อ ส า ร ผ ล  
ขบวนการส่ือสารมีความส าคญัมากในการใช้ข้อมลูเพ่ือปรับปรุงการบริหารจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลในอน
าคต ผู้ ท่ีควรรับรู้ข้อมูลคือสมาชิกชุมชน ผู้ วางแผนนโยบาย และหน่วยงานท่ีบริหารจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง   
ก า ร พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ฯ 
กบัสมาชิกในชมุชนเพ่ือท าให้ผลการวิจยัสามารถน าไปใช้และมีผลตอ่การจดัการตอ่ไป 
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APPENDIX C: Questionnaire in Thai language 

ค าถามส าหรับสัมภาษณ์ครัวเรือน   
 

                                                        วนัที่สมัภาษณ์……………………………………………………บ้านเลขที่..........................หมูบ้่าน..............................................................ผู้สมัภาษณ์ 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน 

 ชื่อ-สกลุ  สถานะในบ้าน 
(ความสมัพนัธ์กบัหวั
หน้าครัวเรือน)  

อาย ุ

 

เพศ 

 

สถานภาพ 

(โสด/สมรส/ห
ยา่) 

 

การศกึษา 

 

ศาสนา เกิดที่น่ีหรือย้าย
มาจากที่อ่ืน? 
นานเทา่ใด? 

งานที่ท า/รายได้ตอ่เดือน 

หน้าแล้ง/หน้าฝน 

อาชีพหลกั อาชีพรอง 

1 
 

 
 

         

2 
  

         

3 
  

         

4  
         

5  
         

6  
         

7  
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ส่วนที่ 2: ทรัพยากรชายฝ่ังที่ใช้ประโยชน์ 
ล าดบั สิง่ที่เก็บหา บริเวณ อปุกรณ์เก็บหา ปริมาณ (ตอ่ช่วงเวลา?) การใช้ประโยชน์ 

(กินเอง/ขาย)  % 
ราคา/หนว่ย 
ตลาด/แหลง่ซือ้-ผู้บริโภค 

ชายหาด 1.      
 2.      
 3.      
ในทะเล 1.      
 2.      
 3.      
ปะการัง 1.      
 2.      
 3.      
ป่าเลน 1.      
 2.      
 3.      
........... 1.      
 2.      
 3.      
............ 1.      
 2.      
 3.      
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ส่วนที่ 3: การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและการท ามาหากิ
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1.      การท ามาหากินในอดีตกบัปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ่    (  )  1. เปลี่ยน      (  )  2. ไมเ่ปลี่ยน   
 อธิบายเพ่ิมเติม.......................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 เพราะอะไรจงึมีการเปลี่ยนแปลง............................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

2.       สงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงกบัสิ่งเหลา่นีห้รือไม ่หากเปรียบเทียบกบัเม่ือ 10 ปีที่แล้ว         
เรียง  เสื่อมโทรม เทา่เดิม          ดีขึน้ รายละเอียด 

 ปะการัง     
 ปลา     

     
     

 หอย     
     
     

 ปลิงทะเล     
 กุ้ง     
 ป ู     
 ชายหาด     
 แหลง่น า้จืด     
 ป่าบก     
 ป่าชายเลน     
      
      
      
      
      
 
3.  ปัญหาที่สง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรชายฝ่ัง 
    (  )  1. ไมมี่ปัญหา       (  )  2.  คลื่นลมพาย/ุสภาพตามธรรมชาติ      (  )  3. เรือประมงขนาดใหญ่         
    (  )  4. น า้เสียจากบอ่กุ้ง  (  )   5.   การพฒันาพืน้ที่ท าให้ต้องไถและเปิดพืน้ที่ใหม่ๆ      
    (  )  6. คนตา่งถ่ินเข้ามาเก็บหาทรัพยากรอยา่งไมย่ัง่ยืน แม้แตส่ตัว์ทะเลขนาดเล็กๆ 

    (  )  7. อ่ืนๆ ระบ.ุ.................................. ................................................... ................................................................... 
4.  ความเสี่ยงในการท ามาหากินชายฝ่ังทะเลต่อคนในชุมชน     (  )  1. ไมมี่        
    (  )  2.  การด าน า้ด้วยเคร่ืองลม     (  )  3.  สตัว์มีพิษหรือสตัว์ร้ายในทะเล    (  )  4.  คลื่นลมพาย ุ 
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    (  )  5.  อ่ืนๆ ระบ.ุ..................................................................................... ................................................................... 
5.  ความเสี่ยงนีมี้มากขึน้หรือไม ่   (  ) 1. ใช ่ เพราะ...................... ....................................................................................... 
   (  ) 2. ไมใ่ช ่  เพราะ...................... ......................................................................................... .................................. 

6.  มีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาชว่ยแก้ปัญหา  (  ) 1. ไมมี่ (  ) 2. มี (ระบชุื่อหน่วยงาน) …………………………  
    แก้ไขปัญหาโดย……………………… ………………………………………………… ………… ………… ………… …………  

  
ส่วนที่ 4:  ความคิดเหน็เกี่ยวกับพืน้ที่คุ้มครอง 
1.     รู้หรือไมว่า่ หน่วยงานอทุยานแหง่ชาติ  ส านกัอนรัุกษ์ป่าชายเลน  กรมประมง ฯลฯ  มีหน้าที่ตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร? (  ) 1. รู้ 
ตา่งกนัคือ ................................... ................................................... (  ) 2.  ไมรู้่ 
2.     มีบริเวณที่เป็นพืน้ที่คุ้มครองด้านทรัพยากรธรรมชาติแถบนีห้รือไม่    (  )  1. ไมมี่        
     (  )  2.   มี ระบ.ุ.................................. ................................................... ................................................................... 

(  )  3.   ไมรู้่   (ข้ามไปข้อ 8) 
3.    ในทางปฏิบตัิมีการใช้กฎข้อระเบยีบในระดบัใด (1-5)……  

(1 = ไมมี่การใช้บงัคบัในทางปฏิบตั ิ   5 = ใช้บงัคบัอยา่งเต็มที)่ 

4.    คนในชมุชนท าตามกฎระเบียบในการจดัการชายฝ่ังในระดบัใด (1-5)…… 
(1= ไมป่ฏิบตัิตามเลย     5 = ปฏิบตัิตามอยา่งเต็มที่) 

5.     มีการห้ามเข้าไปท ามาหากินด้วยหรือไม.่........................อยา่งไร.......................................................................... 
6.     เห็นด้วยหรือไมก่บัการก าหนดพืน้ที่คุ้มครองเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
       (  ) 1.  เห็นด้วย  เพราะ…………………………………………… 

................................... ................................................... ................................................................... 
        (  ) 2.  ไมเ่ห็นด้วย  เพราะ……………………………………………  

................................... ................................................... ................................................................... 
7.   เคยมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งกบัเจ้าหน้าที่พืน้ที่คุ้มครอง (เชน่ เจ้าหน้าที่ป่าชายเลน เจ้าหน้าที่อทุยานฯ หรือไม ่อยา่งไร 
      (  ) 1. ไมมี่  
      (  ) 2. มี คือ 
ปัญหา……………………………………………………………………………………………….………………. 

8.   คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจที่เก่ียวกบัการจดัการทางชายฝ่ังในระดบัใด (1-5)…… 

(1 = ไมมี่สว่นร่วม     5 = มีสว่นร่วมอยา่งเต็มที่) 

 

9.   ตวัอยา่งที่ดีหรือความส าเร็จในการจดัการชายฝ่ังมีอะไรบ้าง 

1.…………..……………………………   2……….……………………………… 
10.  ตวัอยา่งที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจดัการชายฝ่ัง 

 1.…………..……………………………   2……….……………………………… 
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11.  กิจกรรมของคนในชมุชนมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ 
 กิจกรรม มีผลกระทบ             ไมมี่ผลกระทบ ข้อสงัเกต 

1 การทิง้ขยะในชมุชน/ขยะจากทะเล    
2 การเก็บสตัว์ทะเล-ปะการัง/ประมงเพื่อขาย    
3 น า้ทิง้จากหมูบ้่าน    
4 การทิง้สมอเรือ    
5 อ่ืนๆ.....................................    
6 อ่ืนๆ.....................................    
7 อ่ืนๆ.....................................    
 
12.  กิจกรรมหรือจารีตประเพณีของคนในชมุชนที่อนรัุกษ์หรือสง่เสริมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 กิจกรรม อธิบาย 

1    
2    
3    
4    
 

13.  เคยได้รับความรู้ด้านการจดัการ/อนรัุกษ์ธรรมชาติ จากแหลง่ใดบ้าง  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ เรียงล าดบั) 
 (  ) 1. ไมเ่คย (  ) 2. เจ้าหน้าที่อทุยานแหง่ชาติ 
 (  ) 3. เจ้าหน้าที่อ าเภอ / จงัหวดั (  ) 4. ก านนั /ผู้ ใหญ่บ้าน  
 (  ) 5. โทรทศัน์ (  ) 6. วิทย ุ  
 (  ) 7. ครูในโรงเรียน (  ) 8. หนงัสือพิมพ์ 
 (  ) 9. อ่ืนๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………… 
14.  ข้อเสนอในการอนรัุกษ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 5:  ความคิดเหน็เกี่ยวกับชุมชน 
1. ปัญหาหลกัของชมุชนนีค้ืออะไร 
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 

2. ความพยายามในการแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3.  องค์กร สมาคม ชมรมในชมุชนมีอะไรบ้าง  และยงัมีกิจกรรมตอ่เน่ืองอยู่หรือไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
4. มีคนในครอบครัวของที่เป็นสมาชิก หรือมีสว่นร่วมหรือไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
5. จะท าอยา่งไรให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย ความเป็นไปในอนาคตได้มากกวา่นี ้

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
6.  อีก 10 ปีข้างหน้าอยากเห็นชมุชนนีเ้ป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
7. อยากให้ลกูหลานท างานอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
8. การทอ่งเที่ยวมีประโยชน์และผลกระทบตอ่คนในชมุชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
9. จะท าอยา่งไรให้การทอ่งเที่ยวสง่ผลดีตอ่ชมุชนมากกวา่นี ้
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 7:  ข้อมูลครัวเรือน 
1. กรรมสิทธ์ิในทีด่ิน    (  ) 1.  มี (ระบลุกัษณะกรรมสิทธ์ิ..............)     (  ) 2.  ไมมี่    

2. ข้อมลูเร่ืองบ้าน 
2.1 บ้านสร้างโดยใคร …………………………………………………   
2.2 นานเทา่ใดแล้ว…………………………………………………   

2.3 พืน้ที่ใช้สอย………………………………………………… 
2.4 ลกัษณะและวสัดหุลงัคา…………………………………………… 
2.5 ลกัษณะและวสัดพุืน้บ้าน/ฝาบ้าน…………………………………………… 
2.6 ของใช้ที่ส าคญัในบ้านและจ านวน  

 (  ) 1. โทรทศัน์ จ านวน.......... (  ) 2.เคร่ืองซกัผ้า จ านวน.......... 
 (  ) 3. พดัลม จ านวน.......... (  ) 4. สเตอริโอ  จ านวน.......... 
 (  ) 5. ตู้ เย็น จ านวน.......... (  ) 6. วิทย ุจ านวน..........   
 (  ) 7. โทรศพัท์มือถือ แบบเก่า จ านวน.......... แบบ smart phone  จ านวน..........   
 (  ) 9. อ่ืนๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………… 
 

3.  ข้อมลูเร่ืองเรือ  
 3.1 ลกัษณะของเรือ/ระยะเวลาที่ใช้………………………………………… 
 3.2 ขนาดของเรือ (ความยาวและจ านวนกง)………………………………………… 
 3.3 การเป็นเจ้าของ/ทะเบียนเรือ………………………………………… 

3.4 เคร่ืองยนต์เรือ/ยี่ห้อ/ขนาด (แรงม้า)/ระยะเวลาทีใ่ช้………………………………………… 
3.5 อปุกรณ์ประมง…………………………………………………  

4. เงินออมในปัจจบุนั x 
  (  ) 1.   ไมมี่   (  ) 2.  มี  ประมาณ ……………….บาท   (  ) 3.  มีบญัชีธนาคาร    
5. หนีส้ินในปัจจบุนั  
  (  ) 1.   ไมมี่   (  ) 2.  มี  ประมาณ ……………….บาท 
6. สาเหตทุีส่ าคญัทีส่ดุของการเป็นหนี ้

 (  ) 1. รายได้ไมพ่อกบัคา่ใช้จา่ยประจ าวนั (  )  2. กู้มาลงทนุประกอบอาชีพ 
 (  ) 3. สง่ลกูเรียน/ซือ้อปุกรณ์การเรียน (  )  4. อ่ืนๆ 
ระบ…ุ…………………………………… 
7. แหลง่เงินกู้  (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 (  ) 1. นายทนุ (  ) 2. กองทนุ/ธนาคารหมูบ้่าน 
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 (  ) 3. เพ่ือนบ้าน/ญาต ิ (  ) 4. ธนาคารพาณิชย์ 
 (  ) 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (  ) 6. อ่ืนๆ 
ระบ…ุ……………………………… 
8.   คา่ใช้จา่ยในแต่ละเดือนส าหรับ    
 (  ) 1. อาหาร  …………………………….บาท          (  ) 2. ของจ าเป็นในบ้าน (สบู/่แชมพ/ูน า้ยาซกัผ้า ………….บาท 
 (  ) 3. เสือ้ผ้า …………………………….บาท           (  ) 4. กาแฟ  …………………………….บาท 
 (  ) 5. ยาเส้น  ………………………..…. บาท          (  ) 6. เหล้า / เบียร์ ………………………บาท 
 (  ) 7. หวย ………………………………….บาท         (  ) 8. คา่ขนมลกู …………………………….บาท 
 (  ) 9. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เชน่ ยารักษาโรค/คา่เดินทางไปรักษาพยาบาล/คา่กิน/ส าหรับคนมีโรคเรือ้รัง.......................บาท 
 ระบโุรค........................................................... 

9.     เชือ้เพลิงที่ใช้ในบ้าน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
  (  ) 1. ถ่าน (ถามตอ่ข้อ 10)     (  ) 2. ไม้ฟืน   (ถามตอ่ข้อ 8) (  ) 3. แก๊ส     (  ) 4.ไฟฟา้   
10.    แหลง่ที่มาของถา่นหรือไม้ฟืน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ เรียงล าดบั) 

 (  ) 1. ตลาด ร้านค้า (  ) 2. หาเองแถวบ้าน 
 (  ) 3. หาเองจากป่าใกล้บ้าน   (  ) 4. อ่ืนๆ  ระบ…ุ…………………  
  

11.  สว่นไหนของพืน้ที่บริเวณภเูก็ตทีค่รัวเรือนมีความผกูพนัมากที่สดุ ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………เหตผุล………………………
………………………….……  
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APPENDIX D: Questionnaire in English language 

Household Questionnaire 
 

                                                        Date of interview………………House 
address..........................................................................Interviewer………………… 
Part 1: Household member data 

 Name/Surname/Nickname  Status in HH  Age 
 

Gender 
 

Marital status 
 

Education 
 

Religion Place of origin (If not 
from here, where from 
and has lived here for 
how long? 

Occupation and income 
 (dry season/wet season) 

Major occupation Additional occupation 

1 
 

 
 

         

2 
  

         

3 
  

         

4  
         

5  
         

6  
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7  
         

Rank Coastal goods Areas Tools used Quantity/time HH use/consumption 
or sale 

Price per unit/martket 

Beach 1.      
2.      
3.      

Near 
shore 

1.      
2.      
3.      

Reef 1.      
2.      
3.      

Man 
grove 

1.      
2.      
3.      

Under 
water  
rocks 

1.      
2.      
3.      

............ 1.      
2.      



 

Enhancing Socioeconomic Monitoring in Thailand  TR201501: Page 63 

 

 
Part 2: Pattern of coastal resources use

3.      
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Part 3: Resources and livelihood changes 

1. Has there been livelihood change?  (   ) Yes     (    ) No 
  If yes, what had changed and why.......................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

2.       Did you notice the change in these resources in the past 10 years? 
Rank  Worse Same Better Details 

 Reef     
 Fish     

     
     

 Shellfish     
     
     

 Sea cucumber     
 Shrimp     
 Crab     
 Beach     
 Fresh 

water 
    

 Forest     
 Mangrove     
 ……………………….     
 ……………………….     
 ……………………….     
 ……………………….     
 ……………………….     

 
3.  Coastal resources worsened by  
    (  )  1. No problem with resources  (  )   2.  Natural conditions/winds/storms    (  )  3. Large fishing boats         
    (  )  4. Discharge from shrimp farm  (  )   5.   Land development and clearing 
    (  )  6. New comers/migrants with unsustainable harvest/foraging practices 

    (  )  7. Other, specify....................................................................................................................  
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4.  Coastal occupational risks               (  )  1. None 
    (  )  2.  Diving with air compressor     (  )  3.  Dangerous/poisonous sea animals/shells with sharp edge 
    (  )  4.  Storms  
    (  )  5.  Other, specify.................................................................................................................... 
5.  Is this risk increasing?    (  ) 1. Yes, because............................................................................................................. 
   (  ) 2. No, because...................... ......................................................................................... .................................. 

6.  Has there been any help from outside?  (  ) 1. None (  ) 2. Yes, 
specify…………………………    
    How?……………………… ………………………………………………… ………… ………… ………… ………… ………... 

  

Part 4: Attitudes towards protected areas 
1.     Do you know the difference between the work of the National Park Unit, the Mangrove Conservation Unit, the 

Fisheries Unit, etc.?  (  ) 1. Yes, the difference is............................................................ .. (  ) 2.  No 
2.     Are there any protected area around here?    (  )  1. No        
     (  )  2.   Yes, specify   ................................................... ................................................................... 

(  )  3.   Don’t know/not sure   (Proceed to number 8) 
3.    How do you rate actual enforcement practices? (1-5)……  

(2 = No enforcement   5 = Full enforcement) 

4.    How do you rate people’s compliance to rules and regulations? (1-5)…… 
(1  = No compliance    5 = Full compliance) 

5.    Is fishing/collecting/foraging banned in the areas? (  ) 1. Yes, specify..........................................................  
      (  ) 2. No......................... 
6.    Do you agree with protected area designation? 

       (  ) 1. Yes, why?............................................................................................ ...................................................   
        (  ) 2.  No, why?............................................................................................ ...................................................  7.    Have you 
ever had a conflict regarding coastal occupation in protected areas? 
      (  ) 1. None  
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      (  ) 2. Yes, 
specify……………………………………………………………………………………………….…………………………. 

8.   How much do people involve/participate in coastal resource management? (1-5)…… 

(2 = No involvement/participation 5 = Full participation) 

9.   Best practices or success in coastal resource management 

1.…………..……………………………   2……….……………………………… 
10.  Worse practices or failure in coastal resource management 

 1.…………..……………………………   2……….……………………………… 
 
11.  Community activities and the impact on coastal resources and environment 
 Activity Has impact             No impact Detail 
1 Garbage/waste from community    
2 Fishing/collecting/foraging for sale    
3 Discharge from community    
4 Dropping/using anchor    
5 Hunting/collecting endangered species    
6 Other.....................................    
7 Other.....................................    
 
12.  Activities or customary practices encouraging conservation  
 Activity Detail 
1    
2    
3    
4    
 

13.  Have you been informed/trained in marine conservation? By whom/which unit? 
 (  ) 1. Never (  ) 2. National Park staff 
 (  ) 3. District/provincial staff (  ) 4. Community headman 
 (  ) 5. Learned from TV program (  ) 6. Informed through radio  
 (  ) 7. School teachers (  ) 8. Read from newspaper 
 (  ) 9. Other, specify………………………………………………………………………………… 
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14.  Suggestions for better coastal conservation 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

15.  How do you personally help with conservation? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
16.  Has there been community member who still hunt/collect/forage endangered species? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

Part 5: Attitudes towards community 

1. What is the major problem in this community? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 

2.  Any attempt to solve the problem? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

3.  Does the community have any organization/association/club, and are the activities continuing? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
4.  Are there household members involve/participate in such organization/association/club? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
5. How can people become more involved in community matters? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
6.  How would you like to see the community in the next 10 years? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
7. What occupation would you like your children/grandchildren to have in the future? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
8. How has tourism benefited or affected the community? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
9. How can tourism become more beneficial to the community? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 

Part 7: Household physical and economic conditions 
1. Land ownership right    (  ) 1.  Yes (specify..............)     (  ) 2.  No  

2. House 
2.1 Built by whom?…………………………………………………   
2.2 How long ago?…………………………………………………   
2.3 Use area………………………………………………… 
2.4 Roof material…………………………………………… 
2.5 Floor and wall material…………………………………………… 
 
 
2.6 Appliances  

 (  ) 1. Television.......... (  ) 2. Washing machine.......... 
 (  ) 3. Electric fan.......... (  ) 4. Stereo set.......... 
 (  ) 5. Refrigerator.......... (  ) 6. Radio..........   
 (  ) 7. Mobile phone..........    
 (  ) 9. Other, specify)………………………………………………………………………………… 
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3.  Boat  
 3.1 Type/duration of use………………………………………… 
 3.2 Size/length………………………………………… 
 3.3 Ownership/registration………………………………………… 

3.4 Boat engine/duration of use………………………………………… 
3.5 Fishing/collecting 

tools……………………………………………………………………………………………………………… 
4.  Savings 
  (  ) 1.   None   (  ) 2.  Yes, around...................baht      (  ) 3.  Have bank account    
5.  Debt  
        (  ) 1.   None   (  ) 2.  Yes, around...................baht       
6.  Reason for having debt 
 (  ) 1. To cover daily household expenses (  )  2. Occupational investment 
 (  ) 3. Paying for children’s education (  )  4. Other, specify……………………………………… 
7.  Source of loan 
 (  ) 1. Loaner (  ) 2. Village fund/bank 
 (  ) 3. Neighbor/relative (  ) 4. Commercial bank 
 (  ) 5. Bank of Agriculture and Cooperatives (  ) 6. Other, specify ………………………… 
8.   Household monthly expenses for 
 (  ) 1. Food  …………………………….baht          (  ) 2. Necessities, soap/detergent/etc. …………. baht 
 (  ) 3. Clothing …………………………baht (  ) 4. Coffee  ……………………………………………. baht 
 (  ) 5. Tobacco  ……………………….baht          (  ) 6. Liquor/beer ………………………………..…… baht 
 (  ) 7. Lottery ……………………………baht  (  ) 8. Children’s snacks/toys…………………… baht 
 (  ) 9. Others (medicine, etc.), specify ........................................................... 
9.     Household cooking fuel 
  (  ) 1. Charcoal     (  ) 2. Wood     (  ) 3. Gas/LPG     (  ) 4. Electricity 
10.    Source of wood/charcoal 

 (  ) 1. Market/shop  (  ) 2. Collect from house vicinity  (  ) 3. Collect from nearby forest   (  ) 4. Other, 
specify ……………………    
11.   Which area/place around Phuket that you prefer (non-use value), why? ………………………………………………. 
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