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การสัมภาษณ 

สัมภาษณ กาญจนา ขันคํา บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูล
ชวงศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

สัมภาษณ  ณัฐพงษ จินาเดช บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูล
ชวงศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
สัมภาษณ  ประจักษ บุญเรือง บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บ

ขอมูลชวงศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
สัมภาษณ  ประจักษ ปนกุย บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูล

ชวงศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
สัมภาษณ วีรีญา กัณฑะ บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูลชวง

ศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
ของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
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สัมภาษณ ศรี เฟองฟู บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูลชวง
ศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
ของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
สัมภาษณ ศรีวรรณ รูดี บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูลชวง

ศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
ของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
สัมภาษณ สมพล ไชยมี บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูลชวง

ศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
ของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
สัมภาษณ สุนีย แสนออน บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูล

ชวงศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

 
สัมภาษณ หลา ศรีบุญยัง บานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (เก็บขอมูลชวง

ศึกษาวิจัย เร่ือง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
ของกลุมสตรีผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2552 การคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 


