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การสัมภาษณ์ 
 

สัมภาษณ์ กิตติมา ขนุทอง โครงการจดัการลุ่มน ้าแม่ปิงตอนบน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
  จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูลช่วงศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้าง 
 เครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ  
 ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วทิยานิพนธ์  
 ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
สัมภาษณ์ จรูญ เก๋ียงตาล บา้นวงัจ๊อม ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูล

ช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ ชล เสาร์ค า  บ้านทุ่งข้าวพวง ต าบลเชียงดาว อ า เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                    
(เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้          
ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

 
สัมภาษณ์ แดง ยะกุล บ้านดง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลช่วง

ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ ต๊ิบ ดาวเงิน หมู่บ้านว ังจ๊อม ต าบลเชียงดาว อ า เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                  
(เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้         
ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
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สัมภาษณ์ นิคม พุทธา โครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่(เก็บขอ้มูลช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

สัมภาษณ์ นุจิรัตน์ อ่องฬะ โครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจัยเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ 
ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ 
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ ประสงค ์ตาแสง บา้นดง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูลช่วง
ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ ปรีชา ขนัค า บา้นทุ่งหลุก ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูลช่วง
ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ ปุ๋ย ขนัค า บา้นม่วงฆอ้ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูลช่วง
ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ มงักร ไชยชนะดารา บ้านทุ่งหลุก ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่              
(เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้           
ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
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สัมภาษณ์ สงวน พรมมา บา้นวงัจ๊อม ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูล
ช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ สมนึก ดาวแสง บา้นดง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูลช่วง
ศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ สิงห์ค า ขนัค า บา้นม่วงฆอ้ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บขอ้มูล
ช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ สุนทร เทียนแก้ว บ้านทุ่งข้าวพวง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่              
(เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้          
ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์ สุนีย ์แสนออน โครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจัยเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ 
ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ 
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 

สัมภาษณ์  องอาจ เดชา  บ้านปิงโค้ง  ต าบลเ ชียงดาว อ า เภอเ ชียงดาว จังหวัด เ ชียงใหม่                    
(เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้          
ในการจดัการทรัพยากรน ้ าด้วยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ ต าบล เชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ ระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่). 
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สัมภาษณ์ โอฬาร อ่องฬะ โครงการจดัการลุ่มน ้ าแม่ปิงตอนบน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลช่วงศึกษาวิจัยเร่ือง การจดัการความรู้ท้องถ่ินและการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการทรัพยากรน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายโดยกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายวงัไฮ 
ต าบล เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พฤษภาคม-พฤศิจกายน 2552 วิทยานิพนธ์ 
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

 
 


