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สัมภาษณ์  อาจารยสุ์รพงษ ์ หิมะนนัท.์   ขา้ราชการครู และสมาชิกชุมชนป๊อกกาดเก่า.                                  
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556. 

สัมภาษณ์ คุณจ าเริญ  พรหมวงัศรี.  ผูดู้แล เครือญาติโรงแรมสงวนสิน และบา้น (ร้านเฮือนยายแกว้) 
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556. 

สัมภาษณ์  คุณคนึงหา  สุภานนัท.์   ท่ีปรึกษาและผูป้ระสานงานประจ าศูนยป์ระสานงานพิพิธภณัฑมี์
ชีวติเมืองแม่ฮ่องสอน.  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556. 
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สัมภาษณ์ คุณจรูญ  ค านวณตา.  ทายาทพอ่คา้ไมส้ักเมืองแม่ฮ่องสอน นายหวุน่นะ ค านวณตา                                  
และประธานคณะกรรมการสภาวทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน.  วนัท่ี 5   
พฤศจิกายน 2556. 

สัมภาษณ์  คุณป้าสุพตัตรา  วรรณศิริ.  ทายาท  และเจา้ของ ร้านยอดค าเรือนแกว้.  วนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2556. 

สัมภาษณ์ อาจารยบุ์ญเลิศ  วิรัตนาภรณ์, ประธานชมรมบา้นเก่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทายาท และ
เจา้ของบา้น บา้นคุณตาจองโพยา่. วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2556. 

สัมภาษณ์ คุณป้าตวงรัตน์ รัตนร าพึง เจา้ของบา้น ร้านตวงรัตน์ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556. 

สัมภาษณ์ คุณลุงมานพ ประเสริฐกุล.   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะการแสดงพื้นบา้นไทใหญ่ และสมาชิก
ชุมชนป๊อกกาดเก่า. วนัท่ี 29 มีนาคม 2556. 

สัมภาษณ์ อาจารยว์ฒันา กววีฒัน์.  ทายาทพอ่คา้ไมส้ักเมืองแม่ฮ่องสอน นายแวง กวีวฒัน์ และเจา้ของ
บา้น (บา้นโบราณร้อยปี). วนัท่ี 5 มิถุนายน 2556. 

สัมภาษณ์  คุณยายบุญจิรา ทองเขียว.  ทายาท และเจา้ของบา้นบา้นนายต่าดุล. วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556. 

สัมภาษณ์ คุณสุทศัน์ ประสิทธิกุล.  ลูกชายอดีตคหบดี และอดีตนายกเทศมนตรีคนท่ี 2 นายจิตตส่์ง 
ประสิทธิกุล และทายาทเจา้ของบา้นคนปัจจุบนั. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556. 

สัมภาษณ์ อาจารยธ์งชยั สิทธิเวช อดีตขา้ราชการครู และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นไทใหญ่               
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556. 

สัมภาษณ์  พระอาจารยเ์ล็ก  ปัญโย.  เจา้อาวาสวดัปางลอ้.  วนัท่ี  25 มีนาคม 2556. 

สัมภาษณ์  พระครูอนุชิต  สุตาธร.  เจา้อาวาสวดัผาอ่าง. วนัท่ี 16 มีนาคม 2556. 

สัมภาษณ์ พระครูอสิฐธรรมการ.  เจา้อาวาสวดัพระธาตุดอยกองมู. วนัท่ี 20 มีนาคม 2556. 

สัมภาษณ์ พระครูอนุศาสน์สุตคุณ เจา้อาวาสวดัก ้าก่อ. วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556. 

สัมภาษณ์ พระใบฏีกาศาสน์ สาสโน. เจา้อาวาสวดัพระนอน. วนัท่ี 25 มีนาคม 2556. 

สัมภาษณ์ พระครูอนุศาสน์โสภณ. เจา้อาวาสวดัม่วยต่อ. วนัท่ี 29 มีนาคม 2556.. 



 

 233 

สัมภาษณ์ พระครูอนุศาสน์ธรรมกิจ. เจา้อาวาสวดัหวัเวยีง. วนัท่ี 25 เมษายน 2556. 

สัมภาษณ์ พระครูอนุรักษธ์รรมาเจดีย.์  เจา้อาวาสวดัดอนเจดีย.์ วนัท่ี 29 เมษายน 2556. 

สัมภาษณ์ พระเสรีธีปญโญ. รักษาการเจา้อาวาสวดักลางทุ่ง. วนัท่ี 25 เมษายน 255. 

สัมภาษณ์ พระมงคล สุจิณ ณธรรมโม. รองเจา้อาวาสวดัจองค า. วนัท่ี 20 เมษายน 2556. 

สัมภาษณ์ พระจิตตะ ฐานธมโม.  เจา้อาวาสวดัจองกลาง. วนัท่ี 23 มีนาคม 2556. 

 


