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ภาคผนวกกก  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษา เกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ส าหรับกลุ่มผู้รู้ (Key Informant) 
 
ค าชี้แจง  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาทางวิชาการ ผลการศึกษาจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล
แต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในอนาคต จึงขอให้ท่านกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตาม
ความเห็นของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป  
การสัมภาษณ์ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1กกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ตอนที่ 3กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
 

 
ตอนที่ 1กกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................... .................................................................. 
ต าแหน่งปัจจุบัน……........................…………………………………………………… 
อาชีพ……….........................…….....................……..อายุ………...........………... ปี 
การศึกษาสูงสุด…………….............................………………………………………… 
ภูมิล าเนาเดิม..................................................... ...................................................... 
วันที่สัมภาษณ์……………………………..........................……………………………. 
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ตอนที่ 2กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 
1. จดุเด่นของเกาะพิทักษ์เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ..................
................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..................
................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
2. ประชาชนบนเกาะพิทักษ์มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
............................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................... ........................................................... 
 
3. มีการรณรงค์ให้ประชาชนบนเกาะพิทักษ์มีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
....................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................ ................................................... 
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4. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะพิทักษ์มีลักษณะอย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
.......................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................... ................................  
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
.......................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................ ................................................................... 
6. ท่านมีบทบาทหรือหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
.......................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
......................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................... ................................................ 
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7. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์จะเกิด
ผลดีต่อชุมชนอย่างไร 
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ .......................
............................................................................................................................. ..................
.......................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................ ................................................................................... 
 
ตอนที่ 3กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 
 
1.กกสิ่งใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในชุมชนเกาะ
พิทักษ์ 
1.1กกด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
............................................................................................................................. ..................
............................................................................ ...................................................................
............................................................................................................................. .................. 
 
1.2กกด้านการวางแผนและด าเนินกิจกรรม 
...................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. .................. 
1.3กกด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ..................
..................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................. 
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1.4กกด้านการติดตามผลและประเมินผล 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. .................. 
 
2.กกท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชนเกาะพิทักษ์
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์  
........................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................. ..................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.กกข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................... ................................................
............................................................................................................................. ..................
................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ..................
................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษา เกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ส าหรับกลุ่มประชากรทั่วไป (General Informant) 
 
ค าชี้แจง  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาทางวิชาการ ผลการศึกษาจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ให้ข้อมูล
แต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในอนาคต จึงขอให้ท่านกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตาม
ความเห็นของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป  
การสัมภาษณ์ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1กกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ตอนที่ 3กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
  
 
ตอนที่ 1กกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………เกาะพิทักษ์ …………………………………… 
…………………………………………………………………………........................ 
อาชีพ ……………………โฮมสเตย์…………………..อายุ………........…...……… ปี 
การศึกษาสูงสุด…………………….....................…………………………………..... 
ภูมิล าเนาเดิม............................................. อ่าวท้องครก หลังสวน............................  
ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ชุมชนเกาะพิทักษ์............................................................ ปี 
สถานภาพในครอบครัว............................................................................................  
บทบาทในชุมชน.............................. ..................................................................... .. 
วันที่สัมภาษณ์……….....................…………………………………………………… 
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ตอนที่ 2กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 
1.กกในฐานะที่ท่านอยู่ในชุมชนนี้ ท่านมีความคิดเห็นว่าชุมชนของท่านมีอะไรที่สามารถท าให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์แล้วเกิดความพึงพอใจ 
........................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ..................
.......................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................ ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
........................................................................................................................................... .... 
2.กกรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะพิทักษ์มีลักษณะอย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
....................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................ ................................... 
3.กกชุมชนของท่านมีกลุ่ม/องค์กร/ชมรม อะไรบ้าง มีการบริหารจัดการอย่างไร 
............................................................................................................................. ..................
............................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................................. ............................................. 
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4.กกท่านคิดว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง  
............................................................................................................................. ..................
............................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................... ........................................................... 
 
5.กกท่านมีบทบาทหรือหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างไร (ไม่ใช้) 
............................................................................................................................. ..................
................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................. ..................
........................................................................................ .......................................................  
 
6.กกท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ ในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์ หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
...................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ..................
........................................................................ .......................................................................
............................................................................................................................. ..................
.......................................... ..................................................................................................... 
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7.กกท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ..................
................................................................................. .............................................................. 
 
8.กกท่านมีส่วนร่วมในการลงทุน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
.......................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................ ................................................................... 
 
9.กกที่ผ่านมา ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์ อย่างไร 
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. ..................
................................................. .............................................................................................. 
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10.กกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนเกาะพิทักษ์ มีหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ..................
........................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................ ...................
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................
................................................................ ............................................................................... 
 
 
11.กกท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์จะ
เกิดผลดีต่อชุมชนอย่างไร 
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................. ..................
.......................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................ ................................................................................................... 
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ตอนที่ 3กกข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 
 
1.กกสิ่งใดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนเกาะ
พิทักษ์ 
1.1กกด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
............................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ..................
................................................................................. .............................................................. 
 
1.2กกด้านการวางแผนและด าเนินกิจกรรม 
............................................................................................................................. ..................
........................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................. 
 
1.3กกด้านการลงทุนและปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ..................
................................................................ ...............................................................................
............................................................................................................................. .................. 
 
1.4กกด้านการติดตามผลและประเมินผล 
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................ ...............................
............................................................................................................................................... 
 
2.กกอะไรคือสิ่งที่ท่านอยากจะให้รีบด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. .................. 
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3.กกชุมชนของท่านเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร ใครเป็นผู้ก าหนดแนว
ทางการแก้ไข 
......................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. .................. 
 
4.กกท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์  
...................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. .................. 
5.กกท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชนเกาะพิทักษ์
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะพิทักษ์
............................................................................................................................. ..................
...................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
........................................................................................................... ....................................  
6.กกข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..................
........................................................ .......................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................. ..................................  
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ภาคผนวก ข  รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

   อ าพล  ธานีครุฑ . ผู้ให้สัมภาษณ์ ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 
32 หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 50 ปี 

สมพล  หินเต้ียน . ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 44 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 53 ปี 

พรศรี  รัตนราช . ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 18 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 30 ปี 

ปาณิสรา  ใจกล้า . ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม2553 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 39 ปี 

จิระพัฒ  พัฒมงคล .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 37 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 65 ปี 

จินตนา  รินทร์สกุล .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มง คล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 45 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 37 ปี 

สุชาดา  ผลพุฒ .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 41 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร . วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 28 ปี 
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สมพร  รัตนราช .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 18 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 51 ปี 

สมศรี  สุขอุบล.  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 14 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 52 ปีผู้ให้สัมภาษณ์   

พงษ์  หินเต้ียน . ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 19 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 36 ปี 

 พร  ธานีครุฑ.  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 32 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 20 ปี 

วิมล  วิเชียร .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 24 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 49 ปี 

บุญเรือง  ธานีครุฑ .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มง คล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 27 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 20 ปี 

วันชัย  ทิพย์แสง .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 17 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุ มพร  วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 50 ปี 

สมควร  เย็นบางสะพาน .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 
29 หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 34 ปี 
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ปราณี  แก้วสถิตย์.  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 22 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 54 ปี 

สุชัย  ชูทะเล .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 18 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 29 ปี 

นีรนุช  วรรณทอง .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 12 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 30 ปี 

สมวาสนา  ทิพย์แสง .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 35 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 45  ปี 

ประทุม  ทิพย์แสง.  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 17 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 69 ปี 

ยุพา  รอดรักษา .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 31 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วั นที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 43 ปี 

มัลลิกา  ธานีครุฑ .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 27 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 22 ปี 

สุวินิจ  พรมสงค์ .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 32 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2553 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 31 ปี 
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พัชรินทร์  รินทร์สกุล .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 45 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 39 ปี 

นพมาศ  ช่วยอุดม.  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 15 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 42 ปี 

สาคร  เย็นบางสะพาน .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 
21 หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 30 ปี 

อรอนงค์  เย็นบางสะพาน.  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 
29 หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 32 ปี 

ทวี  รอดรักษา .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 31 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพ ร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2554 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 45 ปี 

อนันต์  พุ่มวิเศษ .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 1 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพ ร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 79 ปี 

ทิวากร  แก้วสถิตย์ .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 11 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 34 ปี 

จินตนา  มณีนัย .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 13 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 37 ปี 
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นุจรีย์  รินทร์สกุง .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 13 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 35 ปี 

สุชาติ  ชูทะเล.  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 13 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 39 ปี 

พยุงศักด์ิ  รัตนราช .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้ สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 18 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 23 ปี 

ด ารงศักด์  หินเต้ียน .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 20 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุ มพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 32 ปี 

สวนีย์  ทองปาน .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 22 หมู่ 
14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 29 ปี 

สุมาลี  วิเชียร . ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 24 หมู่ 14 
ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2554 ขณะสัมภาษณ์ 
อายุ 23 ปี 

สุพัฒตรา  ช่วยอุดม .  ผู้ให้สัมภาษณ์  ภัทราพร  ทิพย์มงคล ผู้สัมภาษณ์  บ้านเลขที่ 30 
หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2554 ขณะ
สัมภาษณ์ อายุ 26  ปี 

 

  
 
 


