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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

แบบสมัภาษณ์ถามชดุนีท้างมลูนิธินโยบายสขุภาวะร่วมกบัมหาวิทยาลยับรูพาจดัท าขึน้ เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัทางเลือกในการพฒันาของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัระยอง ขอให้ทา่น
ตอบตามสภาพความเป็นจริง ข้อมลูท่ีทา่นตอบมาทัง้หมดผู้วิจยัจะเก็บเป็นความลบั ทัง้นีข้้อมลูท่ีได้จะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับการเสนอเป็นทางเลือกนโยบายให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณา  

ตอนท่ี 1  : ข้อมูลพืน้ฐานของครัวเรือน 

     ค าชีแ้จง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง   หนำ้ตวัเลือกท่ีตรงกบัควำมเป็นจริงของท่ำน  

  1. อาชีพ (ของหวัหน้าครัวเรือน) 

 เกษตรกรรม     รับราชการ/ลกูจ้างของราชการ  
 พนกังานเอกชน    ค้าขาย 
 รับจ้างทัว่ไป     อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ.................................... 

2. ขนาดครัวเรือน......................................................................คน 

3. รายได้รวมของครัวเรือน........................................................บาท 

4. อายขุองครัวเรือน.................................................................ปีเตม็ 

5. ลกัษณะการอยู่อาศยั 

  อยูเ่พียงครอบครัวเดียวในบ้าน  
 อยูห่ลายๆครอบครัวในบ้านหลงัเดียว 

  อยูเ่พียงครอบครัวเดียวในบ้านแตมี่บ้านญาตพ่ีิน้องอยูใ่นละแวกเดียวกนั 

 

  

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 
ทางเลือกการพัฒนาของภาคประชาชนในจังหวัดระยอง : 

รูปแบบ กระบวนการมีส่วนร่วมและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา 
 



ตอนท่ี 2  :  รูปแบบ/กิจกรรมการพัฒนาของแนวทางเลือก 

ค าชีแ้จง : ทา่นคดิวา่ครอบครัวของทา่นคาดหวงัและสามารถท ากิจกรรมในการพฒันาอะไรบ้าง 
นอกเหนือจากการพฒันาท่ีเน้นตวัเงินและท าให้เกิดปัญหาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

              ระดับความเห็น                  การปฏิบัต ิ
จ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย ไมจ่ าเป็น ท า ไมท่ า 

 
1. 

ด้านเกษตรกรรม 
การท าการเกษตรอินทรีย์แทนการท าการเกษตรที่    
ใช้สารเคม ี

     

2. การท าสวนผลไม้ทีป่ลกูพืชชนิดอืน่ๆควบคูไ่ปด้วย
ภายในสวน 

     

3. การท าการการเกษตรที่ไมม่ีการไถพรวนดิน ใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์เพื่อปรับสภาพดินและไมก่ าจดัวชัพืชเพื่อลด
ล้างการชะล้างของดิน  

     

4. การท าเกษตรควบคูไ่ปกบัการปลกูป่าแบบวนเกษตร      
5. การท านาเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั      
6. การรวมกลุม่เกษตรกรในรูปขององค์กรที่เป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการเพื่อสร้างอ านาจตอ่รองกบัพอ่ค้า
คนกลาง 

     

7. การแปรรูปสนิค้าเกษตรโดยกลุม่ชาวบ้าน      
8. การท าบ้านปลา ธนาคารป ู      
9 การท าประมงชายฝ่ังโดยใช้เรือเลก็มากขึน้ในยคุ

น า้มนัแพง 
     

10. การปลกูไม้ใหญ่ทีเ่ป็นเสมือนไม้บ านาญ      
 

11. 

ด้านอุตสาหกรรม  
การสง่เสริมการประกอบการอตุสาหกรรมครัวเรือน 

     

12. การมีโรงงานอตุสาหกรรมที่เน้นการรับแรงงาน
ท้องถ่ินเข้าท างาน 

     

13. การมีโรงงานอตุสาหกรรมการเกษตรกรเพื่อรองรับ
และแปรรูปผลผลติของเกษตร 

     

14. การมีโรงงานอตุสาหกรรมทีใ่ช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน      
15. การท าอาชีพขายของให้กบัคนงานในโรงงาน      
16. การท าอาชีพบ้านเชา่หรือหอพกั      
17. การจดัหาพลงังานหมนุเวยีน เช่น ไบโอดีเซล เพื่อ

น ามาใช้ทดแทนน า้มนั 
     



 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

          ระดับความเหน็                        การปฏิบัติ 
จ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย ไมจ่ าเป็น ท า ไมท่ า 

 
18. 

ด้านการท่องเที่ยว 
การจดัการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศ บนฐานของการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

     

19. การจดัการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การเปิดให้
นกัทอ่งเที่ยวเข้าชมและชิมผลไม้ตามฤดกูาล 

     

20. การจดัการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม ที่แสดงให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนระยองในอดีต 

     

21. การจดัการทอ่งเที่ยวแบบพกัค้างคืนที่บ้านชาวบ้าน
โดยตรง 

     

22. การสร้างจดุขายใหมใ่ห้แก่การทอ่งเที่ยว เช่น การ
จดัท าสถานท่ีทอ่งเที่ยวขึน้มาใหม ่(Man Made)  

     

 
23. 

ด้านสงัคม 
การฟืน้ฟคูวามรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินดัง้เดิมของปู่  ยา่ 
ตา ยาย มาประยกุต์ใช้ในกระบวนการพฒันา 

     

24. การสร้างกิจกรรมเพื่อให้ญาติพี่น้องมีโอกาสพบปะ
แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั 

     

25. การเปลีย่นรูปแบบการจ้างงานจากที่ใช้เงินเป็นหลกั
มาเป็นการเอาแรงระหวา่งครอบครัว 

     

26. การจดังานบญุหรืองานวดั ให้เป็นเวทีท่ีคนในชมุชน
ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั 

     

27. การจดัตัง้กลุม่ องค์กร ชมรม เพือ่บ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์และช่วยเหลอืสมาชิกในสงัคม 

     

28. การสร้างกฎ ระเบียบ ร่วมกนัของชมุชนเพื่อให้
สมาชิกได้ยดึถือและปฏิบตัิร่วมกนั 

     

29. การเลกิใช้โทรศพัท์มือถือแล้วหนัมาใช้โทรศพัท์
สาธารณะแทน 

     

30. การสร้างเครือขา่ยเพือ่ดแูลเก่ียวกบัปัญหาสงัคม เช่น 
ปัญหายาเสพติด 

     

 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 3  :  กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ค าชีแ้จง : ในกระบวนการพฒันาแนวทางเลือก ท่านคิดว่าครอบครัวของทา่นอยากเข้าไปมีสว่น

ร่วมในกิจกรรมตอ่ไปนีอ้ยา่งไร 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

ระดับความเหน็ 
มาก ไมแ่นใ่จ น้อย 

31. การรับรู้นโยบาย ยทุธ์ศาสตร์หรือทิศทางในการพฒันาจงัหวดัระยอง    
32. การได้รับ/การขอรับข้อมลูขา่วสารในโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดล้อม สขุอนามยั คณุภาพชีวติ 
   

33. การพดูคยุแลกเปลีย่นความคิดเห็นในเร่ืองที่ทา่นได้รับข้อมลูขา่วสาร
กบับคุคลอื่นๆในชมุชน 

   

34. รับรู้ถึงนโยบายและมาตรการของรัฐในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึน้อนัเป็นผลมาจากการพฒันา 

   

35. การรับรู้ถึงผลกระทบและปัญหาอนัเป็นผลทีเ่กิดขึน้ตามมาจาก
กระบวนการพฒันาการ 

   

36. การเข้าร่วมประชาพจิารณ์ในโครงการพฒันาตา่งๆที่หนว่ยงาน
ราชการจดัขึน้ 

   

37. การขอให้หนว่ยงานงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสว่นราชการ ชีแ้จง
เหตผุล ก่อนการอนญุาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมทีม่ี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวติ 

   

38. การจดัให้มกีารพดูคยุระหวา่งชาวบ้านกบัโรงงานอตุสาหกรรมให้  
มากขึน้ 

   

39. การร่วมลงช่ือในเพื่อคดัค้านโครงการท่ีมีปัญหา    
40. การด าเนินการเพื่ออนรัุกษ์ป่าชุมชนหรือป่าชายเลนโดยอาศยักลุม่

ชาวบ้านเป็นหลกั 
   

41. การแก้ปัญหากรรมสทิธ์ที่ดินทบัซ้อนโดยทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการ
พิสจูน์ที่ดิน 

   

42. การแจ้งแหลง่ก่อมลพิษให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ    
43.  การมีมาตรการในระดบัครัวเรือนเพื่อป้องกนัโรคที่เป็นผลตามมาจาก

กระบวนการพฒันา 
   

44. การมีมาตรการในระดบัครัวเรือนเพื่อเฝ้าระวงัโรคที่เป็นผลตามมาจาก
กระบวนการพฒันา 

   

45. การจดัตัง้ศนูย์ในระดบัชมุชนเพื่อดแูลและฟืน้ฟสูขุภาพของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมลพษิ 

   

46. การใช้มาตรการทางศาลเพื่อฟ้องร้องโรงงานอตุสาหกรรมที่ปล่อย
มลพิษเกินกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

   



 
ตอนท่ี 4  : ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา 

ค าชีแ้จง : ในการขบัเคล่ือนโครงการพฒันา ทา่นคดิวา่ครอบครัวของทา่นควรได้รับการสนบัสนนุท่ี
จ าเป็นอะไรบ้างจากภาคสว่นตา่งๆ 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

ระดับความเหน็ 
มาก ไมแ่นใ่จ น้อย 

47. การจดัตัง้องค์กรอิสระทางด้านสิง่แวดล้อม เพื่อท าหน้าที่ติดตามและ
ตรวจสอบเพื่อเอาพษิกบัโรงงานอตุสาหกรรมที่ปลอ่ยมลพษิเกินกวา่
มาตรฐานท่ีก าหนด 

   

48. การเข้าไปติดตาม ดแูล ตรวจสอบการให้บริการสาธารณะของรัฐวา่
เป็นไปอยา่งโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

   

49. การเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของคณะกรรมการพหภุาคี เพื่อตดิตาม
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัการปลอ่ยมลพิษของโรงงาน
อตุสาหกรรม 

   

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

ระดับความเหน็ 
จ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย ไมจ่ าเป็น 

50. การสง่เสริมให้ชาวบ้านท าวิจยัเอง    
51. การฟืน้ฟคูวามรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพื่อใช้เป็นฐานในการ           

พฒันา 
   

52. การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตร
แบบธรรมชาติตลอดจนถึงวิธีการท าปุ๋ ยอินทรีย์ 

   

53. การจดัท าแผนชมุชนโดยการประสานระหวา่งวชิาการสมยัใหมก่บั  
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

   

54. การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อน ามาใช้เป็นกองทนุหมนุเวยีนในการ
พฒันาชมุชนหรือเป็นแหลง่เงินทนุส าหรับผู้คนในชมุชน 

   

55. การท าให้สือ่มวลชนสามารถเข้าถึงและน าเสนอขา่วและความ
เคลือ่นไหวของภาคประชาชน 

   

56. การสร้างเครือขา่ยระหวา่งภาคประชาชนกบัภาคสว่นอื่นๆของสงัคม
เพื่อสนบัสนนุการเคลือ่นไหวและการท างานในมิตติา่งๆ 

   

57. การรับรององค์กรที่มีอยูภ่ายในชมุชนและท้องถ่ินให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย 

   

58. การจดัเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือถึง
แนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมระหวา่งภาคสว่นตา่งๆในสงัคม 

   

59. การจดัโครงสร้างพืน้ทางสงัคม เช่น สถานศึกษา สถานบริการ
สาธารณสขุ เพื่อรองรับการขยายตวัของประชาชน 

   



 
ข้อ 

ประเดน็ ระดับความเหน็ 

จ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย ไมจ่ าเป็น 
60. การจดัโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ เช่น 

ถนน ไฟฟ้า น า้ประปา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
อยา่งทัว่ถงึ 

   

61. การรู้จกัแหล่งน า้เพื่อน ามาใช้ในการจดัสรรแบง่ปันให้แก่ภาคสว่น
ตา่งๆ 

   

62. การสนบัสนนุให้มีการจดัท าสือ่ของชาวบ้านและด าเนินการโดย
ชาวบ้าน 

   

63. การสง่เสริมให้มกีารสร้างอา่งเก็บขนาดเลก็ของชมุชนแทนอา่งขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง 

   

64. การแก้ไขปัญหาหนีส้นิโดยกองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร    
65. การเปลีย่นหรือหนัมาใช้รถยนต์โดยที่จดทะเบียนของระยอง    
66. การสนบัสนนุให้เสยีภาษีมลูคา่เพิ่มในท้องถ่ินระยอง    
67. การให้ความสะดวกเพิ่มขึน้ในการฟ้องศาลปกครองในกรณีประพฤติมิ

ชอบของหนว่ยงานราชการ 
   

68. การย้ายทะเบยีนบ้านของแรงงานหรือประชากรแฝงเข้ามาอยูใ่น 
จงัหวดัระยอง 

   

69. การเร่งแก้ปัญหาก๊าซหงุต้มราคาแพงในจงัหวดัระยอง    
70. การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัโรคจากการท างาน    
71. การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัโรคจากมลพษิที่ถกูปลอ่ยจากโรงงาน

อตุสาหกรรม 
   

72. การจดัท าผงัเมืองรวม โดยก าหนดให้มีแนวกนัชนระหวา่งพืน้ท่ี
อตุสาหกรรมและชมุชน 

   

73. การจดัอนัดบัโรงงานอตุสาหกรรมที่สง่เสริมและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม 

   

74. การจดัตัง้ตลาดกลางในแตล่ะอ าเภอเพื่อเป็นสถานท่ีรองรับ/กระจาย
สนิค้าและผลผลติทางการเกษตรกร 

   

75. การประกาศเขตควบคมุมลพิษในเขตโรงงานอตุสาหกรรมที่ปลอ่ย
มลพิษเป็นจ านวนมาก 

   

76. การก าหนดมาตรฐานของมลพิษที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยและ
ท้องถ่ิน 

   

77. การหยดุการตัง้โรงงานปิโตรเคม ี    
78. จดัตัง้โรงงานก าจดัการของเสยีอนัตรายแบบเจนโก้โดยให้ภาคสว่น

ตา่งๆทัง้นกัธุรกิจ องค์กรปกครองท้องถ่ิน และตวัแทนชาวบ้านเข้าร่วม 
   

79. การหยดุการตัง้โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่    



 
ตอนท่ี 5  : ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

ทา่นมีความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันา การมีส่วนร่วมและปัจจยัการพฒันา
อยา่งไรบ้างนอกเหนือไปจากแบบสอบถาม 

(1) รูปแบบกิจกรรมการพฒันานอกเหนือจากแบบสอบถาม 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
(2) กระบวนการมีส่วนร่วมนอกเหนือจากแบบสอบถาม 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

(3) ปัจจยัการสนบัสนนุอืน่ๆนอกเหนือจากแบบสอบถาม 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

ระดับความเหน็ 

จ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย ไมจ่ าเป็น 
80. การกระจายโรงงานอตุสาหกรรมไปยงัจงัหวดัอื่นหรือภมูิภาคอื่นๆ    
81. การจดัตัง้มหาวิทยาลยัขึน้ในจงัหวดัระยอง    
82. การจดัตัง้วิทยาลยัชมุชนประจ าจงัหวดัระยองทีใ่ห้ความรู้ด้านวิชาชีพ

ไมเ่กินปริญญาตรี 
   

83. การเพิม่เนือ้หาเก่ียวกบัท้องถ่ินระยองในโรงเรียน    
84. การบงัคบัให้ปิดร้านเกมส์หรืออินเทอร์เน็ตก่อน    เที่ยงคืน    
85. การเร่งแก้ไขปัญหาลกัขโมยในเขตชมุชน    

ขอขอบคณุส าหรับความเห็นของทา่น 



ภาคผนวก ข 
แนวการสัมภาษณ์ 

 
1. ประชาชนท่ีท าสวน ท าไร่ ประมง ในจงัหวดัระยองมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปท างาน รับจา้งมากข้ึน

จริงหรือไม่ เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น ถา้เป็นจริงตามแนวโนม้ดงักล่าว ควรมีนโยบายสาธารณะ
อยา่งไร 

2. ท าไมประชาชนในจงัหวดัระยองยงัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาท่ีไม่ใช่แบบโรงงานในมาบตาพุด
ยงัไม่มากและท าไม่ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาดา้นสังคมมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

3. ในการพฒันาเศรษฐกิจแบบทางเลือก ท าไมใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมากกวา่
การพฒันาดา้นเกษตรทางเลือก 

4. ท าไมคนระยองอยากท าเกษตรอินทรียแ์ทนท่ีเกษตรแบบใชส้ารเคมี แต่ในทางปฏิบติัยงัมีคนท าอยู่
เพียงประมาณ 1 ใน 3 

5. ท าไมชาวสวนจึงเร่ิมใหค้วามสนใจกบัการปลูกไมอ่ื้นๆภายในสวนผลไมแ้ละเท่าท่ีมีมา     มีการท า
กนัอยา่งไร 

6. ท าไมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองกบัพอ่คา้ถึงมีความส าคญัต่อคนระยอง ถา้จะท าควรท ารูปแบบไหน 
7. ท าไมคนระยองถึงอยากท าไบโอดีเซลมากท่ีสุดและจะท าอยา่งไร แต่ในทางปฏิบติัยงัมีคนท าอยู่

เพียงประมาณ 1 ใน 4 
8. อุตสาหกรรมในครัวเรือนในปัจจุบนัท่ีคนระยองอยากท าคือท าอะไร ท าไมถึงท าเช่นนั้น 
9. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเนน้การรับแรงงานทอ้งถ่ินควรเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหน 
10. ท าไมคนระยองถึงใหค้วามสนใจกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่ในทางปฏิบติัยงัมีคนท าอยูเ่พียง

ประมาณ 1 ใน 3 และรูปแบบท่ีท าเป็นอยา่งไรบา้ง 
11. ท าไมถึงอยากจดัการท่องเท่ียวโดยใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปชิมและชมผลไมต้ามฤดูกาล          แต่

ในทางปฏิบติัยงัมีคนท าอยูเ่พียงประมาณ 1 ใน 3 นอกจากน้ียงัมีรูปแบบท่องเท่ียวเกษตรอ่ืนๆอีก
หรือไม่ คืออะไร 

12.   ท  าไมคนระยอง จึงใหค้วามส าคญัต่อการสร้างเครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดมากท่ีสุด และได้
มีการท ากิจกรรมในรูปแบบใดบา้ง 

13. การใชโ้ทรศพัทมื์อถือมีความส าคญัอยา่งไรต่อคนระยอง 
14. ท าไมคนระยองถึงอยากเขา้ร่วมพดูคุยแลกเปล่ียนความเห็นกบัคนในชุมชนมากท่ีสุด 
15. ท าไมคนระยองจึงไม่ค่อยมัน่ใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันา ทั้งๆท่ีการพฒันาเป็นการพฒันา

แนวทางเลือกของภาคประชาชน 
16. ท าไมการมีมหาวทิยาลยัจึงมีความจ าเป็นต่อการพฒันาแนวทางเลือกในจงัหวดัระยอง 
17. ท าไมคนระยองจึงเรียกร้องใหมี้การแกไ้ขปัญหาลกัขโมยในเขตชุมชนใกลโ้รงงานอุตสาหกรรม

และมีความส าคญัอยา่งไรต่อการพฒันาแนวทางเลือก 
18. ท าไมแก๊สหุงตม้ราคาแพงทั้งๆท่ีระยองเป็นพื้นท่ีท่ีมีแก๊สข้ึนมาจากอ่าวไทย 

 



 
 

19. ท าไมการศึกษาวชิาชีพของวิทยาลยัชุมชนจึงมีความส าคญัต่อวถีิบชีวติคนระยองและการพฒันา
ทางเลือก 

20. การจดัสถานบริการสาธารณสุขมีความส าคญัอยา่งไรต่อชีวติคนระยองในปัจจุบนั 
 

 



ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

สุธี เอ้ือเฟ้ือ นายกสมาคมประมงปากน ้าประแสร์    
สัมภาษณ์วนัท่ี 5 มกราคม 2551 

ประธานชุมชนคลองน ้าหู เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 สัมภาษณ์วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 

ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม ผูน้ าชุมชนหนองน ้าเยน็ 
สัมภาษณ์วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 

ด ารงศกัด ์ชุมแสงพนัธ์ ปราชญช์าวบา้นผูน้ าเกษตรอินทรีย ์อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
   สัมภาษณ์วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2551 

สมศกัด์ิ เสาวคนธ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 11 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
สัมภาษณ์วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2551 

ประพฒัน์ การุญ ปราชญช์าวบา้น อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
   สัมภาษณ์วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2551 

สารวตัรฝ่ายปราบปรามผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม 
สัมภาษณ์วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2551 

ภาณุ ธนะสาร ก านนัต าบลประแสร์   
สัมภาษณ์วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2551 

 


