แบบสัมภาษณ การประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษสําหรับ
สถานประกอบการยานพาหนะ
สําหรับสถานประกอบการยานพาหนะ
คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณนี้เปนคําถามที่ใชสัมภาษณผูบริหารของสถานประกอบการหรือผูไดรับ
มอบหมายจากผูบริหาร ประกอบดวยคําถาม 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3

ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ
ขอมูลมลพิษที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการยานพาหนะและการจัดการ

สวนที่ 4

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกัน
มลพิษสําหรับสถานประกอบการยานพาหนะ

2. โปรดตอบตามความเปนจริงและกรุณาตอบทุกคําถาม
3. คําตอบของทาน ผูดําเนินการศึกษาถือเปนความลับ โดยจะนําไปใชเฉพาะในการศึกษานี้
เทานั้นและจะไมเปดเผยไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการเผยแพรจะทําเรื่องขออนุญาตจาก
บริษัทอยางเปนทางการตอไป

ชื่อผูสัมภาษณ............................................................................
วันที.่ ..............................................................…………………….
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
1. ชื่อสถานประกอบการ.....................................................………………………………..…
ที่อยูเลขที่…………หมู…………ซอย……..…….ถนน…………...………….…….......
ตําบล……………อําเภอ………………จังหวัด….…….……รหัสไปรษณีย.………..…
โทรศัพท….…………………...โทรสาร……....................……..E-Mail…...............…
ผูตอบแบบสอบถาม………….…………………โทรศัพท...........................................
ตําแหนง………………………………………………................................................
2. ประเภทกิจการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว
2. การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว
3. การพนสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
4. การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลือ่ นดวยเครื่องยนต
3. ดําเนินกิจการมาแลว...............................................ป
4. จํานวนพนักงานทั้งหมด..........................................คน
ชาย....................คน
หญิง...................คน
5. ลักษณะอาคารของสถานประกอบการ
1. ตึกแถว/หองแถว
2. อาคารมีผนังปดมิดชิด
5. อื่น

3. อาคารเปดโลงไมมีผนัง
4. อาคารเปดโลงมีผนังบางดาน

6. สภาพพื้นที่ของสถานประกอบการ
1. ทิศเหนือติดกับ ..................................
2. ทิศตะวันออกติดกับ..............................

3. ทิศตะวันตกติดกับ.........................
4. ทิศใตตดิ กับ..................................

7. ระยะหางจากชุมชนที่ใกลที่สุด
1. ทิศเหนือ.................................กม.

3. ทิศตะวันตก............................กม.

2. ทิศตะวันออก..........................กม.

4. ทิศใตตดิ กับ............................กม.
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8. ระยะเวลาในการเปดใหบริการ
1. จันทร-ศุกร เวลา...................................

2. เสาร- อาทิตย เวลา.......................

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ
9. จํานวนรถที่เขามาใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
9.1 รถจักรยานยนต..............................................................คัน/เดือน
9.2 รถยนตนั่งสวนบุคคล.......................................................คัน/เดือน
9.3 รถกระบะ........................................................................คัน/เดือน
9.4 รถตู................................................................................คัน/เดือน
9.5 รถแท็กซี่.........................................................................คัน/เดือน
9.6 รถสามลอเครือ่ ง..............................................................คัน/เดือน
9.7 รถบรรทุก 4 ลอ...............................................................คัน/เดือน
9.8 รถบรรทุก 6 ลอ...............................................................คัน/เดือน
9.9 รถบรรทุก 10 ลอ.............................................................คัน/เดือน
9.10 รถบรรทุกมากกวา 10 ลอ................................................คัน/เดือน
10. ประเภท/กิจกรรมการใหบริการของสถานประกอบการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. การซอมและตรวจสภาพตัวถังรถยนต
1.1 การดึงตัวถัง
Jig เคาะ ปะผุ
ขัดแบบแหง ขัดแบบเปยก
1.2 การลอกสีเกา/ซอมสี
1.3 การพนสีแสะการอบสีรถยนต มีหองอบสีที่มีระบบการควบคุมอากาศ
มีหองอบสีที่ใชพัดลมดูดอากาศ
พนสีในพื้นที่เปดโลง
1.4 การขัดเคลือบสี
สารเคมีที่ใช เรซิน
1.5 การพนกันสนิม

น้ํามันแหง
ทินเนอร
อื่นๆ.................
ภาชนะบรรจุสารพนกันสนิมแบบเติม
ภาชนะบรรจุสารพนกันสนิมแบบใชแลวทิ้ง
1.6 การลางอัดฉีดรถยนต
น้ําจากการชะลางลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําจากการชะลางลงสูรางระบายน้ํา
สาธารณะ
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2. การซอมและตรวจสภาพชวงลาง
2.1 การซอมระบบเบรก
2.2 การเปลี่ยนยางและตัง้ ศูนยลอรถยนต
3. การซอมและตรวจสภาพเครื่องดวยการเปลี่ยนน้ํายา
3.1 การเปลี่ยนถายน้ํายาหมอน้ํา
ถายน้ํายาหมอน้ําเดิมออก
การเชื่อมจุดรั่วซึม
การอัดความดันเพื่อตรวจสอบจุดรั่วซึม การตรวจสอบฝาหมอ
3.2 การซอมระบบปรับอากาศ/การเปลี่ยนถายน้ํายาเครื่องปรับอากาศ
4. การซอมและตรวจสภาพเครื่องดวยการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
5. การลางทําความสะอาดเครื่องมือ
2 ครั้ง/วัน ทุกวัน ทุกสัปดาห อื่นๆ……..
6. การทําความสะอาดสถานที่
ทุกวัน ทุกสัปดาห อื่นๆ......................
7. การซอมและตรวจสภาพเครื่องโดยการอัดประจุแบตเตอรี่
11. การไดรับมาตรฐาน

ไดรับ ISO………………............ปทไี่ ดรับ...................................
มาตรฐานอื่นๆ (ระบุ) ………………….ปที่ไดรับ...........................
ไมไดรับ
มีนโยบาย หรืออยูในระหวางการดําเนินการ
ขอรับรองมาตรฐาน.................................
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12. วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑทใี่ ชในสถานประกอบการ
วัสดุ/สารเคมีที่ใช
1. น้ํามันเบนซิน
2. น้ํามันดีเซล
3. น้ํามันกาด
4. แกส
5. น้ํามันเครื่อง
6. สี
7. น้ํายาลอกสี
8. สารทําละลาย/ทินเนอร
9. แลคเกอร
10. น้ํายาขัดเงา
11. กาว
12. ยูรีเทน
13. จารบี
14. ผงซักฟอก
15. น้ํายาลางหองเครื่อง
16. น้ํายาพนกันสนิม
17. น้ํากรด
18. น้ํายาลางรถ
19. เศษกระดาษเปอนสี
20. พลาสติก

ปริมาณการ
ใช/เดือน

ลักษณะการใชงาน

การจัดเก็บ
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สวนที่ 3 ขอมูลมลพิษทีเ่ กิดขึ้นในสถานประกอบการยานพาหนะและการจัดการ
13. ประเภทมลพิษและปริมาณที่เกิดขึ้นมาจากกิจกรรมของสถานประกอบการ (ตอบไดมากกวา
1 ขอ โดยใส √ หนาขอที่ตอบ และระบุการจัดการมลพิษและปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น)

1. การซอมตัวถังรถยนต
1.1 การดึงตัวถัง
1.2 การลอกสีเกา/ซอมสี
1.3 การพนสีและการอบสีรถยนต
1.4 การขัดเคลือบสี
1.5 การพนกันสนิม
1.6 การลางอัดฉีดรถยนต
2. การซอมชวงลาง
2.1 การซอมระบบเบรก
2.2 การเปลี่ยนยางและตั้งศูนยลอ
รถยนต
3. การเปลี่ยนน้ํายา
3.1 การเปลี่ยนน้ํายาหมอน้ํา
3.2 การซอมระบบปรับอากาศ/การ
เปลี่ยนถายน้าํ ยาเครื่องปรับอากาศ
4. การเปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ ง
5. การลางทําความสะอาดเครื่องมือ
6. การทําความสะอาดสถานที่
7. การซอมและอัดประจุแบตเตอรี่

ปริมาณ/
เดือน
ขยะ

เสียง

กลิ่น

อากาศ

ประเภทมลพิษ

น้ํา

กิจกรรม
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14. โปรดระบุชนิดและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของสถานประกอบการของทาน
ชนิดของเสีย
1. เศษโลหะ
2. เศษอลูมิเนียม
3. เศษทองแดง
4. เศษสี
5. น้ํามันเครื่องใชแลว
6. น้ํายาหมอน้ํา
7. สารเคมีเสื่อมสภาพ
8. ภาชนะบรรจุสารเคมี/สีใชแลว
9. แบตเตอรี่ใชแลว
14. ยางรถยนตใชแลว
11. เครื่องยนตเกา
12. สารทําความเย็น
13. อื่นๆ

ปริมาณ/เดือน

วิธีการจัดการของเสีย

15. ปญหาในการจัดการมลพิษจากสถานประกอบการของทาน (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
1. คาใชจาย

2. ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. ขาดแคลนเจาหนาที่

4. ขาดความรูดานการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม

5. ผูบริหารขาดจิตสํานึก

6. เจาหนาที่ขาดจิตสํานึก

6. อื่นๆ (ระบุ)....................……………………………………………..............
16. ทานเสียคาใชจายในการจัดการมลพิษจากสถานประกอบการของทานเทาไหร
..................บาท/เดือน
17. ทานตองการความชวยเหลือในการลดมลพิษทางดานใดบาง
1. งบประมาณ

2. การสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. การใหความชวยเหลือดานขอมูลวิชาการ/การอบรมบุคคลากร
4. อื่นๆ (ระบุ)....................…….....................................................................
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18. ในอนาคต ทานมีแผนการที่จะจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของสถานประกอบการ
ของทานหรือไม
1. ไมมี เพราะ...........................................................................
2. มี โดยจะจัดการมลพิษประเภท
1)............................................โดย……………………………………………………………
2)............................................โดย……………..................................................................
3)............................................โดย……………………………………………………………
19. หากทานมีแผนที่จะจัดการมลพิษจากสถานประกอบการ เหตุผลเนื่องมาจากอะไร
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. เพื่อลดคาใชจายในการบําบัดมลพิษ

2. เพื่อลดปญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน

3. เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มกําไรใหกับสถานประกอบการ
4. เพื่อภาพลักษณที่ดีในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ
5. เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนโดยรอบ
6. อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................
20. สถานประกอบการของทานมีการใชนโยบาย 3R (Reuse, Reduce, Recycle) หรือไม
มี (ระบุ)............................... ไมมี
21. ยกตัวอยางกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จของสถานประกอบการของทาน ในการจัดการที่
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
1. กิจกรรม..............................................วิธีดําเนินการ...................................................
2. กิจกรรม..............................................วิธีดําเนินการ...................................................
3. กิจกรรม..............................................วิธีดําเนินการ...................................................
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22. สถานประกอบการของทานมีการจัดการมลพิษดานใดบาง

ประเภท
มลพิษ

คุณสมบัติมลพิษที่
วิธีการจัดการ
ไดจากการตรวจวัด
มลพิษ/ระบบบําบัดฯ
(พารามิเตอรตางๆ)

ผูตรวจวัด
(ระบุ:
ภายใน/
ภายนอก)

ความถี่ใน
การ
ตรวจวัด

น้ํา
อากาศ
เสียง
กลิ่น
ขยะ/ของเสีย
อันตราย
23. ทานทราบหรือไมวามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการของทานบาง
พระราชบัญญัติโรงงาน 2535
กฏกระทรวงฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงาน
อื่นๆ (ระบุ)....................................................... ไมทราบ
24. ทานคิดวาอูรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควรมีคุณสมบัติอยางไร (ใสหมายเลขหนา
หัวขอ โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ)
….ปฏิบัตติ ามกฎหมาย

....ชวยเหลือสังคม

....มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและเปนระบบ

....มีระบบปองกันมลพิษ

....มีการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมต่าํ

....อยูหางจากชุมชน

....มีการใชพลังงานนอย

.....มีอายุการใชงานของวัตถุดบิ /
ผลิตภัณฑยาวนาน

....อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................
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25. ทานคิดวาโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปองกันมลพิษสําหรับสถานประกอบการ
ยานพาหนะ มีประโยชนตอสถานประกอบการของทานหรือไม
1. มีประโยชน

2. ไมมีประโยชน

3. ไมทราบ

26. หากทานต องการให โครงการประยุกตใ ชเทคโนโลยี ในการป องกัน มลพิ ษ สํ าหรั บ สถาน
ประกอบการยานพาหนะ มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทานคิดวาโครงการควรดําเนินการ
อยางไร
1. ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

2. ออกกฎหมายบังคับ

3. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน ภาคเอกชน
4. มีหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน สนับสนุน การดําเนินโครงการ
5. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................
27. ท า นเคยได รั บ ข า วโครงการประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ใ นการป อ งกั น มลพิ ษ สํ า หรั บ สถาน
ประกอบการยานพาหนะ มากอนหรือไม
1. เคย ทาง....................................................
2. ไมเคย
28. ทานมีความสนใจเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษสําหรับสถาน
ประกอบการ ยานพาหนะ
สนใจเขารวมโครงการ

ไมสนใจเขารวมโครงการ

29. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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แบบสัมภาษณ โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีปองกันมลพิษสําหรับ
สถานประกอบการยานพาหนะ
สําหรับภาครัฐ
คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณนี้เปนคําถามที่ใชสัมภาษณสําหรับภาครัฐ ประกอบดวยคําถาม 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

สวนที่ 2

ขอมูลการใชบริการสถานประกอบการยานพาหนะ

สวนที่ 3

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีปองกันมลพิษ
สําหรับสถานประกอบการยานพาหนะ

2. โปรดตอบตามความเปนจริงและกรุณาตอบทุกคําถาม
3. คําตอบของทาน
ผูดําเนินการศึกษาถือเปนความลับ
โดยจะนําไปใชเฉพาะใน
การศึกษานี้เทานั้นและจะไมเปดเผยไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการเผยแพรจะทําเรื่อง
ขออนุญาตจากหนวยงานของทานอยางเปนทางการตอไป

ชื่อผูสัมภาษณ............................................................................
วันที.่ ..............................................................…………………….
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.

ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................................
หนวยงาน ………..............................…………………….....................................
ตําแหนง...............................................................................................................
ที่อยูเลขที่…………หมู…………ซอย………….....ถนน……………..…...................
ตําบล………..........อําเภอ……………จังหวัด………….......รหัสไปรษณีย.…………
โทรศัพท………………โทรสาร……........…....E-Mail….........................................

2.

จํานวนเจาหนาที่ในองคกรทั้งหมด..........................................คน
ชาย....................คน

หญิง...................คน

สวนที่ 2 ขอมูลการใชบริการสถานประกอบการยานพาหนะ
3. สถานประกอบการยานพาหนะที่หนวยงานของทานใชบริการ
1. ………………………..ที่อยู.........................................................โทร....................
2. ………………………..ที่อยู..........................................................โทร....................
3. ………………………..ที่อยู..........................................................โทร....................
4. หนวยงานของทานใชบริการใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
4.1 การซอมตัวถังรถยนต
4.2 การลอกสีเกา/ซอมสี
4.3 การพนสีแสะการอบสีรถยนต
4.4 การขัดเคลือบสี
4.5 การพนกันสนิม
4.6 การลางอัดฉีดรถยนต
4.7 การซอมระบบเบรก
4.8 การเปลี่ยนยางและตัง้ ศูนยลอรถยนต
4.9 การเปลี่ยนถายน้ํายาหมอน้ํา
4.10 การซอมระบบปรับอากาศ/การเปลี่ยนถายน้าํ ยาเครื่องปรับอากาศ
4.11 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
4.12 การซอมและอัดประจุแบตเตอรี
4.13 อื่นๆ (ระบุ)......................................

ภาคผนวก ก: แบบสอบถามสถานประกอบการ ภาครัฐ และประชาชน
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5. รถยนตที่หนวยงานของทานใชบริการสถานประกอบการยานพาหนะ คือรถประเภท
(เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
รถยนตขบั เคลื่อน 4 ลอ (รถเกง)
รถยนตกระบะ
รถตู
เครื่องยนตดีเซลขนาดใหญ (รถโดยสารขนาดใหญ)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
6. ความถี่ในการใชบริการ................................................ครั้ง/ป
7. ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานประกอบการยานพาหนะที่หนวยงานของทาน
ใชบริการหรือไม
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ควรปรับปรุง (ระบุ)................................

8. เกณฑในการเลือกใชบริการสถานประกอบการยานพาหนะของหนวยงานทานคือ
1. มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมดี

2. มีราคายอมเยาว

3. มีการบริการดี

4. อื่นๆ (ระบุ)..........................................

9. สถานประกอบการยานพาหนะที่หนวยงานของทานเลือกใชบริการ มีการดําเนินการที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมหรือไม
มี
10.

ไมมี

ไมทราบ

สถานประกอบการยานพาหนะที่หนวยงานของทานใชบริการ มีการจัดการดานมลพิษ
หรือไม
ไมมี

มี ไดแก (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย
มีระบบบําบัดน้ําเสีย
มีระบบปองกันมลพิษทางอากาศ
มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน

ไมทราบ
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11. ทานคิดวาสถานประกอบการยานพาหนะโดยทั่วไปควรมีการจัดการมลพิษดานใด
(เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย

มีระบบบําบัดน้ําเสีย

มีระบบกําจัดน้ําเสีย

มีระบบปองกันมลพิษทางอากาศ

มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน
12. ทานคิดวาเหตุใดสถานประกอบการยานพาหนะจึงไมมีการจัดการดานมลพิษ
(เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
1. คาใชจายในการกําจัดสูง

2. ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. ขาดแคลนเจาหนาที่

4. ไมมีพื้นที่ในการกําจัด

5. ขาดความรู ความเขาใจในการจัดการมลพิษอยางถูกวิธี
6. ผูบริหารขาดจิตสํานึก

7. ผูปฏิบัตงิ านขาดจิตสํานึก

8. อื่นๆ (ระบุ).................………..............……….........................................
สวนที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีปองกันมลพิษ
สําหรับสถานประกอบการยานพาหนะ
13. หนวยงานของทานมีสวนชวยสนับสนุนสถานประกอบการที่มีการจัดการดานมลพิษอยางไร
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
14. หนวยงานของทานจะพิจารณาใชบริการสถานประกอบการที่เขารวมโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยี ป องกั น มลพิ ษ สํ าหรับสถานประกอบการยานพาหนะกอนสถานประกอบการอื่น
หรือไม
1. สนใจ

2. ไมสนใจ เพราะ.....................................................

3. ไมแนใจ เพราะ.............................................
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15. สถานประกอบการยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในความคิดเห็นของทาน ควรมี
คุณสมบัติอยางไร (ใสหมายเลขหนาหัวขอ โดยเรียงลําดับความสําคัญ 1 = สําคัญที่สุด........
9 = นอยสุด)
….ปฏิบัตติ ามกฎหมาย

....ชวยเหลือสังคม

....มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและเปนระบบ

....มีระบบปองกันมลพิษ

....มีการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมต่าํ

....อยูหางจากชุมชน

....มีการใชพลังงานนอย

....มีอายุการใชงานของวัตถุดิบ/
ผลิตภัณฑยาวนาน

....อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................
16. ทานคิดวาปจจัยสําคัญที่จะผลักดันใหสถานประกอบการยานพาหนะปรับปรุงและพัฒนาให
เปนสถานประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
1. คาใชจาย

2. การสนับสนุนดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. ปจจัยสนับสนุนดานการตลาด

4. การใหความชวยเหลือดานขอมูลวิชาการ/การ
อบรมบุคลากร

5. มีหนวยงานกลางใหการแนะนํา/สนับสนุนการดําเนินการ
6. การสนับสนุนดานกฎหมาย (ระบุ) ................................................................................
7. อื่นๆ (ระบุ)....................…………………………………………..………………………..
17. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ การประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษของ
สถานประกอบการยานพาหนะ
สําหรับบุคคลทั่วไป
คําชี้แจง
1.

แบบสัมภาษณนี้เปนคําถามที่ใชสัมภาษณบุคคลทั่วไป ประกอบดวยคําถาม 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

สวนที่ 2

การประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษของสถานประกอบการ
ยานพาหนะ

สวนที่ 3

ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารป อ งกั น มลพิ ษ ของสถาน
ประกอบการยานพาหนะ และผลกระทบจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากสถาน
ประกอบการยานพาหนะ

2.

โปรดตอบตามความเปนจริงและกรุณาตอบทุกคําถาม

3.

คําตอบของทาน
ผูดําเนินการศึกษาถือเปนความลับ
โดยจะนําไปใชเฉพาะใน
การศึกษานี้เทานั้นและจะไมเปดเผยไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการเผยแพรจะทําเรื่อง
ขออนุญาตจากทานอยางเปนทางการตอไป

ชื่อผูสัมภาษณ............................................................................
วันที.่ ..............................................................…………………….
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................................
2. อายุ............................... เพศ...................................สถานภาพ..........................................
3. เชื้อชาติ...........................สัญชาติ.................................ศาสนา..........................................
4. ระดับการศึกษา..................................................................................................................
5. ประกอบอาชีพ........................................ตําแหนง…………..…………………...........…….
6. ที่อยู เลขที…
่ ….…......…….หมู……....……ซอย…….......…..ถนน………..…….…….....…
ตําบล……………อําเภอ…...............จังหวัด.…………....…...รหัสไปรษณีย.….....…….
โทรศัพท……………….....โทรสาร….............................. E-Mail………………………
7. สถานประกอบการยานพาหนะที่อยูใกลที่สุดคือ....................................................................
ทางทิศ.............................................อยูหางจากที่พัก...........................เมตร
สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มตี อการจัดการมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการยานพาหนะ
8. ทานเคยใชบริการสถานประกอบการยานพาหนะใกลเคียงหรือไม
เคย ระบุ......................................................

ไมเคย (ขามไปขอ 10)

9. ทานคิดวาสถานประกอบการยานพาหนะที่ไปใชบริการ มีการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสถาน
ประกอบการอยางไร
1. ดีอยูแลว

2. ควรปรับปรุง (ระบุ)........................................................

3. อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................
10. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของสถานประกอบการยานพาหนะ
ในปจจุบัน
1. ดีอยูแลว

2. ควรปรับปรุง (ระบุ)........................................................

3. อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................
11. ทานคิดวาสถานประกอบการยานพาหนะสวนใหญมีปญหาในการจัดการมลพิษหรือไม
ไมมี

มี ระบุ .....................................................................................
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12. ทานไดรับสงผลกระทบดานมลพิษจากสถานประกอบการยานพาหนะที่อยูใกลเคียงหรือไม
ไมไดรับ

ไดรับผลกระทบ
มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางน้ํา

มลพิษทางเสียง

มลพิษทางขยะ

มลพิษทางกลิ่น

13. ทานทราบหรือไมวาสถานประกอบการยานพาหนะที่ทานใชบริการมีวิธีการจัดการขยะที่
เกิดขึ้นอยางไร
1. เทศบาลรับไปกําจัด

2. ฝงกลบ

3. รานรับซื้อของเกา/ซาเลง

4. เผา

5. ใชเปนเชื้อเพลิง

6. โรงงานรับกําจัดของเสีย

7. ไมทราบ

8.อื่นๆ ระบุ………………………….......………........

14. ทานทราบหรือไมวาสถานประกอบการยานพาหนะใกลเคียงมีระบบปองกันมลพิษดาน
ใดบาง (ใส √ ในชองที่ตอบ)
มลพิษ
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางกลิน่
มลพิษทางเสียง
มลพิษทางขยะ

มี

ไมมี

ไมทราบ

15. ทานคิดวาเหตุใดสถานประกอบการยานพาหนะจึงไมมีการจัดการดานมลพิษ
1. คาใชจายในการกําจัดสูง

2. ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. ขาดแคลนเจาหนาที่

4. ไมมีพื้นที่ในการกําจัด

5. ขาดความรู ความเขาใจในการจัดการมลพิษที่ถูกวิธี
6. ผูบริหารขาดจิตสํานึก

7. ผูปฏิบัตงิ านขาดจิตสํานึก

8. อื่นๆ (ระบุ).................……….......……………………….........................................
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16. ทานเห็นดวยกับการทีส่ ถานประกอบการยานพาหนะเขารวมโครงการการประยุกตใช
เทคโนโลยีการปองกันมลพิษสําหรับสถานประกอบการยานพาหนะหรือไม
1. ไมเห็นดวย เพราะ ...............................................................................................
2. เห็นดวย เพราะ .....................................................................................................
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีการปองกันมลพิษสําหรับ
สถานประกอบการยานพาหนะ
17. ทานสนับสนุนใหมีการจัดการมลพิษในสถานประกอบการยานพาหนะหรือไม
1. สนับสนุน

2. ไมสนับสนุน

3. ไมแนใจ

18. ทานคิดวาสถานประกอบการยานพาหนะมีความจําเปนในการจัดการดานมลพิษหรือไม
1. จําเปน เพราะ..................... 2. ไมจําเปน

3. ไมแนใจ

19. ทานคิดวาสถานประกอบการยานพาหนะมีความจําเปนในการจัดการดานมลพิษดานใดกอน
(ใสหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 หนาหัวขอ โดยเรียงลําดับความสําคัญ)
.... มลพิษทางอากาศ .... มลพิษทางน้ํา
.... มลพิษทางเสียง

.... มลพิษทางกลิ่น

.... มลพิษทางขยะ

20. ทานคิดวาอูรถยนตทเี่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควรมีคุณสมบัติอยางไร (ใสหมายเลขหนา
หัวขอ โดยเรียงลําดับความสําคัญ)
….ปฏิบัตติ ามกฏหมาย

....ชวยเหลือสังคม

....มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีและเปนระบบ

....มีระบบปองกันมลพิษ

....มีการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมต่าํ

....อยูหางจากชุมชน

....มีการใชพลังงานนอย

....มีอายุการใชงานของวัตถุดิบ/
ผลิตภัณฑยาวนาน

....อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................
21. ทานคิดวาโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปองกันมลพิษสําหรับสถานประกอบการ
ยานพาหนะ มีประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอมหรือไม
1. มีประโยชน

2. ไมมีประโยชน

3. ไมทราบ
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22. หากท า นต อ งการให โ ครงการมี ก ารดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง ท า นคิ ด ว า โครงการควร
ดําเนินการอยางไร
1. ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

2. ออกกฎหมายบังคับ

3. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน ภาคเอกชน
4. มีหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน สนับสนุน การดําเนินโครงการ
5. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................
23. ท า นเคยได รั บ ข า วโครงการประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ใ นการป อ งกั น มลพิ ษ สํ า หรั บ สถาน
ประกอบการยานพาหนะมากอนหรือไม
1. เคย ทาง................................................

2. ไมเคย

24. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………

