สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกร็ดความรู้
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

100 วิธีดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
1. ใช้ ผ้าแทนกระดาษทิชชู
เราใช้กระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหน้า ปี ละหลายล้านฟุต ซึ่ งหมายถึงการโค่นต้นไม้ลงจานวนมหาศาลช่วยกัน
ลดการใช้กระดาษทิชชูดว้ ยการวางผ้ามือไว้ใกล้อ่างล้างมือแล้วใช้ผา้ เช็ดโต๊ะแทนการใช้กระดาษทิชชูเช็ด
2. ใช้ ถุงพลาสติกซ้าหลาย ๆ ครั้ง
ประหยัดถุงพลาสติกได้โดยการใช้ซ้ าหลาย ๆ ครั้ง หากถุงพลาสติกสกปรกก็ให้ทาความสะอาดแล้วแขวนไว้
ให้แห้งเพื่อส่ งกลับเข้าโรงงานสาหรับผลิตใหม่
3. แยกทิง้ เศษกระดาษจากขยะอืน่
โปรดหลีกเลี่ยงการทิง้ เศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่นๆ เพราะจะทาให้กระดาษเปรอะเปื้ อนไขมันและเศษ
อาหารจะทาให้เศษกระดาษนั้นนาไปผลิตใหม่อีกไม่ได้
4. กระดาษทีน่ าไปรีไซเคิลไม่ ได้
กระดาษที่ไม่สามารถนาไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่เป็ นกระดาษใช้ได้อีก ได้แก่ กระดาษที่เคลือบด้วยขี้ผ้ งึ
กระดาษที่เข้าเล่มด้วยกรรมวิธีการละลายโดยใช้ความร้อน เช่น สมุดโทรศัพท์ นิ ตยสารต่างๆ ตลอดจน
กระดาษที่ถูกเปรอะเปื้ อนด้วยการชนิดที่ไม่ละลายน้ า
5. หนังสื อพิมพ์สามารถแก้ไขปัญหา ขยะกระดาษ
แหล่งสร้างขยะกระดาษที่สาคัญก็คือหนังสื อพิมพ์ หน้าที่เป็ นขยะกระดาษโดยผูอ้ ่านไม่ได้อ่าน ก็คือหน้า
โฆษณาธุ รกิจ ซึ่ งมีอยูฉ่ บับละหลายๆ หน้า ซึ่งแม้วา่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับหนังสื อพิมพ์ แต่ ควรคานึงว่า นัน่
คือการทาลายกระดาษสะอาดและสร้างขยะกระดาษให้เกิดขึ้นจานวนมหาศาลในแต่ละวัน
6. เศษหญ้ามีประโยชน์
เศษหญ้าที่ถูกทิ้งอยูบ่ นสนามนั้น สามารถให้ประโยชน์ต่อสนามหญ้าได้มากเพราะในเศษหญ้านั้น มีธาตุ
อาหาร ที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับปุ๋ ยที่ใช้ใส่ หญ้าทีเดียว
7. วิธีตัดกิง่ ไม้
วิธีการตัดกิ่งก้านของต้นไม้ ไม้พมุ่ ใบไม้ ควรตัดให้เป็ นเศษเล็กเศษน้อยเพื่อช่วยลดเศษขยะให้กบั สวนได้
และทั้งยังช่วยให้เกิดการเน่าเปื่ อยขึ้นกับเศษใบไม้น้ นั เร็ วขึ้นด้วย

8. ใช้ เศษหญ้ าคลุมไม้ ใหญ่
เศษหญ้าที่ตดั จากสนามและสวนนั้น สามารถนาไปคลุมต้นไม้ใหญ่ได้ การใช้เศษหญ้าปกคลุมพืชในสวนจะ
ช่วยในการกาจัดวัชพืชได้เพราะวัชพืชจะไม่สามารถแทงลาต้นผ่านเศษหญ้าได้ นอกจากนี้เมล็ดของวัชพืชที่
ร่ วงหล่นก็ไม่อาจหยัง่ รากทะลุผา่ นเศษใบไม้ได้ดว้ ย
9. ประโยชน์ ของพลาสติกช่ วยถนอมอาหาร
พลาสติกทุกชนิดหากถูกไฟไหม้ จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เป็ นอันตรายได้มีการรณรงค์ให้เลิกใช้
พลาสติก แต่จริ ง ๆ แล้วพลาสติกยังคงมีความจาเป็ นต่อชี วติ ประจาวันโดยเฉพาะพลาสติกมีประโยชน์ในการ
ถนอมอาหารให้สดอยูไ่ ด้ เป็ นเวลานาน ๆ
10. พลาสติกรีไซเคิล
ปั จจุบนั มีบริ ษทั กว่า 200 แห่ ง ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกได้ทาการรี ไซเคิลพลาสติก จานวน 20%
จากขวดเครื่ องดื่มพลาสติกที่ทาจาก Polyethylene Terephthalate หรื อ PET จะถูกนาไปรี ไซเคิล เป็ นด้าม
เครื่ องจับไฟฟ้ า กระเบื้องปูพ้ืนเส้นใยสังเคราะห์ในหมอน ถุงนอน หรื อใช้บุเสื้ อแจ็คเก็ต
11. พลาสติกรีไซเคิล (2)
ภาชนะพลาสติกที่ใส่ น้ าผลไม้และนมนั้นทามาจากพลาสติกชนิด Polyethylene ที่มีความเข้มข้นมากเมื่อใช้
แล้วได้ถูกนามารี ไซเคิลทาเป็ นท่อพลาสติก กระถางต้นไม้ เก้าอี้พลาสติก
12. วิธีเก็บขวดแก้วทีใ่ ช้ แล้ว
ขวดแก้วทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใช้แล้วควรทาความสะอาด และแยกชนิดของแก้ว และแยกสี ของแก้วด้วย
13. วิธีเก็บกระป๋ องอลูมิเนียมทีใ่ ช้ แล้ ว
นากระป๋ องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้ง หรื อขายแก่คนรับซื้ อเศษโลหะ
14. นา้ สะอาดมาจากนา้ ใต้ ดิน
น้ าสะอาดที่เราใช้ประโยชน์ดื่มกิน ส่ วนใหญ่ มาจากน้ าใต้ดิน การทิ้งขยะบนพื้นผิวดินทาให้มีผลถึงน้ าใต้ดิน
เพราะน้ าฝนจะชะความเป็ นพิษและความโสโครกให้ซึมลงไปถึงชั้นน้ าใต้ดินทาให้น้ าใต้ดินเน่าเสี ยและเป็ น
พิษได้
15. วิธีล้างรถยนต์
ล้างรถยนต์ดว้ ย ฟองน้ า และใช้ถงั น้ าจะใช้น้ าเพียง 15 แกลลอน แต่ถา้ ล้างด้วยสายยางจะต้องสู ญเสี ยน้ าถึง
150 แกลลอน

16. ดูแลรักษารถด้ วยการเปลี่ยนนา้ มันเครื่อง
การดูแลรักษารถจะต้องทาอย่างสม่าเสมอได้แก่ การเปลี่ยนน้ ามันเครื่ องตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือและ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องควรเปลี่ยนไส้กรองด้วย
17. รักษารถ ด้ วยการเปลี่ยนไส้ กรอง
ไส้กรองอากาศที่สกปรก จะทาให้การไหลของอากาศที่สะอาดทาได้นอ้ ยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของ
เครื่ องยนต์ดว้ ย
18. รักษารถ ช่ วยลดมลพิษ
การดูแลรักษารถจะทาให้รถสามารถวิง่ ได้เพิ่มขึ้นอีก 10% ของจานวนไมล์ ซึ่ งเท่ากับสามารถลดราคา
เชื้อเพลิงลงได้ถึง 10% เช่นกัน การลดการใช้เชื้ อเพลิงลงก็เท่ากับเป็ นการช่วยลดมลพิษทางอากาศให้กบั โลก
ได้ดว้ ย
19. ยางรถยนต์ ช่ วยประหยัดนา้ มัน
การเติมลมยางรถ ให้พอดีและขับรถตามข้อกาหนดความเร็ วจะช่วยในการประหยัดน้ ามันได้
20. วิธีป้องกันการรั่วไหลของนา้ มันเครื่อง
การป้ องกันการรั่วไหลของน้ ามันเครื่ องจากตัวถังรถยนต์สามารถทาได้ดว้ ยการปิ ดสลักเกลียวในเครื่ องยนต์
ทุกตัวให้แน่นโดยเฉพาะในส่ วนที่ซ่ ึ งน้ ามันเครื่ องรั่วไหลออกไปได้
ช่วยป้ องกันการรั่วไหลของน้ ามันเพื่อลดมลพิษให้กบั อากาศของเรา
21. ควรเปลีย่ นนา้ มันเครื่องเมื่อไหร่
ควรเปลี่ยนน้ ามันเครื่ องเมื่อขับรถได้ทุก ๆ ระยะ 3,000-4,000 ไมล์ และควรเลือกใช้ไส้กรองที่ดีที่สุดด้วย
22. การเพิม่ ออกซิเจนในนา้ มัน
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดมลพิษให้กบั รถยนต์ ก็คือการเพิม่ ส่ วนผสมของออกซิ เจนในน้ ามันซึ่ งจะช่วยลด
ปริ มาณการเกิดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ได้เป็ นจานวนมาก
23. อันตรายจากก๊าซเรดอน
ก๊าซเรดอน เป็ นก๊าซกัมมันตภาพรังสี มักพบแทรกอยูใ่ นดินและหิ นมีคุณสมบัติที่สามารถซึ มผ่านขึ้นมาบน
ผิวดินและกระจายออกสู่ อากาศได้โดยผ่านทางรอยร้าวและโพรงของคอนกรี ตบล็อค ตามท่อ ก๊าซเรดอน
เป็ นก๊าซที่เป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

24. พิษของก๊าซเรดอนต่ อร่ างกาย
ก๊าซเรดอนเป็ นอันตรายต่อเนื้ อเยือ่ ของปอด การได้รับสารกัมมันตภาพรังสี จากก๊าซเรดอนติดต่อกันนานกว่า
20-30 ปี จะทาให้เกิดเป็ นมะเร็ งที่ปอดได้
25. วิธีป้องกันอันตรายจากก๊ าซเรดอน
การป้ องกันอันตรายจากก๊าซเรดอน ทาได้โดยการไม่สูบบุหรี่ ในบ้านหรื อในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้นอ้ ยเปิ ด
หน้าต่างให้มีการถ่ายเทระหว่างอากาศภายในบ้านกับอากาศนอกบ้านทุก ๆ วัน
26. ปลูกต้ นไม้ ในห้ องช่ วยลดมลพิษ
ปลูกต้นไม้ในห้อง โดยปลูกไม้กระถางผสมถ่านกับดิน ถ่านจะเป็ นตัวช่วยดูดซับสารมลพิษและจุลินทรี ย ์
ภายในห้องได้
27. พิษภัยของฝุ่ นฝ้ าย
ฝุ่ นฝ้ ายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นต้นเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบ โดยฝุ่ นฝ้ ายจะเข้าไปทาให้เกิดอาการ
แน่นหน้าอกและหัวใจ โปรดป้ องกันตนเองจากฝุ่ นฝ้ ายด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันในการหายใจ
28. วิธีใช้ นา้ ยาทาความสะอาดครัวเรือน
มีสารเคมีมากกว่า 63 ชนิด ที่ใช้เป็ นส่ วนผสมอยูใ่ นน้ ายาทาความสะอาดครัวเรื อน เช่น น้ ายาถูพ้นื น้ ายาขัด
ห้องน้ า โปรดอ่านคาแนะนาในฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อป้ องกันตัวเองให้พน้ จากพิษภัยอันตราย
29. เก้าอีพ้ ลาสติกรีไซเคิล
เก้าอี้พลาสติกส่ วนใหญ่ผลิตขึ้นใหม่จากพลาสติที่ใช้แล้ว เช่น เก้าอี้พลาสติกที่มีขนาดความยาว 6 ฟุต นั้น ทา
มาจากถังพลาสติก ที่ใช้บรรจุนมเป็ นจานวนถึง 1,050 ใบ
30. รักษาสิ่ งแวดล้อมเริ่มต้ นทีใ่ กล้ตัว
ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเราไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปจนถึงพื้นที่ป่าใหญ่ เพื่อปลูกป่ า แต่เราสามารถ
เริ่ มต้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกทาลายได้ในพื้นที่ใกล้บา้ นเราเอง
31. พืชท้องถิ่นมีความสาคัญต่ อสิ่ งแวดล้อม
พืชดั้งเดิมของท้องถิ่นมีความสาคัญต่อระบบนิเวศวิทยา และมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศและดิน
มากกว่าพืชที่นาเข้ามาจากที่อื่น ๆ ดังนั้น เราจึงควรต้องช่วยกันป้ องกันและอนุ รักษ์พืชท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญ
พันธุ์

32. รถยนต์ ผลิตคาร์ บอนไดออกไซด์
ทุก ๆ ปี รถยนต์คนั หนึ่ง ๆ จะผลิต ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ บรรยากาศโลกได้ในปริ มาณที่มี
น้ าหนักเท่ากับตัวรถเอง
33. นา้ มันก๊าซโซลีนเผาไหม้ เกิดเป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์
ทุก ๆ แกลลอน ของก๊าซโซลีนในรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้จะทาให้เกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จานวนถึง
9,000 กรัม กระจายขึ้นสู่ ช้ นั บรรยากาศโลก
34. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
การเผาไหม้เชื้ อเพลิง จากเชื้อเพลิงฟอสซิ ลเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด ภาวะปรากฏการณ์เรื อนกระจกขึ้น
หากสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแหล่งอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนที่
เกิดขึ้นกับโลกได้
35. ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่แพร่ หลายมากที่สุด คือ เครื่ องคิดเลขที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซ่ ึ งในแต่
ละปี ผลิตออกจาหน่ายถึงกว่า 2,000,000 เครื่ อง
36. การลดการใช้ สาคัญกว่าการผลิตใช้ ใหม่
การนาของที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่อาจไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สาคัญเพราะความสาคัญไม่ได้อยูท่ ี่วธิ ี การนา
พลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้อีกแต่สาคัญตรงที่เราควรจะหาวิธีลดการใช้พลาสติกให้นอ้ ยลง
ต่างหาก
37. ผักปลอดสารพิษ
เมื่อใดก็ตามที่ได้ลงมือทาสวนครัวด้วยตนเอง เมื่อนั้นเราจึงจะเชื่อมัน่ ได้อย่างแน่นอนว่าเรากาลังมีโอกาสได้
กินพืชผักที่ปลอดจากยาฆ่าแมลงแล้วจริ ง ๆ
38. สวนสาธารณะของเมือง
สวนสาธารณะนอกจากจะช่วยรักษาพื้นที่สีเขียวแล้วยังทาให้มีพ้นื ที่โล่งว่างขึ้นในท่ามกลางตึกอาคาร
สิ่ งก่อสร้างที่เติบโตอย่างแออัดในเมืองใหญ่ สวนสาธารณะไม่เพียงจะช่วยให้อากาศบริ สุทธิ์ แต่ยงั เป็ น
สัญญลักษณ์จากธรรมชาติให้ผคู ้ นได้ตระหนักว่า
เมืองมิใช่เป็ นที่ต้ งั ของถนน อาคารระฟ้ า และรถยนต์ เท่านั้น แต่ควรจะเป็ นที่อยูข่ องธรรมชาติดว้ ย

39. ดื่มนา้ สะอาดให้ หมดแก้ว
ดื่มน้ าสะอาดให้หมดแก้วทุกครั้งอย่าเหลือทิง้ เพราะน้ าสะอาดมีเหลืออยูน่ อ้ ยในโลกนี้และกระบวนการทา
น้ าให้สะอาดก็ตอ้ งเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
40. สมุนไพรแก้ กลิ่นอับ
ในห้องที่มีกลิ่นอับ ให้ใช้สมุนไพรแห้ง หรื อเครื่ องหอมจากดอกไม้แห้งห่ อด้วยเศษผ้าที่โปร่ งบางแขวนไว้
ในห้องที่มีกลิ่นอับจะช่วยให้หอ้ งหายจากกลิ่นอับได้
41. ปิ ดเตาอบก่ อนอาหารสุ ก
ทุกครั้งที่ปรุ งอาหารด้วยเตาอบ ให้ปิดเตาอบก่อนอาหารสุ กประมาณ 2-3 นาที เพราะความร้อนในเตาอบจะ
ยังคงมีอยูอ่ ย่างเพียงพอที่จะทาให้อาหารสุ ก
42. วิธีดูแลรักษาพรม
ดูแลรักษาพรมที่ปูพ้นื ให้สะอาดด้วยการดูดฝุ่ น อย่างสม่าเสมอ และในการกาจัดกลิ่นพรม ก็จะต้องใช้ผงเบ
กกิ้งโซดา (Baking Soda) โรยให้ทวั่ พื้นพรม แล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จึงทาการดูดฝุ่ น จะทาให้พรม
ปลอดจากกลิ่นได้
43. การทาความสะอาดเฟอร์ นิเจอร์
การทาความสะอาดเฟอร์ นิเจอร์ ทาได้ดว้ ยวิธีง่าย ๆ โดยใช้ผา้ บาง ๆ ชุบน้ าผสมสบู่ บิดให้หมาดแล้วใช้เช็ดถู
เฟอร์ นิเจอร์ จากนั้นใช้ผา้ แห้งซ้ าอีกครั้ง
44. กระดาษใช้ แล้วนามาผลิตใช้ ใหม่
การนากระดาษที่ใช้แล้ว กลับมาผลิตใช้ใหม่ ในจานวนทุก ๆ 1 ตันนั้น เป็ นการช่วยอนุ รักษ์ตน้ ไม้ได้ถึง 17
ต้น
45. หมั่นปัดฝุ่ นจากหลอดไฟ
ให้หมัน่ ปั ดฝุ่ นจากหลอดไฟเสมอ ๆ เพราะฝุ่ นและความสกปรกบนส่ วนที่เป็ นแก้วจะลดความสว่างของแสง
ที่ส่องจากหลอดไฟ ลงไปถึง 33 เปอร์ เซ็นต์ทาให้แสงจากหลอดไฟไม่สว่างเท่าที่ควร
46. คุณค่ าของต้ นไม้ ทมี่ ีอายุกว่ า 50 ปี
ต้นไม้ทุกต้นที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มีคุณค่าในการทาให้อากาศบริ สุทธิ์ ควบคุมการกัดเซาะผิวดินและ
น้ าป่ า ปกป้ องคุม้ ครองชีวิตของสัตว์ป่าและสามารถควบคุมมลภาวะในอากาศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง

47. ต้ นไม้ ดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ต้นไม้ที่อยูใ่ นสภาพสภาวะสมบูรณ์ สามารถดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ถึง 40 ปอนด์ ใน
เวลา 1 ปี
48. พลังงานจากแก้วรีไซเคิล
พลังงานที่ได้จากการนาแก้วที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่ 1 ใบ นั้น เทียบได้เท่ากับพลังงานของหลอดไฟ 60 วัตถ์
ที่ส่องสว่างได้เป็ นเวลานานถึง 4 ชัว่ โมง
49. พลังงานจากกระป๋ องรีไซเคิล
พลังงานที่ได้จากการนากระป๋ องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่ 1 ใบนั้น เทียบเท่าได้กบั พลังงานแสง
สว่างที่ใช้กบั ทีวเี ป็ นเวลานานถึง 3 ชัว่ โมง
50. เวลาทีค่ วรรดนา้ ต้ นไม้
ปริ มาณน้ าที่รดจะสู ญเสี ยไปในการระเหยมากถึง 60 โมงเช้า จนถึง 5 โมงเย็น การรดน้ าต้นไม้ระหว่างเวลา 9
โมงเย็น หรื อก่อน 9 เปอร์ เซ็นต์ของจานวนน้ าที่รด ดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ าต้นไม้ที่ดีที่สุด คือ เวลา หลัง 6
โมงเช้า
51. เงาต้ นไม้ ประหยัดพลังงาน
เงาของต้นไม้ช่วยลดความต้องการเครื่ องปรับอากาศลงได้ถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ และในฤดูร้อนต้นไม้จะทาให้
เมืองเย็นลงถึง 15 เปอร์ เซ็นต์
52. คุณทาอย่ างไรกับใบไม้ ที่กวาดแล้ ว
การเผาเศษใบไม้ทุก ๆ 1 ตัน จะทาให้เกิดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ถึง 117 ปอนด์ ฝุ่ น 41 ปอนด์ และคาร์ซิ
โนเจน 7 ปอนด์ หรื อมากกว่านั้น เศษใบไม้ที่กวาดแล้วควรนามาทาปุ๋ ยหมักหรื อสุ มไว้โคนต้นไม้ เพื่อให้
ย่อยสลายเป็ นปุ๋ ยต่อไป
53. หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
การใช้หลอดไฟฟ้ าแบบประหยัดพลังงาน 1 หลอด แทนการใช้หลอดไฟฟ้ าแบบฟลูออเรสเซนต์จะช่วย
ประหยัดพลังงานได้เป็ นปริ มาณเท่ากับ ถ่านหิ นหนัก 600 ปอนด์ ตลอดชัว่ อายุของหลอดไฟฟ้ าตลอดนั้น
54. วิธีลดมลพิษจากรถยนต์
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดมลพิษจากรถยนต์ก็คือการเพิ่มส่ วนผสมของออกซิ เจนในน้ ามัน การเพิ่มออกซิ เจน
ในน้ ามันก็เพื่อช่วยลดปริ มาณการเกิดของก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ให้ลดน้อยลง

55. ทาอย่างไรกับนา้ มันเครื่องทีใ่ ช้ แล้ว
น้ ามันเครื่ องที่ใช้แล้วจากรถยนต์ จะก่อมลภาวะให้เกิดกับแหล่งน้ าและผิวดินได้หากมีการกาจัดที่ไม่
เหมาะสม ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องให้ถ่ายเทน้ ามันเครื่ องที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่ปิดฝาแล้วส่ งคืน
ให้กบั สถานีบริ การ
56. มลพิษจากเตาแก๊ส
แหล่งมลพิษของอากาศในบ้านที่สาคัญ ก็คือเตาแก๊สในห้องครัวที่ไม่มีช่องหรื อระบบระบายอากาศจะเป็ น
แหล่งสะสมของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และคาร์ บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากเตาแก๊ส สารมลพิษในห้องครัว
จะลดลงได้ดว้ ยการระบายอากาศที่ดี
57. วิธีปลูกต้ นไม้ ในอาคาร
การปลูกต้นไม้ไว้ในอาคาร วิธีการที่เหมาะสมคือการปลูกลงในกระถางที่ผสมถ่านกับดินไว้ดว้ ยกัน ถ่านจะ
เป็ นตัวช่วยดูดซับสารมลพิษและจุลินทรี ยไ์ ด้
58. ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ในอาคารที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ จะต้องทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศบ่อย ๆ และไม่ควรใช้ยากาจัด
กลิ่นหรื อแอร์ เฟรชเชอเนอร์
59. ถอดรองเท้าก่อนเข้ าบ้ าน
ทุกครั้งก่อนจะเข้าบ้าน ต้องถอดรองเท้าไว้ที่หน้าประตูบา้ นจะต้องไม่ใส่ รองเท้าเข้าบ้าน เพราะพื้นรองเท้า
เป็ นที่รวมของสารพิษทั้งหลายที่เราไปเหยียบย่ามาจากที่ต่าง ๆ
60. สั ดส่ วนของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในอากาศ
โดยสัดส่ วนความสมดุลย์ของธรรมชาติจะมีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อยูเ่ ป็ นประมาณ 0.03% ของ
บรรยากาศ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทาหน้าที่ดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไว้ทาให้โลกมีความอบอุ่นที่
พอเหมาะ
61. ทาไมโลกจึงร้ อนขึน้
กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ได้เป็ นสาเหตุของการเพิ่มความร้อนให้กบั โลก ได้แก่ การเผาผลาญน้ ามัน
เชื้อเพลิง การเผาป่ าเขตร้อนของโลกได้ทาให้ปริ มาณของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิม่ ขึ้นจานวนมาก ใน
บรรยากาศ โลกจึงร้อนขึ้น

62. วิธีหยุดความร้ อนให้ กบั โลก
เราสามารถหยุดยั้งการเพิม่ ขึ้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ดว้ ยการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความร้อน
ให้นอ้ ยลง และต้องหยุดการเผาทาลายป่ าลงให้ได้ ณ ทุกหนทุกแห่งของพื้นพิภพนี้
63. ปลูกป่ าเพือ่ ให้ โลกร่ มเย็น
เพื่อให้โลกเย็นลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันปลูกป่ าคลุมพื้นที่วา่ งเปล่าให้ได้มากที่สุดเพราะป่ าเป็ นแหล่งดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุดของโลก
64. สารอันตรายในถ่ านอัลคาไลน์
ถ่านอัลคาไลน์เป็ นถ่านที่ใช้ใส่ กล้องถ่ายรู ป ไฟฉาย นาฬิกา เครื่ องคิดเลขที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งจัดเป็ น
ของเสี ยที่เป็ นอันตรายเพราะมีส่วนประกอบของสารอันตราย ได้แก่ แมงกานีส สังกะสี และปรอท
65. การเลือกใช้ ถ่านแคดเมี่ยมแทนถ่ านอัลคาไลน์
ควรเลือกใช้ถ่านชาร์ ท Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion แทนการใช้ถ่านอัลคาไลน์ เพราะถ่านชาร์ ท Ni-Cd, Ni-Mh, Liion เมื่อใช้หมดแล้วสามารถนามาชาร์ ตไฟใหม่ใช้ได้อีกในขณะที่ถ่านอัลคาไลน์ใช้ได้เพียงครั้งเดียวก็ตอ้ งทิ้ง
66. อ่านคาอธิบายก่อนใช้
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอนั ตรายควรอ่านคาอธิ บายให้เข้าใจก่อนใช้ทุกครั้ง และต้อง
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาการใช้อย่างเคร่ งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของตัวเอง
67. การเลือกซื้ออาหารกระป๋ อง
ทุกครั้งที่เลือกซื้ ออาหารกระป๋ องจะต้องตรวจหาวันหมดอายุที่บอกไว้บนภาชนะบรรจุสินค้านั้น ๆ และควร
ซื้ ออาหารกระป๋ องที่ยงั ไม่หมดอายุเท่านั้น
68. อันตรายจากอาหารกระป๋ องทีห่ มดอายุ
อย่าซื้ ออาหารกระป๋ องที่หมดอายุแล้วเพราะอาหารกระป๋ องที่หมดอายุแล้วจะเป็ นสาเหตุของพิษภัยอันตราย
ต่อร่ างกาย เช่น มะเร็ งที่ตบั โปรดระมัดระวังทุกครั้งที่ซ้ื ออาหารกระป๋ อง เพราะที่หมดอายุแล้วมักถูกนามา
ลดราคาให้ถูกนาชวนซื้ อ
69. แอมโมเนียในนา้ ยาซักล้าง
ในน้ ายาซักล้างทุก ๆ ชนิด เช่น น้ ายาล้างกระจก น้ ายาย้อมผม น้ ายาทาความสะอาดห้องน้ า จะมี
ส่ วนประกอบของแอมโมเนียอยูด่ ว้ ย โปรดใช้อย่างระมัดระวังทุกครั้งเพราะแอมโมเนียมีผลโดยตรงต่อ
ระบบทางเดินหายใจ

70. สารฟอร์ มาลดีไฮด์
ในไม้อดั เสื้ อผ้าใหม่ ๆ และน้ ายาล้างเล็บ จะมีสารฟอร์ มาลดีไฮด์เป็ นสารประกอบอยูด่ ว้ ย สาร
ฟอร์ มาลดีไฮด์จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ฉะนั้นโปรดระมัดระวังทุกครั้งที่ใช้
71. บรรจุภัณฑ์ ถนอมอาหาร
มีอาหารไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ที่ตอ้ งอาศัยบรรจุภณั ฑ์ที่ช่วยในการถนอมอาหารเพื่อรักษาความกรอบของ
อาหารบรรจุภณั ฑ์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการห่อหุ ม้ อาหาร
72. บรรจุภัณฑ์ ทฟี่ ุ่ มเฟื อย
ปั จจุบนั บรรจุภณั ฑ์ได้ถูกนามาใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยจนเกินความจาเป็ นและได้กลายเป็ นขยะจานวนมหาศาล
ฉะนั้นโปรดช่วยกันลดขยะจากบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยการไม่ซ้ื อสิ นค้าที่ใช้บรรจุภณั ฑ์ฟุ่มเฟื อยเกินความจาเป็ น
73. ผลิตภัณฑ์ เข้ มข้ นช่ วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ ได้
ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่พฒั นาการผลิตให้เข้มข้นซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถนาไปเจือจางก่อนใช้เป็ นการช่วยลด
ปริ มาณขยะจากบรรจุภณั ฑ์ได้
74. ใช้ บรรจุภัณฑ์ กระดาษแทนการใช้ พลาสติกและโฟม
ปั จจุบนั มีการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นกระดาษเพื่อใช้บรรจุอาหารแทนบรรจุภณั ฑ์พลาสติกและโฟม เช่นกล่อง
บรรจุน้ าผลไม้ นม เป็ นต้น
75. บรรจุภัณฑ์ ทรี่ ีไซเคิลได้
ควรเลือกซื้ อสิ นค้าที่บรรจุในภาชนะที่สามารถนากลับไปผลิตใช้ได้ใหม่ดีกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ได้เพียงครั้ง
เดียวแล้วต้องทิ้ง
76. ควรเลือกซื้อสิ นค้ าทีบ่ รรจุกระป๋ องอลูมิเนียมและแก้ ว
ควรเลือกซื้ อสิ นค้าที่บรรจุในกระป๋ องอลูมิเนียมหรื อแก้วแทนสิ นค้าที่บรรจุในภาชนะพลาสติกและโฟม
เพราะอลูมิเนียมและแก้วสามารถนากลับไปผลิตใช้ได้ใหม่อีก
77. การเลือกซื้อ
ไม่ควรเลือกซื้ อสิ นค้าที่ถูกบรรจุหรื อหุ่มหุ ม้ ด้วยบรรจุภณั ฑ์ ที่ฟุ่มเฟื อยมากเกินไป
78. ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ชนิดเข้ มข้ น
ควรซื้ อผลิตภัณฑ์ชนิดเข้มข้นแล้วนาไปเจือจางเองโดยการเติมน้ าก่อนใช้เป็ นการประหยัดภาชนะบรรจุได้

79. ซื้อสิ นค้ าเท่าทีจ่ าเป็ น
ควรเลือกซื้ อสิ นค้าเท่าที่ตอ้ งการและใช้ให้หมด
80. สิ นค้ าปลอดสารพิษ
ควรเลือกซื้ อสิ นค้าที่ปลอดสารพิษเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสุ ขภาพร่ างกายของตัวท่านเอง
81.คุณสมบัติของสารละลาย
สารละลายเป็ นสารที่มีคุณสมบัติในการละลายวัตถุอื่น ๆ โดยปรกติแล้วสารละลายนี้จะอยูใ่ นรู ปของเหลว
เช่น ผสมอยูใ่ นทินเนอร์ ที่ใช้ผสมสี และอยูใ่ นแลคเกอร์
82. วิธีป้องกันอันตรายจากสารละลาย
ส่ วนประกอบของสารเคมีในสารละลาย เป็ นอันตรายโดยตรงต่อดวงตา ผิวหนังและปอด ทุกครั้งที่ตอ้ งใช้
สารละลายควรจะต้องแต่งกายด้วยเสื้ อแขนยาว สวมถุงมือ ใส่ แว่นตา และใช้สารละลายในที่ที่เปิ ดโล่ง
เท่านั้น
83. ในห้ องปรับอากาศควรระบายอากาศ
ในห้องปรับอากาศควรเปิ ดหน้าต่างให้อากาศระบายได้ในบางช่วงและควรเปิ ดพัดลมดูดอากาศด้วยทุกครั้งที่
เปิ ดแอร์
84. ผลิตภัณฑ์ อนั ตรายไม่ ควรทิง้ ลงแม่ นา้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอันตรายได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟ น้ ามันเชื้ อเพลิง น้ ายาละลายสี ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นกรด น้ ายา
ทาความสะอาด ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นพิษ เช่น ยากาจัดศัตรู พืช เมื่อใช้แล้วต้องมีวธิ ี กาจัดที่ถูกต้องและต้องไม่ทิ้ง
ลงแม่น้ า
85. สารอันตรายไดออกซิน
สารพิษที่มีอนั ตรายมากที่สุดที่เป็ นส่ วนประกอบของยาฆ่าแมลงคือ ไดออกซิ น ไดออกซิ นแม้เพียงจานวน
เล็กน้อยก็เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งได้จึงไม่ควรใช้ยากาจัดศัตรู พืชที่มีส่วนผสมของไดออกซิ น
86. อันตรายจากเบนซิน
เบนซิ นเป็ นตัวทาละลายที่มีพิษต่อร่ างกายที่รุนแรงที่สุด คือ เป็ นต้นเหตุของการป่ วยเป็ นโรคลูคีเมียและ
ทาลายไขกระดูก

87. ช่ วยกันปลูกต้ นไม้ อกี 5 เท่าจึงจะเพียงพอ
ในปริ มาณการใช้ไม้และจานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในปั จจุบนั นั้นสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการปลูกต้นไม้โตเร็ ว
มากกว่าที่ปลูกอยูใ่ นปั จจุบนั มากถึง 5 เท่า จึงจะเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในอนาคต
88. ไฮโดรเจนคือพลังงานทดแทน
ไฮโดรเจนเป็ นพลังงานทดแทนที่ได้มาจากการแยกละลายสาร เช่น ไฟฟ้ าจากน้ า ไฮโดรเจนจัดเป็ นเชื้อเพลิง
ที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วย
89. รถยนต์ พลังงานไฟฟ้า
โลกได้ผลิตรถยนต์ชนิดใหม่เพื่อลดมลพิษให้กบั ท้องถนนรถยนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่น้ ีขบั เคลื่อนโดยขบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรเจนเหลวให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าโดยไม่ตอ้ งผ่านขบวนการเผาไหม้
90. ลักษณะของรถยนต์ พลังงานไฮโดรเจนเหลว
รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเหลวนี้มีลกั ษณะเดียวกับรถไฟฟ้ าแต่แตกต่างกันตรงที่มีถงั เก็บไฮโดรเจนเหลว
แทนแบตเตอรี่ ปัจจุบนั พลังงานไฮโดรเจนเหลวกาลังได้รับการพัฒนารู ปแบบเพื่อที่จะนามาใช้บนท้องถนน
แล้ว
91. รถยนต์ พลังงานไฮโดรเจนเหลวไม่ ก่อมลพิษ
รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเหลวไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมเพราะไฮโดรเจนเหลวที่ใช้กบั ตัวรถ
ได้มาจากแหล่งที่สะอาด
92. หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์
หลอดไฟฟ้ าฟลูออเรสเซนต์เป็ นหลอดไฟฟ้ าที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ถึง 75% และมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานกว่าหลอดแบบขดลวดถึง 10 เท่า
93. วิธีลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ให้ กบั โลก
หากเราเผาถ่านให้นอ้ ยลงและเผาพลาญน้ ามันให้นอ้ ยลง ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิด
ภาวะเรื อนกระจกขึ้นกับโลกก็จะลดน้อยลง
94. ขยะกระดาษ
ทุก ๆ อาทิตย์เราทิ้งกระดาษลงตระกร้าขยะมากถึง 1,000 ตัน แต่มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ที่กระดาษเหล่านั้น
ถูกนากลับมาผลิตใช้ได้ใหม่อีก

95. อันตรายจากสี ทาบ้ าน
ในสี น้ ามันที่ใช้ทาบ้านนั้นมีส่วนประกอบของแคดเมี่ยมและไททาเนี่ยมออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็ นสาร
ที่มีอนั ตรายดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารอันตรายควรใช้สีน้ าในการทาสี บา้ น
96. การเติมลมยางรถช่ วยประหยัดนา้ มัน
ในการบารุ งรักษารถ การเติมยางรถที่พอดีจะช่วยในการประหยัดน้ ามันได้ การเติมลมยางรถถ้าเติมอ่อน
เกินไปจะทาให้สิ้นเปลืองน้ ามันเพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ 5 ตามการหมุนรอบของวงล้อที่เพิม่ ขึ้น
97. เติมลมยางรถช่ วยยืดอายุยางรถยนต์
การเติมลมยางรถยนต์ที่พอเหมาะพอดียงั ช่วยยืดอายุการใช้งานช่วยป้ องกันไม่ให้ยางรถยนต์ฉีกขาดได้ง่าย
จากสาเหตุที่เติมลมอ่อนหรื อแข็งเกินไปอีกด้วย
98. เตาไมโครเวฟประหยัดไฟกว่าเตาอบ
การใช้เตาไมโครเวฟ จะช่วยประหยัดพลังงานจากไฟฟ้ ามากกว่าเตาอบถึง 1-2 เท่า
99. ถ่ านไฟฉายทีช่ าร์ ตไฟใหม่ ได้ ประหยัดกว่าถ่ านไฟฉายธรรมดา
ถ่านไฟฉายที่ชาร์ ตไฟได้ใหม่น้ นั แม้จะมีส่วนประกอบของแคดเมี่ยม แต่ก็มีอายุการใช้งานได้นานกว่า
ถ่านไฟฉายแบบธรรมดาถึง 500 เท่า และช่วยลดปริ มาณการใช้ถ่านธรรมดาได้มากที่สุด
100. อันตรายจากนา้ ยาปรับอากาศ
ในน้ ายาปรับอากาศแอร์ รีเฟรชเชอเนอร์ น้ นั มีส่วนประกอบของสารเคมีประเภทอเทอนอล ไซลีน ซึ่งเป็ นสาร
ที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายมนุ ษย์
ที่มา : http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/subwater/sub.ht

