รอยวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
1. ใชผาแทนกระดาษทิชชู
เราใชกระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหนา ปละหลายลานฟุต ซึ่งหมายถึง การโคนตนไมลงจํานวนมหาศาล
ชวยกันลดการใชกระดาษทิชชูดวยการวางผามือไวใกลอางลางมือ แลวใชผาเช็ดโตะแทนการใชกระดาษ
ทิชชูเช็ด
2. ใชถุงพลาสติกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
ประหยัดถุงพลาสติกไดโดยการใชซา้ํ หลาย ๆ ครัง้ หากถุงพลาสติกสกปรก ก็ใหทําความสะอาดแลว
แขวนไวใหแหง เพื่อสงกลับเขาโรงงานสําหรับผลิตใหม
3. แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น
โปรดหลีกเลีย่ งการทิ้งเศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่น ๆ เพราะจะทําใหกระดาษเปรอะเปอนไขมัน และ
เศษอาหารจะทําใหเศษกระดาษนั้นนําไปผลิตใหมอีกไมได
4. กระดาษที่นําไปรีไซเคิลไมได
กระดาษที่ไมสามารถนําไปเขากระบวนการผลิตใหมเปนกระดาษใชไดอีก ไดแก กระดาษที่เคลือบดวย
ขี้ผึ้ง กระดาษที่เขาเลมดวยกรรมวิธีการละลายโดยใชความรอน เชน สมุดโทรศัพท นิตยสารตาง ๆ
ตลอดจนกระดาษที่ถูกเปรอะเปอนดวยการชนิดทีไ่ มละลายน้ํา
5. หนังสือพิมพสามารถแกไขปญหา ขยะกระดาษ
แหลงสรางขยะกระดาษที่สําคัญก็คือหนังสือพิมพ หนาที่เปนขยะกระดาษโดย ผูอานไมไดอาน ก็คือ
หนาโฆษณาธุรกิจ ซึ่งมีอยูฉบับละหลาย ๆ หนา ซึง่ แมวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับหนังสือพิมพ แต ควร
คํานึงวา นั่นคือ การทําลายกระดาษสะอาด และสรางขยะกระดาษใหเกิดขึ้นจํานวนมหาศาลในแตละวัน
6. เศษหญามีประโยชน
เศษหญาที่ถูกทิ้งอยูบนสนามนั้น สามารถใหประโยชนตอสนามหญาไดมาก เพราะในเศษหญานั้น มี
ธาตุอาหาร ที่มีคุณคาเทียบเทากับปุย ที่ใชใสหญาทีเดียว
7. วิธีตัดกิ่งไม
วิธีการตัดกิ่งกานของตนไม ไมพุมใบไม ควรตัดใหเปนเศษเล็กเศษนอย เพื่อชวยลดเศษขยะใหกับสวน
ได และทั้งยังชวยใหเกิดการเนาเปอยขึ้นกับเศษใบไมนั้นเร็วขึ้นดวย

8. ใชเศษหญาคลุมไมใหญ
เศษหญาที่ตัดจากสนามและสวนนั้น สามารถนําไปคลุมตนไมใหญได การใชเศษหญาปกคลุมพืชใน
สวนจะชวยในการกําจัดวัชพืชไดเพราะวัชพืช จะไมสามารถแทงลําตนผานเศษหญาได นอกจากนี้เมล็ด
ของวัชพืชที่รวงหลนก็ไมอาจหยั่งรากทะลุผานเศษใบไมไดดวย
9. ประโยชนของพลาสติกชวยถนอมอาหาร
พลาสติกทุกชนิดหากถูกไฟไหม จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศที่เปนอันตราย ไดมีการรณรงคใหเลิกใช
พลาสติก แตจริง ๆ แลว พลาสติกยังคงมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันโดยเฉพาะพลาสติก มีประโยชน
ในการถนอมอาหารใหสดอยูได เปนเวลานาน ๆ
10. พลาสติกรีไซเคิล
ปจจุบันมีบริษัทกวา 200 แหง ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไดทําการรีไซเคิลพลาสติก จํานวน 20%
จากขวดเครื่องดื่ม
พลาสติกที่ทําจาก Polyethylene Terephthalate หรือ PET จะถูกนําไปรีไซเคิล เปนดามเครื่องจับไฟฟา
กระเบื้องปูพื้น เสนใยสังเคราะหในหมอน ถุงนอน หรือใชบุเสื้อแจ็คเก็ต
11. พลาสติกรีไซเคิล (2)
ภาชนะพลาสติกที่ใสน้ําผลไมและนมนั้นทํามาจากพลาสติกชนิด Polyethylene ที่มีความเขมขนมากเมื่อ
ใชแลวไดถูกนํามารีไซเคิลทําเปนทอพลาสติก กระถางตนไม เกาอี้พลาสติก
12. วิธีเก็บขวดแกวที่ใชแลว
ขวดแกวทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใชแลวควรทําความสะอาด และแยกชนิดของแกว และแยกสีของแกว
ดวย
13. วิธีเก็บกระปองอลูมิเนียมที่ใชแลว
นํากระปองอลูมิเนียมที่ใชแลวมาบี้ใหแบนกอนทิ้ง หรือขายแกคนรับซื้อเศษโลหะ
14. น้ําสะอาดมาจากน้ําใตดิน

น้ําสะอาดที่เราใชประโยชนดื่มกิน สวนใหญ มาจากน้ําใตดิน การทิ้งขยะบนพื้นผิวดินทําใหมีผลถึงน้ํา
ใตดิน เพราะน้ําฝนจะชะความเปนพิษและความโสโครกใหซมึ ลงไปถึงชั้นน้ําใตดินทําใหน้ําใตดินเนา
เสียและเปนพิษได
15. วิธีลางรถยนต
ลางรถยนตดวย ฟองน้ํา และใชถังน้ําจะใชน้ําเพียง 15 แกลลอน แตถาลางดวยสายยางจะตองสูญเสียน้ํา
ถึง 150 แกลลอน
16. ดูแลรักษารถดวยการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
การดูแลรักษารถจะตองทําอยางสม่ําเสมอไดแก การเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ตามระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือ
และทุกครั้งที่เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ควรเปลี่ยนไสกรองดวย
17. รักษารถ ดวยการเปลี่ยนไสกรอง
ไสกรองอากาศที่สกปรก จะทําใหการไหลของอากาศที่สะอาดทําไดนอยลง มีผลตอการเผาไหมของ
เครื่องยนตดวย
18. รักษารถ ชวยลดมลพิษ
การดูแลรักษารถจะทําใหรถสามารถวิง่ ไดเพิ่มขึ้นอีก 10% ของจํานวนไมล ซึ่งเทากับสามารถลดราคา
เชื้อเพลิงลงไดถึง 10% เชนกัน การลดการใชเชื้อเพลิงลงก็เทากับเปนการชวยลดมลพิษทางอากาศใหกับ
โลกไดดวย
19. ยางรถยนต ชวยประหยัดน้ํามัน
การเติมลมยางรถ ใหพอดีและขับรถตามขอกําหนดความเร็ว จะชวยในการประหยัดน้ํามันได
20. วิธีปองกันการรั่วไหลของน้ํามันเครื่อง
การปองกันการรั่วไหลของน้ํามันเครื่องจากตัวถังรถยนต สามารถทําไดดวยการปดสลักเกลียวใน
เครื่องยนตทุกตัวใหแนน โดยเฉพาะในสวนที่ซึ่งน้ํามันเครื่องรั่วไหลออกไปได
ชวยปองกันการรั่วไหลของน้ํามันเพื่อลดมลพิษใหกับอากาศของเรา
21. ควรเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเมื่อไหร
ควรเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเมื่อขับรถไดทุก ๆ ระยะ 3,000-4,000 ไมล และควรเลือกใชไสกรองที่ดีที่สุดดวย

22. การเพิ่มออกซิเจนในน้ํามัน
วิธีการหนึ่งที่จะชวยลดมลพิษใหกับรถยนต ก็คือ การเพิ่มสวนผสมของออกซิเจนในน้ํามัน ซึ่งจะชวยลด
ปริมาณการเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดไดเปนจํานวนมาก
23. อันตรายจากกาซเรดอน
กาซเรดอน เปนกาซกัมมันตภาพรังสี มักพบแทรกอยูในดินและหิน มีคุณสมบัติที่สามารถซึมผานขึ้นมา
บนผิวดิน และกระจายออกสูอากาศไดโดยผานทางรอยราวและโพรงของคอนกรีตบล็อค ตามทอ กาซ
เรดอนเปนกาซที่เปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ
24. พิษของกาซเรดอนตอรางกาย
กาซเรดอนเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อของปอด การไดรับสารกัมมันตภาพรังสีจากกาซเรดอนติดตอกันนาน
กวา 20-30 ป จะทําใหเกิดเปนมะเร็งที่ปอดได
25. วิธีปองกันอันตรายจากกาซเรดอน
การปองกันอันตรายจากกาซเรดอน ทําไดโดยการไมสูบบุหรีใ่ นบาน หรือในหองที่มีอากาศถายเทได
นอย เปดหนาตางใหมีการถายเทระหวางอากาศภายในบานกับอากาศนอกบานทุก ๆ วัน
26. ปลูกตนไมในหองชวยลดมลพิษ
ปลูกตนไมในหอง โดยปลูกไมกระถางผสมถานกับดิน ถานจะเปนตัวชวยดูดซับสารมลพิษและ
จุลินทรียภายในหองได
27. พิษภัยของฝุนฝาย
ฝุนฝายในโรงงานอุตสาหกรรมเปนตนเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบ โดยฝุนฝายจะเขาไปทําใหเกิด
อาการแนนหนาอกและหัวใจ
โปรดปองกันตนเองจากฝุนฝายดวยการใชอุปกรณปองกันในการหายใจ
28. วิธีใชน้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน
มีสารเคมีมากกวา 63 ชนิด ที่ใชเปนสวนผสมอยูในน้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน เชน น้ํายาถูพื้น น้ํายา
ขัดหองน้ํา
โปรดอานคําแนะนําในฉลากกอนใชทุกครั้ง เพื่อปองกันตัวเองใหพนจากพิษภัยอันตราย
29. เกาอี้พลาสติกรีไซเคิล

เกาอี้พลาสติกสวนใหญผลิตขึ้นใหมจากพลาสติที่ใชแลว เชน เกาอี้พลาสติกที่มีขนาดความยาว 6 ฟุต
นั้น ทํามาจากถังพลาสติก ที่ใชบรรจุนมเปนจํานวนถึง 1050 ใบ
30. รักษาสิ่งแวดลอมเริ่มตนที่ใกลตัว
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมนั้น เราไมจําเปนตองเดินทางไปจนถึงพื้นที่ปาใหญ เพื่อปลูกปา แตเรา
สามารถเริ่มตนอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายไดในพื้นที่ใกลบานเราเอง
31. พืชทองถิ่นมีความสําคัญตอสิ่งแวดลอม
พืชดั้งเดิมของทองถิ่นมีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยา และมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศและดิน
มากกวาพืชที่นําเขามาจากที่อื่น ๆ
ดังนั้น เราจึงควรตองชวยกันปองกันและอนุรักษพืชทองถิ่นไวไมใหสูญพันธุ
32. รถยนตผลิตคารบอนไดออกไซด
ทุก ๆ ป รถยนตคันหนึ่ง ๆ จะผลิต กาซคารบอนไดออกไซด ออกมาสูบรรยากาศโลกไดในปริมาณที่มี
น้ําหนักเทากับตัวรถเอง
33. น้ํามันกาซโซลีนเผาไหมเกิดเปนคารบอนไดออกไซด
ทุก ๆ แกลลอน ของกาซโซลีนในรถยนตที่ถูกเผาไหมจะทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด จํานวนถึง
9000 กรัม กระจายขึ้นสูชั้นบรรยากาศโลก
34. ปรากฏการณเรือนกระจก
การเผาไหมเชื้อเพลิง จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด ภาวะปรากฏการณเรือนกระจก
ขึ้น หากสามารถเปลี่ยนไปใชพลังงานจากแหลงอื่น เชน พลังงานแสงอาทิตย ก็จะชวยลดอุณหภูมิความ
รอนที่เกิดขึ้นกับโลกได
35. ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานแสงอาทิตย
ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานแสงอาทิตยที่แพรหลายมากที่สุด คือ เครื่องคิดเลขที่ใชพลังงานแสงอาทิตยซึ่งใน
แตละป ผลิตออกจําหนายถึงกวา 2,000,000 เครื่อง
36. การลดการใชสําคัญกวาการผลิตใชใหม

การนําของที่ใชแลวมาผลิตใชใหม อาจไมใชการแกปญหาที่สําคัญเพราะความสําคัญไมไดอยูที่วิธีการ
นําพลาสติกที่ใชแลวกลับมาผลิตใชใหมไดอีก แตสําคัญตรงที่เราควรจะหาวิธีลดการใชพลาสติกให
นอยลงตางหาก
37. ผักปลอดสารพิษ
เมื่อใดก็ตามที่ไดลงมือทําสวนครัวดวยตนเอง เมื่อนั้นเราจึงจะเชื่อมั่นไดอยางแนนอนวา เรากําลังมี
โอกาสไดกินพืชผักที่ปลอดจากยาฆาแมลงแลวจริง ๆ
38. สวนสาธารณะของเมือง
สวนสาธารณะนอกจากจะชวยรักษาพื้นที่สีเขียวแลว ยังทําใหมีพื้นที่โลงวางขึ้นในทามกลางตึกอาคาร
สิ่งกอสรางที่เติบโตอยางแออัดในเมืองใหญ
สวนสาธารณะไมเพียงจะชวยใหอากาศบริสุทธิ์ แตยังเปนสัญญลักษณจากธรรมชาติใหผูคนไดตระหนัก
วา เมืองมิใชเปนที่ตั้งของถนน อาคารระฟา และรถยนต เทานั้น แตควรจะเปนที่อยูของธรรมชาติดวย
39. ดื่มน้ําสะอาดใหหมดแลว
ดื่มน้ําสะอาดใหหมดแกวทุกครั้งอยาเหลือทิ้ง เพราะน้ําสะอาดมีเหลืออยูนอยในโลกนี้ และกระบวนการ
ทําน้ําใหสะอาดก็ตองเพิ่มคาใชจายมากขึ้นอยูตลอดเวลา
40. สมุนไพรแกกลิ่นอับ
ในหองที่มีกลิ่นอับ ใหใชสมุนไพรแหง หรือเครื่องหอมจากดอกไมแหง หอดวยเศษผาที่โปรงบางแขวน
ไวในหองที่มีกลิ่นอับ จะชวยใหหองหายจากกลิ่นอับได
41. ปดเตาอบกอนอาหารสุก
ทุกครั้งที่ปรุงอาหารดวยเตาอบ ใหปดเตาอบกอนอาหารสุกประมาณ 2-3 นาที เพราะความรอนในเตาอบ
จะยังคงมีอยูอยางเพียงพอที่จะทําใหอาหารสุก
42. วิธีดูแลรักษาพรม
ดูแลรักษาพรมที่ปูพื้นใหสะอาดดวยการดูดฝุน อยางสม่ําเสมอ และในการกําจัดกลิ่นพรม ก็จะตองใช
ผงเบกกิ้งโซดา (Baking Soda) โรยใหทั่วพื้นพรม แลวทิ้งไวประมาณ 15 นาที จึงทําการดูดฝุน จะทําให
พรมปลอดจากกลิ่นได

43. การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร
การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร ทําไดดวยวิธีงาย ๆ โดยใชผาบาง ๆ ชุบน้ําผสมสบู บิดใหหมาดแลวใช
เช็ดถูเฟอรนิเจอร จากนั้นใชผาแหงซ้ําอีกครั้ง
44. กระดาษใชแลวนํามาผลิตใชใหม
การนํากระดาษที่ใชแลว กลับมาผลิตใชใหม ในจํานวนทุก ๆ 1 ตันนั้น เปนการชวยอนุรักษตนไมไดถึง
17 ตน
45. หมั่นปดฝุนจากหลอดไฟ
ใหหมั่นปดฝุนจากหลอดไฟเสมอ ๆ เพราะฝุนและความสกปรกบนสวนที่เปนแกว จะลดความสวางของ
แสงที่สองจากหลอดไฟ ลงไปถึง 33 เปอรเซ็นตทําใหแสงจากหลอดไฟไมสวางเทาที่ควร
46. คุณคาของตนไมที่มีอายุกวา 50 ป
ตนไมทุกตนที่มีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป มีคุณคาในการทําใหอากาศบริสุทธิ์ ควบคุมการกัดเซาะผิวดิน
และน้ําปา ปกปอง คุมครองชีวิตของสัตวปาและสามารถควบคุมมลภาวะ ในอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูง
47. ตนไมดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
ตนไมที่อยูในสภาพสภาวะสมบูรณ สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด จากอากาศไดถึง 40 ปอนด
ในเวลา 1 ป
48. พลังงานจากแกวรีไซเคิล
พลังงานที่ไดจากการนําแกวที่ใชแลวมาผลิตใชใหม 1 ใบ นั้น เทียบไดเทากับพลังงานของหลอดไฟ 60
วัตถ ที่สองสวางไดเปนเวลานานถึง 4 ชั่วโมง
49. พลังงานจากกระปองรีไซเคิล
พลังงานที่ไดจากการนํากระปองอลูมิเนียมที่ใชแลวมาผลิตใชใหม 1 ใบนั้น เทียบเทาไดกับพลังงานแสง
สวางที่ใชกับทีวีเปนเวลานานถึง 3 ชั่วโมง
50. เวลาที่ควรรดน้ําตนไม

การรดน้ําตนไมระหวางเวลา 9 โมงเชา จนถึง 5 โมงเย็น ปริมาณน้ําที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมาก
ถึง 60 เปอรเซ็นต ของจํานวนน้ําที่รด ดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ําตนไมที่ดีที่สุด คือ เวลา หลัง 6 โมงเย็น
หรือกอน 9 โมงเชา
51. เงาตนไมประหยัดพลังงาน
เงาของตนไมชวยลดความตองการเครื่องปรับอากาศลงไดถึง 50 เปอรเซ็นต และในฤดูรอ นตนไมจะทํา
ใหเมืองเย็นลงถึง 15 เปอรเซ็นต
52. คุณทําอยางไรกับใบไมที่กวาดแลว
การเผาเศษใบไมทุก ๆ 1 ตัน จะทําใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดถึง 117 ปอนด ฝุน 41 ปอนด และ
คารซิโนเจน 7 ปอนด หรือมากกวานั้น เศษใบไมที่กวาดแลวควรนํามาทําปุยหมักหรือสุมไวโคนตนไม
เพื่อใหยอยสลายเปนปุย ตอไป
53. หลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน
การใชหลอดไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน 1 หลอด แทนการใชหลอดไฟฟาแบบฟลูออเรสเซนต จะชวย
ประหยัดพลังงานไดเปนปริมาณเทากับ ถานหินหนัก 600 ปอนด ตลอดชั่วอายุของหลอดไฟฟาตลอด
นั้น
54. วิธีลดมลพิษจากรถยนต
วิธีการหนึ่งที่จะชวยลดมลพิษจากรถยนต ก็คือการเพิ่มสวนผสมของออกซิเจนในน้ํามัน การเพิ่ม
ออกซิเจนในน้ํามันก็เพื่อชวยลดปริมาณการเกิดของกาซคารบอนมอนอกไซด ใหลดนอยลง
55. ทําอยางไรกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว
น้ํามันเครื่องที่ใชแลวจากรถยนต จะกอมลภาวะใหเกิดกับแหลงน้ํา และผิวดินไดหากมีการกําจัดที่ไม
เหมาะสม ทุกครั้งที่เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ใหถายเทน้ํามันเครื่องที่ใชแลวลงในภาชนะที่ปดฝา แลว
สงคืนใหกับสถานีบริการ
56. มลพิษจากเตาแกส
แหลงมลพิษของอากาศในบานที่สําคัญ ก็คือ เตาแกสในหองครัวที่ไมมีชองหรือระบบระบายอากาศ จะ
เปนแหลงสะสมของกาซไนโตรเจนออกไซด และคารบอนมอนอกไซดที่เกิดจากเตาแกส
สารมลพิษในหองครัวจะลดลงไดดวยการระบายอากาศที่ดี

57. วิธีปลูกตนไมในอาคาร
การปลูกตนไมไวในอาคาร วิธีการที่เหมาะสมคือ การปลูกลงในกระถางที่ผสมถานกับดินไวดวยกัน
ถานจะเปนตัวชวยดูดซับสารมลพิษ และจุลินทรียไ ด
58. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ในอาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะตองทําความสะอาดแผนกรองอากาศบอย ๆ และไมควรใชยา
กําจัดกลิ่นหรือแอรเฟรชเชอเนอร
59. ถอดรองเทากอนเขาบาน
ทุกครั้งกอนจะเขาบาน ตองถอดรองเทาไวที่หนาประตูบาน จะตองไมใสรองเทาเขาบาน เพราะพื้น
รองเทาเปนที่รวมของสารพิษทั้งหลาย ที่เราไปเหยียบย่ํามาจากที่ตาง ๆ
60. สัดสวนของกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ
โดยสัดสวนความสมดุลยของธรรมชาติ จะมีกาซคารบอนไดออกไซด อยูเปนประมาณ 0.03% ของ
บรรยากาศ
กาซคารบอนไดออกไซดทําหนาที่ดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตยไว ทําใหโลกมีความอบอุนที่พอเหมาะ
61. ทําไมโลกจึงรอนขึ้น
กิจกรรมทั้งหลายของมนุษยไดเปนสาเหตุของการเพิ่มความรอนใหกับโลก ไดแก การเผาผลาญน้ํามัน
เชื้อเพลิง การเผาปาเขตรอนของโลก ไดทําใหปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ในบรรยากาศ โลกจึงรอนขึ้น
62. วิธีหยุดความรอนใหกับโลก
เราสามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซด ดวยการลดการใชพลังงานที่กอใหเกิดความ
รอนใหนอยลง และตองหยุดการเผาทําลายปาลงใหได ณ ทุกหนทุกแหงของพื้นพิภพนี้
63. ปลูกปาเพื่อใหโลกรมเย็น
เพื่อใหโลกเย็นลง เราทุกคนจะตองชวยกันปลูกปาคลุมพื้นที่วางเปลาใหไดมากที่สุด เพราะปาเปนแหลง
ดูดซับคารบอนไดออกไซดที่ดีที่สุดของโลก
64. สารอันตรายในถานอัลคาไลน

ถานอัลคาไลนเปนถานที่ใชใสกลองถายรูป ไฟฉาย นาฬิกา เครื่องคิดเลขที่ใชไดเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง
จัดเปนของเสียที่เปนอันตรายเพราะมีสวนประกอบของสารอันตราย ไดแก แมงกานีส สังกะสี และ
ปรอท
65. การเลือกใชถานแคดเมี่ยมแทนถานอัลคาไลน
ควรเลือกใชถานแคดเมี่ยมแทนการใชถานอัลคาไลน เพราะถานแคดเมี่ยมเมื่อใชหมดแลวสามารถนํามา
ชารตไฟใหมใชไดอีก ในขณะที่ถานอัลคาไลนใชไดเพียงครั้งเดียวก็ตองทิ้ง
66. อานคําอธิบายกอนใช
กอนใชผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของสารเคมีอันตราย ควรอานคําอธิบายใหเขาใจกอนใชทุกครัง้ และ
ตองปฏิบัติตามคําแนะนําการใชอยางเครงครัดเพื่อความปลอดภัยตอชีวิต ของตัวเอง
67. การเลือกซื้ออาหารกระปอง
ทุกครั้งที่เลือกซื้ออาหารกระปอง จะตองตรวจหาวันหมดอายุที่บอกไวบนภาชนะบรรจุสินคานั้น ๆ และ
ควรซื้ออาหารกระปองที่ยังไมหมดอายุเทานั้น
68. อันตรายจากอาหารกระปองที่หมดอายุ
อยาซื้ออาหารกระปองที่หมดอายุแลว เพราะอาหารกระปองที่หมดอายุแลวจะเปนสาเหตุของพิษภัย
อันตรายตอรางกาย เชน มะเร็งที่ตับ
โปรดระมัดระวังทุกครั้งที่ซื้ออาหารกระปอง เพราะที่หมดอายุแลว มักถูกนํามาลดราคาใหถูกนําชวนซื้อ
69. แอมโมเนียในน้ํายาซักลาง
ในน้ํายาซักลางทุก ๆ ชนิด เชน น้ํายาลางกระจก น้ํายายอมผม น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา จะมี
สวนประกอบของแอมโมเนียอยูดวย โปรดใชอยางระมัดระวังทุกครั้ง เพราะแอมโมเนียมีผลโดยตรงตอ
ระบบทางเดินหายใจ
70. สารฟอรมาลดีไฮด
ในไมอัด เสื้อผาใหม ๆ และน้ํายาลางเล็บ จะมีสารฟอรมาลดีไฮด เปนสารประกอบอยูดวย สาร
ฟอรมาลดีไฮดจะมีผลตอระบบทางเดินหายใจ ฉะนั้นโปรดระมัดระวังทุกครั้งที่ใช
71. บรรจุภัณฑถนอมอาหาร

มีอาหารไมนอยกวารอยละ 50 ที่ตองอาศัยบรรจุภัณฑ ที่ชวยในการถนอมอาหารเพื่อรักษาความกรอบ
ของอาหารบรรจุภัณฑจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการหอหุมอาหาร
72. บรรจุภัณฑที่ฟุมเฟอย
ปจจุบันบรรจุภัณฑไดถูกนํามาใชอยางฟุมเฟอยจนเกินความจําเปน และไดกลายเปนขยะจํานวนมหาศาล
ฉะนั้นโปรดชวยกันลดขยะจากบรรจุภัณฑดวยการไมซื้อสินคาที่ใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย เกินความจําเปน
73. ผลิตภัณฑเขมขนชวยลดขยะบรรจุภัณฑได
ผลิตภัณฑบางชนิดที่พัฒนาการผลิตใหเขมขน ซึ่งผูบริโภคสามารถนําไปเจือจางกอนใชเปนการชวยลด
ปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑได
74. ใชบรรจุภัณฑกระดาษแทนการใชพลาสติกและโฟม
ปจจุบันมีการผลิตบรรจุภัณฑที่เปนกระดาษ เพื่อใชบรรจุอาหารแทนบรรจุภัณฑพลาสติกและโฟม เชน
กลองบรรจุน้ําผลไม นม เปนตน
75. บรรจุภัณฑที่รีไซเคิลได
ควรเลือกซื้อสินคาที่บรรจุในภาชนะที่สามารถนํากลับไปผลิตใชไดใหม ดีกวาบรรจุภัณฑที่ใชไดเพียง
ครั้งเดียวแลวตองทิ้ง
76. ควรเลือกซื้อสินคาที่บรรจุกระปองอลูมิเนียมและแกว
ควรเลือกซื้อสินคาที่บรรจุในกระปองอลูมิเนียมหรือแกว แทนสินคาที่บรรจุในภาชนะพลาสติก
และโฟม เพราะอลูมิเนียมและแกวสามารถนํากลับไปผลิตใชไดใหมอีก
77. การเลือกซื้อ
ไมควรเลือกซื้อสินคาที่ถูกบรรจุหรือหุมหุมดวยบรรจุภัณฑ ที่ฟุมเฟอยมากเกินไป
78. ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑชนิดเขมขน
ควรซื้อผลิตภัณฑชนิดเขมขนแลวนําไปเจือจางเอง โดยการเติมน้ํากอนใชเปนการประหยัดภาชนะบรรจุ
ได
79. ซื้อสินคาเทาที่จําเปน
ควรเลือกซื้อสินคาเทาที่ตองการและใชใหหมด

80. สินคาปลอดสารพิษ
ควรเลือกซื้อสินคาที่ปลอดสารพิษเทานั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพรางกายของตัว
ทานเอง
81. คุณสมบัติของสารละลาย
สารละลายเปนสารที่มีคุณสมบัติในการละลายวัตถุอื่น ๆ โดยปรกติแลวสารละลายนี้จะอยูในรูป
ของเหลว เชน ผสมอยูในทินเนอรที่ใชผสมสีและอยูในแลคเกอร
82. วิธีปองกันอันตรายจากสารละลาย
สวนประกอบของสารเคมีในสารละลาย เปนอันตรายโดยตรงตอดวงตา ผิวหนังและปอด
ทุกครั้งที่ตองใชสารละลายควรจะตองแตงกายดวยเสื้อแขนยาว สวมถุงมือ ใสแวนตา และใชสารละลาย
ในที่ที่เปดโลงเทานั้น
83. ในหองปรับอากาศควรระบายอากาศ
ในหองปรับอากาศควรเปดหนาตางใหอากาศระบายไดในบางชวง และควรเปดพัดลมดูดอากาศดวยทุก
ครั้งที่เปดแอร
84. ผลิตภัณฑอันตรายไมควรทิ้งลงแมน้ํา
ผลิตภัณฑที่เปนอันตรายไดแกผลิตภัณฑที่ติดไฟ น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํายาละลายสี ผลิตภัณฑที่เปนกรด
น้ํายาทําความสะอาด ผลิตภัณฑที่เปนพิษ เชน ยากําจัดศัตรูพืช เมื่อใชแลวตองมีวิธีกําจัดที่ถูกตองและ
ตองไมทิ้งลงแมน้ํา
85. สารอันตรายไดออกซิน
สารพิษที่มีอันตรายมากที่สุดที่เปนสวนประกอบของยาฆาแมลงคือ ไดออกซิน ไดออกซินแมเพียง
จํานวนเล็กนอย ก็เปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได จึงไมควรใชยากําจัดศัตรูพืชที่มีสว นผสมของได
ออกซิน
86. อันตรายจากเบนซิน
เบนซินเปนตัวทําละลายที่มีพษิ ตอรางกายที่รุนแรงที่สุด คือ เปนตนเหตุของการปวยเปนโรคลูคีเมียและ
ทําลายไขกระดูก

87. ชวยกันปลูกตนไมอีก 5 เทาจึงจะเพียงพอ
ในปริมาณการใชไมและจํานวนพื้นที่ปาไมที่ลดลง ในปจจุบันนั้นสามารถแกไขไดดวยการปลูกตนไม
โตเร็วมากกวาที่ปลูกอยูในปจจุบันมากถึง 5 เทา จึงจะเพียงพอกับการใชประโยชนในอนาคต
88. ไฮโดรเจนคือพลังงานทดแทน
ไฮโดรเจนเปนพลังงานทดแทนที่ไดมาจากการแยกละลายสาร เชน ไฟฟาจากน้ํา ไฮโดรเจนจัดเปน
เชื้อเพลิงที่สะอาดและไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศดวย
89. รถยนตพลังงานไฟฟา
โลกไดผลิตรถยนตชนิดใหมเพื่อลดมลพิษใหกับทองถนน รถยนตที่ผลิตขึ้นใหมนี้ขับเคลื่อนโดย
ขบวนการเปลี่ยนไฮโดรเจนเหลว ใหเปนพลังงานไฟฟาโดยไมตองผานขบวนการเผาไหม
90. ลักษณะของรถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลว
รถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลวนี้มีลักษณะเดียวกับรถไฟฟา แตแตกตางกันตรงที่มีถังเก็บไฮโดรเจน
เหลวแทนแบตเตอรี่ ปจจุบันพลังงานไฮโดรเจนเหลวกําลังไดรับการพัฒนารูปแบบเพื่อที่จะนํามาใชบน
ทองถนนแลว
91. รถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลวไมกอมลพิษ
รถยนตพลังงานไฮโดรเจนเหลวไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม เพราะไฮโดรเจนเหลวที่ใชกับตัว
รถไดมาจากแหลงที่สะอาด
92. หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต
หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนตเปนหลอดไฟฟาที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 75% และมีอายุการ
ใชงานที่ยาวนานกวาหลอดแบบขดลวดถึง 10 เทา
93. วิธีลดกาซคารบอนไดออกไซดใหกับโลก
หากเราเผาถานใหนอยลงและเผาพลาญน้ํามันใหนอยลง กาซคารบอนไดออกไซดและกาซอื่น ๆ ที่
กอใหเกิดภาวะเรือนกระจกขึ้นกับโลกก็จะลดนอยลง
94. ขยะกระดาษ

ทุก ๆ อาทิตยเราทิ้งกระดาษลงตระกราขยะมากถึง 1,000 ตัน แตมีเพียงไมถึงรอยละ 10 ที่กระดาษ
เหลานั้นถูกนํากลับมาผลิตใชไดใหมอีก
95. อันตรายจากสีทาบาน
ในสีน้ํามันที่ใชทาบานนั้นมีสวนประกอบของแคดเมี่ยมและไททาเนี่ยมออกไซด ไฮโดรคารบอนซึ่งเปน
สารที่มีอันตราย
ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารอันตรายควรใชสีน้ําในการทาสีบาน
96. การเติมลมยางรถชวยประหยัดน้ํามัน
ในการบํารุงรักษารถ การเติมยางรถที่พอดีจะชวยในการประหยัดน้ํามันได
การเติมลมยางรถถาเติมออนเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 5 ตามการหมุนรอบของ
วงลอที่เพิ่มขึ้น
97. เติมลมยางรถชวยยืดอายุยางรถยนต
การเติมลมยางรถยนตที่พอเหมาะพอดียังชวยยืดอายุการใชงาน ชวยปองกันไมใหยางรถยนตฉีกขาดได
งายจากสาเหตุที่เติมลมออนหรือแข็งเกินไปอีกดวย
98. เตาไมโครเวฟประหยัดไฟกวาเตาอบ
การใชเตาไมโครเวฟ จะชวยประหยัดพลังงานจากไฟฟามากกวาเตาอบถึง 1-2 เทา
99. ถานไฟฉายที่ชารตไฟใหมไดประหยัดกวาถานไฟฉายธรรมดา
ถานไฟฉายที่ชารตไฟไดใหมนั้นแมจะมีสวนประกอบของแคดเมี่ยม แตก็มีอายุการใชงานไดนานกวา
ถานไฟฉายแบบธรรมดาถึง 500 เทา และชวยลดปริมาณการใชถานธรรมดาไดมากที่สุด
100. อันตรายจากน้ํายาปรับอากาศ
ในน้ํายาปรับอากาศแอรรีเฟรชเชอเนอรนั้น มีสวนประกอบของสารเคมีประเภทอเทอนอล ไซลีน ซึง่
เปนสารที่เปนอันตรายตอรางกายมนุษย

