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 100 วธีิดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

1. ใช้ผ้าแทนกระดาษทชิชู 

เราใชก้ระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหนา้ ปีละหลายลา้นฟุต ซ่ึงหมายถึงการโค่นตน้ไมล้งจ านวนมหาศาลช่วยกนั
ลดการใชก้ระดาษทิชชูดว้ยการวางผา้มือไวใ้กลอ่้างลา้งมือแลว้ใชผ้า้เช็ดโตะ๊แทนการใชก้ระดาษทิชชูเช็ด 

2. ใช้ถุงพลาสติกซ ้าหลาย ๆ คร้ัง 

ประหยดัถุงพลาสติกไดโ้ดยการใชซ้ ้ าหลาย ๆ คร้ัง หากถุงพลาสติกสกปรกก็ใหท้  าความสะอาดแลว้แขวนไว้
ใหแ้หง้เพื่อส่งกลบัเขา้โรงงานส าหรับผลิตใหม่ 

3. แยกทิง้เศษกระดาษจากขยะอืน่ 

โปรดหลีกเล่ียงการทิ้งเศษกระดาษลงในถงักบัขยะอ่ืนๆ เพราะจะท าใหก้ระดาษเปรอะเป้ือนไขมนัและเศษ
อาหารจะท าใหเ้ศษกระดาษนั้นน าไปผลิตใหม่อีกไม่ได ้

4. กระดาษทีน่ าไปรีไซเคิลไม่ได้ 

กระดาษท่ีไม่สามารถน าไปเขา้กระบวนการผลิตใหม่เป็นกระดาษใชไ้ดอี้ก ไดแ้ก่ กระดาษท่ีเคลือบดว้ยข้ีผึ้ง 
กระดาษท่ีเขา้เล่มดว้ยกรรมวิธีการละลายโดยใชค้วามร้อน เช่น สมุดโทรศพัท ์นิตยสารต่างๆ ตลอดจน
กระดาษท่ีถูกเปรอะเป้ือนดว้ยการชนิดท่ีไม่ละลายน ้า 

5. หนังสือพมิพ์สามารถแก้ไขปัญหา ขยะกระดาษ 

แหล่งสร้างขยะกระดาษท่ีส าคญัก็คือหนงัสือพิมพ ์หนา้ท่ีเป็นขยะกระดาษโดยผูอ่้านไม่ไดอ่้าน ก็คือหนา้
โฆษณาธุรกิจ ซ่ึงมีอยูฉ่บบัละหลายๆ หนา้ ซ่ึงแมว้า่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหนงัสือพิมพ ์แต่ ควรค านึงวา่ นัน่
คือการท าลายกระดาษสะอาดและสร้างขยะกระดาษใหเ้กิดข้ึนจ านวนมหาศาลในแต่ละวนั 

6. เศษหญ้ามีประโยชน์ 

เศษหญา้ท่ีถูกทิ้งอยูบ่นสนามนั้น สามารถใหป้ระโยชน์ต่อสนามหญา้ไดม้ากเพราะในเศษหญา้นั้น มีธาตุ
อาหาร ท่ีมีคุณค่าเทียบเท่ากบัปุ๋ยท่ีใชใ้ส่หญา้ทีเดียว 

7. วธีิตัดกิง่ไม้ 

วธีิการตดัก่ิงกา้นของตน้ไม ้ไมพุ้ม่ใบไม ้ควรตดัให้เป็นเศษเล็กเศษนอ้ยเพื่อช่วยลดเศษขยะใหก้บัสวนได้
และทั้งยงัช่วยใหเ้กิดการเน่าเป่ือยข้ึนกบัเศษใบไมน้ั้นเร็วข้ึนดว้ย 

 

 



8. ใช้เศษหญ้าคลุมไม้ใหญ่ 

เศษหญา้ท่ีตดัจากสนามและสวนนั้น สามารถน าไปคลุมตน้ไมใ้หญ่ได ้การใชเ้ศษหญา้ปกคลุมพืชในสวนจะ
ช่วยในการก าจดัวชัพืชไดเ้พราะวชัพืชจะไม่สามารถแทงล าตน้ผา่นเศษหญา้ได ้นอกจากน้ีเมล็ดของวชัพืชท่ี
ร่วงหล่นก็ไม่อาจหย ัง่รากทะลุผา่นเศษใบไมไ้ดด้ว้ย 

9. ประโยชน์ของพลาสติกช่วยถนอมอาหาร 

พลาสติกทุกชนิดหากถูกไฟไหม ้จะก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศท่ีเป็นอนัตรายไดมี้การรณรงคใ์หเ้ลิกใช้
พลาสติก แต่จริง ๆ แลว้พลาสติกยงัคงมีความจ าเป็นต่อชีวติประจ าวนัโดยเฉพาะพลาสติกมีประโยชน์ในการ
ถนอมอาหารใหส้ดอยูไ่ด ้เป็นเวลานาน ๆ 

10. พลาสติกรีไซเคิล 

ปัจจุบนัมีบริษทักวา่ 200 แห่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไดท้  าการรีไซเคิลพลาสติก จ านวน 20% 
จากขวดเคร่ืองด่ืมพลาสติกท่ีท าจาก Polyethylene Terephthalate หรือ PET จะถูกน าไปรีไซเคิล เป็นดา้ม
เคร่ืองจบัไฟฟ้า กระเบ้ืองปูพื้นเส้นใยสังเคราะห์ในหมอน ถุงนอน หรือใชบุ้เส้ือแจค็เก็ต 

11. พลาสติกรีไซเคิล (2) 

ภาชนะพลาสติกท่ีใส่น ้าผลไมแ้ละนมนั้นท ามาจากพลาสติกชนิด Polyethylene ท่ีมีความเขม้ขน้มากเม่ือใช้
แลว้ไดถู้กน ามารีไซเคิลท าเป็นท่อพลาสติก กระถางตน้ไม ้เกา้อ้ีพลาสติก 

12. วธีิเกบ็ขวดแก้วทีใ่ช้แล้ว 

ขวดแกว้ทุกชนิดท่ีบรรจุของเม่ือใชแ้ลว้ควรท าความสะอาด และแยกชนิดของแกว้ และแยกสีของแกว้ดว้ย 

13. วธีิเกบ็กระป๋องอลูมิเนียมทีใ่ช้แล้ว 

น ากระป๋องอลูมิเนียมท่ีใชแ้ลว้มาบ้ีใหแ้บนก่อนทิ้ง หรือขายแก่คนรับซ้ือเศษโลหะ 

14. น า้สะอาดมาจากน า้ใต้ดิน 

น ้าสะอาดท่ีเราใชป้ระโยชน์ด่ืมกิน ส่วนใหญ่ มาจากน ้าใตดิ้น การทิ้งขยะบนพื้นผวิดินท าใหมี้ผลถึงน ้าใตดิ้น
เพราะน ้าฝนจะชะความเป็นพิษและความโสโครกใหซึ้มลงไปถึงชั้นน ้าใตดิ้นท าใหน้ ้าใตดิ้นเน่าเสียและเป็น
พิษได ้

15. วธีิล้างรถยนต์ 

ลา้งรถยนตด์ว้ย ฟองน ้า และใชถ้งัน ้าจะใชน้ ้าเพียง 15 แกลลอน แต่ถา้ลา้งดว้ยสายยางจะตอ้งสูญเสียน ้าถึง
150 แกลลอน 

 



16. ดูแลรักษารถด้วยการเปลี่ยนน า้มันเคร่ือง 

การดูแลรักษารถจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอไดแ้ก่ การเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นคู่มือและ
ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองควรเปล่ียนไส้กรองดว้ย 

17. รักษารถ ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง 

ไส้กรองอากาศท่ีสกปรก จะท าใหก้ารไหลของอากาศท่ีสะอาดท าไดน้อ้ยลงมีผลต่อการเผาไหมข้อง
เคร่ืองยนตด์ว้ย 

18. รักษารถ ช่วยลดมลพษิ 

การดูแลรักษารถจะท าให้รถสามารถวิง่ไดเ้พิ่มข้ึนอีก 10% ของจ านวนไมล ์ซ่ึงเท่ากบัสามารถลดราคา
เช้ือเพลิงลงไดถึ้ง 10% เช่นกนั การลดการใชเ้ช้ือเพลิงลงก็เท่ากบัเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศใหก้บัโลก
ไดด้ว้ย 

19. ยางรถยนต์ ช่วยประหยดัน า้มัน 

การเติมลมยางรถ ใหพ้อดีและขบัรถตามขอ้ก าหนดความเร็วจะช่วยในการประหยดัน ้ามนัได ้

20. วธีิป้องกนัการร่ัวไหลของน า้มันเคร่ือง 

การป้องกนัการร่ัวไหลของน ้ ามนัเคร่ืองจากตวัถงัรถยนตส์ามารถท าไดด้ว้ยการปิดสลกัเกลียวในเคร่ืองยนต์
ทุกตวัใหแ้น่นโดยเฉพาะในส่วนท่ีซ่ึงน ้ามนัเคร่ืองร่ัวไหลออกไปได ้

ช่วยป้องกนัการร่ัวไหลของน ้ ามนัเพื่อลดมลพิษใหก้บัอากาศของเรา 

21. ควรเปลีย่นน า้มันเคร่ืองเมื่อไหร่ 

ควรเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองเม่ือขบัรถไดทุ้ก ๆ ระยะ 3,000-4,000 ไมล ์และควรเลือกใชไ้ส้กรองท่ีดีท่ีสุดดว้ย 

22. การเพิม่ออกซิเจนในน า้มัน 

วธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยลดมลพิษใหก้บัรถยนต ์ก็คือการเพิ่มส่วนผสมของออกซิเจนในน ้ ามนัซ่ึงจะช่วยลด
ปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดไ์ดเ้ป็นจ านวนมาก 

23. อนัตรายจากก๊าซเรดอน 

ก๊าซเรดอน เป็นก๊าซกมัมนัตภาพรังสี มกัพบแทรกอยูใ่นดินและหินมีคุณสมบติัท่ีสามารถซึมผา่นข้ึนมาบน
ผวิดินและกระจายออกสู่อากาศไดโ้ดยผา่นทางรอยร้าวและโพรงของคอนกรีตบล็อค ตามท่อ ก๊าซเรดอน
เป็นก๊าซท่ีเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 

 



24. พษิของก๊าซเรดอนต่อร่างกาย 

ก๊าซเรดอนเป็นอนัตรายต่อเน้ือเยือ่ของปอด การไดรั้บสารกมัมนัตภาพรังสีจากก๊าซเรดอนติดต่อกนันานกวา่ 
20-30 ปี จะท าใหเ้กิดเป็นมะเร็งท่ีปอดได ้

25. วธีิป้องกนัอนัตรายจากก๊าซเรดอน 

การป้องกนัอนัตรายจากก๊าซเรดอน ท าไดโ้ดยการไม่สูบบุหร่ีในบา้นหรือในห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทไดน้อ้ยเปิด
หนา้ต่างใหมี้การถ่ายเทระหวา่งอากาศภายในบา้นกบัอากาศนอกบา้นทุก ๆ วนั 

26. ปลูกต้นไม้ในห้องช่วยลดมลพษิ 

ปลูกตน้ไมใ้นหอ้ง โดยปลูกไมก้ระถางผสมถ่านกบัดิน ถ่านจะเป็นตวัช่วยดูดซบัสารมลพิษและจุลินทรีย์
ภายในหอ้งได ้

27. พษิภัยของฝุ่นฝ้าย 

ฝุ่ นฝ้ายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตน้เหตุของการเกิดโรคปอดอกัเสบ โดยฝุ่ นฝ้ายจะเขา้ไปท าใหเ้กิดอาการ
แน่นหนา้อกและหวัใจ โปรดป้องกนัตนเองจากฝุ่ นฝ้ายดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัในการหายใจ 

28. วธีิใช้น า้ยาท าความสะอาดครัวเรือน 

มีสารเคมีมากกวา่ 63 ชนิด ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมอยูใ่นน ้ายาท าความสะอาดครัวเรือน เช่น น ้ายาถูพื้น น ้ายาขดั
หอ้งน ้า โปรดอ่านค าแนะน าในฉลากก่อนใชทุ้กคร้ัง เพื่อป้องกนัตวัเองใหพ้น้จากพิษภยัอนัตราย 

29. เก้าอีพ้ลาสติกรีไซเคิล 

เกา้อ้ีพลาสติกส่วนใหญ่ผลิตข้ึนใหม่จากพลาสติท่ีใชแ้ลว้ เช่น เกา้อ้ีพลาสติกท่ีมีขนาดความยาว 6 ฟุต นั้น ท า
มาจากถงัพลาสติก ท่ีใชบ้รรจุนมเป็นจ านวนถึง 1,050 ใบ 

30. รักษาส่ิงแวดล้อมเร่ิมต้นทีใ่กล้ตัว 

ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มนั้นเราไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปจนถึงพื้นท่ีป่าใหญ่ เพื่อปลูกป่า แต่เราสามารถ
เร่ิมตน้อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีถูกท าลายไดใ้นพื้นท่ีใกลบ้า้นเราเอง 

31. พชืท้องถิ่นมีความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม 

พืชดั้งเดิมของทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อระบบนิเวศวทิยา และมีความเหมาะสมกบัสภาพอากาศและดิน
มากกวา่พืชท่ีน าเขา้มาจากท่ีอ่ืน ๆ ดงันั้น เราจึงควรตอ้งช่วยกนัป้องกนัและอนุรักษพ์ืชทอ้งถ่ินไวไ้ม่ใหสู้ญ
พนัธ์ุ 

 



32. รถยนต์ผลติคาร์บอนไดออกไซด์ 

ทุก ๆ ปี รถยนตค์นัหน่ึง ๆ จะผลิต ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาสู่บรรยากาศโลกไดใ้นปริมาณท่ีมี
น ้าหนกัเท่ากบัตวัรถเอง 

33. น า้มันก๊าซโซลนีเผาไหม้เกดิเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 

ทุก ๆ แกลลอน ของก๊าซโซลีนในรถยนตท่ี์ถูกเผาไหมจ้ะท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์  านวนถึง 
9,000 กรัม กระจายข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศโลก 

34. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง จากเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิด ภาวะปรากฏการณ์เรือนกระจกข้ึน
หากสามารถเปล่ียนไปใชพ้ลงังานจากแหล่งอ่ืน เช่น พลงังานแสงอาทิตยก์็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนท่ี
เกิดข้ึนกบัโลกได ้

35. ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้พลงังานแสงอาทติย์ 

ผลิตภณัฑท่ี์ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท่ี์แพร่หลายมากท่ีสุด คือ เคร่ืองคิดเลขท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งในแต่
ละปีผลิตออกจ าหน่ายถึงกวา่ 2,000,000 เคร่ือง 

36. การลดการใช้ส าคัญกว่าการผลติใช้ใหม่ 

การน าของท่ีใชแ้ลว้มาผลิตใชใ้หม่อาจไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีส าคญัเพราะความส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่วธีิการน า
พลาสติกท่ีใชแ้ลว้กลบัมาผลิตใชใ้หม่ไดอี้กแต่ส าคญัตรงท่ีเราควรจะหาวธีิลดการใชพ้ลาสติกใหน้อ้ยลง
ต่างหาก 

37. ผกัปลอดสารพษิ 

เม่ือใดก็ตามท่ีไดล้งมือท าสวนครัวดว้ยตนเอง เม่ือนั้นเราจึงจะเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งแน่นอนวา่เราก าลงัมีโอกาสได้
กินพืชผกัท่ีปลอดจากยาฆ่าแมลงแลว้จริง ๆ 

38. สวนสาธารณะของเมือง 

สวนสาธารณะนอกจากจะช่วยรักษาพื้นท่ีสีเขียวแลว้ยงัท าใหมี้พื้นท่ีโล่งวา่งข้ึนในท่ามกลางตึกอาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีเติบโตอยา่งแออดัในเมืองใหญ่ สวนสาธารณะไม่เพียงจะช่วยใหอ้ากาศบริสุทธ์ิ แต่ยงัเป็น
สัญญลกัษณ์จากธรรมชาติให้ผูค้นไดต้ระหนกัวา่ 
เมืองมิใช่เป็นท่ีตั้งของถนน อาคารระฟ้า และรถยนต ์เท่านั้น แต่ควรจะเป็นท่ีอยูข่องธรรมชาติดว้ย 

 

 



39. ดื่มน า้สะอาดให้หมดแก้ว 

ด่ืมน ้าสะอาดใหห้มดแกว้ทุกคร้ังอยา่เหลือทิ้ง เพราะน ้าสะอาดมีเหลืออยูน่อ้ยในโลกน้ีและกระบวนการท า
น ้าใหส้ะอาดก็ตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายมากข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

40. สมุนไพรแก้กลิ่นอบั 

ในหอ้งท่ีมีกล่ินอบั ใหใ้ชส้มุนไพรแหง้ หรือเคร่ืองหอมจากดอกไมแ้หง้ห่อดว้ยเศษผา้ท่ีโปร่งบางแขวนไว้
ในหอ้งท่ีมีกล่ินอบัจะช่วยใหห้อ้งหายจากกล่ินอบัได ้

41. ปิดเตาอบก่อนอาหารสุก 

ทุกคร้ังท่ีปรุงอาหารดว้ยเตาอบ ใหปิ้ดเตาอบก่อนอาหารสุกประมาณ 2-3 นาที เพราะความร้อนในเตาอบจะ
ยงัคงมีอยูอ่ยา่งเพียงพอท่ีจะท าใหอ้าหารสุก 

42. วธีิดูแลรักษาพรม 

ดูแลรักษาพรมท่ีปูพื้นใหส้ะอาดดว้ยการดูดฝุ่ น อยา่งสม ่าเสมอ และในการก าจดักล่ินพรม ก็จะตอ้งใชผ้งเบ
กก้ิงโซดา (Baking Soda) โรยใหท้ัว่พื้นพรม แลว้ทิ้งไวป้ระมาณ 15 นาที จึงท าการดูดฝุ่ น จะท าใหพ้รม
ปลอดจากกล่ินได ้

43. การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 

การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ท าไดด้ว้ยวธีิง่าย ๆ โดยใชผ้า้บาง ๆ ชุบน ้าผสมสบู่ บิดใหห้มาดแลว้ใชเ้ช็ดถู
เฟอร์นิเจอร์จากนั้นใชผ้า้แหง้ซ ้ าอีกคร้ัง 

44. กระดาษใช้แล้วน ามาผลติใช้ใหม่ 

การน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้ กลบัมาผลิตใชใ้หม่ ในจ านวนทุก ๆ 1 ตนันั้น เป็นการช่วยอนุรักษต์น้ไมไ้ดถึ้ง 17 
ตน้ 

45. หมั่นปัดฝุ่นจากหลอดไฟ 

ใหห้มัน่ปัดฝุ่ นจากหลอดไฟเสมอ ๆ เพราะฝุ่ นและความสกปรกบนส่วนท่ีเป็นแกว้จะลดความสวา่งของแสง
ท่ีส่องจากหลอดไฟ ลงไปถึง 33 เปอร์เซ็นตท์  าให้แสงจากหลอดไฟไม่สวา่งเท่าท่ีควร 

46. คุณค่าของต้นไม้ทีม่ีอายุกว่า 50 ปี 

ตน้ไมทุ้กตน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป มีคุณค่าในการท าใหอ้ากาศบริสุทธ์ิ ควบคุมการกดัเซาะผวิดินและ
น ้าป่า ปกป้องคุม้ครองชีวิตของสัตวป่์าและสามารถควบคุมมลภาวะในอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

 



47. ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ตน้ไมท่ี้อยูใ่นสภาพสภาวะสมบูรณ์ สามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากอากาศไดถึ้ง 40 ปอนด ์ใน
เวลา 1 ปี 

48. พลงังานจากแก้วรีไซเคิล 

พลงังานท่ีไดจ้ากการน าแกว้ท่ีใชแ้ลว้มาผลิตใชใ้หม่ 1 ใบ นั้น เทียบไดเ้ท่ากบัพลงังานของหลอดไฟ 60 วตัถ ์
ท่ีส่องสวา่งไดเ้ป็นเวลานานถึง 4 ชัว่โมง 

49. พลงังานจากกระป๋องรีไซเคิล 

พลงังานท่ีไดจ้ากการน ากระป๋องอลูมิเนียมท่ีใชแ้ลว้มาผลิตใชใ้หม่ 1 ใบนั้น เทียบเท่าไดก้บัพลงังานแสง
สวา่งท่ีใชก้บัทีวเีป็นเวลานานถึง 3 ชัว่โมง 

50. เวลาทีค่วรรดน า้ต้นไม้ 

การรดน ้าตน้ไมร้ะหวา่งเวลา 9 โมงเชา้ จนถึง 5 โมงเยน็ ปริมาณน ้าท่ีรดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60 
เปอร์เซ็นตข์องจ านวนน ้าท่ีรด ดงันั้นเวลาท่ีควรรดน ้าตน้ไมท่ี้ดีท่ีสุด คือ เวลา หลงั 6 โมงเยน็ หรือก่อน 9 

โมงเชา้ 

51. เงาต้นไม้ประหยดัพลงังาน 

เงาของตน้ไมช่้วยลดความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศลงไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นต ์และในฤดูร้อนตน้ไมจ้ะท าให้
เมืองเยน็ลงถึง 15 เปอร์เซ็นต ์

52. คุณท าอย่างไรกบัใบไม้ที่กวาดแล้ว 

การเผาเศษใบไมทุ้ก ๆ 1 ตนั จะท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดถึ์ง 117 ปอนด ์ฝุ่ น 41 ปอนด ์และคาร์ซิ
โนเจน 7 ปอนด ์หรือมากกวา่นั้น เศษใบไมท่ี้กวาดแลว้ควรน ามาท าปุ๋ยหมกัหรือสุมไวโ้คนตน้ไม ้เพื่อให้
ยอ่ยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป 

53. หลอดไฟฟ้าประหยดัพลังงาน 

การใชห้ลอดไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน 1 หลอด แทนการใชห้ลอดไฟฟ้าแบบฟลูออเรสเซนตจ์ะช่วย
ประหยดัพลงังานไดเ้ป็นปริมาณเท่ากบั ถ่านหินหนกั 600 ปอนด์ ตลอดชัว่อายขุองหลอดไฟฟ้าตลอดนั้น 

54. วธีิลดมลพษิจากรถยนต์ 

วธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยลดมลพิษจากรถยนตก์็คือการเพิ่มส่วนผสมของออกซิเจนในน ้ามนั การเพิ่มออกซิเจน
ในน ้ามนัก็เพื่อช่วยลดปริมาณการเกิดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดใ์หล้ดนอ้ยลง 

 



55. ท าอย่างไรกบัน า้มันเคร่ืองทีใ่ช้แล้ว 

น ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้จากรถยนต ์จะก่อมลภาวะใหเ้กิดกบัแหล่งน ้าและผวิดินไดห้ากมีการก าจดัท่ีไม่
เหมาะสม ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองใหถ่้ายเทน ้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ลงในภาชนะท่ีปิดฝาแลว้ส่งคืน
ใหก้บัสถานีบริการ 

56. มลพษิจากเตาแก๊ส 

แหล่งมลพิษของอากาศในบา้นท่ีส าคญั ก็คือเตาแก๊สในห้องครัวท่ีไม่มีช่องหรือระบบระบายอากาศจะเป็น
แหล่งสะสมของก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์และคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เกิดจากเตาแก๊ส สารมลพิษในหอ้งครัว
จะลดลงไดด้ว้ยการระบายอากาศท่ีดี 

57. วธีิปลูกต้นไม้ในอาคาร 

การปลูกตน้ไมไ้วใ้นอาคาร วิธีการท่ีเหมาะสมคือการปลูกลงในกระถางท่ีผสมถ่านกบัดินไวด้ว้ยกนั ถ่านจะ
เป็นตวัช่วยดูดซบัสารมลพิษและจุลินทรียไ์ด ้

58. ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

ในอาคารท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ จะตอ้งท าความสะอาดแผน่กรองอากาศบ่อย ๆ และไม่ควรใชย้าก าจดั
กล่ินหรือแอร์เฟรชเชอเนอร์ 

59. ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน 

ทุกคร้ังก่อนจะเขา้บา้น ตอ้งถอดรองเทา้ไวท่ี้หนา้ประตูบา้นจะตอ้งไม่ใส่รองเทา้เขา้บา้น เพราะพื้นรองเทา้
เป็นท่ีรวมของสารพิษทั้งหลายท่ีเราไปเหยยีบย  ่ามาจากท่ีต่าง ๆ 

60. สัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 

โดยสัดส่วนความสมดุลยข์องธรรมชาติจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์อยูเ่ป็นประมาณ 0.03% ของ
บรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ าหนา้ท่ีดูดซบัพลงังานจากดวงอาทิตยไ์วท้  าใหโ้ลกมีความอบอุ่นท่ี
พอเหมาะ 

61. ท าไมโลกจึงร้อนขึน้ 

กิจกรรมทั้งหลายของมนุษยไ์ดเ้ป็นสาเหตุของการเพิ่มความร้อนใหก้บัโลก ไดแ้ก่ การเผาผลาญน ้ามนั
เช้ือเพลิง การเผาป่าเขตร้อนของโลกไดท้  าใหป้ริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้ึนจ านวนมาก ใน
บรรยากาศ โลกจึงร้อนข้ึน 

 

 



62. วธีิหยุดความร้อนให้กบัโลก 

เราสามารถหยดุย ั้งการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดด์ว้ยการลดการใชพ้ลงังานท่ีก่อใหเ้กิดความร้อน
ใหน้อ้ยลง และตอ้งหยดุการเผาท าลายป่าลงใหไ้ด ้ณ ทุกหนทุกแห่งของพื้นพิภพน้ี 

63. ปลูกป่าเพือ่ให้โลกร่มเยน็ 

เพื่อให้โลกเยน็ลงเราทุกคนจะตอ้งช่วยกนัปลูกป่าคลุมพื้นท่ีวา่งเปล่าใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพราะป่าเป็นแหล่งดูด
ซบัคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ดีท่ีสุดของโลก 

64. สารอนัตรายในถ่านอลัคาไลน์ 

ถ่านอลัคาไลน์เป็นถ่านท่ีใชใ้ส่กลอ้งถ่ายรูป ไฟฉาย นาฬิกา เคร่ืองคิดเลขท่ีใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียวแลว้ทิ้งจดัเป็น
ของเสียท่ีเป็นอนัตรายเพราะมีส่วนประกอบของสารอนัตราย ไดแ้ก่ แมงกานีส สังกะสี และปรอท 

65. การเลอืกใช้ถ่านแคดเมี่ยมแทนถ่านอลัคาไลน์ 

ควรเลือกใชถ่้านชาร์ท Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion แทนการใชถ่้านอลัคาไลน์ เพราะถ่านชาร์ท Ni-Cd, Ni-Mh, Li-
ion เม่ือใชห้มดแลว้สามารถน ามาชาร์ตไฟใหม่ใชไ้ดอี้กในขณะท่ีถ่านอลัคาไลน์ใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียวก็ตอ้งทิ้ง 

66. อ่านค าอธิบายก่อนใช้ 

ก่อนใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของสารเคมีอนัตรายควรอ่านค าอธิบายใหเ้ขา้ใจก่อนใชทุ้กคร้ัง และตอ้ง
ปฏิบติัตามค าแนะน าการใชอ้ยา่งเคร่งครัดเพื่อความปลอดภยัต่อชีวิตของตวัเอง 

67. การเลอืกซ้ืออาหารกระป๋อง 

ทุกคร้ังท่ีเลือกซ้ืออาหารกระป๋องจะตอ้งตรวจหาวนัหมดอายท่ีุบอกไวบ้นภาชนะบรรจุสินคา้นั้น ๆ และควร
ซ้ืออาหารกระป๋องท่ียงัไม่หมดอายเุท่านั้น 

68. อนัตรายจากอาหารกระป๋องทีห่มดอายุ 

อยา่ซ้ืออาหารกระป๋องท่ีหมดอายแุลว้เพราะอาหารกระป๋องท่ีหมดอายแุลว้จะเป็นสาเหตุของพิษภยัอนัตราย
ต่อร่างกาย เช่น มะเร็งท่ีตบั โปรดระมดัระวงัทุกคร้ังท่ีซ้ืออาหารกระป๋อง เพราะท่ีหมดอายแุลว้มกัถูกน ามา
ลดราคาใหถู้กน าชวนซ้ือ 

69. แอมโมเนียในน า้ยาซักล้าง 

ในน ้ายาซกัลา้งทุก ๆ ชนิด เช่น น ้ายาลา้งกระจก น ้ายายอ้มผม น ้ายาท าความสะอาดห้องน ้า จะมี
ส่วนประกอบของแอมโมเนียอยูด่ว้ย โปรดใชอ้ยา่งระมดัระวงัทุกคร้ังเพราะแอมโมเนียมีผลโดยตรงต่อ
ระบบทางเดินหายใจ 

 



70. สารฟอร์มาลดีไฮด์ 

ในไมอ้ดั เส้ือผา้ใหม่ ๆ และน ้ายาลา้งเล็บ จะมีสารฟอร์มาลดีไฮดเ์ป็นสารประกอบอยูด่ว้ย สาร
ฟอร์มาลดีไฮดจ์ะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ฉะนั้นโปรดระมดัระวงัทุกคร้ังท่ีใช ้

71. บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร 

มีอาหารไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ท่ีตอ้งอาศยับรรจุภณัฑท่ี์ช่วยในการถนอมอาหารเพื่อรักษาความกรอบของ
อาหารบรรจุภณัฑ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการห่อหุม้อาหาร 

72. บรรจุภัณฑ์ทีฟุ่่มเฟือย 

ปัจจุบนับรรจุภณัฑไ์ดถู้กน ามาใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยจนเกินความจ าเป็นและไดก้ลายเป็นขยะจ านวนมหาศาล
ฉะนั้นโปรดช่วยกนัลดขยะจากบรรจุภณัฑด์ว้ยการไม่ซ้ือสินคา้ท่ีใชบ้รรจุภณัฑฟุ่์มเฟือยเกินความจ าเป็น 

73. ผลติภัณฑ์เข้มข้นช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ได้ 

ผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีพฒันาการผลิตใหเ้ขม้ขน้ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถน าไปเจือจางก่อนใชเ้ป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะจากบรรจุภณัฑไ์ด ้

74. ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษแทนการใช้พลาสติกและโฟม 

ปัจจุบนัมีการผลิตบรรจุภณัฑท่ี์เป็นกระดาษเพื่อใชบ้รรจุอาหารแทนบรรจุภณัฑพ์ลาสติกและโฟม เช่นกล่อง
บรรจุน ้าผลไม ้นม เป็นตน้ 

75. บรรจุภัณฑ์ทีรี่ไซเคิลได้ 

ควรเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบรรจุในภาชนะท่ีสามารถน ากลบัไปผลิตใชไ้ดใ้หม่ดีกวา่บรรจุภณัฑท่ี์ใชไ้ดเ้พียงคร้ัง
เดียวแลว้ตอ้งทิ้ง 

76. ควรเลอืกซ้ือสินค้าทีบ่รรจุกระป๋องอลูมิเนียมและแก้ว 

ควรเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบรรจุในกระป๋องอลูมิเนียมหรือแกว้แทนสินคา้ท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกและโฟม
เพราะอลูมิเนียมและแกว้สามารถน ากลบัไปผลิตใชไ้ดใ้หม่อีก 

77. การเลอืกซ้ือ 

ไม่ควรเลือกซ้ือสินคา้ท่ีถูกบรรจุหรือหุ่มหุม้ดว้ยบรรจุภณัฑ ์ท่ีฟุ่มเฟือยมากเกินไป 

78. ควรเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ชนิดเข้มข้น 

ควรซ้ือผลิตภณัฑช์นิดเขม้ขน้แลว้น าไปเจือจางเองโดยการเติมน ้าก่อนใชเ้ป็นการประหยดัภาชนะบรรจุได ้

 



79. ซ้ือสินค้าเท่าทีจ่ าเป็น 

ควรเลือกซ้ือสินคา้เท่าท่ีตอ้งการและใชใ้หห้มด 

80. สินค้าปลอดสารพษิ 

ควรเลือกซ้ือสินคา้ท่ีปลอดสารพิษเท่านั้นทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของชีวิตและสุขภาพร่างกายของตวัท่านเอง 

81.คุณสมบัติของสารละลาย 

สารละลายเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัในการละลายวตัถุอ่ืน ๆ โดยปรกติแลว้สารละลายน้ีจะอยูใ่นรูปของเหลว 
เช่น ผสมอยูใ่นทินเนอร์ท่ีใชผ้สมสีและอยูใ่นแลคเกอร์ 

82. วธีิป้องกนัอนัตรายจากสารละลาย 

ส่วนประกอบของสารเคมีในสารละลาย เป็นอนัตรายโดยตรงต่อดวงตา ผวิหนงัและปอด ทุกคร้ังท่ีตอ้งใช้
สารละลายควรจะตอ้งแต่งกายดว้ยเส้ือแขนยาว สวมถุงมือ ใส่แวน่ตา และใชส้ารละลายในท่ีท่ีเปิดโล่ง
เท่านั้น 

83. ในห้องปรับอากาศควรระบายอากาศ 

ในหอ้งปรับอากาศควรเปิดหนา้ต่างใหอ้ากาศระบายไดใ้นบางช่วงและควรเปิดพดัลมดูดอากาศดว้ยทุกคร้ังท่ี
เปิดแอร์ 

84. ผลติภัณฑ์อนัตรายไม่ควรทิง้ลงแม่น า้ 

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นอนัตรายไดแ้ก่ผลิตภณัฑท่ี์ติดไฟ น ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ายาละลายสี ผลิตภณัฑท่ี์เป็นกรด น ้ายา
ท าความสะอาด ผลิตภณัฑท่ี์เป็นพิษ เช่น ยาก าจดัศตัรูพืช เม่ือใชแ้ลว้ตอ้งมีวธีิก าจดัท่ีถูกตอ้งและตอ้งไม่ทิ้ง
ลงแม่น ้า 

85. สารอนัตรายไดออกซิน 

สารพิษท่ีมีอนัตรายมากท่ีสุดท่ีเป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลงคือ ไดออกซิน ไดออกซินแมเ้พียงจ านวน
เล็กนอ้ยก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งไดจึ้งไม่ควรใชย้าก าจดัศตัรูพืชท่ีมีส่วนผสมของไดออกซิน 

86. อนัตรายจากเบนซิน 

เบนซินเป็นตวัท าละลายท่ีมีพิษต่อร่างกายท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ เป็นตน้เหตุของการป่วยเป็นโรคลูคีเมียและ
ท าลายไขกระดูก 

 

 



87. ช่วยกนัปลูกต้นไม้อกี 5 เท่าจึงจะเพยีงพอ 

ในปริมาณการใชไ้มแ้ละจ านวนพื้นท่ีป่าไมท่ี้ลดลงในปัจจุบนันั้นสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการปลูกตน้ไมโ้ตเร็ว
มากกวา่ท่ีปลูกอยูใ่นปัจจุบนัมากถึง 5 เท่า จึงจะเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

88. ไฮโดรเจนคือพลงังานทดแทน 

ไฮโดรเจนเป็นพลงังานทดแทนท่ีไดม้าจากการแยกละลายสาร เช่น ไฟฟ้าจากน ้า ไฮโดรเจนจดัเป็นเช้ือเพลิง
ท่ีสะอาดและไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศดว้ย 

89. รถยนต์พลงังานไฟฟ้า 

โลกไดผ้ลิตรถยนตช์นิดใหม่เพื่อลดมลพิษใหก้บัทอ้งถนนรถยนตท่ี์ผลิตข้ึนใหม่น้ีขบัเคล่ือนโดยขบวนการ
เปล่ียนไฮโดรเจนเหลวใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยไม่ตอ้งผา่นขบวนการเผาไหม ้

90. ลกัษณะของรถยนต์พลงังานไฮโดรเจนเหลว 

รถยนตพ์ลงังานไฮโดรเจนเหลวน้ีมีลกัษณะเดียวกบัรถไฟฟ้าแต่แตกต่างกนัตรงท่ีมีถงัเก็บไฮโดรเจนเหลว
แทนแบตเตอร่ีปัจจุบนัพลงังานไฮโดรเจนเหลวก าลงัไดรั้บการพฒันารูปแบบเพื่อท่ีจะน ามาใชบ้นทอ้งถนน
แลว้ 

91. รถยนต์พลงังานไฮโดรเจนเหลวไม่ก่อมลพษิ 

รถยนตพ์ลงังานไฮโดรเจนเหลวไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อสภาพแวดลอ้มเพราะไฮโดรเจนเหลวท่ีใชก้บัตวัรถ
ไดม้าจากแหล่งท่ีสะอาด 

92. หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 

หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 75% และมีอายกุารใช้
งานท่ียาวนานกวา่หลอดแบบขดลวดถึง 10 เท่า 

93. วธีิลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กบัโลก 

หากเราเผาถ่านใหน้อ้ยลงและเผาพลาญน ้ามนัใหน้อ้ยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซอ่ืน ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด
ภาวะเรือนกระจกข้ึนกบัโลกก็จะลดนอ้ยลง 

94. ขยะกระดาษ 

ทุก ๆ อาทิตยเ์ราทิ้งกระดาษลงตระกร้าขยะมากถึง 1,000 ตนั แต่มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ท่ีกระดาษเหล่านั้น
ถูกน ากลบัมาผลิตใชไ้ดใ้หม่อีก 

 



95. อนัตรายจากสีทาบ้าน 

ในสีน ้ามนัท่ีใชท้าบา้นนั้นมีส่วนประกอบของแคดเม่ียมและไททาเน่ียมออกไซด ์ไฮโดรคาร์บอนซ่ึงเป็นสาร
ท่ีมีอนัตรายดงันั้นเพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายจากสารอนัตรายควรใชสี้น ้าในการทาสีบา้น 

96. การเติมลมยางรถช่วยประหยดัน า้มัน 

ในการบ ารุงรักษารถ การเติมยางรถท่ีพอดีจะช่วยในการประหยดัน ้ามนัได ้การเติมลมยางรถถา้เติมอ่อน
เกินไปจะท าใหส้ิ้นเปลืองน ้ามนัเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 5 ตามการหมุนรอบของวงลอ้ท่ีเพิ่มข้ึน 

97. เติมลมยางรถช่วยยดือายุยางรถยนต์ 

การเติมลมยางรถยนตท่ี์พอเหมาะพอดียงัช่วยยดือายกุารใชง้านช่วยป้องกนัไม่ใหย้างรถยนตฉี์กขาดไดง่้าย
จากสาเหตุท่ีเติมลมอ่อนหรือแขง็เกินไปอีกดว้ย 

98. เตาไมโครเวฟประหยดัไฟกว่าเตาอบ 

การใชเ้ตาไมโครเวฟ จะช่วยประหยดัพลงังานจากไฟฟ้ามากกวา่เตาอบถึง 1-2 เท่า 

99. ถ่านไฟฉายทีช่าร์ตไฟใหม่ได้ประหยดักว่าถ่านไฟฉายธรรมดา 

ถ่านไฟฉายท่ีชาร์ตไฟไดใ้หม่นั้นแมจ้ะมีส่วนประกอบของแคดเม่ียม แต่ก็มีอายกุารใชง้านไดน้านกวา่
ถ่านไฟฉายแบบธรรมดาถึง 500 เท่า และช่วยลดปริมาณการใชถ่้านธรรมดาไดม้ากท่ีสุด 

100. อนัตรายจากน า้ยาปรับอากาศ 

ในน ้ายาปรับอากาศแอร์รีเฟรชเชอเนอร์นั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีประเภทอเทอนอล ไซลีน ซ่ึงเป็นสาร
ท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายมนุษย ์

  

ท่ีมา : http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/subwater/sub.ht 
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