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[Brosjyre om fett, thai versjon] 
ห้ามทิง้ไขมนัลงในอ่างล้างมอื หรือชักโครก  

ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหท่้อระบายนํ้าอุดตนั – ทั้งของท่าน และของผูอ่ื้นทุกท่าน ซ่ึงนาํพาส่ิงโสโครกไปยงัโรงบาํบดันํ้าเสีย 

ไขมนั และเศษอาหารอยา่งอ่ืนสามารถทาํใหห้นูในท่อระบายนํ้ายงัคงมีชีวิตอยูด่ว้ย เป็นไปไดว้า่มีมากกวา่ ๑๐๐๐๐ 

ตวัในระบบท่อระบายนํ้าดา้นเอกชน และดา้นอาํเภอท่ีทรอนเฮม  

ในโถสว้มควรจะท้ิงเฉพาะนํ้า สบู่ ปัสสาวะ อุจจาระ และกระดาษทิชชูเท่านั้น  

ในทรอนเฮมพวกเรามีปัญหามากเพิ่มข้ึน โดยท่ีมีไขมนัมากเกินไปในท่อระบายนํ้า 

ในกรณีแยท่ี่สุดส่ิงโสโครกสามารถดนักลบัข้ึนมา และสามารถทาํใหน้ํ้าทว้มชั้นใตดิ้น 

ส่ิงเหล่าน้ีหมายความวา่ทั้งท่อระบายนํ้าของดา้นเอกชน และดา้นอาํเภอ 

การกาํจดัไขมนัในระบบท่อระบายนํ้าทาํใหป้ระชาชนท่ีทรอนเฮมมีรายจ่ายหลายแสนโครนต่อปี – 

โดยท่ีไมจ่าํเป็นแต่อยา่งใด 

โบรชวัร์ ฉบบัน้ีจะทาํใหท่้านไดรั้บคาํปรึกษาเก่ียวกบัวา่ท่านจะท้ิงไขมนัหลงัจากการทาํอาหารอยา่งไรไดบ้า้ง 

 

ปริมาณนํา้มนัเพือ่การทาํอาหาร/นํา้มนัเพื่

อทอดอาหารมาก 

ห้ามจะท้ิงในอ่างลา้งมือ หรือชกัโครก 

นํ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ควรจะเทลงในกระป๋องนม 

หรือวสัดุประเภทขวด 

และท้ิงในถงัขยะสาํหรับส่ิงโสโครก  

มีผูค้นจาํนวนมากซ่ึงเทท้ิงนํ้ามนัจากขวด/กระป๋องท่ีมีเ

พตา้ชีส และมะกอก ลงในอ่างลา้งมือ 

แต่วา่นํ้ามนัประเภทน้ีดีมากในการใชอ้ยา่งเช่น สลดั 

นํ้าจ้ิม หรือกบัมนัฝร่ัง โรยนํ้ามนับนอาหาร 

และท้ิงวสัดุเปล่าลงในถงัขยะส่ิงโสโครก  

เศษนํา้มนัเหลวจากซุป และหม้ออบ  

เศษจากซุป และหมอ้อบ 

ซ่ึงมีการท้ิงลงในท่อระบายนํ้าเป็นอาหารโปรดสาํหรั

บหนูในท่อระบายนํ้า นอกเหนือจากนั้นเศษอาหาร 

ซ่ึงมีส่วนผสมไขมนัมากสามารถทาํให้ไขมนัติดกบัผ

นงัขา้งในท่อ ตวัอยา่งท่ีดีเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีคอื 

ซุปเน้ือ หรือหมอ้อบแกะ 

เทเศษอาหารเหลวลงในกระป๋องนมเปล่า 

ติดเทปกาวปิดขา้งบน 

และท้ิงลงในถงัขยะส่ิงโสโครก  

ท่านสามารถเกบ็กระป๋องไวใ้นตูแ้ช่แขง็ไว ้๑ วนั ๑ 

คืนดว้ย 

ซ่ึงทาํให้เศษอาหารแขง็ก่อนท่ีท่านท้ิงลงในถงัขยะ 

ไขมนัในหมอ้หลงัจากการตม้อาหารบางส่ิงบางอยา่ง

อยา่งเช่น ช่ีโครงแกะ จะจบัตวัในขณะท่ีเยน็ลง 

ขดุไขมนัออกและท้ิงลงในถงัขยะสาํหรับส่ิงโสโครก 

ใชก้ระดาษทิชชูเพื่อเช็ดออกเศษสุดทา้ยของไขมนัก่อ

นท่ีท่านลา้งหมอ้  
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เศษไขมนัหลงัจากการอบอาหาร 

อาหารท่ีมีไขมนั ซ่ึงพวกเราอบอยา่งเช่น 

หมูสามชั้นสาํหรับเทศกาลคริสตม์าส ไก่งวง และไก่ 

ทาํให้มีไขมนัเหลวปริมาณมาก 

ซ่ึงผูค้นหลายท่านจะเทลงในอ่างลา้งมือ 

ปล่อยถาดท่ีอยูใ่นเตาอบ 

หมอ้อบสาํหรับการอบอาหารไวจ้นถึงเยน็ 

ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้ไขมนัจบัตวัได ้

และท่านสามารถขดุออกง่าย 

และท้ิงลงในถงัขยะสาํหรับส่ิงโสโครก 

ใชก้ระดาษทิชชูเพื่อเช็ดออกเศษสุดทา้ยของไขมนัก่อน

ท่ีคุณลา้งถาด/หมอ้อบ ในอ่างลา้งชาม 

คาํปรึกษาท่ีดีคือการใชถุ้งสาํหรับการอบอาหารประเภ

ทน้ี ไขมนัจึงจะอยูใ่นถุงอบทั้งหมด 

และง่ายในการท่ีจะท้ิงลงในถงัขยะหลงัจากท่ีไขมนัเยน็

ลง 

หากท่านอยากจะมีแคบหมูกรอบของหมสูามชั้นของเท

ศกาลคริสตม์าส หรือไก่งวง 

ท่านสามารถตดัเปิดขา้งบนของถุงอบภายในนาทีสุดทา้

ยของระยะเวลาการอบอาหาร 

ไขมนัหลงัจากการทาํขนมปัง 

การทาํขนมปังสาํหรับเทศกาลคริสตม์าส หรือ 

ขนมปังอยา่งอ่ืนท่ีมีส่วนผสมนํ้ามนัหม ู

ทาํให้มีเศษใหญ่ของไขมนัจากอาหารขา้งในหมอ้ 

ไขมนัเหล่าน้ีจะจบัตวัไวใ้นขณะท่ีเยน็ลง 

และส่ิงเหล่าน้ีดีเยีย่มสาํหรับการทาํกอ้นนํ้ามนัหมู

แก่นก เทเมด็ทานตะวนั ขา้วโอด เมลด็อลัมอนด ์

และถัว่ฮาเซลนตั ลงในไขมนั 

และทนัทีทนัใดท่านไดมี้อาหารโปรดสาํหรับนกตั

วเลก็ทุกตวั หากท่านเทลงในกระป๋องนม 

และทาํให้ไขมนัจบัตวัไว ้

ท่านสามารถเจาะดา้นขา้งของกระป๋องเพื่อให้มีรู 

และแขวนทั้งกระป๋องไวข้า้งนอก 

ยิง่ดีถา้เสียบไมไ้วใ้นกระป๋อง นกจึงมีอะไรท่ีนัง่ได ้

ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัวา่ท่านจะทาํกอ้นนํ้ามนัหมูแก่น

กอยา่งไรบา้ง ท่านอ่านต่อไดท่ี้ www.ut.no 
(meiseboller) 
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เศษไขมนัหลงัจากการอบอาหาร 

อาหารท่ีมีไขมนั ซ่ึงพวกเราอบอยา่งเช่น 

หมูสามชั้นสาํหรับเทศกาลคริสตม์าส ไก่งวง และไก่ 

ทาํให้มีไขมนัเหลวปริมาณมาก 

ซ่ึงผูค้นหลายท่านจะเทลงในอ่างลา้งมือ 

ปล่อยถาดท่ีอยูใ่นเตาอบ 

หมอ้อบสาํหรับการอบอาหารไวจ้นถึงเยน็ 

ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้ไขมนัจบัตวัได ้

และท่านสามารถขดุออกง่าย 

และท้ิงลงในถงัขยะสาํหรับส่ิงโสโครก 

ใชก้ระดาษทิชชูเพื่อเช็ดออกเศษสุดทา้ยของไขมนัก่อน

ท่ีคุณลา้งถาด/หมอ้อบ ในอ่างลา้งชาม 

คาํปรึกษาท่ีดีคือการใชถุ้งสาํหรับการอบอาหารประเภ

ทน้ี ไขมนัจึงจะอยูใ่นถุงอบทั้งหมด 

และง่ายในการท่ีจะท้ิงลงในถงัขยะหลงัจากท่ีไขมนัเยน็

ลง 

หากท่านอยากจะมีแคบหมูกรอบของหมสูามชั้นของเท

ศกาลคริสตม์าส หรือไก่งวง 

ท่านสามารถตดัเปิดขา้งบนของถุงอบภายในนาทีสุดทา้

ยของระยะเวลาการอบอาหาร 

ไขมนัหลงัจากการทาํขนมปัง 

การทาํขนมปังสาํหรับเทศกาลคริสตม์าส หรือ 

ขนมปังอยา่งอ่ืนท่ีมีส่วนผสมนํ้ามนัหม ู

ทาํให้มีเศษใหญ่ของไขมนัจากอาหารขา้งในหมอ้ 

ไขมนัเหล่าน้ีจะจบัตวัไวใ้นขณะท่ีเยน็ลง 

และส่ิงเหล่าน้ีดีเยีย่มสาํหรับการทาํกอ้นนํ้ามนัหมู

แก่นก เทเมด็ทานตะวนั ขา้วโอด เมลด็อลัมอนด ์

และถัว่ฮาเซลนตั ลงในไขมนั 

และทนัทีทนัใดท่านไดมี้อาหารโปรดสาํหรับนกตั

วเลก็ทุกตวั หากท่านเทลงในกระป๋องนม 

และทาํให้ไขมนัจบัตวัไว ้

ท่านสามารถเจาะดา้นขา้งของกระป๋องเพื่อให้มีรู 

และแขวนทั้งกระป๋องไวข้า้งนอก 

ยิง่ดีถา้เสียบไมไ้วใ้นกระป๋อง นกจึงมีอะไรท่ีนัง่ได ้

ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัวา่ท่านจะทาํกอ้นนํ้ามนัหมูแก่น

กอยา่งไรบา้ง ท่านอ่านต่อไดท่ี้ www.ut.no 
(meiseboller) 
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หากท่านมีคาํถามเก่ียวกบัวา่ท่านสามารถท้ิงอะไรไดบ้า้งล

งในท่อระบายนํ้ า 

โปรดติดต่อกบัฝ่ายการปฏิบติังานอาํเภอทรอนเฮม 

(Trondheim bydrift) โทร ๗๒ ๕๔ ๖๓ ๕๐ 

 

อาํเภอ ทรอนเฮม 

ฝ่ายเทคนิคทางอาํเภอ  

ตูไ้ปรษณีย ์๒๓๐๐ สูปเปน 

๗๐๐๔ ทรอนเฮม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาํเภอทรอนเฮม 

www.trondheim.kom
mune.no 
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