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็
ิ กรรมเวิรคชอปสร
างสรรค
กจ
ดัดแปลงสิ่งของที่มีอยูใหใชไดนานขึน
้ แทนที่จะกลายเป็ นขยะ
รวมถึงทางเลือกที่จะทําใหขยะพลาสติกนอยลงดวยการนํามาใชซ้ า
ํ
ในปั จจุบันปั ญหาขยะจากพลาสติกถือไดวาเป็ นปั ญหาใหญระดับโลกเลยก็วาได
สวนมากเกิดจากพฤติกรรมของมนุษยท้ง
ั สิ้น
 ลด ละ เลก
ิ พฤติกรรมการใชอยางฟ ุมเฟื อย
แตก็สามารถเปลี่ยนแปลงโดยมนุษยดวยเชนกัน ยกตัวอยา งเชน
 คือ
ั วชวย
ก็เป็ นอีกวิธีท่ช
ี วยลดปั ญหาได โดยเราสามารถเริ่มตนที่ตัวเองไดเลย หรือถาใครยังนึ กไมออก ก็สามารถหาต
ู
 มสง ตอความรดีๆ แกคนอื่นอีกดวย
เหลาคนรักษโลกอีกหลายกลุมที่สนใจเรื่องสิ่งแวดลอม และเริ่มตนลงมือทํา รวมถึงพรอ
เมื่อเร็วๆ นี้ Greenpeace Thailand ก็เพิ่งจัดกิจกรรมเวิรคช็อปภายใตคอนเซ็ปต MAKE SMTHNG 2019 “ซื้อนอย ใชซ้ า
ํ
ทําเอง” โดยชักชวนเครือขายรักษโลกมารวมแบงปั นเทคนิ คการซื้อนอย ใชซ้ า
ํ ทําเอง ผานการ DIY สิ่งของ
ใชความคิดสรางสรรคมาเปลี่ยนของที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแทนการซื้อใหม และถายทอดแกผูท่ส
ี นใจ
เพื่อใหเราสามารถลดการบริโภคเกินความจําเป็ นและใชของที่มีอยูใหเกิดความคุมคามากที่สุด
ภายในงานมีหลากหลายกิจกรรมเวิรคช็อปที่ผูคนใหความสนใจ โดยมี 2 ไฮไลตเด็ดที่หยิบมาฝากในครั้งนี้ ไดแก
็
็ ผาอนามัยใชเอง โดย SunnyCotton และ เวิรกช็อปทําไขผึง
กิจกรรมเวริ กชอปเย
บ
้ หออาหาร
ัวสดุจากธรรมชาติแทนการใชบรรจุภัณฑพลาสติก โดย SuperBee Wax Wraps
เพื่อสามารถเป็ นไอเดียใหกับคนรักสิ่งแวดลอมไดลองทําเองดังตอไปนี้
ผาอนามัยซักได : ทําเองใชเองไมส้น
ิ เปลือง
หากพูดถึงสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ งที่ผูหญิงขาดไมได ก็คงหนี ไมพน “ผาอนามัย” ที่ผูหญิงทุกคนตองใช ซึ่งสวนใหญท่ใี ชกันทั่วไป
ี คือ เป็ นการเพิ่มขยะใหกับสิ่งแวดลอม จึงเป็ นที่มาของเวิรคช็อปในครั้งนี้
เป็ นแบบ “ใชแลวทิ้ง” ที่แมจะสะดวก ใชงาย แตขอเสย

1/5

ความพิเศษของเวิรคช็อปนี้ คือ “ผาอนามัยซักได” ซึ่งเราสามารถสรางสรรคเองได
นอกจากจะแตกตางจากผาอนามัยทั่วไปแลว ประโยชนยังเป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม และประหยัดเงินในกระเป าอีกดวย
ซึ่งการจัดเวิรคช็อปครั้งนี้ มีแมงานคือ SunnyCotton แบรนดผาอนามัยซักได ของ เก เกศินี จิรวณิชชากร
็ ผาอนามัยใชเอง โดยสอนเยบ
็ 2 แบบ คือแบบงายที่สุดและแบบที่ซับซอนขึน
ิ เี ยบ
ไดทําการสอนวธ
้ มาอีกนิ ดนึ ง
จุดเริ่มตนของเกท่ไี ดรูจักผาอนามัยซักไดคือชวงที่เคยไปศึกษาที่ญ่ป
ี  ุน
และพบวาสาวญี่ปุนมีการใชผาอนามัยแบบนี้ อยางแพรหลาย เธอจึงไดทดลองทําใชเองและสรา งแบรนด SunnyCotton
ผาอนามัยซักไดจําหน ายเองดวย ตอมาในการเลือกผาในการนํามาเย็บ ควรเลือกใชผาฝ ายธรรมชาติ ไมฟอกขาว
ทําใหไมเกิดการหมักหมมไมอับชื้น โดยสาวๆ สามารถเพิ่มลวดลายน ารักๆ จากผาลินิน หรือผาฝ ายพิมพลายก็ไดเชนกัน
แถมยังมีท้ง
ั รุนกันนํ้ าโดยจะมีผาเสริมอยูดานใน ชวยป องกันการซึมเปื้ อนลงดานลาง
ในสวนของขนาดก็มีใหเลือกตามความตองการตั้งแต 16-35 ชม.
คําถามที่ตามมาคือ... แลวเจาผาอนามัยแบบผานี้ ใชงานอยางไร? เรื่องนี้ งายมาก
เพียงแคติดกระดุมแตบแคเม็ดเดียวไวกับกางเกงชั้นใน
ื กขนาด
ก็ม่น
ั ใจไดแลววาจะไมหลุด สําหรับวิธีการใสก็ไมไดแตกตางจากผาอนามัยทั่วไป การเลอ
ทําไดโดยการเทียบความยาวของผาอนามัยที่เคยใช และเลือกใสกับกางเกงในที่กระชับ
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ิ
วอาจใสเ ฉพาะ pad ในวันมานอยได ถารูสึกวามีการซึมเปื้ อนทะลุ
เมื่อทดลองใชครั้งแรกควรใสคูกับผาซับ หากชนแล
ควรเปลี่ยนผาอนามัยเฉพาะผาซับ และหากใชแลวควรเก็บพับใสถุงกันนํ้ าหรือกลองกันนํ้า เพื่อนําไปซักเมื่อถึงบาน
 อน ใชน้ ําเปลาชะลางคราบไปสวนหนึ่ งกอน
สําหรับการทําความสะอาดผาอนามัย ควรแชก
แลวนําสบูกอนมาถูท่ร
ี อยคราบที่เหลือ แชทิ้งไว 3 ชั่วโมงขึน
้ ไป อาจใสเบคกิ้งโซดาดวย เพื่อชวยใหคราบหลุดออกงายขึน
้
หลีกเลี่ยงการซักดวยนํ้าอุนเพราะจะทําใหคราบฝั งแน น

จากนั้น นํามาตากใหสะอาดดวยแสงแดด และตองตากใหแหงสนิ ท หากตองตากในรม
 tea tree oil ลงไปดวย
ควรหยดนํ้ ามันหอมระเหยที่มีฤทธิฆ
์ าเชื้อ เชน
สําหรับการใชงานนั้นใชไดนานถึง 5 ปี เลยทีเดียว เมื่อพังหรือขาดก็สามารถซอมได
จํานวนที่เหมาะสมกับการมีผาอนามัยซักไดขน
ึ้ อยูกับการสะดวกของแตละคน ทั้งนี้ สามารถใชรวมกับผาอนามัยใชแลวทิ้งได
หรือหากจะใชเฉพาะผาอนามัยซักไดควรมีอยางนอย 8 ชิ้น ผาซับ 4 ชิ้น
Bee wax wraps แทนพลาสติก
ํ หรับใครที่คิดวาการใชหออาหารดวยบรรจุภัณฑพลาสติกเป็ นแคทางเลือกเดียวที่จะถนอมอาหารได ขอใหคิดใหม
า
เพราะยังมีวิธีธรรมชาติท่ส
ี ามารถหออาหารใหนานขึน
้ แถมยังชวยลดการใชพลาสติกอีกดวย นั่นคือ การหออาหารดวยไขผึง
้
็
เวริ คชอปโดย
“SuperBee Wax Wraps” ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑของบริษท
ั BeeConscious ที่ต้ง
ั อยูทางเหนื อของประเทศไทย
ซึ่งผูกอตั้งทีม SuperBee ไดรับภูมิปัญญาจากคนในทองถิ่น
กอนนําสูตรมาพัฒนาใหไดใชอยางยั่งยืนและติดทนนานมากยิ่งขึน
้
กลายเป็ นเป็ นผลิตภัณฑท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอมและเป็ นอีกทางเลือกที่พ่ง
ึ พาพลาสติกนอยลง



ิ ภัณฑชวยลดและทดแทนการใช
ิ หอ
 อาหาร
Bee wax wraps หรือไขผึ้งหออาหาร ผลต
พลาสต
ก

ั
ั
ตัวไขผึง
้ สามารถสัมผัสกับอาหารโดยตรงไดโดยไมเป็ นอันตราย ปลอดภยเพราะใชวสดุธรรมชาติ สวนประกอบของไขผึง
้ หลัก
ๆ ทํามาจากไขผึง
้ 100% ผสมดวยนํ้ามันมะพราวสกัดเย็น อายุการใชงานของตัวไขผึง
้ ใชไดนานถึง 2 ปี
 อะไรก็ไดอีกหลายอยา ง
นอกจากไขผึง
้ ที่ชวยเรื่องการหอภาชนะใสอาหารแลว ยังสามารถหอ

ไมวาจะเป็ นผักและผลไมกินไมหมดอยางมะนาว อะโวคาโด แอปเปิ้ ล มันจะชวยคงความสดของอาหาร
ิ
เก็บอาหารที่หอไวไดนานขึน
้ ดวย ดูเผนๆ จะเหมือนผาธรรมดาที่ลวดลายน ารักสดใส
แตท่ไี มธรรมดาคือมีไขผึง
้ เคลือบอยูในเนื้ อผา หลายคนเริ่มสงสัยแลววามีข้น
ั ตอนวิธีการทําไขผึง
้ หออาหารไดอยางไร
ิ งี ายๆ ใหทก
วธ
ุ คนลองทํา เริ่มแรกตองเตรียมอุปกรณส่ง
ิ ที่ขาดไมไดเลยคือกอนไขผึง
้ อันดับตอมาเป็ นผา
ซึ่งเนื้ อผาตองเป็ นผาออรแกนิ กคอตตอน เพราะถาเป็ นผาโพลีเอสเตอร ตัวไขผึง
้ จะเกาะไมดีเทาที่ควร และอุปกรณอ่ น
ื ๆ
ิ
ี
ตามมา อาท ที่ขูดชีส ไขกระดาษ เตารด
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ิ ก
ี ารทําก็งายแสนงาย แคใชท่ข
วธ
ี ูดชีสเอามาขูดกอนไขผึง
้ ใหเป็ นฝอยๆ แตไมตองละเอียดมาก แลวตั้งเตารีด
นําไขกระดาษวางรองใตผา โรยขี้ผง
ึ้ ใหพอดีกับผา แลวนําไขกระดาษวางบนผาอีกชั้น จากนั้นรีดดวยไฟกลางอยางเบามือ

ี

ี
รดแคดานเดยว ไขผึง
้ จะละลายติดกับเนื้ อผาเอง
เมื่อรีดเสร็จก็ตรวจสอบความเรียบรอย วายังมีสวนไหนไมโดนไขผึง
้ บาง ถามีก็เติมไขผึง
้ แลวรีดเหมือนเดิม

ี



หลังจากนั้นเอาไปตากลม ทิ้งไวไมถึง 1 นาทผาจะแหงและใชงานไดเลย วิธีทําที่วางายแลว วิธีทําความสะอาดก็งายยิ่งกวา
แคนําไปลางนํ้าเปลาหรือนํ้ายาลางจานก็ได โดยใชฟองนํ้ านิ่ มๆ เสร็จแลวเอาไปตากที่มีลมโกรก
หรือเวลาที่ไมไดใชไขผึง
้ หออาหารเป็ นเวลานาน ไขผึง
้ หออาหารจะแข็ง
สามารถใชอุงมือขยุมผาเพื่อใหความอุนของมือทําใหผากลับมายืดหยุนอีกครั้ง

นอกจากสองกิจกรรมที่ใหไดลองลงมือ DIYแลว
ยังมีกิจกรรมที่ยังสามารถทําไดดวยตัวเองอยางแปลงโฉมผาผืนเกาใหกลายเป็ นกระเป า โดย
TAM:DA นําป ายผาผืนเกาที่ใชแลวจากงานรณรงคตางๆ สามารถนํามาตัดเย็บใหกลายเป็ นกระเป าใบใหม
ิ ซ เจาชายผัก
ถัดมาเป็ นกิจกรรมปลูกผักปรุงดินจากป ุยอินทรียใหเหมาะกับแปลงผักสวนหลังบาน โดย คุ ณปรน
นําเศษอาหารมาผลิตเป็ นป ุยอินทรีย เพื่อลดปริมาณขยะ และยังมาใหความรูเกี่ยวกับการนําป ุยมาผสมดินเพื่อปลูกตนไม
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รวมถึงกิจกรรมสุดทายการทํา ชุด Travel Kit สุดสรางสรรค จากผาผืนเกาทีไ
่ มใชแลว
ู
็ โฟมลางหนา
เปลี่ยนผาผืนเกาใหเป็ นชุดเดินทาง โดยมีการเย็บแบงออกเป็ นชองๆ เพื่อใสของอยาง แปรงสีฟัน ขวดสบเลก
หรือสามารถนําใสชุดเครื่องเขียนไดเชนกัน ทั้งหมดนี้ เป็ นกิจกรรมเวิรคช็อปแบบสรางสรรคใหคนที่เขารวมไดลงมือตอยอดไอเดีย
นําไปประดิษฐส่ง
ิ ของเหลือใช สรางของชิ้นใหม หรือการใชใหนอ
 ยแตใชไดนานขึน
้
แมกระทั่งขยะชิ้นเล็กที่คนมองขามสามารถนํากลับมาใชซ้ า
ํ อีกครั้งอยางเกิดประโยชนสงู สุด
---------------------ี ีซ
ภาพ: วสันต วณิชชากร, กรนพ
ิ า กุสม
กราฟิ ก: ชลธช
ุ าลย
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