8 หลอดดูดน้ํา ทางเลือกใหม่เพื่อคนที่อยากหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
หลอดดูดน้ํา เป็นสิ่งที่เรามักจะใช้กันในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะดื่มกาแฟยามเช้า ดื่มน้ําระหว่าง
มื้ออาหาร หรือจะจิบน้ําอัดลมเพื่อเพิ่มความสดชื่น ในวัน ๆ หนึ่ง คน 1 คนสร้างขยะจากหลอด
พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งกันถึง วันละ 3 – 5 ชิ้นด้วยกัน แล้วถ้าคูณด้วยระยะเวลาตลอด 1 ปี คูณด้วย
จํานวนประชากรของคนทั้งโลกนี้เข้าไป ปี ๆ หนึ่งเราเผลอสร้างขยะ ปริมาณมหาศาลขนาดไหนกัน
เชียว วันนี้เรามี 8 ไอเดียหลอดดูดน้ําทางเลือกใหม่ สร้างขึ้นจากธรรมชาติ ย่อยสลายเอง สามารถ
พกติดตัวได้ และที่สําคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ได้บอกว่าพลาสติกไม่ดีนะ เราแค่อยากชวนให้
ทุกคนมาช่วยลดปริมาณขยะที่มากเกินความจําเป็น มาเริ่มต้นกันง่าย ๆ ด้วยการใช้หลอดดูดน้ําที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. หลอดดูดน้ํา Lolistraw

www.facebook.com/LOLIWARE

หลอดดูดน้ํา ที่มีสีสันสดใสชวนให้น่าลิ้มลอง เพราะว่าหลอด Lolistraw ที่เห็นว่ามีสัสัน
สดใสแบบนี้นั้น เป็นอีกหนึ่งในหลอดทางเลือกใหม่ที่สามารถทาน หลอดจาก Lolistraw นั้นถูก
ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ นั้นคือสาหร่ายทะเล โดยหลอด Lolistraw นั้นจะมีอายุการใช้งานได้
นานถึง 24 ชั่วโมง และเก็บรักษาได้ถึง 24 เดือนด้วยกัน และที่สําคัญคือ หลอด Lolistraw นั้น
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ เรียกได้ว่าสามารถย่อยสลายได้หมด
จด จนไม่หลงเหลืออะไรไว้ให้เป็นขยะอย่างแน่นอน นอกจากสีสันของหลอด Lolistraw จะ
สวยงามน่ า ใช้ แ ล้ ว นั้ น ยั ง มี ร สชาติ ใ ห้ เ ลื อ กกั น อย่ า งหลากหลายอี ก ด้ ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ น กุ ห ลาบ

มะม่วง ส้มยูสุ ชาร์โคล ไม้หอมพาโลซานโต และ วนิลา นอกจากนี้ยังมี หลอดดูดน้ํา ที่มีวิตามิน
สําหรับการดื่มเครื่องดื่ม หลังจากการออกกําลังกายอีกด้วย
2. หลอดดูดน้ําจากไม้ไผ่

www.facebook.com/Homuthai

https://mgronline.com และ www.amazon.co.jp

ไผ่หลอด เป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงของลําต้นเป็นทรงกระบอก ข้างในกลวง ทําให้หลอดดูดน้ํา
จากไม้ไผ่นั้นถูกตีตื้น ขึ้นลําดับต้น ๆ ของหลอดดูดน้ําทางเลือกใหม่ได้อย่างง่ายดาย เพราะด้วย
คุณสมบัติของหลอดดูดน้ํ าจากไม้ไผ่นั้น มี รูปทรงที่กะทัดรัด มี ความแข็ งแรง และเป็ นทํ าจาก
ธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ หลอดดูดน้ําจากไม้ไผ่สามารถใช้ดูดเครื่องดื่มต่าง ๆ ได้เหมือนหลอด
พลาสติกทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเมนูชา กาแฟ นม หรือน้ําผลไม้ ซึ่งหลอดดูดน้ําไม้ไผ่ 1 หลอดนั้น
สามารถใช้ซ้ําได้ประมาณ 100 ครั้งด้วยกัน ถือว่าอายุการใช้งานยาวนานทีเดียว วิธีการดูแลรักษา
หลอดดูดน้ําไม้ไผ่นั้นก็ทําได้ไม่ยากเลย เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ล้างให้สะอาดด้วยแปรงล้างหลอด

ขนาดเล็กทุกครั้ง และต้มหลอดดูดน้ําจากไม้ไผ่ในน้ําผสมน้ําส้มสายชูอาทิตย์ละครั้ง เพื่อให้หลอด
ดูดน้ําจากไม้ไผ่นั้นคงความขาวสะอาดน่าใช้ต่อไป
3. หลอดดูดน้ํา จากก้านผักบุ้ง

www.facebook.com/broccolirevolution

หลอดดู ด น้ํ า จากก้ า นผั ก บุ้ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่ ดี ข องการบอกลาหลอดพลาสติ ก
กระบวนการก่อนจะนําผักบุ้งมาใช้เป็นหลอดดูดน้ํานั้น ต้องผ่านการคัดเลือกผักบุ้ง และนําผักบุ้ง
มาทําความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วยการแช่ผักบุ้งในน้ําที่ผสมด้วยเบกกิ้งโซดา เวลาประมาณ 15
นาที แล้วนําไปล้างน้ําสะอาดอีก 3 ครั้ง จึงค่อยนําก้านผักบุ้งมาใช้เป็นหลอดดูดน้ําได้ครับ อายุการ
ใช้งานของหลอดดูดน้ําจากผักบุ้งนั้น ใช้งานแค่ครั้งเดียว ก็สามารถทิ้งได้เลยครับ ระยะการย่อย
สลายประมาณ 3 – 5 วัน
4. หลอดดูดน้ํา จากตะไคร้

www.facebook.com/TongsaiBa

อีกหนึ่งทางเลือกหลอดดูดน้ําจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย ๆ และมีอยู่ใกล้ตัว เรียกว่าทุกบ้าน
ก็ต้องมีนั่นก็คือ ตะไคร้ที่ปักอยู่ในแปลงผักสวนครัวหลังบ้าน อย่างที่ทราบกันดีว่าตะไคร้นั้นมี
คุณสมบัติมากมาย ตะไคร้จึงเลยกลายเป็นของคู่ครัวไทยไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ และด้วยลักษณะของ
ตะไคร้ที่มีความยาวตลอดต้น เปลือกแข็ง เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถนําตะไคร้มาใช้เป็นหลอดดูด
น้ําได้อย่างสะดวก อย่างโรงแรมบ้านท้องทราย บนเกาะสมุยนั้น ก็หันมาใช้หลอดดูดน้ําจากตะไคร้
แทนการใช้หลอดแบบพลาสติกได้ 2 ปีมาแล้ว ตะไคร้ที่ทางโรงแรมนํามาใช้เป็นหลอดดูดน้ําให้กับ
ผู้เข้าพักนั้น ก็เป็นตะไคร้ที่ปลูกไว้หลังโรงแรมนี้เอง หลังจากการใช้เสร็จก็สามารถนํามารวมกับ
ขยะสดประเภทอื่น เพื่อนํามาทําเป็นปุ๋ยได้
5. หลอดดูดน้ําจากเส้นพาสต้า

https://metro.co.uk

หลอดดูดน้ําจากเส้นพาสต้า ฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่ แต่เชื่อเถอะว่าเส้นพาสต้าที่เรา
คุ้ น เคยกั น อยู่ นี่ สามารถใช้ เ ป็ น หลอดดู ด น้ํ า ตั ว เลื อ กใหม่ ที่ ใ ส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ร้ า นอาหาร
ภายในประเทศอังกฤษหลายร้าน เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้งานหลอดพลาสติก ให้เป็นการใช้หลอดดูด
น้ําจากเส้นพาสต้ากันแล้ว เพราะนอกจากจะช่วยลดขยะ ที่มีมากเกินความจําเป็นในแต่ละวันแล้ว
นั้น เส้นพาสต้ายังเป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัว หาซื้อก็ง่าย และที่สําคัญเลยคือ การใช้เส้นพาสต้าเป็น
หลอดดูดน้ํานั้น ไม่ส่งผลต่อรสชาติของเครื่องดื่มแม้แต่น้อย และยังไม่มีกลิ่นรบกวนในขณะดื่ม
เครื่องดื่มอีกด้วย

6. หลอดดูดน้ําจากกระดาษชุบไข

www.notonthehighstreet.com

หลอดดูดน้ําชนิดนี้เคยได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเมนูปั่น หรือ จะเป็นน้ําอัดลม
ก็ มัก จะใช้ห ลอดกระดาษชุ บไขดูด กันทั้ง นั้น ต่ อ มาก็ เ ลิก ฮิต กั นไป เพราะถู ก แทนที่ ด้ว ยหลอด
พลาสติก ที่มีความคงทนกว่า ชื่อก็บอกอยู่ว่าหลอดดูดน้ําชนิดนี้ทํามาจากกระดาษ ถึงแม้จะมีการ
เคลือบทับอีกชั้นด้วยไขขี้ผึ้ง แต่เมื่อใช้งานไปซักระยะหนึ่ง หลอดดูดน้ําจากกระดาษแบบนี้ ก็จะมี
ความเปื่อยยุ่ย ทําให้ไม่สามารถแช่หลอดทิ้งไว้ในแก้วได้นาน ไม่สามารถล้างทําความสะอาด และ
ไม่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ แต่ระยะการสลายตัวของหลอดดูดน้ําจากกระดาษชุบไขแบบนี้ ไว
กว่าหลอดพลาสติกอยู่มาก ถ้ายังไม่มั่นใจจะใช้หลอดดูดน้ําทางเลือกหล่ะก็ ใช้หลอดกระดาษชุบไข
ไปก่อนก็ได้นะ
7. หลอดดูดน้ําจากซังข้าว
หลอดดูดน้ําจากซังข้าวถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ได้จาก
การทํานา ในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยว การใช้ต้นข้าวมาเป็น
หลอดนั้น มีตัวอย่างให้ชมกันที่ชุมชนเกาะยาวใหญ่ จังหวัด
พั ง งา เป็ น เกาะที่ ผู้ ค นในเกาะปลู ก ข้ า วไว้ ท านเอง
เพราะฉะนั้น ซังข้าว หรือ ต้นข้าว จึงไม่ใช่สิ่งที่หายากอะไร
นัก การใช้หลอดดูดน้ํ าจากซังข้าวของชาวชุมชนเกาะยาว
ใหญ่ เป็นการช่วยลดขยะที่มีโอกาสจะลงไปสู่ทะเลได้มากเลย
ครับ ใครจะนําไปใช้ ก็ได้นะ
www.facebook.com/YAOYAICBT/

8. หลอดดูดน้ําแบบที่ใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้ใหม่ได้

www.facebook.com/broccolirevolution

นอกจากหลอดดูดน้ําจากวัสดุต่าง ๆ ที่เราได้ประยุกต์ใช้จากวัสดุธรรมชาติแล้ว ก็มี
หลอดดูดน้ําอีกประเภท ที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้น หรือทําขึ้นเพื่อให้มีฟังก์ชั่นการล้างแล้วใช้ซ้ําได้
อย่างพวกหลอดพลาสติกแข็ง หลอดดูดน้ําสแตนเลส หลอดดูดน้ําซิลิโคน รวมไปถึงหลอดแก้ว
หลอดประเภทนี้มีให้เลือกหลากหลายสีสัน หลายฟังก์ชั่นการใช้งาน หลอดบางประเภทสามารถ
พับให้เหลือขนาดเล็กจิ๋ว เพื่อความสะดวกในการพกพาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สบาย ๆ เลย
ที่มา : http://www.baanlaesuan.com/112765/diy/easy-tips/reusable-straw

