แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest 3
ลักษณะปั ญหา
ปั จ จุบัน นี ไ้ ด้ มี ห ลากหลายจัง หวัด ที่ มี แ หล่ง ท้ อ งเที่ ย วอาหารอร่ อ ยๆ มากขึน้ เรื่ อ ยๆและนัก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ว่ า จะ
ต่างประเทศ หรื อ แม้ กระทังคนในประเทศ
้
ก็ยงั ไปท้ องเที่ยวในหลายๆ จังหวัด เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นเมืองท้ องเที่ยว
ลาดับต้ นๆของประเทศไทย ซึ่งมีสถานที่เที่ยว ช็อปปิ ง้ และ อาหารที่อร่ อยมากมายหลายที่ เช่น Salad Terrace โอ๋กะจู๋
Little Cook มังสวิรัติคณ
ุ เชิญ เป็ นต้ น ซึ่งร้ านอาหารแต่ล่ะร้ าน ปริ มาญคนที่เข้ าไปใช้ บริ การก็มากจนทางร้ านทาอาหารไม่
ทัน และประกอบไปด้ วยขยะ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ ว กระดาษทิชชู่ และ เศษอาหาร มากมายซึ่งเศษอาหารพวกนี ้ทาง
นาไปทิ ้งก็จะมีผลเสียตามมาอย่างเช่น การนาเศษอาหารไปร่วมๆ กันทาให้ เกิดกลิ่นแรงและส่งผลให้ ระบบนิเวศเสียตามไป
ด้ วย ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้ ระบุบ ไว้ ว่า การสร้ างขยะของคนไทยต่อครัวเรื อนนัน้ ปั จจุบนั เฉลี่ยนคิดเป็ น 1.4 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน จากทังหมด
้
27.06 ล้ านตัน และเกินกว่าครึ่งเป็ นขยะอาหาร ซึ่งในประเทศไทย มีสถิติชดั เจนว่า ในจานวนขยะที่
เราต้ องจัดการทังหมด
้
มีถึง 64% ที่เป็ นขยะอาหาร และมีปริมาณเพิ่มขึ ้นมากทุกวัน
แนวทางการแก้ ไข้ ปัญหาที่ทางเราได้ มองเห็น ซึ่งจะนาไปใช้ ในร้ านอาหารและครัวเรื อนเพื่อช่วยลดการเกิดขยะ
จากเศษอาหารเพื่อให้ นาเศษอาหารนันน
้ ากลับไปใช้ ประโยชน์ โดยการที่นาเศษขยะจากอาหารมาทาเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ซึ่งช่วย
ลดการนาเศษอาหารไปเททิ ้งร่วมกันเป็ นขยะที่สง่ ผลเสียให้ ระบบนิเวศได้ ถึง 45 % จากการที่เรานาขยะไปเททิ ้งรวมๆกันโดย
ที่ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ซึง่ ทางเราได้ ลองสร้ างสิ่งประดิษฐ์ ที่เอาไว้ ชว่ ยในการลดปั ญหาขยะจากเศษอาหารและนาไปใช้ งาน
ได้ โดยสามารถนาไปปลูกพืชผักได้ อีก ซึ่งจะช่วยทาให้ ผู้ประกอบบการหรื อครัวเรื อนตามบบ้ านต่างๆ และยังสามารถ่วยลด
ต้ นทุนในการปลูกผักและทาให้ ผกั ปลอดสารพิษได้ ซึ่งราคาผักปลอดสารพิษท่าเราไปซื ้อมารับ ประทานเองนันราคาก็
้
จะมี
คุณภาพที่สงู มากๆ และราคาปุ๋ ยที่เ ราใช้ ก็มีราคาค่อยข้ างสูงแต่ท่านาสิ่งประดิษฐ์ ของเราไปใช้ ก็จะช่วยลดต้ นทุนในหลายๆ
ด้ านแม้ กระทันเวลา ค่าแรงในการใช้ คนมาหมักปุ๋ ย อีกต่างหาก
เพราะฉะนันทางเราได้
้
เห็นถึงความสาคัญในการที่จะช่วยกันลดขยะจากเศษอาหาร ช่วยในการลดต้ นทุนในการ
ทาผักสวนครัว และเรื่ องเวลาได้ มาก ซึ่งทางทีมงานสารวจได้ ลองสารวจเครื่ องทาปุ๋ ยจากเศษอาหารตามท้ องตลาดดูแล้ ว
ราคาสูง อยู่ที่ 10,000-70,000 บาท ต่อเครื่ อง ซึ่งทาให้ คนทัว่ ไปที่อยากเซฟเรื่ องราคาและผลประโยชน์ตา่ งๆเข้ าถึงได้ ยาก
และยังงานได้ ไม่สะดวกตามสถาณการณ์ตา่ งๆ

แนวคิดในการแก้ ปัญหา/เทคโนโลยีท่ ตี ้ องการพัฒนา
แนวคิด Frugal innovation
แนวทาง DIY , Local Material
เราได้ ตงใจศึ
ั ้ กษาขันตอนการผลิ
้
ตปุ๋ ยอินทรี ย์และการหมักปุ๋ ยเพื่อให้ คนทัว่ ไปและร้ านอาหารครัวเรื อนได้ นาเศษ
ขยะจากอาหารมาทาเป็ นปุ๋ ยและนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ และเข้ าถึงการใช้ งานได้ ง่ายมากขึ ้น
กาหนดแนวคิด Frugal innovation (นวัตกรรมต้ นทุนต่า) ช่วยลดการทางานที่ไม่จาเป็ นและค่าวัสดุที่ราคาสูงดูแล
รักษายาก จัดรูปแบบใหม่ให้ เหมาะสมตอบสนองผู้คนจานวนมากได้
กาหนดแนวทางการออกแบบคือ DIY (Do-It Yourself) ผู้ใช้ สามารถจัดการทุกอย่างได้ ด้วยตัวเองตลอดอายุการ
ใช้ งานตังแต่
้ การสร้ าง การดูแลรักษา และการเปลี่ยนชุดกวนปุ๋ ย (Local Material) กรณีชดุ กวนมีปัญหาเราสามารถเปลี่ยน
ได้ และผู้ใช้ งานสามารถหาซื ้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนตามบริเวณใกล้ บ้านท่านได้
FoodCycle มีต้นทุนในการทา 3000-4000 บาท (90-120 USD) ถูกกว่าเครื่ องตามท้ องตลาดปัจจุบนั กว่า 6 เท่า

ไม่ใช้ เครื่ อง
ใช้ เครื่ อง
ภาพแสดงตัวอย่างระหว่างการใช้ งานของเครื่ อง
เมื่อมาดูรูปที่แสดงการทางานก็จะเห็นได้ ว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการทางานของผู้ใช้ ลงได้ มาก โดยเฉลี่ยแล้ ว
จาก ฟาร์ มแม่โจ้ 900 ไร่ จากต้ องใช้ เวลาหมัก ก็ราวๆ 1-2 วัน เพื่อกลนหรื อผสม ปุ๋ ยให้ เข้ ากันและต้ องดูสม่าเสมอเพื่อให้ ได้
ปุ๋ ยที่แห้ งถ่ายเทน ้าออก

เมื่อเอา FoodCycle ไปเทียบกับ Oklin

เครื่ อง Oklin
เมื่อเทียบการทางานจะเทียบได้ ใกล้ เคียงกันมาก ซึง่ แตกต่างกันที่ราคา ซึง่ ทาง Oklin ราคาจะอยูท่ ี่ 20,000 บาท
แต่ตวั FoodCycle นันจะราคาที
้
่ 8,000 ซึง่ ห่างกัน 4 เท่า

ค่ าวัสดุอุปกรณ์ และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ (โดยประมาณ)

ค่าใช้ จา่ ยรวมกระบวนทดสอบและปรับปรุงพัฒนา ตามช่วงที่โครงการกาหนดแล้ ว
ภาพร่ างชิน้ งาน/รายละเอียดอื่นๆ
รูปแบบโครงสร้ าง FoodCycle

