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โครงการ Gains from Losses of Root and Tuber
Crops (หรือเรียกว่า Gratitude) เป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัย
จากสหภาพยุโรป (European Union) ภายใต้โปรแกรม FP7
โดยมีมหาวิทยาลัยกรีนิช (University of Greenwich)
สหราชอาณาจั ก ร เป็ น หั ว หน้ า โครงการและมี ห น่ ว ยงาน
เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 16 หน่วยงานจากนานาประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ไนจีเรีย กานา เวียดนาม และ
ประเทศไทย โดย ดร.เกื้ อ กู ล ปิ ย ะจอมขวั ญ และคณะ จากหน่ วยปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี แ ปรรู ป มั น สํ า ปะหลั ง และแป้ ง
ศูน ย์ พัน ธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่ง ชาติ (ไบโอเทค) สํ า นัก งานพั ฒนาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ง ชาติ
(สวทช.) โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3.75 ล้านยูโร หรือประมาณ
150 ล้านบาท โครงการ Gratitude มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของ
มัน สํา ปะหลัง และพืช หั ว (yam) การสร้ างมูล ค่ าเพิ่ม และพั ฒนาการใช้ป ระโยชน์ จากของเสี ยที่ เกิ ด จากกระบวนการแปรรู ป
มันสําปะหลังและพืชหัว เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ กิจกรรมที่สําคัญ ได้แก่
1) การประเมินห่วงโซ่มูลค่าของมันสําปะหลัง และของเสียจากกระบวนการแปรรูปมันสําปะหลัง
2) ข้อมูลคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จาก High quality cassava flour และการตลาด
3) การใช้ป ระโยชน์ก ากมั นสํ าปะหลั ง โดยการแยกแป้ ง หรื อผลิต น้ํ าเชื่อมด้ ว ยกระบวนการทางเอนไซม์ และการผลิ ต
เซลลูโลส และเส้นใยอาหาร เพื่อใช้เป็นสารให้ความหนืดและสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งประเมิน
ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในระดับต้นแบบโรงงานร่วมกับบริษัทเอกชน
นอกจากผลลัพธ์เชิงวิชาการแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านมันสําปะหลังกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุ่มอาเซียนด้วย

ต่อด้านหลัง
บริหารจัดการการให้ ทุนสนับสนุนการวิจยั โดย
ฝ่ ายบริหารคลัสเตอร์ และโปรแกรมวิจยั (CPM)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
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โครงการ Overcoming policy, market and technological barriers to support technological
innovation and south-south technology transfer: the pilot case of ethanol production from cassava
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนสนับสนุนจาก Global Environment
Facility (GEF) ผ่านองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development
Organization, UNIDO) จํานวน 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 78 ล้านบาท มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 2560
เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของโลก อีกทั้งยังมีนโยบายชัดเจน
ที่ส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทนและการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) การดําเนินงาน
ในโครงการนี้มีเป้าหมาย ตั้งศูนย์ข้อมูลด้านมันสําปะหลังและเอทานอลในประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางมันสําปะหลังของ
ภูมิภาค และส่งเสริมเพื่อให้เกิดการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง ที่มีประสิทธิภาพสูงและ
ลดการใช้น้ําและพลังงานให้กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม LMV ซึ่งประกอบด้วยลาว พม่า และเวียดนาม โดยจะมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศเพื่อนบ้าน ที่สําคัญ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of
Industry and Trade, MOIT) และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industries Research Institute, FIRI)
ของประเทศเวียดนาม และบริษัทเอกชนของประเทศพม่า (Kaung Kyaw Say Group of Companies (KKS))
โครงการจัดนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในเวทีด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับนานาชาติ การที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานเช่นนี้จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงวิจัยและพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนี้อีกด้วย

บริหารจัดการการให้ ทุนสนับสนุนการวิจยั โดย
ฝ่ ายบริหารคลัสเตอร์ และโปรแกรมวิจยั (CPM)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
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