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***********************************************************************
งานประชุ มวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง The International Conference on Starch
Technology (Starch Update)
แปงที่ผลิตจากมันสําปะหลังจัดเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของมนุษย# เปนแหลงพลังงานที่สะอาด เปนมิตรกับ
สิ่งแวดล'อมและมีราคาถูก แปงได'ถูกนําไปใช'เปนวัตถุดิบที่สําคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม มันสําปะหลังจึง
เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก จากความสําคัญดังกลาว อุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลังและแปง จึงมี
ความจําเปนที่จะต'องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง ซึ่งจําเปนต'องมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
การพัฒนางานวิศวกรรมด'านตางๆ ที่สนับสนุนการผลิต
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยศูนย#พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (ไบโอเทค) รวมกั บสถาบั น ค'น คว'า และพั ฒนาผลิ ตผลทางการเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร# และเครือขายองค#กรบริหารงานวิจัย แหงชาติ (คอบช.) จัดงานประชุมวิช าการ
นานาชาติ Starch Update 2013: Conference on Starch Technology ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค# เพื่อ
แสดงถึงความก'าวหน'าของงานวิจัย วิทยาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข'องกับเทคโนโลยีชีวภาพด'านการแปรรูป
มั น สํ า ปะหลั ง และแปง นอกจากนี้ ยั ง เปนการแลกเปลี่ ย นความรู' เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย และวิ ช าการด' า น
เทคโนโลยีชีวภาพด'านการแปรรูปมันสําปะหลังและแปงระหวางนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ เพื่อให'เกิดความ
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข'องและการประสานงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ทั้งระบบได'อยางแท'จริง
โดยในงานได' รั บ เกี ย รติ จ าก ดร. ทวี ศั กดิ์ กออนั น ตกู ล ผู' อํ า นวยการ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร# แ ละ
เทคโนโลยี แ หงชาติ (สวทช.) รศ. ดร. ศรปราชญ# ธไนศวรรยางกู ร
รองอธิ ก ารบดี ฝV า ยวิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# รวมเปนประธานกลาวต'อนรับ และ ศ. นพ. สุทธิพร จิตต#มิตรภาพ เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กลาวเปXดงาน
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูPอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กลาววา
“ที่มาของงานนี้ เกิดจากการเล็งเห็นความสําคัญของมันสําปะหลังและแปงซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใช'ประโยชน#ใน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน
ของผู'บริโภค นอกจากนี้ยังเปนแหลงพลังงานทางเลือก ที่สร'างผลกระทบให'กับเศรษฐกิจทั่วโลก การจัดงาน
ประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อแสดงให'เห็นวาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี มีสวนชวยในการเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันของอุตสาหกรรมการใช'ประโยชน#จากมันสําปะหลังและแปง อาทิ เทคโนโลยีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและแปรรูปแปง และการพัฒนาความเข'าใจโครงสร'างระดับโมเลกุลของแปง”

ศ. นพ. สุ ท ธิ พร จิ ต ตมิ ต รภาพ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการวิ จั ยแหงชาติ (วช.) กลาววา “ภาครั ฐ ได' ใ ห'
ความสําคัญตองานวิจัยและพัฒนาเพื่อชวยให'เกษตรกรผู'ผลิตมันสําปะหลังไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลคาและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศ ผลักดันให'มีการนํา
มันสําปะหลังไปใช'ในการผลิตผลิตภัณฑ#ใหมที่มีมูลคาเพิ่มและเปนมิตรตอสิ่งแวดล'อม โดยการบรรลุเปาหมาย
ดังกลาวจํา เปนที่ จะต' องมี การพั ฒนาเทคโนโลยี การผลิ ตตั้ งแตต' นน้ํ า จนปลายน้ํ า อยางตอเนื่อง รั ฐ บาลได'
สนับสนุนงบประมาณวิจัยมุงเปาทางด'านมันสําปะหลัง ผานเครือขายองค#กรบริหารงานวิจัยแหงชาติ หรือ
คอบช. ตั้งแตป]งบประมาณ 2555 เปนต'นมา ด'วยงบประมาณกวา 100 ล'านบาท เพื่อเรงผลักดันการวิจัยและ
พัฒนาสูการใช'ประโยชน#ตลอดหวงโซมูลคาเพิ่ม” ศ. นพ. สุทธิพร กลาวเสริมอีกวา “สําหรับงานวิจัยต'นน้ํา
ภาครัฐผลักดันงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ#มันสําปะหลังที่ได'ผลผลิตสูง มีคุณสมบัติแปงที่เหมาะสมตอ
อุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อเพิ่มมูลคา ได'แก แปงฟลาวเพื่อทดแทนแปงสาลีในอุตสาหกรรมเบเกอรี่และอาหาร
สําหรับผู'บริโภคที่แพ'สารกลูเต'นในแปงสาลี งานวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังสําหรับเกษตรกรรายยอย
และขนาดกลาง การเตรียมความพร'อมและแนวทางสําหรับการรับมือกับโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง การ
พัฒนาแปงดัดแปรจากมันสําปะหลังเพื่อใช'ในอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง อาทิ อุตสาหกรรมยา ผลผลิตภัณฑ#ที่
เปน green product และพลังงานทดแทน เปนต'น”
ในงานประชุมฯ มีกิจกรรมตางๆ ประกอบด'วย การนําเสนอความก'าวหน'าของงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย
จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด'านตางๆ อาทิ Prof. Jay-lin Jane จาก Lowa Sate University และ Prof.
Yong-Cheng Shi จาก Kansas State University และ Prof. Gregory R. Ziegler จาก Penn State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร'อมกันนี้ได'จัดให'มีการเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร# จํานวน 25 เรื่อง
งานประชุมนานาชาติ Starch Update 2013 ครั้งนี้ นับเปนครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 21-22 พฤศจิกายน
2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด# คอนเวนชั่น พร'อมกันนี้ สวทช. รวมกับ คอบช. ได'ผนวกงานประชุมสรุปผล
การดําเนินงานผลงานวิจัยมุงเปาเพื่อตอบสนองความต'องการของประเทศเรงดวนด'านมันสําปะหลัง ประจําป]
2555 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 อีกด'วย
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