ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่ 113 ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทร.02-664-6700 ตอ 3324 , 3329

ดร. รัฐพล ขึนปกหนังสือ graduation supplement ของมหาวิทยาลัยสําหรับหนังสือพิมพ์ เบลฟาสต์ เทเลกราฟ
วันที 15 กรกฎาคม 2556 อาคารโยธี กรุ งเทพฯ: ดร. รัฐพล เฉลิมโรจน์ นักวิจยั ห้ องปฏิบตั ิการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร
ไบโอเทค ให้ สมั ภาษณ์ คณะสือมวลชนในโอกาสทีได้ รับเลือกจากมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสต์ (Queen's

University

Belfast: QUB) ให้ ขึ 8นปกหนังสือ graduation supplement ของมหาวิทยาลัยสําหรับหนังสือพิมพ์เบลฟาสต์เทเลกราฟ

ซึงเป็ นหนังสือพิมพ์หลักของเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์ แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
ดร. รัฐพล เข้ าเรี ยนเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกทีมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาส ตังแต่
8 ตุลาคม 2553 –กรกฎาคม 2556
ภายใต้ ความร่ วมมือวิจัยระหว่างศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กับ มหาวิทยาลัยควีนส์
เบลฟาสต์ ในโครงการพัฒนากําลังคนระดับสูงผ่านเครื อข่ายความร่ วมมือกับต่างประเทศ สํานักพัฒนากํ าลังคนทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาร่ วมคือ ดร. นิศรา การุ ณอุทยั ศิริ และ Prof.

Christopher Elliott

มหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสต์
ดร. รัฐพล จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยทําวิทยานิพนธ์ ศึกษาและพัฒนาชุดตรวจหาเชื 8อก่อโรคในพืชทีสามารถ
ตรวจได้ ทีละหลายๆชนิดในครัง8 เดียวกัน โดยอาศัยการจับกันอย่างจําเพาะของแอนติบอดีกบั เชื 8อทีต้ องการตรวจหา สิงที
ได้ คือชุดตรวจต้ นแบบทีมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกเกือบ 5 เท่าของชุดตรวจทีมีก่อนหน้ านี 8 เร็ วกว่า 3 เท่าของชุดตรวจปกติ
และสามารถตรวจเชื 8อได้ ทีละหลายเชื 8อในเวลาเดียวกัน ซึงชุดตรวจทัวไปไม่สามารถทําได้ อีกทังได้
8 ตีพิมพ์วารสารทีเป็ นที
ยอมรั บ ในระดับ นานาชาติ ถึ ง 3 ฉบับ ได้ แ ก่ PlosOne

(IF=3.73) ,

Anal

Biochem

(IF=2.582)

และ

MicrochimicaActa (IF=3.434) ทังนี
8 8คณะวิจยั กําลังนําชุดต้ นแบบนี 8ไปทดสอบในการใช้ งานจริ ง เพือทีจะนํางานวิจัย

คุณภาพลงจากขึ 8นหิ 8งไปสูห่ ้ างในทีสุด โดยปั จจุบนั ได้ รับการอนุเคราะห์ตวั อย่างเมล็ดพืชทังจากภาคเอกชน
8
บริ ษัท East
West Seed

ต้ นแบบอีกด้ วย

และ ภาครัฐกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือใช้ ประเมินประสิทธิ ภาพของชุดตรวจ

เนืองจากมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสต์ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเก่าแก่ทีมีชือเสียงมากว่า 150 ปี และเป็ นมหาวิทยาลัยอันดับ
หนึงของไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ ดัง นัน8 สือที นี ก็ จ ะให้ ค วามสํา คัญ กับ การจบการศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย นี อ8 ย่า งมาก ทาง
มหาวิทยาลัยได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการร่ วมมือกับสถาบันวิจัยชัน8 นําจากทัวโลก ซึงไบโอเทคสวทช. เป็ นหนึงใน
สถาบันทีทางมหาวิทยาลัยได้ เห็นบทบาท และความสําคัญในการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ จึงได้ มีการเซ็นสัญญา
ร่ วมกัน (MOU) ระหว่าง ไบโอเทค และ มหาวิทยาลัยควีนเบลฟาส ซึง ดร.รัฐพล เป็ นคนไทยคนแรกทีจบจาก Institute
for Global Food Security เป็ นสถาบันในมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาส

ดังนันเมื
8 อหนังสือพิมพ์หลักนี 8ต้ องการมาทําข่าวของการจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ คดั เลือก
ดร. รั ฐพลให้ เป็ นตัวแทนความสําเร็ จของการร่ วมมือวิจัย กับองค์ กรของไทยเรา และเป็ นตัวแทนความสําเร็ จในผู้จ บ
การศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพ
รัฐพล เข้ ารับปริ ญญาบัตรเมือวันที 1 กรกฎาคม 2556 ปั จจุบนั รัฐพลเป็ นทีมงานวิจยั ของห้ องปฏิบตั ิการไมโครอะเรย์แบบ
ครบวงจร ไบโอเทค

นางสาวอุดมรัตน วัฒนกูล
งานประชาสัมพันธ ไบโอเทค
โทร. 02-564-6700 ต&อ 3324
โทรสาร 02-564-6705
www.nstda.or.th , facebook

