
ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร 
 
ความสําคัญและที่มา 
ห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจรมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี
ไมโครอะเรย์และเทคนิค high-throughout ต่างๆ เป็นเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์วิจัยและพัฒนาที่สนอง
นโยบายของชาติ และประยุกตใ์ช้จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยงานวิจยั
ที่สําคัญของห้องปฏิบัติการแบ่งได้ดังตอ่ไปนี้  

1. ด้านแอนติบอดไีมโครอะเรย์ (Antibody microarray) 
2. ด้านดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ (DNA microarray) 
3. ด้านเทคโนโลยี High-throughput อื่นๆ เช่น metabolomics, bead array, และ microfluidics  

 
สถานภาพปัจจบัุน 

1. ด้านแอนติบอดไีมโครอะเรย์ (Antibody microarray) 
กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในการตรวจหาสารทางชีวภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพสูง ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาเอาแอนติบอดี้อะเรย์ไปตรวจเช้ือก่อโรคในอาหารและเชื้อก่อโรค
ในพืชทีละหลายๆชนิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถทําให้ชุดตรวจมีราคาถูกลงและรวดเร็วขึ้น   

นอกจากน้ีแล้วกลุ่มวิจัยน้ียังนําหลักการแอนติบอดี้อะเรย์มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาเซลล์ไฮบริโดมาที่
ผลิตแอนติบอดี้ที่จําเพาะต่อเป้าหมายที่ต้องการได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การคัดเลือกเซลล์ไฮบริดามารวดเร็ว 
และสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากห้องปฏิบัติการผลิตโมโน
โคลนอลแอนติบอดี 

2. ด้านดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ (DNA microarray) 
กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีดีเอ็นเอไมโครอะเรย์มาศึกษาชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตที่สําคัญกับ

ประเทศไทย โดยใช้กุ้งกุลาดําเป็นตัวแบบในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการผลิตดีเอ็นเอไมโครอะเรย์
และการนําไปใช้จริง  ทั้งนี้หัวข้อวิจัยที่ได้มุ่งเน้นคือ การเข้าใจระบบสืบพันธุ์ของกุ้งกุลาดําเพื่อช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมการเล้ียงกุ้งที่สําคัญต่อเศรษฐกิจไทย  ทั้งนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ําและศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง  

นอกจากนี้แล้วยังได้นําเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ไปเป็นชุดตรวจเช้ือแบคทีเรียในอาหารหมักเพื่อ
ประหยัดเวลาในการจําแนกเชื้อเพื่อที่จะหาว่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มไหนมีปนเป้ือนในอาหารระหว่าง
กระบวนการหมักน้ัน ทั้งนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อาหาร ซึ่งปัจจุบันกลุ่มวิจัยนี้ได้ต่อยอดการศึกษากลุ่มแบคทีเรียไปในลําไส้กุ้งเพื่อค้นหาแบคทีเรียที่สามารถ
เพิ่มความภูมิคุ้มกันโรคในกับกุ้งโดยนําเทคโนโลยีการหาลําดับเบสแบบไพโรมาช่วยเพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานใน
การสร้างชุดตรวจแบบไมโครอะเรย์ต่อไป ทั้งนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากห้องปฏิบัติการ
อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา และห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม 

3. ด้านเทคโนโลยี High-throughput อื่นๆ เช่น metabolomics, bead array, และ microfluidics  
กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี high-throughput ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์งานให้มีประสิทธิภาพดี

ขึ้น อาทิเช่น   
3.1 การใช้ metabolomics มาศึกษาชีวภาพของข้าวที่มีคุณสมบัติต่างกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจาก หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ห้องปฏิบัติการ Information 
Systems และ Queen’s University Belfast, UK 
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3.2 การใช้ bead array มาเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารและเชื้อก่อโรค
ในพืชซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและ 
Queen’s University Belfast, UK 

3.3 การใช้เทคโนโลยี microfluidics มาประยุกต์ในการตรวจหาเช้ือก่อโรคในอาหารเพื่อที่จะประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการตรวจเพราะใช้สารชีวภาพน้อยมากและยังสามารถลดระยะเวลาในการตรวจได้อีก 
ทั้งน้ีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและ บริษัท 
Siloam ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
งานวิจยัที่ประสบความสําเร็จ ปี 2555-2556 
การพัฒนาศักยภาพของเทคนิคไมโครอะเรยแ์ละการหาเทคโนโลยีทางเลือกอื่น 

การเพิ่มสัญญาณจากไมโครอะเรย์เทคโนโลยีจะสามารถช่วยเพิ่มความไว (sensitivity) ในการตรวจ
และลดการพ่ึงพาเครื่องอ่านที่มีราคาสูง ทั้งนี้กลุ่มวิจัยได้ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีนําเทคนิคไลโปโซม
มาเพิ่มสัญญาณในการตรวจจนสามารถเห็นสัญญาณได้ด้วยตาเปล่า(Analytical Biochemistry 2012, 
429(2):142-7) และได้ร่วมวิจัยกับดร. สุกัญญา เอี่ยว ในการนําอนุภาคทองคํามาเพิ่มสัญญาณอีกด้วย 
(Biosensors Bioelectronic 2012, 34(1):238-43) 

นอกจากการเพิ่มศักยภาพทางสัญญาณแล้ว ทางห้องปฏิบัติการยังพยายามหา molecular binder 
ตัวอื่นนอกจาก DNA และ Antibody มาใช้กับไมโครอะเรย์เพื่อสร้างเป็นชุดตรวจแบบใหม่ในอนาคต 
โดยได้ร่วมมือกับ Queen’s University Belfast ในการหา phage peptides ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับ
แบคทีเรียในอาหารเช่น Salmonella หรือ Listeria เป็นต้น ทั้งนี้สามารถหา Salmonella-specific 
phage peptide ได้สําเร็จแล้ว (J Appl Microbiol  in press: doi: 10.1111/jam.12207)  

นอกจากน้ีเรายังพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมาด้วยความ
ร่วมมือกับ Queen’s University Belfastและห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนนอลแอนติบอดี้ ได้ลองใช้
เทคโนโลยี surface Plasmon resonance (SPR) ในการตรวจโรคพืช แต่ความไวไม่ดีเท่าไมโครอะเรย์ 
(Microchimica Acta 2013, 180(7): 643-650) จึงไม่นํามาใช้ 

อีกเทคโนโลยีที่เราพบว่าสามารถเป็นอีกเทคโนโลยีทางเลือกก็คือเทคโนโลยี Bead Array ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถพัฒนาชุดตรวจต้นแบบน้ีอาศัยเทคโนโลยีนี้ในการตรวจเชื้อก่อโรคได้ถึง 4 ชนิดพร้อมๆ กัน 
ซึ่งได้แก่ Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac), chilli vein-banding mottle virus (CVbMV, 
potyvirus), watermelon silver mottle virus (WSMoV, tospovirus serogroup IV) และ melon 
yellow spot virus (MYSV, tospovirus)  ทั้งนี้สามารถตรวจเชื้อเหล่านี้ได้ตัวอย่างพืชจริงซึ่งมีความไวใน
การตรวจ (Sensitivity) มากกว่า enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และระยะเวลาแค่ 1 
ชั่วโมงในการตรวจซึ่งส้ันกว่าวิธีมาตรฐานอบ่าง ELISA ที่ใช้ถึง 4 ชั่วโมง (PLoS ONE 2013, 8(4):e62344) 

 
การศึกษากลุ่มจุลินทรีย์ในลําไส้กุ้งโดยใช้เทคนิค pyrosequencing 

อุตสาหกรรมการเล้ียงกุ้งประสบปัญหาจากโรคติดต่อในกุ้งอย่างมาก กลุ่มวิจัยต้องการที่จะหา      
จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็น probiotic แต่ก่อนที่จะสามารถศึกษาหาจุลินทรีย์เหล่านั้นได้ ต้องอาศัย
ความเข้าใจในกลุ่มจุลินทรีย์พื้นฐานของกุ้งให้ได้ก่อน ดังนั้นกลุ่มวิจัยจึงพยายามทําการหากลุ่มแบคทีเรีย
พื้นฐานและเปรียบเทียบกลุ่มแบคทีเรียในกุ้งที่สภาวะต่างๆ กัน อาทิเช่นกุ้งต่างวัย กุ้งจากฟาร์มเล้ียงและกุ้ง
จากธรรมชาติ 

โดยที่ ผ่านมาได้ประสบความสําเร็จในการหากลุ่มแบคทีเรียพื้นฐานในลําไส้กุ้งที่ระยะการ
เจริญเติบโตต่างกันเช่น 15-day-old post larvae, 1-, 2-, 3-month old juveniles โดยได้นําเทคนิค 
pyrosequencing, real-time PCR และ denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) มาใช้
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การศึกษาระบบสืบพันธุ์กุ้งโดยการใช้อาหารเป็นตัวกระตุ้น 
 นอกจากปัญหาโรคติดต่อในกุ้งแล้ว อุตสาหกรรมการเล้ียงกุ้งยังประสบปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์ใน
บ่อเล้ียงทั้งในตัวผู้และตัวเมีย กลุ่มวิจัยจึงพยายามศึกษาหากลไกที่สําคัญในการทําให้กุ้งตัวผู้เจริญพันธุ์โดยได้
ใช้อาหารต่างชนิดมาเป็นตัวกระตุ้นการเจริญพันธุ์และเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของยีนโดยใช้ไม
โครอะเรย์มาเป็นเครื่องมือในการค้นหายีนที่อาจมีส่วนสําคัญในการเจริญพันธุ์ แล้วจึงใช้ real-time PCR มา
ยืนยันความเกี่ยวข้องนั้นเพิ่มเติม ซึ่งจากการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของยีนในตัวอย่างอัณฑะของ
พ่อพันธุ์กุ้งระหว่างกลุ่มที่ให้แม่เพรียงและให้อาหารเม็ดสูตรปกติเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่ากลุ่มยีนที่มี
การแสดงออกที่แตกต่างกันระหว่างอาหารท้ัง 2 ชนิด คือ กลุ่มยีนใน cell cycle (mitosis), signaling 
pathway ต่างๆ (PI3K-Akt, PPAR, and MAPK), และกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับ fatty acid metabolism โดย
ได้เลือกยีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของอัณฑะ เช่น Inhibitor of apoptosis protein 2, 
hormone receptor 4, member Ras oncogene family, และ sterol O-acyltransferase 1 มาทําการ
ตรวจสอบการแสดงออกของยีนอีกครั้งด้วย Realtime PCR 

ทั้งนี้ในการทํา realtime PCR ของยีนในกุ้งกุลาดํา จําเป็นต้องหายีนที่จะนํามาใช้เป็น reference 
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผลที่แม่นยําและเช่ือถือได้ ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ทําการทดลองเปรียบเทียบ 
Housekeeping genes ต่างๆ ว่ายีนตัวไหนสามารถนํามาใช้เป็น reference ที่ดีที่สุดสําหรับตัวอย่างจาก
อวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งปรากฏว่า EF1α (elongation factor 1 alpha) เป็นยีนที่ดีที่สุด(PLos ONE 2013, 
7(12): e52677).  

 
  



Microarray Laboratory 
 
Overview 

Microarray Laboratory aims to apply microarray and other high-throughput 
diagnostic techniques to address Thailand’s agricultural needs in hope that the results 
from our research and development will be directly transfered to end users. 

Research programs in the Laboratory are the following: 
1. Antibody microarray 
2. DNA microarray 
3. Other high-throughput technologies such as metabolomics, bead array, and 

microfluidics. 
 
Current Status  

1. Antibody microarray 
We aim to employ microarray technology in combination with target-specific 

antibodies as a multiplex detection method. For instance, antibody microarrays for 
foodborne pathogens and plant pathogens were successfully developed and 
demonstrated to be rapid, cost-effective and accurate. 

In addition, we have collaborated with Monoclonal Antibody Production 
Laboratory to apply microarray technique to help screen hybridoma libraries for 
specific antibodies during a production of monoclonal antibody. 

2. DNA microarray 
We have successfully established a capacity to construct DNA microarray for 

gene expression analysis of an organism using the economically important black tiger 
shrimp as a model. Up to now, in collaboration with Aquatic Molecular Genetics and 
Biotechnology Laboratory, we have utilized different versions of DNA microarray to 
study the reproductive maturation mechanisms of the shrimp in order to improve 
sustainability of the farming industry.  

In addition, DNA-based microarray was developed to detect multiple bacteria 
found in fermented food in order to save time and cost of bacteria identification 
process. This work has been collaborated with Food Technology Laboratory. 
Currently, this research group has employed their expertise in bacteria identification 
to study bacterial community in the shrimp intestine in order to screen for immune-
boosting bacteria. Our group has also collaborated with Aquatic Molecular Genetics 
and Biotechnology Laboratory and Genomic Research Laboratory, utilizing 
pyrosequencing technology to further expedite the identification process. 

3. Other high-throughput technologies such as metabolomics, bead array, and 
microfluidics 
We aim to explore high-throughput technologies to empower the available 

technology platforms as well as to serve as alternatives for other applications. The 
examples of these new technologies are as followed. 

3.1 Metabolomics to identify potential markers for different traits of rice. 
This is a collaborative work between our group, Rice Genes Discovery 
Unit, Information Systems Laboratory and Queen’s University Belfast, 
UK. 

3.2 Bead array for multiplex detections for food pathogens and plant 
pathogens. This is a collaborative work between our Laboratory, 
Monoclonal Antibody Production Laboratory, and Queen’s University 
Belfast, UK.  
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3.3 Microfluidics technology for plant pathogen detection. This latest 
technology aims to significantly minimize reagents time, reagent 
consumption, and cost. This is a collaborative work between  our lab, 
Monoclonal Antibody Production lab, and Siloam Biosciences (US) 

 
Achievement 2012-2013 
Improvement of existing microarray technology and exploring new alternative 
technology 
 Signal enhancement in microarray technology will undoubtedly increase 
sensitivity of the detection, thus, it might be possible to bypass the needs for 
expensive microarray readers. In collaboration with Nanotechnology, we have 
employed liposome technology to enhance signals to the level that can be detected by 
naked eyes. (Analytical Biochemistry 2012, 429(2):142-7)  

In collaboration with Dr. Sukunya Oaew, another approach for signal 
enhancement was also successfully demonstrated by using gold nanoparticle as a 
nanocapsule (Biosensors Bioelectronic 2012, 34(1):238-43) 

Moreover, new molecular binders are currently explored to be used with 
microarray technology for a diagnostic purpose. Recently, our group and our 
collaborator at Queen’s University Belfast (UK) have successfully identified phage-
derived peptides specific to food pathogens such as Salmonella (J Appl Microbiol in 
press: doi: 10.1111/jam.12207) and Listeria spp.  

In addition to efforts to improve existing microarray technology, we also 
explore different technology platforms. For instance, we have collaborated with 
Queen’s University Belfast and Monoclonal Antibody Production Laboratory to 
explore two methods (Surface Plasmon Resonance (SPR) and bead array) for 
detection of plant pathogens. However, the obtained sensitivity from the SPR in 
detecting whole plant bacterial cells was not as good as that of microarray or ELISA 
(Microchimica Acta 2013, 180(7): 643-650). Therefore, another platform, namely 
bead array, was explored and it was successfully constructed to simultaneously detect 
four plant pathogens (Acidovorax avenae subsp. citrulli, chilli vein-banding mottle 
virus, watermelon silver mottle virus, and melon yellow spot virus). This technology 
has shown a greater sensitivity than ELISA with an assay time of one hour (four hours 
for ELISA) (PLoS ONE 2013, 8(4):e62344). 
 
Identification of intestinal bacteria in shrimp using pyrosequencing technology 
 As the shrimp farming industry has suffered from diseases outbreak problems, 
we hypothesize that gut bacteria would be an alternative solution if we could identify 
beneficial bacteria for use in probiotic development. These probiotics will be a 
preventive measure to boost immunity against aquatic pathogens. However, the 
fundamental knowledge of bacterial community in the shrimp gut is very limited. 
Therefore, our group aims to identify and compare bacteria communities between 
different conditions such as growth stages, farm locations, and habitats. 
 Up to now, we have successfully used pyrosequencing, real-time PCR and  
denaturing gradient gel electrophoresis to characterize intestinal bacteria from 
different growth stages such as 15-day-old post larvae, 1-, 2-, and 3-month old 
juveniles) We found bacteria in phyla Bacteroides, Firmicutes and Proteobacteria in 
all four stages. The dominant bacteria were in phylum Proteobacteria (class 
Gammaproteobacteria). The result was confirmed with real-time PCR assay. The 
result revealed that all juvenile samples were more similar to one another than the one 
from post larvae (PLoS ONE 2013, 8(4):e60802).  Currently, we are studying 
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intestinal bacteria from broodstocks from domestication as well as the wild in order to 
identify potential beneficial bacteria. 
 
Molecular study of reproductive maturation in the black tiger shrimp using 
different feeds to induce maturation 
 In addition to the disease outbreak problems, the shrimp industry faces another 
threat from poor reproductive maturation in the captivity in both male and female 
broodstock. Our goal is to decipher important molecular mechanisms underlying 
reproductive maturation in the shrimp using DNA microarray for high-throughput 
screening. The expression patterns of the candidate genes of interest were 
subsequently validated by real-time PCR.  
 In a comparison between two groups of broodstock (one fed with commercial 
pellet feed, the other fed with reproduction-boosting polychaetes), several gene 
groups exhibit different expression patterns such as genes in cell cycle (mitosis), 
signaling pathway (PI3K-Akt, PPAR, and MAPK), fatty acid metabolism. The 
expression patterns of candidate genes such as Inhibitor of apoptosis protein 2, 
hormone receptor 4, member Ras oncogene family, and sterol O-acyltransferase 1 
were examined in details using real-time PCR. However, for the real-time PCR 
technique to be accurate, an appropriate reference gene must be selected. There had 
never been a report describing a validation of reference genes for real-time PCR study 
in the black tiger shrimp reproductive genes before. Therefore, we had to examine 
commonly used housekeeping genes to be used for real-time PCR. As a result, we 
evaluated different housekeeping genes and found that EF1� (elongation factor 1 
alpha) was the best reference gene for real-time PCR analysis of reproductive organs 
in the shrimp (PLoS ONE 2013, 7(12): e52677).  
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