Animal Cell Culture and
Pilot Plant Fermentation
IgY
การผลิต IgY เพื่อใชเพิ่มภูมิคุมกันในสัตว

การ ผลิต IgY ซึ่งเปนภูมคิ ุมกันสําเร็จรูปที่สามารถนําไปผสมอาหาร
สัตวโดยตรง โดยกระตุนภูมคิ ุมกันในไก หรือ เปด เพื่อใหเกิด
การสราง IgY ในไข
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Achievements :
Pilot scale cell culture
To culture an insect cell in a bio-reactor is quite difficult
due to shear stress problem and high price of media.
We have successfully cultured an insect cell in a 50 L
conventional bioreactor with some design adaptations.
We have also study on extraction of sericin to be used
as a media supplement replacing essential serum that
has a high price

This research group is involved in animal cell culture and
microbial process development. The focus is on baculovirusinsect cell system for production of both wild type and
genetically engineered baculovirus, which can be directly used
as biopesticides and for production of recombinant protein as
vaccine or therapeutic proteins for medical applications.
Process developments especially submerged fermentation for
production of microbial cell mass and/or microbial bio-products
such as immune stimulants and other bioactive compounds are
also our interest.
Scaling up of both upstream and downstream processes
leading to the commercial viable products is our goal. Current
areas of interest are in agriculture and feed industry and are
moving towards food and pharmaceuticals.

Research Area :
Process Development for several cell types and organisms.
- Baculovirus -Insect Cell System : Insect cells used are such
as Spodoptera flugiperda (SF9), Spodoptera exigua (Se),
Heliotis zea (Hz) ) roorganism used,
- Mammalian cells : Hybridoma cell ( such as CHO cell,
MDCK) ,
- Bacterial cells ( such as Bacillus subtilis , Lactic acid
bacteria )
- Yeast cells (such as Sacchaormyces cerievisia , Phaffia
rodozyma ).
Production of proteins and recombinant proteins for medical
applications
- Pharmaceutical protein e.g. Dengue viral protein, influenza
viral proteins.
- Monoclonal antibody e.g. anti – cortisol mAb
- Vaccines e.g. Influenza vaccine, Blackleg vaccine for cattle
Production of Bioactive Ingredients for Agricultural and Feed
Industries
- Environmental friendly bio-pesticides e.g. wild type SeMNPV
baculovirus
- Live microorganism as probiotics in feed eg. S.cerevisiae,
B.subtilis
- High value substances from microbes eg. Bacteriocin,
Asthaxanthin, Nucleotides
Pilot scale fermentation

- Insect cell culture in a 50 L conventional
bioreactor with some design adaptations
for
baculovirus production
- High density yeast (S. cerevisiae) and bacteria
production (B. subtilis) in 1500 L fermentation
systems.
IgY production technology

Feed Industrial Products
Corn Silage
การผลิต corn silage เพื่อเปนอาหารวัวนม

ศึกษากระบวนการที่เหมาะสม เพื่อใหได corn silage ที่มคี ุณภาพสูง
โดยใชหัวเชือ้ ที่มคี ุณภาพที่คัดเลือกจากหองปฏิบัติการ และ
ใช องคประกอบที่สําคัญในสัดสวนที่เหมาะสม

Virus like particles
Influenza virus like particles (VLP) have been
demonstrated to be a promising alternative to
influenza vaccine. Since VLP lacks of viral genetic
material, it is safe and suitable for vaccine
manufacturing. The high yield of VLP can be
produced by Baculovirus- insect cell system.
Baculovirus was genetically engineered to have
HA, NA and M1 gene inserted into its genome and
then infected to Sf-9 insect cell. The Influenza VLP
was released into culture medium after recombinant
HA, NA and M1 protiens produced and assembled.

Glucan & Mannan
กลูแคน แมนแนน

เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑจากชีวมวล เชนการสกัด mannan
จากเซลลยีสต และเห็ดกินได สามารถนําไปใชผสมในอาหารสัตว
เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกัน

สารชีวภาพฆาแมลง

Recombinant Protein
รีคอมบิแนนทโปรตีน

Stress Kit
การพัฒนาชุดตรวจสอบความเครียดในสัตว

การศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และ ศักยภาพในการผลิตจุลินทรีย ไดแก
Yeast, Bacillus subtilis และ Lactic acid bacteria
เพื่อใชเปนโปรไบโอติค ในสัตว ในระดับโรงงานตนแบบอยางครบวงจร

ศึกษาปรับปรุงสูตรอาหารและกระบวนการหมัก เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต วัคซีน Black leg เพื่อปองกันการติดเชือ้ ไขขา ที่ระบาด
ในสัตวเคี้ยวเอื้อง

พัฒนาชุดตรวจระดับฮอรโมนที่บงบอกความเครียดในสัตว
เพื่อใชวัดความพรอมของสัตวกอนการใหวัคซีน
ทําใหเกิดการตอบสนองตอวัคซีนดีที่สุด

Se & Cr Yeast

IgY

การผลิต Se และ Cr Yeastเพื่อเปนอาหารเสริมในสัตว

การผลิต IgY เพื่อใชเพิ่มภูมิคุมกันในสัตว

พัฒนากระบวนการหมัก Selenium และ Chromium Yeast
ใหยีสตดูดซึม Se และ Cr เขาสูเซลล และเปลี่ยนใหอยูในรูป
สารชีวโมเลกุลที่ไมเปนพิษ เพื่อใหสัตวสามารถใชประโยชนไดสูงสุด
เสริมสรางการเจริญ และ ความตานทานโรคของสัตว

การ ผลิต IgY ซึ่งเปนภูมิคุมกันสําเร็จรูปที่สามารถนําไปผสมอาหาร
สัตวโดยตรง โดยกระตุนภูมิคุมกันในไก หรือ เปด เพื่อใหเกิด
การสราง IgY ในไข
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Baculovirus – Insect Cell System
Biopesticides

Vaccine
การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน Blacklegในสัตว

Bio-Active Compounds

Anti-coccidia IgY production for prevention of
coccidiosis in chicken

IgY Technology
IgY is a specific antibody that produced in a egg
yolk when chicken was injected with specific
antigen. We have successfully develop a process
of produced an egg-yolk power that can be used
efficiently against coccidiosis in chicken.
High density production of yeast cell mass
We have successfully developed process of high
density yeast production with our 1500 L
fermentation systems. We have a regularly
production for service. Dried yeast biomass was
successfully used as a supplement to feed.

Probiotics
การผลิตจุลินทรียเพื่อเปนโปรไบโอติคในสัตว

VLP
อนุภาคเหมือนไวรัส

