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การววเคราะหยความสลมพลนธยเชวงวววฒ
ล นาการและการพลฒนาโมเลกธล เครชอ
ช งหมายของปมวงศย Portunidae ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธน

ปป 2550-2552

การพลฒนาเครชอ
ช งหมายโมเลกธล เพชอ
ช การจลด จตาแนกปลาปปก เปปาในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล

ปป 2550-2553 การศศก ษาความสลมพลนธย การอพยพ และการตลงต ถวน
ช ฐานของชธมชน โดยการตรวจสอบและววเคราะหยล าต ดลบเบสของดชเออนเอในไมโทคอนเดรชยจากโครง
กระดมก โบราณ ในสมลยยธคกนอนประวลตศ
ว าสตรยทแ
ช หลนงโบราณคดชบาข นโปฝงมะนาว จ.ลพบธร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 การประเมวนความหลากหลายทางพลนธธก รรมของปมทม
ช ค
ช วามสตาคลญทางเศรษฐกวจ 2 ชนวด (ปมมาข : portusnus pelagicus และ ปมด าต : Scylla aiviacea)
จากชายฝปงฝ ทะเลอลนดามลนของประเทศๆไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก. ประจตาปป 2552 (เงวนอธด หนธนศมนยยวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การพลฒนาชายฝปงฝ
อลนดามลน)
ปป 2553-2555 การศศก ษาความสลมพลนธย การอพยพ และการตลงต ถวน
ช ฐานของชธมชน โดยการตรวจสอบและววเคราะหยล าต ดลบเบสของดชเออนเอในไมโทคอนเดรชยจากโครง
กระดมก โบราณ ในสมลยยธคกนอนประวลตศ
ว าสตรยทแ
ช หลนงโบราณคดชบาข นโปฝงมะนาว จ.ลพบธร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2554
การถอดรหลส จชโนมในไมโทคอนเดรชยของปมแสม 3 ชนวด ในสกธล Episesarma (E. mederi, E. versicolor และ E. singaporense) และการพลฒนาเครชอ
ช ง
หมายโมเลกธล สตาหรลบระบธชนวด และววเคราะหยความหลากหลายทางพลนธธก รรม เพชอ
ช การจลด การทรลพ ยากรทชย
ช งชล ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2554-2556 ความแตกตนางทางพลนธธก รรมและยชนทชเช กชย
ช วขของในการกตาหนดเพศของแมลงดานา (Lethocerus indicus) ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2555

ถอดรหลส ไมโทคอนเดรชยจชโนมของแมลงครลงช ((Laccifer lacca Kerr) ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2557
การประยธก ตยใ ชข next-generation sequencing ในการหาลตาดลบเบส ของยชนไมโทคอนเดรชยทชม
ช ล
ช ก
ล ษณะเปปน heteroplasmy ใน Portunus pelagicus (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2557-2561
สวก.)
ปป 2558

แนวทางการจลด การทรลพ ยากรปมมาข ของประเทศไทย : กรณชศ ก
ศ ษาอนาวสวเกา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (
ความหลากหลายทางพลนธธก รรมและเอกลลก ษณยทางพลนธธก รรมของชขางเลชย
ต งในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2559
การววเคราะหยชนวด -พลนธธต
ย น
ข กตาเนวด ความหลากหลายและโครงสรขางทางพลนธธก รรมของประชากรโคพชน
ต เมชองของประเทศไทย 4 กลธม
น ไดขแกน โคพชน
ต เมชอง
ภาคเหนชอ ภาคตะวลนออกเฉชยงเหนชอ ภาคกลาง และภาคใตข ดขวยขขอมมล ไมโทคอนเดรชยจชโนม ยชนบนโครโมโซมวาย และยชนทชเช กชย
ช วขของกลบลลก ษณะทนรขอน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2560

ทรลพ ยากรพลนธธก รรมของกระบชอในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
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ปป 2560-2561

ความหลากหลายทางพลนธธก รรมของกระบชอปลลก ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2561-2562

ความหลากหลายทางพลนธธก รรมของกระบชอปลลก ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2562-2563
จากทธนสนวนตลว

การระบธชนวด ของนกแอนนกวนรลง (Aerodramus fuciphagus) และเปปด (Anas platyrhynchos) ดขวยเทคนวคพชซ อ
ช ารย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธน

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อนธส รณย จนาแสนชชน
ช , Pradit Saengthong, ดานลย แสงทอง, "The Polymorphism of Heat Shock Protein 70.1 (hsp70.1) Gene at AP2 Box Region in Thai
Native Cattle", สลต วแพทยยมหานครสาร 11 (2) (2016) 79-90
ระดลบนานาชาตว
- Pradit Saengthong, Amnuay Jondeung, "Classification of Three Crab Morphs in the Genus Scylla using Morphometric Analysis", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (4) (2006) 958-970
- Amnuay Jondeung, Pradit Saengthong, Zardoya, Rafael, "The complete mitochondrial DNA sequence of the Mekong giant catfish (Pangasianodon
gigas), and the phylogenetic relationships among Siluriformes", GENE 387 (1-2) (2007) 49-57
- Rueanghiran, C, Apiwathnasorn, C, Pradit Saengthong, Samung, Y, Ruangsittichai, J, "UTILITY OF A SET OF CONSERVED MITOCHONDRIAL
CYTOCHROME OXIDASE SUBUNIT I GENE PRIMERS FOR MANSONIA ANNULATA IDENTIFICATION", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF
TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 42 (6) (2011) 1381-1387
- chalalai rueanghiran, Apiwathnasorn, C, Samung, Y, Ruangsittichai, J, Pradit Saengthong, "Utility of a set of conserved mitochondrial cytochrome
oxidase subunit I gene primers for Mansonia annulata identification.", Southeast Asian J Trop Med Public Health. 42 (6) (2011)
- Verakiat Supmee, Lertluk Ngernsiri, Ajaraporn Sriboonlert, Passorn Wonnapinij, Pradit Saengthong, "Population Genetics of the Violet Vinegar Crab
(Episesarma versicolor) Along the Andaman Sea Coast of Thailand", Zoological Studies 51 (7) (2012) 1040-1050
- Wijit Wisoram, Pradit Saengthong, Lertluk Ngernsiri, "Meiotic chromosome analysis of the giant water bug, Lethocerusindicus", Journal of Insect
Science 13 (39) (2013) 1-19
- นางสาวมลทธนา วรรณจลก ร, Pradit Saengthong, นายสธร พล นาถะพวนธธ, Passorn Wonnapinij, Supachai Vuttipongchaikij, Anchanee Kubera, KRIT
WON-IN, Mingkwan Mingmuang, WUNRADA SURAT, "Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic
period", ScienceAsia 39 (-) (2013) 456-465
- Pradit Saengthong, Lertluk Ngernsiri, สพ.ญ.ดร.ดานลย แสงทอง, "Identification of Puffer Fish of the Genus Lagocephalus: L. lunaris, L. spadiceus and
L. inermis, Using Multiplex PCR", Food Biotechnology 28 (3) (2014) 216-231
- Jantafong T, Pradit Saengthong, Saenglub W, Mungkundar C, Romlamduan N, Chalermpol Lekcharoensuk, Porntippa Lekcharoensuk, "Genetic
diversity of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in Thailand and Southeast Asia from 2008 to 2013", Veterinary Microbiology 176
(3-4) (2015) 229-238
- Songmeung Suwannarat, ดานลย แสงทอง, Sompid Samipak, Pradit Saengthong, "A multiplex PCR assay for the identification of fivecommercially
important Portunid crabs: Portunuspelagicus, P. gladiator, P. sanguinolentus, Charybdisnatator, and C. feriatus", Food Biotechnology 31 (3) (2017)
177-192
- JUTHAMAS SUPPAPAN, Pechsiri, Jamjun, O-Thong, Sompong, Vanichanon, Arunrat, Pradit Saengthong, วชร ะเกชยรตว ทรลพ ยยม,ช "Population Genetic
Analysis of Oceanic Paddle Crab (Varuna litterata) in Thailand", Sains Malaysiana 46 (12) (2017) 2251-2261
- Pavitchaya Koolkarnkhai, Chidchanok Intakham, Pradit Saengthong, WUNRADA SURAT, Passorn Wonnapinij, "Portunus pelagicus mtDNA
heteroplasmy inheritance and its effect on the use of mtCR and mtCOI sequence data", Mitochondrial DNA Part A 30 (8) (2019) 848-860
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Wuttiwat Reingchai, Pradit Saengthong, Lertluk Ngernsiri, "Genetic diversity of small freshwater shrimps (Macrobrachium lanchesteri De Man)",
การประชธมววชาการ ครลงต ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Pradit Saengthong, "การพลฒนาเครชอ
ช งหมายโมเลกธล เพชอ
ช การจลด จตาแนกปลาปปก เปปาในประเทศไทย", การจลด การงานคธม
ข ครองผมบ
ข รวโภคดขานผลวต ภลณฑยส ข
ธ ภาพใน
ภาวะววก ฤต (2009)
- นายวชร เกชยรตว ทรลพ ยยม,ช Lertluk Ngernsiri, Akarapong Swatdipong, Passorn Wonnapinij, สพ.ญ. ดร.ดานลย แสงทอง, Pradit Saengthong, "A Single
Population of Thai Vinegar Crab (Episesarma mederi) Living in the Gulf of Thailand", the 38th Congress on Science and Technology of Thailand
(2012)
- นายสองเมชอง สธวรรณรลต นย, สพ.ญ. ดร.ดานลย แสงทอง, Pradit Saengthong, "Molecular Identification of Mud Crab Species (genus Scylla) using
mitochondrial gene", การประชธมววชาการทางสลต วแพทยยและการเลชย
ต งสลต วย มหาววทยาลลยเทคโนโลยชมหานคร ครลงต ทชช 7 (2013)
- Pradit Saengthong, Weerapun Nokkaew, Danai Sangthong, "Specificity and sensitivity of COX1 primers for species identification: Implement a non
invasive sampling methods", การประชธมววชาการทางสลต วแพทยยและการเลชย
ต งสลต วย มหาววทยาลลยเทคโนโลยชมหานคร ครลงต ทชช ๘ ประจตาปป ๒๕๕๗ (2014)
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- Danai Sangthong, Weerapun Nokkaew, Pradit Saengthong, "Molecular phylogeny of Elephas, Loxodonta and Mammuthus (Elephantidae) based
onmitochondrial control region: Implications for conservation and forensic", การประชธมววชาการทางสลต วแพทยยและการเลชย
ต งสลต วย มหาววทยาลลยเทคโนโลยชมหา
นคร ครลงต ทชช ๘ ประจตาปป ๒๕๕๗ (2014)
- Danai Sangthong, Songmeung Suwannarat, Pradit Saengthong, "Multiplex PCR assay for Identification of Portunus species using mitochondrial
gene region", การประชธมววชาการทางสลต วแพทยยและการเลชย
ต งสลต วย มหาววทยาลลยเทคโนโลยชมหานคร ครลงต ทชช ๘ ประจตาปป ๒๕๕๗ (2014)
- Danai Sangthong, Chonlakran Auychinda, Pradit Saengthong, "Development of Multiplex PCR Assay for the Identification and Differentiation of
Episesarma mederi and other crab species", การประชธมววชาการทางสลต วแพทยยและการเลชย
ต งสลต วย มหาววทยาลลยเทคโนโลยชมหานคร ครลงต ทชช ๘ ประจตาปป ๒๕๕๗
(2014)
- Pradit Saengthong, อนธส รณย จนาแสนชชน
ช , ดานลย แสงทอง, "การทดสอบประสวทธวภาพของไพรเมอรยเพชอ
ช เพวม
ช จตานวนสารพลนธธก รรมของยชน hsp 70.1 ทชต
ช าต แหนนง AP2
box region", การประชธมววชาการทางสลต วแพทยยและการเลชย
ต งสลต วย มหาววทยาลลยเทคโนโลยชมหานคร ครลงต ทชช ๘ ประจตาปป ๒๕๕๗ (2014)
- Porntippa Lekcharoensuk, สธคนทวพ ยย พมนสธข, จวนตยภาณช ณ นคร, Pradit Saengthong, นลนทวรรณ เพรชรลต นย, "TRACKING SWINE INFLUENZA VIRUS IN
THAILAND USING GENETIC ENGINERING AND BIOINFORMATICS", The 53rd Kasetsart University Annual Conference 2015. Kasetsart
University, Bangkean,, Chatuchak, Thailand. 3-6 February 2015 (2015)
- Chonlakran Auychinda, สพ.ญ.ดร.ดานลย แสงทอง, Sompid Samipak, Pradit Saengthong, "Species identification of vinegar crabs genus Episesarma
using multiplex PCR", การประชธมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงประเทศไทย ครลงต ทชช 41 (วทท 41) (2015)
- Songmeung Suwannarat, Danai Sangthong, Anusorn Jasaenchuen, Weerapun Nokkaew, Pradit Saengthong, "Phylogeny of Thai Native Cattle
Based on DBY-ZFY Y-Chromosomal Genes", The 9th MUT Veterinary Annual Conference 2016 (2016)
ระดลบนานาชาตว
- Thanaporn Pinpart, Pradit Saengthong, Lertluk Ngernsiri, "Sequence Divergence of Mitochondrial DNA anomg Freshwater Prawn, Genus
Macrobrachium in Thailand", International Symposium on Genetics in Aquaculture (2009)
- นางสาวมลทธนา วรรณจลก ร, WUNRADA SURAT, Pradit Saengthong, รศ.สธร พล นาถะพวนธธ, Anchanee Kubera, Mingkwan Mingmuang, "MOLECULAR
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