
Story : Pakamas Thanapattanapongs
ฉบับที่ 4 : 04 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.พัณณิดา  ขุนนามวงษ์ 

ดร.ภูมิน  นุตรทัต

ดร.วนัชพร  บุญธรรม

 คณะวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ 
อาจารย์ประจ�า ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ  
ดร.ภูมิน นุตรทัต อาจารย์ประจ�า สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ 
ดร.วนัชพร บุญธรรม อาจารย์ประจ�า สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ค้นพบยีสต์สกุลใหม่ของโลก 1 สกุล คือ สกุล Savitreella 
และยสีต์ชนดิใหม่ของโลก 2 ชนดิ ได้แก่ Savitreella phatthalungensis และ Goffeauzyma 
siamensis จากผวิใบสบัปะรดซึง่เกบ็ตวัอย่างทีอ่�าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง และ อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ “เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์
ในอตุสาหกรรมการเกษตรและอาหาร (FF(KU) 18.64)” โดยม ีรศ. ดร.นนัทนา สสีขุ ภาควชิา 
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ  
ศ. ดร.สาวติร ีลิม่ทอง ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ทีป่รึกษาโครงการ ซึง่โครงการวจิยันีไ้ด้รบัทนุสนับสนุนวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ผ่านทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
มวีตัถุประสงค์เพือ่พฒันานกัวจิยัรุน่ใหม่ให้มคีวามเชีย่วชาญด้านความหลากหลายทางชวีภาพ
ของจุลินทรีย์ในประเทศไทย และการจัดท�าฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร

  คณะนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์  ม.ทักษิณ และ ม.ราชภัฏนครปฐม

   ค้นพบยีสต์สกุลใหม่ 1 สกุล และชนิดใหม่
    ของโลก 2 ชนิด   จากผิวใบสับปะรด พบครั้งแรกที่

       จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

 สรุปได้ว่า ยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL186 และ DMKU-
PAL178 เป็นยีสต์ชนิดเดียวกัน และเป็นยีสต์สกุลใหม่และชนิด
ใหม่ของโลก จึงตั้งชื่อสกุลใหม่ว่า Savitreella เพื่อให้เกียรติ
แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ล่ิมทอง ผู้เช่ียวชาญด้านอนุกรม
วิธานยีสต์ในระดับโลก และด้านความหลากหลายและเทคโนโลยี
ชีวภาพยีสต์ในประเทศไทย และตั้งชื่อสปีชีส์ใหม่ว่า Savitreella 
phatthalungensis เนื่องจากยีสต์ชนิดใหม่นี้ค้นพบคร้ังแรกที่
จงัหวดัพทัลงุ  ส่วนสายพนัธุ ์DMKU-PAL18 และ DMKU-PAL39 
เป็นยีสต์ชนิดเดียวกัน และเป็นยีสต์ชนิดใหม่ของโลก จึงตั้งชื่อ 
สปีชีส์ใหม่นี้ว่า Goffeauzyma siamensis โดยค�าว่า “Siam” 
เป็นช่ือเดิมของประเทศไทย เพื่อต้องการบ่งบอกว่าชนิดใหม่น้ี 
ค้นพบครั้งแรกที่ประเทศไทย โดยการค้นพบยีสต์สกุลใหม่ 1 สกุล 
และชนิดใหม่ 2 ชนิดนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Journal of Fungi เมื่อเดือน มกราคม 2022
 ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการวิจัย
นี้นอกจากจะศึกษาความหลากหลายของยีสต์แล้วยังมุ่งเน้นการ
ค้นหายีสต์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตแคโรทีนอยด์เพื่อน�า
ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และการผลิตสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งราก่อโรค เพื่อใช้ควบคุมโรคพืชแทนการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 
 จากการค้นพบยีสต์ชนิดใหม่นี้สนับสนุนว่าประเทศไทยมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ยีสต์ที่พบในประเทศไทยเหล่านี้
เป็นทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์
ทางด้านการเกษตรและอาหาร ข้อมูลเหล่านี้จะน�าไปสู่การจัดการ
ทรพัยากรท่ีมอียูไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ และย่ังยืน นอกจากนัน้การ
เกบ็รกัษาเชือ้ยสีต์เหล่านีไ้ว้ในคลงัทรพัยากรจลุนิทรย์ีจะเพิม่โอกาส
ให้นักวิจัยน�าไปศึกษาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์
ด้านอื่น ๆ ต่อไป การวิจัยนี้จึงเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของนักวิจัยที่จะ
มีโอกาสได้ค้นพบยีสต์ที่มีศักยภาพที่จะน�ามาต่อยอดในการสร้าง 
เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหา และส่งเสรมิเกษตรกรไทย  
และน�าไปต่อยอดเพื่อยกระดับงานวิจัยในระดับอุตสาหกรรม 
ทีส่ามารถผลักดนัให้ประเทศชาตเิข้าสู่การพฒันาเชงิเศรษฐกจิฐาน
ชีวภาพและการเกษตรได้
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 ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ อาจารย์ประจ�า ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทีมนักวิจัย
ทั้ง 3 คน ได้ศึกษาความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบสับปะรดและ 
น�ายีสต์ที่แยกได้มาค้นหาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพส�าหรับใช้ประโยชน์ 
ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สาเหตุที่เลือกแยกยีสต์จาก 
ผิวใบสับปะรด เนื่องจากคาดว่า ใบสับปะรดซึ่งมีความเป็นกรดเล็กน้อย 
เป็นแหล่งที่มีสารอาหารและมีสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์ 
และยีสต์ที่สามารถเจริญบนใบสับปะรดได้น่าจะมีศักยภาพในการผลิต
สารที่ส�าคัญที่สามารถน�าไปประยุต์ใช้ในการเกษตรและอาหารต่อไป
 ทมีนกัวิจยัได้ลงพืน้ทีส่�ารวจและเกบ็ตวัอย่างยสีต์บนผวิใบสบัปะรด 
ที่อ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย
แยกได้ยสีต์จ�านวนมาก และก�าหนดรหสัสายพนัธุข์องยีสต์ทีแ่ยกได้เป็น    
 DMKU-PAL (DMKU ย่อมาจาก Department of Microbiology,   
     Kasetsart University และ PAL มาจากค�าว่า pineapple leave) เมือ่  
       น�ามาระบชุนดิ โดยอนกุรมวธิานระดบัโมเลกุล ด้วยการวเิคราะห์ล�าดบั 
         นวิคลโีอไทด์ของยนีส�าหรบัการจ�าแนกยสีต์ พบว่ามยีสีต์ 4 สายพนัธุ์  
           คอื สายพนัธุ ์DMKU-PAL186, DMKU-PAL178, DMKU-PAL18  
               และ DMKU-PAL39 มลี�าดบันวิคลโีอไทด์ของยนีส�าหรบัการจ�าแนก 
         ยีสต์ ไม่ตรงกับของยีสต์ชนิดใด ๆ ที่รู้จักแล้วทั่วโลก
              และเมือ่น�ายสีต์ทัง้ 4 สายพันธุ ์มาศึกษาเพิม่เตมิตามหลักการ 
        ของอนุกรมวิธานฟอลิฟลาสิก (polyphasic taxonomy) ซึ่ง 
          ประกอบด้วย การศึกษาลกัษณะของรปูร่าง ชวีเคม ีและสรวีทิยา  
     และการวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบางยีนเพิ่มเติม  
     พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของยีสต์ 
       ที่ค้นพบร่วมกับยีสต์ชนิดที่รู้จักแล้วที่ใกล้เคียง 
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