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 ทมีนกัวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร ีล่ิมทอง และ ดร.พณัณดิา     
ขุนนามวงษ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ค้นพบ 
ยีสต์ชนิดใหม่ของโลก จากเห็ดป่าในประเทศไทย  
2 ชนิด คือ Metahyphopichia suwanaadthiae 
และ Wickerhamiella nakhonpathomensis 
การค้นพบยีสต์ชนิดใหม่นี้สนับสนุนว่าประเทศไทย
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ยีสต์ท่ีพบใน
ประเทศไทยเหล่าน้ีเป ็นทรัพยากรจุลินทรีย ์ ท่ีมี
ศักยภาพส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตรและอาหาร น�าไปสู่การจัดการทรัพยากร 
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถ 
ต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมเกษตรกรไทย และยงัน�าไปต่อยอด 
เพือ่ยกระดบังานวิจยัในระดบัอุตสาหกรรมทีส่ามารถ
ผลกัดนัให้ประเทศชาตเิข้าสูก่ารพฒันาเชิงเศรษฐกจิ
ฐานชีวภาพและการเกษตรได้
 ยสีต์ชนดิใหม่ของโลกชนิดที ่1 Metahyphopichia  
suwanaadthiae  ค้นพบจากเห็ดป่าที่เก็บใน
อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (สายพันธุ์ 
DMKU-MRY16, DMKU-SK18, DMKU-SK25, 
DMKU-SK30 และ DMKU-SK32), ขุยแมลง 
จากอ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ (สายพันธุ์  
ST-224) และดินจากอ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
(สายพันธุ์ 11-14.2) ทีมวิจัยได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลัเกษตรศาสตร์  

เป ็นหัวหน ้าโครงการ และ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง  

เป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการวิจัยน้ี
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ประจ�าป ี
งบประมาณ 2564 ผ ่ านทางมหา วิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และโครงการวิจัยท้ังสองโครงการ 
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้าง
กลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่
ให้มคีวามเชีย่วชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในประเทศไทย 
และการจัดท�าฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
 การค้นพบยสีต์สกลุและชนิดใหม่ Metahyphopichia  
suwanaadthiae ทีมนักวิจยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ได้ศึกษาความหลากหลายของยสีต์ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กับเห็ดป่า และน�ายีสต์ที่แยกได้มาค้นหาสายพันธุ์
ที่มีศักยภาพส�าหรับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร ทมีนกัวจัิยแยกได้ยสีต์จ�านวนมาก 
เม่ือน�ามาระบุชนิดโดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล 
ด้วยการวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนส�าหรับ
การจ�าแนกยสีต์ พบว่ามยีสีต์ 5 สายพนัธุ ์(DMKU-
MRY16, DMKU-SK18, DMKU-SK25, DMKU-
SK30 และ DMKU-SK32) มลี�าดบันวิคลโีอไทด์ของ
ยนีส�าหรบัการจ�าแนกยสีต์เหมอืนกบัยสีต์สายพนัธุ์ 
ST-224 ซึ่งแยกโดย ดร.ศธิธร จินดามรกฏ นักวิจัย 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสายพันธุ์ 
11-14.2 ซึ่งแยกโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัญชริดา  
สวารชร อาจารย ์ประจ�าภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ยีสต์ทั้ง 7 สายพันธุ์ มีล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
ส�าหรบัการจ�าแนกยสีต์ไม่ตรงกับของยสีต์ชนดิใด ๆ  
ที่รู ้จักแล้วทั่วโลก เม่ือน�ายีสต์ท้ัง 7 สายพันธุ์  
มาศกึษาเพิม่เตมิตามหลกัการของอนกุรมวธิานฟอ
ลฟิลาสกิ (polyphasic taxonomy) ซึง่ประกอบด้วย 
การศึกษาลักษณะของรูปร่าง ชีวเคมี และสรีวิทยา  
และท� าการวิ เคราะห ์ล�าดับนิวคลี โอไทด ์ของยีน 
บางยีนเพ่ิมเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ทางววิฒันาการของยสีต์ทีค้่นพบร่วมกบัยสีต์ชนดิที่
รู้จักแล้วที่ใกล้เคียง สรุปได้ว่ายีสต์ทั้ง 7 สายพันธุ์ 
เป็นยีสต์ชนิดเดียวกัน และเป็นชนิดใหม่  
จึงตั้งชื่อว ่า Metahyphopichia 
suwanaadthiae ทีมวิจัยได้
ตีพิมพ์การค้นพบยีสต  ์
ชนดิใหม่นีใ้นวารสาร
วิชาการระดับ
นานาชาติ  

KU Milk Cake

ของยีสต์ชนิดใหม่นี้ว ่า “Metahyphopichia 
suwanaadthiae” เพื่อให้เกียรติแด่ ดร.มาลี 
สุวรรณอัตถ์ ผู้ท่ีให้ความสนับสนุนการวิจัยด้าน
อนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และเทคโนโลยี
ชีวภาพจุลินทรีย์รวมทั้งยีสต์ในประเทศไทยอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดมา 
 คณะวิ จั ยที่ ค ้ นพบ  ได ้ แก ่  ทีมนั กวิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  ประกอบด ้วย 
ศาสตราจารย์ ดร.สาวติร ีลิม่ทอง และ ดร.พณัณดิา 
ขนุนามวงษ์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ 
ดร.ศธิธร จินดามรกฏ นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ อทุยานวทิยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชริดา  
สวารชร อาจารย ์ประจ�าภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ได้ค้นพบยสีต์ชนดิใหม่ของโลก Metahyphopichia 
suwanaadthiae 5 สายพนัธุ ์จากเหด็ป่าในจงัหวดั
ศรีสะเกษ ขุยแมลงในจังหวัดอ�านาจเจริญ และดิน
ในจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เป็นนักวิจัยภายใต้โครงการทุน
ส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ 
ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เรื่อง “ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและเทคโนโลยชีวีภาพยสีต์ (RTA608004)” 
ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุจากส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ 
การวิจัย (สกว.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  
ลิ่มทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ  
และโครงการ “เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากร 
จุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรม 
การเกษตรและอาหาร (FF(KU) 18.64)” โดยมี  
รศ.ดร.นันทนา สีสุข  ภาควิชาจุลชี ววิทยา  

ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง

ดร.พัณณิดา  ขุนนามวงษ์ 



ข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร  

(FF(KU) 18.64)” โดยมี รศ. ดร.นันทนา สีสุข  

ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร ์  เป ็นหั วหน ้ า โครงการ  และ 

ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เป็นที่ปรึกษา

โครงการ โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุน

งานพ้ืนฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ผ่านทาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านความหลาก

หลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในประเทศไทย และ

การจัดท�าฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพด้าน

การเกษตรและอาหาร

 การค้นพบยสีต์สกุลและชนิดใหม่ Wickerhamiella  

nakhonpathomensis sp. nov. ทีมนักวิจัย 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบันกัวจิยัมหาวทิยาลยั 

ศิลปากร และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ได้ศึกษาความหลากหลายของยีสต์

จากเห็ดป่าและน�ายีสต์ที่แยกได้มาค้นหาสายพันธุ์

ที่มีศักยภาพส�าหรับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร ทีมนักวิจัยน�ายีสต์ที่แยกได้จาก

เห็ดป่ามาระบุชนิดโดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล

ด้วยการวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนส�าหรับ

การจ�าแนกยสีต์ พบว่ายสีต์สายพนัธุ ์SU22 มลี�าดบั 

นิวคลีโอไทด์ของยีนส�าหรับการจ�าแนกยีสต์เหมือน

กบัยสีต์สายพนัธุ ์FLA11.5 ซึง่แยกโดย ดร.อภินนัท์ 

กนัเปียงใจ และ รศ. ดร. ชาตชิาย โขนงนชุ ทมีนกัวจิยั 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยยีสต์ทั้ง 2 สายพันธุ์น้ี  

มีล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนส�าหรับการจ�าแนกยีสต์

ไม่ตรงกับของยีสต์ชนิดใด ๆ ที่รู้จักแล้วทั่วโลก เมื่อ

น�ายีสต์ท้ัง 2 สายพันธุ์ มาศึกษาเพิ่มเติมตามหลัก

การของอนุกรมวิธานฟอลิฟลาสิก (polyphasic 

taxonomy) ซ่ึงประกอบด้วย การศึกษาลักษณะ

ของรูปร่าง ชีวเคมี และ สรีวิทยา และท�าการวิเคราะห์

ล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบางยีนเพิ่มเติม พร้อม

ทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของยีสต ์

ที่ค้นพบร่วมกับยีสต์ชนิดซ่ึงรู ้จักแล้วที่ใกล้เคียง  

สรปุได้ว่ายสีต์ทัง้ 2 สายพนัธุ ์เป็นยสีต์ชนดิเดยีวกนั 

และยีสต์ชนิดใหม่ จึงตั้งชื่อว่า Wickerhamiella 

nakhonpathomensis โดยการค้นพบยีสต์ชนิด

ลักษณะเซลล์และเส้นใยเทียมของยีสต์ 
Metahyphopichia suwanaadthiae

ลักษณะโคโลนีของยีสต์ 
Wickerhamiella nakhonpathomensis

ใหม่นี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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 จากการค้นพบยสีต์ชนดิใหม่ในครัง้นีส้นบัสนนุ

ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  

ยีสต์ที่พบในประเทศไทยเหล่าน้ีเป็นทรัพยากร

จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์

ทางด้านการเกษตรและอาหาร และข้อมูลเหล่าน้ี

จะน�าไปสู ่การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากน้ันการเก็บรักษา

เชือ้ยสีต์เหล่านีไ้ว้ในคลงัทรพัยากรจลุนิทรย์ี กจ็ะเพิม่

โอกาสให้นักวิจัยน�าไปศึกษาศักยภาพในด้านต่าง ๆ  

เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป การวิจัยน้ี  

จึงเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของนักวิจัยท่ีจะมีโอกาสได้

ค้นพบยีสต์ที่มีศักยภาพที่จะน�ามาต่อยอดในการ

สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

และส่งเสริมเกษตรกรไทย และน�าไปต่อยอดเพื่อยก

ระดับงานวิจัยในระดับอุตสาหกรรมท่ีสามารถผลัก

ดันให้ประเทศชาติเข้าสู่การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพและการเกษตรได้
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 ยสีต์ชนดิใหม่ของโลกชนิดที ่ 2 Wickerhamiella  

nakhonpathomensis sp. nov. ค้นพบจาก 

เหด็เก็บจากอ�าเภอเมอืง จังหวดันครปฐม (สายพนัธุ ์ 

SU22) และจากดอกกาแฟอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ (สายพันธุ์ FLA11.5) ทีมนักวิจัยจึงตั้งชื่อ 

วทิยาศาสตร์ของยสีต์ชนิดใหม่ว่า“Wickerhamiella  

nakhonpathomensis” เพื่อต้องการบ่งบอกว่า

ยีสต์ชนิดใหม่นี้ค้นพบคร้ังแรกที่จังหวัดนครปฐม 

ประเทศไทย 

 คณะวจิยัท่ีค้นพบ ได้แก่ ทีมนกัวจิยัมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  

ล่ิมทอง และ ดร.พัณณดิา ขุนนามวงษ์ อาจารย์ประจ�า 

ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง  

อาจารย ์ ป ร ะ จ� าภ าค วิ ช า เทค โน โล ยีอ าหาร  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ.ดร.ธนศักด์ิ ล้อมทอง  

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ, ดร.อภนินัท์  

กนัเปียงใจ ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ และ รศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช สาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ค้นพบยสีต์ชนิดใหม่ของโลก  

Wickerhamiella nakhonpathomensis  

จากเห็ดเก็บจากจังหวัดนครปฐม และดอกกาแฟ 

จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นนักวิจัยภายใต้โครงการ “เหมือง 

ลกัษณะเซลล์ของยสีต์ Wickerhamiella nakhonpathomensis


