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ฟลโลสเฟยร (phyllosphere) หรือ ฟลโลเพลน (phylloplane) เปนบริเวณพื้นผิวของพืช
ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรียอีพิไฟต นอกจากนี้ยีสตเปนหนึ่งในจุลินทรียที่สามารถเจริญไดบน
ผิวใบพืชซึ่งยีสตเหลานี้อาจจะสามารถผลิตสารสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชหรือสารควบคุมทาง
ชีวภาพได และเนื่องจากขาวเปนอาหารหลักและเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ของประเทศไทย ดังนั้น
การศึก ษาขอมูล ความหลากหลายของยีส ตบ นผิวใบขาวอาจนํามาซึ่ง คุณประโยชนตอการพัฒ นา
คุณภาพการเพาะปลูกขาวไดในอนาคต ปจจุบันความกาวหนาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลถูกนํามาใช
ในการศึกษาความหลากหลายของยีสตซึ่งชวยลดการใชแรงงานและเวลาไดม ากกวาวิธีการดั้งเดิม
ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของยีสตบนผิวใบขาวใน 9 จังหวัดของ
ประเทศไทยดวยวิธไี มตองเพาะเลี้ยงเชื้อ โดยใชวิธี PCR-RFLP และการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
บริเวณ D1/D2 ของยีน large subunit rRNA จากการศึกษาอีพิไฟตจากตัวอยางใบขาวทั้งสิ้น 47
ตัวอยาง พบวาตรวจพบยีสตรอยละ 39.8 ของจํานวนรีคอมบิแนนทโคลนทั้งหมด (1,225 โคลน)
สามารถระบุสปชีสได 14 สปชีส ใน 8 จีนัส ไดแกจีนัส Bullera, Cryptococcus, Pseudozyma,
Sporidiobolus, Sporobolomyces, Metschnikowia, Meyerozyma และ Wickerhamomyces
และไมส ามารถระบุสปชีสไดแนชัด 13 สปชีส ใน 7 จีนัส ไดแกจีนัส Bullera, Cryptococcus,
Hannaella, Pseudozyma, Metschnikowia, Meyerozyma และ Wickerhamomyces ยีสตที่
พบส ว นใหญ เ ป น แบสิ ดิ โ อมั ย ซิ ตั ส ยี ส ต ทั้ ง นี้ จ ากตั ว อย า งใบข า วส ว นใหญ พ บ Pseudozyma
antarctica มากที่สุด (68.1%) รองลงมาคือ Bullera japonica (21.3%) โดยลําดับนิวคลีไทดของ
อีพิไฟตที่ไดจากใบขาว 47 ตัวอยางสวนใหญเปนเชื้อราระบุได 72 สปชีส ใน 49 จีนัส (52.6%)
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Phyllosphere or Phylloplane, the external surface of the plant leaf, has been
recognized as an important habitat for epiphytic microorganisms. Yeast is one of the
microorganisms found as a phyllosphere colonizer which could promote plant
growth or biocontrol activity. In Thailand, rice is an essential food and the important
economic crop. Hence, to gain the information of microbial diversity involved in rice
may lead to benefit for its agricultural process. Recently, the diversity of
microorganisms has been determined by molecular biological methods since it
requires less labors and time consumption than conventional methods. In this study,
the diversity of epiphytic yeasts on rice phyllospheres collected in nine provinces in
Thailand was investigated by culture-independent method using PCR-RFLP technique
and the nucleotide analysis of the D1/D2 region in large subunit (LSU) rRNA gene.
Nucleotide sequences of epiphytes from 47 rice leave samples were identified.
Thirty-nine percent of total recombinant clones (1,225 clones) were closely related
to yeasts. We found 14 species of yeasts in 8 genera including Bullera, Cryptococcus,
Pseudozyma, Sporidiobolus, Sporobolomyces, Metschnikowia, Meyerozyma and
Wickerhamomyces and 13 undecribed species of yeasts in 7 genera including Bullera,
Cryptococcus, Hannaella, Pseudozyma, Metschnikowia, Meyerozyma and
Wickerhamomyces. The majority of yeasts detected were basidiomycetous yeasts.
Pseudozyma antarctica was commonly found in rice phylloplane samples (68.1%)
followed by Bullera japonica (21.3%). However, most of sequences were filamentous
fungi including 72 species in 49 genera (52.6%).
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่ง อาจารย ดร.รุจิกาญจน นาสนิท อาจารย
ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุ ษราภรณ งามปญ ญา และ ดร.มณี ตันติรุง กิ จ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ซึ่งไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา และแรงผลักดัน พรอมทั้งตรวจทาน
แกไขวิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร. สิริพร พงศทองผาสุข ที่ใหความกรุณาเปนประธาน และ
ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการการสอบ คําแนะนํา และเอกสาร
ความรูทางวิชาการเพิ่มเติมเพื่อใชในการคนควาวิจัย และปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหถูกตอง
และสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ใหความรูคําแนะนําในเรื่องตางๆ ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา
ขอขอบพระคุณ คุณฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ คุณประไพ บางเชย และคุณนุชนาฎ เลี้ยง
อํานวย เจาหนาที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่อํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในดาน
อุปกรณเครื่องมือ สารเคมีตางๆ เพื่อใหงานวิจัยนี้สําเร็จไปไดดวยดี
ขอขอบพระคุณ คุ ณวัล พิไล พาหา และคุณศิล า ศรียา ที่ชวยอํานวยความสะดวกติดตอ
ประสานงานในการดําเนินการยื่นคํารองตางๆ จนสําเร็จลุลวงดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่ใหกําเนิด กําลังใจ กําลังทรัพย รวมถึงแรงผลักดัน
ตางๆ ที่ทําใหผูวิจัยมีชีวิตที่ดีเสมอมา
งานวิจัยนี้ไดรบั การสนับสนุนจากทุนสงเสริมกลุมวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ที่มีศาสตราจารย ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เปนหัวหนาโครงการ ขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดใหความเมตตา
กรุณา และมอบสิ่งดีๆ ใหแกผูวิจัยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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