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ABSTRACT 

 

Diversity of yeasts associated with bees and their food sources, including honey, 

has been explored during the last decade. In Thailand, however, there has been no 

identification of yeasts in honey and bees. In this study, we isolated a total of 186 

yeast strains from 37 honey samples of 12 different bee species. On the basis of 

growth characteristics on yeast extract-malt extract (YM) and 50% glucose agars, 61  

representative strains were chosen and identified by sequence analysis of the D1/D2 

domains of large subunit rRNA gene (LSU rDNA D1/D2) and the internal transcribed 

spacer (ITS) regions. The data were compared with published sequences and the 

results showed the occurrence of 24 ascomycetous and 1 basidiomycetous yeast 

species belonging to 10 different genera. Sugar tolerant yeast species were commonly 

found in honey habitats. 
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Two strains of the Zygoascus clade and six strains of the Zygosaccharomyces 

clade were isolated from honeybees (Apis cerana, A. dorsata and A. mellifera) and 

stingless bees (Homotrigona fimbriata and Tetragonula pagdeni). These yeasts were 

unquestionably distinguished from their relatives by rDNA sequences and other 

taxonomic characteristics. Therefore, the novel anamorphic species in the Zygoascus 

clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., and a novel 

ascoporogenous yeast, Zygosaccharomyces siamensis sp. nov., are described in this 

study. 

D-Xylose assimilation tests were performed for all yeast isolates. Forty strains 

utilized D-xylose as a carbon source, but only three strains, Candida metapsilosis 

HB7-1, C. parapsilosis HB15 and Meyerozyma guilliermondii HB45, produced 

xylitol in batch culture. Candida metapsilosis HB7-1 exhibited the highest xylitol 

yield, and therefore was chosen for evaluation of rare sugar alcohol production from 

various aldo-pentoses. Candida metapsilosis HB7-1 has also shown a potential to 

convert L-arabinose to L-arabitol. All xylose-assimilating yeasts were evaluated for 

their ability to produce rare sugar alcohols from various ketoses. Among them, 

Debaryomyces hansenii SB91 showed a potential to convert D-psicose to D-talitol. A 

higher conversion ratio was observed in the presence of xylitol, indicating that xylitol 

was a suitable enhancer for D-talitol production from D-psicose.  

 

Keywords: Yeast Diversity, Raw Honey, Candida lundiana sp. nov., Candida 

suthepensis sp. nov., Zygosaccharomyces siamensis sp. nov., Rare Sugar Alcohols, 

Xylitol, L-Arabitol, D-Talitol 
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ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ ความหลากหลายของยสีตใ์นน ้าผึ้งและการผลิตน ้าตาล

แอลกอฮอลบ์างชนิด 

ผู้เขียน นางสาวสุจินนัท ์ศกัด์ิสินธ์ุชยั 

ปริญญา วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.สายสมร ล ายอง อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

 ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 

บทคัดย่อ 

 

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาไดมี้การส ารวจความหลากหลายของยสีตส์ัมพนัธ์กบัผึ้งและ

แหล่งอาหารของผึ้ง (รวมถึงน ้าผึ้ง) แต่ไม่เคยมีรายงานการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของยสีตใ์นผึ้งและน ้าผึ้ง

ของประเทศไทยมาก่อน ในการวจิยัไดแ้ยกยสีต ์ 186 สายพนัธ์ุจากผึ้ง 12 ชนิด จ านวน 37 รัง และ

คดัเลือกตวัแทนยสีต ์ 61 สายพนัธ์ุบนพื้นฐานของลกัษณะการเจริญบนอาหารแขง็ YM และ 50% 

กลูโคส มาพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยการวเิคราะห์ล าดบัของยนีส่วน LSU rDNA D1/D2 และ ITS เม่ือ

น าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัล าดบัของยนีท่ีตีพิมพแ์ลว้ พบยสีตใ์นกลุ่ม ascomycetous 24 ชนิดและ 

basidiomycetous 1 ชนิด โดยยสีตท์ั้งหมดจดัอยูใ่น 10 สกุล ชุมชีพของยสีตท่ี์พบในน ้ าผึ้งเป็นยสีต์

กลุ่มท่ีทนน ้าตาล 

จากการส ารวจยสีตใ์นน ้าผึ้งดิบของประเทศไทย พบยสีต ์2 สายพนัธ์ุใน Zygoascus clade และ 

6 สายพนัธ์ุใน Zygosaccharomyces clade ซ่ึงแยกไดจ้ากผึ้ง (Apis cerana, A. dorsata และ A. 

mellifera) และชนัโรง (Homotrigona fimbriata และ Tetragonula pagdeni) โดยจ าแนกยสีตเ์หล่าน้ี

ออกจากยสีตท่ี์มีความสัมพนัธ์กนัตามหลกัของอนุกรมวธิานและล าดบัของยนีส่วน rDNA ดงันั้นจึง
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บรรยายลกัษณะของยสีตช์นิด anamorphic ใน Zygoascus clade (Candida lundiana sp. nov. และ 

Candida suthepensis sp. nov.) และยสีตช์นิด ascoporogenous (Zygosaccharomyces siamensis sp. 

nov.) ไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

เม่ือน ายสีตท์ั้งหมดมาทดสอบการใช ้D-xylose พบวา่ มี 40 สายพนัธ์ุท่ีใช ้D-xylose เป็นแหล่ง

คาร์บอนได ้ แต่มีเพียง 3 สายพนัธ์ุ (Candida metapsilosis HB7-1, C. parapsilosis HB15 และ 

Meyerozyma guilliermondii HB45) ท่ีผลิต xylitol ในการเพาะเล้ียงแบบเก็บเก่ียวคร้ังเดียว             

C. metapsilosis HB7-1 แสดงผลไดข้อง xylitol สูงสุด ดงันั้นจึงน ายสีตช์นิดน้ีมาประเมินการผลิต

น ้าตาลแอลกอฮอลห์ายากจาก aldo-pentoses และพบวา่ C. metapsilosis HB7-1 แสดงศกัยภาพใน

การเปล่ียน L-arabinose ไปเป็น L-arabitol ดว้ย เม่ือน ายสีตท่ี์ใช ้ D-xylose มาประเมินการผลิต

น ้าตาลแอลกอฮอลห์ายากจาก ketoses พบวา่ Debaryomyces hansenii SB91 แสดงศกัยภาพในการ

เปล่ียน D-psicose ไปเป็น D-talitol อตัราส่วนการเปล่ียนน ้าตาลท่ีสูงข้ึนพบไดเ้ม่ือมี xylitol ใน

อาหาร ซ่ึงบ่งช้ีวา่ xylitol เป็นตวัเพิ่มระดบัการเปล่ียนน ้ าตาลท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิต D-talitol 

จาก D-psicose 
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