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บทคดัย่อ: การยา้ยปลูกไลเคนเป็นวธิกีารหน่ึงในการอนุรกัษ์และเพิม่ผลผลติเพื่อการใชป้ระโยน์อยา่งยัง่ยนื 
วตุัประสงคข์องการศกึษาในครัง้น้ีเพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวทิยาและการเตบิโตของไลเคนที่
ยา้ยปลกูบนวสัดุเทยีมในฤดกูาลต่างๆ จากการยา้ยปลูกไลเคน Parmotrema tinctorum  จาํนวน 64 แทลลสั
บนตาข่ายไนลอนที่หนัไปทางทศิตะวนัออกในช่วงปลายฤดูฝน บรเิวณพื้นที่โล่งในป่าฝนเขตรอ้นอุทยาน
แห่งชาตเิขาใหญ่ พรอ้มทัง้บนัทกึสภาพการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางสณัฐาน และวดัอตัราการเตบิโตในแต่
ละฤดูกาลโดยการถ่ายภาพ ในระยะเวลาการยา้ยปลูก 12 เดอืน  พบว่าช่วง 4 เดอืนแรกภายหลงัการยา้ย
ปลกูซึง่อยูใ่นชว่งฤดหูนาว ยงัไมพ่บการเปลีย่นแปลงของแทลลสัทีช่ดัเจน โดยไลเคนมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ 
0.61 มลิลเิมตรต่อเดอืน หลงัจากยา้ยปลูก 8 เดอืนซึง่ผา่นช่วงฤดหูนาวและรอ้น พบว่าแทลลสัมคีวามโคง้ตวั 
พบั หกั งอ มากขึน้ และมกีารสรา้งโลบใหม่ขนาดเลก็คดิเป็น รอ้ยละ 73 ของแทลลสัยา้ยปลูก  โดยมอีตัรา
การเตบิโตเฉลี่ย 0.59 มลิลเิมตรต่อเดอืน และเมื่อผ่านฤดูฝนหลงัการยา้ยปลูก 12 เดอืน มกีารสรา้งแอโพ
ทเีซยีและโลบใหมข่นาดเลก็คดิเป็น รอ้ยละ 23 และ 81 ของแทลลสัทีย่า้ยปลกูในชว่งน้ี อตัราการเตบิโตเฉลีย่
ลดลงเหลอื 0.14 มลิลเิมตรต่อเดอืน  ซึง่ผลการศกึษาในครัง้น้ีมคีวามแตกต่างกบัไลเคน P. tinctorum ที่
เติบโตในสภาพธรรมชาติ ซึ่งพบอตัราการเติบโตสูงสุดในช่วงฤดูฝนและมกีารสร้างแอโพทเีซียน้อยมาก 
แสดงใหเ้หน็ว่าสภาพทีอ่ยู่ของการยา้ยปลูกส่งผลต่อการสรา้งแอโพทเีซยีและการเปลี่ยนแปลงของไอซเิดยี
เพือ่เจรญิเป็นไลเคน  ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการพฒันาดงักล่าวจกัตอ้งทาํการศกึษาต่อไปในระยะยาว 
คาํสาํคญั : ไลเคนยา้ยปลกู, อตัราการเตบิโต, ฤดกูาล 
 
ABSTRACT: Transplantation of lichen is a mean for conservation and increase biomass for 
sustainable utilization. The objective of this study was to observe thallus development and 
growth of lichen in different seasons after transplantation on artificial substrate. In the late rainy 
season, sixty four thalli of Parmotrema tinctorum were attached on nylon meshes that stand over 
the ground facing to the East at the open site in the tropical rain forest at Khao Yai National Park. 
Growth was measured by mean of thallus expansion from digital image during 12 months. In 
cold season, four months after transplantation, change in morphology of thallus was rarely 
observed. However, growth rate of 0.61 mm/month was measured. After the transplantation span 
over cold and summer seasons (eight months), numerous tiny new lobes were developed from 
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73% of the thalli, and growth rates of 0.59 mm/month was recorded. After the rainy season was 
over, 12 months of transplantation, 81% of thalli had tiny small lobes and 23 % of thalli had 
apothecia, whilst growth rate was as less as 0.14 mm/month. This observation was completely 
different from those observed in natural habitats, where apothecia of P. tinctorum was rarely 
found, and growth rate was highest during the rainy season. This study reveals that microhabitat 
of the transplant site might trigger apothecia and isidia development for regeneration. Therefore, 
long term investigation is necessary to elucidate these factors.  
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