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บทคัดยอ. การศึกษาเพื่อติดตามการเติบโตของแทลลัส ภายหลังการยายปลูกไลเคน Parmotrema 
tinctorum จำนวน 960 แทลลัส ซึ่งหันไปยังทิศตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใตและในแนวราบ โดยมีการ 
ใหน้ำ 3 วิธี คือ ใหน้ำโดยตรงบนไลเคน ใหน้ำบนผิวดิน และไมใหน้ำ หลังการยายปลูก 32 เดือน พบวา
แทลลัสมีการเปลี่ยนแปลง 4 แบบ คือ แทลลัสสมบูรณ แทลลัสเสื่อมลงแลวฟนใหม แทลลัสเสื่อมลง  
และแทลลัสตาย โดยไลเคนที่มีการใหน้ำบนผิวดินมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกวาไลเคนที่ไมมีการใหน้ำ 
ในทุกทิศทาง และไลเคนที่ยายปลูกในแนวราบมีการเติบโตสูงสุดคือ 0.83 มิลลิเมตร/เดือน รองลงมาคือ  

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต และทิศเหนือ มีคา 0.61, 0.60, 0.58 และ 0.43 มิลลิเมตร/เดือน  
ตามลำดับ ขณะที่ไลเคนกลุมควบคุมมีอัตราการเติบโตสูงสุดในทิศตะวันออกและแนวราบ คือ 0.41 
มิลลิเมตร/เดือน รองลงมาคือ ทิศใต ทิศเหนือ และทิศตะวันตก วัดได 0.4, 0.31 และ 0.23 มิลลิเมตร/
เดือน ตามลำดับ การใหน้ำบนผิวดิน ชวยเพิ่มอัตราการเติบโต การรอดชีวิต และแทลลัสมีความสมบูรณ 
และการยายปลูกในแนวราบและทิศตะวันตก ถึงแมมีอัตราการเติบโตสูงแตมีการตายสูง ขณะที่การยาย

ปลูกในทิศตะวันออกมีการตายต่ำและแทลลัสมีความสมบูรณกวา 
 

ABSTRACT. The study was to observe thalli growth of the lichen. Nine hundred and sixty thallus 
fragments of Parmotrema tinctorum were transplanted on inclined stand substrates facing the 
East, the South, the West, the North and horizontal. Three water treatments were applied; spray 
with water directly over lichen thalli, wetting the soil to increased evaporation and without extra 

water (control). Four types of thalli, including complete thalli, regenerated thalli, degenerated 
thalli and death, were observed in transplanted lichen in 32 months after transplantation. Lichens 
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which received soil evaporative moisture had higher growth rate than those without watering. 
Those transplanted horizontally had the highest growth rate accounting for 0.83 mm/month. 
Lichens on the western, eastern, southern and northern sides of the same treatment had growth 
rates 0.61, 0.60, 0.58 and 0.43 mm/month, respectively. While, lichens in the control group 
facing the East and horizontal had the highest growth rate accounting for 0.41 mm/month, the 
South, the North and the West had growth rates of 0.4, 0.31 and 0.23 mm/month, respectively. 
In addition, soil water treatment could enhance growth, thallus survivor and complete development of 
thalli. Although, thalli transplanted horizontally and the West facing had high growth rate, they 
had high proportion of death thalli. Transplanted thalli that facing the East had the highest 
survivor and complete thalli. 

 
คำสำคัญ: การยายปลูกไลเคน, การใหน้ำ, การเติบโตของแทลลัส 
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บทนำ  

ไลเคนมีการเติบโตชาเนื่องจากไมมีโครงสราง
ที่ชวยเก็บน้ำไวภายในแทลลัส โดยความชื้นใน
แทลลัสเปลี่ยนแปลงตามความชื้นในบรรยากาศ  
(Lange & Green, 1996) กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงสรางสารอินทรีย เพื่อใชในการเติบโตของ
ไลเคนเกดิขึน้เมือ่ไดรบัแสงในชวงเชาเปนเวลาสัน้ๆ 
3-4 ชั่วโมง โดยใชน้ำจากหมอก น้ำคาง และ
ความชื้ น ในบรรยากาศที่ สะสมไวตลอดคืน  

(Lange et al., 2006; Santanoo & Boonpragob, 
2009) และสิ้นสุดลงเมื่อน้ำหมดไปจากแทลลัส  
แตคุณสมบัตินี้ทำใหไลเคนเติบโตไดบนวัสดุเกือบ

ทุกชนิด เนื่องจากไมไดใชน้ำและอาหารจากสิ่งที่
เกาะ โดยไลเคนครัสโตสและโฟลิโอส มีอัตราการ
เติบโตเฉล่ีย 2.23 และ 4.4 มิลลิเมตร/ป (Wannalux 
et al., 2010) บางชนิดมีอัตราการเติบโตสูงสุดวัด
ไดถึง 20 มิลลิเมตร/ป ซ่ึงข้ึนอยูกับภูมิอากาศเฉพาะ

แหงของที่อยูอาศัย นอกจากนี้ยังพบวาไลเคน 
ที่เติบโตตามทิศตางๆ บนลำตนพืชใหอาศัยมีการ
เติบโตของแทลลัสแตกตางกัน (เวชศาสตร พลเย่ียม, 

2548) 

ไล เคนมี ศั กยภาพในการ ใช ประ โยชน 
หลายทาง การศึกษาถึงวิธีการเพิ่มผลผลิตของ 

ไลเคนจึงมีความจำเปนเพื่อการใชประโยชนอยาง
ยั่ งยืนและอนุรักษสายพันธุ ตอไปในอนาคต  
โดยการศึกษาในครั้งนี้ไดมุงหาวิธีการยายปลูก 
และศึกษาลักษณะภูมิอากาศจุลภาคที่เหมาะสม 
ตอการเพิ่มมวลชีวภาพไลเคนในสภาพธรรมชาติ 
โดยการติดตามการเจริญเติบโตของแทลลัส 
ในสภาพธรรมชาติ ภายหลังการยายปลูกเปนเวลา 
32 เดือน 

 

วิธีการศึกษา 

การยายปลูกไลเคน: เลือกแทลลัสบริเวณ
สวนปลายขนาดเสนผานศนูยกลาง 3±0.3 เซนตเิมตร 
ของไลเคนแบบแผนใบชนดิ Parmotrema tinctorum 

(Nyl.) Hale ซึง่พบกระจายทัว่ไปในอทุยานแหงชาติ
เขาใหญ โดยเก็บจากบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ 
ยายปลูก (14◦ 24׳N, 101◦ 22׳ E ความสูงจาก 
ระดับน้ำทะเล 746 เมตร) ทำการยายปลูกบนแผน
ตาขายพลาสติกท่ีตั้งทำมุม 40 องศากับพื้นดิน  
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(เปนระนาบทีเ่หมาะสมตอการไดรับแสงของไลเคน
และขาตั้งมีความมั่นคง) ซึ่งหันไปยังทิศตะวันออก 
(East) ทิศตะวันตก (West) ทิศเหนือ (North)  
ทิศใต (South) และในแนวราบ (Horizontal)  
ทิศทางละ 16 ชิ้น รวมเปน 5 ดานที่รับแสงตางกัน  
ประกอบดวยแทลลัส จำนวน 80 ชิ้น ใน 1 ชุด  
(ภาพที่ 1) รวมทั้งหมด 12 ชุด มีจำนวนแทลลัส
ทั้งสิ้น 960 ชิ้น ทำการใหน้ำ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1  
ใหน้ำโดยตรงบนไลเคน (thallus watering, THW) 
โดยการสเปรยน้ำจากดานบน วิธีที่ 2 ใหน้ำบน 

ผิวดิน (soil watering , SW) โดยการรดน้ำบริเวณ
พื้นดินใตขาตั้ง ใหไลเคนไดรับน้ำที่ระเหยจากดิน 
และวิธีที่ 3 ไมใหน้ำ (กลุมควบคุม, control) โดย
การใหน้ำแตละวิธีทำ 4 ซ้ำ (4 ชุดยายปลูก) น้ำที่
ใชรดไลเคนมาจากแหลงน้ำธรรมชาติที่ใชทั่วไป 
ในอุทยาน โดยมีการพักน้ำและกรองกอนนำไป 
ใชรดไลเคนในเวลา 7.00 น.-7.15 น. ตั้งแต 
เดือนตุลาคม พ .ศ . 2551 ถึงเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2554 

 

ภาพที่ 1 การยายปลูกไลเคน P. tinctorum บนตาขายพลาสติก ที่ตั้งทำมุม 40 องศากับพื้นดิน ซึ่งหันไปทาง 
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต ทิศเหนือ และตามแนวราบ ในพื้นที่ที่เคยเปนปาฝนเขตรอน อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 
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การวัดอัตราการเติบโต: วัดพื้นที่แทลลัส
จากภาพถายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Zeiss 
Axio Version LE Rel.4.1 software (Carl Zeiss 
Micromaging, Germany) แลวนำมาคำนวณ 
เสนผานศูนยกลาง อัตราการเติบโตประเมินจาก
การเปล่ียนแปลงของเสนผานศูนยกลางของแทลลัส
ในระยะเวลาหน่ึง ไลเคนท้ังหมด 960 ช้ิน ถูกบันทึก
ภาพท่ีระยะหางเดียวกันบนขาต้ังกลอง การติดตาม
การเติบโตทำทุกส้ินฤดูกาล เริ่มตั้งแตการยายปลูก 
(ตุลาคม 2551) และภายหลังจากการยายปลูก  
4 เดือน (กุมภาพันธ 2552), 8 เดือน (มิถุนายน 
2552), 12 เดือน (ตุลาคม 2552), 16 เดือน  
(กุมภาพันธ 2553), 20 เดือน (มิถุนายน 2553), 
24 เดือน (ตุลาคม 2553), 28 เดือน (กุมภาพันธ 
2554) และ 32 เดือน (มิถุนายน 2554) รวมท้ังหมด 
9 ครั้ง โดยการแบงชวงเวลาออกเปนฤดูกาลตางๆ 
ไดยึดหลักตามกรมอุตุนิยมวิทยา คือฤดูรอนเริ่ม
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงประมาณกลาง
เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม และ 
ฤดูหนาวเร่ิมประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา: ทำโดยสังเกตลักษณะแทลลัส  
เชน การยึดเกาะโดยไรซีน การสรางไอซิเดียและ

แอโพทีเซีย และการเจริญของโลบใหม ดวยแวนขยาย
ขนาด 10x และถายภาพขณะเริ่มตนยายปลูกและ
หลังการยายปลูก 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 และ 
32 เดือน ตามลำดับในพื้นที่ศึกษา 

การวัดภูมิอากาศจุลภาค: ทำการวัดความ
เขมแสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธในอากาศ
บนผิวหนาเดียวในทุกทิศทางที่ทำการยายปลูก 

ในไลเคนกลุมควบคุม ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละ  
5-7 วัน ทุกกลางฤดูรอน (เมษายน 2552 และ

เมษายน 2554 ), ฤดูฝน (กรกฎาคม 2552, สิงหาคม 
2552 และมิถุนายน 2554 ) และฤดูหนาว (มกราคม 
2553 และกุมภาพันธ 2554) โดยเคร่ือง Licor-1400 
(Licor Inc., Lincoln, Ne, USA) จากน้ันจึงนำ 
ขอมูลท่ีไดมาหาชวงของอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ 
และความเขมแสงที่ ไลเคนแตละทิศทางการ 
ยายปลูกไดรับในแตละฤดูกาล 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ: การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ ใชคาทางสถิติพื้นฐาน คือ  
คาเฉลี่ย (mean) และวิเคราะหความสัมพันธของ
อัตราการเติบโตของไลเคนที่ยายปลูกในแตละ
ทิศทาง โดยวิธี One-way ANOVA ขณะที่การ
วิเคราะหขอมูลปริมาณสารเคมีระหวางน้ำฝนและ
น้ำที่ใชรดไลเคน ใชการวิเคราะหแบบ T-test 

 

ผลการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงของแทลลัสและการเติบโต  
(thallus development and growth): 

จากการติดตามลักษณะภูมิอากาศจุลภาค 
ชวงเดือนเมษายน พ .ศ . 2552 ถึงมิถุนายน  
พ.ศ. 2554 พบวาชวงเชาเวลา 7.00-11.00 น.  
ไลเคนไดรับความเขมแสง 180-1,500 μmol m-2s-1 
ความชื้นสัมพัทธในเวลากลางคืนสูงกวารอยละ 80 

อุณหภูมิตลอดทั้งป วัดได 8-33 องศาเซลเซียส 
ภายหลังการยายปลูก 32 เดือน แทลลัส 

ที่ไดรับน้ำโดยตรงตายทั้งหมดในเวลา 8 เดือน  

สวนแทลลัสท่ีใหน้ำบนดินและไมใหน้ำมีการ
เปลี่ยนแปลง 4 แบบ คือ 1) แทลลัสสมบูรณ  
(complete thallus) 2) แทลลัสเสื่อมลงแลวฟนใหม 
(regenerated thallus) 3) แทลลัสเสื่อมลง  
(degenerated thallus) และ 4) แทลลัสตาย (death) 

(ภาพที่ 2 และตารางที่ 1) โดยแทลลัสเสื่อมลงแลว
ฟนใหมเปนรูปแบบที่พบมากที่สุด โดยเฉพาะ 
ไลเคนยายปลูกในแนวราบทั้งในไลเคนที่ใหน้ำ 
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บนดินและไลเคนที่ไมมีการใหน้ำ คิดเปนรอยละ 
63 และ 52 ของแตละการทดลอง (treatment)  
สวนแทลลัสท่ีสมบูรณพบสูงสุดในทิศตะวันออก 
ทั้งในไลเคนที่ใหน้ำบนดินและไลเคนที่ไมมีการ 
ใหน้ำ คิดเปนรอยละ 27 และ 20 ของแตละ 
การทดลอง ขณะที่การเติบโตแบบแทลลัสเสื่อมลง
พบนอยในไลเคนยายปลูกท้ังหมด สวนไลเคนที่ได
รับน้ำโดยตรงพบแทลลัสตายอาจเนื่องจากน้ำที่ใช 
มีปริมาณสารเคมีไดแก Na+ (0.48 mg/l), Cl- (1.8 
mg/l), K+(0.52 mg/l), Mg+ (0.32 mg/l), Ca2+  

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของแทลลัส P. tinctorum กอนและภายหลังการยายปลูก ก. แทลลัสเริ่มตนยายปลูก;  
ข.-ง. แทลลัสแบบสมบูรณภายหลังยายปลูก 4-12 เดือน; จ.-ฉ. แทลลัสเสื่อมลงแลวฟนใหมภายหลัง 16-20 เดือน; 
ช.-ซ. แทลลัสเสื่อมลงภายหลัง 24-28 เดือน และ ฌ. แทลลัสตายภายหลัง 32 เดือน  

(1.58 mg/l) สูงกวาน้ำฝนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(p<0.05) โดยเฉพาะ Ca2+ มีสูงกวาในน้ำฝนถึง  
8 เทา นอกจากนี้ยังพบโลหะหนักบางชนิดท่ีมี
ปริมาณสูงกวาในน้ำฝน เชน Fe3+ และ Zn2+ ซึ่งมี
สูงกวาน้ำฝน 2.5 และ 4 เทา ตามลำดับ ดังนั้น 
น้ำที่ใชรดไลเคนโดยตรงถึงแมผานกระบวนการ
กรองอยางดีที่สุดในสภาวะที่มีขอจำกัดดานเทคนิค
แลว ยังผลใหแทลลัสเส่ือมลง เนา และตายภายหลัง
การยายปลูกเกือบทั้งหมด  
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การเปลี่ยนแปลงของแทลลัสมีดังนี้  

1) แทลลัสสมบูรณ: แทลลัสมีการเติบโต

อยางตอเนื่อง มีการสรางโครงสรางสืบพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศ (ไอซิเดีย) เฉพาะบริเวณสวนกลาง
ของแทลลัสเทานั้น บริเวณปลายโลบมีการเติบโต

อยางรวดเร็วแผขยายออกเปนแนวรัศมี พบสูงสุด
ในไลเคนที่ยายปลูกทิศตะวันออก 

2) แทลลัสเสื่อมลงและฟนใหม: แทลลัส 
มีการเติบโตเพิ่มขึ้นภายหลังการยายปลูก ตอมา
การเติบโตอาจคงที่ หรือลดลงสลับกัน ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล ทิศทาง และวิธีการใหน้ำแกไลเคน ซึ่งมี

ชวงเวลาการเปล่ียนแปลงไมแนนอนในแตละแทลลัส 

ตารางที่ 1 จำนวนแทลลัสไลเคน P. tinctorum ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานภายหลังการยายปลูก  
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 และ 32 เดือน ในทิศตางๆ และแนวราบจากการไมใหน้ำ (กลุมควบคุม) และ 
ใหน้ำบนผิวดิน 

การเติบโตแบบนี้มีการสรางไอซิเดียจำนวนมาก 

ทั้งบริเวณกลางแทลลัสและบริเวณปลายโลบ  
โดยมีการงอกโลบใหมขนาดเล็กจากแทลลัสตั้งตน 
ซึ่งพบสูงสุดในไลเคนที่ยายปลูกในแนวราบ  

3) แทลลสัเสือ่มลง: แทลลสัไมมกีารแผขยาย

เพ่ิมข้ึนแตกลับลดลงอยางตอเน่ือง มีเพียงการสราง
ไอซิเดียจำนวนมากท้ังบริเวณกลางแทลลัสและบริเวณ
ปลายโลบ โดยไมมีการสรางโลบใหมขนาดเล็ก 

จากแทลลัสตั้งตนหรือจากไอซิเดียที่สรางขึ้นใหม 
แทลลัสเดิมจะเริ่มเสื่อมสลายและตายในที่สุด  

4) แทลลัสตาย: เปนแทลลัสที่มีการเติบโต
ในระยะแรก ตอมาเกิดการเปล่ียนแปลงของแทลลัส

จำ
น
วน

เด
ือน

 

การใหน้ำ 

จำนวนแทลลัสที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบตางๆ ภายหลังการยายปลูก 
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) 

แทลลัสสมบูรณ (แทลลัส) เสื่อมลงแลวฟนใหม เสื่อมลง แทลลัสตาย 
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4 
กลุมควบคุม (n=64) 62 55 57 50 61 2 9 7 14 3           100 

ใหน้ำดิน (n=64) 62 58 53 55 55 2 5 10 9 7  1 1  2      100 

8 
กลุมควบคุม 54 44 52 31 56 10 21 11 32 8  1         100 

ใหน้ำดิน 55 43 39 40 48 9 20 24 24 14  1 1  2      100 

12 
กลุมควบคุม 33 39 48 27 43 33 27 17 29 21  1        2 99 

ใหน้ำดิน 32 28 27 22 24 35 39 40 24 42  1 1  2 1   2  99 

16 
กลุมควบคุม 28 24 37 22 26 39 44 27 25 36  1    1  3 1 6 97 

ใหน้ำดิน 30 25 24 21 17 38 44 40 18 47  1 1  2 2 2 2 5 1 96 

20 
กลุมควบคุม 25 19 22 10 17 45 51 53 14 45  1    1 1 5 2 9 94 

ใหน้ำดิน 24 25 23 12 15 43 43 45 14 52  1 1  1 4 2 3 8 4 93 

24 
กลุมควบคุม 18 14 9 8 8 39 43 35 16 37      16 16 28 16 17 71 

ใหน้ำดิน 19 22 22 11 13 44 37 36 15 50  1    7 10 11 15 7 84 

28 
กลุมควบคุม 16 12 6 6 6 34 36 32 12 46      17 24 33 20 20 64 

ใหน้ำดิน 18 19 20 12 11 40 32 33 15 43      11 18 16 17 15 76 

32 
กลุมควบคุม 13 19 4 3 0 33 22 19 7 40      20 34 43 37 26 50 

ใหน้ำดิน 17 16 16 7 11 29 23 27 13 33      21 27 24 29 27 60 
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ในแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังที่กลาวแลว 
ขางตน แตตอมาพบวาการเติบโตนั้นลดลงและ
แทลลัสตายในที่สุด ซึ่งพบสูงในไลเคนกลุมควบคุม 

การเติบโตของไลเคน 32 เดือน: ฤดูกาล 
ทิศทางที่ไดรับแสง และการไดรับน้ำมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของแทลลัสและอัตราการเติบโตของ
ไลเคนภายหลังการยายปลูก 32 เดือน โดยไลเคน
ที่มีการรดน้ำบนผิวดินมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูง
กวาไลเคนท่ีไมมีการใหน้ำในทุกทิศทาง โดยเฉพาะ
ในแนวราบที่มีคาสูงสุดคือ 0.83 มิลลิเมตร/เดือน 
ซึ่งสูงกวาการเติบโตในทิศทางอื่นในการทดลอง
เดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
สูงเปนสองเทาของการเติบโตสูงสุดของการยาย
ปลูกท่ีไมมีการใหน้ำเพ่ิม รองลงมาคือ ทิศตะวันตก 

ทิศตะวันออก และทิศใต มีคา 0.61, 0.60 และ 
0.58 มิลลิเมตร/เดือน และต่ำสุดพบในทิศเหนือ 
คือ 0.43 มิลลิเมตร/เดือน ซึ่งไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ไลเคนที่ไมมี
การใหน้ำมีอัตราการเติบโตเฉล่ียในแตละทิศแตกตาง
กัน โดยมีคาสูงสุดในทิศตะวันออกและในแนวราบ 
วัดได 0.41 มิลลิเมตร/เดือน รองลงมาคือ ทิศใต
และทิศเหนือมีคา 0.40 และ 0.31 มิลลิเมตร/เดือน 
และทิศตะวันตกมีอัตราการเติบโตต่ำสุดมีคา 0.23 
มิลลิเมตร/เดือน โดยไมมีความแตกตางอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ 

ไลเคนจากแตละทิศและการใหน้ำมีอัตราการ
เติบโตสูงสุดในฤดูฝนและฤดูรอนของปที่สองของ
การยายปลูก ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของไลเคน P. tinctorum ในฤดูกาลตางๆ ตามทิศทางที่ไดรับแสง และการไดรับน้ำ
แบบตางๆ ซึ่งไลเคนมีอัตราการเติบโตสูงสุดในฤดูฝนภายหลังการยายปลูก 2 ป 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ไลเคนที่ยายปลูกไปยังที่ใหม ใชเวลาในการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม จึงมีการเติบโต
ชาในระยะแรก (Lag phase) ของการยายปลูก  
ถึงแมฤดูฝนซึ่งเปนชวงที่ไลเคนทั่วไปมีอัตราการ
เติบโตสงูสุด (นิมิตร โอสถานนท, 2545) แตไลเคน 
ท่ียายปลูกกลับนำผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงในระยะแรกไปใชในการสรางไรซีนเพื่อ
เกาะยึดพื้นที่อาศัย สรางแอโพทีเซียและไอซิเดีย 
และสรางโลบใหมขนาดเล็กเพื่อขยายพันธุปองกัน
การสูญพันธุมากกวาการนำไปใชในการเติบโต  
(Santanoo & Boonpragob, 2010) จากนั้นเมื่อ
เขาสูปที่ 2 จึงเปนชวงที่ไลเคนมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว (Log phase หรือ Exponential phase) 
โดยมีการเติบโตของโลบขนาดเล็กในทุกทิศทางใน
แนวรัศมี สวนการเติบโตในระยะท่ีคงท่ี (Stationary 
phase) และชวงไลเคนเริ่มตาย (Death phase) 
ตองทำการศึกษาตอไป  

ไลเคนที่ไดรับน้ำเพิ่มจากน้ำที่ระเหยจากดิน 
นอกจากมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นแลว ยังมี
การตายลดลง และแทลลัสที่เหลือรอดมีการเติบโต
ที่สมบูรณ เนื่องจากน้ำที่ระเหยจากดินสามารถยืด
เวลาใหแทลลัสแหงชาลง และขยายเวลาการสังเคราะห
ดวยแสงใหนานขึ้น (Santanoo & Boonpragob, 

2012) การยายปลูกไลเคนในแนวราบถึงแมมีอัตรา
การเติบโตเฉล่ียสูงกวาทิศตะวันออก แตมีการเหลือ
รอดต่ำและแทลลสัท่ีสมบูรณมีนอย เน่ืองจากปแรก
ของการเตบิโต ไลเคนมกีารสรางไอซเิดยีจำนวนมาก 

ขณะทีก่ารพฒันาเปนโลบใหมมนีอยกวาทิศทางอืน่ 
โดยไอซิเดียที่ถูกสรางขึ้นใหมเสื่อมลงและตาย 
ในที่สุด ในขณะที่การยายปลูกในทิศตะวันออก 

มีการพัฒนาของโลบใหมและการเหลือรอดเพิ่มขึ้น
รวมทั้งแทลลัสมีความสมบูรณและอายุยืนยาวขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเวชศาสตร พลเย่ียม  
(2545) ท่ีพบวาชุมชีพไลเคนในทิศตะวันออกมีความ

อุดมสมบูรณสูงสุด ขณะที่มงคล แผงเพ็ชร และ
กัณฑรีย บุญประกอบ (2553) รายงานวา การยายปลูก
โครงสรางสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (ไอซิเดียและ
ซอรีเดีย) มีการเติบโตไดสูงสุดในทิศตะวันออก 
ทั้งนี้เนื่องจากแสงในชวงเชามีความสำคัญตอการ
ดำรงชีวิตและการเติบโตของไลเคนมากเพราะเปน
ชวงที่แทลลัสสะสมน้ำไวมากจากการดูดซับน้ำจาก
บรรยากาศไวตลอดคืน ทำใหมีวัตถุดิบที่จะใชใน
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงเพ่ือสรางสารอินทรีย
เมื่อไลเคนไดรับแสงที่เหมาะสมในชวงเชา (หนวย
วิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคำแหง, 2547) 

การยายปลูกไลเคน P. tinctorum บนตาขาย
พลาสติก เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดสรุปไดดังนี้  
1) เลือกใชแทลลัสท่ีมีบริเวณสวนปลายโลบสมบูรณ 
เนื่องจากมีเซลลที่แข็งแรงพรอมที่จะเพิ่มจำนวน 
เปนการลดระยะเวลาการปรับตัว 2) ไดรับแสงทาง
ทิศตะวันออกในเวลาเชา เพื่อใหไดรับพลังงาน 
ในการสังเคราะหดวยแสงเต็มที่ ซึ่งชวยเพิ่มอัตรา
การเหลือรอดและแทลลัสท่ีมีความสมบูรณ 3) รดน้ำ
บนดิน เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของไลเคน และ  
4) พื้นวัสดุที่ใชยายปลูกไลเคนควรทำมุมเอียงกับ
พื้นดิน เพื่อชวยระบายน้ำฝน ปองกันการขังของ
น้ำในแทลลัสไลเคน นอกจากนี้ยังชวยปองกัน 
การตกคางของใบไมหรือวัสดุอื่นๆ บนพื้นผิวที่ 

ไลเคนเกาะอาศัยอยู 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

หัวหนาศูนยอบรมท่ี 2 เขาใหญ อาจารยเวชศาสตร 
พลเยีย่ม นายมงคล แผงเพช็ร นางสาวบงัอร วรรณลกั 
นายสัมฤทธิ์ เส็งเล็ก นางสาววันวิสา เพราะเจริญ 

นายชัยวัฒน บุญเพ็ง และสมาชิกหนวยวิจัยไลเคน 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 



ทิศทางการรับแสงและการใหน้ําตอการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum 159
ที่ยายปลูกบนวัสดุเทียม
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