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ทิศทางการรับแสงและการใหน้ำตอการเติบโตของไลเคน
Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ที่ยายปลูกบนวัสดุเทียม
Aspect orientation and water treatment on growth of the lichen
Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale transplanted on artificial substrate
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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
KEYWORDS: lichen transplantation, watering, thallus growth

บทนำ
ไลเคนมีการเติบโตชาเนื่องจากไมมีโครงสราง
ที่ ช ว ยเก็ บ น้ ำ ไว ภ ายในแทลลั ส โดยความชื้ น ใน
แทลลัสเปลี่ยนแปลงตามความชื้นในบรรยากาศ
(Lange & Green, 1996) กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงสรางสารอินทรีย เพื่อใชในการเติบโตของ
ไลเคนเกิดขึน้ เมือ่ ไดรบั แสงในชวงเชาเปนเวลาสัน้ ๆ
3-4 ชั่ ว โมง โดยใช น้ ำ จากหมอก น้ ำ ค า ง และ
ความชื้ น ในบรรยากาศที่ ส ะสมไว ต ลอดคื น
(Lange et al., 2006; Santanoo & Boonpragob,
2009) และสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ น้ ำ หมดไปจากแทลลั ส
แตคุณสมบัตินี้ทำใหไลเคนเติบโตไดบนวัสดุเกือบ
ทุกชนิด เนื่องจากไมไดใชน้ำและอาหารจากสิ่งที่
เกาะ โดยไลเคนครัสโตสและโฟลิโอส มีอัตราการ
เติบโตเฉลีย่ 2.23 และ 4.4 มิลลิเมตร/ป (Wannalux
et al., 2010) บางชนิดมีอัตราการเติบโตสูงสุดวัด
ไดถงึ 20 มิลลิเมตร/ป ซึง่ ขึน้ อยูก บั ภูมอิ ากาศเฉพาะ
แห ง ของที่ อ ยู อ าศั ย นอกจากนี้ ยั ง พบว า ไลเคน
ที่เติบโตตามทิศตางๆ บนลำตนพืชใหอาศัยมีการ
เติบโตของแทลลัสแตกตางกัน (เวชศาสตร พลเยีย่ ม,
2548)

ไลเคนมี ศั ก ยภาพในการใช ป ระโยชน
หลายทาง การศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต ของ
ไลเคนจึงมีความจำเปนเพื่อการใชประโยชนอยาง
ยั่ ง ยื น และอนุ รั ก ษ ส ายพั น ธุ ต อ ไปในอนาคต
โดยการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด มุ ง หาวิ ธี ก ารย า ยปลู ก
และศึกษาลักษณะภูมิอากาศจุลภาคที่เหมาะสม
ตอการเพิ่มมวลชีวภาพไลเคนในสภาพธรรมชาติ
โดยการติ ด ตามการเจริ ญ เติ บ โตของแทลลั ส
ในสภาพธรรมชาติ ภายหลังการยายปลูกเปนเวลา
32 เดือน

วิธีการศึกษา
การยายปลูกไลเคน: เลือกแทลลัสบริเวณ
สวนปลายขนาดเสนผานศูนยกลาง 3±0.3 เซนติเมตร
ของไลเคนแบบแผนใบชนิด Parmotrema tinctorum
(Nyl.) Hale ซึง่ พบกระจายทัว่ ไปในอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ โดยเก็ บ จากบริ เ วณใกล เ คี ย งกั บ พื้ น ที่
ยายปลูก (14◦ 24 ׳N, 101◦ 22 ׳E ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 746 เมตร) ทำการยายปลูกบนแผน
ตาข า ยพลาสติ ก ที่ ตั้ ง ทำมุ ม 40 องศากั บ พื้ น ดิ น
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(เปนระนาบทีเ่ หมาะสมตอการไดรบั แสงของไลเคน
และขาตั้งมีความมั่นคง) ซึ่งหันไปยังทิศตะวันออก
(East) ทิ ศ ตะวั น ตก (West) ทิ ศ เหนื อ (North)
ทิ ศ ใต (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
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ผิวดิน (soil watering , SW) โดยการรดน้ำบริเวณ
พื้นดินใตขาตั้ง ใหไลเคนไดรับน้ำที่ระเหยจากดิน
และวิธีที่ 3 ไมใหน้ำ (กลุมควบคุม, control) โดย
การใหน้ำแตละวิธีทำ 4 ซ้ำ (4 ชุดยายปลูก) น้ำที่
ใชรดไลเคนมาจากแหลงน้ำธรรมชาติที่ใชทั่วไป
ในอุทยาน โดยมีการพักน้ำและกรองกอนนำไป
ใช ร ดไลเคนในเวลา 7.00 น.-7.15 น. ตั้ ง แต
เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2551 ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน
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) แล ว นำมาคำนวณ
เสนผานศูนยกลาง อัตราการเติบโตประเมินจาก
การเปลีย่ นแปลงของเสนผานศูนยกลางของแทลลัส
ในระยะเวลาหนึง่ ไลเคนทัง้ หมด 960 ชิน้ ถูกบันทึก
ภาพทีร่ ะยะหางเดียวกันบนขาตัง้ กลอง การติดตาม
การเติบโตทำทุกสิ้นฤดูกาล เริ่มตั้งแตการยายปลูก
(ตุ ล าคม 2551) และภายหลั ง จากการย า ยปลู ก
4 เดือน (กุมภาพันธ 2552), 8 เดือน (มิถุนายน
2552), 12 เดื อ น (ตุ ล าคม 2552), 16 เดื อ น
(กุมภาพันธ 2553), 20 เดือน (มิถุนายน 2553),
24 เดือน (ตุลาคม 2553), 28 เดือน (กุมภาพันธ
2554) และ 32 เดือน (มิถนุ ายน 2554) รวมทัง้ หมด
9 ครั้ง โดยการแบงชวงเวลาออกเปนฤดูกาลตางๆ
ไดยึดหลักตามกรมอุตุนิยมวิทยา คือฤดูรอนเริ่ม
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงประมาณกลาง
เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึ ง ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคม และ
ฤดูหนาวเริม่ ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
สั ณ ฐานวิ ท ยา: ทำโดยสั ง เกตลั ก ษณะแทลลั ส
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
บนผิ ว หน า เดี ย วในทุ ก ทิ ศ ทางที่ ท ำการย า ยปลู ก
ในไลเคนกลุมควบคุม ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละ
5-7 วัน ทุกกลางฤดูรอน (เมษายน 2552 และ
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เมษายน 2554 ), ฤดูฝน (กรกฎาคม 2552, สิงหาคม
2552 และมิถนุ ายน 2554 ) และฤดูหนาว (มกราคม
2553 และกุมภาพันธ 2554) โดยเครือ่ ง Licor-1400
(Licor Inc., Lincoln, Ne, USA) จากนั้นจึงนำ
ขอมูลทีไ่ ดมาหาชวงของอุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ
และความเข ม แสงที่ ไ ลเคนแต ล ะทิ ศ ทางการ
ยายปลูกไดรับในแตละฤดูกาล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ: การวิเคราะห
ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ใช ค า ทางสถิ ติ พื้ น ฐาน คื อ
คาเฉลี่ย (mean) และวิเคราะหความสัมพันธของ
อั ต ราการเติ บ โตของไลเคนที่ ย า ยปลู ก ในแต ล ะ
ทิศทาง โดยวิธี One-way ANOVA ขณะที่การ
วิเคราะหขอมูลปริมาณสารเคมีระหวางน้ำฝนและ
น้ำที่ใชรดไลเคน ใชการวิเคราะหแบบ T-test

ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของแทลลัสและการเติบโต
(thallus development and growth):
จากการติ ด ตามลั ก ษณะภู มิ อ ากาศจุ ล ภาค
ช ว งเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2552 ถึ ง มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2554 พบวาชวงเชาเวลา 7.00-11.00 น.
ไลเคนไดรับความเขมแสง 180-1,500 μmol m-2s-1
ความชื้นสัมพัทธในเวลากลางคืนสูงกวารอยละ 80
อุณหภูมิตลอดทั้งป วัดได 8-33 องศาเซลเซียส
ภายหลั ง การย า ยปลู ก 32 เดื อ น แทลลั ส
ที่ ไ ด รั บ น้ ำ โดยตรงตายทั้ ง หมดในเวลา 8 เดื อ น
ส ว นแทลลั ส ที่ ใ ห น้ ำ บนดิ น และไม ใ ห น้ ำ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลง 4 แบบ คื อ 1) แทลลั ส สมบู ร ณ
(complete thallus) 2) แทลลัสเสื่อมลงแลวฟนใหม
(regenerated thallus) 3) แทลลั ส เสื่ อ มลง
(degenerated thallus) และ 4) แทลลัสตาย (death)
(ภาพที่ 2 และตารางที่ 1) โดยแทลลัสเสื่อมลงแลว
ฟ น ใหม เ ป น รู ป แบบที่ พ บมากที่ สุ ด โดยเฉพาะ
ไลเคนย า ยปลู ก ในแนวราบทั้ ง ในไลเคนที่ ใ ห น้ ำ
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บนดินและไลเคนที่ไมมีการใหน้ำ คิดเปนรอยละ
63 และ 52 ของแตละการทดลอง (treatment)
ส ว นแทลลั ส ที่ ส มบู ร ณ พ บสู ง สุ ด ในทิ ศ ตะวั น ออก
ทั้ ง ในไลเคนที่ ใ ห น้ ำ บนดิ น และไลเคนที่ ไ ม มี ก าร
ให น้ ำ คิ ด เป น ร อ ยละ 27 และ 20 ของแต ล ะ
การทดลอง ขณะที่การเติบโตแบบแทลลัสเสื่อมลง
พบนอยในไลเคนยายปลูกทั้งหมด สวนไลเคนที่ได
รับน้ำโดยตรงพบแทลลัสตายอาจเนื่องจากน้ำที่ใช
มีปริมาณสารเคมีไดแก Na+ (0.48 mg/l), Cl- (1.8
mg/l), K+(0.52 mg/l), Mg+ (0.32 mg/l), Ca2+
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(1.58 mg/l) สูงกวาน้ำฝนอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยเฉพาะ Ca2+ มีสูงกวาในน้ำฝนถึง
8 เท า นอกจากนี้ ยั ง พบโลหะหนั ก บางชนิ ด ที่ มี
ปริมาณสูงกวาในน้ำฝน เชน Fe3+ และ Zn2+ ซึ่งมี
สูงกวาน้ำฝน 2.5 และ 4 เทา ตามลำดับ ดังนั้น
น้ำที่ใชรดไลเคนโดยตรงถึงแมผานกระบวนการ
กรองอยางดีที่สุดในสภาวะที่มีขอจำกัดดานเทคนิค
แลว ยังผลใหแทลลัสเสือ่ มลง เนา และตายภายหลัง
การยายปลูกเกือบทั้งหมด

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
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13
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14
22
12
19
19
16

9
22
6
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4
16

8
11
6
12
3
7

8
13
6
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0
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29

43
37
36
32
22
23

35
36
32
33
19
27

16
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12
15
7
13

37
50
46
43
40
33

กลุมควบคุม
ใหน้ำดิน
กลุมควบคุม
28
ใหน้ำดิน
กลุมควบคุม
32
ใหน้ำดิน
24

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
ชวงเวลาการเปลีย่ นแปลงไมแนนอนในแตละแทลลัส

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1

2

1

2

2
1
2

3
2
5
3

2
1
5
2
8

6
1
9
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100
100
100
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33
16
43
24

16
15
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29
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7
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15
26
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2

1

2

1

1

1
1
2
1
4
16
7
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11
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แทลลัสที่เหลือรอด (%)

14
9
32
24
29
24
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18
14
14

แนวราบ

7
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11
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53
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ทิศเหนือ

9
5
21
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27
39
44
44
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43

ทิศใต

2
2
10
9
33
35
39
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45
43

ทิศตะวันตก

61
55
56
48
43
24
26
17
17
15

ทิศตะวันออก
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55
31
40
27
22
22
21
10
12

แนวราบ

แนวราบ

57
53
52
39
48
27
37
24
22
23

ทิศเหนือ

ทิศเหนือ

55
58
44
43
39
28
24
25
19
25

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก

62
62
54
55
33
32
28
30
25
24

ทิศใต

ทิศใต

กลุม ควบคุม (n=64)
ใหน้ำดิน (n=64)
กลุมควบคุม
ใหน้ำดิน
กลุมควบคุม
ใหน้ำดิน
กลุมควบคุม
ใหน้ำดิน
กลุมควบคุม
ใหน้ำดิน

ทิศตะวันออก

แนวราบ

20

ทิศตะวันออก

16

ทิศเหนือ

12

ทิศตะวันตก

8

การใหน้ำ

ทิศใต

4

จำนวนแทลลัสที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบตางๆ ภายหลังการยายปลูก
แทลลัสสมบูรณ (แทลลัส) เสื่อมลงแลวฟนใหม
เสื่อมลง
แทลลัสตาย
ทิศตะวันออก

จำนวนเดือน

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

การเติบโตแบบนี้มีการสรางไอซิเดียจำนวนมาก
ทั้ ง บริ เ วณกลางแทลลั ส และบริ เ วณปลายโลบ
โดยมีการงอกโลบใหมขนาดเล็กจากแทลลัสตั้งตน
ซึ่งพบสูงสุดในไลเคนที่ยายปลูกในแนวราบ
3) แทลลัสเสือ่ มลง: แทลลัสไมมกี ารแผขยาย
เพิม่ ขึน้ แตกลับลดลงอยางตอเนือ่ ง มีเพียงการสราง
ไอซิเดียจำนวนมากทัง้ บริเวณกลางแทลลัสและบริเวณ
ปลายโลบ โดยไม มี ก ารสร า งโลบใหม ข นาดเล็ ก
จากแทลลัสตั้งตนหรือจากไอซิเดียที่สรางขึ้นใหม
แทลลัสเดิมจะเริ่มเสื่อมสลายและตายในที่สุด
4) แทลลัสตาย: เปนแทลลัสที่มีการเติบโต
ในระยะแรก ตอมาเกิดการเปลีย่ นแปลงของแทลลัส
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ทิศทางการรับแสงและการใหน้ําตอการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum
ที่ยายปลูกบนวัสดุเทียม

ในแบบใดแบบหนึ่ ง ใน 3 แบบ ดั ง ที่ ก ล า วแล ว
ข า งต น แต ต อ มาพบว า การเติ บ โตนั้ น ลดลงและ
แทลลัสตายในที่สุด ซึ่งพบสูงในไลเคนกลุมควบคุม

ทิศตะวันออก และทิศใต มีคา 0.61, 0.60 และ
0.58 มิลลิเมตร/เดือน และต่ำสุดพบในทิศเหนือ
คือ 0.43 มิลลิเมตร/เดือน ซึ่งไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ไลเคนที่ไมมี
การใหนำ้ มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ในแตละทิศแตกตาง
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

การเติบโตของไลเคน 32 เดือน: ฤดูกาล
ทิศทางที่ไดรับแสง และการไดรับน้ำมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของแทลลัสและอัตราการเติบโตของ
ไลเคนภายหลังการยายปลูก 32 เดือน โดยไลเคน
ที่มีการรดน้ำบนผิวดินมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูง
กวาไลเคนทีไ่ มมกี ารใหนำ้ ในทุกทิศทาง โดยเฉพาะ
ในแนวราบที่มีคาสูงสุดคือ 0.83 มิลลิเมตร/เดือน
ซึ่งสูงกวาการเติบโตในทิศทางอื่นในการทดลอง
เดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
สูงเปนสองเทาของการเติบโตสูงสุดของการยาย
ปลูกทีไ่ มมกี ารใหนำ้ เพิม่ รองลงมาคือ ทิศตะวันตก

Growth rate (mm/month)
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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
เติบโตสูงสุด (นิมติ ร โอสถานนท, 2545) แตไลเคน
ทีย่ า ยปลูกกลับนำผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงในระยะแรกไปใชในการสรางไรซีนเพื่อ
เกาะยึดพื้นที่อาศัย สรางแอโพทีเซียและไอซิเดีย
และสรางโลบใหมขนาดเล็กเพื่อขยายพันธุปองกัน
การสู ญ พั น ธุ ม ากกว า การนำไปใช ใ นการเติ บ โต
(Santanoo & Boonpragob, 2010) จากนั้นเมื่อ
เขาสูปที่ 2 จึงเปนชวงที่ไลเคนมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว (Log phase หรือ Exponential phase)
โดยมีการเติบโตของโลบขนาดเล็กในทุกทิศทางใน
แนวรัศมี สวนการเติบโตในระยะทีค่ งที่ (Stationary
phase) และชวงไลเคนเริ่มตาย (Death phase)
ตองทำการศึกษาตอไป
ไลเคนที่ไดรับน้ำเพิ่มจากน้ำที่ระเหยจากดิน
นอกจากมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นแลว ยังมี
การตายลดลง และแทลลัสที่เหลือรอดมีการเติบโต
ที่สมบูรณ เนื่องจากน้ำที่ระเหยจากดินสามารถยืด
เวลาใหแทลลัสแหงชาลง และขยายเวลาการสังเคราะห
ดวยแสงใหนานขึ้น (Santanoo & Boonpragob,
2012) การยายปลูกไลเคนในแนวราบถึงแมมีอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ สูงกวาทิศตะวันออก แตมกี ารเหลือ
รอดต่ำและแทลลัสทีส่ มบูรณมนี อ ย เนือ่ งจากปแรก
ของการเติบโต ไลเคนมีการสรางไอซิเดียจำนวนมาก
ขณะทีก่ ารพัฒนาเปนโลบใหมมนี อ ยกวาทิศทางอืน่
โดยไอซิ เ ดี ย ที่ ถู ก สร า งขึ้ น ใหม เ สื่ อ มลงและตาย
ในที่ สุ ด ในขณะที่ ก ารย า ยปลู ก ในทิ ศ ตะวั น ออก
มีการพัฒนาของโลบใหมและการเหลือรอดเพิ่มขึ้น
รวมทั้งแทลลัสมีความสมบูรณและอายุยืนยาวขึ้น
ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของเวชศาสตร พลเยีย่ ม
(2545) ทีพ่ บวาชุมชีพไลเคนในทิศตะวันออกมีความ

สุปราณี แสนธนู และ กัณฑรีย บุญประกอบ

อุดมสมบูรณสูงสุด ขณะที่มงคล แผงเพ็ชร และ
กัณฑรีย บุญประกอบ (2553) รายงานวา การยายปลูก
โครงสรางสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (ไอซิเดียและ
ซอรี เ ดี ย ) มี ก ารเติ บ โตได สู ง สุ ด ในทิ ศ ตะวั น ออก
ทั้งนี้เนื่องจากแสงในชวงเชามีความสำคัญตอการ
ดำรงชีวิตและการเติบโตของไลเคนมากเพราะเปน
ชวงที่แทลลัสสะสมน้ำไวมากจากการดูดซับน้ำจาก
บรรยากาศไวตลอดคืน ทำใหมีวัตถุดิบที่จะใชใน
กระบวนการสังเคราะหดว ยแสงเพือ่ สรางสารอินทรีย
เมื่อไลเคนไดรับแสงที่เหมาะสมในชวงเชา (หนวย
วิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547)
การยายปลูกไลเคน P. tinctorum บนตาขาย
พลาสติ ก เพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด สรุ ป ได ดั ง นี้
1) เลือกใชแทลลัสทีม่ บี ริเวณสวนปลายโลบสมบูรณ
เนื่องจากมีเซลลที่แข็งแรงพรอมที่จะเพิ่มจำนวน
เปนการลดระยะเวลาการปรับตัว 2) ไดรับแสงทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกในเวลาเช า เพื่ อ ให ไ ด รั บ พลั ง งาน
ในการสังเคราะหดวยแสงเต็มที่ ซึ่งชวยเพิ่มอัตรา
การเหลือรอดและแทลลัสทีม่ คี วามสมบูรณ 3) รดน้ำ
บนดิน เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของไลเคน และ
4) พื้นวัสดุที่ใชยายปลูกไลเคนควรทำมุมเอียงกับ
พื้นดิน เพื่อชวยระบายน้ำฝน ปองกันการขังของ
น้ ำ ในแทลลั ส ไลเคน นอกจากนี้ ยั ง ช ว ยป อ งกั น
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