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BIOLOGY 

การประเมินคุณภาพอากาศในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยไลเคนย้ายปลูก 
ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง1* เวชศาสตร์ พลเย่ียม1 ชูติมา ศรีวิบูลย์2 ดวงกมล เสงี่ยมดี2 ธัญสินี จําปาศรี2  

และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ1 
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 10240 
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 10240 
Email address: chaiwat_u@hotmail.com   โทรศัพท ์087-6915442 
 
บทคัดย่อ: ไลเคนถูกใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างแพร่หลาย การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ไลเคนเป็นดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพบ่งบอกคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทําการ
วิเคราะห์สารมลพิษที่สะสมในแทลลัสพร้อมด้วยวัดค่าการตอบสนองทางสรีรวิทยาของไลเคน Parmotrema 
tinctorum ซ่ึงย้ายปลูกในพ้ืนที่อุตสาหกรรม 8 แห่ง พื้นที่ชนบท 2 แห่ง และพ้ืนที่ควบคุมอีก 1 แห่ง นําข้อมูล
ที่ได้ไปคํานวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (IAQ) พบว่าพื้นที่ตรวจวัด 3 แห่ง ซ่ึงอยู่ห่างจากใจกลางอุตสาหกรรม 3-
5 กิโลเมตร มีคุณภาพอากาศไม่ดี พื้นที่ตรวจวัด 3 แห่ง อยู่ระหว่าง 4-7 กิโลเมตร มีคุณภาพอากาศปานกลาง 
และอีก 2 แห่ง อยู่ห่าง 8-9 กิโลเมตร มีคุณภาพอากาศดี ส่วนพ้ืนที่ชนบททั้ง 2 แห่ง ซ่ึงอยู่ห่าง 35-55 
กิโลเมตร มีคุณภาพอากาศดีมาก เทียบเท่ากับพ้ืนที่ควบคุม ผลการศึกษาในคร้ังน้ียืนยันว่าไลเคนสามารถใช้
เป็นดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพบง่บอกคุณภาพอากาศได้ 
 
คําสําคัญ: ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ, Parmotrema tinctorum, สารมลพิษ, ดัชนีคุณภาพอากาศ 
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Abstract: Lichens are utilized as bioindicators of air quality worldwide, therefore, this study 
aimed to use lichens as bioindicators of air quality in the Map Ta Phut industrial area. The 
content of pollutants and physiological responses of the lichen Parmotrema tinctorum 
transplanted at eight sites in the industrial area, two rural sites and one control site were 
analyzed and measured. The obtained data were then used to calculate the index of air 
quality (IAQ) and it revealed that three industrial sites located 3-5 km from the industrial 
center had bad air quality, three sites from 4-7 km away had moderate air quality, and two 
sites at about 8-9 km away had good air quality. The rural sites, 35-55 km away, had very 
good air quality that was comparable to the control site. This result confirms that lichens
can be used as bioindicators of air quality. 
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ผลของอุณหภมูิสูงต่อปรมิาณไขมนัและแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสีเขียว Scenedesmus sp. TISTR 8540 
ชานาพิมญช์ุ กีรติวัฒนารัตน์1, อัญชลี ศิริขจรกิจ1 
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บทคัดย่อ:   สาหร่ายสีเขียว Scenedesmus sp. เป็นสายพันธุ์ที่มีการสะสมไขมันและแคโรทีนอยด์ภายในเซลล์ 
อย่างไรก็ตาม ทั้งไขมันและแคโรทีนอยด์น้ันสามารถถูกเปลี่ยนเป็นสารมูลค่าสูง, สารต้านอนุมูลอิสระ, สารต้านการ
อักเสบ, เช้ือเพลิงชีวภาพต่อไปได้ แคโรทีนอยด์มีบทบาทสําคัญในการดูดกลืนพลังงานแสงและปกป้องเซลล์จากความ
เสียหายจากออกซิเดช่ัน โดยบีต้าแคโรทีนและลูทีนเป็นสารมูลค่าสูงที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม ดังน้ัน ผู้ทดลองจึงมี
ความสนใจที่จะดูผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต, ไขมัน, และแคโรทีนอยด์ โดยนําสาหร่ายสีเขียว Scenedesmus 
sp. TISTR 8540 เลี้ยงในสภาวะที่มีอุณภูมิต่างๆ ได้แก่ 25, 30, และ 35 องศาเซลเซียส แล้วนําไปวิเคราะห์ปริมาณ
ไขมันด้วยเทคนิ ค Thin Layer Chromatography (TLC), และเทคนิ ค sulfo-phospho-vanilin reaction และ
วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ด้วยวิธี High-performance liquid chromatography (HPLC), และการวัดค่าดูดกลืน
แสงด้วยเครื่อง spectrophotometer พบว่า ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สาหร่ายสีเขียว Scenedesmus sp. 
สามารถโตได้ดีกว่าที่อุณหภูมิอื่นๆ และอุณหภูมิสูงส่งผลให้ปริมาณไขมันรวมและลูทีนเพ่ิมขึ้น แต่บีต้าแคโรทีนลดลง  
 
คําสําคัญ: Scenedesmus sp., ไขมัน, แคโรทีนอยด์, อุณหภูมิสูง 
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Abstract:  Scenedesmus sp. is a green algae which accumulates lipids and carotenoids inside 
the cell. However, both lipids and carotenoids can be transformed into high-value 
molecules, antioxidants, anti-inflammatories, and biofuels. Carotenoids play important roles 
in either absorbing energy or protecting cells from photo-oxidative damage by means of 
beta-carotene and lutein that have a high market potential. Therefore, we are interested in 
effects of high temperature on growth, lipid, and carotenoid content in Scenedesmus sp. 
TISTR 8540. The green algae was cultured under different temperature including 25, 30, and 
35 degrees Celsius. Then, its lipid content was analyzed by Thin Layer Chromatography 
(TLC). Moreover, its carotenoid content was analyzed by sulfo-phospho-vanilin reaction 
carotenoid content by High-performance liquid chromatography (HPLC), and absorbance 
through spectrophotmeter. We found that Scenedesmus sp. grew better under 30 degrees  
Celsius than other temperatures and high temperature had an increasing effect on total lipid 
and lutein content, but beta carotene was decreased. 
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