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การประเมินคุณภาพอากาศในพืน้ ที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยไลเคนย้ายปลูก
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บทคัดย่อ: ไลเคนถูกใช้เป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างแพร่หลาย การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่ อใช้ไลเคนเป็นดั ชนีชี้วัดทางชีวภาพบ่งบอกคุณ ภาพอากาศในพื้น ที่ อุต สาหกรรมมาบตาพุ ด โดยทําการ
วิเคราะห์สารมลพิษที่สะสมในแทลลัสพร้อมด้วยวัดค่าการตอบสนองทางสรีรวิทยาของไลเคน Parmotrema
tinctorum ซึ่งย้ายปลูกในพื้นที่อุตสาหกรรม 8 แห่ง พื้นที่ชนบท 2 แห่ง และพื้นที่ควบคุมอีก 1 แห่ง นําข้อมูล
ที่ได้ไปคํานวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (IAQ) พบว่าพื้นที่ตรวจวัด 3 แห่ง ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางอุตสาหกรรม 35 กิโลเมตร มีคุณภาพอากาศไม่ดี พื้นที่ตรวจวัด 3 แห่ง อยู่ระหว่าง 4-7 กิโลเมตร มีคุณภาพอากาศปานกลาง
และอี ก 2 แห่ ง อยู่ ห่ า ง 8-9 กิ โลเมตร มี คุ ณ ภาพอากาศดี ส่ ว นพื้ น ที่ ช นบททั้ ง 2 แห่ ง ซึ่ งอยู่ ห่ า ง 35-55
กิโลเมตร มีคุณภาพอากาศดีมาก เทียบเท่ากับพื้นที่ควบคุม ผลการศึกษาในครั้งนี้ยืนยันว่าไลเคนสามารถใช้
เป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพบ่งบอกคุณภาพอากาศได้
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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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