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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ของการแปรรูปมันส าปะหลังจังหวัดนครราชสีมา  โดยศึกษาจากโรง
แป้งมันส าปะหลัง  2  โรง  และลานตากมัน  2  ลาน  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาคือ  ผลกระทบทางกายภาพ  
ศึกษาคุณภาพน้ าของโรงแป้งมันส าปะหลัง  ดัชนีศึกษาคือ  บีโอดี(BOD)  ซีโอดี(COD)  และ  ทีดีเอส(TDS)  ศึกษา
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ของลานตากมันซึ่งเก็บข้อมูล  3 เดือน คือ ตุลาคม  พฤศจิกายน  และ
ธันวาคม 2554 เดือนละ 1 ครั้ง  ผลกระทบทางคุณค่าการใช้ประโยชน์  ศึกษาปริมาณน้ าใช้ของโรงแป้งมัน
ส าปะหลัง  ผลกระทบทางคุณภาพชีวิต  ศึกษารายได้ของคนงานของโรงแป้งมันส าหลัง   และลานตากมัน
ส าปะหลังเพ่ือให้ทราบปริมาณผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปมันส าปะหลัง  ตลอดจนหาแนว
ทางแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น   
 ผลการศึกษาผลกระทบทางกายภาพ  คุณภาพน้ าของโรงแป้งมันส าปะหลัง  พบว่า  คุณภาพน้ าของโรง
แป้งมันส าปะหลังที่ 1 ของเดือนตุลาคม  พฤศจิกายน  และธันวาคม 2554  มีค่า  บีโอดี(BOD)  เท่ากับ  13,650  
มิลลิกรัมต่อลิตร  14,600  มิลลิกรัมต่อลิตร  และ 19,580  มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ  โรงแป้งมันส าปะหลังที่ 
2 เท่ากับ  4,494  มิลลิกรัมต่อลิตร  5,310  มิลลิกรัมต่อลิตร  และ 14,580 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ ค่าซีโอดี
(COD) ของโรงแป้งมันส าปะหลังที่ 1 เท่ากับ  29,580  มิลลิกรัมต่อลิตร  30,200  มิลลิกรัมต่อลิตร  และ 35,000  
มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ  โรงแป้งมันส าปะหลังที่ 2 เท่ากับ  11,652  มิลลิกรัมต่อลิตร  11,829  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  และ  30,184  มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ  การที่ค่า BOD และ COD ของโรงแป้งมันมีแนวโน้มสูงขึ้น  
เนื่องจากเมื่อผลิตนานขึ้น  จะมีส่วนของผลิตภัณฑ์ติดค้างอยู่ในขบวนการผลิตมากขึ้น  และการที่โรงแป้งมันที่ 1 มี
ค่า BOD และ COD สูงกว่าโรงแป้งมันที่ 2  เนื่องจากมีเครื่องจักรรุ่นเก่ากว่า  ประสิทธิภาพในการผลิตจึงต่ ากว่า  
มีส่วนของผลิตภัณฑ์ติดค้างมากกว่าค่า ทีดีเอส(TDS)  ของโรงแป้งมันส าปะหลังที่ 1 เท่ากับ  19,100  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  13,220  มิลลิกรัมต่อลิตร  และ 15,200  มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ  โรงแป้งมันส าปะหลังที่ 2 เท่ากับ  
12,520  มิลลิกรัมต่อลิตร  6,100  มิลลิกรัมต่อลิตร  และ 16,050  มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ  (2) การที่ค่า 
TDS ของโรงแป้งเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  เป็นผลมาจากกิจกรรมของเชื้อรา  ซึ่งจะย่อยสลายแป้งให้เป็นน้ าตาล  ถ้า
กิจกรรมของเชื้อรามีมากค่า TDS จะเพ่ิมขึ้น ถ้ากิจกรรมของเชื้อราลดลงค่า TDS จะลดลงด้วย โดยค่า บีโอดี
(BOD) , ซีโอดี(COD)  และ ทีดีเอส(TDS) ของโรงแป้งมันทั้ง 2 โรง ทั้ง 3 เดือน  เกินค่ามาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม  ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน  60  มิลลิกรัมต่อลิตร  
400  มิลลิกรัมต่อลิตร  และ  5,000  มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ  ส าหรับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
ของลานตากมันช่วงเดือนตุลาคม  พฤศจิกายน  และธันวาคม 2554  ลานตากมันที่ 1 เท่ากับ  90  ไมโครกรัมต่อ



ลูกบาศก์เมตร  120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และ 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  ลานตากมัน
ที่ 2 เท่ากับ  120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และ 170 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  ตามล าดับ  การที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กของลานตากทั้ง 2 ลาน  มีแนวโน้มสูงขึ้น 
เนื่องมาจากความชื้นของอากาศ  โดยความชื้นในอากาศของเดือนตุลาคมมีค่าสูงสุด  รองลงมาคือเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม ตามล าดับ  โดยค่า (PM10) ของลานตากมันที่ 1 เดือนธันวาคม  ลานตากมันที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน  และเดือนธันวาคม  มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 
120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณค่าการใช้ประโยชน์  ศึกษาปริมาณน้ าใช้ของโรงแป้งมัน
ส าปะหลัง  พบว่า  โรงแป้งมันที่ 1 ก าลังผลิตมันสด 3,000,000  กิโลกรัมต่อวัน  ใช้น้ าในการผลิต  96,000  คิว
ต่อวัน  น้ า  1  คิวแปรรูปมันส าปะหลัง  312.5  กิโลกรัม  โรงแป้งมันที่  2  ก าลังผลิตมันสด  400,000  คิวต่อวัน  
น้ า 1 คิวแปรรูปมันส าปะหลังได้  1,000  กิโลกรัม  การที่โรงแป้งท่ี  1  มีอัตราการใช้น้ าในการแปรรูปมากกว่าโรง
แป้งที่ 2  เนื่องจากโรงแป้งท่ี  1 มีเครื่องจักรเก่ากว่าโรงแป้งที่ 2  
 ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณภาพชีวิต  ศึกษารายได้ของคนงานของโรงแป้งมันส าปะหลัง
และลานตากมัน  คนงานโรงแป้งมันที่ 1 จ านวน  750 คน  ฝ่ายผลิตจ านวน  500  คน มีรายได้อยู่ระหว่าง  
5,490-12,000  บาทต่อเดือน  ฝ่ายส านักงาน  150  คนมีรายได้อยู่ระหว่าง  8,000-85,000  บาทต่อเดือน  ฝ่าย
สนับสนุน  100  คน  มีรายได้อยู่ระหว่าง  7,500-8,400  บาทต่อเดือน  ทั้ง 3 ฝ่ายจะมีรายได้เพ่ิมจากท างาน
ล่วงเวลา  100-150  บาทต่อวัน  คนงานโรงแป้งที่  2  จ านวน  177  คน  ฝ่ายผลิตจ านวน  105  คน  มีรายได้
อยู่ระหว่าง  4,202-6,615  บาทต่อเดือน  ฝ่ายส านักงานจ านวน  44  คน  มีรายได้อยู่ระหว่าง  5,910-27,650  
บาทต่อเดือน  ฝ่ายสนับสนุนจ านวน  28  คน  มีรายได้อยู่ระหว่าง  4,650-6,696  บาทต่อเดือน  ทั้ง  3  ฝ่ายจะมี
รายได้เพ่ิมจากการท างานล่วงเวลา  90-130  บาทต่อวัน  รายได้ของโรงงานแป้งมันที่  1  แนวโน้มรายได้สูงกว่า
โรงแป้งมันที่  2  เนื่องจากมีประสบการท างานมากกว่า 
 แนวทางการแก้ไขและลดผลกระสิ่งแวดล้อมของการแปรรูปมันส าปะหลัง  ในส่วนของผลกระทบทาง
กายภาพ  เรื่องคุณภาพน้ าท าได้โดยการน าน้ าเสียซึ่งมีสมบัติเหมาะสมในการท าก๊าซชีวภาพเพ่ือน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า  
นอกจากนี้ยัง  เป็นการลดกลิ่นรบกวนพนักงานในโรงงานและชุมชนนอกโรงงาน  อีกทั้งยังลดก๊าซเรือนกระจกได้
อีกด้วย  การลดผลกระทบทางกายภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กของลานตากมัน  ท าได้โดยการท าแนวป้องกันฝุ่น
ละออง  ด้วยการปลูกต้นไม้  3 ชั้นเรือนยอด ซ่ึงสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 
 แนวทางแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณค่าการใช้ประโยชน์  ส่วนของน้ าใช้ของโรงแป้งมัน
ส าปะหลัง  ท าได้โดยน าน้ าเสียจากกระบวนการผลิตไปผลิตก๊าซชีวภาพ  น้ าที่ผ่านการท าก๊าซชีวภาพแล้ว  
สามารถน าไปใช้ในการล้างหัวมันครั้งแรกหรือรดต้นไม้บริเวณโรงงานได้ประมาณ  9.38 เปอร์เซ็นต์ของน้ าที่ใช้
ทั้งหมด 
 แนวทางแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางคุณภาพชีวิต  ส่วนของรายได้ของคนงานต้องขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจของโลก  หากเศรษฐกิจดีการใช้ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังจะมีมาก  ราคามันส าปะหลังดี  เกษตรกรมี
การปลูกมันกันมาก  การแปรรูปมันส าปะหลังมีมากขึ้นตามไปด้วย  คนงานจะมีรายได้สูงขึ้นจากการท างาน
ล่วงเวลา 
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Abstract 
The Environment Impact Education of processing cassava in Nakhon Ratchasima 

province, by study from a tapioca starch factory 2 and tapioca starch bed 2 place, environment 
effect that study, effect is physical, study water quality of tapioca starch factory, the index 
studies is BOD, COD and TDS study dust small size quantity (PM10) of tapioca starch bed, which 
collect data 3 month is October, November and December 2554, month 1 time, applying 
benefit effect study using water quantity of tapioca starch factory, effect quality of lift, study 
the income of staff in tapioca starch factory. 

Result physical study water quality of tapioca starch factory that water quality of  
tapioca starch factory at 1 of October, November and December have value BOD 13,650 , 
14,600 and 19,580 mg/l respectively, tapioca starch factory at 2 is 4,494 ,5,310 and 14,580 mg/l 
respectively, value COD at tapioca starch factory at 1 is 29,580 , 30,200 and 35,000 mg/l 
respectively, tapioca starch factory at 2 is 11,625 , 11,829 and 30,184 mg/l respectively, value 
BOD and COD of tapioca starch factory tend higher, because of have produce longer will 
participate of products is owing in the process produces more and tapioca starch factory at 1 
have value BOD and COD higher tapioca starch factory at 2 because of there is old machinery, 
the efficiency in the production then lower and part of left products more, value TDS of 
tapioca starch factory at 1 is 19,100 , 13,220 and 15,200 mg/l respectively, tapioca starch factory 
at 2 is 12,520 , 6,100 and 16,050 mg/l respectively, because value TDS of tapioca starch factory 
at increase or lowers is from the activity of fungus which will digest crumble powder is sugar, if 
the activity of fungus has most, value TDS if, the activity of fungus has if the activity of fungus is 
lower, have value TDS is lower with, by value BOD, COD and TDS of tapioca starch factory both 
2 factory, both 3 month exceed the standard letting waste water from industrial factory source 
at fixed not exceed 60,400 and 5,000 mg/l respectively, for quantity of dust small size (PM10) 
for tapioca starch bed period October, November and December 2011 tapioca starch bed at 1 is 
90 , 120 and 140 ug/m3 respectively, tapioca starch bed at is 120, 140 and 170 ug/m3 
respectively, because quantity of dust small size (PM10) for tapioca starch bed both 2 bed tend 
high up, with regard to the moistness in air of October be value most next is November and 



December respectively. By value (PM10) tapioca starch bed at 1 December and tapioca starch 
bed at 2 in November and December be higher the standard, air quantity in the atmosphere 
generally at fixed not exceed 120 ug/m3 

The result study environment way worth using benefit, study water quantity uses of 
tapioca starch factory that factory at 1 cassava productivity 3,000,000 kg/day uses water 
product 96,000 m3/day, water 1 m3 can produce processing cassava is 312.5 kg, factory at 2 
cassava productivity 400,000 Kg/day, water 1 m3 can produce processing cassava is 1,000 kg, 
because factory 1 there is using water rate in processing more than factory at 2 because factory 
at 1 old machinery factory at 2 

The result study environment effect per quality of life, study income of staff of tapioca 
starch factory and tapioca starch bed, staff of factory at 1 amount 750 person, the faction 
produces the amount 500 person, have income is between 5,490-12,000 bath/month office 
faction 150 person have income is between 8,000-85,000 bath/month, support faction 100 
person, have income is between 7,500-8,400 bath/month, both 3 faction will have the income 
enhances from work overtime 100-150 bath/day staff of factory at 2 amount 177 person, 
faction produces the amount 105 person, have income is between 4,202-6,615 bath/month, 
office faction amount 44 person have the income 5,910-27,650 bath/month, support faction 
amount 28 person have the income between 4,650-6,695 bath/month, both 3 faction will have 
the income enhances from work overtime 90-130 bath/day, the income of factory at 1 higher 
factory at 2 because staff has an experience more 

The editing way and decrease environment effect of processing cassava in the part of 
physical effect about water quantity can dirty water lead which, there is the property is 
appropriate in doing biogas applies to produce the electricity, besides still be small reduction 
disturbs staff in factory and community outside factory, moreover still decrease glass house gas 
has as well. 

The effect physical reduction from small size dust of tapioca starch bed can by doing 
line protects dust with cultivate tree 3 class the top, which can decrease dust quantity has 
arrived at 50% 

The editing way and decrease environment effect of using benefit the part of water use 
of tapioca starch factory can do by lead the dirty water from the procedure to produce the 
biogas the water has that doing biogas already can apply cassava clean in for first or take a bath 
tree area of factory about 9.38% of water use all. 

The editing way and decrease environment effect of life, the part of the income of staff 
must depend on economic worldly condition if good using economy products from cassava will 
have more, price cassava good, agriculturist cultivate cassava high processing cassava higher 
staff will have high income from overtime. 


