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บทคัดย่อ 
 
 ในการออกแบบและพฒันาเคร่ืองอบแหง้แบบอุโมงคท่ี์น าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละน า
เช้ือเพลิงจากชีวมวลมาใชร่้วมกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพลงังานส าหรับการอบแหง้ผลผลิต
ทางการเกษตร ราคาตน้ทุนผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการอบแหง้ และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏั
จกัรชีวติของอุโมงคอ์บแหง้ โดยในการศึกษาน้ีไดท้  าการทดลองอบกลว้ยน ้าวา้ , ขิง, ใบมะกรูด และ
พริกข้ีหนู เพื่อทดสอบสมรรถนะของระบบ ซ่ึงผลจากการทดสอบพบวา่หากมีการใชถ่้านไมม้าเป็น
เช้ือเพลิงใหก้บัเตาแก๊สซิไฟเออร์และน าความร้อนท่ีไดม้าใชร่้วมกบัพลงังานแสงอาทิตยจ์ะสามารถ
ลดระยะเวลาในการอบแหง้ลงได ้โดยในกรณีของการอบกลว้ยน ้าวา้ ขิง ใบมะกรูด และพริกข้ีหนู 
สามารถลดเวลาในการอบไดถึ้ง  15.54%, 27.67%, 15.80% และ 9.36% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัการ
อบโดยอาศยัพลงังานแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว โดยท่ีประสิทธิภาพของการอบผลิตภณัฑท์างการ
เกษตรแต่ละชนิดเพิ่มข้ึนประมาณ 22.22%, 9.60%, 22.18% และ 23.60% ตามล าดบั และเม่ือท าการ
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑท์างการเกษตรพบวา่การอบแหง้
กลว้ยน ้าวา้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย ท่ีสุดเท่ากบั  2.47x10-4 Pt/กิโลกรัมผลิตภณัฑแ์หง้  
รองลงมาคือ ใบมะกรูด พริกข้ีหนู และขิง เท่ากบั 3.56  x10-4 Pt/กิโลกรัมผลิตภณัฑแ์หง้, 1.01  x10-4  
Pt/กิโลกรัมผลิตภณัฑแ์หง้ และ 5.11 x10-4  Pt/กิโลกรัมผลิตภณัฑแ์หง้  ตามล าดบั พบวา่ผลิตภณัฑท่ี์
ผา่นการอบดว้ยอุโมงคแ์สงอาทิตยร่์วมกบัเตาแก๊สซิไฟเออร์ชีวมวลจะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการอบแบบทัว่ไปในทอ้งตลาดซ่ึงใชก้๊าซหุงตม้เป็นเช้ือเพลิงใน
การใหค้วามร้อน โดยสามารถกระทบดา้นภาวะโลกร้อนและภาวะฝนกรดไดม้ากกวา่ 80% แต่ไม่
สามารถลดผลกระทบดา้นการปล่อยฝุ่ นละอองหมอกควนัไดซ่ึ้งพบวา่การใชถ่้านไมส่้งผลใหเ้กิด
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การปล่อยฝุ่ นละอองหมอกควนัมากกวา่ 19% เม่ือเทียบกบัการใชก้๊าซหุงตม้  และเม่ือท าการประเมิน
ราคาตน้ทุนผลผลิตร่วมกบัราคาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ราคาของกลว้ยน ้าวา้, ขิง, ใบมะกรูด และ
พริกข้ีหนู ท่ีผา่นการอบดว้ยอุโมงคอ์บแหง้แสงอาทิตยร่์วมกบัเตาแก็สซิไฟเออร์ชีวมวลมีค่าเท่ากบั 
118.45, 195.94, 79.08 และ 296.58 บาท/กิโลกรัมผลิตภณัฑแ์หง้ ตามล าดบั ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนของ
ระบบดงักล่าวน้ีอยูใ่นช่วง 1.77-3.09 ปี โดยมีผลตอบแทนภายในอยูใ่นช่วง 30.05%-56.14% 
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Abstract 

 
 In this study, the solar tunnel dryer with biomass gasifier are designed and constructed. 
Four agricultural produces which are banana, ginger, kaffir lime leaves and chili are dried to test 
the performance of the drying tunnel. The product cost is evaluated. Besides, to ensure that the 
process is environmentally friendly, the study of environmental impact during the life cycle of 
dried products is also carried out. In case of using charcoal as fuel for the gasifier, the results 
show that, the solar tunnel with gasifier could reduce the drying period of all agricultural 
produces comparing to the simple solar dryer. In case of banana, ginger, kaffir lime leaves and 
chili, the drying period could be reduced as much as 15.54%, 27.67%, 15.80% และ 9.36%, 
respectively. The efficiency of the designed solar tunnel when banana, ginger and kaffir lime 
leaves and chili are dried is also higher as 22.22%, 9.60%, 22.18% and 23.60%, respectively. 
Besides, due to the life cycle analysis results, the environmental impact including global 
warming, rain acidification and particulate matter emission in the case of dried banana is the 
minimum at 2.47 x10-4  Pt/kg. The environmental impacts of dried kaffir lime leaves, dried chili 
and dried ginger are 3.56 x10-4  Pt/kg, 1.01 x10-4  Pt/kg and 5.11 x10-4  Pt/kg, respectively. The 
results from all cases show that the use of solar tunnel with biomass gasifier is more 
environmentally friendly comparing with the use of conventional LPG – based dryer. It could 
reduce global warming and rain acidification impacts. The reduction could be as high as 80%. 
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However, it could not reduce the effects of particle matter (PM) emission. The emission of the 
designed system is more than that of the conventional LPG system approximately 19%. From the 
economic analysis, the product costs which includes the environmental externality costs of dried 
banana, dried ginger, dried kaffir lime leaves and dried chili are 118.45, 195.94, 79.08 and 296.58 
baht/kg respectively. The payback period of the designed tunnel is 1.77-3.09 years and the 
internal rate of return is 30.05%-56.14% 


