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ขอบคุณหน่วยงานทีส่นับสนุน
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ความเป็นมา

2545- 2550: กลุ่มพลาสมา, หน่วยวจิยัฟิสิกส์ทดลอง

2550- 2552: กลุ่มพลาสมา, หน่วยวจิยัเทคโนโลยโีมเลกลุ

2552- 2557: หอ้งปฏิบติัการวจิยัเทคโนโลยพีลาสมาเพื่อการประยกุตท์างกสิกรรม
ศูนยค์วามเป็นเลิศเทคโนโลยพีลาสมาเพื่อการประยกุตท์างกสิกรรม

2557 – 2559: หอ้งปฏิบติัการวจิยัเทคโนโลยพีลาสมาเพื่อการประยกุตท์างกสิกรรม
ศูนยว์จิยัความเป็นเลิศนวตักรรมฟิสิกส์ย ัง่ยนืส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร
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2559 - ปัจจุบัน: ศูนย์ความเป็นเลศิทางด้านพลาสมาและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
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2545: ก าเนิดหน่วยวจิัยฟิสิกส์ทดลอง
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2550: หน่วยวจิัยเทคโนโลยโีมเลกลุ



2556: ห้องปฏิบัตกิารวจิัยเทคโนโลยพีลาสมาเพ่ือการประยุกต์ทางกสิกรรม

Microwave heating

Atmospheric cold
plasma sources Low pressure 

plasma and ion sources6



• โครงการวจิยั 34 โครงการ (การพฒันาเทคโนโลยพีลาสมา 14 โครงการ
การพฒันาเทคโนโลยไีมโครเวฟ 20 โครงการ) เฉล่ีย 2.6 โครงการ/ปี

• งบประมาณ 20,049,838 บาท(การพฒันาเทคโนโลยพีลาสมา 10,372,938 บาท
การพฒันาเทคโนโลยไีมโครเวฟ 9,676,900 บาท) เฉล่ีย 1,542,295 บาท/ปี
(แหล่งทุน: สกว. สกอ. มูลนิธิโทเร สวทช. บริษทัไทรอมัเอน็จิเนียร่ิง สถาบนัวจิยั
แสงซินโครตรอน วช. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นฟิสิกส์ บริษทัE-contech สจล. อุทยาน
วิทยฯ์ภาคใต ้อุทยานวทิยฯ์ภาคเหนือ บริษทัซีพีไอฯ สวก.)

• ตีพิมพบ์ทความวิจยั 32 เร่ือง (ISI 15 เร่ือง) เสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 80 เร่ือง
• ไดรั้บการคุม้ครองอนุสิทธิบตัร 3 เร่ือง ยืน่จดสิทธิสิทธิบตัร 1 เร่ือง(เม่ือปี 2551)
• Lisensingใหก้บับริษทั 3 บริษทั
• ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัชุมชน ผูป้ระกอบการปีละประมาณ 20 คร้ัง
• รางวลัระดบัชาติ 6 รางวลั (กพร. วช. สวทน. วฒิุสภา)
• การผลิตบณัฑิตปริญญาโท(จบการศึกษา 5 คน) และปริญญาเอก(จบการศึกษา 1 คน

ก าลงัศึกษา 2 คน)

ผลงานการวจิัยการวจิัย 14ปี
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PEwave
center 

งบประมาณจากรัฐ

โครงการวจิัย

งบประมาณจากเอกชน

Technology transfer, Licensing 
and services, Prototypes

แนวทางการด าเนินการวิจัย

บทความวจิัย
ต ารา



โจทย์วจิัยเพ่ือพฒันาThailand 4.0: สร้างนวตักรรมระดบัสากลและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตร

ภาพจาก http://www.arda.or.th/easyknowledge/easy-articles-detail.php?id=75



Physics of RF/Microwave heating

Drying

Extraction

Synthesis

Cold sterilization

Thermal plasmas

Green chemistry

High energy ion beam

Germination

Core knowledges and their innovations

Physics of plasmas
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อาหารสุขภาพ หรืออาหารเป็นยา: Functional Foods

ท่ีมา: http://sukkaphap-d.com/
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การให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟส าหรับผลติอาหารสุขภาพ

Microwave 

heating 
(processing)Tempering

Sterilization

Extraction

Drying
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คล่ืนไมโครเวฟ

• การส่ือสาร
• การให้ความร้อน
• วิเคราะห์คุณสมบติัของวสัดุ

ไมโครเวฟเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ามีความถ่ีระหวา่ง 300 MHz – 300 GHz 
ถูกน ามาประยกุตใ์ชง้านทางดา้นต่างๆ เช่น
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หลกัการให้ความร้อน

การใช้ลมร้อนหรืออนิฟราเรด การใช้คล่ืนไมโครเวฟหรือคล่ืนวทิยุ

ลมร้อน

วสัดุชีวภาพ

Microwave
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หลกัการให้ความร้อนเพ่ือการอบแห้งด้วยคล่ืนไมโครเวฟ

Dielectric heating
Biomaterials

Water molecules

2

ave. 2P f E   

j     

( , ,molecular and atomic structures)T f  

การเลือกให้ความร้อน(Selective heating)
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หลกัการให้ความร้อนเพ่ือการอบแห้งด้วยคล่ืนไมโครเวฟ

Cold water molecule

Microwave

ความร้อน

Hot water molecules

วสัดุชีวภาพ
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การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
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วธีิการท าแห้ง

ตากแดดตากลม
(อินฟราเรด+พาความช้ืน)

ความร้อนจากฟืน ไฟฟ้า ลมร้อน
(อินฟราเรด+พาความช้ืน)

ไมโครเวฟ+ลมอ่ืนๆ
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การใช้ความร้อนจากแสงแดด

ข้อเสีย
1. แสงแดดไม่สม ่าเสมอ ท าใหป้ลาคุณภาพไม่ดี ราคาตก
2. ใชพ้ื้นท่ีมาก และมีกล่ินรบกวน
3. การปนเป้ือนจากฝุ่ น และเช้ือโรค 
4. การใชย้าฆ่าหนอน
5. ไม่สามารถท าปลาแดดเดียวในหนา้ฝน

ข้อดี
1. แสงแดดฟรี ไม่ตอ้งเสียเงิน
2. ท าปลาแดดเดียวเท่าไหร่กไ็ด้
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ข้อเสีย
1. ความร้อนจากฟืนไม่สม ่าเสมอ ควบคุมคุณภาพยาก
2. หาไมฟื้นยาก ในหนา้ฝน
3. มีการสูญเสียความร้อนมาก
4. เตามีขนาดใหญ่ ไม่สามารถยา้ยท่ีได้
5. ตอ้งดูแลอยูต่ลอดเวลา

ข้อดี
1. สามารถท าปลาแดดเดียวเม่ือไหร่กไ็ด้

การใช้ความร้อนจากฟืน หรือแก๊ส และมีลมเป่า
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ข้อเสีย
1. เป็นเทคโนโลยใีหม่ มีความซบัซอ้น
2. ใชไ้ฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังาน
3. มีอนัตราย

ข้อดี
1. ใชไ้ดต้ลอดเวลา(ไม่ข้ึนกบัฤดูกาล)
2. การเกิดความร้อนอยา่งสม ่าเสมอและรวดเร็ว
3. ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน(ไฟฟ้า)สูง
4. สามารถรักษาคุณภาพผลิตภณัฑไ์ดดี้

การใช้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ

Cold water molecule

Microwave

ความร้อน

Hot water molecules

วสัดุชีวภาพ
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ใช้เวลาเร็ว

ผลติภัณฑ์ เวลาอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
(ชม.)

เวลาอบแห้งด้วยการตาก
แดด(ชม.)

ขา้วพอง/กก. 0.20 25

ปลาแหง้/กก. 3 48

พริกแหง้/กก. 2 36
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ประสิทธิภาพการใช้พลงังานสูง

ผลติภัณฑ์ วธีิการอบแห้ง SEC(MJ/kg)

Okara (Product from soymilk) ลมร้อน 1.6 – 4.1 

vegetable starch solutions ลมร้อน 3 - 5 

Rice grain ลมร้อนและฟลูอิดไดซ์เบด 4.7-7.0 

Barley อินฟราเรดและการระบายความช้ืนดว้ยลม 12.1 – 20.3 

Oion การแพร่และการระบายความช้ืนดว้ยลม 7.2 – 12.6 

Carrot ไมโครเวฟ 0.4 – 1.4 

Pumpkin ไมโครเวฟ ระบายความช้ืนด้วยลม 0.1 – 0.6 

Total energy supplied in drying process
Specific energy consumption(SEC)    kJ/kg

Amount of removed during drying
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Preserve good qualities (Leaves of Coccinia grandis)

Fresh

1 h microwave drying

8 h solar drying

รักษาคุณภาพ(องค์ประกอบทีม่ีประโยชน์)
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น า้ โปรตีน ไขมนั วิตามิน ฯลฯ

น า้

คล่ืนไมโครเวฟ

พฤตกิรรมการดูดกลืน
คล่ืนไมโครเวฟของวสัดุ

การพฒันาวงจรไฟฟ้าศักย์สูง
เพ่ือควบคุมการท างานของแมกนีตรอน

การพฒันาเทคโนโลยไีมโครเวฟเพ่ือการอบแห้งปลา(2548-2551)
(แหล่งทุน สกอ. 504,200 บาท)
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ปลาแหง้จากตลาดชุมชน

ปลาแหง้เม่ืออบดว้ยคล่ืน
ไมโครเวฟ

Laboratory prototype system
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800 W magnetron

Magnetron and power control
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Filament: 3 – 4 Volt, ~ 11 A
Cathode-Anode biasing > 3,500 V

Magnetron’s resonant cavity
(side view)

Magnetron’s resonant cavity
(crossection view)

Microwave is generated
by periodic motion under 
electric and magnetic field

Magnetron and power control



Laboratory prototype system

Control of microwave power
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Laboratory prototype system

Control of microwave power

Power efficiency is about 70%
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Laboratory prototype system

Door’s choke configuration for leakage suppression
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ปลาแห้งชนิดต่างๆ
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Free fatty acid content
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การท าแหง้ดว้ยแสงอาทิตยส์ามารถเหน่ียวน าใหเ้กิดการออกซิเดชนัและการยอ่ยสลายของ
ไขมนัไดม้ากกวา่การท าแหง้ดว้ยไมโครเวฟในทุก ๆ ระดบัก าลงัไฟฟ้า 



Sensory test
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เคร่ืองต้นแบบขนาด เลก็
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Small industrial prototype

Multi-magnetron

And power controlMulti-modes cavity

Leakage’s shielding
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Small industrial prototype

1

2

3

4

5

6

Uniformity of the microwave field
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Small industrial prototype

Uniformity of the microwave field

Capacity 60×70×160 cm3

Microwave power 4.8 kW, 6 magnetrons 38



 

 

 

 

2552 - 2553  โครงการพฒันาปลากึง่แห้งอนามัยเพ่ือเป็นอาชีพเสริม
(แหล่งทุน วช. 350,000 บาท)

ชุมชน: ชุมชนประมงพื้นบา้นท่าสูง อ.ท่าศาลา
สถานภาพ: ปิดโครงการ
ป ญหา: เทคโนโลย ีตลาด การจดัการ ความร่วมมือ ?
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2552: เคร่ืองอบหนังปลาแซลมอลในระดับอุตสาหกรรม
(แหล่งทุน บริษัท เค ซีฟรีซ จ ากดั 200,000 บาท)

บริษทั: เอน็ เค ซีฟรีซ จ ากดั หาดใหญ่
สถานภาพ: ขาดการติดต่อ
ป ญหา: ผลิตภณัฑ ์ตลาด?
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อบแห้งแผ่นทุเรียนกรอบ (นักศึกษา)
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อบแห้งพริก (นักศึกษา)

50 วตัต์ 125 วตัต์ 275 วตัต์ 425 วตัต์

47 ชัว่โมง
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2553-2554 การผลติผงผกัปรุงรส(ผงนัว)
(แหล่งทุน วช. 50,000 บาท)

ชุมชน: กลุ่มรักษสุ์ขภาพ ต.ปากพนู อ.เมือง
สถานภาพ: ปิดโครงการ
ป ญหา: ชุมชน ตลาด บรรจุภณัฑ ์
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2553-2554 เคร่ืองอบแห้งผกัสมุนไพรต้นแบบอุตสาหกรรม
(แหล่งทุน iTAB 20,000 บาท)

บริษทั: ประดู่เอน็จิเนียร่ิงเอน็จิเนียร่ิง
สถานภาพ: พร้อมผลิตใชง้าน
ป ญหา: -
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2555 เคร่ืองอบแห้งลูกเดือย
(แหล่งทุน บริษัทขนมบ้านครูยุ 35,000 บาท)

บริษทั: ขนมบา้นครูยุ
สถานภาพ: พร้อมผลิตใชง้าน
ป ญหา: -
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2554-2556เทคโนโลยไีมโครเวฟส าหรับการละลายน า้แข็งและการน่ึงปลาทูน่า

เคร่ืองละลายน ้าแขง็และน่ึงปลาใหสุ้กภายในเวลา 1 ชม.
ดว้ยพลงังานไมโครเวฟ

บริษทั: สงขลาแคนน่ิง สงขลา

(แหล่งทุน บริษัทสงขลาแคนน่ิง 4000,000 บาท สวทช. 1,000,000 บาท)
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เคร่ืองต้นแบบอุตสาหกรรมการละลายน า้แข็งและการน่ึง

47

สถานภาพ: หยดุด าเนินการ
ป ญหา: การติดตั้ง



2557-2558 : การวจิัยเพ่ือพฒันาผลติภัณฑ์ชาจากใบทุเรียนน า้ ไร่ทรัพย์ทว ีอ.ปากพนัง 
(แหล่งทุน สกว.ABC 100,000 บาท)
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(แนวทาง)การพฒันาชาใบทุเรียนน า้สู่มาตรฐานสากล

Microwave drying
Freeze dry
Spray dry
Extraction

Product development
• ชาใบทุเรียนน ้า และชาใบทุเรียนน ้าผสม
สมุนไพรชนิดต่างๆ บรรจุถุงพร้อมชง
• ชงผงพร้อมชงด่ืม หรือชาผงบรรจุแคปซูล
พร้อมรับประทาน (โดยผลิตจากสารสกดัน ้าชา 
(tea infusion))

การศึกษา Phytochemicals
การทดสอบฤทธ์ทางชีวเคมใีนห้องปฏิบัติการ
การทดสอบในสัตว์ทดลอง
Clinical test

การศึกษาสังคมวิทยา
• ความเช่ือและวฒันธรรมการด่ืมชาทุเรียนน ้า
• การศึกษาผลกระทบสุขภาพชุมชน
• การศึกษาห่วงโซ่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในชุมชน
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2558: บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น า้ จ ากดั จ.สงขลา 

สถานภาพ: จา้งบริษทับา้นใตเ้ทค
โนโลยที าเคร่ืองอบซูริมิราคา 300,000 บาท
ป ญหา: -
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การอบแห้งด้วยไมโครเวฟทีค่วามดนัต ่า
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เทคโนโลยกีารอบแห้ง

Sunlight

Hot air

Microwave

Vacuum microwave

Freeze dry

Cost
0 10000 30000 50000 500000 5000000

Quality
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การอบแห้งด้วยคล่ืนไมโครเวฟทีค่วามดันต ่า

Cold water molecule

Microwave

ความร้อน

Hot water molecules

วสัดุชีวภาพ
ลดความดัน

ลดความดนั

ลดความดนั
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Kudra, T., and Mujumdar,  A. S. (2002). Advanced drying technologies.

Microwave vacuum
drying

การอบแห้งด้วยคล่ืนไมโครเวฟที่ความดนัต ่าใช้อุณหภูมน้ิองกว่า 25 องศาเซลเซียส
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Kudra, T., and Mujumdar,  A. S. (2002). Advanced drying technologies.

การอบแห้งด้วยคล่ืนไมโครเวฟทีค่วามดันต ่าใช้เวลาส้ันลง
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Vacuum chamber

Condenser for water 

and oil trap

Magnetron and 

waveguide

Low- pressure microwave drying system

เคร่ืองอบแห้งด้วยคล่ืนไมโครเวฟทีค่วามดนัต ่าส าหรับการทดลอง
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natural swiftlet bird’s nest

Cleaning
Forming

Dring

การอบแห้งรังนกแอ่น
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Drying curves

เวลาในการอบแห้งน้อยกว่า 2 ช่ัวโมง
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ผลการทดลองอบแห้งรังนกแอ่น

รังนกแอ่นธรรมชาติ

สีของรังนกแอ่น

รังนกแอ่นเปียกหลงัจากท าความ
สะอาด

รังนกแอ่นแห้งด้วยไมโครเวฟ 50 
วตัต์

รังนกแอ่นแห้งด้วยไมโครเวฟ 
100 วตัต์

รังนกแอ่นแห้งด้วยไมโครเวฟ 
150 วตัต์

รังนกแอ่นแห้งจากตลาด
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ผลการทดลองอบแห้งรังนกแอ่น
ปริมาณโปรตีน

รังนกแอ่น % โปรตีน

เปียกหลงัจากท าความสะอาด 74.0

แหง้ดว้ยไมโครเวฟ 50 วตัต์ 79.1

แหง้ดว้ยไมโครเวฟ 100 วตัต์ 78.9

แหง้ดว้ยไมโครเวฟ 150 วตัต์ 78.9

แหง้จากตลาด 1.4

แหง้ดว้ยวธีิตากลมในหอ้งแหง้ 62.9

แหง้ส่งออก(ผูป้ระกอบการ) 61.7
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Rehydration of the bird’s nest

50  W

100 W

150 W

0 5 mins 10 mins 15 mins

การคืนตัวเม่ือแช่น า้
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Rehydration of the bird’s nest

การคืนตัวเม่ือแช่น า้
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Products from Malaysia

http://www.thestar.com.my/business/sme/2013/08/01/a-growing-nest-egg-for-one-

company-the-growing-popularity-of-birds-nest-products-is-providing-lucrat/

Swiftlet bird’s nest, known as 

healthy functional food in 

Asia. It is good for skin care, 

curing respiratory 

malfunction. It is impressed as 
Caviar of the East. 

ผลติภัณฑ์รังนกแอ่นของมาเลเซีย
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เทคโนโลยไีมโครเวฟความดนัต ่าในประเทศและต่างประเทศ

Germany China Canada

แม่โจ้ มจธ.
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การออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟที่ความต ่าต้นแบบอุตสาหกรรม

Cooling tower

Water jet pump

Vacuum chamber
Control panel

ระบบเคร่ืองอบแหง้ดว้ยไมโครเวฟท่ีความดนัต ่า ซ่ึงประกอบดว้ย Vacuum chamber, Control 
panel, Water jet pump และ Cooling tower
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Vacuum chamber และชั้นวางวสัดุภายใน
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การวางต าแหน่งแมกนีตรอนทั้ง 6 หวัรอบๆVacuum chamber
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ประตูและ Choke
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ค าถามและข้อเสนอแนะ
ขอบคุณมาก
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Interactions of microwave with materials

Dielectric heating

2.45 GHz

 of water at 25  C 
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Interactions of microwave with materials

Dielectric heating

2450 MHz

0.5 – 1 cm
Skin depth

Frequency dependence of d and Pave. of water 


