เตาอบไมโครเวฟ
ชวน คลายปาน
คําสําคัญ ไมโครเวฟ เตาอบ เตาเผา
ประวัตคิ วามเปนมา ในป ค.ศ. 1945 บริษัทเรยเธอรน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําหลักการของ
คลืน่ ไมโครเวฟจากเรดารในสงครามโลกครั้งที่สองมาใชในการปรุงอาหาร เตาไมโครเวฟจึงเริ่มเกิดขึ้น และ
ไดมกี ารวิวฒ
ั นาการเทคโนโลยีใหมๆ เชนเปลี่ยนระบบเตาไมโครเวฟธรรมดามาเปนระบบจานหมุน ควบคุม
การทํางานดวยระบบ Micro Processor และนําระบบ Computer Program Card ระบบ Sensor มาใชกับ
เตาไมโครเวฟ และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเตาไมโครเวฟเปนเตาที่สมบูรณแบบอยางแทจริง

ไมโครเวฟคืออะไรและทํางานไดอยางไร
ไมโครเวฟเปนคลืน่ แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงมากถึง 2,450 ลานรอบตอวินาทีมีลักษณะคลายกับ
คลืน่ วิทยุแตมคี วามถีท่ ี่สั้นกวา หัวใจสําคัญของเตาไมโครเวฟ คือตัวแม็กนิตรอนที่จะเปนตัวเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนคลืน่ ไมโครเวฟ ซึ่งไมเปนอันตรายตอมนุษย เพราะคลื่นไมโครเวฟเปนคลื่นความถี่สูงมิใชรังสี จึง
ไมกระจายและสะสมในรางกายมนุษย
ระบบการทํางานของเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะพุงเขาสูอาหารจากทุกทิศทุกทางโดยรอบของ
ผนังเตาดานในแลวแผกระจายไปสูอาหาร เมื่อคลื่นไปกระทบอาหาร ทําใหโมเลกุลของอาหารเกิดการสั่น
และเสียดสีกนั กอใหเกิดเปนพลังงานความรอนทําใหอาหารสุกอยางรวดเร็ว ลักษณะเชนเดียวกับการที่เรา
ใชมอื ถูกันไปมาเร็วๆจะรูสึกรอนขึ้นมาทันที
จากคุณสมบัตเิ ดนของคลื่นไมโครเวฟที่ทําใหอาหารสุกอยางรวดเร็ว จึงเปนการรักษาคุณคาของ
อาหารไวอยางครบถวน ไมวาจะเปนการหุง ตม อบ นึ่ง ปง ยาง ทอด และคุณสมบัติพิเศษที่ไดรับมากกวา
การประกอบอาหารดวยวิธีดังเดิมหลายประการ อาทิความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย และไรเขมา
ควันไฟ

คลื่นไมโครเวฟ
มีลกั ษณะเดน 3 ประการ
1. การสะทอนกลับ (Reflection) คลืน่ ไมโครเวฟเมื่อไปกระทบกับภาชนะที่เปน
โลหะหรือมีสว นผสมของโลหะ คลื่นไมโครเวฟไมสามารถทะลุผานภาชนะดัง
กลาวได จะสะทอนกลับหมด ดังนั้นอาหารที่ใสในภาชนะที่เปนโลหะก็จะไมสุก

2. การสงผาน (Transmission) คลืน่ ไมโครเวฟสามารถทะลุผานภาชนะที่ทํา
ดวยแกว กระดาษ ไม เซรามิกและพลาสติกได เพราะภาชนะดังกลาวไมมี
สวนผสมของโลหะ จึงเปนภาชนะที่ใชไดดีในเตาไมโครเวฟ
3. การดูดซึม (Absorption) ปกติอาหารโดยทั่วๆไป จะประกอบดวยโมเลกุลของ
นําในอาหารซึ
้
่งจะดูดซึมคลื่นไมโครเวฟ ทําใหอาหารรอนอยางรวดเร็ว และ
อีกนัยหนึ่งเมื่อโมเลกุลของนํ้าดูดซึมคลื่นไมโครเวฟแลวจะสลายตัวในทันทีไม
สะสมในอาหาร

หลักการใหความรอน
การประกอบอาหารดวยเตาไมโครเวฟนี้ แตกตางจากการประกอบอาหารดวยเตาอบธรรมดา คือ
เตาอบธรรมดาใหพลังงานความรอนโดยเปลวไฟแบบเตาอบแก็สหรือความรอนจากขดลวดไฟฟา ซึ่งจะทํา
ใหอาหารสุกโดยการถายเทความรอน คือการนํา การพาและการแผรังสี แตเตาไมโครเวฟทําใหอาหารสุก
โดยคลืน่ ไมโครเวฟ ที่มีความถี่สูง ทําใหโมเลกุลของนํ้าในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและชนโมเลกุลอื่นๆตอ
ไป จนเกิดเปนพลังงานจลนและพลังงานจลนนี้เองจะกลายสภาพเปนพลังงานความรอน จึงทําใหอาหารสุก
อยางรวดเร็วและเร็วกวาการประกอบอาหารดวยระบบอื่นๆโดยไมเสียพลังงานความรอน

การใหความรอนแบบธรรมดา

การใหความรอนแบบไมโครเวฟ

การเลือกใชระดับความรอนในการประกอบอาหาร
เตาไมโครเวฟไดวิวัฒนาการใหความสะดวกสบายในการเลือกใชระดับของกําลังคลื่นไมโครเวฟใน
การประกอบอาหารแตละประเภทอยางเหมาะสม เริ่มตั้งแตการทําละลายอาหารแชแข็ง อุนอาหาร ตม ตุน
อบ ยาง ทอด และอีกมากมาย
ระดับความรอนของเตาไมโครเวฟที่ผลิตขึ้นใชงานสวนมากจะมี 5 ระดับของการทํางาน คือ HIGH,
MEDIUM HIGH, MEDIUM, MEDIUM LOW, LOW

ระดับความรอน
HIGH
MEDIUM HIGH
MEDIUM
MEDIUM LOW
LOW

กําลังคลื่นไมโครเวฟ (%)
100%
70%
50%
30%
20%

HIGH (FULL POWER)
หมายถึงกําลังแรงสุด ถาใชระบบนี้ในการปรุงอาหารก็จะชวยใหอาหารสุกอยางรวดเร็ว โดยทั่วๆไป
ใชในการปรุงอาหารประเภท ปลา เบคอน ผักตางๆ อุนอาหารใหรอน เครื่องดื่มรอน ละลายเนยและ เนื้อ
(ประเภทไมเหนียว)
MEDIUM HIGH (ROAST)
ระบบนีเ้ หมาะสําหรับอบอาหาร ปงอาหารและอาหารที่สุกแลว โดยทั่วไปจะใชระบบนี้กับประเภท
อาหารดังนี้ อุน อาหารที่ตองการใหรอน อุนขนมปง ไกยางหมูยางและปรุงอาหารประเภทที่มีสวนผสมของ
เนยแข็ง
MEDIUM (SIMMER)
ระบบนีเ้ หมาะสําหรับทําอาหารประเภท ซุป สเต็ก ขาว อบหมูสับ อาหารที่แชแข็ง ทําแฮมเบอเกอร
ละลายนํ้าแข็งและตมไข
MEDIUM LOW (DEFROST)
ระบบนีใ้ ชละลายอาหารที่แชแข็ง เคี่ยวหรืออุนอาหารบางประเภทเทานั้น อาหารสดสวนใหญจะ
ตองเก็บรักษาไวในหองเย็น เมื่อตองการจะใชตองเสียเวลาในการรอคอยใหนํ้าแข็งละลายหรือคลายความ

เย็น แตระบบนีช้ วยใหประหยัดเวลาในการละลายอาหารแชแข็ง โดยอาหารยังคงสภาพสดไวเชนเดิมและไม
เสียคุณคาทางอาหาร
LOW (WORM)
ระบบนีใ้ ชสาหรั
ํ บอุนอาหารที่ไมตองการใหอาหารรอนจัดเกินไป
จะทําใหรสชาติและสีสันของ
อาหารสดกวาการอุนอาหารจากเตาทั่วๆไป เพราะสามารถปรับระดับความรอนที่เหมาะสมกับชนิดของ
อาหารไดตามที่ตองการ

การประกอบอาหารดวยเตาอบไมโครเวฟ
เทคโนโลยีสมัยใหมไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้น รวมทั้งรูป
แบบการปรุงอาหารอยางทันสมัยดวยเตาอบไมโครเวฟที่จะเพิ่มความสะดวกสะบายและใหคุณประโยชน
นานัปการดังนี้
• ประหยัดเวลา เตาอบไมโครเวฟสามารถยนเวลาในการประกอบอาหารจากนานนับชั่วโมงเหลือ
เพียงนาทีเทานั้น
• ประหยัดพลังงานไฟฟา เตาอบไมโครเวฟมีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน
พลังงานความรอนไดถึง50–60% สวนประสิทธิภาพของเตาอบไฟฟาแบบธรรมดามีเพียง10 %
เทานั้น (จากเอกสารเผยแพร ของศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย)
• ปรุงอาหารไดหลากหลายรูปแบบ เตาอบไมโครเวฟสามารถประกอบอาหาร ตม ตุน ผัด นึ่ง ได
ทุกชนิดเหมือนเตาแกสหรือเตาทั่วไป
• คงคุณคาของอาหารไดครบถวน เพราะการประกอบอาหารดวยเตาอบไมโครเวฟ กินเวลาเพียง
เล็กนอยเทานัน้ จึงทําใหรักษาคุณคาของอาหารไวไดทั้งรสและสีสันสวยนารับประทาน

ภาชนะและวัสดุที่ใชในการประกอบอาหาร
เนือ่ งจากหลักการทํางานของคลื่นไมโครเวฟกอใหเกิดความรอน
ดังนั้นภาชนะที่ใชในการปรุง
อาหารจะตองมีลกั ษณะพิเศษและมีขอจํากัดบางประการ ซึ่งจะตองไมกระทบตอระบบการทํางาน ประสิทธิ
ภาพและคลื่นไมโครเวฟ มีดังนี้

• ภาชนะกระเบือ้ ง เชน จาน ชาม ถวย หรือภาชนะกนลึกตางๆ ที่ใชรับประทานอาหารนั้น
สามารถใชไดดีกับเตาอบไมโครเวฟ

• ภาชนะแกวทนไฟ ภาชนะแกวที่ใชสําหรับเตาธรรมดาเปนภาชนะที่เหมาะสําหรับเตาไมโครเวฟ
ดวย ภาชนะแกวที่ทนความรอน เชน ไพเร็กซ คอรนนิ่งแวร เครื่องเคลือบเซรามิก และเครื่อง
ปนดินเผา

• ภาชนะกระดาษ ใชสําหรับอาหารที่ใชความรอนไมมาก เชนการอุนอาหารหรืออาหารที่ใชเวลา
ทําใหสกุ สั้นมากและสําหรับอาหารที่ไมมีมันมาก

• ภาชนะพลาสติก ประเภทถุงพลาสติกที่ทนรอน สามารถใชกับเตาไมโครเวฟไดดี และภาชนะ
พลาสติกทีอ่ อกแบบมาโดยเฉพาะกับการใชงานและตองระบุดวยวาใชกับเตาไมโครเวฟได

• ภาชนะทีค่ วรหลีกเลีย่ ง เชนภาชนะโลหะ ภาชนะที่เคลือบโลหะหรือมีขอบเปนโลหะ เงิน ทอง
อะลูมิเนียมฟรอยดและภาชนะประเภทไม

ขอควรระวังในการใชเตาอบไมโครเวฟ
• อยาพยายามบังคับใหเครื่องทํางานในขณะที่ประตูเปดอยู จะทําใหคลื่นไมโครเวฟรั่วไหลออก
มา จนเปนอันตรายได
• อยาใชเตาอบไมโครเวฟถาเกิดการชํารุดเสียหาย การผุกรอนของผนังเตา ประตูปดไมสนิท
บานพับและสลักนิรภัยแตกหัก และกระจกของประตูแตกจะใหคลื่นไมโครเวฟรั่วไหลออกมาทํา
อันตรายตอผูใชได
• หามเปดเครื่องใชงานโดยไมมีอาหารหรือนํ้า จะทําใหเกิดประกายไฟในเตาได
• ภาชนะประเภทขวดที่มีอาหารบรรจุอยู เวลานําเขาเตาอบไมโครเวฟ จะตองเปดฝาออกทุกครั้ง
มิฉะนัน้ จะทําใหขวดแตกได และไมนําไขทั้งฟองเขาเตาอบจะทําใหไขแตกกระจาย
• หามทอดอาหารหรือคั่วขาวโพดในเตาอบไมโครเวฟ จะเกิดการลุกไหมขึ้นได
• อยาใชเตาอบไมโครเวฟอุนสารเคมี อบผาหรือกระดาษที่เปยกใหแหง จะทําใหเกิดการลุกไหม
ทําใหเตาอบชํารุดใชการไมได
• การซอมหรือปรับแตงเตาอบไมโครเวฟ ควรไดรับการบริการจากชางผูชํานาญเทานั้น

การบํารุงรักษาเตาอบไมโครเวฟอยางถูกวิธี
• ถอดปลัก๊ ไฟออกกอนทําความสะอาดทุกครั้ง
ไมโครเวฟ

เพื่อความปลอดภัยจากไฟฟา

และคลื่น

• รักษาภายในเตาอบไมโครเวฟใหสะอาดอยูเสมอ ถามีอาหารกระเด็นโดนผนังภายในใหใชผา
ชืน้ นุม ๆเช็ดออก หากสกปรกมากใหใชผงซักฟอกออนๆได หามใชของมีคมขูด
• ภายนอกของเตาอบไมโครเวฟควรใชสบูกับนํ้าเช็ดออก แลวเช็ดใหแหงดวยผานุมๆ เพื่อปองกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นกับชิ้นสวนภายในเตาอบ
และไมควรใหนํ้าไหลซึมลงไปในชอง
ระบายอากาศได
• หากแผงควบคุมเปยกใหใชผาแหงนุมๆเช็ดทําความสะอาด หามใชผงซักฟอกหรือของมีคมขัด
ถู จะทําใหแผงควบคุมเสียหายได
• หากเกิดไอนําเกาะประตู
้
เตาอบทั้งดานนอกและดานในใหเช็ดดวยผานุมๆ
• การนําจานแกวออกมาทําความสะอาด ใหลางดวยนํ้าอุนผสมสบู
• ขาสําหรับทําใหจานหมุนและพื้นเตาอบควรทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ
• หากจานแกวยังรอนอยู ควรรอใหเย็นแลวจึงทําความสะอาด
• ควรตัง้ เตาอบไมโครเวฟไวในที่อากาศถายเทไดดี ควรมีชองวางสําหรับชวยระบายอากาศโดย
รอบขางใหเหมาะสม ไมควรตั้งติดผนัง
การแผคลื่นไมโครเวฟ จากขอมูลการตรวจวัดคลื่นไมโครเวฟที่แผออกมาจากเตาไมโครเวฟ จํานวน 93
เครื่อง โดยใชเครื่อง Electromagnetic Leakage Monitor Surveyor พบวาระดับความเขมของคลื่น
ไมโครเวฟที่วัดไดมีคาระหวาง 0-1.5 มิลลิวัตต ตอตารางเซนติเมตร ซึ่งไมเกินระดับมาตรฐาน ตามมาตร
ฐานเตาไมโครเวฟขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐ (Microwave oven standard 21 CFR 1030. 10,
USFDA) กําหนดระดับความเขมของคลื่นไมโครเวฟที่แผออกมาจากผนังดานนอกโดยรอบของเตาที่ระยะ 5
เซนติเมตร ไมเกิน 5 มิลลิวัตต ตอตารางเซนติเมตร ผลที่ไดนี้แสดงวาเตาไมโครเวฟที่มีจําหนายอยูในทอง
ตลาดจากการศึกษานี้ มีความปลอดภัยตอผูใช
(รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ info@rmsc.cm66.com 2002 RMSC Chiangmai)
เตาไมโครเวฟ นอกจากจะใชในการปรุงอาหารตามที่กลาวมาแลว ยังสามารถนําไปใชในภาคอุต
สาหกรรมและทางดานวิทยาศาสตรไดอีกดวย เชนนําไปใชอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเผาตัวอยางหา
สารประกอบเพือ่ ทําการวิเคราะหทดสอบและวิจัย และกําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเปนลําดับ เนื่องจากให
ความรอนอยางรวดเร็วและประหยัดพลังไฟฟาไดมาก จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานเตาไมโครเวฟ
อยางตอเนือ่ ง และผลิตเปนเตาเผาอุณหภูมิสูงซึ่งใหความรอนสูง ถึง 1600 องศาเซลเซียสได ซึ่งจะไดนํา
เสนอในตอนตอไป
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