
เตาไมโครเวฟใชอุนอาหารหรอืทาํใหสกุ
มีสวนประกอบสาํคัญคือ “แมกนิตรอน” ซ่ึงเปน
ตัวกําเนดิคลืน่ไมโครเวฟชนิดใชกับเตาไมโครเวฟ
ในครวัเรอืน มีความถี ่2,450 ลานรอบตอวินาที
(2,450 เมกะเฮริตซ) สวนคล่ืนไมโครเวฟใชใน
อตุสาหกรรมมีความถี ่950 เมกะเฮริตซ ในขณะ
ใชงาน คล่ืนไมโครเวฟจะพุงเขากระทบอาหาร
ทุกทิศทาง ทําใหโมเลกุลหรืออนุภาคที่มีประจุ
เชน น้ํา อิออนของเกลือ ไขมัน น้ําตาล เปนตน
เกิดการเคล่ือนที่กลับไปกลับมา (สั่นสะเทือน)
จากนัน้โมเลกุลทีเ่ปนองคประกอบของอาหารจะ
เสยีดสกัีนเกิดเปนความรอนสงผลใหอาหารสกุ
อยางรวดเรว็ ใชเวลาสัน้กวาใชเตาแบบธรรมดา
เม่ือคล่ืนไมโครเวฟถายเทพลังงานใหอนภุาคทีมี่
ประจุหมดแลวจะสลายตัวไป ไมสะสมอยูในอาหาร

คล่ืนไมโครเวฟ (Microwave) เปนคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) เชน
เดียวกับคล่ืนประเภทอื่นที่เราคุนเคยกันดี อาทิ
คล่ืนวิทยุ คล่ืนโทรทัศน คล่ืนแสง อินฟราเรด
(Infrared) คล่ืนแสงธรรมดา (Visible Light)
แสงอลัตราไวโอเลต (Ultraviolet) คล่ืนรงัสเีอกซ
คล่ืนรังสีแกมมา ฯลฯ

คล่ืนไมโครเวฟไมมสี ีไมมกีล่ิน และไม
สามารถสัมผัสได การวัดจะตองใชเคร่ืองมือ
เฉพาะเทาน้ัน

ดังนั้น ขอกังวลหรอืขอสงสยัเก่ียวกับเตา
ไมโครเวฟจงึลดนอยลงไปจากเดิมมากพอสมควร
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญๆ เชน

ขอสังสัย อาหารที่ผานการปรุงดวยเตา
ไมโครเวฟมรีงัสตีกคางหรอืปะปนในอาหารหรอืไม

ความจริง คล่ืนไมโครเวฟใชในการปรุง
อาหารไมมีอันตรายตอสุขภาพ เพราะคล่ืนจะ
สลายตัวไปไมสะสมในอาหาร เม่ือรับประทาน
อาหารปรงุสกุจากเตาไมโครเวฟจึงไมกอใหเกิด
อนัตรายใดๆ ทัง้สิน้ ที่สาํคัญ ณ ปจจบัุน ยังไมมี
หลักฐานยืนยันวาอาหารที่อุนหรือปรุงสุกดวย
คล่ืนไมโครเวฟทําใหเกิดมะเร็ง ยกเวนจะอุน
หรือปรุงจนอาหารไหมซ่ึงตัวอาหารที่ไหมนั้น
อาจจะเปนสารกอมะเร็งได

ขอสังสัย การจองมองแสงในขณะที่เตา
ไมโครเวฟกําลังทํางานมีอันตรายตอตาหรือไม

ความจริง คล่ืนไมโครเวฟไมสามารถจะ
ทะลุทะลวงผานผนังและฝาของเตาไมโครเวฟ
ออกมาไดเพราะชองสาํหรบัอบอาหารถกูลอมไว
ดวยลูกกรงฟาราเดย (ตาขายก้ันทีป่ระตูของเตา
ไมโครเวฟ) เพ่ือกักใหคล่ืนไมโครเวฟอยูเฉพาะ
ในตูเทานัน้ ทัง้นี้ ฝาปดสวนใหญทําจากกระจก
มีชั้นเปนลูกกรงทําดวยสารตัวนําไฟฟาสําหรับ
กันคล่ืน เนือ่งจากตาขายลูกกรงนี้มีขนาดความ
กวางของชองเล็กกวาความยาวคล่ืน ดังนัน้ คล่ืน
ไมโครเวฟจึงลอดผานออกมาไมได แสงที่เห็น
ภายในเตานั้นเปนแสงของหลอดไฟติดต้ังไวให
มองสิง่อยูขางในขณะเครือ่งทาํงานไดชัดเจนขึน้
อยางไรก็ตาม แสงดังกลาวเปน “แสงจา” ชนดิ
หนึ่ง เพ่ือความปลอดภัย ไมควรจองในระยะ
ประชดิ หรอืเอาตาไปมองแนบกับเตาไมโครเวฟ

อันตรายจากคล่ืนไมโครเวฟร่ัวไหล
อันตรายสวนใหญจะเกิดจากการที่คล่ืน

ไมโครเวฟรั่วไหลออกนอกเตา แตปกติทั่วไป
แลว มีโอกาสนอยมากทีเ่ตาไมโครเวฟซ่ึงใชกัน

อยูในครัวเรือนปจจุบันจะมีคล่ืนรั่วออกมาเกิน
ระดับมาตรฐาน มอก. 1773-2542 กําหนด
โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ไมเกิน
5 มิลลิวัตตตอตารางเซ็นติเมตร เม่ือวัดที่ระยะ
5 เซ็นติเมตรจากผิวไมโครเวฟ ซ่ึงถือวาตํ่ากวา
ระดับที่เปนอันตรายตอมนุษยอยูมาก)

ดังนัน้จึงสามารถพูดไดวา เตาไมโครเวฟ
รุนใหมและไดมาตรฐานรับรอง เชน มอก. หรอื
อืน่ๆ  แทบจะไมมีคล่ืนไมโครเวฟรั่วไหลออกมา
นอกตู ถาจะมีก็เปนปริมาณนอยมาก ไมมีผล
กระทบตอสุขภาพใดๆ เตาที่คล่ืนไมโครเวฟจะ
รั่วออกมาจนนากังวลถึงความปลอดภัยมักเปน
เตาไมโครเวฟที่เกาจนผุเปนสนิม วัสดุเคลือบ
ลอกออก บานพับฝาปดชาํรุด ฝาปดปดไมสนิท
กระจกแตกหรือราว ฯลฯ

อันตรายของคล่ืนไมโครเวฟที่ร่ัวไหล
ออกมาจากเตา อาทิเชน

 อันตรายตอดวงตา หากดวงตาสัมผัส
กับคล่ืนไมโครเวฟที่รั่วไหลหรือแพรกระจาย
ออกมาในปริมาณมากและเปนระยะเวลานาน
เพียงพออาจจะทําใหเกิดตอกระจกได

 ผูใสเครือ่งกระตุนหัวใจเทยีม (Pace-
maker) คล่ืนไมโครเวฟอาจรบกวนทําใหเครือ่ง
ทํางานผิดจังหวะ ดังนั้น ผูใสเครื่องดังกลาว ไม
ควรอยูใกลในขณะเตาไมโครเวฟกําลังทํางาน

 การสมัผสัคล่ืนไมโครเวฟอาจจะทาํให
เกิดอาการหนามืด วิงเวียนศรีษะ คลื่นไส อาเจียน
การไหลเวียนของเลือดผดิปกติ หากรนุแรงอาจ
สงผลใหเกิดการเปนหมันชัว่คราวในผูชาย หรอื
เกิดการแทงบุตรในสตรีมีครรภ เปนตน
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ระวังระเบิดนํ้าเดอืด
ตมน้าํดวยเตาไมโครเวฟจะมีอณุหภมิูสงู

กวาจดุเดือดของน้าํปกติ และจะไมเดือดเปนฟอง
ใหเหน็ แตเม่ือยกภาชนะออกจากเตาไมโครเวฟ
หรือเม่ือใสกาแฟ/ชาลงไปจะเดือดฉับพลันจน
อาจกลายเปนระเบิดน้าํเดือดขนาดยอมๆ ได แต
แกไขไดโดยวางชอนไมในถวยเพ่ือใหความรอน
กระจายตัวในน้ําสมํ่าเสมอจนถึงจุดเดือด และ
การตมไขในเตาไมโครเวฟก็อาจระเบิดไดเชนกัน

ภาชนะเหมาะสาํหรับใชในเตาไมโครเวฟ
ควรเปนภาชนะทีมี่คุณสมบัติไมดูดกลืน

คล่ืนไมโครเวฟ เชน แกว เซรามิก กระดาษ หรอื
พลาสติกชนิดทีร่ะบุ “ใชกับเตาไมโครเวฟได”
วัสดุเหลานีจ้ะปลอยใหคล่ืนไมโครเวฟผานเลยไป
ไมดูดกลืนคล่ืนไว ทัง้นี ้ภาชนะมีรปูรางกลมและ
ปากกวางจะดีกวาภาชนะมีเหล่ียมมุมซ่ึงจะรับ
คล่ืนไมโครเวฟไดนอย

วิธีทดสอบงายๆ วา ภาชนะประเภทใด
เหมาะกับเตาไมโครเวฟหรือไม ใหวางภาชนะ
เปลาในเตาไมโครเวฟ และวางแกวที่มีน้ําอยู
ประมาณ 250 มิลลิลิตร ใกลๆ  ภาชนะเปลานัน้
เปดเตาไมโครเวฟทีค่วามรอนสงูสดุราว 1 นาที
จากนัน้ลองสมัผสัภาชนะและน้าํในแกว ถาหาก
ภาชนะเปลารอนขึน้ขณะทีน่้าํในแกวอุนแสดงวา
ภาชนะนั้นดูดกลืนคล่ืนไมโครเวฟ จึงไมเหมาะ
จะนามาใชกับเตาไมโครเวฟ เพราะมีผลทําให
อาหารสุกชาและสิน้เปลืองพลังงาน ทีส่ําคัญอกี
ประการหนึง่คือ ควรเลือกภาชนะทนความรอน
และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดดี

แกว ภาชนะทําดวยแกวเปนภาชนะใช
กับเตาไมโครเวฟไดอยางปลอดภัยทีส่ดุ แกวทีมี่
คุณภาพดีสามารถบรรจอุาหารแชเย็นแลวนาํไป
ใชกับเตาไมโครเวฟไดทันท ีถาเปนแกวมีฝาปด
สามารถทนความดันท่ีเกิดขึน้เมือ่ไดรับความรอน
โดยไมกอใหเกิดความเสยีหาย แตตองไมตกแตง
ขอบหรอืมีลวดลายสีทองหรอืเงิน

เซรามกิ เปนภาชนะอกีชนดิหนึง่ทีใ่ชกับ
เตาไมโครเวฟไดดีและปลอดภัย แตก็ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของเซรามิกดวย ทั้งนี้ ไมควรตกแตง
ลวดลายหรอืเคลือบดวยสฉูีดฉาดเชนกัน เพราะ
เราไมสามารถทราบได สีที่ใชมีความปลอดภัย
มากนอยแคไหน โดยเฉพาะอยางย่ิง ใหหลีกเล่ียง
ภาชนะเคลือบลวดลายไวดานในทีมี่โอกาสสมัผสั
อาหารเพราะอาจมีโลหะหนกัละลายออกมาปน
กับอาหารทําใหเกิดอันตรายได

กระดาษ สามารถใชกับเตาไมโครเวฟได
อยางปลอดภัย ยกเวนกระดาษทพิมพตัวอักษร
เม่ือไดรับความรอนอาจทําใหสารในหมึกพิมพ

ปนเปอนอาหารเปนอนัตรายได โดยเฉพาะการ
ใชภาชนะทาํจากกระดาษอุนอาหารทีมี่ไขมันสงู
ควรเลือกใชกระดาษที่ไมมีสีหรือตัวพิมพ

พลาสติก ควรใชชนิดที่ระบุวาใชกับเตา
ไมโครเวฟไดเทานัน้ ซ่ึงเปนพลาสติกคุณภาพดี
และทนความรอน มีงานวิจยัหลายชิน้รายงานวา
สารบางชนดิในพลาสติกอาจปนเปอนกับอาหาร
เม่ือไดรบัความรอนซ่ึงเปนสารกอมะเร็งหรอืกอ
ใหเกิดความผิดปกติอื่นๆ ในรางกาย

โลหะ ภาชนะทําดวยโลหะไมเหมาะจะ
นํามาใชกับเตาไมโครเวฟ เนื่องจากคล่ืนจะมี
การสะทอนกลับทําใหอุปกรณภายในเสื่อมเร็ว
อายุการใชงานของเครือ่งสัน้ลง นอกจากนี ้หาก
ใชกระดาษฟอยล โลหะบางๆ รวมไปถึงโลหะ
ปลายแหลม เชน ลวดเย็บกระดาษเขาไปในเตา
ไมโครเวฟ จะเกิดความรอนในวัสดุดังกลาวขึ้น
รวดเร็วมากจนอาจทาใหเกิดประกายไฟได

หลักการเลือกซือ้เตาไมโครเวฟ
เตาไมโครเวฟคุณภาพดีและไดรบัเครือ่ง

หมาย มอก. จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ
อุตสาหกรรม มีความปลอดภัยสูงและโอกาสที่
คล่ืนไมโครเวฟจะรั่วออกมามีนอยมาก หรือ
หากมีการรัว่ก็จะไมเกินระดับมาตรฐานที ่มอก.
กําหนด ทัง้นี ้คล่ืนไมโครเวฟทีร่ัว่ออกมามักเกิด
กับเตาไมโครเวฟที่เกามากๆ ผุเปนสนิม วัสดุ
เคลือบลอกออก บานพับฝาปดชํารุด ฝาปดไม
สนิท กระจกแตกหรือราว เปนตน

คําแนะนําในการใชเตาไมโครเวฟ
1. ซ้ือจากบริษทัทีเ่ชือ่ถอืได มีมาตรฐาน

มีการรับรองคุณภาพการผลิต ฝาจะตองปดได
แนนสนิท ไมมีรอยรั่ว

2. กอนใชตองอานคูมือการใชงานให
ละเอียด และปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอน

3. ไมควรวางของหนักหรือเหนี่ยวโหน
ฝาปดเตาไมโครเวฟขณะเปดเครือ่งอยู เพราะจะ
ทําใหปดไมสนิท มีคล่ืนไมโครเวฟรั่วออกมาได

4. เม่ือเตาไมโครเวฟชาํรุด อยาแกไขเอง
ใหติดตอชางชาํนาญงานหรอืชางจากบรษิทัผูผลิต

5. ควรติดต้ังเตาไมโครเวฟหางจากผนัง
ดานหลังและดานขาง ไมนอยกวาขางละ 5 ซ.ม.
และวางหางจากโทรทัศน วิทยุ หรือเครื่องมือ
อิเลคทรอนิกสมากที่สุด เพราะคล่ืนไมโครเวฟ
อาจจะรบกวนการทาํงานของอุปกรณดังกลาว

6. เครื่อง Survey Meter ใชวัดวามีคล่ืน
ไมโครเวฟรั่วออกมาจากเตาไมโครเวฟหรือไม
โดยสามารถติดตอกับเจาหนาที่กองรังสี กรม
วิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
หรือบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่มีบริการ
ตรวจสอบและวัดการรัว่ไหลของคล่ืนไมโครเวฟ

การใชคล่ืนไมโครเวฟในทางการแพทย
ในทางการแพทยมีการใชคล่ืนไมโครเวฟ

เพ่ือรักษาคนไข แตเปนคล่ืนไมโครเวฟความถี่
คล่ืนนอยกวาทีใ่ชปรงุอาหาร เนือ่งจากตองการ
เพียงความรอนเล็กนอย (อุน) หรอืในระดับพอ
ทนได อาทเิชน แพทยเวชศาสตรฟนฟูจะใชคล่ืน
ไมโครเวฟความถีตํ่่าคลายอาการปวดกลามเนือ้
หรือปวดตามขอ แตแพทยรังสีรักษาและระบบ
ทางเดินปสสาวะใชคล่ืนไมโครเวฟความถีสู่งให
ความรอนเพ่ิมขึ้นแตไมถึงจุดเดือดเพ่ือทําลาย
เซลลมะเร็งเฉพาะที่ พ้ืนผิวต้ืนๆ รวมกับการ
รักษาดวยรังสีและยา รวมทั้งสามารถใชรักษา
โรคตอมลูกหมากโตในชายสงูอายุบางรายไดดวย

อางอิง : เอกสารเผยแพรทางวิชาการ
เร่ือง “คล่ืนแมเหล็กไฟฟา-คล่ืนไมโครเวฟ”
สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดกิาร
และคุมครองแรงงาน

ไฟไหม้เตาไมโครเวฟ


