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เตาไมโครเวฟใชอนุ อาหารหรือทําใหสกุ
มีสว นประกอบสําคัญคือ “แมกนิตรอน” ซึง่ เปน
ตัวกําเนิดคลืน่ ไมโครเวฟชนิดใชกบั เตาไมโครเวฟ
ในครัวเรือน มีความถี่ 2,450 ลานรอบตอวินาที
(2,450 เมกะเฮิรตซ) สวนคลืน่ ไมโครเวฟใชใน
อุตสาหกรรมมีความถี่ 950 เมกะเฮิรตซ ในขณะ
ใชงาน คลื่นไมโครเวฟจะพุงเขากระทบอาหาร
ทุกทิศทาง ทําใหโมเลกุลหรืออนุภาคที่มีประจุ
เชน น้ํา อิออนของเกลือ ไขมัน น้ําตาล เปนตน
เกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (สั่นสะเทือน)
จากนัน้ โมเลกุลทีเ่ ปนองคประกอบของอาหารจะ
เสียดสีกันเกิดเปนความรอนสงผลใหอาหารสุก
อยางรวดเร็ว ใชเวลาสัน้ กวาใชเตาแบบธรรมดา
เมือ่ คลืน่ ไมโครเวฟถายเทพลังงานใหอนุภาคทีม่ ี
ประจุหมดแลวจะสลายตัวไป ไมสะสมอยูในอาหาร
คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เปนคลื่น
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) เชน
เดียวกับคลื่นประเภทอื่นที่เราคุนเคยกันดี อาทิ
คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน คลื่นแสง อินฟราเรด
(Infrared) คลื่นแสงธรรมดา (Visible Light)
แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) คลืน่ รังสีเอกซ
คลื่นรังสีแกมมา ฯลฯ
คลืน่ ไมโครเวฟไมมสี ี ไมมกี ลิน่ และไม
สามารถสัมผัสได การวัดจะตองใชเครือ่ งมือ
เฉพาะเทานัน้
ดังนั้น ขอกังวลหรือขอสงสัยเกีย่ วกับเตา
ไมโครเวฟจึงลดนอยลงไปจากเดิมมากพอสมควร
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญๆ เชน
ขอสังสัย อาหารที่ผานการปรุงดวยเตา
ไมโครเวฟมีรงั สีตกคางหรือปะปนในอาหารหรือไม

ความจริง คลื่นไมโครเวฟใชในการปรุง
อาหารไมมีอันตรายตอสุขภาพ เพราะคลื่นจะ
สลายตัวไปไมสะสมในอาหาร เมื่อรับประทาน
อาหารปรุงสุกจากเตาไมโครเวฟจึงไมกอใหเกิด
อันตรายใดๆ ทัง้ สิน้ ที่สาํ คัญ ณ ปจจุบนั ยังไมมี
หลักฐานยืนยันวาอาหารที่อุนหรือปรุงสุกดวย
คลื่นไมโครเวฟทําใหเกิ ดมะเร็ง ยกเวนจะอุ น
หรือปรุงจนอาหารไหมซึ่งตัวอาหารที่ไหมนั้น
อาจจะเปนสารกอมะเร็งได
ขอสังสัย การจองมองแสงในขณะที่เตา
ไมโครเวฟกําลังทํางานมีอันตรายตอตาหรือไม
ความจริง คลืน่ ไมโครเวฟไมสามารถจะ
ทะลุทะลวงผานผนังและฝาของเตาไมโครเวฟ
ออกมาไดเพราะชองสําหรับอบอาหารถูกลอมไว
ดวยลูกกรงฟาราเดย (ตาขายกัน้ ทีป่ ระตูของเตา
ไมโครเวฟ) เพื่อกักใหคลื่นไมโครเวฟอยูเ ฉพาะ
ในตูเ ทานัน้ ทัง้ นี้ ฝาปดสวนใหญทําจากกระจก
มีชั้นเปนลูกกรงทําดวยสารตัวนําไฟฟาสําหรับ
กันคลืน่ เนือ่ งจากตาขายลูกกรงนี้มขี นาดความ
กวางของชองเล็กกวาความยาวคลืน่ ดังนัน้ คลืน่
ไมโครเวฟจึงลอดผานออกมาไมได แสงที่เห็น
ภายในเตานั้นเปนแสงของหลอดไฟติดตั้งไวให
มองสิง่ อยูข า งในขณะเครือ่ งทํางานไดชัดเจนขึน้
อยางไรก็ตาม แสงดังกลาวเปน “แสงจา” ชนิด
หนึ่ ง เพื่ อความปลอดภัย ไมควรจองในระยะ
ประชิด หรือเอาตาไปมองแนบกับเตาไมโครเวฟ
อันตรายจากคลืน่ ไมโครเวฟรัว่ ไหล
อันตรายสวนใหญจะเกิดจากการที่คลื่น
ไมโครเวฟรั่ วไหลออกนอกเตา แตปกติ ทั่ วไป
แลว มีโอกาสนอยมากทีเ่ ตาไมโครเวฟซึ่งใชกัน

อยูในครัวเรือนปจจุบันจะมีคลื่นรั่วออกมาเกิน
ระดับมาตรฐาน มอก. 1773-2542 กําหนด
โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ไมเกิน
5 มิลลิวัตตตอตารางเซ็นติเมตร เมื่อวัดที่ระยะ
5 เซ็นติเมตรจากผิวไมโครเวฟ ซึ่งถือวาต่ํากวา
ระดับที่เปนอันตรายตอมนุษยอยูมาก)
ดังนัน้ จึงสามารถพูดไดวา เตาไมโครเวฟ
รุน ใหมและไดมาตรฐานรับรอง เชน มอก. หรือ
อืน่ ๆ แทบจะไมมีคลืน่ ไมโครเวฟรั่วไหลออกมา
นอกตู ถาจะมีก็เปนปริมาณนอยมาก ไมมีผล
กระทบตอสุขภาพใดๆ เตาที่คลื่นไมโครเวฟจะ
รั่วออกมาจนนากังวลถึงความปลอดภัยมักเปน
เตาไมโครเวฟที่เกาจนผุเปนสนิม วัสดุเคลือบ
ลอกออก บานพับฝาปดชํารุด ฝาปดปดไมสนิท
กระจกแตกหรือราว ฯลฯ
อันตรายของคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหล
ออกมาจากเตา อาทิเชน
 อันตรายตอดวงตา หากดวงตาสัมผัส
กั บคลื่ นไมโครเวฟที่ รั่ วไหลหรื อแพร กระจาย
ออกมาในปริมาณมากและเปนระยะเวลานาน
เพียงพออาจจะทําใหเกิดตอกระจกได
 ผูใสเครือ
่ งกระตุนหัวใจเทียม (Pacemaker) คลืน่ ไมโครเวฟอาจรบกวนทําใหเครือ่ ง
ทํางานผิดจังหวะ ดังนั้น ผูใ สเครื่องดังกลาว ไม
ควรอยูใกลในขณะเตาไมโครเวฟกําลังทํางาน
 การสัมผัสคลืน
่ ไมโครเวฟอาจจะทําให
เกิดอาการหนามืด วิ งเวียนศรีษะ คลื่ นไส อาเจียน
การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ หากรุนแรงอาจ
สงผลใหเกิดการเปนหมันชัว่ คราวในผูช าย หรือ
เกิดการแทงบุตรในสตรีมีครรภ เปนตน
1

ระวังระเบิดน้าํ เดือด
ตมน้าํ ดวยเตาไมโครเวฟจะมีอณ
ุ หภูมิสงู
กวาจุดเดือดของน้าํ ปกติ และจะไมเดือดเปนฟอง
ใหเห็น แตเมือ่ ยกภาชนะออกจากเตาไมโครเวฟ
หรือเมื่อใสกาแฟ/ชาลงไปจะเดือดฉับพลันจน
อาจกลายเปนระเบิดน้าํ เดือดขนาดยอมๆ ได แต
แกไขไดโดยวางชอนไมในถวยเพื่อใหความรอน
กระจายตัวในน้ําสม่ําเสมอจนถึงจุดเดือด และ
การตมไขในเตาไมโครเวฟก็อาจระเบิดไดเชนกัน
ภาชนะเหมาะสําหรับใชในเตาไมโครเวฟ
ควรเปนภาชนะทีม่ ีคุณสมบัติไมดดู กลืน
คลืน่ ไมโครเวฟ เชน แกว เซรามิก กระดาษ หรือ
พลาสติกชนิดทีร่ ะบุ “ใชกบั เตาไมโครเวฟได”
วัสดุเหลานีจ้ ะปลอยใหคลืน่ ไมโครเวฟผานเลยไป
ไมดดู กลืนคลืน่ ไว ทัง้ นี้ ภาชนะมีรปู รางกลมและ
ปากกวางจะดีกวาภาชนะมีเหลี่ยมมุมซึ่งจะรับ
คลื่นไมโครเวฟไดนอย
วิธีทดสอบงายๆ วา ภาชนะประเภทใด
เหมาะกับเตาไมโครเวฟหรือไม ใหวางภาชนะ
เปลาในเตาไมโครเวฟ และวางแกวที่ มีน้ําอยู
ประมาณ 250 มิลลิลติ ร ใกลๆ ภาชนะเปลานัน้
เปดเตาไมโครเวฟทีค่ วามรอนสูงสุดราว 1 นาที
จากนัน้ ลองสัมผัสภาชนะและน้าํ ในแกว ถาหาก
ภาชนะเปลารอนขึน้ ขณะทีน่ า้ํ ในแกวอุน แสดงวา
ภาชนะนั้นดูดกลืนคลืน่ ไมโครเวฟ จึงไมเหมาะ
จะนามาใชกับเตาไมโครเวฟ เพราะมีผลทําให
อาหารสุกชาและสิน้ เปลืองพลังงาน ทีส่ ําคัญอีก
ประการหนึง่ คือ ควรเลือกภาชนะทนความรอน
และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดดี
แกว ภาชนะทําดวยแกวเปนภาชนะใช
กับเตาไมโครเวฟไดอยางปลอดภัยทีส่ ดุ แกวทีม่ ี
คุณภาพดีสามารถบรรจุอาหารแชเย็นแลวนําไป
ใชกับเตาไมโครเวฟไดทันที ถาเปนแกวมีฝาปด
สามารถทนความดันทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ไดรับความรอน
โดยไมกอ ใหเกิดความเสียหาย แตตอ งไมตกแตง
ขอบหรือมีลวดลายสีทองหรือเงิน
เซรามิก เปนภาชนะอีกชนิดหนึง่ ทีใ่ ชกบั
เตาไมโครเวฟไดดีและปลอดภัย แตก็ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของเซรามิกดวย ทั้งนี้ ไมควรตกแตง
ลวดลายหรือเคลือบดวยสีฉดู ฉาดเชนกัน เพราะ
เราไมสามารถทราบได สีที่ใชมีความปลอดภัย
มากนอยแคไหน โดยเฉพาะอยางยิง่ ใหหลีกเลีย่ ง
ภาชนะเคลือบลวดลายไวดา นในทีม่ โี อกาสสัมผัส
อาหารเพราะอาจมีโลหะหนักละลายออกมาปน
กับอาหารทําใหเกิดอันตรายได
กระดาษ สามารถใชกับเตาไมโครเวฟได
อยางปลอดภัย ยกเวนกระดาษทพิมพตัวอักษร
เมื่อไดรับความรอนอาจทําใหสารในหมึกพิมพ

ไฟไหม้เตาไมโครเวฟ

ปนเปอ นอาหารเปนอันตรายได โดยเฉพาะการ
ใชภาชนะทําจากกระดาษอุน อาหารทีม่ ไี ขมันสูง
ควรเลือกใชกระดาษที่ไมมีสีหรือตัวพิมพ
พลาสติก ควรใชชนิดที่ระบุวาใชกับเตา
ไมโครเวฟไดเทานัน้ ซึ่งเปนพลาสติกคุณภาพดี
และทนความรอน มีงานวิจยั หลายชิน้ รายงานวา
สารบางชนิดในพลาสติกอาจปนเปอ นกับอาหาร
เมือ่ ไดรบั ความรอนซึง่ เปนสารกอมะเร็งหรือกอ
ใหเกิดความผิดปกติอื่นๆ ในรางกาย
โลหะ ภาชนะทําดวยโลหะไมเหมาะจะ
นํามาใชกับเตาไมโครเวฟ เนื่ องจากคลื่นจะมี
การสะทอนกลับทําใหอุปกรณภายในเสื่อมเร็ว
อายุการใชงานของเครือ่ งสัน้ ลง นอกจากนี้ หาก
ใชกระดาษฟอยล โลหะบางๆ รวมไปถึงโลหะ
ปลายแหลม เชน ลวดเย็บกระดาษเขาไปในเตา
ไมโครเวฟ จะเกิดความรอนในวัสดุดังกลาวขึ้น
รวดเร็วมากจนอาจทาใหเกิดประกายไฟได
หลักการเลือกซือ้ เตาไมโครเวฟ
เตาไมโครเวฟคุณภาพดีและไดรบั เครือ่ ง
หมาย มอก. จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มีความปลอดภัยสูงและโอกาสที่
คลื่ นไมโครเวฟจะรั่ วออกมามี น อยมาก หรื อ
หากมีการรัว่ ก็จะไมเกินระดับมาตรฐานที่ มอก.
กําหนด ทัง้ นี้ คลืน่ ไมโครเวฟทีร่ วั่ ออกมามักเกิด
กับเตาไมโครเวฟที่เกามากๆ ผุเปนสนิม วัสดุ
เคลือบลอกออก บานพับฝาปดชํารุด ฝาปดไม
สนิท กระจกแตกหรือราว เปนตน
คําแนะนําในการใชเตาไมโครเวฟ
1. ซือ้ จากบริษทั ทีเ่ ชือ่ ถือได มีมาตรฐาน
มีการรับรองคุณภาพการผลิต ฝาจะตองปดได
แนนสนิท ไมมีรอยรั่ว
2. ก อนใชต องอานคู มือการใชงานให
ละเอียด และปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอน

3. ไมควรวางของหนักหรือเหนี่ยวโหน
ฝาปดเตาไมโครเวฟขณะเปดเครือ่ งอยู เพราะจะ
ทําใหปด ไมสนิท มีคลืน่ ไมโครเวฟรั่วออกมาได
4. เมือ่ เตาไมโครเวฟชํารุด อยาแกไขเอง
ใหตดิ ตอชางชํานาญงานหรือชางจากบริษทั ผูผ ลิต
5. ควรติดตั้งเตาไมโครเวฟหางจากผนัง
ดานหลังและดานขาง ไมนอยกวาขางละ 5 ซ.ม.
และวางหางจากโทรทัศน วิทยุ หรือเครื่องมือ
อิเลคทรอนิกสมากที่สุด เพราะคลื่นไมโครเวฟ
อาจจะรบกวนการทํางานของอุปกรณดังกลาว
6. เครื่อง Survey Meter ใชวัดวามีคลื่น
ไมโครเวฟรั่วออกมาจากเตาไมโครเวฟหรือไม
โดยสามารถติดตอกับเจาหนาที่กองรังสี กรม
วิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
หรือบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจําหนายที่มีบริการ
ตรวจสอบและวัดการรัว่ ไหลของคลืน่ ไมโครเวฟ
การใชคลืน่ ไมโครเวฟในทางการแพทย
ในทางการแพทยมกี ารใชคลืน่ ไมโครเวฟ
เพื่อรักษาคนไข แตเปนคลื่นไมโครเวฟความถี่
คลืน่ นอยกวาทีใ่ ชปรุงอาหาร เนือ่ งจากตองการ
เพียงความรอนเล็กนอย (อุน) หรือในระดับพอ
ทนได อาทิเชน แพทยเวชศาสตรฟน ฟูจะใชคลืน่
ไมโครเวฟความถีต่ า่ํ คลายอาการปวดกลามเนือ้
หรือปวดตามขอ แตแพทยรังสีรักษาและระบบ
ทางเดินปสสาวะใชคลืน่ ไมโครเวฟความถีส่ ูงให
ความรอนเพิ่มขึ้นแตไมถึงจุดเดือดเพื่อทําลาย
เซลล มะเร็ งเฉพาะที่ พื้ นผิ วตื้ นๆ ร วมกั บการ
รักษาดวยรังสีและยา รวมทั้งสามารถใชรักษา
โรคตอมลูกหมากโตในชายสูงอายุบางรายไดดว ย
อางอิง : เอกสารเผยแพรทางวิชาการ
เรือ่ ง “คลื่นแมเหล็กไฟฟา-คลื่นไมโครเวฟ”
สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุม ครองแรงงาน
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