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เครื่องใชไฟฟาในบานถือว าเปนผูชวยสําคัญในชีวิตประจําวันของเรา และหนึ่งในเครื่องใชไฟฟาที่มีกัน
เกือบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะครอบครัวสมัยใหม นั่นคือ “ไมโครเวฟ” หรือ “เตาอบไมโครเวฟ” เพราะเปนอุปกรณ
ที่ ช ว ยใหชี วิ ตง า ยขึ้ น ทํ า ให ป ระหยัด เวลาในการทํา อาหาร โดยเฉพาะเมนู อ าหารที่ มี ขั้น ตอนไม ยุ ง ยาก และ
สอดคลองกับวิถีชีวิตในปจจุบันที่ตองเรงรีบ เพื่อใหทันกับสถานการณโลกที่หมุนไป
เตาอบไมโครเวฟเปนเตาที่สรางคลื่นไมโครเวฟจากพลังงานไฟฟามาทําใหอาหารรอน ไมโครเวฟที่ใชกัน
ทั่วไปเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic wave) มีความยาวคลื่นในชวง 1 mm ถึง 1 m มีความถี่ของชวง
คลื่นในชวง 300 MHz ถึง 300 GHz ซึ่งมีความถี่คลื่นสูงสุดประมาณ 2,450 ลานรอบ/วินาที หรือ 2.45 GHz โดย
คลื่นไมโครเวฟไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมสามารถสัมผัสได สามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือเฉพาะเทานั้น โดยคลื่นไมโครเวฟ
มีคุณสมบัติ 3 ประการ ไดแก 1). การสะทอนกลับ (reflection) เมื่อคลื่นไมโครเวฟไปกระทบกับภาชนะที่เปนโล
หะหรือภาชนะที่มีสวนผสมของโลหะ คลื่นจะไมสามารถทะลุผานภาชนะดังกลาวได จะสะทอนกลับหมด ดังนั้น
อาหารที่ใสในภาชนะที่เปนโลหะก็จะไมสุก 2). การสงผาน (transmission) โดยคลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผานภา
ชนะที่ทําจากแกว กระดาษ ไม เซรามิก และพลาสติกได ภาชนะดังกลาวจึงเปนภาชนะที่ใชไดดีในเตาอบไมโครเวฟ
3). การดูดซึม (absorption) อาหารโดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบดวยโมเลกุลของน้ําในอาหารซึ่งจะสามารถดูดซึมคลื่น
ไมโครเวฟ ทําใหอาหารรอนอยางรวดเร็ว และเมื่อโมเลกุลของนํ้าดูดซึมคลื่นไมโครเวฟแลว คลื่นไมโครเวฟจะ
สลายตัวในทันทีไมสะสมในอาหาร จึงไมเปนอันตรายตอมนุษย
ระบบการทํางานของเตาไมโครเวฟคือ คลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่สูงจะพุงเขาสูอาหารจากทุกทิศทุกทาง
โดยรอบของผนังเตาดานในแลวแผกระจายไปสูอาหาร เมื่อคลื่นไปกระทบอาหาร ทําใหโมเลกุลของน้ําในอาหาร
เกิดการสั่นสะเทือนและชนโมเลกุลอื่น ๆ ตอไปจนเกิดเปนพลังงานจลน และพลังงานจลนนี้เองจะกลายสภาพเปน
พลังงานความรอน จึงทําใหอาหารสุกอยางรวดเร็ว และเร็วกวาการประกอบอาหารดวยระบบอื่น ๆ จึงเปนการ
รักษาคุณคาของอาหารไวอยางครบถวน
ปจจุบันผลิตภัณฑพลาสติกกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ในรูปแบบของใชในบาน เครื่องนุงหม วัสดุ
ทางการแพทย วัสดุอาคาร รวมไปถึงการใชเพื่อบรรจุอาหาร โดยผลิตภัณฑพลาสติกสามารถแบงตามชนิดของ
พลาสติ ก ได เปน 7 ชนิด มี ก ารแสดงไวบ นผลิตภั ณฑ เพื่ อช ว ยในเรื่องการคั ดแยกพลาสติ ก สํ า หรั บการรี ไซเคิล
ลักษณะสัญลักษณคือ ลูกศรวิ่งวนเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา มีเลขกํากับอยูภายใน และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่
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ฐานของสามเหลี่ยม ซึ่งเรียกวา “รหัสชนิดพลาสติก” กําหนดโดย NA Society of the Plastics Industry ในป
ค.ศ. 1988 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. รหัสชนิดพลาสติก
(ที่มา: http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=18)

ปจจุบันพลาสติกที่สามารถนําเขาไมโครเวฟไดมี 2 ประเภทดวยกัน คือ 1). พลาสติก C-PET (Crystalline
Polyethylene Terephthalate) และ 2). พลาสติก PP (Polypropylene) โดยมีรายละเอียดแตละพลาสติกดังนี้
1) พลาสติก C-PET ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PETE หรือ PET) พลาสติกประเภทที่
1 ชนิดเดียวกับที่ใชผลิตขวดน้ําพลาสติก ขวดน้ํามันพืช ขวดน้ําปลา แตพลาสติก C-PET มีการเติมสารเรงตกผลึกที่
เรียกวา nucleating agents เชน triglyceride oils ที่ไมอิ่มตัวและมีองคประกอบของหมู hydroxyl เปนตน เพื่อ
ปรับ ปรุงคุณสมบัติใหดีขึ้น ทําใหวัสดุมีความยื ดหยุน ทนทานตออุณหภูมิและแรงดึง รวมถึงปองกั นการซึมผาน
ไมใหอากาศเขา-ออกไดงาย นิยมนํามาใชเปนกลองใสอาหารสําเร็จรูปแชแข็งอยางที่เห็นกันในรานสะดวกซื้อทั่วไป
และสามารถนําเขาไมโครเวฟหรือเตาอบได โดยสามารถทนความรอนไดสูงถึง 230 องศาเซลเซียส
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2) พลาสติก PP พลาสติกรีไซเคิลไดประเภทที่ 5 เปนพลาสติกที่มีความเหนี ยว อากาศสามารถผานได
เล็กนอย แตน้ําไมสามารถซึมผานได นอกจากจะใชเก็บอาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารแชแข็งไดดี ทนตอ
สารเคมีและอาหารที่มีฤทธิ์กัดกรอนไดเล็กนอยแลว ยังทนความรอนไดถึง 110 องศาเซลเซียส ดังนั้นสามารถใชใส
อาหารเพื่ออุนรอนในไมโครเวฟได
อย า งไรก็ ต าม เพื่ อ ความมั่ น ใจและความปลอดภั ย ก อ นจะนํ า บรรจุ ภั ณ ฑ ห รื อ ภาชนะพลาสติ ก เข า
ไมโครเวฟทุกครั้ง แนะนําใหดูที่บรรจุภัณฑหรือภาชนะพลาสติกนั้นวามีสัญลักษณไมโครเวฟเซฟ (Microwave
Safe) หรื อ ไมโครเวฟเอเบิล (Microwavable) ดัง ภาพที่ 1 หรื อไม ถ า มี ก็ แ สดงว า เอาเข า ไมโครเวฟได อย า ง
ปลอดภั ย นอกจากนี้ สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) มี ก ารกํ า หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เกี่ยวกับภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสําหรับเตาไมโครเวฟ โดยแบงออกเปน 1).
มอก. 2493 เลม 1-2554 สําหรับการอุนแบบใชซ้ํา และ 2). มอก. 2493 เลม 2-2556 สําหรับการอุนครั้งเดียว ซึ่ง
พิจารณาคุณลักษณะดานความปลอดภัย เชน สีท่ใี ชพิมพ สีที่ผสมในเนื้อพลาสติก ปริมาณสารที่ละลายออกมาจาก
ภาชนะ โลหะในเนื้อพลาสติก เปนตน ความคงทนของตัวภาชนะ ไดแก ความทนความรอนของภาชนะ ความทน
แรงกระแทก เปนตน ดังนั้นผูบริโภคจึงควรเลือกใชภาชนะที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อความ
ปลอดภัยในการใชงาน

ภาพที่ 1. สัญลักษณไมโครเวฟเซฟ หรือ ไมโครเวฟเอเบิล
(ที่มา: http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2559_64_201_p19-20.pdf)
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