การเลือกใชภาชนะกับเตาไมโครเวฟ
นางสุจินต พราวพันธุ
นายคมสัน ตันยืนยงค
คําสําคัญ ภาชนะ เตาไมโครเวฟ
การเลือกใชภาชนะบรรจุอาหารกับเตาไมโครเวฟ
ควรเปนภาชนะที่ไมดูดกลืนคลื่น
ไมโครเวฟและสามารถทนตอความรอนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมไิ ดดี อาจแบงออกไดเปน 4
กลุมใหญดังนีค้ ือ
1. ภาชนะทีท่ ําดวยกระดาษ ซึ่งรวมถึงกระดาษที่เคลือบแวกซ หรือเคลือบพลาสติก
สามารถใชไดอยางปลอดภัย แตสิ่งหนึ่งที่ตอ งคํานึงถึงคือ กระดาษที่มกี ารพิมพตัวอักษรบนกระดาษ
เมื่อภาชนะไดรับความรอนอาจทําใหสารที่เปนองคประกอบอยูในหมึกพิมพระเหยออกมาปนเปอน
ในอาหารได เชนตัวทําละลายบางชนิดที่เปนสวนผสมในหมึกพิมพ รวมถึงสารที่เปนโลหะหนัก
บางชนิดที่เปนสารทําใหเกิดสีในน้ําหมึก ดังนั้นจึงควรเลือกใชกระดาษที่ไมควรมีสี หรือตัวพิมพ
มากนัก
2. ภาชนะทีท่ ําดวยพลาสติก
ซึ่งภาชนะที่ทําดวยพลาสติกที่มีขายอยูในทองตลาดมีอยู
ดวยกันหลากหลายชนิด ทัง้ ที่มีคุณภาพสูงและคุณภาพต่ํา การใชภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารกับ
เตาไมโครเวฟ
ควรเลือกใชเฉพาะทีผ่ ูผลิตระบุวาสามารถใชกับเตาไมโครเวฟไดเทานัน้ เพราะ
พลาสติกบางชนิดไมสามารถทนความรอนสูงได
หากนํามาใชที่อณ
ุ หภูมิสูงอาจทําใหพลาสติก
หลอม แตถาเปนพลาสติกที่ผูผลิตระบุวาใชกับเตาไมโครเวฟได ก็สามารถใชไดดี แตในปจจุบนั
มีงานวิจยั หลายๆชิ้น รายงานออกมาวาสารเติมแตง(additive)ในพลาสติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติความ
คงทนของพลาสติก เมื่อไดรับความรอนจะระเหยออกมาปนเปอนในอาหารได และสารเหลานี้บาง
ชนิดเปนสารกอมะเร็งหรือกอใหเกิดความผิดปกติอื่นๆในรางกาย
3. ภาชนะทีท่ ําดวยแกว(glass)เปนภาชนะที่สามารถใชกับเตาไมโครเวฟไดอยางปลอดภัย
มากที่สุด ทั้งนี้เพราะวาแกวเปนสารอนินทรียที่มีองคประกอบหลักคือ ทราย ซึ่งเปนสารประกอบ
พวกซิลิเกต (silicate) แลวผานขบวนการหลอมที่อุณหภูมิสูง ทําใหแกวเปนภาชนะที่ไมมีรูพรุน
โปรงใส จึงไมดูดซึมน้ําสารอาหารและคลื่นไมโครเวฟ ภาชนะแกวที่มีคุณภาพดีๆ สามารถทน
ตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมไิ ดดี เชน แกวไพเร็กซ (pyrex) จึงสามารถบรรจุอาหารแชเย็นแลว
นําไปใชกับเตาไมโครเวฟไดเลย ถาเปนภาชนะแกวทีม่ ีฝาปดก็สามารถทนตอความดันที่เกิดขึ้นเมื่อ
อาหารถูกทําใหรอนโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกภาชนะ อาหารและเตา นอกจากภาชนะแกว
ธรรมดาแลว ยังมีภาชนะแกวอีกประเภทหนึ่งเรียกวา แกว-เซรามิก (glass - ceramic) ซึ่งเปนการ
ผสมผสานกันระหวางแกวและเซรามิกมีกรรมวิธีการผลิตคลายแกวแตมีขั้นตอนที่ยุงยากกวา จึงมี

ราคาแพงกวา แตมีความแข็งแรงทนทานมากกวาแกวธรรมดา แตภาชนะแกวก็ยังมีขอจํากัดอยูคอื
ตองไมตกแตงขอบหรือลวดลายดวยสีทองหรือเงิน
4.
ภาชนะที่ทําดวยเซรามิก(ceramic)เปนภาชนะทีใ่ ชกับเตาไมโครเวฟไดอยางดีและ
ปลอดภัย แตคุณภาพของภาชนะเซรามิกที่ใชกับเตาไมโครเวฟจะแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของ
ภาชนะ ซึ่งแบงออกเปนประเภทเอิรทเทนแวร(Earthenware) สโตนแวร (stoneware) พอรซเลน
(porcelain)โบนไชนา(bone china) ภาชนะแตละประเภทจะผานกระบวนการเผาทีอ่ ุณหภูมิแตกตาง
กัน มีความพรุนตัวและมีคาการดูดซึมน้ําแตกตางกัน ภาชนะประเภทเอิรทเทนแวร จะมีคาความ
พรุนตัวและคาการดูดซึมน้ํามากกวาประเภทอื่นๆ ในขณะทีภ่ าชนะพอรซเลนและโบนไชนา ไม
มีความพรุนตัว การใชภาชนะเซรามิกทีม่ ีการดูดซึมน้าํ และความพรุนตัวสูง น้ําที่ภาชนะดูดซึม
เอาไวจะดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟดวย เมื่อเกิดความรอนน้ําจะขยายตัว ซึ่งทําใหภาชนะมีความ
แข็งแรงลดลงและทําใหตองใชเวลาและพลังงานเพิ่มมากขึ้นในการปรุงอาหาร ภาชนะเซรามิกบาง
ชนิดตกแตงขอบหรือลวดลายดวยสีทองหรือสีเงิน ภาชนะเหลานี้ไมควรนํามาใชกบั เตาไมโครเวฟ
เพราะโลหะจะสะทอนคลื่นไมโครเวฟกลับไปทําใหแมกนีตรอนเสื่อมคุณภาพ อายุการใชงานของ
เตาจะนอยลง ขอควรระวังอีกอยางหนึ่งทีไ่ มควรละเลย คือภาชนะที่ตกแตงลวดลายบนเคลือบดวย
สีฉูดฉาด เชน สีแดง เหลือง สม ฟา ฯลฯ ซึ่งผูใชสามารถสังเกตงาย ๆ โดยการใชมือลูบบนผิว
ภาชนะแลวรูสกึ วาผิวไมเรียบ
ภาชนะเหลานี้สวนใหญจะมีโลหะหนักคือตะกั่วและแคดเมีย่ ม
ละลายออกมาปะปนกับอาหารไดงาย ดังนั้นถาใชภาชนะเหลานี้กับเตาไมโครเวฟ ความรอนที่
เกิดขึ้นจากอาหาร จะทําใหโลหะหนักละลายออกมาจากผิวภาชนะไดมากยิ่งขึ้น
สรุป
จากภาชนะประเภทตางๆ ดังกลาวขางตน ภาชนะที่นยิ มใชกนั มากที่สุดคือ ภาชนะแกว
หรือ แกว-เซรามิก รองลงมาคือ ภาชนะเซรามิกและภาชนะพลาสติก ตามลําดับ การเลือกใชภาชนะ
สําหรับเตาไมโครเวฟนั้นปจจัยที่ควรพิจารณาอีกประการคือ ประเภทของการประกอบอาหารและ
อุณหภูมิที่ตองใช ถาการประกอบอาหารที่ตองใชอุณหภูมิสูงก็ควรหลีกเลี่ยงภาชนะพลาสติกที่ทน
ความรอนไมสูง
วิธีการทดสอบงาย ๆ ที่ใชทดสอบวาภาชนะใดเหมาะกับเตาไมโครเวฟหรือไมทาํ ไดโดย
การวางภาชนะเปลาในเตาไมโครเวฟและใชแกวที่มีน้ําอยูประมาณ 250 มิลลิลิตร วางใกล ๆ
ภาชนะเปลา เปดเตาไมโครเวฟที่ความรอนสูงประมาณ 1 นาที ตรวจดูภาชนะและน้ําในแกว ถา
ภาชนะเปลารอนขึ้นในขณะที่น้ําในแกวอุน ๆ แสดงวาภาชนะนัน้ ดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟดวยไม
เหมาะทีจ่ ะนํามาใชกับเตาไมโครเวฟ ภาชนะที่ใชกับเตาไมโครเวฟไดดีเมื่อทดสอบไมควรรอน
ในขณะที่น้ําในแกวรอน
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

