
 
แมบานจานดวนกับเตาไมโครเวฟ 

 
รจนา ระจินดา 

นักประชาสัมพันธ 
 

ทุกวันนี้คุณแมบานเกือบทุกครัวเรือนสวนใหญนิยมใชเตาไมโครเวฟกันมากขึ้น เพราะสะดวก
รวดเร็ว ทันอกทันใจ ไมวาจะอุนอาหารเล็กๆ นอยๆหรือผูท่ีนิยมแกงแกะ(แกะออกจากถุงหรือกลองโฟม) 
เพียงแคนําอาหารใสลงในภาชนะ แลวออกแรงหมุนหรือกดปุมเพียงเล็กนอย คุณก็จะไดอ่ิมไปอีกหนึ่งม้ือ 

เตาอบไมโครเวฟเปนเคร่ืองใชไฟฟาภายในครัวเรือนแทบทุกครัวเรือนตางมีไวประจําบาน การใช
งานแสนจะงายดาย ชวยอํานวยความสะดวกในการปรุงและอุนอาหารในยุคเรงรีบแตความงายท่ีวา....แฝง
ดวยภัยเงียบจากเคร่ืองดังกลาวไดเชนกัน สวนการทํางานของเตาไมโครเวฟมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เรียกวา แมกนีตรอน (magnetron) ใชสําหรับผลิตคล่ืนไมโครเวฟมีความถ่ี ๒,๔๕๐ MHz ซ่ึงจะปลอย
ออกมาท่ีชองวางภายในเตาท่ีมีผนังเปนโลหะ คล่ืนไมโครเวฟจะสะทอนไปมาอยูภายในเตาและถูกดูดกลืน
โดยอาหารหรือเคร่ืองดื่มท่ีเราใสเขาไป การดูดกลืนท่ีไมสมํ่าเสมอจะทําใหบางตําแหนงเกิดจุดรอน(hot 

spots)ขึ้น ไมโครเวฟท่ีผานเขาไปในอาหารหรือของเหลวจะทําใหโมเลกุลของน้ําเกิดการส่ันทําใหเกิดการ
เสียดสีกันของโมเลกุล จึงเกิดความรอนและทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เวลาท่ีใชประกอบอาหารจึง
ส้ันกวาการใชเตาแบบธรรมดา ความรอนจะเพ่ิมขึ้นเร็วหรือชาจะขึ้นกับปริมาณความช้ืน รูปราง ปริมาตร
และมวลของอาหารท่ีใสเขาไป อาหารบางชนิดจะมีความรอนเพ่ิมขึ้นไมสมํ่าเสมอ ท่ีผิวนอกอาจจะเพียง
อุนๆ ขณะท่ีภายในใกลถึงจุดเดือด ตัวอยางเชน โดนัทไสแยม หรือพายไก อาหารบางชนิดบางสวน 
จะสุกบางสวนไมสุก อาหารแชแข็งอาจจะแข็งตัวอยูถาไมนําออกมาท้ิงไวใหน้ําแข็งละลายกอน ผนังของ
เตาไมโครเวฟและภาชนะท่ีไมใชโลหะจะไมเกิดความรอนโดยตรงจากไมโครเวฟ เนื่องจากเปนวัสดุท่ีไม
ดูดกลืนพลังงานของไมโครเวฟแตผนังภายในของเตาและภาชนะรอนขึ้น เนื่องจากไดรับความรอนจาก
อาหารท่ีใสเขาไปและความรอนจากวงจรไฟฟาของเตา 

 ปจจุบันเตาไมโครเวฟท่ีใชกันมี 2 ระบบ คือ 

       ระบบ  DIGITAL     ระบบ  ANALOGUE  
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 สําหรับการประกอบอาหารดวยเตาไมโครเวฟแตกตางจากการประกอบอาหารดวยเตาอบ
ธรรมดาคือ เตาอบธรรมดาใหพลังงานความรอนโดยเปลวไฟแบบเตาอบแก็สหรือความรอนจากขดลวด
ไฟฟาซ่ึงจะทําใหอาหารสุกโดยการถายเทความรอน คือ การนํา การพา และการแผรังสี แตเตาไมโครเวฟ
ทําใหอาหารสุกโดยคล่ืนไมโครเวฟท่ีมีความถ่ีสูง ทําใหโมเลกุลของนํ้าในอาหารเกิดการส่ันสะเทือนและชน
โมเลกุลอ่ืนๆตอไป จนเกิดเปนพลังงานจลนและพลังงานจลนนี้เองจะกลายสภาพเปนพลังงานความรอน 
จึงทําใหอาหารสุกอยางรวดเร็วและเร็วกวาการประกอบอาหารดวยระบบอ่ืนๆ โดยไมเสียพลังงานความ
รอน 

การใหความรอนแบบธรรมดา   การใหความรอนแบบไมโครเวฟ 

    
คลื่นไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟ 

 
คล่ืนไมโครเวฟมีลักษณะเดน ๓ ประการ 
๑.การสะทอนกลับ(Reflection)คล่ืนไมโครเวฟเม่ือไปกระทบกับภาชนะท่ีเปนโลหะหรือมีสวนผสมของ
โลหะ คล่ืนไมโครเวฟไมสามารถทะลุผานภาชนะดังกลาวไดจะสะทอนกลับหมด ดังนั้นอาหารท่ีใสใน
ภาชนะท่ีเปนโลหะก็จะไมสุก 
๒.การสงผาน(Transmission)คล่ืนไมโครเวฟสามารถทะลุผานภาชนะท่ีทําดวยแกว กระดาษ ไม เซรา
มิกและพลาสติกไดเพราะภาชนะดังกลาวไมมีสวนผสมของโลหะ จึงเปนภาชนะท่ีใชไดดีในเตาไมโครเวฟ 
๓.การดูดซึม(Absorption)ปกติอาหารโดยท่ัวๆ ไป จะประกอบดวยโมเลกุลของนํ้าในอาหารซ่ึงจะดูดซึม
คล่ืนไมโครเวฟทําใหอาหารรอนอยางรวดเร็ว และอีกนัยหนึ่งเม่ือโมเลกุลของนํ้าดูดซึมคล่ืนไมโครเวฟแลว
จะสลายตัวในทันทีไมสะสมในอาหาร 
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ในเทคโนโลยีสมัยใหมไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้น รวมท้ัง

รูปแบบการปรุงอาหารอยางทันสมัยดวยเตาอบไมโครเวฟท่ีจะเพ่ิมความสะดวกสบายและใหคุณประโยชน
นานัปการ ดังนี้ ประหยัดเวลาสามารถยนเวลาในการประกอบอาหาร  ประหยัดพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน
ค ว า ม ร อ น ไ ด ถึ ง  ๕ ๐ -๖ ๐ % แ ล ะ ป รุ ง อ า ห า ร ไ ด ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ 
อีกท้ังคงคุณคาของอาหารไดครบถวน ท้ังรสและสีสันสวยนารับประทาน แตเนื่องจากหลักการทํางานของ
คล่ืนไมโครเวฟกอใหเกิดความรอน ดังนั้นภาชนะท่ีใชในการปรุงอาหารจะตองมีลักษณะพิเศษและมี
ขอจํากัดบางประการ ซ่ึงจะตองไมกระทบตอระบบการทํางาน ควรเปนภาชนะท่ีมีคุณสมบัติไมดูดกลืน
คล่ืนไมโครเวฟเปนชนิดท่ีระบุใชกับเตาไมโครเวฟ คือ 
• ภาชนะกระเบื้อง เชน จาน ชาม ถวย หรือภาชนะกนลึกตางๆ สามารถใชไดดีกับเตาอบไมโครเวฟเม่ือ
ไดรับความรอนโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแตตองไมตกแตงขอบหรือลวดลาย 
• ภาชนะแกวทนไฟและความรอนเปนภาชนะท่ีเหมาะสําหรับเตาไมโครเวฟไดอยางปลอดภัยท่ีสุด แตตอง
ไมตกแตงขอบหรือลวดลายดวยสีทองหรือเงิน  เชน ไพเร็กซ คอรนนิ่งแวร เคร่ืองเคลือบเซรามิกและ
เคร่ืองปนดินเผา 
• ภาชนะกระดาษใชสําหรับอาหารท่ีใชความรอนไมมาก เชน การอุนอาหารหรืออาหารท่ีใชเวลาทําใหสุก
ส้ันมากและสําหรับอาหารท่ีไมมีมันมาก ยกเวนกระดาษท่ีมีการพิมพตัวอักษรเม่ือไดรับความรอนอาจทําให
สารท่ีอยูในหมึกพิมพออกมาปนเปอนในอาหารเปนอันตรายได 
• ภาชนะพลาสติก ประเภทถุงพลาสติกท่ีทนรอนควรใชชนิดท่ีระบุวาสามารถใชกับเตาไมโครเวฟซ่ึงจะเปน
พลาสติกคุณภาพดีและทนความรอน มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีรายงานวาสารบางชนิดในพลาสติกอาจปนเปอน
กับอาหารเม่ือไดรับความรอน ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งหรือกอใหเกิดความผิดปกติอ่ืนๆ ในรางกาย 
• ภาชนะท่ีทําดวยเซรามิกส เปนภาชนะอีกชนิดหนึ่งท่ีใชกับเตาไมโครเวฟไดดีและปลอดภัย และไมควร
ตกแตงลวดลายหรือเคลือบดวยสีฉูดฉาด ซ่ึงจะมีโลหะหนักละลายออกมาปนกับอาหาร 
• ภาชนะท่ีทําดวยโลหะไมเหมาะท่ีจะนํามาใชกับเตาไมรโคเวฟ เพราะจะทําใหคล่ืนไมโครเวฟเกิดการ
สะทอนกลับ ทําใหอุปกรณภายในเส่ือมเร็ว อายุการใชงานของเคร่ืองส้ันลง 
• ภาชนะท่ีควรหลีกเล่ียง เชน ภาชนะโลหะ ภาชนะท่ีเคลือบโลหะหรือมีขอบเปนโลหะ เงิน ทอง 
อะลูมิเนียมฟรอยดและภาชนะประเภทไม 
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 นอกจากนี้ ไมควรวางกระดาษฟอยลท่ีใชบรรจุอาหารสัมผัสกับผนังดานในของเตาไมโครเวฟ 
หรือโลหะบางๆ รวมถึงโลหะปลายเหลม เชน ลวดเย็บกระดาษจะทําใหเกิดความรอนอยางรวดเร็วอาจเกิด
ประกายไฟได ทางท่ีดีท่ีสุดควรหลีกเล่ียงการใชโลหะทุกชนิดในเตาไมโครเวฟ 
 ท้ังนี้ท้ังนั้นเม่ือมีเตาไมโครเวฟสามารถใหคุณประโยชนไดก็ยอมใหโทษมหัตนไดเชนกัน  สคบ. จึง
มีวิธีดูแลเตาไมโครเวฟอยางๆ งายๆ มาใหไดทราบกันคะ 
• ถอดปล๊ักไฟออกกอนทําความสะอาดทุกคร้ัง เพ่ือความปลอดภัยจากไฟฟาและคล่ืนไมโครเวฟ 
• รักษาภายในเตาอบไมโครเวฟใหสะอาดอยูเสมอ ถามีอาหารกระเด็นโดนผนังภายในใหใชผาช้ืนนุมๆ
เช็ดออก หากสกปรกมากใหใชผงซักฟอกออนๆได หามใชของมีคมขูด 
• ภายนอกของเตาอบไมโครเวฟควรใชสบูกับนํ้าเช็ดออกแลวเช็ดใหแหงดวยผานุมๆ เพ่ือปองกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับช้ินสวนภายในเตาอบ และไมควรใหนํ้าไหลซึมลงไปในชองระบายอากาศได 
• หากแผงควบคุมเปยกใหใชผาแหงนุมๆ เช็ดทําความสะอาด หามใชผงซักฟอกหรือของมีคมมาขัดถูจะ
ทําใหแผงควบคุมเสียหายได 
• หากเกิดไอนํ้าเกาะประตูเตาอบท้ังดานนอกและดานในใหเช็ดดวยผานุมๆ 
• การนําจานแกวออกมาทําความสะอาดใหลางดวยนํ้าอุนผสมสบู 
• ขาสําหรับทําใหจานหมุนและพ้ืนเตาอบควรทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
• หากจานแกวยังรอนอยู ควรรอใหเย็นแลวจึงทําความสะอาด 
• ควรตั้งเตาอบไมโครเวฟไวในท่ีอากาศถายเทไดดี  
• ควรมีชองวางสําหรับชวยระบายอากาศโดยรอบขางใหเหมาะสมไมควรตั้งติดผนัง 
• ผนังของประตูควรมีสภาพเรียบรอยไมมีตําหนิ 
• ประตูของเตาไมโครเวฟควรปดไดสนิทพอดีกับตัวเตาและสามารถเปดปดไดสะดวก 
• บานพับของประตูควรอยูในสภาพดี 
• เตาควรอยูในสภาพดี มีความสะอาดโดยเฉพาะขอบประตูและสภาพภายใน ไมมีรอยไหม 
• ไมมีรอยสึกกรอนท่ีประตู ขอบประตูหรือภายในเตา 

 จากผลิตภัณฑไฟฟาประเภทเตาไมโครเวฟดังกลาว ทําใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค(สคบ.) มีขอแนะนําวิธีการเลือกซ้ือเตาไมโครเวฟท่ีมีฉลากภาษาไทยระบุชัดเจน ใหกับผูบริโภค
ในการประกอบการตัดสินใจในระบบ DIGITAL และ ระบบ ANALOGUE ในยี่หอ อีกท้ังสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาไมโครเวฟสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย 
ตองเปนไปตามมาตรฐานไดรับเคร่ืองหมาย มอก.จะมีความปลอดภัยสูง มีโอกาสนอยมากท่ีจะมีคล่ืนร่ัว
ออกมา หรือหากมีก็จะไมเกินจากระดับมาตรฐานท่ี มอก.กําหนด โดยวัดระยะ ๕ เซนติเมตรจากผิวเตา ร่ัว
ไดไมเกิน ๕ มิลลิวัตตตอตารางเซนติเมตร ซ่ึงถือวาต่ํากวาระดับท่ีเปนอันตรายตอมนุษยอยูมาก 
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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
เร่ือง กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาไมโครเวฟ 

สําหรับใชในท่ีอยูอาศัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน  
 

 เพ่ือความปลอดภัยและปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตา
ไมโครเวฟสําหรับใชในท่ีอยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย ตองเปนไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขท่ี 
มอก.๑๗๗๓-๒๕๔๘ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ กอนตราพระราชกฤษฎีกา  สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงใหมีการรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเก่ียวของ
ตามมาตรฐานดังกลาว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตอไป ท้ังนี้ผู
ประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังเหตุผลโดยระบุช่ือท่ีอยูของผูท่ีแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ต อ สํ า นั ก ง า น ฯ  ภ า ย ใ น ส า ม สิ บ วั น นั บ แ ต 
วันประกาศ ผูท่ีประสงคจะทราบรายละเอียดการกําหนดมาตรฐานดังกลาวโปรดติดตอขอดูไดท่ีกองนิติ
การ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ www.tisi.go.th  
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ระบบ  ANALOGUE 

ลําดับ ประเภท/ยี่หอ คุณสมบัติ ขอดี ขอเสีย 
๑ SHAP   

R-278P 
ราคา ๓,๗๙๐ บาท 

-ขนาดความจุ ๒๓.๘๑ ลิตร 
-กําลังไฟฟา(วัตต)เขา ๑.๒๒ ออก ๘๐๐ 
-ระดับความรอน ๕  น้ําหนักเคร่ือง ๑๒ กิโลกรัม 
-แรงดันไฟฟา(โวลต/เฮิรต)๒๒๐/๕๐ 
-ตั้งเวลาปรุง ๙๐ นาที 
-ปุมสัญญาณไฟตั้งแบบ LIGHT-UP DIAL 

-ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเลคทรอนิกส แบบ DIGI-ANA 
ซ่ึงผสมผสานกันระหวางระบบ DIGITAL กับลูกบิดแบบ 
ANALOGUE 
-ระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกท่ัวถึง 

-มี ๒ ระบบในตัวเดียวกันจึงเพ่ิม
ความแมนยําในการทํางาน 
-ตั้งเวลาปรุงอาหารไดสูงสุด 
-มีสัญญาณไฟกระพริบเวลาใชงาน 

-แรงดันและกําลังไฟฟาใชมาก
เกินไป 
-ราคาสูง 

๒ SAMSUNG 
M181 GN 
ราคา ๒,๖๙๐ บาท 

-ขนาด ๒๓ ลิตร และระดับความรอน ๗ 
-เมนูควบคุมแบบลูกบิด และดีไซนโฉบเฉี่ยวรูปทรงวงรี 
-ตั้งเวลาอาหารสูงสุด ๓๕ นาที พรอมกระจายคล่ืน ๓ ชองทาง 
-ตั้งโปรแกรมอุนอาหารลวงหนา 
-ผนังภายในเคลือบสารอีพอกซ่ีปองกันการเกิดสนิม 

-เลือกปุมความรอนไดถึงระดับ ๗ 
-มีสารอีพอกซ่ีปองกันสนิม 
-มีโปรแกรมอุนอาหารลวงหนา 
 

-การกระจายคล่ืนอาจไม
สมํ่าเสมอ 
-อาหารช้ินใหญอาจสุกไมท่ัวถึง 

๓ PANASONIC 
NN S215 WF 
ราคา ๒,๙๐๐ บาท 

-ขนาด ๒๓ ลิตร และระดับความรอน ๕ 
-ตั้งเวลาอาหารสูงสุด ๓๐ นาที 
-ระบบละลายอาหารแชแข็งอัตโนมัต ิ

-มีระบบละลายอาหารแชแข็ง
อัตโนมัต ิ
 

-โปรแกรมการตั้งเวลาอาหารมี
คาจํากัดนอย 
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ระบบ  DIGITAL 

ลําดับ ประเภท/ยี่หอ คุณสมบัติ ขอดี ขอเสีย 
๑ SHAP 

 R-295P 
ราคา ๔,๔๙๐ บาท 

-ขนาดความจุ ๒๓.๘๑ 
-กําลังไฟฟา(วัตต) เขา ๑.๒๒ ออก ๘๐๐ 
-ระดับความรอน ๕  น้ําหนักเคร่ือง ๑๒ กิโลกรัม 
-แรงดันไฟฟา/ความถ่ีกระแสไฟฟา(โวลต/เฮิรต)๒๒๐/๕๐ 
-ตั้งเวลาปรุง ๙๐.๙๐ นาที 
-ระบบ Auto Cook กดปุมเดียวปรุงอาหารได ๓ รายการ 
-ใชงานงาย ดวยระบบ Touch Control 

-โปรแกรมละลายอาหารแชงแข็ง ๓ รายการ 
-ระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกท่ัวถึง 

-มีระบบ Auto Cook กดปุมเดียว
ปรุงอาหารได ๓ รายการ 
-ใชงานงาย ดวยระบบ Touch 

Control 
-ใชงานงายและแมนยํา 
-มีระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยให
อาหารสุกท่ัวถึง 

-กําลังการใชไฟฟามาก
ขึ้น 

๒ SANYO               
EM-SL10N        
ราคา ๕,๙๙๐ บาท 

 

-ขนาดความจุ ๒๓ ลิตร  
-ระบบกระจายคล่ืนแบบรอบทิศทาง Super Shower Wave  

-ระบบ Boomerang Turntable ถาดหมุน ชวยในการหยิบ
จับไดงาย  
-ระบบ Quick Start ใหคุณปรุงอาหารแบบเรงดวนทันใจ  
-ผิวแสตนเลสแทท้ังในและนอกตัวเคร่ือง  
-กําลังไฟของคล่ืนไมโครเวฟสูงสุด ๙๐๐ วัตต  
-โปรแกรมการปรุงอาหารอัตโนมัติ ๖ โปรแกรม  
-ตั้งเวลาเตือนในการปรุงอาหาร Kitchen Timer  

-มีระบบกระจายคล่ืนแบบรอบ
ทิศทาง 
-ผิวแสตนเลสแทท้ังในและนอก
ตัวเคร่ือง  
มีระบบลอกปองกันเด็ก 
-ตั้งเวลาเตือนในการปรุงอาหาร 
Kitchen Timer  
 

-มีน้ําหนักตัวเคร่ือง 
 ๑๗ กก. 
-คล่ืนไมโครเวฟสูงสุด  
๙๐๐ วัตต การใชไฟมาก
ขึ้นเชนกัน 
-ราคาสูง 
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-มี ๔ ระบบ โปรแกรมละลายน้ําแข็งอัตโนมัติและปรับตั้งเอง  
-กระจกปองกัน ๒ ช้ัน Double Glass Door  

-กําลังไฟระบบยางและระบบอบไมมี  
-โปรแกรมละลายน้ําแข็ง ๔ โปรแกรม  
-ปรับเลือกระดับความรอน ๖ ระดับ  
-มีโปรแกรมปรุงอาหารดวน และอาหารสําเร็จรูป   
-ตั้งเวลาสูงสุด ๙๐ นาที และมีระบบลอกปองกันเด็ก  
-ขนาดตัวเคร่ือง ๔๙๐(ก)x๓๖๓(ล)x๓๒๒(ส)  
-น้ําหนักตัวเคร่ือง ๑๗ กก. 

๓ Samsung   
MW83Z  
ราคา ๓,๔๙๐ บาท 

-มีความจุ ๒๓ ลิตร  
-พลังงานไฟฟา ๘๕๐ วัตต และควบคุมดวยระบบสัมผัส  
-สามารถตั้งเวลาการทําอาหารไดถึง ๙๙ นาที  
-ระดับพลังงานความรอนถึง ๖ ระดับ  
-สะดวกรวดเร็วดวยระบบละลายน้ําแข็งพิเศษแบบเฉพาะ
สําหรับอาหารแตละประเภท  
-ใชงานงายดวยระบบการทํางานอัตโนมัติตามน้ําหนักอาหาร  
-พิเศษดวยระบบกําจัดกล่ิน Deodorization  

 

-มีระบบละลายน้ําแข็งพิเศษ 
-มีระบบกําจัดกล่ิน Deodorization  

-ราคายอมเยา 
-ใชงานงายดวยระบบการทํางาน
อัตโนมัต ิ

-กําลังไฟฟา(วัตต)นอย 
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 จะเห็นวาเทคโนโลยีเตาไมโครเวฟ ไมใชเทคโนโลยีใหมและกําลังเปนท่ีนิยมมีกันอยางแพรหลาย      
เพราะชีวิตคนไทยยุคใหมท่ีเรงรีบกันมากขึ้น  จึงมีคําแนะนําการเลือกซ้ือไมโครเวฟและขอดีขอเสียของ               
เตาไมโครเวฟระบบ ANALOGUE และ ระบบ DIGITAL                                                                                      
๑.เลือกซ้ือเตาอบไมโครเวฟท่ีสามารถ อบเกรียม ละลายน้ําแข็ง และมีอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิในอาหาร                                                                                                   
๒.เตาอบไมโครเวฟขนาดเล็กจะใชพลังงานนอยเลือกซ้ือเตาอบไมโครเวฟท่ีมีขนาดและขีดความสามารถ     
สอดคลองกับความตองการ                                                                                                                      
๓.เตาอบไมโครเวฟท่ีสามารถทําใหอาหารรอนและสุกเกรียมไดจะดีกวาเตาท่ีทําใหรอนไดอยางเดียว                                      
๔.หากความจุใกลเคียงกันควรเลือกซ้ือรุนกินกําลังไฟ(วัตต)นอยกวา 

 

ระบบ  ANALOGUE 

ขอด ี ขอเสีย 
-ไดคากําลังในการอบอยางคงท่ีทุกคร้ัง 
-ควบคุมโดยลานนาฬิกา 
-จะมีความคงทน  
-ใชเวลาในการเรียนรูส้ันกวา 

 
 
 

-สัญญาณท่ีไดจะไมมีการเปล่ียนแปลงใน
ระหวางท่ีมีการสงผาน 
-โปรแกรมอาหารไดนอยโปรแกรมกวา 
-การตั้งเวลาไมสามารถตั้งเวลาอยางละเอียดได 
 

 

ระบบ  DIGITAL 

ขอด ี ขอเสีย 
-อาศัยการคํานวณเปนหลัก 
-สัญญาณจะมีคุณภาพดีกวา 
-สะดวกในการใช สามารถโปรแกรมการปรุง
อาหารอยางละเอียด 
-มีไมโครชิพควบคุมการทํางาน 

-นาฬิกาอาจไมมีความจะเปนและยังกินไฟใน
ขณะท่ียังไมไดใชเคร่ือง 
-อาจเสียงายกวาระบบ ANALOGUE 

-เร่ืองความคงทนนอยกวาและตองเรียนรู
วิธีการใช 
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 ปจจุบันรูปลักษณของไมโครเวฟนั้นมีหลากหลายแบบใหเลือกมากมายไมวาจะเปนแนวแฟนซี 
คลายๆ ตัวการตูนบาง สวนมากเปนของญี่ปุนมีลักษณะขนาดเล็กมินิ ขนาดกลางและขนาดใหญ ผูบริโภค
ชอบแบบไหนสามารถเลือกไดตามราคาและความชอบ ไมวาจะตามรูปลักษณ ตามวัตถุประสงคการใชงาน
เพ่ือเปนอุปกรณประกอบอาหารด หรือใชแคอบรวมท้ังตามเทคโนโลยี  ยิ่งในปจจุบันอาหารปรุงสําเร็จรูปแช
แข็งจะเกิดมาเพ่ือเตาไมโครเวฟโดยเฉพาะท่ีวางจําหนายท้ังระบบ Analog ท่ีเหมือนขาวผัดใสไข ใสอะไรเขา
ไปออกมาเปนขาวผัด และระบบ Digital ท่ีเหมือนเม็ดขาวเทียมมากกวา คือเอาขาวมาบดแปลงเปนแปง
กอนแลวคอยเอาไปนวดใสเคร่ืองหยอดมาเปนเม็ดๆ ลงกลองอาหารสําเร็จ กอนกินก็เติมน้ําใสไมโครเวฟถึง
กินไดแตผลสุดทายกินอ่ิมเหมือนกันแตรสชาติไมเหมือนกัน                                                   

 สวนมากผูบริโภคท่ีชอบการรับประทานอาหารท่ีปรุงโดยไมโครเวฟในระยะเวลานานๆนั้น ตองพึง
ระวังการสะสมของสารในอาหารท่ีถูกทําลายและเปนผลกอใหเกิดโรคมะเร็งตามมาจํานวนมาก และทําใหราง
ขาดสารอาหาร  รางกายออนแอ ความจําเส่ือม ขาดพลังงานในรางกายและขาดความกระชุมกระชวยจาก
ขอมูลการนําเสนอเก่ียวกับเตาไมโครเวฟในภาพรวมท้ังหมดนี้ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
หวังวา ผูบริโภคคงจะไดรับประโยชนเก่ียวกับคุณภาพและลักษณะของสินคา ท่ีสําคัญอยาลืมเปรียบเทียบ
ราคาสินคาตามทองตลาดกอนตัดสินใจซ้ือและอยาเพิกเฉย โปรดจงใชสิทธิของทานในการสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกับตัวสินคา และหลังการซ้ือสินคาควรเก็บรักษาหลักฐานการซ้ือขาย หากมีการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภค ผูบริโภคสามารถรองเรียนไปหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสินคาหรือบริการดังกลาวไดท่ี 

 สคบ. พรอมคุมครองผูบริโภค โดยสามารถแจงเรื่องรองเรียนเขามาไดที ่

  โทรสายดวน  สคบ. ๑๑๖๖ ในวันเวลาราชการ 
  ขอรับชุดรองเรียนไดท่ี รานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนทุกสาขา ท่ัวประเทศ 
  อีเมลมาท่ี consumer@ocpb.go.th 
 รองเรียนดวยตนเอง หรือสงจดหมาย ในกรุงเทพฯ ท่ี สคบ. ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา           

 อาคาร B ช้ัน ๕ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  
ในตางจังหวัด ท่ี คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวดัทุกจังหวัด 
หรือท่ีวาการอําเภอทุกอําเภอ 
 
           ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 
 


