บทที่ 8
การใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหาร
(Microwave in Food Processing)
บทนํา
การใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหารเปนที่นยิ มเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ในอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถนําไมโครเวฟมาใชในกระบวนการตาง ๆ ไดหลายกระบวนการ ไดแกการลวก (blanching)
การทําใหสกุ (cooking) การทําแหง (drying) การพาสเจอไรส (pasteurizing) การสเตอริไลส
(sterilizing) การละลายน้าํ แข็ง (thawing) การอบ (baking) รวมทัง้ กระบวนการอื่นๆ เชน การ
ควบคุมจุลินทรีย การยับยัง้ เอนไซมและการควบคุมแมลง เปนตน (Mudgett, 1986 ; Rosenberg
and Boegl, 1987) และในปจจุบันนี้เนื่องจากกระแสความตองการของผูบริโภคทางดานอาหาร
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยผูบริโภคตองการอาหารที่มีคุณภาพที่ใกลเคียงกับของสด มี
คุณภาพสูง มีความสะดวกสบายในการเตรียม อีกทัง้ มีอายุการเก็บรักษาอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ
อาหารที่ปรุงสุกไดอยางรวดเร็ว (quick cooking dishes) ที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในสังคม
ปจจุบัน จึงทําใหมกี ารศึกษาการใชไมโครเวฟเพื่อดัดแปลงและปรับปรุงกระบวนการแปรรูปอาหาร
โดยเฉพาะในการใหความรอนและไดมีการนํามาประยุกตใชในการแปรรูปอาหารชนิดตาง ๆ เชน
อาหารแปรรูปขั้นตน (minimally processed foods) ทั้งนีเ้ นื่องจากไมโครเวฟทําใหเกิดความรอน
ขึ้นอยางรวดเร็วและเปนผลใหเกิดการสูญเสียคุณภาพดานตาง ๆ เชน กลิ่นรส สีและเนื้อสัมผัสและ
คุณคาทางโภชนาการนอยกวาการใหความรอนแบบดั้งเดิม
ไมโครเวฟเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic wave) ที่มีความถี่ระหวาง 300 เมกกะเฮิรตซ
(MHz) ถึง 300 จิกะเฮิรตซ (GHz) (ระหวางความยาวคลื่น 100 เซนติเมตร – 1 มิลลิเมตร)
(Rosenthal, 1992) ดังแสดงในภาพที่ 8.1 ไมโครเวฟไมใชความรอนแตอยูในรูปของพลังงาน
(energy) และถูกเปลี่ยนไปเปนความรอนโดยการสั่นสะเทือนของอนุภาคที่มปี ระจุและ/หรือการ
หมุนตัวโมเลกุลที่มีขั้ว ทําใหชนกับอนุภาคหรือโมเลกุลทีอ่ ยูขางเคียง ซึง่ เกิดขึ้นหลังจากทีว่ ัตถุไดรับ
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ภาพที่ 8.1 แถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่มา : Fellows (2000)
คลื่นและมีการดูดซับพลังงานดังกลาว เปนผลใหเกิดความรอนขึ้น (Fellows, 2000) และมีความ
แตกตางจากการใหความรอนแบบโอมมิคตรงที่ความรอนแบบโอมมิคนั้น เกิดจากความตานทาน
กระแสไฟฟา (electrical resistance) ของอาหารและเปลี่ยนเปนความรอนโดยตรง และขอดี
อีกประการหนึง่ คือ ไมโครเวฟไมใชปมในการลําเลียงอาหารที่อยูในทอใหผานกระบวนการดังกลาว
จึงไมเปนการทําลายคุณลักษณะหรือโครงสรางของอาหาร (โดยเฉพาะในการบรรจุแบบปลอดเชื้อ)
(รุงนภา, มปป.) และแตกตางจากกระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิมคือเวลาที่ใชในการทําให
อุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดทีก่ ําหนดในการฆาเชื้อนอยกวา
จากการที่คลืน่ ไมโครเวฟถูกใชในเรดาร (radar) อุปกรณนําทาง (navigational equipment) และ
อุปกรณสื่อสาร (communication equipment) ดังนัน้ ในการใชคลื่นดังกลาวจึงตองมีการควบคุมโดย
องคกรระหวางประเทศที่เรียกวา International Telecommunication Union (ITU) เพื่อควบคุมดูแล
การใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในรูปตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีระเบียบ โดยการใชคลื่นที่เกีย่ วกับงานวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรและการแพทย (Industrial, scientific and medical (ISM) frequencies) มี
กําหนดการใชความถีท่ ี่ 915 ± 25 MHz 2,450 ± 50 MHz 5,000 ± 75 MHz และ 22,125 ±
125 MHz และกําหนดความถี่ที่ 915 ± 25 MHz และ 2,450 ± 50 MHz สําหรับงานใหพลังงาน
ความรอนในอุตสาหกรรมและการใชในบานเรือน (สายสนม, 2543 ; Singh and Heldman, 2001)
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Singh และ Heldman (2001) รายงานวาไมโครเวฟมีคุณสมบัติใกลเคียงกับคลืน่ แสง (visible light)
โดยสามารถทําใหมารวมกันเปนลําคลืน่ (beams) ไดและสงผาน (transmit) วัตถุ โดยขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติไดอิเล็กทริก (dielectric properties) ของวัตถุนนั้ ๆ ซึง่ อาจสะทอนกลับ (reflect) หรือดูด
ซับ (absorb) พลังงานไว และคลื่นไมโครเวฟอาจผานทะลุวัตถุโดยไมเกิดการดูดซับเลยก็ได เชน วัสดุ
ที่เปนแกว เซรามิกส (ceramics) และเทอรโมพลาสติก (thermoplastic materials) สวนใหญ ซึง่ จะ
ยอมใหไมโครเวฟผานโดยมีการดูดซับคลื่นหรือพลังงานเพียงเล็กนอยหรืออาจไมดูดซับไวเลย
ประวัติการใชไมโครเวฟ
เทคโนโลยีไมโครเวฟไดพัฒนาขึ้นในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดเริ่มมีการใชไมโครเวฟใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร (Buffler, 1993) และในกลางป ค.ศ. 1960 ไดเริ่มใชไมโครเวฟในการ
พาสเจอไรสผลิตภัณฑขนมอบและในการสเตอริไลสอาหาร และโดยสวนใหญในปจจุบันไดมีการ
ใชคลื่นไมโครเวฟที่มีความถีส่ ูงกับวัสดุตา ง ๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ใชในการเชื่อมตอ
เทอรโมพลาสติก ใชในกระบวนการวัลคาไนเซชันของยางพารา ใชในกระบวนการทําแผนกระเบื้อง
เคลือบ และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เปนตน
การทําใหเกิดความรอนจากพลังงานไดอิเล็กทริก (dielectric heating)
Fellows (2000) รายงานวาพลังงานไดอิเล็กทริก (dielectric energy) จากคลื่นไมโครเวฟและ
ความถี่วิทยุ (radio frequency) เปนพลังงานแมเหล็กไฟฟาอยางหนึ่ง ซึ่งสงผานในรูปของคลื่น
(wave) และแทรก (penetrate) เขาไปในอาหารและพลังงานนี้จะถูกดูดซับ (absorb) และ
เปลี่ยนแปลงเปนพลังงานความรอนขึ้น โดยทั่วไปเราสามารถทําใหเกิดความรอนในอาหารไดทั้ง
โดยทางตรง (direct method) ซึ่งความรอนจะเกิดขึ้นภายในตัวของอาหาร เชน ความรอนที่เกิด
จากไมโครเวฟและคลื่นวิทยุ และโดยทางออม (indirect method) ซึ่งเปนการทําใหเกิดความรอน
ขึ้นภายนอกและสงผานพื้นผิวหนาของอาหารไปยังดานใน โดยเกิดจากการแผรังสี (radiation)
การพาความรอน (convection) หรือการนําความรอน (conduction)
คุณสมบัติไดอิเล็กทริก (dielectric properties) ของอาหารและวัตถุ
Singh และ Heldman (2001) รายงานวาในกระบวนการแปรรูปดวยไมโครเวฟจะเกี่ยวของกับ
คุณสมบัติทางไฟฟา (electrical properties) ของวัตถุที่ถกู ทําใหเกิดความรอน ซึ่งคุณสมบัติ
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ดังกลาวจะมีความสําคัญตอการสรางสูตรอาหารเพื่อใชกับไมโครเวฟ
สําคัญและแสดงเปนคาตัวเลข ไดแก

คุณสมบัติทางไฟฟาที่

1. relative dielectric constant (ε′) เปนคาที่แสดงความสามารถของวัตถุในการกักเก็บ
พลังงานไฟฟาไวเมื่อนําวางในสนามไฟฟากระแสสลับ ถาคานี้สูงแสดงวาเก็บพลังงานได
มาก แตคานี้จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของอาหาร
2. relative dielectric loss (ε′′) เปนคาที่แสดงความสามารถของวัตถุที่จะกระจายพลังงาน
ไฟฟาไปเปนพลังงานความรอน ถาคานีส้ ูงแสดงวาจะเกิดความรอนสูง คําวา “loss”
หรือสูญเสียหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน
คาเหลานี้จะทําใหทราบเกีย่ วกับความสามารถในการเปนฉนวนไฟฟา (electrical insulating
ability) ของวัตถุ ซึง่ อาหารเปนฉนวนที่ไมดี ดังนัน้ อาหารจึงมักจะดูดซับพลังงานสวนใหญไวเมือ่
สัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟและเปนผลใหเกิดความรอนขึน้ (Mudgett, 1986) โดยคา dielectric
loss และ dielectric constant มีความสัมพันธกันดังนี้
ε′′ = ε′ tan δ
จากสมการ คา loss tangent (tan δ) แสดงใหเห็นถึงระดับการทะลุทะลวงของสนามไฟฟาและ
ระดับการกระจายพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน คาเหลานีถ้ ามีคาสูงแสดงวาวัตถุจะเกิด
ความรอนไดดขี ึ้น ตารางที่ 8.1 แสดงคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารและอาหารบางชนิด
Fellows (2000) รายงานวาอุณหภูมิจะมีผลตอคุณสมบัติไดอิเล็กทริกอยางมาก จากรายงานการ
ทดลองพบวาคานี้จะลดลงไปอยางตอเนื่องในระหวางทีน่ ้ําเปลีย่ นสภาวะจากของเหลวเปนของแข็ง
แสดงดังภาพที่ 8.2 โดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผานน้าํ แข็งจะถูกดูดซับพลังงานไวนอ ยกวามากเมือ่
คลื่นไมโครเวฟผานน้าํ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากการทีโ่ มเลกุลของน้าํ นัน้ เคลื่อนที่ไดนอยลงหรือดูด
ซับพลังงานจากสนามไฟฟากระแสสลับไดนอยลง ซึง่ สามารถนําความรูน ี้ไปประยุกตใชในการ
กระบวนการละลายน้ําแข็ง (thawing) และการละลายน้าํ แข็งบางสวน (tempering) ของอาหาร
แชเยือกแข็ง โดยเมื่อทําใหอาหารแชเยือกแข็งรอนขึ้นดวยไมโครเวฟ ทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอ
ของความรอนในแตละจุด บริเวณของอาหารทีม่ ีการละลายแลวจะดูดซับพลังงานไมโครเวฟได
มากกวา จึงทําใหมีอุณหภูมิเพิ่มขึน้ อยางรวดเร็ว ในขณะที่บริเวณของอาหารในสวนทีย่ ังเปน
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น้ําแข็งอยูจ ะดูดซับพลังงานไดนอยกวา ผลจากการใหความรอนทําใหอาหารบางสวนมีอุณหภูมทิ ี่
ตองการในขณะที่บางสวนยังมีอุณหภูมิแชแข็ง (รุงนภา, มปป.)
ตารางที่ 8.1 คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารและอาหารบางชนิด
อาหาร
น้ํา (25 องศาเซลเซียส)
น้ํา (1.5 องศาเซลเซียส)
น้ําแข็ง ( -12 องศาเซลเซียส)
0.1 M โซเดียมคลอไรด (25 องศาเซลเซียส)
เนื้อสเต็ค (25 องศาเซลเซียส)
เนื้อดิบ (25 องศาเซลเซียส)
เนื้อสุก (25 องศาเซลเซียส)
เนื้อทําแหง (25 องศาเซลเซียส)
เนื้อโค (25 องศาเซลเซียส 915 MHz)
เนื้อสุกร (25 องศาเซลเซียส 915 MHz)
มันฝรั่งบด (25 องศาเซลเซียส)

dielectric
constant (ε′)
76.7
80.5
3.2
75.5
40.0
49.0
45.0

dielectric loss
(ε′′)
12
25
0.0029
18
12
15
12

55.0
54.0
65

22
23
22

loss tangent
(tan δ)
0.157
0.310
0.0009
0.24
0.3
0.33
0.56
0.00096
0.4
0.426
0.34

ที่มา : ดัดแปลงจาก Rosenthal (1992)

ภาพที่ 8.2 ผลของอุณหภูมิตอการเปลี่ยนแปลงของคา dielectric loss ของน้ําและน้ําแข็ง
ที่มา : Fellows (2000)
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กลไกการเกิดความรอนเนื่องจากไมโครเวฟ
จากการทีว่ ัตถุดูดซับพลังงานไมโครเวฟเนือ่ งจากการมีคณ
ุ สมบัติไดอิเล็กทริก ทําใหเกิดพลังงาน
ความรอนขึน้ ภายในวัตถุ Singh และ Heldman (2001) รายงานวาการเกิดความรอนภายใน
วัตถุที่สมั ผัสกับคลื่นไมโครเวฟนั้นมีสาเหตุมาจากกลไก 2 ประการไดแก 1. การเคลื่อนที่ของอิออน
เมื่ออยูในสนามไฟฟา (ionic polarization) และ 2. การหมุนของสารประกอบที่มีขั้ว (dipole
rotation)
1. การเคลื่อนที่ของอิออน เมื่ออยูในสนามไฟฟา (ionic polarization)
ภายในเตาไมโครเวฟ (microwave oven) จะมีอุปกรณที่เรียกวาแมกนีตรอน (magnetron) ที่ทํา
หนาที่สรางสนามไฟฟากระแสสลับ ซึ่งสนามไฟฟาจะถูกสรางออกมาในลักษณะ 3 ทิศทาง คือบน
สูลาง ขางสูข างและหนาสูห ลัง เมื่ออนุภาคที่มีประจุในอาหารสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ จะทําให
เกิดการสัน่ และเคลื่อนที่ จึงเกิดการชน (collisions) หรือเสียดสีกับอนุภาคที่อยูขางเคียงเปนผลให
เกิดความรอนขึ้นในอาหารนัน้
ซึ่งโดยทั่วไปในอาหารจะมีองคประกอบที่ซับซอน มีปริมาณน้ํา
และเกลือที่ละลายไดแตกตางกันเชน โซเดียม - โปตัสเซียม - หรือแคลเซียมคลอไรด ซึ่งโมเลกุล
เหลานี้จะแตกตัวใหอิออนบวก (cations) และอิออนลบ (anions) ดังนัน้ อนุภาคที่มีประจุจงึ
สามารถที่จะมีอันตรกิริยา (interactions) กับสนามไฟฟาใด ๆ รวมทัง้ สนามไฟฟาทีถ่ ูกสรางขึน้ ใน
เตาไมโครเวฟเชนเดียวกัน
2. การหมุนของสารประกอบที่มีขั้ว (dipole rotation)
ในอาหารประกอบดวยน้ําทีม่ ีปริมาณแตกตางกัน น้ําเปนโมเลกุลมีขั้ว (polar molecule) ซึ่งใน
สภาพปกติจะเรียงตัวอยางไมเปนระเบียบ (random oriented) เมื่อผานสนามไฟฟากระแสสลับ
เขาไป ประจุบวกและลบในโมเลกุลจะหมุนตัวเพื่อเปลี่ยนทิศทางตามทิศของสนามไฟฟาสลับนัน้ ๆ
โดยการหมุนตัวกลับไปมาจะเกิดอยางรวดเร็วตามความถีข่ องไมโครเวฟคือ 915 หรือ 2,450
พันลานครั้งตอวินาที ทําใหเกิดความรอนขึ้นและกระจายไปยังโมเลกุลขางเคียง เนื่องมาจากการ
ชนระหวางโมเลกุลของน้าํ ในอาหาร แสดงดังภาพที่ 8.3 ในสวนของโมเลกุลที่อยูในสถานะ
ของแข็งเชน น้ําแข็งนั้นโมเลกุลของน้าํ จะถูกยึดติดกับโครงสรางทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะของผลึกและไม
สามารถหมุนตัวเองมากพอที่จะชนกับโมเลกุลอื่น ๆ ที่อยูขางเคียงเพื่อทําใหเกิดความรอนขึ้นได
และในสวนของโมเลกุลที่อยูใ นสถานะแกสหรือไอ จะมีโมเลกุลขางเคียงจํานวนนอยมากที่จะชน
กันจนสามารถทําใหเกิดความรอนขึ้นไดเชนเดียวกัน โดยอันตรกิริยาชนิดนี้มีความสําคัญที่สุดใน
อาหาร ยกเวนในอาหารทีม่ ีความเขมขนของเกลือสูงมากเชน แฮม เปนตน
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ภาพที่ 8.3 การเคลื่อนที่ของสารประกอบที่มีขั้วเมื่ออยูในสนามไฟฟา
ที่มา : Singh and Heldman (2001)
การเกิดความรอนในอาหารบริเวณจุดที่สมั ผัสกับไมโครเวฟ เนื่องจากกลไกทัง้ สองแบบดังที่กลาว
มาแลวนั้น ความรอนจะกระจายออกไปยังสวนอื่นๆ เนือ่ งจากผลของการเดือดของน้ําโดยการนํา
ความรอนและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหเกิดความรอนขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธกี ารให
ความรอนแบบดั้งเดิม (สายสนม, 2543)
หลักการทํางานของเตาไมโครเวฟ
Buffler (1993) รายงานวาเริ่มแรกที่มกี ารประดิษฐเครื่องไมโครเวฟขึ้นในระหวางสงครามโลกครั้ง
ที่สองนั้น มีการประดิษฐหลอดสุญญากาศ (vacuum tubes) ที่เรียกวาแมกนีตรอน (magnetrons)
ที่สามารถผลิตคลื่นไดกําลังแมเหล็กไฟฟาหลายกิโลวัตต (ในชวงคลื่นตั้งแต 1 - 30 GHz) (ความ
ยาวคลืน่ ระหวาง 30 – 0.3 เซนติเมตร) และถูกเรียกวาไมโครเวฟ แตในปจจุบันคลื่นไมโครเวฟมี
ความถี่ระหวาง 300 MHz – 300 GHz ในป ค.ศ. 1945 ไดมีการจดสิทธิบัตรครั้งแรกในการใช
พลังงานไมโครเวฟเพื่อทําใหเกิดความรอนแกอาหาร โดยบริษัท Raytheon Corporation และมี
การประดิษฐเตาไมโครเวฟขึน้ เมื่อป ค.ศ. 1947 โดย Percy Spencer
ระบบของเตาไมโครเวฟโดยทั่วไปแสดงดังภาพที่ 8.4 โดยจะประกอบไปดวยแมกนีตรอนทีท่ ํา
หนาที่สรางคลืน่ ไมโครเวฟ แมกนีตรอนที่ใชทั่วไปจะมีความตางศักยประมาณ 4,000 โวลท และใช
หมอแปลงไฟฟา (transformer) เพื่อเปลี่ยนแปลงความตางศักยใหไดตามที่ตองการ แมกนีตรอน
สวนใหญถูกผลิตเพื่อใหใชกบั ความตางศักยที่คงที่ (constant voltage) ดังนัน้ จึงตองมีวงจรของ
ไดโอด (diode) และตัวเก็บประจุ (capacitor) เพื่อใชในการเปลีย่ นความตางศักยสลับมาเปน
ความตางศักยคงที่
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ภาพที่ 8.4 ระบบของเตาไมโครเวฟ
ที่มา : Buffler (1993)
ขนาดของพลังงานไมโครเวฟจะถูกควบคุมโดยการปรับกระแสไฟฟาภายในวงจรและมีตัวควบคุม
เวลา ทําหนาที่ปรับชวงเวลาการใชงานของไมโครเวฟ สําหรับเตาไมโครเวฟที่ราคามีราคาถูก จะมี
เฉพาะตัวควบคุมเวลาและอุปกรณควบคุมพลังงาน
ในขณะที่เตาไมโครเวฟที่มีราคาสูงขึน้ จะ
ประกอบดวยระบบที่ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร ในสวนสุดทายของระบบคือชองวางในเตาหรือ
ชองใสอาหาร (cavity) ซึ่งเปนบริเวณที่ใหไมโครเวฟไดสมั ผัสกับอาหาร ภาพรวมโดยทั่วไปของเตา
ไมโครเวฟแสดงดังภาพที่ 8.5
แมกนีตรอน (magnetron)
แมกนีตรอนเปนหัวใจของเตาไมโครเวฟ ทําหนาทีส่ รางคลื่นไมโครเวฟ มีลกั ษณะเปนหลอด
สุญญากาศทีม่ ีโครงภายนอกเปนโลหะเพือ่ เพิ่มความแข็งแรง โดยมีแผนลักษณะเปนปกเพื่อใชใน
การระบายความรอน แสดงดังภาพที่ 8.6
โครงสรางภายในของแมกนีตรอน สวนทีส่ รางคลื่นไมโครเวฟเรียกวาไดโอด (diode) ประกอบดวย
ทอทรงกระบอกทําจากทองแดง มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 4.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ
3.2 เซนติเมตร โดยหลอดจะถูกปดหัวทายดวยแผนทองแดง เพื่อทําใหภายในเปนสุญญากาศ
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ที่มา : Buffler (1993)

ภาพที่ 8.6 ภาพตัดขวางของแมกนีตรอน
ที่มา : Buffler (1993)

199

การใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหาร

200

ภายในหลอดไดโอด จะประกอบดวยแผนทองแดง (vanes) ซึ่งมีประมาณ 12 แผน วางในแนวตั้ง
โดยหันสันดานหนึ่งมาเรียงกันในแนววงกลม โดยเวนชองวางตรงกลางที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด
0.95 เซนติเมตรไว
ใหเปนที่อยูของไส (filament) ที่เปนเกลียว (ทําหนาที่เปนแคโทด
(cathode))และเรียกทอทองแดงทรงกระบอกและ vanes วาเปนสวนแอโนด (anode)
การทํางานของแอโนดในแมกนีตรอนในการทําใหเกิดคลื่นไมโครเวฟแสดงดังภาพที่
เปนไปตามลําดับดังนี้

8.7

และ

ภาพที่ 8.7 ภาพตัดขวางของแอโนดในแมกนีตรอน
ที่มา : Buffler (1993)
1. ไสที่เปนเกลียว (filament) ถูกทําใหรอน
2. อิเลคตรอนที่อยูบริเวณผิวหนาของสันแผนทองแดงจะถูกกระตุนทําใหเกิดหมอก
อิเลคตรอนบริเวณตรงกลางของไดโอด
3. เมื่อผานความตางศักยประมาณ 4,000 โวลท ทําใหเกิดสนามไฟฟา (E) ขึ้นระหวาง
แอโนดและไส filament และเรงอิเลคตรอนใหไปยังแอโนดในแนวรัศมีวงกลม
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4. สนามแมเหล็ก (ที่ถกู สรางขึ้นจากการนําวงแหวนแมเหล็ก (ferrite) 2 วง มาวางไว
ดานบนและลางของแอโนด สนามแมเหล็กที่สรางขึ้นจะมีทิศทางเดียวกันกับแกนของ
ไส filament และมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟา) จะบังคับใหอิเลคตรอนวิง่ เปนทางโคง
(ถาความแรงของสนามแมเหล็กมีขนาดทีพ่ อเหมาะ อิเลคตรอนจะถูกกวาดออกจาก
พื้นผิวบริเวณปลายสุดของสันแผนทองแดง ถาสนามแมเหล็กออนเกินไปจะทําให
อิเลคตรอนวิ่งเขาชนกับแผนทองแดงและถามีความแรงเกินไปจะทําใหอิเลคตรอน
เคลื่อนที่ยอนกลับและชนกับไส filament)
5. ทันทีที่อเิ ลคตรอนวิ่งถึงแผนทองแดง จะเหนี่ยวนําใหเกิดประจุบวกขึ้นภายในแผน
ทองแดง ถาแผนทองแดงนีถ้ ูกเชื่อมตอกันดวยกระแสไฟฟา (เรียกวา strapping และ
จุดที่มีการเชื่อมตอเรียกวา straps) (ในภาพที่ 6) กับแผนทองแดงอีกแผนหนึ่งที่อยูถ ัด
ออกไปจากเดิม 2 แผน จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประจุบวกเชนกัน แผนทองแดงที่
อยูระหวางแผนที่มปี ระจุบวก จะถูกเหนีย่ วนําใหมปี ระจุลบและมีการเชื่อมตอทาง
ไฟฟาเชนเดียวกับแผนที่มีประจุบวก ทําใหแผนทองแดงมีสภาพประจุบวกและลบ
สลับกันไปทัง้ วง
6. จากการที่มีแรงดึงดูดและแรงผลักระหวางประจุที่ตางและเหมือนกัน ทําใหอิเลคตรอน
ที่วงิ่ วนอยูถกู เรงเขาไปหาแผนทองแดงทีม่ ปี ระจุบวก ในขณะเดียวกันแผนทองแดงที่มี
ประจุลบจะผลักอิเลคตรอนเหลานี้ไว ทําใหกลับมารวมอยูกับอิเลคตรอนในกลุม ทีถ่ กู
เรงจนกลายเปนกลุมกอนของอิเลคตรอน
7. ทันทีทกี่ ลุมอิเลคตรอนนี้วงิ่ ผานแผนทองแดงที่อยูถัดมา จะเหนี่ยวนําใหเกิดประจุบวก
ขึ้นในแผนทองแดงนัน้
สวนแผนทองแดงทีก่ ลุมอิเลคตรอนนี้วงิ่ ผานมากอนหนานี้
เปลี่ยนจากสภาพประจุบวกเปนลบ และเมื่อกลุมอิเลคตรอนวิ่งตอไปเรื่อย ๆ ตามวง
โคจร จะทําใหแผนทองแดงแตละแผนเกิดสภาพประจุที่สลับกันไปมาจากบวกเปนลบ
และเปนบวกอีกครั้ง โดยถาอิเลคตรอนมีความเร็วที่เหมาะสมกับชองวางระหวางแผน
ทองแดง จะสามารถเปลี่ยนประจุสลับไปมาได 2.45 พันลานครั้งตอวินาที ประจุที่
สลับกันดังกลาวนี้จะถูกเชื่อมตอกับเสนลวดจากแผนทองแดงไปยังสายอากาศ
(antenna) เพือ่ จับคลื่นไมโครเวฟที่เกิดขึ้น แลวสงตอผานทอนําคลืน่ (wave guide)
และผานไปยังใบพัด (stirrer) ทําใหเกิดการแผของคลื่นไมโครเวฟที่มสี ัญญาณขนาด
2.45 GHz ในชองใสอาหาร
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ถาคลื่นไมโครเวฟถูกสรางขึ้นและปลอยใหสงผานในอากาศ พลังงานที่ถูกสรางขึ้นจะไมถูกใชอยาง
มีประสิทธิภาพและไมไดตามความตองการ จึงมักใสสายอากาศ (antenna) เพื่อจับคลื่นและ
สงผานทอทรงกระบอกทีเ่ รียกวา wave guide ซึ่งจะนําทางคลื่นไมโครเวฟใหตรงไปสูชองใสอาหาร
โดยอาจมีใบพัด (stirrer) เพื่อกระจายคลื่นไปสัมผัสกับอาหาร ใบพัดจะชวยทําใหคลื่นไมโครเวฟ
ไปทําใหจุดรอนและจุดเย็นในอาหารรอนขึน้ สม่ําเสมอและทั่วถึง
ปญหาที่สําคัญในการใชไมโครเวฟคือการที่อาหารแตละจุดถูกทําใหรอนไมทวั่ ถึง สวนหนึ่งมีสาเหตุ
มาจากเตาไมโครเวฟและมีความเกี่ยวของกับความไมสม่ําเสมอของสนามไฟฟา ซึง่ เปนคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของเตาไมโครเวฟ นอกจากนั้นการจัดเรียงของอาหารภายในไมโครเวฟและคุณสมบัติ
ไดอิเล็กทริกของอาหาร จะมีผลตอความสม่ําเสมอของความรอนที่เกิดขึ้น เมื่อไมโครเวฟถูกปลอย
ใหเขามาในชองใสอาหาร (cavity) จะสะทอนที่ผนังโลหะ การสะทอนของโลหะเกิดขึ้นเนื่องจาก
สนามไฟฟาทีม่ ีทิศทางเดียวกันกับผนังโลหะถูกทําใหลดั วงจร (short circuit) โดยโลหะเปนตัว
เหนีย่ วนําใหเกิดขึ้น ทําใหสนามไฟฟามีคา เปนศูนย
ในสวนของใบพัด (stirrer) ทํามาจากโลหะ เปนใบพัดที่หมุนอยูในชองใสอาหาร โดยใชมอเตอร
ขนาดเล็กหรือใชแรงลมที่ไดจากระบบระบายความรอนใหแกแมกนีตรอนและพาความชื้นออกไป
ดานนอกเตาไมโครเวฟ นอกจากนี้ยงั มีวิธกี ารอื่น ๆ ในการกระจายความรอน เชน การใชจานแกว
หรือเซรามิกสที่สามารถหมุนและถอดออกได ในระบบนี้คลื่นไมโครเวฟจะสัมผัสกับอาหารทีท่ ําให
หมุนบนจาน ทําใหจุดรอนและเย็นไดรับพลังงานโดยเฉลี่ยใกลเคียงกัน เตาไมโครเวฟอาจใชระบบ
ใดระบบหนึง่ หรือใชควบคูทั้งสองระบบ เพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการทําความรอนแกอาหาร
ใหดียิ่งขึน้
พลังงานที่ถกู ดูดซับในวัตถุ (absorbed power)
Singh และ Heldman (2001) รายงานวาพลังงานไมโครเวฟเองไมใชพลังงานความรอน (thermal
energy) แตความรอนที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากอันตรกิริยาระหวางพลังงานไมโครเวฟและวัตถุที่มี
คุณสมบัติไดอิเล็กทริก การเปลี่ยนพลังงานไมโครเวฟไปเปนความรอนหรือพลังงานที่ถูกดูดซับใน
อาหาร สามารถคํานวณไดจากสมการ (Decareau and Peterson, 1986)
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PD = 55.61 x 10-14 E2 f ε′ tan δ
โดย

PD = พลังงานที่สารดูดซับ (วัตต/ลูกบาศกเซนติเมตร)
E = ความเขมสนามไฟฟา (โวลท/เซนติเมตร)
f = ความถี่ของไมโครเวฟ (Hz)
ε′= relative dielectric constant
tan δ = loss tangent

จากสมการคาความถี่ของไมโครเวฟ ไดแก 915 หรือ 2,450 GHz สวนคา ε′ เปนคาคุณสมบัติ
ไดอิเล็กทริก ซึ่งหาไดจากหนังสืออางอิงทัว่ ไป คา E ซึ่งเปนความเขมสนามไฟฟา (electrical
field strength ; V/cm) ภายในชองใสอาหาร จะขึ้นอยูกับการออกแบบของเตาไมโครเวฟ
คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของอาหารและรูปทรงของอาหาร จากสมการจะเห็นวาความเขมของสนาม
ไฟฟามีผลอยางมากตอพลังงานทีถ่ ูกดูดซับหรือความรอนที่เกิดขึ้น
สารหรือวัตถุทดี่ ูดซับคลื่นไมโครเวฟไดดีจะเรียกวามี lossy หรือ lossiness สูง ซึ่งสารประเภทนี้จะ
ทําใหรอนไดอยางรวดเร็วเมือ่ สัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ นอกจากนัน้ รูปแบบของน้ําและเกลือแรที่
เปนองคประกอบอาหาร ลักษณะทางกายภาพของอาหาร อุณหภูมิและความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ
จะมีผลตอปริมาณพลังงานของไมโครเวฟที่ถูกดูดซับ โดยน้ําที่อยูในรูปน้ําอิสระ (free water) จะ
ดูดซับพลังงานไมโครเวฟไดดีกวาน้ําที่จับอยูกับสารประกอบอื่น ๆ (bound water) เชน ที่จับกับ
โปรตีนหรือคารโบไฮเดรต สวนเกลือแรถาอยูในรูปที่แตกตัว (dissociated) จะทําใหอาหารนัน้ ดูด
ซับไมโครเวฟไดดีกวาเกลือแรที่รวมตัวกับสารอื่นๆ (associated) เปนตน

ปจจัยที่มีผลตอพลังงานที่ถูกดูดซับในอาหาร
Buffler (1993) รายงานวาพลังงานทีถ่ ูกดูดซับในอาหารภายในเตาไมโครเวฟขึน้ อยูกับปจจัยตางๆ
ดังนี้
1. แมกนีตรอน คุณสมบัติเฉพาะของแมกนีตรอนทําใหเตาไมโครเวฟมีความสามารถใน
การทําความรอนแกอาหารแตกตางกันไป
ปญหาที่สําคัญของแมกนีตรอนคือตัว
แมเหล็กที่ใช
ถาไดรับความรอนแลวความแรงของสนามแมเหล็กที่ถกู สรางขึน้ จะ
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ลดลง เปนผลใหกําลังไฟออกมานอยลง ซึ่งอาจสูญเสียมากถึง 20% และมักเกิดขึ้น
ในชวง 5-10 นาทีแรกหลังจากเริ่มเปดเครือ่ ง
แหลงพลังงาน (power supply) มีผลตอพลังงานทีถ่ ูกสรางขึน้ และที่ถกู ดูดซับใน
อาหาร โดยจะมีผลประมาณ + 15% ของพลังงานทีถ่ ูกสรางขึ้น
ขนาดอาหาร (load volume) พลังงานทีถ่ ูกดูดซับจะขึน้ อยูกับขนาดของอาหารซึ่งจะ
เปนไปตามขนาดของชองใสอาหาร (cavity) จากการทดสอบพบวาปริมาณพลังงาน
ที่ถูกดูดซับจะลดลงเมื่อขนาดของอาหารมีคาลดลง
สัณฐานของอาหาร (load geometry) มีผลตอการเกิดความรอนในอาหารชนิด
เดียวกันและมีมวลเทากัน อยางไรก็ตามยังไมมีผลการรายงานที่ชัดเจนเกีย่ วกับความ
สัมพันธระหวางสัณฐานของอาหารและการจัดเรียงของอาหารรวมทัง้ ชองใสอาหาร
อุณหภูมิของผลิตภัณฑหรืออาหาร คุณสมบัติไดอิเล็กทริกและพลังงานที่ถกู ดูดซับ
ในอาหารขึ้นอยูกับอุณหภูมิในลักษณะที่ซบั ซอน รวมทั้งขึน้ อยูกับองคประกอบของ
อาหาร อัตราการเกิดความรอนในอาหาร (ซึ่งคุณสมบัติเกี่ยวกับการดูดซับพลังงาน
จะลดลงตามอุณหภูมิ) จะเกิดชาลงเมื่ออาหารถูกทําใหรอนขึ้น แตในแฮม (ham) ซึ่ง
คุณสมบัติในการดูดซับพลังงานจะเพิม่ ขึ้นตามอุณหภูมนิ นั้
จะเกิดความรอนสูงขึ้น
เรื่อยๆ จนอาจทําใหไหมได ถาไมระมัดระวัง ทั้งนี้เปนผลจากการหมุนของสารทีม่ ีขั้ว
ดังที่ไดกลาวมาแลว
ความรอนจําเพาะ (specific heat) ของภาชนะบรรจุอาหารและอุณหภูมิ โดย
คุณสมบัติดานความรอน (thermal properties) หรืออุณหภูมิของภาชนะบรรจุซึ่ง
ขึ้นอยูกับชนิดของอาหาร จะสามารถทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานที่ถูกดูดซับจาก
อาหารไปยังภาชนะบรรจุหรือสิ่งทีห่ ุมหออาหารได ตัวอยางเชน แกวที่บรรจุน้ํา
ู เสียพลังงานไปยังแกวสูงถึง
ปริมาตร 1 ลิตร เมื่อนําไปไมโครเวฟอาจทําใหสญ
ประมาณ 6%
ตําแหนงและขนาดของชองใสอาหารในเตาไมโครเวฟ จะมีผลตอความสม่ําเสมอของ
การทําใหอาหารรอนถึงประมาณ + 20% โดยเฉพาะชิน้ อาหารที่มีขนาดเล็ก
เตาไมโครเวฟ ลักษณะตางๆของเตาไมโครเวฟที่ (อาจ) มีผลตอพลังงานทีถ่ ูกดูดซับ
ไดแก ขนาด (size) ชองใสอาหาร โดยปกติชองใสอาหารทีม่ ีขนาดใหญกวาพบวา
พลังงานทีถ่ ูกดูดซับในอาหารจะมีคานอยกวา สันฐาน (geometry) ของชองใสอาหาร
แตยังไมมีการศึกษาที่แนชัด วัสดุ (materials) ที่ใชทาํ ชองใสอาหาร ถาใชวัสดุที่มี
ความสามารถในการนําไฟฟา (conductivity) สูงกวา จะทําใหมพี ลังงานที่อาหารดูด
ซับมากกวา และระบบของเตาไมโครเวฟ แตยังไมมีการศึกษาที่แนชัดในเรื่องนี้
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ประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ
ประสิทธิภาพของไมโครเวฟ สามารถคํานวณไดจากกฏทางไฟฟา โดยคํานวณจากคาตัวเลขจาก
ดานหลังหรือดานขางของเตาไมโครเวฟ ตัวอยางเชน ตัวเลขแสดง 13.3 แอมแปร (A) 120 โวลต
(V) ดังนัน้ กําลังไฟฟา P = IV = 13.3 x 120 = 1,596 วัตต (Watts) ถาพลังงานทีถ่ ูกดูดซับใน
อาหารมีคา 700 W (จากการทดสอบ) ดังนัน้ ประสิทธิภาพของไมโครเวฟ = (700/1,596)100 =
44% ซึ่งจะเห็นวามีคาคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกําลังที่ใชในการแปรรูปโดยวิธีอื่นๆ
โดยทัว่ ไปประสิทธิภาพของไมโครเวฟจะมีคาประมาณ 50% ไมวา จะเปนเตาที่ใชตามบานเรือน
ทั่วไปหรือในอุตสาหกรรม โดยพลังงานสวนใหญที่สญ
ู เสียกระจายไปเปนความรอนในสวนของ
แมกนีตรอน ดังนัน้ เตาไมโครเวฟจึงจําเปนตองมีระบบระบายความรอนโดยใชพัดลม ภาพที่ 8.8
แสดงประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ

ภาพที่ 8.8 ประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ
ที่มา : Buffler (1993)
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จากภาพที่ 8.8 จะเห็นวามีการสูญเสียความรอนเล็กนอยในสวนของหมอแปลง (transformer)
หลอดไฟ (light bulb) และแผงวงจรไฟฟา (electronic circuit) และเมื่อเกิดคลื่นไมโครเวฟ จะเห็น
วามีการสงถายพลังงานไปยังอาหารทีม่ ีขนาดใหญสูงถึง 85 – 90% แตจะมีการสูญเสียพลังงาน
ไปยังแหลงตางๆ เชนแมกนีตรอน ชองใสอาหารจนถึงตัวอาหาร จนมีประสิทธิภาพเหลือประมาณ
44% ตามที่ไดยกตัวอยางไว
ความลึกในการทะลุทะลวง (penetration depth) ของไมโครเวฟ
Singh และ Heldman (2001) รายงานวาคุณสมบัติทางไฟฟา (electrical properties) ของวัตถุมี
ผลตอการถายเทพลังงานระหวางคลืน่ ไมโครเวฟกับวัตถุที่สัมผัสกับไมโครเวฟ ความลึกของการ
ทะลุทะลวงของไมโครเวฟ หาไดจากสมการดังนี้
z = (λ / 2π) { 2 / (ε′(1 + tan2 δ)1/2 – 1)}1/2
โดย z คือความลึกของการทะลุทะลวง (ที่ต่ําจากผิวของวัตถุ)
จากสมการจะเห็นวาพลังงานไมโครเวฟทีค่ วามถี่ 915 MHz จะสามารถทะลุทะลวงไดลึกกวาที่
2,450 MHz เนื่องจากมีความยาวคลืน่ มากกวา โดยปจจัยที่มีผลตอการทะลุทะลวงผานเขาไปใน
ชิ้นอาหารมีความสําคัญตอการออกแบบหรือเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะอาหาร เชน ถาชิ้น
อาหารที่จะแปรรูปดวยไมโครเวฟมีความหนามาก ก็ควรเลือกคลื่นไมโครเวฟที่ต่ํากวา (สายสนม,
2543)
ปจจัยที่มีผลตอการใหความรอนดวยไมโครเวฟ
รุงนภา (มปป.) รายงานถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการใหความรอนดวยไมโครเวฟ จะเกี่ยวของกับ
ระบบไมโครเวฟและวัตถุที่ถกู ทําใหรอนขึน้ ปจจัยหลักของอาหารที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจุที่ใชกับ
ไมโครเวฟ ไดแก
1. อุณหภูมิเริม่ ตนของผลิตภัณฑ เมื่ออาหารไดรับความรอนจากไมโครเวฟ การเพิ่มของ
อุณหภูมิจะขึน้ กับปจจัยที่เกี่ยวของกับอาหารหลายอยาง โดยอุณหภูมิเริ่มตนของอาหารเปนปจจัย
ที่สําคัญในการกําหนดอัตราและเวลาการใหความรอน โดยทั่วไปในกระบวนการใหความรอนใด ๆ
อุณหภูมิเริ่มตนยิง่ สูง อาหารจะยิ่งสุกเร็วขึน้ สวนปจจัยที่สําคัญอื่นๆ ที่มีผลตออุณหภูมิที่จะได คือ
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ความรอนแฝง (เชน น้าํ แข็งในอาหารแชเยือกแข็งที่เปลีย่ นไปเปนน้าํ จะตองการพลังงานเพิ่มขึน้ )
คุณสมบัติไดอิเล็กทริกและคุณสมบัติทางความรอนของอาหาร
2. ขนาด เมื่อทําใหชิ้นอาหารรอนขึ้น อาหารที่มีขนาดเหมือนกันจะรอนขึ้นอยางสม่าํ เสมอ
และขนาดของชิ้นอาหารที่เล็กกวาตองการพลังงานนอยกวาอาหารที่มขี นาดใหญกวา
3. รูปราง ลักษณะสัณฐานของอาหารมีความสําคัญ โดยอาหารที่มีรูปรางไมสม่ําเสมอ
อาจเปนการใหความรอนมากเกินไป (over heating) สวนอาหารทีม่ ีรูปรางกลมมนมีแนวโนมทีจ่ ะ
รอนขึ้นอยางสม่ําเสมอมากกวาชิน้ อาหารทีม่ ีมุมแหลมหรือที่มีทงั้ สวนหนาและบาง อยางไรก็ตาม
ทรงกลมหรือผิวที่โคงคลายกับทรงกลมอาจจะมีสวนตรงกลางที่รอนกวา แตการใหความรอนมาก
เกินไปไมสามารถสังเกตไดในชิ้นอาหารทีม่ ีขนาดรัศมีเกิน 0 – 50 มิลลิเมตร
4. ความหนาแนนหรือความเปนเนื้อเดียวกัน อาหารโดยสวนใหญมักมีความเปนเนื้อ
เดียวกันที่ไมสม่ําเสมอซึง่ มีผลตออาหารทีท่ ําใหรอนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานการใหความรอน
ที่สม่ําเสมอ อาหารทีแ่ นนกวามีแนวโนมที่จะใชเวลาในการใหความรอนนานกวาอาหารที่มอี งค
ประกอบที่เปดและเปนรูพรุนมากกวา
5. ความรอนจําเพาะ ความรอนจําเพาะเปนคุณสมบัติพื้นฐานทีค่ วบคุมการใหความ
รอนอาหาร ความจุความรอนจําเพาะนิยามใหเปนปริมาณความรอนที่ตอ งการเพื่อเพิม่ อุณหภูมิ
ของมวลหนึง่ หนวยขึ้น 1 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนการวัดความสามารถของสารทีจ่ ะจุความรอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับของน้ํา หนวยของความจุความรอนจําเพาะคือจูล/กรัม องศาเซลเซียส (J/g ˚C)
ความจุความรอนของน้าํ เทากับ 1.0 J/g ˚C สวนไขมันสวนใหญประมาณ 0.5 J/g ˚C
หมายความวาสําหรับไขมันที่มีนา้ํ หนักเทากับน้ํา ไขมันตองการความรอนเพียงครึ่งเดียวของน้าํ
ความรอนจําเพาะจะขึ้นกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะในสภาวะอุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียสเพียง
เล็กนอยนัน้ ความรอนจําเพาะจะมีคา สูงมาก เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นรอบๆ จุดเยือก
แข็งของอาหารและผลของความรอนแฝงทีต่ องการพลังงานเพิ่มขึ้นในระหวางการเปลี่ยนสภาวะ
ทางกายภาพระหวางน้าํ และน้ําแข็ง ดังนั้นปริมาณพลังงานที่ตองใชจะเพิม่ ขึ้นถาใหความรอนแก
อาหารแชเยือกแข็งดวยไมโครเวฟเนื่องจากผลของความรอนแฝงหลานี้
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6. สัมประสิทธิ์การนําความรอน (thermal conductivity) ถาตองการใหเกิดสภาวะการ
ใหความรอนทีเ่ หมาะสม เราจําเปนตองทราบสัมประสิทธิ์การนําความรอนของแตละองคประกอบ
ของอาหารทีน่ าํ มาแปรรูป จากการที่ชนั้ ของผิวอาหารทีไ่ ดรับความรอนมากเกินไป แตภายในชิ้น
ของอาหารยังเย็นอยูน นั้ เกิดจากการใหความรอนที่มากเกินไปตอผิวของอาหารซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์
การนําความรอนต่ํา โดยอัตราการใหความรอนที่เหมาะสมตองเขากันได (matching) กับคา
สัมประสิทธิก์ ารนําความรอนของอาหาร
7. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของอาหาร คุณสมบัตินี้เปนตัวกําหนดวาอาหารหรือวัตถุจะ
สามารถดูดซับไมโครเวฟไดดีเพียงใด ซึง่ มีความสําคัญมากตอผูผลิตอาหารซึ่งใชกบั กระบวนการที่
ใชไมโครเวฟ คาคุณสมบัตไิ ดอิเล็กทริกทีแ่ สดงเปนตัวเลขดังที่กลาวมาแลว มีอยู 3 คา ไดแกคา
dielectric constant (ε′) คา dielectric loss factor (ε′′) และคา dielectric loss tangent
(tan δ) ซึ่งถาคาเหลานี้สูงขึ้น แสดงวาวัตถุจะรอนไดดีขึ้น คา ε′ เปนการวัดความสามารถของ
วัตถุที่จะเก็บพลังงานไมโครเวฟ สวน ε′′ แสดงใหเห็นถึงความสามารถของวัตถุที่จะกระจาย
พลังงานออกไปเปนความรอน เมื่อเราตองการวิเคราะหการใหความรอนแกอาหาร เรามักใชคา
tan δ ซึ่งเปนการวัดความสามารถของวัตถุที่ยอมใหพลังงานไมโครเวฟทะลุทะลวงผานไปได โดย
คุณสมบัติไดอิเล็กทริกจะมีความแตกตางกัน ขึน้ อยูกับองคประกอบของอาหาร เชน คารไฮเดรต
ไขมัน โปรตีน เกลือ และปริมาณน้าํ เปนตน
ผลของไมโครเวฟตอจุลินทรีย
U.S.FDA. (2002) รายงานวาพลังงานทีถ่ กู ดูดซับจากไมโครเวฟจะทําใหอุณหภูมิของอาหารสูงขึน้
และพอเพียงทีจ่ ะทําลายจุลนิ ทรียไดทงั้ ในการพาสเจอไรเซชันและสเตอริไลเซชัน และมีรายงาน
การศึกษาจํานวนมากทีพ่ ิสจู นแลววาผลจากความรอน (thermal effect) เปนสาเหตุที่สําคัญที่
ทําลายจุลนิ ทรีย อยางไรก็ตามในการใชกระบวนการไมโครเวฟในชวงแรก พบวามีขอถกเถียง
เกี่ยวกับผลที่ไมไดเกิดจากความรอน (athermal หรือ non-thermal effects) อยางไรก็ตามยังไมมี
ขอสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งอาจเนือ่ งมาจากการวัดอุณหภูมิและเวลาที่แนนอนในกระบวนการ
ไมโครเวฟยังไมสามารถกระทําได ในการศึกษาผลของไมโครเวฟในการทําลายจุลินทรียโ ดยทีย่ ัง
ไมคํานึงถึงผลที่ไมไดเกิดจากความรอน
พบวากลไกในการลดลงของจุลนิ ทรียจะมีลักษณะ
เชนเดียวกับกระบวนการใหความรอนแบบดั้งเดิม และในปจจุบนั ยังไมมีรายงานเกี่ยวกับเชื้อโรคที่
ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษที่ตานทานไมโครเวฟ (microwave resistant foodborne pathogens)
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Banik และคณะ (2003) รายงานวาไมโครเวฟสามารถกอใหเกิดผลทางชีวภาพ (biological
effects) ไดโดยขึ้นอยูกับความแรง (strength) ของคลื่น ความถี่ (frequencies) รูปแบบของคลื่น
(wave forms) การปรับความถี่ (modulation) และระยะเวลาที่สัมผัสกับไมโครเวฟ (duration of
exposure) โดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล ในการใชไมโครเวฟเพื่อสเตอริไลส
อาหารไดมีขอสรุปที่แตกตางกัน 2 ประการในเรื่องของสาเหตุในการทําลายจุลินทรีย โดยคาดวา
เกิดจากความรอนที่เกิดขึน้ โดยไมโครเวฟเพียงอยางเดียวและเกิดจากผลรวมกันระหวางความรอน
ที่เกิดขึ้นและผลจากสนามไฟฟา (electric field) และเปนการยากทีจ่ ะหาขอสรุปที่ชัดเจนเนื่องจาก
การควบคุมอุณหภูมิใหคงทีใ่ นระหวางการใชไมโครเวฟนั้นกระทําไดยาก อยางไรก็ตามไดมีการคิด
วิธีใหมในการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ในระหวางการใหไมโครเวฟ
และจากการทดลองฆา
เชื้อจุลินทรีย Escherichia coli โดยใชความรอนแบบวิธีดั้งเดิมและการใชไมโครเวฟพบวาที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสนั้น ไมพบการตายของจุลินทรีย ในขณะทีก่ ารใชอุณหภูมิ 45 47 และ
50 องศาเซลเซียส พบวาอัตราการตายของเชื้อนีโ้ ดยการใชไมโครเวฟมีคาสูงกวาอัตราการตายของ
เชื้อเมื่อใหความรอนแบบวิธดี ั้งเดิมที่อุณหภูมิเดียวกัน ถึงแมวา นักวิจัยจะไมสามารถระบุกลไกที่
ชัดเจนในเรื่องดังกลาวที่เกี่ยวของกับผลที่ไมไดเกิดจากความรอนได แตสันนิษฐานไววาไมโครเวฟ
เปนสาเหตุใหเกิดการเรงการเคลื่อนที่ของอิออน (ions) ทําใหเกิดการชน (collide) กับโมเลกุลอืน่ ๆ
หรืออาจเกิดจากสารประกอบที่มีขั้ว (dipoles) เกิดการหมุนตัว (rotate) อยางรวดเร็วตามการ
เปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟาสลับ (alternating electric field) (2,450 ลานครั้งตอวินาที) จึงเปน
ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางระดับทุติยภูมิ (secondary) และตติยภูมิ (tertiary
structure) ของโปรตีนที่อยูภายในตัวจุลินทรีย
ผลของไมโครเวฟตอองคประกอบอาหาร
สายสนม (2543) รายงานวาไมโครเวฟมีผลตอสวนประกอบของอาหารแตกตางกันออกไป ในกรณี
ของโปรตีนจากเนื้อสัตวที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยูในปริมาณสูง จะมีความเหนียวมากเมื่อนํามาทําให
สุกดวยไมโครเวฟ เนื่องจากเปนการใหความรอนที่รวดเร็วเกินไปจนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไมมีโอกาสที่
จะสลายตัว จึงมีความเหนียวมากกวาการใชความรอนแบบดั้งเดิม อาหารประเภทไขที่กระเทาะ
เปลือกออกแลวจะทําใหสกุ ดวยไมโครเวฟไดอยางรวดเร็ว ในสวนของน้าํ ตาลในการทําน้ําเชื่อม
หรือลูกกวาด การใชไมโครเวฟจะสามารถทําใหเกิดความรอนไดอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน แต
สําหรับเกลือแกงและเกลือในรูปอื่นๆ เชนแคลเซียมคารบอเนต แมกนีเซียมคารบอเนตที่อยูในน้ํา
และในอาหารจะทําใหการดูดซับคลื่นไมโครเวฟไดต่ํา มีผลทําใหเกิดความรอนไดชา กวา Fellows
(2000) รายงานวาการใชไมโครเวฟเพื่อลวก (blanch) และพาสเจอไรสอาหาร พบวามีอัตราการ
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ถายเทความรอน (heat transfer) ที่สูงในระดับที่ทาํ ลายจุลินทรียและเอนไซม ซึง่ เปนผลใหลดการ
สูญเสียสารอาหารที่ไมทนตอความรอน (heat sensitive) ลงได (ยกตัวอยางเชนในการลวกแครอท
ดวยไมโครเวฟพบวาจะไมเกิดการสูญเสียแคโรทีน
ในขณะที่การลวกดวยไอน้ํา
(steam
blanching) และน้ํารอน (water blanching) จะสูญเสียแคโรทีนปริมาณ 28 และ 45% ตามลําดับ)
อยางไรก็ตามในการศึกษาในอาหารอื่นๆ บางชนิดพบวาผลการทดลองมีความแปรปรวนสูงมาก
จนไมอาจสรุปไดชัดเจนวาการใชไมโครเวฟจะเกิดการสูญเสียสารอาหารนอยกวากระบวนการให
ความรอนโดยวิธอี ื่น
บรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับไมโครเวฟ
รุงนภา (มปป.) รายงานวาภาชนะบรรจุที่นยิ มใชกับไมโครเวฟเปนชนิด passive (microwave
passive materials) นอกจากนัน้ ยังมีชนิด active (active materials) โดย Buffler (1993) ใหคํา
จํากัดความของภาชนะบรรจุชนิด active (active packaging) วาเปนภาชนะบรรจุที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของสนามไฟฟาหรือแมเหล็กเมื่อสัมผัสกับไมโครเวฟและทําใหรูปแบบของ
การเกิดความรอน (heating pattern) ของอาหารภายในภาชนะบรรจุเกิดการเปลีย่ นแปลงไปดวย
เชน susceptors หรือ heater boards ที่ใชในการทําใหเกิดความรอนเฉพาะจุด (localized
heating) เชน ที่ใชกับ ขาวโพดคั่ว (pop corn) และพิซซา (pizza) (Mudgett, 1990) สวนภาชนะ
บรรจุชนิด passive หมายถึงภาชนะบรรจุที่ไมทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเกิดความ
รอนดวยไมโครเวฟ
สายสนม (2543) รายงานวาการเลือกใชภาชนะบรรจุกบั ไมโครเวฟจะตองเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม
ทั้งขนาดและรูปแบบ โดยวัสดุที่ดูดซับคลื่นไมโครเวฟไดดีไมเหมาะที่จะนํามาใช เพราะจะแบงการ
ดูดซับพลังงานจากอาหารทีถ่ ูกบรรจุอยู
วัสดุทสี่ ะทอนคลืน่ ไมโครเวฟมีความไมเหมาะสม
เนื่องจากจะทําใหอาหารภายในภาชนะบรรจุไมไดสัมผัสกับไมโครเวฟ นอกจากนัน้ คลื่นที่สะทอน
กลับยังทําใหแมกนีตรอนเสื่อมเสียและมีอายุการใชงานสัน้ ลง ในสวนของวัสดุที่เหมาะสมไดแก
ชนิดทีย่ อมใหคลื่นไมโครเวฟทะลุผา นไปไดดี กลาวคือเปนชนิดที่มีคา loss tangent ต่ํา ไดแก
กระดาษ แกว พลาสติก เครื่องเคลือบดินเผาและเซรามิกส เปนตน
ในปจจุบันพลาสติกถูกนํามาใชมาก เนือ่ งจากสามารถดัดแปลงและทําใหมีคุณสมบัติตามที่ตอง
การไดโดยเฉพาะพวกพลาสติกโฟมที่ใชครั้งเดียวทิ้งชนิดอื่น ๆไดแกโพลีสไตรีน (polystyrene) โพลี
โพรไพลีน (polypropylene) โพลีเอทธิลนี (polyethylene) โพลีซลั โฟน (polysulfone) โพลี
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คารบอเนต (polycarbonate) และโพลีไนลอน (polynylon) ในจํานวนนี้พบวาโพลีซลั โฟนมีความ
ทนตอความรอนไดสูงถึง 200 องศาเซลเซียส
Buffler (1993) รายงานวาในการดัดแปลงภาชนะบรรจุเพื่อใหเกิดเปลือกนอกสีน้ําตาล (crust)
ของอาหารหรือเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลนัน้ แตเดิมใชแผนจานที่เรียกวา browning dishes ซึ่งทําจาก
แผนบอโรซิลิเกต (borosilicate plate) ที่เคลือบดวยชั้นบางๆ ของทินออกไซด (tin oxide) เมื่อ
สัมผัสกับไมโครเวฟ ชั้นออกไซดจะดูดซับพลังงานและเกิดความรอนสูงมาก (ประมาณ 204-260
องศาเซลเซียส) เมื่อวางชิน้ อาหารลงบนจานที่ผานการใหความรอนมาแลว (preheat) จะทําใหเกิด
สีน้ําตาลขึน้ นอกจากนั้น อาจใชภาชนะพิเศษทีเ่ รียกวา susceptor heater board หรือ
susceptors ซึ่งทําโดยใชแผนโลหะบางมากๆ (เชนแผนอะลูมิเนียมที่มีขนาด 10 - 20 อังสตรอม
(Angstrom)
มาเคลือบติดกับแผนพลาสติกโพลีเอสเทอรขนาดบาง
โดยใชกาวประสาน
(adhesive) ซึ่งตามทฤษฎีนั้น แผนโลหะบางที่มีความตานทานไฟฟาต่ํา (มีความนําไฟฟาสูง) จะ
ในทางตรงกันขามแผนโลหะทีม่ ีความ
สะทอนไมโครเวฟโดยไมมีการดูดซับพลังงานไวภายใน
ตานทานสูงมาก (มีความสามารถในการนําไฟฟาต่าํ ) จะทําหนาที่เปนฉนวนและยอมใหไมโครเวฟ
ผานโดยไมดูดซับพลังงาน ดังนัน้ แผนโลหะดังกลาวจะไมดูดซับพลังงานและไมเกิดความรอน
ปญหาในการนํา susceptors มาใชกับไมโครเวฟ ไดแก การติดไฟ (ignition) ถาอุณหภูมิของ
paperboard สูงถึง 233 องศาเซลเซียส จะทําใหไหม ดังนัน้ จึงตองแกปญหาโดยการตัดแผนโลหะ
เปนชิน้ เล็กแยกจากกันและเคลือบดวยแผนพลาสติก ซึง่ ทําใหการนําไฟฟาของแผน susceptors
ลดลงและเปนผลใหอุณหภูมแิ ละความรอนที่เกิดขึ้นลดลง
ในสวนของรูปรางของภาชนะบรรจุ มีผลตอความเร็วในการทําใหรอนโดยไมโครเวฟ พวกที่มีรูปราง
กลม ปากกวาง มีมมุ เอียงเขาหาสวนกนทีแ่ คบกวาจะไดผลดีกวาภาชนะที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม เพราะ
มีมุมอับทําใหมีสวนที่สัมผัสไมโครเวฟไดนอ ย
โดยทัว่ ไปนั้นวัสดุที่ใชกับไมโครเวฟ ควรมีลกั ษณะตางๆ ดังนี้
1. รักษาและควบคุมสภาวะภายในภาชนะบรรจุ รวมทั้งปองกันไมไหอาหารภายในเกิด
การปนเปอนไปจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค เชน จากปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน การสูญเสียหรือดูดความชื้น
จากภายนอก การดูดซับสารพวกไขมันหรือสารอื่นๆ
2. ยอมใหอาหารไดรับความรอนอยางทัว่ ถึง
3. ทนตออุณหภูมิทงั้ ที่ใชกบั ระบบที่ประกอบดวยไมโครเวฟเพียงอยางเดียว หรือระบบที่ใช
เตาอบความรอนรวมดวย
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4. ปลอดภัยและงายตอการขนสงและการเปดผนึก (โดยเฉพาะขณะอาหารรอน) นอกจาก
นั้นการปดผนึกยังตองมีความแข็งแรงและทนตอแรงตาง ๆ
5. ไมทําใหอาหารมีกลิน่
6. ไดมาตรฐานความปลอดภัย จากสารทีอ่ าจเกิดขึ้นเนือ่ งจากการสลายตัวของวัสดุที่ใช
ทําภาชนะบรรจุในขณะที่เกิดความรอน
ความปลอดภัยในการใชไมโครเวฟ
โดยสวนใหญผลจากอันตรกิริยาระหวางไมโครเวฟกับอาหารนัน้ มาจากความรอนที่เกิดขึ้นโดยตรง
แตมีรายงานเกี่ยวกับอันตรายนอกเหนือจากนี้ เชน จากสารเคมีในบรรจุภัณฑที่ละลายสูอาหาร
ตัวอยางอันตรายจากความรอน เชน การรับประทานอาหารทีท่ าํ ใหรอนโดยไมโครเวฟและมีความ
รอนไมสม่ําเสมอ บางสวนในอาหารจะมีความรอนสูงมาก ในขณะทีบ่ างสวนมีความรอนไมสูงนัก
ซึ่งทําใหลวกปากและคอได หรือการเกิดไอน้ําภายในภาชนะบรรจุ เชน ในซองขาวโพดคั่ว (pop
corn) เมื่อถูกเปดออกโดยไมระมัดระวัง (โดยเฉพาะเด็กๆ) จะทําใหเกิดอันตรายตอตาและบริเวณ
ใบหนาเนื่องจากไอน้าํ ที่มีความรอนสูงได
อาหารที่ไดรับความรอนสูงมาก (superheating) เชน ในการเตรียมกาแฟ โดยการนําน้าํ ไปให
ความรอนโดยไมโครเวฟ ถาน้าํ ไดรับพลังงานสูงมากจะทําใหเกิดความรอนสูง น้าํ ในแกวจะเดือด
และพุงเปนฟองออกนอกแกวและจะเกิดภายในเตาไมโครเวฟ หรือกรณีที่ยงั ไมพงุ ทันทีแตเมื่อนํา
น้ําออกจากไมโครเวฟและใสผงกาแฟเขาไปขณะที่นา้ํ ยังมีอุณหภูมิสูงมาก จะทําใหเกิดการพุง
ขึ้นมา ของฟองอากาศเนื่องมาจากปรากฏการณที่เรียกวา bubble nucleation รวมกับการที่แกสที่
ละลายในน้าํ หรือของเหลวเกิดความรอนสูงขึ้นเฉพาะบางจุด ซึ่งเปนอุณหภูมิที่สงู กวาจุดเดือดของ
น้ําจนทําใหเกิดฟองพุง ขึ้นมา ในกรณีที่อาหารนัน้ มีความหนืด เชน สตูว จะทําใหเกิดฟองพุงที่มี
ขนาดใหญกวาและมีการเดือดที่รุนแรงกวา และในน้ํามันเมื่อใหความรอนโดยไมโครเวฟพบวา
สามารถดูดซับพลังงานและเกิดความรอนไดสูงจนใกลเคียงกับจุดวาบไฟ (flash point) เมือ่ นํา
อาหารที่มีความชื้นไปทอดในน้าํ มันดังกลาว จะทําใหเกิดการเดือดและกระเด็นจนเปนอันตรายได
ในสวนของกําลังของคลื่นไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟที่ระยะตางๆ ที่ใชตามบานเรือนนัน้ แสดงดัง
ภาพที่ 8.9
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ภาพที่ 8.9 กําลังของคลื่นไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟที่ระยะตางๆ
ที่มา : Buffler (1993)
จากภาพที่ 8.9 Buffler (1993) รายงานวาผลในการทําลายของคลืน่ แมเหล็กไฟฟาพลังงานสูง
(high energy electromagnetic radiation) จะทําใหเกิดการทําลายยีน (genes) เซลล (cells)
และเนื้อเยื่อ (tissue) ของสิ่งมีชีวิต การทําลายดังกลาวเกิดเนื่องจากผลของการทําใหแตกตัวเปน
อิออน (ionizing effect) ของคลื่นซึง่ เริ่มตนในชวงแสงอัลตราไวโอเล็ต ที่ความถี่ประมาณ 1.5 พิโค
เฮิรตซ (PHz) ตัวอยางเชน การที่มนุษยเกิดเปนโรคมะเร็งผิวหนังเนื่องจากสัมผัสกับแสงแดด ใน
สวนของไมโครเวฟนั้นพบวาในปจจุบันยังไมพบอันตรายที่ทาํ ใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของมนุษย
แตถามีการสัมผัสคลื่นไมโครเวฟทีม่ ีกําลังความเขมสูง จะทําใหเกิดความรอนขึน้ ได ทําใหมกี าร
กําหนดปริมาณการรั่วของคลื่นไมโครเวฟซึ่งแตกตางกันไปในแตละประเทศ
การประยุกตใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหาร
การใชไมโครเวฟในกระบวนการแปรรูปโดยสวนใหญใชรวมกับการใชความรอนวิธีดงั้ เดิม ซึง่ ขอดี
และขอเสียของการใชไมโครเวฟมีดงั นี้
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ขอดี
1. เพิ่มความสะดวกและเปนแหลงของความรอนที่สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง
มีความยืดหยุน และควบคุมไดงาย เปนการทําความรอนที่รวดเร็วกวาวิธกี ารทําความรอน
ดั้งเดิม
2. อาหารมีความสะอาด
3. สามารถทําความรอนใหแกอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดที่แยกการทําความรอนได
4. เปนการทําความรอนที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากอากาศทีอ่ ยูรอบ ๆ และเตาไมโครเวฟไม
ถูกทําใหรอน อัตราสวนของการใชพลังงานไฟฟาใชไดมากถึง 40 - 50% ในเตาไมโครเวฟ
ที่ใชคลื่นความถี่ 2,450 MHz
5. ชวยประหยัดพื้นที่เนื่องจากอัตราการทําความรอนแกผลิตภัณฑจะเทียบเทากับอุปกรณให
ความรอนโดยวิธีดั้งเดิมแตไมโครเวฟมีขนาดเล็กกวา
6. เปนวิธีการทําความรอนที่รวดเร็วกวา ทําใหประหยัดพืน้ ที่ในการเก็บผลิตภัณฑ
7. การทําความรอนโดยไมโครเวฟมีลกั ษณะเฉพาะที่สามารถใชรวมกับวิธกี ารทําความรอน
แบบอื่น ๆ เพือ่ ที่จะทําใหไดอุณหภูมิสูงตามตองการ เชน การทําใหผลิตภัณฑเกิดสีนา้ํ ตาล
ที่ผิวหนา
8. ชวยลดขั้นตอนการผลิตและลดความเสียหาย
9. เนื่องจากไมโครเวฟทําใหเกิดความรอนขึน้ จากภายในอาหาร
ทําใหการกระจายของ
อุณหภูมิมีความสม่ําเสมอกวาและไมทําใหเกิดความรอนที่สงู เกินไปทีบ่ ริเวณผิวหนาของ
ผลิตภัณฑ
ในทางตรงกันขามการดูดซับพลังงานไมโครเวฟซึ่งขึน้ อยูกับคุณสมบัติ
แมเหล็กไฟฟา ทําใหองคประกอบของอาหารบางอยางรอนขึ้นไดเร็วกวาองคประกอบ
อื่นๆ ซึ่งการทีอ่ ุณหภูมิของอาหารมีความสูงต่ําไมเทากัน ทําใหสามารถใชคุณสมบัตินี้ใน
การทําความรอนแกอาหารที่มีความแตกตางกันไดในเวลาเดียวกันได
ขอเสีย
1. เนื่องจากการดูดซับพลังงานไมโครเวฟของอาหารขึ้นอยูกับคุณสมบัติแมเหล็กไฟฟา
อาหารที่มีองคประกอบแตกตางกันมาก จะมีรูปแบบของอุณหภูมทิ ี่แตกตางกันมากเมื่อทํา
ความรอนโดยไมโครเวฟ
อาหารที่เกิดความรอนไมสม่ําเสมอมีสาเหตุมาจากลักษณะ
เฉพาะตัวของอาหาร ขนาดและรูปราง ดังนัน้ โอกาสในการเกิดความรอนที่สูงเกินไปจึงมัก
เกิดขึ้นที่บริเวณมุมหรือขอบในขณะที่อาจจะเกิดความรอนนอยกวาทีต่ องการในบริเวณ
ใจกลางอาหารที่มีขนาดชิน้ ใหญ
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2. เปนการลงทุนที่สูง แมกนีตรอนเปนอุปกรณที่มีราคาแพงกวาอุปกรณที่ทําความรอนวิธี
ดั้งเดิม
3. เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีที่ซับซอน เปนผลใหยากตอการบํารุงรักษาสําหรับบุคคลที่
ขาดประสบการณที่เกีย่ วของกับการใชไมโครเวฟ
4. ไมโครเวฟเพียงลําพังไมสามารถยางหรือทําใหอาหารเกิดสีน้ําตาลบนผิวหนาผลิตภัณฑได
5. ตองการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แตกตางไปจากการทําความรอนโดยวิธีดั้งเดิม
การ tempering เปนวิธีการใหความรอนกับอาหารแชเยือกแข็งเพื่อคืนสภาพเดิม เพียงแตเพิ่ม
อุณหภูมิใหอยูใ นระดับที่อาหารยังคงรูปพอที่จะนํามาตัดแตงหรือนํามาบดได (อุณหภูมิประมาณ
–4 องศาเซลเซียส) ซึ่งยังไมถึงขัน้ การละลายน้ําแข็ง (thawing) โดยไมโครเวฟจะชวยลด
ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิและสวนมากใชที่คลื่นความถี่ 915 MHz เนื่องจากสามารถทะลุ
ทะลวงไดดีกวา ขอดีของ tempering คือทําใหตัดชิน้ อาหารไดงายขึ้น ลดตนทุนในการแชเย็นใน
ขณะที่รออาหารแชเยือกแข็งละลาย ลดตนทุนการแชเย็น ลดการเสื่อมเสียของอาหารและลด
drip loss
กระบวนการมีความยืดหยุนในการใชและการควบคุม
ทําใหสามารถควบคุม
สุขลักษณะของอาหารไดดีกวา รวมทั้งลดพื้นที่ในการเก็บอาหารลงได
ตัวอยางการ tempering เชนในการละลายอาหารแชเยือกแข็งจะใชเวลาประมาณ 5 นาที โดยไม
ตองแยกเอาภาชนะบรรจุออกจากอาหาร อาหารจะเกิด drip loss นอยมาก เปรียบเทียบกับ
อาหารที่ละลายน้ําแข็งโดยวิธีดั้งเดิม ปกติจะใชเวลาตั้งแต 2 - 5 วัน และจะเกิด drip loss มากถึง
5% ของน้ําหนักอาหาร
การทําแหงอาหาร
ไดมกี ารประดิษฐเครื่องทําแหงทีใ่ ชไมโครเวฟชวยในการทําใหนา้ํ ภายในชิ้น
อาหารรอนและระเหยออกมา เปนวิธที พี่ ฒ
ั นาการทําแหงวิธีดั้งเดิมทีใ่ ชระบบลมรอนซึ่งมักมีผลตอ
ผลิตภัณฑ คือทําใหเกิด case hardening เนื่องจากในชวงหลังของการทําแหง อัตราการระเหยน้าํ
จากดานในของอาหารจะชาลงเพราะความรอนจะผานเขาไปไดชาลง ตัวอยางอาหารที่สามารถ
ทําแหงโดยไมโครเวฟ เชน พาสตา มะเขือเทศบด (tomato paste) หัวหอม ขาวและอาหาร
ขบเคี้ยวโดยใชรวมกับเครื่องทําแหงระบบลมรอนเพื่อการถายเทความชื้นที่บริเวณผิวหนาของ
อาหาร
ในการทําแหงอาหารนั้น การใชไมโครเวฟจะลดตนทุนการทําแหงลงไดอยางมาก ถาอาหารนัน้ มี
ความชืน้ เริ่มตนกอนการทําแหงต่ํากวา 20% และโดยทั่วไปคาใชจา ยเกี่ยวกับพลังงานจะมี
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ประมาณหนึ่งในสามของวิธกี ารทําแหงดั้งเดิม ตัวอยางเชน การทําแหงพาสตาพบวาจะชวยลด
เวลาการทําแหงลงได ตั้งแต 1.5 - 8 ชั่วโมง และลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลง 20% รวมทัง้ ลด
คาใชจายเกี่ยวการดําเนินการประมาณ 20 - 25% และยังชวยเพิ่มคุณสมบัติของสีและเนื้อสัมผัส
ใหดียิ่งขึน้ ชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียและลดโอกาสทีจ่ ะเกิด case hardening ลงได
การอบ (baking) ในการใชไมโครเวฟในการอบขนมปง เคกและพาสตรี (pastry) ไดรับความนิยม
อยางสูง โดยสามารถใชไดทั้งที่ความถี่สงู และต่ํา แตที่ความสูงจะมีขอดีคือสามารถทะลุทะลวงได
มากกวา และทําใหสวนตรงกลางของขนมอบไดรับความรอนอยางเพียงพอ ขอเสียในการอบขนม
อบดวยไมโครเวฟคือไมสามารถทําใหเกิดเปลือกสีน้ําตาล (crust) และเกิดสีนา้ํ ตาลขึ้นได ในบาง
กรณีทําใหองคประกอบของกลิน่ เกิดไดไมดี โดยทัว่ ไปการใชไมโครเวฟมักใชรวมกับการอบแบบ
ดั้งเดิมซึ่งใชแกสหรือคลื่นอินฟราเรดหรือการทอดในน้าํ มันรอน
การใชไมโครเวฟในการอบขนมปง ทําใหสามารถผลิตขนมปงจากแปงสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ําแต
มีปริมาณแอลฟาอะมัยเลส (α-amylase) สูง ปริมาณอะมัยเลสทีม่ ีอยูมากจะทําใหแปงถูกยอย
ในสภาวะการอบที่ปกติ เปนผลใหโด (dough) นอยลงและโดที่ไดมคี ุณสมบัติยอมใหอากาศผาน
ไดมากเกินไปจนปริมาตรขนมปงที่ไดมีคา นอย รวมทั้งโดยังมีความสามารถในการอุมน้าํ ไดนอย
ทําใหมีความยืดหยุน ต่ําและมีเนื้อสัมผัสที่เหนียว โดลักษณะนีจ้ ะสามารถอบไดโดยวิธีดั้งเดิมเมื่อ
ใชที่อุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียส และใชไมโครเวฟ (ขนาด 896 MHz) ในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก
การใชไมโครเวฟในการอบ ทําใหสวนผสมทัง้ กอนเกิดความรอนอยางรวดเร็ว ดังนัน้ เอนไซม
แอลฟาอะมัยเลสจะถูกทําลายกอนทีก่ ิจกรรมของเอนไซมจะเกิดมากจนเกินไป และกอนการสราง
แกส (คารบอนไดออกไซดและไอน้ํา) ภายในโดจะถูกเรง ซึง่ มีผลทําใหขนมปงที่ไดมีปริมาตร
จําเพาะที่สูงกวาแมวา จะมีปริมาณโปรตีนนอยกวา
การควบคุมแมลง (insect control) การใชคลื่นวิทยุหรือไมโครเวฟสามารถทําลายแมลงที่ปนเปอน
มากับเมล็ดธัญพืชชนิดตาง ๆ ได โดยแมลงที่เปนตัวเต็มวัยจะทนตอไมโครเวฟมากกวาพวกที่ยงั ไม
เจริญเต็มที่ ผลพลอยไดจากการใชไมโครเวฟกําจัดแมลง ไดแกการที่เมล็ดธัญพืชมีความชืน้ ลดลง
ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชรังสีแกมมา อินฟราเรด และไมโครเวฟ และการใชหลายวิธกี าร
รวมกันในการทําลายแมลง R. dominica ในขาวสาลีพบวาสามารถลดปริมาณแมลงดังกลาวได
54 55 และ 42% เมื่อใชรังสีแกมมา อินฟราเรดและไมโครเวฟตามลําดับ เมื่อใชวิธีการรวม
ระหวางรังสีแกมมากับอินฟราเรด และรังสีแกมมากับไมโครเวฟ พบวาจะสามารถลดจํานวนแมลง
ลงไดถึง 95 และ 89% ตามลําดับ
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การพาสเจอไรสและสเตอริไลส (ผลตอจุลินทรีย)
ในการใชไมโครเวฟในการพาสเจอไรสและ
สเตอริไลสอาหารจะใชอุณหภูมิแตกตางกัน เชนเดียวกับการแปรรูปโดยใชความรอนวิธีดงั้ เดิม โดย
อุณหภูมิที่ใชจะแตกตางกันขึน้ อยูกับชนิดอาหาร ปริมาณของอาหาร รูปรางของผลิตภัณฑที่บรรจุ
ในภาชนะบรรจุแลว และเวลาที่คงไวเมื่ออุณหภูมิขึ้นสูงตามที่ตองการ (holding time) การสเตอริ
ไลสอาหารดวยไมโครเวฟ จะใชอุณหภูมิทสี่ ูงขึ้นมากกวาจุดเดือดของน้ํา จึงตองใชความดันที่สูงขึน้
แตยังไมมีการใชมากนัก เนือ่ งจากวัสดุที่ใชทําภาชนะบรรจุตองทนตออุณหภูมิและความดันภายใน
ที่สูงซึง่ เกิดจากแกสในสวนของ headspace โดยเฉพาะที่เกิดจากไอน้ํา
ในการศึกษาน้าํ นมที่ผานการพาสเจอไรสดวยวิธี HTST โดยใชไมโครเวฟที่สภาวะ 71.5 องศา
เซลเซียส เวลา 59 วินาที (ใชไมโครเวฟขนาด 700 วัตต) ซึ่งแมวาจะใหความรอนจนถึง 65 วินาที
และคงไวอีก 15 วินาที พบวาไมสามารถทําลายเชื้อ Salmonella typhimurium Escherichia
coli หรือ Pseudomonas fluorescence ลงไดทั้งหมด หรือในการพาสเจอไรสนมโดย
ไมโครเวฟที่อุณหภูมิระหวาง 62.8 และ 71.7 องศาเซลเซียส เวลา 4.5 – 5.0 นาที (ขึ้นกับกําลังของ
ไมโครเวฟที่ใช 550 หรือ 700 วัตต) แลวนําไปแชเย็นขามคืน ผลการทดลองพบวาไมสามารถลด
จํานวนของเชือ้ Streptococcus faecalis ในน้ํานมลงได ซึ่งมีความแตกตางจากการใหความ
รอนน้ํานมโดยใชอางน้ํารอน (water bath) ที่อุณหภูมิ 62.8 เปนเวลา 30 นาทีซง่ึ ทําลายเชื้อนี้ลงได
ในการศึกษาการใหความรอนแกไกงวงที่เติมเชื้อ S. typhimurium
S. aureus และ
Clostridium perfringens โดยไมโครเวฟภายใตสภาวะมาตรฐาน (ทําใหสกุ ที่อณ
ุ หภูมิสุดทาย
76.6 องศาเซลเซียส โดยความถี่ไมโครเวฟขนาด 2,450 MHz) พบวาไมสามารถทําลายเชื้อใดเชื้อ
หนึง่ ใหหมดไปได และมีรายงานการศึกษาพบวาการใชความรอนที่เกิดขึ้นจากภายใน ไมนาจะ
เปนวิธีที่ปลอดภัยตอการบริโภค เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียบริเวณพืน้ ผิวภายนอกใน
ตัวอยางไกทที่ าํ ใหสุกโดยไมโครเวฟ มีมากกวาในตัวอยางไกทที่ ําใหสุกโดยใชเตาอบแบบธรรมดา
โดยเหตุผลที่อธิบายวาการทีไ่ มโครเวฟไมสามารถทําลายจุลินทรียในอาหารที่ผา นไมโครเวฟไดนั้น
เกิดเนื่องจากเวลาที่ใชในการทําใหเกิดความรอนโดยไมโครเวฟนั้นสัน้ มาก และสนามไมโครเวฟ
ขาดความสม่าํ เสมอในอาหาร ทําใหอุณหภูมิในแตละจุดในชิ้นอาหารไมเทากัน และมีขอแนะนํา
วาใหใชวัสดุทเี่ ปนฉนวนหอหุมอาหาร ซึง่ จะชวยใหอณ
ุ หภูมิสุดทายทีต่ องการภายในอาหารมีความ
สม่ําเสมอทั่วถึงและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อจุลนิ ทรียใหดียงิ่ ขึ้น
การศึกษาการใชไมโครเวฟในการสเตอริไลสอาหารหลายชนิดรวมทัง้ ใชกับอุปกรณตาง ๆ ในการ
เตรียมอาหาร เชน ในการศึกษาการฆาเชื้อภาชนะบรรจุอาหารทารก โดยนําขวดและจุกนมไปให
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ความรอนชืน้ ในเตาไมโครเวฟขนาด 600 วัตต ที่ความถี่ 2,450 MHz และนําภาชนะไปตรวจ
วิเคราะหจุลินทรียเพื่อหาประสิทธิภาพในการทําลายเชือ้ ผลการทดลองพบวาวิธีสเตอริไลสภาชนะ
ดังกลาวโดยใชไมโครเวฟ ไดผลดีตอเมื่อตมในไมโครเวฟเปนเวลา 3 นาที ซึ่งวิธนี ี้มขี อไดเปรียบกวา
วิธีการสเตอริไลสดั้งเดิมเพียงเล็กนอย
ในการทําใหสกุ และกระบวนการอื่นๆ ไมโครเวฟนิยมใชในการทําใหสุกกอน (precook) ใน
ผลิตภัณฑเบคอน (bacon) ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑเกิดการหดตัวนอยลงและมีความสม่าํ เสมอ
รวมทัง้ มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสไมเปลี่ยนแปลง ไดมีการศึกษาผลของไมโครเวฟตอเกลือ
ไนไตรทเปรียบเทียบกับวิธกี ารทอดแบบดั้งเดิมพบวาปริมาณไนโตรซามีน (nitrosamine) ที่เกิด
จากการใชไมโครเวฟมีคาต่าํ กวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนัน้ มีการศึกษาการใช
ไมโครเวฟในการยับยัง้ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑเนื้อสัตว รวมทั้งผลของการทํา
ใหอาหารสุกโดยใชไมโครเวฟตอคุณคาทางโภชนาการและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสตาง ๆ
ในอาหารหลายประเภทที่มคี วามแตกตางกันออกไป
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