Gas concentration indicator
องค์ประกอบของก๊ าซในช่องว่างของบรรจุภณ
ั ฑ์มกั จะมีการเปลีย่ นแปลงซึง่ เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
ธรรมชาติของบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ หรื อเงื่อนไขของสภาวะแวดล้ อม ยกตัวอย่างเช่น การหายใจของผักผลไม้ สด ก๊ าซทีเ่ กิดขึ ้นจากการเน่า
เสียของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ การส่งก๊ าซผ่านเข้ าไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์มีการรั่วไหล ตัวชี ้วัดแก๊ สในรูปแบบฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อการพิมพ์ลงบนฟิ ล์มบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของก๊ าซได้ ดังนันจึ
้ งมีการนามาใช้ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร
O2 indicator
ตัวชี ้วัดออกซิเจนเป็ นตัวบ่งชี ้ก๊ าซที่พบมากที่สดุ สาหรับในการใช้ งานในบรรจุภณ
ั ฑ์เพราะก๊ าซออกซิเจนในอากาศเป็ นผลทา
ให้ เกิดการเสือ่ มเสีย และกลิน่ หืนจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ การเปลีย่ นสี และการเน่าเสียของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ ตัวชี ้วัดจานวนออกซิเจนถูก
ออกแบบมาเพื่อแสดงการเปลีย่ นแปลงของสีเมื่อเกิดการรั่วไหลของบรรจุภณ
ั ฑ์ นามาถูกใช้ ในการตรวจสอบความเหมาะสมของการ
ปิ ดผนึกและการเสือ่ มสภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีการดัดแปรสภาพบรรยากาศอีกด้ วย
ประเภทของตัวชีว้ ัดก๊ าซที่ใช้ ในเชิงพาณิ ชย์จะขึน้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อสีเรื องแสง ตัวอย่างเช่น
Ageless Eye® เป็ นตัวชี ้วัดออกซิเจนโดยแทรกอยู่ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชมพูเมื่อความเข้ มข้ นของ O2
โดยรอบ ≤ 0.1% และจะเปลี่ยนเป็ นสีฟ้าเมื่อความเข้ มข้ นของ O2 โดยรอบ ≥ 0.5% โดยมีตวั บ่งชี ้ที่มีหลักการทางานคล้ ายกัน คือ
Wondersensor ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากสีชมพูเหมือนกันเมื่อความเข้ มข้ นของ O2 โดยรอบ ≤ 0.1% และเปลี่ยนเป็ นสีฟ้าเมื่อ
ความเข้ มข้ นของ O2 เป็ น ≥ โดย 0.5% โดยแตกต่างกันที่ Ageless Eye® เป็ นตัวบ่งชี ้ที่เป็ นกระดาษ ส่วน Wondersensor เป็ นตัว
บ่งชี ้ที่เป็ นแผ่นบันทึก (tablet)
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ภาพที่1 : ตัวชึ ้วัดก๊ าซออกซิเจน Ageless Eye®
ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/Ageless-Eye-R-oxygen-indicator-http-wwwmgccojp-eng-products-abcageless-eyehtml_fig3_312361904

ภาพที่ 2 : ตัวชึ ้วัดก๊ าซออกซิเจน Wondersensor
ที่มา : http://kingdarling.blogspot.com/2013/02/blog-post_6.html
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วิธีการใช้ WonderSensor®

เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีสภาพในการซึม่ ผ่านน้ อย

ใส่ WonderSensor® และ WonderKeep® ลงไปในบรรจุภณ
ั ฑ์

ปิ ดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ แน่นด้ วยเครื่ องปิ ดผนึก (Sealing Machine)
โดยจะใช้ WonderSensor® เป็ นตัว ตรวจสอบความบกพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ บรรจุ ภัณ ฑ์ แ ละวาง WonderSensor® และ
WonderKeep® ไวในบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อตรวจสอบในช่วงเวลาสันๆ
้ หรื อถ้ าหากมีตวั ต้ านการซึมผ่านของก๊ าซออกซิเจนผ่านฟิ ล์ม
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