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 นฤมล  มีนาบุญ : ผลของสารกอเกลือตอสมบัติเอนเทอริกและความคงตัวของฟลม  
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การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชลแล็กดวยการเตรียมในรูปเกลือ          
คอมโพสิต เชลแล็กถูกเตรียมในรูปเกลือคอมโพสิตดวยการละลายในแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN) 

ผสมกับ ดี-(-)-เอ็น-เมทิลกลูคามีน (D-(-)-N–methylglucamine, MGM)  หรือ 2-อะมิโน-2-เมทิล-1,3-       
โพรเพนไดออล (2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, AMD) ในอัตราสวนของ MGM:AMN หรือ 
AMD:AMN ตั้งแต 100:0 ถึง 0:100 จากผลการทดลองพบวาเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิตมีการละลายใน
สารละลายบัพเฟอรพีเอช 7.0 เพิ่มข้ึนเม่ืออัตราสวนของ MGM หรือ AMD เพิ่มมากข้ึน คาอัตราสวนของ
การดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของหมูคารบอนิล (C=O stretching) ของคารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก 
(ABS1556/ABS1716) มีคาเพ่ิมข้ึนเม่ืออัตราสวนของ MGM หรือ AMD มากข้ึน แสดงใหเห็นวาการละลายท่ี
เพิ่มข้ึนเกิดจากเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิตมีการแตกตัวที่มากข้ึน ผลการศึกษาความคงตัวภายหลังการ
เก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต พบวาคาของกรด ปริมาณตะกอน และ
การละลายของเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN มีการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน ในขณะที่เชลแล็ก
ในรูปเกลือคอมโพสิต MGM:AMN แทบไมพบการเปลี่ยนแปลง แมวาจะเก็บไวเปนเวลานานถึง 6 เดือน 
แสดงใหเห็นวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต MGM:AMN มีความคงตัวที่ดีกวาฟลมเชลแล็กที่
เตรียมในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN เน่ืองจากเกลือ MGM ปองกันการเกิดพอลิเมอไรเซชันไดดีกวา 
โดยสังเกตจากคา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ทีล่ดลงนอยกวาของเชลแล็กในรูปเกลือ 

AMD สําหรับกลไกการเพิ่มความคงตัวน้ันคาดวามีความสัมพันธกับโครงสรางของเกลือที่ใชเน่ืองจาก
เกลือ MGM สามารถจับตัวไดดีกับหมูคารบอกซิเลต จึงชวยปองกันการเปลี่ยนคารบอกซิเลตไปเปน     
คารบอกซิลิก ประกอบกับ MGM มีโครงสรางขนาดใหญกวาทําใหสามารถปองกันการเกิดพอลิเมอไร-  

เซชันระหวางหมูคารบอกซิลกับไฮดรอกซิลของเชลแล็กไดดีกวา จากผลการทดลองทั้งหมดสรุปไดวา 
MGM นาจะเปนสารกอเกลือที่เหมาะสมมากกวา AMD ในแงของการเพ่ิมการละลายและความคงตัว 
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The objective of this study was to improve the properties of shellac by composite 
salt formation. The shellac composite salts were prepared by dissolving shellac in ammonium 
hydroxide (AMN) with either D(-)-N-methylglucamine (MGM) or 2-amino-2-methyl-1,3-
propanediol (AMD) at various ratios MGM:AMN or AMD:AMN from 100:0 to 0:100. The 
results demonstrated that aqueous solubility of the shellac composite salts was improved as 
the ratio of MGM or AMD increased. The absorbance ratio of the FTIR peaks assigned to 
C=O stretching of carboxylate and carboxylic acid (ABS1556/ABS1716) was increased with the 
increase of the MGM or AMD fraction, suggesting that the solubility enhancement was due to 
more ionization of composite salts. After storage at 40 C, 75 % RH, the acid value, insoluble 
solid, and solubility of AMD:AMN composite salts were significantly changed while those of 
MGM:AMN composite salts were not changed even after storage for up to 180 days. The 
result suggested that MGM:AMN composite salts were more stable than AMD:AMN 
composite salts. With regard to the decrease of ABS1556/ABS1716, the stabilization process 
was assumed to relate with the protection of polymerization of shellac. MGM should bind 
much tighter at the carboxylate binding site as compared with AMD and thus prevent the 
conversion of carboxylate to carboxylic acid. In addition, the larger molecular size of MGM 
should separate the polymer chain and thus prevent the polymerization among the hydroxyl 
and carboxyl groups. From the results above, it could be concluded that MGM is be a more 
suitable salt forming agent as compared to AMD in terms of solubility and stability 
enhancement.  
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
เชลแล็ก (shellac) เปนสารเรซินธรรมชาติซึ่งขับถายออกจากตัวแมลงครั่ง 

          (Sontaya  Limmatvapirat et al. 2007: 690) ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Kerria lacca Kerr และ
มีชื่อพองวา Laccifera lacca Kerr. ดํารงชีวิตดวยการดูดกินน้ําและอาหารจากทอลําเลียงของพืชเจา
บาน (host tree) (พิชัย คงพิทักษ 2553; วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553; Chiavari, 

Fabbri and Prati: 2002: 611-612) แมลงคร่ังเปนแมลงในวงศ Lacciferidae พบมากในประเทศ
อินเดีย จีน พมา และประเทศไทย (Sontaya  Limmatvapirat et al. 2008: 335; Wang, Chen and He 

2008: 307) ผลผลิตที่ไดจากแมลงคร่ัง ไดแก คร่ังดิบ ครั่งเม็ด เชลแล็ก และคร่ังแผน ในประเทศไทย
นิยมเลี้ยงแมลงคร่ังกันมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตนไมที่ใชในการเลี้ยงแมลง
คร่ังสวนใหญเปนพืชในวงศ Leguminosae เพราะใหผลผลิตคร่ังท่ีดี ตนไมในวงศนี้ ไดแก กามปู 

ปนแถ สะแกนา ไทร พะยูง ถั่วแระ ตะครอ ทองกวาว พุทรา สีเสียดเทศ พะยอมดง แตงกวา คาง 

เปลากางขี้มอด มะเดื่ออุทุมพร เลียงผ้ึง หลังคํา รัง มะคําไก ฉนวนถอน มะแฮะนก  เครือกําจาย ปอ 
ยาบอินเดีย  พุทราปา  และไฮหม้ี  (ไทรใบขนุน) เปนตน  (มานี  เหลืองธนะอนันต ,                            
ในมานี  เหลืองธนะอนันต  และธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน , บรรณาธิการ  2546 : 153;                   
วนิดา สุบรรณเสณีและอาทร ตันฑวุธโฒ 2553) คร่ังเปนเรซินธรรมชาติที่มีลักษณะน่ิมเหนียว สี
เหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานๆ จะแข็งและมีสีน้ําตาล คร่ังท่ีเก็บไดจากตนไมเรียกวาคร่ังดิบ มี
สวนประกอบที่สําคัญ คือ เรซิน ขี้ผึ้ง สี ซากตัวคร่ัง และสารตาง ๆ สวนที่นํามาใชประโยชนในทาง
อุตสาหกรรม คือ สีคร่ังและเนื้อคร่ัง ในประเทศไทยไดมีการเพาะเลี้ยงแมลงคร่ังมากทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลิตภัณฑของแมลงคร่ังซึ่งไดจากแตละข้ันตอนการผลิต
ประกอบดวย คร่ังดิบ ครั่งเม็ด คร่ังแผน และเชลแล็ก 

  

เชลแล็กเปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติที่นํามาใชงานไดหลากหลายในทาง
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง เปนตน
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 เน่ืองจากเชลแล็กมีความเปนพิษตํ่า แตอยางไรก็ตามมีรายงานความเปนพิษบางเชน การแพเชลแล็ก
ที่เปนสวนประกอบในมาสคาราจึง ซึ่งสงผลใหการใชเชลแล็กในเคร่ืองสําอางมีแนวโนมท่ีลดลง
(มานี เหลืองธนะอนันต และธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน, บรรณาธิการ 2546: 159)  
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา เชลแล็กเปนสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ
นาสนใจหลายประการ อีกท้ังมีราคาไมแพง จึงไดมีการนําเชลแล็กไปใชในอุตสาหกรรมท่ี
หลากหลายดังที่กลาวมาแลวขางตน ในดานการผลิตและสงออกของคร่ังและเชลแล็กพบวาประเทศ
อินเดียผลิตและสงออกคร่ังโดยมีสวนแบงการตลาดประมาณ 85 เปอรเซ็นต แตในปจจุบันพื้นที่
หลักในการผลิตคร่ังสวนหน่ึงอยูในประเทศไทย จึงทําใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการผลิต
เชลแล็กเปนอันดับ 2 ของโลกรองมาจากประเทศอินเดีย นอกจากน้ีแลวยังมีประเทศผูผลิตคร่ังอ่ืนๆ 
เชน จีน เวียดนาม ลาว และปากีสถาน (Sequeira and Benkorowajnyi 1998: 226) เชลแล็กเปนสาร
จากธรรมชาติที่มีอยูมากในประเทศไทยซึ่งพรอมจะนําไปใชในการพัฒนาใหเกิดประโยชน อยางไร
ก็ตามในปจจุบันการผลิตและสงออกเชลแล็กมีแนวโนมลดลง รวมถึงการนําเชลแล็กไปใช
ประโยชนก็ลดลงดวย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยามีปริมาณการใชเชลแล็กท่ีลดลงอยางชัดเจน 
เน่ืองจากมีการใชพอลิเมอรสังเคราะหและก่ึงสังเคราะหเขามาทดแทน ซึ่งสารเหลาน้ีสวนใหญตอง
นําเขาจากตางประเทศ จึงนับเปนการสูญเสียรายไดจากการนําเขาสารดังกลาว รวมไปถึงรายไดของ
เกษตรกรท่ีลดลง เน่ืองจากจากปริมาณการสงออกเชลแล็กที่ลดลง ทั้งน้ีสาเหตุของการใชเชลแล็กที่
ลดลงเน่ืองจากการนําพอลิเมอรมาใชทดแทนนั้น มีสาเหตุมาจากปญหาของคุณสมบัติของเชลแล็ก
จากธรรมชาติ (native shellac) ในประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ (สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 7-8) 

 1. การละลายในพีเอช (pH) ที่มากกวา 7 โดยปกติแลวในกระเพาะอาหารจะมีพีเอช
ในชวง 1.0-3.5 ในลําไสเล็กมีพีเอชในชวง 3.8-6.6 และในสําไสใหญมีพีเอชในชวง 7.5-8 ดังน้ันใน
การนําสงยาเพ่ือใหปลดปลอยยาท่ีลําไสเล็ก พอลิเมอรควรปลดปลอยยาท่ีพีเอชท่ีต่ํากวา 6.6 อยางไร
ก็ตามเชลแล็กจะเร่ิมละลายท่ีพีเอช 7.0 ดังนั้นยาเม็ดท่ีเคลือบดวยเชลแล็กจึงแตกตัวไมดีในลําไสเล็ก
ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการดูดซึมยามากท่ีสุด แตจะแตกตัวที่ลําไสสวนปลายซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการดูดซึม
นอยลง 

 2. ปญหาความคงตัว เชลแล็กเปนพอลิเมอรที่ประกอบดวยหมูไฮดรอกซิล  (-OH) และ 
หมูคารบอกซิล (-COOH) ดังภาพที่ 1 การเกิดพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ระหวางหมู
ดังกลาว ทําใหโครงสรางของโมเลกุลมีขนาดใหญและมีจํานวนหมูไฮดรอกซิลและคารบอกซิล  
ลดลง ซึ่งจะสงผลใหคาการละลายลดลงและสูญเสียความคงตัวในท่ีสุด ทําใหอายุการเก็บของ
เชลแล็กคอนขางสั้น นอกจากน้ีแลวยังสงผลใหยาเม็ดที่เคลือบดวยเชลแล็กมีแนวโนมในการแตกตัว
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และการปลดปลอยยาท่ีชาลงหลังจากเก็บไวนาน ซึ่งเปนขอจํากัดท่ีสําคัญของการนําเชลแล็กมาใช
เคลือบยาเม็ด 

 การแกไขปญหาของเชลแล็กดังท่ีกลาวมาขางตนสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งวิธีการท่ีไม
ซับซอนสามารถทําไดดวยการดัดแปลงที่หมูคารบอกซิล โดยการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ มี
รายงานท่ีแสดงการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนียม โดยนําเชลแล็กมาทําปฏิกิริยากับ
แอมโมเนียมคารบอเนต (ammonium carbonate) ผลการศึกษาท่ีไดพบวาเชลแล็กในรูปเกลือดังกลาว
มีการละลายที่ดีกวาการเตรียมในรูปของกรด (เชลแล็กที่ละลายในเอทานอล) (Specht et al. 1998: 

20-28) นอกจากน้ียังมีการเตรียมใหอยูในรูปเกลือโดยการใช 2-อะมิโน-2-เมทิล-1-โพรพานอล     
(2-amino-2-methyl-1-propanol, AMP)  และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide, 

AMN) (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 69) ซึ่งพบวาเม่ือมีการเพ่ิมอัตราสวนของ AMP:AMN 

อัตราสวน 100:0 ถึง 0:100 พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมข้ึนสามารถลดปญหาการละลายท่ีพีเอชสูง
กวา 7 ของเชลแล็กจากธรรมชาติได และมีความคงตัวเพิ่มข้ึนดวย  เนื่องจากการเตรียมเชลแล็กใน
รูปเกลือดังกลาวสามารถลดการเกิดเอสเทอริฟเคชัน (esterification) ได อยางไรก็ตามยังมีรายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาเร่ืองดังกลาวคอนขางนอย โดยเฉพาะการเตรียมฟลมเชลแล็กจากสารกอเกลือที่มี
โครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน รวมไปถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีของสารกอเกลือ
กับคุณสมบัติของเชลแล็กท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใหทราบถึงกลไกและวิธีการ
ในการปรับปรุงเชลแล็กใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการใชสารกอเกลือ 2 ชนิด คือ   
ดี-(-)-เอ็น-เมทิลกลูคามีน (D-(-)-N–methylglucamine, MGM)  และ  2-อะมิโน-2-เมทิล-1,3-           
โพรเพนไดออล (2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, AMD) โดยใชรวมกับสารกอเกลือ    
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ซึ่งเคยมีรายงานมากอน ในอัตราสวนที่แตกตางกัน หลังจากน้ันจะเตรียม
ในรูปฟลมและประเมินผลคุณสมบัติของฟลม ทั้งในแงของการละลาย ความคงตัว รวมไปถึง
คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและเชิงกลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
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ภาพที่ 1 โครงสรางทางเคมีของเชลแล็ก (a: polyesters  b: single esters) 

ที่มา: Sontaya Limmatvapirat et al., “Modification of physicochemical and mechanical properties 

of shellac by partial hydrolysis,” International Journal of Pharmaceutics 278 (2004): 42.   

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อหาแนวทางในการเตรียมเชลแล็กรูปแบบเกลือประเภทตางกัน 

 2. เพื่อประเมินเปรียบเทียบคุณสมบัติของฟลมท่ีเตรียมจากเชลแล็กในรูปเกลือที่
แตกตางกัน 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 การใชสารกอเกลือท่ีมีโครงสรางทางเคมีแตกตางกันในการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ
จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟลมเชลแล็กทําใหมีการละลาย ความคงตัว และ
คุณสมบัติที่เกี่ยวของเปล่ียนแปลงไป 
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ขอบเขตของการศึกษา 
  1. เตรียมฟลมเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือระหวาง AMD หรือ MGM กับ AMN โดยมี
อัตราสวนท่ีแตกตางกันดังตอไปน้ี  
  1.1. เตรียมฟลมเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือ AMD:AMN ที่มีอัตราสวนที่แตกตางกัน 
ดังนี้ 100:0, 80:20, 60:40, 20:80 และ 0:100 

  1.2. เตรียมฟลมเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือ MGM:AMN ที่มีอัตราสวนที่แตกตางกัน 
ดังนี้ 100:0, 80:20, 60:40, 20:80 และ 0:100  

 2. ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือของ AMD 

หรือ MGM กับ AMN ดังตอไปน้ี  
  2.1. คาของกรด (acid value, AV) 

  2.2. ปริมาณตะกอน (insoluble solid, IS) 

  2.3. ปริมาณความช้ืน (loss on drying, LOD 

  2.4. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป (Fourier Transform IR 

Spectroscopy, FTIR) 

  2.5. การละลายท่ีพีเอชตางกัน (pH solubility profiles) โดยพีเอชที่ใชในการ
ทดสอบ ไดแก 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 ตามลําดับ 

  2.6. คุณสมบัติเชิงกล (mechanical properties) เพื่อคํานวณหาคา แรงเจาะ, 
เปอรเซ็นตการยืดและ มอดูลัสของการเจาะ 

  2.7. การซึมผานไอนํ้า (water vapor permeability, WVP) โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 
40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต 
 3. ศึกษาความคงตัวของฟลมเชลแล็กท่ีเตรียมในรูปเกลือของ AMD หรือ MGM กับ 
AMN ที่อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต โดยทําการศึกษาคุณสมบัติ
ของฟลมเชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไป ตามขอ 2.1-2.6  
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บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ครั่งและผลิตภัณฑจากครั่ง 

 แมลงครั่ง 

  เชลแล็กเปนผลผลิตจากคร่ังชนิดหน่ึงโดยเปนสารเรซินธรรมชาติซึ่งขับถายออก
จากตัวแมลงคร่ัง  ดังภาพท่ี 2 ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Kerria lacca Kerr และมีชื่อพองวา 
Laccifera lacca Kerr. เปนแมลงในวงศ Lacciferidae ตารางท่ี 1 แสดงการจําแนกทางวิทยาศาสตร 
(scientific classification) ของแมลงคร่ัง ในสมัยกอนแมลงคร่ังมีชื่อวิทยาศาสตรวา  Tachardia 

lacca ตามช่ือผูคนพบคนแรกเม่ือป พ.ศ. 2252 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน Coccus lacca และ 

Kerria lacca ตามลําดับ (พิชัย คงพิทักษ 2553; วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553; 

Chiavari, Fabbri ,and Prati. 2002: 611) นอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตนยังพบช่ือของแมลงคร่ังท่ี
เปลี่ยนมาหลายช่ือดังตอไปน้ีเมื่อป ค.ศ. 1778 มีชื่อวา Coccus gummilaccae Goeze. ในป ค.ศ.1782 
มีชื่อวา Coccus lacca Kerr. ในป ค.ศ.  1886  มีชื่อวา Tachardia lacca Signoret. ในป ค.ศ. 1787 มี
ชื่อวา Coccus ficus Fabricius. ในป ค.ศ. 1791 มีชื่อวา Chermes lacca Roxburgh. ในป ค.ศ.1874 มี
ชื่อวา Carteria lacca Signoret. ในป ค.ศ.1923 มีชื่อวา Lakshadia indica Mahdihassan.ในป ค.ศ.
1923 มีชื่อวา Tachardia lacca Chamberlin. ในป ค.ศ. 1924 มีชื่อวา Laccifer lacca Cockerell. 
(2553) ตามลําดับ  
  แมลงคร่ังอาศัยอยูตามก่ิงไม ทํารังเปนยางแข็งหุมก่ิงไมไวเพื่อปองกันตนเองให
พนภัย ใชปากดูดเจาะเขาไปในกิ่งของตนไมเพื่อดูดนํ้าเลี้ยงกินเปนอาหารและขับถายคร่ังออกมา
เพื่อหอหุมตัวเปนเกราะปองกันอนัตรายจากสิ่งแวดลอมภายนอก คร่ังหรือเรซิ่นท่ีขับถายออกมาจาก
แมลงคร่ังในตอนแรกมีลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทอง แตเมื่อถูกอากาศนานๆ จะแข็งและมีสี
น้ําตาล 
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ภาพที่ 2 แมลงครั่ง 

ที่มา : Kite Musical Instruments and Aeolian Musical Instruments, Shellac [Online], accessed 8   

May 2010. Available from http://www.windmusik.com/html/kitplante/schellac.htm#Sh 

 

ตารางที่ 1  การจําแนกทางวิทยาศาสตร (Scientific classification) ของแมลงคร่ัง  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Wikipedia, the free encyclopedia, Kerria lacca [Online], accessed 20 July 2010. Available 

from http://en.wikipedia.org/wiki/Kerria_lacc

Scientific classification 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Class: Insecta 

Order: Hemiptera 

Superfamily: Coccoidea 

Family: Kerriidae 

Genus: Kerria 

Species: K. lacca 
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แมลงครั่งเปนแมลงที่มีขนาดเล็ก ตัวออนของคร่ังมีสีแดงไมสามารถแยกเพศได คร่ังตัว
เมียเมื่อมีอายุครบ 1 เดือนจะสรางสารหุมตัวบางๆ มีลักษณะคลายถุงกลมๆ โดยท่ีขา หนวด และตา
จะหายไป มีลักษณะดังภาพท่ี 3 ตอมาจะสรางรังหุมตัวหนาขึ้น เมื่อมีอายุครบ 2 เดือนถึง 2 เดือน
คร่ึง สวนปากหรืองวงจะเจริญเติบโตเต็มท่ี เมื่อไดรับการผสมพันธุตัวเมียจะขยายขนาดตัวใหญขึ้น
จนเกือบกลม ภายในทองมีน้ําสีแดงและไขอยูภายใน น้ําสีแดงนี้นําไปสกัดและใชเปนสีผสมอาหาร 

 

  

ภาพที่ 3 แมลงครั่งตัวเมีย 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี, การเลี้ยงคร่ัง [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2553.เขาถึงไดจาก http://kaewpanya.rmutl.ac.th/2552/attachments/992_ 
20090921008.pdf 

 

แมลงคร่ังตัวผู ดังภาพท่ี 4 เมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดใหญกวาตอนเปนตัวออนเล็กนอย  มี
หนวดใหญเปนพวง มีปลอง 7 ปลอง มีตา 2 คู อยูทางดานขาง 1 คู และทางดานใตหัว 1 คู มีขนยาว 
1 เสน โผลมาจากทางดานทองปลองสุดทาย  จะสืบพันธุไดเมื่อเติบโตเต็มท่ีซึ่งมีอายุประมาณ 2 
เดือนถึง 2 เดือนคร่ึง คร่ังตัวผูมี 2 ชนิดคือ ชนิดมีปก และชนิดไมมีปก เมื่อคร่ังตัวผูผสมพันธุ
เรียบรอยแลวคร่ังตัวผูจะตาย  
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ภาพที่ 4 แมลงครั่งตัวผู 
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี, การเลี้ยงคร่ัง [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2553.เขาถึงไดจาก http://kaewpanya.rmutl.ac.th/2552/attachments/992_ 
20090921008.pdf 

 

ไขมีความยาวประมาณ 0.36

  -

0.43 มิลลิเมตร มีความกวางประมาณ 0.16 - 0.19 
มิลลิเมตร ไขจะถูกฟกในเวลาประมาณ 20 นาที หลังจากที่แมคร่ังวางไข แสดงในภาพท่ี 5 (วนิดา 
สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553) 
                                                       
          A                                                                           B 

  
 

ภาพที่ 5 ไขแมลงครั่งขยาย 25 เทา (A), ลูกครั่งบนกิ่งไม (ออน) (B) 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี, การเลี้ยงคร่ัง [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2553.เขาถึงไดจาก  http://kaewpanya.rmutl.ac.th/ 2552/attachments/ 
992_20090921008.pdf 
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แหลงเพาะเลี้ยงแมลงคร่ังในประเทศไทย  

  ประเทศไทยมีการเพาะเล้ียงแมลงคร่ังมากในแถบทางภาคเหนือตอนบน เชน 

ลําปาง ลําพูน นาน พิษณุโลก เชียงใหม พะเยา เชียงราย แพร และสุโขทัย เปนตน แถบภาคเหนือ
ตอนลาง เชน กําแพงเพชรและนครสวรรค นอกจากภาคเหนือแลวยังมีการเลี้ยงแมลงคร่ังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี นครพนม รอยเอ็ด มหาสารคาม เลย 

หนองคาย สกลนคร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย เปนตน คร่ังท่ีเก็บไดจากตนไมเรียกวาคร่ังดิบ ซึ่งมี
สวนประกอบที่สําคัญ คือ เรซิ่น ขี้ผึ้ง สี ซากตัวคร่ัง และสารตางๆ สวนที่ใชเปนประโยชนในทาง
อุตสาหกรรมคือ สีคร่ัง และเน้ือคร่ัง (อุดม จิรเศวตกุล และนิพนธ เดชะ 2553)  

ตนไมที่ใชในการเพาะเล้ียงคร่ัง   

ตนไมที่ใชในการเพาะเลี้ยงคร่ังคือ ตนไมในวงศเลกูมิโนซี  (Leguminosae) ตนไม
ที่ใชเลี้ยงแมลงคร่ังใหไดผลดี ไดแก กามปู ปนแถ สะแกนา ไทร พะยูง ถั่วแระ ตะครอ  ทองกวาว 
พุทรา สีเสียดเทศ พะยอมดง แตงกวา คาง เปลา กางข้ีมอด มะเด่ืออุทุมพร รัง มะคําไก ฉนวน       
มะแฮะนก เครือกําจาย ปอ และพุทราปา เปนตน  ตนไมที่มีความเหมาะสมตอการเลี้ยงคร่ังตอง
คํานึงถึงปฏิกิริยาของนํ้าเลี้ยงและความหนาแนนของน้ําเลี้ยง โดยท่ีมีคาของกรดดางท่ีประมาณ 5.8

 -

6.0 และมีความหนาแนนของน้ําเลี้ยงประมาณ 0.14-0.173 มวลตอปริมาตร ควรเปนตนไมที่มีอายุ 

4-5 ป ขึ้นไป เนื่องจากตนไมที่มีขนาดเล็กหรือไมแข็งแรงเพียงพอ เมื่อมีแมลงคร่ังทํารังมากเกินไป
อาจทําใหตนไมตายได (อุดม จิรเศวตกุล และนิพนธ เดชะ 2553) การเลี้ยงคร่ังพบมากในประเทศ
อินเดีย จีน พมา ปากีสถาน และไทย (มานี เหลืองธนะอนันต ,ใน มานี เหลืองธนะอนันต และ ธนะ
เศรษฐ งาวหิรัญพัฒน, บรรณาธิการ 2546: 153) 

ผลผลิตท่ีไดจากแมลงครั่ง    

 ผลผลิตท่ีไดจากคร่ังไดแก  คร่ังดิบ  คร่ังเม็ด   คร่ังแผน  และเชลแล็ก  ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 

  คร่ังดิบ (stick lac) ดังภาพที่ 6 เปนคร่ังท่ีกะเทาะ แกะ หรือขูดออกจากก่ิงของ
ตนไมที่ใชเลี้ยงแมลงคร่ัง ครั่งดิบจะมีสิ่งเจือปนอยูหลายอยาง เชน ชัน สีคร่ัง ขี้ผึ้ง ซากของแมคร่ังท่ี
ตาย และเศษก่ิงหรือเปลือกไม  คร่ังดิบมีสวนของยางคร่ังหรือเรซิน (70-80 เปอรเซ็นต) ขี้ผึ้ง (6-7 
เปอรเซ็นต) สีคร่ัง (4-8 เปอรเซ็นต) สิ่งเจือปน (15-25 เปอรเซ็นต) น้ํา (3.5 เปอรเซ็นต) และ
องคประกอบอ่ืนๆ (12.5 เปอรเซ็นต) (สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 1; Sequeira and Bezkorowajnyj 
1998: 226) 
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ภาพที่ 6 คร่ังดิบ  
 

  คร่ังเม็ด (seed lac) ดังภาพท่ี 7 เปนการนําคร่ังดิบท่ีมีการยอยขนาดใหเล็กลงเพื่อ
นํามาแยกสิ่งเจือปนออกโดยการตําหรือบดคร่ังดิบใหแตกออกเปนกอนหยาบ  ๆ หลังจากน้ันนําไป
รอนผานตะแกรงแยกเศษไม และนําเอาคร่ังที่ไดไปลางน้ํา จะไดคร่ังนํ้าสีแดง ซึ่งจะนําไปยอมผาได 
การลางคร่ังจะลางจนกระทั่งนํ้าใส  จากน้ันนําเอาคร่ังเม็ดท่ีไดออกตากในท่ีรมท่ีมีลมพัดผาน
ตลอดเวลา ขนาดของคร่ังเม็ดประมาณ 10 เมช (mesh) และมีความช้ืนประมาณ 8-13 เปอรเซ็นต 
โดยมากแลวคร่ังเม็ดจะถูกสงไปจําหนายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และญ่ีปุน     
(วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553)  
 

 
ภาพที่ 7 คร่ังเม็ด 
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  เชลแล็ก (shellac) ดังภาพท่ี 8 เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากคร่ังดิบและคร่ังเม็ด มี
ลักษณะเปนแผนบางใส มีสีตั้งแตสีเหลืองเขมจนถึงสีน้ําตาลแก (คร่ัง 2551) เชลแล็กเตรียมจากการ
นําคร่ังดิบบรรจุในถุงผา จากน้ันจึงใหความรอนจนคร่ังหลอมเหลว บิดถุงผาใหแนนเขาเร่ือยๆ เนื้อ
คร่ังจะคอยๆ ซึมออกจากถุงผา ใชมีดหรือวัสดุปาดเน้ือคร่ังท่ีซึมออกมาใสในภาชนะท่ีอังดวยไอน้ํา  

ความรอนจากไอนํ้าจะชวยใหเนื้อคร่ังออนตัวลง  นําเน้ือคร่ังท่ีออนแลวตัวมายืดเปนแผนบางๆ 

ปลอยทิ้งไวใหเย็น เมื่อคร่ังเย็นตัวลงจะแข็งตัวกลายเปนแผนบางๆ จากน้ันจึงหักแผนคร่ังออกเปน
ชิ้นเล็กๆ เรียกวา เชลแล็ก คร่ังเม็ด 100 กรัม จะเตรียมเปนเชลแล็กไดประมาณ 87 กรัม (Sequeira 

and Bezkorowajnyj 1998: 226) 
 

 
ภาพที่ 8 เชลแล็ก 

 

  คร่ังแผน (button lac) หรือ คร่ังกระดุม ดังภาพท่ี 9 เปนคร่ังท่ีนํามาทําใหเหลว
ดวยความรอนและหยอดทําเปนแผนกลมลักษณะคลายกระดุม  มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว 
และหนาประมาณเศษหน่ึงสวนสี่นิ้ว วิธีการทําคร่ังแผนคลายกับการทําเชลแล็ก แตจะหยอดคร่ังท่ี
หลอมละลายดวยความรอน ลงไปบนแผนเหล็กหนาเรียบท่ีสะอาดและขัดเปนเงา เมื่อทิ้งไวใหเย็น 
จะไดคร่ังแผนที่ตองการ   
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ภาพที่ 9 คร่ังแผน 

ที่มา : Jharkhand State Co-operative Lac Marketing and Procurement Federation Ltd., Our 

Products Information: Button Lac [Online], accessed 8 May 2010. Available from 

http://jascolampf.com/ ProductSnaps.aspx 

 

 การใชประโยชนจากคร่ัง 

  การใชประโยชนจากคร่ังมีมาต้ังแตสมัยโบราณ คร่ังจะใหสารสีแดงท่ีไดจากการ
นําคร่ังที่เก็บไดไปลางน้ําจะไดสีแดงซึ่งเปนสีของคร่ัง นอกจากน้ียังนําเนื้อคร่ังไปเตรียมเปนคร่ังเม็ด
และเชลแล็กท่ีมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ประโยชนของสีคร่ัง ไดแก  ใชเปนยาสมุนไพรสําหรับรักษา
โรคโลหิตจาง ใชเปนสียอมผาขนสัตว ผาไหม และหนังสัตวฟอกสี ใชเปนสีแตงอาหาร เชน ขนม 
และผลไม เนื่องจากสีที่ไดจากคร่ังมีความเปนพิษท่ีต่ํา และใชแตงสีในเคร่ืองสําอาง (Chairat et al. 

2005: 231; Chairat et al. 2008: 453-439) ประโยชนของเน้ือคร่ัง ไดแก ใชตกแตงผิวหนาวัสดุที่ทํา
ดวยไม เชน งานฝมือเก่ียวกับไม และเคร่ืองดนตรีจากไม เปนตน เนื้อคร่ังจะชวยใหเนื้อไมเรียบเปน
มัน เงางาม และปองกันน้ํา เนื้อคร่ังท่ีผสมสีจะใชทาผิวหนาไมใหเปนสีตางๆ นอกจากน้ียังใชยึด
รอยตอหัวไม เชน หัวไมที่ใชในการสรางบาน เคร่ืองเรือน และของเลน เปนตน ใชเนื้อคร่ังเปนแกน
ภายในเคร่ืองเงินและเคร่ืองทองท่ีใชเปนเคร่ืองประดับ  เคร่ืองใชสอย เชน ดามมีด โดยใชคร่ังเปน
แกนอยูขางในแลวหุมดวยแผนเงินแผนทอง  ใชเน้ือคร่ังเปนตัวเรือนสําหรับติดเพชร พลอย ของ
เคร่ืองประดับตางๆ เชลแล็กผสมกับผงทรายใชเตรียมเปนหินเจียระไน งานเคลือบผิวโลหะใหมีสี
ตามตองการ โดยทําโลหะใหรอนแลวเอาเชลแล็กซึ่งผสมสีแลวทาลงไป และการใชเน้ือคร่ัง
ประทับตราในการหอพัสดุ หรือผนึกวัสดุตางๆ เปนตน  
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 ตลาดสินคาคร่ังและเศรษฐกิจ 

ในประเทศไทยมีโรงงานประมาณ 20 โรง ที่มีการผลิตอุตสาหกรรมคร่ัง เพื่อเปน
การสงขายออกสูตลาดทั้งในและตางประเทศ การเลี้ยงคร่ังจะทํารายไดใหแก เกษตรกรในแถบ
ชนบท จึงเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรในชวงท่ีวางจากการทํานา นอกจากน้ีประเทศไทยยัง
จัดเปนประเทศหนึ่งในโลกท่ีมีการผลิตคร่ังและผลผลิตของคร่ังในปริมาณสูง สําหรับดานการผลิต
และสงออกของคร่ังและเชลแล็ก พบวาประเทศอินเดียเปนผูผลิตหลัก (คิดเปน 85 เปอรเซ็นต ของ
ทั่วโลก) ซึ่งประเทศไทยมีการผลิตเชลแล็กเปนอันดับ 2 ของโลกรองมาจากประเทศอินเดีย 
นอกจากประเทศไทยและอินเดียเปนแหลงผลิตคร่ังแลวยังมี จีน เวียดนาม ลาว และปากีสถาน 
(Sequeira and Benkorowajnyi 1998: 226) จึงนับวาคร่ังเปนวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงใน
การนําไปประยุกตใชและพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต  
 

เชลแล็ก 

   

องคประกอบทางเคมีของเชลแล็ก 

เชลแล็กเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่ไดมาจากแมลง และเปนพอลิเมอรที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลที่คอนขางตํ่า เชลแล็กเกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน (esterification) ของกรด 
polyhydroxy carboxylic acids ซึ่งเปนกรดท่ีมีโครงสรางเปน aliphatic เชน aleuritic acid (9, 10, 16

  -

trihydroxy palmitic acid) และ butolic acid (6-hydroxy tetradecanoic acid) และสวนของ alicylic 

sesquiterpenic ( (Chiavari, Fabbri and Prati 2002: 611-612) ในโครงสรางของเชลแล็กดังภาพท่ี 1 
ประกอบดวยสายโพลีเอสเตอรของ hydroxyl aliphatic และ sesquiterpenoid เชลแล็กสามารถแยก
องคประกอบออกเปน 2 สวนไดแก สวนของเรซินแข็ง (hard resins) ซึ่งไมละลายใน   อีเธอร 
(ether) ประกอบดวยสวนของพอลิเอสเทอร (polyesters) ที่เปนพอลิเมอรสายสั้นมีอยูประมาณ 70 
เปอรเซ็นต ของเรซินทั้งหมด และสวนของเรซินออน (soft resins) ซึ่งละลายในอีเธอรประกอบดวย
สวนของเอสเทอรเดี่ยว (single esters) มีอยูประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของเรซินท้ังหมด (Colombini, 

Bonaduce and Gautier 2003: 357) เมื่อเชลแล็กเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) จะแตกตัวได
กรดไขมันหลายชนิด ไดแก กรดอะลูไลติก (aleuritic acid) ประมาณ 26-32 เปอรเซ็นต กรดเทอรพี
นิก (terpenic acid) กรดจาลาริก (jalaric acid) และกรดแล็กซิจาลาริก(laccijalaric acid) ดังท่ีแสดง
ในภาพที่ 1 (Sontaya Limmatvapirat et al. 2004: 42) องคประกอบทางเคมีของเชลแล็กจะข้ึนอยูกับ
คุณภาพของตนไมที่ใชในการเลี้ยงคร่ัง สามารถศึกษาองคประกอบทางเคมี และ
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โครงสรางของเชลแล็กไดดวยเทคนิค gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) หลังจาก
ทําปฏิกิ ริยา  pyrolysis-silylation (มานี เหลืองธนะอนันต ,ในมานี เหลืองธนะอนันต  และ             
ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน, บรรณาธิการ 2546: 153; สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 2; Colombini, 

Bonaduce and Gautier 2003:357-364; Xia 2006: 65)  

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเชลแล็ก (Chemical and physical properties of 

shellac) 

  

 เชลแล็กเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่มีคุณสมบัติคลายกับพอลิเมอรสังเคราะห ใน
กลุมเทอรโมพลาสติก (thermoplastic) (Pearnchob and Bodmeier  2003: 363) ลักษณะท่ัวไปของ
เชลแล็กมีสีสมเหลือง ไมละลายนํ้า แตจะละลายไดดีในสารละลายดาง เชน  แอมโมเนีย (ammonia) 

โซเดียมบอเรต (sodium borate) และโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) เปนตน นอกจากนี้
เชลแล็กยังละลายไดดีในเอทานอลและเมทานอล เชลแล็กมีกลิ่นเรซินออนๆ เชลแล็กบริสุทธิ์มี
ความถวงจําเพาะ 1.02–1.12 มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 75 – 85 องศาเซลเซียส (MSDS 2552) และ
มีคา glass transition temperature (Tg) เทากับ 54.6 องศาเซลเซียส (Otto, and Trumbo 2010) ในทาง
เภสัชกรรมสามารถแบงเชลแล็กไดเปน 4 ประเภท ซึ่งมีความแตกตางกันในดานการฟอกสีและการ
แยกไขมัน (wax) ดังนี้ 
   1. Orange shellac เปนเชลแล็กที่มีสีสมเหลือง ไดจากการละลายคร่ังเม็ดดวย
แอลกอฮอล แลวจึงระเหยตัวทําละลายดังกลาวออกไป โดยไมผานการฟอกขาว ดังภาพที่ 10 

 

 
ภาพที่ 10 Orange shellac 
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   2. Dewaxed orange shellac เปนเชลแล็กประเภทหนึ่งท่ีมีการกําจัดไขมัน
ออกไป ดวยการกรองหลายๆ ครั้งทําใหไดเชลแล็กที่มีความใสเพิ่มมากข้ึน ดังภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 11 Dewaxed orange shellac 

ที่มา : Vishnu shellac factory, Shellac and Lac Products [Online], accessed 8 May 2010. Available 

from http://vishnushellac.tradeindia.com/ 

 

   3. Regular bleached shellac เปนเชลแล็กที่ผานการฟอกขาวโดยการละลาย
คร่ังกับสารละลายโซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) ที่อุณหภูมิสูง นํามากรอง แลวจึงเติม
โซเดียมไฮโปคลอไรท (sodium hypochlorite) ซึ่งเปนสารฟอกขาว จากน้ันทําใหตกตะกอนดวย
กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) เชลแล็กที่ไดมีสีขาวแตยังมีไขมันเจือปนอยู ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 Regular bleached shellac  

ที่มา: Nanjing general gold thread &gold foil factory, shellac [Online], accessed 8 May 2010. 

Available from http://www.nanjinggoldleaf.com/NanJingGoldLeaf/productlist.htm 

   4. Refined wax-free bleached shellac เปนเชลแล็กฟอกขาวที่ผานข้ันตอน
การกรองเพ่ือแยกไขมันออกหลาย ๆ ครั้ง จนไดเชลแล็กที่มีสีขาว ซึ่งปราศจากไขมันและสิ่งเจือปน  

ดังภาพที่ 13 

 

 
ภาพที่ 13 Refined wax-free bleached shellac 

ที่มา : Kunming KFULL Bio-Technology co.,ltd, Kfull bleached lac [Online], accessed 8 May 

2010. Available from http://www.ecplaza.net/tradeleads/seller/4097914/kfull_bleached_lac.html 
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เชลแล็กท่ีใชทางอุตสาหกรรมยามีขอกําหนดที่ระบุไวในเภสัชตํารับ (USP 29, NF 24) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  ขอกําหนดของเชลแล็กตามมาตรฐาน USP 29-NF 24 

ประเภทของ
เชลแล็ก 

คาของกรด 

(Acid value) 

คํานวณในสภาพแหง 

(มิลลิกรัมโปแตส-

เซียมไฮดรอกไซดตอ
เชลแล็ก 1 กรัม) 

ปริมาณความช้ืนและ
สารระเหย (Loss on 

drying) 

(เปอรเซ็นต) 

ไขมัน (Wax) 

(เปอรเซ็นต) 

Orange shellac 68 -76 ไมเกิน 2.0 ไมเกิน 5.5 

Dewaxed orange 

shellac 
71 -79 ไมเกิน 2.0 ไมเกิน 0.25 

Regular bleached 

shellac 
73- 89 ไมเกิน 6.0 ไมเกิน 5.5 

Refined wax-free 

bleached shellac 
75 - 91 ไมเกิน 6.0 ไมเกิน 0.2 

ที่มา : United States Phamacopeia XXIX NF24. Meglumine, Monograph. 24 Th ed. 

Pharmacopeial Convention, Rockville, Marcel Dekker. 2006. 

 

  เชลแล็กที่มีจําหนายในปจจุบันมีทั้งชนิดท่ีเปนสารละลายและชนิดแผน เมื่อนํา
เชลแล็กชนิดแผนมาละลายในแอลกอฮอลจะไดสารละลายเชลแล็ก เรียกวา เชลแล็กวานิช ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก เชลแล็กวานิชท่ีมีสีตามธรรมชาติ เชลแล็กวานิชท่ีฟอกขาว และเชลแล็ก
วานิชแตงสี (กระทรวงอุตสาหกรรม. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2550) นอกจาก
การแบงเชลแล็กตามการใชงานในทางเภสัชกรรมแลว ยังสามารถแบงเกรดของเชลแล็กตาม
ลักษณะงานท่ีนําเชลแล็กไปใชประโยชน เชน แบงตามการฟอกสีและปริมาณของไขมัน (wax) แบง
ตามกระบวนการผลิต เชน hard-made shellac และ machine-made shellac งานไมหรืองานเคลือบ
เฟอรนิเจอรนิยมแบงเชลแล็กตามสี เชน orange, lemon, yellow, almost blonde, blonde และ super 
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blonde ซึ่งสีของเชลแล็กจะจางลงตามลําดับ (มานี เหลืองธนะอนันต, ในมานี เหลืองธนะอนันต 
และ ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน, บรรณาธิการ 2546: 157)  

  

 การเก็บรักษาเชลแล็ก  
  เชลแล็กที่มีจําหนายในทองตลาดนิยมบรรจุในถุงกระดาษสีน้ําตาล ปดดวยการมัด
เชือก และพับปากถุงอยางเรียบรอย เพื่อปองกันความช้ืนไมใหซึมผานไปท่ีเชลแล็ก จึงชวยปองกัน
ไมใหเชลแล็กจับตัวเปนกอน และควรเก็บเชลแล็กไวในที่แหงและเย็น (ดําเนิน คงพารา 2548: 108) 

 ขอดีของเชลแล็ก 

  การซึมผานไอน้ํา เชลแล็กมีการซึมผานไอน้ําตํ่า จึงไดมีการนําเชลแล็กมาใชใน
การปองกันความช้ืนใหกับผลิตภัณฑตางๆ  
  การละลายข้ึนกับพีเอช เชลแล็กประกอบดวยพอลิเมอรที่มีหมูคารบอกซิลิก 
(carboxylic group) จึงทําใหละลายไดไมดีที่พีเอชตํ่า แตจะละลายไดดีขึ้นเมื่อพีเอชมีคาสูงข้ึน ทั้งน้ี
เชลแล็กจะเร่ิมละลายไดที่พีเอชประมาณ 7 จึงชวยปองกันการแตกตัวของยาเม็ดในสภาวะกรดของ
กระเพาะอาหารได จึงเหมาะสําหรับการนํามาเคลือบยาเม็ด เพื่อใหยาเม็ดแตกตัวท่ีลําไสเล็กสวน
ปลาย (สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 7-8) 

  ความสามารถในการยึดเกาะผิวท่ีเคลือบและความทนทานตอการถูกขีดขวน 

เชลแล็กสามารถยึดเกาะกับผิวของวัสดุไดเกือบทุกชนิด ยกเวนพื้นผิวของสารบางชนิด เชน         
เทฟลอน หรือวัสดุที่ถูกเคลือบดวยซิลิโคน จึงสามารถนําเชลแล็กไปเคลือบวัสดุตางๆ และทําใหมี
การยึดติดกับชิ้นงานไดดีและเปนเวลานาน นอกจากน้ีเชลแล็กยังทนตอการขีดขวนอีกดวย         
(สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 7-8)  
 จากคุณสมบัติดังกล าวน้ีในปจจุบันจึงไดมีการนํา เชลแล็กมาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก 

อุตสาหกรรมกระดาษ มีการนําเชลแล็กมาเคลือบบนแผนกระดาษ เพื่อชวยให
กระดาษไมเปอยยุยไดงาย ปองกันการซึมน้ําและความชื้น มีความเงางาม และใชเปนตัวประสานใน
การผลิตกระดาษสําหรับทําภาชนะบรรจุอาหาร  เปนตน  (วนิดา  สุบรรณเสณี  และ                     
อาทร ตันฑวุธโฒ 2553) 

    

อุตสาหกรรมหมึกพิมพ มีการนําเชลแล็กมาใชในอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ
ชนิดใหมที่แหงเร็วและกันน้ําได ใชพิมพดวยเคร่ืองจักรที่มีความเร็วสูงได โดยการนําเชลแล็กมาใช
เปนสวนผสมในหมึกพิมพชนิดใหม โดยมีอัตราสวนของเชลแล็กถึง 6 สวน (รอยละ60 ของ
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สวนผสม) สามารถนําหมึกพิมพชนิดน้ีมาใชพิมพรอบภาชนะบรรจุตางๆ เชน ฟอยล และพลาสติก 
เปนตน (วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553) 

  อุตสาหกรรมเก่ียวกับวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา เน่ืองจากเชลแล็กไมเปนสื่อไฟฟาจึง
มีการนํามาใชในการประสานหรือเชื่อมติดกับวัสดุจําพวกพวกเซลลูโลส เพื่อทําผลิตภัณฑบางชนิด 
ไดแก กระดาษแข็ง อุปกรณไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟ วงจรไฟฟา และใชในการผลิตแผนไมกา 
เปนตน (วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553) 

  อุตสาหกรรมยาง มีการนําเชลแล็กมาใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑยาง 
ไดแก รองเทา วัสดุที่ใชปูพื้น เบาะ และอะไหลรถยนต  เปนตน มีรายงานวายางท่ีมีเชลแล็กผสมอยู
จะทนตอแรงดึง มีความยืดหยุน และความแข็งแรง ที่ดีกวายางท่ีมีสวนผสมเปนอยางอ่ืน            
(วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553) 

  อุตสาหกรรมอาหาร มีการทดลองนําเชลแล็กมาเคลือบผิวผักและผลไมหลาย
ชนิด เชน สม มังคุด มะนาวพันธุแปน และขิง เปนตน ในการเคลือบผิวผักและผลไมดวยเชลแล็ก 
พบวาประสิทธิภาพในการเคลือบผิวท่ีดีควรใชเชลแล็กรวมกับไขคารนูบา เพราะจะชวยเพ่ิมความ
มันวาวของผิว ลดการสูญเสียน้ําหนัก การเปลี่ยนสีของเปลือก ชะลอการเหี่ยว และชะลอการนิ่ม
ของเปลือก จึงชวยดึงดูดใจผูบริโภคใหซื้อหาผักและผลไมมารับประทาน (สุดนารี เหลืองวิลัย,    
อนุวัตร แจงชัด และกมลวรรณ แจงชัด 2550: 37-40; ผองเพ็ญ อรรคสีวร และคณะ 2549: 42-45, 

จรัญญา พงโศธร, ผองเพ็ญ จิตอารียรันต และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ 2550: 226-229) นอกจากใช        
ไขคารนูบาแลวยังมีการใชพอลีเอทิลีน (polyethylene) รวมกับเชลแล็กในการเคลือบผิวผักและ
ผลไมดวย (พิมพใจ สีหะนาม และคณะ 2549) มีรายงานวาการเคลือบผิวผลไมดวยเชลแล็กจะ
สามารถเก็บผลไมนั้นไวไดนานถึง 3 เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิหอง   

(ทิศทางเกษตร 2550) นอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตนยังมีรายงานที่นําเชลแล็กมาใชรวมกับนํ้ามัน
หอมระเหยสําหรับบรรจุภัณฑธรรมชาติ เพื่อปองกันการทําลายของดวงงวงขาวโพด  โดยนํา
เชลแล็กมาเปนสารเคลือบท่ีผสมกับน้ํามันหอมระเหยจากโหระพาแลวเคลือบบนกระสอบปอ     
(ศุภจิต ผองใส และคณะ 2552: 226-229) มีรายงานวามีการนําเชลแล็กมาใชรวมกับอะการ (agar) 
และ แปงมันสําปะหลัง (cassava starch) เพื่อผลิตเปนฟลมถนอมอาหารสําหรับปองกันความช้ืน
โดยการนําเชลแล็กมาเคลือบบนฟลมของอะการ และแปงมันสําปะหลัง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการ
ปองกันความช้ืนของฟลม แตการนําเชลแล็กมาเคลือบเพียงอยางเดียวนั้นพบวาฟลมท่ีเคลือบดวย
เชลแล็กจะแตกหักงาย จึงไดมีการนําโพลิเอทิลีนไกลคอล (Polyetylene glycol 200, PEG 200) มา
ใชเปนสารเพิ่มความยืดหยุน ทําใหไดผลที่ดีในการปองกันความชื้นและเพิ่มความยืดหยุนใหกับ
ฟลมท่ีเตรียมข้ึน และสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารสําหรับใชเปนบรรจุภัณฑหรือฟลม
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ปองกันความช้ืนได (The et al. 2008: 227-283) นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยวาการเคลือบผลของ 
grapefruit ดวยเชลแล็กจะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium digitatum ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหผลของ grapefruit เกิดการเนาเสีย (Mcguire and Hagenmaier 1996: 100-106) 
  อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง  มีการนําเชลแล็กมาใช เปนสวนประกอบใน
เคร่ืองสําอาง เชน น้ํามันจัดแตงทรงผม เพื่อความเงางามและทําใหเสนผมแข็งตัวอยูทรงได และ
สามารถลางออกไดงายดวยการใชแชมพู นอกจากนี้ยังใชเชลแล็กทําสีของเค ร่ืองสําอางโดยใชเปน
สวนประกอบของ ลิปสติก มาสคารา และอายลายเนอร  ดวยความที่เชลแล็กมีความเปนพิษท่ีต่ําจึง
ไดนําเชลแล็กมาเปนใชในงานดานทันตกรรม โดยการเตรียมเปนผลิตภัณฑที่สามารถปองกันการ
เสียวฟนได (Hoang-Dao et al. 2008: 1001-1007)  
  อุตสาหกรรมยา มีการนําเชลแล็กมาเคลือบยาเม็ดเพ่ือปองกันความช้ืนและ
ปองกันตัวยาทําปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหาร เชน การนําเชลแล็กมาเคลือบบน soft gelatin 

capsule เพื่อใหแคปซูล (capsule) แตกตัวที่ลําไสโดยการใชรวมกับกรดซอรบิก (sorbic acid) 

(Pearnchob and Bodmeier 2003: 363-369) ยังมีรายงานการนําเชลแล็กมาเคลือบบนอินซูลินท่ีมี
รูปแบบเม็ดยาขนาดเล็ก(insulin pellets) พบวา ยาเม็ดอินซูลินท่ีเคลือบดวยเชลแล็กทนกรดที่พีเอช 
1.2 และละลายไดในพีเอช 7.5 (Trenktrog et al. 1996: 323-329) เปนตน นอกจากการเคลือบแบบ
เอนเทอริกแลว ยังมีการนําเชลแล็กมาใชเคลือบเม็ดยาเพ่ือควบคุมการปลดปลอยยาแบบ sustained 

release (Kanokpongpaiboon et al. 2005: ) colon targeting (Roda et al. 2007: 1079-1084) และ 
microcapsules (Sheorey, Shastri and Dorle 1991: 19-23)  
 นอกจากท่ีกลาวมาแลวยังสามารถนําเชลแล็กไปใชประโยชนไดอีกหลายดาน เชน ใช
ในการเคลือบเฟอรนิเจอรเพื่อความเงางาม ทนทานตอการขูดขีด และกันน้ํา และใชในการผลิตนํ้ายา
ลางฟลมถายรูป ใชเคลือบลูกกวาด ใชเปนสวนประกอบในสารฆาเชื้อราสําหรับเคลือบหนังสือ เปน
ตน 

 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา เชลแล็กเปนสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่
นาสนใจหลายประการ ประกอบกับราคาที่ไมแพง จึงทําใหมีการนําเชลแล็กไปใชในอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย ประเทศไทยจัดเปนประเทศท่ีมีการผลิตเชลแล็กเปนอันดับ 2 ของโลก อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันการผลิตและสงออกเชลแล็กมีแนวโนมลดลง รวมถึงการนําเชลแล็กไปใชประโยชนก็ลดลง
ดวย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยามีปริมาณการนําเชลแล็กไปใชที่ลดลงอยางชัดเจน เนื่องจากมีการ
ใชพอลิเมอรสังเคราะหและก่ึงสังเคราะหเขามาทดแทน ซึ่งสารเหลาน้ีสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศนับเปนการสูญเสียรายไดจากการนําเขาสารดังกลาว รวมไปถึงรายไดของเกษตรกรท่ี
ลดลงจากการลดปริมาณการสงออกเชลแล็ก ทั้งน้ีสาเหตุของการใชเชลแล็กที่ลดลงและการถูก
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ทดแทนดวยพอลิเมอร ดังกลาวนั้นมีสาเหตุมาจากปญหาของเชลแล็กจากธรรมชาติ (native shellac) 

ในประเด็นที่สําคัญหลายเร่ือง 

 ขอเสียของเชลแล็ก 

  การละลายของเชลแล็ก 

   การละลายที่พีเอชมากกวา 7.0 เน่ืองจากภายในโครงสรางของเชลแล็กมี
สวนประกอบที่มีหมูคารบอกซิล (-COOH) อยูในโครงสรางไดแก กรดอะลูไลติคและกรดเทอรพี-
นิก (เชน กรดจาลาริกและกรดแล็กซิจาลาลิก) ดังภาพท่ี 1 จึงทําใหเชลแล็กมีความเปนกรดและ
ละลายไดดีที่พี เอชสูงกวา 7.0 นอกจากน้ีเชลแล็กยังมีคา  pKa ที่สูงประมาณ 6.9-7.5                        
(อรลักษณา แพรัตกุล 2552: 94; Cole, Aulton  and Hogan 1995: 17; Pearnchob and Bodmeier 

2003: 314) โดยปกติแลวในกระเพาะอาหารจะมีพีเอชในชวง 1.2-3.5 (Tatsumi et al. 2010) สําหรับ
ในลําไสเล็กมี พีเอชในชวง 3.8-6.6 และในสําไสใหญ มีพีเอชในชวง 7.5-8 ดังน้ันการนําสงยา
เพื่อใหปลดปลอยยาท่ีลําไสเล็ก พอลิเมอรที่เหมาะสมจึงควรปลดปลอยยาที่พีเอชที่ต่ํากวา 6.6 
อยางไรก็ตามเชลแล็กเร่ิมละลายท่ีพีเอช 7.0 ดังน้ันยาเม็ดท่ีเคลือบดวยเชลแล็กจะแตกตัวไดไมดีใน
ลําไสเล็กซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการดูดซึมยามากท่ีสุด แตจะไปแตกตัวที่ลําไสเล็กสวนปลายซึ่งเปน
บริเวณที่มีการดูดซึมนอยลง 

  มีรายงานการแกไขปญหาดานการละลายของเชลแล็กโดยการปรับปรุง
โครงสรางของเชลแล็กดวยปฏิกิริยาการสลายตัวดวยนํ้าบางสวน (partial hydrolysis) โดยการยอย
สลายเชลแล็กดวยโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide, NaOH) ที่มีความเขมขน 2 เปอรเซ็นต
โดยนํ้าหนัก (Sontaya Limmatvapirat et al. 2004: 41-49) ผลที่ไดพบวาโครงสรางของเชลแล็กมีการ
แตกออกและมีจํานวนของหมูคารบอกซิลเพิ่มมากข้ึนสงผลใหเชลแล็กมีการละลายที่เพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ีระยะเวลาในการยอยสลายยังมีผลตอการละลายของเชลแล็ก โดยพบวาเม่ือเวลาในการ
ยอยสลายเพิ่มมากข้ึนจะทําใหเปอรเซ็นตการละลายของเชลแล็กที่พีเอช 7.0 เพิ่มสูงข้ึน ดังภาพท่ี 14 
เนื่องจากมีจํานวนหมูไฮดรอกซิลและหมูคารบอกซิลเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสามารถศึกษาจํานวนของหมู
คารบอกซิลท่ีเพิ่มมากขึ้นโดยการวิเคราะหหาคาของกรด (acid value) และคาเอสเทอร (ester value) 

ดังภาพที่ 15 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23 
 

 

  

ภาพท่ี 14 ผลของการละลายของเชลแล็กกอนการยอยสลาย  Native shellac ( ) และภายหลังการ
 ยอยสลายดวย 2 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก  NaOH 15 นาที  ( ), 30 นาที ( ), 60 นาที ( ) 
 และ120 นาที ( ) 

ที่มา : Sontaya Limmatvapirat et al., “Modification of physicochemical and mechanical properties 

of shellac by partial hydrolysis," International Journal of Pharmaceutics 278 (2004): 45. 

 

 
ภาพที่ 15  ผลของเวลาในการยอยสลายตอคาของกรด (acid value) และคาเอสเทอร (ester value) 

ของเชลแล็ก คาของกรด ( ), คาเอสเทอร ( ) 

ที่มา: Sontaya Limmatvapirat  et al., “Modification of physicochemical and mechanical properties 

of shellac by partial hydrolysis," International Journal of Pharmaceutics 278 (2004): 45. 

    

 

   ภาพที่ 15 แสดงคาของกรดของเชลแล็กที่ผานการยอยสลายท่ีเวลาตาง ๆ กัน 
พบวาคาของกรดมีคาท่ีเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากพันธะเอสเทอร (ester bond) ของโครงสรางเชลแล็ก
เกิดการแตกออกในระหวางการยอยสลาย ทําใหเกิดหมูคารบอกซิลอิสระ (free carboxyl group) 
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เพิ่มมากข้ึน เมื่อระยะเวลาในการยอยสลายเพ่ิมมากข้ึน แตอยางไรก็ตามฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดจาก
การยอยสลายบางสวนจะได ฟลมท่ีมีลักษณะนิ่มหรือมีความออนตัวมากและยากตอการนําไป
เคลือบ ซึ่งความออนตัวนี้จะเพ่ิมมากข้ึนเมื่อระยะเวลาในการยอยสลายเพ่ิมมากข้ึน  
   นอกจากน้ียังมีรายงานการเพ่ิมการละลายใหกับเชลแล็กดวยการทําปฏิกิริยา 
เอสเทอริฟเคชันกับซัคชีนิคแอนไฮดราย (succinic anhydride, SUC) (Sontaya Limmatvapirat et al. 

2008: 335-344) ซึ่งพบวาเปนการเตรียมเชลแล็กในรูปแบบของเอสเทอร (ester) โดยผาน
กระบวนการใหความรอน (annealing) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส การปรับปรุงเชนนี้ทําให
เชลแล็กมีการละลายท่ีพีเอชต่ําลงอยางชัดเจน ดังภาพท่ี 16a แสดงใหเห็นวาฟลมเชลแล็กสามารถ
ละลายไดหมดที่พีเอชประมาณ 6.1 เน่ืองจากการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟชันดวยซัคชีนิคแอนไฮดราย 
ซึ่งจะเกิดข้ึนที่หมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็กทําใหจํานวนหมูไฮดรอกซิลลดลง 
ในขณะท่ีจํานวนหมูคารบอกซิลจะเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ียังพบวาเม่ือเพิ่มระยะเวลาในการให   
ความรอนจะสงผลใหระยะเวลาที่ใชในการละลายเชลแล็กที่พีเอช 7.0 สั้นลง หรือกลาวไดวา
เชลแล็กในรูปเอสเทอรมีการละลายท่ีรวดเร็วมากข้ึน ดังภาพท่ี 16b ทั้งน้ียังไมมีรายงานการทดสอบ
ความคงตัวของฟลมเชลแล็กในรูปแบบนี้   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 
 

 

 
 

ภาพที่ 16  การละลายของฟลมเชลแล็ก (a) และเวลาในการละลายของฟลมที่พีเอช 7.0 (b) ของ  
  SHL, SHL-SUC 1 h AM, SHL-SUC 6 h AM และ SHL-SUC 12 h AM 

ที่มา : Sontaya Limmatvapirat et al., “Formation of shellac succinate having improved enteric film 

properties through dry media reaction,” European Journal of Pharmaceutics and 

Biopharmaceutics 70 (2008): 341. 

 

   นอกจากการแกปญหาดานการปรับปรุงโครงสรางท่ีคอนขางซับซอนแลวยัง
มีแนวทางที่งายกวาดวยการดัดแปลงท่ีหมูคารบอกซิล โดยการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ มีรายงาน
ที่แสดงการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนีย  โดยนําเชลแล็กมาทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียม
คารบอเนต (ammonium carbonate) ผลการศึกษาท่ีไดพบวาเชลแล็กในรูปเกลือดังกลาวมีการละลาย
ที่ดีกวาการเตรียมในรูปของกรด (Specht et al. 1998 : 20-28) นอกจากน้ีแลวยังมีการเตรียมใหอยูใน
รูปเกลือโดยการใช AMP และ AMN (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) ซึ่งพบวาเม่ือ
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เพิ่มอัตราสวนของ AMP:AMN ในอัตราสวน 100:0 ถึง 0:100 ฟลมเชลแล็กที่เตรียมข้ึนน้ีสามารถ
ละลายในพีเอช 7.0 ได และละลายไดมากข้ึนเม่ือมีอัตราสวนของ AMP ที่เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียัง
พบวาฟลมท่ีเตรียมในรูปเกลือ AMP ละลายไดรวดเร็วกวาที่พีเอชสูงกวา 7.0 ในสารละลายพีเอช 
7.3 ดังภาพท่ี 17 โดยใชเวลาท่ีฟลมละลายหมดนอยกวา 20 นาทีในขณะท่ีฟลมท่ีเตรียมจากเกลือ 

AMN ใชเวลามากกวา 80 นาที การเพ่ิมอัตราสวนของ AMP ใหมากข้ึนสงผลใหฟลมละลายรวดเร็ว
ขึ้นเชนเดียวกัน  
 

 
ภาพที่ 17 ผลของเชลแล็กในรูปเกลือตอเปอรเซ็นตการละลายที่พีเอช 7.0 และเวลาในการละลายท่ี                     
 พีเอช 7.3  
ที่มา : Sontaya Limmatvapirat et al., “Enhanced enteric properties and stability of shellac films 

through composite salts formation,” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 67 

(2007): 693. 

 

  ความคงตัวของเชลแล็ก 

   ปญหาความคงตัวของเชลแล็กเกิดข้ึนเนื่องจากโครงสรางของเชลแล็กเปน
พอลิเมอรที่ประกอบดวยหมูไฮดรอกซิลและหมูคารบอกซิล ดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งมีความสามารถ
ในการเกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมูดังกลาว ทําใหไดสารท่ีมีโครงสรางใหญ และมีหมู          
ไฮดรอกซิลและคารบอกซิลลดลง สงผลใหไมสามารถละลายไดในเเอลกอฮอลหรือทําใหการ
ละลายลดลงและเสียความคงตัวในที่สุด สงผลใหยาเม็ดท่ีเคลือบดวยเชลแล็กมีแนวโนมในการแตก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27 
 

 

ตัวและการปลดปลอยยาท่ีชาลงหลังจากเก็บไวนาน จึงเปนขอจํากัดท่ีสําคัญของการนําเชลแล็กมา
ใชเคลือบยาเม็ด มีรายงานการศึกษาเก่ียวกับความคงตัวของเชลแล็กภายใตความรอนท่ีอุณหภูมิ 150 
องศาเซลเซียส (Sarkar and Shrivastava 2000 A: 23-29) แลวทําการตรวจสอบการสลายตัวดวย
เทคนิคฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป (Fourier Transform IR Spectroscopy,        
ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด) ภาพที่ 18 แสดงฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของ
เชลแล็กและเชลแล็กที่ใหความรอนที่ 150 องศาเซลเซียส ที่เวลาตางๆ กัน พบการเปลี่ยนแปลง
ความเขมของแบนด (band) ของหมู -CH2-/-CH3 ภาพท่ี 19 และ 20 เปนการขยายสเปกตรัมท่ีบริเวณ 
3,850-2,500 เซนติเมตร-1 พบมีการเปลี่ยนแปลงแบนดของ CH2/CH3 และท่ีบริเวณ 2,230-1,130 

เซนติเมตร-1 พบการเปลี่ยนแปลงแบนดของ C=O stretching ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจน สรุปไดวาเชลแล็กที่ไดรับความรอนที่ 150 องศาเซลเซียส เสียความคงตัว 

 

 
ภาพที่ 18  ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็กและเชลแล็กท่ีไดรับความรอนที่
 เวลาตางๆ กัน shellac (a), 15 นาที (b), 25 นาที (c) และ 37 นาที (d) 

ที่มา : P.C. Sarkar and A.K. Shrivastava., “FT-IR spectroscopic studies on degradation of lac resin 

- part  I:thermal degradation,”  Pigment & Resin Technology  29, 1 (2000): 25. 
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ภาพที่ 19 ภาพขยายของฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรัม ที่ตําแหนง 3,850-2,500 

 เซนติเมตร-1 ซึ่งเปนการ เปลี่ยนแปลงของ -CH2/-CH3 stretching ของเชลแล็กที่ไดรับ
 ความรอนที่ 150 องศา- เซลเซียส Shellac (a), 15 นาที (b), 25 นาที (c) และ 37 นาที (d) 

ที่มา : P.C. Sarkar and A.K. Shrivastava., “FT-IR spectroscopic studies on degradation of lac resin 

- part I:thermal degradation,” Pigment & Resin Technology 29, 1 (2000): 26. 

 

นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาอายุของเชลแล็กเมื่อไดรับรังสียูวี  (UV 

irradiation) (Sarkar and Shrivastava 2000 B: 75-81) โดยการนําเชลแล็กมาผานรังสียูวีที่ความยาว
คลื่น 254-366 นาโนเมตร เปนเวลา 100, 200, 300 และ 400 ชั่วโมง แลวตรวจสอบดวยเทคนิค        
ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป พบวาเม่ือระยะเวลาในการไดรับรังสีนานขึ้นจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตําแหนงพีกที่ 2,927 และ 2,855 เซนติเมตร-1 ซึ่งเปนพีกของ -CH2/-

CH3 และตําแหนงพีกท่ี 1,719 เซนติเมตร-1 ซึ่งเปนของ C=O  ลดลงอยางเห็นไดชัด ภาพท่ี 21 แสดง
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของเชลแล็กท่ีไดรับรังสียูวีที่ 254 นาโนเมตร ที่เวลาตางกัน ที่ 100, 200 

และ 400 ชั่วโมง  
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ภาพที่ 20  ภาพขยายของฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา FT-IR spectra ที่ตําแหนง  
 2,230-1,130 เซนติเมตร-1 ซึ่งเปนการ เปลี่ยนแปลงของ C=O stretching ของเชลแล็ก 

 ที่ไดรับความรอนที่ 150 องศาเซลเซียส  shellac (a), 15 นาที (b), 25 นาที (c) และ 37  

 นาที (d) 

ที่มา : P.C. Sarkar and A.K. Shrivastava., “FT-IR spectroscopic studies on degradation of lac resin 

- part I:thermal degradation,”  Pigment & Resin Technology  29, 1 (2000): 26. 

 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาจากผลการวิจัย 2 งานวิจัย สรุปไดวา
เชลแล็กมีการเสื่อมสภาพเม่ือไดรับความรอนและรังสียูวีเปนเวลานาน ซึ่งการเสื่อมสภาพของ
เชลแล็กหรือความคงตัวท่ีลดลงน้ันเกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ของสายพอลิเมอรภายใน
โครงสรางของเชลแล็ก โดยพันธะเอสเทอรที่เกิดข้ึนภายในโมเลกุลระหวางหมูไฮดรอกซิลกับหมู
คารบอกซิล  จะทําใหโครงสรางทางเคมีของเชลแล็กมีขนาดใหญขึ้นในขณะท่ีจํานวนหมู              
ไฮดรอกซิลอิสระและหมูคารบอกซิลอิสระจะลดลง 
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ภาพที่ 21  ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็กผานรังสียูวีที่ 254 นาโนเมตร 100 
 ชั่วโมง (A), 200 ชั่วโมง (B)   และ 400 ชั่วโมง (C) 

ที่มา : P.C. Sarkar and A.K. Shrivastava., “FT-IR spectroscopic studies on degradation of lac 

resin- part II:ageing and UV irradiation,”  Pigment & Resin Technology  29, 2 (2000): 78-79. 
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   แนวทางในการแกปญหาความไมคงตัวของเชลแล็กสามารถทําไดโดยการ
เตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ เนื่องจากการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือสามารถลดการเกิดปฏิกิริยา         

เอสเทอริฟเคชันบนสายพอลิเมอรของเชลแล็กไดเนื่องจากอยูในรูปของคารบอกซิเลต (carboxylate 

, -COO- ) มีรายงานการเตรียมเชลแล็กใหอยูในรูปเกลือ AMP และAMN (Sontaya Limmatvapirat 

et al. 2007: 690-698) พบวาสามารถลดการเกิดปริมาณของแข็งท่ีไมละลายได ดังภาพที่ 22 
แสดงผลของปริมาณของแข็งท่ีไมละลายในเอทานอล 95 เปอรเซ็นต ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ
หลังจากการเก็บฟลมเชลแล็กไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 180 วัน และพบวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMP:AMN สามารถลดปริมาณของแข็งท่ีไม
ละลายไดเมื่อเปรียบเทียบกับฟลมเชลแล็กในรูปของกรด  
 

 
ภาพที่ 22 ปริมาณของแข็งที่ไมละลายของเชลแล็กในรูปกรดและเชลแล็กในรูปเกลือ AMP:AMN  
 ในอัตราสวนท่ีตางกัน ภายหลังเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่ความช้ืนสัมพัทธ 
 75 เปอรเซ็นต  เปนเวลา 180 วัน 

ที่มา : Sontaya Limmatvapirat et al., “Enhanced enteric properties and stability of shellac films 

through composite salts formation,” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 67 

(2007) : 695. 
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    การเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMP พบวา AMP ทําปฏิกิริยากับเชลแล็กใน
รูปของเกลือ (salt formation) ดังภาพท่ี 23 แสดงการเกิดเกลือและการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
ที่ทําใหเชลแล็กเสื่อมสภาพ โดยพบวาเชลแล็กจากธรรมชาติจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันไดงาย
กวาเชลแล็กท่ีอยูในรูปเกลือ เนื่องจากสารกอเกลือ AMP เขาไปทําปฏิกิริยาท่ีหมูคารบอกซิลิกแลว
เกิดการเปลี่ยนแปลงเปนหมูคารบอกซิเลต นอกจากน้ี AMP ยังเปนเกลือที่มีขนาดโมเลกุลใหญจึง
สงผลใหสายพอลิเมอรแยกหางออกจากกัน จึงปองกันการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางสาย
พอลิเมอรของเชลแล็กที่เปนสาเหตุใหเชลแล็กเส่ือมสภาพ  (degradation) 

  นอกจากการแกปญหาดานความคงตัวโดยการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแลว
ยังสามารถเติมสารเพ่ิมความยืดหยุน (plasticizer) ลงในเชลแล็กเพื่อเพิ่มความคงตัวของเชลแล็กได
อีกดวย สารเพ่ิมความยืดหยุนที่นํามาใชเพิ่มความคงตัวของเชลแล็ก ไดแก ไดเอทิล พทาเลต 
(diethyl phthalate, DEP), พอลิเอทิลินไกลคอล (polyethylene glycol 400, PEG 400) และไตรอะซิ
ติน (triacetin, TA) เมื่อนําฟลมเชลแล็กที่เติมพลาสติไซเซอรไปเก็บไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ที่ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต (Manee Luangtana-anan et al. 2007: 687-692) แลวทดสอบความ
คงตัวดวยการหาคาของกรดและปริมาณของแข็งท่ีไมละลาย พบวาฟลมเชลแล็กที่เติม PEG 400 ลง
ไปมีคาของกรดลดลงเพียงเล็กนอยหลังเก็บไวเปนเวลา 90 วัน ดังภาพท่ี 24 และปริมาณของแข็งท่ี
ไมละลายมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับฟลมเชลแล็กที่ไมเติมสารเพิ่มความยืดหยุน (unplastized, NO) 

หลังเก็บไวเปนเวลา 90 วัน ดังภาพท่ี 25 จากการทดลองสรุปไดวาการเติม PEG 400 ลงในฟลม
เชลแล็กสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันได จึงชวยเพิ่มความคงตัวใหกับฟลมเชลแล็ก 
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ภาพท่ี 23 แผนภาพแสดงการเกิดเกลือและการเส่ือมสภาพของเชลแล็ก 

ที่มา : Sontaya Limmatvapirat et al., “Enhanced enteric properties and stability of shellac films 

through composite salts formation,” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 67 

(2007) : 697. 
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ภาพที่ 24 คาของกรดของฟลมเชลแล็กที่ไมเติมสารเพ่ิมความยืดหยุน (unplasticized, NO) และ ที่เติม
 สารเพิ่มความยืดหยุน  (DEP, TA, PEG) ในรูปกรดอิสระ (free acid) ภายหลังเก็บท่ี
 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3 เดือน 

ที่มา: Manee Luangtana-anan et al., “Effect of salts and plasticizers on stability of shellac film,” 

Journal of Agricutural and Food chemistry 55 (2007) : 691. 

 

 
ภาพที่ 25 ปริมาณของแข็งไมละลายของฟลมเชลแล็กที่ไมเติมสารเพิ่มความยืดหยุน (unplasticized, 

 NO) และที่เติมสารเพ่ิมความยืดหยุน (DEP, TA, PEG) ในรูปกรดอิสระ (free acid) 

 ภายหลังเก็บที่อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส ที่ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3 
 เดือน 

ที่มา: Manee Luangtana-anan et al., “Effect of salts and plasticizers on stability of shellac film” 

Journal of Agricutural and Food chemistry 55 (2007) : 690. 
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การนําสงยาสูลําไส 
 ในการนําสงยาสูลําไสนิยมใชพอลิเมอรชนิดแตกตัวในลําไส  หรือพอลิเมอรชนิด      
เอนเทอริก (enteric polymer) ซึ่งหมายถึงพอลิเมอรที่ละลายในพีเอชท่ีสูง (โดยท่ัวไปพีเอชมากกวา 
5.5) และไมละลายในสภาวะท่ีเปนกรด (อรลักษณา แพรัตกุล 2552: 90) ซึ่งเปนการออกแบบให       
เภสัชภัณฑมีความคงตัวในกระเพาะอาหาร สามารถปลดปลอยตัวยาออกมาไดในลําไสเล็กสวนตน 
และปองกันตัวยาสลายตัวในกรดหรือเอ็มไซมภายในกระเพาะอาหาร (Bruce et al. 2003: 85; Cole  

et al. 2002: 83) พอลิเมอรตองมีคุณสมบัติที่มีความเปนกรด คือ พอลิเมอรจะมีหมูของกรด          
คารบอกซิลิกทําใหละลายในกรดไดนอย ในการเคลือบแบบเอนเทอริกน้ีเปนการเคลือบท่ีไมใหยา
แตกตัวที่กระเพาะอาหารแตตัวยาตองแตกตัวท่ีลําไสเล็กสวน duodenum หรือ ileum หรือแตกตัวใน
ลําไสใหญ (colon) ในในกระเพาะอาหารมีคาพีเอชประมาณ 1

 -

2 ในลําไสเล็กสวน duodenum มี     
พีเอชประมาณ 5.4-6.1 ในลําไสเล็กสวน ileum มีพีเอชที่สูงข้ึนในชวง 7-8  และในลําไสใหญ 
(colon) มีพีเอชประมาณ 5.5-7  ดังนั้นพอลิเมอรที่นํามาใชตองมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 
คือ มีความคงตัวในกระเพาะอาหาร สามารถปลดปลอยตัวยาออกมาไดในลําไสเล็กสวนตน และ
ปองกันตัวยาสลายตัวในกรดหรือเอ็มไซมภายในกระเพาะอาหาร 

  พอลิเมอรที่นํามาใชในการเคลือบแบบเอนเทอริกนั้นสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก พอลิเมอรที่ไดจากธรรมชาติ เชน เชลแล็ก และพอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะห 
เชน อนุพันธของเซลลูโลส (cellulose) ไดแก เซลลูโลส อะซีเตด พทาเลท (cellulose acetate 

phthalate) ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิลเซลลูโลส อะซีเตด ซัคซิเนต (hydroxypropyl methylcellulose 

acetate succinate) ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิลเซลลูโลส พทาเลท (hydroxypropyl methylcellulose 

phthalate) หรืออะครีเลต เบส (acrylate-based) ไดแก ยูดราจิต แอล (Eudragit® L) และยูดราจิต เอส 
(Eudragit® S) หรืออนุพันธของโพลีไวนิล (polyvinyl) เชน โพลีไวนิล อะซีเตด พทาเลท (polyvinyl 

acetate phthalate) ซึ่งเปนพอลิเมอรที่ละลายไดดีที่พีเอชระหวาง 5-7 (อรลักษณา แพรัตกุล 2552: 

90-95; สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2548: 123-127; Pearnchob and Bodmeier. 2003: 313-321; Cole  et 

al. 2002: 83) ตัวอยาง ยาท่ีนํามาเคลือบแบบเอนเทอริก เชน aspirin (Maree et al. 2005: 1258-1263) 

และ omeprazole (Turkoglu, H. Varol, and M. Celikok 2004: 279-286) เปนตน 

 เชลแล็กเปนพอลิเมอรที่มีความนาสนใจสําหรับระบบนําสงยาสูลําไสเนื่องจากมี
คุณสมบัติในการทนกรดไดดีและละลายไดในสําไสรวมถึงเปนพอลิเมอรที่มีอยูมากในประเทศแต
อยางไรก็ตามมีขอจํากัดในเร่ืองการละลายและความคงตัวดังท่ีกลาวมาแลวในสวนตนซึ่งการ
แกปญหาดังกลาวน้ันทําไดหลายวิธีการโดยวิธีการท่ีไมซับซอนสามารถทําไดดวยการดัดแปลงท่ี
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หมูคารบอกซิลโดยการเตรียมในรูปเกลือ พบวาฟลมเชลแล็กท่ีเตรียมขึ้นนี้สามารถลดปญหาการ
ละลายในพีเอชที่ไมเหมาะสมได และมีความคงตัวเพิ่มมากข้ึนดวย  เน่ืองจากสามารถลดการ
เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันได อยางไรก็ตามยังมีรายงานเก่ียวกับการศึกษาเร่ืองดังกลาวคอนขาง
นอย โดยเฉพาะการเตรียมฟลมเชลแล็กจากสารกอเกลือที่มีโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน รวมไป
ถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีของสารกอเกลือกับคุณสมบัติของเชลแล็กที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใหทราบถึงกลไกและวิธีการในการปรับปรุงเชลแล็กใหมี
คุณสมบัติที่ดีขึ้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมีการใชสารกอเกลือหลายชนิด เชน ดี-(-)-เอ็น-เมทิลกลูคา-

มีน (D-(-)-N–methylglucamine, MGM)  หรือ 2-อะมิโน-2-เมทิล-1,3-โพรเพนไดออล (2-amino-2-

methyl-1,3-propanediol, AMD) โดยใชรวมกับสารกอเกลือที่มีรายงานกอนหนา  เชน       
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN) ในอัตราสวนที่แตกตางกัน หลังจากน้ันจะเตรียมในรูปฟลมและ
ประเมินผลคุณสมบัติของฟลม ทั้งในแงของการละลายและความคงตัว รวมไปถึงคุณสมบัติทางเคมี
ฟสิกสและเชิงกลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไป 

 

สารกอเกลือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี 

 คุณสมบัติของแอมโมเนีย (Ammonia) 

  แอมโมเนียมีลักษณะเปนสารละลายใส มีกลิ่นเฉพาะตัว มีสูตรโครงสรางทางเคมี
วา NH3 ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 26 ทางการคามีชื่อเรียกวา anhydrous ammonia (2010) มีคุณสมบัติดัง
ตารางที่ 5 เมื่อละลายแอมโมเนียในน้ําจะไดเปนแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide, 

NH4OH, AMN) 

 

 
 

 

ภาพที่ 26 โครงสรางทางเคมีของแอมโมเนีย 

ที่มา : Knowledgerush, Ammonia [Online], accessed 21 July 2010. Available from http://www. 

knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Ammonia/ 
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ตารางที่ 3  คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแอมโมเนีย 

Chemical and physical data 

Molecular formula NH3 

Molar mass 17.03 g/mol 

Appearance Colorless gas with strong pungent odor 

Density 0.86 kg/m3 (1.013 bar at boiling point) 

0.73 kg/m3 (1.013 bar at 15 °C) 

681.9 kg/m3 at -33.3 °C (liquid) 

817 kg/m3 at -80 °C (transparent solid) 

Melting point −77.73 °C, 195K, -108°F 

Boiling point −33.34 °C, 240 K, -28 °F 

Solubility in water 47 เปอรเซ็นต (0 °C) 

31 (25 °C) 

28 เปอรเซ็นต (50 °C) 

Acidity (pKa) 9.2 (H2O) 10.5 (DMSO) 

Basicity (pKb) 4.75 

ที่มา : Wikipedia, Ammonia [Online], accessed 21 July 2010. Available from http://en. 

wikipedia.org/wiki/Ammonia 

 

 คุณสมบัติของ  2-อะมิ โน-2-เมทิล -1,3-โพรเพนไดออล  (2-Amino-2-methyl-1,3-

propanediol, AMD) 

     โครงสรางของ AMD ดังภาพที่ 27 มีหมูไฮดรอกซิล 2 หมู จึงมีคุณสมบัติเปน
แอลกอฮอล มีหมูเอมีน (amine group) และหมูเมธิล (methyl group) อยางละ 1 หมู มีลักษณะทาง
กายภาพเปนของแข็งมีสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 105.13 g/mol สูตรโครงสราง
ทางเคมี คือ H2N(CH3)C(CH2OH)2 มีชื่อพองวา ammediol, AMPD, aminoglycol, gentimon และ 

isobutandiol-2-amine (The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory Oxford University 

2010) มีคา pKa เทากับ 8.80 (Goldberg, Nand Kishore and  Lennen  2002: 243) มีคุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพดังตารางท่ี 3  
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ภาพที่ 27 โครงสรางทางเคมีของ AMD 

ที่มา : Merck KGaA, 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol [Online], accessed 21 July 2010. 

Available from http://www.merck-chemicals.co.th/2-amino-2-methyl-1-3-propanediol/MDA_  

CHEM-801464/thai/p_Joyb.s1L3_gAAAEWfeEfVhTl 

 

ตารางที่ 4 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ AMD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Merck KGaA, 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol [Online], accessed 21 July 2010. 

Available from http://www.merck-chemicals.co.th/2-amino-2-methyl-1-3-propanediol/ MDA_ 

CHEM- 801464/thai/p_Joyb.s1L3_gAAAEWfeEfVhTl 

 

 คุณสมบัติของ ดี-(-)-เอ็น-เมทิลกลูคามีน (D-(-)-N–Methylglucamine, MGM) 

  MGM เปนอนุพันธของซอรบิทอล (sorbitol) ในโมเลกุลประกอบดวยหมูเอมีน 
(amine group) และหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ดังภาพที่ 28 นิยมใชเปนสารเติมแตงในยาและ
ใชรวมกับไอโอดีน เชน meglumine diatrizoate และ meglumine iodipamide (Wikipedia 2010) 
เปนผงสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 195.21 g/mol สูตรโครงสรางทางเคมี คือ 

Chemical and physical data 

Solubility  2500 g/l (20 °C) 

Melting point  102 - 105 °C 

Molar mass  105.13 g/mol 

pH value  10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C) 

Boiling point  150 - 152 °C (13 hPa) 

Vapor pressure  13.3 hPa (152 °C) 

Flash point  >100 °C 
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CH3NHCH2(CHOH)4CH2OH  มีชื่อพองวา 1-deoxy-1-methylaminosorbitol (Merck KGaA 2010), 

Meglumine, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino), 1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol (USP 29 

NF24) และN-methylglucamine, N-methyl-D-glucamine (Rowe, R C, Paul J Sheskey, and Siân C 

Owen. 2006: 457) มีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ดังตารางท่ี 4 

 
ภาพที่ 28โครงสรางทางเคมีของ MGM  

ที่มา : USP 29 NF24. meglumine, Monograph. 24 th ed, US Pharmacopeial Convention, 

Rockville, MD, 2006. 

 

ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ MGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Merck KGaA, D(-)-N-Methylglucamine, MSDS [Online], Accessed 21 July 2010. 

Available  from  http://www.merck-chemicals.co.th/d-n-methylglucamine/MDA_CHEM-818318/ 

thai/p_IUeb.s1L64EAAAEWp.EfVhTl 

 

  

Chemical and physical data 

Solubility 1000 g/l (25 °C) 

Melting point  128 - 131 °C 

Molar mass 195.21 g/mol 

Bulk density  300 kg/m3 

pH value  11 (10 g/l, H2O, 20 °C) 

Boiling point  210 °C (1013 hPa) decomposes 
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บทท่ี 3 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 

สารเคมีที่ใชในการวิจัย 

 เชลแล็ก (shellac) (หางหุนสวนจํากัด ธนันตชัย กรุงเทพ, ประเทศไทย) 
2-amino-2-methyl-1,3-propanediol (Lot 849, Merck  Darmstadt, Germany)  

 D (-)-N–Methylglucamine (Lot 911, Merck  Darmstadt, Germany) 

Ammonia solution (Lot 910, Merck Darmstadt, Germany) 

Sodium hydroxide (Lot 827, Merck  Darmstadt, Germany) 

Potassium dihydrogen phosphate (Lot 707, Merck  Darmstadt, Germany) 

Potassium bromide (Lot 025, Merck  Darmstadt, Germany) 

Hydrochloric acid (Lot 05 07 0162, Lab scan, Germany) 

Ethanol 95 เปอรเซ็นต grade A  
Calcium chloride anhydrous (Lot 7D027277D, Carlo Erba, France ) 

Sodium chloride (Lot 0811292, Ajax Pty Ltd, New Zealand) 

 

อุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองหมุนเหวี่ยงตะกอน (centrifuge, Hetticth universal 320, Germany) 

ตูอบ (Heraeus UT 6200, Germany ) 
ตูควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน(climatic chamber, KBF 720, Germany ) 

ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร (Fourier Transform IR 

Spectrometer, Nicolet, Magna4700, USA) 

เคร่ืองวัดการแตกตัวของยาเม็ด (Disintegration apparatus, Sotax DT 3, Switzerland) 

เคร่ืองวัดเน้ือสัมผัส (Texture analyzer, TA.XT. Plus, UK
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พีเอชมิเตอร (pH meter, Mettler Toledo seveneasy, Switzerlan) 

เคร่ืองช่ังวิเคราะห (Analytical balance, Sartorius CP 224s, Germany) 

เคร่ืองวัดความช้ืน (Moisture balance, Sartorius, model YTX01L,Germany ) 

เคร่ืองวัดความหนา (Thickness troter, Minitest 600B, Germany)  

 

การตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือประเภทตางๆ  
ทําการเตรียมฟลมเชลแล็กโดยใช AMN รวมกับ AMD หรือ MGM (AMD:AMN หรือ 

MGM:AMN) ในอัตราสวนตางกันตั้งแต 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 ตามลําดับ 
ดวยเทคนิค casting/solvent evaporation ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 29 โดยละลายเชลแล็กใน 
AMN และ AMD หรือ MGM ในปริมาณท่ีสมมูลกับคาของกรด ปนทิ้งไวขามคืนเพื่อใหเชลแล็ก
ละลายอยางสมบูรณ ปรับใหเชลแล็กมีความเขมขนสุดทายเทากับ 6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก นํา
สารละลายที่เตรียมไดไปหมุนเหว่ียงดวยความเร็วประมาณ 7,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที 
จากนั้นนําสารละลายท่ีไดเทลงในเพลตแกว (glass plate) ที่มีขนาด 12 x 12 เซนติเมตร ปริมาณ 100 
กรัมตอเพลต อบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4-5 ชั่วโมง เพื่อใหไดฟลมเชลแล็ก 
(Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 691) กอนนําไปประเมินผลในข้ันตอนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือชนิดตางกัน 

 

 

เชลแล็ก 

สารละลายเชลแล็ก 

ฟลมเชลแล็ก ประเมินผล 

- เติม AMD หรือ MGM กับ AMN สมมูลกับคาของกรด 

(equivalent to acid value)   

- ปรับปริมาตรดวยน้ํา (6 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก) 

- ปนจนกระทั่งละลาย (ทิ้งไวขามคืน) 

- เทลงเพลตแกว 100 กรัม/เพลต 

- อบที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4-5 ชั่วโมง  
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การประเมินผลฟลมเชลแล็ก   

 คาของกรด (Acid value, AV) 

  ศึกษาคาของกรดดวยวิธีการท่ีดัดแปลงมาจากเภสัชตํารับประเทศสหรัฐอเมริกา 
(USP 29) ดังภาพที่ 30 โดยการนําตัวอยางเชลแล็กจํานวน 3 กรัม ละลายในเอทานอล 95 เปอรเซ็นต 
ปนจนกระท่ังตัวอยางไมละลายเพ่ิมข้ึนอีก ปรับน้ําหนักดวยเอทานอลจนไดน้ําหนักเปน 39 กรัม นํา
ตัวอยางท่ีไดไปปนดวยเคร่ืองหมุนเหว่ียงตะกอน ที่ความเร็วรอบ 7,000 รอบตอนาที เปนเวลานาน 
15 นาที แยกสวนใสในปริมาณที่สมมูลกับเชลแล็ก 2 กรัม (น้ําหนักสารละลาย 26 กรัม) มาไทเทรต
ดวย 0.1 N NaOH ที่ทราบความเขมขนที่ถูกตองแนนอน สังเกตการเปลี่ยนแปลงดวยเคร่ืองวัดพีเอช 
(Mettler-Toledo, model Seveneasy pH, Switzerland) นําขอมูลที่ไดมาพล็อต กราฟระหวางพีเอชท่ี
เปลี่ยนแปลงไปกับปริมาณของ 0.1 N NaOH ที่ใชไปในการไทเทรต และตรวจสอบจุดสมมูล 
(equivalent point) จากจุดเปลี่ยน (inflection point) บนกราฟ หลังจากนั้นคํานวณหาคาของกรด 
(acid value, AV) จากสูตรดานลาง (ทํา 2 คร้ังตอ 1 ตัวอยาง และหาคาเฉลี่ย) สูตรที่ใชในการคํานวณ     
 

 

 

V  =  ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน  0.1 นอรมอล ที่มี
ความเขมขนที่ถูกตองแนนอน (มิลลิลิตร) 

 C  = นอรมอลิตี้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 นอรมอล ที่มี
ความเขมขนที่ถูกตองแนนอน (นอรมอล) 

W  =  น้ําหนักเชลแล็กที่ใช (กรัม)  
โดยคาของกรดท่ีไดเทียบเทากับมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium 

hydroxide, KOH) ที่ใชในการในการสะเทินหมูคารบอกซิลในเชลแล็ก 1 กรัม 

คาของกรด  =   
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ภาพที่ 30  ขั้นตอนการหาคาของกรด 

  

 ปริมาณตะกอน (Insoluble solid, IS)  

  ศึกษาปริมาณตะกอนไดโดยการนําตะกอนที่ไดจากการหาคาของกรดของ 

เชลแล็กมากรองผานกระดาษกรองที่อบไวแลวที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 12 
ชั่วโมง และช่ังนํ้าหนักท่ีถูกตองแนนอน ลางตะกอนท่ีไดดวยเอทานอลนําไปอบแหงท่ีอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง หรือจนมีน้ําหนักคงที่ ชั่งนํ้าหนักอีกคร้ังเพ่ือคํานวณ
ปริมาณตะกอนท่ีได (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 691) 

 ปริมาณความชื้น (Loss on drying, LOD) 

  นําเชลแล็กอยางนอย 0.5 กรัม ใสในถาดของเคร่ืองหาความช้ืน (moisture 

balance, Sartorious, model YTX01L, Germany) ทําการอบจนนํ้าหนักคงที่ โดยทดสอบ 3 คร้ังตอ 1 
ตัวอยางเพื่อหาคาเฉลี่ย 

 ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป (Fourier Transform  infrared  

spectroscopy, FTIR) 

  ศึกษาโครงสรางเคมีของฟลมเชลแล็กดวย  ฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด 

สเปกโทรมิเตอร โดยการผสมตัวอยางเชลแล็กกับโปแตสเซียมโบรไมด (KBr method) โดยการบด
เชลแล็กกับโปแตสเซียมโบรไมด (KBr) จากน้ันจึงนําไปตอกดวยสากขนาด 13 มิลลิเมตร ดวยแรง
ตอกประมาณ  5 ตัน  นําแผน  (disc) ที่ไดไปวัดดวย  ฟู เ รียร  ทรานสฟอรม  อินฟราเรด              

ปนเหว่ียงที่ความเร็ว
รอบ 6000 rpm เปน

เวลา 15 นาที 

สวนใส ตะกอน 

ไตเตรตดวย 0.1 N 

NaOH 

ปริมาณตะกอน 

(insoluble solid, IS) 

เชลแล็ก 3 กรัม + เอทานอล 95  เปอรเซ็นต

ปนทิ้งไวขามคืน 
ปรับดวยเอทานอล 

จนไดนํ้าหนัก 39 กรัม 
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สเปกโทรมิเตอร (Nicolet, Magna 4700, USA) โดยมีสภาวะในการทดสอบดังตอไปน้ี จํานวนคร้ัง
ในการตรวจ (number of scan) 32 คร้ัง การแยกชัด (resolution) 4 เซนติเมตร-1 เลขคลื่น (wave 

number) 4,000-400 เซนติเมตร-1(Sontaya  Limmatvapirat et al. 2007:162 ) 

 การละลายของฟลมท่ีพีเอชตางกัน (pH Solubility profile) 

  การตรวจสอบการละลายของฟลมเชลแล็ก ทําโดยวิธีการวิเคราะหน้ําหนัก
เชลแล็กท่ีหายไปดวยวิธีการดัดแปลงจาก Wu และคณะ (1997) โดยการตัดฟลมใหมีขนาด 1 x 1 
เซนติเมตร ชั่งนํ้าหนักฟลมแลวใสลงในเคร่ืองหาการแตกตัว (disintegration apparatus) ทําการจุม
ฟลมลงในสารละลายนํ้ายอยในกระเพาะอาหารจําลอง (simulated gastric fluid, SGF) โดยปราศจาก
เอนไซม ทิ้งไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง และตามดวยฟอสเฟตบัฟเฟอร (phosphate buffer) ที่พีเอช 6.4,     

6.7, 7.0 , 7.3 หรือ 7.6 ตามลําดับ เปนเวลา 3 ชั่วโมง นําฟลมเชลแล็กท่ีเหลือจากการทดสอบไป
อบแหงเพื่อชั่งน้ําหนักของฟลมที่เหลือ คํานวณนํ้าหนักที่หายไป ทําการทดลอง ซ้ํา 6 ตัวอยาง ตอ 1 

คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ย ในกรณีที่ฟลมละลายหมดกอน 3 ชั่งโมง ใหจดบันทึกระยะเวลาท่ีฟลมละลาย
หมด ดังภาพที่ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 ขั้นตอนการศึกษาการละลายของฟลมที่พีเอชตางกัน 

 

 

1x1 เซนติเมตร 

Simulated gastric fluid (SGF)  

2 ชั่วโมง 

Phosphate buffer pH 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 หรือ 7.6  

เปนเวลา 3 ชั่วโมง 

ละลายหมด ละลายไมหมด 

บันทึกเวลาละลาย อบแหงเพื่อชั่งน้ําหนัก 

ของฟลมที่เหลือ 
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 คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical properties) 

  การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของฟลมใชวิธีการเจาะฟลมใหขาด (puncture test) 

โดยการตัดฟลมใหเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 7 เซนติเมตร x 7 เซนติเมตร ขึงบนแทนที่เจาะรูเปน
วงกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร และนําไปทดสอบโดยใชเคร่ือง Texture analyzer 

(Model Stable Micro System, TA.XT Plus, UK) โดยใหหัวทดสอบเคลื่อนท่ีลงมาเจาะฟลมดวย
อัตราเร็ว 0.5 มิลลิเมตรตอนาที จนกระทั่งฟลมขาด คํานวณหา puncture strength, เปอรเซ็นตการยืด
และ มอดูลัสของการเจาะโดยการทดสอบซ้ํา 6-9 คร้ังตอ 1 ตัวอยาง (Sontaya Limmatvapirat et al. 

2007 : 691-692)  ดังภาพที่ 32 

 

 

 

F =   แรงดันสูงสุดของฟลม (นิวตัน) 
R = รัศมีของรูเปด (มิลลิเมตร) 
T = ความหนาของฟลม (มิลลิเมตร) 
 

 

 

R   =   รัศมีของรูเปด (มิลลิเมตร) 
D   =   ระยะที่ยืดออกจนกระทั่งฟลมขาด (มิลลิเมตร) 
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ภาพที่ 32 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของฟลมใชวิธีการเจาะฟลมใหขาด (puncture test) 

 

 การซึมผานไอน้ํา (Water vapor permeability, WVP) 

  การซึมผานไอนํ้าทําโดยการตัดฟลมใหมีขนาดเหมาะสมเพ่ือจะนําไปครอบบน
เซลลสําหรับการศึกษาการซึมผานไอนํ้า (water vapor permeability cell) ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 30 มิลลิเมตร และภายในบรรจุแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) ประมาณ 25 กรัม ปดผนึกขวด
ใหแนนแลวนําไปเก็บในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต ชั่ง
น้ําหนักที่เพิ่มข้ึนทุกวัน นําคาท่ีไดมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผานไอน้ํา (Water vapor 

permeability coefficient, WVPC) (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) ดังภาพที่ 33 

 

WVPC =  

 

 W/t = ความชันของกราฟที่พลอตระหวางน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอช่ัวโมง (กรัม/ชั่วโมง) 
 L = ความหนาของฟลม (มิลลิเมตร)  
 P = ความดันไอนํ้าที่แตกตางระหวางภายในและภายนอก มีคาเทากับ 133.322 Pa  
ทําการทดลองซ้ํา 3 คร้ังตอ 1 ตัวอยางเพื่อหาคาเฉลี่ย 

  

7x7 เซนติเมตร 

Texture analyzer 

Modulus at puncture 

เปอรเซ็นต 

Puncture strength 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



47 
 

 
 

 
ภาพที่ 33 ขั้นตอนการศึกษาการซึมผานไอน้ํา 
 

การศึกษาความคงตัว 

 ทําการทดสอบความคงตัวของฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือของ AMD หรือ MGM 
กับ AMN โดยเก็บฟลมดังกลาวท่ีอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต
หลังจากน้ันจึงเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาประเมินผลเปนระยะๆ ในชวงเวลา 6 เดือน โดยทําการตรวจ
คุณสมบัติของฟลมเชลแล็กท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังตอไปน้ี คาของกรด ปริมาณตะกอน ฟูเรียร    
ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป การละลายของฟลมท่ีพีเอชตางกัน โดยพีเอชท่ีใชในการ
ทดสอบไดแก 7.0 และ 7.3 ซึ่งเปนพีเอชท่ีฟลมเชลแล็กเร่ิมละลายและละลายหมด ตามลําดับ และ
คุณสมบัติเชิงกล เพื่อคํานวณหาคาแรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืดและมอดูลัสของการเจาะโดยการ
ทดสอบซ้ํา 6-9 คร้ังตอ 1 ตัวอยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

48 
 

บทท่ี 4 

 

ผลและอภิปรายผลการทดลอง 

 

1. การเตรียมและประเมินเชลแล็กในรูปเกลือ 

 เชลแล็กในรูปธรรมชาติ (native shellac) อยูในรูปของกรด (acid form) ทําใหมีการ
ละลายท่ีไมดีนักโดยเฉพาะที่ลําไสเล็กที่มีพีเอชอยูในชวง 5.4-6.1 และประกอบกับภายในโครงสราง
ของเชลแล็กมีหมูไฮดรอกซิลและหมูคารบอกซิลิก ดังแสดงในภาพที่ 1 ทําใหมีแนวโนมท่ีจะเกิด
การสลายตัวในระหวางการเก็บได เน่ืองจากการเกิดพอลิเมอไรเชชันระหวางหมูคารบอกซิลิกกับ 
หมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็กทําใหสูญเสียความคงตัว จึงมีผลทําใหการละลายของ
เชลแล็กเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการปองกันการสลายตัวของเชลแล็กสามารถทําไดโดยการปองกัน
การเกิดพอลิเมอไรเซชันที่ตําแหนงดังกลาว การแกปญหามีหลายวิธีดังท่ีกลาวมาแลวในบทนํา โดย
การดัดแปลงท่ีหมูคารบอกซิลิกดวยการเตรียมในรูปของเกลือจัดเปนวิธีที่ไมซับซอน มีรายงานการ
เตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนีย โดยการนําเชลแล็กมาทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียม คารบอเนต 
พบวาเชลแล็กที่เตรียมไดมีการละลายท่ีดีกวาเชลแล็กในรูปกรด (Specht et al. 1998 : 20-28) 
นอกจากนี้ยังมีรายงานการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิตโดยใช AMP และ AMN ที่
อัตราสวนตางกัน พบวาสามารถเพ่ิมการละลายและความคงตัวใหกับเชลแล็กมากข้ึน โดยเฉพาะ
เกลือคอมโพสิตที่มีอัตราสวนของ AMP สูงข้ึน (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) 
อยางไรก็ตามยังมีรายงานการศึกษาในเร่ืองดังกลาวนอย โดยเฉพาะการเตรียมฟลมเชลแล็กจากสาร
กอเกลือที่มีโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกันรวมถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีของสาร
กอเกลือกับคุณสมบัติของเชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะมีการเลือกใชสารกอ
เกลือเพิ่มเติมอีก 2 ชนิด คือ MGM หรือ AMD 

 เชลแล็กกอนเตรียมใหอยูในรูปเกลือจะมีสีน้ําตาลอมสม ดังภาพที่ 8 เมื่อนํามาเตรียม
เปนฟลมเชลแล็กในรูปเกลือในอัตราสวน 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 ของ 

(AMD:AMN และ MGM:AMN) ทําใหลักษณะทางกายภาพทั้งในดานความยืดหยุน (เชน ลักษณะท่ี
เปราะแตกหักงาย) และสีเปลี่ยนแปลงไป ฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดจากเกลือ AMD มีสีน้ําตาลแดง
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นิ่ม และยืดหยุนมากขึ้น เมื่อมีอัตราสวนของ AMD เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะท่ี 100:0 และ 80:20 ใน
ลักษณะเดียวกันฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ MGM มีสีน้ําตาลแดง นิ่ม และมีความยืดหยุนมาก
ขึ้น เมื่อมีการเพิ่มอัตราสวนของ MGM นอกจากน้ีแลวจากการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของ
ฟลมเชลแล็กทั้ง 2 ชนิด พบวาสีของฟลมท่ีเตรียมจากสารกอเกลือ AMD และ MGM ใหสีน้ําตาล
แดงเหมือนกัน แตฟลมเชลแล็กท่ีเตรียมจากสารกอเกลือ MGM มีลักษณะน่ิมและยืดหยุนมากกวา
ฟลมเชลแล็กที่เตรียมจากสารกอเกลือ AMD ในทุกอัตราสวน  
 การศึกษาตอไปไดทําการประเมินคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเชลแล็กกอน
การศึกษาความคงตัวและศึกษาดานความคงตัวของเชลแล็กในรูปเกลือที่ตางกัน  ไดแก การหาคา
ของกรด  ปริมาณตะกอน  ปริมาณความช้ืน  และการศึกษาโครงสรางโมเลกุลดวยฟู เ รียร           
ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป รวมท้ังศึกษาคุณสมบัติของฟลม ไดแก คุณสมบัติเชิงกล 
การซึมผานไอน้ํา และการละลายท่ีพีเอชตางกัน  
 

 1.1. การเตรียมและประเมินเชลแล็กในรูปเกลือ AMD 

  1.1.1. คุณสมบัติในรูปผงแหงของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD 
 1.1.1.1. ปริมาณความช้ืน คาของกรดและปริมาณตะกอน   

                     ตารางที่ 6 แสดงคุณสมบัติของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN

ในอัตราสวนท่ีแตกตางกัน เชลแล็กในรูปกรดมีคาของกรดประมาณ 77 มิลลิกรัมโปแตสเซียม    
ไฮดรอกไซดตอน้ําหนักเชลแล็ก 1 กรัม มีความช้ืนประมาณ 3.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  และ
ปริมาณตะกอนประมาณ 1.2 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ภายหลังจากนําเชลแล็กมาดัดแปลงใหอยูใน
รูปเกลือ AMD:AMN ที่แตกตางกันทําใหคาของกรดลดลงไปเพียงเล็กนอยอยูในชวง 66-76
มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซดตอน้ําหนักเชลแล็ก 1 กรัม เชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือมีคาของ
กรดท่ีไมแตกตางกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเชลแล็กในรูปของกรด ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเปน
เบสของ AMN และ AMD รวมไปถึงสภาวะในการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ไมมีผลเพิ่มการ
สลายตัวดวยน้ํ า  (hydrolysis) ที่ จะมีผลทํ า ใหค าของกรดมากขึ้น  ซึ่ งแตกต าง กับการใช        
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ที่มีความเปนเบสท่ีคอนขางสูงกวาทําใหการสลายตัวดวยนํ้าเพ่ิมข้ึน
สงผลใหคาของกรดเพ่ิมข้ึนในระหวางการเตรียม ในกรณีที่คาของกรดที่ลดลงน้ันอาจเกิดจาก
ปริมาณท่ีมากเกินพอของ AMD ในขณะท่ีเตรียมฟลม นอกจากน้ีแลวปริมาณของตะกอนท่ีไม
ละลายในเอทานอลที่บงบอกถึงความคงตัวของเชลแล็กน้ันมีคาตํ่า แสดงใหเห็นวาการเตรียมฟลม
ดวยเกลือ AMD นั้นไมเกิดการสลายตัวในระหวางการเตรียมตัวอยาง ผลที่ไดสอดคลองกับรายงาน
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การเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMP (Sontaya  Limmatvapirat et al. 2007) คาท่ีแสดงดังกลาวมาน้ี
จะถูกใชเปนคาเร่ิมตนในการศึกษาเปรียบเทียบความคงตัวตอไป 

ตารางที่ 6  คุณสมบัติของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ที่อัตราสวนตางกัน                                           

   
  1.1.1.2. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป  
             ภาพที่ 34 แสดงฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็กและเชลแล็กที่
เตรียมในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN ที่อัตราสวนแตกตางกัน เชลแล็กในรูปกรดพบพีกที่มี
ลักษณะกวางท่ีบริเวณ 3600-3200 เซนติเมตร-1 มีการดูดกลืน (absorbance) สูงสุดท่ีประมาณ 3400 

เซนติเมตร-1 ซึ่งเกิดจาก O-H stretching และพบพีกที่ 1716 เซนติเมตร

 -

1ซึ่งเกิดจาก C=O stretching 

ของหมูคารบอกซิลิก (-COOH) เมื่อเตรียมในรูปเกลือของ AMN หรือ AMD จะพบพีกใหมเกิดข้ึนที่
ประมาณ 1556 และ 1385 เซนติเมตร-1 ซึ่งเกิดจาก C=O stretching ของหมูคารบอกซิเลต (-COO-)

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเชลแล็กจากรูปกรดกลายเปนรูปเกลือ ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
การวิจัยท่ีมีมากอนหนาซึ่งเปนการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN อยางเดียว (Sarkar and 

Shrivastava 1997: 370-377) เมื่อนําเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN ในอัตราสวนท่ี
ตางกันมาเปรียบเทียบคาอัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของคารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก 
(ABS1556/ABS1716) พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) มีคา ABS1556/ABS1716 สูง
กวาเชลแล็กท่ีเตรียมในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 35 นอกจากน้ียัง
พบวา ABS1556/ABS1716 จะมีคาเพ่ิมข้ึนเมื่ออัตราสวนของ AMD เพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวา AMD 

AMD:AMN 
(เปอรเซ็นต) 

คุณสมบัติ 

ความช้ืน  

(เปอรเซ็นต) 

คาของกรด 

(มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด
ตอน้ําหนักเชลแล็ก 1 กรัม) 

ปริมาณตะกอน 

(เปอรเซ็นต) 

Acid form 3.5  0.5 77.4 (76.39-78.46) 1.25 (1.21-1.24) 

0:100 5.9  0.6 75.5 (76.73-78.95) 0.49 (0.48-0.50) 

20:80 8.9  0.1 76.6 (76.05-77.16) 0.85 (0.83-0.86) 

40:60 8.8  0.1 68.7 (65.21-72.18) 0.3 (0.19-0.38) 

60:40 5.6  0.3 66.4 (64.39-68.46) 0.9 (0.89-.096) 

80:20 9.6  0.4 68.4 (67.66-69.14) 0.9 (0.48-1.29) 

100:0 6.2  0.4 68.4 (67.82-68.95) 0.6 (0.53-.060) 
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นาจะเกิดเกลือกับเชลแล็กไดดีกวาหรือทําใหเกิดการแตกตัวของหมูคารบอกซิลิกไดมากกวา 

โดยท่ัวไปแลวการแตกตัวของกรดจะขึ้นอยูกับความเปนเบสท่ีนํามาใช สําหรับ AMD และ AMN มี
คา pKa เทากับ 8.80 และ 9.25 ตามลําดับ (Goldberg , Kishore, and Lennen  2002: 243) แสดงให
เห็นวา AMN มีคาความเปนเบสมากกวา AMD ดังน้ัน AMN จึงควรทําใหเกิดเกลือหรือหมู          
คารบอกซิเลตไดดีกวา AMD อยางไรก็ตามจากการทดลองพบวาเกลือ AMD มีคา ABS1556/ABS1716 

สูงกวาเกลือ AMN จึงทําให AMD กอเกลือไดดีกวา AMN ที่เปนเชนน้ีคาดวาโครงสรางของ AMD 

อาจมีผลตอการการเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดี เชน ขนาดโมเลกุลที่ใหญกวาและมีหมูไฮดรอกซิล 2 
หมู ภายในโมเลกุล 

 

 
ภาพที่ 34 ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็กและเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ  

คอมโพสิต AMD:AMN ที่มีอัตราสวนแตกตางกัน 
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ภาพที่ 35 คาอัตราสวนของการดูดกลืนรังสี อินฟาเรดของคารบอกซิ เลตตอคารบอกซิลิก 
 (ABS1556/ABS1716)  ของ เชลแล็กและเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN ใน
 อัตราสวนท่ีแตกตางกัน 

 
1.1.2. คุณสมบัติของฟลมท่ีเตรียมในรูปเกลือ AMD  

                                              เชลแล็กเปนสารกอฟลมท่ีดี ฟลมท่ีเตรียมจากเชลแล็กมีคุณสมบัติที่
นาสนใจหลายประการ เชน การซึมผานไอนํ้าที่ต่ํา ฟลมที่ไดมีความสวยงาม แตมีขอเสียในเร่ืองของ
การละลายและความคงตัว การเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหมู
ฟงกชันในโครงสรางของเชลแล็กซึ่งสงผลตอคุณสมบัติของฟลมท่ีเตรียม  ดังน้ันจึงไดทําการ
ทดสอบคุณสมบัติของฟลมที่เตรียมในดานตางๆ ไดแก การละลาย การซึมผานไอน้ํา และคุณสมบัติ
เชิงกลของฟลมท่ีเตรียมได โดยทําการทดสอบเปรียบเทียบผลของการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMD:AMN ที่มีอัตราสวนที่ตางกันตอคุณสมบัติดังกลาวตอไป 

    1.1.2.1. การละลายท่ีพีเอชตางกัน  
                   การหาคาการละลายของฟลมเชลแล็กทําดวยวิธีการ ท่ี
ดัดแปลงจากวิธีการของ Wu  และคณะ (1997) โดยนําฟลมมาตัดใหไดขนาด 1 ตารางเซนติเมตร จุม
ลงในนํ้ายอยจําลองในกระเพาะอาหาร (simulated gastric fluid, SGF) เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง ยก
ฟลมขึ้นแลวนําไปทดสอบในสารละลายบัฟเฟอรที่มีพีเอชตางกัน คือ 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 เปน
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เวลา 3 ชั่วโมง หลังจากน้ันจึงนําฟลมที่เหลือไปชั่งน้ําหนัก ในกรณีที่ฟลมละลายหมดกอน 3 ชั่วโมง 
ใหทําการบันทึกระยะเวลาที่ฟลมละลายไดหมด ดังภาพท่ี 36 คาการละลายของฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ AMD และ AMN ในอัตราสวนที่แตกตางกันในบัฟเฟอรพีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 

พบวาการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือทุกชนิด มีคาการละลายเพิ่มมากข้ึนเม่ือคาพีเอชสูงข้ึน 
โดยฟลมมีการละลายเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจนที่พีเอช 7.0 และจะละลายหมดอยางสมบูรณที่พีเอชสูงกวา 
7.0    

 
ภาพที่ 36  คาการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ที่มีอัตราสวนท่ีแตกตางกัน 

 กันในบัฟเฟอรพีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 

  

         เพื่อเปนการยืนยันวาเชลแล็กในรูปเกลือมีความสามารถทนกรดได 
จึงไดทดสอบในสารละลายนํ้ายอยจําลองในกระเพาะอาหารของเชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 

AMD:AMN) เชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 20:80 40:60 60:40 80:20 และ AMD (100:0 

AMD:AMN) มีคาเทา 3.7 6.6 6.9 10.5 8.3 และ 6.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเพื่อเปรียบเทียบผล
ของอัตราสวนของเกลือ AMD:AMN ตอการละลายของฟลมใหชัดเจนมากข้ึน จึงเลือกสารละลาย
บัฟเฟอรที่พีเอช 7.0 และ 7.3 ซึ่งเปนพีเอชท่ีฟลมเร่ิมละลายและละลายไดหมดมาวิเคราะหเพิ่มเติม
ดังแสดงในภาพท่ี 37  เชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) มีคาเปอรเซ็นตการละลาย
ของฟลมที่พีเอช 7.0 เทากับ 19.12 เปอรเซ็นต โดยท่ีเชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) 

มีคาเทากับ 61.26 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นถึงการละลายท่ีดีกวา นอกจากนี้แลวยังพบวาการเพิ่ม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54 

 
 

อัตราสวนของ AMD มีผลทําใหคาการละลายเพิ่มข้ึน จึงคาดวา AMD ที่คอนขางเปนกรด (โมเลกุล
มีหมูไฮดรอกซิล และจายโปรตอนไดงาย) จะทําใหเกิดเกลือที่มีความเปนกรดไดดีกวา AMN ที่เปน
เบสจึงสงผลใหเกลือ AMD ละลายไดดีในสภาวะเบส สําหรับเวลาในการละลายของฟลมท่ีพีเอช 
7.3 พบวาผลท่ีไดสอดคลองกับเปอรเซ็นตการละลายของฟลม กลาวคือ เชลแล็กในรูปเกลือ AMN 

(0:100 AMD:AMN) ใชเวลาที่ฟลมละลายหมดประมาณ 27 นาที ในขณะท่ีเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMD (100:0 AMD:AMN) ใชเวลาเพียง 13 นาที ทั้งน้ีเชลแล็กในรูปกรดใชเวลาในการละลายนาน
ถึง 88 นาที และยังพบวาในการเพ่ิมอัตราสวนของเกลือ AMD มีผลทําใหเวลาในการละลายหมด
ของฟลมลดลง แสดงวาอัตราสวนของ AMD ที่เพิ่มข้ึนจะชวยเพิ่มการละลายของฟลมเชลแล็กให
มากข้ึน สําหรับกลไกการเพิ่มการละลายน้ันคาดวามีความสัมพันธกับการเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดี 
ซึ่งยืนยันดวยคา ABS1556/ABS1716 ดังท่ีไดอธิบายไวแลวในภาพที่ 34 โดยพบวาเกลือที่มีอัตราสวน
ของ AMD สูงกวาจะเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาและทําใหฟลมละลายไดดีกวาดวย 

 
ภาพที่ 37  คาการละลายและระยะเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN  

 อัตราสวนท่ีตางกันในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 และ 7.3 ตามลําดับ (กราฟแทง     
 แสดงการละลายในบัฟเฟอรพีเอช 7.0, กราฟเสนแสดงการละลายในบัฟเฟอรพีเอช 7.3)  
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    1.1.2.2. การซึมผานไอน้ําของฟลม 

            ขอดีของฟลมเชลแล็กอีกขอคือมีการซึมไอน้ําท่ีนอย ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่นํามาใชสําหรับการเคลือบเพ่ือปองกันความช้ืน ในการศึกษาการซึมผานไอนํ้าของฟลม
ในรูปเกลือนั้น ไดทําการทดสอบดวยวิธีการท่ีมีมากอนหนาน้ี (Sontaya Limmatvapirat et al. 2008)
จากการทดสอบพบวา เชลแล็กในรูปเกลือ  AMD:AMN มีค าซึมผานไอนํ้าประมาณ                   
0.7x10-7-2.7x10-7 g/ h.m.Pa ดังภาพท่ี 38 ซึ่งคาการซึมผานไอนํ้าน้ียังมีคาท่ีนอยเมื่อเทียบกับ         
เอนเทอริกพอลิเมอรชนิดอ่ืน เชน เซลลูโลส อะซิเทต พทาเลต (cellulose acetate phthalate, CAP) 

(Liu, and Williams III 2002) หรือกลุมอะคริเลตพอลิเมอร(Eudragit L-30D) (Heng, Chan and Ong 

2000: 334-344) มีคาประมาณ 1×10-7 - 3×10-5 g h-1m-1Pa-1 (Liu J., and Robert O. Williams III 

2002: 31-41) นอกจากน้ีแลวยังสังเกตเห็นวาการเพิ่มอัตราสวนของ AMD ไมคอยมีผลเพิ่ม          
การซึมผานไอนํ้าท่ีชัดเจนนัก ถึงแมวาฟลมท่ีเตรียมน้ันจะมีคาการละลายมากข้ึนเม่ือเพิ่มอัตราสวน 
AMD ใหมากขึ้นก็ตาม ซึ่งในกรณีน้ีเปนไปไดวาเชลแล็กมีคุณสมบัติในการปองกันความช้ืนท่ีดีมาก
ถึงแมวาโครงสรางของเชลแล็กบางสวนจะเปลี่ยนแปลงไป

     

 
ภาพที่ 38  การซึมผานไอน้ําของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน 
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    1.1.2.3. คุณสมบัติเชิงกลของฟลม 

                  ปจจัยท่ีมีผลตอคุณสมบัติของฟลมนอกจากการละลายและ
การซึมผานไอนํ้าแลว ยังมีคุณสมบัติเชิงกลของฟลมท่ีเปนตัวช้ีวัดถึงความแข็งและความยืดหยุน
ของฟลม ฟลมท่ีดีควรมีความแข็งแรงที่มากพอเนื่องจากสามารถทนแรงกระแทกระหวางการ
เคลือบไดและตองมีความยืดหยุนที่มากพอที่สามารถเคลือบยาเม็ดแกนโดยท่ีไมมีการแตกเสียหาย  
ดังน้ันเพ่ือเปนการประเมินผลกระทบของการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือตอคุณสมบัติเชิงกลของ
ฟลมจึงไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติในดานตางๆ เชน แรงเจาะ (puncture strength) เปอรเซ็นต
การยืด (percent elongation) และมอดูลัสของการเจาะ (modulus at puncture) ดังแสดงรายละเอียด
ในภาพท่ี 39-40 

               จากภาพที่ 39 แสดงแรงเจาะและเปอรเซ็นตการยืดของฟลม
เชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน ซึ่งแรงเจาะแสดงถึงความแข็งแรง
ของฟลม จากการศึกษาพบวาคาแรงเจาะมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเมื่ออัตราสวนของ AMD สูงข้ึน 
แสดงใหเห็นวาฟลมที่เตรียมในรูปเกลือ AMD มีความแข็งแรงมากขึ้น คาเปอรเซ็นตการยืดแสดงถึง
ความยืดหยุนของฟลม ซึ่งจะมีคาเพ่ิมมากข้ึนเม่ืออัตราสวนของ AMD สูงข้ึน ฟลมเชลแล็กที่เตรียม
ไดจาก AMD มีความยืดหยุนท่ีดีกวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMN ซึ่งมีความยืดหยุนนอย
กวา ฟลมเชลแล็กท่ีเตรียมในรูปเกลือ AMN มีความแข็งแรงนอยหรือคอนขางเปราะแตกหักงายซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยที่เตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือAMP (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 

693-694) 
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ภาพที่ 39 คา แรงเจาะและเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ใน อัตราสวน
 ที่แตกตางกัน 

 
       คามอดูลัสของการเจาะของฟลมท่ีเตรียมจากเชลแล็กในรูป
เกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนตางกัน แสดงในภาพท่ี 40 เชลแล็กในรูปเกลือ AMN มีคามอดูลัส
ของการเจาะสูงที่สุด ในขณะท่ีการเพ่ิมอัตราสวนของ AMD มีแนวโนมท่ีจะทําใหคามอดูลัสของ
การเจาะลดลง เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของเปอรเซ็นตการยืด โดยเฉพาะที่อัตราสวน AMD ตั้งแต 80 
เปอรเซ็นต ขึ้นไป  
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ภาพที่ 40  มอดูลัสของการเจาะของฟลมที่เตรียมจากเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน 

 

 การเติมสารเพ่ิมความยืดหยุนมีผลในการเพิ่มเปอรเซ็นต  
การยืด ในขณะท่ีทําใหคาแรงเจาะ และมอดูลัสของการเจาะของฟลมลดลง สารเพิ่มความยืดหยุนท่ี
ใชมีหลายชนิด เชน ไตรเอทิล ซิเทรต (triethyl citrate, TEC) พอลิเอทิลิน กลัยคอล (polyethylene 

glycol 400, PEG 400) ไตรอะซิติน (triacetin, TA) และไดเอทิล พทาเลต (diethyl phthalate, DEP) 
ลงในลงในฟลมเชลแล็ก จะมีผลทําใหคากลาซทรานซิชัน (glass transition, Tg) (Pearnchob, 

Andrei Dashevsky and Bodmeier 2004: 313-321; Manee Luangtana-anan et al. 2007: 687-692) 

เปลี่ยนแปลงและสงผลใหคุณสมบัติเชิงกลของฟลมเปลี่ยนแปลงไป ในการศึกษาคร้ังน้ีไมมีการเติม
สารเพิ่มความยืดหยุนลงไป เมื่อพิจารณาจากลักษณะของฟลมพบวามีแนวโนมการดูดความช้ืนมาก
ขึ้นเมื่อมีอัตราสวนของ AMD สูงข้ึน อาจเปนไปไดวานํ้าทําหนาท่ีเปนสารเพิ่มความยืดหยุนที่จะ
ชวยเพิ่มความยืดหยุนของฟลมซึ่งสอดคลองกับรายงานท่ีมีกอนหนาน้ี (Cole, Hogan and Aulton 
2002: 17) นอกจากน้ีแลวยังคาดวากลไกการเกิดพลาสติไซเซชันอาจการเกี่ยวของกับอันตรกิริยา
ระหวาง AMD กับหมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็ก เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางทางเคมี
ระหวาง AMD และ AMN พบวา AMD มีหมูไฮดรอกซิล 2 หมู ในขณะท่ี AMN ปราศจากหมู     
ไฮดรอกซิล ดังน้ันจึงเปนไปไดวาอาจเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูไฮดรอกซิลของ AMD กับ
หมูไฮดรอกซิลและ/หรือหมูคารบอกซิลบนสายของพอลิเมอรเชลแล็ก จึงชวยปองกันการเกิด  
พลาสติไซเซชันของเชลแล็ก 
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 1.2. การเตรียมและประเมินผลเชลแล็กในรูปเกลือ MGM  

        นอกจากการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ AMN แลว การศึกษาคร้ังน้ีไดมี
การนําเกลือประเภทอื่นท่ีมีโครงสรางท่ีแตกตางกัน และมีขนาดโมเลกุลใหญกวาเกลือ AMD มา
ทดลองเปรียบเทียบรวมดวย ซึ่งทําโดยใชวิธีการเตรียมและประเมินผลตามที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่ง
ผลการสังเกตเบื้องตนพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM และเกลือคอมโพสิตระหวาง MGM:AMN 

ในอัตราสวนท่ีตางกัน มีลักษณะทางกายภาพของฟลมและผงแหงท่ีใกลเคียงกับการเตรียมเชลแล็ก
ในรูปเกลือ AMD ฟลมท่ีเตรียมไดมีลักษณะเปนสีน้ําตาลแดงแตนิ่มกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD 

นอกจากนี้ยังพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีแนวโนมในการดูดความชื้นไดมากขึ้นเม่ือเพิ่ม
อัตราสวนของ MGM ใหสูงข้ึน หลังจากน้ันนําเชลแล็กท่ีเตรียมไดไปประเมินผลท้ังคุณสมบัติในรูป
ของผงแหงและฟลม ไดแก คาของกรด ปริมาณตะกอน ปริมาณความช้ืน และฟูเรียร ทรานสฟอรม 
อินฟราเรด สเปกโทรสโกป รวมทั้งคุณสมบัติของฟลม ไดแก การละลาย การซึมผานไอนํ้า และ
คุณสมบัติเชิงกล ดังแสดงรายละเอียดตอไป 

  1.2.1.  คุณสมบัติในรูปผงแหงของเชลแล็กในรูปเกลือ MGM 
            1.2.1.1. ปริมาณความช้ืน คาของกรด และปริมาณตะกอน 

                ตารางท่ี 7 แสดงคาความช้ืน คาของกรด และปริมาณตะกอน ของ
เชลแล็กในรูปกรดและเกลือ MGM ในอัตราสวนที่ตางกัน ผลการทดสอบพบวาความช้ืนของ
เชลแล็กท่ีอยูในรูปเกลือ  MGM:AMN ในอัตราสวนที่แตกตางกันมีคาความช้ืนในชวง  3-6 
เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก คาของกรดอยูในชวง 70-80 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ําหนัก
เชลแล็ก 1 กรัม ซึ่งเปนคาที่ไมแตกตางกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือ AMD 

ที่แสดงไวในตารางท่ี 6 ที่พบวาปริมาณตะกอนมีคานอยกวา 1 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก แสดงวาฟลม
ที่เตรียมไดอาจไมเกิดพอลิเมอไรเซชันในระหวางการเตรียม  ซึ่งเหมือนกับในกรณีของเชลแล็กใน
รูปเกลือ AMD ซึ่งคาตางๆ ที่กลาวมาน้ีใชเปนคาเร่ิมตนสําหรับการทดสอบดานความคงตัวของ
เชลแล็กตอไป 
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ตารางที่ 7  คุณสมบัติของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ที่อัตราสวนท่ีตางกัน    

    

   

   1.2.1.2. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป  
                        ภาพท่ี 41 แสดงฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของ
เชลแล็กและเชลแล็กท่ีเตรียมในรูปเกลือ MGM ในอัตราสวนตางกัน จากผลการทดสอบพบวา
เชลแล็กในรูปเกลือจะพบพีกใหม (ที่ไมปรากฏในเชลแล็กรูปกรด) ที่ตําแหนง 1556 และ1385 

เซนติเมตร-1 ซึ่งเกิดจาก C=O stretching ของคารบอกซิเลต (-COO-) ซึ่งพีกน้ีจะสูงข้ึนเม่ือมีการเพ่ิม
อัตราสวน MGM มากข้ึน เชนเดียวกับการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในทํานองเดียวกันเม่ือ
นําสเปกตรัมที่ไดมาหาคา ABS1556/ABS1716 พบวา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ 
MGM มีคาสูงมากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) อยางเห็นไดชัด ดังภาพท่ี 42 

ดังตัวอยางเชน เชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) มีคา ABS1556/ABS1716  เทากับ 0.434 

(ภาพท่ี 35) ในขณะท่ีฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM (100:0 MGM:AMN) มีคา ABS1556/ABS1716 

เทากับ 0.606 จึงคาดวาสารกอเกลือ MGM นาจะเกิดเกลือกับเชลแล็กไดดีกวาสารกอเกลือ AMD 

หรือกลาวไดวาสารกอเกลือ MGM ทําใหเกิดการแตกตัวของหมูคารบอกซิเลตไดดกีวานั่นเอง 

 

MGM:AMN 
(เปอรเซ็นต) 

คุณสมบัติ 

ความชื้น 

(เปอรเซ็นต) 

คาของกรด 

(มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด
ตอนํ้าหนักเชลแล็ก 1 กรัม) 

ปริมาณตะกอน 

(เปอรเซ็นต) 

Acid form 3.5  0.5 77.4 (76.39-78.46) 1.25 (1.21-1.24) 

0:100 5.9  0.6 75.5 (76.73-78.95) 0.49 (0.48-0.50) 

20:80 5.2  0.2 81.4 (79.94-82.87) 2.52 (2.23-2.71) 

40:60 4.7 0.2 74.4 (73.88-74.87) 0.15 (0.14-0.16) 

60:40 4.8  0.2 68.4 (67.82-68.95) 0.56 (0.53-0.60) 

80:20 3.2  0.1 72.9 (70.65-75.21) 0.75 (0.70-0.80) 

100:0 6.3  0.2 70.0 (69.76-70.50) 1.04 (1.01-1.05) 
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ภาพที่ 41 ฟูเรียร ทรานสฟอร อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็ก และเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ 

 MGM:AMN ที่มีอัตราสวนที่ตางกัน 

 

โดยทั่วไปการแตกตัวของหมูคารบอกซิลิกจะมีความสัมพันธกับ
ความเปนเบสของสารกอเกลือที่ใช ในกรณีนี้คา pKa ของ AMD และ MGM มีคาเทากับ 8.8 และ 9.5 
ตามลําดับ (Goldberg, Nand Kishore,and Rebecca M. Lennen  2002: 243; Rowe, Paul J Sheskey, 

and Siân C Owen. 2006: 457-458) แสดงใหเห็นวา MGM เปนเบสท่ีแรงกวา ดังน้ันการแตกตัวที่
มากกวาของหมูคารบอกซิลิกจึงเปนอิทธิพลโดยตรงจากความเปนเบส นอกจากน้ีอาจมีปจจัยอ่ืน
รวมดวยที่สงผลใหเกิดการแตกตัวที่มากกวา เชน การจับของ MGM ที่หมูคารบอกซิเลตไดแนนกวา
เมื่อเทียบกับการจับของเกลือ AMD เปนตน ตามท่ีกลาวมาแลวในขอมูลการทดสอบของเกลือ 
AMD หรืออีกในหน่ึง pKa ของ MGM และ AMD เทากับ 9.5 และ 8.80 ตามลําดับ ซึ่ง MGM เปน
เบสที่แรงกวา (เพราะ MGM เปน secondary amine และหมูไฮดรอกซิลที่เสียโปรตอนไดงาย) จึงทํา
ใหเกลือ MGM มีความเปนกรดออนกวาเกลือของ AMD จึงนาจะละลายไดนอยกวาเกลือของ AMD 
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ในสภาวะดาง แตจากผลการทดลองพบวาเกลือ MGM ละลายไดดีกวา จึงคาดวาปรากฏการณนี้
นาจะเกิดจาก MGM มีขนาดโมเลกุลใหญและมีหมูไฮดรอกซิลที่ชอบน้ําอยูหลายหมู

     

  

 
ภาพที่ 42 คาอัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของคารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก                         

     (ABS1556/ABS1716) ของเชลแล็กและ เชลแล็กในรูปเกลือ  MGM ในอัตราสวนท่ี 

     แตกตางกัน 

      

   1.2.2. คุณสมบัติของฟลมท่ีเตรียมในรูปเกลือ MGM 

    1.2.2.1. การละลายท่ีพีเอชตางกัน  
                                                           หลังการทดสอบการละลายของฟลมเชลแล็กที่เตรียมอยูในรูป
เกลือ MGM ในสารละลายบัฟเฟอรที่พีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 พบวาการละลายของฟลมมี
แนวโนมมากข้ึนเม่ือพีเอชสูงข้ึน โดยฟลมจะละลายไดหมดท่ีพีเอชสูงกวา 7.0 ไดมีการทดสอบใน
สารละลายกรดเชนเดียวกับเชลแล็กในรูปเกลือ AMD เชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 

MGM:AMN) เชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 20:80 40:60 60:40 80:20 และ MGM:(100:0 

MGM:AMN) มีคาเทา 3.7 3.8 3.6 8.5 3.0 และ 9.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังภาพท่ี 43 นอกจากน้ี
แลวยังพบวาการเพิ่มอัตราสวนของ MGM ใหสูงข้ึน จะสงผลใหมีการละลายท่ีดีขึ้นดวย ซึ่ง
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สอดคลองกับการละลายของเกลือ AMD แตจะเห็นผลไดคอนขางชัดเจนมากกวา ทั้งน้ีในกรณีของ
เกลือ MGM คาดวาไอออนลบซึ่งเปนหมูคารบอกซิเลตของเชลแล็กกับไอออนบวกซึ่งเปนหมูเอมีน 
ของ MGM สามารถเกิดพันธะไอออนิก (ionic bond) ไดดีกวาท่ีเกิดกับเกลือ AMD เพราะไอออน
บวกของ MGM มีขนาดใหญกวาไอออนบวกของ AMD จึงสงผลใหเกลือ MGM มีการละลายที่
ดีกวาเกลือ AMD  

 
ภาพที่ 43 คาการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM: AMN ในอัตราสวนท่ี
  

แตกตางกัน ใน  

บัฟเฟอรพีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 

 

                เชลแล็กในรูปเกลือ MGM ละลายไดบางสวนในสารละลาย
บัฟเฟอรพีเอช 7.0 และละลายหมดท่ีพีเอชมากกวา 7.0 ดังน้ันจึงเลือกพีเอช 7.3 มาทําการทดสอบ
เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีฟลมละลายหมด ดังแสดงในภาพที่ 44 การเพ่ิมอัตราสวน MGM มีผลทําให
ฟลมละลายไดรวดเร็วขึ้นอยางชัดเจน กลาวคือฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 MGM:AMN) 

จะใชระยะเวลาในการละลายประมาณ 27 นาที ในขณะท่ีฟลมเชลแล็กท่ีเตรียมในรูปเกลือ MGM 

(100:0 MGM:AMN) จะใชเวลาในการละลายประมาณ 6 นาที ซึ่งพบวาผลท่ีไดมีลักษณะคลายกับ
ฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD แตระยะเวลาท่ีฟลมละลายหมดนั้นสั้นกวาหรือกลาวไดวาละลายเร็ว
กวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมข้ึนจากสารกอเกลือ AMD ซึ่งใชเวลาในการละลายประมาณ 12 นาที คาด
วานาจะเปนผลมาจากการที่ MGM เขาทําปฏิกิริยาเกิดเปนเกลือไดดีกวา AMD โดยสังเกตไดจากคา 
ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กที่เตรียมในรูปของ MGM มีคามากกวาของ AMD จึงทําใหฟลม
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เชลแล็กท่ีเตรียมในรูปของ MGM มีการแตกตัวท่ีดีกวา หรือทําใหฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปของ 
MGM ละลายไดดีกวา แตอยางไรก็ตามนอกจากคุณสมบัติดานการละลายแลวตองพิจารณาดานอ่ืน
ดวย เชน การซึมผานไอน้ํา คุณสมบัติเชิงกล รวมถึงคุณสมบัติอ่ืนประกอบดวย

  

 

 
ภาพที่ 44 คาการละลายและระยะเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN  

 อัตราสวนที่ตางกันในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 และ 7.3 ตามลําดับ (กราฟแทง แสดง 

 การละลายในบัฟเฟอรพีเอช 7.0, กราฟเสนแสดงการละลายในบัฟเฟอรพีเอช 7.3)  
 

 1.2.2.2. ผลการซึมผานไอน้ําของฟลม 

  การดูดความชื้นจะมีความสัมพันธกั บคาการละลายของสาร คือ สารที่มี
ความสามารถละลายน้ําไดดีมักจะมีการดูดไอน้ําท่ีดีตามดวย ดังน้ันการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ 
ใหมีการละลายท่ีดีขึ้นอาจสงผลใหมีการซึมผานไอน้ําเพ่ิมขึ้นได แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลอง
การซึมผานไอน้ําของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวามีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานไอนํ้า
คอนขางต่ํา ซึ่งอยูในชวง 0.7 x 10-7 - 2.7 x 10-7 g/h.m.Pa และไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนเมื่อ
มีการเพ่ิมอัตราสวนของ MGM ใหสูงขึ้น ซึ่งเม่ือเทียบกับการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD แลว
มีคาท่ีไมแตกตางกัน ดังน้ันแลวการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN จึงไมทําใหคุณสมบัติ
การปกปองการซึมผานไอน้ําเสียไปถึงแมวาจะมีการละลายท่ีดีขึ้นก็ตาม 
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ภาพที่ 45  ผลการซึมผานไอน้ําของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน 

  

   1.2.2.3. คุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM  

                     คุณสมบัติเชิงกลของฟลม ไดแก คาแรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด 
และมอดูลัสของการเจาะ ของเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน ไดแสดงไว
ในภาพท่ี 46 และ 47 จากผลของแรงเจาะซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงของฟลม พบวาฟลมเชลแล็กที่
เตรียมในรูปเกลือ MGM มีแนวโนมท่ีคาแรงเจาะจะลดลงเมื่อเพิ่มอัตราสวนของ MGM ในระดับที่
สูงกวา 20 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีการยืดของฟลมซึ่งแสดงดวยคาเปอรเซ็นตการยืดจะมีคาเพ่ิมมากข้ึน 
แสดงใหเห็นวาฟลมที่เตรียมในรูปเกลือ MGM มีแนวโนมวาจะมีความยืดหยุนสูงถึงแมวาจะมีความ
แข็งแรงลดลงก็ตาม 

                     นอกจากน้ีแลวเมื่อเปรียบเทียบผลกับฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMD พบวาฟลมในรูปเกลือ MGM มีคาแรงเจาะท่ีมากกวาในเกือบทุกอัตราสวนของ MGM:AMN 
ยกเวนที่อัตราสวนของ MGM ที่ระดับ 80 เปอรเซ็นต หรือสูงกวา สําหรับความยืดหยุนของฟลมน้ัน
พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีเปอรเซ็นตการยืดท่ีสูงกวาในทุกอัตราสวนของ MGM:AMN 

ยกตัวอยาง เชน เชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 20:80 MGM:AMN มีคาเปอรเซ็นตการยืดเทากับ   
40 เปอรเซ็นต ในขณะที่เชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 20:80 AMD:AMN มีคาเปอรเซ็นตการยืด
เทากับ 3 เปอรเซ็นต แสดงถึงความแข็งแรงและความยืดหยุนที่ดีกวาของเชลแล็กในรูปเกลือ MGM 
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ภาพที่ 46 คาแรงเจาะ และเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ใน
 อัตราสวนที่แตกตางกัน 

 

               ภาพที่ 47 แสดงมอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กที่เตรียม
จากสารกอเกลือ MGM:AMN พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 MGM:AMN) มีคามอดูลัส
ของการเจาะมากท่ีสุด ในขณะท่ีการเพ่ิมอัตราสวนของ MGM มีแนวโนมท่ีจะทําใหคามอดูลัสของ
การเจาะลดลงเชนเดียวกับเชลแล็กในรูปเกลือ  AMD ทั้งน้ีลดลงของมอดูลัสของการเจาะจะ
เปลี่ยนแปลงมากกวาการเพิ่มขึ้นของเปอรเซ็นตการยืดดังท่ีไดแสดงในภาพท่ี 46 แสดงใหเห็นความ
ยืดหยุนของฟลม MGM ที่มากข้ึน 
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ภาพที่ 47 มอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนที่แตกตาง  

กัน 

 

       จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงใหเห็นวาคุณสมบัติเชิงกล
ของฟลมมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของสารกอเกลือที่ใช ซึ่งนาจะมีความสัมพันธกับ
โครงสรางโมเลกุล ในกรณีของ MGM มีโครงสรางท่ีคอนขางใหญกวาเม่ือเทียบกับ AMD ซึ่งอาจ
สงผลใหสายโซของเชลแล็กแยกหางกันมากข้ึนสงผลใหมีความยืดหยุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากน้ีแลว MGM ยังมีจํานวนหมูไฮดรอกซิลที่มากกวา จึงสงผลตออันตรกิริยาระหวางสายโซ
ของเชลแล็กท่ีแตกตางกันทําใหคุณสมบัติเชิงกลเปลี่ยนแปลงไปดวย รวมทั้งความแตกตางของหมู
เอมีนใน AMD (primary amine) และ MGM (secondary amine) ที่จะถูกเติมโปรตอน (protonated) 

ใหกลายเปนไอออนบวกแลวสรางพันธะไอออนิกกับหมูคารบอกซิเลตท่ีมีความแข็งแรงของพันธะ
แตกตางกัน 

     

2. การศึกษาความคงตัวของฟลมเชลแล็ก  

การศึกษาความคงตัวของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD หรือ MGM กับ AMN ทําโดย
การนําฟลมเชลแล็กท่ีเตรียมไดเก็บไวที่ อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน โดยมีการสุมมาตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของฟลม
เชลแล็กท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไดแก คาของกรด ปริมาณตะกอน ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด 
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สเปกโทรสโกป การละลายของฟลมท่ีพีเอชตางกัน โดยพีเอชท่ีใชในการทดสอบคือ 7.0 และ 7.3 
ซึ่งเปนพีเอชท่ีฟลมเชลแล็กเร่ิมละลายและละลายหมด ตามลําดับ และคุณสมบัติเชิงกล ไดแก แรง
เจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัสของการเจาะ  

  

2.1. ผลของการเก็บรักษาตอคุณสมบัติของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD  
                            เมื่อนําเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMD มาเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน พบวาลักษณะทางกายภาพของฟลมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปคือเกิดการออนตัวและหลอมรวมกันโดยการเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดชัดเจนมากข้ึน
เมื่อเพิ่มอัตราสวน AMD ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟลมหลังเก็บ จึงไดทํา
การทดสอบคุณสมบัติอ่ืนๆ เพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
  2.1.1 คาของกรดและปริมาณตะกอน  
           เชลแล็กในรูปกรดเมื่อเก็บไวเปนเวลานานจะเกิดการเสียสภาพ เน่ืองจาก
เชลแล็กเกิดการพอลิเมอไรเชชันกันระหวางหมูคารบอกซิลและไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของ
เชลแล็กดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน สงผลทําใหมีคาของกรดลดลงและทําใหเกิดปริมาณตะกอนท่ี
ไมละลายในเอทานอลเพิ่มมากข้ึน (Farag and Leopold 2009:33-39) ดังน้ันคาของกรดและปริมาณ
ตะกอนจึงเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญในการแสดงถึงความคงตัวของเชลแล็ก ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเชลแล็กใหอยูในรูปเกลือ ซึ่งคาดวานาจะทําใหความคงตัวเปลี่ยนแปลงไป จึงไดมีการ
ใชคาดังกลาวสําหรับศึกษาความคงตัวเปรียบเทียบ สําหรับการศึกษาในตอนน้ีไดทําการเปรียบเทียบ
ผลของอัตราสวน AMD:AMN ตอความคงตัว ดังแสดงในภาพท่ี 48 และ 49 ซึ่งภาพท่ี 48 แสดงถึง
คาของกรดของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนท่ีแตกตางกัน จากผลการทดสอบ
พบวาเชลแล็กในรูปเกลือมีคาของกรดไมลดลงอยางชัดเจนในชวง 30 วันแรก ซึ่งตางจากเชลแล็ก
ในรูปกรด ที่มีคาของกรดลดลงอยางรวดเร็วภายหลังการเก็บ 15 วัน (Farag and Leopold 2009: 33-

39; Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) แสดงใหเห็นถึงความคงตัวที่เพิ่มมากข้ึนหลังจาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงใหอยูในรูปเกลือ อยางไรก็ตามคาของกรดมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน
ภายหลังการเก็บนานกวา 60 วัน เมื่อเปรียบเทียบผลของอัตราสวน AMD:AMN ตอคาของกรด 
พบวาไมมีความแตกตางท่ีชัดเจน การเพิ่มข้ึนของอัตราสวน AMD ไมไดสงตอการเปลี่ยนแปลงคา
ของกรด ซึ่งแสดงใหเห็นวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ยังมีแนวโนมการสลายตัวหลังเก็บไวเปน
ระยะเวลานาน 
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ภาพที่ 48  คาของกรดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนท่ีตางกันภายหลัง 

 การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

  

      หลังจากเชลแล็กเกิดพอลิเมอไรเซชันนอกจากทําใหคาของกรด
ลดลงแลวยังมีผลทําใหโครงสรางมีขนาดใหญขึ้นและสูญเสียคุณสมบัติในดานการละลาย จากผล
การทดลองพบวาเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN)  มีปริมาณตะกอนเพิ่มมาก
ขึ้นในทุกอัตราสวนเมื่อเก็บไวเปนเวลา 6 เดือน ดังภาพที่ 49 ซึ่งสอดคลองกับผลของคาของกรดท่ี
ลดลง ซึ่งยืนยันถึงการเสียความคงตัวหลังเก็บไวเปนเวลานาน เมื่อพิจารณาผลของอัตราสวน AMD 

พบวาไมมีความสัมพันธที่ชัดเจนกับระยะเวลาท่ีเร่ิมเกิดตะกอน ซึ่งผลจะแตกตางจากการใชเกลือ 
MGM ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป 
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ภาพที่ 49 ปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนท่ีตางกัน ภายหลัง 

 การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

 

  2.1.2. ผลของการเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ตอการละลายของฟลมท่ี    
พีเอชตางกัน โดยพีเอชท่ีใชในการทดสอบ คือ 7.0 และ 7.3  
   จากการทดสอบการละลายของเชลแล็กกอนนํามาศึกษาความคงตัว  พบวา
เชลแล็กละลายไดบางสวนในสารละลายท่ีพีเอช 7.0 และละลายไดหมดในสารละลายท่ีพีเอช      
มากกวา 7.0 ดังน้ันจึงเลือกสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 และ 7.3 มาเปนตัวกลางสําหรับทดสอบ
ความคงตัวของเชลแล็กในดานการละลาย ทั้งในเร่ืองการเปล่ียนแปลงคาการละลายและระยะเวลา
ในการละลายภายหลังการเก็บ ดังแสดงในภาพท่ี 50, 51 และตารางที่ 8 ตามลําดับ จากผลการ
ทดสอบการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 พบวาฟลม
เชลแล็กมีการละลายลดลงในทุกอัตราสวนของ AMD:AMN เมื่อเก็บไวเปนระยะเวลานานข้ึน 

เชลแล็กที่มีอัตราสวนของ AMD สูงกวาจะมีคาการละลายที่มากกวาในชวงตนของการศึกษา แต
หลังจากเก็บไวนานข้ึนคาการละลายจะลดลงอยางรวดเร็วและมีคาไมแตกตางกันมากนักภายหลัง
การเก็บวันนานกวา 60 วัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเสียสภาพของฟลมซึ่งสอดคลองกับคาของกรด
และปริมาณตะกอน ดังที่ไดกลาวมาแลว  
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ภาพที่ 50 การเปล่ียนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0  ของฟลมเชลแล็กในรูป 

 เกลือ AMD:AMN ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75  
 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน       

 

   ตารางท่ี 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาในการละลายของฟลม
เชลแล็กในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 เมื่อเก็บรักษาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ใน
อัตราสวน 100:0, 80:20 และ 20:80 โดยพบวาฟลมเชลแล็กสามารถละลายในสารละลายบัฟเฟอร  
พีเอช 7.3 หมดในเวลา  34, 52 และ 87 นาที ตามลําดับ ซึ่งผลการทดลองท่ีไดมีความสอดคลองกับ
คาการละลายของฟลมท่ีพีเอช 7.0 กลาวคือฟลมจะละลายชาลงหลังจากเก็บไวนานข้ึน โดยจะเห็น
ผลท่ีชัดเจนเมื่อระยะเวลาในการเก็บนานกวา 15 วัน ฟลมในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) ใช
เวลาในการละลายนานกวา 180 นาที ในขณะท่ีฟลมในรูปเกลือในอัตราสวนอ่ืนท้ังหมด ใชเวลาใน
การละลายนานกวา 180 นาที หลังเก็บไวนาน  60 วัน ผลที่ไดทั้งหมดยืนยันถึงการสูญเสีย         
ความคงตัวของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD   
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ตารางท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงของเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ใน         
 สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ภายหลังการเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืน
 สัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน เวลา 6 เดือน 

ระยะเวลาใน
การเก็บรักษา

(วัน) 

เวลาในการละลาย (นาที) 

100:0 80:20 60:40 40:60 20:80 0:100 

0 (เริ่มตน) 12.8±0.8 16.5±1.2 18.8±2.2 22.7±7..8 24.8±5.4 27.4±3.8 

15 34.0±4.9 51.8±2.4 24.7±2.3 33.9±2.7 87.5±2.7 >180 

30 >180 >180 120.2±0.1 60.1±0.1 >180 >180 

60 >180 >180 >180 >180 >180 >180 

90 >180 >180 >180 >180 >180 >180 

120 >180 >180 >180 >180 >180 >180 

150 >180 >180 >180 >180 >180 >180 

180 >180 >180 >180 >180 >180 >180 

 

 
ภาพที่ 51

  

การเปล่ียนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ของฟลมเชลแล็กในรูป 

 เกลือ AMD:AMN ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75     

  เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 
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  2.1.3. ผลของการเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ตอฟูเรียร ทรานสฟอรม-

อินฟราเรด สเปกโทรสโกป  
   มีรายงานการศึกษาพบวาเชลแล็กในรูปเกลือเมื่อมีการเก็บไวนานขึ้นจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากรูปเกลือเปนรูปกรด (มีการเปลี่ยนแปลงจากคารบอกซิเลตเปนคารบอกซิลิก) 
และสงผลใหเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็ว (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 695-696) ใน
การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชฟูเรียร  ทรานสฟอรม  อินฟราเรด  สเปกโทรสโกป เพื่อตรวจสอบการ
เปลี่ ยนแปลงของ  ABS1556/ABS1716 ภายหลังการเก็บไว เปน เวลา  6  เดือน  ที่ อุณหภูมิ  40                
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต ดังแสดงในรูปที่ 52 โดยพบวา ABS1556/ABS1716 
ของเชลแล็กท่ีเตรียมในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) มีคาท่ีลดลงเมื่อเก็บไวเปนเวลานาน 
โดยเฉพาะเชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) จะมีคาลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับ
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) ที่คอยๆ ลดลงอยางชาๆ เปนการช้ีใหเห็นวาเกลือ 
AMD ทําใหเกิดพันธะไอออนิกหรือหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาเกลือ AMN และยังชวยปองกันการ
เปลี่ยนจากคารบอกซิเลตไปเปนคารบอกซิลิกไดดีกวาดวย ผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีการเปลี่ยนแปลงกลับเปนรูปกรดท่ีคอนขางยากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMN ซึ่งควรสงผลใหเชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีความคงตัวที่มากกวา แตอยางไรก็ตามผลของ   
คาของกรด ปริมาณตะกอน และการละลายของฟลมท่ีพีเอชตางกัน ชี้ใหเห็นวาความคงตัวของ
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD ไมไดดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN อยางชัดเจน ดังน้ันเชลแล็กในรูป
เกลือ AMD นาจะมีการเสียความคงตัวดวยกลไกอ่ืนรวมดวย นอกจากการเกิดเอสเทอริฟเคชัน
ระหวางคารบอกซิลกับไฮดรอกซิลของเชลแล็ก เมื่อพิจารณาที่โครงสรางของ AMD จะพบวามี
หมูไฮดรอกซิลดวย ดังนั้นอาจเปนไปไดวาอาจมีการเกิดปฏิกิริยาระหวางหมูไฮดรอกซิลของ AMD 

กับหมูไฮดรอกซิลของเชลแล็กดวยปฏิกิริยาเพอออกซิเดชั่น (peroxidation) ดังท่ีมีรายงานมากอน
หนา (Sarkar and Shrivastava 2000 : 23-28) 
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ภาพที่ 52  การเปล่ียนแปลงคา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN  ภายหลัง
 การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ  75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

 

    2.1.4. คุณสมบัติเชิงกลของฟลม  
                                   ในการศึกษาผลของการเก็บตอคุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กทํา

โดยการนําฟลมเชลแล็กมาเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 6 เดือน แลวนํามาทดสอบคุณสมบัติเชิงกลท่ีเปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บโดยทําการทดสอบ
เปนระยะ คุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กสามารถตรวจสอบไดโดยเคร่ือง texture analyzer โดย
ประเมินในรูปแบบของแรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัสของการเจาะ ผลการศึกษาพบวา 
แรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือทุกอัตราสวนมีแนวโนมลดลงเม่ือเพิ่มระยะเวลาในการเก็บ 
โดยเฉพาะเชลแล็กในรูปเกลือท่ีมีอัตราสวน AMD ที่คอนขางตํ่า ตัวอยาง เชน เชลแล็กในรูปเกลือ 
0:100, 20:80, 40:60 AMD:AMN มีคาแรงเจาะลดลงอยางรวดเร็วภายในเวลา 60 วัน ในขณะท่ี
เชลแล็กในรูปเกลือ 100:0 AMD:AMN มีแนวโนมลดลงหลังเก็บไวเปนเวลา 150 วัน ดังภาพท่ี 53 
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลภายหลังการเก็บนาจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การสูญเสีย
ความช้ืนหรือโมเลกุลของน้ําท่ีทําหนาท่ีเปนสารเพิ่มความยืดหยุน จึงสงผลใหความยืดหยุนของ
ฟลมลดลง ซึ่งสอดคลองกับรายงานการศึกษาอ่ืนๆ (Bodmeier and Paeratakul  1993 : 129-138; 

Manee Luangtana-anan et al. 2007: 687-692) อีกท้ังอาจเกิดข้ึนไดจากการเรียงตัวของสาย           
พอลิเมอรของเชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการสูญเสียความคงตัวดังท่ีกลาวมาแลว สวนคาของ
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กรด ปริมาณตะกอน หรือคาการละลายที่พีเอชตางกัน ไดแสดงใหเห็นถึงความคงตัวท่ีลดลงหลัง
การเก็บ ในกรณนีีเ้ปนไปไดวาการเกิดพอลิเมอไรเซชันหรือปฏิกิริยาอ่ืนๆ ระหวางสายพอลิเมอรทํา
ใหการเคลื่อนที่ของสายพอลิเมอรจํากัดมากข้ึนหรืออยูใกลกันมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหคุณสมบัติ
เชิงกลดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป 

 

 
ภาพที่ 53 การเปล่ียนแปลงคาแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ  AMD:AMN  ในอัตราสวนท่ี 

 แตกตางกันภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต 
 เปนเวลา 6 เดือน 

     

    การทดสอบเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ  ที่มี
อัตราสวน AMD:AMN ดังภาพที่ 54 อาจเห็นไมชัดเจนนักเน่ืองจากมีคาคอนขางตํ่าต้ังแตแรกเร่ิม
การทดสอบ อยางไรก็ตามจะเห็นไดชัดเจนในกรณีของเชลแล็กในรูปเกลือที่อัตราสวน AMD        

80 เปอรเซ็นต หรือสูงกวา ซึ่งแสดงถึงลักษณะท่ีเปราะของฟลมหลังเก็บไวเปนเวลานาน  การลดลง
ของ เปอรเซ็นตการยืดเกิดในระดับที่มากกวาการลดลงของแรงเจาะ กลาวคือฟลมมีความเปราะมาก
ขึ้นมากกวาความแข็งที่ลดลง 

    สําหรับการเปลี่ยนแปลงคามอดูลัสของการเจาะไดแสดงไวในภาพที่ 
55 ซึ่งมีผลท่ีคอนขางแตกตางกันขึ้นกับอัตราสวนของ AMD:AMN โดยท่ัวไปจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากมอดูลัสของการเจาะเปนคาท่ีไดจากแรงเจาะหารดวยเปอรเซ็นตการยืด ดังน้ันผลท่ีไดจึง
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แสดงใหเห็นวาการลดลงของเปอรเซ็นตการยืดเกิดในระดับที่มากกวาการลดลงของแรงเจาะ
กลาวคือฟลมมีความเปราะมากข้ึนมากกวาความแข็งที่ลดลง 

 

 
ภาพที่ 54 การเปล่ียนแปลงคาเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN  ภายหลัง 

 การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศา เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต  เปน เวลา 6 เดือน 

 

 
ภาพที่ 55 การเปล่ียนแปลงคามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN  
 ภายหลังการเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศา เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต  เปน 

 เวลา 6 เดือน 
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 2.2. ผลของการเก็บรักษาตอลักษณทางกายภาพของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM   

        ในการศึกษาความคงตัวของเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนที่
ตางกัน โดยใชวิธีการเดียวกันกับที่อธิบายไวแลวในตอน 2.1 โดยละเอียด ผลการประเมินในแตละ
หัวขอดังนี ้
.         2.2.1. คาของกรดและปริมาณตะกอน  

          ผลของการเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ตอคาของกรดไดแสดงไวใน
ภาพท่ี 56 พบวาฟลมเชลแล็กท่ีเตรียมในรูปเกลือ AMN (0:100 MGM:AMN) หรือเชลแล็กในรูป
เกลือคอมโพสิตท่ีมีอัตราสวนของ MGM ต่ํา เชน 20: 80 MGM:AMN มีคาของกรดลดลงอยาง
รวดเร็วโดยเห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนหลังการเก็บนานกวา 60 วันและ 90 วันตามลําดับ ในขณะ
ที่เชลแล็กในรูปเกลือท่ีมีสัดสวน MGM คอนขางสูง เชน 60:40, 80:20 และ100:0 MGM:AMN มี
การลดลงของคาของกรดท่ีคอนขางนอย แสดงใหเห็นถึงความคงตัวท่ีมากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMD ซึ่งอาจเกิดจากเกลือ AMN เขาไปจับกับตําแหนงของหมูคารบอกซิลิกแลวกลายเปน           
คารบอกซิเลตไดนอย จึงทําใหเกิดการพอลิเมอไรเซชันไดงายกวาเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 
MGM ที่มีอัตราสวนของ MGM สูง ซึ่งผลการทดลองนี้มีความสอดคลองกับการเตรียมฟลมเชลแล็ก
ในรูปเกลือ AMN และเกลือ AMP (Sontaya Limmatvapirat et al .2007: 696-697; Manee 

Luangtana-anan et al. 2007: 687-692)   
   เมื่อพิจารณาผลของปริมาณตะกอนที่ไมละลายในเอทานอลของฟลม
เชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวาเชลแล็กในรูปแกลือ MGM และเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 
80:20 MGM:AMN และ 60:40 MGM:AMN เมื่อเก็บไวนาน 180 วัน จะมีปริมาณตะกอนท่ีนอยอยู 
มีคาประมาณ 1.48, 1.50 และ 1.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งเปนคาท่ีสอดคลองกับคาของกรดของ
เชลแล็กในรูปเกลือ MGM ขางตนท่ีมีคาลดลงเพียงเล็กนอย จึงทําใหเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ยัง
สามารถละลายไดดีในเอทานอล สวนฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 40:60 MGM:AMN จะมี
ปริมาณตะกอนเพิ่มมากข้ึนเม่ือเก็บไวเปนเวลา 180 วัน สําหรับฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 
20:80 MGM:AMN จะมีปริมาณตะกอนเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็วที่เวลาในการเก็บประมาณ 90 วัน 
ดังภาพที่ 57 แสดงปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ซึ่งใหผลในลักษณะเดียวกับ
การเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMP (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 696-697) กลาวคือ 
เกลือ MGM สามารถลดการเกิดตะกอนได โดยสามารถขัดขวางการเกิดพอลิเมอไรเซชันของ
เชลแล็กท่ีตําแหนงของหมูคารบอกซิลิกและหมูไฮดรอกซิล  ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเชลแล็กเสีย      
ความคงตัว เน่ืองจากเกลือ MGM มีขนาดโมเลกุลใหญ จึงทําใหเกิดการพอลิเมอไรเซชันไดยาก และ
จะสงผลใหปริมาณตะกอนท่ีเกิดข้ึนนอยตามไปดวย หรืออีกในหนึ่ง MGM  เกิดเปนไอออนบวก
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ขนาดใหญจึงสงผลใหพันธะไอออนิกมีความคงตัวมากกวาพันธะท่ีเกิดข้ึนในเกลือของ AMN และ 
AMD  

  
ภาพที่ 56 การเปล่ียนแปลงคาของกรดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ภายหลังการ 

 เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

 
ภาพที่ 57 การเปล่ียนแปลงปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ภายหลัง 

 การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน  
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  2.2.2. การละลายของฟลมเชลแล็กท่ีพีเอช 7.0 และ 7.3 

            เชลแล็กในรูปของเกลือ MGM สามารถละลายไดบางสวนในสารละลาย
บัฟเฟอรพีเอช 7.0 และละลายหมดในสารละลายบัฟเฟอร พีเอช 7.3 เชนเดียวกับเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMD ดังน้ันจึงเลือกสารละลายดังกลาวในการทดสอบการละลายของเชลแล็ก  และความคงตัว
เปรียบเทียบ จากการศึกษาพบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการละลายของเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM ทั้งในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 และ 7.3 ผลการละลายของเชลแล็กในรูปเกลือ 
MGM ในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 แสดงใหเห็นวาเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 0:100 และ 
20:80 MGM:AMN มีการละลายลดลงอยางรวดเร็ว และคอยๆ ลดลงอยางตอเนื่องเมื่อระยะเวลาใน
การเก็บรักษานานข้ึน ในขณะท่ีเชลแล็กในรูปเกลือที่มีอัตราสวน MGM สูง เชน 80:20 และ 100:0 

MGM:AMN จะมีการเปลี่ยนแปลงนอย โดยคาการละลายหลังจากเก็บไวเปนเวลา 180 วันมีคา
คอนขางใกลเคียงกับคาการละลายในชวงกอนเก็บ ดังภาพที่ 58  
 

 
ภาพที่ 58 การเปล่ียนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ของฟลมเชลแล็กในรูป 

 เกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนตางๆ กัน ภายหลังการเก็บที่ อุณหภูมิ 40  องศาเซลเซียส  
 ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 
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ผลของเวลาที่ฟลมละลายหมดในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ไดผลที่
สอดคลองกับ คาการละลายท่ีพีเอช 7.0 กลาวคือฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่มีอัตราสวนของ MGM 

สูง ไดแก 100:0, 80:20, 60:40 MGM:AMN สามารถละลายไดในสารละลายดังกลาว ในขณะท่ี
เชลแล็กในรูปเกลือ 0:100 และ 20:80 MGM:AMN ไมสามารถละลายไดหมดภายหลังเก็บไวเพียง 
15 วันและ 90 วัน ตามลําดับ นอกจากนี้แลวเมื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงคาการละลายท่ีพีเอช 7.3 
โดยนําฟลมที่จุมครบ 180 นาที มาทดสอบ พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ 0:100 MGM:AMN และ20:80 

MGM:AMN มีคาการละลายลดลงเร่ือย ๆ หลังจากเก็บไวเปนเวลานานข้ึน ดังภาพที่ 59 ผลการ
ทดสอบการละลายท่ีพีเอช 7.0 และ 7.3 ยืนยันถึงความคงตัวของฟลมท่ีมากข้ึนเม่ือเพิ่มอัตราสวน
ของ MGM  

 

ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ใน
 สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ภายหลังการเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้น
 สัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลาในการ
เก็บรักษา (วัน) 

เวลาในการละลาย (นาที) 
100:0 80:20 60:40 40:60 20:80 0:100 

0 (เร่ิมตน) 5.6±1.2 9.1±1.0 14.6±0.7 17.8±2.3 20.9±4.5 27.4±3.8 

15 6.0±1.4 7.8±1.6 18.5±1.9 17.4±2.0 18.7±1.3 >180 

30 9.2±0.5 8.4±0.4 17.9±0.1 15.8±0.7 27.3±3.3 >180 

60 11.6±1.8 8.8±0.8 14.6±1.1 19.0±1.1 60.7±0.1 >180 

90 9.1±1.8 19.1±3.0 11.6±1.0 21.1±1.9 >180 >180 

120 10.0±2.0 18.3±2.0 11.4±0.9 23.9±2.1 >180 >180 

150 9.5±2.6 10.9±2.8 13.6±0.5 33.6±5.6 >180 >180 

180 16.0±2.7 13.5±2.9 15.3±3.0 39.3±1.2 >180 >180 
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ภาพที่ 59 การเปล่ียนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ของฟลมเชลแล็กในรูป 

 เกลือ MGM:AMN ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 

 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

 

  2.2.3. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป  
    ภาพที่ 60 แสดงผลของระยะเวลาในการเก็บตอการเปลี่ยนแปลงคา 
ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ 100:0, 80:20 
และ 60:40 MGM:AMN มีคา ABS1556/ABS1716 ลดลงเล็กนอย เมื่อระยะเวลาในการเก็บนานขึ้น โดย
ยังมีคา ABS1556/ABS1716 ที่คอนขางสูง ถึงแมวาจะเก็บไวเปนเวลานานถึง 180 วัน ในขณะท่ีเชลแล็ก
ในรูปเกลือที่มีอัตราสวน MGM:AMN ต่ํา เชน 0:100 MGM:AMN มีการลดลงของ ABS1556/ABS1716 
อยางรวดเร็วภายใน 60 วันแรก ผลที่ไดแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงของหมูคารบอกซิเลตไป
เปนคารบอกซิลิกไดอยางรวดเร็วในกรณีของเชลแล็กท่ีมีอัตราสวนของ MGM ต่ํา ซึ่งผลท่ีไดมี
ความสอดคลองกับคาการละลายของฟลมท่ีลดลงอยางรวดเร็ว (ภาพท่ี 58 และตารางท่ี 9) 
นอกจากน้ีแลวการเปลี่ยนแปลงจากหมูคารบอกซิเลตไปเปนคารบอกซิลิกจะทําใหเกิดปฏิกิริยา    
พอลิเมอไรเซชันและสงผลใหเชลแล็กเสียความคงตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับคาของกรดท่ี
ลดลงและปริมาณตะกอนท่ีเพิ่มขึ้นในเวลาตอมา 
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ภาพที่ 60 การเปล่ียนแปลงคา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปของ MGM:AMN ภายหลัง 

 การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6  เดือน 

 

  2.2.4. คุณสมบัติเชิงกล  
   การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ใช
วิธีการเดียวกันกับการทดสอบความคงตัวฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ภายหลังการเก็บ
ฟลมเชลแล็กไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนแปลงไประหวางการเก็บ เมื่อพิจารณาผลของ
ระยะเวลาในการเก็บท่ีมีผลตอแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวาเม่ือมีการเก็บฟลม
เชลแล็กไวเปนเวลาท่ีนานข้ึนจะทําใหคาแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีแนวโนม
ลดลงในทุกอัตราสวนของเกลือ MGM แตการเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดไมชัดเจนเมื่อเทียบกับเชลแล็ก
ในรูปเกลือ AMD ดังภาพท่ี 61 คาดวาเกลือ AMD และ AMN มีขนาดโมเลกุลเล็ก จึงทําใหพันธะ 
ไอออนิกที่ใชยึดเกาะกับเชลแล็กคอนขางออน สงผลใหฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดมีความเปราะ 
ในขณะท่ีเกลือ MGM มีขนาดโมเลกุลใหญกวา จึงทําใหยึดเกาะกับเชลแล็กไดดีกวา ซึ่งจะสงผลให
ฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดมีความเปราะนอยกวา 
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ภาพที่ 61 การเปล่ียนแปลงคาแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ  MGM:AMN  ภายหลังการเก็บที่
 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต  เปนเวลา 6 เดือน 

 

   ภาพท่ี 62 แสดงการเปลี่ยนแปลง ปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM ในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังการเก็บ พบวามีคาเปอรเซ็นตการยืดท่ีลดลงในทุก
อัตราสวนของเกลือ MGM:AMN ฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM (100:0 MGM:AMN) และ
เชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 80:20 ถึง 40:60 MGM:AMN มีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นตการยืด 
ที่ไมมากนัก เนื่องจากฟลมมีความยืดหยุนท่ีดี แตฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 20:80 

MGM:AMN มีคาเปอรเซ็นตการยืดต่ํา เนื่องจากฟลมมีความเปราะมากกวาในอัตราสวนอ่ืนๆ เมื่อ
เก็บไวเปนเวลานานขึ้น 
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ภาพที่ 62 การเปล่ียนแปลงคาเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN  ภายหลัง 

 การเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศา เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต  เปน เวลา 6 เดือน 

 

   ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีมีตอคามอดูลัสของการเจาะแสดงไวใน
ภาพท่ี 63 เนื่องจากฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีเปอรเซ็นตการยืดท่ีคอนขางสูง จึงทําใหคา
มอดูลัสของการเจาะมีคาคอนขางตํ่าต้ังแตเร่ิมตน ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงจึงไมชัดเจนนักเมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บนานข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเชลแล็กที่มีอัตราสวน MGM สูง เชน 100:0, 

80:20, 60:40 MGM:AMN จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขางนอยมาก ซึ่งผลท่ีไดนี้มีความสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงที่นอยของท้ังแรงเจาะและเปอรเซ็นตการยืดดังที่กลาวมาแลว 

   จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติเชิงกล พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ 
MGM มีการเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ทั้งน้ีนาจะเปนผล
เนื่องมาจากเชลแล็กในรูปเกลือ  MGM มีความคงตัวทางเคมีที่มากกวาหรือเกิดปฏิกิริยา                 
พอลิเมอไรเซชันที่นอยกวา 
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ภาพที่ 63 การเปล่ียนแปลงคามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN 

  ภายหลังการเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต  เปน 

 เวลา 6 เดือน 

 

3. การเปรียบเทียบเชลแล็กในรูปเกลือประเภทท่ีแตกตางกัน 

 ในตอนท่ี 2 ไดมีการอธิบายถึงความคงตัวของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM 

โดยการแยกอธิบายเกลือแตละชนิดและเปรียบเทียบเฉพาะผลของอัตราสวนAMD:AMN หรือ 
MGM:AMN ตอความคงตัวซึ่งอาจทําใหเห็นผลของชนิดของเกลือตอความคงตัวไมชัดเจนนัก 

เพื่อใหเห็นผลดังกลาวชัดเจนขึ้นจึงขอแสดงการเปรียบเทียบโดยเลือกเกลือที่มีอัตราสวนเดียวกัน  
ซึ่งในกรณีน้ีจะเลือกอัตราสวน 60:40 เปนหลัก ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของอัตราสวนของ MGM:AMN ที่
มีความคงตัวดี และมีโอกาสนําไปใชประโยชนมาเปรียบเทียบใหเห็นผลชัดเจนอีกครั้ง 

 3.1. การเปรียบเทียบคาของกรดและปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD 

และ MGM  

        จากผลการศึกษาคาของกรดและปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูป
เกลือ AMD และฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวาฟลมท้ัง 2 ชนิด มีคาของกรดลดลง ฟลม
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีคาของกรดท่ีลดลงรวดเร็วกวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ทั้งน้ีได
เลือกคาของกรดของอัตราสวนของเกลือทั้ง 2 ชนิด ที่ 60:40 ของเชลแล็กในรูปเกลือทั้ง 2 ชนิด 
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(60:40 AMD:AMN และ 60:40 MGM:AMN) โดยเปรียบเทียบกับเชลแล็กในรูปเกลือ 100 

เปอรเซ็นต AMN (100 เปอรเซ็นต AMN) จากภาพท่ี 64 พบวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคา
ของกรดท่ีเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อระยะเวลาในการเก็บนานข้ึน ในขณะท่ีฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMD มีคาของกรดลดลงอยางรวดเร็วเมื่อระยะเวลาในการเก็บนานข้ึน แสดงใหเห็นวาเชลแล็กใน
รูปเกลือ MGM เกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมูคารบอกซิลกับหมูไฮดรอกซิลไดยาก จึงสงผลให
การลดลงของหมูคารบอกซิลเกิดขึ้นไมชัดเจน   
 

 
ภาพที่ 64 การเปรียบเทียบคาของกรดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN  และ 

  MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ความช้ืน- 

 สัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

 

        เมื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลงปริมาณตะกอนของเชลแล็กในรูปเกลือ ดังแสดง
ในภาพท่ี 65 พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD หรือ AMN มีตะกอนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วหลังเก็บไว
เปนเวลา 90 วัน ในขณะที่เชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีตะกอนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย ถึงแมวาจะเก็บ
เปนเวลานานถึง 180 วัน ซึ่งสอดคลองกับผลของคาของกรดและเปนการยืนยันถึงความคงตัวที่
ดีกวาของการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM    
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ภาพที่ 65 การเปรียบเทียบปริมาณของแข็งท่ีไมละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 
 AMD:AMN และ  MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 ภายหลังการเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศา-
 เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

  

  กลไกการเพิ่มความคงตัวอาจมีความเกี่ยวของกับการปองกันการเกิดพอลิเมอไร-  
เซชันระหวางหมูคารบอกซิลและหมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็ก โดยคาดวาสารกอ
เกลือ MGM นาจะมีการจับกับหมูคารบอกซิลไดดีกวาสารกอเกลือชนิดอ่ืน จึงชวยปองกันการเกิด
การพอลิเมอไรเซชันไดดีกวา นอกจากน้ีแลวเมื่อเปรียบเทียบโครงสรางโมเลกุลของ AMD และ 
MGM พบวา MGM มีขนาดโมเลกุลที่ใหญกวา AMD จึงอาจสงผลใหสายพอลิเมอรของเชลแล็กอยู
หางกันมากข้ึน  จึงชวยลดโอกาสการเกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมูคารบอกซิลและหมู            
ไฮดรอกซิลไดดีกวา ซึ่งผลท่ีไดสอดคลองกับงานวิจัยการเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMP 
(Sontaya Limmatvapirat et al .2007:690-698; Manee Luangtana-anan et al. 2007: 687-692) 
 3.2. การเปรียบเทียบการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM 

        จากการศึกษาการละลายของฟลมท่ีพีเอช 7.0 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือตางกัน  
ที่เก็บไวที่อณุหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต ภาพที่ 66 พบวาคาการละลาย
ของฟลมเชลแล็กที่เกิดจาก AMN และ AMD:AMN มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว โดยพบการลดลง
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อยางรวดเร็วภายหลังเก็บไวเปนเวลา 30 วัน ในขณะที่ฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ MGM มีการ
เปลี่ยนแปลงที่นอยมาก ถึงแมวาจะเก็บไวเปนเวลาถึง 180 วัน 

 
ภาพที่ 66  การละลายของฟลมเชลแล็กในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 หลังจากเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 

  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

  

    ตารางที่ 10 แสดงผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีมีตอระยะเวลา
ในการละลายของฟลมท่ีพีเอช 7.3 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และเกลือ MGM จากผลการ
ทดลองพบวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ AMN ไมละลายในสารละลายในพีเอช 7.3 เมื่อ
เวลาในการเก็บนานถึง 15 และ 60 วัน ตามลําดับ แตฟลมเชลแล็กในรูปของเกลือ MGM ยังสามารถ
ละลายในสารละลายพีเอช 7.3 ได เมื่อระยะเวลาในการเก็บนานถึง 180 วัน ซึ่งผลดังกลาวแสดงให
เห็นถึงความคงตัวที่ดีกวาของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD  
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ตารางที่ 10 ระยะเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ เกลือ MGM หลังจาก
 เก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลานาน 6 เดือน 

ระยะเวลาในการเก็บ
รักษา(วัน) 

ระยะเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็ก(นาที) 
60:40 AMD:AMN 60:40 MGM:AMN 100 AMN 

0 (เร่ิมตน) 18.8±2.1 14.8±0.7 27.4±3.8 

15 24.7±2.3 18.5±1.9 >180 

30 120.2±0.1 17.9±0.1 >180 

60 >180 14.6±1.1 >180 

90 >180 11.6±1.0 >180 

120 >180 11.4±1.0 >180 

150 >180 13.6±0.5 >180 

180 >180 15.3±3.0 >180 

 

  

3.3. การเปรียบเทียบสเปกตราของฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป 
ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM  

        จากภาพที่ 67 แสดงคา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กในรูปเกลือประเภทตางกัน
เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บ โดยพบวาเม่ือระยะเวลาในการเก็บนานข้ึนจะสงผลใหเกิดการลดลง
ของ ABS1556/ABS1716 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากหมูคารบอกซิเลตไปเปนหมูคารบอก-

ซิลิก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเห็นไดชัดเจนในเชลแล็กท่ีอยูในรูปเกลือ AMN ที่พบการลดลง
อยางรวดเร็วซึ่งแตกตางจากเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ที่มีการลดลงเพียงเล็กนอยในชวงแรกและ
ไมคอยเปลี่ยนแปลงหลังจากเก็บตอไปอีก 180 วัน ผลที่ไดแสดงใหเห็นวา MGM  สามารถจับท่ีหมู
คารบอกซิเลตไดดีกวาและปองกันการเปลี่ยนกลับเปนหมูคารบอกซิลท่ีสามารถเกิดพอลิเมอไร-   

เซชันและสงผลใหเกิดการเสื่อมสภาพตอไปได ซึ่งผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับการลดลง
ของคาของกรด การเกิดตะกอน และการเปลี่ยนแปลงคาการละลายท่ีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับเกลือ
ชนิดอ่ืน จึงเปนขอมูลท่ีสนับสนุนสมมุติฐานของการเพิ่มความคงตัวของ MGM  
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ภาพที่ 67 การเปรียบเทียบคา  ABS1556/ABS1776  ของฟลม เชลแล็กในรูปเกลือ   MGM:AMN และ 

  AMD:AMN ที่อัตราสวน 60:40 กับฟลม เชลแล็กในรูปเกลือ AMN  ภายหลังการเก็บท่ี 

 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6  เดือน 

 

 3.4. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM 

        การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของฟลมไดแก แรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัส
ของการเจาะ โดยการเปรียบเทียบระหวางเชลแล็กในรูปเกลือที่แตกตางกันหลังเก็บที่อุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน ไดแสดงไวในภาพที่ 68  
        เม่ือพิจารณาผลของแรงเจาะ ซึ่งเปนคาท่ีแสดงถึงความแข็งแรงของฟลมท่ีทนตอ
แรงกระแทก พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN ในตอนเร่ิมตนมีคา แรงเจาะประมาณ 1.485 MPa 

ในขณะท่ีเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN และเกลือ MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 จะมีคาแรง
เจาะเพ่ิมมากข้ึน และพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคาแรงเจาะสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับเกลือ 
AMD และเกลือ AMN และเมื่อเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือดังกลาวเปนเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต พบวาคาแรงเจาะมีแนวโนมลดลง แตฟลมเชลแล็ก
ในรูปเกลือ MGM ยังมีคาแรงเจาะท่ีมากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และเกลือAMN   
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ภาพที่ 68 คาแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่แตกตางกัน ภายหลัง การเก็บท่ีอุณหภูมิ 40    
 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

 

   เมื่อพิจารณาความยืดหยุนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่ตางกัน พบวาในตอน
เร่ิมตนฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN มีเปอรเซ็นตการยืดหยุนประมาณ 1.34 เปอรเซ็นต ซึ่งฟลม
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN และเกลือ MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 มีเปอรเซ็นตความ
ยืดหยุนประมาณ 4.21 และ 85.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ 

MGM มีความยืดหยุนท่ีดีกวาและมีความเปราะนอยกวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN และเกลือ 
AMD อยางชัด ดังภาพท่ี 69 ซึ่งหลังจากเก็บไวที่สภาวะดังกลาว พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูป
เกลือแตละชนิดมีแนวโนมของความยืดหยุนที่ลดลง เชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีความยืดหยุน
ลดลงแตลดลงนอยกวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN และเกลือ AMD แสดงวาฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM ยังมีความยืดหยุนท่ีดีมากแมจะเก็บไวเปนเวลานานก็ตาม นอกจากน้ีโครงสรางของ 
MGM มีขนาดท่ีใหญอาจมีผลเพิ่มความยืดหยุนและลดความแข็งของฟลมลงได 
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ภาพที่ 69 เปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่แตกตางกัน ภายหลังการเก็บ ที่อุณหภูมิ 
 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

 

  พิจารณาคามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN เกลือ AMD 

และเกลือ MGM พบวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN มีคาประมาณ 0.789 MPa และลดลงเมื่อ
เตรียมในรูปเกลือ AMD และเกลือ MGM การลดลงของมอดูลัสของการเจาะเกิดจากการเพิ่มข้ึนของ
เปอรเซ็นตการยืด ดังภาพที่ 70 นอกจากน้ียังพบวาเม่ือเก็บไวเปนระยะเวลานานขึ้นคามอดูลัสของ
การเจาะมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึน ฟลมในรูปเกลือ MGM:AMN มีคามอดูลัสของการเจาะตํ่ากวาฟลม
ในรูปเกลือ AMD และเกลือ AMN แสดงวาฟลมในรูปเกลือ MGM มีความยืดหยุนที่ดีกวา   
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ภาพที่ 70 คามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่แตกตางกัน ภายหลังการเก็บที่
 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการทดลอง 

 

 การปรับปรุงคุณภาพของเชลแล็กโดยการเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือชนิดตางๆ 
ดวยการใชสารกอเกลือ ไดแก AMN AMD และ MGM ซึ่งมีความแตกตางกันท้ังหมูฟงกชันและ
ขนาดของโครงสรางทางเคมี โดยที่ AMN มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดและ MGM มีขนาดโมเลกุลใหญ
ที่สุด ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือที่มีอัตราสวนตางกัน ดังน้ี 0:100, 80:20, 

60:40, 40:60, 20:80 และ 100:0 ของเกลือ AMD:AMN และ MGM:AMN เพื่อลดปญหาดานการ
ละลายและเพิ่มความคงตัวของฟลมเชลแล็ก   
 การศึกษาเชลแล็กในรูปเกลือกอนศึกษาความคงตัวของเชลแล็กในรูปผงแหง พบวา ท้ัง
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM มีคาความช้ืน คาของกรด และปริมาณตะกอนท่ีไมแตกตาง
กันอยางชัดเจน สําหรับคา ABS1556/ABS1716 ซึ่งแสดงถึงอัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของ
คารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคา ABS1556/ABS1716 สูงกวาเชลแล็ก
ในรูปเกลือ AMD เนื่องจากเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีการแตกตัวมากกวาและมีการเกิดเปน    
คารบอกซิลเลตไดดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ AMN ในการศึกษาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ
พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ MGM มีคาการละลายท่ีพีเอชตางกันดีกวาและสามารถ
ละลายในสารละลายพีเอช 7.3 ไดรวดเร็วกวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และเกลือ AMN 
เนื่องจากเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีการแตกตัวที่มากกวาและทําใหเกิดคารบอกซิลเลตไดดีกวา
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ AMN ซึ่งยืนยันผลดวย ABS1556/ABS1716 ที่มีคาสูงข้ึน ในการศึกษา
คุณสมบัติเชิงกลพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคุณสมบัติเชิงกลท่ีดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ 
AMD  นอกจากนี้ในการเพ่ิมอัตราสวนของเกลือ MGM ยังมีผลทําใหคาของกรดและปริมาณ
ตะกอนเปลี่ยนแปลงไมชัดเจนมากนัก ในขณะที่มีการละลายและคุณสมบัติเชิงกลท่ีดีขึ้น 
 การศึกษาความคงตัวของเชลแล็กโดยการเก็บเชลแล็กในรูปเกลือท่ีอุณหภูมิ 40 องศา-

เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีคา
ของกรดลดลงและมีปริมาณตะกอนท่ีเพิ่มมากข้ึนเมื่อเก็บไวเปนเวลานานมากข้ึน แตเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM มีคาของกรดและปริมาณตะกอนท่ีเปลี่ยนแปลงไมมากนักเมื่อเทียบกับกอนศึกษา
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ความคงตัว แสดงวาเกลือ MGM สามารถปองกันหรือขัดขวางการเกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมู    
คารบอกซิลิกกับหมูไฮดรอกซิลไดดีกวาเกลือ AMD และ AMN คาดวาอาจเกิดจากเกลือ MGM มี
โครงสรางโมเลกุลท่ีใหญกวาเกลือ AMD และ AMN นอกจากน้ี MGM ยังมีหมูไฮดรอกซิลในโมเลกุล
ถึง 5 หมู ในขณะท่ี AMD มีหมูไฮดรอกซิลเพียง 2 หมูและ AMN ปราศจากหมูไฮดรอกซิล รวมท้ัง 
MGM จัดเปน secondary amine ในขณะท่ี AMD จัดเปน primary amine ทั้งน้ีสามารถยืนยัน
ความสามารถของ MGM ในการปองกันการเกิดพอลิเมอริเซชันไดดวยคา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็ก
ในรูปเกลือ MGM ที่สูงกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD แมวาจะเก็บมาเปนเวลานาน จากการศึกษาการ
ละลายพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคาการละลายท่ีดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ที่อัตราสวน
ของเกลือ MGM มากขึ้นทําใหมีการละลายที่ดีขึ้น ระยะเวลาในการเก็บมีผลไมมีมากนักตอคุณสมบัติ
เชิงกลของเชลแล็กในรูปเกลือที่เตรียมไดจากเกลือท้ัง 2 ชนิด  
 จากการศึกษาน้ีพบวาความคงตัวของเชลแล็กที่เตรียมในรูปของเกลือ MGM มีคาการละลาย
ที่ดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD เน่ืองจาก MGM ทําใหเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาและประกอบกับ 

MGM มีขนาดโครงสรางท่ีใหญกวาทําใหขัดขวางการเกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมูคารบอกซิลกับ
หมูไฮดรอกซิลไดดีกวา ดังแสดงในภาพที่ 71 ซึ่งแสดงถึงการเกิดเกลือของเชลแล็กและการเสื่อมสภาพ
ของเชลแล็กในรูปเกลือและรูปกรด โดยท่ัวไปเชลแล็กในรูปกรดจะเกิดการเสื่อมสภาพโดย
กระบวนการพอลิเมอไรเซชันซึ่งเปนปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางหมูคารบอกซิลและหมู           
ไฮดรอกซิล ซึ่งเชลแล็กในรูปกรดจะเกิดปฏิกิริยาดังกลาวไดงายกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN, AMD 

และ MGM ตามลําดับ ทั้งนี้เชลแล็กในรูปเกลือ MGM จะเกิดการเสื่อมสภาพจากกระบวนการพอลิเมอ-

ไรเซชันไดยากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN และ AMD เนื่องจาก MGM มีขนาดโมเลกุลที่ใหญกวา 
AMN และ AMD จึงเกิดพันธะไอออนิกที่คงตัวและจับแนนกับหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาพันธะ           
ไอออนิกท่ีเกิดจาก AMN หรือ AMD อีกทั้งขนาดโมเลกุลที่ใหญกวาของ MGM ยังชวยเพิ่มระยะหาง
ระหวางสายพอลิเมอรของเชลแล็กอีกดวย จึงสงผลใหลดโอกาสในการเกิดพอลิเมอไรเซชัน 
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ภาพที่ 71 แสดงการเกิดเกลือของเชลแล็กและการเส่ือมสภาพของเชลแล็กในรูปเกลือประเภท ตางกัน 
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ตารางท่ี 11  อัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของคารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก   
 (ABS1556/ABS1716) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในอัตราสวนที่ตางกัน 
 

AMD:AMN ABS1556/ABS1716 

0:100  0.345±0.012 

20:80  0.380±0.015 

40:60  0.391±0.001 

60:40  0.401±0.013 

80:20  0.432±0.016 

100:0  0.494±0.019 

 

ตารางท่ี 12 คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในอัตราสวนที่ตางกัน ใน
 สารละลายบัฟเฟอรพีเอชตาง 

AMD:AMN 

(เปอรเซ็นต) 
พีเอช  

6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 

0:100 7.31±1.49 12.07±1.21 19.12±7.89 100.00 100.00 

20:80 25.18±1.02 12.03±0.82 29.57±3.00 100.00 100.00 

40:60    26.52±1.57 27.43±1.49 56.16±1.68 100.00 100.00 

60:40     28.97±1.16 17.22±2.03 65.63±2.73 100.00 100.00 

80:20     63.16±5.99 22.90±0.81 52.02±16.45 100.00 100.00 

100:0  23.77±0.82 23.85±1.89 61.26±3.40 100.00 100.00 
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ตารางท่ี 13  คาแรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัสของการเจาะ ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD 

 ในอัตราสวนที่ตางกัน 

AMD:AMN คาแรงเจาะ  เปอรเซ็นตการยืด มอดูลัสของการเจาะ 

(เปอรเซ็นต) (MPa) (เปอรเซ็นต) (MPa) 

0:100 1.49±0.64 1.34±0.51 0.79±0.09 

20:80 1.47±0.51 2.91±0.50 0.55±0.20 

40:60 1.50±0.42 2.44±0.74 0.62±0.05 

60:40 1.53±0.42 4.21±0.56 0.38±0.09 

80:20 3.94±1.13 20.78±9.38 0.20±0.04 

100:0 4.61±0.56 69.01±7.65 0.07±0.01 

 

ตารางท่ี 14 คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD อัตราสวนที่ตางกันใน
 สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ภายหลัง การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้น-

 สัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลา
ในการเก็บ 

AMD:AMN 

(วัน) 0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 19.12±7.89 29.57±3.00 66.22±3.18 67.34±9.03 55.84±4.10 72.97±14.85 

15 19.23±0.54 22.00±0.86 19.85±0.42 66.28±2.80 56.69±10.92 67.11±0.87 

30 14.02±2.00 20.36±2.52 19.11±3.08 23.92±2.89 29.34±3.65 49.88±5.32 

60 6.78±2.04 16.61±1.48 19.77±1.20 18.14±0.84 21.01±1.54 59.45±6.65 

90 5.84±2.09 15.64±1.02 17.78±3.44 17.25±1.94 21.64±2.79 39.94±6.46 

120 2.81±1.70 14.56±1.82 17.45±2.42 18.25±2.71 16.26±5.69 21.51±3.00 

150 2.56±0.56 7.23±2.06 13.80±2.17 14.46±1.66 14.88±2.67 9.98±3.77 

180 3.22±0.69 3.50±1.28 10.27±1.71 15.38±1.42 17.86±4.87 18.92±2.59 
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ตารางท่ี 15 คา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในอัตราสวนที่ตางกัน ภายหลังการ
 เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลา
ในการเก็บ 

AMD:AMN 

 (วัน) 0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 0.344±0.019 0.380±0.015 0.391±0.001 0.401±0.013 0.432±0.016 0.494±0.019 

15 0.309±0.016 0.292±0.006 0.333±0.004 0.359±0.007 0.426±0.022 0.489±0.007 

30 0.245±0.008 0.263±0.012 0.294±0.011 0.350±0.003 0.419±0.005 0.484±0.009 

60 0.155±0.003 0.206±0.016 0.277±0.015 0.303±0.001 0.400±0.009 0.483±0.006 

90 0.184±0.004 0.208±0.004 0.249±0.008 0.293±0.001 0.380±0.005 0.424±0.010 

120 0.159±0.009 0.191±0.005 0.253±0.014 0.292±0.004 0.383±0.022 0.458±0.001 

150 0.138±0.013 0.169±0.012 0.239±0.004 0.290±0.000 0.367±0.002 0.360±0.010 

180 0.152±0.005 0.186±0.001 0.208±0.002 0.286±0.008 0.425±0.107 0.403±0.001 

 

ตารางท่ี 16 คาของกรด (mg KOH/g SHL) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD อัตราสวนที่ตางกัน 
 ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 
 เดือน 

ระยะเวลา
ในการเก็บ 

(วัน) 

AMD:AMN 

0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 75.53±1.70 76.61±0.78 68.70±4.93 66.43±2.88 68.40±1.05 68.39±0.80 

15 78.79±0.20 78.56±1.97 80.06±5.30 73.15±0.11 67.24±0.33 68.42±0.63 

30 83.18±0.36 77.64±0.71 80.88±4.55 75.57±1.16 69.80±1.46 72.17±0.24 

60 81.07±0.01 88.07±0.53 76.35±0.33 79.00±0.89 62.68±2.14 74.48±0.23 

90 59.31±0.37 85.09±0.01 60.01±0.01 60.29±0.17 60.62±0.49 52.98±0.20 

120 58.35±0.36 61.02±0.47 58.79±0.76 58.40±2.41 51.98±0.48 53.18±0.32 

150 55.03±3.05 61.02±0.47 54.31±1.46 52.52±3.98 49.64±0.59 48.92±0.13 

180 56.40±5.10 54.87±2.74 48.31±1.07 51.66±0.94 43.67±2.93 47.13±0.33 
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ตารางท่ี 17 ปริมาณของแข็งท่ีไมละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD อัตราสวนที่
 ตางกันภายหลังการเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
 เวลา 6 เดือน 

ระยะเวลาใน
การเก็บ (วัน) 

AMD:AMN 

0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 0.49±0.01 0.84±0.02 0.29±0.14 0.92±0.05 0.88±0.58 0.57±0.05 

15 0.59±0.01 0.84±0.06 0.80±0.14 0.29±0.10 0.76±0.26 0.48±0.07 

30 0.51±0.10 0.26±0.04 0.53±0.08 0.24±0.03 0.87±0.17 0.67±0.01 

60 0.51±0.01 1.76±0.37 27.17±0.39 2.21±0.09 26.85±0.59 0.15±0.06 

90 44.90±0.33 5.14±0.01 44.87±2.75 29.08±3.76 28.62±2.97 43.37±4.05 

120 44.90±0.33 41.31±1.09 45.61±0.12 37.59±0.17 51.22±0.94 50.12±1.19 

150 48.19±0.88 39.57±0.64 49.93±2.21 46.18±0.61 55.02±0.10 51.19±0.55 

180 65.85±5.02 51.46±2.88 57.52±0.61 50.60±0.46 60.85±1.29 53.41±0.31 

 

ตารางท่ี 18 คาอัตราสวนของ  ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ใน อั ต ร า ส ว น ที่
 ตางกัน 

MGM:AMN 

(เปอรเซ็นต) 
ABS1556/ABS1716 

0:100  0.345±0.019 

20:80  0.383±0.004 

40:60  0.430±0.003 

60:40  0.472±0.013 

80:20  0.503±0.008 

100:0  0.606±0.016 
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ตารางท่ี 19 คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ในอัตราสวนที่ตางกันใน
 สารละลายพีเอชตางกัน 

MGM:AMN 

(เปอรเซ็นต) 
คาพีเอช  

6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 

0:100 7.31±1.49 12.07±1.21 19.12±7.89 100 100 

20:80 22.00±1.07 23.99±1.88 24.60±1.87 100 100 

40:60 20.28±3.23 30.28±6.02 54.87±1.07 100 100 

60:40 34.05±11.64 35.59±15.05 76.80±3.94 100 100 

80:20 44.94±3.78 52.27±9.29 78.61±3.47 100 100 

100:0 59.89±7.22 70.01±2.98 83.25±2.03 100 100 

 

ตารางท่ี 20  คาแรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัสของการเจาะ ของฟลมเชลแล็กในรูป 

 เกลือ MGM ในอัตราสวนที่ตางกัน  
MGM:AMN แรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืดหยุน มอดูลัสของการเจาะ 

(เปอรเซ็นต) (MPa) (เปอรเซ็นต) (MPa) 

0:100 1.49±0.64 1.34±0.51 0.79±0.09 

20:80 12.46±2.66 41.06±6.24 0.30±0.05 

40:60 10.38±0.73 57.16±3.56 0.18±0.01 

60:40 6.39±0.70 85.28±12.60 0.08±0.01 

80:20 4.04±0.55 104.59±11.69 0.04±0.01 

100:0 2.17±0.15 139.06±20.62 0.02±0.01 
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ตารางท่ี 21  คา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ในอัตราสวนที่ตางกัน ภายหลัง  
 การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลา
ในการเก็บ 

(วัน) 

MGM:AMN 

0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 0.345±0.019 0.383±0.004 0.429±0.003 0.472±0.013 0.546±0.015 0.606±0.016 

15 0.310±0.016 0.291±0.006 0.387±0.053 0.422±0.003 0.526±0.004 0.585±0.012 

30 0.245±0.008 0.266±0.004 0.359±0.018 0.399±0.003 0.528±0.010 0.583±0.006 

60 0.155±0.003 0.240±0.007 0.324±0.002 0.398±0.018 0.528±0.009 0.522±0.016 

90 0.184±0.003 0.216±0.006 0.301±0.011 0.395±0.01 0.478±0.011 0.529±0.017 

120 0.159±0.009 0.215±0.002 0.340±0.021 0.394±0.004 0.477±0.008 0.522±0.005 

150 0.138±0.018 0.203±0.005 0.303±0.014 0.375±0.009 0.456±0.031 0.533±0.009 

180 0.152±0.005 0.208±0.005 0.303±0.002 0.375±0.004 0.390±0.003 0.509±0.002 

 

ตารางท่ี 22  คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM อัตราสวนที่ตางกันใน
 สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ภายหลัง การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้น-

 สัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลาใน
การเก็บ(วัน) 

MGM:AMN 

0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 19.12±7.89 59.55±6.75 54.87±1.07 76.80±3.94 90.33±2.25 91.57±1.95 

15 19.23±0.54 30.51±2.89 40.85±1.51 75.74±1.20 82.87±1.36 95.10±1.55 

30 14.02±2.00 33.09±1.50 52.53±7.76 65.73±8.60 80.54±2.72 89.00±4.54 

60 6.78±2.04 21.21±3.49 52.66±9.82 63.80±2.94 93.30±3.20 93.76±1.20 

90 5.84±2.09 23.72±1.68 27.48±3.63 66.83±5.55 80.18±2.79 67.38±4.46 

120 2.81±1.70 21.56±1.63 27.05±1.35 66.76±4.54 91.53±2.90 93.46±1.83 

150 2.56±0.56 19.52±0.54 26.17±1.49 62.65±3.11 86.33±4.38 90.52±2.13 

180 3.22±0.69 11.67±1.94 25.49±5.01 63.72±9.63 91.53±2.90 87.17±3.95 
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ตารางท่ี 23 คาของกรด (mg KOH/g SHL) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM อัตราสวนที่ตางกัน 

 ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 
 6 เดือน 

ระยะเวลา
ในการเก็บ 

(วัน) 

MGM:AMN 

0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 75.53±1.70 81.41±2.07 74.38±0.70 68.39±0.80 72.93±3.22 69.96±0.28 

15 78.79±0.20 77.52±0.34 71.13±0.50 65.30±0.01 65.12±1.20 83.92±4.86 

30 83.18±0.36 81.39±0.87 73.73±0.30 65.99±3.68 70.14±0.30 64.04±1.01 

60 81.07±0.01 80.00±0.24 69.09±0.79 68.91±0.64 66.68±2.18 64.49±0.76 

90 59.31±0.37 76.76±1.38 77.75±0.39 70.5±3.33 67.04±6.77 68.37±0.41 

120 58.35±0.36 69.26±1.38 79.72±2.16 71.42±2.03 67.04±0.50 66.12±0.99 

150 55.03±3.05 58.37±0.40 76.62±0.57 70.91±1.32 74.61±1.16 64.70±1.10 

180 56.40±5.10 54.07±1.73 72.43±0.62 72.90±1.50 74.07±0.09 71.43±2.52 

 

ตารางท่ี 24 ปริมาณของแข็งที่ไมละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM อัตราสวน 

 ที่ตางกัน ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต 
  เปนเวลา 6 เดือน 

ระยะเวลา
ในการเก็บ 

(วัน) 

MGM:AMN 

0:100 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

0 0.49±0.01 0.81±1.02 0.15±0.01 0.57±0.05 0.75±0.07 1.03±0.03 

15 0.59±0.01 0.25±0.00 0.64±0.06 0.47±0.06 1.11±0.02 0.49±0.06 

30 0.51±0.10 1.10±0.10 0.29±0.03 0.27±0.05 1.14±0.21 1.43±0.02 

60 0.51±0.01 1.30±0.20 0.75±0.13 0.60±0.27 1.26±0.02 1.05±0.12 

90 44.90±0.33 1.38±0.05 1.27±0.28 0.49±0.01 1.69±0.80 1.07±0.10 

120 44.90±0.33 32.57±0.08 1.18±0.14 1.09±0.09 1.28±0.03 1.40±0.17 

150 48.19±0.88 47.50±1.19 2.02±0.09 1.18±0.19 1.16±0.38 1.21±0.67 

180 65.85±5.02 48.73±0.55 22.34v0.04 1.65±0.02 1.50±0.09 1.48±0.02 
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