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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-1,3propanediol (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 qC, 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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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) แมลงครั่งเปนแมลงในวงศ Lacciferidae พบมากในประเทศ
อินเดีย จีน พมา และประเทศไทย (Sontaya Limmatvapirat et al. 2008: 335; Wang, Chen and He
2008: 307) ผลผลิตที่ไดจากแมลงครั่ง ไดแก ครั่งดิบ ครั่งเม็ด เชลแล็ก และครั่งแผน ในประเทศไทย
นิยมเลี้ยงแมลงครั่งกันมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตนไมที่ใชในการเลี้ยงแมลง
ครั่งสวนใหญเปนพืชในวงศ Leguminosae เพราะใหผลผลิตครั่งที่ดี ตนไมในวงศนี้ ไดแก กามปู
ปนแถ สะแกนา ไทร พะยูง ถั่วแระ ตะครอ ทองกวาว พุทรา สีเสียดเทศ พะยอมดง แตงกวา คาง
เปลากางขี้มอด มะเดื่ออุทุมพร เลียงผึ้ง หลังคํา รัง มะคําไก ฉนวนถอน มะแฮะนก เครือกําจาย ปอ
ยาบอิ น เดี ย พุ ท ราป า และไฮหมี้ (ไทรใบขนุ น ) เป น ต น (มานี เหลื อ งธนะอนั น ต ,
ในมานี เหลื อ งธนะอนั น ต และธนะเศรษฐ ง า วหิ รั ญ พั ฒ น , บรรณาธิ ก าร 2546: 153;
วนิดา สุบรรณเสณีและอาทร ตันฑวุธโฒ 2553) ครั่งเปนเรซินธรรมชาติที่มีลักษณะนิ่มเหนียว สี
เหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานๆ จะแข็งและมีสีน้ําตาล ครั่งที่เก็บไดจากตนไมเรียกวาครั่งดิบ มี
สวนประกอบที่สําคัญ คือ เรซิน ขี้ผึ้ง สี ซากตัวครั่ง และสารตาง ๆ สวนที่นํามาใชประโยชนในทาง
อุตสาหกรรม คือ สีครั่งและเนื้อครั่ง ในประเทศไทยไดมีการเพาะเลี้ยงแมลงครั่งมากทางภาคเหนือ
และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องแมลงครั่ ง ซึ่ ง ได จ ากแต ล ะขั้ น ตอนการผลิ ต
ประกอบดวย ครั่งดิบ ครั่งเม็ด ครั่งแผน และเชลแล็ก
เชลแล็ ก เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ที่ นํ า มาใช ง านได ห ลากหลายในทาง
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนตน
1

2
เนื่องจากเชลแล็กมีความเปนพิษต่ํา แตอยางไรก็ตามมีรายงานความเปนพิษบางเชน การแพเชลแล็ก
ที่เปนสวนประกอบในมาสคาราจึง ซึ่งสงผลใหการใชเชลแล็ กในเครื่องสําอางมีแนวโนมที่ลดลง
(มานี เหลืองธนะอนันต และธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน, บรรณาธิการ 2546: 159)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา เชลแล็กเปนสารผลิตภัณฑ ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ
น า สนใจหลายประการ อี ก ทั้ ง มี ร าคาไม แ พง จึ ง ได มี ก ารนํ า เชลแล็ ก ไปใช ใ นอุ ต สาหกรรมที่
หลากหลายดังที่กลาวมาแลวขางตน ในดานการผลิตและสงออกของครั่งและเชลแล็กพบวาประเทศ
อินเดียผลิตและสงออกครั่งโดยมีสวนแบงการตลาดประมาณ 85 เปอรเซ็นต แตในปจจุบันพื้นที่
หลักในการผลิตครั่งสวนหนึ่งอยูในประเทศไทย จึงทําให ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการผลิต
เชลแล็กเปนอันดับ 2 ของโลกรองมาจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้แลวยังมีประเทศผูผลิตครั่งอื่นๆ
เชน จีน เวียดนาม ลาว และปากีสถาน (Sequeira and Benkorowajnyi 1998: 226) เชลแล็กเปนสาร
จากธรรมชาติที่มีอยูมากในประเทศไทยซึ่งพรอมจะนําไปใชในการพัฒนาใหเกิดประโยชน อยางไร
ก็ ต ามในป จ จุ บั น การผลิ ต และส ง ออกเชลแล็ ก มี แ นวโน ม ลดลง รวมถึ ง การนํ า เชลแล็ ก ไปใช
ประโยชนก็ลดลงดวย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยามีปริมาณการใชเชลแล็กที่ลดลงอยางชัดเจน
เนื่องจากมีการใชพอลิเมอรสังเคราะหและกึ่งสังเคราะหเขามาทดแทน ซึ่งสารเหลานี้สวนใหญตอง
นําเขาจากตางประเทศ จึงนับเปนการสูญเสียรายไดจากการนําเขาสารดังกลาว รวมไปถึงรายไดของ
เกษตรกรที่ลดลง เนื่องจากจากปริมาณการสงออกเชลแล็กที่ลดลง ทั้งนี้สาเหตุของการใชเชลแล็กที่
ลดลงเนื่องจากการนําพอลิเมอรมาใชทดแทนนั้น มีสาเหตุมาจากปญหาของคุณสมบัติของเชลแล็ก
จากธรรมชาติ (native shellac) ในประเด็นที่สําคัญดังนี้ (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 ดังนั้นใน
การนําสงยาเพื่อใหปลดปลอยยาที่ลําไสเล็ก พอลิเมอรควรปลดปลอยยาที่พีเอชที่ต่ํากวา 6.6 อยางไร
ก็ตามเชลแล็กจะเริ่มละลายที่พีเอช 7.0 ดังนั้นยาเม็ดที่เคลือบดวยเชลแล็กจึงแตกตัวไมดีในลําไสเล็ก
ซึ่งเปนบริเวณที่มีการดูดซึมยามากที่สุด แตจะแตกตัวที่ลําไสสวนปลายซึ่งเปนบริเวณที่มีการดูดซึม
นอยลง
2. ปญหาความคงตัว เชลแล็กเปนพอลิเมอรที่ประกอบดวยหมูไฮดรอกซิล (-OH) และ
หมู ค ารบ อกซิล (-COOH) ดัง ภาพที่ 1 การเกิ ดพอลิเมอไรเซชั น (polymerization) ระหวางหมู
ดังกลาว ทําใหโครงสรางของโมเลกุลมีขนาดใหญและมีจํานวนหมูไฮดรอกซิลและคารบอกซิล
ลดลง ซึ่งจะสงผลใหคาการละลายลดลงและสูญเสียความคงตัวในที่สุด ทําใหอายุ การเก็บของ
เชลแล็กคอนขางสั้น นอกจากนี้แลวยังสงผลใหยาเม็ดที่เคลือบดวยเชลแล็กมีแนวโนมในการแตกตัว
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และการปลดปลอยยาที่ชาลงหลังจากเก็บไวนาน ซึ่งเปนขอจํากัดที่สําคัญของการนําเชลแล็กมาใช
เคลือบยาเม็ด
การแกไขปญหาของเชลแล็กดังที่กลาวมาขางตนสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งวิธีการที่ไม
ซับซอนสามารถทํา ไดดวยการดัดแปลงที่หมูคารบ อกซิล โดยการเตรีย มเชลแล็กในรูปเกลือ มี
รายงานที่ แสดงการเตรี ย มเชลแล็ ก ในรูป เกลื อ แอมโมเนี ย ม โดยนํ า เชลแล็ก มาทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
แอมโมเนียมคารบอเนต (ammonium carbonate) ผลการศึกษาที่ไดพบวาเชลแล็กในรูปเกลือดังกลาว
มีการละลายที่ดีกวาการเตรียมในรูปของกรด (เชลแล็กที่ละลายในเอทานอล) (Specht et al. 1998:
20-28) นอกจากนี้ยัง มี การเตรีย มใหอยู ในรูปเกลือ โดยการใช 2-อะมิโน-2-เมทิล -1-โพรพานอล
(2-amino-2-methyl-1-propanol, AMP) และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide,
AMN) (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 69) ซึ่งพบวาเมื่อมีการเพิ่มอัตราสวนของ AMP:AMN
อัตราสวน 100:0 ถึง 0:100 พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมขึ้นสามารถลดปญหาการละลายที่พีเอชสูง
กวา 7 ของเชลแล็กจากธรรมชาติได และมีความคงตัวเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากการเตรียมเชลแล็กใน
รูปเกลือดังกลาวสามารถลดการเกิดเอสเทอริฟเคชัน (esterification) ได อยางไรก็ตามยังมีรายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องดังกลาวคอนขางนอย โดยเฉพาะการเตรียมฟลมเชลแล็กจากสารกอเกลือที่มี
โครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน รวมไปถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีของสารกอเกลือ
กับคุณสมบัติของเชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใหทราบถึงกลไกและวิธีการ
ในการปรับปรุงเชลแล็กใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้มีการใชสารกอเกลือ 2 ชนิด คือ
ดี -(-)-เอ็ น -เมทิ ล กลู ค ามี น (D-(-)-N–methylglucamine, MGM) และ 2-อะมิ โ น-2-เมทิ ล -1,3โพรเพนไดออล (2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, AMD) โดยใช ร ว มกั บ สารก อ เกลื อ
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ซึ่งเคยมีรายงานมากอน ในอัตราสวนที่แตกตางกัน หลังจากนั้นจะเตรียม
ในรูป ฟ ลม และประเมิ น ผลคุณ สมบัติของฟ ลม ทั้งในแง ของการละลาย ความคงตัว รวมไปถึง
คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและเชิงกลอื่นๆ 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. เพื่ อ ประเมิ น เปรี ย บเทีย บคุ ณ สมบั ติ ข องฟ ล ม ที่ เ ตรี ย มจากเชลแล็ ก ในรู ป เกลื อ ที่
แตกตางกัน
สมมติฐานของการศึกษา
การใชสารกอเกลือที่มีโครงสรางทางเคมีแตกตางกันในการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ
จะส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบัติ ข องฟ ล ม เชลแล็ ก ทํา ให มี ก ารละลาย ความคงตัว และ
คุณสมบัติที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงไป
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ขอบเขตของการศึกษา
1. เตรียมฟลมเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือระหว าง AMD หรือ MGM กับ AMN โดยมี
อัตราสวนที่แตกตางกันดังตอไปนี้
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 ดังตอไปนี้
2.1. คาของกรด (acid value, AV)
2.2. ปริมาณตะกอน (insoluble solid, IS)
2.3. ปริมาณความชื้น (loss on drying, LOD
2.4. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป (Fourier Transform IR
Spectroscopy, FTIR)
2.5. การละลายที่พีเอชตางกัน (pH solubility profiles) โดยพีเอชที่ใชในการ
ทดสอบ ไดแก 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 ตามลําดับ
2.6. คุ ณสมบัติเชิ ง กล (mechanical properties) เพื่ อคํานวณหาคา แรงเจาะ,
เปอรเซ็นตการยืดและ มอดูลัสของการเจาะ
2.7. การซึมผานไอน้ํา (water vapor permeability, WVP) โดยควบคุมอุณหภูมิที่
40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต
3. ศึกษาความคงตัวของฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือของ AMD หรือ MGM กับ
AMN ที่อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต โดยทําการศึกษาคุณสมบัติ
ของฟลมเชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไป ตามขอ 2.1-2.6

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ครั่งและผลิตภัณฑจากครั่ง
แมลงครั่ง
เชลแล็กเปนผลผลิตจากครั่งชนิดหนึ่งโดยเปนสารเรซินธรรมชาติซึ่งขับถายออก
จากตัวแมลงครั่ง ดังภาพที่ 2 ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Kerria lacca Kerr และมีชื่อพองวา
Laccifera lacca Kerr. เปนแมลงในวงศ Lacciferidae ตารางที่ 1 แสดงการจําแนกทางวิทยาศาสตร
(scientific classification) ของแมลงครั่ง ในสมัยกอนแมลงครั่งมีชื่อวิทยาศาสตรวา Tachardia
lacca ตามชื่อผูคนพบคนแรกเมื่อป พ.ศ. 2252 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน Coccus lacca และ
Kerria lacca ตามลําดับ (พิชัย คงพิทักษ 2553; วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553;
Chiavari, Fabbri ,and Prati. 2002: 611) นอกจากที่กลาวมาแลวขางตนยังพบชื่อของแมลงครั่งที่
เปลี่ยนมาหลายชื่อดังตอไปนี้เมื่อป 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
แมลงครั่งอาศัยอยูตามกิ่งไม ทํารังเปนยางแข็งหุมกิ่งไมไวเพื่อปองกันตนเองให
พนภัย ใชปากดูดเจาะเขาไปในกิ่งของตนไมเพื่อดูดน้ําเลี้ยงกินเปนอาหารและขับถายครั่งออกมา
เพื่อหอหุมตัวเปนเกราะปองกันอันตรายจากสิ่งแวดลอมภายนอก ครั่งหรือเรซิ่นที่ขับถายออกมาจาก
แมลงครั่งในตอนแรกมี ลักษณะนิ่มเหนีย วสีเหลืองทอง แตเมื่อถูกอากาศนานๆ จะแข็ งและมีสี
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) ของแมลงครั่ง
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Superfamily:
Family:
Genus:
Species:

Animalia
Arthropoda
Insecta
Hemiptera
Coccoidea
Kerriidae
Kerria
K. lacca

ที่มา : Wikipedia, the free encyclopedia, Kerria lacca [Online], accessed 20 July 2010. Available
from http://en.wikipedia.org/wiki/Kerria_lacc
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แมลงครั่งเปนแมลงที่มีขนาดเล็ก ตัวออนของครั่งมีสีแดงไมสามารถแยกเพศได ครั่งตัว
เมียเมื่อมีอายุครบ 1 เดือนจะสรางสารหุมตัวบางๆ มีลักษณะคลายถุงกลมๆ โดยที่ขา หนวด และตา
จะหายไป มีลักษณะดังภาพที่ 3 ตอมาจะสรางรังหุมตัวหนาขึ้น เมื่อมีอายุครบ 2 เดือนถึง 2 เดือน
ครึ่ง สวนปากหรืองวงจะเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อไดรับ การผสมพันธุตัวเมียจะขยายขนาดตัวใหญขึ้น
จนเกือบกลม ภายในทองมีน้ําสีแดงและไขอยูภายใน น้ําสีแดงนี้นําไปสกัดและใชเปนสีผสมอาหาร

ภาพที่ 3 แมลงครั่งตัวเมีย
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี , การเลี้ยงครั่ง [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2553.เขาถึงไดจาก http://kaewpanya.rmutl.ac.th/2552/attachments/992_
20090921008.pdf
แมลงครั่งตัวผู ดังภาพที่ 4 เมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดใหญกวาตอนเปนตัวออนเล็กนอย มี
หนวดใหญเปนพวง มีปลอง 7 ปลอง มีตา 2 คู อยูทางดานขาง 1 คู และทางดานใตหัว 1 คู มีขนยาว
1 เสน โผลมาจากทางดานทองปลองสุดทาย จะสืบพันธุไดเมื่อเติบโตเต็มที่ซึ่งมีอายุประมาณ 2
เดือนถึง 2 เดือ นครึ่ง ครั่ง ตัวผูมี 2 ชนิด คือ ชนิด มีป ก และชนิดไม มีปก เมื่ อครั่ ง ตัว ผูผ สมพั น ธุ
เรียบรอยแลวครั่งตัวผูจะตาย

9

ภาพที่ 4 แมลงครั่งตัวผู
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี , การเลี้ยงครั่ง [ออนไลน],
เขาถึงเมื่ อ 1 มิถุนายน 2553.เขาถึงไดจาก http://kaewpanya.rmutl.ac.th/2552/attachments/992_
20090921008.pdf
ไข มี ค วามยาวประมาณ 0.36 0.43 มิ ล ลิ เ มตร มี ค วามกว า งประมาณ 0.16 - 0.19
มิลลิเมตร ไขจะถูกฟกในเวลาประมาณ 20 นาที หลังจากที่แมครั่งวางไข แสดงในภาพที่ 5 (วนิดา
สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553)
A

B

-

ภาพที่ 5 ไขแมลงครั่งขยาย 25 เทา (A), ลูกครั่งบนกิ่งไม (ออน) (B)
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี , การเลี้ยงครั่ง [ออนไลน],
เข า ถึ ง เมื่ อ 1 มิ ถุ น ายน 2553.เข า ถึ ง ได จ าก http://kaewpanya.rmutl.ac.th/ 2552/attachments/
992_20090921008.pdf
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แหลงเพาะเลี้ยงแมลงครั่งในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงแมลงครั่งมากในแถบทางภาคเหนือตอนบน เชน
ลําปาง ลําพูน นาน พิษณุโลก เชียงใหม พะเยา เชียงราย แพร และสุโขทัย เปนตน แถบภาคเหนือ
ตอนลาง เชน กําแพงเพชรและนครสวรรค นอกจากภาคเหนือแลวยังมีการเลี้ยงแมลงครั่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี นครพนม รอยเอ็ด มหาสารคาม เลย
หนองคาย สกลนคร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย เปนตน ครั่งที่เก็บไดจากตนไมเรียกวาครั่งดิบ ซึ่งมี
สวนประกอบที่สําคัญ คือ เรซิ่น ขี้ผึ้ง สี ซากตัวครั่ง และสารตางๆ สวนที่ใชเปนประโยชนในทาง
อุตสาหกรรมคือ สีครั่ง และเนื้อครั่ง (อุดม จิรเศวตกุล และนิพนธ เดชะ 2553)
ตนไมที่ใชในการเพาะเลี้ยงครั่ง
- ตนไมที่ใชในการเพาะเลี้ยงครั่งคือ ตนไมในวงศเลกูมิโนซี (Leguminosae) ตนไม
ที่ใชเลี้ยงแมลงครั่งใหไดผลดี ไดแก กามปู ปนแถ สะแกนา ไทร พะยูง ถั่วแระ ตะครอ ทองกวาว
พุทรา สีเสียดเทศ พะยอมดง แตงกวา คาง เปลา กางขี้มอด มะเดื่ออุทุมพร รัง มะคําไก ฉนวน
มะแฮะนก เครือกําจาย ปอ และพุทราปา เปนตน ตนไมที่มีความเหมาะสมตอการเลี้ยงครั่งตอง
คํานึงถึงปฏิกิริยาของนํ้าเลี้ยงและความหนาแนนของนํ้าเลี้ยง โดยที่มีคาของกรดดางที่ประมาณ 5.8
6.0 และมีความหนาแนนของนํ้าเลี้ยงประมาณ 0.14-0.173 มวลตอปริมาตร ควรเปนตนไมที่มีอายุ
4-5 ป ขึ้นไป เนื่องจากตนไมที่มีขนาดเล็กหรือไมแข็งแรงเพียงพอ เมื่อมีแมลงครั่งทํารังมากเกินไป
อาจทําใหตนไมตายได (อุดม จิรเศวตกุล และนิพนธ เดชะ 2553) การเลี้ยงครั่งพบมากในประเทศ
อินเดีย จีน พมา ปากีสถาน และไทย (มานี เหลืองธนะอนันต ,ใน มานี เหลืองธนะอนันต และ ธนะ
เศรษฐ งาวหิรัญพัฒน, บรรณาธิการ 2546: 153)
ผลผลิตที่ไดจากแมลงครั่ง
ผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากครั่ ง ได แ ก ครั่ ง ดิ บ ครั่ ง เม็ ด ครั่ ง แผ น และเชลแล็ ก ดั ง มี
รายละเอียดตอไปนี้
ครั่งดิบ (stick lac) ดังภาพที่ 6 เปนครั่งที่กะเทาะ แกะ หรือขูดออกจากกิ่งของ
ตนไมที่ใชเลี้ยงแมลงครั่ง ครั่งดิบจะมีสิ่งเจือปนอยูหลายอยาง เชน ชัน สีครั่ง ขี้ผึ้ง ซากของแมครั่งที่
ตาย และเศษกิ่งหรือเปลือกไม ครั่งดิบ มีสวนของยางครั่งหรือเรซิน (70-80 เปอรเซ็นต) ขี้ผึ้ง (6-7
เปอรเซ็ นต ) สีค รั่ง (4-8 เปอร เซ็น ต ) สิ่ง เจือ ปน (15-25 เปอรเ ซ็นต ) น้ํ า (3.5 เปอร เซ็น ต ) และ
องคประกอบอื่นๆ (12.5 เปอรเซ็นต) (สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 1; Sequeira and Bezkorowajnyj
1998: 226)
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ภาพที่ 6 ครั่งดิบ
ครั่งเม็ด (seed lac) ดังภาพที่ 7 เปนการนําครั่งดิบที่มีการยอยขนาดใหเล็กลงเพื่อ
นํามาแยกสิ่งเจือปนออกโดยการตําหรือบดครั่งดิบใหแตกออกเปนกอนหยาบ ๆ หลังจากนั้นนําไป
รอนผานตะแกรงแยกเศษไม และนําเอาครั่งที่ไดไปลางน้ํา จะไดครั่งน้ําสีแดง ซึ่งจะนําไปยอมผาได
การลา งครั่งจะลางจนกระทั่งน้ําใส จากนั้นนําเอาครั่ง เม็ ดที่ ไดออกตากในที่รมที่มีลมพัดผา น
ตลอดเวลา ขนาดของครั่งเม็ดประมาณ 10 เมช (mesh) และมีความชื้นประมาณ 8-13 เปอรเซ็นต
โดยมากแลวครั่ งเม็ดจะถูก สง ไปจําหนา ยที่ป ระเทศสหรัฐอเมริ ก า อัง กฤษ เยอรมนี และญี่ปุ น
(วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553)

ภาพที่ 7 ครั่งเม็ด
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เชลแล็ก (shellac) ดังภาพที่ 8 เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากครั่งดิบและครั่งเม็ด มี
ลักษณะเปนแผนบางใส มีสีตั้งแตสีเหลืองเขมจนถึงสีน้ําตาลแก (ครั่ง 2551) เชลแล็กเตรียมจากการ
นําครั่งดิบบรรจุในถุงผา จากนั้นจึงใหความรอนจนครั่งหลอมเหลว บิดถุงผาใหแนนเขาเรื่อยๆ เนื้อ
ครั่งจะคอยๆ ซึมออกจากถุงผา ใชมีดหรือวัสดุปาดเนื้อครั่งที่ซึมออกมาใสในภาชนะที่อังดวยไอน้ํา
ความรอนจากไอน้ําจะชวยใหเนื้อครั่งออนตัวลง นําเนื้อครั่งที่ออนแลวตัวมายืดเปนแผนบางๆ
ปลอยทิ้งไวใหเย็น เมื่อครั่งเย็ นตัวลงจะแข็งตัวกลายเปนแผนบางๆ จากนั้นจึงหักแผนครั่งออกเปน
ชิ้นเล็กๆ เรียกวา เชลแล็ก ครั่งเม็ด 100 กรัม จะเตรียมเปนเชลแล็กไดประมาณ 87 กรัม (Sequeira
and Bezkorowajnyj 1998: 226)

ภาพที่ 8 เชลแล็ก
ครั่งแผน (button lac) หรือ ครั่งกระดุม ดังภาพที่ 9 เปนครั่งที่นํามาทําใหเหลว
ดวยความรอนและหยอดทําเปนแผนกลมลักษณะคลายกระดุม มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว
และหนาประมาณเศษหนึ่งสวนสี่นิ้ว วิธีการทําครั่งแผนคลายกับการทําเชลแล็ก แตจะหยอดครั่งที่
หลอมละลายดวยความรอน ลงไปบนแผนเหล็กหนาเรียบที่สะอาดและขัดเปนเงา เมื่อทิ้งไวใหเย็น
จะไดครั่งแผนที่ตองการ
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ภาพที่ 9 ครั่งแผน
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
การใชประโยชนจากครั่ง
การใชประโยชนจากครั่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ ครั่งจะใหสารสีแดงที่ไดจากการ
นําครั่งที่เก็บไดไปลางน้ําจะไดสีแดงซึ่งเปนสีของครั่ง นอกจากนี้ยังนําเนื้อครั่งไปเตรียมเปนครั่งเม็ด
และเชลแล็กที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ประโยชนของสีครั่ง ไดแก ใชเปนยาสมุนไพรสําหรับรักษา
โรคโลหิตจาง ใชเปนสียอมผาขนสัตว ผาไหม และหนังสัตวฟอกสี ใชเปนสีแตงอาหาร เชน ขนม
และผลไม เนื่องจากสีที่ไดจากครั่งมีความเปนพิษที่ต่ํา และใชแตงสีในเครื่องสําอาง (Chairat et al.
2005: 231; Chairat et al. 2008: 453-439) ประโยชนของเนื้อครั่ง ไดแก ใชตกแตงผิวหนาวัสดุที่ทํา
ดวยไม เชน งานฝมือเกี่ยวกับไม และเครื่องดนตรีจากไม เปนตน เนื้อครั่งจะชวยใหเนื้อไมเรี ยบเปน
มัน เงางาม และปองกันน้ํา เนื้อครั่งที่ผสมสี จะใชทาผิวหนาไมใหเปนสีตางๆ นอกจากนี้ยังใชยึด
รอยตอหัวไม เชน หัวไมที่ใชในการสรางบาน เครื่องเรือน และของเลน เปนตน ใชเนื้อครั่งเปนแกน
ภายในเครื่องเงินและเครื่องทองที่ใชเปนเครื่องประดับ เครื่องใชสอย เชน ดามมีด โดยใชครั่งเปน
แกนอยูขางในแลวหุมดวยแผนเงินแผนทอง ใชเนื้อครั่งเปนตัวเรือนสําหรับติ ดเพชร พลอย ของ
เครื่องประดับตางๆ เชลแล็กผสมกับผงทรายใชเตรียมเปนหินเจียระไน งานเคลือบผิวโลหะใหมีสี
ตามต องการ โดยทํ า โลหะใหร อนแล วเอาเชลแล็ ก ซึ่ ง ผสมสี แล วทาลงไป และการใช เนื้ อครั่ ง
ประทับตราในการหอพัสดุ หรือผนึกวัสดุตางๆ เปนตน
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ตลาดสินคาครั่งและเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยมีโรงงานประมาณ 20 โรง ที่มีการผลิตอุตสาหกรรมครั่ง เพื่อเปน
การสงขายออกสูตลาดทั้งในและตางประเทศ การเลี้ยงครั่งจะทํารายไดใหแก เกษตรกรในแถบ
ชนบท จึงเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรในชวงที่วางจากการทํานา นอกจากนี้ประเทศไทยยัง
จัดเปนประเทศหนึ่งในโลกที่มีการผลิตครั่งและผลผลิตของครั่งในปริมาณสูง สําหรับ ดานการผลิต
และสงออกของครั่งและเชลแล็ก พบวาประเทศอินเดียเปนผูผลิตหลัก (คิดเปน 85 เปอรเซ็นต ของ
ทั่ ว โลก) ซึ่ ง ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต เชลแล็ ก เป น อั น ดั บ 2 ของโลกรองมาจากประเทศอิ น เดี ย
นอกจากประเทศไทยและอินเดียเปนแหลงผลิตครั่งแลวยัง มี จีน เวียดนาม ลาว และปากี สถาน
(Sequeira and Benkorowajnyi 1998: 226) จึงนับวาครั่งเปนวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มี ศักยภาพสูงใน
การนําไปประยุกตใชและพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต
เชลแล็ก
องคประกอบทางเคมีของเชลแล็ก
เชลแล็กเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่ไดมาจากแมลง และเปนพอลิเมอรที่มีน้ําหนัก
โมเลกุ ล ที่ ค อ นข า งต่ํ า เชลแล็ ก เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าเอสเทอริ ฟ เ คชั น (esterification) ของกรด
polyhydroxy carboxylic acids ซึ่งเปนกรดที่มีโครงสรางเปน 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) ในโครงสรางของเชลแล็กดังภาพที่ 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 ของเรซินทั้งหมด (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) ดังที่แสดง
ในภาพที่ 1 (Sontaya Limmatvapirat et al. 2004: 42) องคประกอบทางเคมีของเชลแล็กจะขึ้นอยูกับ
คุณภาพของตนไมที่ใชในการเลี้ยงครั่ง สามารถศึกษาองคประกอบทางเคมี และ
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โครงสรางของเชลแล็กไดดวยเทคนิค gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) หลังจาก
ทํ า ปฏิ กิ ริ ย า pyrolysis-silylation (มานี เหลื อ งธนะอนั น ต ,ในมานี เหลื อ งธนะอนั น ต 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) ลักษณะทั่วไปของ
เชลแล็กมีสีสมเหลือง ไมละลายน้ํา แตจะละลายไดดีในสารละลายดาง เชน แอมโมเนีย (ammonia)
โซเดียมบอเรต (sodium borate) และโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) เปนตน นอกจากนี้
เชลแล็กยังละลายไดดีในเอทานอลและเมทานอล เชลแล็กมีกลิ่นเรซินออนๆ เชลแล็ กบริสุทธิ์มี
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 ไดจากการละลายครั่งเม็ดดวย
แอลกอฮอล แลวจึงระเหยตัวทําละลายดังกลาวออกไป โดยไมผานการฟอกขาว ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 Orange shellac
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2. Dewaxed orange shellac เปนเชลแล็กประเภทหนึ่งที่มีการกําจัดไขมัน
ออกไป ดวยการกรองหลายๆ ครั้งทําใหไดเชลแล็กที่มีความใสเพิ่มมากขึ้น 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
ครั่งกับสารละลายโซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) ที่อุณหภูมิสูง นํามากรอง แลวจึงเติม
โซเดียมไฮโปคลอไรท (sodium hypochlorite) ซึ่งเปนสารฟอกขาว จากนั้นทําใหตกตะกอนดวย
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 เปนเชลแล็กฟอกขาวที่ผานขั้นตอน
การกรองเพื่อแยกไขมันออกหลาย 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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เชลแล็กที่ใชทางอุตสาหกรรมยามีขอกําหนดที่ระบุไวในเภสัชตํารับ (USP 29, NF 24) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอกําหนดของเชลแล็กตามมาตรฐาน USP 29-NF 24
คาของกรด
(Acid value)
ปริมาณความชื้นและ
ประเภทของ คํานวณในสภาพแหง สารระเหย (Loss on
เชลแล็ก
(มิลลิกรัมโปแตสdrying)
เซียมไฮดรอกไซดตอ
(เปอรเซ็นต)
เชลแล็ก 1 กรัม)
Orange shellac

68 -76

ไมเกิน 2.0

ไขมัน (Wax)
(เปอรเซ็นต)

ไมเกิน 5.5

Dewaxed orange
71 -79
ไมเกิน 2.0
ไมเกิน 0.25
shellac
Regular bleached
73- 89
ไมเกิน 6.0
ไมเกิน 5.5
shellac
Refined wax-free
75 - 91
ไมเกิน 6.0
ไมเกิน 0.2
bleached shellac
ที่มา : United States Phamacopeia XXIX NF24. Meglumine, Monograph. 24 Th ed.
Pharmacopeial Convention, Rockville, Marcel Dekker. 2006.
เชลแล็ ก ที่ มี จํ า หน า ยในป จ จุ บั น มี ทั้ ง ชนิ ด ที่ เ ป น สารละลายและชนิ ด แผ น เมื่ อ นํ า
เชลแล็กชนิดแผนมาละลายในแอลกอฮอลจะไดสารละลายเชลแล็ก เรียกวา เชลแล็กวานิช ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก เชลแล็กวานิชที่มีสีตามธรรมชาติ เชลแล็กวานิชที่ฟอกขาว และเชลแล็ก
วานิชแตงสี (กระทรวงอุตสาหกรรม. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2550) นอกจาก
การแบ ง เชลแล็ ก ตามการใช งานในทางเภสัช กรรมแล ว ยั ง สามารถแบง เกรดของเชลแล็ กตาม
ลักษณะงานที่นําเชลแล็กไปใชประโยชน เชน แบงตามการฟอกสีและปริมาณของไขมัน (wax) แบง
ตามกระบวนการผลิต เชน hard-made shellac และ machine-made shellac งานไมหรืองานเคลือบ
เฟอรนิเจอรนิยมแบงเชลแล็ก ตามสี 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 เพื่อปองกันความชื้นไมใหซึมผานไปที่เชลแล็ก จึงชวยปองกัน
ไมใหเชลแล็กจับตัวเปนกอน และควรเก็บเชลแล็กไวในที่แหงและเย็น (ดําเนิน คงพารา 2548: 108)
ขอดีของเชลแล็ก
การซึมผานไอน้ํา เชลแล็กมีการซึมผานไอน้ําต่ํา จึงไดมีการนําเชลแล็กมาใชใน
การปองกันความชื้นใหกับผลิตภัณฑตางๆ
การละลายขึ้น กั บ พี เ อช เชลแล็ก ประกอบดว ยพอลิเ มอรที่ มี ห มูค าร บ อกซิ ลิ ก
(carboxylic group) จึงทําใหละลายไดไมดีที่พีเอชต่ํา แตจะละลายไดดีขึ้นเมื่อพีเอชมี คาสูงขึ้น ทั้งนี้
เชลแล็กจะเริ่มละลายไดที่พีเอชประมาณ 7 จึงชวยปองกันการแตกตัวของยาเม็ดในสภาวะกรดของ
กระเพาะอาหารได จึงเหมาะสําหรับการนํามาเคลือบยาเม็ด เพื่อใหยาเม็ดแตกตัวที่ลําไสเล็กสวน
ปลาย (สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 7-8)
ความสามารถในการยึ ดเกาะผิว ที่ เคลือบและความทนทานต อการถู ก ขี ด ข ว น
เชลแล็ ก สามารถยึ ด เกาะกั บ ผิ ว ของวั ส ดุไ ด เ กื อ บทุ ก ชนิ ด ยกเว น พื้ น ผิ ว ของสารบางชนิ ด เช น
เทฟลอน หรือวัสดุที่ถูกเคลือบดวยซิลิโคน จึงสามารถนําเชลแล็กไปเคลือบวัสดุตางๆ และทําใหมี
การยึ ด ติ ด กั บ ชิ้ น งานได ดี แ ละเป น เวลานาน นอกจากนี้ เ ชลแล็ ก ยั ง ทนต อ การขี ด ข ว นอี ก ด ว ย
(สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2551: 7-8)
จากคุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วนี้ ใ นป จ จุ บั น จึ ง ได มี ก ารนํ า เชลแล็ ก มาประยุ ก ต ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก
อุตสาหกรรมกระดาษ มีการนําเชลแล็กมาเคลือบบนแผนกระดาษ เพื่อชวยให
กระดาษไมเปอยยุยไดงาย ปองกันการซึมน้ําและความชื้น มีความเงางาม และใชเปนตัวประสานใน
การผลิ ต กระดาษสํ า หรั บ ทํ า ภาชนะบรรจุ อ าหาร เป น ต น
(วนิ ด า สุ บ รรณเสณี และ
อาทร ตันฑวุธโฒ 2553)
อุตสาหกรรมหมึกพิมพ มีการนําเชลแล็กมาใชในอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ
ชนิดใหมที่แหงเร็วและกันน้ําได ใชพิมพดวยเครื่องจักรที่มีความเร็วสูงได โดยการนําเชลแล็กมาใช
เปนสวนผสมในหมึกพิมพชนิดใหม โดยมี อัตราสวนของเชลแล็กถึง 6 สวน (รอยละ60 ของ
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สวนผสม) สามารถนําหมึกพิมพชนิดนี้มาใชพิมพรอบภาชนะบรรจุตางๆ เชน ฟอยล และพลาสติก
เปนตน (วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553)
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา เนื่องจากเชลแล็กไมเปนสื่อไฟฟาจึง
มีการนํามาใชในการประสานหรือเชื่อมติดกับวัสดุจําพวกพวกเซลลูโลส เพื่อทําผลิตภัณฑบางชนิด
ไดแก กระดาษแข็ง อุปกรณไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟ วงจรไฟฟา และใชในการผลิตแผนไมกา
เปนตน (วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553)
อุตสาหกรรมยาง มีก ารนํา เชลแล็ก มาใช เป นสวนประกอบของผลิตภัณฑ ย าง
ไดแก รองเทา วัสดุที่ใชปูพื้น เบาะ และอะไหลรถยนต เปนตน มีรายงานวายางที่มีเชลแล็กผสมอยู
จะทนต อ แรงดึ ง มี ค วามยื ด หยุ น และความแข็ ง แรง ที่ ดี ก ว า ยางที่ มี ส ว นผสมเป น อย า งอื่ น
(วนิดา สุบรรณเสณี และอาทร ตันฑวุธโฒ 2553)
อุตสาหกรรมอาหาร มีก ารทดลองนําเชลแล็กมาเคลือบผิวผักและผลไมหลาย
ชนิด เชน สม มังคุด มะนาวพันธุแปน และขิง เปนตน ในการเคลือบผิวผักและผลไมดวยเชลแล็ก
พบวาประสิทธิภาพในการเคลือบผิวที่ดีควรใชเชลแล็กรวมกับไขคารนูบา เพราะจะชวยเพิ่มความ
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
ไขคารนูบาแลวยังมีการใช พอลีเอทิลีน (polyethylene) รวมกับเชลแล็กในการเคลือบผิวผักและ
ผลไมดวย (พิมพใจ สีหะนาม และคณะ 2549) มีรายงานวาการเคลือบผิวผลไมดวยเชลแล็กจะ
สามารถเก็ บ ผลไม นั้ น ไว ไ ด น านถึ ง 3 เดื อ น ที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส หรื อ ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง
(ทิศทางเกษตร 2550) นอกจากที่กลาวมาแลวขางตนยั งมีรายงานที่นําเชลแล็กมาใชรวมกับน้ํามัน
หอมระเหยสํา หรั บ บรรจุภั ณฑ ธ รรมชาติ เพื่ อป อ งกั นการทํ า ลายของดว งงวงขา วโพด โดยนํ า
เชลแล็กมาเปนสารเคลือบที่ผสมกั บน้ํา มันหอมระเหยจากโหระพาแลวเคลือ บบนกระสอบปอ
(ศุภจิต ผองใส และคณะ 2552: 226-229) มีรายงานวามีการนําเชลแล็ก มาใชรวมกับอะการ (agar)
และ แปงมันสําปะหลัง (cassava starch) เพื่อผลิตเปนฟลมถนอมอาหารสําหรับปองกันความชื้น
โดยการนําเชลแล็กมาเคลือบบนฟลมของอะการ และแปงมันสําปะหลัง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการ
ปองกันความชื้นของฟลม แตการนําเชลแล็กมาเคลือบเพียงอยางเดีย วนั้นพบวาฟลมที่เคลือบดวย
เชลแล็กจะแตกหักงาย จึงไดมีการนํา โพลิเอทิลีนไกลคอล (Polyetylene glycol 200, PEG 200) มา
ใชเปนสารเพิ่มความยืดหยุน ทําใหไดผลที่ดีในการปองกันความชื้นและเพิ่มความยืดหยุนใหกับ
ฟลมที่เตรียมขึ้น และสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารสําหรับใชเปนบรรจุภัณฑหรือฟลม
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ปองกันความชื้นได (The et al. 2008: 227-283) นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยวาการเคลือบผลของ
grapefruit ดวยเชลแล็กจะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium digitatum ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหผลของ grapefruit เกิดการเนาเสีย (Mcguire and Hagenmaier 1996: 100-106)
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสํ า อาง มี ก ารนํ า เชลแล็ ก มาใช เ ป น ส ว นประกอบใน
เครื่องสําอาง เชน น้ํามันจัดแตงทรงผม เพื่อความเงางามและทําใหเสนผมแข็งตัวอยูทรงได และ
สามารถลางออกไดงายดวยการใชแชมพู นอกจากนี้ยังใชเชลแล็กทําสีของเครื่องสําอางโดยใชเปน
สวนประกอบของ ลิปสติก มาสคารา และอายลายเนอร ดวยความที่เชลแล็กมีความเปนพิษที่ต่ําจึง
ไดนําเชลแล็กมาเปนใชในงานดานทันตกรรม โดยการเตรียมเปนผลิตภัณฑ ที่สามารถปองกันการ
เสียวฟนได (Hoang-Dao et al. 2008: 1001-1007)
อุตสาหกรรมยา มีก ารนําเชลแล็ก มาเคลือบยาเม็ ดเพื่ อป องกั นความชื้ นและ
ปองกันตัวยาทําปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหาร เชน การนําเชลแล็กมาเคลือบบน soft gelatin
capsule เพื่อใหแคปซูล (capsule) แตกตัวที่ลําไสโดยการใชรวมกับ กรดซอรบิก (sorbic acid)
(Pearnchob and Bodmeier 2003: 363-369) ยังมีรายงานการนําเชลแล็กมาเคลือบบนอินซูลินที่มี
รูปแบบเม็ดยาขนาดเล็ก(insulin pellets) พบวา ยาเม็ดอินซูลินที่เคลือบดวยเชลแล็กทนกรดที่พีเอช
1.2 และละลายไดในพีเอช 7.5 (Trenktrog et al. 1996: 323-329) เปนตน นอกจากการเคลือบแบบ
เอนเทอริกแลว ยังมีการนําเชลแล็กมาใชเคลือบเม็ดยาเพื่อควบคุมการปลดปลอยยาแบบ sustained
release (Kanokpongpaiboon et al. 2005: ) colon targeting (Roda et al. 2007: 1079-1084) และ
microcapsules (Sheorey, Shastri and Dorle 1991: 19-23)
นอกจากที่กลาวมาแลวยังสามารถนําเชลแล็กไปใชประโยชน ไดอีกหลายดาน เชน ใช
ในการเคลือบเฟอรนิเจอรเพื่อความเงางาม ทนทานตอการขูดขีด และกันน้ํา และใชในการผลิตน้ํายา
ลางฟลมถายรูป ใชเคลือบลูกกวาด ใชเปนสวนประกอบในสารฆาเชื้อราสําหรับเคลือบหนังสือ เปน
ตน
จากที่ ก ล า วมาข า งต น จะเห็ น ได ว า เชลแล็ ก เป น สารจากธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่
นาสนใจหลายประการ ประกอบกับราคาที่ไมแพง จึงทําใหมีการนําเชลแล็กไปใชในอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย ประเทศไทยจัดเปนประเทศที่มีการผลิตเชลแล็กเปนอันดับ 2 ของโลก อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันการผลิตและสงออกเชลแล็กมีแนวโนมลดลง รวมถึงการนําเชลแล็กไปใชประโยชนก็ลดลง
ดวย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยามีปริมาณการนําเชลแล็กไปใชที่ลดลงอยางชัดเจน เนื่องจากมีการ
ใชพอลิเมอรสังเคราะหและกึ่งสังเคราะหเขามาทดแทน ซึ่งสารเหลานี้สวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศนับเปนการสูญเสียรายไดจากการนําเขาสารดังกลาว รวมไปถึง รายไดของเกษตรกรที่
ลดลงจากการลดปริมาณการสงออกเชลแล็ก ทั้งนี้สาเหตุของการใชเชลแล็กที่ลดลงและการถูก
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ทดแทนดวยพอลิเมอร ดังกลาวนั้นมีสาเหตุมาจากปญหาของเชลแล็กจากธรรมชาติ (native shellac)
ในประเด็นที่สําคัญหลายเรื่อง
ขอเสียของเชลแล็ก
การละลายของเชลแล็ก
การละลายที่พี เอชมากกวา 7.0 เนื่องจากภายในโครงสรางของเชลแล็ก มี
สวนประกอบที่มีหมูคารบอกซิล (-COOH) อยูในโครงสรางไดแก กรดอะลูไลติคและกรดเทอรพีนิก (เชน กรดจาลาริกและกรดแล็กซิจาลาลิก ) ดังภาพที่ 1 จึงทําใหเชลแล็กมีความเปนกรดและ
ละลายได ดี ที่ พี เ อชสู ง กว า 7.0 นอกจากนี้ เ ชลแล็ ก ยั ง มี ค า pKa ที่ สู ง ประมาณ 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
ในลํา ไสเล็กมี พี เอชในชวง 3.8-6.6 และในสํา ไสใหญ มีพี เอชในชวง 7.5-8 ดังนั้นการนํา สงยา
เพื่ อใหป ลดปลอยยาที่ลํา ไสเล็ก พอลิเมอรที่เหมาะสมจึงควรปลดปลอยยาที่พี เอชที่ต่ํา กวา 6.6
อยางไรก็ตามเชลแล็กเริ่มละลายที่พีเอช 7.0 ดังนั้นยาเม็ดที่เคลือบดวยเชลแล็กจะแตกตั วไดไมดีใน
ลําไสเล็กซึ่งเปนบริเวณที่มีการดูดซึมยามากที่สุด แตจะไปแตกตัวที่ลําไสเล็กสวนปลายซึ่งเปน
บริเวณที่มีการดูดซึมนอยลง
มีรายงานการแก ไ ขปญ หาด า นการละลายของเชลแล็ ก โดยการปรับ ปรุ ง
โครงสรางของเชลแล็กดวยปฏิกิริยาการสลายตัวดวยน้ําบางสวน (partial hydrolysis) โดยการยอย
สลายเชลแล็กดวยโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide, NaOH) ที่มีความเขมขน 2 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก (Sontaya Limmatvapirat et al. 2004: 41-49) ผลที่ไดพบวาโครงสรางของเชลแล็กมีการ
แตกออกและมีจํานวนของหมูคารบอกซิลเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเชลแล็กมีการละลายที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ระยะเวลาในการยอยสลายยังมีผลตอการละลายของเชลแล็ก โดยพบวาเมื่อเวลาในการ
ยอยสลายเพิ่มมากขึ้นจะทําใหเปอรเซ็นตการละลายของเชลแล็กที่พีเ อช 7.0 เพิ่มสูงขึ้น ดังภาพที่ 14
เนื่องจากมีจํานวนหมูไฮดรอกซิลและหมูคารบอกซิลเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งสามารถศึกษาจํานวนของหมู
คารบอกซิลที่เพิ่มมากขึ้นโดยการวิเคราะหหาคาของกรด (acid value) และคาเอสเทอร (ester value)
ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 14 ผลของการละลายของเชลแล็กกอนการยอยสลาย Native shellac () และภายหลังการ
ยอยสลายดวย 2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก NaOH 15 นาที (), 30 นาที (z), 60 นาที (ª)
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 แสดงคาของกรดของเชลแล็กที่ผานการยอยสลายที่เวลาตาง ๆ กัน
พบวาคาของกรดมีคาที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพันธะเอสเทอร (ester bond) ของโครงสรางเชลแล็ก
เกิดการแตกออกในระหว างการยอยสลาย ทําใหเกิดหมูคารบอกซิลอิสระ (free carboxyl group)
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เพิ่มมากขึ้น เมื่อระยะเวลาในการยอยสลายเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตามฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดจาก
การยอยสลายบางสวนจะได ฟลม ที่มีลัก ษณะนิ่มหรือมีค วามออนตัวมากและยากตอการนําไป
เคลือบ ซึ่งความออนตัวนี้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาในการยอยสลายเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีรายงานการเพิ่มการละลายใหกับเชลแล็ก ดวยการทําปฏิกิริยา
เอสเทอริฟเคชันกับซัคชีนิคแอนไฮดราย (succinic anhydride, SUC) (Sontaya Limmatvapirat et al.
2008: 335-344) ซึ่งพบวาเปนการเตรีย มเชลแล็กในรูปแบบของเอสเทอร (ester) โดยผา น
กระบวนการใหความรอน (annealing) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส การปรับปรุงเช นนี้ทําให
เชลแล็กมีการละลายที่พีเอชต่ําลงอยางชัดเจน ดังภาพที่ 16a แสดงใหเห็นวาฟลมเชลแล็กสามารถ
ละลายไดหมดที่พีเอชประมาณ 6.1 เนื่องจากการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟชันดวยซัคชีนิคแอนไฮดราย
ซึ่งจะเกิ ดขึ้นที่หมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็กทํ าใหจํานวนหมูไ ฮดรอกซิลลดลง
ในขณะที่ จํานวนหมูคารบอกซิลจะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการให
ความรอนจะสง ผลใหระยะเวลาที่ใ ชใ นการละลายเชลแล็ก ที่พี เอช 7.0 สั้น ลง หรือกลาวไดวา
เชลแล็กในรูปเอสเทอรมีการละลายที่รวดเร็วมากขึ้น ดังภาพที่ 16b ทั้งนี้ยังไมมีรายงานการทดสอบ
ความคงตัวของฟลมเชลแล็กในรูปแบบนี้
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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.
นอกจากการแกปญหาดานการปรับปรุงโครงสรางที่คอนขางซับซอนแลวยัง
มีแนวทางที่งายกวาดวยการดัดแปลงที่หมูคารบอกซิล โดยการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ มีรายงาน
ที่แสดงการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนีย โดยนําเชลแล็กมาทําปฏิกิริยากับ แอมโมเนียม
คารบอเนต (ammonium carbonate) ผลการศึกษาที่ไดพบวาเชลแล็กในรูปเกลือดังกลาวมีการละลาย
ที่ดีกวาการเตรียมในรูปของกรด (Specht et al. 1998 : 20-28) นอกจากนี้แลวยังมีการเตรียมใหอยูใน
รูปเกลือโดยการใช AMP และ AMN (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) ซึ่งพบวาเมื่อ
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เพิ่มอัตราสวนของ AMP:AMN ในอัตราสวน 100:0 ถึง 0:100 ฟลมเชลแล็กที่เตรียมขึ้นนี้สามารถ
ละลายในพีเอช 7.0 ได และละลายไดมากขึ้นเมื่อมีอัตราสวนของ AMP ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบวาฟลมที่เตรียมในรูปเกลือ AMP ละลายไดรวดเร็วกวาที่พีเอชสูงกวา 7.0 ในสารละลายพีเอช
7.3 ดังภาพที่ 17 โดยใชเวลาที่ฟลมละลายหมดนอยกวา 20 นาทีในขณะที่ฟลมที่เตรียมจากเกลือ
AMN ใชเวลามากกวา 80 นาที การเพิ่มอัตราสวนของ AMP ใหมากขึ้นสงผลใหฟลมละลายรวดเร็ว
ขึ้นเชนเดียวกัน

ภาพที่ 17 ผลของเชลแล็กในรูปเกลือตอเปอรเซ็นตการละลายที่พีเอช 7.0 และเวลาในการละลายที่
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
ปญหาความคงตัวของเชลแล็กเกิดขึ้นเนื่องจากโครงสรางของเชลแล็กเปน
พอลิเมอรที่ประกอบดวยหมูไฮดรอกซิลและหมูคารบอกซิล ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีความสามารถ
ในการเกิ ด พอลิ เ มอไรเซชั น ระหว า งหมู ดั ง กล า ว ทํ า ให ไ ด ส ารที่ มี โ ครงสร า งใหญ และมี ห มู
ไฮดรอกซิล และคารบ อกซิลลดลง สงผลใหไมส ามารถละลายไดในเเอลกอฮอลหรือทํ าใหการ
ละลายลดลงและเสียความคงตัวในที่สุด สงผลใหยาเม็ดที่เคลือบดวยเชลแล็กมีแนวโนมในการแตก
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ตัวและการปลดปลอยยาที่ชาลงหลังจากเก็บไวนาน จึงเปนขอจํากัดที่สําคัญของการนําเชลแล็กมา
ใชเคลือบยาเม็ด มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความคงตัวของเชลแล็กภายใตความรอนที่อุณหภูมิ 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 ภาพที่ 19 และ 20 เปนการขยายสเปกตรัมที่บริเวณ
3,850-2,500 เซนติเมตร-1 พบมีการเปลี่ยนแปลงแบนดของ CH2/CH3 และที่บริเวณ 2,230-1,130
เซนติเมตร-1 พบการเปลี่ยนแปลงแบนดของ C=O stretching ซึ่งเปนบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจน สรุปไดวาเชลแล็กที่ไดรับความรอนที่ 150 องศาเซลเซียส เสียความคงตัว

ภาพที่ 18 ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็กและเชลแล็กที่ไดรับความรอนที่
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 ภาพขยายของฟู เ รีย ร ทรานสฟอร ม อิ นฟราเรด สเปกตรั ม ที่ ตํ าแหน ง 3,850-2,500
เซนติเมตร-1 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงของ -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.
นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารศึ ก ษาอายุ ข องเชลแล็ ก เมื่ อ ได รั บ รั ง สี ยู วี (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 พบวาเมื่อระยะเวลาในการไดรับรังสีนานขึ้นจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตําแหนงพีกที่ 2,927 และ 2,855 เซนติเมตร-1 ซึ่งเปนพีกของ -CH2/CH3 และตําแหนงพีกที่ 1,719 เซนติเมตร-1 ซึ่งเปนของ C=O ลดลงอยางเห็นไดชัด ภาพที่ 21 แสดง
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของเชลแล็กที่ไดรับรังสียูวีที่ 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 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงของ 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.
จากที่ก ลา วมาข างตน จะเห็นไดวาจากผลการวิจัย 2 งานวิจัย สรุปไดวา
เชลแล็ก มีก ารเสื่อมสภาพเมื่อไดรับความรอนและรังสียูวีเป นเวลานาน ซึ่งการเสื่อมสภาพของ
เชลแล็กหรือความคงตัวที่ลดลงนั้นเกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ของสายพอลิเมอรภายใน
โครงสรางของเชลแล็ก โดยพันธะเอสเทอรที่เกิดขึ้น ภายในโมเลกุลระหวางหมูไฮดรอกซิลกับหมู
คาร บ อกซิ ล จะทํ า ให โ ครงสร า งทางเคมี ข องเชลแล็ ก มี ข นาดใหญ ขึ้ น ในขณะที่ จํ า นวนหมู
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
เตรีย มเชลแล็ก ในรูป เกลือ เนื่องจากการเตรีย มเชลแล็กในรูป เกลือ สามารถลดการเกิดปฏิกิริย า
เอสเทอริฟเคชันบนสายพอลิเมอรของเชลแล็กไดเนื่องจากอยูในรูปของคารบอกซิเลต (carboxylate
, -COO- ) มีรายงานการเตรียมเชลแล็กใหอยูในรูปเกลือ AMP และAMN (Sontaya Limmatvapirat
et al. 2007: 690-698) พบวาสามารถลดการเกิดปริมาณของแข็ งที่ ไมละลายได ดังภาพที่ 22
แสดงผลของปริมาณของแข็งที่ไมละลายในเอทานอล 95 เปอรเซ็นต ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ
หลังจากการเก็บฟลมเชลแล็กไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 180 วัน และพบวา ฟ ลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ AMP:AMN สามารถลดปริมาณของแข็งที่ ไ ม
ละลายไดเมื่อเปรียบเทียบกับฟลมเชลแล็กในรูปของกรด

ภาพที่ 22 ปริมาณของแข็งที่ไมละลายของเชลแล็กในรูปกรดและเชลแล็กในรูปเกลือ AMP:AMN
ในอัตราสวนที่ตางกัน ภายหลังเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ
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) ดังภาพที่ 23 แสดงการเกิดเกลือและการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
ที่ทําใหเชลแล็กเสื่อมสภาพ โดยพบวาเชลแล็กจากธรรมชาติจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันไดงาย
กวาเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือ เนื่องจากสารกอเกลือ AMP เขาไปทําปฏิกิริยาที่หมูคารบอกซิลิ กแลว
เกิดการเปลี่ยนแปลงเปนหมูคารบอกซิเลต นอกจากนี้ AMP ยังเปนเกลือที่มีขนาดโมเลกุล ใหญจึง
สงผลใหสายพอลิเมอรแยกหางออกจากกัน จึงปองกันการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางสาย
พอลิเมอรของเชลแล็กที่เปนสาเหตุใหเชลแล็กเสื่อมสภาพ (degradation)
นอกจากการแกปญหาดานความคงตัวโดยการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแลว
ยังสามารถเติมสารเพิ่มความยืดหยุน (plasticizer) ลงในเชลแล็กเพื่อเพิ่มความคงตัวของเชลแล็กได
อีกดวย สารเพิ่มความยืดหยุนที่นํามาใชเพิ่มความคงตัวของเชลแล็ก ไดแก ไดเอทิล พทาเลต
(diethyl phthalate, DEP), พอลิเอทิลินไกลคอล (polyethylene glycol 400, PEG 400) และไตรอะซิ
ติน (triacetin, TA) เมื่อนําฟลมเชลแล็กที่เติมพลาสติไซเซอรไปเก็บไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ที่ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต (Manee Luangtana-anan et al. 2007: 687-692) แลวทดสอบความ
คงตัวดวยการหาคาของกรดและปริมาณของแข็งที่ไมละลาย พบวา ฟลมเชลแล็กที่เติม PEG 400 ลง
ไปมีคาของกรดลดลงเพียงเล็กนอยหลังเก็บไวเปนเวลา 90 วัน ดังภาพที่ 24 และปริมาณของแข็งที่
ไมละลายมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับฟลมเชลแล็กที่ไมเติมสารเพิ่มความยืดหยุน (unplastized, NO)
หลังเก็บไวเปนเวลา 90 วัน ดังภาพที่ 25 จากการทดลองสรุปไดวาการเติม PEG 400 ลงในฟลม
เชลแล็กสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันได จึงชวยเพิ่มความคงตัวใหกับฟลมเชลแล็ก
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ภาพที่ 23 แผนภาพแสดงการเกิดเกลือและการเสื่อมสภาพของเชลแล็ก
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 คาของกรดของฟลมเชลแล็กที่ไมเติมสารเพิ่มความยืดหยุน (unplasticized, NO) และ ที่เติม
สารเพิ่มความยืดหยุน (DEP, TA, PEG) ในรูปกรดอิสระ (free acid) ภายหลังเก็บที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 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) และที่เติมสารเพิ่มความยืดหยุน (DEP, TA, PEG) ในรูปกรดอิสระ (free acid)
ภายหลังเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เป นเวลา 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
ในการนํ
- า สง ยาสู ลํา ไสนิ ย มใช พ อลิเ มอร ช นิ ด แตกตั ว ในลํ า ไส หรือ พอลิ เมอรช นิ ด
เอนเทอริก (enteric polymer) ซึ่งหมายถึงพอลิเมอรที่ละลายในพีเอชที่สูง (โดยทั่วไปพีเอชมากกวา
5.5) และไมละลายในสภาวะที่เปนกรด (อรลักษณา แพรัตกุล 2552: 90) ซึ่งเปนการออกแบบให
เภสัชภัณฑมีความคงตัวในกระเพาะอาหาร สามารถปลดปลอยตัวยาออกมาไดในลําไสเล็กสวนตน
และปองกันตัวยาสลายตัวในกรดหรือเอ็มไซมภายในกระเพาะอาหาร (Bruce et al. 2003: 85; Cole
et al. 2002: 83) พอลิเมอรตองมีคุณสมบัติที่มีความเปนกรด คือ พอลิเมอรจะมีหมูของกรด
คารบอกซิลิกทําใหละลายในกรดไดนอย ในการเคลือบแบบเอนเทอริกนี้เปนการเคลือบที่ไมใหยา
แตกตัวที่กระเพาะอาหารแตตัวยาตองแตกตัวที่ลําไสเล็กสวน duodenum หรือ ileum หรือแตกตัวใน
ลําไสใหญ (colon) ในในกระเพาะอาหารมีคาพีเอชประมาณ 1 2 ในลําไสเล็กสวน duodenum มี
พีเอชประมาณ 5.4-6.1 ในลําไสเล็กสวน ileum มีพีเอชที่สูงขึ้นในชวง 7-8 และในลําไสใหญ
(colon) มีพีเอชประมาณ 5.5-7 ดังนั้นพอลิเมอรที่นํามาใชตองมีคุณสมบัติตามที่กลาวมาแลวขางตน
คือ มีความคงตัวในกระเพาะอาหาร สามารถปลดปลอยตัวยาออกมาไดในลําไสเล็กสวนตน และ
ปองกันตัวยาสลายตัวในกรดหรือเอ็มไซมภายในกระเพาะอาหาร
พอลิเมอรที่ นํามาใชในการเคลือบแบบเอนเทอริกนั้นสามารถแบงออกเปน 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 ยาที่นํามาเคลือบแบบเอนเทอริก เชน aspirin (Maree et al. 2005: 1258-1263)
และ omeprazole (Turkoglu, H. Varol, and M. Celikok 2004: 279-286) เปนตน
เชลแล็ก เป นพอลิ เมอร ที่มี ค วามน า สนใจสํ า หรั บ ระบบนํ า ส ง ยาสู ลํ า ไส เ นื่ องจาก มี
คุณสมบัติในการทนกรดไดดีและละลายไดในสําไสรวมถึงเปนพอลิเมอรที่ มีอยูมากในประเทศแต
อย า งไรก็ ตามมี ข อจํา กั ดในเรื่องการละลายและความคงตัวดัง ที่ก ลาวมาแลวในสวนตนซึ่ง การ
แกปญหาดังกลาวนั้นทําไดหลายวิธีการโดยวิธีการที่ไมซับซอนสามารถทําไดดวยการดัดแปลงที่
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หมูคารบอกซิลโดยการเตรียมในรูปเกลือ พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมขึ้ นนี้สามารถลดปญหาการ
ละลายในพี เอชที่ ไ มเหมาะสมได และมีค วามคงตัวเพิ่ม มากขึ้นดวย เนื่อ งจากสามารถลดการ
เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันได อยางไรก็ตามยังมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องดังกลาวคอนขาง
นอย โดยเฉพาะการเตรียมฟลมเชลแล็กจากสารกอเกลือที่มีโครงสรา งทางเคมีที่แตกตางกัน รวมไป
ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโครงสร า งทางเคมี ข องสารก อ เกลื อ กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องเชลแล็ ก ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใหทราบถึงกลไกและวิธีการในการปรับปรุงเชลแล็กใหมี
คุณสมบัติที่ดีขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้จะมีการใชสารกอเกลือหลายชนิ ด เชน ดี-(-)-เอ็น-เมทิลกลูคามีน (D-(-)-N–methylglucamine, MGM) หรือ 2-อะมิโน-2-เมทิล-1,3-โพรเพนไดออล (2-amino-2methyl-1,3-propanediol,
AMD) โดยใช ร ว มกั บ สารก อ เกลื อ ที่ มี ร ายงานก อ นหน า เช น
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN) ในอัตราสวนที่แตกตางกัน หลังจากนั้นจะเตรียมในรูปฟลมและ
ประเมินผลคุณสมบัติของฟลม ทั้งในแงของการละลายและความคงตัว รวมไปถึงคุณสมบัติทางเคมี
ฟสิกสและเชิงกลอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป
สารกอเกลือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คุณสมบัติของแอมโมเนีย (Ammonia)
แอมโมเนียมีลักษณะเปนสารละลายใส มี กลิ่นเฉพาะตัว มีสูตรโครงสรางทางเคมี
วา NH3 ดังที่แสดงในภาพที่ 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
Molar mass
Appearance
Density

Melting point
Boiling point
Solubility in water

NH3
17.03 g/mol
Colorless gas with strong pungent odor
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)
−77.73 °C, 195K, -108°F
−33.34 °C, 240 K, -28 °F
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
คุ ณ สมบั ติ ข อง 2-อะมิ โ น-2-เมทิ ล -1,3-โพรเพนไดออล (2-Amino-2-methyl-1,3propanediol, 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
เคมีกายภาพดังตารางที่ 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
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
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

39
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 ดังตารางที่ 4

ภาพที่ 28โครงสรางทางเคมีของ MGM
ที่มา : USP 29 NF24. meglumine, Monograph. 24 th ed, US Pharmacopeial Convention,
Rockville, MD, 2006.
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ MGM
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
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

บทที่ 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)
อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอน (centrifuge, Hetticth universal 320, Germany)
ตูอบ (Heraeus UT 6200, Germany )
ตูควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(climatic chamber, KBF 720, Germany )
ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร (Fourier Transform IR

Spectrometer, Nicolet, Magna4700, USA)
เครื่องวัดการแตกตัวของยาเม็ด (Disintegration apparatus, Sotax DT 3, Switzerland)
เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer, TA.XT. Plus, UK
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พีเอชมิเตอร (pH meter, Mettler Toledo seveneasy, Switzerlan)
เครื่องชั่งวิเคราะห (Analytical balance, Sartorius CP 224s, Germany)
เครื่องวัดความชื้น (Moisture balance, Sartorius, model YTX01L,Germany )
เครื่องวัดความหนา (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 ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 29 โดยละลายเชลแล็กใน
AMN และ AMD หรือ MGM ในปริมาณที่สมมูลกับคาของกรด ปนทิ้งไวขามคืนเพื่อใหเชลแล็ก
ละลายอยางสมบูรณ ปรับใหเชลแล็กมีความเขมขนสุดทายเทากับ 6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก นํา
สารละลายที่เตรียมไดไปหมุนเหวี่ยงดวยความเร็วประมาณ 7,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที
จากนั้นนําสารละลายที่ไดเทลงในเพลตแกว (glass plate) ที่มีขนาด 12 x 12 เซนติเมตร ปริมาณ 100
กรัมตอเพลต อบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4-5 ชั่วโมง เพื่อใหไดฟลมเชลแล็ก
(Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 691) กอนนําไปประเมินผลในขั้นตอนตอไป
เชลแล็ก

- เติม AMD หรือ MGM กับ AMN สมมูลกับคาของกรด
(equivalent to acid value)
- ปรับปริมาตรดวยน้ํา (6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก)
- ปนจนกระทั่งละลาย (ทิ้งไวขามคืน)

สารละลายเชลแล็ก
- เทลงเพลตแกว 100 กรัม/เพลต
- อบที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4-5 ชั่วโมง
ฟลมเชลแล็ก

ประเมินผล

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือชนิดตางกัน
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การประเมินผลฟลมเชลแล็ก
คาของกรด (Acid value, AV)
ศึกษาคาของกรดดวยวิธีการที่ดัดแปลงมาจากเภสัชตํารับประเทศสหรัฐอเมริกา
(USP 29) ดังภาพที่ 30 โดยการนําตัวอยางเชลแล็กจํานวน 3 กรัม ละลายในเอทานอล 95 เปอรเซ็นต
ปนจนกระทั่งตัวอยางไมละลายเพิ่มขึ้นอีก ปรับน้ําหนักดวยเอทานอลจนไดน้ําหนักเปน 39 กรัม นํา
ตัวอยางที่ไดไปปนดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอน ที่ความเร็วรอบ 7,000 รอบตอนาที เปนเวลานาน
15 นาที แยกสวนใสในปริมาณที่สมมูลกับเชลแล็ก 2 กรัม (น้ําหนักสารละลาย 26 กรัม) มาไทเทรต
ดวย 0.1 N NaOH ที่ทราบความเขมขนที่ถูกตองแนนอน สังเกตการเปลี่ยนแปลงดวยเครื่อ งวัดพีเอช
(Mettler-Toledo, model Seveneasy pH, Switzerland) นําขอมูลที่ไดมาพล็อต กราฟระหวางพีเอชที่
เปลี่ยนแปลงไปกับปริมาณของ 0.1 N NaOH ที่ใชไปในการไทเทรต และตรวจสอบจุดสมมูล
(equivalent point) จากจุดเปลี่ยน (inflection point) บนกราฟ หลังจากนั้นคํานวณหาคาของกรด
(acid value, AV) จากสูตรดานลาง (ทํา 2 ครั้งตอ 1 ตัวอยาง และหาคาเฉลี่ย) สูตรที่ใชในการคํานวณ
คาของกรด =
V = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 นอรมอล ที่มี
ความเขมขนที่ถูกตองแนนอน (มิลลิลิตร)
C = นอรมอลิตี้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 นอรมอล ที่มี
ความเขมขนที่ถูกตองแนนอน (นอรมอล)
W = น้ําหนักเชลแล็กที่ใช (กรัม)
โดยคาของกรดที่ไดเทียบเทากับมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium
hydroxide, KOH) ที่ใชในการในการสะเทินหมูคารบอกซิลในเชลแล็ก 1 กรัม
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เชลแล็ก 3 กรัม + เอทานอล 95 เปอรเซ็นต

ปนทิ้งไวขามคืน

ปรับดวยเอทานอล
จนไดน้ําหนัก 39 กรัม

ปนเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 6000 rpm เปน
เวลา 15 นาที
สวนใส

ตะกอน

ไตเตรตดวย 0.1 N
NaOH

ปริมาณตะกอน
(insoluble solid, IS)

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการหาคาของกรด
ปริมาณตะกอน (Insoluble solid, IS)
ศึกษาปริมาณตะกอนไดโดยการนําตะกอนที่ไดจากการหาคาของกรดของ
เชลแล็ก มากรองผานกระดาษกรองที่อบไวแลวที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 12
ชั่วโมง และชั่งน้ําหนักที่ถูกตองแนนอน ลางตะกอนที่ไดดวยเอทานอลนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซีย ส เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง หรือจนมีน้ํา หนัก คงที่ ชั่ง น้ํา หนัก อีก ครั้งเพื่ อคํ านวณ
ปริมาณตะกอนที่ได (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 691)
ปริมาณความชื้น (Loss on drying, LOD)
นํา เชลแล็ ก อย า งน อย 0.5 กรัม ใส ใ นถาดของเครื่ องหาความชื้น (moisture
balance, Sartorious, model YTX01L, Germany) ทําการอบจนน้ําหนักคงที่ โดยทดสอบ 3 ครั้งตอ 1
ตัวอยางเพื่อหาคาเฉลี่ย
ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป (Fourier Transform infrared
spectroscopy, FTIR)
ศึกษาโครงสรา งเคมีข องฟ ลมเชลแล็ก ดวย ฟูเรีย รทรานสฟอรม อินฟราเรด
สเปกโทรมิเตอร โดยการผสมตัวอยางเชลแล็กกับโปแตสเซียมโบรไมด (KBr method) โดยการบด
เชลแล็กกับโปแตสเซียมโบรไมด (KBr) จากนั้นจึงนําไปตอกดวยสากขนาด 13 มิลลิเมตร ดวยแรง
ตอกประมาณ 5 ตั น นํ า แผ น (disc) ที่ ไ ด ไ ปวั ด ด ว ย ฟู เ รี ย ร ทรานสฟอร ม อิ น ฟราเรด

44
สเปกโทรมิเตอร (Nicolet, Magna 4700, USA) โดยมีสภาวะในการทดสอบดังตอไปนี้ จํานวนครั้ง
ในการตรวจ (number of scan) 32 ครั้ง การแยกชัด (resolution) 4 เซนติเมตร-1 เลขคลื่น (wave
number) 4,000-400 เซนติเมตร-1(Sontaya Limmatvapirat et al. 2007:162 )
การละลายของฟลมที่พีเอชตางกัน (pH Solubility profile)
การตรวจสอบการละลายของฟ ล ม เชลแล็ ก ทํ า โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห น้ํ า หนั ก
เชลแล็กที่หายไปดวยวิธีการดัดแปลงจาก Wu และคณะ (1997) โดยการตัดฟลมใหมีขนาด 1 x 1
เซนติเมตร ชั่งน้ําหนักฟลมแลวใสลงในเครื่องหาการแตกตัว (disintegration apparatus) ทําการจุม
ฟลมลงในสารละลายน้ํายอยในกระเพาะอาหารจําลอง (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 นําฟลมเชลแล็กที่เหลือจากการทดสอบไป
อบแหงเพื่อชั่งน้ําหนักของฟลมที่เหลือ คํานวณน้ําหนักที่หายไป ทําการทดลอง ซ้ํา 6 ตัวอยาง ตอ 1
ครั้ง เพื่อหาคาเฉลี่ย ในกรณีที่ฟลมละลายหมดกอน 3 ชั่งโมง ใหจดบันทึกระยะเวลาที่ฟลมละลาย
หมด ดังภาพที่ 31

Simulated gastric fluid (SGF)
2 ชั่วโมง
1x1 เซนติเมตร
Phosphate buffer pH 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 หรือ 7.6
เปนเวลา 3 ชั่วโมง

ละลายหมด
บันทึกเวลาละลาย
ภาพที่ 31 ขั้นตอนการศึกษาการละลายของฟลมที่พีเอชตางกัน

ละลายไมหมด
อบแหงเพื่อชั่งน้ําหนัก
ของฟลมที่เหลือ
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คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical properties)
การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของฟลมใชวิธีการเจาะฟลมใหขาด (puncture test)
โดยการตัดฟลมใหเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 7 เซนติเมตร x 7 เซนติเมตร ขึงบนแทนที่เจาะรูเปน
วงกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร และนําไปทดสอบโดยใชเครื่อง Texture analyzer
(Model Stable Micro System, TA.XT Plus, UK) โดยใหหัวทดสอบเคลื่อนที่ลงมาเจาะฟลมดวย
อัตราเร็ว 0.5 มิลลิเมตรตอนาที จนกระทั่งฟลมขาด คํานวณหา puncture strength, เปอรเซ็นตการยืด
และ มอดูลัสของการเจาะโดยการทดสอบซ้ํา 6-9 ครั้งตอ 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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Puncture strength
เปอรเซ็นต
Modulus at puncture

7x7 เซนติเมตร
Texture analyzer

ภาพที่ 32 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของฟลมใชวิธีการเจาะฟลมใหขาด (puncture test)
การซึมผานไอน้ํา (Water vapor permeability, WVP)
การซึมผานไอน้ําทําโดยการตัดฟลมใหมีขนาดเหมาะสมเพื่อจะนําไปครอบบน
เซลลสําหรับการศึกษาการซึมผานไอน้ํา (water vapor permeability cell) ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 30 มิลลิเมตร และภายในบรรจุแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) ประมาณ 25 กรัม ปดผนึกขวด
ใหแนนแลวนําไปเก็บในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต ชั่ง
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นทุกวัน นําคาที่ไดมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผานไอน้ํา (Water vapor
permeability coefficient, WVPC) (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) ดังภาพที่ 33
WVPC =
W/t = ความชันของกราฟที่พลอตระหวางน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอชั่วโมง (กรัม/ชั่วโมง)
L = ความหนาของฟลม (มิลลิเมตร)
P = ความดันไอน้ําที่แตกตางระหวางภายในและภายนอก มีคาเทากับ 133.322 Pa
ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้งตอ 1 ตัวอยางเพื่อหาคาเฉลี่ย
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ภาพที่ 33 ขั้นตอนการศึกษาการซึมผานไอน้ํา
การศึกษาความคงตัว
ทําการทดสอบความคงตัวของฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือของ AMD หรือ MGM
กับ AMN โดยเก็บฟลมดังกลาวที่อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต
หลังจากนั้นจึงเก็บตัวอยางเพื่อนํามาประเมินผลเปนระยะๆ ในชวงเวลา 6 เดือน โดยทําการตรวจ
คุณ สมบั ติข องฟ ลม เชลแล็ก ที่ เปลี่ย นแปลงไป ดั ง ต อ ไปนี้ ค า ของกรด ปริม าณตะกอน ฟู เรี ย ร
ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป การละลายของฟลมที่พีเอชตางกัน โดยพีเอชที่ใชในการ
ทดสอบไดแก 7.0 และ 7.3 ซึ่งเปนพีเอชที่ฟลมเชลแล็กเริ่มละลายและละลายหมด ตามลําดับ และ
คุณสมบัติเชิงกล เพื่อคํานวณหาคา แรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัสของการเจาะโดยการ
ทดสอบซ้ํา 6-9 ครั้งตอ 1 ตัวอยาง

บทที่ 4
ผลและอภิปรายผลการทดลอง
1. การเตรียมและประเมินเชลแล็กในรูปเกลือ
เชลแล็กในรูปธรรมชาติ (native shellac) อยูในรูปของกรด (acid form) ทําใหมีการ
ละลายที่ไมดีนักโดยเฉพาะที่ลําไสเล็กที่มีพีเอชอยูในชวง 5.4-6.1 และประกอบกับภายในโครงสราง
ของเชลแล็กมีหมูไฮดรอกซิลและหมูคารบอกซิลิก ดังแสดงในภาพที่ 1 ทําใหมีแนวโนมที่จะเกิด
การสลายตัวในระหวางการเก็บได เนื่องจากการเกิดพอลิเมอไรเชชันระหวางหมูคารบอกซิลิก กับ
หมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็กทําใหสูญเสียความคงตัว จึงมีผลทําใหการละลายของ
เชลแล็กเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการปองกันการสลายตัวของเชลแล็กสามารถทําไดโดยการปองกัน
การเกิดพอลิเมอไรเซชันที่ตําแหนงดังกลาว การแกปญหามีหลายวิธีดังที่กลาวมาแลวในบทนํา โดย
การดัดแปลงที่หมูคารบอกซิลิกดวยการเตรียมในรูปของเกลือจัดเปนวิธีที่ไมซับซอน มีรายงานการ
เตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนีย โดยการนําเชลแล็กมาทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียม คารบอเนต
พบวาเชลแล็กที่เตรียมได มีการละลายที่ดีกวาเชลแล็กในรูปกรด (Specht et al. 1998 : 20-28)
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานการเตรี ย มเชลแล็ ก ในรู ป เกลื อ คอมโพสิ ต โดยใช AMP และ AMN ที่
อัตราสวนตางกัน พบวาสามารถเพิ่มการละลายและความคงตัวใหกับเชลแล็กมากขึ้น โดยเฉพาะ
เกลือคอมโพสิตที่มีอัตราสวนของ AMP สูงขึ้น (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698)
อยางไรก็ตามยังมีรายงานการศึกษาในเรื่องดังกลาวนอย โดยเฉพาะการเตรีย มฟลมเชลแล็กจากสาร
กอเกลือที่มีโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกันรวมถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีของสาร
กอเกลือกับคุณสมบัติของเชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการศึกษาครั้งนี้จะมีการเลือกใชสารกอ
เกลือเพิ่มเติมอีก 2 ชนิด คือ MGM หรือ AMD
เชลแล็กกอนเตรียมใหอยูในรูปเกลือ จะมีสีน้ําตาลอมสม 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 ลักษณะที่
เปราะแตกหักงาย) และสีเปลี่ยนแปลงไป ฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดจากเกลือ AMD มีสีน้ําตาลแดง
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นิ่ม และยืดหยุนมากขึ้น เมื่อมีอัตราสวนของ AMD เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่ 100:0 และ 80:20 ใน
ลักษณะเดียวกันฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ MGM มีสีน้ําตาลแดง นิ่ม และมีความยืดหยุนมาก
ขึ้น เมื่อมีการเพิ่มอัตราสวนของ MGM นอกจากนี้แลวจากการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของ
ฟลมเชลแล็กทั้ง 2 ชนิด พบวาสีของฟลมที่เตรียมจากสารกอเกลือ AMD และ MGM ใหสีน้ําตาล
แดงเหมือนกัน แตฟลมเชลแล็กที่เตรียมจากสารกอเกลือ MGM มีลักษณะนิ่มและยืดหยุนมากกวา
ฟลมเชลแล็กที่เตรียมจากสารกอเกลือ AMD ในทุกอัตราสวน
การศึ กษาตอไปไดทํ า การประเมิน คุ ณสมบัติทางเคมี และกายภาพของเชลแล็กก อน
การศึกษาความคงตัวและศึกษาดานความคงตัวของเชลแล็กในรูปเกลือที่ตางกัน ไดแก การหาคา
ของกรด ปริ ม าณตะกอน ปริ ม าณความชื้ น และการศึ ก ษาโครงสร า งโมเลกุ ล ด ว ยฟู เ รี ย ร
ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติของฟลม ไดแก คุณสมบัติเชิงกล
การซึมผานไอน้ํา และการละลายที่พีเอชตางกัน
1.1. การเตรียมและประเมินเชลแล็กในรูปเกลือ AMD
1.1.1. คุณสมบัติในรูปผงแหงของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD
1.1.1.1. ปริมาณความชื้น คาของกรดและปริมาณตะกอน
ตารางที่ 6 แสดงคุณสมบัติของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN
ในอัตราสวนที่แตกตางกั น เชลแล็กในรูปกรดมี คาของกรดประมาณ 77 มิ ลลิกรัมโปแตสเซีย ม
ไฮดรอกไซดตอน้ําหนั ก เชลแล็ก 1 กรัม มี ความชื้น ประมาณ 3.5 เปอรเ ซ็นตโดยน้ํ าหนัก และ
ปริมาณตะกอนประมาณ 1.2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ภายหลังจากนําเชลแล็กมาดัดแปลงใหอยูใน
รู ป เกลื อ AMD:AMN ที่ แ ตกต า งกั น ทํ า ให ค า ของกรดลดลงไปเพี ย งเล็ ก น อ ยอยู ใ นช ว ง 66-76
มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซดตอน้ําหนักเชลแล็ก 1 กรัม เชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือมีคาของ
กรดที่ไมแตกตางกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเชลแล็กในรูปของกรด ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเปน
เบสของ AMN และ AMD รวมไปถึงสภาวะในการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ไมมีผลเพิ่มการ
สลายตั ว ด ว ยน้ํ า (hydrolysis) ที่ จ ะมี ผ ลทํ า ให ค า ของกรดมากขึ้ น ซึ่ ง แตกต า งกั บ การใช
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ที่มีความเปนเบสที่คอนขางสูงกวาทําใหการสลายตัวดวยน้ําเพิ่มขึ้น
สงผลให คา ของกรดเพิ่ม ขึ้นในระหวา งการเตรีย ม ในกรณีที่ ค าของกรดที่ล ดลงนั้นอาจเกิดจาก
ปริมาณที่มากเกิ นพอของ AMD ในขณะที่ เตรีย มฟ ลม นอกจากนี้แ ลว ปริมาณของตะกอนที่ ไ ม
ละลายในเอทานอลที่ บงบอกถึงความคงตัวของเชลแล็ก นั้นมีคาต่ํา แสดงใหเห็นวาการเตรียมฟลม
ดวยเกลือ AMD นั้นไมเกิดการสลายตัวในระหวางการเตรียมตัวอยาง ผลที่ไดสอดคลองกับรายงาน
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การเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMP (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007) คาที่แสดงดังกลาวมานี้
จะถูกใชเปนคาเริ่มตนในการศึกษาเปรียบเทียบความคงตัวตอไป
ตารางที่ 6 คุณสมบัติของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ที่อัตราสวนตางกัน
คุณสมบัติ
AMD:AMN
(เปอรเซ็นต)

ความชื้น
(เปอรเซ็นต)

Acid form
0:100
20:80
40:60
60:40
80:20
100:0

3.5 r 0.5
5.9 r 0.6
8.9 r 0.1
8.8 r 0.1
5.6 r 0.3
9.6 r 0.4
6.2 r 0.4

คาของกรด
(มิลลิกรัมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด
ตอน้ําหนักเชลแล็ก 1 กรัม)
77.4 (76.39-78.46)
75.5 (76.73-78.95)
76.6 (76.05-77.16)
68.7 (65.21-72.18)
66.4 (64.39-68.46)
68.4 (67.66-69.14)
68.4 (67.82-68.95)

ปริมาณตะกอน
(เปอรเซ็นต)
1.25 (1.21-1.24)
0.49 (0.48-0.50)
0.85 (0.83-0.86)
0.3 (0.19-0.38)
0.9 (0.89-.096)
0.9 (0.48-1.29)
0.6 (0.53-.060)

1.1.1.2. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป
ภาพที่ 34 แสดงฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็กและเชลแล็กที่
เตรียมในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN ที่อัตราสวนแตกตางกัน เชลแล็ก ในรูปกรดพบพีกที่มี
ลักษณะกวางที่บริเวณ 3600-3200 เซนติเมตร-1 มีการดูดกลืน (absorbance) สูงสุดที่ประมาณ 3400
เซนติเมตร-1 ซึ่งเกิดจาก O-H stretching และพบพีกที่ 1716 เซนติเมตร 1ซึ่งเกิดจาก C=O stretching
ของหมูคารบอกซิลิก (-COOH) เมื่อเตรียมในรูปเกลือของ AMN หรือ AMD จะพบพีกใหมเกิดขึ้นที่
ประมาณ 1556 และ 1385 เซนติเมตร-1 ซึ่งเกิดจาก C=O stretching ของหมูคารบอกซิเลต (-COO-)
แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเชลแล็กจากรูปกรดกลายเปนรูปเกลือ ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
การวิจัย ที่ มีม าก อนหนา ซึ่งเป นการเตรีย มเชลแล็ก ในรูปเกลือ AMN อย างเดีย ว (Sarkar and
Shrivastava 1997: 370-377) เมื่อนําเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN ในอัตราสวนที่
ตางกันมาเปรียบเทียบคาอัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของคารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก
(ABS1556/ABS1716) พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) มีคา ABS1556/ABS1716 สูง
กวาเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) ดังที่แสดงในภาพที่ 35 นอกจากนี้ยัง
พบวา ABS1556/ABS1716 จะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราสวนของ AMD เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา AMD
-
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นาจะเกิ ด เกลื อกั บ เชลแล็ก ได ดีก วา หรือทํ า ให เกิ ดการแตกตั วของหมู ค ารบ อกซิ ลิก ไดม ากกว า
โดยทั่วไปแลวการแตกตัวของกรดจะขึ้นอยูกับความเปนเบสที่นํามาใช สําหรับ AMD และ AMN มี
คา pKa เทากับ 8.80 และ 9.25 ตามลําดับ (Goldberg , Kishore, and Lennen 2002: 243) แสดงให
เห็ นว า AMN มี คา ความเป น เบสมากกว า AMD ดั ง นั้น AMN จึง ควรทํา ให เกิ ด เกลื อหรือ หมู
คารบอกซิเลตไดดีกวา AMD อยางไรก็ตามจากการทดลองพบวาเกลือ AMD มีคา ABS1556/ABS1716
สูงกวาเกลือ AMN จึงทําให AMD กอเกลือไดดีกวา AMN ที่เปนเชนนี้คาดวาโครงสรางของ AMD
อาจมีผลตอการการเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดี เชน ขนาดโมเลกุลที่ใหญกวาและมีหมูไฮดรอกซิล 2
หมู ภายในโมเลกุล

ภาพที่ 34 ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็กและเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ
คอมโพสิต AMD:AMN ที่มีอัตราสวนแตกตางกัน
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ภาพที่ 35 ค า อั ต ราส ว นของการดู ด กลื น รั ง สี อิ น ฟาเรดของคาร บ อกซิ เ ลตต อ คาร บ อกซิ ลิ ก
(ABS1556/ABS1716) ของเชลแล็กและเชลแล็กในรูปเกลือ คอมโพสิต AMD:AMN ใน
อัตราสวนที่แตกตางกัน
1.1.2. คุณสมบัติของฟลมที่เตรียมในรูปเกลือ AMD
เชลแล็ก เปนสารกอฟลมที่ดี ฟลมที่เตรียมจากเชลแล็กมีคุณสมบัติที่
นาสนใจหลายประการ เชน การซึมผานไอน้ําที่ต่ํา ฟลมที่ไดมีความสวยงาม แตมีขอเสียในเรื่องของ
การละลายและความคงตัว การเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหมู
ฟ ง ก ชั นในโครงสรา งของเชลแล็ก ซึ่ง สง ผลต อคุ ณสมบัติของฟ ลม ที่ เตรีย ม ดัง นั้น จึ ง ได ทํา การ
ทดสอบคุณสมบัติของฟลมที่เตรียมในดานตางๆ ไดแก การละลาย การซึมผานไอน้ํา และคุณสมบัติ
เชิงกลของฟลมที่เตรียมได โดยทําการทดสอบเปรียบเทียบผลของการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ
AMD:AMN ที่มีอัตราสวนที่ตางกันตอคุณสมบัติดังกลาวตอไป
1.1.2.1. การละลายที่พีเอชตางกัน
การหาค า การละลายของฟ ล ม เชลแล็ ก ทํ า ด ว ยวิ ธี ก ารที่
ดัดแปลงจากวิธีการของ Wu และคณะ (1997) โดยนําฟลมมาตัดใหไดขนาด 1 ตารางเซนติเมตร จุม
ลงในน้ํายอยจําลองในกระเพาะอาหาร (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 หลังจากนั้นจึงนําฟลมที่เหลือไปชั่งน้ําหนัก ในกรณีที่ฟลมละลายหมดกอน 3 ชั่วโมง
ใหทําการบันทึกระยะเวลาที่ฟลมละลายไดหมด ดังภาพที่ 36 คาการละลายของฟลมเชลแล็ก ในรูป
เกลือ AMD และ AMN ในอัตราสวนที่แตกตางกันในบัฟเฟอรพีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6
พบวาการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือทุกชนิด มีคาการละลายเพิ่มมากขึ้นเมื่อคาพีเอชสูงขึ้น
โดยฟลมมีการละลายเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนที่พีเอช 7.0 และจะละลายหมดอยางสมบูรณที่พีเอชสูงกวา
7.0

ภาพที่ 36 คาการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ที่มีอัตราสวนที่แตกตางกัน
กันในบัฟเฟอรพีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6
เพื่อเปนการยืนยันวาเชลแล็กในรูปเกลือมีความสามารถทนกรดได
จึงไดทดสอบในสารละลายน้ํายอยจําลองในกระเพาะอาหารของเชลแล็กในรูปเกลือ 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 ตอการละลายของฟลมใหชัดเจนมากขึ้น จึงเลือกสารละลาย
บัฟเฟอรที่พีเอช 7.0 และ 7.3 ซึ่งเปนพีเอชที่ฟลมเริ่มละลายและละลายไดหมดมาวิเคราะหเพิ่มเติม
ดังแสดงในภาพที่ 37 เชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) มีคาเปอรเซ็นตการละลาย
ของฟลมที่พีเอช 7.0 เทากับ 19.12 เปอรเซ็นต โดยที่เชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN)
มีคาเทากับ 61.26 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นถึงการละลายที่ดี กวา นอกจากนี้แลวยังพบวาการเพิ่ม
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อัตราสวนของ AMD มีผลทําใหคาการละลายเพิ่มขึ้น จึงคาดวา AMD ที่คอนขางเปนกรด (โมเลกุล
มีหมูไฮดรอกซิล และจายโปรตอนไดงาย) จะทําใหเกิดเกลือที่มีความเปนกรดไดดีกวา AMN ที่เปน
เบสจึงสงผลใหเกลือ AMD ละลายไดดีในสภาวะเบส สําหรับเวลาในการละลายของฟลมที่พีเอช
7.3 พบวาผลที่ไดส อดคลองกับเปอรเซ็นตการละลายของฟลม กลาวคือ เชลแล็กในรูปเกลือ AMN
(0:100 AMD:AMN) ใชเวลาที่ฟลมละลายหมดประมาณ 27 นาที ในขณะที่เชลแล็กในรูปเกลือ
AMD (100:0 AMD:AMN) ใชเวลาเพียง 13 นาที ทั้งนี้เชลแล็กในรูปกรดใชเวลาในการละลายนาน
ถึง 88 นาที และยังพบวาในการเพิ่มอัตราสวนของเกลือ AMD มีผลทําใหเวลาในการละลายหมด
ของฟลมลดลง แสดงวาอัตราสวนของ AMD ที่เพิ่มขึ้นจะชวยเพิ่มการละลายของฟลมเชลแล็กให
มากขึ้น สําหรับกลไกการเพิ่มการละลายนั้นคาดวามีความสัมพันธกับการเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดี
ซึ่งยืนยันดวยคา ABS1556/ABS1716 ดังที่ไดอธิบายไวแลวในภาพที่ 34 โดยพบวาเกลือที่มีอัตราสวน
ของ AMD สูงกวาจะเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาและทําใหฟลมละลายไดดีกวาดวย

ภาพที่ 37 คาการละลายและระยะเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN
อัตราสวนที่ตางกันในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 และ 7.3 ตามลําดับ (กราฟแทง
แสดงการละลายในบัฟเฟอรพีเอช 7.0, กราฟเสนแสดงการละลายในบัฟเฟอรพีเอช 7.3)
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1.1.2.2. การซึมผานไอน้ําของฟลม
ขอดีข องฟลมเชลแล็กอีกขอคือมีการซึม ไอน้ําที่นอย ซึ่ง เปน
คุณสมบัติที่นํามาใชสําหรับการเคลือบเพื่อปองกันความชื้น ในการศึกษาการซึมผานไอน้ําของฟลม
ในรูปเกลือนั้น ไดทําการทดสอบดวยวิธีการที่มีมากอนหนานี้ (Sontaya Limmatvapirat et al. 2008)
จากการทดสอบพบว า เชลแล็ ก ในรู ป เกลื อ AMD:AMN
มี ค า ซึ ม ผ า นไอน้ํ า ประมาณ
0.7x10-7-2.7x10-7 g/ h.m.Pa ดังภาพที่ 38 ซึ่งคาการซึมผานไอน้ํานี้ยังมีคาที่นอยเมื่อเทียบกับ
เอนเทอริกพอลิเมอรชนิดอื่น 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) นอกจากนี้แลวยัง สังเกตเห็นวาการเพิ่ ม อัตราสวนของ AMD ไมคอยมีผลเพิ่ ม
การซึมผานไอน้ําที่ชัดเจนนัก ถึงแมวาฟลมที่เตรียมนั้นจะมีคาการละลายมากขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราสวน
AMD ใหมากขึ้นก็ตาม ซึ่งในกรณีนี้เปนไปไดวาเชลแล็กมีคุณสมบัติในการปองกันความชื้นที่ดีมาก
ถึงแมวาโครงสรางของเชลแล็กบางสวนจะเปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 38 การซึมผานไอน้ําของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน
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1.1.2.3. คุณสมบัติเชิงกลของฟลม
ปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติของฟลมนอกจากการละลายและ
การซึมผานไอน้ําแลว ยังมีคุณสมบัติเชิงกลของฟลม ที่เปนตัวชี้วัดถึงความแข็งและความยืดหยุน
ของฟ ลม ฟ ล มที่ ดีค วรมีค วามแข็งแรงที่มากพอเนื่อ งจากสามารถทนแรงกระแทกระหวา งการ
เคลือบไดและตองมีความยืดหยุนที่มากพอที่สามารถเคลือบยาเม็ดแกนโดยที่ไมมีการแตกเสียหาย
ดังนั้นเพื่อเปนการประเมินผลกระทบของการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือตอคุณสมบัติเชิงกลของ
ฟลมจึงไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติในดานตางๆ เชน แรงเจาะ (puncture strength) เปอรเซ็นต
การยืด (percent elongation) และมอดูลัสของการเจาะ (modulus at puncture) ดังแสดงรายละเอียด
ในภาพที่ 39-40
จากภาพที่ 39 แสดงแรงเจาะและเปอรเซ็นตการยืดของฟลม
เชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน ซึ่งแรงเจาะแสดงถึงความแข็งแรง
ของฟลม จากการศึกษาพบวาคาแรงเจาะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเมื่ออัตราสวนของ AMD สูงขึ้น
แสดงใหเห็นวาฟลมที่เตรียมในรูปเกลือ AMD มีความแข็งแรงมากขึ้น คาเปอรเซ็นตการยืดแสดงถึง
ความยืดหยุนของฟลม ซึ่งจะมีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่ออัตราสวนของ AMD สูงขึ้น ฟลมเชลแล็กที่เตรียม
ไดจาก AMD มีความยืดหยุนที่ดีกวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMN ซึ่งมีความยืดหยุนนอย
กวา ฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMN มีความแข็งแรงนอยหรือคอนขางเปราะแตกหักงายซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยที่เตรียมฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือAMP (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007:
693-694)
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ภาพที่ 39 คา แรงเจาะและเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ใน อัตราสวน
ที่แตกตางกัน
คามอดูลัสของการเจาะของฟลมที่เตรียมจากเชลแล็ก ในรูป
เกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนตางกัน แสดงในภาพที่ 40 เชลแล็กในรูปเกลือ AMN มีคามอดูลัส
ของการเจาะสูงที่สุด ในขณะที่การเพิ่ม อัตราสวนของ AMD มีแนวโนมที่จะทําใหคามอดูลัสของ
การเจาะลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเปอรเซ็นตการยืด โดยเฉพาะที่อัตราสวน AMD ตั้งแต 80
เปอรเซ็นต ขึ้นไป
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ภาพที่ 40 มอดูลัสของการเจาะของฟลมที่เตรียมจากเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน
การเติม สารเพิ่ ม ความยื ดหยุ น มี ผ ลในการเพิ่ ม เปอร เซ็ น ต
การยืด ในขณะที่ทําใหคาแรงเจาะ และมอดูลัสของการเจาะของฟลมลดลง สารเพิ่มความยืดหยุนที่
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 ในการศึกษาครั้งนี้ไมมีการเติม
สารเพิ่มความยืดหยุนลงไป เมื่อพิจารณาจากลักษณะของฟลมพบวามีแนวโน มการดูดความชื้นมาก
ขึ้นเมื่อมีอัตราสวนของ AMD สูงขึ้น อาจเปนไปไดวาน้ําทําหนาที่เปนสารเพิ่มความยืดหยุนที่จะ
ชวยเพิ่มความยืดหยุนของฟลมซึ่งสอดคลองกับรายงานที่มีกอนหนานี้ (Cole, Hogan and Aulton
2002: 17) นอกจากนี้แลวยังคาดวากลไกการเกิดพลาสติไซเซชั นอาจการเกี่ยวของกับอันตรกิริยา
ระหวาง AMD กับหมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็ก เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางทางเคมี
ระหวาง AMD และ AMN พบวา AMD มีหมูไฮดรอกซิล 2 หมู ในขณะที่ AMN ปราศจากหมู
ไฮดรอกซิล ดังนั้นจึงเปนไปไดวาอาจเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว างหมูไฮดรอกซิลของ AMD กับ
หมู ไ ฮดรอกซิล และ/หรือหมูค ารบอกซิล บนสายของพอลิเมอรเชลแล็ก จึง ช วยปองกั นการเกิ ด
พลาสติไซเซชันของเชลแล็ก
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1.2. การเตรียมและประเมินผลเชลแล็กในรูปเกลือ MGM
นอกจากการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ AMN แลว การศึกษาครั้งนี้ไดมี
การนําเกลือประเภทอื่นที่มีโครงสรางที่ แตกตางกัน และมีขนาดโมเลกุลใหญกวาเกลือ AMD มา
ทดลองเปรียบเทียบรวมดวย ซึ่งทําโดยใชวิธีการเตรียมและประเมินผลตามที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่ง
ผลการสังเกตเบื้องตนพบวาเชลแล็กในรูป เกลือ MGM และเกลือคอมโพสิตระหวาง MGM:AMN
ในอัตราสวนที่ตางกัน มีลักษณะทางกายภาพของฟลมและผงแหงที่ใกลเคียงกับการเตรียมเชลแล็ก
ในรูปเกลือ AMD ฟลมที่เตรียมไดมีลักษณะเปนสีน้ําตาลแดงแตนิ่มกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD
นอกจากนี้ยังพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีแนวโนมในการดูดความชื้นไดมากขึ้นเมื่ อเพิ่ม
อัตราสวนของ MGM ใหสูงขึ้น หลังจากนั้นนําเชลแล็กที่เตรียมไดไปประเมินผลทั้งคุณสมบัติในรูป
ของผงแหงและฟลม ไดแก คาของกรด ปริมาณตะกอน ปริมาณความชื้น และฟูเรียร ทรานสฟอรม
อินฟราเรด สเปกโทรสโกป รวมทั้งคุณสมบัติของฟลม ไดแก การละลาย การซึมผานไอน้ํา และ
คุณสมบัติเชิงกล ดังแสดงรายละเอียดตอไป
1.2.1. คุณสมบัติในรูปผงแหงของเชลแล็กในรูปเกลือ MGM
1.2.1.1. ปริมาณความชื้น คาของกรด และปริมาณตะกอน
ตารางที่ 7 แสดงคาความชื้น คาของกรด และปริมาณตะกอน ของ
เชลแล็กในรูป กรดและเกลือ MGM ในอัตราสวนที่ตางกัน ผลการทดสอบพบวาความชื้นของ
เชลแล็ ก ที่ อ ยู ใ นรู ป เกลื อ MGM:AMN ในอั ต ราส ว นที่ แ ตกต า งกั น มี ค า ความชื้ น ในช ว ง 3-6
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก คาของกรดอยูในชวง 70-80 มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตอน้ําหนัก
เชลแล็ก 1 กรัม ซึ่งเปนคาที่ไมแตกตางกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือ AMD
ที่แสดงไวในตารางที่ 6 ที่พบวาปริมาณตะกอนมีคานอยกวา 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก แสดงวาฟลม
ที่เตรียมไดอาจไมเกิดพอลิเมอไรเซชันในระหวางการเตรียม ซึ่งเหมือนกับในกรณีของเชลแล็กใน
รูปเกลือ AMD ซึ่งคาตางๆ ที่กลาวมานี้ใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการทดสอบดานความคงตัวของ
เชลแล็กตอไป
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ตารางที่ 7 คุณสมบัติของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ที่อัตราสวนที่ตางกัน
คุณสมบัติ
MGM:AMN
(เปอรเซ็นต)
Acid form
0:100
20:80
40:60
60:40
80:20
100:0

ความชื้น
(เปอรเซ็นต)

คาของกรด
(มิลลิกรัม โปแตสเซียมไฮดรอกไซด
ตอน้ําหนักเชลแล็ก 1 กรัม)

ปริมาณตะกอน
(เปอรเซ็นต)

3.5 r 0.5
5.9 r 0.6
5.2 r 0.2
4.7 r0.2
4.8 r 0.2
3.2 r 0.1
6.3 r 0.2

77.4 (76.39-78.46)
75.5 (76.73-78.95)
81.4 (79.94-82.87)
74.4 (73.88-74.87)
68.4 (67.82-68.95)
72.9 (70.65-75.21)
70.0 (69.76-70.50)

1.25 (1.21-1.24)
0.49 (0.48-0.50)
2.52 (2.23-2.71)
0.15 (0.14-0.16)
0.56 (0.53-0.60)
0.75 (0.70-0.80)
1.04 (1.01-1.05)

1.2.1.2. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป
ภาพที่ 41 แสดงฟู เรีย ร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกตรา ของ
เชลแล็กและเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ MGM ในอัตราสวนตางกัน จากผลการทดสอบพบวา
เชลแล็กในรูปเกลือจะพบพีกใหม (ที่ไมปรากฏในเชลแล็กรูปกรด) ที่ตําแหนง 1556 และ1385
เซนติเมตร-1 ซึ่งเกิดจาก C=O stretching ของคารบอกซิเลต (-COO-) ซึ่งพีกนี้จะสูงขึ้นเมื่อมีการเพิ่ม
อัตราสวน MGM มากขึ้น เชนเดียวกับการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในทํานองเดียวกันเมื่อ
นําสเปกตรัมที่ไดมาหาคา ABS1556/ABS1716 พบวา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ
MGM มีคาสูงมากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) อยางเห็นไดชัด ดังภาพที่ 42
ดังตัวอยางเชน เชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) มีคา ABS1556/ABS1716 เทากับ 0.434
(ภาพที่ 35) ในขณะที่ฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM (100:0 MGM:AMN) มีคา ABS1556/ABS1716
เทากับ 0.606 จึงคาดวาสารกอเกลือ MGM นาจะเกิดเกลือกับเชลแล็กไดดีกวาสารกอเกลือ AMD
หรือกลาวไดวาสารกอเกลือ MGM ทําใหเกิดการแตกตัวของหมูคารบอกซิเลตไดดกี วานั่นเอง
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ภาพที่ 41 ฟูเรียร ทรานสฟอร อินฟราเรด สเปกตรา ของเชลแล็ก และเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ
MGM:AMN ที่มีอัตราสวนที่ตางกัน
โดยทั่ ว ไปการแตกตัว ของหมู ค าร บ อกซิลิ ก จะมี ค วามสัม พั นธ กั บ
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 เปนเบสที่แรงกวา ดังนั้นการแตกตัวที่
มากกวาของหมูคารบอกซิลิก จึงเปนอิทธิพลโดยตรงจากความเปนเบส นอกจากนี้อาจมี ปจจัยอื่น
รวมดวยที่สงผลใหเกิดการแตกตัวที่มากกวา เชน การจับของ MGM ที่หมูคารบอกซิเลตไดแนนกวา
เมื่อเทียบกับ การจับ ของเกลือ AMD เปนตน ตามที่กลาวมาแลวในขอมูลการทดสอบของเกลือ
AMD หรืออีกในหนึ่ง 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 จึงคาดวาปรากฏการณ นี้
นาจะเกิดจาก MGM มีขนาดโมเลกุลใหญและมีหมูไฮดรอกซิลที่ชอบน้ําอยูหลายหมู

ภาพที่ 42 คาอัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของคารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก
(ABS1556/ABS1716) ของเชลแล็กและเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ในอัตราสวนที่
แตกตางกัน
1.2.2. คุณสมบัติของฟลมที่เตรียมในรูปเกลือ MGM
1.2.2.1. การละลายที่พีเอชตางกัน
หลังการทดสอบการละลายของฟลมเชลแล็กที่เตรียมอยูในรูป
เกลือ MGM ในสารละลายบัฟเฟอรที่พีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6 พบวาการละลายของฟลมมี
แนวโนมมากขึ้นเมื่อพีเอชสูงขึ้น โดยฟลมจะละลายไดหมดที่พีเอชสูงกวา 7.0 ไดมีการทดสอบใน
สารละลายกรดเช นเดี ย วกั บ เชลแล็ก ในรู ป เกลื อ AMD เชลแล็ ก ในรู ป เกลือ 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 ดังภาพที่ 43 นอกจากนี้
แลวยั งพบวาการเพิ่ ม อัตราสวนของ MGM ใหสูงขึ้น จะสง ผลใหมีก ารละลายที่ดีขึ้ นดวย ซึ่ง
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สอดคลองกับการละลายของเกลือ AMD แตจะเห็นผลไดคอนขางชัดเจนมากกวา ทั้งนี้ในกรณีของ
เกลือ MGM คาดวาไอออนลบซึ่งเปนหมูคารบอกซิเลตของเชลแล็กกับไอออนบวกซึ่งเปนหมูเอมีน
ของ MGM สามารถเกิดพันธะไอออนิก (ionic bond) ไดดีกวาที่เกิดกับเกลือ AMD เพราะไอออน
บวกของ MGM มีขนาดใหญกวาไอออนบวกของ AMD จึงสงผลใหเกลือ MGM มีการละลายที่
ดีกวาเกลือ AMD

ภาพที่ 43 คาการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM: AMN ในอัตราสวนที่ แตกตางกัน ใน
บัฟเฟอรพีเอช 6.4, 6.7, 7.0, 7.3 และ 7.6
เชลแล็กในรูปเกลือ MGM ละลายไดบางสวนในสารละลาย
บัฟเฟอรพีเอช 7.0 และละลายหมดที่พีเอชมากกวา 7.0 ดังนั้นจึงเลือกพีเอช 7.3 มาทําการทดสอบ
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ฟลมละลายหมด ดังแสดงในภาพที่ 44 การเพิ่มอัตราสวน MGM มีผลทําให
ฟลมละลายไดรวดเร็วขึ้นอยางชัดเจน กลาวคือฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 MGM:AMN)
จะใชระยะเวลาในการละลายประมาณ 27 นาที ในขณะที่ฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ MGM
(100:0 MGM:AMN) จะใชเวลาในการละลายประมาณ 6 นาที ซึ่งพบวาผลที่ไดมีลักษณะคลายกับ
ฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD แตระยะเวลาที่ฟลมละลายหมดนั้นสั้นกวาหรือกลาวไดวาละลายเร็ว
กวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมขึ้นจากสารกอเกลือ AMD ซึ่งใชเวลาในการละลายประมาณ 12 นาที คาด
วานาจะเปนผลมาจากการที่ MGM เขาทําปฏิกิริยาเกิดเปนเกลือไดดีกวา AMD โดยสังเกตไดจากคา
ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กที่เตรียมในรูปของ MGM มีคามากกวาของ AMD จึงทําใหฟลม
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เชลแล็กที่เตรียมในรูปของ MGM มีการแตกตัวที่ดีกวา หรือทําใหฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปของ
MGM ละลายไดดีกวา แตอยางไรก็ตามนอกจากคุณสมบัติดานการละลายแลวตองพิจารณาดานอื่น
ดวย เชน การซึมผานไอน้ํา คุณสมบัติเชิงกล รวมถึงคุณสมบัติอื่นประกอบดวย

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
การดู ด ความชื้ น จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ค า การละลายของสาร คื อ สารที่ มี
ความสามารถละลายน้ําไดดีมักจะมีการดูด ไอน้ําที่ดีตามดวย ดังนั้นการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ
ใหมีการละลายที่ดีขึ้นอาจสงผลใหมีการซึมผานไอน้ําเพิ่มขึ้นได แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลอง
การซึมผานไอน้ําของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวามีคาสัมประสิทธิ์ การซึมผานไอน้ํา
คอนขางต่ํา ซึ่งอยูในชวง 0.7 x 10-7 - 2.7 x 10-7 g/h.m.Pa และไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนเมื่อ
มีการเพิ่มอัตราสวนของ MGM ใหสูงขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD แลว
มีคาที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นแลวการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN จึงไมทําใหคุณสมบัติ
การปกปองการซึมผานไอน้ําเสียไปถึงแมวาจะมีการละลายที่ดีขึ้นก็ตาม
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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
ในภาพที่ 46 และ 47 จากผลของแรงเจาะซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงของฟลม พบวาฟลมเชลแล็กที่
เตรียมในรูปเกลือ MGM มีแนวโนมที่คาแรงเจาะจะลดลงเมื่อเพิ่มอัตราสวนของ MGM ในระดับที่
สูงกวา 20 เปอรเซ็นต ในขณะที่การยืดของฟลมซึ่งแสดงดวยคาเปอรเซ็นตการยืดจะมีคาเพิ่มมากขึ้น
แสดงใหเห็นวาฟลมที่เตรียมในรูปเกลือ MGM มีแนวโนมวาจะมีความยืดหยุนสูงถึงแมวาจะมีความ
แข็งแรงลดลงก็ตาม
นอกจากนี้แลวเมื่อเปรียบเทียบผลกับ ฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ
AMD พบวาฟลมในรูปเกลือ MGM มีคาแรงเจาะที่มากกวาในเกือบทุกอัตราสวนของ MGM:AMN
ยกเวนที่อัตราสวนของ MGM ที่ระดับ 80 เปอรเซ็นต หรือสูงกวา สําหรับความยืดหยุนของฟลมนั้น
พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีเปอรเซ็นตการยืดที่สูงกวาในทุกอัตราสวนของ MGM:AMN
ยกตัวอยาง เชน เชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 20:80 MGM:AMN มีคาเปอรเซ็นตการยืดเทากับ
40 เปอรเซ็นต ในขณะที่เชลแล็กในรูปเกลือ คอมโพสิต 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
ของการเจาะมากที่สุด ในขณะที่การเพิ่มอัตราสวนของ MGM มีแนวโนมที่จะทําใหคามอดูลัสของ
การเจาะลดลงเชนเดียวกับเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ทั้งนี้ลดลงของมอดูลัสของการเจาะจะ
เปลี่ยนแปลงมากกวาการเพิ่มขึ้นของเปอรเซ็นตการยืดดังที่ไดแสดงในภาพที่ 46 แสดงใหเห็นความ
ยืดหยุนของฟลม MGM ที่มากขึ้น
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ภาพที่ 47 มอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนที่แตกตาง
กัน
จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงใหเห็นวา คุณสมบัติเชิ งกล
ของฟ ล ม มี ค วามแตกต า งกั น ขึ้ นอยู กั บ ชนิ ด ของสารก อ เกลื อ ที่ใ ช ซึ่ ง น า จะมีค วามสั ม พั น ธ กั บ
โครงสรางโมเลกุล ในกรณีของ MGM มีโครงสรางที่คอนขางใหญกวาเมื่อเทียบกับ AMD ซึ่งอาจ
ส ง ผลให ส ายโซ ข องเชลแล็ ก แยกห า งกั น มากขึ้ น ส ง ผลให มี ค วามยื ด หยุ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
นอกจากนี้แลว MGM ยังมีจํานวนหมูไฮดรอกซิลที่มากกวา จึงสงผลตออันตรกิริยาระหวางสายโซ
ของเชลแล็กที่แตกตางกันทําใหคุณสมบัติเชิงกลเปลี่ยนแปลงไปดวย รวมทั้งความแตกตางของหมู
เอมีนใน AMD (primary amine) และ MGM (secondary amine) ที่จะถูกเติมโปรตอน (protonated)
ใหกลายเปนไอออนบวกแลวสรางพันธะไอออนิกกับหมูคารบอกซิเลตที่มีความแข็งแรงของพันธะ
แตกตางกัน
2. การศึกษาความคงตัวของฟลมเชลแล็ก
การศึกษาความคงตัวของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD หรือ MGM กับ AMN ทําโดย
การนํ า ฟ ล ม เชลแล็ ก ที่ เ ตรี ย มได เ ก็ บ ไว ที่ อุ ณ หภู มิ ที่ 40 องศาเซลเซี ย ส ความชื้ น สั ม พั ท ธ 75
เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน โดยมีการสุมมาตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของฟลม
เชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก คาของกรด ปริมาณตะกอน ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด
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สเปกโทรสโกป การละลายของฟลมที่พีเอชตางกัน โดยพีเอชที่ใชในการทดสอบคือ 7.0 และ 7.3
ซึ่งเปนพีเอชที่ฟลมเชลแล็กเริ่มละลายและละลายหมด ตามลําดับ และคุณสมบัติเชิงกล ไดแก แรง
เจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัสของการเจาะ
2.1. ผลของการเก็บรักษาตอคุณสมบัติของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD
เมื่อนําเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMD มาเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ความชื้น สั ม พั ท ธ 75 เปอรเ ซ็ นต เป น เวลา 6 เดือ น พบว า ลั ก ษณะทางกายภาพของฟ ลม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปคือเกิดการออนตัวและหลอมรวมกันโดยการเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดชัดเจนมากขึ้น
เมื่อเพิ่มอัตราสวน AMD ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ของฟลมหลังเก็บ จึงไดทํา
การทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมดังตอไปนี้
2.1.1 คาของกรดและปริมาณตะกอน
เชลแล็ก ในรูปกรดเมื่อเก็บไวเปนเวลานานจะเกิดการเสียสภาพ เนื่องจาก
เชลแล็กเกิดการพอลิเมอไรเชชันกันระหวางหมูคารบอกซิลและไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของ
เชลแล็กดวยปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน สงผลทําใหมีคาของกรดลดลงและทําใหเกิดปริมาณตะกอนที่
ไมละลายในเอทานอลเพิ่มมากขึ้น (Farag and Leopold 2009:33-39) ดังนั้นคาของกรดและปริมาณ
ตะกอนจึง เปนตัวชี้ วัดที่ สําคั ญในการแสดงถึง ความคงตัวของเชลแล็ก ในการศึก ษาครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงเชลแล็กใหอยูในรูปเกลือ ซึ่งคาดวานาจะทําใหความคงตัวเปลี่ยนแปลงไป จึงไดมีการ
ใชคาดังกลาวสําหรับศึกษาความคงตัวเปรียบเทียบ สําหรับการศึกษาในตอนนี้ไดทําการเปรียบเทียบ
ผลของอัตราสวน AMD:AMN ตอความคงตัว ดังแสดงในภาพที่ 48 และ 49 ซึ่งภาพที่ 48 แสดงถึง
คาของกรดของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่แตกตางกัน จากผลการทดสอบ
พบวาเชลแล็กในรูปเกลือมี คาของกรดไมลดลงอยางชัดเจนในชวง 30 วันแรก ซึ่งตางจากเชลแล็ก
ในรูปกรด ที่มีคาของกรดลดลงอยางรวดเร็วภายหลังการเก็บ 15 วัน (Farag and Leopold 2009: 3339; Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 690-698) แสดงใหเห็นถึงความคงตัวที่เพิ่มมากขึ้นหลังจาก
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงใหอ ยู ใ นรู ป เกลื อ อย า งไรก็ ตามค า ของกรดมีแ นวโน ม ลดลงอย า งชัด เจน
ภายหลังการเก็บนานกวา 60 วัน เมื่อเปรียบเทียบผลของอัตราสวน AMD:AMN ตอคาของกรด
พบวาไมมีความแตกตางที่ชัดเจน การเพิ่มขึ้นของอัตราสวน AMD ไมไดสงตอการเปลี่ยนแปลงคา
ของกรด ซึ่งแสดงใหเห็นวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ยังมีแนวโนมการสลายตัวหลังเก็ บไวเปน
ระยะเวลานาน
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ภาพที่ 48 คาของกรดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกันภายหลัง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
หลัง จากเชลแล็ก เกิ ด พอลิ เมอไรเซชั น นอกจากทํา ให คา ของกรด
ลดลงแลวยังมีผลทําใหโครงสรางมี ขนาดใหญขึ้นและสูญเสียคุณสมบัติในดานการละลาย จากผล
การทดลองพบวาเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) มีปริมาณตะกอนเพิ่มมาก
ขึ้นในทุกอัตราสวนเมื่อเก็บไวเปนเวลา 6 เดือน ดังภาพที่ 49 ซึ่งสอดคลองกับผลของคาของกรดที่
ลดลง ซึ่งยืนยันถึงการเสียความคงตัวหลังเก็บไวเปนเวลานาน เมื่อพิจารณาผลของอัตราสวน AMD
พบวาไมมีความสัมพันธที่ชัดเจนกับระยะเวลาที่ เริ่มเกิดตะกอน ซึ่งผลจะแตกตางจากการใชเกลือ
MGM ซึ่งจะกลาวในลําดับตอไป
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ภาพที่ 49 ปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่ตางกัน ภายหลัง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
2.1.2. ผลของการเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ตอการละลายของฟลมที่
พีเอชตางกัน โดยพีเอชที่ใชในการทดสอบ คือ 7.0 และ 7.3
จากการทดสอบการละลายของเชลแล็กกอนนํามาศึกษาความคงตัว พบวา
เชลแล็ก ละลายไดบ างสว นในสารละลายที่พี เอช 7.0 และละลายไดหมดในสารละลายที่พี เอช
มากกวา 7.0 ดังนั้นจึงเลือกสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 และ 7.3 มาเปนตัวกลางสําหรับทดสอบ
ความคงตัวของเชลแล็กในดานการละลาย ทั้ งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาการละลายและระยะเวลา
ในการละลายภายหลังการเก็บ ดังแสดงในภาพที่ 50, 51 และตารางที่ 8 ตามลํา ดับ จากผลการ
ทดสอบการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 พบวาฟลม
เชลแล็กมีการละลายลดลงในทุกอัตราสวนของ AMD:AMN เมื่อเก็บไวเปน ระยะเวลานานขึ้น
เชลแล็กที่มีอัตราสวนของ AMD สูงกวาจะมีคาการละลายที่มากกวาในชวงตนของการศึกษา แต
หลังจากเก็บไวนานขึ้นคาการละลายจะลดลงอยางรวดเร็วและมีคาไม แตกตางกันมากนักภายหลัง
การเก็บวันนานกวา 60 วัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเสียสภาพของฟ ลมซึ่งสอดคลองกับ คาของกรด
และปริมาณตะกอน ดังที่ไดกลาวมาแลว
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ภาพที่ 50 การเปลี่ยนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ของฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ AMD:AMN ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75
เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ตารางที่ 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 ซึ่งผลการทดลองที่ไดมีความสอดคลองกับ
คาการละลายของฟลมที่พี เอช 7.0 กลาวคือฟลมจะละลายชาลงหลังจากเก็บไวนานขึ้น โดยจะเห็น
ผลที่ชัดเจนเมื่อระยะเวลาในการเก็บนานกวา 15 วัน ฟลมในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) ใช
เวลาในการละลายนานกวา 180 นาที ในขณะที่ฟลมในรูปเกลือในอัตราสวนอื่นทั้งหมด ใชเวลาใน
การละลายนานกว า 180 นาที หลั ง เก็ บ ไว น าน 60 วั น ผลที่ ไ ด ทั้ ง หมดยื น ยั น ถึ ง การสู ญ เสี ย
ความคงตัวของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD
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ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของเวลาในการละลายของฟ ลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ใน
สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ภายหลังการเก็ บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ระยะเวลาใน
การเก็บรักษา
(วัน)

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

เวลาในการละลาย (นาที)

ภาพที่ 51 การเปลี่ยนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ของฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ AMD:AMN ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75
เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
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2.1.3. ผลของการเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ตอฟูเรียร ทรานสฟอรมอินฟราเรด สเปกโทรสโกป
มีรายงานการศึกษาพบวาเชลแล็กในรูปเกลือเมื่อมีการเก็บ ไวนานขึ้นจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากรูปเกลือเปนรูปกรด (มีการเปลี่ยนแปลงจากคารบอกซิ เลตเปนคารบอกซิลิก )
และสงผลใหเกิดการสลายตัวอยางรวดเร็ว (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 695-696) ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ใช ฟู เ รี ย ร ทรานสฟอร ม อิ น ฟราเรด สเปกโทรสโกป เพื่ อ ตรวจสอบการ
เปลี่ ย นแปลงของ ABS1556/ABS1716 ภายหลั ง การเก็ บ ไว เ ป น เวลา 6 เดื อ น ที่ อุ ณ หภู มิ 40
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต ดังแสดงในรูปที่ 52 โดยพบวา ABS1556/ABS1716
ของเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) มีคาที่ลดลงเมื่อเก็บไวเปนเวลานาน
โดยเฉพาะเชลแล็กในรูปเกลือ AMN (0:100 AMD:AMN) จะมีคาลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับ
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD (100:0 AMD:AMN) ที่คอยๆ ลดลงอยางชาๆ เปนการชี้ใหเห็นวาเกลือ
AMD ทําใหเกิดพันธะไอออนิกหรือหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาเกลือ AMN และยังชวยปองกันการ
เปลี่ยนจากคารบอกซิเลตไปเปนคารบอกซิลิกไดดีกวาดวย ผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีการเปลี่ยนแปลงกลับเปนรูปกรดที่คอนขางยากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ
AMN ซึ่งควรสงผลใหเชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีความคงตัวที่มากกวา แตอยางไรก็ตามผลของ
คาของกรด ปริมาณตะกอน และการละลายของฟลมที่พีเอชตางกั น ชี้ใ หเห็นวาความคงตัวของ
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD ไมไดดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN อยางชัดเจน ดังนั้นเชลแล็กในรูป
เกลือ AMD นาจะมีการเสียความคงตัวดวยกลไกอื่น รวมดวย นอกจากการเกิดเอสเทอริฟเคชัน
ระหวางคารบอกซิลกับไฮดรอกซิลของเชลแล็ก เมื่อพิจารณาที่โครงสรางของ AMD จะพบวามี
หมูไฮดรอกซิลดวย ดังนั้นอาจเปนไปไดวาอาจมีการเกิดปฏิกิริยาระหวางหมูไฮดรอกซิลของ AMD
กับหมูไฮดรอกซิลของเชลแล็กดวยปฏิกิริยาเพอออกซิเดชั่น (peroxidation) ดังที่มีรายงานมากอน
หนา (Sarkar and Shrivastava 2000 : 23-28)
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ภาพที่ 52 การเปลี่ยนแปลงคา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ภายหลั ง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
2.1.4. คุณสมบัติเชิงกลของฟลม
ในการศึกษาผลของการเก็บตอคุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็ก ทํา
โดยการนําฟลมเชลแล็กมาเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 6 เดือน แลวนํามาทดสอบคุณสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บโดยทําการทดสอบ
เปนระยะ คุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กสามารถตรวจสอบไดโดยเครื่อง texture analyzer โดย
ประเมินในรูปแบบของแรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัสของการเจาะ ผลการศึกษาพบวา
แรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือทุกอัตราสวนมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บ
โดยเฉพาะเชลแล็กในรูปเกลือที่มีอัตราสวน AMD ที่คอนขางต่ํา ตัวอยาง เชน เชลแล็กในรูปเกลือ
0:100, 20:80, 40:60 AMD:AMN มีคาแรงเจาะลดลงอยางรวดเร็วภายในเวลา 60 วัน ในขณะที่
เชลแล็กในรูปเกลือ 100:0 AMD:AMN มีแนวโนมลดลงหลังเก็บไวเปนเวลา 150 วัน ดังภาพที่ 53
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลภายหลังการเก็บน าจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การสูญเสีย
ความชื้นหรือโมเลกุลของน้ํา ที่ทําหนาที่เปนสารเพิ่มความยืดหยุน จึงสงผลใหความยืดหยุนของ
ฟลมลดลง ซึ่งสอดคลองกับรายงานการศึกษาอื่นๆ (Bodmeier and Paeratakul 1993 : 129-138;
Manee Luangtana-anan et al. 2007: 687-692) อีกทั้งอาจเกิดขึ้นไดจากการเรียงตัวของสาย
พอลิเมอรของเชลแล็กที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการสูญเสียความคงตัว ดังที่กลาวมาแลว สวนคาของ
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กรด ปริมาณตะกอน หรือคาการละลายที่พีเอชตางกัน ได แสดงใหเห็นถึงความคงตัวที่ลดลงหลัง
การเก็บ ในกรณีนเี้ ปนไปไดวาการเกิดพอลิเมอไรเซชันหรือปฏิกิริยาอื่นๆ ระหวางสายพอลิเมอรทํา
ใหการเคลื่อนที่ของสายพอลิเมอรจํากัดมากขึ้น หรืออยูใกลกันมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหคุณสมบัติ
เชิงกลดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 53 การเปลี่ยนแปลงคาแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ในอัตราสวนที่
แตกตางกันภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต
เปนเวลา 6 เดือน
การทดสอบเปอร เ ซ็ น ต ก ารยื ด ของฟ ล ม เชลแล็ ก ในรู ป เกลื อ ที่ มี
อัตราสวน AMD:AMN ดังภาพที่ 54 อาจเห็นไมชัดเจนนักเนื่องจากมีคาคอนขางต่ําตั้งแตแรกเริ่ม
การทดสอบ อย า งไรก็ ตามจะเห็นไดชัดเจนในกรณีของเชลแล็กในรูป เกลือที่อัตราสวน AMD
80 เปอรเซ็นต หรือสูงกวา ซึ่งแสดงถึงลักษณะที่เปราะของฟลมหลังเก็บไวเปนเวลานาน การลดลง
ของ เปอรเซ็นตการยืดเกิดในระดับที่มากกวาการลดลงของแรงเจาะ กลาวคือฟลมมีความเปราะมาก
ขึ้นมากกวาความแข็งที่ลดลง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงคามอดูลัสของการเจาะไดแสดงไวในภาพที่
55 ซึ่งมีผลที่คอนขางแตกตางกันขึ้นกับอัตราสวนของ AMD:AMN โดยทั่วไปจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมอดูลัสของการเจาะเปนคาที่ไดจากแรงเจาะหารดวยเปอรเซ็นตการยืด ดังนั้นผลที่ไดจึง
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แสดงใหเ ห็นวา การลดลงของเปอรเซ็ นตก ารยื ด เกิ ด ในระดับที่ม ากกวา การลดลงของแรงเจาะ
กลาวคือฟลมมีความเปราะมากขึ้นมากกวาความแข็งที่ลดลง

ภาพที่ 54 การเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ภายหลัง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน

ภาพที่ 55 การเปลี่ยนแปลงคามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN
ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 6 เดือน
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2.2. ผลของการเก็บรักษาตอลักษณทางกายภาพของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM
ในการศึกษาความคงตัว ของเชลแล็ก ในรูปเกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนที่
ตางกัน โดยใชวิธีการเดียวกัน กับที่อธิบายไวแลวในตอน 2.1 โดยละเอียด ผลการประเมินในแตละ
หัวขอดังนี้
.
2.2.1. คาของกรดและปริมาณตะกอน
ผลของการเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ตอคาของกรดไดแสดงไวใน
ภาพที่ 56 พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ AMN (0:100 MGM:AMN) หรือเชลแล็กในรูป
เกลือคอมโพสิตที่มีอัตราสวนของ MGM ต่ํา เชน 20: 80 MGM:AMN มีคาของกรดลดลงอยาง
รวดเร็วโดยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลังการเก็บนานกวา 60 วันและ 90 วันตามลําดับ ในขณะ
ที่เชลแล็กในรูปเกลือที่มีสัดสวน MGM คอนขางสูง เชน 60:40, 80:20 และ100:0 MGM:AMN มี
การลดลงของคาของกรดที่คอนขางนอย แสดงใหเห็นถึงความคงตัวที่มากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ
AMD ซึ่ง อาจเกิดจากเกลือ AMN เขา ไปจับกับตําแหนงของหมูคารบอกซิลิก แลวกลายเปน
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)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลของปริ ม าณตะกอนที่ ไ ม ล ะลายในเอทานอลของฟ ล ม
เชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวาเชลแล็กในรูปแกลือ MGM และเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต
80:20 MGM:AMN และ 60:40 MGM:AMN เมื่อเก็บไวนาน 180 วัน จะมีปริมาณตะกอนที่นอยอยู
มีคาประมาณ 1.48, 1.50 และ 1.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งเปนคาที่สอดคลองกับคาของกรดของ
เชลแล็กในรูปเกลือ MGM ขางตนที่มีคาลดลงเพียงเล็กนอย จึงทําใหเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ยัง
สามารถละลายไดดีในเอทานอล สวนฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 40:60 MGM:AMN จะมี
ปริมาณตะกอนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเก็บไวเปนเวลา 180 วัน สําหรับฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต
20:80 MGM:AMN จะมีปริมาณตะกอนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วที่เ วลาในการเก็บประมาณ 90 วัน
ดังภาพที่ 57 แสดงปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ซึ่งใหผลในลักษณะเดียวกับ
การเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMP (Sontaya Limmatvapirat et al. 2007: 696-697) กลาวคือ
เกลือ MGM สามารถลดการเกิดตะกอนได โดยสามารถขัดขวางการเกิด พอลิเมอไรเซชันของ
เชลแล็ก ที่ตําแหนงของหมูค ารบ อกซิลิกและหมูไฮดรอกซิล ซึ่งเปนสาเหตุ ที่ ทํา ใหเชลแล็กเสีย
ความคงตัว เนื่องจากเกลือ MGM มีขนาดโมเลกุลใหญ จึงทําใหเกิดการพอลิเมอไรเซชันไดยาก และ
จะสงผลใหปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นนอยตามไปดวย หรืออีกในหนึ่ง MGM เกิดเปนไอออนบวก
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ขนาดใหญจึงสงผลใหพันธะไอออนิกมีความคงตัวมากกวา พันธะที่เกิดขึ้นในเกลือของ AMN และ
AMD

ภาพที่ 56 การเปลี่ยนแปลงคาของกรดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ภายหลังการ
เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน

ภาพที่ 57 การเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ภายหลัง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
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2.2.2. การละลายของฟลมเชลแล็กที่พีเอช 7.0 และ 7.3
เชลแล็กในรูปของเกลือ MGM สามารถละลายไดบางสวนในสารละลาย
บัฟเฟอรพีเอช 7.0 และละลายหมดในสารละลายบัฟเฟอร พีเอช 7.3 เชนเดียวกับเชลแล็กในรูปเกลือ
AMD ดังนั้นจึงเลือกสารละลายดังกลาวในการทดสอบการละลายของเชลแล็ก และความคงตัว
เปรียบเทียบ จากการศึกษาพบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการละลายของเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM ทั้งในสารละลายบัฟเฟอรพี เอช 7.0 และ 7.3 ผลการละลายของเชลแล็กในรูปเกลือ
MGM ในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 แสดงใหเห็นวาเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 0:100 และ
20:80 MGM:AMN มีการละลายลดลงอยางรวดเร็ว และคอยๆ ลดลงอยางตอเนื่องเมื่อระยะเวลาใน
การเก็บรักษานานขึ้น ในขณะที่เชลแล็กในรูปเกลือที่มีอัตราสวน MGM สูง เชน 80:20 และ 100:0
MGM:AMN จะมีการเปลี่ยนแปลงนอย โดยคาการละลายหลังจากเก็บไวเปนเวลา 180 วันมีคา
คอนขางใกลเคียงกับคาการละลายในชวงกอนเก็บ ดังภาพที่ 58

ภาพที่ 58 การเปลี่ยนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ของฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM:AMN ในอัตราสวนตางๆ กัน ภายหลังการเก็บที่ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
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ผลของเวลาที่ฟ ล ม ละลายหมดในสารละลายบัฟเฟอร พี เ อช 7.3 ไดผลที่
สอดคลองกับ คาการละลายที่พีเอช 7.0 กลาวคือฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่มีอัตราสวนของ MGM
สูง ไดแก 100:0, 80:20, 60:40 MGM:AMN สามารถละลายไดในสารละลายดังกลาว ในขณะที่
เชลแล็กในรูปเกลือ 0:100 และ 20:80 MGM:AMN ไมสามารถละลายไดหมดภายหลังเก็บไวเพียง
15 วันและ 90 วัน ตามลําดับ นอกจากนี้แลวเมื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงคาการละลายที่พีเอช 7.3
โดยนําฟลมที่จุมครบ 180 นาที มาทดสอบ พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ 0:100 MGM:AMN และ20:80
MGM:AMN มีคาการละลายลดลงเรื่อย ๆ หลังจากเก็บไวเปนเวลานานขึ้น ดังภาพที่ 59 ผลการ
ทดสอบการละลายที่พีเอช 7.0 และ 7.3 ยืนยันถึงความคงตัวของฟลม ที่มากขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราสวน
ของ MGM
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ใน
สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
เวลาในการละลาย (นาที)
ระยะเวลาในการ
80:20
60:40
40:60
20:80
0:100
เก็บรักษา (วัน) 100:0
0 (เริ่มตน)
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 การเปลี่ยนแปลงคาการละลายในสารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.3 ของฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM:AMN ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75
เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
2.2.3. ฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป
ภาพที่ 60 แสดงผลของระยะเวลาในการเก็ บ ต อ การเปลี่ ย นแปลงค า
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 ในขณะที่เชลแล็ก
ในรูปเกลือที่มีอัตราสวน MGM:AMN ต่ํา เชน 0:100 MGM:AMN มีการลดลงของ ABS1556/ABS1716
อยางรวดเร็วภายใน 60 วันแรก ผลที่ไดแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงของหมู คารบอกซิเลตไป
เปนคารบอกซิลิกไดอยางรวดเร็ว ในกรณีของเชลแล็กที่มีอัตราสวนของ MGM ต่ํา ซึ่งผลที่ไดมี
ความสอดคล อ งกั บ ค า การละลายของฟ ล ม ที่ ล ดลงอย า งรวดเร็ ว (ภาพที่ 58 และตารางที่ 9)
นอกจากนี้แลวการเปลี่ยนแปลงจากหมูคารบอกซิเลตไปเปนคารบอกซิลิก จะทําใหเกิดปฏิกิริยา
พอลิเมอไรเซชันและสงผลใหเชลแล็กเสียความคงตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับคาของกรดที่
ลดลงและปริมาณตะกอนที่เพิ่มขึ้นในเวลาตอมา
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ภาพที่ 60 การเปลี่ยนแปลงคา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปของ MGM:AMN ภายหลัง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
2.2.4. คุณสมบัติเชิงกล
การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ใช
วิธีการเดียวกันกับการทดสอบความคงตัวฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN ภายหลังการเก็บ
ฟลมเชลแล็กไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิง กลที่เปลี่ยนแปลงไประหวา งการเก็ บ เมื่ อพิ จารณาผลของ
ระยะเวลาในการเก็บที่มีผลตอแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวาเมื่อมีการเก็บฟลม
เชลแล็กไวเปนเวลาที่นานขึ้นจะทําใหคา แรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีแนวโนม
ลดลงในทุกอัตราสวนของเกลือ MGM แตการเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดไมชัดเจนเมื่อเทียบกับเชลแล็ก
ในรูปเกลือ AMD ดังภาพที่ 61 คาดวาเกลือ AMD และ AMN มีขนาดโมเลกุลเล็ก จึงทําใหพันธะ
ไอออนิกที่ใ ชยึ ดเกาะกั บเชลแล็กค อนขา งออน สง ผลใหฟลม เชลแล็ก ที่เตรีย มไดมีความเปราะ
ในขณะที่เกลือ MGM มีขนาดโมเลกุลใหญกวา จึงทําใหยึดเกาะกับเชลแล็กไดดีกวา ซึ่งจะสงผลให
ฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดมีความเปราะนอยกวา
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ภาพที่ 61 การเปลี่ยนแปลงคาแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ภายหลังการเก็บที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ภาพที่ 62 แสดงการเปลี่ยนแปลง ปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็ก ในรูป
เกลือ MGM ในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังการเก็บ พบวามีคาเปอรเซ็นตการยืด ที่ลดลงในทุก
อัตราสวนของเกลือ MGM:AMN ฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM (100:0 MGM:AMN) และ
เชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต 80:20 ถึง 40:60 MGM:AMN มีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นตการยืด
ที่ ไ ม ม ากนั ก เนื่ อ งจากฟ ล ม มี ค วามยื ด หยุ น ที่ ดี แต ฟ ล ม เชลแล็ ก ในรู ป เกลื อ คอมโพสิ ต 20:80
MGM:AMN มีคาเปอรเซ็นตการยืดต่ํา เนื่องจากฟลมมีความเปราะมากกวาในอัตราสวนอื่นๆ เมื่อ
เก็บไวเปนเวลานานขึ้น

84

ภาพที่ 62 การเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN ภายหลัง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีตอคา มอดูลัสของการเจาะแสดงไวใน
ภาพที่ 63 เนื่องจากฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีเปอรเซ็นตการยืดที่คอนขางสูง จึงทําใหคา
มอดู ลัส ของการเจาะมี ค า ค อนข า งต่ํ า ตั้ง แต เริ่ม ตน ดัง นั้นการเปลี่ย นแปลงจึง ไมชั ดเจนนัก เมื่ อ
ระยะเวลาในการเก็บนานขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเชลแล็กที่มีอัตราสวน MGM สูง เชน 100:0,
80:20, 60:40 MGM:AMN จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางนอยมาก ซึ่งผลที่ไดนี้มีความสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงที่นอยของทั้งแรงเจาะและเปอรเซ็นตการยืดดังที่กลาวมาแลว
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกล พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ
MGM มีการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางนอยเมื่อเทียบกับเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ทั้งนี้นาจะเปนผล
เนื่ อ งมาจากเชลแล็ก ในรู ป เกลื อ MGM มี ค วามคงตั ว ทางเคมี ที่ ม ากกว า หรือ เกิ ด ปฏิกิ ริ ย า
พอลิเมอไรเซชันที่นอยกวา
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ภาพที่ 63 การเปลี่ยนแปลงคามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN
ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 6 เดือน
3. การเปรียบเทียบเชลแล็กในรูปเกลือประเภทที่แตกตางกัน
ในตอนที่ 2 ไดมีการอธิบายถึงความคงตัวของเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM
โดยการแยกอธิบายเกลือแตละชนิดและเปรียบเทียบเฉพาะผลของอัตราสวนAMD:AMN หรือ
MGM:AMN ตอความคงตัวซึ่งอาจทําใหเห็นผลของชนิดของเกลือตอความคงตัวไมชัดเจนนัก
เพื่อใหเห็นผลดังกลาวชัดเจนขึ้นจึงขอแสดงการเปรียบเทียบโดยเลือกเกลือที่มีอัตราสวนเดียวกัน
ซึ่งในกรณีนี้จะเลือกอัตราสวน 60:40 เปนหลัก ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของอัตราสวนของ MGM:AMN ที่
มีความคงตัวดี และมีโอกาสนําไปใชประโยชนมาเปรียบเทียบใหเห็นผลชัดเจนอีกครั้ง
3.1. การเปรียบเทียบคาของกรดและปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD
และ MGM
จากผลการศึกษาคาของกรดและปริมาณตะกอนของฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูป
เกลือ AMD และฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM พบวาฟลมทั้ง 2 ชนิด มีคาของกรดลดลง ฟลม
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีคาของกรดที่ลดลงรวดเร็วกวาฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ MGM ทั้งนี้ได
เลือกคาของกรดของอัตราสวนของเกลือทั้ง 2 ชนิด ที่ 60:40 ของเชลแล็กในรูปเกลือทั้ง 2 ชนิด
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(60:40 AMD:AMN และ 60:40 MGM:AMN) โดยเปรียบเทียบกับเชลแล็ก ในรูปเกลือ 100
เปอรเซ็นต AMN (100 เปอรเซ็นต AMN) จากภาพที่ 64 พบวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคา
ของกรดที่เปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อระยะเวลาในการเก็บนานขึ้น ในขณะที่ฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ
AMD มีคาของกรดลดลงอยางรวดเร็วเมื่อระยะเวลาในการเก็บนานขึ้น แสดงใหเห็นวาเชลแล็กใน
รูปเกลือ MGM เกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมูคารบอกซิลกับหมูไฮดรอกซิลไดยาก จึงสงผลให
การลดลงของหมูคารบอกซิลเกิดขึ้นไมชัดเจน

ภาพที่ 64 การเปรียบเทียบคาของกรดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN และ
MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนของเชลแล็กในรูปเกลือ ดังแสดง
ในภาพที่ 65 พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD หรือ AMN มีตะกอนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังเก็ บไว
เปนเวลา 90 วัน ในขณะที่เชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีตะกอนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ถึงแมวาจะเก็บ
เปนเวลานานถึง 180 วัน ซึ่งสอดคลองกับผลของคาของกรดและเปนการยืนยันถึงความคงตัวที่
ดีกวาของการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM
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ภาพที่ 65 การเปรีย บเทียบปริมาณของแข็ง ที่ ไ มล ะลายของฟ ลมเชลแล็กในรูปเกลือ คอมโพสิต
AMD:AMN และ MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
กลไกการเพิ่มความคงตัวอาจมีความเกี่ยวของกับการปองกันการเกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมูคารบอกซิลและหมูไฮดรอกซิลบนสายพอลิเมอรของเชลแล็ก โดยคาดวาสารกอ
เกลือ MGM นาจะมีการจับกับหมูคารบอกซิลไดดีกวา สารกอเกลือชนิดอื่น จึงชวยปองกันการเกิด
การพอลิเมอไรเซชันไดดี กวา นอกจากนี้แลวเมื่อเปรียบเทียบโครงสรางโมเลกุลของ AMD และ
MGM พบวา MGM มีขนาดโมเลกุลที่ใหญกวา AMD จึงอาจสงผลใหสายพอลิเมอรของเชลแล็กอยู
ห า งกั น มากขึ้ น จึ ง ช ว ยลดโอกาสการเกิ ด พอลิ เ มอไรเซชั น ระหว า งหมู ค าร บ อกซิ ล และหมู
ไฮดรอกซิล ไดดีกวา ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยการเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปเกลื อ AMP
(Sontaya Limmatvapirat et al .2007:690-698; Manee Luangtana-anan et al. 2007: 687-692)
3.2. การเปรียบเทียบการละลายของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM
จากการศึกษาการละลายของฟลมที่พีเอช 7.0 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือตางกัน
ที่เก็บไวที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 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 หลังจากเก็บที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ตารางที่ 10 แสดงผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีตอระยะเวลา
ในการละลายของฟลมที่พีเอช 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 และเกลือ MGM หลังจาก
เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลานาน 6 เดือน
ระยะเวลาในการละลายของฟลมเชลแล็ก(นาที)
ระยะเวลาในการเก็บ
รักษา(วัน)
60:40 AMD:AMN 60:40 MGM:AMN
100 AMN
0 (เริ่มตน)
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
90
120
150
180

>180
>180
>180
>180
>180

14.6±1.1
11.6±1.0
11.4±1.0
13.6±0.5
15.3±3.0

>180
>180
>180
>180
>180

3.3. การเปรียบเทียบสเปกตราของฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรสโกป
ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM
จากภาพที่ 67 แสดงคา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กในรูปเกลือประเภทตางกัน
เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บ โดยพบวาเมื่อระยะเวลาในการเก็บนานขึ้นจะสงผลใหเกิดการลดลง
ของ ABS1556/ABS1716 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากหมูคารบอกซิเลตไปเปนหมูคารบอกซิลิก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเห็นไดชัดเจนในเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือ AMN ที่พบการลดลง
อยางรวดเร็วซึ่งแตกตางจากเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ที่มีการลดลงเพียงเล็กนอยในชวงแรกและ
ไมคอยเปลี่ยนแปลงหลังจากเก็บตอไปอีก 180 วัน ผลที่ไดแสดงใหเห็นวา MGM สามารถจับที่หมู
คารบอกซิเลตไดดีกวาและปองกันการเปลี่ยนกลับเปนหมูคารบอกซิลที่สามารถเกิดพอลิเมอไรเซชันและสงผลใหเกิดการเสื่อมสภาพตอไปได ซึ่งผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับ การลดลง
ของคาของกรด การเกิดตะกอน และการเปลี่ยนแปลงคาการละลายที่นอยเมื่อ เปรียบเทียบกับเกลือ
ชนิดอื่น จึงเปนขอมูลที่สนับสนุนสมมุติฐานของการเพิ่มความคงตัวของ MGM
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ภาพที่ 67 การเปรียบเทียบคา ABS1556/ABS1776 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM:AMN และ
AMD:AMN ที่อัตราสวน 60:40 กับฟลม เชลแล็กในรูปเกลือ AMN ภายหลังการเก็บที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
3.4. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM
การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของฟลมไดแก แรงเจาะ เปอรเซ็นตการยืด และมอดูลัส
ของการเจาะ โดยการเปรียบเทียบระหวางเชลแล็กในรู ปเกลือที่แตกตางกันหลังเก็บที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน ไดแสดงไวในภาพที่ 68
เมื่อพิจารณาผลของแรงเจาะ ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงความแข็งแรงของฟลมที่ทนตอ
แรงกระแทก พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN ในตอนเริ่มตนมีคา แรงเจาะประมาณ 1.485 MPa
ในขณะที่เชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN และเกลือ MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 จะมีคาแรง
เจาะเพิ่มมากขึ้น และพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคาแรงเจาะสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกลือ
AMD และเกลือ AMN และเมื่อเก็บฟลมเชลแล็กในรูปเกลือดังกลาวเปนเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต พบวาคาแรงเจาะมีแนวโนมลดลง แตฟลมเชลแล็ก
ในรูปเกลือ MGM ยังมีคาแรงเจาะที่มากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และเกลือAMN
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ภาพที่ 68 คาแรงเจาะของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่แตกตางกัน ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
เมื่ อพิ จารณาความยื ด หยุ น ของฟ ล ม เชลแล็ ก ในรูป เกลือ ที่ ตา งกั น พบว า ในตอน
เริ่มตนฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN มีเปอรเซ็นตการยืดหยุนประมาณ 1.34 เปอรเซ็นต ซึ่งฟลม
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD:AMN และเกลือ MGM:AMN ที่อัตราสวน 60:40 มีเปอรเซ็นตความ
ยืดหยุนประมาณ 4.21 และ 85.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ
MGM มีความยืดหยุนที่ดีกวาและมีความเปราะนอยกวาฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ AMN และเกลือ
AMD อยางชัด ดังภาพที่ 69 ซึ่งหลังจากเก็บไวที่สภาวะดังกลาว พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูป
เกลือแตละชนิดมีแนวโนมของความยืดหยุนที่ลดลง เชลแล็ก ในรูปเกลือ MGM มีความยืดหยุน
ลดลงแตลดลงนอยกวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMN และเกลือ AMD แสดงวาฟลมเชลแล็กในรูป
เกลือ MGM ยังมีความยืดหยุนที่ดีมากแมจะเก็บไวเปนเวลานานก็ตาม นอกจากนี้โครงสรางของ
MGM มีขนาดที่ใหญอาจมีผลเพิ่มความยืดหยุนและลดความแข็งของฟลมลงได
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ภาพที่ 69 เปอรเซ็นตการยืดของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือที่แตกตางกัน ภายหลังการเก็บ ที่อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
พิจารณาคามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ AMN เกลือ AMD
และเกลือ MGM พบวาฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือ AMN มีคาประมาณ 0.789 MPa และลดลงเมื่อ
เตรียมในรูปเกลือ AMD และเกลือ MGM การลดลงของมอดูลัสของการเจาะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
เปอรเซ็นตการยืด ดังภาพที่ 70 นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อเก็บไว เปนระยะเวลานานขึ้นคามอดูลัสของ
การเจาะมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น ฟลมในรูปเกลือ MGM:AMN มีคามอดูลัสของการเจาะต่ํากวาฟลม
ในรูปเกลือ AMD และเกลือ AMN แสดงวาฟลมในรูปเกลือ MGM มีความยืดหยุนที่ดีกวา
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ภาพที่ 70 คามอดูลัสของการเจาะของฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือที่แตกตา งกั น ภายหลังการเก็บ ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
การปรับปรุ งคุณภาพของเชลแล็กโดยการเตรียมฟลมเชลแล็ก ในรูปเกลือชนิดตางๆ
ดวยการใชสารกอเกลือ ไดแก AMN AMD และ MGM ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งหมูฟงกชันและ
ขนาดของโครงสรางทางเคมี โดยที่ AMN มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดและ MGM มีขนาดโมเลกุลใหญ
ที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ ไดเตรียมเชลแล็ก ในรูปเกลือที่มีอัตราสวนตางกัน ดังนี้ 0:100, 80:20,
60:40, 40:60, 20:80 และ 100:0 ของเกลือ AMD:AMN และ MGM:AMN เพื่อลดปญหาดานการ
ละลายและเพิ่มความคงตัวของฟลมเชลแล็ก
การศึกษาเชลแล็กในรูปเกลือกอนศึกษาความคงตัวของเชลแล็กในรูปผงแหง พบวา ทั้ง
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ MGM มีคาความชื้น คาของกรด และปริมาณตะกอนที่ไมแตกตาง
กันอยางชัดเจน สําหรับคา ABS1556/ABS1716 ซึ่งแสดงถึงอัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของ
คารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคา ABS1556/ABS1716 สูงกวาเชลแล็ก
ในรูปเกลือ AMD เนื่องจากเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีการแตกตัวมากกวาและมีการเกิดเปน
คารบอกซิลเลตไดดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ AMN ในการศึกษาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ
พบวาฟลมเชลแล็กที่เตรียมในรูปเกลือ MGM มีคาการละลายที่ พีเอชตางกันดีกวาและสามารถ
ละลายในสารละลายพีเอช 7.3 ไดรวดเร็วกวาฟ ลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD และเกลือ AMN
เนื่องจากเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีการแตกตัวที่มากกวาและทําใหเกิดคารบอกซิลเลตไดดีกวา
เชลแล็กในรูปเกลือ AMD และ AMN ซึ่งยืนยันผลดวย ABS1556/ABS1716 ที่มีคาสูงขึ้น ในการศึกษา
คุณสมบัติเชิงกลพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ
AMD นอกจากนี้ในการเพิ่มอัตราสวนของเกลือ MGM ยังมีผลทําใหคาของกรดและปริมาณ
ตะกอนเปลี่ยนแปลงไมชัดเจนมากนัก ในขณะที่มีการละลายและคุณสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น
การศึกษาความคงตัวของเชลแล็กโดยการเก็บเชลแล็กในรูปเกลือ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน พบวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD มีคา
ของกรดลดลงและมีปริมาณตะกอนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเก็บไวเปนเวลานานมากขึ้น แตเชลแล็ กในรูป
เกลือ MGM มีคาของกรดและปริมาณตะกอนที่เปลี่ยนแปลงไมมากนักเมื่อเทียบกับกอนศึกษา
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ความคงตัว แสดงวา เกลือ MGM สามารถปองกันหรือขัดขวางการเกิดพอลิเมอไรเซชั นระหวางหมู
คารบอกซิลิกกับหมูไฮดรอกซิล ไดดีกวาเกลือ AMD และ AMN คาดวาอาจเกิดจากเกลือ MGM มี
โครงสรางโมเลกุลที่ใหญกวาเกลือ AMD และ AMN นอกจากนี้ MGM ยังมีหมูไฮดรอกซิลในโมเลกุล
ถึง 5 หมู ในขณะที่ AMD มีหมูไฮดรอกซิลเพียง 2 หมูและ AMN ปราศจากหมูไฮดรอกซิล รวมทั้ง
MGM จัดเปน secondary amine ในขณะที่ AMD จัดเปน primary amine ทั้งนี้สามารถยืนยัน
ความสามารถของ MGM ในการปองกันการเกิดพอลิเมอริเซชันไดดวยคา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็ก
ในรูปเกลือ MGM ที่สูงกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD แมวาจะเก็บมาเปนเวลานาน จากการศึกษาการ
ละลายพบวาเชลแล็กในรูปเกลือ MGM มีคาการละลายที่ดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ที่อัตราสวน
ของเกลือ MGM มากขึ้นทําใหมีการละลายที่ดีขึ้น ระยะเวลาในการเก็บมีผลไมมีมากนักตอคุณสมบัติ
เชิงกลของเชลแล็กในรูปเกลือที่เตรียมไดจากเกลือทั้ง 2 ชนิด
จากการศึกษานี้พบวาความคงตัวของเชลแล็กที่เตรียมในรูปของเกลือ MGM มีคาการละลาย
ที่ดีกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMD เนื่องจาก MGM ทําใหเกิดหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาและประกอบกับ
MGM มีขนาดโครงสรางที่ใหญกวาทําใหขัดขวางการเกิด พอลิเมอไรเซชันระหวางหมูคารบอกซิลกับ
หมูไฮดรอกซิลไดดีกวา ดังแสดงในภาพที่ 71 ซึ่งแสดงถึงการเกิดเกลือของเชลแล็กและการเสื่อมสภาพ
ของเชลแล็ ก ในรู ป เกลื อ และรู ป กรด โดยทั่ ว ไปเชลแล็ ก ในรู ป กรดจะเกิ ด การเสื่ อ มสภาพโดย
กระบวนการพอลิ เ มอไรเซชั น ซึ่ ง เป น ปฏิ กิ ริ ย าเอสเทอริ ฟ เ คชั น ระหว า งหมู ค าร บ อกซิ ล และหมู
ไฮดรอกซิล ซึ่งเชลแล็กในรูปกรดจะเกิดปฏิกิริยาดังกลาวไดงายกวา เชลแล็กในรูปเกลือ AMN, AMD
และ MGM ตามลําดับ ทั้งนี้เชลแล็กในรูปเกลือ MGM จะเกิดการเสื่อมสภาพจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชันไดยากกวาเชลแล็กในรูปเกลือ AMN และ AMD เนื่องจาก MGM มีขนาดโมเลกุลที่ใหญกวา
AMN และ AMD จึง เกิดพันธะไอออนิกที่คงตัวและจับแนนกับหมูคารบอกซิเลตไดดีกวาพันธะ
ไอออนิกที่เกิดจาก AMN หรือ AMD อีกทั้งขนาดโมเลกุลที่ใหญกวาของ MGM ยังชวยเพิ่มระยะหาง
ระหวางสายพอลิเมอรของเชลแล็กอีกดวย จึงสงผลใหลดโอกาสในการเกิดพอลิเมอไรเซชัน
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ภาพที่ 71 แสดงการเกิดเกลือของเชลแล็กและการเสื่อมสภาพของเชลแล็กในรูปเกลือประเภท ตางกัน
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ตารางที่ 11 อัตราสวนของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของคารบอกซิเลตตอคารบอกซิลิก
(ABS1556/ABS1716) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในอัตราสวนที่ตางกัน
AMD:AMN

ABS1556/ABS1716

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

0.345±0.012
0.380±0.015
0.391±0.001
0.401±0.013
0.432±0.016
0.494±0.019

ตารางที่ 12 คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในอัตราสวนที่ตางกัน ใน
สารละลายบัฟเฟอรพีเอชตาง
พีเอช
AMD:AMN
(เปอรเซ็นต)
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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ตารางที่ 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
ตารางที่ 14 คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD อัตราสวนที่ตางกันใน
สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ภายหลัง การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา
ในการเก็บ
(วัน)
0
15
30
60
90
120
150
180

AMD:AMN
0:100
19.12±7.89
19.23±0.54
14.02±2.00
6.78±2.04
5.84±2.09
2.81±1.70
2.56±0.56
3.22±0.69

20:80
29.57±3.00
22.00±0.86
20.36±2.52
16.61±1.48
15.64±1.02
14.56±1.82
7.23±2.06
3.50±1.28

40:60
66.22±3.18
19.85±0.42
19.11±3.08
19.77±1.20
17.78±3.44
17.45±2.42
13.80±2.17
10.27±1.71

60:40
67.34±9.03
66.28±2.80
23.92±2.89
18.14±0.84
17.25±1.94
18.25±2.71
14.46±1.66
15.38±1.42

80:20
55.84±4.10
56.69±10.92
29.34±3.65
21.01±1.54
21.64±2.79
16.26±5.69
14.88±2.67
17.86±4.87

100:0
72.97±14.85
67.11±0.87
49.88±5.32
59.45±6.65
39.94±6.46
21.51±3.00
9.98±3.77
18.92±2.59
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ตารางที่ 15 คา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD ในอัตราสวนที่ตางกัน ภายหลังการ
เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา
AMD:AMN
ในการเก็บ
(วัน)
0
15
30
60
90
120
150
180

0:100
0.344±0.019
0.309±0.016
0.245±0.008
0.155±0.003
0.184±0.004
0.159±0.009
0.138±0.013
0.152±0.005

20:80
0.380±0.015
0.292±0.006
0.263±0.012
0.206±0.016
0.208±0.004
0.191±0.005
0.169±0.012
0.186±0.001

40:60
0.391±0.001
0.333±0.004
0.294±0.011
0.277±0.015
0.249±0.008
0.253±0.014
0.239±0.004
0.208±0.002

60:40
0.401±0.013
0.359±0.007
0.350±0.003
0.303±0.001
0.293±0.001
0.292±0.004
0.290±0.000
0.286±0.008

80:20
0.432±0.016
0.426±0.022
0.419±0.005
0.400±0.009
0.380±0.005
0.383±0.022
0.367±0.002
0.425±0.107

100:0
0.494±0.019
0.489±0.007
0.484±0.009
0.483±0.006
0.424±0.010
0.458±0.001
0.360±0.010
0.403±0.001

ตารางที่ 16 คาของกรด (mg KOH/g SHL) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD อัตราสวนที่ตางกัน
ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6
เดือน
ระยะเวลา
AMD:AMN
ในการเก็บ
0:100
20:80
40:60
60:40
80:20
100:0
(วัน)
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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ตารางที่ 17 ปริมาณของแข็งที่ไมละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ AMD อัตราสวนที่
ตางกันภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 6 เดือน
ระยะเวลาใน
การเก็บ (วัน)
0
15
30
60
90
120
150
180

AMD:AMN
0:100
0.49±0.01
0.59±0.01
0.51±0.10
0.51±0.01
44.90±0.33
44.90±0.33
48.19±0.88
65.85±5.02

20:80
0.84±0.02
0.84±0.06
0.26±0.04
1.76±0.37
5.14±0.01
41.31±1.09
39.57±0.64
51.46±2.88

40:60
0.29±0.14
0.80±0.14
0.53±0.08
27.17±0.39
44.87±2.75
45.61±0.12
49.93±2.21
57.52±0.61

60:40
0.92±0.05
0.29±0.10
0.24±0.03
2.21±0.09
29.08±3.76
37.59±0.17
46.18±0.61
50.60±0.46

80:20
0.88±0.58
0.76±0.26
0.87±0.17
26.85±0.59
28.62±2.97
51.22±0.94
55.02±0.10
60.85±1.29

100:0
0.57±0.05
0.48±0.07
0.67±0.01
0.15±0.06
43.37±4.05
50.12±1.19
51.19±0.55
53.41±0.31

ตารางที่ 18 คาอัตราสวนของ ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ในอั ต ร า ส ว น ที่
ตางกัน
MGM:AMN
ABS1556/ABS1716
(เปอรเซ็นต)
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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ตารางที่ 19 คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ในอัตราสวนที่ตางกันใน
สารละลายพีเอชตางกัน
คาพีเอช
MGM:AMN
(เปอรเซ็นต)
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
ตารางที่ 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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ตารางที่ 21 คา ABS1556/ABS1716 ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ในอัตราสวนที่ตางกัน ภายหลัง
การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา
MGM:AMN
ในการเก็บ
(วัน)
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
ตารางที่ 22 คาการละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM อัตราสวนที่ตางกันใน
สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ภายหลัง การเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน
ระยะเวลาใน
การเก็บ(วัน)
0
15
30
60
90
120
150
180

MGM:AMN
0:100
19.12±7.89
19.23±0.54
14.02±2.00
6.78±2.04
5.84±2.09
2.81±1.70
2.56±0.56
3.22±0.69

20:80
59.55±6.75
30.51±2.89
33.09±1.50
21.21±3.49
23.72±1.68
21.56±1.63
19.52±0.54
11.67±1.94

40:60
54.87±1.07
40.85±1.51
52.53±7.76
52.66±9.82
27.48±3.63
27.05±1.35
26.17±1.49
25.49±5.01

60:40
76.80±3.94
75.74±1.20
65.73±8.60
63.80±2.94
66.83±5.55
66.76±4.54
62.65±3.11
63.72±9.63

80:20
90.33±2.25
82.87±1.36
80.54±2.72
93.30±3.20
80.18±2.79
91.53±2.90
86.33±4.38
91.53±2.90

100:0
91.57±1.95
95.10±1.55
89.00±4.54
93.76±1.20
67.38±4.46
93.46±1.83
90.52±2.13
87.17±3.95
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ตารางที่ 23 คาของกรด (mg KOH/g SHL) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM อัตราสวนที่ตางกัน
ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต เปนเวลา
6 เดือน
ระยะเวลา
MGM:AMN
ในการเก็บ
(วัน)
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
ตารางที่ 24 ปริมาณของแข็งที่ไมละลาย (เปอรเซ็นต) ของฟลมเชลแล็กในรูปเกลือ MGM อัตราสวน
ที่ตางกัน ภายหลังการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต
เปนเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา
ในการเก็บ
(วัน)
0
15
30
60
90
120
150
180

MGM:AMN
0:100
0.49±0.01
0.59±0.01
0.51±0.10
0.51±0.01
44.90±0.33
44.90±0.33
48.19±0.88
65.85±5.02

20:80
0.81±1.02
0.25±0.00
1.10±0.10
1.30±0.20
1.38±0.05
32.57±0.08
47.50±1.19
48.73±0.55

40:60
0.15±0.01
0.64±0.06
0.29±0.03
0.75±0.13
1.27±0.28
1.18±0.14
2.02±0.09
22.34v0.04

60:40
0.57±0.05
0.47±0.06
0.27±0.05
0.60±0.27
0.49±0.01
1.09±0.09
1.18±0.19
1.65±0.02

80:20
0.75±0.07
1.11±0.02
1.14±0.21
1.26±0.02
1.69±0.80
1.28±0.03
1.16±0.38
1.50±0.09

100:0
1.03±0.03
0.49±0.06
1.43±0.02
1.05±0.12
1.07±0.10
1.40±0.17
1.21±0.67
1.48±0.02
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
กกกกพ.ศ. 2546
กกกกพ.ศ. 2551

นางสาวนฤมล มีนาบุญ
บานเลขที่ 20 หมู 4 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จากสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการทางเภสัชศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

