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การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ เ ชลแล็ ก ด ว ยการเตรี ย มในรู ป เกลื อ
คอมโพสิต เชลแล็กถูกเตรียมในรูปเกลือคอมโพสิตดวยการละลายในแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN)
ผสมกั บ ดี -(-)-เอ็น-เมทิลกลูค ามี น (D-(-)-N–methylglucamine, MGM) หรื อ 2-อะมิ โ น-2-เมทิล -1,3โพรเพนไดออล (2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, AMD) ในอัตราสวนของ MGM:AMN หรื อ
AMD:AMN ตั้งแต 100:0 ถึง 0:100 จากผลการทดลองพบวาเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิตมีการละลายใน
สารละลายบัพเฟอรพีเอช 7.0 เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราสวนของ MGM หรือ AMD เพิ่มมากขึ้น คาอัตราสวนของ
การดู ดกลืน รั งสี อิน ฟาเรดของหมู ค าร บอนิ ล (C=O stretching) ของคาร บอกซิ เลตตอ คาร บอกซิ ลิก
(ABS1556/ABS1716) มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราสวนของ MGM หรือ AMD มากขึ้น แสดงใหเห็นวาการละลายที่
เพิ่มขึ้นเกิดจากเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิตมีการแตกตัวที่มากขึ้น ผลการศึกษาความคงตัวภายหลังการ
เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 เปอรเซ็นต พบวาคาของกรด ปริมาณตะกอน และ
การละลายของเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในขณะที่เชลแล็ก
ในรูปเกลือคอมโพสิต MGM:AMN แทบไมพบการเปลี่ยนแปลง แมวาจะเก็บไวเปนเวลานานถึง 6 เดือน
แสดงใหเห็นวาฟลมเชลแล็กในรูปเกลือคอมโพสิต MGM:AMN มีความคงตัวที่ดีกวา ฟลมเชลแล็กที่
เตรียมในรูปเกลือคอมโพสิต AMD:AMN เนื่องจากเกลือ MGM ปองกันการเกิดพอลิเมอไรเซชันไดดีกวา
โดยสังเกตจากคา ABS1556/ABS1716 ของเชลแล็กในรูปเกลือ MGM ทีล่ ดลงนอยกวาของเชลแล็กในรูปเกลือ
AMD สําหรับกลไกการเพิ่มความคงตัวนั้นคาดวามีความสัมพันธกับโครงสรางของเกลือที่ใชเนื่องจาก
เกลือ MGM สามารถจับตัวไดดีกับหมูคารบอกซิเลต จึงชวยปองกันการเปลี่ยนคารบอกซิเลตไปเปน
คารบอกซิลิก ประกอบกับ MGM มีโครงสรางขนาดใหญกวา ทําใหสามารถปองกันการเกิดพอลิเมอไรเซชันระหวางหมูคารบอกซิลกับไฮดรอกซิลของเชลแล็กไดดีกวา จากผลการทดลองทั้งหมดสรุปไดวา
MGM นาจะเปนสารกอเกลือที่เหมาะสมมากกวา AMD ในแงของการเพิ่มการละลายและความคงตัว
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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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