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The purpose of this study was to enhance the mechanical properties and stability
of shellac by the formation of composite polymer with gelatin. The study of composite
polymers based on shellac and various concentrations of gelatin was prepared in free film by
casting method and also investigated for physicochemical properties such as acid value,
insoluble solid, chemical structure, thermal analysis, powder X-ray diffraction, morphology,
wettability, surface free energy, water content, water solubility, water uptake, moisture
sorption isotherm, water vapor permeability and mechanical properties. The results
demonstrated that the modification of shellac by the formation of composite polymer with
gelatin could improve the strength and flexibility of shellac as the gelatin increased to 50%.
Further study was to investigate the effect of gelatin content on stability of shellac. The
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stability studies of all film samples were performed at 40 C and 75% RH in the stability
chamber and investigated for the change in physicochemical properties upon storage for 180
days. The result showed that the modification of shellac by formation of composite polymer
with gelatin at the high concentrations (30, 40 and 50%) could protect among carboxyl and
hydroxyl groups of shellac, resulting in the increase in stability of shellac under the long
period of storage for 180 days. However, the composite polymer with gelatin could not
prolong the brittleness and fracture of shellac under the long period of storage. Therefore, the
addition of plasticizer played an important role for improving the mechanical properties of
composite polymer. Among concentrations of gelatin, 40% gelatin was the suitable
concentration for further study. Two types of plasticizers i.e., polyethylene glycol 400 (PEG
400) and diethyl phthalate (DEP) at 5 and 10% w/w were chosen to study. The addition of
both types and concentrations of plasticizers could improve the stability of composite polymer
in term of mechanical properties upon 180 days of storage. Between both plasticizers, PEG
400 at 5% was the proper type and concentration for further investigation. The film coating
efficiency of shellac over hydrophilic and hydrophobic substrates was then evaluated. The
coating potential of shellac over hydrophilic substrate could be modified by the addition of
gelatin and hydrophilic plasticizer while the hydrophobic surface and addition of hydrophobic
plasticizer in the composite polymer showed the opposite trend. Further investigation was to
study the application of composite polymer based on 40% gelatin unplasticized and
plasticized with 5% PEG 400 as film coating for extending the shelf life of banana under the
longer period. The result indicated that the composite polymer could prolong the aging of
banana for more than 30 days in comparison to uncoated banana indicated by the slower
change in color, sugar, acid, weight loss and firmness. Hence, the disadvantages of shellac
could be improved by the modification of shellac into the formation of composite polymer and
addition of plasticizer, contributing to the wide application of film coating in food and
pharmaceutical industries.
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือการศึกษาการเพิ่มสมบัติเชิงกลและความคงตัวของเชลแล็ก
โดยการเตรี ยมในรู ปคอมโพสิ ตพอลิเมอร์กบั เจลาติน โดยการศึกษาคุณสมบัติของคอมโพสิ ตพอลิเมอร์ที่เตรี ยม
จากเจลาตินในอัตราส่วนต่างๆ ทาโดยการ เตรี ยมในรู ปแผ่นฟิ ล์มด้วยเทคนิค casting และทาการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของฟิ ล์มได้แก่ ความเป็ นกรด ปริ มาณสารที่ไม่ละลาย โครงสร้างทางเคมี การวิเคราะห์
เชิงความร้อน การเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ ลักษณะพื้นผิวฟิ ล์ม ความสามารถในการเปี ยก พลังงานอิสระที่พ้นื ผิว
ปริ มาณน้ า การดูดน้ า การละลายในน้ า การดูดความชื้น การซึมผ่านของไอน้ า และสมบัติเชิงกล
โดยผล
การศึกษาพบว่าการเตรี ยมเชลแล็กในรู ปคอมโพสิ ตพอลิเมอร์มีผลทาให้ฟิล์มมีความแข็งแรงและยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น
เมื่อปริ มาณเจลาตินเพิม่ ขึ้นร้อยละ 50 ของน้ าหนัก จากนั้นศึกษาผลของเจลาตินต่อความคงตัวของเชลแล็ก โดย
เก็บในตูค้ วบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 75 จากนั้นศึกษาคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของฟิ ล์มหลังจากระยะเวลาการเก็บ 180 วัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเตรี ยมเชลแล็ก
ในรู ปคอมโพสิ ตพอลิเมอร์ กับเจลาตินในอัตราส่วนที่สูงขึ้น (ร้อยละ 30, 40 และ 50 ของน้ าหนัก ) สามารถ
ป้ องกันการเกิดพอลีเมอร์ไรเซชันของเชลแล็กที่หมู่คาร์บอกซิลและหมู่ไฮดรอกซิล ส่งผลให้เชลแล็กมีความคงตัว
เพิ่มขึ้นภายใต้ระยะเวลาการเก็บนานถึง 180 วัน อย่างไรก็ตามการเตรี ยมเชลแล็กในรู ปคอมโพสิ ตพอลิเมอร์ ยังไม่
สามารถป้ องกันการเปราะและแตกหักของเชลแล็กภายใต้ระยะเวลาการเก็บนานขึ้นได้ ดังนั้นการเติมพลาสติกไซ
เซอร์ จึงมีความสาคัญ ต่อการปรับปรุ งสมบัติเชิงกลของคอมโพสิ ตพอลิเมอร์ ในระหว่างอัตราส่วนของเจลาติน
พบว่าปริ มาณเจลาตินที่ร้อยละ 40 ของน้ าหนักเหมาะสมที่สุดสาหรับใช้ในการศึกษา โดยเลือกใช้พลาสติกไซ
เซอร์ 2 ชนิดได้แก่ พอลีเอทิลีนไกลคอลและไดเอทิลทาเลต ที่ร้อยละ 5 และ 10 ของน้ าหนัก พบว่าการเติม
พลาสติกไซเซอร์ท้ งั 2 ชนิดและปริ มาณ สามารถปรับปรุ งความคงตัวของคอมโพสิ ตพอลิเมอร์ในแง่ของ สมบัติ
เชิงกลได้นานถึง 180 วัน โดยระหว่างพลาสติกไซเซอร์ท้ งั 2 ชนิดที่อตั ราส่วนเท่ากัน พบว่าพอลีเอทิลีนไกลคอล
ที่ ร้อยละ 5 ของน้ าหนัก มีความเหมาะสมที่สุดสาหรับใช้ในการศึกษาต่อไป อีกทั้งยังได้ทาการศึกษา
ประสิ ทธิภาพในการเคลือบของคอมโพสิ ตพอลิเมอร์บนสารที่มีความเป็ นไฮโดรฟิ ลิกและไฮโดรโฟบิก โดยพบว่า
ประสิ ทธิภาพในการเคลือบของเชลแล็กบนสารที่มีความเป็ นไฮโดรฟิ ลิกสามารถปรับปรุ งได้โดยการเติมเจลาติน
และไฮโดรฟิ ลิกพลาสติกไซเซอร์ ในขณะที่สารที่ที่มีความเป็ นไฮโดรโฟบิกและสารเคลือบที่เติมไฮโดรโฟบิ
กพลาสติกไซเซอร์ลงไปแสดงผลที่ตรงข้าม ต่อจากนั้นได้ทาการศึกษาการประยุกต์ใช้คอมโพสิ ตพอลิเมอร์กบั เจ
ลาตินในปริ มาณร้อยละ 40 ของน้ าหนัก ทั้งที่มีการเติมและไม่เติมพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ที่ปริ มาณร้อยละ 5
ของน้ าหนัก เพื่อเป็ นสารเคลือบสาหรับยืดอายุการเก็บรักษากล้วยให้นานขึ้นได้ โดยพบว่าสามารถยืดอายุการ
เก็บได้มากกว่า 30 วัน เมื่อเทียบกับกล้วยที่ไม่ถูกเคลือบ โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าของสี ปริ มาณ
น้ าตาล ปริ มาณกรด ความแข็งเปลือกและการสูญเสี ยน้ าหนักของกล้วย
ดังนั้น ข้อเสี ย ของเชลแล็กสามารถ
ปรับปรุ งได้โดย การเตรี ยมในรู ปคอม โพสิ ตพอลิเมอร์ และเติมพลาสติกไซเซอร์เพื่อ นามาประยุกต์ ใช้เป็ นสาร
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