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การดดัแปรคุณสมบติัพื้นผวิของฟิลม์พอลิแลคติกแอซิดโดยการประยุกตพ์ลาสมาความดนั 

ตํ่าของก๊าซแอมโมเนีย แอมโมเนียผสมอาร์กอน ไนโตรเจนผสมอาร์กอน และอาร์กอน พบว่าท่ี 

ความดนัก๊าซ 100 มิลลิทอร์ กาํลงัคล่ืนวิทยุ 75 วตัต ์และเวลาท่ีใช้ในการประยุกต์พลาสมา 10 นาที 

มีผลทาํให้ฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดมีค่ามุมสัมผสัลดลงมากท่ีสุดหลงัการประยุกต์พลาสมาหรือมี

คุณสมบติัชอบนํ้ า (hydrophilic) จึงเลือกสภาวะดงักล่าวเพื่อศึกษา ผลของระยะเวลาการเก็บพบว่า 

ในช่วง 5 วนัแรกหลงัการประยุกต์พลาสมา ค่ามุมสัมผสัจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่หลงัจาก 5 วนั

แรกจนถึง 30 วนั ค่ามุมสัมผสัจะเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ แสดงวา่ฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดสามารถกลบัมา

มีคุณสมบติัไม่ชอบนํ้ า (hydrophobic)ได้ อตัราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนพบว่าการประยุกต์

พลาสมามีผลทาํให้อตัราการซึมผา่นของก๊าซออกซิเจนแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัส่วนอตัราการซึม

ผ่านของไอนํ้ าก่อนและหลงัการประยุกต์พลาสมามีค่าไม่แตกต่างกนั การศึกษาโครงสร้างและ

องค์ประกอบทางเคมีโดย x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) ฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดท่ี

ประยุกต์ดว้ยก๊าซแอมโมเนีย แอมโมเนียผสมอาร์กอนและไนโตรเจนผสมอาร์กอนพบสเปกตรัม

ของไนโตรเจนปรากฏอยู ่แสดงวา่การสร้างพนัธะของไนโตรเจนส่งผลให้ฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดมี

ความมีขั้วเพิ่มข้ึน ส่วนการประยุกต์ดว้ยก๊าซอาร์กอนจะไม่พบสเปกตรัมของไนโตรเจนคลา้ยกบั

สเปกตรัมของฟิลม์พอลิแลคติกแอซิดก่อนประยุกตพ์ลาสมา  และวเิคราะห์พื้นผิวของฟิล์มพอลิแลคติก 

แอซิดโดย atomic force microscope (AFM) พบว่าหลังการประยุกต์พลาสมาฟิล์มพอลิแลคติก

แอซิดจะมีลักษณะพื้นผิวท่ีขรุขระมากข้ึนและ Scanning electron microscopy (SEM) หลังการ

ประยกุตพ์ลาสมาฟิลม์พอลิแลคติกแอซิดมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนั 
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The surface modification of film polylactic acid  using low pressure plasma with   

ammonia, mix ammonia and argon, mix nitrogen and argon, and argon gas at the most 

suitable conditions, 100 mTorr, 75 watts with treatment time of 10 mins was found to 

affect the reduction of contact angle or increase the hydrophilic of the film after 

plasma modification. It was found that 5 days after plasma treatment, the contact 

angle was increased immediately. After that in days 6 to days 30 the contact angle 

increasing slowly due to its hydrophobic properties was recovered. Moreover, the 

rates of oxygen permeability have a significantly changed while the vapor remained 

unchanged. By the use of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), C/N ratio 

evidently showed chemical structure change for all of the treatment containing 

ammonia or nitrogen. The results indicated nitrogen bonding onto the surface of 

polylactic acid film. Furthermore the results from atomic force microscope (AFM) 

showed the roughness surface after plasma surface modifications and scanning 

electron microscopy (SEM) showed homogeneous surface morphology. 
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