โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์ เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และเครือ่ งมือแพทย์
จัดอบรมพื้นฐานเทคโนโลยียาง

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์เบื้องต้น
(สาหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยียาง)

บทนา
ขั้น ตอนหนึ่ งของที่ส ำคั ญในกำรผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ยำง คือ
กำรผลิตยำงคอมพำวด์ ซึ่งกำรจะผลิตยำงคอมพำวด์ให้มีคุณภำพดี
อันจะส่งผลต่อไปยังคุณภำพของผลิตภัณฑ์นั้น จำเป็นจะต้องทรำบ
ถึ ง ปั จ จั ย ต่ ำ งๆ ตั้ ง แต่ ก ำรเลื อ กชนิ ด ของยำงที่ ใ ช้ สำรเคมี ย ำง
กำรออกสูตรยำง เทคนิคกำรผสม จนถึงกำรขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบกำรจึงควรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเทคโนโลยีดังกล่ำว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ของกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ยำงที่ได้คุณภำพและมีกำรสูญเสียน้อย รวมทั้งจะช่วยเพิ่มผลิตภำพ
ผลิตภัณฑ์ด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อปูพื้นฐำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ ำ นเทคโนโลยี ก ำรผลิ ต ยำงคอมพำวด์
เบื้องต้น ตัวแปร และปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผล
ต่ อ ยำงคอมพำวด์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมยำง หรือผู้ประกอบกำรที่สนใจ
จะประกอบธุรกิจด้ำนยำง และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ

เนื้อหาของหลักสูตร
ประกอบด้วยภำคทฤษฎีและกำรสำธิตกำรผลิตยำงคอมพำวด์
1. ภำคทฤษฎี
- กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง
- ควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรผลิตยำงคอมพำวด์
- ยำงและสำรเคมียำง
- กำรผลิตยำงคอมพำวด์ (กำรผสมยำงกับสำรเคมี)
- กำรทดสอบสมบัติของยำงคอมพำวด์
- กำรออกสูตรยำงและตัวอย่ำง
2. กำรสำธิตกำรผลิตยำงคอมพำวด์
- กำรเตรียมยำงและสำรเคมียำง
- กำรผสมยำง
- กำรวัดสมบัติยำงคอมพำวด์
- กำรขึ้นรูปยำง
- กำรวัดสมบัติของยำงวัลคำไนซ์

ฟรี !!!!
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดฝึกอบรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2557: ห้องทวีวัฒนำ ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยำลัยนำนำชำติ
มหำวิทยำลัยมหิดล (ศำลำยำ) จ.นครปฐม
วันที่ 27 มิถุนายน 2557: ห้องปฎิบัติกำรศูนย์วิจัยเทคโนโลยียำง คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล (ศำลำยำ) จ.นครปฐม

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ผู้ประกอบกำร หรือ บุคคลทั่วไป ที่ยังไม่มีพื้นฐำนควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยียำง

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลำกำรฝึกอบรม - ภำคทฤษฎี 1 วัน
- กำรสำธิตกำรผลิตยำงคอมพำวด์ ครึ่งวัน

กาหนดการฝึกอบรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
ว่ำง
9.00 – 10.30 กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง
10.45 – 12.00 ยำงและสำรเคมี
ยำง : ชนิในกำรผลิ
ด สมบัตติ ยำงคอมพำวด์
และกำรนำไปใช้งำน
ควำมรู้และเทคโนโลยี
12.00
10.30– –13.00
10.45รับรัประทำนอำหำรกลำงวั
บประทำนอำหำรว่ำง น
13.00
ตยำงคอมพำวด์
บสำรเคมีำไปใช้
ยำง) งำน
10.45– –15.00
12.00กำรผลิ
ยำงและสำรเคมี
ยำง : (กำรผสมยำงกั
ชนิด สมบัติ และกำรน
15.00
ำง น
12.00– –15.15
13.00รับรัประทำนอำหำรว่
บประทำนอำหำรกลำงวั
15.15
รยำงและตัวอย่(กำรผสมยำงกั
ำง
13.00- 16.00
– 15.00กำรออกสู
กำรผลิตตยำงคอมพำวด์
บสำรเคมียำง)
และ ถำม-ตอบ
15.00 – 15.15Discussion
รับประทำนอำหำรว่
ำง
(บรรยำยโดย:
คุ
ณ
ภุ
ช
งค์
ทั
บ
ทอง,
ผู
ช
้
ว
่
ยนั
ก
วิ
จ
ย
ั
ศู
นย์วเอย่
ทคโนโลยี
15.15 – 16.00 กำรออกสูตรยำงและตั
ำง โลหะและวัสดุแห่งชำติ)
Discussion และ ถำม-ตอบ
วันที่ 27 มิถุนายน(บรรยำยโดย:
2557
คุณภุชงค์ ทับทอง, ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ)
รอบเช้า
8.30มิถ–ุน9.00
ลงทะเบียน
วันที่ 27
ายน 2557
9.00
– 12.00
ชมกำรสำธิตกำรผลิตยำงคอมพำวด์
ภาคเช้
า
- ลงทะเบี
กำรเตรียยนมยำงและสำรเคมียำง
8.30 – 9.00
- ชมกำรสำธิ
กำรผสมยำง
9.00 – 12.00
ตกำรผลิตยำงคอมพำวด์
- -กำรวั
ด
สมบั
ติยำงคอมพำวด์ ยำง
กำรเตรียมยำงและสำรเคมี
- -กำรขึ
้นรูปยำง
กำรผสมยำง
- -กำรวั
ลคำไนซ์
กำรวัดสมบั
ดสมบัติขตองยำงวั
ิยำงคอมพำวด์
12.00 – 13.00
รับ- ประทำนอำหำรกลำงวั
น
กำรขึ้นรูปยำง
- กำรวัดสมบัติของยำงวัลคำไนซ์
รอบบ่
ภาคบ่าายย
13.00
ลงทะเบี
13.00– –13.30
13.30
ลงทะเบียนยน
13.30
ชมกำรสำธิ
13.30– –16.00
16.30
ชมกำรสำธิตกำรผลิ
ตกำรผลิตยำงคอมพำวด์
ตยำงคอมพำวด์
- -กำรเตรี
ย
มยำงและสำรเคมี
กำรเตรียมยำงและสำรเคมียำง
ยำง
- -กำรผสมยำง
กำรผสมยำง
- กำรวัดสมบัติยำงคอมพำวด์
- กำรขึ้นรูปยำง
- กำรวัดสมบัติของยำงวัลคำไนซ์

แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์เบื้องต้น

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________________
ที่อยู่ _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________________ โทรสาร ___________________________
ประเภทกิจการ (ระบุผลิตภัณฑ์) _________________________________________________________
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
1. ชื่อ – นำมสกุล ____________________________________________________________________
ตำแหน่ง ________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
เบอร์มือถือ _______________________________________________________________________
2. ชื่อ – นำมสกุล _____________________________________________________________________
ตำแหน่ง _________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
เบอร์มือถือ ________________________________________________________________________
3. ชื่อ – นำมสกุล _____________________________________________________________________
ตำแหน่ง _________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
เบอร์มือถือ _______________________________________________________________________
สำมำรถเข้ำร่วมอบรม

26 มิถุนายน 2557 (ภำคทฤษฎี – 1 วัน)
27 มิถุนายน 2557 (กำรสำธิตกำรผลิตยำงคอมพำวด์ – ครึ่งวัน)
ภาคเช้า (9.00 - 12.00 น.)
ภาคบ่าย (13.30 - 16.30 น.)

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีจานวนมากเกินกว่าจะรับได้ในแต่ละรอบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบ และ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม
 กรุณำส่งใบตอบรับกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมทำงโทรสำร หมำยเลข 0-2441-9378
หรือ e-mail : info@rubbercenter.org ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557
 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพวรรณ หรือ คุณอุบล โทรศัพท์ 0-2441-0511
หรือ 0-8399-3789-0 หรือ 0-8077-1709-8

แผนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

