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สัปดาห์การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีพลาสติก

Plastics Technology Training Week 2018
30, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. โรงแรมทาวนอินทาวน กรุงเทพฯ
30 วัสดุศาสตรของพอลิเมอรและการประยุกตใชงาน (Polymer Materials & Applied Science)
ต.ค. วิทยากร: ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล
31 เทคโนโลยีการเปาขึ้นรูปบรรจุภัณฑจาก PET (PET Stretch Blow Molding Technology)
ต.ค. วิทยากร: ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล
1 การอัดรีดพลาสติกขั้นพื้นฐานและการประยุกตใชงาน (Screw Extrusion: Basics and Applications)
พ.ย. วิทยากร: รศ. ดร. กัลยาณี สิริสิงห
วัสดุศาสตรของพอลิเมอรและการประยุกต ใชงาน (Polymer Materials & Applied Science)
พื้นฐานความรูทางดานพอลิเมอร (ชนิด/โครงสราง/สมบัติ); พอลิเมอรชนิดตางๆ ที่ ใชงานในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม พรอมสมบัติเดน และ
หลักการใชงาน (PP, PE, PC, ABS, PS, PA, PBT, POM); scrap พลาสติก ขอจำกัด มาตรการในการปองกันปญหาคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นและแนวทาง
ในการปรับปรุงความแข็งแรงของผลิตภัณฑพลาสติกที่ใช scrap ผสม; เปรียบเทียบความแตกตางของคาความหนืดของพอลิเมอร: melt flow index และ
shear viscosity ; การใชงาน shear viscosity ใหเกิดประโยชนตอการขึ้นรูปพอลิเมอร ในกระบวนการตางๆ ; สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร (amorphous
และ semi-crystalline); ความเปนผลึกของพอลิเมอร และอิทธิพลของผลึกตอความแข็งแรง สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน ความทนทานตอสารเคมี
และการปองกันการซึมผานของความชื้นหรือแกส ในผลิตภัณฑจากพอลิเมอร ; ความชื้น: ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความไมเสถียรในกระบวนการ
ขึ้นรูปพอลิเมอร และปญหาคุณภาพผิวหรือความแข็งแรงของผลิตภัณฑจากพอลิเมอร

เทคโนโลยีการเปาขึ้นรูปบรรจุภัณฑจาก PET (PET Stretch Blow Molding Technology)
PET (Polyethylene terephthalate): ชนิดของ PET, สมบัติของ PET เกรดตางๆ และการใชงานในกระบวนการเปา. หลักการกอผลึกใน PET ซึ่งสำคัญ
ตอกระบวนการเปาและสมบัติของผลิตภัณฑ; เทคโนโลยีการเปาขึ้นรูปบรรจุภัณฑจาก PET: ทำความรูจักกระบวนการเปาขึ้นรูปตางๆ: Extrusion blow
molding, Injection blow molding, Injection stretch blow molding; หลักการเปาขึ้นรูปดวยกระบวนการ stretch blow molding; เปรียบเทียบ
กระบวนการ stretch blow molding แบบ one stage และ two stage: เครื่องจักร ขั้นตอน ขอดีขอเสีย; ความสัมพันธระหวาง stretch ratios และ
สมบัติของบรรจุภัณฑจาก PET; การออกแบบ preform สำหรับบรรจุภัณฑจาก PET; สาเหตุของความขุนใน preform และในบรรจุภัณฑจาก PET และ
แนวทางแกไข; พารามิเตอรทเ่ี หมาะสมในขัน้ ตอนการใหความรอนแก preform และการเปา: ชนิด สมบัติ และการใชงานของบรรจุภณั ฑจาก PET ที่ไดจาก
กระบวนการ: Standard, Relax, Heatset; การหดตัวและความคืบของขวด PET; ปญหาความหนาที่ไมสม่ำเสมอของผนังขวดบรรจุภัณฑจากการขึ้นรูป
ดวย stretch blow molding; Troubleshooting: ปญหาที่พบบอยและแนวทางการแกปญหาในการเปา PET ดวยกระบวนการ stretch blow molding

การอัดรีดพลาสติกขั้นพื้นฐานและการประยุกต ใชงาน (Screw Extrusion: Basics and Applications)
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรูพื้นฐานทางดานการอัดรีดพลาสติก โดยเนนใหเกิดความเขาใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในเครื่องอัดรีดพลาสติก (Screw Extruder) เปนหลัก ทั้งชนิดเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว (Single-screw Extruder) และเครื่องอัดรีดสกรูคู (Twin-screw
Extruder) รวมถึงเขาใจในสมบัติสำคัญของพลาสติกที่เกี่ยวของกับกระบวนการอัดรีด เชน สมบัติทางความรอน และสมบัติการไหล รวมถึงการใชงาน
ของเครื่องอัดรีดในแงตางๆ โดยสังเขป เชน งานผสมและงานคอมพาวนดพลาสติก (Mixing and Compounding) การทำปฏิกิริยาเคมีในเครื่องอัดรีด
(Reactive Extrusion) และการอัดรีดเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก (Extrusion Shaping) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับการอัดรีดพลาสติก หรือผูสนใจที่ตองการเรียนรูพื้นฐานของการอัดรีด เครื่องอัดรีดประเภทตางๆ สมบัติของพลาสติกที่สำคัญ
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการอัดรีด รวมถึงตัวอยางการใชงานของเครื่องอัดรีด
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ประวัติวิทยากร
ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล นักวิจัยผูเชี่ยวชาญทางดานพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกจาก ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโททางดาน Polymer Science จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาเอกทางดาน Polymer Processing จาก Institute for
Polymer Technology, University of Stuttgart, Germany มีประสบการณทำงานกวา 15 ป ทั้งในงานวิจัย การเปนที่ปรึกษาใหกับอุตสาหกรรมพลาสติก
และการฝกอบรมใหกับภาคอุตสาหกรรมมากมาย มีความเชี่ยวชาญทั้งในดานวัสดุศาสตรของพอลิเมอร การออกแบบชิ้นสวนพลาสติกและแมพิมพฉีดพลาสติก การใช
injection molding simulation ชวยในการออกแบบและผลิตชิ้นงานและแมพิมพฉีดพลาสติกคุณภาพสูง และในดานการขึ้นรูปพอลิเมอรดวยกระบวนการตางๆ เชน
การทำคอมพาวนด (polymer compounding) การอัดรีด (extrusion) การฉีดขึ้นรูป (injection molding) และการฉีดขึ้นรูปดวยวิธีพิเศษ (specialized injection
molding: in-mold labeling, injection compression molding, heat & cool injection molding, thin wall molding etc.) thermoforming และการเปา
เปนตน ปจจุบัน ดร. พัชรี ทุมเทเวลาใหกับงานรับจางวิจัยจากอุตสาหกรรมโดยใชความรูความเชี่ยวชาญทางดานพอลิเมอรและการขึ้นรูปพอลิเมอร ในการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑพลาสติกคุณภาพสูงเพื่อตอบโจทยใหกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา บรรจุภัณฑ อุปกรณการแพทย เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับเชิญ
จากอุตสาหกรรมพลาสติกหลายแหงใหเปนที่ปรึกษาหรือใหจัดฝกอบรมแกพนักงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และในเดือน มิ.ย. ที่ผานมาไดรับเชิญจากผูผลิต
เครื่องเปาขวด PET รายใหญของโลกจากเยอรมันใหไปฝกอบรมแกพนักงานในหัวขอ PET material and PET stretch blow molding ที่เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน

รศ. ดร. กัลยาณี สิริสิงห อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานเทคโนโลยีพอลิเมอร จากมหาวิทยาลัยบรูเนล ประเทศอังกฤษ มีประสบการณการสอนและการวิจัย
ที ่ เ น น ทางด า นการผสมและการคอมพาวนด พ ลาสติ ก ด ว ยเครื ่ อ งอั ด รี ด สกรู ค ู  แ ละด า นการทำปฏิ ก ิ ร ิ ย าเคมี ข องพลาสติ ก ในเครื ่ อ งอั ด รี ด
เคยรวมทำการวิจยั กับภาคเอกชนในหลายโครงการอาทิเชน การวิจยั เพือ่ พัฒนาสมบัตขิ องเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑพลาสติก การพัฒนาสูตร
คอมพาวนดของพลาสติกชีวภาพที่มีการผสมสารตัวเติม รวมถึงการเปนวิทยากรใหความรูทั้งดานการขึ้นรูปพลาสติกและดานการ วิเคราะหทดสอบ
สมบัติของผลิตภัณฑพลาสติก

แบบฟอรมลงทะเบียน - หลักสูตรอบรมดานพลาสติก 2561

30, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมทาวนอินทาวน กรุงเทพมหานคร
วันที่





หลักสูตร

อัตราลงทะเบียน/ตอทาน

30 ตุลาคม 2561
วัสดุศาสตรของพอลิเมอรและการประยุกต ใชงาน
6,500 บาท
31 ตุลาคม 2561
เทคโนโลยีการเปาขึ้นรูปบรรจุภัณฑจาก PET
7,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2561
การอัดรีดพลาสติกขั้นพื้นฐานและการประยุกต ใชงาน
7,500 บาท
30, 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561
ทุกหลักสูตร
21,000 บาท
(อัตราลงทะเบียนยังไมรวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % หักภาษี ณ ที่จายได 3 %) (อัตราลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารวาง และอาหารกลางวัน)

โปรโมชั่น: ลงทะเบียน 3 ทานขึ้นไป ในบริษัทเดียวกัน ลด 10 % จากอัตราลงทะเบียน / ลงทะเบียน 5 ทานขึ้นไป ในบริษัทเดียวกัน ทานที่ 6 เขารวม ฟรี!

บริษัท………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โปรดระบุ
สำนักงานใหญ
สาขา…………………………………………………..เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร………………………………………………***
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………………………………..รหัสไปรษณีย…………………….
ผูติดตอ…………………………………. โทรศัพท………………………..แฟกซ…………………….อีเมล……………………………………………………………..
ชื่อผูเขารวม อบรม
ชื่อผูเขาอบรม 1…………………………………………………..อีเมล…………………………………………………..มือถือ………………………………………….
ชื่อผูเขาอบรม 2…………………………………………………..อีเมล…………………………………………………..มือถือ………………………………………….
ชื่อผูเขาอบรม 3…………………………………………………..อีเมล…………………………………………………..มือถือ………………………………………….
ชื่อผูเขาอบรม 4…………………………………………………..อีเมล…………………………………………………..มือถือ………………………………………….
วิธีการชำระเงิน / Payment Method: โอนเงินเขาบัญชี
ชื่อบัญชี "บริษัท เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด" หรือ TechnoBiz Communications Co., Ltd.
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-ลาดพราว เลขที่บัญชี 177-0-70727-9 บัญชีออมทรัพย (** ในกรณีโอนเงิน โปรดชำระคาธรรมเนียมธนาคาร **)
เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0105551117889 สำนักงานใหญ

สถานที่จัดอบรม: โรงแรม ทาวน อิน ทาวน 300/1 ถนนศรีวรา ซอยลาดพราว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / www.townintown.com

ดาวนโหลดและสง
แบบฟอรมลงทะเบียนไดที่

บริษัท เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด
2521/27 ถ.ลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

02-933 0077 / 084-658 1444 / 081-9886874
02-955 9971

training@technobiz-asia.com
www.plastics-industry.org

