
                                                                         
 

 

 

 

 
 

 

หลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน 
 

 
 

วิทยากร 
ดร. อดลุย์  นิ่มไพบูลย ์และ ดร.พร้อมศักดิ ์ สงวนธ ามรงค ์

26 – 27  สงิหาคม  2563 

 

ณ ห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม 
 
 

 
            
 

อุตสาหกรรมการผลิตน ้ายาง และผลติภัณฑ์จากน ้ายาง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยางที่มีความส้าคัญต่อประเทศ น ้ายางสามารถ
น้ามาผลิตเปน็ผลิตภัณฑไ์ด้หลากหลาย ซึ่งยางแห้งไม่สามารถผลิตได้ เชน่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโปง่ ยางฟองน ้า ความรูค้วามเข้าใจ
ในศาสตร์ของเทคโนโลยีน า้ยาง เป็นสิ่งที่มีความจา้เป็นในการปรบัปรุงพฒันาและแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมน ้ายาง อย่างไรก็ตาม ความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยีน า้ยางยังจ้ากัดอยู่ในวงแคบไม่เปน็ที่รู้กันอยา่งกว้างขวาง ศูนย์วิจยัเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็น
ความส้าคัญนี จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “เทคโนโลยนี ้ายางพื นฐาน” โดยมุ่งหวังให้เป็นหนึง่ในแหล่งให้ความรู้ด้านเทคโนโลยนี ้ายาง เพื่อ
บุคคลทั่วไปทีส่นใจความรู้ทางดา้นเทคโนโลยนี ้ายางรวมถึง นกัเรียน นักศึกษา นักวิจัย ผูป้ระกอบการ บุคลากรที่ท้างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน ้ายางและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับน ้ายาง สามารถนา้ความรู้ขั นพื นฐานนี ไปใช้และน้าไปต่อยอดต่อไป  

 

 
 
          หลักสูตรนี เป็นหลักสูตรการอบรมขั นพื นฐาน (Basic level) เหมาะส้าหรับบุคคลทั่วไปท่ีสนใจความรู้ทางด้านเทคโนโลยีน ้ายางรวมถึง
ผู้ประกอบการ บุคลากรที่ท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์จากน ้ายางและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับน ้ายาง 
 

 
 
         ผู้เข้าอบรมจะไดร้ับความรูใ้นเรื่องเทคโนโลยีน ้ายาง เพื่อให้มคีวามเข้าใจพื นฐานตั งแต่ชนิดและสมบัติของน ้ายาง สารเคมีที่ใช้ในน ้ายาง การ
คอมพาวนด์และการวัลคาไนซ์น ้ายางตลอดจนถึงเทคโนโลยีการผลติผลติภณัฑ์จากน า้ยาง 

 
 

1. ภาพรวมของเทคโนโลยีน  ายาง  : น ้ายางชนิดต่างๆ  ผลติภณัฑ์จากน ้ายาง  เทคโนโลยีการผลติผลิตภณัฑ์จากน ้ายาง 
2. ความรู้พื นฐานส าหรับเทคโนโลยีน  ายาง  : ความเสถียรของน ้ายาง  การสูญเสียความเสถียรและการจบัตัวของน ้ายาง  สมบัติการไหล

ของน ้ายาง สมบัติการเปียกผิวของน ้ายาง  การวัลคาไนซ์น า้ยาง  การขึ นรูปผลิตภัณฑ์จากน ้ายาง 
3. น  ายางและสารเคมียาง   :  การผลิตน ้ายางธรรมชาติและน ้ายางสังเคราะห์  สมบัติของน ้ายาง  สารเคมีทีใ่ช้ในการผลิตผลติภณัฑ์จาก    

น ้ายาง 
4. เทคโนโลยีการเตรียมน  ายางคอมพาวนด์  : การเตรียมสารเคมเีพื่อใช้ในการผลิตน ้ายางคอมพาวนด์  การคอมพาวนด์น ้ายาง 
5. เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น  ายาง  : การวัลคาไนซ์น ้ายาง  น ้ายางพรวีัลคาไนซ ์
6. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน  ายาง : การผลิตผลิตภณัฑ์แบบจุ่ม (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง) แบบเอ๊กซทรูด (เส้นด้ายยาง) 

และแบบโฟม (หมอน ท่ีนอน)  ปัญหาที่พบในการผลิตและการแก้ไข 

 

 

 
  
 

  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ 

“เทคโนโลยีน  ายางพื นฐาน” 

บทน า 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

เนื อหาของหลักสูตร 



 
 
       
  
 
 
 

วันเดือนปี เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
26 ส.ค. 2563 8.30 – 9.00 ลงทะเบียน  

 9.00-10.30 ภาพรวมของเทคโนโลยีน ้ายางและความรู้พื นฐาน
ส้าหรับเทคโนโลยีน ้ายาง 

ดร. อดุลย์  นิ่มไพบูลย์ 

10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง 
10.15-12.00 ความรู้พื นฐานส้าหรับเทคโนโลยีน ้ายาง ดร. อดุลย์  นิ่มไพบูลย์  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.45 น ้ายางและสารเคมียาง ดร. อดุลย์  นิ่มไพบูลย์  
14.45-15.00 รับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.00 เทคโนโลยีการเตรียมน ้ายางคอมพาวนด์และ

เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น ้ายาง 
ดร. พร้อมศักดิ ์สงวนธ้ามรงค์ 

27 ส.ค. 2563 8.30 – 9.00  ลงทะเบียน  
 9.00-10.30 เทคโนโลยีการเตรียมน ้ายางคอมพาวนด์และ

เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น ้ายาง (ต่อ) 
ดร. พร้อมศักดิ์  สงวนธ้ามรงค์ 

10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน ้ายาง ดร. พร้อมศักดิ์  สงวนธ้ามรงค์ 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.45 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน ้ายาง (ต่อ) ดร. พร้อมศักดิ์  สงวนธ้ามรงค์ 
14.45-15.00 รับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.30 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน ้ายาง (ต่อ) 

ถาม – ตอบ 
ดร. พร้อมศักดิ์  สงวนธ้ามรงค์ 

 
 
 

• 5,000 บาท/คน (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารการบรรยาย) 
• ลด 10% ส าหรับหน่วยงานราชการ 
 

 
 

• โอนเข้าบัญชธีนาคารไทยพาณชิย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขา ศิรริาช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลยัมหิดล  เลขที่บัญชี  016-3-00325-6 
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง e-mail: info@mahidolrubber.org   
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณทิพวรรณ หรือ คณุอุบล  โทรศพัท์  02 441 0511 หรือ 02 441 9381 หรือทางมือถือเบอร์ 0 8077 17098 
                                    e-mail : info@mahidolrubber.org 

 

 

 

 

         ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ 

ก าหนดการ 

อัตราค่าลงทะเบียน 

ช าระค่าลงทะเบียน  

mailto:info@mahidolrubber.org
mailto:info@mahidolrubber.org




ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถ
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม
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