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o เดินทางพรอมทีมวิจัยท่ีเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีพลาสติก
o เขาเย่ียมชมโรงงานพลาสติกทันสมัยประเทศเยอรมันและสวิสเซอรแลนด จํานวน 4 โรงงาน
o Screen Technology และใหคําแนะนําในการเย่ียมชม บูท K2019 แบบเจาะลึกและเฉพาะเจาะจง
o เขารวมงานสัมมนา “แชรประสบการณ K2019 และการนํามาปรับประยุกตใชกับอุตสาหกรรม

พลาสติกไทย ” โดยไมมีคาใชจาย
o ทีมนักวิจัยเขาเย่ียมชมและใหคําปรึกษาปญหาโจทยวิจัยและพัฒนาเบื้องตน (Prelim) ของ

บริษัทผูรวมเดินทาง โดยไมมีคาใชจาย

PRIVILEGE FOR PARTICIPANT  



Expertise

★ Injection Molding

★ Injection Compression Molding

★ In-Mold Labeling

★ Thin Wall Molding

★ Part and Mold Design and Optimization

★ CAD and Simulation

★ Design of Experiment (DoE)

★ Process Optimization

TRIP ACCOMPANYING RESEARCHER

DR.-ING. PATCHAREE LARPSURIYAKUL
Senior Researcher ,Plastics Technology Research Team of MTEC

Interests
★ Polymer Processing
★ Simulation
★ Product Development

Education
Dr.-Ing., Process Engineering, Institute for Polymer Technology, University of Stuttgart, Germany



K2019 “Plastics shape the Future” 
งาน Fair ดานเทคโนโลยีพลาสติกและยางสังเคราะหที่ใหญที่สุด
ในโลก จัดทุกๆ 3 ป ที่ Dusseldorf, Germany

งาน Fair ที่ผูประกอบการดานพลาสติกไมควรพลาด รวบรวม
เทคโนโลยีเครื่องจักร อุปกรณการผลิต วัตถุดิบ เคมีภัณฑ ทันสมัย
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก มีบูทเขารวมจากทั่วโลก
มากกวา 2500 บูท

Thinking. 
Rethinking.
Lateral thinking.
Thinking out of 
the box.



Covestro Deutschland AG 
https://www.covestro.de/en

Covestro – leading in material solutions
Covestro is a world-leading manufacturer 
of high-tech polymer materials for key 
industries. 

Covestro เปนบริษัทช้ันนําในการผลิตเม็ด
พลาสติกคุณภาพสูง (high performance 
plastics) เพ่ือผลิตเปนช้ินสวนสําคัญใน
หลากหลายอุตสาหกรรม



ARBURG GmbH + Co KG
https://www.arburg.com/en/

We have the right solution for all your injection molding 
tasks. Because with our modular range of technology for 
plastics processing, we are always the right partner. It doesn’t 
matter which industry you are involved in, which processes 
you use, or which plastic parts you want to produce: we have 
precisely the right technologies for you, individually tailored 
to your requirements.

Arburg เปนบริษัทช้ันนําและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การผลิตเครื่องฉีดพลาสติก (Injection molding 
machine) ท่ีไดรับการยอมรับ และมีสาขาอยูท่ัวโลก 
รวมท้ังประเทศไทย



Coperion GmbH 
https://www.coperion.com/en/home/

Coperion is an industry leader in compounding and extrusion, 
feeding and weighing, bulk material handling and service, 
bringing a wealth of know-how and experience to the 
market. Customers benefit from Coperion's divisions of 
Compounding & Extrusion, Equipment & Systems, Materials 
Handling and Service that are optimally networked on a 
global basis to offer ultimate support in the design, 
manufacturing and implementation of ideal systems. 

Coperion เปนบริษัทช้ันนําที่มีเทคโนโลยีและ
knowhow ในการผลิตเครื่อง 
Compounding และ Extrusion สําหรับ
อุตสาหกรรมพลาสติก โฟม และยาง



KISTLER
https://www.kistler.com/en/

Kistler is a global leader in dynamic measurement 
technology for measuring pressure, force, torque and 
acceleration, we support our customers in industry and 
science to improve their products and make their 
manufacturing processes more efficient. The piezoelectric 
sensor is at the heart of every measurement system from 
Kistler and, based on piezoelectric technology, the most 
important element of our measurement technology.

Kistler เปนผูนําในการผลิตเซ็นเซอรและอุปกรณสําหรับ
process monitoring and control ท่ีไดมาตรฐานขั้นสูง 
สามารถชวยในการควบคุมและตรวจสอบการผลิตในอุตสาหกรรมท่ี
หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติกสมัยใหม


