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ความเช่ียวชาญ

พลงังาน วสัดชีุวภาพ (วิศวกรรม
และเทคโนโลยี)

อาหารและเวชส าอางค ์
(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)

การศึกษา IOT 
(การศึกษา/มนุษยศาสตร)์

สขุภาพ/สงัคมสงูวยั 
(วิทยาศาสตรส์ขุภาพ)

ยาง/พอลิเมอร/์วสัดศุาสตร ์
(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)

เทคโนโลยีการเกษตร 
(เกษตรศาสตร)์
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พลงังาน วสัดชีุวภาพ (วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี)

17%

อาหารและเวชส าอางค ์
(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)

26%

การศึกษา IOT (การศึกษา/มนุษยศาสตร)์
4%

เกษตร/เทคโนโลยีเกษตร 
(เกษตรศาสตร)์

27%

ยาง/พอลิเมอร/์วสัดศุาสตร ์
(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)

22%

สขุภาพ/สงัคมสงูวยั (วิทยาศาสตรส์ขุภาพ)
4%

ภาพรวมโครงการวิจยัแยกตามกลุ่มสาขา (พ.ศ.2551-2564)
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พลงังาน วสัดชีุวภาพ 
(วิศวกรรมและเทคโนโลยี)

อาหารและเวชส าอางค ์
(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)

การศึกษา IOT (การศึกษา/
มนุษยศาสตร)์

เทคโนโลยีเกษตร 
(เกษตรศาสตร)์

ยาง/พอลิเมอร/์วสัดศุาสตร ์
(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)

สขุภาพ/สงัคมสงูวยั 
(วิทยาศาสตรส์ขุภาพ)

TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRLS)
TRL 1-3

TRL 4-6

TRL7-9

โครงการวิจยัท่ีเกิดองคค์วามรู้

มีต้นแบบผลิตภณัฑ์ / จด IP

จ านวนเร่ืองโครงการวิจยัปี พ.ศ.2551-2564 แยกตามระดบั TRL

ภาพรวมโครงการวิจยัแยกตามระดบัความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี (จ านวนเรื่อง)

ต่อยอดขัน้สงู



พลงังาน วสัดชีุวภาพ (วิศวกรรมและเทคโนโลยี)
• พลงังานลม 
• การบ าบดัน ้าเสียโรงงานอตุสาหกรรม
• ไบโอดีเซล
• พลงังานแสงอาทิตย์
• พลงังานชีวมวล พลงังานทางเลือก



ระบบบ าบดัน ้าเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

TRL > 8

จดุเด่น การใช้ประโยชน์/แนวทางขยายผล

ผศ.ดร.ชลทิศา สขุเกษม ร่วมกบับริษทั อินโน กรีน เทค จ ากดั

คณะอตุสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ระบบบ าบดัชีวภาพประสิทธิภาพ
สูง-ใช้พลังงานต ่า ส าหรับบ าบดั
ของเสียและกล่ินจากน ้าเสียระดบั
อุตสาหกรรม สามารถบ าบดัน ้ า
เ สี ย ไ ด้ วันละ  1 0  ลบม .  น ้ า ใ ส                    
ไร้กล่ินไข่เน่า ประหยัดค่าไฟได้
มากกว่า 80% ควบคุมระบบแบบ
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี IoT

ขยายผลจากการบ าบดัน ้าเสีย จาก สกย.    
สู่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ



ระบบการผลิตเช้ือเพลิงผสมไฮโดรเจนและมีเทน (Biohythane) แบบสองขัน้ตอนอณุหภมิูสงูจากน ้าท้ิง
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์

TRL > 8

จดุเด่น/การใช้ประโยชน์/แนวทางขยายผล

รศ.ดร.สมพงศ ์โอทอง
คณะวิทยาศาสตร์

ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของเสียอินทรีย์และน ้าเสียโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงกับ
กระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตวัเร่งชีวภาพท่ีอุณหภูมิสูงต่อด้วยถงัหมกัอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตวัเร่งชีวภาพท่ี
อุณหภมิูสูง ซ่ึงระบบดงักล่าว มี อตัราการผลิตไฮโดรเจนสูง บ าบดัสารอินทรียไ์ด้สูง มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบผลิต
ไฮโดรเจนด้วยกระบวนการหมกัไร้อากาศ 5-10 เท่า ซ่ึงน าไปใช้ประยกุตใ์นระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงานอตุสาหกรรม



“โรงไฟฟ้าฟารม์กงัหนัลมนอกชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยบริเวณอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช”

TRL > 8

จดุเด่น/การใช้ประโยชน์

การตรวจวดัอตัราเรว็และทศิทางของลมเฉพาะ
พื้นที่ตามแนวชายฝัง่ทะเลทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ในระยะเวลารอบฤดกูาล และการ
วเิคราะหท์างสถติเิพือ่ประเมนิศกัยภาพของ
พลังงานลมส าหรับการผลิตไฟฟ้าจึงเป็น
แนวทางที่ส าคัญและจ า เ ป็นอย่า งยิ่ง ใ น                     
กา รพฒันาพลงังานลมเพื่อผลติไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะ
ยาวต่อไป

รศ.ดร.จอมภพ แววศกัด์ิ ร่วมกบั กระทรวงพลงังาน

คณะวิทยาศาสตร์



อาหารและเวชส าอางค ์(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)
• ผลิตภณัฑอ์าหารจากพืชท้องถ่ิน
• เครื่องด่ืมฟังชัน่นอล
• การแปรรปูผลิตภณัฑ์
• กรรมวิธีการสกดัเอมไชมเ์พ่ือพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร
• เครื่องส าอางคแ์ละเวชภณัฑ์



"ABI HASU (อาบิ ฮะซึ)“
ผลิตภณัฑน์ ้าตบจากสารสกดัธรรมชาติ คือ สารสกดัจากข้าวสงัขห์ยดอินทรีย์

TRL > 9

ผศ.ดร.ถาวร จนัทโชติ ร่วมกบั บริษทัแคปแมกซ ์จ ากดั (อยู่ระหว่างการรว่มพฒันาขยายผล)

คณะอตุสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

นวตักรรมแห่งการบ ารงุผิวหน้า พลงัจากสาร
ออกฤทธ์ิจากธรรมชาติถึง 3 ชนิด
• สารสกดัจากข้าวสงัขห์ยด
• น ้าแร่ธรรมชาติ
• สารสกดัจากยีสต์
ผสานกบั Hyaluronic acid และ vitamin B3

เอสเซนส์จากสารสกัดข้าวสังข์หยด ABI 
HASU ไม่มีดีแค่สารสกดัจากข้าวสงัขห์ยด แต่
เ ร ายังผสานพลังกับอ นุภาคของน ้ า แ ร่
ธรรรมชาติ (Mineral Water) โดยน ้าแร่บริสทุธ์ิ
เขาชัยสน  พัทลุ ง  เ ป็นน ้ าแ ร่ ท่ี มี  mineral 
complex เติมเต็มแร่ธาตท่ีุมีประโยชน์ต่อผิว 
ช่วยสร้างสมดลุของน ้าหล่อเลี้ยงผิวธรรมชาติ 
ช่วยให้ผิวหน้าสดช่ืนเย็นสบาย ช่วยในการ
ปรบัสภาพผิว

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์



“เครื่องด่ืมฟังกช์ัน่นอลชนิดผงส าเรจ็รปูจากสารสกดัข้าวกล้องสงัขห์ยดอินทรีย”์
TRL > 8

จดุเด่น/การใช้ประโยชน์

ดร.พรวิชยั เตม็บุตร 

คณะอตุสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

เครื่องดื่มฟังก์ชัน่นอลชนิดผงส าเร็จรูปจากสารสกัดขา้วสงัข์
หยดเสรมิสารสกดัถัว่ 5 ส ีและกรรมวธิกีารผลติ ประกอบดว้ย 
สารสกดัเขม้ขน้จากขา้วสงัขห์ยด  สารสกดัเขม้ขน้จากถัว่ 5 ส ี
สารเพิม่ปรมิาณ สารเตมิแต่งกลิน่ สารแต่งรส สารป้องกนัการ
จบัตวัเป็นก้อน สารให้ความหวาน สารท าใหค้งตวั อมิัลซไิฟ
เออร ์สารควบคุมความเป็นกรด สารกนัหนื และตวัท าละลาย 
โดยที่การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของต ารับ
เครื่องดื่มฟังก์ชัน่นอลชนิดผงส าเร็จรูปจากสารสกัดขา้วสงัข์
หยด ที่มสี่วนช่วยในการบ ารุงร่างกาย มสีารต้านอนุมูลอสิระ 
และโปรตนีสูงเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่กลา้มเน้ือหวัใจ เหมาะ
ส าหรบัผูสู้งวยัและวยัท างาน ซึ่งมลีกัษณะกระบวนการผลติที่
เลือกเอาส่วนหน่ึงใดจากข้าวสังข์หยดมาเตรียมเป็นต ารับ
เครื่องดื่มฟังก์ชัน่นอลชนิดผงส าเร็จรูปจากสารสกัดขา้วสงัข์
หยด เพือ่ใชช้งเพือ่เป็นเครื่องดื่ม ผลิตภณัฑอ์ยู่ระหว่างต่อยอดเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ 

ส าหรบัผูส้งูวยั-วยัท างาน



การศึกษา IOT (การศึกษา/มนุษยศาสตร)์

• ส่ือการสอนด้านวิทยาศาสตร์
• เทคโนโลยีทางการศึกษารปูแบบใหม่



“เครื่องวิเคระหช์นิดแอลกอฮอรอ์ย่างง่าย พร้อมอปุกรณ์ควบคมุ IOT แสดงผลบนสมารโ์ฟน”

TRL > 8

กรรมวิธีการตรวจวิเคราะห์และควบคุมดีกรีแอลกอฮอล์ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ทางความร้อน เป็นกรรมวิธีการตรวจวัด
อุณหภมิู ณ จุดเดือดของของเหลวผสมของเอทานอลและน ้า ด้วย
เครื่องวดัอุณหภูมิแบบดิจิดัล (DTS) มาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
วิเคราะห์ดีกรีแอลกอฮอลจ์ากกระบวนการผลิตสุรากลัน่ชุมชน ซ่ึง
สามารถกตวจวิเคราะห ์ได้สะดวก ลดขัน้ตอนและข้อจ ากดัเก่ียวกบั
อุณหภมิูขณะตรวจวดัด้วยเทคนิคดัง้เดิม นอกจากน้ีเทคนิคการ
วิเคราะห์ทางความร้อนยงัสามารถใช้ควบคุมดีกรีแอลกอฮอล์ ใน
กระบวนการผลิตสุรากลัน่ชุมชนได้โดยตรง  โดยการก าหนด
อณุหภมิูของการควบแน่นหลงัจากการกลัน่ในถงัหมกั ท าให้ได้สุรา
กลัน่ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานของกรมสรรพสามิต

จดุเด่น/การใช้ประโยชน์

ดร.จิราพร ช่อมณี

คณะวิทยาศาสตร์



“เครื่องกวนสารละลายส าหรบัการทดลองชบุโลหะและสงัเคราะหอ์นุภาคโลหะระดบันาโน             
โดยวิธีไฟฟ้าเคมี”

TRL > 8

ส่ือการเรียนการสอนและกรรมวิธีการชุบทองแดง
โดยออกแบบปากกาชุบโลหะทองแดงเพ่ือใช้เป็นส่ือ
การเรียนการสอนและกรรมวิธีการชุบทองแดง เพ่ือ
ใช้ในการศึกษากระบวนการชุบทองแดง ใช้สาร
ปริมาณน้อย ชุบพื้นท่ีเลก็ ใช้งานง่าย และราคาถกู 

ผศ.ดร.นินนาท ์จนัสรูย์

คณะวิทยาศาสตร์



เทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร)์

• การปรบัปรงุพนัธุพื์ชและกระบวนการปลกู
• การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า
• การเพาะเลี้ยงสตัวเ์ศรษฐกิจ
• Smart framing



“นวตักรรมหลงัการเกบ็เก่ียวท่ีเหมาะสมส าหรบัส้มโอทบัทิมสยามท่ีปลกูในเชิงพาณิชย”์

TRL > 8

จดุเด่น/การใช้ประโยชน์

การปรบัปรุงผลผลติ “สม้โอทบัทมิสยาม” เพิม่
เนื้อสแีดง ใหผ้ลสเีขยีวตามความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ  ลงพื้นที่ศึกษาปัจจัย
สิง่แวดล้อมทีม่ผีลต่อการจดัการคุณภาพพืน้ที่
ปลูก ช่วยเกษตรกรน าไปประยุกย์ใช้เพื่ อ
สามารถผลิต  “ส้มโอทับทิมสยาม ”  ให้มี
คุณภาพสง่ออกตลาดต่างประเทศ 

รศ.ดร.สมคัร แก้วสกุแสง 

คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน



"ผลิตภณัฑป์ุ๋ ยโพแทสเซียมจากเถ้าชีวมวล"

TRL > 8

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโพแทสเซียมจากเถ้าชีวมวล

การผลิตโพแทสเซียมจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีกรรมวิธีการ
ผลิตที่ไม่ซับซ้อนและสามารถใช้ได้ทั้งการเตรียมโพแทสเซียมจาก
เถ้าหนักและเถ้าเบา วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปริมาณเถ้าจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีปริมาณมาก และเถ้าส่วนใหญ่หรือเกือบ
ทั้งหมดไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ต้องน าไปทิ้งเพื่อถมที่หรือทิ้ง
ในบ่อทิ้งที่เตรียมไว้ แต่จากการศึกษาองค์ประกอบของเถ้าพบว่ามี
ศักยภาพในการผลิตโพแทสเซียมได้ โดยโพแทสเซียมที่ได้สามารถ
น าไปใช้งานในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

ผู้ด าเนินการ บริษัท ทณิษาวิศวกรรม จ ากัด

ได้รับทุนสนับสนนุจาก แผนงานการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 

(Collaborative Research : Co-Research) -TSU

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.กนกพร สงัขรกัษ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ บริษทั ทณิษาวิศวกรรม จ ากดั

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์



“Effects of enzyme solution on apparent digestibility coefficient of feed ingredients in hybrid catfish. 
(Ciarias macrocephalus X Clarias gariepinus)”

DSM Singapore Industrial Pte.Ltd.

TRL > 4

การศึกษาการประยุกต์ใช้ enzymeชนิดต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยอาหารของปลาดุกลูกผสม ส่งผล
ให้ปลาสามารถใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณของเสียและมลพิษในฟารม์เล้ียงปลา เกิดการใช้
ประโยชน์วัตถุดิบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการพัฒนาการใช้วัตถุดิบต่างๆส าหรับ
อตุสาหกรรมการผลิตอาหารสตัวน์ ้าในภมิูภาคเอเชีย และลดปริมาณของเสียจากการเพาะเล้ียงปลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์

ผศ.ดร.สภุฏา คีรีรฐันิคม
คณะวิทยาศาสตร์



การเพ่ิมประสิทธิภาพของต้นแบบเคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอยเพ่ือการผลิตกรดอะมิโน
ผงเชิงพาณิชย์

TRL >4

พฒันา Amino Acids ให้อยู่ในรปูผงด้วยกระบวนการท าแห้งแบบพ่นฝอย

ผศ.ดร.รวมพร นิคม ร่วมกบัปลาณีตฟารม์ จ ากดั
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลดเวลาการหยดุท างานเพ่ือล้างระบบ 20%
ก าไรเพ่ิมขึน้ 420 บาท/วนั 
คืนทนุ 100,000 บาท ภายใน 240 วนั

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์



ยาง/พอลิเมอร/์วสัดศุาสตร ์
(วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ)

•ผลิตภณัฑย์าง และพอลิเมอร์
•กระบวนการจดัการด้านวสัดศุาสตร์



หน้ากากอนามยั TSU NanoMask

ผลติภณัฑต์น้แบบทีจ่ะน าไปสูผ่ลติภณัฑเ์ชงิพาณิชย ์จากการพฒันาต่อยอดผลงาน
อนุสทิธบิตัร เรือ่งกรรมวธิกีารผลติกระดาษส าหรบัท าบรรจุภณัฑเ์พื่อยดือายุผกัและ
ผลไม ้อนุสทิธบิตัรเลขที ่12183 โดยมแีนวคดิในการน า นวตักรรมกรนีซลิเวอรน์าโน
มาใชส้ าหรบัหน้ากากอนามยั จุดเดน่ทีส่ าคญัของหน้ากากอนามยันี้กค็อื 

“การผลติซลิเวอรน์าโนดว้ยกระบวนการสเีขยีว ซึง่ใชส้ารจากธรรมชาตเิป็นวสัดุหลกั
ในการผลติ ท างา่ย และปลอดภยั ท าใหห้น้ากากอนามยัมปีระสทิธภิาพป้องกนัเชือ้
โรคต่างๆ ได้ ทัง้รูปแบบของสารคัดหลัง่หรือการสัมผัส และป้องกันเชื้ อโรคที่
กอ่ใหเ้กดิกลิน่ไมพ่งึประสงคไ์ด ้ในขณะทีห่น้ากากอนามยัทัว่ไปจะท าไมไ่ด”้

อาจารย ์ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมกบัโครงการเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือการใช้ประโยชน์งานวิจยั
และนวตักรรม มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

TRL > 9



Palm Packaging บรรจุภณัฑจ์ากเยือ่ทางปาลม์ยดือายุผกัและผลไมด้ว้ยซลิเวอรน์าโน

ดร. กรกนก อบุลชลเขต
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมกบับริษทั ปาลม์ แพค็เกจจ้ิง จ ากดั

TRL >4

แนวคิดในการน าส่วนของทางปาล์มน ้ ามัน
(แกนใบ) ที่เหลอืทิ้งในเกษตรกรรม มาแปรรูป
เป็นบรรจุภณัฑ์กระดาษ และเคลือบด้วยด้วย
ซลิเวอรน์าโน

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์



สขุภาพ/สงัคมสงูวยั (วิทยาศาสตรส์ขุภาพ)

•สขุภาพผูส้งูวยั
•ผลิตภณัฑผ์ูส้งูอายุ
•การจดัการระบบสขุภาพ



“การพฒันาสตูรอาหารเสริมท่ีเหมาะสมของเบต้ากลแูคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการยบัยัง้การออกอาการ
ของไวรสัโรคเริม”

ดร.ภมิูน นุตรทตั คณะวิทยาศาสตร ์ ร่วมกบั บริษทัแคปแมกซ ์จ ากดั

TRL > 4

พฒันากระบวนการผลิตเบต้ากลแูคนความบริสทุธ์ิสงูจากเช้ือรา
แมลง Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 ในการยบัยัง้การก่อ
โรคเริมด้วยการศึกษาชีวสมมลูของเบต้ากลแูคนจากเช้ือรา
แมลง Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 และยามาตรฐานใน
การรกัษาโรคเริมเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรค
โดย บริษทั CapMaxx ได้ลงทุนการผลิต Betaglucan อยู่แล้ว ซ่ึงการ
ท างานวิจยัน้ี จะท าให้เกิด product ใหม่ของ betaglucan ซ่ึงท าให้เกิด 
awareness และ ในระยะยาวเกิด demand ในการใช้ Raw Material

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์



ผลติภณัฑก์มัมีช่ว่ยบรรเทาอาการปวดประจ าเดอืน
TRL > 4

ผลิตภณัฑ์กมัม่ีท่ีช่วยบรรเทาการปวดประจ าเดือนและกรรมวิธีการผลิต โดยท่ี
ผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์กมัม่ีท่ีช่วยบรรเทาการปวดประจ าเดือน ผลิตภณัฑ์กมัม่ีท่ีช่วยบรรเทาการ
ปวดประจ าเดือนท่ีได้พฒันาโดยใช้น ้าผลไม้ร้อยละ 24.90 มีการผสมน ้าผลไม้และน ้าสมุนไพร
อตัราส่วนร้อยละ 21.80:9.34 ให้พลงังานทัง้หมด 400  กิโลแคลอรี พลงังานจากไขมนั 0 กรมั จาก
ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการท าให้ทราบว่า ผลิตภณัฑ์กมัม่ีท่ีช่วยบรรเทาการปวดประจ าเดือน 
เป็นแหล่งพลงังานท่ีดี มีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ แคลเซียม  เหมาะส าหรบัเป็นอาหารเสริมท่ี
น่าสนใจ เพราะผลิตภณัฑก์มัม่ีท่ีช่วยบรรเทาการปวดประจ าเดือน ออกมาในรปูแบบของกมัม่ี ท่ี
มีรสชาติอร่อย ปลอดภยัไม่ส่งผลข้างเคียงภายหลงัการทาน หน้าตาทนัสมยั ลบภาพการทานยา
แบบเดิมท่ีเข้าถึงค่อนข้างยาก

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์

ผศ.ดร อมรรตัน์ ถนนแก้ว คณะอตุสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และ รศ.ดร.กสุมุาลย ์น้อยผา คณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา



ผศ.ดร.กฤษฎา พชัรสิทธ์ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผน่ปพูืน้ส าหรบัผูป่้วยกายภาพบ าบดัและผูส้งูอายุจากยางธรรมชาติ
TRL > 4

จดุเด่นและการใช้ประโยชน์
แผ่นปูพื้นส าหรบัผู้ป่วยกายภาพบ าบดัและผู้สูงอายุ
จากยางธรรมชาติ เป็นการน ายางธรรมชาติผสมกบั
สารเคมี ได้แก่ ยางแท่งเอสทีอาร ์5 แอล, ยางเอทิลีน
โพรพิลีนไดอีนโมโนเมอร,์ ซิงคอ์อกไซด,์ กรดสเตียริก, 
ไดเบนโซไทอะซิลไดซลัไฟด,์ ไดฟีนิลกวันิดีน, น ้ามนัมิ
เนอรัล ,  ไดไนโตรโซเพนตะเมทิลลีนเททระมีน ,                       
ไดบิวทิลครีโซล, ไดเมทิลบิวทิล ฟีนิลฟีนิลลีนไดเอมีน, 
ดินขาวและก ามะถัน  แล้วท าการขึ้นรูปแผ่นปูพื้น
ส าหรับผู้ป่วยกายภาพบ าบดัและผู้สูงอายุจากยาง
ธรรมชาติ ด้วยเคร่ืองแม่พิมพ์แบบอดั (compression 
molding) ซ่ึงจะได้ช้ินงานตามลกัษณะของเบ้าพิมพ ์
(mold) ท่ีออกแบบ 



แนวทาง
การการสนับสนุนเพ่ือพฒันานวตักรรมสู่อตุสาหกรรม และ
การเข้าสู่ Deep Tech (Deep Technology) เทคโนโลยีขัน้สงู

1) การผลกัดนัให้เกิดการจบัคู่ธรุกิจกบัภาคเอกชน มหาวิทยาลยัยงัขาดบริษทัเข้ามา matching
2) การผลกัดนัให้เกิดโรงงานต้นแบบท่ีมีมาตรฐานส าหรบัการสกดัสารต้นแบบ/การท าต้นแบบผลิตภณัฑ ์(Pilot plant)
3) มหาวิทยาลยัผลิตผลิตภณัฑเ์องเพ่ือให้เป็นต้นแบบในการผลกัดนันักวิจยัอ่ืนๆ ให้เหน็ภาพชดัเจน
4) การจดัหลกัสตูรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพนักวิจยัมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองมาตรฐานของผลิตภณัฑต่์างๆ
5) หน่วย/ระบบกลไกการประสานการขอขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑต่์างๆ ส าหรบันักวิจยั
6) ระบบกลไกการจดัการ knowhow ของนักวิจยัท่ีเกิดจากความต้องการของภาคเอกชน
7) การเช่ือมโยงเครือข่าย/แหล่งทนุ ร่วมทนุ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดในการพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงผูท่ี้เก่ียวข้องหลกัๆ 

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เช่น หมอ/บคุลากรทางการแพทย ์ส าหรบัผลิตภณัฑแ์พทยแ์ผนไทย
8) การสร้างเครือข่ายและความเข้าใจร่วมกบัชมุชน สงัคม ในการพฒันาผลิตภณัฑ์
9) พฒันาระบบกลไกเพ่ือสนับสนุนทางการตลาด


