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นวัตกรรมแผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส ผลิตจากยางธรรมชาติ มีทั้งรูปแบบปุ่มเตือน และรูปแบบแท่งยาว ทาการ
ติ ด ตั้ ง บนพื้ น เพื่ อสื่ อความหมายทั้ ง การเตือนและบอกทิ ศ ทาง จึ ง ช่ วยอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ ผู้ พิการ
ทางการเห็น ผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงด้วยการนายางธรรมชาติเป็นวัสดุหลัก ผลิตภัณฑ์จึงมีความยืดหยุ่น รองรับ
แรงกระแทกได้ดี มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติด้านความต้ านทานแรงดึง การยืดเมื่อขาด ทนต่อการเร่งเสื่อมอายุ ทนต่อ
การขัดสี และการยุบตัวเนื่องจากแรงกด โดยทดสอบอ้างอิงคุณสมบัติของยางตามมาตรฐาน มอก. 2377 - 2559 สาหรับ
ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น ประเภทที่ 1 (ใช้ปูพื้นทั่วไป) ชนิดความแข็ง 70 และมีการออกแบบรูปร่างและมิติของผลิตภัณฑ์
แผ่นยางฯ ทั้งรูปแบบปุ่ม และรูปแบบแท่ง ทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 23599 : 2012 นอกจากนี้ยังมีเทปกาว
มากับผลิตภัณฑ์ จึงไม่ต้องสกัดพื้นผิวเดิม ทาให้ติดตั้งได้ง่าย และสะดวก ติดแน่น ทนทาน สามารถใช้ร่วมกับ Epoxy และ
ไพรเมอร์ สาหรับปรับพื้นผิวที่ติดตั้งให้มีความเรียบ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือน
มีลักษณะเป็นปุ่มนูน รูปโคนตัดปลาย ในลักษณะเอียงลาด แต่ละปุ่มมีความหนาประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร
จั ด เรี ย งแบบแนวตรง ใช้ ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง เพื่ อ บ่ ง ชี้ อั น ตราย หรื อ สภาพพื้ น ที่ ของเส้ น ทางข้ า งหน้ า
ว่าเป็นอย่างไร เช่น บริเวณทางแยก ทางข้าม ขอบถนน เตือนบริเวณหน้าบันได บันไดเลื่อน พื้นที่ด้านหน้า
และด้านหลังของประตูเข้าอาคาร เป็นต้น แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส แบบเตือน มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ
1.1 แบบเตือน - ปุ่มเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนของแต่ละปุ่ม มีขนาดประมาณ 12 มิลลิเมตร จัดเรียงกัน
แบบแนวตรง ระยะห่างระหว่างปุ่ม ประมาณ 55 - 60 มิลลิเมตร
1.2 แบบเตือน - ปุ่มใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนของแต่ละปุ่ม มีขนาด 20 มิลลิเมตร จัดเรียงกั น
แบบแนวตรง ระยะห่างระหว่างปุ่ม ประมาณ 50 - 60 มิลลิเมตร

2. พื้นผิวต่างสัมผัสแบบบอกทิศทาง มีลักษณะเป็นแท่งเส้ นนู นยาว ด้านบนแบบเรียบ ความกว้างด้ า นบน
ของแท่งบอกทิศ ทาง 17 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแท่ง ประมาณ 75 มิลลิเมตร ตัวแท่งนูนขึ้ น จาก
แผ่นยาง มีความหนาประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร ด้านข้างของแท่ งบอกทิศ ทางมี ลั กษณะลาดเอี ยงและ
จัดเรียงตัวในแนวขนานทิศทางการเดิน ใช้ติดตั้งเพื่อบ่งชี้ทิศทางการเดิน ในทิศทางที่ปลอดภัย สามารถเดิน
ต่อไปได้
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ทาจากยางธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของยางสังเคราะห์ หรือ PVC
2. มีความแข็งแรง ทนต่อการเร่งเสื่ อมอายุ ทนต่อการขัดสี และการยุบตัวเนื่ องจากแรงกด ทดสอบ
อ้ างอิ ง คุ ณสมบั ติ ข องยางตามมาตรฐาน มอก. 2377 - 2559 ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ผ่ น ยางปู พื้ น
ประเภทที่ 1 (ใช้ปูพื้นทั่วไป) ชนิดความแข็ง 70
3. ขนาดกว้างประมาณ 300 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร
4. ความหนารวมปุ่ มประมาณ 7 มิลลิเมตร โดยแผ่นยางฯ มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร และ
ปุ่มสัมผัสนูนสูงประมาณ 4 - 5 มิลลิเมตร
5. แผ่นยางฯ มีสีเหลืองสด มองเห็นได้ชัดเจน
6. มี การทดสอบการติ ด ไฟและลามไฟแนวนอน อ้ างอิ ง ตามมาตรฐาน UL - 4 ระดั บ ชั้ นคุ ณ ภาพ
HB (Horizontal Burning) โดยอั ต ราการลุ กไหม้ ไม่ เ กิ น 75 มิ ล ลิ เ มตรต่ อนาที ที่ ค วามหนาชิ้ น
ทดสอบไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
7. มีเทปกาวมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก
หมายเหตุ : ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562
- เพิ่มผู้แทนจาหน่าย จานวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
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