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 ที่ผานมาสถานศึกษาและโรงพยาบาลตางๆ ไดมีการนําหุนจําลองมาใชสําหรับเปนสื่อการเรียนการสอน 

ทั้งทางดานการแพทย วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตามจุดมุงหมายการสอนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม นอกจากน้ี ยังนํามาใชในการพัฒนาและฝกทักษะแกนักศึกษา แพทย พยาบาล รวมถึงผูที่ปฏิบัติงานดูแล

ผูปวยในโรงพยาบาลอีกดวย   

 โดยทั่วไปแลวหุนจําลองที่ใชสําหรับการเรียนการสอนผลิต

จากสารสังเคราะห เชน เรซิน ไฟเบอรกลาส ซิลิโคน ซึ่งตองนําเขา

จากต างประเทศและมี ราคาคอนข างสู ง  ทํ า ให นัก วิ จัยจาก

สถาบันการศึกษาตางๆ ไดทําการวิจัยและพัฒนานําวัตถุดิบยางพารา

มาผลิตหุนจําลองทดแทนการนําเขาซึ่งกอใหเกิดประโยชนทั้งใน 

แงของคุณคาทางวิชาการ การมีผลิตภัณฑที่มีสมบัติยืดหยุนเสมือน

อวัยวะจริง มีนํ้าหนักเบา มีความคงทน ไมแตกหักงาย และราคาไมแพง 

อีกทั้งยังชวยเพ่ิมมูลคาใหกับยางพาราไดอีกทางหน่ึงดวย 

 ในป พ.ศ. 2544 รศ. นสพ. ดร. อภินันท สายกระสุน และคณะจากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดเริ่มประดิษฐหุนจําลองยางพาราเพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนของคณะ ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยกระบวนการผลิตหุนจําลองตนแบบน้ีเริ่มจากขั้นตอนการศึกษา 

อวัยวะจริงแลวสรางแมพิมพดวยปูนพลาสเตอร เพ่ือใหงายตอการตกแตงรายละเอียด ทําการขึ้นรูปโดยวิธีหลอช้ินงาน

โดยการนํานํ้ายางพารา (สูตร KU-NR 60) มาผานการคงรูปดวยกํามะถัน แลวเทใสแมพิมพ ต้ังทิ้งไวประมาณ 30 นาที 

แลวนําไปอบดวยไอนํ้าประมาณ 2 ช่ัวโมง จากน้ันถอดออกจากแมพิมพแลวนําเขาตูอบเพ่ืออบแหงที่อุณหภูมิตามชนิด

ของหุนจําลองจนแหงสนิท และทําการตกแตงระบายสีเหมือนของจริง แลวทิ้งไวประมาณ  

1-2 วัน เพ่ือใหสีแหงสนิท ลักษณะหุนจําลองที่ผลิตไดมีความยืดหยุนเสมือนอวัยวะจริง  

นุมและมีนํ้าหนักเบา   

คณะวิจัยไดทําการพัฒนาหุนจําลองอยางตอเน่ืองโดยไดรับทุนสนับสนุนจาก วช.

อยางตอเน่ือง รวมถึงไดพัฒนาหุนจําลองในในโครงการหุนจําลองยางพาราอิเล็กทรอนิกส 

ในป พ.ศ. 2549 และไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ ไดแก 

- รางวัลสิ่งประดิษฐสาขาพัฒนาสังคม (การศึกษา) จากสภาวิจัยแหงชาติ และสื่อ

การสอนดีเดน จากสมาคมกายวิภาคศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2547 

- รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2549: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลชมเชย ดานพัฒนา

สังคมและวัฒนธรรม ผลงานเร่ือง “หุนจําลองยางพาราอิเล็กทรอนิกส สื่อผสมหุนและเสียงเพ่ือการเรียนรู

ดวยตนเอง” จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป พ.ศ. 2549   

- รางวัลเหรียญเงิน ผลงานเรื่อง “หุนจําลองยางพาราอิเล็กทรอนิกส สื่อผสมหุนและเสียงเพ่ือการเรียนรูดวย

ตนเอง” จากการประกวดสิ่ งประดิษฐนานาชาติ (Seoul International Invention Fair 2006) 

จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  
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- รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ

ที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ผลงานเรื่อง "หุนจําลองยางพารา สื่อประหยัดเพ่ือการศึกษาไทย" จากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจําป พ.ศ. 2555 
 

ปจจุบันมีการนําผลงานวิจัยดังกลาวมาผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชยในนามหนวยธุรกิจทดลองหุนจําลอง

ยางพารา (KU-NR) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลิตภัณฑหุนจําลองยางพาราที่จําหนายแบงเปน 5 ประเภท ไดแก  

1) หุนจําลองอวัยวะมนุษย (human model) 2) หุนจําลองอวัยวะสัตว (animal model) 3) หุนฝกหัดทางการแพทย 

(medical practice model) 4) หุนจําลองของที่ระลึก (souvenir model) และ 5) หุนตามสั่ง (make to order)  
 

ในป พ.ศ. 2553 ดร.กานดา ตัณฑพันธ  ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช และอาจารยทิวาวัน คําบันลือ จากวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประดิษฐหุนจําลองยางพาราฝกการใส

สายยางใหอาหารในผูปวย โดยไดสรางหุนจําลองยางพาราในลักษณะครึ่งตัว สวนศีรษะจะแสดงเพียงครึ่งหนาและ 

ปดสวนก้ันระหวางชองจมูก 2 ขาง (nasal septum) เพ่ือใหคลายกับจมูกของคนปกติ และใหใสสายยางผานเขาสู

หลอดอาหาร ผานโพรงจมูก ชองปาก คอหอย กลองเสียง ไดเชนเดียวกับการใสในผูปวยจริง ซึ่งทุกจุดจะมีสายไฟเช่ือม

ตอไปที่ดานหลังของหุนแลวเช่ือมตอกับตัวสงกระแสไฟฟา ในสวนของทางเดินอาหารมีการเปดบริเวณหนาทองของหุน 

(anterior abdominal wall) ที่สามารถถอดออกไดเพ่ือใหเห็นการทํางานขางในของกระเพาะอาหาร (มีการทําชองวาง

ในกระเพาะอาหารเพ่ือใสสารแทนนํ้า) ในการฝกใสสายยางใหผูปวยเริ่มจากการสอดสายยางเขาสูหลอดอาหารลงไปใน

กระเพาะเพ่ือดูดนํ้ายอยในกระเพาะอาหาร ดานบนของกระเพาะอาหารมีกลองเสียงเพ่ือเตือนเมื่อนักศึกษาสอดสายยางผิด 

สวนดานผนังหนาทองจะใสลมเขากระเพาะอาหารเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกใชหูฟง ผลงานช้ินน้ีไดรับรางวัลระดับดี สาขา

ศึกษาศาสตร จากการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 48 ประจําป พ.ศ. 2553 

 ในป พ.ศ. 2557 ผศ.จิณพิชญชา มะมม และคณะ  

จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดประดิษฐ

หุนจําลองทวารเทียม (colostomy model) จากยางพาราใหมี

ความพิเศษกวาหุนจําลองแบบเดิม โดยออกแบบใหมีความยืดหยุน

คลายลําไสและตกแตงใหมีลักษณะเหมือนทวารจริง และนํามา

ตอกับชุดระบายสวนจําลองอุจจาระ ทําใหมองเห็นกลไกการขับถาย

ทางทวารเทียมเสมือนจริง ซึ่งหุนจําลองน้ีสามารถใชเปน 

แบบการสอนและสาธิตแกนักศึกษาพยาบาลรวมถึงญาติหรือ

ผูดูแลผูปวย เพ่ือใหเห็นถึงกลไกการขับถาย วิธีการทําความสะอาด และการเปลี่ยนถุงรองรับของเสีย  
 

ผลงานช้ินน้ีไดรับรางวัลหลายรางวัล ไดแก  

- รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากงานประกวดนวัตกรรมสิงประดิษฐนานาชาติ 2014 Taipei 

International Invention Show & Technomart (INST 2014) ครั้งที่ 10 ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน  

และไดรับรางวัลพิเศษ ไดแก  

- รางวัล Honor of Invention จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)  

- รางวัล Special Award จาก Korea Invention Association (KIA) 
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ในป พ.ศ. 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ 

(คอบช.) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดงานสัมมนายางพาราไทยกับงานวิจัยมุงเปา  

ประจําป พ.ศ. 2556 ในงานน้ีมีการนําเสนอโครงการวิจัยอุปกรณทางการแพทยเชิงกาวหนาจากยางธรรมชาติ  

โดยแพทยหญิงจรินรัตน ศิริรัตนพันธ และคณะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย 3 โครงการยอย คือ 

1) การพัฒนาหุนจําลองระบบโพรงจมูกและชองปากอัจฉริยะจากยางพาราเพ่ือฝกหัตถการของแพทย 2) การพัฒนา

กลองจําลองระบบทางเดินอาหารจากยางพาราเพ่ือฝกแพทยสองกลอง 3) การทําตนแบบถุงดมยาจากยางธรรมชาติ  

ซึ่งทั้ง 3 โครงการมุงเนนการวิจัยเพ่ือใหไดวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่มีความทันสมัย มีสมบัติใกลเคียงผิวสัมผัส 

ของมนุษย  

 ในป พ.ศ. 2558 ผศ.ดร.อุราพร วงศวัชรานนท จากภาควิชา

กายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รวมกับ ผศ.นพ.ทพ. สุรพงษ วงศวัชรานนท จากคณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกันประดิษฐสื่อการสอนที่ ช่ือวา  

“เซลลพูดได” แบบจําลองเซลลทําดวยยางพารา 

ขั้นตอนการประดิษฐหุนจําลองของเซลลพูดไดใชยางพาราผสม
กับปูนพลาสเตอรเปนองคประกอบหลัก ขึ้นรูปเปนสามมิติ (ขนาดขยาย  
1 แสนเทาของอวัยวะตางๆ) องคประกอบภายในเซลลน้ันเปนยางพารา
ทุกช้ินวางอยูบนฐานที่ทําดวยพลาสติก และมีวงจรควบคุมการทํางานเพ่ือ
สั่งการทํางานของระบบบรรยายเสียงดวยระบบไรสาย เมื่อยกช้ินสวนที่
เปนองคประกอบของเซลลขึ้น จะมีเสียงบรรยายลักษณะของโครงสรางและองคประกอบของเซลลน้ันๆ ผลงาน
ประดิษฐช้ินน้ีนอกจากจะสามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตรการแพทยแลว ยังสามารถใช
เปนสื่อการเรียนการสอนสําหรับผูพิการทางสายตาไดอีกดวย 

ผลงานช้ินน้ีไดรับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ในงาน 2015 Kaohsiung 
International Invention & Design Expo (KIDE 2015) ณ ประเทศไตห วัน และไดรับรางวัล Special Prize  
จากประเทศโปแลนด   

การผลิตหุนจําลองจากยางพาราถือเปนนวัตกรรมดานการศึกษาและดานการแพทยซึ่งนอกจากจะกอใหเกิด
คุณคาเชิงวิชาการแลว หากมีการตอยอดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย จะเปนการรองรับความตองการภายในประเทศและ
เปนการลดการนําเขาอุปกรณเหลาน้ีจากตางประเทศ อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนการเพ่ิมมูลคายางธรรมชาติได 
อีกทางหน่ึงดวย    
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