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สุดวาว!! แขงขันขามคืน ผุดนวัตกรรมแหงยุค “ระบบปลุกคนขับหลับใน” จากไอเดียเด็กมัธยม 

  

 
[“CUD Hackathon 2023” ใหหัวกะทิคอซองจาก 30 ทีมทั่วประเทศ แกโจทยกันแบบมาราธอนขามวัน] 

 หมดยุคยัดเยียดให เด็กคิดตาม “สาธิตจุฬาฯ” เปดมิติ ใหมในรั้วโรงเรียนระดับมัธยม จัด “CUD Hackathon 

2023” จําลองภาวะวิกฤตดานสุขภาพ ใหหัวกะทิคอซองจาก 30 ทีมท่ัวประเทศ แกโจทยกันแบบมาราธอนขามวัน เพื่อผลิต

นวัตกรรมชวยเหลือสังคม เนนกระตุนไอเดียสรางสรรค ผลักดันสรางโมเดลธุรกิจที่เปนไปไดจริง งานนี้ “ผูวาฯ ชัชชาติ”  

เอยปากชม “เด็กสมัยนี้ไมมีขีดจํากัด” 

 ไอเดียสมบูรณแบบ เมื่อเลิก “วัฒนธรรมยัดเยียด” 

 “ความสําเร็จของนวัตกรรมคืออะไร? มันเหมือนวงกลม 3 วงท่ีมา Intersect กัน หาจุดตรงกลางรวมกัน วงแรก

คือ People ตอง Desirable คือตองเปนคําตอบที่คนเอาไปใชได อันที่สองคือ Technology ตอง Flexible และ Business ตอง 

Reliable คือเปนไปไดในแงธุรกิจดวย 

 ถามวาทําไม Startup 99% ถึงเจง? เพราะทําแบบไมไดตอบโจทยคน ไมไดตอบโจทยธุรกิจ ฉะนั้น มันตองไปควบคูกัน

ทุกมิติ แลวจะมีอนาคตท่ียั่งยืนได 

 ดีใจครับท่ีเห็นเด็กๆ มาอยูตรงนี้ และผมวาคงไมตองไปหวังชนะนะ แคมาอยูตรงนี้มันเกินคุมคาแลว อยากใหเปดใจ 

รูจักคนเยอะๆ สรางเครือขายเพ่ือไปสูการเดินทางที่ยาวไกล และขอใหทุกคนเปนสวนหนึ่งในการหาคําตอบใหประเทศเรา 

ในอนาคตครับ” 

 คือถอยคําจาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กรุงเทพฯ ที่ฝากเอาไวในฐานะประธานในพิธีเปด “CUD Hackathon 

2023” การแขงขันและประกวดออกแบบนวัตกรรม โดยมี “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม” เปนแมงาน  

ทั้งยังถือเปนการจัดรูปแบบนี้เปนครั้งแรกในรั้วโรงเรียนดวย 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพผจูัดการออนไลน  ฉบับประจำวันท่ี 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 หนา   มูลคาขาว  180,000.- 



 

 2/1/2023 6:28:36 AM 

2

 ความพิเศษของรูปแบบที่เรียกวา “Hackathon” ก็คือ มาจากคําวา “Hack” หรือดึงเอาความคิด-ไอเดียใหมๆ 

ออกมา กับคําวา “Marathon” หมายถึงใหผูเขารอบชิงชนะเลิศ 30 ทีมสุดทาย (จากกวา 150 ทีมท่ัวประเทศ) ระดมสมองแก

โจทยกันแบบมาราธอนขามวันขามคืน (28-29 ม.ค.66) เพ่ือคิดคนนวัตกรรมท่ีสรางสรรคและใชไดจริงท่ีสุด 

 “การทํา Hackathon สําคัญที่สุดคือการตีโจทยใหแตก และเขาใจหัวใจของปญหา เจาะใหรูวาจริงๆ แลวคนรูสึกยังไง 

และปญหาจรงิๆ คืออะไร จากนั้นก็คอยๆ หาคําตอบ 

 ถาคิดเปนระบบคือ จะเร่ิมจากเขาใจผูใช วิเคราะหปญหา หาทางเลือก ทําตนแบบ และทดสอบตนแบบ ซึ่งกระบวนการ

ทั้ งหมดนี้ แห ละที่ ค รบ วงจ รอยู ใน  Hackathon ทํ า ให ได คิ ด อย าง เป น ระบ บ  และได คํ าตอบที่ ส ามารถพิ สู จน ได  

 ถาเปนสมัยผม ทองจําอยางเดียว ไมไดมีโอกาสคิดหรอก เนนความจํา ทําโจทย แตมันก็เปนรูปแบบสมัยเกา โลก

เปลี่ยนไป เนนเรียนรูนอกหองเรียน Life For Learning ซึ่งเปนกระบวนการที่ดี 

 แตสมัยนี้ไมมีขีดจํากัดแลว เด็กๆ เกงมากๆ มันไมใชยุคท่ีผูใหญคอยคิดคําตอบ แลวไปยัดเยียดใหเด็กแลว แตเด็ก

สามารถคิดคําตอบไดเอง ใหเขาเปนสวนหนึ่งในการแกปญหา แลวสุดทายกระบวนการมันจะสมบูรณแบบ” 

แรงผลักเบื้องหลังคือ “PM 2.5 + โควิด-19” 

 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี (Innovation for good health & well-being)” คือคอนเซ็ปตของ

การประกวดออกแบบทาทายไอเดียในครั้งนี้ สวนเหตุผลเบ้ืองหลังนั้น เปนเพราะแรงผลักจาก “ภัยพิบัติ” หลายๆ ดานท่ีกระหนํ่า

กันเขามาใน 2-3 ปที่ผานมานี้เอง 

 อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม และรองคณบดีคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยํ้าชัดวา ปญหาเรื้อรังเรื่อง “ฝุน PM2.5” และไวรัสรายอยาง “โควิด-19” คือจุดประกาย

สําคัญทําใหตระหนักในเรื่องนี้ 

 เชนเดียวกับเหตุผลของการกําหนดรูปแบบใหเปน “Hackathon” ท่ีระดมสมองแกไขปญหากันแบบมาราธอนขามวัน

ขามคืน เปนเพราะตองการจําลองภาวะวิกฤตที่ถูกจํากัดดวยเวลา เพ่ือทดสอบวาความแกรงของผูสรางสรรคนวัตกรรม 

 “จุดหนึ่งท่ีสําคัญในการจัดแขงแบบ Hackathon เพราะตั้งใจใหเหมือนการจําลองสภาวะวิกฤตดวยคะ ซึ่งเปน

ภาวะที่บอกไมไดวาจะเกิดเมื่อไหร และจะส้ินสุดเม่ือไหร 

 ฉะนั้นการใหขอจํากัดตางๆ เปนสิ่งท่ีทําใหนักเรียนใหเรียนรูวา เม่ือมีเวลาเทานี้ มีขอบเขตเทานี้ เราควรตอง

แกปญหาอยางไร 

 และเมื่อโตข้ึนเปนผูใหญ เด็กก็จะตองเจอสถานการณแบบนี้ Hackathon จึงเหมือนการจัดสถานการณจําลองให

เขาเห็นวา ในชีวิตจริงเขาตองพบเจอแบบนั้นคะ 

 



 

 2/1/2023 6:28:36 AM 

3

 
 

ถาเทียบกับการแขง Hackathon ในตางประเทศแลว เทาท่ีเคยมีโอกาสไปดูงาน จะจัดในลักษณะ International Science 

Fair ทั่วไปมากกวา คือสวนใหญจะเปนการประกวดโครงการวิทยาศาสตรหรือนวัตกรรม 

 

สวนถาพูดถึงการจัดรูปแบบนี้ในไทยเอง เคยมีจัดในระดับมหาวิทยาลัยอยูแลวคะ แตในระดับโรงเรียน ทางสาธิตจุฬาฯ อยาก

เปนจุดเริ่มตนในการจัด ใหเด็กๆ ในบานเรามีเวทีใหออกไอเดีย ใหทัดเทียมระดับนานาชาติไดคะ” 

นวัตกรรมแหงชัยชนะ “ระบบตรวจคนงวง-สเปรยปลุกคนหลับใน” 

 

[รางวัลชนะเลิศ “ทีม Narcolepsycue (Inno19)” โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กรุงเทพฯ] 
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หลังผานการระดมสมองแบบมาราธอนรวม 2 วัน การแขงขัน “CUD Hackathon 2023” ก็ได “ทีมชนะเลิศ” ในที่สุด จากการ

สรางนวัตกรรมสุดสรางสรรค ตามโจทยการยกระดับคุณภาพชีวิตผูคนใหมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี นั่นก็คือ ผลงานประเภท 

Application&Product “แกไขปญหาการหลับในบนทองถนน” 

 

เจาของผลงานคือนองๆ จาก “ทีม Narcolepsycue (Inno19)” โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

กรุงเทพฯ ผูคิดคนนวัตกรรมที่ใชกลองมีหนาที่ตรวจจับความงวงของคนขับ จากระบบเซ็นเซอรการกะพริบตา 

คือถากะพริบเกิน 6 ครั้งใน 3 วินาที ตามเกณฑที่ต้ังไว แสดงวากําลังงวง และอาจเสี่ยงเขาสูโหมดหลับใน ระบบจะสง

สัญญาณไปยังเครื่องพนสเปรยกลิ่นวาซาบิใหทํางานทันที และดวยความฉุนของกลิ่น จะทาํใหคนขับตื่นตัวจากอาการหลับในได 

อ.โกเมศ นาแจง อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา

ของนองๆ คอนเฟรมวา นวัตกรรมนี้จะมีวันไดใชจริงกันแนนอน “ในอนาคตกําลังคยุกันกับทางคณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ วา จะ

พัฒนาออกมาเปนผลิตภัณฑในเชิงธุรกิจไดจริง” 

สวนเรื่อง “กลิ่นวาซาบิ” ที่เปนโมเดลเบื้องตน ผลิตกลิ่นฉุนใหคนขับตื่นจากภาวะหลับในไดนั้น นองๆ บอกวายังอยากปรับปรุงไป

เรื่อยๆ เพื่อหากลิ่นที่หอมกวานี้ แตยังคงประสิทธิภาพเรื่องกระตุนใหตื่น จึงอาจตองพัฒนากลิ่นที่เหมาะสมกับคนอีกหลายๆ 

กลุมตอไป 

ไมใชแค “ทีมผูชนะ” เทานั้นที่รูสึกคุมคาที่ไดมาเขารวมกิจกรรมแหงการประลองสมองในครั้งน้ี เพราะทุกคนบอกเปนเสียง

เดียวกันวา “รางวัล” ไมใชสิ่งคาดหวังสูงสุด แตเปนประสบการณการเรยีนรู และเครือขายแหงมิตรภาพตางหาก ท่ีจะชวยตอยอด

หลายๆ อยางตอไปไดกวางไกลในอนาคต 

“ไมไดต้ังใจมาควาท่ี 1 หรือชนะอะไรเลยคะ เนนมาเก็บเกี่ยวประสบการณจากวิทยากร และยินดีมากๆ ที่ไดโอกาสมาอยูตรง

นี้คะ” คือความในใจของนองๆ “ทีม CUD Hackathoners” โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม เจาของไอเดียนวัตกรรมการ 

Purify Water หรอืทําใหนํ้าที่อยูในธรรมชาติสะอาดมากขึ้น 

“หลังจากไดขอมูลความรูในกิจกรรมนี้จากวิทยากร ก็คิดวานาจะเอามาปรับใชกับโครงงานไดดวยคะ ใหตอยอดไปไดมากข้ึน 

เรามองวาการที่คนเราจะมีสุขภาพท่ีดีได ไมใชแคตองดูแลสุขภาพตัวเอง แตรวมไปถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวเราดวย” 

 
[“ทีม Forget me not (Inno24)” โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) หลักสูตรนานาชาติ] 
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 เชนเดียวกับนองๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) หลักสูตร

นานาชาติ “ทีม Forget me not (Inno24)” ที่มองวา โอกาสคือสิ่งที่หาไมไดงายๆ แตสามารถหาไดอยางมากมายจากการ

แขงขันในครั้งนี้ 

 “ความคาดหวังหลักๆ จากกิจกรรมนี้ก็คือ อยากได connection ครับ อยากไดเพื่อน และอยากไดความรูใหมๆ 

ดวย ไมคอยไดหวังเรื่องชนะมาก อยากเก็บประสบการณไวมากกวาคะ” 

“เรื่องนวัตกรรมท่ีพวกผมคิดกันไว แอปฯ ท่ีชวยเหลือผูปวยดานอลัไซเมอร พวกผมคิดวาสามารถทําใหเกิดขึ้นจริงไดครับ แต

อาจจะตองการความชวยเหลือจากผูใหญ เพราะดวยความเปนเด็กอาจจะไมมีประสบการณเยอะมาก ดังนั้น อาจารยนาจะ

ชวยไกดเราไปสูความสําเร็จไดครับ” 

 

ขับเคลื่อน “รุนนอง” ดวยแรงหนุนจาก “รุนพี่” 

 “รุนพี่ สาธิตจุฬาฯ รุนที่ 19” คือคําอธิบายเพ่ิมเติมที่ อ.พรพรหม ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม บอก

เลาเอาไวระหวางพิธีเปดการแขงขัน เก่ียวกับ รศ.ดร.ชัชชาติ สงใหคําวา “รุนพี่” ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงดวยรอยยิ้ม ผานทัศนะ

เจาของตําแหนง “ผูวาฯ กทม.” 

 “มาวันนี้ เรียกวาเปนรุนพี่ (สาธิตจุฬาฯ) ก็ แตจริงๆ งานนี้เด็กๆ มาจากหลากหลายโรงเรียนเลย ก็ถือวาเราเปนรุน

พี่ของเด็กๆ ทุกคนเลยแลวกัน และการแขงขันท่ีใหเด็กๆ ไดระดมความคิดกันแบบนี้ คือวิธีท่ีดีมากเลย เพราะบางทีผูใหญ

อยางเราก็ลาสมัยไปแลวดวยซํ้า 

 และท่ีดีใจคือ ไมใชแคเด็กสาธิตจุฬาฯ อยางเดียว แตมาจากท่ัวประเทศไทย ฉะนั้น คนเกงไมไดอยูที่เราที่เดียว คน

เกงอยูท่ัวประเทศ และทํายังไงที่จะรวมมือกันได 

 

เพราะบางทีเราอยูท่ีสาธิตจุฬาฯ เราคิดวาเราเกงท่ีสุดแลว แตพอมาเจอจากหลายๆ ท่ี โอโห..คนเกงอยูท่ัวประเทศ เปดโลก

ทัศนเลย ทําใหไดสรางสรรครวมกับผูคนอีกเยอะแยะ” 

 สอดคลองกับมุมมองของ กนิษฐ สารสิน นายกสมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาฯ ที่มองวา การสนับสนุนจากผูใหญคือ

เรื่องสําคัญ เพราะตอใหเด็กๆ มีความสามารถแคไหน ถาขาดการชวยเหลือและการชวยอุดชองโหว สุดทายอาจไปถึงฝงฝนไดยาก 

“กิจกรรมครั้งนี้เราก็มองเห็นความสําคัญของเด็กรุนใหม ที่เขามีความคดิอยากจะแสดงออก เราถึงไดจัดข้ึนมา และทาง

สมาคมก็ไดรวมกับโรงเรียน เปนสปอนเซอรคอยสนับสนุนใหงานเกิดขึ้นได 

 เพราะถาเด็กจะจัดเอง จัดลําบากครับ งานใหญๆ แบบนี้ ผมวาก็เปนอกีความมุงมั่นท่ีดีของทั้งทางโรงเรียน เด็กๆ 

จะไดมีอะไรแปลกๆ ใหมๆ ใหไดทํากันครับ” 

 ไมตางจากทัศนะจาก รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มองวาบทบาทสําคัญ

ของผูใหญ โดยเฉพาะในฐานะอาจารยในสถาบันการศึกษา คือการเปดพ้ืนที่ใหคนรุนหลังไดสรางสรรคและเติบโต 

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหบรรลุสมรรถนะที่สําคัญและทันสมัย ยอมเปนภารกิจที่สําคัญทางการศึกษา ทิศทางการศึกษา

ในอนาคตนั้น เราตองการคนรุนใหม ที่เปนนักสรางนวัตกรรม นักแกปญหาอยางสรางสรรค 

ผูประกอบการที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ทันตอการเปลี่ยนแปลง รูจักบูรณาการศาสตรตางๆ ท่ีหลากหลายเขามาชวยแกปญหา 

บทบาทของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ นั้น เปนระดับ School ของคณะครุศาสตร เพื่อที่จะคนควา ทดลอง วิจัย สูการสรางองค

ความรู สูนวัตกรรมทางการศึกษา ขับเคลื่อนสังคมไทยสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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งานนี้จึงเปนอกีหนึ่งกิจกรรมครับ ท่ีทางสาธิตจุฬาฯ ไดผลักดันการเรียนรูสูโลกกวางแหงความเปนจริง ที่สรางสรรคแก

สังคมไทยอีกครั้งนึง 

และขอใหกิจกรรมครั้งนี้เปนดั่งขุมทรัพยการเรียนรู ที่จะทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เปนหนึ่งในเสนทางของการ

พัฒนาตัวเอง มุงสูการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง” 

 
 

สกูป : ทีมขาว MGR Live 

เรื่อง : อิสสริยา อาชวานันทกุล 

 

 

 

 

 

 


